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משרד הבריאות 
)ת נלשת ואיברהד רשמב יצקתת צעה -38כם מהח "שד ראילימ-42כבמת כתסמ 24(ף עיס2019

 2019בשנת  כן, כמו בהכנסה. מותנית בהוצאה ש"ח מיליארד 4וכ-נטו,  בהוצאה ש"ח מיליארד
 מיליון ש"ח. 400תועמד לרשות המשרד הרשאה להתחייב בגובה של כ-

915בכ-מסתכמת  2019לשנת  התקציב הצעת 67( )סעיף הבריאות משרד של הפיתוח בסעיף
בהכנסה.מותנית  בהוצאה ש"ח מיליון 232וכ-נטו  בהוצאה ש"ח מיליון 683כ-מהם  ש"ח, מיליון 

בתי תקציב ש"ח. מיליון 672כ-של  בגובה להתחייב הרשאה המשרד לרשות תועמד כן, כמו 
תקציב ש״ח. מיליארד 11.14בכ-מסתכם  2019לשנת  94( )סעיף הכלליים הממשלתיים החולים 

 מיליארד ש״ח. 1.27מסתכם בכ- 2019בתי החולים הממשלתיים לבריאות הנפש לשנת  

משמעותי כספק מתפקד הוא הבריאות. במערכת והתיאום הרישוי הפיקוח, התכנון, על מופקד הבריאות משרד
בבתי אשפוז מיטות ישיר באופן מפעיל המשרד כמבטח. משמש תחומים ובמספר במערכת, בריאות שירותי של 

ישיר באופן מפעיל או לאספקתם אחראי והוא והגריאטריים הפסיכיאטריים החולים ובבתי הכלליים החולים 
לרבות והסביבתיים, הקהילתיים — המֹונעים הרפואיים השירותים ממערכת וחלק הסיעודי האשפוז תחום את 

תחנות טיפת חלב, שירותי בריאות התלמיד, פיקוח על המזון וכדומה. 

 2019דגשים לשנת הכספים  
קביעת עלות סל שירותי הבריאות

ש״ח מיליארד 53.4על  לעמוד צפויה 2019הכספים  לשנת החולים קופות שבאחריות הבריאות שירותי סל עלות 
הסל לעלות ומהשלמה לאומי לביטוח המוסד ידי על הבריאות ביטוח דמי מגביית ממומן הבריאות סל )ברוטו(. 

והיקפה הבריאות, משרד תקציב דרך מתבצעת הסל עלות השלמת המדינה. מתקציב החולים לקופות המועברת 
הגידול הסל. בעלות לשינויים ובהתאם הבריאות ביטוח דמי גביית בהיקפי לשינויים בהתאם לשנה משנה משתנה 
בגין שנית, חדשות, וטכנולוגיות שירותים תוספת בגין ראשית, רכיבים: ממספר נובע הבריאות שירותי סל בעלות 
הגדול בחלקו נבע אשר מחירים התייקרויות בגין ושלישית, האוכלוסייה, גידול לקצב בהתאם דמוגרפי קידום 

לתקציבן באשר ודאות החולים לקופות לאפשר במטרה האחרונות. בשנים שנחתמו משמעותיים שכר מהסכמי 
שעניינו התלת-שנתי הסיכום את 2016באוגוסט  11מיום  1896בהחלטה  הממשלה אישרה טווח, ארוך ותכנון 
2017–2019, מהשנים אחת בכל כי נקבע זה לסיכום בהתאם 2017–2019. לשנים הבריאות שירותי סל עלות עדכון 

ש"ח.  מיליון 500תינתן תוספת לסל הבריאות עבור טכנולוגיות ושירותים נוספים בסך של  

הרפורמה בסיעוד
הרפורמה בסיעוד. ברפורמה 2019בשנת  הבריאות משרד יחל בישראל, האוכלוסייה להזדקנות מההיערכות כחלק 
תוספות  יינתנו לכך, בנוסף הלאומי. הביטוח ע"י הניתנות מטפל, ע"י בקהילה טיפול שעות תוספת בעיקרה כוללת 
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החולים,קופות  ע"י הניתן בקהילה הטיפול לחיזוק תמיכה מבחני וביניהן: שונים בריאות לשירותי תקציביות 
העצמיות ההשתתפויות  של הדרגתי ביטול הביורוקרטיה, לצמצום פעולות בבית, בקשישים הטיפול לשיפור פעולות 

ועוד. של בני משפחת הקשיש בקוד הסיעודי המסופק ע"י משרד הבריאות 

הכנסת טיפולי שיניים לקשישים לסל הבריאות
הבריאותלסל  לקשישים שיניים טיפולי הכנסת על גם סוכם בסיעוד, הרפורמה על הממשלה מהחלטת כחלק 
מופחת  וכך הקשישים אוכלוסיית לכלל נגישים אלו שירותים כי לוודא מנת על זאת החולים, קופות ע"י הניתן 

עבורם. יוקר המחיה 

קידום תוכנית להעתקה ולשיפור תשתיות של מכרזים לבריאות הנפש 
םכוס ,שפנהת ואירבלם יזרכמהת וליעפל שת וכיאהות ורישהר ופישלם ויכם ימדוקמהם יברם ידעצלך שמהב

לשדרוג רב-שנתית תוכנית תכלול אשר הבריאות, ומשרד התכנון מנהל רמ"י, עם משותפת תוכנית קידום על גם 
לבריאות  רפואיים מרכזים של קמפוסים איחוד של מהלך קידום תוך הנפש לבריאות במרכזים הפיזיות התשתיות 

למגורים. הנפש ומרכזים רפואיים כלליים ופינוי השטחים המפונים לשם שיווקם לבינוי 

תוספת לתקציב הפיתוח
 מיליון ש״ח על פני שלוש שנים לשם שיפוץ ובינוי חדרי מיון, שיפוץ מחלקות פנימיות, מיגון מבנים 300הקצאת  

ותשתיות פיזיות נוספות והגדלת תקציב הבסיס לחיזוק מבני ציבור כנגד רעידות אדמה.

בחינת רמות המחירים והרווחיות בתחום הניתוחים הפרטיים 
המבוצעיםניתוחים  על מידע לקבל והאוצר הבריאות לשרי שיאפשר חקיקה הליך מקודם ההסדרים, חוק במסגרת 

במימון פרטי ולעקוב אחר רמות המחירים והרווחיות בתחום הניתוחים במערכת הבריאות הפרטית. 

המחיה  יוקר על שמכבידה בריאות, על הבית משקי של הפרטית בהוצאה משמעותי גידול חל האחרונות בשנים 
לעיתהפרטאה הוצבכרנידול גיחל  ן,כמוכם.ותיייכאותריאבתיירולשתחלשוות שכבשל תישובנגגעת ופו

הפרטית במערכת הניתוחים של הגבוהים המחירים ניתוחים. על הציבורית בהוצאה שחל לגידול מעבר ניתוחים, 
נקבעלעיל,  האמור נוכח המחיה. יוקר על ומכבידים העצמית השתתפות תשלומי ואת הפרמיות את מייקרים 
מחירי על ורווחיות מחירים על דיווח חובת שיקבעו הליכים יקודמו כי 2018בינואר  11מיום  הממשלה בהחלטת 
הבריאותבמערכת  הניתוחים מחירי על דיווח חובת תחול הראשון שבשלב כך הפרטית, הבריאות במערכת ניתוחים 
נוספים בצעדים צורך יש האם השאלה תיבחן רחב, נתונים מסד הוועדה בפני כשיעמוד שנתיים, ולאחר הפרטית, 

למעורבות ממשלתית בתחום. 

יישום תוכניות להפחתת יוקר המחייה ולשיפור מערכת הבריאות הציבורית 
הפרטיים, הביטוחים להוזלת החזר הסדר רפורמת כגון: 2016–2017, בשנים שהחלו תוכניות של יישומן המשך 
הפולטיימריםתוכנית  לציבורית, הפרטית מהמערכת פעילות והסטת תורים לקיצור והתוכנית הצינון תקנות 

תוכנית חולים,  בבתי הזיהומים לצמצום תוכנית ציבוריים, חולים בבתי מורחבות במשרות רופאים להעסקת 
( ועוד. MRIלשיפור הפגיות, תוכנית לשיפור השירות בחדרי המיון, תוכנית לקיצור תורים לבדיקות דימות )
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