
 

  מערכת הבריאות

 ושביעות  בישראל תמותת תינוקות ותוחלת חיייכגו מדד,  רבימדדי
 הישגי מצביעי על ,משירותי הבריאות האוכלוסייההרצו של 

תוחלת החיי בישראל היא .  של מערכת הבריאות למדימרשימי
תמותת תינוקות נמוכה ו; )במיוחד בקרב הגברי( בעול ותמהגבוה

  שיעור היילודי במשקל נמוא כאשר, OECDדינות מהממוצע של מ
גבוה בהרבה , כלל בדר,  גבוההת תינוקותע תמותהמתוא , בישראל
, זולת שירותי הריפוי והמניעה,  גורמי רבי.1המדינות אירופל בהשוואה

, משפיעי על תוחלת חיי ועל תמותה וביניה כאלה הקשורי לתרבות
למערכת הבריאות יש תפקיד מרכזי ,  ע זאתיחד. להשכלה ולאורח חיי

והיא תורמת מצידה להישגי , במניעה ובהתמודדות ע מצבי תחלואה
   .באמצעות המדדי האמורי לעיל, שתוארו

איכותו של כוח האד כמו ג  ,אופייה הציבורי של מערכת הבריאות
 שירותי בריאותמאפשרי לכאורה קיומ של , מקצועות הבריאותב

במהל , יחד ע זאת .הנגישי לכלל האוכלוסייה, מקצועית גבוההברמה 
בכל , אוכלוסייהההתרחבו הפערי בי קבוצות , השני האחרונות

מגמה זו מתרחשת על רקע . הקשור למצב הבריאות ולנגישות לשירותי
על  והיא מעיבה צמצו עקבי של השתתפות המדינה במימו המערכת

   .ידי מערכת הבריאות על בעבר אשר הושגו ,ההישגי
בהערכה של שחל בכרסו  ,בי היתר, תהליכי אלה משתקפי

מהסקר החברתי . 2הציבור ביחס למידת השוויוניות במערכת הבריאות
שישנ הבדלי , כי הציבור סבור, הנער מדי שנה עולה, של מרכז טאוב

יותר . בי קבוצות שונות באוכלוסייה ברמת השירותי שה מקבלות
כי הפער ברמת השירותי הוא , מעריכי)  אחוז53(ממחצית הנשאלי 

ג בשביעות . כי ישנו פער קט, העריכו)  אחוז31(עמוק ועוד קרוב לשליש 
א , הרצו של הציבור מהשירותי חלה ירידה מסוימת על פני השני

יותר (בשיעור הגבוה מבי המשיבי  מכל מתבטא חמורה "הנגע"

                                                 
 . בספר זה"הצגה מאוירת – כלכליתהתפתחות החברתית"ב 54עמוד ב איור ראה   1

 

  .ונותהששני  בנושא זה למרכז טאובראה ממצאי הסקר החברתי של    2
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שדיווח , )וכשליש בקרב בעלי הכנסה נמוכה, לל הציבור בקרב כמחמישית
לפחות פע אחת במש ,  נחובסקר על הימנעות מקבלת שירות רפואי

  .בשל המחיר שנדרש לשל בעבורו, האחרונההשנה 
ה בקרמשקפי לכאורה נתוני ההוצאה הלאומית על מערכת הבריאות 

ינה חשובה מטרה זו ה, כשלעצמה.  הבריאותמערכתתקציב  יעילה על
צמצו הדגש על בלימת ההוצאה הושג תו כדי , יחד ע זאת. ביותר

 אי, )של משקי הבית(הגדלת המימו הפרטי חלקה של הממשלה במימו ו
 ,ושחיקה בשיעור מיטות האשפוז לנפש, השקעה בתשתיות חיוניות
 ג.  ובאזורי מסוימיבמחלקות מסוימותשאפיינה את ההתפתחות 

 ,יעות על המחסור העתידי בכוח האד במערכת המתר,תחזיותה
תחזוק לצור , מספיק למערכת הבריאות העדר מימו על ותמצביע

  לצרכי של האוכלוסייההקיימות והתאמתהציבוריות התשתיות 
   .בעתיד

 מערכת התפתחותהפרק סוקר ממדי שוני של , כמדי שנה
על מית הלאוההוצאה  את , ראשית,סוקרהחלק הראשו . הבריאות

 השוואה תו,  ואת השינויי בהרכב המימו שלהשירותי הבריאות
במער העיקריות  ההתפתחויותבהמש סקרנו את . OECDלמדינות 
החלק .  כוח האד במערכת הבריאותוהתפתחויות מרכזיות של האשפוזי

השוויו בבריאות ובשירותי  במשמעויות של אימתמקדהשני של הפרק 
מהנגישות , האוכלוסייהשל בריאות המדדי ה משעולכפי , הבריאות

  . בי אזורי האר השונילשירותי הבריאות ומהבדלי בתשתיות

  התפתחויות מרכזיות במערכת הבריאות. 'חלק א

  ההוצאה הלאומית לבריאות והרכבה . 1

חלקה של ההוצאה הלאומית לבריאות בתוצר המקומי הגולמי לשנת 
 הודעה לעיתונות, ס"למ (ח"מיליארד ש 49כ,  אחוזי7.8 נאמד ב2006
ג נבלמה "מגמת העלייה בהוצאה לבריאות כאחוז מתמ). 7.08.2007 מיו

שאפשר שהיא נבלמת ,  והחל בשנה זו מסתמנת מגמת ירידה2001בשנת 
מקור של ). 1איור  (2005בה נראית יציבות בהמש ל, 2006בשנת 

בי שחלו וא בהתאמות ה) באיור המודגשקו ה(התנודות סביב קו המגמה 
. השינויי בהוצאה הלאומית על שירותי הרפואה לבי השינויי בתוצר
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תחילת העשור מאי אפשרות להסביר את המגמה העקבית , ע זאת
  . 3במונחי התאמות בלבד, האחרו

איור 1. אחוז הוצאה לאומית לבריאות מתמ"ג

8.3 8.3 

8.1 

8.2 

8.4 

8.1 

8.2 

8.0 
7.9 

7.8 

8.0 

7.8 

7.6     

7.8     

8.0     

8.2     

8.4     

8.6     

1995 1997 1999 2001 2003 2005

קו מגמה

  

   . 2007 ,ס" למ:מקור

 תהדרגתי וישנה עלייה  המגמה הפוכה מזו שבישראלOECDברוב מדינות 
 החציו המחושב – של ההוצאה הלאומית לבריאות מהתוצרבחלקה 

2005( בעשור האחרו י אחוז9.1 ל7.5מ עלה OECDלמדינות ה 1995.( 
 בממוצע לנפש , לבריאותהריאליתההוצאה של  גידולהקצב , ככלל

התוצר לנפש . גבוה מקצב הגידול בתוצר לנפש, בעשור זה ,אלהבמדינות 
ההוצאה לבריאות ש בעוד , בממוצע שנתייוז אח2.6 בגדל במדינות אלה 

 , ישראל שייכת לקבוצה מצומצמת של מדינותואילו. י אחוז4עלתה ב
גידול ההוצאה לבריאות בממוצע לנפש נמו מקצב של הגידול הבה קצב 

  ).בממוצע שנתי לעשור, בהתאמה,  אחוזי4 לעומת 3 (התוצרשל 

                                                 
 . 2007, רניחובסקי' צ אצל הדיו בנושא מימו מערכת הבריאותה שלהרחבראה    3
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השוואה בירותי הבריאות את הירידה בהוצאה לנפש על ש מציג 2איור 
 את יהמבטא, יהדמוגרפיובהתחשב בשינויי ,  לנפשלגידול בתוצר

שינויי המחירי היחסיי של שירותי בהתחשב בו,  בצרכייהשינוי
בעוד שההוצאה , ובכ. המבטאי את השתנות יכולת הקנייה, הרפואה
ההוצאה לנפש , 2001כאמור עד , עלתה במרבית התקופה לנפש
הירידה גדולה עוד יותר לאחר . ירדה בשיעורי גבוהי יותרטית סטנדר

אשר עלו במש כל התקופה , מחירי השירותי הרפואייל" התיקו"
לאחר , למעשה. יותר מעליית מחירי התוצר או ממדד המחירי לצרכ

 אחוזי בהוצאה 5כ קיימת ירידה בסדר גודל של , השוני"התיקוני"
יש , שוב. 1995מתוקננת ביחס לשנת הבסיס  שהריאלית לבריאות לנפ

  .שינוי במגמהאולי  מבשרת 2006ששנת , לומר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .במחירי תוצר קבועי) 1(

  

איור 2. מדדי התוצר לנפש וההוצאה לבריאות לנפש 
 עם  "תיקונים" לגידול האוכלוסייה ולשינויי המחירים, בסיס 1995
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תוצר לנפש (1) הוצאה לבריאות בתיקון למחירים יחסיים

הוצאה לבריאות מתוקננת קפיטציה הוצאה לבריאות לנפש (1)
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 עומדת הירידה בחלקו היחסי של , המצויני לעיל,ביסוד השינויי
המימו .  מכלל ההוצאה הלאומית על בריאותהממשלתיהמימו 
 אחוז 74מ, מהל העשור האחרו באופ עקביאשר נשחק ב, הממשלתי

 אחוז 64ל, )1996(מכלל ההוצאה הלאומית לבריאות בתחילת התקופה 
ברוב .  יחסית למדינות מפותחות אחרותושיעורנמו ב, 2006בשנת 

 אחוז מס ההוצאה הלאומית 80  ל70נע השיעור בי  OECDה מדינות 
התפתחות זו מתרחשת לצד ). 2007, ס"למ ;OECD, 2007( 4על בריאות

, בהוצאה הפרטית על שירותי רפואה, בתקופה האמורה, עלייה מקבילה
 מתקציב משקי הבית הגדילה את  הבריאותהעלייה במימו. שאינה מסי

  .  מסל התצרוכת הכללי של המשפחה אחוזי5.1 ל3.7 מ, חלק
של הגדלת חלקו של המימו הפרטי הביאה לאינפלציה מואצת בעלות 

 הציבוריהירידה היחסית במימו . לפחות במגזר הפרטי, שירותי הרפואה
, החולי ביחס לספקי השירותצמצמה את הכוח של המדינה ושל קופות

לפי נתוני סקר הוצאות . א לא זו בלבד. האזרח הבודדהעומדי מול 
,  במספר48,000שה כ,  אחוזי מבתי האב2.4 ל, 2005משקי הבית של 

אשר ניתנת להגדרה , ישנה הוצאה על שירותי רפואה,  נפש161,000 ע כ
.  אחוז ומעלה מס ההוצאה שלה20 והיא משתווה ל" קטסטרופית"כ

,  נפש93,000 ע כ,  במספר28,000כ,  אחוז מבתי האב1.4כ, יתרה מכ
עקב הוצאה , ת הביטוח הלאומיולפי הגדר, יורדי מתחת לקו העוני
" ריפוי ש", "השתתפויות"הכוללי , יונייפרטית על סעיפי רפואה ח

המוטל על משפחות , הוצאה זו שקולה למעי מס". ביטוחי משלימי"ו
 להביאמבלי , וזאת.  אחוזי7ששיעורו מגיע לכ, המוגדרות עניות

אשר ויתרו על צריכת שירותי רפואה בגי הצור , בחשבו את המבוטחי
  .בהשתתפות בתשלו

רכת הבריאות נעשה פחות ופחות פרוגרסיבי בעשר מימו מע, לסיכו
תרמו לכ הירידה בפרוגרסיביות של המימו הציבורי . 5השני האחרונות

והירידה בחלקו , במימו זה" מס הבריאות"עקב עליית חלקו של , עצמו
שינויי . של המימו הציבורי מכלל ההוצאה תו הגדלת המימו הפרטי

המימו הפרטי ע של ציאל בפרוגרסיביות אלה לא קוזזו בעליית הפוטנ
הביטוחי הללו לא המירו הוצאה . התרחבות הביטוחי הוולונטריי

                                                 
ע , למשל, ב ומקסיקו" כולל ג את ארהOECDשהממוצע למדינות ה, ראוי לציי   4

התפתחות ה"ב 35' עמב איור ראה.  אחוז50משיעור הוצאה ציבורית הנמו 
   . בספר זה"הצגה מאוירת – כלכליתהחברתית

   . 2007 ,אנדבלד, שמואלי, אחדותראה בנושא זה ג    5
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שהמירה את המימו , אלא היוו תוספת הוצאה, מכיס של משקי הבית
שהחלי מימו , פרוגרסיבי המימו הפרטי הפ למעי מס לא .הציבורי
  . המבוסס על מסי פרוגרסיביי, ציבורי

  מערכת האשפוז .2

אשר נית , חולי בתי373 מערכת האשפוז מספקת שירותי באמצעות
 קטגוריות חמש כוללממד הראשו ה .ההתמחותלפי  ולסווג לפי הבעלות

 בתי : המזדמנתהיסטוריתההתפתחות התולדה של בעיקר כ, בעלותשל 
 בבעלות שירותי בריאות כללית, עירונייציבוריי, ממשלתיי חולי

. גופי פרטייו אחרותהחולי הקופות, )חולי כלליתלשעבר קופת(
להבדלי בבעלות על בתיהצדקה עניינית לא קיימת , בראייה לאחור
אול הבעלות , אשר קמו באזוריה השוני של המדינה, החולי השוני

שהמערכת טר ,  בעיותוהיא נושאת עמה כמה, איננה עניי פורמלי בלבד
  :להל נתייחס לכמה מ הבעיות המרכזיות .התגברה עליה
 של מערכות שונות מתחו הבריאות ההתפתחות ההיסטורית, ראשית
נעדרת  ומזדמנתהייתה , החולי בארוכ ג פריסת של בתי, בישראל

  שלפריסת ,כתוצאה מכ. תכנו והכוונה של המדיניות הממשלתית
 נית למצוא שלושה בתי, לדוגמא, כ(באר איננה מיטבית החולי בתי

,  באר בעוד שבעיר החמישית בגודלה,חולי כלליי גדולי בגוש ד
  ). חולי כללי ביתכלל אי , אשדוד
דבר גור לבזבוז  והאו רוחבייללא תפועלי  החוליבתי, שנית

   .)2006, יוסמור ,בירנבאו ,וייס (משאבי רב ולתחרות עזה
 להשתחרר מכריז על כוונתויאות משרד הברש ,זה שני, שלישית

ניגוד . בבעלות המדינה אשר ,חוליהמעול ניהול של עשרות בתי
הענייני בי תפקודו של משרד הבריאות כספק שירותי ותפקידו 

על סדר היו של קובעי המדיניות העומדת ,  מהווה סוגיהכמיניסטריו
ריבוי יית בע הצביעה על ועדת נתניהו. השבעיבישראל מאמצע שנות 
ח ועדת החקירה "דו (1990ח שלה משנת "בדו התפקידי של המשרד

, הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל
עדה לבחינת והו (2002 בבוועדת אמוראיהסוגיה נדונה ג ו, )1990

 2004  בוועדת ליאובוג  .)2002 ,הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה
החולי  התקצוב והבעלות על בתי, הניהול,חינת התפעולהוועדה לב(

 ,מספר הזדמנויות בעברבסוגיה ב עסקמרכז טאוב ). 2004 ,הממשלתיי
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התפתחויות השל ניתוח האת , למשל, ראה(חות ועבודות "דומספר ב
על רקע הכוונות  , משרד הבריאותשלבנושא כפל התפקידי , והשינויי

   ]).2004, חורב [השהיו טמונות בחקיקה מלכתחיל
ארבע  תכולל  התמחות לפיהחולי של בתיהמקובלתהחלוקה 

חולי  בתי, לבריאות הנפשחולי בתי, ייחולי כללבתי: קטגוריות
שתי ( שיקוחולי לובתי )מחלות ממושכות (לחולי כרוניי

 בשנת ).ברוב הסטטיסטיקותהקטגוריות האחרונות מופיעות במשות 
 ,וסדות לבריאות הנפשמ 14,  מוסדות לאשפוז כללי46 ראל פעלו ביש2006
מוסדות ושני  )בעיקר מוסדות לטיפול גריאטרי ( למחלות ממושכות311
  . שיקול

  מיטות האשפוז. א

אשפוז הממד חשוב בניתוח תשתיות האשפוז הינו מספר מיטות 
 מיטות אשפוז בבתי אל 42 היו יותר מ 2006בשנת . שוני הבתחומי
כשליש , והשיקו  בתחו המחלות הממושכות יותר ממחצית.החולי

  . בריאות הנפשתחו בעשירית כו, ) אחוז35(בתחו האשפוז הכללי 
משרד הבריאות היה המחזיק , שנימספר קו המדינה ועד לפני מ

 אחוז 45מ ,היחסיו חלקירד במהל השני  והעיקרי של מיטות האשפוז
של  עלה שיעורלכ  במקביל .2006 ב אחוז 28ל השמוני בשנות

 אחוז 23  מ, שחלק גדול היו מחלקה של המדינה,המוסדות הפרטיי
  . 2006 שליש בכדי ל 1984ב

התרחש בתחו המחלות בבעלות על מיטות האשפוז רוב השינוי 
כתוצאה מהגידול המוא של המגזר הפרטי בתחו , הממושכות והשיקו

בעיקר במיטות לאשפוז , כאמור, מדובר .שהשפיע על הרכב הבעלות, זה
לעומת (רק כעשירית מכלל המיטות למחלות ממושכות . סיעודי לסוגיו

כאשר , בבעלותו של משרד הבריאות נמצאת )חמישית בשנות השמוני
 אחוז בשנת 40כבהשוואה ל(בעלות פרטית ה בהמיטות  יותר ממחצית

מושכות בבעלות כי מספר המיטות למחלות מ, חשוב להדגיש). 1984
   2,083 ל1996 מיטות ב1,955מ( עלה במקצת הממשלה לא ירד וא

, א הייתה תוספת משמעותית של מיטות פרטיות בתחו זה, )2006ב
אפיינה את התפתחות ההרכב מגמה הפוכה . את ההרכב, כאמור, ששינתה

ש חלקה של המדינה גדל ע השני , חולי לבריאות הנפשהבתישל 
 רכב הבעלות על המיטותה. פרטיי הצטמצהמוסדות ה של וחלק

  . החולי הכלליי כמעט ולא השתנה בתיב
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  )אחוזי( לפי סוג ובעלות, חולימיטות בבתי. 1לוח 

קופות  הממשל  הכלס  

  החולי

  ציבורי

   אחר

  פרטי

            אשפוז כללי

1984  100  48  30  19  3  

1996  100  45  30  20  5  

2006  100  46  30  20  4  

            בריאות הנפש

1984  100  49  7  3  41  

1996  100  57  5  2  36  

2006  100  66  7  3  24  

 מחלות ממושכות
  )כולל שיקו(

          

1984  100  21  12  28  39  

1996  100  14  10  38  38  

2006  100  9  6  32  53  

  .שני שונות, שנתו סטטיסטי, ס"למ: מקור

 יחס לגידול האוכלוסייההשינויי במספר מיטות האשפוז בבחינת 
הכלליות והמיטות לבריאות   בשיעור המיטותמגמת ירידהמצביעה על 

לאל בני וא ,  עלייה בשיעור המיטות לאל נפשועל, לאל נפש הנפש
  .בתחומי של מחלות ממושכות ושיקו, +65

השינויי  מבטאת את לפי סוג ההתפתחות הנבדלת בשיעור המיטות
מחלות (בתחו הגריאטרי . )2ראה לוח (ז  האשפו בכל אחד מתחומישחלו

 אשר שרר בתחו מאז ,לפצות על החסרהגידול הרב נועד , )ממושכות
את הגברת הפעילות של  משקפת ג הניכרת תנופהה. שנות השבעי

, 2006 כי השיעור שהושג ב, יש לציי, ע זאת.  זה בתחוהפרטיהמגזר 
ור המקובל במדינות המפותחות נמו לעומת השיע, +65 לאל בני 33.4

לכל ,  מיטות למחלות ממושכות41 עומד על OECDהממוצע למדינות (
  +). 65אל בני 
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   לפי סוג ,חולישיעור המיטות בבתי. 2לוח 

אשפוז  הכלס 
 כללי

בריאות 
 הנפש

  מחלות ממושכות 
 ושיקו

 +65לאל נפש בני שיעורי  שיעורי לאל נפש 
1980 6.7 3.0 2.2 18.4 
1985 6.5 2.8 1.8 20.3 
1990 6.0 2.6 1.5 22.0 
1995 5.9 2.4 1.2 24.8 
2000 6.1 2.2 0.9 30.2 
2006  5.9 2.1 0.6 33.4 

  .שני שונות,  שנתו סטטיסטי,ס"למ: מקור

משיעור של ,  חלה ירידה דרסטית במהל התקופהבתחו בריאות הנפש
יש . 2006בנפש  לאל 0.6 לבראשית שנות השמוני ועדנפש  לאל 2.2

להפחית את מספר , שההתפתחות מבטאת את המדיניות המכוונת, להניח
 המיטות הפסיכיאטריות ולצמצ את היק השירותי הנית בבתי

השתנתה בעול  העשורי האחרוניבמהל . החולי הפסיכיאטריי
החולי  חולי נפש בבתיאשפוז ל גישה הרפואית ביחסהמערבי ה

 בשירותי שיינתנו במרכזי אלהלהמיר שירותי במגמה , כיאטרייהפסי
כאשר , ג ישראל הושפעה מ המגמות הללו בעול. טיפול בקהילה

ר ותה,  בטיפול התרופתי רבההתקדמותג חלה לה במקביל 
  להמשי בחייה בתו הקהילה,חולי נפששל יותר ויותר לאפשרות 
 המבנית בשירותי רפורמהוי בבאו לידי ביט אלהמגמות . והמשפחה

 מבתי שירותיהמרכז הכובד של את  להעביר החותרת, בריאות הנפש
  . החולי לקהילה

שיעור המיטות ב במיוחד ניכרתירידה ה, לגבי המיטות הכלליות
, )ראשית שנות השמונימ אחוז 25ירידה של ( פנימית –במחלקות גדולות 

  ). אחוז50(ילדי ו, )אחוז 37(יולדות , ) אחוז40(כירורגיה כללית 
 מצביעה השוואה בינלאומית של שיעור המיטות הכלליות לאל נפש

בנוס , יחד ע זאת. OECDישראל בי מדינות על מקומה הנמו של 
 בחשבו את השוני בהרכב להביאחשוב , הבדלי בהגדרות ובתחלואהל

 נדרשתיותר " המבוגרות"מדינות בכי , אי ספק .האוכלוסייההגיל של 
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 כדי לספק את צורכי הבריאות של ,מערכת אשפוז גדולה יותר
  .מבוגרתהאוכלוסייה ה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ממוצע לנפש נמשכת בשני האחרונותבעל רקע הירידה בשיעור המיטות 
)2006   , החולי כלליות בבתיה תפוסת המיטות עלייה בשיעור )1988
התפוסה כאשר , בוהי בעולהוא מהגהשיעור בישראל .  אחוז95  ל83 מ

מחסור במיטות  ה. אחוז75יבות ב היא בסOECDהממוצעת במדינות 
מיטות הסת ושיעור תפ, למשל,  כ:בחלק מהמחלקות מורגש במיוחד

 על –במחלקות עור ומי ,  אחוז102 על 2006 עמד ב פנימיותהבמחלקות 
במחלקת בגריאטריה אקוטית ו,  אחוז105 על –באונקולוגיה ,  אחוז123

  .  אחוז100 על –נשי 
 –ת ההשהיה ו במחלק2006בשנת נרש גבוה במיוחד  שיעור תפוסה

נועדו  ה.  בשני האחרונותבצמיחתו זינקמחלקות אלה .  אחוז283
את  ולגבות (מיוהחדר  שהגיע דר ,חולה לאשפזהחולי לבית לאפשר

לקות מיטות במח "לתפוס"מבלי , )החולי מקופת שלוימי אשפוז
מחריפה זו המצוקה במיטות האשפוז במחלקה  ,ע זאת .הייעודיות
  . משנה לשנה

איור 3. שיעור מיטות כלליות לאלף נפש, 2005
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 ,מערכת האשפוז מקשה מאוד על במיטות האשפוזהמחמיר מחסור ה
בשני . יותר מבעבר מקרי קשי ומסובכישעליה להתמודד ע 

, אשפוז יובלטיפול  חולי קלי יותר אחרונות התפתחה מגמה להעביר
החולי המאושפזי , א מנגד. טיפול אמבולטוריל ר חולילהעביא ו
הבעיות העולות מ הטיפול מורכבות יותר  ה קשי והחולי בתיב
   .6טיפול נמרשל  אופי ותבעלו

 מספר המיטות הכלליותבהצמצו , שתי המגמות עליה הצבענו
מלוות במגמה נמשכת של  ,שיעורי התפוסה במחלקות אלהבוהעלייה 

במהל שני העשורי , החוליבבתי שהייה הממוצעתב היריד
החולי כלליות בבתיהבמחלקות  שהייה הממוצעתהירידה ב. האחרוני
 ביותר קצרה שהייהל  הביאה2006  ב ימי4.1עד לרמה של  בישראל

 ימי 6.9 מש האשפוז עומד על אצל, OECDמדינות בהשוואה לעומת 
  ). 2005(בממוצע 

ה רפואי וה ה מתו התחו נובעיהאשפוז ההסברי להתקצרות 
, השיפורי בטכנולוגיה הרפואית. מטעמי של האילוצי התקציביי

לאפשרות לקצר  ,ת רפואימבחינה, ללא ספק, ועליית איכות הטיפול תרמו
יעילות של שירותי הרפואה חל שיפור ב, במקביל לכ.  מש האשפוזאת

ל ג את הטיפול במהל ייעהמ(כמתבטא באבחו מוקד , בקהילה
ובשחרור מוקד , החוליבמציאת סידור חליפי לאשפוז בבית, )האשפוז

  .מחלקות לאשפוז יושל ה והרחבה רבה ,יחסית של מאושפזי
 ,החולימצד אחד התגברה הבקרה של קופות, מבחינה כלכלית
שיטת שונתה , ומצד שני, הירידה בשהייה הממוצעתבמגמה להשפיע על 

מבוססת על כ שהיא , החולי עבור חלק מהאשפוזישל בתיהתגמול 
, )תשלו עבור ניתוח מעקפי בלב, לדוגמא(תשלו לפי קבוצות טיפול 

התגמול איננו במקרה כזה . לפרוצדורה הניתוחיתעל פי תערי שנקבע 
 ולכ טמו בכ תמרו לקיצור מביא בחשבו את מש השהייה בפועל

החולי לבתישינוי נוס בשיטת התשלו ונה עוד הונהג לאחר. האשפוז
יו אשפוז  תגמול שונה בגיב מדובר.  ימי אשפוז דיפרנציאליי–

. יו אשפוז במחלקות טיפול נמרלבהשוואה , למשל ,במחלקות פנימיות
החולי  בתישל התנהגותהשינוי על ה תהשפעמ להתרשמוקד עדיי 

 .החוליקופותשל ו

                                                 
 .2007, נו ב–נו  לאחרונה ע גבי במבוסס על ראיו שנער    6
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הוא  ,החולילהתקצרות מש השהייה בבתי, אפשרינוס  גור
עה שתופ, אי ספק.  אשר תואר לעיל,מחסור במיטות בחלק מהמחלקותה

החולי לקצר את מש  ביתלנטייה של  להביא זו כשלעצמה עלולה
   .על מנת לפנות מיטות לחולי חדשי, האשפוז

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

יות מצביעי על מגמת כללהמדדי האשפוז העיקריי במחלקות , לסיכו
ועל , על התקצרות מש השהייה, נפש לאל הירידה בשיעור המיטות

התקצרות מש האשפוז בשילוב . עלייה בתפוסת המיטות במחלקות אלה
ע העלייה בתפוסה מתבטאי באינטנסיביות גדולה מאוד של הפעילות 

,  המערכת למצב החדשה שלללא תחזוק ראוי והתאמ .החולי בתיב
דבר שיפגע בסופו של דבר באיכות הטיפול הנית , לחול שחיקהלה עלו
  .החולי בתיב

איור 4. שיעור המיטות ושהייה ממוצעת במחלקות כלליות

4.14.34.54.85.66.3
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  כוח אד . 3

איכות . ה המשאב החשוב ביותר שלבמערכת הבריאות הואכוח האד 
להצלחת הערובה  היאבישראל  של הרופאי והאחיות הורמת הגבוה

סייה  לגודל האוכלוהיחס בי מספר הרופאי והאחיות. מערכת הבריאות
רופאי . התפוקות של המערכתעל השימושי ועל , על העלויותמשפיע 

 אחוז מכלל המועסקי 62מהווי ) כולל רופאי שיניי(אחיות ו
  אחוז ואחיות5 – רופאי שיניי,  אחוז22 – רופאי (במקצועות הבריאות

בעלי מקצועות רפואיי במערכת בנוס לה מועסקי . ) אחוז35 –
, )ובעלי מקצועות אקדמיי רפואיי אחרי רוקחיכגו (אחרי 

ועובדי במקצועות עזר רפואיי ; לולהכ סה מ אחוז18 המהווי כ
  . אחוז20כשחלק , ) וכדומה,תרפיסטי, אופטיקאי, לבורנטי(

  רופאי. א

 אחוז מכלל 90שה כ,  אל רופאי22.5כיו מועסקי בישראל 
 תושבי אלשלכל , פירוש הדבר הוא. 657הרופאי בעלי רישיו עד גיל 

 עד בעלי רישיו  רופאי3.5או רשומי ( רופאי 3.2 במדינה מועסקי כ
מספר הרופאי ביחס לאוכלוסייה עלה בישראל על פני הזמ ). 65גיל 

2006( אחוזי 1.6בשיעור שנתי ממוצע של  רוב הגידול התרחש ). 1970
. מוני התאפיינו ביציבות מסוימתואילו שנות הש, במהל שנות השבעי

בתחילת שנות התשעי התרחשה קפיצה משמעותית ע בואו של גל 
א לקראת סו המאה שיעור הרופאי התייצב , מ לשעבר"העלייה מברה

שיעור הרופאי בישראל דומה .  הוא נמצא במגמת ירידה2000ומאז שנת 
 מספר הוא היה  בעוד שלפני שני,) לאל נפשOECD) 3.0לממוצע היו 

על א שמצבה של . גבוה משמעותית מהמקובל במדינות המפותחות
 העתידי לעבוד ,הנתוני על קצב הכשרת הרופאי, ישראל עדיי טוב

 שעלול להיווצר ,ונתוני על קצב פרישת מצביעי על כ, במערכת
  .מחסור ברופאי בעתיד הקרוב

 העתידיי של רופאיועדה לבדיקת הצרכי והח "מאז פרסומו של דו
גברה הכרה בצור ,  מפני מחסור עתידישהתריע, )2002 ,ועדת פזי(

הוועדה המליצה להגדיל . בחשיבה מחודשת לגבי תכנו כוח אד רפואי
 930לכדי כ, 650את מחזורי הבוגרי של לימודי הרפואה בישראל בכ

                                                 
ואילו ,  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתוני מדגמיי שלנתוני המועסקי ה    7

   .משרד הבריאות מאגר נתוניה מ 65עד גיל בעלי רישיו נתוני על רופאי 
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 מחזור  אחוז לעומת200  גידול של יותר מ– 2008  החל ב,רופאי בשנה
, )נוועדת הלוי וועדת ב(שתי ועדות נוספות .  בוגרי300 קיי של כ

נה קהגיעו למס, 2007 אשר בדקו את הנושא והגישו את המלצותיה בשנת
אשר , ועדת הלוי. קצב הכשרת הרופאי נדרש להגביר אתכי , דומה

 ספרהמליצה להקי ביתא , ידי המועצה להשכלה הגבוהההוקמה על
הספר הקיימי מספר הסטודנטי בבתיהגדלה של לצד הלרפואה  נוס

כי יש , סברה, מטע משרד הבריאות, נוועדת ב). 2007, ועדת הלוי(
הספר הקיימי להכפיל את יכולת הקליטה של סטודנטי לרפואה בבתי

  ).2007 ,נוועדת ב(
הסיבה העיקרית למשבר הצפוי בכוח האד הרפואי היא הידלדלות 

היצע הרופאי שהיות . ורות פוטנציאליי לעלייה של רופאימק
 שהופקו תומספר הרישיונו ,הגירההידי בישראל נקבע בעיקר על

 הכשרת כוח תכנוהרי ש, לרופאי הושפע במהל השני מגלי עלייה
 בשני האחרונות קיימת . מהווה משימה סבוכה במיוחדאד בתחו

מנקודת , ל" שלמדו בחו, לרופאיירידה במספר הרישיונות המונפקי
 2000  רישיונות ב595 ל,  רישיונות2,500 בה הונפקו ,1992שיא בשנת ה
 מספר הרישיונות המונפק לבוגרי ,בהשלמה לכ. 2006בשנת  269 לו

300 כ(אמצע שנות השבעי מישראל נותר ללא שינוי הרפואה ב 250 
רישיונות לעומת מכלל ה כמחצית והוא מהווה כיו, )במספר מדי שנה

  . 2000 בשנת שליש
י מדי אמקבלי רישיו רפוה, ישראלב הספר לרפואהבתימספר בוגרי 

מחזור שנתי של .  הרופאי המועסקילכלל תוספת קטנה מהווה, שנה
שיעור זה . אל רופאי במערכתכל  בוגרי ל11.8רפואה מהווה  בוגרי
 שלשיעור מקביל  במדוברש , OECDכל מדינות מאוד בהשוואה לנמו 
 ,ל" אשר למדו בחו,התוספת השנתית של מקבלי רישיוג .  בממוצע34.6
מקבלי הכולל של מעלה את השיעור היא אמנ . נה גדולה במיוחדנאי

עדיי נמו שיעור זה א ,  לאל רופאי עובדי22.9רישיונות חדשי ל
  .לאומיתנביהבהשוואה 
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תהלי ג מתרחש , רופאי עולילמקורות של הצטמצמות להבמקביל 

רוב .  הבריאותמערכתהיו ב העובד ,של הזדקנות הכוח הרפואי
בעוד , ) אחוז62(+ 45המועסקי בשירותי הבריאות ה בני  הרופאי

 זאת לעומת.  מכלל הרופאי אחוז בלבד38 מהווי 45שרופאי עד גיל 
בעוד מספר שני . התשעית שנות ובתחיל השמוני בשנות  אחוז60

 בעת שהמקורות ,הרופאי לגיל פרישהיתקרב שיעור ניכר יותר מבי 
לא יהיו , אשר סיפקו את רוב כוח אד בתחו, החיצוניי להיצע רופאי

 בתי בוגרי , מספיק רופאי צעירי יהיוהא עד אז, השאלה. זמיני
 ,בכ בהתחשב , אשר יוכלו למלא את החסר, בישראלספר לרפואה

  .נותרת פתוחה, הכשרת רופא מומחה שני ל13שנדרשות 
  
  

  
  
  

איור 5. שיעור בוגרי בתי-ספר לרפואה במדינה לאלף 
רופאים מועסקים, 2005
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מ  המושפעת במיוחד, ייחודי של ישראלהשעל א מצבה , חשוב לציי
פת תמשוהדאגה מפני מחסור עתידי ברופאי , הגירה על היצע הרופאיה

 ה,  להיווצרהמחסור עלול. הברית ארצותול ג למדינות אירופה וא
סיבות של מבנה וה מ, )הזדקנות האוכלוסייהשל (סיבות דמוגרפיות מ

הנוטי , ירידה במספר שעות העבודה של רופאי צעירי(התעסוקה 
שכניסת למקצוע הואצה וממוצע שעות , ושל רופאות; להעדי פנאי

עליית הביקוש (סיבות כלכליות ומ, )העבודה שלה נמו משל הרופאי
מנגד מועלות לדיו ). תי בריאות עקב התעשרות האומות והפרטילשירו
 את הביקוש העשויות להקטי,  ג התפתחויות נגדיות זובסוגיה
ידי בעלי מת שירות רפואי עלהרחבה של , כמו לדוגמא, לרופאי

   .)Cooper et al., 2002; Politzer, 1996 (מקצועות רפואיי אחרי
מדינות  ,ור ברופאי באופ מיידיכדי לפתור את בעיית המחס

בכוח  ,) א כי בצורה מתוכננת,בדומה לישראל(משתמשות  מפותחות
המומחי של " קצפת"ההגור את ,  אנושיהוהמהווה , "מיובא"רפואי 

אשר לא יכלו להציע הזדמנויות תעסוקה , ממדינות עניות יותר
 נוח ו זהפיתר. או כלכלית/ ואטרקטיביות לרופאי מבחינה מקצועית

איור 6. שיעור הרופאים בני 45+ מכלל הרופאים עד גיל 65  
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 בהכשרתהשקעה קודמת מה ו דורש נ בכ שאינ,למדינות הקולטות
, OECDבחברות המדינות ה 30מתו  7רק ב, יחד ע זאת. הרופאי

זילנד ניו:  אחוזי מכלל הרופאי10שיעור הרופאי המהגרי עולה על 
 25(ב "ארה, ) אחוז26.5(אוסטרליה , ) אחוז28.3(בריטניה , ) אחוז34.5(
 ) אחוז12.7(ונורווגיה )  אחוז17.8(שווי , ) אחוז23.1(קנדה , )חוזא
)Mullan, 2005( .אחוז מהרופאי סיימו 63 ,כאמור, לעומת זאת, בישראל 

  . ל"את לימודי הרפואה שלה בחו

  אחיות וכוח אד סיעודי. ב

 ,בשני האחרונות, OECD במדינות ,הביקוש העולה לשירותי רפואה
סיעודי במדינות האד הלגידול של כוח   הביאו,ות בכוהעלויות הכרוכ

. להרחבת הסמכויות של צוותי סיעודיי במדינות מסוימותא רבות ו
) חלוקה מחדש של תפקידי בצוותי רפואיי (skill-mixהתופעה של 

בשני . אוסטרליהבבריטניה וב, קיבלה אופי רחב במדינות צפו אמריקה
שאחיות ממלאות תפקידי , בות על כהאחרונות התאספו ראיות ר

החולי  ה בבתי, ידי רופאי באופ מסורתי עלאשר מולאו, מסוימי
  .)Buchan, Ball, O'May, 2000; Buchan, Calman, 2005 (וה בקהילה

 עלול החולה, מפוצלת בי תחומי התמחות רביהרפואה בעיד בו 
חולי  לגביבעיקר ,  מבעבריותר, היוחיוני לכ ו". ליפול בי הכיסאות"

וכ לעקוב , לטיפול תרופתישלה לבצע מעקב אחר ההיענות , כרוניי
קיימת חשיבות ,  במילי אחרות.מעבדהואחר תוצאות בדיקות הדמיה 

במדינות . )disease management( "ניהול המחלה"רבה למה שמוגדר כ
כאשר , שראלהתופעה ניכרת ג בי. אחיותאחריות כזו על ההוטלה רבות 

 כגו , במחלות כרוניות"ניהול המחלה "תפקיד שלאת האחיות נוטלות 
ג בטיפול החרי ניתנות .  דחספיקת לב ויתר ל אי, אסטמה, סכרת

   .)2007, משרד הבריאות (כיו יותר סמכויות לאחיות
שנות מאוד מברוב המדינות המפותחות שיעור האחיות לאל נפש גדל 

 האחיות לתקופות ירבות אי נתוני זמיני על שיעורמדינות ב(התשעי 
 כמעט לא –מעשיות ומוסמכות  –בישראל שיעור האחיות ). קודמות

, יחד ע זאת).  באוכלוסייה לאל נפש5בסביבות  (1995השתנה מאז 
 שיעור –השתנתה  החלוקה הפנימית בי אחיות מוסמכות ומעשיות

 3.5 עלה מ, ה לעסוק בסיעוד בעלות הרשא,60עד גיל אחיות מוסמכות 
מעשיות האחיות הבעת ששיעור , 2006  לאל ב4.3 ל,1995  ב נפשלאל
  היואחיות מוסמכות מהוות.  לאל נפש באות שני1.5 ל2.5 מ,ירד
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 של גידול בשיעור של ,להתפתחות זו ו60 אחוז מכלל האחיות עד גיל 74
 שנערכו  מחקרי.רבה ישנה חשיבות ,מוסמכות מכלל האחיותהאחיות ה

שיעור העלייה ב התרומה הרבה של  מצביעי עלבשני האחרונות
הרכב ועל ההשפעה של עליית , האחיות המוסמכות בכלל האחיות

 ,שיעור האחיותשככל  –איכות הטיפול  על הצוות הסיעודיההשכלה של 
שיעור האירועי ב חלה ירידהכ  ,עולה, שרמת השכלת גבוהה יותר

 וכ חלה ,) וכדומה,תגובות שליליות לתרופות, כגו נפילות (השליליי
 ).Cho, Ketefian, Barkauskas, & Smith, 2003 (ירידה בתמותה של חולי

מועסקות בישראל נמו האחיות ההשיעור הכולל של , יחד ע זאת
לעומת שיעור ,  לאל נפש5.2 –בהשוואה למדינות מפותחות אחרות  למדי

ג חישוב על סמ נתוני משרד . לאל נפש ברוב המדינות 10 ל7הנע בי 
כל האחיות בעלות רישיו לעסוק המביא בחשבו את ס, הבריאות

אינו משנה , 5.8המעלה את שיעור האחיות לאל נפש ל, 60במקצוע עד גיל 
, יש לזכור, א כי .משמעותית את מקומה של ישראל בהשוואה בינלאומית

. רכב הגיל בי ישראל ומרבית מדינות אירופהאת ההבדלי בה, כאמור
מדינות ל בהשוואההיחס בי אחיות לרופאי נמו מאוד , נוס על כ

OECD ,בישראל1.6לעומת ,  אחיות לרופא3 בממוצע ותש מועסק .  
ולבוא לידי , על תפקוד המערכת להשפיע באופ שלילימצב זה עלול 

 הוא . בקרב הצוות הסיעודישביעות הרצו מהעבודהשחיקה ובאיב ביטוי
עלול לפגוע ו, "מנהלות מקרה"כלנצל את האחיות מקשה על האפשרות 

ראוי ש ,בכג בשני האחרונות גברה ההכרה . באיכות השירות הרפואי
רמה בלהגדיל את מספר המכשירי עצמ לעסוק בתפקידי סיעוד 

 של הפעולהסמכויות נטייה להרחיב את תו , מקצועית גבוהה
אשר פעלה , )2004(ועדת קור ח " בדו.נהוג כיולעומת המוסמכי ה

במסגרות ההכשרה  להרחיב באופ משמעותי אתהומל , ת"מטע הות
, עדה שהוקמה על ידי משרד הבריאותו ג הו).2004, ועדת קור(לאחיות 

 הגיעה רכי כוח אד העתידיי במערכת הבריאותולבחינת אומד צ
 עלר ומנת לשמכי על, קבעהועדה זו . )2007, נוועדת ב( למסקנה דומה

  בכ,מסגרות ההכשרה לאחיותאת שיעור האחיות הנוכחי צרי להגדיל 
  .2020עד שנת   אחיות נוספות בכל שנה850

  

  



 מערכת הבריאות

 

173

  *שוויו בבריאות ובשירותי הבריאות אי.'חלק ב

מדינת ישראל מתאפיינת בשני האחרונות בשיעורי צמיחה גבוהי אול 
ובעיקר לא אל , ות הצמיחה אינ מגיעי לכל שכבות האוכלוסייהפיר

 מערכת הבריאות מהווה בבואה לאי, במוב זה. השכבות החלשות
ואכ על א שבתחומי רבי מערכת , כלכלי בישראלהשוויו החברתי

קיימי פערי בי קבוצות שונות , הבריאות הגיעה להישגי רבי
  .  א הולכי ומעמיקישבמקרי מסוימי, באוכלוסייה

מצבי בריאות וחולי אינ מושפעי א ורק מפעילותה של מערכת 
 וצמצו הפערי בבריאות מחייב לפיכ שיתו פעולה בי, הבריאות

, תו מעורבות פעילה של משרדי הבריאות, משרדי בתו הממשלה
למערכת הבריאות יש , יחד ע זאת. ועוד, הרווחה, החינו, האוצר
  .ד מכריע במניעה ובהתמודדות ע מצבי אלהתפקי

הכולל בחינה מפורטת ויסודית של תופעות , בפרסו נפרד של המרכז
הצבענו על המוקדי העיקריי בה , השוויו בבריאות והתפתחותאי

, ועל רקע זה הצגנו תכנית פעולה קונקרטית, נחשפות תופעות אלה
, ראשית :מישורי פעולההתכנית כוללת כמה . לקידו צמצו הפערי

השוויו  שהתמודדות ע אי, שיוכרז, אנחנו מייחסי חשיבות לכ
ובמישור המעשי הצענו לפעול בתחו ; בבריאות הינה יעד לאומי

המונעי , ההשקעה בתשתיות בפריפריה ולהקטי חסמי הקיימי כיו
 של ארגוהמתייחס לרה, עוד הוצע כיוו פעולה. נגישות לשירותי בריאות

ולפעולה נרחבת של , שיטת ההשתתפות העצמית בשירותי הבריאות
בכל , התאמתו התרבותית של המידע במערכת הבריאות לצרכני השוני

וה במהל הטיפול , ה בתחו החינו לבריאות, רבדיה של המערכת
  . והקשר ע הצרכני בשלבי שוני

בי פריפריה השוויו במערכת הבריאות מתבטא בפער בתשתיות אי
. למרכז א ג בהבדלי באורח חיי מקד בריאות וביחס למניעה

גורמי אלה תורמי להיווצרות של פערי ה בתחלואה הכרונית וה 
  . כפי שנסקור להל בתמציתיות, בתוחלת חיי ובתמותה

                                                 
המבוססת על פרסו נפרד של , אנו מציגי בחלק זה של הפרק סקירה תמציתית   *

  .2007, חורב, אפשטייראה . המרכז בנושא
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  שוויו במדדי מרכזיי של בריאות האוכלוסייהאי. 1

   ותית ומניעהפערי בתחו התנהגות בריא. א

 , שנערכו בשנתיי האחרונות, ממוגרפיהבשיעורי ההיענות לבדיקות 
74בנות (נמצאו פערי ניכרי בי נשי לפי כמה מאפייני  שיעור ). 50

 48 לעומת 70, ההיענות של נשי יהודיות גבוה בהרבה משל נשי ערביות
יעורי כי ש, ובאפיו הנשי לפי הכנסה התגלה. בהתאמה, אחוז בלבד

ההיענות של נשי בקבוצות ההכנסה הנמוכות נמוכי לעומת הממוצע 
נתוני של .  אחוז61 לעומת 54, של נשי בקבוצות ההכנסה האחרות

 ממחישי את 2004שיעור הפונות לממוגרפיה לפי יישובי בשנת 
 אחוז בהרצליה ובראשו 70 אחוז בטירה לעומת 20: ההבדלי הללו

 , והמכו לחקר שירותי הבריאות ומדיניות בריאותתמשרד הבריאו(לציו 
2007  .(  

 בגיל מבוגר הינו גור סיכו לתחלואת לב פעילות גופניתחוסר 
מחקר שנער בישראל הצביע על קשר מובהק בי השכלה ורמת . ולסוכרת

שיעור , כ לדוגמא.  ומעלה60הכנסה לבי פעילות גופנית של בני 
 49 לעומת 11דירה בקרב חסרי השכלה היה העוסקי בפעילות גופנית ס

מקרב המשתכרי מתחת .  שנות לימוד13אחוז בקרב בעלי השכלה מעל 
 אחוז 55 אחוז עסקו בפעילות גופנית לעומת 21, ח לחודש" ש1,400ל

  ).2003, רסולי, שמש(ח לחודש " ש7,000בקרב המשתכרי מעל 
מתוקנ (אחוז  30 גברי יהודיי מגיע לכדי שיעור העישו בקרב

בקרב נשי הפער הפו ( אחוז בקרב גברי ערביי 41 בהשוואה ל) לגיל
המרכז הלאומי לבקרת , משרד הבריאות) (בהתאמה,  אחוזי8 ו21 –

 ממצאי סקר שנער .ישנ פעריהרגלי התזונה ב ג ).2006, מחלות
חות כי אנשי מתחת לקו העוני צרכו יותר לח ודגני ופ, בנושא זה גילו

. בהשוואה לאוכלוסייה שמעל קו העוני, דגי וכ פירות וירקות, עו, בשר
ואכ ג , הקשר בי ממצאי אלה להשמנת יתר ולסוכרת מתבקש מאליו

משרד ( נמצאה קשורה לרמת ההשכלה ולמוצא אתני השמנת יתר
  ).  2004, ס"הבריאות והלמ

קשור פערי בהתנהגות הבריאותית המונעת משתקפי ג בכל ה
שיעור ההיענות . 65היענות לחיסוני שפעת בקרב תושבי מעל גיל ל

 אחוז בקרב קבוצות 54 אחוז לעומת 44 בקרב האוכלוסיות החלשות הוא
 שירותי החיסו אינ מחייבי תשלו אלא הקצאת משאבי זמ .אחרות

כי ההבדלי בשיעור ההיענות לחיסוני , א כ, נראה. ונגישות טובה
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המשתק בעלויות , רי רק באמצעות החס הכלכליאינ מוסב
אלא ג באמצעות העלויות הסמויות וכ בהבדלי במודעות , הישירות

  .ובתפיסה התרבותית

  תחלואה כרונית. ב

על פי דיווח עצמי של ( באוכלוסייה חולי סוכרתהשיעור הכללי של 
רי מסתבר כי בתחו זה ישנ פע.  תושבי100 ל8.1עומד על ) החולי

, לפי השכלה, ראשית. גדולי מאוד באוכלוסייה על פי כמה מאפייני
 לכל 19.6 כי שיעור חולי הסוכרת בקרב חסרי השכלה מגיע ל, מסתבר

.  בקרב בעלי תעודת בגרות או בעלי השכלה אקדמית5.7 נפש לעומת 100
משרד הבריאות (פערי דומי התגלו ג במחלות כרוניות אחרות 

כ . נמצאו ג פערי המבוססי על נתוני קליניי. )2004, ס"והלמ
44 הייתה שכיחות הסוכרת בגיל 2005בשנת , לדוגמא  5 ברמה של 35

הזכאיות לפטור מאגרות של , אחוזי בקרב אוכלוסיות חלשות כלכלית
64ובגיל ; לעומת אחוז אחד בקרב אחרי, המוסד לביטוח לאומי 55 

המכו , משרד הבריאות(התאמה ב,  אחוז20  ו10נמצאו ערכי של 
עוד מסתבר ). 2007, הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות בריאות

שלא רק ששכיחות המחלה קשורה להשכלה ולהכנסה אלא , בתחו זה
, כ לדוגמא נמצא. ג ההצלחה בהתמודדות ע המחלה לאחר שהתגלתה

54 אחוז מחולי סוכרת בגיל 31 שאצל כ ת הנמני על קבוצ, 45
 אחוז בקרב 23לעומת  מאוזנתהסוכרת לא, אוכלוסייה חלשה כלכלית

  . חולי סוכרת מקבוצות הכנסה גבוהות יותר
 אסטמה כגו, פערי בי קבוצות הכנסה קיימי ג במחלות אחרות

בקרב אוכלוסיות חלשות  2.4שכיחותה גבוהה פי  אשר ,מתמשכת
חקר שירותי המכו הלאומי ל, משרד הבריאות(בהשוואה לאחרי 

  .)2007, הבריאות ומדיניות בריאות
הנובע באופ ,  הוא הדגמה נוספת לפערהמומי המולדישיעור 

של מומי מולדי  שכיחות, כ לדוגמא. גיאוגרפית משולב תרבותית
באזורי  נישואי של קרובי משפחה בקרב מוסלמי רקע על מאד גבוהה
שיעור . בדרו בדואיתהאוכלוסייה ה בקרב ובמיוחד, השוני האר

 6.0(במחוז הדרו  בקרב הערבי מולדי תינוקות עקב מומי תמותת
בהשוואה לערבי במחוזות האחרי של  2היה יותר מפי ) חי לאל לידות

  . האר
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. בריאות הנפשפערי בבריאות האוכלוסייה קיימי ג בתחו 
רות שני ידוע בספ כלכלי לבי בריאות הנפש הקשר בי מעמד חברתי

המצביעי ג , )2004, לוינסו ואחרי (לאחרונה פורסמו נתוני ורבות
 ובי ;חודשיתההכנסה רמת הקשר שבי חרדה ודיכאו לבי הישראל על ב

עלה ביחס הפו  מצאות דיכאו וחרדהיהסיכוי לה. השכלהרמת חרדה ל
  .או ההשכלה/לרמת ההכנסה ו

 התוצאה של לשיקו ית לאומ מהווה מעי מעבדהרפואת השיניי
ע , ידי משקי הבית  הממומנת באופ מוחלט כמעט על,מערכת בריאות

 ללא תקדי בא זה הוא מצב –מידה זעירה ביותר של מעורבות המדינה 
, מדינות בה קיי סל בריאות ממלכתי. מדינה אחרת בעול המערבי

 בריאות כוללות בו מרכיב משמעותי של שירותי בתחו, במימו ציבורי
ההוצאה על רפואת שיניי גבוהה מאוד ומשקי , בישראל. הפה והשיניי

תשומות המושקעות כיו ה.  אחוז ממנה95 הבית נושאי בלמעלה מ
במונחי הוצאה לאומית והיק כוח , בישראל ברפואת הפה והשיניי

נמוכה בהשוואה למדינות  אול התוצאה ,גבוהות יחסית ,האד
ממצאי של סקר קליני מתחו . )2007, מ, רבחו(מערביות אחרות 

 ,)Zusman et al, 2005 (12שבוצע על מדג ארצי של בני , בריאות הש
לפי (כלכלית של יישוב מגוריה מעידי על קשר בי הרמה החברתית

ס ומשרד "למ[ס "ידי הלמ הנער על, כלכלי של יישוביסיווג חברתי
, בסקר זה דווח. י הפגועות מעששתלבי מספר השיני]) 2006, הבריאות

המספר הממוצע , )4  ו3רמות (כי ביישובי שסווגו במקו נמו יחסית 
 אצל ילדי 1.6 עד 1לעומת ,  לילד3.8 עד 2.3של שיניי פגועות הוא 

). 9 עד 7רמות (כלכלית גבוהה יחסית  מיישובי שסווגו ברמה חברתית
 65חוסר שיניי בקרב בני פערי משמעותיי נמצאו ג בכל הקשור ל

, ברג(ומעלה בי קבוצות הכנסה ובי קשישי במגזר הערבי והיהודי 
  .)Adut et al, 2004; 2001, זוסמ, חורב

  תוחלת חיי ותמותה . ג

הנמוכה  התוחלת .לאזור המגוריבלטו ביחס  בתוחלת חיי הבדלי
). שבע ראשקלו ובא, הכוללת את אשדוד(שבע ביותר נמצאה בנפת באר
כי הפער בי היישוב ע תוחלת , ארציי נמצאמבדיקת הנתוני הכלל

 שני 8החיי הגבוהה ביותר ליישוב בו התוחלת הנמוכה ביותר הוא 
 ).  2006, ס ומשרד הבריאות"למ(
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תוחלת החיי של שתי הקבוצות , באשר לחלוקה בי יהודי וערבי
התקדמות אצל שונה  הקצבבאוכלוסייה נמצאת במגמת עלייה אול 

הפער בי תוחלת החיי בלידה של גברי . והפערי עדיי מתרחבי
 ולאחר עשור 1996 שני בשנת 1.5וגברי ערביי היה ) ואחרי(יהודיי 

במהל אותה תקופה גדל ).  בהתאמה75.0 ו78.8( שני 3.8הוא גדל ל
 82.7( שני 4.0 ל3.1לנשי ערביות מ) ואחרות(הפער בי נשי יהודיות 

,  אמנ ג הפער בי הנשי בשתי הקבוצות גדל–)  בהתאמה78.7לעומת 
  . א בשיעורי נמוכי יותר לעומת הפער בי הגברי

 קיי פער ניכר בי גברי יהודיי ואחרי תמותה ממחלות לבג ב
 208(לבי גברי ערביי ) במגמת ירידה,  פטירות למאה אל נפש246.8(

מחקר של מ). 2006, ס"הלמ) ( במגמת עלייה–מאה אל נפש פטירות ל
שיעורי התמותה , בכל קבוצת גיל, כי באופ עקבי,  עולהמנור ואחרי
פערי לפי השכלה גדלי ה  וכיירידה ברמת השכלהה ע גבוהי יותר

  .)Manor et al., 2004 (נשינמצאה בקרב זהה גמה מ. ע הזמ
 פטירות 5 ל האוכלוסייה עומד על כ בקרב כלתמותת תינוקות שיעור

אול בתחו זה קיימי פערי ה בי אזורי האר . לאל לידות חי
הממוצע של תמותת . השוני וה בי קבוצות הלאו באוכלוסייה

לעומת זאת הממוצע , 6.3 – פטירות לאל ובצפו 7.6תינוקות בדרו הוא 
כמה . 3.1 –אביב אזור תל ועוד נמו מזה ב3.3 –נמו יותר באזור המרכז 

, חדרה, שבע ובה באר, מעל הממוצע הארצי) לרעה(ערי באר בולטות 
  .אביב וירושלי ממוקמות מתחת לממוצע הארצי לעומת תל, עכו וצפת

בקרב נשי ע . שיעור תמותת תינוקות נמצא קשור ג להשכלת הא
2002 שנות לימוד נמצאה בשני 4פחות מ וקות גבוהה  תמותת תינ2000

, משרד הבריאות( שנות לימוד 16 לעומת נשי שהשכלת עלתה על 4.6פי 
1996 בשני 3.5היה פי (פער זה גדל במש השני ). א2005 משרד ) (1993

 הכללי בשיעור, היהודי והערבי, שני המגזרי בי הפער). 2001, הבריאות
עיה נובעת  הב.חי לאל לידות 4.7 עומד כיו על תינוקות תמותת של

בעיקר משיעור גבוה יחסית של נישואי של קרובי משפחה במגזר הערבי 
קשה  במקרי בה מתגלה מו, הריו להפסקת נמוכה ומהיענות

כי ג בקרב האוכלוסייה הערבית , יש להדגיש .במהל מעקב ההיריו
 שיעור תמותת –קיימי הבדלי ניכרי בשיעור תמותת התינוקות 

   בירושלי 5.4 לאל לידות חי לעומת 15.5 בדרו הוא ערבייתינוקות 
ההשוואה נוגעת לתינוקות שנולדו לאימהות ( בשאר המחוזות 6.6ו

  ).ב2005, משרד הבריאות) (מהמגזר הערבי
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  פערי בתשומות המושקעות במערכת הבריאות. 2

מחייבת  תשתית מינימונקבעה במערכת הבריאות  לא עד היו
 והדבר משפיע במיוחד על השירותי ביישובי נימקומות יישוב שול

הידועי , ביישובי הפריפריה וכ באזורי במרכז האר, קטני
שירותי  קשיי בנגישות לאוכלוסיות מסוימותבעבור ". חלשי"כ
 להל כמה . הבריאותות להעמקת פערי ג בתוצאמהווי זרזבריאות ה

במיוחד בשירותי , רתההממחישות את היק הבעיה ואת חומ, דוגמאות
 .החולי ובשיעור הרופאי לאוכלוסייה האשפוז ובתי

מער האשפוז בישראל מאופיי בפערי ניכרי בי הפריפריה למרכז 
 1.5 –לנפש נמו במיוחד בדרו האר  המיטות הכלליות שיעור: האר

 ואילו בתל,  לאל1.6 –ג בצפו האר השיעור נמו . מיטות לאל נפש
פערי ).  מיטות לאל נפש2.7( ובחיפה השיעורי גבוהי יותר אביב

, כ לדוגמא. דומי נמצאו בשיעור מיטות לנפש בתחומי ייעודיי
 2.3 – לטיפול נמר ילדיקיימת שונות רבה בי המחוזות בשיעור מיטות 

 0.7 בדרו ו0.9אביב לעומת  בתל2.0למאה אל נפש בירושלי ו
–  מיטות לאשפוז גריאטרי סיעודימי ג בשיעורפערי קיי. בצפו

 ומעלה לעומת כמעט כפול מזה 75 מיטות לאל בני 33.3השיעור בדרו 
 מיטות לאל נפש בגיל 71– בצפו השיעור הגבוה ביותר (65.7 –במרכז 

 מיטות לאל נפש 7.1 בדרו –המיטות לתשושי נפש  וכ בשיעור,)+75
  . רכז במ16.7 ומעלה לעומת 75בגיל 

כ . חולי קיימי פעריג בתשתיות בסיסיות אחרות של בתי
 3.2: השיעורי נמוכי יותר בפריפריה עמדות ניתוח לדוגמא בשיעור

,  עמדות לאל נפש בחיפה7.0 בצפו לעומת 3.5עמדות לאל נפש בדרו ו
נמו העמדות לרפואה דחופה שיעור .  בירושלי8.9 אביב ו  בתל7.8

 25.6, אביב בתל15.2 למאה אל נפש לעומת 6.4 – מאוד בדרו
 העמדותפער גדול ביותר נמצא בשיעור של .  בחיפה20.4בירושלי ו

 עמדות למאה אל נפש בירושלי ובמרכז 34  כ– לרפואה דחופה ילדי
 עמדות למאה אל 10.6 בדרו –  עמדות לידהשיעור . בדרו11לעומת 

44נשי בגיל    .  בחיפה17.2 בירושלי ו23.1 לעומת 14.2 ובצפו 15
   על 2005שעמד בשנת ,  בישראללאוכלוסייהביחס  רופאיהשיעור 

. כמוזכר, דומה היו לממוצע של המדינות המפותחות,  לאל נפש3.2כ
: בי האזוריגדולי מלמד על הבדלי באר פיזור הרופאי , אול

 4.7לעומת , )מו ביותרהשיעור הנ( לאל נפש 2.2השיעור בצפו הוא 
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הפער ). בה השיעור הגבוה ביותר של רופאי לנפש(אביב לאל נפש בתל
 2.3 –) לפי גיל(נשאר ג כאשר מבססי את ההשוואה על נפש מתוקננת 

  . אביב בתל3.9רופאי לאל נפש בצפו לעומת 

  חסמי הפוגעי בנגישות לשירותי בריאות. 3

קיימי ג חסמי כלכליי , תמעבר לסוגיית התשתיות החסרו
  . המונעי נגישות לשירותי בריאות הולמי, ותרבותיי

 תרבותייחסמי . א
 בקרב קבוצות שונות משפיעה של בריאות וחולישונה תפיסה תרבותית 

למצבי חולי ועל דר ההתמודדות , על ההבנה ועל ההתייחסות לבריאות
, סר בפרסומיאת החו, שפהיש להוסי לכ את בעיית ה. עמ

המתורגמי , המותאמי לרקע תרבותי של קבוצות שונות באוכלוסייה
שצמחו מתו אות קבוצות , וכ חוסר באנשי מקצוע, לשפות שונות
  . שביכולת לסייע בגישור על חסמי תרבותיי, באוכלוסייה

, מארצות שונות" גלי עלייה"מאז קו המדינה הגיעו לישראל 
ונות של היכרות מוקדמת ע שירותי בריאות שהתאפיינו במידות ש

המפגש של אוכלוסיות שעלו לאר ע אורח החיי בישראל . מתקדמי
 –הביא לתוצאות בריאותיות בעייתיות , וע שירותי הבריאות בישראל

, מצב הבריאותי של אוכלוסיות אלה הדרדר מאז עליית לישראל
אמנ במרבית  .במיוחד בכל הקשור להתפתחות מחלות כרוניות

אול , הסיבות הבריאותיות להתפתחות מגמה זו היו ברורות, המקרי
הדר לשינוי המצב הייתה פחות ברורה והיא היוותה מאז ומתמיד אתגר 

על רקע זה העלו חוקרי . רציני לחברה ככלל ולמערכת הבריאות בפרט
המרכז את הצור בהתאמה תרבותית של חומרי הסברה המופצי 

. ולשירותי תרגו במהל הגשת השירות הרפואי, ת שונותלאוכלוסיו
הכשרה מתאימה של אנשי מקצועות הבריאות בנושא ההתאמה 

תית ביד כלי לממשק יעיל יותר ע אוכלוסיות בעלות , התרבותית
  . מאפייני ייחודיי

  חסמי כלכליי. ב

 ,מס הבריאות, לכאורה. תשלומי מס בריאות למוסד לביטוח לאומי) 1
בהיותו מחושב ביחס , הוא פרוגרסיבי, שגובה המוסד לביטוח לאומי
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הנובע , מצטר לכ מרכיב רגרסיבי, אול. לגובה ההכנסה של המבוטח
שמעליו תשלו המס קבוע ואיננו מחושב , מקיומו של ר הכנסה עליו

. האוכלוסיות החזקות כלכלית מופלות לטובה, כלומר. כאחוז מההכנסה
לגבות מס בריאות מעקרות ,  א מוצע2008סדרי לשנת בטיוטת חוק הה

, בחוק ביטוח בריאות ממלכתי נקבע. שהיו פטורות עד כה מתשלו, בית
עומדת למבוטח , כי הזכות לקבלת שירותי הבריאות שנכללו בחוק

ולכ חוב בגי , במנותק מהחובה שהוטלה עליו לשל את מס הבריאות
ח לאומי לא ימנע ממבוטח לקבל תשלו מס בריאות למוסד לביטואי

ולמעשה אי כא חס כלכלי המונע נגישות , שירות רפואי הכלול בחוק
מצאנו לנכו להדגיש את העובדה ששיטת , ע זאת. לשירותי בריאות

 מיסוי זו יוצרת פער אשר פועל לטובת בעלי ההכנסות הגבוהות

  ). 2007, רניחובסקי'צ(
ת למרבית משקי הבית בישראל קיימ, בנוס לתשלומי מס הבריאות

בתשלומי אלה נכללי . הוצאה נוספות בגי תשלו דמי ביטוח בריאות
ביטוחי הבריאות של חברות הביטוח המסחריות וכ התכניות לשירותי 

 הגיע 2005בשנת . החולישל קופות) ביטוח משלי(בריאות נוספי 
אול , ה אחוז מהאוכלוסיי79שיעור בעלי הביטוח המשלי לכדי 
 אחוז בלבד ובמגזר הערבי רק 59בחמישו ההכנסה התחתו השיעור היה 

בבחינת מגמות לאור . )2007 , מצליח,גרינברג ברמלי,גרוס( אחוז 47
כי ההוצאה של משק הבית , השני בהוצאות המשפחה על בריאות נראה

היא עלתה . בגי דמי ביטוח בריאות המשולמת מידי חודש גדלה בהתמדה
בשנת , על תצרוכת) הממוצע( אחוז מכלל ההוצאות של משק הבית 0.4 מ

ההוצאה ) 2005(בשנה זו . 2005 אחוז מההוצאה בשנת 1.3לכדי , 1997
הנמנה על חמישו ההכנסה , הממוצעת על ביטוח בריאות של משק בית

 מזו של משק בית מחמישו ההכנסה 5.1הייתה גבוהה פי , העליו
  .התחתו

בתחו זה קיימי שלושה  .וטחי בגי שירותי בריאותתשלומי מב) 2
המעגל הראשו מתייחס לתשלומי : מעגלי של חסמי כלכליי

הכלולי בסל , החלי על שירותי מסוימי, השתתפות עצמית
כמו אגרת , שהוגדר בחוק ביטוח הבריאות הממלכתי, השירותי הבסיסי

, ו על תרופה בסלתשל, אגרת ביקור אצל רופא מקצועי, טיפת חלב
רפואי  שירות בתחו התפתחות הילד ואשפוז סיעודי, ביקור בחדר מיו

דוגמת פטור או הנחה בתשלו , שמנגנוני הגנה, יש לציי). סיעוד מורכב(
הוכללו בחוק רק משנת , הנית לאוכלוסיות חלשות, ההשתתפות העצמית
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 עצמית של המחייבי השתתפות,  ואינ מכסי את כלל השירותי1998
כי אוכלוסיות חלשות לא מודעות , בנוס נמצא). 2004, חורב( המבוטח

  ברמלי,גרוס(לכל ההנחות והפטורי מתשלומי השתתפות עצמית 
 אחוז מהנשאלי מקבוצת 19רק , לדוגמא, כ). 2005,  מצליח,גרינברג

ההכנסה התחתונה ידעו על קיומ של תקרות תשלו לבעלי הכנסה 
  ).  אחוזי בלבד5( הערבי א פחות מזה נמוכה ובקרב

הסל הכלול בחוק מוגבל בהיקפו עקב מגבלות המימו הציבורי ולכ 
באמצעות הביטוח , במקרי רבי המבוטח רוכש סל שירותי רחב יותר

בסל הביטוח המשלי , כא).  שירותי בריאות נוספי– "שב(המשלי 
הביטוחי  החודשיות של  הפרמיות–נוצר החס הכלכלי שבמעגל השני 

  .  וההשתתפויות העצמיות הנהוגות שהמשלימי
שלא , המעגל השלישי של חסמי כלכליי נמצא בשירותי רפואיי

 – "קיימי כיו בסל הבסיסי וג כמעט שאינ כלולי בתכניות השב
ושעלות הגבוהה נופלת ,  יחסיתחיוניישחלק  שירותימדובר ב

כ ג ). 2007, מ, חורב (שיניירפואת  לדוגמא, טופלבאופ בלעדי על המ
ברפואת . שאינ כלולות בסל השירותי, תרופות וטכנולוגיות מסוימות

קשיי בנגישות של הגור ל, המחיר נתפס כחס כלכלי, שיניי לדוגמא
 אחוז מהנשאלי 58כ. אוכלוסיות חלשות לטיפולי שיניי שוטפי

, הגעת לטיפול דנטליהסיבה העיקרית לאיש, בחמישו התחתו דיווחו
 אחוז בלבד בקרב 19לעומת (הייתה המחיר , ג כאשר היה צור בכ

  ). החמישוני האחרי
) בכל שלושת המעגלי(ההוצאה הממוצעת של משק הבית על בריאות 

 אחוזי מסל התצרוכת 5המהווי כ, ח" ש556 על 2005עמדה בשנת 
 אחוז מכלל 1.4על ריפוי שיניי היוותה ההוצאה . הכללי של המשפחה

). 1997ללא שינוי בהשוואה ל(ההוצאה לתצרוכת של משק הבית 
במגמת ( אחוז 1.3 ההוצאה בגי תשלו דמי ביטוח בריאות הגיעה ל

רופא מקצועי , אחות פרטי/ההוצאה על שירותי בריאות כגו רופא, )עלייה
,  רפואה משלימה, טיפת חלב והתפתחות הילד וכ מעבדות, בקופה

ללא שינוי ( אחוז מההוצאה 0.7אמבולנס וחדר מיו מהווי יחדיו כ
תרופות (והוצאות אחרות על שירותי בריאות ) בהשוואה לשני קודמות

כמו כ כלולי בסעי זה ג משקפיי , מהוות מרכיב מרכזי בסעי זה
כת  אחוז מכלל הוצאות משק הבית על תצרו1.7מהוות ) ועדשות מגע

  ).במגמת עלייה מתונה לאור השני(
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. קבוצות הכנסה נבדלות בהרגלי הצריכה של שירותי הבריאות
בהוצאה על שירותי בריאות וביטוחי בריאות נית לראות הבדלי גדולי 

כ לדוגמא כלל ההוצאה של משק בית על בריאות . בי קבוצות ההכנסה
 לעומת 980( התחתו  מהחמישו3.5בחמישו ההכנסה העליו גבוהה פי 

כי בחמישו העליו מרכיב , בבחינת מרכיבי ההוצאה נמצא). ח" ש285
 ביטוח בריאותההוצאה העיקרי בהוצאות המשפחה על בריאות הוא 

ואילו בתחתו ההוצאה )  אחוז מההוצאה של משק הבית על בריאות26.4(
  ).  אחוז35 (ריפוי שינייהעיקרית היא 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
שקי הבית מממני שיעור גבוה יחסית מההוצאה הלאומית על בריאות מ
התשלומי הנדרשי ממשקי הבית בגי שירותי בריאות ).  אחוז31כ(

בסקר החברתי . מהווי לעיתי חס כלכלי המונע רכישת שירות נחו
חמישית מהנשאלי ויתרו כי כ, של מרכז טאוב נמצא במדג ארצי מייצג

הממצא . על שירות רפואי נחו עקב המחיר, ה לסקרבמהל השנה שקדמ
 –והשיעורי גבוהי מכ בקרב הקבוצות החלשות , חמור כשלעצמו

ממצאי דומי .  מהנשאלי ויתרו על שירות רפואי נחושלישאצל כ
  ).2007 , מצליח,גרינברג ברמלי, גרוס(נמצאו ג במחקרי אחרי 

איור 7. הרכב ההוצאות של משקי הבית על בריאות 
לפי סוג הוצאה וחמישוני הכנסה, 2005

35
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  מקורות

, הוגנות אנכית, הוגנות אופקית). 2007(' מ, לדאנדב',  ע, שמואלי',ל, אחדות
המוסד לביטוח : ירושלי. שווי בהוצאה הפרטית על בריאות בישראלואי

  .לאומי

הצגת : שוויו בבריאות ובמערכת הבריאותאי). 2007(' ט, חורב', ל, אפשטיי
מרכז טאוב לחקר : ירושלי. הבעיה וקווי למדיניות להתמודדות עמה

  .חברתית בישראלהמדיניות ה

  .אוקטובר, 2006גיליו  ,זמ הרפואהראיו שהתפרס ב). 2007( 'ג, נוב

 מאפייני איכות והפנייה, שביעות רצו). 2001(' פ' זוסמ ש', חורב ט', ברג א
1151, ב"י, 140כר ,  הרפואה.שיניי בישראללשירותי רפואת   ).דצמבר (56

דעת הציבור על רמת השירות ). 2007( 'רמצליח ', גרינברג שברמלי', גרוס ר
 .במלאת עשור לחוק ביטוח בריאות ממלכתיותפקוד מערכת הבריאות 

07דמ, ברוקדייל מכו –וינט 'מאיירס ג 487. 
 2003בשנת דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות  ).2005 (

05מד, ברוקדייל מכו –וינט ' מאיירס ג.והשוואה לשני קודמות 455.  

ח "דו, הוועדה לבחינת אומד צרכי כוח אד העתידיי במערכת הבריאותח "דו
 .משרד הבריאות: ירושלי). 2007) (נובועדת  (רופאי ואחיות: ביניי

ועדת (ספר לרפואה נוס בישראל ח הוועדה לבחינת הצור בהקמת בית"דו
  .המועצה להשכלה הגבוהה: ירושלי). 2007() הלוי

 ) קורועדת (ח הוועדה לבדיקת היק ההכשרה האקדמית במקצוע הסיעוד"דו
  .המועצה להשכלה הגבוהה: ירושלי). 2004(

החולי  התקצוב והבעלות על בתי, הניהול,הוועדה לבחינת התפעולח "דו
  .אביב תל.)2004) (ועדת ליאו (הממשלתיי

: ירושלי). 2002) (יפזועדת (ח הוועדה לבדיקת הצרכי העתידי ברופאי "דו
  .המועצה להשכלה הגבוהה

 )ועדת אמוראי (עדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בהוהוח "דו
  .אביבתל. מדינת ישראל). 2002(

ח ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת "דו
  .ירושלי. )1990) (וועדת נתניה (הבריאות בישראל

  . שני שונות.יסטי לישראלשנתו סטט .ס"הלמ

  .7.08.2007  מיוהודעה לעיתונות). 2007( —

2005ההוצאה הלאומית לבריאות ). 2007( —   .ירושלי. 1962

  .קוב נתוני. 2005סקר הוצאות משקי הבית לשנת  —

חברתי של היישובי פרופיל בריאותי). 2006(ס ומשרד הבריאות "הלמ
2002בישראל     .מאי, ירושלי. 1270' מ מס" פ,1998
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היחסי בי שירותי הרפואה . )2006(' ש, יוסמור, 'י, בירנבאו, 'י ,וייס
 לחקר המדיניות החברתית מרכז טאוב: ירושלי .בקהילה ומערכת האשפוז

 .בישראל
: ירושלי. השתקפותה של מדיניות בריאות בראי החקיקה). 2004(' חורב ט

  .יולי. בישראל מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית

. אחריות המדינה לתושביה: בריאות הפה והשיניי). 2007(' מ י', חורב ט
  . מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: ירושלי

 סקר בריאות לאומי). 2004( 'ב נו ג', גרינשפו א', שמש ע', חקלאי צ', דו סלוינ
2004   .'ו, 143כר , הרפואה.  בריאות גופנית ונפשית– 2003

  .ירושלי. 2006כוח אד במקצועות הבריאות ). 2007(משרד הבריאות 

 .ירושלי .2006ח המנהל הסיעודי "דו). 2007( 
  .ירושלי. 2005בריאות בישראל ). א2005 (

 .ירושלי. 5ח תמותת תינוקות וילדי מתחת לגיל "דו). ב2005 (
  . ירושלי, 2001בריאות בישראל ). 2001 (

המכו הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות בריאות , ד הבריאותמשר
ח לציבור עבור "דו. תכנית מדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל). 2007(

2006השני    .אפריל, גוריו בנגבאוניברסיטת ב. 2004

ח שר הבריאות על "דו). 2006(המרכז הלאומי לבקרת מחלות , משרד הבריאות
2006העישו בישראל   .ירושלי. 301פרסו . 2005
2004סקר בריאות לאומי ). 2004(ס "משרד הבריאות והלמ 2003.  

2005 ,מימו מערכת הבריאות בישראל). 2007(' ד, רניחובסקי'צ 1995 – 
פרוגרסיביות ובקרה על הגידול בהוצאה הלאומית ,  עוני שלהיבטי

 ית בישראלמרכז טאוב לחקר המדיניות החברת: ירושלי. לבריאות
  ).הפרסו בהכנה לדפוס(

 60מתו נתוני סקר בני . בריאות הקשישי בקהילה). 2003(' רסולי א. 'שמש ע
1997, ומעלה משרד : ירושלי. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 98
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