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 לניהול המחלקה חבר, טאוב במרכז הבריאות מדיניות תכנית ראש, רניחובסקי'צ דב' פרופ
כל הטעויות הן של  .טאוב במרכז חוקר, רגב איתן; גוריון בן אוניברסיטת, בריאות מערכות

המחבר.  הדעות המובאות להלן הן של המחבר ואינן בהכרח משקפות את דעות מרכז טאוב לחקר 
 המדיניות החברתית בישראל.

 
ללא הסכמה מפורשת,  –שאינם עולים על שתי פסקאות  –מותר לצטט קטעי טקסט קצרים 

 ובלבד שיינתן אזכור מלא למקור הציטוט.
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 מערכת שירותי הרפואה  

גבאיתן רו דב צ'רניחובסקי
 

 תקציר

שהושגו הישגים העל  העיב , שהסתיים לא מכבר,בין הרופאים למדינההעבודה סכסוך 

הפחתה בנטל , הרפורמה בבריאות השןבשנתיים האחרונות: הבריאות  במערכת

ההשתתפויות העצמיות והקלות כספיות, לרבות ביטול האגרה בטיפות החלב. לאחרונה 

גם אושרו תוספות כוח אדם למערכת, והנגישות לפריפריה מתרחבת. בחלק מהדברים יש 

בשינויים שהוזכרו כדי  עם זאת, אין משום הבטחה, ויש לקוות שהממשלה תעמוד בה.

חלק  ובהיעדרן במימון, בארגון ובהתנהלות המערכת,להביא לתמורות מבניות 

מההישגים הללו עלולים להימחק. ייתכן שעקב הסכמי השכר החדשים יעלה חלקו של 

המימון הציבורי בהוצאה הלאומית על בריאות, אולם שינוי זה מבטא את היעדר 

 ממשבר המדיניות לטווח ארוך של הממשלה. המערכת הציבורית נשחקת ומתנהלת

, והערכה זו אינה משתנה גם אם נלקחים בחשבון הישגי השביתה. ניתוח הוצאות ברלמש

משקי הבית לשירותי רפואה מצביע על כך שמי שצריך ויכול נוטש את המערכת 

הציבורית. הישגים של עשרות שנים בתחום השוויוניות והיעילות נשחקים, ותיתכן פגיעה 

חלשים מוותרים על טיפול רפואי. בהקשר משקי בית  –בבריאות הציבור בסופו של יום 

הכללי של יוזמות מבורכות ומדיניות ארוכת טווח, שיש להן השלכות מרחיקות לכת על 

 תשנחשב –מערכת הרווחה, יש לבחון את ההצעה לרפורמה בביטוח סיעודי בישראל 

 .עקבות תהליך חשיבה מסודרכברירת מחדל, ולא ב לסוגיה של מערכת הבריאות

 

 

                                                             
  לניהול המחלקה חבר ,טאוב במרכז הבריאות מדיניות תכנית ראש, רניחובסקי'צ דב' פרופ 

 ; איתן רגב, חוקר במרכז טאוב.גוריון בן אוניברסיטת, בריאות מערכות
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 רופאים שביתתהשפעתה של עדיין מורגשת מערכת שירותי הרפואה בישראל 

של לכידות השורות פגעה בבעיקר ו ,תופעות חסרות תקדים עמה שהביאה ארוכה

מה על -העיבה במידתהשביתה על נגזרותיה  עתיד הרפואה בישראל.בשאלת הרופאים 

הרפורמה בבריאות  .בשנתיים האחרונות הבריאותבמערכת  הישגים ראויים לציון כמה

 חינםהביאה לזכאות ציבורית לטיפולי שיניים , 2100-ונמשכה ב 2101-שהחלה ב ,השן

בנטל אושרה הפחתה  2100-ב. הרחיבההמשיך ללהיא מגמה וה ,עשרילדים עד גיל ל

ירדה  חלופות גנריות שיש להןעצמית ברכישת תרופות וההשתתפות ההמימון הפרטי, 

לרבות  בכמה מתחומי השירות,הוענקה נוספת כספית הקלה  .לעשרה אחוזים 01-מ

 ,אושרו תוספות למיטות ולתקני כוח אדם לאחרונה גםביטול האגרה בטיפות החלב. 

החדש הספר  ביתלרבות המשך פיתוחו של  –למכסות הכשרת רופאים תוספות כמו גם 

עזרת בהורחבה ולמכסות כוח אדם סיעודי. גם הנגישות לפריפריה  –לרפואה בצפון 

בחלק . למערכת MRIתכנית להקמת מוקדי חירום, גיוס אחיות והוספת מכשירי 

בעת נוסף לכל אלה,  .בהיש לקוות שהממשלה תעמוד ו ,מהדברים יש משום הבטחה

נעשים מאמצים לשלב את רפואת הנפש ברפואה הכללית ולהרחיב  וכתיבת שורות אל

 לטיפול ממושך.  הזכאים מעגלאת 

)והיא תפורט  גישת משרד הבריאות לנושא הטיפול הממושךמהגם שיש הסתייגות 

לרבות תוצאות  –שהוזכרו שינויים ה, זאת עם .מבורכות הללו, היוזמות בהמשך הפרק(

עדרם יבהו ,במערכתמהותיים הביא לשינויים מבניים אין בהם כדי ל –השביתה 

 ובשוויוניות ביעילות ההישגיםלמשל  כך במשך הזמן. מחקיעלולים להההישגים לעיל 

 לפגוע עלול והדבר ,כולה במערכת היעילות תאבד אם יימחקו השן בריאות בתחום

שעקב ייתכן אמנם  .הציבור בתמיכת שיניים תמרפוא כעת הנהנים אב בתי באותם

 ,הסכמי השכר החדשים יעלה חלקו של המימון הציבורי בהוצאה הלאומית לבריאות

 של הממשלה לגבי המערכת. לטווח ארוךמדיניות ה עדריה משקף אתאולם שינוי זה 

 מוכוון מזה כעשור ומחצה הוא הבריאות מערכתל האוצר משרדהתקציב שמעביר 

, למשבר ממשבר מתנהלת המערכתלפחות עד כה . טווח ארוכת ראייה משוללו ,חיסכון

 המלווה ,שבירה לנקודת עד הדרגתית משאבים שחיקת של ביניים תקופות הםיבינו

 ולתקן הבריאות תקציב את להגדיל הממשלהאז נאלצת . ציבורית זעקהב כלל בדרך

שביתת הרופאים של השנה ) בבחינת טלאי על טלאי ,שנוצרה השחיקה את זמני באופן

 מתאפיינת ממשלהה התערבות .(אלההשבירה האחת מנקודות החולפת הייתה 

 ארוכת טווח. ים שאינם חלק מאסטרטגיהנקודתי נותפתרוב

 ב



שירותי הרפואה מערכת 3  

 

 בריאות שירותי לרוכשיהם ספקל בעיקר המיועדים –ת כספי הביטוחים מרצון ייהפנ

 ספק אם שעוןו ,ת ממשיכה ליצור עיוותים במערכתות פרטיולטיפול במסגר – מקיפים

מתפתחת בישראל . אלובעיות מהותיות  יביא לפתרוןתם לרופאים במקום עבוד הנוכחות

יותר ויותר אנשים משפחה. הרפואה לעניים ולעשירים, כפי שעולה מסקרי הוצאות 

בעלי הכנסות גבוהות, לרבות משפחות עם ילדים, בוחרים לשלם באופן פרטי משכילים ו

היא זה המצב האחת מתוצאות  .תציבורי בזכאותעבור שירותים מקבילים לאלה ש

בצורה מקזזת ה ,שירותי הרפואה הפרטיים יחסית בשוקממושכת וחדה עליית מחירים 

 .והוצאה של הציבור על שירותים אלבאת הגידול ניכרת 

ביחס המערכת  לעמבט השוואתי מציג ארבעה סעיפים: הסעיף הראשון בנוי מפרק ה

על רקע הארוכה שביתת הרופאים בעוסק  השניסעיף ה; זמן לאורךלמדינות אחרות 

ותי רשי לעפרטית ההוצאה בדן  הסעיף השלישי ;המשבר בתחום כוח האדם ברפואה

הסעיף הרביעי ו ;ולעוני לפערים זו הוצאה ובתרומת כביטוי לתפקוד המערכתרפואה 

בהצגת הבעיות המתלוות לסוגיה, תוך ומתמקד במימון הטיפול הסיעודי בישראל 

 לאומית.-ןהשוואה בי

 . הישגי המערכת 1

 ושביעות האוכלוסייה בריאות: מרכזיים היבטים בשני נבחנים הרפואה מערכתהישגי 

 :המרכזיים להיבטים יםתורמה משניים היבטיםכמו כן נבחנים . םשירותיהמ רצונה

 . הבחירה וחופש כלכלית יעילות, הוצאות בקרת, שוויוניות

 תינוקות ותמותת חיים תוחלת – האוכלוסייה של הבריאות רמת

בשנה  .נמשכתהאוכלוסייה בישראל  של החיים תוחלתבעקבית ה עלייהככלל, ה

-מ תוחלת החיים שלה עלתהו, יהודית-הלא האוכלוסייהבקרב  האחרונה נמשך השיפור

מסתמנת מגמת  היהודית האוכלוסייהקרב בלעומת זאת,  .2101-ב 71.1-ל .211-ב 7..8

 נשיםבקרב מיוחסת לשינוי זו ירידה  .2101-ב 72.0-ל .211-בשנה  72.2-מ :ירידה

הירידה  למרות. יםיציבו נותר םיהודי גברים של החיים תוחלתערכי  עודב, יהודיות

עדיין משך החיים הממוצע שלה האוכלוסייה היהודית בישראל,  שנרשמה בקרב הקלה
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-לאה האוכלוסייהגם  ;המפותחות המדינותהאוכלוסייה במרבית של זה על  העול

 החיים תוחלת שם) OECD מדינות בינה ובין הפער את לצמצם ממשיכה תיהודי

 (.0 תרשים) בישראל היהודית אוכלוסייההובין  (שנה 71.7 היא הממוצעת

 

 ערביות למדינות בהשוואה גבוהה בישראל יהודים-הלא של החיים תוחלת

נמוכה  עדיין היא, זאת עם (.2 תרשים) ישראל שבסביבת אלה לפחות, ומוסלמיות

 . ולמרבית מדינות המערב היהודית אוכלוסייהל ביחס

 

 

0תרשים   

 1995–2010, תוחלת חיים בעת הלידה
 

 (.ב"ללא ארה) OECD-המדינות המפותחות ביותר ב 22ממוצע * 

 .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור

 .OECD ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :נתונים
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-הלא בקרב בעוד, היהודים נמשכהבקרב בנושא תמותת תינוקות מגמת השיפור 

 תרשימים) יהודים-ללא יהודים בין פעריםהצמצום . משמעותי שיפור חל לא יהודים

  .הבריאות מערכת בפניהעומד  מרכזי אתגר הם בנושא זה( 4-ו 3
 

2תרשים   
2009, תוחלת חיים בעת הלידה  

 

65 67 69 71 73 75 77 79 81 83
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 (.ב"ללא ארה) OECD-המפותחות ביותר בהמדינות  22ממוצע * 

 .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור

 .OECD ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :נתונים
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3תרשים   

2010–1995, *מותת תינוקותת  
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 (.ב"ללא ארה) OECD-המדינות המפותחות ביותר ב 22ממוצע **  

 .בישראלמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית : מקור
 .הבנק העולמי, OECD ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :נתונים
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 (.ב"ללא ארה) OECD-המדינות המפותחות ביותר ב 22ממוצע * 

 .המדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב לחקר : מקור

 .OECD, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :נתונים

1תרשים   
  הוצאה ציבורית על שירותי רפואה

 1..0–.211, כאחוז מההוצאה הלאומית על שירותי רפואה
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 המערכת שלכלכליים -חברתיים בינייםיעדי 

יעילות בהספקת לבקרת הוצאות, לשוויוניות,  םודילק נוגעים המערכת של הביניים יעדי

מיטיבים עם צרכני הבריאות  ואל כלכליים-חברתיים היבטיםחופש בחירה. לשירותים ו

, נוסף להיבט המעשי. ומועילים לה המערכת לביצועי תורמיםלצד זאת ו, החברה עםו

 .בחירה ולחופש לשוויוניות יםהנוגע לאלה בפרט, עצמםבפני  ערך גםליעדים אלו יש 

 בין קשרו השירותים במימון פרוגרסיביותלשני היבטים:  נוגעת השוויוניות .שוויוניות

 מסך הציבורי המימון של בחלקו הירידה מגמת .רפואיה טיפולה נגישותל הכנסהרמות ה

מכלל  אחוז ..17לכדי הגיע אחוז המימון  .211-ב: נמשכת בישראל הבריאות הוצאות

אחוז  88.8 ,1..0-בעם החלת הרפורמה במערכת הבריאות  אחוז 87.2לעומת  ,ההוצאות

 OECDמדינות ול הבריתארצות ל השוואה. ארצות הבריתב אחוז .4-ו OECD במדינות

 הפוכה, לרבות ארצות הברית, ודינות אלהמגמה במ האחרונות בשניםמלמדת כי אחרות 

  .(1 תרשים) גדל הבריאות בהוצאות הציבורי המימון של חלקו :בישראלש זול
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ההוצאה הציבורית גדלה  1..0–.211בין השנים לנפש,  בהיבט של הוצאות בריאות

 )במחירילנפש דולר שקילות כוח קנייה  0,072-ל 0,188-מ, אחוז בלבד 00-בבישראל 

תוספות תקציב נקודתיות שלאחריהן תקופות  –התאפיינה בתנודתיות רבה היא ו ,(2111

ארוכות של שחיקה הדרגתית. תוספות תקציב משמעותיות ניתנו רק אחת לכמה שנים, 

 כתגובה למשברים אשר נבעו מאותן תקופות של שחיקה תקציבית. באו ובדרך כלל 

 84-בהסתכם והגידול  ,בשנים אלובעקביות במקביל, ההוצאה הפרטית לנפש גדלה 

 (.8)תרשים  לנפשדולר שקילות כוח קנייה  887-ל 484-מ :אחוז

 

 

8תרשים   

פרטית מול ציבורית – על בריאותלנפש  הוצאה  
1..0–.211, 2111 מחירי שנת, הלפי יחס כוח קניי בדולרים  

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.: מקור

 .OECD :נתונים
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 ביטוי מקבלשירותי הרפואה  מימון של הרגרסיבי האופי, 2 בסעיף פורטיש כפי

 של להרעה תורם הבריאות מערכת של הפרטי במימון הגידול: הבית משקי בתקציבי

 של העוני ולהחמרת (לאחר תשלומים עבור טיפול רפואי) הפנויות ההכנסות התפלגות

השירותים הרפואיים עבור  נגישות לצמצום תורם גם הוא. מלכתחילה חלשות קבוצות

זמינות -אי בשלוהן  ירידה ביכולתן לשלם את המחירים העולים בשל הן, ואל קבוצות

 .שירותי הרפואה

-כ על 2101 בשנת עמדה בישראל רפואה לשירותי הלאומית ההוצאה. הוצאות בקרת

 ביחס למדינות נמוךהוצאה  שיעור זהו. ג"מהתמ אחוזים 8.1שהם  ,שקל מיליארד 80.2

 המפותחות המדינות 22 של לממוצע מתחת לראשונה ישראל את מציב , והואיותמערב

 בשיעור חריגה להיות ממשיכהש ,ארצות הברית להוציא – (אחוזים 8.8) OECD-ב ביותר

 (. 'א8 תרשים) מהתוצר אחוז 04.8 :לתוצר ביחס לבריאות ההוצאה של הגבוה

 הגידול למרות נמשכה בישראלבשיעור ההוצאה הלאומית על שירותי רפואה  הירידה

, הציבורי במימון משמעותית שחיקה שחלהעולה  מכאן. הפרטית ההוצאה בשיעור שחל

 המערכתש פירוש הדבר הוא. ('ב8)תרשים  ג"בתמ לגידול יחסי באופן הורחב לא אשר

 .הכלכלית הצמיחה מפירות םנהני םאינואלה התלויים בה  בישראל ציבורי במימון

הפרטי הגידול במימון נוכח העובדה שבמונחי תמ"ג  ,האוכלוסייהכלל הדבר נכון לגבי 

ונוכח האינפלציה במחירי הטיפול  ,הציבוריפיצה באופן מלא על השחיקה במימון לא 

 .1הפרטי הרפואי

 

 

                                                             
ראוי לציין ששיעור ההוצאה לבריאות בתמ"ג קשור גם לשיעור הצמיחה של התמ"ג ביחס  1

הירידה ארוכת הטווח של שיעור ההוצאה בישראל, נוכח מגמת  להוצאה על שירותי רפואה.
עורי צמיחה של התמ"ג בין ביחס למדינות אחרות להבדלים בשיוך נמה אין לשייך את השיעור

 .המדינות
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8תרשים   
הוצאה על שירותי רפואה   
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 אינפלציה בלימתב תהמתבטא הוצאות בקרת אין הבריאות בישראל במערכת

 הפרטית המערכת .ההוצאות בקרת על שליטהאבדה ה למעשהו ,השירותים בעלויות

במערכת  המחירים עליית קצב את יהןבהוצאות מדביקות אינן כאחת והציבורית

 אחוז 77-בכ עלה המשולב הרפואה מחירי מדד, 7 בתרשים ניכרש כפישירותי הרפואה. 

 מחירי מדד ואילו, 2101-ל 1..0 בין אחוז 3.-ב עלההפרטית  הרפואה מחירי ומדד

במונחי ש הוא, בפרט בהקשר של הדיון הקודם, הדבר פירוש .אחוז 80-ב רק עלה התוצר

 .תרשיםה הממה שמראחלקם של שירותי הרפואה בתמ"ג ירד יותר  ,שירותים ריאליים

 של (ממשי) ריאלי גידול חל 1..0 מאז :. בתרשיםמשמעות עליית המחירים נראית 

 אף – בישראל יתתקנ לנפש רפואהה שירותי של הקנייה חובכ בלבד אחוזיםכשמונה 

אם מביאים  יותר אף חמור המצב. זו בתקופה אחוז 28.8-בכ עלה לנפש הריאלי ג"שהתמ

     
    

      
     

     
     
     

     
     
     

     
      
      

               

61%

68%

93%

88%
84%

 .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 .משרד הבריאות ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :נתונים

 7תרשים 

 1995–2010, שינויים במדדי המחירים
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 ,השנים לאורך גדל לבריאות הלאומית ההוצאה מסך הפרטית ההוצאה שנתחבחשבון 

  .יותר יקרים נעשו הפרטיים והשירותים

 אולם. זמינים אינם הרפואה במערכת הבחירה חופש מידת על נתונים. בחירה חופש

 היום סדר שעל המרכזיים ולנושאים המערכת של מבניות בבעיות לדיון בהקשר

 בשירותי למקובל בניגוד כי להדגיש חשוב, (פ"שר) פרטי רפואי שירות בעיקר, הציבורי

 אשפוז במוסדות רופא לבחור חופש אין בישראל לתושבים, בקהילה למיניהם הרפואה

 התושב לחיי תיםלע מהותי שהאשפוז אף(, ציבוריים חולים בתי להלן) ציבורי שמימונם

, בירושלים צדק ושערי הדסה הציבוריים המרכזים ל הם)יוצאים מן הכל ולרווחתו

  .(פ"שר במסגרת בחירה המאפשרים

 .תרשים 

 1995–2010*, שירותי רפואה לנפש תקניתהוצאה על 
  011=1..0מדד: 

 .2101מתוקן לנפשות תקניות במונחי נוסחת הקפיטציה בישראל עד סוף * 

 .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :נתונים
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 . שביתת הרופאים 2

, עת נחתם ההסכם בין הסתדרות 2100עד אוגוסט  סנמשכה ממרשביתת הרופאים 

לאחר  ,2100יחסי העבודה נרגעו רק בשלהי  רופאי ישראל והממשלה )משרד האוצר(.

 ההסכם עם המתמחים. 

השביתה ספק רב האם  ,העבודה הארוכים בישראל למרות היותה אחד מסכסוכי

או אכן הצילה את הרפואה הציבורית  הסוגיות המבניות של המערכת לפתרוןהביאה 

. בסעיף זה מובאים גורמי יסוד למשבר בראשיתה מארגניהשחפצו כפי  ,בישראל

 ותוצאות השביתה, לדעתם של גורמים שונים שהשתתפו בה.

 הרופאים והירידה במספר המיטות בהיצע הצמצום –סימני המשבר 

 למדינות בהשוואה לאוכלוסייה רופאים של גבוה מיחס השנים לאורךישראל נהנתה 

נרשם  זה בשיעורמשמעותי  גידול(. 01 תרשים) הברית ארצות, לרבות אחרות מפותחות

 העלייה בגל ארצה ושהגיע רופאיםה של רבה םמספרשל ב ,התשעים שנות בראשית

התשעים החלה מגמת  שנות בסוף כבר, זאת עם. לשעבר העמים חבר ממדינות הגדול

, והצטמצמו הפערים בינה ובין בישראל ביחס לאוכלוסייה הרופאים מספרירידה ב

  .)בחישוב לאלף נפש( OECD-ה מדינות

 שיעור, 2101-ל ונכון ,זה במדד מתונה הייעל בישראל נרשמה האחרונות בשנים

, בהשוואה לכל מערכת מפותחת אחרת גבוה ישראל עדייןב אוכלוסייהב הרופאים

 במדינות 3.0 לעומת, בישראל נפש לאלף רופאים 3.1: לארצות הברית בהשוואה ובפרט

מתוקנים אינם בהקשר זה חשוב לציין שהמספרים . בארצות הברית 2.4-ו OECD-ה

הצעירים בכלל האוכלוסייה  וכשמביאים בחשבון שבישראל שיעור לגיל האוכלוסייה,

טוב יותר מאשר מה  היחסי(, מצבה 4סעיף ראו ) OECD-גבוה ביחס למדינות ה

  שמתבטא בנתונים.
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יחסיים בהתמחויות מסוימות ואת התפלגות נים כמובן אינם משקפים חוסרים נתוה

מספרי הרופאים בין המגזר הציבורי לפרטי ובין המרכז לפריפריה. הבעיה החמורה 

 השירות מן, בעיקר מומחים, רופאים של ליגתםשאין נתונים מהימנים לגביה היא ז

 כפי שסוכם. , והתגברות המחסור היחסי במערכת הציבוריתהפרטי השוק אל הציבורי

לעיל, ביסוד התהליך עומדת המרת המימון הציבורי בביטוחים משלימים, אשר יוצרים 

 ביקוש הולך וגובר מחוץ למערכת הציבורית.

 לאומית-ןבי השוואה התאפשרה OECD-ה לארגון ישראל הצטרפות עם. מספר המיטות

 מציג 00 תרשים. ההגדרות האחדת בזכות ,החולים בבתי המיטות מספר של יותר טובה

 לראות ניתןכלליות.  טיפוליות מיטות לגבי OECD-ה לאחרונה שפרסם עדכניים נתונים

 לעומת באופן משמעותי נמוךהוא ו, לרדת ממשיך בישראל נפשלאלף  המיטות שיעור כי

2

3

4

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

     

     

OECD*

2009

 01תרשים 
 1995–2010, רופאים לאלף נפש

 

 (.ב"ללא ארה) OECD-המדינות המפותחות ביותר ב 22ממוצע * 

 .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 .OECD ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :נתונים
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 00תרשים 
 מיטות בבתי חולים

 1..0–2101, לאלף נפש

     

1

3

5

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

     

OECD*

1995 

 (.ב"ללא ארה) OECD-המדינות המפותחות ביותר ב 22ממוצע * 

 .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור

 .OECD ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :נתונים

לאלף נפש  מיטות 3..0 :ארצות הברית ולעומת בהשוואה הנכללות המפותחות המדינות

 . OECD-ה במדינות מיטות 3.44-ו הבריתארצות ב מיטות 2.88 לעומת, בלבד

אשר , בישראל המיטות כל סך על נתוניםב שתקףמ ואינ חשוב לציין כי מצב זה

 נתוניעם זאת, . פסיכיאטרי ולטיפול סיעודי לטיפול, נמרץ לטיפול מיטות גם יםכולל

  .2ותיטיפול במיטות למחסור באשר הרפואית הקהילה טענות את מאשרים 2101

ארצות ב גם נצפיתה, האחרונים בעשורים הכלליות המיטות במספר הירידה מגמת

 הפחתתהתורמים ל טכנולוגיים שינויים בעיקר הנראה ככל משקפת ,OECD-וב הברית

 פתיחה בנקודת מלכתחילה נמצאה שישראל כיוון, זאת עם. כללי אשפוזהצורך היחסי ב

עלולה  לנפש הכלליות המיטות במספר הירידה מגמת ,המפותחות למדינות יחסית נמוכה

 .בעייתית להיות

                                                             
 יש לזכור בהקשר זה כי האוכלוסייה בישראל צעירה יותר.  2
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 בעקבות שביתת הרופאים 

ההסתדרות הרפואית הישראלית )הר"י( יצאה למאבק תחת הסיסמה "להציל את 

אולם ההסכם שהושג לא קיבל את תמיכת ציבור  אה הציבורית בישראל",הרפו

 )ארגון רופאי בתי ארב"ל. כך הוחרף הפיצול בהסתדרות הרפואיתועקב  ,הרופאים כולו

העבודה כל שעות שם לו למטרה לקדם את הרופאים הבוחרים להקדיש את  החולים(

מתמחים לשיפור ארגון ה)מרש"ם ו הציבוריים, בתי החוליםלשירות הציבור ב שלהם

נושאים על שלתפיסתם הרופאים הצעירים, המתמחים, את מייצג  (הרפואה בישראל

 את כישלונותיה של המערכת הציבורית.  גבם

בזרקורים  לו בעניין שביתת הרופאים והישגיה.הארגונים עמדה משלכל אחד מן 

הארגונים בעניין הישגי שביתת הרופאים )או נציגי של  יובאו עיקרי עמדותיהםהבאים 

 חוסר הישגיה(, נקודות החולשה במערכת והנושאים הדורשים טיפול מערכתי מעמיק

 . )כל הזרקורים הם עיבוד של המסמכים שחיברו הנציגים(
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 י"הר עמדת א': זרקור

 זאב פלדמן

לקראת המשא ומתן על ההסכם הקיבוצי החדש יזמה הר"י תהליך הכנה מקיף ביותר, 

האיגודים המקצועיים  071-שכלל פנייה לכל הרופאים בישראל ולראשי כל אחד מ

כמו בנושאים ניסיון להבין ולהגדיר את הצרכים הנכללים בהסתדרות. ההליך כלל 

תקינה, תנאי עבודה בבית החולים ומקצועות מצוקה, ולתת להם ביטוי בדרישות המשא 

ובעקבותיו גם משא ומתן  –ומתן. מעולם לפני כן לא התקיים תהליך הכנה שקוף כל כך 

שכלל גם עדכון שוטף לגבי ההתקדמות והקשיים באתר האינטרנט של  –שקוף כל כך 

  .ההסתדרות הרפואית

פערים באיכות השירות הרפואי הניתן לתושבי הפריפריה ועם  ההתמודדות עם

הזנחה של עשרות שנים, שגרמה לעומס בלתי אפשרי על הצוותים הרפואיים, והעובדה 

שהארגון ישתתף בפיקוח על יישום ההסכם בשנים הקרובות, הם הישג משמעותי של 

ב מסעיפים שביתת הרופאים הארוכה ביותר בתולדות המדינה. ההסכם שהושג מורכ

ופרטים רבים ועונה על מרב היעדים שהוגדרו בתחילת הדרך. דבר אחד ברור: מי 

  .ישתכר יותר –מהרופאים שישקיע יותר ברפואה הציבורית 

מובילי המאבק מקרב ראשי הר"י הציבו לעצמם יעדים מרכזיים בתחום הטיפול 

ובעתידה של  בתנאי שכרם ועבודתם של הרופאים, וכן דרישות העוסקות בתפעולה

אחוז; שמירה עתידית על  11-מערכת הבריאות בישראל, וביניהן: העלאת שכר השעה ב

תרון לבעיית השכר הריאלי של הרופאים; שיפור הביטוח הפנסיוני לרופאים; מציאת פ

והגדלת מספר התקנים; מתן מענה למקצועות במצוקה; שיפור תנאי  המחסור ברופאים

אחוז מכלל הרופאים בישראל; וקידום  22-, שהם כעבודתם של הרופאים המתמחים

  .הרפואה בפריפריה

 

 

                                                             
  השומר, חבר  כירורגית ילדים בבית החולים ספרא בתל-ד"ר זאב פלדמן, מנהל מחלקה נוירו

 מזכירות הר"י.
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 הישגי המאבק

רופאי ישראל תוספת של יותר משלושה יקבלו בעקבות ההסכם  שכר הרופאים.

 .םיהתומיליארד שקלים לשנה למשכור

ההסכם שהושג מקדם את הפחתת העומס על הרופאים הצעירים.  הפחתת העומס.

למערכת נוספו אלף תקנים, שמחציתם מיועד להורדת עומס התורנויות המוטל על 

המתמחים כך שלא יבצעו יותר משש תורנויות בחודש, וכן נוספו אפשרויות הסכמיות 

 .ם, הערב והלילהלתורנויות מומחים, אשר יבטיחו גיבוי מקצועי גם בשעות אחר הצהריי

ההסכם מבטיח יום מנוחה שבועי לתורני סוף השבוע, והוא יאפשר  יום מנוחה שבועי.

  .לפקח על כך שהמתמחים אכן ישוחררו הביתה לאחר תורנות

איתו תוספות שכר ומענקים אישיים למקצועות ההסכם הביא  חיזוק מקצועות במצוקה.

יזכה  הללואחוז מהרופאים במרכז עוסקים בהם. עיסוק במקצועות  11-במצוקה, שכ

הגמול עבור עבודה  יעלה אתאת הרופאים בתוספות משמעותיות לערך יום העבודה ו

 .אלף שקל 311יקבל מענק של  התמחות ולעסוק באחד מהםנוספת, ורופא שיבחר ל

ההסכם מציע תוספות שכר ומענקים אישיים לרופאי הפריפריה. כך  הפריפריה. חיזוק

אחוז יותר מחברו העובד במרכז, ורופא שיעבור לעבוד  21למשל רופא בפריפריה ירוויח 

  .אלף שקל 311בפריפריה ייהנה ממענק של 

ההסכם מעודד ימי השתלמויות ואף קובע מנגנון  עידוד השתלמויות ואופק קידום.

מול בגין ימי השתלמות והשתתפות במימון כנסים למתמחים, לצד תוספת שעות תג

 .נוספות לרופאים מומחים ויצירת אופק קידום לרופאים

המגיעים שלא בזמן  העל-גמול הולם לרופאים בהתמחויותההסכם נותן  ִתגמול מומחים.

  (.היה תגמול על כךוכננת )עד לחתימת ההסכם לא כוננות מת

גדול מהתסכול של רופאים בעקבות ההסכם נובע מציפייה בלתי ריאלית ייתכן שחלק 

שההסכם יביא עמו תוספת שכר כה גבוהה, עד שהיא תשווה בין השכר במערכת 

הציבורית לשכר במסגרות פרטיות, כך שניתן יהיה לוותר על עבודה מחוץ לבתי החולים. 

של הר"י תהיה אסון  אולם מתנגדי ההסכם מחויבים להבין שפגיעה במעמדה ובכוחה

 .לרופאים, וכי אחדות השורות חשובה להמשך קידום הרפואה והרופאים בישראל
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 יעדים עתידיים

בשנים  .התפיסה שקולו של ציבור הרופאים נדם עם חתימת ההסכם שגויה לחלוטין

 :להיאבק על נושאים רבים לקידום מערכת הבריאות בישראל, וביניהם נצטרךהקרובות 

. ערב כניסת חוק בריאות בחלקה של ההוצאה הציבורית במערכת הבריאותהירידה  .1

אחוז מהוצאות הבריאות, אך בשנים  81-המדינה בכנשאה  1..0-ממלכתית לתוקף ב

שחלפו מאז היא הולכת ומתנערת מחובותיה ומחלקה במימון הבריאות. ההוצאה 

אחוז  83-ממוצע של כאחוז בלבד, בהשוואה ל 11הציבורית ירדה בשנים האחרונות לכדי 

 .שישראל רוצה להידמות להן ברמת השירותים -OECDבמדינות ה

המצב הנוכחי נובע  היעדר תכנון ארוך טווח בהתבסס על צורכי מערכת הבריאות.. 2

משילוב בין תכנון לקוי להיעדר הקצאת משאבים נחוצה. סדר העדיפות הלאומי, 

את חלקה של מערכת הבריאות המשתקף באחוז ההקצאה לבריאות בתוצר, הקפיא 

אחוזים זה שנים רבות למרות גידול האוכלוסייה,  8.7הציבורית על שיעור של 

הזדקנותה, מורכבות התחלואה, הטכנולוגיות החדשות ויכולות הריפוי המתקדמות 

, חלה ירידה נוספת בחלקה של 2101שמאפשרת הרפואה המודרנית. לאחרונה, בשנת 

אחוזים בלבד. על רקע תחזית  8.1, והיא הגיעה לכדי ההוצאה הלאומית לבריאות

לכדי  4..-עלייה בשיעור הזקנים באוכלוסייה מפה וזדקנות האוכלוסייה בישראל, הצה

שנה, חייב לחול שינוי בהקצאת המשאבים למערכת  21-אחוז תוך פחות מ 03-למעלה מ

כדי שאזרחי ישראל יקבלו טיפול  ,הבריאות. על המערכת להתעדכן ולשקף שינויים אלו

  .רפואי מיטבי

למערכת  . בתי החולים הציבוריים אינם נהנים מהצמיחה בכלל שירותי הבריאות.3

האשפוז הציבורית אין היום דרך לחזק את עצמה במתן שירותים למבוטחי הביטוחים 

וטחיהן המשלימים של קופות החולים הציבוריות. על פי חוק, הקופות מוכרות כיום למב

ביטוחים המרחיבים את סל השירותים הבסיסי שהן מחויבות לספק. מערכת זו מגלגלת 

הציבוריים אין כל גישה  לבתי החולים כיום כארבעה מיליארד שקלים בשנה, אולם

 לכספים אלו.
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 "לארבב': עמדת  זרקור

  אמנון מוסק

ונדרשת השקעה בלתי מקצוע הרפואה ייחודי בכמה עניינים. ההכשרה לרפואה ארוכה 

סביב השעון  תחייבות לעבודה –מתפשרת בלימודים ובתקופות ההכשרה, ולאחר מכן 

על כך אינה תמיד כספית, ויש סיפוק רב  . התמורהמצבולהיות זמין לכל קריאה ולכל 

ם זאת, משכורתו של הרופא צריכה וביכולת לעזור לזולת. ע החולה למעןבהקרבה 

י שבחר במקצוע הרפואה להקדיש לכך את כל זמנו ולא להיות סבירה, ולאפשר למ

 להיות מוטרד מפרנסתו. 

בתי החולים ניצבים במוקד עולם הרפואה. אליהם מופנים החולים המורכבים  

ביותר, בהם מוכשרים הסטודנטים להיות רופאים ושם נערך עיקר המחקר. אבל בעוד 

 את מספר המיטות לחולים האוכלוסייה גדלה והזדקנה, המדינה לא הגדילה בהתאמה

 ועל הרופאים כתפי על המוטל והעומס – החולים בבתי לרופאים התקנים מספר ואת

 המדינה העבירה החולים בתי ולשדרוג לבנייה האחריות את .ביותר קשה המחלקות

להעלות את שכר הרופאים  שנים לאורך התנגדה המדינה: מכך יתרה. פרטיים לתורמים

 .ואת הגמלה )הפנסיה( שלהם, והכנסתם נותרה נמוכה מאודבבתי החולים בישראל 

ראל איננה בחוסר המשאבים שהבעיה של מערכת הבריאות ביש מלמדתהמציאות  

מאותו כסף  רת פריחה של מסגרות רפואה פרטיותהיות שהמדינה מאפש –הכספיים 

ציבורי, ויוצרת מצב שרופא מרוויח סכום נמוך בהרבה בבית החולים הציבורי מאשר 

החולים. במצב שנוצר הרופא אינו מסוגל לעבוד רק בבתי  במסגרות שמחוץ לבית

לעתים בניגוד  –כדי להשלים את הכנסתו  להםמסגרת מחוץ  אהחולים, ונאלץ למצו

עומס העבודה בבית החולים ויכולת ההשתכרות שם. לרצונו. גם הציבור מודע לפער בין 

נוסף לכך, רופאים רבים וטובים מחפשים את עתידם בחו"ל. התמונה הכללית העולה 

 ופוגעת בשוויוניות המערכת וביכולתה להעניק מענה רפואי לכל האזרחים.  ,מכך קשה

 

                                                             
  ד"ר אמנון מוסק, מומחה לנוירולוגיה בבית החולים איכילוב, נציג ארב"ל. 
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  המאבק תוצאות

אולם בהמשך הדרך נוצרו משמעית, -בתחילת המאבק האחדות בין הרופאים הייתה חד

קרעים חריפים בין הרופאים הצעירים למנהיגי ההסתדרות הרפואית, ולאחר מאבק 

משפטי ממושך חתמו נציגי הר"י על ההסכם בניגוד לדעת חלק מהמתמחים. לדעת חברי 

 ארב"ל, ההסכם שהשיגה ההסתדרות הרפואית אינו נוגע בשורשי הבעיה, שהם:

בצורה  עלה לאהשתנה רק באחוזים לשעה ול רופא השכר הכולל ששכר הרופאים. 

קורות הכנסה נוספים כדי מ תי החולים עדיין ייאלצו לחפש אחר, ורופאי במהותית

 להתפרנס. 

התקנים שקיבלה מערכת הבריאות יכסו בקושי את החוסר שנוצר אלף . בתקנים מחסור

 השנים הקרובות. בתשעידרש תשהתוספת עד היום, ולא יענו על 

לוט  הקרובה לשנה מעברהתקצוב עבור שעות נוספות . עתיד נוספות לשעות תקציב

 . , ולא נראה שרופאים יתוגמלו על עבודה נוספת למען בית החוליםבערפל

נוסף לבעיות שלא נפתרו, הוסיפה חתימת ההסכם בעיות משלה למערכת הרפואה 

 מונעת שנים לתשע הסכם על החתימה, ראשית: הציבורית, בעיקר בתחום המוראלי

 בסופו שהתרחש והפילוג המאבק תוצאות, שנית. לעין הנראה בעתיד לשינוי אפשרות

, התחתונה בשורה. הרופאים בין לפילוג והביאו הרפואה בעולם הפערים את העמיקו

 לא יצאה נשכרת מהמאבק, ואולי אף ניזוקה ממנו.  הציבורית הרפואה מערכת
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 "םמרש עמדת ג': זרקור

 *וייסבוךיונה 

 המאבק הישגי

 : סוגיות בשתי הסכם המתמחים תורם לשיפור המצב בעיקר

 מימוש לראשונה המנגנונים שנקבעו בהסכם מבטיחים .ואכיפה בקרה מנגנוני תוספת

  שבועי. מנוחה ויום בחודש תורנויות לא יותר משש – חשובות למתמחים של זכויות

 היחידים נושאיםההתורנויות והמענקים הם התמדה. /כוננויות ומענקי שליש תורנויות

 חדשות, שנועדו אטרקטיביות עבודה צורות אלו הן הקיים. על תוספת שיש בהם בהסכם

בעזרת . אחר הצהריים בשעות במערכת הציבורית עבודה את הרופאים על לתגמל

 מלאה משרה של לאפיון המתקרב מנגנון לראשונה התורנויות ומענקי ההתמדה נוצר

ציבורי, ומאפשר למי שיעשה תורנויות להוסיף כמה אלפי שקלים  חולים בבית אמיתית

 . למשכורתו (4,711-כ)

 

 בהסכם תורפה נקודות

מדינה, אשר לההסכם בין הר"י . חוסר התייחסות לבעיית השירות ואיכות הטיפול

איכות מרבית תקציבו מיועד למימון שכר, אינו משנה מהותית את אופן העבודה ואת 

הוא מקבע כמו כן,  .השירות שמערכת הרפואה הציבורית החולה תספק לאזרחי המדינה

  ובכך מרפה את ידי הרופאים. את המצב הקיים לתשע שנים

ההסכם עוסק בשני נושאים עיקריים: חיזוק השירות  .הרופאים לכלל רלוונטיות וסרח

 המשתייך למגזרים אלובפריפריה ומתן מענה למקצועות במצוקה. ציבור הרופאים 

מחצית הנותרת. אינו מועיל לההסכם , ומהווה פחות ממחצית מכלל הרופאים במערכת

 לא יהיה שינוי מהותי בפרופיל המתמחים בפריפריה. מרש"ם זאת, להערכתלצד 

                                                             
*

 . אוזן גרון בבית החולים בילינסון, יו"ר עמותת מרש"ם-ד"ר יונה וייסבוך, מתמחה ברפואת אף 
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ההסכם אינו עוסק באחת הבעיות העיקריות בעולם . הפרטי לשוק לנדידה מענה חוסר

נדידת רופאים מהרפואה הציבורית בבתי החולים אל הקופות : הרפואה בישראל היום

טק ולחו"ל. התגמול לשכיר -ואל הרפואה הפרטית, ונדידה מסוכנת הרבה יותר לביו

בקופת חולים )ללא עבודה נוספת, כגון כוננויות או תורנויות( כפול ואף משולש מהשכר 

פא בבית החולים ומחייב בבתי החולים. מצב זה פוגע ביכולת ההישרדות הכלכלית של רו

למשך  ,כולל בית חולים ,שלושה מקומות עבודה שונים-אותו לבחור בין עבודה בשניים

מצב זה פוגע  בד בשעות עבודה סבירות.עבודה בקהילה בל אושעות ביממה,  08–07

לו מסירות של רופאים הבוחרים לעבוד בבתי החולים. בברמת התפקוד ול, אבמור

מוגדרת, מתוקננת ומתוגמלת בהתאם בבתי החולים הציבוריים,  הייתה משרה מלאה

  עבודות נוספות לצורך השלמת הכנסה.נאלצים למצוא  םרופאיהלא היו 

-ארא. כיום חלק נכבד מזמנו של רופא מנוצל לביצוע מטלות פאין שינוי באופי העבודה

בדיקות(,  רים, כתיבת מכתבי קבלה ושחרור ותיאוםתדם, הכנסת צנלקיחת רפואיות )

רופא. שינוי כזה עשוי לתרום  יעוזראו ידי מזכירות רפואיות  שהיו אמורות להתבצע על

 לשיפור בתחושת הסיפוק העצמי, במקצועיות ובזמן המוקדש לטיפול ישיר בחולה.

הבשורה הגדולה של ההסכם הייתה תוספת של  .התקנים לבעיית מספק בלתי מענה

 תמלא רקתוספת אלא שלפי הערכת הר"י, השנים.  עתשתקנים והיא נפרסה על פני  אלף

 .כשביעית מהתקנים החסרים במערכת היום

של לא היה שינוי אמיתי בתנאי העבודה  ,התקניםתוספת  למעט .מתמחיםה בעיית

למידה להבטיח , ולא הוטלו מגבלות על שעות העבודה כדי למנוע ניצולהמתמחים 

  הכשרה.ולשפר את ה

 בכשלים לוקה שהמערכת הוא האחרון הרופאים מאבקמ העיקריים מהלקחים אחד

 תעשייתי לשקט ולהסכים להשיגה, אחת במטרה להתמקד צריך עתידי מאבק וכל רבים

ן העבר ויניסבשל (. יותר משלוש שנים לא) קצרה לתקופה בלבד זה בהישג הממוקד

 חדה וברורה: בקרבנו מסקנה התגבשה, במדינה בריאות שאין שר זאת ההווה, ולאורו

 עמדה בראש מעייניו של השלטון בישראל לא הציבורית הבריאות מערכת חיזוק

 האחרונים. העשורים בשלושת
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 למרות היותו ארוך טווח, נראה שההסכם פתר בעיקר סוגיות נקודתיותלסיכום, 

בזרקורים שלעיל: הירידה בחלקה של ההשקעה במערכת ולא בעיות יסוד שהועלו 

הציבורית במערכת הבריאות, היעדר תכנית לטווח ארוך והתרחבות חלקה של המערכת 

דבר שעלול להחריף את חוסר השוויוניות  –הפרטית על חשבון המערכת הציבורית 

יף פועל יוצא ממצב מערכת לאלה ניתן להוס ולפגוע ביעילות המערכת הציבורית.

מצבו הבסיסי של מהפרק עולה כי פגיעה במעמד הרופא במערכת הציבורית. ות: הבריא

לא השתפר. לאור זאת,  ציבורי רופא שרוצה להקדיש את כל זמנו לעבודה בבית חולים

סביר להניח כי לא תיפתר בעיית המחסור ברופאים, בעיקר במומחים, במערכת 

 אף שבישראל אין מחסור יחסי בכוח אדם רפואי.  –הבריאות הציבורית 

רוכי הטווח , הפתרונות אהכלליותמיטות ההירידה העולמית במספר גם לאור 

הם הגדלת חלקה של  –כפי שמציינים גורמים שונים  –למערכת הרפואה בישראל 

הרפואה הציבורית בתמהיל על חשבון השירותים הפרטיים, ועידוד שינויים טכנולוגיים 

כוח האדם  של הרחבתחסכו כוח אדם ומיטות. על שינויים אלו להתווסף למגמות שי

  .בטווח הקצר הרפואי

  בישראל כביטוי לתפקוד המערכת ותי רפואהרשי לעפרטית ההוצאה ה .3
  תרומתה לפערים ולעוניו הציבורית    

על שירותי סך ההוצאה הלאומית בשל ההוצאה הציבורית חלקה  בישראלכאמור, 

לרמה הנמוכה ביותר בין המדינות המפותחות המעניקות ביטוח בריאות ירד רפואה 

חושפת את  . ירידה זו(לעיל 1תרשים ) 2101-אחוז ב 81-פחות מ – לתושביהן אוניברסלי

בריאות מצב ההידוק הקשר בין  :הםמ מדינות אחרות מנסות להיחלץש יםישראל למצב

 . 3יעילות של המערכת-ואי עוניל

                                                             
הפרטית מיון ההוצאה : תחומיםמדידתו מרכזיים לעבודה בשני אופן הגדרת קו העוני ו  3

. בשני המקרים הסתמך ומדידת השפעת ההוצאה על עוני על פי מצב כלכלי לשירותי רפואה
הרחבה אצל נבון  ורא) הגדרת העוני היחסי המקובלת במוסד לביטוח לאומי המחקר על

 (.0נספח , 2100 ,רניחובסקי'וצ
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שירותי רפואה על התפלגות ההכנסות והעוני שפעה של ההוצאה הפרטית להה

, העבודה. (2102של נבון וצ'רניחובסקי ) בעבודהבגישה חדשנית בישראל נבחנה 

בדקה כיצד המימון הפרטי תורם להרעה בהתפלגות ההכנסות , .211המבוססת על נתוני 

בפרק זה מובאים ממצאים מעודכנים  .בצורה קטסטרופלית ולהגדלת העוני בישראל

 .2101לשנת  העבודה, על פי סקר הוצאות המשפחהמ

חלה עלייה בחלקה  8..0מאז  .ההוצאה הפרטית על שירותי רפואה בישראלמרכיבי  

 :מסך התצרוכת של משק הבית הממוצעכאחוז של ההוצאה הפרטית על שירותי רפואה 

אחוז( דיווחו על הוצאה פרטית  3.אחוזים. כמעט כל משקי הבית בישראל ) 1.0-ל 4.0-מ

מדובר על  .סיעוד( לעכולל הוצאה פרטית  לא)בתקופת הסקר שירותי רפואה  לעכלשהי 

  למשק בית. לחודש שקל 848הוצאה ממוצעת של 

  אחוז  44 .מסך ההוצאה הפרטית יםאחוז שבעהעומדת על  עצמיתהשתתפות

 עמדה עלממוצעת החודשית ההוצאה דיווחו על הוצאה כזו, והממשקי הבית 

הייתה ברכישת תרופות מרשם עצמית השתתפות , בקרב המדווחים. שקל 008

אחוז(  31) שהשקיעו בהבחינת אחוז מספר משקי הבית מהן  תההוצאה העיקרי

 (.לחודש שקל .27ההוצאה הממוצע ) גובהבחינת מוהן 

 בעבודה כהגדרתם , משלימים( :)להלן משלימיםשירותי רפואה ל ביטוחים

 גם כןעומדים  ים שאינם ניתנים בזכאות ציבורית(,)ביטוחים לשירות המקורית

דיווחו שהם מוציאים אחוז ממשקי הבית  71 .אחוזים מסך ההוצאהשבעה על 

עמדה המדווחים  בקרבממוצעת החודשית ההוצאה ו, כאלהכסף על ביטוחים 

בניגוד  – . ניתוחים ובחירת מנתח הם סעיף מרכזי בקטגוריה זושקל 18על 

 .4הבריאות בסלאינו נכלל אף ש תחום שההוצאה עליו נמוכה ,רפואת שינייםל

  מבין  סעיף ההוצאה הגדול ביותר היאשירותים משלימים הוצאה מהכיס על

והן במספר  – חודשב שקל 110 –בגובה ההוצאה הממוצע , הן ההוצאות מהכיס

אחוז  48-. הוצאה זו מסתכמת ב(אחוז 44) משקי הבית המדווחים עליו

. סעיף זה כולל רפואת שיניים, תחום הפרטית על בריאות מההוצאה

ההוצאה (. 2101מצומצמות יחסית )צ'רניחובסקי ונבון, בו אפשרויות הביטוח ש

                                                             
 . הוכנסה רפואת שיניים לילדים לסל 2101מאז   4
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ה במיוחד, גבוה ,מקביליםשירותים בהוצאה על  , הנכללתניתוחיםהכספית על 

 . בלבד אחוז אחד מהאוכלוסייההיא מתייחסת לאך 

, במובן זה שיש מעין תחליף למס ישבהוצאה על שלושת הסעיפים הללו  ,לפי המחקר

. ההוצאות אחוז מבתי האב בישראל 44–71 , והיא חלה עליעניין ציבורוהכרחי  יסוד בה

שירותי רפואה  לעאחוז מסך ההוצאה הפרטית  80-הסעיפים יחד מסתכמות ב כלעל 

 (.02 )תרשים

 נוסף לשלושת הסעיפים הללו, יש עוד שני תחומי הוצאה פרטית על רפואה: 

 מקבילים השירותים או מוצרים  :)להלן מקבילים( שירותים ומוצרים מקבילים

  .מימון ציבורי מלא או חלקיב ניתניםלאלו ה

 אשר אין  ,גרידא רפואיות שאינן הוצאות :)להלן צריכה( שירותי ומוצרי צריכה

 .בכל צורה שהיא הוצאה עליהםאת הלציבור עניין לסבסד 

                  

                   

                

             

            

           

          

 02תרשים 
 הפרטית על שירותי רפואההתפלגות ההוצאה 

  2101ישראל , לפי קטגוריה

 (.מרכז טאוב: עיבוד ועדכון נתונים) 2102, רניחובסקי'נבון וצ: מקור
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :נתונים
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 ההוצאה הפרטית על רפואה כביטוי ליעילות ושוויוניות המערכת הציבורית 

 תניומצביעים על כמה נקודות חשובות בהיבטים של יעילות ושוויו המחקר ממצאי

 :מערכת שירותי הרפואה

  ת נגישות לטיפולים הדורשים השתתפוהמונע הכנסה נמוכה היא מחסום

משלימים, לרבות רפואת שיניים,  ולטיפולים ציבורייש בהם עניין ו עצמית

 שאינם בסל.

  להכנסה, להשכלה בקשר חיובי קשורה  מקביליםשירותים  לעהוצאה מהכיס

כלומר,  .להימצאות קשישים וילדים במשק הבית , כמו גםביטוחהחזקת לו

לעצמן זאת אשר יכולות להרשות  בעלות צרכים רבים מהממוצעקבוצות 

 . ואלמוציאות יותר על שירותים 

  הוצאה  וביןרמת השכלה,  לרבותגבוה, אקונומי -סוציומצב הקשר החיובי בין

יש קשר ביטוח כך שלהחזקת נוסף ל –על הוצאה מהכיס וביטוחים מרצון  לע

תומכים בהשערה כי  –הוצאה מהכיס חיובי לצריכת שירותים רפואיים ול

לפחות בטווח  השוויוניות-את אי לים להחריףעלוהביטוחים מרצון בישראל 

נגישות  מקנים להםבעלי הכנסות גבוהות יחסית הביטוחים שרוכשים : הקצר

במקרים  שלהם וגם הגנה טובה יותר על תקציב משק הבית ,טובה יותר לשירות

  .של הוצאה גבוהה שאינה כלולה בסל הבריאות

  השכלה גבוהה בפרט, מוציאים העובדה שבעלי הכנסות גבוהות בכלל, ובעלי

הן באמצעות ביטוח והן  מקביליםשירותים  יחסית על סכומים גבוהים

מערכת הציבורית אינה מתפקדת , תומכת בהשערה כי המהכיס בתשלומים

שתי ת ומתפתחהסל הבסיסי  בשירותיגם  וכי – לראייתםלפחות  – היטב

  .5מערכת לעניים ומערכת לעשיריםמערכות מקבילות: 

                                                             
יחסי גומלין ויחסי, משום שהוא נתון להשפעת מושג התפקוד של המערכת הציבורית מורכב   5

. משלים, שנרכש במערכת הציבורית, ובין מימוש הביטוח במערכת הפרטיתבין החזקת ביטוח 
כדי לצרוך שירותי רפואה  המשליםביטוח שמצבם הכלכלי מאפשר להם להשתמש בחולים 

ועל כן הם סובלים פחות  ,פרטיתההציבורית למערכת מהמערכת  רבים יחסית מופנים
 אולם מוציאים יותר –משחיקת המערכת הציבורית מבחינת רמת השירות הניתנת להם 

  (.2100 ,ראו צ'רניחובסקי) ם הפרטימכיס
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 קי בית שיש בהם ילדים או קשישים, שתי אוכלוסיות הנזקקות לשירותים מש

עוד סימן  –ים רבים יותר, מוציאים יותר )ביחס להכנסה( על שירותים מקביל

מספר  להחיובית ש ההשפעה של המערכת. מיטבי המעיד על תפקוד לא

האחרים שווים, מרמזת המשתנים מפרנסים על ההוצאה לביטוח, כאשר כל ה

וייתכן  ,תפקיד חשוב עלול להיות כך שלהוצאה של מעסיקים על ביטוחעל 

  .באופן כלליעל ביטוח שהוא גדל ככל שגדלה ההוצאה 

 ומובהקת במיוחד על  רבההשפעה יש  מקביליםשירותים ביטוחים לעל  לבעלות

עם ההשערה כי הביטוחים  . ממצא זה מתיישבבריאות לעסך ההוצאה הפרטית 

מנוף לעידוד את ספקי השירות במערכת הציבורית כלמקבילים משמשים 

 במערכת הפרטית. ביקוש

  התפלגות ההכנסותו ההוצאה הפרטית על שירותי רפואה

 03בתרשים וגיהם לפי חמישוני הכנסה מפורטת ההוצאה הפרטית על שירותי רפואה לס

עובדה המתיישבת  – התחתון החמישוןמ שלושהכ. החמישון העליון מוציא פי 0ובלוח 

משקי  :רגרסיבית היא. למרות זאת, סך ההוצאה לבריאות עם הממצאים הקודמים

 1.8 – הבית העניים מוציאים אחוז גבוה יותר מהכנסתם הפנויה על שירותי בריאות

 עצמית אחוזים בחמישון העליון. השתתפות 3.8אחוזים בחמישון התחתון לעומת 

במיוחד, לכך תורמים , ברפואת השן כאמור שעיקרה, והוצאה מהכיס למשלימים

והשפעתם על ממוצע ההוצאות מנטרלת את השפעתה של ההוצאה הפרוגרסיבית על 

. מהכיס או באמצעות ביטוח – למשלימיםביטוחים ו צריכה ,מקביליםשירותים 

יותר  בעלי הכנסות גבוהות מוציאים אחוז גבוהשאף היא ש הממצאים משמעות

תחתון , ככלל החמישון הבעלי הכנסות נמוכות מסוימים מאשרתם על תחומים מהכנס

יותר מהכנסתו על בריאות בשל ההוצאות על השתתפות עצמית ועל אחוז גבוה מוציא 

 .הכרחיים טיפולים

 ות גםשוויוניות עולהשירותי רפואה על ל הוצאה פרטית לשההשפעה מניתוח 

 המסקנות הבאות: 

  ההוצאה על שלוש מככלל, קבוצות הביניים נושאות בנטל רב יחסית

. חמישוני ההכנסה הגבוהים מוציאים עניין ציבורי ישיריש בהן הקטגוריות ש
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, לרבות הוצאה על השתתפויות, ואחוז נמוך מהכנסתם הפנויה על קטגוריות אל

תור וי אך במקרה שלהם הסיבה לכך היא –חמישוני ההכנסה הנמוכים וכך גם 

ויתור על ביטוח למשלימים.  בשלגם ו , גם באופן ישירצריכה ונגישות לטיפול על

מניחים עוד יותר אם משמעותיים בהיבט של ההשפעה על בריאות, הממצאים 

 שעניים זקוקים יותר לטיפול רפואי מאשר עשירים.

 תומכים בטענה שהביטוחים הפרטיים בישראל מחמירים את  ממצאיםה

 יותרטובה  נגישות הם מאפשריםמשום שהתפלגות הנגישות לשירותי רפואה, 

טובה יותר )במקרה של הוצאה רפואית גבוהה הגנה רפואיים ו לשירותים

 כלומר, יתרונות הביטוח .לבעלי הכנסות גבוהותשאינה כלולה בסל הבריאות( 

 לקבוצות הכנסה גבוהות.בעיקר , גם למשלימים, מוקנים בישראל

                           

       

     ₪ 

    

    ₪ 
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 03תרשים 
 הוצאה פרטית על שירותי רפואה לפי חמישוני הכנסה

  2101, הפנויה בכל חמישון כאחוז מההכנסה

 (.מרכז טאוב: עיבוד ועדכון נתונים) 2102, רניחובסקי'נבון וצ: מקור
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :נתונים
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 התפלגות ההוצאה הפרטית על שירותי רפואה . 0לוח 

 2102על פי קטגוריות הוצאה ולפי חמישוני הכנסה,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 סה"כ מהכיס הוצאה ביטוחים

  צריכה   מקבילים    מים     משליהשתתפות      צריכה   מקבילים   משלימים

הוצאה 
ממוצעת 

של 
משקי 

בית 
מדווחים 

)ש"ח 
 לחודש(

82 088 13 231 838  348  223  515 

אחוז 
משקי 

בית 
 מדווחים 

71% 70% 72% 28% 13%  01% 48% 99% 
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  הבית משקי כל של הממוצעת ההוצאה . )המשך( 0לוח 
 הממוצעת הפנויה כאחוז מההכנסה

 חמישון
 הכנסה

 ביטוחים
 צריכהמשלימים     מקבילים    

 הוצאה מהכיס
 צריכה   השתתפות   משלימים     מקבילים   

 סה"כ

0 1.34% 1.88% 1.0.% 1.72% 4.31% 1.07% 1.87% 5.52% 

2 1.37% 1..3% 1.28% 1.17% 3.28% 1.0.% 1.83% 5.05% 

3 1.37% 1..1% 1.2.% 1.41% 2..8% 1.20% 1.84% 9.54% 

4 1.31% 1..4% 1.31% 1.34% 2.18% 1.20% 1.81% 9.30% 

1 1.24% 1.88% 1.28% 1.28% 0.83% 1.21% 1.8.% 3.55% 

 9.24% 0.55% 0.22% 2.99% 0.39% 0.24% 0.45% 0.32% ממוצע

 יחס
הוצאה 

בין 
 חמישון

 עליון
 לתחתון

    3.59    5.05    5.04    1.53    1.44    5.12    9.90    3.11  

 (.מרכז טאוב)עיבוד ועדכון נתונים:  2102נבון וצ'רניחובסקי,  :מקור
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :נתונים
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  עונילשירותי רפואה  לעההוצאה הפרטית הקשר בין 

 מעלהמצביעים על כך שסך ההוצאה הפרטית לשירותי רפואה  2101האומדנים לשנת 

 (. 2)לוח  6משקי בית 08,741-את תחולת העוני ב

 ,השתתפויות – בהתאם להגדרת המחקר המקורי עניין לציבורבהן שיש  ההוצאות

מעלות את מספר משקי הבית העניים  –משלימים  לעפרמיות ביטוח והוצאה מהכיס 

משקי בית בהתאמה. התרומה  7,117-משקי בית ו 837משקי בית,  88.,2-בבישראל 

משלימים היא דווקא בקרב משקי הבית של הוצאה על הגדולה ביותר למספר העניים ב

 ערבית. היה יאוכלוסהמפרנסים ובקרב  שיש בהם שני

 כי:של נבון וצ'רניחובסקי  ממצאי המחקרמבהקשר זה עוד עולה 

 תורמת  ,ציבוריתבזכאות  , שכאמור ניתנים גםהוצאה על שירותים מקבילים

יותר. יש  ואשני מפרנסים  ומשפחות שיש בהןלעוני בקרב משפחות עם ילדים 

שביעות רצון מסוימת של זוגות עובדים עם -כדי להצביע על אי ובממצאים אל

דוחפת אותם להוצאה פרטית לשירותים הילדים מהמערכת הציבורית, 

על העמקת העוני זו  הוצאהשל מקבילים אפילו במחיר ירידה לעוני. ההשפעה 

 לעהשתתפויות והוצאה מהכיס לעומת זאת, בקרב ערבים. בעיקר בולטת 

הבית. ההשפעה בולטת במיוחד  ימשקבכל משלימים תורמות להעמקת העוני 

 קשישים.  שיש בהםקי בית משמשלימים ב לעבנושא הוצאה מהכיס 

 עוני בכל קטגוריות מתחת לקו הלרדת סיכוי גבוה יותר יש נמוכה הכנסה בעלי ל

נמצא קשר חיובי בין  לציין כיההוצאה, ובמיוחד בהשתתפויות. בהקשר זה יש 

כלומר ההכנסה  ,הסתברות לרדת לעוניל תקניותגודל משק הבית בנפשות 

 לעוני. להידרדרהנמוכה לנפש היא שמשפיעה על ההסתברות 

  ההשפעה המיוחדת של הכנסה לנפש על ההסתברות לעוני בגין ראויה לציון

: משפחות גדולות ומעוטות הכנסה לאלה שבסל מקביליםהוצאה על טיפולים 

  לעוני בגין הוצאה על שירותים שהן אמורות לקבל בסל הבסיס. מידרדרות

                                                             
הכוונה היא שכאשר מנכים מההכנסה הפנויה את ההוצאה הפרטית על בריאות, הכנסתם  6

)כל הנתונים  נוספים נמוכה ממחצית ההכנסה הפנויה החציונית משקי בית 08,741הפנויה של 
 ת במשק בית(. ינמחושבים לפי נפש תק
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  גם כשמנטרלים את לעוני,  להגיעהסתברות את המוריד גבוה מספר מפרנסים

שלאנשים עובדים יש האפשרות להצביע על כדי הכנסה לנפש. יש בכך השפעת ה

, טובה יותר לביטוחיםשלהם נגישות השעל כך גם ו ,צורכי בריאות מעטים יותר

 בסל.  הנמצאיםבמיוחד לשירותים 

 המשתנים המשפיעים ביותר על העוני הם מספר בקטגוריית המקבילים ,

)נתונים אלו אינם מוצגים  םינפשות ומשתני הדמי למחוזות הגיאוגרפיה

יותר יחסית עלולות  רביםצרכים בעלות ממצאים מעידים שמשפחות ה. בטבלה(

במחוזות גם לצד זאת, שבסל.  םלעוני גם בגין הוצאה על שירותי רדרלהיד

לעוני בגלל הוצאה על טיפולים  מגיעיםבוה אנשים גבהם שירותים הצע יהש

 .מעודדים ביקוש נותני שירותכך שה כדי לרמוז על מקבילים. יש בממצא ז

לופין, יש בו להעיד על בעיית נגישות לשירותי רפואה שבסל השירותים לח

 הציבורי באותם אזורים. 
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 7השפעת ההוצאה הפרטית לשירותי רפואה על תחולת העוני  .2לוח 
 2101לפי קטגוריות הוצאה ומאפייני משקי הבית,  

  
 חרדים ערבים

 עם משפחות
 +(55) מבוגרים

 רפואה על שירותי ההוצאה ללא השפעת – המוצא מצב

 312,106 85,782 284,884 בקבוצה בית משקי מספר

 במצב בית משקי מספר
 המוצא

132,335 32,070 49,156 

 15.7% 37.4% 46.5% המוצא במצב העניים אחוזי

 רפואה שירותי על ההוצאה סך השפעת

 2.3% 0.4%- 1.7% העניים %-ב הגידול

 הבית משקי מספר
 נטו לעניים המתווספים

4,780 -370 7,024 

 בעומק הממוצע השינוי
 העוני

3.6% -1.2% 14.3% 

 השתתפויות על הוצאה השפעת

 0.3% 0.6%- 1.4% העניים %-ב הגידול

 הבית משקי מספר
 נטו לעניים המתווספים

3,878 -475 802 

 בעומק הממוצע השינוי
 העוני

 

2.9% -1.5% 1.6% 

 

                                                             
   ביטוח לאומי, המחושב על פי הכנסה כספית נטו, קו העוני בבניגוד לאופן חישוב קו העוני

חושב כאן על פי הכנסה כוללת נטו, כלומר: הכנסה כספית נטו + הכנסה בעין. אוכלוסיית 
)ראה נבון  2101סקר הוצאות משקי בית לשנת ב האוכלוסייה שנסקרההמדגם היא 
 (.2102 ,וצ'רניחובסקי
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  .)המשך( 2לוח 

 

 עם משפחות
 אחד מפרנס ללא מפרנס (0-14) ילדים

 מפרנסים שני
 סך הכל יותר או

  

986,183 233,132 682,162 922,346 2,181,736 

242,443 120,355 171,404 40,613 384,029 

24.6% 51.6% 25.1% 4.4% 17.6% 

  

0.1% 2.0% -0.2% 0.6% 0.8% 

1,262 4,770 -1,045 5,780 17,840 

0.5% 4.0% -0.6% 14.2% 4.6% 

  

-0.1% 0.5% -0.1% 0.0% 0.1% 

-1,073 1,180 360- 25 2,976 

-0.4% 

 

1.0% -0.2% 0.1% 0.8% 
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 העוני תחולת על רפואה לשירותי הפרטית ההוצאה השפעת .)המשך( 2לוח 

 2101, הבית משקי ומאפייני הוצאה קטגוריות לפי

 חרדים ערבים 
 עם משפחות
 +(55) מבוגרים

 

 

 

 

 למשלימים ביטוחים על הוצאה השפעת

 0.1% 0.0% 0.0% העניים %-ב הגידול

 הבית משקי מספר
 נטו לעניים המתווספים

- - 383 

 בעומק הממוצע השינוי
 העוני

0.0% 0.0% 0.8% 

 משלימים על מהכיס ישירה הוצאה השפעת

 0.9% 2.1%- 1.6% העניים %-ב הגידול

 הבית משקי מספר
 נטו לעניים המתווספים

4,542 -1,836 2,805 

 בעומק הממוצע השינוי
 העוני

3.4% -5.7% 5.7% 

 למקבילים ביטוחים על הוצאה השפעת

 0.1% 0.3% 0.0% העניים %-ב הגידול

 הבית משקי מספר
 נטו לעניים המתווספים

-90 217 383 

 בעומק הממוצע השינוי
 העוני

-0.1% 0.7% 0.8% 
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 העוני תחולת על רפואה לשירותי הפרטית ההוצאה השפעת )המשך(. 2לוח 
 2101, הבית משקי ומאפייני הוצאה קטגוריות לפי

 עם משפחות
 אחד מפרנס ללא מפרנס (0-14) ילדים

  מפרנסים שני
 הכלסך  יותראו 

     

0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 

355 118 327- 564 738 

0.1% 0.1% -0.2% 1.4% 0.2% 

  

-0.2% 2.0% -0.5% 0.4% 0.4% 

-1,633 4,759 -3,714 3,631 8,508 

-0.7% 
 

4.0% 
 

-2.2% 
 

 

8.9% 
 

2.2% 
 

  

0.1% 0.4% 0.0% 0.1% 0.1% 

1,045 989 234- 1,284 2,423 

0.4% 0.8% -0.1% 3.2% 0.6% 
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  השפעת ההוצאה הפרטית לשירותי רפואה על תחולת העוני  .)המשך( 2לוח 
 2101לפי קטגוריות הוצאה ומאפייני משקי הבית, 

 
 חרדים ערבים 

 עם משפחות
 +(55) מבוגרים

 השפעת ההוצאה על ביטוחים לצריכה

 0.1% 1.0% 0.1% העניים %-ב הגידול

 המתווספים הבית משקי מספר
 נטו לעניים

406 217 383 

 0.8% 0.7% 0.3% העוני בעומק הממוצע השינוי

 מקבילים על מהכיס ישירה הוצאה השפעת

 0.1%- 0.0% 0.0% העניים %-ב הגידול

 המתווספים הבית משקי מספר
 נטו לעניים

107 - -265 

 0.5%- 0.0% 0.1% העוני בעומק הממוצע השינוי

 צריכה על מהכיס ישירה הוצאה השפעת

 0.0% 0.1%- 0.3%- העניים %-ב הגידול

 המתווספים הבית משקי מספר
 נטו לעניים

-743 -44 79 

 0.2% 0.1%- 0.6%- העוני בעומק הממוצע השינוי
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 השפעת ההוצאה הפרטית לשירותי רפואה על תחולת העוני   )המשך(. 2לוח 
  2101לפי קטגוריות הוצאה ומאפייני משקי הבית, 

 

 

 עם משפחות
 אחד מפרנס ללא מפרנס (0-14) ילדים

    מפרנסים שני
 סך הכל יותראו 

     

0.0% 0.0% -0.1% 0.0% 0.0% 

-3 - 475- - -740 

0.0% 0.0% -0.3% 0.0% -0.2% 

     

-0.1% 0.1% -0.3% 0.0% 0.0% 

1,325- 313 1,874- 147 -1,052 

-0.5% 0.3% -1.1% 0.4% -0.3% 

     

0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 

974 757 - 217 1,356 

0.4% 0.6% 0.0% 0.5% 0.4% 

 (.מרכז טאוב: עיבוד ועדכון נתונים) 2102, רניחובסקי'נבון וצ: מקור
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :נתונים
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 זמן לאורךמגמות 

מציג גידול עקבי בהוצאה הפרטית לשירותי רפואה בתקציב משק הבית מאז  04תרשים 

כאחוז תצרוכת גבוהה מהעלייה הלראות כי העלייה בהוצאה כאחוז מסך  אפשר. 8..0

על צריכה מוותרים יותר ויותר משקי הבית ש והמשמעות היא ,מסך ההכנסה הפנויה

לאור זאת  ונראה בנתונים אלאחרת לטובת צריכת שירותי רפואה. המצב חמור יותר מה

יתר סל המוצרים מחירי בגדולה יותר מהעלייה  רפואההשירותי מחירי העלייה בש

 (.2101שצורך משק הבית )צ'רניחובסקי, גמזו ונבון, 

 

 

 04תרשים 
 הוצאה פרטית על שירותי רפואה 
 8..0–2101, כאחוז מההכנסה הפנויה ומסך ההוצאה על תצרוכת

 (.מרכז טאוב: עיבוד) 2102, גמזו ונבון, רניחובסקי'צ :מקור
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :נתונים

3.8%

4.0%

4.2%

4.4%

4.6%

4.8%

5.0%

5.2%
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 3מפורטים בלוח  2114השינויים בהתפלגות ההוצאה על שירותי רפואה מאז שנת 

ביטוחים עולה, בעוד חלקה של ההוצאה מהכיס ההוצאות של  ןחלק .01ובתרשים 

טיפולים בהוצאות על מגמת ירידה. בנקודות אחוז, בולטת עליית חלקו של הביטוח ב

-באחוז  78-מ, הכיסמההוצאה  בחלקה של הירידה שחלה למרותמקבילים וצריכה. 

על  – צריכה עלמקבילים ו לעבהוצאה הישירה  עלייה נרשמה ,2101-באחוז  80-ל 2114

 חשבון חלקן של ההשתתפויות וההוצאה למשלימים. 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

            

     

       

       

          

       

       

          

       

       

     

 01תרשים 

 התפלגות ההוצאה הפרטית על שירותי רפואה

 (.מרכז טאוב: עיבוד ועדכון נתונים) 2102, רניחובסקי'נבון וצ: מקור
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :נתונים
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 2010-ו 2005 ,2009 ,השינויים בהתפלגות ההוצאה על שירותי רפואה . 3לוח 

   2101                2112               2114 הוצאה סעיף                                             

 7% 5% 5% משלימים ביטוח

 17% 12% 8% מקבילים

 5% 4% 1% צריכה

 7% 8% 9% השתתפויות 

 47% 55% 63% משלימים הוצאה מהכיס

 4% 5% 3% מקבילים

 13% 11% 12% צריכה

 

 

 

כמו גם בגובהה. מהנתונים  ,שינויים בהשתתפות בהוצאהאת המסכם  08 תרשים

ביטוח,  לעבהוצאה ועולה כי באופן כללי יש מגמת עלייה באחוז משקי הבית המבוטחים 

באופן ישיר מהכיס. על התחומים הללו לעומת ירידה באחוז משקי הבית המוציאים 

טיפולים  על הוא במשך התקופההיחיד שחלה עלייה קלה בהוצאה הישירה עליו סעיף ה

 .()משלושה לארבעה אחוזים מקבילים

 

 

 

 

 

 .מרכז טאוב(: )עיבוד ועדכון נתונים 2102 ,נבון וצ'רניחובסקי :מקור
 .לסטטיסטיקה תהלשכה המרכזי :נתונים
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 גידול של בצורה בפרט – ביטוחים לע ההוצאה של בחלקה שהעלייה הגם :לסיכום

 המסתמנות המגמות, פניה על מבורכת מהכיס ישירה להוצאה ביחס – בהשתתפות

 נעוצה הבעיה. בכללו המצב של יחסית החמרה על להצביע עלולות ההוצאות בהתפלגות

 גם – מהכנסתו יותר גדולים חלקים מוציא הציבור .המקביליםבתשלום על השירותים 

, הציבורי בסל הנמצאים טיפולים לע – מהכיס ישיר באופן גםו פרטי ביטוח באמצעות

 תפקידה את ממלאת הציבורית המערכתשמשמעות הדבר היא  .בו להיות אמורים או

  .הציבור מבחינת ופחות פחות
 

  

     

          

       

          

       

          

         

     

  

  

   

  

  
  

   

    

   

   

    

   

    

    

 08תרשים 

 מרכיבי ההוצאה הפרטית על שירותי רפואה

 (.מרכז טאוב: עיבוד ועדכון נתונים) 2102, רניחובסקי'נבון וצ: מקור
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :נתונים
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 הסיעודי בישראל מימון הטיפול. 9

חדשות לבקרים לדיון בישראל עולות ואופן מימונו הממושך הסיעודי סוגיות הטיפול 

)צ'רניחובסקי זה זמן רב כלכלה בישראל החברה ומציבות בפני הנוכח האתגרים שהן 

נעשה (. הנושא Chernichovsky et al, 2010; 2100; משרד הבריאות, 2100ואחרים, 

של לכאורה שלוש האחרונות נוכח שתי יוזמות סותרות -בשנתייםרלוונטי במיוחד 

באמצעות  –להפוך את הביטוח הסיעודי מבקשת הממשלה: האחת, של משרד האוצר, 

כיום; והשנייה, של משרד מהנהוג למבוסס על פרמיה אישית יותר  – קופות החולים

הוא  ההצעה הראשונהמטרתה של  להפוך ביטוח זה לממלכתי יותר. , עניינההבריאות

עניינה  , ואילו, בעיקר בין קבוצות גיל והכנסהמקביללצמצם את הפוטנציאל לסבסוד 

 של ההצעה השנייה הפוך. 

עיקריו מצוטטים בסעיף זה מדיניות, ו בניירזה מרכז טאוב עסק לאחרונה בנושא 

(. הנייר בא להשלים את הפרסומים האחרונים 2102 ,, קפלן ושטסמן)צ'רניחובסקי

ידי העמדת המציאות הישראלית וההצעות העומדות על  המצוטטים לעיל, בעיקר על

 לאומית ומושגית.-ןהפרק בפרספקטיבה בי

 הגידול בצרכים

 81-ה בנישיעור  סךב חד גידול על מצביעות לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה תחזיות

-כיגיע ל 2131 בשנת ומעלה 81-ה בני מספר פי התחזית, על. הייבאוכלוס ומעלה

 .כיום ומעלה 81 בניאלף  881-כ לעומת – ומעלה 81 בנייהיו  מחציתםו – 0,381,111

-אחוז ב 04ולכמעט  2121-אחוז מהאוכלוסייה ב 02-שיעור הקשישים צפוי להגיע לכ

-יהיו בישראל כ 2131משמעות הדבר היא שבשנת  .כיום עשרה אחוזים, לעומת כ2131

קשישים לכל אלף איש בגילי  081, לעומת איש בגילי העבודהאלף כל ל קשישים 231

 קבוצה זו (2101–2131שלפנינו ) עשוריםה שני במשךכלומר, (. 08)תרשים  העבודה כיום

אחוז )הלשכה  32של האוכלוסייה: הכללי הגידול  לעומת ,אחוז 71-ב תגדל אוכלוסייהב

 (.2101לסטטיסטיקה, תחזיות, המרכזית 

 81 בני של יחסית נמוך שיעור ישראלב ,OECD-ב המפותחות למדינות בהשוואה

, להלן +81-הקשישים המבוגרים מתוכם )בני ה שיעור אולם ,באוכלוסייה ומעלה
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קצב : . יתר על כןנוכח תוחלת החיים הגבוהה יחסית בישראל יחסית גבוה( ישישים

  גבוה ביחס לכל מדינה מפותחת אחרת. יהיההזדקנות של האוכלוס

 הזקנה סוגיית. ממושךה טיפולה רכיוצ  גידולל הדמוגרפיה נגזר הפוטנציאל מתמונת

, הפרט של מחלות בוייבר מאופיינת, ומעלה 81-רפואת בני ה בעיקר ,בהיבט של דיון זה

בגיל זה  מופיעותעוד . ובמשכן המחלות בשכיחות הייבעל, המחלות וסימני אופי נוייבש

 ובפגיעה קוגניטיבית בירידה אפיינותתהמ ,יותר צעירים לגילים אופייניות שאינן מחלות

 בירידה ביטוי לידי באות, כרונית חלקהש, הקשישיםבקרב  התחלואה תוצאות. בחושים

 ,באשפוז לצורך הולך וגדל אלה מביאים .יום-היום בחיי העצמאות בדןוובא תפקודית

, הגריאטרי)דוח הוועדה לתכנון המערך  הבית בחיי מתמדת בעזרה או ותבטיפול במוסד

2100 .) 

 08תרשים 
 *של הקשישים יחס התלות

 ( 21–84)ומעלה לכל אלף איש בגילי העבודה  81אחוז בני 

 .מבוססות על התפלגות גילי האוכלוסייה כיום 2131-2102התחזיות לשנים * 

 (.מרכז טאוב: עיבוד) 2100, בן משה: מקור
 .ת"משרד התמ :נתונים
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 מקורות ושימושים – מימון הטיפול הממושך בישראל

. 4מוצגים בלוח  הרכבו ומקורותיו ,מימון של הטיפול הממושך בישראל לסוגיוהרמת 

לאומי יש כדי להצביע על סוגיות הזכאות ועל -ןובהשוואה לניסיון הבי נתונים אלוב

 .של המערכת יעילותה היחסית

 המימון הציבורי 

טיפול אישי בקהילה, אשפוז : סוגי טיפול עיקריים לשלושההמימון הציבורי משמש 

 מוסדי לא מורכב ואשפוז מורכב. 

 . הואהמממן הציבורי העיקרי של טיפול אישי בקהילההוא המוסד לביטוח לאומי 

 אחוז 83-כ –ים שקלמיליארד  3.8קשישים בעלות של אלף  041-מסבסד את הטיפול בכ

משרד הבריאות ומשרד הרווחה הם המממנים  מסך המימון הציבורי לטיפול ממושך.

יא הו, יםשקלמיליארד  0.87המימון היא  עלות .הציבוריים של אשפוז מוסדי לא מורכב

 מסך המימון הציבורי לטיפול ממושך. אחוז .2-מהווה כ

ת מממנהמדינה )משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי(, באמצעות קופות החולים, 

כשמונה  –ים שקלמיליון  421קשישים בעלות של  0,811-טיפול סיעודי מורכב לכ

 מסך המימון הציבורי. אחוזים

כמחצית מסך ההוצאה הלאומית  ים,שקלמיליארד  1.8-א כסך המימון הציבורי הו

 על טיפול ממושך.

 מימון הפרטיה

מוסד שאינם ב מגוריםעובדים זרים,  באמצעותטיפול אישי למשמש הפרטי המימון 

של תשלום ניכוי )לאחר נטו ופרמיות ביטוח פרטי  דורשים טיפול רפואי מורכב

-(. משקי בית בישראל מוציאים כבאמצעות ביטוחהניתן טיפול מוסדי עבור המבטחים 

-בשנה על העסקת עובדים זרים המשמשים מטפלים אישיים לכ יםשקלמיליארד  2.4

מסך ההוצאה הפרטית על טיפול  אחוז 42-כנאמדת בקשישים. הוצאה זו  18,111

מוסדי לא טיפול בשנה על  יםשקלמיליארד  2.1-כמוציאים בית המו כן, משקי כממושך. 

עלותן  מסך ההוצאה הפרטית על טיפול ממושך. אחוז 44-כ – קשישים 111,.2-מורכב לכ

מיליון  711-מוערכת ב( הכוללת של פרמיות ביטוח פרטי נטו )לאחר תשלום עבור אשפוז

סך עלות המימון  מסך ההוצאה הפרטית על טיפול ממושך. אחוז 04-כ שהם, יםשקל

 .ממושךך ההוצאה הלאומית על טיפול כמחצית מס ,יםשקלמיליארד  1.8-כ אהפרטי הי
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  אומדני מימון הטיפול הממושך בישראל .4 לוח
  לפי סוג טיפול וגורם מממן

 ציבורי

סוג 
 ממן עיקרימ הטיפול

אומדן מספר 
 מטופלים

אומדן 
 עלות

)במיליארד 
 (ש"ח

  שיעור מסך
ההוצאות על 

 הערות סיעוד 

טיפול 
אישי 

 בקהילה

ביטוח 
 לאומי

אומדן מספר  02% 0.6 001,401
כולל רק הזכאים 

ייתכן טיפול, אך 
חלק מהחולים ש

הסיעודיים זכאים 
 עוד שירותיםל

אשפוז 
מוסדי לא 

 מורכב

המדינה 
באמצעות )

 ימשרד
הבריאות 

 (הרווחהו

מחושב על בסיס  15% 0.68 02,,06
תקציב משרד 

הבריאות לטיפול 
ממושך )שירותי 

מחלות בטיפול 
הוצאות בפועל( + ו

הוצאות משרד 
הרווחה לטיפול 

 ממושך

אשפוז 
 במורכ

המדינה 
באמצעות )

קופות 
 (חוליםה

0,6,1  

 

חושב על בסיס  4%  0.42
מיטות  .0,81

 יםסיעודילחולים 
 381 *ים מורכב

שקל  811 * ימים
 ליום אשפוז

סך כל  
ההוצאה 

 הציבורית
 

                             5.7 50%   
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 בישראלאומדני מימון הטיפול הממושך  .)המשך( 4לוח  
 לפי סוג טיפול וגורם מממן 

 

  לאומי-ןבי : היבטמימון הטיפול הסיעודי

 פרטי

 סוג הטיפול
ממן מ

 עיקרי
אומדן מספר 

 מטופלים

אומדן 
 עלות

)במיליארד 
 שקל(

  שיעור מסך
ההוצאות על 

 הערות סיעוד 

טיפול אישי 
של עובדים 

 זרים

בתי 
 אב

,2,021 

 

חושב על בסיס  21%  2.4
בעלי היתרי  .18,32

עבודה בתחום 
דולר אלף *  הסיעוד
 3.1)על פי  לחודש

 (לדולר יםשקל

אשפוז 
מוסד )לא ב

 מורכב(

בתי 
 אב

21,280 

 

חושב על בסיס  22% 2.5
 מיטות 270,.2
שקל  8,111*  אשפוז
מחיר ) לחודש
 (ממוצע

פרמיות 
ביטוח פרטי 

נטו, לאחר 
תשלום עבור 

 אשפוז

 עלאין מידע   
 מספר

 המבוטחים 

חושב על בסיס סך  7% 0.8
הפרמיות שנגבו עבור 

ביטוח סיעודי פרטי 
(0,817,430,111 

( בהפחתת סך שקל
התביעות הפרטיות 
עבור ביטוח סיעודי 

(8.1,174,111) 

סך כל  
ההוצאה 
 הפרטית 

   5.7  50% 

סך כל 
ההוצאה 
לטיפול 
  ממושך

    11.37  100%   

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. מקור:
ברוקדייל, -ג'וינט-לאומי, משרד האוצר, מאיירס לביטוח המוסדנתונים: 

 .מרכז המחקר והמידע של הכנסת

 



שירותי הרפואה מערכת 49  

 

הוצאה דומה לשיעור זה  .8טיפול ממושך לעמהתמ"ג  אחוזים 0.4-ישראל מוציאה כ

 71בני  , בהתחשב בשיעור הנמוך יחסית שלעם זאת(. 07תרשים ) OECD-ב תממוצעה

  זה. טיפול לעמוציאה חלק גבוה מהתוצר ישראל  ,ומעלה באוכלוסייה

  

                                                             
 0.2בנק ישראל, אשר מעמידים את גודל ההוצאה על  שלם אומדניאומדני המימון תואמים ל  8

)דוח אומדני ההוצאה הציבורית המפורטים כאן זהים לאלה של בנק ישראל  מהתמ"ג. אחוז
בחישובי יותר אומדני ההוצאה הפרטית גבוהים  לעומת זאתו , פרק ח'(,2100בנק ישראל 

  הבנק.בחישובי מרכז טאוב מאשר 

 07תרשים 
 * ומעלה ושיעור ההוצאה על טיפול סיעודי 40שיעור בני 

 2117, )לרבות ישראל(** OECD-כאחוז מכלל האוכלוסייה במדינות ה

  .הנתונים כוללים הוצאה פרטית והוצאה ציבורית על טיפול סיעודי ממושך *
, פורטוגל, גיהוונור, איסלנד, הונגריה, דנמרק, קנדה, בלגיה, נתוני ההוצאה עבור אוסטריה** 

ולכן אינם כוללים הוצאות לאומיות , ב כוללים רק הוצאה על סיעוד בפועל"שווייץ וארה
 .ת על טיפול ממושךואחר

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. : מקור
 ומשרד הבריאות.בנק ישראל , OECD :נתונים
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 יחסית ו הגדולהמאפיין הבולט ביותר של מימון הטיפול הממושך בישראל הוא חלק

מימון הץ שיעור ירק בשווימבין המדינות שנבדקו, (. .0 תרשים) של המימון הפרטי

 ,בלבד אחוז 08עומד על  OECD-פרטי גבוה יותר. שיעור המימון הפרטי הממוצע בה

גבוה פי שלושה  שיעור המימון הפרטי של טיפול סיעודי ממושך בישראל :כלומר

ביטוח פרטי,  לעכמו כן בולט בישראל שיעור ההוצאה  .OECD-בהממוצע שיעור המ

 סיעודי טיפול על הפרטית ההוצאה את מודדים כאשר גםרק לבלגיה. בגובהו שני ה

 אחוזים 24.01: יחסית גבוה בישראל השיעור, לנפש ג"תמ של במונחים בישראל

 (.OECD נתוני על בסיס )חישובי מרכז טאוב OECD-ב אחוז 08.04 לעומת לנפש ג"מהתמ
 

  

   

   

   

   

    

   

            

           

           
          

 .0תרשים 

 *הוצאה על טיפול סיעודי ממושך לפי מקורות מימון
 2117, )לרבות ישראל( OECD-במדינות ה

. מהווים הערכת חסררכנים עבור חלק מהמדינות הנתונים על הוצאות מכיסם הפרטי של הצ *
 . מהוצאה זו 7%-השתתפות בעלויות טיפול סיעודי ממושך מוערכת בכ, לדוגמה ,בהולנד

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. : מקור
 בנק ישראל ומשרד הבריאות., OECD :נתונים
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(. 21)תרשים  מובילה בתחום הטיפול הסיעודי הממושך בקשישיםיא ישראל ה

אחוז מסך המטופלים  78.1בקהילה ובמשק הבית גבוה במיוחד:  המטופלים שיעור

 .OECD-אחוז בממוצע במדינות ה 11.8לעומת  ,בישראלהסיעודיים 

 

 

  

  

   

   

   

   

   
               

            

 21תרשים 
 *צרכני טיפול סיעודי ממושך

 2117, )לרבות ישראל( OECD-במדינות ה, ומעלה 81כאחוז מאוכלוסיית בני 

    .המטופלים במוסדות או בביתם, ומעלה 81בני צרכני טיפול סיעודי ממושך  *
 .הנתונים עבור אוסטריה מייצגים את אחוז מקבלי הקצבאות לרכישת טיפול ממושך** 

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. : מקור

 הלמ"ס, בנק ישראל ומשרד הבריאות., OECD :נתונים
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 סיעודי הוצאה על טיפולהשל סוגיית  לאומי-ןיבט הביהה

כיסוי גבוה  מצב הטיפול הסיעודי בישראל, הכוללתלכאורה מצטיירת תמונה חיובית של 

ומחירים נמוכים יחסית.  על יעילות בצד נגישות גבוהה ההמעיד תמונה – בעלות נמוכה

, ובחינה של המצב מקרוב מעלה סוגיות של ועלולה להטעותתמונה חלקית בלבד האולם 

  וקיימּות לטווח הארוך.יעילות, שוויוניות 

העלות הנמוכה בממוצע למטופל סיעודי בישראל נגזרת מן השיעור הגבוה של 

עובדים זרים מטפלים  מהםחלק בש, זוכים לטיפולאשר  71-ל 81שגילם בין  הקשישים

על כן, כאשר נעשה תיקון מסוים לגיל המעיד . OECD-נמוכה יחסית ל שעלות העסקתם

, ההוצאה בישראל גבוהה ביחס (לעיל 07 תרשים)השוואה הגם על רמות מוסדיות בעלות 

OECD-ל
9. 

סיעודי בישראל נדרשים להוציא מכיסם המקבלים טיפול קשישים ככלל  יתר על כן,

 .OECD-ה הפרטי סכומים הגבוהים מן הסכומים שנדרשים להוציא קשישים במדינות

מסגרות העובדה שנוכח המערכת, ליעילות ומעלה שאלות על  שוויון-איל תורם זהמצב 

  .10למנוע את מצב הדבריםכדי קות ימספהקיימות אינן ביטוח ה

נוכח  קיימא-אינו בר המצבבמיוחד בהקשר למצב הנוכחי היא ש החמורבעיה 

, הן של הזדקנות האוכלוסייה, בפרט בישראלו, בכלל המגמות :ההתפתחויות הצפויות

לעיל(, ועלייה יחסית של שכר העובדים  08תרשים אוכלוסיית הקשישים )של בפרט ו

נוכח המגמות  מעליית רמת החיים בארצות המוצא(. ,בין השאר ,הזרים )תופעה הנובעת

 שלא יהיו זכאיםדורות חדשים בקרב בעיקר  ,הללו תרד מן הסתם יכולת המימון הפרטי

 ההתפתחויות הללו,. יחזיקו בפחות נכסים מהדור הנוכחיפיצויים מגרמניה ואולי ל

-בדומה למדינות ה – במוסדות בתוספת שינויים תרבותיים, יחייבו טיפול רחב יותר

OECD  בעלויות גבוהות יותר וללא הסדרים מספקים. –המפותחות  

נושא הטיפול אכן, לאור המציאות של שוק הביטוח הסיעודי וצורכי החברה ב

הסיעודי, המדינות המפותחות בחרו בפתרונות בעלי אופי ציבורי, ואופן ביצועם במדינות 

 . 111מוצג בלוח  –הקרובות יותר לישראל בהיבטים של מימון שירותי רווחה  –נבחרות 

                                                             
כמו גם תוחלת חיים גבוהה  ,ה חברתית לקשישים בגיל מבוגראפשר שהנתון מייצג העדפ 9

את העלות הגבוהה יחסית כדי להסביר לחלוטין  ,בישראל. אולם אין באלה, קרוב לוודאי
 בישראל. 

 (.2102) דיון בצ'רניחובסקי, קפלן ושטרסמןראה   10
 נן מוצגות.סקנדינביה, אי מדינותמדינות שיש בהן ביטוח סיעודי ממלכתי בעיקרו, כמו   11
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 מדינות נבחרות ,במימון ציבורימודלים של טיפול ממושך   .1לוח 

 פרטיביטוח  זכאות צורת שיפוי מימון 

אוניברסלי, דרישה  מזומנים בלבד מיסוי כללי צרפת
לביטוח פרטי לפי 

 מבחן הכנסה

 מבני  21%
 ויותר 81

שירות או  מס על שכר גרמניה
 מזומנים

  <01% אוניברסלי
אופציונלי 

לבעלי שכר 
 גבוה

 ,מס על שכר יפן
 ,מיסוי כללי

פרמיה 
 מבוססת 

 הכנסה

אוניברסלי לגילאי  שירות בלבד
56+ 

 אין

מסים על  הולנד
 ,הכנסה

השתתפות לפי 
 יכולת 

שירות או 
 מזומנים

מנוהל , חובה אוניברסלי
בידי חברות 

 פרטיות

שירות או  מיסוי כללי בריטניה
 מזומנים

 דומוגבל מא מבחן אמצעים

 ,מיסוי כללי ישראל
השתתפות לפי 
 יכולת תשלום 

שירות או 
בעיקר  ,מזומנים

לנעזרים בעובדים 
 זרים

  ,אמצעיםמבחן 
מבחן צרכים )ביצוע 

 פעולות חיוניות(

 

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.  :מקור

 .OECD: נתונים

  

לגבי המימון הציבורי לטיפול  מרכזיותעולות כמה נקודות  1מההשוואה בלוח 

 :במדינות השונותממושך 

 אוניברסלי הוא הכיסוי 

 לכל חובה הוא הביטוח 
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 תשלום יכולת על המבוססים סוציאלי ביטוחמ אוממסים  מגיע המימון 

 (הוצאה)

 השניים של שילוב או מזומן, בעין שירותים באמצעותמשולם  למשפחה פיצויה 

  הכנסה מבחנימותנה ב הפיצוילעתים 

 במס זיכוי מקנה, וגרמניה ביפן גם אך ארצות הבריתב בעיקר, פרטי ביטוח 

, בתכניות להשתתף צעירים אנשים לחייב מהצורך נובע האוניברסלי החובה ביטוח

 לעתיד, עצמם את או) הציבור על למעמסה הוריהם את להטיל מהם למנועכדי  גם כמו

 אך עם PAYG – Pay as you go – של העיקרון עלמבוססות  המערכותביסודן  (.לבוא

 .צוברות קרנות

 להוציא את בלגיה, נושא המימון הסיעודי מנותק ממימון מערכת שירותי הרפואה. 

  לרפורמה בישראלעקרונות 

 הצליח לא הפרטי הביטוח ששוק בבירור ראהמ לאומי-ןהבי הניסיון, הפיננסי בהיבט

 ,הממושך הטיפול בתחום ןהמימו יתסוגי לפתרון בסיוע מהותית בצורה להשתלב

 בישראל הפתרון העיקרי. השוק הפרטי המבוסס על פתרון על ויתרו המדינות למעשהו

מבוסס על רכישת ביטוח סיעודי במסגרת פוליסות קבוצתיות פרטיות שרכשו קופות 

פתרון זה אינו נותן כיום מענה לחלקים רחבים של . החולים מחברות הביטוח הפרטיות

  .מענה להתפתחויות הצפויותאינו נותן גם ו ,עוטי ההכנסהלא למבעיקר  ,האוכלוסייה

להפוך את  –כל גישה מהסוג שהאוצר ניסה להוביל בשנים האחרונות  ,לפיכך

 – אך במסגרת קבוצתית ,של הקופות לביטוח עם פרמיה פרטית" ציבורי-חצי"הביטוח ה

החותר  – המהלך של משרד הבריאותלעומת זאת, . לאומית-למגמה הבין מנוגד

 – של ביטוח סיעודי מעבר לביטוח הקיים באמצעות הקופות ,ולו חלקית ,ליותלאוניברס

 יוניות ויעילות.וומההיבטים של ש לאומיות וראוי-תואם את המגמות הבין

 ,אם בכלל, נוסף להעלאת מס הבריאות בחצי אחוז, חלופות כמהיש לשקול , עם זאת

הקשר בין )הן מההיבט המושגי  ברור אינואשר הביסוס לה חלופה  –כפי שמציע המשרד 

והן מהיבט ( בין מס הבריאותו, שרובו אינו רפואי אלא חברתי ,מימון הטיפול הממושך

 .טרם קביעת צעדים מרחיקי לכת הנושא מחייב בדיקה מקיפה. משמעותו המימונית
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אשר ישפיע בטווח הארוך על רווחת תושבי  ,מהלך חשוב ואהנהגת ביטוח סיעודי חובה ה

 . חשוב שביטוח כזה יצא לדרך בצורה נכונהו ,ישראל וביטחונם הסוציאלי

 :הפתרון בישראל יכול לכלול את המאפיינים והצעדים הבאים

 בכסף, בעין  –" יסיעודנתן בצורת "גמלת ייש ,יפול ממושךקביעת סל בסיסי לט

  .או במשולב

 מומן מאיגום כל המשאבים הציבוריים הקיימים כיום במשרד הרווחה, הסל י

 .במוסד לביטוח לאומיייעודי במוסד לביטוח לאומי ובמשרד הבריאות בחשבון 

 או  ,על ידי רשות מיוחדת שתקום למטרה זו הנהגת ביטוח חובה המנוהל

 במסגרת הביטוח הלאומי.

  לביטוח חובה, כאשר המרת חלק מהביטוחים הפרטיים באמצעות הקופות

 ה החלשה העונה על מבחן הכנסה.יהמדינה משלימה חלק זה עבור האוכלוסי

 כאמור  שיהפכו)הקופות  דרךודיים הקבוצתיים הסדרת הביטוחים הסיע

 כך שלא יפגעו בניידות בין הקופות.  (חובהלביטוח  בחלקם

 ההגדרה של חולה סיעודי תהיה כמקובל כיום בחברות הביטוח הפרטיות.  

  גמלת לבחן את זכאותם של חולים סיעודיים תשהקמת רשות ממלכתית"

 המיועדים, ם, לרבות ביטוחי החובהיתנהל את התקציביים הציבוריוסיעודי" 

 .ממושךטיפול ל

 "לא תהיה מותנית במבחן הכנסה של החולה הסיעודי ושל בני  י"גמלת סיעוד

  .משפחתו

  מדד רלוונטי אחר של הלשכה לצמודה למדד המחירים לצרכן או  יהתההגמלה

 המרכזית לסטטיסטיקה. 

  רכי החולים ובחן מעת לעת על פי צישל גמלת הסיעוד תנוספת הגדלה עתידית

 מאידך. ים כאלוהקופה הציבורית לממן תשלומ יכולתו ,הסיעודיים מחד

טאוב  מרכזב עתיד להתפרסםשמדיניות פורט בנייר הי נקודות אלוהרקע ל

 .קפלן ושטסמן()צ'רניחובסקי, 



 2100–2102חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה  6,
   

 

  מקורות

קובץ נתונים : חוק ביטוח בריאות ממלכתיאריאלי, דניאלה, טוביה חורב וניר קידר, 
 , משרד הבריאות, אגף לכלכלה ולביטוח בריאות.2011–1995סטטיסטיים 

health.gov.il/Download/pages/stat2011_1995.pdf 

 .2.3–320' , עמ(סוגיות במדיניות הרווחה' )פרק ח ,1122ח בנק ישראל "דו בנק ישראל,

דין (, 2100) 2121-2131-ו 2101-2121-הוועדה לתכנון המערך הגריאטרי הלאומי ל
 , בית החולים הדסה הר הצופים. וחשבון הוועדה והמלצותיה

 מרכז, הכנסת ,מצב ותמונת מרכזיות סוגיות - בישראל זרים עובדים ,(.211) הכנסת
 .והמידע המחקר

 . 8.3, לוח 82 ,שנתון סטטיסטי לישראל (,2100)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 . דו"ח מדדי העוני והפערים החברתיים (,א'2101)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 )קובץ נתונים(. 2009סקר בריאות '(, ב2101) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  .דו"ח הצוות לפיתוח מדדי עוני נוספים א'(,2117)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 ,1952–2004הלאומית לבריאות  ההוצאה ב'(,2117) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 . 0417פרסום מיוחד 

-ו 2005, 2009, 2010 יםסקר הוצאות משק הבית לשנ ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שנים שונות., 2003

 .2009 לשנת תפעולי תקציב ,(2100) לאומי לביטוח המוסד

 ,2011 סטטיסטי שנתון: בישראל קשישים ,(2101) ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס

 .308 'עמ, 4.38 לוח, שאבמ

 ,2011 סטטיסטי שנתון: בישראל קשישים(, 2101) ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס
 .320' עמ, 4.41 לוח, משאב

 .2010 לשנת המדינה תקציב, (2100) התקציבים אגף, האוצר משרד

, 01-ג תרשימים ,2009דוח שנתי  ,כוןסחיו ביטוח ,ההון שוק אגף ,(.211) האוצר משרד
 .002 'עמ ,08-ג

http://www.old.health.gov.il/Download/pages/stat2011_1995.pdf
http://www.old.health.gov.il/Download/pages/stat2011_1995.pdf


שירותי הרפואה מערכת 57  

 

דו"ח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים )שב"ן( של  ,משרד הבריאות

 . שונות שנים ,קופות החולים

  .(פרסום מקוון) כותרות(, 2100משרד הבריאות )

.health.gov.il/PublicationsFiles/Kotarot_2011_Covers2012k.pdf 

דו"ח מצב  ,דוד )עורך(-בתוך דן בן ,"מערכת שירותי הרפואה" (,2100) בצ'רניחובסקי, ד

וב לחקר המדיניות החברתית מרכז טא, 2010חברה, כלכלה ומדיניות  –המדינה 
 .2.1–342, עמ' בישראל

 של היבטים: 1995–2005 בישראל הבריאות מערכת מימון(, 2118) דב, רניחובסקי'צ

 לחקר טאוב מרכז, לבריאות הלאומית בהוצאה הגידול על ובקרה פרוגרסיביות, עוני

 .בישראל החברתית המדיניות

התפלגות , לשירותי רפואה ההוצאה הפרטית ,(2102)דב וגיא נבון , רניחובסקי'צ

 ., בנק ישראל2102.10 ,סדרת מאמרים לדיון ההכנסות ועוני בישראל,

נייר  ,רפואת השן: נטל ההוצאה על משקי הבית (,2101)נבון  יאוג בצ'רניחובסקי, ד
 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.  ,2101.01מדיניות 

גידול ממאיר בהוצאה הפרטית על שירותי  (,2101) גמזו וניור גיא נבון, בצ'רניחובסקי, ד
 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.  ,הרפואה ובמחיריהם

לרפורמה במימון הטיפול קווים  ,ויוחנן שטסמןקפלן צ'רניחובסקי, דב, אביגדור 
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