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מבוא
במרץ 2021 פרסם מרכז טאוב הערכות בדבר תוחלת החיים בישראל בשנת 2020 )וינרב, 
2021(.1 על פי הערכות אלו, באותה שנה קלנדרית ראשונה של עידן הקורונה ירדה תוחלת 
בין- מידה  פי אמות  על  נשים.  והן בקרב  גברים  הן בקרב  חודשים  בכ-1.5  בלידה  החיים 

ובאיסלנד  בפינלנד  שנצפו  לשינויים  דומה  היא  יחסית.  מתונה  בירידה  מדובר  לאומיות 
)Aburto et al., 2022( ונמוכה במידה ניכרת מן הירידה בארצות הברית, בריטניה, ספרד, 
 Aburto et al., 2020,( איטליה ועוד כמה מדינות עשירות, שנאמדה ב-12 חודשים ויותר

.)2022; Andrasfay & Goldman, 2021

והמחלקה  בישראל  החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  מרכז  המחקר,  מנהל  וינרב,  אלכס  פרופ'   *
לסוציולוגיה, אוניברסיטת טקסס באוסטין. המאמר נכתב במרץ 2022, במלאת שנתיים לפרוץ 

מגפת הקורונה בישראל.

תוחלת חיים היא אמת מידה נפוצה לבחינת בריאות האוכלוסייה. ליתר דיוק, זהו מספר השנים   1
שאדם בגיל נתון יכול לצפות לחיות על פי שיעורי התמותה לפי גיל הנצפים באותו זמן. על פי 
גיל המוות הממוצע מכל הסיבות, בהינתן מערכת  ההגדרה הפחות רשמית, תוחלת החיים היא 
נתונה של שיעורי תמותה. ההערכות שלנו לשנת 2020 )שפורסמו במרץ 2021( ולשנת 2021 
)שמוצגות כאן( הופקו מ"לוחות תמותה", שהם הכלי הדמוגרפי הסטנדרטי להפקת הערכות כאלה. 
המוקדמים  הנתונים  שעבור  העובדה  מן  נובע  שלנו  בחישובים  היחיד  הלא-סטנדרטי  האלמנט 
שהלמ"ס מפרסמת היא משתמשת בקבוצות גיל מעט לא-שגרתיות: 0–19, ואחר כך תערובת של 
קבוצות של 5 ו-10 שנים עד גיל +75. קבוצה זו של בני 75 ומעלה במיוחד איננה אידיאלית כיוון 
ש-74% ממקרי המוות של גברים ו-84% מאלה של נשים משתייכים לקבוצה זו. עם זאת, אין לכך 

השפעה על שום השוואה בין תוחלת החיים בשנים שונות, שהיא מטרתנו העיקרית כאן.
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להלן נציג הערכות מקבילות בדבר תוחלת החיים בישראל בשנת 2021. בסך הכול היו 
בשנה זו 73% יותר מקרי מוות מקורונה מאשר בשנת 2020. על פי נתונים אלו היינו מצפים 
כיוון שתוחלת החיים נמדדת על פי  ואולם   .2021 נוספת בתוחלת החיים בשנת  לירידה 
גיל המוות הממוצע מכל הסיבות, ומגמות התמותה ארוכות הטווח מרוב הסיבות נטו כלפי 
מטה, איננו יכולים להניח שעלייה במספר מקרי המוות מסיבה אחת תיתרגם אוטומטית 
לירידה בתוחלת החיים בכלל. בשלושים השנים האחרונות הביא השיפור בבריאות הציבור 
וברפואה )הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינת נגישות( לעלייה של 2–3 חודשים בתוחלת 
מרכזיות  תמותה  מסיבות  התמותה  בשיעורי  הירידה  שהמשך  ייתכן  שנה.  בכל  החיים 
אחרות מתקזז עם  ההשפעות של העלייה בשיעור התמותה ממגפה, למשל. מתברר שזה 
בעקיפין את התמותה  2021. על אף החשש שמגפת הקורונה תגביר  מה שאירע בשנת 
גם עקב הסטת תשומת הלב ממצבים רפואיים כרוניים ומתהווים אחרים – חשש שהבענו 
כשהחל בישראל גל התחלואה הראשון )Weinreb & Chernichovsky, 2020( – התקזזו 

מקרי התמותה מקורונה ב-2021 עם הירידה בתמותה בקבוצות הגיל המבוגרות ביותר.

מגמות תמותה לפי גיל
נתונים מפורטים על סיבות התמותה לפי גיל אינם זמינים. אבל בתרשים 1 אפשר לראות 
מראה  התרשים  ב-2021.  שונות  גיל  בקבוצות  לפחות,  חלקי  קיזוז,  מגמות  של  סימנים 
שינויים בשיעורי התמותה הסגוליים )ASMR, Age-specific mortality rate( ב-2020 וב-

2021 בהשוואה לרמות של 2017–2019.
הממצא הבולט ביותר בתרשים 1 הוא הפרופיל הגילי השונה מאוד של השינוי בשיעורי 
התמותה בשנתיים אלו בהשוואה לשיעורים ב-2017–2019. שיעורי התמותה הסגוליים 
–2017 2020 היו גבוהים ב-2%–4% מן השיעורים בתקופת הבסיס  55+ בשנת  של בני 

2019. זה חשוב משום שכפי שאפשר לראות בתרשים 2, שמתאר את היחס בין שיעורי 
התמותה הסגוליים בכל קבוצות הגיל המבוגרות ובין שיעורי התמותה בקבוצת הגיל 0–19, 
שיעורי התמותה ככלל גבוהים הרבה יותר בקרב בני 55+ ובמיוחד בקבוצת בני 75+, שבה 
הם גבוהים פי 223 מאשר בקבוצת הגיל 0–19. פירוש הדבר שבאוכלוסייה בעלת שיעורי 
התמותה  בשיעורי   1% של  שינוי  אחרות,  עשירות  ומדינות  ישראל  כמו  נמוכים  תמותה 
בגילים מבוגרים – שרוב התמותה מתרכזת בהם – יהיה בעל השפעה גדולה הרבה יותר על 
המספר הכולל של מקרי מוות בהשוואה לשינוי של 1% בשיעורי התמותה בגילים צעירים 

יותר.
שבשנת  לכך  הסיבה  בדיוק  היא  הגיל  במשתנה  התמותה  שיעורי  של  הגדולה  התלות 
כמעט  יותר  נמוכים  היו  הסגוליים  התמותה  ששיעורי  למרות  החיים  תוחלת  ירדה   2020
בכל קבוצות הגיל מתחת לגיל 55, כולל ירידה של 24% בקבוצת הגיל הצעירה ביותר, בני 
0–19. הירידות האלה בקבוצות הגיל הצעירות לא היו גדולות די הצורך לפצות על העלייה 

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 



המתונה בשיעורי התמותה בקבוצות הגיל המבוגרות יותר על אף העובדה שמספר שנות 
החיים שהאוכלוסייה מאבדת עקב מוות בגיל צעיר גדול יותר מהמספר שהיא מאבדת עקב 

מוות בגיל מבוגר יותר.
מבחינה זו יש הבדל גדול בין השינויים בשיעורי התמותה הסגוליים ב-2021 ובין השינויים 
בגילים  ב-5%–8%  גבוהים  התמותה  שיעורי  היו  ב-2021   .2019–2017 הבסיס  בתקופת 
65–74. עליות אלו משקפות ככל הנראה את העלייה בשיעור  בגילים  וב-6.6%   44–20
התמותה מקורונה בגילים צעירים יותר בזמן התפשטות הווריאנטים של שנת 2021. עם 

זאת, בשנת 2021 היו שיעורי התמותה בקבוצת הגיל המבוגרת ביותר נמוכים ב-1.2%.
2020, שינוי זה בקבוצת הגיל המבוגרת ביותר היה כנראה הגורם המכריע  כמו בשנת 
בקביעת המגמה של תוחלת החיים בשנת 2021. שיעורי התמותה בקרב בני 75+ גבוהים 
פי 185 משיעורי התמותה בקרב אנשים בשנות ה-20 לחייהם, פי 100 מן השיעורים בקרב 
אנשים בשנות ה-30 וה-40 לחייהם ופי 5 מן השיעורים בקרב בני 65–74 – כל הקבוצות 
האלה חוו עלייה בשיעורי התמותה. לכן שינוי של 1% בשיעורי התמותה בקרב בני 75+  
מקבילים  לשינויים  בהשוואה  החיים  תוחלת  אומדני  על  יותר  רבה  השפעה  בעל  יהיה 

בקבוצות הגיל הצעירות יותר שנזכרו.

מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

תרשים 1. היחס בין שיעורי התמותה 
הסגוליים ב-2020 ו-2021 לשיעורי 
התמותה הסגוליים ב-2017–2019

תרשים 2. היחס בין שיעורי התמותה 
הסגוליים בקרב בני 20+ לשיעורי התמותה 

הסגוליים בקרב בני 0–19, 2017–2019
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תוחלת החיים
בעזרת שיטות דמוגרפיות סטנדרטיות הכנסנו את שיעורי התמותה הסגוליים שנצפו בשנת 

2021 אל לוחות התמותה לגברים ולנשים בישראל.2 התוצאות מוצגות בלוח 1.

לוח 1. השינוי המוערך בתוחלת החיים בלידה )בימים( ב-2020 ו-2021 בהשוואה 
ל-2017–2019, לפי מגדר

נשיםגברים

2020-45-47

2021-41-19

מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס 

73% במספר מקרי המוות מקורונה בשנת  הממצאים העיקריים הם שלמרות עלייה של 
2021, שאנחנו מניחים שהיא הגורם העיקרי לעלייה בשיעורי התמותה בגילים הצעירים 
יותר, תוחלת החיים בישראל לא המשיכה לרדת בשנת 2021. בקרב גברים היא נשארה 
יציבה למדי: בהשוואה לשנת 2020 נוספו לתוחלת החיים 4 ימים. בקרב נשים, שהרבה 
75 ומעלה, עלתה תוחלת החיים ב-28 ימים בקירוב וכמעט חזרה  יותר מהן מגיעות לגיל 
לרמתה ב-2017–2019. כך או כך, אם נתעלם מן ההבדלים המגדריים – שאיננו יכולים 
לאמוד אותם במדויק3 – תוחלת החיים בשנת 2021 הייתה גבוהה מעט מתוחלת החיים 

בשנת 2020, אך לא הגיעה לרמתה ב-2017–2019. 

ההסתברות להישרדות
נקודת מבט נוספת על השינויים בתמותה עולה כשאנחנו בוחנים את השינויים בהסתברות 
2 מציג כמה מן ההערכות בעניין זה, גם כאן על בסיס לוחות  להישרדות מגיל לגיל. לוח 

תמותה.

השתמשנו בלוחות התמותה העדכניים ביותר לגברים ולנשים שפרסמה הלמ"ס )2020(. ערכנו   2
התאמות בסדרות שיעורי התמותה הסגוליים לפי גיל mx( x( שאפשר לחלץ מלוחות אלו על פי 
שיעורי השינוי ב- mx בין 2017–2019 ל-2021. אחר כך החלנו את לוח התמותה mx המותאם 

וחישבנו את לוח התמותה השלם כולל הערכה של תוחלת החיים.
שיעורי  בין  להבחין  שיאפשרו  נתונים  לנו  שאין  כיוון  הזה  המגדרי  ההבדל  את  מדגישים  איננו   3
גברים לאלו של נשים. לכן אנחנו מחילים את השינוי הכולל בשיעורי  התמותה הסגוליים של 

התמותה הסגוליים על לוחות התמותה של גברים ונשים בנפרד.

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 



כצפוי, בהינתן השינויים בשיעורי התמותה הסגוליים שהוצגו בתרשים 1, הירידה היחידה 
בהסתברות להישרדות בין 2017–2019 ל-2021 קשורה להישרדות מגיל 20 עד גיל 75. 
כלומר, אם נבחן אוכלוסייה של גברים בני 20 על פי שיעורי התמותה הסגוליים ב-2017–

הסגוליים  התמותה  שיעורי  פי  על  אותה  נבחן  אם   .75 לגיל  יגיעו  מהם   74.3%  ,2019
ב-2021, 73.3% מהם יגיעו לגיל 75. בקרב נשים הירידה קטנה אף יותר. ירידות אלו בשנת 

2021 המשיכו את המגמה של שנת 2020.

לוח 2. ההסתברות להישרדות מגיל לגיל, לפי מגדר ושנת לוח תמותה )%(
75 עד 2090 עד 075 עד 20הישרדות מגיל:

גברים
2019–201799.3074.232.8

202099.4773.531.9

202199.3773.333.2

נשים
2019–201799.4984.041.6

202099.6183.540.7

202199.5483.442.0

מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

לעומת זאת, ההישרדות מגיל 0 עד גיל 20 עלתה עלייה זניחה, מ-99.30% ל-99.37% בקרב 
גברים ומ-99.49% ל-99.54% בקרב נשים. חשוב מזה, ההישרדות בגילים מאוחרים יותר 
 2021 – גילים שבהם, כפי שציינו לעיל, מתרכזת רוב התמותה – עלתה אף היא בשנת 
בהשוואה ל-2017–2019. בהינתן שיעורי התמותה הסגוליים שנצפו, 33.2% מן הגברים 
בני ה-75 ישרדו עד גיל 90 על פי לוחות התמותה של 2021, לעומת 32.8% על פי לוחות 
התמותה של 2017–2019 ו-31.9% על פי לוחות התמותה של 2020. במונחים של נקודות 
אחוז, יש שיפורים מקבילים בקרב נשים מבוגרות – 0.4 נקודות אחוז בהשוואה ל-2017–

2019 ו-1.3 נקודות אחוז בהשוואה לשנת 2020.
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מסקנות
השפעות מגפת הקורונה על תוחלת החיים בישראל בשנת 2021 היו מוגבלות הרבה יותר 
מקורונה  המוות  מקרי  במספר   73% של  בעלייה  בהתחשב  לצפות  אפשר  שהיה  מכפי 
לעומת 2020. בקרב גברים הייתה תוחלת החיים בשנת 2021 נמוכה ב-1.3 חודשים )41 
ימים(.   19( חודשים  ב-0.6  נמוכה  הייתה  היא  נשים  בקרב   .2019–2017 של  מזו  ימים( 
הסיבה העיקרית להשפעה המצומצמת הזאת היא שהירידה בשיעורי התמותה בגילים 75+ 

פיצתה כנראה על חלק גדול מן העלייה במספר המתים מקורונה.
בסך הכול, אפילו עם השיפור הצנוע הזה, תוחלת החיים בישראל ב-2021 הייתה קטנה 
חודשים   3–2 של  שנתית  בעלייה  בהתחשב  להיות  אמורה  שהייתה  מכפי  חודשים  ב-5 
הקפיאה  הקורונה  מגפת  אחרות,  במילים  לקורונה.  שקדמה  בתקופה  החיים  בתוחלת 
במידה רבה את העלייה הנמשכת בתוחלת החיים. עם זאת, השיפור הצנוע בשנת 2021 
מעיד על ההצלחה הנמשכת של מערכת בריאות הציבור בישראל בתקופה רוויית אתגרים. 
על  הקורונה  של  אפשריות  עקיפות  השפעות  מפני  שהחשש  גם  עולה  זה  משיפור 
יותר, עדיין לא התממש. הכוונה  שיעורי התמותה, בייחוד בקרב קבוצות הגיל המבוגרות 
 .)Weinreb & Chernichovsky, 2020( בישראל  הראשון  הגל  בראשית  שהבענו  לחשש 

אנחנו שמחים להיווכח שטעינו.
אנחנו מקווים לזהות את התנודות על פי סיבות מוות שיסבירו את השיפור הזה ברגע 
שיפורסמו הנתונים המתאימים. לעת עתה, מכל מקום, המגמות הכלליות ראויות לזרקור 
ישראל  שבה  השנייה  הקלנדרית  השנה  ב-2021,  עלתה  מקורונה  התמותה  משלהן. 
מתמודדת עם המגפה. אבל שיעורי התמותה בקרב קבוצות הגיל המבוגרות השתפרו וחזרו 

למגמת הירידה הממושכת שלהם. ואלו הן חדשות נהדרות.
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