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  פתח דבר
  

מעסיק ה  , ושירותי הבריאות בתוכם, השוויוניות במערכות שירותי הרווחה השונים
את המרכז בכ ל שנות עבודתו והיא שבה ועלתה בסוגיות שונות שנבחנו השנה בתחום 

אחד הדגשים של המרכז מופנה לבחינת השוויוניות בקרב מקב לי השירותים על . זה
רקע שינויים והתפתחויות בהקצאת משאבים ממשלתיים לשירותים החברתיים  

,  כלומר, וחד בשינויים המלווים בעליית ההוצאה הפרטיתמדובר במי. השונים
בתחום הבריאות חלו בעשור האחרון  . ידי הפרטים-בהגדלת המימון של השירותים על

ח "בדו. שבמהלכם הלך וגדל נטל המימ ון שהועבר אל הפרטים והמשפחות, שינויים
 שקדמ ו  כי המצב הורע בתחום זה לעומת התקופות", השנתי האחרון של המרכז צוין

וכי השינויים שהתחוללו מוליכים … להחלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בישראל
  ..". בהדרגה למשטר בריאות ש ל מימון פרטי במידה רבה

 – " ההקצאה"ח "המשלים את דו, השינויים הללו משתקפים גם במ מד א חר
. המציג את חוות דעתם של מקבלי השירותים, הכוונה לסקר שמפרסם המרכז

מציגות תמו נה עגומה למדי  , 2003שנערך ביוני , הם של המשתתפים בסקרתשובותי
. האם כל חלקי האוכלוסייה נהנים מרמה שווה של שירותי בריאות, לגבי השאלה

שקיים פער עמוק בר מת  , העריכו)  אחוז53(נמצא כי יות ר ממחצית  הנשאלים 
. נוהגת שוויוניות אחוז מהנשאלים סברו כי 19ורק , השירותים המוענקת לאוכלוסייה

ברמת  שירותי הבריאות  , ואף גדולים מ אוד, ההערכה שקיימים הבדלים גדולים
וכן קרב בעלי )  אחוז63(והפנסיונרים )  אחוז68(בולטת במיוחד בקרב הקשישים 

ממצאים אלה לגבי תחושות הציבור מחזקים ממצא י ם  ).  אחוז61(השכלה גבוהה    
  . לפודומים מהסקרים שנערכו בשנתיים שח

התחושה של חוסר השוויוניות בתחום הבריאות מתחזקת גם לנוכח תשובות 
או אף  ,  אחוז סבורים שחלה הרעה מסוימת30-למעלה מ; לשאלות אחרות בתחום זה

יתרה . שנתיים-ברמת ש ירותי הבריאות שהם מקבלים לעומת המצב לפני שנה, רבה
כגון ביקור  , ירות רפואי נחוץ אחוז ציינו שנמנעו בשנה האחרונה מקבלת ש20-כ, מכך

השיעור גבוה יותר  . בשל עלות השירות', רכישת תרופות או ציוד רפואי וכו, אצל רופא
 אחו ז  30-כ(בעלי השכלה נמוכה ובלתי מועס קים , עולים חדשים, בקרב קשישים

  ). בקרבם
, העבודה שלפנינו מדגישה את  ההחמצה של חוק ביטוח ברי אות ממלכתי 

מון בו פוטנציאל להרחבה ולהישגים בתחום השוויוניות בשירותים שלכתחילה היה ט
הסתבר כי הרעת השוויוניות פוגעת  . ולשיפור רמת הבריאות של כלל האוכלוסייה

כך הדבר . במיוחד ביכולתן של קבוצות חלשות להתמודד עם מצבי בריאות קשים
  . ובתוכן המגזר הערבי, בקרב אוכלוסיות חלשות בפריפריה

ידונה בשלביה השונים בצוות הבריאות של המרכז ואנו מודים לחברי העבודה נ
בה רוכזו סוגיות  , אנו מודים למחברים על העבודה המפורטת. הצוות על תרומתם

המחברים  . וכן מושגים והגדרות השייכים לתחום, מרכזיות הנוגעות לשוויוניות
ת של מערכת  לפעול למימוש המטרות המוצהרו, על בסיס המידע הקיים, מציעים
  .והם מעלים צעדים קונקרטיים לתיקון המעוות, הבריאות

       יעקב קופ
   2003יולי , ג"תמוז תשס, ירושלים
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  :שוויוניות ומערכת הבריאות בישראל
  עוני יחסי כגורם סיכון לבריאות

   ∗שענת שמ, יונתן אנסון, יהודית אלקנה, רניחובסקי'דב צ

  מבוא

, אך יחד עם זאת קיימים פערים סביב הממוצע, רמת הבריאות בישראל היא מהגבוהות בעולם
, יש סימנים לכך. תכונות אוכלוסיה ולזמינות שירותי רפואה, במצב הכלכלי הקשורים להבדלים

במימון מערכת  , שהשונות עלולה להתרחב עם המשך המגמות הנוכחיות בהתפלגות ההכנסות
לפני החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי  בשנת . ובהקצאת המשאבים העומדים לרשותה, הבריאות

הקיפוח היה חמור  .  הב ריאות בארץ  והנגישות אליהם לא היתה שוויוניתיאספקת שירות, 1995
החוק שיפר . 1בעיירות הפיתוח ובקרב האוכלוסייה הקשישה, במיוחד בקרב האוכלוסייה הערבית

בעיקר עקב המדיניות  , אך מאז יישומו חלה הרעה במצב. לשפרו עוד יותראת המצב ויצר פוטנציאל 
במאמר זה  אנו  . הממשלתית בתחום מימון המערכת ובהקצאת המשאבים העומדים לרשותה

בוחנים מחדש את הקשר בי ן מערכת הבריאות לשוויוניות חברתית וכלכלית בישראל לאחר החלת  
, לרשותנו עמדו נתונים ממחקרים שונים. שראלולאור ההחמרה בהתפלגות ההכנסות בי, החוק

על בסיס הבחינה שערכנו אנו ממליצים על דרכים לשיפור  . במיוחד מהתקופה שלאחר החלת החוק
  . המצב

מסכם את הממצאים העיקריים של העבודה הזאת וכולל  1סעיף :  סעיפים4העבודה כוללת 
, כלכליים-ות לפי מאפיינים חברתיים מציג ת מונת מצב של הבריא2 סעיף ;המלצות לתיקון המצב

כמו סקרי   , ידי מודדים אובייקטיביים מקובלים וכן באמצעות מודדים סובייקטיביים-כנמדד על
 3סעי ף ; שביעות רצון של המשתמשים בשירותים וסקרי הערכה של הציבור הרחב בתחום הבריאות

כלכלי של הפרט  -ברתיהמתייחסת לבחינת ההשפעה של מצבם הח, שוטח בקצרה מערכת מושג ית
על בסיס מערכת  זו מנוסחת   הגישה החותרת להשגת ש וויוניות במערכות  . וסביבתו על בריאותו

על בסיס גישה זו מנוהל הדיון בממדי השוויוניות בשני הסעיפים  . כמו הישראלית, בריאות ציבוריות
 ובהשפעת השינויים הקשורה בעיקר במימון של המערכת,  עוסק בשוויוניות האנכית4סעיף . הבאים

 עוסק 5סעיף ו. מבוטחים בעלי הכנסות ברמות שונות-שהונהגו בה על דפוסי השימוש של צרכנים
גיאוגרפית של השירותים והנגישות אליהם על  -הקשורה לזמינות המרחבית, בשוויוניות האופקית

  . רקע ריכוז של מגזרי אוכלוסייה חלשים יותר בפריפריה המרחבית של ישראל
   

                                                 
גוריון בנגב ור אש  צוו ת  הברי אות     -אוניברסיט ת  בן ,  לכל כלת  ו מד יניות בריאו ת'  פרו פ,  בסקירניחו' דב   צ'  פרופ     ∗

  .    במרכז  לח קר  מ דיניות חבר תית  בישר אל
  ). בד ימוס(חוקר ת ב מחל קה  לא פידמיולוגיה במ שר ד הב ריאות  ,  ר  יהודית  א לקנה" ד
נם  לבין תהליכי ם   סוציולוג ודמוגרף ה מת מחה  בת חום  דפוסי ת מותה  והקש ר בי, ר יונתן  אנסון" ד

  .גוריון בנגב-אוניברסיט ת בן ,  ה מח לקה  לעבוד ה  ס וציאלית, חברתיי ם
     .משר ד  הבריאו תמנהלת  ת חום  ת כנון סקרי ם וה ערכה  באגף  לכ לכלת  בריאו ת ב ,  ענ ת  שמ ש' גב

  .1996, רניחובסקי ושירום'וגם צ; 2000, שובל ואנסון; 1988 , אנסון 1
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  סיכום ממצאים עיקריים. 1

א רגונה וניהולה מאז החלת חוק ביטוח  בריאות ממל כתי , דפוסי המימון של מערכת הבריאות
שהיו לו , שהמציאות הישראלית מתרחקת  מ מימוש הפוטנציאל הטמון בחוק, מצביעים על כך

לשירותי  שיפור נגישות , תרומה להתפלגות הכנסות וצריכה:  ראשוניים מבחינת שוויוניותםהישגי
שהמערכת אינה עונה  לא זו בלבד. ופוטנציאל לשיפור רמת הבריאו ת באיזורים פ ריפריים, רפואה

במימון , אלא שהשינויים, כיום על האתגר של צמצום פערים בצריכת שירותי בריאות ובצריכה בכלל
ם הגידול בהיקף הביטוחי. תורמים  להרחבת הפערים בין קבו צות באוכלוסייה, המערכת בעיקר

מוסיפים , תוך כ די אינפלציה במחירי שירותי הרפואה לאזרח, המשלימים ובהשתתפויות עצמיות
ולירידה ביכולת של קבוצות חלשות להתמודד  עם ,  מחד  גיסא, להרעה בהתפלגות הצריכה במשק

  .   מאידך גיסא, מצבי בריאות קשים ואולי אף מתדרדרים
אשר , ובפריפריה ובמגזר הערבי בפרט, בכללהדברים נכונים במיוחד לגבי אוכלוסיות חלשות 

סובלות גם מנג ישות פיסית נמוכה לשירותי ם  , בנוסף להשפעה השלילית של מערכת המימון
  .וזאת למרות ש מצב הבריאות של אוכלוסיות אלה ירוד יותר, בהשוואה לאזורי המרכז

ם של הנעת שירותי מוצע לנקוט בצעדים בשני תחומים מרכזיי, לפיכך ובהתאם למפורט בנייר זה
  :הצעדים הם כלהלן. ובתחום ארגון וניהול השירותים, בתחום מימון המערכת, הבריאות

וועדת "לבטל את השתתפות הציבור בתשלומים הקשורים לסל הבסיסי בהתאם להמלצות   )1(
  ".אמוראי

בהתאם להמלצת מיעוט בוועדת , להפוך את הביטוחים המשלימים לביטוח חובה שוויוני יותר  )2(
  .של הביטוח המשלים" הציבורי"נוכח אופיו , ראיאמו

כדי שהם יענו , של המשאבים הציבוריים, בעיקר מנגנון הקפיטציה,  לשפר את מנגנוני ההקצאה  )3(
  .    2בהתאם למומלץ בעבודה מקיפה בנושא הקפיטציה, על צורכי בריאות אזוריים ואישיים

ול להחריף את התלות בקבלת אשר על, )השירות הרפואי הפרטי(פ "למנוע את הרחבת השר  )4(
על כל המשתמע מכך בהשפעה על הלחץ הנפשי ויכולת העמידה בנטל , שירותים במימון פרטי

  .המימון בעת מחלה
כגון  מומים  (לטיפול בבעיות בריאות מיוחדות  , במימון מיוחד,  ליזום פרוייקטים מיוחדים  )5(

בגורמי סיכון מ יוחדים בפרט ו) גורם מרכזי לתמו תת תינוקות  באוכלוסיית מיעוטים, מולדים
  .בתחום בריאות האישה

 . להבטיח את התשתיות המאפשרות פעילות מקדמת בר יאות במיוחד בקרב אוכלוסיות חלשות (6)
תוך (לעבור לעבוד באזורים פריפריים , בעיקר הרופאים המקצועיים,  לתמרץ את  הרופאים  )7(

  ).הקצאה מתאימה לאזורים אלה

                                                 
  .2003 ,רניחובסקי ושמואלי'צ,  זמורה 2



 

                                                                                                                                                                7

  כלכלי  -בריאות ומצב חברתי. 2

ידי מדדים   -על, בין היתר , רמת הבריאו ת של האוכלוסייה על רבדיה החברתיים השונים נמדדת
אותם מקובל להציג בהשוואה למדינות , כושר תפקוד ותמותה, אובייקטיביים הקשורים לחולי

. שיעורי תמותה כלליים ותוחלת חיים, המודדים המקובלים הם תמותת תינ וקות. מפותחות בעולם
ברמת   , בין היתר,  ללא ספק, המשתקף בהת פתחות המדדים הללו קשור,  הבריאותהשיפור במצב

יחד . ואחד המודדים לכך הוא שביעות הרצון של הצרכנים, שירותי הבריאות ובמידת  השימוש בהם
כמפורט בהתפתחות , והוא חל במידה נבדלת בין צרכנים שונים, עם זאת השיפור איננו אחיד
  .המדדים הללו כמתואר להלן

   תי נוקו ת תמותת . א
 רגישותו לתנאים  עקב הרמת הבריאות של אוכלוסיילדד מקובל ו תינוקות הוא מתמותת שיעור

 לכל אלף 5.1 תינוקות בישראל על תמותת עמד שיעור 2001 בשנת .יםכלכלי-יםוחברתיסביבתיים 
 .ם המדי נה בישראל מ אז קותינוק ות הוא ציון דרך נוסף במ ג מת הירידה בתמותת זה שיעור .לידות

בעבר נמצא בישראל שיעור תמותת תינוק ות גבוה יחסית למקובל במדינות מפותחות ורק בראשית  
.  ומגמת ירידה זו נמשכה,  לכל אלף לידות10שנות התשעים ירד השיעור בישראל מתחת לרמה של 

ל אלף  לכ5.1-ל, כאמור,  ירד2001 ובשנת 5.4  2000בשנת , 6.1 עמד השיעור על 1996-1999בשנים 
 ומשיפו ר  הקשורה לתהליכי הריון ולידה ,דד נובע בעיקר מהתקדמות טכנולוגיותו במהשיפור. לידות

   .בעיקר בתחום בריאות האם והילד בשירותי מניעה ותמיכה
ן אוכלוסייה זו  הפער בינשמר עדיין , הערביתבשיעורי התמותה גם באוכלוסייה למרות הירידה 

הן , השיעור בקרב האוכלוסייה הערבית עדיין גבוה יחסית). 1 ציור ראה (לבין האוכלוסייה היהודית
למרות . 3בהשוואה לממצאים של האוכלוסייה היהודית והן בהשוואה למדינות מפותחות אחרות

ראוי לציין כי בתחילת שנות התשעים חלה ירידה תלולה בשיעור תמותת התינוקות במגזר   , זאת
 אחוז מהשיעור באוכלוסייה 89-כלוסייה הערבית גבוה ב היה השיעור באו1990 בשנת –הערבי  

המשך השיפור בתמותת תינוקות ל גבי שתי האוכ לוסיות . 1995- אחוז ב 71היהודית והפער ירד לכדי 
  . אחוז ביניהן80-הביא להתייצבות של הפער על כ

 הפריסה  כפועל יוצא של, הפער בין שני מגזרי האוכלוסייה נושא השלכות גם על הממד הגיאוגרפי
נמצא   , יחד עם זאת. כלכלי-וכך גם על הממד החברתי ,)2ציור (לפי אזורים של האוכלוסיות השונות 

 שיעור תמ ותת  : ה פוך בין תמות ת תינוקות לב ין רמת ההשכ לה של האם בשני המגזרים קשרכי יש
ה קטן  זשיעור. 13.4 –  גבוה ביותרבקרב האימהות הפחות משכילותלידות חי לכל אלף תינוקות 

  שנים15 אימהות שהשכלתן עולה על בקרב 3.8ככל שעולה רמת ההשכלה של האם ומגיע לשיעור של 
לא  , קשורה לרמת ההכנסה, כלכלי-המהווה מודד בסיסי למצב  החברתי,  היות שההשכלה.)3 ציור(

, םמפתיע שנמצא כי שיעור ת מותת התינוק ות גבוה יותר  ביישובי פיתוח יהודיים וביישובים ערביי
  .4בהם רמות ההשכלה וההכנסה נמוכות יחסית

                                                 
 OECD- בעבודה מוצגת השוואה לארצות המתועשות בעולם באמצעות שימוש בנתונים שמפרסם ארגון ה 3

Organization for Economic Cooperation and Development) .( מהמדינות המפותחות בעולם 30בארגון חברות 
 . חברתיים בהם הוא עוסק מדינות נוספות בסוגיות השונות בתחומים הכלכליים וה70והוא מקיים קשרים עם 

כי באוכלוסייה ערבית רמות השכלה והכנסה גבוהות מתואמות חיובית עם , 3כפי שניתן לראות גם בציור ,   יצוין 4
 Chernichovsky ראה . כלכלי-סוגיה זו קשורה כנראה למצב המיוחד של מיעוט לאומי בתוך מיעוט חברתי. תמותה

and Anson ,2003 .   
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   OECD- שיעורים לאלף לידות חי בישראל וב-תמותת תינוקות . 1ציור 
  

  
   

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  http://www.cbs.gov.il ;  http://www.oecd.org:מקור

  לפי נפה,  שיעורים לאלף לידות חי בישראל-תמותת תינוקות . 2ציור 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 בריאותי של  היישובים-פרופיל דמוגרפי, ) 2000(ס ומשרד הבריאות "מ ל:מקור   
  . 1144מיוחד פרסום , 1993-1997,  בישראל
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  שנות לימוד של האם' לפי מס,  שיעורים לאלף לידות חי-תמותת תינוקות . 3ציור 

  
  

 .1127 'פרסום מס, 1993-1998תמותת תינוקות , )2000(ס "למ :מקור

  2000, תמותת תינוקות לאלף לידות חישיעור : 4ציור 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  http://www.cbs.gov.il ;  http://www.oecd.org :מקור
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מבחינת תמותת    מק ום מכובד יחס ית למדינות ה מפותחותל ישראל  הביא  א תזמןההשיפור על פני 
  OECD-החברות ב של ארצות לממוצעמתחת נמצא שיעור תמותת ה תינוקות הישראלי  .תינוקות

.  הברית אך מ פגרת אחרי מ רבית המדינות המפותחות-וישראל אמנם נמצאת מק דימה את אר צות
את  היה מציב     באוכלוסייה היהודית בלבד תמותת תינוקות שיעורש,  על כךהנתונים מצביעים

 שיעור תמותת   OECDרק בחמש מדינות .  בהשוואה הבינלאומיתיותרב מכובד במקוםישראל 
. נורווגיה ופינלנד, שוודיה, יפן, איסלנד: תר מאשר בקרב היהודים בישראלהתינוקות נמוך יו

  ).  4ציור ( לאלף בקרב הערבים 8.6- לאלף בקרב היהודים ו4הישראלי מורכב משיעור של  הממוצע
  
  ושיע ורי ת מ ותה תוחלת חיי ם . ב

 עקב הירידה  בעיקר, בשנים האחרונות נמשכת עלייה בתוחלת החיים ברוב המדינות וכך ג ם בישראל
המודד תוחלת  . אך יש גם ירידה בשיעורי התמותה בכלל. בתמותת תינוקות וילדים עד גיל חמש

והוא מגלם שינויים שחלו  , המבוסס  על שיעורי הפטירה הנוכחיים, חיים מהווה חישוב אריתמטי
מסתבר  כי הבדלים בתוחלת החיים בין קבוצות . בעבר בפרמטרים בריאותיים וסביבתיים

של האוכלוסייה , כלכליים-גם חברת יים, וסייה שונות משקפים  את הקשר בין  מאפיינים שוניםאוכל
  .לבין רמת הבריאות שלה

 עמדה 1998בשנת : קיים הבדל בכל המדינות בין אורך החיים הממוצע של גברים ונשים, ראשית
 נה נרשמה באותה ש.  בקרב  הנשים80.3-ו  בקרב הגברי ם76.1בישראל על בלידה תוחלת החיים 

החישוב המשולב  . בהתאמה79.7 ו 73.5תוחלת חיים ממוצעת של  OECD  בקרב אוכלוסיית מדינות
 191 מתוך 23של תוחלת החיים בעת לידה של הנשים והגברים בישראל ממקם את  המדינה במקום 

של היחסי   מק ומה של הגבר הישראלי טוב יותר מאשר היחסיבינלאומי מיקומוהרוג י בד.5מדינות
 לגבי ישראל מצביעים על המשך העלייה של תוחלת 2000הנתונים לשנת . )6- ו5ציורים ראה ( שהיהא

 קיימי ם פערים בין -לגבי  ההבדלים לפי מגזר  .   בקרב הגברים76.7- בקרב הנשים ו80.9החיים לכדי 
בממוצע נשים יהודיות חיות  :)6- ו5ציורים  ו1לוח (על פני הזמן האוכלוסייה היהודית והערבית 

    .בהתאמה, 74.9- ו78.1, ולגבי האוכלוסייה הערבית הנתונים הם,  שנים77 שנים וגברים 80.7

  OEDC  ,1980-2000 תוחלת חיים בישראל ובמדינות .1לוח 
 נשים גברים

OECD ישראל OECD ישראל  
-סך  יהודים  ערבים

  הכל
-סך  יהודיות  ערביות 

  הכל
   

70.0 72.5 72.1 69.5 73.4 76.2 75.7 73.4 1980
73.3  75.3  74.9  71.8  75.9  78.9  78.4  78.3  1990 
74.3  76.5  76.1  73.5  77.7  80.7  80.3  79.7  1998 
74.6 77.1 76.7  74.0  77.9  81.2  80.9  80.0  2000 

  http://www.cbs.gov.il  ;http://www.oecd.org: ותמקור
  

  

                                                 
5  WHO, 2000.  
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  2000,  נשים- 0חלת חיים בגיל תו: 5ציור 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2000,  גברים- 0תוחלת חיים בגיל : 6ציור 

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  http://www.cbs.gov.il ;  http://www.oecd.org : לשני הציוריםמקור
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כמבוטא , גיאוגרפי קיימים הבדלים בשיעורי התמותה הכללית לפי אזור כמו בתמותת תינוקות
תמותה גבוהים יותר  השיעורי בתוך הקו הירוק נמצא כי ). 7 ציור (תונים המוצגים לפי נפותידי הנ-על

 בהמשך מציג את השיעורים לפי נפות 2לוח . במיוחד בצפון ובדרום הארץ, באזורים פריפריים
  .בתקופות שונות

  )לכל אלף תושבים( 1995, שיעורי תמותה מתוקננים לפי נפה. 7ציור 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .שומרון וחבל עזה מתייחס לתושבים יהודים בלבד, החישוב באזורי יהודה* 

  .1995, מעובד על פי נתוני מפקד האוכלוסין: מקור

הכללית תמותה שיעורי הבין  מסתבר כי   ניתן להצביע על מתאם –לגבי השונות בין היישובים 
ם המדורגים נמוך מבחינה ביישובי. 6שלהםכלכלי -החברתי המדדלבין , מתוקננים לגיל ביישובים

,  8ניתן לראות בציור . 7)נמצא קשר הפוך, דהיינו (גבוהיםנמצאו תמותה ה שיעורי ,כלכלית-חברתית
 29החישוב מלמד כי . וקו המגמה מ בטא את  היר ידה+ 2.5-  ל-2.5כלכלי נע בין -שהמדד החברתי

ידי ההבדלים במדד -לאחוז מן השונות בשיעורי התמותה המתוקננים לגיל ביישובים מוסברים ע
 לשיעורי הזכאות תמותה בנוסף לכך נמצא כי הקשר בולט במיוחד בין שיעורי ה. 8כלכלי-החברתי
 משקף זאת   בהראותו את  קו  9ציור . כלכלי-מודד שהו א מרכיב  של המדד החברתי, בגרותלתעודת 

  . רות ביישובידי הבדלים בשיעור הזכאים לבג-המגמה ואת החישוב לפיו כרבע מהשונות מוסבר על
                                                 

-ידי שימוש במדד החברתי- מקובל להציג הבדלים ברמת החיים החברתיים והכלכליים של האוכלוסייה ביישובים על 6
זמינה , המדד מספק מסגרת נוחה ושיטתית. ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הפנים-המתפרסם על, כלכלי

 לאוכלוסיית היישוב  ואיננו מבטא את הפיזור הוא משקף את הממוצע. לגבי רמתם של היישובים, כלל-בדרך, ועדכנית
מודדים שונים של השכלה , מרכיבים של רמת החיים, אך הוא חובק בתוכו שקלול של מרכיבים דמוגרפיים עיקריים, בו

מידת ההיזקקות לקצבאות  , ממדים של התעסוקה והאבטלה בקרב האוכלוסייה ביישוב, וחינוך של האוכלוסייה
  .1999, איפיון הרשויות המקומיות ודירגן לפי הרמה החברתית כלכלית של האוכלוסייה, ס"למ: ראה. וכדומה

שיעורי , 2002 להלן מבוססים על עבודתן של שמש ואלקנה 9- ו8 סוגיה זו והממצאים שיובאו בפיסקה להלן ובציורים  7
  ).העבודה טרם פורסמה(משרד הבריאות , תמותה מתוקננים ומדדים חברתיים ביישובים

  .  ראה הערה קודמת,  מתוך שמש ואלקנה 8
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  * תקופו ת שו נות,   השו ואה בין  נפות–שיעור י  תמותה   . 2לוח 
1995 86-1983 78-1968  נפה 
90.8 97.1  ירושלים 89.4

105.1 110.1  צפת 108.1
105.5 104.5  כינרת 105.9
109.6 109.0  יזרעאל 111.3

99.0 109.2  עכו 114.0
104.3 101.0  חיפה 102.8
115.6 115.0  דרהח 110.2

93.3 99.6  השרון 98.9
89.4 94.0  תקוה-פתח 90.6

104.2 108.0   רמלה 117.8
95.4 95.6  רחובות 90.7

107.2 95.8  אביב-תל 97.9
103.4 109.6  אשקלון 115.3
107.4 115.7  שבע-באר 116.3

55.3 48.3  שונות 77.9

  .1995שוב על פי מפקד האוכלוסין וחי; Ginsberg ,1992: מקור.   אין להשוות אלא בתוך עמודות* 
  

חזק יותר בקבוצת  כלכלי נמצא - בין שיעורי התמותה הכללים לבין המדד החברתיהקשר
כלכלי והוא לא קיים ביישובים בעלי -מן הממוצע וגבוה ממנו בסולם החברתי המדורגיםשובים יהי

שר לכך שדירוגו של  שיעורי התמותה המתוקננים גבוהים ללא ק, כלומר. כלכלי נמוך-מדד חברתי
יש לכ ך השלכות על הפתרונות שיש להציג כדי להתמודד עם . היישוב הוא נמוך או נמוך  מאד

, לכאור ה, הממצא  מנוגד, לגבי האוכל וסיות האמיד ות, מצד שני. האוכלוסיות ביישובים אלה
יימ צא  לא , הלוקות פחות במחלות זיהומיות, משום הציפייה שבאוכלוסיות אלה, "אינטואיציה"ל

.  כביטוי למצב בריאותן , כלכלי לבין שיעורי התמותה-בין מצב  חברתי, או יימ צא קשר חלש, קשר
 מיקומם הנמוך של הפרט או –ממצאים מסוג זה נותנים תוקף לתיזה בדבר החשיבות של עוני יחסי 

  .ת דווקא באוכ לוסיות לא עניות יחסי–בכל רמה של הכנסה ממוצעת , הקבוצה בהתפלגות ההכנסות
 לוח( כאחת וערביתנכון לאוכלוסייה יהודית כלכלי לבין תמותה -השלילי בין מצב חברתיהקשר 

יורדת ככל שעולה מדד    התמותה: עוניל נמצאת ק שורהרמת התמותה בשתי האוכלוסיות כאשר , )3
 מקו רותיו מחזק את ממצא זה. הן ביישובים הערבייםו, הן ביישובים היהודיים, רמת החיים
חשוב . תרבותיים-לאומיים לעומת ייחוסו למשתנים הבריאות ברמת פערהכלכליים של -החברתיים
  א ף   כלכליות הנמוכות באוכלוסייה היהודית-ות כי רמת התמותה  בקרב השכבות החברתילהדגיש
וכלוסייה   באהבעיה חריפה יותר, ככלל,  למרות זאת. הערבית המקבילה מאשר באוכלוסייהגבוהה
ריכוז האוכ לוסייה הערבית ביישובים  עם , היינו .הני הרחבה יותר בקרב שכבת העובשל הערבית

הפער נעוץ בהבדלים התרבותיים שבין שתי   של  רמת חיים נ מוכה נותן א ת התחושה שמקורו 
לא נראה הבדל מובהק בין , את השפעת רמת החיים על התמותהמנכים  כאשר אולם, אוכלוסיות

   .9יםיהיישובים היהודיים והערב

                                                 
   .Chernichovsky and Anson 2003 ראה   9
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  כלכלי ויישוב-לפי מדד חברתי, *שיעורי תמותה מתוקננים: 8 ציור
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  לפי שיעורי זכאות לתעודת בגרות ויישוב, *שיעורי תמותה מתוקננים: 9ציור 

  

  

  
  
.  

  

  

  

  

  
  

  .השיעורים מתוקננים לפי גיל לאלף תושבים* 
  .2002, שמש ואלקנה: מקור לשני הציורים
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    מגזרלפי כלכלי ו- חברתי מדד לפ י , לגילנניםתו ק  שיעור י  תמותה  מ.3לוח 
  גבוה
  0.20-מ

  בין
  0.20- ו0.83

  בין
  0.83-  ו-1.31

  נמוך 
 -1.31-מ

  : ערכי המדד
   

  יישובים יהודים 7.62 7.78 6.60 5.79
  יישובים ערביים 6.77 7.75 7.30 -

  .Chernichovsky and Anson, 2003 : מקור
  
  רצוןתחושת בריאות טובה ושביעות . ג

והיא נוגע גם לתחושות סובייקטיביות של  ,  היא נושא מורכבהמדידת מצב הבריאות של אוכלוסיי
שביעות הרצון של הצרכנים משתק פת היום בסק רים רבים הנערכים . האוכלוסייה ביחס לבריאותה

, חלקם משקפים את הערכת הציבור לגבי השיפור שחל בשירותי הבריאות, בקרב צרכני הבריאות
וחלקם אף מעריכים את ההבדלים בין ,  מתייחסים לשיפור ברמת הבריאות של האוכלוסייהחלקם

,  הסובייקטיבי " מצב הבריאות.  10חלקים שונים של הציבור לגבי קבלת השירותים והשימוש בהם
 נמדד - לא טוב  וגרוע , כך טוב-לא כל, טוב,  טוב מאוד-ידי חמש קטגוריות -כפי שהוא מבוטא על

שחלה , הסקרים הצביעו על כך. 1999, 1997, 1995בשנים , פי שלושה סקרי אוכלוסייהופורסם על 
שהעניים חולים יותר , החוקרים מסיקים, יחד עם זאת. 11במשך התקופה" מצב הבריאות"עלייה ב

  . ושמצב הבריאות של העשירים הוטב יותר מזה של העניים

  סיכום . ד
אזור ,  מגזר, וסיה בישראל לבין תכונותיה לפי מגדרקיים קשר בין רמת הבריאו ת היחסית של אוכל

- גם בישר אל מזוהה מצב חברתי , למרות השיפורים שחלו עם הזמן. כלכלי-מגורים ומצב חברתי
עם תמותת תינוקות  גבוהה ועם תוחלת חיים נמוכה ביחס לקיים בקרב קבוצ ות  , כלכלי נמוך יחסית

-ריאות בין  מגזרים  ומגדרים שאינ ם מוסברים ע ליש  פערים בב, יתרה מזו. איתנות חברת ית וכלכלית
הנתונים . כלכלי ואשר נשמרים על פני זמן ואולי  אף מתרחבים -ידי הבדלי הכנסה או מצב  חברתי

על תופעה מעניינת אשר איננה מפתיעה לאור הניסיון של מדינות מפותחות בנוסף לכך מצביעים 
הקשר הסטטיסטי   , אולם. ר מזה  של חלשות מצב הבריא ות של קבוצות חזקות אכן   טוב יות–אחרות 

  . חברתי נמוך יחסית מובהק יותר דווקא ב קבוצות החזקות-בין רמת בריא ות נמוכה לבין מצב כלכלי
ועל חולשת מערכת , מצד אחד, הנתונים הללו מצביעים על רמת הבריאות הגבוהה בישראל

 מבטיחים סף בריאות גבו ה  החברה והמדינה בישראל. מצד שני, בריאות מפותחת כמו הישראלית
, ברמות הכנסה נמוכות, גם שכבות חלשות). נמצא במג מת עלייה(אשר  אף משתפר ע ם הזמן , יחסית

עולים ' תיקרה'וגם  ה' סף'גם ה: רמת הבריאות ממשיכה להשתפר באופן מתמיד. ממנו' יורדות'אינן 
כלכלית -רמה חברתיתכאשר מעל ל, כלכלי-עם הזמן אך הם נשארים מתואמים עם המצב החברתי

.  ירידה במצב כלכלי עלולה להיות מלווה בירידה במצב בריאו ת, מסוימת ומעל לסף בריאות  מסוים
בדינמיקה החיובית של ההתפתחות ש ל  : מכאן החשיבות של עוני יחסי ביחס למצב בריאות בישראל

גות ההכנסות מקומו היחסי של פרט או של קבוצה בהתפל, שיפור מתמיד ברמות החיים והבריאות
  .משפיע על רמת הבריאות היחסית שלו

                                                 
  . 162-164' עמ, שביעות רצון ותגובתיות מערכת הבריאות, 4במיוחד סעיף : 2001, )עורך(, .י, בתוך קופ, למשל,  ראה 10
  .  2001,  שמואלי וגרוס 11
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והקשר , לפי חלוקות שונות, פערים בתמותה או ב תוחלת חיים בין קבוצות  אוכלוסייה
כלכלי מצביעים על הפוטנציאל לשיפור רמת הבריאות של -הסטטיסטי בין מצב בריאות ומצב חברתי

  :ידי מדיניות אשר-האוכלוסייה בישראל על
  .ת הבריא ות של קבוצות חלשותתתמיד בשיפור רמ  �
נשים , מיעוטים): בכל רמת הכנסה( תתמודד עם הבדלים בבריאות בין קבוצות מוגדרות   �

  . ואוכלוסיות בפריפריה
תמתן השפעות אפשריות שליליות על רמת הבריאות של הרעה במצב כלכלי של קבוצות   �

  . מהמעמד הבינוני בעיקר
מיתון ההשפעה של , ראשית: די שני כיווני פעולהי-מושאי המדיניות הללו ניתנים להשגה על

ידי הקצאה יותר ממוקדת של  -על, ושנית; הכנסה על מצב הבריאות באמצעות מערכת המימון
 .שירותי רפואה
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  בריאות ושוויוניות   . 3

לאורך   , בכל מגזר, כלכלי- בתוחלת החיים בין קבוצות אוכלוסייה לפי מצב חברתיהפעריםיציבות 
מצביעה על ,  של מחלות זיהומיות בקנה מידה רחבןרות עליית ההכנסה לנפש והיעלמותלמ, זמן

 מיקומם הנמוך של הפרט או הקבוצה בהתפלגות ההכנסות בכל – עוני יחסיחשיבותו האפשרית של 
טיבו של הקשר בין עוני יחסי ובריאות מורכב ולפיכך .  כגורם סיכון לבריאות–רמת הכנסה ממוצעת 

  . ארגונה וניהולה,  מבחינת מדיניות והשלכותיו על מימון מערכת הבריאותגם משמעותו
המתייחסת לכמה ממדים של , אפשר לבחון את בריאותו  של הפרט באמצעות מערכת מושגית

, הראשון: ההשפעה היא באמצעות ארבעה מנגנונים הקשורים זה בזה. 12כלכלי-מצבו החברתי
 תזונהבאמצעות , למשל, חברתיות לבריאות טובה-ותמכתיב הזדמנויות כלכלי, "ריבוד חברתי"

מעבר להזדמנויות הכלכליות ,   לגורמי סיכוןעוסק בחשיפה, "חשיפה"השני . וסביבה משופרים
נחשפות לגורמי סיכון  ) יחסית( קבוצות חלשות הנתונות במצוקה –העשויות להפחית גורמי סיכון 

א ו   " מנגנוני הגנה"של גיעות עניינו בפ, "גיעותפ", המנגנון השלישי. עישון ושתייהמיוחדים כגון 
 ,קיימת אינדיקציה שבריאות נפגעת מלחצים פסיכולוגיים;  נפשי ואחרעקב לחץחיסון כלליים 

הרביעי  . 13וודאות בתעסוקה-אי ומעבודהבלחץ מ,  נמוךסטטוס חברתימ,  חברתימבידודהנובעים 
ובצורך להפנות , עקב מחלה, הידה בהכנס בירמנגנון זה עוסק; "תוצאות כלכליות של מחלה"הוא 

השפעתם השלילית של  .חלקים הולכים וגדלים מההכנסה הפנויה של משק ה בית לשירותי רפואה
מנגנונים אלה היא נוספת ע ל ההשפעה השלילית של הפערים הקיימים בין קבוצות הכנסה בר מת  

  . 14ליכוד חברתי ופערים ב,לרבות שירותי רפואה,  בהון החברתי של קהילות,הקהילה
בפרט בשל , בכל רמה ממוצעת של הכנסה יש לציין שההשפעות הללו על בריאות קיימות

היא ברורה יותר כאשר   . חברתיים- של לחץ כלכלי ושל מגמת הגי דול בפערים הכלכלייםההדינמיק
בהתפתחות  , אנו מתחשבים בהקשר זה גם בדינמיקה של שינויים טכנולוגיים בשירותי הבריאות

, "טבע הדברים"אולי מ. ינות השירותים ובהקשרים אלה בכוחם הפוליטי של קבוצות חזקותבזמ
שכבות חלשות בהשגת  הטכנולוגיה האחרונה  ,  בכל עת, כלכלית ופוליטית מקדימות" חזקות"שכבות 

עלות הטכנולוגיה גבוהה , ההקדמה מהירה יותר ככל שרמת ההכנסות גבוהה יותר. המאריכה חיים
- זה הבסיס להסבר התצפית על היחס בין מצב חברתי. 15גות ההכנסות גרועה יותרוהתפל, יותר

  דווקא במדינו ת מפותחות כ מו  עוני  יחסי כלכלי לבין בריאות ולהתמקדות על ההשפעה המיוחדת של 
 ן ובשל היעלמות שברמות גבוהות של הכנסה, מוטעית כנראה, וזאת נוכח הנחת יסוד. ישראל

  בחברה המפותחת כלכלית אין  היחסיתלהכנסה , ת בעולם המפותחהיחסית של מחלות זיהומיו
  . לאחר שחברה הגיע לרמת בריאות מסוימת , משמעות מבחינת בריאות

  השלכות ל שירות י הבר י אות ומי מונם . א
בכל אחד מהמנגנונים , באופן חלקי, מנסה לטפל, הנוגעת למערכת הבריאות, מדיניות של שוויוניות

מצבה של מערכת הבריאות מי וחד בין שירותי  .  החברתית המתאימההמצוינים לעיל ובתשתית
באמצעות  ,   מבחינת הפרט–או גורם סיכון  " תורם"היות שהיא עלולה להיות לא רק גורם , הרווחה

 אלא היא  ג ם חייבת  –באמצעות תשתית  שירותים , ומבחינת הקהילה, כל אחד מאר בעת המנגנונים
כמ ו  , תפקיד מניעתי, כמו לארגונה ולניהולה, רכת הבריאותלמימון מע, היינו. במענה לתוצאות

  .תפקיד רפויי מבחינת היחס בין עוני יחסי לבין מצב בריאות
                                                 

    .   Diderichen, Evans,  and Whitehead, 2001ידי- ראה מערכת מושגית שנוסחה על 12
13     .Marmot and Wilkinson, 1999  
14  Kawachi and Kennedy, 1998.  
15  Chernichovsky and Kunitz, 2003.  
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 גורסת  ,כמו גם המערכת הישראלית, מערכות בריאות במימון ציבוריב גישת השוויוניות הגלומה
, האחד: י מישוריםסייע ככל האפשר באמצעות מערכות המיסוי והסבסוד הציבוריים בשנלכי יש 

חלקי לפחות " פיצוי"מתן , והשני;  למיצוי הפוטנציאל שהטבע מעניק לפרט"שוויון הזדמנויות"מתן 
  .16על התוצאות הפיננסיות הישירות של חולי מבחינת השפעתן הפוטנציאלית על הוצאות משק הבית

צעות המערכת  באמ– במובן של הבטחת הזדמנות הוגנת (Equity)בשוויוניות , אפוא, מדובר
ולשמירה על צריכה או תנאי  , מצד אחד,  לבריאות טובה–הציבורית הקשורה לשירותי הבריאות 

במוב ן  , )Equality(אין מדובר בשוויון .  מצד שני, רווחה שווים ככל האפשר במצבי בריאות משתנים
ככל , ריכהשהמערכת צ, אפוא, השוויוניות גורסת.  לכלבריאות הבטחת רמה שווה של שירותי של

ועל  , הפגיעות, החשיפה, על ההשפעות של הריבוד החברתי –מראש ובדיעבד  –לפצות , הניתן
   . 17התוצאות הכלכליות של מחלה בתחום של שמירה על פגיעה בצריכה עקב הוצאה רפואית

יש להבטיח כי המשאבים שכלל המערכת ש,  בו נקבע,"עדת נתניהוו"ח "גישה זו מתבטאת בדו
אי  "ג ם בצדק של , ובמובן זה. יחולקו ביניהם בצורה הוגנת ובצדק  יד לשירות מבוטחיםיכולה להעמ

במגזר  למשל , קשישים ומקומות שהוזנחו, חולים כרונייםמו כ,  של העדפת קבוצות חלשות-" שוויון
   . הערבי

באמצעות מערכת  , "תנועת מלקחיים"מערכות בריאות מנסות להגיע לשוויוניות ב, בפועל
שוויוניות "הראשונה נוגעת ל. מצד שני, ובאמ צעות ארגון וניהול השירותים,  מצד אחד,המימון
במקרה של מימון שמקורו במס  , מערכת המימון. 18"שוויוניות אופקית"השנייה ל, "אנכית

אך היא . ידי תשלום לפי יכולת-יכולה לשפר מראש את הצריכה של משקי הבית על, פרוגרסיבי
הנובע מנטל התשלום הנדרש , מחסום לגישה לשירות רפואי, קרה של חוליבמ, נועדה בעיקר למנוע

מערכת המימון  , היינו. ואת השפעה הפיננסית השלילית של תשלום כזה על צריכה בכלל, בעבורו
השוויוניות  . את הקשר בין הכנסה לבריאות, "ככל האפשר", בכל רמת הכנסה, נועדה לנתק

  .  לשירותים ובשימוש היעיל בהםהת של האוכלוסייהאופקית עוסקת יותר בנגי שות הפיסי

                                                 
  . יש גם פוטנציאל לשיפור בריאות, פיננסית של חולי-לביטול ההשפעה הכלכלית 16
היא בעיה בסיסית במערכות , רט או משק הביתבהקשר זה מידת האחריות שהחברה נוטלת על עצמה לעומת הפ 17

 .אין אנו דנים בסוגיה זו. בריאות ורווחה בכלל
18 Wagstaff and Doorslaer, 1992.  
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   הבריאות ושוויוניות  מי מון מערכת- ויוניות   אנכיתוש. 4

מן  , 1995ההשפעה של ההתפתחויות במימון מערכת הבריאות ה ישראלית מאז החלת החוק בשנת 
המימון בשינויים בהתפלגות מקורות : נוגעת לכמה ממדים עיקריים, ההיבט של שוויוניות אנכית

ובהשפעת ; בשינויים בסעיפי המימון לפי חמישונים; במערכת ברמת המשק וברמת משקי הבית
ועל ההוצאה לשירותי , הרכבה, גם שאינה בריאות, השינויים למיניהם על ההוצאה לצריכה כללית

  .רפואה
להשתמש  , האח ת: הקשורות זו בזו, החתירה לשוויוניות אנכית מיועדת להשגת מספר מטר ות

, בעת הצורך, למנוע, השנייה; מימון מערכת הבריאות כ מכשיר להשוואת הכנסות ו צריכה במשקב
  הרפואי אושירותהמשק הבית מתשלום עבור ידי שחרור -על,  רפואילרכישת שירותפיננסי מחסום 

להגן על ההכנסה הפנויה והצריכה של משק הבי ת  , והשלישית; לפחות מתשלום עבור עלותו המלאה
 .גורם סיכון לבריאות, כאמור, שהן לכשעצמן, אות כלכליות של חולימפני תוצ

המטרה הראשונה אינה חייבת להיות מרכיב מפורש במטרות מערכת הבריאות אלא כאשר מימון 
מס    עולה ככל שמימון המערכת הוא באמצעותאנכיתהשוויוניות ה, ככלל.  19המערכת הוא ייעודי

בהן נוהגות רמות ש ונות , קיימות שיטות ביניים.  מימון פרטיהיא נמוכה ביותר ב. פרוגרסיבי כללי
מימון ציבורי של מערכת בריא ות  , היינו. שהשפעתן מעורבת, של שילוב בין המימון הציבורי והפרטי

פותח פתח  לקבלת  , ככל שהדבר אפשרי,  תוך מזעור המימון הפרטיבאמצעות מיסוי פרוגרסיבי
גלום החברתי " צדק"עיקרון ה  . הכלליתאת התפלגות הצריכהגם משפר שירותי רפואה לפי צורך ו

אפילו , כלכליות- יישומה נתון בתחום ההחלטות המקרו."שוויוניות  האנכית" במידה רבה באפוא
.    20היות שהחלטות אלה אינן בתחום מערכת הבריאות,  והשתתפויות בתשלוםיאם מדובר במס ייעוד

המס  "אש ר המיר את  , )באם קיימת, עד לתקרה(הכנסתם  על פי לבו חייבים הכ, "מס הבריאות"
.  הוא דוגמה מובהקת למס ייעודי, 1995-הוולונטרי בעקבות חוק ביטוח בריאות ממלכתי ב" האחיד

  . הקשור למערכת הבריאות) למרות שמו" מס האחיד"בניגוד ל(מס הבריאות  הוא מס פרוגרסיבי 
 העשוי  ,מס ר גרסיבילמעשה מעין  הוא "וליח"שתי המטרות הנוספות נועדו למנוע מצב שבו 

כאשר  , בפרט ב עת מחלה, הכללית של משק הבית וברוו חתוביכולת הצריכה בצורה מהותית לפגוע 
  .21עגם הכנסתו עלולה להיפג

    והשפעתם  על רמת הצרי כה והתפלגות המקורות  המי מוןהשי נוי ים  ב. א
עות תשלומים ישירים של משקי   מההוצאה הלאומית לבריאות באמצ אחוז32 מומנו 2001בשנת 
 בשנת   אחוז26-אחוז ההוצאה הפרטית על בריאות בישראל עלה מ .ידי הוצאה פרטית-או על, בית

ומשתוו ה  , הברית-אחרי  ארצות,  המפותחותOECD-והוא כעת הגבוה ביותר מבין  מדינות ה, 1995
לתה ההוצאה הפרטית  ע, משבר כלכליב המאופיינת, 2001בשנת .  22 ההוצאה בהולנדלשיעורבערך 

                                                 
.   כתרומת המערכת לשוויוניות אנכיתבחלקו של המס המשמש למימון המערכת יכול להיחש, יכאשר המס אינו ייעוד 19

  .1999, ראה אחדות
  .  Chenichovsky, Bolotin and de Leeuw, 2003 ראה 20
הפרמיה האקטוארית שלו עולה בעוד  .  כשל שוק ביטוח הבריאות נובע מיכולת פוחתת של החולה להיותו מבוטח21

, אפרים צדקה ואסף רזין, של החוקרים נוכח מעמדם הציבורי .פוחתת, או יכולת תשלום הפרמיה, שהכנסתו הפנויה
השוויון -השוויון בצריכת שירותי רפואה הוא אפוא סימפטום של אי-אי"....בדיון זה לאמירתם  קשה שלא להתייחס

:  אמירה זו אינה נכונה בעליל). 5.עמ, 2002וכהן , רזין, צדקה" (השוויון-שיוצר את אי) המחלה(ולא הגורם , בהכנסות
:ראה למשל . ברמת הפרט והמשק כאחד נמוכים מצב בריאות נחות ובפרט מחלה תורמים לרמת התפוקה או הכנסה

Bloom and Sevilla ,.2003     
  .2002, ס" למ22
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בהוצאה הלאומית כחצי אחוז  לגידול של תרמהעלייה זו  .לנפששלושה אחוזים לבריאות בשיעור של 
    23).ג"תמ(הגולמי  מהתוצר המקומי  אחוזים8.8-ל אשר הגיעה ,לבריאות

") מס המקביל"לרבות ה (המימון מתקציב המדינה, 1995החלת חוק ביטוח ממלכתי בראשית עם 
 ידי-על נוספים  אחוז26משקי הבית  אחוז ו22כאשר מס הבריאות מממן  ,  מההוצאה אחוז48היווה 

  .24"מקור אחר" אחוזים נוספים הוגדרו כ4 .רכישת תרופות ושירותים רפואיים
 . משקי הביתהמבטאת א ת הרווחה של , הכלליתצריכה ה השינויים במימון משתקפים בדפוסי

ההוצאה  אחוז בעוד 24-בכלנפש סטנדרטית וצאה לתצרוכת  ההכל-סך עלה 2001- ל1997בין השנים 
 4.9 לכדי 3.8-מ" בריאות"סעיף החלקו של עלה  מכך כתוצאה .)10ציור ( אחוז 60-לבריאות עלתה בכ

 כל סעיפי  לעומתביותר   בשיעור הגבוה עלייה זו היתה. הוצאות המשפחה לתצרוכתכל-אחוזים מסך
 השינוי הנומינלי בהוצאה החודשית של משפחה 2000-2001בתקופה . באותה תקופהההוצאה 

.   מסך  הגידול בצריכה באותה תקו פה3.7 פי – אחוז 11.2לבריאות לנפש משוקללת הוא בשיעור של 
זאת כתוצאה ,  מסך  הגידול הריאלי בצריכה3.4פי ,   אחוזים6.5-השינוי הריאלי הוא בשיעור של כ

 מעליית המחירים בסעיפי הצריכה 4.4 פי – אחוזים  4.5מעליית מחירים בשירותי רפואה בשיעור של 
  ).11ציור ( האחרים

 כל-סך של יחס הבעוד ש .מתרחביםם אולם הפערים בינ המגמה נכונה לכל חמישוני ההכנסה
הפער בין   ,1- ל2.5 -ההוצאה לתצרוכת בין החמישון העליון לתחתון נשאר בסדר  גוד ל של כ

היחס בין השינוי בהוצאה על שירותי רפואה לבין  . 1- ל3.5- ל2.9- מ חמישונים אלה בבריאות עלה
 בשניים 2.6- בשני החמישונים התחתונים ו2.3הוא , לנפש משוקללת, השינוי בהוצאה בכלל

  ).    10ציור (העליונים 
המימון הפך להיות . עלייה ברגרסיביות של מימון מערכת הבריאות, אפוא, בשנים האחרונות יש

צאה על שירותי רפואה הפכה משמעותית בהשפעתה השלילית על הצריכה פחות ציבורי וההו
.   בין השאר עקב אינפלציה גבוהה יחסית של עלות שירותי רפואה, הריאלית של משקי הבית

תחומים אחרים כאשר  ההוצאה לבריאות נוגסת  חלקים הולכים וגדלים מהגידול בהוצאה על חשבון 
  .בלתי תורמת למשק הבית, נובעת מעליית מחירים יחסיתכמחצית מהנגיסה לטובת שירותי רפואה 

לעלייה בחלקו של המימון הפרטי , בנוסף על ההשפעה השלילית על רמת והתפלגות הצריכה בכלל
בסעיף , לכך מוקדש דיון  בהמשך.  יש השפעה שלילית על הנגישות לשירותים ועל רמת השימוש בהם

עת השינויים במימון על רמת השימוש הריאלי המתייחס להשפ, "שוויוניות האופקית"העוסק ב
  . בשירותים על קבוצות אוכלוסייה שונות

   השפעת השינויים בסעיפי ההוצאה הפרטית לשירותי רפואה. ב
" ביטוחים משלימים"הסעיפים הבולטים ביותר בגידול ההוצאה הפרטית על שירותי רפואה הם 

 ר ובבקרב  מסת בר כי ).  12ציור (יות בתשלום המרכיב השני מ בטא את  הגיד ול בהשתתפו". תרופות"ו
על חשבון רפואה  הוא גם   ביטוחים משלימים על הוצאה על תרופות ובהאוכלוסייה חלק מהגידול 

ציבור הבריאות את אחד התחומים הבעייתיים ביותר של המייצגת ,  רפואת שינייםלרבות, אחרת
 רפואת שיניים באמצעות ביטוח  שחלק מהציבור מימן, הגם שקרוב לוודאי, כלומר. 25בישראל
יש מקום להשערה שחלק מהמשפחות ויתרו על חלק מרפואת שיניים בגין הגידול בהוצאות  , משלים

  .  יש מקום להשערה שיש הרעה ברמת בריאות ה שן, כלומר. בסעיפים לעיל
                                                 

,  גם בהתחשב בנתון זה. לנפש ירד בסדר גודל של כאחוז אחד) ג"תמ(יצוין שבתקופה האמורה התוצר המקומי הגולמי 23 
  .העלייה באחוז ההוצאה לבריאות היא חריפה יחסית

  .2002, ס" למ24
  . 1999,י רניחובסק' וצ חורב25
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סך צריכה בריאות

  )אחוזים( 1997-2000, לפי חמישונים, כל הצריכה ובהוצאה על בריאות-השינוי בסך. 10ציור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )אחוזים( 1997-2001 ,נומינאלית וריאלית,  בצריכה ובהוצאה לבריאותהשינוי: 11ציור 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . 1174פרסום מיוחד , סיכומים כלליים, סקר הוצאות משק הבית, )2002(ס "למ: מקור לשני הציורים

  .1147פרסום , 1997-1998סקר הוצאות משק הבית , )2001(, ס" למ
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  1997-2000, חמישוני הכנסה לפי ,לפי מרכיבי הוצאה, שינוי בהוצאה על בריאות: 12יור צ
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

  . 1174פרסום מיוחד , סיכומים כלליים, סקר הוצאות משק הבית, )2002(ס "למ: מקור
  .1147פרסום , 1997-1998סקר הוצאות משק הבית , )2001(, ס" למ

  
 אחוז 37.5וזאת לעומת ) 4ראה לוח ( אחוז 65 המשלימים הגיע לכדי  היקף הביטוחים2001בשנת 

, הרי הם עדיין בולטים, למרות שהגידול חל בעיקר בקרב אלה השייכים לשכבות החלשות. 199926-ב
, יחסית, תושבים בפריפריה ובעלי השכלה נמוכה, עולים, כך גם  קשישים.   בין חסרי הביטוח, יחסית

.   27ואלה השייכים לשני חמישוני ההכנסה התחתונים, טובה- כלא אלה שהעריכו את  בריאו תם
  אחוז  20בקרב   שני החמישונים התחתונים לעומת הם בלתי מבוטחים  אחוז 80, אלהלמרות 

  .משפחות מרובות ילדים ואשר בראשן נשים חשופות במיוחד לחוסר ביטוח זה. בעשירונים העליונים
הן על שירותי רפואה וה ן ,  חשבון הוצאה אחרתביטוחים משלימים באים בראש ובראשונה על

עם התאמות על (בעולם של ביטוח אקטוארי מושלם , תיאורטית. בתחום אחר או על חשבון חיסכון
התפלגות עלויות אל ה  . סך עלות השירותים המבוטחים היא כערך פרמיית הביטוח, )פני זמן

בפרט כאשר אלה הן קבוצתיות לפי  , באוכלוסייה אינה שווה בהגדרה להתפלגות פרמיות הביטוח
העלויות והרווחים של , גם בשוק משוכלל עם פרמיות אקט ואריות. חבילות ביטוח ולא לפי שימושים
ערכם של שירותי הרפואה בגין שירותים , לפי ההגדרה, כלומר. חברות הביטוח כלולים בפרמיות

הבסיס , ה של הביטוח בישראלידוע שבתחום ז, יתרה מזו. אלה איננו שווה לערך ההוצאה עליהם
המועברים לפעילות  , החולים יש עודפים- לפחות בידי קופות .לחישוב הפרמיות אינו א קטוארי

                                                 
  .2002, גרינברג-גרוס וברמלי 26
 .2002, גרינברג-גרוס וברמלי 27
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יש מקום להשערה שהגידול בהוצאה על הביטוחים המשלימים , היינו.  28שוטפת בגין ה סל הציבורי
בפרט אם ניקח  , הביטוחבישראל אינו מייצג גידול ריאלי בצריכת שירותי רפואה ברמת ההוצאה על 

  . בחשבון שסביר שחלק מהגידול בביטוחים תרם גם לאינפלציה היחסית במחיר שירותי רפואה
העוסק , השפעת הגידול בהשתתפויות על צריכת שירותי רפואה תידון בהמשך בסעיף הבא

, הדיוןיש לציין כבר בשלב זה של . בשוויוניות האופקית ובהשלכותיה על השימוש בשירותי הרפואה
שהגידול בהוצאה לתרופות משמעותי בחמישונים השני והשלישי בעוד שהגידול בביטוחים 

ההשפעה של הגידול בהוצאות המימון של משקי הבית  על . המשלימים בולט בחמישון התחתון
ממנו עולים דפוסים , 1999בריאות ניכרת גם מניתוח שנעשה על בסיס סקר הוצאות המשפחה 

  :  29צאה של משקי הבית על בריאותהמאפיינים את ההו
- הנטייה של משפחה להוציא על תרופות בקופות, עם הגידול במספר הנפשות הסטנדרטיות •

לרבות , כאשר כל הדברים האחרים(אך רמת ההוצאה הממוצעת יורדת , החולים עולה
 ;נטיות אלה חזקות יותר אם אי שה היא ראש המשפחה). שווים, הכנסה והשכלה

- חה משפיע חיובית גם על הנטייה וגם על רמת ההוצאה לתרופות בקופת גיל ראש המשפ •
 .חולים

ורמת ההוצאה עליהם עולה גם היא , הנטייה להוציא על ביטוחים משלימים מכל סוג עולה •
קשישים מוציאים יותר על ביטוחים . עם רמת הכנסה והשכלה של ראש המשפחה

 ;חולים-משלימים בעיקר בקופות
ביטוחים משלימים יורדת עם גודל המשפחה ועם היות ראש  המשפחה הנטייה להוציא על  •

חולים -היא עולה על ביטוח בקופות. אישה אך רמ ת ההוצאה על ביטוח מסחרי יורדת
 .  לעומת עלייה בגודל המשפחה

ההוצאה לרפואת שיניים נמצאה מתואמת חיובית עם גודל משפחה ואינה קשורה  •
 . המשפחהכלכלית של-סטטיסטית ל רמתה החברתית

מכבידה על משפחות , לפחות בנושא התרופות, שההשתתפות בתשלום, משמעות הממצאים היא
גם  . משפחות עם ילדים עלולות שלא לרכוש תרופות. ועל קשישים, אשר בראשן נשים, מרובות ילדים

השוויון  -בכך תורם מימון מערכת הבריאות לאי. הביטוחים המשלימים מכבידים על קבוצות אלה
אמנם התוצאה הסטטיסטית מושפעת מהעובדה שלמשפחות חלשות יש פטורים מתשלומים  . רהבחב
  . אך לא קיים מידע על מידת הניצול של הפטורים, אלה

                                                 
  . 2002,  ויטקובסקי28
29 Chernichovsky  ,2003.  
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  )  אחוזים( 2001,  שיעור  בעלי ביטוח מ שלים מכלל האוכלוסייה לפי משת ני  רקע. 4לוח 

   בעלי ביטוח משלים  ללא ביטוח משלים
הכל-סך  65  35
  נים דמוגרפיםמשת    
  

36  
33  
42  

  
64  
67  
58  

  גיל 
22-44  
45-64  
+65 

  
38  
34  

  
62  
66  

  מין 
  גברים 
  נשים

  
26  
60  
62  

  
74  
40  
38  

  שפה 
  עברית
  ערבית
  רוסית

  
41  
47  
29  
38  

  
59  
53  
71  
62  

  אזור מגורים 
  חיפה והצפון

  ירושלים 
  אביב והמרכז-תל
  שבע והדרום-באר

  
  כלכליים-משתנים חברתיים

  
52  
35  
31  
  
  

46  
32  

  
48  
65  
69  
  
  

54  
68  

  השכלה 
  יסודית ומטה

  תיכונית
-על

  אקדמית/תיכונית

משתנים הקשורים 
  לבריאות

  הערכת מצב בריאות
  גרוע/לא טוב

  טוב מאוד/ טוב
  

55  
51  
37  
20  
20  

  
45  
49  
63  
80  
80  

הכנסה לנפש 
  סטנדרטית 

  חמישון תחתון
  שני

  שלישי
  רביעי

  חמישון עליון

  .2002, וגרוסגרינברג -ברמלי: מקור
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  סיכום . ג
שיעור .  לבריאות הלאומית מההוצאהכשלישההוצאה הפרטית על שירותי רפואה בישראל מהווה 

- מבטא בחלקו את  איהוא ו, במערכות בהן יש זכות ציבורית לשירותי רפואה הגבוהיםמן  הוא זה
 מערכת  "נותהגי" לגבי ,WHO שלרוג יבד. מערכת הבריאות הישראליתבכל הקשור ל השוויוניות

במצב  נמצאת  ישראל ,) אחוז32 –שקדם לפרסום האחרון של שיעור המימון הפרטי הגבוה (המימון 
 OECDשל מדינות ממוצע ממוקמת נמו ך לעומת ה  היאאך ,אמנם, הברית-מא רצותיותר טוב 

  ). 144-המדורגת במ קום ה, הכולל גם מדינה כמקסיקו(
 ,"היה רגרסיבי באופן מובהק) לפני החלת החוק, רכלומ (1994מימון מערכת הבריאות בשנת " 

השפעתה  .1997-כך היו פני הדברים גם ב. 30"היה פחות או יותר יחסי להכנסה "1995בעוד שבשנת 
לא הוערכה , 1998 שהוטלו על משקי הבית בחוק התקציב של ,של הרחבת ההשתתפויות בתשלום

נוכח מצב הדברים , אולם אין ספק.  יםהתפשטותם של הביטוחים המשלימבמלואה וכך גם השפעת 
גם   ,תשלומים אלה וגם הביטוחים המשלימים הם רגרסיבים בעלילכי , 1997 עד 1995בשנים 

 וגם בהתחשב בכך שהפרמיו ת  למשפחות נצרכות, נומינלית לפחות, בהתחשב בפטורים הניתנים
    .31לביטוחים המשלימים הם קבוצתיות

השוויוניות -תורם להגדלת איהוא  להיות רגרסיבי ו,אפוא, זרמימון מערכת הבריאות ח
, מצב  המערכת היום.  ובי כולת ובגישה  של שכבות חלשות לשירותי רפואהבחלוקת הצריכה במשק

שצדק חברתי הוא , עלול להיות חמור ממצבה ערב החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מבחינה זו
אלא , וק אשר שיפר לכשעצמו את השוויוניותשאין זו תוצאה של הח, חשוב  לציין. אחת ממטרות יו

של מדיניות הממשלה ואופן טיפולה בנושא מימון המערכת בעיקר בתחום הרחבת ההשתתפויות 
  .בתשלום והליברליזציה של הביטוחים המשלימים

                                                 
  .1999,  אחדות30
  .  שבצעה אחדות במחקרההכוונה לסימולציות . ובסימולציות רלבנטיות, בהתחשב בנתונים לעיל זאת 31
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  י רפואה ש ירותונג ישות  זמינות –שוויונות אופקית  . 5 

בכך שהיא מפחיתה את  ,  בצריכת שירותי רפואהויוניותותנאי הכרחי לשמבטאת  " שוויוניות אנכית"
,  להשגת שוויוניות מלאה תנאי מספיקאך היא אינה, התלות בין צריכת שירות רפואי ותשלום עבורו

שוויוניות "ה השגת ככלל. רפואההזמינות  שירותי את אי נה מבטיחה היות שמערכת המימון 
  . מוכיח זאתיחוק ביטוח הבריאות הממלכת וקלה יחסית לפתרון" נכיתהא

עלות "גורסת   הבטחת " שוויוניות אופקית", בתנאים של מימון ציבורי מלא של שירותי רפואה
 עניינה בפיזור פיסי של תהשוויוניות האופקי, בהתאם לכך. שווה לשירות לבעלי צרכים שווים" גישה

גם , נוהיי. שירותים באוכלוסייה ובמידת הנגישות של האוכלוסייה לשירות שהיא זכאית לו
נותרו עדיין מגבלות של עלות , משהוסרה מגבלת התשלום עבור שירות ואפילו אין השתתפויות

גם נגיש ות , יתר על כן. ועלות איבוד זמן השימוש בשירות, הקשורה לזמינותו, התחבורה לשירות
בפני  עלולות להיות מכשלות , לדוגמא, תרבות ושפה. פיסית אינה מבטיחה עדיין שימוש יעיל בשירות

בקה ילה חשוב במיוחד  outreachעל כן   .  גם  כ אשר זמינות ה שירותים מובטחת, יעילותה של המערכת
שהיא , ההתמודדות עם השוויוניות האופקית, בניגוד לשוויוניות האנכית, לפיכך. בהקשר זה

  .32היא אתגר גם  במערכת שלרשותה מקורות ריאליים בלתי מבוטלים, בשליטת מערכת הבריאות

  טוחים משלימים והשתתפות בתשלוםבי. א
לבין השימוש , "השתתפויות"בעיקר עבור ביט וח משלים ו, הידוק הקשר בין יכולת  התשלום

אלא גם על הנגישות לשירותי  , בשירותים משפיע לא רק על רמת הצריכה של משק הבית והתפלגותה
  .רפואה ועל והשימוש בהם

אפיון זה נכון  .  ידי פיזור סיכונים-יוניות יותר עלביטוח הופך את הנגישות לשירותים לשוו, ככלל
.  כלכלי- ידי כלל האוכלוסייה ובפרט כאשר  החזקתו נטולת פ רופיל חברתי-כאשר הביטוח מוחזק על

הגם שהן הגדילו את   , יחסית, חלקם היחסי של השכבות החלשות בביטוח נשאר נמוך, כאמור לעיל
ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם . 4ראה לוח (חלקן היחסי בביטוחים אלה בשנים האחרונות 

היא פונקציה שלילית של גודל ) ביטוח אחר(כי ההוצאה לביטוחים משלימים , הממצאים שהראו
  .33כלכלי-משפחה וחיובית עם מצבה החברתי

המוקנים באמ צעות , השוויון בנגישות לאותם  השירותים-נתונים אלה משמעותיים לא רק  לאי
, החולים-שקופות, זאת בפרט לנוכח העובדה.   אלא גם לנגישות לסל הבסיסי,הביטוחים המשלימים

המעוניין בביטוח , )הפרט(התושב .  מציעות גם ביטוחים משלימים, המעניקות את הסל הבסיסי
.  ביטוח משלים רק בקופה בה הוא חבר לצורך הסל הציבורי" לרכוש"יכול , חולים-משלים בקופת

.   34ולים יכולות לעסוק במיון מבוטחים באמצעות הביטוח המשליםהח-במציאות שנוצרה קופות
שהנגישות גם לסל הבסיסי עשויה להיות טובה יותר לבעלי ביטוחים , יש מקום להשערה, יתרה מזו

  .  משלימים  לעומת אלה שאינם מחזיקים בהם
ד ל החולים היא פונקציה חיובית של גו-ציינו בסעיף הקודם כי ההוצאה לתרופות בקופות

ידי הכנסת המשפחה -כפי שהיא נמדדת על, כלכלית-המשפחה ושלילית של רמתה החברתית
                                                 

הקשורים לרמת המימון ולצורות המימון  היא להתמודד עם נושאים , לרבות הישראלית,  הנטייה במערכות בריאות32
   -" שוויוניות אופקית"הנוגעים ל, ופחות לצורות ההקצאה ואופן התשלום לספקים" שיויוניות אנכית"הנוגעים ל

Chernichovsky, Bolotin, and de-Leeuw, 2003  .  דוגמה מובהקת לכך בישראל הוא המאמץ המושקע מידי שנה
, רניחובסקי ושמואלי'צ, זמורה(של עדכון נוסחת הקפיטציה , היחסית, ומת ההזנחהבדיונים על תקציב הבריאות לע

  . במובנים רבים הדבר נוח פוליטית לקברניטי מערכת הבריאות). 2003
33 Chernichovsky 2003  

   . 2003, שמואלי, רניחובסקי'צ,  זמורה 34
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יש בנתונים אלה כדי לתמוך בהשערה שלמחיר יש השפעה שלילית על כמו ת  .  והשכלת ראשה
תביא לצמצום , בשל גידול בהשתתפויות, עליית מחירים, כלומר. השירות או המוצר הנצרכים

   35 .בצריכה ממש
 199836, 1997, 1995דעת הציבור על רמת ה שירותים ותפקוד מערכת ה בריאות "חקר  על במ, אכן
 שהיו אמורים לקבל במערכת הציבורית  , מהמרואיינים ויתרו על טיפול או תרופות אחוז14 כי מצוין

ובקרב החולים הכרוניים  אחוז 25 שיעור המוותרים בקרב העניים היה .בגלל שנדרשו לשלם עבורם
להחזרים המגיעים  קיימת מודעות נמוכה יותר , בניגוד לשכבות החזקות יותר, יתר על כן.  אחוז19
  .ק מעבר לתקרות הקבועות בחו, בגין תשלומים ששילמוםלה

  שימוש בשירותים  . ב
על   םנתוני. ניתן להבחין ברמת שימושים שונה בין האוכלוסיות השונות והאזורים השונים במדינה

 .37ידי חוקרים שונים-עובדו על) האחרונים שהיו בידינו (1993ל שנת רמות שימוש בשירותים ש
 לבין, הם קבועיםכאשר משתנים אחרים , "מגוריםהצפיפות " בין חיוביהנתונים מצביעים על קשר 

נתפסת כמ ודד ) מספר הנפשות ביחס למספר החדרים" ( צפיפות המגורים ".שימוש בשירותיםה רמת
ורמתה נוטה לרדת עם עליית רמת   , הכנסה או רמת   רווחה לנפשהמייצג , כלכלי בסיסי-חברתי
שמשפחות עם רמת הכנסה  ג בוהה יותר ומ ספר ילדים נמוך יותר צור כות ,  אם כן, מתברר. החיים
שלגבי רמת השכלה הקשר , אותם מחקרים מצביעים על כך. לפחות, שירותי  רפואה בקהילה יותר

, ממצא זה. ית את רמת  השימוש בשירותי ר פואה השכלה גבו הה יש בה כדי להפח-מורכב יותר  
 הקטן  יותר של קבוצות משכילות בשירותי רפואה  הצורךיש בו כדי להצביע על , שהוא אוניברסלי

כלכלי גבוה  -ג ם בישראל נמצא שמצב חברתי. ועל יעילות גבוהה יותר בקירבן בשימוש בשירותים
בשל השפעת  (אך ג ם על יותר שימוש ) להבשל השפעת השכ(מעיד על צמצום הצורך בשירותי רפואה 

פירושו שלמרות , מאחר שמש תני ההכנסה לנפש וההשכלה מתואמים  באוכלוסייה). הכנסה לנפש
כלכליות גבוהות הן נוטות להשתמש יותר בשירותים נוכח -צרכים פחותים בקרב שכבות חברתיות

  . יכולת כלכלית גבוהה יותר
 למאפיינים, "מחוז"ידי משתנה ה-המבוטא על, וגרפיאת הממד של המרחב הגיאמוסיפים כאשר 

בהמשך . 38 פר יפרייםבאזוריםנמוכות יות ר בשירותי הבריאות שימוש  הר מות מסתבר כי , אחריםה
בריאו ת ביישובים  הניסיון לקשור בין  זמינות שירותי רפואה לבין רמת  לגבי ה-מסתבר  עוד , לכך

 שלילי בין רמת הבריאות לבין זמינו ת  קיים קשר כי - כלכלי -תוך התחשבות במצב חברתי, בישראל
, אין כאן קשר סיבת י. תמותה גבוהה יותרה פחות שירותים במקומות בהם נמצא כי ישנם. שירותים
הממצאים מצביעים על כך  , יחד עם זאת. כלכלי-החברתישני המשתנים תלויים במצב היות ש

שופרה עם החלת חוק אף  אשר ,בישראל הבריאות שלמרות הפריסה הרחבה יחסית של שירותי
  .39כלכלי-על החוסר החברתי " מפצה"א ין מערכת השירותים , ביטוח בריאות ממלכתי

  

  
  אזוריות  . ג

                                                 
35   Reuveni et al 2002  
   .2002, גרינברג-גרוס ברמלי:  ברוקדייל 36
  Chernichovsky & Markowitz.  2003; 1996, רניחובסקי ושירום'צ;  2001, ניראל ואחרים  37
    .2001 ,ניראל ואחרים38 
  .2003שמואלי , רניחובסקי'צ, ראה זמורה 39
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מכתיבה את ההסתברות של  , גם במדינה קטנה כישראל,  פיסית ומוסדית של שירותי רפואהזמינות
אשר , בכסף ובזמן,  הפרטזמינות זו מכתיבה את עלות הגישה לשירות של  .פרטים לקבל שירות

דגש מיוחד ). outreach( ואת יכולת השירות לצאת לקהילה, עבורם המערכת אינה מפצה בכל מקרה
  . המערכת" הגינות"כמבחן ל, מופנה בדיון לקשר בין זמינות שירותים לבין מצב בריאות האוכלוסייה

, היצע שירותי בריאות שונה ב שונות אותשתיות שירותיםמאופיינים ב שונים גיאוג רפיים אזורים
 א זורנמצאו פערים בהיצע שירותי בריאות בין , בארץ. ם שונים של האוכלוסייהבמאפ ייניכמו גם 

-תחברתיהרמה ה גם, בממוצע,  אלו נמוכה יותרבאזוריםכאשר , )צפון ודרום(המרכז לפריפריות 
שונות במספר   מצביעים על נתונים. 40הכוללת גם את  המגזר הערבי והבדווי,  של האוכלוסייהכלכלית
בפרט מספרי הרופאים , נמצא כי מ ספרי הרופאים לנפש. לפי נפות, מקצועייםהכלליים וה, הרופאים
 מתייחסים למקום  הנתונים אמנם). 13ציור (בערים הגדולות גבוה לעומת הפריפריה , המומחים

בעיקר בתחום הרפואה  ,  כדי להצביע על פער בין אזורים שוניםהםיש באך , המגורים של הרופאים
  . או רפואת מומחיםהמקצועית

 שבמרבית  ,נמצאקטנו ו אחרים בישראל לאזוריםבחנו האם הפערים בין הדרום כמה מחקרים 
נתונים המתייחסים   .41 הפערים בין הדרום ליתר הארץ נותרו גם לאחר הפעלת החוק,ההיבטים

כולל ,  שנות התשעיםבמהלךפואי  שלמרות הגידול בכוח אדם ר,מצביעים על כך למחוז הדרום
 נחותים הלאוכלוסייעדיין יחסי כוח האדם ,  מאז החלת חוק ביטוח ברי אות ממלכתיהתקופה ש

 הזמינות  הנמוכה יחסית של כוח אד ם  .42הפערים לא הצטמצמו,  יתר ה מזו.בדרום לעומת המרכז
 שים היחסיים א ו  בביק ומתבטאת, לאור צרכים גבוהים יותר באזורים אלה,  פריפרייםבאזורים

רופאים ו,  יותר מא שר במרכזעמוסותרשימות חולים יש לרופאים בדרום ובצפון : בלחץ על רופאים
 תמונה דומה נמצאה גם לגבי מספ ר. 43בדרום רואים יותר חולים מאשר רופאים במרכז ובצפון

מצא שיעור אביב וחיפה נ-תל, כמו ירושלים)  סביב הערים הגדולות(באזורי המרכז . מיטות אשפוז
לאורך כל שנות . כמו דרום וצפון" חלשים"גבוה של מיטות כלליות לאלף נפש בהשוואה לאזורים ה

    .44מיטות אשפוז לרעת מחוז הדרום  על יחסהצביעו הנתוניםהתשעים 
האמור  , סוגיית האזוריות מהווה את אחד האתגרים הבסיסיים של מנגנון ההקצאה הישראלי

מצביעים על ) 5לוח ( ומטריצת הקורלציה המלווה אותם 14- ו13 הציורים .לבטא חתירה לשוויוניות
נמצא כי  אין קשר סט טיסטי בין מ ספר  : כמה נקודות  יסוד במערכת הישראלית על בסיס אזור י

עם זאת לגבי הרופאים המקצועיים המצב נמצא . 45הרופאים הכולל בנפה לבין שיעורי התמותה בה
יש :  הפוך בין שיעורי תמותה לבין  מספר הרופאים המומחיםהיות שנמצא קשר  סטטיסטי, חמור

  . 46פחות רופאים מומחים דווקא במקומות ש ם שיעורי תמותה גבוהים

                                                 
  .1996, רניחובסקי ושירום' צ40
  .  2002, אנסון ושמש, רנחובסקי'צ; 2001, ואחריםניראל  41
  .2001, ניראל ואחרים 42
  .2001, ראל ואחריםני 43
  .2001, ניראל ואחרים 44
בהתחשב , ככל הנראה, אך ההטיה אינה חמורה,  יש הטיה בנתונים המתייחסים למקום המגורים של הרופאים45

  .בחלוקה הכללית לנפות ולא לערים
חה שקיומם הגם שיש הוכ, מצביעים על אותה תופעה, חולים על מצאי רופאים- יצוין שגם נתונים פרטניים של קופות46

   Chernihovsky et al. , 2003 .: של רופאים מומחים משפר את מצב הבריאות
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  לפי נפות , ותמותה מתוקננת, אוכלוסייה,  של רופאיםםמטריצת קורלציה בין אינדקסי. 5 לוח
  מומחים הכל רופאים-סך אוכלוסייה תמותה

 רופאים מומחים 1.000 0.708 0.302 -0.376
 הכל רופאים-סך 0.708 1.000 0.552 0.071
 אוכלוסייה 0.302 0.552 1.000 0.058
 תמותה -0.376 0.071 0.058 1.000

  
נוסחת הקפיטציה הישראלית מקצה את מרבית המקורות הציבוריים למימון שירות רפואה לפי  

ל קופה ידי כ-הנעשית על, אבל ההקצאה לנפות, חולים-את הרכב הגי לים של האוכלוסייה בכל קופת
 ה לכן גם אם נוסחת הקפיטציה הישראלית הית. למבוטחים שלה איננה תלויה בנו סחת הקפיטציה

"  אינדקס אוכלוסייה("או מחוז , מושלמת ונעשית לפי הרכב הגיל של האוכלוסייה בכל נפה
מנגנ ון , כלומר. 47הרי לא נמצא  קשר בין שי עורי התמותה בנפות לבין הקצאה זו, )בשרטוט

לא היה מסייע לצמצום , אך לפי גיל בלבד, גם אם היה מקצה אופטימלית, הישראליהקפיטציה 
ממצא ז ה תואם ממצ א דומה על נתונים מתקופות . 48פערים בשיעורי תמותה בין  אזורים בישראל

  . 49קודמות
  
  סיכום . ד

הפיננסיות ברמת הפרט והנסיבות הסביבתיות ברמת  הקהילה חוברות לצמצום -הנסיבות הכלכליות
שבהם מצב בריאות האוכלוסייה מעיד על ההיזקקות גבוהה , נגישות לשירותים דווקא באזוריםה

דומה שדרכי המימון של  , בפרספקטיבה של השפעת עוני יחסי על בריאות. יחסית לשירותי רפואה
את הלחץ על , מחד גיסא, מערכת הבריאות ואופן הקצאת המקורות העומדים לרשותה מחריפים

לשות בצורה אשר מהווה גורם סיכון לבריאותן הירודה יחסית ומצמצמים את   האוכלוסיות הח
א לה חוברים יחד לא רק  לפגוע בצדק החברתי בישראל א לא .  מאידך גיסא, נגישותן לשירותי רפואה

 .גם בפוטנציאל לשפר את רמת בריאות בציבור בישראל

                                                 
ביחס למספר הנפשות  , לפי נוסחת הקפיטציה, מבטא את מספר הנפשות המשוקללות לנפה" אינדקס האוכלוסייה" 47

  .לפי תפיסת נוסחת הקפיטציה הישראלית" צורך יחסי"האינדקס מבטא , כלומר. בפועל בנפה
  .החולים- כלכלי לנוסחת הקפיטציה על פיה יוקצה התקציב לקופות- לאחרונה מדובר על הכנסת מדד חברתי  48
  . 2003ושמואלי , רניחובסקי'צ, ראה זמורה, הרחבה בנושא זה. 1996, רניחובסקי ושירום' צ49
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