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 מושג

 בישראל איכות חיים

 הגדרה
 מושג זה הוא 1הכללית של האדם.המתארים את רווחתו  המרכיביםאוסף  היא  ife)L(Quality of איכות חיים

זהו מושג  פועל יוצא של סביבת העבודה והמחייה וההזדמנויות החברתיות והתרבותיות שהמדינה מציעה לתושביה.
 מורכב המושפע מגורמים שונים ומתפיסה סובייקטיבית. 

, רווחה חברתיתטחון כלכלי, איכות החיים בישראל: בימכון ראות רואה במרכיבים הבאים את עמודי התווך של 
  .והערך המוסף היהודיפיזי -ביטחון אישי

 : 'חזון אחת מחמש עשרה המובילות'הקשרה
לאחת מחמש עשרה המדינות הפיכתה של ישראל חזון בבהקשרו הישראלי הוא מושג יסוד  'איכות חיים'המושג 

הבוחן שיח ציבורי מכון ראות מייחס חשיבות רבה לקיומו של המובילות באיכות החיים בתוך חמש עשרה שנים. 
   2.כלכלית וחברתית מדיניות לעיצובבישראל. שיח זה הכרחי איכות החיים של את המרכיבים השונים 

 בישראל חייםהאיכות מרכיבי 
 חיים בישראל:הות איכקריים המשפיעים על יתחומים ע הארבעמכון ראות מזהה 

 חומרית הווחרומתבסס על  כולתו של הפרט לתמוך בעצמו ובמשפחתוירכיב זה מתייחס למ – יטחון כלכליב 
  .סביבה תומכת צמיחהקיומה של פתח הון אנושי, ולו תמצולהיכולת , )רמת הכנסה(

כון ראות מ .רט להזדהות ולהיות חלק מחברהפהשל  וויכולת ונצוררכיב זה מתייחס למ – ווחה חברתיתר 
בין פרטים בחברה וביכולתה של אמון מידת ה :החברתית הרווחהמשפיעים על ששלושה גורמים מזהה 
עומקה של ו; ת הפרטיורויעל זכויות האדם וח מידת ההגנה; לעצב, לתכנן ולבצע מדיניותשלטון ה מערכת

 .תחושת השייכות לקהילה ולמדינה

 .ולרכושו חייולכנות הנשקפות ספרט מהל שהגנה המידת לרכיב זה מתייחס מ – פיזי-יטחון אישיב 
על רקע לאומי  והגנה מאלימותבריאות, איכות הסביבה,  פיזי הם-שפיעים על הביטחון האישיהגורמים המ

 .או פלילי

פיק מהיותו חלק ממימוש מישראל בתייחס לרמת הסיפוק שאדם יהודי מרכיב זה מ –רך מוסף יהודי ע 
 החזון הציוני. 

 אומדן והשוואה
הם הידועים והבולטים ביותר במדינות שונות. פרטים שונים אומדים את איכות החיים של לאומיים -ביןמדדים 

לא מודד את איכות החיים אלה המדדים המאף אחד ואולם,  3.האו"ם ושלאקונומיסט החיים של האיכות  ימדד
היא אחד האתגרים יותר לישראל במתאימה הלפיכך, הגדרת המדד או מערכת המדדים  בישראל באופן מושלם.

 4הניצבים בפני מקבלי ההחלטות בישראל.

                                                      
 .איכות חייםמושג ראות ר'  1
" של מכון ראות ליצור את התנאים והפעולות הכרוכות ב"קפיצת מדרגה" כלכלית אחת מחמש עשרה המובילות"חזון מטרתו של   2

 חברתית שתביא את ישראל אל קרב חמש עשרה המדינות המובילות בעולם מבחינת איכות החיים של תושביהן. 
 .מדד ההתפתחות של האו"םו מדד איכות החיים של האקונומיסטמושגי ראות  'ר            3

 .איכות חיים בישראל תמדיד :איכות החיים בישראל.  ר'  מסמך מכון ראות למדידתשבעה מדדים בין לאומיים מזהה מכון ראות   4

http://www.reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1297
http://www.reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1378
http://www.reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=2350
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 סוף.
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