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  מצית מחקרת
  

 לנשים הרות ולתינוקות הם אחת הדרכים העיקריות של מדינת ישראל לדאוג השירותי המניע

-  קופות.קרי של שירותים אלו הוא משרד הבריאותיהספק הע, נכון להיום. ריאות האוכלוסייהלב

ומטפלות בחלק , ספקת השירותה תל אביב וירושלים ממלאות אף הן תפקיד חשוב בועיריותהחולים 

  .לא מבוטל מהאוכלוסייה

  

ספקת החריות להא, ישובים נבחרים בארץי ב,בוש ניסוי עלממשלת ישראל החליטה , 2004בשנת 

ממשרד פנייה  עקבותב .החולים-לקופותעיריות הממשרד הבריאות ו  טיפת חלב תעבורשירותי

להלן (הניסוי ממדית של -מכון ברוקדייל הערכה רב-וינט'ג-רסימאי מבצע, משרד האוצרמהבריאות ו

   . המתוכנן בטיפות החלב")הפיילוט"

  

מטרות הסקר . 2006טלפוני בתחילת ארצי בוצע סקר אמהות , במסגרת הערכת הפיילוט בטיפות החלב

 עמידה בסטנדרטים נבחרים ברמה הארציתאת האת רמת השירות ו, ערב הפיילוט המתוכנן ,היו לבחון

. ונים שונות ובין ספקים שיה וכן לבחון את ההבדלים בין קבוצות אוכלוסי;בעיני הצרכנים של השירות

) ביבאל מודיעין ות, אלעד(הסקר בדק את המידה שבה היישובים שנבחרו להשתתף בפיילוט , בנוסף

  .מייצרים בסיס טוב להשוואה וללמידה

  

ממצאי הסקר עשויים לתרום רבות לתכנון ולפיתוח של , למרות זאת. 2007הפיילוט הוקפא בפברואר 

  .ורם המספק את השירותללא קשר לשינויים בג, שירותי טיפות החלב בעתיד

  

כאשר ,  אמהות2,575רואיינו . פיילוטמדגם מתוגבר מיישובי ההן מדגם ארצי מייצג והן המדגם כלל 

 .ויחסית היו מעט סירובים, רוב הנפל נבע מבעיות באיתור מספרי טלפון. 74%שיעור ההיענות היה 

  .התצפיות שוקללו כדי לייצג את האוכלוסייה הכללית

  

מקבלות את השירותים המרכזיים מדווחות שהן ששיעור גבוה מאוד של אמהות  מהסקר עולה

זוהו מספר ממדים של השירות שניתנים , כן-כמו. חיסונים ובדיקות התפתחות: והבסיסיים ביותר

   .קיום שיחות והדרכות בחלק מהנושאים והמשכיות הטיפול, כגון קיום ביקורי בית, לשיפור

  

הכל המערכת מצליחה ליצור שירות שוויוני על רקע רמת -עולה שבסך, תעל סמך הדיווחים של האמהו

ת וערבישל אמהות  והקבוצההכנסה ה ותמעוטאמהות של הקבוצה גם בקרב  .הכנסה ועל רקע לאום

בחלק . )חיסונים ובדיקות (בלו את השירותים המרכזייםינמצא שיעור גבוה מאוד של אמהות שק

אשר זכו אוכלוסיות אלו ליותר שירותים מ) גון הדרכותכ(מהנושאים האחרים שנבדקו בסקר 

באופן כללי נמצא , כן-כמו .כנראה כמענה לצרכים גדולים יותר, האוכלוסייה המבוססת יותר

כגון (נמצאו מספר נושאים , עם זאת. שהאמהות מעוטות ההכנסה והאמהות הערביות מרוצות יותר

 פחות מקבלות שירות האוכלוסיות החלשות הםשב ,)קבוצתיותהשכבה על הגב והשתתפות בהדרכות 

  .מהאוכלוסייה הכלליתטוב 



 ii
 

תינוקות שטופלו  בדיקות ההתפתחות לא התגלו הבדלים משמעותיים ביןבבשיעורי החיסונים ו

ממדי השירות האחרים שנבדקו שב נמצא.  לבין תינוקות שטופלו במשרד הבריאותהחולים-בקופות

 ונושאים אחרים שבהם ,)כגון ביקורי בית( למשרד הבריאות בסקר היו נושאים שבהם נמצא יתרון

הפערים בין הספקים גדולים יותר בקרב ). כגון שביעות רצון והמשכיות הטיפול(נמצא יתרון לקופות 

  . הכנסה נמוכהותבעלאמהות  הכנסה גבוהה מאשר בקרב ותבעלאמהות 

  

ם לנבוע לא רק מזהות הספק ומודל הבדלים בין ספקי השירות יכולי, כפי שהודגש בוועדת ההיגוי

גורמים שונים במשרד הבריאות . אלא גם מהיקף המשאבים המושקעים במודל, ההספקה של השירות

 טוענים כי בשנים האחרונות היו קיצוצים משמעותיים בשירותי בריאות הציבור של משרד הבריאות

ת משרד ובאחרין בטיפות החלב שעו ברמת השירות שניתגשפ, ) במספר האחיות15%-כולל ירידה של כ(

  .הבריאות

  

.  עם מגבלות מסוימותאבל, וללמידה  מהווים בסיס טוב להשוואהפיילוטשיישובי ה, לבסוף נמצא

 , ביישובי הפיילוטיש גיוון משמעותי) 'וכו, הכנסה, השכלה, גיל(רוב מאפייני האוכלוסייה ב

 הפיילוטשובי י בי,אך. קורת בהערכהמדגם הארצי שישמש קבוצת ביהתפלגות בוההתפלגות דומה ל

   . מאחר שהפיילוט לא כולל יישובים ערביים,ותערביאמהות  מעט מאוד נמצאו

  

כגון , ייאספו נתונים על מספר נושאים שמטבעם אינם ניתנים לבדיקה במסגרת סקר, בהמשך המחקר

נושאים . ידע שלהןוטיב מערכות המ, היקף הפעילות הקהילתית שלהן, היקף כוח האדם בטיפות החלב

  . אלו ייבדקו באמצעות שילוב של ניתוח נתונים מינהליים קיימים וראיונות עם מנהלי טיפות החלב
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 4           ממצאים. 3
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  14           נספח לוחות

  
  



   

  רשימת לוחות בנספח
  

 14             לפי קבוצות הניתוח,מספר מרואיינות בפועל : 1לוח 
  

 14      כל הספקים- ממצאים לגבי כלל האוכלוסייה : 2לוח 
  

   תוצאות -רצון מרכיבים שונים של שביעות בין הקשר בין שביעות רצון כללית ל : 3לוח 

 16         רגרסיה לוגיסטית  
  

 17      כל הספקים - השוואה בין חמישון תחתון לעליון : 4לוח 
  

 19       הספקים   כל– ערביותאמהות יהודיות לאמהות השוואה בין  : 5לוח 
  

 21       האוכלוסייהל כל-פיילוט יישובי הבין השוואה בין משרד הבריאות ל : 6לוח 
  

 23    האוכלוסייהל  כל-החולים -קופותבין שוואה בין משרד הבריאות לה : 7לוח 
  

 25  לפי חמישונים נבחרים , החולים-קופותבין השוואה בין משרד הבריאות ל : 8לוח 
  

 27    לפי לאום , החולים-קופותבין השוואה בין משרד הבריאות ל : 9לוח 
  

  " קופה"היחס הצולב של ): סטיותרגרסיות לוגי(משתניים -סיכום ניתוחים רב: 10לוח 

 29        לעומת משרד הבריאות              
  

   רצון תלהיות מאוד שבעשל האם דוגמה של גורמים המשפיעים על הסיכוי : 11לוח 

 31         מהשירות באופן כללי  
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