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 פתח דבר

בישראל פועלת מערכת עניפה של שירותים חברתיים, אשר מלווה את 
ספר ומוסדות חינוך -האזרח בכל אחד מתחומי החיים. רשתות של בתי

אחרים משרתות קרוב לשני מיליון תלמידים, ולמעשה את מרביתן של 
חולים ציבוריים -חולים, עשרות בתי-המשפחות במדינה. ארבע קופות

אין  –ים אחרים מגישים עזרה רפואית לכל התושבים ומוקדים רפואי
אדם במדינה שלא נזקק במידה זו או אחרת לאחד מהטיפולים הרפואיים 
הניתנים במוסדות אלה. מגוון של שירותי רווחה אישיים עומדים לרשותן 
של משפחות שנקלעו למצוקה תפקודית, פיזית, נפשית או אחרת. לצד כל 

ידי -איש בקצבאות כספיות המשולמות להם עלאלה נעזרים כשני מיליון 
הביטוח הלאומי, כתוספת להכנסתם מיגיעה אישית וממקורות אחרים, 

 או כחלופה לה.
מערכת מסועפת זו החלה לפעול מיד עם קום המדינה )ולמעשה עוד 
לפני כן(, ומאז עברו עליה תהפוכות וגלגולים שונים. בטווח הארוך אפשר 

תרחבת, אך היו לה תקופות גיאות, כמו שנות לאפיין אותה כצומחת ומ
השבעים הראשונות, וגם תקופות שפל, כמו באמצע שנות השמונים. 
תקופות הגיאות והשפל הושפעו מגורמים רבים, אבל אין ספק שהמצב 
הכלכלי במדינה נתן גם הוא את אותותיו ונשא בחלק מהאחריות 

 לתנודות שהתרחשו בהסדרי מדינת הרווחה הישראלית.
העשור המסתיים והולך בשבועות אלה היטיב להפגין את הדינמיקה 
הזאת. המחצית הראשונה של שנות התשעים היתה תקופת פריחה 
כלכלית מחודשת, שאיפשרה למדינה להתמודד עם האתגר של קליטת גלי 
עלייה המוניים, בהיקפים שלא היו כמותם מאז ראשית שנות המדינה. 

ערכות השירותים הציבוריים, שהלכו השגשוג הכלכלי לא פסח על מ
והתרחבו. היפוכו של דבר במחצית השנייה של העשור, כאשר המיתון 
הכלכלי וההאטה בפעילות המשק הלכו יד ביד עם האטה, ואף נסיגה, 
בהתפתחות השירותים החברתיים. וכך, בעוד שהשירותים החברתיים 

חרונה, מאז , הרי שהתקופה הא1990-96אחוז בשנים  -25לנפש גדלו ב
 , אופיינה בדשדוש יחסי.1996
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מן הראוי להדגיש, שעצם ההאטה איננה מלמדת בהכרח על רמת 
שירותים ירודה, שהרי במקרים מסוימים בא הדבר אחרי תקופת שגשוג 
ועלייה למדרגה גבוהה, אשר עצם שימורה מהווה יעד נכבד. אין בידינו 

ת השירותים, והדרך כלים לקביעה מהי הרמה המוחלטת הרצויה באספק
היחידה הפתוחה בפנינו היא להשוות את המצב בכל נקודת זמן, 
בהשוואה לקודמותיה. ואכן, דרך זו ננקטת במדור הראשון בספר 
שלפנינו, הפורס יריעה רחבה של נתונים וניתוחים שמהם יכול הקורא 
להסיק את מסקנותיו לגבי "מצב האומה" בתחום החברתי. סיכום קצר 

 אים העיקריים מופיע בעמוד הבא. של הממצ
במדור השני של הספר מציעים צוותים מקצועיים של המרכז שורה 
של המלצות למדיניות בתחומים השונים. המדור פותח בהצעה למדיניות 
כלכלית חלופית, אשר בידה לחלץ את המשק מהמיתון המתמשך שפקד 

בסיס   אותו. חידוש הצמיחה הוא יעד כשלעצמו, אך הוא מהווה גם
לחידוש פיתוחן של המערכות החברתיות. צוותי מומחים בתחומי החינוך, 
הבריאות והרווחה מתווים בהמשכו של המדור דרכים לשיפור תפקודן 

 של המערכות הללו ולקידום היעדים החברתיים של מדינת ישראל.
המדור השלישי מנתח שלוש סוגיות תחומיות. הסוגיה האחת בוחנת 

הפריון הכלכלי בישראל, בהשוואה לארצות מפותחות  את מוצאותיו של
אחרות. ניתוח זה אמור להפנות את תשומת ליבם של קובעי המדיניות 

בהגברת הצמיחה. הסוגיה   –פריון גורמי הייצור  –לחשיבותו של גורם זה 
השנייה מתייחסת להסדרי הסיוע לקשישים, הסדרים הבאים לידי ביטוי 

ד. השירותים בתחום זה מגיעים עתה במסגרת החוק לביטוח סיעו
לרבבות רבות של קשישים, ומאפשרים להם להמשיך ולתפקד בביתם 
ובקהילתם, מבלי להיזקק לסידור מוסדי. עשור לפעולתו של החוק  הוא 
תקופה ארוכה מספיק כדי להצדיק בחינה מחודשת של ההישגים מצד 

לישית בוחנת מצד שני. סוגיה ש –אחד, ושל הבעיות המבקשות פתרונן 
את הצורך ואת היתרונות הגלומים בהרחבת תחולתו של חוק ביטוח 
בריאות באופן שתחול גם על רפואת השן, אשר לדעת מומחים רבים 

 מצריכה שיפור, ובמיוחד בנגישות הבלתי שוויונית אל שירותיה.
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מספר רב של מומחים השתתפו בהכנת פרקי הספר השונים: אנשי 
התחומים, וחברי הצוותים התחומיים. הפרקים מועצת המרכז, רכזי 

הכלכליים חוברו על ידי ארנון גפני, רפי מלניק, עמנואל שרון, יעקב 
ליפשיץ, ונדונו בצוות הכלכלי שכלל גם את דוד ברודט, דוד ויינשל, ג'ימי 

 וינבלט, צבי זוסמן ויוסי תמיר. 
עימהם חיים אדלר בשיתוף עם נחום בלס, ופרק החינוך הוכן על ידי 

דר, תמר הורוביץ, ג'ואן הריסון, עמי  הר, דוד גורדון, חזי-בצוות גילה בן
 סבר.  וולנסקי, גד יאיר, אברהם יוגב וריטה

ידי אריה שירום לאחר דיוני -המסמך על שירותי הבריאות חובר על
הצוות שלקחו בו חלק נחום אגוז, ליאון אפשטיין, גבי בן נון, חיים דורון, 

דוד חיניץ, אורית יעקבסון, דן מיכאלי, ז'ק מישל, דב  מיכאל הריסון,
 צ'רניחובסקי, ורחל קיי. 

המסמך בדבר שירותי הרווחה האישיים הוכן על ידי יוסף קטן 
בשיתוף עם אורי אבירם, יצחק בריק, ג'וני גל, יהושפט הראל, יוחנן ווזנר, 

ר חיים   אורי ינאי, יוסי כורזים, אריאלה לבנשטיין, מנחם מוניקנדם,  מ
 פוזנר, קלרה פלדמן, זאב פרידמן, ומשה שרר. 

ההצעות בתחום האשפוז הסיעודי רוכזו בידי יעקב מנצ'ל ודוד חיניץ, 
לאחר דיונים בצוות שבו השתתפו חברים מצוותי הבריאות והרווחה, וכן 

 מרק קלרפילד  וארנולד רוזין.

צוות המחקר הבסיסי במרכז הגיש את שירותיו לכל המחקרים 
המדווחים כאן והכין את הפרסום הזה לדפוס. יואל בלנקט מרכז את 
צוות המחקר הבסיסי, ובעבודתו הקפדנית תרם רבות בכל שלבי המחקר. 

שרון ערכה בכשרון את מאמרי הספר, בהופכה טיוטות -דלית נחשון
גולמיות למאמרים בגרסותיהן הסופיות. יהודית אגסי, הדפיסה בחריצות 

רבות ותרמה לעיצוב הסופי של הספר. יוליה רבה את הטיוטות ה
בלובשטיין ומרינה קונין עיבדו בשקדנות את החומר הסטטיסטי שעליו 
מבוססים פרקי הספר. מירי סלע סייעה בכל הצדדים המנהליים שליוו 

 –את העבודה, ודוד אפשטיין עמל על הדיווח בידיעון המרכז. לכולם 
 ברכת יישר כוח. 

 
 יעקב קופ

 
  1999חנוכה תש"ס, דצמבר  ירושלים,
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 סיכום הממצאים
 

תקציב המדינה המוגש לכנסת כולל את כל סעיפי ההוצאה של משרדי 
חינוך, בריאות,  -הממשלה. חלק ניכר מהם מוקדש לשירותים החברתיים 

שירותי רווחה אישיים, שיכון וקליטת עלייה. בנוסף לשירותים אלה קיים 
מקבץ גדול וחשוב של הוצאה חברתית המבוצעת באמצעות המוסד 

יטוח לאומי וזה כולל את כל קצבאות הביטוח הלאומי: קצבת זיקנה לב
ושאירים, קצבת ילדים, קצבת נכות, דמי אבטלה, תשלומים שונים בגין 
חוק הבטחת ההכנסה ועוד. ההוצאה החברתית של הממשלה מוגדרת, 
אם כן, כצירוף של ההוצאה הממשלתית הכוללת לשירותים חברתיים 

י ההעברה המבוצעים באמצעות הביטוח כל תשלומ-ישירים ושל סך
 הלאומי.

 ניתוח התקציב מעלה את העובדות הבאות:
 226מסתכם ב  2000תקציב המדינה, כולל הביטוח הלאומי, לשנת  (1

אחוזים לעומת  5.7גידול נומינלי של  -מיליארד ש"ח )במחירים שוטפים( 
 אחוזים.  1.7, וגידול ריאלי של 1999התקציב המקורי לשנת 

אחוזים  3תקיים תחזית הממשלה לצמיחה כלכלית בשיעור אם ת (2
במונחים  1999, הרי שהתקציב המוצע נמוך יותר מתקציב 2000בשנת 

יחסיים בנקודת אחוז אחת מהתמ"ג, כהמשך למגמה ארוכת טווח של 
 ירידת משקל ההוצאה הממשלתית בתוצר.

חינוך, בריאות, קצבאות וכדומה  –ההוצאה החברתית של הממשלה  (3
 88, צפויה להיות ברמה של 1998כשהיא נמדדת במחירים קבועים של   -

, היינו 1999מיליארד ש"ח. זהו גידול של מיליארד אחד בהשוואה לשנת 
 אחוזים.  1.2תוספת ריאלית של 

שיעור גידול זה נמוך מהצמיחה החזויה במשק ומגידול ההוצאה  (4
חוזים בשנה( ישיג א 2.5הכוללת של הממשלה. כיוון שגידול האוכלוסייה )

ש"ח, תהיה  14,056את גידול התקציב, הרי שההוצאה החברתית לנפש, 
 . 1999אחוזים לעומת  -1.2נמוכה ב

מיליארד ש"ח )במחירי  33מתוך ההוצאה הכוללת מוקצב סכום של  (5
 4( למרכיבי הבטחת הכנסה. בהקצאה לסעיפים אלה חל גידול של 1998

 . 1999אחוזים בהשוואה לשנת 
חינוך, בריאות ושירותים ציבוריים אחרים  –ותים הישירים השיר (6

מיליארד ש"ח. בהשוואה  55מתוכננים להיות ברמה של  -כיוצא באלה 
 לשנה הקודמת זהו צמצום מוחלט של כחצי מיליארד ש"ח. 
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מיליוני ש"ח, יהיה במרכיב  -700עיקר הצמצום, בהיקף של כ (7
זאת, ההוצאה  ההשקעה )הפיתוח( של ההוצאה החברתית. לעומת

 מיליון ש"ח. -260לשירותים הישירים בתקציב השוטף תגדל בכ
 -120מבין מרכיבי השירותים הישירים, ההוצאה לחינוך תקטן בכ (8

מיליון ש"ח  -130מיליון ש"ח, ההוצאה לבריאות מתוכננת לגדול ב
 מיליון ש"ח.  -400וההוצאה על המרכיבים האחרים תצטמצם בכ

 ההתפתחות על פני זמן

מהלך שני העשורים האחרונים ניכרת ירידה משמעותית במשקל ב (9
היווה תקציב המדינה  -1981ההוצאה הממשלתית במשק הישראלי. ב

)למעט החזר חוב( כמחצית מהתוצר המקומי הגולמי )התמ"ג(. במהלך 
, שבה הגיע  1993השנים ירד משקל הוצאה ציבורית זו בהתמדה עד לשנת 

 38-35ים האחרונות התייצב על הרמה של לרמה של שליש מהתמ"ג, ובשנ
 אחוזי תוצר.

( הסתכמה 1999ההוצאה החברתית של הממשלה לשנה החולפת ) (10
אחוזי תמ"ג, או  23(. ההוצאה היוותה 1998מיליארד ש"ח )במחירי  -87ב

 אחוז מסך ההוצאה הממשלתית )למעט החזר חוב(.  53.5
ם ושליש שני שליש מההוצאה החברתית יועדו לשירותים ישירי (11

למקבלי תשלומי ההעברה מהמוסד לביטוח לאומי. הממשלה הוציאה 
 -5,100ש"ח ליעדים חברתיים, מזה כ -14,200השנה, בממוצע לנפש, כ

 למימון שירותים חברתיים ישירים.  -9,100להבטחת הכנסה וכ
קצב הגידול של ההוצאה החברתית של הממשלה בעשורים שחלפו  (12

נה של שנות השמונים כמעט ולא גדלה לא היה אחיד. במחצית הראשו
ההוצאה החברתית, ובמונחים של הוצאה לנפש היא אפילו פחתה בקצב 

אחוז. מרכיב השירותים הישירים בהוצאה נפגע במיוחד,  1.4ממוצע של 
 אחוז בשנה.  3.4כשהוא פחת במונחים לנפש בקצב של 

 המחצית הראשונה של שנות התשעים מאופיינת בגל העלייה הגדול (13
משטחי חבר המדינות העצמאיות, בתחילתו של תהליך השלום בין ישראל 
לפלסטינים ובחידוש הצמיחה הכלכלית. בתקופה זו גדלה ההוצאה 

אחוז, ומרכיב  8.7החברתית של הממשלה בקצב שנתי ממוצע של 
אחוז לשנה(.  10.1השירותים הישירים בתוכה צמח בקצב מהיר במיוחד )

ת השינוי בסדרי העדיפויות, כפי שהוכרז מספרים אלה מבטאים גם א
 .-1993עליו במדיניות הממשלה ב
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בשנים האחרונות החליטה הממשלה לצמצם את הגירעון ולהקטין  (14
את התקציב. למרות זאת, ההוצאה החברתית של הממשלה המשיכה 

אחוזים, כאשר מרכיב  4.6בקצב שנתי ממוצע של  1996לגדול מאז 
אחוזים בשנה. הדבר  6.6יר במיוחד של הבטחת ההכנסה צמח בקצב מה

מבטא את השינויים הדמוגרפיים, אבל גם את כניסתו של המשק למיתון, 
שהביא להגדלת התשלומים במסגרת דמי האבטלה והחוק להבטחת 

 הכנסה.

 הבטחת הכנסה

קיימת תנודתיות גדולה יותר בקצב השינוי של ההוצאה לנפש  (15
ת הכנסה. ברוב שנות לשירותים ישירים לעומת ההוצאה להבטח

השמונים עלה משקל הבטחת ההכנסה וירד משקל השירותים הישירים. 
מגמה זו נבעה בעיקר מהשחיקה שהתחוללה בהוצאה הממשלתית 

, 1990-93לשירותים ישירים באותה תקופה. המגמה התהפכה בשנים 
אחוז מסך ההוצאה  28.9כאשר משקל הבטחת ההכנסה ירד עד לרמה של 

 החברתית. 
שוב עולה בהתמדה משקל ההוצאה להבטחת הכנסה  1993שנת מ (16

 ויורד משקל השירותים הישירים. 
המרכיב הגדול ביותר בהוצאה להבטחת הכנסה הוא קצבאות  (17

מיליארד  -12.2ב 2000הזיקנה והשאירים. קצבאות אלו יסתכמו בשנת 
(. גודלו של מרכיב הוצאה זה תלוי בשכר הממוצע 1998ש"ח )במחירי 

אליו צמודה קצבת הזיקנה, ובגודל האוכלוסייה הזכאית לקיצבה במשק, 
 הנגזרת משינויים דמוגרפיים.

קצבאות הילדים מהוות את מרכיב ההוצאה השני בגודלו במסגרת  (18
הבטחת ההכנסה. תפקידן העיקרי לשמש מכשיר לשיפור התחלקות 
ההכנסות הכלכליות, וכן לתיקון בסיס מס ההכנסה, ששיעוריו כמעט 

 מביאים בחשבון את גודל משפחת הנישום. אינם 
מיליארד ש"ח  6.5הוא  -2000היקף התשלום לקצבאות ילדים ב (19

אחוז  -3.7(. הסכום גדל בשנים האחרונות בקצב שנתי של כ1998)במחירי 
בשנה, למרות שבאותה תקופה גדל מספר המשפחות המקבלות קצבאות 

אלף משפחות  -872קיבלו כ -1998אחוז. ב -2.4ילדים רק בקצב של כ
אלף, קצבאות עבור ילד אחד או  566קצבאות ילדים, רובן המכריע, 

 אלף משפחות מקבלות קיצבה גם לילד השלישי. 162שניים, ועוד 
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הגידול בקצבאות מבטא גם את מצב המיתון המתמשך שבו שרוי  (20
. ניתן 1997אחוז לעומת  -16היה גבוה ב -1998המשק. סך דמי האבטלה ב

תהיה אף גבוהה  1999פו של דבר עלות דמי האבטלה לשנת לשער, שבסו
מיליארד ש"ח שהופיעו בתקציב, שכן מספר דורשי העבודה  -2.8יותר מ

 2000יהיה גבוה ממה שהיה צפוי. כל הסימנים מראים שבשנת  -1999ב
 . -1999שיעור האבטלה לא יהיה נמוך מאשר ב

נתוני התקציב, סך התשלומים בגין חוק הבטחת הכנסה יגיע, על פי  (21
(. שני סעיפי ההוצאה, דמי אבטלה 1998מיליארד ש"ח )במחירי  -2.5ל

אחוז מסך תשלומי הביטוח הלאומי  10.6והבטחת הכנסה, עלו מרמה של 
ריאליים -. במונחים מוחלטים-1998אחוז מאותו מצרף ב -16לכ -1990ב

ת חל גידול פי שלושה במהלך העשור הזה והשנים שבהן התחוללו קפיצו
 .-1999, ו1998, 1996, 1992גדולות היו שנות מיתון מובהקות, כגון 

 שירותים ישירים

אחוז מההוצאה  63.7ההוצאה למתן שירותים ישירים מהווה  (22
אחוזי תמ"ג. הוצאה זו תגיע  -14.2החברתית של הממשלה, שהם כ

אחוז מסך  34מיליארד ש"ח שהם  -55בשנה זו, על פי נתוני תקציב, לכ
 -10ממשלתית )ללא החזר חוב(. מסכום זה יוקדשו כההוצאה ה

מיליארד( בתחום  -9מיליארד ש"ח לתקציב פיתוח: הרוב הגדול )כ
השיכון ורק כמיליארד אחד יושקע בתשתיות הפיזיות של מערכת 

 החינוך. 
מראשית העשור החלה ההוצאה לחינוך לגדול הן במונחים  (23

לרמה דומה לזו של  היא חוזרת -1992מוחלטים והן בממוצע לנפש. ב
 אחוזים בממוצע לשנה.  3-4ומאז קיימת מגמת עלייה בקצב של  1980

 -23חלקו של החינוך מסך ההוצאה החברתית גדל בתקופה זו מ (24
. במקביל לכך,   המרכיב השני -1999אחוז  ב  -30ל -1991אחוז  ב

בגודלו במקבץ הוצאות זה, ההוצאה לבריאות, נשאר יציב מאד 
ים בשנות התשעים, ואף נשחק במידת מה במונחים בערכים מוחלט

 יחסיים ובממוצע לנפש. 
 

ההוצאה על חינוך היא המרכיב הגדול ביותר בהוצאה החברתית  (25
של הממשלה, והשני בגודלו, לאחר הביטחון, בתקציב המדינה. 

מיליארד ש"ח  26.2היתה ההוצאה הממשלתית למטרה זו  -1999ב
מהתקציב הכולל )ללא החזר חוב(  אחוז 16.2(, שהם 1998)במחירי 
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מיליארד  -26הוא כ 2000אחוז מהתמ"ג. הסכום המוקצב לשנת  -6.8ו
 אחוז מהתקציב הכולל )ללא החזר חוב(.  16.8ש"ח שהם 

 -10.5ל 8.5ההוצאה הלאומית לחינוך נעה בעשור האחרון בין  (26
 אחוז מהתוצר. 

מיליארד ש"ח  1.3הקצאה של  -1999הילדים מקבלים ב-גני (27
. 1998(. הסכום דומה להוצאה הריאלית בפועל בשנת 1998)במחירי 

יסודי עלייה של -אחוז, בחינוך העל 5.2בחינוך היסודי צפוי גידול של 
אחוז, וכן גידול   -20אחוז, בהשכלה הגבוהה צפוי גידול של קרוב ל 5.1

חל גידול  1999עד  -1996הכל לתקופה מ-אחוז בישיבות. בסך 6.1של 
 אחוז בממוצע לשנה. -6רמות החינוך, בסדרי גודל של כ ריאלי בכל

יסודי זוכה בתקציבים -בחלוקה לפי רמות חינוך החינוך העל (28
מיליארד ש"ח,  -8.7( כ1999הגדולים ביותר! לתחום זה הוקצבו השנה )

. הזינוק העיקרי בעלויות 1998חצי מיליארד ש"ח יותר מאשר בשנת 
, כאשר -1994ל 1992נים יסודי התרחש בין הש-של החינוך העל
 אחוז בתוך שנתיים. -32ההוצאה גדלה ב

החינוך היסודי הוא הסעיף השני בגודלו והוא הרחב בהיקפו,  (29
 1999מבחינת מספר התלמידים, בין שלבי המערכת. תקציבו לשנת 

מיליארד לעומת  0.3מיליוני ש"ח, לאחר גידול של  -6.5מסתכם ב
לה מהשחיקה של ראשית שנות הילדים לא סב-. ההוצאה על גני1996

השמונים, ואף גדלה בהתמדה הן בערכים מוחלטים והן בממוצע 
 לתלמיד. 

מיליארד  -4.6תגיע ל 1999ההוצאה בשנת  –לגבי החינוך הגבוה  (30
מיליארד  1.1חל גידול משמעותי של  -1996ל 1992ש"ח. אמנם בין 

ידול ש"ח, אך הוא היווה פיצוי בלבד לפיגור שהצטבר לפני כן. הג
העצום שחל במספר הלומדים במוסדות האוניברסיטאיים  איננו 
מלווה בגידול מקביל של ההוצאה וכך ההוצאה הממוצעת לתלמיד 

החישוב מתייחס למוסדות ) בחינוך הגבוה נמצאת בשחיקה מתמשכת
החינוך הגבוה הממומנים מתקציב המועצה להשכלה  גבוהה, ואיננו 

 .(כולל את האוניברסיטה הפתוחה
אחוז מהתמ"ג  -8.4לבריאות הינה ברמה של כ הלאומיתההוצאה  (31

)יחד  היא השנה האחרונה שיש לגביה נתונים(. הממשלה 1997)שנת 
אחוז מההוצאה  -50עם הרשויות המקומיות( נהגה לממן בעבר כ

הלאומית לבריאות, ואף יותר מכך, אך מאמצע שנות השמונים החלה 
 ירידה בחלק הממשלה במימון שירות זה. 
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לבריאות, בממוצע לנפש, היתה  השוטפתההוצאה הממשלתית  (32
היווה סך (. באותה שנה 1998ש"ח )מחירי  2,165ברמה של  1980בשנת 

, שהיתה -1993אחוז מהתמ"ג. ב 3.7ההוצאה הממשלתית לבריאות 
שנת שפל מבחינת משתנים אלה, ירדה ההוצאה השוטפת לנפש 

 הכוללתש"ח ומשקל ההוצאה הממשלתית  -1,873לבריאות לכ
 אחוז.  -3.1לבריאות בתמ"ג ירד ל

נחתמו הסכמי עבודה במגזר אשר הביאו לעליות שכר  1994בשנת  (33
יות והתייקרות של עלויות. שינויים אלה חייבו התערבות משמעות

ממשלה כדי למנוע את התמוטטות מערכת הבריאות. התוצאה היתה 
אחוז בהוצאה הממשלתית בסעיף זה, שעלתה כתוצאה  21קפיצה של 

אחוזי תוצר, והסכום בממוצע לנפש הגיע  3.8מכך לשיעור של 
אחוז  -3.6ית לש"ח. מאז פחתה שוב ההוצאה הממשלת -2,200לכ

 מהתמ"ג.
צפויה ההוצאה הממשלתית השוטפת לבריאות להסתכם  -1999ב (34
אחוז לעומת  2גידול ריאלי של  -( 1998מיליארד ש"ח )במחירי  -13.4ב

1998. 
 שירותי הרווחה האישייםהממשלה מהווה גורם עיקרי במימון  (35

ולכן לדפוסי ההוצאה הממשלתית לשירותים אלו יש השפעה מכרעת 
רכי פעולתם. תקציבי השירותים האישיים בשנות התשעים שונים על ד

מאד מאלו של שנות השמונים. השפעה מכרעת בהתפתחות זו יש 
לייחס לשינוי שחל בעקבות תחילת תשלום גמלאות הסיעוד לזכאים 

 . 1988במסגרת חוק ביטוח סיעוד בשנת 
הגידול הכללי בהוצאה מתבטא גם בחלקה מתוך כלל ההוצאה  (36

ית השוטפת. תחום הרווחה האישית הוא שלישי בגודלו בין החברת
השירותים הישירים אחרי החינוך והבריאות. שיעור השירותים 

 אחוז.  4.3ההוצאה מגיע בסוף שנות התשעים לכדי -האישיים מסך
אחוז בממוצע שנתי, בעוד  -7בחומש האחרון גדלה הוצאה זו ב (37

אחוז בהתאמה. יש  -2.2וב -5.0ההוצאות לחינוך ולבריאות גדלו ב
להדגיש כי השינוי מתמקד במרכיב גמלאות הסיעוד הדומה 
בהתפתחותו למרכיבי הבטחת הכנסה יותר מאשר למרכיבי 

 השירותים בעין. 
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 *הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים

 מבוא .1  

בישראל, כמו בכל מדינות הרווחה המערביות המודרניות, קיימת מערכת 
ידי מספר גורמים: ממשלה, מוסדות -שירותים חברתיים המופעלת על

ללא כוונת רווח, גופים וולונטריים ופילנטרופיים וכן גופים פרטיים 
מונים התפתחה בעולם אידיאולוגיה עסקיים. במהלך שנות השבעים והש

אשר גרסה, כי יש להקטין את מעורבות המדינה בכלל, ובנושאים 
חברתיים בפרט. הדבר הביא לצמצום חלקן של ממשלות בפעילות 
הכלכלית של מדינות רבות, משקלם של תקציבי ממשלה פחת, וחלקן של 

חוללה ממשלות במימון ובייצור שירותים חברתיים ירד. מגמה דומה הת
גם במשק הישראלי. בשנות התשעים התמתנה אידיאולוגיה זו, התעוררו 
ספקות מסוימים, והסתמנה חזרה מסוימת למודל של הכלכלה המעורבת, 
שבה יוחס לממשלות תפקיד משמעותי יותר, בעיקר בתחום החברתי. 
סימנים לגישה זו ניכרים, כפי שנראה בהמשך, גם במדיניות התקציבית 

 .ל ישראלוהחברתית ש

הממשלה בישראל היא הגורם העיקרי בייצורם של שירותי הרווחה 
ובמימון פעולותיהם של הגורמים המפעילים האחרים, והיא מפנה נתח 
נכבד מתקציבה לשירותים החברתיים. בהגדרת השירותים החברתיים 
של הממשלה אנו כוללים את פעולות משרדי הממשלה בתחומים 

הביטוח הלאומי, שהן מהמרכיבים החשובים  החברתיים וכן את קצבאות
תחומי הפעולה הגדולים במישור  .ביותר של מערכת הרווחה הממלכתית

החברתי הם חינוך ובריאות, וכן קצבאות הביטוח הלאומי ובתוכם 
במיוחד קצבאות זיקנה וילדים. תחומים משניים מבחינת ההיקף הכספי 

ם האישיים. דו"ח זה הם תחומי הקליטה, הדיור, התעסוקה והשירותי
מוקדש בעיקר לניתוח הוצאות הממשלה המופנות לשירותים אלה, אך 

 נקדים לכך סקירה קצרה של הרקע הכלכלי שבמסגרתו נקבע התקציב.

                                                 
ניתוח הקצאת המשאבים מבוסס על חומר סטטיסטי המפורט בנספח המקורות  *

נעשתה בידי יוליה בלובשטיין ומרינה ובלוחות הנספח. עיקר המלאכה בעיבוד החומר 
 קונין.
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 1999 מצב המשק בשנת  –. רקע כלכלי 2

נמשכו במשק הישראלי המגמות שהסתמנו בו בשלוש השנים  1999בשנת 
יים. קצב צמיחת התוצר המשיך לרדת הקודמות ברוב הרכיבים העיקר

אחוזים וגם קצב הגידול של התוצר העסקי צפוי להיות  -2לכדי פחות מ
 נמוך יותר.

 1997בתחום התעסוקה המצב  במשק נשאר דומה לזה של השנים 
נוצר הרושם ששיעורי האבטלה  1998. במחצית השנייה של -1998ו

עלתה שוב האבטלה  1999יורדים, אלא שבמהלך המחצית הראשונה של 
אחוזים מכוח העבודה. מספר המובטלים, שהגיע לשיא  8.8והגיעה לכדי 

אלף בהמשך השנה, אך  184, ירד לרמה של 1998אלף בתחילת  208של 
. קיימים הסברים שונים 1999אלף עד אמצע  -200עלה מחדש לרמה של כ

 1998לתנודה זו בשיעור האבטלה. אחת הטענות היא, שבמהלך שנת 
פעילה הממשלה באמצעות משרד העבודה והרווחה מספר גדול של ה

קורסים להכשרה מקצועית עבור מובטלים. כל משתתפי הקורסים 
הפסיקו מתוקף השתתפותם זו להיות כלולים בסטטיסטיקה הרשמית 
של המובטלים. מכל מקום, קיימת הסכמה רחבה על כך, שמספר 

יקה הרשמית. הדבר המובטלים הממשי גדול מזה המתפרסם בסטטיסט
נובע מההגדרה המוגבלת של תופעת האבטלה בסטטיסטיקה הרשמית, 
ומהתופעה הידועה ורחבת ההיקף של עובדים המתייאשים ממציאת 
עבודה. עובדים אלה מפסיקים לחפש תעסוקה באופן פעיל ובכך הם 
"נושרים" מכוח העבודה על פי הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

ת גרידא, הבעיה של המשק הישראלי בתחום התעסוקה מבחינה מספרי
אלף  -70בשנים האחרונות נובעת מכך, שבכל שנה גדל כוח העבודה  בכ

 אלף מקומות עבודה. -40ל 30עובדים, בעוד שלשוק העבודה התווספו בין 
במקביל לגידול באבטלה מתקיימת מגמה של צמצום שיעורי 

 7ת התשעים לשיעורים של ספרתית בראשית שנו-האינפלציה, מרמה דו
היתה  1999. במחצית הראשונה של -1998אחוזים ב -8.6ו -1997אחוזים ב

יציבות מחירים כמעט מלאה )עם נטייה לאינפלציה שלילית(, ולכל השנה 
 אחוזים.  -3צפוי שיעור האינפלציה להיות ברמה של כ

ואילך, מתנהלת במשק הישראלי מדיניות כלכלית  1996משנת 
תמהיל של מדיניות מוניטרית מרסנת ומדיניות פיסקלית הכוללת 

 מצמצמת, והצירוף של שתיהן פוגע בצמיחה ומגדיל את האבטלה.
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באמצעות  -1995המדיניות המוניטרית הנוכחית הופעלה לראשונה ב
אחוז. מדיניות  -12העלאה משמעותית של הריבית הריאלית לרמה של כ

נמשכת עד לזמן הזה. מטרת זו, עם תנודות קלות בריבית הריאלית, 
אחוזים,  2-3המדיניות היא, להוריד את רמת האינפלציה לשיעורים של 

כמו אלו הנהוגים במערב אירופה ובארה"ב. אחת הבעיות המרכזיות עם 
מדיניות זו היא בכך, שהיא יצרה מצב של חוסר שווי משקל בשוק ההון. 

יים בין ישראל הריבית הגבוהה בישראל, ופער הריביות האפקטיבי הק
לבין שאר מדינות העולם )המפותח( הביאו לזרימת הון פיננסי )בחלקו 
ספקולטיבי( אל המשק. התוצאה היא ייסוף ריאלי של השקל, דבר הפוגע 
בכושר התחרות הבינלאומי של יצרנים ישראליים, וגורם להצטברות 
מדאיגה של יתרות מט"ח שמקורן ב"כסף חם" )ספקולטיבי( בבנק 

. אין ספק, שבמקביל לתוצאה החיובית של מדיניות זו בהורדת ישראל
האינפלציה, יש לדבר מחיר פוטנציאלי בכל הנוגע לצמיחה הכלכלית, 
לתעסוקה, ליצוא ויבוא ולמאזן המסחרי. אחד החששות הקשורים 
למדיניות זו נובע מכך, שההישג בהורדת האינפלציה עלול להיות זמני 

ית גבוה. כלומר, ייתכן שסיום המדיניות ומותנה בשמירה על שער ריב
המרסנת והורדת הריבית יגרמו לבריחת הון לחו"ל ולפיחותים גדולים, 

 וכתוצאה מכך להתפרצות מחודשת של האינפלציה.
המדיניות הפיסקלית המרסנת קיימת מאז חקיקת החוק לצמצום 
הגירעון הממשלתי. על חוק זה מבוטאת ביקורת בחלק השני של ספר זה. 
בתקופות גאות, כאשר מצטמצם הגירעון הממשלתי באופן טבעי )בגלל 
גידול בהכנסות המדינה(, מאפשר החוק הגדלה של הוצאות הממשלה 
ובכך מעודד עוד יותר את הפעילות הכלכלית ואת לחצי הביקושים. 
בתקופות מיתון, לעומת זאת, כאשר הפעילות הכלכלית מצטמצמת, 

ון הממשלתי גדל. החוק מחייב את תקבולי הממשלה קטנים והגירע
הממשלה לצמצם את הוצאותיה כדי להתאים את הגירעון לדרישות 
שנקבעו. פעולה כזו מגבירה כמובן את המיתון במשק. קל היה לזהות 

נפער גירעון תקציבי גדול,  1999מגמות אלו בשנים האחרונות. בשנת 
ל זה בגירעון שנבע מתחילתו של מיתון הנמשך עד לזמן הזה. אכן, גידו

נבע בעיקר מירידה חדה בתקבולי המיסים לעומת המתוכנן עם קביעת 
תקציב המדינה לאותה שנה. כדי לצמצם גירעון זה ולחזור לתוואי של 
החוק לצמצום הגירעון, הנהיגה הממשלה בראשות בנימין נתניהו, בשנת 

(, קיצוצים תקציביים. אין ספק שהדבר 1999התקציב הראשונה שלה )
 .-1996ם להאצת המיתון, שכאמור, החל להסתמן כבר בתר
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. בשנה זו 1998המדיניות הפיסקלית המרסנת נמשכה גם במהלך שנת 
הממשלה המשיכה במגמת הקיצוצים התקציביים, אך בגלל החמרת 

 1999המיתון, גדל הגירעון הממשלתי. במהלך המחצית הראשונה של 
ידי ירידה -ת חלקו נגרם עלהסתמן גידול נוסף בגירעון הממשלתי, שלפחו

נוספת בהכנסות הממשלה. הממשלה החדשה בראשותו של אהוד ברק 
, היא תתמודד עם בעיית 2000החליטה שלקראת תקציב המדינה לשנת 

מיליארד ש"ח. בכך היא חוזרת  -6ידי קיצוצו בכ-הגירעון הממשלתי על
רים . בשני המק1997ידי ממשלה קודמת בתקציב -על פעולה שנעשתה על

ידי תמהיל של קיצוץ בסעיפי הוצאה והעלאת -הקיצוץ בתקציב מושג על
 2000מיסים. מאחר ושורות אלו נכתבות לפני שתקציב המדינה לשנת 

אושר סופית בכנסת, עדיין לא ברור מבנה ההכנסות והוצאות. יש סימנים 
לכך, שהקיצוץ בגירעון יכלול מרכיב גדול יותר של העלאת מיסים, בעיקר 

 . 1997בעלי הכנסות בינוניות, בהשוואה לקיצוץ של על 
כשלעצמה,  2000כפי שהמצב נראה עתה, המדיניות הפיסקלית לשנת 

לא תספק תשובות לבעיות האבטלה והמיתון שבהן שרוי המשק. כנראה 
אלא  –כלכלי של המשק -שלא תתחולל תמורה משמעותית במצב המקרו
לחידוש היקף ההשקעות אם מאורעות חיצוניים משמעותיים יביאו 

היצרניות הגדול מחו"ל ויגדילו את התיירות לישראל, ואלו יקזזו את 
 ההשפעות השליליות של המדיניות המוניטרית והפיסקלית.

 
 2000. ההוצאה החברתית בתקציב  3

 
 2000חלק זה נכתב בזמן שעומדת לנגד עינינו הצעת התקציב לשנת 

אי לכך, ייתכנו שינויים בתקציב ידי ממשלת ישראל לכנסת. -שהוגשה על
ידי הכנסת לעומת הסכומים עליהם מתבסס -שיאושר בסופו של דבר על

 הכתוב להלן.
מיליארד  226יהיה ככל הנראה בסכום של  2000התקציב הכולל לשנת 

אחוזים לעומת  5.7ש"ח )במחירים שוטפים(, המבטא גידול נומינלי של 
אחוזים. אם  1.7ריאלי של , או גידול 1999התקציב המקורי לשנת 

אחוזים בשנת  -3תתקיים תחזית הממשלה לצמיחה כלכלית בשיעור של כ
במונחים יחסיים  1999, הרי שהתקציב המוצע נמוך יותר מתקציב 2000

בנקודת אחוז אחת מהתמ"ג. הדבר יסמל המשך המגמה ארוכת הטווח 
של ירידת משקל ההוצאה הממשלתית בתוצר, מגמה שהחלה באמצע 

 שנות השמונים.
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ההוצאה החברתית של הממשלה, כשהיא נמדדת במחירים קבועים 
מיליארד ש"ח. זהו גידול של  88צפויה להיות ברמה כוללת של  1998של 

 1.2, היינו תוספת ריאלית של 1999מיליארד אחד בהשוואה לשנת 
אחוזים. שיעור גידול זה נמוך מהצמיחה החזויה במשק ומגידול ההוצאה 

אחוז בשנה( ישיג את גידול  2.5של הממשלה. גידול האוכלוסייה ) הכוללת
ש"ח, תהיה  14,056התקציב, ומשמעות הדבר שההוצאה החברתית לנפש, 

 . -1999אחוזים מגודלה ב -1.2נמוכה ב
מיליארד  33מבין מרכיבי ההוצאה של הממשלה מוקצב סכום של 

סעיפים אלה ( למרכיבי הבטחת ההכנסה. בהקצאה ל1998ש"ח )במחירי 
. גידול זה מבטא את 1999אחוזים בהשוואה לשנת  4חל גידול של 

הציפייה לעליית קצבאות הביטוח הלאומי בין אם כתוצאה משינויים 
דמוגרפיים, ובין אם עקב רמת האבטלה הגבוהה, שעל פי תחזית 

 הממשלה, לא תקטן באופן מהותי.
נים להיות מתוכנ 2000השירותים הישירים בתקציב הכולל לשנת 

מיליארד ש"ח. בהשוואה לשנה הקודמת זהו צמצום מוחלט  55ברמה של 
 -700(. עיקר הצמצום, בהיקף של כ1998של כחצי מיליארד ש"ח )במחירי 

מיליוני ש"ח, יהיה במרכיב ההשקעה )הפיתוח( של ההוצאה החברתית.  
 -260לעומת זאת, ההוצאה לשירותים הישירים בתקציב השוטף תגדל בכ

 ליון ש"ח.מי
מבין מרכיבי השירותים הישירים בתקציב הכולל, ההוצאה לחינוך 

 -130מיליון ש"ח, ההוצאה לבריאות מתוכננת לגדול ב -120תקטן בכ
מיליון  -400מיליון ש"ח וההוצאה על המרכיבים האחרים תצטמצם בכ

 ש"ח. עיקר הקיצוץ במקבץ זה יהיה בסעיף השיכון. 



 ם החברתיים והתפתחותםהשירותי                                                                                22

 

 

 
 

 1999.  ההתפתחות עד 4

יב המדינה המוגש לכנסת כולל את סעיפי ההוצאה של משרדי תקצ
הממשלה. חלק ניכר מהם מוקדש לשירותים החברתיים, הכוללים את 
החינוך, הבריאות, שירותי הרווחה האישיים, השיכון וקליטת העלייה. 
בנוסף לשירותים אלה קיים מקבץ גדול וחשוב של הוצאה חברתית 

לאומי וזה כולל את כל קצבאות המבוצעת באמצעות המוסד לביטוח 
הביטוח הלאומי: קצבת זיקנה ושאירים, קצבת ילדים, קצבת נכות, דמי 
אבטלה, תשלומים שונים בגין חוק הבטחת ההכנסה ועוד. תשלומים אלה 
מגובים בחלקם באמצעות הגבייה הישירה של המוסד לביטוח לאומי, 

מוגדרת, אם ובחלקם מתקציב המדינה. ההוצאה החברתית של הממשלה 
כן, כצירוף של ההוצאה הממשלתית הכוללת לשירותים חברתיים ישירים 

 כל תשלומי ההעברה המבוצעים באמצעות הביטוח הלאומי.-ושל סך
הרמה המוחלטת והיחסית של ההוצאה החברתית של הממשלה 

חברתית של -מושפעת ממספר גורמים, כגון האידיאולוגיה הכלכלית
ת של ממשלות בעבר והסדרים קשוחים הממשלה הנוכחית, מדיניו

הנובעים מכך, מצב המשק ובמיוחד ההשלכות שיש לכך על הכנסות 
והוצאות המדינה, גורמים חיצוניים למערכת כגון המצב המדיני, מצב 
המשק העולמי וגורמים דינמיים דוגמת ההתפתחות הדמוגרפית של 

ות בנתח האוכלוסייה. אין ספק שלמרות ריבוי גורמים אלה, התבוננ
ידי המדינה לשירותים חברתיים על פני זמן, עשוי -המשאבים המוקצה על

להצביע על המגמות במודעות החברתית של הממשלה, במידת החשיבות 
שהיא מייחסת לעצמה כגורם המשפיע על השגת יעדים רצויים בתחום 
הצדק החברתי והסולידריות, וכן על תפיסתה לגבי האחריות של המדינה 

 החברה לרווחת כל חלקיה, ובמיוחד השכבות החלשות בה. כמייצגת
במהלך שני העשורים האחרונים ניכרת ירידה משמעותית במשקל 

. 1ומציור  1ההוצאה הממשלתית במשק הישראלי, כפי שעולה מלוח 
)למעט  בתקציב הרגילהיוותה ההוצאה הממשלתית הכוללת  -1981ב

י )התמ"ג(. במהלך השנים אחוז מהתוצר המקומי הגולמ -52החזר חוב( כ
, שבה הגיע  לרמה 1993ירד משקל הוצאה ציבורית זו בהתמדה עד לשנת 

 אחוז.  38-35אחוזי תוצר, ומאז חלה התייצבות ברמה של  34של 
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 : ההוצאה הממשלתית ומרכיביה בתקציב הרגיל כאחוזים מתמ"ג1לוח 

 
 ההוצאה הממשלתית 

 סה"כ     ללא החזר חוב
 הוצאה
 יתחברת

 הוצאות
 ביטחון

 הוצאות
 אחרות

1980 57 50 15 22 12 
1987 49 39 15 15 9 
1990 46 37 16 13 8 
1994 42 35 18 10 7 
1996 43 36 18 10 8 
1998 42 36 19 10 7 
1999 44 38 20 10 8 
2000 41 35 20 9 7 
 

. מרכיבי ההוצאה הממשלתית ללא החזר חוב  ציור 1
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ראוי לציין, שרמת ההוצאה הממשלתית בישראל גבוהה מהרמה 
ידי הבנק העולמי כבעלות -וחת בארצות המוגדרות עלהממוצעת הרו

אחוזי  -31הכנסה גבוהה. שם היוותה ההוצאה הממשלתית הכוללת כ
. אולם בתוך קבוצה זו קיים מספר גדול של מדינות 1995תמ"ג בשנת 

רווחה מפותחות, בעיקר במערב אירופה, שבהן הגיעה ההוצאה 
זי תוצר. בולטות בין אחו 40-50הממשלתית באותה שנה לשיעורים של 

מדינות אלו הן שבדיה, דנמרק, צרפת, בריטניה, הולנד, בלגיה ועוד. 
ההבדל הבולט הקיים בין התפתחות המגזר הציבורי בישראל לבין כל 
המדינות המפותחות הוא בכיוון של המגמה. בעוד שבישראל פחת משקל 

 ההוצאה הממשלתית בתמ"ג, בכל הארצות המפותחות עלה משקל זה.
מגמת הירידה במשקל הוצאות הממשלה בישראל תואמת את 
ההשקפה הרווחת בין כלכלנים ואנשי מדעי חברה מסוימים, הגורסת 
שההוצאה הממשלתית פוגעת ביעילות הכלכלית ובתמריצים להשקעה 
ולכן גם גורמת לשיעורי צמיחה נמוכים. מגמה זו מצביעה על ההכרה 

היה משקל ההוצאה  שבעשורים הראשונים לאחר קום המדינה
הממשלתית בתוצר הלאומי גדול מדי וגרם לחוסר יעילות כלכלית. על כך 
קיימת הסכמה רחבה. אולם במהלך שנות השמונים פחתה הוצאה זו 
במונחים יחסיים, והרכבה השתנה בצורה מרחיקת לכת. בהשוואת שתי 

לה (, שלמרות הירידה הגדו1אנו רואים )לוח  -1999ו 1980נקודות זמן, 
במשקל ההוצאה הממשלתית הכוללת, עלה משקל ההוצאה החברתית 

אחוזי תוצר. הדבר התאפשר בגלל הירידה  -20ל -15של הממשלה מ
הגדולה שחלה במשקל היחסי של הוצאות הביטחון והוצאות אחרות. אלו 

 -8ו 10, לרמה של -1980אחוזי תוצר, בהתאמה, ב -12ו 22פחתו מרמה של 
י במשקל ההוצאה החברתית בתקציב הרגיל לא . השינו-1999אחוז ב

היתה יציבות במשקל הוצאה  1987עד  1980התחולל באופן אחיד. בשנים 
ואילך גדל בהתמדה משקל ההוצאה  -1988זו עם נטייה לירידה מתונה. מ

 1994החברתית של הממשלה, כשהקפיצות הגדולות ביותר אירעו בשנים 
לשינויים בהרכב ההוצאה  . אין ספק שמספר גורמים תרמו-1996ו

 הממשלתית במהלך שני העשורים האחרונים:  
חברתית של הממשלה ובמיוחד -הירידה במשקל ההוצאה הלא (1

הוצאות הביטחון. שינוי זה התאפשר בזכות המצב המדיני במזרח 
התיכון, תהליכי השלום, שהחלו להתפתח בסוף שנות השבעים עם 

ה של מלחמת לבנון וזכו מצרים, נמשכו בשנות השמונים עם סיומ
לתנופה מחודשת בשנות התשעים עם תחילת תהליך אוסלו. המצב 
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הגיאופוליטי העולמי והתפרקותה של בריה"מ תרמו גם הם לצמצום 
האיום הצבאי ולאפשרות להקטין את נטל הוצאת הביטחון. הצמצום 

חברתיים( -היחסי במרכיבי ההוצאה הממשלתית האחרים )הלא
עולם המתחזקת והגורסת שיש לצמצם את מסמל את השקפת ה

 מעורבות הממשלה ולייעל את המגזר הציבורי.
הצלחת תכנית הייצוב, שהונהגה באמצע שנות השמונים, הקלה על  (2

 הריסון התקציבי שנגזר מהצורך להילחם באינפלציה הגדולה.
העלייה הגדולה לישראל, משטחי בריה"מ לשעבר, הטילה על  (3

בקליטת עלייה ובשיכון, אשר לא היו  הממשלה מחויבויות חדשות
 קיימות בשנים שקדמו לכך.

שינוי סדרי העדיפויות של הממשלה העלה את חשיבותם של שירותים  (4
במערכת  -במיוחד בתחומי החינוך והרווחה  -חברתיים מסוימים 

ההעדפות הציבורית. השינוי החל להסתמן בסוף שנות השמונים, אך 
ות התשעים. השינויים הבולטים הם זכה לתנופה מוגברת במהלך שנ

בהגדלת ההוצאה הממשלתית לחינוך ובפיתוח מנגנוני רווחה בתחומי 
הסיעוד, השירותים האישיים והבטחת ההכנסה )למשל בתחום 

 קצבאות הילדים(.
ישראל עוברת תהליך של הזדקנות האוכלוסייה  –שינויים דמוגרפיים  (5

הקיימים של וצמצום בשיעורי הילודה. במסגרת הפרמטרים 
המדיניות החברתית, מגבירות מגמות אלו את נטל השירותים 
החברתיים בתחומים מסוימים, בעיקר בנושא הביטוח הפנסיוני, 

 שירותי הבריאות ושירותי הרווחה האישיים.
כלכלי והחברתי הביא -החל מאמצע שנות התשעים המצב המקרו (6

לי. לאחר לעליית שיעורי האבטלה הזמנית והכרונית במשק הישרא
, בהן פחתו שיעורי -1996ו 1992מספר שנים של גאות כלכלית בין 

האבטלה, נכנס המשק למיתון שבו עלו שיעורי האבטלה הרשמיים 
אחוזים. הדבר גרם לגידול משמעותי  9והגיעו לרמות של סביב 

 בהוצאה החברתית של הממשלה, בעיקר בסעיף הבטחת הכנסה.

מיליארד  -87הסתכמה ב 1999ת ההוצאה החברתית של הממשלה לשנ
אחוז מסך  53.5אחוזי תמ"ג, או  23(. ההוצאה מהווה 1998ש"ח )במחיר 

אחוז מההוצאה החברתית  63.7ההוצאה הממשלתית )למעט החזר חוב(. 
אחוז למקבלי תשלומי ההעברה  -36.3מיועדים לשירותים ישירים ו

ש"ח  -14,200מהמוסד לביטוח לאומי. הממשלה מוציאה בממוצע לנפש כ
למימון  -9,100להבטחת הכנסה וכ -5,100ליעדים חברתיים, מזה כ
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, סך ההוצאה 1980שירותים חברתיים ישירים. בהשוואה לשנת 
 -143החברתית של הממשלה גדל במחירים קבועים על פני שני עשורים ב

אחוז בקירוב. כלומר, גידול  -57אחוז, בעת שהאוכלוסייה גדלה ב
סביר כמחצית מהגידול בהוצאה החברתית אבל לא האוכלוסייה אמנם מ

 -1980ש"ח ב -9,200את כולו. העלייה בהוצאה החברתית הכוללת לנפש מ
אחוז,  -54, גידול מצטבר של כ-1999ש"ח ב -14,200( לכ1998)במחירי 

ידי העלייה ברמת החיים ועליית השכר הריאלי וכן -מוסברת גם על
חלקים גדולים מתקציב המדינה  בנכונות של קובעי המדיניות להקצות

ליעדים חברתיים. הגידול המשמעותי בהוצאה החברתית בממוצע לנפש 
ידי העלייה -במחצית הראשונה של שנות התשעים מוסבר כמובן גם על

הגדולה מבריה"מ לשעבר, שיצרה צרכים גדולים במיוחד, בעיקר בתחומי 
 הקליטה והשיכון.

 

. השינוי בסך-כל ההוצאה החברתית   ציור 2
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רתית של הממשלה במהלך עשרים קצב הגידול של ההוצאה החב     
השנים שחלפו לא היה אחיד. במחצית הראשונה של שנות השמונים 
כמעט ולא גדלה ההוצאה החברתית, ובמונחים של הוצאה לנפש היא 

אחוזים. מרכיב השירותים הישירים  1.4אפילו פחתה בקצב ממוצע של 
חוזים א 3.4בהוצאה נפגע במיוחד, כשהוא קטן במונחים לנפש בקצב של 

בשנה. המחצית הראשונה של שנות התשעים מאופיינת בגל העלייה הגדול 
משטחי חבר המדינות העצמאיות, בתחילתו של תהליך השלום בין ישראל 
לפלסטינים ובחידוש הצמיחה הכלכלית. בתקופה זו גדלה ההוצאה 

אחוזים, ומרכיב  8.7החברתית של הממשלה בקצב שנתי ממוצע של 
אחוז לשנה(.  10.1ם בתוכה צמח בקצב מהיר במיוחד )השירותים הישירי

מספרים אלה מבטאים גם את השינוי בסדרי העדיפויות, כפי שהוכרז 
 .-1993עליו במדיניות הממשלה ב

 

 

. ההוצאה החברתית הכוללת ציור 3  
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 . ההוצאה החברתית של הממשלה לפי מרכיביה העיקריים 2לוח 
 (1998)מיליוני ש"ח, מחירי            

  
 תים ישיריםשירו הבטחת הכנסה הכל-סך 

 תקציב כולל )רגיל + פיתוח(

1980 35,780 9,424 26,356 

1986 37,600 13,667 23,932 
1989 42,607 16,506 26,101 
1990 49,499 16,693 32,806 
1992 66,933 18,606 48,326 
1994 69,084 21,594 47,489 
1997 77,376 27,532 49,844 
1998 79,577 29,827 49,749 
1999 86,817 31,484 55,334 
2000 87,817 32,850 54,967 

 שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים )%(
1980-85 0.4 5.5 -1.7 
1985-89 4.0 7.6 2.0 
1989-95 8.7 6.3 10.1 

1995-2000 4.6 6.6 3.5 

 תקציב רגיל

1980 32,101 9,424 22,677 

1986 35,895 13,667 22,228 
1989 41,004 16,506 24,498 
1990 44,137 16,693 27,444 
1992 50,140 18,606 31,533 
1994 58,018 21,594 36,424 
1997 68,433 27,532 40,902 
1998 71,218 29,827 41,391 
1999 76,131 31,484 44,648 
2000 77,761 32,850 44,911 

 שיעורי שינוי שנתים ממוצעים )%(
1980-85 1.4 5.5 -0.5 
1985-89 4.5 7.6 2.6 
1989-95 6.7 6.3 7.0 

1995-2000 5.1 6.6 4.1 
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 . ההוצאה החברתית, הבטחת הכנסה ושירותים ישירים,   3לוח 
 (1998)תקציב כולל, ש"ח, מחירי בממוצע לנפש            

 
 שירותים ישירים הבטחת הכנסה הכל-סך 

1980 9,227 2,430 6,797 
1985 8,610 2,904 5,707 
1989 9,430 3,653 5,777 
1990 10,622 3,582 7,040 
1992 13,064 3,632 9,432 
1994 12,795 3,999 8,795 
1997 13,275 4,723 8,551 
1998 13,332 4,997 8,335 
1999 14,221 5,157 9,064 
2000 14,056 5,258 8,798 

 שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים )%(

1980-85 -1.4 3.6 -3.4 
1985-89 2.3 5.9 0.3 
1989-95 5.0 2.8 6.4 

1995-2000 2.1 4.1 1.0 
 

במחצית השנייה של שנות התשעים החליטה הממשלה לצמצם את 
הגירעון ולהקטין את התקציב. למרות זאת, ההוצאה החברתית של 

אחוזים, כאשר  4.6הממשלה המשיכה לגדול בקצב שנתי ממוצע של 
אחוזים בשנה.  6.6היר במיוחד של מרכיב הבטחת ההכנסה צמח בקצב מ

הדבר מבטא את השינויים הדמוגרפיים האקסוגניים, אבל במיוחד את 
כניסתו של המשק למיתון, שהביא להגדלת התשלומים במסגרת דמי 

 האבטלה והחוק להבטחת הכנסה.
שני מרכיבי ההוצאה החברתית של הממשלה, ההוצאות להבטחת 

ם, נבדלים זה מזה הן בטכניקות הכנסה והשירותים החברתיים הישירי
 של ביצוע ההוצאה והן בתפקיד החברתי והכלכלי שהם ממלאים. 

מרכיב הבטחת ההכנסה, הכולל את רוב תשלומי ההעברה החברתיים 
של המגזר הממשלתי, מבוסס על כללים אוניברסליים המוגדרים לרוב 

י באמצעות חוקים. רמת ההוצאה בסעיפים השונים נקבעת לפיכך על פ
הפרמטרים הקבועים בחוק וגודל האוכלוסיות הזכאיות נובע מאותם 
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חוקים. קיימים כוחות דינמיים ומחזוריים הקובעים את גודלן של 
אוכלוסיות אלו, ולכן באין שינוי של הכללים וההגדרות, יש לממשלה 
שליטה קטנה על מרכיב הוצאה זה. הפרמטרים שנקבעו אמנם נתונים 

שינויים כאלה, בעיקר כשהם גורמים לקיצוצים,  לשינוי מדי פעם, אבל
מעוררים תמיד התנגדויות חריפות מצד זה או אחר, ולכן הם מתרחשים 
לעיתים נדירות. במהלך עשרים השנים האחרונות ניכרת מגמה ברורה של 
התרחבות תשלומי ההעברה. בשנות השמונים בוטלו אמנם קצבאות הילד 

. קצב השינוי של מרכיב הבטחת -1993הראשון והשני, אבל הן הוחזרו ב
ידי הכוחות הדמוגרפיים, מצב התעסוקה במשק -ההכנסה נקבע בעיקר על

 ואירועים חיצוניים דוגמת העלייה ההמונית בתחילת שנות התשעים.
מרכיב השירותים הישירים, לעומת זאת, כולל מקבץ רחב של 

די י-שירותים המסופק במישרין או ממומן במלואו או בחלקו על
הממשלה. לעומת הבסיס האוניברסלי של תשלומי ההעברה, נקבעת רמת 
ההוצאה הממשלתית לשירותים בעין בצורה פרטנית יותר, ותוך 
התייחסות ברורה לכל שירות בפני עצמו ולסעיף ההוצאה הרלוונטי לו. 
כתוצאה מכך משקפת רמת ההוצאה הממשלתית לשירותים הישירים, 

וטפים ואת מערכת ההעדפות של הגורמים במידה רבה, את הצרכים הש
הנוטלים חלק בתהליך קביעת המדיניות. קיימת גם גמישות גדולה יותר 
בקביעת רמת ההוצאה בסעיפים אלה וגם אפשרות רבה יותר לתחלופה 
בין הסעיפים השונים של מרכיב הוצאה זה, לעומת מרכיב הבטחת 

 ההכנסה. 
ות גדולה יותר בקצב השינוי מצביע אכן על כך, שקיימת תנודתי 3לוח 

של ההוצאה לנפש לשירותים ישירים לעומת ההוצאה להבטחת הכנסה: 
קצב השינוי השנתי הממוצע בתקופות שונות במרכיב השירותים 

אחוזים  6.4אחוזים בראשית שנות השמונים לבין  3.4-הישירים נע בין 
וי במחצית הראשונה של שנות התשעים. לעומת זאת, קצב השינ לנפש

אחוזים לנפש, במחצית השנייה של  5.9במרכיב הבטחת ההכנסה נע בין 
אחוזים במחצית הראשונה של שנות התשעים.  2.8שנות השמונים לבין 

ממחיש את התנודות שחלו במונחים יחסיים במשקל כל אחד  4לוח 
 ממרכיבי ההוצאה החברתית על פני זמן.
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 בתקציב הכולל. התפלגות ההוצאה החברתית של הממשלה 4לוח 
 )אחוזים(  ,)רגיל+ פיתוח(           

 שירותים ישירים הבטחת הכנסה הכל-סך 

1980 100.0 30.7 69.3 
1987 100.0 41.7 58.3 
1992 100.0 28.9 71.1 
1999 100.0 36.3 63.7 
2000 100.0 37.4 62.6 
 

ברוב שנות השמונים עלה משקל הבטחת ההכנסה וירד משקל 
ישירים. מגמה זו נבעה בעיקר מהשחיקה שהתחוללה השירותים ה

בהוצאה הממשלתית לשירותים ישירים באותה תקופה. אין ספק 
שהכוחות הדינמיים הטבעיים המגדילים את תשלומי ההעברה תרמו גם 

, כאשר משקל הבטחת 1990-93הם למגמה זו. המגמה מתהפכת בשנים 
החברתית. כזכור, אחוז מסך ההוצאה  28.9ההכנסה ירד עד לרמה של 

תקופה זו מאופיינת בגל העלייה הגדול מבריה"מ לשעבר, דבר שחייב 
הוצאות תקציביות גדולות במיוחד בסעיפי קליטת העלייה והשיכון. 

ואילך חוזרת המגמה שאיפיינה את רוב שנות השמונים, ובה  1993משנת 
עולה בהתמדה משקל ההוצאה להבטחת הכנסה ויורד משקל השירותים 

אחוז  36.3מהווה המרכיב של הבטחת ההכנסה  -1999שירים. בהי
אחוזים מהתמ"ג, וההוצאה  -8.2מההוצאה החברתית הכוללת, שהם כ

 -14.5אחוז מההוצאה החברתית, שהם כ 63.7למתן שירותים תהווה 
 אחוז מהתמ"ג.

 . הבטחת הכנסה5

מרכיב הבטחת ההכנסה בהוצאה החברתית נמצא במגמת עלייה מתמדת 
מונחים מוחלטים והן במונחים יחסיים בהשוואה לתוצר הלאומי הן ב

ולסך ההוצאה הממשלתית. הוצאות המדינה להבטחת הכנסה, יחד עם 
מערכת המס על מאפייניה החברתיים, מסמלת יותר מכל את מעורבות 
המדינה ואת תרומתה להשגת צדק חברתי. מידת הפרוגרסיביות של 

יון בהתחלקות ההכנסות. זוהי אחת השוו-מערכת המיסים משפיעה על אי
המטרות החשובות של  תשלומי ההעברה, ואכן על פי דיווחי הביטוח 

השוויון בהכנסות -הלאומי הם תורמים תרומה משמעותית לצמצום אי
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במשק. אבל תשלומי ההעברה ממלאים גם תפקידים אחרים ובעלי 
משמעות רחבה יותר. הם מהווים את רשת הביטחון החברתית של 
המשק, הם מבטיחים שלא יתקיים מצב שבו אזרח יימצא נטול כל מקור 
הכנסה. הם ממלאים תפקידים נוספים, חלקם טכניים, כמו תיקון בסיס 

 המס בגין גודל משפחה ותיקון כשלי שוק בתחומי החיסכון והביטוח.
בראייה על פני הזמן, ההוצאה הכוללת להבטחת ההכנסה כמעט 

אחוז. בממוצע  -31אילו האוכלוסייה צמחה בהוכפלה בעשור הנוכחי, ו
ש"ח )במחירי  3,582לנפש הוציאה הממשלה למרכיב זה בראשית העשור 

אחוז. באותה  -44גידול של כ –ש"ח  5,157הסכום היה  -1999( וב1998
 -30אחוז ואילו הצריכה הפרטית לנפש ב -13תקופה גדל התוצר לנפש ב

טל תשלומי ההעברה גדל אחוז. האם משמעות מספרים אלה היא שנ
מעבר לרמה הרצויה? התשובה לשאלה זו תלויה במידה רבה בהשקפת 

כלכלית של המשיב. יש לזכור, עם זאת, שהנטל הכולל -עולמו החברתית
של ההוצאה הציבורית פחת בשני העשורים האחרונים, ולכן צמיחתו 
המהירה יחסית של מרכיב הבטחת ההכנסה משקפת שינוי מערכת 

אשר גרם לשינוי הרכב ההוצאה הציבורית ולאו דווקא להגברת  העדפות
 הנטל הכרוך בה.

בשנים האחרונות מושמעת ביקורת כלכלית, לא רק על גודל ההוצאה 
הממשלתית והגירעון הנגזר ממנה, אלא גם על אופן הקצאת ההוצאה 
הממשלתית לשימושים השונים. אחת הטענות היא שחלק גדול מדי 

ת מופנה ליעדים שאינם יוצרים צמיחה, ולכן מההוצאה הממשלתי
השפעתו האינפלציונית גדולה. לטענת המבקרים, שינוי הרכב ההוצאה 

ידי הקטנת תשלומי העברה )שהינם לטענתם -הממשלתית, על
אינפלציוניים יותר( והגדלת מרכיבי הוצאה אחרים, כגון חינוך, או 

קרבותה של ישראל תשתיות, יביא להקטנת הלחצים האינפלציוניים ולהת
 לשיעורי האינפלציה הקיימים במערב אירופה.

השוויון בהתחלקות ההכנסות -קיימת מגמה רבת שנים של עלייה באי
שוויון מסוג ג'יני. הדבר -ברוטו, כפי שהדבר נמדד באמצעות מקדמי אי

מצביע על כך שכוחות השוק, בעולם של הפרטה מוגברת, תורמים 
ל כן, מזה מספר שנים מתוכננת רפורמה השוויון. יתר ע-להגברת אי

במיסים אשר תקטין את הפרוגרסיביות של מס ההכנסה. אם היא 
השוויון בהכנסות נטו. אם, כפי שמוצע, -תיושם, גם היא תביא להגדלת אי

גם יקטנו תשלומי ההעברה, יהיה זה גורם שלישי שיתווסף לכוחות 
 החברתי. שוויון במשק ולפגיעה משמעותית בצדק-היוצרים אי
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 . הוצאה על הבטחת הכנסה ועל מרכיביה העיקריים 5לוח 
 (1998)מיליוני ש"ח, מחירי            

 
 נכות כללית ילדים זיקנה ושאירים הכל-סך 

1980 9,424 4,236 2,846 1,036 
1986 13,667 6,010 3,625 1,750 
1990 16,693 7,452 3,701 1,884 
1993 20,633 8,457 4,950 2,159 
1998 29,827 11,411 6,079 3,748 
1999 31,484 11,851 6,487 4,066 
2000 32,850 12,227 6,526 4,395 
 

ציור 4. שינוי בהוצאה להבטחת הכנסה ובגודל האוכלוסייה

מדד: 001=0891
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המרכיב הגדול ביותר בהוצאה להבטחת הכנסה הוא קצבאות הזיקנה 
מיליארדי ש"ח  -12.2ב 2000והשאירים. קצבאות אלו יסתכמו בשנת 

הביטוח הלאומי כמבטח (   והן מסמלות את תפקיד 1998)במחירי 
פנסיוני. גודלו של מרכיב הוצאה זה תלוי בשכר הממוצע במשק, אליו 
צמודה קצבת הזיקנה, ובגודל האוכלוסייה הזכאית לקיצבה הנגזרת 

 משינויים דמוגרפיים.
אחוזים, הגבוה   -4קבוצת האוכלוסייה הקשישה גדלה בקצב של כ

 65ם מהווה קבוצת גילאי אחוזים(. כיו -2.6מקצב גידול האוכלוסייה )כ
אחוז מסך האוכלוסייה ומשקלה צפוי לגדול בעתיד. הדבר  -10ומעלה כ

נובע מעליית תוחלת החיים ומצמצום שיעורי הילודה. מספר מקבלי 
אלף והוא צפוי להמשיך ולגדול,  -513קצבאות הזיקנה והשאירים מגיע ל

ך ההוצאה כאמור. אי לכך, צפוי חלקו של סעיף הוצאה זה לגדול מתו
הציבורית הכוללת. אמנם בארבע השנים האחרונות קטן חלקן של 
קצבאות הזיקנה בסך תשלומי ההעברה, אבל הדבר איננו נובע מצמצום 
מרכיב הוצאה זה, אלא מהעלייה המהירה יחסית שחלה בסעיפים 
הכוללים את דמי האבטלה ואת התשלומים בגין חוק הבטחת הכנסה, 

 בהם נעסוק בהמשך.
ות הילדים מהוות את מרכיב ההוצאה השני בגודלו במסגרת קצבא

הבטחת ההכנסה. תפקידן העיקרי לשמש כמכשיר לתיקון בסיס מס 
ההכנסה, ששיעוריו כמעט אינם מביאים בחשבון את גודל משפחת 
הנישום. למרות זאת, שימשו קצבאות הילדים מכשיר במסגרת המדיניות 

ך בשנות השמונים, במסגרת כלכלית של הממשלה. כ-הפיסקלית המקרו
המאמצים להילחם באינפלציה ובגירעונות הממשלתיים, בוטלו קצבאות 

הוחזרו שתי קצבאות אלו. נושא  1993הילד הראשון והשני, ובשנת 
קצבאות הילדים עומד כמעט תמיד על הפרק, ובהזדמנויות תדירות, 

לקי, כשיש צורך פיסקלי בכך, נבדקות חלופות שונות החל מביטולן הח
דרך הפיכתן להכנסה החייבת במס ועד להשארתן על כנן, כפי שקיים 

 היום.
מיליארד ש"ח  6.5הוא  2000היקף התשלום לקצבאות ילדים בשנת 

 -3.7(. הסכום גדל בשנים האחרונות בקצב שנתי של כ1998)במחירי 
אחוזים בשנה, למרות שבאותה תקופה גדל מספר המשפחות המקבלות 

אלף  -872קיבלו כ -1998אחוזים. ב -2.4ק בקצב של כקצבאות ילדים ר
אלף, קיבלו קצבאות עבור  566משפחות קצבאות ילדים, רובן המכריע, 

אלף משפחות מקבלות קיצבה גם לילד  162ילד אחד או שניים, ועוד 
 השלישי.
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במקבץ תשלומי העברה מופיעים בלוחות לעיל גם דמי האבטלה, 

הכנסה וכן טור "אחר", הכולל קצבאות התשלומים בגין חוק הבטחת 
נפגעי עבודה, אימהות ועוד. ההתפתחות בשני הראשונים מבטאת את 
גודל בעיית האבטלה ואת עומקה. בעוד שתשלום דמי האבטלה מסמל את 
גודל הבעיה האקוטית ולרוב החולפת של אבטלה, הרי שיישום חוק 

ננטית, הבטחת ההכנסה מסמל את בעיית האבטלה הכרונית, הפרמ
כלכלית או מדיניות -שכמעט ואין דרך לטפל בה באמצעות מדיניות מקרו

 תעסוקה.
מבטאים את מצב המיתון המתמשך שבו שרוי  6המספרים בלוח 

. 1997אחוז לעומת  -16היה גבוה ב -1998המשק. סך דמי האבטלה ב
הוא נתון תקציבי  -1999הנתונים לשנתיים אלה הם נתוני ביצוע. הנתון ל

סס על הנחות קובעי המדיניות בדבר התפתחות האבטלה במהלך שהתב
. -1998אחוזים מדמי האבטלה ששולמו בפועל ב -3שנה זו. הוא גבוה בכ

תהיה אף  1999ניתן לשער, שבסופו של דבר עלות דמי האבטלה לשנת 
מיליארד ש"ח, כפי שמופיע בלוח, שכן מספר דורשי  -2.8גבוהה יותר מ

. קצבאות זיקנה וקצבאות ילדים ציור 5
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 2000בוה מהמצופה. כל הסימנים מראים שבשנת יהיה ג -1999העבודה ב
. קרן המטבע הבינלאומית -1999שיעור האבטלה לא יהיה נמוך מאשר ב
אחוזים, הדומה לזה שקיים  8.8חוזה עבור ישראל שיעור אבטלה של 

. זוהי תחזית הנוטה לאופטימיות ולכן ייתכן שתשלום דמי 1999בסוף 
 האבטלה יהיה גבוה יותר.

 
 ות לתשלום דמי אבטלה וחוק הבטחת הכנסה. הוצא6לוח 

 (1998)מיליוני ש"ח, מחירי       
 

חוק הבטחת  דמי אבטלה 
 הכנסה

1994 1,362 1,238 
1995 1,589 1,412 
1996 1,772 1,507 
1997 2,370 1,678 
1998 2,741 2,016 
1999 2,814 2,279 
2000 2,854 2,555 
 

, על פי נתוני -2000ה יגיע בסך התשלומים בגין חוק הבטחת הכנס
(. מספר זה נראה מציאותי 1998מיליארד ש"ח )במחירי  -2.5התקציב, ל

 -13שכן בשנים האחרונות גדלה ההוצאה בגין חוק הבטחת ההכנסה בכ
אחוז לשנה. אמנם קיימת דינמיקה פנימית לסעיפי הוצאה מסוג זה 

יותר המבוססים על חקיקה, אבל אין ספק שהמספרים גדלים מהר 
בתקופות של מיתון מאשר בשנים של גיאות כלכלית. על הדינמיקה 
הפנימית מעידה העובדה, ששני סעיפי ההוצאה הנדונים כאן, עלו מרמה 

אחוז מאותו  -16לכ -1990אחוז מסך תשלומי הביטוח הלאומי ב 10.6של 
. במונחים מוחלטים ריאליים חל גידול פי שלושה במהלך -1998מצרף ב

והשנים שבהן התחוללו קפיצות גדולות היו שנות מיתון  העשור הזה
 .-1999, ו1998, 1996, 1992מובהקות, כגון 
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 . שירותים חברתיים ישירים6

ההוצאה הממשלתית לשירותים חברתיים ישירים  כוללת מקבץ של 
שירותים שהממשלה מספקת במישרין או מממנת באופן מלא או חלקי. 

נוך, הבריאות, שירותי הרווחה האישיים אנו כוללים במקבץ זה את החי
)רווחה(; השיכון, קליטת העלייה ושירותי התעסוקה. חלק משירותים 
אלה תואמים את ההגדרה הכלכלית של "מוצרים ציבוריים", שהינם 
מוצרים או שירותים שצריכתם כרוכה בהשפעות חיצוניות חיוביות, 

החברה כולה או כלומר לא רק הצורכים עצמם נהנים מהמוצר אלא גם 
חלקים גדולים ממנה. נהוג לחשוב שבמוצרים ציבוריים מתקיים כשל 
שוק, וכדי להביא לייצור כמויות יעילות מהם על הממשלה להתערב אם 
באמצעות סבסוד או באמצעים אחרים. החינוך ומרכיבים של הבריאות, 

 ם. השיכון  והתעסוקה  תואמים  בהחלט את   איפיוני המוצרים  הציבוריי
 

. שירותים ישירים בממוצע לנפש ציור 6
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שירותים  חברתיים  אחרים,  כגון  שירותי  רווחה  אישיים, וחלק  
ידי הממשלה, -מהשירותים מתחום הבריאות והשיכון, הניתנים על

ממלאים תפקידים חברתיים אחרים כגון הענקת רשת ביטחון וביטוח 
סוציאלי. בחלקם הם גם משרתים מטרה של חלוקה מחדש של הכנסות, 

י העברה ישירים  אלא  באמצעות  שירותים  לא באמצעות תשלומ
 ידי  המדינה. -מוגדרים  הממומנים  על

ידי המדינה שאין -קיימים מוצרים ציבוריים אחרים הממומנים על
אנו כוללים אותם במקבץ זה של שירותים חברתיים ישירים. הכוונה 
בעיקר לביטחון ומשטרה, למרות שאין ספק שחלק משירותי המשטרה, 

מלחמה בפשע ובתאונות הדרכים, הינם בעלי השלכות חברתיות  ובמיוחד
 מובהקות.

אחוז מההוצאה  63.7ההוצאה למתן שירותים ישירים מהווה 
אחוזי תמ"ג. הוצאה זו תגיע בשנה  -14.2החברתית של הממשלה, שהם כ

אחוז מסך ההוצאה  34מיליארד ש"ח שהם  -55זו, על פי נתוני תקציב, לכ
מיליארד ש"ח  -10ר חוב(. מסכום זה יוקדשו כהממשלתית )ללא החז

מיליארד( בתחום השיכון ורק  -9לתקציב פיתוח: הרוב הגדול )כ
 כמיליארד אחד יושקע בתשתיות הפיזיות של מערכת החינוך. 

הוצאות הממשלה לשירותים חברתיים ישירים הן המרכיב הרגיש 
הכנסה. יותר לתנודות בהוצאה החברתית, בהשוואה למרכיבי הבטחת ה

הדבר ניכר כשמתבוננים על פני השנים בהתפתחות השירותים הישירים: 
 –במחצית הראשונה של שנות השמונים, תקופה של אינפלציה דוהרת 
 –גירעונות גדולים בתקציב המדינה וגירעונות גדולים במאזן המסחרי 

נשחקה ההוצאה הממשלתית לשירותים חברתיים ישירים בקצב שלילי 
היה מרכיב הוצאה זה נמוך  -1986וז לשנה. כתוצאה מכך באח - 1.7של 
. עיקר השחיקה 1980( לעומת שנת 1998מיליארד ש"ח )במחירי  -2.5בכ

התבטא במרכיב ההשקעה בתקציב הפיתוח. באותה תקופה, למרות 
הירידה בהוצאה לשירותים חברתיים ישירים, היה גידול באוכלוסייה 

 -1980( ב1998ש"ח )במחירי  -6,800כולכן ההוצאה לנפש ירדה מרמה של 
. בהמשך, במחצית השנייה של שנות השמונים, עם -1986ש"ח ב -5,600לכ

בלימת האינפלציה, החלה ההוצאה לשירותים ישירים לעלות, ורק החל 
 –הן במונחים מוחלטים והן בממוצע לנפש  –היא הגיעה   1990בשנת 

 . 1980לרמות גבוהות מאלו של שנת 
החל הגל הגדול של  -1989מטעה במידה רבה. כזכור, בתמונה זו 

העלייה מבריה"מ. הדבר חייב הוצאות ממשלה גבוהות מאד בתחומי 
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הקליטה והשיכון, ואלו תרמו לעליית ההוצאה הממשלתית לשירותים 
. הרמה המוחלטת של שני המרכיבים -1991ו 1990ישירים בשנים 

, -1980יותר מאשר ב -1990הגדולים, חינוך ובריאות, לא היתה גבוהה ב
ובמונחים לנפש ההוצאות בשני רכיבים אלה עדיין היו נמוכות יותר 

מגיעה ההוצאה לשירותים ישירים  1992. אמנם בשנת -1980מאשר ב
ש"ח, אבל זהו מצב זמני אשר הושפע מהוצאות  9,432לנפש לשיא של 

 השיכון והקליטה הגבוהות מאד, הקשורות לתהליכי קליטת העולים
 מבריה"מ לשעבר.

למרות זאת, אנו רואים תמורות בהוצאה לשירותים ישירים במהלך 
שנות התשעים. מראשית העשור החלה ההוצאה לחינוך לגדול הן 

היא חוזרת לרמה דומה  -1992במונחים מוחלטים והן בממוצע לנפש. ב
אחוזים בממוצע  3-4ומאז קיימת מגמת עלייה בקצב של  1980לזו של 

 -23ו של החינוך מסך ההוצאה החברתית גדל בתקופה זו מלשנה. חלק
 . -1999אחוז  ב  -30ל -1991אחוז  ב

 

 

. הוצאה לשירותים ישירים ציור 7
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 . ההוצאה הממשלתית לשירותים ישירים בממוצע לנפש 7לוח 
 (1998)ש"ח, מחירי            

 
 כל התקציב-סך

 עבודה    קליטה    שיכון רווחה  בריאות חינוך סה"כ 
1980 6,797 3,246 2,223 383 55 61 829 
1985 5,707 2,865 1,986 307 48 63 437 
1989 5,777 2,899 1,944 401 66 126 342 

1990 7,040 2,991 1,962 414 63 500 1,110 
1992 9,432 3,271 1,955 433 60 526 3,188 
1994 8,795 3,783 2,331 459 90 343 1,788 
1997 8,551 4,087 2,292 520 77 258 1,316 
1998 8,335 3,980 2,239 542 76 256 1,243 
1999 9,064 4,294 2,237 615 91 297 1,530 
2000 8,798 4,176 2,207 609 79 285 1,442 

 תקציב רגיל
1980 5,848 3,152 2,165 377 55 61 38 
1985 5,216 2,821 1,951 303 48 63 30 
1989 5,422 2,861 1,920 398 66 126 52 

1990 5,889 2,939 1,936 411 63 500 41 
1992 6,155 3,132 1,950 429 60 526 58 
1994 6,746 3,605 2,204 454 90 343 50 
1997 7,017 3,903 2,219 516 77 258 44 
1998 6,935 3,827 2,198 538 76 256 40 
1999 7,313 4,086 2,192 602 91 297 46 
2000 7,188 4,022 2,157 605 79 285 40 
 

במקביל לכך, המרכיב השני בגודלו במקבץ הוצאות אלו, ההוצאה 
לבריאות, נשאר יציב מאד בערכים מוחלטים בשנות התשעים, ואף נשחק 

היוותה ההוצאה  -1980ים יחסיים ובממוצע לנפש. לדוגמא, בבמונח
אחוז מסך ההוצאה החברתית. משקלה ירד בהתמדה עד  21לבריאות 

אחוז. מאז חלה עלייה מסוימת עם תנודות למעלה ולמטה,  -13ל 1992
אחוז מההוצאה החברתית. אין ספק שבמהלך  -16היא מגיעה לכ -1999וב
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ה ההוצאה הממשלתית לשירותים ישירים. העשור האחרון חל שינוי במבנ
משקל החינוך עולה וחוזר לרמות של תחילת שנות השמונים בעוד משקל 
הבריאות קטן מאד בהשוואה למצב שהיה לפי עשרים שנה. שינויים אלה 
במבנה ההוצאות מסמלים שינויים בסדרי העדיפויות של הממשלות 

תחום החינוך המדינה וביחס המדינה לשני מרכיבי הוצאה אלו. בעוד שב
קובעת לעצמה תפקיד מרכזי במימון ובייצור השירותים, הרי שבתחום 
הבריאות מנסה המדינה לצמצם את תפקידה בהתמדה. הפילוסופיה 
הפוליטית והמניעים הכלכליים העומדים מאחורי מגמות אלו אינם 

 ברורים וראויים אולי לעיון נוסף.
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 . ההוצאה הממשלתית על חינוך7

ההוצאה על חינוך היא המרכיב הגדול ביותר בהוצאה החברתית של 
היתה  -1999הממשלה, והשני בגודלו, לאחר הביטחון, בתקציב המדינה. ב

(, שהם 1998מיליארד ש"ח )במחירי  26.2ההוצאה הממשלתית למטרה זו 
אחוזים מהתמ"ג.  -6.8אחוז מהתקציב הכולל )ללא החזר חוב( ו 16.2

אחוז  16.8מיליארד ש"ח שהם  -26הוא כ 2000נת הסכום המוקצב לש
מהתקציב הכולל )ללא החזר חוב(. החינוך נוטל משאבים רבים גם כאשר 

לחינוך, להבדיל מן ההוצאה הממשלתית.  הלאומיתמתייחסים להוצאה 
ההוצאה הלאומית נחשבת לגבוהה בהשוואה למדינות רבות בעולם 

חלקי לכך יש למצוא  המערבי במונחים של אחוזים מהתוצר. הסבר
בשיעור הגבוה של ילדים בישראל לעומת השיעורים המאפיינים את רוב 

 המדינות במערב.
, עברה ההוצאה הממשלתית לחינוך 1980במהלך השנים, מאז 

תהפוכות דומות לאלו שעברו על סך ההוצאה הממשלתית לייצור 
כאשר מיליארד ש"ח,  -12.5היתה ההוצאה כ -1980שירותים חברתיים. ב

 -10,800מיליון תלמידים, דהיינו הוצאו כ -1.1למדו במערכת החינוך כ
ש"ח בממוצע לכל תלמיד. לאחר שחיקה שנמשכה מספר שנים, הגיעה 

מיליארד ש"ח, באותם מונחי  -11.7ל -1986ההוצאה הממשלתית לחינוך ב
מיליון. כלומר, ההוצאה  -1.3מחירים, כשמספר התלמידים הגיע ל

ש"ח. לאחר מכן  החלה ההוצאה  -8,800מיד ירדה להממשלתית לתל
"השיגה" ההוצאה  בממוצע  1992לחינוך לעלות מחדש, אך רק בשנת 

. על פני שנות התשעים ההוצאה המשיכה 1980לתלמיד את רמתה משנת 
 אלף ש"ח בממוצע לתלמיד. -14.7היא הגיעה ל -1999לעלות וב

 
 (1998ש"ח, מחירי  )אלפי. ההוצאה לחינוך בממוצע לתלמיד 8לוח 

 
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1996 1998 1999 

10.8 11.2 9.9 8.8 9.3 10.0 10.8 13.9 13.7 14.7 
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הממשלה מממנת את רוב ההוצאה הלאומית לחינוך. מקורות מימון 
אחרים הם הרשויות המקומיות, משקי הבית ובמידה זניחה בלבד 

וח )מלכ"ר(. חשיבותם של המלכ"ר בצד המימון מוסדות ללא כוונת רו
ניכרת רק בתחום ההשקעה, שם היה חלקם בשנים האחרונות בהיקף של 

 8.5אחוז. ההוצאה הלאומית לחינוך נעה בעשור האחרון בין  12-10
 אחוז מהתוצר.  -10.5ל
 

 . הוצאה לאומית לחינוך כאחוז מהתוצר ושיעור המימון הממשלתי9לוח 
 )אחוזים(וכה מת           
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.. 
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אין ספק כי בתחום החינוך ניכרת התפיסה לפיה הממשלה היא 
אף לייצור )בשיתוף עם הרשויות האחראית העיקרית למימון ו

המקומיות( של החינוך כמוצר ציבורי. תחום החינוך אכן זכה בעשור 
האחרון לשפע משאבים וליחס מיוחד בין קובעי הקצאת המשאבים. כך 
קורה אפילו בשנים האחרונות, שבהן פעלה הממשלה לצמצם את הגירעון 

גדלה בשיעורים ההוצאה לחינוך לא רק שלא קטנה אלא אף   –הממשלתי 
 שנתיים משמעותיים. 

 מרכיבי ההוצאה לחינוך

מיליוני ש"ח )במחירי  1,360הקצאה של  -1999הילדים מקבלים ב-גני
( מתוך ההוצאה לחינוך בתקציב השוטף. הסכום דומה להוצאה 1998

אחוזים,  5.2. בחינוך היסודי צפוי גידול של 1998הריאלית בפועל בשנת 
אחוזים, בהשכלה הגבוהה צפוי גידול של  5.1יה של יסודי עלי-בחינוך העל

הכל לתקופה -אחוזים בישיבות. בסך 6.1אחוז, וכן גידול של   -20קרוב ל
 -6חל גידול ריאלי בכל רמות החינוך, בסדרי גודל של כ 1999עד  -1995מ

 אחוז בממוצע לשנה.
יסודי זוכה -החלוקה לפי רמות חינוך מצביעה על כך שהחינוך העל

-יבים הגדולים ביותר. הדבר נובע לאו דוקא בשל היותו תתבתקצ
המערכת הגדולה ביותר, אלא כתוצאה מן העלות הגבוהה יותר של 
הלימודים בשלב זה, כנובע משכר המורים ותנאי עבודתם בעיקר. לתחום 

מיליארד ש"ח, בחצי מיליארד ש"ח יותר  -8.7( כ1999זה הוקצבו השנה )
-י הזינוק העיקרי בעלויות של החינוך העל. נציין כ1998מאשר בשנת 

 -7ל -5.3,  כאשר ההוצאה גדלה מ-1994ל 1992יסודי התרחש בין השנים 
 אחוז בתוך שנתיים. 32גידול של  -מיליארד ש"ח 

החינוך היסודי הוא הסעיף השני בגודלו והוא הרחב בהיקפו, מבחינת 
 -6.5סתכם במ 1999מספר התלמידים, בין שלבי המערכת. תקציבו לשנת 

. בחינוך היסודי 1996מיליארד לעומת  0.3מיליוני ש"ח, לאחר גידול של 
אפשר להצביע על מגמה נמשכת של גידול שהוא מודרג יותר על פני זמן: 

, לאחר מכן חלה עליית מדרגה נוספת -1994ל 1992מדרגה אחת היתה בין 
שך לכך בשנתיים הבאות, ועוד זינוק חל בשלוש השנים האחרונות. בהמ

-הילדים נמצאים מוגנים ביותר מפני שחיקה. ההוצאה על גני-גם גני
הילדים לא סבלה מהשחיקה של ראשית שנות השמונים, ואף גדלה 

 בהתמדה הן בערכים מוחלטים והן בממוצע לתלמיד. 
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 . ההוצאה לחינוך בתקציב הרגיל לפי מרכיבים עיקריים10לוח 
 (1998)מיליוני ש"ח, מחירי             

 -סך 
 הכל

 -גני   כללי  
 ילדים

 -על יסודי
 יסודי

חינוך 
 גבוה

 מקצועי   ישיבות       

1989 12,925 977 653 3,402 4,532 2,344 399 619 

1995 19,644 1,395 905 5,605 6,791 3,406 596 936 

1998 22,842 1,553 1,322 6,207 8,304 3,828 619 1,009 

1999 24,946 1,846 1,360 6,527 8,731 4,577 834 1,071 

2000 25,127 1,892 1,443 6,736 8,837 4,556 711 952 

 
מיליארד ש"ח.  -4.6תגיע ל 1999ההוצאה בשנת  –לגבי החינוך הגבוה 

מיליארד ש"ח, אך  1.1חל גידול משמעותי של  -1996ל 1992אמנם בין 
העצום שחל הוא היווה פיצוי בלבד לפיגור שהצטבר לפני כן. הגידול 

במספר הלומדים במוסדות האוניברסיטאיים איננו מלווה בגידול מקביל 
של ההוצאה וכך ההוצאה הממוצעת לתלמיד בחינוך הגבוה נמצאת 

 .1בשחיקה מתמשכת

 

 . ההוצאה הממשלתית לחינוך לתלמיד, לפי רמות לימוד 11לוח 
 (1998ש"ח, מחירי  )תקציב רגיל,             

 חינוך גבוה יסודי-חינוך על וך יסודיחינ ילדים-גני 

1980 1,795 6,227 14,262 50,296 
1985 2,116 4,920 11,699 39,139 
1990 2,265 5,967 11,969 33,796 
1996 3,862 8,569 16,470 37,147 
1997 4,103 8,752 16,391 35,098 
1998 3,954 8,941 16,137 32,251 
1999 3,997 9,233 16,599 37,155 
 

                                                 
החישוב מתייחס למוסדות החינוך הגבוה הממומנים מתקציב המועצה להשכלה   1

 גבוהה, ואיננו כולל את האוניברסיטה הפתוחה.
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 . ההוצאה הממשלתית לבריאות8

שירותי הבריאות בישראל נתונים בשנים האחרונות בתקופת מעבר שבה 
מעורבים מספר שינויים בו זמנית. במקביל לניסיונות הממשלה לצמצם 
את מעורבותה במימון שירותי הבריאות, חוקק חוק ביטוח הבריאות 

לא ניתן לחזותן שעדיין  –הממלכתי, שיש לו השפעות מרחיקות לכת 
החולים, גודלן, הרכבן והיקף פעילותן. -על תפקידי קופות –במלואן 

-במקביל נעשים ניסיונות לארגן מחדש את אופי הפעילות של בתי
החולים, תוך הכנסת מרכיבים של ביזור בתהליכי קבלת ההחלטות 
התכנוניות והכלכליות. ניסיונות אלו נועדו להכניס גורם מוגבר של 

שינוי בעלות והיענות לאיתותים של השוק כדי להפוך את מערכת הפרטה, 
ודאות רבה לגבי המבנה -הבריאות לכלכלית יותר. כאמור, קיימת אי

העתידי של המגזר כולו, משקל הפעילות העסקית בו, מידת 
האוניברסליות במתן שירותים, מידת השוויוניות בקבלתם, ותפקידי 

 לה.הממשלה בייצור ובמימון שירותים א
ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל, להבדיל מן ההוצאה 
הממשלתית, ממשיכה לעלות בהתמדה, בדומה לשאר מדינות המערב, הן 
במונחים מוחלטים והן במונחים יחסיים. בה בעת הממשלה בישראל 
החליטה להקטין את חלקה במימון הוצאות הבריאות. הדבר מתגלה 

ה, אך בגלל מורכבות הבעיה במדיניותה להקצאת המשאבים בתחום ז
קצב השינויים הוא איטי מאוד, מגמות הטווח הקצר אמנם אינן אחידות, 

 אך מגמת הטווח הארוך ברורה למדי )ראה גם פרק בריאות בהמשך(.
ניתן להבחין בהבדל בגישות בין ההקצאה הממשלתית לחינוך לבין 
 ההקצאה הממשלתית לבריאות. בתחום החינוך חלה אמנם  שחיקה

, שבהן ההוצאה הממשלתית ירדה, אבל מאז 1983-86זמנית בשנים 
מאפיינת מגמת עלייה מתמשכת את שמונה השנים האחרונות. לעומת 
זאת, ההוצאה הממשלתית לבריאות איננה יציבה בהתפתחותה, ושיעורי 
השינוי של ההוצאה משנה לשנה מתנדנדים בצורה חריפה. התופעה 

ם את תכנית הממשלה לצמצם את מבטאת את חוסר האפשרות לייש
חלקה במימון שירותים אלה. לאחר כל שנה, שבה יש צמצום מוחלט )או 
יחסי( בהוצאה לבריאות, באה שנה אחת או יותר שבה חל גידול 
משמעותי בהוצאה זו. הפירוש שאפשר לתת לדפוס זה הוא, שבכל שנה 
שבה הממשלה מצמצמת את השתתפותה בהוצאה הלאומית לבריאות, 
הדבר גורם למשבר בשירותים אלה, המחייב אותה להתערב ולהגדיל 
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בצורה משמעותית את הוצאותיה בשנה שאחריה. כלומר, בשני העשורים 
האחרונים, לא נמצא המנגנון אשר יאפשר לממשלה לצמצם את חלקה 
בשירותי הבריאות בלי לפגוע באילוצים החברתיים והאידיאולוגיים 

 המנחים אותה.
אחוזים מהתמ"ג  -8.4לבריאות הינה ברמה של כ ומיתהלאההוצאה 

היא השנה האחרונה שיש לגביה נתונים(. הממשלה )יחד עם  1997)שנת 
אחוז מההוצאה הלאומית  -50הרשויות המקומיות( נהגה לממן בעבר כ

לבריאות, ואף יותר מכך. אך מאמצע שנות השמונים החלה ירידה בחלק 
 הממשלה במימון שירות זה. 

 

. שינוי בהוצאה ממשלתית לבריאות ובגודל  ציור 01
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 . ההוצאה לבריאות בממוצע לנפש, לפי מרכיבים עיקריים12וח ל
 (1998)תקציב רגיל, ש"ח, מחירי              

 הכל-סך 
 

 הוצאות ישירות השתתפות בביטוח רפואי

 הכל   מס         השלמת   העברות-סך                                 
 מקביל    ביטוח      אחרות                                                 

 אשפוז  טיפול    טיפול     בריאות  שונות 
 ממושך   הציבור  -כללי     פסיכי 

 אטרי            

1980 2,165 1,228 880 0 348 246 170 93 132 297 

1985 1,951 1,329 1,061 34 233 92 110 79 97 244 

1990 1,936 1,379 1,135 144 100 56 122 95 78 206 

1993 1,873 1,372 1,183 139 50 3 113 97 99 189 

1994 2,204 1,560 1,182 218 160 25 163 117 140 199 

1998 2,198 1,563 8 1,324 231 14 151 129 135 206 

1999 2,192 1,538 – 1,361 177 14 150 146 132 211 

2000 2,157 1,497 – 1,400 97 14 148 151 132 216 

 

לבריאות, בממוצע לנפש, היתה בשנת  השוטפתהוצאה הממשלתית ה
(. באותה שנה היווה סך ההוצאה 1998ש"ח )מחירי  2,165ברמה של  1980

, שהיתה שנת שפל -1993אחוזים מהתמ"ג. ב 3.7הממשלתית לבריאות 
 -1,873מבחינת משתנים אלה, ירדה ההוצאה השוטפת לנפש לבריאות לכ

 1994אחוזים.  -3.1לבריאות בתמ"ג ירד ל לתהכולש"ח ומשקל ההוצאה 
החולים. בשנה זו -היא שנת משבר כספי בשירותי הבריאות ובקופות

נחתמו הסכמי עבודה במגזר אשר הביאו לעליות שכר משמעותיות 
והתייקרות של עלויות. שינויים אלה חייבו התערבות ממשלה כדי למנוע 

אחוז  21פיצה של את התמוטטות מערכת הבריאות. התוצאה היתה ק
 3.8בהוצאה הממשלתית בסעיף זה, שעלתה כתוצאה מכך לשיעור של 

ש"ח. מאז פחתה שוב  -2,200אחוזי תוצר, והסכום בממוצע לנפש הגיע לכ
 אחוזים מהתמ"ג. -3.6ההוצאה ממשלתית ל

צפויה  -1999כאמור, ההוצאה הממשלתית השוטפת לבריאות ב
 2גידול ריאלי של  -( 1998 מיליארד ש"ח )במחירי -13.4להסתכם ב

 .1998אחוזים לעומת 
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 כל ההוצאה לבריאות לפי מרכיבים עיקריים -. סך13לוח 
 (1998)תקציב רגיל, מיליוני ש"ח, מחירי              

 הכל-סך 
 

 הוצאות ישירות השתתפות בביטוח רפואי

 השלמת      העברת            הכל      מס         -סך                                     
 מקביל      ביטוח        אחרות                                                               

 אשפוז    טיפול       טיפול     בריאות    שונות
 ממושך   הציבור     -כללי       פסיכי

 אטרי                       ואחרות             

1980 8,395 4,764 3,413  1,351 952 659 359 511 1,151 

1985 8,260 5,626 4,493 146 987 390 467 333 412 1,033 

1990 9,020 6,425 5,289 671 465 259 567 444 364 961 

1993 9,854 7,218 6,224 730 264 17 595 508 521 994 

1994 11,901 8,424 6,383 1,180 862 134 879 634 754 1,076 

1998 13,120 9,327 50 7,901 1,376 86 900 771 804 1,232 

1999 13,380 9,389 – 8,310 1,079 88 916 891 807 1,289 

2000 13,477 9,352 – 8,747 606 89 923 942 823 1,347 

 . ההוצאה הממשלתית על שירותי רווחה אישיים9

הממשלה מהווה גורם עיקרי במימון שירותי הרווחה האישיים ולכן 
לדפוסי ההוצאה הממשלתית לשירותים אלו יש השפעה מכרעת על דרכי 
פעולתם. תקציבי השירותים האישיים בשנות התשעים שונים מאד מאלו 

זו יש לייחס לשינוי שחל של שנות השמונים. השפעה מכרעת בהתפתחות 
בעקבות תחילת תשלום גמלאות הסיעוד לזכאים במסגרת חוק ביטוח 

. הפעלת החוק הביאה לגידול ההוצאה הממשלתית 1988סיעוד בשנת 
לשירותים אישיים בקצב מהיר, הנמשך גם בשנים האחרונות, ואולם 
ההתפתחות התמקדה בעיקר בגמלאות, בעוד שהשירותים המסופקים 

 ידי הממשלה גדלו בקצב איטי יותר.-על ישירות
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 וההוצאה לנפש . שירותים אישיים: ההוצאה הכוללת 14לוח 
 (1998מחירים קבועים, )            

 
 1990 1992 1995 1997 1998 1999 

 )מיליוני ש"ח(הוצאה כוללת 
 3,757 3,233 3,034 2,723 2,216 1,928 הכל-סך

 2,462 2,096 2,015 1,915 1,614 1,450 ללא גמלאות סיעוד
 )ש"ח(הוצאה לנפש 

 615 542 520 491 433 414 הכל-סך
 403 375 346 345 315 311 ללא גמלאות סיעוד

 
 1990=  100מדד: 

       הוצאה כוללת
 195 168 157 141 115 100 הכל-סך

 170 144 139 132 111 100 ללא גמלאות סיעוד
       הוצאה לנפש 

 144 138 127 118 105 100 הכל-סך
 130 113 111 111 101 100 ללא גמלאות סיעוד

 
הגידול הכללי בהוצאה מתבטא גם בחלקה מתוך כלל ההוצאה 
החברתית השוטפת. תחום הרווחה האישית הוא שלישי בגודלו בין 
השירותים הישירים אחרי החינוך והבריאות. שיעור השירותים האישיים 

אחוזים. בחומש  4.3שנות התשעים לכדי  ההוצאה מגיע בסוף-מסך
אחוזים בממוצע שנתי, בעוד ההוצאות  -7האחרון גדלה הוצאה זו ב

אחוזים בהתאמה. יש להדגיש כי  -2.2וב -5.0לחינוך ולבריאות גדלו ב
השינוי מתמקד במרכיב גמלאות הסיעוד הדומה בהתפתחותו למרכיבי 

ן. ראה הרחבה על כך הבטחת הכנסה יותר מאשר למרכיבי השירותים בעי
בפרק על שירותי הרווחה האישיים לעיל, וכן בחלק השלישי של הספר, 
בפרק המנתח את ההתפתחויות שחלו בעקבות מלאת עשור להפעלת חוק 

 ביטוח סיעוד.



 

51 

 מערכת החינוך

התפתחות מערכת החינוך משתקפת במספרי התלמידים ובגודלן של 
מסגרות הלימוד השונות. הסעיף הראשון להלן מציג איפיונים מרכזיים  
של מספר התלמידים תוך הפניית תשומת הלב לתהליכים ומגמות 
עיקריים. לאחר מכן מתמקד הפרק בשתי המסגרות הארגוניות המרכזיות 

 הספר. -הכיתה ובית של המערכת:
הגידול וההתפתחות של שתי המסגרות הללו במערכת החינוך נושא 
השלכות שיש להן משמעות תקציבית חשובה. המסגרת הכיתתית היא 
המרכיב המכריע בכל הנוגע לאופן התקצוב של המערכת, ומספר הכיתות 

 הוא הגורם שגידולו קובע במידה רבה את העלות. 
בסוגיית גודל הכיתה על היבטיה השונים,  הסעיף השני בפרק עוסק

כלכליים. הסעיף מציג את התפלגות הכיתות לפי -החינוכיים והארגוניים
גודל, לפי קריטריונים שונים של האוכלוסייה, ובהתייחס לכך מתמקד 

 בבדיקה של ההשלכות שתהיינה לצמצום מספר התלמידים בכיתה. 
 ובהיבטים שונים שלה. הספר-הסעיף השלישי עוסק בסוגיית גודל בית
הספר והשינויים בהם אורכים -גורמים שונים משפיעים על גודלם של בתי

זמן רב, בדרך כלל. הנתונים והדיון להלן מאירים כמה מרכיבים של 
 הסוגיה.

 תלמידים במערכת החינוך .1

מערכת החינוך בנויה משלבי החינוך השונים בהם משתלבים התלמידים 
מסגרות ומגזרים, הנהנים מייחודיות או אף לפי גיל, והיא מורכבת מ

מאוטונומיה ברמות השונות. בנסיבות אלה ישנם תהליכים רבים בחברה 
אשר התפתחותם משפיעה על גידול, פיצול ומבנה מערכת החינוך לצד 
ההתפתחות הדמוגרפית ועליית שיעורי הלמידה. הסקירה להלן מציגה 

 את הנושא בחלוקה לפי רמות הלימוד.
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 ילדים-גניא. 

מדינת ישראל שייכת למדינות המתקדמות ביותר בעולם מבחינת שיעור 
( 5-2הילדים )גילאי -ילדים. מספר התלמידים בגני-הילדים המבקר בגני

אלף. מספר  -30אלף, ובמגזר הערבי כ -311היה כ -1999במגזר היהודי ב
ם( הילדים )כולל מעונות יו-הלומדים במגזר היהודי מתייחס אל כל גני

-טרום-( וגני5חובה )גיל -בהם ילדי גני –העירוניים, הציבוריים והפרטיים 
(. מספר התלמידים במגזר הערבי מתייחס לתלמידי גן 4-2חובה )גילאי 

הילדים הוא כמעט אוניברסלי במגזר היהודי, -חובה בלבד. הביקור בגני
ל ( הגיע שיעור ההשתתפות ש1993/94כאשר כבר בשנת הלימודים תשנ"ג )

אחוז מן  -69אחוז ומעלה ואף מתוך גילאי שנתיים כ -95ל 5-3גילאי 
  1 הילדים ביקרו בגנים.

 5-3. שיעורי הלמידה בגנים של גילאי  1לוח 

  יהודים ערבים

1993 1989 1983 1993 1989 1983  

 3גילאי  94 96 95 15 25 44

 4גילאי  99 99 99 25 53 71

 5גילאי  100 100 100 95 95 90

 
הילדים במגזר הערבי משקפים, בין -שיעורי ההשתתפות הנמוכים בגני

היתר, את מיעוט ההזדמנויות לעבודת הנשים, וכן כנראה זמינות נמוכה 
יותר של מסגרות מתאימות. ייתכן, שהשינויים הפוקדים את המגזר 
הערבי בכללו והשינויים בשיעורי הנשים היוצאות לעבודה מחוץ לביתן, 

והן  ים האחרונות לעלייה הן במספרי הילדים המבקרים בגניםהביאו בשנ
, בכל אופן, הנתונים מצביעים על -5ו 4בגנים. לגבי גילאי  בשיעורי הביקור

 מגמה של עלייה גם במגזר הערבי עד התקרבות למיצוי. 
  4-3לפני שהתקבל בכנסת חוק לימוד חובה גם לגילאי  -עד לאחרונה 

ל היה פטור כליל מתשלום שכר הלימוד חלק מאזרחי מדינת ישרא –
לגילאים אלה )תושבי אזורי עדיפות לאומית א'( וחלק אחר נהנה מפטור 

אחוז משכר הלימוד )בגין השתייכותו לפרוייקט שיקום שכונות(.  90של 

                                           
מבוסס על דיווחים רשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על מספרי הילדים  1

למידה לפי גיל בגנים אחרי  פרסומים אלה אינם מאפשרים פירוט על שיעוריבגנים. 
1994. 
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שאר אזרחי המדינה היו חייבים לשלם שכר לימוד מדורג בכדי לשלוח את 
לימוד היה  מדורג לפי קריטריון חובה. שכר ה-ילדיהם ללמוד בגני קדם

נמוכה נהנו מהנחות -הכנסה, ומשפחות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית
אחוז משכר הלימוד.  שיעור הנהנים מפטור מלא עלה  90שיכלו להגיע עד 

מאד בשלוש השנים האחרונות, בין היתר כתוצאה מהכללת היישובים 
. לעומת זאת קטן מעבר לקו הירוק במסגרת אזורי עדיפות לאומית א'

באותה התקופה  מספר הילדים מקבלי פטור מירבי ביישובים ובשכונות 
 הנכללים בפרוייקט השיקום.

  1998-1992. מספרי הילדים מקבלי פטורים שונים, לפי סוג, 2לוח 

 אחוז          שיעור תשלום 90תלמידים ברשויות          פטור מלא: יישובים    פטור 
 ופעל      חדשים ועדיפות            ביישובי שיקום      ממוצע שלמקומיות בהן  מ

 שכר לימוד מדורג            לאומית א'*                   שכונות                     ההורים

 

68 7,107 26,259 86,467 1992 

66 8,250 27,866 91,007 1993 

66 9,582 32,318 100,784 1994 

70 8,511 27,843 98,427 1995 

66 9,311 30,043 92,530 1996 

67 8,831 41,729 98,495 1997 

60 7,434 36,846 99,537 1998 

 יישובי עדיפות לאומית א'. -1995יישובים חדשים, מ 1995* עד 

 
 4-3השלכות הרחבת חוק לימוד חובה לגילאי 

. 4-3 התקבלה בכנסת החלטה על הרחבת חוק לימוד חובה לגילאי -1999ב
החלטה זו ראויה להיבחן בהקשר הכולל של ההשפעה שלה על מערכת 
החינוך ועל צמצום הפערים החינוכיים והחברתיים, לאור הנתונים לגבי 
שיעורי הלמידה בגנים במגזרים השונים. במוקד עומד הרצון להרחיב את 
מחויבותה של המדינה לספק חינוך חובה וחינם לגילאים הצעירים, דבר 

להכללת ציבור גדול של תלמידים, שעד כה לא זכו לחינוך מסודר  שיביא
 בפיקוח המדינה ובמיוחד ציבור הילדים הערבים. 

שני מישורים עיקריים עולים בהשלכות ההרחבה:  האחד, שחרור חלק 
מציבור ההורים השולח את הילדים לגנים מתשלום שכר הלימוד; והשני, 

במגזר הערבי. כמו כן, סביר להניח,  3-4הרחבת שיעורי הביקור של גילאי 
הילדים במגזר -שלאור ההשפעה הצפויה על הגדלת שיעורי הביקור בגני

הערבי, יצטמצמו פערים לימודיים וחינוכיים הקיימים בין המגזרים. 
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הילדים הפרטיים -אם בעקבות חקיקת החוק יתרחש מעבר מגני –ולבסוף 
שיפור איכות החינוך הקדם תיתכן השפעת מה על  -ילדים ציבוריים -לגני

יסודי. השערה לגבי השפעה זאת מקורה בהנחה, שהציבור מעדיף גנים 
שיש עליהם פיקוח ציבורי, הן מבחינת טיב העבודה החינוכית וברוב 

, 3המקרים גם מבחינת המחיר. השפעה זאת רלבנטית בעיקר לגבי גילאי  
 יים.כבר לומד בגנים ציבור 4היות שהרוב המכריע של גילאי 

ראוי לציין שהתוספת הקטנה יחסית במספר הילדים שיצטרפו לגנים 
שילמו  -1998כתוצאה מיישום החוק תלווה בהוצאה כספית גדולה. ב

אחוז מעלות שכר הלימוד. היות שהשתתפות הממשלה בשכר  60ההורים 
 –מיליון שקל  585מיליון שקל, הרי שההורים שילמו  390הלימוד היתה 

, לכן, את העלות הישירה המינימלית של החוק. יש סכום זה מהווה
כיתות גן על  מנת לקלוט   1000להוסיף לכך את עלות בנייתן של לפחות 

את הילדים הערבים שיצטרפו לגנים, ועוד מספר ניכר של גנים שיחליפו 
את הגנים הפרטיים. כמו כן יש להוסיף את עלות הכשרת הגננות הנוספות 

היות שאין שום סיבה להניח שבעקבות החוק שיידרשו. מעבר לזאת, 
הילדים, הרי שההשפעה -ישתנה משהו בפרקטיקה החינוכית בגני

 החינוכית של החוק על ילדי המגזר היהודי תהיה שולית. 
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 ב. חינוך יסודי

 694עלה לכדי  1999מספר התלמידים במערכת החינוך היסודית בשנת 
בסיכום לכל העשור גדלה . אמנם 2אלף בראשית העשור 612אלף לעומת 

אחוז, אך בשלוש השנים האחרונות  -15אוכלוסיית החינוך היסודי בכ
ישנה יציבות במספר התלמידים. יציבות זאת מסתירה קיפאון כמעט 
מוחלט במספר התלמידים במגזר היהודי מצד אחד וגידול של המגזר 
הערבי מצד שני. שתי המגמות משקפות את הגורם הדמוגרפי, היות 

 שיעורי הלמידה בחינוך היסודי מלאים מזה זמן רב בשני המגזרים.ש
התופעה בולטת במיוחד בהתייחס למספר התלמידים הכלול במסגרת 

הספר היסודי. אמנם מסגרת זו כוללת -החינוכית הארגונית של בית
-ו, אבל עדיין נכללים בחלקה  מספר קטן והולך של בתי-בעיקר כיתות א

ח',  -שיעור התלמידים הלומד בכיתות ז' -1999ספר שמונה שנתיים. ב
אחוז מכלל התלמידים.  20כיתות, איננו עולה על  8ספר יסודיים של -בבתי

הספר הנכללים ארגונית בחינוך היסודי במגזר -אם מתייחסים לכל בתי
היהודי,  רואים כי מערכת זו מצויה בתהליך של צמצום המושפע הן 

ליך השלמת ביצוע הרפורמה במערכת ממגמות דמוגרפיות והן מהחשת תה
כלומר מעבר תלמידי ז' וח' מן החינוך היסודי לחטיבות  –החינוך 

הביניים. תהליך זה עומד בניגוד בולט למגמת הגידול הנמשכת במגזר 
הערבי. כך, למרות העלייה הגדולה מחבר העמים בעשור האחרון, חלקו 

. שיעור -1998אחוז ב 24 של החינוך  הערבי בכלל החינוך היסודי גדל לכדי
ו' בלבד מתוך החינוך -זה מתייחס לנתונים של התלמידים בכיתות א'

היסודי. אנו מציגים נתונים אלה כדי ל"נקות" את הנתונים מהשפעת 
ההבדלים בין המגזרים הנובעים מקצב שונה של מעבר לחטיבות הביניים 

 )ראה בהמשך(. 

 ו, לפי מגזר-. תלמידי כיתות א3לוח 

 מזה: הכל-הכל      סך-סך 
 ערבים יהודים   
   )אחוזים( )אלפים( 

1990 531 100 77 23 
1995 615 100 78 22 
1998 640 100 76 24 

                                           
כיתות, ולא בתלמידים השייכים  8או  6כאן מדובר בחינוך יסודי במובן מנהלתי,  2

 ו בלבד.-לכיתות א
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בחינת גידול החינוך היסודי לפי הזרמים בתוכו )לפי פיקוח( מלמדת על 
הבדלים נוספים בהתפתחות האוכלוסייה בישראל: ממצא בולט הוא 

חלקו של החינוך הדתי ובמיוחד החינוך החרדי מכלל השינויים שחלו ב
הדתי בחינוך -(. חלקו של החינוך הממלכתי1מערכת החינוך )ראה ציור 

, אך חלקו של החינוך החרדי 1980היסודי נשאר פחות או יותר יציב מאז 
גדל יותר מכפליים. נתונים מקבילים על ההתפלגות לפי זרם חינוך של 

 ה על מגמות דומות. תלמידי כיתות א', מצביע
 

.  תלמידים בחינוך יסודי, מגזר יהודי, לפי פיקוח  ציור 1

אחוזים
74

20

6

71

21

8

66

21

13

ממלכתי ממלכתי-דתי חרדי

1980 1990 1998
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 יסודי-ג. חינוך על

 -238אלף תלמידים, מהם כ -535יסודית כ-למדו במערכת העל 1999בשנת 
אלף בחטיבות הביניים. בעקבות החשת קצב השלמת הרפורמה הולך וגדל 

יסודית והוא מגיע היום -חלקן של חטיבות הביניים בכלל המערכת  העל
ים המשפיעים על מספרי התלמידים אחוז. ישנם שלושה גורמ 44.5לכדי 

גידול של קבוצת הגיל, הגורם  -יסודי: הגורם הדמוגרפי -בחינוך העל
יסודי, -עלייה בשיעורי ההשתתפות של הנוער בחינוך העל -החינוכי 

מבני, כמו תהליך מעבר של תלמידי ז' וח' מן החינוך -והגורם הארגוני
 היסודי אל חטיבות ביניים.

 1990-99יסודי לפי מגזר ולפי רמת לימוד, -חינוך העל. תלמידים ב4לוח 

שינוי שנתי ממוצע 
 אחוזים()

 מספר תלמידים
 )אלפים(

 

1995-99 1990-95 1999 1995 1990  

 כל התלמידים 394 467 535 3.5 3.5
 חטיבת ביניים 149 182 238 4.0 6.9
 חטיבה עליונה 245 284 297 3.0 1.1
 יםהודי 326 384 437 3.3 3.3
 חטיבת ביניים 205 242 252 3.4 1.0
 חטיבה עליונה 121 143 185 3.4 6.6
 ערבים 69 82 98 3.5 4.5
 חטיבת ביניים 40 43 45 1.5 1.1
 חטיבה עליונה 29 40 53 6.6 7.3

 
יסודי קשור -( עיקר הגידול בחינוך העל1995בחומש האחרון )מאז 

ינוך ולגידול בשיעורי להאצת התהליך של השלמת הרפורמה במערכת הח
הלמידה, ואילו חלקו של הגידול הדמוגרפי קטן יחסית. בראייה לאחור, 
לטווח ארוך יותר, בשני העשורים האחרונים חלו שיפורים משמעותיים 

יסודי. השיפור היה -בתחום הגדלת שיעורי הלמידה בחינוך העל
רים דיפרנציאלי לאורך תקופת הזמן בין רמות החינוך השונות והמגז

השונים. בעשור האחרון מספר תלמידי חטיבת הביניים ושיעור תלמידי 
ט' הלומד בחטיבות נמצא בעלייה מתמדת. קצב ביצוע הרפורמה -כיתות ז'

-במגזר הערבי גבוה יותר מזה של המגזר היהודי: שיעור תלמידי כיתות ז'
 71לכדי  -1990אחוז ב -58ח' בחטיבות הביניים במגזר היהודי  עלה מ

אחוז,  -79ו 57. המספרים המקבילים למגזר הערבי הם -1999חוז בא
 בהתאמה. 
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יסודי: בחטיבה -לגבי התפלגות התלמידים לפי הזרמים בחינוך העל

דתי קטן בשיעורים משמעותיים וחלקו של -העליונה החינוך הממלכתי
החינוך העצמאי גדל בדומה להתפתחות בחינוך יסודי.  נראה כי השינוי 

ל המגזר הדתי אינו מוצא את ביטויו  המלא אם בוחנים את בחלקו ש
הגידול של חטיבות הביניים, בשל הבדלים בביצוע הרפורמה, אך הוא ניכר 

 בחטיבות העליונות. 

 )אחוזים(יסודי, לפי פיקוח -.  חינוך על5לוח 

  הכל-סך ממלכתי דתי-ממלכתי חרדי 
 חטיבת ביניים

1.4 23.1 75.6 100.0 1980 
0.6 16.1 83.3 100.0 1990 
0.3 17.0 82.7 100.0 1998 

 חטיבה עליונה
4.0 22.2 73.8 100.0 1980 
5.7 18.4 75.9 100.0 1990 
9.8 18.1 72.1 100.0 1998 

 

. שיעור תלמידי כיתות ז'-ח' הלומדים בחטיבות ביניים  ציור 2

 כאחוז מכלל הלומדים בכיתות אלה

57

58

79

71

1999

1990

מגזר ערבי

מגזר יהודי
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יסודי היא ירידת חלקו של החינוך -תופעה מעניינת נוספת בחינוך העל
תונה אך הטכנולוגי, כאשר בתוך החינוך הטכנולוגי מתקיימת עלייה מ

רצופה של המסלולים המובילים לבגרות. מסלולים אלה כוללים היום  
אחוז מכלל התלמידים בחינוך הטכנולוגי. מסתבר כי  -60למעלה מ

הירידה שחלה בחלקו של החינוך הטכנולוגי מתמקדת במגזר היהודי, 
מתקיימת עלייה מתמדת בחלקו  –בעוד שבמגזר הערבי המגמה הפוכה 

יסודית. לאור הנטייה ההולכת -ולוגי מכלל המערכת העלשל החינוך הטכנ
וגוברת לצמצום הלימודים הטכנולוגיים במגזר היהודי,  ראוי לשאול 
האם מגמת ההתרחבות של החינוך הטכנולוגי במגזר הערבי היא חיובית. 

ידי המערכת -יש לייחס חשיבות רבה לכך שהחינוך הטכנולוגי המוצע על
להגיע להישגים בתעודות הבגרות, שיעמדו יבטיח לתלמידים אפשרות 

 בדרישות הסף של הקבלה למוסדות להשכלה גבוהה.
 

  )אחוזים(יסודי לפי נתיבי לימוד ולפי מגזר  -. החינוך העל6לוח  
 

   מגזר  יהודי מגזר ערבי
 טכנולוגי 

 וחקלאי
עיוני )כולל 

 כיתות המשך(
 טכנולוגי 

 וחקלאי
עיוני )כולל 

 כיתות המשך(
 

15.2 84.8 52.8 47.2 1980 
21.7 78.6 49.7 50.3 1990 
29.2 70.8 41.3 58.7 1999 
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 ד. החינוך הגבוה

תיכוניים, -מערכת החינוך הגבוה כוללת את תלמידי מוסדות החינוך העל
המכללות והאוניברסיטאות. מספר הלומדים בחינוך הגבוה  נמצא בעלייה 

 -90,000תלמידים: כ -205,000ללכדי קרוב  1999 -מתמדת, והיקפו מגיע ב
 . 3באוניברסיטאות -115,000תיכוניים למיניהם וכ-במכללות ובמוסדות על

נכללים הסטודנטים  תיכוני -מכללות ומוסדות החינוך העלבתחום ה
במקצועות ההוראה, מדעי הטכנולוגיה, הנדסאות, טכנאות ודומיהם, 

ידי מכללות שונות תלמידי מקצועות העזר הרפואיים )כולל אחיות(, תלמ
למנהל, כלכלה ומשפטים ותלמידים בתחומי האמנויות, העיצוב 

 והארכיטקטורה. 
הוא עצום  1990הגידול שחל במספר הלומדים במוסדות אלה מאז 

אחוז בפרק זמן  200דהיינו גידול של   – -90,000לכ  -30,000בממדיו: מכ
ת לימוד של תשע שנים. הגידול חסר התקדים כלל  הקמה של מוסדו

                                           
מספר הסטודנטים באוניברסיטאות אינו כולל את האוניברסיטה הפתוחה. מדובר  3

 . -1999סטודנטים ב -30,000בלמעלה מ

. תלמידים בחינוך העל-יסודי, לפי נתיבי לימוד ציור 3

 אחוזים

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1980 1990 1999 1980 1990 1999

עיוני 

טכנולוגי
וחקלאי

ערביםיהודים
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חדשים, וגידול במספרי התלמידים במוסדות לימוד קיימים. מספר 
התלמידים במוסדות המעניקים תארים אקדמיים, אך אינם 

 1997ורק בין  -1998ב -41,198ל -1990ב -8,286אוניברסיטאות, גדל מ
אחוז. מספר מקבלי התארים במוסדות אלה גדל  -30הוא גדל ב -1998ל

 אחוז. זוהי ללא ספק התפתחות דרמטית.   -20בתקופה המקבילה ב
התרומה הנכבדה ביותר לגידול במספר תלמידי מוסדות אלה היתה 
בתחומי ההנדסאות, הפקידות והמנהל והאמנויות, שעלו בתקופה 

אחוז בהתאמה. לגבי הגידול  -333אחוז, ו 305אחוז,  -80האמורה בכ
ת להכשרת התרומה  הגדולה ביותר היתה במוסדו –במקבלי התארים 

 מורים, שעברו תהליך מואץ של אקדמיזציה.
גם מספר הסטודנטים באוניברסיטאות עלה  – לגבי האוניברסיטאות

 -115לכ -1990אלף ב -67בשיעורים גבוהים מאוד בשנים האחרונות )מכ
(. השינוי נובע מגידולה של קבוצת הגיל הרלבנטית -1999אלף ב

ל אוכלוסייה זו לפנות באוכלוסייה הוותיקה ומהגדלת הנטייה ש
ללימודים גבוהים. גורם משני לשינוי הוא תרומתה של העלייה מחבר 
העמים במהלך העשור האחרון. הגידול במספרי התלמידים 

 20-29באוניברסיטאות פסח במידה רבה על המגזר הערבי. שיעור גילאי 
, ושיעור -1985היה נמוך מזה שב -1996הלומדים באוניברסיטאות ב

 היה אפסי לעומת הקבוצות האחרות.  -1996ל 1990בין  הגידול

 )אחוזים( 29-20. שיעורי למידה באוניברסיטה, גילאי 7לוח 

 1975 1985 1990 1993 1996 
      

 9.8 8.9 8.0 7.6 7.2 יהודים
 8.1 7.8 7.3 7.5 8.0 גברים   
 11.5 10.1 8.7 7.6 6.3 נשים   

     ילידי ישראל לפי  מוצא 
 14.8 15.3 14.0 13.4 10.0 ישראל   
 5.8 4.7 3.9 3.7 3.0 אפריקה-אסיה   
 15.1 14.8 14.2 14.9 14.0 אמריקה-אירופה   

 ערבים .. 2.1 1.7 1.6 2.0
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 . סוגיית גודל  הכיתה 2

 א. ממוצע תלמידים בכיתה

הסעיף הקודם התייחס להתפתחות במספרי התלמידים בשלבי החינוך 
השונים. אולם היות שהיחידה המכרעת במידה רבה מבחינה ארגונית, 
חינוכית, ותקציבית אינה התלמיד הבודד כי אם  הכיתה, חשוב לא פחות 

מספרי הכיתות, במספר הממוצע לעמוד בקצרה על התפתחויות שחלו ב
של התלמידים בכיתות ובמספר הממוצע של השעות לכיתה ולתלמיד. 
)למושג "כיתות" יש שתי משמעויות שונות. המשמעות המקובלת יותר 
היא המסגרת החינוכית כשהכוונה בדרך כלל היא ל"כיתת האם". 

. והמשמעות האחרת היא "חדרי כיתה" וכאן הכוונה בעיקר לצד הפיזי
בפרק זה נתייחס בעיקר למשמעות החינוכית(. ראוי לזכור, כי גידול 
במספר התלמידים כשלעצמו  איננו מייקר את מערכת החינוך, היות שעל 
פניו אין הוא מחייב תוספת מורים, חדרים, ושעות הוראה. רק הגידול 
במספר הכיתות, המלווה כמעט תמיד בגידול בהקצאת שעות הוראה של 

כת, ולרוב גם בתוספת בנייה, הוא זה המביא לייקור מערכת מורים למער
 החינוך.   

 1997, 1990. ממוצע התלמידים בכיתה במערכת החינוך, 8לוח 
 

חינוך 
 ערבי

 חינוך עברי
 עצמאי     -ממלכתי      ממלכתי    סה"כ 

 דתי                                     

 -סך
 הכל

 

 חינוך יסודי      
30.1 22.7 24.4 27.2 26.1 26.9 1990 
30.5 23.9 25.1 27.6 26.5 27.3 1997 

 חטיבת ביניים      
33.1 23.6 24.7 31.2 30.0 30.6 1990 
33.9 26.2 25.7 31.5 30.3 30.4 1997 

 חטיבה עליונה      
32.4 24.6 24.1 29.3 28.1 28.7 1990 
31.0 26.1 24.3 28.4 27.4 28.2 1997 

 
אחוז במספר הכיתות  30חל גידול של  -1999ל 1985שנים בין ה

 29(. באותה תקופה חל גידול של -44,800ל -34,506במערכת החינוך )מ
אחוז במספר התלמידים. משמעות נתונים אלה היא, שהצפיפות 

השנים האלה, לגבי כלל המערכת, נשמרה  15הממוצעת בכיתות על פני 
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ת ללא הפרדה בין המגזרים והזרמים פחות או יותר על אותה רמה, אך זא
 השונים במערכת. 

הנתונים מצביעים על כך שהגידול בממוצע התלמידים בכיתות מאפיין 
דתי -את כלל מערכת החינוך. הוא בולט יותר במגזרי החינוך הממלכתי

והחרדי, והוא מבטא, כנראה, את התרחבותם של שני המגזרים הללו 
של המגזר הממלכתי. באופן כללי במספרי התלמידים לעומת צמצומו 

תוספת כיתות הלימוד הלמה את כיוון ההתפתחות הדמוגרפי בעשור 
 האחרון. 

 ב. היבטים חינוכיים של הסוגיה

הדיון בסוגיית גודל הכיתה ניזון ממקורות שונים. קיים קונצנזוס רחב 
היקף בין רוב הנוגעים לתהליך החינוכי באופן ישיר, המנהלים, המורים, 

מידים וההורים, שצמצום מספר התלמידים בכיתה חייב להביא התל
בעקבותיו לשיפור גדול ומשמעותי בחינוך. קונצנזוס זה מתבסס על ניסיון 
מצטבר בדבר עדיפות הכיתות שמספר תלמידיהן נמוך על הכיתות 
הצפופות. על פי גישה זאת, כיתות אלה עדיפות הן מבחינת ההישגים 

הן מבחינת האווירה החינוכית והלימודית  הלימודיים של תלמידיהן,
בכיתות, והן מבחינת יכולתם של המורים להקדיש את מירב מאמציהם 
לפעילות חינוכית במקום לשמירה על משמעת. צמצום מספר התלמידים 
בכיתות מקל על עבודת המורים, מפחית את תהליך השחיקה שלהם, 

ת הרעש והאלימות, מסייע ליצירת אווירה נוחה יותר בכיתה, מפחית א
הכל משפר את איכות הסביבה החינוכית והלימודית של התלמידים -ובסך

והמורים. לאחרונה קיבלה גישה זאת גם תמיכה מחקרית ואמפירית 
 מסוימת.

המתח שבין המציאות של כיתות צפופות וגדולות, שמקורה לרוב 
ית  באילוצים כלכליים ומחסור בכוח אדם מקצועי, לבין הגישה החינוכ

גרם לכך שנעשו מחקרים רבים בדבר התועלת שבהפחתת מספר 
התלמידים בכיתות. חלק ממחקרים אלה היו מחקרי הערכה שהתייחסו 
לניסיונות מבוקרים בתחום וחלקם ליוו מהלכים כוללים וגורפים לצמצום 
מספרי התלמידים בכיתות. הניסוי בטנסי )ארה"ב(, והמהלך הגורף 

התלמידים בכיתות בקליפורניה, היו בעקבותיו להפחתת מספר 
הניסוי במדינת טנסי היה ניסוי מבוקר רחב מהבולטים בניסיונות אלה: 

ג' ומספר תלמידיהן הועמד על -ממדים, שבמסגרתו השתתפו כיתות א'
)בכיתות הבקרה היה מספר  תלמידים בכיתות הניסוי 17מקסימום 
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קן האחר הוסיפו , כשחלקן פעלו עם מורה אחד ואילו בחל23התלמידים 
לכיתה מורה מסייע/ת(. לגבי קליפורניה לא מדובר בניסוי כי אם 

ג' מממוצע של -במדיניות כוללת להפחית את מספר התלמידים בכיתות גן
. תהליך צמצום מספר הילדים בכיתות 20למקסימום של    -29כ

 בקליפורניה לווה בהערכה. 
חינוכיים בתחום כמה מסקנות בולטות משותפות למרבית המחקרים ה

 זה:
השפעת הקטנת הכיתות גדולה יותר בכיתות הצעירות של החינוך  .1

 היסודי.
ספר המשרתים תלמידים "טעוני -הקטנת הכיתות יעילה במיוחד בבתי .2

 טיפוח".
תועלת -הקטנת כיתות היא שיטה אפקטיבית יותר במושגי עלות .3

יא לקידום הישגים לימודיים, יחסית להארכת יום הלימודים, אך ה
 פחות אפקטיבית מהפעלה של חונכות.

השפעת גודל הכיתה על ההישגים הלימודיים מותנית במידה רבה  .4
בגורמים אחרים, כגון שיטות ההוראה, תכניות הלימודים הנהוגות, 

 ואיכות סגל המורים וההוראה. 
ישנם גם גורמים המשפיעים על יכולתה של מערכת חינוך לעבוד  .5

כפי שהדבר נעשה בהצלחה בארצות אסיה בתנאים של כיתות צפופות )
כגון יפן וקוריאה(: המסורת החינוכית והחברתית המקובלת בחברה, 

בעיקר באשר ליחסים שבין  –מערכת הערכים והדפוסים הרווחים 
ממונים וכפיפים, בדרך כלל, ותלמידים ומורים בפרט, ורמת 

 ההתפתחות הכלכלית והחינוכית. 
לו בנושא גודל הכיתה בוצעו בארצות, רוב המחקרים החינוכיים שטיפ .6

בהן מספר התלמידים בכיתה הוא נמוך בהרבה מזה שבישראל. 
תלמידים, כאשר  -26ל 23הממוצע בארצות אלה נע בחינוך היסודי בין 

היא נמוכה ביותר. לכן יש  30שכיחות הכיתות שמספר תלמידיהן מעל 
להתייחס בזהירות מרובה לממצא הקובע שרק כאשר מספר 

תלמידים יש  -20תלמידים בכיתה המוקטנת נופל אל מתחת לה
להקטנה משמעות חינוכית והשפעה על ההישגים הלימודיים של 

 התלמידים.  
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 ג. התפלגות הכיתות לפי גודלן

יסודי או -אלף כיתות בחינוך היסודי והעל -44כ -1999בישראל פועלות ב
וצע התלמידים אלף, אם אנו כוללים בכך גם את כיתות הגן. ממ -50כ

בכלל המערכת, כאשר במגזר היהודי הממוצע הוא  28היה  -1998לכיתה ב
. לגבי הבדלים בין הזרמים: ממוצע 31תלמידים ובמגזר הערבי  27

-תלמידים ובחינוך הממלכתי 30התלמידים בכיתה בחינוך הממלכתי היה 
 (. 1996תלמידים בלבד )נתוני  26דתי 

 לפי גודל לגבי החינוך היסודי. להלן מוצגת התפלגות הכיתות 
 
 1998. כיתות בחינוך היסודי לפי גודל ולפי דרגת כיתה, 9לוח 

 

  הכל-סך מספר התלמידים בכיתה
   14עד  19-15 24-20 29-25 34-30 +35

 סה"כ 18,480 167 404 3,081 5,422 5,995 3,411
 א 3,188 32 57 510 928 1,042 621
 ב 3,073 25 76 555 901 945 571
 ג 3,072 28 69 535 963 973 504
 ד 3,124 20 65 525 925 980 609
 ה 3,030 28 79 459 889 1,050 525
 ו 2,993 34 58 497 816 1,007 581

 
תמונת ההתפלגות לעיל ממקדת את תשומת לבנו להיקף הבעיה 

התפלגות הכיתות לפי גודל, במערכת החינוך היסודית. הנתונים על 
תלמידים  30אחוז מהכיתות הן בנות  -50על כך, שלמעלה ממצביעים 

תלמידים ובשאר הכיתות   29עד  20אחוז מהכיתות הן בנות בין  46ומעלה, 
מסתבר כי פעולה לצמצום מספר תלמידים בממוצע.  -20פחות מ

כיתות  -3,411תלמידים רלבנטית ל 35התלמידים בכיתה למקסימום 
הספר הגדולים יש שתי -שברוב בתי ו'. היות-מכלל הכיתות בדרגה א'

כיתות ומעלה בשכבה, הרי צמצום מספר התלמידים בכיתה אינו דורש 
הגדלת מספר הכיתות במלוא ההרחבה הנובעת מפיצול כל כיתה שבה 
מספר התלמידים הוא מעבר למקסימום. כלומר, הפיצול ייערך לפי "נפח" 

 השכבה כולה. 
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דל הכיתה מתייחסת לאוכלוסיית בחינה נוספת הרלבנטית לנושא גו
 -22הספר לפי התפלגות לעשירוני טיפוח: נמצא כי כ-התלמידים של בית

תלמידים  35אחוז מהכיתות בשלושת העשירונים המבוססים הן בנות 
אחוז בכלל האוכלוסייה. לעומת זאת, בשלושת  -18ומעלה, לעומת כ

תלמידים.  35אחוז בלבד הן כיתות שבהן מעל  -12העשירונים החלשים כ
ממצאים אלה מצביעים על הצורך ברגישות רבה כאשר פועלים להקטנת 

זאת מכיוון שמדיניות גורפת ובלתי מבחינה של צמצום מספר  –הכיתות 
הספר המבוססים -התלמידים בכיתה תיצור העדפה משמעותית לגבי בתי

 דווקא.

. כיתות לפי גודל בחינוך היסודי, 8991  ציור 4

התפלגות באחוזים

25-29

29%

20-24

17%

עד 51

%1

35+

18%
30-34

33%

15-19

2%
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  1998תיים, לפי מאפיינים חבר. כיתות בחינוך היסודי, לפי גודל ו10לוח 
 אחוזים()             

 
 הכל-סך                                 מספר התלמידים בכיתה

   14עד  19-15 24-20 29-25 34-30 +35

 כל האוכלוסייה 100.0 0.9 2.2 16.7 29.3 32.4 18.5

 עשירון עליון 100.0 0.5 1.3 13.1 27.7 35.7 21.7

 עשירונים עליונים 3 100.0 0.6 1.4 8.6 27.8 39.9 21.7

 עשירונים תחתונים 3 100.0 2.0 4.4 26.0 30.4 24.7 12.5

 עשירון תחתון 100.0 1.9 5.8 29.1 30.0 23.1 10.2

 
היישום של תהליך צמצום מספר התלמידים בכיתות דורש התייחסות 
למספר נתוני יסוד נוספים של המערכת הישראלית, שיש להם השפעה על 

 רכת ועל העלויות שיידרשו: ארגון המע
 1.6במגזר היהודי, ובתוכו  1.9ממוצע המשרות המלאות לכיתה הוא  .1

יסודי. במגזר הערבי המספרים הם -בחינוך העל -2.4בחינוך היסודי ו
 בהתאמה.  -2.3ו 1.4

 שקל. -100,000העלות הממוצעת של משרת מורה היא כ .2
 רבעי משרה.-שליש לשלושת-היקף משרת מורה נע בממוצע בין שני .3
 כחצי מיליון שקל. 1998עלות בנייה של כיתה במחירי  .4
עלות הכשרתו של פרח הוראה במוסדות להכשרת מורים )בהנחה שרק  .5

מחצית מהתלמידים המסיימים את הסמינר נכנסים להוראה( היא 
 כרבע מיליון שקל. 

 
בדקנו לגבי החינוך היסודי )כמכלול( את מספר הכיתות שיידרש 

ות של  הקטנת מספר התלמידים המקסימלי בכיתה. הקטנת בחלופות שונ
הצפיפות בשיעורים שבין תלמיד אחד לחמישה תלמידים לכיתה תחייב 

 תוספת כיתות כפי שעולה מהנתונים המובאים בלוח הבא:
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 ו'(, בהנחות שונות -ידרש לחינוך היסודי )א'תהכיתות ש תוספת. 11לוח 
 ימלי בכיתהלגבי מספר תלמידים מקס             

 
  מספר מקסימלי של תלמידים בכיתה

35 36 37 38 39  

 סה"כ 326 612 941 1,280 1,700

 א 40 94 150 210 293

 ב 54 110 164 221 293

 ג 40 87 134 189 256

 ד 45 96 159 218 291

 ה 60 92 141 193 274

 ו 48 95 156 213 293

 
תלמידים  35ערכת היסודית למקסימום הקטנת הצפיפות בכלל המ

שנים,  -5ו', שביצועה יתפרס קרוב לודאי על פני כ -בכיתה, בכיתות א'
כיתות, בהנחות לעיל. משמעות הדבר תוספת של  1,700תחייב תוספת של 

 -450מורים, או כ -4,100משרות מלאות של  מורים, שפרושן  כ -2,700כ
 משרות מלאות של  מורים בשנה. 

מיליון שקל לשנה.  -45תוספת המשרות השנתית  היא על כן כעלות 
אחוז עלויות ניהול ופיקוח, וכן תוספת עלות בגין  -10לכך יש להוסיף כ

פעמית, שגם -יש להוסיף את העלות החד כמו כן. שירותי העזר למיניהם
של בניית הכיתות:  העלות השנתית   שנים, -5היא תתפרס על פני כ

מיליון תוספת מורים, פיקוח  50מיליון שקל ) -220כ הכוללת תהיה על כן
 מיליון בניית כיתות(.  170ושירותים אחרים, 

לעומת האמור לעיל, אפשר, בהסתמך על תוצאות המחקרים 
והניסויים שהוזכרו, להתחיל בצמצום הכיתות בדרגות הכיתה הנמוכות 

ת הספר המצויים בשלוש-ג'(, ומתוכן להתמקד בבתי-בלבד )למשל א'
העשירונים החלשים מבחינת מדד הטיפוח. במקרה זה מספר הכיתות 

-, ואם השינוי יוחל על כלל כיתות א'179שיהיה צורך להוסיף לא יעלה על 
כיתות. ההוצאה התקציבית שתיגזר מכך תקטן  337ו יהיה צורך להוסיף 

 20עד  -10בהתאם לעומת ההחלה המלאה בחינוך היסודי והיא תגיע ל
 אה שננקבה לעיל. אחוז מההוצ
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 ו'(, כאשר -. תוספת הכיתות שתידרש לחינוך היסודי )א'12לוח 
   ספר "טעוני טיפוח"-מתמקדים בבתי             

  מספר מקסימלי של תלמידים בכיתה
35 36 37 38 39  

 סה"כ 129 170 223 276 337
 א 39 38 37 36 61
 ב 12 23 33 46 62
 ג 11 22 37 49 56
 ד 7 17 25 42 53
 ה 12 16 30 36 49
 ו 9 16 24 31 56

 
חברתיות נוספות קשורות לתהליך של יישום -שתי סוגיות חינוכיות

התכניות לצמצום מספר התלמידים בכיתות: הסוגיה האחת היא  
קשורה להשפעה הצפויה על הפערים  המחסור במורים; והסוגיה השנייה

בחינוך. הקטנה כוללת של הצפיפות בכיתות תגרום בסופו של דבר, 
כאמור,  להגדלת הביקוש למורים. יהיה על כן צורך להתאים את קצב 
הכשרת וגיוס המורים החדשים לקצב מימוש הצמצום במספר התלמידים 

מערכת לאלץ את  בכיתה.   אי  התאמה בין  שני תהליכים אלה   עלולה 
של החינוך להתפשר על  איכות המורים הנקלטים  בהוראה.   הפעלה 

כלכלי -הספר, שבהם אוכלוסיות תלמידים מרקע חברתי-המדיניות בבתי
חלש בלבד, תצמצם את היקף תוספת המורים הנדרש ותיצור תמריץ 

ספר -ספר אלה. יש להדגיש כי אין מדובר רק בבתי-למורים לעבוד בבתי
ספר בשכונות מצוקה בערים הגדולות -ריפריה כי אם גם בבתיבפ

 והבינוניות במרכז הארץ.
באשר להתפלגות הכיתות לפי גודל ורמתם מהלוח  לעיל אפשר ללמוד 

 כלכלית. -החברתית
וה דתי גב-תלמידים בחינוך הממלכתי 14שיעור הכיתות, שבהן עד  .א

 במידה רבה מזה שבחינוך הממלכתי  ובחינוך הערבי.
דתי -תלמידים גבוה יותר בחינוך הממלכתי 15-19שיעור הכיתות בנות  .ב

 הספר המבוססים. -לעומת החינוך הממלכתי או הערבי רק בבתי
דתי גבוה -תלמידים בחינוך הממלכתי 20-24שיעור הכיתות בנות  .ג

הספר -רבי, הן בבתיבמידה ניכרת לעומת החינוך הממלכתי והע
 הספר המשרתים אוכלוסיות חלשות. -מבוססים והן בבתי



 שירותים החברתיים והתפתחותםה                                                                                 70

תלמידים( דומה  30שיעור הכיתות הגדולות והגדולות מאד )מעל  .ד
הספר המבוססים, אך גבוה יותר -בחינוך הממלכתי והערבי בבתי

הספר הערבים המשרתים אוכלוסיות חלשות. שיעורן של -בבתי
קטן בהרבה במגזר הדתי לעומת שני  הכיתות הגדולות והגדולות מאד

 סוגי הפיקוח האחרים במערכת החינוך.  
 

 )אחוזים(ועשירוני טיפוח  . התפלגות כיתות לפי גודל, סוג פיקוח13לוח 
 
 מספר התלמידים בכיתה סה"כ 

 עשירון טיפוח
 וסוג פיקוח 

 +35 30-34 29-25 24-20 19-15    14עד  

 *10-8עשירונים 
 21.7 37.7 30.6 9.0 0.8 0.2 100.0 תיממלכ

 12.5 26.3 28.1 20.0 7.3 5.7 100.0 דתי-ממלכתי
 24.1 41.8 26.2 7.4 0.3 0.1 100.0 ערבי

 *3-1עשירונים 
 11.0 23.5 36.1 26.0 2.8 0.7 100.0 ממלכתי
 7.0 17.0 32.6 38.0 0.3 5.1 100.0 דתי-ממלכתי

 25.1 33.0 28.0 11.6 1.7 0.6 100.0 ערבי

ספר   -כוללים בתי 1-3ספר מבוססים ועשירונים -כוללים בתי 10-8*עשירונים 
 כלכלית.-שאוכלוסייתם חלשה מבחינה חברתית

לסיכום, נראה לנו שהמדיניות לצמצום מספר התלמידים בכיתות, ראוי 
כמומלץ גם בהמלצות צוות החינוך של  –ליישם אותה באופן זהיר ומדורג 

 המרכז בתכנית הפעולה שלו בתחום החינוך )ראה חלק ב' בספר זה(. ראוי
גם לחזור ולהדגיש שני קריטריונים חשובים בבחירת סדר היישום של 

הספר על פי איפיונם -האחד הוא, העדפתם של בתיהקטנת הכיתות: 
 כלכלי והשני, העדפת הגילאים הצעירים. -החברתי
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 הספר-. סוגיית גודל בית3

 א. השלכות חינוכיות וארגוניות

ארגונית, אלא היא -הספר איננה רק שאלה כלכלית-שאלת גודלו של בית
הספר איננו יורד -בראש ובראשונה שאלה חינוכית. הנושא של גודל בית

מסדר היום החינוכי במשך עשרות שנים והוא קשור כמעט עם כל אחד 
תר של מערכת החינוך. בשנות החמישים מהתחומים המרכזיים ביו

ספר קטן אינו יכול לענות על -והשישים המגמה המובילה גרסה, שבית
הספר הקטן -צרכים חינוכיים בסיסיים. היום יש רבים הסבורים כי לבית

 הספר הגדול. -ישנם דווקא יתרונות לעומת בית
ת ראוי לומר כי המחקר החינוכי אינו מצביע על קשר סיבתי בין רמ

הספר. -הספר היסודי לבין גודלו של בית-ההישגים של תלמידים בבית
כלכליים -בדרך כלל, אם נמצא קשר כזה, הוא מושפע ממשתנים חברתיים

ספר קטן הוא -שונים. נמצא כי אחד המשתנים המרכזיים התומכים בבית
המעורבות החברתית של תלמידים, כפי שמתבטא במוטיבציה שלהם 

בפועל בפעילויות השונות. זאת, למרות שההיצע  להשתתף ומהשתתפותם
ספר גדולים. בולטים במיוחד -יכול להיות מגוון וגדול יותר בבתי

ספר גדולים בתכניות חינוכיות שונות המופעלות -ההבדלים לטובת בתי
הספר, שאינן קשורות ישירות ללימודים, כמו תכניות שונות -בבית

. משתנה חשוב אחר שנמצא למלחמה בהתמכרות לסמים, לאלכהול וכו'
הספר הוא חלק הזמן המוקדש להוראה בפועל )לעומת -קשור לגודל בית

ספר קטנים, בהם גם -מטלות אדמיניסטרטיביות לדוגמא(. נמצא כי בבתי
הכיתות קטנות יותר, בדרך כלל, גדול יחסית חלקו של זמן המורה 

 המנוצל ישירות להוראה.
מרכזיים בהיסטוריה של הסוגיה קשורה גם לאחד התהליכים ה

החינוך  בישראל: תהליך המעבר לחטיבות הביניים, המקיף היום את רוב 
תלמידי קבוצות הגיל הרלבנטיות; והיא נקשרת לתחומים נוספים כמו, 
למשל, הנטייה להפעלת שיטות להקבצת תלמידים לפי רמות במקצועות 

דד עם ספר גדולים, לעומת הצורך להתמו-לימוד מסוימים בתוך בתי
-בעיות שונות ורמות שונות של תלמידים בדרכים אינטגרטיביות בבתי

 ספר קטנים. 
הספר עם סוגיה אחרת, -לעיתים קרובות משולבת סוגיית גודל בית

הספר הקטנים מאד -בעלת חשיבות כשלעצמה, הלא היא סוגיית בתי
והזעירים, המצויים לרוב באזורים חקלאיים ומרוחקים, או  לחלופין עם 
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הספר התיכוניים -הספר הגדולים מאד המאפיינים חלק מבתי-וגיית בתיס
בערים גדולות. הדיון בסוגיית הגודל צריך על כן  להתייחס למלוא טווח 

 הספר. -הגדלים של בתי
ראוי לציין כי למרות חשיבות הנושא, מספר המחקרים העוסקים בו 

יסודי. -העלבישראל מועט ביותר, ורוב העבודות שנכתבו עסקו בחינוך 
הלמידה מן הדיון החינוכי העולמי דורשת זהירות בהסקת מסקנות 
למדיניות, בשל השונות הרבה בארגון המערכת בין ישראל לארצות 

 אחרות.
כיתות בדרגת כיתה  2-3ספר יסודי בישראל הוא -גודל מקובל של בית

כיתות בשכבה. בהתייחס לכך, הרי  4-6)שכבה(, ואילו בחטיבת הביניים 
 -3הספר היסודי, ו-כיתות בשכבה בבית 4ספר בני כיתה אחת או -תיב

כיתות בשכבה בחטיבת הביניים עדיין שייכים לקטגוריות  7-8כיתות או 
ספר החורגים מגדלים אלה קיימים, -(. בתי14שאינן קיצוניות )ראה לוח 

ספר סמוכים -אך הם לא רבים והשאיפה היא, בדרך כלל, לאחדם עם בתי
הספר גדולים -הספר הזעירים או לפצלם במקרה של בתי-בתיבמקרה של 

  -1999הספר היסודיים בטווח הגודל המקובל מגיע ב-מאד.  שיעור בתי
-הספר, ושיעורם בחטיבות הביניים מגיע לשני-אחוז מכלל בתי -80לכ

 שליש. 

 הספר -ספר לפי גודל, לפי מספר התלמידים בבתי-. סיווג בתי14לוח 
 ר הכיתותומספ           

מספר  מספר הכיתות
 תלמידים

 סיווג
 הספר-בית

 זעיר  99עד  4עד כיתה בכל שכבה, כש"הכיתות חסרות".

 קטן 199-100 כיתה מלאה בכל שכבת כיתה.

 בינוני 399-200 כיתות מלאות בכל שכבת כיתה. 1-2

 גדול 699-400 כיתות מלאות  בכל שכבת כיתה. 2-3

 גדול מאד +700 יתה.+ כיתות מלאות בכל שכבת כ3

 
 

                                                 
 תלמידים. -20כיתה חסרה היא כיתה בת פחות מ  4
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הספר משפיעים מספר גורמים, חלקם ניתנים -על גודלם של בתי

לשינוי מידי, חלקם בטווח הבינוני, וחלקם אינם ניתנים לשינוי או שהם 
ניתנים לשינוי  בטווח הארוך בלבד. חלק מגורמים אלה חינוכיים, חלקם 

ודמוגרפיים. ארגוניים, חלקם כלכליים ופוליטיים וחלקם גיאוגרפיים 
 ראוי להתייחס לכמה מן הגורמים החשובים ביותר:

 
חלוקה אופקית למוסדות –ארגוני של מערכת החינוך -המבנה החינוכי . 1

חינוך רבים יותר על פי סיווג של גילים תקטין את הגודל הממוצע של 
מוסדות החינוך.  הכוונה לתהליך המעבר לחטיבות צעירות במבנים 

 או, המעבר למסגרות של חטיבות ביניים.נפרדים, לדוגמא, 
מתן אפשרות לגורמים   –חברתי של מערכת החינוך -המבנה הפוליטי . 2

אידיאולוגיים וחברתיים להקים מערכות חינוך נפרדות מקטין את 
הגודל הממוצע של מערכות החינוך. ראוי להזכיר, כי בישראל המדינה 

לאומיים מסוימים מכירה בזכותם של מגזרים חברתיים, דתיים, ו
ספר המחנכים את ילדיהם על פי ערכיהם ומסורתם, גם -לקיים בתי

 ספר קטנים במיוחד.-אם הדבר כרוך בקיומם של בתי
ככל שצפיפות האוכלוסייה הכללית גבוהה   –מבנה דמוגרפי וגיאוגרפי  . 3

יותר, והחלק היחסי של גילאי החינוך באוכלוסייה הכללית גדול יותר, 
 החינוך יהיו גדולים יותר. כן מוסדות

תשתית התחבורה והנגישות למוסדות החינוך. ישנם מצבים בהם  . 4
עלות ההסעות עלולה להיות גבוהה יותר מכל חיסכון כלכלי שייגרם 

ספר קטנים והיא קובעת מחיר גבוה מדי -כתוצאה מביטולם של בתי
ספר גדול. הסטנדרטים של -ליתרונות החינוכיים המיוחסים לבית

הרצוי והמותר )לפי חוק( מבחינה חינוכית וחברתית בנושא של קירבת 
הספר שונים מארץ לארץ ומבוססים לעתים על מסורת ועל -בית

 החלטות שרירותיות.
 –חינוך מיוחד לסוגיו   –לגבי אוכלוסיות בעלות אפיונים חריגים  .5

קיימות גישות שונות בהקשר לגודל המסגרת הרצוי וגם החלטות 
-הספר. גם כאן ישנם יתרונות לבית-זה משפיעות על גודל בתיבתחום 

ספר גדול -ספר קטן ומסגרות קטנות בתוכו, אך ישנם יתרונות לבית
במתן שירותי ייעוץ חינוכי, פסיכולוג, קצין ביקור סדיר, וכו', היכולים 

 הספר. -להיות חלק מהצוות של בית

Formatted: Bullets and Numbering
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  5הספר-ב. התפתחות גודלם של בתי

ספר מאז שנות הששים, -טת ביותר בנושא גודל ביתההתפתחות הבול
לפחות, היא מהלך מתמשך במקביל של גידול במספר התלמידים הממוצע 

הספר, בכל הרמות  ובכל המגזרים מצד אחד, והקטנת -בכל סוגי בתי
 הספר הזעירים והגדולים מאד מצד שני.-חלקם של בתי

 
 ידים, לפי מגזר   ספר, לפי מספר התלמ-. גודל ממוצע של בית15לוח  

 
 מגזר ערבי  מגזר יהודי                
חטיבת  יסודי 

 ביניים
חטיבה 
 עליונה

חטיבת  יסודי
 ביניים

חטיבה 
 עליונה

1980 327 293 301 421 344 289 

1985 362 376 342 423 390 438 

1990 384 397 381 447 419 427 

1994 405 412 405 449 415 437 

 
בולטים בלוח לעיל, המציג את התפתחות הגודל  מספר ממצאים

-: ראשית, גודלם הממוצע של בתי1980הספר מאז -הממוצע של בית
הספר בכל רמות החינוך, בשני המגזרים עלה במשך השנים; שנית, הגודל 

הספר במגזר היהודי עלה בשיעור גבוה יותר מאשר -הממוצע של בתי
חטיבות הביניים והחטיבות  במגזר הערבי; ושלישית, גודלן הממוצע של
הספר היסודיים: ממצא זה -העליונות דומה מאד לגודל הממוצע של בתי

בולט, בהתחשב כמובן בכך, שחטיבות הביניים והחטיבות העליונות הן 
 הספר היסודיים הם שש שנתיים. -תלת שנתיות ובתי

הנתונים על הגדלים הממוצעים אינם משקפים תמונה מלאה. השלמה 
הספר, ומספר התלמידים בהם, לפי -א בהתפלגות של בתילכך נמצ

 הספר. -הקטגוריות השונות של גודל בית

                                                 
הספר, ובמיוחד סעיפים ב', ג', ד', -הנתונים ששימשו את הדיון בסוגיה של גודל בית 5

קה מבוססים על מספר סקרי שירותי חינוך ורווחה של הלשכה המרכזית לסטטיסטי
 )ראה בפירוט ברשימת המקורות(.
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 חינוך יסודי
הספר הזעירים והגדולים מאד בחינוך היסודי, שהתקרב -חלקם של בתי

אחוז )ראה  -10אחוז מכלל החינוך היסודי, ירד לפחות מ -30ל -1982ב
אחוז מהתלמידים  -30כ -1982ספר אלה למדו ב-(. בבתי16להלן לוח 

אחוז. מתוכם ירד במיוחד חלקם של  -15לכ -1999ומספרם ירד ב
אחוז  -26.5תלמידים(, מ 700הספר הגדולים מאד )מעל -התלמידים בבתי

  6.-1999אחוז ב -15ל -1982ב

   ספר-ספר בחינוך היסודי, לפי גודל בית-. התפלגות תלמידים ובתי16לוח 
            1982 ,1989, 1999 

 
אחוז מכלל 
 התלמידים

מספר 
התלמידים 

 הספר-בבתי

אחוז מכלל 
 הספר-בתי

-מספר בתי
 הספר

 גודל
 הספר-בית

    1982 
 הכל-סך 1,268 100.0 449,119 100.0

 99עד  259 20.4 14,900 3.3
7.6 33,851 17.8 227 100-199 

20.4 91,820 24.3 307 200-399 
42.3 190,620 28.1 335 400-750 
26.2 117,928 9.4 120 750+ 

    1989 
 הכל-סך 1,144 100.0 434,754 100.0

 199עד  306 26.7 35,314 8.1
23.9 104,088 30.4 348 200-399 
54.0 234,780 37.2 426 400-799 
13.9 60,572 5.6 64 800 

    1999 
 הכל-סך 1,516 100.0 603,635 100.0

 99עד  40 2.6 2,603 0.4
4.5 26,961 11.7 177 100-199 

31.8 192,202 41.6 631 200-399 
48.4 292,251 36.8 558 400-699 
14.8 89,618 7.3 110 700+ 

 * המיון לפי גודל היה שונה במקורות לשנים השונות.

                                                 
6
ספר -הספר לפי גודל חל שינוי. הקטגוריה של בית-יש לשים לב לכך, שבדיווח על בתי 

 בשנים שקדמו. 750לעומת  -1999ב -700גדול מאד ירדה ל
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ספר המשתייכים -בולטים במערכת החינוך היסודי בתי 1999בשנת 
-אחוז מבתי 80תלמידים:  700 עד 200לשתי הקטגוריות, שהן בטווח של 

 50רק  -1982אחוז מן התלמידים. ראוי להדגיש כי ב 80הספר ובהם גם 
 אחוז מן התלמידים. -60הספר השתייכו לתחום הזה וכ-אחוז מבתי

 
 

 
 

הספר -אין ספק שהתופעה הבולטת היא הקטנת חלקם של בתי
הקטנים מאד והגדולים מאד בחינוך היסודי. ייתכן שהממצאים  
מצביעים על הצלחתה של המדיניות של משרד החינוך להביא לגדלים 

הספר, המתאימים לפעילות חינוכית. מדיניות זאת -מקובלים של בתי
גרמה אמנם לכך שבמשך השנים עלה ממוצע התלמידים בכיתה, אך יחד 
עם זאת קטן מאד חלקם של התלמידים שלמדו בכיתות קטנות מאד מחד 

 אד מאידך גיסא. גיסא ובכיתות צפופות מ
 

ממצאים כלליים אלה מסתירים הבדלים גדולים בין המגזרים השונים 

. חינוך יסודי - התפלגות בתי-ספר ותלמידים, לפי  ציור 5

, אחוזים גודל בית-ספר, 9991

2.6
0.4

11.7

4.5

41.6

31.8

7.3

14.8

בתי ספר תלמידים

עד 99

100-199

200-399

400-699
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הספר הגדולים בחינוך -וסוגי הפיקוח. בהכללה אפשר לומר, ששיעור בתי
היסודי במגזר הערבי גבוה בהרבה מזה שבמגזר היהודי. כפועל יוצא מכך, 

גבוה ספר גדולים במגזר הערבי -גם שיעור התלמידים הלומד בבתי
אחוז מן התלמידים הערבים בחינוך  32בהרבה מזה  שבמגזר היהודי: 

-אחוזים מן התלמידים במגזר היהודי לומדים בבתי 9היסודי לעומת 
 תלמידים.  -700ספר, שבהם למעלה מ

הספר הגדולים בחינוך הממלכתי -בתוך המגזר היהודי שיעור בתי
תלמידים הלומד דתי, ושיעור ה-גבוה בהרבה מזה שבחינוך הממלכתי

לעומת שיעור  ספר גדולים בחינוך הממלכתי גם הוא גבוה-בבתי
דתי. הסיבה -ספר אלה בזרם החינוך הממלכתי-התלמידים בבתי

העיקרית לכך היא שמסגרת חינוך זו מיועדת לאוכלוסייה שהיא בדרך 
כלל מיעוט בכל שכונה ויישוב. תיתכן גם סיבה נוספת, כגון הנטייה לקיום 

הספר הגדולים מאד בחינוך -נפרדים לבנים ובנות. שיעור בתימוסדות 
אחוזים  -5אחוזים ולומדים בהם פחות מ 1.6 –דתי הוא מזערי -הממלכתי

אחוזים מן התלמידים של  -9מתלמידי זרם חינוך זה. זאת לעומת כ
הספר -החינוך הממלכתי היסודי. ההבדל בולט עוד יותר בספירת בתי

-הספר הממלכתיים-אחוז מבתי 34(, כאשר תלמידים 199הקטנים )עד 
אחוזים בלבד בחינוך הממלכתי.  9דתיים שייכים לקטגוריה זו לעומת 

הספר היסודיים בולטים עוד יותר על רקע העובדה -הפערים בגודל בתי
דתי איטי יותר -שקצב יישום המעבר לחטיבות ביניים בחינוך הממלכתי

גבוה באופן יחסי בחינוך  הספר השמונה שנתיים-ועל כן גם מספר בתי
 בחינוך הממלכתי(.  108ספר לעומת -בתי 82הממלכתי דתי )

 

  1999ספר יסודיים גדולים וקטנים, לפי מגזר וזרם חינוך, -. בתי17לוח 
 )אחוזים(            

 ספר קטנים-בתי
 תלמידים( 199)עד 

 ספר גדולים-בתי
 תלמידים( 700)מעל 

 

שיעור 
 התלמידים

שיעור 
 ספרה-בתי

שיעור 
 התלמידים

שיעור 
 הספר-בתי

 

 ערבי 19.0 32.2 6.4 1.7
 יהודי 3.8 8.8 16.7 6.2
 ממלכתי   4.8 9.1 8.8 3.1

 דתי-ממלכתי   1.6 4.6 34.1 15.9
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מבט שונה במקצת, אך תוצאתו דומה, מתקבל כאשר מתבוננים על 
ל מצביע ע 18הספר. לוח -הספר היסודיים לפי מספר הכיתות בבית-בתי

הספר -הספר הקטנים והגדולים מאד מכלל בתי-כך, ששיעור בתי
 היסודיים הוא קטן. 

 
 1999ספר יסודיים, לפי מספר כיתות, -. בתי18לוח 

 
 אחוז מכלל 

 הספר-בתי
-מספר בתי

 ספר
 מספר

 הכיתות 
   

 הכל-סך 1,510 100
  6עד  154 10
44 660 12-7 
34 512 18-13 
11 163 24-19 

1 21 25+ 
 

למרות שהנטייה הטבעית והמוצדקת, לאור תקנות משרד החינוך 
ספר קטנים סובלים -, היא להניח שבתי7בדבר תקצוב כיתות "חסרות"

ספר -מנחיתות מבחינת מספר השעות לכיתה ולתלמיד לעומת בתי
הספר הקטנים -עולה, שבתי 19בינוניים וגדולים, אין הדבר כך. מלוח 

זה לפי מספר הכיתות( אינם סובלים כלל  הספר נמדד בהקשר-)גודל בית
מבחינת הקצאת השעות לכיתה בשל גודלם. אמנם בתקן הבסיסי הם 

ספר אלה -כל ההקצבה לכיתה בבתי-מקבלים קצת פחות שעות אך סך
הספר הגדולים. ייתכן שהסיבה לכך היא הקשר -גבוה בהרבה לעומת בתי

היא ברורה,  כלכלית. התוצאה בכל מקרה-שבין גודל  לרמה חברתית
ספר אלה עם המעבר לשיטת -והדבר מותיר תהיות לגבי גורלם של בתי

התקן לתלמיד אם היא לא תכלול בתוכה תיקונים מובנים בנושא הרקע 
 כלכלי.-החברתי

 

                                                 
תלמידים אמורה לקבל מחצית התקן הבסיסי, אך כפי  -20כיתה "חסרה" בת פחות מ 7

מספיק מנגנוני פיצוי המבטיחים  –קר במגזר היהודי ובעי -שעולה מהנתונים יש  
 הספר הקטנים.-המשך פעילות חינוכית סדירה גם בבתי
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 . ממוצע תלמידים בכיתה בחינוך היסודי, שעות תקן בסיסי  19לוח  
 לתלמיד, ומספרלכיתה ולתלמיד, ממוצע השעות לכיתה ו              
 הספר -הכיתות בבתי              

   
 ממוצע 
שעות 
 לכיתה

 ממוצע 
שעות 

 לתלמיד

תקן 
 בסיסי
 לכיתה

 תקן 
 בסיסי 

 8לתלמיד

ממוצע 
תלמידים 

 לכיתה

מספר כיתות 
הספר -בבית

 )גדלים נבחרים(

55.2 2.3 33.5 1.37 24 7-5 
51.8 1.8 36.3 1.27 28 12 
46.0 1.4 35.6 1.11 32 18 

 חטיבות הביניים
בחטיבות הביניים מתהפכת התמונה בהשוואת המגזרים היהודי והערבי,  
כאשר שיעור החטיבות הגדולות במגזר היהודי גבוה יותר מזה שבמגזר 
הערבי. עובדה זאת מבטאת בעיקר את השיעור הגבוה של החטיבות 

סה הגדולות במגזר היהודי הממלכתי.  ייתכן עוד שהסיבה לכך היא הכני
המאוחרת יותר של המגזר הערבי לתהליך החיטוב  וייתכן אף, שבמהלך 

השנים הקרובות חטיבות הביניים במגזר זה ילכו ויגדלו בקצב מהיר.  
לגבי  ההבדל בגודל חטיבות הביניים בהשוואה בתוך המגזר היהודי בין 

הפערים בולטים אף מעבר  –דתי -החינוך הממלכתי  לחינוך הממלכתי
אחוז מן התלמידים בחטיבות הביניים  35מת החינוך היסודי. לאלה שבר

אחוזים בלבד  5של החינוך הממלכתי לומדים בחטיבות גדולות לעומת 
אחוזים בלבד מתלמידי החטיבות  3הדתי. בנוסף לכך -במגזר הממלכתי

תלמידים(, שחלקם  199ספר קטנים )עד -בחינוך הממלכתי לומדים בבתי
ז. זאת לעומת חטיבות הביניים של החינוך אחו -11במערכת מגיע לכ

ספר קטנים, ובהן -אחוז מן המסגרות שלו הן בתי -60דתי, ש-הממלכתי
 אחוז מתלמידי זרם החינוך הזה. 28לומדים 

                                                 
במונח תקן בסיסי הכוונה להקצאת שעות לכיתה בחינוך היסודי. הקצאה זאת היא  8

ספר ביישובי -שוויונית לכל הכיתות )אם כי יש הבדלים קטנים לפי רמת הכיתה(. בתי
 אזורי עדיפות לאומית זוכים לתקן מוגדל במקצת.קו עימות, ו/או 
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  1999. חטיבות ביניים גדולות מאד וקטנות, לפי מגזר וזרם חינוך , 20לוח 
 )אחוזים(             

 
 ספר קטנים-בתי
 ידים(תלמ 199)עד 

 ספר גדולים-בתי
 תלמידים( 700)מעל 

 

שיעור 
 התלמידים

-שיעור בתי
 הספר

שיעור 
 התלמידים

-שיעור בתי
 הספר

 

 ערבי 7.4 13.1 4.3 1.4
 יהודי 13.9 29.5 23.5 7.7
 ממלכתי 20.0 35.0 10.9 3.0

 דתי-ממלכתי 1.5 5.3 59.6 28.1
 
 

 הספר, -גודל בית יסודי, לפי-ספר ותלמידים בחינוך על-. בתי21לוח 
             1996 

 
 ערבים יהודים הכל-סך 
 אחוזים מוחלטים אחוזים מוחלטים אחוזים מוחלטים 

       ספר-בתי
 100 91 100 494 100 585 הכל-סך
 12 11 30 150 27 161 199עד 

399-200 166 28 131 26 35 38 
599-400 94 26 75 15 19 21 
799-600 69 12 51 10 18 20 

800+ 95 16 87 18 8 9 
       

 )אלפים(תלמידים 
 100 41 100 222 100 263 הכל-סך
 4 2 8 19 8 20 199עד 

399-200 46 17 36 16 10 25 
599-400 46 17 36 16 9 23 
799-600 48 18 36 16 12 29 

800+ 104 39 96 43 8 19 
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 יסודי-חינוך על
ספר שש שנתיים -יבות עליונות בבתייסודיים )חט-הספר העל-לגבי בתי

אחוז(  56ספר ארבע שנתיים(,  נמצא כי רובם )-י"ב בבתי-וכיתות ט'
קטנים, עד ארבע מאות תלמידים. אך עם זאת רוב התלמידים לומדים 

הספר -אחוז(.  ריבוי בתי 58תלמידים ) 600ספר, שגודלם מעל -בבתי
רכת החינוך מכירה הקטנים במגזר היהודי נובע, ככל הנראה, מכך שמע

ספר גדולים -בייחודיות של שני המגזרים, הדתי והקיבוצי. קיומם של בתי
מאד הוא תוצאה של הניתוק מן הכורח של ההצמדה הגיאוגרפית למקום 
המגורים של התלמידים מחד גיסא, וכן נובע מן הקושי הרב, החברתי 

קרתי, יסודי יו-ספר על-והחינוכי, המתעורר לנוכח הצורך לחלק בית
 מאידך גיסא.

בחלוקה לפי מגזרים עולה, שבמגזר היהודי קיימת נטייה גדולה יותר 
הספר היהודיים הם בני -אחוז מבתי 30לקצוות מאשר במגזר הערבי. 

הספר הערביים שייכים -אחוז מבתי 12תלמידים בעוד שרק  -199פחות מ
 800י הספר היהודיים הם בנ-אחוז מבתי -18לקטגוריה זו. לעומת זאת כ

אחוזים. באשר  -9תלמידים ומעלה בעוד שבמגזר הערבי רק כ
אחוזים   8הספר, בעוד  שבמגזר היהודי -להתפלגותם של התלמידים בבית

תלמידים(, הרי במגזר  199ספר קטנים )עד -מהתלמידים למדו בבתי
אחוז מתלמידים היהודים למדו  43אחוזים. לעומת זאת  4הערבי רק 

למידים ומעלה בעוד שבמגזר הערבי פחות ממחצית ת 800ספר בני -בבתי
 אחוז.  19  –מכך  
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 מערכת הבריאות 

 ההוצאה הלאומית ורמת הבריאות של האוכלוסייה
 

ההוצאה הלאומית לבריאות משקפת את כלל ההוצאות על שירותי 
הבריאות של תושבי המדינה ושל הממשלה, כולל ההוצאות על שירותי 

חולים, ובמרפאות פרטיות של רופאים -בריאות במרפאות כלליות, בבתי
הלאומית לבריאות כוללת כמו כן את כלל  ושל רופאי שיניים. ההוצאה

ההוצאות של התושבים על קניית תרופות ומכשירים רפואיים ואת 
ההוצאות של הממשלה למחקר ולפיתוח בבריאות, לתקצוב מינהל 
הבריאות )תקציב משרד הבריאות( ולהשקעות במבנים ובציוד במערכת 

ות במחירים היתה עלייה בהוצאה הלאומית לבריא 1998הבריאות. בשנת 
אחוזים(  -5אחוזים לנפש )או בשיעור כולל של כ -2קבועים בשיעור של כ

. ההוצאה הלאומית הגיעה בשנת 1997וזאת לאחר יציבות יחסית בשנת 
 אחוזים מהתוצר הלאומי הגולמי.  -8.4ל 1998

האם ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל גבוהה יחסית למדינות 
מקובלות כקבוצת השוואה לישראל?  המתועשות בעולם, שבדרך כלל 

לצורך מתן תשובה, נהוג להשוות את ההוצאה הלאומית לבריאות  
1מדינות מתועשות בעולם, המאוגדות בארגון  29בישראל לנתוני 

OECD .
אחוזים. שיעור ההוצאה  7.5היה  1997החציון עבור  מדינות אלו בשנת 

של אוסטרליה.  בישראל היה קרוב לזה של הולנד ושבדיה וזהה לזה
הברית, קנדה, גרמניה, צרפת ושוויצריה היתה ההוצאה -בארצות

הלאומית לבריאות גבוהה מזו של ישראל. כיוון שרמת החיים, כפי שהיא 
ידי רמת ההוצאה הלאומית לנפש, שונה מאד בין ישראל לבין -נמדדת על

, נהוג להשתמש בקריטריון השוואה נוסף: ההוצאה OECDהמדינות של 
ומית לבריאות לנפש, בדולרים, כשנתוני המדינות השונות משוקללים הלא

                                                 
. מתכונת מעודכנת יותר של נתונים אלו 1997הם לשנת  OECDהנתונים האחרונים של  1

. נתונים אלה משמשים במהלך Anderson & Poullierידי -על -1999פורסמה ב
 העבודה )ראה רשימת מקורות(.
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במדד המתייחס להבדלים בכוח הקנייה של המטבעות השונים. כך 
 PPPיוצרים מדד שהוא מכנה משותף בערכים דולרים הקרוי  

Purchasing Power Parity) ההוצאה הלאומית לבריאות לנפש .)
$, לעומת החציון של 1,511יתה ה PPPבמונחי מדד   1997בישראל בשנת 

$ באותן מדינות. לפי קריטריון זה רמת ההוצאה הלאומית 1,728
 OECDמדינות  29מתוך  16לבריאות לנפש בישראל נמוכה יחסית, כאשר 

מוציאות לנפש מעל ישראל. ראוי עם זאת לזכור כי חישוב זה אמנם 
צאה מתייחס לכוח הקנייה של המטבע המקומית, והוא מתייחס להו

לנפש, אך אין הוא מתחשב במאפיינים של האוכלוסייה כגון, הרכב 
 הגילים ושיעורי התחלואה במחלות קשות וכרוניות.

 
 

. הוצאה לאומית לבריאות כאחוז מהתמ"ג,  ציור 1

השוואה בין-לאומית, 7991
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מה הן התפוקות העיקריות, במונחי רמת הבריאות של תושבי ישראל, 
המתקבלות כתוצאה מהשקעת הסכומים הללו בשירותי בריאות? רמת 

ידי מספר רב של משתנים, -בעת עלבריאות של תושבי מדינה כלשהי נק
שלחלקם אין כלל קשר לשירותי בריאות ולמערכת הבריאות, כגון מבנה 
גנטי של האוכלוסייה, גורמי סיכון לתחלואה, שהם פועל יוצא של אקלים 
ותרבות )למשל, מידת החשיפה לקרני שמש(, רמת חינוך והשכלה, הרגלי 

אות של תושבי כל מדינה בריאות ועוד. ברור, עם זאת, שעל רמת הברי
 משפיעה גם מערכת הבריאות של אותה מדינה.

נתונים הקשורים לרמת הבריאות של תושבי המדינה מצביעים, בדרך 
לאומי. -כלל, על כך שתושבי ישראל נהנים מהישגים יפים בקנה מידה בין

ולנשים  76.3היתה תוחלת החיים בלידה בישראל לגברים  1996בשנת 
 OECDשוואה לכך חציון תוחלת החיים בלידה למדינות . בה2שנים 79.9

. הפער בין נשים וגברים 80.3לגברים ולנשים  74.0היה באותה שנה 
בתוחלת החיים בישראל מצומצם יחסית למדינות אירופה. פערים 
בולטים קיימים בין תוחלת החיים בלידה של יהודים וערבים בישראל. 

היהודים בישראל מופיעים גם פערים בין מצב הבריאות של הערבים ו
בהתייחס למדדים אחרים של רמת בריאות. לגבי המודד של תמותת 

לידות  1000לידות לכל   6.4היה  1997השיעור בישראל  בשנת  –תינוקות 
. גם 5.8באותה שנה, שהיה  OECDחי, נתון הקרוב לחציון של מדינות 

ים השנים לגבי מודד זה, בתוך ישראל יש עדיין פער, הגם שבעשר
האחרונות הוא הולך וקטן, בין ממוצעי תמותת התינוקות של 
האוכלוסייה היהודית יחסית לערבית. סיבות המוות העיקריות בישראל 
דומות לאלו של מדינות העולם המערבי המפותח: מחלות לב סרטן, 

 ומחלות כלי דם במוח.
 

 

 
 

                                                 
הנתונים על מערכת הבריאות הישראלית, אלא אם יצוין במפורש אחרת, לקוחים  2

, מדינת ישראל, משרד הבריאות, 1998מפרסום משרד הבריאות: בריאות בישראל 
1998. 
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 . שינויים בדפוסי מימון מערכת  הבריאות2

מערכת הבריאות הציבורית לאחר כניסת חוק ביטוח דפוסי מימון 
, נסקרו בדו"חות הקודמים של 1995בריאות ממלכתי לתוקפו, בינואר 

המרכז, ובמיוחד בדו"ח הקצאת משאבים לשירותים חברתיים לשנת 
.  הדיון להלן יתמקד על השינויים העיקריים בדפוסי מימון מערכת 1998

   .1999-1998הבריאות שהתרחשו בשנים 
ידי שלושה -על 1998ההוצאה הלאומית לבריאות מומנה בשנת 

 43מקורות עיקריים: המקור הראשון והשני ציבוריים, תקציב המדינה )
אחוז(.  26אחוז(, ומס בריאות ששילמו התושבים למוסד לביטוח לאומי )

אחוז מן  ההוצאה הלאומית לבריאות.   69שני מקורות אלו ממנים יחדיו  
י הם התשלומים הישירים של התושבים עבור תרופות המקור השליש

ועבור שירותים רפואיים שונים, כמו רפואת שיניים וביקורים פרטיים 
אחוז(. מקור זה, תשלומים ישירים מכיסו של התושב  29אצל רופאים )

תמותת תינוקות, השוואה בין-לאומית, 7991  ציור 2. 

שיעור לאלף לידות חי
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למספק השירות, נחשב כמקור מימון בעל אופי רגרסיבי, שיש לו השלכות 
ימון מערכת הבריאות וגם על רמת שליליות על מידת הצדק של מ

אחוזים, משקפת את  3ההוצאה הלאומית לבריאות. יתרת ההוצאה, 
ידי הקצבות -, שמומנו בעיקר על1998החולים בשנת -גירעונות קופות

מיוחדות מתקציב המדינה. עיקר השינוי יחסית לשנים קודמות מתבטא 
מים ישירים בעליית חלקו של מקור המימון הפחות צודק, דהיינו תשלו

אחוז בשנים  27של התושבים בעד שירותי בריאות שקיבלו, מרמה של  
. בהשוואה לכך, 1998אחוז בשנת  29לרמה הגבוהה יותר של  1997-1995

OECDדווח על כך שהמימון הציבורי במדינות  1994בשנת 
הגיע  3

אחוז של ההוצאה הלאומית לבריאות, כשהנתון המקביל  -76בממוצע לכ
 .4אחוז 52העולם השלישי באסיה הוא  למדינות

נדון תחילה במימון ההוצאה הלאומית לבריאות מתקציב הממשלה. 
ידי הממשלה מדי -המימון הממשלתי של סל שירותי הבריאות נקבע על

שנה, כחלק מדיוני התקציב, במסגרת קביעת סדרי עדיפות לאומיים. חוק 
לות סל שירותי ביטוח בריאות ממלכתי קבע שיטת עדכון מחירים לע

הבריאות. המדדים שלפיהם מעודכן סל שירותי הבריאות משנה לשנה 
ידי ועדה מקצועית -כלולים בתוספת החמישית לחוק, ונקבעו בשעתו על

לחוק ביטוח בריאות  9שבה היה למשרד האוצר משקל מכריע. סעיף 
ממלכתי מקנה סמכות לעדכן את עלות סל שירותי הבריאות בהתאמה 

 הדמוגרפיים שחלו באוכלוסייה.לשינויים 
, 1995בשנה הראשונה של הפעלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שנת 

החולים היתה כמעט מאוזנת. בשנים שלאחר -מערכת המימון של קופות
החולים. כך, למשל, סך הגירעון -מכן התהוו מדי שנה גירעונות בקופות

 -9י ש"ח, או כהיה  כמיליארד וחצ 1997החולים בשנת -השוטף של קופות
מיליון ש"ח, או  -440כ 1998אחוז מסך ההוצאות של הקופות, ובשנת 

צפוי גירעון שוטף של  1999אחוזים מהוצאותיהן בשנה זו. גם בשנת  -4.5כ
. גירעונות אלו של 19985החולים באותו סדר גודל כמו בשנת -קופות

ים הקופות, המתבטאים גם בחשבונות הלאומיים, הינם תוצאה של כשל
הבנויים לתוך תהליך קביעת עלות סל שירותי הבריאות, לפיו נקבע מדי 

ידי -שנה התקציב הממשלתי לכיסוי עלות מתן סל שירותי הבריאות על
 החולים. -קופות

                                                 
 ריה, מקסיקו, ותורכיה.הגדרה שאיננה כוללת את הונג 3
4 Maeda, 1999  Scheiber & . 
 שנתיים המוגשים למשרד הבריאות.-מבוסס על הדו"חות החצי 5
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הכשל הראשון הוא תוצאה של הסעיפים המרכיבים את מדד יוקר 
 שירותי בריאות, כפי שנקבע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. המדד איננו

החולים -מבטא סעיפי התייקרות אמיתיים של שירותי הבריאות שקופות
מפעילות. המדד מעודכן לפי עליית שכר עובדי השירות הציבורי ולא לפי 
עליית שכר עובדי מגזר הבריאות, ולכן  לא ביטא, לדוגמא, את העליות 

. דוגמא בולטת 1997-1994הגבוהות של שכר הרופאים מדי שנה בשנים 
א, שהמדד איננו כולל את התייקרות מחיר יום אשפוז, כאשר נוספת הי

ההוצאות על אשפוז הן כמחצית מהוצאות הקופות. הכשל השני הוא, 
שהתהליך השוטף של עדכון סל שירותי הבריאות בגין עליית אחוז 
הקשישים, איננו מבטא כלל את העלות הריאלית של הקופות לטיפול 

העדכון בגין כניסת טכנולוגיות  בתוספות קשישים וישישים. כמו כן
רפואיות חדשות, כולל תרופות חדשות, מפגר אחר הצרכים האמיתיים 
של הקופות לאור ההתפתחות הטכנולוגית בעולם. אחת התוצאות היא 
שסל התרופות הישראלי מפגר בכחמש שנים אחר הנעשה בעולם 

הן התרופות, וחולים במחלות שיש להן תרופות חדישות אינם נהנים מ
 במסגרת ביטוח הבריאות שלהם. 

, 1998התוצאה של כשלים אלו היא, שבמחירים קבועים של שנת 
, השנה הראשונה של 1995ש"ח לנפש בשנת  2,815החולים -קיבלו קופות

ש"ח לנפש מבוטח. ירידה  2,716רק  1999הפעלת החוק, ואילו בשנת 
חולים -קופתעל עבור כל -ריאלית זו בהוצאה למבוטח מתורגמת, בראיית

לתת  -1999ו 1998לגירעון השוטף דלעיל. הממשלה החליטה בשנים 
אחוזים   -2תוספת ריאלית לעלות סל שירותי הבריאות בסדרי גודל של כ

החולים על גידול האוכלוסייה ועל עליית -וזאת על מנת לפצות את קופות
אחוז הקשישים באוכלוסייה. שיעור זה מפצה, אמנם, על גידול 

סייה, אך כאמור איננו מבטא את עליית שיעור הקשישים האוכלו
באוכלוסייה. לראשונה מאז נכנס חוק ביטוח בריאות ממלכתי לתוקפו 

מיליון  -150, ניתנה בכל אחת מן השנים דלעיל תוספת של כ1995בשנת 
ש"ח לשנה לצורך מימון הוספת טכנולוגיות חדשות ותרופות חדשות לסל 

קובעות  2000ות הממשלה על תקציב שנת שירותי הבריאות. גם החלט
, 1998תוספות בסדרי גודל די דומים למה שנקבע לכל אחת מהשנים 

.  מכיוון שהיה ברור לממשלה, שעדכון מעין זה ייצור גירעונות 1999
יציבות פיננסית של מערכת -החולים, ויביא לאי-כספיים בקופות
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יטה של "רשת ש 1998הבריאות הציבורית כולה, נקבעה עוד בשנת 
ביטחון" לקופות. המדובר בתוספות תקציב הבנויות לתוך תקציב 

החולים רק תמורת חתימה על הסכמים -המדינה וניתנות לקופות
מיוחדים, שבהם נקבעים צעדי ייעול שעל כל קופה לנקוט. הכספים 

, 1999, 1998ניתנים לכל קופה ביחס למספר הנפשות המבוטח בה. בשנים 
מיליון ש"ח לשנה, בהתאמה,  -410ו 430"רשת הביטחון" היה גודלה של 

מיליון ש"ח.  225נקבעה בהחלטת ממשלה רשת ביטחון של  2000ולשנת 
כאמור, המדובר בהקצבה מיוחדת למניעת הידרדרות כספית, המחולקת 

החולים על פי מבחני התייעלות הנקבעים בהסכם הנחתם מדי -לקופות
החולים כפי שהובאו -גירעונות קופותחולים בנפרד.  -שנה עם כל קופת

 לעיל חושבו לאחר חלוקת כספי "רשת הביטחון" לקופות.
החולים נועדה כנראה -שיטה זו של יצירת גירעונות כפויים בקופות

להכריח את הקופות להתייעל. השיטה היוצרת מצב אמת של מחנק 
תקציבי קבוע ותזרים מזומנים הנוטה להיות שלילי בקופות, שבהן 

-חולים כללית וקופת-וכזת האוכלוסייה החלשה והפגיעה יותר, קופתמר
. התוצאה של שיטת מימון זו 1998חולים לאומית,  לא השתנתה מאז 

החולים. משבר זה מקשה על ניהולן -היא משבר כספי כרוני של קופות
וודאות בכל הקשור ליכולת הקופות לעמוד -השוטף, יוצר אי

ות מימון כבדות של הקופות, ובסופו של בהתחייבויותיהן, מחייב הוצא
דבר איננו מביא להתייעלות של הקופות מעבר למה שניתן היה להשיג 
בהסכם בראשית כל שנה תקציבית. כך, למשל, מציין דו"ח ויטקובסקי 

, שהתייעלות הקופות בשנה זו היתה תוצר משולב של הפחתת 1998לשנת 
, והפחתת הוצאות שהושגה הוצאותיהן לפרסום ושיווק, לבינוי ולפיתוח

ידי תקנות שהוציא משרד הבריאות ללא קשר לשיטת המימון -על
החולים. ייתכן שהעלויות הקשות של שיטת מימון -הבעייתית של קופות

זו של הקופות עולות בהרבה על כל חיסכון של אוצר המדינה ב"התייעלות 
 כפויה" של הקופות. 

הבריאות לשנות את המדדים  המליצה מועצת 1997יש לציין, כי בשנת 
של עדכון סל שירותי הבריאות, שנקבעו בתוספת החמישית לחוק ביטוח 
בריאות ממלכתי. ההמלצה היתה לקבוע מנגנון עדכון אוטומטי של עלות 
הסל, תוך כדי שילוב המרכיבים שיבטאו את גידול האוכלוסייה, את 

שיפורים עליית שיעור הקשישים באוכלוסייה, וכמו כן מרכיב של 
החולים מכבי, -ידי הממשלה. קופות-טכנולוגיים. המלצה זו לא יושמה על

כללית ומאוחדת הגישו לבג"ץ עתירה בנושא, והחלטת בג"ץ תלויה 
 ועומדת.
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 . תרופות וטכנולוגיות בסל שירותי הבריאות3

שיעור ההוצאה לצריכת תרופות מתוך ההוצאה הלאומית לבריאות נמצא 
 -13ל -1991אחוז ב -16ת מתחילת שנות התשעים: מבמגמת ירידה הנמשכ

. שירותי תרופות הינם אחד התחומים הבודדים במערכת 1998בשנת 
הבריאות הציבורית, שבהם יש מידה רבה של דמיון בהוצאה הלאומית 

: רמת ההוצאה החציונית לנפש לתרופות במדינות OECDלנפש במדינות 
יון בהוצאה הלאומית $ לנפש. הדמ234היתה  1996הארגון בשנת 

לתרופות לנפש בין המדינות המתועשות נובע, כנראה, מכך ששוק 
-התרופות הוא בינלאומי ויש בו מידה סבירה של תחרות בין חברות רב

לאומיות ענקיות. ככל שרמת ההכנסה הלאומית לנפש נמוכה יותר, כך 
גבוה יותר חלקה של ההוצאה לרכישת תרופות מתוך ההוצאה הלאומית 

 1998בריאות. זהו ממצא הנובע ישירות מתוך התופעה שתוארה. בשנת ל
היה שיעור ההוצאה לרכישת תרופות מתוך ההוצאה הלאומית לבריאות 

 9אחוז ביוון, פורטוגל, הונגריה וצ'כיה, לעומת  27אחוז בטורקיה,  32
 אחוזים בארה"ב, נורווגיה, ודנמרק. 

תוספת לסל שירותי בשירותי בריאות, עדכון טכנולוגי מוגדר כ
הבריאות של תרופות, תכשירים רפואיים אחרים, תהליכי טיפול רפואיים 
וכן מערכות תומכות לתוספות אלו. בשלוש השנים הראשונות של חוק 
ביטוח בריאות ממלכתי הוגדר בחוק סל קבוע של שירותי בריאות שכל 

 החולים שבה הוא חבר. סל זה הוגדר בחוק-תושב זכאי לקבל מקופת
חולים כללית -ידי קופת-בפירוט רב ביותר על בסיס הסל שניתן על
עדכון הסל בתוספת של -לחבריה ערב כניסת החוק לתוקפו )עובדת אי

הוספה רק  1997הוזכרה לעיל(.  בשנת  1998תרופות חדשות עד לשנת 
תרופה אחת לחולי סרטן, וגם זאת לאחר שהופעל לחץ ציבורי כבד. 

ווסף סכום קבוע לתקציב שירותי הבריאות נת -1999ו 1998בשנים 
הממומן ישירות מתקציב המדינה. ועדה מיוחדת הפועלת ליד מנכ"ל 
משרד הבריאות מקצה סכום קבוע זה לעדכון הסל, הוועדה פועלת על פי 

ידי גורמים שונים במערכת הבריאות. כך, -המלצות המונחות לפניה על
 -150ות בלבד מתוך כתרופ -44כ 1998למשל, אישרה הוועדה בשנת 

 הצעות מנומקות לצירוף תרופות וטיפולים חדישים לסל.
תהליך עדכון סל שירותי הבריאות, כפי שתואר לעיל, מעורר סוגיות  

יסוד של מדיניות חברתית לגבי הדרך הנאותה, השקופה והאחראית 
לעדכון סל שירותים שנקבע בחוק. משיקולים של חיסכון, כאמור, לא 
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כסף לעדכון טכנולוגי בשנים הראשונות להפעלת חוק ביטוח הוקצה כלל 
בריאות ממלכתי, והוקצו סכומים קטנים יחסית לצרכים כפי שנאמדו 

ידי משרד הבריאות בשנים שלאחר מכן.  למצב דברים זה השלכות -על
משמעותיות על הטיפול במחלות שונות. יש שורה של מחלות, שבהן 

אי שליליות, ידועות ומתועדות, לתרופות הקיימות יש השפעות לוו
מסוגים שונים, כאשר לתרופות אלו יש כיום תחליפים הנעדרים את 
השפעות הלוואי הללו. זוהי דוגמה לכך שניתן למנוע מן החולים את 

ידי שימוש בתרופות -הסבל הנובע מהשפעות לוואי תרופתיות שליליות על
, במסגרת הצעותיו הציע משרד האוצר 1998חדישות שיוכנסו לסל.  בשנת 

לסעיפי חוק ההסדרים של אותה שנה, לאפשר לכל אחת מהקופות להציע 
ידי משרד הבריאות. -סל גמיש, תוך כדי קביעת מנגנון לאישור סל זה על

 ידי הממשלה.-הצעה זו לא התקבלה על

 . משרד הבריאות ותפקודו כמיניסטריון4

ורה משמעותית הנושא של תפקוד משרד הבריאות כמיניסטריון עלה בצ
הוועדה לבדיקת תפקודה  –ורחבה בדו"ח של ועדת החקירה הממלכתית  

. 1990-1988שפעלה בין השנים  –ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל 
אחת  מההמלצות העיקריות של הוועדה היתה, שיש לבנות מחדש את 
משרד הבריאות כך שיעסוק בעיקר בתפקידים של ייזום חקיקה, בקרה 

ח על פעילות ספקי שירותי הבריאות, תכנון שירותי בריאות, ופיקו
ואספקת מידע לתושבים על שירותי בריאות, איכותם ורמתם. ההמלצה 
היתה שמשרד הבריאות יחדל לחלוטין מאספקה ישירה של שירותי 

 בריאות לצרכנים, להוציא שירותים של בריאות הציבור.  
ידי משרד הבריאות -על הנושא של הכוונת שירותי הבריאות בישראל

הוא בעל חשיבות רבה ביישום כל רפורמה במערכת זו.  מידת 
ידי איכות -האפקטיביות של כל רפורמה נקבעת במידה משמעותית על

ורמת ההכוונה )רגולציה(. המונח מתייחס לשורה של פעילויות הבאות 
ידי תקנות, -חולים, על-חולים ובתי-להגדיר כללי פעולה של קופות

ות משרדיות, נוהלי עבודה, ועוד. נושא זה מטופל בעבודה הורא
המתבצעת במרכז לחקר המדיניות החברתית, שהתייחסה לתחומי פעולה 
מרכזיים של משרד הבריאות ומידת האפקטיביות של פעילות ההכוונה 
במשרד. מסתבר שישנם תחומי פעילות מסוימים, ובמיוחד אלו הקשורים 

החולים, שבהם המשרד היה פעיל -קופותלפיקוח על תקציבי והוצאות 
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החולים. לעומת -ואמנם הצליח להשפיע על ניהול כספי תקין של קופות
זאת, יש מספר נושאי פעולה, שבהם המשרד לא נקט יוזמה מכוונת 
ומספר נושאים, שבהם ננקטה יוזמה מכוונת אלא שהיא היתה חלקית 

אות תקנות , לדוגמא, קבע משרד הברי1997ולא אפקטיבית. בשנת 
החולים. -היוצרות מנגנון פיקוח על תכניות הביטוח המשלים של קופות

נקבעו תקנות המעניקות למשרד הבריאות  1998לאחר מכן, בשנת 
סמכויות לאשר תקנונים של הקופות. אותן תקנות אף פירטו סעיפים 

חולים. בשני מקרים אלו -מרכזיים האמורים להיות כלולים בתקנון קופת
במספר נושאים  לו התקנות הלכה למעשה בשל סיבות שונות.לא הופע

אחרים לא היתה כל פעולה מכוונת )רגולטיבית( של המשרד. מדובר, 
לדוגמא, ברישוי מחדש של בעלי מקצועות בריאות, בהטלת מגבלות על 

חולים -הצורה והאופן שבו מופעל כיום שר"פ )שירות רפואי פרטי( בבתי
החולים, ובהבטחת איכות במערכת -קופות חולים של-ממשלתיים ובבתי

הבריאות. הנושא האחרון, אבטחת איכות שירותי הרפואה, ובמיוחד 
שירותי רפואה באשפוז, מנותח בהרחבה גם בדו"ח האחרון של מבקר 
המדינה. המבקר קבע בדו"ח זה, שהאמנה שנחתמה בין משרד הבריאות 

ה להסדיר , שהיתה אמור1997לבין ההסתדרות הרפואית בראשית 
חילוקי דעות בין הצדדים בכל הקשור לפיקוח על איכות הטיפול, יצרה 
בפועל מצב בעייתי. משרד הבריאות הועמד בעמדה נחותה ושמט מידיו 
את עצמאותו ושיקול דעתו הבלעדי, שהיה אמור להנחותו בכל הקשור 

 לניהול וביצוע של סקרי איכות במערכת הבריאות.

 ה . שירותי בריאות בקהיל5

-ידי ארבע קופות-שירותי הבריאות בקהילה מסופקים לתושבי ישראל על
חולים, הפועלות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. נכון לראשית 

-אחוז מתושבי המדינה, קופת -58חולים כללית מבטחת כ-, קופת1999
אחוז, וקופות החולים המאוחדת והלאומית כל אחת  -22חולים מכבי כ

החולים מפעילות רשת של מרפאות, כולל -ים. קופותאחוז נוספ -10כ
מרפאות של רופאים עצמאיים הקשורים עמן ומרפאות מומחים בקהילה, 

החולים שאף הן מספקות שירותי רפואת -בנוסף למרפאות החוץ של בתי
חולים -חולים מכבי מפעילות גם בתי-חולים כללית וקופת-מומחים. קופת

חולים לחולים -חולים כלליים, בתי-חולים כללית בתי-משלהן. לקופת
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חולים מכבי רק -חולים למחלות נפש. לקופת-במחלות ממושכות, ובתי
 חולים כלליים. -בתי

דמוגרפיים משמעותיים ביותר בהרכב -קיימים הבדלים סוציו
החולים השונות. על פי סקר השימוש בשירותי בריאות -החברות בקופות

אחוז מתושבי  63קופת הסקר חולים כללית בת-היו מבוטחים בקופת
 9חולים מאוחדת -אחוז, ובקופת 20חולים מכבי רק -המדינה, בקופת

אחוזים. לעומת זאת, ההתפלגות שונה בקרב המבוטחים הקשישים: 
 -80ומעלה( היה כ 65חולים כללית בין הקשישים )בני -חלקה של קופת

-ופתאחוזים במאוחדת. כמו כן בק -4אחוז במכבי ו 11אחוז, לעומת 
החולים הכללית נוטים להיות מבוטחים אלו שאינם שייכים יותר לכוח 

אחוז, לעומת  74 –אחוז, ואלו שמשלח ידם לא ידוע  72 -העבודה 
 החולים האחרות, מכבי ומאוחדת.-שיעורים נמוכים בהרבה, בשתי קופות

 

 
 

. התחלקות האוכלוסייה בין קופות חולים ציור 3
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החולים, בתוקף חוק ההסדרים של -הופעל בכל קופות 1999בשנת 
רא חוק להגברת הצמיחה וייצוב המשק(, היטל על ביקור אותה שנה )שנק

אצל רופא מומחה. הכוונה לרופאים העוסקים ברפואה שניונית, כולל 
התמחות -גרון, עור ומין, אורתופדיה ותת-אוזן-רפואת עיניים, נשים, אף

כלשהי של רפואה פנימית, כגון המטולוגיה, קרדיולוגיה ואנדוקרינולוגיה. 
חולים מכבי, הקופות אינן מחייבות בתשלום היטל -להוציא את קופת

ביקור אצל רופא כל ביקור של מבוטח אצל רופא ראשוני בקהילה, הגם 
שחלק משמעותי של העוסקים ברפואה ראשונית בקהילה אף הם רופאים 
מומחים, כולל רופאי משפחה, רופאים פנימיים  ורופאי ילדים. היטל על 

חולים -יוני,  היה מקובל בעבר רק בקופתביקור אצל רופא, ראשוני או שנ
מכבי. היטל זה מהווה מס המוטל על חולים, והוא פוגע בעקרונות הצדק 

 החברתי והחתירה לשוויוניות בשירותים.  
הפעלת ההיטל על ביקור אצל רופא שניוני נומקה בכך, שמספר 
הביקורים אצל רופא בישראל גבוה יחסית למקובל בעולם. מסקרי 

סתבר כי מסוף שנות השבעים מסתמנת בישראל ירידה נמשכת בריאות מ
בשיעור הביקורים לנפש אצל כל הרופאים.  גם ממצאי סקר שימוש 

 1996בשירותי בריאות מחזקים מגמה זו: במחצית הראשונה של שנת 
ביקורים לנפש אצל רופאי משפחה ורופאים מומחים בקהילה.  3.4נרשמו 

 7.4ה ביותר, כצפוי, בקבוצת הקשישים, שיעור הביקורים לנפש הוא הגבו
לנפש. כמו כן נמצא כי לנשים נרשמו באותה תקופה שיעורי ביקור אצל 
רופאים מומחים הגבוהים כמעט פי שניים יחסית לגברים.  על בסיס 
נתונים אלו ניתן להניח, ששיעור הביקורים לנפש אצל רופאים ראשוניים 

חציון  –. הנתון המקביל 1996ת לשנ -6.8ורופאים מומחים בקהילה הוא כ
, לאמור אין כאן בולטות מיוחדת של מספר 5.9הוא  OECDשל מדינות 

 ביקורים רב יחסית אצל רופאים כמאפיין של תושבי ישראל.
היבט חשוב אחר של שירותי הבריאות בקהילה הינו איכות כוח האדם 

החולים -הרפואי ואיכות השירות במרפאות הקהילה של קופות
. 6החולים בקהילה-פאות של רופאים עצמאיים הקשורים לקופותובמר

להיבט זה של שירותי בריאות בקהילה אין קשר ישר לסוגיית ההיטל על 
ביקור אצל רופא, שנדונה לעיל.  מתוך ממצאי מחקרים שנערכו עולה 
תמונה בעייתית של איכות השירות במרפאות הקהילה, ובמיוחד של 

שאחוז הרופאים הכלליים )כלומר, רופאים  חולים כללית. מתברר-קופת
שאין להם התמחות ברפואת משפחה, ולכן הכשרתם לרפואת משפחה 

                                                 
 במכון ברוקדייל: ראה גרוס ואחרים ברשימת המקורות. -1998סקר בנושא זה נעשה ב 6
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 27אחוז, לעומת  41חולים כללית, -נמוכה יותר( הינו גבוה יותר בקופת
 65חולים כללית דיווחו -חולים מכבי. עוד מתברר שבקופת-אחוז בקופת

אחוז  37ולים ליום, לעומת ח 35אחוז מכלל הרופאים, שהם רואים מעל 
אחוז  20חולים כללית דיווחו גם -חולים מכבי. בקופת-בלבד בקופת

 חולים ביום עבודה ממוצע.  50מהרופאים שהם רואים מעל 

 . שירותי אשפוז6

חולים מייצגים את אחד מסוגי הארגונים היותר מורכבים -בתי
התמחות ומסובכים, עתירי טכנולוגיה ומשאבי אנוש אקדמיים ברמת 

גבוהה ביותר, המספקים שירות חיוני לאוכלוסייה. נתונים על התפלגות 
החולים )כללי או -החולים והמיטות בהם, ממוינים לפי סוג בית-בתי

אקוטי, למחלות ממושכות או גריאטרי, למחלות נפש ושיקומי( ולפי 
חולים, או של ארגון ציבורי אחר שלא -בעלות ממשלתית, בעלות של קופת

 .1ת רווח ושל ארגון למטרת רווח, מובאים בלוח למטר

 1997חולים ומיטות, לפי סוג ובעלות, -. בתי1לוח 
 

חולים -בתי הכל-סך בעלות
 כלליים

חולים -בתי
למחלות 

 נפש

חולים -בתי
 לטיפול ממושך

 )כולל שיקום(

     סה"כ
 229 27 47 303 חולים-בתי

 15,457 6,306 13,478 35,241 מיטות
     ממשלתי

 7 12 11 30 חולים-בתי
 1,922 3,772 6,125 11,819 מיטות
     חולים-קופות

 13 3 8 24 חולים-בתי
 1,446 369 4,037 5,852 מיטות

     מלכ"רים
 117 1 15 133 חולים-בתי

 5,857 153 2,721 8,731 מיטות
     פרטי

 92 11 13 116 חולים-בתי
 6,232 6,306 595 8,839 מיטות
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החולים למחלות -הלך שני העשורים האחרונים גדל מספר בתיבמ
החולים למחלות נפש ירד בשליש. במונחי -ומספר בתי 6.3ממושכות פי 

 1000לכל  -2.5מספר מיטות, שיעור המיטות למחלות ממושכות הגיע ל
, ומספר המיטות לבריאות הנפש ממשיך את מגמת 1997נפש בסוף 

 35נפש, נתון המייצג ירידה של  -1000ל -1.07ל 1997הירידה והגיע בסוף 
אחוז בעשור האחרון. שיעור המיטות לאשפוז כללי ממשיך במגמת 

נפש, ירידה  -1000ל -2.3ל 1997הירידה מסוף שנות השבעים, והגיע בסוף 
נרשם גידול מסוים של  1997אחוז בעשור השנים האחרון. בשנת  15של 

רובו מתבטא במיטות לטיפול , ש1997מספר המיטות הכולל יחסית לשנת 
נמרץ, כירורגיית כלי דם וטיפול מיוחד ביילודים. מגמות אלו מקבילות 
למגמות עולמיות, לפיהן עם הזדקנות האוכלוסייה גדלים הצרכים 
במיטות למחלות ממושכות, ועקב שינויים בטכנולוגיית הטיפול בחולי 

 נפש קטן הצורך באשפוזם. 
 1996, 1995פוז, כולל מחקר, בשנים ההוצאה הלאומית לשירותי אש

, 1993אחוז מן ההוצאה הלאומית לבריאות. יחסית לשנים  -42נטלה כ
, יש גידול בחלקו של מגזר האשפוז במערכת הבריאות, אך יחסית 1994

 OECDלראשית שנות התשעים לא חל שינוי. השוואה עם מדינות 
אומית מלמדת, שחציון ההוצאה לאשפוז כאחוז מתוך ההוצאה הל

אחוז. יחד עם זאת יש לזכור, שהלשכה  43היה  1996לבריאות בשנת 
המרכזית לסטטיסטיקה מייחסת לשירותי הקהילה דוקא את שירותי 

החולים, הגם שהאחרונים מהווים חלק בלתי -מרפאות החוץ של בתי
 החולים מנהלית וכספית.-נפרד של בית

שקדמה  סקר השימוש בשירותי בריאות מלמד, שבמחצית השנה
(, אושפזו 1996לראיון )בדרך כלל, חופף למחצית הראשונה של שנת 

אחוז לשנה כולה(.  -13אחוזים של תושבי המדינה )כ -6.1חולים כ-בבתי
לאותה שנה )חציון שיעור מאושפזים  OECDהנתון המקביל למדינות 

אחוז. ראוי להדגיש כי נתונים  16חולים יחסית לאוכלוסייה( הוא -בבתי
ינם מתוקננים לפי גיל, דהיינו אינם משקללים את התפלגות הגילים אלו א

השונה במדינות השונות. ידוע ששיעור האשפוז של קבוצת הקשישים 
)בישראל,  24עד  5לפחות משיעור האשפוז של קבוצות הגיל  6גבוה פי 

אחוזים בהקבלה(.  -3-2אחוז ו 19, היו שיעורים אלו 1996נכון לשנת 
, המשקף מצב שבו אחד מתוך כל שישה תושבים OECD החציון למדינות

, מקפל בתוכו שונות רבה מאד. 1996בממוצע באותן מדינות אושפז בשנת 
למשל, באוסטריה, פינלנד, צרפת וגרמניה יותר מאשר אחד מתוך כל 
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חמישה תושבים היה מאושפז באותה שנה, לעומת אחד מכל שמונה 
 ואחד מכל עשרה תושבים ביפן.  הברית, קנדה, והולנד,-תושבים בארצות

החולים הוא ממוצע -היבט חשוב של מידת היעילות של תפקוד בתי
החולים בישראל היה -החולים: מדד זה בכלל בתי-ימי השהייה בבית

באותה שנה. לאמור,  OECDבמדינות  10.6, לעומת 10.1 1996בשנת 
ע של חולים בישראל דומה מאד לממוצ-שהייה ממוצעת של מאושפז בבית

המדינות המתועשות.  כך מסתבר גם לגבי אינטנסיביות השימוש 
במשאבי אנוש במערכת האשפוז, שמקובל למדוד אותה במונחי מספר 

, הועסקו 1996העובדים למשרה מלאה לכל מיטת אשפוז. בישראל, בשנת 
עובדים לכל מיטת אשפוז, גבוה במקצת מעל לחציון של  2.1בממוצע 

 . 2.0ותה שנה שהיה בא OECDמדינות 
גם לגבי אינטנסיביות השימוש בטכנולוגיות אבחוניות וטיפוליות 

נוהגים למדוד את האינטנסיביות  OECDחדישות נמצא דמיון. במדינות 
ידי היחס שבין מכשירים אבחוניים וטיפוליים מתוחכמים ויקרים -על

לכל מיליון נפש באוכלוסייה. שיעור מכשירי האבחון מהסוג של 
(, לדוגמא, למיליון תושבים בישראל בשנת CTיה ממוחשבת )טומוגרפ

היה באותה שנה  OECD, בעוד שהחציון עבור מדינות 7.4, היה 1996
( למיליון MRI. דוגמא נוספת: שיעור מכשיר ההדמיה המגנטית )11.6

. ניתן OECDעבור מדינות  2.8, לעומת 1.6היה  -1996תושבים בישראל ב
משמעיות לכך שמערכת האשפוז -ברורות וחדלהסיק שאין אינדיקציות 

הישראלית לוקה באינטנסיביות יתר של טכנולוגיה מתקדמת או משאבי 
 אנוש ומספר מיטות האשפוז ביחס לאוכלוסיית המדינה. 

החולים נעשית ברובה -החולים עם בתי-שיטת ההתחשבנות של קופות
כפל במחיר החולים. מספר ימים זה מו-על פי ימי השהייה של חולה בבית
ידי משרדי הבריאות והאוצר מדי שנה -של יום אשפוז ממוצע הנקבע על

החולים בנפרד.  חלק קטן של ההתחשבנות נעשה על -לכל אחד מסוגי בתי
ידי משרד הבריאות לכמה עשרות סוגי טיפולים, כגון -פי תעריף שנקבע על

ם מתוך ניתוח החלפת פרק ירך, צינטורים, וניתוחי מעקפים. ישנם טיפולי
החולים, כגון ניתוח -אלה, שבהם התעריף שנקבע איננו כדאי לבית

להחלפת פרק ירך. בסוגי טיפולים אלו עדיין יש תורים. לעומת זאת, 
בצינטורים ובניתוחי מעקפים, לדוגמא, נותן התעריף שנקבע פיצוי מלא 

החולים. אחת התוצאות של הפעלת שיטת התחשבנות זו -וסביר לבית
תושבים הוכפל  -100,000היא ששיעורם של הצינטורים ל  ,1991משנת 

. 1.5מאז הופעל התעריף החדש, ואילו שיעור ניתוחי המעקפים גדל פי 
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ידי גידול בגורמי סיכון לתחלואה -גידול זה אינו יכול להיות מוסבר על
ידי אירוע חיצוני שהגדיל את שכיחות מחלות הלב -במחלות לב או על

ני סוגי התעריפים, התעריף לפי יום אשפוז באוכלוסיית ישראל. ש
ידי משרדי הבריאות -והתעריף לפי סוג הטיפול, נקבעים ריכוזית על

 החולים.-והאוצר וחלים על כל בתי
החולים, הופעל החל -על מנת להגביל את הוצאות האשפוז של קופות

חולים בכל -(  של כל קופתCAPהסדר של קביעת גג הוצאה ) 1997משנת 
החולים הכלליים -ים. הסדר זה נקבע תחילה רק בבתיחול-בית

,  הורחב ההסדר של גג 1998הממשלתיים, ובשנה שלאחר מכן, בשנת 
חולים ציבוריים. גג ההוצאה מתייחס לתמהיל של -הוצאה גם לבתי

החולים בשנה קודמת, כולל ימי -החולים מבית-שירותים שקבלה קופת
יאליים, ביקורים במרפאות חוץ אשפוז, פעילויות בתעריפי אשפוז דיפרנצ
, הממשלה מעלה באחוזים 1997וביקורים בחדרי מיון.  מדי שנה מאז 

החולים הכלולים בהסדר זה. בשנת -ספורים את הגג דלעיל עבור כל בתי
, נקבע שעבור תוספת של שירותי אשפוז מעבר לגג דלעיל, שאותו 1998

החולים -קופת ,  תשלם1999החולים בשנת -החולים מבית-רכשה קופת
מחצית מהתעריף החל על הפעילות הרלבנטית.  כללית, מכירה של 

החולים שמכר -שירותים מעבר לגג שנקבע לאותה שנה מהווה, עבור בית
החולים הממשלתיים רשאים להוסיף -שירות זה, תוספת של הכנסה. בתי

כמחצית מתוספת ההכנסה הזו לתקציבי הקניות שלהם ולהשתמש 
 לרכישות מסוגים שונים.  בעודפי ההכנסה

אחת ההתפתחויות היותר משמעותיות במיסוד כללי התקשרות בין 
 1999חולים היא החלטת הממשלה מספטמבר -חולים לבין בתי-קופות

חולים לחתום על הסכם לאספקת שירותי -לפיה יתאפשר לכל קופת
נחתם הסכם ראשון  1999חולים בנפרד. בתחילת שנת -אשפוז עם כל בית

החולים שיבא -חולים כללית לבין בית-קת שירותי אשפוז בין קופתלהספ
חולים כללית תשלם -לתקופה של שלוש  שנים. בהסכם זה נקבע, שקופת

 410תשלום שנתי מראש בעבור אשפוז מבוטחיה ב"שיבא", סכום של 
-מיליון ש"ח לשנה.  הסכם זה, היוצר חלוקת סיכון מוסכמת בין בית

ידי משרד הבריאות, היה -גם שלא אושר עלחולים, ה-החולים וקופת
פריצת דרך. החלטות הממשלה דלעיל, המאפשרות חתימת הסכמים מעין 
אלו בעתיד,  לפי כללים שיקבע משרד הבריאות, הינם שינוי משמעותי 

החולים שהיו מקובלים -החולים ובתי-בכללי ההתקשרות בין קופות
הסכמים בין כל  במערכת הבריאות בישראל מזה שנים רבות. מערכת
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החולים לחסוך -חולים עשויה ליצור תמריץ לבית-חולים לכל בית-קופת
בימי אשפוז יקרים ולהביא ליצירת קשרים הדוקים יותר בין תשומות 

החולים ותפוקותיו. מקובל שקיימים קשרים מורכבים, בין שירותי -בית
ור ידי מאפייני האז-האשפוז ושירותי הבריאות בקהילה, המושפעים על

)מרכז מול פריפריה, למשל( ומאפייני אוכלוסיית המבוטחים )אוכלוסייה 
חולים -אביב, כדוגמא(. הסכמים בין בית-מבוגרת יחסית כמו בתל

חולים עשויים למנוע כפילויות הנובעות מהיצע מקביל של שירותי -לקופת
החולים והן במרפאות -רפואת מומחים הן במרפאות החוץ של בתי

 החולים בקהילה. -ותמומחים של קופ

 . היצע רופאים במערכת הבריאות בישראל7

בעיית הכשרת או קליטת המספר המתאים של רופאים חדשים במערכת 
היא בעיה מרכזית בקביעת מדיניות ציבורית ברוב המדינות המתועשות.  
כל רופא נוסף העובד במערכת הבריאות קשור לתוספת הוצאות, שנאמדה 

מיליון ש"ח(, מעל  -3ום של חצי מיליון לי"ש )כלדוגמא באנגליה, בסכ
ומעבר למשכורתו החודשית. מכאן נובע שקיימות הגבלות מסוימות על 
הכשרת וקליטת רופאים המקובלות במרבית מדינות העולם. בישראל לא 
היה תהליך של קביעת מדיניות ציבורית בנושא זה. הבעיה היא במספרם 

, פיזורם בין אזורי הארץ השונים, הכולל של רופאים הפעילים במערכת
והתפלגותם לפי התמחויות שונות. שיעור הקרדיולוגים והכירורגים 
בישראל הוא, לדוגמא, מהגבוהים בעולם יחסית לאוכלוסייה, ויש לכך 
קשר כנראה גם לנתונים, שהובאו לעיל, על הגידול של עשרות אחוזים 

 .1991בשיעורי ניתוחי לב וצינטורים החל משנת 
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העלייה בשיעור הרופאים לאלף נפש בישראל נמשכת מראשית שנות 

 -3.4, ל1989בשנת  -2.9, עלה ל2.5היה שיעור זה  1980השמונים. בשנת 
. לשם ההשוואה, חציון שיעור הרופאים 1996בשנת  -3.6, ול1995בשנת 

. יש מדינות ספורות שבהן 2.8 -1996היה ב OECDנפש במדינות  -1000ל
פאים ביחס לאוכלוסייה באותה שנה היה גבוה יותר, כך למשל שיעור הרו

יוון, הונגריה, ספרד ואיטליה. שיעור הרופאים לאוכלוסייה נמוך יותר 
 הברית. -מאשר ישראל נמצא בבריטניה ויפן, בקנדה ובארצות

 

. שיעור רופאים ל-0001 נפש, השוואה בין-לאומית ציור 4
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 אישייםרווחה שירותי 

 . כללי1

סעיף זה עוסק באחד המרכיבים המרכזיים והחיוניים ביותר של 
שירותי הרווחה האישיים. תפקידם של  –השירותים החברתיים 

השירותים הללו לסייע למגזרים החלשים והפגועים ביותר בחברה: ילדים 
, זקנים בסיכון, משפחות במצוקה עמוקה, דרי רחוב, נשים מוכות, נכים

בודדים ומוגבלים, בני נוער זנוחים, עולים חדשים המתקשים להשתלב 
בחברה ומכורים לסמים. המערך הכולל בתחום זה מאורגן כך 

ידי מגוון גדול של ארגונים: משרדי ממשלה, -שהשירותים מסופקים על
מחלקות מקומיות לשירותים חברתיים, עמותות מקומיות וארגונים 

פר הארגונים גדל עם התפתחות תהליך ההפרטה עסקיים. מס-פרטיים
החלקי המבוצע כעת בכלל השירותים החברתיים ובתוכם בשירותי 
הרווחה האישיים. ארגונים אלה מספקים לאוכלוסיות שבטיפולם קשת 

 מגוונת של  שירותים קהילתיים ומוסדיים.
הדיון בפרק זה מתרכז  בהוצאה של משרד העבודה והרווחה ובחלק 

של המוסד לביטוח לאומי. מכלול הוצאות זה אינו משקף את  מההוצאה
כלל המשאבים המוקדש לשירותי הרווחה האישיים, הניזונים גם 
ממשאבים ממשלתיים נוספים )כמו מענקי האיזון של משרד הפנים 
לרשויות המקומיות(, וממשאבים של הרשויות המקומיות, של עמותות 

ן גם ממשאבים פרטיים. עם זאת, )שרבות מהן מקבלות סיוע ממשלתי( וכ
ההקצאה הממשלתית מהווה מרכיב מרכזי של המשאבים העומדים 

 לרשות שירותי הרווחה האישיים. 
חלקה של ההוצאה הממשלתית לשירותי הרווחה האישיים מכלל 

אחוזים בתקציב  -4.8ההוצאה הממשלתית על שירותים חברתיים הינה כ
ות: בראשית שנות השמונים הוא . שיעור זה עבר כמה תנוד2000לשנת 
אחוזים,  3.6הוא ירד לכדי  1985אחוזים, אולם עד לשנת  4.5היה 

בתקופת הקיצוצים הגדולים, ומאז חלה עלייה הדרגתית עד לשיעור 
 הקיים היום. 
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ההוצאה הממשלתית לתחומים השונים של השירותים האישיים 
י גודלם(: שירותים והיא כוללת תשעה רכיבים עיקריים )לפ 1מוצגת בלוח 

לזקנים )ובכללם גימלאות סיעוד(, שירותים לילד ולנוער, שירותים 
למפגרים, שירותי שיקום לנכים, שירותי תקון )כולל שירותים לבני נוער 
ונערות במצוקה(, שירותים לרווחת המשפחה, עבודה קהילתית, שכר 
עובדים והוצאות מינהל במחלקות לשירותים חברתיים, והוצאה 

שירותים מרכזיים. ראוי לציין כי ההוצאה הממשלתית לשירותים ל
ספציפיים, כמו השירות לילדים ובני נוער או השירותים למפגרים, כוללת 
שני מרכיבים: מימון של שירותים קהילתיים ומוסדיים ספציפיים )כמו 
החזקת ילדים במוסדות והחזקת מפגרים במעונות, מימון פעילות של 

תכניות קהילתיות שונות(, ומימון שכר העובדים והוצאות עמותות ומימון 
המינהל של מטה השירות. שכרם של עובדי מחלקות הרווחה המקומיות, 
העובדים עם ילדים ומפגרים ועם אוכלוסיות אחרות, ממומן מתוך 
ההוצאה המוקדשת לשכר עובדי הרשויות. ההוצאה הממשלתית 

קת על כן תמונה מלאה על לשירותים אלה ולשירותים אחרים אינה מספ
השירותים הניתנים לאוכלוסייה מסוימת,  מכיוון שאיננה כוללת את 
שכר העובדים המסייעים לאוכלוסייה זו, הקובע במידה רבה את היקף 

 השירותים הניתנים לה.
כמה מגמות מרכזיות בולטות מן הנתונים: ראשית, במהלך שנות 

. זאת 2שיים גדלה פי התשעים ההוצאה הכוללת לשירותי רווחה אי
אחוז. הזינוק בהיקף  -31לעומת העשור הקודם שבו הגידול הסתכם בכ

ההוצאה במהלך העשור האחרון נבע במידה רבה מתוספת ההוצאה 
הנובעת מהפעלת חוק ביטוח סיעוד. ללא מרכיב זה, ההוצאה לשירותים 

אחוז. שנות התשעים מסמנות אפוא גידול  -61חברתיים היתה גדולה בכ
 משמעותי ביותר בהוצאה הממשלתית לשירותי הרווחה האישיים.

שנית, ההוצאה המיועדת לזקנים נוטלת את הנתח הגדול ביותר 
וחלקה מתוך כלל ההוצאות אף גדל משנה לשנה. לפני הפעלת חוק ביטוח 

אחוז מכלל ההוצאה  10סיעוד ההוצאה לזקנים לא חרגה מהתקרה של 
ים הראשונות להפעלת החוק הוצאה זו לשירותים האישיים, אך כבר בשנ

 .   ראוי לציין כי, אמנם 2000אחוז  בתקציב     45עלתה והיא הגיעה לכדי  
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  2000-1980: הוצאות הממשלה על שירותי רווחה אישיים, 1לוח 
 (  1998)מיליוני ש"ח, מחירי            

 
 1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 

 3,782 3,673 3,213 2,699 1,914 1,282 1,462 הכל-סך

 1,472 1,295 1,140 809 478 0 0 גמלאות סיעוד

 248 311 229 219 154 95 86 קשישים )כולל העברות(

 509 518 472 397 355 374 452 ילדים ונוער

 153 172 113 94 70 64 89 שירותי תקון

 53 68 51 42 42 53 120 רווחת המשפחה

 50 57 56 52 45 44 34 עבודה קהילתית

 249 241 226 233 121 104 97 שירותי שיקום

 508 475 427 372 289 207 236 שירותים למפגרים

 286 280 257 254 162 152 142 אדם במחלקות-כוח

 254 256 240 227 199 189 207 שירותים מרכזיים
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. הוצאה ממשלתית על שירותי רווחה אישיים ציור 1

 מיליוני ש"ח, מחירי 8991
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וד ידי הביטוח הלאומי, אך בניג-שירותי ביטוח סיעוד ממומנים על
להוצאות אחרות של הביטוח הלאומי הן נכללות במסגרת שירותי 
הרווחה האישיים, מכיוון שמדובר בהענקת שירותים קונקרטיים )ולא 

 בגמלה כספית( לזקנים מוגבלים.
המגמה השלישית המשתקפת מן הנתונים היא שהגידול בהוצאה אינו 

שחל גידול  נחלת השירותים לזקנים בלבד. שנות התשעים מאופיינות בכך
בהוצאה לכל שירותי הרווחה האישיים. השוואה של מגמות ההתפתחות 

מראה כי בעוד ששנות  2בשנות השמונים והתשעים המוצגת בלוח 
ידי גידול מתון בלבד בהוצאה למרבית השירותים -השמונים אופיינו על

ואף בנסיגה בהוצאה לחלק מהם )נסיגה זו תוסבר בהמשך הפרק(, הרי 
ידי גידול משמעותי בהוצאה למרבית -ים מאופיינות עלשנות התשע

השירותים. הגידול מתרכז, כאמור, במיוחד בשירותים לזקנים, לנכים, 
למפגרים ובשירותי תקון, והוא מתון יותר בשירותים לילדים, בשירותים 

 למשפחה ולעבודה קהילתית.
, שאושר בקריאה ראשונה בכנסת, לעומת 2000בתקציב המקורי לשנת 

, מתוכננת ירידה בחלק מהסעיפים הללו )ראה התייחסות בהמשך(. 1999
מגמת העלייה שאיפיינה את העשור כולו איננה משתנה לגבי מרכיבי 

 ההוצאה המרכזיים של שירותי הרווחה האישיים.

  שינוי תקופתי באחוזים. שירותי רווחה אישיים: 2לוח 

 1990-99 1980-89 תחום השירות
 154+ ▪– )כולל גמלאות(שירותים לזקנים 

 170+ ▪– גמלאות סיעוד*
   56+ 21+ שירות לזקן בלבד

 46+ 13- השירות לילד ונוער
 64+ 18+ השירות למפגר

 99+ 18+ שיקום נכים
 146+ 25- שירותי תקון

 62+ 43- רווחת המשפחה
 27+ 23+  עבודה קהילתית

 73+ 16+ אדם במחלקות-כוח
 29+ – שירותים מרכזיים

 (.1988* בתשלום גמלאות הסיעוד הוחל בסוף שנות השמונים )

 
בסעיפים הבאים נציג את תחומי השירותים לאוכלוסיות שונות, 

 הנכללים במסגרת השירותים האישיים.  
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    . שירותים לקשישים2

הוצאות הממשלה המיועדות לקשישים מופנות לשני יעדים עיקריים: 
קשישים והשתתפות במימון אחזקת הראשון, סיוע בפיתוח מוסדות ל

הקשישים במוסדות אלו. והשני, פיתוח, הפעלה ומימון מגוון רחב של 
שירותים קהילתיים המיועד לסייע לקשישים המתגוררים בקהילה. 
שירותים אלו כוללים בין השאר: מרכזי יום, מועדונים חברתיים, שכונות 

עזר רפואיים,  תומכות, סיוע בצרכים מיוחדים )כמו רכישת מכשירי
השלמת ציוד בסיסי, עזרה בניהול משק הבית, הסעות למרכזים רפואיים, 
וחימום הבית(, הספקת ארוחות חמות, סיוע בקבלת טיפולים רפואיים 
ספציפיים בקהילה )כמו טיפולי שיניים( שיפוץ דירות וארגון פעולות 

ברות ידי עמותות וח-חברה ותרבות. חלק ניכר משירותים אלה מסופק על
 עסקיות. -פרטיות

, הוחל בתשלום גמלאות סיעוד -1988עם הפעלת חוק ביטוח סיעוד ב
המיועדות בעיקר לקשישים מוגבלים המתגוררים בביתם. הגמלאות 
מאפשרות הקצאת סל שירותים לזכאים הכולל: טיפול אישי, עזרה 
ביתית, השגחה, הסעות למרכזי יום, טיפול במרכזי יום ואספקת מוצרי 

באמצעות העברות  – -1986גה. חוק ביטוח סיעוד אף איפשר החל מספי
כספים מענף סיעוד בביטוח הלאומי למשרד העבודה והרווחה ולמשרד 

פיתוח והרחבה של תשתית השירותים הדרושים לצורך טיפול  –הבריאות 
אישי ועזרת בית בקהילה, והגדלת מספר הקשישים המטופל במסגרות 

ם הממלכתיים, שהוקצה בשנים האחרונות כל המשאבי-מוסדיות. סך
לפיתוח שירותי רווחה אישיים לקשישים, נובע על כן משלושה מקורות: 
האחד,  התקציב הרגיל של משרד העבודה והרווחה; השני, העברות 
מהמוסד לביטוח לאומי למשרד העבודה והרווחה לצורך פיתוח תשתית 

יעוד הממומנות שירותים לקשישים; המקור השלישי הוא גמלאות הס
 ידי המוסד לביטוח לאומי.-על

ההוצאה הכוללת לשירותי רווחה אישיים לזקנים מכל שלושת 
אחוז. את הנתח המרכזי  -154המקורות הללו גדלה בשנות התשעים בכ

אחוז  -75מכלל ההוצאה נוטלת ההוצאה לגמלאות סיעוד, שהיוותה כ
קן במשרד העבודה . בהוצאות של השירות לז-1999אחוז ב -80וכ -1990ב

אחוז. אמנם גידול זה  -56והרווחה חל במהלך שנות התשעים גידול של כ
הוא משמעותי, אך הוא נופל במידה ניכרת משיעור הגידול בגמלאות 

 -1999אחוז, שהצטמצמו ב -17מרכיב זה נטל כ 1990הסיעוד. בשנת 



 107                                                                  שירותי רווחה אישיים                                 

אחוז בלבד מההוצאה הכוללת לשירותים לקשישים. שיעור  -10לכ
 -8ה מכספי ביטוח סיעוד לפיתוח תשתיות נע בשנות התשעים בין כההוצא

 .-1999אחוז ב -10אחוזים בראשיתן לכ
חוק ביטוח סיעוד הביא אפוא למהפך חסר תקדים בהיקף ובמרכיבי 

סופקו במסגרת  1999ההוצאה לשירותי רווחה אישיים לזקנים. באמצע 
ההוצאה במסגרת  זקנים. בנוסף לכך, -88,000חוק זה שירותי סיעוד לכ

החוק לפיתוח תשתיות לשירותים הקהילתיים והמוסדיים לזקנים, 
תרמה לפיתוח של מגוון שירותים מהם נהנים לא רק זכאי ביטוח סיעוד 
אלא גם קשישים אחרים המתגוררים בקהילה ובמוסדות. עם זאת, ראוי 
לציין כי הפעלת חוק ביטוח סיעוד הביאה לגידול ניכר במספר הזקנים 

פונה לקבלת שירותים, הן מהמוסד לביטוח לאומי )במסגרת חוק ה
הסיעוד( והן מהמחלקות לשירותים חברתיים וארגונים נוספים. הגידול 
המתון שחל במהלך העשור בתקציבי השירות לזקן במשרד העבודה 
והרווחה והבעיות התקציביות המעיקות על הרשויות המקומיות, מקשות 

יות אלה )דיון רחב על חוק הסיעוד והלקחים על מתן מענים הולמים לפנ
 שניתן להפיק ממנו כלול בפרק נפרד בחלק השלישי של ספר זה(.

הבחנה בין ההוצאה של השירות לזקן לשירותים המוסדיים 
והקהילתיים מראה כי עד לאמצע שנות התשעים חלה ירידה בהוצאה 

גידול מתחיל תהליך הדרגתי של  1995לשירותים קהילתיים, אך מאז 
בהוצאה לשירותים אלה. אם תילקח בחשבון גם העובדה, שההוצאות 
במסגרת ביטוח סיעוד מיועדות ברובן המכריע לזקנים המתגוררים 
בקהילה, הרי שעיקר ההוצאה הממשלתית לשירותים לזקנים מתועל 

 כיום לקהילה.

 . שירותים לילדים ובני נוער 3

ער מופנות לשלושה יעדים הוצאות הממשלה לרווחתם של ילדים ובני נו
ביתי )מוסדי( הכולל אחזקת ילדים -עיקריים: ראשית, טיפול חוץ

על ולהדרכה של -בפנימיות ובמשפחות אומנה )התקציב מיועד גם לפיקוח
הפנימיות ולבחירה והדרכה של משפחות אומנה ופיקוח עליהן(; שנית, 

עונות יום, טיפול ביתי )קהילתי( הכולל מגוון רחב של שירותים כמו: מ
תכליתיים, מועדוניות, משפחתונים, צהרונים -ובכללם מעונות רב

הצהרים(. אומנה -)המיועדים להחזקת ילדים בשעות הצהרים ואחר
יומית, הפעלת חוקים הנוגעים לילדים ובני נוער בסיכון, טיפול בילדים 
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בסיכון, ייעוץ נפשי לילדים, הדרכת הורים, עבודה טיפולית עם ילדים 
יהם, הפעלת מרכזי חירום לילדים, הפעלת משחקיות; היעד השלישי והור

 הוא בתחום שירותי אימוץ ילדים.
במהלך העשור היו תנודות מעלה ומטה בהתפתחות ההוצאה 

 -15חלה עלייה של כ -1992ל 1990הממשלתית לילדים ובני נוער. בין 
לייה החלה ע -1995חלה ירידה מתונה, אך החל מ -1994וב -1993אחוז, ב

אחוז,  -45הדרגתית. במרוצת שנות התשעים חל בהוצאה זו גידול של כ
אחוז. אחת הסיבות  -13לאחר שבשנות השמונים הוצאה זו קטנה בכ

העיקריות לירידה של הוצאה זו במהלך שנות השמונים היתה הצמצום 
ידי משרד העבודה -המכוון במספר הילדים שסודרו בפנימיות על

ירידה של  – -1990ב  8,685לכדי  -1980ב -10,760מוהרווחה. מספרם ירד 
אחוז. תהליך זה נבלם בשנות התשעים. עם זאת, מספר  -20קרוב ל

( עדיין נמוך ממספרם בראשית 9,462) -1997הילדים ששהו בפנימיות ב
שנות השמונים. התנודות במספר הילדים במוסדות השפיעו גם על 

הניתנים בקהילה וגם על גידול החלוקה בין שירותים מוסדיים לשירותים 
שיעור ההוצאה המוקדש לשירותים הקהילתיים. שינוי זה מצביע על 
מימוש חלקי של המגמה להקצות משאבים רבים יותר לפיתוח שירותים 

 קהילתיים, שיוקדשו בעיקר לילדים בסיכון.

 . שירותי תקון לנוער ולמבוגרים   4

ומבוגרים עוברי חוק ו/או  שירותי התקון מיועדים לבני נוער, צעירים
כאלה המצויים בסיכון גבוה להידרדרות. ההוצאות מכוונות לשלוש 
מסגרות עיקריות: האחת, רשות חסות הנוער, במשרד העבודה והרווחה, 

ביתי( בבני נוער, שהופנו למוסדות -המופקדת על הטיפול המוסדי )חוץ
ט או לפי משפ-ולמסגרות פנימייתיות אחרות מכוח פסקי דין של בתי

המלצות של פקידי סעד ועובדים טיפוליים; המסגרת השנייה היא מערך 
ידי מחלקות הרווחה ברשויות -השירותים בקהילה, המופעל בעיקר על
ידי השירות לנוער ולצעירים, -המקומיות. שירותים אלו מונחים על

השירות לנערה במצוקה, ויחידת המטה לסמים במשרד העבודה 
אלה עוסקים בטיפול וייעוץ לבני נוער במסגרות  והרווחה. שירותים

פרטניות וקבוצתיות, הפעלת מפת"נים, הפעלת מועדונים חברתיים, 
עבודה עם חבורות רחוב, סדנאות לחיפוש עבודה, סדנאות והכנה לצה"ל, 
פעילויות ספורט, השתלמויות שונות )כולל השכלת יסוד והכשרה 
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ה, סיוע לקורבנות אונס מקצועית(, הפעלת מקלטים לנערות במצוק
ופיתוח פרוייקטים לגמילה מסמים; המסגרת השלישית היא שירותי 

 המבחן לנוער ולמבוגרים המסופקים באמצעות קציני מבחן.
שנות התשעים מאופיינות בעלייה הדרגתית בהוצאה לשירותים אלה, 

הכל חל בעשור זה גידול -אם כי קצב העלייה משתנה משנה לשנה. בסך
, שבהן חל גידול 1999-1998אחוז, אשר מתרכז במיוחד בשנים  -146של כ

, ניתן לראות ירידה 2000אחוז. לגבי התקציב לשנת  -60כ –חסר תקדים 
 13-. ירידה זו מתבטאת הן בטיפול במוסדות )1999משמעותית לעומת 

אחוז(. ראוי לציין עם זאת, כי לגבי  10-אחוז( והן בשירותים הקהילתיים )
נשמרת מגמת העלייה. הגידול שחל התרכז במספר תחומי  העשור כולו

פעולה: טיפול בבני נוער חרדים ובמכורים לסמים וכן גדל מאד מספר 
. ההקצאה לשירותי המבחן נשמרת באותה רמה גם -1999קציני המבחן ב
. לעומת זאת, בהוצאה לנערות במצוקה, תחום פעולה 2000בתקציב לשנת 

על ירידה דומה  2000ונות, מצביע תקציב שחלה בו עלייה בשנים האחר
אחוז(. ראוי לציין כי במהלך העשור לא  10-לזו של סך ההוצאה בקהילה )

חל כמעט שינוי בהוצאה למפתנים )והרשויות המקומיות נושאות בעיקר 
 נטל ההוצאה לנושא זה(. 

 . שירותים לרווחת המשפחה5

ידי מחלקות -השירות לרווחת המשפחה מממן שירותים המסופקים על
הרווחה ברשויות לפרטים ולמשפחות במצוקה )משפחות במצוקה 

הוריות, -כלכלית, משפחות ברוכות ילדים, דרי רחוב, משפחות חד
משפחות עולים, ומשפחות בהן קיימת תופעה של אלימות(. השירותים 
כוללים מתן ייעוץ וטיפול במשפחות, אספקת צרכים מיוחדים למשפחות 

יתי בסיסי, ביגוד והנעלה, מימון שכר דירה לתקופה נזקקות )ציוד ב
מוגבלת, הסעות לטיפולים רפואיים, ריפוי שיניים וכדומה(; הפעלת 

חונכות להדרכת משפחות, מימון קייטנות לאמהות ממשפחות -סומכות
ברוכות ילדים; עזרה למשפחות שהיו אצלן לידות רב עובריות; סיוע 

משפחות חד הוריות; סיוע בהקמת ואחזקת מרכזים ומועדונים ל
למקלטים לנשים מוכות ולמרכזים לגמילה מאלימות; תיווך, וליווי 
והכוונת משפחות בשירותי רווחה, והפעלת פרוייקטים ספציפיים 
המיועדים למשפחות במצוקה כמו תכנית "יחדיו" ותכנית "דרור".  

אחוז, אך  -62בשנות התשעים חל בהוצאה לשירותים אלה גידול של כ
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מיליון ש"ח בלבד ואף תרד  -68מרות גידול זה ההוצאה הסתכמה בל
והיכולת לסייע למשפחות רבות  2000מיליון ש"ח בתקציב  -53חזרה ל

תישאר מוגבלת. הקצאה זו אינה מאפשרת פיתוח הולם של שירותים אלו 
 המיועדים במיוחד למשפחות במצוקה. 

 . עבודה קהילתית6

יועדות לסייע בפיתוח תכניות ההוצאות של הממשלה בסעיף זה מ
ידי הרשויות המקומיות כמו: -קהילתיות שונות המופעלות בעיקר על

שיקום שכונות, עבודה קהילתית בקרב עולים, פיתוח מנהיגות קהילתית 
ספר לפעילים, עידוד פעילות התנדבותית והפעלת -באמצעות בתי

הפעלת פרוייקטים שונים, בעיקר בשכונות מצוקה ובעיירות פיתוח, 
טלוויזיה קהילתית, ופיתוח יזמות כלכלית מקומית. נכללים גם  מספר 
תחומי פעולה נוספים, כמו שירות הייעוץ לאזרח )שי"ל(, המפעיל לשכות 
מידע ביישובים שונים בארץ; ושירות לאומי של בנות דתיות. במהלך 

 1995אחוז, אך בין  -26שנות התשעים, גדלה ההוצאה לעבודה קהילתית ב
אחוז בלבד. ההוצאה הכוללת לפעולות  10 –הגידול מצומצם מאד  -1999ל

 -57קהילתיות מתוך תקציבי המשרד לרווחה הסתכמה בסוף העשור ב
 מיליון ש"ח.

 . שיקום נכים ומוגבלים7

בתחום זה מופנות הוצאות הממשלה הן למגוון רחב של שירותים ביתיים 
ם בקהילה כוללים איבחון )קהילתיים( והן לשירותים מוסדיים. השירותי

מקצועי, הפעלת מרכזי שיקום ותמיכה במסגרות שיקום ובמסגרות 
אחרות של הכשרה מקצועית, הפעלת מסגרות טיפול ושיקום מיוחדות 
לילדים נכים )כמו מרכזים להתפתחות הילד ומסגרות יום(, סיוע בשיקום 

י. סעיף נכים בעסקים עצמאיים, סיוע בהסעות, פיזיותרפיה וייעוץ איש
הוצאה מיוחד מופנה לשיקום ולטיפול בעיוורים, והוא כולל, בין השאר, 
סיוע בשיקום ובהכשרה מקצועית, הפעלת מפעלי תעסוקה ומועדונים, 
סיוע בדיור, תמיכה בהעסקת עיוורים, טיפול בילדים עיוורים ואספקת 
שירותים מיוחדים כמו: סיוע ברכישת כלבי הנחיה,  השתתפות ברכישת 

וד מיוחד, סיוע בהדרכת העיוורים ובני משפחותיהם, והחזקת ילדים צי
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ביתי כוללת ההוצאה הממשלתית -עיוורים בפנימיות. בתחום החוץ
 תמיכה בהחזקת נכים במשפחות אומנה ובמוסדות. 

באספקת שירותי רווחה אישיים לנכים נוטלים חלק שני גופים 
לאומי. משרד מרכזיים: משרד העבודה והרווחה והמוסד לביטוח 

העבודה והרווחה מטפל באופן ישיר ובאמצעות הרשויות המקומיות 
וגופים אחרים באנשים בגילאים שונים עם נכויות הקשורות למחלות 
גופניות )שיתוק מוחין, שיתוק ילדים, וכדומה(, אנשים בעלי נכויות 
חושיות )חירשים ועיוורון( ואנשים המתקשים בתפקוד בגין פגיעות 

ת. אוכלוסיות אחרות של נכים כמו נפגעי תאונות עבודה )נכים אורגניו
ידי אגף השיקום במוסד -ואלמנות( ונפגעי פעולות איבה מטופלים על

לביטוח לאומי. נפגעי צה"ל )נכים ואלמנות( מטופלים על ידי אגף השיקום 
 במשרד הביטחון. 

ת הוצאות משרד העבודה והרווחה מייצגות על כן באופן חלקי בלבד א
ההוצאה הממשלתית הכוללת לשיקום נכים בישראל והן גדלו במהלך 

. גידול זה ניכר בכל סעיפי ההוצאה )מרכזי שיקום, 2שנות התשעים פי 
שירות לעיוור, השתתפות במימון שיחות טלפון של נכים ומימון שהות 
נכים במוסדות(, אך הוא בולט במיוחד בהוצאה למרכזי שיקום 

לשם השוואה נזכיר כי במהלך שנות השמונים גדלה ולשירותים מוסדיים. 
 אחוז. -18ההוצאה לנכים ב

 

.  הוצאה על שיקום נכים ומוגבלים  ציור 2
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אחת ההתפתחויות המעניינות בתחום זה היא הגידול שחל בנתח 
ההוצאה המוקדש לשירותים מוסדיים. בניגוד לשירותים לאוכלוסיות 
אחרות )ילדים ונוער, זקנים, מפגרים(, לגביהן ההוצאה לשירותים 

כל השנים נתח מרכזי, ההוצאה לשירותים מוסדיים  מוסדיים תופסת
 20לנכים לא חרגה בשנות השמונים ובמרבית שנות התשעים משיעור של 

כרבע מכלל ההוצאה  -1999אחוז. לקראת סוף העשור תיקרה זו נפרצת וב
. יתר על 2000לנכים מתועל ליעד זה והיא נשמרת ברמה זו גם בתקציב 

ההוצאה לשירותים מוסדיים לנכים  כן, במהלך שנות התשעים עלתה
אחוז בהוצאה לשירותים קהילתיים  -85אחוז לעומת עלייה של כ -195בכ

 עבורם.

 . שירותים למפגרים8

השירותים למפגרים כוללים הפעלת תחנות וועדות מקצועיות לצורך 
ביתי )מוסדי(, הכולל החזקת מפגרים -איבחן ומיון מפגרים; טיפול חוץ

חוץ ביתיות אחרות כמו הוסטלים, דירות ומשפחות  במעונות ובמסגרות
אומנה, ותמיכות בפיתוח מסגרות כאלו. והיעד הנוסף, טיפול ביתי 
)קהילתי( הכולל החזקת מפגרים במעונות יום טיפוליים, הפעלת ייעוץ 
ומתן מידע, טיפול ביתי והדרכה להורים לילדים מפגרים, סיוע ברכישת 

הסעה וליווי של מפגרים, הפעלת מע"שים מכשירים וציוד רפואי מיוחד, 
)מפעלי עבודה שיקומיים(, מתן טיפול מונע לצמצום הפיגור והפעלת 

ידי מחלקות -נופשונים. מרבית השירותים הקהילתיים מסופקים על
הרווחה המקומיות וארגונים וולונטריים שהמרכזי שבהם הוא ארגון 

 אקי"ם.
 -75שנות התשעים בכההוצאה הממשלתית הכוללת למפגרים גדלה ב

אחוז. גידול זה משתקף הן בהוצאה לשירותים קהילתיים, שגדלה במהלך 
 -70אחוז והן בהוצאה לשירותים מוסדיים, שגדלה בכ -126העשור ב

אחוז. למרות התפתחות זאת, הנתח המכריע של ההוצאה בסוף שנות 
אחוז( ממשיך להיות מיועד לשירותים מוסדיים והיתרה  -88התשעים )כ

מיועדת לשירותים קהילתיים. תופעה בולטת היא עליית חלקו היחסי של 
הטיפול במוסדות ציבוריים ופרטיים בשנים האחרונות לעומת הטיפול 

(. הדגש החזק המושם על השירותים 3במוסדות ממשלתיים )ראה ציור 
המוסדיים משתקף גם בגידול במספר המפגרים המתגורר במעונות. בין 
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אחוז(, ועד  -20)גידול של כ -5,378ל -4,462מספרם מ עלה -1990ל 1980
אחוז.  -33כלומר, חל גידול נוסף של כ – -7,138הגיע מספרם ל 1997שנת 

השירותים המוסדיים כוללים הן מעונות והן מסגרות דיור קהילתיות כמו 
 הוסטלים.

 

 

  . מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות9

תתפות הממשלתית במימון שכרם של עובדי הוצאה זו מבטאת את ההש
המחלקות לשירותים חברתיים ובמימון ההוצאות הארגוניות של 
מחלקות אלו. המחלקות לשירותים חברתיים כוללות עובדים 

מקצועיים כמו עובדים שכונתיים, -סוציאליים, עובדי מינהל ועובדים לא
לה מסייעים לקשישים וכיוצא באלה. בנוסף לכך, משתתפת הממש

במימון עובדים בשירותים הקשורים למחלקה אך ממוקמים מחוצה לה, 
כמו עובדי מפת"נים, מע"שים וכדומה. ההוצאה לסעיפים אלה גדלה 

. הוצאה ממשלתית לטיפול במפגרים במוסדות  ציור 3
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אחוז, אך עיקר הגידול התרחש במחצית הראשונה  -77במהלך העשור בכ
של העשור ואילו במחציתו השנייה ההוצאה גדלה בקצב איטי יותר. 

בע בעיקרו מהשיפור שחל בשכר עובדי המחלקות הגידול בהוצאה זו נ
לשירותים חברתיים בעקבות הסכמי העבודה החדשים שנחתמו במחצית 

 העשור.

 . מגמות התפתחות ולקחים עיקריים10

שתי מגמות העולות מן הנתונים ראויות לציון מיוחד: המגמה הראשונה 
מבליטה את היחס בין ההוצאה לשירותים לזקנים לבין הוצאה 

ירותים לאוכלוסיות האחרות, והמגמה השנייה מתמקדת בהיקף לש
 הנתח התקציבי המוקדש לאוכלוסיות במצוקה.

 א.   מעמדם המיוחד של השירותים לזקנים

בחינת נתוני ההוצאה לשירותי הרווחה האישיים מצביעה על מעמדם 
המיוחד של השירותים לזקנים בין שאר השירותים. מעמד זה מתבטא 

ה המוקדש לשירותים אלה, בנתח של  ההוצאה מתוך בהיקף ההוצא
הוצאה הכוללת לשירותי הרווחה האישיים, וכן בקצב הגידול השנתי של 

 ההוצאה.
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הגידול בהוצאה לשירותים לזקנים משתקף היטב גם בהתפתחות 
זקנים  -90,000המואצת של השירותים לזקנים, שחלה בעשור האחרון: כ

סיעוד במסגרת חוק ביטוח סיעוד, לעומת  מקבלים בסוף העשור שירותי
זקנים בראשיתו. מספר מרכזי היום לזקנים מגיע בסוף שנות  -28,000כ

בלבד שנים ספורות קודם לכן. התפתחות  -100לעומת כ -150התשעים לכ
 דומה מאפיינת את השכונות התומכות ואת מסגרות הדיור המוגן.

זקנים המתגוררת הן בשל התפתחויות אלו מוצע כיום לאוכלוסיית ה
במרכז הארץ והן בפריפריה, מגוון רחב ביותר של שירותי רווחה אישיים. 
באותה מידה, גם לרשות עובדי הרווחה המטפלים באוכלוסייה זו עומדים 
כלים ואמצעים רבים יותר, המאפשרים לספק מענים הולמים לרבים 
מצורכיהם של הזקנים. אמנם אין להסיק מתיאור זה שבתחום 

שירותים החברתיים לזקנים הכל שפיר. קיימות עדיין מצוקות ה
המחייבות התייחסות כמו מצוקת האשפוז של קשישים סיעודיים חסרי 
אמצעים ובעיית רמת ההכנסה של כשליש מהקשישים המתקיימים על 

 קצבת הזיקנה והשלמת הכנסה בלבד. 

ציור 4. מקבלי גמלת סיעוד
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ות עם זאת חלו בתחום זה התפתחויות מרחיקות לכת, שאינן מאפיינ
אף לא אחד מתחומי השירות האחרים. ההתפתחויות העיקריות 
המייחדות את תחום השירותים לזקנים נובעות משני גורמים מרכזיים: 
ראשית, יישום חוק ביטוח סיעוד, שעיגן בתשתית חוקית סל שירותים 
לזקנים מוגבלים והקצה משאבים ניכרים לפיתוח ולהרחבה של תשתית 

מוסדיים לאוכלוסיית הזקנים בכללותה. שנית, השירותים הקהילתיים וה
פעילות אשל )האגודה לתכנון ופיתוח שירותים לזקנים( והעמותות 
המקומיות שהוקמו ביוזמתה במרבית הישובים בישראל. ההיערכות 
ארגונית זו של אשל תרמה לגיוס של משאבים ארציים ומקומיים שתועלו 

ה. בנוסף להשקעות לפיתוח נרחב של השירותים לאוכלוסייה הזקנ
הציבוריות בפיתוח השירותים לזקנים, פועלים בתחום זה גם ארגונים 

עסקיים שפיתחו שירותים,  כמו מסגרות דיור מוגן  ושירותים -פרטיים
 קהילתיים שונים, המיועדים בעיקר לזקנים בעלי אמצעים. 

נראה כי שילוב זה של עיגון סל השירותים בתשתית חוקית והיערכות 
נית הולמת ברמה הארצית והמקומית, שהוכיח עצמו בתחום ארגו

השירותים לזקנים, עשוי לשמש מתכון לפיתוח מערכת השירותים גם 
לאוכלוסיות אחרות )ראה בהקשר זה את ההמלצות בחלק השני של 

 הספר(. 

 ב.  הנתח התקציבי המוגבל המוקדש לאוכלוסיות במצוקה

כלוסיות חלשות ופגיעות. עם כל שירותי הרווחה האישיים מתרכזים באו
זאת, חלק משירותים אלה מתמקד במיוחד בצרכים אישיים, משפחתיים 
וחברתיים של פרטים ומשפחות הנתונים במצוקה כלכלית עמוקה. 
שירותים אלה אינם מתיימרים, ואף לא עומדים לרשותם הכלים, לעסוק 

דד עם בבעיותיהן הכלכליות של אוכלוסיות אלה, אך הם מבקשים להתמו
מצוקות חמורות כמו: עזובה והזנחה של ילדים ובני נוער, משברים 
משפחתיים, אלימות כלפי ילדים ונשים, התמכרויות, מגורים ברחוב 
ומיצוי לא מספק של זכויות. מדובר בעיקר בשירותים לרווחת המשפחה, 
עבודה קהילתית, שירותים לילדים, השירות לבני נוער וצעירים, והשירות 

 במצוקה. לנערה
בחינת ההוצאה הממשלתית לשירותי הרווחה האישיים מצביעה על 
כך שלשירותים שהוזכרו לעיל מוקדש נתח קטן ביותר של התקציב. 

מיליון ש"ח, שהם  -68כ 1999לשירותים לרווחה המשפחה הוקצבו בשנת 
אף  2000אחוזים בלבד מכלל ההוצאה לשירותים האישיים ותקציב  -2כ
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במונחים ריאליים. בנוסף  1998וחזרה לרמה של שנת  מצביע על ירידה
 -10מיליון ש"ח( עלתה ב 57) -1999לכך, גם ההוצאה לעבודה קהילתית ב

 2000אחוז בלבד לעומת ההוצאה שהיתה חמש שנים קודם לכן. תקציב 
מצביע על נסיגה דרסטית ממגמת העלייה של החומש האחרון ועל חזרה 

  לרמת ההוצאה של ראשית העשור.
ההוצאה לשירותים קהילתיים לילדים הוכפלה אמנם במהלך העשור 

(, אך היא היתה נמוכה 1999-1998)עיקר הגידול חל בשנתיים האחרונות, 
ביותר קודם לכן, וגם השיפור שחל בה בשנים האחרונות עדיין אינו 
מאפשר פריצה משמעותית ורחבת היקף בפיתוח השירותים הקהילתיים 

נערים ונערות במצוקה גם היא נותרה נמוכה למרות לילדים. ההוצאה ל
 .2000השיפורים שחלו בתחום זה בשנים האחרונות ואף ירדה בתקציב 

 

 . הוצאה לשירותים אישיים בקהילה3לוח 
 (1998)מיליוני ש"ח, מחירי  

 
 1990 1995 1999 2000 

 1,475 1,295 809 478 גמלאות סיעוד
 129 132 78 65 ילדים
 79 81 62 51 זקנים

 59 53 41 22 מפגרים
 53 68 42 42 רווחת משפחה

 50 57 52 45 עבודה קהילתית
 18 20 12 4 טיפול בנערה במצוקה
 3 8 3 1 טיפול בנוער במצוקה
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 לעיל. 3* נתונים על ההוצאה לנוער במצוקה ונערה במצוקה ראה לוח 

 
 חלקה הזניח של ההוצאה המוקדש לאוכלוסיות במצוקה משתקף

בהיקפם המוגבל של השירותים המוגבלים ביכולתם ליצור קשר 
משמעותי עם חלק מצומצם בלבד מאוכלוסייה זו. לדוגמא, תכניות שונות 
שפותחו בשנים האחרונות והוכיחו את יכולתן לסייע באופן משמעותי 

כמו תכנית "יחדיו", תכנית "דרור", הפעלת  -לאוכלוסיות במצוקה 
ת שכונתיות, מרכזי חירום לילדים, תכנית "הקן" חונכות ועובדו-סומכות

מופעלות באופן חלקי בלבד  –ותכניות שונות לטיפול בבני נוער במצוקה 
 ואינן ממצות את הפוטנציאל המצוי בהן. 

מדיניות המבקשת להתמודד באופן הולם יותר עם צורכיהן של 
האוכלוסיות במצוקה, מחייבת הקצאת משאבים רבים יותר ליעד זה. 
מתן שירותים משמעותיים, שיהיה ביכולתם לשפר את מצבן של 
האוכלוסיות במצוקה, מהווה אפוא אתגר ששירותי הרווחה האישיים 
עומדים בו בצורה חלקית בלבד. תרומת החקיקה וההיערכות הארגונית 
לפיתוח שירותי הרווחה האישיים לזקנים מצביעים על דרכים אפשריות 

 ותים לאוכלוסיות במצוקה.שעשויות להביא למפנה בשיר

ציור 5. שירותים אישיים קהילתיים*
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 *הצעה למדיניות כלכלית חלופית

 
, במיתון מעמיק 1996מדינת ישראל נתונה בשלוש השנים האחרונות, מאז 

והולך. המיתון, שמבחינת עוצמתו וזמן התמשכותו לא היה דומה לו 
בחמישים שנות המדינה, הינו אחד הגורמים העיקריים למרבית התופעות 

 מזה שלוש שנים. השליליות הפוקדות את הכלכלה והחברה הישראלית
במרכזה של המדיניות הכלכלית שננקטה בשנים האחרונות עמד ריסון 
פיסקלי ומוניטרי חריף. מדיניות הריסון, שנועדה להקטין את 
האינפלציה, נמשכה זמן רב מדי ובעוצמה חזקה מדי.  המדיניות 
המוניטרית אף חיזקה באופן מלאכותי את ערכו של השקל לעומת הדולר, 

את גידול היצוא והגדיל את היקף היבוא. הפעלת המדיניות  דבר שהאט
ידי משרד -ידי בנק ישראל והמדיניות הפיסקלית על-המוניטרית על

האוצר התנהלה רוב הזמן, ובמרבית העניינים, ללא תיאום והסכמה בין 
 שני הגורמים.

היא סייעה בהורדת  –השפעה חיובית אחת נודעה למדיניות הנהוגה 
לקצב של      1992-96אחוז  בשנים  -11ל  האינפלציה  מכהקצב השנתי ש

רובן ככולן שליליות,  –. ההשפעות האחרות 1998-99אחוזים בשנים  5–כ
ואפשר להצביע עליהן כמחיר הכבד ששילמה החברה הישראלית: 
הצמיחה הכלכלית  נפסקה,  התוצר המקומי לנפש לא גדל עוד מאז שנת 

אחוזים, רמת  -9לשיא של כ 1999ת , שיעור האבטלה הגיע בשנ1997
מצד הצריכה הפרטית, הצריכה הציבורית,  –הביקושים במשק 

ירדה באופן תלול וגם שיעור הגידול של היצוא פחת במידה   –וההשקעות 
 משמעותית. 

המדיניות הכלכלית החלופית, המוצעת כאן, נועדה לחלץ את המשק 
ה על בסיס תנופה של מהמיתון, לחדש את הצמיחה ולהגדיל את התעסוק

                                                 
פרק זה הוכן בצוות הכלכלי של המרכז, בראשותו של ארנון גפני, על סמך עבודות  *

ידי רפי מלניק, עמנואל שרון, דוד ברודט, ויעקב ליפשיץ. העבודה של -עלשהוגשו לצוות 
כלכלי שאותו פיתח במרכז לצורך הכנת התכנית -רפי מלניק מבוססת על מודל מקרו

 הכלכלית של הצוות. יוליה בלובשטיין סייעה בעיבוד הנתונים ובהכנת החומר.
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היצוא, באמצעות שינוי האסטרטגיה בתחומי המדיניות הפיסקלית 
והמוניטרית. כמו כן מתייחס הפרק לרפורמות הנחוצות בתחומי המיסוי, 
בשוק ההון, ובמפעלי תשתית כלכליים מרכזיים, וכן גם להוצאות 

כלכלית רבה. חידוש הצמיחה ילווה -הביטחון אשר השפעתן המקרו
השוויון בהתחלקות ההכנסות ובהשגת יעדים חברתיים -ת איבהקטנ

 נוספים.  
התכנית מתבססת על התפיסה שהמדיניות הקיימת, אם תימשך, לא  

תביא לתפנית הרצויה בשנים הקרובות. על פי הניסיון ההיסטורי, המשק 
ידי צירוף של צעדי מדיניות -הישראלי נחלץ בעבר מתקופות של שפל על

יים )מלחמת ששת הימים, גל העלייה של שנות התשעים וזעזועים חיצונ
מסתמנת התאוששות מה בפעילות  1999ומקרים אחרים(. לקראת סוף 

המשקית, אולם אין בהתפתחות זו בכדי להביא את המשק לניצול מלוא 
 פוטנציאל הייצור והצמיחה.  

המיתון כרוך באובדן תוצר ובירידת התוצר לנפש, המתבטאים בירידת 
חיים, בהקטנת העוצמה של מדינת ישראל )גם העוצמה רמת ה

הביטחונית, בגלל הצטמצמות הפער עם מדינות ערב(, בחוסר ניצול של 
גורמי הייצור ובגידול האבטלה.  כל אלה גוררים מחיר כלכלי לא מבוטל, 
אך גם מחירים חברתיים ואישיים המתמקדים בעיקר בקרב משפחות 

 יון בחלוקת ההכנסות ובשכיחות העוני.השוו-המובטלים, תוך החרפה באי
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 הערכת מצב -. המגמות המשקיות 1

החומש הראשון של שנות התשעים התאפיין בצמיחה מהירה.  התוצר 
המקומי הגולמי )תמ"ג( גדל בשיעורים גבוהים, תוך קליטת העלייה 
ההמונית, בשיעור גבוה מגידול האוכלוסייה ולכן גדל גם התמ"ג לנפש.  

ווה בהגדלת פתיחות המשק, הגברת היצוא )בפרט בתעשיות תהליך זה ל
עתירות טכנולוגיה(, הגדלת היבוא, ושינויים מבניים ורפורמות משקיות 

 חשובות. 
  

  1999-1990. תמ"ג ותמ"ג עסקי, 1לוח 
 )שיעורי שינוי כמותיים, אחוזים(           

 
 1990-95* 1996 1997 1998 1999  

  2.0 2.2 2.9 4.6 5.8 תמ"ג
  0.3- 0.2- 0.4 2.0 2.3 תמ"ג לנפש
  1.6 2.2 2.9 5.3 7.0 תמ"ג עסקי

  0.7- 0.2- 0.4 2.7 3.4 תמ"ג עסקי לנפש
 * שיעור שינוי שנתי ממוצע.

 
המנוע העיקרי של הצמיחה בראשית שנות התשעים היה העלייה 
ההמונית וקליטתה בארץ.  המאפיינים המרכזיים שליוו את תהליך 

הווים נקודת מוצא טבעית לדגשים הדרושים במדיניות צמיחה הצמיחה מ
ארוכת טווח לשנים הבאות: )א( התפתחות טכנולוגית מהירה, בפרט 
בתחומי המחשוב והתקשורת.  )ב( השתלבות בכלכלה העולמית, הווה 
אומר "גלובליזציה" של המשק, הן בהרחבת סחר החוץ והן בהשתלבות 

אומיים.  )ג( ביצוע של רפורמות חשובות בניצול גובר של שוקי הון בינל
בתחום הליברליזציה של המשק, לרבות הורדת נטל המיסוי, תוך שיפור 
התחלקות ההכנסות, שחרור שוק ההון ושכלולו, ליברליזציה נרחבת של 
שוק המט"ח והגברת הפעילות לשמירה על מידת התחרות באמצעות 

ידי -צולו, בין היתר עלהרשויות השונות.  )ד( הגדלת ההון האנושי וני
 קליטה מלאה של העולים בשוק העבודה.
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 וגורמיו 1996המיתון מאז 

מגמת הצמיחה נעצרה,  - -1996בתהליך האמור חלה תפנית חדה ב
אף הוחרף  1999ובמקומה באה תקופה מתמשכת של מיתון כלכלי. בשנת 

ר אחוזים בלבד, והתוצר של המגז 2המיתון: התמ"ג התרחב בשיעור של 
אחוזים.  התמ"ג  והתמ"ג  1.6העסקי התרחב בשיעור מתון יותר, של 
אחוזים, בהתאמה.   -0.7-ו  0.3-העסקי לנפש הצטמצמו בשיעורים של 

אחוזים והגירעון בחשבון השוטף של  מאזן  -9שיעור האבטלה התרחב לכ
מיליארדי דולר. שיעור עליית המחירים בין  -2התשלומים התרחב לכ

 אחוזים. -5.3הואט לכ 1999לספטמבר  1998ספטמבר 
היתה מחסור בביקושים,  -1999הבעיה המרכזית בכלכלת ישראל ב

אחוזים ואילו הצריכה  -2.7הצריכה הפרטית גדלה בשיעור של כ
אחוזים.  בהשקעות חלה  -3הציבורית, ללא יבוא ביטחוני, בשיעור של כ

חוזים, אולם א -2.9הרעה: ההשקעות בנכסים קבועים גדלו בשיעור של כ
גידול זה הופנה בעיקר ליבוא של מכונות וציוד ואילו ההשקעות במבנים 

 המשיכו להצטמצם וכמוהן גם ההשקעות בבנייה למגורים.  
לאחר שלוש שנים של מיתון ואי ניצול כושר הייצור המקומי, ניתן 

אחוזים מפוטנציאל הייצור של  -7נמוך בכ -1999להעריך, שהתוצר ב
הייצור הלא מנוצל מתבטא, בראש ובראשונה, בהתרחבות  המשק.  כושר

של שיעור האבטלה ונראה שזה גם מבטא מלאי הון לא מנוצל של מבנים, 
הגורר ירידה מתמשכת של השקעות בתחום זה.  עודף כושר הייצור תרם 

 להתמתנות עליית המחירים במשק במהלך השנה. 
ת ומדיניות כלכלית. הסיבות למיתון הן שילוב של התפתחויות חיצוניו

ההתפתחויות החיצוניות הן: צמצום ממדי העלייה, הרעת המצב 
הביטחוני והפסקת תהליך השלום. שלושת הגורמים הללו שינו לחלוטין 
את האווירה במגזר העסקי וגרמו לירידת הביקושים המקומיים, 
ובמיוחד לירידת ההשקעות במשק. בשנתיים האחרונות התווסף על אלה 

שווקים הפיננסיים הבינלאומיים, שהחל באסיה והתפשט המשבר ב
הוודאות בשוקי ההון -למקומות אחרים. משבר זה הגביר מאוד את אי

ובשוקי המטבע תוך תנודות חריפות בשערי החליפין ובמחירי הנכסים. 
כאמור, חלק מההאטה במשק היה בלתי נמנע, אולם מדיניות מתאימה 

יין, שבעצם עצירת הצמיחה, ובמיוחד היתה יכולה לצמצם את ממדיה.  נצ
בציפיות להמשך ההאטה, טמון מנגנון המוריד את רמת ההשקעות:  
פירמות מתאימות את רמת ההון בפועל לרמתו הרצויה, התואמת את 
רמת הצמיחה הצפויה.  אם הרמה הצפויה נמוכה יותר, יפחתו ההשקעות 
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מה מורידה התפתחות אשר כשלעצ –כדי להשיג את רמת ההון הרצויה 
 את התוצר.

, הפכה למרסנת החל 1996המדיניות הפיסקלית, שהיתה מרחיבה עד 
, ופעלה בשילוב עם מדיניות מוניטרית מרסנת באופן חריף.  -1997ב

השילוב של הריסון הפיסקלי, שהיה דרוש כדי להחזיר את המשק לתוואי 
ניטרי, מאוזן יותר מנקודת ראות של הטווח הארוך,  והחרפת הריסון המו

הפכו את ההאטה, שהיתה צפויה, למיתון.  אמנם קשה לכמת ולהפריד 
בדיוק את ההשפעות של הגורמים החיצוניים ושל גורמי המדיניות, אך 
ניתן בהחלט להטיל ספק בהיגיון של החרפת המדיניות המרסנת על רקע 

 הגורמים החיצוניים שפעלו לריסון הפעילות המשקית.
עה מהצירוף הנמשך של החרפת הריסון הושפ -1999ההידרדרות ב

המוניטרי לשם השגת יעד האינפלציה, וממדיניות פיסקלית המבוססת על 
באה על רקע   1998חוק הפחתת הגירעון. החרפת הריסון המוניטרי בסוף 

פיחות חריף של שער החליפין, שסיכן את השגת יעדי האינפלציה.  בנק 
, עליית הריבית בלמה את נקודות אחוז -4ישראל העלה את הריבית ב

מגמת העלייה של שער החליפין ואף יצרה  מגמה של ייסוף יחסית לרמה 
.  העלייה החריפה של הריבית ובעקבותיה מגמת 1998שהיתה באוקטובר 

הייסוף של שער החליפין בלמו את עליית המחירים במשק, ובפועל רמת 
ר יציבות , כלומ1998דמתה לזו של דצמבר  1999המחירים באוגוסט 

 מחירים.  
התפתחויות אלו התבטאו בעלייה חריפה של הריבית הריאלית 

אחוזים במחצית  -6.8, ל-1998אחוזים בממוצע, ב 5.5משיעור של 
, והם תרמו להמשך המיתון ואף להחרפתו במחצית 1999הראשונה של 

הראשונה של השנה.  בתחום הפיסקלי התרחב גירעון הממשלה בעיקר 
ביית המיסים, על רקע המיתון בפעילות הכלכלית, תוך עקב ירידה בג

שמירה על  מסגרת ההוצאות. בהרכב ההוצאות נמשכו העלייה בהוצאות 
 שאינן יצרניות וצמצום ההשקעות בתשתית. 

הושפעה מהקדמת הבחירות לכנסת  -1999הפעילות הכלכלית ב
ולראשות הממשלה.  התקופה הממושכת יחסית של ערב הבחירות 

הוודאות במשק, וככל הנראה גרם הדבר להשהייה של -את אי הגבירה
 פעילות כלכלית ולהתמשכות המיתון.

האירועים הכלכליים בעולם, בעיקר ההתמתנות של הסחר העולמי, 
פגעו ביצוא הישראלי ויצרו הזדמנויות ששיפרו את כדאיות היבוא. עקב 

ידוש של  כך חלה עלייה חריפה של היבוא, בעיקר עקב חידוש מלאים וח
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נכסי השקעה מיובאים, תוך הרעה במאזן התשלומים.  הגירעון בחשבון 
 .-1999מיליארד דולר ב -1.9מיליארד דולר והגיע ל -1.6השוטף עלה בכ

ההתפתחויות במהלך השנה לא היו אחידות. במחצית הראשונה של 
השנה נמשך המיתון, תוך החרפה מסוימת, ואילו במחצית השנייה, 

דיין נתונים מלאים בעת פרסום זה, מסתמנת התאוששות שעליה אין ע
מה בפעילות.  הסימנים הבולטים להתאוששות הם, כאמור, גידול 
בהשקעות במכונות וציוד ועלייה בהשקעות במלאים. שינויים אלה 
מספקים איתותים ראשוניים ליציאה הדרגתית מהמיתון. ההתאוששות 

 - 2000ת המוכרזת לשנת הכלכלית עדיין מהוססת והמדיניות הכלכלי
פועלת כנגד הכוחות המובילים  -קרי, המשך הריסון המוניטרי והפיסקלי 

להתאוששות. ייתכן אף, שפעולה נחרצת של  בנק ישראל להשגת יעד 
, תבלום את מגמת 2000אחוזים, בשנת  -4ל 3האינפלציה, בין 

 ההתאוששות. 

 . יעדי המדיניות המוצעת2

מציבה יעדים כלכליים וחברתיים מפורטים התכנית הכלכלית המוצעת 
ומתווה את המדיניות הכלכלית הדרושה להשגתם.   2003-2000לשנים 

המדיניות יוצרת את הדחף הראשוני להגברת הפעילות המשקית 
ומתבססת על עקרונות חדשים, בהשוואה לאלה שעיצבו את המדיניות 

לית, למדיניות בשנים האחרונות.  העקרונות מתייחסים למדיניות הפיסק
המוניטרית, למדיניות שער החליפין ולשיתוף הפעולה הדרוש להשגת 
יעדים כלכליים בישראל.  המדיניות הפיסקלית מתבססת על כללי פעולה 

מחזורי, המפחית את הצורך בהחלטות שוטפות, -המופעלים באופן אנטי
תוך שמירה על המשמעת הפיסקלית.  המדיניות המוניטרית מכוונת 

אחוז(, מתוך תפיסה  -6ל 5רה על רמת האינפלציה הנוכחית )בין לשמי
שרמה זו אינה מונעת את חידוש הצמיחה.  המדיניות המוניטרית לא 
תופעל באופן אקטיבי להורדה נוספת של שיעור האינפלציה, אך היא 
תנצל בעתיד אירועים מזדמנים להביא לירידתה.  מדיניות זו תאפשר 

הריבית במשק, תוך הקטנת הריסון המוניטרי  להוריד בהדרגה את שערי
הפוגע בחידוש הצמיחה.  התכנית מציעה אסטרטגיה שתאפשר לצמצם 
את התנודות בשער החליפין ואת הממדים של תנועות ההון הבלתי 
מייצבות, מבלי לסכן את היציבות הפיננסית.  ולבסוף, התכנית מבוססת 

בנק ישראל, ארגוני על שאיפה להסכמה לאומית רחבה בין הממשלה, 
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העובדים, ארגוני המעסיקים והציבור הרחב. ההסכמה צריכה לכלול הן 
 את יעדי המדיניות והן את האמצעים להשגתם.

 התכנית אמורה להביא לתוצאות העיקריות הבאות:
, בשיעור 2000: התמ"ג יגדל בשנת חידוש מהיר של שיעור הצמיחה א.

.  התוצר של המגזר העסקי אחוזים, צמיחה של כאחוז לנפש 3.7של 
יגדל התוצר  2001אחוזים. בשנת  4.1בשיעור של  2000יגדל בשנת 

אחוזים, קרוב לשיעור הגידול הפוטנציאלי  4.6העסקי, בשיעור של 
בשיעור גבוה ממנו, תוך סגירת הפער שנוצר בין  -2003ו 2002ובשנים 

 רמות התוצר והתוצר הפוטנציאלי.
תיווצר  2000כבר בשנת   דול האבטלה:יצירת תפנית במגמת גי ב.

התפנית במגמת גידול האבטלה, ובשנים שלאחר מכן יירד שיעור 
. שיעור זה 2003אחוזים בשנת  5.7האבטלה ברציפות עד לרמה של 

נמוך משיעורי האבטלה שהתקיימו בשנות התשעים, וקרוב לשיעור 
 של תעסוקה מלאה בתנאי המשק הישראלי.

 -6האינפלציה בתכנית צפויה להיות בשיעור של כ שיעור האינפלציה: ג.
 אחוזים, עם אפשרות לירידה נוספת במידה שתיווצר הזדמנות לכך.

ייווצר פיחות ריאלי יחסית למגמת שער החליפין הריאלי של השנים  ד.
התפתחות זאת תתרום לגידול היצוא, לריסון היחסי של   האחרונות:

השימוש שיגדל בשיעור הגבוה היבוא ולחידוש הצמיחה.  היצוא הוא 
 ביותר  ולכן ניתן לכנותו המנוע לצמיחת  המשק.

לכחצי  2001הגירעון יירד בשנת גירעון נמוך בחשבון השוטף: ה. 
 מיליארד דולר ויישמר ברמה נמוכה מזו לאחר מכן.

משקלן יחסית לתוצר צמצום משקל הוצאות הממשלה יחסית לתוצר: ו.  
 , תוך ירידה רצופה של הגירעון הפיסקלי. נקודות אחוז -4.6יפחת בכ

בצורה רציפה יחסית לתוצר בשיעור שיעור החוב הציבורי יירד ז.  
 .-2003אחוז ב -86אחוזי תוצר והוא יגיע ל כ -4.5מצטבר של כ
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 . השוואת  המדיניות הקיימת לעומת המוצעת 3

 .נשווה להלן את מוקדי המדיניות הקיימת מול אלו של התכנית המוצעת

  המדיניות הקיימת

מחזורי -המדיניות הכלכלית בשנים האחרונות, שפעלה כאמור בכיוון פרו
 , מתאפיינת בארבעה עיקרים:1והחריפה את המיתון

המדיניות הפיסקלית פעלה לקיים מגמת  החוק להפחתת הגירעון. 
ירידה בגירעון הממשלתי בהתאם לתוואי ולהגדרות שהשתנו קלות על 

תרם רבות להחזרת המשמעת הפיסקלית ושימש את  פני זמן.  חוק זה
האוצר ככלי חשוב להגברת השליטה הפיסקלית, דבר שאין לזלזל 
בחשיבותו לאור הקואליציות הצרות המאפיינות את הממשלות 

כלכליות שליליות.  -בישראל.  אולם ליישום החוק היו השלכות מקרו
ב את החוק פעל להחרפת המחזור הכלכלי, כלומר במקום לייצ

התנודות בפעילות המשקית הוא פעל להגברתן.  בתקופות של שפל, 
כאשר גביית המיסים יורדת, החוק חייב את הממשלה לצמצם את 

ידי כך להחמיר את השפל. לעומת זאת, בתקופות של -ההוצאות ועל
גאות, כאשר גביית המיסים עולה, החוק מאפשר לממשלה להגדיל את 

ידי כך להגביר את הגאות.  יתר -, ועלההוצאות, בלי להפר את החוק
על כן, כיוון שהרחבת ההוצאות קלה יותר מצמצומן עם סיום תקופת 

ידי העלאת -הגאות, הממשלה חזרה להיצמד לחוק הפחתת הגירעון על
ידי קיצוץ ההוצאות, התפתחות שמנעה את -שיעורי המס ולא על

 צמצום משקל הממשלה במשק.
המדיניות   גרת משטר יעד אינפלציה.מדיניות מוניטרית מרסנת במס 

ידי העלאות חריפות וממושכות של שערי הריבית -המוניטרית פעלה על
להשגת מסלול יורד של  יעדי אינפלציה.  למדיניות זו היו הישגים 

אינפלציה, אולם הם הושגו במחיר של החרפת המיתון.  -בתחום הדיס
ם לאינפלציה, הצורך להוריד את האינפלציה מדי שנה והצבת יעדי

ללא התחשבות במצב המשק בתחומים אחרים, חייבו את בנק ישראל 
לקיים ריסון מתמשך שהתבטא כאמור בריביות נומינליות וריאליות 

                                                 
לות המשקית באותו כיוון  מחזורית כאשר היא משפיעה על הפעי-המדיניות היא פרו 1

שמשפיעים זעזועים חיצוניים או תהליכים המתרחשים בתוך המשק.  לדוגמא, צמצום 
ממדי העלייה לארץ פעל בכל מיני אפיקים לצמצום הביקושים במשק. במקביל, 

-הממשלה קיצצה את התקציב ובנק ישראל העלה את הריבית. מדיניות זו היא פרו
 ת השפעת צמצום הביקושים שנבעה מצמצום העלייה.  מחזורית כי היא מחריפה  א
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גבוהות.  הריביות הגבוהות יצרו שינויים גדולים בתיקי הנכסים 
והאשראי: גידול משקלם של הנכסים השקליים וגידול משקל  

לק גדול ממנו אשראי מחו"ל, תוך גידול ניכר האשראי במטבע חוץ, ח
של יתרות המט"ח.  הרכבים אלה לא משקפים שיווי משקל יציב, 
היות שירידת הריבית תפעל בעתיד בכיוון ההפוך.  לכן, החזרה לשיווי 
 משקל מוניטרי לא תהיה פשוטה והיא עלולה לעבור דרך זעזוע פיננסי.

בשנים האחרונות  ד.מעבר הדרגתי למשטר של שער חליפין ניי 
ידי  הרחבה משמעותית -הוגמש משטר הרצועה של שער החליפין על

של גבולות הרצועה והפסקת ההתערבות בשוק המט"ח, כל עוד שער 
החליפין לא נצמד לגבולות רצועת הניוד. על רקע העמקת 
הליברליזציה של תנועות הון, שהיא רצויה ויש להמשיכה, המשק 

אליים גדולים מהעולם.  במשטר זה, על רקע נחשף לזעזועים פוטנצי
ההתפתחויות המוניטריות,  המשק נקלע למצב ששמירה על היציבות 
הפיננסית מחייבת שערי ריבית גבוהים.  ראוי לציין, שגם אם יעדי 
האינפלציה יושגו, בנק ישראל יתקשה להוריד את הריביות מחשש 

יטרי ופוגע בחידוש לזעזוע פיננסי.  מצב זה מנציח  את הריסון המונ
 הצמיחה.

המדיניות שהופעלה  היעדר תיאום והסכמה במדיניות הכלכלית. 
ידי חוסר קואורדינציה בין הגורמים -בשנים האחרונות התאפיינה על

השונים במשק.  בעיקר בלטו חילוקי הדעות בין בנק ישראל לבין 
האוצר, שהביאו לביצוע של מדיניות פיסקלית ומדיניות מוניטרית 

הוודאות ופגע באמינות -אינן מתואמות. חוסר התיאום הגביר את איש
המדיניות.  אפשר לקבוע שההישגים הכלכליים המרשימים ביותר של 

 1985תכנית הייצוב של  –המשק הישראלי מאז שנות השמונים 
ידי הסכמה -הושגו על –וקליטת העלייה בראשית שנות התשעים 

 אינפלציה ירדה והצמיחה גברה.ושיתוף פעולה.  בשתי ההזדמנויות ה

 המדיניות החלופית המוצעת

המדיניות המוצעת לחידוש הצמיחה מושתתת על ארבעה עיקרים 
 חדשים:

 .החוק החדש יחליף את חוק הפחתת   חוק תיקרה לתקציב הממשלה
הגירעון, ויותווה בו מסלול יורד של ההוצאות בתקציב הממשלה 

טנת משקל פעילות הממשלה יחסית לתוצר.  מדיניות זו תביא להק
במשק. שיעורי המס ייקבעו כך שסך גביית המיסים, במצב של 



                                                                                                                                           חברתית                                                   -תכנית לצמיחה כלכלית                                                                                  150

תעסוקה מלאה, יקיים גירעון נמוך המניב מגמת ירידה בחוב הציבורי 
יחסית לתוצר. מגמת הירידה של החוב צריכה להביא את המשק 

ידי האיחוד האירופי )הסכם -לקיום הקריטריון שנקבע על
אחוז  60, משקל חוב ציבורי שאינו עולה על מאסטריכט(. כלומר

מהתוצר. הקטנת החוב הממשלתי יחסית לתוצר היא מטרה רצויה 
כשלעצמה והיא יכולה לסייע לנו בעתיד להצטרף לגוש היורו, כפי 

 2שיוזכר בהמשך. החוק החדש יפעל, מחד גיסא, באופן  אוטומטי
גיסא, הוא ייתן בצורה אנטי מחזורית ויביא לייצוב בפעילות, ומאידך 

 לאוצר כלי חזק להמשך השמירה על המשמעת הפיסקלית.
שיעור האינפלציה שהושג   מדיניות מוניטרית לייצוב האינפלציה. 

בשנים האחרונות אינו מהווה בעיה לחידוש הצמיחה.  לכן, המדיניות 
המוניטרית צריכה להתמקד בשמירה על שיעור האינפלציה הנוכחי 

בתיקון סטיות חריפות שהן תוצאה של לחצים סיפרתי(, -)שיעור חד
להאצת האינפלציה ובמניעת סכנות חריפות ליציבות הפיננסית.  כל 

ידי פעולות מתונות, מבלי לנסות להמשיך, באורח -אלה יש לבצע על
אקטיבי, בהורדת שיעור האינפלציה, וזאת כדי למנוע פגיעה בחידוש 

ית לא סימטרית:  הצמיחה.  משימה זו מכתיבה מדיניות מוניטר
במצבים של לחץ לעליית האינפלציה, בנק ישראל יפעיל מדיניות 
מרסנת כדי למנוע את עליית האינפלציה בפועל.  במצבים של לחץ 
לירידת האינפלציה, המדיניות המוניטרית תצטרף למגמה תוך ניסיון 
לנצל את ההזדמנות.  מדיניות זו תביא למגמת ירידה של שיעור 

אולם,  בנק ישראל לא ינסה להכתיב באופן דרסטי את האינפלציה, 
 אינפלציה.-קצב הדיס

משק קטן ופתוח, עם המאפיינים   שאיפה להצטרפות לגוש מטבע. 
של המשק הישראלי, אינו יכול לקיים משטר של שער חליפין נייד בלי 
להיחשף לזעזועים גדולים או לריסון מוניטרי מתמיד.  יש לאמץ 

ות לאחד מגושי המטבע המתהווים, גוש היורו אסטרטגיה של הצטרפ
או גוש הדולר.  ההצטרפות לגוש מטבע תסייע להוריד במהירות את 
האינפלציה ותקנה למשק את האמינות הדרושה כדי למנוע או 
להקטין בצורה משמעותית תנועות הון בלתי מייצבות.  כמו כן שערי 

                                                 
מייצבים אוטומטיים הם כלי מדיניות הפועלים לכיוון אנטי מחזורי ללא החלטה  2

ממשלתית מפורשת. לדוגמה, אם הממשלה קובעת את רמת ההוצאות ומסיבה כלשהי 
נוצרת במשק האטה, הרי היא תקטין את ההכנסות ממיסים והגירעון הממשלתי 

 ב לזמן מה.  גידול הגירעון שנוצר פועל באופן אוטומטי לצמצום ההאטה.יתרח
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טרפות לגוש הריבית במשק יתכנסו לשערים המקובלים בעולם.  ההצ
מטבע תתרום לפתיחות המשק ולצמיחה.  להצטרפות לגוש מטבע יש 
משמעויות פוליטיות. לכן ההנחה היא, שהתכנית הכלכלית תתבצע 
במקביל למו"מ המדיני. יש לעבור למשטר של שער חליפין קבוע כל 

 Lender of lastעוד לא הושג, במסגרת המו"מ המדיני, הסדר  של 

resortפות לגוש מטבע יש לאמץ מדיניות שער חליפין .  עד להצטר
שתמנע תנודתיות חריגה תוך שמירה על תוואי של שער החליפין 
שיאפשר היווצרות של פיחות ריאלי.  זאת תוך נכונות להתערבות 
בשוק המט"ח אם וכאשר נוצרים לחצים חריגים, היכולים להיווצר, 

 כאמור, עקב הורדת שער הריבית. 
יש לעצב מדיניות המבוססת   על הסכמה לאומית.מדיניות מבוססת  

על הסכמה רחבה ככל הניתן בין הממשלה, בנק ישראל, ארגוני 
העובדים, ארגוני המעסיקים והציבור הרחב.  ההסכמה צריכה לכלול 

 הן את יעדי המדיניות והן את האמצעים להשגתם.

 . צעדים אופרטיביים4

ריים: מדיניות פיסקלית, צעדי המדיניות יחולו בשלושה מישורים עיק
 מדיניות מונוטרית, ומקבץ של צעדים משלימים.

 .  המדיניות הכלכלית המוצעת בהשוואה להמשך המגמות הקיימות2לוח 
 1999 2000 2001 2002 2003 

 ) % מהתוצר(המגזר הציבורי 
 התכנית המוצעת

 והמגמות הקיימות 2000תקציב 
56.0 
56.0 

 55.3 
 55.7 

53.9 
55.1 

52.6 
54.4 

51.4 
53.7 

 )% מהתוצר(מיסים והכנסות 
 התכנית המוצעת 

 והמגמות הקיימות 2000תקציב 
46.9 
46.9 

46.5 
47.4 

46.3 
47.7 

46.3 
48.0 

46.3 
48.4 

 )% מהתוצר(גירעון  הממשלה 
 התכנית המוצעת

 והמגמות הקיימות 2000תקציב 
2.6 
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. כדי לקיים צמיחה כלכלית ההשקעות בתשתית יוגדלו במידה ניכרת. 1
מאוזנת, המבוססת על שיפורים בפריון, התשתיות המשקיות חייבות 

רמי הייצור האחרים.  בשנים האחרונות אמנם להתפתח במקביל לגו
גדלו השקעות הממשלה בתשתית, בעיקר בכבישים, אולם גורמי 
הייצור האחרים )הון ועבודה( גדלו בשיעור גבוה יותר, כך שהצמיחה 
לא היתה מאוזנת והיא פגעה בפריון.  כמו כן טרם נסגר הפיגור שנוצר 

 –תחום התשתית . צווארי בקבוק ב1973בפיתוח התשתיות מאז 
עדיין עוצרים את התפתחות  –בתחבורה, ברשתות הביוב והמים וכו' 

הפריון והצמיחה.  בתשתיות המשקיות חשוב לכלול את מלאי המו"פ, 
שכן הרחבת ההשקעות במו"פ מהווה מרכיב חשוב בהתפתחות 
הצמיחה והפריון.  עם זאת יש לדאוג שחלק מהתמורה להשקעות אלה 

 תחזור לממשלה. 
, במחירים קבועים, לעומת וקטנו ההוצאות השוטפות של הממשלהי .2

התקציב הלאומי הנוכחי המשקף את המשך המגמות של העבר. ירידה 
זו משקפת שינוי הרכב: ירידה בהוצאות השכר )המועסקים במגזר 
הציבורי( ועלייה בקניות הממשלה.  לשינויים אלה יש השפעה חיובית 

ים יגדלו והגירעון, כתוצאה על הצמיחה ולכן ההכנסות ממיס
מהצעדים האלה בלבד, ייצטמצם. רמתם של תשלומי ההעברה 
לציבור, יחסית לתוצר, תישמר תוך שינוי הקצאתם לשם הגברת 

 היעילות בהשגת היעדים החברתיים.
.  יופחתו שיעורי המס, כך שההכנסות ממיסים יופחת נטל המיסוי  .3

שינוי הרכב ההוצאות יירדו מעבר לגידול ההכנסות שנוצר בגלל 
בתקציב.  כתוצאה מכך ייווצר בשנה הראשונה  דחף פיסקלי חיובי.  
לאחר מכן  יתייצב שיעור המס ברמה הנמוכה יחסית להמשך המגמות 
הנוכחיות.  הגירעון הממשלתי הכולל  ישמור על מגמת ירידה של 
החוב הציבורי יחסית לתוצר והגירעון הכולל יתקרב לאפס בשנת 

2003. 

 מדיניות מוניטרית

אחוזים.   -5ל 4עד לשיעורים שבין תורד בהדרגה  הריבית הריאלית .1
שיעורים אלה משקפים מגמות ולא שיעור נקודתי, היכול להשתנות 

 כתגובה לשינוי בתנאים של הטווח הקצר.  
פיחות שער הירידה של הריבית מתבטאת בשיעור גבוה יותר של  .2

 פיחות ריאלי. , דבר המאפשר היווצרות שלהחליפין
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.  צעדים אלה מקנים להצטרפות לגוש מטבענקיטת צעדים מעשיים  .3
אמינות למדיניות המוניטרית ומקטינים את הסכנה לזינוק של שער 

 החליפין כתוצאה  מירידת שער הריבית.

 רפורמות במיסוי ובשוק ההון

 בהמשך. 6ביצוע נמרץ של הרפורמות, כמפורט בסעיף 

 ותרפורמות בתשתיות לאומי

הפעלתן של רפורמות בתשתיות הלאומיות תגביר את רמת הפריון במשק 
קיימא. הרפורמות כוללות -ובכך תהווה גורם מדרבן לצמיחה כלכלית בת

הפרטה של קטעים מסוימים בפעולותיהם של תאגידי התשתית 
הציבוריים במגמה להבטיח יתר תחרות. בו בזמן ביצוע עבודות נרחבות 

שתיות תתרום בעיתוי הנוכחי ליציאה מהמיתון בהקמה והרחבה של הת
 ידי הגברת הביקושים במשק. -על

 צעדים נוספים ואילוצים על התכנית

שמירה על היציבות המשקית,  שהיא רכיב בסיסי בחידוש הצמיחה  .1
והפריון במשק. מאפייני היציבות הם: )א(  אינפלציה נמוכה תוך 

. תחזית האינפלציה התכנסות לשיעור האינפלציה של מדינות המערב
כל -סך –של התכנית  )ב(  קיום חוק הקטנת הוצאות הממשלה 

אחוזים.  )ג(  שמירה  -4.5הוצאות הממשלה, יחסית לתוצר, יורד בכ
, המבטיח את 2003על גירעון פיסקלי נמוך, עד כמעט איזון בשנת 

 המשך ירידתו של החוב הציבורי יחסית לתוצר.
סקים בממשלה.  השמירה על יציבות, הקטנת שיעור הגידול של המוע .2

תוך הורדת נטל המס והגברת ההשקעות בתשתית, מחייבת להקטין 
 את ההוצאות השוטפות של הממשלה.  

שינוי סדרי העדיפויות של תקציב הממשלה לטובת צעדים המעודדים  .3
פרודוקטיביות והגדלת ההוצאות -הקטנת ההוצאות הלא -צמיחה 

וללת של משקל הוצאות הממשלה הפרודוקטיביות תוך ירידה כ
בתוצר.  יוגדל סעיף הקניות של הממשלה, קרי, הגדלת רכישת 
השירותים מהמגזר העסקי תוך שיפור הפריון והשגת יעדים בתחומים 

 חיוניים אלו.  
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שיפור תפקודו של המגזר העסקי.  לממשלה יש תפקיד חשוב בכך.  .4
הבאים: ההשפעה היא עקיפה והיא נעשית באמצעות המרכיבים 

באמצעות הגברת התחרותיות בענפים, הפרטה, ליברליזציה ומדיניות 
של חשיפה לשוקי חו"ל, כולל שוק ההון; שיפור ההקצאה של ההון 
האנושי באמצעות הסבות מקצועיות ומדיניות טיפוח של ההון האנושי 
תוך התאמתו לצרכים של המשק;  הגדלה של תקציב המו"פ והעצמת 

 .המחקר הבסיסי במשק

 . תוצאות התכנית והישגיה הצפויים5

)פירוט מלא בלוחות  3התוצאות העיקריות של התכנית מוצגות בלוח 
 ( והן: 5עד  1נספח 

התאוששות מהירה בפעילות הכלכלית ללא זעזוע חיצוני.  תיתכן  .1
התאוששות מהירה יותר אם האווירה העסקית תשתפר כתוצאה 

תבטא בתנופה גדולה של מתפנית חיובית בתהליך השלום היכולה לה
התוצר של המגזר העסקי  2001היצוא ושל ההשקעות במשק.   בשנת 

 -2003ו 2002יגדל בשיעור קרוב לשיעור הגידול הפוטנציאלי ובשנים 
בשיעור גבוה ממנו, תוך סגירת הפער שנוצר בין רמות התוצר והתוצר 

 הפוטנציאלי.
מגמת שיעור , תיווצר תפנית ב2000כבר בשנת  –בתחום האבטלה  .2

האבטלה.  בשנים שלאחר מכן שיעור האבטלה יירד ברציפות עד 
, שיעור הנמוך משיעורי האבטלה 2003אחוזים בשנת  5.7לשיעור של 

שהתקיימו בשנות התשעים, וקרוב לשיעור של תעסוקה מלאה בתנאי 
המשק הישראלי.  אם תימשך המגמה הנוהגת היום, לעומת זאת, אזי 

 2000ר ברמה דומה לזו הקיימת היום גם בשנים שיעור האבטלה יישא
 ולאחר מכן יירד באחוז אחד בלבד. -2001ו

האינפלציה צפויה להיות גבוהה יותר במידת מה לפי התכנית  .3
הכלכלית  לעומת המצב הנובע מהמשך המגמות הקיימות.  בעוד שלפי 

, שהוא המשך המגמות, תנוע האינפלציה 2000התקציב שהוצע לשנת 
אחוזים, הרי שבמסגרת התכנית הכלכלית היא  נאמדת  -5ל 4בין 

 אחוזים.       תחזית  זו   אינה  מביאה    בחשבון   התפתחויות      -6בכ
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משמעותיות חיצוניות העשויות ליצור הזדמנות נוספת לירידת 
 האינפלציה.

ייווצר פיחות ריאלי יחסית למגמת שער החליפין הריאלי של השנים  .4
נות. התפתחות זו תתרום לגידול היצוא ולריסון היחסי של האחרו

היצוא יהיה השימוש שיגדל בשיעור הגבוה  2000היבוא.  החל משנת 
 ביותר, לכן ניתן לכנותו מנוע הצמיחה של המשק.

הגירעון השוטף במאזן התשלומים יירד. זאת, עקב שיפור ברווחיות  .5
 יאלי.של המגזר הסחיר, שיחול כתוצאה  מן הפיחות הר

לפי התכנית הכלכלית שיעור החיסכון הלאומי יתייצב תוך שינוי  .6
ירידה של שיעור החיסכון הפרטי ועלייה של שיעור החיסכון  –בהרכבו 
 הציבורי.

במהלך ביצוע התכנית הכלכלית יירד שיעור החוב הציבורי בצורה  .7
רציפה, בהתאם למגמת ההתכנסות לקריטריון של הסכם מאסטריכט.  

 אחוז. -86יגיע החוב הציבורי, יחסית לתוצר, ל 2003בשנת 

 . רפורמות במערכת המיסים ובשוק ההון 6 

הרפורמות במערכת המיסוי ובשוק ההון הינן מרכיב מרכזי של התכנית 
חברתית. שיעור המס הגבוה השורר במשק מקטין את שיעור -הכלכלית

משתנה  התשואה על כל סוגי הנכסים, ובמיוחד על ההון האנושי, שהוא
מפתח לשיפור הפריון. גידול הפריון חשוב בהיותו מנוע חיוני לקיומה של 

קיימא בשיעור הדרוש ליציאה מהמיתון )ראה מאמרו -צמיחה כלכלית בת
של פרופ' צבי זוסמן, בחלק השלישי של הספר(.  מרכיבים אחרים 

 השוויון בחברה.-ברפורמות אמורים לתרום לצמצום אי
יבת להתמקד בשלושה היבטים עיקריים והיבט בחינת מערכת המס חי

-אחד משני. ההיבטים העיקריים הם: המס הכולל, השלכות על אי
השוויון בהתחלקות ההכנסה הפנויה והשלכות על אי יעילות כלכלית. 

 ההיבט המשני הוא מחיר הגבייה.
גודל התקציב, גודל המס, הגירעון הנגזר ודרכי מימונו הם המשתנים 

ם העיקריים הנתונים בידי הממשלה בהתוותה את כלכליי-המקרו
מדיניותה הכלכלית. העקרונות המוצעים להלן מאפשרים הקטנת נטל 

 המס שהינו אמצעי מרכזי להגדלת הפריון והצמיחה במשק.
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השוויון בחלוקת ההכנסה בישראל הוא מהגבוהים בעולם.  בחינת -אי
 OECDין מדינות השוויון באמצעות מדד ג'יני מצביעה על כך, שמב-אי

הברית פחות שוויוניות מישראל.  המצב דומה -רק אירלנד, שוויץ וארצות
גם לפי מדדים אחרים,  כגון ההכנסה  של עשירון עליון חלקי הכנסת 
עשירון תחתון, או, הכנסת חמישון עליון חלקי הכנסת חמישון תחתון. 

ה השוויון במיד-מערכת המיסים ותשלומי ההעברה מקטינים את אי
ניכרת. ניתן לחתור לשיפור השוויוניות הן במסגרת המצומצמת של מס 

 ההכנסה והביטוח הלאומי והן במסגרת המערכת הכוללת.

 מס הכנסה וביטוח לאומי

מוצע להסיר את הגג מתשלומי הביטוח הלאומי על מנת לבטל את 
האנומליה של הקטנת המס השולי במעבר מהכנסות בינוניות להכנסות 

 גבוהות. 
אחוז,  על הכנסות חמשת  60מוצע לקבוע מדרגת מס שולי נוספת, של 

ישראל תהיה דומה  –המאיונים העליונים. אם תקבע מדרגה נוספת זו 
בנושא המס השולי הגבוה למספר ארצות אירופאיות. על רקע הגידול 
שחל בשנים האחרונות בפערים גם בתחום השכר, יש מקום לבחון גם 

 ה יותר להכנסות האלפיון העליון. קביעת מדרגת מס גבוה
הצעות אלה אינן באות להעלות את נטל המס הכללי, אדרבא, הן  

מאפשרות להוריד את נטל המס למרבית משלמי המס, למעט מחצית 
מהעשירון העליון. התכנית מייצבת את תשלומי ההעברה לציבור, יחסית 

 ההכנסות.השוויון בהתחלקות -לתוצר, תוך שיפור שימושם להקטנת אי

 הרחבת בסיס המס

על פני השנים השתמשו ממשלות ישראל השונות בהפחתות מיסים 
לקבוצות ייחודיות כתמריץ, או כפיצוי כלכלי. שיטה זו אינה יעילה, היא 
פוגעת ברווחת המשק, מטילה קנס על אלה שאינם נהנים מפרותיה ואף 

 20 מעודדת הימנעות מתשלום מס. סכום "הטבות המס" מגיע לכדי
מיליארד שקלים בשנה.  נראה  שמתוך סך הוצאות המס ניתן לבטל 

מיליארד ש"ח מבלי שיגרם נזק למשק, אלא  4-5"הטבות מס" בסכום של 
 תוך שיפור הרווחה הכללית במשק.



                                                                                                                                           חברתית                                                   -תכנית לצמיחה כלכלית                                                                                  158

 רפורמה מערכתית

הרחבת בסיס המס, הוספת מדרגות מס  –מכלול השינויים המוצעים 
השוויון -יקטינו את אי –העליון  לחמשת המאיונים העליונים ולאלפיון

בחלוקת ההכנסה הפנויה ואת העיוותים הכלכליים שנוצרו עקב המס. 
הרפורמה ניתנת לביצוע תוך כדי הגדלת גביית המס והיא מאפשרת 
הקטנת נטל המס. מכאן שניתן להקטין למרבית משלמי המס, הן את 

 תשלום מס ההכנסה והן תשלומי מיסים אחרים.
מוצעת היא לרווח את מדרגות המס כך שכל משלמי האסטרטגיה ה 

המס, למעט מחצית העשירון העליון, ישלמו מס שולי קטן או שווה למס 
שהם משלמים היום. בנוסף, ניתן להקטין ולבטל בעדיפות ראשונה את 
המיסים שתחולתם רגרסיבית ובכך לשפר את הפרוגרסיביות של 

מיסים שנודעת להם השפעה המערכת כולה. בעדיפות שנייה ניתן לטפל ב
מעוותת יותר. יחד עם זאת הרפורמה חייבת להתבצע תוך התחשבות 

 ביעילות הגבייה. 
בהתחשב באילוץ של תקרת התקציב, הרי היכולת להרחיב את בסיס 
המס היא הגורם שישפיע, יותר מכל גורם אחר, על חופש התמרון בהורדת 

 שיעורי מס ההכנסה וביטול מיסים רגרסיבים.

 דיווח כללי ופישוט נוסחת המס

סוגיית הדיווח הכללי עולה ויורדת במסגרת הדיון הציבורי מזה שנים 
רבות. מול התועלת שתצמח מכך שהדיווח הכללי יאפשר לערוך מבחני 
הכנסה בנושאים שונים וישפר את גביית המס מהכנסות שאינן מעבודה, 

משק ולפרט,  עומדת ההוצאה הממשלתית הכרוכה בתפעול  וההוצאה ל
 הכרוכה בצורך לדווח. 

במבנה נוסחת המס הנוכחית, הנישום הממוצע איננו מסוגל למלא 
טופס דיווח שנתי ועליו להזדקק לעזרת יועץ מס. מוצע לבחון פישוט של 
נוסחת המס המסובכת, נושא שיש לו ערך כשלעצמו, תוך החלה הדרגתית 

 של חובת דיווח כללית.

 לציהחוק התיאומים בשל אינפ

חוק התיאומים בשל אינפלציה והחוק שקדם לו, חוק  –שני החוקים 
המיסוי בתנאי אינפלציה, נחקקו על רקע אינפלציה מתמשכת. הגיע הזמן 
לבטל חוקים אלה ולחזור למס על הכנסה נומינלית. שיטת החישוב 
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הנומינלית היא המקובלת בעולם ובנוסף לכך היא פשוטה יותר לחישוב 
ן לגובה המס.  יש בשיטה זו גם יסוד של גמישות מובנית  הן לנישום וה

(built in flexibility) ביטול חוק התיאומים בשל אינפלציה הינו גם צעד .
 בכיוון של ביטול ההצמדות במשק.

 שוק ההון והמגזר הבנקאי

הפעלת רפורמה בשוק ההון ובמגזר הבנקאי מתבקשת כמרכיב חיוני 
לממש במסגרת הרפורמה את מכלול  בתכנית לחידוש הצמיחה. מוצע

השינויים שהוצעו בדו"ח ועדת ברודט המתמקדים במיסוי החיסכון 
והנכסים הפיננסיים, הסדרת נושא הפנסיה, קופות הגמל וקרנות 

 ההשתלמות והגברת התחרות במגזר הפיננסי והבנקאי.

 מיסוי החיסכון והנכסים הפיננסיים

מרכיבים הבאים: השוואת מוצע שהרפורמה במערכת המס תכלול את ה
המס על חיסכון שאינו לגיל פרישה עם זה החל על כל מקור הכנסה אחר. 
הטבות מס יינתנו רק לחיסכון לגיל פרישה. ייקבע שיעור מס סופי אחיד 
ומוגבל על התשואה מכל סוגי הנכסים. יוטל מס על בעלי שליטה 

 בתאגידים ציבוריים.

 תלמותקרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות הש

תופסק הנפקת אגרות חוב מיועדות לקרנות הפנסיה החדשות, בכך יושלם 
התהליך ההדרגתי של צמצום סבסוד התשואה של קרנות הפנסיה 
מתקציב המדינה. תוטל חובת הפרשה לקרן פנסיה שתחול על השכר עד 
רמה מסוימת. במקביל מוצע להגדיל את מרכיב הפנסיה בגמלאות 

בטל את האפשרות להחזיק כספים נזילים הביטוח הלאומי. מוצע ל
בקופות גמל וקרנות השתלמות חדשות. יוסדרו יחסי הגומלין תוך 

 ידי הבנקים.-תשומת לב לניגודי העניינים בניהול קופות הגמל על

 המגזר הפיננסי והבנקאי

תוסרנה המגבלות על ההשקעות של משקיעים מוסדיים למעט אלה 
ית. יוסרו החסמים המונעים פיתוח הקשורות בהבטחת היציבות הפיננס

שוק משני למשכנתאות. התחרות בין הבנקים והגופים האחרים הפועלים 
ידי פתיחת המשק הישראלי ובתוכו שוק ההון -בשוק ההון תוגבר על

לגלובליזציה בשוקי ההון הבינלאומיים, תוך צמצום חסמי הכניסה 
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ליטה בחברת לבנקים זרים. הרפורמה תטפל גם בהשלמה של  הסדרת הש
 החזקה הכוללת בנק בידי בעל שליטה השולט גם בתאגידים ריאליים.

 . השלכות לתקציב הביטחון7

 הצריכה הביטחונית הכוללת

אחוזים מסך  -7אחוזי תמ"ג וכ -10הצריכה הביטחונית נוטלת כ 
המקורות. לטווח ארוך יש להציב יעד של הפחתה נוספת בנטל הביטחון, 

דרגתית לשיעורים בינלאומיים מקובלים. עם או להתוות התכנסות ה
( עשויה להידרש תוספת לצריכה 2003זאת, בטווח הזמן שבדיון )עד שנת 

הביטחונית בשל שלוש סיבות עיקריות:  )א( סדר הכוחות של צה"ל ניבנה 
ברובו בשנות השבעים והשמונים, ויש צורך לחדשו ולהתאימו לאיומים 

זור; )ב( ההתקדמות הפתלתולה של אסטרטגיים שהולכים ומתפתחים בא
התהליך המדיני באזור עלולה להיות מלווה באי יציבות ובבעיות של 
ביטחון שוטף; )ג( בעקבות הסדרים מדיניים עשויים להידרש היערכות 

 מחדש והצטיידות באמצעים מיוחדים.
 -20על פי התכנית הכלכלית המוצעת, הגידול בתמ"ג צפוי להצטבר לכ

. היעד של הפחתה בנטל הביטחון לטווח ארוך, 2003-1999אחוז בשנים 
מצד אחד, וגישה מעשית המכירה בצרכים הביטחוניים לעיל, מצד שני, 

 -15-12מאפשרים להגביל את הגידול המצטבר בצריכה הביטחונית לכ
 אחוז. 

 

 הרכב הוצאות הביטחון 

יש מקום לאופטימיזציה חדשה בשני מישורים: האחד, בין הוצאות  
ט"ח סיוע לבין הוצאות במטבע מקומי, והשני, בין הוצאות התעצמות במ

לבין הוצאות שוטפות. במישור הראשון, היבוא הביטחוני הישיר מוכתב 
ידי מגבלת הסיוע האמריקני לביטחון, בעוד שהוצאות הביטחון -על

האחרות נגזרות ממגבלת התקציב במטבע מקומי. פרוצדורה זו מובילה 
י של הוצאות, ויש יסוד להניח שברמת הוצאות אופטימל-להרכב לא

נתונה היה ניתן להשיג יותר ביטחון אלמלא הוטלו מגבלות על אופן 
השימוש בסיוע האמריקני. יש לחתור להגדלת הנתח מתוך הסיוע 
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 –אם הדבר יידרש  –האמריקני שניתן לעשות בו שימוש חופשי, ולשם כך 
 יוע הביטחוני על פני השנים. להסכים, ואפילו ליזום, נוסחה להפחתת הס

על מנת לאפשר את חידוש סדר הכוחות בטווח זמן מתקבל על הדעת, 
ללא הגדלה של הצריכה הביטחונית מעבר לשיעורים סבירים, יש לחסוך 
בהוצאות שוטפות. לשם כך יש לאמץ בצה"ל תפיסה חדשה לגבי קו 

של לבין רכישה   (”make“)החלוקה בין אספקה עצמית של צרכים 
  .(”buy“)סחורות ושירותים בחוץ 

 התעשייתי והמקומי.  -הבסיס הביטחוני

התעשייתי המקומי מפתח ומייצר אמצעי לחימה -הבסיס הביטחוני
מקוריים וציוד צבאי ייחודי המעניקים לצה"ל "מכפילי כוח". מדיניות 
ממשלתית ביחס לתעשיות הביטחוניות צריכה לשלב שיקולים ביטחוניים 

יונים של כדאיות כלכלית. על פי גישה זו יש להבחין בתוך עם קריטר
התעשייתי בין פעילויות שחשיבותן הביטחונית אינה -הבסיס הביטחוני

מאפשרת לוותר עליהן, אף שהיקפן קטן מכדי להשיג כדאיות כלכלית, 
-מידה כלכליות-לבין פעילויות שהיקפן מאפשר לקיים אותן על פי אמות

 עסקיות מקובלות. 
התעשייתי מחייב לגבש מדיניות -חת עתידו של הבסיס הביטחוניהבט

הפרטה לחברות הביטחוניות הממשלתיות ולהוציא אותה בפועל בשנים 
הקרובות. מדיניות כזו ראוי שתתבסס על הפרטה "מלמטה" )לאחר 

בנות(, על שילוב מכירת -תיאגוד של מפעלים ותחומי עסקים לחברות
הנפקה לציבור ולעובדים, ועל הסכמה  מניות למשקיעים אסטרטגיים עם

מראש של העובדים, שתושג באמצעות הבטחת "רשת ביטחון" לאלה 
 מביניהם שלא ישתלבו במבנה החדש.

 



 .  המקורות והשימושים-1לוח נ
 (שיעורי שינוי שנתיים, מחירים קבועים)

 
 2000תחזית לפי תקציב 

 גמות הקיימותמהוהמשך 
      תחזית לפי התכנית המוצעת

2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995  

מיליוני             
 ש"ח  

 

 המקורות סך 385,728 5.7 2.5 2.0 5.1 3.8 4.5 4.8 5.2 3.1 3.6 3.9 4.4

 תוצר מקומי גולמי )תמ"ג(  264,238 4.6 2.8 2.2 2.0 3.7 4.2 4.2 4.4 2.9 3.1 3.4 3.6

 יבוא סחורות ושירותים 121,490 8.2 1.8 1.7 11.7 4.1 5.0 5.8 6.6 3.5 4.6 4.9 5.9

 מזה: יבוא אזרחי 116,787 7.5 1.7 1.4 12.6 3.9 5.3 6.2 6.9 3.3 4.9 5.2 6.2

 יבוא ביטחוני      4,703 25.2 5.6 8.1 5.2- 7.2 2.2- 3.2- 3.1- 7.5 1.9- 2.6- 2.6-

 סך השימושים 385,728 5.7 2.5 2.0 5.1 3.8 4.5 4.8 5.2 3.1 3.6 3.9 4.4
 יטחונישימושים למעט יבוא ב 381,025 5.5 2.5 1.9 5.2 3.8 4.6 4.9 5.3 3.1 3.7 4.0 4.5

 שימושים מקומיים 299,327 5.2 1.0 0.7 4.7 2.4 3.1 3.4 3.9 1.6 2.6 3.0 3.6

 צריכה פרטית 158,434 5.4 4.1 3.6 2.7 4.0 4.1 4.2 4.2 3.1 3.3 3.6 3.8

 צריכה ציבורית 78,375 5.1 1.9 2.0 2.4 2.8 2.1 2.0 2.1 2.4 2.2 2.1 2.2

 מזה: למעט יבוא ביטחוני 73,672 3.8 1.7 1.6 3.0 2.4 2.4 2.5 2.5 2.0 2.5 2.5 2.5

 השקעה מקומית גולמית 67,221 6.2 7.0- 8.0- 12.7 1.8- 1.1 2.3 4.5 2.7- 0.7 1.9 4.2  

 מזה: השקעה בנכסים קבועים 62,607 7.7 2.5- 4.0- 2.9 0.1 1.9 3.1 4.6 0.8- 1.5 2.7 4.3

 ערך היצוא בשוק המקומי 81,698 6.6 7.7 6.3 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 7.5 7.0 7.0 7.0

             
2,928 

ם נטו לגורמי ייצור תשלומי
 בחו"ל

 תל"ג 261,310            

 1תמ"ג של המגזר העסקי   208,214 5.2 2.7 2.7 1.6 4.1 4.6 4.9 5.2 3.0 3.2 3.6 3.9

 

 תמ"ג, למעט תוצר השירותים הציבוריים, המלכ"ר ושירותי הדיור.       1

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  1999-1995: מקור
 ."ר רפי מלניקד  של תחזית 2003-2000            



 . ההוצאה לצריכה ציבורית-2לוח נ 
 (שיעורי שינוי שנתיים, מחירים קבועים)

 
 

 2000תחזית לפי תקציב  תחזית לפי התכנית המוצעת      
 והמשך המגמות הקיימות

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 
מיליוני  

 ש"ח
            

              
 2.5 2.5 2.5 2.0 2.4 2.4 2.4 2.4 3.2 1.9 2.3 4.3 53,823 צריכה אזרחית

 2.5 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 0.8 2.3 3.7 35,832 שכר       
 2.5 2.5 2.5 2.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 2.1 6.0 14,746 קניות       
 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 3.8 3.6 4.1 3.8 3,245 בלאי       

 1.4 1.4 1.5 3.3 1.2 1.2 1.4 3.6 0.6 2.4 1.1 6.9 24,552 צריכה ביטחונית נטו
 2.5 2.5 2.5 2.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 0.4 0.2- 1.9 20,555 צריכה ביטחונית מקומית )ברוטו(

 2.5 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 0.2- 0.1- 0.9- 12,138 שכר    
 2.5 2.5 2.5 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 1.1 0.3- 5.9 8,417 קניות, כולל בינוי    

 2.6- 2.6- 1.9- 7.5 3.1- 3.2- 2.2- 7.2 5.2- 8.1 5.6 25.2 4,703 יבוא ביטחוני    
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9- 0.9- 16.7- 706 ירות    מכ(-)

 2.2 2.1 2.2 2.4 2.1 2.0 2.1 2.8 2.4 2.0 1.9 5.1 78,375 סה"כ –צריכה ציבורית )נטו( 
 2.5 2.5 2.5 2.0 2.5 2.5 2.4 2.4 3.0 1.6 1.7 3.8 73,672 צריכה ציבורית למעט יבוא ביטחוני

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  1999-1995: מקור

 ."ר רפי מלניקד  של תחזית 2003-2000            
 



 . הוצאות, הכנסות והגירעון של המגזר הציבורי-3לוח נ
 (אחוזי תוצר)

 
 2000תחזית לפי תקציב  תחזית לפי התכנית המוצעת  

 והמשך המגמות הקיימות
 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 
             מיליוני ש"ח 

               
 30.8 31.1 31.3 31.5 29.9 30.3 30.8 31.5 31.6 31.1 30.9 31.6 31.8 83,024 סך הביקושים המקומיים 

 27.6 27.7 27.9 28.0 26.1 26.6 27.0 27.7 28.2 27.6 27.6 28.0 28.1 73,438 . צריכה מקומיתא
 20.4 20.5 20.6 20.7 19.3 19.6 19.9 20.4 20.8 20.3 20.3 20.5 20.3 53,166 מזה: אזרחית   
 7.2 7.2 7.3 7.3 6.8 7.0 7.1 7.3 7.4 7.3 7.3 7.6 7.8 20,273    ביטחונית

 3.3 3.3 3.4 3.5 3.7 3.7 3.8 3.8 3.5 3.5 3.3 3.5 3.7 9,586 ב. השקעות
 48.4 48.0 47.7 47.4 46.3 46.3 46.3 46.5 46.9 46.8 46.7 46.4 48.5 126,690 מסים והכנסות מרכוש

 22.2 21.9 21.7 21.5 20.8 20.8 20.8 20.8 21.0 21.5 21.4 19.8 21.0 54,864 מסים ישירים  
 15.4 15.3 15.2 15.1 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.8 14.8 14.4 14.1 36,839 ייצור מקומי   -מסים עקיפים

 5.0 4.9 4.9 4.8 5.0 4.9 4.8 4.8 4.9 4.4 4.7 5.2 5.5 14,337 מסים עקיפים על יבוא  
 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.6 1.0 1.6 4,067 הכנסות מרכוש  

 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 583 העברות מהציבור ע"ח שוטף  
 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 3.2 3.4 8,905 העברות מהציבור ע"ח הון  

 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 3,245 זקיפת הבלאי  
 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 3,850 זקיפת הפנסיה  

 20.4 20.6 20.7 20.8 19.1 19.6 20.1 20.5 20.8 20.6 20.2 21.0 21.2 55,412 סובסידיות ותשלומי העברה
 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.6 4,079 סובסידיות 

 14.0 14.1 14.3 14.4 12.9 13.3 13.8 14.2 14.6 14.5 14.2 14.9 14.1 36,871 תשלומי העברה שוטפים ברוטו 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 155 פירעון מלוות חובה 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85 העברות הון לעסקים ולמלכ"ר 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 364 סבסוד אשראי 
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 314 תמיכות ליצוא 

 5.3 5.3 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 4.8 4.6 4.5 5.2 13,484 תשלומי ריבית נומינלית

 2.7 3.6 4.3 4.9 2.7 3.7 4.6 5.5 5.6 4.8 4.5 6.1 4.5 11,746 ן מקומיגירעו
 1.8- 1.7- 1.7- 1.6- 1.7- 1.7- 1.6- 1.6- 2.5- 1.7- 1.5- 1.3- 1.3- 3,324- גירעון בחו"ל

 1.0 2.0 2.7 3.3 1.0 2.0 2.9 3.9 3.1 3.1 3.0 4.8 3.2 8,422 גירעון כולל
 0.0 0.9- 1.6- 2.2- 0.5 0.6- 1.5- 2.5- 2.0- 2.0- 2.3- 4.6- 3.1- 8,106- חיסכון כולל
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 . מאזן התשלומים -4לוח נ
 (מיליוני דולרים שוטפים)

 
 
  2000תקציב תחזית לפי  תחזית לפי התכנית המוצעת  

 והמשך המגמות הקיימות
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

 51,838 47,731 43,949 40,667 55,055 49,763 44,979 40,857 37,456 35,005 33,131 31,099 28,731 סך היצוא
 4,172 3,842 3,537 3,273 4,431 4,005 3,620 3,288 3,015 2,817 1,946 1,681 1,560 זכות  -מזה: שירותי הון

 58,314 53,827 50,139 47,318 59,842 54,863 50,638 47,602 45,349 41,135 42,307 42,094 39,464 האזרחי  סך היבוא
 4,083 3,769 3,511 3,313 4,190 3,842 3,546 3,333 3,175 3,665 3,592 3,157 3,101 חובה  -מזה: שירותי הון

 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,543 1,872 1,756 1,671 1,293 היבוא הביטחוני
 6,476- 6,096- 6,190- 6,651- 4,787- 5,100- 5,659- 6,745- 7,894- 6,129- 9,176- 10,996- 10,734- סחורות ושירותים -עודף אזרחי 

 8,026- 7,646- 7,740- 8,201- 6,337- 6,650- 7,209- 8,295- 9,437- 8,002- 10,932- 12,667- 12,027- סחורות ושירותים -עודף כולל 
 6,653 6,653 6,653 6,653 6,653 6,653 6,653 6,653 7,500 7,684 8,198 8,121 7,596 צדדיות נטו-העברות חד

 3,653 3,653 3,653 3,653 3,653 3,653 3,653 3,653 4,500 4,501 4,419 4,419 3,884 מזה : מגזר ציבורי
 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,187 3,778 3,701 3,712 י ומלכ"רמגזר פרט

 1,373- 993- 1,087- 1,548- 316 3 556- 1,642- 1,937- 317- 2,734- 4,545- 4,430- עודף בחשבון השוטף
 1,443 1,252 1,149 1,044 1,438 1,253 1,149 1,048 1,760 1,881 1,626 1,408 1,245 מזה : מגזר ציבורי

 2,815- 2,245- 2,236- 2,592- 1,122- 1,250 1,704- 2,690- 3,697- 2,199- 4,360- 5,954- 5,675- מגזר פרטי  
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 . אוכלוסייה, כוח העבודה והתעסוקה -5לוח נ 
 (אלפים)

 
 
 2000תחזית לפי תקציב  תחזית לפי התכנית המוצעת  

 והמשך המגמות הקיימות
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

 6,746 6,581 6,421 6,264 6,746 6,581 6,421 6,264 6,111 5,968 5,829 5,685 5,545 אוכלוסייה ממוצעת
 4,795 4,678 4,564 4,453 4,795 4,678 4,564 4,453 4,344 4,242 4,129 4,020 3,903 אוכלוסייה בגיל העבודה

 2,556 2,493 2,433 2,373 2,565 2,503 2,442 2,382 2,315 2,272 2,210 2,157 2,101 כוח עבודה האזרחי
 1,861 1,806 1,751 1,706 1,928 1,862 1,793 1,723 1,664 1,638 1,632 1,609 1,549 מועסקים במגזר העסקי

 712 695 678 661 702 688 674 661 648 629 595 578 565 מועסקים במגזר הציבורי
 2,573 2,500 2,429 2,367 2,630 2,550 2,468 2,384 2,312 2,268 2,227 2,187 2,114 סך המועסקים

 2,356 2,287 2,220 2,162 2,419 2,342 2,262 2,181 2,111 2,077 2,040 2,013 1,965 מועסקים ישראליים
 217 213 209 205 211 208 206 203 201 193 191 178 152 מועסקים מיש"ע + זרים

 200 206 213 211 146 161 180 201 204 195 170 144 136 בלתי מועסקים
 7.8 8.3 8.7 8.9 5.7 6.4 7.4 8.4 8.8 8.6 7.7 6.7 6.5 שיעור האבטלה

שיעור השתתפות בכוח 
 העבודה

 
53.8 

 
53.7 

 
53.5 

 
53.5 

 
53.3 

 
53.5 

 
53.5 

 
53.5 

 
53.5 

 
53.3 

 
53.3 

 
53.3 

 
53.3 

 אחוזים((שיעורי שינוי שנתיים 
 0.8 0.8 0.5 0.5 1.6 1.0 0.5 0.5 0.0 2.2 1.3 1.3 5.6 תוצר לשעת עבודה

 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 2.5 2.7 אוכלוסייה ממוצעת
 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.7 2.7 3.0 3.0 אוכלוסייה בגיל העבודה

 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.9 1.9 2.8 2.5 2.7 3.5 כוח עבודה האזרחי
 3.1 3.1 2.7 2.5 3.5 3.8 4.1 3.5 1.6 0.4 1.4 3.9 6.0 המועסקים במגזר העסקי

המועסקים במגזר 
 הציבורי

 2.3 3.0 5.7 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 

 3.0 3.0 2.7 2.4 3.3 3.5 3.7 3.3 1.7 1.8 1.4 2.4 5.0 מועסקים ישראליים
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 *מערכת החינוך

 מבוא וסיכום

נראה לנו שראוי להשתית את מערכת החינוך בעשור הקרוב על מספר 
 :עקרונות כלליים

תובטח נגישות שווה של ילדי כל המגזרים בחברה למשאבי מערכת  .1
 החינוך. לשם כך יש לנקוט בהפליה מתקנת לילדי המגזרים החלשים.

רה המחדשת את חייה טיפוח מחויבות של בני ובנות הדור הצעיר לחב .2
 .הלאומיים על רקע מורשתנו התרבותית

טיפוח רגישות תרבותית והבנה של ההתפתחויות הרוחניות  .3
 .המאפיינות את העידן בו אנו חיים

הקניית שליטה במיומנויות יסוד באמצעותן יוכל הצעיר להמשיך  .4
 בחינוך הגבוה. -יסודי, ובשיעור גדל והולך -וללמוד בחינוך העל

 : סעיפי המלצות שניתן לחלקם לשלוש תת קבוצות 11ולל המסמך כ
הקבוצה הראשונה כוללת המלצות העוסקות במהלכי מדיניות 
ממלכתית, שאינם כרוכים בהכרח בהקצאת משאבים, אולם הם עשויים 
להשפיע על דרכה של מערכת החינוך, על מעמדה בחברה ועל איכותה. 

 .10והמלצה  3-1בקבוצה זו נכללות המלצות 
קבוצת ההמלצות השנייה ממוקדת בהקצאת משאבים המיועדים 
למהלכים שעניינם צמצום פערים בתשומות המופנות למגזרים השונים, 
בהתחשב בצרכים דיפרנציאליים, כדי להביא  לצמצום פערים בהישגים 

 . 7-5לימודיים. על קבוצה זאת נמנות ההמלצות 
ם המיועדים קבוצת ההמלצות השלישית מתרכזת בהקצאת משאבי

למהלכים פדגוגיים שעניינם שיפור התהליך החינוכי והעלאת רמת 
 .-11, ו9, 8, 4התפוקות של המערכת. מדובר בהמלצות  

איננו מציעים קנה מידה לקביעת סדר קדימויות כלשהו בין המלצות 
אלה. עם זאת נדמה כי ההמלצה בדבר החלת המערכת הממלכתית על כל 

                                            
תכנית הפעולה בתחום החינוך וההמלצות הכלולות במסמך גובשו בצוות החינוך של  *

 ידי חיים אדלר ונחום בלס.-המרכז בראשותו של חיים אדלר. המסמך הסופי הוכן על
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בר צמצום הפונקציות הביצועיות של משרד ילדי האומה, ההמלצה בד
אחוז זכאי תעודת בגרות  50החינוך, וההמלצה לגבי הצבת היעד של 

מקרב בני ובנות השנתון הגילי בסוף הקדנציה של הממשלה, מחייבות 
 קבלת החלטה והיערכות מיידית על מנת להבטיח את מימושן.

 ההמלצות

שינויים וחידושים עקרוניים . תכונן מועצה לאומית לחינוך, בה יידונו 1
במערכת החינוך בטרם החלטה, וממנה יצאו יוזמות לשינויים 

 ולחידושים לאחר דיון ציבורי. 

ישראל נעדרת כמעט לחלוטין דיון ציבורי בסוגיות היסוד של מערכת 
בכל הרמות,  -החינוך, הנוגעת  כמעט בכל משפחה בישראל. דיון מעין זה 

-נוך, דרך רשויות מקומיות ועד רמת ביתהחל מרמת הנהלת משרד החי
חיוני להמשך התפתחותה התקינה של החברה בישראל.  -הספר הבודד 

התפתחותה של מערכת החינוך היא תנאי יסודי להמשך קיומנו כישות 
תרבותית יוצרת, כחברה בעלת משטר דמוקרטי,  במדינה המסוגלת 

חיים גבוהה  לאומיים, המבקשת להבטיח רמת-להתחרות בשווקים הבין
לכל אזרחיה, ולהגן על עצמה במקרה הצורך. מן הראוי על כן למסד 
מסגרת ארגונית נאותה שתוכל להבטיח ולקדם את קיומו של דיון מעין 

 זה. 

  א( מועצה לאומית לחינוך
על מנת שמועצה כזאת תקיים דיונים יעילים, ועל מנת שדיוניה יובילו 

-הזמן לגיבוש תכנית אסטרטגית רבלגיבוש המלצות של מדיניות, ובמשך 
 שנתית לפיתוח מערכת החינוך, יש להבטיח מספר תנאים:

 ,קיום המועצה  יהיה מעוגן בהחלטת ממשלה 
 ידי ראש ממשלת ישראל, -המינוי של חבריה יהיה על 
 ,הרכבה ייצג נאמנה את כל החוגים והמגזרים של החברה בישראל 
 יונים, את איסופם של קיום  מנגנון קטן שיבטיח את המשכיות הד

 .נתונים רלבנטיים לדיוני המועצה, ואת המנהל השוטף שלה
במועצה ישתתפו מטבע הדברים גם נציגי ההורים, התלמידים, ארגוני 

הספר, נציגי המינהל החינוכי הממלכתי, נציגי -המורים, נציגי מנהלי בתי
 (.השלטון המקומי, אנשי אקדמיה )מתחום החינוך ומתחומי מדע אחרים
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 ב( גופים אחרים 
מרגע שתיכון המועצה הלאומית לחינוך,  יש לעודד הסדרי דיון ציבורי 
ברשויות המקומיות ובמוסדות החינוך, כדי להבטיח שעמדות הציבור 
בכלל ועמדות ציבור ההורים והתלמידים בפרט, יזינו את דיוני המועצה 

ולבטח דיוני  יש לחתור לכך שדיונים בנושאי חינוך,. הלאומית לחינוך
המועצה הלאומית, יזכו לכיסוי תקשורתי רחב, ובמיוחד בכלי התקשורת 

 האלקטרוניים.
למיניהן  White House Conferencesאם לשפוט על פי הצלחתם של  

יש מקום לחשוב על קיומם של דיונים מסוימים  הברית,-בארצות
      .ומוגדרים של המועצה בחסות ראש הממשלה

להרחבת המערכת הממלכתית לכלל ילדי ישראל על בסיס .  יש לחתור 2
נכונות הדדית להכיר בשוני ובייחודיות חינוכית ואידיאולוגית של 
מגזרים שונים, ועל יסוד נכונות לקיים הסדרי מימון אחידים 
ושוויוניים לכל המערכת. המגזרים השונים מצידם יעמדו בתנאים 

י כמקובל במערכת, של פיקוח על איכותו של כוח האדם החינוכ
וינהיגו יסוד קוריקולרי משותף לכל. אנו סבורים כי ניתן להגיע 
להסכמה על תכנית לימודים בסיסית משותפת לכל, שתהווה תשתית 

 .לשינוי המוצע כאן

התפיסה הממלכתית נולדה על ברכי ההנחה שתפקידה של המדינה 
לים הרבים ומנגנוניה ליצור תשתית תרבותית משותפת לבני ולבנות העו

שהגיעו לכאן עם ראשית עצמאותנו. יחד עם זאת כבר מראשית קיומה 
הכירה המדינה בצורך לאפשר למסגרות מסוימות אוטונומיה ארגונית 

דתי. -ותכנית מוגדרת ומוגבלת, כפי שהדבר נעשה לגבי החינוך הממלכתי
עם השנים נתעצבו בחברתנו מגזרים אחרים, עם צרכים ודרישות 

יחודיים. נראה לנו שראוי  להרחיב את האוטונומיה המוענקת תרבותיים י
למגזרים הכלולים היום בחינוך הממלכתי מצד אחד, ומצד שני יש לכלול 
במסגרת זאת מגזרים אחרים, הנהנים היום מאוטונומיה כמעט מוחלטת 
אך מצויים מחוץ לחינוך הממלכתי. מדובר במיוחד על הרחבת 

ומיסודה, ועל החלת המערכת הממלכתית  האוטונומיה של החינוך הערבי
 .על החינוך העצמאי

 כדי לממש תכנית זאת יש להבטיח שני תנאים: 
, ומעבר תכנית ליבה משותפתראשית, שבכל מערכת החינוך תתקיים 

לה יהיו המגזרים השונים אוטונומיים בקביעת מקצועות הלימוד 
 והתכניות. 



 חברתית-תכנית לצמיחה כלכלית                                                                                 

  

 

172 

 

יסוד מוגדרים בתחומים   שנית, כל מוסדות החינוך ישמרו על  כללי
 שונים כגון: איכות סגל ההוראה, בטיחות וגהות מבני החינוך וכדומה.

הרכב תכנית הליבה יהווה סעיף ראשון בדיוני המועצה הלאומית 
המורשת לחינוך. ראוי לדעתנו כי תכנית הליבה תכלול פרקים מתוך 

ל, לכל אחד מהמגזרים הלאומיים החיים בישרא התרבותית הייחודית
החינוך לשלום, את ולימודי אזרחות )אשר ראוי כי יורחבו לכלול את 

 (. החינוך להתבטאות ואת החינוך להאזנה

החינוך והתרבות ויועברו  .  יצומצמו הפונקציות הביצועיות של משרד3
הספר. בד בבד עם כך יועצם תפקודו של -לרשויות המקומיות ולבתי

תכנית הליבה, כמפקח על משרד החינוך כמעצב מדיניות, כמיישם 
סטנדרטים ועל ביצוע המדיניות, כמדריך ומנתב מבחינה פדגוגית, 

 .כמממן של תפעול המערכת וכמפקח על השימוש במקורות המימון

מקורו של המבנה הריכוזי של מערכת החינוך הוא בימי ראשית 
המדינה, כאשר בתוך שלוש שנות קיומה הראשונות הוכפלה אוכלוסיית 

ידי עלייה המונית )יהודית(. המשרד לענייני חינוך ותרבות -עלהמדינה 
השכלתית של קבוצות -נתפס כגורם מרכזי בעיצוב דמותן התרבותית

העולים )שחלקם הגדול היו עקורים(. בתום חמישים שנה, ולאחר צמיחתן 
של קבוצות תרבותיות מוגדרות מכאן, ושיפור היכולת הביצועית 

ת המקומיות )לפחות חלק ניכר מביניהן( והתעצמות הכוח של הרשויו
 .ראוי להתאים את המערכת הארגונית לתנאים החדשים -מכאן  

בשנים האחרונות גובר אמנם הלחץ של חלק מן הרשויות המקומיות, 
המבקש ליטול חלק גדול יותר בעיצוב מערכת החינוך ברשות 

ה ובהתפתחותה,  ולהיות מעורב יותר בקשר עם ציבור ההורים המגל
התעניינות גוברת במערכת החינוך. העברת חלק מן הסמכויות לגבי ניהול 
מערכת החינוך ופיתוחה לידי הרשויות המקומיות, עשויה להפוך את 

, שהרי חלק ממקבלי (accountable)מערכת החינוך ליותר אחריותית 
ההחלטות יהיה במקרה כזה נבחרים של הציבור. מומלץ  שהמעבר  יהיה  

 . פי קריטריונים של "בשלות" שיוגדרו היטבהדרגתי על 
הספר ונעשים -במישור אחר מתנהל דיון על ניהול עצמי של בתי

יסודיים, -הספר העל-מאמצי תכנון בכיוון זה. יש לציין שבחלק ניכר מבתי
ידי המנהלים וצוותי המורים  היא  רבה. השינוי המוצע -מידת הניהול  על

ולחטיבות ביניים עצמאיות. ראוי לציין, נוגע אפוא יותר לחינוך היסודי 
שכל עוד תחומים כגון בחירת ושכירת המורים, פיטורי מורים, ניהול 
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הספר ותשלום שכר המורים, או תכנון השתלמויות -תקציבי כולל של בית
המורים, הינם בתחום סמכותו של משרד החינוך, המשמעות של מתן 

 . הספר או למנהל היא מוגבלת-אוטונומיה לבית

רמת ההישגים  . בשנים הקרובות יושקע מאמץ ניכר להעלאת4
הלימודיים של תלמידי ישראל. הביטוי הקונקרטי למאמץ זה יהיה 
בכך ששיעור התלמידים הזוכה בתעודת בגרות בקרב בנות ובני 

 .אחוז עם תום ארבע שנים 50המחזור הגילי יעמוד על 

ון מההישגים שוררת בארץ תחושה של אי נחת וחוסר שביעות רצ
הלימודיים והחינוכיים של מערכת החינוך. רבים מצביעים על כך 
שהישגיה של המערכת החינוכית בישראל נופלים מהישגיהן של מערכות 

חוסר הנחת מתייחס הן  .חינוך של ארצות אליהן היינו רוצים להשתוות
לרמת וטיב הידע אליו מגיעים התלמידים בשלבי החינוך השונים, הן 

הספר להבטיח לציבור המתחנכים בו אוירה -ו וליכולתו של ביתלכושר
חברתית נאותה וסביבה בטוחה ותומכת, והן לטיב המסד הערכי איתו 

הספר. ההתמודדות החינוכית עם -עוזב בוגר מערכת החינוך את בית
אתגרים אלה מחייבת את מערכת החינוך לפעול בכל אחד מן התחומים 

 הנזכרים במלוא המרץ. 
הדיונים המעטים שממשלת ישראל קיימה בשאלות חינוך,  באחד

"ממשלת   -והתרבות תכנית  , הציגה הנהלת משרד החינוך1994במרץ 
לפיה יגיע שיעור הזכאים לתעודת בגרות מקרב  -ישראל מאמינה בחינוך" 

ושיעור  1999. אנו מצויים בשנת 1997אחוז בשנת  -44השנתון הגילי ל
אחוז בלבד.   -39רב השנתון הגילי הוא כהזכאים לתעודת בגרות מק

 50מומלץ, אפוא, כאמור לעיל, לחתור לכך שבתום ארבע השנים הבאות, 
על מנת  .זכאים לתעודת בגרות אחוז מבני ובנות השנתון הגילי יהיו

להגיע ליעד זה יש למקד את המאמץ בקבוצות התלמידים שחסרות היום 
 .בחינה אחת או שתיים להשלמת הזכאות

שור האחרון התאפיין בחיפוש הסדר בנושא בחינות הבגרות, שמצד הע
אחד לא יביא לביטולן, ולא יפגע בפונקציה שלהן כקובעות את 

תרבותיים שצעיר ישראלי ראוי שישיג, ומצד -הסטנדרטים ההשכלתיים
-הספר העל-שני יקטין את השפעתן המחבלת בתהליך החינוכי של בית

על אוכלוסיית התלמידים.  החזרה  יסודי, ויפחית את גורמי הלחץ
דתי(, עליה -בחינוך הממלכתי-למתכונת של שמונה בחינות בגרות )או תשע

. החליטה הנהלת משרד החינוך באחרונה, מסיגה את המערכת לאחור
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יתר על כן: בנושא מרכזי כמו בחינות הבגרות, מוסד המטביע את חותמו 
ליונה, ובמידה זאת או על מהלך הלימודים ועל האווירה של החטיבה הע

אחרת גם על חטיבת הביניים, אסור לטלטל את המערכת כל כמה שנים 
ידי החלטות חפוזות המתעלמות ממסקנות והמלצות של ועדות -על

 ידי אותו משרד עצמו. -מומחים אשר הוקמו על
מבלי לטשטש את החשיבות של שיפור והעלאת ההישגים הלימודיים 

להעיר שהמאמץ המושקע בחינוך החברתי  של תלמידי ישראל, מן הדין
והאמוציונלי של תלמידי ישראל, במיוחד בחטיבת הביניים ובחטיבה 
העליונה, אינו עונה על הצרכים של בני הנוער מצד אחד ושל חברתנו מצד 
שני, ונופל במידה ניכרת מן המאמצים החינוכיים בתחומים אלה בארצות 

ך של הבנות והבנים יתרום המערב. אם כוונתנו היא שתהליך החינו
לגישור של פערים ושסעים חברתיים ויחתור לקראת חברה אזרחית 
המושתתת על מוסר, כיבוד הזולת השונה, ואורח חיים ומשטר דמוקרטי 
ולא על אלימות גוברת, כי אז יש להקדיש למאמץ זה זמן, משאבים 

 כספיים ודגש בתהליך ההכשרה וההשתלמות של המורים. 

בהישגים הלימודיים בין  הפעולה לצמצומם של הפערים. תימשך 5
 קבוצות האוכלוסייה השונות. 

משיגים בקבוצה או -על המערכת לחדול מריכוזם של התלמידים התת
בכיתה נפרדת לשם  "טיפוחם וקידומם". הניסיון החינוכי המצטבר 

 -מוכיח  שבמרבית המקרים, מי שסווגו ומוינו לכיתות של תת משיגים  
אינם יוצאים משם חזרה אל המהלך  -הכוונה טהורה כאשר תהא תהא 

(. יש לעבור, אפוא, במקום -main streamהמרכזי של מערכת החינוך )ה
זאת לשיטות חינוכיות המדגישות הצבת יעדים גבוהים ומאתגרים, 
ולהציע לתלמידים המתקשים הנחייה אישית, חיזוק המיומנויות 

 לפניוראה של פרק, נושא או מיומנות הלימודיות הבסיסיות והטרמה )ה
 משיגים חוו חוויית כישלון(. -שהתלמידים התת

כמו כן יש לעודד ולפתח את כל התכניות המתבססות על חונכות 
הצהרים ומחוץ -אישית במסגרת מצומצמת ובלתי פורמלית בשעות אחר

הספר. ראוי לבחון את האפשרות להעביר חלק גדול מתקציבי יום -לבית
 ארוך למימוש תכניות אלה.חינוך 

לגבי צמצום הפערים הלימודיים, דומה שחטיבות הביניים הן מסגרת 
הזקוקה לתשומת לב תכנונית ולהשקעת מאמצים פדגוגיים מיוחדים.  
בכל אותם מוסדות )או בכל אותן רשויות( בהם חטיבת הביניים מהווה 
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נים המדיניות שמשרד החינוך קבע בש-מוסד נפרד, יש לאמץ את קו
יסודי של שש שנים. מבנה זה אמור -האחרונות: מדיניות של חינוך על

ידי -ידי אי נשירה )או "הנשרה"( מצד אחד, ועל-להיות מאופיין על
צמצום לכדי מינימום( נשירה מחייב  -מקיפות מצד שני.  היעדר )או 

יסודי לצרכים אינדיבידואליים -הספר העל-יכולת היענות של הנהלת בית
ים )כולל צורכיהם של אלה מבין המתבגרים החווים חוויות של  ילד

מצוקה על רקע אישי, משפחתי או אחר(, לקצבים לא אחידים של 
התפתחות אישית, או להתעניינויות ייחודיות של תלמידים מסוימים. 
המקיפות מחייבת התמודדות עם כיתות הטרוגניות מבחינת ההרכב 

ידי פיתוח תכניות -למשל על החברתי והאינטלקטואלי של התלמידים,
ידי -ומסלולי לימוד עיוניים, שאינם אקדמיים בהכרח, ובשום אופן לא על

 חלוקה סגרגטיבית לקבוצות לימוד הומוגניות.

. תימשך הפעולה לשינוי שיטת התקצוב במערכת החינוך. אנו 6
ממליצים לקבל את העיקרון של תקן לתלמיד, המתחשב בנתוני 

הספר במקום -ליים של התלמיד ובנתוני ביתכלכ-הרקע החברתיים
 העיקרון הקיים של תקן לכיתה, או תקן לפי מקצוע.

ידי טיפול של -למרות ההכרה בחשיבות הצורך להקטין פערים על
העדפה מתקנת לאוכלוסיות החלשות, כלל התקציבים המיועד ישירות 

ליון מי -600הגיע תקציב זה רק לכ -1996למטרה זאת הוא זעום יחסית. ב
אחוזים מתקציבו הכולל של משרד החינוך והתרבות  -4שקל, שהם כ

כיום  הוא להערכתנו נמוך יותר. -1999באותה שנה. הסכום המיועד לכך ב
נהוגות במערכת החינוך שיטות תקצוב שונות אולם אף לא אחת מהן 

   1כלכלי חלש.-מביאה לידי ביטוי העדפה מתקנת לתלמידים מרקע חברתי
ן לתלמיד" המוצעת כאן מבוססת על כך שמרבית משאבי שיטת "התק

הספר במסגרת התקן -אחוז לפחות, יועברו לבתי 90שעות הלימוד, 
ספרם בהעדפת -חברתי חלש יזכו את בית-לתלמיד. תלמידים מרקע כלכלי

אחוז. ההקצאה תהיה דיפרנציאלית  100תקציבית היכולה להגיע עד 
שראל. עיקרון חשוב לשיש לקיים ותוכל לכלול למעלה משליש מתלמידי י

בתכנית הוא שהתלמידים לא יזוהו אישית אלא בהתאם למדד הטיפוח 

                                            
טיבת הביניים מושתת התקצוב על תקן אחיד בחינוך היסודי נוהג היום תקן לכיתה. בח 1

לתלמיד, עם השלמות באמצעות "סל טיפוח". בחטיבה העליונה מופעל תקן משתנה 
יסודי -לתלמיד, על פי מגמת הלימוד בה הוא לומד. שיטות התקצוב בחינוך הקדם

 ובאוניברסיטאות בנויות גם הן על פי עקרונות ייחודיים.
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 ספרי. -הבית
לכל כיתה יובטח, בכל מקרה, מינימום השעות הנדרש להפעלה 

ידי התחשבות בהישגים -חינוכית תקינה. אפשר עוד לשכלל שיטה זאת על
יונים שונים של היישוב הספר, וכן באיפ-הלימודיים והחינוכיים של בית

 והשכונה. 
להלכה אין צורך בתוספת תקציבית לביצוע המלצה זו  ואפשר לבצעה 

ידי הסטת  תקציבים בין האוכלוסיות. יחד עם זאת, אי אפשר יהיה -על
תקציבית ללא הקצאת -לנקוט  בצעד כל כך משמעותי מבחינה מנהלית

ה אחת לשנייה. כן תקציבי "גישור" לצורכי פיצוי  במהלך המעבר משיט
יידרשו גם תקציבים למעקב ובקרה אחרי הביצוע. השינוי המוצע מבטיח 

 שכל תוספת תקציב למערכת החינוך תתחלק בצורה שוויונית יותר. 

. יש להשוות את כלל ההקצאות למגזר הערבי, הבדואי והדרוזי 7
להקצאה למגזר היהודי )בין אם במונחים של שעות ובין אם במונחי 

ם(. יש להשקיע במגזרים אלה בפיתוח כוח אדם חינוכי, לשפץ שקלי
ולהרחיב מבני חינוך הזקוקים לשיפוץ והרחבה ולפעול להכנסתם של 

 הספר.-מחשבים לבתי

בעניין שיעורי  4המלצה זאת באה להדגיש מה שהוצע בהמלצה 
בנושא צמצום פערים חינוכיים,  5ההצלחה בבחינות הבגרות, ובהמלצה 

העובדה שהפערים בין המגזר היהודי והמגזר הערבי, הן  וזאת על רקע
בתפוקות  והן בתשומות, עמוקים במיוחד. עלינו לציין, שהמלצה זאת 
אינה באה אלא לקרוא לממשלה הבאה לממש את המלצות הוועדות 

ידי קודמותיה )תכניות חומש שונות, -השונות שמונו לעניין זה, ואושרו על
שאין צורך להרבות מלים על כך, שהדעת אינה פרץ ועוד(. דומה -ועדת בן

סובלת שבמדינה דמוקרטית התשומות המופנות לחינוכם של בני המיעוט 
תהיינה דלות מן התשומות המופנות לחינוכם של בני הרוב.  יש סבירות 
להנחה שהשוואת התשומות תביא בעקבותיה גם צמצום משמעותי של 

 .הפערים בתוצאות הלימודיות או בהישגים
חלק מתהליך ההשוואה בהקצאת המשאבים בין המגזר העברי למגזר 
הערבי יתבטא בכך, שחלקו היחסי של המגזר הערבי במימון חוקי חינוך 
חדשים, כגון חוק החינוך המיוחד, חוק יום חינוך ארוך, והחלת חוק 

 מחלקו היחסי באוכלוסייה. יהיה גדול בהרבה,  3-4לימוד חובה על גילאי 
המלצה הקודמת לגבי שינוי שיטת התקצוב במערכת, אם תתקבל ה

הרי שעיקר העלות הכרוכה בהמלצה הנדונה כאן )בדבר השוואת 
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ההקצאה לחינוך של המגזר הערבי, לזו של המגזר העברי(, תיספג בעלות 
של שיטת התקצוב על פי "תקן לתלמיד". מעבר לכך יהיה אמנם צורך 

בתחום הבינוי, ובתחום להקצות משאבים כדי להדביק  את הפערים 
 השירותים הנלווים כגון פסיכולוגים, קציני ביקור סדיר, וכדומה. 

שיח עם מחנכי מגזרים אלה על מנת לקבל החלטות על -יש לקיים דו
טיפוח וקידום ילדיהם. עומדת להכרעה גם שאלת השאיפה של חלקים 
במגזר המיעוטים לשתף את ילדיהם במערכת החינוך העברית תוך 

ידי טיפוח -חת זהותם הדתית, התרבותית והלאומית הנפרדת עלהבט
באמצעים נוספים )משפחתיים ואחרים(. דומה שזאת דוגמא נוספת 

 .לנושא הראוי לדיון ציבורי יסודי, כמוצע בסעיף א' של מסמך זה

 . שיפור איכות כוח האדם החינוכי העובד במערכת 8

יכותם, מקצועיותם, המורים הם הנושאים העיקריים בעול החינוך. א
מסירותם וגאוותם המקצועית הם התשתית הנושאת את כל מערכת 

 החינוך. אי לכך, יש לחתור למימושן של שלוש מטרות השלובות זו בזו:

  שיפור איכותם המקצועית של המורים 
  הטבת תנאי העבודה והשכר של המורים 
  קידום מעמדו של מקצוע ההוראה בישראל 

מוש מטרות אלה  יתרום להעלאת ההישגים של הנחת המוצא היא שמי
מערכת החינוך בישראל בכל המישורים. הדרך להשיג מטרות אלה היא 
הפיכת מקצוע ההוראה למקצוע מבוקש ונדרש, שמספר המבקשים 
להתקבל לשורותיו יהיה גדול ממספר המקומות הפנויים, ושהפונים אליו 

ם. יש לחפש על כן דרכים יסודיי-הספר העל-יהיו הטובים מבין בוגרי בתי
להעלאת רף הקבלה למקצוע ההוראה, להגדלת אפשרויות ההשתכרות, 
לפתיחת מסלולי קידום נוספים, לחיזוק  תהליכי הפרופסיונליזציה של 
המקצוע, וליצירת תנאי עבודה ותגמול המעודדים ומטפחים מצוינות 

 בעבודת ההוראה. 
 לשינוי המוצע יש שלושה רכיבים משלימים: 

ראשית, במוקד שינוי מבנה משרת המורה כשבמרכזה הנורמה לפיה 
הספר במשך יום עבודה רגיל במשק -המורה ישהה/תשהה בבית

ויבצע/תבצע במסגרת שעות אלה את כל ממדי התפקיד: הוראה, הכנת 
שיעורים, תיקון בחינות וקריאת עבודות תלמידים, השתלמויות וקריאה 

ים ותלמידים, אסיפות מורים בספרות מקצועית, פגישות עם הור
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ותפקידים מיוחדים. למותר לציין ששינוי זה בהגדרת משרת המורה יהיה 
מלווה בשינוי חישוב שכרו)ה(. פירוש השינוי המוצע הוא מעבר מהגדרת 
משרת המורה על פי מספר שעות הוראה, להגדרה המשרה על פי מספר 

 הספר.-שעות נוכחות ועבודה בבית
שק מתפתח כמו שלנו  נפתחות אפשרויות רבות יש להכיר בכך שבמ

יסודיים המוכשרים והמשכילים. אם בעבר פנו -הספר העל-בפני בוגרי בתי
נשים מוכשרות ומשכילות להוראה ולתפקידי חינוך כאחת הברירות 
המעטות לעיסוקן הפרופסיונלי, הרי שכיום יכולות נשים לפנות לרפואה, 

תקשורת ועוד. אם כוונתנו היא לשפר למשפטים, לניהול עסקים ויזמות, ל
את איכות החינוך של ילדינו, אנו חייבים להניע הרבה צעירים וצעירות 
מוכשרים ומשכילים לפנות לתפקידי הוראה וחינוך. מאמץ זה יוכתר 
בהצלחה אם, בין השאר, תנאי השכר במקצוע ההוראה יהיו תחרותיים 

 חרים.לאלה הקיימים בחלק מן המקצועות החופשיים הא
שנית, כדי להביא למימוש השינוי המבני, יש לגבש מערכת הטבות 

 ותמריצים למורים אשר יניעו אותם להגדיל את היקפי משרותיהם.
ושלישית, במקביל לצעדים הנ"ל, יש לחתור לשיפור תהליכי הכשרת 

 המורים, ולעיבוי והעמקת השתלמותם תוך כדי עבודה.
שתתפו גם נציגי ארגוני המורים, אנו מציעים כי ועדת מומחים, בה י

 .2000תציע לממשלה הצעה מפורטת בנושא זה  עד חודש מאי בשנת 

בחטיבות  .  מומלץ כי בארבע השנים הקרובות יוקטנו כיתות גדולות9
ב(: בשני קטעים אלה של המערכת -הביניים ובכיתות הנמוכות )א' ו

)כבר  -39מומלץ להפחית את מספר התלמידים המקסימלי ל
 בשנתיים שאחרי כן. -38בשנתיים הבאות( ול

אנו סבורים כי לאחר שהבטחנו לכלל ילדי ישראל חינוך מן הגיל הרך 
, חייבים לפעול להקטנת יחידות הלימוד, ובמיוחד אלה 18ביותר ועד גיל 

הגדולות מאד. רוב המחקרים המלמדים כי אין קשר בין גודל הכיתה 
ערב, בהן נוהגות כיתות קטנות. להישגים לימודיים נערכו בארצות המ

 ! -40ואולם אצלנו מחלקים כיתה לשניים כאשר מספר התלמידים מגיע ל
מזה כשני עשורים אנו מוצאים שהכיתות הגדולות ביותר במערכת 

(, לדוגמא, היה מספר 1996/7)בממוצע( הן בחטיבות הביניים. בתשנ"ז )
הספר -ובבית 26.4הספר היסודי בחינוך העברי -התלמידים הממוצע בבית

. בחינוך הערבי היו 30.4  -,  אך בחטיבות הביניים  27.7 –יסודי -העל
יסודי -הספר העל-, בבית30.3 -הספר היסודי -הממוצעים, בהתאמה, בבית
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. הכיתות בחטיבות הביניים גדולות 34.0 -, אך בחטיבות הביניים 30.6 -
, עובדה הספר היסודי-אחוז מהכיתות בבית 15עד  -10בממוצע ב

המחריפה את קשיי המעבר מן החינוך היסודי המוגן אל ראשיתו של 
יסודי. מכאן המלצתנו בדבר צמצום הכיתות הגדולות -החינוך העל

 .בחטיבות  הביניים
המלצתנו להקטין את מספר התלמידים לכיתה בדרגות הנמוכות, 

וד ב', מושתתת על התפיסה, שבשלב זה מוקנות מיומנויות היס-כיתה א' ו
החשובות כל כך להמשך דרכם של תלמידים במערכת החינוך, כאשר בגין 
גילם הרך של התלמידים הם זקוקים עדיין למידה רבה של תשומת לב 
אישית. גם המחקר המשווה מלמד שהאפקט הגדול ביותר של צמצום 

בדיקה של . הספר היסודי-כיתות גדולות הוא בכיתות הנמוכות של בית
ות חברתית מצביעה על כך שהפחתה כזאת בכיתות המרכז לחקר מדיני

מדי שנה(. הפחתה של  -100כיתות חדשות )כ -200ב' תחייב לפתוח כ-א'
כיתות  -600תלמידים לכיתה תחייב פתיחת קרוב ל 35הממוצע עד לכדי 

 חדשות. יש להניח שהמספרים לגבי חטיבות הביניים דומים. עלות
אלף שקל בחינוך  -160יא כבלבד לפתיחתה של כיתה חדשה ה ההוראה

 אלף שקל בחטיבות הביניים.  -250היסודי, וכ
ספר -הספר. מדובר בבתי-יש לתת את הדעת  לסוגיית גודלם של בתי

בהם לומדים  אלפי תלמידים ודומה שאין ויכוח על הנזק החינוכי של 
מסגרות חינוך ענקיות מעין אלה. לאחרונה מדובר רבות באלימות בקרב 

הספר. הניכור המאפיין מוסדות חינוך ענקיים, -מות בבתיהנוער ואלי
הבדידות בה שרויים תלמידים רבים הלומדים בהם, היעדר האינטימיות 

כל אלה הם  -ביחסי מורים תלמידים וכנראה גם ביחסים בין התלמידים 
הספר -לימודי. יש לפעול לפיכך להקטנת בתי-בעוכרי התהליך החינוכי

 דות נוספים מסוג זה. ראוי להדגיש כיולמניעת צמיחתם של מוס
ספר גדול מבחינת מיגוון מקצועות -על אף שנודעת מעלה לבית 

ומשאבי הלימוד שהוא יכול להציע לתלמידים, אין דבר זה מחייב מבנה 
יחידות -ספר גדולים חלוקה לתת-אחד, או קמפוס צפוף. ניתן ליצור בבתי

הניכור ואולי אף האלימות  אוטונומיות כמעט לחלוטין, ולהקטין את פגעי
מכנים "בתים"(. כך ניתן להמשיך  הנובעים מן הגודל )מה שהאנגלים

וליהנות מן המספרים הגדולים לשם גיוון תכניות הלימודים והיענות 
לצרכים המגוונים והמתגוונים של התלמידים, ובכל זאת ליצור יחידות 

-ך קמפוס ביתספריות קטנות יותר, או "בתים" קטנים יחסית בתו-בית
 ספרי גדול.
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. אנו ממליצים ששירותי החינוך המוצעים לקהילות בתפוצות ישראל 10

יהיו הולמים את אורחות וסדר חייהם התרבותיים בכלל והיהודיים 
-ישנה תיוצג בעיקר על-בפרט. יש למנוע על כן, שתרבותנו החדשה

ידי מחנכים השואבים את השראתם, ומשתיתים את עבודתם 
ת, רק )או בעיקר( על המסורת והמורשת הדתית החינוכי

 האורתודוקסית.

מעורבותה הגוברת של מערכת החינוך שלנו בחיים היהודיים ובעיקר 
בחינוך היהודי של הקהילות בתפוצות היא תופעה מבורכת. ייתכן שזה 

של מדינת ישראל. זהו  raison d’etre -המובהקים של ה אחד הביטויים
שיח בין הנוער שלנו לבין נוער יהודי משכיל -ח דולבטח בסיס טוב לטיפו

בכל העולם. למדינת ישראל המודרנית ולתרבות העברית החדשה שצמחה 
כאן, המשולבת בציביליזציה התעשייתית והדמוקרטית, יש , ללא ספק, 

  .מסר יהודי חדש ורלבנטי לחיי חלק ניכר מן הקהילות בתפוצות
 -חסים בין ישראל לתפוצות יחד עם זאת יש להשתית את מערכת הי

 בודאי בתחום הרגיש של
על כבוד הדדי, ועל הכרה בזכות של הקהילות  -הדור הצעיר  חינוך

היהודיות בתפוצות לבנות את חייהן בעצמן ולעצמן, ולטפח את הדפוסים 
המיוחדים של יהודיותם. היחס הפטרנליסטי שאפיין בעבר את פעילותם 

ים וישראלים בקרב תלמידים ובני נוער של מחנכים ושליחים ארצישראלי
שיח אמיתי. -בתפוצות, אינו מקובל עוד וגורם נזקים לכוונה של עיצוב דו

באופן מיוחד ראוי להדגיש את חוסר הרגישות של חלק ניכר מן המחנכים 
הישראלים הפועלים בקהילות יהודיות בתפוצות )שברובן אינן 

  .סגנון חיים זרים להםאורתודוקסיות( ומבקשים להנחיל שם אורח ו

. אנו ממליצים להגדיל את הנגישות של תלמידים זכאי תעודות בגרות 11
להמשך הלימודים באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה. יש למתן את 
תהליכי המיון במעבר אל מוסדות ההשכלה הגבוהה, ולהעמיד 
לרשות הסטודנטים הזקוקים לכך הלוואות לתקופה ארוכה לכיסוי 

 ד והוצאות מחיה )צנועות(.שכר הלימו

בעשור האחרון חלה התרחבות של מערכת ההשכלה הגבוהה תוך גידול 
מרשים במספרי הסטודנטים. ההשכלה הגבוהה היא ה"חזית הקדמית" 
של מערכת החינוך בעידן הנוכחי, ופירוש הדבר ששיעור גדל והולך של 

ים ללימוד -מבוגרים בחברה ובמשק יזדקק לתואר אקדמי )ולמצער 
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יסודי(. התואר יהיה נדרש על מנת להתפרנס -הספר העל-לאחר גמר בית
בכבוד ועל מנת לצמצם את הסכנה של אובדן מקום עבודה. משק 
מתוחכם יתבסס על שיעור הולך וגדל של עובדים בעלי השכלה גבוהה 

תיכונית(. ההנחה היא שמרבית יוצאי השכבות המבוססות -על -)ולמצער 
שלעיל  מודים, אמנם עושים זאת. פירוש ההנחההמסוגלים להמשך לי

הוא, כי יש לפעול להסרת או לצמצום המכשולים על דרכם של צעירות 
וצעירים יוצאי שכבות חברתיות חלשות יותר בבואם לרכוש תואר אקדמי 

תיכוני. למותר לציין שהרחבה זאת של הנגישות -או ללמוד במוסד על
מה הגבוהה של מוסדות המחקר ללימודים גבוהים, אסור לה לפגוע בר

 .האקדמי ובסטנדרטים הגבוהים של מוסדות ההשכלה הגבוהה
מומלץ, כאמור, על כינון מערך של הלוואות, כאשר הבוגרים יחויבו 
בהתחלת תשלומי ההחזר שלהן  עם כניסתם לעבודה מקצועית מסודרת 
ובקצב תשלומים ההולם את הכנסותיהם. לגבי שכר הלימוד בהשכלה 

חשוב לומר כי ביטולו מכל וכל, יקל בעיקר על האוכלוסייה  –הה הגבו
ממנה באים הסטודנטים בלאו הכי. מהלך כזה יגדיל אמנם את 
ההצטרפות ללימודים גבוהים של צעירים וצעירות יוצאי השכבות 
החברתיות החלשות, אך הוא צפוי גם להגדיל את הפערים בין המגזרים 

 .)וההקלות הגורפים בתחומים אלהוהשכבות )כמו מרבית התיקונים 
יש לציין, שככל הנראה, אין הלימה בין הביקוש הגואה  לבין ההיצע 
של מקומות לימוד במוסדות שבפיקוח המועצה להשכלה גבוהה. דבר זה 
הביא לפריחה חסרת תקדים של מוסדות פרטיים ושל שלוחות של 

זאת  אוניברסיטאות זרות. אם בשנות השמונים התבטאה אי הלימה
הספר התיכון לשנה א' באחד ממוסדות -בעיקר בשלב המעבר מבית

ההשכלה הגבוהה, הרי שבשנות התשעים, עם התפשטות המכללות 
המעניקות תואר ראשון, מתבטאת אי ההלימה בעיקר בשלב הביקוש 
לתואר שני.  היות שמרבית השלוחות הללו מעניקות תארים תמורת 

הישראלים, קיימת סכנה  במוסדות מאמץ לימודי קטן יותר מן הנורמה
 ..שמוסדות כאלה יפגעו באיכות הפרופסיות לקראתן הם מכשירים

לפנינו דוגמא לנושא בעל חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה הראוי 
לדיון ציבורי מסודר ויסודי. ניתן, כמדומה, לצפות לקיומם של מוסדות 

לטובי  מסוגים שונים, שיש להם ספי קבלה שונים ושהם מאפשרים
הבוגרים שלהם להמשיך לימודים במוסד ש"מעליהם" לתואר מתקדם 

 יותר.
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 *שירותי הבריאות

 מבוא

על פי נתוני סקרים של שביעות רצון, תושבי ישראל מרוצים משירותי 
הבריאות שהם מקבלים ממערכת הבריאות. מודדים שונים של מצב 
הבריאות של תושבי ישראל מלמדים שרמת הבריאות של התושבים 
טובה, בראייה כוללת. עם זאת, יש במערכת הבריאות בישראל מרכיבים 

נים שיפור. אלו הם המרכיבים שעליהם התמקד צוות הבריאות הטעו
 בעבודתו. 

אחת המטרות של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שנכנס לתוקפו בשנת 
החולים לכלל יציבות -, היתה להביא את משק הכספים של קופות1995

פיננסית ואיתנות כלכלית. מטרה אחרת היתה להביא לידי כך, שסל 
תושב בישראל יהיה כוללני ומקיף, במובן זה  הבריאות שלו זכאי כל

שהוא יכלול בתוכו מרכיבים שבעידן שקדם לחוק לא היו כלולים בסל 
החולים הושיטו לחבריהן. האם השיג החוק מטרות אלו? עדיין -שקופות

לא. חלק משמעותי מהמלצות צוות הבריאות מכוון לקרב את תהליך 
ות הסבר של הסיבות השגת המטרות הללו. כמו כן כוללות ההמלצ

 העיקריות הגורמות לכך שמטרות חשובות אלו טרם הושגו.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי כמעט ואיננו עוסק במגזר האשפוז של 

חולים כלל אינם מוזכרים בחוק. לפיכך, מרכיב -מערכת הבריאות. בתי
חשוב של עבודת צוות הבריאות וההמלצות שגיבש קשורים למגזר זה של 

החולים. בנוסף, מערכת הבריאות הציבורית -יאות, מגזר בתימערכת הבר
בישראל איננה כוללת את שירותי בריאות השן ואת האשפוז הסיעודי 
לקשישים. אלו הם  שירותים שבמדינות רבות אחרות, שישראל שואפת 
להדמות אליהם, נתפסים כמרכיב הכרחי של מערכת בריאות ציבורית 

ל מערכת הבריאות הינם שירותי בריאות מתוקנת. מרכיב בעייתי נוסף ש
 הנפש, שעל הספקתם לאזרחים מופקד עדיין משרד הבריאות. 

                                                 
ות של המרכז התכנית לשירותי הבריאות כוללת  את ההמלצות שגובשו בצוות הבריא *

 ידי אריה שירום.-בראשותו של אריה שירום. הגירסה הסופית הוכנה על
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היבט כללי יותר של מערכת הבריאות שהצוות עסק בו היה התהליך 
של הפעלת שינויים חוקיים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. בשנים 
 האחרונות, מרבית השינויים בחוק נעשים באמצעות חוק ההסדרים,

המקבל את אישור הכנסת בצמידות לחוק התקציב. לתהליך זה ישנן 
 השלכות שליליות ברורות.

 מימון המערכת: כללי עדכון .א

מימון מערכת הבריאות הציבורית יושתת על מנגנון עדכון שנתי שיבטא 
החולים מספקות. חוק -נאמנה את מרכיבי סל שירותי הבריאות שקופות

ה לייצב את מימון מערכת הבריאות, ביטוח  בריאות ממלכתי אמור הי
החולים גירעונות כבדים, שכוסו -אך בשנים שמאז הפעלתו צברו קופות

ידי הסכמי הבראה או איזון שנחתמו מדי שנה בין -חלקית בלבד על
האוצר לבין הקופות. יש הסכמה רחבה על כך שהיעדר יציבות במקורות 

בריאות הציבורית. המימון הביאה ותביא למשברים פיננסיים במערכת ה
 לפיכך, מימון המערכת על בסיס מאוזן הוא צורך בוער. 

, 1997, 1996תזרים מזומנים שהותיר את הקופות באדום, בשנים 
ידי  גורמים שהשפיעו על צד ההוצאות ועל צד -,  מוסבר על-1998ו

ההכנסות של הקופות. מסתבר כי התהליך של שחיקת המקורות לנפש 
המנגנון של עדכון מימון החוק.  שני מרכיבים מבוטחת בנוי בתוך 

 עיקריים תורמים לשחיקה:
מרכיב אחד של שחיקת המקורות לנפש מבוטחת קשור להיעדר מנגנון 
לעדכון מסגרת המקורות, המותאם לגידול והזדקנות האוכלוסייה, 
והיעדר התאמה להתווספות טכנולוגיות חדשות שעברו תהליך בדיקת 

שרו לשימוש. חוק ביטוח בריאות ממלכתי מאפשר יעילות וישימות ואו
לשרי האוצר והבריאות לעדכן את עלות הסל לקופות בשל שינויים 
דמוגרפיים שחלו באוכלוסייה.  בפועל, היה רק עדכון חלקי. עדכון הסל 
בהתאמה להתווספות טכנולוגיות חדשות עדיין איננו מתבסס על תהליך 

, הנשען על שיקולים רפואיים, שנתי, שקוף לציבור-קבלת החלטות רב
 חברתיים וכלכליים.

מרכיב שני קשור למנגנון שנקבע לעדכון מסגרת המקורות )עלות 
, נקבעה עלות הסל על פי 1995הסל(. בשנה הראשונה של החוק, בשנת 

בתוספת מימון לשיפורים  1994החולים בשנת -ההוצאות בפועל של קופות
כויי התייעלות. מאותה שנה ואילך טכנולוגיים, לגידול מבוטחים, ובני

מנגנון העדכון שוחק במתכוון את הסל, כיוון שהמרכיבים  בסל 
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התשומות של הקופות שונים מאד מהמרכיבים של מדד יוקר הבריאות 
שנקבע בתוספת לחוק. נוצר פער לרעת הקופות,  המתמקד בכך שמדד 

מחיר של יום יוקר הבריאות, לפיו מתעדכן מימון הסל,  איננו כולל את ה
חולים כללית, למשל, מגיע לכדי -אשפוז, בעוד שמשקלו בפועל בקופת

שליש מההוצאות. התוצאה היא היווצרות שחיקה במקורות הריאליים 
 אחוזים מדי שנה. -3החולים בסדר גודל של למעלה מ-לנפש של קופות

 מימון רגרסיבי של מערכת הבריאות: היטל ביקור רופא .ב

אצל רופא ויוחלף במקור הכנסה בעל אופי מימוני  יבוטל ההיטל לביקור
פרוגרסיבי יותר. קיימת הסכמה רחבה בין מומחים בכלכלת בריאות 

, 1999ובניהול שירותי בריאות שהיטל ביקור אצל רופא, שהופעל בשנת 
הינו מס בלתי יעיל, בלתי צודק )רגרסיבי(, ובעל השפעות שליליות על 

 .בריאות האוכלוסייה
לשקול כמה חלופות: העלאת דמי ביטוח בריאות שמשלם יש מקום  

כל אזרח, החזרת המס המקביל ששילמו המעסיקים )צעד שיש לו 
החולים לגבות -נימוקים מחייבים נוספים( או מתן אפשרות לקופות

 מהמבוטחים מס  משלים. 

החולים החלו לגבות את ההיטל בעקבות שינויי חקיקה משנת -קופות
(. הטיעונים כנגד מימון מעין 1998לשנת התקציב  )חוק ההסדרים 1998

זה של מערכת הבריאות ידועים מהספרות העולמית. הרופא הראשוני 
אמור לעסוק בשירותי בריאות מונעים, כולל מניעת מחלות כרוניות, כגון 
מחלות לב וטיפול מניעתי בחולים כרוניים, כגון חולי יתר לחץ דם וחולי 

מבוטחים בקבוצות סיכון לבדיקות. היטל ביקור ידי הזמנת -סכרת, גם על
אצל רופא, הכולל גם רופאים ראשוניים מסכל השגת מטרה זו של 
הרפואה הראשונית בקהילה. ההיטל מוטל על חולים, המפסידים בדרך 

ידי העשירונים הנמוכים -כלל הכנסה בשל מחלתם; ההיטל משולם על
ע יותר יחסית מבין מקבלי ההכנסות, היות שמצב בריאותם גרו

לעשירונים העליונים; ההיטל נגבה בעת קבלת השירות ולכן עלול להרתיע 
דוקא צרכני בריאות עניים מקיום ביקורים נחוצים אצל רופא, כולל 

 ביקורים העשויים למנוע אשפוז יקר יותר בעתיד. 
מחייבי היטלי השתתפות על צריכת שירותי בריאות מסתמכים על 

הברית. לפי מחקרים אלו -שנערכו בארצות ממצאי מחקרים בנושא,
היטלי השתתפות אמנם מרסנים הוצאות בריאות, בלא שהוכחה 
השפעתם השלילית על בריאות המשלמים היטלים אלו. כיוון שבמחקרים 
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אלו לא נכללו קשישים ועניים, שהם הצרכנים העיקריים של שירותי 
מסתבר עוד כי בריאות, אין להקיש מהם גזרה שווה לישראל. בישראל, 

אסיה אפריקה הם המבקרים בשכיחות -יש להיטל אופי עדתי, שכן יוצאי
 הגבוהה ביותר אצל רופאים. 

החולים לקבוע את גובה היטל הביקור -חוק ההסדרים איפשר לקופות
חולים הכללית( -קופת –אצל רופא, ויש קופות )כולל הקופה הגדולה  

וני במרפאה. בנוסף, היטל שבחרו לא לחייב כלל ביקור אצל רופא ראש
ביקור אצל רופא כרוך בהוצאות גבייה רבות, במיוחד לאור סעיפי הפטור 

 השונים שכלולים בחוק, כולל תקרת הוצאה משפחתית לרבעון.
בין החלופות למימון מערכת הבריאות שאותן ניתן לשקול: החזרת 

ם ידי הקופות של תשלו-המס המקביל על מעסיקים, וכמו כן גבייה על
חודשי קבוע עד גג מסוים תוך מניעת כל אפשרות לבחירה מפלה של 

 ידי הקופות.-מבוטחים על

 הכללת שירותי בריאות השן בסל השירותים .ג

יוכללו במסגרת סל שירותי הבריאות שירותי בריאות השן למתבגרים 
מנגנון  וכלל שירותי בריאות השן שיש להם אופי מניעתי. 18עד גיל 

בעיית שירותי בריאות השן בישראל, כיוון  השוק נכשל בפתרון
ששירותים אלו עתירי הוצאה, יקרים, ותפוקותיהם ירודות ובעייתיות 
יחסית למקובל במדינות אירופה המערבית. עבודות שנעשו על שירותי 
בריאות השן במדינת ישראל הצביעו על כך שזהו אחד התחומים היותר 

 בעייתיים.

ות השן במדינת ישראל מייצג מעין אופן אספקתם של שירותי בריא
"ניסוי בתנאי אמת",  שנעשה מתוך החלטה )אולי בלתי מודעת( של 
ממשלות ישראל. הניסוי הוא לבדוק מה קורה לתחום משמעותי של 
שירותי בריאות כשהוא מופקד בידי מנגנוני השוק הפרטי. לאורך כל 

יאות השן חמישים שנות המדינה, ועוד קודם לכן, התבססו שירותי בר
בישראל על עקרון השוק החופשי והתחרות, תוך מעורבות והסדרה די 
מזעריים של משרד הבריאות. חוק ביטוח בריאות ממלכתי שהתקבל 

לא שינה את מצב הדברים. להוציא בדיקות מסוימות  1995בשנת 
)בדיקות שיניים מונעות לילדים( אין שירותי בריאות השן כלולים בסל 

 שבחוק. שירותי הבריאות
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החלטה אסטרטגית זו של ממשלות ישראל הביאה לכך שמתרחשת 
הזרמה משמעותית ביותר של משאבים לרפואת השן הממומנת בעיקרה 
ישירות מכיסם של תושבי המדינה. התופעה מתבטאת, בין השאר, 
במספר רב של רופאי שיניים יחסית לאוכלוסייה, חלק גדול יחסית של 

המופנה לבריאות השן, ועלות גבוהה יחסית  ההוצאה הלאומית לבריאות
 של ריפוי שיניים בישראל לעומת מדינות מפותחות אחרות. 

גישות שונות להערכת אפקטיביות של שירותי בריאות מצביעות על כך 
שישראל נמצאת באחד המקומות הנמוכים בין מדינות המערב כמעט בכל 

ם בהשוואת ישראל מדד של שירותי בריאות השן. נחיתות זו מתקיימת ג
הברית, שבה שירותי בריאות השן הינם פרטיים.  ההסבר לכך -לארצות

הוא, שבשירותי בריאות השן במדינת ישראל יש דומיננטיות כמעט 
מוחלטת לשירותים הטיפוליים וכמעט שאין בנמצא שירותי בריאות שן 
המכוונים למניעה. גם היקף ההפלרה של מי שתייה בכל הארץ עדיין 

 בלבד.  חלקי

 ד. הכללת שירותי אשפוז גריאטריים בסל השירותים

יונהג ביטוח חובה לאשפוז סיעודי במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 
המלצה זו נשענת הן על שיקולים ערכיים של "והדרת פני זקן" ושל 
סולידריות חברתית, והן על שיקולים של הקטנת ההוצאה הלאומית 

לת נושא זה תמומן תמורת תוספת לבריאות. ההמלצה היא שהכל
או כתוספת למס המקביל, \מסוימת לדמי הבריאות שמשלם כל אזרח ו

שהמעסיקים יחויבו  לשלם בגין עובדיהם. צעד זה יפחית את סך 
ההוצאה הלאומית לבריאות, הגם שהמימון הציבורי של מערכת 

 .הבריאות, כולל מתקציב הממשלה, יגדל יחסית למצב הנוכחי

 ק נפרד בהמשך( )ראה פר
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 ה. בריאות הנפש

יוחלט, בהקדם האפשרי, על הרפורמה המתוכננת מזה ארבע שנים 
בשירותי בריאות הנפש, לפיה האחריות על אספקת שירותים אלו, כולל 
שירותי אשפוז, תהיה על הקופות. יש להסמיך להחלטה זו הקצבה 

 מתאימה לתשתיות של חלופות אשפוז בקהילה.
 

שירותי אשפוז סיעודי, בהם עסקנו לעיל, גם כאן כמו במקרה של 
רלבנטיים הנימוקים הקשורים לרציפות טיפול, להעתקת מוקד 
השירותים מאשפוז לקהילה, ולראייה הוליסטית של צורכי הבריאות של 

חולים -צרכני שירותי הבריאות. מדי שנה מאושפזים בישראל, בבתי
חררים מהאשפוז בתוך חולים חדשים. רובם משת -4,000לחולי נפש, כ

פחות משנה. לרבים מן המשתחררים אין פתרונות הולמים לשיקומם 
בקהילה. משרד הבריאות ממשיך לממן את הוצאות האשפוז של מאות 
רבות של חולי נפש ללא הצדקה רפואית, רק משום שלא נמצאה להם 
מסגרת מתאימה בקהילה. נתונים אלו, הכלולים בדוח מבקר המדינה 

, מצביעים על הצורך הדחוף להקצות את המימון הדרוש 1998לשנת 
החולים. -ליצירת חלופות לאשפוז חולי נפש בקהילה, באחריות קופות

המצב הקיים בתחום שירותי בריאות הנפש תואר בדו"ח המבקר דלעיל 
 ככשל מוסרי ומקצועי.

בנייר עמדה שפרסם המרכז בנושא זה של שירותי בריאות הנפש 
אלף, שוהים  -36לי הנפש בישראל, שמספרם נאמד במודגש שמכלל חו

רובם בקהילה, אך רק אלפים ספורים מקבלים טיפול משקם ומונע 
"בנפשנו". אנו מביאים המלצה זו -מאגודות כגון "אנוש, "התמודדות" ו

בהקשר לתכנון של רפורמה מקיפה בשירותי בריאות הנפש שבה עוסק 
 משרד הבריאות מזה חמש שנים ויותר. 

 החולים: עתיד התיאגוד-. דפוסי ארגון בתיו

חולים -החולים הממשלתיים ושל קופת-יושלם תהליך התיאגוד של בתי
כללית, תוך הפעלת אחת החלופות שהומלצו בנייר עמדה של המרכז 
שעסק בנושא זה. תהליך זה  אמור להביא למעין שוק פנימי בתוך 

העל השוטף -יהולמערכת האשפוז, וכן לשחרור משרד הבריאות מעול נ
חולים. שינוי זה יביא לכך שמשרד הבריאות יתמקד -של עשרות בתי

בתפקידיו המיניסטריאליים, כולל קביעת מדיניות בריאות, בקרה על 
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חולים -גופי המערכת, והסדרת כללים להתנהגותם של גופים אלו קופות
 חולים(.-ובתי

ללית חולים כ-החולים הממשלתיים ושל קופת-נושא תיאגוד בתי
 עדיין מצוי על סדר היום של קובעי מדיניות הבריאות בישראל. 

-בדק את המהלכים לתיאגוד בתי -1997מ  נייר עמדה של המרכז
החולים הממשלתיים, הסביר את עילות הכישלון של התיאגוד והציע 
חלופות להמשך פעולה: המשך תהליך התיאגוד הזוחל והשלמתו, הקמת 

-מת רשות אשפוז שבמסגרתה יקבל כל ביתרשות אשפוז ריכוזית, והק
תאגיד. המצב העכשווי נבדק בנייר העמדה ונמצא -חולים מעמד של דמוי

כבעייתי ביותר, שכן התיאגוד הזוחל מתנהל ללא קביעת שלבי התקדמות 
ברורים, וחשוב מזה ללא הגדרת יעדים וקביעת כללי התנהגות ברורים 

זוחל זה. דוגמא לכך היא  החולים הממשלתיים המצויים בתהליך-לבתי
החולים -התפתחות והתפשטות הסדרי רפואה פרטית בתוך בתי

 הממשלתיים.
כללי ההתנהגות שייקבעו )או "כללי משחק"(  אמורים לכלול שיטת 

החולים. לשיטה הקיימת השפעות לוואי קשות, -תגמול חדשה של בתי
תעריפי  המתוארות בנייר העמדה. היא מבוססת על מחיר יום אשפוז ועל

פעולה קבועים מראש לגבי כשלושים פעילויות אשפוזיות. בין השפעות 
הלוואי הקשות של שיטת התגמול הקיימת ניתן להזכיר את ההתפתחות 

החולים, במסגרת של מרפאות חוץ, היוצרת -של רפואת מומחים בבתי
כפילויות קשות עם התפתחות מקבילה של שירות רפואה שניוני זה 

 בקהילה.
ההתנהגות אמורים להתייחס גם לאופי ולמהות התחרות בין כללי 

החולים. ידוע מהספרות העולמית שתחרות זו קשורה לעתים -בתי
קרובות להתפתחות שירותי אשפוז "כדאיים", כגון שירותי רפואה 

החולים. נייר עמדה אחר של המרכז -פרטיים מסוגים שונים בתוך בית
ליות של שירותי רפואה פרטיים עסק בנושא ההשפעות השלי  1996משנת 

חולים -חולים ציבוריים. מסתבר שהתנהגות שיווקית של בתי-בתוך בתי
ציבוריים, שהנהיגו שירות רפואי פרטי ממוסד, הביאה לפיתוח שירותים 

ידי כך -כדאיים ולאו דוקא השירותים החשובים לבריאות הציבור, ועל
ד את התפתחות הרובד גדלה ההוצאה הלאומית לבריאות. נייר זה גם תיע

חולים שהנהיגו שירותים אלו, -של שירותי רפואה לעשירים בתוך בתי
 חולים ציבוריים בירושלים. -בעיקר בתי
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 ז. דיון ציבורי על שינויים עקרוניים בחקיקה הקשורה
 לשירותי בריאות    

שינויים עקרוניים בחקיקה הקשורה לשירותי בריאות יידונו בגופים 
דו לכך, בהשתתפות גופים מרכזיים במערכת הבריאות ציבוריים שנוע

בתהליך חקיקה רגיל. לא יבוצעו יותר שינויי חקיקה עקרוניים 
ומהותיים באמצעות חוק ההסדרים המלווה את חוק התקציב מדי שנה. 
בשנים האחרונות הפך חוק ההסדרים, המלווה את חוק התקציב 

רוניים בחקיקה השנתי, למעין אמצעי חקיקה המביא לשינויים עק
קיימת אפילו היא יסודית ובסיסית כדוגמת חוק ביטוח בריאות 
ממלכתי. כתוצאה מכך מתבצעת חקיקה בלא דיון ציבורי נאות ובלא 

 שיתוף נציגויות של גופים מרכזיים במערכת הבריאות.

צעדים עקרוניים של הממשלה לקביעת מדיניות בריאות כולל שינויים 
בשינויים מהותיים בשירותי בריאות,  מוצעים בחקיקה הקשורים

אמורים להיות נדונים מהיבטיהם השונים בגופים כדוגמת מועצת 
הבריאות. תכניות חקיקה, שנשלפו ללא בדיקה ממצה ובלא שהובררה 
משמעותם להוצאה הלאומית לבריאות ולחלוקה צודקת של משאבי 

ות מערכת הבריאות בין התושבים במדינה, מובאות בדרך זו להחלט
, לדוגמא, הוצע  להכיר 1998הממשלה. בהצעת חוק ההסדרים של שנת 

ידי כך -חולים למטרת רווח ולהגמיש את הגדרת סל הבריאות על-בקופות
שלכל קופה תהיה סמכות לשנותו )הצעה זו לא התקבלה(. דוגמא נוספת 

, למרות 1997היא ביטולו של המס המקביל בחוק ההסדרים של שנת 
 . 1974ב במימון מערכת הבריאות מאז שנת שהיה מרכיב חשו

היעדר דיון ציבורי והיעדר דיווח לציבור על משמעות החלטות בולטים 
ידי משרדי האוצר והבריאות. -גם בשינויי מדיניות הנקבעים במשותף על

החולים הכלליים, שבמסגרתה -ההחלטה להוסיף אלפי מיטות לבתי
חולים כלליים, כמעט -תימיטות לב 300 - 1998 -הוספו בשנה שעברה 

כולם ממשלתיים, הינו דוגמא בולטת ביותר. המדובר בהוצאה גדולה 
במיוחד, המשפיעה על כלל תקציב שירותי הבריאות הציבוריים, 

החולים, ונציגי צרכני -שבקבלתה לא שותפו מומחים, נציגי קופות
 בריאות.

 

 ידי מעסיקיהם-ח. ביטוח בריאות חובה של עובדים זרים על



                                                                              191                                                                 שירותי הבריאות                                          

 

וטל חובה חוקית על כל מעסיק של עובד זר, בין אם הוא חוקי ובין אם ת
הוא מועסק בדרך לא חוקית, לשלם בעד עובדיו הזרים ביטוח בריאות 
משפחתי שיכסה גם את בני משפחת העובד הזר. כיום, עובדים זרים לא 
חוקיים אינם מכוסים בביטוח בריאות. בלא להתייחס לאומדנים 

, ברור שבעת מחלה או תאונה מטופלים עובדים השונים בדבר מספרם
חולים כלליים. -ידי מערכת הבריאות, למשל בחדרי מיון של בתי-אלו על

לפיכך, עובדים אלה נופלים למעמסה על מערכת הבריאות הציבורית 
 בלא שיש לכך כיסוי תקציבי.

תנאי המגורים והעבודה שלהם, כולל מגורים צפופים ועזובה, וחשיפה 
יעה גבוהה יחסית, הופכים את העובדים הזרים לקבוצת סיכון לרמת פש

לתחלואה ולתאונות. עובדים זרים חוקיים מכוסים כיום בביטוח בריאות 
חלקי בלבד, שבדרך כלל איננו מכסה תאונות או שירותי אם וילד 
וחיסונים של בני משפחת העובד הזר. ההמלצה היא לחייב בחוק את 

ם לשלם בעדם ביטוח בריאות מלא או מעסיקיהם של העובדים הזרי
לשאת באחריות מלאה לפיצוי שירותי הבריאות במידה שהעובד נזקק 
להם. חובה זו תשקף בעלויות העבודה של מעסיקים אלו גם את עלותם 

 האמיתית של העובדים הזרים לכלכלה הלאומית.
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 *טיפול ואשפוז סיעודי

 רקע

הטיפול הסיעודי מעסיק משפחות רבות בישראל, ואף על פי כן אינו זוכה 
לדיון ציבורי נרחב, כראוי לעניין מרכזי זה ברווחת האוכלוסייה. הנושא 
נמצא בעיקרו במרחב של מדיניות בריאות, אך בשל זיקתו לתחומים 

להקצות לו דיון מיוחד. רבים נוספים ובשל חומרת בעיותיו מצאנו לנכון 
מפעם לפעם מופיעים בתקשורת סיפורים אישיים, הממחישים את כובד 

החולים. -ידי קופת-הבעיה כאשר מתברר שאשפוז סיעודי אינו מכוסה על
החולים המשפחה נאלצת לשלם אלפי -למרות שנים של תשלום לקופת

ם ש"ח לחודש למוסד הסיעודי. סיפורים אישיים על מאושפזים, שמצב
הוגדר סיעודי ולא אקוטי, מדגימים את הבעיות של תחום ביטוח האשפוז 
הסיעודי שנשארו ללא פתרון לאחר הפעלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 
הבעיות נוגעות למימון האשפוז  ולארגון הטיפול הסיעודי, כולל תיאום 
בין הגורמים השונים שיש להם אחריות בתחום זה והבטחת רציפות 

רט. למרבה הצער,  סיפורים אישיים על קשישים ומשפחות הטיפול בפ
שנתקלו בבעיה אינם שוליים ויוצאי דופן, אלא מצב בעייתי העלול לאפיין 

 אלפי קשישים.
ההמלצות המפורטות לעיל מבוססות על ניתוח המצב בתחום 

כך. תחילה יתואר היקף -הגריאטרי, כפי שמוצג בסעיפים הבאים אחר
ללת האשפוז הסיעודי בסל החובה במסגרת חוק הבעיה הנובע מאי הכ

ביטוח הבריאות. בהמשך לכך מוצגות התפיסות הערכיות והארגוניות, 
החיוניות לגיבוש מדיניות. כאן מועלות מספר סוגיות: הסוגיה הראשונה 

האם המדיניות  -עוסקת בצורת ההתייחסות להוצאה הלאומית לבריאות 
או רק לרמת ההוצאה הציבורית. צריכה לדאוג לרמת ההוצאה הלאומית 

סוגיה שנייה היא סוגיית המימון, והיא עוסקת במיוחד בשאלה, האם 
המימון לאשפוז סיעודי צריך להיות נפרד מהמימון לביטוח הבריאות 

                                                 
המסמך משקף את הדיונים ואת המלצה המגובשת של הצוות בראשותו של יעקב  *

ידי דוד חיניץ, -מנצ'ל, שעסק בטיפול ובאשפוז הסיעודי במרכז. המסמך הסופי הוכן על
 ידי רחל קיי.-בשיתוף עם יעקב מנצ'ל. הוא מתבסס גם על עבודה שהוגשה לצוות על
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הכללי. הסוגיה השלישית עוסקת בזיהוי הגורם המוסדי המועדף לצורך 
חום התיאום ניהול הביטוח הסיעודי, בהתחשב באתגרים הקיימים בת

וההמשכיות של שירותי הבריאות. חלק מהדיון בסוגיות אלה ניזון 
 מהניסיון במספר מדינות אחרות. 

 המלצות למדיניות

 צוות המרכז מצביע על שלוש המלצות עקרוניות המהוות גם הנחות יסוד:

( ביטוח סיעודי חובה: יש להעדיף הסדר של ביטוח סיעודי חובה על 1)
הדבר תואם את  ה לשוק הביטוחים הפרטיים.פני השארת תחום ז

הגישה שביסוד חוק ביטוח הבריאות הממלכתי וכן מאפשר כיסוי 
לאוכלוסייה רחבה יותר  בהוצאה כוללת  נמוכה יותר.  דעת הצוות 
היא, שקובעי המדיניות צריכים להתמודד עם רמת ההוצאה הלאומית 

 לבריאות. לבריאות ולא לתת דעתם רק להגבלת ההוצאה הציבורית
( איחוד הטיפול: יש לשקול  הפקדת האחריות למתן הטיפול הסיעודי 2)

על מנת  החולים,-במסגרת הביטוח הסיעודי בידי גוף אחד, קופת
לחזק את התיאום וההמשכיות של השירותים, מפני שהפיצול פוגע 

 ברמת השירות. 
סיעודי יש להפריד בין מימון הביטוח לאשפוז וטיפול  ( הפרדת מימון:3)

. המלצה זאת מצד אחד, לבין ביטוח שירותי הרפואה הקורטיביים
נובעת מהחשש, שבמצב ששני סוגי המימון משולבים, יתקשו 
הקליינטים הסיעודיים, בהשוואה לאלו הדורשים טיפול קורטיבי קצר 
טווח, לעמוד על זכויותיהם ולגרום לקופות להתחרות על הצטרפותם 

, ניתן לשקול שילוב המימון במסגרת סל והישארותם כחברים. כאמור
אחד, אם יהיו בידי הממשלה כלים לפקח על כך שהקופות יקצו 

 מספיק משאבים לאשפוז הסיעודי.
 בהנחיית ההמלצות העיקריות הללו מציע הצוות:

יוטל מס סוציאלי נוסף, במסגרת חוק ביטוח הבריאות הממלכתי,  (1)
אחוז מהשכר  1היה בשיעור המס י שייועד לביטוח האשפוז הסיעודי.

עד לתקרת שכר זהה לנהוג בחוק ביטוח בריאות ממלכתי כיום. גבייה 
בהיקף זה תהיה פרוגרסיבית, יישמר בה העיקרון של ביטוח הדדי, 

קשישים סיעודיים  8,500והיא תאפשר כיסוי ההוצאה לאשפוז  
הנוספים על הקשישים הסיעודיים הממומנים כבר היום בהשתתפות 

קשישים(. מספר זה כולל את הקשישים  -7,800הבריאות )כ משרד
המחכים ל"קודים", כאלפיים, ואת הקשישים המממנים את האשפוז 
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הסיעודי באופן פרטי, כתשלום מהכיס או דרך הסדר ביטוח פרטי 
החולים -)כולל הביטוח המשלים הסיעודי שהועבר לפי חוק מקופות

 .במספר -6,000כ –לחברות ביטוח פרטיות( 
מימון כזה של האשפוז הסיעודי יחסוך משאבים. הוא יהיה זול יותר      

 1.5מהביטוח הפרטי, ויכסה נזקקים רבים יותר. מסתבר כי מעל 
מיליון מבוטחים הם בעלי ביטוח משלים הכולל ביטוח סיעודי, אך רק 

שייכים לקבוצה העלולה  -אלף מאלו הם גמלאים, דהיינו  -60ל 50בין 
רותי ביטוח הסיעוד. בהנחה שהפרמיה החודשית לביטוח להזדקק לשי

ש"ח לחודש בממוצע, משמע, שסך  45המשלים הסיעודי הינה 
מיליון ש"ח, המכסה רק  -700המשאבים הזמינים לצורך זה הוא כ

חלק קטן מהנזקקים. אימוץ ההמלצה של ביטוח חובה לאשפוז 
ה את כל מיליארד ש"ח ויכס -1.4אחוז יניב כ 1סיעודי ברמה של 

האוכלוסייה הנזקקת לאשפוז סיעודי. הכיסוי יכלול גם  חלק 
משמעותי של שעות טיפול של מטפלים בבתיהם של קשישים,  

 שבמידה מסוימת ניתן לראות כאשפוז סיעודי ביתי. 
 -700שיניב כ אחוז, 0.5ניתן גם לשקול אפשרות של מס קטן יותר, של ( 2)

אשפוז סיעודי )ולא ההוצאות על מיליון ש"ח ויכסה את הצרכים רק ל
שעות טיפול בבית(. הדבר יפחית אולי את ההתנגדות להטלת מסים 
נוספים. כמו כן יש להדגיש, שמדובר בתוספת למס הבריאות, ולא 
במסים חדשים. אפשרות אחרת היא לאפשר שוב לקופות להציע 
ביטוח סיעודי במסגרת הביטוח המשלים. אך, אם ההצטרפות לביטוח 

ים סיעודי תהיה רשות, אזי הכיסוי לא יהיה אוניברסלי ויש משל
להניח ששוב ייקלעו  משפחות רבות למצב של נטל כספי כבד מנשוא. 
אם הביטוח המשלים יהיה חובה, כי אז הוא לא יהיה שונה מתוספת 

 מס.
ברמה עקרונית, יש לצפות מהמנהיגות לתמוך ברעיון של ביטוח ( 3)

ר לאספקט של צדק חברתי וסולידריות, מעב אשפוז סיעודי חובה.
ההצעה מהווה שימוש יעיל וצודק יותר במשאבי המדינה לעומת 
המצב הקיים, שבו אנשים משלמים פרמיות גבוהות לביטוח סיעוד 
פרטי ורוב הנזקקים נשאר ללא כיסוי. לפי ההצעה הנדונה, הציבור 

מבחינת  ישלם, בסך הכל, פחות )או מעט יותר( ויקבל שיפור משמעותי
 ידי חוק ביטוח הבריאות. -הכיסוי הניתן על
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לגבי ההמלצה העקרונית של איחוד הטיפול: יש לשקול הטלת  (4)
הדבר ישחרר את  החולים.-האחריות לאשפוז הסיעודי על  קופות

משרד הבריאות מהעיסוק בארגון הטיפול הסיעודי לחלק מהנזקקים, 
מדיניות, תכנון, פיקוח  יאפשר לו לממש את תפקידיו  בתחומי קביעת

והערכה ויפחית את ניגודי האינטרסים שיש למשרד כגוף  מפקח וגם 
נותן שירותים.  ראוי להזכיר כי אשפוז סיעודי כבר מופיע בתוספת 
השלישית של חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכוונת המחוקק היתה 

החולים. יש -לכתחילה להעביר אחריות זו ממשרד הבריאות לקופות
ון בכך שהקופות יוכלו לתאם את הטיפול הסיעודי עם הטיפול יתר

אקוטי, וידאגו להמשכיות הטיפול.  יחד עם זאת, יש להכיר בניסיון 
של משרד הבריאות בארגון האשפוז הסיעודי עבור הנזקקים, ובניסיון 
של המוסד לביטוח הלאומי בארגון הטיפול הסיעודי הביתי. ייתכן 

,  יש, בשלב הראשון, לבסס את הרחבת שמבחינת אספקת השירותים
הביטוח הסיעודי על המערך הקיים ולדחות למועד מאוחר יותר את 

החולים. יש שני קריטריונים חשובים -העברת האחריות לקופות
 בהתמודדות עם הסוגיה הזאת:  

)א( שילוב ואיחוד  רצף השירותים שהאוכלוסייה התלויה זקוקה לו:      
טית למצב של תלות הינו הדרגתי, ויש  המעבר בין מחלה אקו

אוכלוסייה הנזקקת לעיתים קרובות לשירותי רפואה וטיפול בתלות 
בו זמנית. תיאום ורצף בין השירותים השונים מקל על החולים והוא 
עשוי להבטיח את קבלת השירות המתאים ברמה המתאימה למצבם 

נת החולים אחראיות במדי-המשתנה במהלך הזמן. מאחר שקופות
ישראל על הטיפול בחולי, יש להן יתרון מובהק על פי קריטריון זה. 
הטלת האחריות לטיפול הסיעודי עליהן יכולה להבטיח שתהיה כתובת 
אחת לתיאום ומימון השירותים הרפואיים והטיפול בתלות. מצד שני, 
ניתן לחשוב על המשך המצב הקיים, של חלוקת האחריות בין 

רד הבריאות והביטוח הלאומי ולהקים הגורמים השונים כמו מש
 מנגנונים משופרים לצורך תיאום הטיפול. 

)ב( מתן עדיפות לטיפול בקהילה: כלל זה מהווה כמעט אקסיומה      
בארצות המערב. בכל מדינות אירופה שנסקרו, וכן בארה"ב וקנדה, 
אין עוררין על כך שעדיף לטפל בקשיש התלוי בסביבתו הטבעית 

מבחינת איכות חיים והן מבחינה כלכלית. בישראל ישנם  בקהילה,  הן
שירותים רבים, כמו מרכזי יום, המושתתים במידה רבה על ההכרה 
בחשיבות הישארותו של הקשיש בקהילה. אך במערך הביטוח 
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הסיעודי ישנם היבטים שאינם תורמים להשגת יעד זה. לחברות ביטוח 
ה לקבוע את מסגרת מסחריות, למשל, אין בדרך כלל שום מוטיבצי

הטיפול, היות שהן משלמות שיפוי או פיצוי בהתאם לחוזה הביטוח. 
מבטחים מסחריים יכולים כעיקרון, ולפי הניסיון בארה"ב, לעסוק 

( במגמה לייעל את הטיפול, לשפר את Managed Careבטיפול מנוהל )
איכותו,  ולרסן הוצאות, אך נראה  שחברות ביטוח בישראל טרם גילו 

ייה להתנהל כך. כמו כן, המודל שבו הביטוח הלאומי נותן קיצבה נט
-סיעודית איננו מעודד מתן טיפול במסגרת זו או אחרת. קופות

החולים, המנהלות את הטיפול הניתן למבוטחיהן, מסוגלות לדאוג, 
באופן ישיר, למתן עדיפות לשירות בקהילה ואף עושות זאת כבר 

 היום. 
 

ליץ להנהיג ביטוח חובה לאשפוז סיעודי במסגרת צוות המרכז ממלסיכום  
חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולשאוף להפקדת האחריות לניהול הביטוח 

החולים. בבסיס ההמלצה הרצון להקטין את הוצאה -בידי קופות
הלאומית לבריאות, והרצון לבטח את כלל האוכלוסייה נגד הסיכונים 

ה יכול להיות הראשון במגמה הפיננסיים הכרוכים באשפוז סיעודי, צעד ז
להעביר את האחריות הכוללת לשירותי הסיעוד לידי הקופות, דבר 
התואם את הגישה הבסיסית של חוק ביטוח בריאות ממלכתי. עד פתרון 
הבעיה יש לדאוג להקצבה נוספת במסגרת תקציב המדינה להקטנת תור 

 ההמתנה לאשפוז סיעודי.
 

דן חוק ביטוח הבריאות מעמדם של השירותים הסיעודיים בעי
 ממלכתי: הגדרה ותיאור של היקף הבעיה

הושתת על תפיסה של שירותי בריאות  1994חוק ביטוח בריאות ממלכתי 
-מקיפים וגם משולבים. במצב ששרר לפני החוק תחומים שונים ניתנו על

החולים, למשל, התמקדו בעיקר ברפואה -ידי גורמים שונים )קופות
פוז, כאשר הממשלה, ובעיקר משרד הבריאות, האקוטית בקהילה ובאש

לקח אחריות על מימון ואספקת שירותים בתחומי הגריאטריה 
והפסיכיאטרייה(. לעומת זאת, התפיסה הכללית של  החוק היתה שייקבע 

בנוסף לשירותים שניתנו  –החולים שיקיף -סל שירותים אחיד לכל קופות
גם את  –( 1.1.94)החולים הכללית בתאריך הקובע  -ידי קופת-על

 השירותים בתחום הגריאטריה ובריאות הנפש. 
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לא יושם השילוב  -1.1.95מאז החלת חוק ביטוח הבריאות הממלכתי ב
החולים -המיוחל של הגריאטריה ושל בריאות הנפש בסל הבסיסי שקופות

מספקות לפי החוק. תחום בריאות הנפש, שאף נידון בנייר אחר של 
ולב בסל הבסיסי, ואפילו נקבעו מספר מועדים המרכז, תוכנן להיות מש

להחלת השילוב, אך הדבר עדיין לא יצא לפועל. גם תחום האשפוז 
הסיעודי לא שולב עד כה בסל החובה. הבעיה המרכזית בתחום זה היא 
כיסוי ההוצאות  לטיפול ממושך ולפעמים ללא הגבלת זמן. תחום זה 

מטיפול נפשי(, שקשה  נחשב לכן כסיכון "קטסטרופלי" )אפילו יותר
לבטחו לכלל האוכלוסייה. לאור המשבר הכספי, שבלאו הכי פוקד את 

החולים, לא ניתן לחשוב ברצינות על הכללת השירותים -משק קופות
הסיעודיים בסל הבסיסי במסגרת חוק ביטוח הבריאות הממלכתי. מכל 

יישום סעיף זה בחוק ביטוח הבריאות הממלכתי  השאיר מצב -מקום אי
 בעייתי לעומת בשורת החוק לגבי כיסוי לביטוח סיעודי לכל האוכלוסייה. 

בבואנו לכמת את היקף הצרכים ראוי להציג את מספרי הקשישים 
הסיעודיים המאושפז בכל סוגי המוסדות ובוריאציות השונות של הרכב 
המימון. הבאנו בחשבון גם את מספר הממתינים לאשפוז, שאושרה 

 -16,000ון. מדובר באוכלוסייה כוללת של כעבורם השתתפות במימ
חולים סיעודיים  7,800אושפזו  1998קשישים סיעודיים: בשנת 

 -720בהשתתפות משרד הבריאות. ההוצאה של המשרד לצורך זה כ
כלומר  -מיליון ש"ח. כאלפיים חולים סיעודיים נוספים רשומים בהמתנה 

אות למימון אשפוז חיכו ל"קודים", שהם להתחייבות  של משרד הברי -
חולים סיעודיים מאושפזים באופן פרטי  -4,000במיטה סיעודית. כ

ש"ח  14,000עד  7,000במוסדות שונים ברשיון משרד הבריאות בעלות של 
לחודש לאדם. קשישים סיעודיים מאושפזים גם במוסדות ללא רשיון 

פי ש"ח לחולה סיעודי. ל 4,000-2,500משרד הביאות ובהם עלות האשפוז 
קשישים. החולים הסיעודיים  -2,000הערכת משרד הבריאות מדובר בכ

ומשפחותיהם, כולל אלו שאינם מקבלים השתתפות כלשהי ממשרד 
 מיליון ש"ח על אשפוז סיעודי.  -600הבריאות, מוציאים כ

במסגרת חוק ביטוח סיעוד מטופלים בביתם במימון ממשלתי )ביטוח 
מיליארד שקל )ביטוח לאומי,  -1.15איש בעלות של כ -80,000לאומי( כ

תקציב תפעולי(. בהשלמה לכך המשפחות מממנות במישרין שעות טיפול 
ידי הביטוח הלאומי, או עבור -נוספות, כהשלמה לשעות  הניתנות על

מלוא השירות במצבים שהמשפחה אינה זכאית כלל לתמיכה במסגרת 
הזה. ידוע אין מידע מבוסס על היקף ההוצאה  –חוק ביטוח סיעוד 
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שעות  24שמשפחות רבות נעזרות בעובדים זרים, לפעמים בהיקף של 
ש"ח לחודש. חלק מההוצאות הפרטיות של  -3,000ביום, ובעלות של כ
ידי ביטוחי סיעוד שניתנו במסגרת הביטוח -על 1.1.99המשפחות כוסה עד 
 –ידי ביטוחים פרטיים. ממועד זה -החולים או על-המשלים של קופות

החוק אוסר על הקופות לכלול את הביטוח הסיעודי בתוך  – 1.1.99
השירותים במסגרת הביטוח המשלים ולכן ניתנה בלעדיות לביטוחים 
פרטיים. יש לציין, שביטוח סיעודי פרטי מצומצם יותר, בדרך כלל, 
מבחינת הכיסוי לעומת הביטוחים המשלימים של הקופות שניתנו עד 

יים ניתנים בפרמיות גבוהות יחסית ובתנאי . כמו כן, ביטוחים פרט1.1.99
חיתום המקשים על אנשים עם מחלות קיימות או בעלי סיכון גבוה 
)הנזקקים באמת( להסדיר לעצמם ביטוח סיעודי. סקר של מכון ברוקדייל 

אחוז מהאוכלוסייה היה מבוטח בביטוח  40-, הצביע על כך ש-1997מ 
על הכללת הסיעוד בביטוח משלים כולל ביטוח סיעודי )לפני האיסור 

אחוז היה ביטוח  -4(, ורק לכ1998המשלים, שנכלל בחוק ההסדרים ל 
 סיעודי פרטי. 

אחוזים מהאוכלוסייה היה מבוטח בביטוח  4לאור העובדה שרק 
)ואפילו אם תהיה  1.1.99הסיעודיים של חברות ביטוח מסחריות עד 

וח סיעודי המשכיות כלשהי של הזכויות של אנשים שהיה להם ביט
משלים(, הרי מתן בלעדיות לחברות הביטוח המסחריות עלול להביא לכך 
שאוכלוסייה הולכת וגדלה לא תהיה מבוטחת נגד סיכון זה. צפוי שייווצר 
לחץ להגדלת השתתפות המדינה בכיסוי עלויות הטיפול הסיעודי )רק חלק 
 מהפונים היום למשרד הבריאות בבקשה להשתתפות  במימון האשפוז

 הסיעודי נענה(.
על פי ההתפתחויות הקיימות צפוי שהמימון של שירותי הסיעוד ייפול 
בסופו של דבר על תקציב המדינה. עד אז ייתכן שיימשך מצב לא מניח את 
הדעת מבחינת ארגון השירותים ורצף הטיפול עבור החולים הסיעודיים. 

ת רצונן של מצד אחד, יש לקופות תמריץ להגדיר חולים כסיעודיים, לעומ
המשפחות להשאיר את קרוביהם במחלקות הפנימיות על מנת שלא 
לשאת בנטל של האשפוז הסיעודי. מצד שני, אין לקופות אפשרות תמרון 
בין אשפוז אקוטי וטיפול סיעודי, ולפיכך, ייתכן שהשהייה של חולים 

החולים הכלליים תתארך  הרבה מעבר לשיעורים שאנחנו -קשישים בבתי
חולים אלה תגדל  ועימה תתגבר מצוקת -היום, התפוסה בבתימכירים 

האשפוז הקיימת כבר היום במחלקות הפנימיות. הדבר יכול להביא למצב 
שהוצאות הקופות לאשפוז אקוטי יגדלו. תסריטים אפשריים אלו 
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משקפים היעדר מדיניות מקיפה לקשישים המשלבת את הרמות השונות 
 שירותים.)ראשוני, שניוני, סיעודי( של ה

 –הערכתנו היא, שההוצאה הכוללת של הממשלה ושל  המשפחות 
מיליארד ש"ח. כללנו  -3דהיינו, ההוצאה הלאומית לשירותי סיעוד היא כ

מיליון ש"ח(, את  720בכך את  הוצאת הממשלה על אשפוז סיעודי )
מיליון ש"ח(, את הוצאה  600ההוצאה של המשפחות על אשפוז סיעודי )

מיליארד ש"ח(, ואת ההוצאה המשוערת  1.15ביטוח סיעוד )במסגרת חוק 
על טיפול בית נוסף )אם למשל, המשפחות מכפילות את הסכום שנותן 
הביטוח הלאומי עבור טיפול בית(. סכום זה איננו נותן מענה מספק 
לצרכים של אוכלוסיית הקשישים במדינה, שחלקם בכלל האוכלוסייה 

+ מתוכם, הוא גבוה בהשוואה 75חד גילאי אחוז, וקצב גידולם, במיו -10כ
למדינות מערביות. גלי העלייה ממדינות חבר העמים לשעבר אף מאיצים 
את הגידול בחלקם של הקשישים באוכלוסיית ישראל  ובצרכים לאשפוז 
סיעודי. המצב הקיים מותיר  קשישים רבים ללא הסדר של ביטוח סיעודי 

יוחד במעמד הבינוני,  לנטל מספיק וחושף אותם ואת משפחותיהם, במ
כספי כבד שלא בהתאם לתפיסה הבסיסית של חוק ביטוח בריאות 

 ממלכתי.

 הפתרון המוצע: תפיסות ערכיות וארגוניות

ברור שאין פתרון אחד אופטימלי לשיפור המצב שתואר לעיל. הדעות 
חלוקות לגבי האמצעים הנכונים להתמודד עם הבעיות של הביטוח 

שונות בעולם אימצו פתרונות שונים.  בבסיס חילוקי  הסיעודי. מדינות
הדעות האלו הנחות ערכיות, ואף אידיאולוגיות, והעדפות חברתיות אשר 

 מן הראוי להבהיר אותן במסגרת הצגת חלופות למדיניות והשוואתן.

 )א( הוצאה לאומית לבריאות לעומת הוצאה ציבורית
ו ההוצאה הציבורית, יש להבהיר האם מה שחשוב לקובעי מדיניות הינ

דהיינו, גודלו של סעיף הבריאות בתקציב המדינה, או ההוצאה הלאומית 
לבריאות. גישה אחת, ונראה שמשרד האוצר דוגל בה בשנים האחרונות, 

ידי העברת -תומכת בהגבלת ההוצאה הציבורית ככל האפשר, בין היתר על
גי האוצר  האחריות למימון שירותי בריאות לידי הציבור. נראה שנצי

חוששים מהרחבת זכאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי היות 
שהדבר יביא להגברת הביקוש והצריכה של שירותי הבריאות ללא גבול. 
לפי גישה זאת, הוצאות של הציבור מכיסו אינן מגדילות את הגירעון 

 בתקציב המדינה והן מוגבלות ליכולת ולרצון של הפרטים בחברה.
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אחרת גורסת, שהוצאות פרטיות על שירותי בריאות אולם, גישה 
נתונות לכשלי שוק ההופכים אותן לבזבזניות במידה ניכרת. כשלי השוק 
בתחום זה נובעים, במידה רבה, מכך שלצרכנים חסר מידע מספיק לגבי 
המצרך, במקרה זה ביטוח הבריאות, שהם רוכשים. ייתכן מצב, שבעלי 

סות שערכן למבוטחים מוטל בספק. אם אמצעים ירכשו במחיר גבוה פולי
חברות הביטוח מציעות פוליסות כפופות לחיתום, אזי מי שבאמת זקוק 

אינו מצליח לבטח עצמו ומי שרוכש  –החולים והקשישים  –לביטוח 
ביטוח אינו מנצל אותו. תופעות אלו מוכרות בספרות העוסקת בביטוחים 

 הברית.  -בארצות  Medicare-משלימים ל
ה היא, שייתכן מצב שצמצום הזכאות במסגרת ביטוחים המסקנ

ציבוריים מביא להוצאות מיותרות על ביטוח במגזר הפרטי, כאשר 
אנשים הנזקקים באמת לביטוח, למשל בתחום הסיעוד,  אינם יכולים 

להשיג אותו.  אילו המשאבים המופנים לביטוחים פרטיים ומשלימים  
יברסלי,  היה ניתן לתת הושקעו בהרחבת הביטוח הממלכתי האונ

באמצעותם כיסוי לאוכלוסייה  רחבה יותר מבלי להגדיל את ההוצאה 
ידי מסים, -הלאומית לבריאות. אמנם ההוצאה הציבורית, הממומנת על

היתה מתרחבת, אבל בתמורה לכך אנשים רבים יותר היו זוכים לכיסוי 
 ביטוחי. 

נו להסתכל, אפוא, בבואנו להכריע בסוגיית רוחב הכיסוי הציבורי עלי
הן על ההוצאה הלאומית והן על ההוצאה הציבורית, ולנסות למצוא את 
התמהיל הטוב ביותר בהתחשב בתועלת במונחים של מתן מענה הולם 
לצרכים בתחום האשפוז הסיעודי. ראייה כזאת מובילה למסקנה, שיש 
להרחיב את ההוצאה הציבורית, הן בכדי להרחיב את הכיסוי הניתן 

 לוסייה והן להגביל את ההוצאה הלאומית לבריאות.לאוכ

 )ב( רפואה כללית וטיפול סיעודי: שילוב מול הפרדה במימון
-אשפוז סיעודי, בשונה מטיפול רפואי במצבים אקוטיים הניתן בבתי

חולים כלליים ובמרפאות בקהילה, אינו כלול היום בסל השירותים של 
אינם מוגדרים כטיפול בתלות החולים. כלומר, כל סוגי הטיפול, ש-קופת

כלולים בסל. לכאן מתקשרת הסוגיה של חלוקת האחריות לתחומים אלו 
והצורך בתיאום בין השירותים הניתנים. הנושא עולה הן בהקשר למימון 
השירותים והן בהקשר לאספקתם. על אף ששני אספקטים אלו שלובים 

 נתמקד באספקט המימון.
תי היתה לשלב את האחריות המגמה בחוק ביטוח בריאות ממלכ

ידי -למימון שירותי הסיעוד )לכל הפחות שירותים גריאטריים שניתנו על
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-הממשלה לפני החלת החוק( עם מימון הרפואה הקורטיבית הניתנת על
החולים. כפי שכבר צוין, שילוב זה טרם נעשה. סיבה חלקית -ידי קופות

משך של גירעון, לכך היא, שמאז החלת החוק נמצאות הקופות  במצב מת
והרעיון להעמיס על הקופות גם את התחום כבד המשקל של הסיעוד אינו 
נראה מבטיח במיוחד. אך, גם ללא גירעון בקופות, היו סיבות לחשוב 

לאומי מראה, -היטב לפני איחוד המימון לשירותים אלו. הניסיון הבין
ים מזה שבדרך כלל יש הפרדה בין שני זרמי המימון. בהולנד, למשל, קי

שנים רבות ביטוח ציבורי למצבים המוגדרים "קטסטרופליים", כולל 
בראש ובראשונה הצורך בטיפול סיעודי מתמשך. בתחילת שנות התשעים, 
במסגרת ניסיון לבצע רפורמה כוללת במערכת הבריאות של הולנד, 
אוחדה התכנית הקטסטרופלית עם הביטוח הרפואי הכללי במסגרת סל 

החולים שם. לאחר תקופה -ידי קופות-להינתן על השירותים האמור
קצרה, שוב הופרד הביטוח הקטסטרופלי מהביטוח הרפואי הכללי. 
מנתבי מדיניות הבריאות בהולנד הגיעו למסקנה שבמצב של תחרות, 

החולים, ציבור הנזקקים לטיפול סיעודי -אפילו מבוקרת, בין קופות
ביטוח הבריאות. הדבר   ממושך  לא יידע להתמודד בצורה איתנה בשוק

ידי הקופות. כיום, -עלול היה להביא לדחיית חולים כרוניים וסיעודיים על
-הביטוח הקטסטרופלי נשאר ביטוח חובה לכל האוכלוסייה והוא ניתן על

 חולים אחת בכל אזור בהולנד.-ידי קופת
, אינו מאחד את -1995גם בגרמניה, ביטוח סיעודי חובה שהונהג ב 

ידי מס -נית זאת עם הביטוח הרפואי הרגיל,  אלא ממומן עלהמימון לתכ
מיוחד לצד המסים המיועדים לביטוח הרפואי. בשונה מהולנד, הביטוח 

החולים שגם עוסקות במתן -ידי קופות-הסיעודי בגרמניה מסופק על
טיפול רפואי אקוטי. במדינות כמו אנגליה, שבדיה ודנמרק,  בהן מימון 

בעיקר דרך מסים כלליים והקצבות ממשלתיות שירותי הבריאות נעשה 
ישירות, יש חלוקת עבודה באחריות למימון ואספקת השירותים בין 
רמות שונות של השלטון. בדרך כלל גופים אזוריים הם האחראים על 
שירותי הרפואה ורשויות מקומיות מממנות ומספקות שירותי אשפוז 

 סיעודי וטיפול בקהילה.  
ות הטיפול, ייתכן שיש יתרונות וחסרונות באשר לתיאום והמשכי

למבנים החלופיים  במדינות השונות, אך מסתבר שבכל המקומות הגיעו 
שיש להפריד את מימון שירותי הסיעוד ממימון שירותי למסקנה 

לא נמצא הסדר באף לא אחת מן הארצות, כמו זה  הרפואה האקוטיים. 
החולים -על קופותשנקבע בחוק ביטוח הבריאות הממלכתי בישראל, ש
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לספק סל שירותים הכולל בתוכו גם שירותי סיעוד וגם טיפול רפואי 
אקוטי, כאשר המימון לשני סוגי השירותים משולב. הסיבה העיקרית 
לכך היא, כאמור, הדאגה שיינתן יתרון לרפואה האקוטית על חשבון 

בת לאומי,  מחיי-הטיפול הסיעודי.  הסקת מסקנות על בסיס הניסיון הבין
גם להביא בחשבון את המצב הגירעוני של הקופות כיום. על מנת לוודא 
שהביטוח הסיעודי ישמש למטרתו המוצהרת, רצוי שהתכנית לביטוח 
הטיפול הסיעודי תישאר נפרדת מהביטוח הרפואי הכללי, וזאת על מנת 
להבטיח שהתחום הסיעודי יזכה למספיק משאבים. מצד שני, במידה 

ידי משרד הבריאות, שאין נטייה -של דרך פיקוח עלוניתן להבטיח, למ
מצד הקופות שלא להקדיש את הסכומים הנוספים לאשפוז סיעודי 
במידה מספקת, ניתן יהיה לשקול את שילוב הביטוח הסיעודי  עם 
טיפולים אקוטיים בסל שירותים אחיד. דבר זה מגביר את היעילות, 

מתאימה של משאבים  (Substitutionבהנחה שיאפשר לקופות התמרה )
 בין התחומים השונים שבאחריותם. 

 )ג( ניהול הביטוח וארגון אספקת השירותים: מי צריך להיות אחראי?
במצב הנוכחי בישראל, מספר גורמים עוסקים בארגון ובמתן הטיפול 
הסיעודי. משרד הבריאות מספק שירותי אשפוז סיעודי הכוללים הערכת 

-דות אשפוז, ומימון השירותים. קופותהנזקקות, שיבוץ החולים במוס
החולים נותנות שירותי אשפוז לחולים סיעודיים מורכבים במחלקות 

חולים, וכמו כן -גריאטריות ולחולים אקוטיים במחלקות פנימיות בבתי
גם לחולים סיעודיים הגרים בקהילה.  משרד הרווחה נותן שירותים 

גרים הקהילה ומשתתף סוציאליים ומארגן הסדרי דיור מוגן לקשישים ה
במימון מיטות לתשושים ולמיעוטי יכולת. הביטוח הלאומי, במסגרת חוק 

 ביטוח סיעוד, נותן, כפי שתואר לעיל, כיסוי לטיפול סיעודי בבית. 
חולים כלליים על -קשישים תלויים נשארים לעיתים קרובות בבתי

ד החולים בהמתנה ל"קודים" עבור אשפוז סעודי ממשר-חשבון קופות
הבריאות ו/או בעקבות תהליך זכאותם לעזרה סיעודית מטעם הביטוח 

החולים -הלאומי. כשליש מהמאושפזים במחלקות פנימיות בבתי
הכלליים הם קשישים. חלק מהם "נתקע" במחלקות במיטות המיועדות 
למקרים אקוטיים  גם לאחר שחל שינוי במצב, כפי שצוין בדו"ח מבקר 

הזדקקותם לטיפול או עזרה של המוסדות, : "בעת 1998המדינה לשנת 
ניצבים הזקנים ובני משפחותיהם מול קשת רחבה של רשויות: משרד 

-הבריאות, משרד העבודה והרווחה, המוסד לביטוח לאומי, קופות
החולים, רשויות מקומיות, חברות ומוסדות פרטיים וציבוריים. כך יש 



 חברתית-תכנית לצמיחה כלכלית                                                                                  204

 

חר הכתובת שהם מתרוצצים בין המשרדים והארגונים בחיפושם א
 המתאימה". 

מצב זה, של ריבוי גורמים העוסק בטיפול הממושך והסיעודי, מביא 
מטבע הדברים לבעיות תיאום והמשכיות. מתפתחים אינטרסים מוסדיים 
וארגוניים שלא תמיד עומדים בקנה אחד עם טובת הנזקקים.  חוק ביטוח 

וללת החולים את הגורם שצריך לקחת אחריות כ-בריאות ראה בקופות
ידי כך להפחית את הבעיות הנובעות מחלוקה לא -לטיפול הסיעודי ועל

ברורה ובעייתית של תחומי האחריות של כל הגורמים הפועלים כיום 
 בתחום. 

לכל הצעה בתחום הביטוח הסיעודי יש השלכות מבניות שיגעו 
לאינטרסים המוסדיים הקיימים. לכן, חשוב לנסות לגבש מבנה מוסדי 

אפשר את השינוי הדרוש וגם יזכה לשיתוף פעולה מצד וארגוני שי
הנוגעים בדבר. דוגמה לכך היא האפשרות, שצוותי משרד הבריאות 
המתמחים בקביעת הצורך באשפוז סיעודי והערכת הזכאות לשירותים 
מבחינת רמת ההכנסה, יתנו שירות זה לקופות,  במידה שהקופות 

 תישאנה באחריות למימון האשפוז הסיעודי.
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 *אישייםרווחה שירותי    

 מבוא

שירותי הרווחה האישיים הם אחד הנדבכים המרכזיים של השירותים 
הפועלים במדינת הרווחה. שירותים אלה עוסקים במתן מענה לצרכים, 
ובטיפול בבעיות, של יחידים, משפחות, קבוצות וקהילות, שאינם 

בצורה קשה מסוגלים או מתקשים להתמודד עם מצוקות שונות הפוגעות 
 בתפקודם ובאיכות חייהם ומקשות על השתלבותם בחברה.

האוכלוסיות, אשר שירותים אלה עוסקים בצרכים ובבעיות שלהן, 
כוללות, ילדים הנמצאים בסיכון, נערות ונערים במצוקה, נשים מוכות, 
משפחות במצבי משבר, נכים, מפגרים, עולים חדשים הנתונים בקשיי 

 ררים, זקנים, נכים מפגרים ומכורים לסמים.הסתגלות, אסירים משוח
ארגוני השירות השונים הפועלים בזירה זו מספקים מגוון רחב של 
סוגי סיוע: ייעוץ, טיפול, הספקת מידע, תיווך, הדרכה ברמה האישית, 

כספית. כמו כן עוסקים -המשפחתית והקבוצתית, ועזרה חומרית לא
ותים קהילתיים ומוסדיים ארגונים אלה בפיתוח והפעלה של מגוון שיר

כגון, מוסדות, מועדונים ומרכזי יום לקשישים, מעונות ודיור קהילתי 
למפגרים ולנכים, מקלטים לנערות במצוקה ולנשים מוכות, מרכזים 
וצהרונים לילדים, מרכזי שיקום לנכים, תחנות לייעוץ משפחתי ומרכזי 

 גמילה מאלכוהול ומסמים.
זים אפוא בקבוצות אוכלוסייה שהן שירותי הרווחה האישיים מתרכ

החוליות החלשות והפגיעות ביותר בחברה הישראלית. האתגר המרכזי 
הניצב בפני שירותים אלה הוא ליצור קשר בעל משמעות עם האוכלוסיות 
הנזקקות, לספק להן שירותים ההולמים את צורכיהן ולסייע להם 

ות המפורטות להיחלץ ממצבי המצוקה והעוני שהם נתונים בהם. ההמלצ
להלן מיועדות לסייע בעיצוב מערכת שירותי רוחה אישיים המסוגלת 
להתמודד עם אתגרים אלה ולסייע לשיפור במצבן של האוכלוסיות 

 במצוקה בישראל.

                                                 
ז ידי צוות הרווחה של המרכ-התכנית לשירותי הרווחה האישיים גובשה והוכנה על *

בראשותו של יוסף קטן. המסמך הוכן על בסיס כתיבתם המשולבת של חברי הצוות. 
 מנחם מוניקנדם הכין עבודה מקדימה ויוסף קטן גיבש את המסמך הסופי.
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 . עיגון שירותי הרווחה האישיים בתשתית חוקית 1

יש לעגן את שירותי הרווחה האישיים בחוק שייקרא "חוק שירותי 
יים". החוק יקבע בצורה ברורה את חובת המדינה לספק הרווחה האיש

סלי שירותים לאוכלוסיות במצוקה המצויות בטווח העיסוק של שירותי 
הרווחה האישיים )ילדים ובני נוער בסיכון, משפחות במצוקה, זקנים 

 מוגבלים, נכים ומפגרים(.
השירותים הכלולים בסל ימומנו מתקציב המדינה ויסופקו באמצעות 

ממשלתיים. סל -ות הרווחה ברשויות המקומיות וארגונים לאמחלק
ידי -השירותים הקונקרטי שיוצע בכל אחד מתחומי השירות ייקבע על

 ועדות מקצועיות, תוך קבלת משוב מהציבור.
 

ידי הכנסת חוקים -במהלך שנות קיומה של המדינה אושרו על
חה חברתיים רבים המכוונים את דפוסי פעילותם של שירותי הרוו

האישיים ועובדיהם המקצועיים. חוקים אלה מכסים מגוון רחב של 
תחומים כגון: שירותי טיפול ביתי לקשישים מוגבלים, שאינם יכולים 
לבצע פעולות יומיומיות שונות בכוחות עצמם; טיפול בילדים הנמצאים 
בסיכון, סיוע לנשים מוכות, טיפול במפגרים ובנכים, הגנה על דיירים 

נוער הנמצאים על סף הידרדרות. אולם חוקים אלה -יפול בבניבמעונות וט
)פרט לחוק ביטוח סיעוד( הם חוקים הגנתיים, שאמנם מחייבים הענקת 
סיוע לנזקקים )ילדים הנמצאים בסיכון, נשים מוכות ועוד(, אך אינם 
מפרטים את השירותים הקונקרטיים להם תהיינה זכאיות אוכלוסיות 

 אלה ואת מועדי הקצאתם.
שירותים אלה צריכים לכלול בין השאר: סיוע לילדים בסיכון ולבני 
נוער במצוקה, סידור מפגרים ונכים במעונות, הקצאת שירותים 
קהילתיים לנכים ולמפגרים. הענקת סוגים שונים של עזרה אחרת 
לנזקקים )הסעות לטיפולים רפואיים, הקצאת אביזרי ריהוט בסיסיים, 

במכורים לסמים ולאלכוהול, עבודה קהילתית  שיפוץ דיור וכו'(, טיפול
 בשכונות מצוקה ועוד.

החשיבות שבעיגון שירותי הרווחה האישיים בתשתית חוקית נובעת 
 ממספר גורמים מרכזיים:

ראשית, חוקים מהווים ביטוי מודגש להכרת המדינה בצורך להתייחס 
ם לצרכים מיוחדים של קבוצות אוכלוסייה שונות ובמחויבותה לתת לה

 מענה הולם וקבוע.
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שנית, חוקים מספקים ערובה להספקת שירותים חיוניים לפרטים 
נזקקים על בסיס אחיד ושוויוני, ללא קשר למקום מגוריהם 

תרבותית. בהיעדר תשתית הולמת של חוקים, -ולהשתייכותם החברתית
הספקת שירותים אלה מותנית בתנאים שונים ברמה הארצית והמקומית 

ובטח, כגון: זמינות משאבים, תמיכה פוליטית, החלטות שקיומם אינו מ
מינהליות ומקצועיות ולחצים של צרכנים. ההצלחה של הקצאת שירותים 
חיוניים לאוכלוסיות במצוקה ללא שרירות לב מינהלית, בצורה קבועה, 
יציבה והוגנת ולאורך זמן, ובמניעת פערים בין יישובים שונים, מותנית 

 חוקית. אפוא בעיגונם בתשתית
שלישית, קיום חוקים ושקיפותם מסייע למשפחות ולקבוצות במצבי 
מצוקה להכיר בצורכיהם ולחשוף אותם והוא מעניק להם לגיטימציה 
ואף עידוד לפנות לארגוני שירות לשם קבלת סיוע העשוי לשפר את מצבם. 
יתר על כן, קיום חוקים המחייבים הקצאת שירותים מביא לחיזוק 

שירותי רווחה אינה מתת חסד, אלא זכות חברתית ההכרה שקבלת 
בסיסית. קיימות עדויות לא מעטות לכך ששירותי הרווחה העוסקים 
באוכלוסיות כמו ילדים בסיכון ובני נוער במצוקה מגיעים רק לחלק קטן 
מאוכלוסיות אלה. לעומת זאת, שירותי הסיעוד לזקנים המעוגנים 

ה הנזקקת ומספקים להם בתשתית חוקית מגיעים למרב האוכלוסיי
 שירותים התורמים לאיכות חייהם.

משום כך, קיום חוקים המחייבים הקצאת סל שירותים בסיסי 
לאוכלוסיות נזקקות עשוי לסייע לשירותי הרווחה להתמודד עם אחד 
האתגרים העיקריים שהם ניצבים בפניו: יצירת זיקה מחייבת 

לי החברה. סלי ומשמעותית עם אוכלוסיות במצוקה המצויות בשו
השירותים אינם באים להחליף את החוקים הקיימים אלא להוסיף להם 

 נידבך נוסף.

 . שינוי בחלוקת העבודה בין השלטון המרכזי והרשויות2
 המקומיות     

יש לשנות את חלוקת העבודה הקיימת בין הממשלה והרשויות 
מידע  המקומיות. על הממשלה להתרכז בעיצוב מדיניות כוללת, בריכוז

על צרכים חברתיים של קבוצות אוכלוסייה שונות, בקביעת סטנדרטים 
לאומיים מחייבים של ההיקף, הרמה והאיכות של השירותים 
)סטנדרטים אלה ישתקפו בסלי השירותים(, במימון השירותים 
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הכלולים בסל: בעידוד המחקר, בסיוע בהכשרת כוח אדם, בייזום 
ד ליישובים בהם יש ריכוז של פרוייקטים ייחודיים ובסיוע ממוק

מצוקות שונות. על הרשות המקומית להתרכז באספקת השירותים 
הכלולים בסל השירותים )באופן ישיר או באמצעות ארגונים אחרים(, 
באיסוף שיטתי של מידע על צורכי האוכלוסייה המקומית, בייזום 

דוד ופיתוח שירותים נוספים שיענו על צרכים מקומיים ייחודיים, בעי
הפעלה של ארגונים מקומיים )עמותות וארגונים פרטיים עסקיים(. 

 ובהגברת המעורבות של האוכלוסייה המקומית.
 

כיום הרשויות המקומיות הן הגורם העיקרי האחראי להספקת 
שירותי רווחה לאוכלוסייה. מימון שירותים אלה נעשה בחלקו הגדול 

הרווחה של הרשויות,  אחוז מתקציבי 75בידי הממשלה, שאמורה לכסות 
ואילו את החלק הנותר אמורות הרשויות לממן ממקורות עצמיים 
וממענק משרד הפנים. תקציב הרווחה של הרשות המקומית אינו גלובלי, 
אלא כולל חלוקה מפורטת לסעיפים מרכזיים ולסעיפי משנה, הרשות 
חייבת לפעול על פי סעיפי התקציב והיא אינה רשאית להעביר כספים 

סעיף לסעיף. רשות שהוצאותיה חרגו מן התקציב בסעיף כלשהו חייבת מ
 לכסות את החריגה ממקורותיה.

שיטת תקצוב ומעקב זו מעניקה לדרגי הפיקוח והבקרה של הממשלה 
מידה רבה של שליטה על פעילויות הרווחה של הרשויות המקומיות, 
 במיוחד באותם תחומים המתוקצבים בידי המדינה. יחד עם זאת,

הרשויות רשאיות להקצות לנושאי רווחה משאבים כספיים נוספים 
ממקורותיהן העצמיים, בנוסף למכסה המחייבת. ואכן, השתתפות 

אחוז. בשנים האחרונות שיעור החריגה  25הרשויות חרגה מן השיעור של 
 אף גדל והלך.

ההשפעה הרבה של הממשלה נובעת לא רק מתפקידה המרכזי כגורם 
מהיותה אחראית על מימוש החוקים הקובעים את דפוסי מממן, אלא גם 

הפעילות הנדרשים מן הרשויות הרלבנטיות בתחומים מיוחדים כמו הגנת 
ילדים בסיכון, מניעת אלימות במשפחה וכו'. הממשלה גם ממנה את 
העובדים הרשאים לעסוק במימוש החוקים והיא המפקחת על 

ומיות באמצעות הוראות פעולותיהם ומכוונת את פעילות הרשויות המק
התע"ס. נראה אפוא, שבחלוקת העבודה הקיימת, הרשויות המקומיות הן 
האחראיות להספקת מגוון רחב של שירותים לאוכלוסיות נזקקות, אך 
בלי שתהיה להן שליטה על עיצובם של רבים משירותים אלה ועל חלק 
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את, נכבד מן המשאבים הנדרשים לצורך הקצאתם לאוכלוסייה. לעומת ז
הממשלה אחראית להקצאת מרב המשאבים לשירותים אלה, ולקביעת 
רבים מדפוסי הפעולה המקצועיים והמינהליים של מחלקות הרווחה 

 המקומיות, אך בלי שתהיה לה אחריות להספקת השירותים.
עד עתה לא נבדקה באורח שיטתי השפעתה של חלוקת עבודה זו על 

לאוכלוסיות. אך עיון  היקפם ואיכותם של השירותים המסופקים
בנתונים שונים ושיחות עם עובדים בשירותי רווחה במישור הארצי 

 והמקומי מצביעים על מספר מסקנות ראשונות:
מערך היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי מאופיין במידה  .א

רבה של עמימות. מחד גיסא, הממשלה אמנם מצהירה מעת לעת על 
ל הרשויות המקומיות, אך גישה זאת שאיפתה לחזק את עצמאותן ש

מלווה בצעדים קונקרטיים מעטים. מאידך גיסא, הרשויות וגורמים 
קהילתיים נוספים, המנסים לפתח תכניות קהילתיות ייחודיות, 
נתקלים לעתים בקשיים בבקשם לגייס תמיכה ממשלתית שהיא 

 חיונית לצורך מימון תכניות אלה.
ה הממשלתית בתקציבי הרווחה גורמים ממשלתיים טוענים שהתמיכ .ב

המקומיים מבוססת על קריטריונים אחידים, שנועדו להביא להקצאה 
הוגנת של משאבים, אבל נראה שהיקף התמיכה מושפע מגורמים 
נוספים כמו קשרים פוליטיים ומקצועיים בין גורמים מקומיים 
וממשלתיים, לחצים של גורמים מקומיים על הממשלה ודפוסי 

ו במהלך השנים. השפעת גורמים אלה הביאה הקצאה שהתגבש
להיווצרות פערים בסיוע הממשלתי  לתקציבי הרווחה המקומיים 
וכתוצאה מכך גם בהיקף ובאיכות השירותים המוקצים 
לאוכלוסייתם. פערים אלה אף מתרחבים בשל קיום רמות שונות של 
השתתפות מקומית במימון תקציבי הרווחה, הנובע מגורמים שונים, 

ו גישת ראשי היישובים לנושא הרווחה, חוסנה הכלכלי של הרשות כמ
ויכולתה לגייס משאבים, המעמד, ההשפעה וכושר יזמות של מחלקות 

 הרווחה המקומיות וגורמים מקומיים נוספים.
ההסדרים הנוכחיים של חלוקת העבודה בין השלטון המרכזי 

מחלקות  והמקומי עמוסים אפוא בבעיות שונות המשפיעות על תפקוד
הרווחה המקומיות. המלצתנו היא להגדיר בצורה ברורה את חלוקת 
העבודה בין השלטון המרכזי והשלטון המקומי ולהעניק מידה רבה יותר 

 של עצמאות לרשויות מבוססות על מספר הנחות.
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עצמאות מקומית משקפת את התפיסה הקהילתית, הגורסת  .א
מתן מענים שהקהילה המקומית היא המסגרת הראויה ביותר ל

 הולמים לצורכי האזרחים המתגוררים בה.
אוטונומיה מקומית נותנת ביטוי הולם לעובדה, שכבר היום רשויות   .ב

 לא מעטות נושאות בחלק נכבד של נטל הוצאות הרווחה שלהן.
מחלקת הרווחה המקומית, בתוקף מיקומה, ניסיונה וקרבתה   .ג

ם המיוחדים לאוכלוסייה, אמורה להכיר היטב את הצרכים והתנאי
והמגוונים של אוכלוסיית היישוב, ולפיכך היא יכולה לפתח שירותים 

 ולקבוע סדרי עדיפויות ודפוסי פעולה שיהלמו צרכים אלה.
ברבות מן המחלקות המקומיות ובארגונים מקומיים אחרים צמחה   .ד

מנהיגות מקצועית והתפתחו צוותי עובדים מוכשרים ומיומנים 
לקבל על עצמם את האחריות לפיתוח המסוגלים ואף מעונינים 

 שירותים מקומיים בעלי רמה ואיכות הולמים. 
הפחתת תלותן של הרשויות המקומיות בממשלה בנושאי רווחה   .ה

עשויה לעודדן לגלות אחריות רבה יותר ולייעל את השימוש במשאבים 
 העומדים לרשותן.

ף אוטונומיה עשויה להקל על המחלקות המקומיות לפתח קשרי שיתו .ו
פעולה הדוקים עם גורמים קהילתיים אחרים )ארגונים וולונטריים 

-פרטיים, רשתות תמיכה לא-כולל ארגוני צרכנים, ארגונים עסקיים
פורמליות וכו' לרתום את משאביהם הכספיים האנושיים לשם פיתוח 

 תכניות רווחה שונות, ולתאם את פעילויותיהם בקהילה.

 . חילוץ אוכלוסיות במצוקה ממצבן3

שירותי הרווחה ברמה הארצית והמקומית חייבים להקדיש מאמץ 
מיוחד לטיפול באוכלוסיות הנתונות במצוקה כלכלית וחברתית עמוקה 

ידי יישום -ולחילוצן ממצבן. השירותים יכולים לתרום למאמץ זה הן על
כלל ארצי של פרוייקטים חברתיים שהופעלו בשנים האחרונות 

ידי ייזום והפעלה של -ות חיוביות והן עלבמקומות שונים והניבו תוצא
 תכניות חדשות.

 
איתור פרטים ומשפחות במצוקה עמוקה, יצירת קשר משמעותי עימם 
וסיוע להם חייבים להוות אתגר מרכזי של השירותים החברתיים, 
ובכללם שירותי הרווחה האישיים. מדובר בפרטים ובמשפחות 



 

 

 211שירותי רווחה אישיים                                                                                                  
 

הכנסה נמוכה, בריאות  ידי שילוב של מצוקות כמו:-המאופיינות על
לקויה, אבטלה ממושכת, רמת השכלה נמוכה ותנאי דיור לקויים )צפיפות 
דיור, דיור לא תקין ומחסור באביזרים בסיסיים(. פרטים ומשפחות אלה 

 אינם מסוגלים להתמודד עם מצוקותיהם בכוחות עצמם.
כבר היום קיים מאגר של תכניות ופרוייקטים שנועדו לסייע לפרטים 

משפחות במצוקה, שחלק מהם הוכיח את יעילותו. אך למרבה הצער ול
 תכניות אלה מבוצעות בהיקף מוגבל ובמספר קטן של יישובים.

 בין התכניות האלו ניתן להזכיר את:
  "תכנית ארוכת טווח המתמקדת בעיקר בנשים  -תכנית "יחדיו

במשפחות רב בעייתיות ומיועדת לחזק אותן ולהקנות להן כלים 
 דדות עם מצבן.להתמו

 "תכנית המיועדת ללוות משפחות צעירות המצויות  - תכנית "דרור
בסיכון של הידרדרות למצוקה. במגרת תכנית זו מוצעים למשפחות אלה 
סוגים שונים של סיוע כמו: ייעוץ, מתן מידע והדרכה בנושאים שונים, 

 קישור ותיווך עם שירותים שונים ומתן עזרה קונקרטית.
  מרכזים אלו ממוקמים בתוך שכונות  - שכונתייםמרכזי סיוע

במצוקה, ומציעות לאוכלוסייה הנזקקת מגוון רחב של שירותים 
הכוללים: ייעוץ מידע על זכויות ועל דרכי המיצוי, תיווך וקישור עם 

 שירותים אחרים, ועזרה קונקרטית.
  מרכזים המספקים מגוון של שירותי טיפול  -מרכזי סיוע לבני נוער

 ותיווך לבני נוער במצוקה. ייעוץ
 תכניות מיוחדות לחיזוק המסוגלות ההורית של אבות ואימהות - 

במסגרת זו ניתן לציין את תכנית "הקן", תכנית "אוריון" והפעלת 
 "מטפחים משפחתיים".

 מקצועיות, שרבות מהן -מדובר בעובדות לא - חונכות-הפעלת סומכות
ת התנאים הקיימים בהם. מתגוררות באזורי המצוקה ומכירות היטב א

עובדות אלו משתמשות בידע הייחודי שלהן תוך שהן ממלאות מגוון של 
תפקידים: יצירת קשר ישיר עם משפחות, מתן הדרכה לאימהות ולאבות, 

 אספקת מידע על זכויות, ליווי לשירותים וכדומה.
ידי מספר תכונות משותפות: קיום קשר -תכניות אלו מאופיינות על

וצמוד עם פרטים ומשפחות, הקצאת מגוון שירותים  ישיר תומך
התואמים את צורכיהם הייחודיים תוך מאמץ לציידם בכלים שיחזקו את 
יכולת ההתמודדות העצמית שלהם עם מצבם. כאמור תכניות אלה 

 מבוצעות כיום בהיקף מוגבל ובמספר קטן של יישובים. 
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ם ופיתוח של יש להפעיל תכניות אלה בהיקף רחב יותר ולעודד ייזו
תכניות נוספות המתמקדות באוכלוסיית מצוקה, ומיועדות לשפר באורח 

 משמעותי את איכות החיים שלהן.

 . שימוש בשירותים ומיצוי זכויות הנזקקים לשירותי  רווחה4

יש לנקוט יוזמות שמטרתן להבטיח שימוש בשירותים ומיצוי מלא של 
ם בחוקים ובתקנות זכויות הנזקקים לשירותים החברתיים המעוגני

 שונות.

המלצה זו מדגישה את אחד הנושאים שצוינו בדיון בהמלצה הקודמת 
וזאת בשל חשיבותו המיוחדת. ישראל הנהיגה שורה  -מיצוי זכויות  -

ארוכה של שירותים בעין וגמלאות כספיות בתחומי הבטחת ההכנסה, 
אולם  השיכון, הבריאות, החינוך, הקליטה ושירותי הרווחה האישיים.

עדויות שונות מראות כי רבים מהנזקקים לסיועם של השירותים 
החברתיים אינם פונים לשירותים ועל כן גם אינם ממצים את זכויותיהם 
ואינם מקבלים סוגים שונים של סיוע לו הם נזקקים. משרד העבודה 
והרווחה מדווח, לדוגמא,  שרק חלק קטן מן הילדים במצוקה בישראל 

ם ממחלקות הרווחה המקומיות באותו תחום. דו"ח מקבלים שירותי
מצביע על כך, שסוכנויות השירות המופקדות  1995מבקר המדינה לשנת 

על מתן סיוע לבני נוער במצוקה יוצרים זיקה חלקית בלבד עם אוכלוסייה 
 זו. 

עדויות נוספות מורות על כך שרק חלק מהמקרים של פגיעה בילדים 
ות העוסקות בנושא וזוכה לטיפול הולם. ובנשים מגיע לידיעת הרשוי

היעדר הפנייה לשירותים עלול אפוא להביא תוצאות שליליות ביותר. 
דיווחים אלה הם חלקיים ומצביעים על הצורך באיסוף שיטתי של מידע 
על שיעור מיצוי הזכויות והשימוש בשירותים מצד אוכלוסיות שונות של 

 נזקקים.
ם ואי מיצוי הזכויות עשוי לנבוע נראה כי היעדר השימוש בשירותי

ממספר גורמים כמו: חוסר ידע של אזרחים על זכויותיהם המעוגנות 
בחוקים ובתקנות ועל השירותים הזמינים אותם הם זכאים לקבל. כך גם 
חוסר מאמץ מצד חלק מארגוני השירות לספק מידע על השירותים שהם 

)מדובר הן באי  זמינות של שירותים ביישובים מסוימים-מספקים, אי
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זמינות ברוב שעות היממה(. וקשיי תקשורת בין -זמינות כוללת והן באי
 ארגוני שירות ואזרחים הנובעים מפערים תרבותיים קשיי שפה וכדומה.

ראוי לציין כי הרמה הגבוהה של מיצוי הזכויות והשימוש בשירותים 
ים הניתנים במסגרת חוק ביטוח סיעוד יכולה להצביע על מספר גורמ

היכולים לתרום לשיפור רמת מיצוי הזכויות: עיגון זכויות לשירותים 
בחקיקה ברורה ומחיבת, מתן מידע לציבור על זכויות ושירותים אלה, 
פרישת ארגונים המתכננים את השירותים ומספקים אותם בכל רחבי 

 הארץ והפעלת מוקדי שירות וסיוע הממוקמים באזורי מצוקה.

 רותי הרווחה . הפרטה חלקית של שי5

יש לשפר את תהליכי ההפרטה החלקית של שירותי הרווחה, לעקוב 
אחריהם בצורה שיטתית ולחזק את הבקרה הציבורית על פעילות ספקי 

 השירותים.

בישראל מתרחש תהליך מתמשך של הפרטה חלקית המתבטא 
בהעברת האחריות לאספקת שירותי הרווחה לידי ארגונים לא 

עסקיים(, תוך השארת האחריות -ארגונים פרטייםממשלתיים, )עמותות ו
למימון השירותים, להכוונתם ולבקרה על אספקתם בידי הממשלה. כבר 

-ידי ארגונים לא-היום מרבית שירותי הרווחה האישיים מסופקים על
ממשלתיים. עם זאת, תהליך זה התרחש ללא בדיקה ומעקב שיטתיים, 

של תוצאותיו הן מבחינת  ומשום כך קשה בשלב זה לספק הערכה ברורה
 איכות ורמת השירות לצרכנים והן מבחינת יעילות הארגונית והכלכלית.

ההפרטה החלקית אמורה לאפשר הן מילוי כמה יתרונות של "כלכלת 
השוק", כגון: תחרות בין ארגונים, הספקת שירותים בעלויות נמוכות 

לתי, והן יותר, מתן אפשרויות בחירה לצרכנים וצמצום המנגנון הממש
צמצום אחדים מן הסיכונים הכרוכים בה, כגון: פגיעה בהקצאת 
שירותים לאוכלוסיות חלשות וירידה באיכות השירותים בשל העדפת 
השיקול של הפקת רווחים. יחד עם זאת, חסידי ההפרטה טוענים, 

-שההפרטה החלקית אמנם מרחיבה את פעילות הארגונים הלא
ו במסגרת המשופעת באילוצים ממשלתיים, אבל תוחמת פעילות ז

ובמוגבלות, המצמצמת את יכולתם למצות את סגולותיהם הייחודיות. 
מתנגדי ההפרטה מעלים לעומת זאת, את החשש, שההפרטה החלקית, 

-המביאה לכך שהצרכנים מקבלים רבים משירותי הרווחה מארגונים לא
ממשלתיים ומנתקים בכך את הקשר בין הצרכנים ובין הרשויות 
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משלתיות, היא צעד ראשון בנתיב הנועד להכשיר את הקרקע בתודעת המ
 הציבור להפרטה מלאה.

נראה אפוא, שהאצת תהליך ההפרטה עשויה לפתוח בפני שירותי 
הרווחה האישיים סיכויים מרובים, כגון: מתן אפשרויות בחירה 
לצרכנים, הספקת שירותים איכותיים יותר, יעילות, צמצום עלויות 

בה יותר להיענות לדרישות הצרכנים. לפתחו של תהליך זה ונכונות ר
רובצים גם סיכונים העשויים להתבטא בשחיקת מחויבות המדינה 
לזכויות החברתיות של אזרחים, פגיעה בצרכנים בעלי אמצעים מוגבלים 
ונטולי יכולת בחירה ממשית, יצירת פערים בין שירותים הניתנים 

ם נפרדים לאוכלוסיות השונות זו מזו לאוכלוסיות שונות, והקמת שירותי
במצבן הכלכלי, החלשת הסולידריות והאינטגרציה החברתית וכרסום 

 ביכולת הבקרה הציבורית על פעילות שירותי הרווחה.
בתהליך ההפרטה החלקית טמונים אפוא סיכויים וסיכונים ומיצויו 

 מחייב על כן זהירות רבה ומעקב שיטתי יותר.

 . מעורבות צרכנים6

יש לעודד מעורבות של צרכנים בתחומי הפעילות השונים של שירותי 
הרווחה האישיים. מעורבות זו צריכה להתבטא ביצירת מנגנונים 
קבועים שיאפשרו שיתוף של צרכנים כפרטים ושל ארגונים  וולונטריים 
של צרכנים )הפועלים כיום במרבית תחומי השירות( בתהליכי קביעת 

תוח תכניות שונות ובבקרה על פעילות השירותים. המדיניות, בייזום ופי
 יש להקים מנגנונים אלה הן במישור הארצי והן במישור המקומי.

אחת ההתפתחויות המאפיינות את החברה הישראלית בשנים 
האחרונות היא התגברות המעורבות של צרכנים בקביעת המדיניות 

תיים. ודפוסי הפעולה של ארגונים הפועלים כספקי שירותים חבר
התפתחות זו משתקפת בתחומים שונים, כגון: מעורבות הולכת וגדלה של 

ספר, הקמת ארגון ארצי של צרכני שירותי הבריאות, -הורים בבתי
התארגנויות של תושבי שכונות ופעילויות שונות של משפחות הנתונות 
במצוקת דיור. התפתחויות אלה תואמות את המגמה להעצים את כוחם 

לאפשר להם להשפיע על דפוסי הפעילות של השירותים של הצרכנים ו
החברתיים לא רק כיחידים, הנותנים ביטוי לצורכיהם האישיים, אלא גם 
במסגרת קבוצות וארגונים המייצגים אינטרסים של קבוצות אוכלוסייה 

 בעלות צרכים משותפים.
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ביטוייה של התפתחות זו בתחום שירותי הרווחה האישיים מוגבלים 
תארגנותם של צרכני שירותים אלה במגמה להשפיע על פעילותם למדי וה

היא מוגבלת. באותה מידה יש ניסיונות מעטים בלבד של מחלקות רווחה 
מקומיות וארגוני רווחה אחרים לעודד מעורבות של צרכנים. מועצת 

אביב, ומועצות גמלאים שהוקמו -הרווחה העירונית שהוקמה בעירית תל
חריגה מדפוס זה. עם זאת, אין עדויות מספקות במספר יישובים מהוות 

על פעילותם של גופים אלה. אוכלוסיות אלה גם נהנות במידה מעטה 
מפעילותן של שדולות פוליטיות הפועלות למענן. הגברת מעורבות 
הצרכנים היא אפוא אתגר שמרבית שירותי הרווחה האישיים עדיין לא 

 השכילו לעמוד בו.

 ותי הרווחה במגזר הערבי. שיפור משמעותי בשיר7

יש להגדיל באורח משמעותי את הסיוע למגזר הערבי על מנת לצמצם את 
הפערים הניכרים הקיימים בין שירותי הרווחה במגזר היהודי ובמגזר 

 הערבי.

נתונים שונים מצביעים בצורה ברורה על קיום פערים גדולים בין 
בין הסיוע הניתן ידי הממשלה למגזר היהודי ל-הסיוע הכספי הניתן על

 למגזר הערבי. 
ידי -כפי שצוין לעיל, קיימים אמנם גם פערים בסיוע הניתן על

הממשלה ליישובים יהודיים שונים, אך פערים אלו קטנים לאין ערוך 
 מהפערים הקיימים בין המגזר היהודי והמגזר הערבי.

הסיוע הכספי המוגבל הניתן למגזר זה מצטרף ליכולתו המוגבלת 
-שירותי הרווחה בכוחות עצמו. הפער בסיוע הכספי מתבטא על לממן את

ידי מספר קריטריונים: ההוצאה הכספית לנפש, ההוצאה הכספית 
למשפחה מטופלת, מספר העובדים ומספר תכניות הרווחה. מצב זה יוצר 
מערכת דלה של שירותי רווחה, המוגבלת ביכולתה להתמודד כהלכה עם 

הרבות הקיימות במגזר הערבי, ומותירה המצוקות האישיות והחברתיות 
 ידי גורמים אחרים.-חלל ריק המתמלא על
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 סיכום

ההמלצות שפורטו לעיל מדגישות כמה ממדים עיקריים: שימת דגש על 
חילוץ אוכלוסיות במצוקה עמוקה ממצבן, עיגון שירותים חיוניים 
לאוכלוסיות אלה בחוקים שייקבעו סל שירותים אחיד שהמידע עליו 

ידי הרשות המקומית -ה גלוי לציבור. הסל יסופק במימון ממשלתי עליהי
וארגונים מקומיים אחרים. סל שירותים זה יהווה בסיס שעליו צריכים 
הגורמים המקומיים לפתח, בעידוד הממשלה ובסיועה, רובד של שירותים 
נוספים העונים על הצרכים הייחודיים של אוכלוסייתם. פיתוח 

צית והמקומית צריך להיעשות תוך שותפות מרבית השירותים ברמה האר
 של צרכנים. 

המעורבות של גורמים רבים בזירת שירותי הרווחה האישיים 
עסקיים( מחייבת הגברת התאום ביניהם -)עמותות, ארגונים פרטיים

 ושיפור הבקרה הציבורית על פעילותם.
ם, המלצות אלה מיועדות לסייע בעיצוב מערכות שירותי רווחה אישיי

ברמה הארצית וברמה המקומית, המסוגלות להתמודד בצורה הולמת עם 
האתגרים הרבים הניצבים בפניהן, ובעיקר האתגר של סיוע לאוכלוסיות 

 הנתונות במצוקה עמוקה, והשגת שיפור משמעותי באיכות חייהם.
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 צבי זוסמן

ידי גידול -בשלוש השנים האחרונות שרוי המשק במיתון עמוק שנגרם על
איטי מדי של הביקוש המקומי. בתקופה זו הלך והצטבר כושר ייצור רב 

עובדים מובטלים והון שאינו מנוצל באופן מלא. הבעיה  –בלתי מנוצל 
היא כיצד להביא לגידול ביקוש הדרוש  המיידית של המדיניות הכלכלית

כדי לחדש את הצמיחה, ולהגיע במהירות לצמצום האבטלה ולניצול 
נאמד  -1998ו 1997מלאי ההון הקיים. עודף כושר הייצור שנוצר בשנים 

עשוי  1999, ולפי נתונים ראשונים לשנת 1אחוזים מהתוצר העסקי -7ב
אחוזים מהתוצר. בכך  9עודף כושר הייצור להגיע בתום שנה זו לכדי 

אפשרית צמיחה מהירה יותר של המשק עם היציאה מהמיתון. עם זאת, 
בטווח ארוך יותר, כאשר המשק ינצל באופן מלא את גורמי הייצור 
המובטלים, יהיה תלוי המשך הצמיחה בראש ובראשונה ביכולתו של 
המשק להגדיל את הפריון. כפי שנראה בהמשך, אחרי שחלה האטה בקצב 

, נעצר הגידול בפריון לחלוטין בעשור 1974גידול של הפריון מאז ה
האחרון. בישראל נערכו מספר מחקרים על הגורמים היכולים להסביר 

. גם הוועדה הציבורית 2את השינוי לרעה בפריון הכולל במגזר העסקי
לקידום הפריון והצמיחה בישראל, שמינה שר העבודה והרווחה 

בדו"ח שלה לירידה התלולה שחלה במדדי , התייחסה 1996באוקטובר 
 .1991-953הפריון בשנים  

עבודות המחקר השונות תרמו, כל אחת מזווית הראייה שלה, תרומה 
נכבדה להבנת "חידת" הפריון, אולם נראה שעדיין רב הנסתר על הנגלה. 

                                                 
1

 .Scacciavillani; Swagel, 1999   
 Hercowitz, 1999;; 1998; לביא, סטרבצ'ינסקי, 1999ראה לדוגמא: הלפמן,  2

Hercowitz, Lavi, Melnick, 1999.  גבי הפריון בתעשייה ראה ברגמן, מירום, ; ול
מובא דיון מפורט, הכולל חישוב של השינויים   Sarel, 1999-. בLach, 1999; וכן 1998

מדינות  6מדינות, ביניהן  -10בפריון הכולל, בפריון העבודה ובפריון ההון בישראל, וב
ל גידול באסיה; וכן תחזית של שיעור הצמיחה העתידי בישראל, בהנחות שונות ש

 בפריון הכולל.    
 .1998ועדת היגוי  3
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שאלה מרכזית היא, כמובן, האם הרמה הנמוכה של הפריון במשק 
גורמים שאינם בשליטה ישירה של המדיניות ידי -הישראלי נקבעה על

הכלכלית של הממשלה, או שבכוחה של המדיניות להביא למפנה בתחום 
זה, הן בצעדים שיגדילו את גורמי הייצור שיעמדו לרשות המגזר העסקי, 
והן בצעדים שיביאו לניצול יעיל  יותר של גורמי הייצור המופעלים. הדיון 

הסתמכות על ממצאים עיקריים  בהמשך עוסק בנושאים אלה, תוך
מהמחקרים שצוינו לעיל, ותוך הרחבת היריעה של הדיון ב"חידת" 
הפריון, הבאת השוואות בינלאומיות, והצבעה על צעדי מדיניות הדרושים 

 לשינוי המגמות השליליות.

 . אין צמיחה ללא פריון1

נקודת המוצא לדיון היא, שהכוח המניע את תהליך הצמיחה, כפי שהוא 
ידי הגידול בתוצר לנפש, הוא הגידול בפריון הכולל. מקובל -נמדד על

לתאר את גידול הפעילות הכלכלית כתוצאה של גידול כמות גורמי הייצור 
 ועוד הגידול בפריון של גורמי הייצור )ראה נספח(.

 מיקוד הדיון בפריון של המגזר העסקי

הן את הצמיחה של המשק משתקפת בגידול בתוצר, כאשר זה כולל 
הייצור של המגזר העסקי והן את הייצור של השירותים הציבוריים. 
בניתוח להלן נתמקד בתוצר של המגזר העסקי. בכך הניתוח שיובא אינו 
שלם. אמנם, יש חשיבות רבה לנעשה בתחום הפריון במגזר הציבורי בגלל 
היקף גורמי הייצור המועסק בו והחשיבות של השירותים הציבוריים 

רמת החיים במשק. הסיבה למיקוד הדיון בפריון של המגזר בקביעת 
העסקי היא שבשלב זה אין מספיק מידע כדי לתאר את הקשר בין התוצר 
לבין הון, עבודה ופריון בייצור השירותים הציבוריים. ראוי לציין כי יש 
חשיבות לניתוח הפריון במגזר העסקי, מאחר שהוא הבסיס למימון 

יבורי, ובטווח הארוך תלוי הגידול בתוצר לנפש של פעולותיו של המגזר הצ
 המגזר הציבורי בהתפתחות התוצר לנפש של המגזר העסקי.
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 מעבר מהתוצר למועסק לתוצר לנפש

גדל כוח העבודה במשק הישראלי בשיעור מהיר  1998עד  1972בשנים 
יותר מגידול האוכלוסייה, ושיעור המשתתפים בכוח העבודה מכלל 

)ראה  1998אחוז בשנת  -38.0ל 1972אחוז בשנת  -33.9ה מהאוכלוסייה על
(. גידול משמעותי זה של האוכלוסייה העובדת יחסית לאוכלוסייה 1לוח 

התלויה הביא לכך שבישראל, בנוסף לגידול בפריון, פעל גם השיפור ביחס 
זה באופן חיובי על העלייה בתוצר לנפש: אילו היתה האוכלוסייה גדלה 

זהה לשיעור הגידול במועסקים, היה שיעור הגידול  מהר יותר, בקצב
אחוזים מהגידול בפועל בתקופה הנסקרת. כפי  -8בתוצר לנפש נמוך ב

שניתן לראות מהלוח, העלייה באוכלוסייה העובדת כאחוז מכלל 
האוכלוסייה, נגרמה הן כתוצאה מהעלייה באחוז האוכלוסייה בגילי 

תופעה דמוגרפית  –אחוז(  -71.7ל -68.4העבודה מכלל האוכלוסייה )מ
והן כתוצאה מהעלייה בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה,  –בעיקרה 

 אחוז. -53.5ל -49.6מ

 . היחס בין המשתתפים בכוח העבודה לבין האוכלוסייה1לוח 

שיעור גילאי עבודה  
 מכלל האוכלוסייה

 כוח העבודה                                 
 מכלל כאחוז מגילאי    כאחוז

 עבודה                האוכלוסייה

1972 68.4 49.6 33.9 
1985 69.4 49.9 34.6 
1990 68.7 51.5 35.4 
1996 70.7 53.7 38.0 
1998 71.7 53.5 38.0 

 מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל.

 
חשיבות הגידול בפריון ככוח מניע של תהליך הצמיחה בולטת כאשר 

תוצר הכולל לתוצר למועסק: כאשר שיעור הגידול הדגש בניתוח עובר מה
-במלאי ההון יתאים את עצמו, לשיעור הגידול בתוצר )ונשמר יחס הון

תוצר קבוע(, הגורמים היכולים לשנות את שיעור הגידול של התוצר של 
המגזר העסקי הם הגידול בכוח העבודה והגידול בפריון. שיעור הגידול 

 ידי שיעור הגידול בפריון.-עדי עלבתוצר למועסק ייקבע באופן בל
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ידי מודלים -חשוב להדגיש, שאף שניתן לתאר את תהליך הצמיחה על
ידי -הרי תהליך הצמיחה במשק הישראלי מאופיין היטב על 4אחרים,

המודל שהוצג לעיל, ואף התקיימו בפועל היחסים הנובעים מהמודל, כגון 
מונים שנות צמיחה יחס הון תוצר פחות או יותר קבוע, במשך קרוב לש

 במשק היהודי בארץ ישראל המנדטורית, ובמדינת ישראל. 
מציג את הקשר בין השינויים שחלו בפריון הכולל לבין השינוי  1ציור 

. על אף שמדובר בנתונים שנתיים, 1998ועד  1960בתוצר לנפש בין השנים 
 המושפעים מסטיות מהשיווי משקל לטווח ארוך, הקשר הוא הדוק למדי,

בהתאם לצפוי מהניתוח התיאורטי וההנחות הפשטניות. אכן, כאשר 
המשק יחלץ מהמיתון בו הוא נמצא היום וימצה את כושר הייצור הבלתי 

קיימא, ללא חידוש -מנוצל, הוא לא יוכל להמשיך במסלול של צמיחה בת
 הגידול של הפריון הכולל.

                                                 
ביניהם מודלים המדגישים את התלות של השינויים בפריון, בהיקף גדול של  4

השקעות בציוד  ובמכונות, היוצר מלאי הון צעיר יחסית. סקירות מעודכנות על 
החידושים בתחום חקר הצמיחה וגורמיה ועל המגבלות של המחקר שבוצע עד כה 

 . Prescott ,1998  -ו  Temple ,1999מצוא אצל: ניתן ל

. הקשר בין שינויים בפריון לבין שינויים בתוצר לנפש  ציור 1
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 . הירידה בפריון הכולל 2

צמח המשק  -1973ץ משבר האנרגיה במראשית שנות העשרים ועד פרו
כך המשק הישראלי, בקצב -ישראל המנדטורית, ואחר-היהודי בארץ

מהיר ביותר. במשך חמישים שנה גדל התוצר ריאלית בשיעורים של 
אחוזים  -5.2גדל ב לנפשאחוז בממוצע לשנה, והתוצר  -11למעלה מ

שק, מביא היבט אחד של תהליך הצמיחה של המ 2בממוצע לשנה. לוח 
ידי גורמי -והוא הגידול המהיר בתוצר העיסקי, שהונע, קודם כל, על

הייצור: הגידול המהיר של כוח העבודה, המשקף את גלי העלייה הגדולים 
שהגיעו לארץ; והגידול המהיר במלאי ההון, המשקף את ההשקעות 
היצרניות הגדולות בענפי המשק של המגזר העסקי, שמומנו במידה רבה 

א הון לארץ. אולם, מה שלא ניתן היה לצפות מראש הוא ידי יבו-על
שתהליך הצמיחה המהיר התרחש תוך גידול מהיר בפריון הכולל. ניתן 

ידי הגידול המהיר של גורמי -היה לחשוב שצמיחה מהירה, שהונעה על
הייצור, תישא מחיר גבוה במונחים של השקעות סרק ושל קשיי קליטה 

נאי הייצור בארץ. אולם התרומה של של העולים בגלל אי התאמתם לת
הגידול בפריון היתה מכרעת בהשפעה על הגידול המרשים ברמת החיים, 

ישראל, ולאחר מכן את המשק -שהביא את המשק היהודי בארץ
 הישראלי, מרמת נחשלות לצמרת המשקים המפותחים במערב.

 . צמיחה, גורמי ייצור ופריון במגזר העיסקי בישראל, 2לוח 
 )שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים( 1998עד  1922           

 1947-1922 1972-1950 1998-1972 
 4.3 10.1 13.5 תוצר עסקי
    גורמי ייצור

 2.5 4.2 10.1 עבודה
 5.0 11.0 11.4 הון

    התרומה לצמיחה
 3.3 6.4 10.5 גורמי ייצור

 1.0 3.7 3.0 פריון

 דו"ח   – 1960-98; 1970געתון,  – 1950-60  ;1968שרשבסקי,  –  1922-47מקור:  

 .1998בנק ישראל לשנת              
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תהליך הצמיחה המהיר בכלל, והגידול בפריון בפרט, נעצרו עם פרוץ 

ועד היום תרם הגידול בפריון תרומה מזערית  1973משבר האנרגיה, ומאז 
יון בלבד לתהליך הצמיחה. כפי שאפשר לראות, ההתפתחות בתחום הפר

 מציג חלוקה לארבע תקופות משנה. 2לא היתה אחידה. ציור  1973מאז 
, שנות משברי האנרגיה, מלחמת יום הכיפורים 1985עד  1973( השנים 1

והאינפלציה הדוהרת, היו תקופה שזכתה לכינוי "העשור האבוד". 
בתקופה זו ירד השיעור השנתי של הגידול בפריון לכחצי אחוז לשנה 

 בלבד.
הופעלה תכנית הייצוב. התנאים החיצוניים  1990עד  1986ים ( בשנ2

וצמצום הוצאות הביטחון פעלו בתקופה זו להקלת הנטל על המשק 
הישראלי. בשנים אלה התאושש הגידול בפריון, אך הוא לא חזר 

 לשיעורים שלפני משבר האנרגיה.
המועצות -קלט המשק גל של עולים מברית 1996עד  1991( בשנים 3

. התוספת לכוח העבודה וההשקעות הניכרות שבוצעו לשם לשעבר
קליטת העולים הביאו לגידול ניכר בפעילות המשקית. אולם, למעשה 
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משקפת הצמיחה בתקופה זו רק את הגידול המהיר בגורמי הייצור, 
 בעוד שלא היה כלל גידול בפריון.

 אחוז -0.4ירד הפריון בממוצע ב -1998ו 1997( בשתי שנות המיתון 4
לשנה. תקופה זו חריגה בכך שהצטבר בה כושר ייצור רב בלתי מנוצל, 
ולכן הירידה בפריון היא מעבר למגמה של אי גידול בפריון במהלך 

 שנות התשעים.
מתוארים גם השינויים בפריון העבודה בנוסף לשינויים  2בציור 

בפריון הכולל. כפי שניתן היה לצפות מראש, השינויים בפריון הכולל 
ריון העבודה לטווח זמן ארוך יותר הם באותו כיוון והם מצביעים על ובפ

אותה מגמה, אם כי השינוי בפריון העבודה גדול בדרך כלל מהשינוי 
. הנתונים על השינויים בפריון העבודה זמינים יותר בדרך 5בפריון הכולל

כלל בהשוואות בינלאומיות, והם גם מהווים אינדיקציה לשינויים 
לית של העבודה, ולשינויים בשכר הממוצע שהיו נקבעים בתפוקה השו

 בשוק תחרותי.

 . השוואות פריון בינלאומיות3

ההאטה בקצב הגידול של הפריון לאחר פרוץ משבר האנרגיה פגעה 
במדינות רבות שהן יבואניות נפט. גידול איטי יותר בפריון איפיין גם את 

תחות פריון העבודה מדינות אירופה הקטנות, שנבחרו להשוואה עם התפ
(. בהשוואת השינויים בפריון לעומת מדינות אחרות 3בישראל )ציור 

השתמשנו בפריון העבודה )התוצר למועסק(, מאחר שנתונים אלה זמינים 
 .6לגבי המדינות ששימשו בהשוואה ולגבי כל שנה בנפרד

 
 

                                                 
כפי שניתן לראות בנספח, ניתן לצפות ממסגרת הניתוח ששימשה כאן, שהגידול בפריון  5

העבודה יהיה יותר גדול מהגידול בפריון הכולל. בדיקת הקשר בין שני המשתנים 
שהשינוי ידי רגרסיה לינארית ביניהם אכן מצביעה על כך, -על 1961-1998בשנים 

בפריון נמוך במקצת מזה של התוצר לעובד: שינוי בתוצר לעובד של אחוז אחד "גורם" 
 אחוז  בפריון, וקשר זה מובהק ביותר. -0.75לשינוי ב

 ( עבור תקופות שלגביהן זמינים נתונים:TFPלהלן הנתונים עבור הפריון הכולל ) 6
 1960-73 1974-79 1980-98 

 1.2 1.0 2.9 מדינות אירופה
 1.2 0.3 4.3 ישראל

מדינות באסיה, אוסטרליה,  -6השוואה יותר שיטתית של הגידול בפריון בישראל וב   
 .-Sarel, 1999צרפת, בריטניה וארה"ב, מובאת ב
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 *    תוצר מקומי גולמי למועסק.

 .1973**  הנתונים לגבי ישראל ללא שנת 

 
ניתן לראות שעד למשבר האנרגיה היה הגידול בפריון העבודה  3בציור 

בישראל גבוה מזה של מדינות אירופה. הירידה בפריון לאחר מכן ניכרת 
אמנם בישראל וגם באירופה, אולם היא גדולה בהרבה בישראל. אין ספק, 
שהפגיעה הקשה יותר של משבר האנרגיה בכלכלה הישראלית, בגלל 

ישראל בנפט כמקור אנרגיה בלעדי, והפגיעה כתוצאה  התלות של
ממלחמת יום הכיפורים, מסבירים חלק מהירידה הגדולה יותר בפריון 
בישראל. במהלך שנות השמונים חלה התאוששות מסוימת בפריון, הן 
בישראל והן באירופה. ההתאוששות נמשכה באירופה גם במהלך שנות 

כמחצית לעומת התקופה שלפני  התשעים אם כי הגידול היה בשיעור של
המשבר. בישראל, לעומת זאת, חזר שיעור הפריון לקצב גידול נמוך שבין 

 אחוז. -0.8ל 0.4
( משיעור השינויבישראל )להבדיל רמת הפריון גם ההשוואה של 

למדינות אירופה היא מעניינת. האם הגידול האיטי בפריון בשנות 
רנו מדינות אלה בתחום התשעים מתרחש משום שהשגנו ואולי אף עב
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הפריון, או האם קיים עדיין פער משמעותי בין הרמה בישראל לעומת 
אירופה, והקיפאון שחל בישראל מרחיב פער זה. השוואה בינלאומית, 

מלמדת, שהן רמת הפריון הכולל, והן  Hall & Jones ידי-שנערכה על
במערב רמת פריון העבודה, נמוכות בישראל לעומת המדינות המפותחות 

(. בהשוואה זו, הפריון לעובד 3הברית )ראה לוח -אירופה, ולעומת ארצות
מחושב כאשר לכל העובדים, ללא קשר להשכלתם, יש משקל שווה. 
הבדלים בפריון כולל ובפריון העבודה משקפים לכן גם הבדלים באיכות 
כוח העבודה. רמת ההשכלה של כוח העבודה בישראל גבוהה לעומת 

אחוז לפי אותה השוואה ולכן ההבדלים המתוקננים  -8ה בכמדינות אירופ
 )לפי רמת ההשכלה( בפריון העבודה ובפריון כולל גבוהים אף יותר.

 . רמת הפריון הכולל ופריון העבודה בישראל ובמדינות מפותחות3לוח 
 (100.0)ישראל =      

 
 פריון עבודה פריון כולל 

 151.7 122.4 הברית-ארצות

   פהמדינות אירו
 120.6 131.3 גדולות
 108.7 102.5 קטנות

 100.0 100.0 ישראל

 Jones , .Hall 1998מקור: 

 . מדוע הפריון נמוך בישראל?4

הנתונים על הפריון בישראל ובמדינות אירופה שהוצגו לעיל מעוררים את 
השאלה, מדוע לא חזר הפריון הכולל לנתיב של גידול, הדומה לזה שהיה 

שבר האנרגיה )ומלחמת יום הכיפורים בישראל(. יתרה בעבר, בטרם מ
מכך, במקום שתחול התאוששות מסוימת, כפי שקרתה במדינות אירופה 
ונמשכת לגביהן עד היום, נפסק למעשה הגידול בפריון בישראל בשנות 
התשעים. שאלה זו אף מחריפה לאור העובדה, שמרבית המשתנים 

ו בישראל באופן חיובי והיו הכלכליים, המשפיעים על הפריון, התפתח
 אמורים להביא דוקא לגידול של הפריון. 

התופעה של ההאטה בקצב גידול הפריון במדינות המפותחות זכתה 
לאחרונה להתעניינות רבה מצד חוקרים, והביאה לשורה של מחקרים 
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המנסים להצביע על הגורמים המשפיעים על הפריון הכולל, בתקופות 
. כך גם המחקרים שנערכו לאחרונה לגבי המשק שונות ובמדינות שונות

הישראלי, שהוזכרו לעיל, המצביעים על גורמים שונים המשפיעים על 
הפריון. מתוך מחקרים אלה ניתן לרכז מספר גורמים  אשר אמור להשפיע 

 על הפריון במגזר העסקי:
 * ההון האנושי של העובדים

 כלכלית-* יציבות מקרו
 ת ומשקל הענפים "המתקדמים" במשק* מו"פ, חדשנות טכנולוגי

 * פתיחות המשק לעולם
 * גודל המגזר הציבורי, נטל המיסים והרכב ההוצאה הציבורית

מרבית גורמים אלה  פעלו בישראל בעשור האחרון בכיוון של הגברת 
הפריון. על רקע זה תמוהים הביצועים בתחום הפריון בעשור זה: בשנים 

ושי של המועסקים, בעקבות העלייה אלה חלה עלייה גדולה בהון האנ
ממדינות חבר העמים. כמו כן, גברה הפתיחות של המשק, משקל 
הממשלה פחת, ומשקל הענפים המתקדמים גדל בהתמדה. גם ההאטה 
באינפלציה, שחלה בתקופה זו, היתה אמורה להשפיע באופן חיובי על 
 הפריון, לאחר שעליות המחירים המהירות והתנודתיות באינפלציה

מאמצע שנות השבעים ועד לייצוב נחשבו לאחד הגורמים שפגעו בפריון. 
עם זאת, פעלו גורמים אחרים להקטנת הפריון, וביניהם העלייה בנטל 
המיסים, הצורך לקלוט תוך זמן קצר גל של עולים תוך ביצוע השקעות 

 גדולות, וכנראה גם גורמים נוספים שטרם זוהו.

 והשינויים בהון האנושי ובניצול

ההון האנושי של כוח העבודה בכלל, ושל המועסקים בפרט, נחשב לאחד 
הגורמים החשובים המשפיעים על הפריון של המגזר העסקי. בראש 
תכונות כוח העבודה עומדת רמת ההשכלה של העובדים: רמת ההשכלה 
הממוצעת )או החציונית( בשנות לימוד, ובפרט שיעור בעלי השכלה על 

שנות  16שנות לימוד ומעלה, וקבוצה נבחרת יותר של  13תיכונית וגבוהה )
לימוד ומעלה(. במשק הישראלי קיימת מגמה עולה ומתמדת של רמת 
ההשכלה של כוח העבודה ומתקיים תהליך אקדמיזציה של המועסקים 

(. מגמת העלייה ברמת ההשכלה קיבלה חיזוק מיוחד בראשית 4)לוח 
מדינות חבר העמים, שכלל שנות התשעים, כאשר הגיע גל של עולים מ

אחוז גבוה של בעלי השכלה גבוהה, שהיו מועסקים בחו"ל במשלחי יד 
אקדמיים. חלק מהעולים לא מצאו עבודה שתהלום את כישוריהם 
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האקדמיים, אם כי רמת ההשכלה הגבוהה שלהם אמורה להתבטא בפריון 
גבוה יותר, גם כאשר הם מועסקים במשלחי יד הדורשים פחות השכלה. 

 45לבסוף, מחקרים שונים מצביעים על התרומה הגדולה יותר של גילאי 
ומעלה לתפוקה, הן בשל ניסיונם והן היות שנמצא שהם משקיעים יותר 

 . 7מאמץ בעבודה

  1997-1960. רמת ההשכלה של כוח העבודה הישראלי, 4לוח 
 )אחוזים מכלל המועסקים(           

 1960 1972 1985 1990 1997 
      השכלהבעלי 

 45.9 35.4 34.8 27.7 12.3 + שנים13
 20.9 15.6 13.9 7.4 5.7 + שנים16

 21.4 19.1 16.1 16.2 20.4 45-54גילאי 
מועסקים במשלחי יד 

 אקדמיים
 

11.3 
 

16.6 
 

23.9 
 

25.1 
 

28.6 

 מקור: שנתון סטטיסטי לישראל וסקרי כוח אדם, למ"ס.

 העלייה בפתיחות של המשק

של משק הינם צינור חשוב להעברת טכנולוגיות מתקדמות קשרי החוץ 
מהמדינות המפותחות בעולם לתוך המשק המקומי. בכך תורמת פתיחות 
משק תרומה חשובה לגידול בפריון בו. מקובל למדוד את פתיחות המשק 
בשני מדדים: מדד ראשון הוא היקף סחר החוץ בכלל, והיבוא של המשק 

להשתמש במיגוון רב של חומרי גלם  בפרט. יבוא גדול מאפשר למשק
ובמיוחד של ציוד ומכונות; יחסי הסחר מדרבנים לימוד ואימוץ של 

. מדד שני הוא היקף ההשקעות 8טכנולוגיות מתקדמות מהשותף למסחר
הישירות הריאליות )לא פיננסיות( מחו"ל בחברות במשק המקומי. 

המשקיעים  השקעות הישירות מביאות עמן ידע טכנולוגי וניהולי מן
מביא את התפתחות שני המדדים האלה עבור המשק  5. לוח 9בחו"ל

 הישראלי.

                                                 
  .Lindh, Malmberg, 1999ראה למשל:   7
8

Grossman ,Helpman, 1991 .  
9

1997   .Barrel, Pain,  
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 . פתיחות המשק הישראלי: משקל היבוא והשקעות ישירות מחו"ל5לוח 
 
 1960 1972 1985 1990 1998 

 49.2 37.2 34.6 31.7 25.0 יבוא כאחוז מהתוצר
השקעות מחו"ל כאחוז 

 מהשקעה מקומית
 
-* 

 
-* 

 
-* 

 
5.9 

 
22.0 

 * סכום קטן.
 למ"ס, החשבונות הלאומיים.  –(, השקעות 1995מקור: יבוא, תוצר )במחירי 

 בנק ישראל, הפיקוח על מט"ח.  –השקעות ישירות מחו"ל            

הלוח ממחיש כי לאורך כל התקופה חלה עלייה מאד משמעותית 
 -49ל 1960אחוז בשנת  -25במשקל היבוא יחסית לתוצר של המשק: מ

, ועלייה זו נמשכה גם בעשור האחרון. גם היקף 1998אחוז בשנת 
ההשקעות הישירות של משקיעי חוץ הגיע בשנות התשעים, ובעיקר מאז 

 , לשיעורים גבוהים ביותר.1993

 מו"פ, חדשנות טכנולוגית וענפים מתקדמים

חוקרים רבים עמדו על הקשרים ההדוקים בין השקעות במו"פ, חדשנות 
. קשרים אלה אמורים לבוא לידי ביטוי 10ת והפריון במשקטכנולוגי

בשינויים במבנה המשק, המתבטאים בעליית משקל הענפים המתקדמים 
high-tech-או ענפי ה

.  בישראל חלו התפתחויות מרשימות בתחומים 11
אלה: בנוסף לעלייה משמעותית בפתיחות המשק, שאיפשרה שימוש 

ות, חלה התפתחות מרשימה בטכנולוגיות של מדינות מתקדמות אחר
ניתן לראות כי המשק  6. בלוח 12בהשקעה במו"פ של המשק הישראלי

הישראלי עובר שינוי מבני, שבו הולך וגדל משקל הענפים המתקדמים 
בייצור. שינוי זה הוא אף גדול ממה שניתן לראות מהלוח, מאחר שנתונים 

גיית אלה כוללים רק באופן חלקי פעילות חדשנית בתחום טכנולו
האינפורמציה והמיחשוב, ואת התמורה לפעילות זו לבעלי המניות של 
החברות, שבהן מתנהלת פעילות זו, כאשר השליטה בהן נמכרת 

 למשקיעים זרים.

                                                 
 .Grossman, Helpman, 1991ראה  10
 .Bregman, Fuss, Regev, 1991ראה  11
אחוז לגידול בפריון הכולל  -41( תרם המו"פ המקומי כ1998לפי אומדן אחד )הלפמן,  12

. התרומה של המו"פ הזר לפריון בישראל 1990עד  1971במגזר העסקי בישראל בשנים 
 אחוז. -20נאמדת לגבי אותה תקופה ב
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 . השקעה במו"פ, רישום פטנטים ומשקל הענפים המתקדמים6לוח 
 
 1960 1972 1985 1990 1997 

 **669 469 495 68  השקעה במו"פ תעשייתי*
 529 298 182 55  פטנטים חדשים***

 47 42 44  35 ענפים מתקדמים****
  (Trajtenberg, 1999).  1990מיליוני דולרים, בערכים של שנת   * 

  **   1996. 

 .(Trajtenberg, 1999)הברית -פטנטים ישראלים שנרשמו והוכרו בארצות  *** 
, 1992-94, 1980-81, 1965-66נים הנתונים מתייחסים לענפים עתירי הון אנושי לש ****

בהתאמה, על בסיס נתוני דו"ח בנק ישראל. מיון יותר מפורט של חברות  -1997ו
לא היה הבדל בגידול  1990-94ואחרות מראה שבשנים  -high techלבתעשייה 

 .Sarel, 1999))בפריון העבודה בין שני סוגי חברות אלה 

 מימונה גודל המגזר הציבורי, הרכב ההוצאה ואופן

המגזר הציבורי משפיע על הפריון הכולל במשק בשני ערוצים נפרדים. 
אחוז מכלל  -30ראשית, מגזר זה מעסיק חלק ניכר מגורמי הייצור: כ

אחוז מההון היצרני במשק. ישנה חשיבות גדולה  -24המועסקים במשק וכ
לשימוש היעיל בגורמי ייצור אלה, תוך תרומה מירבית של הפריון לייצור 
השירותים הציבוריים המסופקים לציבור. בהיעדר תמריצים רגילים של 
תחרות ורווח ניתן לשער, שרמת הפריון במגזר הציבורי אינה בהכרח 
גבוהה. על רמת פריון נמוכה בשירותים הציבוריים עמדה הוועדה 

 הציבורית לקידום הפריון שציינה: 

המבקרים הפנימיים "על אף השיפורים הרבים שבים ומועלים בדו"חות של 

במשרדי הממשלה, ברשויות המקומיות, בחברות הממשלתיות, במגזרים 

ציבוריים אחרים, וכן גם בדו"חות מבקר המדינה סעיפים חמורים, 

המצביעים על רמת פריון נמוכה, על כפילויות בפעילויות ועל פגיעה בצורכי 

 (.62שם, עמ' המשק והחברה, בגלל פעולות בלתי ראויות או בלתי יעילות" )

 
הערוץ השני, שדרכו משפיע המגזר הציבורי על הפריון הכולל, הוא 
דרך השפעתו על הפריון במגזר העסקי.  השפעה זו אמורה להיות חיובית, 

ידי השבחת הון האנושי שבו משתמש המגזר העסקי באמצעות -על
ההוצאה על חינוך ובריאות, הפחתת מתחים חברתיים העלולים לפגוע 

ידי מערכת של תשלומי העברה מסועפת, השקעות -ובצמיחה על בפריון
בתשתית )יחסית לגורמי הייצור האחרים(, המוזילות את הוצאות הייצור 
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של המגזר העסקי ושמירה על החוק והסדר, המבטיחים את תקינות 
הפעולות העסקיות המתנהלות במשק. גם אם נניח שהמגזר הציבורי 

לות של המגזר העסקי משיקולים שונים מבצע פעולות "המפריעות" לפעי
)כגון הוצאות ביטחון מקומיות(, וגם אם נניח תועלת שולית פוחתת 
מפעולות המגזר הציבורי, ניתן לשער שעדיין יש להוצאות הציבוריות 
השפעות חיוביות רבות, לפחות עד גבול מסוים. ההשפעות השליליות של 

גורמי הייצור העומדים  המגזר הציבורי נובעות מכך, שהוא מקטין את
ידי גביית תשלומי -לרשות המגזר העיסקי, ושהוא מממן את פעולותיו על

 ידי יצירת גירעון בתקציב.-חובה למיניהם, או מה שכמובן גרוע יותר, על
העלות של גביית מיסים, בין אם מס הכנסה ומס חברות, ובין אם 

-טאת קודם כל עלמיסים עקיפים שונים, היא גבוהה ביותר. עלות זו מתב
ידי העסקת גורמי ייצור במלאכת הגבייה, והעסקת גורמי ייצור העומדים 
מולם כדי לנסות ולהקטין את חבויות המס. אולם העלות העיקרית היא 

ידי -בעיוותים השונים בהתנהגות היחידות הכלכליות, הנגרמים על
 . מחקרים שונים מצביעים על כך שהעלות השולית של גביית13המיסים

 7. בלוח 14שקל מס גבוהה ביותר, ועולה ככל שעולה שיעור המיסים
מובאים חמישה מדדים, העשויים להצביע על כיווני השפעה עיקריים של 
המגזר הציבורי על הפריון במגזר העסקי: אחוז כלל ההוצאה הציבורית 
מהתוצר; אחוז הוצאות הביטחון המקומיות מהתוצר; שיעור ההכנסות 

שיעור ההשקעות הציבוריות )בתשתית ואחרות( ממיסים בתוצר; 
מהתוצר, והגירעון הכולל בתקציב. התמונה המצטיירת היא, שבין שנות 
השישים לאמצע שנות השמונים אכן חל גידול ניכר בהוצאה הציבורית 
הכוללת. שיעורי המיסים והגירעון, שנדרשו כדי לממן את הגידול 

אות, עלייה בהוצאות הביטחון בהוצאות הגיעו לגובה רב. גם הרכב ההוצ
המקומיות וירידה בהיקף ההשקעות, מצביעים על השפעה שלילית 
אפשרית על הפריון. אולם, מאמצע שנות השמונים חל שיפור משמעותי 

 . -1998ל 1990במרבית מהאינדיקטורים, פרט לשיעור המיסים, שעלה בין 

                                                 
צע העבודה של בעלי הון אנושי רב, אך המיסים הפרוגרסיביים מצמצמים את הי 13

השוויון בהכנסה נטו, ובכך הם עשויים למנוע חלק מההשפעות -מקטינים את אי
 שוויון גבוה מדי.-השליליות שיש לאי

 .1998ראה יצחקי,  14
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 כאחוז מתמ"ג. הוצאה ציבורית, גביית מיסים והשקעות בתשתית 7לוח 
 
 1960 1972 1985 1990 1998 

 53.8 59.3 71.8 60.1 33.1 הוצאה ציבורית כוללת
 7.4 10.2 12.5 9.5 6.1 הוצאות ביטחון מקומיות

 40.8 38.5 44.2 38.7 27.4 שיעור המיסים
 3.5 2.9 1.9 6.9 4.2 השקעות ציבוריות

 2.6- 4.6- 1.3 11.0- 6.7+ (–)הגירעון הכולל 

 דו"ח בנק ישראל. מקור:

 . מדיניות ממשלתית להגברת הפריון5

מול העובדה, שבעשור האחרון נעצר בישראל הגידול בפריון בולטת 
המציאות, המצביעה על כך שגורמים רבים המשפיעים באופן חיובי על 
הפריון, אכן פעלו בתקופה זו להגדלתו. במחקרים שנערכו עד כה לגבי 

לסתירה בולטת זו. ייתכן שמדובר בכך  משמעי-תקופה זו אין הסבר חד
, כפי higeh-techשישנן בעיות של מדידת חסר של תפוקה בעיקר בחברות 

לעיל. לעיתים מושקעים בחברות אלה גורמי ייצור איכותיים  שצוין 
במהלך תקופה ממושכת ומתבצעים בהן פיתוחים בעלי ערך רב, לפני 

עם החברה, למשקיע זר שנמכרת תפוקה נמדדת או שהפיתוח נמכר, יחד 
ואז הוא משתקף ברווחי הון של המוכר. בכל המקרים האלה תירשם 
התפוקה, אם בכלל, רק בפיגור רב אחרי התשומה של גורמי הייצור, בעוד 
שבטווח הקצר תירשם ירידה בפריון. ייתכן גם, כפי שעולה משני מחקרים 

וד חדש ושל , ששנות התשעים היו שנים של השקעות גדולות בצי15נוספים
קליטה מסיבית של עולים בעלי השכלה )ושל עובדים זרים חסרי השכלה(, 
ומיצוי קליטה זו דורש תקופת התאמה ארוכה למדי, שתחילתה תהיה 

ידי ירידה בפריון. במקרה זה צפוי המשק לעלייה -מאופיינת דוקא על
משמעותית בפריון הכולל כבר בשנים הבאות. בכל מקרה, הגידול בפריון 
בשנות התשעים נמוך מהצפוי על פי הקשרים בין פריון לבין הגורמים 
המשפיעים עליו, כפי שהם נאמדו על סמך העבר. אין ספק שיש מקום 

כלכלית, גם -לבחון ממצאים אלה, שהתקבלו מניתוח ברמה מקרו
 במחקרים שייעשו ברמת פירוט גדולה יותר.

                                                 
15

Hercowitz, 1999; Hercowitz, Lavi, Melnick, 1999 . 
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יתממש ובין אם בין אם התסריט של גידול הפריון בשנים הקרובות 
לא, יש תחומים רבים שבהם הגברת המדיניות הקיימת, או צעדי מדיניות 

 חדשים, עשויים להביא להגדלת הפריון: 
הקשר בין תיגמול לבין הידוק הקשר בין תיגמול לבין מאמץ ותפוקה. 

תרומה לייצור  אינו קיים לעיתים קרובות במשק הישראלי, ואם הוא 
זה נכון קודם כל לגבי שכר הבכירים, אולם גם  קיים הוא רופף מדי. דבר

ברמות מקצועיות נמוכות יותר התרומה לתפוקה אינה משמשת קנה 
מידה לתביעות שכר ולהענקת תוספת שכר. אולם, היעדר קשר בין 
תיגמול לבין ייצור אינו מצטמצם רק לגבי השכירים. במקרים רבים כדאי 

ממשלתית כספית או זכויות לבעלים ולמנהלים לעמול לשם קבלת תמיכה 
ידי השלטון )כגון זכויות בנייה חריגות(, במקום -אחרות המחולקות על

 לנסות ולהגדיל את פריון הייצור.
. עבודה בלתי יעילה בשירותים הגברת הפריון בשירותים הציבוריים

הציבוריים גורמת לשימוש יתר בגורמי ייצור, ובגלל העלות הגבוהה של 
יא מצמצמת את כמות השירותים לציבור, ואת ייצור השירותים ה

איכותם. יתר על כן, חוסר היעילות יוצר חסמים בירוקרטיים לפעילויות 
. היעדר הקשר בין 16עסקיות, והוא פוגע בפריון ובצמיחה במגזר העסקי

תיגמול לתפוקה מהווה בעיה חמורה במיוחד במגזר הציבורי, הן ברמה 
מריצים וקנסות והן ברמה של העובד של הגופים השונים הפועלים ללא ת

הבודד. המציאות שבה נהוגים קידומים המוניים של עובדים בשירותים 
דירוגים"(, הצמדות שכר שעל פיהן תוספות שכר שניתנו -הציבוריים )"רה

לאחרים מהוות בסיס לתיגמול, ותוספות שכר אחרות שהן תגמול, שאיננו 
מיותרות, יציאה להשתלמויות קשור בתפוקה, כגון תשלום עבור נסיעות 

 )ולעיתים חצי פיקטיביות(, שאינן תורמות לביצועי העובד, וכדומה.
בשונה מהמגזר הציבורי תחרות אמורה לדרבן  הגברת התחרות.

לביצוע פעולות התייעלות והיא מאיימת על הבלתי יעילים במגזר העסקי. 
ק אולם, במרבית הענפים במשק הישראלי הקטן אין מקום למספי

מפעלים גדולים ויעילים כדי להבטיח תחרות ביניהם. חלק מהפעילות 
העיסקית מתנהל במספר קטן של קונצרנים, הנמצאים בשליטה של 
משפחה או בעלים אחדים, מצב שאינו מעודד תחרות אמיתית. יתר על כן, 
גם היבוא בישראל, האמור להתחרות בייצור המקומי נמצא בידיים 

וע יותר, בידי יצרן המוצר המקומי. היעדר תחרות מעטות, או מה שאף גר
בלט במשך שנים רבות בשירותים הפיננסיים. אולם הליברליזציה של 

                                                 
 .1998ראה גם דו"ח ועדת ההיגוי,  16
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הקשרים הפיננסיים עם חו"ל, וכניסת בנקים זרים עשויה לתרום רבות 
 להגברת התחרות בתחום זה.

. מיקוד ההשקעה של הממשלה בהכשרה טכנולוגית ובמו"פ
ם המהירים, וביניהם מהפיכת המידע מובילים היום השינויים הטכנולוגיי

את הצמיחה בכל המשקים המפותחים. הכשרת כוח אדם באיכות 
לאו דווקא ריבוי  –הגבוהה הנדרשת כדי לקדם ולנצל התפתחויות אלה 

 –תארים הנרכשים בקלות, ומזכים את המקבלים בתוספות שכר גבוהות 
בשנים הקרובות. ראוי  צריכה לעמוד בראש סדר העדיפויות הציבורי

לציין כי, יחד עם הגידול המהיר של בעלי השכלה גבוהה, קיימת מגמה 
של ירידה בשיעורם של בעלי תארים גבוהים במדעים המדויקים. כך 
לדוגמא, אחוז המסיימים תואר שני במדעים המדויקים ירד מאמצע 

צב אחוז מכלל מקבלי תואר שני. מ -23ל -43שנות השבעים ועד היום מ
.  בתחום המו"פ ההשקעה 17דומה קיים גם לגבי מסיימי תואר שלישי

הכוללת של המשק הישראלי, יחסית לגודל המשק, איננה נופלת 
מהמקובל במדינות המפותחות ביותר. אולם יש סיבות לכך, שבישראל 
שיעור ההשקעה במו"פ, והתמיכה הממשלתית בו צריכים להיות גבוהים 

"פ רבים דרושה מסה קריטית הנמדדת בהיקף יותר: ראשית, בתחומי מו
אבסולוטי ולא יחסית לגודל המדינה. שנית, הפיתוח במשק הישראלי הוא 
בכיוון של תעשיות מתקדמות, המשתמשות בכוח אדם מיומן ביותר 
ואמורות לייצא את מרבית תפוקתן בשווקי חוץ, ואסטרטגיה זו מחייבת 

הממשלתי של מו"פ נותן השקעות גדולות במו"פ. שלישית, הסיבסוד 
. לבסוף, יש צורך לבחון את העדיפויות בתחום 18שיעור תשואה גבוה

הסיוע הממשלתי במו"פ, לנוכח שפע של תכניות ראויות לסיוע ותקציבים 
מוגבלים: תמיכה במחקר השימושי במוסדות להשכלה גבוהה, ובהידוק 
הקשרים בין מוסדות אלה לענפי המשק המתקדמים לעומת השקעה 
ישירה במגזר העסקי, העדפת מו"פ במפעלים גדולים לעומת חברות ינוקא 

(start ups).וכיו"ב , 
עיקר הצימצום בגירעון הגדול הפחתת שיעור המיסוי בתוצר. 

ידי קיצוצים בהוצאות הממשלה, תוך המשך הרמה -בתקציב הושג על
הגבוהה של מיסים, שהיתה נחלת המשק בתקופת העשור של משבר 

מלחמת יום הכיפורים והוצאות הביטחון הגבוהות בשנים  האנרגיה,

                                                 
 .1999ברון,  17
 .1998ברגמן, מירום,  18
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ולכן עם היציאה של המשק  19שלאחריה. מיסים גבוהים פוגעים בפריון
מהמיתון וגידול ההכנסות ממיסים, יש להקפיד ולשמור על רמת הוצאות 
מבוקרת ולנצל את עודפי התקבולים לשם הפחתת שיעורי המיסים בכלל, 

 והמיסוי הישיר בפרט.
לת שיעור ההשתתפות של האוכלוסייה בגילי העבודה בכוח הגד

. כפי שצויין לעיל, ככל שהגידול בכוח העבודה יהיה מהיר יותר העבודה
מהגידול באוכלוסייה, תחול עלייה מהירה יותר בתוצר לנפש  עבור גידול 

ידי הגידול בפריון(. היחס בין -נתון בתוצר לעובד )שהוא כאמור מונע על
בגודל קבוצת גילאי  –לאוכלוסייה תלוי במרכיב הדמוגרפי כוח העבודה 

ובשיעורי ההשתתפות של קבוצת הגיל הזו בכוח העבודה.  –העבודה 
בשנים האחרונות פועלות במשק מגמות של ירידה בשיעורי השתתפות של 
אוכלוסיות מסוימות, וביניהן האוכלוסייה הבוגרת יותר. כמו כן עולה 

בוצות, שמלכתחילה שיעור ההשתתפות שלהן שיעורן באוכלוסייה של ק
, נשים ערביות וחרדים. מגמות אלה 60נמוך יותר, כגון: הגילאים מעל 

עשויות להביא להאטת קצב הגידול של כוח העבודה ובכך לפעול להאטה 
של  הגידול בתוצר לנפש. אולם, מעבר לכך, האוכלוסיות המאופיינות 

כלל, גם אוכלוסיות שבהן  בשיעור השתתפות נמוך יותר, הן, בדרך
ההכנסה לנפש נמוכה. הגברת שיעורי ההשתתפות בקרב אוכלוסיות אלה 
עשויה לשפר את ההכנסה הנמוכה בקרבן, ולהקטין את תחולת העוני 

 במשק.
 

                                                 
 . Hercowitz, Lavi, Melnick, 1999;1998לביא, סטרבצ'ינסקי,  19
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 נספח

מקובל לתאר –השינויים בתוצר של המגזר העסקי  –הפעילות הכלכלית 
ם בכושר הייצור של את פונקציית ייצור המאפשרת לפרק את השינויי

ידי הגידול בכל אחד מגורמי הון ועבודה, -המשק לכאלה הנקבעים על
 ידי הגידול בפריון: -ועל

 משקל מלאי ההון  xהשינוי בתוצר = השינוי במלאי ההון 
 משקל כוח העבודה x+ השינוי בכוח העבודה                         
 .+ השינוי בפריון                         

בטווח ארוך )וכל עוד שער הריבית קבוע( יגדל מלאי ההון הרצוי 
בשיעור דומה לגידול בתוצר, דהיינו יישמר יחס הון תוצר פחות או יותר 
קבוע. הגדלה של מלאי ההון מעבר לגידול בתוצר תביא לירידה בתפוקה 
השולית של ההון אל מתחת לשער הריבית העומד בפני המשקיעים, 

בלתי כדאית. הגדלת כוח העבודה תתרום ישירות לגידול וההשקעה תהיה 
בתוצר, אך תגדיל גם את התפוקה השולית של ההון ולכן גם תאפשר 
גידול במלאי ההון )במקביל לגידול בתוצר(. במסגרת ניתוח מקובלת זו 
יגדיל הפריון ישירות את התוצר שניתן לקבל מכמות גורמי ייצור נתונה, 

עלה את התפוקה השולית של ההון, הוא יאפשר אולם מכיוון שהפריון מ
גם את הגדלת ההשקעות הכדאיות, ובדרך זו ישפיע השפעה נוספת על 

 התוצר.
לצורך הניתוח בפרק זה הונח, כמקובל, שאת התוצר של המגזר העסקי 

 :Cobb-Douglasידי פונקציית ייצור מסוג -ניתן לתאר על

(1) Y  =  AL
a  

 K
1-a  

נקצייה של שינויים בגורמי הייצור ובפריון את השינויים בתוצר כפו
 מתארת הנגזרת של פונקצית הייצור לפי זמן, כדלהלן:

                             .         .        .                . 
(2) aK 1-    + Y  =  A + aL 
 

 התוצר העסקי =  Y כאשר
 A = הפריון הכולל 
 L = כוח העבודה 
 K = המגזר העסקי מלאי ההון של 
 a, 1-a  = גמישות הייצור של עבודה והון 
 שיעור השינוי במשתנה = . 
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                                                                                           .    . 
 K=Yבהנחה ששיעור הגידול בהון יהיה שווה לשיעור הגידול בתוצר: 

 ( דלעיל:2אה )ניתן לכתוב את משוו
                                   .                  .        . 

(2                             )x  A  +  L 1 Y  =       
                          a        

יהיה ההפרש בין שיעורי השינוי  L-וב Y-לגבי שינויים קטנים יחסית ב
ד. במקרה זה ניתן לראות שהשינוי בתוצר קירוב לשינוי בתוצר לעוב

 ידי השינויים בפריון הכולל:-לעובד ייקבע על
                                   .      .                     . 

(3                              )x A  1L   =     -Y      
                                               a              

קטן מאחד, יהיה השינוי בפריון הכולל בדרך כלל קצת יותר  a-מאחר ש
 קטן מהשינוי בתוצר לעובד.
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 -עשר שנים להפעלת חוק ביטוח סיעוד 
 משמעויות ולקחים

 יוסף קטן ואריאלה לבנשטיין
 

 *מבוא סיכום ולקחים עיקריים. 1

החוק למתן  -מלאו עשר שנים להפעלת חוק ביטוח סיעוד  -1998ב
ונכנס לתוקפו  -1980שירותים לזקנים מוגבלים. החוק אושר בכנסת ב

הועברו במסגרתו תקציבים למשרד , -1986. במשך שנתיים, החל ב-1986ב
הבריאות ולמשרד העבודה והרווחה לצורך פיתוח תשתית של שירותים, 

הוחל באספקת שירותים לזקנים מוגבלים. הפעלת החוק  1988ובראשית 
מהווה נקודת מפנה רבת משמעות לא רק באופי ובהיקף השירותים 

י הרווחה לאוכלוסיית הזקנים בישראל, אלא אף בהתפתחות כלל שירות
האישיים בישראל. פרק זה בוחן היבטים שונים הכרוכים בחוק ייחודי זה 
ובביצועו. המדובר במספר היבטים של ביצוע החוק, שיש להם השלכות 
כלליות על מדיניות הרווחה ועל מבנה ודפוסי התפקוד של השירותים 
החברתיים בישראל )קביעת סל שירותי רווחה אישיים ועיגונו בחוק, 

טת האספקה של שירותים ממלכתיים, חלוקת עבודה בין שירותים הפר
פורמליים והמשפחה, והמרת גימלה כספית בשירותים בעין(. העבודה 
עסקה גם במספר היבטים ישירים של דרכי מימוש החוק והשפעתו על 
אוכלוסיית הזקנים בישראל )מבחן התלות, רמות הגימלה, והרכב סל 

ביטוח סיעוד בלבד ולא דן בשאלת  השירותים(. הפרק עוסק בחוק
 האשפוז הסיעודי המחייבת דיון נפרד.

 
 

                                                           
. 1999ידי המרכז ביוני -* הפרק הוא גירסה מקוצרת של העבודה שהתפרסמה על

ם בקבלת מידע לצורך כתיבת   המחברים מבקשים להודות לכל המרואיינים שסייעו לה
 עבודה זו. תודות מיוחדות לברכה בן צבי על הערותיה החשובות לטיוטה. 
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חוק ביטוח סיעוד הינו אחד מחוקי הביטוח הלאומי. מימון ביטוח 
 סיעוד מבוסס על שני מקורות: תשלומי האזרחים והשתתפות ממשלתית. 
החוק מקנה לכל זקן המוגבל בתפקודו זכאות לגמלת סיעוד לפי 

אישה  –ו. הזכאים לגימלה הם תושבי מדינת ישראל כללים הקבועים ב
המוגבלים בתפקודם והעומדים במבחן תלות  – 65וגבר מגיל  60מגיל 

ובמבחן הכנסות. הגימלה ניתנת לקשישים המתגוררים בקהילה, אך 
אבות או בדיור מוגן ונושאים -הזכות חלה גם על זקנים המתגוררים בבית

 ברוב דמי החזקתם.
מיועדת לזקן התלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע גימלת הסיעוד 

יומיות, או הזקוק להשגחה. הגימלה אינה משולמת לפרט -פעולות יום
הזכאי לה, אלא לארגונים המספקים את שירותי הסיעוד לפי תכנית 
טיפול שמתווה ועדה מקצועית מקומית. כל פרט הזכאי לגימלה  מקבל 

שילוב של חלק או כל השירותים  סל שירותים המותאם לצרכיו, הכולל
הבאים: טיפול אישי בבית או במרכז יום, עזרה ביתית, השגחה, הסעות 
למרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, שירותי מכבסה, הכנת ארוחות 

 ואספקתן ומימון שימוש במשדרי מצוקה.
החוק קבע שתי רמות תלות ובהתאמה להן שתי רמות של גמלת 

יום, וכן -פעולות היום בכלבעזרת הזולת  חלוטיןלסיעוד: מי שנמצא תלוי 
 37.5ששיעורה  לגימלה מלאה, זכאי להשגחה מתמדתמי שנמצא זקוק 

 ברובבעזרת הזולת  במידה רבהאחוז מן השכר הממוצע. מי שנמצא תלוי 
, זכאי לגימלה חלקית, להשגחהיום וכן מי שנמצא זקוק -פעולות היום

שעות  -15גימלה מלאה מזכה ב אחוז מן השכר הממוצע. 25ששיעורה 
שעות. כמו כן, נקבעו שני  -10טיפול ביתי בשבוע וגימלה חלקית ב

אחוז( של גימלה המיועדים למי שהוכרו  -75ו 50שיעורים מופחתים )
 כזכאים אך לא עמדו במבחן ההכנסות. 

-ממשלתיים שהוכרו על-השירותים מסופקים באמצעות ארגונים לא
ה כספקי שירותים מורשים. ארגונים אלו ידי משרד העבודה והרוח

 פועלים על סמך חוזה שנערך בינם לבין המוסד לביטוח לאומי. 
החוק קובע שעל שר העבודה והרווחה למנות ועדות מקומיות 
מקצועיות, הכוללות עובד סוציאלי, אחות ועובד המוסד לביטוח לאומי. 

לזכאים   תפקיד הוועדה לקבוע את השירותים הספציפיים שיש לספק
ולבחור בארגון שיספק את השירותים. כמו כן, על הוועדה לדאוג 

 60שהשירותים אכן יסופקו. כאשר אין מצליחים לאתר שירותים במשך 
יום ממועד תחילת הזכאות, על המוסד לביטוח לאומי לשלם קיצבה 
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אחוז מגובה הגימלה לבן משפחה הנוטל על עצמו  80כספית בהיקף של 
יפול. תהליך אישור זכאות הינו בסמכות המוסד לביטוח את האחריות לט

לאומי בלבד והוא כרוך בהגשת תביעה מקדימה לקבלת הגימלה, עריכת 
ידי אחות בביתו של הזקן, ועריכת מבחן הכנסות )הכנסה -מבחן תלות על

אחוז מהשכר הממוצע  225אחוז מהשכר הממוצע ליחיד ועד  150של עד 
ת סיעוד בתנאי שעמד גם במבחן התלות(. לזוג, מזכה את המבקש בגמל

קביעת רמת הגימלה מועברת אל הוועדה המקומית המתאימה לכל פרט 
 את סל השירותים שיינתן לו ואת הארגון המספק. 

זקנים או בני משפחתם רשאים לערער הן על דחייה כוללת של 
התביעה והן על רמת הגימלה שאושרה בפני בית הדין לעבודה. על החלטת 

ועדה המקומית בדבר השירותים ונותניהם ניתן לערער בפני ועדת ערר הו
 הפועלת בסניף המוסד לביטוח לאומי בו הוגשה התביעה.

 
בחינת האיפיונים של חוק ביטוח הסיעוד, שיש להם משמעות לא רק 
לחוק עצמו, אלא אף למדיניות כוללת בתחום שירותי הרווחה האישיים 

 ם:מצביעה על כמה לקחים עיקריי
אין ספק כי עיגון שירותי רווחה אישיים בחוק, המחייב את הקצאתם, 
הינו מתכון לפיתוח מקיף של שירותים, להשגת "כיסוי" הולם, אם כי לא 
מוחלט, של האוכלוסייה הנזקקת, ולהשגת מידה רבה של שוויוניות 
בהקצאת השירותים. המודל שנקבע בחוק ביטוח סיעוד נושא אפוא 

תחומי שירות אחרים בהם עדיין לא קיימת תשתית של  משמעות גם לגבי
 אך קיימים צרכים דומים.

-לגבי הפקדת האחריות לאספקת השירותים בידי ארגונים לא
ממשלתיים. מסתבר כי מדיניות זו לא מנעה, וניתן אף לטעון שהיא 
איפשרה מתן שירותים בהיקף נרחב לציבור הנזקק. יש, עם זאת, מספר 

כמו: ריבוי ספקים שהיקשה על פעולות הבקרה ויצר  תוצאות בעייתיות
עומס אדמיניסטרטיבי רב, תחלופה ונשירה של מטפלות, רווחיות גבוהה 
של חלק מהארגונים, פיצול בין מערכות ארגוניות שונות, תחרות בין 
ספקים המקשה על שיתוף הפעולה ביניהם, שינוי בדפוסי העבודה של 

עובדים הסוציאליים העוסקים מחלקות הרווחה המקומיות ושל ה
 בתחום הזיקנה; ושינוי בדפוסי התפקוד של ארגונים וולונטריים.

העובדה שבאספקת שירותי הסיעוד אין כל נוכחות של רשויות 
ממשלתיות מונעת השוואה בין ספקים המשתייכים לכל המגזרים, 
ומקשה על הסקת לקחים רחבים יותר באשר להשלכותיה האפשריות של 
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על תפקוד שירותי הרווחה האישיים בישראל. חשוב לכן ליצור  ההפרטה
אפשרות של הפרטה אבל לצמצם את מספר הארגונים נותני השירות.  
בנוסף לכך, מוצע להפעיל בצורה ניסיונית גם שירות באמצעות מספר 

 מחלקות רווחה מקומיות כדי לבחון את איכות השירות באופן השוואתי.
ק מלמד כי הכניסה של שירותים פורמליים היבט אחר של מימוש החו

לתחום הטיפול הביתי בזקנים, לא פגעה בקשר של הזקנים עם 
המשפחות. מימוש החוק יצר זיקה רבה יותר בין משפחות הזקנים לבין 
מערכת השירותים הפורמליים. יחד עם זאת, התפתחות זו שינתה את 

על הסיוע  תכני הסיוע שהמשפחה מספקת והביאה להדגשה רבה יותר
האמוציונלי. הפעלת החוק מצביעה על כך, שפעילות המערכת הפורמלית 

פורמליות וכי קיימת אפשרות -אינה סותרת את פעילות המערכות  הלא
 של יצירת תאום והשלמה הדדית ביניהם.

מימוש חוק ביטוח סיעוד אף מצביע על היתרונות הגלומים בהמרת 
כשמדובר בגימלה שאינה מיועדת  גימלה כספית בשירותים בעין, בייחוד

לפצות על אובדן הכנסה כספית אלא מיועדת לרכישת שירותים. עם זאת 
ידי ניסוי שיטתי ומבוקר את האפשרות של המרת -רצוי לבחון על

 השירותים בעין בגימלה כספית לזקנים המעונינים בכך.
הדיון בחוק הסיעוד העלה מספר סוגיות הקשורות לביצוע החוק: גיוס 
המטפלות, הכשרתן והבטחת איכות עבודתן, מעורבות המשפחות 
בבחירת ספקי השירותים ובתכנון סל השירותים, מהימנות ותקפות מבחן 
התלות ומרכיביו, רמות הגימלה הקיימות, השיעור הגבוה של הפונים 
לקבלת שירותים שבקשתם נדחתה, והרכב סל השירותים. אפשר לסכם 

 בבחינת סוגיות אלו: כמה לקחים עיקריים שנלמדו

 יש לפתח מנגנוני בקרה הולמים לבדיקת איכות עבודת המטפלות. .א
יש לשפר את תהליכי גיוס המטפלות, ולהגדיל את שיעור המטפלות  .ב

 המקבל הכשרה בשלב ראשוני של עבודתן. 
יש להגביר את מעורבות הזקן ומשפחתו בבחירת הספקים, בתכנון  .ג

 השירותים, ובבקרה על איכותם. 
ידי חוק ביטוח -להיערך למתן מענים לצרכים שאינם מכוסים על יש .ד

 סיעוד, במיוחד צרכים בתחומי התעסוקה והשיקום.
יש לבדוק ולהעריך שוב את מרכיבי מבחן התלות וקביעת הניקוד.  .ה

בהקשר זה יש להתייחס במיוחד לשיפור דרכי ההערכה  של מצבם 
קלם בקביעת הנפשי של הזקנים, בדיקת מרכיבי מבחן התלות ומש

 הניקוד, ולבחינת השפעת נוכחות בן משפחה נוסף על הניקוד.
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 יש לשקול תוספת רמות גימלה נוספות מעבר לאלה הקיימות כיום.  .ו
יש לבחון את מרכיבי סל השירותים ואת האפשרות לכלול בו שירותים   .ז

 נוספים, כמו פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק. 
וש הנמוכה בשירותים יש אף לבדוק את הסיבות לרמת השימ

 מרכזי יום לזקנים. -140ידי כ-המוצעים על
יש להיוועץ בבעלי מקצוע נוספים, כמו עובדים סוציאליים המטפלים  .ח

בזקנים במסגרת מחלקות הרווחה המקומיות, רופאי המרפאות 
הקהילתיות, פסיכיאטרים ומרפאים בעיסוק, הן בהערכת מצבו 

 נון סל השירותים ובעדכונו.התפקודי של הזקן ומגבלותיו, הן בתכ
קיימת חשיבות רבה לבדיקת המעמסה על העובדים הסוציאליים  .ט

האחראים לביצוע החוק והוספת כוח אדם. כמו גם בחינת תכני 
 ידי פקידי זכאות.-העבודה שבחלקם יכולים להתבצע על

 . תשתית חוקית להענקת שירותי רווחה אישיים 2
 לאוכלוסייה ספציפית    

ים נחקקו חוקים חברתיים רבים המספקים תשתית במהלך השנ
להקצאת מיגוון רחב של שירותי רווחה לאוכלוסייה בישראל. ניתן למיין 
חוקים אלו לשלושה סוגים עיקריים: הקבוצה הראשונה, אלו הם חוקי 
הביטוח הלאומי, הקובעים מיגוון של תשלומי העברה שיש להעניק 

ם המחייבים את הרשויות לספק לאזרחים; הקבוצה השנייה כוללת חוקי
שירותים הגנתיים לאוכלוסיות ספציפיות כמו ילדים בסיכון, דיירי 
מעונות, נערים ונערות במצוקה. בשל אופיים של חוקים אלו אין הם 
קובעים את הרכב השירותים הספציפיים שיש לספק לאוכלוסיות אלו. 

הסעד והקבוצה השלישית כוללת חוקים אחרים, כמו חוק שירותי 
)תשי"ח(, הקובע כי כל רשות מקומית חייבת להקים מחלקת רווחה 
ולספק שירותים לאוכלוסיות נזקקות, אך אינו קובע את מהותם של 

 השירותים האלו.
ייחודו של חוק ביטוח סיעוד בכך, שלראשונה בתולדות החקיקה 
החברתית בישראל, נקבע סל מחייב של שירותים, אותם יש לספק 

שהוכרה כזכאית על סמך קריטריונים אחידים ושוויוניים. לאוכלוסייה 
ראוי לציין שמאז חקיקת חוק זה בראשית שנות השמונים לא נחקק כל 
חוק דומה נוסף המחייב הענקת סל שירותים לאזרחים. עם זאת, מספר 
חוקים של הביטוח הלאומי כמו ביטוח נפגעי פעולות איבה,  מאפשרים 
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גם אספקה של שירותים בעין כמו ציוד לבית. בנוסף למתן קיצבה כספית, 
לבחינת תוצאות יישומו והשלכותיו של חוק ביטוח סיעוד יש על כן 
חשיבות לא רק לצורך הערכת התמורות שהוא הביא בשירותים לזקנים, 
אלא אף לצורך בחינת ההשלכות האפשריות של חקיקה מסוג זה על 

עיקריים: שינויים אוכלוסיות נוספות. התייחסנו לשלושה תחומים 
במספר הזכאים לשירותי ביטוח סיעוד; מידת הכיסוי של החוק לפי 
קבוצות באוכלוסייה וביישובים שונים; התמודדות עם היקף המשאבים 

 הדרוש לביצוע החוק.

 א. שינויים במספר הזכאים לשירותי ביטוח סיעוד

מאז תחילת ביצוע החוק חל גידול מהיר במספר מקבלי השירותים 
. קצב הגידול היה מהיר במיוחד 4סגרת זו. מספר הזכאים גדל פי במ

בשנים הראשונות, אך פחת במידת מה בשנים האחרונות. מרבית מקבלי 
 1989אחוז מכלל הזכאים בשנת  -67השירות הן נשים, ושיעורן נע בין כ

 .1999אחוז מהם באמצע  -75לכ

  1999-1989.  מקבלי שירותי ביטוח סיעוד, לפי מין, 1לוח 
 

 נשים גברים סה"כ 
1989 21,359 6,961 14,398 
1990 27,684 8,668 19,016 
1991 31,501 9,594 21,907 
1992 37,734 11,258 26,476 
1993 45,776 13,381 32,395 
1994 52,067 14,919 37,148 
1995 59,023 16,656 42,367 
1996 65,995 18,449 47,546 
1997 72,912 20,085 52,827 
1998  80,928 22,079 58,849 
 64,253 23,795 88,048 )יוני( 1999

 .1999/, 2מקור: המוסד לביטוח לאומי, רבעון סטטיסטי, כ"ט
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ראוי לציין כי לפני הפעלת החוק, סופקו במימון ציבורי שירותי סיעוד 
קשישים. מספר מקבלי הסיוע הסיעודי, בסיוע ציבורי, גדל אפוא  -7000לכ
בתקופה של כעשר שנים בלבד. נשאלת השאלה, מה היחס  13יותר מפי ב

בין גידול זה לגידול שחל בפרק זמן זה באוכלוסיית הקשישים במדינה? 
אחוז,  -28+( בכ65גדלה אוכלוסיית הזקנים )גילאי  1997-1989בשנים 

אחוז. הגידול במספר מקבלי  -23ומעלה, גדלה בכ 75ואילו אוכלוסיית בני 
סיעוד בתקופה זו חרג אפוא במידה ניכרת מגידול מספר הקשישים ביטוח 

+, זכאיות לקבל שירותי 65במדינה; ראוי לציין כי  בנוסף לקשישים, בני 
 , אך שיעורן בין הזכאים הינו מזערי. 65-60ביטוח סיעוד גם נשים בגיל 

הגידול במספר מקבלי שירותי סיעוד הינו חסר תקדים והוא מצביע על 
פעלת החוק היוותה נקודת מפנה משמעותית בתחום שירותי כך, שה

הרווחה לקשישים בישראל. יתר על כן, זינוק כה גדול במספר מקבלי 
שירותים, בפרק זמן קצר יחסית, לא התרחש באף לא אחד משירותי 
הרווחה האחרים. נתונים אלו מספקים תמיכה לטענה, שעיגון סל 

בתשתית חוקית עשוי להביא  שירותים המיועד לאוכלוסייה ספציפית
 לגידול ניכר ביותר במספר הפונים לקבלת השירות.

ניתן להניח כי השפעת החוק על הגידול במספר מקבלי השירותים, 
נבעה משני גורמים עיקריים: ראשית, קיומו של צורך אמיתי לשירותי 

ידי חקיקת חוק שקבע שקבלת שירותים -סיעוד, שחשיפתו התאפשרה על
זכות בסיסית. שנית, קיומו של החוק הביא לכך, שהפנייה אלו הינה 

לקבלת השירותים אינה כרוכה עוד באי הנעימות, שהרתיעה בעבר 
 אוכלוסיות מפנייה לשירותי הרווחה הציבוריים.

 ב. מידת הכיסוי של הזקנים המוגבלים באוכלוסייה וביישובים  

ת זה מצליח האם ההיקף הנרחב של מקבלי ביטוח סיעוד מורה כי שירו
 להגיע אל כל  הזקנים המוגבלים הזכאים לפי החוק לקבל את השירות? 

נתונים לגבי שיעורי הקשישים המוגבלים כלולים בעבודתם של 
(. לפי נתונים אלו,  שיעור המוגבלים בקרב 1992פקטור, באר ופרימק )

אחוזים, ובקרב  -8.7ל 1998הקשישים היהודים היה צפוי להגיע בשנת 
אחוז. שיעור הנשים המוגבלות היה צפוי  -22.6יהודים ל-ים הלאהקשיש
אחוזים בקרב הגברים. בתוך האוכלוסייה היהודית  7.7לעומת  9.6להיות 

אמריקה, שבקרבם שיעור -צפוי להיות פער ניכר בין יוצאי אירופה
-אחוז בקרב יוצאי אסיה 13.5אחוזים, לעומת  6.8המוגבלים הינו 

רים יותר על שיעור המוגבלות בקרב הזקנים אפריקה. נתונים מאוח
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(, הקובעת, ששיעור המוגבלות 1998ידי ברודסקי )-בישראל מוצעים על
אחוז, בקרב העולים החדשים  13בקרב הזקנים היהודיים הוותיקים הוא 

אחוז. שיעור  23יהודים -אחוז, ובקרב הלא 15מארצות חבר העמים 
אחוז מהם חיים  77אחוז ) 14 המוגבלות הכולל לאוכלוסיית הזקנים הוא

+. 65אחוז במוסדות(. נתונים אלו מתייחסים לזקנים בגיל  -23בקהילה, ו
כל האומדנים מורים על שיעורי מוגבלות ההולכים וגדלים באורח 

אחוז. האומדנים  -14לכ -10הדרגתי ואיטי, והנעים בשנות התשעים בין כ
 שונים עם זאת לגבי קבוצות אוכלוסייה שונות. 

, המציג נתונים על שיעור מקבלי ביטוח סיעוד בקרב הקשישים 2לוח 
מאפשר לבחון, ולו באורח חלקי, את השאלה, האם שירותי ביטוח סיעוד 

 אכן מצליחים "לכסות" את אוכלוסיית הקשישים המוגבלים.

 1996-1989. קשישים וזכאים לביטוח סיעוד, 2לוח 
 

קשישים  
 (65)גילאי +

קשישים 
 )כולל נשים

 (60בגיל +

 זכאים
 לביטוח

 סיעוד

אחוז הזכאים 
                    לביטוח סיעוד

 מהזקנים    כולל נשים

 +60בגיל +(          65)

      
1989 405,200 487,700 21,359 5.3 4.4 
1990 423,200 507,200 27,684 6.5 5.4 
1991 457,200 546,400 31,501 6.9 5.7 
1992 478,600 570,300 37,734 7.9 6.6 
1993 495,700 588,900 45,776 9.2 7.8 
1994 505,200 606,500 52,067 10.3 8.6 
1995 528,600 624,000 59,023 11.2 9.5 
1996 561,200 661,500 65,995 11.7 10.3 

 
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי לישראל, שנים שונות, 

 רבעון סטטיסטי, חוברות שונות. והמוסד  לביטוח לאומי,
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אמנם בשנים הראשונות לביצוע החוק שיעור הזכאים בקרב 
השיעור היה  -1996הקשישים  היה נמוך, אך הוא עלה באורח הדרגתי וב

. יתר על כן, בשנים האחרונות דומה שיעור -1989יותר מכפול מהשיעור ב
ת המוגבלים הזכאים לאומדנים שהתייחסו להיקף המשוער של אוכלוסיי

+ 65)וזאת, אם ניקח בחשבון שהאומדנים מתייחסים לקשישים בגיל 
וכוללים גם את דיירי המוסדות שרבים מהם אינם זכאים לקבל שירותי 
סיעוד במסגרת החוק(. ניתן אפוא להניח, כי אם האומדנים אכן משקפים 
את המציאות, הרי ששירותי ביטוח סיעוד מצליחים להגיע לכיסוי מירבי 

ארציים ואינם -של אוכלוסייה זו. עם זאת, נתונים אלו הינם כלל
 מתייחסים למגזרי אוכלוסייה וליישובים שונים. 

בדיקת שיעורי הזכאים ביישובים שונים מעוררת את השאלה: האם 
שיעור הזכאים ביישובים אלה משקף את הרכב אוכלוסייתם? לצורך 

מדגם שבו מיוצגים סוגים בחינה, ולו ראשונית של שאלה זו, התייחסנו ל
 שונים של יישובים:

 שמונה(. -גת וקרית-שאן, דימונה, קרית-( עיירות פיתוח )אופקים, בית1)
 ( ערים ותיקות בצפון הארץ )טבריה, עפולה, צפת(.2)
 שבע ורמלה(.-יהודה, אשקלון, באר-( ערי עולים )אור3)
נא, מג'אר, פחם, טייבה, כפר כ-אל-( יישובים ערביים גדולים )אום4)

 עראבה ורהט(.
: שיעור מקבלי ביטוח 1994לגבי כל יישוב נבדקו שני נתונים לגבי שנת 

ומעלה  75ומעלה, ושיעור בני  65סיעוד בקרב האוכלוסייה בגיל 
באוכלוסיית הזקנים. בשל היעדר נתונים על שיעורי המוגבלות בקרב 

שקפו את הקשישים בכל אחד מהיישובים, הנחנו כי שיעורי הזכאות י
האומדנים באשר לשיעורי המוגבלות המאפיינים קבוצות אוכלוסייה 
שונות. קיימת ציפייה, על כן, שביישובים הדומים זה לזה בהרכבם 

ומעלה בתוכם )כמו יישובים ערבים ועיירות  75ובשיעור הזקנים בני 
פיתוח(, יהיה שיעור הזכאים דומה. הנתונים מתייחסים אמנם לשנה 

ך בדיקת הנתונים לגבי שנים קודמות מורה כי המגמות אחת בלבד, א
 , רלבנטיות גם לשנים קודמות.1994המאפיינות את שנת 
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 )אחוזים( 1994+ ביישובים בישראל, 75. מקבלי גימלת סיעוד ובני 3לוח 
 

מקבלי גימלת  
 סיעוד

 + 75בני 

   ערים ותיקות בצפון הארץ
 28.0 11.3 טבריה
 36.6 12.6 עפולה

 38.1 5.6 צפת
   עיירות פיתוח

 58.9 11.3 אופקים
 39.5 23.4 שאן-בית

 56.8 12.2 דימונה
 59.5 11.9 גת-קרית
 46.2 12.3 שמונה-קרית

   ערי עולים
 46.1 24.6 יהודה-אור

 54.0 18.5 אשקלון
 56.8 11.0 שבע-באר

 46.5 13.4 רמלה
   יישובים ערביים

 33.3 22.0 פחם-אל-אום
 33.3 18.2 טייבה

 50.0 25.0 כנא-כפר
 50.0 16.7 מג'אר

 50.0 12.7 עראבה
 40.0 13.0 רהט

 
 , 1994(, מבוטחים ומקבלי גימלאות לפי יישוב 1995מקור: המוסד לביטוח לאומי )

 , ירושלים.129סקר 
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כמה ממצאים ראויים לתשומת לב: ביישובים הערביים עולה שיעור 
ע של היישובים היהודים. בארבעה מתוך  הזכאים על השיעור ברוב המכרי

היישובים הערביים ורק בשניים מתוך היישובים היהודים עולה שיעור 
היה שיעור  -1995אחוז. ראוי לציין בהקשר זה כי ב 16.5הזכאים על 

אחוז, ואילו ביישובים  -12.5הזכאים ביישובים יהודיים עירוניים כ
אחוז. שיעור הזכאים במגזר זה  15.3יהודיים, השיעור היה -עירוניים לא

נופל במידה ניכרת מהאומדנים על שיעור מוגבלות באוכלוסייה זו. במגזר 
זה אף בולטים פערים טריטוריאליים ניכרים: לעומת יישוב כמו כפר כנא, 

אחוז  -13בו כרבע מהזקנים מקבלים שירותי סיעוד, בעראבה וברהט רק כ
 נהנים משירות זה. 

שאן, ששיעור הזכאים בה -להוציא את בית –ח לגבי עיירות הפיתו
(. קשה -12.3ל 11.3אחוז, בשאר העיירות השיעור דומה )בין  23עולה על 

ומעלה בקרב  75שאן לשיעורים של בני -לייחס את השיעור הגבוה בבית
הזקנים, שהוא הנמוך ביותר בהשוואה ליישובים האחרים. ביישובים 

מוך של זכאים בולט בצפת, כמחצית השיעור הנ -הוותיקים בצפון הארץ 
מהשיעור בטבריה ובעפולה. וזאת למרות העובדה, שדווקא בצפת שיעור 

 ומעלה הוא הגבוה ביותר. 75בני 
מבין הערים, שהוקמו או יושבו לאחר הקמת המדינה, בולט השיעור 

שבע ורמלה. -יהודה, יותר מכפול מהשיעור בבאר-הגבוה של זכאים באור
יעים אם ניקח בחשבון את הדמיון הרב בין יישובים אלו נתונים אלו מפת

 ומעלה. 75בשיעור בני 
(, 1993מוראי וזיפקין )-ידי בייץ-חוסר אחידות בין יישובים מועלה על

המצביעים על קיומו של שוני בין יישובים במספר התביעות ובשיעור 
אחוז מהתביעות, לעומת  45אישור תביעות. בחיפה, למשל, אושרו רק 

 אחוז ביישובים כמו חדרה ורחובות. -70מעלה מל
מסתבר אפוא, כי שיעור הזכאים במגזר היהודי דומה לאומדנים 
המוקדמים באשר לשיעור המוגבלות בקרב הזקנים המשתייכים למגזר 

יהודי, אמנם שיעור הזכאים נופל מהאומדנים -זה. לגבי המגזר הלא
ם היהודים. פער זה המוקדמים, אך הוא עולה על שיעורם בקרב הזקני

לטובת המגזר הערבי מהווה תופעה הבולטת בחריגותה לעומת שאר 
שירותי הרווחה האישיים, בהם קיימים פערים ניכרים לרעת המגזר 

 הערבי. 
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עוד נמצא כי בין יישובים הדומים בהרכבם החברתי ובשיעור הזקנים 
רותי ומעלה, קיימת מידה רבה של קירבה בשיעור הזכאים לשי 75בני 

ביטוח סיעוד. זאת להוציא מספר יישובים בולטים לעומת הקבוצה 
אליהם הם משתייכים. איתור הגורמים לפערים הטריטוריאליים 
בשיעורי הזכאות מחייב בדיקה שיטתית שתתייחס לשלושה מרכיבים: 
שיעורי המוגבלות ביישובים השונים, תוך אבחנה בין מוגבלות פיסית 

של הרשויות האחראיות על אספקתו של שירות ונפשית; דפוסי התפקוד 
זה )מידת האחידות במבחני התלות, מידת ההתייחסות למצב הנפשי של 
הזקנים, שוני באישורי תביעות וכדומה(; התנהגות ועמדות הזקנים ובני 
משפחותיהם )חוסר פנייה לקבלת שירות בשל חוסר נכונות או חוסר 

 בהם ניתנת גימלה כספית(.מידע, או פנייה ברמה גבוהה ביישובים 

 ג. התמודדות עם היקף המשאבים הדרוש לביצוע החוק

ההנחות המוקדמות באשר להיקף ההוצאה הכספית המשוערת הכרוכה 
בביצוע החוק, שהונחו בעת תכנון הפעלתו, הסתמכו על האומדנים שהיו 
מוכרים אז לגבי שיעור המוגבלות בקרב הקשישים. הנחות אלו קבעו כי 

הוצאה לאספקת השירותים לזכאים ולמטרות האחרות הקבועות היקף ה
 -55לכ 1986מיליון ש"ח בשנת  -23בחוק יצמח בהדרגה מרמה של כ
( בעת הפעלתו המלאה של החוק 1996מיליון ש"ח בממוצע לשנה )במחירי 

(, המניחים 1987ידי חביב ופקטור )-(. אומדן שונה הוצע על1987)כהן, 
 מיליון דולר.  -27-24וע החוק לתגיע עלות ביצ -1995שב

מוצגת  1999-1988ההוצאה הריאלית לשירותי ביטוח סיעוד בשנים 
, ההוצאה 1999, המראה כי מאז ראשית הפעלת החוק ועד לשנת 4בלוח 

לערך, בעוד ההוצאה הכוללת לשירותי רווחה אישיים )כולל  11גדלה פי 
הוצאה אינו מתיישב  בלבד. נתח כה גדול של 2.7שירותי סיעוד( עלתה פי 

לחלוטין עם ההנחות המוקדמות באשר להיקף המשאבים שיידרש לצורך 
מימוש החוק. היקף זה של הוצאה יצר גירעון במימון שירותי ביטוח 
סיעוד, וחייב את הממשלה להשתתף במימון ההוצאה מעבר לנדרש ממנה 

קית, )בתוקף החוק(. אין ספק כי עיגונם של שירותי הסיעוד בתשתית חו
הקובעת, הפך שירותים אלו למרכיב המרכזי והמשמעותי ביותר בשירותי 

 הרווחה האישיים.
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  1999-1988.  ההוצאה לשירותי רווחה אישיים ולביצוע חוק הסיעוד, 4לוח 

 *(1998)מיליוני שקלים, מחירי             
 

שירותי  
רווחה 

 אישיים*

גמלאות 
 סיעוד

גמלאות סיעוד מכלל 
 ווחה אישיים שירותי ר

 אחוזים()
1988 1,444 113 8 
1990 1,914 478 25 
1995 2,699 809 30 
1999 3,673 1,295 35 

 * הוצאה בתקציב הרגיל )ללא תקציב פיתוח(.

 מקור: נתוני המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל.
 

ההתפתחות שעליה הצבענו מעלה סוגיה נוספת הראויה לבדיקה:  
כספית, ההולכת וגדלה המיועדת למימוש חוק ביטוח האם ההוצאה ה

סיעוד, משפיעה על היקף ההוצאה הממשלתית המוקדש לשירותי רווחה 
אישיים אחרים לזקנים. בחינתה של שאלה זו הינה חשובה משתי סיבות 
עיקריות: אחת, השירותים במסגרת חוק ביטוח סיעוד ניתנים רק לחלק 

ניתן על פי החוק הינו ספציפי, ואינו מהזקנים. ושתיים, סל השירותים ה
כולל שירותים כמו סיוע במימון השהייה במוסדות, שירותי טיפול בית 
לקשישים שלא הוכרו כזכאים, דיור מוגן לקשישים, אספקת ארוחות 

 חמות, קניית ציוד לקשישים נזקקים וכדומה.
ההוצאה הממשלתית לשירותי רווחה אישיים לזקנים כוללת שלושה 

( ההוצאה של השירות לזקן במשרד העבודה והרווחה, 1ים: )מרכיב
( ההוצאה לגמלאות 2המועברת באמצעות הרשויות המקומיות; )

( הוצאה לפיתוח תשתית השירותים הקהילתיים והמוסדיים 3הסיעוד; )
לזקנים במסגרת חוק ביטוח סיעוד המועברת למשרד העבודה והרווחה. 

ורמים נוספים המספקים שירותים הוצאה זו אינה כוללת הקצאות של ג
לזקנים או תורמים לפיתוח שירותים אלו, כמו: הרשויות המקומיות, 

 אשל ומשרד הבריאות.
מסתבר אמנם כי ההוצאה המיועדת לשירותי הסיעוד לזכאים תופסת 
נתח מכריע בהוצאה המיועדת לכלל שירותי הרווחה האישיים לזקנים 

הוצאות השירות לזקן, המיועדות  (. עם זאת,1999אחוז בתקציב  -81)כ
לשירותים מוסדיים וקהילתיים נוספים לקשישים, גדלו בשיעור ניכר 
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, אך הנתח שלהם בהוצאה הכוללת לשירותי רווחה לזקנים 1985מאז 
אחוז בלבד. ירידה זו נובעת  -10לכ 1999הולך ופוחת, ומגיע בתקציב 

עד לביצוע חוק כמובן מהעלייה התלולה והמהירה בהיקף ההוצאה המיו
 ביטוח סיעוד. 

  
  1999-1985. הוצאה על שירותים לזקנים, 5לוח 

 (1998)מיליוני שקלים, מחירי              
 

 השירות  לזקן סה"כ 
 

גמלאות חוק 
 ביטוח סיעוד

פיתוח תשתית 
שירותים )חוק 
 ביטוח סיעוד(

מיליוני  
 ש"ח

מיליוני  אחוזים
 ש"ח

מיליוני  אחוזים
 ש"ח

יליוני מ אחוזים
 ש"ח

 אחוזים

1985 95 100 95 100 -  -  
1990 632 100 107 17 478 76 47 7 
1995 1,028 100 134 14 809 79 85 8 
1999 1,606 100 167 10 1,295 81 144 9 

 
 מקור: נתוני המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל.

 
האם הפער הניכר בין קצב ועוצמת הגידול בהוצאה במסגרת חוק 
ביטוח סיעוד, לבין הגידול המתון בהוצאות השירות לזקן מעיד על כך 
ששירותי הסיעוד פגעו בשירותים אחרים לזקנים? אחת הדרכים לבחון 
שאלה זו, היא להשוות בין  התמורות  שחלו מאז הנהגת  החוק  בהוצאה 
של משרד העבודה והרווחה לשירותים לזקנים לבין ההוצאה לשירותים 

 אחרות.לאוכלוסיות 
מסתבר כי הגידול בהוצאה לזקנים )ללא ביטוח סיעוד( עולה במקצת 
על הגידול בהוצאות לשירותי תקון ונוער מנותק ולמפגרים, הוא עולה 
במידה ניכרת על הגידול בהוצאה לילדים ובני נוער, לתחומי עבודה 
קהילתית ורווחת המשפחה, ונופל רק לעומת הגידול בהוצאה לנכים 

 ו מההחלטה לממן שיחות טלפון של נכים(. )שנבע בחלק
מסתבר עוד כי הגידול בהוצאות השירות לזקן, לאחר הנהגת חוק 
ביטוח סיעוד, עשוי להצביע על כך, שהשירות לא נדרש לקצץ מתקציבו 
את ההקצאות הכספיות, שבאמצעותן מימנו לפני הנהגת החוק )ביחד עם 

הביתי לאלפי זקנים.  הרשויות המקומיות( את אספקת שירותי הטיפול
האחריות לטיפול בזקנים אלו, שהוכרו כזכאים, הועברה לאחר הפעלת 
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החוק למוסד לביטוח לאומי. ראוי לציין שההוצאה המיועדת לפיתוח 
תשתית השירותים המוסדיים והקהילתיים לזקנים, שנבעה מתוקף 
יישום חוק הסיעוד, איפשרה הרחבה ניכרת במספר מרכזי היום 

פיתוח שירותים קהילתיים נוספים ושיפור השירותים  לקשישים,
המוסדיים. בחינת הוצאות משרד הבריאות המיועדות לאשפוז זקנים, 

 1988מורה אף היא שלא חלה פגיעה בהיקפה של הוצאה זו שגדלה בין 
שבהן גדלה הוצאה זו  1988עד  1980אחוז )לעומת השנים,  -90בכ -1997ל
אין ראיות לכך שהפעלת חוק ביטוח סיעוד אחוזים בלבד(. לסיכום,  -8ב

 פגעה בשירותי הרווחה האחרים לאוכלוסייה הזקנה.
יש לציין, עם זאת כי הפעלת החוק הביאה לגידול ניכר בפניות זקנים 
לקבלת שירותים לא רק מהמוסד לביטוח לאומי, אלא אף משירותי 
רווחה אחרים, ובעיקר ממחלקות הרווחה המקומיות. בין הפונים 
הנוספים נכללים זקנים שלא הוכרו כזכאים לשירותים במסגרת החוק, 
אך הם מצפים לקבל סיוע ממחלקות הרווחה המקומיות ומגורמים 
נוספים. היכולת של ארגוני השירות לספק מענה לביקושים גדולים אלו 

 הינה מוגבלת ביותר, בשל הגידול האיטי במשאבים העומדים לרשותם.

יעוד על בסיס חוקי מצביעה על מספר תוצאות, ההפעלה של שירותי הס
 חלקן צפויות וחלקן בלתי צפויות:

 חל גידול ניכר וחסר תקדים במספר הזכאים לקבלת השירותים. .1
הגידול במספר הזכאים הביא לזינוק בהוצאה הציבורית המיועדת  .2

 לשירותי ביטוח סיעוד. 
שירותי ביטוח סיעוד מצליחים "לכסות" בצורה הולמת את  .3

שיעור הזכאים במגזר  כלוסיית הזקנים המוגבלים במגזר היהודי. או
יהודי נופל משיעור המוגבלות הקיים בקרב אוכלוסיית הזקנים -הלא
יהודית. נתון זה מורה כי קיומה של תשתית חוקית לא הועיל -הלא

ל"כיסוי" מלא של אוכלוסייה זו, עם זאת הוא מראה שדווקא בגין 
ו היחיד מבין שירותי הרווחה האישיים, בו החוק, תחום שירות זה הינ

 יהודי. -קיים פער לטובת המגזר הלא
.  קיומה של תשתית חוקית לא תרם אמנם למניעה מוחלטת של פערים 4

טריטוריאליים בהקצאת שירותי ביטוח סיעוד, אך ברבים מהיישובים 
הדומים זה לזה בהרכבם, קיים דמיון בשיעורי הזכאות. קיומם של 

חריגים מבחינת שיעור הזכאות )רמה גבוהה או נמוכה  יישובים
 במיוחד( מחייב בחינה יותר שיטתית של שאלה זו.
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.  חוק ביטוח סיעוד לא שימש עילה לפגיעה במשאבים המיועדים לצורכי 5
ידי החוק, ולהפך. החוק שימש מנוף לפיתוח -זקנים שאינם מכוסים על

ם זאת, הגידול האיטי שירותי הרווחה והבריאות לאוכלוסייה זו. ע
בהוצאה לשירותים הנוספים אינו תואם את הביקוש ההולך וגובר 

 לשירותים אלו.

נראה כי מצדדי עיגון שירותים חברתיים בחקיקה עשויים למצוא 
בממצאים אלו תמיכה לטענותיהם בדבר סגולותיה החיוביות של מדיניות 

הולם אם כי לא  זו כמו: הבטחת שירותים לאוכלוסיות נזקקות, "כיסוי"
מלא של אוכלוסיות אלה, והשגת מידה רבה של אחידות בין יישובים 
שונים. שולליה של מדיניות זו עשויים להסתמך על הממצאים המעידים 
על הגידול חסר התקדים בהוצאה הציבורית, שגרם לגירעון בענף ביטוח 

 סיעוד ויצר עומס רב על הקופה הציבורית.

 ספקת השירותים באמצעות ארגונים . קביעת העיקרון של א3
 ממשלתיים )הפרטת האספקה(-לא    

בתקנות שנוסחו לצורך ביצוע חוק ביטוח סיעוד נקבע בצורה מחייבת 
ידי ארגונים לא ממשלתיים )עמותות -סיעוד יסופקו על  ששירותי ביטוח

וחברות פרטיות עסקיות(. האחריות למימון השירותים, קביעת הזכאים, 
השירותים ובחירת הארגון שיספק את השירותים והבקרה עליו תכנון סל 

 נתונים בידי המוסד לביטוח לאומי והוועדות המקצועיות המקומיות. 
הסדרי ההפרטה החלקית המעבירים את האחריות לאספקת 

ממשלתיים נהוגים אמנם גם בתחומי שירות -השירותים לגורמים לא
תה מלאה ומוחלטת. אחרים, אך בתחום ביטוח הסיעוד ההעברה הי

כתוצאה מהפעלת הסדרים אלו נכנסו לזירה ארגונים רבים העוסקים 
באספקת שירותי סיעוד, חלקם הוקמו כתוצאה ישירה של החוק וחלקם 
פעלו בתחום השירותים לזקנים עוד קודם לכן, כמו מט"ב, ומספר 

 עמותות מקומיות וארגונים פרטיים.
אחוז  -30מט"ב נטלה כבשנים הראשונות להפעלת החוק עמותת 

ממספר הזכאים, שעות השירות והתשלומים. העמותות האחרות, ברובן 
עמותות מקומיות לתכנון ופיתוח שירותים לקשישים, שהוקמו ביישובים 

אחוז ואילו החברות הפרטיות  -17-14רבים ביוזמת אשל, טיפלו בכ
 השתנתה החלוקה: הנתח של -1996"כיסו" מחצית מנתח השירותים. ב

העמותות עלה במקצת, מט"ב איבדה כשליש מחלקה, ואילו החברות 
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אחוז מנתח השירותים.  -60הפרטיות הגבירו את חלקן עד לכיסוי של כ
בכל השנים האלו חלקם של הקיבוצים והמושבים נותר מזערי בלבד. 
מספר הארגונים )עמותות וחברות פרטיות(, שעסקו באספקת שירותי 

 . -170היה כ 1998סיעוד באמצע 
הפעלת שירותי הסיעוד מאפשרת לבחון את השלכותיה של ההפרטה 

עסקי -החלקית והנוכחות המשותפת של המגזר הממשלתי, המגזר הפרטי
והמגזר השלישי )הוולונטרי( באותה זירת שירותים. נתייחס להלן 
להשלכות בשלושה תחומים עיקריים: איכות השירות לזקנים 

ממשלתיות ועובדיהם, ותפקוד ספקי הסיעודיים, תפקיד הרשויות ה
 השירותים )החברות הפרטיות והעמותות( ויחסי הגומלין ביניהם.

 איכות השירות לזקנים הסיעודיים .א

 מה ידוע על איכות השירות הניתן לזקנים הסיעודיים?
הנתונים הזמינים מספקים, למרבה הצער, מענה חלקי בלבד לשאלה זו. 

את תפקוד ספקי השירותים בשנים (, שבחנו 1991,1990שמיד וסבג )
הראשונות לביצוע החוק, מדווחים על רמת שביעות רצון גבוהה של 
הזקנים ובני משפחתם משירותי הסיעוד שסופקו להם. מידת שביעות 
הרצון הגבוהה ביותר היתה בקרב מקבלי שירותים מארגון מט"ב, אחריו 

ים בין דורגו הארגונים הפרטיים ואחריהם שאר העמותות. ההבדל
הארגונים היו קטנים ביותר. החוקרים מייחסים ממצא זה לעובדה 
שהמטפלות במט"ב מקבלות הכשרה טובה יותר ושכר ותנאים 
סוציאליים משופרים יותר. גורמים אלו תורמים להפחתת התחלופה 
בקרב מטפלות מט"ב ולהיווצרות יחסים טובים יותר בינן לבין הזקנים. 

המקומיות הצטרפו לדעה זו וציינו כי על סמך  גם חלק ממרכזות הוועדות
התרשמותן איכות השירותים המסופקים לזקנים הנה משביעת רצון. 
עדויות אלה מצטרפות לדיווחים על שביעות רצון גבוהה בקרב המטפלות 

ידי מרכזות אחרות של -(. דעה שונה הובעה על1993מעבודתן )בן צבי, 
המטפלות בזקנים במסגרת ועדות מקומיות ועובדות סוציאליות, 

מחלקות מקומיות לשירותי רווחה והן מצביעות על הימצאות "כיסים" 
בולטים של איכות ירודה של שירותי סיעוד. מסתבר, שהתמונה על איכות 

משמעית. עם זאת, בחינת מספר -שירותי הסיעוד לזקנים אינה חד
ר ממשלתיים מצביעה על מספ-מרכיבים בתפקיד ספקי השירותים הלא

 גורמים העשויים להשפיע לטובה ולרעה על איכות השירותים.
 



 סוגיות תחומיות                                                                                                          258 

 ההשפעה לטובה עשויה לנבוע משלושה גורמים עיקריים:
ראשית, התחרות בין ספקי השירותים על "קבלת" מטופלים 
מהוועדות המקומיות משמשת תמריץ, להקפדה על איכות השירות. 

יכולתם של תלונות של מטופלים או בני משפחתם, עשויות לפגוע ב
הארגונים "לזכות" במטופלים ולאיים על קיומם, בשל תלותם הרבה 

 בכספי ביטוח סיעוד.
שנית, בשנים האחרונות עלה מספר הזקנים ובני משפחתם, הבוחרים 
בעצמם את ספקי השירותים במסגרת הסדר הקרוי "טרום חוק", 

ם, שיתואר בהמשך, הסדר זה מגביר את תלות הארגונים בבחירת הצרכני
 ועשוי אף הוא לתרום להקפדה רבה יותר על איכות השירות.

שלישית, פעילות ספקי השירותים מתבצעת במסגרת חוזה בינם לבין 
הביטוח הלאומי, המגדיר בצורה ברורה את חובתם לספק שירותים 
העולים בקנה אחד עם דרישות הוועדה המקומית. החוזה אף מחייב את 

 ות, ולפקח על עבודתן. הארגונים לדאוג להכשרת המטפל
בצד גורמים אלו פועלים גורמים אחרים העשויים לפגוע באיכות 
השירותים. איכות שירותי הסיעוד מושפעת במידה רבה מרמת המטפלות 

ידי ספקי השירותים. המטפלות מספקות לזקן את הסיוע -המועסקות על
יב במישרין וללא נוכחות אדם אחר, או בנוכחות בן/בת הזוג בלבד. ט

עבודת המטפלות )מידת ההקפדה על אספקת סל השירותים המתוכנן, 
היחס האישי לזקן, ואיכות העבודה הטיפולית( מושפע מרמתן האישית, 

אישיים, ממידת הכשרתן לעבודה עם זקנים -מכישוריהן ביחסים בין
מוגבלים, מההדרכה השוטפת אותה הן מקבלות, ומשכרן, תנאי עבודתן 

נים שונים על המטפלות ותנאי עבודתן מורים על והבקרה עליהן. נתו
 מספר בעיות מהותיות בתחום זה. 

המטפלות עובדות בצורה חלקית, מקבלות שכר נמוך וזכויותיהן 
הסוציאליות מינימליות. יתר על כן, רק חלק מהארגונים כולל בתנאים 
הסוציאליים הניתנים למטפלות הסדרי פנסיה. למטפלות אין קביעות 

וניתן לפטרן ללא כל קושי, ולרובן המכריע גם אין מסלול קידום בעבודה 
בעבודתן )גם המטפלות יכולות לעזוב את עבודתן בכל עת(. הכשרת 
המטפלות הנה חלקית ומרביתן מתחילות לעבוד ללא כל הכשרה 
מוקדמת, אם כי במהלך עבודתן הן חייבות, בהתאם לדרישות הביטוח 

בים מהארגונים מקצים משאבים הלאומי, לקבל הכשרה בסיסית. ר
מוגבלים להשתלמות המטפלות, הדרכתן וקידומן האישי בהתאם לנדרש 

(, מציין 1998ידי המוסד לביטוח לאומי אך לא מעבר לכך. שמיד )-על
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ידי -בהקשר זה, שרמת האפקטיביות של ההדרכה המסופקת על
ת, לפי הארגונים היא נמוכה. ראוי להדגיש כי הדרכת המטפלות הנה חיוני

שמדובר בעובדות לא מקצועיות המספקות שירותים לאוכלוסייה 
 תלותית וחלשה. 

הצירוף של שכר מינימום, תנאי עבודה ירודים, וחוסר הכשרה או 
הכשרה חלקית בלבד, עלול להוות מתכון אפשרי לפגיעה באיכות 
השירותים, ובמקרים מסוימים להביא אף לניצול לרעה של הקשישים. 

ת קשורות לכך: נשירת מטפלות מעבודת הסיעוד, ו"נדידתן" שתי תופעו
-בין ארגונים של ספקי שירות בשל תנאי העבודה השונים המוצעים על

(, שחקר מדגם של ארגונים המספקים שירותי סיעוד, 1988ידם. שמיד )
אחוז מהמטפלות בארגונים  21נשרו  1996-1995מציין כי בשנים 

אחוז  -21בארגונים הוולונטריים ו אחוז מהמטפלות 26.5הפרטיים, 
מהמטפלות במט"ב. שיעור זה הוא אמנם נמוך מאשר בשנים קודמות אך 
עדיין מעיד על בעייתיות ביציבות העובדים. הנשירה והתחלופה מונעות 
היווצרות קשר יציב בין העובדות והקשישים וגורמות לכניסה מתמדת 

הנשירה והתחלופה  של עובדות חדשות. האם ניתן לייחס את תופעות
לתהליך ההפרטה? האם ניתן היה לצפות לשיעורים נמוכים יותר של 

ידי גוף ממשלתי או -נשירה ותחלופה לו המטפלות היו מועסקות על
הרשויות המקומיות? הפקדת האחריות על הספקת שירותי הסיעוד בידי 
ארגונים לא ממשלתיים מונעת עריכת השוואה בינם לבין ארגונים 

 ים בנושאים שונים ובתוכם נשירת ותחלופת עובדים.ממשלתי
ראוי עם זאת לציין כי ההחלטה להפריט את אספקת שירותי הסעד 

ידי הכרת הממשלה שהסדר זה יהיה כרוך בעלויות -הונעה במידה רבה על
נמוכות. הכרה זו נובעת במידה רבה מרמת השכר ותנאי העבודה 

עסקים בארגוני שירות לא הנמוכים של העובדים בדרגים הנמוכים המו
ידי הממשלה והמשולם לארגונים -ממשלתיים. ואכן, התעריף שנקבע על

(, 1998עבור שעת טיפול בזקן סיעודי, לוקח בחשבון עובדה זו. שמיד )
 -1996מציין כי השכר החודשי הממוצע של מטפלות בארגונים הפרטיים ב

נובעים משילוב ש"ח. )סכומים אלה  1,375 -ש"ח ובעמותות  2,083היה 
של תעריף נמוך לשעת עבודה ומשרות חלקיות(. תנאי השכר והעבודה 

ממשלתיים העשויים לפגוע -הירודים של המטפלות בארגונים הלא
באיכות עבודתן נובעים אפוא במידה רבה מתהליך ההפרטה. מבחינה זו 
ניתן לכאורה להצדיק את טענת ספקי שירותי הסיעוד כי התעריף אותו 
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לים מהביטוח הלאומי אינו מאפשר תשלום שכר גבוה יותר הם מקב
 והרחבת פעילויות ההשתלמות וההדרכה. 

אולם מסתבר שגם ארגונים המפיקים רווחים גבוהים מפעילותם 
בתחום הסיעוד, אינם נוטים להעלות את שכר המטפלות, לשפר את תנאי 

, (1998עבודתן ולהרחיב את פעילויות ההשתלמות וההדרכה. שמיד )
מציין בהקשר זה, על סמך שורת מחקרים בינלאומיים, כי ההשקעה 

עסקיים הנה קטנה יותר מאשר -בהדרכת עובדים של ארגונים פרטיים
 בארגונים אחרים, שכן הם רואים בה הוצאה הפוגעת ברווחיותם.

אחד האמצעים העיקריים לשמירה על איכות עבודת המטפלות הנה 
על אספקת שירותי הסיעוד הנה בעייתית בקרה יעילה על עבודתן. הבקרה 

מעיקרה בשל מספר טעמים, שחלקם קשורים בתוך ההפרטה: ראשית, 
מוגבלותם של הזקנים ותלותם הרבה במטפלות מצמצמת את יכולתם 
לשמש כגורם מבקר. שנית, גורמי בקרה אחרים, כמו בני משפחה, 

יעוט הוועדות המקומיות, וספקי השירותים, מוגבלים אף הם בשל מ
נוכחותם במפגש בין הזקן והמטפלת המתקיים בתוך בית פרטי. יתר על 
כן, יכולת הבקרה של המוסד לביטוח לאומי והוועדות המקומיות נפגעת 
בשל ריבוי הארגונים המספקים שירותים והעומס האדמיניסטרטיבי הרב 
הכרוך בקשר עימם. יכולת ספקי השירותים עצמם לבקר את עבודת 

מושפעת מהיקף המשאבים העומדים לרשותם ומנכונותם המטפלות אף 
(, מציין כי הארגונים מודעים אומנם 1998להשקיע בתחום זה. שמיד )

לחשיבות הבקרה ונוקטים באמצעים שונים על מנת לפקח על עבודת 
המטפלות. אך ממצאי מחקרו מצביעים על עוצמה בינונית למדי של 

 שימוש הארגונים באמצעים אלה.
וא כי מספר גורמים הקשורים להפרטה, עשויים לתרום נראה אפ

לשיפור איכות השירותים אך גורמים אחרים, כמו ריבוי הארגונים, תנאי 
השכר והעבודה של המטפלות, הפיצול בין הגופים הממשלתיים וספקי 
השירותים ונכונות הארגונים להשקיע משאבים בהדרכת עובדים ובבקרה 

הלא ברורים, המצביעים מחד על שביעות  עשויים לפגוע בהם. הממצאים
רצון משירותי הסיעוד ומאידך על אי שביעות רצון עשויים לשקף את 
ההשפעה הדיפרנציאלית של מכלול הגורמים שצוינו לעיל. אין ספק 

 שנושא איכות השירותים מחייב בחינה שיטתית ומקיפה.
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 ב. תפקוד הרשויות הממשלתיות ועובדיהם

לה תמורה משמעותית בתפקידם של חלק ההפרטה החלקית חול
מהגורמים הציבוריים המעורבים בתחום שירותי ביטוח סיעוד. עובדות 
סוציאליות של מחלקות הרווחה המקומיות, שעסקו בעבר בתכנון 
ובאספקת שירותים שונים לקשישים, מתפקדות עתה כמרכזות הוועדות 

מהם הן לא  המקומיות. הן עוסקות במכלול רחב של תפקידים, שבחלק
היו מעורבות קודם לכן: ניהול הוועדות, בחירת ספקי השירותים, תאום 
בין גורמים שונים כמו שירותי רווחה ובריאות, קיום קשר אינטנסיבי עם 
ספקי השירותים, בקרה ומעקב על עבודת הספקים, קשר עם קרובי 
משפחה, תכנון סלי שירותים וכדומה. העובדים הסוציאליים נושאים 

שאינו עוסק באספקת שירותים  ,(Case Manager)פקיד של מנהל מקרה  בת
 אלא בניהול, תכנון ותאום אספקה זו. 

קיימות עדויות חלקיות בלבד על המידה בה העובדים הסוציאליים 
הוכשרו לתפקידים אלו, הסתגלו אליהם, עמדו בלחצים הכרוכים בקשר 

חדשים הכרוכים עם גורמים שונים, רכשו את הידע והמיומנויות ה
בביצועם והצליחו לשלבם בצורה הולמת עם ערכיהם ותפיסותיהם 

(, מצביעות על 1999, סגל, 1998טוב, –המקצועיים. עדויות מסוימות )כי
כמה קשיים הכרוכים בהסתגלות העובדים לתפקידים חדשים אלה 

 הנדרשים מהם במסגרת הסדרי ההפרטה החלקית.
משלתיות הוא ריבוי הארגונים גורם נוסף המקשה על הרשויות המ

העוסק באספקת השירותים. מספרם הרב הינו ביטוי לתפיסה השוללת 
מונופול של ארגון אחד או מספר קטן של ארגונים על אספקת השירותים. 
לפי תפיסה זו פעילות ארגונים רבים היא תנאי בסיסי לקיום תחרות 

ספר בעיות ולמתן אפשרות בחירה לצרכנים. עם זאת מצב זה יוצר מ
וקשיים. רכזי הוועדות המקומיות עומדים מול לחצים מתמידים ולעתים 
אף קשים של ארגונים לקבל לקוחות. ישנם קשיים בפיקוח, במעקב 
ובבקרה על תפקוד הארגונים, על כישורי עובדיהם ואיכות השירותים 
אותם הם מספקים. קיים גם עומס אדמיניסטרטיבי רב הנובע מהצורך 

רים הדוקים במישור המקצועי, המנהלי והכספי עם מספר רב לקיים קש
 של ארגונים, ובכללם ארגונים בעלי היקף מוגבל של פעילות. 

ריבוי הארגונים אף יוצר בעיות כלכליות הפוגעות ברווחיות ארגונים 
לא מעטים ומסכנות את קיומם. דו"ח של עמותת חברות הסיעוד 

בדלים הניכרים ברמת הרווחיות אכן מצביע על הה 1988הפרטיות משנת 
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בין  סיעוד המספקות שירותים למספר קטן של זכאים, לבין חברות 
המספקות שירותים למספר גדול של זכאים. צמצום מספר הארגונים 

ידם, עשויים אפוא לתרום לשיפור -והגדלת מספר הזכאים המטופלים על
תר רווחיות הארגונים. כמו כן תתאפשר השקעת משאבים רבים יו

בפיתוח העובדים בארגונים אלה ויופחת הלחץ שלהם על הממשלה 
 להגדיל את התעריפים.

המוסד לביטוח לאומי, שהיה ער לקשיים אלה, החל לפני מספר שנים 
לנקוט בפעולות לשינוי במצב באמצעות בחירת מספר קטן של ארגונים 
במכרז פתוח. ההנחה היתה, שצמצום מספר הספקים יקל על הבקרה, 

מצם את העומס האדמיניסטרטיבי, יקל על בחירת ספקי השירותים, יצ
ייעל את תפקוד הארגונים וישפר את רווחיותם. מימוש תכנית זו נתקל 
בקשיים בשל התנגדות ארגון חברות הסיעוד הפרטיות, שהעלה את 
הנושא בפני ערכאות משפטיות. לפני מספר חדשים נדחתה התנגדות 

פרסם מכרז לאספקת שירותי סיעוד, אליו  חברות אלו והביטוח הלאומי
עמותות עירוניות שניגשו  כגוף  -60ארגונים וחברות כולל כ -120ניגשו כ

אחד. פרסום המכרז מדגיש את העובדה שבמסגרת ההפרטה החלקית 
המאפיינת את ביצוע חוק ביטוח סיעוד ממלאים הגורמים הממשלתיים 

 תפקיד מכריע.

 סי הגומלין ביניהםג. תפקוד ספקי השירותים ויח

מספר תנאים מאפיין את זירת פעולתם של הארגונים לאספקת שירותי 
הסיעוד: פעילות מוגבלת לאספקת השירות בלבד, כאשר צורת 

ידו; הארגון -ידי הוועדות המקומיות ומבוקרת על-המעורבות, נקבעת על
ידי הוועדות המקומיות ולפי שיקול דעתן, ורק בחלק מהמקרים -נבחר על

שתתפים הזקנים ו/או בני משפחותיהם בבחירה; בזירה פועלים ספקים מ
רבים המתחרים על השגת צרכנים; הספקים כוללים עמותות וארגונים 

עסקיים השונים זה מזה בסטטוס החוקי שלהם ובמטרותיהם -פרטיים
 המוצהרות.

כיצד משפיעה הפעילות בזירה מורכבת זו על תפקיד הארגונים 
על קשרי הגומלין ביניהם? למעשה נוצרות מערכות הפועלים בתוכה, ו

נפרדות של אספקת שירותים, אפילו לאותם זקנים, כאשר שירותי 
עסקיות, ושירותים -ידי עמותות וחברות פרטיות-הסיעוד ניתנים על

ידי מחלקות הרווחה המקומיות. במקרים רבים דווקא -אחרים ניתנים על
ואינטנסיבי עם מספר גדול של העמותות והחברות, המקיימות קשר ישיר 
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זקנים, מכירות את השטח טוב יותר ממחלקות הרווחה. מצב זה מעורר 
מספר סוגיות שיש להן השלכות על מבנה ותפקוד מערכת השירותים 
לקשישים: האם המידע המצטבר אצל חברות הסיעוד מועבר בצורה 

ם מסודרת לשירותים האחרים? האם השירותים האחרים ערוכים, יכולי
ומעונינים לעשות בו שימוש? האם העובדה שהקשר העיקרי של זקנים 
רבים הוא דווקא עם הספקים אינה פוגעת במעמדן ובתפקודן של 
מחלקות הרווחה המקומיות? סוגיות אלו לא נבחנו עד כה במידה 

 מספקת. 
נושא אחר מתייחס לחלק מהעמותות הפועל בזירה זו, שאימץ דפוסי 

עסקיים: שימת דגש על -פייניים לארגונים פרטייםפעילות מובהקים האו
שיקולים כלכליים ועל יעילות, מתן תשומת לב ניכרת לנושאי שיווק 
ופרסום, הצבת היעד של גיוס מטופלים חדשים כיעד מרכזי ותגמול 
עובדים המצליחים במימושו. כמו כן, מספר עמותות, שהתרכז בעבר 

ות נוספים המיועדים לזקנים באספקת שירותי סיעוד, חודר לתחומי שיר
ובמקרים מסוימים אף לאוכלוסיות נוספות. מט"ב, לדוגמה, התפרסה 
בשנים האחרונות לתחומי עיסוק נוספים כמו: שירותי אפוטרופסות 
לזקנים, ניהול מסגרות דיור מוגן, פיתוח שירותים לילדים בעלי צרכים 

הרצון להימנע מיוחדים וכדומה. הכניסה לזירות עיסוק חדשות נובעת מ
 מהסתמכות בלעדית על תחום הסיעוד בו קיימת תחרות רבה.

אימוץ דפוסי פעילות אלה מבטאים חריגה מדפוסי וסגנון הפעילות 
האופייניים לארגונים וולונטריים. ארגונים אלה שמו דגש על קידום 
מטרות חברתיות, על איכות השירות ועל התמחות בתחומי שירות 

רווחיים. קשה עדיין -בערך השיקולים הכלכליים ספציפיים תוך הפחתה
להעריך את המידה בה נטיית העמותות לאמץ דפוסי פעילות עסקיים 
מפחיתה את תשומת הלב המוקדשת למטרות אלה. מספר ראשי עמותות 
עימם שוחחנו שוללים אפשרות זו, אך עדויות אחרות מורות על כך 

 שהתפתחות בכיוון זה הינה אפשרית.
של הפעילות קשור לנוכחות באותה זירת פעילות של  היבט אחר

עמותות וארגונים עסקיים, שיצרה מתח ביניהם ובינם לבין הביטוח 
עסקיים מעלים כנגד -הלאומי והוועדות המקומיות. הארגונים הפרטיים

הרשויות הממשלתיות שתי טענות עיקריות: האחת היא, שהוועדות 
רבות מהן הוקמו ביוזמת המקומיות מעדיפות את העמותות היות ש

הרשויות המקומיות, נציגי הרשויות חברים בהנהלותיהן והן נתמכות 
ידן; הטענה השנייה היא, שבשל מעמדן החוקי נהנות -מבחינה כספית על
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העמותות מהטבות כספיות מהן לא נהנות חברות עסקיות כמו זיכוי במס 
אלה יוצרות  על תרומות, אי תשלום מע"מ וכדומה. והטענה היא שהטבות

 תנאים לא הוגנים של תחרות בינן לבין העמותות.
בעקבות טענות אלה הוציא המוסד לביטוח לאומי הנחיות מפורשות 
לוועדות המקומיות למנוע כל העדפה של העמותות על פני החברות 
העסקיות. טענות החברות העסקיות ותגובות העמותות שקבלו על 

תח בין שני סוגי הארגונים והיקשו על הניסיונות להצר את צעדיהן יצרו מ
 יצירת תיאום, שלא לדבר על שיתוף פעולה ביניהם.

-התחרות המאפיינת את התחום אינה קיימת בין ארגונים פרטיים
עסקיים לבין העמותות בלבד אלא אף בין הארגונים המשתייכים לכל 
אחד ממגזרים אלו לבין עצמם. אחד הביטויים לתחרות זו, המשקף את 

מציהם של הארגונים לקנות חזקה על צרכנים של חוק ביטוח סיעוד, מא
הינו התפשטות ההסדר המכונה "טרום חוק". ארגוני סיעוד המקבלים 

החולים או מגורמים אחרים( על זקנים מוגבלים מציעים –מידע )מקופות
להם שירותים ללא תשלום עד לקבלת אישור הזכאות. לעתים הם אף 

הגיש תביעה לקבלת שירותי ביטוח סיעוד מעודדים את הזקנים ל
ומסייעים להם בכך. הארגונים מקווים שעם אישור התביעה יפנה הזקן 

ידי הארגון שכבר מספק אותו. -או משפחתו בבקשה שהשירות יינתן על
אחוז מהזקנים  70עד  50(, הבוחנת סוגיה זו מציינת כי 1998רייס )

. נטיית הוועדות הינה שזכאותם אושרה, כבר מקבלים שירותי סיעוד
לאשר את הארגון שכבר מספק את השירות במידה והזקן ובני משפחתו 
מבקשים זאת. הסדר זה מאפשר אמנם בחירה מסוימת לצרכנים, אך 
הוא משרת את האינטרסים של הארגונים, פוגע בסמכות הוועדה, ומביא 

 לגידול בפניות לקבלת שירותי ביטוח סיעוד שכמחציתן נדחות.
 
ה כי בשלב זה קשה עדיין להעריך את מלוא השפעותיה והשלכותיה נרא

של הפרטת אספקת שירותי הסיעוד. הדיון דלעיל מצביע עם זאת על כמה 
 מגמות:

מדיניות ההפרטה החלקית לא מנעה, אלא אפשרה מתן שירותי 
סיעוד, לעשרות אלפי זקנים נזקקים המתגוררים במרכז הארץ 

ל זכאים קיבלו גימלה כספית בשל אי ובפריפריה. רק מספר זעיר ש
ממשלתיים הצליחו אפוא -זמינות של ספקי שירותים. הארגונים הלא

למלא בהצלחה חלל שנוצר בעקבות החלטה ממשלתית על פיתוח שירותי 
סיעוד לזקנים בהיקף נרחב. עם זאת, הסדרי ההפרטה החלקית יצרו 
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ויצר עומס מספר בעיות: ריבוי ספקים, שהיקשה על פעולות הבקרה 
אדמיניסטרטיבי רב; נשירה ונדידה של מטפלות, שנבעה בחלקה מרמת 
השכר ותנאי העבודה שלהן; פיצול בין מערכות ארגוניות שונות, תחרות 
בין הספקים המקשה על שיתוף הפעולה ביניהם, שינוי בדפוסי העבודה 
של מחלקות הרווחה המקומיות ושל העובדים הסוציאליים העוסקים 

הזיקנה; שינוי בדפוסי התפקיד של הארגונים הוולונטריים, בתחום 
עסקיים, ורווחיות -וטשטוש בהבדלים בינם לבין הארגונים הפרטיים

עסקיים שפגעה בלגיטימיות של -גבוהה בחלק מהארגונים הפרטיים
הסדרי ההפרטה החלקית. ההפרטה החלקית כפי שהיא פועלת כיום 

תפקידה הדומיננטי של הממשלה בזירת שירותי הסיעוד אף מצביעה על 
בתחום זה ועל המרחק הרב שבינה לבין אידיאל "כלכלת השוק" בו 

 דוגלים חסידי ההפרטה.
הדיון בסוגיית ההפרטה החלקית בתחום שירותי הסיעוד 
ובהשלכותיה מעלה שאלה עקרונית שלא זכתה עד כה לדיון שיטתי: האם 

אפשר למחלקות הדרך שנבחרה היתה הכרחית? האם לא היה רצוי ל
הרווחה המקומיות העוסקות באספקת שירותים שונים לזקנים, לקבל על 
עצמן את האחריות גם לאספקת שירותי הסיעוד, ולמנוע בכך את הכניסה 

 ממשלתיים לזירה זו? שאלה זו ראויה לבדיקה.-המסיבית של ארגונים לא

 . שינוי בחלוקת העבודה בין שירותי הרווחה הפורמליים 4
 לבין המשפחה     

הסיוע הישיר לזקן המוגבל המתגורר בקהילה נתפס בחברה בראש 
ובראשונה כמטלה של משפחת הזקן וחלק אינטגרלי מהאחריות 
והמחויבות המשפחתית לחבריה. המדיניות הניצבת בבסיס חוק ביטוח 
סיעוד, המחייבת את המדינה להקצות שירותי טיפול ביתי לזקנים 

להיתפס כתפנית בתפיסת האחריות המשפחתית. מוגבלים, עשויה על כן 
החוק אינו מבקש להדיר את המשפחה ממעורבות בסיוע לזקן אלא לסייע 

 ידי הקלת הלחץ המוטל עליה. -בידה, על
חוק ביטוח סיעוד יצר אפוא מצב חדש של מעורבות מקיפה של 
שירותים פורמליים במתן שירותי טיפול בית לעשרות אלפי זקנים. יתר 

, הקביעה בחוק, שגמלת הסיעוד תועבר לחברה המספקת את על כן
השירות ולא לזקן עצמו או למשפחתו, עשויה לבטא התייחסות שונה 

 למשפחת הזקן ולתפקידה כגורם מסייע.
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מודל אופטימלי למערך רפואת השיניים 
 בישראל

 טוביה חורב  ודב צ'רניחובסקי

 . מבוא וסיכום1

מטרת העבודה לנתח את מערך בריאות השן בישראל ולהציע יעדים ומודל 
אופטימלי למדיניות בתחום מערך זה, כאמצעי לקידום בריאות הפה 

ות חלה במרבית המדינות המתועשוהשיניים של תושבי מדינת ישראל. 
בשני העשורים האחרונים ירידה דרסטית ברמת העששת. לעומת זאת, 
בישראל, כמו גם במדינות העולם השלישי, נמשכה עד שלהי שנות 

 התשעים מגמת עלייה ברמת העששת.
מדינות שונות מתייחסות באופן שונה לשירותי הבריאות בכלל 

ולה בשירות ולשירותי בריאות השן בפרט. בבריטניה רפואת השיניים כל
הבריאות הממלכתי, במדינות סקנדינביה קיים ביטוח בריאות ממלכתי 

, ובגרמניה קיים ביטוח חובה 18הכולל טיפולי שיניים חינם לילדים עד גיל 
 הכולל גם טיפולי שיניים.

המודל של מערך שירותי בריאות השן, המוצע בעבודה, מהווה זרז 
ק ביטוח בריאות ממלכתי לחשיבה מחודשת בנושא, לאור עקרונות חו

והמדיניות החברתית/פוליטית הנהוגה כיום במדינת ישראל. המודל מציע 
יעדים ומצביע על דרך אפשרית להגשמתם. אין ספק כי המצב כיום מחייב 
שינוי. על המדינה מוטלת האחריות לדאוג, גם בתחום חשוב זה, 

ימים כיום לבריאותם ורווחתם של כלל אזרחיה, תוך צמצום הפערים הקי
בתחום זה בחברה הישראלית. פעילות בתחום זה חיונית הן מההיבט 

 כלכלי והן מההיבט המוסרי. -החברתי
ראוי להדגיש כי בישראל קיימת בתחום בריאות השן השקעה גבוהה 

-על -1992יחסית, וקיים היצע גדול של ספקי שירות. מנתונים שפורסמו ב
ינות שונות משקיעות נתח שונה ידי ארגון הבריאות העולמי עולה, שמד

מתקציב הבריאות שלהן בבריאות השן: בבריטניה היוותה ההוצאה 
אחוז מההוצאה הלאומית לבריאות, בגרמניה  4.1הלאומית לבריאות השן 
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אחוז. באותה שנה היה  6.4 -אחוז ובארה"ב  8.5 -אחוז, בנורבגיה  7.4
 אחוז. 12.2השיעור מתוך ההוצאה הלאומית לתחום זה בישראל 

מודד אחר מקובל בהשוואה בינלאומית הוא יחס רופאי שיניים 
לאוכלוסייה: היחס של רופאי השיניים לאוכלוסייה בישראל עמד )בשנת 

 1:840בבריטניה,  1:2500בגרמניה,  -1:1429, בהשוואה ל1:780( על 1993
בארה"ב. כלומר ישראל נמצאה במקום הגבוה ביותר  -1:1887בנורבגיה ו

 האדם ביחס לאוכלוסייה )פירוט על כך בהמשך העבודה(.-ות כוחבתשומ
אפשר לחלק את מערכות הבריאות בעולם לארבעה דגמים בהתאם 
למידת המעורבות הממשלתית. הדגם הראשון, אלה המדינות הדוגלות 
במתן חופש פעולה לעובדים ומעסיקים בתחום הבריאות דוגמת ארה"ב; 

ת במדיניות רווחה בתחום הבריאות הדגם השני, אלה המדינות הדוגלו
חולים )כגון גרמניה(; הדגם השלישי כולל את המדינות -באמצעות קופות

המתבססות על מערכת מקיפה ואוניברסלית בשירותי הבריאות )כגון 
מדינות סקנדינביה(; והדגם הרביעי כולל את המדינות הדוגלות 

ת שהיו נהוגות בסוציאליזציה מוחלטת של שירותים אלה, דוגמת המערכו
 במדינות מזרח אירופה. 

לכאורה, מערך רפואת השיניים בישראל דומה לקיים בארה"ב. שתי 
המערכות מתבססות בעיקר על המגזר הפרטי כנותן השירות, כשהתיגמול 

ידי הצרכן בשיטת התשלום עבור -לספק ניתן בדרך כלל כתשלום ישיר על
ושיטות העבודה בישראל (. גם הטכנולוגיות fee for serviceשירות )

מתבססות על מערכות וידע אמריקאי. במדינות אירופה, לעומת זאת, 
מערכות הבריאות נוטות יותר למדיניות רווחה בשירותי הבריאות ובכלל 
זה כלולים גם שירותי בריאות השן )לקבוצות מוגדרות(. אמנם  בישראל 

שירותים לו מעוגנת בחוק זכותו של האזרח לשירותי בריאות, אך סל ה
זכאי כל אזרח מכוח החוק, איננו כולל אף לא  מרכיב אחד אשר עשוי 

 לתרום לבריאות הפה והשיניים שלו.
מסתבר, לכאורה, כי על אף שישראל משקיעה ברפואת שיניים 
תשומות גבוהות יחסית, היא משיגה  תוצאה בריאותית נמוכה יחסית. 

ית הקיים בישראל השאלה הנשאלת היא,  האם מצב התחלואה הדנטל
קשור לבעיות בתחום המדיניות והארגון של המערכת? האם אפשר 
להסביר את התוצאות הבריאותיות הנמוכות, יחסית, המושגות בישראל, 
בהשקעה גבוהה יחסית של משאבים כספיים ואנושיים, בגורמי סיכון 
לתחלואת שיניים? המחקר הנוכחי נועד לבחון את ההיבט הכולל של 

 ו, תוך יישומו למציאות הישראלית.סוגיה ז
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מדינות שימשו אוכלוסיית מחקר בסיסית, נבדקו בהן התשומות  22
המושקעות לתחום בריאות השן והקשר לרמות תחלואה. מתוך מדינות 

המתאפיינות בשירותי בריאות  , OECDמדינות הנמנות על  6אלה בודדו 
צות השתייכות שן ייחודיים, ומערכות הבריאות שלהן משתייכות לקבו

בריטניה, גרמניה, נורבגיה,  –שונות, על פי הטיפולוגיה שאופיינה לעיל  
דנמרק, ארה"ב וישראל. במדינות אלה בוצע ניתוח של שירותי בריאות 
השן ונבחן הקשר בין המדיניות ומבנה המערכת לבין התוצאה 

 הבריאותית שהושגה בתחום בריאות השן.
צר המקומי הגולמי )תמ"ג( לנפש, נבחרו מספר מדדי תשומות: התו

ההוצאה לרפואת שיניים לנפש במונחי כוח קנייה,  ומספר רופאי השיניים 
לנפש. צריכת הסוכר לנפש ואחוז האוכלוסייה המקבל מים המכילים 

המבטא  DMFT-פלואוריד נבחרו כמדדים סביבתיים/התנהגותיים. מדד ה
ה לעששת, נבחר את הניסיון המצטבר של הפרט/ האוכלוסייה בחשיפ

. מדד זה מקובל לשימוש 121כמדד לתחלואת העששת בקרב ילדים בני 
 ידי ארגון הבריאות העולמי.-בספרות המקצועית ועל

כמה מדדי תחלואה נוספים נבחרו במדינות בהן בוצעה הבחינה 
, שלא נפגעו מעולם בעששת, 5-6המעמיקה יותר. אחוז הילדים בגיל 

, שיש להם כיסים פריודונטלים 35-44גיל שיעור האוכלוסייה בקבוצת 
מ"מ  )מדד המבטא מחלת חניכיים בשלב מתקדם,  -5בעומק של למעלה מ

ידי רופא מומחה לחניכיים(. מדד תחלואה נוסף היה -הדורשת טיפול על
 שנה ומעלה( אשר איבדו את כל שיניהם. 65שיעור הקשישים )בני 

                                                           

(, מספר השיניים D(, בהן קיימת עששת פעילה )Tלכל נבדק נספר מספר השיניים ) 1
( ומספר השיניים ללא עששת פעילה, שעברו שחזור )סתימה, כתר וכו'( Mהחסרות)

מבטא את מידת החשיפה של האדם   D+M+Fחיבור  .(F)בעקבות נזק עששתי בעבר 
 גבוה יותר באוכלוסייה, יותר שיניים נפגעו מעששת.   DMF-ה  לעששת. ככל  שממוצע
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 . ממצאים עיקריים של השוואות בינלאומיות2

מדינות לצורך בחינת קיומו של קשר בין  -22מספר משתנים נבדקו ב
תשומות ואיתנות כלכלית של מדינה לבין תחלואת העששת. הנתונים 
עובדו ונותחו )בדיקת קורלציה וניתוח רגרסיה( במגמה לברר אם קיימים 

 גורמים היכולים להסביר את השונות בתחלואה הדנטלית. 

  12ריאותית ותחלואת עששת אצל ילדים בני . תשומות, התנהגות ב1לוח 
 

רופאי  מדינה
שיניים 

 -100,000ל
 נפש

 תמ"ג 
לנפש   

1991  
(PPP$) 

 הוצאה לנפש
לרפואת 
 שיניים

(PPP$) 

 אוכלוסייה
 המקבלת

מים 
מופלרים 

)%( 

 צריכת
סוכר 
לנפש 
 )ק"ג(

DMFT 
 בגיל

 12 
 

 4.2 47.3 0 94.5 17,690 38 אוסטריה

 4.0 30.7 0 – 17,040 19 איטליה

 3.4 51.6 0 92.7 17,480 90 איסלנד

 2.7 48.6 65 – 11,430 34 אירלנד

 1.8 32.1 58 211.1 – 53 ארה"ב

 3.1 – 0 – 4,813 68 בולגריה

 2.7 40.9 0 – 17,510 66 בלגיה

 3.1 43.9 10 53.1 16,340 40 בריטניה

 3.8 39.4 22 217.8 19,770 70 גרמניה

 1.3 48.3 0 101.9 17,880 93 דנמרק

 1.7 53.5 0 89.0 16,820 53 הולנד

 4.3 49.0 0 – 6,080 41 הונגריה

 4.4 33.3 0 – 7,680 101 יוון

 3.0 33.9 38 132.6 13,460 128 ישראל

 2.7 41.3 0 112.4 17,170 119 נורבגיה

 4.2 – 0 – 12,670 27 ספרד

 4.4 49.3 4 – 4,500 48 פולין

 4.4 33.5 0 – 9,450 12 פורטוגל

 1.2 42.0 2 82.2 16,130 91 פינלנד

 3.0 37.4 0 138.9 18,430 67 צרפת

 2.2 45.6 0 109.9 17,490 95 שוודיה

 2.3 45.0 4 222.4 21,780 49 שוויץ
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 WHO, 1990; 1994, Woodward, M, & Walker, A. R., 1994מקור: 

קשר בין ממצאי בדיקת הקורלציה וניתוח הרגרסיה לא מעידים  על 
התשומות לתוצאה הבריאותית ולא נמצאו גורמים היכולים להסביר את 
הבדלי התחלואה הדנטלית בין המדינות. בדיקה מעמיקה יותר התבצעה 

 2מדינות מפותחות, המתאפיינות בשירותי בריאות ייחודיים. לוח  6לגבי 
מציג את המקורות המיועדים לבריאות השן באותן מדינות, לרבות שיעור 
המימון הציבורי מתוך ההוצאה הלאומית לבריאות השן. הממצאים 
מחזקים את הסברה שהתשומות המושקעות ברפואת שיניים בישראל 
גבוהות יחסית למדינות מפותחות אחרות. שיעור ההוצאה הלאומית 

אחוז מההוצאה הלאומית לבריאות,  12.2לרפואת שיניים בישראל מהווה 
אחוזים בנורבגיה.  -8.5אחוזים בבריטניה ל 4.1לעומת ערכים הנעים בין 

גם כאשר הבדיקה נערכת על בסיס הוצאה לנפש במונחי כוח קנייה 
 $211.1(, כשמעליה רק ארה"ב  )132.6נמצאת ישראל במקום גבוה ביותר )

$(. בבריטניה, לדוגמא, ההוצאה הלאומית לנפש  $217.8( וגרמניה )
ההוצאה בישראל. יש להדגיש אחוז בלבד מ -40לרפואת שיניים מהווה כ

 8כי עיקר ההוצאה על רפואת שיניים בישראל מוטל על משקי הבית ורק 
אחוזים מההוצאה ממומן על בסיס הציבורי. זאת לעומת מדינות אירופה, 

אחוז בדנמרק  -33שבהן הערכים של שיעור המימון הציבורי נעים בין כ
ואת שיניים גם אחוז בבריטניה.  ישראל משקיעה רבות ברפ 92ועד 

בתשומות כוח אדם, דבר המשתקף בלוח בנתון על שיעור רופאי השיניים 
לאוכלוסייה. ישראל נמצאת כאן במקום הגבוה ביותר )רופא שיניים אחד 

 נפש(. 780לכל 

 1993-1991. הקצאת מקורות לרפואת שיניים, 2לוח 

 
בריאות השן  מדינה

כאחוז 
מההוצאה 

 לבריאות

 הוצאה לנפש
 שיניים לרפואת 
 (PPP$) 

 תמ"ג
 לנפש

(PPP$ ) 

אחוז 
המימון 
 הציבורי

יחס  רופאי 
שיניים 

 לאוכלוסייה

 1:840 72.4 17,170 112.4 8.5 נורבגיה
 1:1075 32.8 17,880 101.9 5.0 דנמרק

 1:2500 92.0 16,340 53.1 4.1 בריטניה 
 1:1429 64.9 19,770 217.8 7.4 גרמניה
 1:1887 2.5 22,130 211.1 6.4 ארה"ב
 1:780 8.0 13,460 132.6 12.2 ישראל

 .1994משרד הבריאות,  WHO, 1992; 1994; OECD, 1993; מקור: 
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התנהגותיים. לוח -תחלואה דנטלית מושפעת גם ממשתנים סביבתיים
מציג את מאפייני המדינות במספר משתנים סביבתיים התנהגותיים,  3

ה משאר המדינות. ישראל לפיהם מסתבר כי ישראל אינה נבדלת לרע
דומה למדינות האחרות במספר שנות הלימוד הממוצע והיא נמצאת 

ק"ג לנפש לשנה,  33.9ביתרון מסוים מבחינת צריכת הסוכר לנפש )
ק"ג(. כמו במדינות אחרות, גם בישראל,  32.1 –כשמתחתיה רק ארה"ב 

מת אחוז( משחות השיניים המשווקות מכילות פלואוריד. לעו 90מרבית )
אחוז  -42מרבית מדינות אירופה, שבהן אין הפלרה של מי שתייה, כ

מהאוכלוסייה בישראל מקבל מים המכילים פלואוריד, חומר שיעילותו 
 במניעת עששת הוכחה זה מכבר.

 
 התנהגותיים הקשורים לתחלואה דנטלית-. משתנים סביבתיים3לוח 

 
אוכלוסייה  מדינה

המקבלת מים 
 מופלרים

)%( 

יים משחות שינ
המכילות 
 פלואוריד

)%( 

 צריכת 
 סוכר לנפש

 )ק"ג לשנה(

 41.3 90 0 נורבגיה

 48.3 95 0 דנמרק

 43.9 95 10 בריטניה 

 39.4 95 0 גרמניה

 32.1 95 52 ארה"ב

 33.9 90 42 ישראל

  WHO, 1990; 1992; 1994מקור: 

מסתבר כי ישראל משקיעה תשומות גבוהות יחסית בבריאות השן  
התנהגותיים, הידועים  -ננה נבדלת מהותית במאפיינים סביבתייםוהיא אי

בספרות המקצועית כמשפיעים על תחלואה דנטלית. יש מקום לבחון לכן 
 את התוצאה הבריאותית הנמוכה המושגת בתחום זה. 

מרכז נתונים על התחלואה הדנטלית באותן מדינות: נתונים על  4לוח 
שנים מצביעים על כך, שישראל  6-5שכיחות העששת בקרב קבוצת גיל 

נמצאה  12נמצאה  במקום החמישי  מתוך שש המדינות. לגבי קבוצת גיל 
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 0.1ישראל במקום רביעי )כאשר הפער בינה לבין המדינה שאחריה הוא 
, נמצאה 44-35שן בלבד(. בדרוג של בעיות חניכיים בקרב קבוצת גיל 
שהינם חסרי  ישראל במקום השישי והאחרון, ולגבי שיעור האנשים

-ומעלה נמצאה ישראל במקום החמישי. בסך 65שיניים לחלוטין בגיל 
הכל, בדרוג הממוצע לכל המדדים, ישראל נמצאת במקום האחרון. 

, 2.0במקומות הראשונים היו נורבגיה ודנמרק עם דרוג ממוצע של 
(, גרמניה 4.25(, לאחר מכן בריטניה )3.25אחריהן, בפער ניכר, ארה"ב )

 (. 5.0ובמקום האחרון ישראל )( 4.5)

 . מודדים של רמות תחלואה דנטלית בגילאים שונים4לוח 

החופשיים  
 מעששת

)%( 

שכיחות 
 העששת
DMFT)) 

 בעלי כיסים
פריודונטלים 
 עמוקים )%(

מחוסרי 
שיניים 

 לחלוטין )%(
 +65 35-44 12 5-6 גיל

 דרוג ערך דרוג ערך דרוג ערך דרוג ערך  

 2 31 1 8 3 2.7 2 58 נורבגיה
 4 50 2 11 1 1.3 1 60 דנמרק

 6 67 3 12 5 3.1 3 49 בריטניה
 1 27 5 15 5 3.8 6 26 גרמניה
 3 41 4 14 2 1.8 4 44 ארה"ב
 5 60 6 17 4 3.0 5 41 ישראל

 WHO, 1992; 1994; Horev T., 1994; 1999, and Zadik et al., 1992 מקור:
 

ראל, כאמור, ברמת תחלואה ההשוואה הבינלאומית מעמידה את יש
 כללגבוהה יחסית. אולם יש לציין, כי הבעיה של נתוני התחלואה של 

אוכלוסיית המדינה, בהשוואה למדינות מפותחות אחרות, איננה החמורה 
ידי מכון ברוקדייל -ביותר עימה יש להתמודד. סקר שנערך לאחרונה על

בשימוש בשירותים , אך טרם פורסם(, גילה פערים רבים 99)הוצג ביולי 
דנטליים בין שכבות ההכנסה השונות בישראל. הפערים נמצאו ברמת 
הידע, העמדות וההתנהגות הבריאותית הדנטלית. כך, נמצא, לדוגמא, כי 
בקרב מרואיינים הנמנים על החמישון התחתון, שיעור גבוה יחסית 

ן אחוז בחמישו 19פחות מפעם ביום ) –מצחצחים שיניים לעיתים נדירות 
 אחוזים בשאר(. 7תחתון לעומת  
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אחוז מהמרואיינים בחמישון התחתון העריכו את מצב שיניהם  25
אחוזים בלבד בשאר החמישונים. לכל מרואיין  9כ"לא טוב" לעומת 

בשאר  7.7שיניים לעומת  10.1מהחמישון התחתון חסרו בממוצע 
של שיניים אחוז בקרב החמישון התחתון דיווחו על קיומן  16החמישונים. 

 אחוז בלבד מקרב החמישונים האחרים. 10מתנדנדות לעומת 
שיעור המרואיינים הנמנה על החמישון התחתון אשר דיווח כי במהלך 

אחוז( בהשוואה  47השנה האחרונה ביקר אצל רופא שיניים היה נמוך )
אחוז מהחמישון התחתון ציינו את  58אחוז(.  59לחמישונים האחרים )

עיקרית לאי הגעה לטיפול שיניים, כשהיה צורך בכך, המחיר כסיבה ה
אחוז מהחמישון התחתון  14אחוז בשאר החמישונים. רק  19לעומת 

דיווחו כי הינם מגיעים ביוזמתם לביקורים מונעים לרופא שיניים לעומת 
 אחוז בשאר החמישונים. 36

ניתן להסיק מהממצאים, שגם איכות הטיפול שמקבלים בני החמישון 
ן אינה אופטימלית. שיעור גבוה מביניהם דיווח שאינו מקבל הסבר התחתו

על מהות הטיפול או הדרכה בהיגיינה אורלית. במרפאות המשרתות 
אותם נמצא שיעור נמוך יחסית של כוח עזר )סייעות, שינניות(. הם 
ממתינים זמן רב יותר במרפאת הרופא ושיעור גבוה מהם מתלונן על 

ות בחניכיים. המסקנה  היא כי התמונה הנכונה תותבות לקויות ועל בעי
לגבי הליקוי איננה מתקבלת מהשוואת רמת התחלואה של האוכלוסייה 
בישראל לעומת מדינות אחרות, אלא קיימים פערים גדולים בתחום זה 

 בין שכבות חברתיות שונות בישראל.

 . ניתוח וסיכום מאפייני ההשוואה3

ה במדיניות שונה הנהוגה בתחום ישראל נבדלת מרוב המדינות באירופ
רפואת השיניים. בניגוד למדינות אלה, לא כלול תחום רפואת השיניים 
בישראל בסל השירותים הבסיסי לו זכאי האזרח מכוח חוק ביטוח 
בריאות ממלכתי. בנוסף, ניתוח המערכת הישראלית מלמד על מספר 

בחלוקה  מציג מוקדים אלה, 5אפקטיביות של המערכת. לוח -מוקדי אי
לכאלה הקשורים לתשומות המושקעות במערכת, כאלה הקשורים 
לתהליך בו המערכת הופכת תשומות אלה לתפוקות וכאלה הקשורים 

 בתפוקות.
התרשים והלוח בעמודים הבאים מדגימים באופן גרפי כיצד מוקדי אי 
 האפקטיביות  השונים משפיעים על ידע  עמדות והתנהגות בריאותית,  על 



 אפקטיביות במערך בריאות השן בישראל  על התוצאה הבריאותית-תרשים: השפעת מוקדי אי

 

חוסר פעילות מונעת מתואמת עם 
 מערכות מקבילות

 התבססות על מימון פרטי

 חוסר טיפול באוכלוסיות חלשות

 פיזור לא נכון של כח אדם מקצועי

 ים טיפולייםאי קביעת סטנדרט
 וחוסר שליטה ברמת הידע

 היעדר מנגנון ניטור

 רמת הפלואורידציה

 רופאים -עודף היצע 

 ידע עמדות והתנהגות בריאותית

 אוכלוסיה -חוסר שביעות רצון 

 נגישות

 ספקים -חוסר שביעות רצון 

 העדר מנגנון של היזון חוזר

 
 

 פער בין 

 קבוצות

 הכנסה 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ליתתחלואה דנט



 אפקטיביות במערך בריאות השן בישראל-. מוקדי אי5לוח 
  

 תהליך תשומות
 

 תפוקות

 

 

 כוח אדם

עודף היצע של ▪
 רופאים

 -חוסר תעסוקה ▪
 שינניות

פיזור גיאוגרפי ▪
 לא סימטרי

חוסר כוח אדם ▪
ניהול מיומן 

במשרד הבריאות 
ובמרפאות שיניים 

 ציבוריות גדולות

  מימון ותיקצוב 
 התבססות עיקרית

 על מימון פרטי
הוצאה לנפש 
 גבוהה יחסית

קידום בריאות  כללי
 ומניעה

רפואה 
 קורטיבית

 
 
 

 התנהגות בריאותית
 הרגלי תזונה לקויים
 ידע ועמדות לקויים

 פערי ידע בין שכבות הכנסה
 תחלואה

רמת תחלואה גבוהה יחסית, שכיחות גבוהה 
 של עששת ושל מחלות חניכיים:
  12ת בגיל שכיחות גבוהה יחסית של עשש

 65שיעור גבוה של מחוסרי שיניים בגיל +
 שיעור גבוה של תחלואת חניכיים

 
 פערים ברמת התחלואה בין שכבות הכנסה

 
 שביעות רצון

 אי שביעות רצון של לקוחות
 חוסר סיפוק של הרופאים

 ידע 
 חוסר מידע אפידמיולוגי

 נגישות 
 נגישות נמוכה לטיפול דנטלי

התייחסות שונה למערך 
ריאות השן  בהשוואה 

 למערכת הבריאות הכללית
 

חוסר מנגנון מתאים לניטור 
 ואיסוף מידע

 
נתק בין משרד הבריאות 

 לספקי השירות
 

חוסר תיאום בין מערכות 
 מקבילות ושותפים במערכת 

 
סדרי קדימויות לקויים 
במחלקה לבריאות השן 

 במשרד הבריאות
 

היעדר מנגנון מוסדר 
 לקידום בריאות השן של

 אוכלוסיות חלשות

היעדר פעילות מונעת 
 מוסדרת

 
היעדר מערכת הסברה 

במוסדות חינוך 
 ובקהילה

 
חוסר ניצול של 

התקשורת להעברת 
ידע וגיבוש עמדות 

התורמות להתנהגות 
 מונעת 

 
היעדר פעילות לקידום 
בריאות השן במעונות 
יום לקשישים, בתי"ח 

 לחולי נפש וכדומה
 

טיפול לא מספיק 
 אורידציהברמת הפלו

הימנעות 
מקביעת 

סטנדרטים 
-טיפוליים על

ידי משרד 
 הבריאות

 
חוסר שליטה 
על רמת הידע 
של העוסקים 

 במקצוע
 

נגישות 
נמוכה 

לטיפול בדגש 
על השכבות 

 החלשות
 

אי קיום 
מנגנונים של 
 בקרת איכות
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דת שביעות הרצון של האוכלוסייה וספקי השירות ועל רמת הנגישות מי
של האוכלוסייה לטיפול דנטלי. התוצאה של השפעות אלה מביאה לפער 
הקיים בין קבוצות ההכנסה השונות במדינת ישראל ולרמת התחלואה 

 הנוכחית. 
רמת הפלואוריד במי השתייה משפיעה ישירות על רמת התחלואה 

קשר לרמת הנגישות של הפרט למרפאות שיניים.  ומונעת עששת ללא
חוסר פעילות מונעת, המתואמת בין מערכות החינוך והבריאות כמו גם 
חוסר טיפול מקיף באוכלוסיות החלשות משפיעים על רמת הידע, ועל 
העמדות כלפי טיפולי שיניים והתנהגות בריאותית. חוסר טיפול 

בישראל מתבסס בעיקר על באוכלוסיות החלשות המשולב בכך, שהמימון 
מימון פרטי, מביא לחוסר שביעות רצון של האוכלוסייה ולבעיית נגישות 

נגישות, חוסר טיפול ושביעות רצון  –למרפאות שיניים. שלושת הגורמים 
נמוכה של אוכלוסיות חלשות וכן ידע עמדות והתנהגות בריאותית לקויה 

ראל. עודף היצע של מביאים לידי פער בין שכבות ההכנסה השונות ביש
רופאי שיניים, פיזור לא מתאים של רופאי השיניים בישראל ואי קביעת 
סטנדרטים טיפוליים, מביאים לחוסר שביעות רצון של ספקי השירות 
ומשפיעים גם הם על התחלואה הדנטלית. היעדר מנגנון מסודר של ניטור 

משכלת, רמות התחלואה ברמה הלאומית מונע אפשרות לתכנון מדיניות 
תוך קביעת יעדים וקיומו של משוב שיטתי לבחינת מגמות התחלואה 
והעמידה ביעדים שנקבעו. היעדר קביעת יעדי מדיניות ומערך נותני שירות 

 שאיננו מבוקר תורמים גם הם לרמת התחלואה הדנטלית.
ההבדלים העיקריים בין המדינות בכל הקשור למבנה המערכות 

. במדינות סקנדינביה קיים שוק 6גים בלוח והמדיניות הננקטת בהן מוצ
פרטי המיועד לכלל האוכלוסייה, אך לצדו מערכות ציבוריות מאוד 
מפותחות המספקות שירותים לילדים ונוער.  מקור המימון העיקרי 
במדינות אלה הוא ציבורי, כאשר קיימת  מידה קטנה של השתתפות 

לה בסל השירותים עצמית של המבוטח. גם בגרמניה רפואת שיניים כלו
הבסיסי. במערכת הציבורית ניתנים שירותים לילדים ונוער וכן 
לאוכלוסיות חלשות כלכלית. מקור המימון העיקרי הוא הביטוח הלאומי 
ומיסוי כללי  ולצד המערכת הציבורית קיימת גם כאן מערכת פרטית. 
בבריטניה רפואת שיניים הינה חלק משירות הבריאות הממלכתי. כלל 

כלוסייה זכאי לשירותים דנטליים במסגרת השירות הממלכתי. מקור האו
המימון העיקרי הינו ציבורי,  מתוך המיסוי הכללי וחלק מהשירותים  
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מחייבים השתתפות עצמית של המבוטח. קיימת אפשרות גם בבריטניה 
 לקבל טיפולים דנטליים במערכת  הפרטית.     ארה"ב דומה לישראל בכך, 



 השוואה בין מדינות -. סיכום מאפייני מערך רפואת שיניים 6לוח 
 

בעלות על   
 מרפאות

קבוצות עיקריות 
 מכוסות

שיטת  מקור מימון עיקרי
 תיגמול

רופאים   
 פרטיים

 מגזר 
 ציבורי

 כלל 
 האוכל'

חלשות 
 כלכליות

ילדים 
 ונוער

ביטוח  ממשלה
 לאומי

ביטוח 
 מסחרי

 משכורת FFS השת"ע

  General Dental Serv. V  V   V   V V דנמרק

 Child Dent. Serv.  V    V     V 

  V  V  V   V V V השוק הפרטי 

  Social Insurance V   V     V V גרמניה

 School Dent. Serv.  V    V V    V 

  V  V  V   V V V השוק הפרטי 

  General Dent.Serv. V  V   V   V V בריטניה

 Community Dent. Serv.  V    V   V  V 

  V  V  V    V V השוק הפרטי 

 Public Dent. Serv.  V    V     V נורבגיה

  V  V  V  V  V V השוק הפרטי 

 Public Dent. Serv.  V  V  V     V ארה"ב

  V  V     V V V השוק הפרטי 

 Public Dent. Serv.  V       V  V ישראל

  V  V  V1 V   V V השוק הפרטי 

 הספר על פי החלטת הרשות המקומית. -בחלק מבתי -בדיקות ועזרה ראשונה  1             
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ך בנוי על המימון הפרטי. שיעור המימון הציבורי נמוך שמרבית המער
-ביותר. אוכלוסיות חלשות מוגדרות זכאיות לסיוע מסוים        מה

Medicaid אולם במרבית המדינות סיוע זה לא ממומש מפאת קשיי ,
 תקציב. 

בישראל פחות ממחצית מהרשויות המקומיות בחרו לספק שירותי 
הספר, תמורת אגרה. רשויות -וכות בביתבריאות השן לילדי הכיתות הנמ

ידן משתנה ונע -אלה  מקבלות סיוע מהממשלה. היקף הטיפול הניתן על
בין בדיקות וטיפולי חירום בלבד ועד רשויות המבצעות באופן סדיר 
בדיקות סקר וכן טיפולים משמרים סדירים )רק רשויות בודדות נוהגות 

שיניים לאוכלוסיות חלשות  כך(.  סיוע מוגבל ניתן גם למימון טיפולי
 כלכלית. 

במרבית המדינות מתוגמלים ספקי השירות במערכות הציבוריות 
באמצעות משכורת, למעט דנמרק, גרמניה  ובריטניה, שם מגזרים 

 (fee for service).מסוימים מתוגמלים בשיטת תיגמול לפי שירות:

 .FFSבמערכות הפרטיות רופאי השיניים מתוגמלים בשיטת 
לעיל( אפשר לומר, כי לא  1מדינות )ראה לוח  22מצאים לגבי מהמ

נמצא קשר בין התשומות המושקעות בתחום רפואת שיניים והאיתנות 
הכלכלית של מדינה, לבין התוצאה הבריאותית המושגת בתחום רפואת 
שיניים. עוד אפשר לסכם כי הבדלי התחלואה הדנטלית אינם קשורים 

ם גנטיים  ואפשר גם להסיק שתוספת משאבים למאפייני גיל, או למאפייני
בלבד לא תפתור את הבעיה. ההשוואה הבינלאומית מלמדת כי קיים 
יתרון למערכות בהן  מערך  בריאות  השן  משולב  בביטוח הבריאות 

 הממלכתי. 
יתרון אחר הושג לדוגמא בארה"ב, שבה אמנם כמעט ולא קיימת 

ובשירותי בריאות השן  מעורבות ממשלתית בשירותי הבריאות ככלל
בפרט, אולם הושם דגש רב מאוד על פלואורידציה, על חינוך למניעה, על 

 -57העלאת המודעות לבריאות השן ועל עידוד רכישת ביטוח דנטלי )ל
  8הברית יש ביטוח דנטלי לעומת -אחוז מהאוכלוסייה הבוגרת בארצות

 אחוזים בלבד בישראל(.

 השן במדינת ישראל . יעדים מומלצים בתחום בריאות4

כהקדמה להצגת מודל למדיניות ולמבנה מערך בריאות השן בישראל, 
מוצע לקבוע יעדים אליהם יש לשאוף. הכוונה היא לקבוע יעדים הניתנים 
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שנבחרה אכן  למדידה, כך שניתן יהיה לוודא לאורך הדרך האם המדיניות
ר הותוו תורמת להשגת היעדים. היעדים נקבעו על בסיס העקרונות  אש

 2000ידי ארגון הבריאות העולמי בהמלצותיו לגבי יעדים לשנת -על
 למדינות מפותחות. 

שנים. היעדים מחולקים  5ההצעה היא שהיעדים יהיו לטווח זמן של 
לפי קבוצות יעד, על פי קבוצות גיל ורמות הכנסה שונות ועל בסיס רמות 

 התחלואה הידועות כיום. 
החופשיים מעששת מוצע להעלות את שיעור  :6-5לגבי  ילדים בגילאי 

 אחוז.  -60מעבר ל
מוצע  להוריד את שכיחות העששת )על פי מדד  :12לגבי גילאי 

DMFT) שהינו הממוצע הקיים בקרב 1.99 -)יעד ספציפי  -3.0מתחת  ל ,
 (. OECD-השליש העליון של המדינות החברות ב

השיניים החסרות היעד הינו הקטנת מספר  :44-35לגבי קבוצת גילאי 
אחוז לעומת המצב כיום )על פי דיווח עצמי חסרות כיום  -50בממוצע ב

 שיניים לאדם, בקבוצת גיל זו( .  -3.3כ
מומלץ לקבוע יעד של הקטנת שיעור  לגבי קבוצת הגיל המבוגרת:

 אחוז. -45ומעלה לכ 65חסרי שיניים לחלוטין בקרב גילאי 
יות חלשות כלכלית, מוצע בהתאם לכך שמוצע לשים דגש על אוכלוס

לשאוף להקטנת הפער בין החמישון התחתון לשאר החמישונים, בכל 
אחוז לעומת המצב  -20הקשור לרמת הידע וההתנהגות הבריאותית ב

ייקבעו כנקודת ייחוס. בכל  1998הנוכחי. ממצאי סקר מכון ברוקדייל 
בין  הקשור לפערים ברמות  התחלואה הדנטלית מוצע יעד במסגרתו הפער

אחוז בכל מדדי  10חמישון תחתון לשאר החמישונים לא יעלה על  
אחוזים תוך פרק זמן של  5התחלואה, תוך שאיפה לצמצם פער זה לכדי 

 שנים. 10
לגבי הפעילות בתחום המניעה: מוצע להציב את היעדים בתחום 

אחוז מקרב התושבים  -60העלאת שיעור הנהנים ממים מופלרים לכ
כמו כן מוצע להרחיב את שיעורי החינוך לבריאות הפה במדינת ישראל. 

 ה' במדינה.-אחוז מהילדים בכיתות ד' 85והשיניים באופן שיכללו 
על מנת לנסות ולהגשים יעדים אלה, תוך סגירת פערים בין שכבות 
כלכליות שונות, יש להשכיל ולבחור מדיניות אשר תביא להגשמתם. 

גיל הצעירות, את הקשישים ואת המדיניות חייבת להדגיש את קבוצות ה
מעוטי ההכנסה. יעד נוסף אשר המדיניות חייבת לכלול הוא הקמה של 
מערך ניטור, שיאפשר מעקב מתמיד אחר רמות התחלואה הדנטלית 
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בישראל ויבדוק מגמות בהתנהגות הבריאותית של האוכלוסייה בתחום 
 זה.

 . המודל המוצע5

ים, כיוון שאין וודאות אנו מציעים שלא לאמץ בשלמותו מודל קי
שהמודלים הקיימים מתאימים למאפיינים של החברה הישראלית. 
ההצעה משלבת בין היתרונות של המודלים השונים ומנסה להגיע למודל 
אופטימלי שאינו מחייב שינוי דרסטי מידי. מדיניות מושכלת, היערכות 
 מתאימה וניהול נכון, יוכלו לאפשר למערך בריאות השן בישראל 
להתמודד עם יעדים אלה בהצלחה. בעת יישום המודל מוצע לבוא בדברים 

החולים במטרה לשתפם -עם ההסתדרות לרפואת שיניים ועם קופות
 בשלבי התיכנון והיישום השונים.

 עקרונות התכנית

תונהג מעורבות ממשלתית במערך שירותי בריאות השן בישראל, 
בשאר שירותי הבריאות במתכונת ועל בסיס העקרונות הקיימים כיום 

המסופקים מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי. השירות יהיה מיועד רק 
אחוז( במימון ציבורי  -50לאוכלוסיות יעד מוגדרות וימומן רק בחלקו )כ

ראה בהמשך(. השירות יסופק באמצעות ספקי  –)לגבי עקרונות המימון 
אספקה   –יבורי מימון צשירות פרטיים וציבוריים, על בסיס העיקרון של 

. על בסיס זה מוצעות שתי חלופות: חלופה אחת מטילה את פרטית
החולים, תוך חלוקת הסיכון בין -האחריות לאספקת השירות על קופות

הקופות, המדינה וספקי השירות, באמצעות הסדרים קפיטציוניים. 
הקופות יתוקצבו בהתאם והן תגענה להסדרים עם ספקי שירות פרטיים 

כגון רשויות מקומיות(. חלופה שנייה מטילה את האחריות על ואחרים )
הרשויות המקומיות. הקופות ו/או הרשויות המקומיות יתגמלו את 

ידי -הרופאים בגין שירותים שניתנו לאוכלוסיות היעד )אפשרי במרוכז על
גוף שיוקם לצורך כך בהסתדרות לרפואת שיניים(, על בסיס תעריף עליו 

ריאות או המוסד לביטוח לאומי לבין ההסתדרות יוסכם בין משרד הב
 לרפואת שיניים.

המתכונת הנ"ל, שבמסגרתה ספקי השירות העיקריים ממשיכים 
להיות רופאי השיניים הפרטיים, מבטיחה שמירה על האינטרס של מערך 
זה תוך שילובו במערך הציבורי. על מנת להקטין עלויות ולאפשר רמת 
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ואיכותי, מומלץ לעודד פתיחת מרפאות מחירים סבירה ושירות רציף 
קבוצתיות )באמצעות הקלות מס(. במטרה להגביר עוד את הנגישות 
לשירותי בריאות השן, יינתן עידוד באמצעות הקלות מס למעסיקים 
)בעיקר מפעלים גדולים בתחום התעשייה(, ולארגונים גדולים אשר ירכשו 

כר. מומלץ לבדוק את לעובדיהם תכניות לביטוח דנטלי, כחלק מתנאי הש
האפשרות לחייב חברות ביטוח המספקות ביטוחים דנטליים להשתתף 

ידי המדינה ו/או לחייבן לפטור את -במימון תכניות מניעה המונהגות על
מבוטחיהן מכל השתתפות עצמית בגין ביקורות תקופתיות ופעילות מניעה 

 ברפואת שיניים.
ינה במימון הטיפול מומלץ שהאוכלוסיות הזכאיות להשתתפות המד

)ניתן ליישום בשלבים(, אזרחים ותיקים  16תהיינה ילדים עד גיל 
להבטחת/השלמת הכנסה לפי  המקבלים השלמת הכנסה, מקבלי גימלה

חוק הביטוח הלאומי, או כל חוק אחר וחולים אונקולוגים. האוכלוסיות 
בהשתתפות הנ"ל תהיינה זכאיות לקבל טיפול שיניים מונע ומשמר 

אחוז )טיפולי חירום  -50אחוז )בטיפולי מניעה( ל 0אשר תנוע בין  יתעצמ
ידי משרד הבריאות. -שיפורסם על מתעריף מוסכםוטיפולים משמרים(, 

השתתפות עצמית גבוהה יחסית, תקל על התקציב הציבורי ותהווה 
תמריץ למבוטחים לשמור על בריאותם הדנטלית ולהשתדל להימנע 

רך בטיפולים מורכבים. שיעור ההשתתפות מלהגיע למצב בו יהיה צו
העצמית של המבוטח יעלה ככל שהטיפול יהיה מורכב יותר. לגבי 

תקבע תקרת השתתפות עבורן עד לפטור מוחלט  -אוכלוסיות חלשות 
 מהשתתפות עצמית )בסוגי טיפולים מסוימים(.

בתחום המניעה מומלץ  לפתח תכניות לחינוך וקידום בריאות השן 
ולהעסיק שינניות במסגרות הציבוריות ובמשרד החינוך הספר -בבתי

להגברת הפעילות בתחום המניעה. כמו כן מומלץ להמשיך את פיתוח 
נושא הפלואורידציה של מי השתייה ולקבוע תקנות המחייבות את יצרני 
ויבואני ממתקים ומזונות עם תכולת סוכר גבוהה, לציין את ניזקו של 

ת השן בפרט, בדומה למקובל בקרב יצרני הסוכר לבריאות בכלל ולבריאו
 הסיגריות.

לאור קשיי התקציב, הקיימים כיום במערך הבריאות, מוצע שעקרונות 
המימון יתבססו על השתתפות  עצמית של המבוטח, העברה תקציבית 
מסעיפים המתוקצבים כיום למימון טיפולים דומים בתקציבי משרד 

יבית הנדרשת, על פי תחשיב הבריאות והרשויות המקומיות ותוספת תקצ
 מיליון ש"ח לשנה.  75-120 -ראשוני, בסך של כ
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