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הבריאות מדיניות לרוקר המשותפת התכנית במסגרת נכתבה זו עבודה
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לגרונסולוגיה ברוקדייל מכון  ג'וינס
וחברה אדם והתפתחות
13087 ת.ד. גבעתג'ועס,

91130 ירושלים

ישראל ג'וינס
3489 ת.ד. ג'וינס, גבעת

91034 ירושלים

דמ9439



BRRR3994
בריאות ושירותי בריאות עולים, :

בר/ך רוזן,

ברוקד"לו ג'וינטמכון מהו
בישראל. וחברה אדם והתפתחות בריאות מדיניות הזקנה, לחקר ארצי מרכז
העולמי. והג'וינט ישראל ממשלת בחסות הפועל רווח, כוונת ללא עצמאי מוסד

בעיות לפתרון רבתחומית גישה ונוקט נבחרות סוגיות בזיהוי המתמקד מומחים צוות
ובריאות. רווחה שירותי במערכות

המחקר ממצאי את לקשור המסייעים מקצוע, ואנשי מדיניות מעצבי לחוקרים, מפגש נקודת
בשטח. שינויים של לביצועם

הבינלאומית. לקהילה ישראל בין פעולה לשיתוף מרכז

בישראל בריאות מדעיות לחקר התכנית
גץינטמכון פיתח ישראל, ממשלת ולבקשת הבריאות בשירותי המעמיק למשבר בתגובה
התכנית מטרת בישראל. בריאות מדיניות לחקר תכנית ישראל ג'וינט בשיתוף ברוקדייל
סוגיות של ניתוחן דרך והספקתם הבריאות שירותי מימון לשיפור למאמצים לתרום היא

עיקריים: יעדים שלושה לתכנית נבחרות. מדיניות
לשיפור מרכזיות רפורמות של וההערכה הביצוע התכנון, בתהליך ישראל לממשלת לסייע 

בריאות. מערכות ניהול
ואת יעילותם את לשפר במאמציהם בישראל ולמבטחים בריאות שירותי לספקי לסייע 

מועילותם.
שירותי למערכת ארוך לטווח תרומה לתרום נועדו אשר מחקריים פרוייקטים לפתח 

בישראל. הבריאות
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הבריאות מדיניות לחקר המשותפת התכנית במסגרת נכתבה זו עבודה
וגיוינטישראל. ברוקדייל גיוינטמכון ישראל, ממשלת של
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הפירסום BRRR3994c3.סימז הפרסום מן ס

נעמי אוטנשטייו, ; ברוך רוזן, המחבר שס

בריאות: ושירותי בריאות עולים, הספר cp

מברה"מ עולים סקר מתוך נבחרים ממצאים
חתימה תאריך השואל nv

הספתה ברוקיייל: מבון



תקציר

בהם, השימוש ומידת הבריאות לשירותי גישתם לגבי נחקרו לשעבר מבריתהמועצות עולים
תכנון ודפוסי הבריאות, מערכת על להם שיש הידע הבריאותי, ומצבם שלהם הבריאות התנהגות
ולמתכננים, בריאות שירותי לספקי נתונים לתת היתה הסקר מטרת בקרבם. הנפוצים המשפחה
מסקר חלק היווה הסקר זו. אוכלוסייה של הבריאות לצורכי יותר טובים מענים לתת שיוכלו כך
מברית העולים של ומימון דיור תעסוקה, כגון סוגיות וחקר ,1992 במחצית שנערך יותר נרחב
אוקטובר בין לישראל שהגיעו ,6425 בגילים עולים כ181,000 של מאגר מתוך לשעבר. המועצות

עולים. 1,200 שמנה ארצי כלל מדגם נבחר ,1992 לפברואר 1989

משתייכים אינם שהם דיווחו מ*1 פחות כאשר רפואי, ביטוח להם שיש אמרו העולים כל כמעט
אינם שהם כך על הצביעו בקופתחולים, חברות על שדיווחו מאלה כ£59 כלשהי. חולים לקופת
בריאות ביטוי כיסוי להם יש אמנם אם ספק עולה ומכאן שוטף חודשי בסיס על חבר דמי משלמים
העיקריות כסיבות מוגבלות או גיל וציינו אותם דחו שקופותהחולים אמרו אחוזים חמישה מלא.

לדחייה.

אחוזים שמונהעשר כרוניות. ממחלות סובלים שהם ציינו מהמרואיינים אחוזים עשרים
דיווחו 87" הסקר; לפני שחלפו בשבועיים אחת פעם לפחות רופא אצל שביקרו דיווחו מהמרואיינים
רופא אצל ביקרו שהם דיווחו אחוזים ושלושה שלושים האחרונה. השנה מחצית במשך אושפזו שהם
לשיעור הדומה שיעור מעשנים, מהמרואיינים כ0?33 האחרונה. השנה מחצית במהלך שיניים
לקבל מעוניינים שהם אמרו מהמרואיינים ניכר שיעור בישראל. האוכלוסייה כלל בקרב המקביל

ותזונה. בריאות בנושאי הדרכה

שיטות (כולל הריון למניעת כלשהו באמצעי משתמשים 5025 בגילאים מהמרואיינים שנישלישים
האמצעים הינם והקונדום התוךרחמי ההתקן נסוג). ומשגל בטוחים" "ימים כגון מסורתיות
בממוצע, מלאכותיות הפלות 1.3 עברו 5025 בגילים מרואיינות הריון. למניעת ביותר השכיחים

אחת. פעם לפחות הפלה עברו שהן דיווחו ו£589

לגבי הישראלי בציבור הרווחות הקדומות מהדעות כמה לגבי רציניים ספקות מעלה זה מחקר
מעשנים הם רפואי, ביטוח לעולים אין אלה דעות עלפי לשעבר. מבריתהמועצות החדשים העולים
הדעה את מאשש המחקר בזמן בו הריון. למניעת שהוא אמצעי בכל משתמשים ואינם כבדים
משירותי בחלק להשתמש מרבים ושהם כרוניות ממחלות סובלים רבים חדשים שעולים הרווחת
בקרב הבריאות בשירותי השימוש שיעורי על מעודכנים בנתונים מחסרו זאת, עם יחד הבריאות.
העולים באוכלוסיית השימוש שיעורי בין יסודית להשוואה אפשרות מונעים הכללית האוכלוסייה

בישראל. האוכלוסייה בכלל אלה לבין



תודה דברי

ובמיוחד ובהערות בעצות העבודה במהלך סייעו אשר המכון צוות חברי לכל מודים המחברים
הארצי הכלל לסקר בריאות שירותי על שאלות להוסיף להם שאפשרו נווה ולגדליה נועם לגילה
בפיתוח שסייעה פלג לעדנה גם תודה חדשים. עולים של תעסוקה בדפוסי עוסק אשר עלידם שנערך

השאלון.

את ולקבוע הממצאים את נכונה ולהבין לפרש לנו וסייעו מזמנם שתרמו לאלה עם תודות
שרה זקסלר, אלכס הנדלסמן, מאיר הירשזון, אברהם ברלוביץ, יצחק אפשטיין, ליאון חשיבותם:
שובל, יהודית קיי, רחל צדקה, פנינה פרידמן, נורית סומך, דוד סבטלו, איתן ניומרק, יהודה כהן,
מועילות הערות והוסיף הדו"ח את בקפידה שקרא חביב לג'ק גם תודה תמיר. ויוסי שטרקשל רוני

רבות.

למחקר הצעות והעלו מהנתונים, נוספות תובנות שהעלו הסקר של ההיגוי ועדת לחברי גם תודות
ולריסה ריינהרט גדי פרץ, אריק פלג, חנה ליפסקי, דינה דוידסון, יעל ברניר, נועז בןנון, גבי עתידי:

רמניק.

מאנגלית. המאמר את שתרגמה רוזנפלד לג'ני תודות

ו
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מבוא

לשעבר. המועצות מברית עולים 1,200 שכלל כללארצי סקר לאחרונה ערך ברוקדייל ג'וינטמכון
ועד (6425) העבודה בגיל היו העולים .1992 לספטמבר 1992 יולי החודשים בין התבצע הסקר
תעסוקה, בסוגיות התמקד אשר הסקר, שנים. לשלוש חודשים שישה בין בארץ שהו הסקר לתקופת
הסקר, מן העיקריים הממצאים מדווחים להלן בריאות. ובשירותי בבריאות שעסק פרק גם כלל
הבריאות, בשירותי השימוש לשיעורי הבריאות, למצב הרפואי, לביטוח העולים לנגישות הנוגעים
מוצגים השוואה, לשם משפחה. תכנון ולדפוסי בריאותית להתנהגות הבריאות מערכת על לידע
שבה הדגימה מתודולוגיית זמינים. היו שאלה במידה הכללית, האוכלוסייה על מקבילים נתונים

א'. בנספח מתוארת זה סקר לצורכי השתמשנו

שנערך מסקר מקבילים ממצאים מציג בקרוב, לצאת העומד ברוקדייל, ג'וינטמכון של פרסום
.55+ בני חדשים עולים בקרב לאחרונה

דמוגרפיים נתונים .1

במדגם המרואינים של הגילית ההתפלגות .(5696) נשים היו המרואינים ממחצית יותר מעט *

שבמדגם, העובדה את להוציא בישראל, הכללית האוכלוסייה של לזו מאוד דומה היתה
לאוכלוסייה בהשוואה יותר, גדולה היתה 4435 הגיל וקבוצת יותר קטנה 2534 הגיל קבוצת

הגיל). התפלגויות בין להשוואה נספח (ראה הכללית

הגבוה השיעור כאשר במדגם, מיוצגות היו לשעבר המועצות ברית של הרפובליקות 15 כל *

אחוז ושבעה עשרים וביילורוסיה. רוסיה עולי ולאחריו מאוקראינה, עולים של היה ביותר
אסיאניות. מרפובליקות באו מהמרואיינים

ספר בבתי ו£99 טכניים ספר בבתי למדו $20< ;(60^ אקדמית השכלה המרואיינים לרוב *

מקצועיים.

פרודים. /$7 רווקים £69 גרושים, £99 נשואים, היו המרואיינים מן אחוז ותשעה שבעים *

בממוצע. ילדים 1.6 היו למרואיינים

העולים מן 5870 בתעסוקה: גורם מהווה הגיל עובדים. שהם דיווחו העולים מן (5196) מחצית *

עם עולה התעסוקה .6455 בני העולים בקרב בלבד 2590 לעומת כיום, מועסקים 2534 בני
מאלה 63?0 לעומת מועסקים, חודשים 116 בישראל הנמצאים העולים מן (0ך37 בארץ הוותק

יותר). או שנתיים בארץ הנמצאים

1

1



רפואי ביסוח .2

משישה למעלה בארץ נמצאים אשר החדשים העולים מן שרבים הוא בישראל השורר הכללי הרושם
נחשב אינו הכיסוי הראשונים החודשים ששת במשך רפואי. ביטוח עלידי מכוסים אינם חודשים
במשך החדשים העולים לכל הביטוח דמי את אוטומטית משלם הקליטה משרד שכן לבעייה,
התקופה תום לאחר רפואי ביטוח אין העולים '%15tמן כי היתה ההערכה זו. זמן תקופת
שנוצר הכללי הרושם .(Jerusalem Post, April 29, 1992) חינם לביטוח זכאים הם שבה הראשונית
רווחות שהיו אחרות להכללות הצטרף מבוטחים, אינם רבים עולים כאילו זה, סקר עריכת לפני
אינם מהם שרבים כלכלית; ממצוקה וסובלים מובטלים העולים שרוב כגון, העולים, לגבי בציבור
הבריאות שירותי סופקו המוצא בארץ (שכן החולים לקופות החבר דמי את לשלם לצורך מודעים
שנחשבים העולים אותם את רק לקבל מוכנות הקופות מן חלק ושלפחות הממשלה); עלידי חינם

שונה. תמונה עולה מממצאינו כדאי". ל"סיכון

ממצאים:

קופת לאף שייכים אינם שהם דיווחו מ£19 פחות מבוטחים. שהם סבורים העולים כל כמעט *

חולים.

המקבילה להתפלגות בהשוואה החולים, קופות ארבע בין העולים התפלגות מוצגת 1 בלוח *

עולה, הלוח מן הערבי. את והן היהודי המגזר את הן הכוללת הכללית, האוכלוסייה בקרב
המקביל הפלח מן בהרבה נופל 6425 בני העולים בקרב כללית חולים קופת של השוק שפלח
העולים בקרב לאומית קופ"ח של חלקה ואילו הכללית, באוכלוסייה הזו הגיל קבוצת בקרב
£19 רק העולים שבקרב גם יצויין הכללית. באוכלוסייה מחלקה בהרבה גבוה הוא החדשים
לאף שייכים אינם %6d הכללית באוכלוסייה כאשר קופה, לאף שייכים שאינם מדווחים

חולים. קופת

הכללית ובאוכלוסייה העולים בקרב השונות החולים קופות בין האוכלוסייה ההתפלגות :1 לוח
(6425 (גילאי

כללית אוכלוסייה עולים חולים קופת
6770 6070 כללית
1470 £159 מכבי
£69 £89 מאוחדת
£79 . £159 לאומית
670 \9c קופה לאף שייך לא

1992 לאומי ביטוח מקור:

2
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החולים בקופות חברים השונות. לקופות המצטרפים העולים בהרכב הבדלים שקיימים נראה *

"גרועה", או כ"בינונית" בריאותם את לדרג ומאוחדת מכבי מחברי יותר נטו ולאומית כללית
נמוך. חברתיכלכלי ממעמד ולהיות 55 גיל מעל להיות כרוניות, ממחלות לסבול

(או משלמים אינם שהם ציינו, כלשהי חולים בקופת חברים שהם שדיווחו מאלה כ£ל5 *

הללו העולים שכל מכך להסיק אין אולם, חודש. מדי חבר דמי ממשכורתם) מפרישים שאינם
והמוסד הקליטה משרד הבריאות, (משרד שונים ממשלתיים גופים שכן מבוטחים, אינם
לששת מעבר גם עולים, של מסויימות קבוצות עבור החבר דמי את משלמים לאומי) לביטוח
עלידי משולמים הביטוח דמי שכאשר זאת, עם לזכור, יש בארץ. הראשונים החודשים
לו אין אך בסיסי, ביטוח לו יש כלומר ל"חבר", ולא ל"מבוטח" נחשב העולה הממשלה,
אין שעבורם חדשים עולים של המדויק המספר על לעמוד ניתן לא הנתונים מן משלים. ביטוח
פי על אולם עצמו, העולה מן לא ואף הממשלה מן לא תשלום, כל מקבלות החולים קופות
הכיסוי שיעורי את נבדוק בהמשך נרחבת. איננה הבעיה כי נראה, עצמם העולים של הדיווחים

נוספים. מידע מקורות עלפי

ביטוח להם שאין חדשים עולים של רב מספר על לדיווחים בניגוד עומדים הללו הממצאים *

שינויים מספר התרחשו האחרונה השנה במשך כשנה. לפני בעיתונים הופיעו אשר בריאות,
המשמעותי הללו, השינויים מבין שלנו. הממצאים את להסביר אולי, יכולים, אשר במדיניות,
בארץ הנמצאים מובטלים, לעולים זכאות להקנות 1992 ממארס ההחלטה הוא ביותר
משתמש הלאומי הביטוח הלאומי. הביטוח מן הכנסה הבטחת קיצבת לקבל משנה, למעלה
העולים היו ,1992 מארס לפני החולים. מקופות ביטוח העולה עבור לרכוש הקיצבה מן בחלק
זכאים היו השנייה השנה במשך שנתיים; בארץ ששהו לאחר רק הכנסה להבטחת זכאים

היהודית. הסוכנות מן  בריאות לשירותי זכאות כללה שלא  בסיסית מחיה לקיצבת

ששהו מרואיינים בקרב בארץ. הוותק עם עולה בריאות ביטוח עבור המשלמים העולים אחוז *

החולים לקופות חבר דמי משלמים אינם עצמם שהם טענו 90ר1 בלבד, חודשים 116 בישראל
שנמצאים העולים בקרב המקביל מהשיעור בהרבה גבוה אחוז זהו קבוע. חודשי בסיס על

החולים מקופות שחלק כנראה ראשית, אפשריות. סיבות מספר לכך יש משנה. יותר בארץ
מעבר לשלם, נדרשים הם אין שבהם חודשים כמה עוד להם ומעניקות בעולים מתחשבות
ומכאן מועסק, להיות הסיכוי שנית, הקליטה. משרד עלידי המשולמים הביטוח חודשי לששת
בתשלום חייב שהוא לעולה יזכיר שהמעסיק הסיכוי (וכן החבר דמי את לשלם היכולת גם

בישראל. השהות זמן התארכות עם עולה  חבר) דמי
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אותם. לקבל סירבו החולים מקופות יותר או שאחת דיווחו המרואיינים מן אחוזים חמישה *

נטו ולאומית כללית החולים קופות שונות. ומוגבלויות גיל היו לסירובים העיקריות הסיבות
חדשים. חברים לקבל לסרב ומכבי ממאוחדת פחות הרבה

נראה אולם ברורה, מגמה נמצאה לא בארץ. הוותק עם משתנים הקופות של הסירוב שיעורי *

רק  חודשים) 116) לאחרונה שהגיעו אלה בקרב ביותר נמוכה היתה לסירוב הסבירות כי
שהגיעו שלעולים מכך נובע שהדבר ייתכן לקבלם. סירבה הקופות שאחת דיווחו מביניהם 370

דיווחו הקופות ומנהלי חדשה; לקופה לעבור לניסיון להקדיש זמן פחות היה מכבר לא זה
ביטוח להם שאין אלה כלפי מאשר אחרת מקופה שעוברים אלה כלפי גמישים פחות שהם
הקבלה מדיניות של הליברליזציה בגלל הזמן עם הצטמצמו הסירוב ששיעורי גם ייתכן כלל.
עלידי והן השונות בקופות פקידים ידי על הן דווחו אלה מעין מדיניות (שינויי הקופות של

הקליטה). משרד

בריאות בשירותי והשימוש הבריאות מצב .3

את לשמש יכול העולים בקרב הבריאות בשירותי השימוש שיעורי ולגבי הבריאות צורכי לגבי מידע
והן במתקנים (הן במערכת הגידול היקף את לקבוע באים הם כאשר המדיניות וקובעי המתכננים
של הרחבה שדורשים נרחבים צרכים על להעיד יכולים גבוהים שימוש ששיעורי יצויין, אדם). בכוח
הנדרשת התגובה ואז בשירותים, יתר שימוש על מעידים שהם ייתכן לחילופין השירותים; מערכת
האם החלטה בקבלת לסייע יכול שנאסף המידע יותר. מתאימים שימוש לדפוסי הציבור חינוך היא
משאבים הקצאת לקבל צריכים אכן עולים, של גדולים ריכוזים יש שבהם ומחוזות בריאות, ספקי

זו. באוכלוסייה הטיפול עלות את שתכסה מיוחדת

שיעורי על או הבריאות מצב על ארציים שיטתיים נתונים כמעט היו לא הנוכחי, המחקר לפני
מהווים להלן המוצגים הממצאים הקופות. ארבע בכל החדשים העולים של בשירותים השימוש
מעודכנים השוואה בנתוני המחסור היא רצינית מגבלה זה. בתחום במידע לצורך חלקית תשובה
משנת הלמ"ס מסקר בנתונים שימוש עושות להלן שנציג ההשוואות הכללית. האוכלוסייה לגבי
ליווחים נעשו שנעשה. מסוגו האחרון הסקר זהו לצערנו,  בריאות בשירותי השימוש על 1981

יהיה שניתן כדי ,6425 הגיל קבוצת של השימוש שיעורי את לקבוע כדי הלמ"ס נתוני על מיוחדים
של והמין הגיל התפלגות לפי תוקננו העולים מדגם נתוני העולים. לגבי שלנו הנתונים עם להשוותם

נספח). (ראה הלמ"ס של 1981 מדגם
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ממצאים:

עשרים כרונית. במחלה חולה משפחתם מבני אחד שלפחות אמרו, המרואיינים כמעטמחצית *

צעירה באוכלוסייה שמדובר למרות זאת  כרונית במחלה חולים עצמם שהם ציינו אחוז
הכללית'. לאוכלוסייה משווים נתונים קיימים לא .(2564 (גילאי יחסית

פיזית ממוגבלות כתוצאה יומיומיות בפעילויות מוגבלים שהם ציינו, מהמרואיינים אחד אחוז *

הכללית2. לאוכלוסייה השוואתיים נתונים קיימים לא נפשית. או

חמישה הכללית. האוכלוסייה מבריאות טובה פחות העולים בריאות כי מסתמן עצמי מדיווח *

בריאותם את 65£9דירגו ואילו מאוד", כ"טובה בריאותם את דירגו מהמרואיינים אחוזים
גרוס ,(1987) סירא בן של סקרים לכך, בנגוד כ"גרועה"3. ו£29 כ"בינונית" 28?£ כ"טובה",
עם מאוד". "טובה בריאותם כי מדווחים מהישראלים SO%20 כי מראים (1989) ויובל ,(1991)
בעוד אפשריות, תשובה קטגוריות ארבע ישנן מבריה"מ לעולים שבשאלון לציין יש זאת,
להשוואה האפשרות את מגביל והדבר קטגוריות, שש עד חמש יש האחרים שבסקרים

אלה. נתונים בין יותר מעמיקה

הכללית) באוכלוסייה והמין הגיל התפלגות לפי מתוקנן 19.0?.cf)is%3 המרואיינים, מבין *

דיווחו ב1981, האחרונים. השבועיים במשך אחת פעם לפחות רופא אצל שביקרו דיווחו
מספר .(1983 (למ"ס, האחרונים בשבועיים רופא אצל שביקרו הכללית 20AVcמהאוכלוסייה

באוכלוסייה והמין הגיל התפלגות לפי מתוקנן 8.9) 8.5 היה לשנה הממוצע הביקורים
.(1983 (למ"ס, ב1981 הכללית האוכלוסייה אצל 8.4 לעומת במדגם, העולים אצל הכללית)
העשור במשך הכללית באוכלוסייה ירד רופאים אצל הביקורים ששיעור סברה קיימת

זו. דעה המאששים שיטתיים נתונים אין אולם האחרון,

על מדווחים 65+ בגילאי עולים כי נמצא מבריה"מ קשישים עולים על ברוקדייל מכון של אחר במחקר 1

באותם ותיקים ישראלים ע"י המדווחים מאלו יותר גבוהים מסוימות כרוניות מחלות של שיעורים
לגבי ושיגרון. בחזה כאבים נשימה, קוצר דם, לחץ יתר כגון מצבים לגבי הדבר בולט בייחוד הגילאים.
וקינג, (נאון האוכלוסיות בשתי למדי דומים העצמי הדיווח שיעורי סוכרת, כגון אחרות, כרוניות מחלות

.(1993

עשר שלושה הכללית. באוכלוסייה מאשר בריה"מ בעולי יותר גבוה המוגבלות שיעור ,65+ גילאי בקרב 2
ל970 בהשוואה אישי, בטיפול לעזרה זקוקים שהם דיווחו בקהילה הגרים הקשישים מהעולים אחוזים

.(1993 וקינג, (נאון הכללית באוכלוסייה

הכללית. מהאוכלוסייה טובה פחות העולים שבריאות עצמי, דיווח פי על מסתמן, הקשישים בקרב גם 3
65+ בגילאי עולים שיותר ומצאו במחקר השלבים ארבעת בן סולם באותו השתמשו (1993) וקינג נאון
מהעולים אחוז וארבעה שמונים .65+ בגילאי ותיקים ישראלים מאשר לקויה בריאות על דיווחו
6490 שרק בעוד "גרועה", או טובה" כך כל כ"לא בריאותם מצב את מדרגים 65+ בגילאי מבריה"מ

בריאותם. מצב את את כך דירגו 65+ בגילאי הותיקים מהישראלים
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ומצאו המועצות מברית עולים בקרב ארצי סקר (1993) והנדלס ברצורי ערכו 1992 במאי
נתון  7.7 שלהם, במדגם היה, אחת שנה במשך רופא אצל ביקורים של הממוצע שהמספר
האוכלוסייה על נתונים לבין האלה הנתונים בין הישוו מכן לאחר שלנו. לממצא דומה
ישראלים (בעיקר כללית קופ"ח חברי לפיהם כללית, מקופ"ח נתונים מאזכרים הם הכללית;
נתונים קיימים (לא בממוצע4. בשנה, פעמים 5.9 רק ב1991 הרופא אצל ביקרו וותיקים)

הקופות). ארבעת כל כולל כלומר,  האוכלוסייה כלל לגבי מעודכנים השוואתיים

דיווחו מהמרואיינים הכללית) באוכלוסייה והמין הגיל התפלגות לפי מתוקנן 1.970) 7.870 *

ב הכללית האוכלוסייה בקרב האחרונה. השנה מחצית במשך חולים בבית מאושפזים שהיו
האוכלוסייה בקרב לנפש האשפוזים מספר .(1983 (למ"ס, $4.8 על זה אחוז עמד ,1981

(בהתאם 1992 לשנת 4.870 השיעור את נעדכן אם אולם האחרון; העשור במשך גדל הכללית
בהרבה נמוך עדיין שהוא .s%4 של לאומדן נגיע נפש), ל1,000 האשפוזים במספר לגידול
העולים בקרב האשפוז ששיעור מצאו (1993) והנדלס ברצורי אולם העולים5. בקרב מהשיעור
במדגם המרואיינים מן ש6ל9 מצאו הם הכללית. באוכלוסייה השיעור מאשר יותר נמוך היה
בין האשפוז בשיעורי ההבדלים האחרונה. השנה במשך מאושפזים שהיו דיווחו שלהם
כדי החולים, וקופות החולים בתי רשומות את לבדוק הצורך את מעלים השונים המחקרים

לאשורם. האשפוז שיעורי על לעמוד

אחת פעם לפחות שונים בריאות בשירותי שימוש על שדיווחו העולים אחוז את מציג 2 לוח *

השיניים רופא אצל ביקור על דיווחו מ^35 למעלה לדוגמה, האחרונה. השנה חצי במשך
מיון. בחדר שביקרו אמרו המרואיינים מן אחוזים ואחדעשר האחרונה, השנה חצי במשך

שהיו בריה"מ, עולי על 1992 כנתוני שלא כללית. קופ"ח של המדיניות מאגף נלקחו אלה נתונים 4
כולל בקופה, המבוטחת האוכלוסייה כלל על קופ"ח נתוני התבססו ,6425 הגיל לקבוצת מוגבלים

וילדים. קשישים

אכן העולים על הנתונים ואילו לידה, בגין אשפוז כוללים אינם הלמ"ס של האשפוז נתוני כי לציין יש 5
אין קטן, כה הוא העולים אוכלוסיית בקרב הלידות שמספר מכיוון אולם, כאלה. אשפוזים כוללים

האוכלוסיות. שתי בין השימוש בשיעורי להבדלים מרכזית סיבה להיות יכולה זו
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האחרונים החודשים בששת נבחרים בריאות בשירותי המשתמשים אחוז :2 לוח
(6425 גילאי חדשים (עולים

המשתמשים אחוז בריאות שירותי

6270 במרפאה מרקחת בית
5870 רופא אצל ביקור
43X מומחה אצל ביקור
3570 שיניים רופא

$34< פרטי מרקחת בית
£229 אחות אצל ביקור
J/% מיון חדר
%8 כללי חולים בית
£89 חלב טיפת
$4 אמבולנס
19& הנפש לבריאות תחנות

מהעולים בהרבה גבוהה בתדירות הבריאות שירותי ברוב משתמשים יותר המבוגרים העולים *

היתה לריאיון שקדמה השנה בחצי מומחה רופא אצל לביקור הסבירות לדוגמה, הצעירים.
בבית לאשפוז והסבירות ,3425 בני עולים בקרב מאשר 6455 בני עולים בקרב ב^48 גדולה
או זו, בתקופה שיניים רופא אצל לביקור הסבירות זאת, לעומת .%20a גדולה היתה חולים
מהסבירות כמחצית היתה יותר, המבוגרים העולים בקרב הנפש בריאות בשירותי לשימוש

הצעירים. העולים בקרב כזה לביקור

של השימוש שיעורי האם השאלה את מעלים בישראל הבריאות בתחום מדיניות קובעי *

קשר מצאנו לא השירותים, רוב לגבי בארץ. הוותק עם משתנים הבריאות בשירותי העולים
גורמים ששני ייתכן בישראל. העולה של השהות משך לבין השימוש שיעורי בין ועקבי ברור
שהייתם בתקופת הבריאות שירותי את מאוד המנצלים עולים יש זה: את זה מקזזים שונים
את מגבירים אחרים ואילו לכן) קודם שהוזנחו במצבים טיפול (עקב בישראל הראשונית

המערכת). עם להתמודד לומדים הם (כאשר הזמן עם שלהם השימוש מידת

פנו שלא האחרונה, השנה במשך כלשהי רפואית בעייה היתה מהמרואיינים מרבע ללמעלה *

"טיפול ,(39^ זמן" "חוסר היו לעזרה פנו שלא לכך העיקריות הסיבות רפואית. לעזרה בגינה
(57c) שפה ומגבלות (£59) הטיפול עלות .(24X) מהטיפול" מרוצה ו"לא (>?ל38) בבעיה" עצמי

לטיפול. לאיפנייה כגורמים הן גם הוזכרו
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עם בהתמודדות נתקלים הינם שבהן העיקריות הבעיות שתי את לציין התבקשו העולים *

היחס ,(4070) ארוכים תורים היו ביותר הגבוהה בשכיחות שהוזכרו הבעיות הבריאות. מערכת
הקופות חברי בין בתשובות הבדלים מספר היו .(158) גרוע וטיפול ,(277) הצוות אנשי של
חברים מאשר התורים בעיית את להזכיר יותר נטו כללית קופ"ח חברי לדוגמה, השונות:
עלות כגון בעיות להזכיר יותר נטו יותר הקטנות לקופות שהשתייכו אלה האחרות. בקופות

בית. ביקורי של זמינות וחוסר תרופות של גבוהה

הבריאות מערכת הכרת .4

שבה המידה כולל רבים, במצדים מזו זו נבדלות ובישראל המועצות בברית הבריאות מערכות
לתחומי בדומה טיפול. כמתאמי הראשוני הטיפול רופאי של ותפקידם חינם מסופקים השירותים
זאת, עם יחד החדשים. המשחק חוקי את לומד הוא בטרם זמן לעולה לוקח כאן גם אחרים, רווחה
וההטבות הזכויות כל ומימוש המערכת עם אפקטיבית התמודדות לשם חיוני הוא זה מידע

לעולה. המגיעות

ממצאים:

עולים בקרב הבריאות. מערכת פועלת כיצד היטב מבינים שהם סבורים מהעולים 2870 רק *

ל3970 עולה זה שיעור משנתיים, למעלה בארץ שנמצאים

הכוללות הטבות הקופה מעניקה הבנתם שלפי דיווחו מרואיינים ארבעה כל מתוך אחד *

כללית, חולים בקופת בזכויות.6 נכלל אינו שיניים טיפול שלמעשה למרות שיניים, טיפול
שכיחות קבוע. משפחה רופא להם להיות שצריך לכך מודעים אינם המרואיינים מחצית כמעט

בישראל. הוותק עם ניכר באורח עלתה לא הללו השאלות לשתי הנכונות התשובות

בקופה החברות זכויות להם נשמרות שלדעתם דיווחו המרואיינים מן אחוזים ושניים עשרים *

דמי איתשלום אם בטוחים היו לא נוספים 1570 ואילו חבר, דמי משלמים אינם אם אפילו
מהם שחלק ייתכן איבהירות: של מידה כאן קיימת אולם, הזכויות. לאובדן יגרום החבר
לו נשמרות אזי במקומו, משלמת הממשלה אבל משלם, אינו האדם שאם לכך מתכוונים
החודשים ושבששת חבר, דמי לשלם צורך אין שבבריה"מ העובדה שני, מצד החבר. זכויות
מהעולים שחלק האפשרות את מעלה חבר, דמי מתשלום פטורים העולים בארץ הראשונים

בריאות. ביטוח לקבל כדי לשלם צורך שאין סבורים

זה שדבר ייתכן חלקי. באופן שיניים טיפול מכסות אשר משלים ביטוח סלי מציעות הקופות מן חלק 6
הבסיסי. השירותים בסל כלול שיניים שטיפול לחשוב מהעולים לחלק גרם
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ותיקים עולים היו: בישראל הבריאות מערכת על המרואיינים של העיקריים המידע מקורות *

זה. סדר לפי הקליטה, משרד ופקידי החולים, בקופות ופקידים רופאים משפחה, בני יותר,

הבריאות; מערכת על יותר ללמוד מעוניינים היו החדשים העולים מן אחוזים ושמונה ארבעים *

מערכת על בלמידה עניין הביעו שהעולים העובדה גברים. מאשר יותר רב עניין הביעו נשים
כיצד עדיין מבינים אינם העולים לפיהם לעיל, שדווחו שלנו, בממצאים תומכת הבריאות

המערכת. פועלת

בריאותית התנהגות .5

וצריכת עישון של גבוהים בשיעורים מאופיינת לשעבר המועצות ברית של הכללית האוכלוסייה
לשעבר המועצות ברית יהודי את גם מאפיינים אלה דפוסים האם ברור לא היום עד אלכוהול.
ושתיית עישון הימצאות על שיטתיים בנתונים צורך יש בפרט. לישראל שעלו אלה ואת בכלל,
הצורך ובמידת הללו, ההתהגויות היקף של ראשונית הערכה לבצע כדי העולים בקרב אלכוהול

הולמת. התערבות לתכנן
ממצאים

דיווחו המעשנים שנוצר. הכללי הרושם מן פחות  מעשנים המרואיינים מן אחוזים שלושים *

מעשנים שהם אמרו המעשנים מן אחוזים ושניים ארבעים ליום. סיגריות 15 של ממוצע על

מהאוכלוסייה ש3496 מצא (1991) בןסירא של מחקר ליום. (חפיסה) סיגריות מ20 יותר
מחפיסה יותר מעשנים שהם דיווחו 5170 ומהם מעשנים, ומעלה 20 בגיל בישראל היהודית

ליום.

הנשים. מן בלבד \69c לעומת מעשנים, הגברים העולים מן אחוזים ושבעה ארבעים *

לנשים .£ל28 לעומת לגברים, $39.  גדול כה אינו לנשים גברים בין הפער הכללית באוכלוסייה
.(1992 סירא, (בן

£169 רק מעשנים, 3425 מגילאי £389. בעוד הגיל: עם יורדת העישון הימצאות העולים, בקרב *

.(1992 סירא, (בן הכללית האוכלוסייה בקרב גם הגיל עם יורד העישון מעשנים. 6455 מגילאי

הופיעה יותר, או בשבוע פעם חריף משקה או ליקר יין, בירה, שותים הם אם נשאלו כאשר *

שותים שהם אמרו אחוזים עשר שלושה בהתאמה. 1 ו96 ,370 ,670 7$t כדלקמן: "כן" התשובה
1796 ,(1989) ווייס אלדר, באר, לפי בשבוע. פעם לפחות אלכוהולי משקה של כלשהו סוג

בשבוע. פעם לפחות שותים 20 גיל מעל הישראלים מהיהודים

9



אלכוהול שותים שהם דיווחו המרואיינים מן %1.3v') אולי, היא, יותר המשמעותית העובדה *

גיל מעל בארץ היהודים מן ש0ך3 מצאו, (1989) ואחרים באר יומי; בסיס על כלשהו מסוג
יומי. בסיס על שותים 20

עומד הממצא לחשוב. שמקובל ממה בהרבה נמוכים העולים בקרב השתייה על אלה נתונים *

להיות יכול הרבה. לשתות נוטים מבריה"מ שהעולים בשטח הרווחות לדעות בניגוד
יש שני, מצד חסר. דיווח של מסוימת למידה הביאה אלכוהול בשתיית הקשורה שהסטיגמה
אולם נכונה, אכן אלכוהול בשתיית מרבים המועצות ברית שתושבי שהאמונה הטוענים
אכן מידה באיזו לאמוד ביכולתנו אין .(1992 (אלכ"א, הזה הכלל מן יוצאים שהיהודים

זה. בנושא אחרים נתונים שום קיימים שלא משום חסר, דיווח של בעייה קיימת

הימצאות נשים; בקרב מאשר עולים גברים בקרב יותר גבוהה אלכוהול שתיית הימצאות *

גיל לפי השתייה בדפוסי ההבדלים הכללית, האוכלוסייה בקרב הגיל. עם יורדת השתייה
אך גיל, העלייה עם בשתייה ירידה על המדווחים מחקרים אמנם, קיימים, ברורים. כה אינם

.(1987 ואלדר, (בר הפוכה מגמה על מצביעים אחרים מחקרים
שונים: מסוגים לבריאות חינוך בתכניות בהשתתפות עניין הביעו החדשים העולים מן רבים *

כמעט  1070) עישון והפסקת ,(4270) לישראל הבריאותית ההתנהגות התאמת ,(3470) תזונה
גיל לפי השתנה בהם שהעניין לבריאות חינוך של תחומים מספר היו מעשנים!). 3 מתוך 1

בנושא בהדרכה יותר רב עניין היה (3425) ביותר הצעירה הגיל קבוצת בקרב לדוגמה, ומין.
עישון. הפסקת של

משפחה תכנון .6

מאשר המועצות בברית פחות, זמינות או פחות, ידועות הילודה להגבלת המודרניות הטכניקות
העלייה גלי .(Popov, 1991) הילודה להגבלת העיקרי כאמצעי שם שימשה ההפלה המערב; בארצות
המקביל מהשיעור מובהק באופן גבוהים שהיו הפלות בשיעורי אופיינו המועצות מברית הקודמים
יותר ארוכה היתה בארץ העולה ששהות ככל הצטמצם הפער כי אם בארץ, הכללית באוכלוסייה
תכנון שירותי של זמינותם את להגביר שיש סבורים, בישראל רבים מדיניות קובעי .(1992 ,Sabatello)

דפוסים על שיטתיים נתונים זה. בנושא מיודעות להחלטות להגיע שיוכלו כדי לעולים, משפחה
ההיקף, את לקבוע המדיניות לקובעי לסייע יוכלו בהם, והשימוש מניעה אמצעי הכרת של עכשוויים

זה. בתחום יפותחו אשר ההתערבות תוכניות של היעד וקבוצות התוכן

.50 לגיל מתחת למרואיינים רק הופנתה משפחה ותכנון הפלות על השאלות סדרת
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ממצאים:

ו0?34 אחת, הפלה לפחות שעברו דיווחו 50 לגיל מתחת הנשים מן אחוזים ושמונה חמישים *

יותר. או הפלות שתי על דיווחו

גיל את עברו כבר מהן שרבות ,5045 בנות נשים אפילו הפלות. 1.3 של ממוצע על דיווחו נשים *

עם אחד בקנה עולים אינם אלה נתונים בלבד. הפלות 1.4 של ממוצע על דיווחו הפוריות,
של יותר גבוהים שיעורים על דווח שם המועצות, מברית קודמים עלייה גלי על הדיווחים
לישראל שעלו שנשים ומצא בןברק של נתונים מחדש עיבד (1992) סבטלו לדוגמה, הפלות.
זאת, עם יחד בממוצע. הפלות שלוש על דיווחו המאוחרות השבעים בשנות המועצות מברית
במשך שנעשו ההפלות מספר פי על כ1.71.4, גס (באומדן כאן המדווח ההפלות מספר
על המדווח הממוצע מן יותר גבוה עדיין הפוריות) תקופת בסוף נשים עלידי המדווח החיים

.(1992 Sabatello) החיים במשך הפלות 0.6  הישראליות הנשים ידי

אחרים. דיווחים עם אחד בקנה עולים אינם זה ממדגם הפלות על הנתונים מדוע ברור לא *

שחלק לכך הביא והדבר מספקת, בבהירות נוסחה לא שהשאלה היא אחת אפשרות
ההפלות על ולא לישראל, הגיען מאז שעברו ההפלות מספר על רק דיווחו מהמרואיינות
תכנון התקדם ה70' שנות של העלייה גל שמאז היא נוספת אפשרות עלייתן. לפני שעברו

שמודעות היא השלישית האפשרות הפלות. פחות שם מתבצעות ולכן בבריה"מ המשפחה
לכך. בהתאם מדווחים והם עלתה בישראל בהפלות הכרוכה לסטיגמה העולים

מגבילים אם כלשהו. מניעה באמצעי כיום משתמשים 50 לגיל מתחת מרואיינים 3 מתוך כ2 *

ביותר הנפוץ המניעה אמצעי כי נמצא בלבד, מניעה באמצעי המשתמשים לאלה הניתוח את
הבטוחים הימים שיטת ,(3696) הקונדום ולאחריו ,(4270) (םס1) התוךרחמי ההתקן היה
שימוש של גבוהים שיעורים על אלה ממצאים .7(1 \JO) והגלולה (1170) נסוג משגל ,(1996)

בקרב הפלות של הנמוך השיעור לגבי צויינו שכבר הממצאים את גם תואמים מניעה באמצעי
העולים.

של כלשהו בסוג משתמשים שהם דיווחו הנשואים המרואיינים מן אחוזים ושלושה שבעים *

לשיעור דומה הנתון מודרניים. באמצעים משתמשים שהם אמרו מהם ו3/4 מניעה, אמצעי
(יהודים) בישראל הנשואים הזוגות מן אחוזים שבעים הישראלית: האוכלוסייה בקרב
Keysar) מודרניים באמצעים משתמשים מתוכם ו2/3 כלשהו מסוג מניעה באמצעי משתמשים

כוללים אם מ0^100. גדול השונות השיטות כל סך ולכן לשאלה אחת מתשובה יותר לענות היה ניתן 7
המניעה אמצעי בכל המשתמשים אחוז אזי מניעה באמצעי והלאמשתמשים המשתמשים את בניתוח

.(796) וגלולה (896) נסוג משגל ,(1396) בטוחים ימים ,(2496) קונדום ,(2896) תוךרחמי התקן הינו:
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השאלות בין בניסוח השוני בשל הנתונים בין להשוות שקשה לציין חשוב .)et ai, 1992

השונים. בשאלונים

היו מ9070 למעלה המניעה. אמצעי סוגי רוב הכרת על המרואיינים דיווחו כללי, באופן *

מוכר היה ולנשים לגברים עיקור וסס1. קונדומים, הגלולה, כגון אמצעים של לקיומם מודעים
המניעה אמצעי עם שההיכרות הוא מפתיע ממצא .(409S) זריקות גם וכן ו7370), 687") פחות
באמצעי המשתמשים העולים אחוז זאת, עם יחד בישראל. הוותק עם משתנה אינה השונים
בארץ הנמצאים לאלה $55,) בארץ השהות התארכות עם במקצת עולה כלשהו מסוג מניעה

משנה). יותר בארץ הנמצאים לאלה 6670 לעומת שנה, עד שנה חצי

"גיל היו מניעה באמצעי לאישימוש ביותר השכיחות הסיבות הנשואים, העולים בקרב *

להריון" להיכנס לי אכפת ו"לא (1470) איפריון ,(1470) הריון ,(1570) עבר" כבר הפוריות
מן וב770 ב970 הגורמים היו להשתמש" מניעה אמצעי באיזה יודע ו"לא עלות .(1270)

לאישימוש כסיבה הפלה על הסתמכות הוזכרה המקרים מן ב70ד רק בהתאמה. המקרים,
הלא העולים בקרב מניעה באמצעי לאישימוש ביותר השכיחה הסיבה מניעה. באמצעי

.(86^ סדיר באופן יחסים מקיימים אינם שהם היתה נשואים

משפחה. תכנון על יותר ללמוד מעוניינים שהם אמרו המרואיינים מן אחוזים עשר שבעה *

עניין. מידת אותה הביעו ונשים גברים .(3196) יותר רב עניין הביעו 3425 בני מרואיינים

סיכום .7

חוסר עלידי כמאופיינת המועצות ברית עולי אוכלוסיית את מציגים הנפוצים הסטריאוטיפים 1

שלפנינו המחקר מודרניים. מניעה אמצעי של ואיהכרה אלכוהול שתיית כבד, עישון בריאות, ביטוח
בסברה תומך המחקר זאת, עם יחד אלה. סטריאוטיפים של הדיוק מידת לגבי שאלות מעורר
סובלים שהם גבוהה, בתדירות בתיחולים בשירותי משתמשים החדשים שהעולים המקובלת
פועלת כיצד היטב מבינים אינם ושעדיין עצמי), דיווח (לפי גבוהים בשיעורים כרוניות ממחלות
על עוד ללמוד מעוניינים שהעולים כך על מצביע הסקר לכך, מעבר בישראל. הבריאות מערכת י

לבריאות. חינוך תכניות של במגוון ולהשתתף הבריאות, מערכת
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הדגימה מתודולוג"ת א: נ0פח

אוקטובר בין לישראל שהגיעו 6425 גילאי מבריה"מ עולים 1,200 בקרב 1992 בקיץ התבצע הסקר
.1992 לפברואר 1989

ריבודית ודגימה אשכולות דגימת של בתערובת שימוש תוך נבחרו עולים רואיינו בהם היישובים
המרכזית הלשכה של וסמליהם" אוכלוסיתם היישובים, "רשימת על בהתבסס שכבות). (דגימת
לפי יישוב סוג של לטבלה הוכנסו עירוניים ויישובים ערים יישובים. טבלת נוצרה לסטטיסטיקה
בהתבסס נקבעו תא בכל הריאיון אתרי מספר מכך וכתוצאה המרואיינים מספר גאוגרפי. מיקום
בוצעה משנית ודגימה אזורים למספר חולקו גדולות ערים תא. בכל עוליםאוכלוסייה היחס על

אזור. כל לגבי

בקרב שלישי עולה כל נדגם העולים. אוכלוסיית של מגורים כתובות רשימת בסיס על נערך המדגם
בסקר. להשתתף סירבו מהעולים אחד מאחוז פחות שנדגמו. בכתובות 2564 גילאי

מבריה"מ העולים אוכלוסיית כלל עם השוואות נערכו המדגם, ייצוגיות את לבדוק במטרה
של השוואות .6425 בני 1992 פברואר ועד 1989 מאוקטובר ארצה שעלו עולים דהיינו, המקבילה,
היו העלייה ושנת משפחתי מצב מין, גיל, לפי שההתפלגויות הראו, נבחרים דמוגרפיים נתונים

מאוד. דומות
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לבין העולים מדגם של והסינית הגילית ההתפלגות בין השוואה ב: נספח
זמן) נקודות (בשתי הכללית באוכלוסייה המקבילה ההתפלגות

המדגם כל 0ן
כללית אוכלוסייה העולים מדגם גיל קבוצת

**1981 *1992 1992

357 3470 2970 2534

2470 3170 3670 3544

2270 1970 2070 4554

£ל19 J6& I4JS 5564
10070 10070 10070 סה"כ

נבר'ם
כללית אוכלוסייה העולים מדגם גיל קבוצת

**1981 *1992 1992

1670 1770 1370 2534

119S 1596 1770 3544

1170 970 $8 4554

£9 £7 £6 5564

£ל47 487044 9S גברים אחוז סה"כ

נש'ם
כללית אוכלוסייה העולים מדגם גיל קבוצת

**1981 *1992 1992

1970 1770 1670 2434

1370 1670 1970 3544

£ל11 1070 1370 4554

JOg 2M m 5564

5370 5270 5670 נשים אחוז סה"כ

1992 סטטיסטי, שנתון למ"ס, מקור: *

1981 בריאות, בשירותי שימוש סקר למ"ס, מקור: **
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A national center for research on aging, health policy and human development in
Israel.

An independent nonprofit organization that operates under the auspices of the
American Jewish Joint Distribution Committee (AJJDC) and the Government of
Israel.

A team of professionals devoted to identifying relevant issues and using an
interdisciplinary approach to solving problem.s in the health and human service

. systems.

'" A meeting ground for researchers, policymakers, and professionals, facilitating
the linkage of research findings to the implementation of changes in the field.

A center for collaboration between Israel and the international community.

THE HEALTH POLICY RESEARCH PROGAM

In response to the growing national crisis in health care and a request from the
Government of Israel, the JDCBrookdale Institute, in cooperation with JDClsrael,
has developed a program devoted to health policy research in Israel. The
objective of the JDCBrookdale Health Policy Research Program is to contribute
to efforts to improve the financing and delivery of health services in Israel
through the analysis of selected policy issues. The program has three major
thrusts:
 To assist the Government of Israel in the process of planning, implementing
and evaluating the government's efforts to reform and better manage the
health system.

 To assist health care providers and insurers in israel in their effortsto improve
efficiency and effectiveness.

 To undertake applied research projects which are designed to make a long
term contribution to the Israeli health care system.
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Abstract

New immigrants to Israel from the former Soviet Union were surveyed regarding their access to
and utilization of health care, their healthrelated behaviors and health status, knowledge of the
health care system, and family planning patterns. The aim of the survey was to give health
service providers and planners data so they could better respond to the health care needs of this
population. This survey was conducted inmid 1992 as part of a larger survey addressing
employment, housing, and finance issuesof new Soviet immigrants. A national sample of 1,200
individuals was selected from a pool of approximately 181 ,000 Soviet immigrants aged 2564,
who arirved in Israel between October 1989 and February 1992.

Almost all the new immigrants consider themselves to be insured, with fewer than 1 fc reporting
that they do not belong to a sick fund. Approximately 5% of those reporting that they are
members of sick funds indicated that they do not pay health insurance premiums on a regular
monthly basis, raising doubts as to whether they actually have full health care coverage. Five
percent said that they had been rejected from a sick fund, citing age and disabilities as the main
reason for rejection.

Twenty percent of respondents indicated that they were suffeirng from a chronic illness.
Eighteen percent of respondents reported having visited a physician once in the past two weeks;
870 reported having been hospitalized duirng the preceding halfyear. Thirtythree percent
reported visiting the dentist in the preceding halfyear. Approximately 33$> of the respondents
are smokers  a rate similar to that found in the Israeli population. A significant proportion of
the sample expressed interest in receiving education on health and nutirtion.

Twothirds of immigrants aged 2550 currently use some form of birth control (traditional
methods such as rhythm and withdrawal were included in this statistic). The IUD and the condom
are the most commonly used forms of birth control. Female respondents aged 2550 reported
having had an average of 1.3 abortions, with 5896 reporting undergoing at least one abortion.

This study raises serious questions about popular stereotypes which portray the new immigrant
from the former Soviet Union as lacking health insurance, smoking heavily, and failing to use
any form of birth control. At the same time, this study confirms the prevailing view that these
immigrants have high rates of chronic illness and are intensive users of certain types of health
care services. However, lack of uptodate utilization data on the general population prevents a
thorough compairson of utilization rates between the general and immigrant populations.
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