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 בהשוואה ל ₪ליון ימ 239-ל 4194 -ב הגיע כלליים מחקרים בעלי מימון מיוחד בבתי חוליםוצאות על סך הה- 

על מחקר  בבתי חולים ממשלתיים היוותה ההוצאה  0שנים 3-ב 23%, עלייה של 4111בשנת ₪ מליון  31903

, במגזר 4111בשנת  65%לעומת  וזאת  ,ות למחקרים מיוחדים בכל בתי החוליםמסך ההוצא 23% מיוחד

השכר היווה 0 4111בשנת  96%לעומת  93%,  ובמגזר מלכ"ר 4111בשנת  41%לעומת  21% –קופ"ח 

 0 4194למחקרים מיוחדים לשנת  מסך ההוצאות 63%בממוצע 

 במגזר 4111לעומת שנת  88%עלייה של  –במגזר קופ"ח  :מדד ההוצאה למיטת אשפוז עלה בצורה ניכרת ,

 לעומת הסקר הקודם0 41% מלכ"ר עלייה של

  ביןמ0 הממשלתיחולים השייכים למגזר -בבתיהיו ההוצאות הגבוהות ביותר על מחקרים בעלי מימון מיוחד 

ת0 כמו כן ההוצאות הגבוהות ביותר ופנימימחלות באגף בולט המחקר הנעשה האגפים המקצועיים השונים 

 נצפו במחוז ירושלים ודרום0

 63%- ממקורות בחו"ל היה הגבוה ביותרחקרים בעלי מימון מיוחד בבתי החולים הכלליים שיעור המימון של מ 

 (0 23%תב לבתי חולים ממשלתיים )עיקר המימון נו מבין מקורות המימון השונים0

 33%0 -קופ"ח, ובמגזר 61% -הממשלתימגזר ל השייכיםבבתי חולים  היה הגבוה ביותר של מתמחים המספר 

  באגף ילדים, 48% - הרופאים בעלי מינוי אקדמי קליני, עבדו באגפים הפנימייםחלק ניכר מ, 4194בשנת ,

 43%0 –יולדות ונשים 

 הממשלתיבבתי חולים השייכים למגזר מודרכים ני והשלישי, מרבית הסטודנטים במסגרת לימודי התואר הש 

 91%-ולתואר שני  49%רובם הודרכו בבתי חולים במחוז ירושלים והדרום ) (0מהתאריםבכל אחד  42%)

 (0 לתואר שלישי

 

 

 רקע

וח האדם המושקע חולים בישראל מתבצעת פעילות מחקרית משמעותית הן במהותה והן בהיקף הכספי וכהבבתי 

 עבור על ידי הלשכה המרכזי לסטטיסטיקה  4111מו"פ בבתי חולים בישראל נערך לראשונה בשנת סקר  בה0

השנה נערך הסקר בפעם השנייה והוא  .והחלל משרד המדע והטכנולוגיהבהמועצה הלאומית למחקר ופיתוח 

, וזאת כיוון שהתברר מהסקר הקודם 4194 לשנת בבתי חולים כלליים בלבדבמימון מיוחד מתייחס לנתוני המו"פ 

 חולים לחולי נפש קטן מאד בהיקפו0-שהמחקר הנעשה בבתי
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עפ"י תוצאות הסקר הקודם קיימת הוצאות המו"פ הרפואי בבתי חולים0 לקבל תמונה מקיפה על  מטרת הסקר

הכלליים בתי החולים ני בתי החולים ועל כן, השנה הוחלט לכלול בסקר את נתויתר ב מבוזרתפעילות מו"פ מועטה ו

 שבהם מתבצע מחקר0בלבד 

נתונים על הוצאות המו"פ בבתי חולים בישראל0 הרחבה זו תאפשר השלמת ושיפור המדדים  מרחיב זהסקר 

 מחקר ופיתוח(0 ,הנשלחים ומתפרסמים מידי שנה על ידי הארגונים הבינלאומיים )בריאות

 

 מבנה הסקר

, נשלח לכל בתי החולים הכלליים בישראל0 הנושאים שנחקרו 4194לשנת שאלון סקר מחקר ופיתוח בבתי חולים 

בקשות  מספר הרופאים בעלי המינוי האקדמי ומספר המתמחים, הוצאות המו"פ הרפואי, המימון לסוגיו השונים,היו: 

 סטודנטים לתארים מתקדמים ולהשתלמות פוסט דוקטורלית0 הדרכת לרישום פטנטים, ו

 

 :0210לשנת  מחקר ופיתוח בבתי חולים ממצאים עיקריים מסקר

 מחקרים בעלי מימון מיוחד  והכנסות שלהוצאות 

או מקרנות  מחקרים בעלי מימון מיוחד הם מחקרים עבורם התקבל מימון מלא או חלקי, מגורם חיצוני לבית החולים

מחקר המתבצע בבתי מחקרים אלו, מהווים רק חלק מכלל ה פנימיות של בתי החולים כגון קרנות צמיתות וכו'0

 319לעומת  ₪מליון  239 -ל הגיע 4194בשנת  עלי מימון מיוחד בבתי חוליםמחקרים ב הוצאות עלהחולים0 סך ה

היוו  – הממשלתיהיו במגזר  4194בשנת  0 ההוצאות הגבוהות ביותר למחקר23%, עליה של 4111בשנת ₪ מליון 

 41110בשנת  65%לעומת  23%

   0210 ,מגזר בית החוליםחד לפי סוג הוצאה ום בעלי מימון מיוהוצאות על מחקרילוח א: 

 השקעות שוטפותהוצאות  שכר עבודה ונלוות הוצאות סה"כ ₪ליוני יבמ

 23 161 246 431 סך כולל

 0 34 39 73 מלכ"ר

 8 65 111 185 ממשלתי

 15 62 96 173 קופ"ח

 

מסך ההוצאה, ההוצאות השוטפות היוו  63%וות היוו לוח א' ניתן לראות כי הוצאות שכר עבודה ונלב כפי שמוצג

 מסך ההוצאה0 6%וההשקעות היוו  33%

  95%0ובמגזר מלכ"ר  31% קופ"ח, במגזר 26% -היו הגבוהות ביותר  ממשלתיהוצאת שכר עבודה ונלוות במגזר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 0210, חוליםהלפי מגזר בית  בעלי מימון מיוחד : הוצאות על מחקרים1תרשים        

 

 

 

 0210, מחוזמימון מיוחד לפי  הוצאות על מחקרים בעלי :0תרשים        

 

, 48% - מסך ההוצאות, במחוז תל אביב 33%במחוז ירושלים ודרום היוו  ניתן לראות כי ההוצאות 4מתרשים 

 מסך ההוצאה0  9% - ובמחוז צפון 92% - במחוז חיפה, 41% -במחוז מרכז 
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 מחקרים בעלי מימון מיוחד לפי אגףל אותהוצ: 2תרשים 

 -מסך ההוצאות0 כירורגיה 61% -מהנתונים עולה כי האגף בעל ההוצאות הגבוהות ביותר על מחקרים הוא פנימית

בכל האגפים שכר עבודה  9%0 -האגף בעל ההוצאה הנמוכה ביותר הוא אגף טיפול נמרץ מסך ההוצאות0 95%

  0 63% -בוהה ביותר מסך ההוצאותאה הגונלוות הוא הרכיב המהווה את ההוצ

 

 

 0210, חוליםהבית  והשתייכותמחקרים בעלי מימון מיוחד לפי מגזר מממן ל מקורות מימון: 'בלוח 

  

  
סך הכל 

 מגזר מבצע

 מגזר מממן

 חו"ל מלכ"ר עסקי ממשלה

 52.9% 2.9% 36.4% 7.8% 100.0% הכל מימוןסך 

השתייכות 
 בית חולים

 3.3% 1.3% 8.0% 3.6% 16.1% מלכ"ר

 31.1% 1.3% 11.1% 3.5% 47.1% ממשלתי

 18.4% 0.4% 17.4% 0.6% 36.8% קופ"ח

 

  34%, לעומת 3502% –והמגזר העסקי  6401% –חו"ל היו המממנים העיקריים  4194בשנת כי  מהנתונים עולה

 בחו"ל שלא ניתן היה להפריד0 יש לציין שמימון מחו"ל כולל גם מגזר עסקי בהתאמה0 ,4111בשנת  42%-ו

לעומת  4194בשנת  3508% קופ"ח בבתי חולים של :במימון המתקבלחלה עלייה , 4111בהשוואה לנתוני סקר 

0 לעומת זאת 4111בשנת  9201%לעומת  4194בשנת  9509%מלכ"ר  בבתי חולים שהם, 4111בשנת  41%

  41110בשנת  6301%עומת ל ,4194בשנת  2309% :במימוןבמגזר הממשלתי חלה ירידה 

חשוב לציין כי המימון הפנימי של בתי החולים, סווג כמימון עסקי, זאת מכיוון שכל בתי החולים הכללים נכללים 

 0 (עסקייצרני שוק )בחשבונות הלאומים במגזר 

 0210, אגףלפי מגזר מממן ו מחקרים בעלי מימון מיוחדל מקורות מימון ':גלוח 

 חו"ל מלכ"ר עסקי הממשל סה"כ -מימון   

 52.9% 2.9% 36.4% 7.8% 100.0% סה"כ

 0.7% 0.0% 0.1% 0.0% 0.8% טיפול נמרץ

 3.3% 1.0% 13.0% 0.8% 18.1% ילדים יולדות ונשים

 9.6% 0.1% 3.3% 1.4% 14.4% כירורגיה

 33.3% 1.3% 14.8% 2.5% 51.8% פנימית

 2.6% 0.3% 1.6% 0.3% 4.8% פסיכיאטריה ושיקום

 3.4% 0.2% 3.6% 2.8% 10.1% ראח
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 (0 9809%וילדים יולדות ונשים ) (6908%פנימית ) רוב המימון ניתן לאגף

 

 

בית  השתייכותלפי , למיטת אשפוז בעלי מימון מיוחד ממחקריםוהוצאות מספר ימי אשפוז , אשפוזמיטות מספר ':דלוח 

  0210, חוליםה

בית  השתייכות
 חולים 

מספר מיטות  
 אשפוז 

ספר ימי מ 
 אשפוז 

הוצאה למיטת  
 ₪ באלפי  ,אשפוז

 27.0 5,520 15,852 סה"כ

 22.4 1,187 3,270 מלכ"ר   

 23.4 2,748 7,881 ממשלתי   

 36.8 1,585 4,701 קופ"ח   

 

 0₪ אלפי  3508 -למיטת אשפוז במגזר קופ"ח היא הגבוהה ביותר ומסתכמת ב ההוצאהכי  ניתן לראות

 בבתי חולים היוביותר  יםהגבוה למחקר וההוצאות מספר מיטות האשפוז ,ימי האשפוזכי מספר יש לציין 

, 4111לעומת שנת  4194בשנת בהוצאה למיטת אשפוז  88%קופ"ח חלה עליה של  בתי חולים שלב0 יםהממשלתי

 יםיהממשלת בבתי חולים0 4111לעומת שנת  למיטת אשפוז, בהוצאה 41%מלכ"ר חלה עליה של  הםבבתי חולים ש

 לא חל שינוי0

 

 פאים בעלי מינוי אקדמי, מתמחים והדרכת סטודנטיםור

הנתונים  41110בשנת  4,631רופאים לעומת  3,324-ב 4194י אקדמי קליני הסתכם בשנת סך הרופאים בעלי מינו

 0 4111רופאים בכירים בדומה לשנת  9,133הבאים מבוססים על כלל הרופאים בעלי מינוי אקדמי קליני, מתוכם היו 

 

 0210, חולים ואגףהבית  השתייכות: רופאים בעלי מינוי אקדמי, לפי 'הלוח 

 מלכ"ר קופ"ח ממשלתי סה"כ  

 100% 100% 100% 100% סה"כ

 1% 2% 3% 2% טיפול נמרץ

 23% 28% 20% 23% ילדים יולדות ונשים

 8% 18% 25% 20% כירורגיה

 17% 26% 33% 28% פנימית

 4% 5% 3% 4% פסיכיאטריה ושיקום

 48% 21% 16% 23% אחר

 

רוב הרופאים, עבדו באגפים  מראה כילפי האגף בבית החולים בו הם עובדים בעלי מינוי קליני התפלגות הרופאים 

בשנת  42% -בדומה ל 43% -, באגף ילדים יולדות ונשים 4111בשנת  35% לעומת ,4194בשנת  48% - הפנימיים

ביותר ועמד על  הגבוהאגפים הפנימיים היה הרופאים בעלי מינוי אקדמי ב חלק יםהממשלתי בבתי חולים 41110

33%0 
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 0210, חוליםהבית  השתייכותמספר המתמחים בבתי החולים, לפי : 5תרשים            

 

 - קופ"חבבתי חולים של , 61% - יםהממשלתימראה כי רוב המתמחים מועסקים בבתי חולים  המתמחיםפלגות הת

 0 93% -מלכ"ר ל ובבתי חולים השייכים 33%

 

 0210, חוליםהבית  , לפי תואר והשתייכות: הדרכת סטודנטים ופוסט דוקטורנטים4תרשים         

 

 

( בשנת 6חולים )תרשים הבית  השתייכותדוקטורנטים לפי -והפוסט )תואר שני ושלישי( התפלגות מספר הסטודנטים

 0 91% - קופ"ח ובתי חולים של 34% - , מלכ"ר21% - יםממשלתי הנה: בתי חולים 4194
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את פעילות המחקר בבתי חולים  ביצעובמסגרת התואר השני והשלישי, מרבית הסטודנטים כי ניתן לראות 

 - 8% -מלכ"ר ל ברובן בבתי חולים השייכים התבצעודוקטורט -הדרכות פוסט0 בכל אחד מהם 42% - הממשלתיים

 0 מלכ"ר( בתי"ח שהם)ב 9% יםוזר 3% היוו ישראלים מהם

 

 0222, 0210בשנים  ,חוליםהת בי השתייכות: הדרכת סטודנטים ופוסט דוקטורנטים, לפי ולוח 

 פוסט דוקטורט שלישי שני סך כולל  

2012 

 52 240 246 538 סך כולל

 10 127 127 264 ממשלתי

 0 46 55 101 קופ"ח

 42 67 64 173 מלכ"ר

2009 

 43 303 299 645 סך כולל

 16 100 127 243 ממשלתי

 3 103 102 208 קופ"ח

 24 100 70 194 מלכ"ר

 

 בבתי חולים השייכים0 4111 -ו 4194בסך כל הדרכות הסטודנטים בין השנים  93%ניתן לראות כי חלה ירידה של  

, יחד עם זאתהשנים0 בהדרכות הסטודנטים לתארים שני ושלישי חלה ירידה בין 0 69%יתה ירידה של ימלכ"ר הל

  במגזר מלכ"ר0 936%, מהן עליה של 49%של  דוקטורט חלה עליה-הדרכת פוסטב

 

  

 0210, לפי מחוז ,דוקטורנטים-: הדרכת סטודנטים ופוסטזלוח 

 פוסט דוקטורט תואר שלישי תואר שני סה"כ מחוז

 זרים ישראלים

 1% 8% 45% 46% 100% סך כולל

 1% 7% 19% 21% 48% ירושלים ודרום  

 0% 1% 6% 5% 13% חיפה  

 0% 0% 1% 0% 1% מרכז  

 0% 0% 18% 19% 36% תל אביב  

 0% 0% 1% 1% 1% צפון  

 

 - , תל אביב28% - הנה: ירושלים ודרום 4194בשנת  נטים ופוסט דוקטורנטים לפי מחוזסטוד הדרכתהתפלגות 

 כל אחד0  9% - מרכז וצפון, 93% - , חיפה35%

  בהתאמה0 91%-ו 49% – ודרום בבתי חולים במחוז ירושלים הודרכולתואר שני ושלישי הסטודנטים  מרבית
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  פטנטים

 מהנתונים עולה0 יםהממשלתי בבתי חוליםהוגשו  45בקשות לרישום פטנטים מתוכן  52הוגשו בסה"כ  4194בשנת 

 השתייכותלפי  4194נט בארץ או בחו"ל בשנת כי התפלגות ההמצאות החדשות עבורן הוגשה בקשה לרישום פט

 48%0וקופ"ח  39% מלכ"ר , 29%ממשלתי  :היא

 

                  בית  השתייכות: מספר ההמצאות החדשות עבורן הוגשה בקשה לרישום פטנט בארץ או בחו"ל לפי 0תרשים 

  0210 ,חוליםה

 

 

 


