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  החולים -לקופותהקצאה שינוי ב
  ? האומנם– ופריפריהלצמצום פערים בין מרכז 

  רניחובסקי'דב צ: מאת

  סיכום מנהלים

 הקובעת את ההקצאה למימון סל שירותי הרפואה אשר ,יהטצשונתה נוסחת הקפי 2011בתחילת 

 י מיליארד30-כנתי של  מחלקת תקציב שהמדינה, זו באמצעות נוסחה. החולים-באחריות קופות

הנוסחה . למימון שירותי הרפואה בישראל הציבורית ההוצאהמכלל   אחוז85-שהם כ, )2010 (ח"ש

שם ,  בהקצאה לטובת הפריפריה–זה שנים    שהתבקש–החדשה נועדה בעיקר להביא לשינוי 

ים  נחות, כמו גם זמינות שירותים,מצב הבריאות והמדדים של כלכליים-חברתייםהמדדים ה

  . הפערים לרעת הפריפריה מחמירים,יתרה מזו. מאשר במרכז

 בארבעת , לפי גיל ומגדר, בהקצאה אחוזים10תוספת של   תינתןלכל נפש משוקללת, על פי השינוי

 לפי מדד הפריפריה של הלשכה המרכזית ,"פריפריה"האשכולות התחתונים המוגדרים 

  .לסטטיסטיקה

שהנוסחה החדשה אינה משנה כמעט , טים במחקר מלמדיםהמצוט, נתוני המוסד לביטוח הלאומי

מחוזות בעיקר ב ,של הקופות השונותלמרות שייצוגן , החולים-את סכומי ההקצאה בין קופות

  .  גבוה יחסיתהן בדרום והן בצפון "שירותי בריאות כללית"הייצוג של :  שונהצפוןהדרום וה

אינם , ולפיכך גם יעילותו ש מתוקננתלכל נפ אחוזים 10הבסיס לקביעת הפיצוי בשיעור של 

החולים להגדיל את פעילותן - להניע את קופותיש בו כדי פיצוי זה ש ,אין ודאות כלל ועיקר. ברורים

בעיקר , דלילות האוכלוסייה בפריפריה. אם בכלל, בפריפריה על חשבון המרכז במידה הראויה

, ערכות והשקעה בתשתיותיבים ה מחיי, מצד שני,והמחסור היחסי בתשתיות, מצד אחד, בדרום

הסכומים הנדרשים לסגירת .  מאידך גיסא,שוטפתוהגדלה של ההוצאה הוהוצאה  ,אמחד גיס

הפריפריה , בשל פערי ההכנסות לרעתה,  יתר על כן . לוודאי מעבר לתוספתקרובהם הפערים 

בעיקר  ,איננה מתאפיינת בביקושים גבוהים יחסית לשירותים במימון פרטי, לעומת המרכז

ביקושים אלה  .שהם מקור הכנסה נוסף גם לקופות וגם לנותני שירות, ביטוחים משלימים

 ,בעיקר, לכוח אדם ומהווים כוח משיכה, מתמרצים את הקופות להתחרות ולהשקיע יותר במרכז

  . על חשבון הפריפריה

מנגנון המבטיח אין כל , הוודאות בדבר יעילות התוספת מבחינת הפריפריה-נוכח איל ו,חמור מכל

 שמבטיח  אין כל מנגנון.אכן תגיע אליה – מספקת ככל שתהיה) בלתי( – שההקצאה לפריפריה

למחזות הצפון  –לפי הנוסחה החדשה  –  ח לשנה" מיליארד ש0.8- ו1.9הקצאה שנתית נוספת של 

    .בעיקר על חשבון מחוזות חיפה וירושלים, בהתאמה, והדרום

אשר , "ועדת נתניהו", ובניגוד להמלצות ועדת החקירה הממלכתית בניגוד למקובל בעולם, כך

, אזורית הקצאהאיננו מאפשר שנעשה שינוי ה, הניחה את היסוד לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

מנגנון  .ככל שיהיהוחלקי מצומצם , הפוטנציאל שלומיצוי  ולהבטיח את ללוות את השינויהיכולה 

 – ולאנדרשים הלמקומות  פנה את המשאביםתאכן ית הקצאה תקציבש מבטיח הקצאה אזורית

  . מצוייםכבר משאביםלהיכן שה –כלכליים - בעקבות לחצים פוליטיים
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  מבוא. 1

את  ,א"בחשוון תשע' ה, 2010 באוקטובר 13- בהרווחה והבריאות של הכנסת אישרה , ועדת העבודה

–החדשה  ההקצאהחת נוסלפיהן , ")חוליםה- הקצאה לקופות"(ממלכתי הבריאות התקנות ביטוח 

 סניפיפריסת לפי ו מינםאלא גם לפי חבריהן לפי גיל לא רק החולים -מתגמלת את קופות – הקפיטציה

   .2011 התקנות הוחלו בראשית ."פריפריה"בשלה שירותים היקף ה והקופה

רותי בעיקר באמצעות הבטחת נגישות שווה לשי, מנגנון הקפיטציה נועד לקדם שוויון הזדמנויות לבריאות

מורכב הישראלי המנגנון . המנגנון שוויוניות וגם יעילותמקדם בכך . רפואה במצבי בריאות שווים

משמעותו ; מפיצוי עבור מחלות קשות ומרשת ביטחון, מהסדרות אדמיניסטרטיביות, מהנוסחה

 מהמשאבים הציבוריים העומדים לרשות שירותי  אחוז80-  כה שלפיננסית היא בחלוקה-הכלכלית

  .1החולים- אלה הניתנים באמצעות קופות –אה בישראל הרפו

מטרות חוק ביטוח את  כדי לקדם, נון הקפיטציה הישראלימנגבשכלול השינוי בנוסחה הוא צעד חשוב 

.  ההקצאה לפריפריה ואת הוראותיו הראשונות בנושא)להלן החוק (1994-ד"התשנ, ממלכתיהבריאות ה

 ,בין השאר .דומים לו בעולםל מתקדם בהשוואהאיננו הישראלי ן  המנגנו,שינוי זהלאחר גם  ,זאתיחד עם 

אשר מנהלית - ארגוניתמסגרת אינו מסתייע בהוא באשר , עוד בטרם הופעליעילות השינוי מוטלת בספק 

בהתאם  ,הקצאה אזוריתהמנגנון חסר ;  אכן יגיעו אליו, בדיןלאזורתבטיח שהמשאבים הראויים 

המשתמשת  תות אחרומערכב דומה לקייםאופן הבו  )1990,  ישראלמדינת( "ועדת נתניהו"המלצות ל

     .במנגנון

 בהתאם . הפריפריה בישראלבהקשר של את משמעות השינוי בנוסחת הקפיטציה להעריךעבודה זו נועדה 

של יישום  להציג את המשמעותהיא  , ראשוןבסעיף, ראשונההמטרה ה :עבודה מספר מטרותל, לכך

את ו" פריפריה"המושג את לבחון היא ,  שניבסעיף, המטרה השנייה; החולים-ותקופ על ההנוסחה החדש

המטרה השלישית ו;  מיישמים את הנוסחה החדשההמדד לפיו  משמעותלצורך בחינת בישראלהגדרתו 

   ".  ועדת נתניהו" כמקובל בעולם ולפי המלצות  יושמהלו ,היא לבדוק את משמעות יישום הנוסחה החדשה

  

 

 Shmueli, Chernichovsky and ;2010 ;2005 ,רניחובסקי'צאצל   ראה,  בנושאים אלהההרחב 1
Zmora, 2003..  
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  החדשהפיטציה הק תנוסח. 2

 17 כאמור בסעיף ,החולים-קופותבחישוב מספר המבוטחים המשוקלל בכל אחת מ ":לפי התיקון לנוסחה

יינתן משקל נפרד בהתחשב בגילו ", ובנוסף לכך ."יינתן משקל למבוטחים לפי גיל כל מבוטח ומינו, לחוק

מדד "ולות התחתונים של  המסווגת תחת אחד מארבעת האשכ,ברשות מקומית למבוטח המתגורר, ומינו

 כפי שהם מופיעים במרשם ,לפי פרטי מקום מגוריו( "2004מקומיות הרשויות ההפריפריאליות של 

 ,") תושב פריפריה–להלן  (2008ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת -שפורסם על"וכפי , )האוכלוסין
  .)2.1לוח ( כמפורט להלן

  

 נוכח הפערים הקיימים בין מרכז  אינו ברור אחוזים10פריפריה ברמה של פיצוי ללקביעת הבסיס 

 כדי להניע את יש בהוספת זו תבשאין זה כלל מובן מאליו , ר על כןתי .כפי שיובהר להלן, לפריפריה

נוכח , ראשית, זאת .  ולהעביר משאבים אליה על חשבון המרכזהקופות להתחרות על חברים בפריפריה

 –הפריפריה , שניתו. בתשתיות מצד שניהיחסי המחסור נוכח ו, מצד אחד, דלילות האוכלוסייה בפריפריה

מהווים כוח משיכה לכוח אדם ה , ביקושים במימון פרטי, באופן יחסי למרכז,חסרה –כפי שיוצג בהמשך  

  .ציוד רפואילו

  

  *נוסחת הקפיטציה החדשהמקדמי : 2.1לוח  

  

  מקדמי קפיטציה

 מבוטח תושב פריפריהמבוטח שאינו תושב פריפריה

   

 גיל המבוטח

 גברים נשים  גברים נשים
 1.92 1.45 1.87 1.41 1עד 

 0.99 0.80 0.94 0.75 5 עד 1עולה על 

 0.45 0.42 0.41 0.38 15 עד 5עולה על 

 0.40 0.47 0.36 0.43 25 עד 15עולה על 

 0.46 0.77 0.41 0.73 35 עד 25עולה על 

 0.62 0.82 0.57 0.78 45 עד 35עולה על 

 1.03 1.18 0.99 1.14 55 עד 45עולה על 

 1.84 1.74 1.79 1.70 65ד  ע55עולה על 

 3.18 2.67 3.14 2.63 75 עד 65עולה על 

 4.18 3.45 4.13 3.40 85 עד 75עולה על 

 4.27 3.57 4.23 3.52 85עולה על  

 .2010 ,ועדת העבודה הרווחה והבריאות: מקור

  .בהמשךהדיון  לצורך שהם כמות מתקבלים והם הדיון של מעניינו אינם הנוסחה מקדמי*
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מפורט בלוח  יישום הנוסחה החדשההשינוי בהקצאה בין הקופות עם  ,ביטוח הלאומימוסד להנתוני לפי 

השערה הבסיסית היא ה, 2010 לפי תקציב ,ח"ש מליון 30גם בהתחשב שכל עשירית האחוז ערכה  .2.2

  . נראים זניחים על פניהם השינויים

  

וסחה החדשה הנ,  הכנסתהרווחה והבריאות של העבודה ועדת  שהובא בפני,פי תחשיב משרד הבריאות- על

 150-תוספת של כתקבל " שירותי בריאות כללית"בעקבות הנוסחה החדשה  :תביא לשינויים הבאים

;  מיליון שקלים8 – "לאומית חולים-קופת",  מיליון שקלים15-כ  – " שירותי בריאותמכבי", ח"שמיליון 

 שינוי לבהקשר ).א2010, משרד הבריאות( מיליון שקלים 22 ייגרעו " מאוחדתחולים-קופת"מ, לעומתןו

 קשר ביןאין , מושגית, ראשית. אינם ברורים  מחדש בין הקופותלחלוקה הסכומים אשר נקבעו ,הנוסחה

להסתכם צריכה כל חלוקה מחדש בין הקופות  .מערכתהעומד לחלוקה בשינוי הנוסחה לבין סך התקציב 

 המספריםמאמנם , כלומר; ותחסרי שקיפהם המספרים , ניתש  . יהיה גודלו אשר יהיה,לסך התקציב

אולם המשמעות  ,2ח"שמיליון  151תוספת תקציבית של  תניתנ שלמערכת , עולהבפרסום משרד הבריאות

, לרבות הכספים הנוספים, התקציב העומד לחלוקה בין הקופות כי סך , התיקון בנוסחה היאהמעשית של

לפי חישובי הביטוח , שלישית  .ך זהכפי שיובהר בהמשך מסמ, לפי הנוסחה החדשהמחדש  להתחלקצריך 

 מחוזות – המקובלת בפריפריהה אשר ייצוגה  הקופ,)2.2לוח ( החדשה  עם הנוסחהההקצאהלגבי הלאומי 

חלק פי ההקצאה החדשה  על מקבלת –שירותי בריאות כללית  – )2.3לוח  (יותרגדול  –הצפון והדרום 

  .קטן יותר מהתקציב בסיכום כללי

שינוי יישום ,  אשר הועלו במבוא לעיל, נוסחת הקפיטציהשינוי ות המקדמיות של מעבר לבעי, היינו

 שאלות .להקצאה שוויונית יותר לפריפריה שלו הממשי פוטנציאלה לגבי שאלותהנוסחה החדשה מעורר 

  . בהמשךייבחנואלה 

    

  

 

ועדת העבודה הרווחה , כנסת ישראל (ח" מיליון ש160בתוספת של לפי פרסום בעיתונות מדובר  2
  ).2010, והבריאות

  החולים לפני ואחרי שינוי נוסחת הקפיטציה-התפלגות ההקצאה בין קופות : 2.2לוח 

- הקצאה חדשה  מ חוליםה-קופת
1.1.2011  

- הקצאה ישנה מ
 עד 1.12.2010

31.12.2010  

  %תוספת בנקודות 

  0.000  100.000  100.000  לוהכ- סך

  0.018-  56.709  56.691  כללית

  0.014-  8.574  8.560  לאומית

  0.022+  23.137  23.159   מכבי

  0.010+  11.580  11.590  מאוחדת

  .)בנדלקק 'כפי שהתקבלו ממר ז( מחקר ותכנון נתוני מינהל, המוסד לביטוח לאומי  :מקור
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  ,)נוסחה חדשה–גיל ומגדר (החולים  בנפשות משוקללות -התפלגות החֵברות בקופות : 2.3לוח 

   2009,  לפי מחוז

  חולים-קופת
  מחוז

 כ"סה מכבי מאוחדת לאומית כללית
 ירושלים

47.78% 9.16%33.03%10.02% 100.00%
 צפון

72.27% 10.72%5.33%11.68% 100.00%
 חיפה

63.80% 5.96%8.69%21.55% 100.00%
 מרכז

56.71% 6.84%10.80%25.65% 100.00%
 תל אביב

47.89% 7.29%6.21%38.61% 100.00%
 דרום

60.17% 10.47%7.87%21.49% 100.00%
 .2010 , לעיל ובנדלק2.1לוח : מקור
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   בישראלפריפריה. 3

, סביבה"פריפריה היא : לפי אבן שושן. שההגדרה הבסיסית שלו גיאוגרפית, וא מושג מורכבה" פריפריה"

   ).2004, שושן-אבן" (עיבורה של עיר, היישובים הנמצאים מסביב ליישוב מרכזי

 בין מדינות פיתוחג פריפריה כבר בתחילת המאה הקודמת להגדרת יחסי  השתמשו במושכלכלנים

לבין העולם , "מרכז"פסו כשנת, ואזורים בעולם וכדי לעמוד על הבדלים בין מדינות המוצא המתועשות

, "מרכז"יחסית ל" חדש"הפריפריה היא מקום , בהתאם לגישה זו". פריפריה"ההולך ומתגלה כ, השלישי

, ויקיפדיה( איכותיים חינוך ותחבורה  ואינה נהנית משירותיתעשייתיתהיא בראשית צעדיה מבחינה 

2010.(     

,  רחבה בין הפריפריה הגיאוגרפית ובין הפריפריה החברתיתמאז הקמת המדינה קיימת בישראל חפיפה

בראשית ימי המדינה נשלחו אל הפריפריה הגיאוגרפית עולים בעיקר  ). ראה בהמשך (דתיתהכלכלית וה

בידי " מתוחזק"הו – עולים בישראל ה– מהגריםהידי -  שנוצר עלריבודל ).2000, צחור  (3"מזרחיים"

, בדואיםב, ערביםבישראל מדובר ב  –" ילידים"ת ייאוכלוסשל המדינה הצטרפו בפריפריה גם קבוצות 

  .וכדומה ,דרוזיםב

 היא מציינת. לכלי וכתרבותי,  גיאוגרפי–תמיד ובכל מקום או בכל הגדרת מרחב , אפוא, פריפריה קיימת

של התפלגות של משתנה רלוונטי , לפי הגדרה עניינית כזו או אחרת, "נמוכים"כלל את השוליים ה- בדרך

 ביחס פונקציונאליתהגדרת הפריפריה צריכה להיות , בהקשר של מדיניות מסוימת, לפיכך. אחד או יותר

  .למטרות המדיניות והאמצעים העומדים לרשותה

שאינה על  וגמה בולטת לקביעה וד על פי כל משתנה רלוונטילכאורה אין מניעה להגדיר את הפריפריה

גיאוגרפיות -ניסטרטיביותם על פני יחידות אדמיבהקשר של מיעוטים המפוזרילרוב  היא ,בסיס גיאוגרפי

מסיבות , גיאוגרפי- גם אז הטיפול בפריפריה הוא בסיכומו של דבר אדמיניסטרטיבי, אולם. שונות

בהקשר . במדינות שאינן כאלההוא גם נכון . הדבר מובן מאליו במדינות פדרטיביות. פוליטיות ומעשיות

 National Health)של שירות הבריאות הממלכתי בבריטניה המבנה וההקצאה האזוריים , לדיון הנוכחי

Service – NHS (הם דוגמאות בולטות, כמו האזוריות של ההקצאה במערכת ההולנדית ) Minsitrie van 

Volksgezondheld, Welzij en Sport, 2007; Sutton et al, 2002.(  

על כן הסיכומים בדיון זה . גיאוגרפי הוא לרוב –רכי מדיניות ו בעיקר לצ–הבסיס למיון המשתנים , היינו

לשכה ה לפי הגדרת משרד הפנים ונתוני נעשו על בסיס מחוזותיה האדמיניסטרטיביים של המדינה

     .המרכזית לסטטיסטיקה

לרבות , פריפריההיותר בין המשתנים הרלוונטיים להגדרת  רב) קורלציה(שקיים מתאם ברור כי ככל 

  .מעשיתהן פוליטית והן קלה יותר תהיה ה הפעלת מדיניות מתאימ, המשתנה הגיאוגרפי

, מי מוכיחבינלאוהכמו שהניסיון , חשוב מושגית, לרבות שירותי רפואה, ם חברתייםבהקשר של שירותי

לבין משתני זמינות שירותים , או ביקוש פוטנציאלי לשירות" צורך" בין משתני להבחין בהגדרת פריפריה

  

 

 .של מחבר מסמך זההן  תהמרכאו 3
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 ות אשר עומדים על הפרק תלויים במידה רבה בהבחנה זואמצעי המדיני. היצע פוטנציאלי שלהםהאו 

  .אשר נעשה בה שימוש בדיון זה

  מדיניות במערכת הבריאותו "פריפריה" .א.3 

   :ה הםהקפיטציבאמצעות מנגנון הקצאה  לשייכים הפריפריההמגדירי 

  בריאותהמצב;  

 אפיינים  כמו אף מ,סביבה ולהשכלהל ,רמת ההכנסה והתפלגותהגורמי סיכון השייכים ל

  ;אתניים

  םואיכות רפואההשירותי זמינות .  

" צורך"השניים הראשונים קשורים ל.  אמורים להתבטא ברמת השימוש בשירותת המגדירים הללושלוש

 אשר ,ידי אוכלוסיית המטרה-  עליםאינו מתורגם בהכרח לביקוש אפקטיבי לשירותש, מדעי-אובייקטיבי

  . של המקצוע הרפואישונה מזו" צורך" להיות לה תפיסת העלול

גם בהקשר .  עשוי או אמור להיות להם ביקושזמינות מתייחסת לקיום הפיסי של שירותים בסביבה בהה

לא לראות בשירותים הזמינים את שאוכלוסיית המטרה עלולה היות ש, ההיצע הוא פוטנציאלי, זה

 ,לבין אלה האפקטיביים , הפוטנציאלייםעבין הביקוש וההיצ, ךוובת .לצרכיה" הראויים"השירותים 

  .השירות זמין פיסיתגם אם , פני שימוש אפקטיבי בשירות העוסקת בחסמים ב,עומדת סוגיית הנגישות

 לקדם בריאות הואתפקידה של מערכת הבריאות , ראשית :בהקשר כללי זה חשובים מספר הדגשים

, כגון השכלה,  פריפריהריכולים להגדיה ,קובעי בריאות אחריםאמצעות באמצעות שירותי רפואה ולא ב

נוסח חוק  –עם הסרת מחסומים כלכליים בפני נגישות לשירות , שנית .חשובים ככל שיהיואלה יהיו ו

לפיכך הבטחת זמינות . היא תנאי הכרחי לקיום נגישותשירות הזמינות  –ביטוח בריאות ממלכתי 

בדרך להורדת , היינו; ריאותעומד לרשות מערכת הבריאות לקידום בה ,שירותים היא המכשיר הבסיסי

  .מקדיםהכרחי היא תנאי שירות רפואי הבטחת היצע , תרבותיים לשירות- חסמי נגישות חברתיים

גם אם . הדמוקרטיה כמו גם בעיקרון ,בצדק חברתיגם כרוכה היא ובסיסית האחרונה היא קודה הנ

,  מסוימתהיבי של אוכלוסייביקוש אפקט) חוסר( בלתי יעילים בשל בעיות של בשירותים עלולים להיחש

, יתרה מזו .  חושב שאלה השירותים הראויים לכלבור המממןיאם הצ, יש לספקם בצורה שווה לכל

פליה מתקנת לא רק בנושא זמינות שירות אלא גם בנושאי מצב בריאות וגורמי סיכון ה דרושה בהקשר זה

  .נגישותהם המכתיבים גם 

  מדדי הפריפריה בישראל. ב.3

- מדד החברתי'ה, )הפריפריאליות ('מדד המרכזיות' , בישראל הפריפריהמתייחסים לנושא יםמספר מדד

מדדים  ,בענייננו, אלה מתווספיםמדדים ל. שוויון בחלוקת הכנסות-  ומדדי אי'הכנסה לנפש'ה ,'כלכלי

   .העוסקים בבריאות ובשירותי רפואה

פר הטיות משותפות הראויות לציון מדדים השונים חשופים למסל באשרהנתונים העומדים לרשותנו 

  . בהמשךבנוסף להרחבות מתאימות , בפתח הדברים
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שכה לה( ישובים בישראל הישובים מסךיי 201כולל הנתונים ה דעליו מבוססת העבובסיס , ראשית

  אחוז87-כליון תושבים או י מ6.4- כ ובהם כלולה אוכלוסייה של)א2010- ו2009 ,המרכזית לסטטיסטיקה

בהם רמות ההכנסה והתנאים , מיעוטים בדרום ובצפוןהכפרי  כוללים את הנתונים אינם .מתושבי המדינה

     . כלכליים נמוכים יותר מאשר באזורים אחרים-החברתיים

 מספר כולל אתכלכלי -המדד החברתי, כך למשל". איכותיים"נתונים אינדיקטורים מרבית אין ב, שנית

, בנושאי שירותים רפואיים, למשל, או. ללא התייחסות לגודל או לנפח מנועמסוים ישוב ירכב בהכלי 

   .המיטות הפנימיותמספר " מורכבות" על נתוניםאין , החשובים לענייננו

של בבעלות בעיקר מדובר , "ציבוריים" אלה הנקראים ,שירותי רפואהעל בעלות בעניין ה, שלישית

יש לקרקע , עם זאת .מחיר הקרקע אינו נכלל, בדגש על מרפאותיהן שלהן, החולים-קופותשל הממשלה ו

מביאים ה ,רפואיים השונים של מוסדות האשפוז- כפי שמוכיחים המיזמים הלא, חלופייםשימושים 

בין אם הם אכן משמשים למיזמים כאלה , שימושים אלה שייכים לכל הציבור .להכנסות למוסדות אלה

  ".  פריפריהה"על חשבון " המרכז" מחושבת לטובת שאיננהיש כאן הקצאה ולכן , ובין אם לא

לרעת  מוטהההצגה  ו הצגה מלאה של הפערים בין המרכז והפריפריהאינם מספקיםנתונים ה, היינו

  .המצב חמור יותר, או. האחרונה

  4")אליותהפריפרי("  המרכזיותמדד –  בישראלכלכלית-פריה גיאוגרפיתפרי .ג.3

הכלכלית סס על הגישה מתבהמדד . מיושם לצורך הפעלת נוסחת הקפיטציה החדשה המרכזיותמדד 

 .פריפריהביחס  ל  כלכלייםיתרונות יש לכל הפחות לאזורי המרכזלפיה ,  שהוזכרה לעיל,המסורתית

המדד מאפיין ומסווג את הרשויות . יתרונות אלה הולכים וגדלים ככל שמיקום האזור מרכזי יותר

עילות הכלכלית המתקיימת קרבה לפעל פי ה, דהיינו, המקומיות לפי מיקומן הגיאוגרפי במובן הרחב

  ):במשקלות שווים(המדד חושב כשקלול של שני מרכיבים . במרכז הארץ

 המשקלל בין קרבת הרשות המקומית לכל הרשויות , מדד נגישות פוטנציאלית של רשות מקומית

  . לבין גודל האוכלוסייה שלהןהמקומיות בארץ

 אביב- קרבה של רשות מקומית לגבול מחוז תל.  

אילוץ ב, לפי הדרך הקצרה ביותר במערכת צירי התנועה בכבישיםחידות גיאוגרפיות נמדדה הקרבה בין י

,  אשכולות10-הרשויות המקומיות מסווגות ל. של חסימת כבישים הסגורים מטעמי בנייה או ביטחון

  ביותר הגבוהה המרכזיותאת" 10"אשכול ו ביותרהגבוהה מייצג את הפריפריאליות " 1"אשכול כאשר 

  5.)א2010, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(

  

 

. המייצג נאמנה משמעות המדידה" מרכזיות"נבחר המונח " פריפריאליות"בניגוד למונח המקובל  4
 .המונח מרכזיות גם נוח לאינטרפרטציה של קשרים בין משתנה זה ואחרים

 פני החברה –בין מרכז לפריפריה  "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהאה גם סיכום יום עיון של ר 5
 . 2011 לינואר 05". בישראל

12=number&2=sug_kod?html.sug_kenes_kns/kenes/reader/il.gov.cbs.1www://http 
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  3.1.6 מוצג בתרשים ,לפי מחוזות ,המרכזיותמדד סיכום של 

 
  

  מרכזיות  מדד  בעלי, אוגרפי האורכי של המדינהי נוכח המבנה הג,בהגדרה הם "דרום" ו"צפון"המחוזות 

אביב -מחוזות תל). 5.37(ם ואחריו מחוז דרו) 4.43(מחוז צפון הוא הפריפריאלי ביותר לפי המדד . נמוך

  ). בהתאמה8.56-ו 9.45 (הם המרכזיים ביותרוירושלים 

   פריפריה בריאותית  .ד.3

   7.תמותת תינוקות ותוחלת חיים – הפריפריה הבריאותית מתייחסת לשני משתנים אובייקטיביים זמינים

 תמותת תינוקות  

 .שוביםיי 110 מבוסס על ובים בישראלשיי לזמין ונפוץ ביותר, מקובל בריאות  מדד–תמותת תינוקות 

   .3.2מוצגת בתרשים לפי מחוזות מסוכמת תמותת התינוקות 

  

 

 .אלא אם מצוין אחרתקללים לפי גודל אוכלוסיית המחוז תוני המחוזות בעבודה זו משונ 6
הפערים , ככלל. קיימים משתנים נוספים אובייקטיביים פחות כגון הערכה עצמית של בריאות 7

' עמ, 2ד  פרק 2010ראה  משרד הבריאות . המוצגים כאן קונסיסטנטיים עם אלה המדווחים כאן
34-80  

  , משוקלל לגודל אוכלוסייה, ריאליות ממוצע לפי מחוזמדד פריפ: 3.1תרשים 

  2004ישראל 

  

  . )א2010 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:מקור                      
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. אביב- ותלמחוזות המרכזל בהשוואה בצפון ובדרוםיותר  תינוקות גבוהה תמותת, כפי שניתן לראות

 1,000 ל 4.56(ובמחוז הדרום )  לידות חי1,000 ל 4.64(תינוקות גבוה במיוחד במחוז הצפון  שיעור תמותת

, אלהלעומת ).  לידות חי1,000 ל 4.11(תינוקות גבוהה באופן יחסי  גם במחוז ירושלים תמותת). לידות חי

 1,000 ל 3.11(אביב -ובמחוז תל)  לידות חי1,000 ל 2.34(תינוקות נמוכה במיוחד במחוז המרכז  תמותת

 ,)ד2010(ידי משרד הבריאות - המסוכמים על ,לשכה המרכזית לסטטיסטיקהה לפי נתוני ).לידות חי

  כבר בנתונים עד כה יש פער בין .8הצמצום היחסי בתמותת תינוקות היה נמוך במחוזות הצפון והדרום

  .מדד המרכזיות לבין תמותת תינוקות בירושלים

 תוחלת חיים  

 החיים תתוחל . יישובים מרכזיים29מבוססת על נתונים של ) 3.3תרשים ( המדווחת כאן תוחלת החיים

שובים בודדים יי יותר לנפות ולמפורטתחלוקה  (מחוזות הצפון והדרוםנמצאה בבישראל ביותר הנמוכה 

  ).)35' עמ, ד2010משרד הבריאות (מציגה פערים גבוהים אף יותר 

  

 

 .41-44' ד  עמ2010ראה משרד הבריאות , סףפירוט נו 8

 , מחוז לידות חי לפי1,000ותת תינוקות ממוצעת ל תמ: 3.2תרשים 

 2004-2008  

  

  .)א2010 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
  .וצגהמחוז אינו מ לידות חי ולכן 1,000באזור יהודה ושומרון אין די נתונים על תמותת תינוקות ל : הערות
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  9כלכליים-חברתייםפריפריה של גורמי סיכון  .ה.3

קיים  .הם גורמי סיכון –באופן יחסי ובאופן מוחלט  –לרבות השכלה , כים נמוכלכלי-חברתיהכנסה ומצב 

משרד הבריאות ( כפי שיובהר גם בהמשך ,מצב בריאותלבין  כלכלי-מצב חברתיקשר מובהק בישראל בין 

ומדד , כלכלי-חברתיהמדד ה, הכנסה לנפש:  ייבחנו להלןשלושה מדדים ,  לכךבהתאם).  36' ד עמ2010

  .סכם את התפלגות ההכנסות המ,יני'ג

 לנפשההכנס   

;  ששולם לשכירים במשך השנה,שכר הברוטוסך הפי -מורכבת מסך ההכנסה ביישוב עלההכנסה לנפש 

ידי המוסד לביטוח לאומי והבטחת -  סך הגמלאות הניתנות על,ההכנסה ברוטו של עצמאיים ביישוב

במספר התושבים ברשות המקומית  חודשי עבודה ו12-ב סך ההכנסה חולק. משרד הדתותמהכנסה ה

ההכנסה הממוצעת לנפש בישראל לפי מחוזות מוצגת בתרשים  ).2009, לשכה המרכזית לסטטיסטיקהה(

3.4.  

  

  

  

 

  .2008 ,חורב, לסקירה מקיפה בנושא 9

  2004-2008,תוחלת חיים לפי מחוז: 3.3רשים ת

  

  .א2010 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
  .כן לא הוצג נתון זה ולתוחלת חייםבאזור יהודה ושומרון אין די נתונים על : הערות



  12 עמוד -  טיוטה 
 

  
 

) ח"ש 2,029(מחוזות הצפון גם ). ח"ש 1,888(נמוכה ביותר הוא מחוז ירושלים  המחוז בו ההכנסה לנפש

 3,655(אביב -וואה למחוזות תלבמיוחד בהשוזאת , מציגים נתונים נמוכים יחסית) ח"ש 2,374(והדרום 

 . ביותרהגבוהות הממוצעת לנפש ות בהם ההכנס,)ח"ש 3,193(והמרכז ) ח"ש

 כלכלי-החברתימדד ה   

 לבטא את לא יחידאיננו מרכזי אך ממד  מהווה ההכנסהש ,מתבסס על הגישההמדד החברתי כלכלי 

 כספיתהכנסה ים חלקית עם מתואמה , נוספיםממדיםקיימים . אוכלוסייה  שלכלכלית-חברתיתהה רמה

 הממדיםמירב  אשר נבחרו כך שישקפו את ,מורכב ממשתנים המדד. האך אינם זהים לכמו תעסוקה 

איכות ושאר מרכיבים , צפיפות(תחום הדיור , המקורות הכספיים של התושבים: כלכליים-החברתיים

-מצוקות חברתיות, בטלהמאפייני תעסוקה וא, חינוך והשכלה, רמת מינוע, ציוד דירה, )בתחום זה

  .  כי המדד אינו מכיל משתני בריאות ורפואה,לציין  יש.כלכליות מסוגים שונים ומאפיינים דמוגרפיים

כלכלית הנמוכה - מייצג את הרמה החברתית" 1"אשכול כאשר ,  אשכולות10-הרשויות המקומיות סווגו ל

, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(כלכלית הגבוהה ביותר -את הרמה החברתית" 10"אשכול ביותר ו

כלכלי -המדד החברתי ניתן לראות כי .3.5כלכלי מוצג לפי מחוזות בתרשים -המדד החברתי). א2010

במחוזות הצפון . גבוה באופן משמעותי מהמחוזות האחרים) 6.14(והמרכז ) 6.77(אביב -במחוזות תל

  .  כלכלי נמוך יחסית-המדד החברתי)  4.39(והדרום ) 4.01(ירושלים , )3.95(

   

  

  2006, ממוצעת לנפש לפי מחוזהכנסה: 3.4תרשים 

  

    .2009, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור          
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 10כלכלית -פריפריה חברתית  – התפלגות הכנסות  

פריפריה על בסיס מעבר להגדרה של ה, היינו". מרכזיים"גם במקומות , פריפריה קיימת תמיד, כאמור

מהמדדים העומדים ,  ביותרקרובההמדד  ."במרכז" גם כלכלית- פריפריה חברתיתקיימת  גיאוגרפי

השוויון -  הוא מדד איכלכלית- הגודל היחסי של פריפריה חברתיתאת בטא היטב יכול לאשר , לרשותנו

המדד . שוויון מוחלט- שוויון מוחלט לאיבין , 1 ל 0ערכו של המדד נע בין  .יני'מדד ג: בחלוקת ההכנסות

החישוב מבוסס על מיון . מאפשר להעריך את פערי השכר בין קבוצות שונות של אוכלוסייה ביישוב

הלשכה המרכזית (הממוצע לחודש בשנה ) ברוטו(השכר פי -על) שכירים(ה הנתונה האוכלוסיי

  ).א2010, לסטטיסטיקה

 כמו גם ,לעוני מוחלט גורמים הקשורמכלול בהתפלגות ההכנסות מבטא משקי בית של הנמוך מיקומם 

במקום בו ההתפלגות ,  באותו ממוצע הכנסות כי, הנחת היסוד היא).2011, רניחובסקי' צ,נבון(לעוני יחסי 

 מטעמים הקשורים גם בעוני מוחלט וגם בעוני  יותררמת הבריאות הממוצעת תהיה נמוכה,  יותרגרועה

  .  בו התפלגות ההכנסות שווה יותרמקוםלעומת , יחסי

  השוויוניים ביותר הם המחוזותהמחוזות .3.6מחוזות מוצג בתרשים יני ממוצע בישראל לפי 'מדד ג

). 0.40(מצטרף אליהם גם מחוז יהודה ושומרון ). 0.40(רום ומחוז ד) 0.37(מחוז צפון : הפריפריאליים

 מחוז גם בעניין זה). 0.46(אביב - ותל) 0.47( פערי השכר הגדולים ביותר הם ירושלים בהםהמחוזות 

הם ) שהוא חלק מההכנסות(  בושכרהפערי , נמוךההכנסות הלמרות ממוצע כאשר , ירושלים יוצא מהכלל

  .הגבוהים ביותר במדינה

  

 

    .2010, ראה מרכז טאוב". מכבי"החולים -ידי קופת-המונח הוטבע על 10

  2006 , מדד חברתי כלכלי ממוצע לפי מחוז:3.5תרשים 

  

    .א2010, ס"למ: מקור         
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גבוה   או השכרבמקום בו ממוצע ההכנסות בדה כיוהעמנובעת הבעיה  ,לענייננוזה מוש במשתנה שיל

 יישובים 181מהנתונים העומדים לרשותנו על בסיס , אכן . יותר"גרועה"  נוטה להיותההתפלגות, יותר

ין מדד כלכלי לב-בין המדד החברתי, 0.77יני הוא 'מדד ג מקדם המתאם בין הכנסה לנפש לבין, בישראל

  .0.79 ,ניי'ג

רמת לפי ) חולק( תוקנן יני'גמדד ה, כדי להתגבר על בעיית הקשר החיובי ביו ממוצע והתפלגות ההכנסות

 התפלגות גבוהה ביחס להכנסה או עם הכנסה נמוכה ביחס בו נמצאהמקום , כלומר. ההכנסה הממוצעת

  .3.7ים בתרשים יני המתוקננים מופיע'מדדי הג.  יותר"מסוכן"נחשב ל, להתפלגות

  

  2007 ,יני ממוצע לפי מחוז'מדד ג: 3.6 תרשים

  

   .א2010, ס"למ: מקור



  15 עמוד -  טיוטה 
 

  
 

  

אחריה ). 0.25( כי הפריפריה החברתית בירושלים היא הגבוהה ביותר בישראל ,מהתוצאות עולה

אביב והמרכז הוא הטוב -בהיבט זה מצבם של מחוז תלגם . הפריפריות הגיאוגרפיות של הצפון והדרום

  .ביותר

נוכח , יתרה מזו". מרכז"גרוע מזה של העני ב" פריפריה"העני במצבו של תמיד יש להדגיש כי , עם אלה

מצבו של העני במרכז עשוי להיות טוב יותר מאשר של העשיר , זמינות שירותים גבוהה יותר במרכז

חשוב להדגיש , ד בהקשר זהבמיוח, היינו.  בפרט כאשר נגישות אינה מותנית בתשלום– בפריפריה

  .לפי צרכי בריאות בלבד, בטיח נגישות שווה לכל אזרח באשר הואהוא לההקפיטציה מנגנון שתפקיד 

   רפואהזמינות שירותיבפריפריה  .ו.3

מיטות אשפוז כלליות , בעיקר רופאים, מוגדרת בהתאם לזמינות כוח אדםזמינות שירותים בהפריפריה 

  .זמינות וגם לאיכות טיפולל כביטוי גם ,אשפוז ממקום הייאוכלוסהומרחק 

 איכוח אדם רפו  

      שיעורי המועסקים במקצועות הבריאות  .3.8מוצגת בתרשים  מחוזותאדם רפואי לפי -כוח התפלגות

הנמוכים ביותר , המובנית בנוסחת הקפיטציה החדשה, "צורך"לפי הגדרת ה,  נפש מתוקננת1,000-ל

מקצועות אביב נהנה משיעור המועסקים ב- מחוז תל. )11(ובמחוז צפון )  10(נמצאים במחוז דרום 

המרכז וירושלים נהנים , מחוזות חיפה, כמו כן). 18( ביותר  נפש מתוקננת הגבוה1,000-הבריאות ל

מצוקת כוח האדם בולטת .  משיעורי מועסקים במקצועות בריאות גבוהים בהרבה ממחוזות הפריפריה

חמורים במיוחד בצפון , וביחס לרופאים אחרים, יחסי מומחים לאוכלוסייה. במיוחד בקרב מומחים

  .3.9כפי שמפורט בתרשים , ובדרום

   לפי מחוזמחולק בהכנסה ממוצעת לנפש) 1,000× (יני ממוצע 'ד גמד: 3.7תרשים 

  

 .)2010, 2009(ס "למ: מקורות                      
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  2006-2007,  יחס בין רופאים מקצועיים לרופאים ראשוניים לפי מחוז:3.9תרשים 

  
  87' עמ ,29תרשים   -ד 2010, הבריאות משרד :מקור

  

  , מתוקננת לפי מחוז, נפש1,000שיעור מועסקים במקצועות הבריאות ל : 3.8תרשים 
2006-2008  

  
  

  .30' עמ', לוח ג). ג2010(משרד הבריאות  :מקור
סך מועסקים במקצועות /ש לא נלקח בחשבון מאחר ואין נתונים לגביו על שיעור"מחוז יו: הערות

הנפשות המתוקננות נלקחו לפי נוסחת הקפיטציה החדשה ללא התיקון   .מתוקננות נפש 1,000הבריאות ל 
 .לפריפריה
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   לנפש כלליותמיטות

אביב וחיפה נהנים -מחוזות תל. 3.10מוצג בתרשים אל פיזורן הגיאוגרפי של המיטות הכלליות בישר

ניתן גם ).  נפש1,000 מיטות כלליות ל 2.6(ה יימשיעור המיטות הכלליות הגבוה ביותר ביחס לאוכלוס

שיעור ). 2.0(נהנים משיעור מיטות גבוה מהממוצע הארצי ) 2.3(וירושלים ) 2.1( מחוזות המרכז  כי,לראות

וביחס )  בצפון1.5 בדרום ו1.4(הדרום והצפון נמוך ביחס לשאר המחוזות המיטות הכלליות במחוזות 

  ).2.0(לממוצע הארצי 

  

נמוך  נפש מתוקננת ה1,000-הכלליות לדרום שיעור המיטות ה כי במחוז , ניתן ללמוד3.10מנתוני תרשים 

 נפש מתוקננת 1,000שיעור המיטות הכלליות ל המחוז עם ). 1.658(ולאחריו מחוז חיפה ) 1.144(ביותר 

  ).2.404(ולאחריו מחוז חיפה ) 2.545(הגבוה ביותר הוא מחוז ירושלים 

 ציוד מתוחכם  

 מציג אוכלוסייה 3.11תרשים . CT- וMRIציוד מתוחכם וטכנולוגיה מתקדמת מיוצגים באמצעות מכשירי 

לבין הדרום , אביב מצד אחד-ירושלים ותל בין MRI במכשירי 3-5עם פערים של פי , ביחס למכשירים

אפשר שיותר .  בהם הדרום במיוחד מופלה לרעהCTהפערים מצומצמים יותר במכשירי . והצפון מצד שני

   .הפערים הללו מייצגים פערים באיכות הרפואה בין המרכז לבין הפריפריה בישראל, מכל

  2008,  לפי מחוז נפש מתוקננת1,000מיטות כלליות ל שיעור : 3.10תרשים 

  

  .177' עמ', לוח ג .ב2010, ממשרד הבריאות:            מקור
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  אשפוזממרחק  

למוסדות אשפוז כלליים יישובים  נבדקו מרחקים של , כמו גם לאיכותו,ה של זמינות לשירותלצורך בחינ

  :לפי החלוקה הבאה

o הקרובהחולים-ביתמ ל"המרחק בק .  

o וכל , מקו אשקלון " סורוקה "; צפונהקו חדרהמ "ם"רמב":  למרכז רפואי אזורימ"המרחק בק 

  .המרכזים הארציים בחלקי המדינה האחרים; דרומה

o שיבא", "בילינסון", איכילוב: "מ של חבר קופה לכל אחד מהמרכזים הארציים"רחק בקהמ "

 ". הדסה"ו

במקרים .  הקרוב ביותרהחולים-ביתחולה מופנה ל  שבמקרים קלים יחסית,הקו המנחה חלוקה זו הוא

ם למרכזי – במקרים מיוחדיםו; למרכזים הרפואיים באזורי הדרום והצפון בהתאמה – מורכבים יותר

  .ארציים

  

  

  

  

  מחוז לפי CT ו  MRIמספר נפשות מתוקננות באלפים למכשיר : 3.11תרשים 

  
  .177' עמ', לוח ג). ב2010(משרד הבריאות   ;3-28 'עמ) 2010(לזכויות אדם ם  רופאי:מקור
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 וליםח-ביתביותר ל המרחק הממוצע הגדול, 3.12בתרשים לפי הנתונים המסוכמים  :חולים קרוב-בית

הדרום אחריהם מחוז  ו)מ" ק18.58(לאחריו מחוז יהודה ושומרון . )מ" ק19.25(הצפון מחוז ב נמצאקרוב 

ביחס לשאר ניכר אופן גדולים ב קרוב הם וליםח-ביתקים ל המרחשלושת מחוזות אלהב. )מ" ק15.88(

 גם מחוז . קרובחוליםה-ביתנהנה מהמרחקים הקטנים ביותר ל) מ" ק3.19 (אביב-למחוז ת. המחוזות

  .קרובהחולים ה- נהנה ממרחקים קטנים יחסית לבית) מ" ק4.25(ירושלים 

מחוז צפון :  ממרכזים רפואיים אזוריים הם אלה הרחוקים ביותר גםהצפון והדרוםמחוזות   :מרכז אזורי

זאת . מרוחקים בממוצע מרחקים משמעותיים ממרכז אזורי) מ" ק41.04(ומחוז דרום ) מ" ק45.12(

  ). מ" ק4.96(אביב -ומחוז תל) מ" ק4.33(לעומת מחוז ירושלים 

  

  

  

  

  

  2008 , קרוב לפי מחוזחולים-ביתמ מ"מרחק ממוצע בק: 3.12תרשים 

  

  ).2008( ניסן -ין'רניחובסקי ואנגלצ'צ: מקור                    
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גם כאן ניתן .  כל מחוז ממרכז רפואי ארצימציג את המרחק הממוצע של 3.14תרשים  :ארצימרכז 

הדרום , )מ" ק132.86(הצפון .  כי מחוזות הפריפריה הם הרחוקים ביותר ממרכז רפואי ארצי,לראות

צריכים לנסוע את המרחק הרב , מחוז פריפריאלי למחצה, )מ" ק100.64(וגם מחוז חיפה ) מ" ק92.17(

מהמרחק הקטן אשר תושביו נהנים , )מ" ק29.71( למשל ,אביב-לעומת מחוז תל, זאת. ביותר למרכז ארצי

  .ארציאשפוז כללי למרכז ביותר 

  

  2008, מ ממרכז רפואי ארצי לפי מחוז"בקמרחק ממוצע : 3.14תרשים 

  

    .2008,  ניסן-ין'ואנגלצרניחובסקי 'צ: מקור                     

  2008, ואי אזורי לפי מחוזמ ממרכז רפ"מרחק ממוצע בק: 3.13תרשים 

  

   .2008, ין ניסן'רניחובסקי  ואנגלצ'צ: מקור                        
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  מגמות  .ז.3

וגם נתוני מיטות ) 3.15תרשים (גם נתוני כוח אדם . מצבה היחסי של הפריפריה של הצפון והדרום מחמיר

חשוב לציין כי נתוני כוח ,  בהקשר של כוח אדם.מצביעים על מגמות של התרחבות פערים) 3.16תרשים (

הסבירות גבוהה יותר כי רופאים אשר מתגוררים בדרום נוסעים , כלומר. אדם מבוססים על מקום מגורים

עגומה יותר קרוב לוודאי התמונה , מקצועי במיוחד, היינו בנושא כוח אדם. לעבוד במרכז מאשר ההפך

  .3.15 ו 3.9 בתרשימים ת מאשר זו המוצג

הנתונים המוצגים במסמך זה משקפים רק חלק מהחמרה כללית הקשורים להיבטים שונים של הספקת 

  ).2010, משרד הבריאות(שירותים 

  

  2000-2008,  נפשות מתוקננות לפי מחוז1,000-שינוי בשיעור רופאים ל. 3.15תרשים 

  
  .שנים שונות) ג2010( משרד בריאות : מקור  
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  2000-2008,  נפשות מתוקננות לפי מחוז1,000-ית לשינוי בשיעור מיטות כלל. 3.16תרשים 

  
   .שנים שונות) ב2010( משרד בריאות : מקור              
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  י פריפריה אופטימאל מדד.ח.3

גורמי סיכון , מצב בריאות:  מדד ומבחןהם אזורים פריפריים לפי כל" הדרום"ו" הצפון"מחוזות 

בהיותו המחוז  בו תנאים , מחוז ירושלים. כמותית ואיכותית, וזמינות לשירותים,  כלכליים- חברתיים

כלכליים נחותים ביותר יחסית עם פריפריה חברתית משמעותית תמותת תינוקות גבוהה - חברתיים

  .למחוז זמינות שירותים גבוהה, אך עם זאת. יחסית

נבחר על ידי המדינה לצורך ) פריפריאליות(מדד המרכזיות , וך מגוון האפשרויות של מדד לפריפריהמת

  . יישום ההקצאה בנוסחת הקפיטציה החדשה

  ? באיזו מידה מדד זה אופטימאלי והוגן, השאלה היא

וב תמותת תינוקות היא מדד ט, במגבלת הנתונים, העומדים לרשותנו לפי שעה, באשר למדדי הבריאות

תמותת תינוקות מייצגת חלק גדול יותר מהאוכלוסייה בצורה מהימנה , ראשית. יותר מאשר תוחלת חיים

כפי , שלישית. 0.600-11קיים מתאם גבוה בין שני המדדים ברמה של , שנית. יותר מאשר תוחלת חיים

שורים לגורמי תמותת תינוקות הינה רגישה יותר למדדים הק,  להלן3.1שמראים  נתוני הקורלציה בלוח 

  . וככלל גם לזמינות שירותים במונחי מרחקים מאשפוז בעיקר ארצי–כלכלי - הכנסה ומצב חברתי–סיכון 

 מדד טוב יותר ממדד – בהיבט של התייחסות למצב בריאות –כלכלי הוא - המדד החברתי, ככלל

, זאת) .449 לת חייםתוחו (-.412מקדם המתאם בין מדד המרכזיות לבין תמותת תינוקות הוא . המרכזיות

  .לבין המדד החברתי כלכלי)  תוחלת חיים0.526ו (ין תמותת תינוקות  ב700.-  שלמתאם לעומת מקדם 

 Factorבאמצעות , בבחינה של מספיקות יכולת ההסבר הסטטיסטי של השונות בין היישובים בישראל

Analysis להסביר את השונות בצורה ניתן, )3.1לוח (כי מבין משתנים העומדים לרשותנו ,   עולה 

מדד המרכזיות , יתרה מזו. כלכלי ומרחק לאשפוז ארצי- המדד החברתי: ידי שני פקטורים- המיטבית על

מקום למדד המשלב את שני ) יש(כלומר היה . אינו משמעותי סטטיסטית בהסבר השונות) הפריפריה(

במקום לקבוע תוספת : רג לפריפריהאפשר היה לקבוע על מדד כזה ציון מדו, יתרה מזו. הפקטורים הללו

כלכלי - גם עבור מחוז ירושלים בו המצב החברתי, צריך היה לקבוע תוספת משתנה,  אחוזים10אחידה של 

 בשילוב הערכת צרכים במונחי משאבים רפואיים –מדד כזה . אך זמינות השירות גבוהה יחסית, ירוד

  .וי המיושם היה גם הוגן וגם יעיל יותר מאשר השינ–ביחס למרכז 

  

  

 

 . ישובים29 למרות שהיא מבוססת על 0.01זו מובהקות ברמה של  11
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   כלליכלכליים ומרחק מאשפוז- מדדים חברתיים, מטריצת קורלציה בין משתני בריאות: 3.1לוח   

    
תמותת 
תינוקות 

  1000- ל

  
תוחלת 
  חיים

  
מדד 
  מרכזיות

  
הכנסה 

ממוצעת 
  לנפש

  
דירוג 

חברתי 
  כלכלי

  
מדד 

  יני'ג

  
ני 'מדד גי

מתוקנן 
להכנסה 
  ממוצעת

  
מרחק 
לבית 
חולים 
  קרוב

  
מרחק 
למרכז 
אשפוז 
  אזורי

  
מרחק 
למרכז 
אשפוז 
  ארצי

  

תמותת 

תינוקות 

  1000- ל

  
1  

(110) 

           

  

תוחלת 

  חיים

  
-.600**

(29) 
  

1  
(29)  

         

  

מדד 

  מרכזיות

  
-.412**
(110) 

  
.448* 

(29) 

  
1  

(182)  

          

  

הכנסה 

ממוצעת 

  לנפש

  
-.616**
(110) 

  
.575** 
(29) 

  
.321** 
(182)  

  
1  

(182)  

       

  

דירוג 

חברתי 

  כלכלי

  
-.700**
(110) 

  
.526** 
(29)  

  
**357.  

)182(  

  
.892** 
(182)  

  
1   

)182(  

       

  

 יני'מדד ג

  
-.649**
(110) 

  
.712** 
(29)  

  
.359** 
(181)  

  
.770** 
(181)  

  
.793**
(181)  

  
1  

(181)  

     

  

יני 'מדד ג

מתוקנן 

להכנסה 

  ממוצעת

  
.605** 
(110)  

  
-.187 
(29)  

  
-.246**
(181) 

  
-.826**
(181) 

  
-.823**
(181) 

  

-.510**
(181) 

  
1  

(181)  

     

מרחק 

לבית 

חולים 

  קרוב

  
.378** 
(110) 

  
-.350 
(29)  

  
-.304**
(182) 

  
-.303**
(182) 

  
-.365**
(182) 

  
-.352**
(181) 

  
.260** 
(181) 

  
1  

(200)  

   

  

מרחק 

למרכז 

אשפוז 

  אזורי

  
.124 
(110) 

  
-.173 
(29) 

  
-.453**

182)( 

  
-.229**

182)(  

  
-.241**

182)( 
  

  
-.286**
(181)  

  
.070 
(181) 

  
.468**
(200) 

  
1  

(201)  

  

  

מרחק 

למרכז 

אשפוז 

  ארצי

  
.396** 
(110)  

  
-.303 
(29)  

  
-.557**

182)(  

  
-.380**

182)( 

  
-.369**

182)( 

  
-.435**

181)( 

  
.230** 
181)( 

  
.472**
(200)  

  
.717**
(201)  

  
1  

(201) 

  0.99*** = , 0.95** = , 0.9: * = מובהקות סטטיסטית; מספר יישובים עליהם מבוסס החישוב: הערות
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  אזוריות בהקצאה. 4

  החדשה הנוסחה לפי למחוזות הקצאה ראויה .א.4

בדבר התייחסות   בהנחות שונות נבדקה ההקצאה המשמעות של הקצאה ארצית למחוזותלצורך בחינת

  .4.1. טים בלוחהנתונים מפור.  כאשר הצפון והדרום מוכרים כאזורי פריפריה,לירושלים כפריפריה

 

  

  

, מצד אחד, לשירות רפואיזמינות גבוהה נוכח ,  אחוז50נניח כי מחוז ירושלים מוגדר כפריפריה ברמה של 

אנו ,  לכךבהתאם .מצד שני, יחסיתנמוכה לרבות קיומה של פריפריה חברתית , כלכלי-ומצבו החברתי

  . 4.1 פריפריה בלוח  אחוז50בעמודה של ירושלים מאמצים את החלוקה האזורית המפורטת 

   ההקצאה למעשה.ב.4

לפי , אך בסיסי, למחוזותיה השונים של המדינה מבוססת על חישוב גסההערכה של ההקצאה בפועל  

   .לאזורים השונים) 3.10תרשים ( ומיטות כלליות )3.8 תרשים(ההקצאות בפועל של כוח אדם 

 מסך עלויות הייצור של טיפול רפואי אחוז 70-מבוסס על המציאות לפיה עלויות כוח האדם הן כ החישוב

 של כוח אדם יחסים אלה יושמו על שיעורי ההקצאה בפועל.  הנותרים הן עלויות ההון אחוז30- בעוד ש

כוח " איכות"אינו מתוקן עבור ש , שמדובר באומדן חסר לפריפריה,ראוי לציין. מייצגים עלויותומיטות ה

 ,לפי חישוב זה.  נמוכים יחסית באזור הדרום והצפוןשהםבמונחי מומחים וציוד מתוחכם , אדם ומיטות

  .4.2 ההקצאה בפועל בישראל היא לפי המפורט בלוח

 וירושלים באופן חלקי) צפון דרום( מגדר ופריפריה ,התפלגות נפשות רגילות ונפשות מתוקננות גיל. 4.1לוח 

  )לפי שיעור הפריפריה של ירושלים(נפשות מתוקננות 
  מחוז

  
  נפשות 
 75%   50% 25%   רגילות

 10.89% 10.77% 10.66% 10.55% ירושלים
 15.07% 15.09% 15.11% 15.13%  צפון
 12.29% 12.30% 12.32% 12.33%  חיפה
 23.00 23.03% 23.06% 23.09% מרכז
 18.47% 18.49% 18.51% 18.54% תל אביב
יהודה 
  ושומרון

2.84% 
2.84% 2.84% 2.83% 

 17.46% 17.48% 17.51% 17.53% דרום
 100% 100% 100% 100%  ישראל
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 מוצגים נתוני התפלגות ההקצאה בפועל לעומת ההקצאה הראויה לפי נוסחת ההקצאה 4.1 בתרשים

 30- כ בסך של2010במונחי ההקצאה לקופות של  ) פריפריה אחוז50כאשר מחוז ירושלים הוא (החדשה 

 לפערים הבאים במחוזות השונים בין ההקצאה בפועל לבין מתרגמיםנתוני התרשים , ח"מיליארד ש

  . 4.3 לפי המפורט בלוח ההקצאה הראויה

  

הערכת התפלגות ההקצאה בפועל לפי מחוזות: 4.2לוח 

   בהקצאה%  מחוז

  11.23%  דרום

  12.70%  צפון

  18.24%  מרכז

  18.41%  חיפה

  18.78%  ירושלים

  20.75%  תל אביב

  100%  ישראל

 

 תוספת תקציבית לפי הקצאה מחוזית על פי נוסחה חדשה: 4.3לוח 

 )ח"ש  מיליארדי30סכום התוספת (

  מחוז
  

 

  תוספת תקציבית
  ₪במיליוני 

 ד מיליאר30לפי סך של 
 ח"ש

  ירושלים 
  2,208- ) פריפריה50%(

  797 צפון
-1,680 חיפה   
  1,575 מרכז

  512- אביבתל 
  1,959 דרום
  0 ש"יו
  0 כ"סה
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אביב -המרכז והדרום ראויים לתוספת משאבים על חשבון מחוזות תל, כי אזורי הצפון, בלוח ניתן לראות

בסדר גודל של       ) 2009-2010לפי ההקצאות של (תוספת הקצאה שנתית אזור הדרום ראוי ל. וירושלים

  .  מיליארד למרכז1.6- מיליארד למחוז הצפון וכ0.8- מיליארד שקל לעומת תוספת של כ1.95-כ

  למחוז על פי הנוסחה החדשה תקציב ראויחלק תקציב בפועל ואומדן חלק :4.1תרשים 
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  סיכום. 5

בגורמי הסיכון ובמשאבים , בין המרכז לפריפריה ברמת הבריאותבמסמך זה נוכח הפערים שהוצגו 

  :עולות המסקנות הבאות, ובהקשר לנוסחת הקפיטציה החדשה, רפואיים

 .אינו ברור לפריפריה  אחוזים10קביעת פיצוי של הבסיס ל •

 גם אם –ספק אם הפיצוי , רלוונטייםבין המרכז לפריפריה בכל המדדים ההפערים הקיימים נוכח  •

 . יהיה אפקטיבי–יגיע לפריפריה 

כמדד הפריפריאליות בהקשר של מערכת שירותי הרפואה ) הפריפריאליות(בחירת מדד המרכזיות  •

הם מדדים ,  הכולל גם מרחק מאשפוז,כלכלי או מדד משולב- המדד החברתי. יתאופטימאל נהאינ

 .ינייםטובים יותר בהיבטים מושגיים ועני

 את הראוי לה גם ללא לא קבלה כפי שזו ,הוקצה יגיע לפריפריהגם מה כי  אין מנגנון אשר מבטיח •

 .השינוי בנוסחת הקפיטציה

  ביחס לעברהשינויים המזעריים בהקצאה החדשה לקופות בדבר נתוני המוסד לביטוח לאומי •

,  אם בכלל ,מריץ מועט מאד לקופות יש ת– שמה שהיה הוא קרוב לוודאי מה שיהיה מצביעים על כך

 . בנושא ההקצאה לפריפריהלשנות את התנהגותן

משיכה של המשך האין מנגנון שימנע , כפי שלמדו מדינות אחרות, בהיעדר הקצאה על בסיס גיאוגרפי

המתוקצבת ציבורית אך רופאיה וציודה , בעיקר במערכת כמו הישראלית, "מרכז"המשאבים הכספיים ל

תקציבים זורמים למקומות שהרופאים . זו מערכת המזינה את עצמה. מימון פרטיחשופים לביקושים ב

בהם  , "המרכז" לאזורי –נשאבים באמצעות ביקושים במימון פרטי , מצידם, ואלהבהם והציוד נמצאים 

  .וזאת על חשבון הפריפריה, וחוזר חלילה, ההכנסות הגבוהות מזינות ביקושים אלו

עם לחצי ביקוש להספקת שירותים פרטית באמצעות , במיוחד במציאות הישראלית של היום, היינו

סביב להקצאה " חומה סינית"אין מנוס מהקמת , אשר יש להם גמישות הכנסה גבוהה, הביטוחים מרצון

 הוועדה הממלכתית לבדיקת תפקודהש,  זאת הסיבה לכך.)2006, אליא-ראה גם בן( המיועדת לפריפריה

אשר הניחה את  – )1990, מדינת ישראל" (ועדת נתניהו "–ויעילותה של מערכת הבריאות הישראלית 

  :    את ההמלצה הבאההמליצה, היסודות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

 לפי מחוזיות לרשויות המשאבים את ולחלק למחוזות ישראל את לפצל"...

 עלות זיועלות כמרכאשר פ, החולים-  בשלב השני קופותרק. אינדקס מחוזי

  .)1990, מדינת ישראל..." (מימון יקבלו, אזוריים

 פיתרון הולם לבעיית הבריאות יוצב לא ,כל עוד לא תיעשה הקצאה אזורית במסגרת מנגנון הקפיטציה

 אזוריתה הקצאהליישם את ההשינוי שנעשה איננו מאפשר , כאמור.  בפריפריה בישראלשירותי הבריאותו

   ולאפריפריה על פי צרכיהמשאבים ל תקציבית תפנהההקצאה הששיבטיח , מנגנוןהנדרשת ומתחייב 

   .משאביםלמקומות הרוויים ב
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  מקורות

המילון : אביב- תל. שושן המרוכז מחודש ומעודכן לשנות האלפיים-מילון אבן). 2004 (אברהם, שושן-אבן
  .מ"החדש בע

. מ" בעמדיניות למחקרי פלורסהיימר  מכון.בישראל אזורי  שלטון:החסרה החוליה  .)2006. ( נאאלי-בן
  .ירושלים

מינהל המחקר , המוסד לביטוח לאומי: ירושלים .2009 חולים-קופותחברות ב. )2010(  ק'ז, בנדלק
 .והתכנון

המכון : תל השומר. 1998,  אוקטובר25-26, ח סדנה"דו, יהקפיטצ). 1998. (נ, ושמאי. ב, רוזן, .ג, הדלי
  .הלאומי לחקר שירותי הבריאות

  .)1994, ד"התשנ(, חוק ביטוח בריאות ממלכתי  
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