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From the 2017 Social Survey 

 ומעלה 20בני בקרב 

  במכבי שירותי בריאות( 25%) רבע, רותי בריאות כלליתיבש תמבוטח (53%)מהאוכלוסייה  מחציתמיותר  .

  .רותי בריאותיבקופת חולים מאוחדת ובלאומית שהאוכלוסייה מבוטחת  יתר

 מהערבים. 38% לעומתמהיהודים  86%: ביטוח משלים של קופת חולים יש 77%-ל 

 מהערבים. 12% לעומת מהיהודים 40% :ביטוח רפואי פרטי שלא במסגרת קופת חוליםיש  35%-ל 

 מהערבים 8%מהיהודים לעומת  38%: ביטוח רפואי פרטי וגםשל קופת חולים  גם ביטוח משליםיש  32%-ל. 

 ביטוח רפואי פרטייש  38%-של קופת חולים ול מהמעריכים שבריאותם טובה יש ביטוח משלים 79%-ל. 

 מהערבים.  5%מהיהודים לעומת  31%: ביטוח לניתוחים פרטייםיש  25%-ל 

 בקרב בעלי הכנסה נמוכה. 6%גבוהה, לעומת מבעלי הכנסה  42%: ביטוח להתייעצות עם רופאיםיש  25%-ל 

 ומעלה.  65מבני  16%, לעומת 64-45מבני  29%: ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאותיש  22%-ל 

 מהחרדים.   11%מהחילונים לעומת  30%: ביטוח להשתלות ולטיפולים בחו"ליש  20%-ל 

 בקרב בעלי הכנסה נמוכה. 4%לעומת מבעלי הכנסה גבוהה,  32%: ביטוח סיעוד פרטייש  19%-ל 

 בקרב חסרי תעודת בגרות.  9%מבעלי השכלה אקדמית, לעומת  17%: ביטוח לרפואת שינייםיש  11%-ל 

  ומעלה. 75בקרב בני  10% :ביטוח לשירותי רפואת חירוםיש  6%ל  

הבוגרת בישראל ועל רווחתה.  הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה

 7,300-כבביתם במסגרתו רואיינו  .2017במהלך ברחבי הארץ הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

התמקד  2017-שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף, שב מיליון איש. 5.5-המייצגים כ ,ומעלה 20איש בני 

  .זהלנושא  שייכות ביטוחי בריאות ומידע בנושא בריאותהשאלות על  .2010כפי שהיה בסקר  ,בבריאות ואורח חיים

בריאות בשל קשיים  יבוויתורים בנושא ועסק תוקודמה ותהודעה .בריאות ואורח חיים נושאב יתביעשההודעה ה היזו

, שקל, דיאטה, תזונה והרגלי אכילהבמ בחיסונים ובדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות ,כלכליים

   .ובשינה בעישון וחשיפה לעישון בפעילות גופנית

http://www.cbs.gov.il/
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2018/181/19_18_181b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2018/181/19_18_181b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2018/214/19_18_214b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2018/262/19_18_262b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2018/314/19_18_314b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2018/314/19_18_314b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2018/343/19_18_343b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2018/387/19_18_387b.pdf
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  בקופות חוליםמבוטחים 

, במכבי שירותי בריאות( 25%, רבע )בשירותי בריאות כללית יםמבוטחומעלה  20 בנימ (53%)כמחצית 

 . 1בריאותרותי יבקופת חולים מאוחדת ובלאומית שמבוטחים  היתר

ומעלה. שיעור  65בני  21%, 64-45בני  27%, 44-20מהמבוטחים בשירותי בריאות כללית הם בני  52%

 (.14%ומעלה נמוך יותר בקרב מבוטחי מכבי ומאוחדת ) 65בני 

 2017ומעלה לפי קופת חולים וגיל, אחוזים,  20בני  -א לוח 

 לאומית מאוחדת מכבי כללית סה''כ גיל

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

44-20 52.7 52.4 50.7 52.6 49.6 

64-45 29.7 27.0 35.4 33 31.8 

 18.6 14.4 13.9 20.6 17.6 ומעלה 65

חוז הערבים המבוטחים וא בקרב ערביםהן בקרב יהודים הן שירותי בריאות כללית היא הקופה השכיחה 

 מהערבים מבוטחים במכבי שירותי בריאות. 8%-מהיהודים ו 29% (.50%( גבוה מאחוז היהודים )71%) הב

  ביטוחי בריאות משלימים ופרטיים

מהערבים.  38%-מהיהודים ו 86% :משלים של קופת החולים בריאות ביטוחומעלה יש  20מבני  77%-ל

עם זאת בקרב היהודים האחוז עלה , באחוז בעלי ביטוח משליםכמעט ולא חל שינוי  2010בהשוואה לשנת 

 ואילו בקרב הערבים הוא ירד.   מעטב

 12%-מהיהודים ו 40%: ביטוח רפואי פרטי שלא במסגרת קופת חוליםמהאוכלוסייה יש  35%-ל

יהודים ובקרב הבקרב (, 27%-מבעלי ביטוחים פרטיים ) יה באחוזיניכרת על 2010-ל בהשוואה מהערבים.

 ערבים.ה

 8%לעומת מהיהודים  38% :פרטירפואי וגם ביטוח  חוליםהקופת של גם ביטוח משלים יש  32%-ל

מהיהודים לעומת  30%גם ביטוח משלים של קופת חולים וגם ביטוח פרטי:  26%-היו ל 2010-ב מהערבים.

 מהערבים. 4%

                                                 
  המוסד לביטוח לאומי באתר מפורט מבוטחים בקופות החוליםהאומדן   1

 ובאתר משרד הבריאות

https://www.btl.gov.il/Mediniyut/Situation/haveruth1/2018/Pages/capitatia_012018.aspx
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/HealthInsuranceLaw_09122018.xlsx
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/HealthInsuranceLaw_09122018.xlsx
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 2017 ,2010 ,קבוצת אוכלוסייה וביטוחי בריאותומעלה, לפי  20בני  - 1תרשים 

 
 

בקרב  85%-עד ל 44-20בקרב בני  73%-עולה עם הגיל משל קופות החולים  בביטוח משליםהמבוטחים  אחוז

  .ומעלה 65מבני  30%-, ו45-65בני מ 40%, פרטירפואי ביטוח יש  44-20( מבני 33%)לשליש ומעלה.  65בני 

 2017 ,וביטוחי בריאותומעלה, לפי גיל  20בני  - 2תרשים 

 

בעלי מ 90%-ל שכיחים יותר בקרב בעלי הכנסה גבוהה. יםפרטי ים רפואייםמים וביטוחביטוחי בריאות משלי

בקרב בעלי הכנסה של עד  50%יש ביטוח משלים, לעומת , במשק הבית ש"ח לנפש 4,000-הכנסה הגדולה מ

 רב בעלי הכנסה נמוכה.בק 12%, לעומת בעלי הכנסה גבוהה מבוטחים בביטוח רפואי פרטימ 53% ש"ח. 2,000
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 2017 ,וביטוחי בריאותהכנסה לנפש במשק הבית ומעלה, לפי  20בני  - 3תרשים 

 

 70%-כלומבוטחי כללית מ 78%-לקופת החולים,  במסגרת משלים בריאות ביטוח יש מבוטחי מכבימ 88%-ל

שלא  רפואי פרטי ביטוח יש תשאר הקופומבוטחי משליש ול מבוטחי מכבימ 43%-ל. ממבוטחי מאוחדת ולאומית

רפואי משלים וגם ביטוח  יש ביטוחממבוטחי כללית  31%-לוממבוטחי מכבי  41%-ל .במסגרת קופת חולים

 פרטי. 

  2017 ,וביטוחי בריאות קופת חוליםומעלה, לפי  20בני  - 4תרשים 
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 הערכת מצב הבריאות וביטוחי בריאות

 .הבקרב אלה המעריכים את בריאותם כטובאחוז המבוטחים בביטוחי בריאות משלימים ופרטיים גבוה יותר 

יש ביטוח  38%-ול וליםחת יש ביטוח משלים של קופ האו טוב ,דומא המהמעריכים את בריאותם טוב 79%-ל

 .האו בכלל לא טוב, הטובכל כך בקרב אלה המעריכים את בריאותם לא בהתאמה  ,17%-ו 70%לעומת  פרטי,

  ביטוחי בריאות פרטיים

 מהערבים.  5%מהיהודים לעומת  31%: ביטוח לניתוחים פרטייםיש ומעלה  20בני מ (25%רבע )ל

 בקרב בעלי הכנסה נמוכה. 6%לעומת  ,בעלי הכנסה גבוההמ 42% :להתייעצות עם רופאים ביטוחיש  25%-ל

  ומעלה. 65מבני  16%, לעומת 64-45מבני  29%: כלולות בסל הבריאות ינןח לתרופות שאוביטיש  22%-ל

  מהחרדים.  11%מהחילונים, לעומת  30%: ביטוח להשתלות ולטיפולים בחו"ליש  20%-ל

 .לנפש בקרב בעלי הכנסה נמוכה 4%לעומת  לנפש, בעלי הכנסה גבוההמ 32%: ביטוח סיעוד פרטייש  19%-ל

  בקרב חסרי תעודת בגרות. 9%מבעלי השכלה אקדמית, לעומת  17%: ביטוח לרפואת שינייםיש  11%-ל

  ומעלה. 75בקרב בני  10% :ביטוח לשירותי רפואת חירוםיש  6%-ל

תרופות שאינן , התייעצות עם רופאים, לניתוחים ה באחוז בעלי ביטוח פרטייניכרת עלי 2010-ל השוואהב

פרטי ה באחוז בעלי ביטוח יעלילא ניכרת וביטוח סיעודי פרטי.  בחו"ל השתלות וטיפולים, הבריאות בסלכלולות 

 ורפואת חירום.   שינייםלרפואת 

 2017, 2010ומעלה לפי ביטוחי בריאות פרטיים,  20בני  - 5תרשים 
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 מידע בנושאי בריאות

בקרב הערבים.  58% ,במערכת הבריאותעל זכויותיהם להם מספיק מידע שאין חושבים ומעלה  20מבני  48%

בקרב חסרי תעודת בגרות.  22%מבעלי השכלה אקדמית, לעומת  36% :להם מספיק מידעשיש חושבים  30%

מהמבוטחים  17%מהמבוטחים במכבי,  24% מהמבוטחים בכללית, 20% :מידע על זכויותיהם חיפשולא  21%

 .מהמבוטחים בלאומית 19%-ו במאוחדת

מהיהודים לעומת  33%מהגברים;  28%-מהנשים ו 33%: בשנה האחרונה חיפשו מידע הקשור לבריאות 31%

 האחוז יורד עם הגילבקרב חסרי תעודת בגרות.  18%לה אקדמית, לעומת מבעלי השכ 41%; מהערבים 18%

 ומעלה. 65בקרב בני  24%-, עד ל44-20בגיל  34%-מ

מבעלי  49%: באופן מלאהמבוקש קיבלו את המידע מאלה שחיפשו מידע בנושאי בריאות דיווחו שהם  43%

 .מידע חלקיקיבלו  50%בקרב חסרי תעודת בגרות.  37%השכלה אקדמית, לעומת 

 אלה שחיפשו מידע בנושאי בריאות: תוךמ

 .בריאותם כלא טובמצב מהמעריכים את  71%: חיפשו מידע על מחלה או בעיה בריאותית 57%

  במערכת הבריאות.זכויות חיפשו מידע על  37%-ובדיקות ואורח חיים ת, ומניעת מחלחיפשו מידע על  47%

, או איש צוות רפואי, כגון אחות או באמצעות רופאחיפשו מידע  32%; באמצעות האינטרנטעשו זאת  76%

מוקד טלפוני של משרד הבריאות או של קופות החולים, אמצעי כגון  תאחר דרךבחיפשו  53%; דיאטנית

 .התקשורת, בני משפחה או חברים או מקור אחר

 2017 ומעלה לפי מידע בנושא בריאות, 20בני  - 6תרשים 
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 7201 הסקר החברתי שאלוןל
 למחולל הלוחות של הסקר החברתי

 בשנתון הסטטיסטי  ביטוחי בריאותבנושא ללוח 
 2010סקר חברתי מ ותביטוחי בריאבנושא ללוח 

https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Documents/quex_he2017.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Documents/quex_he2017.pdf
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2018/7.%20shnatonsocietyandwelfare/st07_15x.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2018/7.%20shnatonsocietyandwelfare/st07_15x.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2012/seker_hevrati10/pdf/t29.pdf

