
  בריאותמערכת ה

מצביעים , מדדי תמותת תינוקות ותוחלת חיים בישראלכ, מדדים רבים
, גורמים רבים אמנם . למדי של מערכת הבריאותמרשימיםעל הישגים 

גורמים , על מדדים אלהמשפיעים , זולת שירותי הריפוי והמניעה
למערכת הבריאות יש תפקיד אולם , חייםההשכלה ואורח ה, תרבותיים
והיא תורמת מצידה , מניעה ובהתמודדות עם מצבי תחלואהמרכזי ב

   .אלהלהישגים 
כוח האדם  איכותובישראל  אופייה הציבורי של מערכת הבריאות

ברמה  םשירותימאפשרים לכאורה קיומם של  מקצועות הבריאותב
במהלך כי , אולם מתברר .הנגישים לכלל האוכלוסייה, מקצועית גבוהה

בכל הקשור למצב , ן קבוצות אוכלוסייההשנים התרחבו הפערים בי
צמצום עקבי מגמה זו מתרחשת על רקע .  לשירותיםןהבריאות ולנגישות

 אשר ,על ההישגים והיא מעיבה של השתתפות המדינה במימון המערכת
השקעה בתשתיות של הלצד התפתחות זו חלה שחיקה  .בעברהושגו 
 ,וח אדם במערכת המתריעות על המחסור העתידי בכ,תחזיותו, חיוניות
תחזוק לצורך , מספיק למערכת הבריאות העדר מימון על ותמצביע

   . בעתידהאוכלוסייה רכיו לצןהקיימות והתאמתהציבוריות התשתיות 
.  מערכת הבריאותהתפתחותממדים שונים של השנה הפרק סוקר 

על שירותי הלאומית הוצאה תפתחות ההאת  סוקר הראשון הסעיף
 למדינות השוואה תוך, ים בהרכב המימון שלה ואת השינויהבריאות

OECD .הוצאה על בריאות מסך עוסק בסוגיית המימון של  ממד נוסף
את הבעייתיות של   ומבליטהוצאות משקי הביתכל - התצרוכת ומסך

, החולים- קופות מעמיד במרכז אתהשני הסעיף  .עליית המימון הפרטי
,  העומדים לרשותןמקורות המימוןמן ההיבט של  ,ספקיות השירותים

ליחסי תייחס מ השלישיסעיף ה. שלהןהמבוטחים בהתייחס להרכב ו
מחויבות לספק מכוח הקופות אותו  ,הגומלין בין סל השירותים הבסיסי

 – "ן" השבתכניות" שהתפתחו במסגרת , לבין סלי השירותים,חוקה
אותן מציעות  – )הביטוח המשלים(שירותי בריאות נוספים  לתכניותה

הכללתן של תרופות מצילות חיים  שאלת.  למבוטחיהןהחולים-תקופו
 הסעיף האחרון. לסוגיה זוכהדגמה   מוצגתקופותהן של "בתכניות השב
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כמה מן הממדים המקובלים בתחום בריאות  ציגמ, 4סעיף , של הפרק
 ובתחוםהישגים בתחום תוחלת החיים בישראל ומתמקד ב, האוכלוסייה

  .תמותת תינוקות

  בריאות ומימונה לע הלאומית ההוצאה. 1

 2007בשנת  אחוזים 3.3-עלתה ב בריאות לע תיהלאומ ההוצאה
 אחוזים מהתוצר 7.9 המהווים, ח" מיליארדי ש53.5-והסתכמה ב

בהשוואה . 2006שנת לחלקה ממנו בדומה ב, )ג"תמ(המקומי הגולמי 
אחוזים  8.2 מרמה של, ירידה מתונהלראות ניתן אמנם , ראשית העשורל
תקופה לאורך  , לאחורהסתכלותאך  , לרמה הנוכחית2001בשנת ג "תממ

 8.2- ל7.7 שבין בטווח נע כי השיעור ,מלמדת, 1995מאז , ארוכה יותר
אליהן , OECDברוב מדינות , לעומת זאת .)א2008, ס"הלמ(אחוזים 
 7.7בשיעור של ( 1995 , בנקודת המוצא, בממוצע,השתוותהישראל 

עלייה הדרגתית בחלקה של ההוצאה מאז  חלה ,)ג"אחוזים מתמ
 עלה שיעור ,2006-1995 , העשורבמהלך .ג"מבריאות מת לעהלאומית 

 הן במונחים של ערך החציון – OECD- מדינות ה22- ההוצאה המחושב ל
ההשוואה  גם ).א2008 ,ס"למה (2006- אחוזים ב8.9 לכדי –והן בממוצע 

, כךמצביעה על  ,1לרה של הדוייבמונחי כוח הקנ ,של ההוצאה לנפש
ההוצאה . OECDבישראל לעומת מרבית מדינות  רמה נמוכה יחסיתשה

, היא דומה להוצאה בפורטוגל,  דולר2,000- מ 2006בשנת  בישראל נמוכה
   . יהכורתפולין ו, סלובקיה, כיה'וגבוהה לעומת צ, למשל

 קיימת,  מהתוצר בשיעור ההוצאה על בריאות כאחוז,במקביל לירידה
 לעמכלל ההוצאה הלאומית הציבורי  בחלקו היחסי של המימוןדה גם ירי
מכלל ההוצאה אחוז  70- מלמעלה מ המימון הציבורי ירד. בריאות

מן , 2007-ב אחוז 65-פחות מכדי להתשעים ות שנהלך מהלאומית ב
ציבורית ההוצאה ה, לשם השוואה . בהשוואה למדינות מפותחותהנמוכים
, ההוצאה הלאומית על בריאותמ אחוז 87 היא בשיעור של בבריטניה
 – ב"ארה  של הרצףבקצה השניו , אחוז78 –באירלנד ,  אחוז82 –בשבדיה 

 הירידה הריאלית ניכרת גם בהוצאה .)OECD, 2007(  אחוז46
מרמה של , בריאות בממוצע לנפש במהלך העשור המדובר לע הממשלתית

                                                 
  (Purchasing Power Parity)במונחי כוח הקנייה של הדולר ההוצאה לנפש מוצגת   1

 .הבדלים בכוח הקנייה של הדולר במדינות השונותומביאה בחשבון 
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 ועד 2005- ח ב" ש2,516, 1999ח בשנת " ש2,755לכדי , 1996-ח ב" ש2,918
  ).2006במונחי מחירים קבועים לשנת  (2007ח בלבד בשנת " ש2,333

   הרכב המימון וסוגיית הפרוגרסיביות. א

על קבוצת הכנסה יחסית פרוגרסיביות במימון גורסת נטל הוצאה גבוה 
את דרגות הפרוגרסיביות ניתן לחלק . גבוהה עבור אותם צורכי רפואה

המימון הציבורי  – לשתי קבוצות עיקריות במימון שירותי הבריאות
 נחלקת לשתי קבוצות מהןכל אחת ש, והמימון הפרטי של משקי הבית

 המועבר למערכת הבריאות , בין מימון נחלקהמימון הציבורי. משנה
,  אחריםמסיםמתבסס על תשלומי מס ההכנסה ו ומתוך תקציב המדינה
המימון הפרטי . מי אותו גובה המוסד לביטוח לאו,לבין מס הבריאות

,  מצד המדינההסדרה בהם קיים סוג של ,נחלק בין תשלומי מבוטחים
 לבין ,או בריאותית/תוך התחשבות באוכלוסיות חלשות כלכלית ו

  . )2007 ,רניחובסקי'צ ( לגביהם לא חלה הסדרה כזו,תשלומים פרטיים
 תשלומי כוללת אתשל המימון הפרטי הקבוצה הראשונה תת 

 בגין שירותי בריאות ותרופות בסל הבסיסי ,מיתעצההשתתפות ה
 וכן ,)לגביהם הגדיר החוק שורה של כללים להגנה על אוכלוסיות חלשות(

 שם קיימת מידה מסוימת של ,ן" השבתכניותתשלומים חודשיים ל
משק הבית  תשלומיכלולים בקבוצה השנייה . 2סבסוד צולב בין קבוצות
מדינה וכן תשלומי פרמיות ללא מעורבות ה, ישירות לנותן שירות

 בהן ,ידי חברות מסחריות-  המשווקות על,לפוליסות ביטוח בריאות
ללא סבסוד צולב ,  של המשלםבריאותומצב להפרמיה מותאמת לסיכון ו

  .או מנגנוני הגנה על אוכלוסיות חלשות

ובראשם מס ,  הכללייםהמיסוימקורות . מקורות מימון ציבוריים) 1
מס ). "2005 ,קרשאי-ביבי(יים ביותר בישראל הפרוגרסיבהם , הכנסה

ייעודי למערכת ה, הוא כיום מקור המימון הציבורי היחיד" הבריאות
פרוגרסיבי פחות ממס הכנסה ונוטה להיות יחסי בשל הוא  .3הבריאות

 עלייה יחסית בחלקו של  חלה,2006-1995 ,התקופהבמהלך  .תקרת המס
 40-בראשית התקופה לכ אחוז 31-מ, מס הבריאות מכלל המימון הציבורי

השלמות " המגיע כ, ירידה בשיעור המימוןחלהבמקביל . אחוז בסופה

                                                 
 לדוגמא איסור ,בתכניות אלה גם כללים להגנה על קבוצות חלשות בהיבטים אחרים    2

 . חיתום
 .1997בוטל במסגרת חוק ההסדרים ויה מקור ייעודי  ה"המס המקביל"    3
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 הירידה היחסית במימון באמצעות המסים הכלליים ".מתקציב המדינה
המימון הציבורי של מבטאת ירידה בפרוגרסיביות " מס הבריאות"לעומת 

   ).2007 ,רניחובסקי'צ( של מערכת הבריאות

במקביל לירידה בשיעור המימון הציבורי .  והרכבןמשקי הביתהוצאות ) 2
 אחוז מכלל 25- מכ, היה גידול בשיעור המימון הפרטי במערכת הבריאות

 ,ס"למה (2007- אחוז ב36 עד 1995ההוצאה הלאומית על בריאות בשנת 
 לרבות השתתפויות, התשלומים הישירים מהכיס של משקי הבית). ב2008

, המחייבים השתתפות עצמית, בסל הבסיסיולים  הכלבשירותי בריאות
 ביטוחי"לעומתם ההוצאה על . קשורים להיקף צריכת שירותי הבריאות

,  ובפוליסות של חברות ביטוח מסחריות4ן"בתכניות השב, "בריאות
  .ללא קשר לצריכת השירותים, משולמת מידי חודש

ת תשלומים תחה , שהוזכרו לעיל,מבין שני סוגי ההוצאה הפרטית
 פחות משני ים פרוגרסיבי")ציבורי- מימון חצי "לעתיםנים והמכ(הסדרה 

 התחשבות בהםשלא תמיד קיימת היות , מקורות המימון הציבוריים
לא בכל (ההתחשבות חלקית  לעיתים .בהכנסתו של המשלםמלאה 

מקרי  רק על תלובמקרים אחרים היא מוח) השירותים חייבי התשלום
מימון זה פרוגרסיבי . אים להבטחת הכנסה הזכבמקרה של כמו, קיצון
והוא  של סבסוד מרכיב אשר אין בו ,תשלום ישיר מהכיס בימוןמהמיותר 

מותנה באופן בלעדי ברצון וביכולת לשלם את מלוא העלות של השירות 
   .הרפואי

    הוצאות משקי הביתמכחלק בריאות  ההוצאה על .ב

) ח לחודש" ש619 (בית על בריאותה יההוצאה הממוצעת של משק
הגדילה את ו, 2007-1997, במהלך העשור האחרוןהכפילה את רמתה 

 לכדישיעורה הגיע .  אחוז40- בכ הביתיחלקה מסל התצרוכת של משק
 3.8-לעומת כ 2007בשנת הכוללת לתצרוכת מההוצאה  אחוזים 5.3

ההוצאה , 2007-2006,  לבדהשנה האחרונהב. 1997-בממנה אחוזים 
 4-בכ, בממוצע,  גדלהעל תצרוכתשל משקי הבית ת הממוצעהחודשית 
מיוחס מהגידול כחצי אחוז כאשר  ,11,584-ח ל" ש11,133- מ, אחוזים
לעומת .  אחוזים מוגדרים שינוי ריאלי בהוצאה3.5-מחירים והלשינוי 

                                                 
 נכלול אותן בפרק זה לצורך הדיון אולם   נחשבות כתכניות ביטוחאינןן "תכניות שב   4

 ."חוליםה- משלים של קופתהביטוח ה" של בקטגוריה
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 מיוחס ים אחוז1.6כאשר ,  אחוזים8.6-עלתה ב בריאות לעההוצאה , זאת
  .שינוי ריאלי בהוצאההם  אחוזים 7-מחירים וכהלשינוי 

 ניכר  הביתיבתקציב משקעל בריאות בהוצאה הפרטית הגידול הכללי 
עלייה ב,  ראשית,מוסברהוא .  חמישוני ההכנסהבעשור האחרון אצל כל

,  על צריכהותמשתקפת בעלייה בסך ההוצאה, ברמת החיים הכללית
ההוצאה הפרטית על בריאות רגישה יותר לשינויים  משום שבעיקר

מעבר לשירותים , מודעות לצורך בשירותים נוספיםגם ה .הכנסהב
לגידול משמעותי בהוצאות על ביטוחים תרמה , המובטחים בסל הבסיסי

 חוסר ,הנראהל ככ ,הדבר משקף. בקופותוביטוחים פרטיים משלימים 
 המובטח לו במערכת הבריאות ,אמון של הציבור בסל השירותים הבסיסי

  .הציבורית
  

  .ב2008 ,ס"למה :קורמ

איור 1. הוצאות משקי הבית על בריאות כאחוז מההוצאה 
לתצרוכת, לפי סוג ההוצאה: 1997 לעומת 2007, אחוזים
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מציג את  1איור  ,בעניין הרכב ההוצאות של משקי הבית על בריאות
ההשוואה במשקל היחסי של כל אחד ממרכיבי ההוצאה על בריאות בין 

 כי חל גידול משמעותי בחלק ההוצאה ,ניתן לראות. 2007- ו1997השנים 
וכן בחלק  מסחרייםבביטוחים הן והן "הן שב(על ביטוחי בריאות 

החלק היחסי המוקדש להוצאות על ריפוי . ) המיוחס לתרופותההוצאה
על קשיחות הביקוש לשירותים מעיד הוא וייתכן ש, שיניים נשאר קבוע

קיימת דומה מגמה . לגביהם לא קיימת חלופה במימון ציבורי, אלה
 המרכיב המשמעותי ביותר כולל בתוכו', אחר'בהוצאה על מה שהוגדר כ
 ,צמר גפן, כגון תחבושות, ציוד מתכלה וכן (משקפיים ועדשות מגע

   . קיטוןחלבחלק המיועד להוצאה על תרופות  .)וכדומה
, סעיפי ההוצאה השונים חלו שינויים בקצב הגידול של  השניםבמהלך

. שתרומתם לגידול ההוצאה הכוללת של משקי הבית על בריאות נבדלת
 שליחסי במרכיבי ההוצאה השונים הביאו להבדלים במשקל ההשינויים 

אלא גם , לא רק כאחוז בסל התצרוכת הכללישירותי בריאות שונים 
חלקם של ביטוחי כך עלה .  הבית על בריאותיהוצאה של משקכאחוז מה
ההוצאה על חלקה של . 2006-ב אחוז 26כמעט  לכדי 14- כהבריאות מ
על ואף ההוצאה  ,2006 עד 1998בין   אחוז28-ל 35- מ ירד ריפוי שיניים

, לגבי התרופות.  אחוזים7.4- ל9-מכ,  במעט ירדהועדשות מגעמשקפיים 
לכדי  13-מ,  היחסי של תרופות שנרכשו מחוץ לקופהןירידה במשקלחלה 

של היחסי עלה חלקן אך , מהוצאות משקי הבית על בריאות אחוזים 10
  .אחוזים 10לכמעט  6-מ ,תרופות שנרכשו בקופהה

מומחשת  הבריאות ירותיעליית המימון הפרטי של ש הבעייתיות של
 – של ההוצאה הפרטית על בריאות בין חמישוני הכנסהה השוואב

, ס"למה (חמישון התחתוןמה 3 פי "בריאות" על החמישון העליון מוציא
 בכל הקשור להוצאה על ,גדול במיוחדבין החמישונים פער ה .)ב2008

חתון על  בהשוואה לחמישון ת4.6חמישון עליון מוציא פי (ביטוחי בריאות 
הבדל בין ההוצאה על ביטוח בריאות מסחרי לבין קיים אולם , )סעיף זה

הביטוח (ן "בכל הקשור להוצאה על השב. ן"ההוצאה על תכניות השב
 מהתחתון ואילו בכל 2.5 החמישון העליון מוציא פי ,)המשלים של הקופה

פער גדול  .22.8הקשור להוצאה על ביטוח משלים מסחרי הוא מוציא פי 
פי (בשירותי הרפואה האלטרנטיבית , )16.6פי (ם גם בביטוחי שיניים ייק

  ). 5.8פי (עדשות מגע בובמשקפיים ו) 8.4
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 שינויים בהרגלי הצריכה חלו ,2006-1998, מסתבר שבמהלך השנים
 בעוד הגידול בהוצאה של משקי הבית על בריאות במחירים: של הציבור

אצל הגידול , )ח" ש570-  ל339-מ( אחוז 68-שוטפים הסתכם בממוצע ב
בחינה לפי סעיפי הוצאה  . אחוז88, חמישון התחתון גבוה בשיעורוה

 של הביטוח המשליםכי אצל החמישון התחתון ההוצאה על , מגלה
 פי – ואצל החמישון העליון 1998- בהשוואה ל4.7 גדלה פי )ן"שב(הקופה 

שון העליון חמיאצל ה – מסחריהבריאות הביטוח לגבי המצב הפוך . 2.6
עוד חלה עלייה רבה בהוצאות . 2.7 פי תחתוןאצל הו 4.5גידול פי חל 

פי ( תשלומים לרופא פרטי  ועל)2פי (טיפולי שיניים החמישון התחתון על 
מרכיבים אלה  עלירידה בהוצאה חלה חמישון העליון אצל הכאשר , )1.7

אה על  ירידה בהוצחלהחמישון התחתון אצל ה, מצד שני. באותה תקופה
   .1.6עלייה פי ואצל החמישון העליון  חולים- קופתשנרכשו מחוץ ל תרופות

חלקו ש מרכיב  היא כאחוז מההוצאה על בריאותן"ההוצאה על שב
 15- ל6- מ, 2006- ל1998 בהוצאות החמישון התחתון בין עלה באופן בולט

עלה , שנרכשו בקופה, גם חלקן של התרופות. מההוצאה על בריאותאחוז 
  .  אחוז14-ל 11.6-מ,  בקרב החמישון התחתוןופה זובתק

ההוצאה עליהן  –שנרכשו מחוץ לקופה , לגבי חלקן של התרופות
אך ישנם הבדלים בין   בממוצע מההוצאה על תרופות בקופהכפולה

חמישון אצל ה 1.6פי , היה ניכרההבדל  1998-בשבעוד : החמישונים
 בין היחס הכלליצטמצם ה 2006-ב הרי, עליוןאצל ה 2.9 פיהתחתון ו
ההוצאה בגין רכישת  –גם המגמה התהפכה .  בלבד1.08- להחמישונים

 מההוצאה 1.5תה גבוהה פי ייהאצל החמישון התחתון  בקופהתרופות 
חמישון העליון ההוצאה מחוץ אצל הבעוד ש, בגין רכישה מחוץ לקופה

רכשו  מההוצאה בגין תרופות שנ2פי יותר מ(לקופה נותרה גבוהה יותר 
 חל גידול  שבמהלך התקופה האמורה,ניתן להצביע על כך, ככלל ).בקופה

לי בכל אחד למעבר לגידול הכ(חמישון התחתון יחסי בהוצאות ה
בטיפולי הן ,  בביטוח המשלים של הקופההן, )מסעיפים אלה בנפרד

 . ובתשלומים לרופא פרטיבתרופות שנרכשו במסגרת הקופה, שיניים
  .תרופות שנרכשו מחוץ לקופהבחלה  סיתח יירידה
חלקו ובמערכת הבריאות בחלקו של המימון הפרטי העלייה ב, סיכוםל

לירידה  תרמו יחדיו של מס הבריאות במימון הציבוריהיחסי 
 להבחין בשיפור מסוים ניתן כאורה ל.בפרוגרסיביות של מימון המערכת

ים החלק היחסי של תשלומהגדלת עקב , בפרוגרסיביות המימון הפרטי
על של משקי הבית  מתוך כלל התשלומים ,המבוצעים תחת הסדרה
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לא חל  פרוגרסיביות המימוןירידה במגמה הכללית של באולם , בריאות
הפחתת הנגישות ל, ככל הנראה, אלה הביאושינויים  .שינוי מהותי

, חלקה של הממשלה במימון בשמירת שניתן היה למנעה, לשירותי רפואה
       .מערב אירופהמדינות כמקובל ב,  מתוכו אחוז75-כבשיעור של 

  מבוטחים ה והרכבהקצאת המשאבים  – החולים-קופות. 2

 כי בשנת ,בריאות לפי מגזר מבצע מראה לעהלאומית התפלגות ההוצאה 
דומה , החולים- קופותידי -שסופקו על, ההוצאה בגין שירותים 2006

מכלל ההוצאה  וז אח34ומהווה , ח"ש מיליארד 16.7, לשנתיים הקודמות
 לצורך קופותה לרשות ועמד ח" רבע מיליארד ש.שירותי הבריאותעל 
מדובר . בריאותהבהתאם לחוק ביטוח , בריאותהספקת סל שירותי ה
 , )א2007 ,קידר, נון בן (2006 בהשוואה לשנת ים אחוז3.7 של לייהעב
 עדכון, מדד יוקר הבריאותב י השינוייםלפ עדכון עלות הסלאת מבטאת ה

  .  תרופות וטכנולוגיות חדשות עבורותוספת גידול האוכלוסייהבגין 
 22.3( ממנו  אחוז90-שכך , החולים-קופותבין התקציב מתחלק 

 המתחשבת בהרכב ,שימוש בנוסחת הקפיטציהמבוסס על  )ח"מיליארד ש
 וחולק )ח" מיליארד ש1.3 (ים אחוז5עוד .  קופהשל המבוטחים בכלגיל ה

קשות המחלות החולים באחת מחמש ה, קופה הבהתאם למספר חברי
 ההקצאה). המופיליה ואיידס, טלסמיה, גושה, דיאליזה (שהוגדרו בחוק

יקר בהן הטיפול מהעובדה ש ת בגין החולים במחלות הקשות נובעתהנפרד
 , איננה קשורה לגיל המבוטחזו ומכך שתחלואה, וממושךיחסית 

החולים - קופות תקציב מים נוספים אחוז5 .כמשתקף בנוסחת ההקצאה
 החברים בגין מהשתתפויות עצמיות של שלהןהכנסות  ליםיוחסמ

עצמית של ההשתתפות ה המחויבים בתשלום ,שירותים רפואיים
 בנוסף להקצאה הרגילה . מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי,המבוטח
שהותוו לכל יעדי ההוצאות  בהתאם להישגים שלהן מול קופותתוגמלו ה

    .משרד האוצרידי -עלקופה 

    החולים-קופותהתקציב והקצאתו למנגנון עדכון . א

 המכסה את עלות סל שירותי הבריאות ,עם החלתו של החוק נקבע תקציב
 שנה בהתאם למדד מידי כי סכום זה יתעדכן ,החולים ונקבע- של קופות

הרכבו של מדד יוקר . אוכלוסייההיוקר הבריאות ובהתאם לגידול 
  . ספת החמישית לחוקבתון עוגהבריאות 
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מדד : מדד זה את מדדי המשנה הבאיםכלל ) 2004עד (בתחילת הדרך 
המדד הסיטונאי של , ) אחוז ממדד יוקר הבריאות23(המחירים לצרכן 

מדד השכר ) ים אחוז2(מדד תשומות הבנייה , ) אחוז17(מחירי תרופות 
).  אחוז36(ומדד השכר במגזר הבריאות )  אחוז22(במגזר הציבורי 

 כוללת את המדד כך שאיננה, שונתה הנוסחה) 2005מינואר (בהמשך 
 במקום זאת עלה המשקל היחסי של מדד .הסיטונאי של מחירי התרופות

משקלם היחסי של שאר המדדים נותר  ו אחוז40- המחירים לצרכן ל
 משקף את ההתייקרויות איננומדד זה כי , החולים טוענות-קופות. בעינו

נבנה ה, ' הבריאותתשומות'מדד מפגר אחרי ובריאות הריאליות בשוק ה
- עליית מחירי התשומות להספקת סל השירותים בקופותלמודד כ
יחסי במדד ה ומשקלש(מורכב ממחיר יום אשפוז זה  מדד. חוליםה

ומדד )  אחוז30(מדד השכר במגזר הבריאות , ) אחוז50 תשומות הבריאות
  .) אחוז20(המחירים לצרכן 

  

   .א2007, קידר ,ןבן נו   :מקור

איור 2. מדד יוקר הבריאות ומדד תשומות הבריאות
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בעוד שמדד ,  אחוז51- מדד יוקר הבריאות בעלה  2007-1995בין השנים 
דכון על עבנוסף ל ). לעיל2איור ראה ( אחוז 66-תשומות הבריאות עלה ב
אמור התקציב לקופות להתעדכן בהתאם לגידול  ,פי מדד יוקר הבריאות

 חלק  רקוןמביא בחשב עדכוןגם כאן ה, אולם. אוכלוסייה והזדקנותהה
חלה  ובהתאם לכך מזדקנתהאוכלוסייה ש היות. אוכלוסייההמגידול 

השחיקה התקציבית  ,)הקופותשל הוצאות בו(הרפואיים עלייה בצרכים 
המביא , בנפשות מתוקננות(הגידול הדמוגרפי , כך לדוגמא. גדלה עוד יותר
 כאשר, 2007-1995בין   אחוז38- הסתכם ב)  הגילהרכבבחשבון את 

 בגין שינויים דמוגרפיים ,ן המצטבר של עלות סל שירותי הבריאותהעדכו
  . )א2007 ,קידר, נון בן (בלבד אחוז 23-הסתכם באלה 

העומד לרשות מערכת הבריאות ככלל , מעבר לשאלת התקציב הכללי
קיימת גם שאלה לגבי אופן חלוקת התקציב בין , החולים בפרט- וקופות
מביאה בחשבון רק את גיל נוסחת הקפיטציה הנוכחית  .הקופות

אולם על פי הניסיון , )כמנבא מקורב של ההוצאה בגינם(המבוטחים 
לכן יש הדוגלים . הגיל מנבא רק חלק קטן מההוצאה, המצטבר בעולם

כלכלי של המבוטחים או מצב -כגון מצב חברתי, בהוספת משתנים
שלא תנבא באופן הולם את ההוצאה , שיטת הקצאה). כרונית(תחלואה 

הביא לעלולה , )חולים- קופת(גין אוכלוסייה עתירת הוצאה למבטח ב
היינו ניסיון של הקופה ', ברירת מבוטחים'לניסיונות של מבטחים לבצע 

 –למשוך מבוטחים צעירים ובריאים ולדחות מבוטחים עתירי הוצאה 
פעילות כזו נוגדת את העיקרון הבסיסי עליו מושתת חוק ביטוח בריאות 

 ן נכון של רכיביומינתבססות על נוסחת קפיטציה נכונה וממלכתי ולכן ה
 החולים עשויים להוות-יים לקופות ורטרוספקטיבייםפרוספקטיבתשלום 

 , מסיקה, גלזר( הבריאות מערכתבמפתח להגברת היעילות והשוויוניות 
 אותיה קשוריםהן גובה ההקצאה לקופה והן גובה הוצ, כפי שציינו). 2007

חובת קבלת כל , נוסחת קפיטציה נכונה.  הקופה המבוטחים שלהרכבל
והבטחת חופש מעבר של מבוטחים בין הקופות , פונה כמבוטח של הקופה

היו אמורים לשמש ככלי מדיניות בעזרתם קיווה המחוקק להביא למצב 
ובהמשך אולי , בו לקופות לא יהיה התמריץ ולא היכולת לברור מבוטחים

להלן . קופות השונות יהיה דומה המבוטחים בהרכבש, אף להביא לכך
החולים ונתאר את -  המבוטחים בין קופותהרכבנציג את ההבדלים ב

  .בהקשר זההמגמות 
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  החולים -בקופותמבוטחים ההרכב . ב

. ניתן להצביע על שינוי עקבי בחלקן היחסי של הקופות מכלל המבוטחים
תי חודשים ספורים לאחר כניסת חוק ביטוח בריאות ממלכ, 1995במאי 
: התפלגו כלל המבוטחים באוכלוסיית ישראל בין הקופות כלהלן, לתוקף

 9, חולים מכבי-  אחוז לקופת20, חולים כללית- אחוז השתייכו לקופת62
במהלך השנים שחלפו מאז .  אחוזים במאוחדת9- אחוזים היו בלאומית ו

כך שכעבור , כלליתהחולים - של קופת הקופות הקטנות נגסו בחלקה
 24אחוז בלבד לעומת  53- לשיעור המבוטחים בכללית  ירד תריסר שנים
סך המבוטחים .  בלאומיתים אחוז9.5-  אחוז במאוחדת ו13, אחוז במכבי

   .)2008, בנדלק ( מיליון7.25- הסתכם ב2007-ב
מביא בחשבון את , כאמור לעיל, החולים-הגודל היחסי של קופות

 הגיל של מבוטחי ללא קשר להרכב, מספר הנפשות המבוטחות בכל קופה
החולים נעשית לפי גודלה -ההקצאה לקופות, כפי שציינו, אולם. הקופה

נוסחת (היינו על בסיס תחשיב , היחסי של הקופה בנפשות מתוקננות
לאוכלוסיות מבוגרות ) 1מעל (הנותן משקל גבוה יחסית , )קפיטציהה

, מטבע הדברים. לצעירים) 1- מתחת ל(ומשקל נמוך יחסית , ולתינוקות
יותר משאבים , בה קיים שיעור גבוה יחסית של קשישים, יוקצו לקופה

  . מאשר לפי חלקה היחסי בחישוב הרגיל
 1997בשנת : נוסחת הקפיטציה עברה במהלך השנים מספר שינויים

בוצע בה שינוי עקב החזרת שירותי המיילדות למימון המוסד לביטוח 
 2006ובשנת ) י הקופותיד-  מומנו שירותים אלה על1997-1995- מ(לאומי 

פוצלה לשניים )  שנים5עד (גיל הראשונה הקבוצת , הוחלט על שינוי נוסף
בדומה גם קבוצת .  שנים4וניתן משקל שונה לתינוקות עד גיל שנה ועד 

כשלכל אחת מהן ניתן ,  ומעלה85 ולבני 85-75לבני ,  ומעלה פוצלה75בני 
  . משקל שונה

ות המשוקללות בקופות השונות התפלגות הנפשות המבוטחות והנפש
 כדי להציג את ההבדלים במשקלן היחסי של הקופות.  להלן1ח מוצגת בלו

הן במונחים של נפשות מבוטחות והן במונחים , 2007-  ו1998בין השנים 
, ל"בצענו תחילה את ההשוואה בשתי השנים הנ, של נפשות מתוקננות

רק לאחר מכן . 2006תוך הפעלה של נוסחת הקפיטציה שנהגה עד שנת 
 השווינו את השפעתה של הנוסחה )בשתי העמודות השמאליות ביותר(

  .  הנוכחית
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  ,החולים-התפלגות נפשות מבוטחות ומתוקננות בין קופות  .1לוח 
  2007- ו1998

 1998    2007  

  לפי נוסחה נוכחית  לפי נוסחה קודמת  לפי נוסחה קודמת

 גודל יחסי  גודל יחסי  גודל יחסי

-קופת
  חולים

נפשות 
 מבוטחות

נפשות 
  מתוקננות

יחס
 /מתוקננות

נפשות   וטחותמב
  מבוטחות

נפשות 
  מתוקננות

יחס 
 /מתוקננות
נפשות   מבוטחות

 מתוקננות

יחס 
/ מתוקננות
  מבוטחות

  1.09  57.9  1.16  57.4  53.2  1.14  63.2  58.2  כללית

  0.91  22.2  1.01  22.5  24.3  0.92  19.0  21.6  מכבי

  0.93  8.8  1.01  8.8  9.5  0.96  9.1  9.9  לאומית

  0.85  11.1  0.94  11.3  13.1  0.88  8.6  10.3 מאוחדת

  .2008, בנדלק וא2007, קידר, עיבודים על בסיס בן נון :מקור

ההבדלים בגודל היחסי של הקופות ניכרים בהתאם לשיטות החישוב 
וגודל יחסי לפי ) ללא קשר לגיל( גודל יחסי לפי נפשות מבוטחות –השונות 

נוסחת הקפיטציה הביאה ). על פי נוסחת הקפיטציה(נפשות מתוקננות 
חולים הכללית - במהלך התקופה לגידול בחלקה היחסי של קופת

השינוי נעשה על חשבון . בהשוואה לגודלה היחסי לפי נפשות מבוטחות
חלקה של . החולים האחרות- ירידה בגודל היחסי של כל אחת מקופות

 אחוז ובנפשות מתוקננות היא ירדה 53-  ל58- חולים כללית ירד מ-קופת
ניתן לראות גם את הירידה בחלקה . אחוז בהתאמה 57- אחוז ל63- מ

ובמקביל לכך , הן בנפשות מבוטחות והן במתוקננות, היחסי של לאומית
  . גידול בחלקן של מכבי ומאוחדת

היחס שבין נפשות מתוקננות לנפשות מבוטחות משקף את ההבדל 
בכללית שיעור גבוה יחסית של :  בקופות השונותבהרכב המבוטחים

מבוטחים בגיל מבוגר ולכן היחס בין נפשות מתוקננות לנפשות מבוטחות 
יחס זה קטן ביותר בהתאם לגילם הצעיר , לדוגמא, במאוחדת. 1-גדול מ

 לפי הנוסחה 2007יחס זה גדל בכל הקופות ובשנת . יחסית של המבוטחים
דבר המשקף ככל הנראה גידול , 1 מעל הקודמת הוא אמור היה להיות
  . יחסי בגיל של מבוטחי הקופות

שתי העמודות השמאליות בטבלה מציגות את השפעת השינוי בנוסחת 
הנוסחה במתכונתה : קופותההקפיטציה על הגודל היחסי של כל אחת מ

מעבר לגודלה על פי חישוב (החדשה הגדילה את חלקה היחסי של הכללית 
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היא השאירה את גודלה היחסי , )לפי הנוסחה הקודמתנפשות מתוקננות 
בכל הקשור . והקטינה את גודלן היחסי של מכבי ומאוחדת, של לאומית

ליחס נפשות מתוקננות למבוטחות היא החזירה את המצב לקדמותו 
  .1- קופות יחס זה עומד על מספר הנמוך מה  מביןשלושבש, במובן זה

כך : בין הקופותפיים גרוהבדלים דמהערכים בטבלה מדגישים 
עשרה כבאוכלוסייה הכללית  ומעלה 65בני  שיעורבעוד ש, לדוגמא
אחוזים  8 לעומת , אחוז13בשירותי בריאות כללית שיעורם , יםאחוז

 72,  בנוסף לכך.במאוחדתבלבד  ים אחוז5.5- במכבי וים אחוז7, בלאומית
יאות באוכלוסייה מבוטחים בשירותי בר  ומעלה75- החוז מכלל בני א

  . אחוז53 על, כאמור, שחלקה בכלל המבוטחים עומדבעוד , כללית
. ה מאוזנתנאינ גיאוגרפית מבחינה חלוקת המבוטחים בין הקופותגם 

כללית פעלה ה חולים- קופת, הבריאותביטוח לחקיקת חוק קודם עוד 
יותר , גם היוםו; ערבייםפיתוח וביישובים הבאזורי , ביישובים מרוחקים

 שוביייב.  מבוטחים בכללית היישובים הערבייםתושבי אחוז מ80- מ
  אחוז70-כללית מבטחת קרוב לה, כגון ירוחם ודימונה, דרוםה

, מנגד, מכבי.  אחוז60בסביבות , בשלומי למשל, ובצפון, מהתושבים
שובים מבוססים ייואחוז דומה ב, יפו- אביב- אחוז מתושבי תל44מבטחת 
  . ) אחוז40-כ(ותיה סביבבו לים בירושבולטת בחלקהמאוחדת ו; במרכז

  אחוז55: םמבוטחיהברמת ההכנסה של ונות זו מזו גם שהקופות 
 משתכרים עד מחצית השכר הממוצע לאומיתה החולים- ממבוטחי קופת

.  אחוז במכבי44-במאוחדת ואחוז  50,  אחוז בכללית51לעומת , במשק
לפי ( הבדלים ניכרים קיימים בכל הקשור לקבוצות החלשות כלכלית

להלן מציג את  3 איור. )למשל, זכאות לגמלאות המוסד לביטוח לאומי
 בכלל המבוטחים ליד חלקם של  היחסי של כל אחת מהקופותהגודל

 של חברי יחסית כי שיעור גבוה ,מסתבר. מקבלי הגמלאות השונות
בקרב מקבלי גמלת . ריםיקנה ושאיגמלת סיעוד וגמלת ז מקבלהכללית 

החברים במכבי ובקרב מקבלי הבטחת הכנסה קיים אבטלה גבוה שיעור 
שיעור . של מבוטחי כללית ולאומית שיעור גבוה יחסית לגודל הקופה

מבוטחי מאוחדת בקרב מקבלי הגמלאות קטן יחסית לגודלה 
   .הייבאוכלוס
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איור 3. התפלגות כלל המבוטחים ומקבלי הגמלאות 
השונות, לפי קופת-חולים, 2007, אחוזים

53

24

10
13

69

17

7 7

62

18
11 9

49

29

10 12

76

11
8
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כללית מכבי לאומית מאוחדת

כלל המבוטחים זיקנה ושאירים  הבטחת הכנסה אבטלה סיעוד

  
 להנחות הזכאיות ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי קבע מספר קבוצות

 1.8-כ(בכרבע מהמבוטחים  וברמד 2007בשנת . מתשלומים רפואיים
קצבת ובמיוחד מקבלי  (לאומיהביטוח המקבלי קצבאות  כולל )מיליון

קנה ושאירים עם השלמת יקצבת ז, קצבת ניידות לילד נכה, נכות כללית
 השנה הראשונה במהלךעולים  וב ילדים4-משפחות עם יותר מב, )הכנסה
 )להלן 2לוח ( החולים- קופותלפי להנחות התפלגות הזכאים  .בארץ

גבוה הכל -מן הסך םשיעור, למעט מכבי, בכל הקופותש, מצביעה על כך
רוב הזכאים להנחות הם משפחות מרובות . שיעור המבוטחים בקופהמ

 18(קנה יומקבלי קצבת ז, ) אחוז22(מקבלי קצבת נכות , ) אחוז60(ילדים 
  ).  אחוז
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  2007, מבוטחים זכאים להנחות לעומת כלל המבוטחים. 2 לוח

  כל-סך  

  המבוטחים

  מבוטחים 

  זכאים להנחות
  כל-סך

  המבוטחים
  

100.0  
  

100.0  

  54.6  53.2  כללית

  18.2  24.2  מכבי

  15.4  13.1  מאוחדת

  11.8  9.5  לאומית

    5השירותיםסל . 3

   והסל המשליםיהבסיסהסל . א

כי כל תושב בישראל ,  קובע1994- ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי
וכי ביטוח הבריאות יהיה , שהוגדר בחוק, ירותי בריאותזכאי לסל ש

כי ,  החוק קובע.שוויון ועזרה הדדית, מושתת על עקרונות של צדק
 אחראית כלפי מי שרשום בה למתן מלוא שירותי החולים- קופת"

החוק מתייחס בהרחבה לסל  ."הבריאות להם הוא זכאי לפי חוק זה
ייב כל אחת מהקופות  המח,כמינימום  שנקבע,השירותים הבסיסי

מעבר לסל , ספקת שירותי בריאות נוספיםהומבהיר את עקרונות 
 :רבדים של ביטוח בריאות מספרהיום בישראל קיימים , בפועל. הבסיסי

  מהווה רובד ראשון ממלכתי בריאותביטוחהסל הבסיסי מכוח חוק 
- קופותשל ) ן"שב(התכניות לשירותי בריאות נוספים  הינן הרובד השניו

החולים על בסיס - ספקת שירותים אלה הותרה לקופותה. החולים
ההצטרפות .  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי10סעיף  שהותוו ב,עקרונות
 אלה כל פונה תכניות והקופה מחויבת לקבל לנטריתו היא וולאליהן

 שאינם מסופקים ,כלולים שירותי בריאותבתכניות . מקרב מבוטחיה
וכן )  ניתוחים פלסטיים ורפואה משלימהלדוגמא( הסל הבסיסי תבמסגר

קיימת הגבלה כלשהי של לגביהם כלולים בסל הבסיסי אולם השירותים 
 או הגבלה )כגון שירותים בתחום התפתחות הילד (מכסות שנתיות

                                                 
ל לכלכלה וביטוח במשרד "לשעבר סמנכ, נון-גבי בן' סעיף זה נכתב בשיתוף עם פרופ   5

 .הבריאות
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לדוגמא טיפולים מצילי חיים  (בהוצאה של הקופה עד לתקרה מסוימת
  . ) שאינם ניתנים לביצוע בישראלל"בחו

ן "שב של תכניותשני רבדים קיימים היום החולים -קופותבכל אחת מ
סלי השירותים המוצעים בכל אחד . ן עליון"ן בסיסי ורובד שב" רובד שב–

רובד . מהרבדים אינם זהים בקופות השונות אם כי קיים דמיון רב ביניהן
 ,ביטוחי בריאות פרטיים הוא ,ן"תכניות השבמעבר ל, טוחי נוסףיב

 כי ההתייחסות ,יש לציין.  מסחריותביטוח ברות חידי-עלהמשווקים 
 במקרים שלקבוצה זו כרובד ביטוחי נוסף שנויה במחלוקת מאחר

מתחרים  שירותים בפוליסות הקיימות בחברות המסחריות מסוימים
לדוגמא השתלות וטיפולים  (החולים-עם אלה המוצעים בקופותלמעשה 

השלמה או תוספת כן אמהווים הם  במקרים אחרים .)ל"מצילי חיים בחו
   .המוצעים בקופותלשירותים 
 אינם מסתפקים בסל הבריאות ישראל תושבימ אחוז 80- קרוב ל

הרוב . 6מסוג כלשהו  נוסף בריאותהבסיסי ובוחרים לרכוש לעצמם ביטוח
אך חלק לא מבוטל בוחר , החולים- קופתן של " השבתכניתמצטרף ל

אם כפוליסת ביטוח , חלרכוש בנוסף גם ביטוח רפואי דרך חברת ביטו
 .אישית או במסגרת פוליסת ביטוח בריאות קבוצתית דרך מקום העבודה

לא מחזיקים בבעלותם ביטוח  מאזרחי המדינה  אחוז20-כ, בהשלמה לכך
י המבוטחים בביטוח שיעור. ן ולא ביטוח מסחרי"בריאות כלשהו לא שב
ר בכלל נמוך בהרבה מאש בקרב אוכלוסיות חלשותבריאות מסוג כלשהו 

 ליתר , אחוז30(כשליש , בקרב הערבים מדובר על כמחצית :האוכלוסייה
 אחוז מבעלי הכנסה 46-  וב,) ואילך1989- שהגיעו מ(מהעולים ) הדיוק
לפי דירוג הלשכה (כלכלי נמוך -חברתיה םדירוגששובים ייב. נמוכה

נע   כלשהו אלה שלא רכשו ביטוח משליםשיעור, )המרכזית לסטטיסטיקה
צורכיהם הבריאותיים רבים ש, +65רבע מבני ככמו כן .  אחוז40-  ל30בין 
כך שהם אינם ,  בריאות משליםבביטוחאינם מבוטחים , כלל- בדרך, יותר

 המוצע במסגרת חוק ביטוח ,מכוסים מעבר לסל השירותים הבסיסי
  .בריאות ממלכתי

מביאה  העובדה שלא כל האוכלוסייה מכוסה בביטוחים משלימים
 אינם נגישים ,מסגרת תכניות אלה הקיימים ב, ששירותים חיוניים,כךל

, ן"הקופה אמנם חייבת לקבל כל פונה לתכנית השב. לאוכלוסיות חלשות
 יכול להוות  כשלעצמון של הקופה"שירותי השבשל סל הרכב ה, אולם

                                                 
שאינו כולל , ס"בודי מרכז טאוב מתבססים על סקר הוצאות משק הבית של הלמעי   6

 .בדואים מחוץ לערים ודיירי מוסדות, המושבים, את אוכלוסיות הקיבוצים
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איור 4. התפלגות המבוטחים בקופות-החולים, 
לפי סוג הביטוח, 2006

ללא ביטוח 
משלים או 
פרטי
20%

בעלי ביטוח 
משלים 
58%

בעלי ביטוח 
משלים ופרטי

20%

בעלי ביטוח 
פרטי 
2%

יותר  סל שיהיה אטרקטיבי , לדוגמא–אמצעי לברירת מבוטחים 
שדווקא , עלול להביא לכך, ת לקשישיםופחו, למשפחות צעירות
לכן .  ומבוגרת תירתע מכך מקופה לקופהעבורתבחר לאוכלוסייה צעירה 

ע ומנל, בין השאר, ן נועד"תכניות השבפיקוח של משרד הבריאות על ה
של  מורכבותההסעיף הבא ממחיש את . ןשל מבוטחים באמצעותברירה 

 באמצעות ,ן"סל השבהבסיסי לבין השירותים  יחסי הגומלין בין סל
 בסל שירותי  תרופות מצילות חיים– תיאור הסוגיה הנתונה במחלוקת

  .ן"השב
  
  

  .2006משקי הבית סקר הוצאות , )ג2008 (ס"למה חישוב על סמך :מקור
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   החולים-קופותן של "שבהתרופות מצילות חיים בתכניות . ב

החולים - לקופות,כאמור, התיר  ביטוח בריאות ממלכתיחוקב 10סעיף 
ת סל והכולל, )ן"שב(להציע לחבריהן תכניות לשירותי בריאות נוספים 

) 1995(מאז הפעלת החוק . חוקהמובטח על פי הזה מעבר לשירותים 
, ן"בתכניות השב מצילות חיים תרופותלא נכללו ולאורך כשמונה שנים 

 עיקרון זה נפרץ לראשונה.  בסל הבסיסיגם לא כשלב ביניים עד הכללתן
  בה,"מאוחדת שיא"בתכנית , חולים מאוחדת-ידי קופת- על2004ת בשנ

ועדה  ידי-עלתרופות שאושרו חל על הוא החזר חלקי ול אישורניתן 
גובה . פקודת הרוקחיםבהיתר מיוחד  מכוח שפעלה ,הקופהמיוחדת של 

- קופת יצאה בהמשך. השתתפות הקופה באותם מקרים היה צנוע יחסית
אשר  ,"לאומית מקסימום" שנקראה ,ן חדשה" שבתכנית ב לאומיתחולים

פיצוי בגין תרופות מצילות שכללה  ,ביטוח מסחריתפוליסת שיווקה 
שינוי המהותי ה. 7 זותכניתבאותה עת התנגד משרד הבריאות ל .חיים

כאשר שירותי , 2007בסוף ינואר ביותר בנושא תרופות מצילות חיים חל 
הכוללת , "לית פלטיניוםכל"בריאות כללית קיבלה אישור לתכניתה 
מכבי שירותי בריאות קיבלה תרופות לחולי סרטן וכחודש לאחר מכן 

את כל התרופות שמחוץ בה ל וכלולן "שבה תכנית להרחיב אתאישור 
 גם שירותי בריאות כללית יצאה במכרז על תכנית 2007בספטמבר . 8לסל
כל (הן בתחולת השירותים , דומה לתכנית של מכבי, ן חדשה"שב

  ). 9הצטרפות מחייבת(והן בדרך ההצטרפות ) התרופות שאינן בסל
התפתחות זו שינתה באופן יסודי את אופיין של תכניות הביטוח 

בשל העברתן למרכז העשייה הרפואית והיא מחייבת בחינה , המשלים
מחודשת של ההשפעה על אופייה הציבורי של מערכת הבריאות 

, נדבך נוסף בהתפתחות שתוארה הוסיף 2008חוק ההסדרים . הישראלית
ן ובקובעו "בהטילו איסור על הכללת תרופות מצילות חיים בתכניות השב

תקופת המעבר לגבי מבוטחים שכבר הצטרפו הנוגעים ל ,נוספיםהסדרים 
  . ן"ותקנות נוספות בניהול תכניות השב, לתכנית

                                                 
,  הכוללת חיתום,"הראל"מסחרית מטעם חברת הביטוח  מדובר בפוליסת ביטוח   7

  . נית באופייה"שבתכנית ה נאינש
  באופן אוטומטינכללושל מכבי שירותי בריאות " מגן זהב"ן "שבכל מבוטחי תכנית ה   8

 . בהרחבה
ללא , ן בתכנית קיימת" מדובר בביטוח אובליגטורי אלא בתוספת לסל השבןאי   9

 .במתכונת שאיננה מורחבת וכוללת התוספת החדשהאפשרות להישאר בתכנית 
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שאינן נכללות בסל שירותי הבריאות , התהליך של הכללת התרופות
מעורר סדרה של שאלות , 2008וביטולן בשנת  2007סי בשנת הבסי

 לערכי מחויבותהעקרוניות לגבי אופייה של מערכת הבריאות ומידת 
שהכללת , היו שסברו. הדדית שבבסיס החוקההשוויון והעזרה , הצדק

שיש , בעוד אחרים סברו, התרופות בסל המשלים מחזקת עקרונות אלו
  . את הטיעונים בעד ונגד מהלכים אלוחן נב להלן. בכך משום פגיעה בהם

  ן "התפתחות תכניות השב) 1
-  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התיר לקופות10סעיף , כפי שהזכרנו

מעבר , )ן"שב(החולים להציע לחבריהן תכניות לשירותי בריאות נוספים 
כי ההצטרפות , בחוק נקבע. לכלול בסל השירותים המפורט בחוק

, לים תהיה וולונטרית וכרוכה בתשלום פרמיהלתכניות הביטוח המש
 הסדיר את 1998חוק ההסדרים משנת . הנקבעת על פי גיל המצטרף בלבד
  : לפי כמה עקרונות עיקריים, תנאי ההפעלה של תכניות אלה

  תכנית הביטוח המשלים חייבת לקבל כל מבוטח ללא –חופש הצטרפות 
 .)ת המתנהאך מותרת תקופ(קשר למצבו הבריאותי או הכלכלי 

  ההוצאות להספקת שירותי הבריאות הנוספים בתכנית בכל –איזון כספי 
 .שנה לא יעלו על הכנסות התכנית מתשלומי החברים

 התכנית תכלול מתן שירותים בעין ולא מתן פיצוי כספי. 
 פרמיית הביטוח בתכנית אחידה לכל קבוצת גיל . 

, סדרו באותה עתכפי שהו, ן"תכליתן של תכניות השב כי ,יש הטוענים
"Nice to Have"- לספק שירותי בריאות המוגדרים כהייתה 

בהנחה , 10
ובמיוחד שירותים מצילי (שתרופות ושירותי בריאות חיוניים אחרים 

 כי בחלק מהקופות ,עם זאת,  יש להדגיש.ייכללו בסל הבסיסי) חיים
י חקיקת חוק בריאות נ הביטוח המשלים היו קיימות זמן רב לפתכניות

והן כללו כיסוי של ) 1989לדוגמא במכבי ומאוחדת מאז (מלכתי מ
ן התרחב "סל שירותי השבלאורך השנים . ל"שירותים מצילי חיים בחו

ובעיקר , שאינו כלול בסל הבסיסי, מגוון שירותי בריאותוכלל אמנם 
השתלות וניתוחים , חוות דעת שנייה, חולים פרטיים-ניתוחים בבתי

כמו גם , בדיקות גנטיות לנשים בהריון, פיותגו-הפריות חוץ, ל"בחו
, )בחירת רופא, למשל(שירותים מתוך הסל הבסיסי אך בתנאים משופרים 

כלל לא צורפו לסל זה טיפולים מצילי חיים או תרופות - אולם בדרך
   .מצילות חיים

                                                 
 ".וסףנביטוח : "ילההשם המקורי של התכניות ביטא את הרעיון הזה והן נקראו תח   10
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העדכון לאחר , 1999בשנת , ן" השבתכניותאשר להיקף החדירה של 
באמצעותו הוסדרו עקרונות , אות ממלכתי לחוק ביטוח ברי10בסעיף 

כמעט ,  מיליון מבוטחים2.8-הן כללו כ, ן"תכניות השבההפעלה של 
, ח" מיליון ש660-ועלותן הסתכמה בכ מחצית מסך המבוטחים בקופות

לאחר שבע שנים .  אחוזים מעלות סל השירותים באותה עת4-פחות מ
 70- יותר מ(יון נפש  מיל5.2ן לכדי "עלה מספר המבוטחים בתכניות השב

 9-כ, ח"ועלותן הגיעה לכדי שני מיליארד ש) אחוז מכלל המבוטחים
  .אחוזים מהעלות הכוללת של הסל

       טוחים משלימים מכלל מבוטחי אחוז המבוטחים בבי  . 3 לוח
    2006- ו1999, החולים-קופות

כל -סך  
 הקופות

  לאומית  מאוחדת  מכבי  כללית

1999  46  44  72  63  35  

2006  72  68  85  67  64  

,  2007ח זה מסתמך על דיווח הקופות לסוף שנת "דו (2008, משרד הבריאות   :מקור
  .)ל מעל שנתיים"כולל שוהים בחו, לגבי כלל המבוטחים בהן

נבע מהגידול העצום ן "גידול בשיעור ההוצאה היחסית על השבהאמנם 
. ן"תי השבהוא גם קשור לגידול בהרכב סל שירואך , במספר המבוטחים

ההפרדה בשיטת ן ו"השבשל הוצאות ה חלו שינויים בשיטת חישוב ,בנוסף
 לבין זה המשמש למימון ,בסיסיהסל ה המיועד לשירותי ,בין התקציב
השינוי המשמעותי ביותר מסוג זה הוא החלת מלוא . ן"שירותי השב

- פ בבתי" במסגרת שרן" למבוטחי השבשל ניתוחים המבוצעיםההוצאה 
בניגוד , זאת). מימון מהשקל הראשון(ן " השבתכנית על ,בורייםחולים צי

 רק את התוספת הנדרשת מעל עלות החולים-לביתן שילם "למצב בו השב
) ן" השבתכניתולא  (טופס ההתחייבות הכספית באמצעותו כיסתה הקופה

במסגרת התקציב וזאת את העלות הבסיסית של האשפוז והניתוח 
תעריפי ל הביאו לגידול ב"השינויים הנ .יהמיועד לשירותי הסל הבסיס

 .  200311שנת מן "פרמיות הביטוח בשב

                                                 
הייתה גם ן והדגשת השירותים הפרטיים בו "להרחבת היקף המבוטחים בשב   11

וזאת בתרומתה , השפעה שחרגה מההשפעה הישירה על ענף הביטוחים המשלימים
ובלחצים לפיתוחם , הנכבדה להסטת ביקושים וכוח אדם מהמגזר הממשלתי לפרטי

  . יםהחול-חולים פרטיים בבעלות קופות-של בתי
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מהשוליים הכלכליים של מערכת יצאו כבר ן "תכניות השב, למעשה
גם העלות הכספית של התכניות . בהקיפן יותר ויותר מבוטחים, הבריאות

הן בתשלומי פרמיה והן בתשלומי , הלכה וגדלה ותשלומי המבוטחים
, הדבר ניכר בסקר הוצאות המשפחה. הלכו והתרחבו,  עצמיתהשתתפות

, המצביע על עלייה בהוצאות משקי הבית על צריכת שירותי בריאות
שיעור : בסעיפי הביטוחים המשלימים, כפי שהצבענו קודם לכןשעיקרן 

ן הוכפל בחמש השנים "ההוצאה של משקי הבית על רכישת תכניות שב
בריאות  לעהפרטי מההוצאה הלאומית בעת שהיקף המימון , האחרונות

 2007בשנת . והוא מהגבוהים בעולם המערבי, בישראל במגמת עלייה
כרבע מהוצאות משקי הבית על בריאות היו על ביטוחים משלימים 

, ן גוררת הגדלת פרמיות"הרחבת שירותי השבשמאחר  ).ב2008, ס"הלמ(
ן "שבניות הבהוצאה של משקי הבית על תכגידול המגמת שסביר להניח 
  .2008בשנת  סעיף תרופות מצילות חיים  לולא ביטול,הייתה נמשכת

  יתרונות וחסרונות  –ן "הכללת תרופות מצילות חיים בתכניות שב) 2
 כדוגמת תרופות שאינן כלולות – שירותי בריאות נוספים, כפי שציינו

מאריכות חיים או משיגות שיפור , ובמיוחד תרופות מצילות חיים, בסל
היכלל בתכניות הביטוח המשלים כאורה ל יכלו ל– שמעותי באיכותםמ

מיום שניתן לקופות היתר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי להציע כבר 
מגמת צירופן של תרופות , אולם). 1995ינואר  (למבוטחיהן ביטוח משלים
  . רק בשלבים מאוחרים יותר, כאמור, אלה לסל המשלים החלה

בניגוד ,  מבוססות על חופש ההצטרפותן"תכניות שב, באופן כללי
למול , עלות ההצטרפות נמוכה יחסית. לתכניות ביטוח בריאות מסחריות

בעיקר בשל יתרונות , הפרמיות הנדרשות בתכניות הביטוח המסחריות
ן "מאפיינים אלה הפכו את תכניות השב. לגודל ושיעורי תקורה נמוכים

ולכן הרחבתן , ותהמסחרינגישות לציבור הרחב יותר מתכניות הביטוח 
מצילות החיים בתכניות אלה נתפסה בקרב תומכי והכללת התרופות 

תומכי הכללת תרופות חיוניות . לידריות חברתיתוהמהלך כצעד מגביר ס
יהיה תמיד , עקב מגבלות התקציב הציבוריכי , ן טוענים"בתכניות השב

היכולות ת וכלל הטכנולוגיופער בין תכולת סל השירותים הציבורי ובין 
קיים  לכן . הקיימות ברפואה המודרנית,)יעילותההמוכחות ו(הטיפוליות 

 תכניותבמיוחד לאור שיעור החדירה של (ן "יתרון למסגרות דוגמת השב
 המאפשרות ,) ולאור העקרונות החברתיים העומדים בבסיסןאלה בציבור
, ההנות משירותים מתקדמים אלי של מבוטחים ל, ככל הניתן,למספר רב



 2008הקצאת משאבים לשירותים חברתיים    170

 

אותם לא ניתן כאמור להכליל בסל הבסיסי או לממנם מהתקציב 
  .הציבורי

ן עלול " במסגרת תכנית השבאיסור הכללת תרופות חיוניות, לטענתם
 שינוי כזה . אלהאת גישתם של מבוטחים רבים לתרופות חיוניותלחסום 

ברמות הכנסה גבוהות יוכלו ם ובריאימבוטחים שרק , עלול לגרום לכך
או לממן מכיסם בעת ,  שיכסה שירותים אלה,טוח מסחרילרכוש בי

בעוד מבוטחים משכבות , אלההחיוניות הת ותרופהרכישת את הצורך 
ביטוח מסחריות או  פוליסותכלכליות נמוכות לא יוכלו לרכוש -חברתיות

 איסור על הכללת , לטענתם.לשלם עבור התרופות מכיסם הפרטי
יפגע  ון לביטוחים הפרטיים"שבן יסיט מבוטחים מה"התרופות בסל השב

) בפוליסות מסחריות קיים חיתום רפואי ועלותן גבוהה(קרון השוויון יבע
טענה נוספת של קבוצה זו  .ויגדיל את ההוצאה הלאומית על בריאות

קופות לבחור את סל השירותים הנוגעת למניעת הפגיעה באוטונומיה של 
גמת עידוד התחרות בין אופן שלילי על מזה עלול להשפיע בדבר . ן"בשב
  .קופותה

, בטווח הקצר: ן"למספר יתרונות של תכניות השב, אם כן, התייחסנו
לרבות  ,הן מרחיבות את מעגל הזכאים לתרופות חיוניות שאינן בסל

הן מחליפות את הצורך לשלם מאות אלפי  ;בקרב אוכלוסיות חלשות
, ת דומותמתחרות בפרמיה נמוכה יותר בתכניוהן ; ח לתרופות אלה"ש

ויכולות להקטין את ההוצאה ) ביטוח(גורמים מסחריים  ידי-המוצעות על
  .הלאומית ולהוות נדבך נוסף בעידוד התחרות בין הקופות

ן העלו "המתנגדים להכללת התרופות מצילות החיים בתכניות השב
החיסרון העיקרי כרוך בעובדה , ראשית: את הטיעונים העיקריים הבאים

נותרים ) יותר משני מיליון איש(אחוז מהאוכלוסייה  30-שכ, הבסיסית
או לפחות אלה מתוכם שלא יכולים לממן  (ללא תרופות מצילות חיים

מפני ששיעור חסרי , הפגיעה בשוויוניות ובסולידריות מוחרפת. )מכיסם
ם אף גבוה ימעוטי הכנסה וחולים כרוני, ן בקרב קשישים"תכניות השב

  .יותר
מיקה של התפתחות הרובד הנוסף עשויה הדינ, לטענת המתנגדים

הסל הבסיסי : לשני סוגי חולים, ליצור בתוך זמן קצר שני סלי בריאות
לקופה לא יהיה תמריץ מפני ש,  אשר יעודכן באופן חלקי ביותר,)'סל א(

). 'סל ב(אליו יתועלו רוב השיפורים הטכנולוגיים , והסל המשלים, לעדכנו
פי זכאותם לשני סוגי הסלים באותה בתוך זמן קצר יתפלגו החולים ל

התפתחות . צומח) משלים(' וסל ב, צונח) בסיסי(' סל א: מערכת בריאות
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זו משיגה את מערכת הבריאות אחורה לעידן של טרום החוק ופוגעת 
שהיו עקרונות יסוד עליהם , השוויון והעזרה ההדדית, בעקרונות הצדק

, גוד לרושם המסתמןבני, בנוסף. הושתת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
כי , מסתבר, ן נמוכים ושווים לכל נפש"כאילו התשלומים בתכניות השב

ן עלולים להסתכם במאות שקלים "התשלומים החודשיים בתכניות השב
ובאלפי שקלים של השתתפות עצמית בעת , כתשלומי פרמיה, למשפחה

 חות כספיים"כך עולה מבחינה של תשתיות הנתונים בדו(קבלת התרופות 
ן " סל השבלהרחבה בלתי מבוקרת ש). ועוד, ס"בסקרי הלמ, של הקופות

עד למצב בו אוכלוסיות , עלולה להביא לגידול משמעותי בפרמיות שלהן
לא יוכלו לעמוד ש מפני תכנית ייפלטו מה,ן" שכיום חברות בשב,חלשות

  .בתשלומים החודשיים
  המשליםלתכניות הביטוח תרופות מצילות חייםשל צירוף  ה,לטענתם
 על עלולה להיות השפעה. בעיית השוויוניותלא רק ל נוגע של הקופות

לדבריהם דווקא טענת התחרות בין . םעילותיאיכות שירותי הבריאות ו
לאימוץ , "תיעדוף"מנגנון ה. הקופות עלולה להביא לתוצאות חמורות

ברמה  יוםכ פועל  כפי שהוא,בסל הבסיסיתרופות וטכנולוגיות חדשות 
חותר לשקול עלויות למול תועלות ולהפעיל שיקול דעת לאומי , תלאומי

של " ףותיעד"ני מייצר מנגנון "הפיתרון השב, לעומתו. בקבלת ההחלטות
הרחיב לא רק את ההבדלים בין התפתחות כזו עלולה ל. כל קופה לעצמה

אלא להביא למעבר של אוכלוסיות , הן בתוכן והן בפרמיה, ן" השבתכניות
 הכולל טכנולוגיות מצילות חיים ,ן"פות שמציעות שבמבוססות לקו

 המבוטחים בין בהרכבבפרמיות גבוהות יחסית ולהעמיק את ההבדלים 
  . הקופות ובאיכות השירותים בהן

, הכלול בחוק ביטוח בריאות, במציאות בה הסל הבסיסי, בנוסף לכך
הרי אימוץ פרשנות קשוחה ודקדקנית , נתון לעיתים לפרשנויות רבות

 ככל שתכולת הסל הבסיסי –לגבי תכולת הסל הבסיסי צד הקופה מ
 . תגדיל את מכסת המועמדים לסל המשלים–ותנאי נתינתו גרועים יותר 

" זריזות"למצב בו תהיה , ן"באמצעות השב, מאידך, ניתן להגיע, לטענתם
. יתר בשימוש בתרופות ובטכנולוגיות בטרם נצבר בהן ניסיון טיפולי מוכח

החולים עוסקות יותר במאמצי שיפור - כבר היום קופות, כיעוד נטען 
 .ופחות בשיפור איכות הסל הבסיסי, ן"האיכות והתחרות בתכניות השב

 . להחריף מגמה זוהן עלול"תרופות מצילות חיים בשבהכללת 
, ן מנצלות את התכונה"תכניות השב ,ת קבוצה זווטענלסיכום 

ואת היותם של " יכוןשונא ס"של צרכן , המוכרת בכלכלת בריאות
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התכניות המוצעות במסגרת הביטוח ". לקוחות שבויים"מבוטחי הקופה 
המשלים מנצלות את מוכנות הציבור לשלם יותר בעבור כיסוי סיכוני 

ידי -זה חייב להיות מתוקן על" כשל שוק"ש, הטענה היא. בריאות
מקרה של תרופות מצילות חיים אכן מצדיק הו התערבות המדינה

   .התערבות כזו לשיטתם

 גורמים שונים במערכת הבריאות חלוקים בגישתם לגבי כיוון, לסיכום
ההשפעה של הכללת תרופות מצילות חיים בתכניות הביטוח המשלים על 

ניתן להציג , מצד אחד. תפקודה של מערכת הבריאות באופן צודק ושוויוני
ושוויוני  פיתרון צודק בספקן ,תכניות אלו כמקדמות שוויוניות חברתית

או רכישה במימון מלא של צרכן /וביטוח מסחרי של יותר מפתרונות 
של הכללת , התרחבות המגמהכי , ישנה טענה, מצד שני, אולם. השירות

העמיק את הפער בין עלולה ל, מרכיבים טיפוליים חיוניים בסל המשלים
 שונות קבוצות אוכלוסייה ליםהמוצע ,בריאותהשל סלי השונות רמות ה

השוויון בנגישות לשירותים -ובעקבות זאת יעמיק אי, לות בהכנסתןהנבד
כי תרופות מצילות חיים צריכות להיות , המתנגדים סבורים. רפואיים

ה זמינות לכל האוכלוסייה וכי הדרך היחידה להבטיח זאת היא בהסדר
   .מנגנון עדכון טכנולוגי לסל הבסיסי לאורך זמןשל ) בחקיקה(

  תוחלת חיים  ותמותת תינוקות –ה בריאות האוכלוסיי. 4

במרבית המדינות ובישראל בכללן התרחשו שיפורים משמעותיים ברמת 
, םייכמתבטא במדדים של שיעורי תמותה כלל, בריאות האוכלוסייה

ם ייאמנם לא תמיד ניתן להסיק משינו. תמותת תינוקות ותוחלת חיים
קשר המדויק היות שה, אלה על מידת האפקטיביות של שירותי הבריאות

, זולת שירותי הרפואה והמניעה, גורמים אחרים רבים. אינו ברור
סביבתיים וגורמים , גורמים גנטיים, משפיעים על המדדים המוזכרים

קיימים , עם זאת. המשתקפים בסגנון חיים ובהרגלי התזונה, תרבותיים
, מערכת הבריאות על מדדים אלה  המעידים על השפעת,ממצאים ברורים

 ,ואחרים אפשטיין( מדיניות מכוונת להפחתת תמותת תינוקותב ,למשל
2007.(  

  תמותת תינוקות. א

עוד בתחילת . בשיעור תמותת תינוקות שיפור רב חלבשנים האחרונות 
 תינוקות מכל אלף נולדים היו נפטרים במהלך 9- שנות התשעים קרוב ל



 מערכת הבריאות

 

173

 – ממחציתלפחות שיעור זה ירד ) 2007(ואילו כיום , שנת החיים הראשונה
  . ב המדינות המפותחותו דומה לרזה שיעור. לאלף לידות חי 3.9כדי ל
 נולדים ים אחוז8-כ,  הנולדים בישראל בשנה, אלף תינוקות152- מ

 מאוד במשקל נמוך נולדיםוכאחוז ) קילו 2.5-פחות מ(במשקל נמוך 
, כלל-בדרך,  במשקל נמוך מתואםהתינוקותשיעור ). קילו 1.5- פחות מ(

 מערכת של התייחסות מיוחדת ומחייב תת תינוקות גבוההעם תמו
 החשופה יותר ,בקבוצת סיכון תינוקות אלה נמצאיםש היות, הבריאות
כי , יש לציין. לאחר הלידה ואף למוות, לקשיי התפתחות, לזיהומים

גבוה בהרבה בהשוואה למדינות בישראל במשקל נמוך  התינוקותשיעור 
, ג" ק2.5-  במשקל נמוך מתינוקות ראל עלמדובר ביש 2005בשנת ( אירופה

 6- כ לעומת ממוצע של, מכלל לידות חייםאחוז 8- גבוה מששיעורם
מותת בשילוב עם ת, נתון זה .)ב2007, נון וקידר- בן( )OECD-בים אחוז

 של מערכת רמה רפואית גבוהה מאדמצביע על ,  יחסית,נמוכהתינוקות 
יכולה להתפאר , יפן,  אחתכי רק מדינה, מעניין .הבריאות הישראלית

 2.6( רמה נמוכה במיוחד של תמותת תינוקות –בהישג מרשים אף יותר 
מבין המדינות במיוחד בשילוב עם שיעור גבוה ) לאלף לידות חי

  ). אחוזים מכלל לידות חי9.5( במשקל נמוך הנולדיםהמפותחות של 
הבדלים בין  כלל האוכלוסייה מסתירתמותת התינוקות בשל מדד ה

, הפערים בולטים במיוחד בין האוכלוסייה הערבית :בתוכהתת קבוצות 
, לאוכלוסייה היהודית,  לאלף6.9 ששיעור תמותת התינוקות בקרבה

רק השיעור בקרב היהודים נמוך מאוד ו.  לאלף2.8אצלה השיעור 
פינלנד ב, )2.8(שוודיה ב כך לדוגמא. ממנונמוך  שיעורהבמדינות מעטות 

, לגבי המגזר הערבי). 1.4(איסלנד בו, )2.5(לוקסמבורג ב, )2.6(יפן ב, )2.8(
בקרב כאשר ,  בין קבוצות דת שונותים הבדלישנםכי גם בתוכו , יש לציין

 –דרוזים הבקרב ,  לאלף לידות חי7.2 –שיעור גבוה במיוחד ההמוסלמים 
, ס"למה( 2.8 –ובקרב הנוצרים השיעור זהה לזה של היהודים ,  לאלף6.0

  ).2008, טיסטישנתון סט
כאשר ,  גם בין אזורים גיאוגרפייםקיימיםפערים בתמותת תינוקות 

 )גבוה יחסית של אוכלוסייה ערבית שיעורבהם  (המדינהבדרום ובצפון 
כי , מעניין לציין. המרכזלעומת  גבוהים יותרתינוקות התמותת  שיעורי

י יהודים וערבים גם כאשר שתתינוקות נבדלים בין השיעורי תמותת 
הפער בין שתי  :"אזורים החלשים"משתייכות לקבוצות האוכלוסייה 
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 ואילו באזור המרכז 2 פי –במחוז חיפה , 3.5בדרום הוא פי האוכלוסיות 
  .12)ד2008, ס"למה (1.5 –

על ביותר גיל האם הינו הגורם המשפיע ש ,מצביע על כךהמחקר 
 ,וקותשיעור פטירת תינ. )ד2008, ס"למה (הסיכון לפטירת תינוקות
בנות (או לאימהות מבוגרות  )20-בנות פחות מ(שנולדו לאימהות צעירות 

בקרב . 39-20אימהות בנות  אצל שיעורל בהשוואהגבוה )  ויותר40
 לאימהות בקבוצת תינוקות אצל נמצאשיעור הנמוך ביותר היהודים ה

  .29-25 בנותאימהות  בקרב –ואילו אצל ערבים  34-30 בנות

  וחלת חיים בריאיםתוחלת חיים ות. ב

של בריאות רמת ה חיים והשינויים החלים בה היא מדד מקובל לתתוחל
לישראל מקום גבוה למדי בטבלת המדינות לפי אורך . האוכלוסייה

מיקום מושפע במידה רבה מתוחלת החיים וה, החיים הממוצע בהן
בקבוצת המדינות עם הנמצאים ,  של גברים ישראלים,יחסית, הגבוהה

, שוודיה, אוסטרליה,  יפןהכוללת את, יים הגבוהה ביותרתוחלת הח
בקבוצה ברמה הנשים הישראליות נמצאות .  שנים79 של ברמה – ושווייץ
דומה לזו של נשים )  שנים82(תוחלת החיים שלהן כאשר , השנייה
 86(יפן לעומת מוכה אך נ, הולנד ואירלנד, פורטוגל, בלגיה, בגרמניה
, נורווגיה, אוסטריה, ) שנים84(ד ואיטליה ספר, שוויץ, צרפת, )שנים

  ). שנים83(קנדה ופינלנד , שוודיה
 נמשכת ברציפות עלייה בתוחלת החיים אצל נשים וגברים בישראלה

 גבוהה םבכל התקופות תוחלת החיים של היהודיבשנים האחרונות ו
 שנים אצל גברים 4הפער בין שתי האוכלוסיות עומד על  –ם הערבילעומת 

  .שנים אצל נשים 3.8-ו
 תוחלת חיים בקרב האוכלוסייה המבוגרת התארכה משמעותית גם

 60בני גברים תוחלת החיים של בסוף שנות השבעים : בשנים האחרונות
עלה ם יבאמצע שנות האלפי ו;שנים 19.4 – נשיםשל הו שנים 17.6תה ייה
עליית תוחלת החיים אצל אנשים .  בהתאמה,24.5- ו21.9-מספר לה

, ירידה בשיעורי הפטירה כתוצאה ממחלות לבמ נובעת בעיקרם מבוגרי
ירידה בשכיחות : שקפת שתי התפתחויות משלימות או מפצותמוהיא 

 כתוצאה משיפור תנאי החיים ועליית המודעות ,התחלואה במחלות לב

                                                 
12

 הסטטיסטיים מהמוצג באופן שוטף בשנתונים, ם שוניםנתוניבפרסום זה מוצגים     
. על שכיחות תקופתית של תמותת תינוקות, בשנתון הסטטיסטי לרבות, ס"מהלשל 

  .של לידות ופטירות של יילודים לפני הגיעם לגיל שנה קוהורטמדובר בנתוני 
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יעילות הטיפול במחלה והישגים בשיפור ו; לחשיבות של אורח חיים בריא
 ברמות ,אמצעים כירורגייםופולים תרופתיים ידי טי- על, במניעת תמותה

  .שונות
 התפקודי של אנשים םמצבל מתייחסה ,קיים מודד נוסף, בהקשר זה

 החיים תחשוב שהארכש ,אין ספק. בתהליך הארכת חייהם, מבוגרים
ניתן . תהיה מלווה ביכולתו של האדם לתפקד באופן עצמאי או קרוב לכך

המוגבלות יה המבוגרת ועל על מצב הבריאות של האוכלוסיללמוד 
 2004-2003  אשר נערך בשנים, מסקר בריאות לאומית שלההתפקודי

מגדירים את מצב + 65 אחוז בלבד מבני 18 כי ,מתברר. )2006, ס"הלמ(
 מביניהםואילו רבע  כטוב מאוד או מצוין) גופני ונפשי (תבריאותם הכללי

 מאד בביצוע פעולות  הגורמת קושי גדול או גדול,דיווחו על בעיה גופנית
לניתוח או לטיפול   אושפזדיווח כי)  אחוז24(שיעור דומה . יומיומיות

  .רפואי במהלך השנה שקדמה לראיון
 החיים תתוחל"את   המציינים,ארגון הבריאות העולמינתוני 
 אדם צפוי האשר, שניםה מספר  מציגים חישוב של,)HALE" (הבריאים

חלת חיים בלידה עם תיקון לזמן על בסיס תו, לחיות בבריאות טובה
כי , ניתן ללמוד. time spent in poor health(13(טובה  החיים בבריאות לא

 התארכה בתקופה המפותחותתוחלת החיים הבריאים במדינות 
, במלים אחרות. אך תוחלת החיים הכללית התארכה עוד יותר האחרונה

עם ח בהכרמשתפרת איננה של האוכלוסייה " ממוצעתה"בריאות ה
  .הארכת החיים

בחישוב  ,בהשוואה למדינות אחרותנמצאת במקום מכובד  ישראל
גברים ישראלים צפויים .  החיים הבריאים בלידה אצל גבריםתתוחל

, הולנד, קנדה, גרמניהבדומה לגברים ב,  שנה בבריאות טובה70לחיות 
 71(אוסטרליה , שבדיה, איטליהבגברים האך אחרי , נורווגיה וספרד

 ישראל נמוךמקומה של " נשיםהבליגת " ).72(איסלנד ביפן ובוגם , )שנה
 שנה של חיים סדירים 72-אישה ישראלית תזכה בממוצע ל. בהרבה
, לטווח אך יש להשוות זאת, כשנתיים יותר מאשר גבר ישראלי, ובריאים

, ישראל נשות ,באופן כללי . שנה ביפן78-ב ל" שנה בארה71בין הנע 
כות לחיים ארוכים יותר בהשוואה ואמנם ז, ותמדינהבדומה לשאר 

 3חיות לנשים צפויות , לדוגמה, בישראל. אך הן גם חולות יותר, לגברים

                                                 
 WHO( ,WHO Statistical Information(ארגון הבריאות העולמי  ההגדרות של ראה  13 

System (WHOSIS).  
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לבריאות , בממוצע, אך התקופה שהן צפויות בה, גבריםמהשנים יותר 
  . שנים אצל גברים9 שנים לעומת 10 –ירודה ארוכה יותר 

 ,בתמותת תינוקותגם  כמו ,כי בהקשר לתוחלת החיים, ראוי לציין
משתנים  בהנבדלות זו מזו ,קיימים הבדלים בין תת קבוצות באוכלוסייה

ו בהרחבה ממצאים אלה נדונ. אתני- רקע תרבותי והכנסה, השכלהכגון 
וכן ; 2007 ,חורב, אפשטיין(טאוב בפרסומים אחרים של מרכז 

 ח כוח המשימה"דו – "כלכליים-אסטרטגיות לצמצום פערים חברתיים"
  .)2008, ל נשיא המדינהש



 מערכת הבריאות

 

177

     קורותמ

 - הוגנות אנכית ואי, הוגנות אופקית). 2007(אנדבלד . ומ. ע, שמואלי, .ל, אחדות
 : ירושלים.2002-1992: השוויון בהוצאה הפרטית על בריאות בישראל

  .מנהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי

הצגת : במערכת הבריאותשוויון בבריאות ו-אי ).2007 (.ט, חורב, .ל, אפשטיין
אוב לחקר מרכז ט: ירושלים .הבעיה וקווים למדיניות להתמודדות עמה

  .המדיניות החברתית בישראל

, חורב, .ל, וולינסקי, .א, היימן, .מ, דונחין, .י, דוידזון, .א, גרוטו, .ל ,אפשטיין
קידום  ").2007 (.מ, שרף, .א, שמחן, .ג, רנרט, .ד, ליון, .א, לבנטל, .ט
. ג, עופר, .ג, נון- בתוך בן."ות העם בעידן החוקאמניעת מחלות וברי, ריאותב
 המכון הלאומי .2005-1995עשור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי  .)עורכים(

  .אות ומדיניות הבריאותירותי הברילחקר ש
 הישירים והעקיפים על משקי הבית מסיםנטל ה). 2005. (נ, קרשאי-ביבי

הלשכה המרכזית . 2003- השוויון ב- בישראל והשפעתם על אי
  .8נייר מספר , סדרת ניירות עבודה ,לסטטיסטיקה

קובץ : 2007-1995חוק ביטוח בריאות ממלכתי  ).א2007. (נ, קידר, .ג, בן נון
האגף לכלכלה וביטוח , משרד הבריאות: ירושלים .נתונים סטטיסטיים

  .בריאות

 וישראל OECDארצות : תהשוואות בינלאומיות במערכות בריאו). ב2007( —
  .האגף לכלכלה וביטוח בריאות, משרד הבריאות: ירושלים. 2005-1970

המוסד לביטוח : ירושלים .2007-2006חולים -חברות בקופות .)2008. ('ז, בנדלק
  .218' סקר מס, מינהל המחקר והתכנון, לאומי

: וליםהח-מנגנון הקצאת המשאבים בין קופות ".)2007 (.ד, מסיקה, .ק, גלזר
עשור  .)עורכים. (ג, עופר, .ג, נון-בתוך בן ."התפתחויות והמלצות, מטרות

רותי י המכון הלאומי לחקר ש.2005-1995לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 
  . אות ומדיניות הבריאותיהבר

  .שנים שונות, שנתונים סטטיסטיים. )ס"הלמ(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

הודעה ". ג" מתמ7.9 – הלאומית לבריאות ההוצאה: 2007בשנת " .)א2008( —
  .)אוגוסט(, 167/2008, תונותילע

הודעה לעיתונות  .2007ממצאים מסקר הוצאות משק הבית  .)ב2008( —
  . )ספטמבר (179/2008

 פרסום מיוחד . סיכומים כלליים– 2006משק הבית סקר הוצאות ). ג2008( —
  .1310' מס



 2008הקצאת משאבים לשירותים חברתיים    178

 

.  מאפיינים דמוגרפיים ובריאותיים– 2004-1997תמותת תינוקות ). ד2008( —
  .1332' פרסום מיוחד מס

 פרסום מיוחד . סיכומים כלליים– 2005משק הבית סקר הוצאות ) 2007( —
  .1287' מס

  ).10/2006לקט  (ממצאים כלליים: 2004-2003, סקר בריאות לאומי). 2006( —

לצמצום אסטרטגיות ). 2008(מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 
 ולשר נשיא המדינהמוגש לח כוח המשימה " דו.כלכליים-פערים חברתיים

   .הרווחה והשירותים החברתיים

החולים ושירותי בריאות -קוח בקרה על קופותיאגף לפה, משרד הבריאות
לשירותי בריאות נוספים ח ציבורי מסכם על תכניות "דו ).2008 (נוספים

', ידי ברזלי ושות-ח נערך על"הדו. 2007החולים לשנת -  של קופות)ן"השב(
   ).דצמבר(רואי חשבון 

 היבטים :2005-1995מימון מערכת הבריאות בישראל ). 2007. (ד, רניחובסקי'צ
. פרוגרסיביות ובקרה על הגידול בהוצאה הלאומית לבריאות, של עוני
  .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל :ירושלים

מרכז , הכנסת: ירושלים. יים במנגנון הקפיטציההשינויים הראו). 2005( —
  .מחקר ומידע

Chernichovsky, D. (2008). Voluntary Health Insurance – the Potential 
Trap and the Risk: the Case of Israel (processed).    

— (2009). Elements of Health System Finance (processed).  
OECD (2007). Health Data 2007. July.  

  

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


