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   לחקר המדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב

 וינט'וארגון הג, הנרי טאוב,  סינגר'ביוזמתם של הרברט מ 1982-המרכז נוסד ב
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   לחקר המדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב

מרכז טאוב מעמיד בפני מקבלי ההחלטות המובילי באר ובפני הציבור הרחב תמונה 
. המשלבת בי הממדי החברתיי והכלכליי בהתוויית המדיניות הציבורית, כוללת

יחד ע מומחי , י בתחומ באקדמיההכוללי חוקרי בולט, הצוותי הבינתחומיי
והצוות המקצועי של המרכז עורכי מחקרי ומעלי , מובילי בתחומי המדיניות

. אשר על סדר היו במדינה, כלכליי המרכזייחלופות למדיניות בנושאי החברתיי
ניתוחי אסטרטגיי לטווח ארו והערכות של חלופות למדיניות מוצגי בפני הציבור 

כנסי ופעילויות , תכנית פרסומי פעילה, ידי קשר ישירני מקבלי ההחלטות עלובפ
  . ל"אחרות בישראל ובחו

אי בו . הוא על דעת ואחריות של מחבריו בלבד, ככל פרסומי המרכז, פרסו זה
ואת התומכי , את עובדיו האחרי, את חבר הנאמני שלו, כדי לחייב את המרכז

  .בפעולותיו

   חבר נאמני

   קאר וול וכסלר: ראשתיושב

  הנרי טאוב: ראש כבוד יושב

         , גולדמ. רל י, סטיוארט בראו, דודד ב, אל בטקי, היינ אפלר, הל אבלס
,          אירוינג סמוקלר, סטיב ליברמ, דב לאוטמ, ויס ז'ג, הלר. אל מ, רו גרוסמ

  מייקל שטיינהרדט ,  סטיב שוייגר,קולקרונת 'ג, פרי קולוי'ג, גרג רוסהנדלר

   "ישראל כ: חבר כבוד

  מועצה בינלאומית מייעצת

 נרי ארוה, )וושינגטו(סטוארט אייזנשטט , )אוניברסיטת ֵארסמוס(הא אנצינגר 
אד גמור , )אוניברסיטת שיקגו(בקר . גרי ס, )וושינגטו(בלכר .  מריו י,)ברוקינגס(
קר המטבע ( פיטר הלר, )אוניברסיטת הרווארד(אלחנ הלפמ , )אוניברסיטת ויסקונסי(

אוניברסיטת (וייסברוד  .ברטו א, )אוניברסיטת שיקגו(הקמ . 'יימס ג' ג,)הבינלאומית
חנובר 'אהרו צ, )ברוקינגס(רוברט לייט , )פרינסטו( דניאל כהנמ ,)ווסטר'נורת

אוניברסיטת ( פאקנט רותנברג'ג, )אוניברסיטת פנסילבניה(לורנס קליי , )הטכניו(
  )פנסילבניה

   סגל המרכז

  דוד ד ב:מנהל

מנהל (יובל ארז , )מזכירת המרכז( חדוה אלמכיאס ,)חוקרת(שגית אזארי 
   ,)קשרי חו( לורה ברס ,) בכירחוקר( בלס נחו, )חוקר(חיי בליי , )אדמיניסטרטיבי

ראש תכנית מדיניות ( ער ישיב ,)ראש תכנית מדיניות הרווחה החברתית(וני גל 'ג
 עורכת(שרו נחשו דלית, )פרסומי(רותי לרנר , )תחזוקה(אהר כה , )הכלכלה
    ,)חוקרת(יוליה קוג , )ראש תכנית מדיניות הבריאות(רניחובסקי ' דב צ,)הפרסומי

ראש תכנית (יוסי שביט , )ראש תכנית מדיניות שוק העבודה, סג מנהל(איל קמחי 
  ) חוקר(קיריל שרברמ , )ות החינומדיני

  יעקב קופ, "ישראל כ: מנהלי לשעבר
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  גידול ממאיר בהוצאה הפרטית 

  על שירותי הרפואה ובמחיריה 

   ∗∗∗נבו גיא, ∗∗רוני גמזו, ∗ייחובסקרנ'צ דב

   מנהליתקציר

 –שהיו טובי עד כה לפי כל אמת מידה , הישגיה של מערכת הבריאות בישראל
 נחשפי בעשור האחרו –שביעות רצו ועלויות , רמת בריאות האוכלוסייה

לסיכו הול וגובר כתוצאה מהעלייה בחלקה של ההוצאה הפרטית במימו 
 שה בעייתיי ,שכלולי שוק חוש את המערכת לכשלי ואיהמצב. המערכת

לפיו יש עידוד ביקושי לשירותי " ייחודי" נוכח ההסדר ה,במיוחד בישראל
השינויי . פרטיי במערכת הציבורית באמצעות הביטוחי המשלימי
הגולשת ג , מתבטאי באינפלציה של מחירי בשוק שירותי הרפואה הפרטי

. אינפלציה זו מבטאת אובד יעילות ופגיעה בשוויוניות. למערכת הציבורית
המערכת נחשפת . הציבור משל יותר א אינו מקבל יותר שירות באותה מידה

תי להשקעות לאימו טכנולוגיות בצורה בלתי מבוקרת אשר עלולות להיות בל
יחסית , ע עליית מחירי, ויוניותובהיבט של ש. יעילות וא מיותרות לחלוטי

הנפגעת מלכתחילה , פוחתת ג הנגישות לשירות, מחירי אחרי ולהכנסהל
השינויי , יתרה מזו. מהצור הגובר במימו פרטי לצור רכישת שירות רפואי

את אשר עלול להתבטא בסופו , בבחינת לח ד גבוה, במחירי עלולי לאותת
 לעומת ב"זה סיפורה של ארה. של דבר בפגיעה בבריאות הציבור ובהישגיה

 המערכת של למרות עליונותה. לרבות ישראל עד כה, מדינות מפותחות אחרות
 משקיעה שהיא המשאבי רמת ומבחינת טכנולוגית מבחינה האמריקאית

. ביצועי מערכת זו נחותי לפי כל אמת מידה, הבריאות במערכת
המתבטאי בשלב , במקורות המימו של המערכת הישראלית" אמריקניזציה"ה

מקרבת את ישראל למצב הנחות יחסית של , אינפלציה ובהשלכותיהזה ב
  . המערכת האמריקאית

                                                                 
ופרופסור  ראש תחו מדיניות בריאות במרכז טאוב, רניחובסקי'דב צ' פרופ  *

 .    וריו בנגבגאוניברסיטת ב, במחלקה לניהול מערכות בריאות
גמזו למנהל ' הנייר נכתב טר מינויו של  דר. ל משרד הבריאות"מנכ, ר רוני גמזו"ד  **

  .הכתוב אינו מבטא בהכרח את דעת המשרד.  הכללי של משרד הבריאות
הכתוב אינו מבטא בהכרח את דעת בנק  .ישראל בנק, המחקר מחלקת, נבו גיא ר"ד  ***

  .ישראל
     .על איסו ועיבוד הנתוני, ממרכז טאוב ,ל שרברמתודה מיוחדת לקירי  ◄
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  גידול ממאיר בהוצאה הפרטית 

  על שירותי הרפואה ובמחיריה 
  נבו  גיא, רוני גמזו, ייחובסקרנ'צ דב

 מבוא. 1

 מכלל הציבורי המימו של בחלקו הירידה עלרבות  נכתב האחרונות בשני

ב; 2008; 2007 ,רניחובסקי'צ ( בישראלשירותי הרפואה מערכת של המימו

 רפואי לשירות בנגישות בפגיעה מיידי באופ מתבטאת זו ירידה). 2008, נו

 הג.  שירות זהעל הוצאה מפני הבית משקי יבתקצ על ההגנה ובהפחתת

כבר עתה  יבואו שתוצאותיה לצפות אי, עשור פני על בהתפתחות שמדובר

 תינוקות תמותת כמו, הציבור בריאות של במודדי משמעותי ביטוי לידי

 כתוצאה, אלה במודדי השינויי, מיוחדי אירועי בהעדר. חיי ותוחלת

 איטיי ה, הבית משקי בתקציב הפגיעהומ לשירות בנגישות מירידה

  . ארוכה תקופה לאחר ביטוי לידי ומגיעי

 ובראש ,מני מקדימייס התפתחותב נית להבחי כבר עתה, ע זאת

 ,כאינדיקטור ראשונימשמשת שהופעתה , שירותי רפואהמחירי אינפלציה בה

יפורה זה ס .ברמת בריאות הציבורצפויות  הלהתפתחויות ,גבוה 'לח ד'כ

עד  לפחות – ישראל ובה ג, אחרות מפותחות מדינות לעומתב "של ארה

 בכל אחרות למדינות ביחס האמריקאית המערכת  שלהנחותי  ביצועיה.כה

 ,Chernichovsky( ידועי ,בתמותת תינוקות ובתוחלת חייכ ג , מדד
2009; Davis et al., 2007; Schoen et al., 2006; 2007.( י בעליות אלה מלוו

 בשוק הרפואה מחירי הקשורות לחלקו הגבוה של המימו הפרטי

 של עליונותה למרות זאת .ותמריקאי ביחס למדינות מפותחות אחרהא

 שהיא המשאבי רמת ומבחינת טכנולוגית מבחינה האמריקאית המערכת

  .הבריאות במערכת משקיעה

תי הרפואה מגמות במימו מערכת שירו עבודה בוחנתה, זהרחב  בהקשר

 ללא (OECDבהחברות  המפותחות המדינות 22בהשוואה ל בישראל



 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל   
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ה אההשוו .שני מצד ב"ארה ולעומת, 1אחד מצד – OECD-22להל  – )ב"ארה

 את הפרופיל הדמוגרפי של המדינות ,לראשונה, בחשבוות מביאהבחינה ו

במחירי שחלה עלייה בהבחינה מתמקדת . השתנותו לאור זמאת השונות ו

הוצאות של ה הבקרה עליכולת  וליעילות האובדכביטוי ל ,שירותי הרפואה

 )אינפלציהה(עליית המחירי . בנוס לפגיעה בשוויוניותזאת , המערכת

 זוה את העלייה מזינה אשרידי הגידול היחסי בהוצאה הפרטית מובלת על

   .  במחירי

אה ההוצ הבחינה של, ראשית, מוצגתסעיפי הבאי של העבודה ב

) 3סעי  (לנפשבממוצע הוצאה של ה –לאחריה  ו)2סעי  (הלאומית לבריאות

מדדי מציג את ) 4סעי (הסעי שלאחר מכ . בינלאומיתבפרספקטיבה 

השינויי במקורות המימו . המחירי אשר העבודה משתמשת בה

סעי ( נבחני בהמש בתו כל אחד מה ובחלוקת הנטל הציבורי והפרטי

 יקה של האינפלציה בשוק שירות הרפואה נבחנת בסו העבודהמהדינ). 5

נבחנות ההשפעות של  )7 בסעי(מו בסיכו ו לאור כל הדיו.)6סעי (

, ראשונימני י כס,שוויוניותהעל  יעילות המערכת ומימו עלב יישינוה

של עלול להתרחש מבחינת בריאות הציבור ושביעות רצונו המתריעי על ה

  .ת הבריאותהציבור ממערכ

                                                                 
 OECD) Organization for Economicה ארגוהצטרפה ישראל ל ,לאחרונה   1

Cooperation and Development .(המדינות הכלולות בOECD-22- אוסטרליה: ה ,
, דאירלנ, איסלנד, יוו, גרמניה, צרפת, פינלנד, דנמרק, קנדה, בלגיה, אוסטריה
, ספרד, נורבגיה, זילנדניו, הולנד, לוקסמבורג, הדרומית קוריאה, יפ, איטליה
, כיה'צ, מקסיקו, תורכיה: המדינות שהוצאו ה. המאוחדת הממלכה, שבדיה

ההשוואה היא ע מדינות בעלות הכנסה ובעיקר , היינו. ופולי הונגריה, סלובקיה
    .ישראל רפואית אשר נית לשיי לה ג את טכנולוגיה
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 הוצאה לאומית לבריאות. 2

 אחוזי 7.7 על עמדה 2008ב בישראל רפואה לשירותי הלאומית ההוצאה

 שהמשק והשירותי המוצרי ס ער –) ג"תמ (הגולמי המקומי התוצרמ

 ,ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת מאז, ככלל). 1 תרשיראה ( מייצר

 שנת של" שיא"ה .טווח ארוכת במגמה ,יחסית קבועמההוצאה  זה שיעור

 ,תקופה באותה בתוצר ירידה, הנראה ככל, מבטא –  אחוזי תוצר8.1 –  2001

 לשירותי הלאומית בהוצאה מקבילה בירידה מיידי באופ התבטאה לא אשר

  .רפואה

  

 ההוצאה חלק של יחסית צמידות על ישראל שומרת שנה 40מ למעלה לאור

 ב"לארה ביחס וה 22OECDל חסבי ה, התוצר מתו לבריאות שלה

 למדינות מהממוצע גבוה א בישראל האחוז התקופה במרבית. )2 תרשי(

  .בישראל החברתית המדיניות לחקר טאוב מרכז :מקור
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: נתוני

  1 תרשי

1995, ג"פואה בישראל כאחוז מתמלשירותי ר לאומית הוצאה 2008   
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  האחוז.ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת לאחר במיוחד, 22OECDה

 איננו אשר, ראשוני סימ ע, 2007 בשנת 22OECD של לממוצע מתכנס

 בשנה 22OECDה לממוצע מתחת לירידה, מגמה שינוי על בהכרח מצביע

 כחלק – רפואה לשירותי, אפוא, מקדיש הישראלי המשק זמ לאור. זו

 ביטוח המעניקות, אחרות מפותחות מדינות של לממוצע בדומה – מהתוצר

  .ממלכתי בריאות

 בולטת. ב"לארה בהשוואה נמוכי 22OECDוב בישראל האחוזי

 המדינות שאר ובי ב"ארה בי 80ה בשנות בפער החל הגידול מגמת במיוחד

 .2ישראל לרבות, המפותחות

                                                                 
 מהסדרה הפרדתה, רפואה שירותי על ב"ארה של יחסית הגבוהה להוצאה בהתייחס   2

בריאות  לשירותי זכאותה בה במדינות וההתמקדות 22OECDה של המלאה
 הבריאות ביטוח חוק הוחל בטר ג, למעשה, ישראל לרבות (תאוניברסלי
 ישראל של יחסיה מעמדה את משפרת וOECDמורידה את ממוצע ה, )הממלכתי
 .בהשוואה

 .ציה הישראליתבמונחי נוסחת הקפיט סטנדרטית לנפש רפואה לשירותי הוצאה* 

  .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל :מקור
 .OECD פורטל סטטיסטי ;הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: נתוני

  2 תרשי

 *ג"רפואה כאחוז מתמ לשירותי לאומית הוצאה
1970, ב" וארהOECD-22, ישראל 2007  
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 לאומית לבריאות לנפש הוצאה. 3

 שינוייה ביו בישראל לנפש בתוצר השינויי בי הלימה יש 1995 בשנת החל

 ,סטנדרטית לנפש וא רגילה לנפש רפואה לשירותי לאומית בהוצאה

 תרשיב עליוניה קוויראה ה (בחשבו את הזדקנות האוכלוסייההמביאה 

 שומרת ישראל לפיה, לעיל הבינלאומית השוואהבבטא מתזה  ממצא ).3

   מדינות כמו, בתוצר רפואה שירותי על ההוצאה חלק על יחסי באופ

של   הגילהרכב בחשבו את מביאי כאשר כל הנתוני ,22OECDה

הסדרות לעיל מתוקנות למחירי התוצר א לא למחיר . האוכלוסיות השונות

ביחס לתוצר  – המשקלל מדד ציבורי ופרטי –ל שירותי הרפואה היחסי ש

  .)4להל בסעי  ראה(

 שירותי במחירי היחסית אינפלציהה של השפעתה 2001 בשנת החל

זו מקזזת בצורה הולכת  אינפלציה .מתגברת התוצר מחירי לעומת רפואהה

 לנפש –מחירי תוצר בלבד   מתוקנת–הריאלית  בהוצאה הגידול את וגדלה

כלומר חלק . 3ידי הקו התחתו בתרשי כפי שמתואר על ,סטנדרטית

 שירותי בכמות מהגידול בהוצאה במחירי התוצר אינו גידול ריאלי או ממשי

  .בעלות אלא הרפואה

  

  נפש סטנדרטית
רכי רפואה של וצ מסייע להביא בחשבו "נפש סטנדרטית"השימוש ב

 ,)תני אפשריי אחריומש (התפלגות הגילי שלהאוכלוסייה באמצעות 

. יחסיי של קבוצות גיל שונותאלה במונחי של צרכי ידי ביטוי צרכי על

לפי . ת משקל במונחי קבוצת בסיס מסוימילכל גיל או לקבוצת גיל, בהתא

 שקבוצת גיל הבסיס ה מניחיא , למשל, נוסחת הקפיטציה הישראלית

55בני  בנוסחה  ומעלה 85שקל של בני המכי אז , 1משקל שווה שהיינו , 35

קביעה זו מניחה כי עלות צורכי הרפואה של הקבוצה הקשישה היא פי . 6הוא 

אוכלוסייה מבוגרת יותר תהיה גדולה , לפיכ.  מצורכי הקבוצה הצעירה6

 ,או תהיה ע צרכי רפואיי גבוהי יותר, יותר במונחי נפשות משוקללות

  .ה יותראוכלוסייה בגודל זהה א צעירמאשר 
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 ושירות טיפול איכויות ג משקפי יותר גבוהי שמחירי, להניח סביר

 . הדבר נכו ג לגבי מחירי התוצראול. המתנה בזמ חיסכו לרבות, שונות

 שאי מאחר אלה איכויות מבטאת היחסית האינפלציהש להניח סיבה אי

 חיי בתחומי מאשר גבוהי ברפואה הטכנולוגיי השינויי כי להניח סיבה

כפי שיידו , שהוא עתיר עבודה דווקא במגזר דומיננטית וכי השפעת אחרי

 .בהמש
 של היחסית המחירי עליית על השוואה ובני מסודרי נתוני אי

, וקנדה צרפת את להוציא, הרלוונטיות OECD במדינות הרפואה שירותי

 להתעל קשה, זאת ע יחד). 4ראה תרשי  (תמייצגו בהכרח אינ אשר

" אמריקניזציה"הומ ישראל לבי וקנדה צרפת בי הבולט מההבדל

 .בישראל הרפואה שירותי של המחירי במגמת המתפתחת

 .מתוק לנפשות סטנדרטיות במונחי נוסחת הקפיטציה הישראלית* 

  .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל :מקור
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: נתוני

  3 תרשי

 *ג והוצאה על שירותי רפואה לנפש סטנדרטית בישראל"תממדד 
1995, ג ומחירי שירותי רפואה"מחירי תמ 2008  
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  אינפלציה יחסית

 במונחי ,אינפלציה היא תהלי עליית מחירי ליחידת מוצר סטנדרטית
 עלולה להתרחש המוצר אעליית מחירי עשויה לבטא שינוי באיכות . איכות

 מבטאת היא ;מצביעה על אובד יעילותכי אז אינפלציה  .כזהללא שינוי 
יכולת קנייה מצומצמת יותר בהכנסה מחיר גבוה יותר לאותו דבר  כמו ג 

אשר אינו " מס"אינפלציה תורמת לפגיעה בשוויוניות בהיותה ,  כ.נתונה
  . בי קבוצות הכנסהבחימ

 מוצר או סל מוצרי ביחס שינוי מחירי יחסי מבטא שינוי מחירי של
 במקרה .או ביחס להכנסה, לשינוי מחירי של מוצר או סל מוצרי שוני

 לקנות פחות מהמוצר או י יכול,אינפלציה או עליית מחירי יחסיישל 
אלא א הקונה מסיט הכנסה מצריכה אחרת , הסל שמחירו היחסי עלה

  .הז אותה כמות ממוצר או סל ה שללטובת קניי

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .בישראל החברתית המדיניות לחקר טאוב מרכז :מקור
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: נתוני

  4 תרשי

   ג"רפואה ביחס למחירי תמ שירותי של מדד מחירי
1990, צרפת וקנדה, ישראל, ב"ארה 2006  
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   שירותי הרפואהב מחירימדדי . 4

  :כלהלאלה . הנוגעי לשירותי רפואה מחירי מדדי שלושה בישראל

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של בריאותה שירותי מחירי מדד •

 מרכיבי ממחירי בעיקר מורכבו הפרטית ההוצאה למחירי מתייחס

 טיפולי על צאהווה פותתרו, שיניי רפואת, בריאות ביטוחי: זו הוצאה

 בשנתוני" מחירי"ה יבפרק מפורס זה מדד. פרטי במימו

  .ס"הלמ של הסטטיסטיי

 סל עלות מעודכנת פיו שעל ,מחירי מדד" הוא הבריאות יוקר מדד •

 כל של משקלו כמו, זה מחירי מדד מרכיבי. שנה מדי הבריאות שירותי

 בוטל 2005 ינוארב החל .לחוק החמישית בתוספת מפורטי, מרכיב

 המחירי מדד ומרכיב התרופות מחירי של הסיטונאי המדד מרכיב

  ).2010, וחורב קידר( "בהתא גדל לצרכ

 ותכליתו הבריאות במשרד שפותח מדד" הוא הבריאות תשומת מדד •

 בקופות השירותי סל לאספקת התשומות במחירי שינויי לאמוד

 מחיר את הבריאות שומותת מדד מרכיבי כוללי זה בפרסו. החולי

)  אחוז30 (הבריאות במגזר השכר מדד ,) אחוז50שמשקל  (אשפוז יו

   ).2010 ,וחורב קידר" () אחוז20 (לצרכ המחירי ומדד

 המדדי שני ותנועת השלישי במדד מוכל השני המדד רבי במובני למעשה

 אשר ,הציבורית הבריאות מערכת של הייצור עלויות את ומייצגת קרובה

 המדד ידי-על המיוצגת הפרטית למערכת בדומה שוק במבח עומדת אינה

 משמש "בריאותה שירותי מחירי" המדד זו בעבודה, בהתא .3הראשו

 ההוצאה לתיקו שמשמ "התשומות מדד"ש בעוד הפרטית ההוצאה לתיקו

 לתיקו משמש לבריאות ההוצאה ס של" המשוקלל מדד"ה. הציבורית

, המדדי שני לפי זו הוצאה מתקהוא ו לבריאות הלאומית ההוצאה

  .ההוצאה בס היחסי לחלק בהתייחס

                                                                 
 ועדת "ח"דו ראה ,לתיקו המלצות לרבות האחרוני המדדי בנושא הבעייתיות על   3

  .)2002, ישראל מדינת" (אמוראי
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בו , 5 תרשינתוני בההתנהגות של המדדי השוני לאור זמ סיכו 

העליות היחסיות של מדדי הרפואה ביחס למחירי התוצר וביחס בולטות 

חירי במיוחד בולטת עלייתו היחסית של מדד המ. למדד המחירי לצרכ

  . הפרטי

  

 תרשיהעלייה היחסית של מחירי הרפואה ביחס למחירי התוצר מתוארת ב

ובמחירי  תוצרה שמדדי הרפואה השוני מוכלי במחירי ,חשוב לזכור .6

היחסית  ההתמונה ביחס לעליי, כראוי, לו הוצאו ממדדי אלה. לצרכ

  .ומה יותרגמחירי שירותי הרפואה הייתה עב
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  .בישראל תיתהחבר המדיניות לחקר טאוב מרכז :מקור
  . משרד הבריאות, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה: נתוני

  5 תרשי

1995, שינויי במדדי המחירי השוני 2008  
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  .בישראל החברתית המדיניות לחקר טאוב מרכז :מקור
  . משרד הבריאות, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה: נתוני

  6 תרשי

  עליית מחירי של שירותי רפואה פרטיי 
1995, מחירי תשומות ומדד משוקלל ביחס למחירי תוצר 2008  
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 המימו נטל וחלוקת המימו מקורות .5

, פרטיהציבורי לתמהיל נוגעת המימו נטל וחלוקת המימו מקורות בחינת

 באלה יש כדי להצביע על .הפרטי המימו ולהרכב, הציבורי המימו להרכב

  .מגמות בפרוגרסיביות המימועל כמו ג  ,המקורות להתנהגות המחירי

 ביטוחיג  כולל בישראל הפרטי המימו. פרטיהציבורי התמהיל )א

חצי  "אופי לה יש אשר, )"שב – נוספי בריאות שירותי (משלימי

, פונה כל המשלי לביטוח לקבל הקופה של חובה קיימתש היות. "ציבורי

 בעי ניתני והשירותי קבוצתית היא הפרמיה, כשרהא תקופת ללא

 זה בדיו נחשבי המשלימי הביטוחי, כ פי על א). 2008 ,רניחובסקי'צ(

  .פרטית כהוצאה

 חלקו ,)א2009 (לשכה המרכזית לסטטיסטיקהה של החדשה החלוקה לפי

, בשיאו רפואה לשירותי ההוצאה מס אחוז 68.7מ ירד הציבורי המימו של

 כדי החדשה בסדרה שאי למרות .)7 תרשיראה  (2008 בשנת אחוז 57.8ל

 מעמידה הסדרה, הפרטי מוהמי של בחלקו העלייה של המגמה את לשנות

 מדינותכלל ל ביחס יותר נחות במקו, יותר נכונה השוואה אגב, ישראל את

  .הקודמת הסדרה מאשר OECDה
המס המקביל עדיי :  היו שנות מעבר1996 ו1995יש לזכור כי השני 

לאחר , 1998ב, ע זאת. היה תק ובמקביל התחילו לגבות מס בריאות

אחוז ההוצאה הציבורית במימו ההוצאה ,  לחלוטישהמס המקביל בוטל

  . אחוזי65.4 –הלאומית לשירותי רפואה היה עדיי גבוה יחסית 

  ה של מהממוצע נמו היה במערכת הציבורי המימו אחוז אמנ

22OECD 2007התקופה  לאור בשני  הצטמצ והפער ,)7תרשי  (1995

1996  המפותחות למדינות הצטרפה, החוק החלת לאחר, ישראל כאשר, 1995

 מתרחקת ישראל מאז ,אול.  לשירותי רפואהתאוניברסלי זכאות בהבטחת

 לתמהיל  ומתקרבת22OECDממוצע  של מהדפוס וגדל הול בקצב

 זהו המאפיי הבולט .הבריאות מערכת במימו ב"ארה של פרטיהציבורי

בריאות ביותר במימו המערכת הישראלית מאז שהוחל בה חוק ביטוח 

  .ממלכתי
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 הפרטי במימו כולו היה 1997 מאז לנפש סטנדרטיתבהוצאה  הגידול

 בעוד מומנה, תוצר מחירי במונחי, לנפש בהוצאה והעלייה) פרטיוהחצי(

  ). 8 תרשי (התוצר במחירי קבועה נשארה לנפש הציבורית שההוצאה

  

  

 

  .בישראל החברתית המדיניות לחקר טאוב מרכז :מקור
 .OECDפורטל סטטיסטי , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: נתוני

  7תרשי

  מס ההוצאה כאחוז רפואה שירותי על ציבורית הוצאה
1995,ב" וארהOECD-22,ישראל 2007  
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 המדינה ציבמתק מהקצאה מורכב הציבורי המימו. הציבורי מימוה )ב

 חלה השני לאור. לאומי לביטוח המוסד באמצעות הנגבה "הבריאות מס"ו

 אחוז 31.5מ, מקורות המימו הציבורי מכלל הבריאות מס של בחלקו עלייה

 קיי היה אשר המקביל מסה כולל (1995 בשנת הציבורי המימו מס

 .20084 בשנת אחוז 44.6ל, )בשעתו

                                                                 
כ שא במש התקופה , ראוי לציי כי מס הבריאות פרוגרסיבי פחות מהמס הכללי   4

 ביחס למיסי לא ירדהכנסה תמהיל המיסי הכלליי לא השתנה או חלקו של מס 
 עקב שינוי הרי שיש ירידה בפרוגרסיביות המימו של שירותי הרפואה, אחרי

  .בתמהיל הציבורי

   8תרשי
 רפואה לשירותי הוצאה ציבורית וס ההוצאה, הוצאה פרטית מדדי

  2007ג "קבועי של תמ מחירי ,סטנדרטית לנפש
1995 2008  

   1995 הבסיס שנת

  .בישראל החברתית המדיניות לחקר טאוב מרכז :מקור
 .OECDטל סטטיסטי  פור;הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: נתוני
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 בריאות שירותי על הבית משקי של הפרטית ההוצאה .הפרטי המימו )ג

2007 בתקופה נומינלית עלתה  בממוצע אחוזי 7.6 (אחוז 103ב 1997

 3.6 (אחוז 43ב תקופה באותה עלתה לתצרוכת ההוצאה בעוד, )שנתי

 הביא בריאות שירותי על בהוצאה היחסי הגידול). 5שנתי ממוצע אחוזי

 ההוצאה מכלל כאחוז יאותבר על הפרטית ההוצאה של בחלקה לעלייה

 .2007ב אחוזי 5.3ל 1997 בשנת אחוזי 3.8מ – לתצרוכת
 אחיד היה לא בריאות שירותי על הפרטית הנומינלית בהוצאה הגידול

 רפואה לשירותי הפרטית בהוצאה השינוי את מציג 1 לוח. הנסקרת בתקופה

 התרחב הנסקרת בתקופה. 1997ל בהשוואה 2007 בשנת ההוצאה וברכיבי

 תופעות.  בביטוחי וולונטריי בעיקר משלימיהמבוטחי שיעור מאוד

 2007 בשנת .אלה ביטוחי על בהוצאה גידולבג ביטוי  לידי באו אלו

 הבית משקי של הפרטית ההוצאה מס אחוז 26ל הגיעה עליה ההוצאה

 יותר מתו גידול לצד ,זאת .2007 בשנת  אחוז11 לעומת בריאות לשירותי

 תרופות על הוצאה בעיקר הכוללי ,האחרי הפרטיי הבריאות שירותיב

  .6ורפואת הש

  העשור במהל בריאות לשירותי הפרטית בהוצאה הגידול, כפי שכבר צוי

2007 מחירי גבוהה יחסית בהוצאה הפרטית לשירותי  עליית משק 1997

 לייתוע 7 אחוזי3.2 של כמותית עלייה נרשמה הנסקרת בתקופה. רפואה

 הרפואה שירותי במחירי הגידול. שנתי אחוזי בממוצע 4 של מחירי

 2.3ב שעלה, לצרכ המחירי במדד מהגידול גבוה היה הנסקרת בתקופה

, למשל, בריאות ביטוחי על בהוצאה החד הגידול. שנתי בממוצע, אחוזי

  אחוזי4.7של  גידול לצד בכמויות  אחוז11.2של  גידול בעיקר משק

 בבריאות הכוללת המחירי עליית על במקצת רק עולה זה גידול. במחירי

    ). בממוצע אחוזי 4(
  

                                                                 
2007 לשני הבית משקי הוצאות סקרי: הנתוני מקור   5 1997.   
  .ח נפרד בנושא ההוצאה הפרטית על שירותי רפואה נמצא בהכנה"דו   6
 רב גיאומטרי ממוצע בסיס על בימחוש ההוצאה ובס במחיר, בכמות השינויי   7

2007 לשני שנתי 1997.   
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  השינוי בהוצאה הפרטית לבריאות וברכיביה לנפש מתוקננת    . 1לוח 
 )אחוזי(ממוצע גיאומטרי שנתי , 1997 לעומת 2007, לפי נוסחת הקפיטציה  

  
  

   

כל ס
שירותי 
  הבריאות

ביטוחי 
  בריאות

רפואת 
  הש

שירותי 
 * רפואה

הוצאות 
אחרות 
 **לבריאות

  33.0  13.0  28.0  26.0  100.0  2007המשקל ב

  34.0  17.0  38.0  11.0  100.0  1997המשקל ב

  השינוי הכולל
  )***מחיר* כמות(

  
7.0  

  
16.9  

  
4.1  

  
4.6  

  
6.7  

  3.3  0.6  0.4  11.2  3.0  הגידול בכמות

  3.4  4.0  3.7  4.7  4.0  הגידול במחירי

הגידול היחסי 
  במחירי

  
1.8  

  
2.4  

  
1.4  

  
1.7  

  
1.1  

טיפולי פסיכולוגיי ופסיכיאטריי וטיפולי , מדובר בעיקר בהוצאות על ניתוחי  *
  . להתפתחות הילד

  ).ס"המינוח הוא של הלמ(מדובר בעיקר בהוצאות על תרופות   **
  .תהשינוי הכולל הוא מכפלה של השינוי במחירי בשינוי של הכמויו  ***

שני שונות , סקרי הוצאות משק הבית, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  :מקור
השינוי במחירי חושב על בסיס מדד מחירי הבריאות ומדדי מחירי לכל (

  ).תחו הוצאה בסקרי

  

 הלאומית ההוצאה נתוני את ומחזקי מאששי הפרטית ההוצאה נתוני

 ההוצאה סעיפי כלב הרפואה בשירותי יחסית אינפלציה התפתחות בדבר

  . הפרטית

 מערכת מימו בהרכב השינויי סיכו. המימו בהרכב השינויי כלס) ד

2008 בתקופה בישראל הבריאות  היחסית הירידה לנוכח .2 בלוח מוצג 1997

 עלייה יש, הכללי התקציב של בחלקו ובעיקר, במימו הציבוריי במקורות

 בעל מימו או משלימי טוחיבי באמצעות בעיקר, בית משקי של במימו

  .המימו הופ יותר רגרסיבי בעליל .ציבוריחצי גוו
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   2008 ו1997, שינויי בהרכב מימו מערכת הבריאות בישראל  . 2לוח 
  )אחוזי(  

  1997  2008  

  100.0  100.0  הכלס

  29.6  38.1  תקציב המדינה

  25.9  26.2  מס בריאות

  42.2  33.1  הוצאות משקי בית

  2.3  2.6  ומותתר

   .6.3לוח , 60' מס, שנתו סטטיסטי לישראל: ב2009, ס"הלמ: מקור
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   המחירי עליית של הדינמיקה  .6

 מבטאת – בכלל ורווחה שוויוניות, יעילות אובד מבטאתה – אינפלציהה

טראקציה בי הפרטי והציבורי במערכת נבמיוחד במקרה הישראלי את האי

שהיא חסרת , היחסית האינפלציה אכ את .שהיא למעשה של כלי שלובי

 התמהיל להסדרי לייחס נית, OECD-22ב הרפואה בשירותי מקבילה

 בעיקר, הפרטיי הביטוחי בי הסדריה. ישראלב פרטיהציבורי

 ,מממני אלה שביטוחי ,השירותיהספקת  ביל, המשלימי הביטוחי

 של מנזק יותר א ולגדשל אלה  נזק. שוק שכלוליואי כשלי מעצימי

המצב , היינו. כלל ציבורית מעורבות הב שאי ,פרטיי ורפואה ביטוח

  .ב" בארהמהמצבר תבישראל עלול להתפתח למצב חמור יו

 מגבירי,  היוהב מחזיק הציבור כל כמעט אשר, אלה ביטוחי

 הפועלי שירות ספקיבעידוד ו הקופות בעידוד לשירות רפואי ביקושי

 הציבורית במערכת השירות נותאו  החוליקופת .8תהציבורי במערכת

 או כיסהמ ישיר באופ לשל יכולת לפי החולי את למיי ייכול

. עצמול המפנה שירותה נות של פרטי לטיפול ולהפנות ביטוחה באמצעות

 ספקישל ו קופות/מבטחי של מונופוליסטי מעמד חיזוק של קלסי מצב זה

  . דבר בעידוד הסדרי מימו ציבוריי בסופו של ,רלציבו ביחס שירות

 פעילותרק  לממ יכולי למיניה הפרטיי הביטוחי, מכ חמור

 בעקבות שנוצרו הביקושי, היינו. ציבורי במימו למערכת מחו בצעתהמת

 שירות מת למערכת מנותבי הציבורית המערכת בתו למיניה הביטוחי

 הפכו הביטוחי .הציבורית במערכת העובדי שירות נותני אות של פרטית

  .תור ולהקדמת רופא לבחירת כלי

ג הקופות וג נותני השירות מעודדי ביקושי והוצאות פרטיי 

החולי בכל קופות). "שב(שירותי בריאות נוספי  באמצעות ביטוחי

מהעלות או לתקרה   אחוז80ההחזר בגי פעולה בביטוח המשלי מגיע עד ל

השירותי הפרטיי מיישרי קו וקובעי את . קובעת שהקופהת אחר

).   אחוז80 של(גובה התקרה מ פעמי 1.25המחיר של השירות הפרטי לפי 

כמעט אדיש לתוספת ההוצאה  –" הנחה גדולה"המקבל שירות ב –הציבור 

                                                                 
 הפכה שבסל לאלה מקבילי ולא נוספי שירותי להעניק, כשמו, "השב מטרת   8

 . מציאותי בלתי אתגר
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הוצאה שחלקה אינו מוצדק ,  הופנה מהמערכת הציבוריתאליובגי השירות 

ידי אות אמור להינת במערכת הציבורית עלהיה  בחלקו השירותשמאחר 

 .נותני שירות

  :הבאות תוצאותהתפתחות זו מביאה ל

 הציבורית המערכת את עוזבי המומחי טובי .ריאלי שכר העלאת )א

 – במחלקותיה להיות אמורי ה בה שעותאות ב פרטית עבודה לטובת

 שעת המחסיר רופא כי לזכור יש. הציבורי במימו מקבלי שה השכר גיב

 12.5ב עלה הציבורית במערכת שכרו, שעות שמונה של עבודה יומ עבודה

 מס אחוז 70כ השכר של חלקו וב, עבודה עתיר מגזרב.  לשעת עבודהאחוז

 של פעילותהאי בגי ,הציבורית מערכתב בעלויות מדובר בגידול, עלויותה

 אינה זו היליע). x 12.5% 0.7( י אחוז8.75 של גודל בסדר רופא אותו

 .הציבורית במערכת תפוקהה מדידתאי נוכחל בסטטיסטיקהמתבטאת 

 שירות עבור משל התושב כאשר, הפרטית במערכת מתבטאת היא אול

 פרטיתהה במרפא נותה הרופא .הציבורית מערכת בלקבל אמור הוא אותו

למעשה  גבה ציבוריהחולי ה בביתותילת אמור היהשהוא , לטיפושלו 

    .הטיפול עבורמחיר  פעמיי

 רופאי, הציבורית למערכת מחו פעילות לצור .כפולות תשתיות )ב

 .הפרטית הפרקטיקה לטובת שהזניחו לאלה מקבילות תשתיות מקימי

  .אלה מעלות את עלויות המערכת

 לרבות – רפואיות טכנולוגיות בנושא .טכנולוגיות של מבוקר בלתי אימו )ג

 גופי לעומת נפחדה ההדיוט הוא הציבור –" חיי מצילות ופותתר"

 המעורבות, זה לעניי. ופוליטית כלכלית עוצמה בעלי אינטרסנטיי

  .  הציבור על להגנועדה  מתוקנת מדינה בכל הציבורית

סית חהי האינפלציה בפר ,לפי שעה, לעמוד הציבורי המימו של יכולתו

 מתונה עלייה על מצביעי הנתוני. 6 תרשיב מוצגתבשירותי הרפואה 

 זו תצפית. הפרטי השירות למחיריביחס  הציבורי השירות במחירייחסית 

 ומבוקר מפוקח הציבורית במערכת העלויות שקידו מכיוו מפתיעה איננה
, התייעלות של לדרישות נתוני וא והבריאות האוצר משרדי ידיעל

 של מבוקר אימו רבותל, משאבי הגבלת על והחלטות קיצוצי

  . טכנולוגיות
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 הא .הוצתה אכ הפרטי הרפואה בשוק שאינפלציה ,עולה מהנתוני

 במערכת ג אינפלציה להצית יכולה הפרטית במערכת במחירי האינפלציה

על כ התשובה ? הציבורית המערכת של ביעילותה הפחתה ועימה הציבורית

  .חיובית

 מעצ הציבורי מגזרב הריאלי בשכר לגידו יש, לעיל שהודג כפי, ראשית

 .בו להיות אמורי שה בשעה הציבורי עבודת מקו את רופאי עזיבת

 ,בציבורית וג הפרטית במערכת העובדי ,הרופאי מהתנהגות ברור, שנית

 ראוי זה בהקשר. הפרטית המערכת לטובת" שכר פערי "קיימי בשוליי כי

 לשעת בממוצע – שווה להיות עשוי המערכות בשתי שהשכר א כי, להדגיש

 הציבורית במערכת מקבל שהרופא העובדה, בציבורית גבוה וא – עבודה

 בכ די, )fee-for-service (פעילות לפי – ובפרטית בפעילות מותנה בלתי שכר

  . פרטי במימו עבודה לטובת פעילותו את להסיט כדי

 הציבורי רהשכ להעלאת לח יוצר הפרטית במערכת בתמורה גידול

 או הממשלתיי החוליבבתי הבריאות תאגידי של במסגרות והשכר

 בריאות שירותי של החוליבתי של) ת"קצ (התורי קיצורי במערכת

. הרופאי של השכר דרישות של וההקשר הרקע את יוצרי ה .כללית

 בשכר מדורגת העלאה קובע 2008 מדצמבר הרופאי ע הבוררות הסכ

 הבוררות בפסק 16.6.11 סעיב. בממוצע אחוז 24.2ב ופאיהר של המשולב

 בחשבו הביאה לרופאי השכר תוספת בקביעת השיקולי שאחד ,מוסבר

, מפורשות נכתב בפסק אחרי במקומות. המוחות בריחת סוגיית את

 אטרקטיביות על לשמור בכדי השחיקה לגור מעבר היא השכר שתוספת

    .9הציבורי המגזר

 שיטתי שימוש כה עד נעשה לא בישראל, טכנולוגיות אימול רבאש, שנית

 תרומהובי ה לחולה העלות בי היחס לבדיקת תועלתעלות במדדי

 השיקוליש, כלומר. כספיי במונחי הטכנולוגיה של איכותמתוקננתה

עלות מתבססי רק על ואינ מגווני רפואיות טכנולוגיות להכנסת

 טכנולוגיותה הכנסת ,יחד ע זאת. צדקשל ת מסוימבמידה , זאת. 10תועלת

ויוצרת לחצי , מצד אחד, בשוק הפרטי היא בלתי מבוקרת לחלוטי

                                                                 
  aspx.Default/MainSite/il.org.ima.www://http:  י" אתר של הרראה   9

 .'ח פרק, 2006 ישראל בנק דוח, ראה זה בנושא להרחבה  10
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 בשנת, למשל, כ. 11מצד שני, פוליטיי ואחרי על מערכת קבלת ההחלטות

 ני"לשב נוס ביטוחי רובד הגדולות החוליקופות שתי הציעו 2007

 השאר בי שכלל, שלה) המשלימי הביטוחיה , שירותי בריאות נוספי(

 של להגבלה ,חקיקה שינויי לאחר ,הוביל זה מהל. "חיי מצילות תרופות"

 הטכנולוגית התוספת להגדלת – ובהמש ני"בשב כאלה תרופות הכללת

כעת מתחדשת המגמה באמצעות חברות , אול. לסל הכנסת לצור לסל

 כי,  יש לזכור".צילה חייתרופה מ" כאשר לא ברור מהי ,ביטוח פרטיות

 ג מאוד להוציאה מ הסלקשה מסוימת הוכנסה לשימוש תרופה  כאשר

  .כאשר יעילותה מוטלת בספק

 המערכת את לחזק מנסי הבריאות במערכת המדיניות קובעי, ככלל

 מת תו, הרפואיי השירותי של יותר נכו תמחורב ג הציבורית

 קידומילו) DRG (דיפרנציאליי יתעריפל, דחופות לפעולות התייחסות

  הרפואהבשירותי מחירי ממני עליות ג אלו כל –  מבוקריטכנולוגיי

   . במימו ציבורי

 מניעת ידיעל בעיקר, לבריאות הלאומית ההוצאה בקרת ולפיכ אכ

 במדינה הציבורית הבריאות מערכת של מרכזית משימה היא ,אינפלציה

, המערכת של הכלכלי קיומה הבטחת לבכ ששי לסיוע מעבר .המודרנית

 לרבות, והכלכלה המערכת של אחרת מטרה כל משרתת הוצאותה בקרת

 בריאות מערכת הוא הוצאות לבקרת המפתח .כלכלית וצמיחה תעסוקה

 התהילה להיכל כנסו יישלא (ביותר שמרניי מנהיגי כ על. ציבורי מימוב

 הממשלה ראש ולאחרונה ר'אצמרגרט ת' הגב כגו, )הסוציאליז של

 שלה הציבורי המימו באושיות פגעו לא, הווארד. ג מר, לשעבר האוסטרלי

   .כפי שעושות ממשלות ישראל בעשור האחרו

  

                                                                 
 בניגוד למנגנו עדכו הסל – מנגנו רישו התרופות בישראל, בניגוד למדינות אחרות   11

במדינות אחרות המנגנו .  בלתי יעילי בנושא מדיניות הכנסת תרופותואכיפתו –
 .ג בשוק הפרטיהוא אמצעי מרכזי לבקרת אימו טכנולוגיות 
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   שחיקה ביעילות ובשוויוניות ופגיעה אפשרית  : יכוס  .7
 בבריאות הציבור  

 עשורב גדלה בישראל )סטנדרטי (תושבל רפואה שירותי על ההוצאהש למרות

 המגולמי אלה מלבד ,את הגידול בשירות מקבל אינו התושב, האחרו

 מהגידול  אוכלליתהצמיחה ה מאשר היה מתבקש ,טכנולוגיי בשיפורי

 שירות רמת אותה על יותר גבוהה בהוצאה והרווחה היעילות אובד. בתוצר

 – האינפלצי בכל כמו – יפגענ, בנוס. ברור, ממנה פחות א ואולי, ריאלית
   .כלכלית וצמיחה שוויוניות ג כמו, יעילות של נוספי מרכיבי

 מס היא אינפלציה, האנכית שוויוניותהקשור ל המימו בנושא. שוויוניות

 זו שלילית להשפעה. הבחנה ללא השכבות בכל מכה היא באשר, רגרסיבי

 המימו של חלקו עליית ע המערכת במימו ברגרסיביות הגידול מתווספי

 ידיעל מהבמידת מוקהות אלה רגרסיביות השפעות. המימו בס רטיהפ

 אול. ציבורי חצי אופי לה יש אשר המשלימי הביטוחי של חלק עליית

 הגידול את משמעותית לצמצ כדי – ציבורי מימו המירו אשר – באלה אי

 בעשור בישראל הבריאות מערכת מימו. המערכת במימו ברגרסיביות

 תוספת ללא, במשק והצריכה ההכנסות התפלגות את מחמיר האחרו

 ההוצאה, מזו יתרה. לנפש בשירותי, בכלל א, משמעותית ריאלית

 משקי להצטרפות תורמת, מרצו ביטוחי לרבות, רפואה שירות על הפרטית

 ).2008, רניחובסקי'צ (העוני למעגל בית
 היחסית פלציההאינ, האופקית השוויוניות או לשירות הנגישות בנושא

 לשירותי בנגישות לירידה גורמת, הפרטיי בפרט, רפואה שירותי במחירי

  .הפרטי המימו של חלקו מעליית מלכתחילה נפגעת אשר

 ובראשונה בראש מבטאת הרפואה בשירותי האינפלציה כאמור. יעילות

 השפעות ג במימו לשינויי". רפואה שירותי ייצור"ב יעילות אובד

 רפואה שירותי על הוצאה". בריאות ייצור "יעילות על שליליות ותפוטנציאלי

 על לוותר, יכולת מעוטות ולמשפחות לקשישי במיוחד, בית למשקי גורמת

  . למשל, מזו צריכת כגו, בריאות מקדמת היא ג אשר צריכה

והאינפלציה היחסית שזה מלב  הפרטי המימו של בחלקו העלייה

 פגיעות תו ,שוויוניותו יעילות באובד, אפוא, וותמל במחירי שירותי רפואה

   .האוכלוסייה בבריאות אפשריות
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