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תקציר

בחוק הנכללים העיקריים השינויים בין .1995 בינואר לתוקף נכנס הממלכתי בריאות ביטוח חוק
הקצאת לאומי, לביטוח למוסד מקופותחולים הגבייה העברת אוניברסלי, ביטוחי כיסוי נמנים

קופות וחיוב וגיל), נפשות מספר (לפי קפיטציה נוסחת באמצעות הקופות בין המקורות כלל
עיקריות: מטרות מספר להשיג החוק מתכנני רצו אלו שינויים באמצעות פונה. כל לקבל החולים
ומתן קופותהחולים בין המעבר חופש הגדלת במדינה, התושבים לכלל בריאות ביטוח הבטחת
בהתאם קופותהחולים של הוגן מימון יבוטח, שבה קופתהחולים את לבחור תושב לכל אפשרות
המבוטחים זכויות עיגון הבריאות, מערכת של כלכלית יציבות בהן, המבוטחים של הבריאות לצורכי
הבריאות משרד ושחרור ואוכלוסיות, אזורים בין השוויון הגדלת בחוק, מוגדר שירותים לסל
ובקרה. פיקוח מדיניות, קביעת של מיניסטריוניים תפקידים למלא שיוכל כך שירותים מהספקת

קופות יושגו: לא החוק שמטרות בכך קשורים שחלקם בחששות לווה החוק יישום זאת, עם יחד
מסוימת, קופה של או הבריאות מערכת של תתתקצוב יהיה מבוטחים, לברור ימשיכו החולים
רצויות: לא לוואי תוצאות תהיינה שלחוק בכך קשורים אחרים חששות יצומצם. לא ואיהשוויון
בהוצאה גידול לשירותים, מיועדים תקציבים והיעדר כספיות בעיות עקב בשירות הידרדרות

הציבור. על הכספיות ההוצאות נטל והכבדת לבריאות הלאומית

אחר לעקוב שמטרתו הערכה במחקר החוק יישום את ללוות התבקש ברוקדייל ג'וינטמכון
המחקר האזרחים. של ההוצאות רמת ועל למבוטחים השירות על קופותהחולים, על השפעותיו
עם ראיונות מחקר: כלי במספר מידע ייאסף ובמסגרתו שנים כשלוש במשך החוק יישום את ילווה
קופותהחולים, של כספיים ונתונים מינהליים נתונים ניתוח הבריאות, במערכת בכירים גורמים
של מעמיקה הבנה מאפשר מגוונים מידע במקורות השימוש מבוטחים. וסקרי מסמכים ניתוח
הנוכחי בדוח הבריאות. מערכת על השפעתו והערכת החוק ביישום הכרוכים הרבים ההיבטים
משקפים הממצאים .1995 באוגוסטאוקטובר שנערך טלפוני מבוטחים מסקר ממצאים מובאים

שינויים. יחולו שבהמשך ייתכן כאשר החוק, להחלת הראשונה בתקופה הציבור תפיסות את

לניסיון בסיס ושימשו הבריאות, מועצת בישיבת ,1995 בדצמבר לראשונה פורסמו הסקר ממצאי
ברבים שהופץ ראשוני בדוח הופיעה הממצאים תמצית החוק. להחלת הראשונה השנה את להעריך
שיהוו יותר, מעמיקים וניתוחים יותר מפורטים ממצאים מציג זה דוח ואחרים). (ברג 1996 בפברואר

תתקבוצות. לפי בדפוסים במיוחד מתמקד הדוח החוק. אחר המעקב להמשך חשוב בסיס

לדגימה המסגרת קבוע. באופן במדינה הגרים 22 גיל מעל התושבים את כללה הסקר אוכלוסיית
בתום הדיירים. אחד אקראית נדגם דירה ובכל "בזק" של הממוחשבת הטלפונים רשימת הינה

ל8596. הגיע ההיענות שיעור שאלונים. 1,394 בסה"כ מולאו השדה עבודת

במשרד בקופותהחולים, מפתח אנשי כ25 עם מראיונות ממצאים עם יחד נותחו הסקר ממצאי
ללמוד היתה הללו הראיונות מטרת .1995 ינואריוני בחודשים שהתקיימו האוצר ובמשרד הבריאות



ושינויים החוק, הפעלת ראשית עם קופותהחולים היערכות קופותהחולים, על החוק השפעת על
קופותהחולים. במדיניות

המבוטחים תפיסת לפי החוק החלת מאז בשירות ש'נו"ם
דווקא שחשו 6ל4 לעומת שלהם, בקופתהחולים כללי בשיפור חשו מהמבוטחים אחוזים שמונהעשר
שיפור על דיווחו בשיפור שחשו ביותר הגבוה האחוז כלשהו. בשינוי חשו שלא 78*0 בהרעה
תוצאה הם המדווחים השינויים האם לדעת ניתן שלא להעיר חשוב .(2390) הקופה מתקני בתחזוקת
במערכת שהתרחשו אחרים שינויים או מתמשכות מגמות מבטאים שהם או החוק של ישירה

לחוק. במקביל הבריאות

נמצא כללי בשיפור שחשו ביותר הגדול האחוז השונות; בקופותהחולים זהים אינם התשובה דפוסי
בקופת במיוחד גדול כללית בהרעה החשים ואחוז (2370) הכללית קופתהחולים מבוטחי בקרב
בריאות) ומצב אזור הכנסה, שפה, מין, (גיל, רקע משתני על פיקוח לאחר גם .(£139) מכבי חולים

קופות לשאר הכללית קופתחולים בין מובהקים הבדלים נמצאו רבמשתני, ניתוח באמצעות
החולים.

ממלכתי בריאות ב'סוח חוק החלת מאז לבריאות בהוצאות שינויים
לתקופה בהשוואה גדלו בריאות למס שהוצאותיהם מהמרואייניםהעריכו אחוזים ושניים ארבעים
219S ואצל השתנו לא שהוצאותיהם העריכו נוספים אחוזים ואחד עשרים .1995 ינואר שלפני
שדיווחו מהמרואיינים שחלק שייתכן לציין יש השאלה. על להשיב ידעו לא 169S קטנו; ההוצאות
שינויים עקב ולא בשכרם, גידול עקב אלו בתשלומים עלייה חשו הבריאות מס בתשלומי גידול על
למס התשלומים את העלה החוק המרואיינים, דיווחי לפי ממלכתי. בריאות ביטוח לחוק שקשורים
הנמוכות. ההכנסות מבעלי בלבד קטן חלק לעומת הגבוהות ההכנסות בעלי רוב של הבריאות

השירותים ונגישות זמינות
עולה זה שיעור קבוע. באופן משפחה רופא עלידי מטופלים מהמבוטחים אחוזים ושלושה שבעים
באופן שונה אינו משפחה רופא להם שיש שדיווחו המבוטחים שיעור יותר. גבוה המבוטח שגיל ככל

קופותהחולים. בין מובהק

המעבדה. שעות לגבי כך ציינו £669 רק להם, נוחות המשרד עבודת ששעות ציינו ש^84 בעוד
המשפחה, לרופא שעה רבע תוך 84הגיעו ?£  גבוהות ונגישות זמינות קיימות הראשונית ברפואה
משבוע פחות המתינו אחוזים ושישה חמישים הרופא. במרפאת שעה מחצי פחות המתינו 84 ו£9

שזמן דיווחו מהמרואיינים כשליש לתור. ומעלה שבועיים המתינו ו£279 מומחה, לרופא תור לקבלת
סביר. להם נראה אינו מומחה רופא אצל תור לקביעת ההמתנה

מהקופה שביעותהרצון
כאשר כללי באופן שלהם מקופתהחולים שבעירצון היו מהמבוטחים אחוזים וארבעה שמונים
הביעו גבוה שיעור השירות, של שונים להיבטים בהתייחס מאוד. מרוצים היו ו£249 מרוצים היו 607v

ומיחס ,(£909) המשפחה רופאי מיחס ,(£949) קופתהחולים מתקני מתחזוקת רבה שביעותרצון



ומקבלת (£739) התרופות ממבחר שביעותרצון הביעו יחסית נמוך שיעור אולם .(£879) האחיות
.(£799) מעבדות ושירותי הפניות

בקופת שבעיהרצון שיעור קופותהחולים. בין שונה הקופה משירותי הכללית שביעותהרצון רמת
ו£ל80 לאומית £?89בקופתחולים מכבי, בקופתחולים £939 לעומת £ל94, היה מאוחדת חולים
את קבוע מחזיקים כאשר מתחזקים אף קופותהחולים בין ההבדלים כללית. בקופתחולים

הדמוגרפיים. המשתנים

מונעת רפואה
מהקשישים £59 אך האחרונה, השנה בחצי לחץדם בדיקת עברו יותר או 65 בני מהקשישים כ£809

האחרונות. השנים בשלוש נבדקו לא 470 ועוד לחץדם בדיקת בחייהם עברו לא

ו£269 האחרונות, בשנתיים ממוגרפיה שעברו דיווחו 6445 בגיל מהנשים אחוזים ושניים ארבעים
עברו לא כמחציתן כאשר שונה התמונה הקשישות הנשים בקרב הרחם. צוואר משטח בדיקת עברו

השד. סרטן לגילוי ידנית בדיקה או ממוגרפיה כלל

לגבי בעיקר שונות, מניעה בדיקות שעברו המבוטחים בשיעורי קופותהחולים בין הבדלים קיימים
הרחם. צוואר משטח בדיקת

קופותהרוולים ב'ן מעבר
£49 שהם  1995 של הראשונה המחצית במשך קופתחולים שהחליפו דיווחו המרואיינים מן 2 £9 רק
להחלת שקדמה השנה ב1994, קופתחולים שהחליפו דיווחו נוספים אחוזים שלושה שנתי. בחישוב
לעזיבה הביאה לא החוק החלת אך במקצת, עלה אמנם המעברים ששיעור כן, אם נראה, החוק.

.1995 לאמצע עד לא לפחות אחרת, או זו קופתחולים של ניכרת

ומסחרי משלים ביסורו
בה קופתהחולים עלידי המשווק משלים ביטוח רכשו המרואיינים מכלל כ£359 הסקר, נתוני לפי
אחוזים שישהעשר הקופות. בין הרכישה בשיעורי ניכרים הבדלים קיימים כאשר חברים, הם
בקופתחולים מהמבוטחים כ£659 מכבי, בקופתחולים כ£809 כללית, קופתחולים ממבוטחי
ארבעה המשלים. הביטוח תכנית את רכשו לאומית, בקופתחולים מהמבוטחים וכ£509 מאוחדת
הקרובה, בתקופה להצטרף שבכוונתם ציינו משלים ביטוח רכשו שלא אלו מבין אחוזים עשר
בקופתחולים משלים ביטוח בעלי של דמוגרפיים מאפיינים ניתוח לרכוש. האם מתלבטים וכשליש
מצב את המגדירים בקרב ,6445 בני בקרב יחסי באופן גבוה הרוכשים שיעור כי מלמד הכללית

עברית. דוברי ובקרב טוב בריאותם

ולגבי המשלים הביטוח על הפיצו שהקופות המידע טיב לגבי שאלות כמה מעלים הסקר ממצאי
לציין נתבקשו וכאשר צורכיהם, על ענה שהמידע דיווחו מהמרואיינים בלבד אחוזים שלושים היקפו.
מהמרואיינים %30n פחות המשלים, הביטוח במסגרת להם שהוצע ביותר החשוב השירות מהו

להשיב. ידעו



הרומן כלפי עמדות
נמצאו מרוצים של גבוה אחוז החוק. מחקיקת מאוד מרוצים או מרוצים היו מהמרואיינים כ6070
גבוהה הכנסה בעלי בקרב .(£739) ערבית אוכלוסייה ,(6390) מתיכונית פחות השכלה בעלי בקרב
עולים ובקרב (£499) יהודיים כפריים ביישובים גם וכך ,(£549) מרוצים של יחסית נמוך שיעור נמצא

.(£409) לשעבר מבריתהמועצות

0'מם

בשינוי חשו לא המכריע הרוב תורע. השירות שרמת החשש התממש לא כי מראים הסקר ממצאי
של השירות ברמת בשיפור חשו ו£189 בהרעה חשו (496) בלבד בודדים אחוזים השירות. ברמת
ייתכן כי לזכור יש עוד, החוק. החלת לאחר משנה פחות נערך הסקר כי לזכור יש זאת עם הקופה.
השפעתם. את לבודד ניתן שלא לחוק פרט נוספים מגורמים מושפעים המבוטחים שחשו שהשינויים

הראשונה בשנה כבר השפעותיו ועל החוק מטרות השגת מידת על נתן שהסקר לאינדיקציה בנוסף
בשנה בהמשך. הבריאות מערכת תפקוד אחר למעקב בסיסי נתונים מסד משמש הוא להפעלתו,
אחר לעקוב במטרה העומק, בראיונות ולהמשיך דומה במתכונת סקר שוב לבצע בכוונתנו הקרובה

הנוכחי. בסקר שנבדקו המגמות

ובפני התקשורת באמצעי הבריאות, מועצת בישיבת ,1995 בדצמבר לראשונה פורסמו הסקר ממצאי
הראשונה השנה את להעריך לניסיון בסיס גם שימשו הממצאים משרדו. וצמרת הבריאות שר
ברבים שהופץ ראשוני בדוח הופיעה הממצאים תמצית המדיניות. קובעי בקרב החוק להערכת

ואחרים). (ברג 1996 בפברואר
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תודה דברי

ראשיתו: מאז המחקר את שמלווים ההיגוי ועדת לחברי תודה
הבריאות משרד והערכה, לתכנון סמנכ"ל בןנון גבי

ברוקדייל ג'וינטמכון זיקנה, על המחקר תכנית מתאמת ברודסקי ג'ני
מכבי קופתחולים ראשי, כלכלן ווד פרנסיס

ברוקדייל ג'וינטמכון מנהל חביב ג'ק
כללית קופתחולים מידע, ומערכות ארגון לתכנון, סמנכ"ל מאור צבי

לאומי לביטוח המוסד מועד, גימלאותארוכות להערכת מנהלתאגף מורגנשטיין ברנדה
לאומית קופתחולים רפואי, מנהל מידן אברהם
מאוחדת קופתחולים פנימי, מבקר סומך דוד

האוצר משרד תקציבים, אגף בריאות, רפרנט עוזר דוד
לאומי לביטוח המוסד יועץ, שטיינר ראובן

מחלקת (מנהל כהן שלמה השאלון: וניסוח המחקר מערך בגיבוש שתרמו אלו לכל גם תודה
לקס נורית הבריאות); משרד למנכ"ל (משנה לב בועז לאומי); לביטוח המוסד וסמנכ"ל המחקר
המרכזית הלשכה להנהלת (יועץ סיקרון משה כללית); קופתחולים ובקרה, תכנון מחלקת (מנהלת
לבריאות האגף ואמרכלות, לרפורמה השירות לראש בכירה (עוזרת פלדמן דינה לסטטיסטיקה);
קופתחולים רפואיים, שירותים להערכת המחלקה (מנהלת פרידמן נורית הבריאות); משרד הנפש
וחוה כללית); קופתחולים ושיקום, גריאטריה פסיכיאטריה מינהלת (ראש רוזנבלוט מיכאל מכבי);
כללית). קופתחולים הצפון, מחוז העמק, ביתחולים המשפחה, לרפואת המחלקה (מנהלת טבנקין

בוסידן לשלמה ובהערות. בעצות העבודה במהלך סייעו אשר המכון צוות חברי לכל מודים אנו
הדוח. בהדפסת הסיוע על שיזגל ולאילנה העריכה על אלון לבלהה השדה, עבודת על אחראי שהיה
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מבוא .1

לבדיקת ממלכתית ועדה מונתה השמונים, בשנות הבריאות במערכת המתמשך המשבר בעקבות
העיקריות מהמלצותיה שאחת (1990 נתניהו (ועדת בישראל הבריאות מערכת של ויעילותה תפקודה
ובינואר החוק את הכנסת אישרה 1994 ביוני ואכן, ממלכתי. בריאות ביטוח חוק לחוקק היתה
בהקצאת המערכת, מימון בכללי לכת מרחיקי שינויים יצר החוק לתוקף. נכנס הוא 1995

בין החוק. החלת לפני שהיה המצב לעומת השירותים, מתן ובכללי קופותהחולים, בין המשאבים
לביטוח למוסד מהקופות הגבייה העברת אוניברסלי, ביטוחי כיסוי נמנים העיקריים השינויים
וגיל), נפשות מספר (לפי קפיטציה נוסחת באמצעות הקופות בין המקורות כלל הקצאת לאומי,
גריאטריה מניעה, שירותי הספקת על האחריות העברת וכן פונה, כל לקבל הקופות חיוב
מהשינויים חלק א'). נספח ראה השינויים, (לפירוט לקופותהחולים מהממשלה ופסיכיאטריה
בתקופה מעבר. כתקופת בחוק שנקבעו השנים שלוש בתוך לתוקף ייכנסו וחלקם מיד, לתוקף נכנסו

להפעלתו. הדרושות התקנות ויקבעו בחוק הנדרשים תיקונים יוכנסו גם זו

בריאות ביטוח הבטחת עיקריות: מטרות מספר להשיג החוק מתכנני רצו אלו שינויים באמצעות
את לבחור תושב לכל אפשרות ומתן הקופות בין המעבר חופש הגדלת במדינה, התושבים לכלל
המבוטחים של הבריאות לצורכי בהתאם קופותהחולים של הוגן מימון יבוטח, קופתהחוליםשבה
בחוק, מוגדר שירותים לסל המבוטחים זכויות עיגון הבריאות, מערכת של כלכלית יציבות בהן,
שיוכל כך שירותים מהספקת הבריאות משרד ושחרור ואוכלוסיות, אזורים בין השוויון הגדלת

ובקרה. פיקוח סטנדרטים, קביעת של מיניסטריוניים תפקידים למלא

קופות יושגו: לא החוק שמטרות בכך קשורים שחלקם בחששות לווה החוק יישום זאת, עם יחד
מסוימת, קופה של או הבריאות מערכת של תתתקצוב יהיה מבוטחים, לברור ימשיכו החולים
הידרדרות רצויות: לא לוואי תוצאות תהיינה שלחוק היו אחרים חששות יצומצם. לא ואיהשוויון
עקב ובמחקר בהכשרה פגיעה לשירותים, מיועדים תקציבים והיעדר כספיות בעיות עקב בשירות
על הכספיות ההוצאות נטל והכבדת לבריאות הלאומית בהוצאה גידול מיוחד, מימון היעדר

הציבור.

לעקוב שמטרתו הערכה במחקר החוק יישום את ללוות ברוקדייל ג'וינטמכון התבקש זאת, לאור
האזרחים. של ההוצאות רמת ועל למבוטחים השירות על קופותהחולים, על השפעותיו אחר
כלי מספר באמצעות מידע ייאסף ובמסגרתו שנים כשלוש במשך החוק יישום את ילווה המחקר
של כספיים ונתונים מינהליים נתונים ניתוח הבריאות, במערכת בכירים גורמים עם ראיונות מחקר:
הבנה מאפשר מגוונים מידע במקורות השימוש מבוטחים. וסקרי מסמכים, ניתוח קופותהחולים,

הבריאות. מערכת על השפעתו והערכת החוק ביישום הכרוכים הרבים ההיבטים של מעמיקה

המחקר במסגרת שנערך הראשון המבוטחים מסקר ראשוניים ממצאים מובאים הנוכחי בדוח
הכולל.
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הערכות (2) החוק; החלת בעקבות ובהוצאות בשירות שינויים (1) הבאים: הנושאים יוצגו בדוח
ביטוח (4) קופות; בין מעבר (3) מקופותהחולים; ושביעותרצונם השירות איכות את מרואיינים

החוק. כלפי עמדות (5) ופרטי; משלים

בהמשך, שייערכו סקרים עם להשוואה שישמשו (baseline) בסיס נתוני נאספו מםוימים נושאים לגבי
נכנס בטרם שעברה, השנה לעומת שינויים על לדווח התבקשו המרואיינים  אחרים נושאים ולגבי
רמת גיל, (לפי השונות האוכלוסייה קבוצות בין בהבדלים מתמקדים הממצאים לפועל. החוק

השונות. קופותהחולים בין בהבדלים וכן מגורים), מקום מוצא, הכנסה,

המדיניות לקובעי שיסייע מיידי במידע הצורך לאור החוק ליישום הראשונה בתקופה נערך הסקר
המידע בחוק. שנקבעה המעבר תקופת במסגרת והתקנות, החוק של המעודכנת המתכונת בעיצוב
שחשוב נושאים בזיהוי החוק, יישום תהליך בהבנת מסייע לחוק הציבור של הראשוניות תגובותיו על
בסקרים שייאספו ממצאים עם להשוואה בסיס משמש וכן בהמשך, אחריהם לעקוב להמשיך
חשיבות ישנה הציבור בתפיסות המגמות אחר למעקב ההערכה. במסגרת המתוכננים עתידיים
מהותיים שינויים הבריאות במערכת התרחשו בריאות, ביטוח חוק החלת שמאז מאחר מיוחדת,
ושינויים הממשלתיים לבתיהחולים אוטונומיה יתר (מתן האשפוז במערכת שינויים למשל, נוספים,
בקופותהחולים פנימיים שינויים וכן הבריאות, משרד ובתפקוד במבנה שינויים התיגמול), בשיטות
במקביל, רבים, שינויים של התרחשותם בהנהלה). פרסונליים שינויים (כגון מהחוק נובעים שאינם
במספר שייערכו סקרים נתוני האחרים. השינויים מהשפעת בנפרד החוק השפעת הערכת על מקשה
אינם אם גם חשיבות להם שיש מרכזיים בתחומים המגמות התפתחות על ילמדו זמן נקודות
הרפואי, מהשירות התושבים שביעותרצון והשירות, הטיפול איכות כגון מהחוק, בעיקר מושפעים

לבריאות. התשלומים והיקף משלימים ביטוחים

להחלת הראשונה בתקופה הציבור תפיסות את משקפים שהממצאים לזכור חשוב הדוח בקריאת
שינויים. יחולו שבהמשך ייתכן כאשר החוק,

הדגימה ושיטת המדגם ה0קר, אוכלוסיית 1.1
לדגימה המסגרת קבוע. באופן במדינה הגרים 22 גיל מעל התושבים את כללה הסקר אוכלוסיית
הראיונות הדיירים. אחד אקראית נדגם דירה ובכל "בזק",1 של הממוחשבת הטלפונים רשימת הינה
במשך הנדגמים כל את להשיג מאמצים שנעשו כך ,'95 אוגוסטאוקטובר החודשים במהלך נערכו

הגיע ההיענות שיעור שאלונים. 1,394 בסה"כ מולאו השדה עבודת בתום היותר. לכל חודשיים
קשר ביצירת קשיים היו £59 עם להתראיין, סירבו £89 דייריהן, עם כלשהו קשר שנוצר בדירות ל>£859

והקשישים ו"מאוחדת") ("לאומית" הקטנות קופותהחולים מבוטחי דגימת אותרו. לא £29 ועוד

בסוף בבעלותם טלפון היה הערבית באוכלוסייה ולכ>$75 היהודית באוכלוסייה ממשקיהבית לכ0?95 1

.(1994 (הלמ"ס 1992
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המתודולוגיה (פירוט הסטטיסטיים2 הניתוחים לצורכי אלה אוכלוסיות להגדיל במטרה תוגברה
ב'). בנספח ראה

הנתונים ואיסוף המחקר שיטות 1.2
ברוקדייל במכון שהתבצעו טלפוניים בראיונות שמולאו שאלונים בעזרת כאמור, נאספו, הנתונים
הכילו השאלונים לכך. מיוחדת הכשרה שקיבלו מראיינים עלידי לריאיון) בממוצע דקות (כ20
שאינן העיקריות לאוכלוסיות להתאימם במטרה ולרוסית, לערבית תורגמו והם שאלות כמאה

עברית.' דוברות

משרד בקופותהחולים, מפתח אנשי כ25 עם ראיונות 1995 ינואריוני בחודשים נערכו בנוסף,
קופות היערכות קופותהחולים, על החוק השפעת על ללמוד במטרה האוצר, ומשרד הבריאות

הקופות. במדיניות ושינויים החוק, הפעלת תחילת עם החולים

האוכלוסייה תיאור 1.3
מכבי, בקופתחולים 1896 כללית, בקופתחולים מבוטחים המשיבים מכלל אחוזים ושלושה שישים
מבוטחים שאינם ציינו נוסף אחד אחוז מאוחדת. בקופתחולים ו9£9 לאומית, בקופתחולים $9,

מספר נמצאו הקופות בין מבוטח. להיות תושב כל מחייב שהחוק למרות קופתחולים, באף
£179 לעומת קשישים £249) כללית בקופתחולים קשישים של גבוהה שכיחות כגון בולטים, הבדלים
כללית בקופתחולים מכבי). בקופתחולים ו£79 מאוחדת בקופתחולים 970 לאומית, בקופתחולים
גבוה לשעבר בריתהמועצות עולי אחוז זאת, לעומת הערבית. האוכלוסייה של גבוה אחוז גם יש
הכללית בקופותהחולים לעומת בהתאמה), ו£119, £169) ומכבי לאומית בקופותהחולים במיוחד
הכנסות בעלי יותר נמצאים ומאוחדת מכבי בקופותהחולים בהתאמה). ו796, 6X) והמאוחדת
של חלקם יחסית גדול מאוחדת שבקופתחולים מתברר עוד יותר. גבוהה השכלה ובעלי גבוהות
ואילו (£179) מכבי בקופתחולים יחסית גבוה אביב תל תושבי של חלקם ,(£309) ירושלים תושבי
ו£219, £209) ערבים שמחציתם הצפון תושבי של חלקם גבוה והלאומית הכללית בקופותהחולים

ג'). בנספח לוח (ראה בהתאמה)

בהתאם. משקלות שתוגברו לאוכלוסיות ניתנו הסטטיסטיים בניתוחים 2

ברוסית. ו£?8 בערבית £109 בעברית, מולאו מהשאלונים אחוזים ושניים שמונים 3
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ממצאים .2

ראות מנקודת ממלכתי, בריאות ביסוח חוק החלת מאז קופותהחולים בשירות שינויים 2.1
המבוסחים

לפחות ייפגע שהשירות חששות היו זאת, עם יחד המדינה. תושבי לכל שירותים סל מבטיח החוק
באותן לחוק קודם קיים שהיה מהסל יותר מצומצם בחוק שנקבע שהסל בגלל הן מהקופות, בחלק
התשלום. בשיטת השינוי עקב מקופותהחולים חלק של ההכנסות להקטנת הצפי בגלל והן קופות,
החוק החלת לאחר הראשונה בתקופה המבוטחים עלידי נתפס שהוא כפי השירות, ברמת השינוי
שהקופות נבחרים שירותים לגבי בהרעה או בשיפור החשים אחוז את מציג הלוח הבא. בלוח מובא
הוא בלוח) מופיע (שאינו למאה המשלים האחוז .1995 ינואר שלפני לתקופה בהשוואה מספקות,

כלשהו. בשינוי חשו שלא המציינים אחוז

קופתחולים לפי ,1995 ינואר מאז קופתהחולים בשירותי בשינוי שחשו מבוטחים אחוז :1 לוח
קופתחולים

מאוחדת לאומית מכבי כללית סה"כ

הרעה שיפור הרעה שיפור הרעה שיפור הרעה שיפור הרעה ש'פור

רופא מקצועיות
1 1 1 7 3 5 4 10 4 8 המשפחה

1 1 6 3 3 9 2 7 המשפחה* רופא יחס
33.2 9 4 7 3 10 3 9 האחיות יחס

הרופאים מקצועיות
25 274539 3 8 המומחים
5547674 17 4 13 המשרד* עובדי יחס

11 2 4 6 11 6 8 16 8 12 התרופות* מבחר
ניתן בה הקלות
הפניות לקבל

6354 142 5 14 6 10 והתחייבויות*
6 2 5 4 9 3 12 3 10 מעבדות שירותי

מתקני תחזוקת
1 12 1 16 1 15 1 28 1 23 הקופה*

באופן קופתהחולים
4 8 3 11 13 7 3 23 4 18 כללי*

5X של ברמה קופותהחולים בין מובהקים הבדלים *

שחשו £49 לעומת שלהם, בקופתהחולים כללי בשיפור חשו מהמבוטחים ש£189 מתברר מהלוח
דיווחו כלשהו בשיפור שחשו ביותר הגבוה האחוז כלשהו. בשינוי חשו שלא ו^78 בהרעה דווקא
ובמבחר הקופה עובדי של ביחס שיפור על גם דווח (>?ל23). הקופה מתקני בתחזוקת שיפור על
הם הללו השינויים מידה באיזו לדעת ניתן שלא להעיר חשוב בהתאמה). ו^12, £139) התרופות
שהתרחשו אחרים שינויים או מתמשכות מגמות מבטאים הם מידה ובאיזו החוק של ישירה תוצאה
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הקופה של הכללית ההערכה לגבי התשובה דפוסי אולם, החוק. ליישום במקביל הבריאות במערכת
הכללית קופתחולים מבוטחי הם בשיפור שחשו ביותר הגדול האחוז השונות; בקופות זהים אינם
משתני על פיקוח לאחר גם .(£139) מכבי בקופתחולים במיוחד גדול בהרעה החשים ואחוז ,(2396)
הבדלים נמצאו רבמשתני, ניתוח באמצעות בריאות) ומצב אזור הכנסה, שפה, מין, (גיל, רקע
לבחון יש הקופה. של הכללית להערכה באשר הקופות לשאר כללית קופתחולים בין מובהקים

.2.3.2 בסעיף שיפורט כפי קופתחולים, מכל שביעותהרצון רקע על גם אלה ממצאים

בתחזוקת השיפור השונים. השירות בתחומי השינויים בהערכת גם הבדלים היו קופותהחולים בין
;(£129) מאוחדת בקופתחולים ופחות (28^ הכללית בקופתחולים בולט באופן צוין המתקנים
הקופות יתר לעומת (1796) כללית בקופתחולים גבוה המשרד עובדי ביחס בשיפור החשים אחוז
בקופתחולים 296 לעומת כללית בקופתחולים £169) התרופות במבחר וכמוכן בלבד), £79£59)

וביחס המשפחה רופאי במקצועיות כגון אחרים, בשירותים בשיפור החשים אחוזי מאוחדת).
בקופתחולים ופחות בהתאמה) ו^9, £109) כללית בקופתחולים בעיקר גבוהים למטופלים,
בקופת בעיקר בשיפור חשו המומחים הרופאים ובמקצועיות האחיות ביחס בלבד). 196) מאוחדת
האחוז  והתחייבויות הפניות להשיג ניתן בה הקלות לגבי בהתאמה). ו996, 1096) כללית חולים
.(496296) קופותהחולים יתר לעומת כללית בקופתחולים ניכר (1496) בשיפור שחשו ביותר הגבוה
ו696 £59 לעומת כללית, בקופתחולים המעבדות בשירותי בשיפור חשו אחוזים שנייםעשר
הרעה שחלה הסבורים אחוז על מסתכלים אם ומאוחדת. לאומית בקופותהחולים בהתאמה,
שבה ובקלות התרופות בי^בחר בהרעה חשים ניכר שאחוז מתקבל השירות, של השונים במרכיבים

בהתאמה). ו696, 896) התחייבויות להשיג ניתן

קופת בשירותי כללי בשיפור החשים שאחוז מתברר המרואיינים תכונות לפי השינויים מבדיקת
הוותיקה היהודית באוכלוסייה 17 96 לעומת 31 £9) הערבית באוכלוסייה יחסית גבוה שלהם החולים
תיכונית השכלה בעלי בקרב גם גבוהה בשכיחות צוין שיפור לשעבר). בריתהמועצות עולי אצל ו296

הצביעו, הרעה על .(£239) תושבים אלף 2010 בהם וביישובים (2296) בחיפה וכן ,(207") פחות או
מתיכונית. פחות השכלה בעלי בקרב ל396 בהשוואה עלתיכונית, השכלה מבעלי 696 זאת, לעומת
בתל והן הכפריים ביישובים הן נמצא הרעה על שהצביעו מבוטחים של (996) במיוחד גבוה אחוז
צעירים בין ולא לנמוכות גבוהות הכנסות בעלי בין משמעותיים הבדלים נמצאו שלא יצוין אביב.
רופאי וביחס במקצועיות הרעה על מדווחים של גבוה אחוז נמצא הארץ בדרום למבוגרים.
נמוך שיפור נמצא ובצפון בהתאמה), ו£69, 496,970) המומחים הרופאים במקצועיות וכן המשפחה

בהתאמה). ו£59, 5X ,696) הללו המרכיבים בשלושת יחסית

דיון 2.1.1
החוק, להחלת הראשונה בתקופה הקופות מדיניות על בקופותהחולים העומק מראיונות המידע
הדיווח שיעור נמצא בה אשר כללית, בקופתחולים הסקר. ממצאי את ולהבין לאשש מאפשר
הבאה שירות שיפור של מדיניות קיימת שנים מספר שמזה ציינו בשירותים, שיפור על ביותר הגבוה
הודגש האחרות בקופותהחולים למבוטחים. היחס ושיפור תורים קיצור מתקנים, בשיפוץ לביטוי
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בשירותים נרחבים שינויים נעשו לא קופתהחולים, של הפעולה תקציב את צמצם שהרווק שלמרות
לכן, מבוטחים. עזיבת ולמנוע כבעבר, רמה באותה שירות לתת להמשיך במטרה זאת, למבוטחים.
גדול. אינו בשירות הרעה על המצביעים שיעור בתקציביהן, הצמצום למרות אלו, בקופותחולים גם
ולכן שוטפת לפעילות מיועדים לקופות שמועברים הקפיטציה שכספי זאת, עם הודגש, אלו בקופות

■ זה. בתחום לשפר קושי וקיים תשתיות, לשיפור מיועד תקציב להם אין

מראיונות בהן, שחל שיפור על דיווחו מבוטחים של יותר גבוה ששיעור המעבדות לשירותי בנוגע
קבלת למשל, מיוחדים, שיפורים האחרונה בשנה נעשו אכן קופותחולים שבשלוש עלה העומק
המבוטחים. לנוחיות העבודה שעות הרחבת וכן וטרחה, עיכובים למנוע עלמנת בפקס תשובות

המשיכו בשירות, הרעה על מדווחים של ביותר הגבוה השיעור נמצא שבה מכבי, בקופתחולים
לפגוע מבלי הוצאות לרסן במגמה קודם, עוד בה שהחלו התייעלות, של במדיניות 1995 במהלך
הדמיה, לבדיקות והפניה תרופות רישום לגבי לרופאים הנחיות ניתנו זו במסגרת השירות. באיכות
הרופאים, על ובקרה מידע מערכות הופעלו תקנים, קוצצו המשלים, לביטוח מהסל שירותים הועברו
עלידי נתפסו אלו שפעולות ייתכן בהן. הטיפול ותואם מיוחדים צרכים עם אוכלוסיות אותרו וכן
שרצו. הטיפול את קיבלו שלא מבוטחים בפרט השירות, ברמת כירידה הקופה ממבוטחי חלק

בשירות, בשיפור החשים של ביותר הגבוה השיעור נמצא הערבית האוכלוסייה שבקרב הממצא,
עתה נתפסת הערבית האוכלוסייה לדבריהם, בקופות. המרואיינים דיווחי עם אחד בקנה עולה
ההכנסה רמת לפי ולא נפש לפי הוא שהתשלום מכיוון בעבר מאשר יותר כאטרקטיבית
שנעשים עלה מהראיונות יחסית. נמוכה הערבים של השירותים שצריכת משום וגנן המשפחתית,

לקופה. לצרפם במטרה ובדוויים ערביים בכפרים השירות את לשפר מאמצים עתה

ממלכתי בריאות ביסוח חוק החלת מאז לבריאות בהוצאות שינויים 2.2
משקיהבית הוצאות הוא ממלכתי בריאות ביטוח מחוק שיושפע לצפות מקום שהיה נוסף מרכיב
גדלו בריאות למס שהוצאותיהם העריכו מהמרואיינים %42vy נמצא בסקר בריאות. למסי
לא שהוצאותיהם העריכו נוספים אחוזים ואחד עשרים .1995 ינואר שלפני לתקופה בהשוואה
החוק המרואיינים, דיווחי לפי השאלה. על להשיב ידעו לא £169. קטנו; ההוצאות 219& ואצל השתנו
ההכנסות מבעלי בלבד קטן חלק לעומת הגבוהות ההכנסות בעלי רוב של הבריאות מסי את העלה
ש"ח 2,800 (עד ביותר הנמוכות ההכנסות בעלי בקרב בלבד אחוזים וחמישה עשרים הנמוכות.
(מעל ביותר הגבוהות ההכנסות בעלי בקרב £659 לעומת גדלו, משפחתם שהוצאות ציינו בחודש)

.(2 לוח (ראה יותר ששילמו שדיווחו לחודש) ש"ח 7,000
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משפחתית הכנסה לפי החוק, החלת שלפני לתקופה בהשוואה מסבריאות בתשלומי שינויים :2 לוח
(באחוזים) לחודש) (ש"ח

ש"ח 7,000
ויותר ש"ח 7,0005,000 ש"ח 5,0002,800 ש"ח 2,800 עד סה"כ

100 100 100 100 100 0הכ
65 54 38 25 43 עלן
14 14 25 25 21 השתנו לא
12 24 25 26 22 ירדו
9 8 13 24 15 ידוע לא

רופא בריאות, (מס לבריאות הוצאותיה כלל המשפחה על מכבידות מידה באיזו נשאלו כאשר
בינונית, במידה מכבידות שהן ציינו 3396 רבה, במידה מכבידות שהן £209. ציינו וכו'), תרופות פרטי,
לבריאות שהוצאותיהם המדווחים שיעור לא. בכלל או מועטה במידה מכבידות שהן ציינו ו>?479

הגבוהה, ההכנסה לבעלי בהשוואה ההכנסה מיעוטי בקרב נמוך כלכלית מבחינה עליהם מכבידות
(שאינו פרטי לרופא הוצאות היו מהמשיבים ל£199 סטטיסטית. מובהקים אינם ההבדלים אולם
המבוטחים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא האחרונים. החודשים בשלושת שיניים) רופא

השונות. בקופותהחולים

דיון 2.2.1
השכר ברמת שינוי  החוק החלת לאחר הבריאות מסי בגובה השינויים על משפיעים גורמים שני
האוכלוסייה שמרבית צפוי היה הראשון, הגורם לפי בחוק. שנקבעה כפי התשלום בנוסחת ושינוי
המערכת במימון החלשות השכבות של שחלקן צפוי היה הנוסחה שינוי בעקבות ואילו יותר, תשלם
הנחות הוענקו החוק שבמסגרת לציין יש בנוסף, המבוססות. השכבות של חלקן לעומת ירד
החוק לפני קיימות שהיו שונות הנחות ובוטלו לפנסיונרים), (כגון מסוימות אוכלוסייה לקבוצות
החלת לפני זאת, עם הציבור. על הכספי הנטל שיגדל חשש הביעו שונים גורמים לסטודנטים). (כגון
לרדת צפויים מההכנסות כאחוז הבריאות מס תשלומי שלפיהן בנושא תחזיות מספר הוכנו החוק

גבוהות. הכנסות בעלי לרוב ולעלות הכנסה מעוטי למרבית

חדמשמעי. באופן אחר או זה לכיוון נוטה אינו המצב הציבור, תפיסת שלפי הראו, הסקר ממצאי
לאחוז שווה בריאות מסי על בהוצאות עלייה למשפחתם שהיתה שהעריכו המדווחים אחוז
השינוי על בסקר נשאלו המרואיינים אלה. בהוצאות אישינוי על או ירידה על המדווחים
להתייחס קל יותר שלאוכלוסיית בהנחה מההכנסות) כאחוז (ולא הבריאות במסי האבסולוטי
הנ"ל. התחזיות לעומת מההבדל חלק להסביר כדי זו בעובדה שיש ייתכן אלו. במונחים לשאלה

בלבד. בודדים באחוזים נומינלית עלה השכר 1994 שלעומת יצוין

ששררה השכר רמת שאם התקבל 1992/93 המשפחה הוצאות סקר נתוני על שביצענו תרחישים מתוך
מחצית הבריאות, מס נוסחת את תקופה באותה מפעילים והיו בעינה נשארת היתה 1992 בסוף
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הוצאות סקר נתוני (לפי לקופותהחולים לתשלומיהן בהשוואה יותר לשלם נדרשות היו מהמשפחות
חלק שכנראה להסיק אפשר אלה מממצאים פחות. משלמת היתה האחרת והמחצית המשפחה),

.1995 במהלך שהיו השכר בעליות מקורו בריאות למס בתשלומים עלייה על המדווחים

החוק כלפי עמדותיהם לבין בהוצאה השינוי לגבי המרואיינים הערכות בין קשר קיים כי יצוין
בהוצאות עלייה על המדווחים המרואיינים בהמשך, 3 בפרק שיפורט כפי הבריאות. ומערכת
הקשישים מקרב ש^17 מצאנו לדוגמה, החוק. כלפי יותר שליליות עמדות כבעלי מאופיינים
אצל (בעיקר החוק בעקבות לעלות אמורות היו בקרבם בודדים אחוזים של ההוצאות שלכאורה
מחקיקת אישביעותרצון גם אצלם ניכרה עלייה, על דיווחו אכן נוספים), מפרנסים עם הגרים

הקשישים. ליתר בהשוואה הבריאות, מערכת כלפי יותר שליליות היו ועמדותיהם החוק

השירותים איכות 2.3
מגמות אחר למעקב בסיס ליצור במטרה נבדקו השירות של שונים מרכיבים לגבי הציבור הערכות
בחלק השירות רמת תרד הכספיים המקורות והקטנת החוק שבעקבות החששות לנוכח זמן, עלפני
מהיבטים שביעותרצונם על וכן השירותים ונגישות זמינות על לדווח נתבקשו המבוטחים מהקופות.
באופן שלהם ומקופתהחולים שונים שירותים נותני של מיחסם הרופאים, ממקצועיות גם כמו אלו
הבדלים קיימים זאת עם כלל. בדרך גבוהה ושביעותרצון רבה נגישות על מראים הממצאים כללי.

שנבחנו. השירותים תחומי בין וכן קופותהחולים בין

השירותים ונגישות זמינות 2.3.1
עולה זה שיעור משפחה. רופא אצל קבוע באופן מטופלים מהמבוטחים אחוזים ושלושה שבעים
באופן שונה אינו משפחה רופא להם שיש שדיווחו המבוטחים שיעור יותר. גבוה המבוטח שגיל ככל

גיל. קבוצות בתוך משווים כאשר וכמה כמה אחת על קופותהחולים, בין מובהק

(באחוזים) וקופתחולים גיל לפי משפחה, רופא קיום :3 לוח
קופתחולים

מאוחדת לאומית מכבי כללית dYio

72 64 65 76 73 סה"כ  משפחה רופא יש
65 57 57 69 65 44 גיל עד
85 72 81 78 78 6445
86 77 92 87 86 +65

שונים. שירותים ניתנים בהן העבודה שעות של הנוחות מידת גם נבחנה השירות מאיכות כחלק
בהן השעות זאת, לעומת .(4 (לוח ביותר הגבוהה נמצאה המשרד עובדי של העבודה שעות נוחות

להם). נוחות שהן ציינו ו£ל66 (רק פחות נוחות מעבדה בדיקות מוסרים

8



קופתחולים לפי מאוד, להם נוחות או נוחות העבודה ששעות מבוטחים אחוז :4 לוח
קופתחולים

מאוחדת לאומית מכבי כללית 0הכ ,

82 84 86 73 77 משפחה* רופא
76 73 73 69 71 מומחה רופא
87 88 88 82 84 המשרד* עובדי
60 62 78 64 66 מעבדה* בדיקות

$5 של ברמה מובהקים הבדלים *

לשעות מתייחסים הגדולים שההבדלים מתברר השונות בקופות העבודה שעות נוחות בין מהשוואה
ציינו 7390 רק שכן יחסית אינוחות ניכרת כללית בקופתחולים המשפחה; רופא של העבודה
לבדיקות באשר ואילו קופותהחולים. ביתר 82 מ70 יותר לעומת מאוד, נוחות או נוחות שהשעות
קופותהחולים ליתר בהשוואה (£ל78) יותר בולטת זמינות ניכרה מכבי בקופתחולים המעבדה,

.(64706070)

ההמתנה המשפחה, לרופא ההגעה משך הם שנבחנו השירות לאיכות נוספים אינדיקטורים
עשויים אלו אינדיקטורים וסבירותם. מומחה, לרופא בתור והמתנה המשפחה רופא של בקליניקה
לנותני ולמרחקים המתנה לזמני המתייחסות בסל התקנות קביעת בעת ההחלטות למקבלי לסייע
רופא למרפאת להגעה הקשור בכל סבירה נתפשת הנגישות כי נראה הבא מהלוח השירות.
בתור ההמתנה .($73,) פחות סביר נתפש שלו בקליניקה בתור ההמתנה משך ואילו (£909,) המשפחה
>?ל66 אצל רק סבירה צוינה המומחים, הרופאים אצל לביקור להגעה ועד הבקשה ממועד

מהמרואיינים.

קופתחולים לפי סבירה, להם נראתה שההגעה/המתנה מבוטחים אחוז :5 לוח
קופתחולים

מאוחדת לאומית מכבי כללית 0ה"כ

93 88 94 89 90 משפחה לרופא הגעה משך
77 79 82 69 73 המשפחה* רופא במרפאת המתנה

73 80 79 60 66 מומחה* לרופא תור לקביעת המתנה

$5 של ברמה מובהקים הבדלים *

הם מומחה ולרופא המשפחה לרופא ההמתנה שמשכי המציינים שאחוז גם מתברר 5 מלוח
בסבירות נמצאו קופותהחולים בין מובהקים הבדלים כללית. בקופתחולים במיוחד נמוך סבירים,
רבמשתני. ניתוח באמצעות מרכזיים רקע משתני על פיקוח לאחר גם מומחה לרופא ההמתנה
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$84< שעה, מרבע פחות תוך המשפחה רופא למרפאת הגיעו מהאוכלוסייה %86vy מתברר 6 מלוח
מהזמנת משבוע פחות המתינו 567" רק אולם המשפחה, רופא במרפאת שעה מחצי פחות המתינו
הממתינים מבין כ^60 ומעלה). שבועיים המתינו £279) התור למועד ועד המומחה לרופא התור
מעל הממתינים ומבין סביר, אינו ההמתנה שמשך ציינו שעה, חצי מעל המשפחה רופא במרפאת

כ^55. כך סברו מומחה לרופא תור לקביעת שבועיים

(באחוזים) קופתחולים לפי מומחה, ולרופא משפחה לרופא והמתנה הגעה משך :6 לוח
קופתחולים

מאוחדת לאומית מכבי כללית 0הכ

משפחה לרופא הגעה משן
79 76 88 88 86 שעה רבע עד
15 17 9 10 10 שעה חצי עד שעה רבע
6 7 4 2 3 שעה מחצי יותר

המשפחה רופא בסופאת המתנה
68 57 66 57 59 שעה רבע עד
23 24 25 25 25 שעה חצי עד שעה רבע
9 19 9 18 16 שעה מחצי יותר

מומחה* לרופא תור לקביעת המתנה
57 71 76 47 56 שבוע עד
22 11 14 19 17 שבועיים עד שבוע
22 19 10 34 27 משבועיים יותר

5fc של ברמה מובהקים הבדלים *

מומחה, לרופא תור לקביעת ההמתנה במשך קופותהחולים בין הבדלים שקיימים גם עולה 6 מלוח
לאחר גם נשארת זו תופעה משבוע. בפחות תור קבעו יחסית קטן שיעור כללית בקופתחולים כאשר

מרכזיים. רקע משתני על פיקוח

סטטיסטית, מובהקים אינם שההבדלים מראה השונים הארץ אזורי בין ההמתנה סבירות השוואת
מוצאים ובדרום בצפון הביניים מגילאי 55T0 רק מומחים. לרופאים ההמתנה לסבירות פרט

הגדולים. העירוניים >70$במרכזים לעומת סבירה, שההמתנה

קופתחולים משירותי שביעותרצון 2.3.2
כלל, בדרך גבוהה, שביעותרצון ניכרת (7 (לוח השירות של שונים מהיבטים שביעותהרצון מבדיקת
בשביעותהרצון משמעותיים הבדלים מראה הקופות בין השוואה .(7396) התרופות" ל"מבחר פרט
לשביעות בהשוואה נמוכה כללית בקופתחולים (שביעותהרצון המקצועיים הרופאים משירותי

בשאר ויותר 819& לעומת מאוד, מרוצים או מרוצים היו >£ל76 רק  קופותהחולים ביתר הרצון
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כללית בקופתחולים נמוכה התרופות" מ"מברור ששביעותהרצון מהלוח עולה עוד קופותהחולים).
לשביעותהרצון הגורמים מבין מי להסבר רגרסיה ניתוח הקופות). ביתר ויותר 82?£ לעומת 6170)

על במיוחד גבוהה השפעה להם שיש הגורמים שלושת כי מראה הכללית, שביעותהרצון על משפיע
המשרד עובדי ויחס המשפחה רופאי יחס הקופה, מתקני תחזוקת הם: הכללית שביעותהרצון
מקופותהחולים. אחת בכל ביותר הגדולה ההשפעה בעלת נמצאה המתקנים תחזוקת ד'). (נספח

קופתחולים לפי מאוד, רבה או רבה במידה שבעירצון אחוז :7 לוח
קופתחולים

מאוחדת לאומית מכבי כללית 0ה*3

87 82 88 81 83 המשפחה רופאי מקצועיות
93 90 94 88 90 המשפחה רופאי יחס
93 95 91 85 87 האחיות יחס
86 81 89 76 80 המומחים* הרופאים מקצועיות
83 84 81 80 81 המשרד עובדי יחס
85 88 82 67 73 התרופות* מבחר
82 85 79 78 79 והתחייבויות* הפניות לקבל ניתן בה הקלות
86 81 89 75 79 מעבדות* שירותי
95 88 97 93 94 הקופה* מתקני תחזוקת

94 89 93 80 84 כללי* באופן קופתחולים
596 של ברמה מובהקים הבדלים *

מרוצים היו £ל80 כי כללית בקופתחולים נמצא כללי, באופן מקופתהחולים לשביעותהרצון באשר
בקופת ו^89 מכבי 93בקופתחולים £9 מאוחדת, 94בקופתחולים ?£ לעומת מאוד, מרוצים או

נמוכה שביעותרצון ניכרת (1989 לאחר (שעלו לשעבר בריתהמועצות עולי אצל לאומית.4 חולים
יסודית השכלה בעלי גם .(85^ ועברית (6ל89) ערבית לדוברי בהשוואה 5(66^ מהקופה יחסית
לא זאת, לעומת בהתאמה). ו£ל82, 915&) יותר גבוהה השכלה לבעלי בהשוואה יותר מרוצים ומטה
לנמוכות גבוהות הכנסות בעלי בין למבוגרת, הצעירה האוכלוסייה בין משמעותיים הבדלים נמצאו

והדרום. הצפון לתושבי הארץ מרכז תושבי בין ולא

למרות האחרות, בקופותהחולים מאשר יותר נמוכה עדיין היא הכללית מקופתחולים שביעותהרצון 4
שביעות המבוטחים, שחשו הניכרת ההרעה למרות מכבי, בקופתחולים המבוטחים. שחשו הניכר השיפור

.(2.1 סעיף גם (ראה גבוהה נשארה הכללית הרצון

ומיחס המומחים הרופאים ממקצועיות המשרד, עובדי מיחס בעיקר ניכרה יחסית, נמוכה שביעותרצון 5

המשפחה. רופאי
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רבמשתני בניתוח כאשר מתחזקים אף הדומשתני בניתוח קופותהחולים בין שנמצאו ההבדלים
אנו הדומשתני, לניתוח בניגוד אך, .(8 לוח (ראה הדמוגרפיים המשתנים את קבוע מחזיקים
לאוכלוסייה השתייכות יותר. גבוהה לשביעותרצון קשורים כן גבוה וגיל נמוכה שהכנסה מוצאים
משפיע. כן  לשעבר מבריתהמועצות עולה האדם היות אך שביעותרצון על משפיעה אינה הערבית
שביעות של יותר מעמיק (לניתוח שביעותהרצון על חיובית השפעה יש יותר גרוע בריאותי למצב גם
שביעותהרצון דפוסי של ולניתוח [1996] ואחרים ניראל ראה העולים, בקרב יותר הנמוכה הרצון

[בדפוס]). ואחרים פרפל ראה הערבית באוכלוסייה

בין שוויון בהבטחת המערכת של רבה הצלחה על מצביעים הרבמשתני מהניתוח הממצאים
קופתהחולים, את קבוע מחזיקים כאשר כלומר, קופותהחולים. בתוך באוכלוסייה שונות קבוצות
מתקזזת קופתהחולים, אפקט את מנטרלים כשלא מרוצים. להיות יותר נוטים נמוך מעמד בעלי
שבו כללית, לקופתחולים השתייכות לבין כלכליחברתי מעמד בין המיתאם באמצעות זו תופעה

יותר. נמוכה שביעותהרצון

כללי באופן מקופותהחולים שביעותהרצון להסבר לוגיסטית רגרסיה מקדמי :8 לוח
T סטטיסטי B רגרסיה מקדם

שפה
עברית בסיס: 1.5 0.5 ערבית

33.6 *1.5 רוסית

קופתחולים
כללית בסיס: 23.2 *1.6 מכבי

18.5 *1.4 לאומית
18.3 *1.6 מאוחדת

לחודש) (ש"ח הכנסה
5,000+ בסיס: 6.0 *0.7 2,800 עד

2.2 0.3 5,0002,800

גיאוגרפי אזור
מרכז בסיס: 0.1 0.1 צפון

0.9 0.2 דרום
0.0 0.0 יש"ע

גיל
65+ בסיס: 15.3 *1.0 44 עד

3.1 0.5 6445

סץ
נשים בסיס: 0.6 0.1 גברים

בריאות מצב
מאוד טוב/טוב בסיס: 9.4 *0.6 טוב/גרוע כלכך לא

145 ^12 קבוע
570 של ברמה מובהק *
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פתוחה. בשאלה כללי באופן הבריאות מערכת כלפי עמדותיהם את להביע התבקשו המרואיינים
עיקריים: נושאים לשלושה התייחסו ומרביתן שונים, בתחומים הערות היו המשיבים למחצית
ספציפיות הערות הזכירו >?ל6 ועוד כללי באופן לרופאים התייחסו ההערות מכלל 14^ רופאים
לגבי השכיחותשהוזכרו ההערות .(1196) ותרופות ההערות) מכלל (70ר\ החוק המומחים), לרופאים
לבחור האפשרות חוסר במרפאה, ארוכים מתורים מאיכות, מיחס, אישביעותרצון היו: רופאים
היו: לחוק בהקשר שהוזכרו השכיחות ההערות כפריים. ביישובים בעיקר נוחה, לא ונגישות רופא
הוצאות, הגדיל "החוק שיניים", רפואת כגון נוספים, שירותים בסל לכלול ויש טוב אינו "החוק
השירותים ולגבי לגביו מידע מספיק ש"אין וכן ולסטודנטים", ומעלה הביניים לשכבות בייחוד
כרוניים", לחולים ובייחוד מדי יקרות "התרופות בעיקר: היו לתרופות שהתייחסו ההערות המוצעים".
בביתמרקחת". ארוכים תורים ו"ישנם בקבלתן", ביורוקרטיה וישנה מצומצם הוא התרופות "מבחר

14^ כללי באופן מהרופאים לאינחת התייחסו כללית בקופתחולים ביותר השכיחות ההערות
ופקידים אחר רפואי (צוות המרפאה מעובדי לאינחת (>?ל8), בפרט מקצועיים ומרופאים מההערות)
מאוחדת, בקופתחולים לחוק. התייחסו זניח שיעור רק (>?ל14); התרופות נושא על וביקורת (£149 

ההערות אחוז מכבי בקופתחולים גם ;(34^ לחוק הערות של גבוה אחוז התייחסו זאת, לעומת
יחסית מכבי, בקופתחולים גבוהה בשכיחות שהופיעה הערר, .(£319) גבוה הוא לחוק המתייחסות
ישנן לאומית בקופתחולים .{1J0) כללי באופן מהשירות לשביעותרצון התייחסה הקופות, ליתר

.(£149) ולמרפאה ($18.) כללי באופן לרופאים המתייחסות רבות הערות יחסית

מונעת רפואה 2.3.3
שאינה (מאחר המונעת הרפואה בשירותי לפגיעה החשש היה בסקר זה נושא להכללת המניע
מניעה בדיקות נבדקו בסקר קופותהחולים. בתקציבי מצמצום כתוצאה דחוף) טיפול מהווה
בדיקת עברו 65+ בני מהקשישים שכ.£ל80 מראים הנתונים הטיפול. לאיכות באינדיקטורים נבחרות
$4 ועוד לחץדם בדיקת בחייהם עברו לא מהקשישים %5d אך האחרונה, השנה בחצי לחץדם
או ממוגרפיה כלל עברו לא הקשישות מהנשים כמחצית האחרונות. השנים בשלוש נבדקו לא
בדיקות שעברו הנבדקים בשיעורי ההבדלים את לראות ניתן 9 בלוח השד. סרטן לגילוי ידנית בדיקה
גיל עם עולה מניעה בדיקות לבצע שהצורך מאחר הגיל. וקבוצת המבטחת הקופה לפי מניעה,
מבוססים עליהם המקרים שמספר לציין יש גיל. קבוצות לפי הביצוע שיעורי את בדקנו המבוטח,
במובהקות ביטוי לידי באים שאינם הבדלים שקיימים שייתכן כך גדול, אינו בלוח מהאחוזים חלק
שיעורי את משווים כאשר מאוד מצטמצמים הקופות בין שההבדלים לראות ניתן סטטיסטית.
בשיעור רק נמצאו קופותהחולים בין סטטיסטית מובהקים והבדלים הגיל, קבוצות בתוך הביצוע
מניעה פעולות ביצוע אחר לעקוב יהיה מעניין הרחם. בצוואר סרטן לאיתור משטחפאפ של הביצוע

בריאות. ביטוח חוק הפעלת של נוספת תקופה כעבור בעתיד, אלה
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(אחוזים) וקופתחולים גיל לפי נבחרות. מניעה בבדיקות נבדקים אחוז :9 לוח
קופתחולים

מאוחדת לאומית מכבי כללית 0ה*ב

41 47 42 51 48 0ה*כ  האחרונה השנה בחצי נבדק לחץהדם
32 31 35 30 32 44 גיל עד
47 52 47 55 53 6445
79 90 84 81 82 +65

בשנה השד 0ר0ן לגילוי ידנית בדיקה עברה
34 12 22 21 21 0הכ  אחרונה
35 8 21 13 22 44 גיל עד
31 25 25 29 20 6445
30 13 20 24 23 +65

בשנתיים ממוגרפיה עברה
19 19 19 27 25 אחרונות0הכ
12 13 12 13 13 44 גיל עד
56 46 45 40 42 6445

37 34 +65
 אחרונות בשנתיים סשסחפאפ בדיקת עברה

29 15 32 17 20 0הכ*
25 14 36 13 20 44 גיל עד
50 .. 25 22 26 6445
" " 15 14 +65

5X של ברמה מובהקים הבדלים *
מועט מקרים מספר ..

אביב תל (ירושלים, הגדולים העירוניים שבמרכזים מתברר, נפות בין הנבדקים שיעור מהשוואת
(£ל35), גבוה הרחם צוואר סרטן לגילוי משטחפאפ שעברו 45 עד גילאיות הנשים שיעור וחיפה)
שגרות הבדיקה, את העוברות שיעור הביניים בגילאי גם (£ל4). והדרום .i%%) הצפון תושבות לעומת
הבדלים נמצאו לא זו, לבדיקה פרט סטטיסטית. מובהקת בצורה לא אך יחסית, גבוה במרכז,

והדרום. הצפון לנפות הארץ מרכז בין משמעותיים

רב ניתוח באמצעות בריאות) מצב הכנסה, אזור, שפה, מין, (גיל, רקע משתני על פיקוח לאחר גם
הביצוע ששיעור גם נמצא פאפ. משטח בביצוע רק הקופות בין מובהקים הבדלים נמצאו משתני,

המרכז. לאזור ביחס הדרום באזור מובהק באופן נמוך משטחפאפ של

דיון 2.3.4
בקופותהחולים השירותים של מצב תמונת נותנים השירותים איכות לגבי בסקר שנאספו הנתויים
השירות ברמת בשינוי חשו לא הציבור שרוב נמצא כאמור, החוק. להפעלת הראשונה בתקופה
איכות בהערכת הבדלים נמצאו זאת, עם החוק. הפעלת שלפני בשנה שניתן השירות לעומת

להלן. נתייחס אליהם השונות בקופות השירותים
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קופת ממבוטרוי ירוטית נמוך ששיעור כך על מצביעים השירותים ונגישות זמינות לגבי הממצאים
הקופות לעומת להם, נוחות המשפחה רופאי של העבודה ששעות כך על מדווחים כללית חולים
מרביתם כללית שבקופתחולים מאחר הרופאים, העסקת בהסדרי קשור שהדבר ייתכן האחרות.
שירות כאשר במשק, העבודה לשעות המקבילות בשעות הפועלות במרפאות כשכירים עובדים
יותר גבוה שיעור האחרות בקופות זאת, לעומת בשבוע. פעמים מספר רק ניתן אחרהצהריים בשעות
(גרוס הערב ובשעות המוקדמות הבוקר בשעות גם שירות ונותנים כעצמאים עובדים רופאים של
שבקופתחולים הממצא את גם מסבירים העבודה בשעות שההבדלים ייתכן בנוסף, .(1994 ואחרים
המשפחה, רופא של במרפאה ההמתנה מזמן מרוצים מבוטחים של יחסית נמוך שיעור כללית
שביעותרצון שתהיה להניח סביר במשק, הרגילות העבודה בשעות חולים מקבל הרופא שאם מאחר

המתנה. מזמני יותר נמוכה

סביר, ההמתנה שמשך העונים ששיעור נמצא מומחה לרופא תור לקביעת עד המתנה בנושא גם
ההמתנה זמני כי נמצא האחרות. לקופותהחולים יחסית כללית בקופתחולים נמוך
המעריך יחסית הגבוה השיעור את המסביר דבר יותר, ארוכים מומחים לרופאים האובייקטיביים
יחסית נמוך שהוא המקצועיים הרופאים ובמספר בהיקף קשור שהדבר ייתכן סבירים. לא אותם
הפריפריה תושבי של גבוה ששיעור העובדה הוא נוסף אפשרי הסבר זו. בקופה האוכלוסייה לגודל
נמוך בקרבם מהמתנה המרוצים ששיעור מראים הסקר (נתוני כללית בקופתחולים מבוטחים
רופאים שירותי לרבות רפואיים שירותים של יותר נמוך היצע ישנו הפריפריה באזורי במיוחד).

.(1994 הבריאות (משרד מקצועיים

לסייע יכולים ספציפיים המתנה זמני של הסבירות והערכת ההמתנה משכי לגבי הממצאים
סביר נתפס משפחה לרופא שעה חצי עד של המתנה שזמן הראו הממצאים לחוק. התקנות בקביעת

הוא. אף סביר נתפס מקצועי לרופא שבועיים עד של המתנה וזמן המרואיינים, מרבית עלידי

הרופאים של המקצועית מהרמה המרוצים שיעור הקופה, משירותי לשביעותהרצון באשר
מועסקים האחרות שבקופות בכך נעוץ שההסבר ייתכן כללית. בקופתחולים יחסית נמוך המומחים
מקצועית רמה בעלי נתפסים ולפיכך בבתיחולים, גם העובדים עצמאיים מקצועיים רופאים בעיקר
הקופה של שכירים הינם מומחים של יחסית גבוה שיעור זאת, לעומת כללית, בקופתחולים גבוהה.

במרפאותיה. רק העובדים

התרופות, ממבחר כללית בקופתחולים שהובעה יחסית הנמוכה שביעותהרצון את להסביר ניתן
האחרות. בקופותהחולים הנהוגים מאלה השונים זו, בקופתחולים הנהוגים ההספקה בהסדרי
שמבחר ייתכן שבהם הקופה, של מרקחת בבתי שימוש הינו הרווח ההסדר כללית בקופתחולים
בבתי תרופות רכישת הינו הרווח ההסדר האחרות בקופות זאת, לעומת כמצומצם. נתפס התרופות

פרטיים. מרקחת
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המדיניות לגבי לנו הידוע עם אחד בקנה עולים המתקנים לתחזוקת המתייחסים הממצאים
פני לשיפור כללית בקופתחולים מיוחדים משאבים הוקדשו האחרונות בשנים הנהיגו. שהקופות
גבוה, זה בתחום המרוצים שיעור לפיכך, הקופה. מיעדי כאחד הוצג אף זה ונושא המרפאות,
לאור זאת, לעומת לאומית, בקופתחולים ומאוחדת. מכבי שבקופותהחולים לשיעור ומתקרב
הביעו ממבוטחיה יחסית נמוך ושיעור זה, תחום על דגש הושם לא האחרונות בשנים כספיות בעיות

האחרות. לקופות ביחס המבנים מתחזוקת שביעותרצון

השפעת כי אם אחרים, במחקרים גם דווחה וחולים קשישים של יחסית הגבוהה שביעותהרצון
קיים לא .(Pascoe 1983) הפוכים ממצאים שמצאו מחקרים ויש חזקה, אינה הדמוגרפיים המשתנים
שהדבר ייתכן לשעבר. בריתהמועצות עולי בקרב שדווחה הנמוכה לשביעותהרצון חדמשמעי הסבר
שהם בתפיסה קשור שהדבר גם ייתכן אך בפועל, השירות לבין שלהם הציפיות בין בפער קשור
החולה, לבית מגיע שהרופא נהוג היה שם בבריתהמועצות קיבלו מאשר טוב פחות שירות מקבלים

.(1996 ואחרים (ניראל העולים של האם בשפת ניתנו לטיפול וההנחיות שהמידע וכן

בנושא הקופות בין הבדל שקיים מראה מונעת רפואה פעולות מספר של הביצוע שיעור בין השוואה
יותר גבוה שיעור ומאוחדת מכבי בקופותהחולים .(PAP) הרחם צוואר סרטן לאיתור בדיקה ביצוע
למבוטחות בהשוואה האחרונות בשנתיים הבדיקה ביצוע על דיווחו ומטה 44 בנות נשים של
להיות יכול זה בנושא הקופות בין האחידות לחוסר אפשרי הסבר ולאומית. כללית בקופותחולים
זו בדיקה נחשבת הכללית הרפואית שבספרות בעוד הקיימים. המקצועיים הדעות לחילוקי קשור
הבדיקה, ביצוע חשיבות לגבי הסכמה אין בארץ הרפואית בקהילה לנשים, הכרחית מניעה לבדיקת
שמכיוון ייתכן בנוסף, יהודיות. נשים בקרב יחסית נמוך הרחם צוואר בסרטן החולות שיעור שכן
הן יותר, גבוה סוציוכלכלי למעמד משתייכות ומאוחדת מכבי בקופותחולים המבוטחות שהנשים
לבדיקה. אותן שיפנה עלמנת ביוזמתן לרופא ופונות זו שבבדיקה המניעתי לפוטנציאל יותר מודעות

בדיקת שנבדקו. האחרות המניעה פעולות של הביצוע בשיעורי קופותהחולים בין הבדל נמצא לא
ביצוע אחר לעקוב נמשיך הבאים בסקרים וממוגרפיה. שד סרטן לגילוי ידנית בדיקה לחץדם,

הניתן. הטיפול איכות על החוק השפעת את לבחון עלמנת הקופות עלידי אלו פעולות

של יותר ארוכה תקופה לאחר שייערכו נוספים סקרים באמצעות מתמשך מעקב ייערך בעתיד
בין לפערים והן קופה, כל משירותי בשביעותהרצון לשינויים הן יתייחס המעקב החוק. הפעלת
חולים קשישים, כגון הרעה) או (שיפור השירות ברמת שינוי לחול צפוי לגביהן שונות אוכלוסיות

הערבית. והאוכלוסייה לשעבר בריתהמועצות עולי פריפריה, תושבי כרוניים,

ודחייה קופותהחולים בין מעבר להשתייכות, סיבות 2.4
מקבלת להימנע תמריץ לקופותהחולים היה ממלכתי, בריאות ביטוח חוק ביישום שהוחל לפני
שהקופות שהתשלומים משום זאת, בקופה. כחברים גדולות משפחות ובעלי קשישים חולים, עניים,
הצפוי בשימוש (ומכאן שלהם הבריאות בצורכי ולא החברים בהכנסות תלויים היו מחבריהן קיבלו
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מהמרואיינים £49. כי מצא 1993 משנת ברוקדייל ג'וינטמכון של מחקר ואמנם, בריאות). בשירותי
השנים בחמש אחרת לקופה לעבור שניסו ממי 970 וכי הקופות; אחת עלידי בחייהם איפעם נדחו
סבורים היו האוכלוסייה מן נוספים אחוזים שמונה .(1995 ואחרים (רוזן הם גם נדחו האחרונות
לעבור ניסו לא אך חברים, הם בה הקופה מן יותר טובה באיכות שירותים המספקת קופה שקיימת

תידחה. שבקשתם שחששו משום אליה

איסור באמצעות קופותהחולים בין חופשי מעבר לאפשר נועד ממלכתי בריאות ביטוח חוק
באמצעות בנוסף, אחר. גורם בכל או עבודה, במקום בריאות, במצב בגיל, הקשורות המגבלות
אליהן למשוך מניסיונות להימנע קופות המעודד התמריץ את לבטל שואף החוק הקפיטציה, נוסחת
נשארו זאת, עם יחד חולים). יכולת, מעוטי (זקנים, בלתירצויות בעבר שנחשבו אוכלוסייה קבוצות
התמריצים והאם מסוימות, קבוצות לדחות למעשה, הלכה ימשיכו, הקופות האם השאלות בעינן
יתר הקופות. בעיני לאטרקטיביים והחולים העניים הזקנים, את להפוך דיים חזקים הינם החדשים
כאוות לבחור לו, שהוענקה החדשה לזכות בכלל מודע הציבור מידה באיזו ברור היה לא כן, על
הקופות בין המשאבים של מחדש החלוקה עם לבסוף, להשתייך. רוצה הוא אליה הקופה את נפשו
של המשיכה כוח על להשפיע פוטנציאל לחוק יש הכללית) קופתחולים אל הקטנות הקופות (מן
בהירות חוסר היה לכך, בהתאם כיווניהם. ואת המעברים היקף את לשנות וכך שונות, קופותחולים
חברים של עזיבות לגל יביא החוק שבה למידה באשר הבריאות במערכת מומחים בקרב רב

להיפך. או הקטנות, הקופות אל כללית מקופתחולים

המחצית במשך קופתחולים שהחליפו דיווחו המרואיינים מן 270 שרק הראו הנוכחי הסקר ממצאי
קופתחולים שהחליפו דיווחו נוספים אחוזים שלושה שנתי. בחישוב 470 שהם  1995 של הראשונה
החלת אך במקצת, עלה אמנם המעברים ששיעור נראה כך החוק. להחלת שקדמה השנה ב1994,
מכך, יתרה .1995 אמצע עד לא לפחות אחרת, או זו קופה של ניכרת לעזיבה הביאה לא החוק
ששוקלים שאנשים ייתכן ומשכילים. צעירים של ייצוגיתר כבעבר, יש, קופה המחליפים אלה בקרב
החוק כיצד שיווכחו עד המעבר את דוחים מועטה, היתה בעבר שניידותן לקבוצות ומשתייכים מעבר

השונות. בקופות השירות רמת על משפיע

לזכותם מודעים היו אכן האוכלוסייה של המכריע הרוב ,1995 אמצע שעד גם עולה שלנו הסקר מן
בריאות ביטוח שחוק המשפט עם הסכימו האוכלוסייה מן שלושהרבעים הקופות. בין לעבור
70ר\ ואילו נכון, אינו זה שמשפט סברו 89?< קופתחולים; לכל להצטרף הזכות את מקנה ממלכתי

דעה. הביעו לא

יותר רבה בקלות אחרת לקופה לעבור כיום יכולים שקשישים המשפט עם הסכימו £459, רק אולם,
מן ששלושהרבעים שלמרות עולה מכאן דעה. הביעו לא 44X1 הסכימו, כ£1 \\70 שנה, לפני מאשר
קל לקשישים שגם חושבים אינם עדיין רבים קופות, בין לעבור הפורמלית לזכותם מודעים הציבור
לפני בעיה היתה מידה באיזו בטוחים אינם שהמשיבים מכך נובע שהדבר ייתכן קופה. לעבור יותר
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הלכה מיושם אכן בחוק הבחירה חופש מרכיב האם בטוחים אינם שהם גם ייתכן אך החוק, החלת
למעשה.6

לדעתם, יש, האם המרואיינים נשאלו הקרוב, בעתיד הצפוי המעברים היקף על לעמוד לנסות כדי
מחברי אחוזים ואחד עשרים כיום. חברים הם בה הקופה מן יותר טוב טיפול המספקת קופתחולים
ופחות לאומית קופתחולים מחברי ל£ל13 בהשוואה בחיוב, זו לשאלה ענו הכללית קופתחולים
בקופתחולים שנמצאו האחוזים ואחד שעשרים מעניין ומאוחדת.7 מכבי קופתחולים מחברי מ£49
של סקר במסגרת זו לשאלה בחיוב שענו זו קופה מחברי .?ל37 לעומת ניכרת ירידה מהווים הכללית
מחברי שרבים הממצא עם אחד בקנה עולה זו ירידה .1993 שנת באמצע שנערך ברוקדייל מכון

האחרונה. בשנה השתפרה השירות שרמת סבורים הכללית קופתחולים

אחרת, בקופה יותר טוב שירות לקבל יוכלו שלדעתם 1995 בסקר שציינו כללית, קופתחולים חברי
והעובדה ($26<) עצלנות היו ביותר השכיחות התשובות קופה. לאותה עוברים אינם מדוע נשאלו
70ר\ עוד 8.(£249) המרואיין של ביתו בקרבת שירותים מספקת אינה המבוקשת שקופתהחולים
כי לציין מעניין הצטרפותם.9 על תקשה או אותם תקבל לא המבוקשת שקופתהחולים סברו
מצטרף; כל לקבל קופותהחולים את מחייב שהחוק הקביעה עם הסכימו כך שענו מאלה כמחצית

לא. או נכונה היא אם יודעים אינם כי אמרו והשאר הקביעה עם הסכימו לא נוסף רבע

.(10 (לוח הנוכחית בקופתם חברים שהם לכך העיקרית הסיבה את לציין התבקשו המרואיינים
לדוגמה, האחרות. בקופות החברים מתשובות מאוד שונות היו הכללית קופתחולים חברי תשובות
חלופה שאין העובדה את ציינו ו>$13 לעבור שמתעצלים או מלידה זו בקופה חברים שהם ציינו £ל57

המקצועית הרמה כגון גורמים לציין יותר נטו הקטנות בקופות המרואיינים לביתם. קרוב זמינה
חברים. או משפחה בני של והמלצות הרופאים של

כיום יכולים שזקנים הקביעה עם הסכימו כ>$30 רק עצמם, הקשישים המרואיינים שבקרב לציין מעניין 6
למרות זאת דעה. הביעו לא וכ^60 הסכימו לא כ1070 שנה, לפני מאשר קלות ביתר קופה להחליף
מקנה בריאות ביטוח שחוק הקביעה עם הסכימו הקשישים המרואיינים בקרב ששנישלישים העובדה

דעה. הביעו לא 2570 ויתר זו קביעה עם הסכימו לא 70ר רק קופתחולים; לכל להצטרף הזכות את

הבדל נמצא בריאות) ומצב הכנסה אזור, שפה, מין, (גיל, מרכזיים רקע משתני על פיקוח לאחר גם 7
טובה קופה שקיימת שחשו המרואיינים בשיעור הקופות לשאר הכללית קופתחולים בין מובהק

יותר.

המבוקשת שהקופה וההנחה לבית קרובה בחלופה מחסור היו 1993 בסקר ביותר השכיחות הסיבות שתי 8
אותם. תידחה

הזקנים. בקרב במיוחד שכיחה היתה זו תשובה 9
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(אחוזים) לקופתהחולים להשתייכות סיבות :10 לוח
קופתחולים

מאוחדת לאומית מכבי כללית 0הכ ;

5 13 2 13 10 באזור אחרת קופתחולים אין
17 27 13 57 43 לארץ העלייה מאז או מילדות מבוטח
24 18 28 15 19 הקופה שירותי איכות
9 418 1 5 רופא לבחור האפשרות
33 26 29 3 13 מכרים המלצת

1 1 2 5 4 מחייב העבודה מקום
10 y 8 6 7 ואחר לקופתהחולים מחויבות

.1993 בסקר שנשאלה דומה לשאלה שניתנו התשובות מן במידתמה שונות שהתקבלו התשובות
משום ובראשונה בראש זו בקופה חברים שהם דיווחו הכללית קופתחולים מחברי £99. שם,
נוספים אחוזים וארבעה עשרים אליה. להצטרף מהם דרש ההסתדרות) (בעיקר שלהם שהמעביד
שירותים מציעה אינה אחרת קופה שאף משום בעיקר הכללית לקופתחולים שייכים שהם ציינו
מגבלות שתי היו דחיות, מפני ולחשש לדחיות שבנוסף כן, אם עלה, 1993 מסקר ביתם. בקרבת
מסקר מקומיים. ומונופולים המעביד שקבע מגבלות החוק: שלפני בעידן הבחירה לחופש נוספות
רק ב1995 בעבר; משהיו משמעותיים פחות אלה גורמים הפכו החוק, יישום שבעקבות עולה, 1995

חלופות חוסר היא זו בקופה לחברות העיקרית שהסיבה דיווחו הכללית קופתחולים מחברי 1370

המעביד. מטעם מגבלות ציינו £59 ורק ביתם, בסביבת

כלשהי. קופתחולים עלידי נדחו הם חייהם במשך שאיפעם ציינו המרואיינים מן £49 ,1995 בסקר
כלשהי קופה עלידי שנדחו דיווחו המדגם) מכלל מ"0.57 (פחות בלבד מרואיינים ששישה מעניין
מהמרואיינים שכמה ייתכן דחיות. על אסר ממלכתי בריאות ביטוח שחוק לאחר כלומר ב1995,
על ולא הממשלה, עלידי נקבעה ההרשמה תקופת שהגבלת הבינו שלא או השאלה, את הבינו לא
בסיכון הנמצאות תתאוכלוסיות בקרב המדגם גודל את להרחיב חשוב בעתיד, הקופות.10 ידי

נמשכת. אכן הדחייה תופעת האם לבדוק כדי כרוניים) וחולים זקנים (כגון לדחייה

דיון 2.4.1
יותר שכיח קופותהחולים בין שהמעבר מראה הנוכחי הסקר מ1993, בסקר שנמצא למה בדומה
לפני מרוכזת, היתה הקופות בין לעבור שהנטייה העובדה והבריאים. המשכילים הצעירים, בקרב
חופש על הקופות שהטילו מגבלות (1) גורמים: משני לנבוע יכלה אלה, אוכלוסייה בקבוצות החוק,
קרוב אלו. צרכנים קבוצות של מצידן במעבר יותר רב יותר/עניין גדול ניידות כושר (ו2) הבחירה;

המעוניין כל ביולי. ו1 בינואר 1 בשנה: שנה מדי מועדים בשני רק קופה לעבור שמותר קבעה הממשלה 10
בקשה להגיש צריך בינואר ב1 לעבור המעוניין וכל מארס, סוף עד בקשה להגיש צריך ביולי ב1 לעבור

ספטמבר. סוף עד
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בקופתחולים ועניים חולים קשישים, של גםבהתרכזותם תפקיד שיחקו הללו הגורמים ששני לוודאי
קופת של השוק פלח כאשר בריאות, ביטוח חוק לחקיקת שקדמו השנים במשך ועוד, זאת כללית.
קבוצות בקרב בעיקר שטחים כבשו הקטנות הקופות דרמטי, באופן והצטמצם הלך כללית חולים
רצונם את שיקף הדבר מידה באיזו לדעת מוקדם עדיין .(1996 ושטיינר (רוזן הצעירות האוכלוסייה
את שיקף הוא מידה ובאיזו בקופה, להישאר קופותהחולים של יותר המבוגרים החברים של
אחר המעקב במהלך הדרגתי באופן תתברר לכך התשובה הקופות. שהטילו הניידות מגבלות
על מעמיק וממחקר הבאות, בשנים הכרוניים והחולים הזקנים בקרב הקופות בין המעברים

אלו. אוכלוסייה קבוצות של ההעדפות

המינהליים הנתונים עם אחד בקנה עולים הקופות בין המעבר לגבי 1995 משנת הסקר ממצאי
ההשתייכות את בתוכו המאגד נתונים מסד על המבוססים לאומי, לביטוח המוסד שמפרסם
כך על מעידים לאחרונה לאומי לביטוח המוסד שפרסם נתונים ישראל. תושבי כל של הקופתית
לאומי לביטוח המוסד מדיווחי .1995 של השנייה במחצית לאחרת אחת מקופתחולים שכ^2עברו
בכ^4. מסתכם השנתי שהשיעור כך דומה, באחוז שמדובר 1995 של הראשונה המחצית לגבי עולה
כמוכן, וב1994." לאומיב1993 לביטוח המוסד עלידי שדווחו המעברים לשיעור דומה זה אחוז
אך הצעירות, הגיל קבוצות בקרב יחסית גבוהים המעבר ששיעורי מראים הלאומי מהביטוח נתונים

.(1996 ושטיינר (רוזן מבוטל לא היה המעבר שיעור הקשישים בקרב גם

זה. בתחום הקופות מדיניות לגבי העומק מראיונות מידע עם גם אחד בקנה עולים הסקר ממצאי
מכיוון חדשים מבוטחים למשוך התאמצו לא הם החוק של הראשונה שבשנה ציינו הקטנות בקופות
יעברו בריאות) בעיות עם מבוטחים (כלומר לקופה התקבלו לא שבעבר שהמבוטחים חשש שהיה
(משוחררי הצעירה לאוכלוסייה בעיקר הופנו 1995 בתחילת שלהם הגיוס מאמצי אליה. עכשיו
השיווק מאמצי ערבים). (חרדים, לבטח כדאי פחות היה שבעבר לאוכלוסיות וכן סטודנטים), צה"ל,
המשיכה שהקופה ציינו כללית בקופתחולים עזיבה. למנוע עלמנת ותיקים למבוטחים גם הופנו
ההתרחבות הביתה". מבוטחים ל"החזיר ומאמץ עזיבה מניעת בעבר: נהוגה שהיתה המדיניות את
בלימת של מגמה על המינהליים בנתונים גם לביטוי הבא דבר רצוי, כיעד בקופה נתפסו והגידול

הצטרפות. של גדל ושיעור העזיבה

וממצאים מראיונות ממצאים המינהליים, הנתונים כיצד מדגימים כאן המדווחים הממצאים
העוברים ששיעור כך על המצביעים הסקר, ממצאי מחדגיסא, בזה. זה ותומכים משלימים מהסקר
לגבי שאלות והתעוררו הבריאות, במערכת רבים הפתיעו החוק, החלת בעקבות גדל לא קופות בין
של הנתונים שמסד העובדה המדגם. גודל מגבלות לאור הממצאים, של הסטטיסטית מהימנותם

גם כוללים 1995 נתוני ואילו למבוגרים, ורק אך מתייחסים החוק שלפני התקופה על שהנתונים לציין יש 11

צעירים שמבוגרים במידה החוק, לפני המעברים בשיעור מסוים לתתדיוורו הביא זה שהבדל ייתכן ילדים.
ייתכן שני, מצד ילדים. להם שיהיו יותר רב סיכוי יש לצעירים שכן יותר, מהזקנים יותר לעבור נטו
ערבים, כלל (בדרך ילדים הרבה להם שיש צעירים מבוגרים שאותם במידה מתאזנת היתה זו שהשפעה

ילדים. מעט להם שיש אלה מאשר ניידים פחות היו נמוך) כלכלי במעמד ואנשים חרדים
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את מגבירה דומים, מספרים על מצביע המדינה אוכלוסיית כלל על המבוסס הלאומי הביטוח
הקופות מדיניות על העומק ראיונות גם הסקר. מן העולים ואחרים אלה ממצאים של אמינותם

בממצאים. האמון את מחזקים הסקר ממצאי את התואמת

שיעור מדוע השאלה בעינה נותרת היתה הלאומי, הביטוח נתוני רק זמינים היו אילו גיסא, מאידך
נתוני הקופות. בין יותר רב תנועה חופש להבטיח נועד שהחוק העובדה למרות גדל, אינו העוברים
עוזבים חברים שפחות ייתכן ראשית, אפשריים: גורמים מספר פועלים שכאן כך על מרמזים הסקר
שכיום, מאחר וכן בשירות, לאחרונה שנעשו שיפורים עקב בעבר מאשר הכללית קופתחולים את
שקיימת מאמינים הכללית קופתחולים מחברי יותר קטן אחוז שנים, מספר לפני למצב יחסית
את להגביל ממשיכים מקומיים מונופולים שנית, יותר. גבוהה ברמה שירות המספקת אחרת קופה
מודע הציבור כשרוב שכעת, ייתכן שלישית, בעבר. מאשר פחותה במידה כי אם הקופות, בין התנועה
לעבור השוקלים אנשים יש כרצונם, קופתחולים להחליף הזכות את להם מקנה שהחוק לכך
כיצד ולראות לחכות ומעדיפים מיידי, באופן זאת לבצע לחץ מרגישים אינם אך אחרת, לקופה

האחרות. לקופות יחסית שלהם בקופה השירות רמת על החוק ישפיע

חלק של תנועתם את מגביל קופות בין לעבור לזכות המודעות שחוסר הסקר מממצאי עולה בנוסף,
נראה זאת, עם יחד האוכלוסייה. מן בלבד קטן אחוז מהווים שאלה לזכור יש אך האוכלוסייה, מן
נמנעים אך קופתחולים, להחליף זכאים שהם לכך מודעים אשר האוכלוסייה של נוסף חלק שקיים
בדרכם יערימו עדיין קופותהחולים למעשה, שהלכה מאמינים שהם משום זאת לבצע הניסיון מן

המעבר. בעת קשיים

תת של והדחייה קופותהחולים בין המעבר מידת אחר במעקב להמשיך חשוב הבאות, בשנים
זמן. פני על אלה בתופעות השינויים מאחורי העומדות והסיבות באוכלוסייה, מסוימות קבוצות
בין העוברים של הן דיים גדולים מדגמים על להבא יתבסס שהסקר להבטיח יהיה חשוב במיוחד,
מספקת סטטיסטית מהימנות להבטיח כדי זאת להידחות, בסיכון הנמצאים אלה של והן הקופות

בניתוח.

ומסחרי משלים ביסוח 2.5
ביטוח למבוטחיהן להציע אפשרות לקופותהחולים ניתנה ממלכתי בריאות ביטוח חוק במסגרת
להפעלת תקנות ייקבעו כי עוד נקבע בחוק הבסיסי. בסל כלולים שאינם שירותים המכסה משלים
להפעיל להמשיך הקופות יוכלו שנים) שלוש (בתוך לחקיקתן עד המעבר ובתקופת המשלים, הביטוח
ולאומית מאוחדת מכבי, קופותהחולים הסקר ביצוע במועד החוק. לפני בתוקף שהיו התכניות את
הכללית קופתחולים אך בעבר, גם בהן נהוגות שהיו המשלים הביטוח תכניות את להציע המשיכו
בסל החוק הפעלת עם נכללו שלה המשלים בביטוח השירותים רוב שכן זאת לעשות יכלה לא
הביטוח חברת באמצעות חדשה, משלים ביטוח תכנית פיתחה זו קופה לפיכך, הבסיסי. השירותים
להירשם צריכים היו המשלים בביטוח מעוניינים שהיו הכללית קופתחולים מבוטחי דקלה.
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צריך היה המשלים בביטוח מעוניין שלא מי ארור: היה הרישום מנגנון האחרות בקופות לתכנית.
לקופה. כך על להודיע ו/או לקופה הקבע הוראת את לבטל

הראשונה בתקופה המצב את מתארים המשלים הביטוח על האוכלוסייה מסקר הממצאים
להפעלת תקנות הוכנו ובטרם הכללית, בקופתחולים הפוליסה להנפקת סמוך החוק, להחלת
הפיקוח תכנון מבחינת הן העת כל שינויים חלים זה בנושא כי לזכור חשוב המשלים. הביטוח

הקופות. עלידי המשלים הביטוח תכניות פיתוח מבחינת והן הממשלתי

יפתחו קופותהחולים שבעקבותהחוק שצפינו מאחר זה, בשירות המגמות אחר לעקוב לנכון מצאנו
הממצאים של מפורט ניתוח ביניהן. ולתחרות השירות לשיפור הדרכים כאחת המשלים הביטוח את

עיקריים. ממצאים מספר על נצביע להלן נפרד. בדוח יפורסם המשלים הביטוח על

בה קופתהחולים עלידי המשווק משלים ביטוח רכשו המרואיינים מכלל כ^35 הסקר, נתוני לפי
אחוזים שישהעשר קופותהחולים. בין הרכישה בשיעורי ניכרים הבדלים קיימים כאשר חברים, הם
כ>$80 מכבי בקופתחולים המשלים, הביטוח תכנית את רכשו הכללית קופתחולים ממבוטחי
ב5090 לאומית ובקופתחולים מהמבוטחים 659&O מאוחדת בקופתחולים מהמבוטחים,
רשומי לפי משלים ביטוח בעלי לשיעור בסקר משלים ביטוח בעלי שיעור בהשוואת מהמבוטחים.
לגבי קופתהחולים. רישומי את תואם וכללית לאומית בקופותהחולים שהדיווח נמצא הקופות,
רישומי לפי הקופות. לרישומי בהשוואה בסקר תתדיווח נמצא ומאוחדת מכבי קופותהחולים
יש הבוגרים מאוחדת קופתחולים ממבוטחי KlJoA מכבי קופתחולים ממבוטחי ל£899 הקופות,
(המשך אלו בקופותחולים המשלים לביטוח הרישום לשיטת קשור הפער לדעתנו, משלים. ביטוח

המשלימים. הביטוחים בנושא האנשים של הידע ולחוסר אוטומטי), באופן הקבע הוראת של

בתקופה לתכנית להצטרף שבכוונתם ציינו משלים ביטוח רכשו שלא אלו מבין אחוזים ארבעהעשר
לרכוש. האם מתלבטים וכשליש הקרובה,

שיעור כי מלמד הכללית בקופתחולים משלים ביטוח בעלי של דמוגרפיים מאפיינים ניתוח
שיעור ;(129^<) יותר והקשישים הצעירים לעומת (£ל22), 6445 בני בקרב יחסי באופן גבוה הרוכשים
שיעור ;(£109) טוב לא בריאות מצב לעומת (197") טוב בריאות מצב בעלי בקרב גבוה הרוכשים
בקופותהחולים .(8^ ורוסית ערבית דוברי לעומת (189?<) עברית דוברי בקרב יותר גבוה הרוכשים

.(1996 וברמלי (גרוס דומות מגמות נמצאו האחרות

והיקפו. המשלים הביטוח על הפיצו שהקופות המידע טיב לגבי שאלות כמה מעלים הסקר ממצאי
 הכללית (בקופתחולים צורכיהם על ענה שהמידע דיווחו מהמרואיינים בלבד אחוזים שלושים
,(3296  לאומית ובקופתחולים 4590  מאוחדת בקופתחולים ,487"  מכבי בקופתחולים ,2S9&

פחות המשלים, הביטוח במסגרת להם שהוצע ביותר החשוב השירות מהו לציין נתבקשו וכאשר
שהסיבה ציינו משלים, ביטוח רכשו שלא מאלה שכרבע גם נציין להשיב. ידעו מהמרואיינים מ^30

הביטוח. על מספיק מידע העדר היא לכך העיקרית
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הביטוח על שהמידע הדיווח על המשפיעים המשתנים את לבחון עלמנת רבמשתני ניתוח נערך
בעלי בקרב יותר גבוה הצרכים על ענה שהמידע החושבים שיעור כי נמצא הצרכים. על ענה המשלים

ומאוחדת. מכבי קופותחולים וחברי טוב בריאות מצב בעלי עברית, דוברי גבוהה, השכלה

דומים, הקופות בין והשיעורים מסחרי ביטוח להם שיש השיבו מהמרואיינים אחוזים חמישהעשר
מאוחדת. בקופתחולים ו"137 מכבי בקופתחולים £149. והלאומית, הכללית בקופותהחולים £169

ורופאים ניתוחים ולאחריו פרטי), ביטוח מבעלי $54.) שיניים ביטוח הוא ביותר השכיח הביטוח
השכלה מבעלי ל^21 .(85X) 1995 לפני הצטרפו המבוטחים מרבית מהמבוטחים). 26X) פרטיים
בקרב הרוכשים שיעור ומטה; יסודית השכלה בעלי בקרב £69 לעומת מסחרי ביטוח יש אקדמית
מבעלי 2570 טוב; לא בריאות מצב בעלי בקרב \\70 לעומת £189 הינו טוב בריאות מצב בעלי
ש"ח 2,800 עד של הכנסה מבעלי 70ר לעומת מסחרי ביטוח רכשו לחודש ש"ח 7,000 מעל הכנסה
עברית דוברי בקרב גבוה הרוכשים שיעור בנוסף, ש"ח. 7,0002,800 של הכנסה בעלי מבין ו^17

.(11?£) רוסית או ערבית דוברי לעומת (179!;)

(N= 1,025) האוכלוסייה) (כל רקע משתני לפי מסחרי ביטוח רוכשי שיעור :11 לוח
מסחרי ביטוח רכש

16 רכשו סה"כ
ג'ל

17 4421
17 6445
11 +65

ס'ן
17 גברים
15 נשים
* השכלה
6 ומטה יסודית
17 תיכונית
16 עלתיכונית
21 אקדמית
* בריאות מצב
18 מאוד טוב או טוב
11 גרוע או טוב לא
* הכב0ה
7 ש"ח 2,800 עד
17 ש"ח 7,0002,800
25 ש"ח מ7,000 יותר
* שפה
17 עברית
n רוסית או ערבית

p<0.05 *

p=0.07 **
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1

דיון 2.5.1
קופת מבוטחי בקרב במיוחד לרוויה, הגיע טרם המשלים הביטוח שוק כי עולה הסקר מממצאי
בכך קשור זה נתון כי ייתכן משלים. ביטוח יש מהמבוטחים בלבד ל>7<6\ שבה הכללית, חולים

המשלים. הביטוח תכנית בשיווק החלה רק הכללית קופתחולים הסקר ביצוע שבעת ,

גם השונות בקופותהחולים המשלים הביטוח של הרכישה היקף על הסקר ממצאי את להבין ניתן ...יי

ומאוחדת, מכבי בקופותהחולים העומק. מראיונות שעלה כפי בנושא, הקופות מדיניות רקע על
חשוב כמרכיב הסקר בתקופת המשלים הביטוח נתפס במיוחד, גבוה היה הרכישה שיעור בהן
אישיים מכתבים נשלחו לביטוח. להצטרף מבוטחים מאמציםלשכנע נעשו ולפיכך המימון במקורות
למי רק בוטל הביטוח בנוסף, בעבר. שניתנה השירות רמת את להבטיח הדרך זו כי הוסבר בהם
כמרכיב נתפס לא המשלים הביטוח זאת, לעומת הכללית, בקופתחולים במפורש. זאת שביקש
לעמוד עלמנת להציע צריכה שהקופה כשירות שיווקית, כפעולה יותר אלא המימון במקורות מרכזי
ומתן הבסיסי הסל כהרחבת למבוטחים הוצג המשלים הביטוח האחרות. הקופות עם בתחרות

מותרות. שירותי

הבדל אין והמאוחדת הלאומית הכללית, בקופותהחולים כי נמצא הרוכשים, למאפייני באשר
בקופתחולים והחזקות. החלשות בשכבות משלים ביטוח הרוכשים שיעור בין סטטיסטית מובהק
החלשות. השכבות בקרב מאשר יותר גבוה החזקות השכבות בקרב הרוכשים שיעור כי נמצא מכבי
ביטוח לרכישת הקשור בכל והחזקות החלשות השכבות בין מובהק הבדל נמצא זאת, לעומת
המסחרי שהביטוח זו מאשר שונה יעד אוכלוסיית צורכי על עונה המשלים שהביטוח מכאן, מסחרי.

אליה. מכוון

בקופתחולים מאשר יותר רבים מאמצים נעשו אכן הקטנות בקופותהחולים המידע, לטיב באשר
יותר כעונה המידע שתפיסת וייתכן המשלים, הביטוח את להמשיך המבוטחים את לשכנע הכללית
קשורה ושפה), גיל בריאות, מצב (השכלה, רקע משתני על פיקוח לאחר אלו, בקופות הצרכים על

בכך.

ביטוח בעלי בשיעור קל גידול של מגמה שקיימת מלמדים מסחרי ביטוח רכישת על הסקר נתוני
נמצא (1991 וברנע (כהן היהודית האוכלוסייה בקרב ב1990 שנערך בסקר באוכלוסייה. מסחרי
היהודית מהאוכלוסייה %16d לעומת מסחרי, בריאות ביטוח יש מהאוכלוסייה שלכ>£ל10^13
ב1992/93 מסוים: גידול על מצביעה המשפחה הוצאות סקר לנתוני ההשוואה גם הנוכחי. בסקר

מסחרי. בריאות ביטוח בעבור ממשקיהבית 11 X רק שילמו

גידול האחרונות בשנים יש בביקוש לגידול שבמקביל עלה הביטוח בשוק גורמים עם מראיונות
נתפסים (שאינם המשלימים הביטוחים התפתחות להערכתם, בנוסף, בריאות. פוליסות של בהיצע
מעמיק ניתוח מסחריים. ביטוחים רכישת על גם לחיוב משפיעה מסחרי) לביטוח כתחליף בעיניהם

.1996 וברמלי גרוס אצל ראה הסקר, נתוני מתוך משלים לביטוח בקשר הדפוסים של יותר
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ממלכתי בריאות ביסוח חוק כלפי עמדות 2.6
הכנסת והן חדשים חוקים לחוקק החלטות הן  החקיקה על הציבור דעות משפיעות ישראל במדינת
ממלכתי בריאות ביטוח חוק כלפי הציבור עמדות את להבין חשוב לפיכך, קיימים. בחוקים שינויים
מרוצים היו מהמרואיינים אחוז ותשעה חמישים החוק. מחקיקת והלאמרוצים המרוצים הם ומי
לא 1 \70 ואילו מרוצים), היו ו'?479 מאוד מרוצים היו 129?<) נחקק שהחוק מכך מאוד מרוצים או
יחסית גבוה שאחוז מתברר 12 מלוח להשיב. ידעו לא \1>7< כלל, מרוצים לא וג?ל12 מרוצים כלכך

(אחוזים) נבחרות תכונות לפי מהחוק, שביעותרצון :12 לוח
מרוצים/לא כלכך לא מרוצים/מרוצים

יודעים לא מרוצים מאוד
גיל*

13 28 59 44 עד
17 23 60 6445
34 9 56 +65

שפה*
17 24 59 עברית
5 23 72 ערבית
39 22 40 רוסית

קופתחולים*
19 20 62 כללית
11 25 57 מכבי
23 25 53 לאומית
14 31 55 מאוחדת

השכלה*
21 17 63 מתיכונית פחות
15 21 64 תיכונית
17 29 54 עלתיכונית

לחודש)* (שוו הכנסה
24 18 58 2,800 עד
15 23 62 5,0002,800
11 25 64 7,0005,000
14 32 54 +7,000

יישוב* צורת
20 27 53 ירושלים
16 19 65 אביב תל
20 20 60 חיפה
22 29 49 כפריים יישובים
3 19 77 לאיהודיים יישובים

בריאות* מצב
14 25 62 מאוד טוב/טוב
46 22 54 טוב כלכך לא
34 17 49 טוב/גרוע לא
23 2\ 56 כרוניים חולים מהם:

510^^0 ברמה מובהקים הבדלים *
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הערבית באוכלוסייה גם .(637") מתיכונית פחות השכלה בעלי בקרב נמצאו מהחוק מרוצים של
שביעותרצון ניכרה הגבוהות ההכנסות בעלי בקרב .($72<) מהחוק מרוצים של גבוה אחוז נמצא
הקשישים מבין הגדול הרוב אך עמדה, להביע ידעו לא הקשישים מבין כשליש .(54^ יחסית נמוכה
נמוך בקרבם הלאמרוצים ואחוז נחקק שהחוק מכך מאוד מרוצים או מרוצים היו שהשיבו
ואחוז ,(4970) הכפריים היהודיים ביישובים היתה מהחוק ביותר הנמוכה שביעותהרצון במיוחד.
נמצא הכללית בקופתחולים גרוע. או טוב לא בריאותם מצב את המגדירים בקרב גם נמצא דומה
קופותהחולים יתר לעומת מהחוק) מרוצים שהם ציינו £629) מהחוק מרוצים של גבוה אחוז
ההבדלים .(£539 לאומית ובקופתחולים ,£559< מאוחדת בקופתחולים ><דר5, מכבי (בקופתחולים
הנתונים ועם הציפיות עם עקביים אבל גדולים כה אינם שונות קבוצות בין שביעותהרצון במידת

השיפורים. דפוסי על

תכונותיהם פי על מהחוק, שבעירצון שהיו המבוטחים את המאפיינת לוגיסטית רגרסיה של ניתוח
גבוהה הכנסה על בעלות או עולה שסטטוס הקביעה את מחזק הניתוח .13 בלוח מופיע האישיות
כללית לקופתחולים מוצאיםגםשלהשתייכות אנו החוק. מחקיקת שביעותרצון על לרעה משפיעים
מובהקים. אינם אלו משתנים אך מהחוק, שביעותרצון על חיובית השפעה יש ערבי למוצא או
חיובי באופן הוא אף משפיע טוב פחות בריאות מצב הדומשתני, מהניתוח העולה לתמונה בניגוד

מהחוק. שביעותרצון על

החוק מחקיקת שביעותרצון להסבר רגרסיה מקדמי :13 לוח
T סטטיסטי B רגרסיה מקדם

שפה
עברית בסיס: 1.7 0.4 ערבית

7.7 *0.6 רוסית
קופתחולים

כללית בסיס: 0.1 0.1 מכבי
0.6 0.2 לאומית
3.0 0.3 מאוחדת

לחודש) (ש"ח הכנסה
ש"ח 5,000+ בסיס: 1.6 0.2 2,800 עד

8.9 *0.5 ש"ח 5,0002,800
גיאוגרפי אזור

מרכז בסיס: 2.4 0.3 צפון
3.2 0.3 דרום
8.4 *1.3 יש"ע

גיל
65+ בסיס: 1.1 0.2 44 עד

0.1 0.1 6445
מין

נשים בסיס: 2.8 0.2 גברים
בריאות מצב

מאוד טוב/טוב בסיס: 5.5 *0.4 טוב/גרוע כלכך לא
^__ 0.1 0/ קבוע

596 של ברמה מובהק *
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פרק (ראה כללי באופן שלהם קופתהחולים בשירותי בשיפור החשים מבין ש>?719 לציין יש בנוסף,
עוד מרוצים. היו ג?389 רק בהרעה החשים שבקרב בעוד החוק, מחקיקת מרוצים היו לעיל) 2.3.2
שהוצאותיהם המדווחים בקרב £809. לעומת עלו, משפחתם שהוצאות אלה בקרב ש'?ל49 נמצא

מהחוק. מרוצים היו קטנו,

ממערכת שיקבלו השירות שרמת סברו מהמרואיינים £359. הבריאות. מערכת עתיד לגבי כשנשאלו
לא ו>£199 שינוי ללא תשאר שהרמה השיבו ו^25 תרד שהיא סברו ש>£ל21 בעוד תעלה, הבריאות

להעריך. ידעו

(45^ מחצית כמעט החוק. בעידן השוויוניות מידת לגבי הציבור תפיסות את בדקו שאלות מספר
לשנה בהשוואה כלשהי, לקופתחולים להתקבל עכשיו יותר קל שלקשישים הקביעה עם מסכימים
שרמת הקביעה עם הסכימו כ^46 כמוכן, הסכימו. לא ו1170 דעה להביע ידעו לא £449. שעברה,
לא כ^25 מבעבר, שוויונית יותר היא מקופותהחולים מקבלים ועשירים שעניים הרפואי השירות
שבעלי סברו המרואיינים למחצית קרוב בנושא. דעה להביע ידעו לא וכ2970 איתה, הסכימו
שבעלי סברו בלבד וכ^10 שעברה לשנה בהשוואה בריאות מס פחות משלמים נמוכות הכנסות

פחות. משלמים גבוהות הכנסות

דיון 2.6.1
החוק שבעקבות שטענו בעיתונות כתבות מספר היו החוק החלת לאחר הראשונה השנה במשך
בשל החוק. להחלת קודם ששילם ממה יותר משלם הציבור כל ושכמעט לציבור השירות רמת ירדה

ממלכתי. בריאות ביטוח חוק מחקיקת שבערצון אינו הציבור שגם תחושה היתה כך,

ברמת שינויים לגבי הן הללו, הטענות את מפריכים שלנו הממצאים קודמים, בפרקים שצוין כפי
התשלומים לגבי והן בהרעה), החשים שיעור על בהרבה עולה בשיפור החשים שיעור (כאשר השירות
הממצאים לכן, עלייה). על המדווחים לשיעור זהה יציבות או ירידה על המדווחים שיעור (כאשר

אותנו. להפתיע צריכים אינם מהחוק שביעותרצון על המצביעים כאן, המדווחים

במיוחד גבוהים מהחוק שביעותהרצון ששיעורי הדומשתני, מהניתוח העולה הממצא כן, כמו
שהוזכר הממצא רקע על סביר הוא הערבית, האוכלוסייה ובקרב הכללית, קופתחולים חברי בקרב
השירות. ברמת שיפור על דיווחו אלו בקבוצות המרואיינים מקרב יחסית גבוהים ששיעורים לעיל
הסברים מספר לכך הרבמשתני. בניתוח מובהקים יצאו לא אלו קבוצות המייצגים המשתנים
משתנים קבוע מחזיקים וכאשר גדולים כלכך אינם הדומשתניים ההבדלים ראשית, אפשריים;
בקופתחולים חברות לבין נמוכה הכנסה ובעל ערבי, מוצא בין (כמו קשר ביניהם שיש כלכך רבים
שהם בגלל יותר מרוצים שהערבים ייתכן שנית, מובהקים. ממצאים לקבל קשה הכללית),
יותר מרוויחים הם ולכן נמוכות, הכנסות בעלי שהם משום או הכללית, לקופתחולים משתייכים
קופתחולים חברי של שלמאפיינים ייתכן לכך, בדומה ערבים. שהם בגלל ולאודווקא מהחוק,

זו. לקופתחולים ההשתייכות מעצם מהחוק שביעותרצון על השפעה יותר יש הכללית
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תופס הפרט שבה בדרך רק תלויה אינה שהוא) חוק מכל (ואולי זה מחוק ששביעותרצון כנראה,
על החוק השפעת את בחשבון מביאים שאנשים גם ייתכן אישית. עליו החוק של ההשפעה את
שיעור שאלות, של בסדרה מהממצאים רואים שאנו כפי ואכן, החברתי. הצדק ועל החברה
עולה חלשות אוכלוסיות של מצבן ואת המערכת שוויוניות את שיפר שהחוק החשים המרואיינים
מרואיינים בקרב שאפילו לממצא הסבר יש שבכך ייתכן ההיפך. שחשים אלו של שיעורם על
מהחוק. שבעירצון כמחציתם השירות), ברמת בירידה חשים או יותר (משלמים מהחוק שהפסידו
שרמת או בעתיד תעלה השירות שרמת מהציפייה נובעת תמיכתם לפיו חלופי, הסבר גם (נבדק
בעתיד). שיפורים שיחולו צופים כה עד מה"מפסידים" קטן חלק שרק נמצא אולם תרד; התשלומים

בהמשך ותומכת מהחוק, שביעותהרצון רמת את להגביר שרוצה ממשלה אזי נכון, זה הסבר אם
החוק תרומת על מידע בהפצת השקעה לשקול צריכה בחוק, ביטוי לידי שבאים היעדים קידום
לגבי ודעה מידע חסר היה מהציבור גדולים לחלקים לעיל, שצוין כפי שהרי, החברתי. ולצדק לשוויון

אלו. יעדים על החוק השפעות

סיכום .3

את להעריך שמטרתו כולל מחקר ממערך חלק הינו זה בדוח הוצגו שממצאיו האוכלוסייה סקר
כרוכים שהיו החששות התממשו מידה ובאיזו מטרותיו הושגו מידה באיזו החוק: השפעות
המטרות הושגו בה המידה על חלקי באופן ללמוד ניתן לאוכלוסייה שאלון באמצעות בהפעלתו.
ולפיכך החוק הפעלת לאחר משנה פחות כזכור, נערך, הנוכחי הסקר החששות. התממשו ו/או

בלבד. להפעלתו הראשונה בתקופה המצב את משקפים הממצאים

את להגדיל זו ובדרך שונות, אוכלוסייה קבוצות בין פערים להקטין היתה החוק של המטרות אחת
הצדק את שיגדילו פעולות התשלומים, במערך הפרוגרסיביות את ולהגדיל שירות בקבלת השוויון
השירות, ברמת פערים צמצום של מגמה שקיימת מראים הסקר ממצאי הבריאות. בתחום החברתי
למס התשלומים נטל להתחלקות באשר הממצאים לערבית. היהודית האוכלוסייה בין בפרט
של זו למגמה חיזוק החוק. שלפני לתקופה בהשוואה יותר רבה פרוגרסיביות על מראים בריאות
גבוהה שביעותרצון קיימת חלשות אוכלוסיות שבקרב בממצא גם נמצא החברתי הצדק הגברת
מבריתהמועצות העולים שבקרב לממצא הדעת את לתת חשוב זאת, עם החוק. מחקיקת יחסית
הסיבות האם לבחון חשוב הקופות. משירותי גם כמו מהחוק נמוכה שביעותרצון קיימת לשעבר
מקבלים). שאינם (או מקבלים שהם משירות שביעותרצונם על תרבותית להשפעה קשורות לכך

דחיית של אפשרות ולמנוע קופותהחולים בין המעבר חופש את להגדיל החוק למטרת באשר
בהשוואה ניכרת בצורה השתנה לא קופה העוברים ששיעור המחקר ממצאי הראו מבוטחים,
דחיית של התופעה להמשך עדויות נמצאו לא גם במחקר החוק. החלת שלפני בתקופה לשיעור
בנושאים חדמשמעית למסקנה להגיע אולי, מוקדם, אולם, החוק. לפני קיימת שהיתה מבוטחים
עלמנת בסיכון באוכלוסיות וממוקד גדול במדגם צורך ויש שכיחות אינן האלו התופעות שכן אלו

מעמיק. באופן זה נושא לבחון
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מקופות לחלק המועברים התקציבים והגבלת הרווק הפעלת שבעקבות היה שהועלה מרכזי חשש
המכריע הרוב התממש. לא זה חשש כי מראים הסקר ממצאי השירות. ברמת ירידה תהיה החולים
ברמת בשיפור חשו ו£ל18 בהרעה חשו בלבד) £49<) בודדים אחוזים השירות. ברמת בשינוי חשו לא
לזכור יש החוק. החלת לאחר משנה פחות נערך הסקר כי לזכור יש זאת עם הקופה. של השירות
לבודד ניתן שלא לחוק פרט נוספים מגורמים מושפעים המבוטחים שחשו שהשינויים ייתכן כי עוד

השפעתם. את

על המס נטל יגדל הגבייה) בנוסחת ושינוי הגבייה (העמקת החוק שבעקבות היה נוסף חשש
כמעט של הוצאותיהם כאילו בתקשורת טענות היו החוק להפעלת הראשונה השנה במשך הציבור.
העלאה על 42דיווחו ?£ אמנם, מגוונת. יותר תמונה הראו שלנו הממצאים עלו. משקיהבית כל
בהוצאות שינוי היה שלא דיווחו 219& ועוד ירידה על דיווחו 2\>7, זאת עם יחד אך בריאות במסי
הממצאים שיפורסמו לאחר יותר מעמיקה בצורה לבדוק אפשר יהיה הזאת הסוגייה את המשפחה.

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של 1997 המשפחה הוצאות מסקר

להפעלתו, הראשונה בשנה כבר והשפעותיו החוק מטרות השגת על נתן שהסקר לאינדיקציה בנוסף
מערכת תפקוד על המלמדים נוספים אינדיקטורים אחר למעקב בסיסי נתונים מסד הסקר משמש
קבוצות לפי וגם קופתחולים לפי גם ההתפתחויות, אחר לעקוב להמשיך חשוב ויהיה הבריאות

אוכלוסייה.
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ממלכתי בריאות ביסוח חוק שגרם הבריאות במערכת השינויים אי: נספח

החוק ל9י המצב בעבר המצב השינוי סוג
לכולם חובה בריאות ביטוח רשות בריאות ביטוח המערכת מימון
קבוצת לפי קבוע מס גובה בקביעת דעת שיקול לקופות
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עצמית השתתפות גובה קביעת השתתפות גובה קובעות קופות
השר בסמכות תרופות) (אגרה, עצמית

הפרדה המשלים: הביטוח הגבלת דעת לשיקול משלים ביטוח
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נוסף פיצוי וגיל. נפשות מספר לפי המשפחה לקופות

קשות. במחלות לחולים נפשות מספר לפי מקביל: מס
וגיל

יוקצו אלו לנושאים התקציבים ייעודיים תקציבים
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חוק לפי נקבע השירותים סל שלה הסל את קבעה קופה כל השירות מתן כללי
לאיכות בנוגע בחוק תקנות בעצמן סטנדרטים קבעו קופות

מרחק, המתנה, זמינות, השירות:
בחירה

השירותים לתת אחראיות קופות אחראי היה הבריאות משרד
פסיכיאטריה, שירותי וסיפק

גריאטריה
ללא הקופות בין מעבר חופש להגביל רשאיות היו קופות

ותנאי הגבלה הצטרפות
השירות על יפקח הבריאות משרד היתה לא הבריאות למשרד
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הסקר מתודולוגיית בי: נספח

והמדגם הסקר אוכלוסיית
לדגימה המסגרת קבוע. באופן במדינה הגרים 22 גיל מעל התושבים את כללה הסקר אוכלוסיית
שני נלקחו זו רשימה בסיס על בזק.' של הטלפון מספרי של הממוחשבת הארצית הרשימה היתה

התגבור". ו"מדגם הבסיסי" "המדגם תתימדגם,

לבתי שהשתייכו טלפונים היו מתוכם כ,7)0\ טלפון. מספרי 1,600 אקראית נדגמו הבסיסי במדגם
קשר כל נוצר לא הטלפון ממספרי נוספים בכ>£89 הסקר. באוכלוסיית נכללו שלא ולמוסדות, עסק
לא היום, בשעות לא תשובה כלל היתה שלא או תקין לא קו של בעיות בשל אם חודשיים, במשך
לאוכלוסיית שייכים והיו קשר עמם שנוצר הטלפון מספרי מספר שישי. בימי לא וגם הלילה בשעות

.1,324 היה הבסיסי במדגם הסקר

(קופותהחולים הקטנות קופותהחולים מבוטחי אוכלוסיות את להגדיל נועד התגבור מדגם
נדגמו התגבור במדגם הסטטיסטיים.2 הניתוחים לצורכי ,65 גיל מעל וקשישים ומאוחדת) לאומית

הסינון. לצורכי הקריטריונים על ענו מהם ש390 טלפון מספרי 1,100 אקראית

הדגימה שיטת
נדגם התגבור) במדגם והן הבסיסי במדגם הן (כלומר, המחקר לאוכלוסיית ששייך משקבית בכל
נעשו האוכלוסייה, את לייצג במטרה .22 גיל שמעל המשפחה בני מתוך אחד אקראית בצורה

שנדגם. בןהבית את להשיג במטרה היותר, לכל חודשיים, במשך חוזרים מאמצים

דיירים ישנם האם לברר שנועדו סינון שאלות לאחר דומה, באופן הדגימה נערכה התגבור במדגם
ומיהם. לעיל) שפורטה (כפי המתוגברת לאוכלוסייה השייכים

השדה עבודת תוצאות
בסה"כ מולאו /95 אוגוסטאוקטובר החודשים במהלך נערכו והם בטלפון נוהלו כאמור, הראיונות,
בממוצע, התגבור. במדגם שאלונים ו278 הבסיסי במדגם שאלונים 1,116 מתוכם שאלונים, 1,394

השאלון. אורך בגלל באמצע הופסקו מהראיונות 49S רק דקות, 22 הריאיון ארך

סירבו $8< עוד כלשהו. קשר עמם שנוצר מהנדגמים לכ^85 שאלון מולא הבסיסי במדגם
מנטליות בעיות זרה, (שפה לראיינם היה ניתן שלא כך קשר ביצירת קשיים היו 5^ עם להתראיין,

לעלות. ממשיך זה ושיעור ממשקיהבית, לכ^93 טלפון היה 1992 בסוף שכבר יצוין, 1

בהתאם. משקלות שתוגברו לאוכלוסיות ניתנו הסטטיסטיים בניתוחים 2
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(בעיקר מרואיינים עם קשר כיצירת קשיים היו בהם מהמקרים בחלק אותרו. לא נוספים ר,2,7 וכד')
כמפורט שמולאו). מהשאלונים 0.5'#) הנדגם לגבי שירואיין קרוב אדם לאתר ניסיון נעשה קשישים)

להלן:

70 N

1,600 ברוסו arm j'no
155 עסק בתי מזה;
70 תקין לא קו
51 תשובה אין

10070 1,324 קשר שנוצר מדגם 0ה"כ
רואיינו שלא בדגמים

15^, 204 סה"כ
T.% 27 אותרו לא
370 36 שפה קשיי
270 21 זרה שפה

; £19 15 אחרת בעיה
*70 105 סירוב

שרואיינו נדגמים
85o/o 1,120 סהכ
ע??82 1,080 מלא שאלון
370 40 חלקי שאלון

4 השאלונים עריכת בעת נפסלו

1,116 תקינים שאלונים 0ה*כ

ועוד הקטנות קופותהחולים מבוטחי של מהם 131 שאלונים, 278 מולאו כאמור, התגבור, במדגם
חמישים מכבי. בקופתחולים או הכללית בקופתחולים המבוטחים קשישים של שאלונים 147

ההיענות אחוז לסינון. הקריטריונים על ענו לא טלפוני קשר עמם שנוצר אלה מבין אחוזים ושמונה
לזכור (יש תקשורת קשיי היו $13, עם להתראיין, סירב? ל170ד,970 הגיע לקריטריונים העונים בקרב
שיעור ולכן הכללית באוכלוסייה לחלקם יחסית גדול התגבור במדגם הקשישים של שחלקם

אותרו. לא ר670 יחסית) גבוה הוא בתקשורת קשיים עמם שנוצרו הנדגמים

33



(אחוזים) קופתחולים לפי האוכלוסייה, התפלגות גי: נספרו

קופתרוולים

מאוחדת לאומית מכבי כללית 0ה*כ*

 . . .. ...;.■.  ..■ ■ .■■ ■ ■ . 1'י
66 61 69 45 53 44 עד
25 22 24 32 29 6445
9 17 7 24 19 +65

שפה
84 71 85 78 78 עברית
9 13 4 17 14 ערבית
7 16 11 6 8 רוסית

(ש"ח) לרוודש הכנסה
21 30 15 36 30 2,800 עד
28 33 28 31 30 5,0002,801
19 16 24 13 16 7,0005,001
33 20 33 13 24 7,001 +

השכלה
7 16 5 24 19 מתיכונית פרוות
34 33 33 35 35 תיכונית
59 51 61 40 47 עלתיכונית

משפחת1 מצב
72 71 70 73 72 נשוי/אה
8 7 7 6 6 גרוש/ה
5 13 3 12 11 אלמן/ה
15 8 20 9 11. רווק/ה

נפה
78 64 85 64 69 מרכז
30 16 5 9 11 ירושלים מזה:
6 9 17 9 10 תלאביב
3 4 7 6 5 חיפה
9 21 4 20 16 צפון
9 10 10 14 12 . דרום
4 5 1 2 2 יש"ע

קופתחולים באף רשומים שאינם ו "/0 כולל *
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המבסרות מהקופה שביעותרצון להסבר רגרסיה אומדני די: n9cn

Y, =£,,B,, * xu המודל:

j מקופ"ח כללי באופן רצון שביעות = yy

j בקופ"ח i שירות מסוג רצון שביעות = x0

הרגרסיה אמדני = Blf

קופתחולים
< מאוחדת לאומית מכבי כללית j'no שירות סוג

*0.05 *0.05 *0.11 *0.10 *0.09 משפחה רופא יחס
*0.26 *0.27 *0.31 *0.21 *0.24 מתקנים תחזוקת
0.09 *0.18 0.05 *0.08 *0.09 המשרד עובדי יחס
0.06 0.06 *0.08 *0.05 *0.05 הפניות קבלת קלות
0.02 0.06 *0.11 *0.04 *0.04 המעבדות שירותי
0.02 0.04 0.02 0.04 0.03 תרופות מבחר
0.04 0.02 0.03 0.01 0.01 המומחים מקצועיות
0.01 0.05 0.03 0.02 0.01 אחיות יחס
1.40 1.53 0.97 1.26 1.22 קבוע
38.2 37.7 40.4 20.7 25.6 (70) R**2
160 158 220 800 1338 N _

5^1 של ברמה מובהק *
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Abstract

The National Health Insurance Law went into effect in January 1995. It mandates, among other
things, universal health insurance coverage, premium collection by the National Insurance
Institute in lieu of the sick funds, allocation of total resources among the sick funds using a
capitation formula (based on number of members and their age distribution), and unconditional
enrollment in any sick fund. These changes were intended by the Law's framers to achieve a
number of goals: guaranteed health insurance for all residents of Israel; greater freedom to
choose and change sick funds; more equitable allocation of funds to the sick funds, reflecting
the health needs of their members; greater fiscal stability of the health system; safeguarding
members' rights by guaranteeing a basket of servicesde lined by law; promoting equality
between regions and populations; and freeing the Ministry of Health from providing services
so that it can fulfill ministerial functions of policymaking, regulation and monitoring.

At the same time, the law's implementation was accompanied by fears that certain goals would
not be realized: the sick funds would continue to selectively choose their members; the health
system or a particular sick fund would be underbudgeted; inequalities would not narrow. It
was also feared that the law's enactment would create undesirable sideeffects: a decline in
services resulting from ifscal problems and the absence of budgets designated for services;
growth in the national health expenditure which would be im|K)sed on the public.

The JDCBrookdale Institute was asked to conduct an evaluation study following the law's
enactment in order to monitor the law's effect on the sick funds, on the provision of health
services, and on the level of expenditures of sick fund members. The study is following the
law's implementation during a threeyear period during which period data is being collected
using a numbers of tools: interviews with senior officials in the health system, analysis of
administrative and fiscal data of the sick funds, and analysis of documents and surveysof sick
fund members. The use of multiple sources of information offers a more comprehensive
understanding and evaluation of the many facets involved in the law's implementation and its
effect on the health system. The findings presented in this report are based on a telephone
survey conducted between August and October 1995. The findings reflect the public's
perceptions during the initial period of the law's enactment and not changes that have taken
place since.

The survey's findings were ifrst disseminated in December 1995 at a meeting of the National
Health Council and were used in the evaluation of the law's ifrst year of implementation. A
summary of these findings were disseminated in a preliminary report published by the
Brookdale Institute in February 1996 (Berg et als.) This report contains more detailed findings
and indepth analyses which contribute critical baseline information to the efforts to monitor
the effects of the law over time.

The survey population comprised permanent residents of Israel over age 22. The sampling
framework was Bezek's computerized telephone listing; for each listing sampled, one randomly
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chosen adult was interviewed. In all, 1,394 questionnaires were completed, for a response rate
of 8570.

The survey's findings were analyzed along with the findings from interviews conducted between
January and June 1995 with 25 senior officials in the sick funds, the Ministryof Health and the
Ministry of Finance. The purpose of the interviews was to learn about the law's impact on the
sick funds, including changes in policy and operations.

The Publics Perceptions of Changes in Services since Implementation of the Law
Eighteen percentof sick fund members felt there had been a general improvement in their sick

1 fund compared to AJo who sensed a decline and 789S> who noticed no change. Of those who
reported an improvement, the highest percentage noted an improvement in the maintenance of
the sick fund's facilities (23^1). There is no way of ascertaining whether the changes reported
are a direct result of the new law or are due to continuing trends or other changes which
occurred in the health system prior to or at the time of the law's introduction.

The response patterns are not the same in the various sick funds: the highest percentage of
respondents sensing a general improvement were members of Kupat Holim Clalit (239£>) and
the highest percentage of those sensing a general decline were members of Maccabi (139£).
Even after using multivariate analysis to control for potential confounders (age, gender,
language, region and health status), there remained significant differences between KHC and

/ the other sick funds.

, Changes in Expenditures on Health since the Law's Enactment
; Fortytwo percent of the respondents reported that their health expenditures had increased

compared to the period prior to January 1995. Twentyone percent noted that these expenditures
had not changed, another 2\70 noted a decrease and 169& did not answer the question. It is
possible that the increase in health tax payments for some of the respondents was due to an

j increase in salary and not to changes related to the new law. According to the respondents'
reports, the law increased the payments for the health tax of the majority of those with high
incomes but only for a small percentage of those with low incomes.

Availability and Accessibility of Services
Seventythree percent of sick fund members see a family doctor on a regular basis. This
percentage increases with age. There was no significant difference in this percentage among the
sick funds.

\ While84 9£ reported that the sick fund's general office hours were convenient, only 669S> said
1 ' that the reception hours of the laboratory were convenient. Primary care services were

perceived of as accessible and available  84^1 reached their family physician within a quarter
of an hour and84 X waited less than a half of an hour in the doctor's clinic. Fiftysix pti. ent
waited less than a week for an appointment with a specialist and27 $' waited two weeks or



more. Onethird of those interviewed felt that the waiting period for an appointment with a
specialist was unreasonable.

Satisfaction with the Sick Fund
Eightyfour percentof the respondents expressed general satisfaction with their sick fund 60 90

were satisfied and 2490 were very satisfied. With regard to specific aspects, a high percentage
of the respondents were satisfied with the maintenanceof the sick fund's facilities (9496), the
family physician's manner (9070) and the nurse's manner (8790). However, a smaller
percentage were satisfied with the selection of medications (739£), with laboratory services
(7990) and with the processof obtaining coverage for referrals (7990).

The overall level of satisfaction with services varied among the sick funds: 949S of Meuhedet
members were satisfied compared with 9390 in Maccabi, 8990 in Leumit and80 90 in KHC.
These differences are even greater after controlling for sociodemographic characteristics.

Preventive Medicine
Some80 90of the elderly aged 65 or more had had their blood pressure checked during the last
six months. However, 590 of the elderly had never had their blood pressure checked and an
additional 490 had not had it checked in the last three years.

Fortytwo percent of the women aged 4564 reported having had a mammography in the last
two years; 2690 had had a pap smear. Among elderly women, the picture is different: 5O9S had
never had a mammography or a manual breast examination.

The proportion of members who had had different preventive tests varied among sick funds,
especially with regard to pap smears.

Transferring Sick Fund Membership
Only 290of the respondents had transferred to a another sick fund during the first half of 1995
(equivalent to 490 on an annual basis). Another 39c reported switching to another sick fund in
1994, the year prior to the law's implementation. Thus, although the rate of transfer rose
slightly, it seems that the law's enactment did not precipitate a rush from anyof the sick funds,
at least not as ofmid 1995.

Supplemental and Commercial Insurance
According to the survey data, some 3590 of those interviewed had purchased the supplemental
insurance offered by their sick fund but the rate varied significantly among sick funds: 1690 in
KHC,80 90 in Maccabi, 6590 in Meuhedet and50 90 in Leumit. Another 1490 said that they
intended to purchase supplemental insurance in the coming period while onethird were thinking
about it. Analysisof the demographic characteristics of supplemental insurance purchasers in
KHC show a relatively high rate of purchase among respondents who were Hebrew speakers,
aged 4564 and in good health.



The study's findings raise several questions about the quality of the information on
supplemental insurance provided by the sick funds and its dissemination. Only 30^> of the
respondents reported that the information met their needs. When asked what was the most
important service offered by the supplemental insurance, less than 3O9£> were able to respond.

Attitudes toward the Law
Some60Xof the respondents were satisfied or very satisfied that the National Health Insurance
Law had been legislated. A higher percentage of those with less than a secondary education
(63 9£) and from the Arab population (7390) were satisfied. A relatively low rateof satisfaction
was found among those with high incomes (549£>), among those living in rural Jewish
settlements (49^>), and among immigrants from the former Soviet Union (40X).

Summary
The study's findings show that the fear that the level of services would decline had not
materialized, at least not as of mid1995. The decisive majority did not notice a change in the
levelof services. Only an small number (49£) noted a deterioration and 18X felt that their sick
fund's level of services had improved. However, it must be remembered that the survey was
conducted less than a year after the law's implementation and that the changes perceived by the
respondents might be related to other factors whose influence could not be separated from that
of the law.

i

This study's findings offer an indication of the extent to which the law's objectives have been
achieved and its impact during the first year of its implementation. In addition, they provide
a baseline for continuing to monitor the health system. The JDCBrookdale Institute intends to
conduct a survey in a similar format during the coming year in order to track the trends which
were examined in this report.

This survey's findings were first disseminated in December 1995 at a meeting of the National
Health Council, presented to the Minister of Health and senior officials of the Ministry and
published in the media. They served as a basis for evaluating the first year of the law's
operation by policymakers. A summary of the findings appeared in a preliminary report
published by the Brookdale Institute in February 1996 (Berg et al.).

1
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