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פרק ד'  -תנועה טבעית
 .1ילודה ,תמותה וריבוי טבעי
הנתונים מבוססים על הפרטים האישיים במרשם האוכלוסין וכן על פרטים המופיעים בטופסי משרד הפנים" :הודעה
על לידת חי"" ,הודעת פטירה" ו"הודעה על לידת עובר מת".
לידת חי  -לידה של עובר ,שמגלה לפחות אחד מסימני החיים הבאים :נשימה ,דפיקות לב ,דופק חבל הטבור או
תנועות ברורות של שרירים רצוניים.
לידת מת  -לידת עובר אחרי לפחות  22שבועות של הריון ,או במשקל  055גרם ויותר שאינו מגלה אחד מסימני החיים
הנ"ל.
תינוק  -יילוד שטרם מלאה לו שנת חיים אחת.
פג – תינוק שנולד במשקל נמוך מ 0055-גרם.
פטירת תינוקות  -תינוקות שנפטרו לפני יום הולדתם הראשון.
ריבוי טבעי  -הינו מאזן הלידות והפטירות.
שיעור תמותת תינוקות  -מחושב ל 0,555-לידות חי.
שיעור ילודה גולמי  -מספר לידות חי לכל  0555תושבים.
שיעור פריון כולל  -מתייחס למספר הילדים הממוצע הצפוי להיוולד לאישה במהלך חייה .השיעור מבוסס על ההנחה
שכל הנשים בדור מסוים תלדנה בגילאים  94-00לפי שיעורי הלידה הסגוליים של הנשים באוכלוסייה ,בכל קבוצת
גיל.

 .2הפסקות הריון
נעשות על-פי "חוק העונשין  -תשל"ז  ,0411 -הפסקות הריון" ,אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
א .האישה ההרה היא מתחת לגיל הנישואים המינימלי (גיל  ,)01או מלאו לה  95שנה ויותר.
ב .ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי ,מיחסי עריות או שלא מנישואין.
ג .הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.
ד .המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה ,או לגרום לה נזק גופני או נפשי.

 .3נישואין וגירושין
החל בשנת  2552מקור הנתונים היחיד על נישואין וגירושין הינו מרשם האוכלוסין .בעבר מקור הנתונים היה תעודות
נישואין וגירושין.

לפירוט והרחבה אודות נושאי הפרק ,ראו :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל ,פרק  :3תנועה
טבעית – מבוא לפרק.
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 .4רשימת המקורות ללוחות
לוחות ד :4 ,2 ,0-0/הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל ,פרק  – 3תנועה טבעית ,לשנים
מתאימות)Int.( ,
לוח ד :6/עיבודים על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,גף אוכלוסייה
לוח ד :1/משרד הבריאות ,מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום ,חלק ב' ,לשנים המתאימות)Int.( ,
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