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תקציר

הקופות בין חברים של למעבר הביאה קופותהחולים בין האחרונות בשנים המואצת התחרות
היה ישראל תושבי לכל שלא תחושה היתה זאת עם הקופות. בין המבוטחים בהתפלגות ולשינויים
כגון מסוימות, אוכלוסייה קבוצות לדחות שנטו קופות ושהיו המבטחת הקופה בבחירת חופש
על הקופות, בין המעבר היקף על מידע לספק שיכלו נתונים מאוד מעט היו ואולם, קשישים.
והאם לדחייה הסיבות על הקופות, עלידי מבוטחים דחיית היקף על לכך, הסיבות ועל העוברים

השירות. ולאיכות לפרמיות הנוגע בכל השונות קופותהחולים בין השוואה עורכים הצרכנים

את לכמת במטרה ארצי סקר "דחף", חברת באמצעות ברוקדייל, ג'וינטמכון ביצע 1993 בקיץ
מממצאי .18 גיל שמעל היהודית מהאוכלוסייה שנדגמו אנשים 1,200 רואיינו בסקר הללו. המגמות
הואצה זו מגמה לאחרת. אחת מקופתחולים איפעם עברו המרואיינים 23מבין 9S כי עולה המחקר
יותר גבוהה קופה לעבור הנטייה קופותהחולים. בין 590 עברו האחרונה ובשנה האחרונות, בשנים
קבוצות של ריכוז ליצור העשוי דבר  הגדולים וביישובים יותר המשכילים אצל הצעירים, אצל

מסוימות. בקופות חלשות

מאוחדת בקופתחולים כחמישית מכבי, בקופתחולים כיום חברים העוברים ממחצית למעלה
עלידי כלל, בדרך מונעים, קופה העוברים לאומית. ובקופתחולים כללית בקופתחולים וכעשירית
מחירים משווים מהאוכלוסייה כשליש אמנם, השירות. ובאיכות הטיפול באיכות הקשורים שיקולים
על רבות משפיע אינו זה מידע הנראה, כפי אך, ומקרובים), מחברים מידע סמך על (בעיקר
לקופת העוברים הקופות. בתעריפי משמעותיים הבדלים שאין מפני אולי  הקופות בין המעברים
לקופתחולים העוברים זאת; לעשות חייבם העבודה שמקום בגלל בעיקר זאת עשו כללית חולים
הרופאים". של הגבוהה "מקצועיותם ובשל קודמת" בקופה שלילי "ניסיון בשל בעיקר עברו מכבי

קופותהחולים מבוטחי בקרב בולטת זו ותופעה מחירים משווים מהמרואיינים לשליש קרוב
קרוב  האיכות לגבי משפחה. ובני חברים הוא המחירים לגבי העיקרי המידע מקור הקטנות.
בקופתחולים יותר, טובה קופתחולים שישנה סבורים הכללית קופתהחולים ממבוטחי למחצית
קופת ובמיוחד הקופות, כל האחרונה שבתקופה לציין יש זה, בהקשר AJc רק כך סבורים מכבי
לידי באו טרם אלו ששיפורים ייתכן השירות. איכות בשיפור רבים מאמצים השקיעו כללית, חולים

.1993 באמצע שבוצע הסקר בממצאי ביטוי

יש הנדחים של זה לשיעור פנו. אליה קופתהחולים עלידי שנדחו דיווחו מהמרואיינים %4d
להערכת לדחייה, העיקריות הסיבות לדחייה. מחשש לפנות הנמנעים S7c את גם להוסיף
מבין ש970 יצוין בן/בתהזוג. של או המבוטח של הבריאותי והמצב הגיל הן המרואיינים,

נדחו. האחרונות, השנים בחמש כלשהי לקופתחולים להצטרף שניסו המרואיינים

תחושה ישנה חלקם אצל קופה. לעבור אפשרות להם שיש חשים המרואיינים כל שלא עולה מהסקר
שמנסים מאלו ניכר אחוז דוחות מהקופות חלק בנוסף, אחת. קופה רק קיימת מגוריהם שבאזור



לקופות לעבור מנסים לא אפילו נוספים שתושבים לכך גורמת זו ותופעה לשורותיהן, להצטרף
להצטרף עובדיהם את שחייבו העבודה מקומות היא חופשהבחירה על מגבלהשלישית אלה. חולים

כלל. בדרך שנטען מכפי קטנים היו זו תופעה ממדי אך כללית, לקופתחולים

הקופות את ומחייב כרצונו לקופתחולים לעבור אחד לכל זכות מעניק ממלכתי בריאות ביטוח חוק
בסיסי סל בעבור הקופות לכל בריאות) (מס אחידה פרמיה נקבעת החוק לפי תנאי. ללא לקבלו
יגביר הדבר המבוטחים. בגיל המתחשבת קפיטציה נוסחת לפי הקופות בין יחולקו התקבולים וכל
מצבה את ישפר וכן דליהאמצעים, ואת המבוגרים אוכלוסיית את לבטח הקופות תמריצי את
להפחית אחד, מצד עשויים, אלו שינויים שלה. התחרות יכולת ואת כללית קופתחולים של הכלכלי
זאת שבכל לאלו יותר קל מעבר לאפשר שני, ומצד קופה, לעבור מהצרכנים חלק של העניין את
עוצמת ולקופותהחוליםבהערכת הבריאות למשרד לסייע עשויים המחקר ממצאי זאת. לעשות ירצו
עלמנת במחקר שנבדקו המשתנים אחר ולעקוב להמשיך צורך יש אולם וכיווניהן, הללו ההשפעות

החוק. של בפועל ההשפעות את לבחון



תודות

ביצוע על ברוקדייל מג'וינטמכון אוטנשטיין ולנעמי הסקר ביצוע על "דחף" לחברת להודות ברצוננו
חיים פלץ, חיים בןנון, גבי המחקר: של ההיגוי ועדת לחברי מודים אנו הסטטיסטיים. העיבודים
גרוס לרויטל ווד, לפרנסיס חביב, לג'ק גלזר, ליעקב תודות כמוכן, חיניץ. ודוד אדר, צבי פקטור,

המועילות. ההערות על יובל ולדן

על אלון לבלהה ובהערות, בעצות העבודה במהלך סייעו אשר המכון צוות חברי לכל מודים אנו
בהדפסה. שסייעה שיזגל ולאילנה העריכה
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רקע .1

שאנשים כללית תחושה היתה האחרונות בשנים קופותהחולים בין המואצת התחרות בעקבות
לקופות כללית מקופתחולים (ובעיקר לאחרת אחת מקופתחולים עוברים מבעבר יותר רבים

הקופה את לבחור חופש יש ישראל תושבי לכל שלא תחושה היתה זאת עם הקטנות). החולים
קשישים. כגון מסוימות, אוכלוסייה קבוצות לדחות שנטו קופות ושהיו המבטחת

את ולכמת לאשש שיכולים נתונים מאוד מעט היו כאן, מובאים שממצאיו הסקר ביצוע לפני
קופות אלו קופה, עברו אנשים כמה כגון מרכזיות שאלות לגבי נתונים היו לא הללו. התחושות
מקופתחולים שעברו מבוטחים אותם של הדמוגרפיים המאפיינים ומהם עברו, ולאן עזבו חולים
מאפייניהם הקופות, עלידי שנדחו האנשים מספר על כמותי מידע היה לא כמוכן, לאחרת. אחת
לקופתחולים המבוטחים להשתייכות הסיבות לגבי בהירות חוסר היה ולבסוף, לדחיות. והסיבות
בתחרות הפרמיה) (גובה מחיר של התפקיד לגבי וכן הקופות בין למעבר הסיבות לגבי אחרת, או זו

הקופות. בין

ממלכתי בריאות ביטוח חוק חקיקת לאור תוקף משנה קיבל הללו הנושאים אחר לעקוב הצורך
בחירה ולאפשר הבריאות, במערכת שוויוניות יותר להכניס נועד החוק .1994 ביוני בכנסת שהועבר
אליהן. הפונים כל את לקבל קופותהחולים את מחייב החוק קופותהחולים. בין ומעבר חופשית
סלקציה מפעילות מקופותהחולים שכמה החשש היה לחקיקה שהביאו העיקרים המניעים בין

המבוטחים. של הבחירה חופש את המגביל דבר אליהן, הפונים בקבלת

את להרחיב במטרה ארצי סקר "דחף", מכון באמצעות ברוקדייל, ג'וינטמכון ביצע 1993 בקיץ
מתוך שנדגמו ומעלה 18 גילאי אנשים 1,172 רואיינו הסקר במסגרת הללו. הנושאים לגבי הידע
לייצג, אמור שהוא לאוכלוסייה בהשוואה הקיבוצים).1 תושבי (להוציא בארץ היהודית האוכלוסייה
בעיית על להתגבר במטרה נשים. יותר וכולל יותר גבוהה השכלה בעל הוא צעיר, מעט הוא המדגם
בתקופת היהודית באוכלוסייה והמין הגיל התפלגות לפי הנתונים שוקללו המדגם, של הייצוג
זה מסקר מידע לכך, בנוסף החוק. בתכנון שעסקו שונים לפורומים הועברו הסקר נתוני המחקר.

השפעתו. אחר ולמעקב החוק ליישום לתרום עשוי

והצפון, (חיפה גיאוגרפי אזור (1) קריטריונים: שני לפי לשכבות המדינה חולקה המדגם קביעת לצורך 1

יישוב לצורות (החלוקה יישוב צורת (2) והדרום). שבע באר והסביבה, ירושלים והמרכז, אביב תל
הוא במדגם שכבה כל של משקלה לסטטיסטיקה). המרכזית הלשכה של החלוקה לפי נקבעה
נדגמו שכבה מכל הבא: באופן נעשתה המדגם הוצאת באוכלוסייה. למשקלה מתאימה בפרופורציה
באורח נדגמו משנה אזור כל ובתוך הקלפי, אזורי פי על משנה, לאזורי חולק יישוב כל יישובים,
נדגמו הדירות ובתוך שיטתית דגימה לפי דירות נדגמו הללו, מהרחובות אחד בכל רחובות. מקרי

שיטה. אותה לפי מרואיינים

1



ממצאים .2

לקופתחולים השת"כות 2.1
£209 כללית, בקופתחולים 63מבוטחים ?£ היתה: הסקר נתוני עלפי קופותהחולים בין החלוקה
מבוטחים אינם ו£49 מאוחדת, בקופתחולים £79 לאומית, בקופתחולים 6X מכבי, בקופתחולים

קופה1. באף

המבוטחים מסך (באחוזים דמוגרפיות ותכונות קופתחולים לפי המבוטחים, התפלגות :1 לוח
בקופה)

סה"כ קופתחולים
לא מבוטחים)(כולל מאוחדת לאומית מכבי כללית

1,169 81 73 228 738 (ב900ר'ם) 0היכ
100 100 100 100 100 (באחוזים) 0חכ

32 50 43 41 23 3018
37 39 36 40 38 5031
17 8 10 13 21 6551
14 3 11 6 18 +66

51 61 43 47 53 נשים
49 39 57 54 47 גברים

ל'מוד שטת
10 2 11 4 13 8 עד
53 41 57 43 56 128
37 57 32 53 31 +13

לידה יבשת
20 18 14 11 24 אסיהאפריקה
25 19 25 27 26 אתפהאמריקה
55 63 61 62 50 ישראל

(נפשות) משפרות גודל
30 25 29 25 33 21
55 59 54 66 50 53
15 16 17 9 17 +6

תעסוקה
57 68 55 65 55 עובדים
43 32 45 35 45 עובדים לא

המרואיין) הערכת (לפי הכנסה רמת
37 26 43 34 37 לממוצע מתחת
32 38 33 28 32 בממוצע
31 36 24 38 31 לממוצע מעל

יישוב גודל
54 67 57 70 49 גדול
12 26 18 8 11 בינוני
34 7 25 22 40 קטן

המרכזית הלשכה עלידי שנערך בריאות בשירותי שימושים סקר של לממצאים דומה זו התפלגות 1

בקופת >$ר\ כללית, בקופתחולים 6296) הגילים מכל יהודים בקרב 1993 בתחילת לסטטיסטיקה
כלל). מבוטחים אינם ו£49 מאוחדת בקופתחולים $8< לאומית, בקופתחולים £99 מכבי, חולים
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בחברים מתאפיינות ולאומית כללית קופותרוולים ומאוחדת, מכבי לקופותהחולים בהשוואה
קטנים. ביישובים והמתגוררים נמוכה השכלה בעלי יותר, מבוגרים

בקופתהחולים לחברותם העיקרית כסיבה נמוכות" "פרמיות ציינו המרואיינים מכלל מ296 פחות
,(2 (לוח לקופה להצטרפותם הסיבה מהי יודעים שאינם ענו אחוזים ושלושה עשרים הנוכחית.
,(£269) בקופה" חברים היו המרואיין "הורי היו: כללית בקופתחולים לחברות העיקריות הסיבות
הסיבות .(996) מחייב" העבודה ו"מקום (2490) באזור" הבלעדית הקופה היא כללית "קופתחולים
"האפשרות 2.070£) הרופאים" "מקצועיות היו: מכבי קופתחולים חברי בקרב לחברות העיקריות
.(796) בקלות" הפניות להשיג ו"האפשרות (1196) מכרים" "המלצות ,(1996) הרופא" את לבחור
יש ולכן קטן מרואיינים מספר על מתבססים והמאוחדת הלאומית קופותהחולים לגבי הנתונים

בזהירות. אליהם להתייחס

בקופה) המבוטחים מסך (באחוזים נוכחית קופה לפי לקופה, להשתייכות סיבות :2 לוח

קופתחולים
סה"כ מאוחדת לאומית מכבי כללית

100 100 100 100 100 0הכ
16 4 2  24 באזור אחרת קופה אין
20 11 16 6 26 מבוטחים ההורים
10 12 10 20 5 הרופאים מקצועיות
6 16 5 19 1 רופא לבחור האפשרות
6529 עבודה מקום
7 21 24 11 2 מכרים המלצות
2 1 2 71 מקצועי לייעוץ הפניה לקבל קל
2 31 71 לטיפול סבירה המתנה
2331 נמוכה פרמיה
6 6 12 8 4 אחרת סיבה
23 18 25 17 26 ידוע לא

חשובים גורמים הם לקופתהחולים ההורים והשתייכות המגורים שאזור כן, אם לראות, ניתן
בהעדפות המתבטאים האיכות לשיקולי גם משמעותי תפקיד יש לקופה. ההשתייכות בקביעת
עבודה שלמקום וכנראה שולית, השפעה יש למחיר הבחירה. ולחופש הרופאים למקצועיות הנוגעות

לעיתים. שנטען ממה השפעה פחות יש

היישובים בין ביותר הבולט ההבדל בקופה. לחברות לסיבות היישוב גודל שבין הקשר נבדק 3 בלוח
בייחוד צוינה זו סיבה באזור. אחרת קופתחולים שאין הסיבה הוזכרה שבה בתדירות הוא
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סיבה כאמור, הבינוניים. ביישובים ו^15 הגדולים ביישובים £79 לעומת ,309s  הקטנים ביישובים
2096  בקופה מבוטחים המרואיין שהורי העובדה היא בקופתחולים לחברות נוספת עיקרית
ציינו הקטנים, ביישובים ו6ל23 בינוני בגודל היישובים מתושבי 118 הגדולים, היישובים מתושבי
ביישובים יותר עיקרית כסיבה צוינה הרופאים" "מקצועיות הנוכחית. בקופה לחברותם כסיבה זאת
בולטת מכרים" של "המלצות הסיבה .(496) לבינוניים בהשוואה ,(1070) והגדולים (1170) הקטנים

לקופתחולים. להשתייכות מרכזית כסיבה הבינוניים ביישובים

(אחוזים) יישוב גודל לפי לקופתחולים, להשתייכות סיבות :3 לוח
אין

המלצות אפשרות קופה
לא סיבה של לבחור רופאים ההורים אחרת
יודע אחרת מכרים רופא מקצועיים מבוטחים באזור סה"כ

יישובים
29 20 6 8 10 20 7 100 גדולים

יישובים
14 23 22 11 4 11 15 100 בינוניים

יישובים
13 17 4 2 11 23 30 100 קטנים

קופותחולים בין מעבר 2.2
חברים שהם מזו שונה בקופתחולים פעם חברים שהיו ציינו מהמרואיינים אחוזים ושלושה עשרים
קופה שעברו ציינו וכ^5 האחרונות, השנים בחמש קופתחולים שעברו ציינו £ל12 מתוכם, כיום. בה
האחרונות בשנים הואץ הקופות בין המעבר שקצב מסתמן שהתקבלו מהנתונים שחלפה. בשנה

.(1 תרשים (ראה

השיעורים כאשר הגיל, עם יורד לאחרת אחת מקופתחולים העוברים שיעור האחרונה, בשנה
בשנה קופה עבר לא 60 לגיל מעל מרואיין אף .3022 גילאי מרואיינים בקרב היו ביותר הגבוהים

האחרונה.

השנים ובחמש איפעם לאחרת אחת מקופתחולים שעברו אלה של שיעורם על נתונים מציג 4 לוח
יותר העניות הקבוצות בקרב גם אך ההכנסה, רמת עם מעט עולה העוברים שיעור האחרונות.
מעל הכנסותיהם את שדירגו מהמרואיינים 25X נפוצה: די קופותהחולים בין המעבר תופעת
לאחרת. אחת מקופתחולים עברו לממוצע מתחת הכנסותיהם את שדירגו מאלו ו£199 לממוצע
ההכנסה שרמת צעירים, וזוגות סטודנטים של מבוטל לא מספר כוללת השנייה שהקבוצה ייתכן
מקופתחולים העוברים שיעור הקבוע. הסוציוכלכלי מעמדם את מבטאת אינה שלהם העכשווית

עובדים. ללא בהשוואה העובדים, בקרב יותר גבוה לאחרת אחת
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נבחרים משתנים לפי קופתחולים, העוברים אחוז : 4 לוח
אחרונות שנים ב5 עברו איפעם עברו

12 22 סה"כ
נוכחית קופתחול'ם

1 5 כללית
34 56 מכבי
15 43 לאומית
44 64 מאוחדת

גיל
20 26 3022
12 27 5031
1 11 +51

ליסוד שנות
9 \^;; 1g ", ■ י 12 עד
16 י  * ""■ . 28 \ : .. .," ■ י . 12 מעל

תעסוקת
י 14 26 עובדים

8 15 עובדים לא

הכנסה רמת
11 19 לממוצע מתחת
12 21 בממוצע
12 25 לממוצע מעל

יישוב גודל
14 28 גדול
12 21 בינוני
8 13 קטן

בריאותי מצב
4 11 מחלות היו
13 24 מחלות אין

5



קופתחויים, שעברו המרואיינים אחוז :1 תרשים
המעבר מאז שעבר הזמן משר יפי

14 1 ו

10  HH

2 _ ^B MM ^2 ^2 .^

05 610 1115 1620 2125 2630 +31

(בשנים) מקופתוחיים המעבר מאז שעבר הזמן משר

קופחחולים עברו לוו םהסרואיי!'!] 77>* הערה:

אחרת לקופתחולים המעבר להסבר לוגיסטית) (רגרסיה רבמשתני ניתוח :5 לוח
השנים בחמש עברו

האחרונות איפעם עברו
בסיס 1 Iצולב יחס מקדם צולב יחס מקדם

(51+) גיל 16.6 (*)2.810 2.4 (*)0.868 (3018) גיל
(51+) גיל 7.0 (*)1.953 2.2 (*)0.767 (5031) גיל
קטן יישוב 2.8 (*)1.028 4.1 (*)1.407 גדול יישוב
קטן יישוב 1.9 0.943 3.0 (*)1.100 בינוני יישוב

לימוד שנות 8 עד 1.7 (*)0.650 1.4 0.309 לימוד שנות 8 מעל
עובדים לא 1.5 0.434 1.5 (*)0.384 עובדים

נמוכה הכנסה 1.4 0.330 1.0 0.006 גבוהה הכנסה
נמוכה הכנסה 1.3 0.265 1.0 0.039 בינונית הכנסה

חו"ל ילידי 1.1 0.090 1.5 0.421 הארץ ילידי
בעבר מחלות היו 1.3 0.275 1.4 0.353 בריאים

£59 של ברמה מובהק מקדם (*)
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עברו מהמבוטחים ל3096 קרוב הגדולים; ביישובים יותר נפוץ תהליך הינה קופתחולים החלפת
£89) 1370 עברו הקטנים שביישובים בעוד האחרונות) השנים בחמש עברו 15700) קופתחולים
יותר רבות למעבר שהאפשרויות היא לכך שהסיבה ייתכן האחרונות). השנים בחמש מתוכם

לקטנים. בהשוואה הגדולים ביישובים

כפונקציה לאחרת אחת מקופתחולים המעבר את המבטאות רגרסיות שתי אומדני מוצגים 5 בלוח
מקופתחולים איפעם שעברו המרואיינים לכלל מתייחסת הראשונה סוציוכלכליות. תכונות של
עוברים), (כ130 האחרונות השנים בחמש בעוברים מתמקדת והשנייה עוברים) (כ250 לאחרת אחת
חזקה השפעה יש שלגיל מראה הניתוח במידתמה. במערכת הדינמיקה השתנתה שבמהלכן
שבחמש עולה 5 מלוח האחרונות. השנים בחמש העוברים בקרב במיוחד בולטת והתופעה במיוחד,
51 לגילאי בהשוואה 17 פי הוא 3018 בגילאי קופותהחולים בין לעבור הסיכוי האחרונות השנים
ככל יותר שכיחה פעולה הוא קופותהחולים בין מעבר .(OddsRatio  הצולב היחס (טור ויותר
המעבר בין מובהק קשר נמצא לא ומעלה. עלתיכונית השכלה בעלי ואצל יותר גדול שהיישוב

ההכנסה. לרמת

£ל5 רק הקטנות. קופותהחולים חברי את בעיקר מאפיין אחרת בקופתחולים קודם ניסיון
השיעור אחרת. בקופה איפעם חברים היו כללית בקופתחולים כיום הרשומים מהמרואיינים
£579 הוא השיעור ולאומית מכבי בקופותהחולים ואילו ,66X הוא מאוחדת בקופתחולים המקביל

.(2 (תרשים בהתאמה ו4370

קופות בין העוברים כל סך מתחלק כיצד ולבדוק אחרת, מזווית הנתונים על להסתכל גם אפשר
בקופת כיום חברים קופותהחולים, בין איפעם שעברו המרואיינים ממחצית יותר כיום. החולים
הכללית בקופותהחולים חברים מהם $16. ורק מאוחדת, בקופתחולים חברים 2x70 מכבי, חולים

והלאומית.

זאת" מחייב העבודה "מקום היו כללית לקופתחולים שעברו אלו בקרב למעבר העיקריות הסיבות
מרואייניםשעברו בקרב .(£129) הקודמת" בקופה שלילי "ניסיון ,(£139) הרופאים" "מקצועיות ,(2970)

,(3170) הקודמת" בקופה שלילי "ניסיון היו למעבר העיקריות הסיבות מכבי, לקופתחולים
.(£119) הרופא" את לבחור ו"האפשרות (1170) מכרים" "המלצות ,(1870) הרופאים" "מקצועיות
מכבי, לקופתחולים או כללית לקופתחולים שעברו המרואיינים מבין ארבעה עד אחוזים כשלושה
בקופותחולים קופותהחולים. בין למעבר העיקרית כסיבה נמוכות" "פרמיות הסיבה את ציינו
כלומר, מכרים". ו"המלצות בעבר" שלילי "ניסיון הן למעבר העיקריות הסיבות ולאומית מאוחדת
לכל העוברים בקרב חשובים גורמים הינם המקורית בקופתהחולים שלילי וניסיון איכות שיקולי

.(6 (לוח זניחים הינם מחיר שיקולי זאת ולעומת מהקופות, אחת
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קופתחויים בכי החברים אחוז :2 תרשים
אחרת בקופה בעבר חברים שהיו

80 1 
66

60  57 ^^^
^^^ 43 @מנ

40 |^^ 1 1 1^₪
20  ^^^ ^^H ^^H ^^J

בילית מכבי ראשית מאוחדת סה"כ

ו ב _.. ■1

שעברו המבוטחים מסך (אחוזים נוכחית קופה לפי קופותהחולים, בין למעבר סיבות :6 לוח
לקופתהחולים)

קופתחולים
סה"כ מאוחדת לאומית מכבי כללית
267 62 34 133 43 (במספרים) 0היכ

100 100 100 100 100 (באחוזים) 0ה'כ

29 28 43 31 12 בעבר שלילי ניסיון
16 29 25 11 5 מכרים המלצות
14 8 5 18 13 מקצועיים רופאים
9 11 3 11  רופא לבחור האפשרות
6 5  1 29 עבודה מקום
5 5 7 2 לטיפול סבירה המתנה
3 2  5  הפניה לקבל קל
3 2 3 3 4 נמוכה פרמיה
15 15 16 13 35 ידוע ולא אחר
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קופותהחולים עלידי דחייה 2.3
ונדחו. כלשהי לקופתחולים להצטרף איפעם ניסו שהם דיווחו המרואיינים מכלל אחוז כארבעה
קופתהחולים עלידי 1170 מכבי, קופתחולים עלידי נדחו הנדחים מבין אחוזים ושלושה שבעים
מבין אחוזים תשעה מאוחדת. קופתחולים עלידי ו£79 לאומית קופתחולים עלידי 970 הכללית,
לפי לדחייה, העיקריות הסיבות נדחו. האחרונות, השנים בחמש לקופה להצטרף שניסו המרואיינים
המרואיין של מבוגר וגיל (3496) בן/בתהזוג של או המרואיין של בריאותי מצב היו: הנדחים דיווח
סיבות ציינו והיתר הדחייה סיבת את ידעו לא אחוזים חמישהעשר .(2570) בן/בתהזוג של או
בגורמים קשורות המבוטחים, עלידי הנתפסות לדחייה שהסיבות היא הדבר משמעות אחרות.
בקופת ממלכתי. בריאות ביטוח חוק שלפני בעידן הקופות רווחיות על לרעה להשפיע היו שעשויים
קופתחולים לעומת אליה, מהפונים 1096 מעל  ביותר הגבוה הוא הנדחים אחוז מכבי חולים

בלבד. לכ170 הגיע הדחיות אחוז בה כללית,

עלידי בפועל נדחו מהמרואיינים 470 ש מהממצא להשתמע שעלול ממה יותר חריפה הדחיות בעיית
כלשהי לקופה להצטרף בקשה מהגשת שנמנעו ציינו מהמרואיינים נוספים אחוזים שמונה הקופות.
לעבור רצו הם אליה שקופתהחולים ציינו מתוכם המכריע הרוב עלידה. יתקבלו שלא חששו כי

מכבי. קופתחולים היא

הצרכן של והבחירה החיפוש בתהליכי והאיכות המחיר של מקומם 2.4
של השיעור כאשר אחת פעם לפחות הקופות בין מחירים השוו שהם דיווחו מהמרואיינים כ70ד2

609&0 .(7 (לוח ומכבי המאוחדת קופותהחולים חברי בקרב ביותר הגבוה היה מחירים" "משווי
קיבלו 30?S ואילו שלהם, המידע כמקור משפחה בבני או בחברים השתמשו מחירים שהשוו מאלו

הטלפון). באמצעות ו^11 בכתב (6ל19 מהקופות מידע

בקופה) המבוטחים סך (מתוך קופתחולים לפי מחירים, המשווים אחוז :7 לוח
מחירים המשווים אחוז קופתחולים

27 0הכ

24 כללית
34 מכבי
27 לאומית
42 מאוחדת

שקיימת סבורים 2370 השונות, קופותהחולים מחירי בין שהשוו מכבי קופתחולים חברי כלל מתוך
אינם הם זאת למרות מדוע כשנשאלו כללית. קופתחולים כלל בדרך  יותר זולה קופתחולים
בקופתחולים הטיפול שאיכות היתה שהוזכרה העיקרית הסיבה כללית, לקופתחולים עוברים

פחות. טובה כללית
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בדרך  יותר זולה קופה שקיימת סברו 137" מחירים, שהשוו כללית קופתחולים חברי אותם מתוך
עלידי יתקבלו שלא החשש היו עברו לא שהם לכך העיקריות הסיבות מכבי. קופתחולים כלל

באזור. קיימת אינה זו ושקופתחולים מכבי, קופתחולים

מקופתהחולים יותר גבוהה איכות בעלת קופה שקיימת סברו מכבי קופתחולים מחברי 470 רק
שבתקופה לציין יש זה, בהקשר כך. שסברו כללית קופתחולים חברי מבין 3770 לעומת שלהם,
השירות. איכות בשיפור רבים מאמצים השקיעו כללית, קופתחולים ובמיוחד הקופות, כל האחרונה

.1993 באמצע שבוצע הסקר בממצאי ביטוי לידי באים אינם אלו ששיפורים ייתכן

גם  גבוהה איכות בעלת חלופית קופתחולים שקיימת שדיווחו כללית קופתחולים לחברי באשר
שלא חשש היו קופתחולים לאותה עוברים אינם זאת בכל שהם לכך העיקריות הסיבות כאן
הפרמיות את ציינו אחוזים שבעה באזור. קיימת אינה קופה ושאותה זו לקופתחולים יתקבלו

עוברים. אינם שהם כסיבה הגבוהות

0יכום 2.5
אחת מקופתחולים העוברת היהודית האוכלוסייה באחוז דרמטית עלייה חלה האחרונות בשנים
חלק קופותהחולים. בין לעבור אפשרות להם שיש חשים המרואיינים כל לא זאת, עם יחד לאחרת.
מהקופות חלק בנוסף, מגוריהם. באזור אחת קופתחולים רק שקיימת מדווחים מהאוכלוסייה
לכך גורמת הזאת והתופעה לשורותיהן, להצטרף המנסים אלו של מבוטל לא אחוז דוחות
חופש על שלישית מגבלה קופותחולים. לאותן לעבור מנסים אינם אפילו נוספים שתושבים
ממדי אך כללית, לקופתחולים להצטרף עובדיהם את שמחייבים עבודה מקומות היא הבחירה

כלל. בדרך שנטען ממה קטנים זו תופעה

דבר גדולים, ביישובים הגרים ובקרב ומשכילים צעירים בקרב יותר נפוצה קופה לעבור הנטייה
כלל, בדרך מונעים, קופה העוברים מקופותהחולים. בחלק חלשות קבוצות של ריכוז ליצור העשוי
מהאוכלוסייה לשליש קרוב אמנם השירות. ובאיכות הטיפול באיכות הקשורים שיקולים עלידי
רבות משפיע אינו כנראה, זה, מידע אך ומקרובים), מחברים מידע סמך על (בעיקר מחירים משווים

הקופות. בתעריפי משמעותיים הבדלים שאין מפני אולי הקופות בין המעברים על

הקופות. בין אינטנסיבית תחרות שקיימת הרווחת התחושה את מאששים הממצאים כללי, באופן
יכלו התושבים כל לא בריאות, ביטוח לחוק שקדם בעידן הבחירה חופש על המגבלות בגלל אך

התחרות. של מיתרונותיה ליהנות
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המשתנים על להשפיע בריאות ב'סוח חוק עשוי כיצד  לעתיד השלכות .3
במחקר שנבדקו

השינויים הבריאות. רביםבמערכת לכת מרחיקי לשינויים להביא עשוי ממלכתי בריאות ביטוח חוק
הינם: הנוכחי במחקר שנבדקו לסוגיות הרלוונטיים

פונה. כל לקבל מחויבות והקופות קופותהחולים בין בחירה חופש יהיה אזרח לכל .1

מההכנסה, מסוים אחוז פי על ויחושב לאומי לביטוח המוסד עלידי ייגבה הבריאות מס .2

הבסיסי). הביטוח בעבור (לפחות הקופות בין פרסיות הבדלי עוד יהיו לא שבעתיד כך
נותנת הנוסחה זה בשלב קפ'טציה. לנוסחת בהתאם הקופות בין יחולקו הבריאות דמי .3

(א) עיקריות השלכות שתי יש הקפיטציה להנהגת בלבד. ולגילם המבוטחים למספר ביטוי
היא (ב) מסוימים; פונים לדחות הקופות של התמריץ את מבטלת) אינה (אך מקטינה היא
הקופות. ליתר בהשוואה והלאומית הכללית קופותהחולים של הפיננסי מצבן את משפרת

אלה. משינויים אחד כל של ההשלכות את נסקור להלן

בחירה חופש 3.1
הדחיות. תופעת תיעלם שבעתיד לכך להביא אמורים בחירה לחופש המתייחסים בחוק הסעיפים
אנשים של התופעה גם תיעלם הזמן, עם אזי, החוק) אכיפת באופן תלוי (והרבה יקרה כך אכן אם
לחברות העבודה מקום בין הקשר את לבטל אמור החוק בנוסף, שיידחו. מחשש מלפנות שנמנעים

מסוימת. בקופה

שהחוק היחיד השינוי היה הבחירה חופש שאילו כך על מרמזים זה בדו"ח שהובאו שונים ממצאים
האחרות, לקופות כללית מקופתחולים המעבר קצב את מגביר היה שהחוק ייתכן למערכת, מכניס
בעיות עם אנשים או המבוגרות הגיל מקבוצות יהיו "החדשים" מהעוברים גדול שחלק וכמוכן
ועוד אחרת קופה עלידי נדחו שבעבר דיווחו כללית קופתחולים מחברי אחוזים ארבעה בריאות.
כלל בקרב ל£89 בהשוואה גם גבוה אחוז (זהו מדחייה חששו כי לעבור ניסו שלא דיווחו £129

איכות בעלת קופתחולים קיימת שלדעתם ציינו כללית קופתחולים מחברי כ^10 המרואיינים).
כללית קופתחולים מחברי £ל9 ציינו בנוסף, לדחייה. מחשש עוברים אינם הם אך יותר גבוהה

לכך. מחייבם עבודתם שמקום היא הזאת לקופה להשתייכותם העיקרית שהסיבה

הקופות בין פרמיות הבדלי ב'סול 3.2
כנראה, תביא, לא השונות הקופות בין בפרמיות הבדלים יהיו לא החוק החלת שלאחר העובדה
שרמת דיווחו מהמרואיינים קטן חלק רק ב1993 שגם מאחר הצרכן בהתנהגות דרמטי לשינוי
שהשוואת ייתכן הנוכחית. בקופה להישאר או קופתחולים לעבור להם שגרמה זאת היא הפרמיה
הפרמיה ברמת ניכרים הבדלים היו לא החוק לפני שגם משום משמעותי באופן תשפיע לא הפרמיות

11



והוצאות המשלים הסל בעבור פרמיות יגבו הקופות שני, מצד מהאוכלוסייה. גדול חלק לגבי
תתגבר. דווקא פרמיות להשוות שהנטייה ייתכן ולכן אחרות,

קפיסציה 3.3
אך כללית, מקופתחולים המעבר קצב את להאיץ אמנם עשויה כשלעצמה, הבחירה, חופש הגברת
הכלכלי מצבה שיפור שכן זו, השפעה להפחית עשוי קפיטציה נוסחת באמצעות המימון שיטת שינוי
קופות במקביל, שלה. התחרות יכולת את לקדם עשוי הקפיטציה באמצעות כללית קופתחולים של
לא הן ואם הנוכחי), למצב (בהשוואה הקפיטציה בשל משאבים להפסיד עלולות הקטנות החולים
שלהן התחרותיות יכולה השירותים, באיכות לפגוע מבלי ההוצאות את לצמצם דרכים ימצאו
שירותי עם במגעיו מעריך שהצרכן דברים מאותם גדול לחלק כלכלי מחיר שיש לזכור יש להיפגע.

גבוהה). באיכות ורופאים בחירה חופש (כגון הבריאות

המשפיעים התמריצים את תשנה שהיא בכך תהיה הקפיטציה של נוספת השפעה לעיל, שהוזכר כפי
ומעוטי מבוגרים אנשים אליהן למשוך יותר כדאי קופותהחולים לכל יהיה בעתיד הקופות. על
(בה כללית מקופתחולים אלה מבוטחים של למעבר לגרום עשוי הדבר כה. עד מאשר הכנסה
הולכים התמריציםהחדשים האחרות. לקופותהחולים כיום) יותר גבוהים והעניים הקשישים אחוזי

השני. את האחד מחזקים והשניים בחירה חופש שמבטיח בחוק הסעיף עם בבד בד

בעקבות שלהן הגיאוגרפית הפריסה את הקופות תשנינה מידה באיזו ברור לא שעדיין לציין יש
ולאזורי לפריפריה יותר יכנסו הקטנות קופותהחולים האם הינה כאן העיקרית הסוגייה החוק.
מרמת (ולא ומגילם החברים ממספר בעיקר ייגזרו הקופות שהכנסות מאחר הארץ. במרכז מצוקה
הכנסות (בשל מצוקה לאזורי מכניסה להימנע כה עד שהתקיים התמריץ החברים), של ההכנסות
צריכה קופתחולים שכל כתוב בחוק בנוסף, לכאורה. מצטמצם אזורים) אותם תושבי של נמוכות
למקום המבוטח מבית המקסימלי המרחק יצוין הבריאות סל מהגדרת וכחלק פונה כל לקבל
קופתחולים כל מחייב שהחוק היא זה סעיף שמשמעות בטוח לא עדיין אך השירותים. הספקת
מצוקה ולאזורי לפריפריה יכנסו הקטנות הקופות אם מקום. בכל שירותים ומערכת סניפים לפתוח
כפי שכן, הקטנות לקופות כללית מקופתחולים גדול למעבר לגרום הדבר יכול מכורח), או (מרצון
היא זו לקופה להשתייכותם העיקרית שהסיבה ציינו כללית קופתחולים מחברי 2470 ראינו, שכבר
קופה קיימת שאמנם ציינו כללית קופתחולים מחברי 1896 כמוכן, באזור. היחידה הקופה שהיא
באזור פועלת אינה האחרת הקופה כי אליה עוברים אינם הם אך יותר גבוהה איכות בעלת

מגוריהם.

להמשיך חשוב המרובה, ואיהוודאות המעורבים הגורמים ריבוי בחוק, שקשורים השינויים כל לאור
אותם, מאפיין מה קופה, בכל יש מבוטחים כמה כגון ההתפתחויות, אחר אמפירית בצורה לעקוב
סקרי לערוך מתכנן ברוקדייל ג'וינטמכון ולאן. עובר מי לאחרת, אחת מקופתחולים עוברים כמה
בעזרת גם ללמוד ניתן מהמגמות חלק על אלו. סוגיות אחר לעקוב כדי תקופתיים מבוטחים
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השתייכות על ומידע דמוגרפיים נתונים יש שבו לאומי, לביטוח שבמוסד מקביל מס בקובץ הנתונים
מצד מבוטחים. מיליון כ5 לגבי מידע מכיל שהוא בכך הוא זה קובץ של העיקרי היתרון לקופות.
למעבר, הסיבות כגון הסובייקטיביות התופעות על זה קובץ של באמצעותו ללמוד איאפשר שני,
דחייה, שיעורי על ללמוד ניתן לא כזה מינהלי מידע באמצעות כמוכן, ולדחיות. לקופה להשתייכות
לכן, הצרכן. של ההחלטות וקבלת החיפוש ותהליכי מדחייה חשש עקב לקופות מפנייה הימנעות
המס מקובץ מינהלי מידע וגם מסקרים מידע גם בתוכו ומשלב שמקשר מחקר מערך לפתח חשוב

המקביל.
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Abstract

In recent years, competition among Israel's four sick funds has intensified, as many persons
have transferred from one sick fund to another and the sick funds' market shares have

changed dramatically. Nonetheless, there was a perception that not all residents of Israel
were free to join the sick fund of their choice and that there was a tendency among the sick

funds to reject certain population groups, such as the elderly. At the same time, there were
little data on the extent to which people switch funds, the sociodemographic characteristics
of those who switch, and the reasons for switching. Similarly, little was known about the

extent to which applicants are rejected by sick funds, the reasons for rejections, and the
extent to which consumers compare the different sick funds on the basis of pirce and quality
of service.

In the summer of 1993 the JDCBrookdale Institute, with the assistance of the Dahaf
Institute, carired out a survey to assess the magnitude of these phenomena. Interviews were
conducted with 1 ,200 persons in a sample drawn from the Jewish population 18 years of age
and older. Analysis of the study's data indicate that 23 90 of the interviewees transferred sick
funds at least once in the course of their lives. The rate of transfer has accelerated in recent
years, with570 of the respondents reporting transferirng funds over the past year. The

tendency to transfer funds is greatest among the young, the welleducated and residents of
large cities  a phenomenon which could lead to high concentrations of weak populations in

certain sick funds.

Of those who transferred, over 5096 are currently members of the Maccabi sick fund,
approximately 2090 are now in Meuhedet, roughly 1090 are now in Clalit, and another 1096

are in Leumit. Those who transferred to Clalit did so pirmarily because their work place
required that they do so. Those who joined Maccabi transferred pirmairly due to "a negative
experience in the previous sick fund" and "the high professional calibre of the physicians".

Generally speaking, persons who transferred sick funds were motivated by considerations
related to the quality of care and the quality of service. While 3090 of those interviewed
reported having compared pirces (primarily on the basis of information from friends and
relatives), this information appears to have had little impact on transfers among sick funds.

Perhaps this is because the differences between sick fund premium rates were not significant.
Such compairsons were most common among members of the smaller sick funds.



Respondents were asked whether there was a sick fund which provided higher quality

services than the fund in which they were currently enrolled. Approximately50 ^ of Clalit
members answered in the affirmative, while only 4% of Maccabi members did so. It should

be noted, however, that the various sick funds  and Clalit in particular  have recently made

significant efforts to improve the quality of their services; these may not have been reflected

in the findings from thismid 1993 survey.

Only A70 of those interviewed indicated that they had been rejected by a sick fund.

However, an additional 89£ indicated that they did not attempt to transfer funds because they

believed that the sick fund would reject their applications. The primary reasons for rejection,
as assessed by survey respondents who were rejected, were advanced age and poor health
status (of either the applicant or the applicant's spouse). It should be noted that among those
interviewees who tired to switch sick funds over the last 5 years, 970 were rejected.

It is clear from the findings that inmid 1993 not all of those interviewed felt that they had

the option to transfer sick funds. Some reported that there was only one sick fund which

offered services near their home. In addition, some of the sick funds rejected a non

negligible proportion of applicants for membership. As a result, additional residents did not
even try to switch into those sick funds. A third limitation on freedom of choice was places
of employment which required their employees to be members of the Clalit sick fund, the

largest sick fund in Israel. However, the prevalence of this phenomenon was smaller than
is generally believed.

The National Health Insurance Law, which went into effect on January 1, 1995, guarantees
all residents the irght to switch sick funds and requires the sick funds to accept all applicants
unconditionally. It specifies a basic basket of services and establishes a uniform premium
(health tax) for all of the sick funds which increases with income. The funds collected will

be distirbuted among the sick funds according to a capitation formula which takes into
account the age distirbution of each sick fund!s membership. This will increase the incentive
of the sick funds to enroll elderly and lowincome population groups and will increase the
income and competitiveness of the Clalit sick fund, which has a high concentration of
elderly.

On the one hand, these changes are likely to reduce the motivation of many consumers to

switch sick funds; on the other hand, it will increase the capacity to switch funds among
those who nonetheless will wish to do so.



The study's findings should be of assistance to the Ministry of Health and the sick funds in
their efforts to analyze the Law's likely impact. In addition, it will be important to continue
to monitor consumer behavior in the sick fund market in order to assess the actual impact
of the new law.
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