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 מערכת הבריאות 

 ההוצאה הלאומית ורמת הבריאות של האוכלוסייה
 

ההוצאה הלאומית לבריאות משקפת את כלל ההוצאות על שירותי 
הבריאות של תושבי המדינה ושל הממשלה, כולל ההוצאות על שירותי 

חולים, ובמרפאות פרטיות של רופאים -בריאות במרפאות כלליות, בבתי
הלאומית לבריאות כוללת כמו כן את כלל  ושל רופאי שיניים. ההוצאה

ההוצאות של התושבים על קניית תרופות ומכשירים רפואיים ואת 
ההוצאות של הממשלה למחקר ולפיתוח בבריאות, לתקצוב מינהל 
הבריאות )תקציב משרד הבריאות( ולהשקעות במבנים ובציוד במערכת 

ות במחירים היתה עלייה בהוצאה הלאומית לבריא 1998הבריאות. בשנת 
אחוזים(  -5אחוזים לנפש )או בשיעור כולל של כ -2קבועים בשיעור של כ

. ההוצאה הלאומית הגיעה בשנת 1997וזאת לאחר יציבות יחסית בשנת 
 אחוזים מהתוצר הלאומי הגולמי.  -8.4ל 1998

האם ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל גבוהה יחסית למדינות 
מקובלות כקבוצת השוואה לישראל?  המתועשות בעולם, שבדרך כלל 

לצורך מתן תשובה, נהוג להשוות את ההוצאה הלאומית לבריאות  
1מדינות מתועשות בעולם, המאוגדות בארגון  29בישראל לנתוני 

OECD .
אחוזים. שיעור ההוצאה  7.5היה  1997החציון עבור  מדינות אלו בשנת 

של אוסטרליה.  בישראל היה קרוב לזה של הולנד ושבדיה וזהה לזה
הברית, קנדה, גרמניה, צרפת ושוויצריה היתה ההוצאה -בארצות

הלאומית לבריאות גבוהה מזו של ישראל. כיוון שרמת החיים, כפי שהיא 
ידי רמת ההוצאה הלאומית לנפש, שונה מאד בין ישראל לבין -נמדדת על

, נהוג להשתמש בקריטריון השוואה נוסף: ההוצאה OECDהמדינות של 
ומית לבריאות לנפש, בדולרים, כשנתוני המדינות השונות משוקללים הלא

                                                 
. מתכונת מעודכנת יותר של נתונים אלו 1997הם לשנת  OECDהנתונים האחרונים של  1

. נתונים אלה משמשים במהלך Anderson & Poullierידי -על -1999פורסמה ב
 העבודה )ראה רשימת מקורות(.
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במדד המתייחס להבדלים בכוח הקנייה של המטבעות השונים. כך 
 PPPיוצרים מדד שהוא מכנה משותף בערכים דולרים הקרוי  

Purchasing Power Parity) ההוצאה הלאומית לבריאות לנפש .)
$, לעומת החציון של 1,511יתה ה PPPבמונחי מדד   1997בישראל בשנת 

$ באותן מדינות. לפי קריטריון זה רמת ההוצאה הלאומית 1,728
 OECDמדינות  29מתוך  16לבריאות לנפש בישראל נמוכה יחסית, כאשר 

מוציאות לנפש מעל ישראל. ראוי עם זאת לזכור כי חישוב זה אמנם 
צאה מתייחס לכוח הקנייה של המטבע המקומית, והוא מתייחס להו

לנפש, אך אין הוא מתחשב במאפיינים של האוכלוסייה כגון, הרכב 
 הגילים ושיעורי התחלואה במחלות קשות וכרוניות.

 
 

. הוצאה לאומית לבריאות כאחוז מהתמ"ג,  ציור 1

השוואה בין-לאומית, 7991
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מה הן התפוקות העיקריות, במונחי רמת הבריאות של תושבי ישראל, 
המתקבלות כתוצאה מהשקעת הסכומים הללו בשירותי בריאות? רמת 

ידי מספר רב של משתנים, -בעת עלבריאות של תושבי מדינה כלשהי נק
שלחלקם אין כלל קשר לשירותי בריאות ולמערכת הבריאות, כגון מבנה 
גנטי של האוכלוסייה, גורמי סיכון לתחלואה, שהם פועל יוצא של אקלים 
ותרבות )למשל, מידת החשיפה לקרני שמש(, רמת חינוך והשכלה, הרגלי 

אות של תושבי כל מדינה בריאות ועוד. ברור, עם זאת, שעל רמת הברי
 משפיעה גם מערכת הבריאות של אותה מדינה.

נתונים הקשורים לרמת הבריאות של תושבי המדינה מצביעים, בדרך 
לאומי. -כלל, על כך שתושבי ישראל נהנים מהישגים יפים בקנה מידה בין

ולנשים  76.3היתה תוחלת החיים בלידה בישראל לגברים  1996בשנת 
 OECDשוואה לכך חציון תוחלת החיים בלידה למדינות . בה2שנים 79.9

. הפער בין נשים וגברים 80.3לגברים ולנשים  74.0היה באותה שנה 
בתוחלת החיים בישראל מצומצם יחסית למדינות אירופה. פערים 
בולטים קיימים בין תוחלת החיים בלידה של יהודים וערבים בישראל. 

היהודים בישראל מופיעים גם פערים בין מצב הבריאות של הערבים ו
בהתייחס למדדים אחרים של רמת בריאות. לגבי המודד של תמותת 

לידות  1000לידות לכל   6.4היה  1997השיעור בישראל  בשנת  –תינוקות 
. גם 5.8באותה שנה, שהיה  OECDחי, נתון הקרוב לחציון של מדינות 

ים השנים לגבי מודד זה, בתוך ישראל יש עדיין פער, הגם שבעשר
האחרונות הוא הולך וקטן, בין ממוצעי תמותת התינוקות של 
האוכלוסייה היהודית יחסית לערבית. סיבות המוות העיקריות בישראל 
דומות לאלו של מדינות העולם המערבי המפותח: מחלות לב סרטן, 

 ומחלות כלי דם במוח.
 

 

 
 

                                                 
הנתונים על מערכת הבריאות הישראלית, אלא אם יצוין במפורש אחרת, לקוחים  2

, מדינת ישראל, משרד הבריאות, 1998מפרסום משרד הבריאות: בריאות בישראל 
1998. 
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 . שינויים בדפוסי מימון מערכת  הבריאות2

מערכת הבריאות הציבורית לאחר כניסת חוק ביטוח דפוסי מימון 
, נסקרו בדו"חות הקודמים של 1995בריאות ממלכתי לתוקפו, בינואר 

המרכז, ובמיוחד בדו"ח הקצאת משאבים לשירותים חברתיים לשנת 
.  הדיון להלן יתמקד על השינויים העיקריים בדפוסי מימון מערכת 1998

   .1999-1998הבריאות שהתרחשו בשנים 
ידי שלושה -על 1998ההוצאה הלאומית לבריאות מומנה בשנת 

 43מקורות עיקריים: המקור הראשון והשני ציבוריים, תקציב המדינה )
אחוז(.  26אחוז(, ומס בריאות ששילמו התושבים למוסד לביטוח לאומי )

אחוז מן  ההוצאה הלאומית לבריאות.   69שני מקורות אלו ממנים יחדיו  
י הם התשלומים הישירים של התושבים עבור תרופות המקור השליש

ועבור שירותים רפואיים שונים, כמו רפואת שיניים וביקורים פרטיים 
אחוז(. מקור זה, תשלומים ישירים מכיסו של התושב  29אצל רופאים )

תמותת תינוקות, השוואה בין-לאומית, 7991  ציור 2. 

שיעור לאלף לידות חי
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למספק השירות, נחשב כמקור מימון בעל אופי רגרסיבי, שיש לו השלכות 
ימון מערכת הבריאות וגם על רמת שליליות על מידת הצדק של מ

אחוזים, משקפת את  3ההוצאה הלאומית לבריאות. יתרת ההוצאה, 
ידי הקצבות -, שמומנו בעיקר על1998החולים בשנת -גירעונות קופות

מיוחדות מתקציב המדינה. עיקר השינוי יחסית לשנים קודמות מתבטא 
מים ישירים בעליית חלקו של מקור המימון הפחות צודק, דהיינו תשלו

אחוז בשנים  27של התושבים בעד שירותי בריאות שקיבלו, מרמה של  
. בהשוואה לכך, 1998אחוז בשנת  29לרמה הגבוהה יותר של  1997-1995

OECDדווח על כך שהמימון הציבורי במדינות  1994בשנת 
הגיע  3

אחוז של ההוצאה הלאומית לבריאות, כשהנתון המקביל  -76בממוצע לכ
 .4אחוז 52העולם השלישי באסיה הוא  למדינות

נדון תחילה במימון ההוצאה הלאומית לבריאות מתקציב הממשלה. 
ידי הממשלה מדי -המימון הממשלתי של סל שירותי הבריאות נקבע על

שנה, כחלק מדיוני התקציב, במסגרת קביעת סדרי עדיפות לאומיים. חוק 
לות סל שירותי ביטוח בריאות ממלכתי קבע שיטת עדכון מחירים לע

הבריאות. המדדים שלפיהם מעודכן סל שירותי הבריאות משנה לשנה 
ידי ועדה מקצועית -כלולים בתוספת החמישית לחוק, ונקבעו בשעתו על

לחוק ביטוח בריאות  9שבה היה למשרד האוצר משקל מכריע. סעיף 
ממלכתי מקנה סמכות לעדכן את עלות סל שירותי הבריאות בהתאמה 

 הדמוגרפיים שחלו באוכלוסייה.לשינויים 
, 1995בשנה הראשונה של הפעלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שנת 

החולים היתה כמעט מאוזנת. בשנים שלאחר -מערכת המימון של קופות
החולים. כך, למשל, סך הגירעון -מכן התהוו מדי שנה גירעונות בקופות

 -9י ש"ח, או כהיה  כמיליארד וחצ 1997החולים בשנת -השוטף של קופות
מיליון ש"ח, או  -440כ 1998אחוז מסך ההוצאות של הקופות, ובשנת 

צפוי גירעון שוטף של  1999אחוזים מהוצאותיהן בשנה זו. גם בשנת  -4.5כ
. גירעונות אלו של 19985החולים באותו סדר גודל כמו בשנת -קופות

ים הקופות, המתבטאים גם בחשבונות הלאומיים, הינם תוצאה של כשל
הבנויים לתוך תהליך קביעת עלות סל שירותי הבריאות, לפיו נקבע מדי 

ידי -שנה התקציב הממשלתי לכיסוי עלות מתן סל שירותי הבריאות על
 החולים. -קופות

                                                 
 ריה, מקסיקו, ותורכיה.הגדרה שאיננה כוללת את הונג 3
4 Maeda, 1999  Scheiber & . 
 שנתיים המוגשים למשרד הבריאות.-מבוסס על הדו"חות החצי 5
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הכשל הראשון הוא תוצאה של הסעיפים המרכיבים את מדד יוקר 
 שירותי בריאות, כפי שנקבע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. המדד איננו

החולים -מבטא סעיפי התייקרות אמיתיים של שירותי הבריאות שקופות
מפעילות. המדד מעודכן לפי עליית שכר עובדי השירות הציבורי ולא לפי 
עליית שכר עובדי מגזר הבריאות, ולכן  לא ביטא, לדוגמא, את העליות 

. דוגמא בולטת 1997-1994הגבוהות של שכר הרופאים מדי שנה בשנים 
א, שהמדד איננו כולל את התייקרות מחיר יום אשפוז, כאשר נוספת הי

ההוצאות על אשפוז הן כמחצית מהוצאות הקופות. הכשל השני הוא, 
שהתהליך השוטף של עדכון סל שירותי הבריאות בגין עליית אחוז 
הקשישים, איננו מבטא כלל את העלות הריאלית של הקופות לטיפול 

העדכון בגין כניסת טכנולוגיות  בתוספות קשישים וישישים. כמו כן
רפואיות חדשות, כולל תרופות חדשות, מפגר אחר הצרכים האמיתיים 
של הקופות לאור ההתפתחות הטכנולוגית בעולם. אחת התוצאות היא 
שסל התרופות הישראלי מפגר בכחמש שנים אחר הנעשה בעולם 

הן התרופות, וחולים במחלות שיש להן תרופות חדישות אינם נהנים מ
 במסגרת ביטוח הבריאות שלהם. 

, 1998התוצאה של כשלים אלו היא, שבמחירים קבועים של שנת 
, השנה הראשונה של 1995ש"ח לנפש בשנת  2,815החולים -קיבלו קופות

ש"ח לנפש מבוטח. ירידה  2,716רק  1999הפעלת החוק, ואילו בשנת 
חולים -קופתעל עבור כל -ריאלית זו בהוצאה למבוטח מתורגמת, בראיית

לתת  -1999ו 1998לגירעון השוטף דלעיל. הממשלה החליטה בשנים 
אחוזים   -2תוספת ריאלית לעלות סל שירותי הבריאות בסדרי גודל של כ

החולים על גידול האוכלוסייה ועל עליית -וזאת על מנת לפצות את קופות
אחוז הקשישים באוכלוסייה. שיעור זה מפצה, אמנם, על גידול 

סייה, אך כאמור איננו מבטא את עליית שיעור הקשישים האוכלו
באוכלוסייה. לראשונה מאז נכנס חוק ביטוח בריאות ממלכתי לתוקפו 

מיליון  -150, ניתנה בכל אחת מן השנים דלעיל תוספת של כ1995בשנת 
ש"ח לשנה לצורך מימון הוספת טכנולוגיות חדשות ותרופות חדשות לסל 

קובעות  2000ות הממשלה על תקציב שנת שירותי הבריאות. גם החלט
, 1998תוספות בסדרי גודל די דומים למה שנקבע לכל אחת מהשנים 

.  מכיוון שהיה ברור לממשלה, שעדכון מעין זה ייצור גירעונות 1999
יציבות פיננסית של מערכת -החולים, ויביא לאי-כספיים בקופות
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יטה של "רשת ש 1998הבריאות הציבורית כולה, נקבעה עוד בשנת 
ביטחון" לקופות. המדובר בתוספות תקציב הבנויות לתוך תקציב 

החולים רק תמורת חתימה על הסכמים -המדינה וניתנות לקופות
מיוחדים, שבהם נקבעים צעדי ייעול שעל כל קופה לנקוט. הכספים 

, 1999, 1998ניתנים לכל קופה ביחס למספר הנפשות המבוטח בה. בשנים 
מיליון ש"ח לשנה, בהתאמה,  -410ו 430"רשת הביטחון" היה גודלה של 

מיליון ש"ח.  225נקבעה בהחלטת ממשלה רשת ביטחון של  2000ולשנת 
כאמור, המדובר בהקצבה מיוחדת למניעת הידרדרות כספית, המחולקת 

החולים על פי מבחני התייעלות הנקבעים בהסכם הנחתם מדי -לקופות
החולים כפי שהובאו -גירעונות קופותחולים בנפרד.  -שנה עם כל קופת

 לעיל חושבו לאחר חלוקת כספי "רשת הביטחון" לקופות.
החולים נועדה כנראה -שיטה זו של יצירת גירעונות כפויים בקופות

להכריח את הקופות להתייעל. השיטה היוצרת מצב אמת של מחנק 
תקציבי קבוע ותזרים מזומנים הנוטה להיות שלילי בקופות, שבהן 

-חולים כללית וקופת-וכזת האוכלוסייה החלשה והפגיעה יותר, קופתמר
. התוצאה של שיטת מימון זו 1998חולים לאומית,  לא השתנתה מאז 

החולים. משבר זה מקשה על ניהולן -היא משבר כספי כרוני של קופות
וודאות בכל הקשור ליכולת הקופות לעמוד -השוטף, יוצר אי

ות מימון כבדות של הקופות, ובסופו של בהתחייבויותיהן, מחייב הוצא
דבר איננו מביא להתייעלות של הקופות מעבר למה שניתן היה להשיג 
בהסכם בראשית כל שנה תקציבית. כך, למשל, מציין דו"ח ויטקובסקי 

, שהתייעלות הקופות בשנה זו היתה תוצר משולב של הפחתת 1998לשנת 
, והפחתת הוצאות שהושגה הוצאותיהן לפרסום ושיווק, לבינוי ולפיתוח

ידי תקנות שהוציא משרד הבריאות ללא קשר לשיטת המימון -על
החולים. ייתכן שהעלויות הקשות של שיטת מימון -הבעייתית של קופות

זו של הקופות עולות בהרבה על כל חיסכון של אוצר המדינה ב"התייעלות 
 כפויה" של הקופות. 

הבריאות לשנות את המדדים  המליצה מועצת 1997יש לציין, כי בשנת 
של עדכון סל שירותי הבריאות, שנקבעו בתוספת החמישית לחוק ביטוח 
בריאות ממלכתי. ההמלצה היתה לקבוע מנגנון עדכון אוטומטי של עלות 
הסל, תוך כדי שילוב המרכיבים שיבטאו את גידול האוכלוסייה, את 

שיפורים עליית שיעור הקשישים באוכלוסייה, וכמו כן מרכיב של 
החולים מכבי, -ידי הממשלה. קופות-טכנולוגיים. המלצה זו לא יושמה על

כללית ומאוחדת הגישו לבג"ץ עתירה בנושא, והחלטת בג"ץ תלויה 
 ועומדת.
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 . תרופות וטכנולוגיות בסל שירותי הבריאות3

שיעור ההוצאה לצריכת תרופות מתוך ההוצאה הלאומית לבריאות נמצא 
 -13ל -1991אחוז ב -16ת מתחילת שנות התשעים: מבמגמת ירידה הנמשכ

. שירותי תרופות הינם אחד התחומים הבודדים במערכת 1998בשנת 
הבריאות הציבורית, שבהם יש מידה רבה של דמיון בהוצאה הלאומית 

: רמת ההוצאה החציונית לנפש לתרופות במדינות OECDלנפש במדינות 
יון בהוצאה הלאומית $ לנפש. הדמ234היתה  1996הארגון בשנת 

לתרופות לנפש בין המדינות המתועשות נובע, כנראה, מכך ששוק 
-התרופות הוא בינלאומי ויש בו מידה סבירה של תחרות בין חברות רב

לאומיות ענקיות. ככל שרמת ההכנסה הלאומית לנפש נמוכה יותר, כך 
גבוה יותר חלקה של ההוצאה לרכישת תרופות מתוך ההוצאה הלאומית 

 1998בריאות. זהו ממצא הנובע ישירות מתוך התופעה שתוארה. בשנת ל
היה שיעור ההוצאה לרכישת תרופות מתוך ההוצאה הלאומית לבריאות 

 9אחוז ביוון, פורטוגל, הונגריה וצ'כיה, לעומת  27אחוז בטורקיה,  32
 אחוזים בארה"ב, נורווגיה, ודנמרק. 

תוספת לסל שירותי בשירותי בריאות, עדכון טכנולוגי מוגדר כ
הבריאות של תרופות, תכשירים רפואיים אחרים, תהליכי טיפול רפואיים 
וכן מערכות תומכות לתוספות אלו. בשלוש השנים הראשונות של חוק 
ביטוח בריאות ממלכתי הוגדר בחוק סל קבוע של שירותי בריאות שכל 

 החולים שבה הוא חבר. סל זה הוגדר בחוק-תושב זכאי לקבל מקופת
חולים כללית -ידי קופת-בפירוט רב ביותר על בסיס הסל שניתן על
עדכון הסל בתוספת של -לחבריה ערב כניסת החוק לתוקפו )עובדת אי

הוספה רק  1997הוזכרה לעיל(.  בשנת  1998תרופות חדשות עד לשנת 
תרופה אחת לחולי סרטן, וגם זאת לאחר שהופעל לחץ ציבורי כבד. 

ווסף סכום קבוע לתקציב שירותי הבריאות נת -1999ו 1998בשנים 
הממומן ישירות מתקציב המדינה. ועדה מיוחדת הפועלת ליד מנכ"ל 
משרד הבריאות מקצה סכום קבוע זה לעדכון הסל, הוועדה פועלת על פי 

ידי גורמים שונים במערכת הבריאות. כך, -המלצות המונחות לפניה על
 -150ות בלבד מתוך כתרופ -44כ 1998למשל, אישרה הוועדה בשנת 

 הצעות מנומקות לצירוף תרופות וטיפולים חדישים לסל.
תהליך עדכון סל שירותי הבריאות, כפי שתואר לעיל, מעורר סוגיות  

יסוד של מדיניות חברתית לגבי הדרך הנאותה, השקופה והאחראית 
לעדכון סל שירותים שנקבע בחוק. משיקולים של חיסכון, כאמור, לא 



 91מערכת הבריאות                                                                                                             

כסף לעדכון טכנולוגי בשנים הראשונות להפעלת חוק ביטוח הוקצה כלל 
בריאות ממלכתי, והוקצו סכומים קטנים יחסית לצרכים כפי שנאמדו 

ידי משרד הבריאות בשנים שלאחר מכן.  למצב דברים זה השלכות -על
משמעותיות על הטיפול במחלות שונות. יש שורה של מחלות, שבהן 

אי שליליות, ידועות ומתועדות, לתרופות הקיימות יש השפעות לוו
מסוגים שונים, כאשר לתרופות אלו יש כיום תחליפים הנעדרים את 
השפעות הלוואי הללו. זוהי דוגמה לכך שניתן למנוע מן החולים את 

ידי שימוש בתרופות -הסבל הנובע מהשפעות לוואי תרופתיות שליליות על
, במסגרת הצעותיו הציע משרד האוצר 1998חדישות שיוכנסו לסל.  בשנת 

לסעיפי חוק ההסדרים של אותה שנה, לאפשר לכל אחת מהקופות להציע 
ידי משרד הבריאות. -סל גמיש, תוך כדי קביעת מנגנון לאישור סל זה על

 ידי הממשלה.-הצעה זו לא התקבלה על

 . משרד הבריאות ותפקודו כמיניסטריון4

ורה משמעותית הנושא של תפקוד משרד הבריאות כמיניסטריון עלה בצ
הוועדה לבדיקת תפקודה  –ורחבה בדו"ח של ועדת החקירה הממלכתית  

. 1990-1988שפעלה בין השנים  –ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל 
אחת  מההמלצות העיקריות של הוועדה היתה, שיש לבנות מחדש את 
משרד הבריאות כך שיעסוק בעיקר בתפקידים של ייזום חקיקה, בקרה 

ח על פעילות ספקי שירותי הבריאות, תכנון שירותי בריאות, ופיקו
ואספקת מידע לתושבים על שירותי בריאות, איכותם ורמתם. ההמלצה 
היתה שמשרד הבריאות יחדל לחלוטין מאספקה ישירה של שירותי 

 בריאות לצרכנים, להוציא שירותים של בריאות הציבור.  
ידי משרד הבריאות -על הנושא של הכוונת שירותי הבריאות בישראל

הוא בעל חשיבות רבה ביישום כל רפורמה במערכת זו.  מידת 
ידי איכות -האפקטיביות של כל רפורמה נקבעת במידה משמעותית על

ורמת ההכוונה )רגולציה(. המונח מתייחס לשורה של פעילויות הבאות 
ידי תקנות, -חולים, על-חולים ובתי-להגדיר כללי פעולה של קופות

ות משרדיות, נוהלי עבודה, ועוד. נושא זה מטופל בעבודה הורא
המתבצעת במרכז לחקר המדיניות החברתית, שהתייחסה לתחומי פעולה 
מרכזיים של משרד הבריאות ומידת האפקטיביות של פעילות ההכוונה 
במשרד. מסתבר שישנם תחומי פעילות מסוימים, ובמיוחד אלו הקשורים 

החולים, שבהם המשרד היה פעיל -קופותלפיקוח על תקציבי והוצאות 
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החולים. לעומת -ואמנם הצליח להשפיע על ניהול כספי תקין של קופות
זאת, יש מספר נושאי פעולה, שבהם המשרד לא נקט יוזמה מכוונת 
ומספר נושאים, שבהם ננקטה יוזמה מכוונת אלא שהיא היתה חלקית 

אות תקנות , לדוגמא, קבע משרד הברי1997ולא אפקטיבית. בשנת 
החולים. -היוצרות מנגנון פיקוח על תכניות הביטוח המשלים של קופות

נקבעו תקנות המעניקות למשרד הבריאות  1998לאחר מכן, בשנת 
סמכויות לאשר תקנונים של הקופות. אותן תקנות אף פירטו סעיפים 

חולים. בשני מקרים אלו -מרכזיים האמורים להיות כלולים בתקנון קופת
במספר נושאים  לו התקנות הלכה למעשה בשל סיבות שונות.לא הופע

אחרים לא היתה כל פעולה מכוונת )רגולטיבית( של המשרד. מדובר, 
לדוגמא, ברישוי מחדש של בעלי מקצועות בריאות, בהטלת מגבלות על 

חולים -הצורה והאופן שבו מופעל כיום שר"פ )שירות רפואי פרטי( בבתי
החולים, ובהבטחת איכות במערכת -קופות חולים של-ממשלתיים ובבתי

הבריאות. הנושא האחרון, אבטחת איכות שירותי הרפואה, ובמיוחד 
שירותי רפואה באשפוז, מנותח בהרחבה גם בדו"ח האחרון של מבקר 
המדינה. המבקר קבע בדו"ח זה, שהאמנה שנחתמה בין משרד הבריאות 

ה להסדיר , שהיתה אמור1997לבין ההסתדרות הרפואית בראשית 
חילוקי דעות בין הצדדים בכל הקשור לפיקוח על איכות הטיפול, יצרה 
בפועל מצב בעייתי. משרד הבריאות הועמד בעמדה נחותה ושמט מידיו 
את עצמאותו ושיקול דעתו הבלעדי, שהיה אמור להנחותו בכל הקשור 

 לניהול וביצוע של סקרי איכות במערכת הבריאות.

 ה . שירותי בריאות בקהיל5

-ידי ארבע קופות-שירותי הבריאות בקהילה מסופקים לתושבי ישראל על
חולים, הפועלות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. נכון לראשית 

-אחוז מתושבי המדינה, קופת -58חולים כללית מבטחת כ-, קופת1999
אחוז, וקופות החולים המאוחדת והלאומית כל אחת  -22חולים מכבי כ

החולים מפעילות רשת של מרפאות, כולל -ים. קופותאחוז נוספ -10כ
מרפאות של רופאים עצמאיים הקשורים עמן ומרפאות מומחים בקהילה, 

החולים שאף הן מספקות שירותי רפואת -בנוסף למרפאות החוץ של בתי
חולים -חולים מכבי מפעילות גם בתי-חולים כללית וקופת-מומחים. קופת

חולים לחולים -חולים כלליים, בתי-חולים כללית בתי-משלהן. לקופת
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חולים מכבי רק -חולים למחלות נפש. לקופת-במחלות ממושכות, ובתי
 חולים כלליים. -בתי

דמוגרפיים משמעותיים ביותר בהרכב -קיימים הבדלים סוציו
החולים השונות. על פי סקר השימוש בשירותי בריאות -החברות בקופות

אחוז מתושבי  63קופת הסקר חולים כללית בת-היו מבוטחים בקופת
 9חולים מאוחדת -אחוז, ובקופת 20חולים מכבי רק -המדינה, בקופת

אחוזים. לעומת זאת, ההתפלגות שונה בקרב המבוטחים הקשישים: 
 -80ומעלה( היה כ 65חולים כללית בין הקשישים )בני -חלקה של קופת

-ופתאחוזים במאוחדת. כמו כן בק -4אחוז במכבי ו 11אחוז, לעומת 
החולים הכללית נוטים להיות מבוטחים אלו שאינם שייכים יותר לכוח 

אחוז, לעומת  74 –אחוז, ואלו שמשלח ידם לא ידוע  72 -העבודה 
 החולים האחרות, מכבי ומאוחדת.-שיעורים נמוכים בהרבה, בשתי קופות
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החולים, בתוקף חוק ההסדרים של -הופעל בכל קופות 1999בשנת 
רא חוק להגברת הצמיחה וייצוב המשק(, היטל על ביקור אותה שנה )שנק

אצל רופא מומחה. הכוונה לרופאים העוסקים ברפואה שניונית, כולל 
התמחות -גרון, עור ומין, אורתופדיה ותת-אוזן-רפואת עיניים, נשים, אף

כלשהי של רפואה פנימית, כגון המטולוגיה, קרדיולוגיה ואנדוקרינולוגיה. 
חולים מכבי, הקופות אינן מחייבות בתשלום היטל -להוציא את קופת

ביקור אצל רופא כל ביקור של מבוטח אצל רופא ראשוני בקהילה, הגם 
שחלק משמעותי של העוסקים ברפואה ראשונית בקהילה אף הם רופאים 
מומחים, כולל רופאי משפחה, רופאים פנימיים  ורופאי ילדים. היטל על 

חולים -יוני,  היה מקובל בעבר רק בקופתביקור אצל רופא, ראשוני או שנ
מכבי. היטל זה מהווה מס המוטל על חולים, והוא פוגע בעקרונות הצדק 

 החברתי והחתירה לשוויוניות בשירותים.  
הפעלת ההיטל על ביקור אצל רופא שניוני נומקה בכך, שמספר 
הביקורים אצל רופא בישראל גבוה יחסית למקובל בעולם. מסקרי 

סתבר כי מסוף שנות השבעים מסתמנת בישראל ירידה נמשכת בריאות מ
בשיעור הביקורים לנפש אצל כל הרופאים.  גם ממצאי סקר שימוש 

 1996בשירותי בריאות מחזקים מגמה זו: במחצית הראשונה של שנת 
ביקורים לנפש אצל רופאי משפחה ורופאים מומחים בקהילה.  3.4נרשמו 

 7.4ה ביותר, כצפוי, בקבוצת הקשישים, שיעור הביקורים לנפש הוא הגבו
לנפש. כמו כן נמצא כי לנשים נרשמו באותה תקופה שיעורי ביקור אצל 
רופאים מומחים הגבוהים כמעט פי שניים יחסית לגברים.  על בסיס 
נתונים אלו ניתן להניח, ששיעור הביקורים לנפש אצל רופאים ראשוניים 

חציון  –. הנתון המקביל 1996ת לשנ -6.8ורופאים מומחים בקהילה הוא כ
, לאמור אין כאן בולטות מיוחדת של מספר 5.9הוא  OECDשל מדינות 

 ביקורים רב יחסית אצל רופאים כמאפיין של תושבי ישראל.
היבט חשוב אחר של שירותי הבריאות בקהילה הינו איכות כוח האדם 

החולים -הרפואי ואיכות השירות במרפאות הקהילה של קופות
. 6החולים בקהילה-פאות של רופאים עצמאיים הקשורים לקופותובמר

להיבט זה של שירותי בריאות בקהילה אין קשר ישר לסוגיית ההיטל על 
ביקור אצל רופא, שנדונה לעיל.  מתוך ממצאי מחקרים שנערכו עולה 
תמונה בעייתית של איכות השירות במרפאות הקהילה, ובמיוחד של 

שאחוז הרופאים הכלליים )כלומר, רופאים  חולים כללית. מתברר-קופת
שאין להם התמחות ברפואת משפחה, ולכן הכשרתם לרפואת משפחה 

                                                 
 במכון ברוקדייל: ראה גרוס ואחרים ברשימת המקורות. -1998סקר בנושא זה נעשה ב 6
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 27אחוז, לעומת  41חולים כללית, -נמוכה יותר( הינו גבוה יותר בקופת
 65חולים כללית דיווחו -חולים מכבי. עוד מתברר שבקופת-אחוז בקופת

אחוז  37ולים ליום, לעומת ח 35אחוז מכלל הרופאים, שהם רואים מעל 
אחוז  20חולים כללית דיווחו גם -חולים מכבי. בקופת-בלבד בקופת

 חולים ביום עבודה ממוצע.  50מהרופאים שהם רואים מעל 

 . שירותי אשפוז6

חולים מייצגים את אחד מסוגי הארגונים היותר מורכבים -בתי
התמחות ומסובכים, עתירי טכנולוגיה ומשאבי אנוש אקדמיים ברמת 

גבוהה ביותר, המספקים שירות חיוני לאוכלוסייה. נתונים על התפלגות 
החולים )כללי או -החולים והמיטות בהם, ממוינים לפי סוג בית-בתי

אקוטי, למחלות ממושכות או גריאטרי, למחלות נפש ושיקומי( ולפי 
חולים, או של ארגון ציבורי אחר שלא -בעלות ממשלתית, בעלות של קופת

 .1ת רווח ושל ארגון למטרת רווח, מובאים בלוח למטר

 1997חולים ומיטות, לפי סוג ובעלות, -. בתי1לוח 
 

חולים -בתי הכל-סך בעלות
 כלליים

חולים -בתי
למחלות 

 נפש

חולים -בתי
 לטיפול ממושך

 )כולל שיקום(

     סה"כ
 229 27 47 303 חולים-בתי

 15,457 6,306 13,478 35,241 מיטות
     ממשלתי

 7 12 11 30 חולים-בתי
 1,922 3,772 6,125 11,819 מיטות
     חולים-קופות

 13 3 8 24 חולים-בתי
 1,446 369 4,037 5,852 מיטות

     מלכ"רים
 117 1 15 133 חולים-בתי

 5,857 153 2,721 8,731 מיטות
     פרטי

 92 11 13 116 חולים-בתי
 6,232 6,306 595 8,839 מיטות
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החולים למחלות -הלך שני העשורים האחרונים גדל מספר בתיבמ
החולים למחלות נפש ירד בשליש. במונחי -ומספר בתי 6.3ממושכות פי 

 1000לכל  -2.5מספר מיטות, שיעור המיטות למחלות ממושכות הגיע ל
, ומספר המיטות לבריאות הנפש ממשיך את מגמת 1997נפש בסוף 

 35נפש, נתון המייצג ירידה של  -1000ל -1.07ל 1997הירידה והגיע בסוף 
אחוז בעשור האחרון. שיעור המיטות לאשפוז כללי ממשיך במגמת 

נפש, ירידה  -1000ל -2.3ל 1997הירידה מסוף שנות השבעים, והגיע בסוף 
נרשם גידול מסוים של  1997אחוז בעשור השנים האחרון. בשנת  15של 

רובו מתבטא במיטות לטיפול , ש1997מספר המיטות הכולל יחסית לשנת 
נמרץ, כירורגיית כלי דם וטיפול מיוחד ביילודים. מגמות אלו מקבילות 
למגמות עולמיות, לפיהן עם הזדקנות האוכלוסייה גדלים הצרכים 
במיטות למחלות ממושכות, ועקב שינויים בטכנולוגיית הטיפול בחולי 

 נפש קטן הצורך באשפוזם. 
 1996, 1995פוז, כולל מחקר, בשנים ההוצאה הלאומית לשירותי אש

, 1993אחוז מן ההוצאה הלאומית לבריאות. יחסית לשנים  -42נטלה כ
, יש גידול בחלקו של מגזר האשפוז במערכת הבריאות, אך יחסית 1994

 OECDלראשית שנות התשעים לא חל שינוי. השוואה עם מדינות 
אומית מלמדת, שחציון ההוצאה לאשפוז כאחוז מתוך ההוצאה הל

אחוז. יחד עם זאת יש לזכור, שהלשכה  43היה  1996לבריאות בשנת 
המרכזית לסטטיסטיקה מייחסת לשירותי הקהילה דוקא את שירותי 

החולים, הגם שהאחרונים מהווים חלק בלתי -מרפאות החוץ של בתי
 החולים מנהלית וכספית.-נפרד של בית

שקדמה  סקר השימוש בשירותי בריאות מלמד, שבמחצית השנה
(, אושפזו 1996לראיון )בדרך כלל, חופף למחצית הראשונה של שנת 

אחוז לשנה כולה(.  -13אחוזים של תושבי המדינה )כ -6.1חולים כ-בבתי
לאותה שנה )חציון שיעור מאושפזים  OECDהנתון המקביל למדינות 

אחוז. ראוי להדגיש כי נתונים  16חולים יחסית לאוכלוסייה( הוא -בבתי
ינם מתוקננים לפי גיל, דהיינו אינם משקללים את התפלגות הגילים אלו א

השונה במדינות השונות. ידוע ששיעור האשפוז של קבוצת הקשישים 
)בישראל,  24עד  5לפחות משיעור האשפוז של קבוצות הגיל  6גבוה פי 

אחוזים בהקבלה(.  -3-2אחוז ו 19, היו שיעורים אלו 1996נכון לשנת 
, המשקף מצב שבו אחד מתוך כל שישה תושבים OECD החציון למדינות

, מקפל בתוכו שונות רבה מאד. 1996בממוצע באותן מדינות אושפז בשנת 
למשל, באוסטריה, פינלנד, צרפת וגרמניה יותר מאשר אחד מתוך כל 
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חמישה תושבים היה מאושפז באותה שנה, לעומת אחד מכל שמונה 
 ואחד מכל עשרה תושבים ביפן.  הברית, קנדה, והולנד,-תושבים בארצות

החולים הוא ממוצע -היבט חשוב של מידת היעילות של תפקוד בתי
החולים בישראל היה -החולים: מדד זה בכלל בתי-ימי השהייה בבית

באותה שנה. לאמור,  OECDבמדינות  10.6, לעומת 10.1 1996בשנת 
ע של חולים בישראל דומה מאד לממוצ-שהייה ממוצעת של מאושפז בבית

המדינות המתועשות.  כך מסתבר גם לגבי אינטנסיביות השימוש 
במשאבי אנוש במערכת האשפוז, שמקובל למדוד אותה במונחי מספר 

, הועסקו 1996העובדים למשרה מלאה לכל מיטת אשפוז. בישראל, בשנת 
עובדים לכל מיטת אשפוז, גבוה במקצת מעל לחציון של  2.1בממוצע 

 . 2.0ותה שנה שהיה בא OECDמדינות 
גם לגבי אינטנסיביות השימוש בטכנולוגיות אבחוניות וטיפוליות 

נוהגים למדוד את האינטנסיביות  OECDחדישות נמצא דמיון. במדינות 
ידי היחס שבין מכשירים אבחוניים וטיפוליים מתוחכמים ויקרים -על

לכל מיליון נפש באוכלוסייה. שיעור מכשירי האבחון מהסוג של 
(, לדוגמא, למיליון תושבים בישראל בשנת CTיה ממוחשבת )טומוגרפ

היה באותה שנה  OECD, בעוד שהחציון עבור מדינות 7.4, היה 1996
( למיליון MRI. דוגמא נוספת: שיעור מכשיר ההדמיה המגנטית )11.6

. ניתן OECDעבור מדינות  2.8, לעומת 1.6היה  -1996תושבים בישראל ב
משמעיות לכך שמערכת האשפוז -ברורות וחדלהסיק שאין אינדיקציות 

הישראלית לוקה באינטנסיביות יתר של טכנולוגיה מתקדמת או משאבי 
 אנוש ומספר מיטות האשפוז ביחס לאוכלוסיית המדינה. 

החולים נעשית ברובה -החולים עם בתי-שיטת ההתחשבנות של קופות
כפל במחיר החולים. מספר ימים זה מו-על פי ימי השהייה של חולה בבית
ידי משרדי הבריאות והאוצר מדי שנה -של יום אשפוז ממוצע הנקבע על

החולים בנפרד.  חלק קטן של ההתחשבנות נעשה על -לכל אחד מסוגי בתי
ידי משרד הבריאות לכמה עשרות סוגי טיפולים, כגון -פי תעריף שנקבע על

ם מתוך ניתוח החלפת פרק ירך, צינטורים, וניתוחי מעקפים. ישנם טיפולי
החולים, כגון ניתוח -אלה, שבהם התעריף שנקבע איננו כדאי לבית

להחלפת פרק ירך. בסוגי טיפולים אלו עדיין יש תורים. לעומת זאת, 
בצינטורים ובניתוחי מעקפים, לדוגמא, נותן התעריף שנקבע פיצוי מלא 

החולים. אחת התוצאות של הפעלת שיטת התחשבנות זו -וסביר לבית
תושבים הוכפל  -100,000היא ששיעורם של הצינטורים ל  ,1991משנת 

. 1.5מאז הופעל התעריף החדש, ואילו שיעור ניתוחי המעקפים גדל פי 
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ידי גידול בגורמי סיכון לתחלואה -גידול זה אינו יכול להיות מוסבר על
ידי אירוע חיצוני שהגדיל את שכיחות מחלות הלב -במחלות לב או על

ני סוגי התעריפים, התעריף לפי יום אשפוז באוכלוסיית ישראל. ש
ידי משרדי הבריאות -והתעריף לפי סוג הטיפול, נקבעים ריכוזית על

 החולים.-והאוצר וחלים על כל בתי
החולים, הופעל החל -על מנת להגביל את הוצאות האשפוז של קופות

חולים בכל -(  של כל קופתCAPהסדר של קביעת גג הוצאה ) 1997משנת 
החולים הכלליים -ים. הסדר זה נקבע תחילה רק בבתיחול-בית

,  הורחב ההסדר של גג 1998הממשלתיים, ובשנה שלאחר מכן, בשנת 
חולים ציבוריים. גג ההוצאה מתייחס לתמהיל של -הוצאה גם לבתי

החולים בשנה קודמת, כולל ימי -החולים מבית-שירותים שקבלה קופת
יאליים, ביקורים במרפאות חוץ אשפוז, פעילויות בתעריפי אשפוז דיפרנצ
, הממשלה מעלה באחוזים 1997וביקורים בחדרי מיון.  מדי שנה מאז 

החולים הכלולים בהסדר זה. בשנת -ספורים את הגג דלעיל עבור כל בתי
, נקבע שעבור תוספת של שירותי אשפוז מעבר לגג דלעיל, שאותו 1998

החולים -קופת ,  תשלם1999החולים בשנת -החולים מבית-רכשה קופת
מחצית מהתעריף החל על הפעילות הרלבנטית.  כללית, מכירה של 

החולים שמכר -שירותים מעבר לגג שנקבע לאותה שנה מהווה, עבור בית
החולים הממשלתיים רשאים להוסיף -שירות זה, תוספת של הכנסה. בתי

כמחצית מתוספת ההכנסה הזו לתקציבי הקניות שלהם ולהשתמש 
 לרכישות מסוגים שונים.  בעודפי ההכנסה

אחת ההתפתחויות היותר משמעותיות במיסוד כללי התקשרות בין 
 1999חולים היא החלטת הממשלה מספטמבר -חולים לבין בתי-קופות

חולים לחתום על הסכם לאספקת שירותי -לפיה יתאפשר לכל קופת
נחתם הסכם ראשון  1999חולים בנפרד. בתחילת שנת -אשפוז עם כל בית

החולים שיבא -חולים כללית לבין בית-קת שירותי אשפוז בין קופתלהספ
חולים כללית תשלם -לתקופה של שלוש  שנים. בהסכם זה נקבע, שקופת

 410תשלום שנתי מראש בעבור אשפוז מבוטחיה ב"שיבא", סכום של 
-מיליון ש"ח לשנה.  הסכם זה, היוצר חלוקת סיכון מוסכמת בין בית

ידי משרד הבריאות, היה -גם שלא אושר עלחולים, ה-החולים וקופת
פריצת דרך. החלטות הממשלה דלעיל, המאפשרות חתימת הסכמים מעין 
אלו בעתיד,  לפי כללים שיקבע משרד הבריאות, הינם שינוי משמעותי 

החולים שהיו מקובלים -החולים ובתי-בכללי ההתקשרות בין קופות
הסכמים בין כל  במערכת הבריאות בישראל מזה שנים רבות. מערכת
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החולים לחסוך -חולים עשויה ליצור תמריץ לבית-חולים לכל בית-קופת
בימי אשפוז יקרים ולהביא ליצירת קשרים הדוקים יותר בין תשומות 

החולים ותפוקותיו. מקובל שקיימים קשרים מורכבים, בין שירותי -בית
ור ידי מאפייני האז-האשפוז ושירותי הבריאות בקהילה, המושפעים על

)מרכז מול פריפריה, למשל( ומאפייני אוכלוסיית המבוטחים )אוכלוסייה 
חולים -אביב, כדוגמא(. הסכמים בין בית-מבוגרת יחסית כמו בתל

חולים עשויים למנוע כפילויות הנובעות מהיצע מקביל של שירותי -לקופת
החולים והן במרפאות -רפואת מומחים הן במרפאות החוץ של בתי

 החולים בקהילה. -ותמומחים של קופ

 . היצע רופאים במערכת הבריאות בישראל7

בעיית הכשרת או קליטת המספר המתאים של רופאים חדשים במערכת 
היא בעיה מרכזית בקביעת מדיניות ציבורית ברוב המדינות המתועשות.  
כל רופא נוסף העובד במערכת הבריאות קשור לתוספת הוצאות, שנאמדה 

מיליון ש"ח(, מעל  -3ום של חצי מיליון לי"ש )כלדוגמא באנגליה, בסכ
ומעבר למשכורתו החודשית. מכאן נובע שקיימות הגבלות מסוימות על 
הכשרת וקליטת רופאים המקובלות במרבית מדינות העולם. בישראל לא 
היה תהליך של קביעת מדיניות ציבורית בנושא זה. הבעיה היא במספרם 

, פיזורם בין אזורי הארץ השונים, הכולל של רופאים הפעילים במערכת
והתפלגותם לפי התמחויות שונות. שיעור הקרדיולוגים והכירורגים 
בישראל הוא, לדוגמא, מהגבוהים בעולם יחסית לאוכלוסייה, ויש לכך 
קשר כנראה גם לנתונים, שהובאו לעיל, על הגידול של עשרות אחוזים 

 .1991בשיעורי ניתוחי לב וצינטורים החל משנת 
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העלייה בשיעור הרופאים לאלף נפש בישראל נמשכת מראשית שנות 

 -3.4, ל1989בשנת  -2.9, עלה ל2.5היה שיעור זה  1980השמונים. בשנת 
. לשם ההשוואה, חציון שיעור הרופאים 1996בשנת  -3.6, ול1995בשנת 

. יש מדינות ספורות שבהן 2.8 -1996היה ב OECDנפש במדינות  -1000ל
פאים ביחס לאוכלוסייה באותה שנה היה גבוה יותר, כך למשל שיעור הרו

יוון, הונגריה, ספרד ואיטליה. שיעור הרופאים לאוכלוסייה נמוך יותר 
 הברית. -מאשר ישראל נמצא בבריטניה ויפן, בקנדה ובארצות
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