
 1 
 2007, יולי 10

 זתשס", כ"ד תמוז
 

 www.reut-institute.org|  כל הזכויות שמורות למכון ראות ©

 תוצר מדיניות

 החייםאיכות השוואתיים להערכת מדדים 
 מבוא

מדינת ישראל מתנהלת בסביבה של תחרות גלובלית על משאבים. יכולתה של המדינה להתקדם ולשגשג  .1
 תלויה ביכולתה לשמר ולטפח את המשק והחברה ולמשוך אליה את מיטב המוחות. 

לפיכך, מדיניות בהשוואה למדינות עמן היא מתחרה.  יכולת זאת תלויה באיכות החיים שהמדינה מציעה .2
 לאומית. -איכות החיים של תושבי המדינה צריכה להתבסס על השוואה ביןיעילה לשיפור 

לאומית אשר יכולים לסייע למקבלי החלטות בשיפור איכות -מסמך זה מזהה קבוצת מדדי השוואה בין .3
 החיים של תושבי ישראל.  

 המרכיבים של איכות חיים
ות החברתיות והתרבותיות שהמדינה איכות החיים היא פועל יוצא של סביבת העבודה והמחייה וההזדמנוי .4

ניתן לזהות  ,פיסה סובייקטיביתמתמושג מורכב המושפע מגורמים שונים ו על אף היותה  מציעה לתושביה.
פיזי,  -טחון כלכלי, ביטחון אישייבשלושה תחומים עיקריים אשר משפיעים על איכות החיים בישראל: 

 טחון חברתי. יוב

באיכות החיים מכיוון שהוא משקף את יכולתו של הפרט לתמוך בעצמו הוא מרכיב מרכזי ביטחון כלכלי  .5
 ובמשפחתו.  בטחון כלכלי מושפע מ:

תחולת העוני  1.ויכות חייאיקף המשאבים שעומדים לרשות הפרט משפיע על ה – ומריתחווחה ר 
 בחינת הרווחה החומרית.בחברה ועומקו הם היבטים מרכזיים ב

של הפרט משפיעה על יכולתו להשתתף בשוק  2רמת ההון האנושי –יצוי ופיתוח הון אנושי מ 
יכולתו של הפרט למצות את ההון האנושי תלויה בהתאמה  תעסוקה ולשפר את רווחתו החומרית.ה

 בין יכולותיו לבין הביקוש בשוק.

 ל המשק לצמוחיכות חיים מושפעת ממצב המשק הלאומי. יכולתו שא – ביבה תומכת צמיחהס 
ברמת התחרותיות הלאומית, כלומר בהיקף המשאבים ורמת הפריון.  גורם זה מושפע בין  התלוי

פוליטית, מקיומם של מוסדות המבטיחים תחרות יעילה -השאר מיציבות מאקרו כלכלית וגיאו
 במשק, מחדשנות והפנמת תפיסות וטכנולוגיות חדשות, ומפיתוח תשתיות פיזיות. 

יכולת של פרטים להזדהות ולהיות חלק מהחברה. גורמים המשפיעים על משקף את הרצון וה ביטחון חברתי .6
ומאפשרת מצטרף לרשת המבטיחה ערבות הדדית רצונו של היחיד להשתייך לחברה היא התחושה כי הוא 

 את פועלו כל זמן שאינו פוגע בחברה.  שלושה גורמים משפיעים על רמת הביטחון החברתי:

וביכולת הנשיאה שלטון החוק והאכיפה מון במערכתא 
3

של המגזר הציבורי מגבירים את תחושת  
של מערכות אלו תורמות  יושרןהביטחון של הפרט ומהווים ערובה למעורבות בחברה. יעילותן ו

  לרצונו של היחיד להיות חלק מהחברה בה הוא חי.

                                                      
 מדד איכות החייםכבסיס לפיתוח  Economist -סקר שערך הכך עולה מ .חלק חשוב בקביעת איכות החיים אהי רווחה חומרית  1

 . מההבדל ברמת איכות החיים בין מדינות 50%רמת התוצר לנפש )במונחי שווי הקניה( מסבירה  אשר לפיו
המאפשרות לאדם להשיג רווחה אישית, חברתית וכלכלית. הגדרה זו הון אנושי הוא מכלול הידע, הכישורים, היכולות והתכונות     2

, הון אנושי.  ר' כוללת איכויות טבעיות )גיל, מגדר ומצב בריאותי( ויכולות נלמדות )חינוך והכשרה( אשר אפשר לתרגם לרווחה
 . ון ראותמכ

: רכיב חומרי, לגיטימיות, מרכיבים 5היא היכולת של ישות פוליטית לקבל החלטות וליישמן. יכולת זו מבוססת על יכולת נשיאה   3
 . תנאי לקפיצת מדרגה משולש האמון הואביצועי. ר' מסמך מכון ראות -חוקתי, ורכיב מוסדי-רכיב פולטי, רכיב משפטי

http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf
http://www.reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1737
http://www.reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1100
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וויון הזדמנויות, חופש התארגנות, ש ובכלל זה זכויות קניין, ,הפרט תויוריעל זכויות האדם וח גנהה 
  חופש ביטוי וחופש הבחירה, היא תנאי ליכולת הפרטים לשפר את איכות החיים בלי לפגוע באחרים. 

על ש שותפותמ נורמותו שותפיםמ ערכים ,שותפותמ הויותזיומם של קותנית במ 4ברתיתח כידותל 
 בסיסם מתגבשות קבוצות חברתיות ורשתות חברתיות תומכות. 

הגורמים המשפיעים על ו ולחייו. מושפע מרמת החשיפה של אדם לסכנות הנשקפות לגופ פיזי-ביטחון אישי .7
   פיזי הם:-הביטחון האישי

 .םיכותאויקף שירותי הבריאות החלואה, ותטים הקשורים לתוחלת החיים, ביהובכלל זה  ריאותב 

פיעה באופן ישיר על הבריאות של הפרט ובאופן עקיף על היכולת לשמר את שמיכות הסביבה א 
  איכות החיים לדורות הבאים.

  .כדומהו ,רכיםדהתאונות  ,מת ההגנה על האזרחים מפני פשיעהר –יטחון אזרחי ב 

עבר לסכנה המיידית הנשקפת מאיומים ביטחוניים ברמה הלאומית, איכות מ –יטחון לאומי ב 
 החיים של התושבים מושפעת גם מחוסר יציבות כלכלית ונפשית הנובעת מאיומים אלה. 

 שימוש במדדים השוואתיים לתכנון מדיניות 
פר דרישות עליו לענות על מסעל מנת שמדד השוואתי ישמש את מקבל ההחלטות ככלי בתכנון מדיניות,  .8

 :בסיסיות

 .יכות החיים בישראלאלבוחן מרכיבים הרלוונטיים  – ינדיקטיביא 

 מתייחס למכלול הגורמים המרכיבים את הנושא הנמדד.  – ערכתימ 

המדינות המתחרות  עומתלספק נתונים המאפשרים לבחון את ביצועי ישראל מ – שוואתיה 
   .הרלוונטיות אליה בהיבטים הקשורים לאיכות חיים

 מבוסס על נתונים אמינים, ומודד בצורה נאמנה את המושג אותו הוא בוחן.  – הימןמ 

 5:בשלושה היבטים החלטות ימקבלשיקול מרכזי בבחירת מדדים השוואתיים הוא היכולת שלהם לשרת  .9

משקף תמונה מערכתית המצביעה בפני מקבל ההחלטות על אתגרים  דדמה – יצוב ותכנון מדיניותע 
 והזדמנויות העומדים בפניו.

השינוי שמחוללת  ןמדד יכול לשמש כלי לבחינה תוצאתית לאומדה – ומדן הצלחת המדיניותא 
  המדיניות הנידונה.

 גביר את הלגיטימיות של מדיניות המתוכננת, ומחדירמהשימוש במדד  – השפעה על השיחה 
 מושגים חדשים לשיח הלאומי. 

 מדדי הליבה לאומדן איכות החיים בישראל
לאומיים אשר יכולים לשמש לבחינה מערכתית של איכות החיים בישראל ולעיצוב -מכון ראות מציע שבעה מדדים בין .10

 מדיניות לשיפורה.  

 6מדד איכות החיים של האקונומיסט .11

                                                      
  . 114עמ'  ,קייזר ומרגו ברמן יצחק מאת החברתית האיכות פרדיגמת פי-כלכלי על-חברתי ביטחון של אינדיקטורים  4

מנועי צמיחה פוטנציאליים מאפשר זיהוי  (WEFהכלכלי העולמי ) של הפורום 2006-2005ניתוח מדד התחרותיות הבינלאומי   5
לאומיים יכולים לסייע -ביןם מדדיסמך מכון ראות. , מ15כחסם לחזון הטופ  המגזר הציבורי. ר' מבחינת איכות החיים בישראל

לאומיים: כלי לעיצוב -הבין מדדי התחרותיותר' מסמך מכון ראות  .השיח בעיצוב המדיניות, באומדן הצלחתה ובהשפעה על
 . מדיניות

מדינות. ישראל מדורגת בו כיום במקום  111המדד משווה  , יחידת המחקר של האקונומיסט.EIU-את המדד פיתחה ומפרסמת ה  6
  http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf. ר' 29-ה

http://www.btl.gov.il/NR/rdonlyres/4C8AB260-94E3-411D-A7C7-33A2AEF09AFF/0/06_Bergman.pdf
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1103
http://www.reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1796
http://www.reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1796
http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf
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כל שלושת המרכיבים של איכות בוחן שורה של משתנים קשיחים אשר נוגעים בדד מה – לוונטיותר 
בחירת המשתנים מתבססת על מודל  7פיזי.-החיים: ביטחון כלכלי, ביטחון חברתי, וביטחון אישי

שמאפשר לזהות קשרים מובהקים בין נתונים אובייקטיבים לבין שביעות רצון סובייקטיבית מאיכות 
  8חיים.

ספק מוסק בצורה הישירה ביותר במכלול הגורמים המשפיעים על איכות החיים עזה מדד  – ימושש 
 ומקיפה. מערכתית השוואתית תמונה 

משתנים האינדיקציה ברורה לאתגרים במשק ו ספר המשתנים המצומצם לא מספקמ – גבלותמ 
כמו כן, אופן המדידה של חלק מהמשתנים אינם יכולים לשמש יעדים אופרטיביים לתכנון מדיניות. 

 9לא בהכרח מותאם למאפיינים הייחודיים של החברה בישראל.

 תחום הביטחון הכלכלי

 10(GCIמדד התחרותיות העולמי של הפורום הכלכלי העולמי ) .12

תחרותיות הלאומית של מדינות. במסגרת זו, הוא בוחן משתנים המדד מדרג את רמת ה – לוונטיותר 
המודדים באופן ישיר היבטים הקשורים ליצירת סביבה תומכת צמיחה, לפיתוח הון אנושי,  ותפקוד 

 11מערכות השלטון.

מדד מוכר ואיכותי זה המפורסם על ידי הפורום הכלכלי העולמי, נהנה מהכרה עולמית.  – ימושש 
 . ופריון קידום שיח בנושא תחרותיות לכן, הוא מאפשר

דרוג המדינות במדד על פי הציון הכללי, וציונים נפרדים לעמודי התווך ולמשתנים השונים הופכים 
 אותו לשימושי בתכנון ועיצוב מדיניות, כמו גם באומדן הצלחתה. 

ם שלא לק מהמשתנים המדורגים במדד אינם יכולים לשמש כיעדים אופרטיביים משוח – גבלותמ 
כמו כן, קיימים משתנים אשר האינדיקטיביות שלהם  12ניתן להשפיע עליהם באופן ישיר במדיניות.

  13לגבי ישראל מוגבלת בשל המאפיינים הייחודיים.

 14(IMDמדד התחרותיות של בית הספר הבינלאומי לניהול בלוזאן ) .13

                                                      
רמת בריאות  -המשתנים שבוחן המדד בתחום הביטחון הכלכלי הם רווחה חומרית וביטחון תעסוקתי; בתחום הביטחון הפיזי   7

רמת היציבות הפוליטית, איכות חיי משפחה, איכות חיי קהילה, חופש פוליטי ושוויון  -ומזג אוויר, ובתחום הביטחון החברתי 
 מגדרי. 

 .מדד איכות החיים של האקונומיסטלהסבר נוסף ר' המונח   8

 למשל, איכות חיי הקהילה נמדדת ע"פ שיעור ההשתייכות לקהילות דתיות וארגוני עובדים.    9
)מדד התחרותיות( משווה את רמת היצרנות והיעילות של מדינות ומצביע על כדאיות ההשקעה בהן  "מדד התחרותיות העולמי"   10

 ועל יתרונותיהן היחסיים. המדד בוחן את יעילותם של מגזרים שונים במשק ואת תרומתם לרמת היצרנות במדינות המדורגות. 
( Variablesמשתנים ) 90 -'( והמאגדים כPillarsמודי תווך' )''( הבנויים מתשעה 'עIndex-Subמדדים' )'-מורכב משלושה 'תת המדד  11

 .  תתי המדדים הם:המשפיעים על רמת התחרותיות

כלכלית', 'מוסדות -מדד זה הם: 'יציבות מאקרו-עמודי התווך המרכיבים תת - ('Basic Requirements'): דרישות בסיסיות
 '. ', ו'בריאות וחינוךוציבוריים הפועלים ביעילות', 'תשתיות הולמות פרטיים

 'מדד זה הם: 'לימודים גבוהים והכשרה', 'יעילות השוק-עמודי התווך המרכיבים תת - ('Efficiency Enhancers'): איצי יעילותמ

 .מוצרים, עבודה, הון(, ו'מוכנות טכנולוגית' שהיא היכולת לאמץ טכנולוגיות קיימות)

 ו'חדשנות'.  'מדד זה הם: 'תחכום עסקי-עמודי התווך המרכיבים תת - ('Innovation and Sophistication'): 'חדשנות ותחכום
עוסקים בעיקר בנושאים רגולטוריים, כגון  -כלומר כאלה שניתן להשפיע עליהם ישירות במדיניות  –'משתנים מסדר ראשון'    12

 הדרושים לפתיחת עסק.ההגנה על זכויות קניין, ויעילות כללי ראיית חשבון או מספר ההליכים 

כלכלית מצריכים מדיניות ארוכת טווח -לעומתם, משתנים הבוחנים את איכות התשתיות, התחבורה והחינוך ויציבות מאקרו
בשילוב גורמים רבים בשוק הפרטי ובממשלה. משתנים כגון מספר ימי השביתות במשק, בריחת מוחות ואמון הציבור 

 מהיבטים "רכים" של תרבות ומגורמים נוספים שאינם בשליטת הממשלה.בפוליטיקאים מושפעים 
בישראל, בגלל מערכת החינוך וההשכלה הנפרדת במגזר החרדי, המשתנה של מספר שנות לימוד מקבל משקל יתר בחישוב לדוגמה,   13

ל איכות מערכת הרכבות, כך גם המשתנה ש התחרותיות, ולא משקף נכונה את הפריון הפוטנציאלי של האוכלוסיה המשכילה.
 אשר נמדד ע"פ היחס בין כמות המסילות לשטח הגיאוגרפי.

המעריך עד כמה מדינות שונות . זהו דו"ח שנתי מפרסם את ספר התחרותיות השנתי,  IMD, בית הספר הבינלאומי לניהול בלוזאן  14
עמודי תווך עקריים  4מורכב מ  IMD-. מדד ה55מייצרות סביבה תחרותית עסקית ומשמרות אותה. מספר המדינות הנבדקות הוא 

 משתנים.  323-ומ

http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1378
http://www.reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1298
http://www.reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1298
http://www.reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1298
http://www.imd.ch/research/publications/wcy/upload/All_criteria_list.pdf
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יצועים כלכליים, בדינות,  ומתמקד במדרג את רמת התחרותיות הלאומית של מה זמדד  – לוונטיותר 
בתחומים אלה מכסה המדד תחום משתנים רחב  יעילות המגזר העסקי. ויעילות הממשלה, תשתיות, 

 . GCI-יותר מאשר ה

חדרת התורם לה מיצוב גבוהמנהנה  ידי גוף אקדמי מוכר ומוביל ולכן-פורסם עלמדד מה – ימושש 
 מאפשרת רגישות גבוהה לזיהוי אתגרים והזדמנויות. ה מונחי תחרותיות לשיח. כמות המשתנים הרב

אלא רק מעניק ציון )סופי ובכל  ,ווךתה יפי עמוד-על מדינותהדרג את מהמדד אינו   – גבלותמ 
לנושאים של  כמו כן, מבנה עמודי התווך אינו אינדיקטיבימשתנה( לכל מדינה בנושא התחרותיות. 

 ההכלהמדד . לפיכך, העבודה עם מדד זה מתמקדת בבחינת המשתנים. GCI-איכות חיים כמו זה של ה
 15החברתית של האיחוד האירופי

הדרה  ,וניעל שיחסיים, אבסולוטיים וסובייקטיביים( )יבטים שונים המדד זה מודד  – לוונטיותר 
נותן אינדיקציה טובה לרמת הביטחון הכלכלי של ומיצוי ופיתוח הון אנושי. ככזה, הוא חברתית, 

  16הפרטים בחברה.

מדד משמש בפועל במדינות אירופה לזיהוי אתגרים, לעיצוב דרכי פעולה ולמעקב אחרי ה – ימושש 
 הצלחת המדיניות לטיפול בעוני. 

ים המדד לא מציג ציון סופי אחד לכל מדינה, אלא מציג נתונים השוואתיים במספר משתנ – גבלותמ 
אשר  הנתוניםמרבית נכללת ברשימת המדינות הנכללות במדד. עם זאת, אינה שונים. כמו כן, ישראל 

 .משמשים במדד נמצאים במאגרי הנתונים של הלמ"ס ושל המוסד לביטוח לאומי

 תחום הביטחון החברתי

 Freedom House 17( של IFWהחופש העולמי ) מדד .14

המדד מבוסס על סקר נרחב הבודק את שביעות הרצון של האזרח מהמערכת השלטונית  – לוונטיותר 
שחיתות שלטון דמוקרטי, היבטים של במסגרת זו בוחן המדד . חירויותזכויות והגנה על  בתחומים של

  18המערכת הציבורית, אופן תפקודה ויכולתה להגן על זכויות האזרח.

ווך אשר מאפשרים לזהות את התחומים אשר פוגעים באמון תעמודי  7-מדד מחולק לה – ימושש 
בשל הרגישות הציבורית של הנושאים שבהם המדד עוסק, הוא יכול  19האזרחים במערכת השלטון.

 בשיח הציבורי. לקבל מקום מרכזי 

א ניתן להסתמך על המשתנים בו כיעדים ליוון שהמדד מבוסס על סקר דעת קהל כ – גבלותמ 
 אופרטיביים. 

 20פיזי-ום הביטחון האישיתח

                                                      
15  Social Inclusion Indexית ובעוני . מדד זה פותח ע"י המועצה האירופית במטרה ליצור בסיס למעקב אחרי הטיפול בהדרה חברת

 . incl/joint_rep_en.htm-prot/soc-http://ec.europa.eu/employment_social/socבמדינות האיחוד. ר' 

מדד החוסן הכלכלי ושא העוני על היבטיו השונים ר' לסקירה של מדדים ומשתנים נוספים העוסקים במדידה ובהשוואה בינ"ל בנ
 .להערכת מצב העוני בישראל

העוני המדד כולל את מדד ג'יני, שיעור האבטלה לטווח ארוך ולטווח קצר, רמת העוני היחסית לפני ואחרי כספי העברה )קו   16
 מההכנסה החציונית( וכן משתנים המתייחסים לפערים בין אזורים שונים בתוך המדינות.  60%במדינות האיחוד האירופי קבוע על 

אזורים הנתונים בעימות, ובכלל זה השטחים הפלסטינים. ר'  15-מדינות ו 193סוקר   (Freedom of the World Index)המדד  17
http://www.freedomhouse.org  

 . FWI-מדדים בינ"ל מוכרים נוספים העוסקים בתחום זה, אך היקף הכיסוי שלהם מצומצם מזה של ה קיימים  18

בוחן את התפיסה הרווחת בציבור  CPI-מפרסם שני מדדים העוסקים בנושא השחיתות. ה Transparency Internationalארגון 
 בוחן את שיעור מתן השוחד לפקידי ממשל בתחום הכלכלי.  BPI-כלפי מידת השחיתות בממשלה, וה

בוחן את ההגנה על חופש הבחירה של האזרחים ועל השמירה על  (EIU Democracy Index)מדד הדמוקרטיה של האקונומיסט 
 הפרדת רשויות ופיתוח מוסדות דמוקרטיים. 

ישראל לדוגמה מקבלת ציון גבוה יחסית בכל הנוגע לרמת ההשתתפות הפוליטית והחברתית, אך ציון נמוך יחסית למדינות   19
 .  מפותחות ברמת שלטון החוק

מכסים היבטים  IMD-וה GCI-מדדי ההמדדים המוצעים בתחום זה אינם משקפים היבטים של ביטחון לאומי וביטחון אזרחי.   20
 של השפעת הביטחון האזרחי והלאומי על התחרותיות הכלכלית. 

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/joint_rep_en.htm
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1694
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1694
http://www.freedomhouse.org/
http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf
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 21(WHO) של ארגון הבריאות העולמי נתונים .15

תוך  22ארגון הבריאות העולמי מפרסם נתונים מקיפים בנושאים שונים של בריאות, – לוונטיותר 
 השוואה בין מדינות שונות. 

ערכת הנתונים מאפשרת לערוך השוואות למדינות שונות בחתכים שונים, ולזהות את מ – ימושש 
נקודות החוזק והיתרון היחסיים של ישראל בראייה מערכתית של בריאות הציבור. מעבר לאומדן עתי 

  23של שיפור בבריאות הציבור, חלק מהמשתנים יכולים לשמש בסיס ליעדים אופרטיביים.

ת השימוש אהמשקלל את כל הנתונים הופכים  או ציון בכל עמוד תווך, ,העדר ציון יחיד  – גבלותמ 
נתונים בנוגע  WHO-כמו כן, לגבי חלק מהמשתנים הרלוונטיים לא נמסרו ל מעט. למסורבלבמדד 

 24לישראל.

 25(EPIשימור איכות הסביבה ) מדד  .16

ופן אומות הזיהום רהוא בוחן את  .ה מהווה מקור מקיף להערכת איכות הסביבהזמדד  – לוונטיותר 
 ניהול משאבי הטבע הלאומיים.  את, והטיפול בו

ולכן הוא מבוסס על מספר  ,בתחום זה תוכנן במיוחד עבור מקבלי החלטות PIE –מדד ה  – ימושש 
. מצומצם של משתנים אינדיקטיביים המאורגנים בעמודי תווך התואמים את תחומי המדיניות

  הופכים אותו לכלי שימושי בתכנון ועיצוב מדיניות בנושאים אלה. ואופיו המערכתי עובדה זו 

כיוון שהמדד המדובר הינו חדש וניסיוני, לא קיימים נתונים משנים קודמות, וקיימת   – גבלותמ 
 26הנוכחית. ומדד במתכונתפרסום אי בהירות לגבי המשך 

 

 סוף. 

                                                      

( של האקונומיסט. בשל חלוקת Global Peace Indexהמדד ההשוואתי הבולט בתחום זה כיום הוא מדד השלום העולמי )
המשקולות בין תחום הביטחון הלאומי לביטחון האזרחי במדד, והמשתנים המשקפים את רמת הביטחון הלאומי, הדירוג של 

מקום שלישי מהסוף, מעל עיראק וסודאן. המדד מוגבל ביכולתו לשרת את מערכת קבלת ההחלטות  –ביותר ישראל בו נמוך 
 בישראל משום שהוא מספק רק ציון סופי המשקלל את התחומים השונים ואינו מאפשר להבחין בין אתגרים בתחומים שונים.  

  http://www.who.int/whosis/database/core/core_select.cfmר'   21
)שיעור וגורמים(, תחלואה, שירותי בריאות בסיסיים, גורמי סיכון )ובכלל  תחומי ההשוואה הרלוונטיים ביותר לישראל הם תמותה  22

 זה מחלות מין, עישון והשמנת יתר(, ומערכות הבריאות. 
 הכוונה בעיקר למשתנים שקשורים למערכת הבריאות, כמו למשל רמת הנגישות של כוח אדם ומתקנים רפואיים.   23

 בנוגע לשימוש באמצעי מניעה, עישון בקרב אוכלוסיה בוגרת ונגישות לעובדי בריאות. נתונים חסרים בין השאר   24
מדינות בתחום איכות הסביבה, ומפרסם את הדרוג הסופי של כל  133( מדרג Environmental Performance Index) EPI-מדד ה  25

 .  /http://www.yale.edu/epiר'  מדינה וציוניה בכל אחד מעמודי התווך והמשתנים השונים. 

בנוגע לאיכות סביבה )ר'  OECD-מדדים נוספים בתחום זה אשר אינם מוצעים כמדדי ליבה כוללים את מאגר הנתונים של ה 
rg/dataoecd/20/40/37551205.pdfhttp://www.oecd.o) אשר אינו כולל נתונים בנוגע לישראל ואינו מספק שקלול של ,

 , אשר בוחן את איכות הסביבה בפרספרקטיבה עולמית ולא לאומית.Happy Planet Indexהמשתנים השונים לכדי מדד; וכן מדד 
 בפני הפורום הכלכלי העולמי. 2006המדד הוצג בפיילוט בשנת   26

http://newsblogs.chicagotribune.com/news_theswamp/files/global_peace_index.pdf
http://www.who.int/whosis/database/core/core_select.cfm
http://www.yale.edu/epi/
http://www.oecd.org/dataoecd/20/40/37551205.pdf
http://www.happyplanetindex.org/introduction.htm
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