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 הקדמה

מטרתו של נייר מחקר זה היא לבחון את עמדות הציבור לגבי מערכת הבריאות בישראל בשנת 

. מהמחקר ניתן ללמוד אודות יחסי הגומלין בין הציבור לבין קופות החולים ולהתחקות אחר 2015

עמדותיו של הציבור בישראל באשר להיבטים הבאים: טיב ביצועי קופות החולים ואיכותם, מידת שביעות 

ון הציבור מאיכות שירותי קופות החולים, מידת האמון של הציבור במערכות בריאות אלה וכן המידה רצ

, המחקר מתייחס יתר על כןשבה הציבור חש מעורב ושותף בתהליכי קבלת ההחלטות בגופים הללו. 

בראשן אחריות  :נוספים, ביניהם שאלות רחבות יותר הנוגעות למערכת הבריאות בישראל לנושאים

אלה נבדקו גם סוגיות כגון שוויון ואתיקה במערכת הבריאות ועמדות  משאלותהמדינה בבריאות. כחלק 

הציבור לגבי תופעת הרפואה השחורה. נייר זה הנו חלק מסדרת ניירות בהם נבחנות ומוצגות עמדות 

 .באשר לשירותים ציבוריים הציבור

מזווית הראייה גזר הציבורי בישראל ביצועי המ אחרבאופן שיטתי  וקביםאנו ע 2001מאז שנת 

האזרחית. מהלך שנות מחקר אלה בחרנו לשקף את עמדות הציבור ביחס למערכות הממשל והמנהל 

הנתונים המרכזיות, אלה המייצרות תשתית לרווחת האזרחים, כמקובל וכמצופה בכל מדינה מתוקנת. 

הקשר בין ת בסיס למחקר ולהבנ משמשיםשנה ו 13לאלפי נבדקים שתושאלו לאורך  הצטברונו ישביד

ציבור ומדינה. מטרתנו המרכזית הינה לזהות מגמות והתפתחויות בעמדות הציבור כלפי השירות 

ולאפשר מחקרי עומק ותובנות של תהליכים במרחב חשוב זה של עשייה שלטונית הציבורי לאורך השנים 

והר למחקרי הערכה נוספים מטרה נוספת של מחקרים אלה היתה להוות בסיס ולפתוח צ בישראל.

 בתחום, כחלק מתהליכים לשיפור השירות לאזרחים בסוכנויות ממשלתיות וממשלתיות למחצה לגווניהם.

 .(2014גדות ומזרחי, -)ויגודה מחקר זה מבקש למלא אחר כלל מטרות אלה

ם כדי להגדיל את יריעת המחקרים בנושא ולהעמיק את הבנתנו אודות יחסי הגומלין בין אזרחי

והסקטור הציבורי, אנו ממשיכים במחקר זה ובנוסף מרחיבים אותו באמצעות בחינת עמדות אזרחים 

לגבי שירותים ציבוריים מסוימים, כמקרי בוחן. הדבר יאפשר לנו לזהות מגמות ולעקוב אחר התפתחויות 

ם כדי להרחיב בעמדות הציבור כלפי השירות הציבורי, מצד אחד. וכן ייתן בידינו נתונים וכלים נוספי

ולהעמיק אודות מאפייניהן של עמדות אלה בנוגע לשירותים ציבוריים מסוימים, מצד שני. מחקרים אלה 

 ייערכו כסקרים דו שנתיים במסגרתם נתמקד בכל פעם במקרה בוחן אחר מקרב זרועות הממשל.

חי ישראל גם הפעם התבססנו על דיווחים של מדגם מקרב אזר ,לניירות העבודה הקודמיםבדומה 

המייצרים תמונת מצב עדכנית אודות ביצועי המנהל הציבורי בישראל. אך, בשונה ממחקרינו עד הבוגרים 

היום, בנייר זה בחנו את עמדות הציבור באשר לשירותים מסוימים: שירותי הבריאות בישראל. בחינה זו 

לקופות החולים השונות. נעשתה הן לגבי כלל המשיבים, כמקשה אחת, והן תוך פילוח לפי השתייכות 

כאמור, בחנו את עמדות הציבור לגבי סוגיות שונות הקשורות לשירותי בריאות בישראל, ביניהם: מקומה 

 של המדינה באספקת שירותי בריאות ובהבטחת השוויון בין האזרחים בתחום זה.
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חולים באופן כללי, הממצאים מצביעים על כך שהערכת הציבור את רמת הביצועים של קופות ה

בישראל הנה בינונית. בדומה גם רמת האמון של הציבור בקופות החולים הנה בינונית בלבד וכך גם רמת 

שביעות הרצון. רמת השיתוף והמעורבות של הציבור בתהליכי קבלת החלטות זכתה להערכה נמוכה. 

. ק מההיבטיםבחל ות הציבור בין חברי קופות החולים השונותששונות בתפי קיימת-באשר לעמדות אלה

ספקת שירותי בריאות ועל על אבנוסף, הממצאים מעידים על כך שהציבור תופש את המדינה כאחראית 

הבטחת השוויון בנושא בין האזרחים. עם זאת, קיים פער בין עמדות אלה, באשר לתפקידה של המדינה, 

 לבין נכונותו לשלם על כך. כל זאת יוצג בפירוט במחקר זה.

אזרחים המייצגים במידה רבה את האוכלוסייה הבוגרת בישראל.  625בסקר הנוכחי השתתפו 

. הנחקרים השיבו על מספר מקבצי שאלות בנושא 2015הנתונים נאספו בין חודשים יוני לספטמבר 

שיתוף ומעורבות בקבלת החלטות, שביעות רצון, הערכת ביצועים ואמון וכן מקבצי שאלות נוספים באשר 

 .השוויוןות אודות שוויון בין האזרחים בתחום הבריאות ומקומה של המדינה בהבטחת לעמד
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 חלק ראשון:

 מאפייני המחקר

 מערך המחקר ואוכלוסיית היעד - 1.1

על בסיס מדגם אקראי של  מבוטחי קופות החוליםנתוני המחקר הנוכחי נאספו בסקר עמדות של 

שנים ומעלה(. השאלון בחן עמדות, תפיסות, ונטיות התנהגות של הציבור  18האוכלוסייה הבוגרת )בני 

בניגוד לסקרים המקובלים בשיטה טלפונית . שירותי בריאות בכלל וביחס לקופות החולים בפרטביחס ל

השאלון הופץ  מול פנים( עם הנבדקים. אנו מאמינים בשיטת איסוף ישירה המבוססת על מגע ישיר )פנים

השאלונים ידי צוות המחקר. -לנבדקים מאזורים גיאוגרפיים שונים באמצעות מראיינים שתודרכו על

הועברו למבוטחים בנקודות שונות ברחבי הארץ, מתוך כוונה לקבל מדגם מייצג מבחינה גיאוגרפית 

מייצג מבחינת דת, מין, מוצא, השכלה ומשתנים אקונומית. כמו כן, נעשה ניסיון להגיע למדגם -וסוציו

דמוגרפיים נוספים. המדגם מייצג פילוח מבוטחים לפי קופות, כאשר מספר הנשאלים מכל קופה הנו יחסי 

 רשיימסהוסבר למשתתפים שהשאלון אנונימי ושהמידע לגודלה בקרב אוכלוסיית המבוטחים הכללית. 

 יסטיות בלבד.באמצעותו ישמר בסודיות וישמש למטרות סטט

 

 מאפייני המדגם - 1.2

מבוטחי "מכבי  152מבוטחי "שירותי בריאות כללית",  301נשאלים. מתוכם  625במדגם השתתפו 

חיילים )לא  2מבוטחי "קופת חולים לאומית",  66מבוטחי "קופת חולים מאוחדת",  84שירותי בריאות", 

מתוך המשתתפים הנם גברים  51%וטחים. לא הצהירו על הקופה בה הם מב והיתרמשתייכים לקופה( 

 ;נשים 73 -גברים ו 75ב"מכבי"  ;נשים 151 -גברים ו 145)לפי קופות: ב"כללית" נשים  49%-ו

. ממוצע הגילאים של הנשאלים (נשים 25 -גברים ו 39ב"לאומית"  ;נשים 38 -גברים ו 43ב"מאוחדת" 

ממוצע שנות הלימוד של הנשאלים בדומה גם במרבית קופות החולים(. ) 13עם סטיית תקן של  35 הנו

 בדומה גם בקופות החולים(.שנים ) 2שנים עם סטיית תקן של  13.1הנו במדגם 

, נוצרים 1.8%, הגדירו עצמם מוסלמים 8.3%, 84.5%קרב המשיבים עמד על משיעור היהודים 

 5מוסלמים,  22יהודים,  257 -קופות: ב"כללית" והיתר הגדירו עצמם כבני דת אחרת )לפי דרוזים 1.1%

 1נוצרים,  2מוסלמים,  14יהודים,  129 -הגדירו עצמם כבני דת אחרת. ב"מכבי" 3 -דרוזים ו 4נוצרים, 

נוצרים ודרוזי אחד.  2מוסלמים,  7יהודים, 70 -ב"מאוחדת" ;הגדיר עצמו כבן דת אחרת 1 -דרוזי ו

הגדירו עצמם  42.9% נוצרים ודרוזי אחד(. מבין המשיבים 2, מוסלמים 8יהודים,  53 -ב"לאומית"

 13 -הגדירו עצמם דתיים מאד )לפי קופות: ב"כללית" 4.6%-דתיים ו 11%מסורתיים,  29.8%חילוניים, 

מסורתיים  44דתיים,  9דתיים מאד,  6 -חילוניים. ב"מכבי" 132 -מסורתיים ו 82דתיים,  37דתיים מאד, 
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 2 -חילוניים. ב"לאומית" 22 -מסורתיים ו 31דתיים,  13דתיים מאד,  7 -מאוחדת"חילוניים. ב" 78 -ו

 חילוניים(.  28 -מסורתיים ו 20דתיים,  8דתיים מאד, 

בעלי שכר נמוך במעט  22.2%מהמשיבים דווחו על שכר נמוך בהרבה מהממוצע במשק,  29.6%

על  ודווח 9.1% -במעט מהממוצע ובעלי שכר גבוה  15.2%בעלי שכר דומה לממוצע,  21%מהממוצע, 

מתגוררים באזור המרכז  23.6%מתגוררים באזור הצפון,  43.6%. במשק שכר גבוה בהרבה מהממוצע

 אוכלוסייה בישראל.ב מרבית המאפיינים מייצגים את הנעשהתושבי הדרום.  32.8% -ו

בטווח ) 0.7עם ס.ת. של  3.2במדגם, על פי הגדרתם עמד על  ממוצע רמת הבריאות של הנשאלים

מגמה דומה גם  ;= רמת בריאות טובה מאוד 4, = רמת בריאות כלל לא טובה 1, כאשר 4עד  1של 

משך השנה קופת חולים פעמים ב 3ביקרו עד  30%-כ נשאלים 617(. מתוך בפילוח לקופות החולים

, פעמים 5 -ל 4ביקרו בין  19.6% ,משך השנה שחלפהפעמים ב 5 -ביקרו יותר מ 22.5%, שחלפה

כי לא ביקרו כלל בקופת החולים בשנה שחלפה ליום  הצהירו 10.7% – ו ביקרו פעם אחת 17.2%

 3עד  84פעם אחת,  44הצהירו שלא ביקרו כלל,  33–המענה על השאלון )בתוך הקופות: ב"כללית" 

 52פעם אחת,  32לא ביקרו כלל,  13  -ביקורים, ב"מכבי"  5-יותר מ 74-ביקורים ו 3-יותר מ 65ביקורים, 

פעם  11לא ביקרו כלל,  12 –ביקורים, ב"מאוחדת"  5-יותר מ 31-ביקורים ו 3-יותר מ 24ביקורים,  3עד 

 17לא ביקרו כלל,  7 –ביקורים ובלאומית  5-יותר מ 18-ביקורים ו 3-יותר מ 16ביקורים,  3עד  27אחת, 

 ביקורים(. 5-הצהירו על יותר מ 14-ביקורים ו 3-יותר מ 9ביקורים,  3עד  18פעם אחת, 

 

 כלי המחקר: עמדות ותפיסות כלפי מערכות מנהל ציבורי בישראל  - 1.3

 :אשכולות ניתוח 7 -במסגרתו של מחקר זה התרכזנו ב

 

 רמת שביעות רצון המבוטחים מביצועי קופות החולים.  .1

 .קופות החוליםאמון המבוטחים ב .2

 .של מבוטחים בקופות החולים תהליכי קבלת החלטות שיתוף .3

 .קופות החוליםשל  ביצועיםאיכות הערכת  .4

 . עמדות לגבי מדיניות בריאות .5

 .הםכלפי מבוטחיהערכת רמת השוויון והאתיקה של מספקי שירותי הבריאות,  .6

 .עמדות לגבי רפואה שחורה במערכת הבריאות הציבורית .7

 

מס  שלםלמשל: נכונות ל) ספציפיבאופן  היבטים נוספיםמדדנו מספר מעבר לאשכולות אלו, 

 .(וכיוצא בזה ביטוחי בריאות פרטיים בישראלשל נחיצות הערכת מידת ה ,בריאות גבוה יותר
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 חלק שני:

 :2015ביצועי קופות החולים בישראל בשנת 

 ניתוח עמדות הציבור

באשר להערכת שביעות רצון, אמון, שיתוף בתהליכי קבלת החלטות והערכת  מדידתנוממצאי 

. ניתן לראות כי קופות החולים זוכות למעמד בינוני 4 – 1איכות ביצועים ע"י הציבור מוצגים בתרשימים 

גבוה -בקרב הציבור, באשר למשתנים אלה. הציבור מעריך את קופות החולים במדדים אלה באופן בינוני

(. יתר על כן, 2.50נמוך )ממוצע ההערכה הנמוך ביותר -( עד בינוני3.51הערכה הגבוהה ביותר )ממוצע ה

נמצאה שונות בין הקופות בכל הקשור לשלושה מתוך ארבעה משתנים אלה. לפיכך, ניתן להצביע על 

הבדלים בין תפיסותיהם של מבוטחי קופות החולים השונות במשתנים: שביעות רצון, אמון והערכת 

כות ביצועים. מבוטחי 'קופת חולים מכבי' הנם בעלי רמות שביעות הרצון, האמון והערכת הביצועים אי

 הגבוהות ביותר, מבין מבוטחי כלל הקופות. חלק זה יציג את כל הממצאים בפירוט.

 

 שביעות רצון המבוטחים מביצועי קופות החולים – 2.1

-בישראל הנה בינונית קופות החולים מבוטחיל הניתניםמשירותי הבריאות  הכללית שביעות הרצון

מאד שבע  - 5 -מאד לא שבע רצון ו – 1 , כאשר5 -ל 1 על רצף שבין) 3.51על  עמדגבוהה. הממוצע 

נמצא כי קיים הבדל ברמת שביעות הרצון  -בפילוח על פי קופות החולים . 0.14עם סטיית תקן של  רצון(

 3.72זכתה לממוצע שביעות הרצון הגבוה ביותר בריאות" "מכבי שירותי  בין קופות החולים השונות:

 ; בהמשך(0.17)סטיית תקן  3.56לאחריה "קופת חולים לאומית" עם ממוצע של  ;(0.13)סטיית תקן 

" קופת חולים מאוחדת" עם אחרונה ( ו0.18)סטיית תקן  3.45"שרותי בריאות כללית" עם ממוצע של 

 (. 0.15תקן )סטיית  3.41ממוצע שביעות רצון של 
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 שביעות רצון המבוטחים מביצועי קופות החולים – 1תרשים 

 

 

 קופות החוליםבהמבוטחים  אמון – 2.2

עמדה הנה בינונית. של המבוטחים במוסדות המספקים להם שירותי בריאות  הכללית רמת האמון

אמון רב  – 5 -אמון מועט מאד ו – 1 , כאשר5 -ל 1 על רצף שבין) 3.10במדגם הכללי על ממוצע של 

"שירותי  נמצא כי קיים הבדל ברמת האמון בין קופות החולים השונות:. 0.40 של סטיית תקןעם  (מאד

)סטיית תקן  3.19עם ממוצע של זכתה לרמת האמון הגבוהה ביותר, מבין קופות החולים בריאות מכבי" 

שירותי בריאות "בהמשך  ;(0.44)סטיית תקן  3.09לאומית" עם ממוצע של קופת חולים " ; לאחריה(0.40

 2.94מאוחדת" עם ממוצע של קופת חולים "אחרונה ( ו0.39)סטיית תקן  3.02כללית" עם ממוצע של 

 (. 0.442)סטיית תקן 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.25

3.3

3.35

3.4

3.45

3.5

3.55

3.6

3.65

3.7

3.75

 מכבי לאומית ממוצע כללית מאוחדת

ם 
ל
סו

1 
ד 

ע
5 

 מכבי לאומית ממוצע כללית מאוחדת

3.406 שביעות רצון 3.446 3.513 3.564 3.716

 שביעות רצון של מבוטחים מביצועי הקופה                  
 (3.513: ממוצע מדגם)
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 קופות החוליםבהמבוטחים  אמון – 2תרשים 

 

 

 של מבוטחים בקופות החולים שיתוף תהליכי קבלת החלטות - 2.3

-בקרב מבוטחי קופות החולים הנה בינונית השיתוף בתהליכי קבלת ההחלטותמידת הערכת 

 , כאשר5 – 1על רצף שבין ) 0.12עם סטיית תקן של  2.50עמדה במדגם הכללי על ממוצע של נמוכה. 

קופת " :(. במבט משווה בין הקופותשקיים שיתוף מסכים מאד - 5 -שקיים שיתוף ו כלל לא מסכים - 1

אחריה "שירותי בריאות ל ;(0.10)סטיית תקן  2.60של  זכתה לממוצע הגבוה ביותרם מאוחדת" חולי

 2.45"מכבי שירותי בריאות" עם ממוצע של  ; בהמשך(0.14)סטיית תקן  2.50כללית" עם ממוצע של 

 (. 0.12)סטיית תקן  2.42"קופת חולים לאומית" עם ממוצע של  ואחרונה (0.12)סטיית תקן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

2.85

2.9

2.95

3

3.05

3.1

3.15

3.2

 מכבי לאומית ממוצע כללית מאוחדת

ם 
ל
סו

1 
ד 

ע
5 

 מכבי לאומית ממוצע כללית מאוחדת

2.942 אמון 3.017 3.054 3.091 3.186

 (3.054: ממוצע מדגם)רמת האמון של המבוטחים בקופה  
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 של מבוטחים בקופות החולים תהליכי קבלת החלטותבשיתוף  – 3תרשים 

 

 

 ע"י המבוטחים קופות החוליםביצועים של איכות הערכת  - 2.4

על ) 3.18מבוטחי קופות החולים מעריכים את איכות ביצועי קופות החולים כבינוניים. הממוצע הנו 

נמצא כי קיים . 0.22סטיית תקן עם מסכים מאד(  - 5 -ו כלל לא מסכים - 1 , כאשר5 – 1רצף שבין 

"מכבי פילוח על פי קופות החולים מעלה כי  הבדל בהערכת איכות הביצועים של קופות החולים השונות:

 ;(0.131)סטיית תקן  3.34ממוצע של  זכתה להערכת הביצועים הגבוהה ביותר, עםשירותי בריאות" 

"שירותי בריאות בהמשך  ;(0.26)סטיית תקן  3.26של "קופת חולים לאומית" עם ממוצע לאחריה 

 3.10ממוצע של "קופת חולים מאוחדת" עם אחרונה ( ו0.23)סטיית תקן  3.12כללית" עם ממוצע של 

 (.0.19)סטיית תקן 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

2.35

2.4

2.45

2.5

2.55

2.6

 מאוחדת כללית ממוצע מכבי לאומית

ם 
ל
סו

1 
ד 

ע
5 

 מאוחדת כללית ממוצע מכבי לאומית

2.419 שיתוף 2.451 2.497 2.498 2.598

הערכת השיתוף בתהליכי קבלת החלטות בעיני מבוטחים לפי  
 (2.497 :ממוצע המדגם)קופות 
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 הערכת איכות ביצועים של קופות החולים ע"י המבוטחים – 4תרשים 

 

ממצאי המחקר באשר לתפיסות הציבור אודות אחריות המדינה בבריאות הציבור מוצגים 

ב'. הממצאים מעידים על כך שקיימת הסכמה בקרב הציבור אודות שימור אחריות 10 – 5בתרשימים 

המדינה בבריאות. מגמה זו נשמרת גם בפילוח לפי קופות חולים, כך שלא נמצאו הבדלים בבין תפיסות 

ופות השונות. מרבית הציבור דוגל בשימור מרכזיותה של המדינה באספקת שירותי בריאות מבוטחי הק

ומדגיש את מקומה החשוב של המדינה בצמצום הפערים בין האזרחים, בתחום זה. בנוסף, הממצאים 

מדגישים את עמדת הציבור באשר לעדיפות שיקולי שוויון והוגנות על פני שיקולי יעילות כלכלית. עם 

מעבר מבדיקת ההיבטים ההצהרתיים לבדיקת ההיבטים ההתנהגותיים מציגה תמונה פחות חדה  זאת,

וברורה: כשהציבור נשאל אודות נכונותו לשלם מס גבוה יותר כמחצית בלבד הביעו נכונות לכך. בחלק זה 

 יוצגו כלל הממצאים בפירוט.

 אחריות המדינה בבריאות – 5.2

אחריות המדינה הציבור סבור כי המדינה אחראית לאספקת שירותי בריאות. עמדת הציבור לגבי 

כלל לא מסכים כי המדינה אחראית  – 1, כאשר 5 – 1)על רצף שבין  3.97ממוצע של ל זכתהבבריאות 

בדיקת עמדות הציבור בנושא, . 0.10 של סטיית תקןמסכים מאד כי המדינה אחראית(. עם  – 5 -ו

 עם"קופת חולים לאומית"  לוח לקופות החולים מעלה כי תפישה זו גבוהה ביותר בקרב מבוטחיבפי

 3.97ממוצע של כללית" עם קופת חולים , מבוטחי "; לאחריהם(0.15)סטיית תקן  4.24של  ממוצע

 (0.12)סטיית תקן  3.97ממוצע של מכבי" עם קופת חולים מבוטחי " ; בהמשך(0.08)סטיית תקן 

 (. 0.07)סטיית התקן  3.82של מבוטחי "קופת חולים מאוחדת" עם ממוצע ובמקום האחרון 

 

2.95

3

3.05

3.1

3.15

3.2

3.25

3.3

3.35

 מכבי לאומית ממוצע כללית מאוחדת

ם 
ל
סו

1 
ד 

ע
5 

 מכבי לאומית ממוצע כללית מאוחדת

3.095 הערכת ביצועים 3.117 3.179 3.257 3.341

 הערכת איכות ביצועי הקופות בעיני המבוטחים               
 (3.179: ממוצע המדגם)
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 אחריות המדינה בבריאות – 5תרשים 

 

 

מדידת המשתנה המורכב "הסכמה על אחריות המדינה בבריאות" בקרב מבוטחי הקופות,  לענוסף 

 .ובהבטחת השוויון בין האזרחיםנבדקו עמדות הציבור באשר לאחריות המדינה באספקת שירותי בריאות 

 

 לעומת הסקטור הפרטיאחריות המדינה באספקת שירותי בריאות  – 2.5.1

 רוב הציבור בישראל תומך במדינת רווחה בתחום הבריאות: הנבדקים נשאלו אודות מידת

כי "המדינה אחראית לאספקת שירותי בריאות לחולים ואסור שתשאיר את התחום עם ההיגד הסכמתם 

בלבד אינם מסכימים והיתר ניטרליים  11%מהמשיבים מסכימים עם היגד זה,  71% – לסקטור הפרטי"

(18%.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

 לאומית כללית מכבי ממוצע מאוחדת

ם 
ל
סו

1 
ד 

ע
5 

 לאומית כללית מכבי ממוצע מאוחדת

3.821 הסכמת מבוטחי הקופה 3.967 3.969 3.973 4.237

 רמת הסכמה על אחריות המדינה בבריאות  
 (3.967: ממוצע מדגם)
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 לעומת הסקטור הפרטיאחריות המדינה באספקת שירותי בריאות  – 6תרשים 

 

 

 בצמצום פערי בריאות בין האזרחיםאחריות המדינה  – 2.5.2

כי "המדינה אחראית לצמצם פערים בבריאות עם ההיגד הסכמתם  הנבדקים נשאלו אודות מידת

מהציבור בישראל מסכים כי זהו תפקיד המדינה לדאוג לצמצום פערי בריאות בין  75% – בין האזרחים"

 (.16%בלבד אינם מסכימים והיתר ניטרליים ) 9%האזרחים; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כלל לא מסכים
3% 

 לא מסכים
8% 

 ניטראלי
18% 

 מסכים
37% 

 מסכים מאד
34% 

הסכמה כי המדינה היא האחראית לאספקת שירותי בריאות  
 לחולים ואסור שתשאיר את התחום לסקטור הפרטי
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 בצמצום פערי בריאות בין האזרחיםאחריות המדינה  – 7תרשים 

 

 העדפת שיקולי שוויון והגינות על פני שיקולי יעילות כלכלית ע"י המדינה – 2.5.3

"כאשר המדינה מספקת שירותי בריאות ש עם כךהסכמתם  הנבדקים נשאלו אודות מידת

לאזרחים, היא צריכה להדגיש יותר שיקולים חברתיים של שוויון והגינות מאשר שיקולים של יעילות 

מהציבור בישראל מסכים כי על המדינה להעדיף שיקולים חברתיים על פני שיקולי  70%:  כלכלית"

 (.20%בלבד אינם מסכימים והיתר ניטרליים ) 10%יעילות כלכלית, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כלל לא מסכים
2% 

 לא מסכים
7% 

 ניטראלי
16% 

 מסכים
31% 

 מסכים מאד
44% 

הסכמה כי המדינה אחראית לצמצום פערים בבריאות בין  
 האזרחים
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 ע"י המדינה שיקולי שוויון והגינות על פני שיקולי יעילות כלכלית העדפת – 8תרשים 

 

 

 גבוה יותר לטובת הגדלת השוויון בשירותי בריאותנכונות האזרחים לשלם מס  – 2.5.4

לשלם מס בריאות גבוה יותר, אם הדבר יתרום להגדלת השוויון  םנכונותהנבדקים נשאלו אודות 

מהציבור בישראל הביע נכונות לתשלום מס גבוה יותר,  45% :במתן שירותי בריאות לכלל האזרחים

 א'(.9ניטרליים )ראה תרשים  24%-נם מוכנים ואי 31%לטובת הגדלת השוויון בשירותי הבריאות, 

הדבר יתרום להגדלת השוויון במתן שירותי במידה שנכונות לשלם מס בריאות גבוה יותר, ה

 עמדת כלל הציבור זכתה נבדקה גם בפילוח הנבדקים לפי קופות חולים: – בריאות לכלל האזרחים

 סטיית תקןמסכים מאד(. עם  – 5 -מסכים וכלל לא  – 1, כאשר 5 – 1)על רצף שבין  3.14ממוצע של ל

" מכבי"קופת חולים  בדיקת עמדות הציבור בנושא, בפילוח לקופות החולים מעלה כי מבוטחי. 1.21 של

קופת , מבוטחי "; לאחריהם(1.15)סטיית תקן  3.34של  ממוצע הביעו את מידת הנכונות הרבה ביותר,

" עם קופת חולים מאוחדתמבוטחי " ; בהמשך(1.43)סטיית תקן  3.21ממוצע של " עם חולים לאומית

 3.01של " עם ממוצע כלליתמבוטחי "קופת חולים ובמקום האחרון  (1.21)סטיית תקן  3.12ממוצע של 

 ב'(.9)ראה תרשים  (1.19)סטיית התקן 

 

 

 

 

 כלל לא מסכים
 לא מסכים 2%

8% 

 ניטראלי
20% 

 מסכים
38% 

 מסכים מאד
32% 

,  הסכמה כי כאשר המדינה מספקת שירותי בריאות לאזרחים
היא צריכה להדגיש יותר שיקולים חברתיים של שוויון והגינות  

 מאשר שיקולים של יעילות כלכלית
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 ריאותנכונות האזרחים לשלם מס גבוה יותר לטובת הגדלת השוויון בשירותי ב – א'9תרשים 

 

 

  -נכונות האזרחים לשלם מס גבוה יותר לטובת הגדלת השוויון בשירותי בריאות – ב'9תרשים 

 בפילוח לפי קופות חולים                    

 

 

 

 כלל לא מסכים
12% 

 לא מסכים
19% 

 ניטראלי
24% 

 מסכים
33% 

 מסכים מאד
12% 

נכונות לשלם מס בריאות גבוה יותר אם הדבר יתרום להגדלת 
 השוויון במתן שירותי בריאות לכלל האזרחים

2.8
2.85

2.9
2.95

3
3.05

3.1
3.15

3.2
3.25

3.3
3.35

 מכבי לאומית ממוצע מאוחדת כללית

ם 
ל
סו

1 
ד 

ע
5 

 מכבי לאומית ממוצע מאוחדת כללית

3.013 נכונות לשלם 3.119 3.136 3.212 3.342

אם  , בקרב מבוטחי הקופות, נכונות לשלם מס בריאות גבוה יותר
הדבר יגרום להגדלת השוויון במתן שירותי בריאות לכלל  

 (  3.136: ממוצע מדגם)האזרחים 
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 עמדת האזרחים לגבי נחיצותם של ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל – 2.5.5

הפרטיים בישראל, הציבור חלוק  נבדקו עמדות האזרחים באשר לנחיצותם של ביטוחי הבריאות

מהציבור בישראל סבור כי ביטוחי  34% בדעתו לגבי סוגיה זו ולא ניתן להצביע על עמדה שלטת:

ניטרליים )ראה  33%-ו-מהציבור בישראל איננו מסכים ו 33%הבריאות הפרטיים בישראל אכן נחוצים; 

 א'(.10תרשים 

אות פרטיים בישראל, נבדקו גם בפילוח הנבדקים עמדות האזרחים בנוגע לנחיצותם של ביטוחי ברי

 2.99ממוצע של ל עמדת כלל הציבור זכתה לפי קופות חולים. גם בדיקה זו העלתה עמדה ניטראלית:

 . מבוטחי0.17 של סטיית תקןמסכים מאד(. עם  – 5 -כלל לא מסכים ו – 1, כאשר 5 – 1)על רצף שבין 

, ; לאחריהם(1.20)סטיית תקן  3.01של  ביותר בנושא זה,זכו לממוצע הגבוה " מאוחדת"קופת חולים 

קופת חולים מבוטחי " ; בהמשך(1.13)סטיית תקן  2.99ממוצע של " עם קופת חולים כלליתמבוטחי "

ואת ההסכמה הנמוכה ביותר עם היגד זה הביעו  (1.15)סטיית תקן  2.97ממוצע של " עם לאומית

 ב'(.10)ראה תרשים  (1.04)סטיית התקן  2.95 של" עם ממוצע מכבימבוטחי "קופת חולים 

 204 :משיבים 622כלל אשר  ,בקרב כלל המדגםזו  לגבי סוגיה ת הציבורכאשר נבדקה הסכמ

 הסכימו מאד.  53-כלל לא הסכימו ו 64לא הסכימו,  144הסכימו,  157מהעונים היו ניטראלים, 

 

 נכונות האזרחים לשלם מס גבוה יותר לטובת הגדלת השוויון בשירותי בריאות – א'10תרשים 

 

 

 

 

 כלל לא מסכים
10% 

 לא מסכים
23% 

 ניטראלי
33% 

 מסכים
25% 

 מסכים מאד
9% 

 הסכמה כי נחוץ מאד שיהיו ביטוחי בריאות פרטיים בישראל
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  -נכונות האזרחים לשלם מס גבוה יותר לטובת הגדלת השוויון בשירותי בריאות – ב'10תרשים 

 בפילוח לפי קופות חולים                      

 

 

ון והאתיקה של קופות החולים עוד עולה מהממצאים עולה כי הציבור מעריך את רמת השווי

גבוהה. בנוסף, לא נמצאה שונות גבוהה בין קופות החולים השונות בכל הקשור למשתנה זה. -כבינונית

מרבית הציבור מתנגד להעברת תשלומים מיוחדים לרופאים ולקיומה של רפואה שחורה. אך למרות 

מיוחד לרופא כדי לשפר את מצבם ואת זאת, רוב הציבור מסכים כי בעת הצורך אנשים כן יעבירו תשלום 

מצב בני משפחתם. כלל הממצאים הללו מצביעים על כך שאזרחי ישראל אכן מייחלים למערכת בריאות 

שוויונית יותר מצד אחד, אך לנוכח המציאות הקיימת נוקטים התנהגות אחרת בשטח, מצד שני. בחלק 

 זה יוצגו כלל ממצאים אלה בפירוט.

 

 הם כלפי מבוטחיהערכת רמת השוויון והאתיקה של מספקי שירותי הבריאות,  – 2.6

)על  3.30בעיני המבוטחים עמדה על ממוצע כללי של  של קופות החוליםשוויוניות מידת ההערכת 

לדירוג השוויון . 0.17 של סטיית תקןמסכים מאד( עם  – 5 -כלל לא מסכים ו – 1, כאשר 5 – 1רצף שבין 

, ; לאחריה(0.12)סטיית תקן  3.37של  ממוצעעם " מכבי שירותי בריאות"ה ביותר זכתה והאתיקה הגבו

" עם קופת חולים כללית" ; בהמשך(0.14)סטיית תקן  3.31ממוצע של " עם קופת חולים מאוחדת"

2.92

2.93

2.94

2.95

2.96

2.97

2.98

2.99

3

3.01

3.02

 מאוחדת כללית ממוצע לאומית מכבי

ם 
ל
סו

1 
ד 

ע
5 

 מאוחדת כללית ממוצע לאומית מכבי

2.954 הסכמת מבוטחי הקופה 2.97 2.986 2.987 3.012

כי נחוץ מאד שיהיו ביטוחי  , בקרב מבוטחי הקופות, הסכמה
 בריאות פרטיים בישראל  

 (2.986: ממוצע מדגם)
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)סטיית  3.24של " עם ממוצע לאומית"קופת חולים ובמקום האחרון  (0.08)סטיית תקן  3.28ממוצע של 

  .1(0.05התקן 

 הםכלפי מבוטחיהערכת רמת השוויון והאתיקה של מספקי שירותי הבריאות,  – 11תרשים 

 

 

 עמדות לגבי רפואה שחורה במערכת הבריאות הציבורית – 2.7

את גם לעיל, ניתחנו  וכאמור, מלבד התייחסות ומדידה של המשתנים המורכבים אשר פורט

העברת תשלומים מיוחדים לרופאים במערכת הציבורית. לגבי  של המשתתפים יהם והערכותיהםעמדות

 הממצאים מוצגים להלן:

 העברת תשלום מיוחד לרופא כדי לקבל טיפול מועדף במערכת הבריאות הציבורית – 2.7.1

מהציבור בישראל אינם מסכימים כי זו זכותו של אדם לשלם תשלום מיוחד לרופא כדי לקבל  53%

 ניטרליים. 19%-סבורים כי זו אכן זכותו ו 29% טיפול מועדף במערכת הציבורית.

 

 

                                                           

 
1

מהימנות שערכנו לכלל מדדי המחקר העלתה כי אחד ההיגדים פוגע במהימנות המשתנה. לכן ההיגד 'קופת בדיקת 

החולים שלי מקפחת אנשים כמוני ביחס לאנשים אחרים במדינה' הוסר והמשתנה קובץ מחדש בלעדיו, לטובת העיבודים 

 במסגרת מחקר זה.

 

 

3.16

3.18

3.2

3.22

3.24

3.26

3.28

3.3

3.32

3.34

3.36

3.38

 מכבי מאוחדת ממוצע כללית לאומית

ם 
ל
סו

1 
ד 

ע
5 

 מכבי מאוחדת ממוצע כללית לאומית

3.24 הערכת מבוטחי הקופה 3.28 3.3 3.31 3.37

הערכת השוויון והאתיקה של מספקי שירותי הבריאות כלפי  
 (3.30: ממוצע מדגם)המבוטחים 
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 העברת תשלום מיוחד לרופא כדי לקבל טיפול מועדף במערכת הבריאות הציבורית – 12תרשים 

 

 

הזכות להפעיל קשרים אישיים )'פרוטקציה'( על מנת לספק לאדם או לבני משפחתו שירותי  – 2.7.2

 בריאות מועדפים

 27%בקשרים אישיים מותר, כדי לספק שירותי בריאות מועדפים, אינם מסכימים כי שימוש  49%

 (.24%מסכימים כי זכותו של אדם להפעיל פרוטקציה והיתר ניטרליים )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כלל לא מסכים
25% 

 לא מסכים
27% 

 ניטראלי
19% 

 מסכים
24% 

 מסכים מאד
5% 

הסכמה כי אם אדם זקוק לטיפול רפואי ואינו מרוצה ממה 
זכותו לשלם לרופא  , שמערכת הבריאות הציבורית מספקת

 כדי לקבל טיפול מועדף" תשלום מיוחד"
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הזכות להפעיל קשרים אישיים )'פרוטקציה'( על מנת לספק לאדם או לבני משפחתו  – 13תרשים 

 שירותי בריאות מועדפים

 

 ההכנסות של רופא וגביית תשלום נוסף מהמטופלים, במסגרת המערכת הציבוריתהגדלת  – 2.7.3

( אינו מסכים כי זה בסדר שרופא יגדיל את הכנסותיו על ידי גביית תשלום 75%מרבית הציבור )

 (.16%בלבד מסכימים לכך והיתר ניטרליים ) 9%נוסף מהמטופלים, 

נוסף ממטופלים במסגרת המערכת  גביית תשלוםהגדלת הכנסותיו של רופא ו – 14תרשים 

 הציבורית

 

 כלל לא מסכים
18% 

 לא מסכים
31% 

 ניטראלי
24% 

 מסכים
22% 

 מסכים מאד
5% 

מותר לו להפעיל  , הסכמה כי בשעת הצורך ובמידה שאדם צריך
קשרים אישיים על מנת לספק לו או לבני משפחתו שירותי  

 בריאות מועדפים

 כלל לא מסכים
44% 

 לא מסכים
31% 

 ניטראלי
16% 

 מסכים
7% 

 מסכים מאד
2% 

הסכמה כי זה בסדר שרופא יגדיל את הכנסותיו על ידי גביית  
 תשלום נוסף מהמטופלים במסגרת המערכת הציבורית
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מרבית האנשים בישראל ישלמו באופן חשאי לרופא תשלום לא פורמאלי כדי לשפר את  – 2.7.4

 מצבם ואת מצב בני משפחתם

מהציבור מאמין כי רוב האנשים שבישראל ישלמו באופן חשאי לרופא, כדי לשפר את מצב  44%

 (.25%לא מאמינים כך והיתר ניטרליים ) 31%זאת, בריאותם או בריאות משפחתם. לעומת 

מרבית האנשים בישראל ישלמו באופן חשאי לרופא תשלום לא פורמאלי כדי לשפר  – 15תרשים 

 את מצבם ואת מצב בני משפחתם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כלל לא מסכים
13% 

 לא מסכים
18% 

 ניטראלי
25% 

 מסכים
32% 

 מסכים מאד
12% 

הסכמה כי רוב האנשים בישראל ישלמו באופן חשאי לרופא  
תשלום לא פורמאלי כדי לשפר את מצבם ואת מצב בני  

 משפחתם
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 חלק שלישי:

 עיבודים וממצאים נוספים

 פילוחים לפי סקטורים ומגזרים שונים - 3.1

המדגם על מנת ללמוד על הבדלים בהערכות מבוטחים שונים, תוך של ח וליגם פנעשה מחקר זה ב

בדיקה זו נעשתה על בסיס ממצאי מחקרים רבים התמקדות בהבדלי גיל, דת, מין ומקום מגורים. 

בתחום, אשר הצביעו בעבר על הבדלים בין מגזריים באיכות שירותי הבריאות, בפרט בקרב מגזרים 

; 2001; קופ, 2002; הלר, 2003; צ'רניחובסקי ואחרים, 2004ניראל ורוזן, : 2013כהן ופילק, 'חלשים' )

 ,Anson; 1999; סבירסקי, 2000; שובל ואנסון, 2001; שמואלי וגרוס, 2001גרינברג, -גרוס וברמלי

 (. להלן ממצאי המחקר שהעלו ניתוחים אלה:1988

 

 דתבין מגזריים על פי  בחינת הבדלים – 3.1.1

 4-דרוזים ו 11נוצרים,  7מוסלמים,  52יהודים,  528 - דתות כללה חמש קבוצות דגימהחלוקה לפי 

נשאלים אשר הגדירו עצמם כ"אחר". כל משתנה מורכב של קבוצה שוקלל והשווה הן לשאר הקבוצות והן 

הממוצע בקרב -של מבוטחים בקופות החולים תהליכי קבלת החלטותבאל מול ממוצע המדגם. שיתוף 

קבוצת הנבדקים אשר הגדירו עצמם (. אחריהם, 0.35)סטיית תקן:  2.62 הנוהמוסלמים המשיבים 

)סטיית  2.49המשיבים היהודים עם ממוצע לאחר מכן, (, 0.19)סטיית תקן:  2.56"אחר" עם ממוצע כ

( והמשיבים הנוצרים עם ממוצע העומד על 0.27)סטיית תקן:  2.46(, הדרוזים עם ממוצע 0.11תקן: 

 נבדקיםהתשובות -(. רמת שביעות רצון המבוטחים מביצועי קופות החולים0.52)סטיית התקן:  2.43

 3.64(. אחריהם, המשיבים הדרוזים עם ממוצע 0.07)סטיית תקן:  3.65המוסלמים עמדו על ממוצע 

"אחר" עם הנבדקים אשר הגדירו עצמם כ(, 0.48)סטיית תקן:  3.61(, הנוצרים עם 0.18)סטיית תקן: 

 3.51( ולבסוף, המשיבים היהודים עמדו על ממוצע שביעות רצון של 0.37)סטיית תקן:  03.6מוצע מ

אשר הגדירו עצמם (. הערכת ביצועי הקופות הייתה גבוהה ביותר בקרב המשיבים 0.16)סטיית התקן: 

 3.41נוצרים עם ממוצע משיבים ה(. אחריהם, ה0.46)סטיית התקן:  3.43של ממוצע  עם"אחר" כ

)סטיית  3.23(, הדרוזים עם ממוצע 0.20)סטיית תקן:  3.24(, המוסלמים עם ממוצע 0.41סטיית התקן: )

-קופות החולים(. אמון המבוטחים ב0.23)סטיית התקן:  3.18( והמשיבים היהודים עם ממוצע 0.31תקן: 

 3.20צע (. אחריהם, "אחר" עם ממו0.53)סטיית התקן:  3.35המשיבים הדרוזים העידו על ממוצע 

(, הנוצרים עם ממוצע 0.50)סטיית תקן:  3.15מוסלמים עם ממוצע משיבים ה(, ה0.77)סטיית תקן: 

(. כאשר 3.05)סטיית התקן:  3.05ממוצע של  הציגו ממוצע( והמשיבים היהודים 0.20)סטיית תקן:  3.14

של ממוצע  הציגוהמשיבים הדרוזים  'אחריות המדינה בבריאות'נבדקה רמת ההסכמה של המשיבים על 
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משיבים (, 0.44)סטיית תקן:  4.05נוצרים עם ממוצע משיבים אחריהם,  ,(0.16)סטיית תקן:  4.46

( 0.20: )סטיית תקן 3.84מוסלמים עם ממוצע משיבים ה(, ה0.10)סטיית תקן:  3.99יהודים עם ממוצע 

נכונות המשיבים לשלם גם (. נבדקה 0.19)סטיית התקן:  3.56ממוצע  הציגואחר" הנבדקים שהשיבו "ו

היתה ביותר לשלם הנכונות הגבוהה  :הדבר יתרום להגדלת השוויוןש במידהמס בריאות גבוה יותר, 

עם ממוצע הדרוזים המשיבים  ,(0.90)סטיית התקן:  3.86בקרב המשיבים הנוצרים ועמדה על ממוצע 

(, יהודים 1.38)סטיית תקן:  3.29 הציגו ממוצע שלהמוסלמים המשיבים (, 0.87)סטיית תקן:  3.82 של

נכונותם לשלם "אחר" ממוצע שהגדירו עצמם כ( ולבסוף, המשיבים 1.21)סטיית תקן:  3.10עם ממוצע 

בישראל נחוצים מאד יטוחי בריאות פרטיים עמדת המשיבים לגבי כך שב (.1.4)סטיית התקן:  3היה 

משיבים האחריהם  ,(0.79ית תקן: )סטי 3.57של ממוצע  עם גבוהה ביותר בקרב המשיבים הנוצרים

 3.25של ממוצע הוצג "אחר" אלה שהגדירו עצמם כ(, בקרב 1.10)סטיית תקן:  3.27ממוצע  עםהדרוזים 

( ולבסוף, הסכמת 1.13)סטיית תקן:  2.98של ממוצע  הציגו(, המשיבים היהודים 0.5)סטיית תקן: 

(. הערכת שיוויוניות קופות החולים היתה 1)סטיית תקן:  2.86של ממוצע  עםהמשיבים המוסלמים 

(. 0.52)סטיית תקן:  3.83של ממוצע  עם "אחר" הנבדקים אשר הגדירו עצמם כבקרב ביותר גבוהה 

ממוצע  םדרוזים עמשיבים ה(, ה0.13)סטיית תקן:  3.74 של ממוצע עםהמוסלמים  המשיביםאחריהם, 

הנמוך הערכת השוויון ממוצע  .(0.21)סטיית תקן:  3.42ממוצע  עםם (, יהודי0.46)סטיית תקן:  3.55

(. הערכת הגינות קופות 0.01)סטיית תקן:  2.85של ממוצע עם בקרב המשיבים הנוצרים ביותר הוצג 

(. 0.06)סטיית תקן:  3.68של החולים היתה גבוהה ביותר בקרב המשיבים הדרוזים ועמדה על ממוצע 

מוסלמים משיבים ה(, בקרב ה0.20)סטיית תקן:  3.43 של ממוצע הציגוים הנוצר המשיביםאחריהם, 

( 0.01)סטיית תקן:  3.22 עם ממוצע של המשיבים היהודיםלאחר מכן (, 0.04)סטיית תקן:  3.30

 (.0)סטיית תקן:  3 של ממוצע עם"אחר" אשר הגדירו עצמם המשיבים אחרונים ו
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 הבדלים במשתני המחקר עפ"י דת – 16תרשים 

 

מלמדים כי למרות  המגזר היהודי לבין המגזר הערביבין להשוואת העמדות התבצעו  tמבחני 

לפיכך כלל משתני המחקר. באשר ל ן מגזרייםהבדלים בי לא נמצאוהשוני בהערכות, אשר פורט לעיל, 

 .בין שני המגזרים המחקר במשתניהבדל משמעותי  לא קיים 0.05ברמת מובהקות של ניתן לקבוע כי 

 

 בין מגזריים על פי מגדר בחינת הבדלים - 3.1.2

תהליכי קבלת ב. שיתוף , משתתפי המחקרנשים 296 -גברים ו 305 הבחינה נעשתה בקרב

נשים עם , (0.13)סטיית התקן:  2.50בקרב גברים היה ממוצע  של מבוטחים בקופות החולים: החלטות

 ממוצע עםנשים -(. רמת שביעות רצון המבוטחים מביצועי קופות החולים0.10)סטיית תקן:  2.49ממוצע 

(. הערכת ביצועי הקופות 0.15)סטיית תקן:  3.45של גברים עם ממוצע ו( 0.16)סטיית תקן:  3.58 של

 3.16גברים עם ממוצע  ,(0.23)סטיית התקן:  3.20 של ממוצע עםהייתה גבוהה יותר בקרב נשים 

 ,(0.39)סטיית תקן:  3.06 היהנשים הממוצע בקר -החולים רמת האמון בקופות (.0.21יית תקן: )סט

-(. רמת ההסכמה של המשיבים על אחריות המדינה בבריאות0.42)סטיית תקן:  3.05גברים עם ממוצע 

נות (. נכו0.09)סטיית תקן:  3.90של גברים עם ממוצע  ,(0.11)סטיית תקן:  4.06 של ממוצע עםנשים 

הביעו נכונות גברים -דבר יתרום להגדלת השוויוןבמידה שההמשיבים לשלם מס בריאות גבוה יותר, 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

 הערכת השיתוף בקבלת החלטות

 שביעות רצון מביצועים

 הערכת ביצועי הקופות

 רמת האמון בקופות

 רמת ההסכמה על אחריות המדינה בבריאות

 …אם הדבר יתרום להגדלת , נכונות לשלם מס בריאות גבוה יותר

 הסכמה כי נחוץ מאד שיהיו ביטוי בריאות פרטיים בישראל

 הערכת שוויוניות קופות החולים

 הערכת הגינות קופות החולים

 5עד  1סולם 

 חלוקה לפי דת

 ות/יהודים ות/מוסלמים ות/נוצרים ות/דרוזים ות/אחרים ממוצע מדגם
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)סטיית תקן:  3.08 הנונשים  הממוצע בקרב ,(1.28)סטיית תקן:  3.18של ממוצע גבוהה יותר, עם 

הייתה  ההסכמה-ביטוחי בריאות פרטיים בישראללגבי נחיצותם של הסכמת המשיבים נבדקה גם (. 1.16

 2.84 היה ממוצעהבקרב נשים  ,(1.16)סטיית תקן:  3.12 של ממוצע עם גבוהה יותר בקרב הגברים

 של ממוצע עםבקרב גברים יותר גבוהה  היתה(. הערכת שוויוניות קופות החולים 1.06)סטיית תקן: 

הערכת כך גם לגבי (. 0.20)סטיית תקן:  3.40 הנו ממוצעהנשים בקרב  ,(0.13)סטיית תקן:  3.50

 3.21 של ממוצע עם , נשים(0.02)סטיית תקן:  3.25הממוצע היה קרב גברים ב-הגינות קופות החולים

 (.0.03)סטיית תקן: 

כי נמצא הבדל מובהק  מלמדיםבין שתי הקבוצות להשוואת העמדות ולבחינת ההבדלים  t נימבח

: לנשים רמת שביעות רצון גבוהה יותר t=.05, p<.05בין רמת שביעות רצון של נשים לבין זו של גברים 

(M=3.58; SD=.16( מזו של גברים )M=3.45; SD=.15 מביצועי קופות החולים. באשר ליתר משתני )

  גברים לנשים.הבדלים מובהקים בין לא נמצאו  המחקר

 הבדלים במשתני המחקר עפ"י מגדר – 17תרשים 

 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
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 הערכת ביצועי הקופות

 רמת האמון בקופות

 רמת ההסכמה על אחריות המדינה בבריאות

אם הדבר יתרום להגדלת , נכונות לשלם מס בריאות גבוה יותר
 השוויון במתן שירותי בריאות לכלל האזרחים

 הסכמה כי נחוץ מאד שיהיו ביטוי בריאות פרטיים בישראל

 הערכת שוויוניות קופות החולים

 הערכת הגינות קופות החולים

 5עד  1סולם 

 חלוקה לפי מגדר

 גברים נשים ממוצע מדגם
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 מקום מגורים בין מגזריים על פי בחינת הבדלים - 3.1.3

תושבי המרכז. קבוצת  105 -תושבי הפריפריה ו 495 -קבוצות דגימה 2החלוקה לפי מיקום מכילה 

ה"פריפריה" בנייר מחקר זה כוללת את כל מי שאינם נמצאים בתחום הגס של גוש דן, תל אביב 

וצע המדגם. וירושלים. כל משתנה מורכב של קבוצה שוקלל והשווה הן לקבוצה השנייה והן אל מול ממ

השונות הגבוהה ביותר נמצאה כאשר נשאלו לגביי הערכת שיתופם בקבלת ההחלטות בקופות. תושבי 

 2.318( ואחריהם, תושבי המרכז עם ממוצע 0.129)סטיית התקן:  2.523הפריפריה השיבו בממוצע 

ז עמדו על (. כאשר נשאלו לגביי שביעות רצונם מביצועי הקופות, תושבי המרכ0.085)סטיית תקן:  

)סטיית תקן:  3.505( ואחריהם, עמדו תושבי הפריפריה עם ממוצע 0.168)סטיית תקן:  3.553ממוצע 

 3.178(. הערכת ביצועי הקופות הייתה גבוהה יותר בקרב תושבי הפריפריה ועמדה על ממוצע 0.132

טיית התקן: )ס 3.173( ואחריהם, בהפרש קטן מאד, תושבי המרכז עם ממוצע 0.211)סטיית התקן: 

)סטיית התקן:  3.065(. כשנבדקה רמת האמון בקופות, תושבי הפריפריה העידו על ממוצע 0.248

(. כאשר נבדקה רמת ההסכמה 0.431)סטיית תקן:  2.977(. אחריהם, תושבי המרכז עם ממוצע 0.392

ת תקן: )סטיי 3.968של המשיבים על אחריות המדינה בבריאות, תושבי הפריפריה עמדו על ממוצע 

(. לאחר מכן, נבדקה נכונות 0.1)סטיית תקן:  3.962(. אחריהם, תושבי המרכז עם ממוצע 0.098

המשיבים לשלם מס בריאות גבוה יותר, אם הדבר יתרום להגדלת השוויון. הנכונות לשלם הגבוהה, מבין 

יהם, נכונות (. אחר1.221)סטיית התקן:  3.226השניים, היתה בקרב תושבי המרכז ועמדה על ממוצע 

(. הסכמת המשיבים כי נחוץ מאד שיהיו ביטוחי 1.216)סטיית תקן:  3.106תושבי הפריפריה עמדה על 

בריאות פרטיים בישראל הייתה גבוהה ביותר בקרב תושבי הפריפריה, אצלם היא עמדה על ממוצע 

)סטיית  2.925(. אחריהם, ההסכמה בקרב תושבי המרכז עמדה על ממוצע 1.124)סטיית התקן:  2.99

(. הערכת שיוויוניות קופות החולים היתה הכי גבוהה בקרב תושבי המרכז ועמדה על ממוצע 1.057תקן: 

)סטיית תקן:  3.254(. אחריהם, הערכת תושבי הפריפריה עמדה על ממוצע 0.241)סטיית התקן:  3.469

פריה ועמדה על ממוצע (. הערכת הגינות קופות החולים היתה גבוהה ביותר בקרב תושבי הפרי0.013

 3.118(. אחריהם, הערכת הגינות בקרב תושבי המרכז עמדה על ממוצע 0.064)סטיית התקן:  3.254

 (.0.047)סטיית תקן: 
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 הבדלים במשתני המחקר על פי מקום מגורים – 18תרשים 

 

 

 בין מגזריים על פי גיל בחינת הבדלים - 3.1.4

כל משתנה מורכב של קבוצה שוקלל והשווה הן לקבוצה השנייה והן אל מול ממוצע המדגם. כאשר 

 2.526נשאלו לגביי הערכת שיתופם בקבלת ההחלטות בקופות, המשיבים הצעירים השיבו בממוצע 

(. כאשר 0.166)סטיית תקן:   2.278( ואחריהם, המשיבים המבוגרים עם ממוצע 0.115)סטיית התקן: 

( 0.138)סטיית תקן:  3.542ו לגביי שביעות רצונם מביצועי הקופות, הצעירים עמדו על ממוצע נשאל

(. הערכת ביצועי הקופות הייתה גבוהה 0.191)סטיית תקן:  3.250ואחריהם, עמדו המבוגרים עם ממוצע 

ים עם ( ואחריהם, המבוגר0.213)סטיית התקן:  3.204יותר בקרב המשיבים הצעירים ועמדה על ממוצע 

(. כשנבדקה רמת האמון בקופות, המשיבים הצעירים העידו על 0.269)סטיית התקן:  2.962ממוצע 

(. 0.422)סטיית תקן:  2.786(. אחריהם, המבוגרים עם ממוצע 0.399)סטיית התקן:  3.079ממוצע 

על כאשר נבדקה רמת ההסכמה של המשיבים על אחריות המדינה בבריאות, המשיבים המבוגרים עמדו 

(. השונות 0.105)סטיית תקן:  3.955(. אחריהם, הצעירים עם ממוצע 0.088)סטיית תקן:  4.068ממוצע 
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הגבוהה ביותר נמצאה כאשר נבדקה נכונות המשיבים לשלם מס בריאות גבוה יותר, אם הדבר יתרום 

מדה על להגדלת השוויון. הנכונות לשלם הגבוהה, מבין השניים, היתה בקרב המשיבים הצעירים וע

(. 1.182)סטיית תקן:  2.6(. אחריהם, נכונות המבוגרים עמדה על 1.195)סטיית התקן:  3.2ממוצע 

הסכמת המשיבים כי נחוץ מאד שיהיו ביטוחי בריאות פרטיים בישראל הייתה גבוהה ביותר בקרב 

מה (. אחריהם, ההסכ1.115)סטיית התקן:  2.996המשיבים הצעירים, אצלם היא עמדה על ממוצע 

(. הערכת שיוויוניות קופות החולים היתה 1.031)סטיית תקן:  2.767בקרב המבוגרים עמדה על ממוצע 

(. אחריהם, הערכת 0.152)סטיית התקן:  3.471הכי גבוהה בקרב המשיבים הצעירים ועמדה על ממוצע 

תה גבוהה (. הערכת הגינות קופות החולים הי0.340)סטיית תקן:  3.220המבוגרים עמדה על ממוצע 

(. אחריהם, הערכת 0.009)סטיית התקן:  3.239יותר בקרב המשיבים הצעירים ועמדה על ממוצע 

 (.0.024)סטיית תקן:  3.183הגינות בקרב תושבי המשיבים המבוגרים על ממוצע 

 הבדלים במשתני המחקר על פי גיל  – 19תרשים 
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בנייר זה הוגדרו  מבוגרים. 60 -ו צעירים 549 -גימהקבוצות ד 2החלוקה לפי גילאים מכילה 

ומעלה. יש לציין כי כאשר נבדקה תדירות הביקורים בקרב שתי הקבוצות, נמצאה  55כמבוטחים מגיל 

 תדירות גבוהה יותר בקבוצת המבוגרים. 

 

 הבדלים במשתנה המחקר 'כמות ביקורים בקופ"ח בשנה האחרונה' על פי גיל  – 20תרשים 
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 סיכום

עיקר . 2015לגבי מערכת הבריאות בישראל בשנת הישראלי את עמדות הציבור בחן מחקר זה 

אמון המבוטחים , את רמת שביעות רצון המבוטחים מביצועי קופות החוליםהבדיקה ביקש לבחון את 

הערכת את ושל מבוטחים בקופות החולים  שיתוף תהליכי קבלת החלטותקופות החולים, את סוגיית ב

 אף התייחס, המחקר יתר על כן .כפי שהוא מצטייר בעיני הציבור קופות החוליםצועים של ביאיכות 

אחריות , כגון נוספים, ביניהם שאלות רחבות יותר הנוגעות למערכת הבריאות בישראל למספר נושאים

כלפי הערכת רמת השוויון והאתיקה של מספקי שירותי הבריאות, , בריאותתחום הבלאזרחיה המדינה 

. ניתוחנו הם וכן עמדות של הציבור הישראלי לגבי רפואה שחורה במערכת הבריאות הציבוריתמבוטחי

המייצרים תמונת מצב עדכנית אודות על דיווחים של מדגם מקרב אזרחי ישראל הבוגרים  מתבסס

 שירותי הבריאות בישראל. בחינה זו נעשתה הן לגבי כלל המשיבים, כמקשה אחת, והן תוך פילוח לפי

 השתייכות לקופות החולים השונות. 

הערכת הציבור את רמת הביצועים של קופות החולים בישראל ממצאינו מלמדים כי באופן כללי, 

גם רמת האמון של הציבור בקופות החולים הנה בינונית בלבד וכך גם רמת  ,הנה בינונית. בדומה

ת החלטות זכתה להערכה נמוכה. שביעות הרצון. רמת השיתוף והמעורבות של הציבור בתהליכי קבל

בחלק מההיבטים  ות הציבור בין חברי קופות החולים השונותששונות בתפי , קיימתבאשר לעמדות אלה

הציבור תופש את המדינה אחד הממצאים החשובים שראוי להדגיש הוא כי . כמפורט בגוף הנייר

כפי הראנו, אזרחים. עם זאת, ספקת שירותי בריאות ועל הבטחת השוויון בנושא בין העל אכאחראית 

 לם על כך.קיים פער בין עמדות אלה, באשר לתפקידה של המדינה, לבין נכונותו לש

אתגרים לא מעטים. קיומה של  מוללצד הצלחות מרשימות, מערכת הבריאות בישראל ניצבת גם 

 יםה, מציבחיובית של חלק מהאזרחים כלפי התופעה יהםרפואה שחורה בישראל, ולא פחות מכך עמדות

שיצביעו על חצי כאלה שיהיו אף פני מקבלי ההחלטות אתגר מורכב שיש להתייחס אליו בכובד ראש. ל

הרופאים, האחיות ואנשי המשק והמנהלה לא יחול שינוי לרעה; אכן,  הכוס המלאה, אין ערובה שבעתיד

ועדיין מציגים תוצאות  ,במערכת הבריאות עושים עבודה חשובה וקשה תחת אילוצים תקציביים לא קלים

, לא מן הנמנע טוב במגוון של מדדיםגם אם כרגע מצבה של מערכת הבריאות  . עם זאת,מרשימות

התפתחויות החשובות מודעות ל. יהישפיעו לרעה עלבעתיד שהמגמות הקיימות ייתנו את אותותיהן ו

מערכת למחוץ מקבלי החלטות אחרים על ולחץ על פוליטיקאים ו המתרחשות במערכת הבריאות

יבחנו את ימשיכו לבחון . מחקרי המשך שנערוך חשוב לשיפורהלהיות צעד  ובתוכה עשוייםהבריאות 

ספקי שירותי הבריאות  וגם את אלו של –של צרכני שירותי בריאות בישראל התנהגותם את עמדותיהם ו

 .ומחוצה לה ומקבלי ההחלטות בתוך מערכת הבריאות הישראלית
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