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לקט נתונים בנושא ביטוחי בריאות ומידע בנושא בריאות ,מתוך הסקר החברתי 2017
Selected Data on Health Insurances and Health Information
From the 2017 Social Survey
בקרב בני  20ומעלה
 יותר ממחצית מהאוכלוסייה ( )53%מבוטחת בשירותי בריאות כללית ,רבע ( )25%במכבי שירותי בריאות.
יתר האוכלוסייה מבוטחת בקופת חולים מאוחדת ובלאומית שירותי בריאות.
 ל 77%-יש ביטוח משלים של קופת חולים 86% :מהיהודים לעומת  38%מהערבים.
 ל 35%-יש ביטוח רפואי פרטי שלא במסגרת קופת חולים 40% :מהיהודים לעומת  12%מהערבים.
 ל 32%-יש גם ביטוח משלים של קופת חולים וגם ביטוח רפואי פרטי 38% :מהיהודים לעומת  8%מהערבים.
 ל 79%-מהמעריכים שבריאותם טובה יש ביטוח משלים של קופת חולים ול 38%-יש ביטוח רפואי פרטי.
 ל 25%-יש ביטוח לניתוחים פרטיים 31% :מהיהודים לעומת  5%מהערבים.
 ל 25%-יש ביטוח להתייעצות עם רופאים 42% :מבעלי הכנסה גבוהה ,לעומת  6%בקרב בעלי הכנסה נמוכה.
 ל 22%-יש ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות 29% :מבני  ,64-45לעומת  16%מבני  65ומעלה.
 ל 20%-יש ביטוח להשתלות ולטיפולים בחו"ל 30% :מהחילונים לעומת  11%מהחרדים.
 ל 19%-יש ביטוח סיעוד פרטי 32% :מבעלי הכנסה גבוהה ,לעומת  4%בקרב בעלי הכנסה נמוכה.
 ל 11%-יש ביטוח לרפואת שיניים 17% :מבעלי השכלה אקדמית ,לעומת  9%בקרב חסרי תעודת בגרות.
 ל  6%יש ביטוח לשירותי רפואת חירום 10% :בקרב בני  75ומעלה.
הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף ,המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה.
הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך  .2017במסגרתו רואיינו בביתם כ7,300-
איש בני  20ומעלה ,המייצגים כ 5.5-מיליון איש .שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף ,שב 2017-התמקד
בבריאות ואורח חיים ,כפי שהיה בסקר  .2010השאלות על ביטוחי בריאות ומידע בנושא בריאות שייכות לנושא זה.
זוהי ההודעה השביעית בנושא בריאות ואורח חיים .ההודעות הקודמות עסקו בוויתורים בנושאי בריאות בשל קשיים
כלכליים ,בחיסונים ובדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות במשקל ,דיאטה ,תזונה והרגלי אכילה,
בפעילות גופנית בעישון וחשיפה לעישון ובשינה.
כתב יגאל אייזנמן  -תחום הסקר החברתי
לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל' 02-6527845

מבוטחים בקופות חולים
כמחצית ( )53%מבני  20ומעלה מבוטחים בשירותי בריאות כללית ,רבע ( )25%במכבי שירותי בריאות,
היתר מבוטחים בקופת חולים מאוחדת ובלאומית שירותי בריאות.1
 52%מהמבוטחים בשירותי בריאות כללית הם בני  27% ,44-20בני  21% ,64-45בני  65ומעלה .שיעור
בני  65ומעלה נמוך יותר בקרב מבוטחי מכבי ומאוחדת (.)14%
לוח א  -בני  20ומעלה לפי קופת חולים וגיל ,אחוזים2017 ,
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שירותי בריאות כללית היא הקופה השכיחה הן בקרב יהודים הן בקרב ערבים וא חוז הערבים המבוטחים
בה ( ) 71%גבוה מאחוז היהודים ( 29% .)50%מהיהודים ו 8%-מהערבים מבוטחים במכבי שירותי בריאות.
ביטוחי בריאות משלימים ופרטיים
ל 77%-מבני  20ומעלה יש ביטוח בריאות משלים של קופת החולים 86% :מהיהודים ו 38%-מהערבים.
בהשוואה לשנת  2010כמעט ולא חל שינוי באחוז בעלי ביטוח משלים ,עם זאת בקרב היהודים האחוז עלה
במעט ואילו בקרב הערבים הוא ירד.
ל 35%-מהאוכלוסייה יש ביטוח רפואי פרטי שלא במסגרת קופת חולים 40% :מהיהודים ו12%-
מהערבים .בהשוואה ל 2010-ניכרת עלייה באחוז בעלי ביטוחים פרטיים (מ ,)27%-בקרב היהודים ובקרב
הערבים.
ל 32%-יש גם ביטוח משלים של קופת החולים וגם ביטוח רפואי פרטי 38% :מהיהודים לעומת 8%
מהערבים .ב 2010-היו ל 26%-גם ביטוח משלים של קופת חולים וגם ביטוח פרטי 30% :מהיהודים לעומת
 4%מהערבים.

 1אומדן המבוטחים בקופות החולים מפורט באתר המוסד לביטוח לאומי
ובאתר משרד הבריאות
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תרשים  - 1בני  20ומעלה ,לפי קבוצת אוכלוסייה וביטוחי בריאות2017 ,2010 ,

אחוז המבוטחים בביטוח משלים של קופות החולים עולה עם הגיל מ 73%-בקרב בני  44-20עד ל 85%-בקרב
בני  65ומעלה .לשליש ( )33%מבני  44-20יש ביטוח רפואי פרטי 40% ,מבני  ,45-65ו 30%-מבני  65ומעלה.
תרשים  - 2בני  20ומעלה ,לפי גיל וביטוחי בריאות2017 ,

ביטוחי בריאות משלימים וביטוחים רפואיים פרטיים שכיחים יותר בקרב בעלי הכנסה גבוהה .ל 90%-מבעלי
הכנסה הגדולה מ 4,000-ש"ח לנפש במשק הבית ,יש ביטוח משלים ,לעומת  50%בקרב בעלי הכנסה של עד
 2,000ש"ח 53% .מבעלי הכנסה גבוהה מבוטחים בביטוח רפואי פרטי ,לעומת  12%בקרב בעלי הכנסה נמוכה.
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תרשים  - 3בני  20ומעלה ,לפי הכנסה לנפש במשק הבית וביטוחי בריאות2017 ,

ל 88%-ממבוטחי מכבי יש ביטוח בריאות משלים במסגרת קופת החולים ,ל 78%-ממבוטחי כללית ולכ70%-
ממבוטחי מאוחדת ולאומית .ל 43%-ממבוטחי מכבי ולשליש ממבוטחי שאר הקופות יש ביטוח רפואי פרטי שלא
במסגרת קופת חולים .ל 41%-ממבוטחי מכבי ול 31%-ממבוטחי כללית יש ביטוח משלים וגם ביטוח רפואי
פרטי.
תרשים  - 4בני  20ומעלה ,לפי קופת חולים וביטוחי בריאות2017 ,
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הערכת מצב הבריאות וביטוחי בריאות
אחוז המבוטחים בביטוחי בריאות משלימים ופרטיים גבוה יותר בקרב אלה המעריכים את בריאותם כטובה.
ל 79%-מהמעריכים את בריאותם טובה מאוד ,או טובה יש ביטוח משלים של קופת חולים ול 38%-יש ביטוח
פרטי ,לעומת  70%ו ,17%-בהתאמה בקרב אלה המעריכים את בריאותם לא כל כך טובה ,או בכלל לא טובה.
ביטוחי בריאות פרטיים
לרבע ( )25%מבני  20ומעלה יש ביטוח לניתוחים פרטיים 31% :מהיהודים לעומת  5%מהערבים.
ל 25%-יש ביטוח להתייעצות עם רופאים 42% :מבעלי הכנסה גבוהה ,לעומת  6%בקרב בעלי הכנסה נמוכה.
ל 22%-יש ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות 29% :מבני  ,64-45לעומת  16%מבני  65ומעלה.
ל 20%-יש ביטוח להשתלות ולטיפולים בחו"ל 30% :מהחילונים ,לעומת  11%מהחרדים.
ל 19%-יש ביטוח סיעוד פרטי 32% :מבעלי הכנסה גבוהה לנפש ,לעומת  4%בקרב בעלי הכנסה נמוכה לנפש.
ל 11%-יש ביטוח לרפואת שיניים 17% :מבעלי השכלה אקדמית ,לעומת  9%בקרב חסרי תעודת בגרות.
ל 6%-יש ביטוח לשירותי רפואת חירום 10% :בקרב בני  75ומעלה.
בהשוואה ל 2010-ניכרת עלייה באחוז בעלי ביטוח פרטי לניתוחים ,התייעצות עם רופאים ,תרופות שאינן
כלולות בסל הבריאות ,השתלות וטיפולים בחו"ל וביטוח סיעודי פרטי .לא ניכרת עלייה באחוז בעלי ביטוח פרטי
לרפואת שיניים ורפואת חירום.
תרשים  - 5בני  20ומעלה לפי ביטוחי בריאות פרטיים2017 ,2010 ,
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מידע בנושאי בריאות
 48%מבני  20ומעלה חושבים שאין להם מספיק מידע על זכויותיהם במערכת הבריאות 58% ,בקרב הערבים.
 30%חושבים שיש להם מספיק מידע 36% :מבעלי השכלה אקדמית ,לעומת  22%בקרב חסרי תעודת בגרות.
 21%לא חיפשו מידע על זכויותיהם 20% :מהמבוטחים בכללית 24% ,מהמבוטחים במכבי 17% ,מהמבוטחים
במאוחדת ו 19%-מהמבוטחים בלאומית.
 31%חיפשו מידע הקשור לבריאות בשנה האחרונה 33% :מהנשים ו 28%-מהגברים;  33%מהיהודים לעומת
 18%מהערבים;  41%מבעלי השכלה אקדמית ,לעומת  18%בקרב חסרי תעודת בגרות .האחוז יורד עם הגיל
מ 34%-בגיל  ,44-20עד ל 24%-בקרב בני  65ומעלה.
 43%מאלה שחיפשו מידע בנושאי בריאות דיווחו שהם קיבלו את המידע המבוקש באופן מלא 49% :מבעלי
השכלה אקדמית ,לעומת  37%בקרב חסרי תעודת בגרות 50% .קיבלו מידע חלקי.
מתוך אלה שחיפשו מידע בנושאי בריאות:
 57%חיפשו מידע על מחלה או בעיה בריאותית 71% :מהמעריכים את מצב בריאותם כלא טוב.
 47%חיפשו מידע על מניעת מחלות ,בדיקות ואורח חיים ו 37%-חיפשו מידע על זכויות במערכת הבריאות.
 76%עשו זאת באמצעות האינטרנט;  32%חיפשו מידע באמצעות רופא ,או איש צוות רפואי ,כגון אחות או
דיאטנית;  53%חיפשו בדרך אחרת כגון מוקד טלפוני של משרד הבריאות או של קופות החולים ,אמצעי
התקשורת ,בני משפחה או חברים או מקור אחר.
תרשים  - 6בני  20ומעלה לפי מידע בנושא בריאות2017 ,
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לשאלון הסקר החברתי 2017
למחולל הלוחות של הסקר החברתי
ללוח בנושא ביטוחי בריאות בשנתון הסטטיסטי
ללוח בנושא ביטוחי בריאות מסקר חברתי 2010
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