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 40%מההוצאה על בריאות בישראל
מגיעים ממימון פרטי ,לעומת  24%בלבד
בממוצע ב.OECD-
ישראל מוציאה רק  7.7אחוזים מהתמ"ג על בריאות ,בהשוואה ל8.7-
אחוזים בממוצע ב.OECD-


כשני שלישים מההוצאה הפרטית על בריאות היא הוצאה ישירה מכיסו
של המבוטח ,ועוד שליש מקורו בתשלומי ביטוח.



שיעור המבוטחים בביטוח פרטי בישראל כמעט הוכפל בין  1999ל:2011-
שיעור המבוטחים בביטוח משלים של קופות החולים (פרטי למחצה) גדל
מ 46-ל 73-אחוז מכלל האוכלוסייה ,ושיעור המבוטחים בביטוח פרטי
עלה מ 24-ל 41-אחוז.

 פחות ישראלים חשים ביטחון בכך שיוכלו להרשות לעצמם טיפול
במקרה של פגיעה קשה בבריאות ,או בכך שמערכת הבריאות תספק
להם את הטיפול היעיל והטוב ביותר ,בהשוואה לאזרחיהן של 12
מדינות מפותחות אחרות.
התשתיות וכוח האדם בבתי החולים אינם מספקים:

שאלות לקובעי
המדיניות:
איך ניתן להגדיל את
אמון הציבור
במערכת הבריאות?
אילו צעדים יש לנקוט
כדי לשפר את
התשתיות בבתי
החולים ולהגדיל
את היצע כוח האדם
הרפואי?
כיצד צריך לטפל
בגידול המהיר
בביקוש לביטוחי
בריאות פרטיים?

 בישראל יש  1.9מיטות אשפוז לכל אלף נפש ,לעומת ממוצע של 3.0
מיטות ב 23-מדינות  .OECDשיעורי התפוסה בבתי החולים במדינה הם
הגבוהים ביותר ב ,OECD-ועומדים על  98אחוז (.)2011
 כיום מספר הרופאים ביחס לאוכלוסייה בישראל גבוה יחסית לממוצע
במדינות ה ,OECD-אך בשלושת העשורים האחרונים מספר הרופאים
הצעירים (מתחת לגיל  )35הצטמצם ב 60-אחוז ,ואילו מספר הרופאים
בגילי הפרישה ( 65ומעלה) עלה ב 95-אחוז.
 מספר האחים הסיעודיים לנפש בישראל עומד על כמחצית מהממוצע ב-
 23מדינות  ,OECDומספר בוגרי לימודי הסיעוד הוא רק כרבע מהממוצע
באותן מדינות.
 סקר שנערך בקרב רופאים בירושלים גילה כי פחות מרבע מהם מאמינים
שמרבית המטופלים שלהם זוכים להליכים הרפואיים שהם זקוקים
להם ,או נפגשים עם רופא מומחה בתוך זמן סביר.
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* למידע נוסף בנושא בריאות ראו:
 סוגיות מימון וכוח אדם במערכת הבריאות (דב צ'רניחובסקי
ואיתן רגב ,דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות )2014


סוגיות עכשוויות במערכת הבריאות (ליאורה בוורס)

 זמני ההמתנה להליכים רפואיים בישראל (דב צ'רניחובסקי
וליאורה בוורס ,עתיד להתפרסם).


מגמות במערכת הבריאות בישראל (דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב,
דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות )2013



מרכז טאוב מעמיד בפני מקבלי ההחלטות המובילים בארץ ובפני הציבור הרחב
תמונה כוללת ,המשלבת בין ממדים חברתיים וכלכליים .הצוות המקצועי של המרכז
והצוותים הבין-תחומיים ,הכוללים חוקרים בולטים בתחומם באקדמיה ומומחים
מובילים בתחומי המדיניות ,עורכים מחקרים ומעלים חלופות למדיניות בנושאים
החברתיים-כלכליים המרכזיים העומדים על סדר היום במדינה .המרכז מציג
ניתוחים אסטרטגיים לטווח ארוך והערכות של חלופות למדיניות בפני הציבור ובפני
מקבלי ההחלטות על ידי כתבות בתקשורת ,תכנית פרסומים פעילה ,כנסים
ופעילויות אחרות בישראל ובחו"ל.
מרכז טאוב נוסד ב 1982-ביוזמתם של הרברט מ' סינגר ,הנרי טאוב וארגון הג'וינט
האמריקאי .המרכז ממומן באמצעות קרן צמיתה שהוקמה על-ידי קרן הנרי ומרלין
טאוב ,קרן הרברט ונל סינגר ,ג'ין וג'ון קולמן ,קרן משפחת קולקר-סקסון-הלוק ,קרן
משפחת מילטון א' ורוזלין ז' וולף וארגון הג'וינט האמריקאי.
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