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  צוות ליבה: -תכנון מערכות בריאות 

  

 אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ  , לרמןעדנה לרמןאדר'     התכנוןש צוות אר

  בן גוריון בנגב אוניברסיטת , פרופ' נדב דוידוביץ'   ראש צוות תכנון רפואי

  ל אביבת  אוניברסיטת, ד"ר עו"ד עדי ניב יגודה    חוקר תחזיות רפואה

   גיאוקרטוגרפיה , , פרופ' אבי דגני, עופר מנחם ד"ר רינה דגני    כלכלה פרוגרמה חברה 

  בע"מ   , לרמן אדריכלים ומתכנני עריםגוטמכר-אדר' מיכל קלי      מרכזת הצוות

  

  

  :התכנוןצוות 

אדר' אליחי וישנר,  ,חן הררימתכנן ד"ר תמי סתיו,   מערכות בריאות:תכנון 

  לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ  ,אדר' יעל טאוב קרן

  בן גוריון בנגבאוניברסיטת  קראון, י, לוטןברוך לוד"ר           צוות תכנון רפואי:

  MCE - מרום יועצים מהנדסים יצחק מרום,           מוסדות בריאות

  אדריכלות, תכנון, סביבה   –אתוס  ברק כץ, הילה אורן,    תכנון סביבתי
  א.מ.י.א הנדסת תחבורה בע"מ  רחל ברקן,    תחבורה ותעופה

  אלחסיד תקשורת נבו,ארצי, אורית אביב אלחסיד, קרן     שיתוף ציבור

  מירון, בן ציון ופריבס עו"ד יצחק מירון,      יעוץ משפטי

  

  מומחים:צוות 

פרופ' גבי בן נון, פרופ' דן גרינברג, פרופ' טוביה חורב, ד"ר מילכה דונחין, 
  פרופ' וולטר ריצ'ארדי (איטליה), פרופ' רוברט אוטוק (בלגיה)ד"ר אלן מוריה, 
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Eexecutives Summary 

The National Master Plan for Healthcare Institutions – TAMA 49 -- was jointly initiated by the 

Ministry of Health and  by the Ministry of Finance’s Israel Planning Administration. The plan 

is tasked to  outline  the construction and development of healthcare institutions nation wide  

by the year 2048, Israel’s one hundredth anniversary. The plan lays out the demands set upon 

Israel’s healthcare system as projected for the target year. This projected scenario is, by nature, 

multifaceted; it takes into account projections regarding population growth, changes to the 

population profile including its aging, trends in morbidity in accordance with disease clusters, 

and the impact of technological advancements on the distribution of healthcare services. The 

plan follows the guiding principles set forth in the policy document that accompanies TAMA 

49. 

 

The plan addresses the main changes that the healthcare system is expected to face. In particular, 

it focuses on the changing character and role of traditional healthcare centers and hospitals, and 

on the transfer of medical services provision (including hospitalization) to community- and 

home-based care. The plan offers guidelines for the development and distribution of Israel’s 

healthcare services, leading up to the year 2048. It offers a planning framework for expanding 

and promoting Israel’s existing healthcare campuses and hospitals as well as adding new 

institutions as needed. The plan refers to current programs and to projected forecasts for 

national and regional population distribution; offers a programmatic and statutory framework 

for  land allocation for the hospital system; and includes guiding principles for the planning of 

community-based healthcare services. The plan is accompanied by a policy document that 

refers to corresponding issues such as the importance of long-term systematic planningfor 

adequate medical personnel; for sufficient long-term budgeting;  and for any required 

reorganization, legislation, or other changes that would be necessary to realize the plan's 

principles. 

 

The Israeli healthcare system faces complex challenges and a high level of uncertainty at the 

dawn of the 21st century. Widening gaps caused by  the needs of the fast growing population, 

accompanied by changes in the population pyramid; technological advances that affect 

methods of treatment and require alteration of healthcare services; an increase in the 

community’s role in provision of healthcare services to address the population's varied health 
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needs; projected changes in morbidity patterns and epidemiology; and an increase in the 

standard of living and consequently in public expectations and demands from the healthcare 

system. All of these necessitate across-the-board strategic thinking about the future 

operation of the system and of its future needs.  

The National Master Plan for Healthcare Institutions must address core issues for the 

healthcare system development, define coping strategies with projected changes, and review 

the array of possibilities. The plan defines the conditions and guidelines for future 

development while maintaining the principle of flexibility to allow adjustments over time. 

The National Master Plan must incorporate diverse fields of knowledge to to form a strategic 

thinking about the healthcare system and lay the foundation for a spatial planning approach 

able to address future challenges.  

Long term planning for the structure of the health system and for the spatial distibution of 

healthcare services is an essential component of addressing future challenges to the system. . 

Long term planning must articulate the system's development needs and promote 

strategic principles beyond the provision of land for health institutions -   such as 

reducing inequity in access to healthcare services; promoting specialization and 

excellence in medicine; training and promoting professional personnel; optimizing 

transition and integration between healthcare institutions and the provision of services 

in the community; and multi-year future-facing planning. 

The current state and future trends in planning and development of healthcare 

institutions 

The current state of healthcare development and distribution in Israel has come about 

through various historical and political processes within which a comprehensive, 

systematic planning perspective has been consistently lacking. This has been the case since 

the arrival of the first Jewish settlers in the 19th century and the growth of the country’s Jewish 

community, through the period of the British rule (Mandate) - which constructed healthcare 

institutions for the growing population and for the British forces who were stationed in the 

Middle East (for instance, Rambam Hospital was built near the Haifa seaport and railway, for 

the speedy evacuation of injured soldiers) - and up to the  founding of the Israeli state in the 

year 1948. During the following decades, the Ministry of Health (MOH) was established and a 

consistent trend kept in construction of hospitals, through the 1960s and 70s. However, since 

the 
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1980s, only a small number of general public hospitals have been built, the last of which was 

Assuta Ashdod, which opened in 2017. 

  

Development plans for healthcare institutions have been initiated locally, on an ad hoc 

basis. Some of these plans considered population growth forecasts, but all in all, planning was 

based on partial data and land availability. Furthermore, wishing to maximize the development 

potential of existing hospital campuses, development plans gave preference to existing sites. 

The Ministry of Health, along with the Israel Land Authority, has in recent years undertaken 

the effort of preparing long-term plans for a number of existing and of new healthcare campuses 

and centers. These plans emphasize a comprehensive perspective to maximize the construction 

and development potential of the various sites and provide solutions to the needs of each center.   

  

The main trends in hospitals development involve a rise in the area and complexity of 

hospitals; an increase in patient welfare; and the promotion of new specializations. Hospitals 

are now becoming campuses, often comprising several different types of hospitals of medical 

institutions, of research institutions, and of academic institutions for training the next generation 

of medical personnel and health professionals. These institutions already operate outpatient and 

day hospital centers that provide a direct connection with the community. The broad view on 

healthcare institutions is one of health ‘campuses’ that promote additional uses and services - 

for example, through the addition of commercial services for the convenience of patients and 

faculty, hospitality services, and accommodations nearby large urban centers. The medical 

centers are becoming substantial urban or regional anchors, which serve no only as medical 

services providers, but also as sources of employment for thousands of people, as centers of 

research and medical enterprise, and as meeting places for research practitioners and academic 

researchers. 

Community-based health services: Israel has developed a unique model of community-based 

health services that is founded on the four health maintenance organizations (HMO's): Clalit, 

Maccabi, Leumit and Meuhedet. This model delivers general practitioner services as well as 

the services of specialists and of medical consultants outside of the hospital setting. 

Community-based health services include a range of models, from primary care clinics of only 

general practitioners, through well-baby clinics, to large multidisciplinary clinics and 

specialized institutions. These services are provided in the rural/regional centers and in the  
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urban centers, with the major cities having bigger clinics that provide a wide range of 

possibilities for medical consultation and a high ratio of HMO members per clinic. For 

historical reasons, many Clalit Health Fund clinics were built on state owned land and show 

inefficient use of the land, failing to meet present land use standards. Given the limited 

availability of state-owned land, some clinics were in privately owned projects, including 

rentals. This encumbers the proper planning, development and funding of the community-based 

healthcare system. 

  

The structure of the Israeli healthcare system  

In order to tackle the challenges facing the Israeli healthcare system in the coming decades, and 

to plan for optimal and just development for the designated time period -  including a network 

of hospitals and clinics, sufficient knowledge of the healthcare system is essential. This includes 

an understanding of the system’s organization, administration, operation, budgeting, and 

planning and development, and familiarity with the key agents and elements influencing it and 

the interactions between them. 

Healthcare systems are usually classified into several types, although many countries display a 

combination of elements from the different types in their health systems. These include social 

health insurance, public health services, and private health services. The varying elements 

making up a healthcare system can be understood as a combination of medical institutions, 

human resources, funding mechanisms, information systems, organizational systems that 

connect medical institutions with other resources, administration systems that coordinate the 

activities of the system’s various bodies to prevent illness and provide medical care to patients, 

and of course the healthcare personnel. In different degrees, healthcare systems also consist of 

financial mechanisms, physical infrastructures, administrative systems, and workers unions. 

There are of course many other social and economic variables that impact health; the 

contribution of the healthcare system accounts only partially to the total health of the 

population. 

The structure of the Israeli healthcare system is based on international models of healthcare 

services. However, it also reflects unique local features that were shaped by the historic and 

political circumstances and processes in the Israeli context.  
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The Israeli healthcare system is based on a public insurance plan that provides universal 

coverage to its residents (“the basket of healthcare services”), along with private health 

services. The main law that currently organizes the healthcare system is the National Health 

Insurance Law (NHIL) of 1994, which came into effect at the beginning of 1995. The guiding 

principle for the NHIL is that medical services in Israel shall be delivered according to medical 

justification, regardless of the insured’s economic ability. The law states that every resident of 

the State of Israel is entitled to healthcare services, which must be “of reasonable quality, within 

reasonable time, and at reasonable distance from their place of residence.” 

The law provides for a health tax, based on a fixed rate, drawn from each resident's income. 

The law also defines uniform coverage provided by the four HMO's: Clalit Health Services, 

Maccabi Health Services, Leumit Health Services, and Meuhedet Health Fund, with the 

government regulating the HMO's activity. The HMOs operate as not-for-profit health 

organizations. In addition to the basic healthcare coverage, the HMOs provide another level of 

insurance coverage, called “complementary insurance” or “additional healthcare services” 

(AHS). Moreover, commercial health insurance policies can be purchased from private 

insurance companies. 

The Israeli healthcare system is characterized by heavy regulation because of the need to limit 

the existing supply of services in order to limit health expenditures. If not for regulatory 

curbing, these expenditures would grow non-optimally. The total national expenditure on 

health in Israel in 2018 was more than NIS 101 billion, which was 7.6% of the GDP for that 

year. The public expenditure on health was 66% of the national expenditure, with the other 

34% being private. Most of the public spending was on basic healthcare coverage (“health 

basket”) at more than NIS 50 billion. That coverage was provided by the HMOs and funded by 

the health tax and national budget. Private expenditures primarily consisted of direct 

household purchase of drugs, dental services, medical equipment, and complementary 

insurance (additional healthcare services and commercial insurance policies). The ratio between 

private spending and public spending has not changed significantly in recent years, while there 

was a minor increase in public spending after years in which there had been a gradual increase 

in the level of private spending.  

The government impacts the healthcare system through several important budgetary 

mechanisms: 
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Capitation – A formula that serves as the basis for budgetary funding of the HMOs in Israel. 

This formula is meant to reflect the different levels of services consumption by the insured and 

thereby to equitably budget the HMOs in a way that prevents them from “skimming the cream,” 

namely preferring young and healthy individuals over ones who are expected to consume more 

health resources, and to provide budgetary incentives to provide healthcare services to all 

segments of the population.  

Capping – A budgeting formula for hospitals through which the regulator limits health 

expenditures. The formula creates an activity ceiling above which the hospital receives a 

diminishing return for activity (compared to the previous year). Likewise, the state sets a “floor” 

that guarantees the hospital a minimal return for a certain level of the previous year's activity.   

Adjusting prices for public healthcare coverage – Public healthcare coverage is updated 

through a number of mechanisms that prevent some of the regular erosion arising from 

appreciation, salary increase, and, in particular, population growth.  

One of the important principles of the National Health Insurance Law is encouraging 

competition between HMOs to guarantee improvement of the system's quality and efficiency. 

However, its negative consequences are reflected in the way that funds try to “steal” patients 

from one another and offer duplicate services in the geographic periphery and smaller towns.  

The HMOs differ in operational models, size and deployment. "Clalit Health Services" is the 

biggest of the four HMOs, insuring more than half of Israel’s residents, with 1,400 clinics. It 

runs 14 hospitals throughout the country. Maccabi Healthcare Services is the second biggest 

by number of insured persons. This fund provides individuals with healthcare services mainly 

by purchasing services from external service providers (hospitals, independent doctors, 

pharmacies, and so on). Maccabi has a private network of medical centers under its full 

ownership (Assuta), including the Assuta Ashdod hospital – a public hospital that opened in 

November 2017. Meuhedet HMO is the third biggest health fund in Israel, serving more than 

1 million people throughout Israel and operating more than 300 clinics. Leumit Health 

Services is the smallest fund, serving 730,000 insured individuals and operating 320 clinics 

throughout the country. The two smaller funds provide services along the same model as 

Maccabi – based on the purchase of healthcare services instead of operating and providing 

services directly. 
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Despite the country-wide distribution of healthcare services, there is geographic inequity in 

terms of access to community-based care and medical specialists provided by the different 

health funds. Moreover, there are areas in which certain types of medical services are not 

available whatsoever.  

Israel has 64 hospitals, of which 45 are general hospitals, 12 are psychiatric hospitals, and 2 

are rehabilitation hospitals. 23 hospitals are owned by the government, 11 are owned privately, 

9 are owned by other public entities or associations, 14 are owned by health funds (primarily 

by Clalit), and 6 are owned by Christian missions. The number of hospital beds per capita and 

the concentration of hospitals is higher in the center of the country, especially along the coast 

and in the major cities, rather than in the geographic periphery. In the northern and southern 

districts, the number of hospital beds per capita and the number of hospitals is lower. The total 

number of hospital beds in Israel in relation to the population has been on a steady decline in 

all types of hospitals including general, psychiatric, geriatric, and rehabilitation facilities. 

In addition to the medical centers and health funds, there are other third-sector health 

organizations (not-for-profit organizations as: Magen David Adom, the Israel Cancer 

Association and more), and include hospitalization services, primary care, hospice services, 

first responders, regional rescue units, mental health care, dentistry services, complementary 

medicine, paramedical services and more. There are also health support organizations working 

in prevention, health education, public information, loaning and supplying medical equipment 

and more (including well-baby clinics, student health services, dental care, Yad Sarah and 

Ezer Mizion, urgent care centers and pharmacies). 

 

The Israeli healthcare system – challenges and opportunities  

The Israeli healthcare system faces several significant challenges that arise from a growing gap 

between the system's resources (budget, infrastructures, personnel and so on) and the 

population's evolving needs. The public healthcare system is already stretched thin in many 

dimensions including overcrowded hospitals in emergency and other departments, extended 

waiting times for surgery, procedures, tests and so on. Such challenges are only expected to 

increase for a few reasons, primarily the growth and aging of the population, health inequalities, 

a shortage of healthcare professionals, and underfunding. The aging of the population and 

increase in chronic disease raise the urgent need to increase investments in healthcare while 

adopting innovative solutions and new technologies and organizing the healthcare system in 
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accordance with these needs. Following is an overview of the challenges and opportunities 

facing the healthcare system: 

  

Growth forecasts and projected population distribution for the target year: The Central 

Bureau of Statistics estimates that Israel's population will reach 16.8 million according to the 

higher forecast, 15 million at the medium-range, and 13.5 million at the lower end of the 

forecast. All these scenarios involve significant growth and impacts to Israel’s society and the 

geographic distribution of the population. This will come along with a range of needs, including 

rethinking distribution of healthcare institutions. Following the government-led strategic 

housing plan, the National Economic Council’s plans to spread out the population by the year 

2040 involves redirecting demand from Israel’s center to the northern and southern districts. 

Over the years, Israel has implemented a few plans and policies intended to redistribute the 

population and divert demand from the center to the periphery. An examination of those plans 

and the way they have been implemented over the years reveals the challenge of planning the 

healthcare system and services in keeping with the probability that government population 

distribution objectives will be met.  

Population aging – Israel is a relatively young country in terms of its population composition. 

There is a projected trend toward population aging and a rise in average age. The older 

population is expected to grow by 77% between the years 2015-2035, and its growth rate will 

be 2.2 higher than that of the general population during that period. As far as health, the 

significance of that data is as follows: an increase in the frequency of chronic illness (diabetes, 

heart disease etc.) in the population; more chronic illnesses per person (by age 65 most of the 

population will have at least one illness and 2/3 will have at least two chronic illnesses); 

treatment of chronic illness will span more years (a rise in life expectancy combined with 

the earlier onset of chronic illness). Meanwhile, illnesses such as AIDS and cancer have become 

chronic conditions, thanks to technological advances, which the patient lives with for many 

years. All these factors are expected to increase the burden to the Israeli healthcare system. The 

system will likely experience an increase in the amount of hospital patients and hospitalization 

days, more complex patients, more patients requiring long-term nursing care, further burdens 

on existing physical infrastructures, longer waiting times, and an increase in public and private 

spending on health. It is worth emphasizing here that, along with the rise in the average life 

expectancy in Israel, it is also the duty of the healthcare system to try to improve the quality of  
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life for people aged 65 and over and to provide high-quality, accessible, available healthcare 

services.    

Health inequality – Despite the country-wide distribution of healthcare services, there are 

inequities in access to health care in different parts of the country. The accessibility and 

availability of doctors, including specialists, in the geographic periphery is considerably lower 

than in the center, not only with regards to community-based medical care but also with regards 

to services provided by local hospitals. Furthermore, residents of central Israel and Jerusalem 

enjoy broader opportunities than residents of the periphery for complementary and commercial 

insurance policies as part of private medical care. There is also inequity in access to well-baby 

clinics. It is important to note that this is not only a question of physical access but also of 

cultural and linguistic access. Likewise, disempowered population groups are expected to 

consume more health services than stronger populations.  

Planning, training and sustaining healthcare providers is one of the most important and 

complex tasks facing any healthcare system. It includes not only doctors and nurses but also 

dietitians, pharmacists, psychologists and others. For various reasons, numerous medical 

professions in Israel have witnessed a personnel shortage and inadequate infrastructures for their 

needs as well as a rise in workloads and inadequate compensation. The result is that people 

avoid entering these professions, further contributing to the personnel shortage and an overload 

on healthcare institutions. This impinges on the ability of healthcare providers to provide quality 

medical care, increasing stress and burnout, and damaging the system's efficiency and 

effectiveness. 

Technological developments are fundamentally changing the healthcare industry, including 

how we prevent and diagnose illness, the way we detect and monitor our health and fitness, and 

the way individuals take responsibility for their health and wellness; eHealth and telemedicine 

expand the population's access to healthcare services while narrowing the existing gaps between 

Israel’s center and periphery in terms of physical infrastructures and the quality of medical 

personnel and medical equipment. Based on computerized databases, personally tailored 

medical care can be expanded, and big-data-based capacities can be used to promote these 

insights in practice. Increasingly efficient processes can lead to optimal medical care that is 

preventive and personally tailored.  
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Transfer of medical services from hospitals to community- and home-based services – The 

growing burden on the medical system along with the developing technological capacities 

increase the understanding that some of the medical services currently delivered in hospitals 

can and should be provided in the community and even at home. As a result, in many countries, 

including Israel, there has been a growing trend in recent years to strengthen the status of 

community-based healthcare and to make it more central to medical care. Other trends assume 

that the patient's home is often the best and most convenient place for them to receive care and 

experience an improvement in their medical status, as a substitute for hospitalization. The goal 

is for chronic patients with varying levels of illness to be treated in the community, with the 

healthcare system offering new and sustainable solutions in accordance with shifting demands 

and conditions. 

Improvement of the care continuum – Specialization in medicine, the success in extending 

life expectancy, and the increase in chronic illness, have led to a proliferation of healthcare 

professionals, tests, and care settings. Maintaining the continuity of a patient’s medical care, 

especially in the transition between providers (for instance, between one’s family doctor and 

specialists) or care settings (such as community-based clinic and hospitals) is critical both for 

patients and for care providers. Over the years, multidimensional models have been developed, 

based on a few aspects of the care continuum, including information continuity, disease 

management continuity, and continuity of the interpersonal relationships.  

A balanced between “private” and “public” services – Alongside the public healthcare 

system, based on tax revenues and government budgeting, there is a private market for 

healthcare services. One of the main problems in the privatization processes of the healthcare 

system, including private medical services, is inequity among populations, which is contrary 

to the spirit of the Public Health Insurance Law. The private sector’s share in the Israeli 

healthcare industry is increasing. A significant expansion of medical services in the private 

system and its funding from private sources can lead to a number of undesirable phenomena in 

the area of public medicine, including changing the character of the system and giving priority 

to economic profit over the good of the patient. These processes create several significant 

defects, including gaps in waiting times between the two systems, “skimming the cream,” use 

of public resources by the private system, the drift of personnel to the private system and more.  

Streamlining the system and cooperation between health funds – In the context of mistrust 

between the health funds and competition over insured persons, the allocation of resources 
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becomes inefficient and a duplication of services emerges, especially in small towns and the 

geographic periphery. In the absence of national planning and management of infrastructures, 

the health funds avoid cooperating with one another. It is necessary to build a system of 

economic incentives and rules for settling accounts, that would encourage and promote 

cooperation between the health funds and provide keys for operating health infrastructures in 

the community that account for the size of the population, the geographical region, and other 

with unique features. 

Clustering healthcare institutions – Uniting several hospitals into joint organizational units 

can help streamline and save system resources, shorten hospitalization queues, improve service 

to insured persons, maintain care continuum and follow-up, use hospital beds more efficiently, 

improve working relations in hospitals, and use physical infrastructures and professional 

personnel more efficiently. Such clusters may also lead to professionally strengthening smaller 

hospitals.  

Emergency preparedness for natural disasters, terror attacks, war etc. As in other areas of 

health services, the emergency preparedness of the healthcare system is multidimensional and 

requires cooperation between different sectors within and outside of the health system. 

Significant structural, organizational and professional changes often involve contending 

with an assortment of difficulties; these are characteristic of large, complex bureaucracies with 

multiple stakeholders. In the present case, the main barriers include: the dual role of the MOH 

and the conflict of interest inherent in its being both a government ministry and regulator as 

well as the country’s largest provider of general hospitalization services; political instability 

in Israel and frequent turnover of health ministers, which impede long-term planning and the 

implementation of reforms in the healthcare system; a lack of strategic planning in the 

healthcare system with regards to its desired nature; and the weakness of the MOH as a regulator 

that is unable to enact an independent, proactive policy that conflicts with the interests of 

powerful players (e.g. the finance ministry, the health funds, unions of healthcare workers). All 

of these undermine governability and the ability to undertake long-term planning. Furthermore, 

lack of consensus regarding the boundaries of the health professions, particularly considering 

technological, organizational, and professional changes, causes conflict and raises objections 

by healthcare professionals. 
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  מבוא  .1

יאות ומנהל התכנון  מקודמת ביוזמת משרד הבר  49תמ"א  כנית המתאר הארצית למוסדות בריאותות

במשרד האוצר.  מטרת התוכנית היא  לגבש את המסגרת התכנונית להקמה ופיתוח של מוסדות  

למדינת ישראל.  התוכנית מציגה את צרכי מערכת הבריאות   100-, שנת ה2048בריאות לשנת היעד 

יל  לים התייחסות לגידול והשתנות פרופבהתאם למספר תרחישים משולבים הכוללשנת היעד  

והזדקנותה, למגמות השתנות התחלואה בהתאם למקבצי מחלות, להערכת השלכות   ההאוכלוסיי

שינויים טכנולוגים על מערך שירותי הרפואה  ובהתאם לעקרונות מובילים של מדיניות פיתוח צופה פני  

  עתיד.  

שתנות  לעבור על מערכת הבריאות ובעיקרם הדת עם השינויים המרכזיים העתידים התוכנית מתמוד

דמותם ותפקידם של מרכזי הבריאות ובתי החולים המסורתיים ומעבר של שירותים רפואיים  כולל  

אשפוז אל הקהילה והבית. התוצר התכנוני הינו מסמך עקרונות למדיניות פיתוח ופריסה של מערך  

בתי  בה ולקידום קריות בריאות ומוסדות ומסגרת תכנונית להרח 2048ראת שנת שירותי הבריאות לק

החולים הקיימים ובמידת הצורך תוספת של מוסדות חדשים. התוכנית מתייחסת לתחזיות ותוכניות  

ברמה הארצית והמחוזית, נותנת מענה פרוגרמתי  וסטטוטורי להקצאות קרקע   האוכלוסייפריסת 

כנון מוסדות הבריאות בקהילה . שפוז וכוללת מסמך עקרונות מנחה לתנדרשות למערך מוסדות הא

כנית תלווה במסמך מדיניות אשר יכלול גם התייחסות לנושאים משלימים כגון הצורך והחשיבות התו

של תכנון מערכתי ארוך טווח המתייחס לתכנון כוח אדם, לתקצוב הולם וארוך טווח, להתארגנות  

  וש עקרונות התכנית. ך לשינויים אשר הינם חיוניים למימנדרשת, לחקיקה ובמידת הצור

מערכת הבריאות בישראל מתמודדת עם אתגרים מורכבים ועם מידה גבוהה של חוסר וודאות בפתח  

המתאפיינת בשעורי גידול   ההאוכלוסייצרכי לאור המאה העשרים ואחת. הפערים ההולכים וגדלים 

יפול וארגון מערך  ים הטכנולוגיים המשנים את דרכי הטגבוהים ובשינוי פירמידת הגילאים,  השינוי

, הצפי ההאוכלוסייעלית חלקה של הקהילה במתן פתרונות למגוון צרכי הבריאות של    שירותי הבריאות,

ודרישותיה  ההאוכלוסיילשינויים בדפוסי תחלואה ואפידמיולוגיה, כמו גם עליה ברמת החיים ובציפיות 

קוד המערכת וצרכיה  רוחבית על תפ-חשיבה אסטרטגיתיבים כל אלו מחי –ממערכת הבריאות 

  בעתיד.  

עם הסוגיות המהותיות בפיתוח   מתמודדת, 49 תמ"א -תכנית המתאר הארצית למוסדות בריאות 

את מרחב האפשרויות בוחנת אסטרטגיות התמודדות עם שינויים חזויים, מגדירה מערכת הבריאות, 

אפשר התאמות לאורך  תוך הגדרת התנאים וההנחיות לפיתוח העתידי ושמירה על עקרון הגמישות המ

עולמות ידע מגוונים ולהכיל חשיבה אסטרטגית על מערכת הבריאות שתבסס  משלבת התוכנית זמן. 
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  המרחבית לעתיד. -את החשיבה התכנונית

תכנון מבנה  העומדים מול מערכת הבריאות הוא  חלק משמעותי בהתמודדות עם אתגרי העתיד

אות לאופק תכנוני ארוך, אשר ינסח את צרכי  המערכת והפריסה המרחבית של מערך שירותי הברי

יבטיח לא רק את אספקת השטח הנדרשת להקמת מוסדות הבריאות לשנת היעד,    פיתוח המערכת, 

ן בנגישות לשירותי בריאות, קידום  שוויו-דוגמת צמצום אי –אלא גם קידום עקרונות אסטרטגיים 

י, מעבר ושילוב מיטבי בין מוסדות  ברפואה, הכשרה וקידום כוח אדם מקצוע  ומצוינותהתמחויות 

  ן אפשרויות קידום מתן שירותים בקהילה ותכנון רב שנתי צופה פני עתיד. ובי

  

  מצב קיים ומגמות עתיד בתכנון ופיתוח מוסדות בריאות

והפריסה הקיימת של מוסדות בריאות בישראל הינה תולדה של התפתחויות  תמונת הפיתוח 

. מימי העליות ך הדרך חסרה ראייה תכנונית מערכתית כוללתהיסטוריות ופוליטיות כאשר לאור

וגידול הישוב היהודי בארץ, בזמן המנדט הבריטי אשר הקים מוסדות בריאות   19-הראשונות במאה ה

ושירות הכוחות הבריטיים במזה"ת (דוגמת רמב"ם הממוקם בסמיכות לצורך האוכלוסייה המתפתחת 

של פצועים) ועד להקמתה של מדינת ישראל. העשורים  לנמל ומסילת ברזל ומאפשר פינוי מהיר

בריאות, התאפיינו בתנופת פיתוח של בתי  הראשונים שלאחר קום המדינה ועם הקמתו של משרד ה

ועד ימינו הוקמו מספר מועט של    80- מאה העשרים. משנות השל ה   70  -וה  60-חולים, כך גם בשנות ה

  , "אסותא אשדוד". 2017פתח ב ציבוריים, כאשר האחרון נ-בתי חולים כלליים

ובחסות יוזמות   , ביוזמת משרד הבריאותנערכו באופן נקודתיתכניות פיתוח מוסדות הבריאות 

, אולם התכנון המוצע נשען במידה ההאוכלוסיי. בחלק מהתוכניות נבחנו תחזיות להתפתחות מקומיות 

האתר הקיים, תוך ניסיון למצות  רבה על נתונים חלקיים ועל בסיס זמינות קרקע ואפשרויות פיתוח של

משרד הבריאות בשיתוף רמ"י נערך בשנים האחרונות  את מלוא הפוטנציאל של שטח בית החולים. 

וחדשים תוך שימת דגש על ראיה כוללת   לתכנון ארוך טווח של מספר קריות  ומרכזי בריאות קיימים

  רונות לצרכים של כל מרכז.   ומיצוי אפשרויות הבינוי והפיתוח  של המתחמים השונים ומתן פת 

מתאפיינות הן בעליה בגודל ובשטח בית חולים,  בעלייה   המגמות העיקריות בפיתוח מוסדות אשפוז

ת החולים הופך לקמפוס שלעיתים קרובות  ביכך שברווחת המטופל  והן בקידום תחומי התמחות חדשים  

מחקר, מוסדות לימוד אקדמי להכשרת   כולל מספר בתי חולים ממגוון סוגים, מכונים רפואיים, מוסדות 

ח האדם הרפואי והמטפלים למקצועותיהם השונים. מוסדות אלה מפעילים כבר היום, ודור העתיד של כ

שרים קשר ישיר עם הקהילה. הראיה של מוסדות  כחלק מבתי החולים, מרפאות חוץ ואשפוז יום המאפ

ים כגון שירותים מסחריים לרווחת  ת בריאות המקדמת שימושים ושירותים נוספיהבריאות כקרי
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ם גדולים. המרכזים הרפואיים  ירותים מלונאיים ומגורים בצמידות למרכזים אורבנייים והסגל, שהמטופל

כעוגן  הופכים לעוגן עירוני או אזורי מרכזי, ומשמשים בנוסף לשירותים הרפואיים שהם מספקים, גם 

חומים רפואיים ומקום מפגש לחוקרים  לאלפי אנשים, מוקד למחקרים וליוזמות בת תעסוקתי

  טיקה ומהאקדמיה.מהפרק

רפואה בקהילה הנשען על  ארבע קופות החולים:   חודי שליבישראל התפתח דגם י – רפואה בקהילה

הכללית, מכבי, לאומית ומאוחדת. דגם זה מספק את המענה לרפואה משפחתית, רפואה  

כוללים מגוון דגמים החל ממרפאות  ואה בקהילה   . מוסדות הרפבבתי חולים יועצת/מתמחה חוץ מאשפוז  

רפאות רב מקצועיות גדולות ומכונים ראשוניות שכוללות רפואת משפחה בלבד , טיפות חלב ועד למ 

מתמחים. שירותים אלה ניתנים במרחב הכפרי/אזורי ובישובים העירוניים כאשר בערים הגדולות ישנן  

. רפואי בהיקף רחב והיקף מבוטחים למרפאה גבוהמרפאות גדולות יותר שמספקות שירותי ייעוץ 

קרקע ציבורית בהם ניצולת הקרקע   מסיבות היסטוריות מרפאות רבות של קופ"ח כללית הוקמו על

נמוכה ולא עומדת בסטנדרטים עכשוויים. לאור מגבלות זמינות הקרקע הציבורית פנו חלק מהמרפאות 

כירות, דבר המכביד על תכנון ראוי, פיתוח ומימון לקרקע סחירה כולל ניצול שטחים בנויים בתנאי ש

  מערכת הבריאות בקהילה.

  

  מבנה מערכת הבריאות בישראל 

מושכל של  תכנון והכרת האתגרים איתם תתמודד מערכת הבריאות בישראל בעשורים הקרובים 

ל  הבנה שחייבים להישען על  ,בריאות לטווח הזמן המיועדהמערכת מוסדות  עבורפתרונות הולמים 

מערכת הבריאות בהיבט של  ארגון, ניהול, תפעול, תקצוב, תכנון ופיתוח והכרת הגורמים והשחקנים  

  יים המשפיעים עליה ויחסי הגומלין ביניהם.המרכז 

מקובל לחלק את מערכות הבריאות לכמה סוגים, אם כי במדינות רבות ניתן לראות שילוב של מרכיבים 

סוציאלי, שירות הבריאות הממלכתי ושירותי הבריאות  ההביטוח  מתוך המודלים. המודלים המוצגים הם  

יאות, אותם ניתן להגדיר כשילוב של מוסדות רפואה,  הפרטיים. קיימים הבדלים במרכיבי מערכת הבר

משאבי אנוש, מנגנוני מימון, מערכות מידע, מערכות ארגוניות המקשרות בין מוסדות הרפואה 

המתאמות את פעולות הגורמים האחרים במערכת לשם מניעת    והמשאבים האחרים, מערכות ניהוליות

במערכת הבריאות. למערכת מנגנונים פיננסיים,   ח אדםוומתן טיפול רפואי לחולה וכמובן כתחלואה 

תשתיות פיזיות, מערכות ניהוליות, איגודי עובדים, ברמות שונות. כמובן שקיימים משתנים רבים  

תרומתה של מערכת הבריאות  קיימת הערכה שים על הבריאות ונוספים, חברתיים וכלכליים, המשפיע

  דות של אחוזים.בעשרות בודמסתכמת  –בסך שקלול בעיות הבריאות 
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מתבסס על מודלים כלליים של שירותי בריאות מקובלים בעולם, ויחד    מבנה מערכת הבריאות בישראל

גובשו במשך עשרות שנים תחת  עם זאת, משקף את הייחודיות המקומית, שנובעת מתהליכים שעוצבו ו

  נסיבות ותנאים פרטיקולריים, תלויי תהליכים היסטוריים ופוליטיים, זמן ומקום. 

לתושביה  ביטוח ציבורית המספקת כיסוי אוניברסלי  תכנית מערכת הבריאות בישראל מתבססת על 

כיום את מערכת    ("סל שירותי הבריאות"), זאת לצד שירותי בריאות פרטיים. החוק העיקרי אשר מארגן

. ביסוד  1995, אשר נכנס לתוקף בתחילת  1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד הבריאות הינו  

פואי בישראל יינתן בהתאם להצדקה רפואית, ובמנותק החוק ניצב עקרון מנחה לפיו, השירות הר

אמורים להיות  מיכולתו הכלכלית של המבוטח. כל תושב במדינת ישראל זכאי לשירותי בריאות, אשר 

  זמינים "באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריו" (לשון החוק). 

ב בשיעור קבוע. עוד הוגדר סל שירותים אחיד,  החוק קובע מס בריאות הנגזר מסך הכנסותיו של כל תוש

ת שירותי  : שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, לאומיארבע קופות חוליםידי -המסופק על

היא הגורם המפקח על פעולותיהן של קופות החולים.  בריאות וקופת חולים מאוחדת, כאשר הממשלה 

נוסף לסל השירותים הבסיסי, הקופות מספקות רובד נוסף  בהן פועלות כארגוני בריאות ללא כוונת רווח.  

ביטוחי  כך ניתן לרכוש  " או שב"ן (שירותי בריאות נוספים). בנוסף לביטוח משליםשל ביטוח, המכונה "

  מחברות ביטוח פרטיות.  בריאות מסחריים

על מנת    מערכת הבריאות בישראל מאופיינת ברגולציה, בשל הצורך להגביל את היצע השירותים הקיים

  להגביל את היקף ההוצאה על בריאות, שאלמלא ריסון רגולטורי היה גדל בצורה לא אופטימלית. סה"כ

  7.6%מיליארד ₪, שמהווים    101עמדה על מעל    2018בישראל בשנת    ההוצאה הלאומית על בריאות

מההוצאה הלאומית כאשר   66%עומדת על  ההוצאה הציבורית על בריאות מהתמ"ג לאותה שנה. 

" בהיקף של סל הבריאותהיא הוצאה פרטית. עיקר ההוצאה הציבורית ניתנת באמצעות "   34%היתר,  

מדינה. קופות החולים וממומן על ידי מס הבריאות ותקציב ה  מיליארד ₪. סל זה ניתן באמצעות  50מעל  

ואי כוללת בעיקר הוצאה ישירה של משקי בית על תרופות, רפואת שיניים וציוד רפ ההוצאה הפרטית

ם (שב"ן וביטוחים מסחריים). היחס בין ההוצאה הפרטית להוצאה הציבורית לא  יועל ביטוחים משלימ

כאשר חלה עלייה מתונה בהיקף ההוצאה הציבורית זאת לאחר    השתנה משמעותית בשנים האחרונות 

  טית.  שנים שבהן היתה עלייה הדרגתית בהיקף ההוצאה הפר

  הבריאות באמצעות מספר מנגוני תקצוב מרכזיים:הממשלה משפיעה על מערכת 

נוסחה שעל בסיסה מתוקצבות קופות החולים בישראל. נוסחה זו אמורה לבטא את היקף   - קפיטציה

מהן  יכת השירותים השונה של מבוטחים ובכך לתקצב באופן הוגן את קופות החולים באופן שימנעצר

ים ובריאים על פני מבוטחים שצפויים לצרוך משאבי  העדפת מבוטחים צעיר  –לבצע "גריפת שמנת", קרי  

   בריאות רבים יותר, ויספק תמריצים תקציביים לספק שירותי בריאות לכלל קבוצות האוכלוסייה.
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נוסחת תקצוב לבתי החולים באמצעותה הרגולטור מגביל את ההוצאה על בריאות. הנוסחה    –  קאפינג

החולים מקבל תמורה מופחתת על פעילות המבוצעת (ביחס לשנה  בית  מייצרת תקרת פעילות שמעליה  

  מסויםקודמת). כמו כן, המדינה קובעת "רצפה" שמבטיחה לבית החולים תמורה מינימאלית בהיקף 

 מפעילות השנה הקודמת.  

סל הבריאות מתעדכן באמצעות מספר מנגנונים שמונעים חלק   – עדכון מחירים לסל הבריאות 

  נובעת מהתייקרויות, עלייה בשכר ובעיקר גידול האוכלוסייה. מהשחיקה הקבועה ה

ר  בד עידוד התחרות בין קופות החוליםאחד העקרונות החשובים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, הוא 

שיפור באיכות המערכת ואת יעילותה. עם זאת, השלכותיה השליליות  יעילות ו שנועד להבטיח

  רותים באזורי פריפריה ויישובים קטנים.  מתבטאות ב"חטיפת מבוטחים" וכפילות שי

היא הגדולה    "שירותי בריאות כללית" קופות החולים נבדלות ביניהן במודל ההפעלה, בגודל ובפריסה.  

מרפאות. תחת   1,400 -ית מתושבי ישראל, וברשותה כופות, המבטחת למעלה ממחצבין ארבע הק 

היא השנייה בגודלה במספר   רותי בריאות" "מכבי שיבתי חולים הפרוסים ברחבי הארץ.    14אחריותה  

. קופה זו מעניקה שירותי בריאות למבוטחיה בעיקר מיליון מבוטחים 2.36 -וכוללת כ  מבוטחיה

עוד).  תים מספקי שירות חיצוניים (בתי חולים, רופאים עצמאיים, בתי מרקחת ובאמצעות קניית שירו

ותה המלאה ("אסותא"), ביניהם בית החולים  ל"מכבי" רשת פרטית של מרכזים רפואיים, הנמצאת בבעל

היא הקופה  קופת חולים מאוחדת" . "2017בית חולים ציבורי שנפתח בנובמבר  –אסותא אשדוד 

 300-חים בכל הארץ, ומפעילה למעלה מראל, המשרתת יותר ממיליון מבוטהשלישית בגודלה ביש

מבוטחים,  730,000-משרתת כהיא הקופה הקטנה ביותר, ה "לאומית שירותי בריאות" מרפאות. 

מרפאות בפריסה ארצית. שיטת הספקת השירותים בשתי הקופות הקטנות דומה לזו   320  -ומפעילה כ

  ניית שירותי בריאות במקום הפעלה והספקה ישירה של שירותים. התבססות על ק –הנהוגה ב"מכבי" 

על אף הפריסה הארצית של שירותי הבריאות, קיימים הבדלים בזמינות רופאי הקהילה בין קופות ובין 

מקצועות רפואיים באזורים שונים בארץ. כמו כן יש אזורים גיאוגרפיים שבהם שירותים רפואיים מסוג  

  .  מסוים אינם קיימים כלל

לבריאות הנפש   12ם לאשפוז כללי, בתי חולי  44, בהם בתי חולים 58מערך האשפוז בישראל כולל 

בבעלות  10בבעלות פרטית,  11בתי חולים הם בבעלות הממשלה,  19ושני בתי חולים לשיקום. 

בבעלות   6 -בבעלות קופות חולים (בעיקר שירותי בריאות כללית) ו 12ציבורית אחרת או עמותות, 

פש גבוה יותר מאשר בפריפריה קיים מספר מיטות אשפוז לנ במרכז הארץ יסיון. בפריסה ארצית,המ

וריכוז מוסדות אשפוז, במיוחד לאורך מישור החוף, וכן בערים הגדולות. במחוזות צפון ודרום,  מספר  

  הכולל בארץ ביחסשיעור מיטות האשפוז מיטות האשפוז לנפש ומצאי בתי החולים נמוכים יותר. 



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  21|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

האשפוז, לרבות האשפוז הכללי,  אוכלוסיית המדינה נמצא בירידה עקבית בכל מגזרילגודלה של 

  הפסיכיאטרי, הגריאטרי והשיקומי.

ארגוני בריאות נוספים במגזר השלישי (כגון מגן  נוסף למרכזים הרפואיים ולקופות החולים קיימים 

ירותי אשפוז, טיפולים  נות רווח וכוללים ש), שפועלים ללא כוודוד אדום, האגודה למלחמה בסרטן ועוד

ירותי הוספיס, עזרה ראשונה, יחידות חילוץ אזוריות, טיפולים בנפגעי נפש, טיפולי ש  ,במרפאות כלליות

רפואיים ועוד. יש גם ארגונים תומכי בריאות הפועלים -שיניים, שירותי רפואה משלימה שירותים פרה

תחנות  מידע לציבור, השאלה והספקת ציוד רפואי ועוד כגון: בתחומים כגון מניעה, חינוך לבריאות, 

פות חלב, שירות הבריאות לתלמיד, בריאות השן, יד שרה ועזר מציון, מוקדי רפואה דחופה ובתי  טי

  .  המרקחת

  

  אתגרים והזדמנויות   -מערכת הבריאות בישראל 

ער הולך וגדל בין  פממערכת הבריאות בישראל ניצבת בפני מספר אתגרים משמעותיים שנובעים 

.  אדם וכיו"ב) ובין הצרכים המתפתחים של האוכלוסייה משאבי המערכת  (תקצוב, תשתיות, כוח 

כבר היום חווה מערכת הבריאות הציבורית מצוקה במגוון רחב של מימדים, ובהם: עומסים במחלקות  

ד. מצוקה זו צפויה אשפוז, עומסים בחדרי מיון, תורים ארוכים לניתוחים, פרוצדורות ובדיקות ועו

והזדקנותה, אי שוויון ופערים  הבאוכלוסיישבהם הם הגידול  להתגבר נוכח מספר גורמים, שהמרכזיים

והגידול בתחלואה הכרונית  ההאוכלוסייהזדקנות בבריאות, מצוקת כוח אדם מקצועי ותקצוב חסר. 

ניים, שימוש  מציפה את הצורך הדחוף בהגדלת ההשקעה בבריאות לצד אימוץ פתרונות חדש

להלן סקירה של האתגרים וההזדמנויות   בהתאם לצרכים.בטכנולוגיות חדשות וארגון שירותי הבריאות  

 העומדים בפני מערכת הבריאות: 

היקף  2048בשנת היעד  ,ת למ"ס ועפ"י תחזי  –בשנת היעד  ה האוכלוסייתחזיות גידול ופריסת 

מיליון איש בתחזית הבינונית    15-כחזית הגבוהה,  מיליון איש בת  16.8-כבישראל יעמוד על    ההאוכלוסיי

מיליון איש בתחזית הנמוכה. מדובר בגידול ובשינוי משמעותי שישפיע על החברה והפרישה   13.5 -כו

, על דרישותיה ועל המערך מוסדות הבריאות. התכנית לפריסת אוכלוסייה ההאוכלוסייהמרחבית של 

התאם לתוכנית האסטרטגית לדיור שמובילה הממשלה, של המועצה הלאומית לכלכלה, ב  2040לשנת  

ללת הסטה של הביקוש מאזורי מרכז המדינה אל מחוזות הדרום והצפון. לאורך השנים מדינת ישראל  כו

ולהטות ביקושים מהמרכז לפריפריה.  האוכלוסיייישמה מספר תוכניות וקווי מדיניות שנועדו לבזר 

ות  האתגר שבתכנון מערך שירותי בריא  השנים, מציפה את בחינה של תוכניות אלו ואופן מימושן עם

    בהתאם לסיכויי מימוש יעדים ממשלתיים של פריסת אוכלוסייה.
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מדינת ישראל היא מדינה צעירה יחסית מבחינת הרכב האוכלוסייה וצפויה  – ההאוכלוסייהזדקנות 

  %77-גיל השלישי תגדל במגמה של התבגרות האוכלוסייה ועלייה בממוצע הגיל. צפוי שאוכלוסיית ה

מזה של האוכלוסייה הכללית בתקופה  2.2, וקצב הגידול שלה יהיה מהיר פי 2015-2035בין השנים 

עליה בשכיחות של מחלות  זו. ככל שמדובר בתחום הבריאות המשמעויות שנגזרות מנתונים אלו הן: 

(עד גיל   ות לכל אדםות כרונייותר מחל(לדוגמה סכרת, מחלות לב וכיו"ב) בקרב האוכלוסייה;   כרונית

יש לפחות שתי מחלות כרוניות);   מהאוכלוסייה 2/ 3 –סייה יש לפחות מחלה אחת ול לרוב האוכלו 65

(עלייה בתוחלת החיים לצד הופעת מחלות כרוניות בגילאים    טיפול בתחלואה כרונית לאורך יותר שנים

ם ההתפתחויות הטכנולוגיות למחלות  צעירים). במקביל, מחלות, כדוגמת איידס ואף סרטן, הפכו ע

מלוות את המטופל לשנים רבות. כל אלו צפויים להגדיל את העומס על מערכת הבריאות כרוניות ה

בישראל. מערכת הבריאות צפויה לחוות: יותר מאושפזים, יותר ימי אשפוז, חולים יותר מורכבים, יותר 

, תורים ארוכים ועליה בהוצאה הציבורית חולים סיעודיים, עומסים על התשתיות הפיסיות הקיימות

בתוחלת החיים הממוצעת בישראל, חובתה של   ההעלייטית לבריאות. כאן המקום להדגיש, לצד והפר

 ולהעניק שירות איכותי, נגיש וזמין.     65מערכת הבריאות לדאוג לשפר את גם איכות חייהם של בני +

הבדלים בנגישות  שירותי הבריאות, קיימים על אף הפריסה הארצית של  -  אי השוויון בבריאות 

. הנגישות והזמינות של רופאים, לרבות מומחים,  לשירותי הבריאות בין האזורים השונים בארץ

ידי בתי - בפריפריה נמוכה משמעותית מאזור המרכז לא רק בקהילה אלא גם בשירותים הניתנים על 

משלימים ת נרחבת יותר לנצל ביטוחים מרכז וירושלים נהנים מאפשרוהחולים. זאת ועוד, תושבי ה

ומסחריים במסגרת הרפואה הפרטית בהשוואה לתושבי הפריפריה. פערים קיימים גם בנגישות לטיפות  

חשוב לציין, שלא מדובר רק על נגישות פיזית, אלא גם על נגישות תרבותית ושפתית. כמו כן,  חלב. 

  קות יותר.  י בריאות מאשר אוכלוסיות חז ות צפויות לצרוך יותר שירותקבוצות אוכלוסייה מוחלש

הוא מהמשימות החשובות והמורכבות ביותר אשר ניצבות בפני כל   תכנון, הכשרה וטיפוח כוח אדם 

מערכת בריאות. הוא כולל לא רק רופאים ואחיות, אלא גם מקצועות נוספים, לרבות דיאטניות, רוקחים,  

במחסור בכ"א ובתשתית בלתי  , מסיבות שונות ,ניםקצועות רפואיים רבים מאופייפסיכולוגים ועוד. מ

בעומס העבודה ותגמול שאינו הולם. התוצאה היא רתיעה מפנייה למקצועות אלו,   הולמת לצרכים, עליה

רב במוסדות הבריאות. התוצאות הישירות לכך הן בראש ובראשונה מה שמוביל למחסור בכ"א ולעומס  

קרב אנשי הצוות הרפואי ופגיעה ל רפואי ראוי, לחץ ושחיקה בת הצוות הרפואי להעניק טיפופגיעה ביכול

  ביעילות המערכת. 

מהיסוד את תעשיית הבריאות ונוגעות בין היתר לדרך בה אנו מונעים משנה התפתחות הטכנולוגיות 

ומאבחנים מחלות, הצורה בה אנו מאתרים ומנטרים את מצב בריאותנו וכושרנו הגופני, וכן הצורה בה 

רפואה מרחיבים את  -וטלה eHealth -ים אחריות על בריאותם ואיכות חייהם: אמצעי הלוקחים פרט

  ותי בריאות תוך הקטנת הפערים הקיימים בין אזורי מרכז לפריפריה בתשתיות  נגישות האוכלוסייה לשיר
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ובהיקפי כוח האדם הרפואי והציוד הרפואי. על בסיס מאגרי מידע ממוחשבים ניתן להרחיב את  פיזיות 

עתק) תקדם את האפשרויות - " (נתוניBig Data"רפואה המותאמת אישית, ופיתוח יכולות מבוססות ה

ות האלה באופן מעשי, כדי לייעל תהליכים שיובילו לטיפול רפואי מיטבי, מניעתי,  להשתמש בתובנ

  ומותאם אישית.  

פואית ביחד  העומס הגדל על המערכת הר -  מעבר שירותים רפואיים מבית החולים לקהילה ולבית 

תפתחות בהיבטים הטכנולוגיים, מחזקים את ההבנה שפלח מהשירותים הרפואיים עם האפשרויות המ

במדינות רבות,  יתנים כיום בבית החולים צריך ויכול להינתן במסגרת הקהילה ואף בבית. כפועל יוצא,  הנ

לה ולהעביר כמו גם בישראל, גוברת בשנים האחרונות המגמה לחזק את מעמדה של רפואת הקהי

יא שביתו של  אליה את מרכז הכובד של הטיפול הרפואי. מגמות אחרות מתבססות על הנחת היסוד ה

שיפור במצבו  טיפול, ולחוות  ביותר עבורו לקבל  והנוחה הטובה הסביבה קרובות מטופל הוא לעתים ה

 לו בקהילה,יטופ  שונות  בדרגות כרוניים הרפואי כתחליף לאשפוז בבית החולים. השאיפה היא כי חולים 

  מקיימים וחדשים בהתאם לדרישות ולתנאים המשתנים.  נערכת עם פתרונות כשהמערכת

התמקצעות הרפואה, ההצלחה בהארכת משך החיים והעליה במחלות   –  שיפור ברצף הטיפולי 

הכרוניות, מובילים למציאות של ריבוי מטפלים, בדיקות ומסגרות טיפול. שמירה על המשכיות בשירות 

ואי הניתן למטופל, בעיקר בעת חילופי מטפלים (למשל, רופא משפחה ורופאים מקצועיים) או  הרפ

טיפול (למשל, מוסדות שונים בקהילה, בתי חולים) הינה חיונית וחשובה למטפלים ולמטופלים מסגרות  

 ורצף המשכיות של היבטים על כמה ממדיים, המושתתים רב מודלים פותחו השנים כאחד. במהלך

  אישי.  -הבין בקשר והמשכיות המחלה בניהול במידע, המשכיות ות המשכיות, לרבטיפול

לצד מערכת הבריאות הציבורית, המבוססת על כספי מיסים  - תמהיל מאוזן בין "פרטי "ו"ציבורי" 

ותקצוב ממשלתי, פועל שוק פרטי של שירותי בריאות. אחת הבעיות המרכזיות בתהליכי ההפרטה של 

וק  , וזאת בניגוד לרוח חהיעדר שוויון בין האוכלוסיותולל בשירותי השר"פ, היא מערכת הבריאות, כ

ביטוח בריאות ממלכתי. חלקו של המגזר הפרטי בשוק הבריאות בישראל הולך וגדל. הרחבה ניכרת  

של שירותי הרפואה במערכת הפרטית ומימונם ממקורות פרטיים עלולים לגרום לתופעות שליליות  

י  של המערכת, אשר נותנת עדיפות לרווח הכלכל האופייאה הציבורית, ובהן שינוי שונות בתחום הרפו

על פני טובת המטופל. תהליכים אלו יוצרים מספר כשלים משמעותיים, בהם פערים בזמני המתנה בין 

שתי המערכות, "גריפת שמנת", שימוש במשאבי רפואה ציבורית על ידי הפרטית, זליגת כוח אדם  

  ועוד.  למערכת הפרטית 

על רקע חוסר האמון בין קופות חולים   - התייעלות המערכת ושיתופי פעולה בין קופות החולים

והתחרות על מבוטחים, נוצר מצב של הקצאה בלתי יעילה של המשאבים וכפילות בשירותים, בעיקר  

יתופי ביישובים קטנים ובפריפריה. בהיעדר תכנון וניהול תשתיות לאומי, קופות החולים נמנעות מש

ים וכללי התחשבנות, שיעודדו ויקדמו שיתופי פעולה חיוניים. נדרש להקים מערך של תמריצים כלכלי
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הקופות ולספק מפתחות להפעלת תשתיות בריאות בקהילה שמתחשבים בהיקפי פעולה בין 

  האוכלוסייה ובהתאם לאזורים גיאוגרפיים בעלי מאפיינים ייחודיים.

בתי חולים ליחידות משותפות על ידי יצירת מקבצים אזוריים  ד מספר איחו -  אשכול מוסדות בריאות 

של קמפוסים, לשם ייעול וחסכון במשאבים במערכת: קיצור התורים לאשפוז, שיפור השירות  

למבוטחים, שמירה על רצף הטיפול והמשכיותו, שימוש יעיל יותר במיטות אשפוז, שיפור יחסי העבודה 

תיות פיסיות וכוח אדם מקצועי בתוך קמפוס בית החולים. יצירת  ר של תשעיל יותבבתי החולים וניצול י

  אשכולות אף עשויה להביא לחיזוק מקצועי של בתי חולים קטנים.  

שנובעים מאסונות טבע, אירועי טרור, מלחמה וכו'. בדומה לתחומי בריאות  – היערכות למצבי חירום

ודורשת שיתופי פעולה בין מגזרים  תחומית הינה רבאחרים, המוכנות לחירום של מערכת הבריאות 

  שונים בתוך ומחוץ למערכת הבריאות. 

, דורש לעתים קרובות התמודדות עם אתגרים  ביצוע שינויים מבניים, ארגוניים ומקצועיים משמעותיים

חסמים ועם קשיים מגוונים, המאפיינים מערכות בירוקרטיות גדולות, מורכבות ומרובות בעלי עניין. בין ה

בעצם היותו   המובנה  האינטרסים וניגוד כפל תפקידי משרד הבריאות ניתן להצביע על:  עיקרייםה

חוסר היציבות השלטונית  מיניסטריון ורגולטור וגם ספק  שירותי האשפוז הכללי הגדול ביותר במדינה,  

רמות של רפו ועל ישומן תכנון ארוך טווח והחילופין התדירים של שרי הבריאות המקשים על בישראל

ערכת הבריאות, היעדר תכנון אסטרטגי במערכת הבריאות לגבי אופייה הרצוי וחולשת משרד  במ

רגולטור שמתקשה לנקוט במדיניות יוזמת ועצמאית מול גורמים בעלי עוצמה (משרד האוצר,  הבריאות כ

הסכמה היעדר  פוגע במשילות ובתכנון ארוך טווח.קופות החולים, ארגוני עובדים במערכת הבריאות) 

ל גבולות פרופסיונאליים גורם למאבקים והתנגדויות של בעלי מקצוע על רקע שינויים טכנולוגיים,  ע

  ארגונים ומקצועיים.
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  מבנה קיים – מערכת הבריאות בישראל  .2

  

 תקציר .2.1

 התפתחות היסטורית של מערכת הבריאות בישראל  .2.2

 הבריאותגורמים המשפיעים על קביעת מדיניות מערכת  .2.3

 ת פעילות וספקי שירות מבנה, צור -מערכת הבריאות .2.4

 רשימת טבלאות  –רשימת איורים  – רשימה ביבליוגרפית  .2.5

 נספחים .2.6

  

  

 תקציר. 2.1

פרק זה עוסק במבנה הקיים של מערכת הבריאות בישראל. בדומה למערכות בריאות אחרות בעולם,  

מבנה המערכת הישראלית נגזר במידה לא מבוטלת ממודלים כלליים יותר, מעין "אבות טיפוס" של  

שירותי בריאות מקובלים מבחינה בינלאומית. יחד עם זאת, פניה של מערכת הבריאות, כפי שאנו  

ם אותם כיום, עוצבו וגובשו במשך עשרות שנים תחת נסיבות ותנאים פרטיקולריים, תלויי זמן מכירי

יהם  ומקום. הכרת המבנה הקיים מחייבת אפוא היכרות מסוימת עם תהליכים היסטוריים ופוליטיים, על

נעמוד בקצרה בפרק הראשון. מנקודה זו נמשיך הלאה לתיאור גורמים בעלי השפעה על מדיניות  

יאות בישראל, מבנה מערכת הבריאות, צורת פעילותה, השחקנים העיקרים הפועלים בה ועוד. בין הבר

היתר, נסקור את משימותיו של משרד הבריאות ואת מקומו במערכת הבריאות. כמו כן נתאר את  

, את מערך  1994-ילותן של ארבע קופות החולים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"דפע

ירותי בריאות נוספים דוגמת שירותי בריאות השן, בתי המרקחת ועוד. כמו כן נסקור את  האשפוז וש

  פעילותם ונעמוד על חשיבותם של גורמים נוספים כגון עמותות "המגזר השלישי".  

, שירותי הבריאות החלו להתפתח בארץ ישראל זמן רב לפני הקמת המדינה.  . 2.2בתת פרק כמתואר 

, עיקר הפיתוח של  1917ידי בריטניה מידי האימפריה העותומנית בשנת  עד לכיבוש ארץ ישראל על

דתית. גל העלייה הראשונה  -שירותי הבריאות נעשה בידי מוסדות צדקה ודת כחלק מפעילות קהילתית

התפתחות של שירותי רפואה במושבות החקלאיות בסיוע של הברון רוטשילד.  ) הביא ל1882-1904(

נפתח בית החולים  1929ללית ואחריה קופות חולים נוספות. בשנת בהמשך הוקמה קופת חולים כ

הראשון של קופת החולים הכללית בעפולה, אולם גולת הכותרת בהתפתחות בתי החולים באותה 
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.  1939האוניברסיטאי 'הדסה' בהר הצופים, אשר נחנך בשנת התקופה הייתה הקמת בית החולים 

ל מרפאות קהילתיות שסיפקו שירותי בריאות בסיסיים במקביל קופת החולים הכללית פיתחה רשת ש 

  באמצעות רופאים שכירים.

עם סיום המנדט הבריטי והקמת המדינה הוקם משרד הבריאות, אשר הפך לגורם מרכזי במערך 

. כפל תפקידים זה מלווה (רגולטור)  ות במדינה, נוסף על תפקידו כמיניסטריוןהספקת שירותי הבריא

את המערכת עד היום. למעשה, משרד הבריאות היה לספק הגדול ביותר במדינה של שירותי אשפוז 

כללי. קופת החולים הכללית המשיכה גם היא בפיתוח מערכת האשפוז שבבעלותה. קופות החולים  

לבו בדרך כלל  רפאות חדשות ובפיתוח שירותים קהילתיים, אך לא השתהאחרות התרכזו בהקמת מ

במערכת הספקת שירותי האשפוז. מסוף שנות השבעים החל מגמה של ירידה מתמשכת במספר  

מיטות האשפוז ביחס לאוכלוסייה. מספרן המוחלט של מיטות האשפוז עלה בקצב איטי למדי בעוד 

  ם עקב העלייה בתוחלת החיים.  אוכלוסיית המדינה גדלה והזדקנה עם השני

בהיסטוריה של מערכת הבריאות הינה חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי,   נקודת ציון משמעותית

. זהו החוק העיקרי אשר מארגן כיום את מערכת  1995, אשר נכנס לתוקף בתחילת 1994-התשנ"ד

ת הנגזר מסך הכנסותיו של  הבריאות. החוק אוסר על קופות החולים לדחות מבוטחים, וקובע מס בריאו

סוד החוק ניצב עקרון מנחה לפיו, השירות הרפואי בישראל יינתן בהתאם  כל תושב בשיעור קבוע. בי

להצדקה רפואית, ובמנותק מיכולתו הכלכלית של המבוטח. עוד הוגדר סל שירותים אחיד שעל קופות  

  של קופות החולים.החולים חובה לספק, כאשר הממשלה היא הגורם המפקח על פעולותיהן 

ים עיקריים המשפיעים על קביעת המדיניות בתחום הבריאות מתוארים מספר גורמ .2.3בתת פרק 

בישראל, ביניהם גופים ממשלתיים, מבטחים וספקי בריאות, ארגוני עובדים, מוסדות בינלאומיים ועוד. 

רוע הממשלתית  הגורם המאשר את קביעת המדיניות הוא הממשלה, כאשר משרד הבריאות הוא הז 

ישראל, כמו גם יישומה. בנוסף לתפקידו כמיניסטריון, המשרד האחראית לגיבוש מדיניות הבריאות של  

עוסק גם באספקת חלק מהשירותים ובמימונם. גורם ממשלתי נוסף המשפיע בעוצמתו על קביעת  

אמצעות השימוש  המדיניות הוא משרד האוצר, בעיקר דרך תפקידו הדומיננטי בגיבוש תקציב המדינה וב

מדינה ונציב תלונות הציבור מעורב גם הוא בתחום הבריאות, התדיר ב"חוק ההסדרים". משרד מבקר ה

וזאת במסגרת תפקידו כמבקר חיצוני של פעולות משרדי הממשלה, השלטון המקומי וגופים ציבוריים 

  שונים, לרבות בתחום הבריאות. 

מצעות חוזרים ונהלים המשנים או מדגישים את  אמנם משרד הבריאות מנחה את ספקי הבריאות בא

ת הבריאות, אולם פעמים רבות עובדות שנקבעו בשטח הן ע"י קופות החולים או בתי החולים, הן  מדיניו

שיצרו מדיניות בריאות. בישראל פועלות ארבע קופות חולים המספקות ביטוח בריאות אוניברסלי  

כתי. בנוסף פועלים בתי חולים מגוונים מבחינת  לתושבי המדינה בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממל 

ם הארגוני ותחום פעילותם. גורם משפיע נוסף הוא ארגוני עובדים. יש להם חשיבות רבה בעיקר שיוכ
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בקביעת תנאי עבודה ושכר מול הממשלה והמעסיקים, אולם גם בתכנון מדיניות והסדרת מערכת  

ים. מוסדות בינלאומיים כמו ארגון הבריאות העולמי הבריאות. בידיהם אמצעי לחץ כגון שביתות ועיצומ

משפיעים גם הם על מדיניות הבריאות, בין היתר דרך המלצות מדיניות, שיתופי פעולה  OECD -וה

בינלאומיים, השוואות בינלאומיות ופרסומים מחקריים רבי ערך. בנוסף לכל אלה, מושפע תהליך קביעת  

לחץ  את התנאים בהם פועלת מערכת הבריאות, כגון מגפות, המדיניות מגורמים חיצוניים היוצרים 

  ציבורי, כלי התקשורת וכיו"ב.

מתמקד במבנה מערכת הבריאות, צורת פעילות וספקי השירות הפועלים בה. מערכת   . 2.4תת פרק 

הבריאות בישראל מתבססת על תכנית ביטוח ציבורית המספקת כיסוי אוניברסלי לתושביה ("סל שירותי  

רותי הבריאות מעוגן בחוק ביטוח בריאות  ת"), זאת לצד שירותי בריאות פרטיים. כאמור, סל שיהבריאו

ידי ארבע קופות חולים: שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, לאומית  -ממלכתי. הסל מסופק על

וסף של  שירותי בריאות וקופת חולים מאוחדת. בנוסף לסל השירותים הבסיסי, הקופות מספקות רובד נ

ותי בריאות נוספים). בנוסף לכך ניתן לרכוש ביטוחי ביטוח, המכונה "ביטוח משלים" או שב"ן (שיר

  בריאות מסחריים מחברות ביטוח פרטיות. 

הממשלה עושה שימוש נרחב במנגנוני רגולציה על מנת לקדם נגישות לטיפול, לשפר את איכותו ולשמר  

חלה בצעדים משמעותיים להנגיש לציבור מידע הנוגע  יציבות כלכלית. בשנים האחרונות ישראל ה

שירותי בריאות, לביטוחי בריאות ולזכויות רפואיות למטופלים. שינוי בולט נוסף שיש לציינו הוא  ל

 bigהשימוש ההולך וגובר בשנים האחרונות במערכות מידע מתקדמות ובמסדי נתונים רחבי מימדים ('

dataערכת  עותיות שהונהגו במכן ניתן לסמן מספר רפורמות משמ ') בארגונים ובמוסדות רבים. כמו

הבריאות בשנים האחרונות, כגון הכללת טיפולי שיניים לילדים ולקשישים ושירותי בריאות הנפש בסל  

שירותי הבריאות של קופות החולים. מאידך, חל גידול עקבי בהוצאה הפרטית לבריאות, אשר מתקרבת  

ביטוחי  צאה הלאומית לבריאות, זאת לצד עלייה מתמדת בהיקפימההו 40%בשנים האחרונות לכדי 

  הבריאות הפרטיים.

קופת החולים שירותי בריאות כללית היא הגדולה בין ארבע הקופות, המבטחת למעלה ממחצית  

בתי חולים הפרוסים ברחבי הארץ.  14מרפאות. תחת אחריותה  1,400 -מתושבי ישראל, וברשותה כ

. קופה  מיליון מבוטחים  2.36  -וכוללת כ  יא השנייה בגודלה לפי מספר מבוטחיהמכבי שירותי בריאות ה

(בתי   חיצונייםזו מעניקה שירותי בריאות למבוטחיה בעיקר באמצעות קניית שירותים מספקי שירות 

חולים, רופאים עצמאיים, בתי מרקחת ועוד). ל"מכבי" רשת פרטית של מרכזים רפואיים, הנמצאת  

ולים ציבורי שנפתח  בית ח –"אסותא"), ביניהם בית החולים אסותא אשדוד בבעלותה המלאה (

  .2017בנובמבר 

 בכל מבוטחים ממיליון יותר  המשרתת, בישראל בגודלה השלישית הקופה היא  מאוחדת חולים קופת

, הארץ
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  730,000-כ המשרתת, ביותר הקטנה הקופה היא בריאות שירותי לאומית. מרפאות 300-מ למעלה ומפעילה

  הקטנות הקופות בשתי השירותים הספקת שיטת. ארצית בפריסה מרפאות 320 -כ ומפעילה, מבוטחים

 של ישירה והספקה הפעלה במקום בריאות שירותי קניית על התבססות –" מכבי"ב הנהוגה לזו דומה

  . שירותים

 קופות בין הילהקה רופאי בזמינות הבדלים קיימים, הבריאות שירותי של  הארצית הפריסה אף על כי יצוין

 מסוג רפואיים שירותים שבהם גיאוגרפיים אזורים יש כן כמו. בארץ שונים באזורים רפואיים מקצועות ובין

 הם   מונעת  ולרפואה  בריאות  לקידום  רבה  חשיבות  בעלי  בקהילה  נוספים  שירותים.  כלל  קיימים  אינם  מסוים

  . המרקחת ובתי דחופה רפואה יקדמו, השן בריאות, לתלמיד הבריאות  שירות, חלב טיפות  תחנות

), ממושכות  למחלות  חולים  בתי  ללא (  חולים  בתי  58  הכולל  אשפוז   מערך  בישראל  פועל,  הקהילה  רפואת  לצד

 בבעלות הם חולים בתי 19. לשיקום חולים בתי ושני הנפש לבריאות 12, כללי לאשפוז  חולים בתי 44 בהם

 בעיקר( חולים קופות בבעלות 12, עמותות או אחרת ציבורית בבעלות 10, פרטית בבעלות 11, הממשלה

 המדינה אוכלוסיית של לגודלה ביחס האשפוז מיטות שיעור .המיסיון בבעלות 6 -ו) כללית בריאות שירותי

  .והשיקומי הגריאטרי, הפסיכיאטרי, הכללי האשפוז  לרבות, האשפוז  מגזרי בכל עקבית בירידה נמצא

. השלישי  המגזר  כארגוני  הפועלים  נוספים  בריאות  ארגוני  קיימים  וליםחה  ולקופות  הרפואיים  למרכזים  נוסף

 חברה  ארגוני,  ציבוריים  ארגונים,  עמותות,  רים"מלכ  וכוללים  רווח  כוונות  ללא  פועלים  השלישי  המגזר  ארגוני

 שירותי  וכוללים  ורחבים  מגוונים   בישראל  השלישי  המגזר  ידי  על  המסופקים  הבריאות  שירותי.  ועוד  וקהילה

 בנפגעי טיפולים, אזוריות חילוץ יחידות, ראשונה עזרה, הוספיס שירותי כלליות במרפאות טיפולים, אשפוז 

 במגזר בריאות ארגוני על נוסף. ועוד רפואיים-פרה שירותים משלימה רפואה שירותי, שיניים טיפולי, נפש

, מניעה כגון בתחומים םעליהפו בריאות תומכי ארגונים גם יש, ישירים בריאות שירותי המספקים השלישי

 על הניתנים הבריאות לשירותי דוגמאות. ועוד רפואי ציוד והספקת השאלה, לציבור מידע, לבריאות חינוך

  .מציון ועזר שרה יד, בסרטן למלחמה האגודה, אדום דוד מגן הן השלישי המגזר ידי
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 התפתחות היסטורית של מערכת הבריאות בישראל .2.2

    1הקמת המדינה אות בארץ ישראל עד להתפתחות שירותי הברי . 2.2.1

), עיקר הפיתוח של  1917עד לכיבוש ארץ ישראל (א"י) על ידי בריטניה מידי האימפריה העותומאנית (

דתית. בתוך כך, מדינות  -שירותי הבריאות נעשה בידי מוסדות צדקה ודת כחלק מפעילות קהילתית

ע פוליטית לטיפול בחולים כחלק מניסיון להשפי אירופיות שונות וארגוני בריאות נוצריים הקימו מוסדות

בעיקר בירושלים,    -הצרפתי, הגרמני, האיטלקי והסקוטי    -בארץ. כך הוקמו המיסיון האנגלי ובתי החולים  

  אך גם ביפו, בחיפה, בנצרת, בצפת ובטבריה. 

לק מסיוע על ידי משפחת רוטשילד בירושלים, כח  1854בית החולים היהודי הראשון בא"י הוקם בשנת  

יהודי. "בית רוטשילד" אמנם היה נקודת מפנה משמעותית בקידום  כלכלי של המשפחה ליישוב ה

הרפואה, אך ההתקדמות המשמעותית החלה עם ראשית המנדט הבריטי. טרם המנדט הבריטי, הוקמו 

לם  מרכזים רפואיים אחדים בירושלים, ביפו, בטבריה ובצפת, אך הם נסגרו ברובם במהלך מלחמת העו

  הדסה.   -פדרציה הציונית באמריקההראשונה ונפתחו בסיומה, בסיוע ה

) הביא להתפתחות של שירותי רפואה במושבות החקלאיות בסיוע 1882-1904גל העלייה הראשונה (

של הברון רוטשילד. השירותים ניתנו לתושבי המושבות בלבד, מה שעורר את מורת רוחם של תושבי  

), הייתה הסיבה 1914  -1904ה (מורה לקראת תחילתה של העלייה השנייהיישוב היהודי. האפליה הח

  העיקרית לכך שהוקמו שירותי עזרה רפואית לפועלי העלייה השנייה במסגרת קופת החולים הכללית.  

רופאים בלבד. הקשיים    32אלף איש, ובהם    50  -בתחילת המאה העשרים מנה היישוב היהודי בארץ כ

ולייצר קהילייה של רופאים עבריים  ם שנים והצורך לקדם את מדע הרפואה  בקידום הרפואה בארץ באות

התארגנו   1913המדברים עברית, הוביל להקמת האגודה: "מדיצינית עברית ליפו ומחוז יפו". בשנת 

הרופאים היהודים של ירושלים במסגרת 'אגודת הרופאים דוברי העברית' ויחד עם אגודות דומות  

'הסתדרות הרופאים  - וד אחד ר מלחמת העולם הראשונה התמזגו לאיגביישובים נוספים, ולאח

העברית'. איגוד זה שינה את שמו לאחר קום המדינה להר"י (הסתדרות הרופאים בישראל). לצד הגנה  

מקצועית לחבריו, הארגון ראה עצמו כמשפיע על איכות שירותי הרפואה ביישוב היהודי. בשנותיו  

תנאי התעסוקה של הרופאים   ם מחקר מדעי, יחד עם הרצון לקדם את הראשונות עסק הארגון בקידו

  ולקדם את הרעיון הציוני בדגש על עשייה מדעית בשפה העברית.

 
  . 31-28]), 2005[ 2010מ. שני, מערכת הבריאות בישראל (תל אביב: עם עובד, -ג. בן נון, י. ברלוביץ ו 1
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התדרדרות מצבם הרפואי של אנשי היישוב במהלך מלחמת העולם הראשונה הובילה ליוזמה של  

זו, משלחת של אנשי   הפדרציה הציונית באמריקה לחיזוק תשתיות הרפואה ביישוב. כחלק ממגמה

. אחת מהקבוצות במשלחת הייתה קבוצה 1918פואה הגיעה לא"י בסוף שנת מקצוע מתחום הר

בהנהגתה של הנרייטה סולד, אשר לימים שם קבוצתה שונה ל'הסתדרות מדיצינית הדסה'. מטרת  

גם   הקבוצה הייתה לסייע ברפואה מונעת לילדים ובהדברת מחלות זיהומיות, ובשלב מאוחר יותר 

  בהפעלת בתי חולים.  

העבירה משפחת רוטשילד לרשות 'הדסה' את בתי החולים בבעלותה בירושלים ובמרוצת    1918בשנת  

השנים הקימה הקבוצה בתי חולים ביפו, בתל אביב, בצפת, בטבריה ולבסוף גם בחיפה. בשנים הללו  

לפתח את התשתית הבסיסית הייתה הדסה לגורם הרפואי הדומיננטי ביותר בא"י. מטרת הארגון הייתה  

ם ולאחר מכן להעביר את האחריות לידי היישוב היהודי המקומי. העברת האחריות נעשתה  של השירותי

ומלחמת   1936-39בהדרגה, והדסה הפחיתה את השתתפותה בתחזוקה משנה לשנה. מאורעות 

מדינה נמשכה  העולם השנייה עיכבו את המשך העברתם של שירותי בריאות נוספים, אך עם הקמת ה

  המגמה. 

האדירה של 'הדסה' בעיצוב דמותם של שירותי הבריאות, אירועים נוספים השפיעו  בנוסף לתרומתה

על שירותי הבריאות ביישוב: העלייה הניכרת באיכות החיים ביישוב תרמה להתפתחותם של הסדרי  

הגעה של עולים רבים   ביטוח חדשים, נוסף על אלו שהתקיימו על ידי קופת חולים כללית. לצד זאת, 

הגדילה את מספר הרופאים, מה שתרם לחיזוק אופיו של ארגון הרופאים כארגון  ממרכז אירופה 

  עובדים.  

התארגנה קבוצה של רופאים מקצועיים מגרמניה, ובשיתוף פעולה עם ותיקי   30-לקראת אמצע שנות ה

יכות רפואית אשר עלתה על רמתם  הרופאים בארץ הקימו את בית החולים 'אסותא', אשר בזמנו הפגין א

תי חולים אחרים בארץ. גולת הכותרת בהתפתחות בתי החולים באותה התקופה הייתה הקמת של ב

והיה המרכז  1939בית החולים האוניברסיטאי 'הדסה' בהר הצופים. בית חולים 'הדסה' נחנך בשנת 

כללית פיתחה רשת של  הרפואי והמחקרי הראשון במעלה בארץ ישראל. במקביל קופת החולים ה

ת שסיפקו שירותי בריאות בסיסיים באמצעות רופאים שכירים. ניתן לומר  מרפאות קהילתיו

  . 1930שהפרקטיקה של רופאים פרטיים החלה לאחר עליית הרופאים המקצועיים  מגרמניה בשנת  

דט, זאת  מחלקת הבריאות המנדטורית תרמה באופן מועט יחסית לעיצוב שירותי הבריאות בשנות המנ

פואיות דחופות כגון טיפול במחלות זיהומיות שונות. עם התרחבות  משום שעסקה בעיקר בבעיות ר

התשתיות הרפואיות ליישוב היהודי, החלה מחלקת הבריאות המנדטורית בפיתוח שירותי בריאות  

הפעילה מחלקת הבריאות המנדטורית אחד עשר בתי חולים   1922לתושבים הערבים. בשנת 

ה תחנות להספקת שירותים רפואיים לחולים במחלות  ם של המנדט הבריטי, וכן עמדו לרשותממשלתיי

מדבקות. במקביל למחלקת הבריאות המנדטורית הקים הוועד הלאומי היהודי בארץ מחלקת בריאות  
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משלו, כחלק מהיערכות היישוב להקמת מוסדות המדינה שבדרך. המחלקה עסקה בתיאום פעולות של  

  עם מחלקת הבריאות של הממשלה הבריטית.  השונים שפעלו ביישוב, וכן בתיאום  גופי הבריאות

  

  2הקמתן של קופות החולים בארץ ישראל . 2.2.2

  קופת החולים הכללית 

, הניח ברל כצנלסון  1911במהלך הוועידה השנייה של הסתדרות הפועלים החקלאים ביהודה בדצמבר  

רתה הייתה להבטיח שירותים רפואיים לפועלי  את היסוד להקמתה של 'קופת החולים הכללית', אשר מט

חברים), התפלגה הקופה לשני זרמים  150העלייה השנייה. למרות מספר החברים המצומצם בה (

, עם קום  1920אחדות העבודה והפועל הצעיר. בדצמבר  -יטיים מפלגתיים שהיו קיימים אז פול

קופת החולים הכללית של   -לים אחת הסתדרות העובדים הכללית, אוחדו כל קופות החולים לקופת חו

  העובדים העברים בא"י, ובכך נהפכה לגורם המרכזי במתן שירותי בריאות ליישוב היהודי בארץ.  

קיבלו חברי קופת החולים הכללית את מירב שירותי האשפוז בבתי החולים ב'הדסה'.  1929עד שנת 

עפולה ובילינסון בשרון ועוד נוספים.  בהמשך הוקמו בתי חולים נוספים בבעלות הקופה: בית חולים ב

  פתיחתם של בתי החולים בבעלות הקופה הביאה לצמצום תלותם בבתי חולים חיצוניים.  

הוחלט לאחד את גביית מסי החבר בהסתדרות הכללית   1937רות בקופה, בשנת בהיבט מיסי החב

ם חלה חובה על חברי  עם מסי החבר בקופת החולים. המס המאוחד נקרא 'המס האחיד'. בתקופה זו ג

ההסתדרות להיות חברים בקופת החולים, ולא ניתן היה להיות חברים בקופת החולים ללא חברות  

כאשר נכנס לתוקפו חוק ביטוח  1995החברות נמשכה עד לחודש ינואר בהסתדרות. תלות זו בין 

שלא ניתן היה  . מנגנון הגביה של כספי המס האחיד יצר בלבול, כך 1994-בריאות ממלכתי, התשנ"ד 

להבחין בין המיסים שיועדו לפעילות ההסתדרות לבין המסים שיועדו לקופת החולים. זאת אחת הסיבות 

  ת של קופת החולים הכללית לאורך השנים.  שהובילה למצוקה הכלכלי

קופת החולים הכללית ראתה את ייעודה העיקרי בהבטחת בריאותו של העובד, אך השתייכותה לזרם  

רכזי של היישוב באותה התקופה הובילו אותה לאמץ יעדים לאומיים של עלייה והתיישבות.  הפוליטי המ

  לאחר הקמת המדינה.   הזאת המשיכה לאפיין את הקופה גםהזהות הפוליטית 

  קופת חולים עממית 

 
  .  37-32שם,  2
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והזהות המוחלטת בין המפלגה לוועד הפועל   1930הקמת מפלגת פועלי ארץ ישראל (מפא"י) בשנת 

הכללית, הרתיעה רבים מלהצטרף לקופת החולים הכללית. הללו חיפשו מסגרת  של ההסתדרות 

רפואי ללא הזדהות עם מפלגה פוליטית. על רקע זה נוסדה חלופית שתאפשר להם לקבל ביטוח 

  קופת חולים עממית, בשיתוף התאחדות האיכרים ובתמיכת ארגון 'הדסה'.   1931במושבות בשנת 

היא התאחדה   1974בארץ, ובשנת חולים 'עממית' השנייה בגודלה הייתה קופת  40 -במהלך שנות ה

  עם קופת החולים המרכזית (ר' בהמשך). הקופה החדשה נקראת 'קופת חולים מאוחדת'.  

  קופת חולים לאומית 

הובילו להקמתה של קופת החולים לעובדים לאומיים ('לאומית'), כאשר המאחד ביניהם  מספר גורמים 

י בין מפלגות הפועלים לבין המפלגה הרוויזיוניסטית. הזיהוי של קופת החולים  הוא המאבק האידיאולוג

  ם הקשה על הרוויזיוניסטים להיות חברים בקופה זו. הכללית עם הסתדרות העובדי

וקמה 'קופת חולים לעובדים לאומיים' שהייתה תחת הסתדרות העובדים ה 1933על כן, בשנת 

  20פתוחה לכל יהודי, אך התנאי היה שהכנסותיו לא יעלו על הלאומיים. קופת חולים לאומית הייתה 

ונית חששה מהתפשטות הביטוח הרפואי ומפגיעה לא"י לחודש. הסיבה לכך הייתה שההסתדרות הצי

  ים בעבודתם הפרטית.  בהכנסתם של הרופאים העצמאי

תדרות  כמו בקופת חולים כללית, גם בקופת חולים לאומית הותנתה החברות בחובת החברות בהס

  העובדים הלאומית. התניה זו מנעה משכבות רבות באוכלוסייה להצטרף אליה.  

  קופת חולים של הציונים הכלליים

צטרפות של החברים, וכרכה שינתה קופת החולים של ההסתדרות הכללית את נהלי הה 1937בשנת 

ם הכלליים' לא  את ההצטרפות לקופה בחברות בהסתדרות הכללית. חברי ארגון 'העובדים של הציוני

חית ראו את עצמם שייכים להסתדרות העובדים הכללית מסיבות אידיאולוגיות, וחיפשו מסגרת ביטו

  אחרת. לכן, הוקמה באותה שנה קופת החולים של הציונים הכלליים.  

השינויים במפה הפוליטית של המפלגות בישראל וביטול מפלגת הציונים הכלליים, שינתה הקופה  עם

התאחדו קופת החולים העממית והמרכזית ונקראו   1974פת החולים המרכזית'. בשנת את שמה ל'קו

  'קופת חולים מאוחדת'.  

  קופת החולים 'מכבי', 'אוצר הרופאים' ו'שילוח' 
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- דו ביוזמת ארגוני הרופאים כמה קופות חולים שלא נשאו אופי אידיאולוגיבתחילת שנות הארבעים נוס

לה החל בקרב העולים מגרמניה, שכללו מספר רב יחסית של רופאים,  פוליטי. היוזמות להקמת קופות א

  שהתקשו למצוא עבודה במקצועם.  

הספורט  את 'קופת חולים מכבי' על שם הסתדרות 1941על רקע זה ייסדה קבוצת רופאים בשנת 

'מכבי'. רוב החברים שהצטרפו לקופה עם ייסודה, לא נמנו עם חברי ההסתדרות, אך בהמשך הצטרפו  

ם חברי הסתדרות רבים, אם לטובת ביטוח נוסף, או משום שעזבו את ההסתדרות. כמו כן, מרבית  ג

עלייה ו בקופה באו ממרכז אירופה, והיו דוברי גרמנית, דבר שמשך חלק ניכר מ'ההרופאים שעבד

  החדשה' באותם ימים.  

עסקה בעיקר בביטוח ייחודה של קופת חולים מכבי היה בכך שהייתה קופה ללא זיהוי מפלגתי, וכן ש

ם הכללית). כמו כן, בקופת חולים מכבי בריאות ולא בהספקת שירותי בריאות (שלא כמו קופת החולי

מרפאות הפרטיות שלהם. ציבור  ניתנו שירותים רפואיים באמצעות רופאים עצמאיים, אשר פעלו ב

ד של קופה עירונית,  המבוטחים בקופה הורכב כמעט כולו מעולי מרכז אירופה, וזו יצרה לעצמה מעמ

  המשרתת את בני המעמד הבינוני ובעלי המקצועות החופשיים. 

הוקמה על ידי סניף תל אביב של ההסתדרות הרפואית בארץ ישראל קופת חולים שנקראת    1942בשנת  

צר הרופאים', במטרה ליצור תחרות חופשית בין רופאים וליצור בסיס תעסוקה לרופאים מובטלים. 'או

  ה בשליטה מוחלטת של ההסתדרות הרפואית.  הקופה היית

הוקמה בחיפה קופת חולים 'שילוח', כאשר רוב החברים של שתי הקופות היו מרוכזים  1950בשנת 

ו שתי הקופות בלחץ משרד הבריאות לקופת החולים  התאחד  60-בתל אביב ובחיפה. בתחילת שנות ה

  התמזגה הקופה עם קופת חולים מכבי.  1975'אסף' ובשנת 

על אף ריבוי קופות החולים שאפיין את שירותי הבריאות כבר בימים הראשונים של היישוב היהודי 

ית, פקידי  בישראל, לקופת החולים של ההסתדרות הכללית היה המשקל הרב ביותר מכמה סיבות: ראש

טרף  הסוכנות היהודית שטיפלו בעולים החדשים היו ברובם חברי הסתדרות, כך שעולים רבים כוונו להצ

לקופה זו. שנית, הקופה הסדירה שירות חינם לכל עולה בשלושת החודשים הראשונים של שהותו 

  רון שלא אומץ על ידי כל קופות החולים בישראל.  בארץ. עיק

נה פעלו בארץ שבע קופות חולים: קופת החולים הכללית, קופת חולים  לסיכום, ערב הקמת המדי

קופת חולים של הציונים הכלליים קופת חולים עממית ושתי קופות  לעובדים לאומיים, קופת חולים מכבי,  

ילוח'. על אף הריבוי היחסי בקופות החולים בעת הקמת  'אוצר הרופאים' ו'ש -של אגודת הרופאים 

כמחצית מהאוכלוסייה הייתה מבוטחת בביטוח בריאות, כאשר לקופת החולים  ) רק 1948המדינה (

  ם. הכללית היה רוב מוחלט בין החברי
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  3התפתחות שירותי הבריאות לאחר הקמת המדינה  . 2.2.3

עם סיום המנדט הבריטי והקמת המדינה הוקם משרד הבריאות, אשר החליף את המחלקה המנדטורית  

לבריאות. הקמת משרד הבריאות הוא למעשה השלב הרביעי בהתפתחות שירותי הבריאות בישראל  

 -קופת החולים הכללית, התקופה השלישית -תקופת הדסה, התקופה השנייה - (התקופה הראשונה

  עליית הרופאים מגרמניה).   -שנות השלושים

כמענה לצרכי הבריאות של העולים החדשים הקים משרד הבריאות מחלקה עצמאית לשירות לעולה,  

וזו החליפה את השירות לעולה שניתן עד אז על ידי 'הדסה'. אולם, ההתגברות בקצב גלי העלייה ודפוסי 

יאו לכך שגם קופת החולים הכללית  הקשים של העולים החדשים דרשו מענה רפואי נוסף, והב  התחלואה

הצטרפה למתן שירותים לעולים. באופן הזה הפכה הקופה לגורם הדומיננטי בהספקת שירותי בריאות  

  לעולים החדשים, ונהייתה לארגון הרפואי הגדול ביותר בישראל.  

נה  ריאות, שהפעיל כמעשונות של המדינה הייתה ששירותי הבמדיניות משרד הבריאות בשנותיה הרא 

מיידי לצרכי השעה, עתידים לעבור לידי הרשויות המקומיות. אולם הרשויות המקומיות באותה התקופה 

היו בלתי מבוססות וללא ידע או מנגנון שיש בו כדי להפעיל את שירותי הבריאות. עם השנים נעלמה  

שירותים    יאות לרשויות המקומיות והתפתחה מגמה הפוכה של העברתהכוונה להעביר את שירותי הבר

מהרשויות המקומיות לשלטון המרכזי. בכך נהיה משרד הבריאות לגורם מרכזי במערך הספקת שירותי  

  הבריאות במדינה, נוסף על תפקידו כמיניסטריון, כפל תפקידים המלווה את המערכת עד היום.  

מיות, וסדותיה לרשויות המקוה בהספקת שירותיה והעבירה את מ'הדסה' הלכה וצמצמה את מעורבות

תוך התמקדות בלעדית בבית החולים בירושלים ובהקמת בית הספר לרפואה בירושלים ובפיתוחו. 

במקביל לצמצום מעורבותה של 'הדסה', התקיימה תחרות בין משרד הבריאות לקופת החולים של  

שפוז. באותה העת הייתה עדיפות לקופת החולים בגיוס ההסתדרות על ההספקה של שירותי בריאות וא

קציבים לבנייה, אשר אפשרה לה לבצע שיפוצים, אשר תקציב המדינה לא היה יכול לממן. כך נוצר  ת

פער איכותי בין מוסדות האשפוז הממשלתיים לבין אלה של קופת החולים הכללית. זהו פער שצומצם  

ות התרכזו בהקמת מרפאות  חדשות ובפיתוח שירותים  במהלך שנות השבעים. קופות החולים האחר

  לתיים, ולא השתלבו במערך הספקת שירותי האשפוז. קהי

תנופת הפיתוח המשיכה גם לאחר הקמת המדינה. חל צורך דחוף בהגדלת תשתיות המערכת בעקבות  

צמם בדפוסי גלי העלייה הגדולים אשר הכפילו את אוכלוסיית המדינה בתוך שנים מעטות, והתאפיינו בע

 
  .  40-38שם,  3
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משרד הבריאות לקופת חולים כללית בנושא מיטות   תחלואה קשים. על רקע זה נסבה מחלוקת בין

את מספר המיטות  אשפוז בבתי חולים. הנהלת קופת חולים, בראשות משה סורוקה, שאפה להרחיב 

ש  שיבא, חיפ ד"ר חיים  ל "מנכ בבתי חולים חדשים וברמה גבוהה, בעוד שמשרד הבריאות, בראשות

בית החולים רמב"ם והפעילו מחדש, וכן התאים    לות ומהירות להוספת מיטות. המשרד צייד אתדרכים זו

לצרכים החדשים את בית החולים הממשלתי ביפו. בתי החולים הצבאיים הבריטיים לשעבר, "תל  

לו  ידי חיל הרפואה, עברו לבעלותו ולתפעו-על 1953"אסף הרופא", אשר הופעלו עד לשנת -השומר" ו

חולים נוספים בטבריה, בנהריה ובחדרה. בכך    של משרד הבריאות. נוסף לכך החלו לפעול שלושה בתי

נקבעה במידה רבה פריסת בתי החולים הממשלתיים עד היום, ומשרד הבריאות היה לספק הגדול  

ביותר במדינה של שירותי אשפוז כללי. קופת החולים הכללית המשיכה גם היא בפיתוח מערכת  

בבאר שבע.  סורוקה את בית החולים וז שבבעלותה והקימה את בית החולים "קפלן" ברחובות והאשפ

חולי ריאות לבית  בכפר סבא שטיפל בבשלב מאוחר יותר הפכה קופת החולים את בית החולים "מאיר"  

חולים כללי. פעולותיהם של משרד הבריאות ושל קופת חולים כללית הביאו להגדלת מספר המיטות 

ספר מיטות האשפוז הכללי גדל  . מ1951בשנת  5,000 -לכ 1949בשנת  500 - ת בישראל מכהכלליו

, רובן בבעלות ממשלתית או של קופת חולים כללית,  1970בשנת  24,000 - עם השנים ועמד על כ

  כאשר גם המגזר הפרטי היווה מרכיב משמעותי במערכת האשפוז (כרבע מהמיטות). 

. אשפוז ביחס לאוכלוסייהל ירידה מתמשכת במספר מיטות המסוף שנות השבעים החלה מגמה ש

מספרן המוחלט של מיטות האשפוז עלה בקצב איטי למדי בעוד אוכלוסיית המדינה גדלה והזדקנה עם  

  השנים עקב העלייה בתוחלת החיים וגלי עלייה נוספים.  

  

  19944הניסיונות לחקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי עד לשנת  . 2.2.4

ראשונה לחקיקת חוק ביטוח בריאות.  ם הכללית למנדט הבריטי הצעה  שה קופת החוליהגי  1930בשנת  

בהצעה היו כלולים: עקרונות של ביטוח חובה לכלל השכירים ומשפחותיהם ועידוד הצטרפות לעצמאיים,  

תשלום דמי ביטוח שיהווה כאחוז משכר המבוטחים, גביית דמי הביטוח שתבוצע על ידי כל קופת חולים  

שתפקח על ביצוע החוק. הצעתה של קופת   קביעת סל בריאות מוגדר והקמת רשות בריאות בנפרד,

אך כבר בהצעה זו ניתן לראות   .החולים נדחתה, והנושא לא עלה שוב על הפרק עד להקמת המדינה

  שנים מאוחר יותר.   65 -עקרונות יסוד המצויים בחוק בריאות ממלכתי אשר נחקק כ

ולוגיות, פוליטיות וכלכליות  ימו מחלוקות אידיאי נחיצותו של החוק, התקילמרות ההסכמה הכללית לגב

לגבי אופיו, אשר עיכבו את חקיקתו לאורך השנים. המחלוקת סביב החוק התמקדה בשתי גישות  

 
  . 211-201שם,  4
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מרכזיות: הראשונה, גישה שלפיה יופעל חוק ביטוח בריאות באמצעות קופת החולים בלבד. השנייה,  

וח בריאות ממלכתי על ידי  ל בסיס חלוקת הארץ לאזורי שירות והשמת ביטהגישה שבה החוק יופעל ע

  המדינה. 

הצעות חוק ביטוח בריאות ציבורי על ידי צדדים שונים של הקשת    15עד לתחילת שנות התשעים הוצעו  

הפוליטית, חלקן יזומות על ידי הממשלה וחלקו הצעות חוק פרטיות של חברי כנסת ממפלגות שונות.  

  מקצועיות רבות שהמליצו על חקיקת החוק.    עשייה הפרלמנטרית הוקמו במהלך השנים ועדות במקביל ל

הניסיונות לחקיקת חוק ביטוח בריאות נתקלו לאורך השנים בהתנגדותם של שני מוסדות מרכזיים: 

משרד האוצר וההסתדרות הכללית. משרד האוצר התנגד לחקיקת החוק מחשש שעיגון הזכאות 

המדינה במערכת הבריאות. לצד   בחקיקה עשוי להעלות את היקף השתתפות תקציבלשירותי בריאות 

זאת, ההסתדרות הכללית שללה כל הצעת חקיקה שכללה את הפרדת החברות בהסתדרות מהחברות 

בקופת החולים, וכל הצעה שביקשה להפריד את מנגנוני הגבייה המאוחדים של שני הארגונים. חשוב  

מהם הועברו  70%אשר ד ששולמו על ידי החברים בהסתדרות הכללית, להזכיר את כספי המס האחי

  לקופת החולים הכללית. הכסף שנותר שימש למימון פעולותיה השונות של ההסתדרות.  

במשך השנים היוותה ההסתדרות אחד ממוקדי הכוח המרכזיים בחברה ופוליטיקה הישראלית. אך עם  

ל  כספי העמוק של קופת חולים כללית ותמיכתם שהחלשות כוחה של ההסתדרות, יחד עם המשבר ה

שר האוצר ושר הבריאות בזמנו, העת הבשילה להביא את ניסיון חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי  

לידי ביצוע. יש  לציין כי גם את שיעור הצמיחה הגבוה של הכלכלה הישראלית בתחילת   1994בשנת 

  חלטות לאמץ שינויים חברתיים ובתוך כך לממששנות התשעים, אשר הקל על נכונותם של מקבלי הה

  את הרעיון של חקיקת חוק בריאות ממלכתי.

  

  1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד  . 2.2.5

, שהנהיג ביטוח בריאות  1994-נכנס לתוקפו חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד  1995בחודש ינואר  

והחוק קבע כי מס הבריאות נגזר מסך   חובה על כל תושב. על קופות החולים נאסר לדחות מבוטחים,

הכנסותיו של כל תושב בשיעור הקבוע בחוק. גם תושבים אשר אינם עובדים נדרשים לשלם מס בריאות,  

  5וזאת ברצפה מינימאלית המתעדכנת מעת לעת. 

העיקרון המנחה בכינון חוק בריאות ממלכתי הוא שהשירות הרפואי בישראל יינתן בהתאם להצדקה  

עוד הוגדר סל שירותים אחיד שעל קופות החולים  מנותק מיכולתו הכלכלית של המבוטח. רפואית, וב

 
  . 1994-ריאות ממלכתי, התשנ"דחוק ביטוח ב 5
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חובה לספק, כאשר הממשלה היא הגורם המפקח עליהן. בנוסף לביטוח החובה, ניתנה האפשרות  

שב"ן) שאינם כלולים בסל שירותי    - לקופות החולים  להציע ביטוח מרצון לקבלת שירותים נוספים (להלן  

מוסד לביטוח לאומי אפשרה תחרות הוגנת בין הקופות, הציבוריים. גביית מס הבריאות דרך ההבריאות  

בחירה חופשית של האזרח בקופת החולים המועדפת עליו, העמקת הגבייה והבטחת הכנסות קופות 

  החולים. יחד עם זאת, ניהול תקציב משרד הבריאות הופקד בידי משרד האוצר.

אומי. הקצאת מקורות המימון לביטוח להמוסד  - ורם אחיד וממלכתי גביית המס מבוצעת על ידי ג

מסך מקורות המימון), קרי לפי   88.5%הציבוריים לקופות החולים מבוססת על נוסחת קפיטציה (מהווה  

דמוגרפיים נוספים. היות וקיימת שונות  -מספר המבוטחים בכל קופה ועם שקלול הגיל ומשתנים סוציו

י משקלה של כל קבוצה בצריכת  צות גיל שונות, ההקצאה מתבצעת על פבצריכת השירותים בקבו

שירותי הבריאות הכלולים בסל. מעבר לכך, קיימות חמש מחלות קשות (אי ספיקת כליות סופניות,  

גושה, המופיליה, טלסמיה, תסמונת הכשל החיסוני) שבעבורן ההקצאה לקופות החולים ניתנת כתוספת  

  ים.  לפי המספר המדויק של החול

(ח) לחוק, קופות החולים רשאיות לגבות השתתפות עצמית מהמבוטחים  8בנוסף, בהתאם לסעיף 

החולים  -עבור חלק מהשירותים הכלולים בסל. משרד הבריאות מעדכן את התשלום המרבי שקופות

רשאיות לגבות עבור שירותי בריאות ותרופות אשר אושרו על ידי ועדת הכספים של כנסת ישראל.  

 moralפות העצמית המקורית הייתה מניעת שימוש יתר בשירותים (כשל שוק המכונה  ההשתתמטרת  

hazard  אך בהמשך הפכה השיטה להשגת כספים מהמבוטחים. ההשתתפות העצמית על חלק ,(

מהשירותים מהווה נטל כבד על ציבור המטופלים, פוגעת בשוויוניות, ומרחיבה את הפערים הכלכליים 

  6באוכלוסייה.

  

 1940בריאות העם, ת ודפק . 2.2.6

בימי המנדט בריטי על מנת להסדיר סוגיות שונות של בריאות    1940פקודת בריאות העם נחקקה בשנת  

הציבור בארץ ישראל. אחת הפעולות הראשונות של משרד הבריאות לאחר הקמת המדינה הייתה 

הפוטנציאל  לות . הפקודה פירטה את המחלות בע1949עדכון פקודת בריאות העם המנדטורית בשנת 

גם כיום, חלק   7האפידמי, שעליהן יש לדווח למשרד הבריאות, בהן דבר, גרענת, טיפוס, מלריה ועוד. 

נרחב מהפקודה עוסק במחלות מדבקות, ובין היתר מסמיך את שר הבריאות לשנות את הרכב רשימת  

  8המחלות המדבקות בפקודה.

 
 .  2013מכון גרטנר, הערכת טכנולוגיות רפואיות, המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות  6
) (הוצאת 1960-1948מ. שני, להיות עם בריא בארצנו: בריאות הציבור בעלייה הגדולה (-ליס, ש. שורץ ו-ש. סטולר7

 בנגב, תשע"ו).הספרים של אוניברסיטת בן גוריון 
 . 1940העם, פקודת בריאות 8
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ת בריאות העם. במהלך השנים השתמשו  נו הפקודה מסמיכה את שר הבריאות להתקין מכוחה את תק

שרי הבריאות בסמכות האמורה פעמים רבות, כך שכיום קיימות עשרות תקנות בריאות העם, אשר כל  

הותקנו תקנות בריאות העם (רישום מרפאות)    1987אחת מהן עוסקת בתחום שונה. כך למשל, בשנת  

הטיפול הרפואי המוענק למטופלים.  ת  המסדירות את פעילות הרפואה הפרטית במטרה לשמור על איכו 

יתר על כן, התקנות קובעות רשימה של פעולות רפואיות האסורות בביצוע במרפאות פרטיות, אלא רק  

בבתי חולים (כגון: הרדמות כלליות), זאת על מנת להקטין את האפשרות שייגרם נזק במהלך אותו  

ריאות העם (הפריה חוץ גופית), לאור  ב  טיפול. זאת ועוד, באותה שנה התקין המחוקק גם את תקנות

  9ההתקדמות המדעית והטכנולוגית בתחום. 

עוד עוסקת הפקודה במגוון רחב של נושאים בתוך מערכת הבריאות ומחוצה לה, מרישוי, הקמה 

והרחבה של בתי חולים, פתיחתם או סגירתם של יחידות רפואיות וחדרי ניתוח והוספת מיטות אשפוז 

ות על לידות ופטירות, סידורי קבורה, האיכות התברואתית של המים, מחלות  עועד סניטציה, הוד

  10מדבקות ועוד.

  

 סיכום  . 2.2.7

עד לתקופת המנדט הבריטי פעלו בארץ בעיקר ארגונים מקומיים והתנדבותיים, אשר פעלו כמעט ללא  

תכנון ותיאום מרכזי.  בתקופת המנדט החלה להתפתח  תשתית של שירותי בריאות קהילתיים 

ישפוזיים, אשר הלכה והתרחבה עם הגידול באוכלוסייה. מערך השירותים שנבנה היווה בסיס חשוב וא

  11לתקופה שלאחר קום המדינה. 

התפתחויות שחלו במערכת הבריאות משנות העשרים של המאה הקודמת עיצבו במידה רבה את  

יאות ממלכתי,  רבאופייה ואת דרכי ארגונה של מערכת הבריאות בישראל עד לחקיקת חוק ביטוח 

  , ובמידה מסוימת עד ימים אלה. אלו הם אפיוניה הכלליים של מערכת הבריאות: 1994-התשנ"ד

   .מערכת בריאות פלורליסטית, אשר פועלים בה מוסדות וארגוני בריאות רבים 

  בתחילת דרכה הושתתה המערכת על מודל המתבסס על קופות חולים, ובהמשך אימצה

 ושל כלכלת שוק מאידך. טה מרכזית מחד מסוימים של שלי מאפיינים 

 
9LawTip –  ,2011באפריל  29מערכת האתר. תקנות בריאות העם .https://www.lawtip.co.il   :24[תאריך כניסה 

  ].2019בספטמבר 
  . 1940פקודת בריאות העם,  10
  .41בן נון, מערכת הבריאות בישראל,  11
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 פוליטי של ארגוני  -מתן טיפול נגיש יחסית בקהילה, אף במקומות מרוחקים. גוון אידאולוגי

 בריאות, שמשפיע במידה מסוימת על מאפייני מערכת הבריאות גם כיום

  פעילות כספית גירעונית כדרך קבע 

   יאליים  קידיו המיניסטרהבריאות לצד תפשירותי בריאות הניתנים על ידי משרד 

   שירותי בריאות הניתנים על ידי קופות החולים לצד תפקידן כגורם מבטח  

בתחילת שנות התשעים בשלו התנאים הפוליטיים, הכלכליים והמקצועיים לחקיקת חוק ביטוח בריאות  

כושר פוליטית,  ממלכתי שעליו מושתתת מערכת הבריאות בישראל. החקיקה התאפשרה בעת שעת 

יד פוליטית בין הסתדרות העובדים הכללית לקופת חולים כללית, זאת נוסף  ר לנוכח הצורך להפרבעיק

  להבשלת התנאים בתחומי הכלכלה ומדיניות הבריאות. 

   



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  46|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 

 גורמים המשפיעים על קביעת מדיניות מערכת הבריאות .2.3

הם גופים תחום הבריאות, ביניבמדינת ישראל ישנם מספר גורמים המשפיעים על קביעת המדיניות ב

מבטחים וספקי בריאות, ארגוני עובדים, מוסדות בינלאומיים ועוד. בנוסף לכך מושפע  ממשלתיים,

תהליך קביעת המדיניות מגורמים חיצוניים היוצרים את התנאים בהם פועלת מערכת הבריאות, כגון  

  לחץ ציבורי, התפרצות מגפות וכיו"ב.

  : שחקנים עיקריים . 2.3.1

הממשלה. בתוך המנגנון הממשלתי ניתן  יעת המדיניות היא  הגורם המאשר את קבהממשלה:   .1

 : רכזית המשפיעים על מערכת הבריאותלהצביע על מספר גופים בעלי חשיבות מ

ישראל  בהוא הזרוע הממשלתית האחראית לגיבוש מדיניות הבריאות  משרד הבריאות .2

רישוי, חקיקה,   וליישומה. תפקידיו המיניסטריאליים של משרד הבריאות כוללים פיקוח ובקרה,

ירום ומדיניות  קביעת סטנדרטים, מחקר, הכשרה ותכנון כוח אדם, התארגנות לשעת ח 

וסק גם באספקת חלק מהשירותים ובמימונם,  השקעות. בנוסף לתפקידו כמיניסטריון, המשרד ע

זאת על אף שחוק ביטוח בריאות ממלכתי תחם את האחריות בין משרד הבריאות כגורם מממן 

לקופות החולים כמי שאחראיות לאספקת השירותים. משמעויותיו של כפל תפקידים וכרגולטור  

  זה יידונו בהמשך.  

, בעיקר דרך  משרד האוצרמדיניות הוא גורם ממשלתי נוסף המשפיע בעוצמתו על קביעת ה  .3

תפקידו הדומיננטי בגיבוש תקציב המדינה ובאמצעות השימוש התדיר ב"חוק ההסדרים". כך 

יבים של המשרד חולש על סעיפי התקציב למשרדי הממשלה, ביניהם משרד  למשל, אגף התקצ

ה שכר  רד מעורב עמוקות בקביעת גובהבריאות. במקביל, אגף השכר והסכמי עבודה במש

  מרכיב ההוצאה העיקרי במערכת הבריאות.    –עובדי הציבור 

): מבקר  1949, לפי חוק יסוד (משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבורגורם נוסף הוא  .4

. המבקר עורך ביקורת חיצונית על מגוון פעולותיהם של משרדי הממשלה, השלטון המדינה

רים), כדי להבטיח שפעולותיהם נעשות בהתאם  המקומי וגופים ציבוריים שונים (הגופים המבוק

לחוק, למינהל התקין ולטוהר המידות ועל פי עקרונות של יעילות וחיסכון. מבקר המדינה 

עמיים בשנה את דוח מבקר המדינה וכחלק מתהליך הביקורת בוחן גם את משרד  מפרסם פ

דיניות הבריאות  וי מהבריאות. דוח מבקר המדינה משפיע במידה מסוימת על קביעת או שינ

  בישראל.  
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שירותי בריאות מסופקים על ידי קופות חולים, בתי החולים וספקים מבטחים וספקי בריאות:  .5

יאות מנחה את קופות החולים ואת בתי החולים באמצעות חוזרים  נוספים. אמנם משרד הבר

שטח  את מדיניות הבריאות, אך פעמים רבות עובדות שנקבעו בונהלים המשנים או מדגישים 

  על ידי הקופות ובתי החולים, הן שיצרו את מדיניות הבריאות בפועל. 

י לתושבי המדינה  בישראל פועלות ארבע קופות חולים המספקות ביטוח בריאות אוניברסל

בתי חולים מגוונים מבחינת שיוכם הארגוני    בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. בנוסף פועלים

  ילותם (כללי, פסיכיאטרי ועוד), כפי שיפורט בהמשך.(ממשלתי, פרטי וכדומה) ותחום פע

ר"י),  גורם נוסף הוא ארגוני עובדים, ובמיוחד ההסתדרות הרפואית בישראל (הארגוני עובדים:   .6

י עבודה ושכר מול הממשלה ארגוני האחיות, הרוקחים ועוד. יש להם חשיבות רבה בקביעת תנא

צומים. בנוסף לכך, להר"י, למשל, יש תפקידים  והמעסיקים. בידיהם אמצעי לחץ כגון שביתות ועי

ממלכתיים: המועצה המדעית של הר"י אחראית על פי חוק על הכשרת רופאים, לרבות איכות 

ת. הר"י מוציאה ניירות עמדה והנחיות קליניות, מייעצת למשרד בתהליך פרסום  ההתמחו

ובעיקר בנוגע לפריסת ות, חוזרים ונהלים, משתתפת בדיונים הנוגעים לתכנון מערכת הבריא

  כוח אדם רפואי ותשתיות.  

גורם עולמי המשפיע על קביעת מדיניות הבריאות בישראל הוא ארגון מוסדות בינלאומיים:  .7

). מדינת ישראל חברה בארגון, ולכן WHO - World Health Organizationיאות העולמי (הבר

המלצותיו של ארגון הבריאות העולמי חלות גם עליה. גורם בינלאומי נוסף המשפיע על קביעת  

. בין היתר מפרסם הארגון 2010, אליו הצטרפה ישראל בשנת OECDהמדיניות הוא ארגון 

של מדדי בריאות   מערכות בריאות, המלצות מדיניות, ועורך השוואותסקירות בינלאומיות של 

מגוונים בין המדינות החברות. לפרסומיו ערך מחקרי רב והם מגיעים אל שולחנם של מקבלי 

 ההחלטות בתחום.   

  

  גורמים חיצוניים  . 2.3.2

  .  ישנם מספר גורמים חיצוניים המשפיעים על שינוי או על קביעת מדיניות חדשה במשרד הבריאות

ובפרט על משרד הבריאות. לחץ ציבורי מצד כלי   גורם חשוב הוא לחץ ציבורי המופעל על הממשלה

התקשורת או ארגונים חוץ ממשלתיים, עשוי לגרום לעתים לשינוי או לקביעת מדיניות חדשה. ארגונים  

כקבוצות  חברתיים כגון רופאים לזכויות אדם, עמותות חולים וארגוני זכויות אזרח, למשל, מתפקדים 
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ר סל הבריאות, עמותות חולים מנסות להפעיל לחץ על חברי  לחץ לשינוי חברתי. לדוגמה: לפני אישו

  הוועדה על מנת שיאשרו תרופה או טיפול מסוים.

שחקנים משמעותיים נוספים הם חברות הביטוח הפרטיות, התעשייה הפרמצבטית וחברות לציוד 

יקה חברות תרופות המקור, מנסה להשפיע על תהליכי חקרפואי. פארמה ישראל, למשל, שמייצגת את  

  הקשורים לתחום הפרמצבטי ועל מדיניות הקשורה להכללת תרופות בסל שירותי הבריאות.

גם נסיבות משתנות ואתגרים בלתי צפויים בתחום בריאות הציבור כגון התפרצות מגיפות, עשויים  

של הקצאת משאבים. לדוגמא, התפרצות   להשפיע על מדיניות משרד הבריאות, לרבות על סוגיות

בישראל, שגרמה להעברת משאבים לעידוד מתן חיסון לחצבת, להקמת מערכת   מחלת החצבת

אינטראקטיבית להצגת שיעורי כיסוי חיסוני נגד חצבת בישראל וטיפול בחולי חצבת בבתי החולים 

 ובמרפאות קופות חולים.   

   



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  49|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 

 ספקי שירות מבנה, צורת פעילות ו –מערכת הבריאות  .2.4

  מבנה וצורת פעילות  . 2.4.1

הבריאות בישראל מתבססת על תכנית ביטוח ציבורית המספקת כיסוי אוניברסלי לתושביה, מערכת 

זאת לצד שירותי בריאות פרטיים. תכנית הביטוח הציבורית מעוגנת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, אשר  

ערכת הבריאות. במסגרת החוק, ניתן   . חוק זה הוא היסוד החוקי סביבו מאורגנת מ1994נחקק בשנת 

בנוסף לסל השירותים . חוליםהקופות  תידי ארבע- שירותי הבריאות" לתושבים, אשר מסופק על "סל

הבסיסי, הקופות מספקות רובד נוסף של ביטוח, המכונה "ביטוח משלים" או שב"ן (שירותי בריאות  

וולונטרי)  שה נעשית במימון עצמי ובאופן תוכניות השב"ן הן בעלות סממנים מסחריים (רכי 12נוספים). 

  חברתיים, לרבות החובה לקבל כל מבוטח  ופרמיות אחידות לגיל. -לצד ממדים ממלכתיים

הממשלה עושה שימוש נרחב במנגנוני רגולציה על מנת לקדם נגישות לטיפול, לשפר את איכותו ולשמר  

ים הפועלים במסגרות פרטיות, כפופיציבות כלכלית. גם מבטחים פרטיים ובעלי מקצועות הבריאות 

לרגולציה ממשלתית. לבסוף, בשנים האחרונות ישראל החלה בצעדים להנגשת מידע על שירותי  

,  1996בריאות, ביטוחי בריאות וזכויות רפואיות למטופלים. למשל, חוק זכויות החולה שנחקק בשנת 

  פול רפואי ולהגן על כבודו ועלמטרתו "לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טי

  . זאת כחלק ממגמה חיובית של שדרוג התשתית להתמודדות עם אתגרי המחר.  13פרטיותו"

שינוי בולט נוסף שיש לציינו הוא השימוש ההולך וגובר בשנים האחרונות במערכות מידע מתקדמות  

, כחלק מההתמודדות עם  ) בארגונים ובמוסדות רבים. זאת 'big data'ובמסדי נתונים רחבי מימדים (

ם הנוכחיים והעתידיים בעולם הבריאות, הדורשים ניהול מידע, ניתוחו ושיתופו בצורה מדויקת  האתגרי

  ומפורטת יותר ובהיקפים גדולים יותר מבעבר. זאת על מנת להמשיך ולשפר את איכות הטיפול הרפואי.  

תן  שירותי הבריאות, אך בהחלט ני לא היו תמורות מהותיות באופי של אספקת  1995אמנם מאז שנת 

לסמן מספר רפורמות משמעותיות בניהול מערכות הבריאות ובמתן שירותים רפואיים, כגון הכללת  

טיפולי שיניים לילדים ולקשישים ושירותי בריאות הנפש בסל שירותי הבריאות. מאידך, לאורך השנים  

מההוצאה  40%האחרונות לכדי  חל גידול עקבי בהוצאה הפרטית לבריאות, אשר מתקרבת בשנים

בשנים האחרונות    14הלאומית לבריאות, זאת לצד עלייה מתמדת בהיקפי ביטוחי הבריאות הפרטיים.

 
  . 1994-תשנ"דחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ה 12
 .1996-חוק זכויות החולה, תשנ"ו 13
ההוצאה הפרטית מורכבת מהוצאה מהכיס על שירותי בריאות ומהוצאה על ביטוחים משלימים ומסחריים. שיעור בעלי  14

בריאות נוספים) של קופות  הביטוחים הפרטיים כולל בעלות הן על ביטוח בריאות  מסחריים והן על תוכניות שב"ן (שירותי 
 לים.  החו
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נראה כי נבלמה מגמת העלייה בשיעור ההוצאה הפרטית. ייתכן כי הדבר קשור לצעדים רגולטורים בהם 

את מידת השפעת ואת   נקטה המדינה לריסון הפרקטיקה הפרטית. ברם, קשה מאוד להעריך

  הם של צעדים אלה על מערכת הבריאות.  השלכותי

  ) 2017(  הבריאות מערכת מימון: 1איור 

  

  OECD  )2016 (15בעלי ביטוח בריאות פרטי באוכלוסייה מול מדיות ה   שיעור:  2איור 

  

 
  .2018, משרד הבריאות, OECD 2018מערכת הבריאות בישראל בראי ד. קיני, -מ. ברוכים ו15
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כרת  מהתרשים שלעיל ניתן לראות כי שיעור בעלי ביטוח בריאות פרטי באוכלוסייה גבוה במידה ני

  ). 35%לעומת  OECD )83% -מממוצע ה

פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) את הוצאות תושבי המדינה על שירותי    2019בשנת  

חל גידול   2018דוח צוין כי "בשנת הבריאות ובפרט על הוצאות ביטוחי הבריאות פרטיים ומשלימים. ב

  -(ההוצאות על ביטוחים משלימים ירדו ב בהוצאות על ביטוחי בריאות פרטיים ומשלימים  4.7%של 

בנוסף לכך, בדוח שפרסם מכון גרטנר   16)". 10.3% -ואילו ההוצאות על ביטוחים פרטיים עלו ב 2.6%

צוין כי ההוצאה הגבוהה ביותר של משקי  בנושא הוצאות משקי בית על ביטוחי בריאות,  2015בשנת 

). ההוצאה השנייה בגודלה היא 57.2% –ן (כהבית על ביטוחי בריאות היא ההוצאה על ביטוחי שב"

הוצאות נמוכות יותר על ביטוחי בריאות אחרים כגון:   הוצאה על ביטוחי בריאות פרטיים. בנוסף קיימות

   17אחרים. ביטוח סיעודי, ביטוחי שיניים וביטוחי בריאות 

  ) 2015(מכון גרטר   פרטייםהוצאות משקי הבית על ביטוחי בריאות  פילוח:  3איור 

  

) בעלי  81.5%), מתוכם (84% –רוב משקי הבית מדווחים על הוצאות לביטוחי בריאות פרטיים (כ

בנוסף  בעלי ביטוח בריאות פרטי בחברת ביטוח.  33.7% - ביטוחי שב"ן של קופות החולים השונות וכ

ממשקי הבית הם בעלי כפל ביטוחי, כלומר הם משלמים גם על ביטוח שב"ן בקופת  31.9%נמצא של 

בעלות על ביטוחי בריאות פרטיים -כמו כן נמצא כי שיעור אי 18החולים וגם על ביטוח בריאות פרטי.

 
 . 2019, אוגוסט  2018הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ההוצאה הלאומית לבריאות  16
   .2015ל. אורנשטיין וחב', הוצאות משקי בית על ביטוחי בריאות, מכון גרטנר,  17
  שם. 18
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ב בעל דירוג  אקונומי נמוך, כגון משקי בית המתגוררים בישו-גבוה יותר בקרב משקי בית ממצב סוציו

שקי בית  סוציואקונומי נמוך, ערבים, בעלי רמת השכלה נמוכה, משקי בית ללא בעלות על מכונית, מ 

ריאות  המתגוררים בישוב פריפריאלי וחרדים. עפ"י דוח זה נראה כי ישנם פערים במתן קבלת שירותי ב

  וחוסר שוויון בין האוכלוסיות השונות בישראל.  

  ) 2015(מכון גרטר  אוכלוסייה  קבוצת לפי, משלימים בריאות  טוחיבי  הרוכשים שיעור:  4איור 

  

  

  שירותי בריאות נוספים (שב"ן)  .1

) מאפשר לקופות החולים השונות להציע תוכניות שב"ן  10ק ביטוח בריאות ממלכתי (סעיף וח

השירותים  למבוטחיהם (למעט ביטוח סיעודי) באמצעות ביטוח וולונטרי. תנאי תשלום הביטוח והיקף 

  19הכלולים בו שונים מקופה לקופה ונמצאים תחת פיקוח משרד הבריאות.

הצטרף לתכנית השב"ן ולקבל את  ההחרגה, לפיו כל מבוטח זכאי ל-בביטוחי השב"ן קיים עקרון אי

השירותים הכלולים בה, ללא קשר למצבו הרפואי, לגילו ולמצבו הכלכלי. עקרון אי ההחרגה יוצר הבחנה 

ל מצבם  מהותית בין תכניות השב"ן לתוכניות ביטוח פרטי בחברות ביטוח, שבהן ניתן לסנן חולים בש

 
 . 1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 19
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לקבל את המועמד כמבוטח ואם כן  עומדת השאלה האם חיתום בנסביר כי  . הרפואי (חיתום והחרגה)

  ם ואילו החרגה היא אי ביטוח סעיפים מסוימים כגון מחלה קודמת). באילו תנאי  –

נאסר   2008במהלך השנים נעשו ניסיונות שונים להכניס את התרופות המצילות חיים לשב"ן. בשנת 

 20ן כדי למנוע פגיעה בשוויון.או מצילות חיים בביטוחי השב"  החולים להציע תרופות מאריכות  על קופות

האיסור התבסס על הטענה כי הכללת טכנולוגיות או תרופות חיוניות בביטוח המשלים תגרום לגריעתן  

ה מהסל השירותים הבסיסי, ובכך, יתחזק  הקשר בין תשלום כספי לקבלת שירותי בריאות תוך פגיע

  בעקרון השוויוניות.

רמי מקצוע רבים דרשו בעבר הסדרה ארוכת טווח של מנגנון עדכון טכנולוגי לסל  זאת, גו לנוכח כל 

מעלותו הכוללת של סל שירותי הבריאות הבסיסי. דרישה זו לא   2%הבסיסי, במקדם קבוע של 

  התקבלה.  

  

  שירות רפואה פרטי (שר"פ) .2

"קשר כספי, ישיר או  , שר"פ מוגדר כ2006הכנסת שפורסם בשנת על פי דוח של מרכז המחקר של 

וח), בין בית חולים או מרפאה הנהנים ממימון ציבורי לבין חולה המשלם לאותו  עקיף (באמצעות ביט

השר"פ  מאפשר את בחירת     21בית חולים או מרפאה בגין שירותיו של רופא מסוים לפי בחירת החולה".

ההמתנה לפעולה/בדיקה רפואית.  לאבחון, ובנוסף יוצר מסלול לקיצור זמן הרופא לניתוח, לבדיקה או 

מתקיים הוויכוח אודות שילוב שרותי רפואה פרטיים בתוך המערכת הציבורית. בשנות    1947כבר משנת  

החמישים הדסה הסכימה לאפשר לרופאיה לשלב היבטים פרטיים בעבודתם, ואפשרה  למטופלים 

טופליו לבחור רופא  . בהמשך גם בית חולים שערי צדק אפשר למלבחור רופא בתשלום (שר"פ)

, ולנוכח תופעות לוואי שליליות שמקורן בעירוב מערכות,  ועדות מקצועיות בתשלום. לאורך השנים

וציבוריות המליצו על מודלים שונים של שילוב רפואה פרטית  בהיקף מוגבל תוך הפרדה בין שתי 

  המערכות.

ים פרטיים כמו "אסותא", "המרכז ריאות פרטיים יכולה להתבצע רק בבתי חולכיום, רכישת שירותי ב

הרצליה", ובבתי חולים ציבוריים אחרים, כמו "הדסה", "שערי צדק"  בירושלים, בהם קיים שר"פ הרפואי  

באופן ממוסד וחוקי. כפי שצוין לעיל, שירות זה כרוך בתשלום פרטי מהמבוטח או מי מטעמו (חברת  

ק,  הממשלתיים הופסקה עקב היותה מנוגדת לחות או שב"ן). פעילות השר"פ בבתי החולים  ביטוח פרטי

 
  . medic ,2019תובנות ולקחים,  -ט. חורב, עשור להוצאת תרופות מצילות חיים מהשב“ן  20
, מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  חופש בחירת רופא (חב"ר) בבית החולים במסגרת זכאות ציבוריתד. צ'רניחובסקי,  21

2006 . 
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באוגוסט   11ופסיקת בג"ץ מיום    2002בפברואר    14לאחר חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה מיום  

הוועדה לחיזוק הרפואה הציבורית ('ועדת גרמן') דחתה את הרעיון להרחיב   2014. כמו כן, בשנת  2002

גיעו המדינה רונותיו עולים על יתרונותיו. ברוח זו ההשר"פ ליתר בתי החולים מתוך הבנה כי חסאת 

ורשת אסותא להסכם לפיו תוותר הרשת על ההיתר שניתן לה בזמנו להפעיל שר"פ בבית החולים 

  22מיליון ₪. 400 -אסותא אשדוד בתמורה לפיצוי כספי בסך של כ

מעורר מחלוקות עד  מלכתי דוגלים בשוויון וצדק, נושא השר"פ היות ועקרונות חוק ביטוח בריאות מ

נים, שה"זכות לבחירת רופא" הכרוכה בתשלום פוגעת בעקרון הצדק החברתי  היום. המתנגדים לו טוע

ויוצרת אפליה בין מטופל בעל אמצעים כלכליים שזכאי לקבלת טיפול רפואי לפני או במקום מטופל ללא  

לת רמת הביקוש, אבדן  טענה נוספת היא שהשר"פ עלול לגרום להגד אמצעים כלכליים דרך השר"פ.

יים וליצירת שתי רמות רפואה במערכת הציבורית. נוסף על כל אלו, עלול  הכנסות בתי"ח ממשלת

השר"פ לגרום לדרישת תוספות שכר של מגזרים נוספים ולביצוע פעולות רפואיות מיותרות. לעומתם,  

מונע נשירת רופאים  זה מאפשר רווחה וחופש בחירה של החולים והמצדדים בשר"פ טוענים ששירות 

ר"פ לדעתם, נותן פתרון לניגוד האינטרסים של הרופאים, ומנצל באופן יעיל מהמערכת הציבורית. הש

את המשאבים הציבוריים. נוסף על כך, השר"פ יוצר תוספת הכנסה לבית החולים, מצמצם את ממדי  

  אותו על כלל מערכת הבריאות הציבורית.   הרפואה השחורה, ולכן יש להחיל

  

  ספקי שירות  .2.4.2

מערכת הבריאות הישראלית מושתתת על מספר גופים: משרד הבריאות, קופות החולים, בתי חולים  

מבנה מערכת   – 1ומוסדות וארגונים מהמגזר הפרטי. בפרק זה נסקור את הגופים השונים (ר' נספח 

  הבריאות).

  משרד הבריאות  .1

שירותי הבריאות לתושבי המדינה.   הוא הגורם האמון על תחום הבריאות והבטחתמשרד הבריאות  

כרגולטור קובע המשרד את המדיניות בתחום שירותי הבריאות והרפואה. כמו כן המשרד מופקד  בכובעו  

המבנה   - 2על תכנון, פיקוח, רישוי ותיאום השירותים של מערכת הבריאות (ראה תרשים בנספח 

 הבריאות). הארגוני של משרד 

 
. 2016באוקטובר  6לים החדש של אסותא באשדוד יהיה ללא שר"פ", כלכליסט, : בית החוס. קרופסקי, "סופית 22

3699401,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L   :1920בספטמבר  24[תאריך כניסה.[ 
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עה, אבחון, טיפול, שיקום ומחקר  גון, הפעלה ואספקת שירותי מניבנוסף, עוסק משרד הבריאות באר

באופן ישיר או באמצעות מוסדות רפואיים. משרד הבריאות מספק שירותי בריאות בתחום האשפוז 

בריאות הציבור ומכשירי ורפואה מונעת וכן, מבטח את האוכלוסייה בתחומי בריאות הנפש, גריאטריה,  

 שיקום.

יאות ולקידום בריאות של כלל אוכלוסיית ישראל,  ש הזכות הבסיסית לברחזון המשרד הוא מימו

 23באמצעות מערכת בריאות השואפת לאיכות ושוויוניות מרביים, תוך כיבוד ערכי כבוד האדם והחברה.

  .  הכל בהתאם לעקרונות שניצבים ביסוד חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  ם משרד הבריאות עוסק בשני תחומי עשייה:לאומיי -כאמור, נוסף על תפקידיו המיניסטריאליים 

  –משרד הבריאות הוא הספק הגדול ביותר במדינה של שירותי אשפוז כללי  -  ספק שירותים א. 

בבעלות   30%ממיטות האשפוז בבעלות ממשלתית,  50%בבעלותו כמחצית מיטות האשפוז הכללי (

הספק העיקרי של שירותי   רד הוא ). המשבבעלות בתי חולים עצמאיים 20% - רותי בריאות וכללית שי

אשפוז פסיכיאטרי, וכן מצויים בבעלותו מרבית המרכזים הגריאטריים הגדולים בישראל. בנוסף מפעיל  

  המשרד כמחצית מהתחנות לבריאות המשפחה, באמצעותן הוא מספק שירותי בריאות לאם ולילד. 

, אחראי  1994-תי, התשנ"דמתוקף התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכ - בטחגורם מב. 

  24קתם של השירותים הבאים:משרד הבריאות להבטחת הספ

שירותי רפואה מונעת, הכוללים בדיקות שגרה לאישה ההרה ולתינוקה, בדיקות לגילוי מוקדם של      -

ונים וטיפול מונע, בריאות השן לתלמידים,  מחלות גנטיות ולגילוי מחלות מטבוליות ביילודים, חיס

  ה ובדיקות שגרה לתלמידים בבתי ספר.  תכנון המשפח

  שירותי אשפוז סיעודיים הכוללים אשפוז חולים סיעודיים (צעירים וגריאטריים) ואשפוז תשושי נפש.      -

  רכישת מכשירי שיקום שמשרד הבריאות משתתף במימונם.      -

מימון  2015של משרד הבריאות. החל מיולי  יות למימון השירותיםהאחר הייתה 2015יוני עד     -

  פות החולים. קו בריאות הנפש בישראל הינו באחריות שירותי 

תפקידו הדואלי של משרד הבריאות יוצר כמה אתגרים: מצד אחד אחראי המשרד מתוקף תפקידו  

כמיניסטריון (רגולטור) על כלל ספקי שירותי הבריאות בישראל. מצד  שני הוא מתחרה בספקי שירותי 

ה  סוגיה זו נדונ –ות זו מייצרת מצבים רבים של ניגוד עניינים מובנה הבריאות בכמה תחומים. כפיל

 
  ].2019ביולי  20[תאריך כניסה:   https://www.health.gov.il/About/Pages/about_us.aspxד הבריאות. ,משר23
  . 1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 24
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לאורך השנים צמחה ביקורת על  ואכן,  25,26רבות במספר ועדות ציבוריות/ממשלתיות לאורך השנים. 

ג העיר המבקר כי 63כפל התפקידים וניגוד עניינים בו מצוי משרד הבריאות. בדוח מבקר המדינה 

ואולם הואיל ומשרד הבריאות הוא הבעלים   נה מתנהלת כשוק משוכלל, מאחר שמערכת הבריאות אי"

של בתי החולים הממשלתיים ואף מפקח עליהם, ספק אם ביכולתו למלא את תפקידיו כמפקח כנדרש  

  27". יש בתפקידיו אלה של המשרד כדי לעורר חשש לניגוד עניינים

  כפל תפקידים זה של משרד הבריאות מעלה שתי סוגיות מרכזיות: 

יאות להתנהל כרגולטור העיסוק באספקת שירותי בריאות בפועל פוגם ביכולתו של משרד הבר .1

  וכמתווה מדיניות הבריאות. 

הניהול הישיר של בתי החולים ומתן שירותי בריאות לפרט בד בבד עם קביעת מדיניות   לאומית,   .2

של ניגוד אינטרסים  המחייבת את כלל מערכת הבריאות, יוצר מצב של ניגוד עניינים. נוצר מצב

ת בבעלותן בתי חולים ציבוריים), אשר אינו עולה מול קופות החולים (בעיקר למול אלו שמחזיקו

בקנה אחד עם מנהל תקין. משרד הבריאות, המפעיל בתי חולים, מפקח בה בשעה על בתי חולים  

יטות אשפוז, שמנהלים גורמים אחרים, והוא המחליט על מתן רישיונות, לפתיחת בתי חולים, למ

 פועל כמונופול רב מפעלי.לרכישת ציוד, לתמיכות וכו'. יש הגורסים כי המשרד 

  

  קופות החולים. 2

בישראל יש ארבע קופות חולים: "שירותי בריאות כללית", "מכבי שירותי בריאות", "לאומית שירותי  

ת רווח (מסוג "אגודה  בריאות" ו"קופת חולים מאוחדת". קופות החולים הן ארגוני בריאות ללא כוונ 

  28ממלכתי במודל של "תחרות מנוהלת" תחת משרד הבריאות. עות'מאנית") הפועלים לפי חוק ביטוח 

 שירותי בריאות כללית 

הגדול והוותיק בישראל. הארגון מעניק את שירותיו ליותר   ארגון הבריאות הוא  שירותי בריאות כללית

  .מדינת ישראל  ממחצית מתושבי

 
 . 56-55בן נון, מערכת הבריאות בישראל, 25
  .2014דה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, דין וחשבון, הווע 26
  .146-135. עמ' 2013. 2011ולחשבונות שנת כספים  2012ג לשנת 63מבקר המדינה, דוח שנתי  27
יתרונותיו וחסרונותיו של המודל התחרותי, לרבות יכולת הפיקוח של המשרד על פעילות הקופות ואיכות השירות שהן  28

 מבוטחיהן, יידונו בהרחבה בהמשך. קות למעני
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  11בתי מרקחת, כ־  420כ־ , מרפאות 1,400 -כללית" מונה כעל פי פרסומיה, קופת החולים "

אחיות, מאות מכונים ומעבדות. כמו כן, לכללית מערך של חברות בנות   10,500-רופאים, כ אלף

מרפאות שיניים של   90מרפאות לרפואה משלימה, יותר מ־  54י בריאות משלימים: המעניקות שירות

מרכזים לבריאות    40מרכזים לבריאות הילד, כ־    40טיקה, כ־  מרפאות של כללית אסת  12כללית סמייל,  

  .האישה, מרפאות ייחודיות לספורט, למטיילים ולנוער 

עם מומחים בקהילה. בתי שר מקצועי שמקיימים ק בתי חולים 14תחת אחריותה של הקופה ישנם 

המרכז הרפואי  בית החולים העמק השוכן בעפולה, החולים של כללית פרוסים בכל רחבי הארץ ובהם:

סבא, המרכז הרפואי האוניברסיטאי  -פר־בכ ר השוכןרפואי מאי מרכז  ה,כרמל השוכן בחיפ

מרכז רפואי רבין (בית החולים  בלינסון   השוכן ברחובות, קפלןמרכז רפואי   , בבאר שבעהשוכן   קהוסור

- שוכן בפתחאת ילדים בישראל המרכז שניידר לרפו תקווה)- וקמפוס גולדה השוכנים בפתח

  והמרכז הרפואי יוספטל השוכן באילת.  תקווה

המרכז לבריאות  תקווה, -בפתח גהה המרכז הרפואי לבריאות הנפש כמו כן, הכללית מפעילה גם את

תקווה, בית החולים  -שיקומי בית רבקה בפתח-ן, בית החולים גריאטריבהוד השרו הנפש שלוותה

בנוסף,   29לד השוכן בגדרה.השיקומי בית לוינשטיין השוכן ברעננה והמרכז הרפואי הגריאטרי הרצפ

  ממניות בית החולים הפרטי הרצליה מדיקל סנטר.  40%כללית מחזיקה 

 מכבי שירותי בריאות 

מכבי שירותי בריאות (בשמה מכבי שירותי בריאות היא הקופה השנייה בגודלה הפועלת בישראל. 

  30ליון חברים.. כיום מונה הקופה מעל שני מי1940הקודם: קופת חולים מכבי) נוסדה בספטמבר 

בקופה חמישה מחוזות (צפון, השרון, מרכז, ירושלים והשפלה ומחוז דרום) ושירותי הבריאות ניתנים  

למבוטחים בעיקר באמצעות קניית שירותים מספקי שירות חיצוניים (בתי חולים, רופאים עצמאיים, בתי  

  31מרקחת ועוד).

  ם וחברות בת: לקופת חולים מכבי שירותי בריאות מספר מרכזיים רפואיי

רשת פרטית של מרכזים רפואיים, הנמצאת בבעלות מלאה של  –אסותא מרכזיים רפואיים   .א

  שירותי בריאות וכוללת ארבעה בתי חולים לצד מספר מרפאות ומכונים רפואיים.מכבי 

  .2017בית חולים ציבורי שנפתח במלואו בנובמבר  –בית החולים אסותא אשדוד   .ב

 
ביולי  20[תאריך כניסה:   https://www.clalit.co.il/he/info/Pages/about_clalit.aspx  שירותי בריאות כללית. 29

2019 .[  
 ].2019ביולי   20[תאריך כניסה:   he/Maccabi.aspx-https://www.maccabi4u.co.il/1796מכבי שירותי בריאות  30
  .85בן נון, מערכת הבריאות בישראל,  31
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בתי מרקחת   60 -י בריאות המונה למעלה מת של מכבי שירותרשת בתי מרקח - פארם מכבי  .ג

  לשירות מבוטחי מכבי בלבד  –בפריסה ארצית 

מותג פרטי מבית מכבי שירותי בריאות, הכולל מגוון רחב של מוצרי בריאות,   - Careמכבי   .ד

  הנמכרים במחיר מוזל למבוטחי מכבי

כבי זכאים להנחות בדיור המוגן רשת לבני הגיל השלישי בפריסה ארצית. מבוטחי מ  -  בית בלב  . ה

  ת של בית בלבובמחלקות הסיעודיו

כון שהוקם במטרה לעודד ולהזמין מחקרים תוך הרחבת  מ  -  מכון מכבי לחקר שירותי בריאות   .ו

  האפשרויות המחקריות על ידי שיתוף פעולה עם חוקרים וארגוני מחקר חיצוניים. 

ימה מבית מכבי שירותי בריאות.  רשת מרפאות רפואה משל -רפואה משלימה  – מכבי טבעי  .ז

  ונבנציונלית מציעה מגוון טיפולים ומשלבת בין רפואה משלימה לרפואה ק מכבי טבעי

רשת מרפאות שיניים מקבוצת מכבי שירותי בריאות נותנת    -רשת מרפאות שיניים    –  מכבידנט  . ח

  .שירות לחברי מכבי ומבוטחי כול קופות החולים

ציעה בדיקות ראייה מקצועיות ומבחר עשיר  ופטומטריה המרשת חנויות א  -  מכבי ממבט ראשון   .ט

  המובילים.של אביזרי אופטיקה ממותגי האופנה 

קרן מכבי" הינה עמותה הפועלת לצידה של מכבי ומציעה למבוטחים סיוע "  -  עמותת קרן מכבי  .י

  32כספי, הלוואות, מלגות ושירותי רווחה אחרים. 

                                                                            קופת חולים מאוחדת 

הקופה השלישית בגודלה בישראל, המשרתת יותר ממיליון מבוטחים בכל  קופת חולים מאוחדת היא 

, כאיחוד של שתי קופות חולים ותיקות: קופת חולים עממית וקופת 1974הארץ. מאוחדת נוסדה בשנת  

ז צפון ושומרון, מרכז והשרון, יהודה ארבעה אזורי שירות (מחוכיום, הקופה מאורגנת ב  33חולים מרכזית. 

רושלים), עם אחיזה חזקה בירושלים, כאשר הספקת שירותי הבריאות מתבססת  והדרום ומחוז י

מרפאות בכל רחבי הארץ, לרובן מעבדה   300  -הקופה מפעילה למעלה מ   34בעיקרה על קניית שירותים.

, מפעילה עשרות בתי מרקחת, ומציעה שירותים כמו הדמיה רופאים 4,000 -צמודה. היא מעסיקה כ

ד, ממוגרפיה), התפתחות הילד, פיזיותרפיה, בריאות האישה ועוד. מאוחדת  (רנטגן, אולטרה סאונ

מלון  ושני בתי מלון:ובתי חולים סיעודיים לבני הגיל השלישי,    דיור מוגןמפעילה את רשת "נווה עמית",  

מרשת נארא ובית החולים אלישע   40% -מאוחדת מחזיקה ב 35). בצפת באלי טבריה ומלון ספא כנען

שירותי שכלולים בסל שניתנים    -שירותים משני סוגים: האחד שילוב של מדובר ב ).2019(מתחילת 

 
 ].2019ביולי   20[תאריך כניסה:   he/Maccabi.aspx-ww.maccabi4u.co.il/1799https://w מכבי שירותי בריאות 32
 ].2019ביולי  20יך כניסה: [תאר  https://www.meuhedet.co.ilקופת חולים מאוחדת   33
 .86בן נון, מערכת הבריאות בישראל, 34
 ].2019ביולי  02[תאריך כניסה:   https://www.meuhedet.co.ilקופת חולים מאוחדת , 35
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ן ע"י חברות  "שירותים הניתנים במסגרת השב  - והשני  (גריאטריה למשל)  ע"י ספק פרטי במימון ציבורי  

  . למשל)משלימים  (טיפולים הבת של הקופות

  לאומית שירותי בריאות  

 730,000 -הקופה הרביעית בגודלה המספקת שירותי בריאות למעל מהיא  לאומית שירותי בריאות

בתי מרקחת   150-מרכזים רפואיים וכ 320 -כ , ומפעילה כיום1933מבוטחים. הקופה נוסדה בשנת 

  –של קופות החולים מכבי ומאוחדת שיטת הספקת השירותים בקופה דומה לזו  36בכל רחבי הארץ. 

  37ולא על הפעלה והספקה ישירה של שירותים. ות על קניית שירותי בריאות התבסס

    :בין קופות החולים התפלגות מבוטחים

שהקופה הגדולה בישראל היא "שירותי בריאות כללית" והקטנה ביותר שלהלן, אנו לומדים מהנתונים 

של המבוטחים וגם לפי מספר הנפשות המתוקננות (מספר   היא לאומית גם לפי מספרם האבסולוטי

זאת בשנים האחרונות חלה ירידה מסוימת בפלח    המבוטחים המתוקנן לפי נוסחת הקפיטציה). יחד עם

  38הבא.שבעמוד ליה של "מכבי", כפי שניתן לראות בתרשים  המבוטחים של "הכללית" לעומת ע

   2018-201739המתוקות לשים שות הפ : ממוצע מס' המבוטחים וממוצע מספר1טבלה 

 
  ]. 2019ביולי   20[תאריך כניסה:   https://www.leumit.co.ilלאומית שירותי בריאות.  36
  .86בן נון, מערכת הבריאות בישראל, 37
 שם. 38
  . 2018משרד הבריאות, דוח מסכם על פעילות קופות החולים,  39
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  2009-2018: התפלגות פשות מתוקות בין ארבע קופות החולים בשים 5איור 

  

ב"מכבי" מבוטחת האוכלוסייה בעלת ההכנסה הגבוהה ביותר, ואילו בקופת חולים לאומית מבוטחת   

עבודה של חברי קופת  האוכלוסייה בעלת ההכנסה הנמוכה יותר. כך למשל ההכנסה הממוצעת לחודש  
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  22.8% -מההכנסה הממוצעת של חברי קופת חולים לאומית, ובכ 40%חולים מכבי גבוהה בכ 

  40ל שירותי בריאות כללית, כפי שעולה מהתרשים להלן. מההכנסה ש

  

  100), השוואה לממוצע=2015: הכסה ממוצעת לחודש עבודה של קופות החולים (6איור 

  

 

שש הערים הגדולות בתרשים שלהלן. בפתח   ם בהתפלגות המבוטחים ביןכמו כן ניתן לראות הבדלי 

  32.9%בקופת חולים "שירותי בריאות כללית" לעומת מן התושבים חברים  54.6%תקווה, למשל, 

)  47.8%עד  41.9%בלבד באשדוד. חלקה של קופת חולים מכבי בולט בערים ראשון לציון ותל אביב (

  41. 37.9%בירושלים עם ואילו חלקה של "מאוחדת" בולט 

  (%)   2016: התפלגות המבוטחים בין קופות החולים בשש הערים  הגדולות, 7איור 

  

  

 
  .2017, אוגוסט 2016ברות בקופת חולים המוסד לביטוח לאומי, ח 40
  שם. 41
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ופאי המשפחה, הם הרופאים הראשונים שמטפלים במטופלים בקהילה ומשמשים "כשומרי סף" של  ר

יאות  מערכת הבריאות. מהטבלה שלהלן עולה כי מספר רופאי המשפחה הוא הגבוה ביותר ב"שירותי בר

  42כללית" והנמוך ביותר ב"לאומית", בהתאם לגודלן היחסי של שתי הקופות.

  לכל רופא העוסק ברפואת משפחה, בממוצע ארצי   חברי קופת חולים: 2טבלה 

 

  

תפעול של כל קופות החולים. ההוצאה הגדולה ביותר  ה  תהוצאו  תמהיל   את הלן ניתן לראות  של   בתרשים

  43. )ההוצאות כל מסך  42.7%ירותים מבתי החולים (רכש ש –היא עבור הוצאות אשפוז 

  

  2018: תמהיל הוצאות תפעול בכל קופות החולים במגזר הקהילה בשת 8איור 

 
א. גינת, הרפואה בקהילה רופאים העוסקים ברפואת משפחה בישראל, משרד הבריאות,  -ע. שריר, ד. נקמולי לוי ו 42

2015 .  
  . 2018משרד הבריאות, דוח מסכם על פעילות קופות החולים,  43
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  אזורים השוואה בין קופות החולים לפי  –זמינות רופאים בקהילה . 3

ישראל.  בשנים האחרונות עלתה לדיון ציבורי בעיית זמינות התורים ברפואה הראשונית והשניונית ב

יה, עור,  פרסם משרד הבריאות את זמני ההמתנה במקצועות הרפואה הבאים: אורתופד 2019בשנת 

 – פא מסוים ויום לרו  24.2א.א.ג, עיניים ונשים. נמצא שזמני ההמתנה לרופאי עור היא הגבוהה ביותר (

  44יום לרופא כלשהו).  14.9

שונות רבה בזמינות התורים במקצועות   ימתקי  ,בבדיקה של זמינות התורים לרופא מסוים בין המחוזות

ימים   8לעומת  27הרפואה. לדוגמא, זמינות התורים לרופא אורתופד מסוים במחוז דרום עמדה על 

יום, ובמחוז דרום  17חוז יהודה ושומרון עמדה על במחוז צפון. זמינות התורים לרופא נשים מסוים במ

ינות התורים לרופא עור מסוים במחוז תל אביב עמדה ימים. זמ  10יום לעומת הממוצע הארצי של    16  -

 45יום.  12 -יום ובמחוז ירושלים  27על 

ד  , נבדקה זמינות הרופאים לפי מד 2017בדוח אי שוויון בבריאות של משרד הבריאות שפורסם בשנת 

שעות רופא פר נפש בשבעת מקצועות הרפואה הבאים: רפואת משפחה, רפואת ילדים, רפואת נשים,  

גרון, עיניים ועור.  נמצא כי שעות השירות של רופאי המשפחה ורופאי ילדים רבות  -אוזן-ופדיה, אףאורת

יות (רופאים  יותר משאר מקצועות הרפואה. יש לציין כי חלק מרופאי המשפחה והילדים אינם בעלי מומח

 
.  2019ים נוספים משרד הבריאות, זמני המתנה לרפואה יועצת בקהילה: נתונ 44

info.aspx-https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/specialists/Pages/more  :19[תאריך כניסה 
  ].2019בנובמבר 

  שם. 45
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ביותר ביחס   כלליים). בנוסף נמצא שזמינות התורים לרופאים בתחום אף אוזן וגרון ועור הם נמוכים

גרון -אוזן-לשאר המקצועות. כמו כן, ניתן למצוא אזורים שאין בהם כלל שירות, בעיקר בתחומי אף

קופה לקופה. ועיניים בכל ארבע הקופות. מספר האזורים ללא שירות משתנה מתחום לתחום ומ

. לא נמצאו  לדוגמה, ברפואת עור, נצפו חמישה אזורים כאלה בכללית, שניים בלאומית ושניים במכבי

ופות ובארץ  אזורים כאלה במאוחדת. חשוב לציין, כי היצע השירות נקבע גם על ידי מצבת כוח אדם בק

  46בכלל, כמו גם על ידי הביקוש לשירות. 

ות ברמת שונות פנימית בזמינות התורים לרופאי משפחה וילדים בנוסף נמצא שיש הבדלים בין הקופ

וגמא: ברפואת משפחה, זמינות התורים בשירותי בריאות כללית  והן לרופאים יועצים בין האזורים. לד

האזורים. בקופת חולים מאוחדת יש פערים משמעותיים  שעות לאלף נפש ברוב 30 -ל 17נעה בין 

בין האזורים, כאשר אזור הרי יהודה מראה ערכים נמוכים ביותר.  בזמינות התורים לרופאי משפחה 

שעות לאלף נפש ברוב האזורים.  2 - ל 1.0חולים כללית נעה בין באורתופדיה, זמינות התורים בקופת 

נת הזמינות אינה אחידה: באזורי החוף והצפון הזמינות נעה  לעומת זאת, בקופת חולים מאוחדת תמו

שעות לאלף נפש. ניתן לראות ש"הכללית"   0.2 -ל  1.0באזורי מרכז הארץ בין , ואילו 0.5 - ל 1.2בין 

ותר מבחינת שעות שירות בתחומים מקצועיים שונים ובין האזורים  מתאפיינת באחידות רבה י

יסה הגיאוגרפית הרחבה ביותר, ונותנת מענה לתושבים  הגיאוגרפיים. כמו כן היא בעלת הפר

 המתגוררים בכל אזורי הארץ.  

דוח משרד הבריאות נמצא שיש אזורים בהם השירות קיים בתחומים אחדים, אך לא קיים בתחומים ב

משמעות הדבר כי ייתכן מאוד שבאזור זה קיימת בעיה של הספקת שירות. לדוגמה, בקופת אחרים. 

-אוזן- זור חוף הכרמל ניתנים שירותי רפואת משפחה, אך לא ניתן שירות בתחום אףחולים מכבי בא

 47.גרון

  ישנם אזורים שנמצאו ללא שירות, וממוקמים בעיקר בפריפריה הרחוקה באזור הצפון. מדובר באזורים

יתן  עם צפיפות אוכלוסייה דלילה המתגוררת בישובים קטנים, כפרים, מושבים וכד'. בין אזורים אלה נ

ו ללא שירות  למנות את החרמון, גולן צפוני, רמת מנשה, עמק חרוד. אזורים נוספים בצפון שנמצא

 בתחומים שונים הם חוף הכרמל, מזרח השרון וגליל תחתון.   

כלכלית של אוכלוסייה ואזור -ברתיתין בהכרח  התאמה בין רמה חהממצאים בדוח מדגימים כי א

גיאוגרפי לזמינות השירות. ישנם מקרים בהם ניתן לראות זמינות תורים נמוכה יותר באזורי המרכז.  

ילדים בקופת חולים מכבי גבוהה יותר באזורי הצפון והדרום, לעומת אזור המרכז למשל, זמינות רפואת  

היא כי יש למקדם את המאמצים לשיפור השירות ראשית כל באזורים של תת   ויו''ש. לכן, המסקנה

 
  . 2017ון בבריאות וההתמודדות עמו, משרד הבריאות, שווי-ש. אבני, אי-א. אברבוך ו 46
  שם. 47
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ם של האזור ישמשו לצד מדדים אחרים בקבלת ההחלטות. חשוב לציין   שירות, כאשר המדדים הכלכליי

ה של השירות פוגעת גם בזכות לקבלת שירותי בריאות וגם בבריאותם של תושבי כי זמינות נמוכ

סייה חלשה ופגיעה, אשר המשאבים שעומדים לרשותה לצורך התמודדות עם  המדינה, ובמיוחד באוכלו

  48בעיה בריאותית מוגבלים יותר. 

  

  שירותים נוספים בקהילה. 4

  49תחנות טיפת חלב

בתחום הרפואה המונעת הוא שירותי הרפואה המונעת האישית, המיועדים אחד המרכיבים המרכזיים 

ה ולפעוטות בני שנה עד שש שנים. בישראל ניתנים שירותים  לנשים הרות, לתינוקות מהלידה ועד גיל שנ

  חלב.   -אלה במסגרת תחנות טיפת

יריות (משתנה  ידי גורמים שונים: משרד הבריאות, קופות החולים והע-השירות בטיפות החלב ניתן על

החולים  -בהתאם ליישוב). השירות בטיפות חלב  מסופק בנפרד מהשירותים הטיפוליים שנותנות קופות

כגון שירות רפואי לילדים, התפתחות הילד ועוד. מאז חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, נעשו כמה 

ונעת מאחריות משרד  ת לאחד את שני סוגי השירותים, ולהעביר את שירותי הרפואה המוכמה ניסיונו

  החולים. ניסיונות אלה לא הושלמו עד כה. - הבריאות לאחריות קופות

  שירות הבריאות לתלמיד 

שירות הבריאות לתלמיד הוא אחד ממרכיבי שירותי בריאות הציבור. השירות כולל בעיקר שני מרכיבים 

(שיעורי בריאות מונעת).  רפואה מונעת (חיסונים, בדיקות התפתחות ובדיקות סקר) וחינוך לבריאות  –

שנים,    30-ה כמז  50,51בתי ספר.   3,500  -מיליון תלמידים בכיתות א' עד ט' בכ  1.35  -השירות מסופק לכ

מאז שנות השמונים, ובאופן מיוחד בעשר השנים האחרונות, עובר השירות טלטלות ושינויים, אשר  

  המרכזי בהם הוא תהליכי ההפרטה (מיקור חוץ).   

 בבית הבריאות שירות של  העל מטרת) קובע כי "2015חוזר שירותי בריאות התלמיד (משרד הבריאות  

 וקידום מונעת רפואה שלהם.  הפוטנציאל הבריאותי מלוא את ממש ל לתלמידים לאפשר היא הספר

 הספר בבית הבריאות צוות בהמשך מצוין כי "תפקידי ."זו מטרה להשגת התווך מעמודי הם בריאות

 
  שם. 48
  .2008, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, יולי 2007-1997תחנות טיפת חלב בישראל ש. לוי,  49
 .2017-2018ע"ו משרד הבריאות, דוח סיכום שירותי בריאות לתלמיד בשנת הלימודים, תש 50
 . 2013הציבורי לפרטי: הפרטות והלאמות בישראל, מכון ון ליר בירושלים, ש. בן שמחון פלג, בין -א. פז פוקס ו 51
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 התנהגותי בריאותי,  בסיכון התלמידים; איתור תלמידים של  בריאותיים צרכים הערכת  היתר בין כולל

 הגורמים בין ותיווך ולהורים חינוכי בריאות; ייעוץ לצוות קידום ניותכת והטמעת ייזום, הפעלה וחברתי;  

   52ובקהילה". הספר בבית המטפלים

כיום, לאחר שנים של הפרטה ושינויים בלתי פוסקים, לאחר שחלק מהשירות במחוזות מסוימים הולאם  

ראה מעורפל הבריאות לתלמיד נ(הועבר להפעלה ישירה) וחלק אחר נותר מופרט, עתידו של שירות 

 –זאת במיוחד בעקבות חוסר עדכון בכוח אדם, תשתיות ותקציבים באופן מובנה ומעוגן בחוק  מתמיד

בדומה לתחומים נוספים הכלולים בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. ייתכן כי המצב  

  היעדר תכנון. מנעות מבחירה או המבוזר הנוכחי ימשיך להתקיים, אם מבחירה מושכלת, ואם מתוך הי

  בריאות השן

במשך שנים שירותי בריאות השן לא נכללו בסל שירותי הבריאות של קופות החולים, אלא תחת "שירותי  

רפואה מונעת" במסגרת התוספת השלישית בחוק. שירותים מניעתיים לבריאות השן היו אמורים 

שיניים נעשו  כך שרוב טיפולי ההבריאות, גרמה ל  להינתן לכל התלמידים, אולם אי הכללתם בסל שירותי

במסגרות פרטיות. שירותי  המניעה בבריאות השן היו אמורים לכלול בדיקות שיגרה, מעקב והדרכה 

  53 ע"י רופא שיניים ושיננית לתלמידים; וטיפול על פי הנהלים הנהוגים במשרד הבריאות.

חרו בכך.  אות השן במידה ויבו לספק שירותי ברינוהל משרד הבריאות קבע כי הרשויות המקומיות יוכל

כתוצאה מכך, רק רשויות מקומיות מבוססות סיפקו את השירות. בכך נגרם נזק בריאותי ניכר לשיני  

  54 התלמידים, מעבר לפגיעה בעקרונות האוניברסליות והשוויון.

שירותי בריאות שן  מיליון ₪ ל 65החליט סגן שר הבריאות יעקב ליצמן על הקצאת  2009בחודש מאי 

ישראל, ללא קשר למצבה הכלכלי של הרשות המקומית. השירות ניתן על ידי   ניעתיים לכל תלמידימ

קופות החולים שבהן מבוטחים הילדים במרפאות הקופה או במרפאות הקשורות עמה בהסכם. במהלך  

,  2019מינואר  השנים הורחב בהדרגה טווח הגילאים של הילדים ובני הנוער הזכאים לשירות. החל 

באמצעות קופות החולים שלהם.    18ות לטיפולי שיניים לילדים ונוער עד גיל  סה לסל הבריאות זכאהוכנ

זכאים לטיפול נוסף של הסרת אבנית בכל שנה (כלומר לשני טיפולים   18-17כמו כן, בני נוער בגילאים  

  24של  נים בהשתתפות עצמיתבשנה ללא תשלום). טיפולי מניעה ניתנים חינם וטיפולים משמרים נית

  75.55נה השירות הורחב גם לקשישים מעל ₪, בנוסף הש

 
  .2015באוגוסט  4משרד הבריאות, חוזר ראש שירותי בריאות הציבור: שירות בריאות לתלמיד,  52
 .  2013הערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות מכון גרטנר, הערכת טכנולוגיות רפואיות, המרכז הישראלי ל  53
   שם. 54
משרד הבריאות.  55

 https://www.health.gov.il/Subjects/Dental_health/ChildrenDentalTreatmentsReform/Pages/default.aspx
  ].2019בנובמבר  13[תאריך כניסה:  
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 56מוקדי רפואה דחופה

מוקדי רפואה דחופה בקהילה מספקים שירותי עזרה רפואית דחופה למבוטחי קופות חולים בשעות  

החולים  בהן המרפאות אינן פעילות. השירות משלים את פעילותן של מחלקות לרפואה דחופה בבתי 

  הכלליים.

ות ממלכתי מחייב את קופות החולים להעמיד לרשות מבוטחיהן חלופת שירות סבירה וח בריאחוק ביט

בכל שעות היממה. ישנה חשיבות רבה בפריסה רחבה של מוקדי רפואה דחופה בקהילה בעיקר לצורך  

ל בתי חולים, המתקיים מתן שירות נגיש וזמין במקרי חירום רפואי, וגם בהקלה על עומס בחדרי מיון ש

הבריאות מגדיר את שעות הפעילות השגרתיות של מרפאות הקופה. ל ימות השנה. חוזר משרד בכ

מעבר לשעות אלה, אמור לעמוד לטובת המבוטח מערך לילי של השירות, שיינתן על ידי הקופה או 

, עקב חוסר כדאיות  מטעמה, למשל על ידי חברות פרטיות כמו "טרם", "ביקור רופא" ואחרות. כמו כן

ות פרטיות לתת שירותים של מוקדי רפואה דחופה באזורי פריפריה ת של קופות חולים או חברכלכלי

ובאזורי אוכלוסייה קטנים, משרד הבריאות פתח מוקדים לשירותי רפואה דחופה. מוקדים אלו נותנים  

   שירות למבוטחי כל קופות החולים באזור.

 57בתי מרקחת 

ם בין מטופל לרופא בקהילה ת לבתי מרקחת. רוב המפגשיבה לזמינות ולנגישות פיזיקיימת חשיבות ר

מובילים לרישום מרשם ולרכישת תרופה על ידי המטופל, על כן ניתן לראות בשירותי הרוקחות חלק  

בלתי נפרד וחיוני משירותי הבריאות בקהילה. חשוב לזכור כי הצרכנים "הכבדים" ביותר של שירותי  

לה ורבים אחרים נזקקים לשירותי  כל א  -ם, אנשים עם מגבלה ינם קשישים, חולים כרונייהרוקחות ה

הספקת תרופות קרובה לביתם. שירותי בתי מרקחת בקהילה ניתנים על ידי קופות חולים בבתי מרקחת  

), שנותנות  270 -) ורשתות פארמה גדולות (כ500 - שבבעלותן, כמו גם על ידי בתי מרקחת פרטיים (כ

בתי מרקחת ברחבי הארץ.   2,000  -קרוב ל פות החולים. כיום פועלים  ות מטעמן לחלק ממבוטחי קושיר

מבית מרקחת בודד ביישוב קטן לעשרות בתי    –יש פערים רחבים במספר בתי מרקחת ביישובים שונים  

  מרקחת ביישובים גדולים. 

  

  בתי חולים. 5

 
  . 2018שוויון בבריאות וההתמודדות עמו, משרד הבריאות, -ש. אבני, אי-א. אברבוך ו 56
  . 2015דדות עמו, משרד הבריאות, שוויון בבריאות וההתמו-ש. אבני, אי-א. אברבוך ו 57
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לאשפוז כללי,   בתי חולים 44: 58למחלות ממושכות)בתי חולים (ללא בתי חולים  58בישראל יש כיום 

בבעלות פרטית,    11בתי חולים הם בבעלות הממשלה,    19לבריאות הנפש ושני בתי חולים לשיקום.    12

  6 -בבעלות קופות חולים (בעיקר שירותי בריאות כללית) ו 12בבעלות ציבורית אחרת או עמותות,  10

   59בבעלות המיסיון (ראה תרשים להלן). 

  

  כות) (ללא בתי חולים למחלות ממוש 2016: בתי חולים לפי בעלות, 9איור 

 

  

   

 

להלן נתונים נבחרים ומגמות מתוך דו"ח מיטות אשפוז ועמדות רישוי , אגף המידע , משרד הבריאות,  

:2018ינואר   

 איור 10: מספר מיטות אשפוז לפי סוג אשפוז, 602018-1995

 
ביים.  ניתנים לכלל הציבור ואינם סלקטי  –עוסקת בבתי חולים אשר השירותים הרפואיים הניתנים במסגרתם  49תמ"א  58

עם זאת, יש לציין ששירותים רבים ניתנים בבתי החולים הסלקטיביים במסגרת פרטית או באמצעות הביטוחים המשלימים 
  של קופות החולים.

  . 2019מרכז טאוב,  מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב,ר. כפיר, -. צ׳רניחובסקי וד 59
  . 2019יואר משרד הבריאות, דו"ח מיטות אשפוז ועמדות רישוי,  60
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דת. בתקופה זו מספר בצורה מתמ 2018לשנת  1995הגריאטרי עלה משנת מספר המיטות באשפוז 

ללי ובאשפוז השיקומי  נצפה עלייה מתונה. באשפוז הפסיכיאטרי נרשמה  המיטות הוכפל. באשפוז הכ

 ירידה במהלך תקופה זו.

 1995-201861פש,    1,000-שיעור מיטות ל: 11איור 

 

  

נמצא בירידה באשפוז הפסיכיאטרי, באשפוז  2018עד  2005נפש משנת  1,000-שיעור המיטות ל 

  הכללי, באשפוז השיקומי ובאשפוז הגריאטרי.

 
  שם. 61
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  62 2016: מיטות בבתי חולים לפי סוג ובעלות, 12איור 

  

  

רוב מיטות האשפוז הכללי וכן רוב מיטות השיקום נמצאות בבתי החולים הממשלתיים ושל שירותי 

 הפסיכיאטריות נמצאות ברובן בבתי חולים ממשלתיים.בריאות כללית. המיטות 

  

  

   

 
 צ׳רניחובסקי, מערכת האשפוז הכללי בישראל.  62
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  בתי חולים ומיטות אשפוז – הכללי האשפוז 

  ת של בתי החולים הכלליים בישראל: להלן פריסתם הגיאוגרפי

  63: פריסת בתי חולים כלליים בישראל 13איור 

  

 
 ). 2018: משרד הבריאות, (ירושלים 2017משרד הבריאות , מוסדות אשפוז ויחידות לאשפוז יום בישראל  63
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תל אביב, חיפה וירושלים.  רוב בתי החולים נמצאים במרכזים העירוניים הגדולים או בסמוך להם, כגון 

חקים אל האזורים הדרומיים והצפוניים מספר בתי החולים פוחת משמעותית כאשר מתר

  הפריפריאליים. 

  64: בתי חולים כלליים לפי מספר מיטות 14איור 

  

 OECD .65בממוצע ב  3.6ומת לע 2.2נפש עומד על  1,000 - מספר המיטות לאשפוז כללי בישראל ל

ות יחסית  שיעורי המיטות נמוכים במיוחד באזורי הפריפריה הגיאוגרפית. מצב זה גורם לנסיעות ארוכ

  צפון, הדרוםשל תושבי הפריפריה לטיפול ולאשפוז. המרחק הממוצע לבית חולים קרוב במחוזות ה

ק"מ במחוזות תל אביב וירושלים. המרחק למרכז ארצי    4-3ק"מ לעומת  20-15ויהודה ושומרון הוא 

ק"מ לתושבי מחוז   92  -ק"מ  בממוצע לתושבי מחוז הצפון ו  133(איכילוב, בילינסון, שיבא והדסה) הוא  

  66ק"מ בממוצע לתושבי מחוזות תל אביב והמרכז. 30הדרום, לעומת כ 

 
  צ׳רניחובסקי, מערכת האשפוז הכללי בישראל.  64
  ריות. מיטות לאשפוז כללי כוללות גם מיטות פסיכיאט OECD - לפי הגדרות ה 65
 צ׳רניחובסקי, מערכת האשפוז הכללי בישראל.  66
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פריסת מיטות האשפוז הכללי בישראל על פי מחוזות מצביעה על אי שוויון בזמינות האשפוז בהתאם  

נפשות מתוקננות נמוך   1,000 -לאזור גיאוגרפי. ניתן לראות בתרשים שלהלן כי  מספר המיטות ל

  חוזות צפון ודרום.  במיוחד במ

  201767פי מחוזות, פשות מתוקות ל  1,000 -: מספר מיטות לאשפוז כללי ל15איור 

  

בתרשים שלהלן ניתן לראות כי מגמת הירידה בשיעור מיטות האשפוז מאפיינת את כל המחוזות 

  הגיאוגרפיים.

  68פשות מתוקות לפי מחוזות   1,000 -ל כללי לאשפוז מיטות  מספר: 16איור 

  

 
  שם. 67
  שם. 68
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 בתי חולים פסיכיאטריים  -בריאות הנפש 

לפי משרד הבריאות,   שירותי אשפוז, שירותים אמבולטוריים ושירותי גמילה.תחום בריאות הנפש כולל  

אשפוז פסיכיאטרי נועד לאנשים עם הפרעות או מחלות נפשיות אשר אינם יכולים לשהות בבית (בביתם  

  69יבות הבאות:או בבית קרוביהם) בשל אחת או יותר מן הס

הם מסוכנים לעצמם או לאחרים   ●

 בסביבתם.

התנהגותם חסרת שיפוט  ●

(למשל אדם המדגים שפת גוף  

 מביכה או מאיימת).

עוצמת הסימפטומים היא גבוהה  ●

 ודורשת השגחה אינטנסיבית. 

בתי   12-אשפוז פסיכיאטרי מתבצע ב

חולים פסיכיאטרים או במחלקות  

פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים.  

מחלקות מתחלקות לפסיכיאטריה ה

ת,  ילדים, פסיכיאטריה משפטי

פסיכיאטריה ממושכת, גמילה  

מסמים, שיקום פסיכיאטרי ואגף  

  גריאטרי לתשושי נפש. 

: פריסת בתי חולים לבריאות הפש  17איור 

  70בישראל 

  

  

 
משרד הבריאות.  69
 ion/Pages/default.aspxhttps://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/treatment/Hospitalizat  תאריך]

  ].2019בנובמבר   13כניסה: 
 ). 2018(ירושלים: משרד הבריאות,  2017ת אשפוז ויחידות לאשפוז יום בישראל משרד הבריאות, מוסדו 70
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 .2010מיטות מסוף  140תוספת של  – מיטות לאשפוז פסיכיאטרי בתקן  3,591היו  2019בינואר 

  .2018לאלף נפש בסוף   0.4-שיעור המיטות ירד ל

 201971 מוסדות לאשפוז פסיכיאטרי, יואר  –: מיטות אשפוז בתקן לפי מוסד ומחלקה  3טבלה 

 

המוסדות בפיקוח משרד  מוסדות לאשפוז לטיפול בהתמכרויות. כמחצית מ 33היו  2019נכון לתחילת 

יטות במוסדות לטיפול בהתמכרויות אינן נכללות  הבריאות, והיתר בפיקוח משרד העבודה והרווחה (המ

  בסך כל מיטות האשפוז).  

  

 

  

 
 .2019משרד הבריאות, דו"ח מיטות אשפוז ועמדות רישוי, ינואר  71
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 אשפוז גריאטרי  

 Specializedבקטגוריה של "בתי חולים מיוחדים" ( OECD -אשפוז גריאטרי נכלל לפי הגדרת ה

Hospitals טיפול לפי התחומים הבאים:) וכולל 

 . גריאטריה סיעודית ותשושי נפש -גריאטריה ממושכת  ●

גריאטריה שיקום, סיעודית מורכבת, טיפול תומך, גריאטריה תת חריפה,  -גריאטריה פעילה  ●

 הנשמה ממושכת ושחפת. 

המדינה אחראית לספק שירותי אשפוז באמצעות משרד הבריאות לארבע קבוצות חולים: חולים  

  גריאטריים.-יים גריאטריים; תשושי נפש; נכים סיעודיים צעירים; חולים פסיכוסיעוד

  שירותים אלו כרוכים בהשתתפות המאושפז או משפחתו בעלות הטיפול.

נפש   1000-בערך של שיעור המיטות ל  1.5נפש, פי  1000 - מיטות ל 2.8באשפוז גריאטרי שיעור של 

 72  .ת ממיטות האשפוז הגריאטרי בשנות השבעים. לעומת זאת, המדובר בכחמישיבאשפוז הכללי

השהייה  2017רים. בשנת גבוהה בהשוואה לסוגי אשפוז אח השהיה הממוצעת באשפוז הגריאטרי

ימים בממוצע. במחלקות לגריאטריה ממושכת השהיה גבוהה יותר  194באשפוז הגריאטרי עמדה על 

  73בהשוואה למחלקות לגריאטריה פעילה.

   

 
 שם. 72
 ). 2018(ירושלים: משרד הבריאות,  2017ז יום בישראל משרד הבריאות , מוסדות אשפוז ויחידות לאשפו 73
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  שיקומי אשפוז

די של אנשים עם  על פי הגדרת ארגון הבריאות העולמי "שיקום הנו תהליך של  שיקום רפואי ותפקו

מר את רמות התפקוד הפיזיות, מגבלות. זהו תהליך טיפולי המיועד לאפשר למשתקמים להשיג ולש

כחלק ממכלול  החושיות, השכליות, הרגשיות והחברתיות האופטימאליות שלהם הן ברמה הפרטנית והן  

להשיג עצמאות  התפקוד המשפחתי והחברתי. השיקום מצייד אנשים עם מוגבלות בכלים הדרושים להם  

תחיל בטיפול מיטבית בתפקוד ובקבלת החלטות בהתאם ליכולותיהם. מדובר ברצף הליכי שיקום המ

ותרה  באירוע חריף (במידה שיש אירוע כזה) ומסתיים במיצוי המרבי של היכולת התפקודית שנ

 74לאדם". 

מיטות לשיקום, כולל    855היו    2019בישראל שני מוסדות לאשפוז שיקומי: בית לוינשטיין ואלין. בינואר  

ירולוגי, שיקום נשימתי וטיפול נמרץ שיקומי שיקום כללי, שיקום ילדים, שיקום אורתופדי, שיקום נו

  ת מחלקות שיקום. למחוסרי הכרה. בנוסף, בחלק מהמרכזים הרפואיים/בתי חולים קיימו

  201975ר מוסדות לאשפוז שיקומי, יוא   –: מיטות אשפוז בתקן לפי מוסד ומחלקה  4טבלה 

  

חולים לשיקום, שלא כחלק מבית  -מדיניות משרד הבריאות כיום היא שלא לאשר הקמת ופתיחת בתי

  חולים כללי. 

  

   

 
  https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Rehabilitation/Pages/default.aspxמשרד הבריאות.  74

  ].2019בנובמבר  13יסה: [תאריך כנ
 .1920משרד הבריאות, דו"ח מיטות אשפוז ועמדות רישוי, ינואר  75
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 שחקנים נוספים בתחום הבריאות  . 7

נוסף למרכזים הרפואיים ולקופות החולים קיימים ארגוני בריאות נוספים הפועלים כארגוני המגזר 

י פועלים ללא כוונות רווח, בהם מלכ"רים, עמותות, ארגונים ציבוריים,  השלישי. ארגוני המגזר השליש

  ארגוני חברה וקהילה ועוד. 

ות נהנה ממימון ממשלתי מאסיבי, אך  בהשוואה לתחומי פעילות אחרים במגזר השלישי, תחום הבריא

ר השלישי  הוא מופנה למספר קטן של ארגוני בריאות גדולים. שירותי הבריאות המסופקים על ידי המגז 

בישראל מגוונים ורחבים וכוללים שירותי אשפוז כלליים, שירותי אשפוז סיעודיים, טיפולים במרפאות 

לוץ אזוריות, טיפולים בנפגעי נפש, טיפולי שיניים,  הוספיס, עזרה ראשונה, יחידות חי כלליות שירותי 

ות במגזר השלישי המספקים רפואיים ועוד. נוסף על ארגוני בריא-שירותי רפואה משלימה שירותים פרה

שירותי בריאות ישירים, ישנם גם ארגונים תומכי בריאות הפועלים בתחומים שונים וביניהם: מניעה,  

אלה והספקת ציוד רפואי ועוד. כדוגמה לשירותי הבריאות הניתנים  חינוך לבריאות, מידע לציבור, הש

דום, האגודה למלחמה בסרטן, יד שרה  על ידי המגזר השלישי, להלן יפורט בקצרה אודות: מגן דוד א 

  76ועזר מציון.

  מגן דוד אדום 

ר  התקבל כחב  2006מגן דוד אדום (מד"א ) משמש כארגון החירום וההצלה הארצי של ישראל, ובשנת  

מלא בוועד הבינלאומי של הצלב האדום והסהר האדום. הארגון מוגדר כמלכ"ר (מוסד ללא כוונות רווח).  

ארגון ההצלה והחירום בישראל, על בסיס 'חוק מגן דוד אדום התש"י שבו הוכר מד"א כ 1950בשנת 

והחל מד"א פעל במסגרת מקומית  1979הוגדרו מטרות הארגון ותפקידו בחירום ובשגרה. עד שנת 

  77החל לפעול במתכונתו הנוכחית כארגון ארצי.   1980משנת 

לקיים לטובת כלל התושבים , הם: 1950עיקרי מטרות הארגון הכלולים בחוק מד"א שנחקק בשנת 

ל שירותי עזר לשירות הרפואי של צבא ההגנה לישראל בזמן שירותי עזרה ראשונה, למלא תפקידים ש

התושבים שירות של אגירת דם, פלסמה ומוצרי לוואי שלהם. מטרות נוספות  מלחמה, להבטיח לכלל 

ים בסיסי ובכלל זה נט"נ  הן הדרכה בתחומי העזרה הראשונה והרפואה הדחופה טרם אשפוז, סעד חי

(ניידת טיפול נמרץ), הסעת חולים, יולדות, פינוי נפגעי תאונות ופצועים, פינוי הרוגים ונפגעים והעברה 

  78אחיות וכוחות עזר רפואיים.  ם, של רופאי

 
  . 103-95בן נון, מערכת הבריאות בישראל,  76
  שם. 77
  .1950-חוק מגן דוד אדום, התש"י 78
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  האגודה למלחמה בסרטן

ות על ידי קבוצת רופאים ואזרחים בתקופה בה המודע 1952האגודה למלחמה בסרטן הוקמה בשנת 

הפיכת  למחלה הייתה נמוכה והשיח אודותיה נחשב כ'טאבו'. במשך שנות קיומה, פעלה האגודה ל

פועלת האגודה    לשם כך מותה מסרטן בישראל.  המלחמה בסרטן ליעד לאומי ולהפחתת התחלואה והת

בתחומים רבים וביניהם: קידום מחקר, קידום מניעה הכולל מאבק בעישון ומניעת נזקי שמש, קידום  

  חון מוקדם, שיפור דרכי טיפול ושיקום דאגה לזכויות החולים והציבור ודאגה לרווחת חולי הסרטן. אב

מהתרומות מתקבלות מהארץ    95%  - אלא מתרומות. כהאגודה לא ממומנת ישירות מתקציב ממשלתי,  

מהן מחו"ל. במהלך השנים הלכה והתרחבה האגודה, ולה מערך מתנדבים רחב וסניפים  5% -וכ

  79ים ברחבי הארץ.הפרוש

  עמותת "יד שרה"

על ידי אורי לופליאנסקי. העמותה החלה את דרכה כגמ"ח (גמילות    1976עמותת יד שרה נוסדה בשנת  

המשך הלכה והתרחבה לתחומי השאלה של מכשור רפואי. העמותה מעניקה מגוון רחב של  חסדים). ב

חייו בביתו עם משפחתו   שירותים, שמטרתם לאפשר לאדם בעל קשיים תפקודיים להמשיך את

  בסביבתו הטבעית.  

השירות הנפוץ ביותר של יד שרה הוא השאלת ציוד רפואי הניתן לתקופה קצובה. כמו כן העמותה 

שעות    24קה שירותים נוספים כגון: הסעה לנכים בכיסאות גלגלים, לחצני מצוקה המחוברים למוקד  מעני

תעסוקה יוצרת למרותקי בית, טיפולי שיניים   ביממה, מרכזי הדרכה ותצוגה, מרכז מידע רפואי,

עם  לאוכלוסיית גיל הזהב, ייעוץ משפטי לאוכלוסייה מבוגרת, מרכזי יום שיקומיים, משחקיה לילדים 

  צרכים מיוחדים ועוד. 

העמותה אינה מקבלת תמיכה ממשלתית שוטפת. כשני שליש ממקורות ההכנסה שלה הם מתרומות.  

 80סניפים ברחבי הארץ.   100  -פי מתנדבים הפועלים ביותר מפעילות העמותה מתבססת על אל

  עמותת "עזר מציון"

לק. מטרתה הייתה לסייע לחולים  על ידי הרב חנניה צ'ו  1979העמותה 'עזר מציון' נוסדה בשנת 

מאושפזים ולבני משפחותיהם. "עזר מציון" היא העמותה הגדולה ביותר כיום בישראל בתחום הסיוע  

  לחולים ולבני משפחותיהם. העמותה ממומנת על ידי תרומות.   הרפואי והשיקומי

 
  . 103-95בן נון, מערכת הבריאות בישראל,  79
  שם. 80
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ארוחות חמות  תחומי פעילות עיקריים של העמותה כוללים: השאלת ציוד רפואי ושיקומי, הספקת 

למלווים של מאושפזים, תכניות תמיכה לילדים ומבוגרים חולי סרטן, מערך הסעות לחולים ולמוגבלים  

פרטיות, ייעוץ רפואי והכוונת חולים, קידום ילדים בעלי צרכים  בתנועתם באמבולנסים ובמכוניות 

  אחרים.   מיוחדים, סיוע לקשישים במסגרת הקהילה וסיוע דחוף בפיגועים ובמצבי חירום

"מרכז אורנית" לילדים חולי סרטן ומאגר    –בנוסף, לעמותת "עזר מציון" יש שני תחומי פעילות מרכזיים  

ם, בעקבות אישור משרד הביטחון, חיילי צה"ל התורמים דגימת דם  לתורמי מוח עצם. כבר מספר שני

  בעת גיוסם לצה"ל הם העתודה האנושית החשובה במאגר התורמים.  

זכתה בפרס ישראל בתחום   2008השנים העמותה זכתה באותות הקרה ופרסים רבים. בשנת במשך 

    81מפעל חיים על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

  

   

 
  שם. 81
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 רשימת טבלאות –רשימת איורים  – יתרשימה ביבליוגרפ .2.5

 2017שוויון בבריאות וההתמודדות עמו, משרד הבריאות, -ש. אבני, אי-אברבוך, א. ו. 

 ליבוביץ'. הוצאות משקי בית על ביטוחי -ע. קלטר -אורנשטיין, ל., א. שטרית, ב. אוברמן, מ. בנדרלי ו

  .2015בריאות. מכון גרטנר, 

 2005[ 2010ל אביב: עם עובד, שני. מערכת הבריאות בישראל. תמ. -בן נון, ג., י. ברלוביץ ו.[  

 ד. קיני. מערכת הבריאות בישראל בראי ה -ברוכים, מ. ו- OECD - 2018 ,2018. משרד הבריאות.  

  .2014הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית. דין וחשבון. 

 1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד. 

  1996-"והחולה, התשנחוק זכויות. 

  תובנות ולקחים.  -חורב, ט. עשור להוצאת תרופות מצילות חיים מהשב“ןMedic ,2019. 

  2019. אוגוסט 2018ישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ההוצאה הלאומית לבריאות. 

  2017, אוגוסט 2016ישראל. המוסד לביטוח לאומי. חברות בקופת חולים. 

  אתר אינטרנט. -לאומי ישראל. המוסד לביטוח www.btl.gov.il     

  2019ישראל. משרד הבריאות. דו"ח מיטות אשפוז ועמדות רישוי, ינואר. 

  2019. 2018ישראל. משרד הבריאות. דוח מסכם על פעילות קופות החולים שנת .  

 2018-2017תשע"ו  תלמיד בשנת הלימודים,ישראל. משרד הבריאות. דוח סיכום שירותי בריאות ל. 

  חלק א': מגמות  -2017ישראל. משרד הבריאות. מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל

 .2019באשפוז. ירושלים: משרד הבריאות, 

   ,2015באוגוסט    4ישראל. משרד הבריאות, חוזר ראש שירותי בריאות הציבור: שירות בריאות לתלמיד. 

 רנט. אתר אינט –ד הבריאות ישראל. משר www.health.gov.il 

  2013. 2011ולחשבונות שנת כספים  2012ג לשנת 63ישראל. משרד מבקר המדינה. דוח שנתי  . 

  אתר אינטרנט.  –לאומית שירותי בריאותeumit.co.ilhttps://www.l 

 .2008. מרכז המחקר והמידע של הכנסת, יולי 1997-2007תחנות טיפת חלב בישראל  לוי, ש. 

  אתר אינטרנט.  –מכבי שירותי בריאותhttps://www.maccabi4u.co.il   

 כת טכנולוגיות בשירותי הבריאות מכון גרטנר, הערכת טכנולוגיות רפואיות, המרכז הישראלי להער

2013  . 

 1948מ. שני, להיות עם בריא בארצנו: בריאות הציבור בעלייה הגדולה (-ליס, ש., ש. שורץ ו-סטולר-

 ) (הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תשע"ו).1960

 מכון ון ליר בירושלים, . בן שמחון פלג. בין הציבורי לפרטי: הפרטות והלאמות בישראלש-פז פוקס, א. ו .

2013. 

  ,1940פקודת בריאות העם. 

 2019ר. כפיר. מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב. מרכז טאוב, -צ׳רניחובסקי, ד. ו .  

 ציבורית. מרכז המחקר  צ'רניחובסקי, ד. חופש בחירת רופא (חב"ר) בבית החולים במסגרת זכאות

 . 2006והמידע של הכנסת, 

 אינטרנט.  אתר  –אוחדת קופת חולים מ https://www.meuhedet.co.il 



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  82|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

   ,באוקטובר   6קרופסקי, ס. "סופית: בית החולים החדש של אסותא באשדוד יהיה ללא שר"פ". כלכליסט
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  רשימת איורים:

  )2017הבריאות (: מימון מערכת 1איור 

  ) OECD )2016: שיעור בעלי ביטוח בריאות פרטי באוכלוסייה מול מדינות ה 2איור 

  ת פרטיים קי הבית על ביטוחי בריאו: פילוח הוצאות מש3איור 

  : שיעור הרוכשים ביטוחי בריאות משלימים, לפי קבוצת אוכלוסייה4איור 

  2009-2018החולים בשנים : התפלגות נפשות מתוקננות בין ארבע קופות 5איור 

  100), השוואה לממוצע=2015: הכנסה ממוצעת לחודש עבודה של קופות החולים (6איור 

  (%) 2016קופות החולים בשש הערים  הגדולות,  ת המבוטחים בין: התפלגו7איור 

  2018: תמהיל הוצאות תפעול בכל קופות החולים במגזר הקהילה בשנת 8איור 

  (ללא בתי חולים למחלות ממושכות) 2016י בעלות, : בתי חולים לפ9איור 

  2018-1995: מספר מיטות אשפוז לפי סוג אשפוז,10איור 

  2018-1995נפש,  1,000-טות ל: שיעור מי11איור 

  2016: מיטות בבתי חולים לפי סוג ובעלות, 12איור 

  : פריסת בתי חולים כלליים בישראל13איור 

  ספר מיטות : בתי חולים כלליים לפי מ14איור 

   2017נפשות מתוקננות לפי מחוזות,  1,000 -: מספר מיטות לאשפוז כללי ל15איור 

  ת לפי מחוזות נפשות מתוקננו 1,000 -כללי ל: מספר מיטות לאשפוז 16איור 

  : פריסת בתי חולים לבריאות הנפש בישראל 17איור 

  

  רשימת טבלאות:

  2017-2018שות המתוקננות לשנים : ממוצע מס' המבוטחים וממוצע מספר הנפ1טבלה 

  : חברי קופת חולים לכל רופא העוסק ברפואת משפחה, בממוצע ארצי 2טבלה 

  2019מוסדות לאשפוז פסיכיאטרי, ינואר  –ד ומחלקה פוז בתקן לפי מוס: מיטות אש3טבלה 

  2019מוסדות לאשפוז שיקומי, ינואר  –: מיטות אשפוז בתקן לפי מוסד ומחלקה 4טבלה 
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 נספחים .2.6

  : מבנה מערכת הבריאות 1נספח 

Source: B. Rosen, R. Waitzberg and S. Merkur, Health Systems in Transition – Israel, The 

European Observatory on Health Systems and Policies, 2015. 
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 (מתוך אתר האינטרנט של משרד הבריאות)מבנה ארגוני  –: משרד הבריאות 2נספח 
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 דמוגרפיות והשפעתן על מערכת הבריאות–מגמות סוציו .3.2

 מוגרפיתוך התייחסות לפיזור ד מאפייני התחלואה בישראל .3.3

צפי השתנות מגמות תחלואה וההשלכות על צריכת שירותי   .3.4

 הבריאות

מערכת צפי התאמת כוח אדם וצוותים רפואיים אל מול צרכי  .3.5

 הבריאות והתשתיות הפיזיות

שינויים אפשריים במבנה השירות הרפואי והתאמתו לצרכים  .3.6

 המתפתחים

 מגמותמאפיינים ו –טיפול בית ואשפוז בית  .3.7

 המשכיות ושמירה על הרצף הטיפולי  .3.8

 שילוב טכנולוגיות חדשות ומשמעותן  .3.9

מודל של תחרות למול מודל שמקדם שיתופי פעולה בין ארגונים/  .3.10

 במערכת הבריאות מוסדות 

 סיכום  .3.11

  רשימת טבלאות  –רשימת איורים  – רשימה ביבליוגרפית  .3.12

  

 תקציר. 3.1

עתיד. ו העוברות עליה בימים אלה, ואשר צפויות לה באל  –פרק זה דן במגמות שינוי במערכת הבריאות  

 ראשית, מתוארות מגמות דמוגרפיות ואפידמיולוגיות ארוכות טווח, ובעיקר הזדקנות האוכלוסייה

והתפשטותן של המחלות הכרוניות תוך סקירת האתגרים אשר הללו מציבות בפני מערכת הבריאות  

, נעמוד על צפי הביקוש לשירותי הבריאות, כוח האדם  ). לאחר מכן, לאורן של מגמות אלה1-2(פרקים  

  וף למצוא). יתר הפרקים ידונו בצורך הדח 3-5ותשתיות המערכת בהתאם לצרכים המתפתחים (פרקים  

פתרונות יעילים, יצירתיים וחדשניים להתמודדות עם המציאות המתפתחת בישראל בתחום הבריאות  

  ).  6-9שת "המטופל במרכז" (פרקים תוך צמצום פערים בין אוכלוסיות ואימוץ גי
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, 2015-2035בין השנים    77%  -, אוכלוסיית הקשישים בישראל צפויה לגדול ב. 3.2בתת פרק  כמתואר  

מזה של האוכלוסייה הכללית בתקופה זו. המשמעויות שנגזרות   2.2וקצב הגידול שלה יהיה מהיר פי 

יחות של מחלות כרונית (לדוגמה סכרת,  מנתונים אלו הן דרמטיות עבור מערכת הבריאות: עליה בשכ

כלומר יותר עומס על מערכת   –ולפרק זמן ארוך יותר, ריבוי מחלות כרוניות לאדם מחלות לב וכיו"ב)

שכיח יותר בהשוואה  קשישיםהבריאות בישראל. בהתאם לכך, השימוש בשירותי בריאות בקרב 

מזה של כלל האוכלוסייה   50%  -בוה בכלאוכלוסייה הכללית. למשל, אחוז המאושפזים בקרב קשישים ג

מהאשפוזים באשפוז כללי (לא כולל יולדות) בבתי החולים   36% –מה). כבהתא 15% –ו  22%(

 -מהאשפוזים בכלל מחלקות האגף הפנימי ו 58% –ומעלה. כ 65היו של בני  2015הכלליים בשנת 

 מהאשפוזים במחלקות הפנימיות היו של בני אותו גיל.   62%

יזור דמוגרפי. בעשור האחרון  עוסק במאפייני התחלואה בישראל תוך התייחסות לפ . 3.3 תת פרק

נרשמה מגמת ירידה בשיעור הפטירות במרבית סיבות המוות המובילות בישראל. סרטן הינה סיבת 

, ומחלת לב הינה הסיבה השנייה.  1999המוות המובילה בישראל בקרב גברים ונשים החל משנת 

ם ונשים במרבית השנים.  מוח הן הסיבה השלישית וסוכרת הסיבה הרביעית בקרב גברימחלות כלי דם ב

לנשים)   52%לגברים,  51%( 2015ארבע הסיבות הללו מהוות יחדיו כמחצית מכלל הפטירות בשנת 

  לנשים).    60%לגברים,  57%( 2000בהשוואה לאחוז גבוה יותר בשנת 

נמצאו    מכלל מקרי התחלואה בגברים בישראל,   50%  – מ  סרטן: סוגי הסרטן העיקריים, האחראים ליותר

ם ביהודים ובערבים, וכללו את סרטן הערמונית, סרטן הריאה, סרטן מעי הגס והחלחולת, לימפומה דומי

שאינה הודג'קין וסרטן כיס השתן. גם בנשים היה דמיון בסוגי הסרטן השכיחים בין יהודיות וערביות.  

  - מקרי מוות ל 171על  2017ותה מסרטן בישראל עמד בשנת בהשוואה בינלאומית, שיעור התמ

  . OECD - נפש (מתוקנן לגיל). זהו שיעור נמוך למדי ביחס לנתוניהן של יתר מדינות ה 100,000

ומעלה ובנשים   45בני  מחלות לב: הללו מהוות את סיבת המוות השנייה בשכיחותה בישראל, בגברים

עדר  עישון, תזונה לא מאוזנת והי ים העיקריים למחלות לב הם. גורמי הסיכון ההתנהגותי45-74בנות 

כולסטרול גבוהות, עודף משקל והשמנה.    LDLפעילות גופנית, הבאים לידי ביטוי בלחץ דם גבוה, רמות  

, בגברים  OECD -שיעורי התמותה ממחלת לב כלילית בישראל נמוכים יחסית למרבית מדינות ה

  ובנשים.  

מצאות השבץ גבוהים עישון ויתר לחץ דם. שיעורי הי  המובילים לשבץ מוחי הם  שבץ מוחי: גורמי הסיכון

יותר באוכלוסייה היהודית לעומת הערבית, הן בגברים והן בנשים. הימצאות שבץ מוחי באוכלוסייה 

עולה עם הגיל, בגברים ובנשים. שיעורי התמותה משבץ מוחי בישראל נמוכים יחסית ליתר מדינות ה  

– OECDם. מדינות הן בגברים והן בנשי 33מבין  31 –מקום הדורגת ב, אשר מ  
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עם הגיל בגברים ובנשים. שיעורי הימצאות סוכרת   לרובהמצאות סוכרת באוכלוסייה עולה  סוכרת: 

גבוהים יותר באוכלוסייה הערבית לעומת היהודית, הן בגברים והן בנשים. כמו כן שכיחות חולי הסוכרת 

שכבות אלה   שכיחות החולים המאוזנים בקרב ,קונומיות נמוכות. בנוסףא-גבוהה יותר בשכבות סוציו

  נמוכה יותר.   

גורמי סיכון הקשורים לאורח חיים: עישון סיגריות הוא אחד מדפוסי ההתנהגות המסוכנים ביותר  

  22.1%, 2017לבריאות, בהיותו גורם לנזקים רבים ולמחלות קשות. על פי נתוני הלמ"ס, נכון לשנת 

  ומעלה דיווחו כי הם מעשנים לפחות סיגריה אחת ליום.   20מבני 

בריאות הציבור בשל השלכותיה בטווח הקצר ובטווח הארוך. היקף ההשמנה הינה בעיה מרכזית ב

ההשמנה בקרב האוכלוסייה גדל לאורך זמן, וישנן עדויות רבות לכך שהיא קשורה במספר רב של  

כמחצית   2017ופוגעת באיכותם. בישראל, נכון לשנת מחלות כרוניות, וכן מפחיתה את אורך החיים 

  ב של עודף משקל, השמנה או השמנת יתר.  ) נמצאים במצ48%ומעלה ( 20מבני 

עוסק בצפי השתנות מגמות תחלואה וההשלכות על צריכת שירותי הבריאות. מחלות  . 3.4תת פרק 

תגברת. אורח חיים לא בריא  כרוניות הולכות ומתפשטות ברחבי העולם, והשפעתן על בריאות האדם מ

וד. במקביל, מחלות אשר בעבר בישרו מביא לגידול מתמיד בהיקף התחלואה במחלות לב, סוכרת וע

על תוחלת חיים של חודשים ספורים, כדוגמת איידס ואף סרטן, הפכו עם ההתפתחויות הטכנולוגיות  

ת מערכות בריאות ברמה  למחלות כרוניות המלוות את המטופל לשנים רבות. הקושי המרכזי שחוו

 –ם כרוניים צרכים רבים ומורכבים הגלובלית הוא הפער בין הביקוש להיצע והיכולת לספקו. לחולי 

הטיפול הרפואי בהם מאופיין בריבוי תרופות ובדיקות, בריבוי מטפלים ומסגרות טיפול. בנוסף, עם  

טיפול באדם הסיעודי. ככל  הגידול בתוחלת החיים עולה מספר החולים הסיעודיים, ועמו מעמסת ה

החזקתו של האדם הסיעודי. ממצאים   שהפתרונות הרפואיים מאריכי החיים מתרבים, כך גדלה עלות 

אלו מדגישים את חשיבות המניעה והניהול של מחלות כרוניות וכן את החשיבות של מצאי מתאים של  

  מטפלים ואנשי מקצוע ברפואה ראשונית.  

ותים רפואיים אל מול צרכי מערכת הבריאות מת כוח אדם וצומתמקד בצפי התא .3.5תת פרק 

 האוכלוסייה, הגברת מהזדקנות כתוצאה וגובר הולך  הבריאות הפיזיות. הביקוש לשירותי והתשתיות 

לשם כך יש צורך להתאים את כוח האדם   .החיים ברמת והעלייה שירותי הבריאות של צרכני המודעות

  במערכת הבריאות לצרכיה המשתנים. 

ור הרופאים הפעילים .  בישראל שיעOECD-שיעור הרופאים בישראל לאלף נפש נמוך מהממוצע ה

לאלף נפש. כמו כן, שיעור    3.3עומד על  OECD-לאלף נפש בעוד שממוצע ה   3.1לאלף נפש עומד על 

של   ביותר הגבוה הרופאים בישראל ביחס לאוכלוסייה נמצא במגמת ירידה במשך שנים. השיעור
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במחוזות הדרום   השיעורים הנמוכים ביותר נמצאים אביב, ואילו תל במחוז  נפש נמצא  לף לא רופאים

  והצפון. הדבר מלמד על פערים בנגישות לשירותי בריאות בין מרכז לפריפריה. 

בנוסף לכך, מקצועות רפואיים רבים מאופיינים מסיבות שונות במחסור בכ"א ובתשתית בלתי הולמת  

דה ותגמול שאינו עולה בקנה אחד עם המצוקה. התוצאה היא רתיעה של  בעומס העבו לצרכים, עליה

ופאים מפנייה למקצועות אלו. המצוקה ניכרת, בסופו של דבר, במחסור בכ"א ובעומס רב במוסדות  ר

הבריאות. התוצאות הישירות של מצוקה זו הן בראש ובראשונה פגיעה ביכולת הצוות הרפואי להעניק  

  ושחיקה בקרב הרופאים ופגיעה ביעילות המערכת.טיפול רפואי ראוי, לחץ 

) החליטה להמליץ על  2010הוועדה לתכנון כוח אדם רפואי וסיעודי (: 2025הרופאים  מצאי  תחזית

רופאים לאלף נפש כנקודת ייחוס ממנה לא רצוי לרדת. על מנת להגיע אל השיעור  2.9 - שיעור של כ

שרה כמו גם על הקמת בית ספר חמישי לרפואה,  המומלץ, המליצה הוועדה על הרחבת מסגרות ההכ

הלומדים בחו"ל לחזור לישראל, והפחתת מספר הסטודנטים מחו"ל שלומדים בישראל,  עידוד רופאים 

  במידת הצורך, על מנת לפנות מקום להכשרת ישראלים. 

ע  למקצו הפיכתו הוא שבהם שהעיקרי משמעותיים שינויים השנים במהלך עבר בישראל הסיעוד מקצוע

האחיות   מספר  מעשיות. צמצום-תמוסמכו שאינן אחיות  של המסלול צומצם לכך  מי. במקבילאקד

 הירידה עם  החדשות יחד  המוסמכות האחיות מספר  בהתאם גדל  לכך  שבמקביל מבלי המעשיות

  שנה למערכת.   מידי המצטרפות החדשות  האחיות במספר לירידה תרמו, לישראל  העלייה בהיקף

  - לאלף נפש הוא מהנמוכים ב האחיות באחיות. שיעור משמעותי מחסור  כיום יש   ישראל  במדינת

OECD לאלף נפש בעוד   5.0בישראל שיעור האחיות לאלף נפש עומד על  .ונמצא במגמת ירידה

בנוסף, קיימים פערים בולטים בשיעור האחיות לאלף   לאלף נפש. 9.3עומד על   OECD-שממוצע ה

  נפש בין מחוזות גיאוגרפיים. 

הינו   2025אחיות לאלף נפש לשנת  5.8, כי שיעור של דה לתכנון כוח אדם רפואי וסיעודי העריכהועהו

יעד ראשוני ובר השגה, שמטרתו בלימת מגמה הירידה במטרה לאפשר תפקוד תקין של המערכת.  

אולם, הוועדה המליצה גם לבחון את האפשרות לגיוס משאבים תקציביים ואחרים שיאפשרו גידול  

  .2025ות לאלף נפש עד שנת אחי  6.5תי יותר, בניסיון להגיע לשיעור של משמעו

בנוסף לשיעור זה המליצה הוועדה על תוספת של כעשרים אחוזים מהיקף האחיות, הכוללים סייעות  

לאחיות וכוחות עזר מיומנים. הסייעות ישתלבו, בין היתר, בתחום הטיפול במבוגרים, ובכך יפנו את  

    כב בחולים קשים.פעולות טיפול בסיסי לטובת טיפול סעודי מורהאחיות המוסמכות מ

  עוסק בשינויים אפשריים במבנה השירות הרפואי והתאמתו לצרכים המתפתחים.   .3.6תת פרק 
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הגברת האינטגרציה והשוויון  –והחשוב הוא חיזוק הרפואה הראשונית בקהילה  השינוי הראשון

פא הראשוני  ומשתנים וריכוז הטיפול הכרוני באמצעות הרובאוכלוסיות עם צרכים מגוונים, מורכבים 

  בקהילה והצוות הסובב אותו.  

הוא מניעה ובדיקות סקר. מניעה ראשונית עוסקת בקיום אורח חיים בריא לפני הופעת   השינוי השני

החולי. פעולות הננקטות במסגרת מניעה ראשונית מטרתן לצמצם את החשיפה לגורם המעלה את  

  ה או מחלות.  הסיכון למחל

רמת בית חולים לחולים בבתיהם. אשפוז במסגרת הבית משמש כחלופה מתן טיפול ב  –  השינוי השלישי

  לאשפוז בבתי חולים כלליים או במוסדות להמשך טיפול.  

הטמעה של אמצעים דיגיטליים ושימוש בטכנולוגיות מידע לשיפור השירות והאיכות   - השינוי הרביעי

יזי שבין החולה והרופא או בין רפואה דרך לגשר על המרחק הפ–ת, למשל, בטלההרפואיים. ניתן לראו

  מספר רופאים מטפלים. 

 אחת לא נשמעה האחרונה מתוארים מאפיינים ומגמות בטיפול בית ואשפוז בית. בעת  .  3.7בתת פרק  

של  בביתו של המטופל, כאשר הנחת היסוד היא שביתו   באשפוז  בבית החולים אשפוז  להחליף ההצעה

שיפור במצבו  טיפול, ולחוות  ביותר עבורו לקבל  והנוחה הטובה הסביבה קרובות הוא לעתים המטופל 

 או כלליים חולים  בבתי לאשפוז  עשוי לשמש חלופה עדיפה תטיפולי הרפואי. לכן, הבית כסביבה

 ילבג צעירים מסוכרתיים -שונות  בדרגות  כרוניים טיפול. השאיפה היא כי חולים במוסדות להמשך

  -מותאמים  בפתרונות נערכת כשהמערכת יישארו בקהילה,  – בית מרותקי לקשישים ועד העבודה

העצמה משמעותה מתן כלים   המטופל. בבית   טכנולוגית מונגש  לטיפול  עצמי ועד טיפול לניהול מהעצמה

טיפול . ניהול הטיפולעימם המטופל יכול למשל לקבל החלטות מבוססת ראיות ומכאן להיות שותף מלא ב

שירותים, לרבות   של רחב טווח לכלול יכול ביתי פעולות ההעצמה. טיפולמי הוא פועל יוצא של העצ

 מסלול תחליף אשפוז, וכן או אשפוז  קיצור דינמי, שמשמעו אקוטי מצבים: מסלול  למגוון בית שיקום

 אשפוזים ולמניעתם.  לצמצום  בתרומתו המערכת עם אף שמיטיב משמר

וארה"ב, על מנת למנוע אשפוז   קנדה באנגליה,  אוסטרליה, ובעיקר רבות נותדיבמ נפוץ בית אשפוז 

  בבית חולים או לקצרו.  

רצף טיפולי משמעו שמירה על רצף בשירות   דן בהמשכיות ושמירה על הרצף הטיפולי. .3.8תת פרק 

פיין בריבוי הרפואי הניתן למטופל, בעיקר בעת חילופי מטפלים או מסגרות טיפול. הטיפול הרפואי מאו

ומסגרות טיפול, וקיים צורך חיוני בתיעוד מידע עדכני ובהעברתו בין המטפלים להבטחת מתן   מטפלים

  טיפול רפואי נאות ואיכותי.  
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רצף הטיפול חשוב למטפלים ולמטופלים כאחד, והוא מוביל להגברת שביעות הרצון בקרבם,  

הטיפול הראשוני המתאם,  וא גורם להפחתת עלויות ולבריאות טובה יותר. לרופא המשפחה, שה

יש תפקיד מרכזי בהבטחת רצף טיפולי לאורך  המתווך והמקבל מידע לגבי טיפולים נוספים,

 ורצף המשכיות של היבטים על כמה ממדיים, המושתתים  רב מודלים פותחו השנים במהלך  זמן.

  .אישי-ןהבי בקשר והמשכיות המחלה בניהול המשכיות, במידע המשכיותטיפול, לרבות 

מתמקד בשילוב טכנולוגיות חדשות ומשמעותן. התפתחות הטכנולוגיות הדיגיטליות   .3.9תת פרק 

בשילוב ההתפתחות בתחומי מדעי החיים משנות מהיסוד את תעשיית הבריאות. כתוצאה מכך משתנות  

ב  מצבצורה רדיקאלית הדרך בה אנו מונעים ומאבחנים מחלות, הצורה בה אנו מאתרים ומנטרים את 

  בריאותנו וכושרנו הגופני, וכן הצורה בה לוקחים פרטים אחריות על בריאותם ואיכות חייהם.

רפואה מרחיבים את נגישות האוכלוסייה לשירותי בריאות תוך להקטנת הפערים -וטלה eHealth אמצעי

. יש איהקיימים בין אזורי מרכז לפריפריה בתשתיות פיזיות ובהיקפי כוח האדם הרפואי והציוד הרפו

  לציין כי שירותי העידן הדיגיטלי מאפשרים לעתים גם חיסכון כלכלי.  

על בסיס הנתונים הקיימים על החולים במערכת הבריאות (כגון, לחץ דם   רפואה מותאמת אישית:

התחלתי ורקע משפחתי), ניתן כיום להציג המלצות לטיפול רפואי בזמן אמת, ולתת תרופות אשר  

   .ים ספציפייםמיטבית על חול בצורה  להשפיעעשויות 

"Big Dataעתק): -" (נתוניBig-Data   מבוסס על איסוף כמות עצומה של מידע ממקורות שונים

העל היא  -ובפורמטים מגוונים, עיבודו, הסקת מסקנות ויצירת תבניות על בסיס אותו מידע. מטרת

 .ל רפואי מיטבישיובילו לטיפולהשתמש בתובנות האלה באופן מעשי, כדי לייעל תהליכים 

חיזוי טכנולוגיות רפואיות מסייע בתהליך קבלת החלטות ברמה הלאומית,   חיזוי טכנולוגיות רפואיות:

  ומהווה כלי לתכנון ולניהול מדיניות במערכות בריאות במדינות מפותחות.  

רכת  ם ומוסדות במעמציג מודל של תחרות למול מודל שמקדם שיתופי פעולה בין ארגוני.  3.10תת פרק  

עידוד התחרות בין קופות החולים נתפש כאחד העקרונות החשובים של חוק ביטוח בריאות  הבריאות. 

ממלכתי, ונועד להבטיח שיפור באיכות המערכת ואת יעילותה. יחד עם זאת, השלכותיה השליליות של  

ן של קף, לאור קיומהתחרות בין קופות החולים התבררה עד מהרה עם כניסתו לתוקף של החוק לתו

  גון "חטיפת מבוטחים" וכפילות שירותים באזורי פריפריה ויישובים קטנים.תופעות כ

על רקע חוסר האמון בין קופות חולים והתחרות על מבוטחים, נוצר מצב של הקצאה בלתי יעילה של  

ובפריפריה. בהיעדר תכנון וניהול תשתיות  המשאבים וכפילות בשירותים, בעיקר ביישובים קטנים 

ושירותי   כמו למשל הקמת מרפאות מומחים , קופות החולים נמנעות משיתופי פעולה חיונייםלאומי
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. כשל זה ניכר במיוחד בנגב. בהתאם לכך גיבש משרד הבריאות הנחיות לשיתוף דימות משותפים.

  פעולה בין הקופות על מנת לחייבן במתן שירות גם לחברי קופות החולים האחרות ביישוב. 

יכים לעודד את משרד הבריאות להוביל מהלך של ביסוס אמון הדדי בין ות בריאות ממשמומחים למדיני

קופות החולים. מומלץ, בין היתר, בצוותא עם משרד האוצר, להקים מערך של תמריצים כלכליים  ארבע  

וכללי התחשבנות, שיעודדו ויקדמו שיתופי פעולה בין הקופות. במקביל, מוצע להחליש את התמריצים 

מומלץ ת על מבוטחים בין הקופות, ולעודד מודל של מפעיל בלתי תלוי בשירותים חסרים. כמו כן,  לתחרו 

לספק מפתחות להפעלת תשתיות בריאות בקהילה ביחס לגודל האוכלוסייה, ובהתאם לאזורים  

  גיאוגרפיים בעלי מאפיינים ייחודיים.

 

  

 דמוגרפיות והשפעתן על מערכת הבריאות –מגמות סוציו . 3.2

מכלל   9%מיליון נפש, והם היוו  626  - ל 2016ומעלה) בעולם הגיע בשנת  65-פר הקשישים (בני הסמ

 12%מיליון נפש, והם יהוו  997 –צפוי מספרים של הקשישים להגיע ל  2030האוכלוסייה. עד שנת 

) חיים ביבשת אסיה. שיעור הקשישים הגבוה ביותר 56%מכלל אוכלוסיית העולם. יותר ממחציתם (

  23% -הקשישים כיהוו  2030מכלל האוכלוסייה. הצפי הוא שבשנת  18% -כ -ביבשת אירופה הוא 

  82מאוכלוסייתה של יבשת זו.

ומעלה  65 -. שיעור בני הOECDישראל היא מדינה בעלת אוכלוסייה צעירה יחסית לרוב מדינות 

.  17%  -שעמד על כ  OECDמכלל האוכלוסייה, לעומת ממוצע    11%  –על כ  2016בישראל עמד בשנת  

יחד עם זאת, לאור    83ר הקשישים נמוך יותר. למעשה, רק בשלוש מדינות (צ'ילה, טורקיה ומקסיקו) שיעו

מיליון נפש  1.66 - תחזיות הלמ"ס, צפוי מספרם של הקשישים בישראל לגדול משמעותית, ולהגיע ל

, וקצב 2015-2035 בין השנים 77% -. פירוש הדבר , שאוכלוסיית הקשישים תגדל ב 2035בשנת 

לית בתקופה זו. המשמעויות שנגזרות מנתונים  מזה של האוכלוסייה הכל  2.2הגידול שלה יהיה מהיר פי  

אלו הן דרמטיות עבור מערכת הבריאות: עליה בשכיחות של מחלות כרונית (לדוגמה סכרת, מחלות לב  

עומס על מערכת הבריאות  כלומר יותר –וכיו"ב), ריבוי מחלות כרוניות לאדם ולמשך יותר שנים 

  בישראל.  
   

 
שנתון סטטיסטי, משאב: מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזקנה   -ל + בישרא 65מכון ברוקדייל, בני - ג'וינט-מאיירס 82

  .2017וג'וינט ישראל אשל, 
 .2018. משרד הבריאות, OECD 2018 -ד. קיני, מערכת הבריאות בישראל בראי ה -מ. ברוכים ו 83
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  84ישראל : קצב הזדקות האוכלוסייה ב1איור 

  

 

  85 2015: פירמידת גילים לפי מין,  2איור 

  

  

   

 
  . 8201", 2030משרד הבריאות, מצגת "מערכת הבריאות  84
  .2018. 2017שראל מכון ברוקדייל, הזקנים בי- ג'וינט-מאיירס 85
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  86(באחוזים מכלל האוכלוסייה  2045-2015: תחזית צמיחת האוכלוסייה הקשישה, 3איור 

  

 

ולים שלאחר מלחמת העולם  אוכלוסיית הקשישים בישראל גדלה עקב הזדקנות מחזורי הלידה הגד

בתוחלת החיים. סיבה נוספת המשפיעה על שיעור הזדקנות  השנייה, בשילוב העלייה הניכרת 

.  20 -של המאה ה  90 – האוכלוסייה בישראל, היא העלייה מברית המועצות לשעבר במהלך שנות ה 

עבר נטה  תוך זמן קצר התרחש גידול חד באוכלוסייה, כשתמהיל העולים מברית המועצות לש

. על פי תחזיות הלמ"ס, שיעור הקשישים צפוי משמעותית לגיל המבוגר בהשוואה לילדים ותינוקות 

. שיעור האוכלוסייה 2045בשנת  15% -עד לכ 2015בשנת  11% -לעלות בצורה הדרגתית מכ

  3% –+), בה שיעורי התלות הסיעודיים גבוהים, צפוי להישאר ברמה של כ80הקשישה מאוד (גילאי 

    2045.87ת בשנ  4.8% -ד לאמצע העשור הבא, ולאחר מכן לעלות בחדות ל ע

יפו, חיפה, ראשון לציון, פתח  -מן הקשישים גרים בשמונה הערים הגדולות: ירושלים, תל אביב  38%  -כ

.   32%תקווה, אשדוד, באר שבע ונתניה. האחוז בקרב האוכלוסייה הכללית שגר בערים גדולות הוא 

א הגבוה מכל שאר  יר "צעירה" יחסית, אך עדיין מספר הקשישים הגרים בה הואמנם ירושלים היא ע

) בבת ים, קריית ים, קריית מוצקין ובחיפה אחוז הקשישים הוא  9%אלף נפש (כ  77הערים, ועומד על 

  88מאשר בירושלים.  3.2בממוצע פי  20%הגבוה ביותר ליישוב 

  

 
  .2017מ. הרן רוזן, הביטוח הסיעודי בישראל, בנק ישראל, -ג. כהן קובץ', ת. רמות ניסקה ו 86
 שם.  87
  .2018. 2017מכון ברוקדייל, הזקנים בישראל - ג'וינט-מאיירס 88
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  לה הוא הגבוה ביותר ומע 65 -: עשרים היישובים שבהם אחוז בי ה4איור 

  

 

  89(ממוצע) לפי דת ושיעורם בכל קבוצה  2016ומעלה בישראל בשת   65 -: מספר בי ה5איור 

  

 
  . 2017וזקנה בישראל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  ג. זעירא, נתונים בנושא אזרחים ותיקים, הזדקנות 89
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 ומתכנני ערים בע"מ

תחום הבריאות משפיע רבות על חייהם של הקשישים ועל רווחתם. הידרדרות מצב הבריאות, ובמיוחד 

מקביל לעלייה הניכרת הופעת מוגבלות עלולות לפגוע באיכות חייו של הקשיש באופן חמור. לכן, ב

את הדרכים לשפר את חייהם של הקשישים, ולהעניק להם לא רק אריכות    בתוחלת החיים, חשוב לזהות

  90ימים, אלא גם איכות חיים. 

  שימוש בשירותי בריאות בקרב קשישים

מכלל המבוטחים, גידול   11.7% -כ –קשישים מבוטחים בקופות חולים  988,610 -היו כ 2016בשנת 

השימוש של הקשישים בשירותי בריאות גבוה במספרם בהשוואה לשנה הקודמת. שיעור    4.1%  -של כ 

מזה של   50% -מזה של קבוצות גיל צעירות יותר. למשל, אחוז המאושפזים בקרב קשישים גבוה בכ

מהקשישים ביקרו בשנה האחרונה אצל רופא   93%בהתאמה).  15% –ו 22%כלל האוכלוסייה (

  91ה מקרב כלל האוכלוסייה.בהתאמ  52%  –ו  84%ו אצל רופא מומחה לעומת  ביקר  66%  -המשפחה ו

היו של בני   2015מהאשפוזים באשפוז כללי (לא כולל יולדות) בבתי החולים הכלליים בשנת  36% –כ

מהאשפוזים במחלקות   62% -מהאשפוזים בכלל מחלקות האגף הפנימי ו 58% –ומעלה. כ 65

  הפנימיות היו של בני אותו גיל. 

ממושכות (אשפוז גריאטרי) בתקן בבתי החולים. שיעור  מיטות למחלות  24,997היו  2017בסוף שנת 

הטבלה שלהלן מלמדת על פערים בין מחוזות   92. 89%התפוסה של מיטות אלו עמד בשנה זו על 

  ומעלה. 75 -בשיעורי מיטות האשפוז הגריאטרי ביחס לאוכלוסיית בני ה

  93  ומעלה בחלוקה למחוזות  75בי    1,000 -ל חלות ממושכות (אשפוז גריאטרי): שיעור המיטות בתקן למ1טבלה 

  

 
  .2018. 2017מכון ברוקדייל, הזקנים בישראל - ג'וינט-מאיירס 90
 שם. 91
  . 2018חלק א': מגמות באשפוז,  – 2017משרד הבריאות, מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל  92
 שם. 93
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נושא הזדקנות האוכלוסייה נוגע לכל תחומי החיים, כמו: מצב משפחתי, הסדרי מגורים, השכלה מצב 

חברתי, תעסוקה וכדומה. המשק צפוי לעבור שינויים בשוק התעסוקה, בעיקר לביקוש גובר  –כלכלי 

הבריאות והסיעוד. מספר הנזקקים לטיפול סיעודי צפוי וריים מרכזיים, בדגש על מערכות  לשירותים ציב

  94אלף לאיש.  440 - לכ 200 -לעלות בעשרים השנים הקרובות באופן חסר תקדים מכ

ומעלה), שנבע    65בעשור האחרון נצפה גידול בשיעור נזקקי הסיעוד מסך אוכלוסיית הקשישים  (גילאי  

קקי הסיעוד. חשוב לציין, כי אחת הבעיות  יה המתמשכת בתוחלת החיים של נז כנראה בעיקר מהעלי

המרכזיות שיש להתכונן אליהם כתוצאה מהזדקנות האוכלוסייה, היא הגידול המשמעותי בביקוש 

  95לשירותי סיעוד ומטפלי סיעוד, שעלול להותיר עשרות אלפי נזקקי סיעוד ללא טיפול מתאים. 

  

    2016מת  לעו 1995זקקי סיעוד בשת : תוחלת החיים של 6איור 

  

 
רד ראש  סקירה בתחום, המועצה הלאומית לכלכלה מש –ע. בויקו, היערכות להזדקנות האוכלוסייה -נ. בריל ו 94

  . 2015הממשלה, 
  שם. 95



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  97|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
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בדוח על היערכות הזדקנות האוכלוסייה, שנכתב עבור משרד הממשלה צוין כי מספר הזכאים לגמלת  

במספר הזכאים לגמלת סיעוד נבעה מגידול   30% –בעשור האחרון. עלייה של כ 40% –סיעוד גדל ב 

הקצבה נבעה מהעלייה בשיעור הזכאים  במקבלי 10% –, יתרת הגידול של כ65באוכלוסייה מעל גיל 

  2005בשנת    16.7%  –ומעלה עלה מ    65צבת סיעוד. שיעור הזכאים לסיעוד מתוך האוכלוסייה בגיל  לק

. בעקבות הזדקנות האוכלוסייה, מגמת העלייה במספר הסיעודיים צפויה 2014בשנת  18% –ל

    96במספר הזכאים. 125% –להתגבר משמעותית בשנים הקרובות, בכ

לסוגי  נחלק המימון  שונים. ל הסיעודי בישראל מגיע מקורותמימון הטיפו" 97עפ"י מחקר מרכז טאוב 

החלוקה היא בין מקורות  הסוגים.הטיפול השונים, לצד אומדנים של עלות הטיפולים והתפלגות בין 

בורי ן צימימו השניים. סעיפים יש חלוקת מימון ביןה למרות שלרובמימון ציבוריים למקורות פרטיים 

לאומי הוא המממן ההביטוח ב. ישי בקהילה, דיור מוגן ואשפוז סיעודי מורכעיקריים: טיפול א  יםטיפולל

קשישים בעלות   160,000-הוא מסבסד את הטיפול לכ .הציבורי העיקרי של שירותי הסיעוד הביתיים

ואת השאר מממנים  אחוז מסך המימון הציבורי לטיפול ממושך,    64-מיליארד שקלים, שהם כ   5.31של  

  משקי הבית. 

קשישים בעלות של    14,000-מוגן לכמשרד הבריאות ומשרד הרווחה הם המממנים הציבוריים של דיור  

, באמצעות  )לאומיהמוסד לביטוח (המדינה  .יבורי)אחוז מסך המימון הצ 26-כ(מיליארד שקלים  2.1

מיליון שקלים, שהם   891 בעלות שלקשישים  1,597-קופות החולים, מממנת טיפול סיעודי מורכב לכ

מיליארד שקלים   8.3-מוערך בכ 2014סך המימון הציבורי בשנת  . אחוזים מסך המימון הציבורי 10-כ

שלושה סוגי הוצאות  מימון פרטי משמש ל י. אחוז מסך ההוצאה הלאומית על טיפול סיעוד 55-כ –

וגן ופרמיות ביטוח פרטי נטו כלומר,  ור מ, די)השלמה למימון הציבורי(עיקריים: טיפול אישי בקהילה 

לאחר שקוזזו מהסכום תשלומים של חברות הביטוח עבור טיפול ואשפוז. משקי בית בישראל מוציאים  

אלף   44-אישיים לכ מיליארד שקלים בשנה על העסקת עובדים זרים, המשמשים מטפלים 2.6-כ

הפרטית על טיפול סיעודי. כמו כן,   אחוז מסך ההוצאה 39-קשישים. חלקה של הוצאה זו עומד על כ

על   ת)אחוז מסך ההוצאה הפרטי 37- כ(מיליארד שקלים בשנה  2.52-משקי בית בישראל מוציאים כ

  ."דיור מוגן

נות נצפה שינוי משמעותי בתמהיל  השנים האחרו  15  – יחד עם העלייה במספר הזכאים לגמלת סיעוד, ב

יעור הנזקקים לסיעוד ברמת המוגבלות הנמוכה המוגבלים בתפקוד, אשר כולל ירידה מתמשכת בש

וסד לביטוח לאומי) ועליה בשיעור המוגבלים ברמה בינונית וגבוהה.  ("תלוי במידה רבה" לפי הגדרת המ

 
 שם. 96
97 rmcareheb.pdfcontent/files_mf/longte‐http://taubcenter.org.il/wp 



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  98|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
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החליטה המדינה על   2007ולם בשנת היו קיימות  רק שתי רמות הזכאות הנמוכות, א 2007עד שנת 

שעות טיפול סיעודי לנזקקי סיעוד שתלויים לחלוטין  הוספת רמת זכאות ("תלוי לחלוטין") ותוספת 

דיניות זה חל גידול משמעותי בשיעור המוגבלים ברמת הזכאות הגבוהות,  בעזרת הזולת. מאז שינוי מ

 98ככל הנראה בשל עלייה במשך הנזקקות לסיעוד. 

  99הזכאים לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי  פרהתפתחות מס : 7איור 

  

  100ן כאות לאורך זמתמהיל רמת הז :8איור 

  

 
  זעירא, נתונים בנושא אזרחים ותיקים, הזדקנות וזקנה בישראל.  98
  שם.99

 שם. 100



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  99|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 

במדינת ישראל האשפוז הסיעודי נמצא בעיקר באחריות משרד הבריאות. כפי שניתן לראות בתרשים 

ת האשפוז צפוי . ביקוש מיטו1995-2035הבא, חל גידול בביקוש למיטות אשפוז סיעודי בין השנים 

     101. 2035 -ל 1995משנת  24% -לגדול ב

  קוש משרד הבריאות ותחזית הבי  היצע מיטות לאשפוז בפיקוח: 9איור 

  

בנוסף, בתרשים להלן ניתן לראות את ההוצאות המוסד לביטוח לאומי ומערכת הבריאות והרווחה על  

מיליארד ₪ בשנת   15.5 -ל 2013בשנת מיליארד ₪  7 -שירותי סיעוד. הוצאות אלה צפויות לגדול מ

ל  2013מיליארד ₪ בשנת  5.3 -מ. העלייה הגדולה ביותר תהיה בהוצאות הביטוח הלאומי (2035

 102).2035מיליארד ₪ בשנת  12.0

  103  : תחזית ההוצאה הציבורית על סיעוד לפי גורם מממן במיליארדי 10₪איור 

  

 
  סקירה בתחום. –יל, היערכות להזדקנות האוכלוסייה בר 101
 שם. 102
  שם. 103
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  התייחסות לפיזור דמוגרפימאפייני התחלואה בישראל תוך  .3.3

המוות אנשים בישראל. סרטן הינה סיבת  43,966נפטרו  2016לפי נתוני משרד הבריאות, בשנת 

בממוצע  104יה.ומחלת לב הינה הסיבה השני 1999המובילה בישראל בקרב גברים ונשים החל משנת 

  15-74בילה בסך כל הגילים, וכן בקרב נשים בגיל סרטן היה סיבת המוות המו 2013-2016השנים 

ייה ומעלה והסיבה השנ  75ומעלה. מחלת לב הייתה הסיבה הראשונה בקרב נשים בגיל    25וגברים בגיל  

. תאונות הייתה סיבת המוות הראשונה בקרב גברים  45-74ומעלה ונשים בגיל  45בקרב גברים בגיל 

  15-44הייתה סיבת המוות השנייה בקרב גברים בגיל  . התאבדות15-24והשנייה בקרב בנות בגיל 

  44-15.105והסיבה השלישית בקרב נשים בגיל  44-25ונשים בגיל 

ת הסיבה הרביעית בקרב גברים  מוות השלישית בשכיחותה וסוכרמחלות כלי דם במוח הן סיבת ה

לגברים   51%( 2016ונשים במרבית השנים. ארבעתן היוו יחדיו כמחצית מכלל סיבות המוות בשנת 

  106לנשים). 60%לגברים,   57%( 2000ולנשים) בהשוואה לאחוז גבוה יותר בשנת 

ת סיבות המוות המובילות בישראל. יש  בעשור האחרון נצפתה מגמת ירידה בשיעור הפטירות במרבי

בקרב  2000-2016בשנים  27% -תמותה המתוקנן לגיל של סך כל הפטירות ירד בלציין כי שיעור ה

בקרב  1% -בקרב נשים ו 5%שיעור תמותה ירד בקרב גברים ונשים ( 2016רים ונשים. בשנת גב

  גברים.

  107ש פ  100,000  –: שיעור הפטירות המתוקן לגיל ל 11איור 

  

 
  2019, משרד הבריאות, 2016-2000נ. גולדברגר, מ. אבורבה, צ. חקלאי, סיבות המוות המובילות בישראל  104
  שם. 105
  שם. 106
  שם. 107
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 ומתכנני ערים בע"מ

 

  : סיבות הפטירות עפ"י מין (אחוזים) 12איור 

  

  

 

לגברים   33% –שיעור הפטירות המתוקנן לגיל ממחלות לב ירד באופן ניכר בעשור האחרון, ירידה ב 

. ירידה גדולה נרשמה גם  2005-2007בהשוואה לשנים  2016-   2014לנשים בממוצע השנים   37% -ו

לנשים)   34%לגברים,  31%), ממחלות כלי דם במוח (לנשים 33%לגברים,  36%ממחלות כליה (
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 ומתכנני ערים בע"מ

לגברים,    38%לנשים). כמו כן, נרשמה ירידה בשיעור הפטירות מרצח (  28%לגברים,    24%ת (ומסוכר

    108לנשים).  35%לגברים,  27%לנשים) ותאונות ( 47%

-2005לעומת השנים    2014-2016בנוסף, נמצא שבחלק מסיבות המוות נרשמה עליה בממוצע השנים  

לנשים ופי שלושה   2.5מדמנציה, עליה של פי  . העלייה הגבוהה ביותר נרשמה בשיעור הפטירות  2007

לנשים)   42%לגברים,  77%לגברים. כמו כן נרשמה עליה גבוהה בשיעור הפטירות מאלח דם (

  לנשים).    37%לגברים,  22%ומאלצהיימר (

   109פש  0,00010 – (בשיעור פטירות מתוקן לגיל ל  2016-2014/  2007-2005אחוז השיוי  –: עשרים הסיבות המובילות 13איור 

  

 
  שם. 108
 שם. 109
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לפי דוח משרד הבריאות, הבדלים בשיעורי התמותה נמצאו בפילוח גיאוגרפי. כך למשל, נפות באר 

שבע, עמק יזרעאל ועכו מציגות שיעורים גבוהים יותר של תמותה ביחס לאזור יהודה ושומרון, רחובות,  

   110ברוב המחוזות.חלה ירידה בשיעור התמותה  2015ן. בהשוואה לשנת פתח תקווה וגול

20: שיעורי תמותה כללית מתוקים לפי פה, 14איור 

  

  תחלואת סרטן   . 3.3.1

מקרים של גידולים המחייבים  30,569דווחו למשרד רישום הסרטן במשרד הבריאות   2016בשנת 

-) גברים ו47%( 12,553גדרית נמצא כי היו סרטן חודרני (ממאיר). בחלוקה מ 88%דיווח, מתוכם 

אחרים. מסך    5%  -ערבים ו  10%היו יהודים,    84%) נשים אובחנו בסרטן. מסך הגברים  53%(  14,380

  אחרות.    6% -ערביות ו 10%היו יהודיות,   84%ים הנש

מכלל מקרי התחלואה בגברים בישראל, היו דומים  50% –סוגי הסרטן העיקריים, האחראים ליותר מ

  הודים ובערבים, וכללו את סרטן הערמונית, סרטן הריאה, סרטן מעי הגס והחלחולת, לימפומה שאינהבי

 
  .2019ת, , משרד הבריאו2018שוויון בבריאות וההתמודדות עמו -ש. אבני, אי-א. אברבוך ו 110



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  104|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

מכלל הגידולים  17% –ים יהודים, סרטן הערמונית היווה כהודג'קין וסרטן כיס השתן. בנוסף, בגבר

ניים  מהמקרים לגידולים סרט  5.5%בגברים ערבים. מלנומה חודרנית היוותה  9%החודרניים לעומת 

). כמו כן, בקרב גברים ערבים סרטן   1%בגברים יהודים בעוד אצל הערבים גידול זה נדיר מאוד (<

  בגברים יהודים.  12%החודרניים לעומת  מכלל הגידולים 22% –הריאה היווה כ

גם בקרב הנשים ניתן לראות דמיון בסוגי הסרטן השכיחים בשתי קבוצות האוכלוסייה. בשתיהן גידולי  

מכלל הגידולים. סרטן   10%-9%וו כשליש מכלל הגידולים. גידולי המעי הגס והחלחולת היוו השד הי

ינה הודג'קין וסרטן הרחם היו גם הם בין הגידולים וטת המגן (תירואיד) לימפומה שאהריאה, סרטן בל

  111השכיחים בנשים. 

  

  112כלוסייה (גידולים ממאירים בלבד) לפי אתר, מין וקבוצת או  2016: אחוז מכלל מקרי הסרטן החדשים בשת  2טבלה 

 

 

נפש של   100,000 -בנתונים שפירסם משרד הבריאות נמצא ששיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל ל

היו גבוהים יותר ביהודים וב"אחרים" (בשני המינים) לעומת   2016סרטן חודרני בכל האתרים בשנת 

).  256.4נמוך מהשיעור בנשים ( -פש נ 100,000 -ל 236.8ערבים. ביהודים היה השיעור בגברים 

). ב"אחרים" השיעור בגברים  200.8ובנשים  210.1רב ערבים השיעורים היו דומים (בגברים בק

), אולם שיעורי ההיארעות באוכלוסיית ה"אחרים" מתבססים  258.1) היה גבוה מזה שבנשים (327.2(

  113על מספר קטן של מקרים, ולכן הם פחות יציבים.  

  

  

 
  . 2019, 2016תה מסרטן לשנת משרד הבריאות, עדכון נתונים לגבי היארעות סרטן ותמו 111
 שם. 112
  שם. 113
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 ומתכנני ערים בע"מ

  

  

  לפי מין וקבוצת אוכלוסייה  2016מתוקים לגיל של סרטן חודרי (ממאיר) כלל האתרים בישראל, ורי ההיארעות  : שיע17איור 

  

  

  2016-1990114: מגמות בשיעור ההיארעות של סרטן חודרי (כלל האתרים) לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, ישראל 18איור 

  

 
 שם. 114
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מקרי מוות   171על  2017עמד בשנת  ישראל: שיעור התמותה מסרטן בOECD - ישראל ומדינות ה

    OECD.115  -נפש. זהו שיעור נמוך למדי ביחס לנתוניהן של יתר מדינות ה  100,000 -ל

  

  2017(שיעור מתוקן לגיל),   OECD -: תמותה מסרטן עפ"י מדיות ה19איור 

  

 

ספציפיים בין חשוב לציין שקיימת שונות בערכי היארעות עבור סרטן בכלל האתרים וסרטן באתרים 

הנפות השונות בישראל, אך מספר נפות הציגו ערכים שונים מהצפוי בעקביות לאורך כל או רוב תקופות  

הזמן: לדוגמא, בנפת חיפה נמצא עודף מובהק בהיארעות של מחלת סרטן עבור רוב סוגי הסרטן 

-%14%ה נע בין  שנבדקו (למעט סרטן הערמונית בגברים) ברוב או בכל תקופות הזמן (עודף התחלוא

). גם בנפת תל אביב נמצא עודף מובהק בהיארעות בחלק מסוגי הסרטן בכל או ברוב תקופות הזמן  9

), בנפת רחובות   9% -6%). תמונה דומה עולה גם מנפת אשקלון בקרב גברים (6%- 3%(בנשים 

בהק ). לעומת זאת, בנפת ירושלים נצפה חסר מו4%) ובנפת פתח תקווה בנשים (5%בגברים (

  בהיארעות בסרטן בשני המינים עבור רוב סוגי הסרטן (למעט לימפומה שאינה הודג'יקן) ברוב או בכל 

נרת ועכו נמצאו ערכי היארעות נמוכים בחלק מסוגי הסרטן בכל או  תקופות הזמן. גם בנפת יזרעאל, כ

  ברוב תקופות הזמן.

 
115OECD  .https://data.oecd.org -Death from cancer  –OECD  / 
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 ומתכנני ערים בע"מ

זיהום  2013ולמי, הגדירה בשנת ) של ארגון הבריאות העIARCהסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן ( 

אוויר כקרצינוגן ודאי בהקשר לסרטן הריאה, וכקרצינוגן אפשרי ביחס לסרטן השתן. על פי דוח אי שוויון 

בבריאות נמצא שבגברים בנפות חדרה, חיפה, יזרעאל, כינרת ועכו ובנשים בנפות חיפה ותל אביב  

-2011בתקופת הזמן המאוחרת ביותר (נצפתה תחלואה עודפת בסרטן הריאה. העודף הרב ביותר 

  116).24%) ובנפת תל אביב (38%) נצפה בנפת עכו בגברים (2015

  שים  -: היארעות סרטן בין הפות 15איור 

  

  גברים  – היארעות סרטן בין הפות: 16איור 

  

 
  . 2018ריאות, בישראל, משרד הב 2015-2001בוקר. עדכון היארעות סרטן עפ"י נפות   -ל. קינן-ב. סילברמן, י. שטיין ו 116
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  מחלות לב  . 3.3.2

ל, בגברים כפי שצוין לעיל, בשנים האחרונות מחלות הלב הן סיבת המוות השנייה בשכיחותה בישרא

עיקריים למחלות לב והם:  . ישנם מספר גורמי סיכון התנהגותיים  45-74ומעלה ובנשים בנות  45בני 

רול  כולסט LDLעישון, תזונה לא מאוזנת והיעדר פעילות גופנית, שגורמים ללחץ דם גבוה, רמות 

  גבוהות, עודף משקל והשמנה. 

שים. השיעור הגבוה ביותר נמצא בגברים יהודים שיעורי מחלות הלב גבוהים יותר בגברים בהשוואה לנ

יותר מהשיעור בגברים ערבים. לעומת זאת, בקרב נשים השיעורים כמעט זהים בשתי  29%-כב -

  קבוצות האוכלוסייה. 

הימצאות גבוהים יותר אצל גברים, כאשר השיעור הגבוה ביותר נצפו שיעורי  גם במחלת לב כלילית

מהשיעור בגברים ערבים. שיעור   24% -בגברים יהודים גבוה בכ נמצא בגברים יהודים. השיעור

  117מהשיעור בערביות. 69% -שים יהודיות גבוה בכהימצאות מחלת לב כלילית בנ

  

  (שיעורים משוקללים לגיל)  INHIS: הימצאות מחלת לב מאובחת ע"י רופא, סקר  20איור 

  

 

 
  . 2014, 2013בריאות משרד הבריאות,  117
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 ומתכנני ערים בע"מ

קבוצות הגיל. בשני המינים עולה  הימצאות מחלות הלב בגברים גבוהה מההימצאות בנשים בכל 

ומעלה מגיעים שיעורי ההימצאות לשיא   75לב עם העלייה בגיל. בגילאי בהתמדה שכיחות מחלות ה

  118בנשים.  31.0% –בגברים ו  42.0%של 

 

  (שיעורים משוקללים לקבוצת אוכלוסייה)  INHISהימצאות מחלת לב מאובחת ע"י רופא, סקר  : 21איור 

  

  

) נמוכים יחסית, ודומים ביהודים 45ות הלב בגילאים הצעירים (עד  ורי הימצאות מחלבקרב גברים, שיע

ומעלה  65, שיעורי הימצאות מחלות הלב גבוהים יותר בערבים, ומגיל 45-64ובערבים. בגילאי 

ומעלה,    65השיעורים גבוהים יותר ביהודים. בגברים יהודים נצפית עלייה חדה בשיעורי התחלואה מגיל  

  לייה מתונה בערבים. לעומת ע 

ומעלה,   75. בגילאי 75בקרב נשים, שיעורי הימצאות מחלות הלב גבוהים יותר בערביות, עד גיל 

ומעלה לעומת עלייה מתונה   65לואה מגיל  השיעור ביהודיות גבוה יותר. ביהודיות חלה עלייה חדה בתח 

    119והתייצבות בערביות. בדומה לשיעורי התחלואה אצל גברים. 

 
  שם. 118
 . 2014, 2013הבריאות, בריאות  משרד 119
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  INHISסקר   קבוצת אוכלוסייהלפי גיל ו הימצאות מחלת לב מאובחת ע"י רופא,  : 22איור 

 

  .  OECD  -חשוב לציין, ששיעורי התמותה ממחלת לב כלילית בישראל נמוכים יחסית למרבית מדינות ה
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  2017120מתוקים לגיל),  100,000 -(שיעורים ל  OECD -: תמותה ממחלות לב בישראל וביתר מדיות ה23איור 

  

 
120 OECD, Health at a Glance 2019 – OECD indicators, 2019. 
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 ומתכנני ערים בע"מ

  

  שבץ מוחי   . 3.3.3

מוחי, שהנו ביטוי למחלתם של כלי דם במוח.  מיליון איש ברחבי העולם לוקים מדי שנה בשבץ  15 -כ

ישנם מספר גורמי הסיכון מובילים לשבץ מוחי והם, עישון ויתר לחץ דם. בשנים האחרונות חלה ירידה  

מטיפול טוב יותר בגורמי סיכון בשיעורי היארעות שבץ מוחי במדינות מפותחות רבות, וזאת כתוצאה 

ד עם זאת, מספרם המוחלט של מקרי השבץ נמצא במגמת  לשבץ מוחי כדוגמת יתר לחץ דם ועישון. יח

  121עלייה, בשל הזדקנות האוכלוסייה.

דית לעומת  בדוח שפרסם משרד הבריאות נמצא ששיעורי המצאות השבץ גבוהים יותר באוכלוסייה היהו

, שיעורי הימצאות השבץ גבוהים משמעותית בגברים,  קבוצות האוכלוסייה  בשני המינים. בשתי  הערבית

  122בגברים ערבים בהשוואה לנשים ערביות.  1.5בגברים יהודים בהשוואה לנשים יהודיות ופי  2 פי

  

קללים  (שיעורים משו  INHISומעלה, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה , סקר  45: הימצאות שבץ מוחי מאובחן ע"י רופא בבי  24איור 

  לגיל) 

  

 

בתרשים שלפנינו ניתן לראות שהימצאות שבץ מוחי באוכלוסייה עולה עם הגיל, בשני המינים. בקבוצת  

ומעלה.    65חלה עלייה חדה בשיעורי השבץ בגברים, והיא נמשכת באופן מתון יותר בגילאי    55-64הגיל  

גם בקבוצת  ) שנמשכת  65-74(לעומת זאת אצל הנשים, נצפית עלייה חדה בשיעורים בגיל מבוגר יותר  

בולטים שיעורי הימצאות גבוהים משמעותית בגברים לעומת נשים. השיעור   75ומעלה. עד גיל    75הגיל  

.  55-64בקבוצת הגיל  3.6) ופי 35-54בגילאים הצעירים ( 1.5בגברים בהשוואה לנשים גבוה פי 

 
  . 2014, 2013משרד הבריאות, בריאות  121
  שם. 122
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 ומתכנני ערים בע"מ

ובנשים  מעט זהה בגברים ומעלה הימצאות השבץ כ 75מצטמצם הפער, ובגילאי  65-74בגילאים 

     123בהתאמה). 7.1%ו  6.8%(

  

 (שיעורים משוקללים לקבוצת אוכלוסייה) INHIS : הימצאות שבץ מוחי מאובחן על ידי רופא לפי גיל ומין. סקר25איור 

  

 

  .   OECD –שיעורי התמותה משבץ מוחי בישראל נמוכים יחסית ליתר מדינות ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  שם. 123
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  124  מתוקים לגיל) 100,000  –(שיעורים ל  OECD ,2017 -מדיות המוחי בישראל וביתר  : תמותה משבץ26איור 

  

   

 
124 OECD, Health at a Glance 2019 – OECD indicators, 2019. 
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  סוכרת   . 3.3.4

סוכר מסוג גלוקוז בדם. ) היא מחלה כרונית, המתאפיינת בריכוז גבוה של Diabetesמחלת הסוכרת (

פני גיל  (סוכרת נעורים), מופיעה בדרך כלל ל 1יש שלושה סוגים של סוכרת: הראשונה, סוכרת מסוג 

, מופיעה בדרך כלל לאחר גיל  2מחולי הסוכרת. השנייה, סוכרת מסוג    10%  –והיא מצויה בקרב כ    30

. ישנם  2בלים מסוכרת מסוג ) סו 90%יחותה גוברת עם ההזדקנות. רוב החולים בסוכרת (ושכ 30

פעילות  והם: רקע משפחתי, חוסר  2מספר גורמי סיכון עיקריים הגורמים להתפתחות סוכרת מסוג 

גופנית ,משקל עודף ,יתר לחץ דם, סוכרת הריונית בעבר ועוד. הסוג השלישי הינו סוכרת היריון, מחלה  

מה בתסמיניה למחלת הסוכרת מסוג  פורצת לראשונה או מתגלה לראשונה במהלך ההיריון והיא דוזו 

2.125  

לה) בגברים ובנשים.  ומע 85שיעורי הימצאות מחלת הסוכרת באוכלוסייה עולה עם הגיל (למעט מגיל 

ברים ובנשים, והיא נמשכת באופן מתון יותר חלה עלייה חדה בשיעורי הסוכרת בג  65-74בקבוצת הגיל  

  126הסוכרת גבוהים יותר אצל גברים מנשים לאורך כל הגילים.. שיעורי הימצאות מחלת  84-75בגילאי  

  

  : שיעור החולים בסוכרת בישראל לפי מין וגיל  27איור 

  

חלת הסוכרת גבוהים יותר באוכלוסייה הערבית לעומת היהודית, בשני המינים.  ימצאות משיעורי ה

    127הגיל. בנוסף, בשתי קבוצות האוכלוסייה הימצאות מחלת הסוכרת עולה עם 

 
  . 2010וי, ריכוז נתונים על מחלת הסוכרת בישראל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ש. ל 125
  . 2017השמנה ,סוכרת והרגלי בריאות. מכון גרטנר,  -א. טמיר, תמונת מצב בישראל   126
  שם. 127
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  : שכיחות מחלת הסוכרת בגברים לפי מגזר וגיל 28איור 

  

  

  : שכיחות מחלת הסוכרת בשים לפי מגזר וגיל 29איור 
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  128י לפי מצב חברתי כלכל 2002-2014שיעור תחלואת סוכרת בישראל בין השים : 30איור 

  

  בשכבות החלשות. התרשים שלעיל מלמד על עליה דרמטית בשיעורי התחלואה בעיקר 

(*) מצב חברתי כלכלי מבוסס על זכאות לפטור מהשתתפויות עצמיות בקבלת שירותים (נקבע על ידי  

  הביטוח הלאומי).

י באופן חישוב האלגוריתם להמצאות סוכרת. הנ"ל הורחב, וכולל מאז  חל שינו 2011 יצוין כי בשנת

  ). 2010-2011שנים בדיקות מעבדה (ניתן לראות בגרף זינוק בהימצאות סוכרת ב

שיעורי הימצאות מחלת הסוכרת אצל העולים מאתיופיה: נמצא כי ככל שמשך שהותם של העולים  

חלת הסוכרת עולה גם הוא. בתום עשר שנות שהייה בישראל  בישראל עולה, שיעור ההימצאות של מ

  י אתיופיה. בקרב אוכלוסיית עול 17.6%שיעור ההימצאות של מחלת הסוכרת עומד על 

  129שכיחות סוכרת בקרב עולי אתיופיה כפוקציה של משך השהות בישראל : 31יור א

  

 
 ודגשי פעילות מרכזיים. מצגת לוועדת הכספים של הכנסת, 2019משרד הבריאות, תקציב משרד הבריאות לשנת  128

  . 2018אר פברו
  טמיר, תמונת מצב בישראל. 129
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ומי נמוך (בעלי פטור מתשלומי  אקונ-שכיחות החולים בסוכרת גבוהה יותר אצל אנשים עם מצב סוציו

מאנשים שלא קיבלו פטור  4.5יעור הסוכרתיים גבוה פי השתתפות עצמית בקופות החולים). ש

  130עצמית. מהשתתפות  

  אקוומי  -שכיחות החולים בסוכרת מבין כלל מבוטחי קופות החולים לפי מצב סוציו: 32איור 

  

 

, ששכיחות החולים בסוכרת המאוזנים גדלה  בדוח משרד הבריאות בנושא מדדי איכות בקהילה נמצא

, נשים:   41.6%בשני המינים היו פחות מאוזנים (גברים:  18-24ל מתבגר. חולים בגילאי ככל שהגי

     131).  86.0%, נשים: 85.8%(גברים:  84-75) לעומת חולים בגילאים  48.5%

   

    2017מאוזת לפי גיל ומין,  HbA1c: שיעור בעלי רמת 33איור 

  

 
 שם. 130
 .2018,  2017-2015משרד הבריאות, התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל דו"ח לשנים  131
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  –ף, נמצא ששכיחות החולים המאוזנים בשני המינים נמוכה יותר אצל אנשים עם מצב חברתי וסבנ

כלכלי עולה כך שיעור  -כלכלי גבוה. ככל שהמצב החברתי-כלכלי נמוך מאשר חולים עם מצב חברתי

  חולי הסוכרת המאוזנים עולה בהתאם הן אצל גברים והן אצל נשים.   

  2017כלכלי ומין,   -מאוזת לפי מצב חברתי  HbA1c: שיעור בעלי רמת 34איור 
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  גורמי סיכון הקשורים לאורח חיים  . 3.3.5

  עישון 

עישון סיגריות הוא אחד מגורמי הסיכון המסוכנים ביותר לבריאות, אשר גורם לנזקים רבים ולמחלות  

  קשות.  

סיגריה אחת   ומעלה דיווחו כי הם מעשנים לפחות  20מבני  22.1%, 2017על פי נתוני הלמ"ס, בשנת 

ם ערבים  נמצא בגברימהנשים). שיעור העישון הגבוה ביותר  14.7%מהגברים ו  29.9%ליום ( 

. שיעור העישון 25.8%מהשיעור בגברים יהודים שעומד על  1.8). שיעור זה גבוה לערך פי 47.5%(

ודיות ). שיעור זה נמוך משמעותית מהשיעור בנשים יה4.8%הנמוך ביותר נצפה בנשים ערביות (

הנשים,   ). בשתי קבוצות האוכלוסייה נמצא ששיעורי עישון גבוהים יותר אצל הגברים לעומת16.2%(

  132כשהפער בשיעור המעשנים בין המינים גדול יותר באוכלוסייה הערבית.

  ) KAP 2017: שיעור העישון באוכלוסייה הבוגרת בישראל לפי מין וקבוצת אוכלוסייה (סקר  35איור 

  

  

)  17.1%ה נמצא ששיעורי עישון נמוכים יותר באנשים בעלי השכלה גבוהה (האוכלוסיי בכל קבוצות

בהתאמה). נמצא ששיעורי העישון  29.1% -ו  23.2%בהשוואה לבעלי השכלה נמוכה ובינונית (

בנשים יהודיות   29.0%בגברים יהודים,    29.4%הגבוהים ביותר היו אצל אנשים בעלי השכלה בינונית (

, למעט בגברים ערבים שאצלם השיעור הגבוה ביותר נצפה בבעלי ההשכלה ים ערביות)בנש  10.7%  -ו

 
  . 2019,  2018משרד הבריאות, דוח שר הבריאות על העישון בישראל  132
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הנמוכה ביותר. בכל רמות ההשכלה, נמצא ששיעורי העישון גבוהים יותר בגברים ערבים מאשר בגברים  

י יהודים ובנשים יהודיות בהשוואה לנשים ערביות. חשוב לציין ששיעור העישון בגברים ערבים בעל

י שניים מאשר בגברים יהודים. שיעור העישון בגברים ערבים בעלי השכלה נמוכה והה גבוה פהשכלה גב

מהשיעור בגברים ערבים בעלי השכלה גבוהה. ושיעור העישון בנשים ערביות בעלות   1.3גבוה פי 

    133. מאשר בנשים יהודיות בעלות השכלה גבוהה.2.2השכלה גבוהה נמוך פי 

  

  ) KAP 2017וגרת בישראל לפי השכלה וקבוצת אוכלוסייה (סקר וכלוסייה הבי העישון בא : שיעור 36איור 

  

 

   OECD.134 -שיעור המעשנים בישראל גבוה יחסית ליתר מדינות ה

 
  שם. 133
  . OECD -ברוכים, מערכת הבריאות בישראל בראי ה  134
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  OECD ,2016  -ומעלה, ישראל מול מדיות ה 15: שיעור המעשים בגילאי 37איור 

  

  

 

  השמנה

שיעור ההשמנה בישראל  בטווח הארוך.  בטווח הקצר והןהשמנה הינה גורם סיכון למחלות רבות הן 

ועולם נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות. ההשמנה מוכרת כיום כגורם השני בחשיבתו (לאחר  

עישון) לתמותה שניתנת למניעה. בנוסף, ההשמנה מהווה גם נטל כלכלי, ובמספר מדינות מפותחות  

מבוגר שמן גבוהה ות. ההוצאה על  מההוצאה לבריא  7%-2%העלויות הכלכליות של ההשמנה נעות בין  

   135באופן ניכר לעומת ההוצאה על מבוגר בעל משקל תקין.

) נמצאים במצב של עודף  48%ומעלה (  20כמחצית מבני    2017עפ"י נתוני הלמ"ס בישראל, נכון לשנת  

  54%  מהיהודים לעומת  46%מהנשים,    41%מהגברים לעומת    55%משקל, השמנה או השמנת יתר:  

ומעלה. גברים נמצאים בעודף משקל יותר מנשים בכל  45מבני  60% -ו 20-44מבני  37%מערבים, 

    136בהתאמה). 26%לעומת  39%קבוצות הגיל (

 

 

 
 . 2011מכון ברוקדייל, -ג'וינט  -וחב', השמנת ילדים: גורמי סיכון, תחלואה נלווית ושימוש בשירותים, מאיירסגרוס ר.  135
: משקל, 2017הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לקט נתונים בנושאי בריאות ואורח חיים, מתוך הסקר החברתי  136

  . 2018דיאטה, תזונה והרגלי אכילה, 
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  2017) ומין, אחוזים,   BMIומעלה לפי מדד מסת הגוף (  20: בי 38איור 

  

  

  137בישראל  סוכרת  חולי  בקרב  חולית יתר  והשמת השמה  שיעורי: 39איור 

  

 

 
ודגשי פעילות מרכזיים. מצגת לוועדת הכספים של הכנסת,  2019יאות לשנת ד הברמשרד הבריאות. תקציב משר 137

  . 2018פברואר 



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  124|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

חברתי של חולי הסוכרת נמוך יותר, כך שיעורי  -עיל ניתן לראות כי ככל שמעמדם הכלכליים שלמהתרש

ההשמנה והשמנת יתר חולנית גבוהים יותר בקרבם. פערים אלה קיימים בשני המינים, אך נראה כי  

  הם ניכרים בעיקר בקרב נשים. 

  

  סיכום   . 3.3.6

נובעים בעיקר  מהזדקנות האוכלוסייה בשנים הקרובות תעמוד מערכת הבריאות בפני מגוון אתגרים ש

ות כרוניות). בכך יגבר העומס, הקיים כיום ממילא, על מערכת הבריאות, הן  וריבוי התחלואה (מחל

  ברפואת הקהילה והן במערך האשפוז.  

בהיקף העולה פי כמה על הממוצע לנפש,   –בקהילה ובאשפוז  –חולה כרוני צורך שירותי בריאות 

בנוסף, תחלואה  אשר מדובר בתחלואה כרונית מרובה של מספר מחלות גם יחד. ובמכפילים נוספים כ

כרונית אינה מאפיינת אך ורק קשישים. כבר כיום אנו רואים כי אחוז משמעותי מהילדים סובל ממחלות  

  בדרכי הנשימה כגון אסתמה. 

ת שונות על רקע  בין אוכלוסיו -הטיפול הרפואי ות ובתוצא –במצב התחלואה  כמו כן, נמצאו הבדלים

חברתי. לדוגמא, שיעור חולי הסוכרת המאוזנים גבוה יותר באוכלוסיות -רקע מצב כלכלי  מוצע אתני ועל

חברתי נמוך. כמו כן, נמצאו הבדלים   -חברתי גבוה לעומת חולי סוכרת עם מצב כלכלי -עם מצב כלכלי

התחלואה יותר גבוהה מאשר תחלואה בין הנפות השונות בישראל, כאשר באזורי הפריפריה  בשיעור ה

  באזורי המרכז.
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 צפי השתנות מגמות תחלואה וההשלכות על צריכת שירותי הבריאות  .3.4

במשך ה כמצב מחלה ארוך טווח (מעל לשלושה חודשים), אשר ניתן לחיות אית ת מוגדר ת כרוני המחל

ם  אות האד על ברי הברחבי העולם, והשפעת וגדלה  כתמחלות הכרוניות הולהשנים רבות. כמות 

מתגברת. לדוגמא, אורח חיים בלתי בריא מביא לגידול מתמיד בהיקף התחלואה במחלות לב, סוכרת  

הן בתחום ציוד רפואי והן בתחום הפארמה , מחלות   ,התפתחויות הטכנולוגיותלועוד. כיום במקביל 

וניות  חלות כרהפכו למכדוגמת איידס ואף סרטן    אשר בעבר בישרו על תוחלת חיים של חודשים ספורים

בהיקף העולה   –בקהילה ובאשפוז    –המלוות את המטופל שנים רבות. חולה כרוני צורך שירותי בריאות  

פי כמה על הממוצע לנפש ובמכפילים נוספים כאשר מדובר בתחלואה כרונית מרובה של מספר מחלות  

  138גם יחד. 

ביניים. לדוגמא אחוז  הוגילאי  גיל צעירכיום אנו רואים כי מחלות כרוניות הן גם נחלתם של בני ה

ממבוטחי   20%  -משמעותי מאוכלוסיית הילדים לוקה במחלות כרוניות של דרכי נשימה כמו אסתמה וכ

לוקים בשני מצבים כרוניים או יותר. ריבוי מצבים רפואיים  45קופות החולים בישראל שגילם מעל 

  139ל רחבות. כרוניים הינו הליקוי הרפואי השכיח בקרב שכבות גי

בנוסף, בדו"ח הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח צוין שמחלות כרוניות מובילות לצריכה 

 –ולהוצאות רפואיות גבוהות. ההערכה היא כי כ  ותבריאות שלילי   ותמוגברת של שירותי בריאות, לתוצא

  ות ביכולתניות פוגעמהוצאות הבריאות מוקצבות לטיפול בחולים כרוניים. כמו כן, מחלות כרו 75%

ההשתכרות של הפרט ובהכנסתו, מצמצמות את ההשתתפות בכוח העבודה והיצרנות במשק, במקביל  

להאצה בפרישה מוקדמת, תחלופה גבוהה ונכות. חולי כרוני, אם כן, מהווה אתגר למערכות הבריאות 

  140ומציב איום עתידי על יכולתן לתפקד ביעילות.  

הוא הפער בין הביקוש להיצע והיכולת לספק  הגלובלית  ריאות ברמההקושי העיקרי של מערכות ב

הטיפול הרפואי בהם  –שירות ברמה סבירה. לחולים כרוניים צרכים רפואיים רבים ולעיתים מורכבים 

מאופיין בריבוי תרופות ובדיקות, בריבוי מטפלים ומסגרות טיפול שונות. המטופלים, ברובם מבוגרים,  

  141י, והם צרכנים עיקריים של שירותי הבריאות.  רצף הטיפולים לאורך המבצעים מעברים תכופ

 
 . 2018הפורום לאוכלוסייה סביבה וחברה,  –, צפוף 2050ישראל  -מ. פלג מזרחי, עתיד צפוף  138
הבריאות, רכות עיצוב מחדש של מע - 15 -המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות, כנס ים המלח ה 139

2015 . 
  . 2017דו"ח הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח,  140
  שם. 141
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כמו כן חשוב לציין, שעם הגידול בתוחלת החיים עולה במקביל גם מספר החולים הסיעודיים, ועמו  

מעמסת הטיפול באדם הסיעודי. ככל שהפתרונות הטכנולוגיים הרפואיים מאריכי חיים גדלים, כך גדלה  

וועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח  צוין כי "על  די. בדו"ח ההאדם הסיעו גם עלות החזקתו של

שנים הבאות.    15 –פי תחזית  משרד הבריאות, מספר החולים הסיעודיים צפוי להכפיל את עצמו ב

לפי הערכות משרד הבריאות,   -מספר הנזקקים לסיוע סיעודי גדל במהירות, ותקופת הסיוע הסיעודי 

הקשישים הנזקקים לסיעוד בישראל ימשיך לגדול: בשנת   שנים. מספר וחצי לשלוש התארכה משנה

    142איש". 342,000 -ל 2030איש ובשנת   233,000 -צפוי מספרם להגיע ל 2020

נתונים אלו מדגישים את חשיבות המניעה והניהול של מחלות כרוניות וכן את החשיבות של צוות מתאים  

אמנם המאזן בין  .בריבוי מחלות כרוניותיומנים לטפל ה ראשונית המשל מטפלים ואנשי מקצוע ברפוא

רופאים ראשוניים לרופאים מומחים בישראל השתנה בעשור האחרון, כך שהחלק של רופאים מומחים 

ם זאת, שיעורם של כלל הרופאים המועסקים בישראל ביחס לאוכלוסייה עמתוך כל הרופאים עלה. אך 

הוא נמצא במגמת עליה. כמו כן  OECDת שברוב מדינו חרונות, בעודנמצא במגמת ירידה בשנים הא

  143). 3.3לעומת  OECD )3.1 -שיעור הרופאים המועסקים לאלף נפש בישראל נמוך מממוצע ה

מתוך כלל הרופאים בישראל הוא הגדול ביותר בקרב מדינות   55בנוסף, חלקם של הרופאים מעל גיל 

OECDממוצע במדינות ב 34% - עומת כ, ועומד על כמחצית מהרופאים, ל OECD  שיעור האחיות .

  9.3נפש לעומת  1,000-אחיות ל OECD – 5המועסקות בישראל נמוך במיוחד בהשוואה למדינות 

בממוצע במדינות הארגון. גם היחס בין מספר האחיות המועסקות למספר הרופאים המועסקים בישראל  

במדינות   2.8מת ממוצע של בישראל לעו 1.3יחס של  -   OECD- נמוך יחסית למרבית מדינות ה

    144הארגון.

בפרק הבא נדון ביתר הרחבה בצרכי כוח האדם הרפואי והסיעודי במערכת הבריאות. לאחר מכן נעבור  

אפשריים במבנה השירות הרפואי ובאופן ארגונו על מנת להתמודד  הבפרקים הבאים לדיון בשינויים 

  התחלואה המשתנים.  יעם צרכי הבריאות ודפוס

   

 
 שם. 142
  ברוכים, מערכת הבריאות בישראל. 143
  שם. 144
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צרכי מערכת הבריאות  ח אדם וצוותים רפואיים אל מולאמת כוצפי הת .3.5

 והתשתיות הפיזיות

 של צרכני  המודעות האוכלוסייה, הגברת מהזדקנות כתוצאה וגובר הולך הבריאות הביקוש לשירותי

לכן, יש צורך להתאים את כוח האדם במערכת הבריאות  .החיים ברמת והעלייה שירותי הבריאות

  לצרכיה המשתנים. 

הדוגמאות לכך היא הקמתה של הפקולטה לרפואה בגליל, השייכת לאוניברסיטת בר אילן, ת אח

לרפואה:   ספר בתי פועלים בישראל חמישה במטרה להרחיב את הכשרת הרופאים בישראל. כיום

בחיפה והפקולטה  גוריון בנגב, הטכניון-בן אוניברסיטת אביב,-תל  אוניברסיטת העברית, באוניברסיטה

ר אילן.  כמו כן, כפי שנראה בהמשך, סטודנטים ישראלים רבים  ליל השייכת לאוניברסיטת בלרפואה בג

  לומדים בבתי ספר לרפואה בחו"ל. 

שיעור הרופאים אשר  לצד החוזקה של מערכת הבריאות הישראלית בקהילה, באופן יחסי שלציין, יש 

בית   – של העסקה משולבת עובדים בבתי חולים הוא מהגבוהים בעולם (במקרים רבים מופעל מודל 

בן ככולן בבתי החולים ודורשות  חולים וקהילה) . הדבר נובע, בין היתר, מההכשרות שמבוצעות רו

  תקנים רבים למתמחים. 

  

  רופאים   . 3.5.1

לצרכי הבריאות של האוכלוסייה, זאת כתוצאה מגורמים במדינות רבות אין הלימה בין היצע הרופאים 

 שעות במספר בביקוש לשירותי בריאות, צמצום הגידול  את יקמדב שלא  הכשרות שונים, לרבות קצב

 ושיעורי במקצוע העוסקים של הממוצע במספר תחומי ההתמחות, הגיל במקצוע, הגידול עבודה

  כמו כן, ראוי להתייחס לממדים שונים שמשפיעים על היצע כוח האדם המקצועי, ובהם:   הפרישה.

יאות סוגית ההכשרות של כוח אדם מקצועי ככלל, ולמרות השינויים שהתרחשו בתחום הבר  . א

 פרט רופאים) לא הותאמה דיה למאפיינים המתפתחים.   (ב

ומחים, בעיקר בתורנויות.  שוני בין שעות ההעסקה של המתמחים לשעות העסקה של המקיים    .ב

העדר תורנויות של הרופאים המומחים, המביא לכך שאין רופאים מומחים בשעות הערב 

  . םוהלילה בבתי החולי
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  2016145 -: שיעור רופאים פעילים לאלף פש 40איור 

-כפי שניתן לראות מהתרשים המוצג לעיל שיעור הרופאים בישראל לאלף נפש נמוך מהממוצע ה

OECD  . לאלף נפש בעוד שממוצע ה 3.1בישראל שיעור הרופאים הפעילים לאלף נפש עומד על-

OECD  לאלף נפש.   3.3עומד על  

  146, לפי ארץ הלימוד  2018-1990, ל "חו בוגרי  לישראלים ברפואה ת: רישיוו 41איור 

  

 
  . OECD   2018 -מערכת הבריאות בישראל בראי המשרד הבריאות,  145

  .24, ע' 2019, יולי 2018כוח אדם במקצועות הבריאות משרד הבריאות,  146
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רישיונות  763 –מספר הרישיונות לישראלים בוגרי חו"ל (ילידי ישראל או ילידי חו"ל) במגמת עליה 

. בטבלה שלעיל מפורטות ארצות  2005בשנת  111 -ו 2010בשנת  195, בהשוואה ל 2018בשנת 

  הלימוד של בוגרי חו"ל. 

  

  1970-2018147פש,  1,000-ל 67שיעור רופאים עד גיל : 42איור 

  

    

  

 
  . 28שם, ע'  147
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.  67גיל היו עד  29,580מהם , 38,765-מספר בעלי הרשאה לעסוק ברפואה עלה ל  2018בסוף שנת 

  בשנה שעברה, לאחר מגמת ירידה. 3.26-נפש מ  1,000-ל 3.30-עלה ל  67שיעור הרופאים עד גיל 

היו  33%-. כ2010בשנת  17%-ומעלה, עליה מ 67בני  מהרופאים הרשומים היו 24%, 2018בשנת 

  .2010בשנת  29%-ומטה, עליה מ 45בני 

.  2010בשנת  41%-מ 43% - עלה ל 67ל אחוז הרופאות מכלל בעלי ההרשאה לעסוק ברפואה עד גי

מהרופאים עד גיל   48%-ו 67מכלל הרופאים עד גיל  38% - כמו כן, אחוז בוגרי הארץ במגמת עליה 

 29%. אחוז הרופאים בוגרי בריה"מ לשעבר היה  2010, בהתאמה, בשנת  53%-ו  36%-ואה לבהשו  45

  .2018סוף ב 5%ובוגרי איטליה  6%, בוגרי רומניה 67מהרופאים עד גיל 

  

  מקצועות רפואיים במצוקה  

מקצועות רפואיים רבים מאופיינים מסיבות שונות במחסור בכ"א ובתשתית בלתי הולמת לצרכים,  

מס העבודה ותגמול שאינו עולה בקנה אחד עם המצוקה. כתוצאה מכן ניתן לראות רתיעה של  בעו עליה

רופאים (מנהלים, מומחים ומתמחים), אשר מעורר  מפנייה למקצועות אלו ו"בריחת"  רופאים טובים

המחסור בכ"א והעומס הרב  גורמים לפגיעה ביכולת הצוות הרפואי     חשש כבד לעתיד מקצועות אלו.

שירות פחות טוב לחולים, תסכול, לחץ ושחיקה בקרב הרופאים ופגיעה  טיפול רפואי ראוי, להעניק

 ביעילות המערכת. 

רב הפוגע ביכולת הצוות   מספר מאפיינים עיקריים: היעדר רופאים, עומס עבודהלמקצוע רפואי במצוקה  

נויות, פגיעה באיכות חיים  הרפואי להעניק טיפול רפואי ראוי, אחוז כוננויות פעילות, מספר גבוה של תור

  ומחסור במתמחים.

משפחה,  רשימת הר"י למקצועות במצוקה: ניאונטולוגיה, המטולוגיה אונקולוגית ילדים, רפואת 

כירורגיה, פנימית, פיזיקאלית ושיקום, טיפול נמרץ ילדים, טיפול נמרץ כללי, פתולוגיה, פסיכיאטריה של  

  הרדמה. הילד והמתבגר, רפואה דחופה, גריאטריה, 

   פי ההסתדרות הרפואית בישראל ישנם מספר פתרונות שעשויים לשפר את המצב כיום:-על

  ר רופאים. מענה למחסו –העלאת תוספות הקיימות .1

מחויבות מלאה של הרופאים למערכת הציבורית תביא לזמינות רופאים בכירים בבית החולים   .2

 לאורך כל שעות העבודה, חיזוק הקשר עם המטופלים ועוד. 
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בהסכמת הרופא והמעסיק, המטרה היא שכל עבודתו של הרופא תהיה אצל מעסיקו  .3

קבעו מספר דרגות לתעריפי על בסיס  והוא לא יעבור בין מסגרות עבודה. בנוסף, י  העיקרי

 התעריפים הנהוגים כיום.

 מענק לגיוס רופאים למקצוע (מענק בחירה במקצוע).  .4

 הגדלת מספר מנהלי היחידות.   .5

 לכל התמקצעות יהיה כונן בכל יום בחודש. וננויות כך ש הוספת טורי כ .6

 כדי להבטיח מספר מינימום של מומחים במחלקה. הוספת טורי כוננויות .7

 ר שבוע העבודה על למנוע שחיקה. קיצו .8

 תוספת תקינה ייעודית. .9

הדרישה לא רק למקצועות   ( תעריף נפרד (הכפלת ימי עבודה).  - תורנויות מומחים  .10

 . 148במצוקה)

 2025הרופאים  אי צמ תחזית 

במרוצת השנים מונו בישראל ועדות שונות שעסקו בתכנון כוח אדם במקצועות הבריאות. דוח הוועדה  

, כלל תחזית ארוכת טווח המתבססת על  2010לתכנון כוח אדם רפואי וסיעודי, אשר פורסם בשנת 

  הנתונים הקיימים, למצאי רופאים ואחיות במערכת הבריאות.   

רת כוח האדם בישראל ובחו"ל מול נתוני פרישת רופאים, וכן נתונים  עדה את קצב הכשלאחר שבחנה הוו

רופאים לאלף    2.9  - שיעור של כאודות שיעור רופאים במדינות שונות, החליטה גם הוועדה להמליץ על  

  149נפש כנקודת ייחוס ממנה לא רצוי לרדת. 

הקרובות,  יגבר בשנים  בישראל איםהרופ בשיעור ידההיר על פי חישוביה, ותחת ההנחה היא כי קצב

  צפוי כניסת רופאים למערכת הבריאות,  בקצהסיקה הוועדה כי ללא התערבות, שמטרה הגברת 

. על מנת  2.6על  – 2025 נפש ובשנת לאלף רופאים 2.83 לעמוד על 2020הרופאים בשנת  שיעור

  מו גם על הקמת בית ספרהרחבת מסגרות ההכשרה כלהגיע אל השיעור המומלץ, המליצה הוועדה על  

חמישי לרפואה, עידוד רופאים הלומדים בחו"ל לחזור לישראל, והפחתת מספר הסטודנטים מחו"ל  

המלצות נוספות שעלו   שלומדים בישראל, במידת הצורך, על מנת לפנות מקום להכשרת ישראלים.

במטרה לתת מענה  יניים להכשרת רופאים. לאורך השנים נגעו, בין היתר בחסם של היעדר שדות קל

לסוגיה זו, כמו גם הצורך להתאים את תהליך הכשרת הרופא למציאות הרפואית המתפתחת,  מסוים 

  הוצע לבחון מודלים אינטגרטיביים של הכשרה בית חולים וקהילה.

 
  https://www.ima.org.il/heskem/ViewCategory.aspx?CategoryId=5392ההסתדרות הרפואית בישראל.   148

  ].2019בנובמבר  18[תאריך כניסה: 

 .26, ע' 2010,יוני  הבריאות מערכתב וסיעודי פואיר א"כ לתכנון הוועדה ח"דומשרד הבריאות,  149
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  אחיות    . 3.5.2

למקצוע   הפיכתו הוא שבהם שהעיקרי משמעותיים שינויים השנים במהלך עבר בישראל הסיעוד מקצוע

האחיות   מספר  מעשיות. צמצום-מוסמכות שאינן אחיות  של המסלול צומצם לכך  במקביל אקדמי. 

למערכת  המצטרפות החדשות המוסמכות האחיות מספר  בהתאם גדל לכך שבמקביל מבלי המעשיות

שנה  ימיד המצטרפות החדשות האחיות במספר לירידה תרמו, לישראל העלייה בהיקף הירידה עם יחד

עלייה, העמיקה  במגמת נמצא  האחיות שיעור  המדינות שבמרבית העובדה עם דיח זו למערכת. מגמה

לכדי מצב    OECD  -ה מדינות  מרבית לבין ישראל  בין לנפש האחיות בשיעור הפער את משמעותי באופן

  150באחיות.  משמעותי מחסור קיים ישראל  במדינת היום בו

  

   2016151  –: שיעור האחיות לאלף פש 44איור 

  

 

אחיות לאלף נפש בעוד שממוצע    5, ועומד על  OECDראל הוא מהנמוכים במדינות  ת בישהאחיו שיעור

  לאלף נפש.  9.3עומד על   OECD-ה

 
 .3שם, ע'  150
  .  OECD  2018 -מערכת הבריאות בישראל בראי ה משרד הבריאות ,  151
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  רשיוות חדשים , ללא הסבות ממעשיות למוסמכות   152: תוספת רישיוות חדשים לפי שת קבלת הרישיון 45איור 

  

משנת   2.7ועליה פי  משנה שעברה,ירידה קלה  ,חדשים סיעוד רשיונות  2,514נוספו  2018בשנת 

2010.  

  

  1820-2000153פש,   1,000-ל  76עד גיל  אחיותשיעור  : 46איור 

  במגמת ירידה.נמצא  67בתרשים לעיל ניתן לראות כי שיעור האחיות הכולל עד גיל 

 
   .128, ע' 2019, יולי 2018כוח אדם במקצועות הבריאות משרד הבריאות,  152
  .131שם,  153
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  154ההכשרה מסגרות  הגדלת בסיס על - 2025לשנת  האחיות מצאי חיזוי 

 לכך מעבר לסיעוד בארץ. ההכשרה מוסדות הם הבריאות למערכת אחיות לכניסת  העיקרים המקורות

 כ"סה והשפעתן על נמוך היחסי בשנים האחרונות הוא חדשות אשר משקלן עולות  של כניסה ישנה

  משמעותית.   אינה ישראל במדינת  האחיות כמות

פואי  פרישתן, העריכה הוועדה לתכנון כוח אדם ר –על סמך נתוני כניסת אחיות למערכת ומאידך 

, שמטרתו בלימת  הינו יעד ראשוני ובר השגה  2025אחיות לאלף נפש לשנת    5.8וסיעודי, כי שיעור של  

ולם, הוועדה המליצה גם לבחון את  מגמה הירידה במטרה לאפשר תפקוד תקין של המערכת. א

ר של  האפשרות לגיוס משאבים תקציביים ואחרים שיאפשרו גידול משמעותי יותר, בניסיון להגיע לשיעו

  .2025אחיות לאלף נפש עד שנת  5.6

בנוסף לשיעור זה המליצה הוועדה על תוספת של כעשרים אחוזים מהיקף האחיות, הכוללים סייעות  

יומנים. הסייעות ישתלבו, בין היתר, בתחום הטיפול במבוגרים, ובכך יפנו את  לאחיות וכוחות עזר מ

   ול סעודי מורכב בחולים קשים.האחיות המוסמכות מפעולות טיפול בסיסי לטובת טיפ

   

 
 .31, ע' 2010 ,יוני הבריאות במערכת וסיעודי רפואי א"כ לתכנון הוועדה ח"דומשרד הבריאות,  154
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 שינויים אפשריים במבנה השירות הרפואי והתאמתו לצרכים המתפתחים. 3.6

עליהם עמדנו בפרקים הקודמים (הזדקנות האוכלוסייה, מערכת הבריאות עומדת בפני אתגרים חדשים,  

קיים בשנת  התפשטות התחלואה הכרונית, מחסור במימון ומחסור בכוח אדם). בכנס ים המלח שהת

בנושא עיצוב מחדש של מערכות הבריאות הועלו לדיון השינויים האפשריים במבנה מערכת   2015

  155  הבריאות, כמפורט להלן.

והחשוב הוא חיזוק הרפואה הראשונית בקהילה. בפני הרופא הראשוני עומדים אתגרים    השינוי הראשון 

ייה. לכן יש חשיבות בהגברת האינטגרציה  מרובים, הכוללים ריבוי תחלואה כרונית והזדקנות האוכלוס

בין הרופא הראשוני לאוכלוסיות עם צרכים מגוונים, מורכבים ומשתנים. התפקיד העיקרי של הרופא  

 Boult and Wielandני בקהילה יהיה ריכוז הטיפול הכרוני בשיתוף עם הצוות הסובב אותו. שוהרא

שוי להביא לטיפול רציף, אפקטיבי ומנוהל ) הגדירו מודל מקיף של רפואה ראשונית אשר ע2009(

וגרים עם ריבוי תחלואה כרונית ומצב בריאות מורכב. המודל מבוסס על טיפול בצוות רב בחולים מב

י הכולל  לכל הפחות רופא ראשוני, אחות ומומחה בריאות אחר העובדים ביחד בקהילה. מודל זה תחומ

ואת איכות החיים של החולים ובמקביל לצמצם את  נחשב לבעל פוטנציאל רב לשפר את איכות הטיפול  

  עלות הטיפול בהם.  

  המרכיבים בטיפול כוללים:

 אבחון והערכה מקיפים 

 ללנית לחולה הספציפי פיתוח של תוכנית טיפול כו 

  (ומעקב שאכן התוכנית מיושמת) יישום של תוכנית הטיפול 

 כנית הטיפולהשגחה פרו אקטיבית על מצבו הבריאותי של החולה והצמדות לתו 

 ) ניהול הטיפולcase management   ותאום בין טיפול הניתן בקהילה, יועצים, אשפוז, ביקורים (

י טיפול אחרים (למשל, דיאטנית, פסיכולוג, עובדת סוציאלית  בחדרי מיון או חירום אחרים, ונותנ

 וכו')

 ז חוזר)במקרה של שחרור מאשפוז, סיוע לחולה להשתלב בחזרה בקהילה (ולמנוע אשפו 

  סיוע לחולה גם בגישה לשירותים חברתיים ואחרים שהוא מקבל בקהילה, ובפרט כאלו שיסייעו

 לו להישאר פעיל ויקדמו את בריאותו. 

 
, עיצוב מחדש של מערכות הבריאות, המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות,  5 -כנס ים המלח ה 155

2015 . 
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הוא חיזוק קידום הבריאות שכולל מניעה ובדיקות סקר. בעיות הבריאות המרכזיות בעולם   השני   השינוי 

) כגון:  non-communicable diseasesמדבקות (המפותח כוללות בעיקר את המחלות הכרוניות הלא  

ת יתר לחץ דם, סוכרת, מחלות לב וסרטן. מחלות אלו נגרמות, בין היתר, מאורח החיים בתקופה הנוכחי

כגון: השמנה, עישון וחוסר פעילות גופנית. כיום מחקרים רבים מראים כי אורח החיים של הפרט הינו  

  156ות באחת המחלות הכרוניות במהלך חייו.גורם מרכזי בקביעת הסיכון של אדם ללק

מניעה ראשונית מוגדרת כקיום אורח חיים בריא לפני הופעת החולי. המטרה של מניעה ראשונית היא  

ע פעולות לצורך צמצום החשיפה לגורם המעלה את הסיכון לחלות. פעולות אלו כוללות שינוי ביצו

ות ושינוי הסביבה הפיזית והחברתית לדוגמא:  התנהגותי, הקטנת החשיפה לגורם המזיק, שינוי מדיני

הפסקת עישון, ביצוע פעילות גופנית ושינוי בהרגלי התזונה. על אף שהמניעה לא נתפסת בדרך כלל  

כנושא מרכזי של מערכת הבריאות בהשוואה לנושאים הקשורים לטיפול בחולי הן ברמת המטפל והן 

וביכולתה לחסוך עלויות רבות לשירותי  ברמת המערכת, חשיבותה לבריאות האדם רבה מאוד, 

  הבריאות.

בנוסף, למניעה יש חשיבות רבה בביצוע בדיקות סקר. המטרה המרכזית של ביצוע בדיקות סקר  

ואה הן איתור מצב בריאות לא תקין לאנשים שאין להם תסמינים לצורך התערבות מוקדמת ככל  ברפ

קדם יש יתרונות וחסרונות. יתרונות הגילוי המוקדם  שניתן כדי למנוע תחלואה, סבל או תמותה. לגילוי מו

אי  אפשרות למתן טיפול מצומצם יותר בשלב מוקדם של המחלה, מצב המקטין תופעות לוו –ברורים 

ועלויות, ומשפר את הסיכוי לריפוי מלא, ולעיתים אף הפחתת תמותה. לעומת זאת יש גם חסרונות:  

ם, לדוגמא, תופעות לוואי של הבדיקה עצמה, חרדה בזמן בדיקות סקר עלולות לגרום לנזקים משמעותיי

אים שליליים  ), אבחון יתר וממצ false positive resultההמתנה לתוצאות, ממצאים חיוביים מוטעים ( 

  מוטעים המקנים תחושת ביטחון לא מבוססת עם פוטנציאל להתעלמות מתסמינים עתידיים.  

רונות משרד הבריאות ם לחולים בבתיהם. בשנים האח מתן טיפול ברמת בית חולי –  השינוי השלישי

ות  מקדם אשפוז ביתי. אשפוז ביתי משמש כחלופה לאשפוז בבתי חולים כלליים (בעיקר חלופה למחלק

פנימיות) או במוסדות להמשך טיפול. אחת מהתופעות הנפוצות במערכות הבריאות בעולם, היא תופעת  

. הפחתת האשפוזים החוזרים 30% –יתנת לצמצום בהאשפוזים החוזרים  ועפ"י מחקרים שונים נ

אפשרית באמצעות הסטת טיפולים לקהילה, חינוך המטופל לבריאות בעת שחרור מאשפוז ושיפור 

   157ורת בין בית החולים לקהילה לשמירת רצף הטיפול.התקש

ארגון  09 –הטמעה של אמצעים דיגיטליים ושימוש בטכנולוגיות מידע. בסוף שנות ה - השינוי הרביעי

רפואה כמתן שירותי בריאות כאשר המרחק מהווה גורם -הטלהאת ) הגדיר WHOהבריאות העולמי (

 
עיצוב מחדש של מערכות הבריאות,  - 15 -המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות, כנס ים המלח ה 156

2015 .  
  שם. 157
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-קריטי, על ידי כל אנשי מקצועות הבריאות המשתמשים במידע ובטכנולוגיות תקשורת. במסגרת הטלה

וחינוך   רפואה נעשה שימוש במידע תקף לצורכי אבחון, טיפול, מניעת מחלות ותאונות, מחקר, הערכה

הפיזי   רפואה היא  דרך לגשר על המרחק–רפואי למטפלים וכן קידום בריאות של יחידים וקהילות. טלה

  שבין החולה והרופא או בין מספר רופאים מטפלים.  

רפואה, והם נחלקים לחמישה תחומים המאפשרים  -הוגדרו יישומי הטלה 2015בכנס ים המלח משנת 

  158עם המטופל:מתן ייעוץ והערכה ללא מגע ישיר 

 ) ניטורhome/mobile  (–  שימוש בטלה-  ) כמו רפואה לניטור ממרחק של מצב הבריאות. נתונים

 משקל, לחץ דם, רמת גלוקוז) נמדדים בבית החולה ומועברים למטפל דרך האינטרנט.  

  (טלרדיולוגיה, טלדרמטולוגיה, טלפתולוגיה) העברת מידע רפואי כמו צילומי רנטגן,   – אבחון

  מעבדה או מרשמים ממטפל אחד לאחר לצורך התייעצות או פענוח.   תוצאות

 ) מיון טלפוניTriage Medical call center ( –   הערכה ראשונית דחופה בעזרת העברה של

מהמטופל. המידע עשוי להיות מועבר בין מטפל ומטופל או  מידע בצורת דימוי חזותי או קולי 

 בין מטפל ומומחה.  

 ) ייעוץe-consultation, e-visit, Video visit (–  אינטראקציה בין החולה למטפל, או בין

 מטפלים באמצעות ועידת וידאו או טכנולוגיה אחרת.  

  ) פרוצדורותtelesurgery, healthcare assisting robot (– חים כירורגיים מרחוק ניתו

 159שלביצועם נדרשת העברה מהירה ומדויקת של מידע. 

  

  סיכום 

מציבים, כאמור, אתגרים חדשים בפני מערכת הבריאות, אשר  תחלואה ובהיקפיה, השינויים בדפוסי ה

עליה להשתנות בהתאם. בפרק הבא נדון ביתר הרחבה בכמה מן השינויים שהוזכרו להלן, ונתאר כיצד  

  ם ולנצלם על מנת להתמודד עם אתגרי מערכת הבריאות. ניתן ליישמ

   

 
  שם. 158
 שם. 159
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 גמות מאפיינים ומ –טיפול בית ואשפוז בית . 3.7

 ובהוצאה נפש לאלף ירידה במספר המיטות של מגמה מתמשכת , ישOECDבמדינות  כמו  בישראל,

 וארגוניים טכנולוגיים  בשינויים גם כרוכה אשר ,אוניברסלית בתופעה מדובר אשפוז לאוכלוסייה. על

שפוז ברפואה, אך בישראל היא מחריפה את מצוקת מערך האשפוז, לאור העובדה כי שיעורי מיטות הא

  בישראל היו נמוכים מלכתחילה.

.  OECD160 - בממוצע ב  3.6לעומת  2.2 - על כ  עומד בישראל לאלף נפש  כללי לאשפוז  המיטות מספר

ראוי להתחשב במאפיינים הייחודים של מבנה מערכת הבריאות בישראל (קהילה חזקה), אך חשוב 

בהשוואה ליתר המדינות, שיעור   ישראל  של  יחסית הצעיר הגילים למבנה ִתקנּון גם לאחרלציין כי 

), ואין בו כדי לצמצם מהותית את הפערים בינה 2.5המיטות בישראל לאלף נפש נותר נמוך יחסית (

בין יתר חברות הארגון. לכך יש להוסיף את הליקוי המבני הבסיסי הפוגם בתפקודו של שוק האשפוז ל

רק כרגולטור וכמממן, אלא גם מספק  המשרד פועל לא    - בישראל, ריבוי התפקידים של משרד הבריאות

כמחצית משירותי האשפוז הכללי, ומתחרה בגורמים  עליהם הוא מפקח. זאת ועוד, חוסר האיזון 

בפריסה הגיאוגרפית של מיטות האשפוז, מוביל לשיעורי מיטות נמוכים במיוחד באזורי הפריפריה, אשר  

  אינם עונים על הביקוש לשירותי בריאות.

  -נפש בישראל ב -100,000 ל כללי מאשפוז  השחרורים מספר יחסית, הנמוך טותהמי מספר למרות

 מיטות באמצעות סבב זאת עושה בשנה). ישראל– 15,000(כ OECD -ה   לממוצע דומה  2016-2017

  41 -לעומת כ  66 -בישראל כ למיטה הממוצע האשפוזים מספר היה 2016 בשנת  :גבוה במיוחד

 תפוסה אחד, ושיעור מצד יחסית קצר משך אשפוז  מבטא שראלייה הסבב .OECDבמדינות  בממוצע

מהממוצע במדינות   למטופל, נמוך יםימ 5.2 בישראל הוא האשפוז הממוצע משך שני. מצד במיוחד גבוה

OECD )6.7התוצאות   את בה לצפות שיש  כללית אשפוז  מערכת על עשויים להצביע לעיל ). הנתונים

 איכותפגיעה אפשרית ב, )ביטחוניים בהכרח חירום (לא מצבי עם  להתמודד פחותה יכולת :הבאות

  .המיון בחדר  -ובתוכו   לבית החולים מחוץ ממתינים לקצרו, עקב ולחצים קצר אשפוז  משך נוכח  טיפולה

 המיטות הדדית: מספר  בנושאים הקשורים המדינה של  אסטרטגיה היעדר על  מעיד  נטען כי הדבר

 בהגדלת  היעדר תכנון אסטרטגי זה, מתבטא  .הגיאוגרפית סתםריופ החולים בתי כללי, גודל לאשפוז 

 מיטות רוויי במקומות מיטות והוספת מיטות  600-800  - של כ אופטימליה לטווח מעבר שהם חולים  בתי

 
 . ייצג מספר מיטות כלליות ומיטות לבריאות הנפשהמספר מ 160



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  139|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 גודל בטווחי שהם בפריפריה חולים לבתי  ומשאבים להוסיף מיטות במקום לאוכלוסייה. זאת אשפוז 

  161בדרום.  סורוקה על  נוסף בית חולים ולהקים אופטימליים

התאפשרה כתוצאה מפיתוח שירותי  לצד זאת, יש הטוענים כי הירידה בשיעור מיטות האשפוז הכללי 

קהילה, שיפורים טכנולוגיים בתוך בתי החולים, פיתוחים של מסגרות טיפוליות באשפוז יום ופיתוח  

שפוז של שבועיים, בעוד שכיום  שירותים סיעודיים תומכים. למשל, ניתוח ירוד (קטרקט) דרש בעבר א

לפי   162ו אשפוז מרבי של יום אחד. במרבית המרכזים הרפואיים מדובר במסגרת של אשפוז יום א 

תפיסה זו מערכת האשפוז פועלת בתפוקה כמעט מלאה, ומספקת שירות יעיל יותר ובמשאבים 

ת את הדעת על כך  מצומצמים יותר. כמו כן, כשבוחנים את משמעויות הצמצום בימי האשפוז, יש לת

למקרי תמותה רבים בקרב  מהשגרתחלואה ל שבית החולים עצמו הפך בעשורים האחרונים למקור 

  המאושפזים.

במערכת הבריאות יש הטוענים כי במקום להגדיל את סך המיטות הכולל, יש לבצע שינוי ארגוני פנימי 

טות אשפוז קיימות למיטות אשפוז  בתוך בית החולים על מנת לייעל את עבודתו. לדוגמא, יש להמיר מי

ולב, מיטות טיפול נמרץ ביניים, מיטות טיפול נמרץ  מיטות טיפול נמרץ כללי, נשימתי  - מורכבות יותר 

יש הסוברים כי לבתי החולים אין כיום תמריץ להתייעל, אלא רק לאשפז, והתוצאה   163ביילוד וכדומה.

בין היתר, משום שמנגנון התגמול של בתי   ת, זא היא סיבוכים, אשפוזים חוזרים ותמותת מטופלים. 

מכאן שיש להם תמריץ להרבות באשפוזים. מצדדי גישה זו  החולים מבוסס כיום על נפח פעילות, ו

טוענים כי החשיבה השלטת כיום במערכת הבריאות שייכת ל"עולם הישן", לפיו הפתרון לצפיפות בבתי 

במקום להעביר את מרכז הכובד לקהילה, שבה החולים היא להוסיף עוד מיטות, תקנים ומחלקות, 

  164. , והסבירות בו להידבק מזיהום קטנה יותררצף טיפולי הטיפול זול יותר, ממוחשב יותר ומבטיח

בביתו של המטופל,   באשפוז  בבית החולים אשפוז  להחליף ההצעה אחת לא  נשמעה האחרונה בעת

ביותר עבורו  והנוחה הטובה הסביבה תקרובו הוא לעתיםכאשר הנחת היסוד היא שביתו של המטופל 

 טיפולית עשוי לשמש חלופה עדיפה הרפואי. לכן, הבית כסביבהשיפור במצבו  טיפול, ולחוות לקבל

שונות   בדרגות כרוניים טיפול. השאיפה היא כי חולים  במוסדות להמשך  או כלליים חולים בבתי לאשפוז 

  נערכת  כשהמערכת יישארו בקהילה,   – בית תקימרו לקשישים ועד העבודה בגיל  צעירים מסוכרתיים  -

 לניהול (למשל מתן כלים לקבלת החלטות מבוססות ראיות למטופל)  המהעצמ -מותאמים  בפתרונות

 מונגש ועד לטיפול (בהתבסס על הכלים והמיומנויות אותן רכש בתהליך ההעצמה) עצמי טיפול

 
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית תמונת מצב,  -מערכת האשפוז הכללי בישראל ר. כפיר, -צ׳רניחובסק וד.  161

 .4-5,  ע' 2019בישראל,  
  .158), 2005ג. בן נון, י. ברלוביץ ומ. שני, מערכת הבריאות בישראל (עם עובד,  162
  .159שם,  163
ליברלי כמקרה בוחן. עבודת דוקטורט, - . לוי, קבוצות אינטרס תחת לחץ: הפרופסיה הרפואית בישראל בעידן הניאוב 164

2018 .  
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בית המטופל  התאמתמנטים כמו: הטיפול בבית המטופל כרוך באל 165המטופל. בבית טכנולוגית

מבחינה פיזית, שיתוף פעולה של בני המשפחה להתמודדות עם המצב החדש, ולעיתים סיוע בטיפול 

 עצמו.

הבריאות בעולם, אשר   השכיחה במערכות החוזרים האשפוזים תופעת היא הנפוצות  מהתופעות אחת

אפשרית באמצעות הסטת  וזרים  חה האשפוזים שונות. הפחתת על פי הערכות   30%  - לצמצום ב ניתנת

התקשורת בין בית החולים לקהילה  ושיפור מאשפוז  שחרורו בעת המטופל טיפולים לקהילה, חינוך 

  לשמירת רצף הטיפול.

  :עיקריים בשני מודלים וארה"ב קנדה באנגליה, אוסטרליה, רבות ובעיקר במדינות נפוץ בית אשפוז 

 :הבאים במצבים בית אשפוז  במסגרת טיפול ומתן םהחולי בבית האשפוז  מניעת - משמר א. מסלול

  החוזר. לאשפוז  העיקרית הסיבה את גבוהה ומהווה בתדירות מתרחש החריף האירוע א.

  בבדיקות פולשניות.  או נרחב בבירור צורך ללא להתבצע  ויכול מסובך אינו האבחון. ב

  הבית. גרתבמסל ויעי איכותי, בטוח באופן להתבצע  ויכול היטב מוגדר הטיפול ג.

  

 מונעת אשר תפקודית כרוניות ובפגיעה מחלות מאופיינת בגיל מבוגר, בריבוי אלו מטופלים קבוצת

 גבוה הקופה (מרותקי בית). עוד מתאפיינת קבוצה זו במספר ימי אשפוז  למרפאות נגישות מהם

  האוכלוסייה. לשאר ביחס בממוצע

 מערכות  בסיכון, זאת באמצעות מטופלים איתור תוכניות וקידום מניעה הינו זו בקבוצה הטיפול עיקר

 מקיף אומדן במסגרת ליווי ראשוני השונות. הטיפול כולל החולים בקופות מפותחות  אשר שונות סינון

מרחוק)   לטיפול טכנולוגיות בשילוב (אפשרי ורצוי טיפול ידי ממונה על ליווי ובהמשך המטופל בבית

חריפה  או פגיעה מאיזון במצבם כגון יציאה של התדרדרות מוקדם לאיתור חוזרים של אומדנים וביצוע

  (נפילות) וכדומה.

 וזקוקים מרובות כרוניים עם מחלות לחולים האשפוז  משך קיצור בעיקר כולל זה מודל - אשפוז ב. קיצור

  יומיומיות. םחיי ובפעולות בניידות בדרך כלל מקשיים סובלים אלו מועד. חולים קצר אקוטי לטיפול

קבוצות של מטופלים אשר המעבר לטיפול בית עשוי לתת מענה למצבם הבריאותי מספר  קיימות

  ולצמצם שימוש במיטות אשפוז:

 
 .57, ע' 2017במרץ  8, המטופל במרכז: אתגר בעידן החדש, 17-כנס ים המלח ה 165
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 כשמשך ,ממושכת מלאכותית להנשמה הזקוקים המטופלים מוגדרים  זאת בקבוצה - בבית מונשמים

 במספר רב דול יג חל  האחרונות בשנים  בשנה.  יום 365 על  עומד מסוימים ובמקרים רצוף הינו האשפוז 

 להעברת  פנויה מיטה למצוא ניתן  לא  קרובות ולעיתים המשך   במוסדות הנמצאים  המונשמים המטופלים

 פיתוח עם במסגרת הבית הטיפול את לקבל  יכולים המונשמים מהחולים שמחיצת  מעריכים  .המטופלים

  לצרכיהם. מענה ייתן מורחב, אשר  שירותים  סל

 בעקבות מחלה נפגע  שתפקודו  כמטופל רפואי) מוגדר  לשיקום קשיקומי (הנזק מטופל - בית  שיקום 

 במסגרת רפואי נאות  יטופל בשיקום אם , הקודם לתפקודו חלקי או מלא באופן לחזור צפוי ואשר

 משאבים במוסדות המשך. בהינתן שיקומי טיפול באשפוז  עוברים המטופלים רוב כיום המתאימה.

 מאשר יותר מהר הטיפול את מטרות משיג אף ם ולעיתייותר,  טוב הביתי הינו מתאימים, השיקום

  .האשפוז  השיקום במסגרות

 טיפול מתן כולל  אלו בחולים הטיפול עיקר  - אשפוז)  ותחליף  דינמי (קיצור  אקוטי מטופלים במסלול

 בהכרח זקוקים לא אינטנסיבי, אך לטיפול זקוקים ניתוח. החולים לאחר ייצוב או שיקום ורידי, תוך

 בדגש בקהילה כרוניים יתקיים  הטיפול בחולים הצפי הוא כי מרביתהחולים.  בית  גרת במס להשגחה

 הזדמנויות מספקת רפואה-מרחוק. הטלה לטיפול טכנולוגיה אמצעי שילוב המטופל, תוך  של  ביתו  על

 רק  יצומצם פיזי במקום שירותים . קבלתןבאופן מקוו בביתם כרוניים  חולים אחר  ומעקב לטיפול  רבות

  166להחליפם בשירותים מקוונים.  ניתן שלא שירותים לאותם 

לסיכום, שינויים בדפוסי התחלואה והתפתחויות טכנולוגיות ומדעיות משפיעים כבר כעת על אופן מתן 

ים רבים, לדעתם של גורמים שונים,  שירותי הבריאות בבית החולים ומחוצה לו. הללו מאפשרים במקר

הכובד הטיפולי לקהילה באמצעות ניטור מרחוק של המטופל לקצר את זמן האשפוז, ולהעביר את מרכז  

  את שיעורן של מיטות האשפוז ביחס לאוכלוסייה.  בביתו, וכך להפחית

   

 
 .,  117-120' ע, 2015 בינואר 14-15,  הבריאות מערכות של מחדש עיצוב, 15-ה המלח ים כנס 166
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 המשכיות ושמירה על הרצף הטיפולי .3.8

הטיפול הרפואי מאופיין בריבוי מטפלים ומסגרות טיפול, לכן קיים צורך חיוני בשמירה על רצף טיפולי 

דע עדכני והעברתו בין המטפלים להבטחת מתן טיפול רפואי נאות ואיכותי. רצף  שמשמעותו תיעוד מי

או   דע,  ומתי החלפת משמרות המשתפים זה את זה במיהטיפול עשוי להתייחס לרצף בתוך היחידה בצ

תיאום, שיתוף פעולה והעברת מידע בין מטפלים שונים במרפאות   –לרצף טיפולי במעבר בין היחידות  

, בין מחלקות ומתקנים בבית החולים וכן במעבר מאשפוז ולהיפך החוליםבית ופת חולים שונות, בין קו 

    לשחרור ולהפך.

רת שביעות הרצון, להפחתת עלויות  רצף הטיפול חשוב למטפלים ולמטופלים כאחד, והוא מוביל להגב

ת יותר  ולבריאות טובה יותר. שמירת הרצף הטיפולי מהותית במיוחד עבור קבוצת המטופלים הנזקק

לשירותי בריאות, מטופלים קשישים, חולים הסובלים מבעיות בריאות מורכבות, חולים הפגיעים מבחינה 

שהוא גורם הטיפול הראשוני המתאם,  לרופא המשפחה   הסובלים ממחלות כרוניות. נפשית וחולים

  יש תפקיד מרכזי בהבטחת רצף טיפולי לאורך המתווך והמקבל מידע לגבי טיפולים נוספים

ממחקרים עולה שלצורך יצירת רצף טיפולי טוב, חשוב שמספקי הטיפול יהיו מעטים ככל האפשר,   זמן.

הסתגלות לשינויים בנסיבות חייו לוו את המטופל, ושהמערכת תאפשר גמישות וכלומר שאותם רופאים י

שתהיה של המטופל לאורך זמן, שתהיה שקיפות ונגישות למידע בכל מערכות המידע לגבי המטופל, ו

בתי החולים, קופות החולים, רופאים מומחים  –תקשורת טובה בין כל המטפלים בכל מוסדות הטיפול 

   167.ועוד

טיפול   ורצף המשכיות של  היבטים על כמה המושתתיםממדיים,  רב  מודלים פותחו  השנים במהלך

  168המשכיות  של בשלושה סוגים עוסק  ביותר המקובל המודל  כאשר

 המועבר בין על המטופל או המחלה על  מידע -  (Informational Continuity) במידע המשכיות

הרפואי של המטופל, מצבו  אודות  כלל  הוא בדרך  המתועד המידע. למשנהו רפואי ומאירוע מטפלים

 את פוטר המשכיות  זה של הוא. סוג  אף  חשוב שלו החולה, ערכיו וההקשר העדפות אודות המידע  אבל

מומחה.  או רופא  עם  שלו ראשון בכל מפגש מחדש הרפואי מצבו ואת ועצמאת   להציג  מהצורך המטופל

 במחלה חולים עבורשוחק  וכגורם נפשי להתברר כנטל המחלה" עלול סיפור את  "לספר ההכרח

 המלווים. כמו כן, ריבוי המשפחה בני של  על כתפיהם זה נטל  נופל לעתים  נלווית.  בתחלואה  או מורכבת

פרטי    בכל המטופל של השליטה את להפוך עלולים מבעיות זיכרון לעתים לצד חולים הסובלים המידע

 
 https://www.health.gov.il/Subjects/Patient_Safety/hospitals/Pages/continuity.aspx משרד הבריאות.  167
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 התרופתי, רגישויות בטיפול השינויים אחר מעקב של מצבו  למשימה לא פשוטה, זאת בהקשרים

  ואלרגיות. 

 גורם היא המחלה בניהול ההמשכיות - (Management Continuity) המחלה  בניהול המשכיות 

מקצועי, הכשיר   צוות רב של  מעורבות מורכבות, הדורשות  כרוניות לות של מח  בהקשר  במיוחד חשוב

 עקבית נהנה מגישה אופן זה, המטופלמשותפות. ב טיפוליות פעולה למען מטרות  לעבוד בשיתוף

מוגבלת. כאשר מטופל   משלים בתקופת זמן באופן מחלתו לניהול הפועל מקצועי רב צוות  וקוהרנטית של

פלים בו מכירים את עברו  ול ברור ומשותף למחלתו, וכי כלל הגורמים המטחש כי קיים פרוטוקול טיפ

   בטיפול ומוטיבציה להמשיך בו לאורך זמן.הרפואי, הדבר מעניק לו תחושת ביטחון 

 בין מתמשך לקשר טיפולי מתייחסת -   (Relational Continuity)אישי-הבין  בקשר המשכיות

הנפש,   הראשונית ובבריאות ברפואה חשוב במיוחד יותשכהמ של זה יותר. סוג או אחד למטפל המטופל

 המשכיות ם יחסית, לדוגמא בטיפולי בית  בקשרים מינימאליי   טיפוליים המתאפיינים בהקשרים גם אך

 ההיסטוריה את המטופל ואת המכיר רופא אצל בטיפול שמשתקפת אישי כפי-בין רקע קשר על

במטפל. קשר אישי הופך  יותר רת ביטחון רבומאפש  בריאות בתוצאי שיפור עם  שלו, נקשרה הרפואית

  של המטופל. גבוהה יותר חיים ומזמנת איכות  יותר רצון שבעי מטופלים

  תפיסת המטופל במרכז  

בהמשך ישיר לתפיסת הרצף הטיפולי, שמטרתו להקל על המטופל, קיים הכרח לבחון את הארגון הקיים 

 מקובעים 'המטופל במרכז'. בארגון הקיים ישנם מבנים  של שירותי הבריאות וכיצד הוא עונה על תפיסת

 בין פער קיים כי עבור המטופל. נדמה מרבי ערך ליצירת חסם להוות לעתים ומקבעים, שעלולים

 למטופלים הערך קביעת .הבריאות בישראל מבנה מערכת לבין במרכז  המטופל את למקם השאיפה

 ציוד החולים, ספקי החולים, בתי ומורכבת: קופותבסביבה מבוזרת  השונים השחקנים בין נדונה כיום

 באילוצים שונים. בהתחשב  טיפול ואנשי הבריאות, משרד האוצר ותרופות, משרד  אסטרטגי רפואי

האינטרס   השחקנים. פיתוח בין וקונפליקטים עניינים  ניגודי מטבע הדברים הכלכליים, מתקיימים

ארגוני,   אקלים כגון תהליכים ביסוס באמצעות עשות  השחקנים  הוא הכרחי וצריך להי כלל בין המשותף

 מבוססת המעגנות תקשורת יכולות ועידוד רפואי סגל פיתוחכל פרופסיה,   ובתוך פרופסיות בין תקשורת

  169 מטופלים.  עם ומתן מתמיד ומשא  דיאלוג

 מיפוי בכירי המערכת בנחיצות  של ההכרה הוא במרכז  המטופל תפיסת של ליישומה הכרחי תנאי 

 חיונית שכזו הגומלין ביניהם. חשיבה המסורתיים ויחסי והמקצועות התפקידים חלוקת של דשחמ

 מייצרת מסוימים, ומנגד המואצת, המייתרת מקצועות  המדעית והטכנולוגית ההתקדמות לאור במיוחד

 תחומיים-ובין תחומיים מחדש נדרש לייצר צוותים רב המיפוי אחרים. בבסיס צורך דחוף בתפקידים
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 בהיבט והן הפיזי ברובד גבולות הן ללא בריאות ושירותי החולים, שייצרו התמחויות ובבתי לההיבק

  המטופל.  של האחריות לבריאותו רצף

המטופל.  לשילוב כוחות מיטבי למען להגיע כדי ומקצועות התמחויות בין יגובשו אלה תחומיים רב צוותים

 הנוחות באזורי  להסתגר צוות  אנשי של  לנטייתם  דכמגמת נג גם  גבולות" נחוצים בריאות "ללא  שירותי

כדי   עד הישן הסדר את בהתמדה, מערער המתפתח שהידע הרפואי תחומי התמחותם, בעוד של

 מייצר בין תחומי המומחיות המסורתיים. פער זה החומות הגבולות והפלת של המוחלטת פריצתם

 לבין חלוקה לתחומים נבדלים,  המאות הנגזרת התבניתית  החשיבה הרפואית בין קבוע קונפליקט

 לייצר בין התחומים הן בבתי החולים והן בקהילה, כדיאת הסכרים  המואצת אשר פורצת המגמה

  170עולם טיפולית שלמה ומגובשת. תפיסת

  

  סיכום 

השונים הוא עיקרון מרכזי,  המטפלים ובין השונות המסגרות הטיפוליות בין רצף הטיפול על שמירה

 הטיפול לרצףלהתייחס  צריך לפיכך המערכת של מחדש ערכת הבריאות. עיצובהאמור להדריך את מ

רצף טיפולי הוא הכרחי על   171לעיל.  שהוזכרו את המטרות להשיג יהיה ניתן טיפול של צומת שבכל כך

מנת ליישם את עיקרון 'המטופל במרכז', זאת על ידי שמירה של רצף המידע, ניהול הטיפול ושמירה על  

  עות צוות מטפלים קבוע.  קשר אישי באמצ
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 ומשמעותן שילוב טכנולוגיות חדשות. 3.9

 OTA  )Office of Technology  -ידי ה-על  1976המונח "טכנולוגיות רפואיות" הוגדר לראשונה בשנת  

Assessment :תרופות, מכשירים, גישות אבחנתיות וטיפוליות ) שבארצות הברית באופן הבא"- 

  .172גרות ארגוניות בהן ניתן הטיפול"כלליות וכירורגיות וכן מס

"תרופות, אביזרים, גישות  לאור התקדמות הרפואה, המדע והטכנולוגיה הורחבה ההגדרה כדלקמן: 

כלליות וכירורגיות וכן מסגרות ארגוניות בהן ניתן הטיפול, פרוצדורות וציוד רפואי    - אבחנתיות וטיפוליות  

  173". (כולל מערכות מידע)לשימושו של הפרט או תשתית למרכזים רפואיים 

נים האחרונות הטכנולוגיה הדיגיטלית חלחלה לחיינו בכל דרך אפשרית. אחסון וכוח עיבוד בשלושים הש

נגישים וזולים בשילוב נקודות קצה מתקדמות נוסח הטלפון החכם והטאבלטים מובילים את המהפכה 

פכה הדיגיטלית תימשך כאורכה הדיגיטלית, ומנגישים אותה למרבית אוכלוסיית העולם. במידה והמה

הפכה התעשייתית, אזי צפויים לנו מספר עשורים של התקדמות מתמדת במכשירים ובמערכות  של המ

וטכנולוגיות אשר יובילו, בקצב מסחרר, לשינוי הרגלי חיינו באופן יסודי ועמוק. ניתן לומר כי אם הערכות 

  174תיד. ין וכאפס לעומת מה שטומן בחובו העאלו יתממשו, המסע הדיגיטלי אותו עברנו עד כה הוא כא

התפתחות הטכנולוגיות הדיגיטליות בשילוב ההתפתחות בתחומי מדעי החיים משנות מהיסוד את  

תעשיית הבריאות. כתוצאה מכך משתנות בצורה רדיקאלית הדרך בה אנו מונעים ומאבחנים מחלות,  

גופני, וכן הצורה בה לוקחים פרטים  הצורה בה אנו מאתרים ומנטרים את מצב בריאותנו וכושרנו ה

, מדיה חברתית,  big dataת על בריאותם ואיכות חייהם. טלפונים חכמים, הגנום האנושי, אחריו

חיישנים חכמים, פריטי לבוש, וביואינפורמטיקה הנם חלק ממגמת החדשנות, אשר יוצרת שינוי 

ים. אכן, בריאות דיגיטלית  ות החי) ואיכwellnessפרדיגמטי בתחומי הבריאות, אורח החיים הבריא (

  175לבית, לעבודה, לחדר הכושר ולבתי החולים. -מחלחלת לכל ההיבטים של חיינו  

יש המעריכים, כי בעתיד ביתנו יהיה מעבדת חיישנים אשר אוספים ומפרשים מידע רפואי החל ממשקל  

כדי לשפר את בריאות  ועד לקצב פעימות הלב. ארגונים מכל הסוגים ינצלו את הטכנולוגיה המתקדמת 

ות עובדיהם. פריטי לבוש טכנולוגיים יאפשרו לאנשים לאסוף מידע בנוגע לגופם בדרכים  ופרודוקטיבי

 
בנובמבר  16[ תאריך כניסה:  inst.org.il/health_policy/technology/52.htmhttp://www.gertnerמכון גרטנר. 172
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, הז'קטים ובפרטי לבוש אחרים יהיו חלק  t-shirt  -שלא היו אפשריות לפני כן, וחיישנים השזורים בבדי ה

  176סטנדרטי בייצור בגדים. 

רפואה מרחיבים את  -וטלה eHealth אי השוויון בבריאות. אמצעי טכנולוגיה אף עשויה לסייע בצמצום

נגישות האוכלוסייה לשירותי בריאות תוך הקטנת הפערים הקיימים בין אזורי מרכז לפריפריה בתשתיות  

אמצעים    ע"יפיזיות ובהיקפי כוח האדם הרפואי והציוד הרפואי. השימוש בהם ברחבי העולם הולך וגובר  

התגברות על מרחק ועל מחסור יחסי באנשי   למטופל תוךישיר ם שירות רפואי דיגיטליים, המאפשרי

האפשרות של אנשי צוות רפואי להתייעץ עם מומחים באמצעות כלים דיגיטליים,    -מקצוע. דוגמא נוספת  

רפואה מציעה לעתים את  -כאשר אין חלופה אפשרית לשירות. במקומות יישוב מרוחקים ומנותקים טלה

יש שירות המאפשר למבוטחי הקופה בכל  השונותלקופות החולים היחידה האפשרי. חלופת השירות 

  וכן לעשות שימוש במכשיר לבדיקה מרחוק.רחבי הארץ להתייעץ בשעות הערב עם רופא ילדים 

יש לציין כי שירותי העידן הדיגיטלי מאפשרים לעתים גם חיסכון כלכלי. מבוטחים בפריפריה עשויים 

אינו ניתן בסביבת המגורים הקרובה אליהם, זאת  דש לנסיעות ולקבלת טיפול, אשר  לחסוך זמן רב המוק

השימוש באמצעים אלה מביא  בנוסף לחיסכון בעלויות הנלוות לטיפול כגון עלות הנסיעה עצמה ועוד.

במקרה של   גם לצמצום פערים במסגרות האשפוז. דוגמא לכך היא המרכז הרפואי יוספטל באילת: 

מכיוון  ידי נוירולוג.-עות כי הטיפול צריך להינתן עלות קוביש דם באוטם מוחי, ההנחיטיפול להמסת קר

, צוות בית החולים נעזר בנוירולוגים ממקומות  CTשבבית חולים זה אין נוירולוג וגם אין שירות פיענוח 

מה,  בה יכול הרופא לראות את החולה במצל   conference Video  לצורך כך הוקמה הן מערכת אחרים. 

מועברת במערכת למכון הרנטגן במקום אחר, ושם    CT-. בדיקת הלשמוע אותו, ולהתרשם ממצבו

  כך יכול הרופא לתת יעוץ, על מנת להתאים למטופל את הטיפול הרצוי. ידי הנוירולוג.-נצפית על

שות  מחקרים אשר בחנו את נגישותן של אוכלוסיות לאינטרנט, מצאו כי קיימים פערים משמעותיים בנגי

ת. על פי רוב, מראים המחקרים כי קבוצות חלשות יותר מבחינה חברתית  בין קבוצות אוכלוסייה שונו

  -הן בעלות גישה מצומצמת יותר לשירותי אינטרנט, אשר מהווה את הפלטפורמה העיקרית לשירותי ה

ehealth או נכותבעלי מוגבלות  :בעיות הנגישות לאינטרנט נמצאו בקרב קבוצות שונות .הביתיים  

המוגבלויות העיקריות   סביר כי יהנו פחות משירותים המבוססים על שימוש במחשב וגלישה באינטרנט.

מוגבלויות ראייה, מוגבלויות שמיעה, מוגבלויות בתנועת הידיים,   המקשות את השימוש באינטרנט הן

,  גיל הזהבט בקרב כמו כן, ניתן להבחין בקשיי נגישות לאינטרנ .לקויות למידה ומוגבלויות שכליות

המאופיין בירידה בתפקודי הראייה והשמיעה והתפתחותן של מוגבלויות מוטוריות וקוגניטיביות. קבוצה  

שכן קיים פער משמעותי בינה לבין האוכלוסייה היהודית בכל הנוגע    האוכלוסייה הערבית, נוספת הינה  

  177לנגישות ולשימוש באינטרנט.

 
 שם. 176

  . 104-107, ע' 2010מאי  26-27, מערכת הבריאות בעידן הדיגיטלי,  11-כנס ים המלח ה 177
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  רפואה מותאמת אישית  . 3.9.1

ו במהלך השנים בישראל סולל את הדרך לרפואה מותאמת אישית. על בסיס  שהצטברשפע הנתונים 

הנתונים הקיימים על החולים במערכת הבריאות (כגון, לחץ דם התחלתי ורקע משפחתי), ניתן כיום 

בצורה מיטבית על חולים   להציג המלצות לטיפול רפואי בזמן אמת, ולתת תרופות אשר עשויות להשפיע

להתאמת טיפול   היא קופת החולים "מכבי שירותי בריאות", המפתחת כלים כךמא לדוג .ספציפיים

  לחולים הסובלים מיתר לחץ דם.  תרופתי אישי 

זאת ועוד, חברות ישראליות רבות מפתחות טיפולים מותאמים אישית על בסיס גנטיקה. חברות  

לזיהוי דפוסים כותית , החמושות במסדי נתונים גנומיים מקיפים, ממנפות בינה מלא FDNAדוגמת

פיזיולוגיים החושפים שינויים גנטיים שגורמים למחלות. חברות כאלו עשויות לחולל מהפכה 

  .מונעת ובטיפולים מותאמים אישית ברפואה

3.9.2. "Big Dataעתק) -" (נתוני  

החיים עולה, מחקרים מתפרסמים בקצב מסחרר ומספר  -בעולם שבו האוכלוסייה הולכת וגדלה, תוחלת 

עבור כל חולה נמצא בעליה מתמדת, קיים קושי ברור במעקב ובניתוח כמות כה גדולה של  האבחנות 

עתק), מושג הלקוח  -" (נתוני "Big Data-ידע עבור החולה הבודד ועבור אוכלוסיות רחבות. גישת ה

מעולם המחשבים, מסתמן כפתרון אפשרי לקושי זה. אף שקשה להצביע על הגדרה מוסכמת ומקובלת  

מבוסס על איסוף כמות עצומה של מידע ממקורות שונים   Big-Data -ה, ניתן לומר כי השל מושג ז 

העל היא  -ובפורמטים מגוונים, עיבודו, הסקת מסקנות ויצירת תבניות על בסיס אותו מידע. מטרת

רפואיות ההתובנות  להשתמש בתובנות באופן מעשי, כדי לייעל תהליכים שיובילו לטיפול רפואי מיטבי.  

ניתן להגיע בדרך זו, עשויות לשרת לא רק את אזרחי ישראל, אלא גם להביא לפריצות דרך   אליהן

  178עולמיות ברפואה.

  חיזוי טכנולוגיות רפואיות . 3.9.3

חיזוי טכנולוגיות רפואיות מסייע בתהליך קבלת החלטות ברמה הלאומית, ומהווה כלי לתכנון ולניהול  

בשלב מוקדם טכנולוגיה חדשנית   ם קושי לזהותמפותחות. קיימדיניות במערכות בריאות במדינות 

מבטיחה בשל אי הוודאות בהערכת כיווני התפתחותה והשלכותיה בהיבט הקליני והתקציבי ובהיבט 

 של בריאות הפרט והציבור. לפיכך מהווה החיזוי של טכנולוגיות ברפואה אתגר משמעותי, במסגרתו

ב מוקדם, לבין החובה לאסוף עדויות  ומבטיחות בשליות חדשניות נדרש איזון בין הרצון לאמץ טכנולוג

  מספקות לצורך קביעת מדיניות.  

 
[תאריך כניסה:   https://innovationisrael.org.il/InnovationRapport18/BiopharmaIndustryרשות החדשנות. 178

 ].2019בנובמבר  16
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  מושגים מובילים בנושא החיזוי   . 3.9.4

טכנולוגיה הנמצאת בשלב האימוץ, בשימוש קליני למשך זמן קצר, הקרובה    (New) -טכנולוגיה חדשה

  למועד השיווק או בשלב פוסט שיווקי מוקדם. 

טכנולוגיה שטרם אומצה על ידי מערכות בריאות, לדוגמה תרופות    (Emerging) -טכנולוגיה מפציעה

בשלב טרום שיווקי, או עד שישה    של הניסויים הקליניים או לפני שיווק; אביזרים רפואיים III או  II בשלב

מהחדירה הצפויה לשוק, או שנכנסו לשימוש במרכזים   10%-חודשים אחרי השיווק, או שעברו פחות מ

  .בלבד רפואיים ספורים

מתמקדת בטכנולוגיות רפואיות  -   (Early awareness and alert system)מערכת זיהוי מוקדם 

'חדשות' או 'מפציעות', או טכנולוגיות המייצגות שינוי בהתוויה או ביישום של טכנולוגיה קיימת, או שהן  

טכנולוגיות   ות.על מערכת הבריא  חלק מקבוצה של טכנולוגיות מתפתחות אשר תהיינה בעלות השלכה

פוטנציאל תועלת או יחס   –רמת ודאות סבירה ב -חדשניות נחשבות 'מבטיחות' אם הן טומנות בחובן 

  .של יעילות גבוהה ביחס לעלותן, וצפויות להתפשט באופן נרחב

אוסטרלית לחיזוי לצורך פיתוח קווים מנחים לקובעי המדיניות לגבי הטמעת טכנולוגיות, הסוכנות ה

  הנקודות הבאות:היבטים של אימוץ טכנולוגיות חדשניות, וביניהן  2008 טמבר ספקרה בטכנולוגי ס

האם החידוש מתאים למטרות הלאומיות והארגוניות; האם תוספת התועלת בטכנולוגיה החדשה 

מצדיקה אימוץ לנוכח העלויות הצפויות; מהם הסיכונים באימוץ; האם המדינה מוכנה לקראת אימוץ 

ניס את  כח השינויים הצפויים במערכת והסיכוי להצלחה בהטמעה; האם ניתן להכהטכנולוגיה לנו

הטכנולוגיה לצורך התנסות תחילה, מבלי להתחייב להטמיעה; האם ניתן למצוא ערכים מדידים להערכת  

  179הטמעה מוצלחת; מידת ההתאמה לשוק המקומי; הערכת יכולת היישום ודרישות המעקב והבקרה.

האדם במערכת:  סותרים על כוח   השפעה כיווני להיות עשויים  תחויות הטכנולוגיותחשוב לציין כי להתפ

 או רפואי קיים אדם לכוח הביקוש את רפואי, שמעלה וטיפול מן העבר האחד, הן עשויות לקדם אבחון

  180נוכחי. אדם כוח של  מצאי חדש. מאידך, הן עשויות לייתר

יחיד לשיפור תוצאיה של מערכת הבריאות. חשיבות  לסיום, עם כל חשיבותה, טכנולוגיה איננה הכלי ה

ופן בו מתארגנת המערכת, ולדפוסי פעולתם של השחקנים השונים בתוכה, כגון דפוסים עצומה יש גם לא

  של תחרות מחד ושל שיתוף פעולה מאידך. על כך בפרק הבא.   

   

 
  . 185-189, ע' 2011, פברואר 2ב' , חו150ולם, הרפואה , כרך מבט אל הע -א. טל, חיזוי טכנולוגיות רפואיות  179
  .45, ע' 2008ליוני  25-26, משאבי אנוש במקצועות הבריאות,  9-כנס ים המלח ה 180
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מודל של תחרות למול מודל שמקדם שיתופי פעולה בין ארגונים / מוסדות  .3.10

 ערכת הבריאות במ

, התפתחה  1995, שנכנס לתוקפו בתחילת 1994-התשנ"ד בעקבות חוק ביטוח בריאות ממלכתי, 

תחרות בין קופות החולים. אמנם, תחרות היא חיובית, ויש שיטענו אף חיונית לצורך קידום ושיפור 

תחרות  שירותי הבריאות. יחד עם זאת, אין להתעלם מביטוייה השליליים בהקשר הישראלי, בהם 

מצעי שיווק ופרסום וכפילויות בפיתוח שירותי בריאות אגרסיבית על גיוס מבוטחים, שימוש מופרז בא

בקהילה. פרק זה סוקר את הרציונל שבחוק ביטוח בריאות ממלכתי ואת ההשלכות השליליות של  

ורי פריפריה התחרות בין קופות החולים. בנוסף, הפרק כולל בחינה מקרוב של מאפיינים ייחודיים של אז 

בים) ומתמקד בנגב כדוגמה לצורך בשיתופי פעולה בין קופות תוש  10,000  –ויישובים קטנים (מתחת ל

החולים. בהמשך תוצג סקירה של פעולות המקדמות תכנון לאומי ושיתופי פעולה בין קופות. לסיום  

הסובל מפערים מסוכמות המלצות לביסוס שיתופי פעולה במערכת הבריאות, בעיקר באזור הדרום, 

  ורי הארץ.עמוקים במדדי הבריאות ביחס לשאר אז 

  

 תחרות על איכות, נגישות ושירות   –הרציונל שבחוק ביטוח בריאות ממלכתי  .3.10.1

, המסדיר את מתן שירותי  1994-נכנס לתוקפו חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 1995בשנת 

ונות החוק הוא יצירת תחרות בין קופות הבריאות לתושבי ישראל באמצעות קופות החולים. אחד מעקר

החולים במטרה להביא לשיפור איכות, נגישות ושירות הטיפול הרפואי. החוק מגדיר סל שירותי בריאות  

  181אחיד לכל קופות החולים שחובה לספק, והשתתפות עצמית שקבועה בחוק.

מבוטחים ולשפר את    הבטחת התחרות בין הקופות בחוק נועדה להתגבר על התופעה של סינון ודחיית

הדבר בוצע על ידי כמה כללים בחוק: נקבע כי מס   182יתנים לציבור המבוטחים.איכות השירותים הנ

ידי המוסד לביטוח  -הבריאות יותאם לרמת הכנסתו של האזרח וגביית דמי ביטוח הבריאות תבוצע על

הקופות לדחות  לאומי. החוק מאפשר לפרט חופש בחירה בין קופות החולים,יחד עם איסור על 

המקורות הכספיים בין קופות החולים נקבע בחוק בהתאם לנוסחת   אופן חלוקת  183מבוטחים.

 
 .5.8.2018לקוח מתוך מצגת בדיון על שת"פ בין קופות חולים באזור הדרום מיום  181
  . 2017בנובמבר  14קר, ג. בן נון, "להגביל התחרות בין קופות החולים", דה מר 182

https://www.themarker.com/opinion/1.4604175  :2019באוגוסט  30[תאריך כניסה .[  
וגיות , ספר ניהול טכנולמערכת הבריאות בישראל וטכנולוגיות רפואיות בעידן חוק ביטוח בריאות ממלכתינ. בולדר,  183

ת (יוני המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשרותי הבריאות, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאורפואיות, 
  . 2-3) ע' 2013
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בנוסף לביטוח החובה, קופות החולים הורשו להציע ביטוח מרצון לקבלת שירותים   184הקפיטציה.

שאינם כלולים בסל שירותי הבריאות הציבוריים. הממשלה נקבעה כגורם המפקח על פעולותיהן של  

 185הקופות.

ום החוק, ט. חורב ונ. קידר סיכמו בפרסום של משרד הבריאות את "נקודות  בתום חמש עשרה שנה לייש

האור והצל" של החוק. בין החידושים החיוביים שהחוק הנהיג הם ציינו: יישור קו בין הקופות ליצירת סל  

סודר ומפוקח לקביעת  בסיסי אחיד, הפסקת סינון מבוטחים באמצעות סל השירותים, ביסוס מערך מ

דפות לסל הבסיסי ולהרחבת סל השירותים, ניהול הקשרים בין הסל הבסיסי לסל שירותי  התוספות המוע

  186."פתיחת האפשרות של תחרות (מנוהלת/מוסדרת) בין הקופות על סל השירותיםהשב"ן ו"

 

 השלכות שליליות של התחרות בין קופות החולים   .3.10.2

הנהיג, לעידוד התחרות בין קופות  וק ביטוח בריאות ממלכתי אף על פי החידושים החיוביים שח

  החולים היו גם השלכות שליליות שנפרט להלן. 

 "חטיפת מבוטחים"

עם כניסת החוק, החלו קופות החולים במרוץ שיווק אגרסיבי ובזבזני בכדי לשמור על המבוטחים 

סום ופעילות טלמרקטינג  הקיימים ולהגדיל את מספר המבוטחים החדשים. הקופות לא הסתפקו בפר

לבד, אלא פנו לאמצעים מפוקפקים כגון שכירת "קבלני קולות", חלוקת מתנות ואף רישומים  ב

פיקטיביים. בעקבות כך, משרד הבריאות פעל לרסן את התחרות בין קופות החולים. כך לדוגמה, בשנת  

הקופה. בנוסף, יצאו   תוקן נוהל המעבר בין קופות לרישום בסניף הדואר בלבד ולא במשרדי 1998

ות המגדירות את כללי השיווק ואת ההוצאה השנתית המותרת לצורכי פרסום ושיווק. בשנים לאחר  תקנ

  187בשנה.  1%–מכן מספר העוברים מקופה לקופה אכן ירד לכ

  כפילות שירותים באזורי פריפריה ויישובים קטנים 

השתקף בכפילות בשירותים ובהקצאה , ביטוי נוסף ליריבות בין קופות חולים והתחרות על מבוטחים

קופות החולים   מקומות בהם, בעיקר ביישובים קטנים ובפריפריה. כך למשל, בלתי יעילה של משאבים

גם  מפעילות במקביל שירותים שונים כמו מבני מרפאות, בתי מרקחת, מעבדות, מכוני הדמיה ועוד, 

 
  בן נון, "להגביל התחרות בין קופות החולים". 184
  ריאות ממלכתי.מערכת הבריאות בישראל וטכנולוגיות רפואיות בעידן חוק ביטוח בבולדר,  185
נ. קידר, אור וצל בהתפתחותו ויישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי: השתקפותה של הרפורמה מחמש -. חורב וט 186

  .10, ע' 2010עשרה שנות חקיקה, משרד הבריאות, 
  בן נון, "להגביל התחרות בין קופות החולים". 187
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יישוב או מבחינת שיעור המבוטחים באותה  כשאין צורך לריבוי שירותים מבחינת גודל האוכלוסייה ב

מה מקופות החולים יש מספר זניח של מבוטחים באילת ובאזור הערבה. למרות  קופה. לדוגמה, לכ

חסית  זאת, בשם התחרות ו"חובת הנוכחות", כל קופות החולים מחזיקות ומתקצבות מערך רפואי נרחב י

למבוטח, אך מצד שני היא מבטאת חוסר   ויקר. מצד אחד, התנהלות זו מאפשרת שירות רפואי נוח 

השירותים לא פועלים בתפוקה מלאה וכך, בניסיון למנוע  למעשה,    שאבים מוגבלים. יעילות ובזבוז של מ

עולה מעבר מבוטחים, מעדיפות קופות החולים לקנות שירותים מספקים פרטיים ובלבד לא לשתף פ

  188עם תשתיות בריאות של קופות חולים אחרות. 

הנגב  –תושבים)  10,000 –ם של אזורי פריפריה ויישובים קטנים (מתחת ל ייחודיי מאפיינים

 כדוגמה לצורך בשיתופי פעולה בין קופות החולים 

ולים  מצד אחד, בהיעדר תכנון וניהול תשתיות לאומי, ומצד שני בהיעדר תמריצים חיוביים, קופות הח

נעות של קופות החולים מלשתף פעולה נמנעות משיתופי פעולה חיוניים. בראייה לאומית, ההימ

אדם מקצועי, פוגעת בבריאות הציבור עקב שימוש בזבזני ולא יעיל של  בתשתיות פיזיות ובכוח 

  189תושבים.  10,000-משאבים. הדבר בא לידי ביטוי במיוחד בפריפריה וישובים קטנים מתחת ל 

רי הוא מיושב בדלילות  הנגב תופס מעל למחצית משטחה של מדינת ישראל, אך בשל אופיו המדב

פיע על פריסת שירותי הבריאות. על פי אתר  ובמרחקים של עשרות קילומטרים, דבר אשר מש 

  10תושבים נמנות  10,000האינטרנט של הרשות לפיתוח הנגב, בקטגוריה של רשויות הכוללות עד 

בנוסף, נכון   190.תושבים 2500רשויות הכוללות עד  3-תושבים ו 5000יות הכוללות עד רשו 4רשויות, 

ידי המדינה. הללו מנו   -כפרים בפזורה הבדואית בנגב שאינם מוכרים על 36-ישנם כ 2011לינואר 

  191תושבים.  00065, -כ  6201בשנת 

המצומצם ביותר בהשוואה העלה כי היקפה של מערכת הבריאות במחוז דרום הוא    2008מחקר משנת  

נגב, הגישה ה"ועדה  הממשלה לפעול לפיתוח ה   , לאור החלטת2014בשנת    192לכל המחוזות בישראל. 

לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בדרום" דו"ח מסכם לשרת הבריאות דאז, יעל גרמן. הוועדה מצאה  

 
.  2018בדצמבר  5, דה מרקר, ה"בעיקר בפריפרי -ם "התחרות בין קופות החולים פוגעת במטופלי יגודה,-ע. ניב 188

1.6721419-https://www.themarker.com/consumer/health/.premium  :2019באוגוסט  30[תאריך כניסה.[  
  שם.  189
  ]. 2019באוגוסט  30[תאריך כניסה:  us/-http://negev.co.il/about. הרשות לפיתוח הנגב 190
191 print.pdf‐content/uploads/2014/06/DINSC_JAN_2017_HEB‐http://www.dukium.org/wp  

,  2008של הכנסת,  לוי, היקף שירותי הבריאות במחוז דרום לעומת אזורים אחרים בישראל, מרכז המחקר והמידעש.  192
  .6ע' 
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העמיק עקב גידול  כי במרבית תחומי הרפואה "קיימים חוסרים משמעותיים. פערים אלו עלולים ל

  193".האוכלוסייה הצפוי

כפילות שירותים, מדגישה את    תי בריאות בנגב לעומת מקרים של הסתירה הפנימית של מחסור בשירו

הצורך בניהול ותכנון תשתיות לאומיות תוך בניית יחסי אמון בין קופות החולים, לצד חשיבה יצירתית 

דבר נחוץ על מנת לשפר את איכות שירותי בריאות על שיתופי פעולה בתחום של כוח אדם ותשתיות. ה

  נעות מבזבוז מיותר של כספי ציבור. והנגישות אליהם תוך הימ

  פעולות המקדמות תכנון לאומי ושיתופי פעולה בין קופות 

משלושה כפרים בלתי מוכרים  ים אבדו, בעתירה של תושבים 2006משנת  4540-00בפסק דין בג"ץ 

הקמת מרפאות, חזר והדגיש חבר השופטים את אחריות המדינה  -הבריאות על איבנגב כנגד משרד 

יקוח בחוק ביטוח בריאות ממלכתי לתכנון תשתיות בריאות. השופטים עמדו גם על הצורך בפהנקבעת 

שירותי הבריאות הכלולים בסל  על יעילות פריסת התשתיות והשירותים בהתאם לחוק: "

זמן סביר ובמרחק , לפי שיקול דעת רפואי באיכות סבירה, בתוך הבריאות יינתנו בישראל  שירותי

  194". , והכול במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים...המבוטחסביר ממקום מגורי 

החוק אף מסמיך את שר הבריאות לקבוע כללים בדבר פריסת מרפאות תוך התחשבות, בין היתר, 

במספר המרפאות הפועלות בו, ובהשפעה העשויה להיות לתוספת  בגודל האוכלוסייה בישוב ובהרכבה,  

ב(ג) לחוק קובע הוראות מיוחדות שלפיהן 29ה הציבורית לבריאות. סעיף התשתיות על היקף ההוצא

כשמדובר בהקמת מרפאות בישובים קטנים, אשר   מוגבל חופש הפעולה של קופות החולים,

  195.תושבים 10,000אוכלוסייתם אינה עולה על 

שירות רפואי  , שר הבריאות דאז יעקב בן יזרי, התקין תקנות לגבי  2007התאם לכך, בחודש אוקטובר  ב

יתופי פעולה בין הקופות, ובהן למבוטחי קופות חולים ביישובים קטנים. כמו כן גובשו הנחיות לבניית ש

"קופת חולים  מחויבות קופות החולים למתן שירות רפואי גם לחברי קופות החולים האחרות כמפורט: 

ן במרפאה שירות רפואי  תושבים, תית 10,000המפעילה מרפאה ביישוב שאוכלוסייתו אינה עולה על 

, באופן שוויוני, בכפוף לסל גם לחברי קופת חולים אחרת שאינה מפעילה מרפאה באותו יישוב

  196השירותים והתשלומים של הקופה שבה הם חברים." 

 
משרד הבריאות, הוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בדרום דו"ח מסכם לשרת הבריאות ומנכ"ל משרד ראש  193

  .3, ע' 2014, הממשלה
  ].2019באוגוסט 30[תאריך כניסה: , אתר פסק דין, 14.5.2006ת,  עפאש נגד שר הבריאו-, אבו00-4540בג"ץ  194
  . 1994–חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 195
  . 2007- ח "אות ממלכתי (שירות רפואי למבוטחי קופת חולים ביישובים קטנים), התשסתקנות ביטוח ברי 196
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דרת "כנסי מצפה רמון לשוויון בבריאות בנגב". הכנס עסק  נערך כנס שלישי בס 2014בחודש מאי 

ל מערכת הבריאות. הכנס נערך במשותף עם אוניברסיטת בן גוריון בהשלכות מעבר צה"ל דרומה ע

יתוח הנגב, הרשות לפיתוח הנגב ו"כנס כלכלה ומדיניות בריאות" של חיל הרפואה. בנגב, קרן מיראז' לפ

שלושה תחומים הכרחיים: הוספת כוח אדם רפואי בנגב, שיפור  בכנס ניתנו המלצות שנסובו סביב

למציאת פתרונות לבעיות הקיימות. הפתרונות שהוצגו נתנו מענה לאתגר  תשתיות וחשיבה יצירתית 

ארגוני וגם עם מסגרות ארגוניות מחוץ למערכת הבריאות. להלן  -: שיתוף פעולה ביןהמיוחד של הנגב

  197 הדגשים העיקריים:

  המלצות בתחום הרפואה הראשונית עסקו בפיתוח שיתוף הפעולה עם צה"ל על ידי שילוב

קנים ובמקביל יצירת שיתוף פעולה בין קופות החולים, תוך איגום משאבים  התמחויות ות

 ישובים קטנים ומרוחקים.ואמצעי העזר במיוחד ב

 ופות לבין צה"ל בכל  פ בין הקופות לבין עצמן וגם בין הק"ברפואה השניונית הומלץ על שת

נפש   10,000 הקשור למשאבי כ"א, תשתיות וטכנולוגיה; יישום התקנות בישובים המונים עד 

י של  המחייבות שירות מקופת חולים אחת; איחוד שירותי מרפאה לכלל הקופות לניצול מיטב

תשתיות בנייה ותשתיות כוח אדם מקצועי; הכוונה לאומית למקצועות התמחות והעסקת  

ם מתמחים בקהילה עם העדפה לפריפריה כחלק מתכניות ההתמחות; סבסוד לאומי רופאי

 צועות בריאות המתחייבים לעבוד בפריפריה.ותמריצים לעובדי מק

  בתחום הרפואה השלישונית ההמלצות עסקו בהרחבת המרכז הרפואי "סורוקה" ובמיוחד

ציבורי נוסף בנגב.  הוספת מחלקת שיקום למערך שיקום קהילתי ובניית בית חולים כללי

צה"ל בנוגע  ההמלצות נגעו גם לרגולציה אשר תוביל לשיתופי פעולה בין קופות החולים ו

טנים  לשימוש בתשתיות יקרות, כגון מכוני דימות, בתי מרקחת וכד', בעיקר עבור ישובים ק

  ומרוחקים.

הפעולה בין הקופות התקיימה פגישה ביוזמת "קרן מיראז' לפיתוח הנגב" בנושא שיתוף  2017ביוני 

מים בפגישה הסכימו בהשתתפות הדרג הבכיר במשרד הבריאות ונציגי הנהלת קופות החולים. כל הגור

  198לכך.   על הצורך בשיתוף פעולה בין הקופות, ונידונו הצעדים האופרטיביים הנדרשים 

חולים דווח על התקדמות תהליך משותף עם משרד הבריאות וראשי קופות ה 2018בחודש אוגוסט 

כי קופות   לקידום תכנית פיילוט בישוב אחד בדרום או שירות אחד שבו יחל שיתוף פעולה. בנוסף, דווח

 
כנס מצפה רמון השלישי לשוויון בבריאות בנגב, בשיתוף עם כנס מדיניות וכלכלת בריאות של חיל הרפואה, השלכות 197

  .3, ע' 2014, יונית והשלישוניתמעבר צה"ל דרומה על מערכת הבריאות בנגב בתחומי הרפואה הראשונית, השנ

    28.6.2017לקוח מתוך סיכום פגישה מיום  198
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רקחת,  החולים הציגו מסמך המציג הצעות לשיתוף פעולה בשירותים הבאים: מכשור רפואי, בתי מ

  199רפואת משפחה.

הלך של ביסוס אמון הדדי בין מומחים למדיניות בריאות ממשיכים לעודד את משרד הבריאות להוביל מ

ים מערך של תמריצים כלכליים  ארבע קופות החולים. מומלץ, בין היתר, בצוותא עם משרד האוצר, להק

ל, מוצע להחליש את התמריצים וכללי התחשבנות, שיעודדו ויקדמו שיתופי פעולה בין הקופות. במקבי

תי תלוי בשירותים חסרים. כמו כן, מומלץ לתחרות על מבוטחים בין הקופות, ולעודד מודל של מפעיל בל

האוכלוסייה, ובהתאם לאזורים   לספק מפתחות להפעלת תשתיות בריאות בקהילה ביחס לגודל

  גיאוגרפיים בעלי מאפיינים ייחודיים.

  

 

 סיכום .3.11

מגמות דמוגרפיות ואפידמיולוגיות ארוכות טווח, ובעיקר הזדקנות האוכלוסייה, העלייה בתוחלת החיים  

והתפשטותן של המחלות הכרוניות, מציבות בפני מערכת הבריאות אתגרים חדשים. העומס הקיים 

ל שירותי הבריאות במערך האשפוז וברפואת הקהילה צפוי לגבור. על כן, בנוסף הגדלת  כיום ממילא ע 

אות, לרבות הרחבת תשתיות פיזיות וגיוס כוח אדם בהיקפים הדרושים, קיים  ההשקעה במערכת הברי

  ורך דחוף למצוא פתרונות יעילים, יצירתיים וחדשניים להתמודדות עם הביקוש לשירותים. צ

ולמניעת תחלואה, יש לשקול אימוצם של פתרונות כגון טיפול ביתי  לקידום בריאות  לצד נקיטת צעדים

ואשפוז ביתי, אשר עשויים להקל את העומס מעל בתי החולים. הגברת שיתופי פעולה בין מוסדות,  

ונים ומקצועות בריאות עשויה לייעל את תפקוד שירותי הבריאות, תוך שיפור רמת השירות ואיכות  ארג

חשיבות רבה יש גם להמשכיות הטיפול בין מגזרים שונים של שירותי הבריאות תוך אימוץ הטיפול. 

ות  כז", כל זאת תוך שימוש מושכל של טכנולוגיות חדישות, אשר ירחיבו את נגישגישת "המטופל במר

  האוכלוסייה לשירותים תוך צמצום פערים בין מרכז ופריפריה.

   

 
 .5.8.2018לקוח מתוך מצגת בדיון על שת"פ בין קופות חולים באזור הדרום מיום  199
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 רשימת טבלאות –רשימת איורים  – רשימה ביבליוגרפית .3.12

 2019. משרד הבריאות, 2018שוויון בבריאות וההתמודדות עמו -ש. אבני. אי-אברבוך, א. ו. 

 ילדים: גורמי סיכון, תחלואה נלווית  י. נחשון. השמנת-אשכנזי, י., ר. גרוס, ב. חמו, א. בן שוהם, ד. דורון ו

  .2011מכון ברוקדייל, -ג'וינט-ושימוש בשירותים. מאיירס

  2006במאי  14עפאש נגד שר הבריאות, -אבו, 4540-00בג"ץ. 

  בולדר, נ. מערכת הבריאות בישראל וטכנולוגיות רפואיות בעידן חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ספר ניהול

ז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשרותי הבריאות, מכון גרטנר לחקר טכנולוגיות רפואיות, המרכ

 . 2013אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, 

  ,2017בנובמבר  14בן נון, ג. "להגביל התחרות בין קופות החולים". דה מרקר .

 nion/1.4604175https://www.themarker.com/opi 

 2005[ 2010מ. שני. מערכת הבריאות בישראל. תל אביב: עם עובד, -בן נון, ג., י. ברלוביץ ו.[  

 מוכרים בנגב, מוגש לוועדה המשותפת של -בס ספקטור, ש. סוגיות בריאות וסביבה בכפרים הבדואיים הלא

לנושא סביבה ובריאות. מרכז המחקר ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת העבודה, הרווחה והבריאות 

 . 2011והמידע של הכנסת, 

 לוב. ישראל כמרכז חדשנות גלובלי לרפואה דיגיטלית. י. שב-בקמן, ל., י. מוגילבסקי, , ר. משה, ב. ממו ו

 .2014המכון הישראלי לחדשנות, 

 ד. קיני. מערכת הבריאות בישראל בראי ה -ברוכים, מ. ו- OECD - 20182018ת, . משרד הבריאו. 

 סקירה בתחום. המועצה הלאומית לכלכלה. משרד  –ע. בויקו. היערכות להזדקנות האוכלוסייה -בריל, נ. ו

 .2015ש הממשלה, רא

 משרד הבריאות, 2000-2015צ. חקלאי. סיבות המוות המובילות בישראל  -גולדברגר, נ., מ. אבורבה ו .

2018. 

  י. נחשון. השמנת ילדים: גורמי סיכון, תחלואה נלווית -שוהם. ד. דורון וגרוס, ר. , י. אשכנזי, ב. חמו, א. בן

 .2011דייל, מכון ברוק-ג'וינט -ושימוש בשירותים. מאיירס

  ,2017הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח. דין וחשבון. 

 מרכז: אתגר המטופל ב -  17 -המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות. כנס ים המלח ה

 .2017בעידן החדש. 

 דש של עיצוב מח  - 15 -המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות. כנס ים המלח ה

  .2015מערכות הבריאות, 

 מערכת הבריאות בעידן  - 11-המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות. כנס ים המלח ה

 .2010הדיגיטלי. 

 משאבי אנוש במקצועות   -קר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות. כנס ים המלח התשיעי  המכון הלאומי לח

 .2008הבריאות. 

  במצוקה". בישראל, "מקצועות ההסתדרות הרפואיתhttps://www.ima.org.il   

 .מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  זעירא, ג. נתונים בנושא אזרחים ותיקים, הזדקנות וזקנה בישראל

2017. 



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  156|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 השתקפותה של  - נ. קידר. אור וצל בהתפתחותו ויישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי -חורב, ט. ו

 .2010הרפורמה מחמש עשרה שנות חקיקה. משרד הבריאות, 

  185-189): 2011( 2, חוב' 150מבט אל העולם, הרפואה  -טל, א. חיזוי טכנולוגיות רפואיות. 

  ,2017טמיר, א. תמונת מצב בישראל השמנה ,סוכרת והרגלי בריאות. מכון גרטנר. 

 מתוך הסקר החברתי ט נתונים בנושאי בריאות ואורח חיים, ישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לק

 .2018: משקל, דיאטה, תזונה והרגלי אכילה. 2017

  אתר אינטרנט.  –ישראל. הרשות לפיתוח הנגבhttp://negev.co.il/about-us  ./  

  .2019ישראל. משרד הבריאות. אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו. 

  י פעילות מרכזיים. מצגת לוועדת ודגש 2019משרד הבריאות לשנת ישראל. משרד הבריאות. תקציב

 .2018הכספים של הכנסת, 

 2019. 2016ת ישראל. משרד הבריאות. עדכון נתונים לגבי היארעות סרטן ותמותה מסרטן לשנ. 

  2019. 2018ישראל. משרד הבריאות, כוח אדם במקצועות הבריאות. 

  2019. 2018על העישון בישראל ישראל. משרד הבריאות. דוח שר הבריאות. 

  ודגשי פעילות מרכזיים. מצגת לוועדת  2019ישראל. משרד הבריאות. תקציב משרד הבריאות לשנת

 .2018הכספים של הכנסת, פברואר 

 חלק א': מגמות באשפוז,   –  2017. משרד הבריאות. מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל  ישראל

2018. 

 2015דו"ח לשנים  -מית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל אות. התכנית הלאוישראל. משרד הברי-

 .2018. משרד הבריאות, 2017

  שירותי הרפואה בדרום דו"ח מסכם לשרת הבריאות ישראל. משרד הבריאות. הוועדה לבחינת הרחבת

 .2014ומנכ"ל משרד ראש הממשלה, 

  2014. 2013ישראל. משרד הבריאות. בריאות. 

 2010ד הבריאות. דו"ח הוועדה לתכנון כוח אדם רפואי וסיעודי בישראל, . משרישראל.  

  אתר אינטרנט.  –ישראל. משרד הבריאות www.health.gov.il 

 2017מ. הרן רוזן, הביטוח הסיעודי בישראל. בנק ישראל, -כהן קובץ', ג., ת. רמות ניסקה ו. 

 ן השלישי לשוויון בבריאות בנגב, בשיתוף עם כנס מדיניות וכלכלת בריאות של חיל הרפואה, פה רמוכנס מצ

2014. 

 עבודת ליברלי כמקרה בוחן. -לוי, ב. קבוצות אינטרס תחת לחץ: הפרופסיה הרפואית בישראל בעידן הניאו

  .2018גמר לתואר דוקטור באוניברסיטת תל אביב, 

 2010קר והמידע של הכנסת, לת הסוכרת בישראל. מרכז המחלוי, ש. ריכוז נתונים על מח. 

 מת אזורים אחרים בישראל. מרכז המחקר והמידע של לוי, ש. היקף שירותי הבריאות במחוז דרום לעו

 .2008הכנסת, 

 2018. 2017מכון ברוקדייל. הזקנים בישראל -ג'וינט-מאיירס.  

 ון סטטיסטי. משאב: מאגר מידע ארצי לתכנון שנת -+ בישראל 65מכון ברוקדייל. בני -ג'וינט-מאיירס

 .2017נה וג'וינט ישראל אשל, בתחום הזק
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  אינטרנט.  אתר  –מכון גרטנר http://www.gertnerinst.org.il/health_policy/technology/52.htm 

 בדצמבר  5בעיקר בפריפריה", דה מרקר,  -בין קופות החולים פוגעת במטופלים ע. "התחרות יגודה, -ניב

2018  .https://www.themarker.com/consumer/health/.premium-1.6721419    :30[תאריך כניסה 

 ].2019באוגוסט 

 בישראל. משרד  2001-2015בוקר. עדכון היארעות סרטן עפ"י נפות -ל. קינן-סילברמן, ב., י. שטיין ו

 .2018הבריאות, 

  אתר אינטרנט.  –עמותת במקום https://bimkom.org/2487/ 

  2018הפורום לאוכלוסייה סביבה וחברה,  –. צפוף 2050ישראל  -פלג מזרחי, מ. עתיד צפוף. 

 2019תמונת מצב. מרכז טאוב,  ר. כפיר. מערכת האשפוז הכללי בישראל:-צ׳רניחובסקי, ד. ו . 

https://innovationisrael.org.il/InnovationRapport18/BiopharmaIndustry  :16[תאריך כניסה 

  ].2019בנובמבר 

  2007תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירות רפואי למבוטחי קופת חולים ביישובים קטנים), התשס"ח.  

 OECD, Health at a Glance 2019 – OECD indicators, 2019. 

 OECD Health Data. https://data.oecd.org  

  רשימת איורים:

  : קצב הזדקנות האוכלוסייה בישראל 1איור 

  2015: פירמידת גילים לפי מין, 2איור 

  סייה(באחוזים מכלל האוכלו 2015-2045: תחזית צמיחת האוכלוסייה הקשישה, 3איור 

  ומעלה הוא הגבוה ביותר 65 -אחוז בני ה: עשרים היישובים שבהם 4איור 

  (ממוצע) לפי דת ושיעורם בכל קבוצה 2016ומעלה בישראל בשנת  65 -: מספר בני ה5איור 

    2016לעומת  1995: תוחלת החיים של נזקקי סיעוד בשנת 6איור 

  לאומי:  התפתחות מספר הזכאים לגמלת סיעוד של ביטוח 7איור 

  ורך זמן: תמהיל רמת הזכאות לא8איור 

  : היצע מיטות לאשפוז בפיקוח משרד הבריאות ותחזית הביקוש9איור 

  : תחזית ההוצאה הציבורית על סיעוד לפי גורם מממן במיליארדי ₪ 10איור 

  נפש 100,000 –: שיעור הפטירות המתוקנן לגיל ל 11איור 

  זים): סיבות הפטירות עפ"י מין (אחו12איור 

  –(בשיעור פטירות מתוקנן לגיל ל  2013-2015/ 2004-2006אחוז השינוי  –ות : עשרים הסיבות המוביל13איור 

  נפש 100,000

   2017: שיעורי תמותה כללית מתוקננים לפי נפה, 14איור 

  נשים -: היארעות סרטן בין הנפות 15איור 

  גברים -: היארעות סרטן בין הנפות 16איור 

לפי מין  2016טן חודרני (ממאיר) כלל האתרים בישראל, ות מתוקננים לגיל של סרעורי ההיארע: שי17איור 

  וקבוצת אוכלוסייה

-1990: מגמות בשיעור ההיארעות של סרטן חודרני (כלל האתרים) לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, ישראל 18איור 

2016  
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  2017לגיל), (שיעור מתוקנן  OECD -: תמותה מסרטן עפ"י מדינות ה19איור 

  (שיעורים משוקללים לגיל) INHISלב מאובחנת ע"י רופא, סקר  : הימצאות מחלת20איור 

  (שיעורים משוקללים לקבוצת אוכלוסייה) INHIS: הימצאות מחלת לב מאובחנת ע"י רופא, סקר 21איור 

  INHIS: הימצאות מחלת לב מאובחנת ע"י רופא, לפי גיל וקבוצת אוכלוסייה סקר 22איור 

  2017מתוקננים לגיל),  100,000 -(שיעורים ל OECD -: תמותה ממחלות לב בישראל וביתר מדינות ה23איור 

 INHISסקר ומעלה, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה ,  45: הימצאות שבץ מוחי מאובחן ע"י רופא בבני 24איור 

  (שיעורים משוקללים לגיל)

(שיעורים משוקללים לקבוצת  INHISלפי גיל ומין. סקר  : הימצאות שבץ מוחי מאובחן על ידי רופא25איור 

  אוכלוסייה)

  2017מתוקננים לגיל),  100,000 –(שיעורים ל OECD -: תמותה משבץ מוחי בישראל וביתר מדינות ה26איור 

  סוכרת בישראל לפי מין וגיל : שיעור החולים ב27איור 

  : שכיחות מחלת הסוכרת בגברים לפי מגזר וגיל28איור 

  : שכיחות מחלת הסוכרת בנשים לפי מגזר וגיל 29 וראי

  לפי מצב חברתי כלכלי 2014-2002: שיעור תחלואת סוכרת בישראל בין השנים 30איור 

 משך השהות בישראל: שכיחות סוכרת בקרב עולי אתיופיה כפונקציה של 31איור 

  אקונומי-ב סוציו: שכיחות החולים בסוכרת מבין כלל מבוטחי קופות החולים לפי מצ32איור 

   2017מאוזנת לפי גיל ומין,  HbA1c: שיעור בעלי רמת 33איור 

  2017כלכלי ומין,  -מאוזנת לפי מצב חברתי  HbA1c: שיעור בעלי רמת 34איור 

  ה הבוגרת בישראל לפי מין וקבוצת אוכלוסייה: שיעור העישון באוכלוסיי35איור 

  בישראל לפי השכלה וקבוצת אוכלוסייה: שיעורי העישון באוכלוסייה הבוגרת 36איור 

  OECD ,2016 -ומעלה, ישראל מול מדינות ה 15: שיעור המעשנים בגילאי 37איור 

  2017) ומין, אחוזים,  BMIומעלה לפי מדד מסת הגוף ( 20: בני 38איור 

  : שיעורי השמנה והשמנת יתר חולנית בקרב חולי סוכרת בישראל39 איור

  2016 -עילים לאלף נפש : שיעור רופאים פ40איור 

  2000-2014: מספר רישיונות חדשים ברפואה לפי מקום לימוד, 41איור 

  1990-2014נפש,  1,000-ל 65: שיעור רופאים עד גיל 42איור 

  (ממוצע תלת שנתי)  2013-2015נפש לפי מחוזות,  1000-: שיעור הרופאים המועסקים ל43איור 

  2016 –: שיעור האחיות לאלף נפש 44איור 

  : תוספת רישיונות חדשים לפי שנת קבלת הרישיון45איור 

  2000-2015נפש,  1,000-ל 65: שיעור אחיות עד גיל 46איור 

  מוצע תלת שנתי) (מ 2013-2015נפש לפי מחוזות,  1000-: שיעור האחיות המועסקות ל47איור 

  רשימת טבלאות:

  ומעלה בחלוקה למחוזות 75בני  1,000 -רי) ל: שיעור המיטות בתקן למחלות ממושכות (אשפוז גריאט1טבלה 

לפי אתר, מין וקבוצת אוכלוסייה (גידולים ממאירים  2016: אחוז מכלל מקרי הסרטן החדשים בשנת 2טבלה 

  בלבד)
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 תקציר .4.1

ת עמן מתמודדת מערכת  פרק זה עוסק במגוון רחב של סוגיות ארגוניות, כלכליות, ניהוליות ומקצועיו

  הבריאות בישראל. 

בכל המדינות המפותחות מתקיים  במאפייני מערכת הבריאות הציבורית והפרטית. דן. 4.2תת פרק 

במערכת הבריאות. תמהיל זה בא לידי ביטוי בהיבטים של מימון,   תמהיל מסוים של "פרטי "ו"ציבורי"

ות הציבורית, המבוססת על כספי מסים ועל  בעלות וארגון של המערכת. בישראל, לצד מערכת הבריא

וריים בבעלות המדינה  תקצוב ממשלתי, פועל שוק פרטי של שירותי בריאות. בישראל, בתי חולים ציב
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כוונת רווח, פועלים לצד בתי חולים פרטיים למטרות רווח, ואף מתחרים  או בבעלותם של ארגונים ללא 

  בהם. 

פ, היא היעדר  של מערכת הבריאות, כולל בשירותי השר"אחת הבעיות המרכזיות בתהליכי ההפרטה 

שוויון בין האוכלוסיות השונות בישראל. זאת, בניגוד לרוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי. חלקו של המגזר  

הבריאות בישראל הולך וגדל. הרחבה ניכרת של שירותי הרפואה במערכת הפרטית   הפרטי בשוק

לתופעות שליליות שונות בתחום הרפואה הציבורית, ובהן  ומימונם ממקורות פרטיים עלולים לגרום

של המערכת, אשר נותנת עדיפות לרווח הכלכלי על פני טובת המטופל. תהליכים אלו   האופיישינוי 

לים משמעותיים, בהם פערים בזמני המתנה בין שתי המערכות, "גריפת שמנת",  יוצרים מספר כש

  טית, זליגת כוח אדם למערכת הפרטית ועוד.  שימוש במשאבי רפואה ציבורית על ידי הפר

תיאגוד בתי החולים הממשלתיים, משמעותו, הפיכתם  מתמקד בתיאגוד בתי חולים. . 4.3תת פרק 

ניהולית ותפעולית (בין כמוסד בודד כמו חברה ממשלתית ובין במסגרת רשות  לישות עצמאית מבחינה  

ר של בתי החולים. תיאגוד בתי חולים מהווה עצמאית), בעוד שמשרד הבריאות ימשיך לשמש כרגולטו

ן בעלות לניהול  שינוי לא רק בניהול אלא גם בכללי התפעול והמימון של כל בתי החולים. הפרדה בי

לות" תמשיך להיות של הממשלה/קופת חולים, אך הניהול יהיה בידי גוף  משפטי  משמעותה כי ה"בע

חופש פעולה מלא להפעיל את בית החולים על  פי   עצמאי עם הנהלה אוטונומית לגמרי. להנהלה יהיה

  שיקולים כלכליים עסקיים שאינם למטרת חלוקת רווח. 

לתאגיד: ההפרדה בין משרד הבריאות בין היתרונות העיקריים של הפיכת בתי החולים הממשלתיים 

ת  כספק השירותים וכרגולטור של בתי החולים הממשלתיים; צמצום מוטת השליטה של משרד הבריאו

  מתן עצמאות ניהולית ; גמישות כלכלית.  –בבתי החולים הממשלתיים 

יגוד  : קושי בהעברת עובדי מדינה להעסקתם כעובדי תאגיד; סכנה לנדהתיאגוחסרונות עיקריים של 

; עלות גבוהה וישימות נמוכה למהלך התיאגוד; יכולת  יים פוליטיים של חברי דירקטוריוןעניינים במינו 

 נכשל.  התיאגודנזקים במידה   נמוכה יותר לצמצם

ועדת גרמן המליצה על הקמת רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים סטטוטורית שכפופה לשר הבריאות,  

רד ממנו, אך המהלך לא הושלם. בפועל הוקמה חטיבת בתי  אשר תפעל מחוץ למשרד הבריאות ובנפ

בריאות, כך שנושא ניגוד  חולים ממשלתיים בתוך משרד הבריאות, אשר עדיין כפופה למנכ"ל משרד ה

  העניינים עדיין לא נפתר. 

אגוד אינו בתחום עיסוקה של תכנית המתאר הארצית. הנושא נסקר כחלק  יחשוב לציין, שנושא הת

מצב קיים, ואין בכוונת התכנית להתייחס פתרונות בנושא   – מערכת הבריאות בישראל ממבט כולל על 

  זה.
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רצף טיפולי משמעו טיפול. פוז למוסדות קהילה: רצף העוסק בקשר בין מוסדות אש .4.4תת פרק 

שמירה על המשכיות בשירות הרפואי הניתן למטופל, בעיקר בעת חילופי מטפלים או מסגרות טיפול.  

הטיפול חשוב למטפלים ולמטופלים כאחד. הוא מוביל להגברת שביעות הרצון, להפחתת עלויות  רצף 

העיקריים במערכת הבריאות, הקופות ובתי החולים, שמים  ולבריאות טובה יותר. אמנם, שני הגופים 

ת מבט שונה. תגמול  את איכות הטיפול ואת טובת המטופל בראש מעייניהם, אך הם עושים זאת מנקוד

פות החולים בגין ההתפתחות הטכנולוגיות החדשות אינו מדביק את עלותן, וגורם למתח ניכר בין קו

החולים, המעוניינים לפתח את הטכנולוגיות  -ציבי, לבתיהמבטחים, המנסים לשמור על איזון תק 

החולים  -החולים לביתהחדשות, ולהנחילן למערכת הבריאות. בנוסף, פעמים רבות התקשורת בין קופת  

  ודאות. -החולים נאלץ להתמודד גם עם בעיות של חוסר מידע ואי-וקה בחסר, והחולה המטופל בביתל

לשמור על הרצף   במהלך השנים מנחים את ספקי הבריאותחוזרים ונהלים שפרסם משרד הבריאות 

 2014הטיפולי. מתוך הבנת חשיבות השמירה על הרצף הטיפולי הוגשה למשרד הבריאות בשנת 

מודל קבר"ט" (קהילה, בתי חולים ורצף טיפולי). במסגרת התכנית,   –"המטופל במרכז תוכנית בשם 

עיית רצף הטיפולי בין מטפלים או מוסדות  תרונות לבגוון של פמידי צוות מומחים, הוצגו -שגובשה על

שונים. התוכנית כוללת את העקרונות הבאים: חיזוק מערכת הרפואה הראשונית; הגברת שיתוף  

קופות החולים לבתי החולים; הרחבת הסדרי בחירה בין בתי החולים; קיצור זמני המתנה;    הפעולה בין

  הרחבה וחיזוק מערכות תומכות בקהילה. 

עוסק בשאלת הגודל הרצוי למוסדות רפואה בהיבטי ניהול ותפעול ורמת השירות.   .4.5 פרק תת 

הקשר. הנטייה המקובלת   תלוית ו היא סוגיה מורכבת ביותר  החולים בית גודלו האופטימלי של שאלת 

היא להניח כי יש יתרון משמעותי למרכזים גדולים ומאסיביים בשל היתרונות המובנים לגודל, אולם עד  

ומהי הדרך הנכונה למדוד יעילות או איכות שירות וטיפול רפואי ביחס   ?כמה עליהם להיות גדולים 

  להוצאות בית החולים וגודלו?

לשאלת גודלו הרצוי של בית החולים. טווח   איננה מספקת תשובות חד משמעיותהספרות העולמית 

תודולוגיות של המודלים מיטות האשפוז הרצוי עשוי להשתנות בהתאם להנחות התיאורטיות והמ

עית בנוגע  השונים. על רקע מיעוט המחקרים בנושא בישראל, קשה להצביע על מסקנה גורפת וחד משמ

עם זאת, ממצאים פרי עבודתם של חוקרים ממרכז טאוב למדיניות חברתית   לבתי החולים בארץ. יחד 

  כללי. מיטות עבור בית חולים  800 -ל 300מצביעים על טווח אופטימלי של בין 

מהתרשים שלהלן עולה כי בתי חולים הגדולים בישראל (משיבא ועד שערי צדק), הם "גדולים מדי"  

  ם "קטנים מדי".  ובתי החולים הקטנים יחסית כמו יוספטל ה

על מנת לקבוע מה הגודל האופטימלי של בית החולים, נראה כי עדיף לעסוק במונחים של טווח ולא  

  תאם לצרכים גיאוגרפים, מבנה בית החולים, פרופיל המטופלים ועוד. לנקוב במספר מדויק, זאת בה
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האחרונות עלתה לדיון  דן בנגישות לשירותי בריאות ברמה האזורית והעירונית. בשנים . 4.6תת פרק 

ציבורי בעיית הנגישות של הציבור לשירותי הבריאות בקהילה ובבתי החולים בישראל, בדגש על  

  בריאות בין האזורים השונים בארץ.  הבדלים בנגישות לשירותי ה

במחקר שנערך במשרד הבריאות בנושא אי שוויון בבריאות, בו נבדקה זמינות שירותי הבריאות בקהילה 

נפש בין אזורים   1,000  -פות השונות לפי אזור גיאוגרפי, נמצאו פערים בשעות עבודת רופאים ל בין הקו

זמני השירות ברפואת אף אוזן גרון ורפואת עור  ששל, גיאוגרפיים ובין תחומי רפואה שונים. נמצא למ

יתנים  הם הנמוכים ביותר ביחס לשאר המקצועות. יש אזורים בהם שירותים בתחומים מסוימים אינם נ

  כלל. 

ככלל, הנגישות והזמינות של רופאים, לרבות מומחים, בפריפריה נמוכה משמעותית מאזור המרכז לא 

ידי בתי החולים. זאת ועוד, תושבי המרכז וירושלים נהנים  -תנים עלרק בקהילה אלא גם בשירותים הני

הרפואה הפרטית בהשוואה  מאפשרות נרחבת יותר לנצל ביטוחים משלימים ומסחריים במסגרת

  תושבי הפריפריה. פערים קיימים גם בנגישות לטיפות חלב.  ל

ת הבריאות. תכנון כוח אדם  עוסק בתכנון כוח אדם במערכת הבריאות בראי פיתוח מוסדו  .4.7תת פרק  

בות ביותר אשר ניצבות בפני כל מערכת בריאות. הוא כולל לא רק  הוא מהמשימות החשובות והמורכ

  פסיכולוגים ועוד.  נוספים, לרבות דיאטניות, רוקחים, רופאים ואחיות, אלא גם מקצועות 

יע על שתי דרכים  בהתאם למקובל בתחומי הכלכלה השונים, ובתוכם כלכלת הבריאות, ניתן להצב

בתוך כל אחת מהדרכים הללו,    .דרך הביקושמקובלות לתכנון כוח אדם במערכות בריאות: דרך ההיצע ו

ניתן למנות גישות שונות בהן נוקטות מדינות העולם, כגון חיזוי פרישה והכשרה של בעלי מקצוע, קביעת  

אות על ידי הערכת היקפי תחלואה  שיעור רצוי של עובדי בריאות לגודל האוכלוסייה, זיהוי צרכי ברי

בריאות הוא הגוף המופקד כיום על מיפוי וחיזוי ותמותה ועוד. מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד ה

מגמות בכוח אדם, לצד משימותיו האחרות בתחומי תכנון המדיניות וכלכלת בריאות כגון צמצום פערי 

    בריאות והובלת תהליכי חדשנות.

עור הרופאים, רופאי השיניים והאחיות לאחר מגמת ירידה  נות חלה עלייה בשיבשלוש השנים האחרו

דם. חרף העלייה הקלה שנצפתה בשיעור הרופאים, רופאי השיניים והאחיות, ישראל עדיין בעשור הקו

  . OECD –נופלת מממוצע מדינות ה  

טפלים שאינם רופאים.  אחת הדרכים לשפר את איכות הטיפול האקוטי והכרוני הוא שילוב בין רופאים למ

  ית קלינית, מיילדות מקצועיות ועוד.  , דיאטנמקצועות אלו כוללים את האחות, עוזר רופא, רוקח קליני
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חשוב לציין, שתוכנית המתאר הארצית אינה עוסקת בנושא כוח האדם במערכת הרפואית אולם  

כולל על מערכת  מדגישה את החשיבות של נושא זה לתכנון המערכת. הנושא נסקר כחלק ממבט 

  בנושא זה.מצב קיים, ואין בכוונת התכנית להתייחס לפתרונות  – הבריאות בישראל 

עוסק בסוגיות של אשכול מוסדות הבריאות. אשכול מוסדות הבריאות משמעותו מיזוג  .4.8תת פרק 

ולות).  של מספר בתי חולים ליחידות משותפות על ידי יצירת מקבצים אזוריים של קמפוסים (כלומר, אשכ

ז, שיפור השירות מהלך  זה עשוי להביא לייעול  ולחסכון במשאבים במערכת: קיצור התורים לאשפו

למבוטחים, שיפור יחסי העבודה בבתי החולים וניצול יעיל יותר של מתקנים וציוד בתוך קמפוס בית 

  החולים. יצירת אשכולות אף עשויה להביא לחיזוק מקצועי של בתי חולים קטנים. 

אשכול יכולה להיעשות בכמה מודלים, לרבות: תכנון הקמת מחלקות חדשות וחיזוק הקיימות,  רת יצי

איחוד מחלקות אשפוז לצורך התמחות או איחוד הפעילות בתחומי רפואה מקצועיים ובניית תכנית  

  משותפת של הפעילויות המתוכננות במסגרת האשכולות.  

הטיפול הרפואי באמצעות שמירה על רצף הטיפול  ות איכלאשכול מספר יתרונות בולטים, בהם שיפור 

והמשכיותו; שימוש יעיל יותר במיטות אשפוז; ניצול יעיל של תשתיות פיסיות וכוח אדם מקצועי ועוד.  

מנגד, קיים חשש כי מאחר שכל בית חולים מתנהל כיחידת עלות עצמאית, בפועל לא יחול שינוי באופן 

  ניהול בתי החולים באשכול. 

גיה של גודל אופטימלי של בית חולים, גם בסוגיה זו ככל הנראה אין תשובה "נכונה" אחת  לסומה בדו

ויש צורך להתאים את הפתרונות לפי המיקום הגיאוגרפי, אופי המוסדות והצרכים של האוכלוסייה 

 המקומית.

יכותם  לא רוםדן בשיתופי פעולה בין מוסדיים. שיתופי פעולה בין מוסדיים עשויים לת .4.9תת פרק 

ולזמינותם של שירותי הבריאות ולשיפור יעילות אספקתם. שוררת הסכמה בקרב קופות החולים כי  

ישנם שירותים שבהם ריכוז השירות לכלל מבוטחי הקופות יכול לחסוך בעלויות כגון: בתי מרקחת,  

ע רפואי  מידשל שירותי דימות והתפתחות הילד. חסם בולט למכירת שירותים בין הקופות היה היעדרו 

בסיסי וזמין לכל הקופות. בעבר צעדים למעורבות משרד הבריאות לעידוד שיתופי פעולה, ביניהם: מתן 

תמריצים לשיתופי פעולה, הכללת שיתופי פעולה כקריטריון במבחני תמיכה, הקטנת התגמול  

  הקפיטציוני למעברים של מבוטחים בדרום וסימון מקורות הקפיטציה לדרום. 

  השוררת בין בעלי העניין, לא חלה בשנים האחרונות התקדמות רבה בנושא. מה הסכעל אף ה

 לידי בבריאות באים פערים  מתמקד בסוגיות של מרכז ופריפריה גיאוגרפית וחברתית.   .4.10תת פרק  

  עישון, פעילות גופנית).   כגוןביטוי בשלל מדדי בריאות בהם מדדי תמותה, תחלואה והתנהגות בריאות (
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במדדי בריאות בין קבוצות אוכלוסיות על רקע מגדרי ואתני, למשל, בתוחלת   םפערי מיםקייבישראל 

יש   של גברים ערבים. –חיים. תוחלת החיים הגבוהה ביותר היא של נשים יהודיות, והנמוכה ביותר 

לציין כי לאורך זמן, תוחלת החיים נמצאת במגמת עלייה בכל הקבוצות. פערים קיימים גם על רקע  

בין מחוזות. תמותת התינוקות בדרום וצפון הארץ היא הגבוהה ביותר, ואילו במחוזות המרכז   –פי  גיאוגר

מת ירידה בכל היא הנמוכה ביותר. יש לציין כי לאורך זמן, תמותת התינוקות נמצאת במג ותל אביב

  הארץ.  

הצפון  –ה בדרך כלל, מחוזות הפריפרי בנוסף לכך, קיימים פערים גם בנגישות לתשתיות בריאות.

לי השיעורים הנמוכים ביותר של כוח אדם ביחס לאוכלוסייה. פערים בין מחוזות קיימים הם בע  –והדרום  

  גם בשיעור מיטות לאשפוז כללי.  

, עיקרי הבעיות והדילמות המרכזיות במערך הבריאות הקיים דן בהגדרת החסמים .4.11תת פרק 

ם ומקצועיים משמעותיים, דורש לעתים קרובות התמודדות  ובמבט לעתיד. ביצוע שינויים מבניים, ארגוניי

בירוקרטיות גדולות, מורכבות ומרובות בעלי עניין.    עם אתגרים ועם קשיים מגוונים, המאפיינים מערכות 

  סמים עיקריים לביצוע רפורמות:להלן יפורטו מספר ח

  המשרד   תפקידים של  בכפל הטמונים האינטרסים ניגודי - הבריאות משרד תפקידי כפל

  קושי בתכנון ארוך טווח – בישראל השלטונית  היציבות חוסר

  הבריאות   על הכיוון הרצוי למערכת ומושכלת מוסכמת החלטה היעדר  – הצורך תכנון אסטרטגי

המשרד מקבל את החלטותיו הנוגעות לצורך   - רפואי לאומי עדכני במשרד הבריאותהצורך במידע 

  אדם רפואי, על בסיס מידע חלקי וחסר.  בהוספת מיטות אשפוז ובהגדלת כוח  

יכולת התכנון והמידע של משרד הבריאות לגבי מספר העובדים ואפיונם לפי  - תכנון כוח אדםבהצורך 

  חתכים שונים, היא חלקית בלבד.  

הקושי העיקרי הוא התנגדותה העזה של הר"י להעברת   - היעדר הסכמה על גבולות פרופסיונאליים

  תן סמכות אבחון ורישום תרופות לאחיות. סמכויות, ובפרט למ

משרד הבריאות הוא רגולטור חלש יחסית המתקשה לנקוט במדיניות יוזמת   –  חולשת משרד הבריאות

ועצמאית מול גורמים בעלי עוצמה, בהם משרד האוצר, קופות החולים וארגוני עובדים במערכת  

  הבריאות. 
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הגביר  לים ום בריאות הוא תהליך המאפשר לאנשעוסק בקידום בריאות בישראל. קיד  .4.12תת פרק 

השליטה על בריאותם ולשפרה. קידום הבריאות משתרע מעבר להתנהגות אינדיבידואלית לכיוון את 

  התערבויות חברתיות וסביבתיות רחבות. 

, המדינה אחראית  1994-: עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"דאחריות משרד הבריאות

תחום הרפואה המונעת.  ות, לתת שירותים במסגרת התוספת השלישית לחוק בבאמצעות משרד הבריא

זאת ועוד, המחלקה לחינוך וקידום בריאות במשרד הבריאות פועלת בתחום קידום הבריאות, לרבות  

 מניעת השמנה, עידוד אורח חיים פעיל ובריא, תזונה נבונה וכדומה.

, מדגימה, את חשיבות שיתוף הפעולה בין ריבריא""אפש -התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים 

להוביל מאמץ לאומי מכוון לקידום  משרדי ממשלה, רשויות מקומיות והחברה האזרחית. מטרתה 

  בריאות תושבי ישראל, הפועל ליצירת סביבה המאפשרת ותומכת בחיים פעילים ובריאים.  

תחום קידום הבריאות והרפואה המונעת נותר מאחור מבחינת  קידום בריאות: ון חינוך וחקיקה ומימ

לכן נדחק אל תחתית סדר העדיפויות התחום אינו נתפס "כטכנולוגיה", והסדרת מקורות המימון. 

בתחרות על המשאבים. קיים צורך בחשיבה מחודשת על מקומם של קידום בריאות ורפואה מונעת בסל  

  הבריאות. 

משרד הבריאות מתמרץ כיום את קופות החולים לבצע פעילויות  ולים: דום בריאות דרך קופות החיק

בכל קופות החולים ישנן מחלקות לקידום בריאות אשר מפעילות סדנאות  קידום בריאות וצמצום פערים.  

קידום   ותכניות לקהלי יעד מגוונים בתחום חינוך וקידום בריאות. כמו כן, הקופות מנגישות מידע על

  נים באתרי האינטרנט שלהן.בריאות בתחומים שו

בעשורים האחרונים מתפתחת בהיקפים שונים גישת המסגרות. גישה זו מסגרות מקדמות בריאות: 

מטמיע את האסטרטגיות של קידום בריאות בתרבות הארגונית ובעשייה היומיומית ברמת המסגרת.  

  מקום עבודה, אוניברסיטה, בית חולים ואף עיר בריאה. מסגרות עשויות להיות גן ילדים או בית ספר, 

. לכל אחת מהרשויות 1990: רשת ערים בריאות פועלת בישראל מאז רשת ערים בריאות בישראל

החברות ברשת יש מחויבות פוליטית להפוך את חזון "בריאות לכל" למציאות. הרשת פועלת בישראל  

  בסיוע משרד הבריאות.  כארגון עצמי במסגרת "מרכז השלטון המקומי" ו
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 והפרטיתמאפייני מערכת הבריאות הציבורית . 4.2

בכל המדינות המפותחות מתקיים תמהיל מסוים של "פרטי "ו"ציבורי" במערכת הבריאות. תמהיל זה 

בא לידי ביטוי בהיבטים של מימון, בעלות וארגון של המערכת. מרבית מדינות המערב מספקות 

פן ות אוניברסאלי, ולצידו האפשרות לבטח את עצמם בביטוחים פרטיים באולאזרחיהן ביטוח בריא

כלליים או ייעודיים, כמו   -וולונטרי. גם מקורות המימון של שירותי הבריאות עשויים להגיע ממיסי מדינה  

  200גם מכיסם של האזרחים, כהוצאות ישירות והשתתפות בתשלומים. 

ל שוק  וססת על כספי מסים ועל תקצוב ממשלתי, פועבישראל, לצד מערכת הבריאות הציבורית, המב

מערכת הבריאות  ,ריאות. לאור ההיסטוריה של התפתחות שירותי הבריאות בארץפרטי של שירותי ב

בישראל התפתחה עם מאפיינים ציבוריים חזקים ובתפיסת עולם של הנגשת שירותי בריאות לכלל  

, אשר מושתת בין  1995ממלכתי שנחקק בשנת    האוכלוסייה. תפיסה זו התמסדה בחוק ביטוח בריאות

. בחוק נקבע כי שירותי הבריאות הכלולים בסל הבריאות יינתנו "לפי שיקול  השאר על עיקרון השוויון

כל תושב ישראלי   201רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח". 

ם,  קת הזכות להצטרף לאחת מארבע קופות החוליבתשלום מס בריאות לפי רמת הכנסה, ומוענ מחויב

רפואי בסיסי, כמתחייב בחוק. בנוסף קיימת אפשרות לרכוש גם ביטוח בריאות  ובכך ליהנות מכיסוי 

פרטי, או לפנות לשירות רפואי פרטי תמורת תשלום "מהכיס". אלה הם ביטויים לקיום בצוותא של  

רדוקסלי, לאחר שנכנס לתוקף חוק ביטוח בריאות  מערכת בריאות ציבורית לצד זו הפרטית. באופן פ

את מעמדה של המערכת הציבורית, התגברו תהליכי הפרטה של המערכת, כולל  ממלכתי, אשר חיזק 

תהליכים מורכבים של עירוב בין המערכת הציבורית והפרטית. להלן נעמוד על מאפייני המערכות 

  השונות. 

כוונת רווח,  בעלות המדינה או בבעלותם של ארגונים ללא בישראל פועלים כיום בתי חולים ציבוריים ב

ולצדם בתי חולים פרטיים למטרות רווח, המתחרים בהם. במקביל, מאז חקיקת חוק ביטוח בריאות  

פרטי, בהם מוסדות אשפוז ציבוריים עשויים לספק  -ממלכתי, מתקיימים תהליכים של עירוב ציבורי

ולטורית. רופאים ובעלי מקצועות בריאות אחרים עשויים שירותים פרטיים למטופלים תחת מסגרת רג

עבוד כשכירים במוסדות הרפואה השונים או כעצמאים. כמו כן , הם עשויים לעבוד במסגרת ציבורית  ל

או במסגרת פרטית ואף לשלב בין שתיהן. תיירות רפואית, למשל, היא דוגמא מובהקת לאופן בו 

  זו, ולא רק פועלות זו לצד זו במנותק. מערכות פרטיות וציבוריות נמהלות זו ב

 
 .2014ההסתדרות הרפואית בישראל, תמהיל "ציבורי" ו"פרטי" במערכת הבריאות,  200
 . 1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 201
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הפרטיים בישראל מאפשרים את בחירת הרופא לניתוח, לבדיקה או לאבחון. בפועל,  שירותי הבריאות 

לאור מצוקת התורים, הבחירה במסלול הפרטי נועדה בעיקר לקצר משך ההמתנה לפעולה רפואית.  

כמו "אסותא", "המרכז  ת פרטית) עלו(ב בחירת רופא יכולה להתבצע כיום רק בבתי חולים פרטיים

י חולים ציבורים, "הדסה", ו"שערי צדק" בירושלים. כאשר בחירת הרופא  הרפואי הרצליה" ובבת

מתקיימת במוסד ציבורי, השירות נקרא שר"פ  (שירותי רפואה פרטיים), והוא כרוך בתשלום נוסף על  

ו משולם ע"י  אופנים שונים, כאשר חלק. התשלום יכול להתבצע ב(מימון פרטי) מחיר השירות הבסיסי

  202באמצעות הביטוח המשלים או הפרטי.המבוטח וחלקו 

כך למעשה החברה ישראלית כיום מתחלקת לשלוש קבוצות לפי הכיסוי הביטוחי: אזרחים אשר מכוסים 

רק על ידי הביטוח הציבורי, אלה שיש להם ביטוח משלים (בדרגות שונות של כיסוי ביטוחי), וכאלה  

כפל ביטוחי, אנשים המחזיקים בנוסף כשו ביטוחים מסחריים. בשנים האחרונות התופעה של שר

  לביטוח הציבורי הבסיסי מספר נוסף של ביטוחים, התגברה באופן משמעותי. 

יש לציין כי עיסוק בפרקטיקה פרטית הוא הסדר מיוחד לרופאים, שאינו ניתן על פי רוב לעובדי מדינה 

פרדה מלאה בין המימד ניין להשוות את ישראל לקנדה, מדינה אשר מקיימת האחרים. מבחינה זו, מע

הציבורי למימד הפרטי. הצביון הציבורי של מערכת הבריאות הקנדית הוא מובהק, ורפואה פרטית  

איננה שכיחה. החלטה זו נובעת מתפיסת יסוד לפיה מערכת הבריאות הקנדית היא שוויונית ונגישה  

רופא מטפל. חשוב לציין  פיסה השוויונית, יש חופש בחירה למבוטחים בבחירת  לכל תושביה. בנוסף לת

שחופש הבחירה ברופא אינו תלוי ביכולתו הכלכלית של המבוטח, שכן השירות מהרופא הנבחר ניתן  

  203במערכת הציבורית ללא תוספת תשלום.

  

  משמעויות, חסרונות ויתרונות  -יחסי הגומלין בין המערכות 

שירותי השר"פ, היא היעדר  ההפרטה של מערכת הבריאות, כולל בכזיות בתהליכי אחת הבעיות המר

מושתת על  שוויון בין האוכלוסיות השונות בישראל. זאת, בניגוד לרוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי ה"

בחוות דעת שפרסם היועץ המשפטי  204בחוק). 1" (סעיף עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית

ן מחייב כל גוף ציבורי במדינה.  עקרון השוויובישראל נכתב: "  2002ינשטיין בשנת  לממשלה אליקים רוב

בתי החולים הממשלתיים הם נכסיה וזרועה של המדינה, ועל משרד הבריאות החובה לוודא כי כל  

 
 .2013נגה בולדור, מערכת הבריאות בישראל, מכון גרטנר, 202
 .2014ההסתדרות הרפואית בישראל, תמהיל "ציבורי" ו"פרטי" במערכת הבריאות,  203
  . 1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד204
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האזרחים יקבלו בהם טיפול באופן שוויוני ללא אפליה מחמת דת, גזע ומין ובוודאי בלא אפליה על רקע  

  205."ם כספימתן תשלו

היבטים מגוונים במערכת הרפואה הפרטית. על־פי הדו"ח,   נבדקו 2013בדו"ח מבקר המדינה משנת 

גדל השימוש ברפואה הפרטית במימון השב"ן ("שירותי בריאות נוספים" או   2011-2008בשנים 

יתוחים  "ביטוחים משלימים") בייחוד בשירותי בחירת רופא מנתח. ההוצאה של קופות החולים בעבור נ

-. בחינה של התפתחות הפעילות הכירורגית42%-ב בבתי החולים הפרטיים במסגרות אלה גדלה 

העלתה   2010עד שנת  2005ניתוחית בבתי החולים הפרטיים לעומת בתי החולים הציבוריים בשנת 

ם בבתי חולי  14%ניתוחית של בתי חולים פרטיים לעומת גידול של  -בפעילות הכירורגית  22%גידול של  

ירותי הבריאות הנוספים ימומנו במלואם מכספי  קבע משרד הבריאות כי ש  2000ציבוריים. בשנת 

השב"ן הנגבים מעמיתים. לפיכך האינטרס הכלכלי של קופות החולים, בייחוד לאור המצב הגרעוני בו 

  הן נתונות, הוא שהמבוטח יצרוך שירותים רפואיים באמצעות השב"ן ולא באמצעות הסל. בשל מתן

ולה ואף ליהנות מזמני המתנה קצרים יותר  האפשרות לעמיתים לבחור את הרופא שינתח את הח

לניתוח, חל גידול ניכר בשנים האחרונות בצריכת שירותי בריאות במערכת הפרטית במימון השב"ן, 

ובעקבות כך התגברה הפעילות בבתי החולים הפרטיים. הרחבה ניכרת של שירותי הרפואה במערכת  

ת שליליות שונות בתחום הרפואה הציבורית, ומימונם ממקורות פרטיים עלולים לגרום לתופעו  הפרטית

של המערכת אשר נותנת עדיפות לרווח הכלכלי לעומת טובת החולה (גם אם באופן  האופייובהן שינוי 

שהוא ופגיעה בצביון השוויון של מערכת הבריאות, הסותרת את אחד העקרונות שעליהם מבוסס חוק  

  206יטוח בריאות ממלכתי." ב

חוק ביטוח בריאות ממלכתי נחקרו לעומק בשנים האחרונות. תהליכים אלו ייצרו  תהליכי ההפרטה מאז  

  מספר כשלים משמעותיים: 

פרסם משרד הבריאות את זמני ההמתנה לניתוחים אלקטיביים  2014: במאי פערים בזמני המתנה

יאות ). במסמך זה משרד הבר2013ן האחרון של שנת  בין בתי החולים הממשלתיים השונים (נתוני רבעו

מתאר את הבעיה של זמינות התורים לניתוחים וזליגת ניתוחים, בעיקר הפשוטים יותר, למערכת  

הפרטית: "בתי החולים הגדולים, מרכזי העל, מבצעים ניתוחים מורכבים וארוכים יותר מבשאר בתי  

שוטים  איר פחות זמן חדר ניתוח לניתוחים אחרים, פהחולים. קיום הניתוחים המורכבים והארוכים מש

יותר. לכן נראית מגמה של זליגת הניתוחים הפשוטים יותר למערכת הפרטית. הפערים בזמני ההמתנה 

לניתוחים מסוג זה בין המערכת הציבורית לפרטית עשויים להגיע למספר חודשים במערכת הציבורית 

קרים ם ההמתנה הארוכה שעשויה להתאפיין בחלק מהממול ימים ספורים במערכת הפרטית, ולעיתי

 
ים ממשלתיים, א. רובינשטיין, חוות דעת שירותי רפואה פרטיים (שר"פ) או שר"מ (שירותי רפואה משלימים) בבתי חול 205

 . 2002משרד היועץ המשפטי לממשלה, 
 -, היבטים במערכת הרפואה הפרטית2011ולחשבונות שנת כספים  2012ג לשנת 63דינה, דוח שנתי מבקר המ 206

  . 135-146, עמ' 2013מדיניות, אסדרה וכלי פיקוח, 
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בפגיעה באיכות החיים של הממתין, מביאה להעדפת ביצוע הניתוח מהר יותר, גם אם קיימת עלות  

  207בצידו מצד המטופל".

בסקר בנושא זמינות התורים בירושלים בבתי החולים הדסה ושערי צדק בין המתנה לניתוחים במסלול  

א במסלול הציבורי בהדסה היה הבדלים משמעותיים בזמן ההמתנה: התור לרופהציבורי לשר"פ נמצאו  

. במסלול הציבורי נדרשו  2014ובתחילת  2013מזה שבמסלול הפרטי (שר"פ) בסוף  11ארוך פי 

יום) לעומת שישה ימים במסלול הפרטי. הפער דומה לזה  65מטופלים להמתין לתור יותר מחודשיים (

ה ימים בלבד במסלול  יום במסלול הציבורי לעומת חמיש 64: 13פי , שהיה אז 2013–שתועד ב

  208השר"פ.

: בעיה נוספת בהפעלת שירותי הרפואה הפרטית היא זליגת  זליגת פרוצדורות קלות מהציבורי לפרטי

כוח אדם לבתי החולים הפרטיים בשעות העבודה במערכת הבריאות הציבורית והפניה עצמית של  

נות מפותחות קיימת  יבורית אל המרפאה הפרטית שלו. במספר מדיהרופא ממערכת הבריאות הצ

מדיניות של התקשרות בין המערכת הציבורית (משרד הבריאות) ובין ספק פרטי (למשל לצורך קיצור  

תורים), כאשר לחולה אין הוצאה כספית נוספת בשל כך. מציאות זו היא גורם מהותי לעליה ברפואה 

ה של חולים למערכת  צע מניפולציה על תורי המתנה באמצעות הסטהפרטית עקב יכולת הרופאים לב

הפרטית מתוך המערכת הציבורית בה הם פועלים. כיוון שההשתכרות במערכת הפרטית (או במסלול  

הפרטי בבית חולים ציבורי, בשר"פ) מושפעת מתמהיל החולים  (להבדיל מההשתכרות במערכת 

חולים הקשים  ע רפואה פרטית לחולים קלים וישאירו את ההציבורית), הרי שרופאים אלו יעדיפו להצי

למערכת הציבורית שעלויותיה יגדלו. ישנם מספר חוקרים שמציינים שקיום רופאים בהעסקה כפולה 

  209בתוך בתי חולים ציבוריים (כגון שר"פ) פועל נגד אינטרס מערכת הבריאות הציבורית.

יים וספת היא כאשר שירותי בריאות ציבוריה נ: בעשימוש במשאבי רפואה ציבורית על ידי הפרטית

ושירותים בריאות פרטיים ניתנים באותו מוסד לדוגמא, בתי החולים הציבוריים "הדסה" ו"שערי צדק"  

שבהם מתקיים שירותי בריאות ציבוריים ופרטיים. במודל העסקה כפולה שבו הרופאים עובדים בבית  

י פרטית באותו מוסד, מתאפשר שימוש במשאב החולים הציבורי, אך גם רשאים לעסוק ברפואה

רפואי, משאבי -המערכת הציבורית לטובת הפרטית. שימוש זה יכול להתבטא בשימוש בציוד רפואי ולא

הסעה וניוד, שירותי משרד ושימוש בכ"א לא רפואי המועסק במערכת הציבורית (כגון: הדמיות, שירותי  

  210אחות וכו'). 

 
 2014, 2013 4קטיביים רבעון משרד הבריאות, סמנכ"ל תכנון, תקצוב ותמחור, מדידת זמני המתנה לניתוחים אל 207

208 T. Axelrod et al. Is accessibility to public services damaged in hospitals with private services? The 
5 International Jerusalem Conference on Health Policy, 2013. 

 . 0142א. פורת, מכתב אל חברי הוועדה המייעצת לחיזוק הרפואה הציבורית,  209
210 Axelrod, Is accessibility to public services damaged in hospitals with private services ? 
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של צד ג' (כגון: חברת   : שגשוג של מערכת פרטית המוזנת ממימוןזליגת כוח אדם למערכת הפרטית

ביטוח) ללא בקרה הולמת, עלול להביא לאורך זמן למשיכת כוח אדם מקצועי ומיומן מתוך המערכות 

הציבוריות וריכוזו במערכות הפרטיות. בין שתי המערכות קיימת תחרות על משאב מוגבל (כבר כיום 

כת אחת יבוא על חשבון דלדול  בתחומים שונים ובאחיות). שגשוג של מערקיים חוסר ברופאים מומחים  

האחת לבעלי אמצעים והשנייה למי שאין  -מערכת שנייה ויוביל ליצירת שתי רמות של שירותי רפואה 

  ידם משגת.  

חפיפה בין כיסויים בריאותיים בתוכניות ביטוח שונות יוצרת כפל ביטוח  -  וחוסר יעילות כפל ביטוחי

ומה של חפיפה הנובעת מכפל ביטוח בין פוליסות  בט המבוטחים. המבוטח לא תמיד מודע לקימהי

ביטוחי הבריאות שברשותו וגם אם הוא יודע על כך, לא תמיד ידע הוא לנווט בין הכיסויים לשם מיצוי  

מלא של זכויותיו אצל מבטחים שונים. מהיבט המבטחים, עקב פלטפורמות שונות של חקיקה, כמו גם  

מערכות (הביטוח הציבורי והביטוח הפרטי), קיים קושי פיקוח ובקרה, שעומדות בבסיס כל אחת מה

במימוש עיקרון החלוקה ההוגנת של ההוצאה בין "חייבים" שונים (לדוגמא בין קופות החולים וחברות  

ן הביטוח). מצב זה מהווה קרקע נוחה למערכת הביטוח המסחרי לפעול להקטנת הוצאותיה על חשבו

ים בהם הופעלו לחצים על מבוטחים שפנו לממש את זכאותם  המערכת הציבורית/שב"נית. ידועים מקר

בחברת הביטוח, על מנת שיפנו תחילה למימוש מלוא הזכאות בשב"ן, וזאת על מנת למזער את  

הוצאותיה של חברת הביטוח. התנהלות זו תורמת לרווחיות גבוהה של ביטוחי הבריאות, ועלולה ליצור  

ציבורית, הפועלת ללא כוונת רווח  -בונה של מערכת חצימצב בו מערכת עסקית יוצאת נשכרת על חש

  211וכפופה לכללי המינהל הציבורי.

: העובדה שקופות חולים ציבוריות מחזיקות בבתי חולים פרטיים יוצרת ניגודי עניינים.  ניגודי עניינים

רשת נ.א.ר.א ובית חולים אלישע  מ 40%מרשת אסותא, מאוחדת מחזיקה  100%מכבי מחזיקה 

מהרצליה מדיקל סנטר. כאשר קופות מחזיקות בתי חולים   40%י בריאות כללית מחזיקה ושירות

פרטיים, נוצר להן תמריץ להסיט מטופלים מהציבורי אל הפרטי (קופה תשלח את המטופל לבית חולים  

עשה, משום שמעבר לשאיפה פרטי שבבעלותה במקום לבית חולים ציבורי). התמריץ הזה כפול, למ

ת בית החולים, הקופות מעמיסות פעילות על הביטוח המשלים, מעודדות את המבוטחים למלא את מיטו

  212להשתמש בו, וכך הן מקטינות את הגירעון שלהן בפעילות הציבורית. 

חרף כל האמור לעיל, חשוב לציין שלצד החסרונות של המערכת הבריאות הפרטית, יש לה תפקיד 

במארג הבריאות הישראלי. רפואה פרטית תמשיך להתקיים לצד הרפואה הציבורית, ואף לאתגר    חשוב

מקצועית ומערכתית. הבעיה המרכזית היא שעד לאחרונה התקיימו תהליכים רבים ללא  אותה 

ורה תוך יצירת כשלי שוק רבים. ישנם חובה להפעיל כללים ומנגנונים אפקטיביים אסטרטגיה בר

 
 .2012ט. חורב, נ. קידר  סוגיות במדיניות ואסדרה של ביטוחי בריאות פרטיים, משרד הבריאות, 211
 .2016ש. ניב, קופות החולים מסיטות פעילות מהרפואה הציבורית לפרטית, גלובס, 212

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001147727   :2019בדצמבר  10[תאריך כניסה.[  
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ניצול של המערכת הציבורית על ידי המערכת הפרטית. יש הטוענים כי קיומה של המונעים הסטה ו

אות פרטיים הפועלת לצידה מערכת ציבורית ובשיתוף עמה עשוי להניב תועלת רבה  מערכת שירותי ברי

ידי הגברת התחרות בתחום,  -ות, ולהביא לשיפור באיכות הטיפול והשירות, למשל, עללשירותי הבריא

ת נגישות האזרחים לשירותי בריאות, הגדלת חופש הבחירה של המטופלים והקטנת  באמצעות הרחב

על המערכת הציבורית. הסדרים כגון תיירות רפואית ושר"פ אף עשויים להכניס  העומסים המוטלים 

וניים למערכת הציבורית. מאידך, עד היום יתרונות אלו לא באו לידי ביטוי, ולא הצליחו  מקורות מימון חי

ת מערכת הבריאות הציבורית אלא להפך. טשטוש הגבולות בין שתי המערכות הביא לפגיעה לחזק א

וויון עליו מושתתת מערכת הבריאות, ולגרום לעלייה בהוצאה הלאומית לבריאות, בין היתר,  בעקרון הש

הקושי של הרגולטור לפקח על ההוצאות בשוק הפרטי. כמו כן יש חשש ממצב בו המערכת  בשל

המערכת הציבורית  –סבסד בפועל את המערכת הפרטית בשל תופעת "גריפת השמנת" הציבורית ת

ם והיקרים, בעוד הרפואה הפרטית תיקח על עצמה את הטיפול במקרים פשוטים  תטפל במקרים הקשי

זק נוסף עלול להיגרם למערכת הציבורית כתוצאה ממעבר של כוח אדם איכותי ממנה  והרווחיים יותר. נ

ית בשל תנאי ההעסקה והשכר העדיפים שהיא מסוגלת להציע להם. תופעות אלו  אל המערכת הפרט

  213השירות והטיפול הרפואית, כמו גם ביעילותה של המערכת כולה.  עלולות לפגוע באיכות

  

בישראל טושטשו הגבולות בין המערכת הציבורית למערכת הפרטית.   , המציאות מלמדת כילסיכום

י לפרטי פגעו פגיעה חמורה במערכת הבריאות הציבורית תוך העמקת  טשטוש גבולות וערבוב בין ציבור

ח גירעונות העתק של קופות החולים, יש לבעלי העניין במערכת הפערים בבריאות. בפועל, ולנוכ

מטופל (אקטיבית או פסיבית) לעבר מימוש זכויותיו במסגרת תוכניות  תמריצים כלכליים להסיט את ה

מציאות זו מנוגדת לרוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ומהווה  214יים.השב"ן במוסדות הבריאות הפרט

איום ממשי על צביונה הציבורי של מערכת הבריאות בישראל. לאחרונה נעשו שינויים רגולטוריים 

שנועדו לבלום תופעות אלו, וישנה אמירה ברורה של משרד הבריאות והאוצר בצורך לחזק את מערכת  

  הבריאות הציבורית.

   

 
 .2014ההסתדרות הרפואית בישראל, תמהיל "ציבורי" ו"פרטי" במערכת הבריאות,  213
הבריאות הציבורית, מהי נקודת האיזון? עבודת גמר לתואר דוקטור  'בחירה' במערכת-ין 'שוויון' ליגודה, , ב-ע. ניב 214

   .2018גוריון בנגב, -באוניברסיטת בן 
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 *גוד בתי חוליםתיא  .4.3

אינו בתחום עיסוקה של תכנית המתאר הארצית. הנושא נסקר כחלק   דהתיאגו*חשוב לציין, שנושא 

מצב קיים, ואין בכוונת התכנית להתייחס פתרונות בנושא   – ממבט כולל על מערכת הבריאות בישראל 

  זה.

ולעדכן את כללי   ם בישראל,החולי-בתימזה זמן רב מורגש הצורך לבחון מחדש את אופן ארגונם של 

מערכתיים של שירותי הבריאות. בתוך כך נבחנה האפשרות לשחרר  -פעילותם בכפוף לשיקולים כלל

החולים הממשלתיים, כפועל יוצא  -את משרד הבריאות מאחריותו הישירה לתפעולם השוטף של בתי

ו בעניין זה טות שהועלצעות הבולמבעיית כפל התפקידים של המשרד, עליה עמדנו קודם לכן. אחת הה

קראה לתיאגוד בתי החולים הממשלתיים, דהיינו, הפיכתם לישות עצמאית מבחינה ניהולית ותפעולית  

(בין כמוסד בודד כמו חברה ממשלתית ובין במסגרת רשות עצמאית), בעוד שמשרד הבריאות ימשיך  

  215לשמש כרגולטור של בתי החולים.

  

  הבעיות במצב הקיים  . 4.3.1

ים ממשלתיים כלליים שהם בבעלות משרד הבריאות. מצב זה מביא לכך  בתי חול 11בישראל יש כיום 

שמשרד הבריאות הינו גם הבעלים והמפעיל של חלק מבתי החולים בישראל, עובדה שהביאה ביקורת 

ג העיר 63לאורך השנים על כפל התפקידים וניגוד עניינים בו מצוי משרד הבריאות. דוח מבקר המדינה  

ת אינה מתנהלת כשוק משוכלל, ואולם הואיל ומשרד הבריאות הוא הבעלים רכת הבריאוי מאחר שמע"כ

של בתי החולים הממשלתיים ואף מפקח עליהם, ספק אם ביכולתו למלא את תפקידיו כמפקח כנדרש  

  216יש בתפקידיו אלה של המשרד כדי לעורר חשש לניגוד עניינים". 

הממשלתיים נבחנה על ידי ועדות  בתי החולים יאות בתחום סוגיית מעמדו המעורב של משרד הבר

), דוח  2002), דוח ועדת אמוראי (1990קודמות לבחינת מערכת הבריאות ובפרט דוח ועדת נתניהו (

). בנוסף לוועדות אלו נתקבלו גם החלטות ממשלה בנושא  2014) ודוח ועדת גרמן (2004ועדת ליאון ( 

ד הבריאות מצב בעייתי, והמליצו בעלות של משרהממשלה ראו בהוועדות והחלטות  217לאורך השנים.

  על פתרונות שונים, חלקם מבוססים על עיקרון התיאגוד.  

 
  . 1997חולים ציבוריים הישראל: הערכת ההתפתחות וחלופות למדיניות, מרכז טאוב, -א. שירום, תיאגוד בתי 215
 -יבטים במערכת הרפואה הפרטית, ה2011ולחשבונות שנת כספים  2012ג לשנת 63מבקר המדינה, דוח שנתי  216

  . 135-146, עמ' 2013מדיניות, אסדרה וכלי פיקוח, 
מיום   1930, החלטה מס' 7/9/1997מיום  2641, החלטה מס' 21/8/1999מיום  172ראו למשל: החלטה מס'  217

ום מי 699, החלטה מס' 25/3/2003 מיום 130, החלטה מס' 29/12/1991מיום  2242, החלטה מס' 16/10/1991
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"למשרד  נכתב, כי    2014בדוח הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית (ועדת גרמן) משנת  

ידיו , והן את תפקכמיניסטריון  הבריאות אין את הכלים והיכולת למלא בצורה נאותה דיה הן את תפקידיו

כבעלים של בתי חולים ממשלתיים. חרף מאמציו של משרד הבריאות למלא את תפקידיו השונים על 

גם דוח ארגון המדינות המפותחות לשיתוף פעולה    218הצד הטוב ביותר, התוצאות אינן משביעות רצו". 

כי הפרדת ניהול    , קבע2013פורסם בשנת  ) אודות מצב מערכת הבריאות בישראל אשר  OECDכלכלי ( 

  219חולים הממשלתיים ממשרד הבריאות עשויה להוביל לשיפור במערכת הבריאות בישראל. בתי 

  

  תיאגוד בתי חולים כפתרון אפשרי לבעיית כפל התפקידים של משרד הבריאות  . 4.3.2

שינוי לא רק בניהול אלא  מהווה    –העברת בתי החולים הממשלתיים לניהול עצמאי    - תיאגוד בתי חולים  

החולים. הפרדה בין בעלות לניהול: ה"בעלות" תמשיך להיות  ללי התפעול והמימון של כל בתיגם בכ

של הממשלה/קופת חולים, אך הניהול יהיה בידי גוף  משפטי עצמאי, עם הנהלה אוטונומית לגמרי,  

לכליים עסקיים שאינם למטרת  שיהיה לה חופש פעולה מלא להפעיל את בית החולים על פי שיקולים כ

לפי נתוניו והשיקולים שלו  המתאימים לו. בית החולים יהיה מלכ"ר,    וקת רווח. כל בית חולים יתנהלחל

הוצאותיו לא יעלו על הכנסותיו, תקציבו יאושר על ידי "חבר הנאמנים" שיהיה אחראי למדיניות הניהול  

ם של בתי  תהיה מיוצגת בחבר הנאמנים (ג וההפעלה של בית החולים ויפקח על יישומה. הממשלה

ים), שכר הבסיס יהיה מבוסס על הסכמי שכר "ארציים", אך להנהלת ביה"ח  החולים של קופת החול

     220תהיה גמישות במתן תוספות שכר ובהעסקה על פי חוזים מיוחדים של "פול טיימרים".

ם  ים ושל קופות החולים בידי גופיכך להמחשה, ועדת נתניהו המליצה על ניהול בתי החולים הממשלתי

חלוקת רווח. ועדת אמוראי המליצה להעביר את בתי החולים   משפטיים עצמאיים שאינם למטרת

הממשלתיים ובתי החולים של שירותי בריאות כללית למעמד של תאגידים עצמאיים שלא למטרות  

בתי החולים של שירותי ועדת ליאון המליצה אף היא על הפיכת בתי החולים הממשלתיים ו 221רווח.

ועדת גרמן   222ם כתאגידים עצמאיים ללא כוונת רווח. לית לבתי חולים ציבוריים הפועליבריאות כל

  223המליצה על הקמת רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים במעמד של יחידת סמך ממשלתית עצמאית. 

  

 
מיום  471והחלטה מס'  15/8/2004מיום  2460, החלטה מס'  15/9/2003מיום   803, החלטה מס' 14/8/2003
12/9/2006.  

 .2014הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, דין וחשבון,  218
219 OECD, OECD Economic Surveys: Israel, 2013. 

  . 1990הו, ועדת נתני 220
  .  2002ועדת אמוראי,  221
  .2004ועדת ליאון,  222
  .2014הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, דין וחשבון,  223
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  יתרונות וחסרונות לעומת המצב הקיים ומודלים חלופיים  –תיאגוד  . 4.3.3

  יים לתאגיד:  עיקריים להפיכת בתי החולים הממשלתיתרונות 

היתרון הראשון והחשוב ביותר הוא ההפרדה בין משרד הבריאות כספק השירותים וכרגולטור  .1

 של בתי החולים הממשלתיים.  

 מתן עצמאות ניהולית.   –צמצום מוטת השליטה של משרד הבריאות בבתי החולים הממשלתיים   .2

 ייניהם. מישות כלכלית ותפעולית לניהולי ענלבתי החולים הממשלתיים תהיה ג .3

  מענה מסוים לגירעונות של בתי החולים הממשלתיים. .4

 

  חסרונות עיקריים להפיכת בתי החולים הממשלתיים לתאגיד: 

 קושי בהעברת עובדי מדינה להעסקתם כעובדי תאגיד .1

 סכנה לניגוד עניינים במינויים פוליטיים של חברי דירקטוריון  .2

 עלות גבוהה וישימות נמוכה למהלך התיאגוד.  .3

 יותר לצמצם נזקים במידה והתיאגוד נכשל.  נמוכה יכולת  .4

 

  אתגרים, קשיים ומתווים אפשריים של תיאגוד  . 4.3.4

ונה נוגעת לעובדים  במסגרת תיאגוד יש להתמודד עם שתי סוגיות יסוד משמעותיות: הסוגיה הראש

  הקיימים והסוגיה השנייה נוגעת לנכסים וההתחייבויות של בתי החולים. 

בבתי החולים הממשלתיים (הכלליים)    -דל תאגידי  רת העובדים הקיימים למוהסוגיה הראשונה היא העב

 מועסקים עובדים תחת הסכמים קיבוציים. תיאגוד בתי חולים יחייב הסדר מול האיגודים המקצועיים

ומתן התחייבויות מצד המדינה לשמירה על מעמדם וזכויותיהם של העובדים הקיימים, בין אם במסגרת  

ים מהמדינה לתאגיד או במסגרת אחרת שתשקף את הזכויות התעסוקתיות  הסכם השאלת עובד

בתי החולים כתאגיד יהיה חופש פעולה רב יותר  והאקטואריות של העובדים. חשוב לציין שלהנהלת 

של גיוס, חוזי העסקה ושכר העובדים בתאגיד מאשר המצב הנוכחי שבו בית החולים כפוף בנושא 

ת שירות המדינה. מעבר לעובדה שקשה להעריך מה הסיכויים להגיע  לדרישות משרד הבריאות ונציבו

ת העלויות הכספיות המשמעותיות הכרוכות להסדר מול האיגודים המקצועיים, יש לקחת בחשבון א

  וס של העובדים.  בשינוי הסטט

גוד  לצורך ביצוע תיא -הסוגיה השנייה היא מיפוי ואיזון חשבונאי של נכסים והתחייבויות טרם תיאגוד 

נדרש מבחינה משפטית וחשבונאית ביצוע סקר מקיף של כל הנכסים וההתחייבויות של בתי החולים 

כסים וההתחייבויות של  הממשלתיים, החל במקרקעין וכלה בזכויות קניין רוחני, תוך הפרדתם מהנ
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ערב  תאגידי הבריאות. הדבר נחוץ לשם איזון סך הנכסים וההתחייבויות של בתי החולים הממשלתיים 

  תיאגודם, הואיל ולאחר התיאגוד נפסקים באחת יחסי הגומלין התקציביים שבין המדינה לבתי החולים. 

  

  2014משנת המלצת הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית  . 4.3.5

במסגרת ועדת גרמן עלו לדיון מגוון מתווים לביצוע תיאגוד בתי החולים הממשלתיים, ובהם: תיאגוד  

ם הממשלתיים והפיכתם לחברות ממשלתיות בבעלות המדינה; תיאגוד של בתי החולים  של בתי החולי

למרכזים בץ) ומכירתם לקופות החולים; הקמת רשות עצמאית הממשלתיים (באופן פרטני או מקו

  224רפואיים ממשלתיים. 

הרציונל העומד בבסיס המתווה הראשון הוא שהפיכתם של בתי חולים לחברות ממשלתיות, תפתור  

ופן מלא את בעיית כפל התפקידים של משרד הבריאות. בנוסף, בתי חולים שיפעלו כחברות בא

ת יעילותם. רשות החברות  ות הפועלות כיחידות רווח עם ממשל תאגידי הולם, צפויים להגביר אממשלתי

הממשלתיות ביצעה תיאגוד של מספר יחידות ממשלתיות לחברות ממשלתיות אחרות, לדוגמה, חברת  

חברת נמלי ישראל וחברות נמלים. בנוסף, הפיכתם של בתי החולים לחברות ממשלתיות צפויה   הדואר,

תית את הגמישות  משרדי ממשלה אחרים, ולהרחיב משמעולצמצם את תלותם במשרד הבריאות וב

  הניהולית של מנהלי בתי החולים.  

קופות החולים. תיאגוד    המתווה השני הוא תיאגוד בתי החולים הממשלתיים והעברת השליטה בהם לידי

ת השליטה לקופות החולים ועל ידי כך לייצר  של בתי החולים הממשלתיים פותח אפשרות להעביר א

את מבנה המערכת כולה. אינטגרציה אנכית בין קופות  אינטגרציה אנכית במערכת הבריאות ולשנות 

חולים מכבי לבין בי"ח אסותא  חולים לבין בתי חולים כבר קיימת בשירותי בריאות כללית וכן בין קופת 

שרד  שבבעלותה. חלופה זו זוכה לתמיכה מצד נציגי קופות החולים וגם ע"י סמנכ"לית קופות חולים במ

משנה, וטענו לקיומם של יתרונות משמעותיים לאינטגרציה אנכית,  הבריאות, שהופיעו בפני ועדת ה

  225ה יעילה והדוקה יותר.מעבר לטענה שקופות החולים יוכלו לנהל את בתי החולים בצור

לבסוף המליצה הוועדה על הקמת רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים סטטוטורית שכפופה לשר 

נו ואליה יועברו מגוון תפקידי הבעלים (פיקוח  הבריאות, שתפעל מחוץ למשרד הבריאות ובנפרד ממ

החולים  -ות. בתיידי משרד הבריא-פי מיפוי שהוכן על-מנהלי) המצויים באגפי המשרד השונים, על

הממשלתיים וכל תאגידי הבריאות, קרנות המחקר, אגודות הידידים והגופים הנוספים שהוקמו לידם,  

בריאות יעסוק ברגולציה, יתמקד בעבודתו כמיניסטריון לרשות בנושאים שייקבעו. משרד ה  יהיו כפופים

 
  .2014הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, דין וחשבון,  224
  שם. 225
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ם, אשר לה השלכות  החולי-ורגולטור, תוך דגש למסגרות תקציביות מאושרות. רגולציה על בתי

תקציביות נרחבות, תיעשה בהסכמה עם מנהל הרשות. במקרה של חילוקי דעות תיבדק המשמעות 

בריאות. בנוסף, המליצה הוועדה כי הרשות הרשות, והנושא יובע להכרעת שר הידי -התקציבית על

משרד   תהיה כפופה לשר הבריאות, והוא שימנה את העומד בראשה לתקופת כהונה קצובה. מנכ"ל

הבריאות לא יהיה אחראי לרשות או בעל סמכות בה, על מנת לשמור על קיומה של הפרדה מהותית 

חוקק חוק בנוגע להגדרת מטרותיה,  תי החולים. הוועדה המליצה שיש לבין משרד הבריאות לרשות ב

  226משימותיה וסמכויותיה של הרשות.

"הקמת רשות מרכזים   –  1622משלה  התקבלה החלטת מ  25.5.2014בעקבות המלצות הוועדה, ביום  

חלטה קבעה כי יש להקים רשות במעמד יחידת סמך ממשלתית עצמאית,  רפואיים ממשלתיים". הה

ובכפיפות ישירה אליה. בנוסף, נקבע כי הרשות תרכז ותמלא  תחת תחום אחריותה של שרת הבריאות  

חולים הממשלתיים הכלליים.  את התפקידים והסמכויות הנוגעים לניהול ולפיקוח על התנהלות בתי ה

לצורך מילוי תפקידה, הוחלט כי הרשות תקבל את מלוא הסמכויות הנתונות למשרד הבריאות וכי מרגע  

יות מנכ"ל משרד הבריאות אליה. לפי ההחלטה, לרשות יש  תחל לפעול יעברו התחומים מאחרש

ואת עמידתם בתנאי   אפשרות למנות ולפטר ראשי בתי חולים, לבקר את התנהלותם של בתי חולים

משרד הבריאות, ובמסגרת תפקידה, עליה לאשר ולהקצות את תקציב בתי החולים. בנוסף, הרשות  

ים. בהחלטה נקבע כי בראש הרשות יעמוד מנכ"ל,  על ייעול כוח האדם בבתי החול תהיה גם אחראית

   227שמעמדו זהה לשל מנכ"ל משרד ממשלתי. 

  

  עדת גרמן ביצוע מרכיבי החלטת הממשלה בעקבות ו

בעקבות המלצת הוועדה מונתה מנכ"ל הרשות מרכזים    2014ספטמבר    –מינוי מנכ"ל הרשות   .1

רפואיים ממשלתיים. בעקבות סיום כהונת הממשלה והתמנות שר הבריאות ליצמן, התפטרה 

 מנכ"לית הרשות.  

 מיד לאחר החלטת הממשלה 2014מונה בקיץ  –צוות הקמה זמני  .2

חודשים עד פירוק הרשות לאחר   5ופעל במשך  2014וקטובר מונה בא –צוות הקמה קבוע  .3

  .2015 –סיום כהונת הממשלה והקמת הממשלה החדשה ב 

הונחה תשתית ארגונית ומנהלית   –הנחת התשתיות הארגונית והמנהלית להקמת הרשות  .4

   228להקמת הרשות, נבנה תקציב לבתי החולים הממשלתיים עצמם אך לא לרשות. 

 
  שם. 226
   25.05.2014, מתאריך: 1622החלטת ממשלה  227
מיום   1622להקמת רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים על בסיס החלטת ממשלה   חלטת הממשלהע. ציזיק, יישום ה 228

  . 2016, המרכז הישראלי להעצמת האזרח, 25.5.2014
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. בפועל  34 – מהלך בעקבות סיום כהונת הממשלה, והקמת הממשלה ה בסופו של דבר, בוטל

הוקמה חטיבת בתי חולים ממשלתיים בתוך משרד הבריאות, אשר עדיין כפופה למנכ"ל משרד 

  הבריאות, כך שנושא כפל התפקידים ניגוד העניינים של משרד הבריאות עדיין לא נפתר. 

  

  סיכום  . 4.3.6

גוד העניינים וכפל התפקידים במשרד הבריאות, המשמש הן ימזה תקופה ארוכה שעולה לדיון ציבורי נ

כבעלים של בתי החולים הממשלתיים והן כרגולטור של מערכת הבריאות. לאורך השנים הוקמו ועדות  

הבוחנות את ניגוד העניינים וכפל התפקידים של משרד הבריאות. אחד הפתרונות שהועלו היה הפיכת 

מטרות רווח. התיאגוד משמעותו שינוי לא רק בניהול אלא גם   בתי החולים הממשלתיים לתאגיד ללא

בכללי התפעול והמימון של כל בתי החולים. במסגרתו תחול הפרדה בין בעלות לניהול: ה"בעלות" 

תמשיך להיות של הממשלה/קופת חולים אך הניהול יהיה בידי גוף משפטי עצמאי, עם הנהלה  

לא להפעיל את בית החולים על פי שיקולים כלכליים עסקיים  מאוטונומית לגמרי, שיהיה לה חופש פעולה  

כל בית חולים לפי נתוניו והשיקולים שלו  המתאימים לו ושמשרד הבריאות    - שאינם למטרת חלוקת רווח  

  ישמש כרגולטור.  

העברת בתי החולים הממשלתיים לתאגיד יש בו יתרונות וחסרונות. היתרון העיקרי והחשוב ביותר היא 

יגוד העניינים של משרד הבריאות כרגולטור וכספק השירותים. חסרונות בולטים הם  העברת  נביטול 

כוח האדם ממעמד עובדי מדינה לעובדי תאגיד בתי החולים וניגוד העניינים בגיוס חברי הדירקטוריון, 

  י החולים. תהעלול לנבוע ממנויים פוליטיים ולא ממקצועיות. חסרון נוסף הוא הקושי ביישום  תיאגוד כל ב

על רשות   2014בעקבות החסרונות והקשיים של תיאגוד בתי החולים, המליצה ועדת גרמן בשנת 

מרכזים רפואיים ממשלתיים סטטוטורית שכפופה לשר הבריאות, ואשר תפעל מחוץ למשרד הבריאות 

- נים, עלו ובנפרד ממנו, אליה יועברו מגוון תפקידי הבעלים (פיקוח מנהלי) המצויים באגפי המשרד הש

ידי הממשלה, שאף החלה לפעול  -ידי משרד הבריאות. המלצה זו אומצה בזמנו על-פי מיפוי שהוכן על

  ליישומה, אך לאחר מכן בוטל המהלך בעקבות סיום כהונתה, והקמת ממשלה חדשה. 
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 הקשר בין מוסדות אשפוז למוסדות קהילה: רצף הטיפול .4.4

רתי מרשים בהבטיחו שירות רפואי ברמה  מהווה הישג חב,  1994-התשנ"ד חוק ביטוח בריאות ממלכתי,  

סבירה ובנגישות סבירה לכל אזרחי ישראל. איכותם ויעילותם של שירותי הרפואה תלויים, בין היתר,  

החולים, אשר הולכים ונעשים מורכבים יותר -החולים לקופות-בטיב יחסי הגומלין המתקיימים בין בתי

הזדקנות האוכלוסייה, עלייה בתוחלת החיים, גידול  וצה לה, כגון וך המערכת ומחויותר. שינויים בת

בשיעור החולים הכרוניים, הופעתן המתמדת של טכנולוגיות רפואיות חדשות, שינויים בשיטות התגמול  

והסבסוד, הנחיות רגולטוריות, עליית מחירי השירותים ושינויים בנורמות החברתיות, מעצבים את  

מאידך. תהליכים אלה מאתגרים את הקשר שבין המערכת   ד ושל המבטחיםפקי השירות מחהתנהגות ס

הרפואית הקהילתית למערכת הרפואית האשפוזית, כאשר לא אחת התוצאה היא טיפול תת מיטבי 

  בחולה הנגרם מהעדר רצף טיפולי בין שני המגזרים.

  

 הגדרה –רצף טיפולי   . 4.4.1

עיקר בעת חילופי מטפלים או  יתן למטופל, ברות הרפואי הנרצף טיפולי הינו שמירה על המשכיות בשי

מסגרות טיפול. הטיפול הרפואי מאופיין בריבוי מטפלים ומסגרות טיפול, וקיים צורך חיוני בתיעוד מידע  

עדכני ובהעברתו בין המטפלים להבטחת מתן טיפול רפואי נאות ואיכותי. רצף הטיפול עשוי להתייחס  

קה. לדוגמא רופא משפחה שמטפל לאורך  מרפאה או המחלשונים בתוך ה לרצף הטיפול בין גורמים

זמן ומפנה לרופאים יועצים או אנשי צוות אחרים בתוך המרפאה. ובמחלקות בתי החולים, החלפת  

משמרות של אחיות ורופאים  המשתפים זה את זה במידע.  בנוסף רצף הטיפולי יכול להתייחס גם  

תוף פעולה והעברת מידע בין מטפלים  תיאום, שי – י שורים אחד לשנלמעבר בין גורמים שונים שלא ק

שונים במרפאות שונות, בין קופת חולים לבית החולים, בין מחלקות ומתקנים בבית החולים וכן במעבר 

  229מאשפוז לשחרור ולהפך.

  

  חשיבות הרצף הטיפולי  . 4.4.2

תת עלויות  רצף הטיפול חשוב למטפלים ולמטופלים כאחד, והוא מוביל להגברת שביעות הרצון, להפח

טופלים הנזקקת יותר  ולבריאות טובה יותר. שמירת הרצף הטיפולי מהותית במיוחד עבור קבוצת המ

 
  .2015א. שדמי, א.כהן קסטל, רצף הטיפול החברה הישראלית לאיכות רפואה,  229
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חינה לשירותי בריאות, מטופלים קשישים, חולים הסובלים מבעיות בריאות מורכבות, חולים הפגיעים מב

 נפשית וחולים הסובלים ממחלות כרוניות.  

בי טיפולים נוספים  שוני המתאם, המתווך והמקבל מידע לגלרופא המשפחה שהוא גורם הטיפול הרא

יש תפקיד מרכזי בהבטחת רצף טיפולי לאורך זמן. ממחקרים עולה שלצורך יצירת רצף טיפולי טוב,  

ומר שאותם רופאים ילוו את המטופל, ושהמערכת  חשוב שמספקי הטיפול יהיו מעטים ככל האפשר, כל

יבות חייו של המטופל לאורך זמן, שתהיה שקיפות ונגישות  תאפשר גמישות והסתגלות לשינויים בנס

גבי המטופל, ושתהיה תקשורת טובה בין כל המטפלים בכל מוסדות  למידע בכל מערכות המידע ל

  230ם ועוד. בתי החולים, קופות החולים, רופאים מומחי –הטיפול 

) קשור לשיעור גבוה יותר    במחקרים רבים נמצא כי רצף טיפול בינאישי (נוכחות מטפל קבוע לאורך זמן

נמצא כי התערבויות לשיפור הרצף הטיפולי קשורות     של קבלת רפואה מונעת והפחתת אשפוזים. בנוסף

   231בסיכון לאשפוז חוזר. 19%להפחתה של  

  

 י במציאות הקיימתחסמים לשמירה על הרצף הטיפול . 4.4.3

שמים את איכות הטיפול ואת   אמנם, שני הגופים העיקריים במערכת הבריאות, הקופות ובתי החולים,

שים זאת מנקודת מבט שונה. מציאות זו מביאה לעיתים את  טובת המטופל בראש מעייניהם, אך הם עו

ב מחלוקת בין המבטח החולה למצב בלתי אפשרי, כאשר ברגעיו הקשים ביותר הוא מוצא את עצמו בל 

ירותי רפואה מתקדמים  החולים בישראל רשאים כיום לפתח ש-לספק השירותים. כך למשל, בתי

חולים. תהליך  -מים/זהים במספר בתי(ויקרים), תוך קיום תחרות ביניהם ופיתוח מקביל של שירותים דו

- ות, בעוד שקופותזה מואץ במקרים רבים מטעמי יוקרה ותחרות, ללא מגבלה של סל שירותי הבריא

החולים בגין ההתפתחות  החולים מנסות לשמור על מסגרת התקציב ככל יכולתן. גם תגמול קופות 

ין המבטחים, המנסים לשמור על איזון הטכנולוגיות החדשות אינו מדביק את עלותן, וגורם למתח ניכר ב

לן למערכת הבריאות. החולים, המעוניינים לפתח את הטכנולוגיות החדשות, ולהנחי -תקציבי, לבתי

-בחסר והחולה המטופל בביתהחולים לוקה -בנוסף, פעמים רבות התקשורת בין קופת החולים לבית

. החולה אף עלול למצוא את עצמו אנוס  ודאות -החולים נאלץ להתמודד גם עם בעיות של חוסר מידע ואי

לקבלת טיפולים   החולים בנוגע -החולים לבית-לשמש כלי משחק במחלוקות המתגלעות בין קופת

נבוך וחסר אונים, כשהוא   ומימונם. במציאות זו מוצא החולה את עצמו ניצב בפני המערכת הרפואית

  החולים והשני מהקופה. -האחד מבית -מקבל מסר כפול 

 
 https://www.health.gov.il/Subjects/Patient_Safety/hospitals/Pages/continuity.aspxמשרד הבריאות.  230

  ].2019בדצמבר  10[תאריך כניסה: 
  שדמי, רצף הטיפול. 231
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החולים לא כפופים לסל הבריאות הציבורי כפי שקופות החולים מחויבות -יתרה מזאת, מכיוון שבתי

צף הטיפולי בכל הנוגע להמלצה על  טיפול תרופתי. לפי דוח מרכז טאוב, חלק  אליו, עלול להיפגע הר

החולים סבורים שההנחיות בקהילה מקורן בעיקר בשיקולים כספיים, בעוד שלמעשה חלק  -ימרופאי בת

יכר מהשיקול הוא רפואי. כך למשל, הקווים המנחים לטיפול בקהילה, זהירים יותר, בדרך כלל, במעבר  נ

החולים  -רופתיים חדשניים, ודוגמא בולטת לכך היא השוני בטיפול ביתר לחץ דם בין בתילטיפולים ת

דיווחים והקהילה. הקשיים ביצירת הרצף הטיפולי קשורים גם לתרבות של המערכת וקשיי תקשורת: ב

החולים בזמן אשפוזו -מסוימים נמצא שלעיתים אם יבחר הרופא הראשוני להחליף מידע עם רופאי בית

את  לה שבטיפולו הוא ייתקל בקשיי תקשורת. אם בחר הרופא הראשוני לבקר את החולה, ועשה ז של חו

המקרה   בשעות סגירת המרפאה, אחה"צ, ייתקל ברוב המקרים בתורן בלבד שאינו מכיר בהכרח את

על פרטיו. אם בחר להתקשר בשעות הבוקר, ייתקל בסירוב להעברת השיחה בזמן עריכת "ביקור  

 232הרופאים".

ל רופא  המטופלים עצמם עשויים להעדיף את הנחיות רופא בית החולים על פני אלו ש אם לא די בכך

בית החולים נתפס בעיני רבים כ"אורים ותומים" של שירותי הבריאות, וזאת כתוצאה   233הקהילה.

הרצף   234מתהליכים היסטוריים ותמורות טכנולוגיות שהקנו לו את מעמדו הרם ברפואה בת זמננו. 

החולים וכלה בשלב שחרור  -יפולי נפגע, למעשה, החל משלב האבחנה, דרך שלב הטיפול בביתהט

רית ולה בחזרה לקהילה. כפי שמציין דוח מרכז טאוב, קיומה של רפואה פרטית לצד המערכת הציבוהח

תורמת אף היא לקטיעת הרצף הטיפולי, זאת בשל מעברים רבים של מטופלים בין שני המגזרים, אשר  

ופן מיד מתקיים ביניהם ממשק ארגוני ומקצועי. לכך יש להוסיף את האפשרות כי מטופל הפונה באלא ת

בן למקצועיות יזום לרופא "פרטי" יעדיף את הנחיותיו על פני אלו של רופא במערכת הציבורית, ויחשי

   235יותר.

 

  העיגון הנורמטיבי של הרצף הטיפולי  . 4.4.4

,  2014הנוגעים לחשיבות הרצף הטיפולי. לדוגמא בשנת משרד הבריאות לאורך השנים הוציא חוזרים 

ולים את נושא רצף הטיפול. להכליל בהסכמים עם בתי החהבריאות את קופות החולים חייב משרד 

בתוך ההסכמים יש דגש על תיאום השחרור בין בתי החולים לקופת חולים והעברת מידע רפואי בין שני 

ת או סוציאלית, ישוחררו רק לאחר תאום בין  הצוות הרפואי, הגופים:  "חולים מורכבים מבחינה רפואי

למול הגורמים "המקבלים" בקהילה. תאום שכזה ראוי שיתחיל מוקדם  השיקומי והסוציאלי של ביה"ח 

 
  .2005ומערכת האשפוז, מרכז טאוב,  יוסף, היחסים בין שירותי הרפואה בקהילה -ש. מור-י. וייס, י. בירנבאום ו 232
 ). 2008דוח ראשון (ירושלים: משרד הבריאות,  –א. שמחן וחב', סקר מחלקות לרפואה דחופה (מלר"דים) בישראל  233
 . 9), 2009רסלינג,  ר. פורטר, תולדות הרפואה מהיפוקרטס עד ימינו (תל אביב: 234
  אשפוז. וייס, היחסים בין שירותי הרפואה בקהילה  ומערכת ה 235
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החולים בהקשר זה היא להכין את הקהילה לקליטת המטופל המשתחרר   ככל האפשר. אחריות קופות

 236יאלי ושיקומי , וזאת תוך שמירת הרצף הטיפולי."מבית החולים מכל בחינה: רפואי, סוצ

יכיאטריים בנוגע לרצף הטיפולי לחולים פס 2016נת דוגמאות נוספות: חוזר משרד הבריאות מש

כמו גם חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנוגע לחשיבות הרצף    237המאושפזים בבתי חולים לבריאות הנפש, 

-הטיפולי לחולים המרותקים לביתם: "נציין כי כל מטופל זכאי לכך שכל טיפול הכלול בסל הבריאות על 

קופת החולים בקהילה (למשל: בדיקות דם, ביקור רופא, אחות,  פי חוק, ואשר ניתן בדרך כלל במרפאת  

גם בביתו, באמצעות ביקור בית של בעל המקצוע המטפל. זאת כאשר לנוכח    לו   ןיינתפיזיותרפיה וכד'),  

  238מצבו הבריאותי והתפקודי של המטופל קיים צורך ממשי בקבלת הבדיקה או הטיפול בבית."

 

  המלצות דו"ח קבר"ט . 4.4.5

  2014ניות השמירה על רצף טיפולי הוגשה למשרד הבריאות בשנת חשיבות וחיו מתוך הבנה את

מודל קבר"ט" (קהילה, בתי חולים ורצף טיפולי). במסגרת התכנית,   –המטופל במרכז תוכנית בשם "

ידי צוות מומחים, הוצגו גוון של פתרונות לבעיית רצף הטיפולי בין מטפלים או מוסדות  -שגובשה על

  שונים. 

  239תוכנית:יקרי הלהלן ע

. הגברת הזמינות והנגישות של הרופא הראשוני, הרחבת הידע של  חיזוק מערכת הרפואה הראשונית

רופאים ראשוניים בתחומים נוספים, שיוך מבוטח לרופא ראשוני, רופא ראשוני ישמש כמנהל הטיפול 

מטי (סיכומי ביקור של המטופלים שלהם. העברת מידע רפואי של המטופל לרופא הראשוני באופן אוטו

בדיקות יעברו ישירות לרופא הראשוני ללא מעורבות של המטופל), העברה    בין רופאים יועצים/ תוצאות

 תיק רפואי בין קופות חולים.  

. קופות החולים ובתי החולים יפעלו להקמת  הגברת שיתוף הפעולה בין קופות החולים לבתי החולים

א  הצוות הרפואי בבית החולים לרופא המשפחה/ הרופמודל אשר יאפשר שמירת קשר שוטף בין 

המטפל אודות המטופל המאושפז. בנוסף הקמת צוות רפואי (רופא, אחות או פרמדיק) מקשר מטעם  

קופות החולים בתוך בתי החולים שיהיה אחראי על תיאום התהליך הרפואי המיטבי, ייעול תהליכים  

  לעדכן הדדי בין רופא המשפחה שאחראי על ניהול והפחתת נטל הבירוקרטיה המוטל על החולה וסיוע

  הטיפול של המטופל לצוות הרפואי בבית החולים.

 
 . 2014משרד הבריאות, חוזר מנכ"ל "הכללת נושא רצף הטיפול בהסכמים בין בתי החולים לקופות",  236
 . 2016, הבטחת רצף טיפולי באשפוז ביה"ח פסיכיאטרי ,  51.003משרד הבריאות, נוהל  237
 .2008ת, נוהל עבודה לביצוע ביקור בית, משרד הבריאו  238
 .2014מודל "קברט" מוגש לוועדה הציבורית לחיזוק המערכת הציבורית,  – נ. קידר וחב', המטופל במרכז  239
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. הרחבת הסדרי הבחירה הקיימים כיום בין בתי החולים. הסדרי הבחירה הסדרי בחירה בין בתי החולים

זור זה.  יאפשרו לכל מבוטח לקבל שירות לפחות מספק אחד באזור מגוריו ולפחות מספק אחד מחוץ לא

ה חופשית בלי דירוג מחייב מצד הקופה. אולם , מומלץ  הבחירה בין הספקים הכלולים בהסדר תהי

לעודד את רופאי המשפחה והרופאים  היועצים לייעץ למטופליהם על הספק המתאים ביותר לצרכיהם  

  ק.הרפואיים. לשם כך דרוש ליצור תשתית נגישה של מידע על רמת הזמינות והאיכות של כל ספ

ם לקבלת שירותים רפואיים ובפרט לפרוצדורות  . לקבוע זמני המתנה מרבייקיצור זמני המתנה

אלקטיביות ולפגישה עם רופא מומחה. ועדת הסל תקבע זמני המתנה מרביים אשר יוכלו להיות תלויים 

  באופי ההליך הרפואי.  

הבירור והאבחון בקהילה   . הרחבה של מערכות תומכות קהילתיות, כולל חיזוק תשתיותמערכת אשפוז 

ואשפוז בקהילה/בבית. הקמה וחיזוק של יחידות מיון קדמי של קופות החולים  והרחבת המערך לטיפול  

  עם תשתיות וכוח אדם איכותיים.  

  

  

, להצלחת הטיפול בחולה יש השלכות הן על איכות חייו של החולה ומשפחתו והן של חיסכון לסיכום

ולה הוא שמירה על  ק כולו. אחד התנאים החיוניים להצלחת טיפול בחבעלויות למערכת הבריאות ולמש

רצף טיפולי. המציאות הקיימת של יחסי הגומלין בין המערכת האמבולטורית לזו האשפוזית פוגעת  

ברצף טיפולי חיוני זה, זאת על אף שעומס התחלואה של המטופלים הולך וגדל, זמן הביקור במרפאה 

הנוכחי של מערכת   ל על הרופא הראשוני הולך וגדל. במקביל, במבנההולך ומתקצר, והלחץ המופע

החולים.  -הבריאות פעמים רבות קיים תמריץ שלילי לשמירת הרצף בין הטיפול בקהילה לטיפול בבית

על כן מומלץ לנקוט צעדים לחיזוק הרפואה הראשונית ולהגברת שיתוף הפעולה בין קופות החולים 

 ת הרצף הטיפולי בין שני המגזרים.לבתי החולים על מנת לחזק א
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 הגודל הרצוי למוסדות רפואה בהיבטי ניהול ותפעול ורמת השירות .4.5

היא סוגיה מורכבת ביותר, תלוית הקשר והספרות בתחום   החולים בית גודלו האופטימלי של שאלת 

  איננה חד משמעית לגביה. ניתן לומר באופן כללי כי השאלה המרכזית אשר נשאלת בדרך כלל 

בית החולים, כך שכל מיטת   של היתרונות לגודל שלב חל מיצוי שלבמחקרים העוסקים בה היא, באיזה  

הנטייה המקובלת היא להניח    .אשפוז נוספת החל מנקודה מסוימת תגרום לעלייה בעלות הממוצעת שלו

כמה עליהם   כי יש יתרון משמעותי למרכזים גדולים ומאסיביים בשל היתרונות המובנים לגודל, אולם עד

דרך הנכונה למדוד יעילות או איכות שירות וטיפול רפואי ביחס להוצאות בית  ומהי ה ?להיות גדולים

  החולים וגודלו?

מחד, ניתן לטעון כי ככל שבית החולים גדול יותר, כך סביר יותר שיצליח לעמוד בהוצאות הכספיות 

 אולם הדבר אינו נכון בהכרח, שכן בגלל היתרונות לגודל בשימוש בכוח האדם, התשתיות והציוד.

המציאות מלמדת כי  גם בית חולים גדול עלול לסבול מגירעונות. מאידך, גם בית חולים קטן עלול לסבול  

מגירעונות, מכיוון שהמחיר הקבוע של האדמיניסטרציה והתשתיות שלו מחולקים על פני מספר קטן  

  מדי של מקרים הנמצאים בטיפולו.

מתודולוגית ותיאורטית. יחד עם זאת, סקירת    ך ומורכב מבחינהחיב בנושא כה סבוקצרה היריעה מלהר

ספרות קצרה עשויה להצביע על כמה מהקשיים הכרוכים בתחום מחקר זה. כך למשל, מסקירה של  

וארצות הברית (בעיקר בקליפורניה),   מאמרים שדנים בשאלה זו באנגליה, דנמרק, איטליה, גרמניה

ללי. יחד עם זאת, כל שינוי בהנחות המוצא או  כ חולים לבית  מיטות 200-400י של  אופטימל  נמצא גודל

גורר שינוי בתוצאות ובמסקנות. למשל, מחקר אמריקני מצא כי לפי שיטה סטטיסטית   במתודולוגיה

ואולי אף למעלה מכך. מצד שני מחקרים נוספים   מיטות 800 - נמשכים עד ל מסוימת היתרונות לגודל 

  (דנמרק)  מיטות 130-585נגליה) או (א  מיטות 200-400אופטימלי של  דל לגו מתכנסים

אולם גם כאן התוצאה תלויה מאוד בשיטת המחקר שנבחרה, שכן  240,241,242כלליים.   חולים בבתי

קיימות שיטות אקונומטריות שונות ומורכבות. בנוסף לכך, משתנים רבים וחשובים משפיעים בסופו של 

ם, פרופיל המטופלים, שיטות התמחור החולי בית  קנותיו, לרבות מבנהדבר על תוצאות המחקר ועל מס

  ומבנה מערכת הבריאות. 

 
240 J. Posnett. Is bigger better? Concentration in the provision of secondary care, BMJ 319 (1999). 
241  T. Kristensen et al. Economies of scale and optimal size of hospitals: Empirical results for Danish 
public hospitals Health Economics Papers 2008. University of Southern Denmark.  
242  MS. Gaynor et al. Analysis of hospital production: an output index approach. J. Appl. Econ. 30 
(2015): 398–421. 
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מאמר שמשווה בין איטליה לגרמניה מגיע למסקנה כי יעילות בתי החולים עולה ככל שהם גדלים עד  

עוד נמצא כי יעילות   243הופך לשלילי.  מיטות, לאחריה אפקט הגודל  400-150לנקודה שבין 

ביותר. יחד עם זאת, גם כאן קיים סייג משמעותי לתוצאות,    היא הפחותה 650  - בעלי יותר מ חולים בתי

גדולים יש פעילויות נוספות המכבידות על   חולים שכן המחקר מוסיף, שיש לשים לב לכך שבבתי

  חולים קטנים. יש לציין כי נקודה זו עשויה להיות רלוונטית הוצאותיהם כגון מחקר והוראה, לעומת בתי

  גם לבתי החולים בישראל. 

ים נמצא במחקרים טווח רחב במיוחד של מספר מיטות רצוי, אשר קשה להסיק ממנו על המדיניות  לעת

הרצויה בתחום. כך לדוגמא, במחקר שנערך בנורבגיה נמצא כי המספר האידאלי של מיטות לקבלת  

   244מיטות.   1,098  -ל  399בין    מיטות כאשר הטווח ליעילות הכלכלית נע  629יעילות מקסימלית עומד על  

, הוצגה סקירת ספרות על הגודל האופטימלי 2019בכנס השנתי של בריאות הציבור בישראל משנת 

של בית החולים הן מבחינה יעילות כלכלית והן מבחינה תוצאים קליניים. בסקירת הספרות נמצא טווח  

יותר נמצאה יעילות כלכלית גבוהה  מיטות כמספר האידאלי. לעומת זאת בארה"ב,    1,100  -ל  130שבין  

בבתי חולים גדולים. גם בנושא תוצאים קליניים נמצאה סתירה בספרות: במחקר שנעשה בארצות  

הברית נמצא סיכון מופחת לתמותה, בבתי חולים גדולים לעומת קטנים, לעומת זאת במחקר שנעשה  

ל  ף, ממצאים סותרים ביחס לגוד באנגליה לא נמצא הבדל בהוצאה הממוצעת ובתוצאים הקליניים. בנוס

מיטות, כפונקציה של מיקום, מאפייני האוכלוסייה,  200-600בית חולים האופטימאלי נמצא טווח של 

   245שיטת התשלום וכו`. 

בנוסף, על מנת לקבוע מה הגודל האופטימלי של בית החולים נבדק ממד נוסף של שביעות רצון  

ם בבית החולים ביחס  דק את שביעות רצון המטופליהמטופלים. במחקר שנערך בארצות הברית, וב

לגודל בית החולים, נמצא ששביעות המטופלים הייתה נמוכה יותר בבתי חולים גדולים מאשר בתי  

חולים קטנים. הסיבות לחוסר שביעות הרצון היו קשורות לניקיון בית החולים, קבלת עזרה מצוות בית 

קצועית שפורסמה בין הספרות המ יטליה, ובדק אתבמחקר שנערך בא246החולים וזמן רופא מטופל.

על גודל בית החולים והיעילות הכלכלית, נמצא שעדיף להגדיל בתי חולים בינוניים   1969-2014השנים  

   247מיטות).   200 - מיטות) ולבצע בהם ארגון מחדש, ולסגור בתי חולים קטנים (מתחת ל 600(עד 

 
243 Y. Varabyova et al. Comparing the Efficiency of Hospitals in Italy and Germany: Nonparametric 
Conditional Approach Based on Partial Frontier. Health Care Manag Sci. 2016. DOI 10.1007/s10729-
016-9359-1.  
244 KS. Anthun, SA Campbell Kittelsen and J. Magnussen. "Productivity growth, case mix and optimal 
size of hospitals. A 16-year study of the Norwegian hospital sector", Health Policy 121.4 (2017): 418-
425. 

של איגוד  6 –, הכנס השנתי ה 21 -רותי ברגר וחב' , מהו גודל אופטימלי של בית חולים בישראל בתחילת המאה ה 245
  .2019רופאי הציבור ובתי הספר לבריאות הציבור, 

246 MJ. Shen, Does Hospital Size Affect Patient Satisfaction? Qual Manag Health Care. 26 (2017):205-
209.  
247 M. Giancotti, A. Guglielmo and M. Mauro. Efficiency and optimal size of hospital: Results of a 
systematic search, PLOS ONE 2017.  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174533 
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רבים בעולם,   קול מהו הגודל הרצוי לבתי חולים. מחקריםאם כן, ישנם גורמים רבים המשפיעים על שי

לא הצליחו להגדיר מהו הגודל האופטימלי של בית החולים שיענה על דרישות אבטחת איכות, מניעת  

  זיהומים ושביעות רצון המטופלים.  

  שאלת גודלם הרצוי של בתי החולים בישראל 

הוא 'מרכזי  על' שמספר המיטות בהם מעל  לושה סוגי בתי חולים לפי גודלם. הראשון בישראל יש ש

(כגון בית חולים שיבא, איכילוב, סורוקה). השני הוא בית חולים בינוני שמספר המיטות בו בין   800

מיטות (כגון: בית חולים וולפסון, ברזילי, הלל יפה ), השלישי הוא בית חולים קטן שמספר  800-500

  248וד). חולים יוספטל, מעייני הישועה, אסותא אשדמיטות (כגון: בית  500 -המיטות בו קטן מ

כאמור, גודל בית החולים עשוי להשפיע על יעילותו הכלכלית ועל איכות הטיפול, כאשר בתי חולים  

לל  קטנים מדי עלולים לסבול מגירעונות כלכליים נוכח הוצאות גבוהות לעומת רמת הכנסות נמוכות בג

ת ומלוגיסטיקה גדולים מדי עלולים לסבול מעלויות ניהוליוהיקפי פעילות קטנים, בעוד שבתי חולים 

מסובכת. בישראל, כל בתי החולים הכלליים מצויים בגרעון כספי (בעבר שיבא היה בית החולים היחיד 

כר) להכנסות  שלא היה בגירעון) כתוצאה מחוסר איזון בין ההוצאות (תפעול בית החולים  והסכמי ש

שיעור הגירעון התפעולי ים, תפוסה המיטות, הנחות מקופת החולים).  (תמחור שירותים, תמהיל שירות

 1,056מיטות), איכילוב (  1,496הפרטני מצביע על יתרון לגודל: הגירעון התפעולי ב"מרכזי העל" שיבא (

מרכזים הרפואיים. לעומת  מיטות) נמוך משמעותית מהגירעון התפעולי בשאר ה  983מיטות) ורמב"ם (

 2018מיטות, סבל בשנת  300 -ובו קרוב ל 2017אסותא אשדוד שנפתח בשנת זאת, בית החולים 

  249מיליון ₪. 150מגרעון של 

על רקע מיעוט המחקרים שנעשה בנושא מורכב זה בישראל, קשה להצביע על מסקנה גורפת  וחד  

צאים פרי עבודתם של חוקרים ממרכז טאוב משמעית בנוגע לבתי החולים בארץ. יחד עם זאת, ממ

  250מיטות עבור בית חולים כללי.  800 -ל 300בין  יניות חברתית מצביעים על טווח אופטימלי שללמד

 
  .2019ת, מיטות אשפוז ועמדות ברישוי, משרד הבריאו  248
אחת הסיבות שבתי החולים הציבוריים בישראל נמצאים בגרעון הוא אי ההתאמה בין העלות בפועל של תמהיל  249

נקבעו ככלי התחשבנות:   1996רותים הרפואיים שהגדיר משרד הבריאות. בשנת  השירותים הרפואיים לבין המחיר של השי
ופת החולים לבתי החולים בשנה מסוימת, ללא תלות מנגנון לפיו נקבעת 'ריצפת צריכה' שהיא הסכום המינימאלי שתשלם ק

דה שבה פעולה בכמות הפעולות שקופת החולים צרכה בפועל. במקביל, נקבעת גם 'תקרת צריכה' שהיא למעשה הנקו
רפואית מסוימת הופכת הפסדית בעבור בית החולים (מאותו שלב קופת החולים מחויבת למחיר שולי בלבד). בתקופה שהן  

נמצאים בגירעונות כספיים והן הלקוח העיקרי של בית החולים, בתי החולים נאלצים למכור את שירותי  קופת החולים
, וכתוצאה מכך הגירעונות הכספיים של בתי החולים גדלים. "הקרבות" בין הבריאות לקופות החולים בהנחות משמעותיות

ופו של דבר באיכות הטיפול והשירות שניתנים קופות החולים לבתי החולים בנוגע לתשלומים לבית החולים פוגעים בס
  יגודה, עבודת גמר לתואר דוקטור. -לאזרחים. להרחבה ר': ניב

  . 2019האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב, מרכז טאוב,  ר. כפיר, מערכת-ד. צ׳רניחובסקי ו 250
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מהתרשים שלהלן עולה כי בתי חולים הגדולים בישראל (משיבא ועד שערי צדק), הם "גדולים מדי"  

קטנים מדי. בתי החולים שנמצאים בטווח מספר המיטות  ובתי החולים הקטנים יחסית כמו יוספטל הם 

ת רפואיים ספציפיים. הרחבתם של בתי  מומלץ להרחיבם תוך כדי התמחות במקצועו -האופטימלי 

  251מיטות.  800החולים הבינוניים לא תעלה על 

  : גודל בתי חולים כלליים בישראל לפי מספר מיטות אשפוז 1איור 

  

  

במונחים של   לקבוע מה הגודל האופטימלי של בית החולים, נראה כי עדיף לעסוק , על מנת לסיכום

. זאת, בהתאם לצרכים  , כמו גם לבחון מהותית את תמהיל המיטות"טווח" ולא לנקוב במספר מדויק

הגיאוגרפים, מבנה בית החולים ופרופיל המטופלים. בהקשר הישראלי, לפחות לפי מחקר עדכני  

לזכור כי בתי    מיטות הוא הטווח האופטימלי עבור בתי חולים כלליים. חשוב  300-800בתחום, ייתכן כי  

ים כקריה רפואית אשר מעבר לבית החולים הכללי  החולים הנוספים המתוכננים בדרום ובצפון מתוכננ

  קום, כמו גם נושאים של מחקר והכשרה.ייכללו גם מיטות לבריאות הנפש, גריאטריה וש

   

 
  שם. 251



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  187|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  

 אות ברמה האזורית והעירוניתנגישות לשירותי ברי .4.6

ראשון הוא הרפואה בקהילה, ם עיקריים של שירותים רפואיים. הבישראל מתקיימת חלוקה לשני תחומי

שמופעלת בעיקרה על ידי קופות החולים, אשר אחראיות לספק את סל השירותים, בין בעצמן ובין 

הסוג השני מתייחס למערך האשפוז שכולל בתי חולים    252באמצעות רכישת שירותים מספקים חיצוניים. 

, סיעודיים ושיקומים. בנוסף לאלו, יש מעט שירותים רפואיים כלליים, גריאטריים, פסיכיאטריים

 די משרד הבריאות כגון: טיפות חלב ולשכות הבריאות המחוזיות.  קהילתיים הניתנים על י

ות של הציבור לשירותי הבריאות בקהילה ובבתי בשנים האחרונות עלתה לדיון ציבורי בעיית הנגיש

  שות לשירותי הבריאות בין האזורים השונים בארץ.  החולים בישראל, ובדגש על הבדלים בנגי

  יש להבחין בין שלוש סיבות עיקריות לפערי הנגישות בשירותי הבריאות:  

תיות/כוח  בעיה נגישות שמקורה בחלוקת המשאבים הפנימית של קופות החולים ומחסור בתש .1

 אדם הפריפריה.

 בעיה של היעדר זמינות לשירותים בפריפריה. .2

 למערך האשפוז. בעיה של נגישות .3

  

 פערי נגישות לרופאים בקהילה ובבתי החולים   . 4.6.1

פרסם משרד הבריאות את זמני ההמתנה במקצועות הרפואה   2019בשנת    253, 1כפי שציינו בפרק מס'  

הבאים: אורתופדיה, עור, א.א.ג, עיניים ונשים. נמצא שזמני ההמתנה לרופאי עור היא הגבוהה 

יימת שונות רבה בזמינות התורים לרופא מסוים בין המחוזות קבבדיקה של זמינות התורים  254ביותר.

לעומת    27זמינות התורים לרופא אורתופד מסוים במחוז דרום עמדה על    במקצועות הרפואה. לדוגמא, 

  255ימים במחוז צפון. 8

בנוסף, במחקר שנערך במשרד הבריאות בנושא אי שוויון בבריאות, ובו נבדקה זמינות שירותי הבריאות  

ם לה בין הקופות השונות לפי אזור גיאוגרפי, נמצא כי שעות השירות ברפואת משפחה וילדיבקהי

גבוהות יותר משמעותית ביחס לשעות השירות במקצועות אחרים, וזמני השירות ברפואת אף אוזן גרון 

 
 . 1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנד" 252
   3.2סעיף  3פרק  1פרק מס'  253
.  2019שרד הבריאות, זמני המתנה לרפואה יועצת בקהילה: נתונים נוספים מ 254

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/specialists/Pages/more-info.aspx  :19[תאריך כניסה 
  ].2019בנובמבר 

  שם. 255
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חשוב לציין שיש אזורים שבהם קיימת בעיה  ורפואת עור הם הנמוכים ביותר ביחס לשאר המקצועות.

י אך ניתנים שירותי רפואת משפחה למבוטחי מכב הספקת שירות. לדוגמא באזור חוף הכרמל, בו של

  256לא ניתן שירות בתחום אף אוזן גרון.

נכתב "במרפאות של הקופות בפריפריה קיים מחסור חמור במיוחד  2013בדוח מבקר המדינה משנת 

ם, כמו נוירולוגיה ונפרולוגיה. בנוסף,  המקצועות של רפואת ילדי-ברופאי ילדים מומחים וברופאים בתת

ופאים אורתופדיים, ורוב השירות הרפואי ניתן בידי נרשם מחסור ברופאי נשים, ברופאי סוכרת ובר

רופאים שאינם מומחים. בתי החולים והקופות מתחרים ביניהם על כל רופא מומחה. בשל המחסור 

ים למעלה מן הסביר פולים רפואיים מתארכלביקור אצל רופא וטיברופאים בפריפריה, זמני ההמתנה 

חסור באחיות, בפיזיותרפיסטים, בדיאטנים ובקלינאי  וישנם שירותים שמופסקים. בפריפריה יש גם מ

  257תקשורת וכן בעובדים סוציאליים שמערכת הבריאות מעסיקה בקהילה".

המרכז לא רק   הנגישות והזמינות של רופאים, לרבות מומחים, בפריפריה נמוכה משמעותית מאזור

בדוח מבקר המדינה נכתב "במקרים ידי בתי החולים. לדוגמא  -בקהילה אלא גם בשירותים הניתנים על

של אירועים מוחיים והתקפי לב בית חולים יוספטל (אילת) מעניק טיפול ראשוני, ואחר כך החולה מועבר 

פטל לא פועלות יחידות  לסורוקה בבאר שבע הנמצא במרחק של שעתיים וחצי נסיעה באמבולנס. ביוס

אוזן גרון נאלץ לטפל גם בבעיות דנטליות  רפואיות רבות, למשל צנתורים ופגייה. מנהל מחלקת אף 

  258. "משום שאין בנמצא כירורג פה ולסת

נבדקה זמינות התורים במסלול הציבורי לטיפולי שיקום בישראל.   2015במחקר נוסף שפורסם בשנת 

עם מנהלי מכוני השיקום במכונים ציבוריים ומנהלי מכוני פיזיותרפיה   הנתונים נאספו באמצעות ראיונות

המרכז. מצב זה גורם  ל. במחקר נמצא שמספר מכוני השיקום בפריפריה פחות מזו שבאזורבישרא

לבעיה של נגישות וזמינות לתורים, ולכן חלק מן המטופלים מעדיפים בסוף לפנות לקבלת טיפול במגזר 

ים ודה זו קיימת בעיה של פערי נגישות בין אזורים שונים: תושבי המרכז וירושלהפרטי. ואולם, גם בנק

נהנים מאפשרות נרחבת יותר לנצל ביטוחים משלימים ומסחריים במסגרת הרפואה הפרטית בהשוואה 

לתושבי הפריפריה. זאת, בשל זמינות השירותים באזורים אלה לעומת מחסור בהם בצפון ובדרום  

ציוד השיקום שנמצא בפריפריה הוא פחות חדשני מזה שבמרכז. כמו כן מנהלי   הארץ. עוד נמצא כי

מכונים ציינו שזמני ההמתנה לטיפולי שיקום לחולים אקוטיים הוא מספר ימים לעומת חולים כרוניים  ה

שזמן ההמתנה לטיפול שיקום הוא בממוצע כארבעה שבועות ולפעמים אף יותר. זמני ההמתנה 

  259הילד מגיעים לעיתים לתשעים יום.  לטיפולים של התפתחות

 
  .2017משרד הבריאות, אי שוויון בבריאות והתמודדות עמו,  256
  . 2013ג, 63בקר המדינה מבקר המדינה, דוח מ 257
  שם. 258

259 T. Jacob. and A. Parag, Equality, accessibility, and avsilbility of physical therapy services in Israel – 
Perception of national directors, Health policy 119 (2015): 997-990 . 
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מסלול הציבורי לרפואה יועצת ובדיקות אבחון והדמיה בדק את זמני ההמתנה ב 2014מחקר משנת 

בקהילה מנקודת מבטו של המבוטח. במחקר נמצא שאחד מכל שלושה ממתין חודש או יותר ליועץ,  

צאו הבדלים משמעותיים בזמני ושאחד מכל ארבעה ממתין חודש או יותר לבדיקת אבחון והפניה. נמ

שכיחה ממתינים זמן ארוך. שליש מהבדיקות ועשרה    המתנה לפי מומחיות הרופאים. למומחיות שאינה 

  260אחוז מהביקורים נעשים בבית חולים או במרפאות חוץ, חצי מהם ממתינים חודש ומעלה לביקור.

מובהקים בתפיסות רופאי    בקרב רופאי המשפחה בישראל, נמצאו הבדלים  2015בסקר שנערך בשנת  

בין המרכז לפריפריה. למשל,   - יועץ ולפרוצדורה ם לרופא המשפחה לגבי זמינות התורים בבתי החולי

  38.5%מרופאי המשפחה בפריפריה ענו שלמיעוט ממטופליהם נקבע תור בזמן סביר, לעומת    59.1%

מרופאי    44.3%ה. למשל,  מרופאי המשפחה במרכז. מגמה דומה נצפתה גם בזמינות תורים לפרוצדור

מרופאי  31.2%ר בזמן סביר, לעומת המשפחה בפריפריה ענו שלמיעוט ממטופליהם נקבע תו

לצפון   – המשפחה במרכז. בנוסף, תוצאות הסקר מראות שככל שהמרחק מאזור גוש דן הולך וגדל 

  261ולדרום כאחד, כך זמינות התורים לרופא יועץ ולניתוח בבית החולים הולכת ויורדת. 

  

  פערי נגישות לבתי חולים  . 4.6.2

גם ברפואה השלישונית (בתי חולים ושירותי מרפאות  בעיה דומה של נגישות לשירותי בריאות קיימת 

חוץ). מקורה באופן פריסת השירותים ובמחסור במשאבים (טכנולוגיה, כוח אדם, מחלקות מיוחדות  

י המתנה בחדרי מיון ובהמתנה וכו'). בכל הנוגע לטיפולים דחופים, בעיית הנגישות מתבטאת בזמנ

ופים פחות לכאורה, מדובר בשתי סוגיות עיקריות לשירות במחלקות. בנושאים האלקטיביים, הדח

השזורות זו בזו: זמני המתנה לאשפוז אלקטיבי, והאפשרות של המטופל לבחור את  בית החולים  

  ובעיקר את הרופא המטפל בזמן האשפוז.

  

 

 

  

   

 
ד. גוברמן, זמני המתנה לרפואה יועצת ובדיקות אבחון והדמיה בקהילה מנקודת -גרינברג, ר. וייצברג ו -ש. ברמלי 260

 .2014מכון ברוקדייל,  -ג'וינט- מבטו של המבוטח, מאיירס
. להד, מה הניסיון, התחושות והעמדות של רופאי משפחה בנוגע לפערי נגישות בשירותי א-א. סלס, ת. אקסלרוד ו 261

  .2017בריאות בין המסלול הציבורי לפרטי?, 
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  OECD.262בממוצע ב  3.6לעומת   2.3ומד על נפש ע 1,000י בישראל ל  מספר המיטות לאשפוז כלל

  OECD  – 2016: שיעור מיטות אשפוז כללי לאלף פש במדיות  2איור 

  

  

נפש בישראל מייצג שיעורי מיטות נמוכים אף יותר   1,000 - הממוצע הנמוך של מיטות אשפוז ל 

צע המיטות לעומת אזורי תל אביב, ירושלים  הגיאוגרפית, שם לֵחצי הביקוש גבוהים ביחס להיבפריפריה  

ה. מצב זה מחייב נסיעות ארוכות יחסית של תושבי הפריפריה לטיפול ולאשפוז. המרחק הממוצע וחיפ

 ק"מ במחוזות 3-4ק"מ לעומת  15-20לבית חולים קרוב במחוזות הצפון, הדרום ויהודה ושומרון הוא 

צע  ק"מ  בממו 133וב, בילינסון, שיבא והדסה) הוא תל אביב וירושלים. המרחק למרכז ארצי  (איכיל

ק"מ בממוצע לתושבי מחוזות תל אביב   30 -ק"מ לתושבי הדרום, לעומת כ 92 -לתושבי מחוז הצפון ו

  263והמרכז.

לם של בתי החולים  חלוקת סך המיטות הארצי בין בתי החולים השונים לפי מיקומם מוצא ביטוי בגוד

מא באזור המרכז מכתיבה את מידת השוויון בנגישות לאשפוז. לדוג ובפריסתם הגיאוגרפית ופריסתם 

יש כיום שבעה בתי חולים (איכילוב, שיבא, בלינסון/שניידר, השרון, וולפסון, אסף הרופא וקפלן),  

איים. לעומת זאת באזור ששלושה מהם נחשבים בתי חולים גדולים, בהם מצויים רוב השירותים הרפו

טל), שמתוכם רק בית חולים  שה בתי חולים (בית חולים ברזילי, סורוקה ויוספהדרום (עד אילת) יש שלו 

  סורוקה נחשב בית חולים גדול המרכז את רוב השירותים. 

 
. חשוב לזכור שנתון זה כולל את המיטות של OECD ,2018ד. קיני, מערכת הבריאות בישראל בראי -מ. ברוכים ו 262

  ות בישראל נמוך יותר.בריאות הנפש, כך שבפועל שעור המיטות הכללי
  צ׳רניחובסקי, מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב. 263
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מספר המיטות הכללי וגודלם של בתי החולים לפי מספר מיטות מכתיב את מספר בתי החולים במדינה.  

זו משפיעה על זמינות האשפוז על בסיס  ה מיתרגם לפריסתם של בתי החולים באוכלוסייה, ומספר ז 

הפריסה של מיטות האשפוז הכללי בישראל על פי מחוזות מלמדת על אי שוויון במספר  גיאוגרפי.

המיטות לנפש מתוקננת בפריפריה הדרומית והצפונית מספר המיטות לנפש מתוקננת הוא הנמוך  

  264שלים הוא הגבוה ביותר.  ביותר, ובירו

  2017פשות מתוקות לפי מחוזות,  לאלףי ל אשפוז כלמספר מיטות ל: 3איור 

  

  פשות מתוקות לפי מחוזות לאלף מספר מיטות לאשפוז כללי: 4איור 

  

 
  ם.ש 264
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, נבדק ההבדל בשירותי הבריאות בין הפריפריה 2015גרינברג שפורסם בשנת -במחקרה של ברמלי

מצא כי זמני ההמתנה בפריפריה בישראל בזמני המתנה לטיפולים רפואיים במסלול הציבורי. נלמרכז 

מהמטופלים בפריפריה המתינו מעל לחודש    56%כים יותר מאשר מהמרכז.  (דרום וצפון הארץ) היו ארו 

מהמטופלים במרכז שהמתינו יותר מחודש לתור לרופא. עוד נמצא   38%לביקור רופא לעומת 

  265יתרו על טיפול רפואי בעקבות מרחק רב מהבית.שמטופלים ו

במשך שנים רבות קיימים פערים במספר המיטות לשיקום גריאטרי  נכתב " ג63המדינה בדוח מבקר 

קשישים    3,200ולשיקום כללי. לדוגמא במחוז צפון יש מיטה אחת לשיקום או לגריאטריה שיקומית לכל  

קשישים. עקב כך, חולים הזקוקים לשיקום נשלחים למקומות   486-כאשר הממוצע הארצי הוא מיטה לכ

ם המרחק,  ממקום מגוריהם והמשפחות מתקשות לתמוך בהם במהלך האשפוז. עקב חס הרחוקים 

  266." חלקם לא עוברים תהליך שיקום והופכים סיעודיים

אורך כל שעות  מתוך כוונה למנוע פניה מיותרת למיון, למנוע אשפוזים מיותרים ולהעניק כיסוי רפואי ל

תוח בחלק מהאזורים בארץ מוקדים של  היממה (גם כשהמרפאות סגורות) החלו קופות החולים לפ

ולים ערכו הסדרים עם חברות פרטיות שמפעילות מוקדים לרפואה  רפואה דחופה. בנוסף, קופות הח

את, על מנת  דחופה ברחבי הארץ כגון: "ביקור רופא", "טרם", "בריאותא" בבאר שבע, ושר"פ באילת. ז 

יקר למחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון)  לתת מענה במסגרת הקהילה, ולמנוע הגעה מיותרת ותשלום  

ם לרפואה דחופה ברחבי הארץ, נמצאים רופא ילדים ורופא משפחה,  בבתי החולים. במרבית המוקדי

קות אק"ג. בחלק  בדיקות דם ושתן, אינהלציות, עירויים, זריקות לשיכוך כאבים ולטיפולי פוריות ובדי

גיבוס לשברים. לקופת חולים מכבי יש תשעה  מהסניפים מבצעים גם טיפולים אורתופדיים הכוללים 

לקופת חולים כללית יש    267יש לה הסדרה עם מוקדים פרטיים ברחבי הארץ.  מוקדים בבעלותה, ובנוסף

לקופות חולים   268שמונה מוקדים בבעלותה, ובנוסף יש לה הסדרה עם מוקדים פרטיים ברחבי הארץ.

  פרטים ברחבי הארץ.  מאוחדת ולקופת חולים לאומית יש הסדרים עם מוקדים 

  פערים בנגישות לטיפות חלב . 4.6.3

לים למבוטחיהם, משרד הבריאות כפי שציינו קודם, בנוסף לשירותים הרפואיים שנותנות קופות החו

נותן שירותי בריאות לאם והילד במתקני טיפות חלב ברחבי הארץ, זאת במסגרת התוספת השלישית  

ם הניתנים על ידי משרד הבריאות (בשונה מהתוספת לחוק ביטוח בריאות ממלכתי המגדיר את השירותי

 
265 S. Brammli Greenberg, Inequalities in waiting times by socioeconomic status – a possible causal 
mechanism. Israel journal of health policy research. 4 (2015). doi: 10.1186/2045-4015-4-2   

  ).2013ג (63דוח מבקר המדינה  266
 ].2019ביולי   20[תאריך כניסה:   .he/Maccabi.aspx-maccabi4u.co.il/1799https://wwwמכבי שירותי בריאות  267
ביולי  20[תאריך כניסה:     https://www.clalit.co.il/he/info/Pages/about_clalit.aspxשירותי בריאות כללית. 268

2019 .[  
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טיפת חלב היא תחנה   269לים). השנייה לחוק שמגדירה את השירותים  הניתנים על ידי קופות החו

המספקת שירותי בריאות ורפואה בתחום קידום בריאות ומניעה לנשים הרות, תינוקות וילדים (גילאי  

השירות הרפואי הראשון שפוגשות משפחות צעירות,    שנים) ומשפחותיהם. טיפת חלב היא    6לידה עד  

מגוון רחב של נושאים. השירות  החל משלב ההיריון, ההכנה ללידה וההורות על מנת לסייע להן ב

ידי גורמים שונים: משרד הבריאות, קופות החולים והעיריות (משתנה בהתאם  -בטיפות החלב ניתן על 

  ליישוב).

ביטוחית נתונה למשרד  והתוספת השלישית לחוק, האחריות הבהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 

תחנות טיפת חלב מצויות בידי משרד  הבריאות, אך מסיבות היסטורית יש ריבוי ספקים (כשרוב 

טיפות חלב שבבעלות קופת החולים יתנו    הבריאות).  מבנה זה יוצר שונות במודל ההפעלה, כך לדוגמה

, טיפות חלב שבבעלות העירייה, כגון תל אביב וירושלים, יתנו  את השירות רק למבוטחיהן. באופן דומה

. זה)  י(הלכה למעשה העירייה הינה מעין ספק שירותי בריאות בתחום ספציפ  לתושביהן  את השירות רק

רק טיפות חלב שהן בבעלות משרד הבריאות, אשר מכסות כשני שליש מהתינוקות והפעוטות, יתנו את  

להדגיש, לאורך השנים    270קשר להשתייכות לקופת חולים זו או אחרת. השירותים לכלל הציבור ללא 

מתמשכת לאור חוסר עדכון מספק של משאבים בהתאם לגידול האוכלוסייה  תחום זה עבר שחיקה

והתפתחות השירותים (מספר חיסונים, בדיקות ועוד). חשוב להפנים כי לשירות מסוג שניתן בטיפות 

ה אוניברסלית, ללא תלות בשייכות לקופת החולים או במעמד אזרחי  החלב יש יתרון כשהוא ניתן בצור

  ת הציבור.   בשל שמירה על בריאו

  

, ממצאיהן של עבודות רבות מצביעים על בעיית אי השוויון בפיזור תשתיות הבריאות עליה.  לסיכום

רותי בריאות  הדבר בא לידי ביטוי במגוון שירותים רפואיים בקהילה ובבתי החולים. פערי הנגישות לשי

רך בפתרונות מערכתיים  , ומעלים את הצו1994-סותרים את רוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 

 לשאלת אי השוויון ברמה הלאומית. 

  

 
 . 1994התשנ"ד  –חוק ביטוח בריאות ממלכתי  269
משרד הבריאות.  270
pxhttps://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/health_centers/Pages/family_health_centers.as  תאריך]

  ].2019בדצמבר   10כניסה: 
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 *תכנון כוח אדם במערכת הבריאות בראי פיתוח מוסדות הבריאות .4.7

רפואית אולם  *חשוב לציין, שתוכנית המתאר הארצית אינה עוסקת בנושא כוח האדם במערכת ה

חלק ממבט כולל על מערכת  מדגישה את החשיבות של נושא זה לתכנון המערכת. הנושא נסקר כ

  מצב קיים, ואין בכוונת התכנית להתייחס לפתרונות בנושא זה. – הבריאות בישראל 

ות החשובות והמורכבות ביותר אשר ניצבות בפני כל מערכת בריאות. הוא  תכנון כוח אדם הוא מהמשימ

פסיכולוגים ומקצועות    לא רק רופאים ואחיות, אלא גם מקצועות נוספים, לרבות דיאטניות, רוקחים,   כולל

  בריאות נוספים. 

ין תכנון ראוי מביא בחשבון, בין היתר, את שאלת התמהיל הרצוי בין מקצועות הבריאות ופיזורם ב

ם, כגון המגזר הציבורי לעומת  אזורים גיאוגרפיים תוך שמירה על האיזון הדרוש בין מגזרי פעילות שוני

כמו כן על המתכננים להביא בחשבון את היקף התקנים  זה הפרטי ובין בתי החולים לרפואת הקהילה. 

לשירותי   הנחוץ בכל מקצוע ושל מסגרות ההכשרה לסטודנטים על מנת לענות על הביקוש העתידי

ייה והזדקנותה ושינויים בדפוסי בריאות. מגמות דמוגרפיות, חברתיות ורפואיות כגון גידול אוכלוס

כל אלה ועוד עשויים להשפיע הן על הביקוש והן על  –התחלואה, התפתחויות טכנולוגיות ומדעיות 

  271ההיצע לשירותי בריאות. 

  

  משתנים מרכזיים בתכנון כוח אדם . 4.7.1

רפואי הצופה את פני העתיד אמור להביא בחשבון מספר משתנים בעלי חשיבות תכנון כוח אדם 

  272רבה:

 גידול האוכלוסייה והזדקנותה.  .1

 אפידמיולוגיה של מחלות כרוניות, כגון: אי ספיקת לב, סוכרת, סרטן ועוד. .2

השפעות מגדריות על שוק העבודה על רקע שילובן ההולך וגדל של נשים בו, בעיקר בקרב  .3

 רופאים.

שינוי ), כולל יצירתם של תחומי מומחיות חדשים וskill mixינויים במקצועות הבריאות (ש .4

 ביניהם. בגבולות בין המקצועות והאינטראקציה

 
פואה בפועל יש בישראל? על ההבדלים בין שיטות מדידה שונות. הרפואה מ. בורו, כמה רופאים העוסקים בר-ב. לוי ו 271

  .595-598): 2018(  9, חוב' 157
צועות הבריאות, משאבי אנוש במק -המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות, כנס ים המלח התשיעי  272

2008 .  
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 שינויים במאפייני השירות הרפואי:   .5

a.   שיפור איכות טיפול, לרבות התייחסות לשביעות רצון המטופל, לצד שמירה על עלות

 סבירה.

b. חס ובמהות התפקידים של בתי החולים ושל הקהילה.הצורך התמידי בשינוי הי 

c. מבתי החולים אל הקהילה. העברת חלק מהשירותים הרפואיים 

d.  .הצורך בשינויים מבניים במערכת הבריאות 

e. .הצורך בשינוי במאפייני הכשרת כוח אדם רפואי ובתוכניות הלימודים 

 מאפיינים תעסוקתיים כגון: .6

a.  האחרונות.שינוי במסלולי קריירה בשנים 

b.  .קיצור שבוע העבודה ומשך תורנויות 

c. ) אחוזי משרהfull timer/ part timer  .( 

d.  67שיעורי פרישה מוקדמת או מאוחרת (גיל .( 

 שיעורי הגירה משתנים לישראל וממנה.  .7

  פיזור לא הומוגני של כוח אדם בין אזורי המרכז לפריפריה. .8

  

  גישות לתכנון כוח אדם במקצועות הבריאות  . 4.7.2

בהתאם למקובל בתחומי הכלכלה השונים, ובתוכם כלכלת הבריאות, ניתן להצביע על שתי דרכים  

בתוך כל אחת מהדרכים הללו,    .ת לתכנון כוח אדם במערכות בריאות: דרך ההיצע ודרך הביקושמקובלו

 273ניתן למנות גישות שונות בהן נוקטות מדינות העולם, כמתואר על ידי חוקרים בתחום: 

  יתן לתכנן דרך ארבע גישות עיקריות:היצע נ -

משל, לחזות פרישת רופאים  חיזוי פרישת בעלי מקצוע והכשרתם של חדשים תחתם (ל  דרך    .1

  ולהוסיף סטודנטים בהתאם). 

תכנון באמצעות עידוד פרודוקטיביות של "גורמי הייצור". כאן הכוונה היא בעיקר למתן תמריצים      .2

ות עבודתם של עובדי הבריאות, למשל "תשלום תמורת ביצוע" כלכליים להגברת יעילות או איכ

  ). pay for performanceעבור רופאים (

העברת סמכויות לעובדי בריאות שאינם רופאים על מנת לייעל את עבודת בעלי המקצוע    .  3

באמצעות ארגון ותיחום מחדש של תחומי עיסוקם (למשל, מתן סמכות למתן תרופות מרשם  

  לאחיות). 

 נפש).  1000קביעת שיעור עובדי בריאות לאוכלוסייה (יחס רופאים/    .4

 
273  MA. Lopes et al. Handling healthcare workforce planning with care: where do we stand? Human 
Resources for Health 13 (2015): 38. DOI 10.1186/s12960-015-0028-0. 
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  ישות עיקריות:ביקוש ניתן לתכנן דרך שלוש ג -

  דרך זיהוי צרכי בריאות, דהיינו הערכת היקפי תחלואה ותמותה באוכלוסייה).    .1

  חולים).דרך זיהוי ביקושים לשירותים (למשל, שיעור תפוסה בבתי     .2

תכנון כוח אדם לפי יעד שהמערכת מציבה לעצמה. למשל, לקבוע  - קביעת "יעדי שירות"   .  3

תוחים שממנו אין לחרוג (אם כי קשה להצביע על מדינות מקסימום זמן המתנה בתור לני

 המצליחות ליישם זאת הלכה למעשה). 

 

על מנת להגיע בסופו של דבר  באופן טבעי, רוב המדינות עושות שימוש במקביל ביותר מגישה אחת 

לנקודת שיווי משקל כלשהי בין ההיצע לביקוש. סקירה בינלאומית, בה נבחנו האופנים בהן מדינות  

נסות לשלב את הגישות השונות לתכנון כוח האדם, מעלה כי ישראל היא בין המדינות הבודדות מ

תכנון   יא עושה זאת באמצעותלנסות "למדל" את צד הביקוש. השעושות שימוש רק בצד ההיצע, מבלי  

בנקודה זו יש להזכיר את   274שיעור רופאים מסוים לאלף נפש.   הכשרה וחיזוי פרישה, בנוסף לקביעת

לאלף   2.9דם, אשר קבעו בעבר שאין לרדת משיעור הרופאים של ודתן של ועדות לתכנון כוח אעב

רך ההיצע, בהן ישראל עושה שימוש ברם, ייתכן כי ניתן להצביע על גישות נוספות, גם הן על ד  275נפש. 

  בשנים האחרונות. האחת היא העברת סמכויות לבעלי מקצוע שאינם רופאים בתחום הבריאות, ובעיקר 

מומחית - מתן סמכות מוגבלת לאחיות ולרוקחים לרשום תרופות ופיתוח מקצועות חדשניים כגון אחות 

בוחרים לעבוד בפריפריה ו/או להתמחות  השנייה היא מתן תמריצים כספיים לרופאים ה  276ועוזר רופא.

גישה זו באה לידי ביטוי מובהק בהסכם  277בתחומי מומחיות שהוגדרו מראש כמקצועות במצוקה.

, ובהסדרי המענקים שנקבעו בעקבותיו 2011"י בשנת קיבוצי שנחתם בין המדינה, המעסיקים והרה

ריה ומקצועות שהוגדרו במצוקה אשר הביאו לשינוי משמעותי בפיזור כוח האדם, בדגש על הפריפ

ולמעשה יצרו שינוי משמעותי כמו פתיחת מחלקות פנימית שנסגרו במרכז הרפואי סורוקה ובכניסה של  

 מחים חדשים להתמחויות שהיו בסכנה. מת

  

 
274  Ibid. 
 משרד הבריאות, דו"ח הוועדה לתכנון כוח אדם רפואי וסיעודי בישראל, 2010.  275
276 B. Levi and A. Zehavi, Delegation of Clinical Authority, Administrative Culture and Policy Adoption: 
A Comparative Analysis, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice 19(2016): 
227-244. DOI: 10.1080/13876988.2016.1188479.  

 . 2011קיבוצי בין המדינה, המעסיקים וההסתדרות הרפואית בישראל, אוגוסט  סכם עבודה ה 277
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  278תכנון כוח אדם במקצועות הבריאות בעולם . 4.7.3

ות הבריאות. על אף השוני  כאמור, מדינות העולם נוקטות באסטרטגיות שונות לתכנון כוח אדם במקצוע

ביניהן, המטרה המשותפת לכולן היא, כמובן, שיפור השירות הרפואי לאוכלוסייה. לשם כך הן מפעילות  

ם שונים לקביעת היצע הרופאים בתחום ומסמיכות מגוון גופים וסוכנויות אשר אחראים על  מודלי

  הנהוג במדינה. הסדרתו, בהתאם למבנה מערכת הבריאות והמשטר

סקירה בינלאומית שערך מכון ברוקדייל בנושא, העלתה כי כל גופי התכנון שנסקרו במדינות השונות  

הם משתייכים בדרך כלל למשרד   רת ממשלתית כלשהי.הם גופים מקצועיים היושבים בתוך מסג

הבריאות או לוועידת שרי בריאות של הפדרציות/פרובינציות השונות, כאשר מדובר במדינה פדראלית.  

יצוין כי  279ופים אלה מבצעים את תכנון כוח האדם, והריבון קובע מדיניות תוך התחשבות בתכנון זה.ג

ה וצרפת. בארצות  ון כוח אדם, כמו למשל באוסטרליה, אנגליה, קנדיש גופים ייעודיים העוסקים רק בתכנ

א אחת מן הברית, לעומת זאת, עוסק הגוף המתכנן גם בעידוד ההכשרה ובמימונה. באלברטה (שהי

  הפרובינציות בקנדה), הגוף המתכנן גם מקיים משא ומתן בענייני כספים עם אנשי מקצועות הבריאות.

,  1982) הוקם בשנת  BHP – The Bureau of Health Professions(  בארצות הברית, הגוף המתכנן

ך שנות  אולם ביתר המדינות מדובר בגופים חדשים מאוד, אשר הוקמו בסוף שנות התשעים ובמהל

. גופים תכנון מקבילים 1999בשנת    WRT (Workforce Review Team)  -האלפיים. באנגליה הוקם ה

  אירלנד במהלך העשור האחרון. הוקמו בקנדה, בצרפת, באוסטרליה וב

מאחר שגופי התכנון שייכים למערכות בריאות השונות זו מזו במבנה שלהן, הרי שמיקומם בתוך  

על  -התאם. חלק מגופי תכנון כוח האדם הם פדראליים, ועוסקים בתכנוןמערכות הבריאות משתנה ב

יה). גופים אלה מאחדים  ברמה של מדינות או פרובינציות (למשל, ארצות הברית, קנדה ואוסטרל

) או הפרובינציה. במשטרים לא  stateשלוחות או נציגויות אזוריות העוסקות בתכנון ברמת המדינה (

מוקם ברמה הארצית כחלק ממשרד הבריאות, ומחזיק מערכת של שלוחות  פדראליים, הגוף המתכנן מ

זית מול משרד הבריאות, אזוריות, כמו בצרפת. באנגליה, מדובר בגוף עצמאי הנמצא בהתקשרות חו

ופועל הן ברמה הלאומית והן ברמה האזורית. הן בצרפת והן באנגליה גופי התכנון הארציים שואבים  

משרדית  -ברמה האזורית (אנגליה, צרפת). באירלנד, ועדה מייעצת בין ציה הקיימתרבות מאינפורמ

של גופים פרופסיונאליים  מגבשת את תוצריהם של גופים לאומיים אחרים, ומרכזת גם את פעולתם 

בתחום כוח אדם. אכן, על מנת לתכנן כראוי את כוח האדם הרפואי, יש צורך במידע מקיף ועדכני על  

קורו פעמים רבות מגופים פרופסיונאליים. הדבר ניכר במיוחד במגזר במדינה שמ מספר הרופאים

 
ההסתדרות  תכנון כוח אדם רפואי,ידי ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י): -פרק זה הינו חלק מעבודה שפורסמה על 278

פים וקבוצות גוטראוב,  א.-. כמו כן הוא מתבסס על עבודתם של: נ. ניראל, א. שץ ו2013הרפואית בישראל, מאי 
  .2010מכון ברוקדייל, -ג'וינט-, מאיירסלאומית-סקירה בין  –עבודה לתכנון כוח אדם במקצועות הבריאות 

הסקירה כוללת את המדינות הבאות: אוסטרליה, אירלנד, אנגליה, ארצות הברית, בלגיה, צרפת, קנדה (עם התייחסות  279
 ספציפית לפרובינציית אלברטה בקנדה).
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פר הרופאים הפעילים במקצוע.  הרופאים, והמדובר לא רק בנתונים על מספר הרישיונות, אלא גם על מס

ידי השר הפדראלי,  -ידי הריבון. בבלגיה, למשל, הרישוי ניתן על-ברוב המדינות רישוי הרופאים נעשה על 

ים גוף רישוי ממשלתי ברמה הפדראלית. הבחינה ורישום הרופאים במאגר נתונים  וסטרליה קיובא

ים, כגון ארצות הברית קנדה ואירלנד.  ידי הארגונים הפרופסיונאלי-לאומי, לעומת זאת, נערכים על

במדינות אירופיות רבות אף מוטלת על הרופאים חובה המעוגנת בחוק, להירשם כחברים בהסתדרות  

ת כתנאי לכך שיוכלו לעסוק ברפואה (כך למשל, באיטליה, גרמניה, יוון, אוסטריה אית המקומיהרפו

סתדרות הרפואית). סמכות זו המצויה ובצרפת. בשתי האחרונות גם פעולת הרישוי מואצלת אל הה

ם  בידי הארגונים הפרופסיונאליים, הינה ביטוי לאוטונומיה הפרופסיונאלית היחסית ממנה נהנים הרופאי

אולם מעבר לכך, היא מהווה בסיס  לשיתוף פעולה בין הריבון לפרופסיה בתכנון   280אירופה.במדינות 

פרופסיונאליים, לרבות ההסתדרותיות הרפואיות,  כוח אדם רפואי. במדינות רבות מספקים הגופים ה

ית והן ברמה מידע עדכני בנוגע למספר הרישיונות ומספרם של הרופאים הפעילים הן ברמה האזור

ית. בצרפת משמשים איגודי הרופאים מקור מידע בדוחות השנתיים שמפיק הגוף המתכנן. זאת  הלאומ

ות, בהן אוסטריה,  תיות רפואיות אירופיות שונמציין בדוחותיו את הסתדרו OECD -ועוד, ארגון ה

גרמניה, הונגריה ופינלנד כמקור מידע מרכזי למספריהם ושיעוריהם של הרופאים הפעילים במדינות  

  281. אלו

בהתאם לכך, קיימת במדינות המערב מעורבות כלשהי של ארגוני רופאים בתהליכי התכנון. מעורבות  

  ים: זו עשויה לבוא לידי ביטוי בכמה מישור

מעורבות ברמת מקור המידע בלבד, כמקובל בצרפת. זאת הודות לריכוז סמכויות הרישוי  -

 והרישום בידי ארגוני הרופאים. 

התכנון, כמקובל בארצות הברית ובקנדה. בארה"ב, ההסתדרות הרפואית גוף מייעץ בתהליך  -

נושאים ) פעילה מאוד בקידום קמפיינים, כתיבת ניירות עמדה והעלאת AMAהאמריקנית ( 

  - בות תכנון כוח אדם רפואי. בקנדה, הלסדר היום בשלל סוגיות הנוגעות למערכת הבריאות, לר

CMA (Canadian Medical Association) ,  .משפיע במידה מסוימת על תכנון כוח האדם

בנוסף, גוף קנדי המקביל ל"הסתדרות הכללית" בישראל, כולל בתוכו אגף בריאות. אגף זה 

מטרה לקדם סוגיות שונות במערכת הבריאות הקנדית, בין היתר, שימור צביונה עוסק בייעוץ ב

 הציבורי ותכנון כוח אדם במערכת הבריאות.  

בגוף המתכנן כמקובל בבלגיה. במדינה זו מיוצגים ארגוניהם של עובדי  ועד לחברות של ממש -

 .Commission for Medical Supply Planning -הבריאות במועצה לתכנון כוח אדם רפואי 

 
280 international  –. Levi and M. Glekin, “Regulatory tasks of national medical associations . Borow, BM

19.-2(8), 2013: 1Israel Journal of Health Policy Research comparison and the Israeli case”,  
281 . ing physiciansPractis – Definitions, Sources and Methods –OECD Health Data 2012 OECD,  
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גופי התכנון מצהירים על רצון לשיתוף  - אנגליה, אירלנד ואוסטרליה  – בחלק מהמדינות  -

דם, אך אין לכך ביטוי בהסדר מוסדי כלשהו. באנגליה, האיגודים הפרופסיונאליים בתכנון כוח א

למשל, ארגוניהם של עובדי בריאות מעורבים בתכנון כוח אדם בעיקר באמצעות מעקב, פיקוח,  

הספקת מידע והבעת עמדה למול רשויות הבריאות. תפקידם בתחום זה אינו מעוגן באופן חוקי 

 BMA -), לרבות הTrade Unionsצועיים (או מוסדי. עם זאת יש לציין כי נציגי איגודים מק

(British Medical Association)   יושבים בוועד המנהל של גוף עצמאי של שירותי הבריאות

, אשר עוסק בתיאום ובתכנון הכשרת  MEE (Medical Education England) -בבריטניה 

, הם בעלי חברי הוועד המנהל 22הרופאים בשירותי הבריאות של בריטניה. ארבעה מתוך 

  282, כאשר שניים מתוך הארבעה הם נציגי מתמחים. BMA  -תפקידים ב

  במדיות מפותחות : מעורבותם של ארגוים פרופסיואליים בתכון כוח אדם רפואי  1טבלה 

  

  מכון ברוקדייל-ג'ויט-(*) מקור: מאיירס

  

  283תכנון כוח אדם רפואי בישראל . 4.7.4

לאסוף ולעבד מידע על מצאי כוח האדם במקצועות השונים  המליצה ועדת נתניהו  1990כבר בשנת 

במערכת הבריאות ועל דפוסי השתתפותם של בעלי המקצועות בכוח העבודה, להקים לשם כך בסיס  

, ולעדכנו מפעם לפעם. עוד המליצה הוועדה להקים לשם כך מנגנון של רישוי ורישום חוזר נתונים 

ד הבריאות  עוד המליצה הוועדה כי במשר 284בריאות. תקופתי לכלל העובדים המקצועיים במערכת ה

יוקם אגף לתכנון משאבי כוח אדם אשר יהיה אמון על בסיס נתונים זה. כמו כן יהיה האגף אחראי על  

מידע על צרכים, הביקושים ושימושים בשירותי הבריאות ; חיזוי היצע וביקוש לכוח אדם במקצועות   ריכוז 

ייזום פעולות ליצירת התאמה  ; גיבוש מסקנות על צרכי המערכת בכוח אדם לסוגיו ובהרפואיים השונים  

הבריאות,   בין ההיצע לצרכים". לפי המלצות הוועדה, תישאר סמכות הרישוי תישאר בידי מנכ"ל משרד

 
282 NHS Medical Education England –MEE  

mbershttp://www.mee.nhs.uk/programme_boards/medical_programme_board/programme_board_me
[Accessed on 1st May 2013]. aspxhip. 

ידי ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י): תכנון כוח אדם רפואי, ההסתדרות -פרק זה הינו חלק מעבודה שפורסמה על 283
  .2013הרפואית בישראל, מאי 

  . 480-478,  2001ולחשבונות שנת הכספים  2002ב לשנת 53מבקר המדינה, דוח שנתי  284
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אך הוא יוכל להפקידה בידי רשות בריאות ממלכתית שתוקם לצורך זה, תוך שמירת מערכת הבקרה  

  המשרד.   הארצית בידי

פא בה (ועדת אמוראי), שהגישה את המלצותיה בשנת  הוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרו

עית בראשות משרד הבריאות,  , דנה אף היא בסוגיה זו. הוועדה המליצה כי תוקם ועדה מקצו2002

בהשתתפות המועצה המדעית של הר"י ובתי הספר לרפואה, והיא תקבע את התנאים והדרישות  

של רופאים. הוועדה המליצה עוד כי הרישום ישמשו את משרד הבריאות בגיבוש נוהל לרישום תקופתי  ש

  ת. התקופתי של הרופאים ירוכז ויעודכן במאגר נתונים ארצי של משרד הבריאו

וקבע כי "..אף כי המשרד [הבריאות] רואה בתכנון    2002מבקר המדינה עסק אף הוא בסוגיה זו בשנת  

נון כוח אדם במקצועות אלה,  כוח אדם במקצועות הרפואה אחד מתפקידיו, הוא לא גיבש מדיניות לתכ

ע, בין השאר, והוא חסר כלים בסיסיים לתכנון בתחום זה". מהדוח עולה כי הקושי בתכנון כוח אדם נוב

מהיעדר מערכת מידע אמינה על כוח האדם המועסק במערכת הבריאות ומהיעדר נתונים עדכניים על  

לכך כי על מנת להקים בסיס  י המקצועות בתחום הרפואה. לדברי המבקר, המשרד מודערוב בעל

ולכן סבר כי נתונים ולעדכנו יש להחיל חובת רישום ועדכון תקופתי, כמקובל במרבית מדינות העולם, 

  עד כה טרם הוחלה חובה זו. 285יש לקבוע בחקיקה חובת רישום תקופתית לרופאים. 

. המבקר מצא כי  2009מבקר המדינה שב ובחן את נושא תכנון כוח אדם רפואי ובדוח שפרסם בשנת 

משרד הבריאות הקים ועדה פנימית לבחינת הצרכים במקצועות הבריאות, אך הוא לא הקים אגף  

אבי כוח אדם כפי שהמליצה ועדת נתניהו. המבקר מצא עוד כי למשרד הבריאות אין גם היום  לתכנון מש 

לפי המבקר, אחת  על כוח אדם במקצועות הבריאות בישראל. יצוין כי, מאגר נתונים מעודכן ומקיף 

הר"י)    הסיבות העיקריות לכך שהנושא טרם הוסדר היא התנגדות ההסתדרות הרפואית בישראל (להלן:

ופאים ולכך שניהול הרישום החוזר ינוהל בידי משרד הבריאות. הר"י מעוניינת כי רישום  ום חוזר לרלריש

נוכח חשיבותו של הרישום  י "זה ינוהל בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או בידיה. המבקר המליץ כ

ת הנושא  החוזר אשר לגיבושה של תשתית נתונים מקיפה ומעודכנת, על משרד הבריאות והר"י לבחון א 

   286". על כל היבטיו ולהסדירו

) המליצה על הקמת גוף מטה 2010ברוח זו , גם הוועדה לתכנון כוח אדם רפואי וסיעודי בישראל (

 ויבצע במקצועות הבריאות אדם כוח מצב "יעסוק בניתוחלתכנון כוח אדם במשרד הבריאות, אשר   

 כוח בתחום מדיניות לאומית בקביעת ל"למנכ יסייע טווח. הגוף ארוך תכנון וכן  שוטפות הערכות

 צרכים של בחינה שוטפת השאר, גם יבצע, בין המטה רפואי. גוף-ופרה הרפואי, סיעודי אדםה

  " .הרפואי כוח האדם  למצב הקשורים השוטף התפעול של שונים היבטים של ותמריצים והערכה

 
 . 2010לתכנון כוח אדם רפואי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, יעדר כלים ש. לוי, ה 285
 שם. 286
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לי במשרד הבריאות הוא הגוף גוף מטה לאומי ייעודי מעין זה טרם הוקם. מינהל תכנון אסטרטגי וכלכ

המופקד כיום על מיפוי וחיזוי מגמות בכוח אדם, לצד משימותיו האחרות בתחומי תכנון המדיניות  

מינה משרד   2019במהלך קיץ  287וכלכלת בריאות כגון צמצום פערי בריאות והובלת תהליכי חדשנות. 

ת  אדם בשל הצורך בראיה לאומיהבריאות את פרופ' מרדכי שני להוביל מהלך לתכנון עתידי של כוח 

  ארוכת טווח לפי הצרכים המתפתחים. 

על אף הפער המתגלע לעתים בין תכנון המדיניות ליישומה בפועל, בין היתר לאור הקשיים והחסמים 

שתוארו לעיל, יש לציין כי במהלך השנים האחרונות חלה התקדמות ביכולתו של המשרד לאמוד את  

וי במספר דוחות שפרסם המשרד על כוח  ע בפועל. הדבר בא לידי ביטמספר הרופאים העוסקים במקצו

אדם רפואי תוך שימוש בטכניקות של הצלבת נתונים בין מקורות שונים (מאגר בעלי הרישיון לעסוק  

ברפואה במשרד הבריאות, מסד נתוני רשות מסים ומרשם האוכלוסין). שיטה זו אף משמשת כיום את  

יא מחליפה את השיטה הקודמת,  , והOECD - ופאים ושיעורם לישראל בדיווחיה על מספר הר

  שהתבססה על ממצאי סקרי כוח אדם של הלמ"ס. 

שיטת המדידה החדשה מגלה ממצאים מדאיגים בנוגע להיקף כוח האדם הרפואי בישראל, שכן לפיה 

  בקירוב מאלה שדווחו על סמך השיטה הקודמת בכל שנת  15%-9%עולה כי היקפו קטן בשיעור של 

י שיטת המדידה הקודמת, נתוני ישראל היו גבוהים יותר או שווים לממוצעים דיווח. למעשה, בעוד שעל פ

לאורך שנות הדיווח, הרי שלפי שיטת המדידה החדשה נתוניה נמוכים  OECD -השנתיים של ה

אל  מממוצע חברות הארגון. כמו כן, על פי הנתונים החדשים, שיעור הרופאים העוסקים ברפואה בישר

ידי ועדות לתכנון כוח אדם רפואי בישראל  -ימלי הרצוי, שהומלץ בעבר עלנושק לשיעור הארצי המינ

  288רופאים לאלף נפש).  2.9(

הממצאים החדשים מתיישבים במידה רבה עם תחושת המצוקה והמחסור בכוח אדם רפואי  

ל תהליכים השוררת במערכת הבריאות זה שנים. מעבר לכך, הם מצביעים על חשיבות קיומם ש

  ארוכי טווח לתכנון כוח אדם רפואי על סמך מדידה עקבית ומדויקת.  

  

  עבודתה והמלצותיה – 2010 הוועדה לתכנון כוח אדם רפואי וסיעודי בישראל  . 4.7.5

במהלך העשור הקודם פעלו ארבע ועדות שבחנו היבטים שונים של נושא כוח האדם במערכת הבריאות 

ר הרופאים, בוגרי ישראל,  זי שהמליצה להגדיל את מספ, הוקמה ועדת פ2000במאי  289בישראל. 

 
[תאריך   https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/economy/Pages/default.aspxמשרד הבריאות.  287

 ].2019ט באוגוס  21 כניסה:
  לוי, "כמה רופאים העוסקים ברפואה בפועל יש בישראל?".  288
  .2010משרד הבריאות, דו"ח הוועדה לתכנון כוח אדם רפואי וסיעודי בישראל,   289
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 2006שנה). בשנת רופאים ב 900רופאים נוספים (היקף הכשרות של  600 – הנכנסים למערכת ב 

הוקמה ועדת הלוי, שבדקה את הצורך בהקמת בית ספר נוסף לרפואה. המלצותיה היו הגדלה של  

ה וגם הקמת בית ספר נוסף לרפואה. בשנת  מידי שנ 600 -מספר הבוגרים בבתי הספר הקיימים לכ

הכרה הוקמה ועדת ברלוביץ, שבדקה את כוח אדם הסיעודי, והמלצותיה היו להפסיק את ה 2004

בתוכניות הלימודים לאחיות מעשיות, לפתח כוח עזר מיומן, להאיץ אקדמיזציה, והמליצה על מתכונת  

ראשות גבי בן נון. הוועדה המליצה על  הוקמה ועדה ב 2006ההכרה בתארים גבוהים לאחיות. בשנת 

פר  הגדלת מסגרות ההכשרה של הרופאים ושל האחיות בישראל. הגדלת מספר הסטודנטים בבתי הס

מדי שנה ושל אחיות לאלפיים בשנה. כמו כן המליצה הוועדה על החלת   600 -הקיימים לרפואה לכ

  חובת רישום חוזר במקצועות הבריאות המחויבים ברישוי.

  

המשיכה, למעשה את עבודת קודמתה. הוועדה , 2010נון כוח אדם רפואי וסיעודי בשנת ה לתכהוועד

ם, ובחנה משתנים שעשויים להשפיע על אומדן עתידי של כוח  סקרה מודלים שונים של הערכת כוח אד

  אדם רפואי וסיעודי. על סמך ממציאה, פרסמה הוועדה מספר המלצות, וזה עיקרן:  

  2,300 –כל שנה וסטודנטים לסיעוד ל  700 -טים לרפואה ל להגדיל מספר הסטודנ .1

 "סייעת לאחות"   –למסד את מקצוע כוח עזר המיומן  .2

 התמחות במקצועות מצוקה כגון: הרדמה, גריאטריה וטיפול נמרץעידוד רופאים ל .3

 הכנת תוכנית לתמרוץ רופאים להתמחות במקצועות מצוקה .4

כגון ת הגירה, ע"י שימוש בתמריצים לא כספיים לנקוט בצעדים לשימור כוח אדם קיים ומניע .5

לול קידום התאמת סביבת עבודה והתייחסות למעמד בעבודה (כגון: הקמת מעונות לילדים, מס 

מקצועי וכו') ואפשרות ללימודי המשך והרחבת מסלולים המשלבים משרות ניהול לצד תפקוד  

 קליני.  

גוף יעסוק בניתוח מצב כוח אדם  ה  -הקמת גוף מטה לתכנון כוח אדם במשרד הבריאות  .6

ויבצע הערכות שוטפות וכן תכנון ארוך טווח. בנוסף המטה יבצע בחינה במקצועות הבריאות 

שוטפת של צרכים ותמריצים, והערכה של היבטים שונים של התפעול השוטף הקשורים למצב 

 כוח האדם הרפואי.  

יכלול נתוני כ"א ונתונים אחרים   אגר מידע מרכזי באחריות ובשליטת משרד הבריאות, שהקמת מ .7

שנתיות וכן פיתוח של מדדי בקרה -דן צרכים, תהליכים, וכן ניתוח מגמות רבהרלוונטיים לאומ

 ומעקב בתחומים ובמקצועות השונים, לרבות פערים בפריסת כל האדם בין אזורים שונים.  

והערכת מקצועות  מקצועות ובניית בסיס נתונים שיאפשר ניטור מתמיד מיפוי גיאוגרפי של  .8

 מצוקה

הפעלת כלים לקבלת משוב מתמשך (רישום חוזר) מהעוסקים במקצועות הבריאות החייבים   .9

ברישיון, ובחינת הצורך בהגשת "הצעת חוק מסגרת למקצועות הבריאות" . הקמת וועדה לה  
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ות האחים והאחיות לבחינת הצורך והאפשרות  שותפה ההסתדרות הרפואית בישראל והסתדר

 .  re-certificationהליך של להנהגת 

לבחון את הצורך והאפשרות להביא להכרה במקצועות עזר חדשים ברפואה. כגון: סייעת   .10

  לאחות, עוזר רופא ואחות מומחית

בחינה של התאמתם של תקנים ומדדים ושינויים בנושא תקינה.  – תקינה, תקנים ומדדים   .11

לעדכון התקינה והשכר של רופאים ואחיות  בנוסף הומלץ גם לבחון מנגנון שיבטיח תהליך שוטף  

 בהתאם לצרכים.

  

  מגמות כוח אדם בשנים האחרונות  . 4.7.6

השיניים והאחיות לאחר מגמת ירידה   בשלוש השנים האחרונות חלה עלייה בשיעור הרופאים, רופאי

  –בעשור הקודם. יחד עם העלייה הקלה שנצפתה קלה בשיעור הרופאים, רופאי השיניים והאחיות 

  9לעומת  5לדוגמא שיעור האחיות בישראל עומד על  OECD –דיין רחוקה ממוצע מדינות ה ישראל ע 

טים, המרפאים בעיסוק, קלינאי  . שיעור הרוקחים, הפסיכולוגים, הפיזיותרפיסOECDבמדינות ה 

התקשורת, הדיאטנים, השינניות, האופטומטריסטים והגנטיקאים הקליניים ממשיך במגמת עלייה.  

  השיניים, עובדי מעבדה רפואית ועוזרי רוקחים ממשיך לרדת.  שיעור טכנאי  

ת  ובדק את מצבת כוח האדם במערכת הבריאות, העלה א 2019דוח משרד הבריאות שפורסם בשנת 

   290הממצאים הבאים: 

חשוב לציין שיש הבדל בין הרופאים בעלי רישיון לעסוק ברפואה לבין רופאים  –רופאים  .1

נפש בשנת   3.14יעור הרופאים המועסקים בישראל היה המועסקים כרופאים בישראל. ש

, שיעור 38,765). בעלי הרשאה לעסוק ברפואה: היה OECD )3.44 – , נמוך ממוצע ה 2017

בשנה שעברה.  שיעור מסיימי  3.26 -נפש מ 1,000 - ל  3.30 – עלה ל  67עד גיל הרופאים 

בממוצע   12.6 –השוואה ל ב 2017בשנת  100,000 –ל   6.9בתי הספר לרפואה בארץ נמוך, 

. חשוב לציין שבשנה האחרונה הייתה ירידה קלה בשיעור הרופאים ביחס לממוצע    OECD  –ה  

בשנה   3.26 –נפש מ  1,000 – ל  3.30עלה  67ם עד גיל . שיעור הרופאי OECD -מדינות ה 

 מהם היו מומחים ברפואה 47% - רופאים מומחים, ש 20,843היו  2018שעברה. בסוף שנת 

 פנימית, ילדים, משפחה, מיילדות וגניקולוגיה ופסיכיאטריה.  

,   2015-2017נפש בממוצע השנים  1,000 –ל  5.1שיעור האחיות המועסקות היה  –אחיות  .2

. היחס בין מספר האחיות למספר הרופאים נמוך בישראל  OECD –בממוצע ה  9.2 –נמוך ל 

 
 ). 2019( 2018משרד הבריאות, כוח האדם במקצועות הבריאות  290



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  204|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

,   2017שנת ה. שיעור בוגרי הארץ בבהתאמ 2.8 -, ו OECD  ,1.6 –בהשוואה לממוצע ה 

  .   OECD  ,48.1 –נפש בהשוואה לממוצע ה  100,000 –ל  24.2נמוך בישראל, 

, נמוך   2015-2017נפש בממוצע השנים    1,000  – ל    0.76שיעור הרוקחים בישראל:    – רוקחים   .3

 100,000 –ל  4.1) . שיעור מסיימי בתי הספר לרוקחות בישראל, OECD )0.82 –ממוצע ה 

 67) הרוקחים עד גיל 50%מחצית ( 2018). בשנת OECD )4.4 –נמוך בהשוואה לממוצע ה 

איטליה  4%רומניה,  4%, בוגרי בריה"מ לשעבר 9%בוגרי ירדן,  22%היו בוגרי ישראל, 

 וכעשירית בוגרי שאר המדינות.  

ם אלף פסיכולוגים בשנה המועסקי 10.5היו  2015-2017בממוצע השנים  –פסיכולוגים  .4

 נפש.   1,000ל   1.2בשירותי הבריאות, 

 

   2018שת   –בעלי הרשאה במקצועות הבריאות  : 2טבלה 
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   2018שת  –  67שיעור בעלי מקצועות הבריאות עד גיל    :5איור 

  

  

ר'   –יש לציין כי קיים פער משמעותי בשיעור הרופאים ביחס לאוכלוסייה בין אזורים שונים בישראל 

  "סוגיות של מרכז ופריפריה גיאוגרפית וחברתית" בהמשך פרק זה. 9ס' הרחבה בפרק מ

  

  בעיית תקינת כוח האדם הרפואי  . 4.7.7

לציין, שלצורך תכנון כוח האדם במקצועות הבריאות יש לקחת בחשבון את מצב התקינה. לדוגמא,  חשוב  

ינה נשחקה  שנה. התק  40  –תקינת הרופאים אינה מעודכנת. הסכמי התקינה לא עודכנו במשך קרוב ל

אפקטיבית במהלך השנים בשל מספר גורמים: האחד, תקינת הרופאים בבתי החולים היא פונקציה של  

  שחיקת שיעור המיטות גוררת, אפוא, שחיקה בשיעור הרופאים. 291פר המיטות. מס

הגורם השני מתבטא בכך שלא ניתן כל מענה למקצועות ולתחומים חדשים הנוצרים ברפואה. תחומים  

התקנים   292וקננו, ובתי החולים הפנו תקנים ממחלקות קיימות למחלקות וליחידות חדשות. אלה לא ת

 
בישראל (הר"י): תכנון כוח אדם רפואי, ההסתדרות ידי ההסתדרות הרפואית -פרק זה הינו חלק מעבודה שפורסמה על 291

 .2013הרפואית בישראל, מאי 
  .2014הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, דין וחשבון,  292



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  206|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

הופנו לפיתוח תחומים הכדאיים יותר כלכלית לבית החולים ולא בהכרח למקומות המתחייבים. לדוגמא:  

לתחום הצנתורים אשר אינו מתוקנן, הוקצו תקנים בשל כדאיות כלכלית. חדרי הלידה, אשר סובלים  

  דר תקינה, נסמכים על תקני רופאים ממחלקות הנשים.  תשתית כוח האדם בבתי החולים לא מהיע

הותאמה לשינויים שהתחוללו בתוך המקצועות הקיימים. מקצועות רבים התפתחו לאפיקים חדשים,  

בהם מקצוע הרדיולוגיה, אשר התקינה בו נקבעה בתקופה שבה התקיימה רק טכנולוגיית הרנטגן. מאז  

של  טכנולוגיות אלו פותחות עולם שלם   -ואולטרסאונד   CT ,MRIכנולוגיות שונות כגון: התפתחו ט

אפשרויות בנושא אבחון ואף טיפול רפואי, אך העבודה בתחום מתבססת, גם היום, על התקינה 

  הארכאית של שנות השבעים של המאה הקודמת.

בתמהיל החולים ולא נותנת מענה   נוסף, התקינה בבתי החולים אינה מביאה בחשבון כלל את השינוי

אים נדרשים לעבודה מורכבת ורבה אלף  להם. כתוצאה מכך, הרופלהחמרה שחלה במצב התחלואה ש

כן, מקצוע הרפואה עובר תהליך של התמקצעות,  -מונים בהשוואה לעבר ללא עדכון ממשי בתקינה. כמו

בתחום האחר (לדוגמא  כך שכיום ישנו מספר מקצועות בהם מומחה בתחום אחד איננו מטפל 

רופא שמטפל ברשתית, אך אינו  אורתופד שמנתח גב, אך אינו מנתח ברכיים;  -אורתופדיה ועיניים

  293מטפל בפזילה וכן הלאה). 

  

  שילוב מקצועות עזר בעשייה הרפואית . 4.7.8

אחת הדרכים לשפר את איכות הטיפול האקוטי והכרוני הוא שילוב בין רופאים למטפלים שאינם רופאים,  

  294מיילדות מקצועיות ועוד.עות אלו כוללים את האחות, עוזר רופא, רוקח קליני, דיאטנית קלינית,  מקצו

יש כיום ראיות לכך שמקצועות עזר לרפואה יכולים לקחת על עצמם במקרים מסוימים משימות רפואיות  

ואה  שהיו שמורות בעבר אך ורק לרופאים. כיום המגבלות העיקריות לשילוב של מקצועות עזר לרפ

, שרק רופאים "יכולים", ועל כן  בשירותי בריאות הן בעיקר מערכתיות, ונובעות מהתפיסה ההיסטורית

אין להעצים את תפקידיהם של מקצועות עזר לרפואה. בצה"ל ובמד"א, למשל, נפתרו חלק מבעיות כוח  

בוצעו  האדם של הרופאים ע"י שילוב פרמדיקים במוצבים קדמיים ובאמבולנסים, בהתאמה. בעבר,

כוח אדם רופאים באזורים אלו. לא מן    פעולות רפואיות מסוימות ע"י אחיות בקיבוצים, זאת בשל מצוקת

הנמנע שבעת מצוקת כוח אדם ישמשו מקצועות אלה תחליפים לרופאים. הסרתם של חסמים בשילוב 

והגברת   מקצועות עזר לרפואה ושל מגבלות חוקיות, עשויה לסייע בשיפור איכות הטיפול בישראל

פואית, הוציא חוזר המנסה להסדיר  יעילותו. לאחרונה משרד הבריאות, בהתייעצות עם ההסתדרות הר

 
 .2014ן דוח לוועדת גרמ –קבוצת עובדים בעלת מאפיינים מיוחדים  –הרופאים  293
המוגדרים בדרך כלל כמטפלים ב"רפואה המשלימה", לרבות מתקיים כיום דיון בעולם ובישראל גם לגבי מטפלים  294

כירופרקטים, נטורופטים, אקופונקטורה, הומאופתים. קיימים גם מודלים אינטגרטיבים שהתפתחו, גם בישראל, לשלב 
שיטות אלו. מודלים כאלו מתקיימים גם בקהילה וגם בבתי   מטפלים אלו תחת השגחה של רופאים קונבנציונלים שלמדו

  ם.חולי
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את התפקיד של אחות מומחית, העובדת יחד עם הרופאים השונים (רופאים ראשוניים ויועצים). שינוי  

חייב לבוא יחד עם  זה מבורך, מאידך היות ויש מחסור כיום גם ברופאים ועוד יותר באחיות, שינוי זה 

  תכנון כוללני כפי שהוסבר לעיל. 

  

ת את תכנון כוח האדם למערכת הבריאות כעניין אסטרטגי לצורך שיפור וייעול מערכת  , יש לראולסיכום

הבריאות בישראל. על אף ההתקדמות הניכרת בתחום בשנים האחרונות, המתבטאת בעבודתו של  

ת, קיים צורך בתכלול משימות התכנון תחת גוף לאומי מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאו

וח אדם רפואי ארוך טווח. בהתאם להמלצות קודמות, גוף זה יעסוק באיסוף ובעיבוד ייעודי לתכנון כ

מידע מדויק ועדכני, במתן תחזיות כוח אדם ובמימוש תכניות המדיניות בתחום. הצורך בראייה לאומית  

היתר, בקושי לאמוד את מספר הרופאים ואת שיעורם המשתנה על פני    ארוכת טווח בא לידי ביטוי, בין

ביחס לאוכלוסייה בשל מגבלות הנתונים הקיימות. שיתוף פעולה בין כלל הגופים הנוגעים בדבר,   זמן

לרבות משרדי הממשלה, ארגונים פרופסיונליים, הלמ"ס, המעסיקים ועוד, יסייע ביצירת תמונת נתונים  

חים  תחזיות מדויקות יותר של אומדני כוח האדם הדרוש ביחס לצרכים המתפת  עדכנית שתשמש למתן

תוך שינוי גבולות המקצוע בין המקצועות השונים בהתאם לעדויות המדעיות המצטברות. מקצועות  

הבריאות השונים צריכים גם ללמוד לעבוד באופן משולב יותר, ואכן בתוך ההכשרה כיום של רופאים 

ותר והמפגש בין המקצועות השונים מקבל י inter-professionalismנושא של ומקצועות הבריאות ה

  מקום מבעבר.
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 סוגיות של אשכול מוסדות הבריאות .4.8

אשכול מוסדות הבריאות משמעותו מיזוג של מספר בתי חולים ליחידות משותפות על ידי יצירת מקבצים  

א לייעול  ולחסכון במשאבים במערכת:  אזוריים של קמפוסים (כלומר, אשכולות). מהלך זה עשוי להבי

שיפור השירות למבוטחים, שיפור יחסי העבודה בבתי החולים וניצול יעיל יותר  קיצור התורים לאשפוז,  

  295של מתקנים וציוד בתוך קמפוס בית החולים. 

יצירת אשכולות עשויה להביא לחיזוק מקצועי של בתי חולים קטנים. בבתי חולים קטנים לא מתקיימת 

ם לעתים להתמחות בבתי חולים  לות מקצועית ענפה בכל מקצועות הרפואה. רופאים אינם יכוליפעי

קטנים במקצועות רפואה מסוימים. לרוב, בבתי חולים קטנים לא ניתן להפעיל מכשור רפואי הדורש  

  התמקצעות מיוחדת ומספר רב של מטופלים. 

הקמת מחלקות חדשות וחיזוק הקיימות ;  יצירת אשכול יכולה להיעשות בכמה מודלים, לרבות: תכנון 

לצורך התמחות ; איחוד הפעילות בתחומי רפואה מקצועיים ובניית תכנית  ז איחוד מחלקות אשפו

  משותפת של הפעילויות המתוכננות במסגרת האשכולות. 

יצירת אשכולות לצורך שיתוף פעולה עשויה לשפר את השירות הרפואי הניתן בבתי החולים הקטנים,  

בעתיד. אשכולות כאלה כוללים    כולת הניהולית שלהם ואת יכולתם להתמודד עם אתגרים נוספיםאת הי

  לרוב כמה בתי חולים קטנים או בתי חולים קטנים ובית חולים אחד גדול לפחות.  

שמדובר בהסכמים אד הוק שנעשים יותר באופן . חשוב לציין, להלן דוגמאות למודלים של אשכול

  : ת בהסתכלות כוללניתנקודתי, ולא כמדיניו

שיבא ופוריה עיבדו מסמך   יםהרפואי ים: המרכז בפריפריה אשכולות של בתי חולים גדולים וקטנים

בהם רוטציות בהתמחות, ניצול שיתוף הפעולה  ולה מקצועי ביניהם במספר תחומים, לשיתוף פע

בשיבא ושילוב מרצים   הבינלאומי של שיבא עם מוסדות בחו"ל לקידום רופאי פוריה, שימוש בידע שנצבר

  בהוראה בשני המוסדות.

הציע משרד הבריאות שבתחילה יכלול האשכול   2012: בתחילת חולים קטנים בצפוןאשכול של בתי 

את פוריה ואת זיו, ויפעל ליצירת יחידות מקצועיות משולבות לשני בתי חולים. הוצע שהשילוב יהיה 

 
  . 2004הוועדה לבחינת התפעול, הניהול, התקצוב והבעלות על בתי החולים הממשלתיים, דין וחשבון,  295
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מובילות של פוריה לצורך מחשוב נתונים קליניים  בביצוע התמחויות, בהסתייעות ביכולות המחשוב ה

  296של פוריה במעבדה של זיו. ובהסתייעות

מנת להדגים את היתרונות והחסרונות של מבנה האשכול, נבחן מודל של אשכול, שישלב בתי חולים  -על

אקוטיים. מודל מסוג זה עשוי לאפשר טיפול  - לאשפוז כללי עם מרכז גריאטרי כדי לטפל בחולים תת

  .297יכות גבוהה יותר ובעלות נמוכה יותר בא

  יתרונות בולטים הם:מספר 

 .שיפור איכות הטיפול הרפואי באמצעות שמירה על רצף הטיפול והמשכיותו 

   שימוש יעיל יותר במיטות אשפוז, מאחר שמבנה האשכול יאפשר להנהלה גמישות רבה יותר

 בהעברת חולים בין סוגי מיטות שונים. 

 קצועית פיסיות וכוח אדם מניצול יעיל של תשתיו  

  צוותים ברמה מקצועית משופרת לבתי חולים גריאטרייםגיוס  

   הטמעת ידע גריאטרי בבית חולים לאשפוז כללי, לצד ייעוץ מומחים מבית חולים לאשפוז כללי

  בבית חולים הגריאטרי (גיבוי רפואי ועבודה רפואית משולבת) 

 איחוד פונקציות ניהוליות ולוגיסטיות  

  החולים המרכזים הגריאטריים בעיניתדמית שיפור  

  תוספת מיטות בעלות תפעול נמוכה, אשר עשויה להגביר את נכונות הנהלות בתי החולים

  ורופאיהם להפנות מטופלים מבוגרים לבתי החולים הגריאטריים

 אקוטיות בשמונה -יתאפשר שימוש במשאב ציבורי קיים: יש כיום תשתית מוכנה למחלקות תת

  יאטריים ציבוריים עצמאיים. מרכזים גר

 יה לתמיכה במודל מצד קופות החולים, שכן מחיר יום אשפוז יהיה נמוך מזה הנהוג ציפי

 במחלקות הפנימיות והשינוי תואם את מדיניות האוצר ומשרד הבריאות. 

  מנגד, קיימים מספר חסרונות: 

  יהיה תמריץ קיים חשש שמאחר שכל בית חולים מתנהל כיחידת עלות עצמאית, עדיין לא

, יש צורך להסדיר את הסדרי ההתחשבנות בין בתי החולים  כןבמיטות. ללשימוש היעיל ביותר  

  שבאשכול. 

  לא תמיד ניתן לבנות אשכולות של בתי חולים בעלי קרבה גיאוגרפית, יש חשש שלמרות מבנה

  האשכול, בפועל לא יחול כל שינוי באופן ניהול בתי החולים שבאשכול.

 
בתי  -, שירותי הבריאות בפריפריה 2011ולחשבונות שנת הכספים  2012ג לשנת 63מבקר המדינה, דוח שנתי  296

  . 846 – 805החולים והקהילה , עמ' 
בית החולים במערכת שירותי  -יניות בריאות, כנס ים המלח החמישי  המכון הלאומי לחקר שרותי בריאות ומד 297

  .47-52, עמ' 2004הבריאות, 
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 ם מבחינה מקצועית בעיני מטופלים ורופאים.  פסים כפחות איכותייגריאטריים נתבתי החולים ה

  עובדה זו עלולה ליצור התנגדויות בעיקר בראשית התהליך. 

  חשש של הנהלות המרכזים הגריאטריים להיבלע במרכזים לאשפוז כללי יכול להוביל

 להתנגדות. 

 נסות מהמחלקות הפנימיות. התנגדות של הנהלות בתי החולים הכללים עקב החשש לאבד הכ 

  

בסוגית אשכול מוסדות הבריאות אין, ככל הנראה, מודל אחד "נכון", ועל כן יש צורך להתאימו למיקום 

 הגיאוגרפי, לאופי המוסדות ולצרכיה של האוכלוסייה המקומית.
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 שיתופי פעולה בין מוסדיים .4.9

של שירותי הבריאות ולשיפור יעילות  שיתופי פעולה בין מוסדיים עשויים לתרום לאיכותם ולזמינותם 

, 28.6.2017-יתופי הפעולה בין ארגוני הבריאות בנגב אשר התקיים באספקתם. ממסמך הדן בין ש

ורך  בחסות הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בין גוריון בנגב, עולה, כי "ישנה הסכמה על הצ

כללי בתשתיות רפואיות באזור הדרום  בהידוק שיתופי הפעולה והכרה שבנקודת המוצא ישנו מחסור 

ההכרה במחסור לא תמיד ניתן לתרגם את הנכונות לשיתופי פעולה גם  ובעיקר בכוח אדם. למרות 

רד  למעשים, ולא תמיד יכולה קופה אחת לספוג מתן שירותים למבוטחים מקופות אחרות. למעורבות מש

מידה שמודל אחד יצלח באזור מסוים הבריאות בתהליך יש חשיבות רבה ביישום שיתופי הפעולה, וב

  ל לשיתופי פעולה גם בחלקי הארץ האחרים".  בארץ, הוא עשוי להוות מוד

קיימת הסכמה בקרב כל הקופות כי ישנם שירותים שבהם ריכוז השירות לכלל מבוטחי הקופות יכול 

טול הכפילויות בתי מרקחת, שירותי דימות והתפתחות הילד. אחד המנגנונים לבילחסוך בעלויות כגון 

יה בין הקופות. אחד החסמים למכירת שירותים בין בנושא היה מכרזים למתן שירותים או מודל רוטצ

הקופות היה העדרו של מידע רפואי בסיסי הזמין לכל הקופות. יחד עם זאת, קיימות פלטפורמות 

לרכישת שירותים בין  ותן יש לנצל לטובת עידוד שיתופי הפעולה, לצד מנגנוני תגמוללחילופי מידע, א

עורבות משרד הבריאות לעידוד שיתופי פעולה, ביניהם: מתן  קופות החולים. כמו כן, הוצעו צעדים למ

תמריצים לשיתופי פעולה, הכללת שיתופי פעולה כקריטריון במבחני תמיכה, הקטנת התגמול  

  מעברים של מבוטחים בדרום וסימון מקורות הקפיטציה לדרום. הקפיטציוני ל

ות נוספות שעלו מהשיח המשותף בין המשתתפים בדיון שצוין לעיל הן: לשמור על עקרון ההדדיות  בנתו

בשיתופי הפעולה לאור המחסור הכללי בתשתיות ובעיקר תשתיות כוח אדם. על כן  אסור שהתחרות  

 יטוי בתחרות על גובה המשכורת. אחת ההצעות שעלו במפגש הייתהעל כוח אדם במחסור תבוא לידי ב

  298מנגנון ביקורת על רמות השכר או תקרות שכר.  –

מאז קיום המפגש הייתה התקדמות מסוימת אך לא רבה ביישום התהליך, לאחר שיחות עם המעורבים 

יקים והמודל של  ממשרד הבריאות והקופות נראה כי התמריצים כיום ליצירת שיתופי פעולה לא מספ

כלל גובר. על מנת להתגבר על זה ניתן ליישם   התחרות שבבסיס חוק ביטוח בריאות ממלכתי בדרך

ה בהקמת שירות שהוא חיצוני לכל הקופות, כאשר כל הקופות רוכשות את השירות את  שיתוף הפעול

  או שירותי מעבדה).  הדמיה(כדוגמת 

  

 
  28.6.2017סיכום מפגש  -פעולה בין ארגוני הבריאות בנגב  שיתופי 298
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  מעבר מבוטחים בין קופות חולים

ק ביטוח בריאות ממלכתי  ההסכמות בדבר נחיצות שיתופי הפעולה בין קופות החולים, החלתו של חולצד  

את השוק לתחרות. בתחרות יש פוטנציאל   , אשר אפשר מעבר בין הקופות, פתחה1995בשנת 

לתרומה משמעותית בשיפור איכות שירותי הבריאות. מאידך, היא לא תמיד עולה בקנה אחד עם  

תי הוא של  פעולה בין הקופות. מודל התחרות שעליו הושתת חוק ביטוח בריאות ממלכהסכמה לשיתוף  

כלומר  לא תחרות חופשית לחלוטין, אלא לתחרות   –) managed competitionהתחרות המנוהלת ( 

  תוך כדי שמירת "כללי משחק" ופקוח של הרגולטור. 

ושב שבחר להירשם בהן או לעבור  עם החלת החוק נקבע כי על כל קופות החולים בישראל לקבל כל ת

שמציע סל הבריאות. מטרת מתן האפשרות לעבור מקופה  אליהן, ולהעניק לו את מלוא השירותים 

ם ובאמצעים נגישים ונוחים היא להגביר את התחרות בין קופות החולים, ובכך  לקופה מספר פעמי

קופות החולים מבוסס על  לתמרץ אותן לשפר את השירותים הניתנים למבוטחים. מודל התקצוב של 

כל מבוטח בקופה, כאשר המבוטחים אינם בעלי משקל    עקרון הקפיטציה, כלומר תשלום סכום מוגדר על

  .ר ח מתוקנן על פי פרמטרים של גיל, מגדר ואזור גיאוגרפי בו הוא מתגורשווה, אלא כל מבוט

גשה תחילה בקופת בשנים הראשונות לאחר חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בקשת המעבר הו

צע המעבר באמצעות מילוי טופס ייעודי בו 1998החולים אליה בחר המבוטח להצטרף. החל משנת 

ח באחת מקופות החולים ניתנה האפשרות לעבור בין קופות החולים  בסניפי הדואר. לכל תושב המבוט

מספר מועדי   חודשים). יש לציין כי הרחבת 12בשישה מועדים בשנה (עד שני מעברים בתקופה של 

ידול במספר המעברים. בחודש אוקטובר המעבר וכן האפשרות לעבור פעמיים בשנה תורמים גם הם לג

י המעבר עודכנו כך שניתנת לחברי קופות החולים האפשרות לעבור  שונו תקנות הרישום, ונוהל 2011

מעבר   לקופה אחרת באינטרנט דרך אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. בניגוד לבקשת

ט נעשה ללא עלות למבוטח.  ₪, מעבר באמצעות האינטרנ 17 - באמצעות סניפי הדואר, שעלותה כ

מעבר: נגישות ותשלום. החסם הראשון נובע מהקושי מטרת השימוש באינטרנט היא הסרת שני חסמי  

א  להגיע לסניף דואר בכלל ובאזורים פריפריאליים בהם הסניפים פחות נגישים בפרט. החסם השני הו

לה במעבר בין קופת ההק לצד  299התשלום שעלול להכביד על מעבר בקרב אוכלוסיות מעוטות יכולת. 

חולים אחת לשנייה, עדיין ישנם חסמים שמונעים ממבוטחים לבצע את המעבר. להלן כמה מהבולטים 

  בהם: 

: כמה מן המגזרים באוכלוסייה עלולים להיות ל"שוק שבוי" "שוק שבוי" של מבוטחים .1

(captive market)  בקופה אשר  בידי קופות החולים. לדוגמא, המבוטחים הקשישים והחולים

ממעבר בין קופה לקופה. זאת למרות שקופות  חלקם סובלים  מניידות מוגבלת, עשויים להירתע  

 
  . 2018משרד הבריאות, מעברים בין קופות החולים,  299
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החולים מעדיפות מבוטחים צעירים ובריאים על פני האחרים, ואין די תמריצים לשמר את  

ם. דוגמא נוספת היא מידת תחרותיות נמוכה באזור הפריפריה.  הקשישים והחוליהמבוטחים 

לכך  פריפריה אין ניצול מספק של הניידות כגורם מקדם תחרותיות, והתמריציםנדמה כי ב

 נמוכים יותר, מה שעשוי להשליך על איכות השירותים המוצעים. 

: חברות בתכניות השב"ן (שירותי בריאות נוספים) של קופות החולים עשויה השב"ן כחסם .2

מבוטח שעבר מקופה לקופה   לחזק את הקשר של המבוטח לקופה ובכך לפגוע בניידות. בעבר, 

לא היה  יכול להוסיף להיות עמית בתכנית השב"ן של הקופה שעזב; ואם הוא ביקש להצטרף 

הוא נאלץ להמתין תקופת אכשרה לפני שיוכל להשתמש  ופה אליה עבר,  לתכנית השב"ן של הק

ר בשירותים שמציעה התכנית. מתוך הבנה שהתלות בתוכניות השב"ן היוותה חסם בפני מעב

בין קופות החולים, הורה משרד הבריאות לקופות לאפשר למבוטחים לגרור את הזכאות  

מבלי להידרש לתקופת   ים החדשה, וזאתלהצטרף לאותו רובד בתוכניות השב"ן של קופת החול

אכשרה. נכון להיום, על מנת ליהנות מפטור מתקופה אכשרה בביטוח המשלים אצל קופת  

יום מהמועד שבו נרשם   90להירשם לביטוח המשלים תוך החולים החדשה, נדרש המבוטח 

כמבוטח בקופה החדשה. פטור מתקופת אכשרה בעת מעבר יהיה רק בתנאי שהמבוטח עבר 

 תחתון) .  -עליון, תחתון-לימים באותו רובד (עליוןבין ביטוחים מש

קופות  : בעבר גם שייכות לתכנית ביטוח סיעודי קבוצתי באחת הביטוח סיעודי קבוצתי כחסם .3

ל להצטרף לקופה אחת ולהוסיף להיות  היוותה חסם במעבר מקופה לקופה. אדם לא היה יכו

סה מסוג פרט, בדרך כלל  מבוטח בביטוח הסיעודי של הקופה שעזב, אלא אם עבר לפולי

בפרמיה גבוהה יותר; הצטרפות לביטוח סיעודי קבוצתי בקופה החדשה מותנית במילוי הצהרת 

הביטוח. אולם כיום, מבוטח אשר מחזיק בביטוח סיעודי קבוצתי של   בריאות ובהסכמת חברת

י  יטוחי. זאת מבלקופת החולים, יכול לעבור לקופת חולים אחרת תוך שמירה על הרצף הב

שהמבוטח נדרש לעבור בדיקה רפואית נוספת בעת המעבר. עם זאת חשוב להדגיש כי המעבר  

עשה בצורה אוטומטית. מבוטח המבקש  לפוליסה סיעודית בקופות החולים החדשה אינו נ

ימים אישור שהיה  180להצטרף לביטוח הסיעודי של קופת החולים החדשה נדרש להציג תוך 

 החולים אותה עזב. ח סיעודי בקופתמבוטח בביטו

: חשוב לתת את הדעת לכך שהמקור העיקרי המספק למבוטחים מידע בדבר  היעדר מידע זמין  .4

חסר מידע זמין ואובייקטיבי באשר לזכויות המוקנות למבוטחים   זכויותיהם הוא קופת החולים.
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ין וסיות שלא מודעות לשינויי החקיקה ולהקלות במעבר בכחוק. בתוך כך, ייתכן כי יש אוכל

  קופות החולים, ועל כן לא מבצעות את המעבר מחשש מבירוקרטיה מסובכת. 

קבלת ההחלטות של המבוטח, ולעיתים  לצד החסמים שצוינו לעיל, המהווים חלק בלתי נפרד מתהליך 

קופות החולים עומדות בפני תחרות שלעיתים מביאה אותן לבצע פעולות  להמנעות מקבלת החלטה, 

  בר של אוכלוסיות מסוימות אליהן.לא הוגנות להגברת המע

יש לציין כי למרות החופש המוחלט שבמעבר בין קופות החולים, כמו גם הסרת חסמים ביורוקרטים 

באינטרנט ללא עלות למבוטח), ניתן לראות כי שיעור המבוטחים שבפועל עוברים בין קופה  (מעבר

בשנה. נתון מעניין נוסף הוא כי   2%לא עלה שיעורם על  2015ועד שנת  1998. משנת לקופה זניח

מספר המעברים בין קופות החולים יורד בצורה דרמטית עם העלייה בגיל המבוטח. שינוי קל בשיעור  

 –חצה שיעור המעברים את רף ה 2016. בשנת 2016-2017רים בין הקופות התרחש בשנים המעב

יותר נרשם ביישובים קטנים  מעברים הגדול ב. יש לציין כי מספר ה2.2% –עלה ל  2017, ובשנת 2%

אלף תושבים), יישובים מגזריים ובאזורי פריפריה. זאת בעוד שדווקא בקרב בני המעמד   20-50(

מי הגבוה יותר נמדדו שיעורי המעבר הנמוכים ביותר. נתונים אלה משקפים ריכוז מאמץ אקונו-הסוציו

  300ים.של קופות החולים בגיוס מבוטחים במגזרים ספציפי

וסף להגביל את התחרות השלילית (בעיקר ניוד מבוטחים באמצעות "מעאכרים"), נעשה  ניסיון נ

מסכום התמיכה  נכתב כי "  2017הייצוב לשנת  באמצעות הטלת מעין "קנס" על קופות החולים. בהסכמי  

שקל בגין כל אחד מהמבוטחים החדשים   5,000הכולל המגיע לכל קופה מדי שנה, יופחת סכום של 

ה. הסכום שיופחת מהקופה בגין סעיף זה יועבר להגדלת סכום התמיכה השנתי לקופות  שהצטרפו לקופ

ד עם המוטיבציה הכלכלית של  ביקש להתמוד." סעיף זה  החולים האחרות שאותן עזבו אותם מבוטחים

  301הקופות, ולנטרל את האינטרס שלהן להעביר אליהן מבוטחים באמצעים פסולים".

אכן, למשרד מבקר המדינה הגיעו תלונות רבות בענייני פעולות לא חוקיות שנקטו קופות החולים  

חרדי והערבי (לא הוגשו  הכללית, מאוחדת ולאומית בנושא זה, בעיקר כשהדברים אמורים במגזרים ה

הם תלונות נגד "מכבי שירותי בריאות"). התלונות עסקו בהסדרים שעשו קופות החולים עם קהילות, ב

מתן שירותים ייחודיים שאינם    -נקבע כי הקהילות יעבירו מבוטחים לקופה בתמורה ל"תרומה לקהילה"  

ת לבית המבוטח, פתיחת מרפאות  ניתנים לכלל חברי הקופה (למשל, שירותי אמבולנס, משלוח תרופו

ת למתן  בשעות הלילה); במתן שירותים והנפקת כרטיסי חבר למי שאינם חברי הקופה; בהבטחות מטעו

שירותים; בהבטחה לשלם לקהילות שיקדמו העברת מבוטחים; בהטבות כספיות לא חוקיות; בהסעות  

הרישום בסניפי הדואר;   מבוטחים לקופה; בתשלום למבוטחים כדי שיעברו לקופה; בתשלום דמי

 
ת, מהי נקודת האיזון. עבודת גמר לתואר דוקטור 'בחירה' במערכת הבריאות הציבורי  –יגודה,בין 'שוויון' ל -ע. ניב300

  .2018גוריון בנגב,-באוניברסיטת בן 
  שם. 301
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יוצא  בפטורים מתשלומים למיניהם; בפעולות אסורות של שיווק וקידום מכירות באמצעות הטלפון ועוד.  

אפוא שכספי ציבור שיועדו לשיפור סל השירותים ורמת השירותים מנוצלים לצורך פעילויות שלעתים  

  302הן לא חוקיות, וכמו כן אינן מועילות לבריאות הציבור.

  

, שיתופי פעולה בין מוסדיים עשויים לתרום לאיכותם, לזמינותם וליעילותם של שירותי הבריאות. וםלסיכ

ם וריכוז שירותים עבור מבוטחי כלל הקופות הינם דוגמאות לשיתופי פעולה אלה.  חילופי מידע הדדיי

  שיתופי פעולה חשובים ביותר בפריפריה, שם יש מחסור בכח אדם ובתשתיות. 

ת גם תחרות בין הקופות. לצד היבטיה החיוביים, עלולה התחרות להתבטא  עולה, מתקיימלצד שיתופי פ

אגרסיבי ובלתי מבוקר של מבוטחים. למרות ההקלות שבוצעו   גם באופן שלילי, כמו למשל בניוד 

בתהליכי המעבר בין הקופות, עדיין קיימים חסמים בירוקרטיים המקשים על מעבר יזום של מבוטחים  

לרגולציה ותמריצים שיכול להפעיל משרד הבריאות חשיבות גדולה ביצירת איזון בין תחרות    .בין הקופות

  לשיתוף פעולה.

   

 
, חסמים למעבר בין קופות החולים, עמ' 2004ולחשבונות שנת הכספים  2005ב לשנת 56המדינה, דוח שנתי מבקר 302

500 - 498.  
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 סוגיות של מרכז ופריפריה גיאוגרפית וחברתית .4.10

בריאות היא זכות בסיסית של כל אדם, והיא משאב חיוני התורם לשגשוגו של הפרט ולפיתוחה וצמיחתה 

ממלכתי, המושתת על "עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית", בא   של החברה. חוק ביטוח בריאות

, באיכותם ובנגישותם. אולם אין בכך כדי להבטיח שוויון להבטיח שוויון בזמינות של שירותי הבריאות

  בפועל בהיבטים אלה או במצב הבריאות של כלל האוכלוסין.

י שוויון בבריאות. עובדה זו תועדה  זה למעלה ממאה וחמישים שנה מוכר ברחבי העולם קיומו של א

נים נתנו דעתן מדינות  ולאורך כל התקופה, אולם רק בשלושת העשורים האחרו בכתבי עת מדעיים מאז  

כך, רופא   303מפותחות להשלכות החברתיות והכלכליות של אי השוויון בבריאות ובמערכת הבריאות.

מאמר רב השפעה כלל המכונה ב 1971משפחה אנגלי בשם ג'וליאן טיודור הרט הגדיר בשנת 

"Inverse care lawלעתים עם הקבוצות   ", לפיו דווקא לאלו עם צרכי הבריאות הגדולים ביותר, הנמנים

בין היתר, מצא הרט    304  המוחלשות בחברה, יש את הנגישות הקטנה ביותר לשירותי בריאות איכותיים.

ור נמוך של רופאים בהשוואה ללונדון  כי אזורי תעשייה מרוחקים בבריטניה סובלים בדרך כלל משיע

כונה את מצבם הנוכחי  ה לאחר שנוסח, מתאר הכלל נולפרבריה. למרבה הצער, למעלה מארבעים שנ

  של מדדי הבריאות ושל תשתיות הבריאות בישראל. 

  

  מושגי יסוד בסוגיות אי שוויון בבריאות  .4.10.1

  י יסוד בתחום: על מנת לדון בסוגיות אי השוויון בבריאות יש להבהיר מספר מושג

 פריפריהלק מהחשאינם  אקונומית-סוציו מונח המתאר יישובים חלשים מבחינה – פריפריה חברתית 

וחלק   מיעוטים טי יכולת, מעו גיאוגרפית. הוא נוגע בעיקר לקבוצות שאינן חלק מהרוב החזק, כלומר:ה

ערים,   16רשויות מוניציפליות, מתוכם  124מונה  ישראל הפריפריה החברתית ב .עוליםמאוכלוסיות ה

פריפריה ערים ישנן שכונות המוכרות כ 22-מועצות אזוריות. נוסף עליהן ב 5מועצות מקומיות,  19

  305. אוכלוסייה בישראלמכלל ה 31%-חברתית. סך הכל מתגוררים באזורים אלה כ

ובעיקר   ,מטרופולינים"מונח המשמש לציון אזורים מרוחקים גיאוגרפית מה –  גיאוגרפיתפריפריה 

  ל. מרכז ישראמ

 
 .4, ע' 2008פברואר אי שוויון בבריאות בישראל, ההסתדרות הרפואית,  303
 שם. 304
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.  305

galil.gov.il/SocialPeriphery/Pages/default.aspx-http://negev ]  :2019לאוגוסט  15תאריך כניסה.[ 
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 שלכל מבטיחה  (Equity in health)בבריאות שוויוניות : Equity in health)בבריאות ( שוויוניות

 World Health)שלו הבריאות  פוטנציאל מלוא את  לממש שווה הזדמנות תינתן  ואדם  אדם 

Organization, 2016) .  

   בריאותם,  של הפגיעות ברמת בריאותיים, םלסיכוני בחשיפה אנשים  בין הבדלים :בבריאות  שוויון -אי

 – למגוון משתנים  קשורים הפערים  ;אלו  תוצאים  של כלכליות-חברתיות ובהשלכות הבריאות בתוצאי

 נוספים. הפערים רבים ומשתנים  מגורים ודתיות, מקום לאום, אתניות, דת   כלכלי,-חברתי מגדר, מעמד

 .במשולב יםמופיע משתנים  כמה כאשר  יותר ומורכבים עמוקים לרוב

 אוכלוסיות בין בהבדלים ביטוי לידי לבוא יכולים בריאות בשירותי פערים :בריאות בשירותי שוויון -אי

  פיזיות, בכוח בתשתיות בתקצוב,  המושקעים (למשל המשאבים של  ובזמינות בהיקף אזורים בין או

 נגישים השירותים שבה הבמיד הבריאות (למשל,  שירותי של  הנגישות  ובמידת רפואי)  ובמכשור אדם 

 של והאופי ההיקף לטיפול).  נענות שונות  אוכלוסיות שבה ובמידה אדם לכל ותרבותית  כלכלית, פיזית

 על משפיעים כולם  - וכדומה נגישותם השירותים,  פריסת  שלה, המבנה הבריאות, מערכת של המימון

  .ותבריא לשירותי ובנגישות בזמינות שונות, וקבוצות אנשים בין פערים

  

בין היתר (אך לא רק) במדדי בריאות כגון: תוחלת חיים,   בריאות ובשירותי בבריאות ניתן לזהות פערים

 עישון, פעילות גופנית ותזונה, בדיווחתמותת תינוקות, תחלואה, מוגבלות, בהתנהגויות בריאות כגון: 

י  פערים בנגישות לשירות בריאות. כמו כן קיימים משירותי רצון שביעות על בדיווח בריאות,  על  עצמי

בריאות: כלכלית (עלות טיפול והוצאות נלוות, נגישות לשירותים שאינם כלולים בסל, רפואה פרטית),  

בריאות, נגישות לבעלי מוגבלות) ונגישות למידע. פערים  תרבותית ולשונית, פיזית (פריסה של שירותי 

מונעת ובדיקות סקר, פניה לרפואה יועצת   נוספים באים לידי ביטוי, בשימוש בשירותי בריאות (רפואה

ובמימוש של זכויות לקבלת   או לרפואה שלישונית, היענות לטיפול, איכות רצף הטיפול), בידע, בהבנה

ערכת הבריאות, בנגישות למקורות השפעה ולתמיכה בעת הצורך ובייצוג שירותים, ביכולת להתמצא במ

 ועות ו/או דרגים שונים במערכת. נמוך של עובדי בריאות מקבוצות מגוונות במקצ

  

בדיון אודות אי שוויון בבריאות ניתן לסמן משתני רקע חברתיים מרכזיים שזוהו במחקרים בישראל  

  גים להלן:  ובעולם כתורמים לאי שוויון. הללו מוצ

 הבדלים על רקע מין הם פערים הנוצרים על רקע הבדלים אנטומיים ופיזיולוגיים בין גברים  -מין ומגדר  

רכיבים משמע  המ - שוויון, הפערים הלא הוגנים הם אלו הנוצרים על רקע מגדר -לנשים. לעניין אי

מא אחת להבדל על רקע  החברתיים, הכלכליים, התרבותיים והייצוגים של הבדלים על רקע מין. דוג
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  שוויון באבחון של מחלות לב משום שהמידע הרפואי אודות הפיזיולוגיה של האדם-מגדרי היא אי

הביטוי הסימפטומטי השונה בין גברים לנשים והנטייה של מטפלים   התבססה על הגוף הגברי. 

  ן נשים לגברים.  להתייחס בביטול לתלונות של נשים, בהשוואה לגברים, מרחיבים פערים באבחון בי

שישים,  רות לגיל בקרב קושוויון, יש לבחון כיצד ניתן למנוע אבחון יתר של מחלות הקש-לעניין אי - גיל 

פין תת אבחון של צעירים עקב ייחוס של ביטויים רפואיים לקבוצת גיל מסוימת. תת האבחון  או לחילו

ם קבוצה העשויה לסבול מ"גילנות"  הוא לעיתים גם תוצאה של זלזול בצרכיו של המטופל. גם ילדים ה

של ילדים   הגבלת חופש הבחירה על רקע הנחות יסוד המגיעות מעולם הטיפול במבוגרים. למשל, 

  ופי הטיפול מתוך הנחה כי חופש הבחירה נתון למטפל או להוריהם. באשר לא

הוג  כלכלי. נ-הבדלים על רקע המיקום היחסי של הפרט בדירוג החברתי - כלכלי-מעמד חברתי

את השפעות  .השכלה, הכנסה ותעסוקה - להתייחס לשלושה משתנים מרכזיים בהקשר למעמד

ה מסוכרת (לרעת מבוטחים לראות, למשל, במספר הסיבוכים כתוצא המעמד החברתי כלכלי ניתן

  ממעמד חברתי כלכלי נמוך). 

עוני הוא מחסור חומרי, אך לא רק זאת. עוני קשור גם למחסור בהזדמנויות חיים, לחשיפה לתנאי    -עוני  

ר למקורות  חיים טובים פחות ולדחק, למחסור בהון סימבולי הקשור בנראות ובכבוד, לנגישות נמוכה יות

  תמיכה חברתיים ולמקורות מידע והשפעה.

פערים בשיעור תמותת התינוקות   -ים לנוצרים. למשל  הבדלים בין יהודים לערבים, מוסלמ  -לאום ודת  

  בין ערבים מוסלמים ליהודים לרעתם של ערבים מוסלמים.

למשל,   ם וערבים.בקרב יהודי -חילוני) -מסורתי-דתי-הבדלים על רקע מידת הדתיות (חרדי -דתיות 

  רדיות. היענות נמוכה יותר לבדיקות סקר בהיריון בקרב נשים בדואיות מוסלמיות ונשים ח

הבדלים על רקע ארץ לידה או ארץ מוצא של ההורים. למשל, יוצאי אתיופיה  - מוצא, עלייה והגירה 

מ לשעבר סובלים  שעלו לישראל ואלו שנולדו בישראל הם בעלי סיכון גבוה יותר לסוכרת; עולים מברה"

רב שתי  מתחלואה גבוהה יותר של סרטן המעי הגס והחלחולת. כמו כן, שיעור ההתאבדויות בק

אוכלוסיות אלו גבוה מהממוצע; ישנן מחלות גנטיות הנפוצות יותר בקרב בעלי עדות שונות בישראל.  

ת דווקא בארץ  ההבדלים נוצרים על רקע שינוי בהרגלי האכילה ואורח החיים או הרגלים טובים פחו

ירידה   וש,כלכלי (ירידה בהכנסות ורכ-המוצא, חשיפה לדחק בעקבות הגירה, שינוי במעמד החברתי

  במעמד החברתי) והיחלשות מערכות התמיכה. חלק מההסברים קשורים גם לגנטיקה.

או בפריפריה  - צפון ודרום הארץ  -הבדלים על רקע מגורים בפריפריה הגיאוגרפית  - מקום מגורים 

  ים חזקים.  כלכלי -ברתית, למשל בשכונה בדרום תל אביב, בהשוואה למרכז הארץ או לאזורים סוציוח



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  219|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

הבדלים בין אנשים עם מוגבלות פיזית ונפשית לאחרים. למשל, אנשים עם   -  גבלות פיזית ונפשיתמו

 מוגבלות מדווחים פחות מאחרים על מצב בריאותי לא טוב, סובלים יותר מהשמנת יתר ומאושפזים

ד  יותר. לאנשים בעלי מוגבלות גם אפשרויות כלכליות מצומצמות יותר בגלל שייכות גבוהה יותר למעמ 

  כלכלי נמוך עקב  הדרה ממעגלי תעסוקה. -חברתי

פגיעה בבריאות ובנגישות לשירותי בריאות הנוצרת על רקע חשיפה לגזענות    -גזענות והדרה חברתית  

מצאה קשורה לסיכון גבוה יותר לדיכאון, ללחץ דם, למחלות  ולהדרה חברתית. למשל, חשיפה לגזענות נ

  בריאות ירודה ולתמותה.  לב, לסרטן שד, לשפעת, לדיווח עצמי על

הבדלים בבריאות ובנגישות לשירותי בריאות על רקע נטייה או זהות מינית   -נטייה וזהות מינית 

הדרה חברתית, סטריאטופיזציה קהילת הלהט"ב. הפערים נוצרים בין היתר, על רקע  -ומגדרית, למשל

ות (למשל ביקורים תכופים שימוש בשירותי בריא-וסטיגמטיזציה מחוץ למערכת ובתוכה, על רקע תת 

פחות של נשים לסביות לשירותים גניקולוגיים) והתנהגויות בריאות סיכוניות (למשל שימוש מוגבר 

  בחומרים פסיכואקטייבים).

ד האזרחי שניתן לאדם והמגדיר את  ותי בריאות על רקע המעמהבדלים בבריאות ובשיר  - מעמד אזרחי  

יו. בישראל, תושבי קבע ואזרחים זכאים לביטוח בריאות ממלכתי.  יחסיו עם המדינה ואת זכויותיו וחובות

לא יהיו זכאים   -מהגרי עבודה, פליטים, מבקשי מקלט, עולים ללא מעמד ותיירים  -מי שאינו תושב קבע  

  ף החוק.לשירותי בריאות מתוק

, השתייכות  שוויון, על כן-חשוב לקחת בחשבון כי קיימת אינטראקציה בין גורמי הרקע החברתיים על אי 

ליותר מקבוצת סיכון אחת עשויה להצביע על סיכון גבוה עוד יותר. למשל, גבר מובטל בפריפריה נמצא  

נע מהנחות  חשוב להימבהקשר זה   בסיכון גבוה יותר לבריאות טובה פחות מגבר מובטל תושב המרכז.

(למשל בין ערבים נוצרים  יסוד והכללות לגבי קבוצות, כיוון שלעיתים הפערים בתוך קבוצות אוכלוסייה 

לערבים מוסלמים) גדולים יותר מאשר הפערים בין הקבוצות. עם זאת, בחלק מהמקרים דווקא הקבוצה 

פחות בהשוואה לקבוצה  ה"חזקה" יותר תהיה זאת שנמצאת בסיכון גבוה יותר לבריאות טובה

כלכלי  -בעלי מעמד חברתיגברים מועדים יותר מנשים לעישון ולסרטן ריאות;  ה"חלשה" יותר. לדוגמה:

כלכלי נמוך ומערבים;  - גבוה ויהודים סובלים ממחלות ממאירות בשכיחות גבוהה יותר ממעמד חברתי

  306שובים אחרים. ביישובים חרדים, מתועדים שיעורי תמותה נמוכים יותר בהשוואה ליי

  

   

 
 .2017שב”מ,  - ניותמשרד הבריאות, שוויון בבריאות בכל מדי 306
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  שוויון במדדי בריאות ותשתיות בריאות -מגמות עיקריות בתחום אי .4.10.2

. מהתרשים ניתן  65התרשים שלהלן מציג שנות חיים בריאות בקרב גברים ונשים בישראל בלידה ובגיל  

  65.1-שנים בקרב גברים ו 65.4היו  2016להבחין, כי שנות החיים הבריאות הצפויות בלידה בשנת 

  לטובת נשים במדד של 3.7לטובת הגברים . זאת, לעומת פער של  0.3קרב נשים, פער של שנים ב

תוחלת חיים. משמע, נשים אומנם מאריכות חיים יותר מהגברים, אך שנות חייהן כוללות יותר שנים עם  

  בעיה בריאותית המפריעה בתפקוד.

  2016307מין, ,לפי  65תוחלת חיים ושות חיים בריאות, בלידה ובגיל :   6איור 

  

   1975308 - 2017תוחלת חיים בלידה לפי קבוצות אוכלוסייה ומין , :   7איור 

  

 
  .2, ע' 2019שוויון בבריאות וההתמודדות עמו, -משרד הבריאות, אי 307
  .2 שם, ע' 308
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בפילוח לפי קבוצות אוכלוסייה ניתן לראות עלייה בתוחלת החיים בקרב נשים יהודיות וערביות, כאשר  

שמה  קצב העלייה בקרב נשים ערביות עולה מעט על קצב העלייה בקרב נשים יהודיות. בקרב גברים נר

 -והגיעה ל 0.6 -ב 2016גברים ערבים. תוחלת החיים של נשים ערביות עלתה בשנת עלייה רק בקרב 

שנים.    77.5 – והגיעה ל  0.3שנים בקירוב. תוחלת החיים של גברים ערבים עלתה בשיעור של  82

ים  שנ 85 -שנים בקרב נשים ל 0.3בקרב האוכלוסייה היהודית בתקופה המקבילה נרשמה עלייה של 

  שנים.  81.4 - בקרב גברים ל 0.1וירידה קטנה של 

  

  2014-2016309תוחלת חיים, לפי דת, ממוצע : 8איור 

  

 נתונים של תוחלת חיים לפי דת מאפשרים לצפות בהבדלים בתוך האוכלוסייה הלא יהודית בישראל.

ת החיים  התרשים מציג הבדלים בתוחלת חיים לפי מגדר וקבוצת דת. הממוצע הגבוה יותר של תוחל

שנים). בקרב נשים, תוחלת   79.4עבור גברים לא יהודים נצפה בקרב הדרוזים ( 2014-2016לשנים 

שנים). ניתן לראות כי בקרב יהודים ודרוזים   83.5נוצריות (-החיים הגבוהה ביותר נרשמה אצל ערביות

ים. ניתן  נוצר-ביםמוסלמים וער-הפער בתוחלת חיים בין גברים ונשים מצומצם יותר מאשר בקרב ערבים

כלכלי בין נשים וגברים  -לשער, שחלק מההסבר להבדלים אלו נובעים מפערים במעמד חברתי 

באוכלוסיות המצוינות, הבדלים הקשורים להיבטים תרבותיים ולהיבטים מבניים של מערכת הבריאות. 

ת בקרב  משמעותי יש לציין, כי גם שיעורי תמותת תינוקות, המשפיעים על חישוב תוחלת חיים, נמוכים

  ערבים נוצרים והדרוזים, בהשוואה לשיעורי תמותה בקרב מוסלמים.

 
  .3שם, ע'  309
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 2015310לפי מין ורמת השכלה,  30תוחלת חיים בגיל  : 9איור 

  

. מהנתונים ניתן ללמוד, 30בתרשים שלעיל ניתן לצפות בקשר בין רמת ההשכלה לבין תוחלת חיים בגיל  

שנים יותר   7.5 -צפויים לחיות כ תיכונית או אקדמית)-על(עם רמת השכלה גבוהה  30כי גברים בני 

שנות לימוד). ההפרש בתוחלת החיים בין הנשים  12-עם רמת השכלה נמוכה (פחות מ 30מאשר בני 

 .שנים, כלומר לרמת ההשכלה השפעה רבה יותר על משך החיים אצל גברים לעומת נשים 5הוא 

  311תי, לפי מחוזש-וצע תלתתיוקות מממגמות בשיעורי תמותת  : 10איור 

  

 
  .5שם, ע'  310
  .9שם, ע'  311
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ראוי לציין לחיוב את המשך   .התרשים  מציג שיעורי תמותת תינוקות בישראל לפי מחוז לאורך זמן

הירידה בשיעור תמותת התינוקות במחוז חיפה תוך צמצום הפער מול מחוזות המרכז ותל אביב, שהם  

מה ירידה קלה. לעומת זאת, במחוז בעלי שיעור תמותת תינוקות הנמוכים ביותר. גם במחוז הצפון נרש

  ות.  ירושלים בולטת בשנים האחרונות מגמה של עלייה בתמותת תינוק

  

  פערים בתשתיות בריאות 

  312)2016-2014(  התפלגות כוח אדם במערכת הבריאות לפי מחוזות, ממוצע תלת שתי לאלף פש: 11איור 

 

  

הם בעלי השיעורים  –הצפון והדרום  – ניתן לראות בתרשים שלעיל כי בדרך כלל מחוזות הפריפריה

  לאוכלוסייה.כוח אדם ביחס  הנמוכים ביותר של 

פערים בין מחוזות קיימים גם בשיעור מיטות לאשפוז כללי. גם כאן מחוזות הפריפריה מתאפיינים  

  בשיעורים נמוכים יחסית ביחס ליתר המחוזות וביחס לממוצע הכללי. 

 
 .50שם, ע'  312
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 2016-1988313לאלף פש לפי מחוזות   : שיעור מיטות אשפוז כללי12איור 

  

  סיכום  .4.10.3

ישראל לאספקת שירותי בריאות לאוכלוסייתה הינה נדבך מרכזי בתפיסת עולם  מחויבותה של מדינת 

רחבה יותר של צדק חברתי, הדוגלת בסולידריות ובערבות הדדית. כמתחייב מחוק ביטוח בריאות  

התושבים, ואין להפלות חלקים נרחבים  ממלכתי יש לשאוף לרמה שווה של שירותי בריאות לכלל 

חברתי. יתרה מזו, יש לפצות ולהגביר  -קומה הגיאוגרפי או מעמדה הכלכלימאוכלוסיית המדינה בשל מי

את התמיכה החברתית באותם אזורים ויישובים בהם האוכלוסייה פגיעה במיוחד עקב תנאים כלכליים  

יאות ועל פערים בבריאות,  נמצא באחריות  וחברתיים נמוכים יחסית. חלק מרכזי מההשפעה על הבר

העוסקים בתעסוקה, דיור, עוני, חינוך ועוד. על כן תוכנית ממשלתית לצמצום  של משרדי ממשלה רבים  

פערים בבריאות איננה יכולה לכלול רק את משרד הבריאות, אלא גם משרדים נוספים המשפיעים 

וויון בבריאות.  אכן במדינות שונות בעולם  ישירות על משתנים חברתיים וכלכליים התורמים לאי ש

ום פערים בבריאות כוללת מדדים רבים שאינם מדדי בריאות קלאסיים והתוכנית  תוכנית לאומית לצמצ

  הינה באחריות משרד ראש הממשלה / נשיא. 

 
  .41עמ'  2016,משרד הבריאות, מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל  313
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הגדרת החסמים, עיקרי הבעיות והדילמות המרכזיות במערך הבריאות  .4.11

 הקיים ובמבט לעתיד

ונדרשת כל הזמן להשתפר  דת בו זמנית עם מספר רב של אתגרים, בישראל מתמוד מערכת הבריאות

ביצוע שינויים מבניים, ארגוניים ומקצועיים  .ולהתאים את עצמה לתנאים ולצרכים המשתנים

משמעותיים, דורש לעתים קרובות התמודדות עם אתגרים ועם קשיים מגוונים, המאפיינים מערכות  

  כבות ומרובות בעלי עניין. בירוקרטיות גדולות, מור

בסוגיה זו בדיוק לפני כעשר שנים. על אף הזמן שחלף מאז, נראה כי באופן   כנס ים המלח העשירי עסק 

עקרוני, אותם חסמים שנדונו בכנס עדיין מלווים כיום את מערכת הבריאות, ומקשים על עריכת  

וספים, תוך הצבעה על שינויים שחלו רפורמות. להן החסמים העיקריים שנדונו בדוח כנס זה ובמקורות נ

  314נים. בחלקם ברבות הש

  

תפקידים של המשרד, עליהם עמדנו   בכפל הטמונים האינטרסים ניגודי - הבריאות משרד תפקידי כפל

 אמון ולחוסר בהרחבה קודם לכן (מצד אחד רגולטור ומן הצד שני ספק שירותים), מובילים לחשדנות

מערכת הבריאות,   לשינוי יוזמות שונות  למימוש מרכזי חסם מהוויםבין הגורמים במערכת הבריאות, ו

  הבריאות.  משרד ידי על הננקטות

  

 רפורמות של על ישומן מקשים הבריאות שרי של  התדירים והחילופין בישראל השלטונית  היציבות חוסר

  הבריאות, אשר מטבען הן ארוכות טווח. במערכת

  

 אופייה לגבי סדורה  מישנה האחרונות  בשנים מציגה אינההבריאות  מערכת – הצורך תכנון אסטרטגי 

התמיכה בהפעלת  עצמיות מוצגת השתתפויות לצמצום הקוראים הקולות למול למשל, והראוי. כך הרצוי

 הולך  המערכת הציבורי של  שמירת אופייה על ההצהרות הציבורית, ולמול האשפוז  שר"פ במערכת

 רכתמע של אופייה מתווה ברור לגבייים. היעדרו של המשלימים והמסחר הביטוחים של היקף וגדל

 הגירעון צמצום  של סדורה מדיניות  שלמשרד האוצר יש העובדה רקע  על  בעיקר בולט הבריאות

 
ריאות, כנס ים המלח העשירי, מדוע רפורמות לא מתבצעות? , יוני המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות ב314

 .36-38, עמ' 2009
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לציין כי בהיעדר   השוק.  חשוב מנגנון ועידוד  הממשלתית, הפרטה המעורבות הממשלתי, צמצום

השוק, ומכאן   מנגנון היא המחדל  ברירת ת,הבריאו החלטה מוסכמת ומושכלת על כיוונה של מערכת

   315"זוחלת" יותר ויותר לכיוון ההפרטה. הבריאות שמערכת

  

המידע המצוי בידי משרד הבריאות בנוגע   -  הצורך במידע רפואי לאומי עדכני במשרד הבריאות

וגיו כלכליים, לנתוני מיטות האשפוז ולנתוני כוח האדם הרפואי לס -לתחלואה לפי משתנים חברתיים 

שהמשרד מקבל את החלטותיו הנוגעות לצורך בהוספת מיטות   אינו שלם ואינו משוקלל. יוצא אפוא

  אשפוז ובהגדלת כוח אדם רפואי, על בסיס מידע חלקי וחסר.  

- למשרד הבריאות אין מידע זמין, אחיד ומקיף על מצב התחלואה בישראל לפי משתנים חברתיים

להשלים את הנתונים    ד הפנים ובמוסד לביטוח לאומי. על המשרדכלכליים, אף שהנתונים קיימים במשר

הקיימים ולאגדם כנתון לקבלת החלטות. בהיעדר מקור מידע כזה, נפגעת יכולתו של המשרד לאתר  

בעיות ייחודיות האופייניות לאוכלוסיות מעוטות יכולת ולתת להן פתרון ייעודי, וכן נפגעת יכולתו לתת  

יחד עם זאת    316ר וקובע מדיניות. רון ולבצע כיאות את תפקידו בתור רגולטומענה לבעיות הדורשות פת

ידי המשרד מהווים התקדמות בתחום איסוף מידע -יש כי הפרסומים השנתיים של דוחות אי השוויון על

על פערי תחלואה ושירותי בריאות בין מגזרי אוכלוסייה ומחוזות גיאוגרפיים. הללו מהווים מקור מידע  

  י ברמה הלאומית בתחום זה.חשוב ועדכנ

  

אדם מהווים את התשומה העיקרית במערכת הבריאות . מכלל  -משאבי כוח - ון כוח אדםתכנבהצורך 

המועסקים במערכת הבריאות מהווים הרופאים והאחיות מרכיב דומיננטי, הן בחלקם הכמותי והן בשל 

אה הנגזרת ממנה. בתנאים  אופי תפקידם והשפעתם המרכזית על פעילותה של המערכת והיקף ההוצ

ק תחרותי, מנגנון השוק החופשי מתקן מצבים של עודף או מחסור בכוח אדם בטווח  כלכליים של מש

הארוך, על ידי התאמה מחודשת של כמויות ומחירים. ענף כוח האדם במערכת הבריאות אינו פועל  

בעובדים אינו מבטא   בתנאים של תחרות משוכללת. בשל כך, השימוש במושגים של עודף או מחסור

אדם רפואי מבטאות  -ת של מושגים אלו. ההגדרות "עודף" או "מחסור" בכוחאת המשמעות הכלכלי

יותר הגדרות נורמטיביות המתייחסות לצרכים בכוח אדם (ביקוש) למול מצאי כוח האדם (היצע).  

ח אדם רפואי, כוונתו  השימוש במושג "עודף" כוונתו לציין ש"צריך פחות" והשימוש במושג "מחסור" בכו

 
  שם. 315
בתי   –, שירותי הבריאות בפריפריה 2011ולחשבונות שנת הכספים  2012ג לשנת 63דוח שנתי מבקר המדינה,  316

 .830, 809החולים והקהילה , עמ' 
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ר". קביעת שיעור עתידי רצוי של כוח אדם, נגזרת במידה רבה מהנחות נורמטיביות לציין ש"צריך יות

  העשויות להשתנות ממדינה למדינה. 

 הגורמים העשויים להשפיע על תכנון עתידי של רופאים ואחיות הם רבים, והעיקרים בהם כוללים:  

נות , פריון); שינויים (הזדק האוכלוסייה ובהרכב הגילאים שלה שינוי בגודל -שינויים דמוגרפים 

עליה במחלות כרוניות, עליה    -באבחון ובטיפול הרפואי, הגירה; שינויים בדפוסי התחלואה    -טכנולוגים  

קהילה למול אשפוז, הפרטה, שינוי  - בתחלואה הנפשית; שינוי בדפוסי ארגון השירותים ופריסתם 

גיל פרישה, התפלגות   -בדפוסי העבודה ן של השירותים ועוד. כמו כן, שינויים בדפוסי המימון והארגו

המועסקים לפי מגדר, תכני העשייה של המקצוע, תחלופה בין המקצועות, חלקיות משרה, מסלולי  

 קידום, רמות השתכרות יחסיים ועוד. 

בדים ואפיונם לפי למרות מרכזיותם של תשומות כוח האדם במערכת הבריאות, המידע לגבי מספר העו

דבר המקשה על תכנון וחיזוי כוח האדם. היקף ואיכות המידע על   - חלקי בלבד חתכים שונים, הוא 

  – רופאים ואחיות מועסקים הינו חלקי ומחייב התייחסות זהירה לנתונים המוצגים. בעיות הגדרה 

הגדרת "עובד"  הגדרתו של כוח האדם במערכת הבריאות אינה אחידה והיא נבדלת בהתייחסותה ל

צוע, למול עובד בפועל), בהתייחסות לחלקיות המשרה או התעסוקה ועוד.  (בעל רישיון לעסוק במק

מגבלות אלו גורמות לכך שבמקורות שונים ניתן למצוא מספרים שונים לגבי מספר הרופאים והאחיות  

המשרד להעריך עם זאת, יש לציין כי בשנים האחרונות חלה התקדמות רבה ביכולתו של  317בישראל. 

לים במקצוע באמצעות הצלבת נתונים בין מקורות מידע שונים הנמצאים בידי את מספר הרופאים הפעי

  הרשויות (ר' הרחבה בפרק "תכנון כוח אדם במערכת הבריאות").

  

שינויים שחלו במערכות בריאות בעולם המערבי, כולל   - היעדר הסכמה על גבולות פרופסיונאליים

ום לטפל במספר גדול יותר של חולים קשים  מי הרפואה והטכנולוגיה, מאפשרים כיהתפתחויות בתחו

ומורכבים. אילוצים כספיים, בעיות של זמינות רופאים ומחסור בכוח אדם, דורשים בחינה מחדש של  

גבולות ושל חלוקת האחריות והסמכויות בין מקצועות הבריאות השונים, ובמיוחד הקדשת מחשבה 

. הצורך בבחינה מחודשת של גבולות  ותחומי האחריות של מקצועות הסיעוד להרחבת התפקידים

המקצוע בין רופאים לאחיות נמצא על סדר היום של מערכת הבריאות גם בישראל. הנושא מקבל משנה 

לאור זאת, נמצא כיום משרד   318חשיבות בימים אלה, עקב הצפי למחסור הן ברופאים והן באחיות. 

ר להן לבצע  יך שעיקרו הרחבת סמכותן של אחיות מוסמכות כדי לאפשהבריאות בעיצומו של תהל

 
 .2007העתידיים במערכת הבריאות, יוני  משרד הבריאות, הוועדה לבחינת אומדן צרכי כוח אדם 317
- , מאיירס)הפגיות(היחידות לטיפול מיוחד ביילוד    -א. תורן וחב'. בחינת גבולות המקצוע בין אחיות לרופאים: חקר מקרה    318

  . 2013מכון ברוקדייל, נובמבר -'וינט ג
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טיפולים רפואיים שהיו עד עתה נחלתם הבלעדית של הרופאים. הקושי העיקרי בו נתקל המשרד 

אבחון ורישום  בתהליך זה הוא התנגדותה העזה של הר"י להעברת סמכויות, ובפרט למתן סמכות

הגיע  המדוכה בצוותא עם ארגוני האחיות והרופאים על מנת לתרופות לאחיות. כיום יושב המשרד על 

  להסכמות שיאפשרו העברת סמכויות שתהיה מקובלת על כל הצדדים. 

  

משרד הבריאות לא  לא אחת, משרד הבריאות הוא רגולטור חלש יחסית.  – חולשת משרד הבריאות

דים נדרשים אך לא פופולריים.  יותיו הרגולטוריות בחוק, הכוללות לעיתים קרובות צעפעיל רבות מסמכוה

באה לידי ביטוי במספר מישורים אל מול גורמים אחרים במערכת  של משרד הבריאות חולשתו 

פוגעת ביכולתו לנקוט במדיניות לעיתים רבה מאוד, ו היא הבריאות. ראשית, תלותו במשרד האוצר

לפקח. כך מוצא עצמו   שרד מתקשה להתמודד עם קופות החולים עליהן הוא אמורעצמאית. שנית, המ

ת בשטח במקום להכתיבה. פן נוסף הוא הקושי בהתמודדותו עם  המשרד לעתים נגרר אחרי המציאו

ארגוני עובדים בעלי עוצמה, ובמיוחד עם ארגוני הרופאים ובראשם הר"י. כל אלה מעיבים על יכולת  

משילות במערכת יכולת הממשלה כולה, למשול במערכת הבריאות. בעיית ההמשרד, ולמעשה, על 

  רפורמות משמעותיות בה.  הבריאות היא, אפוא, חסם נוסף לביצוע

  

אינם אופייניים רק למדינת ישראל, או רק לתחום הבריאות.  שצוינוחשוב להדגיש כי חסמים רבים 

סובלים מבעיות דומות של מחסור במידע עדכני    תחומים נוספים במדיניות ציבורית כגון חינוך ותעסוקה,

סדורה ארוכת טווח. פעמים רבות חשוב טי, חסמים בתכנון כוח אדם והיעדר תוכנית אסטרטגית ורלוונ

לזכור כי לא תמיד החסם הוא ב"מה" יש לעשות אלא גם "איך"? כיצד יש להוציא אל הפועל תוכניות  

ר נצנזוס בין בעלי העניין השונים משמעותי ביותר בהקשוהמלצות של ועדות שונות. הצורך ביצירת קו 

ות (שגם צוינו לעיל) לא פעם לא ייושמו בשל זה. כפי שניתן לראות בישראל, המלצות של ועדות רב

היעדר רצון פוליטי, החלפת שלטון תכופות ורצון לממש בעיקר תוכניות לטווח הקצר לעומת הטווח  

  הארוך.
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 בישראל קידום בריאות  .4.12

זיות, ולהתייחס אליה כאל מערכת הכוללת  אנו מורגלים להתייחס לרפואה כמטפלת בחולי ובבעיות פי

תחומי, אשר כולל לא רק את  -תי חולים וקופות חולים. אולם תחום הבריאות הוא ביןמוסדות כגון ב

. ארגון הבריאות מקצועות הרפואה והטיפול, אלא את כל תחומי חייו של האדם, גם הבריאות וגם החולי

של רווחה גופנית, נפשית וחברתית מושלמת ולא רק  כי "בריאות היא מצב    1946העולמי הצהיר בשנת  

במטרה להביא לשיפור מצב הבריאות  נוסחה אמנת "בריאות לכל"  1977בשנת  319היעדר מחלה".

ת, שותפויות , תוך הדגשת הרפואה המונעת וקידום הבריאו2000ולצמצם פערים בריאותיים עד שנת 

נועדו לשמור על רווחתם הגופנית  בין תחומים רבים בחברה ושיתוף האזרחים בתהליכים ש

  320והנפשית.

  בפרק זה:

נאפיין את הרפואה המונעת ואת גישת קידום הבריאות על פי תכנית העבודה של משרד   -

. כמו כן ניתן תמונת מצב על הפעילות בישראל במישור הממלכתי  2018הבריאות לשנת 

 בקופות החולים ובמסגרות מקדמות בריאות.  

אינטגרלי   ן על מנת לבסס פרקטיקות אלו כחלקשיפור החקיקה והמימונדון בצורך באסדרה,  -

 ממדיניות כוללת להטמעת אורח חיים בריא.  

 נציג מקרי בוחן ודוגמאות של מאפייני תכנון עירוני המקדמים פעילות גופנית בשגרת היום.  -

 כמקור להעמקת הידע .  2018נמליץ על תכנית העבודה של משרד הבריאות לשנת   -

 

  תמונע  רפואה .4.12.1

מבהירים כי יש  לחלק   321)2013בהמלצות של ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), טבנקין ולהד (

  את תחום הרפואה המונעת לשלושה שלבים: מניעה ראשונית, מניעה שניונית ומניעה שלישונית:

  בשלב זה המטרה היא מניעת הופעת המחלה או הנזק על   – )  Primary Preventionראשונית (מניעה  

יהם. במניעה ראשונית נדרשת האוכלוסייה ידי הפחתת החשיפה לגורמי סיכון או יצירת חסינות כלפ

 
319 World Health Organization, WHO Constitution, July 1946.  
https://www.who.int/about/who-we-are/constitution  [Accessed: 20 August 2019] 
320 World Health Organization, Achieving Health for All. 
https://www.who.int/whr/1998/media_centre/executive_summary6/en/ [Accessed: 20 August 2019]. 

להד, (עורכים), המלצות כח המשימה הישראלי בנושא: קידום בריאות ורפואה מונעת, (איגוד רופאי  ח. טבנקין, א.  321
  .6),  2013אית, ההסתדרות הרפואית בישראל, יוני  המשפחה, האגף למדיניות רפו
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לבצע שינוי בהרגלים ובאורח החיים כגון: מעבר לתזונה בריאה, קבלת חיסונים מתאימים, הימנעות 

פתי  ן, הימנעות מחשיפה יתרה לשמש, נהיגה זהירה, התמדה בפעילות גופנית, ואף טיפול תרומעישו

ניתן להפחית בכ־ מונע הכולל מתן תוספי מזון וויטמינים. לטענתם, באמצעות פעולות מניעה ראשונית

  את שיעורי התמותה המוקדמת לעומת אוכלוסיות שאינן  מבצעות פעולות אלה.  50%

בשלב זה המטרה היא איתור המחלה או גורם הסיכון  – )(Secondary Prevention מניעה שניונית

סקר  וכדומה) לגילוי ולטיפול גוון בדיקות במעבדות ובמכונים השונים (בדיקות דם, בדיקות על ידי מ

 האפשר על מנת לשנות את מהלך המחלה.   במחלות בשלב מוקדם ככל 

בשלב זה נעשית התערבות רפואית לאחר שכבר הופיעו  –) Tertiary Preventionמניעה שלישונית (

   .322להפחית סיבוכים, ולצמצם את השלכותיה של מחלה מפושטתהמחלה או הנזק. מטרת הטיפול היא  

  

  קידום בריאות .4.12.2

קידום בריאות הוא תהליך המאפשר לאנשים להגביר את השליטה על בריאותם ולשפרה. קידום  

להתנהגות אינדיבידואלית לכיוון התערבויות חברתיות וסביבתיות רחבות  הבריאות מתייחס אל מעבר 

על מנת להבין את עיקרי הגישה, נתאר להלן את עקרונות אמנת אוטווה  (ארגון הבריאות העולמי).

ומצו ע"י ארגון הבריאות העולמי: בניית מדיניות ציבורית בריאה; יצירת  ) לקידום בריאות, שא1986(

יזוק הפעילות הקהילתית; חיזוק מיומנויות הפרט; וארגון מחדש של שירותי  סביבות תומכות; ח

מהווים את האורים והתומים בתחום. משמעותם היא כי על מנת לקדם את   הבריאות. עקרונות אלו

יש לנקוט באסטרטגיות ותחומי פעולה שמעודדים בנייה ועיצוב של כלי   בריאות האוכלוסייה הכללית

ה למניעת עישון במקומות ציבוריים), יצירת סביבה תומכת ומאפשרת (כגון שבילי מדיניות (למשל: חקיק

וחים לעידוד ביצוע פעילות גופנית), העצמת הקהילות והקניית כלים יישומיים ברמת הליכה נוחים ובט

, וכן ארגון מחדש של שירותי הבריאות, קרי, יציקה של תוכן וצעדים מקדמי בריאות הקהילה והפרט

רפואיים (למשל, הקדשת זמן במפגש בין מטופל לרופא, לעידוד ביצוע פעילות גופנית,   במוסדות

   323ה של מזונות מזיקים בבית החולים ועוד). הפחתת צריכ 

כמו אורח חיים יושבני  21במאה ה־גישה זו עשויה לתת מענה לבעיות המאפיינות את אורח החיים 

גופנית, תזונה שאינה מאוזנת ומתח נפשי בכל   (שעות ישיבה מרובות במשך היום), היעדר פעילות

ל עשויים להגביר את התחלואה הכרונית. למשל  קבוצות הגיל. בספרות המדעית נמצא כי הגורמים לעי

 
 שם. 322
  . מתוך אתר השירותים והמידע הממשלתי.1986אמנת אוטווה לקידום הבריאות,  323

v.il/Counter/alternative/HealthPublication/images/stores/HealthPublication/pdfs/149.pdfhttps://ecom.go  
  ].2019בדצמבר  11[תאריך כניסה: 
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התברר  כמו כן,  324ם שונים של סרטן ועוד. עלייה בהיארעות של מחלות לב וכלי דם, סוכרת, סוגי

אינם מספיקים על מנת להביא לשיפור במצב שפעמים רבות העברת ידע וחינוך לבריאות לבדם 

לוגיה החברתית נמצא שהגורמים הרחבים  , להלן). במחקרים בתחום האפידמיו13הבריאות (ראו איור  

לכליים, סביבתיים ואחרים. מכאן  המשפיעים על הבריאות קשורים לתנאים חברתיים, פוליטיים, כ

משמעותי בבריאות הציבור ונדרשת מעורבות של  לא תוכל להביא לשינוי שמערכת הבריאות לבדה 

  325. גורמים נוספים

 

  " לבריאות חיוך" גישת לבין" בריאות ום קיד" גישת בין והבדלים הגדרות : 13 איור 

 

כי "קידום בריאות ורפואה מונעת הן מאבני הדרך של הרפואה במאה    2013הר"י הצהירה בדוח משנת  

על פי דוח זה, הרפואה המודרנית מצאה פתרונות לבעיות רפואיות רבות אך לא מצאה ריפוי   326."21-ה

ת  בריאות האוכלוסייה ומניעת מחלות מראש  למרבית המצבים הכרוניים. לכן יוזמות המקדמות א

צריכות להיחשב כנדבך חשוב ברפואה כיום. בהמלצות הדוח מודגש הצורך במעורבותו ובאחריותו של  

להיות פעיל בשמירת בריאותו: עליו לפעול למניעה   צמצום גורמי סיכון לבריאותו. הפרט צריךהפרט ב

 
 המחלקה לחינוך וקידום בריאות, משרד הבריאות. 324

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/HealthEducation/Pages/default.aspx  :10[תאריך כניסה 
  ].2019באוגוסט 

ע'  ) 2016, (הוצאת דיונון מבית פרובוק בע"מ, קידום בריאות, מתאוריה למעשהד. לוין זמיר, -אפל, נ. דאוד ו-. בראוןא 325
23. 
  ורפואה מונעת. טבנקין, קידום בריאות 326
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ישון, פעילות גופנית ותזונה נכונה הם הפעולות ראשונית ולטובת פעולות איתור מוקדם. הפסקת ע

וסרטן. "כל אחד צריך להיות אחראי על ביצוע החשובות ביותר לשמירת בריאות ומניעת מחלות לב 

   327ולות אלה עבור עצמו", קובעת הר"י.פע

לסיכום, נראה שקיימת הסכמה רחבה כי על מנת לצמצם גורמי סיכון לתחלואה כרונית ולהשפיע באופן 

  כר על מצב הבריאות באוכלוסייה, יש צורך בסיסי בשילוב ותאום בין שיטות וגישות מרובות ומגוונות.ני

חינוך ושינויים ארגוניים שיסייעו ליישם את רוח החוק; וכמובן המצב הכלכלי; אפשרויות  החקיקה; 

ר שיתוף  תקשורת ועבודה קהילתית, תוך מעורבות הציבור בקבלת החלטות ובביצוען, על מנת לייצ

 328פעולה חוצה מגזרים, לבנות ולתחזק סביבה בה הבחירה הבריאותית היא הבחירה הקלה ביותר.

 

  דה של משרד הבריאות קידום בריאות במסגרת תכנית העבו  .4.12.3

של משרד הבריאות הינו: "מימוש הזכות הבסיסית  2018החזון שהוגדר בתכנית העבודה לשנת 

יית ישראל, באמצעות מערכת בריאות השואפת לאיכות  לבריאות ולקידום בריאות של כלל אוכלוס

שה עקרונות יסוד,  עו שיושוויוניות מרביים, תוך כיבוד ערכי כבוד האדם והחברה." בתכנית העבודה נקב

אשר לאורם הוגדרו היעדים והמשימות: "הצבת המטופל במרכז; חיזוק היסודות ואיתנות המערכת;  

ים של חיזוק הרפואה בבתי החולים הציבוריים, חיזוק הרפואה חיזוק מערכת הבריאות הציבורית בהיבט

קידום אורח חיים  בקהילה והבטחת רצף הטיפול; עיצוב מערכת הבריאות בהתאם לאתגרי העתיד; 

   329בריא, רפואה מונעת וסביבה בריאה; וקידום האיכות והשקיפות במערכת הבריאות." 

  :2018למימוש יעד זה בשנת    םריאה נקבעו מדדילקדם אורח חיים בריא, רפואה מונעת וסביבה ב  כדי

בתחום אורח החיים הבריא, הוחלט שהקטנת צריכת הסוכר, המלח והשומן רווי צריכה להיעשות ברמה 

הלאומית ועל פי מדדים סטטיסטים של צריכה לנפש. מדדים נוספים הם צמצום בשיעור עודף משקל  

  בחברה הערבית .   והשמנה בקרב ילדים והקטנת מספר הגברים המעשנים

המדד הוא ירידה ברמת התחלואה והתמותה כתוצאה מזיהומים בתחום קידום סביבה בריאה, 

ושיפור  9 -6סביבתיים. בתחום הרפואה המונעת, המדד הוא צמצום שיעור תחלואה משפעת בגילאי 

  330הימים הראשונים.  1,000השירות הניתן בטיפות חלב בדגש על 

 
 .8שם,  327
    https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/HealthEducation/Pages/guidelines.aspxמשרד הבריאות  328

  ].2019באוגוסט  10[תאריך כניסה: 
      . 2018משרד הבריאות, תכנית עבודה לשנת  329

https://www.health.gov.il/About/Pages/Agenda.aspx    :2019באוגוסט  10[תאריך כניסה.[ 
  שם.330
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בריאות. באחריות המנכ"ל  ת של האגפים במשרד הזרו תכניות לרמות השונומן החזון ומן היעדים נג

הופקד תחום קידום בריאות ויישום תכנית "אפשריבריא" (להלן). מכאן נגזרו משימות מרכזיות כגון: 

"גיבוש תכנית עבודה ותקציב בתחום התפתחות הילד סביב הנושאים של קידום אורח חיים בריא,  

כגון: השלמת כתיבת תכנית  ריאה." ביחידת בריאות העובד הוגדרו משימות רפואה מונעת וסביבה ב

אב לקידום בריאות העובד; הכרה לניכוי מס בפעילות מקדמת בריאות; ביצוע סקר פעילות קידום  

בריאות במקום העבודה ופיתוח ערכת הדרכה לאחראי קידום בריאות במקום העבודה. ביחידה 

הל אחד." בתחום  וד נושאי קידום בריאות ורפואה מונעת תחת מנלבריאות הציבור הוחלט על "איח

האוכלוסייה הבדואית הוחלט להקים  מבנים נוספים לקידום בריאות, ובתחום הישובים הדרוזים 

  331והצ'רקסים הוחלט לבנות תחנות לבריאות המשפחה ולקידום בריאות. 

תכנית "אפשריבריא". במסגרת זו בתכנית העבודה ליחידה לחינוך וקידום בריאות הוחלט לקדם את 

ון לרשתות המזון וינתנו מענקים לעידוד יצרנים קטנים לייצר מזון בריא. משימה נוספת  יונגש סל מז 

הינה להרחיב את מספר הגנים, בתי הספר והרשויות שמקדמים בריאות בר קיימא. הגדלת מספר  

ות וארגונים נוספים. כמו כן הוחלט  המסגרות לקהילה מקדמת בריאות והגדלת שיתופי הפעולה עם רשוי

לחינוך וקידום בריאות תבצע סקר הזנה בבתי ספר ובפנימיות של נוער חרדי ותכתוב יחידת   שהיחידה

הוראה בנושא תזונה לשילוב במערכת החינוך. כל זאת בנוסף לשפע של קמפיינים, אירועים ארציים,  

   332הכשרות, שיווק דיגיטלי ועוד. 

קט מסוים אינו מקבל חשיפה בערוצי עשייה המרובה, אם פרויהדיגיטלי, למרות ה לסיום, ידוע שבעידן

פרויקט זה נחשב כלא קיים.   –פייסבוק, אינסטגרם, בלוגים  ואתרי אינטרנט  -התקשורת החברתית 

הוגדרו משימות להנגשת המידע לציבור דרך    2018לכן גם בתכנית העבודה של משרד הבריאות לשנת  

לים.  שיתוף פעולה עם תכנית בישול במסכים הנמצאים בקופות החולים ובבתי החו ערוצים אלה וגם

המיועדת להורים ולילדים היא דוגמה לאופן שבו ניתן להחדיר תזונה בריאה למטבח הביתי. דוגמה  

  333נוספת לשיתוף פעולה נעשה עם אתרי אינטרנט המיועדים לנשים כדי לקדם אורח חיים בריא. 

   יעה באתר משרד הבריאות:מופ 2018אה לשנת תכנית העבודה המל

https://www.health.gov.il/About/Pages/Agenda.aspx  

  

   

 
[תאריך    https://www.health.gov.il/About/Pages/Agenda.aspx.  2018 לשנת עבודה , תכניתהבריאות משרד 331

  ].2019באוגוסט   10כניסה: 
  .62שם, עמ'  332
  .91שם, עמ'  333
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  שרותי משרד הבריאות בתחום הרפואה המונעת, חינוך לבריאות וקידום בריאות  .4.12.4

באמצעות משרד הבריאות, לספק שירותים    ), המדינה אחראית1994כתי (עפ"י חוק ביטוח בריאות ממל

במסגרת זו השירותים כוללים תחומי  334במסגרת התוספת השלישית לחוק בתחום הרפואה המונעת. 

מניעה כגון: בדיקות שגרה, מעקב והדרכה ע"י רופא ואחות, חיסונים (חיסוני שגרה וחיסונים לאוכלוסיות 

רת התחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב), בדיקות לגילוי מוקדם של מחלות  בסיכון), בדיקות במסג

   335ומומים מולדים ושירות מניעה לקשיש. 

" במשרד הבריאות כולל את המחלקה לחינוך וקידום בריאות, הפועלת  שירותי בריאות הציבוראגף "

פעיל ובריא ובפרט   במטרה לאפשר לאוכלוסייה לשמור ולשפר את בריאותה על ידי עידוד אורח חיים

מניעת עישון, מניעת השמנה, עידוד הנקה, פעילות גופנית, תזונה נבונה, מניעת מחלות זיהומיות, 

 דום הבטיחות, קידום בריאות התלמיד וקידום בריאות האישה. קי

) וכן בכלים ליישום העקרונות  1986כאמור, המחלקה פועלת לאור חמשת העקרונות מאמנת אוטווה (

חקיקה, קידום מדיניות בריאות, חינוך והסברה, שיתופי פעולה ברמה הארצית והמקומית,  הללו "דרך

, פיתוח מקצועי והכשרה של העוסקים בתחום קידום בריאות,  ת, מחקר והערכהקמפיינים בתקשור

  336כנסים וימי עיון."

ה חוצי מגזרים,  ולפעהייחודיות של המחלקה לחינוך וקידום בריאות הינה ביכולתה ליצור ולטפח שיתופי  

. וכך,  מתוך ההבנה כי על מנת להגיע להישגים משמעותיים יש צורך לערב גורמים שונים ומרובים

ממשלה (משרד התרבות והספורט, המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך, משרד הרווחה),   משרדי

תות, רשויות  צה"ל, משטרת ישראל, אוניברסיטאות, מרכזי מחקר, קופות החולים, בתי חולים, עמו

מקומיות,  התקשורת, אנשי ציבור, מובילי דעת קהל וגם מעסיקים, כולם שותפים לחזון קידום הבריאות  

בכל בתי  מבחינת הכשרת כח אדם מקצועי,    337יעים הרגלים ומסרים שמקורם בפעילות המחלקה.ומטמ

נוסף, משרד  הספר לבריאות הציבור בישראל קיימת מגמה של קידום בריאות ברמת תואר שני. ב

 
 . 1994 -חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד  334
ספר ניהול טכנולוגיות  ,בריאות ממלכתי"מערכת הבריאות בישראל וטכנולוגיות רפואיות בעידן חוק ביטוח  נ. בולדר, " 335

וני י(המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשרותי הבריאות, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, , רפואיות
 .7), ע' 2013

משרד הבריאות, המחלקה לחינוך וקידום בריאות.   336
 https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/HealthEducation/Pages/default.aspx  :01[תאריך כניסה 
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קידום בריאות באופן   הבריאות מפעיל קורס שנתי משלים לאנשי מקצוע העוסקים בתחום אשר לא למדו

 338הקורס מהווה הכשרה למובילי קידום בריאות בקהילה.פורמלי. 

 

    "אפשריבריא" - התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים 

ית היא אחת משיתופי פעולה רבים בין משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד התרבות והספורט, כנהת

"להוביל מאמץ לאומי מכוון לקידום בריאות  רשויות מקומיות והחברה האזרחית. ייעוד התכנית הינו 

  נהזותושבי ישראל, הפועל ליצירת סביבה המאפשרת ותומכת בחיים פעילים ובריאים, ומקדם הרגלי ת

התכנית פועלת   339בריאים יותר ושילוב פעילות גופנית בחיי היומיום בקרב כל קבוצות האוכלוסייה."

במגוון רחב של דרכים וכיוונים. כך למשל, ברמת הקהילה, ניתנות סדנאות לפעילות גופנית לבעלי  

זונה  ל תת עמוגבלויות; נשים באום אל פחם נהנות מפרויקט רב שנתי שבמהלכו הן מתנדבות ולומדו

וחיים פעילים ובריאים ואז מובילות בעצמן חוגי בית. ברמת הרשות המקומית ניתן סיוע במימון פרויקטים 

המיועדים לקדם מדיניות להפיכת סביבת המגורים למעודדת פעילות גופנית ותזונה בריאה. ברמה של  

רת מזונות בעלי ערך  מכיה ומערכת החינוך קיים מנעד רחב של פעולה כגון: יוזמת חקיקה לאסור אספק

תזונתי נמוך במוסדות חינוך; תכנית חינוכית לתזונה בריאה בבית הספר והנחייה להקמת גינות מאכל  

בגני ילדים. ברמת המעסיקים ועולם העבודה, התכנית מנגישה מידע לעידוד פעילות גופנית בשגרת  

   340אה.ברינה יום ומעודדת השתתפות באירועי ספורט, מניעת עישון ותזו-היום

 

"טיפות החלב" (תחנות לבריאות המשפחה), מופעלות כיום בעיקר על ידי משרד הבריאות (כשני שליש  

ולנשים הרות. לאחיות ורופאים  6מהילודים) ומגישות שירותי מניעה וקידום בריאות לילודים עד גיל 

חנך צת הנקה ומבתחנה ניתנת הכשרה בבריאות הציבור. אנשי מקצוע נוספים כגון דיאטנים, יוע

לבריאות מלשכת הבריאות מגיעים לתחנות הללו ונותנים שירות נוסף. תחנות טיפת חלב נמצאות  

ידי גורמים שונים: קופות החולים, משרד הבריאות והרשויות -בפריסה ארצית והשירות מסופק על

ה תחומים:  המקומיות (קיימת שונות בהתאם ליישוב). תכלית השירות בתחנות טיפת חלב נוגעת בכמ

חיסונים למניעת מחלות זיהומיות, בדיקות שגרתיות לגילוי מוקדם של בעיות בריאות, הדרכה וייעוץ 

 
, (אוגוסט  4בריאות, גיליון כתב עת ישראלי לחינוך וקידום הגיע זמן קידום בריאות!"  ר. וינשטיין, "דבר המערכת, 338

2011.( 
  אתר אפשריבריא 339

 objectives/-and-ct/missionproje-national-2/efshari-projects-and-https://www.efsharibari.gov.il/initiatives 
 ]2019באוגוסט  10[תאריך כניסה: 
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להורים והדרכה בנושאי קידום בריאות כגון: מעקב אחר התפתחות הילד והילדה, תזונה נבונה, הנקה,  

 341בטיחות, היגיינה, בריאות השן ועוד.

ט’ מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובהתאם -ות א’למידי כיתשירותי בריאות בבתי הספר ניתנים לת

, חזר לידי המדינה במחוז 2012להנחיות משרד הבריאות. השירות עבר הפרטה ולאחר מכן, בשנת 

דרום ובהמשך במחוז צפון. השירות ניתן באמצעות צוות בריאות הכולל אחות, רופא ואנשי בריאות  

הספר כוללים ביצוע בדיקות סקר (כגון ראיה, שמיעה),    יאות בביתאחרים לפי הצורך. תפקידי צוות הבר

מתן חיסונים, ייזום, הפעלה ושותפות בתוכניות קידום בריאות בבית הספר להטמעת אורח חיים בריא,  

מתן ייעוץ והדרכה לצוות בית הספר ולהורים. בנוסף, צוות הבריאות מסייע בזיהוי בעיות בריאות  

הספר, ונותן סיוע לצוות בית הספר ולתלמיד בהתאמת המסגרת  קוד בבית  המקשות על הלמידה והתפ

  342לצרכיו המיוחדים, במידה וישנם. 

  

  ) וקידום בריאות Sustainable Development Goals( יעדי פיתוח ברי קיימא  .4.12.5

תנאי הכרחי לקידום אורח חיים בריא הוא סביבה בריאה. משרד הבריאות מפקח גם על גורמים  כאמור,  

 343סביבתיים, פיזיים, כימיים וביולוגיים, המשפיעים הן ברמת הפרט והן ברמת הקהילה.יים, תברוא

) וגישת קידום בריאות התפתחו במקביל עם נקודות ממשק רבות.  Sustainabilityתפיסת הקיימות (

לפיתוח בר קיימא"   2030ם "אג'נדה ביטוי לכך הם היעדים המשותפים בתכנית הפעולה של האו" 

  17אותה אימצו מדינות העולם, ובהן ישראל. האג'נדה כוללת תוכנית פעולה של  ,2015 ספטמברמ

    –  SDG(   2030יעדים שיש להטמיע במדינות החברות כדי להוביל להתפתחות עולמית בת קיימא עד  

(Sustainable Development Goals  .  

תחום קידום הבריאות בהיבט  344ים".היעדים הוא "קידום בריאות ואיכות חי 17היעד השלישי מבין 

הסביבתי שלו קשור למרבית היעדים האחרים כמו מיגור העוני, הבטחת משאבי מים ותשתיות  

אתר  . תברואתיות, שוויון מגדרי, הוגנות תעסוקתית וצמיחה כלכלית, צמצום אי השוויון בבריאות ועוד

  פיתוח מדדי את  להטמיעאישרה הממשלה  2019"ביולי  המשרד להגנת הסביבה הישראלי עדכן כי

 
טיפת חלב.  –משרד הבריאות   341

https://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/health_centers/Pages/family_health_centers.aspx  תאריך]
 ] 2019באוגוסט   10כניסה: 

הבריאות לתלמיד.  שירות –משרד הבריאות  342
https://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/school/Pages/default.aspx    

  ]2019בדצמבר  6[תאריך כניסה:
משרד הבריאות.  343

https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Pages/default.aspx  
 pment_goalshttps://www.gov.il/he/departments/topics/sustainable_develo  המשרד להגנת הסביבה.  344
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מכאן החשיבות בשיתופי הפעולה בין משרד הבריאות והמשרד    345בתוכניותיה." העולמיים קיימא-בר

 להגנת הסביבה ובין ארגוני בריאות וסביבה אזרחיים.

קידום אורח חיים בריא, רפואה מונעת וסביבה ום, הפעילות הרשמית של משרד הבריאות בתחום  יכלס

ת באים לידי ביטוי בריאה מהווים ערך מוביל בעבודת המשרד. בנוסף היבטים שונים של רפואה מונע 

  ידי משרד הבריאות כדי לגבש תכנית אב-" אשר הוקמה על2020בתוכניות לאומיות כמו "עתיד בריא 

העל של התוכנית הם לשפר את איכות החיים  -למדינת ישראל בתחום המניעה וקידום הבריאות. יעדי

. למרות זאת, החקיקה החיים של האוכלוסייה, תוך צמצום פערי הבריאות שבתוכהולהאריך את תוחלת  

והמימון הממשלתי לא משקפים את החשיבות המוצהרת של התחום ומעכבים את הפיתוח והיישום. 

  346כך נרחיב בסעיף להלן. על

  

 חקיקה ומימון חינוך וקידום בריאות  

למרות אמירות משמעותיות מצד ההנהגה, אשר תומכות ומחזקות את חשיבות תחום קידום הבריאות 

נעת בכנסים וימי עיון, בהמלצות ובפרסומים, עדיין מבחינה תקציבית תחומים אלו נשארים  והרפואה המו

סוגיה זו נבחנה בהרחבה בכנס ים המלח השביעי  347מקורות המימון. מאחור בעיקר מבחינת הסדרת 

. דוח הסיכום של הכנס מראה  2006של המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות בשנת  

כי טכנולוגיות של רפואה מונעת, כגון בדיקות גילוי מוקדם וחיסונים בגיל הילדות כלולים בסל השירותים 

בודדים לחינוך וקידום בריאות, אין בחוק תיאור שירותים המקדמים ת, מלבד אזכורים  בחוק. לעומת זא

את בריאותו של הציבור הבריא, שירותים אשר מערכות הבריאות חייבות לספקם. הנושא הקרוי "אורח  

חיים" אינו משולב בחוק כחלק ממאמץ המניעה בקרב אנשים בריאים ואף לא כחלק מהטיפול בחולים,  

גמת מחלות לב, יתר לחץ דם וסכרת, אשר ידוע כי אורח חיים הוא מרכיב יחס למחלות דוהתיו באפיל

 348חשוב בהיווצרותן.

תחום החינוך (או קידום) בריאות אינו נתפס "כטכנולוגיה" אלא כחלק מהתפקיד השגרתי של המטפל.  

, משאבי אנוש).  גישה זו מציבה את התחום בין האחרונים בתחרות על המשאבים (תקצוב, זמן טיפול

קבוצות גמילה   היא 2010דוגמה להצלחת הכנסת "טכנולוגיה" של קידום בריאות לסל בשנת 

למעשה, כאשר התחרות על אותם משאבים הינה בין טיפול בחולי לבין פעילויות המופנות    349מעישון.

 
  שם. 345
לסל שירותי הבריאות, נובמבר  Medicנ. דוידוביץ, "קידום הבריאות ורפואה מונעת בדיוני ועדת הסל", (מגזין מדיק  346

2016.( 
 שם. 347
התנהגות בריאותית כיעד לאומי.  - מדיניות הבריאות, כנס ים המלח השביעיהמכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ו 348

 ). 2006. (יוני 2006
 הגיע זמן קידום בריאות!" וינשטיין, "דבר המערכת, 349
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בכנס ים   למניעה ולקידום בריאות, יד המניעה נמצאת על התחתונה. המסקנה שעלתה בעקבות הדיון

השביעי היא, כי יש להוסיף לחוק ביטוח בריאות ממלכתי פירוט של הנושאים אשר מערכת  המלח 

   350הבריאות חיבת לספק למבוטחים.

חשיבה מחודשת על מקומם של קידום בריאות ורפואה מונעת בסל הבריאות מחייבת דיון בתופעת  

באופנים שונים ומדורגים,  היעשות ההפרטה הגוברת של אספקת שירותים אלו. הפרטה זאת יכולה ל

החל מהעברה של אספקת השירותים לעמותה ציבורית שאין לה כוונות רווח ואינה פועלת על פי אמות  

מידה עסקיות ותחרותיות וכלה בהפרטה משמעותית של אספקת שירותים על ידי גופים שפועלים  

העמדה של איגוד רופאי   .ן זהחלב בישראל הוא דוגמה לדיון מעי-המצב של טיפת 351למטרות רווח.

בריאות הציבור ואיגוד רופאי הילדים היא כי שירותי הרפואה המונעת של בריאות הציבור בישראל  

חייבים להיות נגישים לכלל ילדי ישראל באמצעות מימון ממלכתי הולם מתקציב המדינה. אולם כיום  

בעומס עבודה על אחיות   תורים,מתאפיינת אספקת השירות הרפואי והחברתי הבסיסי הזה במצוקת 

ורופאי התחנות, ובכרסום מתמיד ביכולת לספק כהלכה שירותי רפואה מונעת בסיסיים נוספים מעבר 

למתן חיסונים, כגון הדרכת הורים צעירים, ביצוע בדיקות התפתחותיות ואיתור משפחות בסיכון. נכון 

אחיות ולא יותר מעשרות   960 -כ , התקינה בתחנות טיפות החלב ברחבי הארץ הייתה של2016-ל

ספורות של רופאים, האחראים על בדיקות התפתחות הילד של מאות אלפי תינוקות ופעוטות. על פי  

הערכה שנעשתה על ידי איגוד רופאי בריאות הציבור, איגוד האחיות וחטיבת אחיות בריאות הציבור,  

ניברסיטת בן גוריון, חסרים למעלה  ות, אובשיתוף עם פרופ' גבי בן נון מהמחלקה לניהול מערכות בריא

תקנים של אחיות בתחנות טיפת חלב ברחבי הארץ. מדובר בהערכת חסר, המתבססת בעיקר    700  –מ

על הזמן הנדרש לחיסון, תוך התייחסות לתוספות החיסונים בשנים האחרונות, אשר לא לוו בתוספת  

השירות הניתן כיום בתחנות טיפת  היות ותקינה מתאימה. בפועל התוספת צריכה להיות נרחבת יותר 

חלב הוא רחב ומנסה לתת מענה למכלול הצרכים, וכולל רצף של בדיקות סקירה התפתחותית המתבצע 

על ידי האחיות, הדרכה וייעוץ להורים בנושאים שונים של הורות וגידול ילדים, הדרכה לאורח חיים  

לידה אצל האם, ועוד; בנוסף, מתבצעות   ן לאחר מקדם בריאות כמו הנקה ותזונה נכונה, איתור דיכאו

בדיקות התפתחות מעמיקות על ידי רופאי אם וילד שבתחנות. הביקור הראשון של האם והתינוק אצל  

האחות ובדיקת ההתפתחות הראשונה אצל הרופא נמשכים לפחות כחצי שעה, כך שבפועל המחסור 

רים, קיים קושי עצום לאייש את  ים החסבכוח אדם הוא משמעותי הרבה יותר. בנוסף, מעבר לתקנ

התקנים הקיימים באחיות וברופאים: בקרב האחיות קיימים פערי שכר, תנאים ודימוי מקצועי, בהשוואה 

לאחיות בבתי חולים; גרוע מכך, רופאים רבים יגיעו לגיל פרישה בשנים הקרובות, מה שיגדיל עוד יותר  

 352את החוסר הקיים ממילא. 

 
 המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות, כנס ים המלח השביעי. 350
 ). 2012א. גראו, הפרטה במערכת הבריאות (הוצאת מרכז טאוב, -ד. חיניץ ו 351
 דוידוביץ, "קידום הבריאות ורפואה מונעת בדיוני ועדת הסל". 352
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ינו היעדר מנגנון עדכון תקציבי קבוע בתוספת השלישית של חוק ביטוח ארת השורש המצוקה המתו

בריאות ממלכתי, תוספת זו חיונית הן עבור תקנים ושכר כוח האדם, והן עבור תשתיות פיזיות לבניית  

תחנות חדשות ושיפוץ התחנות הקיימות. עדכון תקציבי קבוע הכרחי בשל הגידול הדמוגרפי ומספר 

תופעה זו של היעדר השקעה בחינוך ובקידום   נות שנמצא בעלייה מתמדת. י התח הזכאים לשירות

על פי הארווי  353בריאות אינה ייחודית לישראל וקיימת למעשה במדינות רבות בדרגות כאלו ואחרות. 

 Institute of –פיינברג, לשעבר דיקאן בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת הרווארד ונשיא ה 

Medicine ,ספר סיבות מרכזיות למה שהוא מכנה ה"פרדוקס של מניעת תחלואה" או במילים ן מישנ

מעשי קיימת  אחרות, הפער בין התשבחות הרבות שתחום זה מקבל ברמה העקרונית, כאשר באופן 

התנגדות רבה לקידום התחום ומימונו בפועל: החל מתופעה הקרויה "החוסר בדרמה" ועד תופעת  

ניתנת למדידה, שכן בפועל כאשר אנו מצליחים למנוע את המחלה או את "ההצלחה השקופה" שאינה 

בריאות  ות מהרפואה המונעת וקידום התועלת, התועל- הסיבוכים, לכאורה דבר לא קרה. מבחינת עלות

אינן משתלמות לרוב למי שמממן את ההוצאות של תוכנית ההתערבות אלא למערכות אחרות (כגון  

ה בכך שההמלצות בתחום המניעה עשויות להתנגש עם אמונות אישיות,  מערכת החינוך והתעסוקה) וכל

   354דתיות ותרבותיות. 

עת, קרויה "התוספת השלישית  הדרישה לחקיקה ראשית שתעגן מנגנון עדכון תקציבי קבוע לרפואה מונ

  355לחוק ביטוח בריאות ממלכתי". דרישה זו קבלה תמיכה מלאה מהר"י ומאיגודים מקצועיים אחרים.

לערך של קידום בריאות, מניעת תחלואה, צמצום פערים בבריאות ושיתוף הציבור באחריות   מעבר

העובדה שהגישה של קידום בריאות  לבריאותו, מחקרים רבים שנעשו בארץ ובעולם מצביעים על 

מיליארד ₪ בשנה; עלויות    9  - משתלמת גם כלכלית. ההוצאה הלאומית לטיפול במחלות כרוניות הינה כ

מההוצאה הלאומית השנתית לבריאות). גישה של    10%-מיליארד ₪ בשנה (כ  6  - לבד הן כההשמנה ב

כונה, פעילות גופנית ומניעת עישון  נה נ קידום בריאות באמצעות קידום אורח חיים בריא הכולל תזו

    356מוכחת כמונעת תחלואה וחוסכת כסף רב.

  

  קידום בריאות דרך קופות החולים  .4.12.6

יות קידום בריאות וצמצום פערים. למרות  ת קופות החולים לבצע פעילומשרד הבריאות מתמרץ כיום א

קופות החולים מחויבות להשיא, לא רק את ערך הבריאות הנוכחי של    חוסר האסדרה של מימון מסודר,

 
  ם.ש 353

354  H.V. Fineberg, "The paradox of disease prevention: celebrated in principle", resisted in practice. 
JAMA 310, no. 1 (2013): 85-90. 

 טבנקין, קידום בריאות ורפואה מונעת.  355
 דוידוביץ, "קידום הבריאות ורפואה מונעת בדיוני ועדת הסל".  356
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בכל קופות החולים ישנן מחלקות לקידום בריאות אשר   357מבוטחיהן, אלא גם את בריאותם העתידית. 

לקהלי יעד מגוונים בתחום חינוך וקידום בריאות. למשל, קבוצות הליכה,   מפעילות סדנאות ותכניות

עילות גופנית לנשים בהיריון, הקניית הרגלי אכילה בריאים, יעוץ שינה להורים  ות גמילה מעישון, פסדנא

לתינוקות ועוד. כמו כן, הקופות מנגישות מידע על קידום בריאות בתחומים שונים באתרי האינטרנט  

  358שלהן.

משרד הבריאות תומך בקופות החולים באמצעות "מבחני תמיכה" המתגמלים את הקופות עבור פעילות  

חומים מוגדרים שאינם כלולים במסגרת סל שירותי הבריאות הממלכתי ולעודד פעילות חדשה  בת

במערכת הבריאות ובתוך כך הרחבת סוג והיקף השירותים, שיפור איכותם, התמקדות בקבוצת יעד  

התמיכה בקופות החולים להפעלת תכניות לקידום בריאות כללה בין היתר,   2015-2016שנים ועוד. ב

די קידום בריאות במטה ובמתקני שירות של הקופה בפרישה ארצית, ניהול קבוצות בתחומים הצבת עוב

 359שונים והכשרות לצוותי רפואה.

פעילות הקופות במסגרת   מנהל תכנון אסטרטגי וכלכלי של משרד הבריאות העריך את 2017במהלך 

עיקריים המציירים תמונת מצב  להלן כמה ממצאים  אותם מבחני תמיכה ופרסם את התוצאות בדוח.

של קידום בריאות דרך הקופות. יש לציין כי הקופות מבצעות פעילויות רבות נוספות בתחום צמצום  

 רד. על פי דיווחי הקופות,הפערים וקידום הבריאות, באופן עצמאי ושאינו תלוי בהכרח בתמיכות המש

ת החולים בסדנאות לחיים פעילים  מן המבוטחים בקופו  41,767השתתפו    2016-2015במהלך השנים  

אחוז המבוטחים הגבוה  מסך המבוטחים בישראל.  0.50%ובריאים. סך המשתתפים בסדנאות הוא 

מסך   0.81%. 16 -  15ביותר אשר השתתפו בסדנאות היה מאזורים גיאוגרפים סטטיסטיים (אג"סים) 

נמוך ביותר נמצא  כל המבוטחים באג"סים אלו השתתפו באחת מהסדנאות. אחוז ההשתתפות ה

בלבד מסך כל המבוטחים מדירוגי אג"ס אלו השתתפו באחת   0.24%כאשר  2- 1בדירוגים 

 360מהסדנאות. 

ל אחת  ישנם הבדלים באופן ביצוע הסדנאות בין קופה לקופה וניתוח של מאפייני המשתתפים בכ

ולים לאומית  חמהסדנאות מעלה הבדלים משמעותיים באופן ביצוע הסדנאות בין הקופות. קופות ה

 
תמריצים כלכליים מובנים במערכת  - 14 -כנס ים המלח ה ותי הבריאות ומדיניות הבריאות,המכון הלאומי לחקר שר  357

 . 2013לאן צריך ללכת?,  -הציבורית, גלויים וסמויים 
    e/your_health/Pages/courses.aspxs://www.clalit.co.il/hhttp שירותי בריאות כללית.  358

   he/Maccabi.aspx-https://www.maccabi4u.co.il/14779מכבי שירותי בריאות. 
 https://www.meuhedet.co.ilקופת חולים מאוחדת. 

לקידום בריאות  משרד הבריאות, מבחנים למתן תמיכות של משרד הבריאות בקופות חולים המפעילות תכניות 359
 .2015-2016ולצמצום פערים בבריאות לשנים 

ונן, "ניתוח פעילות קופות החולים במסגרת מבחני תמיכה בתחום קידום אורח חיים בריא ופעיל וצמצום פערים ר ת. 360
תכנון אסטרטגי  , עורכות: א. אברבוך, ש.אבני (מנהל אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו".  מתוך  2016-2015בשנים 

  ). 5פרק ).(2017וכלכלי, משרד הבריאות 
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ומאוחדת התבלטו לטובה, בהשוואה לכללית ולמכבי, ביכולת שלהן לגייס מבוטחים מאג"סים נמוכים  

  361לסדנאות. 

 

  מסגרות מקדמות בריאות .4.12.7

ות. גישה זו מטמיעה את האסטרטגיות  בעשורים האחרונים, מתפתחת בהיקפים שונים גישת המסגר

ובעשייה היומיומית ברמת המסגרת. מסגרות לדוגמה יכולות בתרבות הארגונית של קידום בריאות 

להיות גן ילדים או בית ספר, מקום עבודה, אוניברסיטה, בית חולים ואף עיר בריאה. הרעיון העיקרי 

סביבה הפיזית מתאימים עצמם לצרכי האנשים  הינו, שהמבנה הארגוני של המסגרת, המדיניות ועיצוב ה

שנות רק את האנשים עצמם. המטרה של מערכות אלו היא "לקדם את  בתוך המערכת, במקום לנסות ל

הבריאות של חבריה ושל אלו הבאים איתה במגע, תוך מתן מענה לצורכיהם ורצונותיהם. במסגרת זו  

שקיפות, אחריות, כבוד הדדי, סובלנות, תמיכה   מתקיים מערך ארגוני בעל ניהול איכותי משתף, הכולל:

להלן נתאר שלוש דוגמאות    362ל מסגרת מופעלות תכניות לקידום בריאות." חברתית ועזרה הדדית. בכ

 למסגרות מקדמות בריאות: בית ספר, בית חולים ועיר. 

 

  הרגלים בריאים נבנים לעיתים כבר מהגיל הרך. לכן חשוב לעצב את  :בית ספר מקדם בריאות 

מסגרות מתאימות ביותר ר הם ההתנהגות הבריאותית של הילדים מוקדם ככל האפשר. גנים ובתי ספ

את התכנית "בית   2011לחינוך וקידום בריאות. משרד הבריאות בשיתוף משרד החינוך מפעיל משנת 

שני המשרדים מספקים ליווי מקצועי, העשרה ועדכון שוטף במידע, בחומרי   .ספר מקדם בריאות"

הכוללים מינוי מוביל או  כה, בכנסים וימי עיון. בית ספר המשתתף בתכנית צריך לעמוד בתנאי סף הדר

מובילת בריאות ושילוב החינוך לבריאות באופן רוחבי בתוך תכנית הלימודים. אך לא די בכך, ארגון  

 : 363שישה עקרונות לפיהם בית ספר יקבל הכרה כמקדם בריאות 1995הבריאות העולמי קבע ב 

 יניות בית ספרית (למשל איסור מכירת שתייה מתוקה בבית הספר)דמ .1

שיפור הסביבה הפיזית של בית הספר (למשל סביבה שמעודדת ומאפשרת פעילות גופנית   .2

 בשגרת היום).

 שיפור הסביבה החברתית של בית הספר  (למשל שיתוף המשפחות בתכניות)  .3

הספר כמוקד המושפע ומשפיע על  יחסי גומלין בין בית הספר לקהילה (למשל תפישת בית  .4

 הקהילה)

 
  שם. 361
-אפל, נ. דאוד ו-"מסגרות מקדמות בריאות", מתוך קידום בריאות מתאוריה למעשה, עורכים א. בראון מ. דונחין, 362

 .263) עמ' 2016זמיר (הוצאת דיונון מבית פרובוק בע"מ, -ד.לוין
  .272שם, עמ'  363
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אישיות (לאפשר לתלמידים להשיג את הפוטנציאל הגופני, הנפשי  פיתוח מיומנויות בריאות .5

 והחברתי שלהם). 

 קיום שירותי בריאות בבית הספר.  .6

מראים כי     364משרד הבריאות מעדכן כי "מחקרים שנערכו בשנים האחרונות בתחום בריאות התלמיד

יניות הבית ספרית,  מוטמעים בתכנית הלימודים, כמו גם במד פריות מגובשות שמסריהןתכניות בית ס

בסביבה הפיזית והחברתית של בית הספר, מצליחות להשיג תוצאות משמעותיות, הן מבחינת השיפור 

 365בבריאות התלמיד והן מבחינת השיפור בבריאותו של הצוות החינוכי."

 

פי אנשים ביום, בין אם כמטופלים או כמבקרים או  עוברים אל בבית חולים : בית חולים מקדם בריאות 

כצוות המקצועי. המהות של בתי חולים הוא טיפול בחולי, רפואה ובריאות, לכן זו במה מתבקשת לחינוך  

תפקיד בית החולים משתנה, תפקידו אינו מוגבל יותר לטיפול קליני בלבד, אלא יש לו  וקידום בריאות. 

ות של המטופלים הצוות, המבקרים ובקשר עם מוסדות  יבטי הבריאח במכלול התפקיד מפת

   366בקהילה.

מבססות את העקרונות הבסיסיים ואסטרטגיות הפעולה לבתי חולים מקדמי    1997המלצות וינה משנת  

 בריאות:

עידוד השתתפות ויצירת מחויבות: אסטרטגית פעולה זו מעודדת השתתפות פעילה של   .1

ומשפחותיהם וסביבת עבודה בריאה לצוות החל   אה למטופליםת סביבה בריהמטופלים, יציר

מהתמודדות עם אתגרי זיהום, כולל זיהום סביבתי וכלה בהשתתפותם של הצוותים הרפואיים  

 בפעילות בריאותית, גם מחוץ לבית החולים. 

אמצעי שיפור התקשורת, המידע והחינוך: שיפור התקשורת בין הצוות לבין המטופלים, שיפור  .2

עבר למטופלים ולמשפחותיהם, פיתוח מערכת מידע אדמיניסטרטיבית יעילה ת המידע המוואיכו

 ושיפור התקשורת בין הקהילה לבין בית החולים וגם עם ארגונים מקבילים רלוונטיים אחרים.  

שימוש בשיטות של פיתוח ארגוני וניהול פרויקטים להעלאת מודעות, למידה והכשרת צוות בית   .3

  367אות. ל קידום ברים בתחומים שהחולי

 
364 H.L. Leger, "The opportunities and effectiveness of the health promoting primary school in 

improving child health – a review of the claims and evidence". Health Education Research. Vol. 14 (1) 
(1999) 

אתר משרד הבריאות.  -בתי ספר מקדמי בריאות  365
alth.gov.il/Subjects/KHealth/healthSchool/Pages/default.aspxhttps://www.he   2019באוגוסט   10[כניסה [  

 
366 O. Groene, Implementing health promotion in hospitals: Manual and self-assessment forms,(WHO 
2006). 

-ד.לוין-אפל, נ. דאוד ו-שה, עורכים א. בראוןמ. דונחין, "מסגרות מקדמות בריאות", מתוך קידום בריאות מתאוריה למע 367
 .280) עמ' 2016זמיר (הוצאת דיונון מבית פרובוק בע"מ, 
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בישראל    368בתי חולים.   650  - חברים כ)  HPH) Health Promoting Hospitalsברשת בינלאומית  

  369בתי חולים המיוצגים ברשת.  7

 

: רעיון "העיר הבריאה" החל להתגבש בקנדה ובארה"ב בשנות השמונים של המאה הקודמת עיר בריאה

יקט הייתה לבחון את  העולמי". מטרת הפרו כנפי "ארגון הבריאותוהתפתח לפרויקט נסיוני תחת 

הישימות של עקרונות "הצהרת בריאות לכל" ברמה המקומית. נקודות המוצא היו תפיסת העיר כיצור 

  11מורכב בעל רבדים, פלחים וחתכים שונים תוך הכרתו כדינאמי. הניסוי, שבתחילה היו שותפות בו 

  370ולמית.ע  -התפתח לתנועה כללערים ו 35פרויקט של ערים באירופה, צמח במהרה ל

 World Health( מודלים שונים, ביניהם מודל רשת ערים בריאות של ארגון הבריאות העולמי

Organization, 1986 תוכננו לתת מענה לצורך לבסס ברשויות המקומיות ואצל קובעי המדיניות ,(

ות ולהציב את הבריאות כערך  שוויון בבריא-מגזרית ואסטרטגית על מנת לצמצם אי-חשיבה רוחבית, בין

וכיעד עליון בכל מישורי הפעולה של הרשות. כפי שצוין בסעיף על יעדי פיתוח ברי קיימא, התפיסה של  

   371בריאה" קשורה קשר הדוק "לעיר מקיימת". "עיר

  

 רשת ערים בריאות בישראל .4.12.8

מחויבות . לכל אחת מהרשויות החברות ברשת יש 1990רשת ערים בריאות פועלת בישראל מאז 

ארגון עצמי במסגרת "מרכז  פוליטית להפוך את חזון "בריאות לכל" למציאות. הרשת פועלת בישראל כ

רשויות  10-ד הבריאות אשר מאייש תקנים של מקדמי בריאות בכהשלטון המקומי" ובסיוע משר

עיל.  מקומיות ומפעיל בשיתוף הרשויות המקומיות את התכנית הלאומית "אפשריבריא" כפי שהוזכר ל

מקימי רשת ערים בריאות בישראל הציבו לעצמם סדרה של מטרות: סיוע הדדי, למידה הדדית, החלפת  

בדרכי פעולה ובהתנסויות. עיריית ירושלים הייתה הראשונה שנענתה  מידע ושיתוף החברים ברעיונות,  

רף לפרויקט  החליטה מועצת העיר לאמץ את עקרונות העיר הבריאה ולהצט  1987ליוזמה זו. בסוף שנת  

 372רשויות.  52חברות ברשת  2019האירופי. בשנת 

 
 ארגון הבריאות העולמי.  368
  https://www.who.int/healthy_settings/types/hospitals/en/ 2019דצמבר,  6ה בתאריך: [כניס[  

-ד.לוין-אפל, נ. דאוד ו-מ. דונחין, "מסגרות מקדמות בריאות", מתוך קידום בריאות מתאוריה למעשה, עורכים א. בראון 369
  . 282), 2016זמיר (הוצאת דיונון מבית פרובוק בע"מ, 

 .265שם,  370
תל אביב: מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית, א. בלאו, "עיר בריאה ומקיימת, עקרונות וקווים מנחים ליישום", ( 371

2010.( 
 ]2019באוגוסט  10[תאריך כניסה:  /http://www.healthycities.co.ilרשת ערים בריאות בישראל.   372
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מליאת המועצה, לאמץ את  כל עיר ורשות מקומית או אזורית שמצטרפת לרשת מתחייבת, בהחלטת 

העקרונות והאסטרטגיות של הרשת: למנות ועדת היגוי; למנות מתאמ/ת בריאות עירוני (מנהל/ת יחידת  

וכלוסיות העיר ולתת להם מענים. כך למשל, בוועדת ההיגוי של בריאות); לאמוד את הצרכים של כלל א

ד על שיתופי הפעולה הרוחביים בתחום  עיריית אום אל פחם, יושבים נציגים ממגוון מחלקות, דבר המעי

הבריאות. בוועדת ההיגוי המרכזית של העיר,ועדת עיר בריאה, שותפים נציגים של מחלקות העירייה: 

ביבה, תרבות וספורט, הנדסה ותחזוקה, תכנון אסטרטגי וגזברות וכן נציגי חינוך, רווחה, איכות הס

ות הלאומית למלחמה בסמים והרשות הלאומית  ", הרש360התוכניות, "עיר ללא אלימות", "תוכנית 

למניעת תאונות. השותפים מחוץ לעירייה הם, מערכת החינוך, מערכת הבריאות, ארגוני מתנדבים,  

  373'בטרם', האגודה למלחמה בסרטן וחבר כנסת תושב המקום. נציגי השכונות, ארגון

 

 בריאות   ערים ברשת  המשתתפת  עיר  של הפעולה  תבית: 14 איור 

 

  .2016, שנות פעילות של רשת ערים בריאות בישראל 25ערים בריאות בישראל מדריך לציון מתוך: 

  

   

 
מדריך לציון  -ל. ערים בריאות בישראל מרכז השלטון המקומי בישראל, משרד הבריאות ורשת ערים בריאות בישרא  373
 .2016שנות פעילות של רשת ערים בריאות בישראל,  25
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 תכנון עירוני וקידום בריאות    .4.12.9

תוך התזה (עבודת גמר למוסמך  וד פעילות גופנית בשגרת היום מבסעיף זה מובא חקר מקרה של עיד

של ד"ר יצחק אומר, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם,   בהנחיה) של גב' איימי ליפמן, MAאוניברסיטה 

 .2008אוניברסיטת תל אביב, נובמבר 

סדנטרי"  נית ושגרתית קרויה "אורח חיים "שעות מרובות של ישיבה ומיעוט פעילות גופנית ספונטא

)Sedentary Lifesyle מונח המושאל מביולוגיה ומתייחס לאורגניזם שאינו נודד ונשאר במקום ,(

כדוגמת אלמוגים. אורח חיים סדנטרי שכיח באוכלוסיית העולם המערבי, מתחיל מגיל צעיר ונמצא  

י עישון מגורמי הסיכון ההתנהגותיים (אחרהיעדר פעילות גופנית מוכר כיום כאחד  374במגמת עליה.

אשר מגדילים את הסיכון לחלות במחלה כרונית כגון השמנת יתר, סוכרת, יתר  ותזונה רוויית שומנים) 

לחץ דם, מחלת לב וסוגי סרטן מסוימים. המחלות הכרוניות גורמות לנטל תחלואה: לסבל רב וממושך 

 375ערכת הבריאות והחברה כולה.של החולים, לעלויות גוברות, לעומס כבד על מ

להתנהגות בריאותית שגרתית המסייעת למניעת תחלואה כרונית היא הליכה ברגל. הליכה  מה דוג

גורמת למתיחה והזדקפות הגוף, להפעלת השלד והשרירים ולשחרור לחצים. למעשה, הליכה ברגל 

פנימה, לחנות ולפארק ולכן    מאפשרת נגישות אופטימאלית למוקדי פעילות שונים, מהחניה לתוך הבניין

היומיומית שלנו. הליכה נחשבת לפעילות גופנית ברמת    שמשת אמצעי תנועה בסיסי בהתנהלותהיא מ

דקות יומיות של פעילות גופנית   30הבוגרת היא  הלאוכלוסיימאמץ בינוני. המלצת מערכת הבריאות 

מעבר   376מאמץ בינונית, מדי יום.  ברמת מאמץ בינונית ועבור ילדים ונוער שעת פעילות גופנית ברמת

הרבה לפרט, תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים במרחב תורמים לחיות הרחוב ולפעילות  תועלת ל

   377החברתית בשכונה.

 

 תחבורה פעילה

הליכה ברגל או רכיבת אופניים, ושילוב אמצעים אלו עם תחבורה ציבורית לצרכי הגעה ממוצא ליעד,  

)  Active Transportרה פעילה'  ( לעבודה, ללימודים או לקניות, מכונה 'תחבוכמו למשל מהבית 

 
374 World Health Organization, The World Health Report 2002 :Reducing risks, promoting Healthy life, 
2002. Retrieved from: http://www.who.int/whr/2002/en/ [accessed October 2006]. 
375 J.J. Varo et al. "Distribution and determinants of sedentary lifestyles in the European Union", 
International Journal of Epidemiology 32 (2003): 138-146. 
  אתר משרד הבריאות 376

וסביבת האדם, אוניברסיטת תל אביב,  והליכה ברגל לבית הספר היסודי, החוג גיאוגרפיה א. ליפמן, בטיחות בדרכים  377
2008 .  
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) אשר מוגדר כדרך חיים  Active Living.תחבורה פעילה מהווה ציר מרכזי ביצירת אורח חיים פעיל (

המטמיעה פעילות גופנית בשגרת היום וכדוגמה בסיסית להתנהגות בריאותית. ההערכה היא שהליכה 

תחבורה   378דקות פעילות מומלצת.   30ק"מ במהלך היום מאפשרת צבירת    2רחק של  בקצב בינוני למ

פעילה לבית הספר מגבירה את עצמאותם של ילדים, מסייעת בפיתוח קשרים חברתיים, מגבשת ידע  

   380,379מקומי אודות הסביבה הקרובה ותחושת שייכות למקום.

הבנים, פעילים יותר אחה"צ (אחרי יום הלימודים),  נמצא שתלמידים שהולכים ברגל לביה"ס, ובייחוד 

ממצא זה מצביע על התרומה ן מובהק, בהשוואה לתלמידים המוסעים במכונית לביה"ס. באופ

אופניים  381הפוטנציאלית של עידוד הליכה לביה"ס לרמת הפעילות הגופנית הכללית של התלמידים. 

ק"מ. חשוב לציין גם את התועלת הסביבתית   5-7אף מגדילים את טווח הניידות העצמאית של ילדים ל  

כב הפרטי, וזאת לנוכח גודש  ורה פעילה בשילוב עם תחבורה ציבורית כחלופה לנסיעה ברבעידוד תחב

 התחבורה בערים שמוביל לזיהום אויר חמור, ליצירת איי חום עירוניים, לזיהום רעש ולתאונות דרכים.  

תית עוסקות היום במודלים "אקולוגים". מודלים אלה  תוכניות התערבות בקידום התנהגות בריאו

חברתיים),  -הגורמים הביולוגים ופסיכו חסים לריבוי גורמים המשפיעים על פעילות גופנית, (מלבד מתיי

כגון מדיניות תכנון עירונית, תשתיות תחבורה, עיצוב סביבת העבודה, תרבות ארגונית ועוד. על פי  

יותר  רבות לקידום פעילות גופנית באוכלוסייה תהיינה יעילות התפיסה האקולוגית, תוכניות התע

מחקרים בתחום קידום הבריאות ורפואה מונעת אף מאששים את   382בהתייחס למכלול גורמים אלו. 

הסברה כי הסביבה הפיזית הבנויה (תשתיות תחבורה, שכונות, בניינים, פארקים ושטחים ציבוריים 

ידה בה היא מאפשרת, מעודדת או חוסמת פעילות גופנית  פתוחים) משפיעה על בריאות הפרט במ

 383יומית.יומ

 
378 National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, US (CDC): 
Physical Activity for Everyone.  
www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/measuring/met.htm    [retrieved: October 2007] 

 ). 2004(הוצאת בבל,  3דוח מס'  Worldwatchלאן אנו נעים?, מחקרי  –מ. הנסון,  מדיניות תחבורה וסביבה  379
380 A. Timperio et al. "Perceptions about the local neighborhood and walking and cycling among 
children", Preventive Medicine 38, no. 1 (2004): 39-47. 
381 A.R. Cooper et al. "Commuting to school: Are children who walk more physically active?", American 
Journal of Preventive Medicine 25, no. 4 (2003): 273-276. 
A.R. Cooper et al. "Physical activity levels of children who walk, cycle, or are driven to school", American 
Journal of Preventive Medicine 29, no. 3 (2005): 179-84. 
382 J.F.Sallis et al. "An Ecological Approach to Creating Active Living Communities", Annual Review of 
Public Health 27(2006): 297–322. 
383 H. Frumkin, L. Frank and R. Jackson. Urban Sprawl and Public Health: Designing, planning and 
building for healthy communities (Washington D.C.: Island Press, 2004). 
T.A. Farley, "Safe Play Spaces to Promote Physical Activity in Inner-City Children: Results from a Pilot 
Study of an Environmental Intervention", American Journal of Public Health 97, no. 9 (2007). 
P. Gordon-Larsen et al. "Inequality in the Built Environment Underlies Key Health Disparities in Physical 
Activity and Obesity", Pediatrics 117, no. 2 (2006). 
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של ארגון הבריאות העולמי, יש דגש על   1986באמנות בינלאומיות כמו אמנת אוטווה לקידום בריאות 

יצירת סביבה תומכת, המאפשרת תנאים ומתן הזדמנויות להשגת מלוא הפוטנציאל הבריאותי. סביבה 

נים ישירות  ה נטולת זיהום אויר, רעש וזיהום מים ומפגעים אחרים המסכבריאה משמעה לא רק סביב

 384לות גופנית ופעילות קהילתית וחברתית. את בריאות הציבור, היא גם סביבה שמעודדת פעי

  

 עירונית המעודדים תחבורה פעילה   - מאפייני הסביבה הפיזית 

פעילות גופנית במגוון מרחבי חיים: סביבת  במחקרי חתך ניתן לחקור את השפעת הסביבה הבנויה על  

ספר, פארקים, שכונה ואיזור. קנה המידה של הסביבה הנחקרת משפיע  הבית, מקום העבודה, בית ה

פן שונה על נטיית הפרט לנהל אורח חיים פעיל. לדוגמה, בחקר פעילות גופנית בקנ"מ של שכונה,  באו

נגישות ליעדים, קישוריות הרחובות, בטיחות  המאפיינים החשובים לבדיקה עשויים להיות המרחק,

חקר דפוסי תנועה באזור מטרופולין, המאפיין אשר יצביע על סביבה ואסתטיקה. לעומת זאת, ב

ודדת או חוסמת תנועה לא ממונעת עשוי להיות זמינות ויעילות התחבורה הציבורית כתחליף סביר  המע

 385לניידות במכונית הפרטית. 

תלמידים.  ביבה הפיזית כגון טופוגרפיה, מזג אויר ומרחק משפיעים על אופן הגעת  מאפיינים בסיסיים בס

קע ותשתיות תחבורה) נמצא כמשפיע מעבר לכך, גם אופי הסביבה הבנויה, (כגון תפרוסת שימושי קר

 New Urbanism, Smartמסורתיות כגון  -על הליכה בציבור הרחב וילדים בפרט. תיאוריות תכנון ניאו

Growth  ,ב ע"י תכנון  זיהו את החסרונות בהשתרעות העירונית והן שואפות לשחזר את חיות הרחו

בתכנון העירוני כלי לקידום בריאות הציבור עירוני קומפקטי כדוגמת העיר האירופית המסורתית ורואות  

משתרע) מערב שימושי קרקע שונים (מגורים,  -והסביבה. תכנון עירוני קומפקטי (לעומת תכנון פרברי 

ה לא ממונעת ליעדים  מסחר, בילוי, ציבורי) בצפיפות גבוהה יחסית, וכך מאפשר שימוש בתחבור

הולכי רגל, רוכבי אופניים ומסלולי תחבורה ציבורית השונים. גישה זו מעדיפה את הנגישות וניידות של  

 386על פני הרכב הפרטי.

) על מנת  Bikeabilityו'רכיבות' ()  Walkabilityבספרות המקצועית נעשה שימוש במושגים 'הליכות' (

ה, בתיים וחברתיים בשכונה מאפשרים או חוסמים הליכלתאר את המידה בה מכלול המשתנים הסבי

 
384 World Health Organization (WHO), "Ottawa Charter for Health Promotion", First International 
Conference on Health Promotion, Ontario, Canada, 1986. 
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/ [accessed July 2007]. 
385 R. Ewing and R. Kreutzer, "Understanding the relationship between public health and the built 
environment", a report prepared for the Leadership in Energy and Environmental Design for 
Neighborhood Development (LEED-ND) Core Committee, US, 2006. 
386 Grant, J., Planning the good community: New Urbanism in Theory and Practice (N.Y: Routledge, 
2006). 



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  248|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

מלבד המדדים   387רכיבה ושימוש בתחבורה ציבורית, ועד כמה הם מאפשרים ניהול אורח חיים פעיל. 

ופנית, ישנו גם אספקט  האובייקטיבים להערכת המידה בה הסביבה הבנויה מעודדת פעילות ג

-חות השכונה, אסתטיקה וערכים חברתייםסובייקטיבי של תפיסת התושבים את סביבתם לגבי בטי

 388תרבותיים הנוגעים לפעילות גופנית. 

שמונה משתנים עיקריים בסביבה הבנויה נמצאו מעודדים הליכה ברגל ורכיבת אופניים והם מגדירים  

  389כיבות' של שכונה (כאן עם התייחסות ספציפית לתלמידי בי"ס).באופן כללי את מידת 'ההליכות' ו'ר

ים לרוכב לעומת הולך הרגל, אך המאפיינים המוצגים כאן מהווים שלד  ים תנאים שונכמובן שדרוש

בסיסי ליצירת התנאים המתאימים. ניתן לחלק את שמונה המאפיינים לשתי קטגוריות: (א) קטגורית  

ניה התכנוניים (מבט על) של שכונה ו (ב) קטגורית תכונות רחוב וקהילה תכונות מבניות כלליות ומאפיי

אופניים. קטגוריה פיינים הניתנים לתצפית מגובה הרחוב, מנקודת מבטם של הולכי הרגל ורוכבי המא  -

זו כוללת גם מאפיינים סובייקטיביים הקשורים לניסיון הפרט וחוויותיו, כגון התפיסה אודות מידת  

תכנוניות  י ברחוב. תכונות רחוב ניתנות לשיפור והתאמה לתחבורה פעילה על פי המלצות  הביטחון האיש

  390ועיצוביות שיצאו לאור בשנים האחרונות בישראל. 

 

 תכונות מבניות כלליות  

) מצביעה על מידת הקרבה של יעדים, מרחק ומשך  densityצפיפות בנייה ( .1

מסורתי   –נית בעלת מבנה קומפקטי הנסיעה/רכיבה/הליכה. סביר להניח כי בשכונה עירו

יחסית ולכן "הליך" יותר לעומת המרחק בשכונה   המרחק בין בתי תלמידים לביה"ס היסודי קצר 

 פרברית מודרנית.  

עירוב ומגוון שימושי קרקע (מגורים, מסחר, בילוי, שטח ציבורי ועוד): נמצא יחס ישר בין מידת   .2

בורה הפעילה של תושבים. כאשר יש בשכונה  צפיפות ועירוב שימושי קרקע לבין רמות התח

וכו', יש סיבה לבצע את הסידורים היומיומיים ברגל או  מכולת, חנויות בגדים, חנות מחשבים

 באופניים. 

 
387 R. Ewing et al. "Identifying and Measuring Urban Design Qualities Related to Walkability", Journal 
of Physical Activity and Health 3, Suppl 1 (2006): 223-240. 

  ליפמן, בטיחות בדרכים והליכה ברגל לבית הספר היסודי. 388
Frumkin, Urban Sprawl and Public Health. 
389 Ewing, Understanding the relationship between public health and the built environment. 

 ות והמלצות תכנוניות שיצאו לאור בישראל בשנים האחרונות:הנחי  390
 ). 2002(א) הנחיות לתכנון איזורי מיתון תנועה, משרד התחבורה: מנהל יבשה/אגף תכנון תחבורתי (מאי 

ה, מנהל יבשה/אגף תכנון תחבורתי (דצמבר (ב) הנחיות לתכנון עבור אופניים בתוכניות סטאטוטוריות, משרד התחבור 
2004 .( 

 ).  2007(ג) הנחיות לתכנון תנועת הולכי רגל, משרד התחבורה, מנהל יבשה/אגף תכנון תחבורתי (יוני 
 ). 2006חורין, בניית מערכות הולכי רגל: מתיאוריה למעשה, (תל אביב: תחבורה היום ומחר,  -(ד) ר.קולודני 
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דגם הרחובות: קישוריות רחובות גבוהה מספקת מספר מסלולים ישירים חלופיים בין מוצא   .3

המסלול העדיף עליהם. קישוריות גבוהה ויעד. תלמידי בית ספר יכולים במצב כזה לבחור את 

,שזהו דפוס של שתי וערב כדוגמת העיר כפר סבא,    gridאופיינית לתכסית רחובות בדגם רשת  

, כדוגמת העיר מודיעין, המאופיין ברחובות אשר  dendriticוזאת לעומת דגם רחובות דנדריטי  

קבע על פי נפח התנועה מאורגנים באופן היררכי כמו עורקי העלה, כאשר הסדר ההיררכי נ

י, לעיתים קרובות יש רחובות ללא  הממונעת המתוכננת לעבור במקום. בנוסף, בדגם הדנדריט

חשוב לציין, כי לעתים הטופוגרפיה המקומית מגבילה   391מוצא החוסמים מעבר ישיר ונוח. 

  במידת מה את מידת קישוריות הרחובות, כמו, למשל, בחיפה. עם זאת ישנה הסכמה כי דגם

ישירות  הרחובות משפיע על דגם התנועה במרחב כתוצאה מהכתבת המרחק בין יעד ומוצא, ה

 392ומגוון היעדים.

 

 תכונות רחוב וקהילה המעודדות תחבורה פעילה  

המצאות מתקנים ותשתית לתחבורה פעילה: מדרכות, פארקים, צירים ירוקים, מסלולי אופניים  .1

המאפשרים הליכה/רכיבה רציפה ונוחה ויוצרים הוויה של תנועה לא ממונעת בשכונה. מתקנים 

 חוץ.  מסוג זה מעודדים ילדים לשחק ב

בעת החלטת הורים   בטיחות בדרכים: מידת בטיחות הדרך והביטחון האישי מכריעה במיוחד .2

על אופן תנועת ילדם במרחב, בגלל סיכון יחסי גבוה יותר של ילדים במרחב העירוני. תשתיות  

המגבירות את הבטיחות הפיזית כוללות אמצעי ריסון מהירות התנועה העוברת, והפרדה פיזית  

לולי רכיבה רגל לרכבים ורוכבי אופניים באמצעות מדרכות, מעברי חציה ורמזורים, מס  בין הולכי

מסומנים ועוד. תחושת הביטחון האישי קשורה למשתנים כגון מידת התאורה וסוגי הפעילות  

 ברחוב. חשוב לציין כי מידת הבטיחות משתנה על פי הגיל ואף על פי מגדר.  

רואים אנשים אחרים    לות גופנית במרחב השכונתי עולה אםחיּות הרחוב: נמצא כי הנטייה לפעי .3

עירוב  -2ל ילדים, ככל שיש יותר פעילות ברחוב (נושא זה קשור לסעיף פעילים. בהקשר ש 

ומגוון שימושי קרקע), כך הוא יותר מושך אליו את הילדים, וכן יש יותר 'עיני מבוגרים' ברחוב 

 ת. אשר בנוכחותם מעניקים לילדים תחושת בטיחו

נגישות וזמינות התחבורה הציבורית: מרחק ההליכה/רכיבה לתחנת האוטובוס או רכבת ולאחר   .4

מכן יעילות נסיעת התח"צ מהווה שיקול מכריע בבחירת אופן היוממות והגעה ממקום למקום  

 
391 Frumkin, Urban Sprawl and Public Health. 
392  B.E. Saelens and S.L. Handy, "Built Environment Correlates of Walking: A Review", The American 
College of Sports Medicine, 40, no. 7 Suppl. 1 (2008): 550-566. 
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ק"מ). כמו כן, אופציית העלאת אופניים   1.5-במרחקים הגדולים ממרחק הליכה ממוצע (כ 

 יות) עשויה להקל על תחבורה פעילה כאמצעי היוממות המועדף.  שורלאוטובוס/רכבת (קי

אסתטיקה, נוחות ועניין בדרך: הולכי הרגל ורוכבי אופניים נעים במהירות המאפשרת התבוננות   .5

והבחנה בפרטים חיוביים ושליליים בסביבתם. אזור אטרקטיבי מבחינה חושית ימשוך אנשים  

בו רמות פליטות הרכבים גבוהות עלול להרתיע הולכי   עש,לבחור בו כציר תנועה. רחוב סואן, רו

רגל ורוכבי אופניים מלעבור בו. דוגמאות לאלמנטים אטרקטיביים בדרך הן אדריכלות מעניינת,  

שדרת עצים, נוף טבעי או עירוני, אומנות רחוב וכד'. המודל שיובא להלן מסכם ומציג את  

שבים/ות בתחבורה פעילה בשכונה ובפרט תו  הגורמים התכנוניים העשויים להשפיע על בחירת

על בחירת תלמידים/ות להגיע לבית הספר בתחבורה פעילה, כאשר הבטיחות בדרכים הוא 

  393. 12-6גורם משמעותי המשפיע על דפוסי הליכה של ילדים בגילאי 

ס "לביה פעילה בתחבורה בחירה  על להשפיע העשויים תכויים גורמים של מודל: 15 איור 

 

, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם,  בטיחות בדרכים והליכה ברגל לבית הספר היסודיליפמן,   א. מתוך:

  ).2008(אוניברסיטת תל אביב 

 
 .ליפמן, בטיחות בדרכים והליכה ברגל לבית הספר היסודי 393
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ש לזכור שמערכת הבריאות פועלת כמערכת של כלים שלובים. לכל צעד המכוון לפתרון בעיה כי י  מכאן

ש להסתכל על מערכת  לית. על כן, יחיובית או שלי  – בתחום אחד, עשויה להיות השפעה על תחום אחר  

הבריאות כמכלול המשלב בתוכו מגוון רחב של סוגיות, אתגרים ופתרונות אפשריים, אותם יש לבחון  

  על רקע הנסיבות והמגמות המשתנות בתוך המערכת ומחוצה לה. 

  

 סיכום .4.13

  ות ומקצועיות,כליות, ניהולימערכת הבריאות בישראל מתמודדת עם מגוון רחב של סוגיות ארגוניות, כל

בהן התמהיל הרצוי בין שירותי בריאות ציבוריים ופרטיים, מודל הבעלות והניהול של בתי חולים, גודלם  

הרצוי של מוסדות רפואה, תכנון כוח אדם במקצועות הבריאות ועוד. סוגיות אלה מעצבות את פניה של  

  על יעילותו.   רפואי, כמו גםפול והשירות המערכת הבריאות, ומשפיעות באופן ישיר על איכות הטי

, ואת  1994-יכולתה של מערכת הבריאות לממש את חזונו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

מטרותיו, נגזרת במידה רבה משימוש ראוי במנגנונים ובמנופים העומדים לרשותה. עידוד שיתוף פעולה 

ילית, חילופי מידע בין צים לתחרות שלוצמצום התמרי בין קופות החולים, יצירת תחרות חיובית ביניהן

  – הגורמים במערכת, חיזוק המשילות של משרד הבריאות תוך הגברת יכולתו לבצע רפורמות חיוניות 

כל אלה ועוד הם כלים הכרחיים לשם כך. השפעתם רבה לא רק על ממדים של איכות ויעילות, אלא גם  

שוויון בין תושבי הארץ  תוך שמירה על  הנגישות אליהםעל שאלות של זמינות שירותי הבריאות ו

כמתחייב מהחוק. כך למשל, שיפור יכולתה של המערכת לתכנן את כוח האדם שלה לטווח הרחוק עשוי  

ידי כך שיצליח לייצר כמות  -להקטין את התחרות השלילית בין הגורמים במערכת על כוח אדם על

לפריפריה תוך הרחבת הנגישות  רים בין מרכז  רום לצמצום פעאופטימלית של 'גורמי ייצור', ובד בבד ית 

לשירותי בריאות. תיאגוד בתי חולים ממשלתיים עשוי לייעל את פעילותם, ולהביא לחיסכון כלכלי, 

שינותב, למשל, לקידום בריאות, אשר יקטין בתורו את עומס התחלואה, יתרום לשיפור מדדי הבריאות, 

  ויגדיל את החיסכון הכלכלי.

יאות פועלת כמערכת של כלים שלובים. לכל צעד המכוון לפתרון בעיה ור שמערכת הברכאן כי יש לזכמ

חיובית או שלילית. על כן, יש להסתכל על מערכת    – בתחום אחד, עשויה להיות השפעה על תחום אחר  

בחון  הבריאות כמכלול המשלב בתוכו מגוון רחב של סוגיות, אתגרים ופתרונות אפשריים, אותם יש ל

  ת המשתנות בתוך המערכת ומחוצה לה. נסיבות והמגמועל רקע ה
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 רשימת טבלאות –רשימת איורים  – רשימה ביבליוגרפית .4.14

  ,1986אמנת אוטווה לקידום הבריאות. 

  אתר אינטרנט. –אפשריבריא 

 -national-2/efshari-projects-and-https://www.efsharibari.gov.il/initiatives

. objectives-and-project/mission /  

 שראל", ספר הערכת טכנולוגיות רפואיות, המרכז הישראלי להערכת בולדר, נ. "מערכת הבריאות בי

  .2013טכנולוגיות בשירותי הבריאות, מכון גרטנר, 

  בלאו, א. "עיר בריאה ומקיימת, עקרונות וקווים מנחים ליישום". תל אביב: מרכז השל לחשיבה ומנהיגות

 .2010סביבתית, 

 בריאות מתאוריה למעשה. הוצאת דיונון מבית פרובוק  ד. לוין זמיר. קידום-אפל, א., נ. דאוד ו-בראון

  .2016בע"מ,  

 בישראל בראי הד. קיני. מערכת הבריאות  -ברוכים, מ. ו- OECD - 2018 . ,2018משרד הבריאות.  

 גרינברג, ש., ר. וייצברג, ד. גוברמן. זמני המתנה לרפואה יועצת ובדיקות אבחון והדמיה בקהילה   -ברמלי

  .2014מכון ברוקדייל, -ג'וינט-המבוטח. מאיירסמנקודת מבטו של 

 מגזין מדיק  דוידוביץ' נ. קידום הבריאות ורפואה מונעת בדיוני ועדת הסל .Medic   ,לסל שירותי הבריאות

2016.  

  ,2014ההסתדרות הרפואית בישראל. תמהיל "ציבורי" ו"פרטי" במערכת הבריאות.  

  2013רפואי. ההסתדרות הרפואית בישראל. תכנון כוח אדם.  

  .2008ההסתדרות הרפואית. אי שוויון בבריאות בישראל.  

 2014בורית. דין וחשבון. הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הצי.  

  .2004הוועדה לבחינת התפעול, הניהול, התקצוב והבעלות על בתי החולים הממשלתיים. דין וחשבון.  

  תמריצים כלכליים  - 14 -הבריאות. כנס ים המלח ההמכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות

 . 2013לאן צריך ללכת?,  -מובנים במערכת הציבורית, גלויים וסמויים 

  מדוע רפורמות לא  -המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות. כנס ים המלח העשירי

  .2009מתבצעות. 

 משאבי אנוש  -ות. כנס ים המלח התשיעי המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריא

  .2008במקצועות הבריאות. 

   ותית התנהגות בריא  -הבריאות. כנס ים המלח השביעי  המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות

  .2006כיעד לאומי. 

   בית החולים במערכת   –המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות. כנס ים המלח החמישי

  . 2004שירותי הבריאות. 

   לאן אנו נעים? מחקרי    –הנסון, מ. מדיניות תחבורה וסביבהWorldwatch    'ל: הוצאת . ישרא3דוח מס

 .2004בבל, 

  2011הסכם עבודה קיבוצי בין המדינה, המעסיקים וההסתדרות הרפואית בישראל. אוגוסט.  
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 רפואה בקהילה  ומערכת האשפוז. מרכז יוסף. היחסים בין שירותי ה-ש. מור-וייס, י., י. בירנבאום ו

  .2005טאוב, 

 4ישראלי לחינוך וקידום בריאות, גיליון    וינשטיין, ר. "דבר המערכת, הגיע זמן קידום בריאות!" כתב עת  ,

 ).2011(אוגוסט 

 1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד.  

 2012בריאות פרטיים. משרד הבריאות, נ. קידר. סוגיות במדיניות ואסדרה של ביטוחי -חורב, ט. ו.  

 2012א. גראו. הפרטה במערכת הבריאות. מרכז טאוב,  -חיניץ, ד. ו.  

 המלצות כח המשימה הישראלי בנושא: קידום בריאות ורפואה מונעת. . להד (עורכים)א  -טבנקין ח. ו .

  .2013ההסתדרות הרפואית בישראל, 

 .ישראל. המשרד להגנת הסביבה 

    opics/sustainable_development_goalshttps://www.gov.il/he/departments/t   

  אתר אינטרנט.  –ישראל. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  

 http://negev-galil.gov.il/SocialPeriphery/Pages/default.aspx 

  2019. 2018ישראל. משרד הבריאות. כוח האדם במקצועות הבריאות .  

 2019דות ברישוי ישראל. משרד הבריאות. מיטות אשפוז ועמ.  

  2019שוויון בבריאות והתמודדות עמו. ישראל. משרד הבריאות. אי.  

  2018ישראל. משרד הבריאות. מעברים בין קופות החולים.  

   שב”מ, חוברת הדרכה לתכנון והערכת מדיניות   -ישראל. משרד הבריאות. שוויון בבריאות בכל מדיניות

  .2017בריאות מכוונת שוויון. 

 2018תכנית עבודה לשנת  ד הבריאות.ישראל. משר . 

  .2017משרד הבריאות. אי שוויון בבריאות והתמודדות עמו. ישראל.  

  ישראל. משרד הבריאות. מבחנים למתן תמיכות של משרד הבריאות בקופות חולים המפעילות תכניות

 .2015-2016לקידום בריאות ולצמצום פערים בבריאות לשנים 

 2014. 2013 ,4לקטיביים רבעון דת זמני המתנה לניתוחים אישראל. משרד הבריאות. מדי .  

  אתר אינטרנט. –ישראל. משרד הבריאות https://www.health.gov.il  

 2010כוח אדם רפואי וסיעודי בישראל,  ישראל. משרד הבריאות. דו"ח הוועדה לתכנון.  

  ישראל. משרד היועץ המשפטי לממשלה. רובינשטיין, א. חוות דעת שירותי רפואה פרטיים (שר"פ) או

  . 2002שר"מ (שירותי רפואה משלימים) בבתי חולים ממשלתיים, 

 גף תכנון ישראל. משרד התחבורה. הנחיות לתכנון תנועת הולכי רגל, משרד התחבורה, מנהל יבשה/א

 .2007תחבורתי, 

  .2004משרד התחבורה. הנחיות לתכנון עבור אופניים בתוכניות סטאטוטוריות, ישראל. 

  ,2002ישראל. משרד התחבורה. הנחיות לתכנון איזורי מיתון תנועה. 

  2011ולחשבונות שנת כספים  2012ג לשנת 63ישראל. משרד מבקר המדינה. דוח שנתי.  

 2004בונות שנת הכספים ולחש 2005 ב לשנת56נה. דוח שנתי ישראל. משרד מבקר המדי . 
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 מ. בורו. כמה רופאים העוסקים ברפואה בפועל יש בישראל? על ההבדלים בין שיטות מדידה -לוי, ב. ו

  .595-598): 2018( 157שונות. הרפואה 

  ,2010לוי, ש. היעדר כלים לתכנון כוח אדם רפואי. מרכז המחקר והמידע של הכנסת . 

 2008והליכה ברגל לבית הספר היסודי. אוניברסיטת תל אביב, ן, א. בטיחות בדרכים פמלי.  

  אתר אינטרנט.  –מכבי שירותי בריאות-https://www.maccabi4u.co.il/14779

 he/Maccabi.aspx 

  ,בריאות בישראל. ערים בריאות בישראל  משרד הבריאות ורשת עריםמרכז השלטון המקומי בישראל

 .2016שנות פעילות של רשת ערים בריאות בישראל,  25מדריך לציון  -

  ,2016באוגוסט  24ניב, ש. קופות החולים מסיטות פעילות מהרפואה הציבורית לפרטית. גלובס.  

 זון? עבודת גמר לתואר ציבורית, מהי נקודת האי'בחירה' במערכת הבריאות ה-יגודה, ע. בין 'שוויון' ל-ניב

  .2018גוריון בנגב, -דוקטור באוניברסיטת בן

 סקירה בין  –א. טראוב. גופים וקבוצות עבודה לתכנון כוח אדם במקצועות הבריאות  -ניראל, נ., א. שץ ו-

  .2010מכון ברוקדייל, -ג'וינט-אומית. מאיירסל

 2009ג, ימינו. תל אביב: רסלינ פורטר, ר. תולדות הרפואה מהיפוקרטס עד.  

  ציזיק, ע. יישום החלטת הממשלה  להקמת רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים על בסיס החלטת ממשלה

 .2016. המרכז הישראלי להעצמת האזרח, 25.5.2014מיום  1622

 2019ר. כפיר. מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב. מרכז טאוב, -צ׳רניחובסקי, ד. ו.  

 בניית מערכות הולכי רגל: מתיאוריה למעשה. תל אביב: תחבורה היום ומחר, חורין, ר.  -יודנקול

2006. 

  אתר אינטרנט.  –קופת חולים מאוחדת https://www.meuhedet.co.il  

 מודל "קברט".  –ג. המטופל במרכז גרינבר –יגודה, ע. דראושה, ע. פוליצר, ש. ברמלי -קידר, נ., ע. ניב

  .2014הוועדה הציבורית לחיזוק המערכת הציבורית, 

  רובינשטיין, א. חוות דעת שירותי רפואה פרטיים (שר"פ) או שר"מ (שירותי רפואה משלימים) בבתי

 .2002חולים ממשלתיים, משרד היועץ המשפטי לממשלה, 

  אתר אינטרנט.   –רשת ערים בריאות בישראל http://www.healthycities.co.il /  

 2015א. כהן קסטל. רצף הטיפול. החברה הישראלית לאיכות רפואה, -שדמי, א. ו.  

 חולים ציבוריים -'רניחובסקי. תיאגוד בתיד. צ-נון, ח. דורון, ד. מיכאלי, ז. מישל ו-שירום, א., נ. אגוס, ג. בן

  .1997, : הערכת ההתפתחות וחלופות למדיניות. מרכז טאובהישראל

  אתר אינטרנט. –שירותי בריאות כללית 

ourses.aspxhttps://www.clalit.co.il/he/your_health/Pages/c   

 ולדשמיט. סקר מחלקות לרפואה בוביס, נ. ג-ג. מנצגניאן, פ. פדרזוהר, -שמחן, א., ע. זלץ, ע. עקה

 .2008דוח ראשון. ירושלים: משרד הבריאות,  –דחופה (מלר"דים) בישראל 

 היחידות   -א. טוקר. בחינת גבולות המקצוע בין אחיות לרופאים: חקר מקרה  -תורן, א., נ. ניראל, י. צור ו

  .2013מכון ברוקדייל, נובמבר -ג'וינט-לטיפול מיוחד ביילוד (הפגיות). מאיירס
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 תקציר .5.1

רפואת הקהילה מתייחסת למכלול שירותי הבריאות המתקיימים מחוץ לבתי החולים. ברם, בשל קיומם 

י רפואה שאינם אשפוזיים בבתי החולים, דהיינו "מרפאות חוץ", מתערפלת במידת מה של מערכ

ן "רפואת קהילה" ל"רפואת בתי חולים". על כן, יש המציעים את השימוש ההבחנה המסורתית שבי

"רפואה אמבולטורית". הכוונה היא לרפואה הניתנת בקהילה או במרפאות החוץ של בתי החולים  במושג  

ית (הערכה וטיפול ראשוניים הניתנים על ידי עובד בריאות, כגון רופא משפחה, אחות או  ברמה הראשונ

גש  נית (אבחון וטיפול בתחום ספציפי על ידי רופא מומחה, לעתים קרובות לאחר מפחובש) או השניו

ברמה הראשונית), זאת להבדיל מהרפואה הניתנת במסגרות האשפוזיות של בתי החולים. רפואת  

ווה כמעט תמיד את נקודת המפגש הראשונה של המטופל עם מערכת הבריאות, ואליה  הקהילה מה

בים המוקצים לבריאות. במדינות רבות, כמו גם בישראל, גוברת בשנים  מופנה חלק נכבד מן המשא
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המגמה לחזק את מעמדה של רפואת הקהילה ולהעביר אליה את מרכז הכובד של הטיפול   האחרונות 

  394הרפואי.

עוסק בארבע קופות החולים המבטחות את תושבי ישראל. "שירותי בריאות כללית" היא    .5.2תת פרק  

מרפאות.   1,400 -הגדולה בין ארבע הקופות, המבטחת למעלה ממחצית מתושבי ישראל, וברשותה כ

בתי חולים הפרוסים ברחבי הארץ. מכבי שירותי בריאות היא השנייה בגודלה לפי   14אחריותה  תחת 

ה. קופה זו מעניקה שירותי בריאות למבוטחיה בעיקר באמצעות קניית שירותים מספקי מספר מבוטחי

 חולים, רופאים עצמאיים, בתי מרקחת ועוד). ל"מכבי" רשת פרטית של מרכזים שירות חיצוניים (בתי

בית חולים   –רפואיים, הנמצאת בבעלותה המלאה ("אסותא"), ביניהם בית החולים אסותא אשדוד 

  .2017תח בנובמבר ציבורי שנפ

קופת חולים מאוחדת היא הקופה השלישית בגודלה בישראל, המשרתת יותר ממיליון מבוטחים בכל  

פה הקטנה ביותר, המשרתת  מרפאות. לאומית שירותי בריאות היא הקו  300- הארץ, ומפעילה למעלה מ

תים בשתי  מרפאות בפריסה ארצית. שיטת הספקת השירו 320 -מבוטחים, ומפעילה כ 730,000-כ

התבססות על קניית שירותי בריאות במקום הפעלה  –הקופות הקטנות דומה לזו הנהוגה ב"מכבי" 

  ספקה ישירה של שירותים. וה

יצוין כי על אף הפריסה הארצית של שירותי הבריאות, קיימים הבדלים בזמינות רופאי הקהילה בין 

ן יש אזורים גיאוגרפיים שבהם שירותים  קופות ובין מקצועות רפואיים באזורים שונים בארץ. כמו כ

  רפואיים מסוג מסוים אינם קיימים כלל.  

שירותים נוספים בקהילה בעלי חשיבות רבה מפורטים שירותים נוספים בקהילה.  .5.3בתת פרק 

לקידום בריאות ולרפואה מונעת הם תחנות טיפות חלב, שירות הבריאות לתלמיד, בריאות השן, מוקדי 

בתי המרקחת. בנוסף, קיימים ארגוני בריאות נוספים הפועלים כארגוני המגזר השלישי.  רפואה דחופה ו

וח וכוללים מלכ"רים, עמותות, ארגונים ציבוריים, ארגוני  ארגוני המגזר השלישי פועלים ללא כוונות רו

חברה וקהילה ועוד. שירותי הבריאות המסופקים על ידי המגזר השלישי בישראל מגוונים ורחבים  

וללים שירותי אשפוז, טיפולים במרפאות כלליות שירותי הוספיס, עזרה ראשונה, יחידות חילוץ וכ

רפואיים ועוד.  -לי שיניים, שירותי רפואה משלימה שירותים פרהאזוריות, טיפולים בנפגעי נפש, טיפו

בסרטן,    דוגמאות לשירותי הבריאות הניתנים על ידי המגזר השלישי הן מגן דוד אדום, האגודה למלחמה

  יד שרה ועזר מציון.

  עוסק בשינויים אפשריים במבנה השירות הרפואי והתאמתו לצרכים המתפתחים.  .5.4תת פרק 

 
  . 173]), 2005[ 2010מ. שני, מערכת הבריאות בישראל (תל אביב: עם עובד, -וביץ וג. בן נון, י. ברל 394
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הגברת האינטגרציה והשוויון  –והחשוב הוא חיזוק הרפואה הראשונית בקהילה  וןהשינוי הראש

מצעות הרופא הראשוני  באוכלוסיות עם צרכים מגוונים, מורכבים ומשתנים וריכוז הטיפול הכרוני בא 

  בקהילה והצוות הסובב אותו.  

בריא לפני הופעת   הוא מניעה ובדיקות סקר. מניעה ראשונית עוסקת בקיום אורח חיים השינוי השני

החולי. פעולות הננקטות במסגרת מניעה ראשונית מטרתן לצמצם את החשיפה לגורם המעלה את  

  הסיכון למחלה או מחלות.  

ול ברמת בית חולים לחולים בבתיהם. אשפוז במסגרת הבית משמש כחלופה ן טיפמת  –  השינוי השלישי

  לאשפוז בבתי חולים כלליים או במוסדות להמשך טיפול.  

הטמעה של אמצעים דיגיטליים ושימוש בטכנולוגיות מידע לשיפור השירות והאיכות   - השינוי הרביעי

המרחק הפיזי שבין החולה והרופא או בין   רפואה דרך לגשר על–הרפואיים. ניתן לראות, למשל, בטלה

  מספר רופאים מטפלים. 

 אחת לא  נשמעה האחרונה בעת   מתוארים מאפיינים ומגמות בטיפול בית ואשפוז בית.  .5.5בתת פרק  

בביתו של המטופל, כאשר הנחת היסוד היא שביתו של   באשפוז  בבית החולים אשפוז  להחליף ההצעה

שיפור במצבו  טיפול, ולחוות  ביותר עבורו לקבל  והנוחה הטובה ההסביב קרובות הוא לעתים המטופל 

במוסדות  או כלליים חולים בבתי לאשפוז  טיפולי עשוי לשמש חלופה עדיפה  הרפואי. לכן, הבית כסביבה

 ועד העבודה בגיל צעירים מסוכרתיים - שונות  בדרגות כרוניים טיפול. השאיפה היא כי חולים להמשך

 לניהול מהעצמה  -מותאמים   בפתרונות  נערכת כשהמערכת יישארו בקהילה,   – בית מרותקי לקשישים

שירותים,   של  רחב טווח לכלול  יכול ביתי טיפול ופל.המט בבית   טכנולוגית מונגש  עצמי ועד לטיפול טיפול

 תחליף אשפוז, וכן או אשפוז  קיצור דינמי, שמשמעו אקוטי מצבים: מסלול למגוון בית לרבות שיקום 

 אשפוזים ולמניעתם.  לצמצום בתרומתו המערכת עם אף שמיטיב מר מש מסלול

וארה"ב, על מנת למנוע אשפוז   קנדה אוסטרליה,באנגליה,   ובעיקר רבות במדינות נפוץ בית אשפוז 

  בבית חולים או לקצרו.  

רצף טיפולי משמעו שמירה על רצף בשירות   דן בהמשכיות ושמירה על הרצף הטיפולי. .5.6תת פרק 

גרות טיפול. הטיפול הרפואי מאופיין בריבוי הניתן למטופל, בעיקר בעת חילופי מטפלים או מס הרפואי

מטפלים ומסגרות טיפול, וקיים צורך חיוני בתיעוד מידע עדכני ובהעברתו בין המטפלים להבטחת מתן  

  טיפול רפואי נאות ואיכותי.  

רת שביעות הרצון בקרבם,  חשוב למטפלים ולמטופלים כאחד, והוא מוביל להגברצף הטיפול 

ת טובה יותר. לרופא המשפחה, שהוא גורם הטיפול הראשוני המתאם,  להפחתת עלויות ולבריאו

יש תפקיד מרכזי בהבטחת רצף טיפולי לאורך  המתווך והמקבל מידע לגבי טיפולים נוספים,
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 ורצף תהמשכיו של היבטים על כמה ממדיים, המושתתים  רב מודלים פותחו השנים במהלך  זמן.

  .אישי-הבין בקשר והמשכיות המחלה בניהול המשכיות, במידע המשכיותטיפול, לרבות 

מציג מודל של תחרות למול מודל שמקדם שיתופי פעולה בין ארגונים ומוסדות במערכת    .5.7תת פרק  

הבריאות. עידוד התחרות בין קופות החולים נתפש כאחד העקרונות החשובים של חוק ביטוח בריאות  

לכתי, ונועד להבטיח שיפור באיכות המערכת ואת יעילותה. יחד עם זאת, השלכותיה השליליות של  ממ

בין קופות החולים התבררה עד מהרה עם כניסתו לתוקף של החוק לתוקף, לאור קיומן של התחרות 

  תופעות כגון "חטיפת מבוטחים" וכפילות שירותים באזורי פריפריה ויישובים קטנים.

פות חולים והתחרות על מבוטחים, נוצר מצב של הקצאה בלתי יעילה של  האמון בין קועל רקע חוסר 

ירותים, בעיקר ביישובים קטנים ובפריפריה. בהיעדר תכנון וניהול תשתיות  המשאבים וכפילות בש

לאומי, קופות החולים נמנעות משיתופי פעולה חיוניים. כשל זה ניכר במיוחד בנגב. בהתאם לכך גיבש  

ריאות הנחיות לשיתוף פעולה בין הקופות על מנת לחייבן במתן שירות גם לחברי קופות משרד הב

  יישוב. החולים האחרות ב

מומחים למדיניות בריאות ממשיכים לעודד את משרד הבריאות להוביל מהלך של ביסוס אמון הדדי בין 

של תמריצים כלכליים    ארבע קופות החולים. מומלץ, בין היתר, בצוותא עם משרד האוצר, להקים מערך

ליש את התמריצים וכללי התחשבנות, שיעודדו ויקדמו שיתופי פעולה בין הקופות. במקביל, מוצע להח

לתחרות על מבוטחים בין הקופות, ולעודד מודל של מפעיל בלתי תלוי בשירותים חסרים. כמו כן, מומלץ 

סייה, ובהתאם לאזורים  לספק מפתחות להפעלת תשתיות בריאות בקהילה ביחס לגודל האוכלו

  גיאוגרפיים בעלי מאפיינים ייחודיים.

דיים. שיתופי פעולה בין מוסדיים עשויים לתרום לאיכותם  דן בשיתופי פעולה בין מוס .5.8תת פרק 

ולזמינותם של שירותי הבריאות ולשיפור יעילות אספקתם. שוררת הסכמה בקרב קופות החולים כי  

ות לכלל מבוטחי הקופות יכול לחסוך בעלויות כגון: בתי מרקחת,  ישנם שירותים שבהם ריכוז השיר

לט למכירת שירותים בין הקופות היה היעדרו של מידע רפואי  שירותי דימות והתפתחות הילד. חסם בו

בסיסי וזמין לכל הקופות. בעבר צעדים למעורבות משרד הבריאות לעידוד שיתופי פעולה, ביניהם: מתן 

ה, הכללת שיתופי פעולה כקריטריון במבחני תמיכה, הקטנת התגמול  תמריצים לשיתופי פעול

  ום וסימון מקורות הקפיטציה לדרום. הקפיטציוני למעברים של מבוטחים בדר

  על אף ההסכמה השוררת בין בעלי העניין, לא חלה בשנים האחרונות התקדמות רבה בנושא. 

תוכנית מדדי האיכות לרפואת  של  עוסק במדידת איכות ברפואת הקהילה. מטרותיה .5.9תת פרק 

לציבור ולקובעי המדיניות  הקהילה הן לשפר את איכות שירותי רפואת הקהילה בישראל, ולספק מידע

  בנושא איכות שירותי הבריאות.  
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סט המדדים מתעדכן מעת לעת בהתאם לספרות המדעית בתחום. הדוח התמקד בכמה תחומים 

 65קר לגילוי מוקדם של סרטן, ילדים ובני נוער, מבוגרים בני מרכזיים, בהם קידום בריאות, בדיקות ס

ובריאות הנפש. בבחירת המדדים  ומעלה, מחלות נשימתיות, לב וכלי דם, סוכרת, אנטיביוטיקה

חומרת המחלה ושכיחותה, הידע הרפואי העדכני וכן היכולת  –מחברי הדוח במספר גורמים התחשבו 

  מות.   להפיק את המדד ממערכות המידע הקיי

הנתונים המצטברים מתחילת התכנית מראים על שיפור עקבי ברוב המדדים. יחד עם זאת, לאורך  

יה וחסרונותיה של המדידה, ובין היתר השנים התריעו רופאים מדיסציפלינות רפואיות שונות מפני סכנות

  א המטפל.מפני הגדלה בלתי מבוקרת של מספר המדדים, המכבידה את עומס העבודה המוטל על הרופ

  

  

  קופות החולים .5.2

בישראל יש ארבע קופות חולים: "שירותי בריאות כללית", "מכבי שירותי בריאות", "לאומית שירותי  

מאוחדת". קופות החולים הן ארגוני בריאות ללא כוונת רווח (מסוג "אגודה  בריאות" ו"קופת חולים 

במודל של "תחרות מנוהלת" תחת  , 1994-עות'מאנית") הפועלים לפי חוק ביטוח ממלכתי, התשנ"ד

  395משרד הבריאות. 

  

 שירותי בריאות כללית  . 5.2.1

ת שירותיו ליותר  הגדול והוותיק בישראל. הארגון מעניק א ארגון הבריאות הוא  שירותי בריאות כללית

  .מדינת ישראל  ממחצית מתושבי

  11בתי מרקחת, כ־  420כ־ , מרפאות 1,400 -על פי פרסומיה, קופת החולים "כללית" מונה כ

ם ומעבדות. כמו כן, לכללית מערך של חברות בנות  אחיות, מאות מכוני 10,500-אים, כרופ אלף

מרפאות שיניים של   90מרפאות לרפואה משלימה, יותר מ־  54י בריאות משלימים: המעניקות שירות

מרכזים לבריאות    40מרכזים לבריאות הילד, כ־    40מרפאות של כללית אסתטיקה, כ־    12כללית סמייל,  

  .מרפאות ייחודיות לספורט, למטיילים ולנוער  האישה,

שמקיימים קשר מקצועי עם מומחים בקהילה. בתי  בתי חולים 14תחת אחריותה של הקופה ישנם 

המרכז הרפואי  בית החולים העמק השוכן בעפולה, חבי הארץ ובהם:החולים של כללית פרוסים בכל ר

סבא, המרכז הרפואי האוניברסיטאי  -בכפר־ רפואי מאיר השוכן מרכז  חיפה,כרמל השוכן ב

 
יתרונותיו וחסרונותיו של המודל התחרותי, לרבות יכולת הפיקוח של המשרד על פעילות הקופות ואיכות השירות שהן  395

 מעניקות למבוטחיהן, יידונו בהרחבה בהמשך. 
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מרכז רפואי רבין (בית החולים  בלינסון   וכן ברחובות,הש קפלןמרכז רפואי   השוכן בבאר שבע, סורקה

- מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל השוכן בפתח תקווה)- וקמפוס גולדה השוכנים בפתח

  אילת. ספטל השוכן בוהמרכז הרפואי יו תקווה

המרכז לבריאות  תקווה, -בפתח גהה המרכז הרפואי לבריאות הנפש כמו כן, הכללית מפעילה גם את

תקווה, בית החולים  -שיקומי בית רבקה בפתח-בהוד השרון, בית החולים גריאטרי הנפש שלוותה

בנוסף,   396השיקומי בית לוינשטיין השוכן ברעננה והמרכז הרפואי הגריאטרי הרצפלד השוכן בגדרה.

  יקל סנטר. רטי הרצליה מדבית החולים הפממניות  40%כללית מחזיקה 

  

  

 מכבי שירותי בריאות  . 5.2.2

מכבי שירותי בריאות (בשמה מכבי שירותי בריאות היא הקופה השנייה בגודלה הפועלת בישראל. 

  397. כיום מונה הקופה מעל שני מיליון חברים.1940הקודם: קופת חולים מכבי) נוסדה בספטמבר 

ושירותי הבריאות ניתנים  והשפלה ומחוז דרום)  השרון, מרכז, ירושליםבקופה חמישה מחוזות (צפון, 

למבוטחים בעיקר באמצעות קניית שירותים מספקי שירות חיצוניים (בתי חולים, רופאים עצמאיים, בתי  

  398מרקחת ועוד).

  לקופת חולים מכבי שירותי בריאות מספר מרכזיים רפואיים וחברות בת: 

לאה של ואיים, הנמצאת בבעלות מרשת פרטית של מרכזים רפ –אסותא מרכזיים רפואיים   .יא

  מכבי שירותי בריאות וכוללת ארבעה בתי חולים לצד מספר מרפאות ומכונים רפואיים.

  .2017בית חולים ציבורי שנפתח במלואו בנובמבר  –בית החולים אסותא אשדוד   .יב

בתי מרקחת   60 -שירותי בריאות המונה למעלה מרשת בתי מרקחת של מכבי  - מכבי פארם. 2

  לשירות מבוטחי מכבי בלבד  –סה ארצית בפרי

מותג פרטי מבית מכבי שירותי בריאות, הכולל מגוון רחב של מוצרי בריאות, הנמכרים    -  Careמכבי  .  3

  במחיר מוזל למבוטחי מכבי

רשת לבני הגיל השלישי בפריסה ארצית. מבוטחי מכבי זכאים להנחות בדיור המוגן  -  בית בלב . 4

  בית בלב  ובמחלקות הסיעודיות של

 
 20[תאריך כניסה:   https://www.clalit.co.il/he/info/Pages/about_clalit.aspx  ללית.שירותי בריאות כ 396

  ]. 2019ביולי 
 ].2019ביולי   20[תאריך כניסה:   he/Maccabi.aspx-.il/1796https://www.maccabi4u.coמכבי שירותי בריאות  397
  .85בן נון, מערכת הבריאות בישראל,  398
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מכון שהוקם במטרה לעודד ולהזמין מחקרים תוך הרחבת   -  מכון מכבי לחקר שירותי בריאות. 5

  . האפשרויות המחקריות על ידי שיתוף פעולה עם חוקרים וארגוני מחקר חיצוניים

רשת מרפאות רפואה משלימה מבית מכבי שירותי בריאות. מכבי  - רפואה משלימה  – . מכבי טבעי 6

  מגוון טיפולים ומשלבת בין רפואה משלימה לרפואה קונבנציונלית  טבעי מציעה

רשת מרפאות שיניים מקבוצת מכבי שירותי בריאות נותנת   -רשת מרפאות שיניים  – מכבידנט. 7

  .מבוטחי כול קופות החוליםשירות לחברי מכבי ו

ומבחר עשיר של    רשת חנויות אופטומטריה המציעה בדיקות ראייה מקצועיות  -. מכבי ממבט ראשון  8

  ים. אביזרי אופטיקה ממותגי האופנה המוביל

קרן מכבי" הינה עמותה הפועלת לצידה של מכבי ומציעה למבוטחים סיוע  " - עמותת קרן מכבי. 9

  399מלגות ושירותי רווחה אחרים. כספי, הלוואות, 

  

                                                       קופת חולים מאוחדת                                                          . 5.2.3

קופת חולים מאוחדת היא הקופה השלישית בגודלה בישראל, המשרתת יותר ממיליון מבוטחים בכל  

, כאיחוד של שתי קופות חולים ותיקות: קופת חולים עממית וקופת 1974הארץ. מאוחדת נוסדה בשנת  

רגנת בארבעה אזורי שירות (מחוז צפון ושומרון , מרכז והשרון , קופה מאוכיום, ה 400חולים מרכזית. 

מתבססת  יהודה והדרום ומחוז ירושלים), עם אחיזה חזקה בירושלים, כאשר הספקת שירותי הבריאות  

מרפאות בכל רחבי הארץ, לרובן  300 -הקופה מפעילה למעלה מ 401בעיקרה על קניית שירותים. 

רופאים, מפעילה עשרות בתי מרקחת, ומציעה שירותים כמו  4,000 -כ מעבדה צמודה. היא מעסיקה

טרה סאונד, ממוגרפיה), התפתחות הילד, פיזיותרפיה, בריאות האישה ועוד. הדמיה (רנטגן, אול

מאוחדת מפעילה את רשת "נווה עמית", דיור מוגן ובתי חולים סיעודיים לבני הגיל השלישי, ושני בתי  

מרשת נארא ובית החולים    40%  -מאוחדת מחזיקה ב  402ה ומלון ספא כנען בצפת). מלון באלי טברי מלון:

לים בסל  שירותי שכלו   - שירותים משני סוגים: האחד שילוב של מדובר ב ). 2019אלישע (מתחילת 

ן  "שירותים הניתנים במסגרת השב -והשני (גריאטריה למשל) שניתנים ע"י ספק פרטי במימון ציבורי 

  (טיפולים משלימים למשל)  הקופות ע"י חברות הבת של 

  

  לאומית שירותי בריאות   . 5.2.4

 
 ].2019ביולי   20[תאריך כניסה:   he/Maccabi.aspx-https://www.maccabi4u.co.il/1799 מכבי שירותי בריאות 399
 ]. 2019ביולי   20[תאריך כניסה:   https://www.meuhedet.co.ilקופת חולים מאוחדת   400
 .86בן נון, מערכת הבריאות בישראל, 401
 ]. 2019ביולי   20[תאריך כניסה:   https://www.meuhedet.co.ilולים מאוחדת ,קופת ח 402
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 730,000 -היא הקופה הרביעית בגודלה המספקת שירותי בריאות למעל מ לאומית שירותי בריאות

בתי מרקחת   150-מרכזים רפואיים וכ 320 -כ , ומפעילה כיום1933מבוטחים. הקופה נוסדה בשנת 

  –ופות החולים מכבי ומאוחדת בקופה דומה לזו של ק שיטת הספקת השירותים 403בכל רחבי הארץ. 

  404התבססות על קניית שירותי בריאות ולא על הפעלה והספקה ישירה של שירותים. 

  

  רופאים בין הקופותהתפלגות מבוטחים ו . 5.2.5

   2018-2017405: ממוצע מס' המבוטחים וממוצע מספר הפשות המתוקות לשים 1טבלה 

  

  

בריאות כללית" והקטנה ביותר היא  הגדולה בישראל היא "שירותי אנו לומדים מהנתונים שהקופה

המתוקננות (מספר  לאומית גם לפי מספרם האבסולוטי של המבוטחים וגם לפי מספר הנפשות 

המבוטחים המתוקנן לפי נוסחת הקפיטציה). יחד עם זאת בשנים האחרונות חלה ירידה מסוימת בפלח  

  406"מכבי", כפי שניתן לראות בתרשים הבא. המבוטחים של "הכללית" לעומת עליה של

 
  ].2019ביולי  20[תאריך כניסה:   https://www.leumit.co.ilלאומית שירותי בריאות.  403
  .86בן נון, מערכת הבריאות בישראל, 404
  . 2018משרד הבריאות, דוח מסכם על פעילות קופות החולים,  405
 שם. 406
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  2009-2018: התפלגות פשות מתוקות בין ארבע קופות החולים בשים 1איור 

  

  

ב"מכבי" מבוטחת האוכלוסייה בעלת ההכנסה הגבוהה ביותר, ואילו בקופת חולים לאומית מבוטחת   

חודש עבודה של חברי קופת  האוכלוסייה בעלת ההכנסה הנמוכה יותר. כך למשל ההכנסה הממוצעת ל

  22.8% -מההכנסה הממוצעת של חברי קופת חולים לאומית, ובכ 40%חולים מכבי גבוהה בכ 

  407ל שירותי בריאות כללית, כפי שעולה מהתרשים להלן. מההכנסה ש

  

  100), השוואה לממוצע=2015: הכסה ממוצעת לחודש עבודה של קופות החולים (2איור 

  

 
  .2017, אוגוסט 2016המוסד לביטוח לאומי, חברות בקופת חולים  407
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בוטחים בין שש הערים הגדולות בתרשים שלהלן. בפתח  הבדלים בהתפלגות המכמו כן ניתן לראות 

  32.9%בקופת חולים "שירותי בריאות כללית" לעומת מן התושבים חברים  54.6%תקווה, למשל, 

)  47.8%עד  41.9%בלבד באשדוד. חלקה של קופת חולים מכבי בולט בערים ראשון לציון ותל אביב (

  408. 37.9%בולט בירושלים עם ואילו חלקה של "מאוחדת" 

  

  (%)   2016: התפלגות המבוטחים בין קופות החולים בשש הערים  הגדולות, 3איור 

  

  

רופאי המשפחה, הם הרופאים הראשונים שמטפלים במטופלים בקהילה ומשמשים "כשומרי סף" של  

ותי בריאות  מערכת הבריאות. מהטבלה שלהלן עולה כי מספר רופאי המשפחה הוא הגבוה ביותר ב"שיר

  409כללית" והנמוך ביותר ב"לאומית", בהתאם לגודלן היחסי של שתי הקופות.

   

 
  שם. 408
א. גינת, הרפואה בקהילה רופאים העוסקים ברפואת משפחה בישראל, משרד הבריאות,  -ע. שריר, ד. נקמולי לוי ו 409

2015 .  
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  : חברי קופת חולים לכל רופא העוסק ברפואת משפחה, בממוצע ארצי  2טבלה 

 

  

  410שתי-רופאים ואחיות, ממוצע תלת – : שיעור המועסקים לפי מקום תעסוקה  3טבלה 

  
  

בקרב אחיות השיעור נמוך  .  36%מכוני רפואה בקהילה עומד על  שיעור הרופאים העובדים במרפאות וב

  . 19%יותר, ועומד על 

  

 
  . 207, ע' 2019, יולי 2018משרד הבריאות, כוח אדם במקצועות הבריאות  410



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  269|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

בתרשים שלהלן ניתן לראות את תמהיל הוצאות התפעול של כל קופות החולים. ההוצאה הגדולה ביותר  

  411מסך כל ההוצאות).   42.7%רכש שירותים מבתי החולים ( –היא עבור הוצאות אשפוז 

  
  2018חולים במגזר הקהילה בשת ת תפעול בכל קופות ה: תמהיל הוצאו4איור 

  

  

  הבריאות של קופות החוליםמימון שירותי  . 5.2.6

, מגדיר סל שירותים אחיד שעל קופות החולים חובה 1994- חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

לספק, כאשר הממשלה היא הגורם המפקח עליהן. בנוסף לביטוח החובה, ניתנה האפשרות לקופות  

שאינם כלולים בסל שירותי  שב"ן)  - ים  להציע ביטוח מרצון לקבלת שירותים נוספים (להלן החול

הבריאות הציבוריים. גביית מס הבריאות דרך המוסד לביטוח לאומי אפשרה תחרות הוגנת בין הקופות, 

בחירה חופשית של האזרח בקופת החולים המועדפת עליו, העמקת הגבייה והבטחת הכנסות קופות 

  האוצר.ים. יחד עם זאת, ניהול תקציב משרד הבריאות הופקד בידי משרד החול

המוסד לביטוח לאומי. הקצאת מקורות המימון  - גביית המס מבוצעת על ידי גורם אחיד וממלכתי 

מסך מקורות המימון), קרי לפי   88.5%הציבוריים לקופות החולים מבוססת על נוסחת קפיטציה (מהווה  

קיימת שונות  דמוגרפיים נוספים. היות ו-ופה ועם שקלול הגיל ומשתנים סוציומספר המבוטחים בכל ק

בצריכת השירותים בקבוצות גיל שונות, ההקצאה מתבצעת על פי משקלה של כל קבוצה בצריכת  

 
  . 2018משרד הבריאות, דוח מסכם על פעילות קופות החולים,  411
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שירותי הבריאות הכלולים בסל. מעבר לכך, קיימות חמש מחלות קשות (אי ספיקת כליות סופניות,  

כתוספת    , תסמונת הכשל החיסוני) שבעבורן ההקצאה לקופות החולים ניתנתגושה, המופיליה, טלסמיה

  לפי המספר המדויק של החולים.  

(ח) לחוק, קופות החולים רשאיות לגבות השתתפות עצמית מהמבוטחים  8בנוסף, בהתאם לסעיף 

החולים  -עבור חלק מהשירותים הכלולים בסל. משרד הבריאות מעדכן את התשלום המרבי שקופות

ועדת הכספים של כנסת ישראל.  רשאיות לגבות עבור שירותי בריאות ותרופות אשר אושרו על ידי 

 moralמטרת ההשתתפות העצמית המקורית הייתה מניעת שימוש יתר בשירותים (כשל שוק המכונה  

hazard  ההשתתפות העצמית על חלק מהשירותים מהווה נטל כבד על ציבור המטופלים, פוגעת .(

  412ת, ומרחיבה את הפערים הכלכליים באוכלוסייה.בשוויוניו

גנון ההקצאה הקבוע בחוק, בשל מצבן הגירעוני הכרוני של קופות החולים, מתקיים  ברם, מעבר למנ

הסכמים  —מדי שנה משא ומתן בין משרדי הבריאות והאוצר לקופות החולים על "הסכמי הייצוב" 

ספת תקציבית מיוחדת, בתמורה לכך שקופות שבמסגרתם מעניקה ממשלת ישראל לקופות החולים תו

תוספת תקציבית זו ניתנת במטרה  413לחלוטין על כל טענותיהן כלפי הממשלה. החולים יוותרו כמעט

לאזן את קופות החולים מבחינה כלכלית ולקדם תהליכים של שיפור והתייעלות.  מנגד יש הטוענים כי 

י שמבטיח כי גם בשנה הבאה מצבן הפיננסי של  בפועל, הסכמי הייצוב הם חלק מאותו מנגנון כלכל 

  ישאר רעוע, ויבטיח את תלותן במשרד האוצר. קופות החולים י

  

  414) 2019-2017: סכומי התמיכות בקופות החולים במסגרת הסכמי הייצוב במלש"ח (4טבלה 

  

 
 .  2013הערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות ת רפואיות, המרכז הישראלי ל מכון גרטנר, הערכת טכנולוגיו  412
. 2018בספטמבר  10ומזיקים לציבור", דה מרקר,  -יגודה, "הסכמי הייצוב רעים לקופות החולים -ע. ניב 413

https://www.themarker.com/opinion/1.6465663   :2018בדצמבר  4[תאריך כניסה.[ 
משרד הבריאות.  414

9_1.aspxhttps://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/3004201   תאריך]
  ].2019בדצמבר  4כניסה: 
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  השוואה בין קופות החולים לפי אזורים –זמינות רופאים בקהילה   . 5.2.7

והשניונית בישראל.  התורים ברפואה הראשונית ון ציבורי בעיית זמינות בשנים האחרונות עלתה לדי

פרסם משרד הבריאות את זמני ההמתנה במקצועות הרפואה הבאים: אורתופדיה, עור,   2019בשנת 

 – יום לרופא מסוים ו  24.2א.א.ג, עיניים ונשים. נמצא שזמני ההמתנה לרופאי עור היא הגבוהה ביותר (

  415הו). יום לרופא כלש 14.9

מסוים בין המחוזות קיימת שונות רבה בזמינות התורים במקצועות  בבדיקה של זמינות התורים לרופא  

ימים   8לעומת  27הרפואה. לדוגמא, זמינות התורים לרופא אורתופד מסוים במחוז דרום עמדה על 

, ובמחוז דרום יום 17במחוז צפון. זמינות התורים לרופא נשים מסוים במחוז יהודה ושומרון עמדה על 

ימים. זמינות התורים לרופא עור מסוים במחוז תל אביב עמדה   10הארצי של  יום לעומת הממוצע    16  -

 416יום.  12 -יום ובמחוז ירושלים  27על 

, נבדקה זמינות הרופאים לפי מדד  2017בדוח אי שוויון בבריאות של משרד הבריאות שפורסם בשנת 

דים, רפואת נשים,  הרפואה הבאים: רפואת משפחה, רפואת ילשעות רופא פר נפש בשבעת מקצועות 

גרון, עיניים ועור.  נמצא כי שעות השירות של רופאי המשפחה ורופאי ילדים רבות  -אוזן-אורתופדיה, אף

יותר משאר מקצועות הרפואה. יש לציין כי חלק מרופאי המשפחה והילדים אינם בעלי מומחיות (רופאים  

וגרון ועור הם נמוכים ביותר ביחס   זמינות התורים לרופאים בתחום אף אוזןכלליים). בנוסף נמצא ש

גרון -אוזן-לשאר המקצועות. כמו כן, ניתן למצוא אזורים שאין בהם כלל שירות, בעיקר בתחומי אף

ועיניים בכל ארבע הקופות. מספר האזורים ללא שירות משתנה מתחום לתחום ומקופה לקופה. 

בלאומית ושניים במכבי. לא נמצאו   צפו חמישה אזורים כאלה בכללית, שנייםלדוגמה, ברפואת עור, נ 

אזורים כאלה במאוחדת. חשוב לציין, כי היצע השירות נקבע גם על ידי מצבת כוח אדם בקופות ובארץ  

 417בכלל, כמו גם על ידי הביקוש לשירות. 

ם לרופאי משפחה וילדים בנוסף נמצא שיש הבדלים בין הקופות ברמת שונות פנימית בזמינות התורי

יועצים בין האזורים. לדוגמא: ברפואת משפחה, זמינות התורים בשירותי בריאות כללית  והן לרופאים 

שעות לאלף נפש ברוב האזורים. בקופת חולים מאוחדת יש פערים משמעותיים  30 -ל 17נעה בין 

ראה ערכים נמוכים ביותר.  בזמינות התורים לרופאי משפחה בין האזורים, כאשר אזור הרי יהודה מ

שעות לאלף נפש ברוב האזורים.  2 - ל 1.0, זמינות התורים בקופת חולים כללית נעה בין באורתופדיה

לעומת זאת, בקופת חולים מאוחדת תמונת הזמינות אינה אחידה: באזורי החוף והצפון הזמינות נעה  

ות לאלף נפש. ניתן לראות ש"הכללית"  שע 0.2 -ל  1.0, ואילו באזורי מרכז הארץ בין 0.5 - ל 1.2בין 

מתאפיינת באחידות רבה יותר מבחינת שעות שירות בתחומים מקצועיים שונים ובין האזורים  

 
  . 2019המתנה לרפואה יועצת בקהילה: נתונים נוספים משרד הבריאות, זמני  415
  שם. 416
  . 2017שוויון בבריאות וההתמודדות עמו, משרד הבריאות, -ש. אבני, אי-א. אברבוך ו 417
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הגיאוגרפיים. כמו כן היא בעלת הפריסה הגיאוגרפית הרחבה ביותר, ונותנת מענה לתושבים  

 המתגוררים בכל אזורי הארץ.  

א קיים בתחומים הם השירות קיים בתחומים אחדים, אך ל בדוח משרד הבריאות נמצא שיש אזורים ב

אחרים. משמעות הדבר כי ייתכן מאוד שבאזור זה קיימת בעיה של הספקת שירות. לדוגמה, בקופת 

-אוזן- חולים מכבי באזור חוף הכרמל ניתנים שירותי רפואת משפחה, אך לא ניתן שירות בתחום אף

 418גרון.

אזור הצפון. מדובר באזורים  ממוקמים בעיקר בפריפריה הרחוקה בישנם אזורים שנמצאו ללא שירות, ו

עם צפיפות אוכלוסייה דלילה המתגוררת בישובים קטנים, כפרים, מושבים וכד'. בין אזורים אלה ניתן  

א שירות  למנות את החרמון, גולן צפוני, רמת מנשה, עמק חרוד. אזורים נוספים בצפון שנמצאו לל

 רמל, מזרח השרון וגליל תחתון.   בתחומים שונים הם חוף הכ

כלכלית של אוכלוסייה ואזור -הממצאים בדוח מדגימים כי אין בהכרח  התאמה בין רמה חברתית

גיאוגרפי לזמינות השירות. ישנם מקרים בהם ניתן לראות זמינות תורים נמוכה יותר באזורי המרכז.  

המרכז אזורי הצפון והדרום, לעומת אזור  ם בקופת חולים מכבי גבוהה יותר בלמשל, זמינות רפואת ילדי

ויו''ש. לכן, המסקנה היא כי יש למקדם את המאמצים לשיפור השירות ראשית כל באזורים של תת  

שירות, כאשר המדדים הכלכליים של האזור ישמשו לצד מדדים אחרים בקבלת ההחלטות. חשוב לציין   

בי רותי בריאות וגם בבריאותם של תושהשירות פוגעת גם בזכות לקבלת שי כי זמינות נמוכה של

המדינה, ובמיוחד באוכלוסייה חלשה ופגיעה, אשר המשאבים שעומדים לרשותה לצורך התמודדות עם  

  419בעיה בריאותית מוגבלים יותר. 

  

  שירותי בריאות נוספים (שב"ן)  . 5.2.8

  החולים השונות להציע תוכניות שב"ן) מאפשר לקופות 10חוק ביטוח בריאות ממלכתי (סעיף 

אמצעות ביטוח וולונטרי. תנאי תשלום הביטוח והיקף השירותים  למבוטחיהם (למעט ביטוח סיעודי) ב

  הכלולים בו שונים מקופה לקופה ונמצאים תחת פיקוח משרד הבריאות.  

ולקבל את   ההחרגה, לפיו כל מבוטח זכאי להצטרף לתכנית השב"ן-בביטוחי השב"ן קיים עקרון אי

ו הכלכלי. עקרון אי ההחרגה יוצר הבחנה לא קשר למצבו הרפואי, לגילו ולמצבהשירותים הכלולים בה, ל 

מהותית בין תכניות השב"ן לתוכניות ביטוח פרטי בחברות ביטוח, שבהן ניתן לסנן חולים בשל מצבם  

  הרפואי (חיתום והחרגה). 

נאסר   2008רופות המצילות חיים לשב"ן. בשנת במהלך השנים נעשו ניסיונות שונים להכניס את הת 

רופות מאריכות או מצילות חיים בביטוחי השב"ן כדי למנוע פגיעה בשוויון. על קופות החולים להציע ת

 
  שם. 418
  שם. 419
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האיסור התבסס על הטענה כי הכללת טכנולוגיות או תרופות חיוניות בביטוח המשלים תגרום לגריעתן  

בריאות תוך פגיעה קשר בין תשלום כספי לקבלת שירותי מהסל השירותים הבסיסי, ובכך, יתחזק  ה

  ות.בעקרון השוויוני

ברם, קיימים פערים בין קופות החולים ובין תושבי המרכז והפריפריה בשיעור החזקת הביטוחים 

  המשלימים.

  

  420: שיעור עמיתי קופות החולים עם ביטוח משלים 5טבלה 

  

  

רם בפריפריה. ביטוח משלים במרכז הארץ גבוה משמעותית משיעומהטבלה לעיל עולה כי שיעור בעלי  

  משלים הוא הגבוה ביותר ב"מכבי" והנמוך ביותר ב"מאוחדת". כמו כן, שיעור מחזיקי הביטוח ה

  

לנוכח כל זאת, גורמי מקצוע רבים דרשו בעבר הסדרה ארוכת טווח של מנגנון עדכון טכנולוגי לסל  

ה זו לא  מעלותו הכוללת של סל שירותי הבריאות הבסיסי. דריש 2%הבסיסי, במקדם קבוע של 

  התקבלה עד כה. 

 
בנובמבר  19", כלכליסט, 60%רק  – חים, בפריפריה מבוט  78%ש. אילן, "ביטוח משלים בקופות החולים: במרכז  420

2019 .3773969,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L   :בנובמבר  20[תאריך כניסה
2019 .[ 
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 שירותים נוספים בקהילה .5.3

 

  421תחנות טיפת חלב . 5.3.1

הרפואה המונעת הוא שירותי הרפואה המונעת האישית, המיועדים אחד המרכיבים המרכזיים בתחום 

לנשים הרות, לתינוקות מהלידה ועד גיל שנה ולפעוטות בני שנה עד שש שנים. בישראל ניתנים שירותים  

  חלב.   -יפתאלה במסגרת תחנות ט

(משתנה  ידי גורמים שונים: משרד הבריאות, קופות החולים והעיריות -השירות בטיפות החלב ניתן על

החולים  -בהתאם ליישוב). השירות בטיפות חלב מסופק בנפרד מהשירותים הטיפוליים שנותנות קופות

מלכתי, נעשו כמה כגון שירות רפואי לילדים, התפתחות הילד ועוד. מאז חקיקת חוק ביטוח בריאות מ

חריות משרד  וכמה ניסיונות לאחד את שני סוגי השירותים, ולהעביר את שירותי הרפואה המונעת מא

  החולים. ניסיונות אלה לא הושלמו עד כה. - הבריאות לאחריות קופות

  

  שירות הבריאות לתלמיד  . 5.3.2

בעיקר שני מרכיבים שירות הבריאות לתלמיד הוא אחד ממרכיבי שירותי בריאות הציבור. השירות כולל  

י בריאות מונעת).  חינוך לבריאות (שיעוררפואה מונעת (חיסונים, בדיקות התפתחות ובדיקות סקר) ו –

שנים, מאז    30-בתי ספר. מזה כ   3,500  - מיליון תלמידים בכיתות א' עד ט' בכ  1.3  - השירות מסופק לכ

ת טלטלות ושינויים, אשר המרכזי שנות השמונים, ובאופן מיוחד בעשר השנים האחרונות, עובר השירו

  בהם הוא תהליכי ההפרטה (מיקור חוץ).   

 בבית הבריאות שירות של  העל מטרת) קובע כי "2015ד (משרד הבריאות  חוזר שירותי בריאות התלמי

 וקידום מונעת רפואה שלהם.  הפוטנציאל הבריאותי מלוא את לממש  לתלמידים לאפשר היא הספר

 הספר בבית הבריאות צוות בהמשך מצוין כי "תפקידי ."זו מטרה להשגת התווך מעמודי הם בריאות

 התנהגותי בריאותי,  בסיכון התלמידים; איתור תלמידים של  בריאותיים צרכים הערכת  היתר בין כולל

 הגורמים בין ותיווך ולהורים חינוכי בריאות; ייעוץ לצוות קידום תכניות והטמעת ייזום, הפעלה וחברתי;  

  ובקהילה".  הספר יתבב המטפלים

כיום, לאחר שנים של הפרטה ושינויים בלתי פוסקים, לאחר שחלק מהשירות במחוזות מסוימים הולאם  

(הועבר להפעלה ישירה) וחלק אחר נותר מופרט, עתידו של שירות הבריאות לתלמיד נראה מעורפל 

 –ן מובנה ומעוגן בחוק מתמיד זאת במיוחד בעקבות חוסר עדכון בכוח אדם, תשתיות ותקציבים באופ

 
  .2008, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, יולי 2007-1997חלב בישראל  תחנות טיפתש. לוי,  421
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בדומה לתחומים נוספים הכלולים בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. ייתכן כי המצב  

  המבוזר הנוכחי ימשיך להתקיים, אם מבחירה מושכלת, ואם מתוך הימנעות מבחירה או היעדר תכנון. 

  

  בריאות השן  . 5.3.3

, אלא תחת "שירותי  יאות של קופות החוליםבמשך שנים שירותי בריאות השן לא נכללו בסל שירותי הבר

רפואה מונעת" במסגרת התוספת השלישית בחוק. שירותים מניעתיים לבריאות השן היו אמורים 

להינתן לכל התלמידים, אולם אי הכללתם בסל שירותי הבריאות, גרמה לכך שרוב טיפולי השיניים נעשו  

שיגרה, מעקב והדרכה אמורים לכלול בדיקות במסגרות פרטיות. שירותי  המניעה בבריאות השן היו 

  ע"י רופא שיניים ושיננית לתלמידים; וטיפול על פי הנהלים הנהוגים במשרד הבריאות.

נוהל משרד הבריאות קבע כי הרשויות המקומיות יוכלו לספק שירותי בריאות השן במידה ויבחרו בכך.  

אותי ניכר לשיני  ות. בכך נגרם נזק בריכתוצאה מכך, רק רשויות מקומיות מבוססות סיפקו את השיר

  התלמידים, מעבר לפגיעה בעקרונות האוניברסליות והשוויון.

מיליון ₪ לשירותי בריאות שן   65החליט סגן שר הבריאות יעקב ליצמן על הקצאת  2009בחודש מאי 

ידי   מניעתיים לכל תלמידי ישראל, ללא קשר למצבה הכלכלי של הרשות המקומית. השירות ניתן על

הן מבוטחים הילדים במרפאות הקופה או במרפאות הקשורות עמה בהסכם. במהלך  קופות החולים שב

,  2019השנים הורחב בהדרגה טווח הגילאים של הילדים ובני הנוער הזכאים לשירות. החל מינואר 

שלהם.    באמצעות קופות החולים  18הוכנסה לסל הבריאות זכאות לטיפולי שיניים לילדים ונוער עד גיל  

זכאים לטיפול נוסף של הסרת אבנית בכל שנה (כלומר לשני טיפולים   18-17וער בגילאים  כמו כן, בני נ

  24בשנה ללא תשלום). טיפולי מניעה ניתנים חינם וטיפולים משמרים ניתנים בהשתתפות עצמית של 

  ₪75.422, בנוסף השנה השירות הורחב גם לקשישים מעל 

  

 מוקדי רפואה דחופה   . 5.3.4

בקהילה מספקים שירותי עזרה רפואית דחופה למבוטחי קופות חולים בשעות  ה דחופה רפוא מוקדי

בהן המרפאות אינן פעילות. השירות משלים את פעילותן של מחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים  

  הכלליים.

 חוק ביטוח בריאות ממלכתי מחייב את קופות החולים להעמיד לרשות מבוטחיהן חלופת שירות סבירה

מה. ישנה חשיבות רבה בפריסה רחבה של מוקדי רפואה דחופה בקהילה בעיקר לצורך  בכל שעות הימ

 
משרד הבריאות.  422

 TreatmentsReform/Pages/default.aspxhttps://www.health.gov.il/Subjects/Dental_health/ChildrenDental
  ].2019 בנובמבר 13[תאריך כניסה:  
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מתן שירות נגיש וזמין במקרי חירום רפואי, וגם בהקלה על עומס בחדרי מיון של בתי חולים, המתקיים 

 בכל ימות השנה. חוזר משרד הבריאות מגדיר את שעות הפעילות השגרתיות של מרפאות הקופה.

לה, אמור לעמוד לטובת המבוטח מערך לילי של השירות, שיינתן על ידי הקופה או מעבר לשעות א

מטעמה, למשל על ידי חברות פרטיות כמו "טרם", "ביקור רופא" ואחרות. כמו כן, עקב חוסר כדאיות  

יה כלכלית של קופות חולים או חברות פרטיות לתת שירותים של מוקדי רפואה דחופה באזורי פריפר

כלוסייה קטנים, משרד הבריאות פתח מוקדים לשירותי רפואה דחופה. מוקדים אלו נותנים  ובאזורי או

  שירות למבוטחי כל קופות החולים באזור. 

  

 בתי מרקחת   . 5.3.5

קיימת חשיבות רבה לזמינות ולנגישות פיזית לבתי מרקחת. רוב המפגשים בין מטופל לרופא בקהילה 

מטופל, על כן ניתן לראות בשירותי הרוקחות חלק  רופה על ידי המובילים לרישום מרשם ולרכישת ת 

בלתי נפרד וחיוני משירותי הבריאות בקהילה. חשוב לזכור כי הצרכנים "הכבדים" ביותר של שירותי  

כל אלה ורבים אחרים נזקקים לשירותי   -הרוקחות הינם קשישים, חולים כרוניים, אנשים עם מגבלה 

מרקחת בקהילה ניתנים על ידי קופות חולים בבתי מרקחת  . שירותי בתי  הספקת תרופות קרובה לביתם

), שנותנות  270 -) ורשתות פארמה גדולות (כ500 - שבבעלותן, כמו גם על ידי בתי מרקחת פרטיים (כ

בתי מרקחת ברחבי הארץ.   2,000  -שירות מטעמן לחלק ממבוטחי קופות החולים. כיום פועלים קרוב ל 

מבית מרקחת בודד ביישוב קטן לעשרות בתי    –ביישובים שונים  פר בתי מרקחת  יש פערים רחבים במס

  מרקחת ביישובים גדולים. 
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 שינויים אפשריים במבנה השירות הרפואי והתאמתו לצרכים המתפתחים .5.4

מערכת הבריאות עומדת בפני אתגרים חדשים כפי שציינו קודם (הזדקנות האוכלוסייה, מחסור במימון 

  ם).  ומחסור בכוח אד

  

הגברת האינטגרציה והשוויון  –והחשוב הוא חיזוק הרפואה הראשונית בקהילה  השינוי הראשון

באוכלוסיות עם צרכים מגוונים, מורכבים ומשתנים. ריכוז הטיפול הכרוני באמצעות הרופא הראשוני  

י) מקיף ) זיהו מודל רפואה ראשונית (בסיסBoult and Wieland  )2009בקהילה והצוות הסובב אותו.  

ביא לטיפול רציף, אפקטיבי ומנוהל בחולים מבוגרים עם ריבוי תחלואה כרונית ומצב אשר יכול לה 

בריאות מורכב. למודל זה יש את הפוטנציאל הגדול ביותר לשפר את איכות הטיפול, איכות החיים של  

רופא ראשוני,  החולים ובמקביל לצמצם את עלות הטיפול בהם. המודל מבוסס על טיפול בצוות הכולל 

  גם אחות ומומחה בריאות אחר העובדים ביחד בקהילה.   ולפחות

  המרכיבים בטיפול כוללים:  

 אבחון והערכה מקיפים 

  פיתוח של תוכנית טיפול כוללנית לחולה הספציפי 

  (ומעקב שאכן התוכנית מיושמת) יישום של תוכנית הטיפול 

 מדות לתוכנית הטיפולהשגחה פרו אקטיבית על מצבו הבריאותי של החולה והצ 

 ) ניהול הטיפולcase management   ותאום בין טיפול הניתן בקהילה, יועצים, אשפוז, ביקורים (

בחדרי מיון או חירום אחרים, ונותני טיפול אחרים (למשל, דיאטנית, פסיכולוג, עובדת סוציאלית  

 וכו')

 נוע אשפוז חוזר)במקרה של שחרור מאשפוז, סיוע לחולה להשתלב בחזרה בקהילה (ולמ 

 ע לחולה גם בגישה לשירותים חברתיים ואחרים שהוא מקבל בקהילה, ובפרט כאלו שיסייעו סיו

 לו להישאר פעיל ויקדמו את בריאותו 

  

הוא מניעה ובדיקות סקר. בעיות הבריאות המרכזיות בעולם המפותח כוללות בעיקר את   השינוי השני 

ון סוכרת, מחלות לב וסרטן.  ) כגnon-communicable diseasesהמחלות הכרוניות הלא מדבקות (

מחלות אלו נגרמות, בין היתר, מאורח החיים בתקופה הנוכחית. למעשה, הידע הקיים כיום מורה כי 

אורח החיים של הפרט הינו גורם מרכזי בקביעת הסיכון של אדם ללקות באחת המחלות הכרוניות  

  במהלך חייו.
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פעת החולי. פעולות הננקטות במסגרת מניעה  ח חיים בריא לפני הומניעה ראשונית עוסקת בקיום אור

ראשונית מטרתן לצמצם את החשיפה לגורם המעלה את הסיכון למחלה או מחלות. פעולות אלו כוללות  

אף    שינוי התנהגותי, הקטנת החשיפה לגורם המזיק, שינוי מדיניות ושינוי הסביבה הפיזית והחברתית. 

ה של מערכת הבריאות בהשוואה לנושאים הקשורים בדרך כלל כנושא ליב  על פי שהמניעה לא נתפסת

  לטיפול בחולי הן ברמת המטפל והן ברמת המערכת, חשיבותה לבריאות האדם רבה מאוד. 

בנוסף, בדיקות סקר ברפואה הן אסטרטגיה לאיתור מצב בריאות לא תקין בקרה אנשים ללא תסמינים  

למנוע תחלואה, סבל או תמותה. לגילוי  וקדם ככל שניתן כדי באוכלוסייה מוגדרת, במטרה להתערב מ

אפשרות למתן טיפול  –מוקדם יתרונות וחסרונות פוטנציאליים. יתרונות הגילוי המוקדם ברורים 

מצומצם יותר בשלב מוקדם של המחלה, מצב המקטין תופעות לוואי ועלויות, ומשפר את הסיכוי לריפוי 

עלולות לגרום לנזקים משמעותיים, כגון  מאידך, בדיקות סקר  מלא, ולעיתים אף הפחתת תמותה.

תופעות לוואי של הבדיקה עצמה, חרדה בזמן ההמתנה לתוצאות, ממצאים חיוביים מוטעים, אבחון יתר  

וממצאים שליליים מוטעים המקנים תחושת ביטחון לא מבוססת עם פוטנציאל להתעלמות מתסמינים  

  עתידיים.  

  

ים לחולים בבתיהם. אשפוז במסגרת הבית משמש  ברמת בית חול טיפול מתן – השינוי השלישי

כחלופה לאשפוז בבתי חולים כלליים (בעיקר חלופה למחלקות פנימיות) או במוסדות להמשך טיפול.  

אחת מהתופעות הנפוצות היא תופעת האשפוזים החוזרים השכיחה במערכות הבריאות בעולם וניתנת  

ת באמצעות הסטת טיפולים לקהילה, חינוך  פוזים החוזרים אפשרי. הפחתת האש 30% –לצמצום ב 

  המטופל בעת שחרור מאשפוז ושיפור התקשורת בין בית החולים לקהילה לשמירת רצף הטיפול.  

  

הטמעה של אמצעים דיגיטליים ושימוש בטכנולוגיות מידע. ארגון הבריאות העולמי   -  השינוי הרביעי

)WHO א מתן שירותי בריאות כאשר  רפואה הי–רפואה. טלה-ת הטלה) הגדיר בסוף שנות התשעים א

המרחק מהווה גורם קריטי, על ידי כל אנשי מקצועות הבריאות המשתמשים במידע ובטכנולוגיות  

תקשורת. במסגרת שירות זה נעשה שימוש במידע תקף לצורכי אבחון, טיפול, מניעת מחלות ותאונות,  

רפואה –קהילות. ניתן לראות בטלהן קידום בריאות של יחידים וכה וחינוך רפואי למטפלים וכמחקר, הער

  דרך לגשר על המרחק הפיזי שבין החולה והרופא או בין מספר רופאים מטפלים.  

רפואה נחלקים לחמישה תחומים המאפשרים מתן ייעוץ והערכה ללא מגע ישיר עם  -יישומי הטלה

  המטופל. 

 ) ניטורhome/mobile  (– בריאות. נתונים לניטור ממרחק של מצב ה רפואה -שימוש בטלה

 (כמו משקל, לחץ דם, רמת גלוקוז) נמדדים בבית החולה ומועברים למטפל דרך האינטרנט. 
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  (טלרדיולוגיה, טלדרמטולוגיה, טלפתולוגיה) העברת מידע רפואי כמו צילומי רנטגן,   – אבחון

  ענוח.  מטפל אחד לאחר לצורך התייעצות או פתוצאות מעבדה או מרשמים מ

 ) מיון טלפוניTriage Medical call center  (–   הערכה ראשונית דחופה בעזרת העברה של

מידע בצורת דימוי חזותי או קולי מהמטופל. המידע עשוי להיות מועבר בין מטפל ומטופל או  

 בין מטפל ומומחה.  

 ) ייעוץe-consultation, e-visit, Video visit (– טפל, או בין אינטראקציה בין החולה למ

 ועידת וידאו או טכנולוגיה אחרת.  מטפלים באמצעות 

 ) פרוצדורותtelesurgery, healthcare assisting robot  (–  ניתוחים כירורגיים מרחוק

  שלביצועם נדרשת העברה מהירה ומדויקת של מידע. 

  

  סיכום 

מערכת הבריאות, אשר  מציבים, כאמור, אתגרים חדשים בפני השינויים בדפוסי התחלואה ובהיקפיה, 

התאם. בפרק הבא נדון ביתר הרחבה בכמה מן השינויים שהוזכרו להלן, ונתאר כיצד  עליה להשתנות ב

  ניתן ליישמם ולנצלם על מנת להתמודד עם אתגרי מערכת הבריאות. 
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 מאפיינים ומגמות  –טיפול בית ואשפוז בית  .5.5

 ובהוצאה נפש לאלף ספר המיטותה במיריד של מגמה מתמשכת , ישOECDבמדינות  כמו  בישראל,

 וארגוניים טכנולוגיים  בשינויים גם כרוכה אשר ,אוניברסלית בתופעה מדובר אשפוז לאוכלוסייה. על

ברפואה, אך בישראל היא מחריפה את מצוקת מערך האשפוז, לאור העובדה כי שיעורי מיטות האשפוז 

  וכים מלכתחילה.בישראל היו נמ

.  OECD423  -בממוצע ב 3.6 לעומת  2.2  -על כ עומד בישראל לאלף נפש  ליכל לאשפוז  המיטות מספר

בהשוואה ליתר המדינות, שיעור   ישראל  של יחסית הצעיר הגילים למבנה ִתקנּון חשוב לציין כי גם לאחר

לצמצם מהותית את הפערים בינה ), ואין בו כדי 2.5המיטות בישראל לאלף נפש נותר נמוך יחסית (

וגם בתפקודו של שוק האשפוז רגון. לכך יש להוסיף את הליקוי המבני הבסיסי הפלבין יתר חברות הא

המשרד פועל לא רק כרגולטור וכמממן, אלא גם מספק    - בישראל, ריבוי התפקידים של משרד הבריאות

מפקח. זאת ועוד, חוסר האיזון  כמחצית משירותי האשפוז הכללי, ומתחרה בגורמים  עליהם הוא

במיוחד באזורי הפריפריה, אשר    ת של מיטות האשפוז, מוביל לשיעורי מיטות נמוכיםבפריסה הגיאוגרפי

  אינם עונים על הביקוש לשירותי בריאות.

  -נפש בישראל ב -100,000 ל כללי מאשפוז  השחרורים מספר יחסית, הנמוך המיטות מספר למרות

 מיטות באמצעות סבב זאת עושה בשנה). ישראל– 15,000(כ OECD -ה   לממוצע דומה  2016-2017

  41 -לעומת כ  66 -בישראל כ למיטה הממוצע האשפוזים מספר היה 2016 בשנת  :גבוה במיוחד

 תפוסה אחד, ושיעור מצד יחסית קצר משך אשפוז  מבטא הישראלי הסבב .OECDבמדינות  בממוצע

דינות  צע בממהממו למטופל, נמוך ימים 5.2 בישראל הוא האשפוז הממוצע משך שני. מצד במיוחד גבוה

OECD )6.7התוצאות   את בה לצפות שיש  כללית אשפוז  מערכת על עשויים להצביע לעיל ). הנתונים

 נוכח ירודה טיפול , איכות)ביטחוניים בהכרח חירום (לא מצבי עם להתמודד פחותה יכולת :הבאות

נטען כי   .ןהמיו בחדר  - ובתוכו  לבית החולים מחוץ ממתינים לקצרו, עקב ולחצים קצר אשפוז  משך

 לאשפוז המיטות הדדית: מספר בנושאים הקשורים המדינה של  אסטרטגיה היעדר על מעיד הדבר

 חולים בתי בהגדלת  היעדר תכנון אסטרטגי זה, מתבטא  .הגיאוגרפית ופריסתם החולים בתי כללי, גודל 

לאוכלוסייה.  וז אשפ מיטות רוויי במקומות מיטות והוספת מיטות  800  -של כ אופטימלי לגודל מעבר הםש

 ולהקים אופטימליים גודל בטווחי שהם בפריפריה חולים  לבתי ומשאבים להוסיף מיטות במקום זאת

  424בדרום.  סורוקה על נוסף בית חולים

לצד זאת, יש הטוענים כי הירידה בשיעור מיטות האשפוז הכללי התאפשרה כתוצאה מפיתוח שירותי  

לים, פיתוחים של מסגרות טיפוליות באשפוז יום ופיתוח  קהילה, שיפורים טכנולוגיים בתוך בתי החו

 
 . המספר מייצג מספר מיטות כלליות ומיטות לבריאות הנפש 423
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית תמונת מצב,  -מערכת האשפוז הכללי בישראל ר. כפיר, -צ׳רניחובסק ו ד.  424

 .4-5,  ע' 2019בישראל,  
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כיום  ים, בעוד ששירותים סיעודיים תומכים. למשל, ניתוח ירוד (קטרקט) דרש בעבר אשפוז של שבועי

לפי   425במרבית המרכזים הרפואיים מדובר במסגרת של אשפוז יום או אשפוז מרבי של יום אחד. 

עט מלאה, ומספקת שירות יעיל יותר ובמשאבים תפיסה זו מערכת האשפוז פועלת בתפוקה כמ

צומצמים יותר. כמו כן, כשבוחנים את משמעויות הצמצום בימי האשפוז, יש לתת את הדעת על כך  מ

חולים עצמו הפך בעשורים האחרונים למקור למגיפות שגרם למקרי תמותה רבים בקרב שבית ה

  המאושפזים.

ני פנימי ל את סך המיטות הכולל, יש לבצע שינוי ארגובמערכת הבריאות יש הטוענים כי במקום להגדי

אשפוז  בתוך בית החולים על מנת לייעל את עבודתו. לדוגמא, יש להמיר מיטות אשפוז קיימות למיטות  

מיטות טיפול נמרץ כללי, נשימתי ולב, מיטות טיפול נמרץ ביניים, מיטות טיפול נמרץ   - מורכבות יותר 

ולים אין כיום תמריץ להתייעל, אלא רק לאשפז, והתוצאה  כי לבתי הח יש הסוברים 426ביילוד וכדומה.

זאת, בין היתר, משום שמנגנון התגמול של בתי   היא סיבוכים, אשפוזים חוזרים ותמותת מטופלים. 

החולים מבוסס כיום על נפח פעילות, ומכאן שיש להם תמריץ להרבות באשפוזים. מצדדי גישה זו  

הבריאות שייכת ל"עולם הישן", לפיו הפתרון לצפיפות בבתי יום במערכת  יבה השלטת כטוענים כי החש

החולים היא להוסיף עוד מיטות, תקנים ומחלקות, במקום להעביר את מרכז הכובד לקהילה, שבה 

  427הטיפול זול יותר, מזוהם פחות, ממוחשב יותר ומבטיח רצף טיפולי.

בביתו של המטופל,   באשפוז  ליםהחו בבית אשפוז  ףלהחלי ההצעה אחת לא  נשמעה האחרונה בעת

ביותר עבורו  והנוחה הטובה הסביבה קרובות הוא לעתיםכאשר הנחת היסוד היא שביתו של המטופל 

 טיפולית עשוי לשמש חלופה עדיפה שיפור במצבו הרפואי. לכן, הבית כסביבה טיפול, ולחוות לקבל

שונות   בדרגות כרוניים ולים פה היא כי חטיפול. השאי במוסדות להמשך  או כלליים חולים בבתי לאשפוז 

  נערכת  כשהמערכת יישארו בקהילה,   – בית מרותקי לקשישים ועד העבודה בגיל  צעירים מסוכרתיים  -

 428המטופל. בבית טכנולוגית מונגש עצמי ועד לטיפול טיפול לניהול  מהעצמה - מותאמים  בפתרונות

הבריאות בעולם, אשר   השכיחה במערכות החוזרים האשפוזים תופעת היא הנפוצות  מהתופעות אחת

החוזרים אפשרית באמצעות הסטת   האשפוזים שונות. הפחתת על פי הערכות   30%  - לצמצום ב ניתנת

התקשורת בין בית החולים לקהילה  ושיפור מאשפוז  שחרורו בעת המטופל טיפולים לקהילה, חינוך 

  לשמירת רצף הטיפול.

  :עיקריים בשני מודלים וארה"ב קנדה באנגליה, אוסטרליה, רבות ובעיקר במדינות נפוץ בית אשפוז 

 :הבאים במצבים בית אשפוז  במסגרת טיפול ומתן החולים בבית האשפוז  מניעת - משמר א. מסלול

 
  .158), 2005ג. בן נון, י. ברלוביץ ומ. שני, מערכת הבריאות בישראל (עם עובד,  425
  .159שם,  426
ליברלי כמקרה בוחן. עבודת דוקטורט, - ב. לוי, קבוצות אינטרס תחת לחץ: הפרופסיה הרפואית בישראל בעידן הניאו 427

2018 .  
המטופל במרכז: אתגר בעידן  - 17 -לח ההמכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות, כנס ים המ 428

 .57, ע' 2017החדש.
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 לאשפוז העיקרית הסיבה את גבוהה ומהווה בתדירות מתרחש החריף האירוע א.

  החוזר.

  בבדיקות פולשניות.  או נרחב ורבביר צורך ללא להתבצע  ויכול מסובך אינו האבחון. ב

  ל במסגרת הבית.ויעי איכותי, בטוח באופן להתבצע  ויכול היטב מוגדר הטיפול ג.

  

 מונעת אשר תפקודית כרוניות ובפגיעה מחלות מאופיינת בגיל מבוגר, בריבוי אלו מטופלים קבוצת

 גבוה מי אשפוז הקופה (מרותקי בית). עוד מתאפיינת קבוצה זו במספר י למרפאות נגישות מהם

  האוכלוסייה. לשאר ביחס בממוצע

 מערכות  בסיכון, זאת באמצעות מטופלים איתור תוכניות וקידום מניעה הינו זו בקבוצה הטיפול עיקר

 מקיף אומדן במסגרת ליווי ראשוני השונות. הטיפול כולל החולים בקופות מפותחות  אשר שונות סינון

מרחוק)   לטיפול טכנולוגיות בשילוב (אפשרי ורצוי טיפול נהידי ממו על ליווי ובהמשך המטופל בבית

חריפה  או פגיעה מאיזון במצבם כגון יציאה של התדרדרות מוקדם לאיתור חוזרים של אומדנים וביצוע

  (נפילות) וכדומה.

 וזקוקים מרובות כרוניים עם מחלות לחולים האשפוז  משך קיצור בעיקר כולל זה מודל - אשפוז ב. קיצור

  יומיומיות. חיים ובפעולות בניידות בדרך כלל מקשיים סובלים אלו מועד. חולים קצר אקוטי וללטיפ

קיימות מספר קבוצות של מטופלים אשר המעבר לטיפול בית עשוי לתת מענה למצבם הבריאותי 

  אשפוז:ולצמצם שימוש במיטות 

 כשמשך ,ממושכת יתמלאכות להנשמה הזקוקים המטופלים מוגדרים  זאת בקבוצה - בבית מונשמים

 במספר רב גידול  חל  האחרונות בשנים  בשנה.  יום 365 על  עומד מסוימים ובמקרים רצוף הינו האשפוז 

 להעברת  פנויה מיטה למצוא ניתן  לא  קרובות ולעיתים המשך   במוסדות הנמצאים  המונשמים המטופלים

 פיתוח עם סגרת הביתמב הטיפול את לקבל  יכולים המונשמים מהחולים שמחיצת  מעריכים  .המטופלים

  לצרכיהם. מענה ייתן מורחב, אשר  שירותים  סל

 בעקבות מחלה נפגע  שתפקודו  כמטופל רפואי) מוגדר  לשיקום שיקומי (הנזקק מטופל - בית  שיקום 

 במסגרת רפואי נאות  יטופל בשיקום אם , הקודם לתפקודו חלקי או מלא באופן לחזור צפוי ואשר

 משאבים במוסדות המשך. בהינתן שיקומי טיפול באשפוז  בריםוע המטופלים רוב כיום המתאימה.

 מאשר יותר מהר הטיפול את מטרות משיג אף יותר, ולעיתים  טוב הביתי הינו מתאימים, השיקום

  .האשפוז  השיקום במסגרות

 טיפול מתן כולל  אלו בחולים הטיפול עיקר  - אשפוז)  ותחליף  דינמי (קיצור  אקוטי במסלולמטופלים 

 בהכרח זקוקים לא אינטנסיבי, אך לטיפול זקוקים ניתוח. החולים לאחר ייצוב או שיקום י,וריד תוך

 בדגש בקהילה כרוניים יתקיים  הטיפול בחולים הצפי הוא כי מרביתהחולים.  במסגרת בית  להשגחה
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 הזדמנויות מספקת רפואה-מרחוק. הטלה לטיפול טכנולוגיה אמצעי שילוב המטופל, תוך  של  ביתו  על

  יצטמצם פיזי במקום שירותים באופן מקוונת. קבלת בביתם כרוניים חולים  אחר  ומעקב לטיפול  רבות

  429להחליפם בשירותים מקוונים. ניתן שלא שירותים לאותם רק

  

, שינויים בדפוסי התחלואה והתפתחויות טכנולוגיות ומדעיות משפיעים כבר כעת על אופן מתן לסיכום

וצה לו. הללו מאפשרים במקרים רבים, לדעתם של גורמים שונים,  שירותי הבריאות בבית החולים ומח

 באמצעות ניטור מרחוק של המטופל  לקצר את זמן האשפוז, ולהעביר את מרכז הכובד הטיפולי לקהילה

  בביתו, וכך להפחית את שיעורן של מיטות האשפוז ביחס לאוכלוסייה. 

    

 
עיצוב מחדש של מערכות   - 15 -ר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות, כנס ים המלח ההמכון הלאומי לחק 429

 .  117-120, עמ' 2015הבריאות, 
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 המשכיות ושמירה על הרצף הטיפולי .5.6

לים ומסגרות טיפול, לכן קיים צורך חיוני בשמירה על רצף טיפולי ופיין בריבוי מטפהטיפול הרפואי מא

רפואי נאות ואיכותי. רצף  שמשמעותו תיעוד מידע עדכני והעברתו בין המטפלים להבטחת מתן טיפול 

או   הטיפול עשוי להתייחס לרצף בתוך היחידה בצומתי החלפת משמרות המשתפים זה את זה במידע,  

תיאום, שיתוף פעולה והעברת מידע בין מטפלים שונים במרפאות   –ולי במעבר בין היחידות  לרצף טיפ

החולים וכן במעבר מאשפוז לשחרור  ן מחלקות ומתקנים בבית  שונות, בין קופת חולים לבית החולים, בי

   ולהפך.

עלויות   רצף הטיפול חשוב למטפלים ולמטופלים כאחד, והוא מוביל להגברת שביעות הרצון, להפחתת 

ים הנזקקת יותר  ולבריאות טובה יותר. שמירת הרצף הטיפולי מהותית במיוחד עבור קבוצת המטופל

מבעיות בריאות מורכבות, חולים הפגיעים מבחינה לשירותי בריאות, מטופלים קשישים, חולים הסובלים  

י המתאם,  לרופא המשפחה שהוא גורם הטיפול הראשונ  נפשית וחולים הסובלים ממחלות כרוניות.

יש תפקיד מרכזי בהבטחת רצף טיפולי לאורך   המתווך והמקבל מידע לגבי טיפולים נוספים

שמספקי הטיפול יהיו מעטים ככל האפשר,  רצף טיפולי טוב, חשוב    ממחקרים עולה שלצורך יצירת זמן.

ת חייו כלומר שאותם רופאים ילוו את המטופל, ושהמערכת תאפשר גמישות והסתגלות לשינויים בנסיבו

של המטופל לאורך זמן, שתהיה שקיפות ונגישות למידע בכל מערכות המידע לגבי המטופל, ושתהיה 

בתי החולים, קופות החולים, רופאים מומחים  –ם בכל מוסדות הטיפול תקשורת טובה בין כל המטפלי

   430.ועוד

טיפול   ורצף המשכיות של  היבטים על כמה ממדיים, המושתתים רב  מודלים פותחו  השנים במהלך

  431המשכיות. של בשלושה סוגים עוסק  ביותר המקובל המודל  כאשר

  

 המועבר בין על המטופל או המחלה על  מידע -  (Informational Continuity) במידע המשכיות

מצבו הרפואי של המטופל,  אודות  כלל  הוא בדרך  המתועד המידע. למשנהו רפואי ומאירוע מטפלים

 את פוטר המשכיות  זה של הוא. סוג  אף  חשוב שלו החולה, ערכיו וההקשר העדפות אודות המידע  אבל

מומחה.  או רופא  עם  שלו ראשון בכל מפגש מחדש הרפואי מצבו ואת את עצמו להציג  מהצורך המטופל

 במחלה חולים שוחק עבור וכגורם נפשי להתברר כנטל המחלה" עלול סיפור את  "לספר ההכרח

 המלווים. כמו כן, ריבוי המשפחה בני של  על כתפיהם זה נטל  נופל תים ע ל נלווית.  בתחלואה  או מורכבת

פרטי    בכל המטופל של השליטה את להפוך עלולים מבעיות זיכרון לעתים לצד חולים הסובלים המידע

 
 tient_Safety/hospitals/Pages/continuity.aspxhttps://www.health.gov.il/Subjects/Pa משרד הבריאות.  430

  ].2019בנובמבר  16[תאריך כניסה: 
 .51-54, עמ' 17-כנס ים המלח ה 431
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 התרופתי, רגישויות בטיפול השינויים אחר מעקב של מצבו  למשימה לא פשוטה, זאת בהקשרים

  ואלרגיות. 

  

 גורם היא המחלה בניהול ההמשכיות - (Management Continuity) המחלה  לבניהו המשכיות 

מקצועי, הכשיר   צוות רב של  מעורבות מורכבות, הדורשות  כרוניות של מחלות  בהקשר  במיוחד חשוב

 עקבית נהנה מגישה משותפות. באופן זה, המטופל טיפוליות פעולה למען מטרות  לעבוד בשיתוף

טופל  מוגבלת. כאשר מ משלים בתקופת זמן באופן מחלתו לניהול הפועל ועימקצ רב צוות  וקוהרנטית של

חש כי קיים פרוטוקול טיפול ברור ומשותף למחלתו, וכי כלל הגורמים המטפלים בו מכירים את עברו  

   הרפואי, הדבר מעניק לו תחושת ביטחון בטיפול ומוטיבציה להמשיך בו לאורך זמן.

  

 בין מתמשך לקשר טיפולי מתייחסת -   (Relational Continuity)אישי-הבין  בקשר המשכיות

הנפש,   הראשונית ובבריאות ברפואה חשוב במיוחד המשכיות של זה יותר. סוג או אחד למטפל המטופל

 המשכיות בקשרים מינימאליים יחסית, לדוגמא בטיפולי בית     טיפוליים המתאפיינים בהקשרים גם אך

 ההיסטוריה את המטופל ואת המכיר רופא אצל בטיפול תשמשתקפ אישי כפי-בין רקע קשר על

במטפל. קשר אישי הופך  יותר בריאות ומאפשרת ביטחון רב בתוצאי שיפור עם  שלו, נקשרה הרפואית

  של המטופל. גבוהה יותר חיים ומזמנת איכות  יותר רצון שבעי מטופלים

  

  תפיסת המטופל במרכז  

רגון הקיים להקל על המטופל, קיים הכרח לבחון את הא  בהמשך ישיר לתפיסת הרצף הטיפולי, שמטרתו

 מקובעים של שירותי הבריאות וכיצד הוא עונה על תפיסת 'המטופל במרכז'. בארגון הקיים ישנם מבנים

 בין פער קיים כי עבור המטופל. נדמה מרבי ערך ליצירת חסם להוות לעתים ומקבעים, שעלולים

 למטופלים הערך קביעת .הבריאות בישראל נה מערכתבמ לבין במרכז  המטופל את למקם השאיפה

 ציוד החולים, ספקי בסביבה מבוזרת ומורכבת: קופות החולים, בתי השונים השחקנים בין נדונה כיום

 באילוצים שונים. בהתחשב  טיפול ואנשי הבריאות, משרד האוצר ותרופות, משרד  אסטרטגי רפואי

האינטרס   פיתוח השחקנים. בין וקונפליקטים עניינים  ניגודי מטבע הדברים הכלכליים, מתקיימים

ארגוני,   אקלים כגון תהליכים ביסוס באמצעות השחקנים  הוא הכרחי וצריך להיעשות   כלל בין המשותף

 מבוססת המעגנות תקשורת יכולות ועידוד רפואי סגל כל פרופסיה, פיתוח ובתוך פרופסיות בין תקשורת

  432 ם. פלימטו עם ומתן מתמיד ומשא  דיאלוג

 מיפוי בכירי המערכת בנחיצות  של ההכרה הוא במרכז  המטופל תפיסת של ליישומה הכרחי תנאי 

 חיונית שכזו הגומלין ביניהם. חשיבה המסורתיים ויחסי והמקצועות התפקידים חלוקת של מחדש

 תמייצר מסוימים, ומנגד המואצת, המייתרת מקצועות  המדעית והטכנולוגית ההתקדמות לאור במיוחד

 
 שם. 432
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 תחומיים-ובין תחומיים מחדש נדרש לייצר צוותים רב המיפוי אחרים. בבסיס בתפקידיםצורך דחוף 

 בהיבט והן הפיזי ברובד גבולות הן ללא בריאות ושירותי החולים, שייצרו התמחויות ובבתי בקהילה

  המטופל.  של האחריות לבריאותו רצף

המטופל.  לשילוב כוחות מיטבי למען להגיע כדי ותומקצוע התמחויות בין יגובשו אלה תחומיים רב צוותים

 הנוחות באזורי  להסתגר צוות  אנשי של  לנטייתם  כמגמת נגד גם  גבולות" נחוצים בריאות "ללא  שירותי

כדי   עד הישן הסדר את בהתמדה, מערער המתפתח שהידע הרפואי תחומי התמחותם, בעוד של

 מייצר מחיות המסורתיים. פער זהוומי המבין תח החומות הגבולות והפלת של המוחלטת פריצתם

 לבין חלוקה לתחומים נבדלים,  מאותה הנגזרת התבניתית  החשיבה הרפואית בין קבוע קונפליקט

 לייצר את הסכרים בין התחומים הן בבתי החולים והן בקהילה, כדי המואצת אשר פורצת המגמה

  433עולם טיפולית שלמה ומגובשת. תפיסת

  

  סיכום 

השונים הוא עיקרון מרכזי,  המטפלים ובין השונות המסגרות הטיפוליות בין יפולטהרצף  על שמירה

 הטיפול להתייחס לרצף צריך לפיכך המערכת של מחדש האמור להדריך את מערכת הבריאות. עיצוב

רצף טיפולי הוא הכרחי על   434לעיל.  שהוזכרו את המטרות להשיג יהיה ניתן טיפול של צומת שבכל כך

ה של רצף המידע, ניהול הטיפול ושמירה על  עיקרון 'המטופל במרכז', זאת על ידי שמירמנת ליישם את  

  קשר אישי באמצעות צוות מטפלים קבוע.  

  

 
 שם. 433
 .110-111, ע' 2015בינואר   14-15, עיצוב מחדש של מערכות הבריאות ,  15-כנס ים המלח ה 434
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מודל של תחרות למול מודל שמקדם שיתופי פעולה בין ארגונים / מוסדות  .5.7

 במערכת הבריאות 

, התפתחה  1995חילת , שנכנס לתוקפו בת1994-בריאות ממלכתי, התשנ"ד בעקבות חוק ביטוח 

מנם, תחרות היא חיובית, ויש שיטענו אף חיונית לצורך קידום ושיפור תחרות בין קופות החולים. א

שירותי הבריאות. יחד עם זאת, אין להתעלם מביטוייה השליליים בהקשר הישראלי, בהם תחרות  

בפיתוח שירותי בריאות שימוש מופרז באמצעי שיווק ופרסום וכפילויות  אגרסיבית על גיוס מבוטחים,

הרציונל שבחוק ביטוח בריאות ממלכתי ואת ההשלכות השליליות של   בקהילה. פרק זה סוקר את

התחרות בין קופות החולים. בנוסף, הפרק כולל בחינה מקרוב של מאפיינים ייחודיים של אזורי פריפריה 

ך בשיתופי פעולה בין קופות תושבים) ומתמקד בנגב כדוגמה לצור  10,000  –ת לויישובים קטנים (מתח 

ג סקירה של פעולות המקדמות תכנון לאומי ושיתופי פעולה בין קופות. לסיום  החולים. בהמשך תוצ

מסוכמות המלצות לביסוס שיתופי פעולה במערכת הבריאות, בעיקר באזור הדרום, הסובל מפערים 

  ות ביחס לשאר אזורי הארץ.עמוקים במדדי הבריא

 תחרות על איכות, נגישות ושירות   –ח בריאות ממלכתי הרציונל שבחוק ביטו . 5.7.1

, המסדיר את מתן שירותי  1994-נכנס לתוקפו חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 1995בשנת 

קופות הבריאות לתושבי ישראל באמצעות קופות החולים. אחד מעקרונות החוק הוא יצירת תחרות בין  

ריאות  ושירות הטיפול הרפואי. החוק מגדיר סל שירותי ב  החולים במטרה להביא לשיפור איכות, נגישות 

  435אחיד לכל קופות החולים שחובה לספק, והשתתפות עצמית שקבועה בחוק.

   

הבטחת התחרות בין הקופות בחוק נועדה להתגבר על התופעה של סינון ודחיית מבוטחים ולשפר את  

וק: נקבע כי מס  די כמה כללים בחהדבר בוצע על י 436רותים הניתנים לציבור המבוטחים.איכות השי

ידי המוסד לביטוח  -הבריאות יותאם לרמת הכנסתו של האזרח וגביית דמי ביטוח הבריאות תבוצע על

לאומי. החוק מאפשר לפרט חופש בחירה בין קופות החולים,יחד עם איסור על הקופות לדחות  

חוק בהתאם לנוסחת  פן חלוקת המקורות הכספיים בין קופות החולים נקבע באו  437מבוטחים.

בנוסף לביטוח החובה, קופות החולים הורשו להציע ביטוח מרצון לקבלת שירותים   438הקפיטציה.

 
 .5.8.2018ר הדרום מיום לקוח מתוך מצגת בדיון על שת"פ בין קופות חולים באזו 435
  . 2017בנובמבר  14ג. בן נון, "להגביל התחרות בין קופות החולים", דה מרקר,  436

https://www.themarker.com/opinion/1.4604175  :2019באוגוסט  30[תאריך כניסה .[  
, ספר ניהול טכנולוגיות ת בישראל וטכנולוגיות רפואיות בעידן חוק ביטוח בריאות ממלכתימערכת הבריאונ. בולדר,  437

ת (יוני טכנולוגיות בשרותי הבריאות, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאוהמרכז הישראלי להערכת רפואיות, 
  . 2-3) ע' 2013

  בן נון, "להגביל התחרות בין קופות החולים". 438
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שאינם כלולים בסל שירותי הבריאות הציבוריים. הממשלה נקבעה כגורם המפקח על פעולותיהן של  

 439הקופות.

משרד הבריאות את "נקודות  עשרה שנה ליישום החוק, ט. חורב ונ. קידר סיכמו בפרסום של  בתום חמש  

ם החיוביים שהחוק הנהיג הם ציינו: יישור קו בין הקופות ליצירת סל  האור והצל" של החוק. בין החידושי

  בסיסי אחיד, הפסקת סינון מבוטחים באמצעות סל השירותים, ביסוס מערך מסודר ומפוקח לקביעת 

הקשרים בין הסל הבסיסי לסל שירותי    התוספות המועדפות לסל הבסיסי ולהרחבת סל השירותים, ניהול

  440."פתיחת האפשרות של תחרות (מנוהלת/מוסדרת) בין הקופות על סל השירותיםהשב"ן ו"

 

 השלכות שליליות של התחרות בין קופות החולים   . 5.7.2

מלכתי הנהיג, לעידוד התחרות בין קופות החולים אף על פי החידושים החיוביים שחוק ביטוח בריאות מ

  . נפרט להלןת שליליות ש יו גם השלכוה

 "חטיפת מבוטחים" .1

עם כניסת החוק, החלו קופות החולים במרוץ שיווק אגרסיבי ובזבזני בכדי לשמור על המבוטחים 

ופעילות טלמרקטינג  הקיימים ולהגדיל את מספר המבוטחים החדשים. הקופות לא הסתפקו בפרסום 

לות", חלוקת מתנות ואף רישומים  בלבד, אלא פנו לאמצעים מפוקפקים כגון שכירת "קבלני קו

לרסן את התחרות בין קופות החולים. כך לדוגמה, בשנת  פיקטיביים. בעקבות כך, משרד הבריאות פעל  

פה. בנוסף, יצאו  תוקן נוהל המעבר בין קופות לרישום בסניף הדואר בלבד ולא במשרדי הקו 1998

ת לצורכי פרסום ושיווק. בשנים לאחר  תקנות המגדירות את כללי השיווק ואת ההוצאה השנתית המותר

  441בשנה.  1%–ד לכמכן מספר העוברים מקופה לקופה אכן יר

  כפילות שירותים באזורי פריפריה ויישובים קטנים  .2

שתקף בכפילות בשירותים ובהקצאה הביטוי נוסף ליריבות בין קופות חולים והתחרות על מבוטחים, 

קופות החולים   מקומות בהםל, ים ובפריפריה. כך למש, בעיקר ביישובים קטנבלתי יעילה של משאבים

מפעילות במקביל שירותים שונים כמו מבני מרפאות, בתי מרקחת, מעבדות, מכוני הדמיה ועוד, גם  

כשאין צורך לריבוי שירותים מבחינת גודל האוכלוסייה ביישוב או מבחינת שיעור המבוטחים באותה  

הערבה. למרות   מספר זניח של מבוטחים באילת ובאזורקופה. לדוגמה, לכמה מקופות החולים יש 

זאת, בשם התחרות ו"חובת הנוכחות", כל קופות החולים מחזיקות ומתקצבות מערך רפואי נרחב יחסית  

 
  מערכת הבריאות בישראל וטכנולוגיות רפואיות בעידן חוק ביטוח בריאות ממלכתי.בולדר,  439
ויישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי: השתקפותה של הרפורמה מחמש נ. קידר, אור וצל בהתפתחותו -ט. חורב ו 440

  .10, ע' 2010עשרה שנות חקיקה, משרד הבריאות, 
  ם".בן נון, "להגביל התחרות בין קופות החולי 441
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ויקר. מצד אחד, התנהלות זו מאפשרת שירות רפואי נוח למבוטח, אך מצד שני היא מבטאת חוסר  

וכך, בניסיון למנוע  השירותים לא פועלים בתפוקה מלאה  ,  למעשה  יעילות ובזבוז של משאבים מוגבלים. 

מעבר מבוטחים, מעדיפות קופות החולים לקנות שירותים מספקים פרטיים ובלבד לא לשתף פעולה 

  442עם תשתיות בריאות של קופות חולים אחרות. 

 –תושבים)  10,000 –מאפיינים ייחודיים של אזורי פריפריה ויישובים קטנים (מתחת ל  . 5.7.3

 קופות החוליםכדוגמה לצורך בשיתופי פעולה בין   הנגב

מצד אחד, בהיעדר תכנון וניהול תשתיות לאומי, ומצד שני בהיעדר תמריצים חיוביים, קופות החולים  

נמנעות משיתופי פעולה חיוניים. בראייה לאומית, ההימנעות של קופות החולים מלשתף פעולה 

לא יעיל של  בריאות הציבור עקב שימוש בזבזני ובתשתיות פיזיות ובכוח אדם מקצועי, פוגעת ב

  443תושבים.  10,000-משאבים. הדבר בא לידי ביטוי במיוחד בפריפריה וישובים קטנים מתחת ל 

הנגב תופס מעל למחצית משטחה של מדינת ישראל, אך בשל אופיו המדברי הוא מיושב בדלילות  

שירותי הבריאות. על פי אתר  ובמרחקים של עשרות קילומטרים, דבר אשר משפיע על פריסת 

  10תושבים נמנות  10,000רנט של הרשות לפיתוח הנגב, בקטגוריה של רשויות הכוללות עד האינט

בנוסף, נכון   444תושבים. 2500רשויות הכוללות עד  3-תושבים ו 5000רשויות הכוללות עד  4רשויות, 

ידי המדינה. הללו מנו   -ים עלכפרים בפזורה הבדואית בנגב שאינם מוכר 36-ישנם כ 2011לינואר 

  445תושבים.  66,000 -כ  2011נת בש

העלה כי היקפה של מערכת הבריאות במחוז דרום הוא המצומצם ביותר בהשוואה   2008מחקר משנת  

, לאור החלטת הממשלה לפעול לפיתוח הנגב, הגישה ה"ועדה  2014בשנת    446לכל המחוזות בישראל. 

יעל גרמן. הוועדה מצאה   דו"ח מסכם לשרת הבריאות דאז, לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בדרום"

כי במרבית תחומי הרפואה "קיימים חוסרים משמעותיים. פערים אלו עלולים להעמיק עקב גידול  

  447".האוכלוסייה הצפוי

הסתירה הפנימית של מחסור בשירותי בריאות בנגב לעומת מקרים של כפילות שירותים, מדגישה את  

ון תשתיות לאומיות תוך בניית יחסי אמון בין קופות החולים, לצד חשיבה יצירתית הצורך בניהול ותכנ

 
.  2018בדצמבר  5, דה מרקר, בעיקר בפריפריה" -"התחרות בין קופות החולים פוגעת במטופלים  יגודה,-ע. ניב 442

1.6721419-https://www.themarker.com/consumer/health/.premium  :2019באוגוסט  03[תאריך כניסה.[  
  שם.  443
  ]. 2019באוגוסט  30[תאריך כניסה:  us/-outhttp://negev.co.il/ab. הרשות לפיתוח הנגב 444
מוכרים בנגב, מוגש לוועדה המשותפת של ועדת הפנים  - ש. בס ספקטור, סוגיות בריאות וסביבה בכפרים הבדואיים הלא  445

  .2, ע'  2011הגנת הסביבה וועדת העבודה, הרווחה והבריאות לנושא סביבה ובריאות, מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  ו
,  2008ורים אחרים בישראל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ש. לוי, היקף שירותי הבריאות במחוז דרום לעומת אז 446
  .6ע' 
פואה בדרום דו"ח מסכם לשרת הבריאות ומנכ"ל משרד ראש משרד הבריאות, הוועדה לבחינת הרחבת שירותי הר 447

  .3, ע' 2014, הממשלה
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בריאות אדם ותשתיות. הדבר נחוץ על מנת לשפר את איכות שירותי    על שיתופי פעולה בתחום של כוח

  והנגישות אליהם תוך הימנעות מבזבוז מיותר של כספי ציבור. 

  ה בין קופות פעולות המקדמות תכנון לאומי ושיתופי פעול . 5.7.4

, בעתירה של תושבים בדווים משלושה כפרים בלתי מוכרים  2006משנת  4540-00בפסק דין בג"ץ 

הקמת מרפאות, חזר והדגיש חבר השופטים את אחריות המדינה  -בנגב כנגד משרד הבריאות על אי

פיקוח הנקבעת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי לתכנון תשתיות בריאות. השופטים עמדו גם על הצורך ב

שירותי הבריאות הכלולים בסל  ירותים בהתאם לחוק: "על יעילות פריסת התשתיות והש

זמן סביר ובמרחק הבריאות יינתנו בישראל, לפי שיקול דעת רפואי באיכות סבירה, בתוך   שירותי

  448". , והכול במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים...סביר ממקום מגורי המבוטח

ים בדבר פריסת מרפאות תוך התחשבות, בין היתר, מיך את שר הבריאות לקבוע כללאף מס החוק 

בגודל האוכלוסייה בישוב ובהרכבה, במספר המרפאות הפועלות בו, ובהשפעה העשויה להיות לתוספת  

ב(ג) לחוק קובע הוראות מיוחדות שלפיהן 29התשתיות על היקף ההוצאה הציבורית לבריאות. סעיף 

ר בהקמת מרפאות בישובים קטנים, אשר  כשמדוב של קופות החולים,ש הפעולה מוגבל חופ

  449.תושבים 10,000אוכלוסייתם אינה עולה על 

, שר הבריאות דאז יעקב בן יזרי, התקין תקנות לגבי שירות רפואי  2007בהתאם לכך, בחודש אוקטובר  

 ת שיתופי פעולה בין הקופות, ובהן למבוטחי קופות חולים ביישובים קטנים. כמו כן גובשו הנחיות לבניי

"קופת חולים  מחויבות קופות החולים למתן שירות רפואי גם לחברי קופות החולים האחרות כמפורט: 

תושבים, תיתן במרפאה שירות רפואי   10,000המפעילה מרפאה ביישוב שאוכלוסייתו אינה עולה על 

שוב, באופן שוויוני, בכפוף לסל גם לחברי קופת חולים אחרת שאינה מפעילה מרפאה באותו יי

  450שירותים והתשלומים של הקופה שבה הם חברים." ה

נערך כנס שלישי בסדרת "כנסי מצפה רמון לשוויון בבריאות בנגב". הכנס עסק   2014בחודש מאי 

בהשלכות מעבר צה"ל דרומה על מערכת הבריאות. הכנס נערך במשותף עם אוניברסיטת בן גוריון 

גב ו"כנס כלכלה ומדיניות בריאות" של חיל הרפואה. ' לפיתוח הנגב, הרשות לפיתוח הנבנגב, קרן מיראז 

בכנס ניתנו המלצות שנסובו סביב שלושה תחומים הכרחיים: הוספת כוח אדם רפואי בנגב, שיפור 

תשתיות וחשיבה יצירתית למציאת פתרונות לבעיות הקיימות. הפתרונות שהוצגו נתנו מענה לאתגר  

 
  . 2006במאי  14עפאש נגד שר הבריאות,  -, אבו00-4540בג"ץ  448
  . 1994–התשנ"דחוק ביטוח בריאות ממלכתי,  449
  . 2007- ח "תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירות רפואי למבוטחי קופת חולים ביישובים קטנים), התשס 450
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גם עם מסגרות ארגוניות מחוץ למערכת הבריאות. להלן  ארגוני ו-הנגב: שיתוף פעולה ביןהמיוחד של 

  451  הדגשים העיקריים:

המלצות בתחום הרפואה הראשונית עסקו בפיתוח שיתוף הפעולה עם צה"ל על ידי שילוב  .6

התמחויות ותקנים ובמקביל יצירת שיתוף פעולה בין קופות החולים, תוך איגום משאבים ואמצעי 

 קטנים ומרוחקים.העזר במיוחד בישובים 

פ בין הקופות לבין עצמן וגם בין הקופות לבין צה"ל בכל הקשור "ברפואה השניונית הומלץ על שת .7

נפש המחייבות  10,000למשאבי כ"א, תשתיות וטכנולוגיה; יישום התקנות בישובים המונים עד 

תשתיות בנייה ת לניצול מיטבי של שירות מקופת חולים אחת; איחוד שירותי מרפאה לכלל הקופו

ותשתיות כוח אדם מקצועי; הכוונה לאומית למקצועות התמחות והעסקת רופאים מתמחים  

בקהילה עם העדפה לפריפריה כחלק מתכניות ההתמחות; סבסוד לאומי ותמריצים לעובדי 

 מקצועות בריאות המתחייבים לעבוד בפריפריה.

ואי "סורוקה" ובמיוחד הוספת  ו בהרחבת המרכז הרפבתחום הרפואה השלישונית ההמלצות עסק .8

מחלקת שיקום למערך שיקום קהילתי ובניית בית חולים כללי ציבורי נוסף בנגב. ההמלצות נגעו 

גם לרגולציה אשר תוביל לשיתופי פעולה בין קופות החולים וצה"ל בנוגע לשימוש בתשתיות  

  ומרוחקים.עבור ישובים קטנים יקרות, כגון מכוני דימות, בתי מרקחת וכד', בעיקר 

התקיימה פגישה ביוזמת "קרן מיראז' לפיתוח הנגב" בנושא שיתוף הפעולה בין הקופות  2017ביוני 

בהשתתפות הדרג הבכיר במשרד הבריאות ונציגי הנהלת קופות החולים. כל הגורמים בפגישה הסכימו 

  452יביים הנדרשים לכך. על הצורך בשיתוף פעולה בין הקופות, ונידונו הצעדים האופרט

דווח על התקדמות תהליך משותף עם משרד הבריאות וקופות החולים לקידום תכנית   2018וגוסט אב

פיילוט בישוב אחד בדרום או שירות אחד שבו יחל שיתוף פעולה. בנוסף, דווח כי קופות החולים הציגו  

תי מרקחת, רפואת  מסמך המציג הצעות לשיתוף פעולה בשירותים הבאים: מכשור רפואי, ב

  453שפחה.מ

מומחים למדיניות בריאות ממשיכים לעודד את משרד הבריאות להוביל מהלך של ביסוס אמון הדדי בין 

ארבע קופות החולים. מומלץ, בין היתר, בצוותא עם משרד האוצר, להקים מערך של תמריצים כלכליים  

ליש את התמריצים במקביל, מוצע להחוכללי התחשבנות, שיעודדו ויקדמו שיתופי פעולה בין הקופות. 

לתחרות על מבוטחים בין הקופות, ולעודד מודל של מפעיל בלתי תלוי בשירותים חסרים. כמו כן, מומלץ 

 
כנס מצפה רמון השלישי לשוויון בבריאות בנגב, בשיתוף עם כנס מדיניות וכלכלת בריאות של חיל הרפואה, השלכות 451

  .3, ע' 2014, הראשונית, השניונית והשלישונית מעבר צה"ל דרומה על מערכת הבריאות בנגב בתחומי הרפואה

   28.6.2017לקוח מתוך סיכום פגישה מיום  452
 .5.8.2018ון על שת"פ בין קופות חולים באזור הדרום מיום לקוח מתוך מצגת בדי 453
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לספק מפתחות להפעלת תשתיות בריאות בקהילה ביחס לגודל האוכלוסייה, ובהתאם לאזורים  

  גיאוגרפיים בעלי מאפיינים ייחודיים.

 

 מוסדייםין שיתופי פעולה ב. 5.8

שיתופי פעולה בין מוסדיים עשויים לתרום לאיכותם ולזמינותם של שירותי הבריאות ולשיפור יעילות  

, 28.6.2017-אספקתם. ממסמך הדן בין שיתופי הפעולה בין ארגוני הבריאות בנגב אשר התקיים ב

מה על הצורך  הסכבחסות הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בין גוריון בנגב, עולה, כי "ישנה 

בהידוק שיתופי הפעולה והכרה שבנקודת המוצא ישנו מחסור כללי בתשתיות רפואיות באזור הדרום  

ובעיקר בכוח אדם. למרות ההכרה במחסור לא תמיד ניתן לתרגם את הנכונות לשיתופי פעולה גם  

ורבות משרד  למעלמעשים, ולא תמיד יכולה קופה אחת לספוג מתן שירותים למבוטחים מקופות אחרות.  

הבריאות בתהליך יש חשיבות רבה ביישום שיתופי הפעולה, ובמידה שמודל אחד יצלח באזור מסוים 

  בארץ, הוא עשוי להוות מודל לשיתופי פעולה גם בחלקי הארץ האחרים".  

קיימת הסכמה בקרב כל הקופות כי ישנם שירותים שבהם ריכוז השירות לכלל מבוטחי הקופות יכול 

ות כגון בתי מרקחת, שירותי דימות והתפתחות הילד. אחד המנגנונים לביטול הכפילויות לוילחסוך בע

בנושא היה מכרזים למתן שירותים או מודל רוטציה בין הקופות. אחד החסמים למכירת שירותים בין 

הקופות היה העדרו של מידע רפואי בסיסי הזמין לכל הקופות. יחד עם זאת, קיימות פלטפורמות 

מידע, אותן יש לנצל לטובת עידוד שיתופי הפעולה, לצד מנגנוני תגמול לרכישת שירותים בין  ופילחיל

קופות החולים. כמו כן, הוצעו צעדים למעורבות משרד הבריאות לעידוד שיתופי פעולה, ביניהם: מתן  

תמריצים לשיתופי פעולה, הכללת שיתופי פעולה כקריטריון במבחני תמיכה, הקטנת התגמול  

  טציוני למעברים של מבוטחים בדרום וסימון מקורות הקפיטציה לדרום. קפיה

תובנות נוספות שעלו מהשיח המשותף בין המשתתפים בדיון שצוין לעיל הן: לשמור על עקרון ההדדיות  

בשיתופי הפעולה לאור המחסור הכללי בתשתיות ובעיקר תשתיות כוח אדם. על כן  אסור שהתחרות  

א לידי ביטוי בתחרות על גובה המשכורת. אחת ההצעות שעלו במפגש הייתה תבועל כוח אדם במחסור  

  454מנגנון ביקורת על רמות השכר או תקרות שכר.  –

מאז קיום המפגש הייתה התקדמות מסוימת אך לא רבה ביישום התהליך, לאחר שיחות עם המעורבים 

ה לא מספיקים והמודל של  ולממשרד הבריאות והקופות נראה כי התמריצים כיום ליצירת שיתופי פע

התחרות שבבסיס חוק ביטוח בריאות ממלכתי בדרך כלל גובר. על מנת להתגבר על זה ניתן ליישם  

 
  28.6.2017סיכום מפגש  -שיתופי פעולה בין ארגוני הבריאות בנגב  454
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את  שיתוף הפעולה בהקמת שירות שהוא חיצוני לכל הקופות, כאשר כל הקופות רוכשות את השירות 

  (כדוגמת הדמייה או שירותי מעבדה). 

  

  חוליםמעבר מבוטחים בין קופות 

לצד ההסכמות בדבר נחיצות שיתופי הפעולה בין קופות החולים, החלתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי  

, אשר אפשר מעבר בין הקופות, פתחה את השוק לתחרות. בתחרות יש פוטנציאל  1995בשנת 

לתרומה משמעותית בשיפור איכות שירותי הבריאות. מאידך, היא לא תמיד עולה בקנה אחד עם  

פעולה בין הקופות. מודל התחרות שעליו הושתת חוק ביטוח בריאות ממלכתי הוא של  יתוף  מה לשהסכ

כלומר  לא תחרות חופשית לחלוטין, אלא לתחרות   –) managed competitionהתחרות המנוהלת ( 

  תוך כדי שמירת "כללי משחק" ופקוח של הרגולטור. 

ושב שבחר להירשם בהן או לעבור  כל ת לקבל  עם החלת החוק נקבע כי על כל קופות החולים בישראל

אליהן, ולהעניק לו את מלוא השירותים שמציע סל הבריאות. מטרת מתן האפשרות לעבור מקופה 

לקופה מספר פעמים ובאמצעים נגישים ונוחים היא להגביר את התחרות בין קופות החולים, ובכך  

קופות החולים מבוסס על  ב של התקצולתמרץ אותן לשפר את השירותים הניתנים למבוטחים. מודל 

עקרון הקפיטציה, כלומר תשלום סכום מוגדר על כל מבוטח בקופה, כאשר המבוטחים אינם בעלי משקל  

  .ר שווה, אלא כל מבוטח מתוקנן על פי פרמטרים של גיל, מגדר ואזור גיאוגרפי בו הוא מתגור

קופת בר הוגשה תחילה בממלכתי, בקשת המעבשנים הראשונות לאחר חקיקת חוק ביטוח בריאות 

בוצע המעבר באמצעות מילוי טופס ייעודי  1998החולים אליה בחר המבוטח להצטרף. החל משנת 

בסניפי הדואר. לכל תושב המבוטח באחת מקופות החולים ניתנה האפשרות לעבור בין קופות החולים  

  הרחבת מספר מועדים). יש לציין כי חודשי 12בשישה מועדים בשנה (עד שני מעברים בתקופה של 

המעבר וכן האפשרות לעבור פעמיים בשנה תורמים גם הם לגידול במספר המעברים. בחודש אוקטובר 

שונו תקנות הרישום, ונוהלי המעבר עודכנו כך שניתנת לחברי קופות החולים האפשרות לעבור   2011

לבקשת מעבר  ח לאומי. בניגוד לקופה אחרת באינטרנט דרך אתר האינטרנט של המוסד לביטו

₪, מעבר באמצעות האינטרנט נעשה ללא עלות למבוטח.   17 - ות סניפי הדואר, שעלותה כבאמצע

מטרת השימוש באינטרנט היא הסרת שני חסמי מעבר: נגישות ותשלום. החסם הראשון נובע מהקושי 

ני הוא  ים בפרט. החסם השלהגיע לסניף דואר בכלל ובאזורים פריפריאליים בהם הסניפים פחות נגיש

לצד ההקלה במעבר בין קופת  455לול להכביד על מעבר בקרב אוכלוסיות מעוטות יכולת. התשלום שע 

חולים אחת לשנייה, עדיין ישנם חסמים שמונעים ממבוטחים לבצע את המעבר. להלן כמה מהבולטים 

  בהם: 

 
  . 2018משרד הבריאות, מעברים בין קופות החולים,  455
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יות ל"שוק שבוי" : כמה מן המגזרים באוכלוסייה עלולים לה"שוק שבוי" של מבוטחים .5

(captive market)   בידי קופות החולים. לדוגמא, המבוטחים הקשישים והחולים בקופה אשר

חלקם סובלים  מניידות מוגבלת, עשויים להירתע ממעבר בין קופה לקופה. זאת למרות שקופות  

החולים מעדיפות מבוטחים צעירים ובריאים על פני האחרים, ואין די תמריצים לשמר את  

ת היא מידת תחרותיות נמוכה באזור הפריפריה.  חולים. דוגמא נוספבוטחים הקשישים וההמ

בפריפריה אין ניצול מספק של הניידות כגורם מקדם תחרותיות, והתמריצים לכך נדמה כי 

 נמוכים יותר, מה שעשוי להשליך על איכות השירותים המוצעים. 

החולים עשויה  נוספים) של קופות : חברות בתכניות השב"ן (שירותי בריאותהשב"ן כחסם .6

ק את הקשר של המבוטח לקופה ובכך לפגוע בניידות. בעבר, מבוטח שעבר מקופה לקופה לחז 

לא היה  יכול להוסיף להיות עמית בתכנית השב"ן של הקופה שעזב; ואם הוא ביקש להצטרף 

כל להשתמש  לתכנית השב"ן של הקופה אליה עבר, הוא נאלץ להמתין תקופת אכשרה לפני שיו

מתוך הבנה שהתלות בתוכניות השב"ן היוותה חסם בפני מעבר ם שמציעה התכנית. בשירותי

בין קופות החולים, הורה משרד הבריאות לקופות לאפשר למבוטחים לגרור את הזכאות  

להצטרף לאותו רובד בתוכניות השב"ן של קופת החולים החדשה, וזאת מבלי להידרש לתקופת 

ה בביטוח המשלים אצל קופת  מפטור מתקופה אכשרם, על מנת ליהנות אכשרה. נכון להיו

יום מהמועד שבו נרשם   90החולים החדשה, נדרש המבוטח להירשם לביטוח המשלים תוך 

כמבוטח בקופה החדשה. פטור מתקופת אכשרה בעת מעבר יהיה רק בתנאי שהמבוטח עבר 

 תחתון) .  -עליון, תחתון-בין ביטוחים משלימים באותו רובד (עליון

: בעבר גם שייכות לתכנית ביטוח סיעודי קבוצתי באחת הקופות  קבוצתי כחסם סיעודיביטוח  .7

היוותה חסם במעבר מקופה לקופה. אדם לא היה יכול להצטרף לקופה אחת ולהוסיף להיות  

מבוטח בביטוח הסיעודי של הקופה שעזב, אלא אם עבר לפוליסה מסוג פרט, בדרך כלל  

חדשה מותנית במילוי הצהרת וח סיעודי קבוצתי בקופה הגבוהה יותר; הצטרפות לביטבפרמיה  

בריאות ובהסכמת חברת הביטוח. אולם כיום, מבוטח אשר מחזיק בביטוח סיעודי קבוצתי של  

קופת החולים, יכול לעבור לקופת חולים אחרת תוך שמירה על הרצף הביטוחי. זאת מבלי  

ר  זאת חשוב להדגיש כי המעב  ואית נוספת בעת המעבר. עםשהמבוטח נדרש לעבור בדיקה רפ

לפוליסה סיעודית בקופות החולים החדשה אינו נעשה בצורה אוטומטית. מבוטח המבקש  

ימים אישור שהיה  180להצטרף לביטוח הסיעודי של קופת החולים החדשה נדרש להציג תוך 

 מבוטח בביטוח סיעודי בקופת החולים אותה עזב.

פק למבוטחים מידע בדבר  כך שהמקור העיקרי המס: חשוב לתת את הדעת לזמין היעדר מידע   .8

זכויותיהם הוא קופת החולים. חסר מידע זמין ואובייקטיבי באשר לזכויות המוקנות למבוטחים  
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כחוק. בתוך כך, ייתכן כי יש אוכלוסיות שלא מודעות לשינויי החקיקה ולהקלות במעבר בין 

  קרטיה מסובכת. צעות את המעבר מחשש מבירוקופות החולים, ועל כן לא מב

לצד החסמים שצוינו לעיל, המהווים חלק בלתי נפרד מתהליך קבלת ההחלטות של המבוטח, ולעיתים  

להמנעות מקבלת החלטה, קופות החולים עומדות בפני תחרות שלעיתים מביאה אותן לבצע פעולות  

  .לא הוגנות להגברת המעבר של אוכלוסיות מסוימות אליהן

פות החולים, כמו גם הסרת חסמים ביורוקרטים ש המוחלט שבמעבר בין קויש לציין כי למרות החופ

(מעבר באינטרנט ללא עלות למבוטח), ניתן לראות כי שיעור המבוטחים שבפועל עוברים בין קופה 

  בשנה. נתון מעניין נוסף הוא כי 2%לא עלה שיעורם על  2015ועד שנת  1998לקופה זניח. משנת 

עם העלייה בגיל המבוטח. שינוי קל בשיעור   החולים יורד בצורה דרמטיתמספר המעברים בין קופות 

 –חצה שיעור המעברים את רף ה 2016. בשנת 2016-2017המעברים בין הקופות התרחש בשנים 

. יש לציין כי מספר המעברים הגדול ביותר נרשם ביישובים קטנים  2.2% –עלה ל  2017, ובשנת 2%

זאת בעוד שדווקא בקרב בני המעמד   מגזריים ובאזורי פריפריה.אלף תושבים), יישובים  20-50(

אקונומי הגבוה יותר נמדדו שיעורי המעבר הנמוכים ביותר. נתונים אלה משקפים ריכוז מאמץ -הסוציו

  456של קופות החולים בגיוס מבוטחים במגזרים ספציפיים.

ות "מעאכרים"), נעשה  (בעיקר ניוד מבוטחים באמצעניסיון נוסף להגביל את התחרות השלילית 

מסכום התמיכה  נכתב כי "  2017ות הטלת מעין "קנס" על קופות החולים. בהסכמי הייצוב לשנת  באמצע

שקל בגין כל אחד מהמבוטחים החדשים   5,000הכולל המגיע לכל קופה מדי שנה, יופחת סכום של 

התמיכה השנתי לקופות  עיף זה יועבר להגדלת סכום  שהצטרפו לקופה. הסכום שיופחת מהקופה בגין ס

." סעיף זה ביקש להתמודד עם המוטיבציה הכלכלית של  ם האחרות שאותן עזבו אותם מבוטחיםהחולי

  457הקופות, ולנטרל את האינטרס שלהן להעביר אליהן מבוטחים באמצעים פסולים".

לים  לא חוקיות שנקטו קופות החו אכן, למשרד מבקר המדינה הגיעו תלונות רבות בענייני פעולות 

בנושא זה, בעיקר כשהדברים אמורים במגזרים החרדי והערבי (לא הוגשו   הכללית, מאוחדת ולאומית

תלונות נגד "מכבי שירותי בריאות"). התלונות עסקו בהסדרים שעשו קופות החולים עם קהילות, בהם 

דיים שאינם  מתן שירותים ייחו  -לקהילה"  נקבע כי הקהילות יעבירו מבוטחים לקופה בתמורה ל"תרומה  

י הקופה (למשל, שירותי אמבולנס, משלוח תרופות לבית המבוטח, פתיחת מרפאות  ניתנים לכלל חבר

בשעות הלילה); במתן שירותים והנפקת כרטיסי חבר למי שאינם חברי הקופה; בהבטחות מטעות למתן  

; בהסעות  ם; בהטבות כספיות לא חוקיותשירותים; בהבטחה לשלם לקהילות שיקדמו העברת מבוטחי

שלום למבוטחים כדי שיעברו לקופה; בתשלום דמי הרישום בסניפי הדואר;  מבוטחים לקופה; בת

 
לתואר דוקטור 'בחירה' במערכת הבריאות הציבורית, מהי נקודת האיזון. עבודת גמר  –יגודה,בין 'שוויון' ל -ע. ניב 456

  .2018גוריון בנגב, -באוניברסיטת בן 
  שם. 457
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בפטורים מתשלומים למיניהם; בפעולות אסורות של שיווק וקידום מכירות באמצעות הטלפון ועוד. יוצא  

יות שלעתים  ירותים מנוצלים לצורך פעילואפוא שכספי ציבור שיועדו לשיפור סל השירותים ורמת הש

  458כמו כן אינן מועילות לבריאות הציבור.הן לא חוקיות, ו

  

, שיתופי פעולה בין מוסדיים עשויים לתרום לאיכותם, לזמינותם וליעילותם של שירותי הבריאות. לסיכום

דוגמאות לשיתופי פעולה אלה.  חילופי מידע הדדיים וריכוז שירותים עבור מבוטחי כלל הקופות הינם 

  בכח אדם ובתשתיות.  לה חשובים ביותר בפריפריה, שם יש מחסורשיתופי פעו

לצד שיתופי פעולה, מתקיימת גם תחרות בין הקופות. לצד היבטיה החיוביים, עלולה התחרות להתבטא  

שבוצעו   גם באופן שלילי, כמו למשל בניוד אגרסיבי ובלתי מבוקר של מבוטחים. למרות ההקלות

מעבר יזום של מבוטחים  ין קיימים חסמים בירוקרטיים המקשים על בתהליכי המעבר בין הקופות, עדי

לרגולציה ותמריצים שיכול להפעיל משרד הבריאות חשיבות גדולה ביצירת איזון בין תחרות    בין הקופות.

  לשיתוף פעולה.

  

 
חסמים למעבר בין קופות החולים, עמ'   ,2004ולחשבונות שנת הכספים  2005ב לשנת 56מבקר המדינה, דוח שנתי 458

500 - 498.  
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  459מדידת איכות ברפואה בישראל .5.9

 אחיד  שירותים סל חוק קובע. ה1994- ממלכתי, התשנ"ד בריאות ביטוח נכנס לתוקפו חוק 1995בשנת  

 הרפואי הטיפול איכות של חיוניותה תושבי המדינה. לכל  החולים קופות ידי ארבע- על המסופק

 בריאות שירותיוכי " הדדית,  ועזרה שוויון ,ערכי צדק על מושתת הוא כי הקובע  ,החוק בנוסח משתקפת

ממקום   סביר ובמרחק סביר זמן וךסבירה ת  באיכות רפואי, שיקול לפי יינתנו  השירותים הכלולים בסל 

  461החוק. יישום על לבקרה האחריות הוטלה הבריאות משרד על 460".המבוטח של המגורים

  לכך עדות. החולים בכל הנוגע למדידת איכות  לבתי הקהילה רפואת בין גדול פער יש בפועל, בישראל

בדוח זה שיבח הארגון  .  2012על מערכת הבריאות בישראל משנת    OECD  -דוח ארגון הב   למצוא  ניתן

וייחס חשיבות רבה לתכנית המדדים שנקבעה לה. לעומת זאת, בניגוד למצב  את רפואת הקהילה 

בקהילה, נכתב כי אין בישראל מידע מספק באשר לאיכות הטיפול במטופלים בבתי החולים, ואין בנמצא  

משרד הבריאות האיץ  יש לציין כי בשנים האחרונות 462פול בהם. תכנית מערכתית לשיפור איכות הטי

  פיתוחן של תכניות מדידה בבתי החולים.  מאוד את

  תוכנית מדדי האיכות ברפואת בקהילה . 5.9.1

תוכנית מדדי האיכות לרפואת הקהילה בישראל החלה כיוזמה מחקרית של חוקרים מאוניברסיטת בן 

 יהר"כת גוריון. בהמשך הורחב מחקר זה לתוכנית כלל ארצית בשיתוף ארבע קופות החולים, בתמי

הכריז משרד   2004ובחסות המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות ושירותי הבריאות בישראל. בשנת  

מטרותיה הן לשפר את איכות שירותי  ש ,ריאות על פעילות זו כתוכנית לאומית, קבועה וממוסדתהב

  463ריאות. רפואת הקהילה בישראל, ולספק מידע לציבור ולקובעי המדיניות בנושא איכות שירותי הב

סט המדדים מתעדכן מעת לעת בהתאם לספרות המדעית בתחום. הדוח התמקד בכמה תחומים 

 65קידום בריאות, בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן, ילדים ובני נוער, מבוגרים בני  מרכזיים, בהם

  464ומעלה, מחלות נשימתיות, לב וכלי דם, סוכרת, אנטיביוטיקה ובריאות הנפש. 

 
  .2016פרק זה מתבסס על המקור הבא: ההסתדרות הרפואית בישראל, מדדי איכות ברפואה,  459
  . 1994-יאות ממלכתי, התשנ"דחוק ביטוח בר 460
  .16, 1201, 2009-2007דוח לשנים   –התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל משרד הבריאות,  461
462 OECD .  ael/israelexcellentprimaryhealthcarebuthospitalsmustimprove.htmhttp://www.oecd.org/isr

[Accessed on 26 January 2016]. 
  13 ,שםמשרד הבריאות,  463
  .2018, 2017-2015התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל משרד הבריאות,  464
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ם כמדדי יחס, כלומר שיעור האנשים מתוך קבוצה מוגדרת שמתקיים  הדוח מוגדרי כמעט כל מדדי

חומרת המחלה  –בבחירת המדדים התחשבו מחברי הדוח במספר גורמים לגביהם תנאי מסוים. 

    465ושכיחותה, הידע הרפואי העדכני וכן היכולת להפיק את המדד ממערכות המידע הקיימות.

מוחלט של המדדים משנה  ת מראים על שיפור עקבי ברובם ההנתונים המצטברים מתחילת התכני 

  65%  -בנשים לעומת כ  70.5%  -צוע של ממוגרפיה על כעמד שיעור הבי  2017לשנה. כך למשל, בשנת  

. שיפור חל גם בביצוע בדיקות לגילוי מוקדם לסרטן המעי הגס ובשיעור חולי הסוכרת 2008בשנת 

עלייה בשכיחות הסוכרת בקרב המבוטחים, אשר הגיעה   המאוזנים. לעומת זאת, במהלך השנים חלה 

  466מכלל המבוטחים.  9.6% -ל  2017בשנת 

כי קופת החולים "שירותי בריאות כללית" הייתה הראשונה לפתח מערכת מדידת איכות. היא  יצוין 

, ובכך הקדימה את המדינה. תכנית מדדי האיכות ב"כללית"  1998עשתה זאת באופן עצמאי בשנת 

ול כנגזרת של תהליך הביזור הניהולי של מרפאות הקופה. תהליך ההערכה של ביצועי החלה לפע

לק ממגמת הביזור, וכך התפתחה מערכת מדדי האיכות של קופה זו בהדרגתיות.  המרפאות היה ח

-על  1989וינסנט משנת  - התכנית הראשונה לפעול הייתה תכנית הסוכרת, בעקבות אימוץ הצהרת סנט 

ובר בהצהרה משותפת למדינות אירופה על מחויבותן למאבק במחלת הסוכרת).  ידי ה"כללית" (המד

  467מדדי האיכות שלה בנוסף להשתתפותה בתכנית המדידה הלאומית. הקופה מפעילה את תכנית

נבדקה השפעתה של מדידת האיכות   2008מן ההיבט הכלכלי, במחקר שערכה "הכללית" בשנת 

ן קיומו של קשר ברמת המרפאה בין ביצוע מדדי האיכות  בקהילה על ההוצאה לבריאות. במחקר נבח

ם, לרבות איזון סוכרת, טיפול תרופתי ורפואה מונעת תוך  לבין עלות לנפש. נבדקו מדדי איכות שוני

כלכלי וברמת התחלואה הנלווית (מטופלים רבים  - התחשבות בשונות בגיל החולים, במצבם החברתי

מרפאות, בהן   345י אליו מכוון מדד האיכות). המחקר כלל חולים במחלות נוספות, מלבד למצב החול

מרפאות שבהן ציון המדדים גבוה יותר, קיימות עלויות נמוכות מבוטחים. נמצא  כי ב  3,000  -למעלה מ

יותר של צריכת שירותי אשפוז ועלויות גבוהות יתר של צריכת שירותים אמבולטוריים (בנטרול הגיל  

עוד נמצא קשר שלילי מובהק בין שיעור הביצוע במדדי האיזון (איזון ורמת המורכבות של החולים). 

ואיזון יתר לחץ דם) לבין העלות הכוללת של השירותים הרפואיים (אשפוזי סוכרת, איזון שומנים בדם 

ואמבולטורי). מסקנת המחקר הייתה כי מרפאות שקיימת בהן רמת ביצוע גבוהה של מדדי איכות  

 468ות בעלויות נמוכות ובצריכה נמוכה של שירותים, ובפרט שירותי אשפוז.ברפואת הקהילה, מתאפיינ

ות ההשקעה במדידת איכות ברפואת הקהילה, לא רק מההיבט הרפואי אלא  ממצא זה מרמז על כדאי

 
 . 15-14שם,  465
  שם. 466
):  2010( 4, מס' 149כרך   הרפואהבשירותי בריאות כללית: העשור הראשון", א. כהן ואחרים, "תכנית מדדי האיכות  467

204-205 .  
 . 207-206שם,  468
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גם מן ההיבט הכלכלי. גילוי מוקדם של מחלות וטיפול בהן בשלב ההתחלתי עשויים למנוע או לעכב את  

  הנלווים אליהן, ובכך להקטין את עלויות הטיפול בטווח הארוך.החמרתן ואת הסיבוכים 

 הטיפול באיכות המצטיינים לרופאים כספי גמול מתן לאתיקה של הר"י הלשכה בישראל התירה

 ייתכן  לרופאים  תמריצים  מתן  הלשכה כי  שלהם. יחד עם זאת הדגישה  האנוש  וביחסי  והרפואי  האבחנתי

  לרופאים  לספק ובחובה בצורך  יכירו, הבריאות ומשרד החולים קופות לרבות, שהמעסיקים לאחר  רק

    469איכותי. רפואי שירות תאפשר  אשר עבודה סביבת

  

  טענות כנגד תוכנית מדדי האיכות בקהילה:  . 5.9.2

מטרתה העיקרית של התוכנית היא לקבוע מדדים אחידים, שיאפשרו להעריך את איכות הטיפול הרפואי  

ה מושכלת בין המרפאות הקהילתיות. אולם הטענה העיקרית הניתן בקופות החולים, ולבצע השווא

הנהלות הקופות באופן שאינו    ע"יבפועל, הפכה התוכנית למיזם שמנוהל  שת היא  המושמעת נגד התוכני

עולה תמיד בקנה אחד עם טובת המטופלים. זאת ועוד, ההנהלות מפעילות לחץ על הרופאים לעמוד  

  470הלימה בין העמידה ביעדים אלה למציאות הקלינית בשטח. ביעדים שנקבעו תוך התעלמות מחוסר ה

המדדים בודקים את איכות הטיפול הרפואי הניתן במרפאות הקהילתיות בכמה תחומי טיפול.  כאמור, 

כל מרפאה מקבלת ציון על הישגיה בהתאם ליעד שנקבע לה, וכל רופא יכול לראות את הישגיו ביחס  

ית במערכת ממוחשבת הפועלת תחת אבטחה גבוהה, לרופאים העמיתים בקופה. העבודה נעש

פורסם בתקשורת, כי רופאי    2008הנתונים זמינים לעיני ההנהלות. במהלך שנת    שדואגת להשאיר את

מרפאות מחוז דן בקופת חולים "כללית" הגיעו לציונים נמוכים במדדי האיכות. בעקבות זאת פרץ סכסוך  

הלה דרשה לשנות את אופי העבודה של הרופאים כדי  יוצא דופן בין רופאי המחוז להנהלה. ההנ

ביחס למחוזות אחרים, ולעסוק באופן יזום בזימון מטופלים למרפאה לשיפור מדדי  להשתפר במדדים

  האיכות. עוד דרשה להקדיש זמן עבודה רב יותר לצפייה בדוח המדדים המופיע במחשבו של הרופא.

התקדמות  מההנחיות החדשות, ולחדול מהעיסוק בדוח על  נציגי ארגוני הרופאים הורו בתגובה להתעלם  

  471המדדים.

מומחים לגריאטריה, המטפלים בקשישים חולים, טוענים כי יש לבטל מדדי איכות המעודדים טיפול 

תרופתי מיותר בקרב קשישים. גם בתחום הטיפול בסוכרת מתעוררים ספקות לגבי התועלת שבמדדי  

יכות נמצא שיפור באיזון חולי הסוכרת בישראל, אולם מומחים האיכות הלאומיים. בדוחות מדדי הא

 
  .2006 ,נייר עמדה: מדדי איכות לרופאים, ההסתדרות הרפואית בישראל 469

l/MainSite/ViewCategory.aspx?CategoryId=1069http://www.ima.org.i  :2015ביולי  10[תאריך כניסה.[  
בספטמבר  12ד. אבן, "האח הגדול לא עומד בתור:המחלוקת סביב מדדי איכות הטיפול במרפאות", פורסם ביום  470

  . 2009ביוני  24מעריב. תאריך כניסה:  nrgבאתר האינטרנט   2008
86/069.htmlhttp://www.nrg.co.il/online/43/ART1/7  

  שם. 471
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וכרת מעלים את השאלה: האם מספר זה כולל בתוכו גם מטופלים קיבלו טיפול מיותר, שאף עלול  לס

לסכן אותם? הטענה היא כי היעדים הקשיחים והאחידים שמציבים מדדי האיכות עלולים לפגוע בקבוצות  

  472חולי לב. רגישות, כגון חולים קשישים ו

עולות גם מנייר עמדה שפרסם האיגוד הישראלי  טענות דומות נגד האופן בו מתבצעת המדידה 

לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד בנושא: שילוב של קולונוסקופיה ובדיקת צואה לדם סמוי. בדיקת צואה  

פלים לדם סמוי נחשבת כמדד איכות, ורופאי המשפחה בקופות החולים נדרשים להפנות את המטו

המקובלות, ולגרום לכך שתתבצענה בדיקות צואה  ות  אלעבור אותה. הנחייה זו עלולה להתעלם מההור

לדם סמוי ללא הצדקה, אף לאחר קולונוסקופיה המפורשת כתקינה. מצב זה עלול לגרום בלבול בקרב  

  - סקופיה הרופאים והמטופלים. האיגוד קובע כי אין מקום לבצע בדיקת צואה לדם סמוי לאחר קולונו 

בזה. בדיקה שמתגלה בה דם סמוי עלולה להביא אלה הם מסלולים שונים שאין צורך לערבם זה 

לבדיקת קולונוסקופיה נשנית מוקדם מהרצוי, לאחר בדיקה תקינה, ולהעמיד את הנבדק בפני סיכון 

  473מיותר.

ת המדד למטרה  גם בכירי רפואת המשפחה מתחו ביקורת על מדדי האיכות. האיגוד מתריע מפני הפיכ

ם לרופאים לתת טיפול משיקולים שאינם רפואיים (למשל,  מגמה העלולה לגרו -העומדת בפני עצמה 

, הודיע 2008המשפחה בשנת  רופאי לתת טיפולים תרופתיים מיותרים). בנייר עמדה שהוציא איגוד

  לעמיתים, ויושוו, רופאים יידונו פיו-שעל כבסיס איכות במדדי לשימוש נחרצות מתנגד  האיגוד כי הוא

  אישי  אתגר להוות צריכים האיכות, כך נכתב, יעדי. בשכרם או מקצועית לעצמאות בזכותם ושיפגע

 מאפייני( המבנה על מבוססים ברפואה האיכות מרכיבי .הזמן ציר על רופא כל לעצמו יציב שאותו

 השפעה(  והתוצאה)  נותוש  מיומנויות  הפעלת,  תקשורת,  המפגש  ניהול(  התהליך'),  וכד  זמינותו,  הרופא

  יש  איכותית לרפואה להביא מנת  על ). הרופא ושל המטופל של  הרצון שביעות, המטופל בריאות  על

  סביבת  ליצור, ראשית כל, יש המשפחה ברפואת איכות  קידום מכלול המרכיבים. לכן, לצורך  את לשלב

,  אחות  שיכלול  בצוות  דהבווע  חולה -רופא  המפגש  זמן  משך   הארכת  היתר,  בין  הכוללת,  מתאימה,  עבודה

 מאפייני פי-על תקנון לעבור חייבת איכות הערכת כמו כן כל .אחרים  מקצוע ובעלי רפואית מזכירה

  במשך   החלים  שינויים  פי-על  עתיים   עדכונים   ולעבור  ובריאותית,  אקונומית   סוציו,  דמוגרפית:  האוכלוסייה

  474. איפוהר הידע של  וממסדיים טכנולוגיים, מדעיים בהיבטים הזמן

יש לשים לב לכך כי טענותיהם של הרופאים מופנות בדרך כלל כלפי אופן ביצוע התכנית, ואינן שוללות  

אותה באופן עקרוני. הן מתמקדות בדרך כלל בתקפותו של מדד זה או אחר (כמו במקרה של המומחים 

גדות  לא מתנ לגריאטריה או לגסטרואנטרולוגיה) או בצורך בתנאים ובסביבת עבודה מתאימים, אך

 
 .שם 472
  .1, 2006(י"א), נובמבר   145 הרפואהי. ניב, "נייר עמדה בנושא שילוב של קולונוסקופיה ובדיקת צואה לדם סמוי",  473
  . 2008, אוגוסט ות ברפואת המשפחהנייר עמדה: קידום איכאיגוד רופאי המשפחה בישראל,  474
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לעצם הניסיון למדוד. אכן, שני מחקרים שהתפרסמו לאחרונה מראים כי רופאים דווקא תומכים עקרונית  

  במדידת איכות, אך בה בעת גם מבקרים את אופן ביצועה.

מתוך   87%, מגלה כי רוב רופאי הקהילה תומכים בתכנית המדדים. 2012מחקר שהתפרסם בשנת 

ים שהשתתפו בסקר, סברו כי מדידת איכות הינה פעילות חשובה.  ות החולהרופאים מכל ארבע קופ  605

מהרופאים  71%כשני שלישים מהם סברו כי תהליך המדידה שיפר את איכות הטיפול מידה רבה. 

תומכים בהמשך התכנית. יחד עם זאת, רופאים רבים מתלוננים על עומס עבודה רב, לחץ גדול מצד  

  475חרות. חלקם גם הביע ביקורת על איכות המדדים שנבחרו.יניות א המנהלים והיסח דעת מבעיות קל

מחקר דומה שפורסם באותה שנה בחן את עמדותיהם של רופאי משפחה ביחס למדדי איכות בקהילה. 

מהרופאים רואים במדדי איכות    94%רופאי משפחה מקופות חולים שונות, גילה כי    91הסקר, אשר כלל  

העיסוק במדדי איכות חשוב בעיניהם. יחד עם זאת, גם במחקר   ינו כיצי  72%  -חלק משגרת עבודתם, ו 

זה, מדידת האיכות אינה חפה מביקורת הרופאים, אשר ציינו ברובם כי הם חשים שמדדי האיכות  

  476פוגעים בעצמאותם המקצועית וכי מופעל עליהם לחץ מצד הקופה לעסוק במדידת איכות. 

מברך על רעיון המדידה אך בה בעת מתריע מפני   שפחה,פרופ' שלמה וינקר, ראש איגוד רופאי המ

הגדלה בלתי מבוקרת של מספר המדדים. דברים דומים אומר גם ד"ר ברוך יצחק, ממלא מקום יו"ר 

חטיבת המרפאות בארגון רופאי הכללית, אשר לדבריו, מספר הפעולות שעל הרופא לעשות בזמן ביקור 

ברי כי כאשר מספר המדדים הולך  477מו בהתאם. ור עצהמטופל הולך וגדל מבלי שיתארך זמן הביק

מדדים לעומת   76) כולל 2015-2017ועולה עם השנים, הדבר מטיל עומס כבד על הרופא. כיום (דוח 

  . 2002-2004בדוח  24

עוסק במצב הרפואה בישראל, ומפרט שורה של עמדות והמלצות  ש,  2009בדוח שפרסמה הר"י בשנת  

"כלי הכרחי להערכת  בות מדידת איכות, מכירה הר"י בכך כי מדידה היא  , לרשל הארגון בנושאים שונים 

. יחד עם זאת, קוראת הר"י  תפקודה של מערכת ועל כן יש לה חשיבות רבה בשיפור איכות הטיפול..."

להיזהר ממדידה המונעת משיקולים כלכליים על חשבון הארגון המטפל, המבטח או הרופא. היא  

על רופא הבודד לתוצאות המדידה מבלי הסקת מסקנות מערכתיות   ריותמזהירה מפני הטלת האח 

לשיפור המערכת כולה, ומבהירה כי אין מדידת איכות מעידה בהכרח על איכות עבודתו של הרופא  

  478הבודד.

 

 
475 quality in Israeli primary care: The primary care physicians' Gannot, "Monitoring -Nissanholtz

perspective" 
 . 589): 2012(  10מס'  151 הרפואה י. עזורי, "עמדות רופאי משפחה ביחס למדדי איכות", -מ. שני, ש. נקר ו 476
 1, הארץרסת", משפחה מצטרפים למחאת עמיתיהם בבתי החולים ומזהירים: רפואת הקהילה קוד. אבן, "רופאי   477

  ].2016בינואר   26[תאריך כניסה:   http://www.haaretz.co.il/news/health/1.1214705. 2010באוגוסט 
יוזמת הר"י להתמודדות עם אתגרי מערכת הבריאות,   –שראל, נערכים לרפואת המחר ההסתדרות הרפואית בי 478

2009 ,68-69 . 
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 סיכום .5.10

חשיבותה של רפואת הקהילה הולכת וגוברת לאור המגמה העולמית להעתיק את מרכז הכובד הטיפולי 

הקהילה. מערך שירותי הבריאות בקהילה בישראל כולל גורמים רבים ומגוונים.   אל ממערך האשפוז 

בולטות במיוחד ארבע קופות החולים, המבטחות את כל תושבי ישראל, ובמקרים רבים גם מספקות  

  את השירות בעצמן. הללו מספקות גם שב"ן כרובד ביטוחי נוסף מעבר לסל השירותים הבסיסי.

תחרות מנוהלת, לצד הצורך בתיאום ובשיתוף פעולה ביניהן במקרים  של הקופות פועלות במודל

מסוימים על מנת לשפר את השירות הניתן למבוטחיהן. פערים בזמינות ובנגישות לשירותים בקהילה 

  מתקיימים בין קופות, בין תחומי מומחיות שונים ובין אזורים גיאוגרפיים. 

הקיימים, משקיעות קופות החולים מאמצים, בשיתוף    ריםמעבר לצורך בשיפור השירות תוך צמצום הפע

משרד הבריאות, במעקב אחר איכות הטיפול הרפואי במסגרת תכנית מדדי האיכות ברפואת הקהילה. 

מדדים אלה מצביעים על פי רוב על שיפור בתוצאי הקופות. יחד עם זאת, התכנית נתונה לביקורת מצד  

על ידי הצורך לעמוד במדדים ובשל הסכנות המקצועיות  גרםרופאי קהילה בשל העומס הבירוקרטי הנ

  שהיא מציבה בפניהם.   
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 רשימת טבלאות –רשימת איורים  –רשימה ביבליוגרפית  .5.11

 2017שוויון בבריאות וההתמודדות עמו, משרד הבריאות, -ש. אבני, אי-אברבוך, א. ו. 

  .ליבוביץ'. הוצאות משקי בית על ביטוחי -ע. קלטר -דרלי ונבאורנשטיין, ל., א. שטרית, ב. אוברמן, מ

  .2015בריאות. מכון גרטנר, 

  2008איגוד רופאי המשפחה בישראל. נייר עמדה: קידום איכות ברפואת המשפחה. אוגוסט.  

  כלכליסט, 60%רק  –מבוטחים, בפריפריה  78%אילן, ש. "ביטוח משלים בקופות החולים: במרכז ."

  html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L.3773969,00. 9201בנובמבר  19

 ].2019בנובמבר  20תאריך כניסה: [

  2006במאי  14עפאש נגד שר הבריאות, -, אבו4540-00בג"ץ.  

 ל", ספר הערכת טכנולוגיות רפואיות, המרכז הישראלי להערכת ת הבריאות בישראבולדר, נ. "מערכ

  .2013טכנולוגיות בשירותי הבריאות, מכון גרטנר, 

 2017בנובמבר  14ם". דה מרקר, בן נון, ג. "להגביל התחרות בין קופות החולי .

 w.themarker.com/opinion/1.4604175https://ww 

 2005[ 2010מ. שני. מערכת הבריאות בישראל. תל אביב: עם עובד, -בן נון, ג., י. ברלוביץ ו.[  

   מוכרים בנגב, מוגש לוועדה המשותפת -בכפרים הבדואיים הלאבס ספקטור, ש. סוגיות בריאות וסביבה

ה והבריאות לנושא סביבה ובריאות. מרכז של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת העבודה, הרווח

 .2011המחקר והמידע של הכנסת, 

  ,2016ההסתדרות הרפואית בישראל. מדדי איכות ברפואה.  

 יוזמת הר"י להתמודדות עם אתגרי מערכת  –חר ההסתדרות הרפואית בישראל, נערכים לרפואת המ

 .2009הבריאות, 

 גר המטופל במרכז: את  -  17  -ריאות. כנס ים המלח ה המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הב

 .2017בעידן החדש. 

 עיצוב מחדש של   -  15 -המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות. כנס ים המלח ה

  .2015מערכות הבריאות, 

 1994–חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד. 

 השתקפותה של  -של חוק ביטוח בריאות ממלכתי נ. קידר. אור וצל בהתפתחותו ויישומו  -חורב, ט. ו

 .2010ה מחמש עשרה שנות חקיקה. משרד הבריאות, הרפורמ

  2017, אוגוסט 2016ישראל. המוסד לביטוח לאומי. חברות בקופת חולים. 

  אתר אינטרנט.  –ישראל. הרשות לפיתוח הנגבhttp://negev.co.il/about-us  ./  

  2019. 2018על פעילות קופות החולים שנת ישראל. משרד הבריאות. דוח מסכם .  

  2019. 2018ישראל. משרד הבריאות. כוח האדם במקצועות הבריאות .  

  ,2018ישראל. משרד הבריאות. מעברים בין קופות החולים.  



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  304|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  דו"ח לשנים  -ישראל. משרד הבריאות. התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל

 . 2018, . משרד הבריאות2015-2017

  ישראל. משרד הבריאות. הוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בדרום דו"ח מסכם לשרת הבריאות

 2014, ומנכ"ל משרד ראש הממשלה

  אינטרנט.אתר  –ישראל. משרד הבריאות https://www.health.gov.il  

  2004ולחשבונות שנת הכספים  2005ב לשנת 56ישראל. משרד מבקר המדינה. דוח שנתי . 

 שיתוף עם כנס מדיניות וכלכלת בריאות של חיל כנס מצפה רמון השלישי לשוויון בבריאות בנגב, ב

הראשונית, השניונית הרפואה. השלכות מעבר צה"ל דרומה על מערכת הבריאות בנגב בתחומי הרפואה  

 .2014, והשלישונית

  אתר אינטרנט.  –לאומית שירותי בריאותhttps://www.leumit.co.il 

 ליברלי כמקרה בוחן. -לוי, ב. קבוצות אינטרס תחת לחץ: הפרופסיה הרפואית בישראל בעידן הניאו

  .2018סיטת תל אביב, עבודת גמר לתואר דוקטור באוניבר

  2008. מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 1997-2007לוי, ש. תחנות טיפת חלב בישראל. 

  אזורים אחרים בישראל. מרכז המחקר והמידע של לוי, ש. היקף שירותי הבריאות במחוז דרום לעומת

 .2008הכנסת, 

  אתר אינטרנט.  –מכבי שירותי בריאותhttps://www.maccabi4u.co.il   

 ר 'בחירה' במערכת הבריאות הציבורית, מהי נקודת האיזון? עבודת גמר לתוא-יגודה, ע. בין 'שוויון' ל-ניב

  .2018גוריון בנגב, -דוקטור באוניברסיטת בן

 בדצמבר   5דה מרקר,  בעיקר בפריפריה",    -יגודה, ע. "התחרות בין קופות החולים פוגעת במטופלים  -ניב

2018 .https://www.themarker.com/consumer/health/.premium- 1.6721419  :תאריך כניסה]

 ].2019באוגוסט  30

 2018בספטמבר    10ומזיקים לציבור". דה מרקר,    -ייצוב רעים לקופות החולים  יגודה, ע. "הסכמי ה-ניב .

https://www.themarker.com/opinion/1.6465663   :2018בדצמבר  4[תאריך כניסה.[ 

 2019ל: תמונת מצב. מרכז טאוב, ר. כפיר. מערכת האשפוז הכללי בישרא-צ׳רניחובסקי, ד. ו .  

  אתר אינטרנט.   –קופת חולים מאוחדת www.meuhedet.co.ilhttps:// 

  אתר אינטרנט. –שירותי בריאות כללית 

  https://www.clalit.co.il/he/info/Pages/about_clalit.aspx 

 2012(  10מס'    151ואה  י. עזורי. "עמדות רופאי משפחה ביחס למדדי איכות". הרפ-שני, מ., ש. נקר ו ,(

589-591. 

 א. גינת. הרפואה בקהילה רופאים העוסקים ברפואת משפחה בישראל. משרד   -שריר. ע, ד. נקמולי לוי ו

 .2015הבריאות, 

  

 Nissanholtz-Gannot, R., B. Rosen and the Quality Monitoring Study Group. "Monitoring 

quality in Israeli primary care: The primary care physicians' perspective". Israel Journal 

of Health Policy Research 1, no. 26 (2012): 1-26.  
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 רשימת איורים:

  2009-2018: התפלגות נפשות מתוקננות בין ארבע קופות החולים בשנים 1איור  

  100לממוצע=), השוואה 2015: הכנסה ממוצעת לחודש עבודה של קופות החולים (2איור  

  2016ערים  הגדולות, : התפלגות המבוטחים בין קופות החולים בשש ה3איור (%)  

  2018: תמהיל הוצאות תפעול בכל קופות החולים במגזר הקהילה בשנת 4איור 

  

  רשימת טבלאות:

  2017-2018: ממוצע מס' המבוטחים וממוצע מספר הנפשות המתוקננות לשנים 1טבלה  

  רפואת משפחה, בממוצע ארצי לים לכל רופא העוסק ב: חברי קופת חו2טבלה  

  שנתי  -רופאים ואחיות, ממוצע תלת –: שיעור המועסקים לפי מקום תעסוקה 3טבלה  

  2017-2019: סכומי התמיכות בקופות החולים במסגרת הסכמי הייצוב במלש"ח (4טבלה(  

  שלים: שיעור עמיתי קופות החולים עם ביטוח מ5טבלה 
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  ת בריאותומיים במערכוהיבטים בינלא .6
  

 תקציר .6.1

 קריטריונים להשוואת מערכות בריאות  .6.2

 מודלים לארגון שירותי בריאות  .6.3

 מרכיבי מערכת הבריאות  .6.4

 מבוא לארגוני בריאות בינלאומיים  .6.5

 השפעות עולמיות על מערך הבריאות בישראל .6.6

 סוגיות נבחרות במדיניות בריאות ברמה אירופית  .6.7

  ומערכת הבריאות בבלגיהבריאות  .6.8

  ומערכת הבריאות באיטליה אותברי .6.9

  רשימת טבלאות  –רשימת איורים  – רשימה ביבליוגרפית  .6.10

 

 תקציר .6.1

צורות הניהול, ההסדרה   .מערכות בריאות ברחבי העולם נבדלות זו מזו במאפייניהן ובדרכי פעולתן

וחלוקת האחריות בין שלל הגופים הממשלתיים, הסוכנויות, הארגונים והמוסדות המרכיבים את  

ות הללו ופועלים בתוכן, מגוונות מאוד, ועשויות לבטא לא אחת מסורות פוליטיות או אידיאולוגיות  המערכ

  ם שירותי הבריאות.  החובקים עולמות תוכן המשתרעים מעבר לתחובהקשרים רחבים יותר, 

פרק זה עוסק בהיבטים וניתוחים של מערכות בריאות פרספקטיבה בינלאומית. תחילה יתוארו  

להשוואה בין מערכות בריאות, מודלים לארגון שירותי בריאות, מרכיבי מערכת הבריאות  קריטריונים

י בריאות בינלאומיים בים שמשפיעים על בריאות האדם. לאחר מכן תוצג סקירה של ארגונוהגורמים הרח

ה בולטים, השפעות בינלאומיות בנושאי בריאות וסוגיות נבחרות במדיניות בריאות. לבסוף יוצגו בהרחב

שתי מערכות בריאות של שתי מדינות אירופיות, בלגיה ואיטליה, אשר לצד מאפייניהן הייחודיים, 

יה לשפוך אור על האתגרים עמן  תפים עם ישראל. ההשוואה למדינות אלה עשוחולקות קווי דמיון משו

  מתמודדת מערכת הבריאות, על רפורמות שבוצעו בתחום, מידת הצלחתן והיתכנות אימוצן.

גורמי  פרק מוצגים הקריטריונים הבולטים להשוואת מערכות בריאות כגון: סטטוס הבריאות ית הבראש

ות, כוח אדם במערכת הבריאות,  הוצאות על בריא,  ישות לטיפול, איכות ותוצאי הטיפול הרפואיהסיכון, ג
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"ל נבחרו  לאור הקריטריונים הנפעילות מערכת הבריאות, הזדקנות, רצף הטיפול ופריסת שרותי רפואה.  

מדינות באיחוד האירופי: בלגיה ואיטליה, בעלות מאפיינים הדומים ושונים מישראל, ועל כן    לניתוח שתי

    בעלות ערך מוסף ללימוד וליישום בהליך התכנון.

בהמשך הפרק מפורטים המודלים המרכזיים לארגון שירותי בריאות. מקובל לחלק את מערכות  

נות רבות ניתן לראות שילוב של מרכיבים מתוך המודלים. המודלים  הבריאות לכמה סוגים, אם כי במדי

שירותי הבריאות הפרטיים. עוד מפורט המוצגים הם הביטוח סוציאלי, שירות הבריאות הממלכתי ו

אודות מרכיבי מערכת הבריאות, אותם ניתן להגדיר כשילוב של מוסדות רפואה, משאבי אנוש,   בפרק

מערכות ארגוניות המקשרות בין מוסדות הרפואה והמשאבים האחרים,   מנגנוני מימון, מערכות מידע,

במערכת לשם מניעת תחלואה ומתן טיפול  מערכות ניהוליות המתאמות את פעולות הגורמים האחרים 

אי לחולה וכמובן כח אדם במערכת הבריאות. למערכת מנגנונים פיננסיים, תשתיות פיזיות, מערכות  רפו

  ם, ברמות שונות.  ניהוליות, איגודי עובדי

בכדי להעמיד את ההשוואות בפרספקטיבה הנכונה, בפרק מתוארים הגורמים הרחבים המשפיעים על  

ות. עלינו לזכור כי קיימים גורמים רחבים  הבריאות שהינם מעבר לתפקידה החשוב של מערכת הבריא

של השירות הרפואי    משתנים חברתיים וכלכלים המשפיעים על הבריאות, כלומר, תפקידו  -ומשמעותיים  

  אינו התשובה הבלעדית לבעיות בריאות.   (curative)טיפול רפואי "קורטיבי"  -

וני בריאות בינלאומיים נבחרים  על מנת להרחיב את היריעה ואת ההבנה בזירה הבינ"ל, מוצגים ארג

" בצורה  ) המגדיר את המושג "בריאותWorld Health Organization( –כגון: ארגון הבריאות העולמי 

 Europeanמדים פיזית, נפשית וסביבתית, כמו כן מוצגים האיחוד האירופי (רחבה, ומכליל בו מ

Union האומות המאוחדות (  –), האו"ם(United Nationalsהבנ ,) ק העולמיWorld Bank  ,(

, הארגון לשיתוף פעולה WMA-The World Medical Associationההסתדרות הרפואית העולמית (

). לכל  OECD - Organization for Economic Co-operation and Developmentוח כלכלי (ולפית

  אות בגישה רחבה.ארגון עקרונות, תחומי אחריות ויעדים שלאורם הוא פועל ומוביל מדיניות ברי

הארגונים לעיל מושפעים ומשפיעים על מגמות עולמיות שישפיעו על מערך הבריאות בישראל. בפרק  

מגמות עולמיות שעשויות להשפיע על מערכי הבריאות בעולם כמו: שינוי אקלים, הגירה ומצב מתוארות  

בנוסף למצב בטחוני לא  . מגמות אלו יכולות להשפיע גם על מערכת הבריאות בישראל, סביבתי–אזורי

  יציב והגירת כוח אדם מיומן למדינות אחרות כגון: ארצות הברית, קנדה ומדינות מערב אירופה.
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עולם של צדק   תתפישרק מוצגות סוגיות נבחרות במדיניות בריאות ברמה אירופית, בתוך בפ עוד

, התפתחות  21הבריאות במאה ה והוגנות בבריאות. הסוגיות בהם דן חלק זה הן תפקיד מערכת 

שנים של רפורמות במערכת בריאות באירופה, רפלקסיה על   20מערכת הבריאות הערכת ביצועים, 

לונות של מערכות בריאות ציבוריות באירופה וכיסוי בריאות אוניברסאלי ותפקיד גישה  ההצלחות והכיש

ת מענה לדיון הבינ"ל העדכני, בקרב  יות אלו נותנבריאות בסיסי. סוג-הוכחות בהחלטות על סל -מבוססת

  מדיניות בהן מערכת הבריאות הינה סוציאלית. 

בבלגיה ובאיטליה. מערכות אלו דומות ושונות  בחלקו האחרון של הפרק, מוצג ניתוח מערכות הבריאות  

הבריאות הישראלית. הצגתן נועדה לשפוך אור השוואתי לנעשה ולמתוכנן במערכת הבריאות ממערכת  

. בניתוח ניתן למצוא רקע על מבנה המערכות, נתונים רלוונטיים לסטטוס הבריאות, גורמי  הישראלית

  הסיכון המרכזיים ותפקוד המערכת.

  

  ערכות בריאותלהשוואת מ קריטריונים .6.2

 (נתוני תוחלת חיים, סיבות מוות מובילות ומגמות בולטות)  סטטוס בריאות 

 (עישון, הרגלי תזונה, השמנה וביצוע פעילות גופנית)   גורמי סיכון לבריאות 

  הוצאות ישירות (כיסוי ביטוחי של שירותי בריאות, אי קבלת טיפול בשל עלות, גישות לטיפול

  לניתוחים אלקטיביים ועוד)  ני המתנהריסת גיאוגרפית של מטפלים, זממכיס המטופל, פ

  חווית המטופל בטיפולים אמבולטוריים, מרשמים במסגרת  ( איכות ותוצאי הטיפול הרפואי

 הטיפול, ממוות כתוצאה משבץ איסכמי, מוות כתוצאה מתעוקה לבבית)

  הוצאה לבריאות הוצאות על בריאות)per capitaמון של  ביחס לתמ"ג, מי , הוצאה לבריאות

מקורות המימון של מערכת הבריאות, הוצאות לבריאות לפי סוג הטיפול  מערכת הבריאות,

 והוצאה לבריאות לפי ספק השירות) 

 עובדים מערכות בריאות ורווחה, רופאים, רופאים לפי גיל, מגדר  (  כוח אדם במערכת הבריאות

רי רופא ראשוני ורופא מקצועי, סיעוד, בוגתשלום ל  \ותחום, בוגרי בי"ס לרפואה, התחשבנות 

  תשלום לאחיות וסטודנטים זרים למקצועות הבריאות).  \בי"ס לסיעוד, התחשבנות  

  התייעצות עם רופא, טכנולוגיה רפואית, מיטות בתי חולים, שחרור    פעילות מערכת הבריאות)

  ות).מבתי חולים, שהות ממוצעת בבתי חולים, דוגמאות לביצוע פרוצדרות רפואי

 מוגבלות בגיל 65(מגמות דמוגרפיות, תוחלת חיים בגיל    הזדקנות, רצף טיפול וטיפול ממושך ,

סיעודי, מטפלים בלתי פורמלים,   \בדיווח עצמי, המצאות דמנציה, מקבלי טיפול ממושך  65

 עובדי המערך הסיעודי, טיפול סיעודי במוסדות ובתי חולים והוצאות הטיפול הסיעודי).



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  309|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 כז מול פריפריה, יחס בין תשתיות בתי  פיזור שירותים (מררותי רפואה (ישות לש פריסת ונגי

חולים לקהילה, חיבור בין התשתיות למערכות שונות (כגון מחקר, תעשייה, תעסוקה, 

  . תחבורה)

כגון בחינת שיתופי   הזדמנויותמאפשרות לנו מצד אחד  השוואות בינלאומיות של מערכות בריאות 

של מערכות בריאות אחרות על מנת  פתרון של בעיות בריאות, שימוש בניסיון פעולה בינלאומיים ב

לתכנן וליישם רפורמות מערכתיות וארגוניות, שיפור איכות הטיפול, יעילות אספקת הטיפול הרפואי,  

רפואי וסטטיסטיקה רפואית   שונות בהשוואה: דיווחמגבלות בקרת עלויות טובה יותר. מאידך קיימות 

ינות ללא מסורת של מחקר בתחומי רפואה, ים במדינות שונות, מידע פחות מדויק במדלא תמיד אחיד

אפידמיולוגיה ובריאות הציבור, שיטות לא אופטימליות להשוואת ההוצאה לבריאות, עקב שערי חליפין  

עור תמותת תינוקות, לא תמיד מספיקים שונים, כח הקניה של המטבע ועוד. מדדים כגון תוחלת חיים ושי

יינים תרבותיים ואחרים המשפיעים על שימוש בשירותי מנת למדוד תפוקה של מערכת בריאות, מאפ  על

  רפואה כמו גם שביעות רצון מהמערכת.

וכולל היזונים חוזרים     OECD  –בהשוואות בין מערכות בריאות שונות קיים מודל אשר פותח על ידי ה  

צאה יצועי מערכת הבריאות אשר כוללים את ההובריאות, גורמי סיכון בריאותיים, לבין בבין תוצאי 

הלאומית לבריאות ומקורות המימון, איכות ונגישות לשרותי בריאות, בתוך ההקשר של הגורמים 

  הכנסה, חינוך, עבודה ותנאי מחיה   -הרחבים המשפיעים על הבריאות כגון

  ). 1(איור 

  

  Health at a glance 2017: מסגרת השוואתית עפ"י  1 איור 
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, בחרנו מדינות רלבנטיות שיוכלו לאפשר לימוד והשוואה. השוואה  49רת העבודה על תמ"א סגבמ

בינלאומית הינה מתודולוגיה חשובה בכל תהליך תכנוני, מתוך הבנה כי אין "פתרונות קסם" לשאלות  

מכרעת בהתאמה של תהליכי התכנון. מאידך, ניתן ללמוד  למשל להקשר המקומי חשיבות  –תכנוניות 

, מה הרפורמות שבוצעו, מה דינות שונות החל ממה הם האתגרים שהמערכת מתמודדת איתןממ

הצליח ומה כשל, מה ניתן לאמץ במידת הצורך ובאיזה אופן. לצורך תהליך התכנון נקבעו שני יעדים  

  ם הבאים:לסיור לימודי. היעדים נבחרו לפי הקריטריוני

 כגון הזדקנות אוכלוסייה, רצף  - ריאות התמודדות עם סוגיות משותפות בפיתוח מערכת הב

 בית חולים, אשפוזי בית, הטמעת טכנולוגיות חדשות ועוד –טיפולי קהילה

  בנושאים כמו חוק ביטוח בריאות   –דמיון/שוני  - השוואה למערכת הבריאות הישראלית

 פואה, הרכב אוכלוסייה והרכבה, רגולציה ועודממלכתי, גודל פריסה של שירותי ר

  

הנ"ל נבחרו שתי מדינות באיחוד האירופי: בלגיה ואיטליה. בנוסף בתהליך העבודה  יטריוניםלאור הקר

לאתגרים העומדים על הפרק. הביקור   ה ובביקור עצמו בוצעו סקירות של מדינות נוספות בדגש על מענ

רים בבריסל וסביבתה אפשר מפגש גם עם נציגים מהאיחוד האירופי וארגונים בינלאומיים נוספים. הסיו

  נבנו תוך תשומת לב לרמות השונות: החל מהרמה האירופית, המדינתית, האזורית והמקומית.  

  

 מודלים לארגון שירותי בריאות .6.3

יל להתפתחות מדינת הרווחה, עלייה במורכבות של מערכות בריאות  במהלך המאה האחרונה במקב

חים לשרותי בריאות כחלק  והתפתחויות טכנולוגיות שונות, עלה הצורך להבטיח את הנגישות לאזר

מהזכות לבריאות. מקובל לחלק את מערכות הבריאות לכמה סוגים, כיום במקומות רבים ניתן לראות  

ם, אך היסטורית להתפתחות מתוך מודל מסוים ישנה השפעה חשובה רכיבים מתוך המודלישילוב של מ

ין מה הרפורמות הנדרשות  אשר חייבת להילקח בחשבון כאשר משווים בין מדינות וכאשר רוצים להב

  לאור האתגרים העומדים על הפרק: 

-הבריאות הוא על ביטוח חובה אוניברסלי, מימון מערכת    -)  The Bismarck Modelביטוח סוציאלי ( 

די המעסיקים והאזרחים ונעשה באמצעות גופים ביטוחיים ללא מטרות רווח, בעלות ממשלתית,  י

  ר במערכת הבריאות (ספקי השירותים). ציבורית או פרטית על ידי אמצעי הייצו

כיסוי ביטוחי אוניברסלי, מקיף לכל האזרחים, בו אין     (Beveridge model) -שירות בריאות ממלכתי

ורך בתשלום (או בתשלום נמוך) בזמן קבלת השירות. מימון מערכת הבריאות מתבצע באמצעות מס  צ

מס פרוגרסיבי המכוון להוגנות    –רות הממלכתי  כללי (מס הכנסה) והביטוח הלאומי. יתרונות ארגון השי

תתפות  במערכת, עלויות גבייה נמוכות, מימון נוסף שמגיע ממקורות שונים כגון טיפולי שיניים, הש

  בתשלום עבור תרופות, תשלומי ריבית על הלוואות שניתנו לתאגידים ואחרים. 
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אין חובת ביטוח לכלל   -הלקוח) שירותי בריאות פרטיים (במסגרת ביטוח או כהוצאה ישירות מכיס 

האוכלוסייה, זהו ביטוח בחירה. לפי מודל זה, פוליסת הביטוח תמומן ע"י העובד והמעביד, או רק ע"י  

  ד.העוב

 מרכיבי מערכת הבריאות  .6.4

ניתן להגדיר מערכת בריאות כשילוב של מוסדות רפואה, משאבי אנוש, מנגנוני מימון, מערכות מידע,  

קשרות בין מוסדות הרפואה והמשאבים האחרים, מערכות ניהוליות המתאמות  מערכות ארגוניות המ

מועסקים  רפואי לחולה.  תחלואה ומתן טיפולאת פעולות הגורמים האחרים במערכת לשם מניעת 

מהווים חלק גדול מהמערכת. המועסקים הם: רופאים, רופאי שיניים, אחיות,  במערכת הבריאות 

: פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, תזונאים ועוד,  רוקחים, מקצועות הבריאות כגון

יסודה של כל מערכת  ועי הינו משאב מרכזי והחיוני במנהלים במערכת הבריאות כוח האדם מקצ

בריאות. מכאן שסוגיית תכנון מצבת כוח האדם, והתמודדות עם האתגרים בתחום הבריאות הינה סוגיה 

ות במרבית ממדינות העולם. אתגרים שבאים לידי ביטוי במגוון רחב מהותית שמעסיקה מערכות בריא

וכיו"ב), השינויים הדמוגרפים   של ממדים, ובהן התפתחויות מדעיות ומקצועיות (טכנולוגיות, שפע מידע  

(הזדקנות האוכלוסייה) ומאפייני תחלואה (עליה בתחלואה כרונית).  מעבר לשילוב טכנולוגיות כאמצעי  

דרכים   2 – מס, הדרך להתמודד עם מצוקת כוח אדם מקצועי נשענת על ההכרה ב לצמצם את העו

 Physicianשים (לדוגמה:  מרכזיות אשר שלובות זו בזו. האחת, הכרה במקצועות בריאות חד

Assistant  :והאחרת, יחסי גומלין בין מקצועות שונים בתחום הבריאות ופיתוח מקצועי (לדוגמה (

Nurse Practitionerוביטוחיים כגון ביטוח בריאות ממלכתי, ביטוחי מנגנונים פיננסיים ת מערכ). ל

,  out of pocketבריאות לאוכלוסיות ייעודיות (כגון: קשישים, עניים), ביטוחי בריאות פרטיים, תשלומים  

בתי   כמו  שנמצאות ברשות המערכתתשתיות הפיזיות  מערכות מידע רפואיות. כל אלו מתבססים על ה

ת תקשורת ואחרות. ניהול כלל המערכת הינו משימה מורכבת אות, מערכואות, לשכות בריחולים, מרפ

  מוסדות מקשרים,  משרד הבריאות,  ממשלה  ברמות שונות, כמו לדוגמא:מערכות ניהוליות  הנעשית ע"י  

  ארגון אחיות וארגוני עובדים ואחרים. ,  ההסתדרות הרפואית כמו

  -ורמים רחבים ומשמעותיים עלינו לזכור כי קיימים ג מעבר לתפקידה החשוב של מערכת הבריאות,

טיפול   -, כלומר, תפקידו של השירות הרפואי משתנים חברתיים וכלכלים המשפיעים על הבריאות

כלכלי, שינויים -אינו התשובה הבלעדית לבעיות בריאות. למצב חברתי (curative)רפואי "קורטיבי" 

ת הבריאות של הפרט הולכים וגדלים בקביעת רמ באורח החיים ובתנאי הסביבה יש תפקידים

והאוכלוסייה ומרבית הפעולות הללו מתבצעות מחוץ למערכת הבריאות (לדוגמא: חינוך, עבודה, מזון, 

  מים, דיור ואחרים). 
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(ארגון    רק העדר מחלה או נכות”   פיזית, נפשית וחברתית ולא   -מצב של רווחה שלמה"היא מצב  בריאות  

גונים, המוסדות  והמשאבים האחרים שמטרתם  מורכבת מהארמערכת בריאות . הבריאות העולמי)

  העיקרית לקדם ולשמר את מצב הבריאות של הפרט והאוכלוסייה.

  הגורמים הרחבים שמשפיעים על הבריאות –  2 איור 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

יעדים אלו משפיעים על תהליכי קבלת ההחלטות ועל  יעדיה המרכזיים של מערכת הבריאות. 

יעדים מרכזיים של מערכת הבריאות שלובים זה בזה. הראשון הוא  טורת המערכת. שלושה ארכיטק

היענות והתחשבות ברצונות המטופל: כבוד, אוטונומיה, סודיות רפואית. השני, התמקדות בלקוח:  

התחשבות מיידית בצרכי הבריאות, נוחות ובחירה חופשית. והשלישי, מימון "הוגן" של מערכת הבריאות  

קי בית בעשירונים התחתונים מושקעים בצרכים בסיסיים כגון מזון ודיור גדול מההכנסה של מש חלק -

ואסור לתת למשק בית להתרושש כתוצאה מתשלומים לטיפול רפואי. מנגד, משקי בית עשירים יתרמו  

  יותר ממשקי בית עניים, וכך נגיע למערכת הוגנות יותר. 

עקרונות וסוגיות יסוד במערכת בריאות   נו להכיר אתעל מנת לנתח מערכות בריאות שונות, עלי

. עקרון חשוב ובסיסי הינו עקרון הסולידריות בו קיים דגש על נגישות אוניברסלית לסל שירותים  מודרנית

פי יכולת או נכונות לשלם, השכבות העשירות יותר מסבסדות את החלשות  - בסיסי על פי צורך ולא על 

את החולים (כאשר ההכנסה "שווה"), כלומר, יש כאן   אים מסבסדים(כאשר הבריאות "שווה"), והברי

עניין של ערבות הדדית, האוכלוסייה העשירה והצעירה מפרישה מס בשיעור גבוה יותר, לעומת  

האוכלוסייה הענייה והמבוגרת.  לאור הנאמר, עולה כי ישנן במערכת הבריאות עלויות כספיות גדולות  

עלויות. לאור גידול האוכלוסייה, העלייה התוחלת החיים  ר על ריסון מאד, ומכאן העקרון הבא שמדב

והכנסת טכנולוגיות חדשות לשוק קיימת עלייה מתמדת בהוצאה לשירותי בריאות. עקב הבורות היחסית 

ואי הסימטריה במידע בין המערכת בנושאי הטיפול הרפואי ותוצאיו, המדינה והחברה מסוגלות לבצע  

הכוללת לבריאות והקצאתה בין מרכיבים שונים במערכת. עקרון   לגבי ההוצאההחלטות נבונות יותר 
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נוסף של מערכת הבריאות המודרנית הוא שביעות רצון של הצרכן. שביעות רצון קשורה בציפיות ולא  

בהכרח באיכות האמיתית של מערכת הבריאות. צרכנים שאינם מרוצים ממערכת ציבורית או ממרכיבים 

את הביקוש לשוק הפרטי, ומכאן כי חוסר שביעות רצון לעיתים אף   משל) מסיטיםחולים, ל-בה (בית

יוצר לחץ פוליטי ומביא לרפורמות במערכות בריאות. כבכל מערכת מורכבת, גם מערכת הבריאות 

המודרנית עוסקת בפיקוח, בקרה והתערבות ציבורית. כל מערכות הבריאות מצויות בצורה זו או אחרת  

תכנון המערכת, רישוי כח אדם במערכת, רישוי תרופות וטכנולוגיות  ציבוריים,  תחת פיקוח ובקרה

חולים. בעשורים האחרונים, נבחנות מערכות הבריאות -אחרות, השקעות הון גדולות, בעיקר בבתי

במונחים של יעילות. קיימים מדדים רבים לבחינת היעילות. חלק מהם מובאים להלן: רמת הבריאות 

, התפלגות הבריאות Disability adjusted life expectancy - (DALE) וסייה הכוללת של האוכל

מערכת הבריאות לדרישות ולצורכי המטופלים והוגנות    (responsiveness)בקרב האוכלוסייה, היענות  

(fairness)   הינו אתגר מוביל בכל הוגנות ושוויוניות בבריאות במימון מערכת הבריאות. הנושא של

כולל קידום אופני התמודדות ברמה הלאומית והבינלאומית (בדגש על ארגון    יאות בעולם,מערכות הבר

הבריאות העולמי), מתוך תפיסה המעודדת תכנון המאפשר למערכות להתמודד באופן מובנה ומודע 

הוגנות באספקת שירותי בריאות וצמצום פערי בריאות, תוך שיתוף פעולה עם   -עם פערי בריאות 

  פים.סקטורים נוס 

ה קצרה, ניתן לראוות כי היכולת של מערכת הבריאות הישראלית לספק מענה הולם לצרכים המתפתחים  בהשווא

בתכנון מוקדם של תשתיות, משאבי על רקע הזדקנות האוכלוסייה ועליה בשכיחות החולים הכרוניים, תלויה 

צוקה במגוון רחב של הציבורית מ כבר היום חווה מערכת הבריאותכוח אדם, מתקנים וטכנולוגיות רפואיות.  

ממדים, ובהם: עומסים במחלקות אשפוז, עומסים בחדרי מיון, תורים ארוכים לניתוחים, פרוצדורות ובדיקות ועוד. 

  :OECD –מצוקה שמשתקפת גם בהשוואה בינלאומית מתוך נתוני ארגון ה 

  

   - 2016פש לאלף   מיטות שיעור"כ  סה: 3 איור 

  הבריאות  משרד: ר מקו
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  2016 -שיעור תפוסת מיטות לאשפוז כללי  –  4 איור 

  ר: משרד הבריאותמקו

  

  

 מבוא לארגוני בריאות בינלאומיים .6.5

כאשר מתארים מערכות בריאות בעולם, ואת קווי והדמיון והשוני בינהן, יש לקחת בחשבון רשתות  

  : נבחרים  ארגוניםוארגונים העוסקים בבריאות, במישירין או בעקיפין. להלן סקירה קצרה של  

  

WHO – )World Health Organization ( –  כאחת   1948ארגון הבריאות העולמי הוקם באפריל

מזרועות  האו"ם, ומטהו נמצא בז'נבה (שווייץ). הארגון מגדיר את המושג "בריאות" בצורה רחבה, 

רה  ת ולשמים בריאוומכליל בו ממדים פיזיים, נפשיים וסביבתיים. ארגון הבריאות העולמי פועל לקידו

  על בטיחות ובריאות ברחבי העולם, ומשרת בעיקר אוכלוסיות פגיעות.  

  

  לארגון הבריאות העולמי שלוש מטרות מרכזיות:

 לקדם כיסוי בריאות אוניברסלי בסיסי עבור כל אוכלוסיית העולם   .1

  מתן דגש על שיפור הנגישות ואיכות הרפואה הראשונית 

 י בריאות והגנה פיננסית  קיימא של שירות-לפעול למען מימון בר 

 שיפור הגישה לתרופות חיוניות ומוצרי בריאות 

  להדריך את עובדי הבריאות, ולהמליץ על נהלי עבודה לעובדים אלו 

 עידוד השתתפות במדיניות הבריאות העולמית 

 לשפר את הניטור, הנתונים והמידע על הבריאות בעולם 
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 ריאות כל בני האדם במצבי חירוםלהגן על ב .2

 למצבי חירום ע"י זיהויים, תוך ניהול סיכונים והפחתתם ונן להתכ 

  למנוע מצבי חירום ולתמוך בפיתוח כלים נחוצים במהלך התפרצויות (למשל במקרה

 של מגפות) 

  לזהות בהקדם מצבי חירום אקוטיים ולהגיב להם 

 ות השרויות בקשייםלתמוך בהנגשה של שירותי בריאות חיוניים במסגר 

 

 ) טובה יותר  well-beingת חיים (לם בריאות ואיכולספק לתושבי העו .3

  מתן מענה לקובעי מדיניות גם בהיבטים חברתיים 

 מגזריות לבריאות-קידום גישות בין 

  479תעדוף שיקולי בריאות בכל הנהלים העולמיים ובארגוני בריאות  

  

ומקדם   מתקבלות בקונצנזוס. הארגון מתנהל גם ברמה אזוריתההחלטות בארגון הבריאות העולמי 

 ת עניות, להתמודד עם אתגרי הבריאות השונים. "בניית יכולות" של מדינות, בדגש על מדינו

 

באיחוד  – ) EU )European Union -ארגון בינ"ל נוסף, העסוק בין היתר בנושאי בריאות הוא ה

יאות במדינות החברות בו. מדינות האיחוד האירופי האירופי קיימת מחלקה העוסקת במערכות הבר

יהם. מעבר לכך, מדיניות הבריאות של האיחוד  אחראיות על ארגון שירותי הבריאות ועל הנגישות אל

  משמשת להשלמת המדיניות הלאומית, ולהבטחת הגנת הבריאות בכל מדיניות האיחוד.  

  

  לאיחוד האירופי שלוש מטרות מרכזיות בנושא הבריאות:  

 להגן ולשפר את הבריאות של אזרחי מדינות האיחוד  .1

 לתמוך במודרניזציה של תשתיות הבריאות במדינות האיחוד .2

 לשפר את היעילות של מערכות הבריאות האירופיות .3

  

לצורך הגשמת המטרה העיקרית של הגנה ושיפור הבריאות של אזרחי המדינות החברות, האיחוד  

ות עבודה  חקיקה, במתן תמיכה כספית, בתיאום של חילופי שיט  האירופי נותן תמיכה למדינות בהצעות

  ות בעולם ובתמיכה של פעילויות קידום בריאות.  מומלצות בין מדינות האיחוד למומחי בריא

תוכנית העבודה בבריאות הציבור של האיחוד האירופי באה לידי ביטוי בשנים האחרונות בעיקר  

  בתמריצים ובאמצעים לשיתופי פעולה.  
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  פעולות שננקטו בשנים האחרונות היו: ה

 תועלת בתחום אספקת שרותי הבריאות- במדד עלות להשיג שיפור .1

 תחרותיות לצד בטיחות  .2

 התמודדות עם איומים גלובליים מתעוררים כמו עמידות לאנטיביוטיקה .3

 קביעת מדיניות בריאות מבוססת ראיות  .4

 התייחסות לגורמי הסיכון למחלות מדביקות .5

 480חיסוניםקידום מתן  .6

הוקם    –)    United Nationalsות המאוחדות (האומ  האו"ם שחקן נוסף ומשמעותי בזירה הבינ"ל הוא  

, כדי לשמור על השלום העולמי ולקדם שיתוף פעולה 1945בסיום מלחמת העולם השנייה בשנת 

ות (כמעט  מדינ  193בפתרון בעיות בינלאומיות בנושאי כלכלה, חברה וזכויות אדם. כיום באו"ם חברות  

ורק ארצות הברית. בעצרת הכללית של האו"ם הוחלט על  כל המדינות בעולם). בניין האו"ם נמצא בניו י

  ת ועדה בנושא בריאות בעולם.  הקמ

מטרותיה העיקריות של הועדה הינן: תמיכה אסטרטגית במערכות בריאות לאומיות למניעת משברי  

ם למניעת משבר בריאות עולמי, תמיכה בהסדרים בריאות עולמיים, שילוב קהילות ומדינות במאמצי

בעת חירום בריאותי, בדיקת  מניעה ומענה למשברי בריאות, חיזוק יכולת מערכת האו"ם אזוריים ל

יכולות ותהליכים לתגובת משברי בריאות עולמיים באמצעות הדמיות, תמיכה במחקרים ובחדשנות  

קיימא לעבודה במשברי בריאות עולמיים, מיקוד  -הקשורים למשברי בריאות עולמיים, אבטחת מימון בר

משברי בריאות יעמדו בראש   בממדים המגדריים של משברי בריאות גלובליים ולהבטיח כיתשומת לב 

 481סדר היום של המערכות הפוליטיות במדינות העולם. 

  

  עמותת הבנק–  )World Bankגוף נוסף שעוסק בבריאות בהיבטים גלובאליים הוא הבנק העולמי (

מדינות.    189  - בעולם. בעמותה חברות כ  , והיא כיום מוסד הפיתוח הגדול 1944הלאומי הוקמה בשנת  

מדינות. קבוצת הבנק העולמי היא שותפות עולמית ייחודית:    170-עובדים המגיע מכ  לבנק העולמי צוות

פת  חמישה מוסדות הפועלים למען פתרונות בר קיימא שמצמצמים את העוני ובונים רווחה משות

העולמי בנושאי בריאות, תזונה   במדינות מתפתחות. בהתאם לאסטרטגיה הגלובלית של הבנק

העולמי תומכת במאמצי המדינות להשיג כיסוי בריאות אוניברסאלי ולספק  ואוכלוסייה, קבוצת הבנק 

תוך הפחתת   -ללא קשר ליכולתם לשלם  -שירותי בריאות איכותיים ובמחירים סבירים לכל התושבים 

צמי. המטרה העיקרית של הבנק העולמי  יכונים הכספיים הנלווים לבריאות לקויה, והגדלת ההון העהס

לבנות חברות בריאות ושוויוניות יותר, כמו גם לשפר את הביצועים הפיסקליים ואת  היא לסייע למדינות  

 
 :ec.europa.eu/health/policies/overview_en//httpsהאיחוד האירופי.  480
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שגשוג  על מנת לבנות הון אנושי, למגר את העוני, ולהגדיל את ה - יכולת התחרות שלהן במדינה 

  המשותף.

לאת תפקיד מוביל,  ם, מגיפות והגירה בכפייה, קבוצת הבנק ממבנוסף, בסוגיות קריטיות כמו שינויי אקלי

מכיוון שהיא מסוגלת לכנס דיון בין מגוון רחב של שותפים. הדבר עשוי לעזור בטיפול במשברים תוך  

  482קיימא לטווח ארוך יותר. -בניית היסודות לפיתוח בר

  

הוא ארגון  -  )WMA -The World Medical Associationההסתדרות הרפואית העולמית (

בהתאם להחלטת העצרת הראשונה של ההסתדרות    1947בינלאומי של רופאים, אשר נוסד בספטמבר  

),  WHOהרפואית העולמית, שנערכה בפריז. הארגון עובד בשיתוף פעולה עם ארגון הבריאות העולמי (

טיח את  שונות, וכמובן עם ההסתדרות הרפואית המקומית. הארגון הוקם כדי להב ממשלות ועמותות

הגות וטיפול אתיים על ידי רופאים,  עצמאותם של רופאים, ולפעול לסטנדרטים הגבוהים ביותר של התנ

בכל עת. המטרה העיקרית של ההסתדרות הרפואית העולמית היא לשרת את האנושות בשאיפה 

מי תבל.  ומיים הגבוהים ביותר בחינוך רפואי, מדע, אתיקה וטיפול רפואי לכל עלקביעת התקנים הבינלא

ירה על זכויות אדם הקשורות לבריאות  בנוסף, להסתדרות הרפואית העולמית  מטרות נוספות כגון:  שמ

עזרה לרופאים   -קידום והגנה על זכויות היסוד של חולים ורופאים, שמירה ושיפור ההשכלה רפואית  -

שמירה על בטיחות  מתמיד של ידיעותיהם וכישוריהם, תכנון משאבי אנוש לשירותי בריאות, בשיפור

כמו: מניעת שימוש במוצרי טבק ומתן חיסונים,  המטופל, עיסוק במדיניות בריאות ציבור ופרויקטים 

עזרה בבניית מנגנון דמוקרטי לעמותות רפואיות חדשות, במיוחד במדינות דמוקרטיות חדשות או  

רופאים ומטופלים בנושאי  ות מתפתחות, איפשור מנהיגות ופיתוח קריירה לרופאים, ייצוג משפטי למדינ

  483ובטיחות בעבודה.של זכויות המטופל או הרופא ודאגה לבריאות 

  

  

-OECD - Organization for Economic Coהארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (

operation and Development (  - בינלאומי של המדינות המפותחות המקבלות את   הוא ארגון

לית והשוק החופשי. הארגון הוקם לאחר מלחמת העולם השנייה ומשרדו עקרונות הדמוקרטיה הליבר

.  כאמור, מדינות אלו חולקות ערכים  OECD  –מדינות חברות בארגון ה  36שי נמצא בפריז, צרפת.  הרא

ת פעולה אל מול האתגרים הכלכליים, החברתיים  משותפים של דמוקרטיה וכלכלת שוק חופשי ומשתפו

מהוהה פלטפורמה לדיון במדיניות, השוואת ביצועים, איתור   OECD-אלי. הוהסביבתיים בעולם הגלוב 

פתרונות לקשיים וגיבוש קודים, עקרונות מנחים וסטנדרטים משותפים לביצוע מדיניות כלכלית  

חברה יכולה לתרום באופן משמעותי לקביעת   וחברתית ברמה הלאומית. במסגרת הארגון כל מדינה

 
  https://www.worldbank.org/en/about/historyהבנק העולמי.  482
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, ישראל הצטרפה כ חברה מלאה לארגון.  2010י פעולה משותפים. בספטמבר  מדיניות הארגון וניסוח קוו

  היא לעצב מדיניות המקדמת שגשוג, שוויון, הזדמנויות ורווחה.  OECD–המטרה העיקרית של ה

ניות ואזרחים במטרה לגבש נורמות  עובד בשיתוף פעולה עם ממשלות, קובעי מדי OECD -ה

ראיות למגוון אתגרים חברתיים, כלכליים וסביבתיים כגון שיפור בינלאומיות ומציאת פתרונות מבוססי 

ים הכלכליים ויצירת מקומות עבודה, טיפוח חינוך ומאבק בהעלמות מס בינלאומיות. הארגון הביצוע

ילופי חוויות, שיתוף שיטות עבודה מומלצות, וייעוץ מספק פורום ומרכז ידע ייחודי לנתונים וניתוחים, ח

  בורית והגדרת תקנים עולמית. בנושא מדיניות צי

הוא בריאות. הארגון מסייע למדינות לשפר את בריאות    OECD  -אחד הנושאים המרכזיים בהם עוסק ה

רפואי  אוכלוסיותיהן, לייעל את תפקוד מערכות הבריאות שלהן, ולשפר את רמת השירות והטיפול ה

עיבוד ופרסום השוואתי של מאות  שלהן. בין הפעולות העיקריות בהן נוקט הארגון לשם כך: איסוף, 

דיניות בריאות, פרסום ניירות עבודה והמלצות לפעולה והגברת  מדדי בריאות ושירותי בריאות, ניתוח מ 

ישראל מדווחת    מאז הצטרפותה של ישראל לארגון,  484שיתוף הפעולה והתיאום בין המדינות החברות. 

חקר וקבלת החלטות מושכלת בקביעת בתחום הבריאות בנושאים שונים, דבר המסייע גם לקידום מ

  מדיניות בריאות ותכנון ארוך טווח. 

 השפעות עולמיות על מערך הבריאות בישראל .6.6

שינוי ארגוני הבריאות בעולם מציינים מגמות עולמיות שיכולות להשפיע על מערכי הבריאות בעולם כמו:  

מערכת הבריאות בישראל,  סביבתי. מגמות אלו יכולות להשפיע גם על –אקלים, הגירה ומצב אזורי

למדינות אחרות כגון: ארצות הברית, קנדה ומדינות    בנוסף למצב בטחוני לא יציב והגירת כוח אדם מיומן

  מערב אירופה.

  

האקלים השפעה דרמטית על הבריאות ועל  . לשינוי אחד הנושאים הבוערים כיום הינו שינוי האקלים

הן בתוך מדינת ישראל (גלי חום,    – ה היא מורכבת  הצורך של מערכות בריאות להתאים עצמן. ההשפע

ועוד) והן מחוץ למדינת ישראל בדגש על הרמה האזורית באופן השפעות על תפוצת מחלות זיהומיות 

ר מערכות אקולוגיות. ככל שהאקלים  שיכול להביא להתרבות של תופעת מהגרי אקלים בשל ערעו 

 2012ת יותר וחמורות יותר. בדו"ח שפורסם בשנת  העולמי משתנה, תופעות אלה צפויות להפוך לשכיחו

שינויים אקלימיים הדרגתיים צפויים להביא איתם שינויים  תב: "על היערכות ישראל לשינוי אקלים נכ

ותי על בריאות האדם במספר דרכים. לדוגמא,  אקולוגיים. שינויים אלה יכולים להשפיע באופן משמע

פי של מחלות המועברות על ידי וקטורים. בנוסף, מכיוון צפויים להתרחש שינויים בפיזור הגיאוגר

כיחות גבוהה יותר מבצורת ושיטפונות, צפוי להגיע גל פליטים ממדינות  שמדינות מתפתחות נפגעות בש

להביא איתם מחלות כגון מלריה ושחפת עמידה לתרופות,  אלה, בין היתר גם לישראל. הפליטים צפויים  

 
  /OECD cd.org/healthhttp://www.oe -ארגון ה 484
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." לצורך כך יש להכין תוכנית הערכות של מערכת הבריאות לשינוי םשהן מחלות אנדמיות למדינותיה

אקלים שיכלול ניטור של  שיעורי תמותה כללית ולפי סיבה, תחלואה במחלות כרוניות כגון מחלות  

ן אלרגיות, סרטן עור, ומחלות המועברות על ידי וקטורים. ובנוסף,  קרדיווסקולריות ומחלות נשימתיות, וכ

ריכה להשיג את הציוד הנדרש על מנת לטפל בנפגעים מאירועים של מזג אוויר מערכת הבריאות צ

    485ולל שיטפונות ובצורת. קיצוני כ

, מחוסרי דיור,  שינוי האקלים משפיע בעיקר על אוכלוסיות סיכון כגון: קשישים, תינוקות, חולים כרוניים

, שרר גל חום קיצוני  2003אנשים עם צרכים מיוחדים ואנשי מקצוע העובדים בחוץ. לדוגמא: בשנת 

אדם, רובם קשישים, מתו כתוצאה מגל  אלף בני  20-באירופה שגרם לתמותה של אוכלוסיות סיכון. כ

. בספרד טען  20%-החום שפקד את היבשת. ממשלת איטליה דיווחה שמספר מקרי המוות בקיץ עלה ב

במדינה. בפורטוגל, מעריכים  בני אדם  2,000ארגון זכויות אדם, שמזג האוויר הלוהט גרם למותם של 

רות יותר כגון הולנד ובריטניה נצפתה  בני אדם. אפילו במדינות קרי 1,300שהחום גרם למותם של 

החום. בבריטניה לאלף בני אדם מתו מ 500עלייה בתמותה. משרד הבריאות של הולנד מסר שבין 

פעה א כיום לעליה בתושינוי אקלים מבי 486יוחס לחום הכבד. 2003מהתמותה בחודש אוגוסט  10%

של פליטי אקלים, אשר יגביר את התופעה של הגירה בכל העולם וגם בישראל. תרחיש מסוג זה יכול  

   487לבוא לידי ביטוי גם במדינות השכנות לישראל, בדגש על רצועת עזה.

ן:  קלים לא מתייחס אך ורק לשינוי מזג האוויר אלא גם לעלייה בשכיחות של אסונות טבע כגו שינוי הא

לכן, מערכת הבריאות בישראל צריכה להתכונן לאסונות טבע. בנוסף   1שיטפונות, סופות וגלי צונאמי.

אפריקאי, ומזה שנים רבות חוקרים מתריעים בפני סכנת  –לכך מדינת ישראל נמצאת על שבר הסורי

  עידת אדמה בישראל. מערכת הבריאות צריכה לתת מענה לתרחיש של רעידת אדמה קשה בישראל, ר

ונה להיכן בראש ובראשונה חיזוק מבני בתי החולים וקופות החולים מפני רעש אדמה והשמת שלטי הכו

לת  להתפנות במידה ויש רעידת אדמה. כמו כן, יש להדריך את הצוותים הרפואיים על פינוי מטופלים וקב

  מטופלים מאזור רעידת האדמה הן בבתי החולים והן בקופות החולים.  

  

. ישראל נמצאת במצב ביטחוני לא יציב מאז הוא המצב ביטחוני רלוונטי לישראלנושא משמעותי ו

הקמתה. אם בעבר המלחמות והפצועים היו באזורי קרב הסמוכים לגדר הגבול, כיום בעקבות שינוי 

בצפון  -ושבים הם הנפגעים העיקריים. בישראל יש שני קווי עימות עיקריים אופי הלחימה, העורף והת

טף עזה. בנוסף לאירועי לחימה, בישראל יש שכיחות גבוהה של אירועי טרור ביחס לשאר  המדינה ובעו

ינות העולם. בהתאם למצב הביטחוני הלא יציב, מערכת הבריאות צריכה לתת מענה הן לתושבי מד

  ם במקביל.  המדינה והן לחיילי

 
   sviva.gov.il. 2012המשרד להגנת הסביבה ואוניברסיטת חיפה, מרכז ידע להיערכות לשינויי אקלים בישראל,  485
.  2003באוגוסט  28אלף מתו באירופה בחום", הארץ,  20-שירות "הארץ", "הערכה חדשה: כ 486

://www.haaretz.co.il/misc/1.906577https   :2019בדצמבר  13[תאריך כניסה.[ 
נ. דוידוביץ', הערכת סיכוני בריאות לאוכלוסיית עוטף עזה בעקבות המשבר הסניטרי בעזה, -ב. חרמש, מ. מאיה ו 487

  . 2019אקופיס, 
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. יש חשיבות גדולה  אחת הסכנות העיקריות בלחימה באזור העורף היא פגיעה באחד ממתקני הבריאות

בקווי העימות בדגש על בתי חולים  בהם  למגן את מבני הבריאות, ובעיקר מבני הבריאות הנמצאים 

  שוהים חולים שמרותקים למיטה. 

חת מסוקים. המנחת יאפשר קבלה וטיפול בפצועים בנוסף למיגון, יש לאפשר לכל בית חולים הקמת מנ

ים. הדבר נחוץ בעיקר בבתי חולים שנמצאים בקווי עימות. כמו במהירות, ללא זמן פינוי ארוך באמבולנס

פתח את מרכזי הטראומה לצורך טיפול מהיר ויעיל בפצועים ללא צורך להפנות  כן, בבתי חולים אלו יש ל

  לים רחוקים.  את הפצועים הללו לטיפול בבתי חו

ראומה, חרדה,  ט-מחקרים שנערכו לאחרונה חשפו את ההשפעות הנפשיות השליליות מסוג פוסט

והתקפות מאסיביות של טילים על כלל   דיכאון וקשיי תפקוד, של חשיפה לאירועי טרור, ירי מרגמות

פש האדם בין אם  האוכלוסייה, מילדים ובני נוער עד מבוגרים. עוד נמצא כי אירועים אלה משפיעים על נ

צבים אלו גרמו להקמת  הם נחוו באופן ישיר או עקיף, למשל באמצעות דיווח של כלי התקשורת. מ

עפ"י    488כזי חוסן באזור עוטף עזה.שירותי בריאות נפש ברמה הלאומית ובעיקר באזורי עימות כגון: מר

יכול לטפל בנפגעי חרדה  דיווחים בתקשורת הישראלית, ישנו מחסור בכוח אדם מיומן במרכזי חוסן, ה

לל. הפסיכולוגים לא מוכנים לעבוד  ופוסט טראומה. בחלק ממרכזי החוסן אין פסיכולוגים חינוכיים בכ

    489בעומס נפשי תוך סיכון חיי אדם. 

על מנת לטפל בפגיעות הנפשיות של תושבי קווי העימות יש להרחיב את שירותי בריאות הנפש לילדים  

במרפאות הקהילה (כגון: הפרעות אכילה, פוסט טראומה, דיכאון וחרדה).  ולמבוגרים בבתי החולים ו

להרחיב את מצבת כוח האדם של שירותי בריאות הנפש על מנת לנסות ולצמצם את    בנוסף, יתכן כי יש

לטיפול נפשי. כמו כן לקיים שיתוף פעולה ודיאלוג בין מרפאת בריאות הנפש בבתי החולים אורכי התור  

  הנפש בקהילה, לצורך שיפור איכות הטיפול והשירות.   למרפאות בריאות

  

תופעת ההגירה קיימת    - הת ברמה הבינ"ל והמקומית היא הגירסוגיה גלובאלית המשפיע על הבריאו

מאז ראשית ימי האנושות. ההגירה בעשורים האחרונים מתגברת בשל תופעות של גלובליזציה, חוסר  

ראל מאז קום המדינה, מהווה מדינת הגירה. על פי חוק השבות  יציבות פוליטית, שינויי אקלים ועוד. יש

ות ארצה מכל מדינה בעולם. בנוסף לעלייה, מאז שנות התשעים של  ישראל מאפשרת לכל יהודי לעל

הביא מהגרי עבודה שהם בעלי אשרת עבודה ממדינות שונות מהעולם  המאה שעברה ישראל החלה ל

עובדים בענפי כלכליה שונים כגון חקלאות, סיעוד ובנייה. החל  כגון: תאילנד, הפיליפינים וסין. הללו 

לאחר    –סיני מבקשי מקלט מאפריקה, בעיקר ממדינות סודן ואריתריאה    החלו להגיע דרך  2006משנת  

  בול עם מצריים תופעה זו נבלמה.השלמת בניית הגדר בג

 
ם מוגבלות פיזית או חושית. מ. גלקופף, השפעות נפשיות של חשיפה למלחמה וטרור על אנשים ע-כ. שפיגלמן ו 488

 .2016אוניברסיטת חיפה והביטוח הלאומי, 
https://www.mako.co.il/news-.  2019במאי  22זו בושה, מאקו,  -ינמן, ת. העוטף חי בחרדות ומופקר סטי 489

53ee290dc1eda61027.htm-ns/q2_2019/Articlecolum   :1920בדצמבר  13[תאריך כניסה.[  
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ם יוצאים לתהליך ההגירה למרות תופעת ה"מהגר הבריא" (מהגרים בדרך כלל הינם צעירים יותר ואינ

אקונומי, בעיות נגישות  -יוכאשר הם חולים) עם הזמן בשל ניתוק ממקורות התמיכה ומצבם הסוצ

פידמיולוגיים של המהגרים יכולים  לשירותי בריאות, מצבם הבריאותי יכול להידרדר. המאפיינים הא

מעבר למחלות זיהומיות שונות   490להיות שונים בהתאם למאפיינים האפידמיולוגים של מדינת המקור. 

להתפתחות תחלואה כרונית בדגש  ושחפת), עם הזמן מהגרים נמצאים בסיכון יתר גם     HIV(בדגש על  

, הן בשל השינוי באורחות החיים והן בשל בעיות נגישות לרפואה מונעת ורפואה  על סכרת ומחלות לב

  ראשונית. 

יחד עם זאת,   491לה זכאי לקבל טיפול רפואי., קבע שכל אדם חו1996-חוק זכויות החולה, התשנ"ו

אשר הם מגיעים למצבי חירום הם מטופלים  העובדים הזרים אינם מבוטחים בביטוח בריאות, ורק כ

בהיעדר טיפול רפואי מספק מתייחס לנושא זה: " 2014המדינה משנת בבתי החולים. דו"ח מבקר 

ובלים מסיבוכי מקרים פשוטים שהידרדרו,  בקהילה, מגיעים לבתי החולים זרים שאינם בני הרחקה שס

על הביטוח הרפואי בקהילה. בהינתן הטיפול או לחלופין מקרים שבהם באופן רגיל היה מטופל החולה ב

ולים במגוון קשיים: אין אסמכתאות למצב  הרפואי החלקי שמקבלים הזרים בקהילה, נתקלים בתי הח

שחרור מסבך ומחריף את המצב הרפואי (למשל  רפואי קודם של הפונים אליהם; היעדר מעקב לאחר ה

טיפול בו והנחיות להמשך הטיפול בקהילה;  בהריונות); הצורך בשירותי תרגום לשם קבלת הפונה, ה

   492." די צבירת חובות אבודיםקושי לגבות תשלום עבור האשפוז והטיפול הרפואי עד לכ

הבריאות צריכה לתת מענה לכל   על פי אמנות בינלאומיות וארגוני בריאות בינלאומיים, מערכת

זכות בסיסית, הינה נכונה יותר   כולל מהגרים. נגישות לשירותי בריאות, מעבר להיותה –האוכלוסייה 

י חולים, אשר בסופו של דבר  גם מבחינת מניעת תחלואה, והגעה מיותרת לחדרי מיון ואשפוז בבת

ף להקמת מרפאות קהילתיות למהגרי גורמת לחובות אבודים ואינה יעילה גם מבחינה כלכלית. בנוס

בדגש על התאמה תרבותית   עבודה ומבקשי מקלט יש להתאים את שירותי הבריאות בבתי החולים

  והעסקת מגשרים הדוברים את השפה ומכירים את הקהילות.  

  

  

) , ציין שאיכות הסביבה קשורה למצב איכות  WHOארגון הבריאות העולמי (  –  מצב אזורי סביבתי

צוין כי אחד מכל ארבעה ממקרי   2016). בדוח שפרסם הארגון בשנת  we-l beingהבריאות של האדם (

ישראל מתמודדת גם היא עם זיהום סביבתי. במחקרים   493ולם מקורו בזיהום הסביבה.התמותה בע

שפורסמו בשנים האחרונות נמצא כי זיהום אוויר השפעתו הרבה מעבר למערכת הנשימה כגון אסתמה  

 
 . 2017ליבוביץ, בריאות מבוגרים יוצאי אתיופיה בישראל, מכון גרטנר, -ע. קלטר -מ. בנדרלי ו 490
 .1996- חוק זכויות החולה, התשנ"ו 491
 .2014ג 64מבקר המדינה, דו"ח מבקר המדינה  492
 מי.ארגון הבריאות העול 493
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דים או סרטן ריאות, אלא משפיע גם על כלי הדם: סיכון לשבץ איסכמי, תמותה עקב אוטם שריר  ביל

  494מולדים, כמו גם עלייה בהיארעות סרטן מסוגים שונים.  הלב,  מומי לב

לנוכח השפעתה הרבה של הסביבה על בריאות של האדם, על משרד הבריאות לתת מענה לבעיה זו  

ממשלה וכל בעלי העניין הרלוונטיים. בין היתר, יש להגביר את  בשיתוף פעולה עם יתר משרדי ה

וגיות שונות המפחיתות זיהום סביבתי, תוך מעבר  האכיפה על מזהמים סביבתיים ולהשקיע בטכנול

תחלואה וסביבה כפי שמציע ארגון  לשימוש באנרגיה מתחדשת. כמו כן, יש לבצע ניטור שוטף של 

חית את גורמי הסביבה לתחלואה. חשוב לזכור כי בתי חולים  הבריאות העולמי על מנת לנסות ולהפ

הפסולת שבית החולים מייצר והן בשל היותו   הן בשל –הינם אחד מהמוסדות המזהמים את הסביבה 

ר הסביבתי חייב להשתפר באופן מוסד הצורך אנרגיה בכמות רבה. תכנון נכון של בית חולים בהקש

  משמעותי.

של משרד הבריאות בשיתוף עם הקרן לבריאות וסביבה: "חלה   2017יבה כפי שצוין בדוח בריאות וסב

נותרו תחומים רבים שבהם הייתה התקדמות מעטה או שלא  התקדמות במגוון של נושאים... עם זאת,  

חשופה לרמות זיהום גבוהות, גבוהות מאלה  הייתה התקדמות כלל. אוכלוסיית ישראל מוסיפה להיות 

העולם המפותח. החשיפות המדאיגות במיוחד הן אלה המתרחשות   המקובלות בחלקים אחרים של

להשקיה של גידולים למאכל ושימוש במים מותפלים  שימוש בקולחים    -בתחומים שישראל מובילה בהם  

לית להבין טוב יותר את ההשלכות לתגבור אספקת מי השתייה. על קהילת הבריאות וסביבה הישרא

ים אלו, בהיותה מודל עבור מדינות אחרות המתמודדות עם  הבריאותיות הפוטנציאליות של חידוש 

על הבריאות חייב להיות בין ות של הסביבה העיסוק בהשפע 495מחסור במים הנובע משינויי אקלים." 

בתהליכי תכנון   תסקירי השפעה על הבריאות משרדי ורב תחומי. העובדה שעד היום אין חוק המחייב 

אל, אשר אינו מביא בחשבון באופן מסודר ושיטתי את הנושא  מצביע על הבעייתיות של התכנון בישר

  הבריאותי.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 .2017משרד הבריאות והקרן לבריאות הסביבה, בריאות וסביבה  494
 שם. 495
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 אות ברמה אירופיתסוגיות נבחרות במדיניות ברי .6.7

מזה מספר עשורים קיימת השאלה באירופה למי מיועדת  : 21תפקיד מערכת הבריאות במאה ה 

להגדיר סל בריאות מינימלי עבור כל  מערכת הבריאות, מה המשמעות של הזכות לבריאות והאם ניתן  

כלכלית,  אדם. המטרות של מערכות בריאות התפתחו, החל משיפור הבריאות, דרך מתן רשת בטחון 

הן ברמת הציפיות של הפרט והן ברמה של קידום הצמיחה הכלכלית, ולבסוף, ביצירה של סולידריות 

ריאות דרך סדרה של נושאים  מתאר כיצד התפתחה החשיבה בנוגע למערכת הב חברתית. חלק זה

  496ועידות אירופיות מרכזיות.

נלאומיות ומוסדות  התפתחות מערכת הבריאות הערכת ביצועים: התפקיד של השוואות בי

) היא כלי הערכה שחשיבותו הולכת וגדלה,  HSPAהערכת ביצועים של מערכות בריאות (בינלאומיים.  

ו ניתן לבחון ולהעריך, האם ובאיזו מידה הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית. באמצעות 

ות הללו  מערכות בריאות משיגות את היעדים שלהן, ובאיזו מידה מקבלי ההחלטות של המערכ

פועלים נכון. עדיין, אתגר הליבה נשאר כשהיה: כיצד יש לשלב בצורה הטובה ביותר את הכלי של  

HSPA י לתרום באופן משמעותי לשיפור בתהליכי מדיניות וכיצד יש להשתמש בנתונים שנמצאו כד

  מערכת הבריאות ולפיתוח מדיניות בריאות.  

רפורמות במערכות הבריאות הן הכרח  שנים של רפורמות במערכת בריאות באירופה:  20

שמאפשר להתאימן לצרכים המשתנים, ולרצונות של האוכלוסיות אותן הן משרתות. בעוד שרפורמות 

יקר בשיפור היעילות, במדינות רבות כיום, המיקוד הוא על  שנה התמקדו בע 20שהתקיימו לפני 

לב. במאמר זה נעשה שימוש במספר שיפור האיכות, חיזוק שירותי טיפול ראשוני וקידום טיפול משו

תי חולים.  דוגמאות כדי להמחיש את שינוי המיקוד, כולל בתחומי מנגנוני תשלום, רפואה ראשונית וב

יין חולקות את אותם יעדים, כלומר, להבטיח את הקיימות, היעילות  במבט קדימה, מדינות אירופה עד

ם אתגרים הולכים וגדלים: כיצד  והאיכות של מערכות הבריאות שלהם. אבל הן מתמודדות ע 

י מידע  מתגברים על פיצול רב של המערכת ואיך מתמודדים עם ריבוי תחלואה תוך שימוש יעיל בנתונ

  שקצב הכרייה שלהם הולך וגדל.  

מדיניות בריאות  רפלקסיה על ההצלחות והכישלונות של מערכות בריאות ציבוריות באירופה. 

  בעשרים השנים האחרונות, בהפחיתה את העומס הנוצר  הציבור באירופה רשמה הצלחות רבות

 non‐communicable diseasesממחלות המועברות מאדם לאדם וממחלות שאינן מועברות כך (

(NCD ה לעלייה משמעותית בתוחלת החיים. כאשר בוחנים כמה מן ההצלחות אשר  . הצלחה זו הביא

בריאות ולמניעת מחלות, מתעוררת השאלה  יושמו בכל רחבי האזור האירופי ותרמו לקידום נושאי 

 
  נדלה ותורגם מתוך: 496

European Observatory on Health Systems and Policies, EuroHealth: Quarterly of the European 
Observatory on Health Systems and Policies: Observatory 20th Anniversary Special Issue, 24, no. 2 
(2018). 
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של מקרי  מדוע מדינות מסוימות הצליחו ליישם מדיניות יעילה בעוד שאחרות לא הצליחו. בחינה

מענה מגוונות באופן שמותאם טוב יותר לאתגרים המתפתחים בתחום   הצלחה יכולה לקדם אפשרויות

  בריאות הציבור.  

סיסי.  בריאות ב- הוכחות בהחלטות על סל- מבוססתכיסוי בריאות אוניברסאלי ותפקיד גישה 

הרחבת הכיסוי הבריאותי האוניברסאלי עם שלושת התחומים שלו: כיסוי לאוכלוסייה, כיסוי ברמת  

תופס מקום חשוב בסדר היום של מדיניות הבריאות בשנים האחרונות.     –ננסית הפרט ורשת בטחון פי

יכללו במימון ציבורי זכו רק לאחרונה לתשומת לב עם זאת, החלטות על אלו טיפולים וטכנולוגיות 

ראיות, כמו הערכת  מוגברת, בדגש על הצורך שתכניות אלו היו נתמכות על ידי גישות מבוססות 

), שמטרתן להבטיח איכות ותמורה Health Technology Assessment ‐ HTA(  טכנולוגיית בריאות

חום התרופות  התפתחויות חדשות בת ) המושקע. עם זאת, value for moneyנאותה לכסף (

בהנחיית קובעי מדיניות, כיצד להקצות   HTAהספציפיות היקרות מאוד הדגישו את המגבלות של  

בי מערכת הבריאות אינם אינסופיים. תרופות מהדור החדש  משאבים באופן אופטימלי בהינתן שמשא

וניברסליות" של הכיסוי של טיפולים בסרטן או במחלות גנטיות שונות מאתגרות את תפיסת ה"א

  בקו אחד בכל מדינות אירופה.  HTA  -הביטוחי ונדרש מאמץ מוגבר כדי להעמיד את ה

  

  
  
  

   



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  325|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 493 מערכת הבריאות בבלגיה .6.8

  נבחריםנתונים  . 6.8.1

  בבלגיה  הבריאות ומערכת בריאות : 1 טבלה

  

  

  

  

  סטטוס בריאותי

שים, לעומת תוחלת חיים   81.1על    2015שת  תוחלת החיים בלידה עמדה  

 גבוהה ם שמרו על תוחלת חיים הבלגי.  2000שים בשת  77.9ל ש

הממוצע באיחוד האירופי. מרבית העלייה בתוחלת החיים מקורה מ

, שים בלגיות 65. עם זאת, בגיל 65תמותה לאחר גיל בהפחתה בשיעורי 

ללא כות. גברים   ,משות חייהם שותרו  50%  -יכולות לצפות לחיות רק כ

  כות. מחייהם הותרים בלי מגבלה של  60% -צפויים לחיות כ

תוחלת חיים לולדים : בלגיה 

  מול האיחוד האירופי 

  גורמי סיכון

שיעור מבוגרים בבלגיה עישן טבק מדי יום.  5מכל  1, כמעט 2014בשת 

גבוה באופן משמעותי זה קרוב לממוצע באיחוד האירופי, אך הוא 

 12%הטובים ביותר (רק מדיות בעלות הביצועים מהתון המקביל ב

מבוגרים מדווחים על צריכת  10מתוך  3 -עשים בשבדיה). קרוב ל מ

קבוע, הרבה מעל לממוצע האיחוד האירופי.  אלכוהול כבדה באופן 

השמת יתר מצאת בעלייה בבלגיה: על פי תוים מדיווח עצמי, אחד 

מכל שבעה מבוגרים סובל מהשמת יתר, ובהתבסס על מדדי גובה 

  ).19%קל, בפועל כמעט אחד מכל חמישה (ומש

אחוז ההתמכרויות במבוגרים: 

  בלגיה מול האיחוד האירופי. 

  

  מערכת בריאות

הוצאות הבריאות בבלגיה עלו בהתמדה בעשר השים האחרוות והן 

הוציאה בלגיה  2015גבוהות יותר מאשר ברוב מדיות האיחוד. בשת 

לעומת ממוצע האיחוד האירופי אירו לפש על שירותי בריאות,   3,568

מהתוצר המקומי הגולמי  10.5%אירו. תקציב זה שווה ל  2,797של 

ממוצע האיחוד (  2005בשת  9.0%הבלגי, לעומת תקציב של  (תמ"ג)

מסך הוצאות הבריאות מגיע  77%. )מהתמ"ג 9.9%האירופי העומד על 

פי. איחוד האירוב ממוצעמה גבוה במעטזה שיעור  .יבוריתקציב צמ

  הוצאות הותרות משולמות ישירות מכיסם של משקי הבית. מרבית ה

הוצאות בריאות לפש: 

בלגיה מול האיחוד 

 האירופי 
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  היבטים של חוסן, גישות ויעילות  –: מערכת הבריאות הבלגית 2 טבלה

  

. תוחלת החיים עלתה, אם כי  2000מצב בריאות האוכלוסייה בבלגיה השתפר משמעותית מאז שנת 

חה  אקונומיות. מערכת הבריאות הבלגית מצלי-ובין קבוצות סוציועדיין קיימים פערים גדולים בין המינים  

אתגרים הראשיים הוא חיזוק המניעה להציל את חייהם של אנשים הזקוקים לטיפול אקוטי. אחד ה

  והרפואה הראשונית כדי להמשיך ולשפר את בריאות האוכלוסייה, ולהפחית את אי השוויון בבריאות. 

  

  מצב הבריאות . 6.8.2

ה עלתה ביותר  בלגיה נהנית מתוחלת חיים גבוהה יחסית. תוחלת החיים בלידה בבלגיאוכלוסיית 

שנים, חצי שנה יותר מהממוצע של   81.1 -ל 2015, והגיעה בשנת 2000משלוש שנים מאז שנת 

  ). 4האיחוד האירופי, אם כי נמוכה יותר מאשר ברוב מדינות מערב אירופה (איור 

 2015ממשיך להתקיים בבלגיה, כאשר הגברים חיו בשנת פער מגדרי משמעותי בתוחלת החיים 

תייחסים למספר  חמש שנים פחות מן הנשים. יחד עם זאת, לא קיים פער מגדרי כאשר מבממוצע כמעט  

השנים הבריאות, כיוון שבאופן פרופורציוני, נשים חיות חלק גדול יותר מחייהן עם תחלואה או  

  חוסן

  

אמם רשם שיפור ביעילות  

אבל האתגר  ,הטיפול בבית חולים

  ה חלואת התהוא לחזק את מיע

  שלושת  (שהיא עיקר אחריותם של

)  המרכיבים את המדיה האזורים

הראשוית. ואת הרפואה 

התמודדות עם אתגרים אלה  

דורשת תיאום רב בין רמות שוות 

של הממשלה על בסיס יעדים  

  משותפים. 

  

  

  נגישות 

  

גישות לטיפול רפואי בבלגיה ה

היא בדרך כלל טובה, אבל יש גם 

א כל צרכי פערים ואי שוויון: ל

ההכסה   בעלי המטופלים 

 .מסופקיםהמוכה 

צרכים  אחוז המדווחים על 

רפואיים לא מטופלים על פי רמת 

 :2015 –הכסה 

 

 

  יעילות

  

היתת למיעה   התמותה

)amenable mortalityבבלגיה ( 

מוכה יותר מרוב מדיות 

מצביע על כך . הדבר האיחוד

שמערכת הבריאות יעילה בטיפול  

 הזקוקים לטיפול אקוטי. באשים  

מספר מקרי תמותה ממחלות 

  100.000יתות לשליטה מתוך 

  :איש
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יכולים לצפות שיחלו במחלת לב וכלי דם או מחלת סרטן,   , גם נשים וגם גברים 65בגיל   497לקויות.

  ם גורמי המוות המובילים. כאשר אלו ג

  

  השכות  ממדיותיה מוכה אך,  האירופי  באיחוד  מהממוצעהחיים בבלגיה גבוהה   תוחלת: 4 איור 

  

  מחלות לב וכלי דם וסרטן בראש רשימת גורמי המוות 

מחלות לב וכלי דם שארות גורם המוות המוביל בקרב שים בלגיות וסיבת המוות השייה המובילה בקרב 

  31%ממחלות לב וכלי דם (ובסך הכל,  2014בשת איש ואשה פטרו  30,260). 5גברים לאחר סרטן (איור 

  27,200פטרו מעל  מכלל מקרי המוות בקרב גברים). ממחלת הסרטן    -27%שים ו  מכלל מקרי המוות בקרב  

  מכל מקרי המוות בקרב גברים). 29%מכלל מקרי המוות בקרב שים ו   23%איש ואישה (בסך הכל 

משות החיים שותרו   50%שים ללא כות, ושים אלו מהוות     -11שים יכולות לצפות לחיות עוד כ    65בגיל  

  א כות. מן השים שותרו להם לל 60% -ברים יכולים לצפות לחיות כלהן. ג

הגבר הבלגי בעל  50כלכלי. בגיל -בבלגיה ישו גם אי שוויון בתוחלת החיים המתייחס למעמד החברתי

שים פחות מבעל ההשכלה הגבוהה ביותר. הפער בקרב שים   6-ההשכלה המוכה ביותר יכול לצפות לחיות כ

  498ותר (כחמש שים). הוא מעט קטן י

ושבץ מוחי ממשיכים להוביל את רשימת סיבות המוות, אך  רטן, סמחלות לב (גם איסכמיות וגם אחרות)

מספר האשים שמתים מאלצהיימר ומשאר מחלות הדמציה עלה. תופעה זו משקפת את השפעת הזדקות 

יים בשיטות הקידוד. סרטן הריאות , היעדר טיפול יעיל ושיו, כמו גם יכולות אבחון משופרותהאוכלוסייה 

  אחריו סרטן המעי הגס וסרטן השד.הוא גורם המוות העיקרי ו

  

 
  מספר השנים שאנשים יכולים לצפות לחיות בהן ללא נכות בגילאים שונים. - Healthy life years'מדד '  497
).  רמת השכלה גבוהה מתייחס לאנשים  2– 0דרגות  ISCEDרמת השכלה נמוכה: לא סיימו יסודי, או לא סיימו תיכון (  498

 Global Future Elderly Model -). נתונים אלו מקורם מ8–5דרגות  ISCED(עם כל סוג של חינוך על תיכוני 
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  2014 -: מחלות לב וכלי דם וסרטן הן הסיבות למרבית מקרי המוות בלגיה 5איור 

  2014אל מול  2000שת    –: השוואה בין דירוג סיבות המוות המובילות בבלגיה 6איור 

וסף לגורמים  בנ. לקויה בעיות שרירים ושלד, סוכרת ודיכאון הם בין הגורמים המובילים לבריאות 

המובילים ברשימת מקרי התמותה, הפרעות שרירים ושלד (כולל כאבי גב וצוואר תחתון), סוכרת  

) בבלגיה DALY( און קליניות, הם בין הגורמים המובילים בקביעת ההתאמה לחיי נכות והפרעות דיכ

)IHME, 2016.(  499  

איכות חיים הקשורה לבריאות,  גם כאשר מצבים אלה אינם קטלניים, יכולות להיות להם השלכות על 

והם עלולים להוביל לסוגים שונים של מוגבלות. על פי סקרי בריאות  בדיווח עצמי שנערכו באיחוד 

  בלגים חי עם  23, אחד מתוך European Health Interview Survey (EHIS) 2013האירופי בשנת 

 
499  DALY   .ים אבודות בגלל מחלות וגורמי סיכון ספציפייםדיקטור המשמש לאומדן המספר הכולל של שהוא איDALY  

 ). IHMEאחד שווה לשה שלמה של אבדן חיים בריאים ( 
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  –  12אחת מתוך    – שים גבוה יותר  בלגים חי עם דיכאון כרוני (השיעור בקרב נ  14אסתמה; אחד מתוך  

חולה בסוכרת. קיימים פערים רבים   20בקרב גברים), ויותר מאחד מכל  20לעומת אחד מתוך 

בשכיחותן של מחלות כרוניות אלה כאשר מתייחסים לרמת ההשכלה. דוגמה בולטת היא השכיחות  

ה הנמוכה ביותר, של אסתמה ושל מחלות נשימה כרוניות אחרות בקרב אנשים עם ההשכל הכפולה

 500בהשוואה לבעלי ההשכלה הגבוהה ביותר. 

    גורמי סיכון 

 קיימים פערים לפי קבוצת הכסה אך רוב הבלגים מדווחים שהם במצב בריאותי טוב, :  7איור 

שהם במצב בריאותי טוב, שיעור גדול    מדווחים) מהאוכלוסייה הבלגית 74%כמעט שלושה רבעים (

). עם זאת, פער גדול בבריאות מופיע בחלוקה לפי מעמד 67%ירופי (יותר מהממוצע של האיחוד הא

                                                           אקונומי, במחקר שנעשה על  -סוציו

בוהה ביותר מהאנשים בעלי ההכנסה הג 88%פי דירוג עצמי:  

  - בחמישון העליון, דיווחו על בריאות טובה, לעומת פחות מ 

  מן האנשים בחמישון ההכנסה הנמוך ביותר. 60%

אורח חיים לא בריא מהווה יותר מרבע מהנטל הכולל של  

  מחלות. 

 Institute for Health Metricsבהתבסס על הערכות של 

and Evaluation   מהעומס הכולל של   28%,  2015, בשנת

) ניתנים לייחוס לגורמי DALYמחלות בבלגיה (נמדד במונחי 

הגותיים.  התורמים העיקריים הם: עישון, שימוש  סיכון התנ

באלכוהול, סיכונים שמקורם בתזונה והיעדר פעילות גופנית  

)IHME, 2016 .(  

                                                                         

 

  

  

שיעורי עישון בקרב מבוגרים ומתבגרים הצטמצמו באופן 

  משמעותי

 
השוויון - רבים בעלי רמת השכלה נמוכה ונתון זה יכול להסביר את איבאופן יחסי השתתפו במחקר אנשים מבוגרים   500

- שמקורו בהשכלה; יחד עם זאת, רמת השכלה לבדה אינה יכולה להסביר את כל ההבדלים שמקורם בפערים חברתיים
  כלכליים.
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מת הושגה בהפחתת עישון טבק בבלגיה בעקבות  מדיניות לבקרת טבק. חלקם של  התקדמות מסוי

. מכאן ששיעור העישון 2013בשנת . 19% -ל 2001בשנת  24% - המבוגרים המעשנים מדי יום ירד מ

בקרב מבוגרים בבלגיה נמוך כעת בהשוואה לרוב מדינות האיחוד האירופי. ירידה חדה נרשמה גם  

, 23%שיעור המעשנים היה  2002- 2001בבלגיה. בשנים  15תבגרים בני בהרגלי העישון בקרב מ

הוא נמוך מהממוצע של האיחוד האירופי . גם שיעור זה 2014 – 2013בשנים  10% - והוא ירד ל

)14% .(  

  

  מבוגרים 10מכל   3צריכת אלכוהול מופרזת משפיעה על כמעט 

יה, אך מדיניות המניעה עד כה היא צריכת אלכוהול מופרזת פוגעת קשות בבריאות הציבור בבלג

ת המדינות  דווח על בלגיה כשנייה ברשימ  2014מוגבלת, ומעט מדי נעשה כדי לטפל בנושא זה. בשנת  

  9.9ליטר למבוגר (לעומת    12.6בהן צריכת האלכוהול היא הגבוהה ביותר (אחרי ליטא), עם צריכה של  

דינות האיחוד, הצריכה הכוללת של אלכוהול ליטר בממוצע ברחבי האיחוד האירופי). בניגוד לרוב מ

  .  2000התגברה בבלגיה מאז שנת 

)  28%יא, אפוא, אתגר מרכזי: יותר מרבע (הפחתת צריכת אלכוהול מופרזת בקרב מבוגרים ה

וזהו אחוז גבוה   binge drinking(501על צריכת אלכוהול כבדה וקבועה (  2013מהמבוגרים דיווחו בשנת  

). שתיה כבדה נפוצה בקרב גברים בלגים הרבה יותר מאשר  20%וד האירופי (יותר מהממוצע של האיח

דיווחו על הגעה למצב של שכרות   15 -מהמתבגרים בני ה 20% - ). כ18%לעומת  38%בקרב נשים ( 

דיווח בשנים  לעומת ה 30%. זוהי ירידה של בערך 2014–2013לפחות פעמיים בחייהם בין השנים 

ך כעת מאשר ברוב מדינות האיחוד האחרות ומממוצע האיחוד האירופי  . שיעור זה נמו2002 -2001

)25% .(  

  

  השמנת יתר 

שיעורי השמנת יתר בקרב מתבגרים ומבוגרים נמצאים בעלייה, אך עדיין נמוכים יותר מאשר ברוב 

גיה בעשור הקודם. בהתבסס על  שיעורי ההשמנה בקרב מבוגרים עלו בבל מדינות האיחוד האירופי.

דיווח עצמי (הממעיטים בערך האמיתי של שכיחות השמנת יתר), אחד מכל שבעה מבוגרים   נתונים של

)  12%. זוהי עלייה בשכיחות לעומת אחד מכל שמונה מבוגרים (2013 -) סבל מהשמנת יתר ב14%(

שיעור זה היה ונותר, בכל אופן, נמוך יותר מאשר ברוב מדינות האיחוד האחרות   2001.502בשנת 

)  16%). בקרב מתבגרים, אחד מכל שישה (2014בשנת  16%יחוד האירופי היה (הממוצע של הא

 
501 Binge drinking -  ת פעם בחודש אות אלכוהוליים או יותר באירוע יחיד, לפחומשק 6התנהגות המוגדרת כצריכה של

  בשנה האחרונה.
  .2014) היו שמנים ב 18.6%בהתבסס על שיעורים מדודים של השמנת יתר, כמעט אחד מכל חמישה מבוגרים ( 502
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. זוהי עלייה 2014–2013היו בעלי עודף משקל או סבלו מהשמנת יתר בשנים  15נערים בני ובנות 

. עלייה זו מדאיגה מאוד כיוון שגם אם בלגיה  2001-2002) בשנים 11%(לעומת אחד מתוך תשעה 

איחוד האירופי, עודף משקל או השמנת יתר במהלך הילדות וההתבגרות עדיין מתחת לממוצע של ה

  13%רק  2014–2013מגביר את הסיכוי להפוך למבוגרים שמנים או בעלי עודף משקל. בשנים 

על פעילות גופנית מתונה לפחות פעם יום. זהו שיעור נמוך יותר בבלגיה דיווחו  15מהמתבגרים בני 

מהנערות בנות    9%רות. הבדל גדול קיים בין בנות לבנים, כאשר רק  מאשר ברוב מדינות האיחוד האח

  .15מהנערים בני  17% -דיווחו על פעילות גופנית מתונה בכל יום, בהשוואה ל 15-ה

גורמי סיכון התנהגותיים  חיים לא בריא על פי מצב חברתי כלכלי.  קיים אי שוויון משמעותי בבלגיה באורח  

, כמעט  2014גיה בקרב אוכלוסיות מעוטות השכלה או הכנסה. בשנת המזיקים לבריאות שכיחים בבל

בלבד   10%יומי, לעומת -יסודיים עישנו באופן יום- ) שלא השלימו לימודים על 23%רבע מהמבוגרים (

מקרב חסרי השכלה תיכונית היו שמנים,   20%. באופן דומה, כמעט בקרב בעלי השכלה על תיכונית

כלה גבוהה. שכיחות גבוהה יותר של גורמי סיכון בקרב קבוצות בקרב בעלי הש 10% -בהשוואה ל

 כלכליות.  - מוחלשות תורמת להבדלים במצב הבריאות בין קבוצות חברתיות

  2014, בלגיה– וער אלכוהול, עודף משקל והשמה בקרב בי   צריכת: 8 איור 
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  מבנה מערכת הבריאות  . 6.8.3

ל ביטוח חובה, ומעניקה כיסוי כמעט אוניברסלי  מערכת הבריאות הבלגית מאופיינת על ידי העיקרון ש

). ביטוח בריאות חובה מבוצע באמצעות שישה תאגידי בריאות לאומיים,  99%של האוכלוסייה (

  המנוהלים כגופים  פרטיים אך ללא מטרת רווח, וקרן אחת למחלות ציבוריות.  

תי החולים, הן קובעות   אחראיות על הסדרת ביטוח בריאות חובה ועל ניהול בהרשויות הפדרליות 

סטנדרטים, מסדירות את הדרישה לכישורים מקצועיים, את הרישום של תרופות חדשות ואת הפיקוח  

אחראים לקידום   503על מחירי התרופות. הגופים בממשל הפדרלי (שלושה אזורים ושלוש קהילות) 

תיים, טיפול בקהילה וכן תן שירותי בריאות ליולדות וליילודים, שירותים חברבריאות ומניעת מחלות; מ 

  תיאום ושיתוף פעולה ברפואה ראשונית ובטיפול פליאטיבי; ומימון השקעות בבתי חולים. 

 National Institute -ביטוח בריאות חובה מנוהל על ידי המכון הלאומי לבריאות ולביטוח נגד נכות 

for Health and Disability Insurance  וטנציאלי למימון עלויות  , המקצה לקופות החולים תקציב פ

טיפולי הבריאות של חבריהם. על מנת להקל על שיתוף פעולה ותיאום בין הרשויות הפדרליות לבין 

הגופים בפדרציות, מתארגנות באופן קבוע ועידות בין משרדיות בהם נפגשים נציגי הגופים עם נציגי  

  (Gerkens and Merkur, 2010). הרשויות 

  

בלגיה מוציאה חלק גדול  :  מבטיחה את הקיימות הפיננסית של תקציב הבריאות"נורמת צמיחה" שנתית  

באיחוד האירופי). כהוצאה    9.9%(לעומת ממוצע של    2015בשנת    10.5%  -יחסית מהתמ"ג על בריאות  

(בהתאם לכוח הקנייה), עובדה המציבה אותה אירו  3,568 -) מדובר בסכום של כ per capitaלנפש ( 

מההוצאה הכוללת לבריאות (שווה   77%וד האירופי. ההוצאה הציבורית מהווה במקום השמיני באיח

בערך לממוצע האיחוד האירופי), בעוד שתשלומים ישירות מהכיס מהווים את רוב ההוצאה הפרטית 

מסך   5%ים מהווים חלק קטן בהרבה (מכלל ההוצאות הבריאותיות). ביטוחי בריאות פרטי 18%(

  ההוצאה).

מבוסס בעיקר על דמי הביטוח הלאומי ובמידה פחותה גם על הכנסות הממשלה המימון הציבורי 

הכלליות ממיסוי הכנסה פרוגרסיבי של יחידים וחברות וממקורות אחרים ('מימון חלופי'), כולל מיסים  

  חרים. שנגבים במיוחד לשם כך כמס ערך מוסף ומקורות א

 
 ת.בירה; בתוספת קהילה פלמית, הקהילה הצרפתית והקהילה הגרמני- האזור הפלמי, אזור הוואלון ואזור בריסל 503
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  2015 -האיחוד האירופי : ההוצאה לבריאות בבלגיה בהשוואה למדיות 9איור 

  

  

  - 2004בין השנים  4.5%תקציב הבריאות נקבע על פי נורמת צמיחה המעוגנת בחוק, שנקבעה על 

. בפועל, נורמת  2015מאז  1.5%, ואז ירדה ל 2014-וב 2013בשנת  3%, 2012בשנת  2%, 2012

פעת המשבר  שנתית זו פירושה שתקציב הבריאות מובטח. חקיקה זו עזרה לרכך את השצמיחה 

הכלכלי, זאת משום שההקצאה לתקציב הבריאות נוטה להיות גדולה יותר מן ההוצאה בפועל, וכך נוצר  

, כדי לעודד ריסון עלויות, קופות החולים חייבות 1995). מאז 2012עודף לאורך שנים רבות (למעט 

מהתקציב  2%מהגירעון מתוך היתרות שלהן במקרה של הוצאות יתר (עד למקסימום  25%לממן 

  הכולל). 

רפורמה במנגנוני המימון של תכניות הביטוח לאומי, כולל שירותי בריאות, אומצה על ידי הפרלמנט  

. מעבר להידוק מנגנוני בקרת העלויות, הרפורמה אמורה להעביר גם חלק  2017הבלגי בסוף מרץ 

  מס מהפרשות הביטוח הלאומי למקורות הכנסה אחרים כגון מס ערך מוסף.מנטל ה

אימץ הפרלמנט הבלגי חלקים מרפורמה חדשה. הרפורמה הזו נועדה בין היתר לשפר את    2017במרץ  

השליטה על הגידול במימון הציבורי לבריאות, לקדם אחריות פיננסית רבה יותר, ולהעביר חלק מנטל  

  ומי לצורות אחרות של מיסוי כגון מס ערך מוסף.  המס מהפרשות לביטוח לא

  

  ם של הרפורמה: המרכיבים העיקריי

  • מקורות מימון אלטרנטיביים יכללו הכנסות ממס ערך מוסף על מוצרים שמיועדים לבריאות. 
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מהמימון הכולל) עשויות לגדול בתנאים מסוימים  17%• הכנסות ממשלתיות כלליות (המהוות בערך 

  בזכות מקדם ההזדקנות 

  • קידום אחריות פיסקלית להוצאות לבריאות ברמה הלאומית

  

מספר הרופאים לנפש נותר יציב למדי מאז שנת  בלגיה שיעור רופאים נמוך ושיעור אחיות גבוה. ל

שיעורם גדל על פי רוב במדינות האיחוד האחרות. לכן שיעור הרופאים בבלגיה נמוך , בעוד ש2000

  מממוצע האיחוד האירופי ושיעור האחיות גבוה ממנו. 

  2015 -בהשוואה למדיות האיחוד האירופי : שיעור הרופאים והאחיות בבלגיה 10איור 

Source: Eurostat Database  

  

כמו 

) כדי Numerus claususבאיחוד האירופי, בלגיה מיישמת מערכת של מכסות ( במדינות רבות אחרות  

ומומחים, כמו גם   (GP)להגביל את מספר הסטודנטים שמתאפשר להם להתמחות כרופאים כלליים 

משנה של סטודנטים שמתמחים ברפואה -הילות הבלגיות אחראיות על מכסותרופאי שיניים. שלוש הק

רגן בכל שנה בחינות מיון לסטודנטים המעוניינים ללמוד רפואה ורפואת  ספציפית. הן גם אחראיות לא

שיניים כדי להגביל את מספר הלומדים בתוכניות אלו. למקצועות אחרים בתחום הבריאות יש מערכות  

בבתי החולים בבלגיה ות קפדניות בנוגע למספר הסטודנטים המתקבלים בכל שנה.  תכנון, אך אין תקנ

  וז. שיעורי אשפוז ואורך השהות הממוצע קרובים לממוצע האיחוד האירופי. לא חסרות מיטות אשפ

  

), בתי חולים  115, כולל בתי חולים כלליים לטיפול נמרץ (ישנם סוגים רבים של בתי חולים בבלגיה

). באופן כללי שיעורי האשפוז 68) ובתי חולים פסיכיאטריים (8בתי חולים גריאטריים ( ), 20מיוחדים (
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ימים בבלגיה  7.8ים קרובים לממוצע האיחוד האירופי, וכך גם אורך השהייה הממוצע (בבית החול

ימים בממוצע לאיחוד האירופי). שיעור מיטות האשפוז ירד בהתמדה בבלגיה, למרות שנותר    8.0לעומת  

נפש בשנת   100,000 - מיטות בכל בתי החולים ל 515לעומת  619ה מהממוצע באיחוד האירופי: גבו

  נפש.  100,000  -) ל  (curative careמיטות לטיפול קורטיבי  418לעומת  565 -, ו2015

  

מתן שירותי  :  חולים נהנים מחופש בחירה, והרפואה הראשונית נעשית על ידי רופאים בהעסקה עצמית

ופיין בעיקרון של חופש בחירה עבור החולים. הרופאים המעניקים את הרפואה הראשונית  בריאות מא

), והתשלום נעשה על פי מספר solo practicesעובדים עצמאיים העובדים במרפאות בודדים (הם לרוב  

), ניתנת לאנשים גישה חופשית GPמבקשי השירות. היות ואין מספיק שומרי סף ברפואה הכללית ( 

  ולטיפול בבית חולים.  למומחים

ולים אינם צריכים לחכות זמן רב  ביקורי בית אצל חולים על ידי רופאים כללים הם נוהג קבוע, ולרוב, הח

כדי לקבל גישה לרופא כלליים, למרות שזמני המתנה לשירותים מיוחדים יותר (למשל בריאות הנפש,  

ות ממלאות גם הן תפקיד מפתח במתן שירותי  רופאי עיניים, רופאי עור) יכולים להיות ארוכים יותר. אחי

  ות. טיפול ביתי לאנשים עם מחלות כרוניות או עם מוגבל 

  

  ביצועי מערכת הבריאות  . 6.8.4

  יעילות

) מעיד על מערכת טיפולי amenable mortalityשיעור תמותה נמוך מתחלואה שניתנת למניעה ( 

 504יעה, הן של גברים והן של נשים.בריאות יעילה. בבלגיה שיעור נמוך יחסית של תמותה הניתנת למנ

חיים. ביצועים  -עובדה זו מעידה  על מערכת בריאות יעילה בטיפול באנשים הסובלים ממצבים מסכני

  טובים אלה נובעים בעיקר מתמותה נמוכה ממחלות לב איסכמיות ומשבץ מוחי. 

  

  

  

  

  

  ) 2014איחוד האירופי ( : שיעור מקרי המוות היתים למיעה בבלגיה בהשוואה למדיות ה11איור 

 
504 Amenable mortality - וקדמת שניתן היה להימנע ממנה באמצעות טיפול יעיל ושמירה על מוגדר כתמותה מ

  בריאות.
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איכות  

הטיפול 

האקוטי 

התקדמות משמעותית הושגה בבלגיה בעשור  במחלות לב וכלי דם גבוהה מממוצע האיחוד האירופי. 

האחרון בהצלת חייהם של אנשים שאושפזו בבתי חולים למשך שנה בגלל אוטם חריף בשריר הלב 

)AMIלים שאושפזו לקבלת טיפול ב) ובמידה פחותה שבץ מוחי. שיעור התמותה בחו- AMI  ירד מ -

ור  . עבור אנשים שאושפזו לקבלת טיפול בשבץ מוחי, שיע2014בשנת    7.0%-ל   2005בשנת   10.4%

. שיפורים אלה משקפים מספר שינויים, כולל שיפור בתחום טיפול  8.4% - ל 9.3% -התמותה ירד מ

לטיפול  דיות ת החולים ופיתוח יחידות ייעוושבץ, הובלה מהירה יותר של חולים אל בי AMIנמרץ עבור 

  ).OECD, 2015במצבים חמורים אלה (

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 2017: פיות לבי"ח שיתות למיעה בשל מחלות כרויות בבלגיה, בהשוואה לממוצע האיחוד האירופי (12איור 

  



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  337|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

אים כלליים,  דרכי טיפול חדשות מפותחות עבור אנשים עם סוכרת ומחלת כליות תוך מעורבות של רופ

  יפול רפואי אחרים.   מומחים ונותני ט

  

  תמותה מסרטן באמצעות מניעה וגילוי מוקדם

איכות הטיפול בסרטן בבלגיה, הנמדדת במדד של חמש שנות הישרדות עבור סרטן הניתן לטיפול (כגון 

/   OECDסרטן שד, סרטן צוואר הרחם וסרטן המעי הגס), טובה יותר מהממוצע של האיחוד האירופי (

EU ,2016 .(  

זאת, התקדמות נוספת בהפחתת התמותה מסרטן יכולה להיות מושגת באמצעות מניעה רבה יותר עם  

ואבחון מוקדם. בתחילת שנות האלפיים הציגה בלגיה אסטרטגיה לבדיקת סרטן השד כמו גם תכניות  

נית לאומית  הונהגה תוכ 2008לטיפול בסרטן, שמטרתן לשפר את הנגישות לטיפול בסרטן. בשנת 

רטן, אשר כללה התמקדות במניעה, אבחון וטיפול מוקדם, קביעת יעדים ספציפיים לאזורים  לטיפול בס

  גיאוגרפיים והקצאת מימון נוסף להשגת יעדים אלה. 

הנתונים הזמינים על שיעור ההשתתפות בבדיקות לזיהוי סרטן אמנם מיושנים מעט, אך הם מראים כי 

לזיהוי סרטן השד   2010) נבדקו בשנת 69- 50גיל היעד (בגילאים מהנשים בקבוצת  60% -רק כ

לזיהוי סרטן צוואר הרחם   2012נבדקו בשנת  69- 20מהנשים בגילאי  54%בשנתיים הקודמות. רק 

יחד עם זאת חל שיפור בתיאום הטיפול בחולי סרטן בבתי חולים. הדבר   505בשלוש השנים הקודמות. 

תיאום בישיבות צוות כדי להבטיח המשכיות  ב תחומיים הנפגשים ל נעשה באמצעות השמה של צוותים ר

  ). Vrijens et al., 2016בין מספקי הטיפול השונים (

  מדיניות מניעה המתמקדת בתזונה בריאה יותר, אך מדיניות בקרת אלכוהול עדיין זקוקה לחיזוק 

, סך  2014ות. בשנת האחריות לקידום בריאות ומניעת מחלות בבלגיה מוטלת בעיקר על שלוש הקהיל

מההוצאה הכוללת לבריאות, נתח   2.1%ההוצאה לבריאות הציבור ולמניעת מחלות בבלגיה היווה רק 

  . 3.0%נמוך יותר מממוצע האיחוד האירופי העומד על  

בבלגיה כמו במדינות אחרות, שיפור אורח החיים של האנשים המוחלשים ביותר הוא נושא בעל חשיבות  

בתחום קידום הבריאות שהושקו לאחרונה, נועדו לקדם   הבריאות. קמפיינים רבה בתחום מדיניות

הפחתה נוספת בעישון טבק, אכילה בריאה והגדלת שיעורי החיסון בקרב קבוצות יעד מסוימות. בלגיה  

). כמו  WHO, 2015הכניסה שירותי סיוע מקיפים להפסקת עישון ומדיניות מרחבים ללא עישון  (

ם הושקו כדי לעודד צריכת פירות וירקות. מס על משקאות  קמפיינים תקשורתיי במדינות רבות אחרות,

, בדומה לצרפת ופינלנד, אך נזנחה האפשרות להטיל מס על סוכר  2016ממותקים בסוכר הוטל בשנת  

  במוצרי מזון. 

 
  European Health 2013בריאות, בדיווח עצמי, שנערך באיחוד האירופי בשנת - על פי נתונים של סקר ראיונות 505

Interview Survey (EHIS) 69% -ד ודיווחו על בדיקת סרטן הש  76%על היבדקות:  , שיעורים גבוהים יותר דיווחו 
  . 2013לבדיקת סרטן צוואר הרחם בשנת 
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צריכת אלכוהול נחשבת לבעיית בריאות ציבור כבדת משקל  בבלגיה. המסים שהוטלו על בירה, יין 

צרפת   -מאשר בארצות השכנות  כוהול, גבוהים יותרואל

ולוקסמבורג, אם כי במדינות אחרות באיחוד האירופי יש מיסים 

גבוהים יותר. ניסיונות לפתח תוכנית כוללת כדי להתמודד עם  

רמת הצריכה הגבוהה של אלכוהול נתקלו בהתנגדות  

התעשייה. אין תקנות מחייבות מבחינה משפטית בפרסום או  

ל, בעוד שתקנות כאלו קיימות  ם מכירות של אלכוהובקידו

  ).  OECD, 2015במדינות רבות אחרות (

  

בלגיה ניצבת גם בפני האתגר של החזרת אמון הציבור 

ביתרונות החיסונים, כולל חיסון נגד שפעת. אחוז האנשים מעל  

-ל 2004 בשנת 64% -שהתחסנו נגד שפעת ירד מ 65גיל 

ת היעד  חיקה את בלגיה מהשג. ירידה זו הר2013בשנת    58%

מהאוכלוסייה, יעד שנקבע הן על ידי   75% - של כיסוי חיסוני ל

ארגון הבריאות העולמי והן על ידי מועצת האיחוד האירופי 

כיעד מומלץ. כיסוי חיסוני נמוך יותר מגדיל את הסיכון של 

אנשים מבוגרים לחלות בשפעת. סיבוכי המחלה עלולים  

  יותר ואפילו למוות. להוביל לאשפוזים רבים 

  

  

  

  

  

  תאים  בשל ממומש  בלתי  רפואי  צורך  על דיווחו בלגים  מעט: 13 איור 

    יםי כלכל או גיאוגרפיים

  

  נישות

  צרכי טיפול רפואי שלא סופקו משתנים מאוד בין קבוצות על פי הכנסה. 

. על פי  )2015כפי שכבר הוזכר, מערכת ביטוח הבריאות הבלגית מספקת כיסוי כמעט אוניברסאלי (

מקרב האוכלוסייה הבלגית דיווחו על צרכים   2.4%רק  2015, בשנת SILC)האיחוד האירופי ( סקר 

רפואיים שלא קיבלו מענה מסיבות כספיות, גאוגרפיות או בגלל זמן המתנה ארוך. שיעור זה נמוך  

שים  מהאנ 7.2%), אך ישנם פערים גדולים בין קבוצות הכנסה: 3.6%מממוצע האיחוד האירופי (

ווחו על היעדר טיפול רפואי, בעוד שחלק זה היה כמעט אפסי  בקבוצת ההכנסה הנמוכה ביותר די

) בקרב אנשים בקבוצת ההכנסה הגבוהה ביותר. נתוני האיחוד האירופי מראים מגמה הולכת 0.2%(
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  , בעיקר בקרב אוכלוסיות בעלות הכנסה נמוכה שלא להגיע לטיפול רפואי. שיעור2011וגוברת מאז 

ר שדיווחו על היעדר טיפול רפואי בגלל בעיית מימון כספי או האנשים בקבוצת ההכנסה הנמוכה ביות

. מרבית  2015בשנת  7%-ל 2011בשנת  4%-מרחק גיאוגרפי או סיבות של זמני המתנה עלה מכ 

  הצרכים הלא מסופקים הללו היו מסיבות כלכליות. 

  

  

  סטטוס בריאותי

, 2015שים בשת    82.7-ה ל  תוחלת החיים בלידה באיטליה הגיע

, והיא השייה בגובהה באיחוד האירופי 2000שים בשת    79.9לעומת  

אחרי ספרד. ההישגים של עליית תוחלת החיים מקורם בעיקר 

בהפחתה בתמותה ממחלות לב וכלי דם. עם זאת, הפערים 

חברתיות שמרים -ותהמשמעותיים בין המיים ובין קבוצות כלכלי

  קיים. וממשיכים להת

תוחלת חיים לולדים : איטליה מול  
האיחוד האירופי 

  
  גורמי סיכון

  

מעט    –מהמבוגרים באיטליה עישו טבק מדי יום   20%,  2014בשת  

 25% -מתחת לממוצע האיחוד האירופי. תון זה מעיד על ירידה מ

למבוגר ירדה אף היא, הרבה . צריכת האלכוהול הכוללת  2000בשת  

יחוד האירופי. חלקם של המבוגרים המדווחים על מתחת לממוצע הא

צריכת אלכוהול כבדה באופן קבוע גם היא מוכה בהרבה מרוב מדיות 

האיחוד האחרות. מצד שי, ביגוד לשיעור עודף משקל מוך אצל 

כת ת עודף משקל והשמת יתר בקרב ילדים גדלה והולעיימבוגרים, ב

  ד האירופי.וכעת האיטלקים הם מעל הממוצע של האיחו

אחוז ההתמכרויות במבוגרים: איטליה מול 
  האיחוד האירופי

  
  מערכת בריאות

  

 10%-, ב  2015אירו לפש בשת   2,502הוצאות הבריאות באיטליה, הם  

אירו. סכום זה   2,797מוך יותר מממוצע האיחוד האירופי, העומד על  

ופי מהתמ"ג, שגם הוא מתחת לממוצע האיחוד האיר  9.1%-למשתווה  

למרות שמערך הליבה של שירותי הבריאות החיויים   .9.9%העומד על  

יתן בחים, תושבי איטליה מממים מכיסם הוצאה גבוהה יחסית על 

 15%בהשוואה לממוצע האיחוד האירופי העומד על    23%בריאות (

בעיקר לתשלום על תרופות   ) ורוב ההוצאה הזאת משמש2015בשת  

  וטיפולי שייים.

לבריאות לנפש: איטליה מול האיחוד הוצאה 
 האירופי
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 7מערכת הבריאות באיטליה .6.9

  נתונים נבחרים . 6.9.1

תוחלת החיים של האיטלקים היא מהגבוהות באירופה, למרות קיומם של פערים בין אזורים ובין קבוצות 

 אקונומיות. תחת מגבלות תקציב הדוקות, איטליה הצליחה לשפר ולהרחיב את סל הבריאות-סוציו

הלאומי. גם השלטון המרכזי מטפח איגום מחדש של תקציבים ותכנון מערכת חדשה של הקצאת  

ים בין האזורים, על מנת להשיג יעדים שאפתניים, במטרה לספק גישה אל סל ההטבות המורחב משאב

 הזה, עבור כלל התושבים. 

 

 מצב הבריאות . 6.9.2

  דים באיטליה היא השנייה מבין מדינות האיחוד האירופי. תוחלת החיים לנול

, השנייה באורכה באיחוד האירופי (אחרי ספרד)   82.7תוחלת החיים לנולדים באיטליה היא כיום 

שנים    2.8  - ). תוחלת החיים לנולדים עלתה ב13וארוכה בשנתיים מהממוצע של האיחוד האירופי (איור  

דינות אחרות באיחוד האירופי, עדיין יש פער מגדרי משמעותי לטובת  . כמו במ2015  -ו  2000בין השנים  

הנשים, עם תוחלת חיים ארוכה בכחמש שנים יותר מאשר לגברים. הפערים הם גם על רקע מעמד  

כלכלי. אצל איטלקים בעלי ההשכלה הגבוהה ביותר, תוחלת החיים לנולדים ארוכה בארבע  -חברתי

  506ון.לא סיימו את התיכשנים מאיטלקים ש

 
 מספר השנים שאנשים יכולים לצפות לחיות בהן ללא נכות בגילאים שונים. - Healthy life years'מדד ' 506

   חוסן

מערכת חדשה תוכה 

את שתפקידה להבטיח 

הגדלת השוויון באזורים 

יותר ויותר אחיות . ויםהש

השים  15-ב 4(עלייה של פי 

האחרוות) מוכשרות לטפל  

מדדי איכות  זקה.בושאי 

וביצוע חדשים מוטמעים 

במערכת על מת להגביר את 

האחריותיות ולשפר את 

  הטיפול. איכות

   גישה

שירות הבריאות הלאומי באיטליה מכסה 

את כל האזרחים וגם תושבים זרים, אך 

משתה מאוד בין  רפואי לטיפול הגישות

  אזורים ועל פי קבוצות הכסה. 
 

 

 יעילות

יעור מקרי המוות היתים למיעה שארו ש

המוכים ביותר מדיות האיחוד האירופי,  

ומכאן יתן אולי להסיק, שמערך הטיפול  

הרפואי מטפל באופן אפקטיבי במצבים 

  חיים. -מסכי
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מקורם בהפחתת שיעורי תמותה אחרי גיל   2000רוב ההישגים בתוחלת החיים באיטליה, מאז שנת 

יכולים לצפות לחיות חיים ארוכים יותר ועם פחות מוגבלויות מאשר שאר אנשי   65. איטלקים בני 65

  22.2ה תוחלת חיים של צפוי 65לאשה איטלקית בגיל  2015- . ב65האיחוד האירופי שעברו את גיל 

אישה יכולה לצפות לחיות   65שנים. בגיל  18.9שנים, בעוד שתוחלת החיים של הגבר באותו גיל היא 

  7.8( 40%-שנים) מחייה הנותרים חופשיה מנכות, בעוד שהגבר יכול לצפות לחיות כ 7.5כשליש (

    507שנים) משארית חייו חופשי מנכות. 
  מוצע האיחוד האירופי ממה: תוחלת החיים באיטליה גבוהה בשתיים  13איור 

מחלות לב וכלי דם וסרטן אשר ממשיכים להוביל. קרוב לשני שליש מכל   - בראש רשימת מקרי המוות 

). מחלות לב  14ניתן לייחס או למחלות לב וכלי דם או לסרטן (איור    2014מקרי המוות באיטליה בשנת  

), בעוד  24%ואחריהם הסרטן ( )40%ת את גורמי המוות השכיחים ביותר בקרב נשים (וכלי דם מייצגו

  שאצל גברים, שליש ממקרי המוות קשורים למחלות לב וכלי דם ועוד שליש לסרטן.

כאשר מחפשים מגמות ומביטים בסיבות ספציפיות יותר למוות, מחלות לב ושבץ מוחי ממשיכים להיות 

סרטן ואחריו סרטן  . סרטן הריאות הוא עדיין הגורם המוביל לתמותה מ2014הסיבות המובילות בשנת   

  המעי הגס, סרטן השד וסרטן הלבלב.

  2000מקרי מוות כתוצאה ממחלת אלצהיימר ומחלות דמנטיות אחרות גדלו משמעותית מאז שנת 

נות של  בגלל הזדקנות האוכלוסייה, אך גם כתוצאה מאבחון טוב יותר ודיווח טוב יותר על צורות שו

  דמנטיה כגורם המוות העיקרי.

בפני נטל כרוני של תנאים הקשורים בעיקר להזדקנות האוכלוסייה. בנוסף לעומס על   איטליה עומדת

המערכת הנגרם בשל מחלות לב וכלי דם ומחלת הסרטן, הפרעות שרירים ושלד (כולל כאבי גב וצוואר  

 
שכלה גבוהה מתייחס לאנשים  ).  רמת ה2– 0דרגות  ISCEDרמת השכלה נמוכה: לא סיימו יסודי, או לא סיימו תיכון ( 507

  Global Future Elderly Model -). נתונים אלו מגיעים מ8–5דרגות  ISCEDנוך על תיכוני (עם כל סוג של חי
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ות ומחלות אלצהיימר ודמנטיות אחרות, הם בין  תחתון), סוכרת ומצבים הקשורים להזדקנות, כולל נפיל

  IHME, 2016.( 508) באיטליה (DALY(  מים המובילים בקביעת ההתאמה לחיי נכותהגור

 European 2013בריאות, בדיווח עצמי, שנערך באיחוד האירופי בשנת -נתונים מסקר ראיונות

Health Interview Survey (EHIS) חיים   20%-, אחד מתוך חמשה איטלקים חי עם אסתמה, יותר מ

חולים בסוכרת. אי שוויון רחב מתקיים בשכיחות של מחלות כרוניות התלויות    6.5%  -עם יתר לחץ דם, וכ

ברמת  ההשכלה. לאנשים עם רמת ההשכלה הנמוכה ביותר יש סיכוי של כמעט פי ארבע לחיות עם  

דיכאון, פי שלוש לחיות עם סוכרת, ויותר מפי שלוש לחיות עם יתר לחץ דם, מאשר אלו עם רמת  

  509ההשכלה הגבוהה ביותר.

באיטליה יש את השיעור נתונים מהמרכז האירופי למניעה ובקרה של מחלות, מעניין לציין כי על פי 

עבור תורמי דם לראשונה.   5.9%באוכלוסייה הכללית,  Cהגבוה ביותר של זיהומים בנגיף הפטיטיס 

פה,  הגבוה ביותר בקרב מהגרים ממזרח אירו Cאיטליה מדווחת גם על שיעור זיהום בנגיף הפטיטיס 

  ).ECDC 2016( 7.1%בשיעור של 

  

) שי שליש ממקרי המוותבסיבות לתמותה (כ : מחלות לב וכלי דם וסרטן מובילים  14 איור   

 גורמי סיכון  . 6.9.3

 
508  DALY .הוא אינדיקטור המשמש לאומדן המספר הכולל של שנים אבודות בגלל מחלות וגורמי סיכון ספציפיים  

DALY  אחד שווה לשנה שלמה של אבדן חיים בריאים)IHME.( 
השוויון - אנשים מבוגרים רבים בעלי רמת השכלה נמוכה ונתון זה יכול להסביר את אי באופן יחסי השתתפו במחקר 509

- שמקורו בהשכלה; יחד עם זאת, רמת השכלה לבדה אינה יכולה להסביר את כל ההבדלים שמקורם בפערים חברתיים
  כלכליים.
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מרבית האיטלקים מדווחים כי הם במצב בריאותי טוב. שני שליש מהאוכלוסייה האיטלקית מדווחים על  

צמי, קיים ). פער בריאותי, על פי דירוג ע15פי (איור  בריאות טובה, שיעור קרוב לממוצע האיחוד האירו

  73%בין קבוצות בעלות הכנסה גבוהה ונמוכה, אך פער זה הוא קטן יותר מאשר במדינות אחרות: 

  64% -מהאנשים בחמישון העליון של ההכנסה הגבוהה מחשיבים את בריאותם כטובה, בהשוואה ל

  מהאנשים בחמישון ההכנסה הנמוך ביותר. 

בריאות טובה : שי שליש מהאיטלקים מדווחים על 15איור   
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) מציג נתונים המראים כי אחוז גדול מנטל המחלה (נמדד  IHMEהמכון למדדי בריאות והערכה (

, היה בגלל גורמים של התנהגות מסוכנת, עם סיכונים  2015) באיטליה, בשנת DALY - ביחידות של 

)  4.2%), שימוש באלכוהול (6.1%גבוה (), מדד מסת גוף 9.5%שון טבק (), עי11.2%תזונתיים (

  ).IHME, 2016) שהוא הגורם התורם ביותר לגורמי הסיכון (2.5%ושיעור נמוך של פעילות פיזית (

  העישון בקרב מבוגרים פחת, אבל התקדמות בהפחתת העישון בקרב מתבגרים נשארה מוגבלת 

בוע באיטליה פחת באופן משמעותי, והוא נמצא מעט מתחת  שיעור המבוגרים המעשנים באופן ק

לממוצע האיחוד האירופי; יחד עם זאת, אחד מכל חמישה מבוגרים באיטליה עדיין מעשן באופן קבוע. 

בלבד מהנשים,    15%מהגברים, לעומת    25%העישון עדיין הרבה יותר נפוץ בקרב גברים מאשר נשים:  

יותר הוא שכיחות העישון בקרב מתבגרים, שלא רק שלא צומצם  שנים מדי יום. נתון מדאיג הרבה מע

(השכיחות השנייה בגובהה  15מהילדות בנות  22%הרבה, הוא גם הגבוה ביותר באיחוד האירופי: 

 –2013(השלישית בגובהה) דיווחו על עישון קבוע בשנים  15מהנערים בני  20%באיחוד האירופי) ו 

קבעו כדי להילחם בעישון, כגון איסור עישון במקומות ציבוריים . זאת למרות סדרת פעולות  שנ 2014

  ).  5.1(ראה סעיף  2016ופרסום אזהרות בתמונות בסוף 

  

בהשוואה למדינות אחרות באיחוד האירופי, שיעור המבוגרים האיטלקים שדיווח על צריכת אלכוהול 

ווחו על צריכה כה מוגזמת.  מהמבוגרים די  7%רק    - נמוך מאוד    הוא  510כבדה וקבועה (שתייה מוגזמת) 

נתון זה מציב את איטליה במקום השני הנמוך ביותר (אחרי קפריסין) באיחוד האירופי. באופן כללי 

צריכת האלכוהול (נמדדת לפי מכירות) נמוכה גם היא, מה שמציב את איטליה במקום השלישי הנמוך 

  14%גרים יציבה ונמוכה יחסית: יה). גם צריכת האלכוהול בקרב מתבביותר לנפש (אחרי יוון ושבד

דיווחו כי היו שיכורים יותר מפעם אחת בחייהם, שיעור   15מהנערים בני  19%-ו  15מהילדות בנות 

  נמוך יותר מאשר ברוב המדינות האחרות באיחוד. 

גרים. קצת יותר מעשרה  שיעורי השמנת יתר נמוכים יחסית למבוגרים, אך גבוהים ועולים בקרב מתב

גרים האיטלקיים סובלים מהשמנת יתר, המקום השני הנמוך ביותר באיחוד האירופי. אף אחוז מהמבו

ששיעור השמנים עלה, העלייה איטית יותר מאשר במדינות אחרות באיחוד. בכל זאת קיימת דאגה  

במהירות וכעת הוא  לשיעור המתבגרים הסובלים מעודף משקל או השמנה, כיוון שמספרם עולה די 

באיטליה הסובלים מעודף משקל או   15). שיעור הילדים בני 18%יחוד האירופי (שווה לממוצע הא

 
510 Binge drinking -  אירוע יחיד, לפחות פעם משקאות אלכוהוליים או יותר ב 6התנהגות המוגדרת כצריכה של

  בחודש בשנה האחרונה. 
  



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  345|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

), השכיחות הרביעית הגבוהה ביותר בקרב כל מדינות האיחוד.  26%השמנת יתר הוא גבוה במיוחד (

מוכות של פעילות  העלייה בשיעור עודף משקל והשמנה בקרב מתבגרים קשור, לפחות חלקית, לרמות נ

). עלייה זו מדאיגה מאוד כיוון שעודף משקל או השמנת יתר במהלך הילדות  16גופנית (איור 

  וההתבגרות מגבירים את הסבירות להפוך למבוגרים שמנים או בעלי עודף משקל. 

 ם סוגיה חשובה בבריאות הציבור באיטליה ה עישון ועודף משקל  בקרב בי וער   - 16איור 
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  מבנה מערכת הבריאות  . 6.9.4

ומית מבוזרים ביותר ומניבים מודלים שונים של שירות ושל תוצאות בריאות.  שירותי הבריאות הלא

שירות הבריאות הלאומי של איטליה מבוסס אזורית, והממשל המרכזי חולק אחריות לטיפולי הבריאות 

תפקיד מסדיר, שולטת  אזורים ושני מחוזות אוטונומיים. ברמה הלאומית, הממשלה ממלאת  19עם 

ריאות שממומן על ידי מסים ומגדירה את חבילת היתרונות הלאומיים (הידועה ומחלקת את תקציב הב

גם כ'רמת טיפול חיונית') שחייבת להיות מובטחת לכל האזרחים והתושבים הזרים. האזורים אחראים  

ות. הרופאים בבתי החולים  על ארגון, תכנון ונתינת שירותי בריאות באמצעות רשויות בריאות מקומי

  כירים. הציבורים הם ש

האזורים נהנים מאוטונומיה משמעותית בנוגע לאופן שבו הם מבנים את מערכות בריאות במסגרת  

הכללית שנקבעה באופן ארצי (הם מתבססים על מאמצי ביזור קודמים ועל רפורמות שלא הושלמו  

במספר אזורים התמזגו רשויות הבריאות המקומיות , 2016לפתוח את המערכת לכוחות השוק). מאז 

והפכו לגופים גדולים יותר כדי לשפר את היעילות ואת איכות השירות דרך יתרון הגודל ושילוב ארגוני  

טוב יותר. למרות שהמחויבות למערכת הבריאות נאכפת באופן חוקי, ההבדלים האזוריים במצב  

).  OASI, 2016בריאות איכותיים הם מקור לחשש ודאגה (הבריאות של האוכלוסייה ובנגישות לשירותי  

כדי לשפר את המצב, נדרש ניהול ביצועים יעיל של בתי חולים, מרפאות ואנשי מקצוע ברמה אזורית 

)OECD 2014.(  

  

אך כעת עולה שוב. איטליה הוציאה  2008סך ההוצאה לבריאות ירד בעקבות המשבר הכלכלי של 

הפרשי כוח  אירו לנפש (מותאם ל 2,502. פירוש הדבר, 2015ת מהתמ"ג על בריאות בשנ 9.1%

,  2008). בעקבות המשבר הכלכלי של 17מתחת לממוצע האיחוד האירופי (איור  10%רכישה), שהם 

, במונחים ריאליים נותר כשהיה או אף ירד, אך הוא החל  2008סך הוצאות הבריאות לנפש בשנת 

  . 2014לעלות שוב מאז 
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  ד האירופ עומת ממוצע האיחו  10%ה לבריאובאיטליה מוכה ב : ההוצא 17איור 

  

ההוצאה 

הציבורית 

לבריאות  

מהווה 

76% 

מכלל  

הוצאות  

הבריאות, 

בעוד 

שכספים 

פרטיים 

מהווים 

  24%את 

הנותרים,  

מדובר בעיקר בכספים שהתושבים מוציאים מכיסם, כיוון שביטוחים משלימים וולונטריים מהווים נתח  

 שולי מסך העלויות.  

  

שירותי הבריאות כחלק ממאמץ רחב  את עלויות באיטליה מתקיים במשך שנים רבות מאמץ לצמצם 

הוביל להפחתה במימון עבור שירות  2012יותר להוריד את גובה החוב הציבורי. סקר הוצאות משנת 

,  2015-ל  2012מיליארד אירו בשנה, בין  2.1-מיליון אירו ל 900הבריאות הלאומי בסכום של בין 

ך קידום מרשמים לתרופות גנריות. גם  , כגון המשוהונהגו תקנים ותקנות חדשים של שירותי בריאות

) הכניס לשימוש שורה של מדדים, כולל ארגון  Balduzzi Decree, צו בלדוזי הממשלתי (2012בשנת 

מחדש של יחידות בריאות מקומיות ובתי חולים, תיקון מחדש של רמות התשלום ותיקון רשימת  

ם יעילות. לא כל הצעדים הללו יושמו ולים וקידוהתרופות הניתנות להחזר, חלק מחבילת המחירים הכל

באופן אחיד. באזורים עם גרעון בתקציבי בריאות הושתו 'תכניות הבראה אזוריות', הכוללות אמצעים  

, הציגה הממשלה המרכזית תכניות  2016שונים להפחתת ההוצאה ואיזון תקציבים. לאחרונה, בשנת 

  להם לאזן את חשבונותיהם.  נוסף לסייעחובה להפחתת גירעונות של בתי חולים ככלי 

  

  

  למרות חסמים מסוימים לנגישות לסל, פטורים מגנים על קבוצות פגיעות 
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מערכת הבריאות באיטליה מספקת כיסוי אוניברסלי, הניתן ברובו בחינם בנקודות השירות. טיפולי 

),  511יה ספציפיותאוכלוסישיניים הם בין השירותים שאינם כלולים בחבילת ההטבות (למעט קבוצות 

ומשקי הבית חייבים לשלם עבורם או מכיסם הפרטי או באמצעות סובסידיה של ביטוח פרטי. באופן 

דומה, שירותים כגון אורתודנטיה אינם מכוסים. מצד שני, קיימת רשימה של הטבות לאנשים הסובלים 

  ממחלות כרוניות, שמכוסה במלואה.

הטיפול נובעת מפערים משמעותיים בין האזוריים  הבדל במשאבים זמינים ובתפיסה של איכות 

  ומיכולת הניידות של חולים 

ההבדלים החשובים במימון שירותי בריאות באזורים השונים מהווה אתגר לנגישות לשירותים. באופן  

ולוגיה מתקדמת יותר ותפיסת  כללי, לאזורים הצפוניים והמרכזיים יש יכולת קיבול גבוהה יותר, טכנ

-יותר של הטיפול מאשר באזורים הדרומיים, מה שמוביל לזרם של חולים לאזורים צפוניים  איכות גבוהה

מרכזיים כדי להשיג טיפול טוב יותר. נתוני משרד הבריאות מראים שבחיפוש אחר בריאות, מפסידים  

חולים בשנה אשר פונים לטיפול   30,000האזורים הדרומיים בקמפניה, קלבריה וסיציליה לפחות 

ם אחרים (ומושכים אליה הרבה פחות). הדעה המקובלת היא, שהסיבה העיקרית לכך שחולים  לאיזורי

  ).2011עוברים מהדרום לצפון היא החיפוש אחר טיפול איכותי יותר (משרד הבריאות, 

מיטות עבור כל   4.2 -(מ 2000בסך הכל, מספר מיטות האשפוז לטיפול נמרץ ירד במהירות מאז שנת 

) בתגובה ליעדים לאומיים להפחתת המספר  2013מיטות בשנת  2.8 - ל 2000נפש בשנת  1,000-

הכולל של מיטות אשפוז והפיכת מספר מתקני טיפול נמרץ לסוגים אחרים של שירותים, כדי לענות על  

  ים).צרכים משתנים (למשל לטפל באלה הסובלים ממצבים כרוניים או קשישים שברירי

  

  היחס בין שעור האחיות לרופאים

מראה כי היחס בין רופאים לאוכלוסייה  18ח העבודה בבריאות צמח בהתמדה בעשור האחרון. איור כו

). בניגוד לכך, שעור האחיות לנפש נמוך  3.6נפש) גבוה מהממוצע באיחוד האירופי ( 1,000לכל  3.8(

  ). כתוצאה מכך היחס של 8.4ד האירופי של נפש לעומת ממוצע של האיחו 1,000לכל  6.1יחסית (

  ).2.3) הוא בין הנמוכים באיחוד (ממוצע האיחוד האירופי 1.5אחיות לרופא (

בתקופה האחרונה, תפקיד האחיות מתחזק באיטליה, במיוחד ביחס לניהול השירות כלפי מטופלים  

    כרוניים והכנסת טיפול בקבוצות ברפואה הראשונית בהובלת אחות מקצועית.

 
 , אוכלוסיות פגיעות ובעלי צרכים כלכליים או בסיכון מיוחד.  65, מבוגרים מעל גיל 16ילדים עד גיל  511
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רופאים לעומת שיעור יחסית נמוך של אחיות : באיטליה שיעור גבוה יחסי של18איור   

 רפואה ראשונית חזקה עם מיקוד על תיאום טוב יותר בין מטפלים ורצף טיפולי

באיטליה שירותי בריאות ניתנים באמצעות ספקים ציבוריים (כאלה בבתי חולים מחוזיים ובבתי חולים  

יו טיפול ראשוני ואנשים נדרשים  אוניברסיטאיים) כמו גם ספקים מוסמכים פרטיים. דגש רב מושם על

ומר סף ), שיש לו תמריצים כספיים לפעול כש14להירשם אצל רופא משפחה (או רופא ילדים עד גיל 

ומתאם טיפול ולרשום ולהתייחס רק לפי הצורך. טיפול ראשוני השירותים במרכזי הבריאות מובטחים  

 Guardiaה העיקריות (נקרא ימים בשבוע באמצעות שירות שעות העבוד 7שעות ביממה /  24

Medicaכיוון ). יתר על כן, יש תמריצים כספיים הוענקו בשנים האחרונות לרופאים הרווחים להתקדם ל

שונה מודלים של תרגול קבוצתי עם רופאים אחרים ו / או בריאות אחרת אנשי מקצוע, בעקבות רב  

ל טיפול, חלק מהאזורים הציגו גם  תחומי ורב מקצועי גישה. יתר על כן, במאמץ לשפר את התיאום ש

ומחלות   )CHFניהול מחלות כרוניות תוכניות, המתמקדות במצבים כמו סוכרת, גודש אי ספיקת לב (

    נשימה.
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  ביצועי מערכת הבריאות  . 6.9.5

 יעילות

שיעורי תמותה נמוכים ממצבים ניתנים למניעה מרמזים על כך שמערכת הבריאות האיטלקית היא  

  בדרך כלל יעילה

) נחשבת כמדד כללי לבדיקת ביצועים של מערכת  amenable mortalityתמותה ניתנת למניעה (  

שיעור מקרי המוות ממצבים שניתנים לטיפול ומניעה נמוכים יחסית באיטליה ומציעים  512הבריאות.

חיים, כמו מחלות לב איסכמיות, -שמערכת הבריאות האיטלקית יעילה בהתמודדות עם מצבים מסכני

טן השד, סרטן צוואר הרחם וכיו"ב. שיעורי התמותה נמוכים בקרב גברים ונשים כאחד. יתר  שבץ, סר

הנמרץ  -עור מקרי המוות ממצבים ניתנים למניעה נטו לרדת בעשור האחרון. מגזר הטיפולעל כך, שי

  חזק ותורם לשיעור נמוך של מקרי מוות ממחלות לב וכלי דם. 

ל ביצועים טובים בדרך כלל של בתי חולים בהצלת חייהם של  אינדיקטורים לאיכות הטיפול מצביעים ע 

תי חולים. מקרי מוות בעקבות אשפוז לטיפול נמרץ באוטם  אנשים, אם כי יש הבדלים בין אזורים וב

, הצורה העיקרית של מחלת לב איסכמית) הן הנמוכות ביותר מבין מדינות האיחוד  AMIשריר הלב (

(איור   2015אשפוזים בשנת  100מקרי מוות בלבד לכל  7.6עם  האירופי המדווחות על נתונים אלה, 

ת מגוון גורמים, כגון הגעה בזמן  לבית החולים והתערבות  ). התקדמות זו בהפחתת התמותה משקפ20

רפואית יעילה יותר. באופן דומה, שיעורי התמותה משבץ ירדו והם כיום בין הנמוכים באירופה בשנת 

2015 .  

  

מוות  : שיעורי ה19איור 

היתים למיעה הוא  

  מהמוכים באירופה

 
512 Amenable mortality - רת כתמותה מוקדמת שניתן היה להימנע ממנה באמצעות טיפול תמותה ניתנת למניעה מוגד

 ות. יעיל ושמירה על הבריא
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  יחסית רפואה ראשונית באיכות טובה

רפואה ראשונית לשרת חולים עם מצבים כרוניים משמשת לעתים קרובות כאינדיקטור  היכולת של 

לביצועים של רפואה ראשונית. מצבים אמבולטוריים רגישים לטיפול כמו אסטמה, מחלת ריאות  

) וסוכרת, הם מצבים שעבורם נגישות ורפואה CHF), אי ספיקת לב (COPDחסימתית כרונית (

בית החולים) יכולים בדרך כלל להפחית את הסיכון לסיבוכים ולמנוע את  ראשונית יעילה (גם מחוץ ל

הצורך באשפוז. מערכת הבריאות האיטלקית מספקת בדרך כלל רפואה ראשונית באיכות טובה לאנשים  

מיעוט יחסי של אשפוזים לטיפול אמבולטורי מהסוג הזה מעיד על כך (איור  עם מצבים כרוניים כאלה. 

20.(  

 

  שיעורי אשפוזים מוכים יחסית יכולים להעיד על טיפול טוב במחלות כרויות: 20איור 

  

  למרות שיעורי סקר נמוכים, הישרדות מסרטן היא בין הגבוהים באיחוד האירופי

קר לאומיות לחיזוק הניטור והסינון של סוגי הסרטן הנפוצים בשנים האחרונות יושמו מספר תכניות ס

השד וצוואר הרחם. בהתאם להנחיות האיחוד האירופי, תכניות סינון  סרטן המעי גס, סרטן  —ביותר 

  אוכלוסייה מוצעות ללא עלות ברמה האזורית עבור אוכלוסיות יעד. -מבוסס

שנים, לאחר אבחנה עבור מספר סוגי    מראים ששיעורי הישרדות של חמש   CONCORDנתוני תוכנית  

ונשארו גבוהים יותר מאשר ברוב מדינות    2014–2010ו     2004–2000סרטן, עלו באיטליה בין השנים  

) ועבור 64%), עבור סרטן המעי הגס (86%האיחוד האירופי. שיעורי הישרדות עבור חולי סרטן השד (

  .2014—2010) בשנים 67%סרטן צוואר הרחם (

  

ניתנת למניעה הופחתה באמצעות מדיניות בריאות הציבור המיועדת להתמודד עם  התמותה ה

כנות. שיעור התמותה מסיבות רבות שניתנות למניעה הצטמצמו באיטליה, לפחות  התנהגויות מסו

בחלקן, בגלל מדיניות בריאות הציבור שמטרתה בהפחתת גורמי סיכון אלה. מספר מקרי המוות 
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איטליה היתה במקום הרביעי –(למעט גורמים חיצוניים) הוא נמוך ביותר  ממחלות הקשורות לאלכוהול  

ממוצע האיחוד האירופי) בשנת  – 15.7נפש לעומת  100,000 -מקרים ל 5.9מתחתית הרשימה (

נפש,   100,000מקרים לכל  5.9. איטליה מדווחת על שיעור מקרי מוות מתאונות דרכים של 2014

  בדומה לממוצע האיחוד האירופי.

  

  – 82.5לעומת  2014נפש בשנת  100,000מקרי מוות לכל  60.2תמותה מסרטן הריאות נמוכה, 

השנים האחרונות, כללה    15  -השיעור הממוצע באיחוד האירופי. מדיניות שהתמקדה בהפחתת עישון ב

איסור עישון בכל המרחבים הציבוריים ובעבודה, וכן מגבלות חזקות יותר על צריכת עישון    2012בשנת  

 2016. בסוף )3על ידי קטינים. עם זאת, שיעורי העישון בקרב בני נוער נשארו גבוהים מדי (ראו סעיף 

הושקה באיחוד האירופי מדיניות מכוונת במיוחד לבני נוער של הצגת תמונות אזהרה על גבי אריזות 

הופיע סיגריה. השפעת המדיניות הזו תהיה מצומצמת ככל הנראה, כיוון שבאותה תקופה החלו ל

  ת החדשות. בחנויות הטבק אריזות שנוצרו במיוחד כדי להסתיר את התמונות המטרידות על האריזו

  

    2017—2016ירידה בכיסוי חיסוני היא הסיבה העיקרית להתפרצות חצבת ב 

כיסוי חיסוני,  אושרה תוכנית חיסון   95% -, על פיו יש לשאוף לWHOעל מנת לעמוד בהנחיות של 

  2012, תוך הדגשת הזכות לחיסון, שהיא חובה וכלולה בחבילת ההטבות. בשנת 2012-לאומית ב

, המגמה האחרונה היא כלפי מטה, עם שיעורי    95%שיעוריי הכיסוי החיסוני היו ברובם מעל היעד של  

  .2015אחוז בשנת   5עד  3) בירידה של DTP3, MCV, HepB3חיסון ספציפיים (

, עם סך  2017ו  2016ם מדאיגים של התפרצות חצבת בשנים הפחתה בשיעור החיסון הובילה למקרי

). בין המקרים המדווחים ECDC, 2017(  2017מקרים עד יוני    2,851-ו    2016  מקרים בשנת   865של  

קיבלו רק את המנה הראשונה של החיסון    6%מהאנשים (בעיקר ילדים) לא חוסנו ו    89%,  2017בשנת  

  ומת אלה שקיבלו שתי מנות). (ובכך הגדילו את הסיכוי להידבקות לע

חיסונים שהם חובה עבור ילדי בית   12, הוחלט על 2017כתגובה להפחתה זו בכיסוי החיסוני, במאי 

  ספר.  

  

נראה כי המאמץ להפחית השמנת יתר בילדים עובד, אך עדיין קיימים פערים בין אזוריים. ממשלת  

השמנת יתר בקרב ילדים. מערכת  איטליה נקטה בצעדים לפיקוח והפחתת שכיחות עודף משקל ו

עקבה אחר ילדים בבתי ספר יסודיים ברחבי איטליה    Okkio alla salute)'אוקיו למען הבריאות' ( המעקב

שיעורי עודף משקל ברמה   8-9) מראה, כי בגילאי Nardone et al. 2016. הדו"ח האחרון (2008מאז 

. המגמה   9.8%עד  12%נת יתר ירדו מ. שיעורי השמ20.9%ל  2008בשנת  23%הלאומית, ירדו מ 

ביחס לסבבים קודמים;   2016 -ו 2014ירידה קלה בשנים של שכיחות עודף משקל כמעט יציבה, עם 
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לעומת זאת, השכיחות של השמנת יתר מראה מגמה יורדת בהתמדה. הבדלים בין אזורים עדיין 

שם שיעורי עודף משקל והשמנה הם  עמוקים, במיוחד באזורים דרומיים כמו קלבריה, קמפניה ומוליזה,  

. דוח אוקיו מזהה הבדלים אזוריים גדולים  25%ת ל , לעומת אזורים בצפון שנשארו מתח40%מעל 

בזמינות של חדרי כושר בבתי ספר, יוזמות לקידום הרגלי אכילה בריאים יותר ואחוז בתי הספר  

האפשרות לאכול ארוחת צהריים  בצפון).    90%בדרום לעומת    50%  - המציעים ארוחת צהריים (מתחת ל

  באופן כללי.  בבית הספר נחשבת כאמצעי לאכילה בריאה יותר 

  מיקרוביאלית מהווה איום מרכזי לבריאות הציבור, למערכת הבריאות ולכלכלה -עמידות אנטי

), היות והיא מדווחת על כמה מהפתוגנים בעלי  AMRאיטליה חשופה במיוחד לעמידות לאנטיביוטיקה (

האירופי למחלות  מידות הגבוה ביותר באיחוד האירופי, שנמצאים תחת פיקוח של המרכז שעור הע

איטליה הציגה תכנית מניעה ארצית למשך ארבע שנים   2014). בשנת ECDC, 2017מניעה ובקרה (

היא גישה חוצה מגזרים לטיפול   -  OneHealthהמבוססת על גישה של 'בריאות אחת לכולם' ( AMR -ל

ולוגיות קשורות  ת המבוססת על הרעיון שבריאותם של בני אדם ובעלי חיים ומערכות אקבסכנות בריאו

זו לזו). התוכנית הנוכחית מסתמכת בעיקר על האזורים ליישום מערכות פיקוח, אסטרטגיות מניעה  

הכוללת   –שימור, וקמפיינים חינוכיים לקידום שימוש מתאים באנטיביוטיקה. תוכנית משולבת חדשה 

 AMRות העולמי עבור  ההמלצות לסדר עדיפויות שהודגשו  בתוכנית הפעולה של ארגון הבריא  רבות מן

באמצעות    AMR. איטליה עוסקת גם במאבק נגד  2018-נמצאת כעת בפיתוח וצריכה להיות משוגרת ב  –

, שמטרתה לתאם את המאמצים Global Health Security Agendaהשתתפות ביוזמות בינלאומיות כמו  

ולקדם הסדרה של   , לחזק מערכות מעקבAMRולם כדי לבסס תוכניות לאומיות מקיפות נגד בכל הע

  אנטיביוטיקה.

  

  נגישות  .6.9.6

  למרות כיסוי אוניברסלי, חלק גדול יחסית של האוכלוסייה מדווח על צרכים שלא קיבלו מענה רפואי.

ופך את מערכת  שירות הבריאות הלאומי האיטלקי מכסה את כל האזרחים והתושבים הזרים, מה שה

  –כמו טיפולי חירום  – לשירותים בסיסיים  הבריאות לאוניברסאלית מבחינה תיאורטית ומאפשר גישה

עבור אנשים שאין להם היתר שהייה, מבלי שיצטרכו להירשם במערכת הבריאות הלאומית. שירותי  

ם לא ממשלתיים,  טיפול לאנשים ללא היתר שהייה הולכים ומתפתחים, תחת הכיסוי של עמותות וארגוני

אמצעות תשלום מכיסם של הפונים. שוק ביטוחי אך מעבר לשירותים בסיסיים, עיקר העלויות מכוסה ב

). ביטוח בריאות מרצון נתפס  2012מסך הוצאות הבריאות בשנת   0.9%הבריאות מרצון מוגבל למדי (

יפולי שיניים (שנמצאים  או כביטוח משלים להפחתת התשלומים, או כביטוח עזר לכיסוי שירותים כגון ט

-intraלשירותים המבטיחים טיפול מהיר יותר ( בחלקם מחוץ לסל ההטבות) או כדי לקבל גישה
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moenia services(513   (פטור ממס) לאחרונה נעשו צעדים ממשלתיים, בצורה של תמריצים כספיים

  כדי לעודד הרחבת הביטוח המשלים.  

מהאיטלקים דיווחו על כמה צרכים שלא נענו לטיפול    7%,  למרות הכיסוי המלא לשירותי רפואה בסיסיים

  , או מסיבות כלכליות או מסיבות גיאוגרפיות (צורך לנסוע רחוק מדי) או2015רפואי בשנת  

) והוא צמח  4%-בגלל זמני המתנה. זהו שיעור גבוה יותר מהממוצע של האיחוד האירופי (פחות מ 

רפואיים  ת ההכנסה הנמוכה ביותר שדיווחו על צרכים בשנים האחרונות. שיעור האנשים בקבוצה בעל

בקרב אנשים   1.5% -), בהשוואה לפחות מ2015בשנת  15.0%שלא נענו הוא גבוה במיוחד (מעל 

). את רוב הצרכים הרפואיים שלא סופקו, ניתן לייחס ליוקר  21בקבוצת ההכנסה הגבוהה ביותר (איור 

  החשבון.ם גיאוגרפיים, המהווים נתח קטן יחסית מן  הטיפול, לרשימות ההמתנה הארוכות ולמחסומי

אקונומי,  -מחקרים לאומיים הצביעו על פערים משמעותיים בשימוש בשירותי בריאות על פי מעמד סוציו

עם הטיה משמעותית לכיוון העשירים בנוגע לטפול על ידי מומחים, שירותי אבחון ובדיקות רפואיות  

 Glorioso andעניים בשימוש ברפואה ראשונית. (בסיסיות, והטיה משמעותית לכיוון ה

Subramanian, 2014  הפער בפנייה אל רופאים מומחים, אל שירותי אבחון ובדיקות רפואיות .(

בסיסיות, קשור ברובו לאוריינות בריאות גבוהה יותר של אנשים אמידים (שמשפיעים על שיעורי  

  ט שאין השתתפות עצמית על שירותים רפואיים השימוש בשירותי מניעה וסינון). באזורים עניים כמע 

בשל הגבלת הגישה לרפואת מומחים, בעיקר עבור אנשים בעלי הכנסה נמוכה. שירותים באיכות נמוכה 

ורשימות המתנה ארוכות (במיוחד באזורים הדרומיים) מובילים את האזרחים לפנות אל שירותי  

  אותם שירותים.  הבריאות הפרטיים, בתנאי שיש להם יכולת לשלם עבור 

  זרחים גדלו לאחר המשבר הכלכליהוצאות מכיסם הפרטי של הא

מהוצאות הבריאות באיטליה משולמות מהכיס הפרטי, לעומת ממוצע האיחוד האירופי של   23%-כ 

). בעוד שרפואה ראשונית ואשפוז בבית חולים הם ללא תשלום בנקודת השירות,  21(איור  15%

רופא משפחה נתן   קור אצל מומחים מחוץ לבית החולים (אלא אםהשתתפות עצמית מוטלת על בי

הפניה, אחרת העלות המלאה משולמת על ידי הפונה), על הליכי אבחון, ותרופות עם החזר מלא או  

  חלקי (בתוך המגבלות הלאומיות). 

  

  : ההוצאה לבריאות ובאיטליה ואי שימוש בשירות 21איור 

 
 רופאים ציבוריים הרואים את החולים בתוך בתי חולים ציבוריים.  513
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להכיל הוצאות ציבוריות  ופות הפכה לכלי מדיני נפוץ על מנת הגדלת ההשתתפות העצמית עבור תר

באזורים רבים ולהגיע להקצאה טובה יותר במרשמים. רוב האזורים יישמו או הגדילו רמות שונות של  

השתתפות עצמית בתרופות. אזורים מסוימים יישמו גם דמי שימוש לא הולמים בשירותי חירום. על כל  

  65ואנשים מעל גיל  6ת לגיל ות מדמי משתמש אלה, כגון ילדים מתחפנים, קבוצות מסוימות פטור

  בעלי הכנסה נמוכה, נשים הרות, אנשים עם מוגבלות קשה ואנשים עם מצבים רפואיים רבים ושונים.

  

  

  

 רשימת טבלאות –רשימת איורים  – רשימה ביבליוגרפית .6.10

 ה בישראל. משרד הבריאות ומכון ליבוביץ'. בריאות מבוגרים יוצאי אתיופי- ע. קלטר- בנדרלי, מ. ו

  .2017גרטנר, 

   .המשרד להגנת הסביבה ואוניברסיטת חיפה. מרכז ידע להיערכות לשינויי אקלים בישראל

2012 .sviva.gov.il  

 1996-חוק זכויות החולה, התשנ"ו.  
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 נ. דוידוביץ'. הערכת סיכוני בריאות לאוכלוסיית עוטף עזה בעקבות  - חרמש, ב., מ. מאיה ו

  .2019הסניטורי בעזה. אקופיס, המשבר 

   ,2017משרד הבריאות והקרן לבריאות וסביבה. בריאות וסביבה בישראל.  

  2019במאי  22זו בושה. מאקו,  -סטיינמן, ת. העוטף חי בחרדות ומופקר   .

-/q2_2019/Articlecolumns-/www.mako.co.il/newshttps:/

53ee290dc1eda61027.htm   :2019בדצמבר   13[תאריך כניסה.[ 

 2003באוגוסט  28אלף מתו באירופה בחום." הארץ,  20-שירות "הארץ". "הערכה חדשה: כ  .

 .il/misc/1.906577https://www.haaretz.co   :2019בדצמבר  13[תאריך כניסה.[ 

  מ. גלקופף. השפעות נפשיות של חשיפה למלחמה וטרור על אנשים עם מוגבלות  -שפיגלמן, כ. ו

  .2016מי. אוניברסיטת חיפה, מוגש למוסד לביטוח לאו -פיזית או חושית. דו"ח סופי 
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  2014בלגיה, –: צריכת אלכוהול, עודף משקל והשמנה בקרב בני נוער 8איור 

  2015 -: ההוצאה לבריאות בבלגיה בהשוואה למדינות האיחוד האירופי 9איור 

  2015 –יות בבלגיה בהשוואה למדינות האיחוד האירופי : שיעור הרופאים והאח10איור 

  )2014: שיעור מקרי המוות הניתנים למניעה בבלגיה בהשוואה למדינות האיחוד האירופי (11איור 

ת לבי"ח שניתנות למניעה בשל מחלות כרוניות בבלגיה, בהשוואה לממוצע האיחוד  : פניו12איור 

  )2017האירופי (

  וחו על צורך רפואי בלתי ממומש בשל תנאים גיאוגרפיים או כלכליים  : מעט בלגים דיו13איור 
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  המוכנות לחירום ומערכת הבריאות .7
  

 תקציר .7.1

 רקע .7.2

 שירותי בריאות מודלים לארגון  .7.3

 מרכיבי מערכת הבריאות  .7.4

 מבוא לארגוני בריאות בינלאומיים  .7.5

המגמות העתידות להשפיע על בריאות הציבור בעתיד וצורכי מערכת הבריאות   .7.6

 להתמודדות עם מצבי חירום

 התרחישים האפשריים למצבי חירום בישראל   .7.7

 סיכום  .7.8

 ביבליוגרפיה  .7.9

  

 תקציר .7.1

משמעויות רבות עבור מערכת הבריאות. ארועי חירום הינם מגוונים ויכולים למוכנות לאירועי חירום 

לנבוע מאסונות טבע, ארועים מעשי ידי אדם החל מארוע טירור ועד מלחמה. בדומה לתחומי בריאות 

חירום של מערכת הבריאות הינה רב תחומית ודורשת שיתופי פעולה בין מגזרים אחרים, המוכנות ל 

מערכת הבריאות. לשם המחשה, על אף שלא התרחש בעשרות השנים האחרונות  שונים בתוך ומחוץ ל

אסון של רעידת אדמה בישראל, בשנים האחרונות העיסוק בנושא המוכנות לאירוע זה ובתוצאות  

וצע בידי גורמים מדיניים רבים, ובהם מבקר המדינה, שמציין בדו"ח שפרסם  הצפויות שלו הוא רב, ומב

לכודים בהריסות   9,500פצועים קל,  37,000פצועים קשה,  8,600חללים,  7,000-כי יש להיערך ל 

חסרי קורת גג. כמויות אלה מוגדרות באופן מפורש על ידי המבקר, משום   170,000-בניינים ו

. דו"ח זה של  30ה חזקה, על כל השלכותיה הקשות, היא כמעט ודאיתשהתרחשותה של רעידת אדמ

ירום הדורשת הסתכלות שונה, והצורך של מדינת ישראל  המבקר הינו רק דוגמה למורכבות המוכנות לח

בה ביותר עם האתגרים הנלווים למצבים חריגים  לעשות כל שביכולתה כדי להתמודד בצורה הטו

  שארועי החירום השונים מביאים.  
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 רקע   .7.2

בני אדם נהרגים מדי שנה בעולם מאסונות טבע, ולמעשה אסונות אלה  60,000בממוצע, 

- בני 460,342לדוגמה, נהרגו בשנה אחת  1983-מכלל מקרי המוות הגלובאליים. ב 0.1%-אחראים ל 

אדם באסון  -בני  317,757, נהרגו בשנה אחת  2010-, ב1טבע, רובם בשל הרעב באתיופיהדם באסון  א

, וכך אפשר למנות עוד אסונות טבע רבים שמוכיחים כי 2טבע, רובם בשל רעידת האדמה בהאיטי

מניעה ברוב -אסונות עצמם אינם בריהאירוע הקיצוני והטראגי הבא מסתמן מעבר לפינה. על אף שה

כח, שישנה הפחתה משמעותית של תמותה  דווקא כן. הו –המקרים, המוות הרב והנזקים האדירים 

מאשר שחזו תחילה באסונות ובאירועי קיצון, אם הייתה הכנה מוקדמת, השקעה בתשתיות ובכך 

וכנות לחירום ובנייה מקדימה של  יומי במ-הפיכתן לחסינות יותר, השקעת אנרגיות, משאבים ועיסוק יום

, יתרה על כן,  3מהירות בעת הצורך בהןמערכות תגובה וניהול לאירועי קיצון הנכנסות לפעולה ב

כמות ההרוגים בכל    –כשמערכת הבריאות המקומית מפגינה חוסן ומוכנות גבוהה לאירועי חירום ואסון  

  סון פוחתת משמעותית לעומת מקומות בהם מערכת הבריאות כשלה. א

בימינו הוא נמוך בהרבה ממה שידוע שקרה במאה הקודמת. כך,   מוות כתוצאה מאסונות טבע  

, המוות השנתי מאסונות היה גבוה מאוד, והגיע עד כדי מיליון הרוגים 20-בתחילת ובאמצע המאה ה

ם לירידה משמעותית בכמות ההרוגים. ברוב השנים, אסונות  בשנה אחת. בעשורים האחרונים אנו עדי

-בני  10,000-אדם בשנה, והיו אף שנים שנהרגו פחות מ-בני  20,000-הטבע הביאו למותם של פחות מ

בתוחלת החיים, בילודה    . הנתונים הללו מרשימים אף יותר, אם לוקחים בחשבון את העלייה3דם בשנהא

המוות מאסונות טבע בעולם מורכב העולמית ובגדילת האוכלוסייה באופן כללי. ההסבר לירידה במקרי  

ונעוץ במספר סיבות, כאשר המרכזית קשורה בהיערכות המקדימה של האוכלוסיות להתמודדות עם  

מנת להעלות מודעות,  אסון, לצד מעורבות ממשלתית ונקיטת צעדים ברמה העולמית והמדינית על 

ת מערכות הבריאות לאירועים  להגדיר מדיניות, לייצר תשתיות איכותיות ולפתח את מוכנות והיערכו

ית ארוכת טווח,  המוכנות לחירום חייבת להיות חלק מכל תכנית ממשלת, לאור זאת ברור כי 4אלה

  . 49ובוודאי בכזו הקשורה במערכת הבריאות הישראלית כחלק מתמ"א 
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 הגדרות .7.3

אירוע המהווה סיכון ואיום, זורע הרס וחורבן על החיים, הרכוש, הבריאות או הסביבה, –אסון  .1

  ת יכולים להיות טבעיים או מלאכותיים. אסונו

כפי שמוגדרים במסד   -נגרמים בצורה שאינה קשורה באופן ישיר למעשי אדם  –אסונות טבע   .2

, נחלקים 5(המרכז לחקר ולאפידמיולוגיה של אסונות) CREDלאומי של -הנתונים הבין

וולקנית (הרי געש),   לקטגוריות הבאות: רעידות אדמה, הצפות, מזג אוויר קיצוני, פעילות

 ה, בצורת, תנועת מסה ושריפות.טמפרטורה קיצונית, מפולות אדמ

לעיתים האסון קורה במזיד ולעיתים   –אסון שמעשי אדם גרמו לו  –אסונות מלאכותיים  .3

 ברשלנות. 

המרחב הגיאוגרפי של מדינת ישראל המודרנית ידע אסונות טבע   - אסונות מרכזיים בישראל  .4

בני אדם, נפצעו   300-, שבה נהרגו כ11.07.1927-ידת האדמה שהתרחשה בגדולים, ובהם רע

, שבה 01.01.1837, ואלפים רבים נותרו ללא קורת גג, ורעידת האדמה שהתרחשה ב1,000-כ

בני אדם לפי  5,000מאורע שהביא למותם של מעל  -המוקד העיקרי היה בצפת ובטבריה 

. מאז קום המדינה, התרחשו בה 6קורת גג ההערכות, ולעשרות אלפים נוספים שנותרו ללא

כאשר רק בגל הטרור ואירועי טרור,    6, שריפות6אסונות בהיקפים קטנים יחסית, כמו שיטפונות

 . 7פצועים מפיגועי טרור  239נמנו  2015של שנת 

מוסדות הבריאות בישראל כפופים כולם לאחריות המקצועית   - סמכויות משרד הבריאות  .5

והמיניסטריאלית של משרד הבריאות, אשר נושא באחריות הממלכתית להבטחת הבריאות 

אות והרפואה, ומופקד על  דינה. המשרד קובע את המדיניות בתחום שירותי הברילתושבי המ

. במסגרת  8תכנון, על פיקוח, על בקרה, על רישוי ועל תיאום השירותים של מערכת הבריאות

אחריות זו, אמון משרד הבריאות על תפקוד מוסדות הבריאות בישראל בעת חירום, באמצעות  

 .9האגף לשעת חירום

וז, הרפואה האגף אחראי על היערכות מערך האשפ -האגף לשעת חירום במשרד הבריאות  .6

בנפגעים קונבנציונאליים ובלתי קונבנציונאליים,  בקהילה ומגן דוד אדום לקליטה ולטיפול

יום ובעתות מלחמה, תוך מתן טיפול רפואי נדרש לאוכלוסייה.  -נפגעים בחיי היום-באירועים רבי

הרשות העליונה לאשפוז, המורכבת   על ידי פעילות האגף מבוצעת על פי המדיניות הנקבעת

"כללית", בראשותו של מנכ"ל משרד   ליםחיל הרפואה וקופת חו  -נציגי משרד הבריאות, צה"ל  מ

 .9הבריאות

הוא לשמש רשות ממלכתית   החירום הלאומית של רשות יעודה -רשות החירום הלאומית  .7

החירום במרחב האזרחי,   לחירום, למימוש אחריותו הכוללת של שר הביטחון לכל מצבי

בקרה של כל המשרדים, הגופים הייעודיים, המערכות  באמצעות תכנון, תיאום, הנחיה, הכוונה ו

י. כמו כן, יעוד  העוסקות במוכנות ובהכנת המרחב האזרח הלאומיות והרשויות המקומיות



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  361|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

הרשות הוא להביא למיצוי מרבי של המשאבים הלאומיים להבטחת החוסן והרציפות התפקודית  

  .10במצבי משבר וחירום שונים

 

 מערכות בריאות בחירום בעולם .7.4

ב צוותי הרפואה היא חלק ממכלול הפעולות הנדרש לצמצום הנזק של  העלאת המוכנות לחירום בקר

משמירת מוכנות זו, נדרשות פעולות כמו אימונים אסונות ואירועי חירום על מערכות הבריאות. כחלק 

ותרגילים, להעלאת כשירותם של צוותי הרפואה המקצועיים לתפקוד בנסיבות אלה. במחקר שבחן את  

  -סיעוד לחירום, נמצא כי יעילותם של תרגילים ואימונים אכן גבוהה אופן היערכותם של צוותי 

ואת תחושת המוכנות של צוותי הסיעוד. האופן ההשתתפות באימונים ובתרגילים משפרת את הידע 

שבו בוצעה הערכת האימונים והתרגילים שבוצעו לצוותי הסיעוד כלל ביצוע ראיונות, השתתפות בתרגיל  

  .31על שאלון לפני ואחרי התרגיל מפוקח ומבוקר וכן מענה

ב לעתיד. כך, למשל,  מקרים בהם היערכות מערכות הבריאות לאסון נכשלה, יכולים לשמש שיעור חשו

, אשר במהלכו בתי חולים  32יורק בעת הוריקן "סנדי"-תואר בבירור במאמר שבדק את שהתרחש בניו

ם ומטופלים לבתי חולים  שמוקמו באזורים גיאוגרפיים נמוכים נדרשו לאלתר פינויים בהולים של חולי

משלתית  גבוהים יותר, מבלי שנערכו למשימה מסוג זה בעבר, ומבלי שהותוו להם הנחיות או מדיניות מ 

או מחוזית שמגדירות את הצורך בכך. דוגמה נוספת לכך היא ההוריקן "קתרינה" שפגע בארצות הברית 

ת המספקות לבתי החולים שירותים  . במהלך האסון נפגעו באופן אנוש תשתיות חיצוניו2005באוגוסט 

יחד עם החולים  בסיסיים וחיוניים, כמו חשמל, מים ותרופות. כמות הנפגעים שהגיעה לבית החולים, 

והפצועים ששהו בו בעת האסון ממילא, היוו עומס בלתי ניתן להכלה שהביא את המערכת הרפואית עד  

יש לאפשר   –סתכלות על אירועי "קתרינה" ו"סנדי", נלמד לקח חשוב בארצות הברית . בה33הקצה

ן, הגישה למשאבים, התקשורת, התיאום וכן הכשרת צוותי  עצמאות לבתי החולים בהקשרי התכנו

  .33,34הרפואה, תוך פיקוח משמעותי של גורמי הממשל

בחקר ההיערכות לחירום של מערכות בריאות ובכלל, נודעת החשיבות של גישה משולבת, שלמה  

מושגת רק באמצעות חיבור תכניות מקומיות, מחוזיות   ומקיפה. מוכנות ראויה לחירום יכולה להיות

המשאבים הקריטיים למערכות   ולאומיות. ברמה המקומית, יש לבצע תכנון שייקח בחשבון את כל 

הבריאות, ובכלל זה את בתי החולים, את המרפאות, את המתקנים הרפואיים השונים וכמובן את צוותי  

הווים קישור חיוני  . על אף שבתי החולים הם רק חלק אחד במערכת הבריאות, הם מ35האמבולנסים

התכנית הלאומית   – NBHPP-הוקמה בארצות הברית על ידי הממשל ה 2002ביותר, ולכן בשנת 

) לשפר את הקיבולת של בתי  1. במסגרת תכנית זו הוחלט: (36לשיפור מוכנות בתי החולים לטרור

) לשפר את יכולת בתי החולים לנטר זיהומים 2(  החולים כך שיוכלו לקלוט ולאשפז מטופלים רבים יותר,

) לשפר את יכולות בתי החולים לבודד חולים ונפגעים הזקוקים 3וסיכונים הקשורים בזיהומים ובקרינה, ( 
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) ולתמוך בהדרכה, 5את כמות מלאי התרופות והציוד הרפואי לחירום בבתי החולים () להגדיל  4לכך, (

  .  37בתי החוליםבהכשרה ובאימון צוותי הרפואה של 

היערכות מוסדות הבריאות לחירום כוללת גם את ההיבט התשתיתי, בדגש על התשתיות של בתי  

. אלמנט התשתיות כולל גם את האפשרות  38בבריאות וברפואההחולים ומשרדי הממשל העוסקים 

גון ולפיקוד על בית החולים בעת חירום,  לטפל ולאשפז בתנאים נאותים, וכן את האפשרות לניהול, לאר

בעיקר באמצעות שימור תקשורת איכותית, זמינות ומעורבות של גורמים פוליטיים, פקידותיים ועוד. 

ת מענה לציבור בהיבטי המידע ומסוגלות מערכת הבריאות לענות על  אתגר גדול נוסף הוא הצורך לת 

  .39הביקוש העולה בעת חירום 

  

 מערכת הבריאות הישראלית בחירום .7.5

חירום), ובכלל זה כוח האדם המוגדר לשעת  בישראל קיימת הגדרה חוקית הנוגעת למל"ח (משק לשעת  

ניים, כפי שהם מוגדרים  . בתוך כוח האדם המוגדר לשעת חירום, נמצאים גם צוותי הרפואה החיו17חירום

י טכני, סגל  רופאים, אחים ואחיות, סגל רפואי סיעודי, סגל רפוא -בחוק שירות עבודה בשעת חירום 

רפואי אקדמאי אחר ועובדי מינהל ותחזוקה ברפואה. על פי החוק, אנשי הרפואה החיוניים יופעלו לביצוע 

ות סדיר, נשים הרות, או אימהות לילדים  משימותיהם בעת חירום, אלא אם הם חיילים או שוטרים בשיר

  .  18עד גיל שנה

  

  האגף לשעת חירום במשרד הבריאות  . 7.5.1

המרכזי של האגף לשעת חירום במשרד הבריאות הוא להכין את מערכת הבריאות במדינת  ייעודו 

. את ייעודו פועל האגף להשיג באמצעים רבים,  9ישראל למתן מענה לאירועי חירום בשגרה ובמלחמה

דוגמת עקרונות    –נהלים  , הפצת חוזרים וIPRED   19- דוגמת ה  – יים שנתיים  לאומ -ובהם קיום כנסים בין

דוגמת תורת אירוע רב   –ופרסום תורות מקצועיות מחייבות  20הטיפול הרפואי בעת רעידות אדמה

  . 21(אר"ן) קונבנציונאלי נפגעים

הפעלה בחירום, שכולל  בין תפקידי האגף לשעת חירום בשגרה, נכלל גם התפקיד של גיבוש מדיניות ה 

, תפקיד זה 22חולים ולמוסדות הרפואה בקהילה, לכלל מצבי החירום-כתיבת תורה ונהלי הפעלה לבתי

מורכב ומאתגר, ודורש ידע מקצועי, ניהול הידע, צבירת ניסיון ושימוש בו. באגף לשעת חירום במשרד  

הבריאות מודעים למצב מורכב זה, ומציגים באתר הרשמי של משרד הבריאות והאגף לשעת חירום  

גנוני פעולה  גרים המערכתיים ובהם: פיתוח מוכנות לכל התרחישים האפשריים ומנ את עיקרי האת

  .23ותגובה אוניברסליים כמענה לבלתי צפוי

, במהלך מלחמת לבנון השנייה, 24לק מהנחיות האגף לשעת חירום במשרד הבריאות בישראל כח

ים. הנחיה זו נבעה לרווחת ילדי צוותי הרפואה החיוניים שעבדו באותה העת בבית החולהופעלו מעונות  

, 25בדו"ח שפרסם מבקר המדינה  מהסברה כי קיים קשר בין רווחת הילדים לתפקוד הוריהם.  
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לאחר מלחמת לבנון השנייה, הוא התייחס לנושא זה בביקורתיות, ורשם, כי "הימים הראשונים 

היה מיגון מספק עבור כל הילדים   ם שלא היה ברור מי מנהל את המעונות, לא התאפיינו בכאוס", משו

  ועבר זמן רב עד שהוצבו מורות חיילות כדי לתת מענה לילדי הצוותים הרפואיים החיוניים.  

  

  רשות החירום הלאומית  . 7.5.2

הוקמה, על פי החלטת הממשלה, רשות החירום הלאומית (רח"ל). הרשות הוקמה   2007בדצמבר 

לשמש גורם מתאם ומתכלל של כל הארגונים  הפקת לקחי מלחמת לבנון השנייה, ונועדה כחלק מ

, עם סגירת המשרד להגנת העורף, שבה רשות החירום  2014המטפלים בעורף בשעת חירום. ביוני 

, נמצא כי  200725על פי דו"ח מבקר המדינה משנת  .10הלאומית לפעול כרשות בתוך משרד הביטחון

פקודה.  דבר שעלול להקשות את ת  - וסדות הבריאות  לרשות העליונה לאשפוז אין סמכות להנחות את מ

החל משרד הבריאות לקדם טיוטה להצעת חוק בנושא מערך הבריאות בשעת חירום,    1995כבר בשנת  

, טרם גובש סופית חוק  201326בשנת   –ואולם עד למועד סיום הביקורת האחרונה של המבקר בעניין 

המסדיר את סמכויות הרשות העליונה לאשפוז. הדבר עלול, כך לפי מבקר המדינה, לפגוע בהיערכות 

  מוסדות הבריאות לעתות חירום ובתפקודם בחירום.  

ביטוח בריאות ממלכתי אינו מתייחס במפורש למתן שירות רפואי בקהילה בעתות חירום,  מאחר שחוק  

, על כך שבהיעדר התייחסות מפורשת בחוק לשעת חירום, יש קושי  201326שנת  העיר מבקר המדינה ב

ות רפואי בעתות חירום, ובאיזה היקף. כבר בדוח המיוחד בשנת  לקבוע על מי חלה האחריות למתן שיר

קבע משרד מבקר המדינה כי יש להסדיר בחוק את היערכותן של קופות החולים לעתות חירום    200725

פולים הרפואיים שיינתנו לאוכלוסייה. פער משמעותי נוסף, אשר עליו  ואת היקף השירותים והטי

ערכות הבריאות בישראל, נוגע בהגדרת בתי החולים הציבוריים מצביעים גורמים רבים החוקרים את מ

בישראל. על פי החוק הישראלי, לא קיימת הגדרה למושג "בית חולים ציבורי", וגם לא מוסברת  

. כנגזרת מכך, המוכנות לחירום של בתי החולים הציבוריים ואופן 27"המשמעות של המילה "ציבורי

אירועי חירום לאומיים ולאסונות נשענת על העצמאות של מנהלי בתי החולים בקבלת  ההיערכות שלהם ל

ההחלטות, על הבקרה וההכוונה של פיקוד העורף וכן על ההנחיות, הביקורות וההגדרות של האגף  

אך לא קיימת התייחסות חוקית ברורה לאיזה בית חולים הוא ציבורי,   –חירום במשרד הבריאות  לשעת  

  .28של הציבוריות שלו ובוודאי לא הגדרה להיערכותו לחירום או לאסון מהי המשמעות

  

  נגישות וזמינות שירותי הבריאות להתמודדות עם מצבי חירום  . 7.5.3

מצעות תקציב שמורכב, מערכת הבריאות בישראל היא ציבורית ברובה, וממומנת על ידי המדינה בא

בין השאר, מהמיסים שמשלמים התושבים. מאז כניסתו לתוקף של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בשנת  
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יכות סבירה,  , כל תושב במדינת ישראל זכאי לשירותי בריאות, אשר אמורים להיות זמינים "בא199511

מוכלת גם ההנחה שבחירום ובעת אסון,  בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריו". בלשון החוק 

שירותי הבריאות יינתנו ויסופקו בצורה הטובה ביותר האפשרית לכל תושב, אך הדבר אינו נאמר  

אחוזים מכלל הציבור    7.58-, כ13במפורש ואינו מוגדר בחוק כלשהו בצורה ישירה. על פי משרד הבריאות

ק"מ מבית חולים קרוב, עובדה המאפשרת להם להגיע לבית   20-בישראל מתגוררים במרחק של עד כ

שבי חולים הם תו-דקות נסיעה. מי שאינם יכולים להגיע בזמנים אלה לבית  25-חולים בעת מצוקה תוך כ

בת כמעט שעתיים על מנת להגיע  הפריפריה, שלעיתים עשויים להזדקק לפינוי מוסק או לנסיעה ארוכה  

  לבית חולים כללי זמין.  

כיום, גם בזמני שגרה וללא כל אירוע חירום חריג המרחף על פני המדינה, על פי דו"חות שונים קיים  

ן). למשל על פי מבקר המדינה משנת  חדרי מיו – עומס רב על המחלקות לרפואה דחופה (מלר"דים 

א עודכנה שנים רבות. כוח  , אין תקינה הולמת לכוח האדם הרפואי הנדרש, כאשר התקינה ל 201016

ובעיקר האחיות והאחים   –האדם המרכזי שמצוי בחסר הקיצוני ביותר הוא כוח האדם הסיעודי 

 המוסמכים. בנושא זה טען המבקר שיש תמימות דעים על הצורך להוסיף תקנים וכן לפקח על מקצועיות

ן הגדרה אחידה לתפקיד  הצוות הסיעודי. עוד בעניין המלר"דים, הדגיש המבקר כי להתרשמותו אי

המלר"ד, אין קבצי נהלים והנחיות מסודרים למלר"דים, הבקרה על המלר"דים והרישוי שלהם בידי 

  המשרד מבוצעים בצורה לא מיטבית ועוד. 

ם של מרכזי רפואה הנותנים מענה  מבחינת ההיערכות לחירום, יש חשיבות רבה לבחינת פריסת

, דהיינו בתי חולים כלליים, יש בתי חולים  12מדינת ישראללטראומה. בין מוסדות האשפוז הכללי ב

המוכרים כ"מרכזי על", דהיינו מאגדים בתוכם יכולות טיפוליות ממגוון תחומי רפואה ("בתי חולים  

ל אזוריים לטראומה. מבחינת תפזורת בתי החולים בישראל,  שלישוניים"). הללו גם מוכרים כמרכזי ע

ישה בתי חולים שמהווים מרכז על לטראומה ממוקמים באזור המרכז, ירושלים וגוש דן  ארבעה מתוך ש

תקווה - אביב, בית החולים "רבין" בפתח- גן, בית החולים "סוראסקי" בתל-בית החולים "שיבא" ברמת  -

ירושלים. באזור הנגב קיים בית חולים אחד שמהווה מרכז על לטראומה,  ובית החולים "הדסה עין כרם" ב

שבע. באזור הצפון קיים גם כן בית חולים אחד שמהווה מרכז על  -הוא בית החולים "סורוקה" בבארו

בתי החולים "השניוניים", הם גם אלה שמוכרים כבתי    13לטראומה, והוא בית החולים "רמב"ם" בחיפה.

בתי חולים המשויכים לקבוצה זו: "הלל יפה" בחדרה, "קפלן"   14ריים. ישנם בסך הכול החולים האזו

ברחובות, "יצחק שמיר" בראשון לציון, "הגליל המערבי" בנהריה, "שערי צדק" בירושלים, "וולפסון" 

פטל" " באשקלון, "זיו" בצפת, "העמק" בעפולה, "לניאדו" בנתניה ו"יוסבחולון, "פוריה" בטבריה, "ברזילי

בתי החולים המקומיים, המספקים רפואה   –באילת. שאר בתי החולים שייכים לקבוצה השלישית 

  . 14ראשונית

פיקוח משרד הבריאות, אך משתייכים  כמו כן יש לזכור כי בתי החולים בישראל אמנם פועלים תחת

בתי חולים כלליים שייכים  8בתי חולים כלליים שייכים למשרד הבריאות,  16לארגונים שונים מגוונים. 

. עבור האזרחים ומקבלי 15לקופת חולים "כללית", והאחרים שייכים להדסה, למיסיון או למלכ"רים 
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השירות הרפואי במדינת ישראל, סוגיית הבעלות על בתי החולים פחות רלוונטית, אך מבחינה  

אות לשעת  ת ותפעולית לנושא זה חשיבות רבה והשפעתו על מוכנות מערכת הבריתקציבית, ארגוני

  חירום ואסון מובנית.

  

המגמות העתידות להשפיע על בריאות הציבור בעתיד וצורכי מערכת  .7.6

  הבריאות להתמודדות עם מצבי חירום

ובעשור האחרון גדלה  אדם, -מיליון בני 9.05-, מנתה אוכלוסיית מדינת ישראל כ2019בתחילת שנת 

  15-. תחזיות הלמ"ס צופות שאוכלוסיית ישראל תגיע ל40מיליון נפש 1.5האוכלוסייה בישראל בכמעט 

  2040. לפי אותן התחזיות, תוחלת החיים של נשים בשנת  2065מיליון בשנת    20-ול  2048מיליון בשנת  

בתכנון   49יבותה של תמ"א  . הנתונים האלה מוכיחים כי חש85.4, ושל גברים על  88.3צפויה לעמוד על  

  75אלף איש בישראל הם בני    422-המענה והעקרונות למערכת הבריאות הישראלית היא רבה. כיום, כ 

דובר  איש. מ 1,247,800-, צופה הלמ"ס תרחיש ממוצע שבו מספרם יעמוד על כ 2050ומעלה. בשנת 

ואי הולם לחולים הרבים,  בעלייה משמעותית, שמחייבת היערכות של מוסדות הבריאות למתן מענה רפ

לרבות תרחישי אסון. יש לקחת בחשבון, כי תרחישי אסון, מכל סוג שהוא, ישתנו מאוד, ועלולים להביא  

שיפגע רק   . לדוגמה, רעש אדמה משמעותי,2050למצב של נפגעים פוטנציאליים רבים ביותר בשנת 

קשישים פצועים וחולים   650,000-במחצית מאוכלוסיית ישראל המבוגרת, עשוי להגיע עד לכדי כ 

  הזקוקים לסיוע מידי ושאינם נמצאים בבתי החולים. 

. לפי המועצה 2040מקום המגורים של אזרחי המדינה צפוי לעבור שינויים כאלה או אחרים עד לשנת 

מיליון  3כמעט  –כלומר  –יותר תושבים  22%יגורו במחוז המרכז  2040, בשנת 41הלאומית לכלכלה

 17%ר שבע ובסביבתה הקרובה) יגורו תושבים רק במחוז המרכז, במחוז הדרום (בעיקר בעיר בא

כלומר כשני מיליון ורבע תושבים. נתוני החיזוי האלה מראים צמצום משמעותי של   –יותר תושבים 

בטי בניית מוסדות  בהי 49הפער באוכלוסייה בין מחוז המרכז לדרום, שמחייב התייחסות בתמ"א 

ב שונה מהמציאות כיום, שמראה  בריאות וקביעת מדיניות של מערכת הבריאות הנותנת מענה למצ

  פער גדול בהרבה בין כמות האוכלוסייה במחוז המרכז למחוז הדרום. 

המענה הרפואי ומדיניות העבודה של מערכת הבריאות יידרשו לעבור התאמות רבות לדרישות  

שבו יתאפשר להעניק מענה רפואי על כל גווניו במדינת ישראל. במערכת הבריאות  האוכלוסייה ולאופן 

נותני שירותי בריאות בקהילה ונותני שירותי    – הישראלית נהוג לחלק לשתי קבוצות את נותני השירותים  

לים . ככל שהשנים חולפות, נוטה היחס בין שירותי בריאות הניתנים בבתי החו42בריאות בבתי החולים

מהוצאות הבריאות  45%-לאלה הניתנים בקהילה לנטות לכיוון שירותי הבריאות בקהילה. כיום, כ

מתבצע על שירותים בבתי החולים. יש לזכור, שרוב  35%-מתבצע על שירותים קהילתיים, בעוד ש

מימי האשפוז  50%-כ – 40החולים הם אנשים חולים, ועל פי רוב מבוגרים וקשישים המאושפזים בבתי

ומעלה. המשמעות של נתון   75במחלקות הפנימיות בבתי החולים הכלליים משויכים לקבוצת הגיל של 

זה 
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ידול האוכלוסייה המציגות תוחלת חיים ארוכה יותר ועלייה גדולה  היא גדולה ביותר בהתחשב בתחזיות ג

סייה. הזדקנות האוכלוסייה מהווה אתגר מרכזי מאוד בשל הקשר החזק והברור בין בכמות האוכלו

עלייה בגיל לבין עלייה בשיעור המחלות הכרוניות. בהנחה שהאוכלוסייה תזדקן, תוחלת החיים תעלה  

 –סיף ותגדל, ברור ששיעור המחלות הכרוניות באוכלוסייה יעלה בהרבה וכמות האוכלוסייה הזקנה תו

  רופורציית הגידול באוכלוסייה. ומעבר לפ

מאפייני אסון ציבורי הקשור ברפואת השגרה עשויים להיות מגוונים. ייתכן, שאסון ציבורי שכזה יגיע 

ת נוספת היא הצטברות בצורה פתאומית וממוקדת, בהתפרצות של מגיפה או של זיהום עמיד. אפשרו 

מרוצת הזמן, להביא לקריסת המערכת  יומית של רפואת השגרה שעלולה, ב- של קשיים במערכת היום

הצלחה בהתמודדות עם האתגרים. קיימת גם האפשרות המשולבת, לפיה, בתהליך של הצטברות -ולאי

יתפרץ אירוע כמו   יומיים במערכת הבריאות תחל הידרדרות באיכות המענה הניתן ובהמשך-קשיים יום

  מגיפה שיעיב על המערכת עד כדי אי ספיקה פוטנציאלית. 

 ישים האפשריים למצבי חירום בישראלהתרח .7.7

האתגר האמיתי בזיהוי תרחישי האסון הרלוונטיים בעוד שלושה עשורים נעוץ, בין השאר, בניסיון להבין 

המוכנות וההיערכות אליהם. דוגמה מעניינת  מהם המקרים שלא קיימים בימינו, וכיצד ניתן להשפיע על  

, שמגדירים את מלאכת  43ל פול ארליך וג'ון הרטלתרחיש חירום שכזה ניתן למצוא במאמר הדעה ש 

ככמעט בלתי אפשרית. לדבריהם, תידרש מהפכה,  2050שגת המזון והאוכל הבסיסי לעולם בשנת ה

לא פחות מכך, בהתנהלות הגלובאלית כולה בכדי שמזון יהיה זמין. לפי רשמיהם, הגידול האדיר  

לצד ההאצה המזוהה בכמויות הצריכה בעולם שבו הסביבה הולכת ומתכלה יובילו לקושי  באוכלוסייה,

שלבני האדם יהיה מה לאכול. כיום חיים בכדור הארץ כמעט   –ני להגשים את השאיפה הפשוטה קיצו

מיליארד. כדי להעניק   2.5-שנה יחיו בעולם עוד כ 35-מיליארד בני אדם, וההערכה היא שבעוד כ 7.5

  . 205044עד לשנת  70%-אפשרות חיים תקינה לכל האוכלוסייה הזו, יצור המזון נדרש לגדול במזון ו

מנהיגי העולם    , שאלמלא מעורבות רחבה של45צורך בסיסי נוסף שצפוי להימצא בֶחֶסר הוא משק המים

והאזרחים יביא את האנושות להתמודד עם אתגרים שכמותם טרם חוותה. היערכות לאירוע חירום  

ן לצד  לאומי, שבו אין מזון או מים בנמצא, דורשת מעורבות של כל משרדי הממשלה וגורמי הביטחו

ת במוסדות רתימת האזרחים. גם במקרה מסוג זה, נראה שבני האדם הרעבים והצמאים עשויים לראו

הרפואיים כתובת להשבעת רעבונם ולהרוויית צימאונם כשבנמצא אין פתרון אחר. המאפיינים של אירועי 

  החסר במזון ובמים הם ההדרגתיות שבהם והיכולת להשפיע עליהם באופן עיתי.  

, בכל עשור בשלושת  IPCC – The Intergovernmental Panel On Climate Changeוחי הלפי דיו

ים האחרונים נצפתה עלייה בהתחממות הגלובאלית, ומסתמן ששלושת העשורים האחרונים היו העשור

. לפי אותו הדיווח, נראה כי  44,46השנים האחרונות  1400-החמים ביותר בחציו הצפוני של כדור הארץ ב

גם אם תופסק ההתנהלות המזיקה של בני האדם והתעשייה האנושית ברגע זה, רוב התחומים  

נת הצפות, שריפות, אסונות טבע כמו סכ –שמושפעים מהעלייה בטמפרטורות יוסיפו להשתנות 
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אסונות טבע באופן עולמי הוא ההפתעה הוריקנים ועוד יגדלו בעוצמתם ובשכיחותם. המאפיין 

המוחלטת, או הכמעט מוחלטת שבהתרחשותם. קיים קושי מאוד גדול בימינו לדעת את מועד  

שבמקרים אלה ניתן    –התרחשות רעידת האדמה, בשונה ממועד התרחשותו של צונאמי או של הוריקן  

סונות טבע היא בתכנון מקדים  להתריע בטווח של שעות עד ימים מהאסון. הדרך האידיאלית להיערך לא

של המענה, בבנייה מודרנית ומחושבת ובחינוך האוכלוסייה לאופן ההיערכות וההתמודדות בעת  

  .47אירועים אלה 

בהמשך להתקדמות הטכנולוגית המרשימה שניתן לחזות בה בעשורים האחרונים בכל תחומי החיים,  

בטכנולוגיה הולכת וגוברת. מערכות הביטחון, הבריאות, החינוך והרווחה, ניכר כי התלות של המדינות  

הקהילתיים והלאומיים הולכים ומתבססים על הטכנולוגיות המתקדמות   לצד כל שאר המנגנונים

והחדישות ביותר. מלבד יתרון גדול ופריצת דרכים יוצאת מן הכלל שהטכנולוגיה מאפשרת, היא גם  

. ההשפעה של מתקפת סייבר על מחשבי בתי החולים שתלויים באופן 48,49מסכנת את המשתמשים בה

לאבטחה בבתי החולים עלולים להביא   מוחלט ברשת, לצד ניצול של עולם הסייבר ליצירת נזק בטחוני

עשויה להכתיב נהלי אבטחה מחמירים  ספיקה ולתפקוד לקוי ביותר. הבנה זו-את המענה הרפואי לאי

 . 50יומיות-ביותר וכן יצירת תכניות גיבוי למקרים של היעדר זמינות המערכות הטכנולוגיות היום

מתוארת השפעתה   51"2019 -2018"הערכה אסטרטגית לישראל  –בספר של המכון למחקר לאומי 

חונה של ישראל. השפעה שצפויה להיות מורגשת עוד ועוד בעתיד הקרוב ואף בעתיד  של איראן על בט

הרחוק במדינה כולה, משום שאיראן חותרת להרחיב את השפעותיה במזרח התיכון, בכך שהיא  

בלבנון ובסוריה. יתרה על כן, ישנן מגמות דינמיות בזירה הפנימית  –הצפון מתערבת בנעשה בגבול 

עשוי להביא למשמעויות מרחיקות לכת במדיניות החוץ שלה. עוד מפורט בספר,   באיראן, תוך שהדבר

כי הזירה הצפונית של ישראל, ובכלל זה המתרחש בסוריה ובלבנון, גם ללא מעורבותה הישירה של  

ה גדולה לביטחון התושבים בישראל. בסוריה מוסיפים לעשות מאמצים לייצב את  איראן, מהווה סכנ

נה מעורבות אזורית רחבה של מעצמות כדי להשפיע על מאמצים אלה. חיזבאללה השלטון במדינה ויש

בלבנון מתחמש, וסכנת ההסלמה משתי חזיתות אלה מתעצמת וגדלה. כלל לא בטוח כי לישראל  

 איראן מכוונותיה להשתרש בסוריה.   האפשרות להסיג בהצלחה את

. זירה זו מורכבת ורגישה ביותר,  51מיהזירה הפלסטינית מוזכרת אף היא בספר של המכון למחקר לאו

לשלות העניינים בזירה זו הוא מהגדולים ביותר. הסיכון הביטחוני המוכר,  קושי לנבא את אופן השתוה

הוא השיח השגור והמוכר. המורכבות האמיתית   – בדמות פיגועים ומתקפות נקודתיות, ואף נרחבות 

  בהבנת האתגרים העתידיים האפשריים נעוצה בהבנות שעשויות להתפתח בין הפלסטינים לישראלים. 

לאומיים, ייתכן שמערכת  -שלום, או כפיית הסדר מדיני על ידי גורמים ביןבמקרה של חתימת הסכם 

אחריות שללא הכנה מוקדמת לא    –הבריאות בישראל תידרש לקחת אחריות על מאות אלפי פלסטינים  

  תצליח להתממש בצורה סבירה. 
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:  2018רך באשקלון בנובמבר מפקד פיקוד העורף, האלוף תמיר ידעי, אמר בכנס משרד הפנים שנע

"באירועים הבאים כבר לא יהיה מצב שבו נלחמים בצפון או בעזה ובתל אביב ישתו קפה, זו נחלת  

, באמירותיו אלה מייחס האלוף חשיבות ניכרת ועולה ליכולות הירי תלול המסלול (רקטות ואף  52העבר"

ניתן לצרף  אללה ושל גורמים איראניים בצפון, לצד החמאס בדרום. לדבריו אלה טילים) של החיזב

מדינת ישראל בהחלט חייבת לקחת בחשבון סבב מלחמה יוצא דופן בעוצמתו,   –הערכה ברורה אחת 

כו ייפגעו מאות ואף אלפי אזרחים שיזדקקו לשירותי מערכת הבריאות, במועד מסויים בשלושת  שבמהל

המאפיינים של אירועי הסלמה בצפון או שינויים בהתנהלות עם הפלסטינים הם   העשורים הקרובים.

שינויים אלה עלולים לקרות בצורה פתאומית או עם התרעה מצומצמת, וייתכן שייגררו לאורך   –דומים 

זמן עד להשלמתם. כך או אחרת, על המדינה לבצע היערכויות מקדימות במספר רחב של תחומים על  

  אוי לאתגרים אלה. מנת לתת מענה ר

בבחינת עולם המדע והפרסומים, עולה כי תחום ההיערכות לחירום ולאסונות במערכות הבריאות בעולם  

מחקר שבחן את מצבי החירום  –ה בכלל ובישראל בפרט טעון העמקה ומחקר רבים נוספים, לדוגמ

, וכך גם  53רים נוספיםבמערכות הבריאות וניהול הסיכונים באסון של מערכות אלה הציג צורך רב במחק

פערים רבים בין הידע הנדרש על מוכנות רפואית לחירום   מחקר שהתייחס לבריאות הציבור והראה

  .54לבין הקיים במערכות הבריאות

  

 סיכום .7.8

לבין בפרק זה הוצגו חלק מהתרחישים הצפויים בטווח המיידי ובטווח הרחוק, וההקשר הישיר בינם 

מערכת הבריאות הישראלית. על מנת לאפשר למערכת הבריאות הקהילתית ולמערכת הבריאות 

בעיקר) לתפקד ולפעול כמצופה מהם בעתיד, חובה לתכנן, להרחיב ולעסוק   השלישונית (בתי החולים

ד  בהיבטי המוכנות לחירום ולאסונות כמפורט לעיל, לצד שיתוף פעולה עם גורמי מערכת הביטחון, פיקו 

  העורף והאגף לשעת חירום במשרד הבריאות. 

ייה של בתי החולים כך  כחלק ממלאכת התכנון לחירום במערכת הבריאות, יש להגדיר את אופן הבנ

שיכילו מרחבים מוגנים ומבודדים בפרופורציות ובמתחמים הנחוצים לכך, יש לוודא כי מנחתי מסוקים  

ם מוסקים וויסותים שניוניים מבתי החולים ואליהם וכן נבנים ומתוכננים מבעוד מועד כדי לאפשר פינויי

ה לרפואה השלישונית. קיים צורך להגדיר את המנגנון של העבודה המשותפת שבין הרפואה בקהיל

בדגש על הכשרה מתאימה של   –להוסיף ולעסוק בכל תחומים אשר ישלימו את המוכנות לחירום 

מקצועות הבריאות, וכן להוסיף ולתכנן את התפתחות    רופאים, לצד סגלי הסיעוד, האחים והאחיות ושאר 

  מערכת הבריאות תוך מתן שימת לב לתחום המוכנות לחירום.   
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  מבנה מערכת הבריאות ומגמות כלכלת בריאות .8
  

 תקציר  .8.1

 המערכת הכלכלית והתקציבית של מערכת הבריאות בישראל ובעולם .8.2

מגמות שינוי בארץ ובעולם, כשלים, אתגרים והזדמנויות   -כלכלת בריאות .8.3

 לענף הבריאות

 טבלאותרשימת  –רשימת תרשימים  .8.4

 

 . תקציר8.1

 ההוצאה הלאומית על בריאות . 8.1.1

   מערכת הבריאות בישראל היא מערכת רחבת היקף מבחינה תקציבית ומאופיינת ברגולציה

טעמה העיקרי של הרגולציה הוא הצורך להגביל את היצע השירותים הקיים, על מנת  כבדה.

  רי היה גדל בצורה לא אופטימליתבריאות, שאלמלא ריסון רגולטולהגביל את היקף ההוצאה על 

   מיליארד ₪,    101עמדה על מעל  2018סה"כ ההוצאה הלאומית על בריאות בישראל בשנת

 מהתמ"ג לאותה שנה.  7.6%שמהווים 

  היא   34%מההוצאה הלאומית כאשר היתר,  66%ההוצאה הציבורית על בריאות עומדת על

 הוצאה פרטית. 

 מיליארד ₪. סל זה    50"סל הבריאות" בהיקף של מעל  וצאה הציבורית ניתנת באמצעותעיקר הה

 ניתן באמצעות קופות החולים וממומן על ידי מס הבריאות ותקציב המדינה.

  ההוצאה הפרטית כוללת בעיקר הוצאה ישירה של משקי בית על תרופות, רפואת שיניים וציוד

 חים מסחריים)רפואי ועל ביטוחים משלימם (שב"ן וביטו

 ה הפרטית להוצאה הציבורית לא השתנה משמעותית בשנים האחרונות כאשר  היחס בין ההוצא

חלה עלייה מתונה בהיקף ההוצאה הציבורית זאת לאחר שנים שבהן היתה עלייה הדרגתית 

 בהיקף ההוצאה הפרטית. 

 

  מנגנוני תקצוב מרכזיים במערכת הבריאות . 8.1.2

 ם מרכזיים:מערכת הבריאות באמצעות מספר מנגוני הממשלה משפיעה על 

o קופות החולים מתוקצבות באפון דיפרנציאלי על בסיס נוסחת   –  הקפיטציה

הקפיטציה שמשקללת גיל, מגדר ומיקום גיאוגרפי. מנגנון תקצוב זה נועד למנוע 
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העדפת מבוטחים צעירים ובריאים על פני   –תהליכים של "גריפת שמנת", קרי 

 ר. פויים לצרוך משאבי בריאות רבים יותמבוטחים שצ

o  הרגולטור מגביל את ההוצאה על בריאות גם באמצעות נוסחת תקצוב לבתי   –קאפינג

החולים שנקראת קאפינג. נוסחה זו מייצרת תקרת פעילות שמעליה בתי החולים מקבל  

תמורה מופחתת על פעילות המבוצעת (ביחס לשנה קודמת). כמו כן, המדינה קובעת 

מאלית בהיקף מסויים מפעילות השנה  ה" שמבטיחה לבית החולים תמורה מיני"רצפ

 הקודמת.   

o  סל הבריאות מתעדכן באמצעות מספר מנגנונים שמונעים   – עדכון מחירים לסל הבריאות

 חלק מהשחיקה הקבועה הנובעת מהתייקרויות, עלייה בשכר ובעיקר גידול האוכלוסייה. 

 

 ם מרכזיים מאפייני  – כלכלת בריאות . 8.1.3

  :יחודי בתוך ענף הכלכלה בשל מספר מאפיינים בולטיםכלכלת בריאות היא תחום י

  אחד התנאים לקיומו של שוק משוכלל של היצע וביקוש הוא זרימה  – אי סימטריה של מידע

 חופשית של מידע.

 מיעוט מתחרים ועלויות כניסה גבוהות 

  הרופא המטפל נמצא בתווך שבין המעסיק (בית החולים, קופת החולים וכד)   –בעיית הסוכן

 בין המטופל.ל

  היצע שיוצר ביקוש–  

  מגמות אלו עשויות ליצור עלייה משמעתית קבועה בהוצאה  –חשש לחוסר יעילות מערכתי

הלאומית על בריאות. הגדלה זו לא בהכרח מובילה להורדת מחירים ואף עשויה להביא להורדה 

 באיכות וביצוע פעולות מיותרות (פגיעה ביעילות המערכת). 

לאור המאפיינים שתוארו לעיל זאת, מערכות בריאות רבות   –ת משמעותית התערבות ממשלתי

  מאופיינות ברגולציה ממשלתית משמעותית שמציבה את הממשלה בעמדת מעורבות רבה בשוק.

 

  מגמות מרכזיות . 8.1.4

  האוכלוסייה ושיעור גידול נמוך של האוכלוסייההזדקנות 

   עה במערכת הבריאות מייצרת לחץ להרחבת  ההתפחות הטכנולוגית הקבו  –טכנולוגיות חדשות

 מגוון הטיפולים  

  שוק הבריאות הכל עולמי עובר תהליכים של חיזוק מעמד הצרכן –תודעה צרכנית 
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   ת הבריאות בישראל (כמו גם במדינות  מערכ  –הורדת שיעורי התמותה ועלייה במחלות הכרוניות

ה ממחלות שונות כגון סרטן,  מנסה בהצלחה להוביל להורדת שיעורי התמות מפתחות אחרות)

מחלות לב, סוכרת, וכד'. ההצלחה בהורדת שיעורי התמותה מובילות לעלייה בתוחלת החיים  

 אך גם לעלייה בשיעור המחלות הכרוניות

   על פי ארגון ה  –   בריאותגידול צפוי בהוצאה על-OECD     צפוי גידול בהוצאה הלאומית על בריאות

 מיליארד ₪ בשנה בתקציב הבריאות. 18 - דול של כ, כלומר גי8.8%בישראל לרמה של 

  

 510המערכת הכלכלית והתקציבית של מערכת הבריאות בישראל ובעולם. 28.

 עיקרי מבנה המערכת התקציבית של מערכת הבריאות . 8.2.1

מערכת הבריאות בישראל היא מערכת רחבת היקף מבחינה תקציבית ומאופיינת ברגולציה כבדה.  

הרגולציה הוא הצורך להגביל את היצע השירותים הקיים, על מנת להגביל את היקף טעמה העיקרי של  

ההוצאה על בריאות, שאלמלא ריסון רגולטורי היה גדל בצורה לא אופטימלית. ריסון זה נדרש משום  

הביקוש לשירותי בריאות תמיד גדול יותר מההיצע בתנאים שבהם הצרכן אינו משלם את מלוא המחיר  ש

הגבלת המחיר של שירותי בריאות והסדרתם נדרשת לצורך השגת מערכת שוויונית ויעילה   על השירות. 

  יותר.  

פרטי" חלק ניכר מההוצאה על בריאות מקורו בכסף ציבורי, כשני שליש מהתקציב, והשאר הוא "

(ההוצאה הפרטית על בריאות). מאפיין זה משליך באופן ישיר על קצב הצמיחה, על אפשרויות בנוגע  

זית היקף אספקת השירותים לסוגיהם והיקפי השטחים הנדרשים עבור המערכת ועל כך בהמשך. לתח

  לית. פרק זה כולל תיאור קצר של המאפיינים המרכזיים של מערכת הבריאות מבחינה תקציבית וכלכ

מערכת הבריאות בישראל מורכבת ממספר מקורות מימון, הכוללים הן מימון פרטי והן מימון ציבורי. 

שמהווים   מיליארד ₪,   101עמדה על מעל    2018כ ההוצאה הלאומית על בריאות בישראל בשנת  סה"

ית  מהתמ"ג לאותה שנה. סכום זה כולל את כלל ההוצאות במשק על בריאות לרבות הוצאה פרט  7.6%

  והוצאה ציבורית.  

, המגדיר  החוק המרכזי המסדיר את פעולת מערכת הבריאות בישראל הוא חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  את שירותי הבריאות הניתנים על ידי המערכת הציבורית בישראל. שירותים אלו מחולקים למספר סלים:

ניתן באמצעות קופות החולים וממומן ברובו באמצעות מיסים (הוצאה   -  "סל הבריאות" ) 1(

ציבורית) ומקצתו באמצעות השתתפות עצמית של משקי הבית. סל זה כולל את השירותים  

תוספת השנייה והחמישית לחוק בריאות הממלכתי וכולל שירותי אשפוז, רפואת  הנמנים ב

מיליארד ₪ (כולל השתתפות   50 -כהיא  2019קהילה תרופות ועוד. עלות הסל בשנת  

 עצמית). 
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הסל השני מצוי באחריות משרד הבריאות והוא כולל שירותים הנמנים   –  התוספת השלישית ) 2(

תי מחלות ממושכות, אשפוז סיעודי כרוני, שיקום,  בתוספת השלישית לחוק, לרבות שירו

 רפואה מונעת וחיסונים, טיפות חלב ועוד.  

הסל ליולדות מצוי באחריות המוסד לביטוח לאומי ,שמשלם   – הומט יולדות, זכאויות נוספות ) 3(

במקרה של לידת פג. על פי נתונים  224,456לבית החולים עבור כל לידה וסכום של  14,146

. בנוסף ההוצאה כוללת תשלומים לזכאים  514מיליארד ש"ח  8 -עריך עלות זו בכאלו ניתן לה

 קהילה, והוצאות מטה משרד הבריאות   מתוקף חוקים שונים כגון חוק שיקום נכי נפש ב

לשירותים אלו יש להוסיף את הסל הפרטי, הכולל רפואת שיניים, ניתוחים פלסטיים, תרופות מחוץ 

  35 -ידי כסף פרטי ואינו מחוייב באספקה ציבורית. סל זה מוערך בכלסל הציבורי ועוד וממומן על 

  מיליארד ₪.  

  

  ית על בריאות מקורות ההוצאה הציבורית והפרט. 8.2.2

והוצאה פרטית בהיקף של   64%ההוצאה הלאומית כולה מתחלקת בין הוצאה ציבורית בהיקף של 

רונות חלה מגמה של צמצום חלקה  . בשנים האח 2018, כאשר היתר מקורו בתרומות נכון לשנת 34%

של ההוצאה הפרטית לאחר מספר שנים שחלקה גדל (ראה איור בהמשך) ההוצאה הציבורית גדלה  

  והשתנתה משנים קודמות כדאי לציין מגמות השתנות. 

  נחלקת בין שלושה מקורות מרכזיים:  ההוצאה הציבורית

ת הכנסתו. תקבולי המס מס הבריאות הוא מס שמשלם כל אזרח על פי רמ  – מס הבריאות  ) 1(

מיליארד ₪   23.5מההוצאה הציבורית (  40% -מכסים כרבע מההוצאה הלאומית לבריאות וכ

דמי הביטוח נגבים על ידי ביטוח לאומי והם מבוססי הכנסה, כלומר, פרוגרסיביים ). 2017בשנת 

  מטבעם (בעלי הכנסות גבוהות משלמים יותר ללא קשר למצבם הבריאותי). 

ההוצאה על השירותים ב"סל הבריאות" (השירותים    –  ב המדינה ל"סל הבריאות"השלמה מתקצי ) 2(

ממנה   40%  -מיליארד ₪ בשנה. כ  50עומדת על מעל   הניתנים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי)

ממקורות תקציביים אחרים, בעיקר של משרד הבריאות,    60%  -מגיע כאמור ממס הבריאות ועוד כ 

לים לממן את השירותים שהן נדרשות לספק על פי חוק. השלמת  שנועדו לאפשר לקופות החו

 ציב משרד הבריאות כולו.    מתק 70%תקציב קופות החולים לטובת סל הבריאות אחראית לכ 

חלק נוסף וקטן יחסית בהוצאה    –   שמקורו בתקציב משרד הבריאות ורשויות נוספות   מימון נוסף  ) 3(

אחרות המספקות שירותים בריאותיים. דוגמה  הציבורית מגיע מתקציב משרד הבריאות ורשויות

 רותי בריאות ועוד.להוצאה זו היא תמיכה בבתי חולים ומוסדות, שירותי בריאות ציבור, רכש שי

 
 מתוכן הן לידות מוקדמות 7%אלף לידות בשנה כאשר  180על בסיס חישוב של  514
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 2016-2005בעשור האחרון חל גידול משמעותי בהוצאה הציבורית על בריאות בישראל. בין השנים 

נכון   515מיליארד ₪ למערכת.  20פת של בממוצע בשנה שמהווים תוס 7% -גדל תקציב הבריאות ב

מיליארד   2.9בהיקף של  5% -תקציב ההוצאה הציבורית צפוי לגדול בכ מועד לכתיבת שורות אלו,ל

₪. במסגרת זו צפויים להיות מתוקצבים הרפורמה בסיעוד, הקצאת תקציב לשיפוץ מיונים ומחלקות  

  עוד.פנימיות, העתקה ושיפור תשתיות של מרכזים לבריאות הנפש ו

מראה מספר סעיפי הוצאה ששייכים להוצאה  2016של תקציב משרד הבריאות לשנת  516ניתוח 

  הציבורית:

 (משרד האוצר)  2019: הצעת תקציב משרד הבריאות בשת  1טבלה 

  שם תחום פעולה  סעיף

הצעת תקציב  
  2019לשת 

  (בש"ח) 
2407 

  רכש שירותי בריאות
ויידות, פעולות מרכזיות, גריאטריה, ום  רפואה מועת, שיק

 בריאות הפש

4,790,965 

2416 
   שירותי בריאות הציבור

רפואה מועת, שיקום ויידות, פעולות מרכזיות, מעבדות 
 בריאות ציבור, לשכות בריאות

1,434,817 

2419 

 תמיכות בבתי חולים ומוסדות

30,133,522 

2440 
  מרכזים לבריאות הפש

הכרמל, שער משה, לב השרון, אברבאל, באר מזור, טירת 
 יעקה, מבה" ירושלים, מבה" יבאר שבע, מרכז קהילתי יפו

14,882 

2450 
  מרכזים רפואיים גריאטריים

 תיה, פלימן, פרדס חה, שמואל הרופא, ראשון לציון

310,137 

  517סקר למ"ס על בריאות משקפת תשלומים של משקי הבית על בריאות. על פי ההוצאה הפרטית

₪ בחודש (נתוני   900 - מההוצאות החודשיות, כ 5.7%ההוצאה על בריאות למשק בית עומדת על 

לתרופות ועזרים   25%לטיפולי שיניים,  25%מתוכה משוייכים לביטוחי בריאות,  35%), כאשר 2016

). יש גם  השאר לשירותי בריאות (רופאים פרטיים, אחיות, אמבולנס וכד'רפואיים (כולל משקפים) ו 

מאשר   3) מוציא פי 9-10הבדל משמעותי בין חמישוני הכנסה, כאשר החמישון העליון (עשירונים 

  החמישון התחתון. 

 
 2019משרד האוצר -הצעת תקציב משרד הבריאות  515
 , הכנסת, מרכז המחקר והמידע 2019תיאור וניתוח של הצעת תקציב משרד הבריאות לשנת  516
 2017סקר הכנסות והוצאות משק הבית, למ"ס  517
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בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בהוצאה הפרטית של משרד הבית על בריאות. ניתן לקשור את  

ההמתנה לשירות רפואי  צאה הפרטית על בריאות לרמת השירות במערכת הציבורית: ככל ש היקף ההו

מתארכת ורמת השירות יורדת, כך גובר השימוש בשירותים הפרטיים הכרוכים בפרמיות גבוהות יותר 

  בביטוחים הפרטיים ובשיעור השתתפות עצמית גבוה יותר. 

 ) 2017(למ"ס,  וצעת על בריאות של משקי בית לפי סוג ההוצאהההוצאה הממ  :1 תרשים 

  

  

 ) 2017: הוצאה חודשית ממוצעת של משקי הבית על בריאות לפי חמישוי הכסה (למ"ס , 2 תרשים 

  

  

  נחלקת גם היא לשלוש קבוצות מרכזיות:  ההוצאה הפרטית הלאומית

חלק   – מסך ההוצאה הלאומית  17.5% –  ) של משקי הבית out of pocketהוצאות ישירות ( ) 1(

מההוצאה הפרטית מקורה בתשלומים ישירים של משקי בית על הוצאות בריאותיות משמעותי 

  -סכומים אלו מגיעים לכשונות לרבות תרופות, עזרי בריאות, תשלומים פרטיים לרופאים וכד'. 

ופות בקופות חולים ובבתי מרקחת  עיקר ההוצאה מקורו ברכישת תר מיליארד ₪.  17

  318 

  216 

  123 

  56 

  187 

ביטוחים  
*משלימים

**  ריפוי שיניים תרופות משקפיים אחר

)2017ס "למ(ההוצאה לבריאות של משקי בית לפי סוג ההוצאה

467
620

799

1,077

1,538

12345

הוצאה חודשית ממוצעת על בריאות למשק בית לפי חמישונים 
)2017למס , ח"בש(



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  381|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

החמישונים נמוכים יחסית, בין היתר, כנראה בשל העובדה בתחום זה ההבדלים בין    518ומשקפיים.

שרכישת תרופות ניתנת בעיקר על פי צורך. עם זאת, גם בתחום זה נרשמים פערים שעשויים 

 . להעיד על הימנעות מרכישת תרופות על ידי חמישוני הכנסה נמוכים יותר

מסך ההוצאה   13% -ביטוחים אחראיים לכ –ביטוחי בריאות משלימים ומסחריים שונים  ) 2(

הלאומית. ביטוחים אלו מתקיימים כרובד ביטוחי נוסף (משלים), שמספק אפשרויות נוספות 

למבוטח ביחס לרובד הבסיסי. ביטוחים אחראיים על כשליש מסך ההוצאה הפרטית על בריאות.  

על ביטוחי בריאות   3הבדל משמעותי, כאשר החמישון העליון מוציא פי גם בתחום זה יש כמובן 

על ביטוחים פרטיים ביחס לחמישון תחתון. כמו כן, ביטוחים סיעודיים אופייניים  10שלימים, פי מ

 לחמישונים העליונים וכמעט אינם קיימים בחמישונים התחתונים. 

מסך    3.5%  -חלק זה אחראי על כ  –  השתתפות עצמית של משקי הבית במסגרת שירותי קופ"ח ) 3(

ם של המבוטחים, המתבצעים במסגרת הליכי הטיפול ההוצאה הלאומית. הוא כולל את התשלומי

בקופות. השתתפות עצמית היא מנגנון כלכלי, שנועד למנוע שימוש יתר של משאבי בריאות ולהטיל  

 גם על צרכן הבריאות ולא רק על המבטח.  עלות (אמנם קטנה יחסית) 

 ) 2018"ס : פילוח ההוצאה הלאומית על בריאות (למ3  תרשים

  

  

השוואה   –ההשקעה הלאומית בבריאות ומדיניות תקצוב ממשלתית לאורך שנים . 8.2.3

 OECD  -למדינות ה 

 
 2017סקר הכסות והוצאות משקי הבית, למ"ס  518
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מהתוצר הלאומי הגולמי (תמ"ג). נתון זה נמוך   7.5%ההוצאה הלאומית בישראל עומדת, כאמור, על כ  

היתה מוסיפה    OECD  -העלאת ההוצאה הלאומית בישראל לממוצע ה.  1.3%  -ב  oecd  -מממוצע ה

  -₪. נתונים אלו מציבים את ישראל בשליש הנמוך של מדינות ה מיליארד 16לתקציב המערכת מעל 

OECD    מבחינת ההוצאה על בריאות. אמנם הרכב האוכלוסייה בישראל צעיר יחסית וגורר עימו הוצאות

וסייה נותר עדיין  בריאות מופחתות ביחס למדינות "מזדקנות", אך גם לאחר תקנון ההוצאה ביחס לאוכל

. ההוצאה הלאומית כשיעור מהתמ"ג אינה משתנה בשנים  OECD -פער שלילי לעומת ממוצע ה

  כבר כעשור וחצי.    7.5%האחרונות בצורה משמעותית והיא נעה סביב  

  

  )  )- OECDתוי ה  2018: ההוצאה הלאומית על בריאות כשיעור מהתמ"ג  4 תרשים 

  

עומת שיעור ההוצאה שנותר קבוע יחסי בשנים האחרונות הרכב ההוצאה משתנה עם השנים. למשל  ל

בשנת    59.3%חלה שחיקה בשיעור הההוצאה הציבורית, שירד עד לרמה של    2000  -בתחילת שנות ה

. בהתאמה חלקה של ההוצאה  2017בשנת  62.9%. שיעור זה עלה בהדרגה מאז לשיא של 2007

. משמעות  2017בשנת  35.3% - וירד ל 2007בשנת  38.7%ן השנים לשיא של תהפרטית עלה באו

  התזוזה של אחוז בהוצאה הוא כמעט מיליארד ₪ (ביחס לתקציב הנוכחי).  
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  ) 2018וכשיעור מהתמ"ג (למ"ס   2015: ההוצאה הלאומית על בריאות במחירי  5תרשים 

  

 ) 2018: חלקו של המימון הפרטי והציבורי בהוצאה הלאומית על בריאות (למ"ס  6תרשים 

  

, שיעור ההוצאה הציבורית בישראל נמוך. מבין המדינות ששיעור ההוצאה OECD - ביחס למדינות ה

הציבורית נמוך יותר, רק בשתיים (לטביה ומקסיקו) שיעור ההוצאה מהתמ"ג נמוך מבישראל, ראה  

  ים בהמשך. תרש

יקר המימון הפרטי בישראל נעשה דרך הביטוחים הוולנטריים והביטוחים המסחריים. רכיבים אלו,  ע

  75%בעיקר ביטוחי השב"ן של קופות החולים (כגון ביטוח משלים, מכבי זהב וכד''), שישנם ליותר מ 

וחי  נהפכו לרכיבי ביטוח כה שכיחים כך, שניתן להתייחס אליהם דה פקטו כרובד ביט 519מהמבוטחים,

בסיסי נוסף (הוא אינו בסיסי בהיקפו אלא רק מבחינה זו שהוא שכיח ומצוי בחלק נרחב של האוכלוסייה). 

מהמבוטחים הם בעלי שב"ן ובקופת   70%כך בקרב מבוטחי כללית (קופת החולים הגדולה ביותר) מעל  

מלמדים על   מהמבוטחים הם בעלי שב"ן. מספרים אלו 87.4%לים מכבי, קופ"ח השנייה בגודלה, חו

מידת האמון שרוכש הצרכן בנוגע למענה הניתן על ידי רובד ביטוח החובה ומנגד על המענה המקיף 

שמספקות הקופות בתחום זה. בשנים האחרונות חלו מספר רפורמות, שמטרתן לצמצם את היקף 

ים כפל ביטוחי במסגרתו רוכש הצרכן גם ביטוח פרטי וגם שב"ן וגורם להקצאת משאב התופעה של

מיותרת במערכת, שאינה מוצדקת מבחינת החזר התשלומים בביטוחים אלו. לראייה, שיעור ההחזר 

 
  . המקור לנתונים אלו הוא בדוחות ריכוז נתונים סטטיסטיים במשרד הבריאות.2016נכון לשנת  519
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מסך תשלומי הביטוח בעוד שבביטוחים  85%520- 73%הממוצע למבוטח בביטוחי השב"ן נע בין 

תביעות מסך דמי הביטוח בשני ענפים מרכזיים כגון הוצאות רפואיות וביטוח המסחריים שיעור סכום ה

מיליארד ₪ דמי ביטוח שאינם מוחזרים לצרכנים   3.5 - בלבד. כלומר, כ 75%-61%די נע בין סיעו

  ולכאורה אינם "מוצדקים" מבחינה משקית.  

  

 )  ,- OECDתוי הOECD  )2018 -השוואה בין מדיות ה -  : שיעור ההוצאה הציבורית על בריאות 7תרשים 

 

 וב העיקריים במערכת הבריאותמנגנוני התקצ. 8.2.4

מערכת הבריאות מספקת שירותי בריאות דרך קופות החולים, שהן הגורם המבטח ולעיתים גם המטפל 

שירותים רפואיים שקופות  בחולים. תקצוב קופות החולים נקבע בחוק בריאות ממלכתי, שהגדיר סל 

מטיל על קופות החולים את   החולים נדרשות לספק וגם קבע את עלות הסל ("סל הבריאות"). החוק

החובה לספק שירותי בריאות ועל המדינה את החובה לממן סל זה באופן ראוי. לצורך כך, נקבע עלות  

החוק וגובשו מנגנונים לעדכון   סל ראשונית על בסיס השירותים שסיפקה קופת חולים כללית בעת ניסוח 

אים תחת ביקורת מתמשכת על כך שאינם  הסל (גידול דמוגרפי, התייקריות וכד'). מנגנונים אלו נמצ

   521מפצים את הקופות בצורה הראויה כדי לשמר את סל הבריאות שנקבע ומייצרים מערכת גרעונית. 

 "סל הבריאות"   –תקצוב קופות החולים   . א

  88%  -תקציב קופות החולים בנוי על שלושה מקורות עיקריים: תשלום על בסיס הקפיטציה, אחראי לכ

  ום על מחלות קשות והשתתפות עצמית של הקופות.  מתקציב הקופה, תשל

הקפיטציה הוא המנגנון המרכזי לחלוקת המשאבים   – תקצוב קופות על בסיס נוסחת קפיטציה ) 1(

ון זה מתבסס על מאפייני המבוטחים של כל קופה ומקצה את  הציבוריים לקופות החולים. מנגנ

ל, מין ופיזור גיאוגרפי (פריפריה או הכסף באופן יחסי על בסיס התפלגות המבוטחים במאפייני גי

 
  , נתוני משרד הבריאות.2017נכון לשנת  520
  .  2014הציבורית,  ראה דו"ח גרמן הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות 521
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לא פריפריה). מנגנון זה נועד להקצות לקופות החולים משאבים שיהלמו את מאפייני המבוטחים.  

.  20בערך ממבוטחים בגיל  10+ פי 85מבוטחים בגיל לדוגמה, קופות החולים מקבלות עבור 

 משקלות נוסחת הקפיטציה מוצגים להלן. 

  

 : מקדמי וסחת הקפיטציה לתקצוב קופות החולים 2טבלה 

  פריפריה לא פריפריה 

  זכר  קבה  זכר  קבה  גילאים

 1.92 1.45 1.87 1.41  עד שה

5-1 0.75 0.94 0.8 0.99 

5-15 0.38 0.41 0.42 0.45 

25-15 0.43 0.36 0.47 0.4 

35-25 0.73 0.41 0.77 0.46 

45-35 0.78 0.57 0.82 0.62 

55-45 1.14 0.99 1.18 1.03 

65-55 1.7 1.79 1.74 1.84 

75-65 2.63 3.14 2.67 3.18 

85-75 3.4 4.13 3.45 4.18 

85+ 3.52 4.23 3.57 4.27 
  

מכלל תקציב הקופות. ההקצאה לקופות החולים על בסיס הנוסחה   90%לכמעט חלק זה אחראי 

וסייה ופיזורה. נוסחת הקפיטציה כוללת  מאפשרת הקצאת משאבים לקופות כתלות במאפייני האוכל

שלושה פרמטרים המאפיינים כל מבוטח בכל קופת חולים: גיל המבוטח, מגדר המבוטח ומיקום 

). שקלול מאפיינים אלו מייצר את משקלו התקציבי של המבוטח ביחס  לא פריפריה-גיאוגרפי (פריפריה

פשוט יותר כגון תקצוב לפי ראש בלבד,  לשאר המבוטחים. השימוש בנוסחה זאת לעומת עיקרון תקצוב  

חיוני על מנת למנוע "גריפת שמנת", כלומר, העדפה של מבוטחים צעירים יותר ובריאים יותר בניסיון 

  52.1%יקרים יחסית. מנגון זה אחראי לכך שקופת חולים כללית מבטחת "רק"    להימנע ממתן שירותים

 .54.5% - יטציה חלקה מגיע למכלל האוכלוסייה אך בתקנון האוכלוסייה לפי הקפ

לקופות על בסיס מחירון של מחלות קשות ומספר החולים   תקצוב נוסף מועבר – מחלות קשות  ) 2(

 ופות. מתקציב הק 5% - בכל מחלה. חלק זה אחראי לכ

שאר תקציב הקופות מקורו בהשתתפות עצמית ונקבע כשיעור נורמטיבי של   –השתתפות עצמית   ) 3(

כספים אלו מקורם בתשלומי מבוטחים על שירותים שניתנים   .2018לשנת  6.45%הקופות בסך 

 לחוק בריאות ממלכתית.  8על פי סעיף  לגבייה
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 קביעת מחיר שירותי בריאות ("קאפינג")  .ב

משרד הבריאות קובע עלות מרבית לשירותי בריאות, הניתנים על ידי בתי    – מחירון משרד הבריאות 

הבסיס להתחשבנות בין הגורמים השונים במערכת ובעיקר בין החולים לקופות. תעריפון זה מהווה את  

  בין קופות החולים (מבטח ומממן) לבתי חולים (ספק השירות). 

נוסף של תמחור במערכת הבריאות הוא מנגנון הקאפ, שמטרתו לרסן   מנגנון מרכזי – מנגנון הקאפ

ספקי השירותים (בתי  מול  את ההוצאה הלאומית על אשפוז ולחזק את המבטחים (קופות החולים)

ונועד לייצר תמריץ שלילי עבור בתי החולים להגדיל   החולים). המנגנון מבוסס על התעריפון (ר' לעיל)

קים על ידו לקופות החולים. המנגנון בנוי כך שהוא קובע תקרת פעילות  את היקף השירותים, שמסופ

התקרה, המנגנון מבטיח רצפת   על בסיס פעילות עבר שמעבר לה, התמורה לבית החולים יורדת. לצד

מהפעילות על מנת לייצר וודאות הכנסות ופעילות לבית החולים. ההגיון מאחורי   93.5%הכנסה בגובה  

ית לביצוע פעולות רבות היא נמוכה יחסית ועל כן יש הגיון בתמורה שולית פוחתת  זה הוא שהעלות השול

עד להגביל את היקף ההוצאה הלאומית על  ולא בתמורה על בסיס עלות ממוצעת. בנוסף, המנגנון נו

בריאות מכיוון שבתחום הבריאות, היצע יוצר ביקוש וגידול בהיקף הפעילות המוצע על ידי בתי החולים 

  וביל לעלייה בהוצאה הלאומית על בריאות מעבר לנורמה שנקבעה בתקציב.  בהכרח י

י החולים ועל גובה ההנחה שבית  מנגנון הקאפ משפיע מאד על ההסכמים בין קופות החולים לבין בת

החולים מספק לקופה בתמורה להעדפה לשירותיו. להסכמים אלו יש השפעה מכריעה על יציבותו 

ך לדוגמה קופות חולים יכולות לתעדף טיפול בבית החולים השייך לקופה הכלכלית של בית החולים. כ

י חולים פרטיים הנמצאים בבעלות  (למשל בתי החולים של כללית, בתי החולים אסותא של מכבי וגם בת

הקופות). קופת חולים כללית למשל מפעילה בעצמה מספר בתי חולים גדולים ועל כן היא מתפקדת גם  

רותים. מבנה זה מאפשר לה לבצע אופטימיזציה של השירות, שניתן על ידי בתי  כמבטח וגם כספק שי

אחרים, חוסר הסכמה בין קופות החולים  החולים תוך תיעדוף של חולים אל בתי החולים שלה. במקרים  

עשויים לפגוע מאד ביציבות בית החולים לדוגמא בי"ח אסותא אשדוד, שאינו מספק הנחות לקופות  

ועל כן הן נמנעות משליחת   כבי (מכיוון שאינו חתום על הסכם קאפ מול המדינה)החולים שאינן מ

  מטופלים.   

לריסון ההוצאה הלאומית על בריאות בכך שהוא מגביל   מכיוון שמנגנון הקאפינג הוא המגנון המרכזי

ע  מאד את התמריץ של בתי החולים להציע שירותים חדשים או להרחיב את הטיפול הוא גם מנגנון שמונ

תחרות עזה יותר בשוק ספקי הבריאות (בתי החולים). בכך הוא עשוי להתפרש כמנגנון שמונע ייעול  

י מבני. מכיוון שתקציב בית החולים תלוי בהתאמת הפעולות  נוסף של המערכת ומונע חדשנות ושינו

ות יעילים  המבוצעות בו למחירון משרד הבריאות, ישנו תמריץ שלילי לייצר תהליכי טיפול שעשויים להי

יותר אך אינם מתוקצבים כראוי (בשל הקשיחות היחסית בתמחור השירותים). כך חדשנות ויעילות  
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אות צריכים להיות מלווים בשינוי המחירון והכרה פרוצדרלית מצד  בתהליכי הטיפול מצד ספקי הברי

    הרגולטור על מנת שישתלמו כלכלית לבית החולים.

  עדכון מחירים לסל הבריאות   .ג

  העדכון לסל הבריאות מתבצע כל שנה באמצעות התחשבות במספר מדדים:  מנגון

ממלכתי. עדכון זה הוא  עדכון מחירים על פי מדד יוקר הבריאות שמעוגן בחוק ביטוח בריאות ) 1(

 היחידי שמעוגן בחוק ומאפשר פיצוי קבוע על התייקרויות בתשומות המערכת 

ד הבריאות לבין משרד האוצר ועומד על  עדכון דמוגרפי שנקבע כל שלוש שנים בהסכם בין משר ) 2(

 מעלות הסל  2% -כ

 עדכון טכנולוגי שגם הוא נקבע כל שלוש שנים בהסכם בין המשרדים.   ) 3(

תפסים על ידי המערכת כחלקיים וככאלו שאינם מפצים במלואם על התייקרויות השונות  העדכונים נ

פסים כמנגנוני ריסון מובנים ועל הגידול הצרכים האמיתי של המערכת. בכך, המנגנונים למעשה נת

  נוספים של ההוצאה הלאומית על בריאות. 

  

 הסדרי הבחירה של קופות החולים   .ד

מגדירים למעשה את ספקי הבריאות של כל קופה תחת הנחיות  הסדרי הבחירה של קופות החולים 

רגולציה מסויימות. נוכח תנאי העלות השונים שרואה כל קופה מבתי החולים השונים ומחסור קבוע  

בתקציבי המערכת שמחייבם את קופות החולים להתנהל בצורה יעילה ביותר ,הסדרי הבחירה מייצרים 

ת האפשריים עבורם ומאפשרים לקופה לנהל מו"מ עם בתי  לה למבוטחים בנוגע לספקי השירוהגב

חולים מתוך עמדת כח מסויימת שמאפשרת לה להוזיל עלויות באמצעות הנחות שמעניק בית החולים.  

  יש לציין שהסדרים  אלו נוגעים רק לטיפולים אלקטיביים ולא לרפואה דחופה.  

השונות, שמעניקות הקופות למבוטחיהם. ות מצא שוני רב בין האפשרויות  דירוג שנערך במשרד הבריא

הטבלה מראה את אחוז המבוטחים בכל קופה שיכולים לבחור מספר בתי חולים הקרובים למקום  

בתי חולים   4מבין מבוטחי מכבי יכולים לבחור ב  90%מגוריה במסגרת הסדרי הבחירה. כך למשל, 

כללית שמפעילה בית חולים באופן . באופן לא מפתיע, קופת חולים הקרובים ביותר למקום מגוריהם

עצמאי ועל כן יש לה תמריץ משמעותי לשלוח את מבוטחיה לבתי החולים שלה מקבלת את הציון הנמוך 

   522ביותר במדד זה.

בדומה לכך, הטבלה בהמשך מציגה את הסדרי הבחירה בין בתי החולים לבין הקופות. למשל קופת  

החולים נהריה רק לתושבי חיפה והעמקים. לעומת  ית מאפשרת למבוטחיה לבחור בבית חולים כלל

 
ץ ענבל וכהן אבידן, הזכות לבחירת בית חולים: מי הקופה המאפשרת ביותר. משרד הבריאות ברנר שלם, רייצל,  קוב 522

2019 
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זאת, קופ"ח מכבי מאפשר למבוטחיה לבחור כמעט כל בתי חולים למעט הכרמל, קפלן, אל מוקסד,  

אילו בבתי החולים סורוקה, יוספטל והעמק רק לתושבי האזור בלבד. ניתן לראות במקרה זה שההגבלות 

  ר לבתי החולים של קופ"ח כללית. נוגעות בעיק

  

בתי החולים הקרובים למקום מגורי המבוטח (מהל תכון   4: מספר בתי החולים שכל קופה מציעה למבוטחיה, מבין  3 טבלה
 אסטרטגי וכלכלי משרד הבריאות) 
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  ) 2016כלי במשרד הבריאות, לבי"ח הכלליים (מיהל תכון אסטרטגי וכל: הסדרי הבחירה בין קופ"ח  4 טבלה

  

  

  אספקת שירותים ע"י קופות החולים   . ה

שירותי הבריאות בישראל נחלקים בין שני סוגי ספקים: בתי החולים ומוסדות בקהילה. בפעל חלוקה זו 

ניתנים בבתי החולים (למשל  אינה מלאה כאשר חלק מהשירותים שניתנים או יכולים להינתן בקהילה 

ניתן במוסדות קהילתיים בטבעם  רותי האשפוז (למשל אשפוז גריאטרי)וחלק משי  חוץ) מרפאותב

נעשית הפרדה בין בתי החולים לבין   ה(קטנים יותר ונגישים יחסית לציבור). לצורך נוחות גם במקרה הז

או ספקים פרטיים שפועלים מחוץ  מוסדות הקהילה כאשר הכוונה היא בעיקר לשירותי קופות החולים 

  לבתי החולים.   
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מילארד ₪. יש להניח שמעל   101על בריאות עומדת כאמור על מעל  2018וצאה הלאומית בשנת הה

מתוך ההוצאה הלאומית דאז,   42.5% -כ 2015מהם מופנים לקהילה. על פי נתוני למ"ס לשנת  40%

מופנים לבתי   34.3%ת ורפואה מונעת) ו"רק" הוקצתה לשירותים הניתנים בקהילה (מרפאות ציבוריו

דרמטית ניתן להניח שיחסים אלו נשמרים ואף גדלים   השתנתהה לא מ. בהנחה סבירה שהמגהחולים

  לטובת ההוצאה על מוסדות הקהילה.  

 ) 2016(למ"ס  ומרפאות ציבוריותבתי חולים   –: הוצאה לאומית על בריאות לפי סוג הוצאה ושירות   8 תרשים

  

  

פרטיים והוצאה על תרופות ומכשירים  רופאים מעלה שרפואת השיניים,  בחינת מרכיבי הוצאה נוספים

  מההוצאה וניתן לייחס גם הוצאה זו ברובה לשירותים בקהילה. 16% -במשקי הבית אחראיים לעוד כ

 ) 2016הוצאה לאומית על בריאות לפי סוג הוצאה ושירות (למ"ס  :9 תרשים

  

  

ניתנים בקהילה כוללים בעיקר את תמהיל השירותים המסופקים על ידי ארבעת  שירותי הבריאות ה

מרכזי. שירותיקופות החולים בארץ (כללית, מכבי, מאוחדת ולאומית) שהן הגורם המבטח אבל גם ספק  
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.  באחוזים,הוצאה לאומית על בריאות לפי סוג הוצאה ושירות
ס"למ: מקור

חולים ומחקר-בתי מרפאות ציבוריות ורפואה מונעת

42.5%
34.3%

7.5%4.7%4.4%3.7%2.9%

מרפאות  
ציבוריות  

ורפואה מונעת

חולים  -בתי
ומחקר

רופאים  רפואת שיניים   
פרטיים  

מינהל  
ממשלתי

תרופות  
ומכשירים  

רפואיים שנקנו  
י משק הבית    "ע

השקעה  
בנכסים 
קבועים

. 2016, לפי סוג הוצאה ושירות, הוצאה לאומית לבריאות
ס"למ
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סופקים על ידי השוק הפרטי (רפואה פרטית, רופאי שיניים, רפואה  בנוסף, יש שירותים רבים המ

פסיכולוגים, פיזותרפים, קלינאי תקשורת, בתי מרקחת של רשתות הפארם, ועוד).  משלימה, תזונאים,  

חלק ניכר מהשירותים המסופקים על ידי השוק הפרטי ממומנים בחלקם על ידי הקופות באמצעות  

בגדר הוצאה פרטית אף על פי שספק השירותים הוא פרטי. ישנם   הסדרים שונים כך שאינם בהכרח

קים על ידי ארגונים ללא כוונת רווח, מוסדות ציבוריים ורשויות מקומיות (למשל:  שירותים נוספים המסופ

סניפים של טיפות חלב, סניפי מד"א, מוסדות בריאות ורווחה של עיריית, יחידות סיוע וחילוץ, ועוד).  

ים על ידי הקופות כוללים: מרפאות ראשוניות, מרפאות יועצות (התפתחות הילד,  השירותים הניתנ

ת האישה, פיזיוטרפיה ועוד) בתי מרקחת, מכונים ומעבדות, חברות בנות לשירותים משלימים בריאו

  (שיניים, רפואה משלימה, אסתטיקה). 

  

 ) (משרד הבריאות 2018: התפלגות המבוטחים לפי הקופות,  10 תרשים 

  

רים והזדמנויות מגמות שינוי בארץ ובעולם, כשלים, אתג -כלכלת בריאות . 8.3

 523 לענף הבריאות

 מבט כללי  – כלכלת בריאות . 8.3.1

  כלכלת בריאות היא תחום ייחודי בתוך ענף הכלכלה בשל מספר מאפיינים בולטים:

אחד התנאים לקיומו של שוק משוכלל של היצע וביקוש הוא זרימה  –  אי סימטריה של מידע ) 1(

ויות העומדות בפניו הוא יכול לקבל חופשית של מידע. בהינתן שלצרכן מידע מלא על אפשר

בחירה מושכלת. בחירה מושכלת של פרטים רבים אמורה להביא לשיווי משקל של היצע  

סימטריה של המידע שבמסגרתו צד אחד  -וביקוש. לעומת זאת, תחום הבריאות מתאפיין באי

רש  (ספק השירותים, חברת התרופות או הרופא) מחזיק במידע מקצועי אודות השירות הנד

 
אחד המקורות המרכזיים לחלק זה הוא הרצאה של ד"ר יעקב באייר ביום עיון שנערך באוניברסיטת בן גוריון שבנגב   523

 . 03.09.2019ביום 

52.0%

25.9%

13.9%
8.2%

לאומיתמאוחדתמכביכללית

)נתוני משרד הבריאות( 2018, התפלגות מבוטחים לפי קופות
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צרכן) מבלי שהצרכן יכול להעריך את איכות המוצר ואת המחיר. צד זה מסוגל להעריך   לחולה (

 טוב יותר מקצועית את יעילות הטיפול וגם את העלות.  

במקרים רבים, מיעוט מתחרים בתחום התרופות,   – לויות כניסה גבוהות מיעוט מתחרים וע ) 2(

ד והטכנולוגיה לצד חסמי כניסה גבוהים  אספקת השירותים (בתי חולים בסביבה) וספקי הציו

לתחום מייצרים אפשרויות מוגבלות של בחירה עבור הצרכנים, שלעיתים הם בחזקת לקוחות  

י (לרוב רופא מטפל), שיבצע עבורו בחירה מושכלת  שבויים. הצרכן, תלוי בגורם משנה מקצוע

 בשירותים הנדרשים. 

מעסיק (בית החולים, קופת החולים וכד)  הרופא המטפל נמצא בתווך שבין ה –בעיית הסוכן  ) 3(

באשר לאופטימזציה  תפעולית)-לבין המטופל. בכך הוא מצוי בניגוד עניינים (מהבחינה הכלכלית

ל הנכון לחולה אינו בהכרח הטיפול הכלכלי ביותר עבור של הטיפול לחולה. לעיתים, הטיפו

בחירה של קופות החולים,  קופת החולים או בית החולים או אפילו מבחינה משקית. הסדרי ה

שמתעדפים בתי חולים פרטניים לאור הסכמי רכש בין הקופה לבית החולים הן דוגמה טובה 

 לים (המעסיק). לקושי של הרופא לפעול במנותק מאינטרסים של קופת החו

   –היצע שיוצר ביקוש  ) 4(

ריאות  שוק הבריאות מתאפיין בתלות בין ההיצע לביקוש. מכיוון שבמערכות ב  – צד הצרכן    . א

רבות שיעור המימון הציבורי גבוה, הצרכן רואה לנגד עיניו עלות נמוכה מאד של שירותים  

רט בעת  רפואיים (הוא לא משלם עליהם ישירות). נוסף על כך, המצב הנפשי של הפ

הזדקקות לשירותי בריאות מלווה בלחץ וחרדה בשל המצב הבריאותי והוא מפעיל לחץ  

ם (אבחונים, טיפולים וכד'), גם אם הם רמת היעילות שלהם  להרחיב את השירותים הרפואיי

נמוכה או שהרופא חושב שהם אינם הכרחיים. בנוסף, הציפיות של הצרכן לקבל את הטיפול  

ר למחירו מייצרות דחף במערכת להעלאת רמת והיקף השירותים החדשני ביותר ללא קש

 הניתן.

ים, חברות התרופות והטכנולוגיה ספקי השירותים כגון בתי החול – צד ספק השירותים   .ב

דוחפים כל הזמן להטמיע טכנולוגיות חדשות וטיפולים חדשים. לרוב, מדובר בטיפולים 

דה טכנולוגית ניתן להוזילם. על כן,  יקרים בראשיתם, שרק לאחר שנים רבות ועקומת למי

  ספקי השירותים מעוניינים בהרחבת ההיצע הקיים והמתוקצב על ידי המערכת. בעיקר 

 בולט הדבר בהרחבת שירותי האבחון.

ברמה הלאומית, מגמות אלו עשויות ליצור עלייה משמעתית קבועה בהוצאה הלאומית על  

ירים ואף עשויה להביא להורדה באיכות בריאות. הגדלה זו לא בהכרח מובילה להורדת מח

קיים קושי וביצוע פעולות מיותרות (פגיעה ביעילות המערכת). מאפיינים אלו גורמים לכך ש

מהותי בויסות אספקת השירותים על ידי השוק הפרטי מבלי לייצר מגבלה תקציבית. הסרת  

ברתית. כדוגמה המגבלה התקציבית עשויה להוביל לתוצאות שאינן אופטימאליות מבחינה ח

נהוג להביא את מערכת הבריאות האמריקאית, שמתאפיינת בשיעור הוצאה לאומי לבריאות  
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אך עם תפוקות ממוצעות של המערכת כולה ואף נמוכות מהממוצע בהשוואה מהגבוהים בעולם,  

בינ"ל. מאפיין נוסף של המערכת האמריקאית שקשור לאופייה הפרטי הוא ביצירת שירותי 

  ינם שוויוניים ושיוצרים פערים משמעותיים ברמת השרות לפי אפשרות התשלום.בריאות, שא

ינים שתוארו לעיל זאת, מערכות בריאות רבות  לאור המאפי  –התערבות ממשלתית משמעותית   ) 5(

מאופיינות ברגולציה ממשלתית משמעותית שמציבה את הממשלה בעמדת מעורבות רבה 

ר צעדים מרכזיים. בישראל צעדים אלו כוללים  בשוק. המעורבות הממשלתית בשוק כוללת מספ

 (חלקם תוארו קודם לכן): 

 חיוב ביטוח לכל אזרח וקביעת תעריפי הביטוח  . א

 ביעת סל בריאות מחייב ומוגבל שנועד לרסן את ההוצאה הלאומיתק  .ב

 תמחור פעולות ספקי השירותים (בעיקר בתי החולים) ופיקוח על מחירים  . ג

רישיונות לעיסוק בתחום באופן שאינו מאפשר   מתן – הגבלת כניסה ויציאה מהענף   . ד

 אספקת שירותים חופשית אלא רק בעקבות אישור רגולטורי

 ציה ובקרהתקינה סטנדרטיז    .ה

 ועוד  .ו

  

  

  

 כלל עולמית . מגמות בכלכלת בריאות 8.3.2

  במרבית המדינות המתקדמות  – הזדקנות האוכלוסייה ושיעור גידול נמוך של האוכלוסייה  ) 1(

מגמת הזדקנות האוכלוסייה לצד שיעורי גידול נמוכים מייצרת אתגרים לממשלות בטיפול  

ת שכבת העובדים שמייצרים צמיחה באוכלוסייה המזדקנת. שיעור הגידול הנמוך מקטין א

ס בין אוכלוסייה עובדת לאוכלוסייה נתמכת). מגמה זו מייצרת  ומרחיבים את יחס התלות (היח

הן מבחינת התקציב שנדרש לטיפול בהיקף אוכלוסייה גבוה  – אתגר כפול במערכת הבריאות 

לבין קבוצת  בהרבה מבעבר והן מבחינת כח האדם שנדרש, כאשר היחס בין קבוצת העובדים 

 הלא עובדים יורד. 

טכנולוגית הקבועה במערכת הבריאות, במיוחד בשנים  ההתפחות ה –טכנולוגיות חדשות  ) 2(

האחרונות לאור מהפכת המידע, מייצרת לחצים עצומים על שיפור הטיפולים המוענקים  

במערכת הבריאות ויוצרים לחץ תקציבי עצום על המערכת והעלאה של היקף ההוצאה על  
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ההוצאה על בריאות יש חוקרים שמעריכים, שבין שליש לשי שליש מהגידול בהיקף . בריאות

   524.במדיות המתפתחות הוא תוצאה של אימוץ טכולוגיות חדשות

  

ל עולמי עובר תהליכים של חיזוק מעמד הצרכן כתוצאה לשוק הבריאות הכ –תודעה צרכנית  ) 3(

זמינות המידע מובילה לכך   גוגל ואחרים.כגון מנוע החיפוש  ייםמזמינות מאגרי מידע אינטרנט

שטיפולים חדשניים ואף ניסיוניים מתפרסמים בקלות יחסית ומאפשרים לצרכן לדרוש את  

 הטיפול החדשני ביותר ואף מייצרים ציפיות בלתי אפשרויות ממערכת הבריאות. 

ת  מערכת הבריאות בישראל (כמו גם במדינו –ההיבט הכלכלי של שיפור בשיעורי התמותה  ) 4(

מנסה בהצלחה להוביל להורדת שיעורי התמותה ממחלות שונות כגון סרטן,   ות)מפתחות אחר

מחלות לב, סוכרת, וכד'. ההצלחה בהורדת שיעורי התמותה מובילות לעלייה בתוחלת החיים  

אך גם לעלייה בשיעור המחלות הכרוניות. תוצר הלוואי של הורדת שיעורי התמותה הוא  

ינה מתים ממנה כבעבר. ההצלחה הזאת של מערכת  עם המחלה וא  שהחולים ממשיכים לחיות

הבריאות מובילה לעומס נוסף על המערכת שנאלצת להתמודד לאורך תקופה ארוכה יותר עם  

החולה. מבחינת עלויות ישירות ותקציב, העלייה בתוחלת החיים משמעותה עלייה בחיים עם  

 מחלות כרוניות והוצאה עולה לבריאות. 

ש אינה עולה בקנה אחד עם המגבלות התקציביות של המערכת  העלייה בביקוכתוצאה מכך 

  שנדרשת ליתר משאבים גם כך בשל הזדקנות האוכלוסייה.

 
  . 110, עמוד 2014מן דו"ח גר 524
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בנוגע לשיעור ההוצאה על בריאות בקרב המדינות   OECD  -ביטוי לכך אפשר למצוא בתחזית ה

דינות החברות בו,  על פי דו"ח דו שנתי שמוציא הארגון בנושא בריאות במ 525החברות בארגון.

  10.2לשיעור של  2030תגדל בשנת  OECD  -ההוצאה הלאומית הממוצעת על בריאות במדינות ה

,  8.8%כיום. הגידול הצפוי בישראל בהוצאה הלאומית על בריאות הוא לרמה של  8.8%לעומת 

  בשנה בתקציב הבריאות.  מיליארד ₪  18 - כלומר גידול של כ

   

 מת טבלאותרשי –רשימת תרשימים . 8.4

  : תרשימיםרשימת 

  ) 2017(למ"ס,  ההוצאה הממוצעת על בריאות של משקי בית לפי סוג ההוצאה: 1 תרשים

  )2017הוצאה חודשית ממוצעת של משקי הבית על בריאות לפי חמישוני הכנסה (למ"ס , : 2 תרשים

  )2018ההוצאה הלאומית על בריאות (למ"ס פילוח : 3תרשים 

  )  OECD  -(נתוני ה 2018: ההוצאה הלאומית על בריאות כשיעור מהתמ"ג  11 תרשים  

 
525 -glance-a-at-systems/health-http://www.oecd.org/health/healthOECD:  Health in a glance,

19991312.htm 



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  396|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  )2018וכשיעור מהתמ"ג (למ"ס  2015: ההוצאה הלאומית על בריאות במחירי  12תרשים 

  )2018בריאות (למ"ס  : חלקו של המימון הפרטי והציבורי בהוצאה הלאומית על13תרשים 

  - , נתוני הOECD )2018  -השוואה בין מדינות ה  -: שיעור ההוצאה הציבורית על בריאות    14תרשים 

OECD( 

 בתי חולים ומרפאות ציבוריות –בריאות לפי סוג הוצאה ושירות : הוצאה לאומית על  15 תרשים

 )2016(למ"ס 

 )2016הוצאה לאומית על בריאות לפי סוג הוצאה ושירות (למ"ס   :16 תרשים

  (משרד הבריאות)  2018: התפלגות המבוטחים לפי הקופות, 17 תרשים  

  

  : טבלאות רשימת 

  (משרד האוצר)  2019הצעת תקציב משרד הבריאות בשנת : 1 טבלה

 מי נוסחת הקפיטציה לתקצוב קופות החולים: מקד2 טבלה

בתי החולים הקרובים למקום מגורי    4: מספר בתי החולים שכל קופה מציעה למבוטחיה, מבין   5 טבלה

 וכלכלי משרד הבריאות) המבוטח (מנהל תכנון אסטרטגי 

ח הכלליים (מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד  : הסדרי הבחירה בין קופ"ח לבי" 6 טבלה

  )2016הבריאות, 
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מגמות התפתחות דמוגרפית והשלכותיהן על מערכת  .9
  הבריאות

  

 תקציר. 9.1

 תחזיות ויעדיםמצב קיים,  -. פריסת האוכלוסייה בישראל9.2

  . השינוי במאפייני האוכלוסייה והשפעתו על צריכת שירותי הבריאות 9.3

 רשימת טבלאות –ת תרשימים . רשימ 9.4

  

 תקציר. 9.1

  אוכלוסיית ישראל מצב קיים ותחזיות (למ"ס).  9.1.1

מיליון נפש. קצב הגידול הממוצע הכללי של   9.05 -כ 2019אוכלוסית מדינת ישראל מונה בשנת 

  בשנה.  1.96%האוכלוסייה בעשור האחרון עמד על 

  . 20% -מהאוכלוסייה וערבים כ 75%יהודים מהווים 

מדינת ישראל היא מדינה צעירה יחסית מבחינת הרכב האוכלוסייה. מאפיין זה נובע בעיקר מפריון 

ר  . שיעו36%) באוכלוסייה עומד על 0-19גבוה ותרבות המעודדת ריבוי ילדים. שיעור הילדים ( 

  .  11.4%עומד על  65המבוגרים מעל גיל 

 -ול  2048מיליון בשנת    15,  2024ון בשנת  מילי  10  -תחזיות הלמ"ס צופות שאוכלוסית ישראל תגיע לכ

בתרחישים הבינוניים. תחזיות אלו מתבססות על הנחות בדבר הפריון לאישה,   2065מיליון בשנת  20

  שיעורי התמותה והגירה.

ייה ישראל ממשיכה לגדול בכל החלופות. על פי התחזית הבינונית (תרחיש  על פי התחזית, אוכלוס

מיליון תושבים  15 -, ל2024מיליון תושבים בשנת  10 -ה צפויה להגיע לעיקרי), כאמור, האוכלוסיי

שנה, גדלה    50  - , לפני כ1965. לשם השוואה, משנת  2065מיליון תושבים בשנת    20  -, ול2048בשנת  

  .  2צפויה האוכלוסייה לגדול פי  2065ועד   2015ואילו משנת  3האוכלוסייה פי 

ן שני התחזיות הקיצוניות (תחזית גבוהה לעומת תחזית  השוואה בין התחזיות מלמדת שהפער בי

. בתחזית הגבוהה היקף האוכלוסיה 2048בכמות האוכלוסייה בשנת    25%נמוכה, עשוי להגיע לכמעט  

  מיליון איש בתחזית הנמוכה.  13.5מיליון איש לעומת  16.8עומד על 

פוי להישאר צעיר יחסית גם  גילה הצעיר, בממוצע, של אוכלוסית ישראל ביחס למדינות המפותחות צ

בעתיד בהתאם לקצב הגידול הגבוה. עם זאת, עדיין צפויה מגמה של התבגרות האוכלוסייה ועלייה 
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המבוגרת בעקבות העלייה בתוחלת   בממוצע הגיל. ביטוי לכך הוא העלייה הצפויה בכמות האוכלוסייה

  החיים. 

ות קצב הגידול של האוכלוסייה. כך צפון באוכלוסייה היהודית, מאפייני הגיל משתנים בהתאם לתחזי

גידול ביחס להיום בתרחיש הגבוה או ירידה בקצב הגידול כמו בתחזיות המתונות יותר. בתחזית  

בכמות המבוגרים על חשבון קבוצות האוכלוסייה בגילאי המרכזית יש עלייה הן בכמות הילדים והן 

מבוגרות. בהתאם, בתרחיש הגבוה, קצב גידול  הביניים, כלומר, עלייה ב"יחס התלות". בשכבות הגיל ה

  האוכלוסייה עולה ואיתו עלייה משמעותית בשיעור שכבות הגיל הצעירות יותר. 

  

  פריסת אוכלוסייה  . 7.9.2

אם כי הגדרות על גבולות המרכז והפריפריה עשויים להשתנות.    מדינת ישראל נחלקת למרכז ופריפריה

  -לגדרה. ניתן להתיחס לגוש דן, שטח בגודל של כ  מקובל להתייחס למרכז המדינה כתחום שבין חדרה

מיליון איש. מוקדי    4  -קמ"ר, המאגד את הערים הגדולות במרכז כלב האזור. בתחום זה גרים כ  1,500

מיליון איש ואזור חיפה והקריות,   1.3 -ים הם אזור ירושלים ,הכולל כאוכלוסייה משמעותיים נוספ

  הכוללות עוד כמיליון איש.

את פיזור האוכלוסייה גם דרך הגדרות של מטרופולינים. בישראל מוגדרים ארבעה  ניתן לנתח

קיים מטרופולינים, תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע. בפועל, חלוקה זו ניתנת לערעור כאשר בפועל  

מטרופולין ברור אחד, תל אביב כאשר העיר ת"א היא עיר הליבה במרכזו ומשמשת כמוקד כלכלי  

. שני המטרופולינים הגדולים הבאים, ירושלים וחיפה עשויים להיחשב 526לל המדינהתרבותי של כ

המטרופולין הרביעי, באר שבע,    527מבחינת המרחק שלהם כמוקדים משניים של מטרופולין רב מוקדי.

קטן מדי מכדי לשמש מוקד לאומי נוסף בשלב זה והוא צפוי לגדול בעתיד כמרכז אזורי משמעתי ברמה 

מוקדי מרכזיים נוספים   ה"כ תושבי המטרופולין קטן ממספר תושבי העיר תל אביב לבדה) הלאומית. (ס 

יקר את העיר ירושלים. סה"כ האוכלוסייה הם מטרופולין חיפה המונה ומטרופולין ירושלים שכולל בע

מהם במטרופולין תל אביב    60%  -מיליון, כ  6.5  -הנכללת כתושבי המטרופולינים בישראל עומדת על כ

 במטרופולין חיפה. 14%בירושלים,  20%,

בחינת פריסת האוכלוסייה בישראל לפי קבוצות האוכלוסייה השונות מראה ששכמעט בכל אזור במדינת  

נו גיוון של קבוצות האוכלוסייה. עיקר האוכלוסייה הערבית מרוכז בפריפריה הגיאוגרפית של  ישראל יש

ימיים במחוז צפון, במרכז הגליל בנפות המנהליות ישראל. ריכוזי אוכלוסייה משמעותיים של ערבים קי

ין  יזרעאל ועכו; בנפת השרון בנפת חדרה הכוללת את יישובי וואדי ערה ובנפת באר שבע הכוללת ב

 
התעסוקה של  מתושביהם יוממים למוקדי 20% -ישובים שמעל לע"פ הגדרות הלמס, יישובי המטרופולין כוללים  526

  המטרופולין. 
  אלף קמ"ר, 35לדוגמה, מטרופולין ניו יורק נפרש על שטח של  527
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היתר את רהט, יישובי הפזורה הבדואי ועוד. בנפת ירושלים יש גם כן ריכוז משמעותי של אוכלוסייה 

  ערבית באזור מזרח ירושלים. 

ריסת האוכלוסייה על פי קבוצות אוכלוסייה משפיעים כמובן גם על התפלגות הגילאים  ההבדלים בפ

שירותי הבריאות הן ברמה הלאומית והן   באוזרים השונים. לשינויים אלו השלכות משמעויות על צריכת

ברמה האזורית. שתי הקבוצות שמשפיעות בצורה משמעותית על ילודה ואחראיות לשיעור גבוה של  

ירים הן יהודים דתיים וחרדים וערבים מוסלמים. באופן טבעי, ריכוז גבוה של אוכלוסיות אלו  גילאים צע

למשל בירושלים (שמאופיינת בכל הקבוצות האלו,  מצייר שיעורים גבוהים של קבוצות הגיל הנמוכות 

ייה מחוזות הצפון והדרום שמאופיינים בשיעור גבוה של ערבים מוסלמים, ויהודה ושומרון עם אוכלוס

  יהודית דתית). 

  

  תרחישי פריסת אוכלוסייה (התכנית האסטרטגית של המועצה הלאומית לכלכלה) . 7.9.3

גבוה, נמוך בינוני. על   –שלושה תרחישי אוכלוסייה תרחישי האוכלוסייה של הלמ"ס כוללים, כאמור, 

,  2040  בסיס תרחישים אלו, נבנו על ידי המועצה הלאומית לכלכלה תרחישים לפריסת אוכלוסייה לשנת

  בהתאם לתכנית האסטרטגית לדיור, שמובילה הממשלה. 

ם והצפון. תרחישים אלו כוללים הסטה של הביקוש מאזורי הביקוש במרכז המדינה אל מחוזות הדרו

עיקר המאמץ מתרכז בהסטת הביקושים ממחוז מרכז, שבשל גודלו ועתודות הקרקע שבו צפוי לקלוט  

לאוכלוסייה למצוא פתרונות דיור סמוכים למוקדי התעסוקה   את מרבית הביקושים. מחוז מרכז מאפשר

  במחוז תל אביב, אבל ברמת מחיר נמוכה יותר מאשר ההיצע הקיים בגוש דן. 

מיליון נפש, כתלות בתרחישים השונים, וזאת   3.5-3 - צפוי מחוז מרכז לקלוט כ 2040ת למשל, בשנ 

מיליון נפש בלבד. פער   3.16-2.75 - ל כלעומת יעד אוכלוסייה, שנקבע בתכנית הדיור האסטרטגית ש 

  1.1  -אלף ל  700אלף נפש. בהתחשב בכך שכלל האוכלוסייה התוספתית עומדת על בין    390-250של  

אחוז  30-40 -, לפי תכנית הדיור הרי, שמדובר בהסטה של כ2040פש במחוז עד שנת מיליון נ

  מהביקושים.

מיליון איש כתלות בתרחישים. עם זאת,   2-1.5ל בהתאם, צפוי מחוז צפון לקבל תוספת אוכלוסייה ש

אלף איש כתלות בתרחישים.   400-370הפער בין יעדי התכנית האסטרטגית לבין המגמה עומד על 

  25-20מר, עמידה ביעדי התכנית דורשת הסטת ביקושים נוספים לאזורי הפריפריה בהיקפים של כלו

  .  אחוז 

יקושים לאזורי הפריפריה, בעיקר מטעמים של העדר  מחוזות ירושלים ומרכז הם גם מקור להסטת ב

  שטחי קרקע פנויים למגורים ורצון לשמור על שטחים פתוחים עבור תושבי הערים הגדולות. 
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תל אביב, המחוז הצפוף במדינה, ושיעורים ניכרים מתוך תוספות הבנייה העתידיות יהיו מתכונת    מחוז 

  עתודות בנייה.  של התחדשות עירונית. אך מחוז מרכז עוד כולל 

  מחוז ירושלים גם הוא צפוי לעבור התחדשות עירונית תוך שמירה על השטחים הפתוחים מסביב. 

  

  התכנית האסטרטגית ויעדי הממשלההיתכנות מימוש יעדי  . 7.9.4

עמידה ביעדי התכנית תתאפשר רק בעקבות שינוי המגמות הקיימות, שמבטאות ביקושים גבוהים 

  ת של ביקושים לפריפריה. למחוזות המרכז והסטה משמעותי

לאורך השנים מדינת ישראל יישמה מספר תכניות וקווי מדיניות שנועדו לבזר אוכלוסיה ולהטות  

ו יעדים שאפתניים שניסו להתמודד עם כוחות השוק,  ביקושים מהמרכז לפריפריה. תכניות אלו הציב

ים שמלווים את הסכמי והקשי 35לא תמיד בהצלחה מלאה. בחינת המימוש של תכניות כגון תמ"א  

הגג שנחתמו בשנים האחרונות בין הרשויות המקומיות לבין משרד האוצר יכול ללמד על האתגר  

  במימוש יעדים ממשלתיים של פריסת אוכלוסייה.

נת להצליח בויסות הביקושים במרכז והסטתם לאזורי הפריפריה, תידרש הממשלה לבצע  על מ

  השקעות בשני כיוונים מרכזיים: 

דרוג אמצעי התחבורה למוקדי התעסוקה במטרופולינים הגדולים, בתוכם וביניהם,  שיאפשרו  א. ש 

משמעותי של   לאוכלוסיה חזקה לעבור להתגורר באזורים מרוחקים יחסית אך ללא חשש מצמצום

  אפשרויות תעסוקה;  

משיכת  ב. פיתוח איכות החיים באזורים הפריפריה בהיבטים של חינוך, בריאות ותרבות שיאפשרו 

  ביקושים נוספת מהמרכז. 

  

  גיאוקרטוגרפיה – מודל פריסת אוכלוסייה  . 7.9.5

ית  אמצעי נוסף שמאפשר לבחון את תרחישי האוכלוסייה האזוריים (שהוכנו על ידי המועצה הלאומ

לכלכלה) ואת אפשרות מימושם, הוא מודל תחזית ייעודי שנבנה בגיאוקרטוגרפיה ותפקידו לבחון ברמת 

האוכלוסייה ולהסיק ממנו על התחזיות לעתיד. מודל זה ישמש בהמשך העבודה היישוב את מגמות 

  לבחינת הביקושים הצפויים ברמת היישוב, בהתאם להיצעי הקרקעות לבתי חולים. 

  ממספר שלבים:המודל בנוי 

 בחינת מגמות הגידול של האוכלוסייה בעשר השנים האחרונות ביישוב 

   בחינת קבוצות הגיל השונות 
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  לו היחסי של היישוב ביחס למדינהשקלול גוד 

 גיבוש הנחות לגבי גידול היישוב בעתיד 

המודל שנבנה מספק תחזית אלטרנטיבית, שמאפשרת לבחון את תרחישי הגידול השונים לאור  

מות בעשר השנים האחרונות ובכך לבחון את היקף השינוי הנדרש לטובת עמידה ביעדים השונים.  המג

  ידה ביעדי תכנית הדיור בתרחיש אוכלוסייה בינוני.   ההשוואה ביחס לתרחיש של עמ

בהשוואה לתחזית הבינונית של למ"ס. המודל מראה פערים   1.2% -היקף האוכלוסייה במודל גדול בכ

 5% -במחוז המרכז וכ 10% - מחוזות, אולם, יש בו פער של כ 5 -ין שתי התחזיות בקטנים יחסית ב

  וז הדרום.  פחות מצפי המועצה הלאומית לכלכלה במח

  

  סימולציה על בסיס מצב קיים ותרחישי אוכלוסייה)  תחזיות תחלואה ( . 7.9.6

- לגיל, מצב כלכליצריכת שירותי בריאות משתנה באופן משמעותי כתלות בפרמטרים רבים הקשורים 

חברתי, מגדר ומקום מגורים מלבד כמובן מהמטען הגנטי והשפעות סביבתיות אחרות. משתנים אלו  

פוי של קבוצות צרכנים מרכזיות בשירותי בריאות ולנסות לאפיין אלו אוכלוסיות  מאפשרים לבצע מי

ות, המודעות לבריאות  עשויות להידרש יותר מאחרות לשירות רפואיים. בנוסף הנגישות לשירותי הבריא

והדרישה לקבל שירותים קשורה אף היא למשתנים חברתיים כלכליים, המשפיעים על צריכת השירותים  

  בפועל.

  גיל ומגדר כמנבאים צריכת שירותי בריאות  .1

נוסחת הקפיטציה היא נוסחה שעל בסיסה מתוקצבות קופות החולים בישראל. נוסחה זו אמורה לבטא  

את היקף צריכת השירותים השונה של מבוטחים ובכך לתקצב באופן הוגן את קופות החולים באופן 

ק תמריצים תקציביים לספק שירותי בריאות  שימנע מהן לבצע העדפת מבוטחים ("גריפת שמנת") ויספ

כלל קבוצות האוכלוסייה. על כן, בהנחה שנוסחה זו מבטאת באופן הולם יחסית את צריכת השירותים  ל

ניתן להסיק ממנה את קבוצות הצרכנים העיקריות במערכת הבריאות. הנוסחה מבטאת דיפרנציאציה  

הטבלה מראה שקיימת עלייה משמעותית   .בעיקר לגיל ומגדר ומקום מגורים בפריפריההקשורה 

-35ת שירותי בריאות בגילאים המבוגרים וצריכה משמעותית גם בגילאים הצעירים. קבוצת הגיל  בצריכ

צורכת בממוצע הכי פחות שירותי בריאות, כאשר ככל שהצבע אדום יותר כך הערך גבוה יותר,   15

  כלומר, צריכת השירותים משמעותית יותר. 

ות. נשים צורכות פחות שירותי בריאות  מטופל משפיע גם הוא על צריכת שירותי בריאכמו כן, מין ה

).  15-55מגברים בקבוצות הגיל הצעירות והמבוגרות וצורכות יותר שירותי בריאות סביב גיל הפריון (

  בשל תקופות ההיריון והלידה.   25-35הפער המשמעותי ביותר מתרחש בקבוצת הגיל 
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  ת שירותי בריאות מצב כלכלי כמנבא צריכ .2

ן ומקום מגורים אינם המשתנים היחידים, הקובעים את היקף צריכת שירותי  יש עדויות רבות שגיל, מי

 528הבריאות של הפרט (בהנחה שצריכת השירותים מבטאת מענה לצורך אמיתי). מחקר של מכון ון ליר

כת שירותי בריאות משתנים מובהקים סטטיסטית, שיכולים לנבא צרי 2מראה שקיימים לפחות עוד 

אקונומי של היישוב) והצורך בשירותי רווחה נוספים -חברתיים (דירוג סוציו-ייםמוגברת: מאפיינים כלכל

  (זכאות לקצבאות הביטוח הלאומי).  

 ממצאי המחקר מראים שמקדמי הקפיטציה צריכים להביא בחשבון את מדדים חברתיים כלכליים

רתי כלכלי ההוצאה לבריאות עולה ככל שערכי המדד החבבתהליך ההתחשבות עם הקופות, כלומר, ש

קקות לקצבאות רווחה, המבטאות קשיים מסוגים שונים מעלה את ההוצאה דנמוכים יותר. כמו כן, גם היז 

  על בריאות לפרט.  

לאור זאת, ניתן לומר שקבוצות אוכלוסייה מוחלשות צפויות לצרוך יותר שירותי בריאות מאשר  

ה על בריאות מתואמת עם   תר. האתגר בכך הוא שהנתונים מראים שהוצאאוכלוסיות חזקות יו

האפשרויות הכלכליות של משק הבית. כלומר, האוכלוסיות שצפויות לצרוך יותר שירותי בריאות אינן  

האוכלוסיות שיכולתן הכלכלית הולמת צרכים אלו. לראייה, סקר הוצאות הבית של הלמ"ס מראה  

מישון התחתון מוציא  ית משתנה מאד על פני החמישונים, כאשר החשההוצאה על בריאות במשק הב

  לחודש על בריאות, יותר מפי שלושה.   1,538 -₪ לחודש לעומת החמישון העליון, שמוציא כ 467רק 

קצב גידול והזדקנות האוכלוסייה יוצרים אתגר נוסף בהקשר זה משום שהם מתרחשים בעיקר בקבוצות 

י תחזיות של בנק ישראל  ערבים וחרדים. על פ כלכלית נמוכה יחסית:אוכלוסיה שמאופיינות ברמה 

ומשרד האוצר, בטווח הארוך, הגידול באוכלוסיה בישראל צפוי להקשות על הצמיחה בתוצר ובפריון 

לעובד שמשליך על התוצר הלאומי, רמת השכר ובאופן כללי על רמת החיים של האוכלוסייה. בכך, ישנו  

  ם.  כלכליי-ריאותיות הקשורות לפרמטרים סוציוחשש להחרפה של מגמות ב

ביטוי נוסף לכך ניתן למצוא בניתוח מדדי בריאות בקהילה של משרד הבריאות שמפרסם נתונים אודות  

  מדדי בריאות שונים בישובים גדולים בישראל. 

  סימולציה לצריכת שירותי בריאות (ימי אשפוז בבתי חולים)  .3

תחלואה ניתן לנסות לייצר סימולציה אוכלוסייה שונות לבין מגמות לאור הקשר בין גיל ומגדר וקבוצות 

  של צריכת שירותי בריאות על בסיס מאפייני המצב הקיים ותרחישי האוכלוסייה שנסקרו קודם לכן. 

בהעדר נתונים מלאים על מאושפזים בבתי"ח יש קושי לבצע ניתוח אודות מאפייני הצרכנים. עם זאת,  

ה יחסית של אוכלוסיה מבוגרת בקרב  ותר בבחינה זה היא שיעור גבואחת התופעות הברורות בי

 
כלכליים כמתאמי -אחדות. לאה, שמואלי. עמיר, "בחינה מחדש של נוסחת הקפיטציה: הוספת משתנים חברתיים 528

 2015 , מכון ון ליר,19סיכון", מחקר מדיניות 
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המאושפזים.אמנם, שיעורן של קבוצות גיל אלו באוכלוסיה נמוך ממשמעותית יחסית לקבוצות הגיל  

מימי  50% -הצעירות אך עדיין מספרים אלו מספיקים כדי למלא דה פקטו את המחלקות הפנימיות. כ

+. ערך זה עולה 75לקבוצת הגיל של תי החולים הכלליים משוייכים האשפוז במחלקות הפנימיות בב

המשמעות של נתון זה היא כמובן דרמטית כאשר   529+. 65אם כוללים גם קבוצת הגיל של  70% -לכ

  התחזיות הדמוגרפיות חוזות גידול בכמות ובשיעור של קבוצות גיל אלו. 

גיל לפי  סיה והשתנות שיעור קבוצות המודל הסימולציה מנסה להמחיש את משמעויות גידול האוכלו

קבוצות האוכלוסיה ולפי השיוך האזורי על היקפי מחלות כרוניות וימי אשפוז. לאור זאת, כדאי להדגיש  

את עיקרי השינויים שחלים באוכלוסייה ומשפיעים על מגמות התחלואה הצפויות. ישנם שלושה  

פייני  לה לתוצאות דומות בנוגע למאמאפיינים שמובילים לכך שהסימולציה במקרים רבים מובי

  התחלואה: 

לאור הקשר החזק והברור בין גיל לבין עלייה במחלות כרוניות, ברור   – הזדקנות האוכלוסייה  .1

שסימולציה הנסמכת על מאפייני הגיל תראה עלייה בשיעור מחלות כרוניות הגבוה מהגידול  

 באוכלוסייה

הערבית  וכלוסיה הכללית, האוכלוסיה בנוסף על התבגרות הא – הזדקנות החברה הערבית .2

שמאופיינת בקבוצות גיל צעירות יחסית עוברת תהליכי הזדקנות מואצים יחסית לאור ירידה 

משמעותית בפריון ובשיעור הגידול הגודל. בנוסף, במקרים רבים, מידת התחלואה של קבוצה 

זקה מאד על  זו גבוהה ביחס ליהודים ועל כן, הזדקנות האוכלוסייה משפיעה בצורה ח

 חלואה ומעלה את שיעור הגידול במחלות כרוניות. הסימולציה של הת

השילוב של עלייה בשיעור התחלואה בחברה הערבית משפיע באופן  – הזדקנות הפריפריה  .3

משמעותי על מחוזות הפריפריה הצפונית והדרומית שבהן מרוכזים מוקדים גדולים של  

ה שיעורי גידול בתחלואה ל ובאר שבע מקבלות בסימולציאוכלוסיה ערבית. נפות כגון עכו, יזרעא

 גבוהים יחסית לאור מאפיינים אלו. 

  הסימולציה מתבססת על שני מרכיבים עיקריים:  

מאפייני המחלות לפי קבוצות גיל, מגדר וקבוצת אוכלוסייה ככל שישנם על בסיס מחקרי   ) 1(

כים הבריאותיים.  משרד הבריאות ומוצגים בחלקם בפרק העוסק במגמות והשתנות הצר

 מקורות לחלק זה הם למשל מרשם הסרטן, מחקר אשפוזים בפנימיות ועוד.

תרחישי אוכלוסיה אזוריים על בסיס המודלים שהוצגו קודם לכן המתבססים על מחקרי  ) 2(

 הלמ"ס ועבודת המועצה הלאומית לכלכלה.

 
2015-אשפוזים במחלקות הפנימיות ציונה חקלאי, גיל מרון, מרים אבורבה, ד"ר יעל אפלבוים, ד"ר שולמית גורדון,  529

  2017יאות, יוני , משרד הבר 2000
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ימי לכמות החולים או  חשוב לציין שהסימולציה המוצגת בחלק זה אינה מתיימרת להיות תחזית מלאה  

האשפוז בשנות היעד מכיוון שישנם משתנים רבים שאינם ידועים ברמת הטיפול הרפואי הזמין בשנים 

אלו. ככלל, קשה לחזות את התפתחות הטיפולים והטכנולוגיות ברפואיות לטווח ארוך יחסית של שנים.  

שמעויות , לסייע בהבנת המבמקום זאת, הסימולציה נועדה להמחיש את מגמות השינוי באוכלוסייה

  הלאומיות והאזוריות של מגמות אלו ולשמש כלי עזר לקבלת החלטות והקצאת משאבים.  

  סימלוציה לגידול ימי אשפוז בפנימיות .4

   בחינת קצב הגידול השנתי המשוקלל לכל חמש שנים מצביעה על ההזדקנות יחסית של

  - + ו65יל של מתרחש בקבוצות הגהאוכלוסייה בשנים הקרובות. עיקר הגידול בימי האשפוז 

75  .+ 

 בקבוצות אלו עומד על   בשנים הקרובות קצב הגידול השנתי בימי האשפוז על פי הסימולציה

 .  2% -מעל לחמישה אחוזים. קצב גבוה בהרבה מקצב הגידול באוכלוסייה שעומד על כ

   כי עדיין נשאר    , אז קצב הגידול צפוי לרדת קצה אם2030מגמות אלו צפויות להימשך עד לשנת

בוה יחסית לגידול האוכלוסייה. בעיקר ניתן לראות שבשנים הקרובות צפוי אתגר משמעותי  ג

 למערכת הבריאות בהתמודדות הצפויה עם נושא זה.

  בנוסף, בוצעה סימולציה על בסיס החלוקה לנפות על מנת לאפשר עוד רמה של הבנה לגבי

 530עיקר מיקום העומסים הצפויים.

   במחוז 2025-2020הגבוהים ביותר מתרחשים בשנים הקרובות (ששיעורי הגידול  ניתן לראות (

מרכז כאשר גם במחוז צפון ודרום קצב הגידול באוכלוסייה גבוה יחסית ביחס לממוצע הגידול  

 בימי האשפוז הלאומי.  

   דווקא בקצה שנות התחזית, קצב הגידול יורד דרמטית כתוצאה מירידה צפויה בקצב גידול

  הזדקנות האוכלוסייה. סייה והאטת מגמת האוכלו

  סימולציה לגידול בתחלואת כרונית: לב, סוכרת, שבץ וסרטן  .5

ועשויים   בנוסף לסימולציה שמתמקדת בימי האשפוז בפנימית שבאים לשקף צריכת שירותי בריאות

 ות:לספק תמונת מצב כללית על הביקושים למיטות אשפוז, בוצעה גם סימולציה על מספר מחלות כרוני

רק על  מחלות לב, סוכרת, שבץ וסרטן. סימולציות אלו מבטאות היקף השכיחות במחלות הכרוניות 

הגידול באוכלוסיה לפי קבוצה וגיל. כך, היקף השכיחות בסימולציה תלוי כמובן בתרחישי הגידול   בסיס

 השונים.  הסימולציה מראה מספר ממצאים בולטים: 

    הסימולציה מראה .  + בקרב הגברים75ות הגיל של  בשכבגידול בהיקפי התחלואה לאור גידול

 בשנה בשכיחות אירועי לב.  3.0%קצב גידול של 

 
גם במקרה זה, הסימולציה אינה מבוססת על שיעורי תחלואה בפועל לפי הנפות אלא רק בחלוקה היחסית של  530

 ישים האזוריים האוכלוסייה בהתאם לתרח
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 ומתכנני ערים בע"מ

 .בהתאם לגידול   531בנוסף, בוצע ניתוח להתפלגות התחלואה על פי הנפות האזוריות

האוכלוסיה והזדקנותה ניתן לראות ששיעור הגידול המשמעותי ביותר צפוי בנפות צפון ומרכז 

  חיש הגידול הבינוני.  בתרבשנים הקרובות 

  תוצאה הסימולציה בתחלואת סוכרת מצביעות על הנפות העיקריות שבהם צפויה תחלואה

עכו, באר שבע, ירושלים, יזרעאל. נפות אלו מאופיינות בשיעור גבוה של   גבוהה של סכרת: 

  אוכלוסייה ערבית. תוצאות הסימולציה מבטאות את מאפייני התחלואה באוכלוסיה זו ומגמת 

 זדקנות של האוכלוסייה הערבית. הה

  

  

  

  

  

  

  

   

 
 5ראה הערה  531
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 מצב קיים, תחזיות ויעדים –פריסת האוכלוסייה בישראל . 9.2

  כמות אוכלוסייה וצפי גידול לפי קבוצות אוכלוסייה והרכב גילאים . 9.2.1

. קצב הגידול הממוצע הכללי של  532מיליון נפש 9.05 -כ 2019אוכלוסית מדינת ישראל מונה בשנת 

להמחשה, בעשור האחרון גדלה אוכלוסייה ישראל   533.1.96%יה בעשור האחרון עמד על האוכלוסי

מיליון נפש. קצב הגידול משתנה בין קבוצות האוכלוסייה כאשר גם בתוך קבוצות   1.5בכמעט 

  האוכלוסייה השונות יש הבדלים משמעותיים ( בין האוכלוסייה החרדית, הדתית והחילונית) 

 2019: קצב גידול האוכלוסיה בישראל לפי קבוצות אוכלוסייה, למס 18 תרשים 

  

בעיקר דרוזים, נוצרים (לא    . קבוצות נוספות הן 21%מהאוכלוסייה, ערבים  75%היהודים מהווים 

  ערבים), וצרקס'ים.  

 

 2018יה העיקריות, למ"ס הרכב האוכלוסייה בישראל לפי קבוצות האוכלוס  :19 תרשים 

  

  

 
  12.08.2019אתר הלמ"ס, כניסה ב  532
 2019, למ"ס 2008-2017קצב גידול האוכלוסיה בין השנים  533
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  הרכב גילאים

מדינת ישראל היא מדינה צעירה יחסית לא רק בשנת הקמתה אלא גם מבחינת הרכב האוכלוסייה. 

מאפיין זה נובע בעיקר מפריון גבוה ותרבות המעודדת ריבוי ילדים. ישראל ניצבת במקום הראשון  

  ע לאישה, ראה תרשים. במספר ילדים ממוצ OECD  -מעותי משאר מדינות הבאופן מש

 ) ( אתר משרד הבריאות .OECD -: שיעור פריון (ילדים לאישה) בישראל ביחס למדיות ה20תרשים 

  

  65מבוגרת (התפלגות הגילאים כוללת שיעור גבוה של צעירים ושיעור נמוך יחסית של אוכלוסייה 

על החברה בכלל ובפרט על מערכת הבריאות וצריכת    ומעלה). למאפיין זה יש השפעות מרחיקות לכת

שירותי בריאות. ככל שממוצע הגיל באוכלוסייה יעלה לרבות עליית שיעורם ומספרם של הגילאים  

ה בהרבה + וכד', כך צפוי העומס על מערכת הבריאות לגדול בשיעור גבו85+, 75המבוגרים כגון 

   משיעור הגידול באוכלוסייה.

ראל מאופיין בצורת פירמידה, כלומר, שיעורן של קבוצות הגיל הצעירות באוכלוסייה מבנה הגילאים ביש

  9-0גדול יחסית לקבוצות הגיל המבוגרות והוא יורד ככל שקבוצות האוכלוסייה מבוגרת יותר:שיעורבני 

הוא פחות מעשירית. מגמה זו נמשכת    59-50שיעורבני  מסה"כ האוכלוסייה עומד על כחמישית בעוד ש

 ר, כלל שעולים בגיל האוכלוסייה. כאמו
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 2017שתון סטטיסטי   -: שיעור קבוצות גיל מסה"כ האוכלוסייה, למ"ס 21תרשים 

  

  

  2017שתון סטטיסטי    –התפלגות הגילאים בישראל, למ"ס   :22רשים ת

 

י מין מבטא את ההבדלים בתוחלת החיים בין נשים הרכב הגילאים באוכלוסייה בישראל בחלוקה לפ

בלבד. הביטוי לכך מוצג   80.7שנים ושל גברים   84.6וגברים. תוחלת החיים של נשים עומדת על 

-34בתרשים להלן, שבו ניתן לראות פער קבוע בין נשים וגברים לטובת הנשים החל מקבוצת הגיל של  

אז שיעור הנשים גדול משיעור הגברים כמעט   94-90ון  . פער זה רק גדל עם השנים עד לשיאו בשנת30

  . 2פי 
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 ומתכנני ערים בע"מ

 

  

 לפי מגדר במספרים מוחלטים. (אתר המועצה הלאומית לכלכלה)  2015: פירמידת הגילים בישראל 24תרשים 

  

 

  תחזיות גידול אוכלוסייה, הנחות פריון, ותמותה . 9.2.2

 -ול  2048מיליון בשנת    15,  2024מיליון בשנת    10  -ישראל תגיע לכ  תחזיות הלמ"ס צופות שאוכלוסית

  .  2065מיליון בשנת  20

התחזית מחושבת בשיטת מרכיבי קוהורטות, שמביאה בחשבון את קבוצות הגיל ומרכיבי השינוי 

,  וסייה שונות (יהודים לא חרדים ) ילודה, הפריון, של קבוצות אוכל1באוכלוסייה באמצעות הנחות לגבי  (

) מגמות הגירה. כל קבוצת גיל עוברת  3( -) תמותה, שגוזרת את תוחלת החיים, ו2חרדים וערבים), (

0.95  0.95  0.95  0.95  0.96  0.98  1.00  1.01  1.02  1.02 
1.04  1.08  1.11 

1.13  1.17 
1.29 

1.39 
1.59 

1.88 

1.54 

  1-מבטא שוויון בין המיים, ערך גבוה מ 1היחס בין שים לגברים באוכלוסיה לפי קבוצות גיל (ערך   :23תרשים 
 מבטא רוב של שים בקבוצת הגיל)
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

לקבוצת הגיל הבאה בניכוי תמותה ובתוספת מאזן הגירה. בכל תקופה מחושבות הלידות לפי מספר 

  534הנשים באוכלוסייה ולפי שיעורי הפריון.

דול האוכלוסייה: גבוהה, בינונית, נמוכה. חלופות  ס מתייחסות לשלושה תרחישים לגיהתחזיות של הלמ"

אלו נועדו לספק טווח אפשרי לשינוי הצפוי באוכלוסייה בשנים הבאות בהתאם לשינוי ההנחות. הפערים  

  בין החלופות גדלים, כמובן, ככל שטווח התחזית מתרחק. 

 הנחות לתרחישי גידול האוכלוסייה. 1

 פריון 

ים במדינות המפותחות, יתרה מזאת, בשנים האחרונת אף נצפתה  הפריון במדינת ישראל הוא מהגבוה

מגמת עלייה. עלייה זו סותרת את ההנחות המקובלות על ירידה בשיעור הפריון על רקע עלייה ברמת 

  החיים והשינויים חברתיים, תרבותיים וכלכליים.  

יחה יירדה בפריון עבר ועל סמך ממוצע תחזיות מומחים שמנהתחזית העתידית נקבעה על סמך נתוני 

לכל קבוצות האוכלוסייה. הירידה המשמעותית ביותר נרשמת בקרב קבוצת האוכלוסייה החרדית,  

ילדים לאישה, ערך הגבוה בהרבה ביחס לקבוצות האוכלוסייה השונות.   6.8שמציגה שיעורי פריון של 

  וני.שנים בתרחיש הבינ 10ילדים לאישה כל  0.4-0.3על פי תחזית הלמ"ס ירידה של 

  

 2017, למס 2065תרחיש ביוי, תחזית אוכלוסיה לישראל  -: שיעורי פריון חזויים לפי קבוצות אוכלוסייה 25תרשים 

 

  

ית  לאוכלוסייה היהודית הכלל 2.4גם בקבוצות האוכלוסייה האחרות צפוייה ירידה בפריון לרמה של 

בית. שיעורים אלו עדיין גבוהים יותר מיחס התחלופה שעומד על  לאוכלוסייה הער 2.3ואוכלוסייה של 

  ילדים לאישה המבטיח שגודלה הנוכחי של האוכלוסייה נשמר.  2.1

 
  2018, מאי 2015-2065ת אוכלוסיית לישראל תחזי –למ"ס  534
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

על בסיס הנחות אלו בוצעה חלוקה לקבוצות אוכלוסייה נוספות לטובת הפקת תרחישים לפיזור 

ועל כן זהו טווח  2040עד שנת הלאומית לכלכלה. תרחישים אלו התבצעו האוכלוסייה על ידי המועצה 

התחזיות ביחס לפריון. ניתן לראות את הפירוט הנוסף שיש בהנחות הפריון לפי קבוצות האוכלוסייה 

ואת ההבדלים בין הקבוצות. ניתן לראות את שיעורי הפריון הגבוהים בקרב אוכלוסייה היהודיות 

  בקרב הערביות המוסלמיות.  הירידה בשיעורי הפריון בכל התרחישים החרדיות והדתיות ואת 

  

 : שיעורי פריון לפי קבוצות אוכלוסיה עיקריות, תרחישי אוכלוסייה אזוריים, המועצה הלאומית לכלכלה  7 טבלה

 

  

 תמותה ותוחלת חיים 

האוכלוסייה הוא, כמובן, התמותה. שיעורי התמותה מבטאים  מרכיב משמעותי נוסף המשפיע על גודל 

ת כמות מקרי התמותה בכל שכבת גיל חלקי סה"כ קבוצת הגיל. על פי מרכיב זה ניתן לבנות לכל  א

קוהרטת גיל את תוחלת החיים הצפויה לה. הלמ"ס מפרסם "לוחות תמותה", שבהם מפורטים הנחות  

מור, תוחלת החיים בישראל היא מהגבוהות בעולם כאשר  לגבי שיעורי התמותה לכל שנתון גיל. כא

. יש לציין שתוחלת החיים  80.7 –ולגברים  84.6) היא 2017החיים לנשים בלידה כיום (נתוני  תוחלת

היא ערך סטטיסטי תיאורטי, המחשב את שנות החיים הממוצעות, שצפוי לחיות אדם שנולד היום וזאת  

ייה להניח ששיעורי התמותה משתנים לאורך הזמן מה שמוביל לעל  על פי שיעורי התמותה הנוכחיים. יש

  בתוחלת החיים שאינה באה לידי ביטוי בתוחלת החיים המחושבת כיום.

שנהתרחיש
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2025-20212.534.987.553.362.252.21
2030-20262.585.17.693.312.222.17
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גם במקרה זה, יש קושי רב בלחזות את שיעורי התמותה העתידיים ולצפות את תוחלת החיים. במקרים  

מוצעת והניחו תוחלת חיים נמוכה יותר רבים בעבר תחזיות האוכלוסייה פספסו את תוחלת החיים המ

  535פועל. מאשר הערך שהתקבל ב

תחזיות הלמס בישראל עומדות בפני אתגר בשל העדר נתונים ארוכי טווח המסייעים לבנות את תחזית  

תוחלת החיים. יתרה מזאת, עבור קבוצת האוכלוסייה הערבית יש מחסור בנתונים מהימנים ועל כן  

  תוני האוכלוסייה היהודית. התחזית עבורם נשענה על נ 

צגות בטבלה הבאה על פי חלוקה ליהודים, ערבים, ונשים וגברים.  תחזיות השינוי בתוחלת החיים מו

תחזית עבור תוחלת החיים הביאה בחשבון חלוקה לשתי קבוצות בלבד: ערבים ויהודים כאשר קבוצת  

  ית לצורך תחזיות התוחלת. האוכלוסייה של החרדים מוזגה עם קבוצת האוכלוסייה היהודית הכלל

  

 2017תחזיות תוחלת חיים לגברים לפי קבוצות אוכלוסיה, למ"ס    :26תרשים 

  

  

בעוד שעבור    2040שנים לגבר בשנת    85.4  - ניתן לראות שתוחלת החיים צפויה להמשיך לעלות עד לכ

שנים   87 -ועבור נשים ערביות היא מגיעה ל  90 - הנשים היהודיות תוחלת החיים עוברת את השנה ה

  בתרחיש הגבוה.

 
  ארי פלתיאל, תקציר שיחה עם שאול אמסטרדמסקי, פורסם בבלוג: "תחשוב טעים, יהיה טעים", בתוך: 535

2578-http://amsterdamski.com/2578/#more 
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 2017: תחזיות תוחלת חיים לשים לפי קבוצות אוכלוסיה, למ"ס 27 ם תרשי

  

 

 תחזית גידול. 1

  תרחישים 

גבוה, בינוני ונמוך  וכולל שלושה תרחישי בסיס:  2065טווח תחזית האוכלוסייה של הלמס מגיע עד שנת  

  אשר מבטאים את טווח התחזית.   

ישראל ממשיכה לגדול בכל החלופות. על פי התחזית הבינונית (תרחיש   על פי התחזית, אוכלוסייה

מיליון תושבים  15 -, ל2024מיליון תושבים בשנת  10 -עיקרי), כאמור, האוכלוסייה צפויה להגיע ל

שנה, גדלה    50  - , לפני כ1965. לשם השוואה, משנת  2065נת  מיליון תושבים בש  20  -, ול2048בשנת  

  .  2צפויה האוכלוסייה לגדול פי  2065ועד   2015ילו משנת וא 3האוכלוסייה פי 

השוואה בין התרחישים מלמדת שהפער בין שני התרחישים הקיצוניים (תרחיש גבוה לעומת תרחיש  

. הפער בין התרחיש הבינוני לבין שני  2048בכמות האוכלוסייה בשנת    30%נמוך, עשוי להגיע לכמעט  

מיליון איש ביחס לתרחיש    2  -, כלומר, פער של כ 2048בשנת    12%  -התרחישים הקיצוניים עומד על כ

  האמצע. הפער בין התרחישים מתרחב כמובן לאורך השנים.  
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 2017למ"ס  לפי תרחישים (במיליוי פש),  2065: תחזיות גידול אוכלוסיה לישראל לשת   11 תרשים

 

  

בהשוואה לקצב הגידול השנתי   בחינת קצב הגידול החזוי מלמד על כמה מגמות מעניינות. ראשית,

התרחיש הבינוני חוזה ירידה  1.96%) שעמד על 2008-2017הנוכחי של ישראל בעשור האחרון (

  1.4%. קצב הגידול יורד משמעותית לערך ממוצע של 2050-2020בין השנים  1.78%לממוצע של 

, הירידה בקצב בתרחיש הגבוה. בתרחיש הנמוך 2.11%בתרחיש הנמוך ואף גדל לקצב גידול של 

  הגידול משמעותית בהרבה ביחס למגמות בשני התרחישים האחרים. 

 2017, למ"ס 2065: השוואת שיעורי גידול ממוצעים בין התרחישים השוים, תחזית אוכלוסיה לישראל 12ים תרש 
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

. למ"ס  2065ים בין התרחישים, תחזית אוכלוסיה לישראל לפי תרחישים ופער  2050: תחזית אוכלוסיה לישראל עד שת 8טבלה 
2017 

 שנה

  פערים בין תרחישים (באלפי נפש)  אוכלוסייה סה"כ 

  גבוה   בינוני   נמוך

פער בין 
תרחיש נמוך 

לתרחיש 
  בינוני 

פער בין 
תרחיש גבוה  

לתרחיש 
  בינוני 

פער בין 
התרחישים  

  הקיצוניים 

2015 8,463 8,463 8,463 0.0% 0% 0% 

2020 9,222 9,298 9,372 -0.8% 1% 2% 

2025 9,977 10,188 10,396 -2.1% 2% 4% 

2030 10,734 11,131 11,522 -3.6% 4% 7% 

2035 11,493 12,134 12,760 -5.3% 5% 11% 

2040 12,272 13,223 14,159 -7.2% 7% 15% 

2045 13,054 14,406 15,763 -9.4% 9% 21% 

2050 13,790 15,674 17,603 -12.0% 12% 28% 

  

  קבוצות אוכלוסייה 

על פי הלמ"ס לא צפויים שינויים משמעותיים בהרכב האוכלוסייה הכללית בחלוקה בין יהודים ואחרים  

צפוי להישאר דומה   2050לבין ערבים בכלל התרחישים. חלקה של אוכלוסיית היהודים ואחרים עד שנת  

  ).  20%סייה הערבית (וכך כמובן גם חלקה של האוכלו 80% -לחלקה כיום, כ

שכיום שיעור הגידול של האוכלוסייה הערבית גבוה בהרבה מהממוצע של האוכלוסייה היהודית, מכיוון 

המשמעות היא ירידה דרמטית בקצב הגידול החזוי לאוכלוסייה זו. בעוד שבמגזר היהודי, תרחיש הגידול  

הרי  ם ושמירה על קצב גידול גבוה)הגבוה מניח גידול בקצב האוכלוסייה (בשל עלייה בשיעור החרדי 

שבקבוצות האוכלוסייה הערבית, ישנה תחזית לירידה משמעותית בקצב הגידול בכל תרחישי  

,  1.8%כיום לרמה של    2.4%  -האוכלוסייה. בתרחיש האוכלוסייה הגבוה, קצב הגידול יורד מרמה של כ 

בתרחיש הנמוך. זוהי קבוצות   0.9%בתרחיש הבינוני ורמה של  1.3% -לעומת ירידה לשיעור של כ

  אוכלוסייה שהשינויים בה הם הדרמטיים ביותר מבחינה זו.ה
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 2017,  2065, תחזית למ"ס עד  2050: שיעורי גידול, אוכלוסיה יהודית וערבית, לפי תרחישים עד 28 תרשים 

  

  

שונות   (כללית וחרדית) מייצרת מגמותאצל האוכלוסייה היהודית, החלוקה לשתי קבוצות אוכלוסייה 

  שבחלקן, כאמור, אף מניחות עלייה משמעותית בקצב הגידול של האוכלוסייה.

עיקר השינויים מתרחש במאפייני הקבוצות עצמן. בתוך קבוצות האוכלוסייה הערבית חל שינוי משמעתי  

ים, חל שינוי משמעותי הנוגע לממוצע הגיל באוכלוסייה (ראה בפרק הבא) ואילו בתוך קבוצת היהוד

  האוכלוסייה כאשר חלקה היחסי של האוכלוסייה החרדית צפוי לעלות באופן דרמטי.בהרכב 

  

  גילאים 

גילה הצעיר, בממוצע, של אוכלוסית ישראל ביחס למדינות המפותחות צפוי להישאר צעיר יחסית גם  

רות האוכלוסייה ועלייה בעתיד בהתאם לקצב הגידול הגבוה. עם זאת, עדיין צפויה מגמה של התבג 

ת  בממוצע הגיל. ביטוי לכך הוא העלייה הצפויה בכמות האוכלוסייה המבוגרת בעקבות העלייה בתוחל

  החיים. 

מעלה מספר תובנות משמעותיות בעיקר בנוגע להבדלים בין  2050בחינת הרכב הגילאים בשנת 

יל משתנות בהתאם להנחות  קבוצות האוכלוסייה. באוכלוסייה היהודית, המגמות של מאפייני הג

   התרחישים על עלייה בקצב גידול האוכלוסייה ביחס להיום כמו בתרחיש הגבוה או על ירידה בקצב

הגידול כמו בשני התרחישים האחרים. בתרחיש המרכזי יש עלייה הן בכמות הילדים והן בכמות 

ב"יחס התלות". בתרחיש  המבוגרים על חשבון קבוצות האוכלוסייה בגילאי הביניים, כלומר, עלייה 

  ה הנמוך, קצב גידול האוכלוסייה קטן ואיתו הגידול המתון יותר בשכבות הגיל הצעירות לעומת עליי
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

בשכבות הגיל המבוגרות. בהתאם, בתרחיש הגבוה, קצב גידול האוכלוסייה עולה ואיתו עלייה 

  משמעותית בשיעור שכבות הגיל הנמוכות יותר. 

  

הערבית, שינוי המגמות משמעותי הרבה יותר ומעיד על האתגרים הגדולים   אצל קבוצות האוכלוסייה

שעומדים בפני מערכת הבריאות בשנים הקרובות כמעט בכל התרחישים. ראשית, ניתן לראות עלייה  

ורם היחסי של שכבות אלו תלוי בהיקף הפריון בכמות ובשיעור שכבות הגיל המבוגרות. בעוד ששיע

מספרם העתידי החזוי כבר נקבע (מבחינת ההנחות השונות) והוא מצביע על  והילודה העתידית, הרי ש

+ בתרחיש  65עלייה משמעותית בכמות האוכלוסייה בשכבות אלו. למשל, כמות האוכלוסייה מעל גיל 

ף היום. שיעורם היחסי באוכלוסית הקבוצה הערבית אל  84אלף איש לעומת    390  -הבינוני עומדת על כ

  בלבד היום (השיעורים היחסיים אינם משתנים משמעותית בין התרחישים.    4.3%לעומת    12.1%יהיה  

. תחזית 2050: שיעורי גידול לאוכלוסיה היהודית והערבית לפי קבוצות גיל ועל פי תרחישים שוים עד שת 29תרשים 
 2017, למ"ס  2065אוכלוסיה לישראל 
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

. תחזית אוכלוסיה  2050לפי תרחישים עד שת לפי קבוצות גיל ו ,אוכלוסיה יהודית וערבית  ,שיעורי גידול תחזית גידול ו 9 : טבלה

  2017, למ"ס 2065לישראל 

 

 וכחית (מחוזות ונפות) פריסת אוכלוסייה נ .9.2.3

  כללי. 1

פריסת האוכלוסייה במדינת ישראל מושפעת באופן טבעי מהתפתחויות היסטוריות, מגמות כלכליות  

חברתיות (כוחות השוק) ומדיניות ממשלתית מכוונת. בעוד שכוחות השוק הכלכליים פועלים לטובת  

י  לתית מכוונות של יישוב כלל חבל יצירת מוקדי אוכלוסייה במרכז הארץ ("חדרה גדרה") מדיניות ממש

הארץ ושמירה על הגבולות דחפה לביזור האוכלוסייה בפריפריה הגיאוגרפית של המדינה. לאורך  

תרחיש נמוךתרחיש נמוך
ערבים יהודים 

2017205020172050גילאים 2017205020172050גילאים 
  0 - 4 687.6          901.8            10%8%  0 - 4 204.5          196.1             10%7%
  5 - 14 1,172.8       1,759.3         17%16%  5 - 14 398.1          413.5             20%14%
 15 - 24938.3          1,566.1         14%14% 15 - 24505.6          441.2             26%15%
 25 - 34932.7          1,491.1         14%14% 25 - 34260.4          426.2             13%15%
 35 - 44887.5          1,369.2         13%13% 35 - 44219.7          398.7             11%14%
 45 - 54708.7          1,072.0         10%10% 45 - 54174.3          385.5             9%13%
 55 - 64653.5          942.4            9%9% 55 - 64106.3          282.5             5%10%
 65 - 74521.9          877.1            8%8% 65 - 7454.0            192.3             3%7%
 75 - 84274.4          610.7            4%6% 75 - 8423.6            125.2             1%4%

 85+118.0          298.4            2%3% 85+6.2              41.1               0%1%

תרחיש בינוני תרחיש בינוני 
ערבים יהודים 

2017205020172050גילאים 2017205020172050גילאים 
  0 - 4 687.6          1,313.8         10%11%  0 - 4 204.5          271.9             10%8%
  5 - 14 1,172.8       2,279.3         17%18%  5 - 14 398.1          521.2             20%16%
 15 - 24938.3          1,855.0         14%15% 15 - 24505.6          510.6             26%16%
 25 - 34932.7          1,626.4         14%13% 25 - 34260.4          462.3             13%14%
 35 - 44887.5          1,372.5         13%11% 35 - 44219.7          400.0             11%12%
 45 - 54708.7          1,077.2         10%9% 45 - 54174.3          388.5             9%12%
 55 - 64653.5          953.8            9%8% 55 - 64106.3          287.3             5%9%
 65 - 74521.9          906.0            8%7% 65 - 7454.0            199.9             3%6%
 75 - 84274.4          667.0            4%5% 75 - 8423.6            138.9             1%4%

 85+118.0          388.7            2%3% 85+6.2              53.2               0%2%

תרחיש גבוה תרחיש גבוה 
ערבים יהודים 

2017205020172050גילאים 2017205020172050גילאים 
  0 - 4 687.6          1,768.3         10%13%  0 - 4 204.5          354.3             10%10%
  5 - 14 1,172.8       2,826.2         17%20%  5 - 14 398.1          632.6             20%18%
 15 - 24938.3          2,141.7         14%15% 15 - 24505.6          581.9             26%16%
 25 - 34932.7          1,762.4         14%13% 25 - 34260.4          497.3             13%14%
 35 - 44887.5          1,374.8         13%10% 35 - 44219.7          400.9             11%11%
 45 - 54708.7          1,081.0         10%8% 45 - 54174.3          390.3             9%11%
 55 - 64653.5          962.0            9%7% 55 - 64106.3          290.4             5%8%
 65 - 74521.9          926.3            8%7% 65 - 7454.0            206.3             3%6%
 75 - 84274.4          709.6            4%5% 75 - 8423.6            150.5             1%4%

 85+118.0            481.1             2%3% 85+6.2               65.7                0%2%

שיעור יחסי אוכלוסייה (באלפי נפש)שיעור יחסי אוכלוסייה (באלפי נפש)

שיעור יחסי אוכלוסייה (באלפי נפש)שיעור יחסי אוכלוסייה (באלפי נפש)

שיעור יחסי אוכלוסייה (באלפי נפש)שיעור יחסי אוכלוסייה (באלפי נפש)
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

השנים, כוחות אלו פעלו ופועלים במקביל כאשר לצד המשיכה החזקה של אזור המרכז שבו מצויים 

בינוי שנועדה למתן את  עיקר מוקדי התעסוקה והמסחר, הממשלה נוקטת במדיניות תמריצים ו 

הכבדים למרכז המדינה, מגוון כלים כגון הטבות מס שונות, הקמת ישובים חדשים, תמיכה  הביקושים

בהשקעות ובמפעלים ועוד. הממשלה אף נקטה בעבר צעד חריג של עצירת הקצאות קרקע במרכז 

ון של המאה המדינה על מנת להסיט את הביקושים מהמרכז. צעד זה שננקט באמצע העשור הראש

  עצום בקרקעות ועליית מחירים שהובילה למשבר חברתי ופוליטי משמעותי.  הנוכחית יצר מחסור 

גם בשנים האחרונות, לאור התחזיות על גידול האוכלוסייה, מבקשים קובעי המדיניות להמשיך להיאבק 

העיקרית הפעם  במגמה השוק ולהסיט ביקושים למגורים לאזורים פריפריאליים. בשונה מבעבר המטרה  

ות ויישוב הפריפריה אלא הרצון למנוע עומס יתר על התשתיות הקיימות במרכז אינה חיזוק הגבול

  והקושי לצופף מיליוני איש באזור מוגבל מבלי לפגוע ביתרת השטחים הפתוחים הקיימים. 

  פריסת אוכלוסייה קיימת ברמה ארצית ומחוזית (כולל נפות וערים) . 2

  מרכז ופריפריה  

ה אם כי הגדרות על גבולות המרכז והפריפריה עשויים להשתנות.  ינת ישראל נחלקת למרכז ופריפרימד

מקובל להתייחס למרכז המדינה כתחום שבין חדרה לגדרה, שתי הערים שצמחו מתוך המושבות 

  1,500 -הוותיקות מימי העלייה הראשונה. בתוך תחום זה, ניתן להתיחס לגוש דן, שטח בגודל של כ

מיליון איש. מוקדי   4 - ז כלב האזור. בתחום זה גרים כ, המאגד את הערים הגדולות במרכקמ"ר

מיליון איש ואזור חיפה והקריות,   1.3 -אוכלוסייה משמעותיים נוספים הם אזור ירושלים ,הכולל כ

  מיליון איש.   -הכוללות עוד כ

  מטרופולינים

עה רופולינים. בישראל מוגדרים ארבניתן לנתח את פיזור האוכלוסייה גם דרך הגדרות של מט 

מטרופולינים, תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע. בפועל, חלוקה זו ניתנת לערעור כאשר בפועל קיים 

מטרופולין ברור אחד, תל אביב כאשר העיר ת"א היא עיר הליבה במרכזו ומשמשת כמוקד כלכלי  

עשויים להיחשב ים, ירושלים וחיפה . שני המטרופולינים הגדולים הבא536תרבותי של כלל המדינה

המטרופולין הרביעי, באר שבע,    537מבחינת המרחק שלהם כמוקדים משניים של מטרופולין רב מוקדי.

קטן מדי מכדי לשמש מוקד לאומי נוסף בשלב זה והוא צפוי לגדול בעתיד כמרכז אזורי משמעתי ברמה 

מרכזיים נוספים    םוקדימ ר תל אביב לבדה)הלאומית. (סה"כ תושבי המטרופולין קטן ממספר תושבי העי

ומטרופולין ירושלים שכולל בעיקר את העיר ירושלים. סה"כ האוכלוסייה  ...הם מטרופולין חיפה המונה

 
מתושביהם יוממים למוקדי התעסוקה של  20% -מטרופולין כוללים ישובים שמעל לע"פ הגדרות הלמס, יישובי ה 536

  המטרופולין. 
  לף קמ"ר,א 35לדוגמה, מטרופולין ניו יורק נפרש על שטח של  537
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

מהם במטרופולין תל אביב    60%  -מיליון, כ  6.5  -הנכללת כתושבי המטרופולינים בישראל עומדת על כ

 במטרופולין חיפה. 14%בירושלים,  20%,

 2018וצפיפות לקמ"ר במטרופולין (פש/מ"ר), למ"ס  : אוכלוסייה במטרופוליים ובעיר המרכזית (באלפי פש)30 ים תרש 

  

  
  נפות ומחוזות

חלוקה נוספת של פריסת האוכלוסייה בישראל היא החלוקה המנהלית לפי מחוזות ונפות (משרד  

מטרופולינים כאשר מחוזות מרכז ות"א כוללים  החלוקה לפי  הפנים). חלוקה זו חופפת לעיתים את

בעיקר את מטרופולין ת"א וגוש דן, מטרופולין ירושלים חופף במידה רבה למחוז ירושלים וכולל את  

העיר ירושלים, בית שמש מעלה אדומים ועוד, מחוז חיפה כולל את חיפה הקריות אך גם את האזור  

מחוזות דרום וצפון הם המחוזות הגדולים ביותר מבחינת  יבא, חדרה).  מדרום לעיר (זכרון יעקב, אור עק

  שטח וכוללים את מרבית שטחי הפריפריה הגיאוגרפית של ישראל. 

  

  

  

  

  

208 281 
901 

444  177 
656 

384 

3,475 

568 

1,120 

2,337 2,324 

תל אביבירושליםחיפה באר שבע

גלעין טבעות מסביב )כלל המטרופולין(ר "צפיפות לקמ
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  2017: שיעור האוכלוסיה בישראל לפי פות ומחוזות. למ"ס 31ם תרשי

  

 2017יה בישראל לפי פות ומחוזות. למ"ס : שיעור האוכלוס10טבלה 

  תושבים (אלפי פש)   פות  מחוזות

 1,108.9  ירושלים   מחוז ירושלים 

  מחוז הצפון 

 118.6  צפת 

 115.7  כרת

 507.0  יזרעאל 

 634.7  עכו 

 49.7  גולן

 מחוז חיפה 
 577.0  חיפה 

 436.9 חדרה 

 המרכזמחוז 

 471.9  השרון 

 737.0 פתח תקווה 

 345.4 רמלה 

 603.2 רחובות

 1,406.4  תל אביב מחוז תל אביב

 מחוז הדרום 
 540.9  אשקלון 

 731.2 באר שבע

 413.4  יו"ש  אזור יו"ש 

 8,797.9   סה"כ 

  

בישראל   סה"כ
 (באלפים) 

8,797  
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 קבוצות אוכלוסייה (יהודים, ערבים) . 3

בחינת פריסת האוכלוסייה בישראל לפי קבוצות האוכלוסייה השונות מראה ששכמעט בכל אזור במדינת  

יפו, חיפה, עכו, -שראל ישנו גיוון של קבוצות האוכלוסייה. לצד הערים המעורבות הגדולות (תל אביבי

וסייה רמלה, לוד ) שבאופן היסטורי צמחו כערים מעורבות ישנן ערים שבהן מתשנה תמהיל האוכל

ערבים מרוכז , עפולה וכד'. עיקר האוכלוסייה ה)נצרת עילית נוף הגליל (ונהפך למגוון יותר ויותר כגון 

בפריפריה הגיאוגרפית של ישראל. ריכוזי אוכלוסייה משמעותיים של ערבים קיימיים במחוז צפון, במרכז 

הישובים טייבה, קלנסאווה,  הגליל בנפות המנהליות יזרעאל ועכו; בנפת השרון הכוללת בין היתר את 

בין היתר את רהט, יישובי  בנפת חדרה הכוללת את יישובי וואדי ערה ובנפת באר שבע הכוללת טירה;

הפזורה הבדואי ועוד. בנפת ירושלים יש גם כן ריכוז משמעותי של אוכלוסייה ערבית באזור מזרח 

  ירושלים.

צריכת הבריאות באזורים שונים מבחינת צרכי    חלוקה זו חשובה מכיוון שהיא בעלת השלכה על מאפייני

 שת על ידי מערכת הבריאות. האוכלוסייה מד ומאידך מאפייני אספקת השירותי הנדר

 2017: שיעור האוכלוסייה מסה"כ תושבי הפה לפי חלוקה ליהודים ואחרים. למ"ס  11 טבלה

  

  

  פריסת האוכלסיה לפי גילאים . 4

ההבדלים בפריסת האוכלוסייה על פי קבוצות אוכלוסייה משפיעים כמובן גם על התפלגות הגילאים  

נים. לשינויים אלו השלכות משמעויות על צריכת שירותי הבריאות הן ברמה הלאומית והן רים השוובאז 

  ברמה האזורית. שתי הקבוצות שמשפיעות בצורה משמעותית על ילודה ואחראיות לשיעור גבוה של 

גילאים צעירים הן יהודים דתיים וחרדים וערבים מוסלמים. באופן טבעי, ריכוז גבוה של אוכלוסיות אלו  

ייר שיעורים גבוהים של קבוצות הגיל הנמוכות למשל בירושלים (שמאופיינת בכל הקבוצות האלו,  מצ

סה" כ אוכלוסיה (באלפי נפש )אחריםיהודיםנפהמחוז 
66%34%1108.9ירושליםירושלים

85%15%118.6צפת 
67%33%115.7כנרת 

42%58%507יזרעאל 
31%69%634.7עכו 
45%55%49.7גולן 

79%21%577חיפה
53%47%436.9חדרה
75%25%471.9השרון 

91%9%737פתח תקווה
85%15%345.4רמלה

94%6%603.2רחובות 
93%7%1406.4תל אביב תל אביב 

91%9%540.9אשקלון 
59%41%731.2באר שבע

98%2%413.4יו "שיהודה ושומרון
8797.9סה" כ האוכלוסיה במדינת ישראל , 2017

צפון

חיפה

מרכז 

דרום
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

עם אוכלוסייה  מחוזות הצפון והדרום שמאופיינים בשיעור גבוה של ערבים מוסלמים, ויהודה ושומרון

  יהודית דתית). 

וסייה במחוז בשנת  ניתן לראות את התפלגות קבוצות הגיל כשיעור יחסי מסה"כ כל האוכל 6בטבלה 

. סרגל הצבעים, לעומת זאת, מתייחס לכל קבוצת גיל בפני עצמה. כלומר, ככל שהצבע כהה יותר 2015

  יותר.שיעור קבוצת הגיל במחוז בהשוואה ליתר המחוזות גבוה 

תמונה זו מראה על אוכלוסייה צעירה יחסית בירושלים, מחוזות הדרום, הצפון ובאזור יהודה ושומרון 

סייה מבוגרת יחסית במחוזות תל אביב וחיפה. כמו כן ניתן לראות שמחוז תל אביב גם מתאפיין ואוכלו

 .  44-25באוכלוסייה גדולה יחסית בגילאי 

 2017לפי מחוזות, למ"ס   2017בשת התפלגות הגילאים בישראל   : 6 טבלה

  

  

ל האוכלוסייה מראה הזדקנות משמעותית ש 538, על בסיס המגמה הקיימת2050בחינה דומה לשנת 

במחוז מרכז, חיפה, הצפון ותל אביב כאשר מחוזות ירושלים, הדרום ואזור יהודה ושומרון ממשיכים 

  להתאפיין בשיעורים גבוהים של אוכלוסייה צעירה מאד. 

 
 מגמות קיימות –תרחישים אזוריים  עיבוד לנתוני המועצה הלאומית לכלכלה: 538

אזור יהודה ושומרוןמחוז תל אביב מחוז הדרוםמחוז הצפוןמחוז ירושליםמחוז חיפהמחוז מרכזשנתונים

4-09.6%8.5%12.9%9.3%11.1%9.1%16.9%
9-59.3%8.1%11.4%9.3%9.8%7.4%14.8%

14-108.2%7.6%10.3%9.4%9.1%6.3%11.2%
19-157.3%7.3%9.4%9.1%8.4%5.7%8.7%
24-206.6%7.1%8.5%8.3%7.7%5.8%7.1%
29-256.0%6.9%7.5%7.1%7.2%7.8%7.4%
34-306.5%6.7%6.4%6.3%6.5%8.9%6.7%
39-357.1%6.6%5.4%6.6%5.9%7.6%5.8%
44-407.0%6.3%4.9%6.4%5.6%6.6%4.9%
49-455.8%5.6%4.2%5.7%5.0%5.2%3.9%
54-505.0%5.2%3.9%5.2%4.7%4.6%3.3%
59-554.9%5.2%3.6%4.6%4.5%4.8%3.0%
64-604.9%5.1%3.2%4.0%4.0%5.1%2.4%
69-654.5%4.8%2.8%3.1%3.6%5.0%1.8%
74-702.4%2.7%1.8%2.0%2.2%3.0%0.9%
79-752.0%2.6%1.5%1.7%2.1%2.8%0.6%
80+2.8%3.7%2.2%1.9%2.5%4.5%0.6%
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 2017 לפי מחוזות, למ"ס 2050התפלגות הגילאים בישראל בשת   12 :טבלה 

  

 

ל ופריסת אוכלוסייה על בסיס תכניות לאומיות (למ"ס, תכנית האסטרטגית  צפי גידו. 9.2.4

 לדיור) 

גבוה, נמוך בינוני. על   –תרחישי האוכלוסייה של הלמ"ס כוללים, כאמור, שלושה תרחישי אוכלוסייה 

לפריסת אוכלוסייה לשנת  בסיס תרחישים אלו, נבנו על ידי המועצה הלאומית לכלכלה תרחישים 

  תכנית האסטרטגית לדיור, שמובילה הממשלה., בהתאם ל2040

תרחישים אלו כוללים הסטה של הביקוש מאזורי הביקוש במרכז המדינה אל מחוזות הדרום והצפון. 

עיקר המאמץ מתרכז בהסטת הביקושים ממחוז מרכז, שבשל גודלו ועתודות הקרקע שבו צפוי לקלוט  

צוא פתרונות דיור סמוכים למוקדי ושים. מחוז מרכז מאפשר לאוכלוסייה למאת מרבית הביק

  התעסוקה במחוז תל אביב, אבל ברמת מחיר נמוכה יותר מאשר ההיצע הקיים בגוש דן. 

מיליון נפש, כתלות בתרחישים השונים, וזאת   3.5-3 - צפוי מחוז מרכז לקלוט כ 2040למשל, בשנת 

מיליון נפש בלבד. פער   3.16-2.75 - נית הדיור האסטרטגית של כלעומת יעד אוכלוסייה, שנקבע בתכ

  1.1  -אלף ל  700אלף נפש. בהתחשב בכך שכלל האוכלוסייה התוספתית עומדת על בין    390-250של  

אחוז   30-40 -תכנית הדיור הרי, שמדובר בהסטה של כ , לפי 2040מיליון נפש במחוז עד שנת 

  מהביקושים. 

איש כתלות בתרחישים. עם זאת,   מיליון 2-1.5קבל תוספת אוכלוסייה של בהתאם, צפוי מחוז צפון ל

אלף איש כתלות בתרחישים.   400-370הפער בין יעדי התכנית האסטרטגית לבין המגמה עומד על 

-25עמידה ביעדי התכנית דורשת הסטת ביקושים נוספים לאזורי הפריפריה בהיקפים של  כלומר,  

  אחוז.   20

הפריפריה, בעיקר מטעמים של העדר  כז הם גם מקור להסטת ביקושים לאזורי מחוזות ירושלים ומר

  שטחי קרקע פנויים למגורים ורצון לשמור על שטחים פתוחים עבור תושבי הערים הגדולות. 

אזור יהודה ושומרוןמחוז תל אביב מחוז הדרוםמחוז הצפוןמחוז ירושליםמחוז חיפהמחוז מרכזשנתונים

4-09.3%8.0%12.1%8.0%11.2%8.8%15.4%
098.5%7.6%11.0%8.0%10.2%7.6%13.5%- מאי
14-108.0%7.4%10.1%8.0%9.3%7.1%11.6%
19-157.6%7.3%9.3%7.8%8.7%6.8%9.7%
24-206.9%7.0%8.4%7.2%8.1%7.2%9.0%
29-256.1%6.5%7.4%6.5%7.0%8.3%7.6%
34-306.2%6.2%6.4%6.3%6.0%7.1%6.4%
39-355.8%5.8%5.6%6.4%5.5%5.7%5.3%
44-405.4%5.6%5.0%6.2%4.9%5.0%4.3%
49-455.0%5.3%4.5%5.8%4.4%4.6%3.5%
54-505.0%5.3%3.9%5.2%4.3%4.7%3.2%
59-554.9%5.1%3.4%4.7%4.0%5.2%2.8%
64-604.8%4.9%3.0%4.6%3.6%4.9%2.3%
69-654.5%4.6%2.6%4.3%3.4%4.4%1.8%
74-703.6%3.9%2.2%3.6%2.8%3.5%1.3%
79-752.9%3.3%1.8%3.0%2.4%2.9%1.0%
80+5.6%6.1%3.2%4.4%4.2%6.1%1.5%
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

מחוז תל אביב, המחוז הצפוף במדינה, ושיעורים ניכרים מתוך תוספות הבנייה העתידיות יהיו מתכונת  

  ך מחוז מרכז עוד כולל עתודות בנייה.  של התחדשות עירונית. א 

  מחוז ירושלים גם הוא צפוי לעבור התחדשות עירונית תוך שמירה על השטחים הפתוחים מסביב. 

על כן, המגמות הקיימות, שמבטאות ביקושים גבוהים למחוזות אלו, יצטרכו להשתנות על מנת  

אלף  260-220 -לעמוד ביעדי התכנית. הפערים בין יעדי התכנית לבין המגמות,  שמשמעותם, כ

  אלף איש במחוז מרכז כתלות בתרחישים.   314-290 - ירושלים כתלות בתרחישים ו  איש במחוז



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  426|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 , המועצה הלאומית לכלכלהלפי תרחישים 2040: תרחיש פריסת אוכלוסיה בשת  13 טבלה

  

  

  

  

מחוזות 
ע"פ יעדי תכנית  

הדיור 
תרחיש מגמות  

קיימות 
ע"פ יעדי  

תכנית הדיור 
תרחיש מגמות  

קיימות 
פער המגמה  
ביחס ליעדים 

          22%25%293,955     3,047,610       2,753,655מחוז מרכז 

         186,532-12%10%     1,264,290       1,450,821מחוז חיפה 

          12%14%222,357     1,725,989       1,503,632מחוז ירושלים 

         181,004-16%15%     1,818,180       1,999,184מחוז הצפון

         189,679-17%15%     1,873,741       2,063,421מחוז הדרום 

         177,840-16%14%     1,769,827       1,947,666מחוז תל אביב

          5%6%218,743        771,840          553,097יהודה ושומרון

-100%100%   12,271,476      12,271,476סכום כולל

מחוזות 
ע"פ יעדי תכנית  

הדיור 
תרחיש מגמות  

קיימות 
ע"פ יעדי  

תכנית הדיור 
תרחיש מגמות  

קיימות 
פער המגמה  
ביחס ליעדים 

          22%25%304,394     3,267,936       2,963,542מחוז מרכז 

         192,804-12%10%     1,348,303       1,541,106מחוז חיפה 

          12%14%239,038     1,888,029       1,648,990מחוז ירושלים 

         180,632-16%15%     1,937,099       2,117,731מחוז הצפון

         207,847-17%15%     2,028,571       2,236,418מחוז הדרום 

         191,677-16%14%     1,894,044       2,085,721מחוז תל אביב

          5%6%229,527        859,133          629,605יהודה ושומרון

-100%100%   13,223,115      13,223,115סכום כולל

מחוזות 
ע"פ יעדי תכנית  

הדיור 
תרחיש מגמות  

קיימות 
ע"פ יעדי  

תכנית הדיור 
תרחיש מגמות  

קיימות 
פער המגמה  
ביחס ליעדים 

          22%25%314,084     3,484,067       3,169,983מחוז מרכז 

         197,897-12%10%     1,430,395       1,628,292מחוז חיפה 

          13%14%258,933     2,048,106       1,789,173מחוז ירושלים 

         178,536-16%15%     2,053,602       2,232,138מחוז הצפון

         224,225-17%15%     2,181,546       2,405,771מחוז הדרום 

         213,330-16%14%     2,015,738       2,229,068מחוז תל אביב

          5%7%240,971        945,586          704,615יהודה ושומרון

-100%100%   14,159,041      14,159,041סכום כולל

כמות אוכלוסייה 

שיעור האוכלוסייה במחוז מסה " כ 

שיעור האוכלוסייה במחוז מסה " כ 

שיעור האוכלוסייה במחוז מסה " כ 

תרחיש פריסת אוכלוסייה לשנת  2040 -  תרחיש בינוני 

תרחיש פריסת אוכלוסייה לשנת  2040 -  תרחיש גבוה

תרחיש פריסת אוכלוסייה לשנת  2040 -  תרחיש נמוך 

כמות אוכלוסייה 

כמות אוכלוסייה 
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  בחינה מפורטת של יעדי התכנית האסטרטגית מראה מספר נקודות מרכזיות: 

 פון צפויות לקבל אוכלוסייה רבה, נפות עכו ויזרעאל יקבלו את המסה  שכל הנפות במחוז צ

 מהווה שיעור גבוה יחסית לעומת המגמות הקיימותהמשמעותית ביותר שגם 

   מחוז חיפה צפוי לקבל אוכלוסייה רבה, כאשר התכנית מסיטה ביקוש גם לנפת חיפה וגם

 ד ביחס למגמות הקיימות.  לאזור הדרומי יותר של נפת חדרה שצויה לקבל שיעור גבוה מא

  נפת באר שבע ונפת אשקלון מיועדות גם הן לקלוט אוכלוסייה רבה ולהגדיל את מטרופולין

 באר שבע במידה ניכרת.  

   נפת תל אביב מיועדת לקלוט אוכלוסייה לא מעטה. אתגר זה מתמקד בעיקר בצורך לצופף

.  קעות פנויות שנותרו במחוז ולעבות דרך מנגנונים של התחדשות עירונית ולא דרך ניצול קר

 מחוז ירושלים צפוי לחוות ירידה בהיקפי הבנייה על אף הביקוש הגבוה מאד כיום. 

  מחוז המרכז מיועד לקבל אוכלוסיה מעטה באופן משמעותי ביחס למגמות הנוכחיות כיום

 .ואתגר זה הוא כנראה המשמעותי ביותר מבחינת הסטת הביקושים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 תרחיש ביוי  -בחית תרחיש פריסת אוכלוסיה לפי פה :  14 טבלה
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 

  

 שימוש בנתוני המודל לצורך תחזית אוכלוסיה בשנות היעד של התכנית 

על מנת להתגבר על העובדה שמודל פריסת האוכלוסיה של המועצה הלאומית לכלכלה כולל תחשיב  

הנחות שמאפשרות יצירת  נלקחו  2045-2050שנת מכוונים ל 49בעוד שיעדי תמ"א  2040עד שנת 

תחזית פריסת אוכלוסיה גם לשנים אלו. ראשית, הונח שקצב הגידול של קבוצות הגיל יימשך בצורה 

דומה (כלומר כל קבוצות גיל זכתה לשיעור גידול זהה לשיעור שבו אותה קבוצת גיל גדלה בחמש השנים  

עורי התמותה אינם משתנים בצורה קבוצות האוכלוסייה שיהקודמות). הנחה זו סבירה מכיוון שבמרבית  

) קיבלה שיעור גידול זהה לשיעור הגידול בחמש  4-0מהותית בין השנים. שנית, קבוצת הגיל החדשה (

השנים הקודמות. בצורה זו ניתן לקבל תחזיות אוכלוסיה סבירות לשנים אלו בחלוקה גיאוגרפית. על  

הושוו התוצאות לתחזית האוכלוסיה של  2050 -ו 2045לשנים  מנת לוודא את סבירות המודל החדש

, אבל לא בחלוקה אזורית). השוואת  2065הלמס לשנים אלו (הלמ"ס כאמור גיבש תחזית עד לשנת 

  .  0.1% -הערכים העלתה שהפער בין התוצאות הוא זניח וקטן מ

 

יעדי התכנית 
האסטרטגית

תרחיש מגמות 
קיימות

יעדי התכנית 
האסטרטגית

תרחיש 
מגמות קיימות

1,648,9901,888,029588,164827,202-29%מחוז ירושליםמחוז ירושלים
927,655849,637309,875231,85634%נפת עכו
76,51060,68229,15613,328119%נפת גולן

743,786682,475251,286189,97532%נפת יזרעאל
177,917160,67165,35648,11036%נפת כנרת
191,862183,63576,21167,98412%נפת צפת
802,282734,362231,368163,44742%נפת חיפה
738,824613,941324,702199,81962%נפת חדרה
643,723726,681188,724271,681-31%נפת השרון

1,066,2481,196,733368,221498,705-26%נפת פתח תקווה
472,225511,822139,991179,589-22%נפת רמלה
781,346832,700205,149256,503-20%נפת רחובות

2,085,7211,894,044709,098517,42137%מחוז תל אביבמחוז תל אביב
1,240,9911,186,851549,141495,00111%נפת באר שבע
995,427841,720473,176319,46848%נפת אשקלון

629,605859,133250,070479,597-48%יהודה ושומרוןיהודה ושומרון

מחוז הדרום

נפות מחוזות

בחינת תרחיש פריסת אוכלוסיה לפי נפות - תרחיש אוכלוסיה בינוני 

תוספת נדרשת פער ביחס למצב קייםתרחישי אוכלוסייה - תרחיש בינוני
יעדים ביחס 

למגמות

מחוז הצפון

מחוז חיפה

מחוז מרכז
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

לאומיים  דה מול יעדים ההיתכנות של תכניות פריסת האוכלוסייה מול ניסיון העבר בעמי. 9.2.5

 ליכולת מימוש גידול ופיזור האוכלוסייה

לאורך השנים מדינת ישראל יישמה מספר תכניות וקווי מדיניות שנועדו לבזר אוכלוסיה ולהטות  

ביקושים מהמרכז לפריפריה. תכניות אלו הציבו יעדים שאפתניים שניסו להתמודד עם כוחות השוק,  

מהתקופה הנוכחית יכולים ללמד על הקושי גמאות מהעבר ולא תמיד בהצלחה מלאה. מספר דו

  בתכנון שאפתני של יעדי פיזור אוכלוסייה.

 

 והסכמי הגג כמקרי בוחן  35תמ"א . 1

שביקשה למפות    35אחת הדוגמאות המובהקות לתכנית העוסקת בתכנון פריסת אוכלוסיה היא תמ"א  

ורמטיביים" גבוהים לאזורי הפריפריה כנגד  מרקמים לפיתוח אל מול מרקמים לשימור והציבה "יעדים נ

יניות  מיתון היעדים במרכז הארץ. עמידה ביעדים אלו היתה תלויה לפי עורכי התכנית ביישום צעדי מד

  מלווים שיתמרצו את האוכלוסייה לבצע בחירה מרצון של מגורים באזורי הפריפריה. 

העלתה   2007מול המצב בפועל בשנת בחינה של יעדי האוכלוסייה הנורמטיביים שנקבעו בתמ"א אל 

פערים בין המגמות בפועל לבין היעדים. ניתן לראות שמחוזות תל אביב ומרכז עברו בשיעור ניכר את  

ית יעד האוכלוסייה שהוגדר ביעדים ואילו מחוזות חיפה, צפון והדרום נדרשים בשיעורי גידול  מחצ

יבות לכך בין היתר היא שיעור גידול נמוך  גבוהים מאד בשנים הנותרות כדי לעמוד ביעדים. אחת הס

ת מהצפוי של האוכלוסיה הערבית לעומת גידול של האוכלוסיה היהודית. מכיוון שהאוכלוסיה הערבי

בצורה משמעותית הרי ששיעורי    ממוקמת בעיקר במחוזות הצפון והדרום ואינה נוטה להגר בין המחוזות

  יה. גידול מוכים יותר משפיעים על פריסת האוכלוס
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 ) 35(דוח מעקב ב' לתמא  2007: האחוז שמהווה תוספת האוכלוסייה מתוך יעדי התמא לשת 32 תרשים 

  

  

צוות המעקב מונה מספר סיבות אפשרויות לאי עמידה ביעדים לרבות בנייה ציבורית ממשלתית  

. הצוות מוסיף שאישור 90 -שנות הבמחוזות המרכז, הגירה פנימית מאוחרת של עולי בריה"מ שעלו ב

מייצר קשיים בהשפעה מיידית על היעדים הנורמטיביים. כמו כן, קיומן של   2005התמא רק בשנת 

ות קרקע גדולות שבהן זכויות בנייה בהיקף ניכר בתכניות מאושרות באזורי הביקוש מציב קושי עתוד

עניין משבר הדיור סבור שהמדינה מבקר המדינה שנדרש ל  539משמעותי ביכולת ויסות כוחות השוק. 

בעצמה לא פעלה במלואה לטובת מימוש היעדים כאשר תכניות רבות שהיו מיועדות לפריפריה כגון 

  540לא יצאו אל הפועל בסופו של דבר.  2005ית הלאומית לפיתוח הנגב של ממשלת שרון בשנת התכנ

על אינו צפוי לשנות את המגמה  כך שיתחשבו במגמות בפו  2030  -ו  2020גם עדכון של היעדים לשנת   

ך מבלי שינוי מדיניות מובהק. צוות המעקב מניח שיהיה קושי עתידי לעמוד ביעדי התמא המעודכנים ובכ

מודה בקושי של התכנית לעמוד ביעדיה ללא שינוי מדיניות ממשלתי משמעותי. כאשר הניתוח שנערך  

צפוי להביא לעמידה ביעדי התמא  ) מראה שבמחוזות הפריפריה המשך המגמות הנוכחיות 2009(

  רק כעשור מאוחר יותר.    2020לשנת 

 
 ליווי מעקב ועדכון, דוח שלב ב'  35). תמ"א 2009ארי כהן, ירון טוראל, מוטי קפלן, ( 539
 (אתר מבקר המדינה)  25.02.2015, 003-2015דוח ביקורת על משבר הדיור  540
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 ) 35: תחזית המשך מגמות ויעדי תמ"א לפי מחוזות (דוח מעקב ב', תמ"א  18ם תרשי

  

  

אלף איש במחוזות   600 - על כן עורכי התכנית חוזים שהמשך המגמות הנוכחיות יוביל לחסר של כ

  באותם המחוזות.   2030חס ליעדים בשנת אלף בי 750חיפה, צפון ודרום ופער של 

 ) 35שוואת המשך מגמות ליעדי התמ"א המתוקים ברמה המחוזית (באלפים) (דוח מעקב ג', תמא : ה15טבלה 

  

  

דוח המעקב חוזה שהמטרופולינים ימשיכו מחד למשוך את מרבית האוכלוסייה אך בו בזמן מצביע על  

  המטרופולין.ר שבע שאינן משמשות כמוקד משיכה מספק שמאפשר את חיזוקן כלב  מצבן של חיפה ובא

 2008יעדי התכנית לא נשארו רק על הנייר וההניסיון ליישם אותם הוביל להחלטת ממשלה מאוגוסט 

ובה נקבע כי:   541",35שנקראה "צעדים ליישום יעדי האוכלוסייה כפי שנקבעו בתכנית מתאר ארצית 

ן, משרד  וגעים בדבר ובכללם מינהל מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכו"משרדי הממשלה הנ

התעשייה, המסחר והתעסוקה ומשרד הפנים, לא ייזמו תכניות חדשות שמטרתן שינוי ייעוד של קרקע  

 
  ,2008ט באוגוס  24- מה 3973החלטת ממשלה  541
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שאינה מיועדת לצורכי פיתוח בתכניות תקפות לייעוד מגורים ולייעודי תעסוקה במחוז המרכז בשנים  

. 2010י כך, הוקפאו הפשרות של קרקע לבנייה במשך כשנה וחצי, עד יול בעקבות ."2012-2009

כלומר, לצד מדיניות פיזור האוכלוסיה באמצעות תמריצים כלכליים המדינה ניסתה לוסת את השוק  

  באמצעים רגולטוריים של עצירה בפועל של שיווק קרקעות לבנייה. 

שהמטרה של צעדים אלו היא "פשוט באופן מנכ"ל משרד רה"מ באותה העת רם בלניקוב טען במפורש  

בסופו  542."לעכב תוכניות באזור המרכז ולהקשות את החיים באזור המרכז  אדמיניסטרטיבי להתחיל 

, הובילה לביטול ההחלטה 2011של דבר עליית מחירי הדיור שהובילה לבסוף למחאה החברתית בקיץ  

  ושיווק קרקעות משמעותית לבנייה במרכז.

  

 יעדים מול מימוש על פי המגמות הנוכחיות  –הסכמי הגג . 2

נוסף בהקשר של ניסיון להסטת ביקושים וביזור האוכלוסייה הוא "הסכמי הגג" שנחתמים  מקרה בוחן 

בין המדינה לבין הרשויות המקומיות במסגרת תכנית הדיור האסטרטגית. במסגרת הסכמים אלו,  

תשתיות ברשויות שמתחייבות על בניית   מתחייבת המדינה להעביר בשלב ראשון תקציבים לפיתוח

אלף יח"ד מרביתן   400ר. במסגרת זו נחתמו עד היום הסכמים בהיקף של כמעט אלפי יחידות דיו

מכלל יחידות הדיור: אשדוד,   42%-בפריפריה. ההסכמים המשמעותיים ביותר נחתמו בערי הדרום, כ 

ים מאלף. במחוז הצפון ההסכ  130  -של כ   אשקלון, דימונה אילת ובאר שבע עם היקף יחידות דיור כולל

  , ראה מפה.12.5%כוללים עוד 

על אף המספרים המרשימים, מימוש התכניות האלו עשוי להיתקל בקשיים רבים הקשורים בשני  

  מרכיבים משמעותיים:  

מימוש היקף רחב של יחידות דיור מחוץ לאזורי הביקוש תלוי בבחירה מרצון  –ביקוש הפרט  ) 1(

סוקה, תרבות נמנע ממעבר לערים אלו בין היתר בשל המרחק ממוקדי תע של הפרט שכיום

  ובילוי.

מכיוון שתושבים הם לרוב גרעוניים מבחינה תקציבים לרשות המקומית,   –תקציב הרשויות  ) 2(

לרשויות אין תמריץ כלכלי לקלוט היקף רחב של אוכלוסייה. הסכמי הגג לרוב עוסקים בתקציבים 

ם א לתקציב השוטף של הרשויות. על אף שבהסכמי הגג מוקציהנוגעים לפיתוח תשתיות ול

שטחים מניבים לתעסוקה, הרי מימושם בפועל כבר תלוי בשוק הפרטי ואין כל וודאות שאכן 

יתממש במלואו או ברובו. ככל שהרשות המקומית פריפריאלית יותר כך פוחת הסיכוי למימוש  

   אוכלוסיה של הסכמי הגג.שטחי התעסוקה ולהגעה לאיזון תקציבי לאור יעדי ה

 
  Ynet ,19.07.2013 -"בכייה לדור שלם? כך חדלה המדינה לבנות במרכז",כתבה ב 542

4406800,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
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 ) 28.08.2019מפת הסכמי הגג וכמות יחידות דיור לפי ערים (אתר מהל התכון, כון ל : 33 תרשים

  

בעניין מנתח את הסכמי הגג ומחלק    2017עם זאת בעיות אלו ידועות כבר כיום. דוח בנק ישראל משנת  

 :543ות את הרשויות לשלוש קבוצות עיקרי

רשויות שעומדות להכפיל את אוכלוסייתן או יותר ומצבן הכלכלי אינו יציב. ספק אם רשויות    .1

  אלו יצליחו לקלוט את כל יעדי האוכלוסייה ללא סיוע ממשלתי משמעותי.

מאוכלוסייתן הנוכחית. מצבן הכלכלי  100%-50%רשויות מקומיות שמיועדות לקלוט בין  8 .2

 באיזון בין ארנונה למגורים לארנונה מניבה. תלוי שלהן בינוני ומימוש ההסכמים

מהיקף האוכלוסיה הנוכחי והן יציבות יחסית   50% -רשויות שמיועדות לקלוט פחות מ 10 .3

 כלכלית. רשויות אלו הן בעלות הסיכויים הרבים ביותר למימוש התכניות. 

 
 פרק ט'   – 2017, דוח בנק ישראל  2017בנק ישראל  543
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הרשויות. מודל  ת של היתכנות המימוש של הסכמי הגג תלויה אם כן בפיתרון הנושא הכלכלה המקומי

הארנונה הנוכחי שתולה ברשות את מרב האחריות למימוש תקציבה עושה עוול עם הפריפריה ומייצר 

רעונות מבניים ברשויות המקומיות שנדרשות לתקציבים נוספים כדי להתאזן (למעט מועצות אזוריות יג

נוי רדיקלי של מודל  לא שיוסייה וריבוי שטחי תעסוקה ותעשייה). ללשלרוב מאופיינות במיעוט אוכ

הארנונה הנוכחי, קשה לראות כיצד רשויות אלו מצליחות לקלוט את האוכלוסייה בטווח הארוך ולספק  

  שירות סביר לתושביהן.

 : שיעור בייה דירות חדשות במרכז ושטחי תעסוקה ביחס לכלל המדיה, למ"ס  34 תרשים 

  

  

מעבר לביקוש הקיים היום  יחידות, שהן 110,000 -מרכז כחוז תל אביב ומחוז הסכמי הגג מקצים למ

במרחב זה. הגידול השנתי של מחוזות תל אביב והמרכז בשנים האחרונות גדל בהשוואה לגידול  

במחוזות האחרים, והביקוש יגדל יותר נוכח ההיצע הגבוה של קרקעות במרכז. להערכתנו, הביקוש 

שבון המחוזות  דרה יגדיל את שטחי התעסוקה, שיתפתחו במרכז על חח- למגורים באזור גדרה

  האחרים. 

שנים, כלומר, יתווספו לאזור  15אם תוספת משקי הבית במחוזות תל אביב והמרכז תתפרס על 

  –יחידות דיור בשנה, מעבר לביקוש הטבעי של מרכז הארץ, שהם  7,000-הביקוש עוד לפחות כ

טחי תעסוקה  ושבים הנוספים יפותחו/כבר מפתחים באזור המרכז שנפש. עבור הת 23,000 - לפחות כ

גדולים במקומות נגישים לאוכלוסייה ולמערכות דרכים. לאומדננו, תוספת שטחי התעסוקה באזור 

מ"ר את שטחי תעסוקה מעבר למה שכבר קורה באזור המרכז  300,000  -חדרה תגדיל בכ –גדרה 

  בשנים האחרונות, ראה לוח בהמשך.
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קושים במרכז שאלת הביקוש של הפרט נותרה פתוחה כאשר ברור שעל מנת להצליח בויסות הבי

  והסטתם לאזורי הפריפריה, תידרש הממשלה לבצע השקעות בשני כיוונים מרכזיים: 

א. שדרוג אמצעי התחבורה למוקדי התעסוקה במטרופולינים הגדולים, בתוכם וביניהם,  שיאפשרו  

להתגורר באזורים מרוחקים יחסית אך ללא חשש מצמצום משמעותי של  לאוכלוסיה חזקה לעבור 

  תעסוקה;   אפשרויות

ב. פיתוח איכות החיים באזורים הפריפריה בהיבטים של חינוך, בריאות ותרבות שיאפשרו משיכת  

  ביקושים נוספת מהמרכז. 

  

 הגיאוגרפייםלתרחישי הפריסה   כאמת מידהבחינת המגמות בשנים האחרונות  . 3

המועצה הלאומית   כאמצעי נוסף, שמאפשר לבחון את תרחישי האוכלוסייה האזוריים (שהוכנו על ידי

נבנה מודל תחזית נוסף, שתפקידו לבחון ברמת היישוב את מגמות  לכלכלה) ואת אפשרות מימושם,  

הביקושים  האוכלוסייה ולהסיק ממנו על התחזיות לעתיד. מודל זה ישמש בהמשך העבודה לבחינת  

  הצפויים ברמת היישוב, בהתאם להיצעי הקרקעות לבתי חולים.

  בים:המודל בנוי ממספר של

 בחינת מגמות הגידול של האוכלוסייה בעשר השנים האחרונות ביישוב 

   בחינת קבוצות הגיל השונות 

 שקלול גודלו היחסי של היישוב ביחס למדינה 

 גיבוש הנחות לגבי גידול היישוב בעתיד 

המודל שנבנה מספק תחזית אלטרנטיבית, שמאפשרת לבחון את תרחישי הגידול השונים לאור  

השנים האחרונות ובכך לבחון את היקף השינוי הנדרש לטובת עמידה ביעדים השונים.    המגמות בעשר

  ההשוואה ביחס לתרחיש של עמידה ביעדי תכנית הדיור בתרחיש אוכלוסייה בינוני.   

  מיליון מ"ר 1.5-כ ): 2017-2010שטחים הבים לתעסוקה בשה (ממוצע סך ה

  אלף מ"ר 800-כ  מחוזות תל אביב ומרכז –) 55%-מהם באזור המרכז (כ 

יחידות דיור בלבד לביקוש  7,000הגג יתווספו  י הסכמ ייח שבל- 
  השתי, 

  יחידות באזור.  22,000הע כל שה סביב  --
רשת בשל תוספת יח"ד במרכז בשה בשל  תוספת שטחי תעסוקה ד --

  הסכמי הגג 

  אלף מ"ר  330-כ

  מיליון מ"ר 1.200  סה"כ שטחי התעסוקה הדרשים באזור המרכז
  

= 

  אלף מ"ר 350,000-כ  השאריות לשאר הארץ (פריפריה, חיפה, ירושלים, ב"ש) 
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בהשוואה לתחזית הבינונית של למ"ס. המודל מראה פערים   1.2% -ודל גדול בכהיקף האוכלוסייה במ

 5% -במחוז המרכז וכ 10% - מחוזות, אולם, יש בו פער של כ 5 -תחזיות בקטנים יחסית בין שתי ה

פחות מצפי המועצה הלאומית לכלכלה במחוז הדרום. הפער באזור המרכז , להערכתנו, יכול להתגשם  

  ה של הסכמי הגג, כמפורט בטבלה הנ"ל.   ולו גם בשל ההשפע

 וקרטוגרפיה לתרחיש המועצה הלאומית לכלכלה השוואה בין מודל גיא   :16טבלה 

  דרום  מרכז  צפון  חיפה  תל אביב  ירושלים מחוז
יהודה 
  ושומרון

  סה"כ

צפי לפי מודל  
    13,388    820    1,830    3,573    2,048    1,401    1,910    1,807  גיאוקרטוגרפיה 

תרחישי  
אוכלוסייה  

  אזוריים 
1,888    1,894    1,348    1,937    3,267    2,028    859    13,223    

פער בין  
  1.20%  5%-  10%-  9.90%  5.60%  3.80%  0%  4.40%-  המודלים 
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 השינוי במאפייני האוכלוסייה והשפעתו על צריכת שירותי בריאות. 9.3

 השתנות של מאפייני האוכלוסייה לפי מגדר: גיל, פריון, תוחלת חיים. מגמות  .9.3.1

  פרק הקודם"הנחות לתרחישי גידול אוכלוסיה" בתת ה סעיף ראה 

  

 אפיון קבוצות המשתמשים במערכת וצריכת שירותי הבריאות של כל אחת מהן  .  9.3.2

- רים לגיל, מצב כלכליצריכת שירותי בריאות משתנה באופן משמעותי כתלות בפרמטרים רבים הקשו

חברתי, מגדר ומקום מגורים מלבד כמובן מהמטען הגנטי והשפעות סביבתיות אחרות. משתנים אלו  

רים לבצע מיפוי של קבוצות צרכנים מרכזיות בשירותי בריאות ולנסות לאפיין אלו אוכלוסיות מאפש

  עשויות להידרש יותר מאחרות לשירות רפואיים.

הנגישות לשירותי הבריאות, המודעות לבריאות והדרישה לקבל שירותים קשורה אף  לצד ניתוח זה, 

השירותים בפועל. קשר זה עובד דווקא בכיוון  היא למשתנים חברתיים כלכליים, המשפיעים על צריכת

ההפוך כאשר אוכלוסיות חזקות יותר נוטות לעשות שימוש רב יותר בשירותי בריאות שונים, כגון רפואה 

  רפואה משלימה, רפואה יועצת וכד' וגם לכך יינתן דגש בהמשך.  מונעת,

שירותי בריאות על פי  נוסחת הקפיטציה כמבטאת דיפרנציאציה בצריכת  -קבוצות צרכנים . 1

 קריטריונים של גיל, מגדר ואזור פריפריה

בטא  נוסחת הקפיטציה היא נוסחה שעל בסיסה מתוקצבות קופות החולים בישראל. נוסחה זו אמורה ל

את היקף צריכת השירותים השונה של מבוטחים ובכך לתקצב באופן הוגן את קופות החולים באופן 

("גריפת שמנת") ויספק תמריצים תקציביים לספק שירותי בריאות  שימנע מהן לבצע העדפת מבוטחים  

רותים  לכלל קבוצות האוכלוסייה. על כן, בהנחה שנוסחה זו מבטאת באופן הולם יחסית את צריכת השי

ניתן להסיק ממנה את קבוצות הצרכנים העיקריות במערכת הבריאות. הנוסחה מבטאת דיפרנציאציה  

. הטבלה מראה שקיימת עלייה משמעותית  ום מגורים בפריפריהבעיקר לגיל ומגדר ומק הקשורה 

-35בצריכת שירותי בריאות בגילאים המבוגרים וצריכה משמעותית גם בגילאים הצעירים. קבוצת הגיל  

צורכת בממוצע הכי פחות שירותי בריאות, כאשר ככל שהצבע אדום יותר כך הערך גבוה יותר,   15

  יותר. כלומר, צריכת השירותים משמעותית 

מין התושב משפיע מאד על צריכת שירותי בריאות. נשים צורכות פחות שירותי בריאות מגברים  

). הפער  15-55בריאות סביב גיל הפריון (בקבוצות הגיל הצעירות והמבוגרות וצורכות יותר שירותי 

  בשל תקופות ההיריון והלידה.  25-35המשמעותי ביותר מתרחש בקבוצת הגיל 
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 מקדמי וסחת הקפיטציה, משרד הבריאות   :17טבלה 

  פריפריהלא פריפריה 
  זכר  נקבה זכר נקבה  גילאים
 1.92 1.411.871.45  עד שנה

5-1 0.750.940.8 0.99 
5-15 0.380.410.42 0.45 

25-15 0.430.360.47 0.4 
35-25 0.730.410.77 0.46 
45-35 0.780.570.82 0.62 
55-45 1.140.991.18 1.03 
65-55 1.71.791.74 1.84 
75-65 2.633.142.67 3.18 
85-75 3.44.133.45 4.18 
85+ 3.524.233.57 4.27 

  

  התייחסות לקבוצות אוכלוסייה ומשתנים סוציודמוגרפיים

את היקף צריכת שירותי  יש עדויות רבות שגיל, מין ומקום מגורים אינם המשתנים היחידים, הקובעים 

 544הבריאות של הפרט (בהנחה שצריכת השירותים מבטאת מענה לצורך אמיתי). מחקר של מכון ון ליר

משתנים מובהקים סטטיסטית, שיכולים לנבא צריכת שירותי בריאות  2מראה שקיימים לפחות עוד 

צורך בשירותי רווחה נוספים אקונומי של היישוב) וה-חברתיים (דירוג סוציו-מוגברת: מאפיינים כלכליים

  (זכאות לקצבאות הביטוח הלאומי).  

 בחשבון את מדדים חברתיים כלכלייםממצאי המחקר מראים שמקדמי הקפיטציה צריכים להביא 

בתהליך ההתחשבות עם הקופות, כלומר, שההוצאה לבריאות עולה ככל שערכי המדד החברתי כלכלי 

אות רווחה, המבטאות קשיים מסוגים שונים מעלה את ההוצאה נמוכים יותר. כמו כן, גם היזקקות לקצב 

מאלה   1.7—1.6ם לקצבאות גבוהים פי על בריאות לפרט. מקדם הקפיטציה לפי גיל, שחושבו לנזקקי

המתאימים לקבוצת הלא נזקקים, בשתי קבוצות המגדר. המחקר גם מציג אומדנים לגודל הפיצוי שיש 

ים עם ארבעת האשכולות הנמוכים ביותר של ציון הפריפריה ו/או להעניק בגין מגורים ביישובים הנמנ

כלכלי. התוצאות מלמדות,  -של הציון החברתיביישובים הנמנים עם שלושת האשכולות הנמוכים ביותר  

לדוגמה, על הצורך לפצות את קופת החולים על הקבוצה הענייה (ערכים נמוכים במדד הפריפריה וגם 

לכלי) ועל קבוצות הביניים (נמוך באחד משני המדדים) מקרב האוכלוסייה כ-ערכים נמוכים במדד חברתי

  מההוצאה הממוצעת החזויה. 30%–14%-הנזקקת לקצבאות בסדרי גודל השווים ל

לאור זאת, ניתן לומר שקבוצות אוכלוסייה מוחלשות צפויות לצרוך יותר שירותי בריאות מאשר  

נים מראים שהוצאה על בריאות מתואמת עם   אוכלוסיות חזקות יותר. האתגר בכך הוא שהנתו 

ר שירותי בריאות אינן  האפשרויות הכלכליות של משק הבית. כלומר, האוכלוסיות שצפויות לצרוך יות 

 
כלכליים כמתאמי -אחדות. לאה, שמואלי. עמיר, "בחינה מחדש של נוסחת הקפיטציה: הוספת משתנים חברתיים 544

 2015, מכון ון ליר, 19סיכון", מחקר מדיניות 
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האוכלוסיות שיכולתן הכלכלית הולמת צרכים אלו. לראייה, סקר הוצאות הבית של הלמ"ס מראה  

ישונים, כאשר החמישון התחתון מוציא  שההוצאה על בריאות במשק הבית משתנה מאד על פני החמ

 ותר מפי שלושה.  לחודש על בריאות, י 1,538 -₪ לחודש לעומת החמישון העליון, שמוציא כ 467רק 

התפלגות ההוצאה הממוצעת   –. משמאל  הוצאה חודשית ממוצעת של משק בית על בריאות לפי חמישוים -: מימין 35 תרשים 

 2017ק בית על בריאות, סקר הוצאות משק הבית, למ"ס של מש

   

בהקשר זה משום שהוא מתרחש בעיקר בקבוצות קצב גידול והזדקנות האוכלוסייה אינו מבשר טובות 

ערבים וחרדים. על פי תחזיות של בנק ישראל ומשרד האוצר, בטווח הארוך,   אוכלוסיה חלשות יחסית: 

שות על הצמיחה בתוצר ובפריון לעובד שמשליך על התוצר  הגידול באוכלוסיה בישראל צפוי להק 

וכלוסייה. בכך, ישנו חשש להחרפה של מגמות  הלאומי, רמת השכר ובאופן כללי על רמת החיים של הא

  כלכליים.  -בריאותיות הקשורות לפרמטרים סוציו

תונים אודות  ביטוי נוסף לכך ניתן למצוא בניתוח מדדי בריאות בקהילה של משרד הבריאות שמפרסם נ 

  מדדי בריאות שונים בישובים גדולים בישראל. 

  על פי הניתוח של משרד הבריאות 

ההוצאה על בריאות (כפי שמשתקפת מנתוני ההוצאה של הקופות) עולה ככל  בעוד שסה"כ 

שהאוכלוסייה מוחלשת יותר, הרי ניתן להניח שיש שירותי בריאות, שמסופקים דווקא עבור אוכלוסייה 

וחזקה יותר, המודעת ליתרונות השונים בשירותים אלו. למשל, שירותי רפואה מונעת,   עשירה יותר

ותי בריאות הקשורים לסגנון ואיכות חיים נצרכים יותר בקרב אוכלוסיות חזקות.  רפואה יועצת, ושיר

  – ולמאפייני ספקי השירות (פרטיים  מגמות אלו גם קשורות לאופן מימון הרפואה (פרטי ציבורי)

  ים).ציבורי

מלבד התפלגות על פי גילאים ופריפריה מראים מחקרים שבישראל יש מאפייני תחלואה שונים גם לפי  

  בוצות אוכלוסייה בדגש על הבדלים בין יהודים וערבים במקרים כגון מחלות לב וסוכרת.  ק

 הבדל במאפייני הצרכנים לפי קופות החולים . 2

  467

  620

  799

  1,077

  1,538

12345

ביטוחים 
*משלימים

 ,318

ריפוי 
, ** שיניים

216

,  תרופות
123

, משקפיים
56 187, אחר
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  פריסה גיאוגרפית

מחייב ביטוח בריאות חובה לכלל האוכלוסייה. ארבעת קופות החולים    1994חוק בריאות ממלכתי משנת  

ייה במדינה. קופת חולים כללית היא הקופה הגדולה ופרוסה בכל מתחלקות בצורה שונה בכלל האוכלוס

המדינה, עם נוכחות משמעותית יותר במחוזות הצפון, חיפה והדרום. קופ"ח מכבי דומיננטית במרכז 

ות חולים מאוחדת היא בעלת מוקדים חזקים בירושלים וביו"ש וקופות חולים  ובמחוז תל אביב. קופ

ושומרון עם התפלגות זהה גם בירושלים, ומחוזות הצפון והדרום וחולשה לאומית פרוסה בעיקר ביהודה  

יחסית במחוזות חיפה, תל אביב והמרכז. פריסה זו עשוייה להיות בעלת משמעות רבה משום שמאפייני 

  בכל אזור עשויים להשפיע על צריכת שירותי הבריאות העתידית. האוכלוסייה 

 התפלגות מבוטחי הקופות לפי מחוז המגורים (המוסד לביטוח לאומי) : 36ם תרשי

  

  

  

  

  

  גיל

קופת חולים כללית היא הקופה עם שיעור גבוה יחסית של שכבות גיל מבוגרות, לעומתה, קופת חולים  

זקה מאד במגזר הדתי המתאפיינת באוכלוסייה צעירה יחסית. קופ"ח מכבי עומדת בפני  מאוחדת ח

  .   64-35הזדקנות האוכלוסייה עם שיעור גבוה כיום של קבוצת הגיל  תקופה ארוכה של 

41.5%

69.7%
58.8%

51.2%
38.5%

59.4%

33.4%

10.1%

9.5%

6.0%

6.2%

6.3%

10.6%

18.8%

10.9%

12.6%

23.9%
31.3%

47.3%

21.9%

20.2%

37.5%

8.2%11.3%11.3%7.9%8.1%

27.6%

יהודה ושומרוןדרוםאביב-תלמרכזחיפהצפוןירושלים

, התפלגות מבוטחי הקופות לפי מחוז מגורים
2016נתוני הביטוח הלאומי 

כללית לאומית מכבי מאוחדת
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 ) 2017,  לפי קופות (משרד הבריאות  –: שיעור הפשות המבוטחות בקופות מסך המבוטחים בקופה 18טבלה 

  מאוחדת   מכבי  לאומית   כללית  קבוצות גיל
1עד   2.2%2.3%1.9% 2.5% 

1-4 8.5%8.4%7.4% 9.6% 
5-14 17.9%19.3%17.7% 21.7% 

15-24 12.9%15.8%13.5% 16.1% 
25-34 14.2%13.5%12.9% 12.8% 
35-44 12.9%10.9%12.8% 11.4% 
45-54 8.9%10.1%13.4% 10.1% 
55-64 8.7%9.1%9.4% 7.4% 
65-74 7.7%6.4%7.0% 5.5% 
75-84 4.1%3.0%3.0% 2.3% 
85+ 2.0%1.2%1.0% 0.8% 

 

  כלכליים: -מאפייינים סוציו

ניתוח החברות בקופות על בסיס השכר הממוצע מראה שחברי קופ"ח מכבי הם ה"עשירים" ביותר 

ל הקופה במחוז תל אביב ובמרכז  בממוצע בפער ניכר מיתר הקופות. שיעור החברות הגבוה ש

  ושיעורים גבוהים של אוכלוסייה בגילאי השתכרות יכולים לשמש הסבר ראשוני למאפיינים אלו.  

 , המוסד לביטוח לאומי2016: הכסה ממוצע לחודש עבודה של מבוטחי הקופות. מקור: דוח חברות בקופות  37 תרשים

 

עה, כאמור, על היקף צריכת שירותי הבריאות וגם על רכישה של שירותי בריאות  רמה כלכלית משפי

, קיים בישראל שיעור גבוה מאד של  נוספים (שב"ן). מלבד הרובד הביטוחי הבסיסי של ביטוח החובה

ביטוחים פרטיים הן בכביטוחי שב"ן (שירותי בריאות נוספים) של קופות החולים והן של מבטחים פרטיים  

גון חברות הביטוח. במיוחד ייחודי שיעורם הגבוה של המבוטחים שבוחרים בשב"ן. שיעור אחרים כ

יטוח חובה בקרב משקי הבית מלבד  מבטא שהשב"ן נתפס כב 75%המבוטחים בשב"ן שעומד על 

. ממצא זה אינו מפתיע  87.4%ביטוח הבסיסי. בקרב הקופות, מבוטחי מכבי רוכשים שב"ן בהיקף של 

8,756

7,707

10,756

8,826

הכנסה ממוצעת לחודש עבודה של מבוטחי הקופות
2015, נתוני ביטוח לאומי

כללית לאומית מכבי מאוחדת
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ן מעמד כלכלי והוצאות על בריאות. עם זאת, גם מבוטחי הקופות האחרות רוכשים  בהתחשב בקשר שבי

  .   70% -שב"ן בשיעורים של כ 

הראה שרכישת ביטוחי שב"ן מקושרת עם קבוצות חזקות יותר חברתית עם   545מחקר של מכון גרטנר 

רוכשי השב"ן רמת השכלה והכנסה גבוהות יותר מאשר חסרי שב"ן. בקרב האוכלוסייה היהודית, שיעור  

 מאשר בקרב האוכלוסייה הלא יהודית.   4גבוה פי 

 2018בשירותי בריאות וספים (שב"ן) לפי הקופות, מקור:משרד הבריאות : שיעור מבוטחים  38 תרשים 

   

  

 הבחנה בין בתי חולים והקהילה . 3

ותים הניתנים בקהילה ושירותים מערכת הבריאות נחלקת לשתי קבוצות שירותים מרכזיות: שיר

  הניתנים בבתי החולים. 

היקף השירותים שניתן בבי"ח ולבין אלו על פי ניתוח של ההוצאה הלאומית על בריאות, היחס בין 

שניתנים בקהילה משתנה עם השנים לנוטה יותר ויותר לכיוון השירותים בקהילה. כך, היקף ההוצאה 

  35%מההוצאה מתבצע בקהילה לעומת  45%מראה ש על שירותים בריאות לפי הגוף המבצע 

שיניים, קניית תרופות ומכשירים שמתבצע בבתי החולים. מניתוח זה הוצאו מרכיבים נוספים: רפואת 

 רפואיים על ידי משקי הבית, מנהל ממשלתי, רופאים פרטיים, השקעה בנכסים קבועים. 

 
הביטוח המשלים מנקודת הראות של הצרכנים.  מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ, סקר בנושא: 545

2011  

71.4%69.2%

87.4%

70.4%

מאוחדתמכבילאומיתכללית



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  443|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 2017יאות לפי סוג הוצאה ושירות (באחוזים), למ"ס : הוצאה לאומית לבר39 תרשים 

  

 

 מאפייני צרכנים בבתי חולים. 4

מלאים על מאושפזים בבתי"ח יש קושי לבצע ניתוח אודות מאפייני הצרכנים. עם זאת,  בהעדר נתונים 

אחת התופעות הברורות ביותר בבחינה זה היא שיעור גבוה יחסית של אוכלוסיה מבוגרת בקרב 

ם. אם ניקח כדוגמה מייצגת את המחלקות הכלליות, ניתן לראות שעל פי מחקר של משרד  המאושפזי

ימי אשפוז במחלקות   2,500+, ישנם כמעט 85נפש בקבוצת הגיל של  1000הבריאות, לכל 

ימי אשפוז בשנה לכל אלף   1,300  -ישנם יותר מ 84-75הפנימיות, ולקבוצת הגיל הצעירה יותר של 

   546.נפש

 ) 2017פש לפי קבוצת גיל (משרד הבריאות   1000 -מספר ימי אשפוז ל:  26 תרשים 

  

  

אמנם, שיעורן של קבוצות גיל אלו באוכלוסיה נמוך ממשמעותית יחסית לקבוצות הגיל הצעירות אך  

מימי האשפוז  50% -עדיין מספרים אלו מספיקים כדי למלא דה פקטו את המחלקות הפנימיות. כ

  70% -+. ערך זה עולה לכ 75ולים הכלליים משוייכים לקבוצת הגיל של במחלקות הפנימיות בבתי הח

 
  ), מחקר אשפוזים במחלקות הפנימיות, משרד הבריאות 2017ציונה. (חקלאי,  546
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 ומתכנני ערים בע"מ

+. המשמעות של נתון זה היא כמובן דרמטית כאשר התחזיות 65כוללים גם קבוצת הגיל של  אם

  הדמוגרפיות חוזות גידול בכמות ובשיעור של קבוצות גיל אלו. 

  ) 2017הבריאות  פש לפי קבוצת גיל (משרד  1000 -: מספר ימי אשפוז ל27תרשים 

  

  

מסך  5%גריאטריות בבתי חולים כלליים מהווים עוד מלבד חלקם במחלקות הפנימיות מיטות 

המיטות (לא כולל בתי"ח גריאטריים. ניתן לשער שגם מבמחלקות אחרות שיעורם גבוה בהרבה 

(מחלקות  בהתאם לשיעור התחלואה במחלות כרוניות. בניגוד לאוכלוסיה זו, מיטות ייעודיות לילדים 

ולים הכלליים וזאת לעומת שיעור אוכלוסיה יחסי מכלל המיטות בבתי הח  16%מהוות רק  ייעודיות)

  ).  2017, 18-0(גילאי   36%של 

  

 ) 2019: התפלגות המיטות בבתי חולים כלליים לפי מחלקות ייעודיות (עיבוד לתוי משרד הבריאות  19טבלה 

  עמדות  מיטות אשפוז  יום  אשפוז אוכלוסייה 

 0% 16% 19%  ילדים 

 90% 66% 75% אוכלוסיה כללית

 0% 5% 0% גריאטרי

  6% 13% 10%שים 

 

   –השפעות של השתנות האוכלוסייה על מגמות תחלואה ועל צריכת שירותי בריאות  .9.3.3

 כלוסייה אזוריים מודל סימולציה על בסיס נתוני משרד הבריאות וחיוץ למודל תרחישי או. 1       

חלק זה מנסה להמחיש את משמעויות גידול האוכלוסיה והשתנות שיעור קבוצות הגיל לפי קבוצות  

האוכלוסיה ולפי השיוך האזורי על היקפי מחלות כרוניות וימי אשפוז באמצעות סימולציה. לאור זאת,  

ישנם  תחלואה הצפויות. כדאי להדגיש את עיקרי השינויים שחלים באוכלוסייה ומשפיעים על מגמות ה

10% 9% 10% 10% 10% 9% 9% 10% 9% 9%

9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7%

13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
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שלושה מאפיינים שמובילים לכך שהסימולציה במקרים רבים מובילה לתוצאות דומות בנוגע למאפייני 

  התחלואה: 

 לאור הקשר החזק והברור בין גיל לבין עלייה במחלות כרוניות, ברור    – הזדקנות האוכלוסייה

כרוניות הגבוה מהגידול  שסימולציה הנסמכת על מאפייני הגיל תראה עלייה בשיעור מחלות 

 באוכלוסייה.

 בנוסף על התבגרות האוכלוסיה הכללית, האוכלוסיה הערבית   – הזדקנות החברה הערבית

רות יחסית עוברת תהליכי הזדקנות מואצים יחסית לאור ירידה שמאופיינת בקבוצות גיל צעי

לואה של קבוצה משמעותית בפריון ובשיעור הגידול הגודל. בנוסף, במקרים רבים, מידת התח 

זו גבוהה ביחס ליהודים ועל כן, הזדקנות האוכלוסייה משפיעה בצורה חזקה מאד על  

 ות כרוניות. הסימולציה של התחלואה ומעלה את שיעור הגידול במחל

השילוב של עלייה בשיעור התחלואה בחברה הערבית משפיע באופן  – הזדקנות הפריפריה 

ת והדרומית שבהן מרוכזים מוקדים גדולים של אוכלוסיה משמעותי על מחוזות הפריפריה הצפוני

סית  ערבית. נפות כגון עכו, יזרעאל ובאר שבע מקבלות בסימולציה שיעורי גידול בתחלואה גבוהים יח

 לאור מאפיינים אלו. 

  הסימולציה מתבססת על שני מרכיבים עיקריים:  

 שישנם על בסיס מחקרי   מאפייני המחלות לפי קבוצות גיל, מגדר וקבוצת אוכלוסייה ככל

משרד הבריאות ומוצגים בחלקם בפרק העוסק במגמות והשתנות הצרכים הבריאותיים.  

 פוזים בפנימיות ועוד.מקורות לחלק זה הם למשל מרשם הסרטן, מחקר אש

  תרחישי אוכלוסיה אזוריים על בסיס המודלים שהוצגו קודם לכן המתבססים על מחקרי

 ת לכלכלה.הלמ"ס ועבודת המועצה הלאומי

חשוב לציין שהסימולציה המוצגת בחלק זה אינה מתיימרת להיות תחזית מלאה לכמות החולים או  

רבים שאינם ידועים ברמת הטיפול הרפואי הזמין ימי האשפוז בשנות היעד מכיוון שישנם משתנים 

ך יחסית  בשנים אלו. ככלל, קשה לחזות את התפתחות הטיפולים והטכנולוגיות הרפואיות לטווח ארו 

של שנים ובכל מקרה לא זאת מטרת הסימולציה. במקום זאת, הסימולציה נועדה להמחיש את  

אומיות והאזוריות של מגמות אלו ולשמש  מגמות השינוי באוכלוסייה, לסייע בהבנת המשמעויות הל

  כלי עזר לקבלת החלטות והקצאת משאבים. 

  

 דסימולציה לגידול ימי אשפוז בפנימיות בשנות היע. 2

לצורך בחינת משמעות הגידול באוכלוסיה על משאבי בתי החולים בוצעה סימולציה על סמך נתוני  

היא תרחיש תיאורטי במהותו שנועד להמחיש   משרד הבריאות ותרחישי הגידול באוכלוסייה. הסימולציה
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חזיות  את עליית הצרכים הבריאותיים על סמך הנחות המציאות הקיימת ותחזיות האוכלוסייה. ברור שת

האשפוז המוצגות אינן צפויות להתממש ולו רק בשל העובדה שבתי החולים מנהלים את העומסים 

רק על פי צרכי האוכלוסייה. עם זאת, הסימולציה במחלקות על פי היצע השירותים, כלומר המיטות, ולא  

פוז אילו נבנתה בצורה כזאת שאינה מביאה בחשבון את ההיצע הקיים ומתייחסת רק לגידול ימי האש

  כמות המיטות הנתונה לא מהווה אילוץ.   

 547נעשה באמצעות שימוש בנתונים אודות התפלגות ימי אשפוז במחלקות פנימיות לפי קבוצות גיל.

על בסיס נתוני משרד הבריאות   548המיטות העדכני של המחלקות הפנימיות בבתי"ח כלליים מספר

מכלל מיטות האשפוז  30%ר זה מהווה מעל מספ 549מיטות (לא כולל אשפוז יום). 5,745עומד על 

בבתי"ח כלליים. נתוני המחקר כוללים מידע על פעילות האשפוז במחלקות הפנימיות ופנימית מוגבר 

  בתי חולים כלליים.   28 -מחלקות ב 132המבוסס על פעילות של  2000-2015נים במהלך הש

במחלקות פנימיות לפי קבוצות הגיל    הסימולציה התבססה על נתוני המחקר בנוגע להתפלגות אשפוזים

, השנה האחרונה  2015+) בשנת 15ומספר ימי אשפוז לאלף נפש לכל קבוצת גיל רלוונטית (גילאי 

 במחקר ועל תרחיש הגידול הבינוני באוכלוסייה כפי שפורטו בפרקים הקודמים. לגביה יש נתונים

היקפים מדוייקים של ימי אשפוז,  על אף ההכרה ביכולתה המוגבלת של הסימולציה לחזות במדוייק

כוחה טמון בשקלול שהיא מבצעת בפרמטרים השונים של גידול באוכלוסייה לפי קבוצות הגיל ופריסתם  

  בכך היא מאפשרת למפות צרכים בריאותיים חזויים ברמת רזולציה גבוהה יותר. החזויה במרחב.

האשפוז בשנים הבאות ועד לשנות היעד  על פי הסימולציה להלן ניתן לראות את הגידול החזוי בימי  

בחלוקה לפי קבוצות הגיל הקיימות במודל האוכלוסיה ובמחקר. המחקר אמנם מאפשר פילוח של ימי  

לא  +, אך בשל העובדה שתרחישי האוכלוסיה אינם כוללים קבוצה זו 85האשפוז גם לקבוצת הגיל של 

+ במחקר משרד הבריאות אוחדו  85  -ו  75-84ניתן היה לפרט. על כן, ימי האשפוז של קבוצת הגיל של  

    2015.550לקבוצת גיל אחת לפי שקלול של השיעור היחסי של קבוצות גיל אלו באוכלוסיה בשנת 

 הסימולציה (עיבוד לתוי משרד הבריאות ותרחישי גידול אזוריים) : מספר ימי אשפוז וקצב גידול שתי משוקלל על בסיס  20טבלה  

  ימי אשפוז חזויים בשה בפימית על בסיס הסימולציה  
קבוצות  
 2050 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2015  גיל

44-15 125,410 133,909 144,063 156,233 170,946 187,234 204,274 222,550 

54-45 98,535 113,282 126,964 134,370 140,034 145,797 156,189 171,577 

 
2015-), "אשפוזים במחלקות פנימיות 2017ג'יל. אבורבה, מרים. אפלבוים, יעל. גורדון, שולמית ( חקלאי, ציונה. מרון, 547

 ", משרד הבריאות, ירושלים. 2000
 ללא בתי חולים גריאטריים, פסיכיאטריים ושיקומיים. 548
  , "מיטות אשפוז ועמדות ברישוי", משרד הבריאות2019סתוית. חקלאי, ציונה הלל,  549
סבירות הסימולציה נערך בדיקה של תוצאות הסימולציה ביחס לדיווחי משרד הבריאות. תוצאות לשם בדיקת  550

ווחות המד 2015מיליון ימי אשפוז בשנת   1.3736מיליון אשפוזים בשנה לעומת  1.386הסימולציה מראות על סה"כ 
ין תוצאות הסימולצה לשנת אלף ימי אשפוז בשנה שמהווים פחות מאחוז אחד הבדל ב 13 -במחקר. כלומר פער של כ

  ביחס לדיווח משרד הבריאות.  2015
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64-55 192,097 198,322 212,984 244,980 274,616 291,135 303,611 316,064 

74-65 282,822 362,443 384,826 399,902 431,744 498,416 559,033 593,485 

75+ 687,716 752,264 982,997 1,220,522 1,429,256 1,607,033 1,711,900 1,949,966 

 3,253,641 2,935,007 2,729,616 2,446,596 2,156,007 1,851,834 1,560,220 1,386,580  סיכום 

     
) בחמש השים הקודמות. ככל צבע המשבצת כהה יותר כך קצב הגידול השתי CAGRקצב גידול משוקלל שתי ( 

 המשוקלל גבוה יותר 

סה"כ ימי  
 2050 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2015  אשפוז 

44-15 - 1.32% 1.47% 1.64% 1.82% 1.84% 1.76% 1.73% 

54-45 - 2.83% 2.31% 1.14% 0.83% 0.81% 1.39% 1.90% 

64-55 - 0.64% 1.44% 2.84% 2.31% 1.18% 0.84% 0.81% 

74-65 - 5.09% 1.21% 0.77% 1.54% 2.91% 2.32% 1.20% 

75+ - 1.81% 5.50% 4.42% 3.21% 2.37% 1.27% 2.64% 

 2.08% 1.46% 2.21% 2.56% 3.09% 3.49% 2.39% - סיכום 

   

בחינת קצב הגידול השנתי המשוקלל לכל חמש שנים מצביעה על ההזדקנות יחסית של האוכלוסייה 

+. בשנים הקרובות  75  -+ ו65בשנים הקרובות. עיקר הגידול בימי האשפוז מתרחש בקבוצות הגיל של  

שה אחוזים. קצב בקבוצות אלו עומד על מעל לחמי קצב הגידול השנתי בימי האשפוז על פי הסימולציה

,  2030. מגמות אלו צפויות להימשך עד לשנת  2%  - גבוה בהרבה מקצב הגידול באוכלוסייה שעומד על כ

לגידול האוכלוסייה. בעיקר ניתן לראות  אז קצב הגידול צפוי לרדת קצת אם כי עדיין נשאר גבוה יחסית 

  ויה עם נושא זה.שבשנים הקרובות צפוי אתגר משמעותי למערכת הבריאות בהתמודדות הצפ

בנוסף, בוצעה סימולציה על בסיס החלוקה לנפות על מנת לאפשר עוד רמה של הבנה לגבי עיקר מיקום  

ורי תחלואה בפועל לפי הנפות אלא רק  העומסים הצפויים. יש לציין שהסימולציה אינה מבוססת על שיע

ששיעורי הגידול הגבוהים   בחלוקה היחסית של האוכלוסייה בהתאם לתרחישים האזוריים. ניתן לראות

) במחוז מרכז כאשר גם במחוז צפון ודרום קצב הגידול 2025-2020ביותר מתרחשים בשנים הקרובות (

שפוז הלאומי. דווקא בקצה שנות התחזית, קצב  באוכלוסייה גבוה יחסית ביחס לממוצע הגידול בימי הא

סייה והאטת מגמת הזדקנות  הגידול יורד דרמטית כתוצאה מירידה צפויה בקצב גידול האוכלו

  האוכלוסייה.

רחישי גידול  ) לכל חמש שים לפי מחוזות ופות (עיבוד לתוי משרד הבריאות ותCAGR: קצב הגידול השתי המשוקלל (21טבלה  

 אזוריים) 

  2020202520302035 2040 2045 2050פותמחוזות

 1.9% 1.5% 2.3% 2.6% 2.8% 3.1% 2.2%  ירושלים ירושלים

 2.4% 1.2% 1.7% 1.9% 2.4% 2.7% 1.2%  תל אביב תל אביב

 חיפה
 1.7% 0.8% 1.7% 2.1% 2.6% 3.0% 1.4%  חיפה

 2.4% 2.0% 2.7% 3.0% 3.4% 3.6% 3.2% חדרה

 צפון
 2.6% 2.4% 3.1% 3.2% 3.7% 3.8% 2.7%  גולן

 1.6% 1.0% 2.1% 2.6% 3.1% 3.3% 2.3% צפת
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 1.8% 1.4% 2.5% 3.1% 3.6% 3.7% 2.9% כרת

 1.8% 2.3% 3.3% 3.6% 4.0% 3.8% 3.5% עכו

 1.9% 2.0% 2.9% 3.3% 3.7% 3.7% 3.2% יזרעאל

 מרכז

 1.9% 1.4% 2.2% 2.7% 3.5% 4.5% 3.3%  שרון

 2.1% 1.1% 1.9% 2.4% 3.2% 4.1% 3.3% פתח תקווה

 2.0% 1.2% 1.7% 2.1% 2.8% 3.7% 2.6% רמלה

 2.1% 1.2% 1.8% 2.3% 3.1% 4.0% 2.7% רחובות

 דרום 
 2.2% 1.7% 2.7% 3.3% 3.9% 3.9% 2.5%  אשקלון

 2.2% 1.8% 2.5% 2.9% 3.2% 3.4% 2.4% באר שבע

 יו"ש
יהודה 
 2.2% 1.7% 2.3% 2.6% 3.3% 4.3% 3.7%  ושומרון

 2.1% 1.5% 2.2% 2.6% 3.1% 3.5% 2.4% סה"כ

  

 חלות לבסימולציה לגידול מ. 3

סימולציה דומה לזו שבוצעה בנוגע לימי אשפוז במחלקות פנימיות נערכה עבור הימצאות מחלות לב  

להבדלים בין התרחישים השונים מבחינת גידול  באוכלוסייה. במקרה זה, נערך ניתוח הנוגע גם 

ת האוכלוסיה וגם להבדלים בשיעורי ההימצאות של מחלות עבור קבוצו האוכלוסייה (גבוה בינוני ונמוך)

השונות לפי גיל ומגדר. נתוני האוכלוסיה שעליהם התבססה הסימולציה הם תרחישי הגידול לאוכלוסייה 

מגדר ומין התבסס על נתונני משרד הבריאות (ר' פרק: "מאפייני ונתוני השכיחות למחלות לב לפי 

ת הנאמר לגבי מגבלות התחלואה בישראל תוך התייחסות לפיזור דמוגרפי"). גם במקרה זה יש לזכור א

 תיה.  והסימולציה ויתרונ

  סימולציה לגידול במחלות לב לפי תרחישים גידול נמוך, בינוני וגבוה 

וכלוסיה תלוי כמובן בתרחישי הגידול השונים. הסימולציה מראה פער  היקף השכיחות במחלות לב הא

. פערים  2050בשנת  אלף 550  -וכ 2045אלף מקרים בין התרחישים הקיצוניים בשנת  120 - של כ

אלו נובעים בהבדלים הגדולים בגידול האוכלוסייה בין החלופה הגבוהה לשאר החלופות. בעיקר בולט  

  + בקרב הגברים.  75ל של הגידול בתחלואה בשכבות הגי
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 : סימולציה לשכיחות מחלות לב באוכלוסיה לפי תרחישי גידול שוים 17ה טבל

  

  

בתחלואת לב (סימולציה על בסיס תוי משרד    2045-2015, 2050-2045לל בין השים : שיעור גידול שתי משוק18 טבלה
 הבריאות וחיוץ לתרחישי גידול אוכלוסייה של המועצה הלאומית לכלכלה) 

  

  

2015
20452050סכום כוללנשיםגבריםקבוצת גיל
34-2120,729          13,272           34,001            924,753           886,987           
44-3519,368          13,111           32,479            927,958           1,013,995        
54-4534,090          21,933           56,023            1,045,904        1,435,322        
64-5562,277          36,269           98,546            
74-6573,632          52,206           125,838           1.78%-0.83%
75+70,896          127,100         197,996           1.79%1.79%
2.20%6.53%           544,883         263,891        280,992סכום כולל

20452050

סה"כנשיםגבריםקבוצת גילסה"כנשיםגבריםקבוצת גיל
34-2131,016          19,436           50,452            34-2131,976             19,948             51,924             
44-3529,070          19,154           48,224            44-3532,105             21,024             53,129             
54-4554,563          34,068           88,631            54-4559,770             37,159             96,928             
64-55100,132        55,191           155,323           64-55104,509           57,104             161,614           
74-65145,473        97,780           243,254           74-65154,624           103,360           257,984           
75+176,274        162,595         338,869           75+142,338           123,070           265,408           

           886,987           361,665           525,322סכום כולל           924,753         388,225        536,528סכום כולל
34-2133,009          20,648           53,657            34-2135,714             22,232             57,946             
44-3529,070          19,154           48,224            44-3532,105             21,024             53,129             
54-4554,563          34,068           88,631            54-4559,770             37,159             96,928             
64-55100,132        55,191           155,323           64-55104,509           57,104             161,614           
74-65145,473        97,780           243,254           74-65154,624           103,360           257,984           
75+176,274        162,595         338,869           75+202,440           183,954           386,394           

        1,013,995           424,833           589,162סכום כולל           927,958         389,437        538,521סכום כולל
34-2134,995          21,858           56,853            34-2139,445             24,512             63,957             
44-3529,236          19,207           48,443            44-3548,921             31,696             80,617             
54-4555,153          34,282           89,435            54-4589,905             55,339             145,244           
64-55102,658        56,074           158,732           64-55158,423           85,113             243,536           
74-65155,075        102,244         257,319           74-65240,342           155,306           395,649           
75+228,228        206,894         435,122           75+267,960           238,359           506,319           

        1,435,322           590,325           844,996סכום כולל        1,045,904         440,559        605,345סכום כולל

שכיחות מחלות לב באוכלוסייה ע"פ הסימולציה
תרחישים

נמוך
בינוני
גבוה

שכיחות מחלות לב באוכלוסייה על פי הסימולציה

שכיחות מחלות לב באוכלוסייה על פי הסימולציהשכיחות מחלות לב באוכלוסייה על פי הסימולציה

תרחיש 
בינוני

תרחיש 
גבוה

נמוך
בינוני
גבוה

 שיעור גידול שנתי בתקופה שקדמה

תרחיש 
נמוך 

נשיםגבריםנשיםגבריםקבוצת גילתרחישים
34-211.4%1.3%1.2%1.2%
44-351.4%1.3%1.5%1.4%
54-451.6%1.5%1.6%1.5%
64-551.6%1.4%1.5%1.3%
74-652.3%2.1%2.1%2.0%
75+3.1%0.8%2.0%-0.1%

34-211.6%1.5%1.6%1.5%
44-351.4%1.3%1.5%1.4%
54-451.6%1.5%1.6%1.5%
64-551.6%1.4%1.5%1.3%
74-652.3%2.1%2.1%2.0%
75+3.1%0.8%3.0%1.1%

34-211.8%1.7%1.9%1.8%
44-351.4%1.3%2.7%2.6%
54-451.6%1.5%2.8%2.7%
64-551.7%1.5%2.7%2.5%
74-652.5%2.3%3.4%3.2%
75+4.0%1.6%3.9%1.8%

2050

תרחיש 
נמוך 

תרחיש 
בינוני

תרחיש 
גבוה

2045
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בנוסף לתחזית זו, בוצע ניתוח להתפלגות התחלואה על פי הנפות האזוריות. גם במקרה זה, הסימולציה 

היחסית של האוכלוסייה בהתאם   ואה בפועל לפי הנפות אלא רק בחלוקהאינה מבוססת על שיעורי תחל

לתרחישים האזוריים.  בהתאם לגידול האוכלוסיה והזדקנותה ניתן לראות ששיעור הגידול המשמעותי  

  ביותר צפוי בנפות צפון ומרכז בשנים הקרובות בתרחיש הגידול הבינוני. 

פות. תרחיש ביוי (מודל חמש השים הקודמות בתחלואת לב לפי ב ) CAGR: קצב הגידול השתי המשוקלל (19ה טבל

 סימולציה על בסיס תוי משרד הבריאות וחיוץ לתרחישי הגידול של המועצה הלאומית לכלכלה) 

 2050 2045 2040 2035 2030 2025 2020  נפות  מחוזות

 1.9% 1.7% 2.2% 2.2% 2.4% 2.6% 2.5%  ירושלים ירושלים

 2.0% 1.4% 1.8% 1.8% 2.0% 2.0% 1.6%  תל אביב תל אביב

 חיפה
 1.5% 1.0% 1.7% 1.8% 2.0% 2.1% 1.7%  חיפה

 2.2% 2.0% 2.4% 2.5% 2.7% 3.0% 3.6% חדרה

 צפון 

 1.9% 2.0% 2.4% 2.6% 2.9% 3.1% 3.2%  גולן

 1.5% 1.2% 1.9% 2.1% 2.4% 2.6% 2.5% צפת 

 1.7% 1.4% 2.2% 2.4% 2.7% 2.9% 3.0% כנרת

 1.9% 2.0% 2.5% 2.7% 3.0% 3.2% 3.5% כוע

 1.8% 1.8% 2.3% 2.5% 2.7% 3.0% 3.2%  יזרעאל

 מרכז

 1.6% 1.4% 2.0% 2.2% 2.6% 3.4% 3.2%  שרון

 1.7% 1.2% 1.9% 2.1% 2.5% 3.1% 3.2% פתח תקווה

 1.6% 1.2% 1.7% 1.8% 2.2% 2.7% 2.7% רמלה

 1.6% 1.2% 1.8% 2.0% 2.3% 2.9% 2.7% רחובות 

 דרום 
 2.2% 1.9% 2.6% 2.8% 3.3% 3.3% 2.7%  אשקלון

 2.2% 2.1% 2.5% 2.6% 2.9% 3.0% 2.8% באר שבע

 2.0% 1.8% 2.2% 2.3% 2.7% 3.3% 3.3%  יהודה ושומרון יו"ש

 1.9% 1.6% 2.1% 2.2% 2.5% 2.8% 2.6% סה"כ 

 

 סימולציה לגידול בתחלואה בסוכרת. 4

מבוססת על נתוני משרד הבריאות לפי גיל, מיו ומגדר. על  בסוכרת  הסימולציה שבוצעה לתחלואה 

בסיס נתונים אלו בוצעה סימולציה לשיעורי התחלואה בנפות על בסיס מאפיינים דמוגרפיים בכל נפה  

  (גיל, מין ומגדר). 

עכו, באר   תוצאה הסימולציה מצביעות על הנפות העיקריות שבהם צפויה תחלואה גבוהה של סכרת:

  יזרעאל. נפות אלו מאופיינות בשיעור גבוה של אוכלוסייה ערבית.  ושלים, שבע, יר
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סימולציה לתחלואה בסכרת על פי פות, תחלואה וספת ושיעורי גידול (סימולציה על בסיס תוי משרד הבריאות   :20טבלה 

 וחיוץ לתרחישי גידול אזוריים של המועצה הלאומית לכלכלה) 

  

  

 

 ואה בשבץ סימולציה לגידול בתחל. 5

בדומה לסימולציות לעיל בוצעה סימולציה לתחלואה שבץ. ניתן לראות ששיעור הגידול השנתי 

  נמוך יחסית לשיעורי הגידול בין השנים.   2045הממוצע עד שנת 

תוספת מקרים  
חדשים 

מצב בסיס  
20152020202520302035204020452050

    13,203    16,780    18,468    13,122    10,356   11,142   11,846   34,175עכו
      8,493      6,700      7,978      7,689      7,639     6,385     4,632   31,905אשקלון

    16,906    15,944    15,116    11,827      9,796     9,527     8,137   34,508באר שבע
      1,090      1,145         938         637         601        998     1,104     2,758גולן

    10,739    11,228    10,174      7,658      6,409     6,927     7,864   25,921חדרה
      6,261      5,198      7,429      6,486      6,059     6,035     4,571   42,781חיפה

      9,173    11,472    12,908      9,154      6,543     8,051     7,908   27,673יזרעאל
    17,040    16,884    17,112    13,445    12,107   12,258   10,592   50,663ירושלים
      1,229      1,347      2,025      1,911      1,845     1,733     1,375     6,685כנרת

      7,745      5,974      7,775      7,346      7,412     8,202     7,717   41,340פתח תקווה
      3,663      3,073      3,594      3,275      3,251     3,690     3,512   19,924רמלה
      5,715      3,930      5,510      5,525      5,858     6,517     5,192   36,510רחובות

      6,016      5,822      6,889      6,188      5,634     6,694     5,724   27,035שרון
    17,826    11,867    13,914    12,637    12,596   11,495     8,307   97,633תל אביב

      1,112         967      1,297      1,145      1,187     1,229     1,039     6,716צפת
      2,401      2,042      2,242      2,095      2,109     2,191     1,867   10,761יהודה ושומרון

  128,613  120,371  133,368  110,143    99,402 103,075   91,387סה"כ
2020202520302035204020452050

3.3%2.6%2.2%2.5%3.0%2.4%1.7%עכו
2.7%3.2%3.3%2.8%2.6%1.9%2.2%אשקלון

3.5%3.5%3.0%3.1%3.4%3.1%2.8%באר שבע
4.2%3.1%1.7%1.6%2.2%2.4%2.0%גולן

3.6%2.7%2.2%2.4%2.8%2.7%2.3%חדרה
1.8%2.1%1.9%1.9%2.0%1.3%1.4%חיפה

3.0%2.6%1.9%2.4%3.0%2.3%1.7%יזרעאל
2.8%2.8%2.4%2.4%2.7%2.3%2.1%ירושלים
2.7%3.0%2.7%2.5%2.3%1.4%1.2%כנרת

3.2%2.9%2.3%2.1%2.0%1.4%1.7%פתח תקווה
2.9%2.7%2.1%1.9%1.9%1.5%1.6%רמלה
2.6%2.9%2.3%1.9%1.8%1.2%1.6%רחובות

3.0%3.1%2.2%2.2%2.2%1.7%1.6%שרון
1.6%2.0%2.0%1.8%1.8%1.4%2.0%תל אביב

2.5%2.6%2.2%1.9%2.0%1.4%1.5%צפת
3.1%3.2%2.6%2.3%2.2%1.8%2.0%יהודה ושומרון

תוספת 
תמקרים 
חדשים

שיעור גידול 
שנתי לפי 

נפה
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: סימולציה לתחלואה בשבץ לפי תרחישים (סימולציה על בסיס תוי משרד הבריאות וחיוץ לתרחישי גידול אזוריים   21 טבלה

 הלאומית לכלכלה)  של המועצה

  

 

 

 

 

 

 

 

 סימולציה לגידול בתחלואת סרטן . 6

אלף איש   100 - סימולציה עבור תחלואה בסרטן נערכה על בסיס נתוני רשם הסרטן של תחלואה ל

  לפי גיל, מגדר וקבוצת אוכלוסיה ותרחיש הגידול הגידול הבינוני של האוכלוסייה.  

2015
20452050תרחישים סכום כוללנשים גברים קבוצת גיל

34-219018851,786177,609196,473

44-351,6141,6393,253170,474188,028

54-454,9895,16110,149181,045201,116

64-5514,39915,76930,168

74-6512,96514,87627,8411.53%2.04%

75+11,47827,88039,3581.39%1.98%

46,34766,209112,5561.60%2.13%סכום כולל

20452050

סכום כוללנשים גברים קבוצת גילסכום כוללנשים גברים קבוצת גיל

34-211,3492,9144,26334-211,3902,6604,050

44-352,4231,5964,01944-352,6751,7524,427

54-457,9855,34413,32954-458,7475,82914,576

64-5523,1526,59929,75164-5524,1646,82830,992

74-6525,61516,29741,91274-6527,22617,22744,453

75+36,95147,38584,33775+43,38454,59297,976

107,58788,887196,473סכום כולל97,47480,136177,609סכום כולל

סכום כוללנשים גברים קבוצת גילסכום כוללנשים גברים קבוצת גיל

34-211,4352,7534,18834-211,5532,9644,517

44-352,4311,5994,03044-352,6851,7554,440

54-458,0365,36413,40054-458,8105,85214,662

64-5523,4886,65930,14764-5524,5566,89931,455

74-6526,55316,72843,28174-6528,33417,71346,047

75+32,88542,54375,42875+38,25748,64986,906

104,19583,833188,028סכום כולל94,82875,646170,474סכום כולל

סכום כוללנשים גברים קבוצת גילסכום כוללנשים גברים קבוצת גיל

34-211,5222,9144,43634-211,7153,2684,983

44-352,4361,6014,03744-352,6911,7574,448

54-458,0715,37813,44954-458,8515,86914,720

64-5523,7366,70530,44164-5524,8286,94931,777

74-6527,30617,04144,34674-6529,16118,05147,212

75+36,95147,38584,33775+43,38454,59297,976

110,63090,486201,116סכום כולל100,02281,023181,045סכום כולל

שכיחות מחלות שבץ באוכלוסייה ע " פ הסימולציה שכיחות מחלות שבץ באוכלוסייה על פי הסימולציה 

 שיעור גידול שנתי בתקופה שקדמה 

נמוך 

שכיחות מחלות שבץ באוכלוסייה על פי הסימולציה שכיחות מחלות שבץ באוכלוסייה על פי הסימולציה 

בינוני

גבוה 

נמוך 

בינוני

גבוה 

תרחיש נמוך 

תרחיש  
בינוני 

תרחיש גבוה
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סיס תוי משרד  קללים לתחלואה בסרטן על פי פות, מין וקבוצת אוכלוסיה. (סימולציה על בשיעורי גידול שתיים משו  :22טבלה  

 הבריאות וחיוץ לתרחישי גידול אזוריים של המועצה הלאומית לכלכלה) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 רשימת טבלאות –. רשימת תרשימים 9.4

  רשימת תרשימים 

  2019אוכלוסייה, למס  : קצב גידול האוכלוסיה בישראל לפי קבוצות 1תרשים 

יהודים נשיםיהודים גבריםערבים נשיםערבים גבריםנפותמחוזות
3.06%2.70%1.53%1.27%ירושליםירושלים
3.32%3.11%1.70%1.28%תל אביבתל אביב

2.56%2.16%1.32%0.95%חיפה
2.78%2.45%2.35%2.02%חדרה
2.45%1.92%2.30%2.15%גולן
2.38%2.01%1.72%1.53%צפת
2.37%2.05%1.86%1.65%כנרת
2.55%2.21%2.03%1.82%עכו

2.44%2.11%1.85%1.66%יזרעאל
2.56%2.16%1.82%1.54%שרון

2.87%2.68%1.85%1.59%פתח תקווה
2.99%2.60%1.55%1.34%רמלה
2.44%2.96%1.66%1.41%רחובות
4.30%5.61%2.47%2.17%אשקלון

4.44%4.04%1.64%1.35%באר שבע
2.20%2.13%--יהודה ושומרוןיו"ש

קצב הגידול השנתי משוקלל ( CAGR)  בנשים 2045-2015 בתחלואת סרטן לפי מחוזות ונפות מין ומגדר

חיפה

צפון

מרכז

דרום 
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  2018קבוצות האוכלוסיה העיקריות, למ"ס : הרכב האוכלוסייה בישראל לפי 2תרשים 

  . ( אתר משרד הבריאות)OECD -: שיעור פריון (ילדים לאישה) בישראל ביחס למדינות ה 3תרשים 

  2017שנתון סטטיסטי   -: שיעור קבוצות גיל מסה"כ האוכלוסייה, למ"ס 4תרשים 

  2017שנתון סטטיסטי   –התפלגות הגילאים בישראל, למ"ס  : 5תרשים 

מבטא שוויון בין המינים, ערך   1: היחס בין נשים לגברים באוכלוסיה לפי קבוצות גיל (ערך 6תרשים 

  מבטא רוב של נשים בקבוצת הגיל) 1-גבוה מ

לאומית  לפי מגדר במספרים מוחלטים. (אתר המועצה ה 2015:  פירמידת הגילים בישראל 7תרשים 

  לכלכלה) 

תרחיש בינוני, תחזית אוכלוסיה לישראל   -קבוצות אוכלוסייה  שיעורי פריון חזויים לפי : 8 תרשים

  2017, למס  2065

  2017תחזיות תוחלת חיים לגברים לפי קבוצות אוכלוסיה, למ"ס : 9 תרשים

  2017תחזיות תוחלת חיים לנשים לפי קבוצות אוכלוסיה, למ"ס :  10 תרשים

  2017חישים (במיליוני נפש), למ"ס לפי תר 2065: תחזיות גידול אוכלוסיה לישראל לשנת  11תרשים 

,  2065השוואת שיעורי גידול ממוצעים בין התרחישים השונים, תחזית אוכלוסיה לישראל :  12 תרשים

  2017למ"ס 

עד    , תחזית למ"ס2050שיעורי גידול, אוכלוסיה יהודית וערבית, לפי תרחישים עד :  13 תרשים

2065  ,2017  

ה היהודית והערבית לפי קבוצות גיל ועל פי תרחישים שונים עד  שיעורי גידול לאוכלוסי:  14 תרשים

  2017, למ"ס  2065. תחזית אוכלוסיה לישראל  2050שנת 

אוכלוסייה במטרופולינים ובעיר המרכזית (באלפי נפש) וצפיפות לקמ"ר במטרופולין :  15 תרשים

  2018(נפש/מ"ר), למ"ס 

  2017זות. למ"ס שיעור האוכלוסיה בישראל לפי נפות ומחו:  16 תרשים

(דוח מעקב ב' לתמא   2007אחוז שמהווה תוספת האוכלוסייה מתוך יעדי התמא לשנת :  17 תרשים

35(  

  ) 35תחזית המשך מגמות ויעדי תמ"א לפי מחוזות (דוח מעקב ב', תמ"א :  18 תרשים

  )28.08.2019ת דיור לפי ערים (אתר מנהל התכנון, נכון ל מפת הסכמי הגג וכמות יחידו:  19 תרשים

  שיעור בנייה דירות חדשות במרכז ושטחי תעסוקה ביחס לכלל המדינה, למ"ס  :  20 תרשים

  –הוצאה חודשית ממוצעת של משק בית על בריאות לפי חמישונים . משמאל  -מימין :  21 תרשים

  2017סקר הוצאות משק הבית, למ"ס  התפלגות ההוצאה הממוצעת של משק בית על בריאות,

  התפלגות מבוטחי הקופות לפי מחוז המגורים (המוסד לביטוח לאומי):  22 תרשים

, 2016הכנסה ממוצע לחודש עבודה של מבוטחי הקופות. מקור: דוח חברות בקופות :  23 תרשים

  המוסד לביטוח לאומי
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י הקופות, מקור:משרד הבריאות  שיעור מבוטחים בשירותי בריאות נוספים (שב"ן) לפ:  24 תרשים

2018  

  2017: הוצאה לאומית לבריאות לפי סוג הוצאה ושירות (באחוזים), למ"ס 25תרשים 

מתוקננים  100,000 –(שיעורים ל OECD  -: תמותה משבץ מוחי בישראל וביתר מדינות ה26 תרשים

  2017לגיל), 

  )2017ד הבריאות נפש לפי קבוצת גיל (משר 1000 -מספר ימי אשפוז ל:  27 תרשים

  

  רשימת טבלאות: 

שיעורי פריון לפי קבוצות אוכלוסיה עיקריות, תרחישי אוכלוסייה אזוריים, המועצה הלאומית  : 1טבלה 

  לכלכלה 

לפי תרחישים ופערים בין התרחישים, תחזית  2050תחזית אוכלוסיה לישראל עד שנת : 2טבלה 

  2017. למ"ס 2065אוכלוסיה לישראל 

אוכלוסיה יהודית וערבית, לפי קבוצות גיל ולפי תרחישים עד  גידול ושיעורי גידול,  : תחזית 3טבלה 

  2017, למ"ס  2065. תחזית אוכלוסיה לישראל  2050שנת 

  2017: שיעור האוכלוסיה בישראל לפי נפות ומחוזות. למ"ס 4טבלה 

  2017: שיעור האוכלוסייה מסה"כ תושבי הנפה לפי חלוקה ליהודים ואחרים. למ"ס 5טבלה 

  2017לפי מחוזות, למ"ס  2017הגילאים בישראל בשנת : התפלגות 6טבלה 

  2017לפי מחוזות, למ"ס  2050: התפלגות הגילאים בישראל בשנת 7טבלה 

  לפי תרחישים, המועצה הלאומית לכלכלה  2040: תרחיש פריסת אוכלוסיה בשנת 8טבלה 

  בינוני תרחיש   -: בחינת תרחיש פריסת אוכלוסיה לפי נפה 9טבלה 

ת המשך מגמות ליעדי התמ"א המתוקנים ברמה המחוזית (באלפים) (דוח מעקב ג',  השווא: 10טבלה 

  ) 35תמא 

  השוואה בין מודל גיאוקרטוגרפיה לתרחיש המועצה הלאומית לכלכלה: 11טבלה 

  מקדמי נוסחת הקפיטציה, משרד הבריאות: 12טבלה 

ות (משרד  לפי קופ –וטחים בקופה : שיעור הנפשות המבוטחות בקופות מסך המב13טבלה 

  )2017הבריאות, 

: התפלגות המיטות בבתי חולים כלליים לפי מחלקות ייעודיות (עיבוד לנתוני משרד  14טבלה 

  )2019הבריאות 

: מספר ימי אשפוז וקצב גידול שנתי משוקלל על בסיס הסימולציה (עיבוד לנתוני משרד  15טבלה 

  הבריאות ותרחישי גידול אזוריים)

) לכל חמש שנים לפי מחוזות ונפות (עיבוד לנתוני  CAGRנתי המשוקלל (: קצב הגידול הש16בלה ט

  משרד הבריאות ותרחישי גידול אזוריים)

  : סימולציה לשכיחות מחלות לב באוכלוסיה לפי תרחישי גידול שונים 17טבלה 
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ואת לב  בתחל 2045-2015, 2050-2045: שיעור גידול שנתי משוקלל בין השנים 18טבלה 

סיס נתוני משרד הבריאות וחיוץ לתרחישי גידול אוכלוסייה של המועצה הלאומית (סימולציה על ב

  לכלכלה) 

) בחמש השנים הקודמות בתחלואת לב לפי נפות.  CAGR: קצב הגידול השנתי המשוקלל (19טבלה 

של המועצה  תרחיש בינוני (מודל סימולציה על בסיס נתוני משרד הבריאות וחיוץ לתרחישי הגידול

  הלאומית לכלכלה)

: סימולציה לתחלואה בסכרת על פי נפות, תחלואה נוספת ושיעורי גידול (סימולציה על  20טבלה 

  בסיס נתוני משרד הבריאות וחיוץ לתרחישי גידול אזוריים של המועצה הלאומית לכלכלה) 

ת וחיוץ משרד הבריאו: סימולציה לתחלואה בשבץ לפי תרחישים (סימולציה על בסיס נתוני  21טבלה 

  לתרחישי גידול אזוריים של המועצה הלאומית לכלכלה)

: שיעורי גידול שנתיים משוקללים לתחלואה בסרטן על פי נפות, מין וקבוצת אוכלוסיה.  22טבלה 

(סימולציה על בסיס נתוני משרד הבריאות וחיוץ לתרחישי גידול אזוריים של המועצה הלאומית 

  לכלכלה) 
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סקירת המערך הפיזי של מוסדות האשפוז  . 10
  בישראל

  

 תקציר   .10.1

 סקירת הקמת מוסדות האשפוז בישראל והתפתחות מערך האשפוז  .10.2

  ה כלל ארצית סבפרי  בישראל מוסדות אשפוז קיימים  .10.3

 מבט מחוזי - מוסדות אשפוז קיימים בישראל  .10.4

  סקירת מספר דוגמאות - תכנון ופיתוח מוסדות בריאות  .10.5

    יית מוסדות בריאות, המבט המקומימגמות בפיתוח ובנ  .10.6

  

 תקציר . 10.1

פרק זה עוסק במערך מוסדות האשפוז בישראל. הפרק כולל סקירה היסטורית קצרה של התפתחות  

מיטות האשפוז לפי סוג ושייכות ה ארצית קיימת של מערך מוסדות ומספר סבתי החולים בארץ, פרי

  ציבורית ופרטית לסוגיה. כמו כן, המסמך סוקר את ממשלתית, קופ"ח כללית, קופ"ח מכבי,  – ארגונית 

פרישת מוסדות האשפוז בראיה מחוזית הכוללת סקירת השינויים המתוכננים בפיתוח מוסדות האשפוז  

וח מוסדות אשפוז קיימים וחדשים ומפרט תכנון ופית. בנוסף, המסמך מציג מספר מקרים של  בכל מחוז 

  .והמעבר מבתי חולים למרכזים רפואיים מוסדות בריאות  הקמתעל המגמות בפיתוח ו

מערכת הבריאות ומוסדות האשפוז התפתחו בעקבות תהליכים היסטוריים ופוליטיים: מימי העליות  

אשר הקים מוסדות בריאות  וגידול הישוב היהודי בארץ, בזמן המנדט הבריטי  19-הראשונות במאה ה

זה"ת (דוגמת רמב"ם הממוקם בסמיכות לצורך האוכלוסייה המתפתחת ושירות הכוחות הבריטיים במ

לנמל ומסילת ברזל ומאפשר פינוי מהיר של פצועים) ועד להקמתה של מדינת ישראל. העשורים 

פיתוח של בתי  הראשונים שלאחר קום המדינה ועם הקמתו של משרד הבריאות, התאפיינו בתנופת 

הוקמו מספר מועט של  ד ימינו  וע  80- של המאה העשרים. משנות ה  70  -וה  60-חולים, כך גם בשנות ה

  . " אסותא אשדוד", 2017ציבוריים, כאשר האחרון נתפתח ב -בתי חולים כלליים

קופ"ח כללית היוותה שחקן משמועתי בהתפתחות מערך הבריאות בארץ עוד משנות השלושים של  

  רה ומהווה עד היום המפעיל השני בגודלו של מוסדות ומיטות אשפוז בישראל.  המאה שעב

הן אשר עיצבו את הפריסה של מוסדות האשפוז ו  חסרו ראיה מערכתית כוללת תחויות היסטוריות  תפהה

ה במרחב הארצי והאזורי וגם סקיימים הבדלים גדולים בין בתי החולים גם עקב פרי הקיימים בישראל. 

ם  קצוב לאורך השנים . לפיכך נראה כי  המוסדות של קופ"ח כללית תוכננו מראשיתם עעקב בעלות ות

אופק תכננוני ארוך יותר ורווחה ורמת תכנון ותקצוב גבוהה יחסית. מוסדות כגון הדסה ואסותא, שהוקמו 
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ע"י גורמים פרטיים נבנו ברמה גבוהה עם דגש על איכות הבניה והפיתוח ורווחת המטופל. חלק  

בעלות  דות  הציבוריים, במיוחד אלה אשר התפתחו על בסיס מוסדות צבא בריטים ונמצאים במהמוס

ממשלתית, מתאפיינים בבניה של מערכות מבנים פזורות על גבי שטחים גדולים יחסית,  המבנים חלקם  

  בני קומה או שתיים תוך ניצול נמוך של הקרקע כאשר מבנים מאוחרים יותר מגיעים לארבע ושש קומות. 

ניה ומערכת  דבר אשר הוליך למערכות לא מוסדרות עם פתרונות חלקיים לנושאים כמו נגישות וח 

נערכו באופן נקודתי ובחסות יוזמות מקומיות. חלק מהתכניות בחנו  תשתית הכרחיות.  תוכניות הפיתוח  

ות  תחזיות ותרחישים להתפתחות האוכלוסיה, אולם התכנון המוצע נשען במידה רבה על בסיס זמינ

של שטח בית החולים.  קרקע ואפשרויות פיתוח של האתר הקיים, תוך נסיון למצות את מלוא הפוטנציאל  

משרד הבריאות בשתוף רמ"י נערך בשנים האחרונות לתכנון ארוך טווח של קריות  ומרכזי בריאות תוך  

יים של כל  שימת דגש על ראיה כוללת של המתחמים השונים ומתן פתרונות לצרכים הקיימים והעתיד

  מרכז.   

וח מוסדות אשפוז קיימים וחדשים  בהמשך מסמך זה, יפורטו מספר דוגמאות נבחרות של תכנון ופית

המעבר למוקדי בריאות הכוללים מגוון רחב של שירותים רפואיים ושירותים נלווים .  אשר יצביעו על 

. מגמה זו עלייה ברווחת המטופלשטח בית חולים, בגודל ומתאפיינות גם בעליה בהמגמות העיקריות 

כונים רפואיים, מוסדות מחקר, מוסדות  הכוללת גם מ תרפואיקריה הפיכת בית החולים למצביה על 

לימוד אקדמי להכשרת דור העתיד של כח האדם הרפואי והמטפלים למקצועותיהם השונים. מוסדות  

ום המאפשרים קשר ישיר עם  אלה מפעילים כבר היום, כחלק מבתי החולים, מרפאות חוץ ואשפוז י

ת המטופלים והסגל, שרותים  הקהילה, בנוסף קיימת מגמה של הוספת שירותים מסחריים לרווח

מרכזי, ומשמשים בנוסף לשירותים  או אזורי  המרכזים הרפואיים הופכים לעוגן עירוני  מלונאיים ומגורים.  

חקרים וליוזמות בתחומים רפואיים  לאלפי אנשים, מוקד למ  כעוגן תעסוקתיהרפואיים שהם מספקים, גם  

  ומקום מפגש לחוקרים מהפרקטיקה ומהאקדמיה.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  459|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 סקירת הקמת מוסדות האשפוז בישראל והתפתחות מערך האשפוז. 10.2

, בעיקר מטעם הכנסיות הנוצריות  19-ראשיתם של בתי החולים בארץ ישראל היה באמצע המאה ה

שיספקו שירותים לאוכלוסייה המקומית  בתי חולים ידי הקמתלהפגין נוכחות בארץ על השונות, שרצו 

ות פעלו על ידי המיסיונרים שהגיעו לא"י מוסדות בריאות ובתי חולים  לצד מנזרים וכנסיולצליינים. 

קטנים. בלטו בפעילותם האנגליקנים, המסדר הקתולי הצרפתי וכמובן הטמפלרים הגרמנים. רוב  

בשל מספרם המצומצם של היהודים באותה   חולים לא יהודים המטופלים במוסדות בריאות אלה היו

  עת.  

בתי חולים יהודיים, המרכזי שבהם היה בית החולים רוטשילד,    7ירושלים  הוקמו ב  1838-1914בשנים  

-18בחסות הקיסרות האוסטרית. בעקבותיהם הוקמו מרפאות ובתי חולים קטנים (  1854שהוקם בשנת  

צפת, חיפה ויפו. בתי החולים הללו פעלו כמוסדות פילנתרופיים וסיפקו   מיטות) בערים נוספות ובהן  25

  .551זלים לכל דורש שירותי רפואה מו

  

עם ראשית ההתיישבות בתקופת העלייה הראשונה הקים הברון רוטשילד בית חולים כפרי קטן בזכרון 

ת יהודה ניתנו  יעקב ששימש בית חולים מרכזי למושבות השרון, בניהולו של ד"ר הלל יפה. למושבו

,  1914בשנת   .1891שירותי אשפוז בבית החולים הקהילתי שער ציון אשר החל לפעול ביפו בשנת 

  בירושלים.  10בתי חולים, מהם  16עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, פעלו בארץ ישראל 

  

לשירותים דומים שירותי הבריאות בארץ ישראל היו אמינים בדרך כלל ורמתם היתה גבוהה בהשוואה 

יא  באירופה. חסרונם הבולט היה הישענותם המוחלטת על מקורות מימון חיצוניים, דבר שהב

 . 552להתמוטטותם עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה

  

עם תום המלחמה הגיעה לארץ היחידה הרפואית ציונית אמריקאית ("הדסה") שחידשה   1918בשנת 

כה אותו לבית החולים המרכזי שלה בארץ ישראל. כן פתחה  את פעילותו של בית החולים רוטשילד והפ

והקימה בתי חולים בטבריה, חיפה וצפת. ליד כל בית  מחדש את בית החולים הקהילתי שער ציון ביפו 

חולים הוקמו מרפאות ומעבדות. כדי לפתור את בעיית המחסור בעובדי בריאות מקצועיים, פתחה  

מוך לבית החולים וגיבשה תכנית לימודים ייחודית אשר  היחידה באותה שנה בית ספר לאחיות בס

בהתאם לתכניות הלימודים שהיו מקובלות בארצות   הכשירה אחיות על יסוד עקרונות הסיעוד המודרני

 הברית.

  

 
שפרה שורץ, מי יטפל באנשי ארץ ישראל? פעילותה של היחידה הציונית רפואית אמריקנית להקמתה של מערכת  551

  1918-1921ופת המנדט, בריאות ציבורית בראשית תק
  שם 552
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מחוזות. לראש כל מחוז התמנה מנהל בית   5-כדי לייעל את עבודת היחידה, חולקה ארץ ישראל ל

, שהיה אמון על תיאום בין העבודה הרפואית שהתנהלה במרפאות  החולים המרכזי שפעל באותו מחוז 

גם תחנות לאם ולילד, להדרכת אמהות הרות ולפיקוח עליהן   ובין בתי החולים. במקביל, פתחה היחידה

 ועל התפתחות הילד, לחינוך לבריאות (תזונה, פעילות גופנית, מניעה). 

  

עם גידול הישוב היהודי בעמק יזרעאל, נוצר צורך בהקמת בית חולים כדי לשרת את המתיישבים 

בצריפי חולים בסמוך  ם קהילתי, כבית חולי 1924נוסד בשנת  בית חולים העמקהראשונים באזור. 

  .למעין חרוד שבקיבוץ עין חרוד, על ידי החלוצים שהגיעו להקים את יישובי העמק

 

 1935מנדט הבריטי בארץ ישראל ובאירופה כבר החלו להתגלגל הדי מלחמה. בשנת הימים היו ימי ה

יה מסוגל לשרת הן  קיבלה ממשלת המנדט הבריטי החלטה להקים בחיפה בית חולים גדול וחדיש, שיה

את האוכלוסייה המקומית אך בעיקר את אנשי השלטון והכוחות הבריטים הצבאיים במזה"ת. מיקום  

כדי שפצועים יוכלו  נבחר בעיקר בשל קרבתו לנמל ולמסילת הברזל,  -ה, בבת גלים  בחיפ  –בית החולים  

מנדלסון, כלל שני מבנים,   להיות מופנים אליו דרך הים וברכבת. בית החולים בתכנונו של אדר' אריך

מיטות וכן מגורי אחיות, והאחר בן שלוש קומות לחדרי הניתוח, מרפאות    220האחד בן חמש קומות ובו  

ומעבדה. בשטחו המערבי של הבניין ניטע גן רחב ידיים ובו שבילים לטיולי החולים ומשפחותיהם.   יום

בהם עבור אזרחים בריטים, שעל פי  הראשון ש –קומתיים -לצדו של הגן הוקמה שורת ביתנים חד

ם  ביתנים אחרים נועדו לאשפוז אסירי  .המסורת הקולוניאלית לא יכלו לדור בכפיפה אחת עם המקומיים

הועבר בית החולים לידי ממשלת ישראל, אז הוחלט לשנות את שם   1948ולמשכן שומריהם. בשנת 

  . לבית החולים ע"ש רמב"םבית החולים מבית החולים הממשלתי 

  

בית חולים רמב"ם לא היה היחיד ששימש את הצבא הבריטי. ראשיתם של שני בתי חולים גדולים  

על קרקע ששימשה גם לבסיסי צבא וכן בתי חולים קיימים  – אסף הרופאבי"ח שיבא ו בי"ח–נוספים 

 נוספים (כגון בית החולים האיטלקי בחיפה) שימשו לפרקים כבתי חולים צבאיים.

  

ים, שנים רבות לפני קום המדינה, התמקם במגרש שחקן מרכזי ומשמעותי, שתרם  כבר בשנות השלוש

בפיתוח מערך הבריאות בה, עד היום.   רבות לפיתוח מוסדות אשפוז בארץ ועתיד לקחת חלק פעיל 

מדובר כמובן על קופת חולים כללית, שלוחתה של ההסתדרות, שבגלגוליה השונים לאורך השנים מהווה 

גודלו מבחינת מספר בתי חולים והיקף מיטות, אחרי המפעיל הממשלתי. תפיסת  את המפעיל השני ב

ם המדינה ובמהלך העשורים שלאחר מכן,  העולם של ההסתדרות, כפי שבאה לידי ביטוי עוד בטרם קו

ייחסה חשיבות מרובה להקמת מבני ציבור שישרתו את החברים הותיקים ויגייסו לשורותיה את העולים  

היא ייסדה את חברת "בנייני ציבור בע"מ",חברה  1935שתייכות הפוליטית. בשנת החדשים נטולי הה

ל בכירי האדריכלים בארץ. עם קום המדינה  שבאמצעותה היא הקימה בנייני ציבור רבים בתכנונם ש 
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 60-וה  50  - הוחלט על בניית מאות בנייני הסתדרות בפריסה ארצית, בכל רחבי הארץ. במהלך שנות ה

בות של בנייני מועצות פועלים, בתי תרבות (כולל תיאטראות ובתי קולנוע), מוזיאונים, הוקמו עשרות ר

  כלומר, כמעט בכל ישוב בארץ.  סניפים של קופת חולים,  850  -כמכוני השכלה ומחקר, בתי אבות, וכן  

  

ההסתדרות ראתה חשיבות ביצירת מערכת מוסדות בריאות רשתית, הפרוסה על פני כל הארץ, אך לא  

, עודדה אימוץ של 553ת מכך, ראתה את עצמה כפטרונית אדריכלות, מכתיבת הטעם הציבוריפחו

מיטב האדריכלים הבכירים שפעלו בארץ באותה העת והנכיחה  אופנות אדריכליות בנות הזמן תוך גיוס  

  את עצמה במרחב באמצעות האדריכלות. 

  

ליים של ההסתדרות.  מערכת הבריאות המגזרית היא אחת מגולות הכותרת במפעליה האדריכ

מוסדותיה כללו בתי חולים, מרפאות, מוסדות הכשרה מקצועית ובנייני משרדים. מאחורי הרשת הזאת  

סורוקה, מחלוצי הרפואה הציבורית בישראל ומי שכיהן כמנהל אדמיניסטרטיבי ואחר כך   עמד משה

אות כמרכיב אינטגרלי  כמנהל הכללי של קופת חולים, אשר תפס את המבנים הפיזיים של מוסדות הברי

של מערכת רפואית מתקדמת. בין היתר, היה מעורב בהקמתם של בתי חולים רבים כחלק מתנופת  

),  1936בילינסון (בי"ח ), 1930העמק (בי"ח :  50 -וה 40 - ה לשיאה במהלך שנות הפיתוח שהגיע

),  1956מאיר (בי"ח  ),  1953קפלן (בי"ח  ),  1945), בית לוינשטיין (1942גהה לבריאות הנפש (  "חבי

  ) ואחרים.1969הרצפלד (בי"ח ), 1968יוספטל (  בי"ח ),1959סורוקה (בי"ח 

  

לא היתה רק מנת חלקה של ההסתדרות. גופי המדינה פעלו אף הם   תנופת הפיתוח של בתי החולים

במרץ להקים בתי חולים רבים, כמענה לצרכים שעלו מהשטח. בין בתי החולים הממשלתיים שהוקמו 

),  1951שמואל הרופא (בי"ח ), 1949שער מנשה (בי"ח ), 1948אסף הרופא (בי"ח ים אלה: בשנ

בי"ח  ), 1957הלל יפה (בי"ח ), 1956נהריה (בי"ח ), 1955פוריה (בי"ח ), 1954מזור ( בי"ח 

  ). 1961ברזילי (בי"ח  ), 1961סוראסקי (

  

י טעון ביותר בין ההסתדרות לבין סביב רשת מוסדות הבריאות ובתי החולים נסב מאבק פוליטי ואדריכל

גופי המדינה. באותה תקופה בנתה המדינה מוסדות רפואה מאולתרים בצריפים שוודיים, על פי תפיסתו 

ם לשירותי  של חיים שיבא מנכ"ל משרד הבריאות דאז. מצוקת התקציב ומצוקת הזמן, והצרכים הגוברי

הניעו את פרופ' שיבא לקדם בנייה מהירה בריאות ביחד עם תנאי אשפוז ירודים במוסדות קיימים, 

וזולה. למולם, בלטו בנייניה של קופת חולים כללית המתוקצבים ומתוכננים היטב, שהצטיירו בעיני חלק  

וטט באומרו: "כל בתי  מהאוכלוסיה כמבני פאר ומותרות שעמדו בניגוד לתקופת הצנע. סורוקה עצמו צ

) במצוקה איומה, כי האוצר נתפס להשגותיו המוטעות החולים הממשלתיים (הבנויים בשיטת הצריפים

 
  , מוזיאון תל אביב לאמנות1973-1948צבי אפרת, הפרויקט הישראלי, בניה ואדריכלות  553



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  462|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

של שיבא והעדיף את הארעי על הקבוע, את הזול המדומה והמהיר על הטוב והיציב. אצלנו אין לוקסוס.  

ת בית החולים הרצפלד ובית . שיבא צוטט: "הרי בסכום הזה (של בניי554אצלנו הכל פונקציונאלי" 

אלף משפחות עניות ומרובות ילדים...   20-הכביסה והמקרר ל לוינשטיין) היה אפשר לפתור את בעיית 

מידה -זכותו של סורוקה לבנות היא זכות מדומה. כל דיקטטור בונה לו היכלי פאר, והבנייה אינה קנה

  .  555לשירות. הוא בונה את עצמו"

  

- פוליטי והארגוני סביב מעמדה של קופת חולים כללית. בתחילת שנות הברקע המאבק עמד הדיון ה

, נתבע במפורש להקים שירות בריאות ממלכתי ולבטל את קיומן של קופות החולים. מאחורי תפיסה  50

זו עמדו בין היתר פרופ' חיים שיבא שכיהן אז כמנכ"ל משרד הבריאות, וגורמים נוספים כמו הסוכנות 

. בדבר העברת  הרפואית ועוד. על כך אמר סורוקה: "היה לנו ויכוח רציני וגדול.. היהודית, ההסתדרות 

ידי ועדות. הוא הוכרע על ידי כך שקופת  -חולים למדינה, והדבר הוכרע לא ליד השולחן ולא על-קופת

חולים התחייבה באותם ימים, ואף העיזה והתפשטה ויצרה עובדות מסוימות. בויכוח אז הצילה אותנו  

כל כך שאי אפשר לבלוע  קפלן ומקומות אחרים. אז ראו שהתינוק גדול בי"ח בילינסון, בי"ח  פתיחת

  . 556אותו"

 

שיאו של המאבק היה בסוגיית הקמת בית חולים מרכזי לאזור הנגב. דוד בן גוריון, ראש ממשלת ישראל  

ת חולים  דאז, התנגד להקמת בית חולים בבאר שבע על ידי קופת חולים כללית והעדיף הקמת בי

שבע בראשות דוד טוביהו, ראש העיר  ממשלתי באשקלון שישרת את כל אנשי הנגב. למולו, אנשי באר  

דאז, ומשה סורוקה, שביקשו לפעול להקמת בית חולים לאלתר, לנוכח מצוקת האשפוז בעיר ולנוכח  

  "סורוקה" –בבאר שבע לימים  "חביהחלטת הסתדרות נשים ציוניות הדסה לסגור את בית החולים. 

והינו   1961נחנך בשנת    ,  ברזילי   - לוןבאשק   "חביוהינו בבעלות קופת חולים כללית.    1959נחנך בשנת  

  בבעלות ממשלתית.  

  הבדלי הגישה הללו בפיתוח בתי החולים ניכרים עד היום בפיתוח הפיזי של בתי החולים. 

  

), ואולם במהלך  1961(  רעות והדסה עין כרם , בתי החולים סוראסקינחנכו  60 -בתחילת שנות ה

תי החולים שהוקמו היו ברובם קטנים יותר דעכה לאיטה תנופת הפיתוח וב 70-וה 60-שנות ה

),  לניאדו  1972פלימן ומרב (), 1969), הרצפלד (1968), יוספטל (1967:  אל מקסאד ( והמשכיים

  ). 1978) ובריאות הנפש בבאר שבע (1978), מעלה כרמל (1975(

  

 
  1975עדית זרטל, משה סורוקה: ימים ומעשים, תל אביב, עם עובד,  554
  שם 555
  שם. 556
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  ואסותא  מרכז רפואי הרצליה –והחלו לקום המרכזים הרפואיים  בי"ח וולפסון ' הוקם 80-בשנות ה

בי"ח יחיד מסוגו בישראל,   –) 1991( בי"ח שניידר בבעלות קופ"ח מכבי. ראוי לציין את הקמתו של 

  רבין. אשר מציע מגוון שירותים בכל ההתמחויות ברפואת ילדים ומהווה כיום חלק מהמרכז הרפואי

  

החולים  נחנך בית 2017. בשנת  רשת בתי החולים "אסותא"מאופיינות בהתפתחות  2000-שנות ה

מיטות והינו בית החולים הכללי הציבורי הראשון שנפתח מאז פתיחתו   300-אסותא אשדוד, המכיל כ

  .1980של בי"ח וולפסון בשנת 

  הרחוק. יפורט בהמשך המסמך.כיום מתוכננת הקמה של בתי חולים נוספים בטווח הבינוני ו

 ה כלל ארציתסבפרימוסדות אשפוז קיימים בישראל . 10.3

 

 כללי . 10.3.1

בתי החולים בישראל נחלקים לפי כמה סוגים עיקריים ונמצאים בבעלויות שונות: בתי חולים לאשפוז 

ת יולשיקום. הבעלוכללי, בתי חולים לבריאות הנפש, בתי חולים גריאטריים ובתי חולים המיועדים 

רבים בבעלות  העיקריות של בתי החולים בארץ שייכת למדינה ולקופ"ח כללית, אך ישנם בתי חולים 

  .  תפרטיבבעלות מיסיונים שונים, קופות חולים ו

ניתנים לכלל הציבור  –עוסקת בבתי חולים אשר השירותים הרפואיים הניתנים במסגרתם  49תמ"א 

ואינם סלקטיביים. עם זאת, יש לציין ששירותים רבים ניתנים בבתי החולים הסלקטיביים במסגרת  

  מפורטשל סקירת מצב קיים, בפרק זה ימים של קופות החולים. פרטית או באמצעות הביטוחים המשל

במניין בתי החולים הדו"ח   מערך האשפוז בארץ על פי סוג, שייכות ומספר מיטות בפריסה ארצית.

  :מתייחס לכלל בתי החולים, אולם יש לזכור שבתי החולים המפורטים להלן הינם בתי חולים סלקטיביים

  רכז הרפואי חורב, אסותא חיפה,בי"ח אלישע, המ –מחוז חיפה 

  שון לציון,אסותא רא –מחוז מרכז 

  מרכז רפואי מ.ר.ב, מרכז רפואי הרצליה, אסותא רמת החיל  –מחוז תל אביב 

      

 

  557בתי חולים בישראל, לפי סוג ושייכות . 3.210.

  9לתית, בבעלות ממש 11: בתי חולים לאשפוז כללי 44מהם : בתי חולים 65מערך האשפוז בישראל כולל 

בבעלות  7 -בבעלות פרטית ו 5בבעלות קופ"ח מכבי,  5בבעלות ציבורית אחרת,  7בבעלות של קופ"ח כללית, 

: בתי חולים לשיקום  2בבעלות קופ"ח כללית.    2-בבעלות ממשלתית ו  10:  בתי חולים לבריאות הנפש  12מיסיון.  

בבעלות  4: בתי חולים 7אטרי כולל ך האשפוז הגרימערבבעלות קופ"ח כללית.  1-בבעלות ציבורית ו 1

 
 2019מיטות אשפוז ועמדות רישוי, משרד הבריאות,  557
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 ומתכנני ערים בע"מ

מוסדות סיעוד גריאטריים נוספים בבעלות ציבורית, כמו כן קיימים  1 -בבעלות קופ"ח כללית ו 2ממשלתית, 

  הפועלים ברישיון משרד הבריאות.

  

  

  : בתי חולים בישראל לפי סוג ושייכות 1טבלה 

 

  בתי חולים כלליים:  .1

ומר, יצחק שמיר (אסף הרופא),  תל הש  -בני ציון, שיבא:  ממשלתית בתי חולים כלליים בבעלות  

  ברזילי, רבקה זיו, הלל יפה, פוריה, גליל, וולפסון, רמב"ם, איכילוב (סוראסקי). 

: מאיר, בילינסון, השרון, שניידר, העמק, קפלן, בתי חולים כלליים בבעלות קופ"ח כללית

  כרמל, יוספטל, סורוקה. 

הדסה הר הצופים, הדסה עין כרם,   : לניאדו, שערי צדק, כלליים ציבוריים אחריםבתי חולים 

  אל מקאסד אל חירייה אל איסלמיה, הסהר האדום, מעייני ישועה.

: אלקודס, אלישע, מרכז רפואי הרצליה, מרכז רפואי חורב, בתי חולים כלליים בבעלות פרטית

  מ.ר.ב. 

וד, אסותא רמת החיל, אסותא באר שבע, : אסותא אשדבתי חולים כלליים בבעלות מכבי 

  חיפה, אסותא ראשון. אסותא 

ציבוריים   פרטיים מכבי מיסיון  סה"כ 

 אחרים

ממשלתיים  כללית  י חוליםבת

 לפי סיווג ושייכות 

 בתי חולים כלליים 11 9 7 5 5 7 44

בתי חולים לבריאות   10 2 12

 הנפש

בתי חולים   4 2 1 7

 גריאטריים

 בתי חולים שיקומיים  1 1 2

 סה"כ  25 14 10 4 5 7 65
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

: הסקוטי, המשפחה הקדושה, הצרפתי (סנט וינסנט דה בתי חולים כלליים בבעלות מיסיון

  פאול), האיטלקי, אוגוסטה ויקטוריה, סנט ג'וזף, סנט ג'והן.

  

  פילוח מוסדות אשפוז כללי  : 1 תרשים

  

  

  בתי חולים כלליים בפריסה ארצית  :2טבלה 

  מוסד
מספר 
  מחוז   שייכות/בעלות כתובת ישובמיטות

  תל אביב   ממשלתי 2דרך שיבא רמת גן 1551שיבא

  תל אביב   ממשלתי 6וייצמן יפו-תל אביב 1166  סוראסקי 

  151שדרות יצחק רגר  באר שבע 1098  סורוקה
שירותי בריאות 

  דרום   כללית

  חיפה   ממשלתי  8העליה השנייה  חיפה 966  רמב"ם

  מרכז  ממשלתי באר יעקב באר יעקב 878  אסף הרופא 

  39זאב ז'בוטינסקי  פתח תקווה 809  רבין ק. בילינסון 
שירותי בריאות 

  מרכז  כללית

  ירושלים  ציבורי  12בייט שמואל ירושלים 806  שערי צדק 

  59טשרניחובסקי כפר סבא 774 מאיר
שירותי בריאות 

  מרכז  כללית

  צפון  ממשלתי 89כברי נהרייה 724  נהריה

  ירושלים  הסתדרות הדסה   האוניברסיטה העברית ליםירוש 718  הדסה עין כרם

  תל אביב   ממשלתי  62הלוחמים חולון 683  וולפסון

  דרום   ממשלתי 2ההסתדרות אשקלון 567  ברזילי

 דרך פסטרנק רחובות 554 קפלן
שירותי בריאות 

  מרכז  כללית

25%

21%

16%

16%

11%

11%

מוסדות אשפוז כללי

ממשלתי ח כללית"קופ ציבורי מיסיון ח מכבי"קופ פרטי
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  

  בתי חולים לבריאות הנפש:. 2

: מזור, מעלה הכרמל, שער מנשה, לב השרון,  בתי חולים לבריאות הנפש בבעלות ממשלתית

  איתנים, באר שבע. אברבאנאל, נס ציונה, באר יעקב, כפר שאול, 

  : שלוותה, גהה.בתי חולים לבריאות הנפש בבעלות קופת חולים כללית

  

  21שדרות יצחק רבין  עפולה 529  המרכזי בעמק 
שירותי בריאות 

  צפון  כללית

  חיפה   ממשלתי  38100דרך השלום חדרה 510  יפה הלל

 6מיכל חיפה 477  הכרמל
שירותי בריאות 

  חיפה   כללית

  חיפה   ממשלתי  47שדרות אליהו גולומב  חיפה 431  בני ציון

  צפון  ציבורי  דרך הרמב"ם צפת 347  לניאדו

  מרכז  ממשלתי 16דברי חיים נתניה 331  זיו צפת

  צפון  תיממשל 0דב הוז טבריה 330 פוריה

 7הרפואה אשדוד 291  אסותא אשדוד 
קבוצת מכבי 

  דרום   בריאות 

  ירושלים  הסתדרות הדסה   8שדרות צ'רצ'יל  ירושלים 288  הדסה הר הצופים

  אביב תל   ציבורי   17הרב פוברסקי בני ברק 277  מעייני הישועה

  ירושלים  ציבורי   רבעה אל עדוויה ירושלים 250  אל מקסאד 

 7קק"ל פתח תקווה 241  השרון ק. גולדה 
שירותי בריאות 

  מרכז  כללית

  14קפלן אליעזר פתח תקווה 235  שניידר
שירותי בריאות 

  מרכז  כללית

 20הברזל יפו-תל אביב 192 אסותא רמת החייל
קבוצת מכבי 

  תל אביב   בריאות 

  צפון  מיסיון פאולוס השישי  נצרת 134  סנט וינסנט 

  ירושלים  מיסיון  עה אל עדוויהרב ירושלים 127  אוגוסטה ויקטוריה 

  צפון  מיסיון  25פאולוס השישי  נצרת 121  הסקוטי 
המשפחה 

  צפון  מיסיון  6004הגליל פינת נצרת 119  הקדושה 

  ירושלים  מיסיון ראע'ב נשאשיבי ירושלים 104  סנט ג'וזף 

  חיפה   פרטי  12יאיר כ"ץ חיפה 102  אלישע
מרכז רפואי 

  תל אביב   טי פר 7רמת ים הרצלייה  85  הרצליה 

  חיפה   מיסיון  106שדרות המגינים חיפה  76  האיטלקי 

 דרך יותם אילת  65  יוספטל
שירותי בריאות 

  דרום   כללית

  ירושלים  מיסיון  84שייח' ג'ראח  ירושלים  36  סנט ג'והן 

 13אליעזר מזל ראשון לציון  26 אסותא ראשון לציון
קבוצת מכבי 

  מרכז  בריאות 

  ירושלים  ציבורי  מואל בן עדיהש ירושלים  26  הסהר האדום 

  ירושלים  פרטי  אל ארדשיר ירושלים  20  אל קודס ליולדות

  55שדרות ההסתדרות  חיפה  18  אסותא חיפה 
קבוצת מכבי 

  חיפה   בריאות 

  תל אביב   פרטי   67שדרות העצמאות  בת ים  16  מ.ר.ב

  , שדרות יצחק רגר 7מגדל באר שבע  14  אסותא באר שבע
קבוצת מכבי 

  ום דר  בריאות 
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  הפש בפריסה ארצית בתי חולים לבריאות :3טבלה 

  

  בתי חולים גריאטריים:. 3

  בתי חולים גריאטריים בפריסה ארצית : 4טבלה 

  

  ות, שמואל הרופא.פלימן, שוהם, דור: בתי חולים גריאטריים בבעלות ממשלתית

  : בית רבקה, הרצפלד.בתי חולים גריאטריים בבעלות קופת חולים כללית

  : הרצוג.בתי חולים גריאטריים בבעלות ציבורית

  

  

  

  

  מוסד
מספר 
  מחוז   שייכות/בעלות  כתובת  ישוב מיטות 

נס   -באר יעקב  
  מרכז  ממשלתי 3דרך חיים נס ציונה  442ציונה

  430  שער מנשה

 6403כביש 
בישוב שער 

  חיפה  ממשלתי שדרות גאודי מנשה
בריאות הנפש 

  דרום  ממשלתי  29הצדיק מירושלים באר שבע  358  באר שבע
אות מרכז ברי

  ירושלים  ממשלתי 24קורא הדורות ירושלים  333 הנפש ירושלים

  צפון  ממשלתי 2הדוכיפת עכו  309 מזור
יהודה 

  אביבתל   ממשלתי 15קרן קימת בת ים  296  אברבנאל

  מרכז  ממשלתי השיבולים צור משה  260  לב השרון

  חיפה  ממשלתי 17האלה טירת כרמל  233  מעלה הכרמל

 1הלסינקי פתח תקווה  166 גהה
שירותי בריאות 

  מרכז  כללית

 13עליית הנוער הוד השרון  139  שלוותא
שירותי בריאות 

  מרכז  כללית

  מוסד
מספר 
  מחוז   שייכות/בעלות  כתובת   ישוב מיטות

  מרכז  ממשלתי  36הבנים  באר יעקב 341  שמואל הרופא
מרכז גריאטרי דורות 

  מרכז  ממשלתי  22אים הנבי נתניה 301 נתניה

  ירושלים  פרטי-ציבורי  גבעת שאול ירושלים 296 הרצוג

  1דרך ארץ  גדרה 231 הרצפלד
שירותי בריאות 

  מרכז  כללית

  חיפה  ממשלתי  זלמן שניאור חיפה 199 פלימן



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  468|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  

  

  בתי חולים שיקומיים:   .4

  בתי חולים שיקומיים בפריסה ארצית  :5טבלה 

  

  : בית לוינשטיין.בתי חולים שיקומיים בבעלות קופת חולים כללית

  : אלי"ן. לים שיקומיים בבעלות ציבוריתבתי חו

  

   558סקירת מספר מיטות (סה"כ ארצי) לפי סוג ושייכות . 3.310.

מיטות  OECD -לפי הגדרות הנפש.  1,000ל  1.8האשפוז הכללי בישראל עומד על  מספר מיטות 

לאשפוז כללי כוללות גם מיטות פסיכיאטריות, ולפי הגדרה זו מספר המיטות לאשפוז כללי בישראל 

  . OECD 559 -בממוצע ה 3.6לעומת  נפש, 1,000-ל 2.2עומד על 

 
 2019משרד הבריאות,  558
ות לאשפוז כללי . מספר המיטות כולל מיט2019תמונת מצב,  :טאוב, מערכת האשפוז הכללי בישראלדו"ח מרכז  559

 ומיטות לבריאות הנפש. 

  מוסד
מספר 
  מחוז   שייכות/בעלות  כתובת   ישוב מיטות

  278אחוזה  רעננה 380 בית לוינשטיין
בריאות שירותי 

  מרכז  כללית

  ירושלים  ציבורי  84שמריהו לוין  ירושלים 93 אלין
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  ) 2016תוים עדכיים לשת (560  :פש  1,000 - מספר מיטות אשפוז ל :2 תרשים

  

עור המיטות לנפש נמצא במגמת ירידה בישראל, כמו גם ברוב העולם המערבי. בחלק ממדינות  יש

צוות  שקיים המערב מצמצמים כיום במודע את מספר המיטות, כחלק מתהליך מתוכנן. בסיור לימודי 

 European  - ה עם נציגי הבמדינות בלגיה ואיטליה, אשר כלל גם פגיש  2019התכנון בחודש ספטמבר  

Observatory   בבריסל, הוצגה תמונת מצב של צמצום מיטות בפועל. בלגיה למשל, הובילה תכנית

הקיימות בה. הסיבות לצמצום במספר המיטות במדינות אלו   מיטות מתוך סך המיטות 6,000לצמצום 

י באוכלוסיה. ואולם בישראל,  , כמו גם לגידול השליל561קשורות לשינויים טכנולוגיים וארגוניים ברפואה

הירידה הצפוייה בשיעור המיטות לאלף נפש חריפה במיוחד, בין היתר על רקע תקצוב חסר ובשל  

יחד עם  האחרות, ישראל מתאפיינת בשיעור גידול גבוה  OECD -העובדה שבניגוד לרוב מדינות ה

  ה.אוכלוסיהזדקנות ה

 
 שם 560
דב צ'רניחובסקי ורועי כפיר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, מערכת האשפוז הללי בישראל: תמונת  561

  2019מצב, ירושלים, יולי 
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  , אשר מעדכן את התקן כל שנה. ברישיון משרד הבריאות כל מיטות האשפוז מחויבות

, כולל מיטות אשפוז כלליות,  24,612562הינו  2019מספר המיטות הכולל בישראל, נכון לינואר 

גריאטריות, פסיכיאטריות ושיקומיות. יש לציין, שהמיטות הגריאטריות הנסקרות במסמך זה, הינן  

  יל ממיטות גריאטריות בבתי אבותלהבדבלבד,   ים יעודיים  הקיימות בבתי חולים גריאטרימיטות אשפוז  

בתי החולים בבעלות ממשלתית, למעט בתי   ואינן נסקרות במסמך זה. ובמוסדות גריאטריים אחרים,

החולים השיקומיים, בעלי מספר המיטות הרב ביותר ולאחריהם בתי החולים בבעלות קופת החולים  

  כללית. 

  

) נמצאות בבתי  8,484אשר כמעט כמחציתן (מיטות, כ 17,210 - ה"כ כבתי החולים הכלליים מונים בס

 2,918ומותכן  3,341החולים בבעלות ממשלתית. כך גם בבתי החולים לבריאות הנפש (סה"כ מיטות 

מיטות בבתי  1,677ומותכן  3,588בבתי חולים ממשלתיים) ובבתי החולים הגריאטריים (סה"כ מיטות 

יקום, אחד בבעלות ציבורית והשני בבעלות קופ"ח  יימים שני בתי חולים לשהחולים הממשלתיים). כיום ק

  מיטת יחדיו אך ישנן מיטות שיקום נוספות בחלק מבתי החולים האחרים.  473 -כללית, הכוללים כ

  

יש לציין, שבפועל, נוסף על המיטות הללו, שהינן מיטות ברשיון משרד הבריאות, בחלק מבתי החולים  

ון, ומוכרות כ"מיטות במסדרון" והביטוי להן ניתן במקומות , שאינן ברשיבפועל ספות קיימות מיטות נו

  .100%בהן התפוסה עולה על 

  
 מיטות אשפוז קיימות לפי סוג ושייכות  :6טבלה 

 
  2019משרד הבריאות,  562

ציבוריים   פרטיים מכבי מיסיון  סה"כ 

 אחרים

ממשלתיים  כללית  מספר מיטות 

 לפי סיווג ושייכות 

 לייםבתי חולים כל 8,484 4,782 2,554 259 541 590 17,210

בתי חולים   2,918 339 71 3 - 10 3,341

 לבריאות הנפש

חולים   בתי 1,677 819 774 30 - 172 3,588

 גריאטריים
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  

  

  וסוגחולים ושיעור המיטות לנפש לפי שנים תוספת מיטות  מתוכננת לבתי . 10.3.4

  

מיטות  1,240 -עד היום נוספו כ 2010מיטת לאשפוז הכללי. משנת  165נוספו  2018: בשנת אשפוז כללי

נפש נמצא בירידה מתמדת   1,000  -מיטות בממוצע בשנה. שיעור המיטות ל  150-160  -אשפוז כללי, כלומר כ

אשפוז נפש במיטות    1,000  -במספר המיטות בתקן. שיעור המיטות ל  7%ובעשור האחרון נרשמה ירידה של  

  . 2018בשנת  1.78 -ל 2010בשנת  2.224 -כלליות ירד מ

  

מיטות אשפוז פסיכיאטריות. שיעור המיטות  140 -נוספו כ 2018עד שנת  2010: משנת אשפוז פסיכיאטרי

. המגמה כיום בארץ ובעולם היא שילוב מערך 0.4 -נפש במיטות אשפוז פסיכיאטריות עומד על כ 1,000 -ל

  פש בקהילה ועל כן ניתן לראות את צמצום מספר המיטות במוסדות ייעודיים לתחום.  אשפוז לבריאות הנה

  

 1,000  -שיעור מיטות האשפוז ל  2010ישנה מגמת ירידה בשיעור המיטות. ב    2010: משנת  אשפוז גריאטרי

  .2.803 -על כ 2018ובשנת  3.078 -נפש עמד על כ

יטות שיקומיות. שיעור מיטות האשפוז השיקומיות מ 91נוספו  2018 עד שנת 2010: משנת אשפוז שיקומי

  .           2018נכון לשנת  נפש 1,000 -ל 0.095 -על כ 2018ועומד בשנת  2000נפש יציב משנת  1,000 -ל

  

473 
 

- 
 

בתי חולים   380 93

 שיקומיים 

 סה"כ  13,079 6,320 3,492 292 541 772 24,612
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

   (563פש 1,000-ל(  2000-2018שיעור מיטות אשפוז לפי סוג האשפוז,   :7טבלה 

  

  

   564פש)  1,000 -(ל 2018סוג אשפוז  שיעור מיטות אשפוז לפי  :3 תרשים

  

 
 2019מיטות אשפוז ועמדות רישוי, משרד הבריאות,  563
 שם 564
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  2018565 -2000אחוז שיוי בין השים  –שיעור מיטות לפי סוג אשפוז    :4 תרשים  

  

  2022עד  2017תכנית משרד הבריאות להקצאת מיטות 

תכנית   -("תוכנית המיטות") "  2022עד    2017התכנית להקצאת מיטות "אישרה הממשלה את  2017בשנת 

הוספה ות על ידי חטיבת הרפואה במשרד לתוספת מיטות אשפוז כללי. התכנית מייעדת שקידם משרד הבריא

מיטות בשנה בממוצע.  200 -, כלומר תוספת של כ2017-2022מיטות אשפוז בין השנים  1,200של 

בשנים  נפש אלא מכוונת לשמור על המצב הקיים. 1,000 -את שיעור המיטות לתוספת זו, אינה מגדילה 

  ביעד. מספיק על מנת לעמוד מיטות אשפוז, תוספת שאינה  223נוספו  2019ואר עד ינ 2017

מיטות  300 -, נדרשת תוספת של כ566מיטות לאלף נפש 1.8בפועל, על מנת לשמור על היחס הקיים של 

  בכל שנה.  

כניות לפיתוח מוסדות אשפוז קיימים והקמתם של מוסדות חדשים אשר יגדילו את היצע ישנן מספר ת

  ות האשפוז. תכניות אלה יפורטו בהמשך בראיה ומיקוד מחוזי.מיט

 

  פריסה ארצית קיימת של בתי חולים . 10.3.5

הפריסה המרחבית של מוסדות האשפוז לסוגיהם הינה המפתח להספקת רמת שירות ראויה המבוססת 

מקובל  בעולם המערביל מתן אפשרויות טיפול רפואי המבוססת על נגישות שווה לכלל האוכלוסיה. ע

דקות. זמן ההגעה לבית החולים מושפע לא    25-30להניח זמן הגעה אופטימלי לבית חולים, שעומד על  

הנגישות  רק מהמרחק מבית החולים, אלא מגורמים מגוונים נוספים שעשויים להשפיע באופן דרמטי על  

  ההגעה. בין היתר: זמן משך ו

אזורים מרכזיים שהנסיעה בהם היא  יעה בכגון הבדל בין נס -מיקום מרחבי וצפיפות  הבינוי   .1

 בכבישים עירוניים צפופים לעומת אזורים פריפריים בהם הנסיעה שוטפת בכבישים מהירים.

 עומת שעות שפל. שעות שיא בהן עומסי התנועה כבדים ל -שעות נסיעה ועומס בכבישים  .2

מות בתנועה לעומת  פינוי באמבולנס שנוסע בנתיבים מהירים ומקבל קדי  -צורת הפינוי לביה"ח   .3

 פינוי עצמאי לביה"ח.

 
 שם 565
 OECD-מייצג מספר מיטות כלליות בלבד, להבדיל מצורת החישוב שנהוגה בין היתר בחישובים של ההמספר  566

 .שכוללת מיטות לאשפוז כללי ומיטות לבריאות הנפש
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

פריסת תחנות האמבולנסים והמרחק שהאמבולנס צריך לעבור מתחנת   -זמינות רכבי פינוי  .4

 היציאה  ועד לביה"ח, דרך "בית הלקוח".

  

רמת השירות של ביה"ח  תהמודלים, והשונות הרבה בין תרחישים שונים, המחשבשל מורכבות 

באמצעות הטלת  הבחינה נערכה , ורטת של גורמי השפעה]פחינה מ [ללא ב באופן סכמטימתוארת 

איננו מדוייק, ממחיש היטב למרות שק"מ מבתי החולים הכלליים. אופן ההצגה  10רדיוסי שירות של 

  י טוב לעומת אזורים ללא כיסוי.את האזורים בהם יש כיסו

  

מוקדי  קיימים ם הקיימים במרחב. מאופיין בכיסוי אזורי סביב בתי החוליאזור הצפון, חיפה והעמקים, 

הללו כוללים את כרמיאל וישובי בקעת בית הכרם, שפרעם, והמרחב   השרות,  אוכלוסיה שמחוץ לרדיוסי

אזורים המאוכלסים בצפיפויות  –גליל ורמת הגולן שבין טבעון ויקנעם ולזכרון יעקב ופורדיס. אצבע ה

  נמצאים מחוץ לתחום הכיסוי.  -נמוכות 

  

ורמת שרות ונגישות  טובה , מקבל כיסוי טוב  בדגש על רצועת החוף בין חדרה לאשקלון  אזור המרכז, 

  והאזורים המאוכלסים בצפיפות מצויים כולם בתחום הרדיוסים.  

  

קיימים אזורים   –בין ירושלים והמרכז   ישות לבתי החולים טובה.רמת השירות והנג -  אזור ירושלים

  אוכלוסיה גדולים כדוגמת בית שמש, מודיעין, קרית גת. שמצויים מחוץ לרדיוסים, ובהם מוקדי

  

רק בבאר שבע ובאילת. שאר הנגב, בו  רמת השירות והנגישות לבתי החולים טובה  – אזור הדרום

בפיזור גבוה   ם, כולל ישובי הפזורה הבדואית, מאופייניםגמוכה ופריסת הישוביצפיפות האוכלוסיה מאד  

  מתוארים.מחוץ לרדיוסי השירות ה יםנמצאו

  

  

  

  

  

  

  

 

  אזור חיפה, הצפון והעמקים  -: רדיוסי שירות מבתי החולים הכלליים 1 איור 
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 ומתכנני ערים בע"מ

  

  

  

  

  

  

  המרכז ורצועת החוף אזור ירושלים,  -: רדיוסי שירות מבתי החולים הכלליים 2 איור 
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  אזור הדרום  -: רדיוסי שירות מבתי החולים הכלליים 3 איור 
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  ארצית ת מוסדות ומיטות אשפוזפריסהשינויים המתוכננים ב. 10.3.6

את משרד הבריאות לקדם   והניעמת והירידה במיטות אשפוז לעומת גידול האוכלוסיה הפריסה הקיי

להקמת בתי חולים  לתוספת מיטות אשפוז והרחבת המוסדות קיימים כמו גם קידום יוזמות תכניות 

   וחזויים. אוכלוסיה קיימים  כיסוי רחב וטוב יותר למוקדירמת שירות וחדשים, במטרה לאפשר  

  : גדולים שתי תכניות חדשות לבתי חוליםבתקופה האחרונה קודמו  

להיקף אושרה לאחרונה בותמ"ל (  – ת בית חולים חדש בצומת גלעם (קרית אתא)  תכנית להקמ -

 מיטות). 2,200 -ככולל של 

ת  התכנית בשלבי אישור מתקדמים ונמצא – תכנית להקמת בית חולים חדש בבאר שבע  -

 מיטות). 1,870 - בהיקף כולל של כלקראת הפקדה (

  

תכניות בהן גם  כמו ובמספר תוכניות מתאר עירוניות  במסגרת תכנון עתידי, סומנו שטחים לבתי חולים  

  נבחנות חלופות לאיתור קרקע: 

 עבור בית חולים חדש. התכנית מאושרת.  שטח בתכנית המתארית לבית שמש סומן -

 ם אושרה. התכנית טר  –לבית חולים עתידי    דונם  100של    ין שטחבתכנית למזרח נתניה משורי -

 התכנית טרם אושרה.   – בתכנית למודיעין משוריין שטח לבית חולים עתידי  -

 בתכנית המתארית לקרית גת נבחנות חלופות לאיתור שטח לבית חולים עתידי.  -

חולים חדש משרד הבריאות מקדם בדיקה שעוד לא הבשילה לכדי תכנית, לאיתור קרקע לבית   -

 באזור הרצליה/גלילות. 

  

, היא צעד חשוב להבטחת קרקע  מפורט חולים בתכניות מתאר, גם ללא תכנון שמירת קרקע לבית 

  ייעודית למוסד בריאות נוכח הצרכים העתידיים של מדינת ישראל.  

  

  צומת גלעם: –מרכז רפואי בקרית אתא .  1

 180 -מתוכם כדונם,  6,372של  שטח תכנית כוללקרית אתא צפון:  1025תמל/תוכנית 

נמצאת בחלקה הצפוני של קרית אתא בשטחים חקלאיים דונם מיועדים לבית החולים. התכנית  

 3כוללת  התכנית .לאזור פיתוח עירוני 6המיועדים ע"פ תכנית המתאר המחוזית תמ"מ 

המתחם המזרחי  מתחמים (שכונת מגורים, מתחם מסחר ותעסוקה ומתחם מזרחי) כאשר 

עם מספר מיטות כולל של דונם,   180  -בהיקף של כאזורי    חולים  לל שטח להקמת בית כו

  גריאטריות.   500 -לבריאות הנפש ו 500כלליות,  1,200מתוכן מיטות אשפוז,  2,200 -כ

 567מרכז רפואי, תעסוקתי -באר שבע 0751636-605תוכנית  .4

 
 2019מנהל התכנון, תכנון זמין,  567
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בדרום, אותר  חולים חדש במסגרת פיתוח מטרופולין באר שבע והחלטת הממשלה על הקמת בית 

  .25ומצפון לדרך מס'  40ונקבע מיקום לבית חולים. המיקום, בסמוך למחלף שרה, ממזרח לדרך מס' 

 350,000 -כאשר כעת מתוכנן שטח בנוי של כ דונם 300שטח הקרקע במסגרת התכנית הינו 

מיטות  400ות, מיטות אשפוז שיקומי 170מיטות אשפוז כלליות,  800המרכז הרפואי יכלול  .מ"ר

  מיטת אשפוז.  1870 -מיטות אשפוז לבריאות הנפש ובסה"כ כ  500 -אשפוז גריאטריות ו

קומות   10אלף מ"ר, כולל בניין מרכזי בגובה של כ־  350-שטחו הבנוי של בית החולים החדש מתוכנן ל

  .קומות 8-5נים בני ועוד מספר מב

ית משרד הבריאות יפרסם מכרז לבניית בית  בית החולים ייבנה במספר פעימות: לאחר אישור התוכנ

  מיטות.  500חולים ציבורי לכ־

בצמוד לבית החולים יוקמו מבנים לשירותים תומכים כגון מלונאות, מסחר ולוגיסטיקה. כמו כן, יהיה 

טק. התוכנית כוללת  -כנולוגיות מתחום הפארמה והביושטח המיועד למשרדים, וישווק לחברות ט

  .יחידות דיור שמיועדות לסגל הרפואי, לסטודנטים ולדיור מוגן 400-250אפשרות לבניית 

  

 568מרכז רפואי חדש בנתניה  – "רובע מגורים ותעסוקה "אילנות 1/1000נת/תוכנית  .5

  1/1000נת/ 408-0643817תוכנית 

יח"ד בבניה רוויה  1600-הכנת תכנית מפורטת להקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת כ: מטרה

,  והגדרת שטח המיועד למרכז רפואי אזורי מ"ר תעסוקה ומסחר   190,000 -, כבמבנים רבי קומות

 .על שטח חקלאי

מתאר  תכנית רובע התעסוקה ומגורים "אילנות" וכן פארק נחל אילנות הנכלל בה, נגזרים מתכנית 

 . לאזור הנופש המטרופוליני אילנות 36/21/3מחוזית תממ/

משרדים, תעשייה נקיה, מסחר, הסעדה ובילוי כחלק  הרובע כולל אזור תעסוקה ופנאי המשלב בין

דונם,    75  - מפיתוח פארק נחל אילנות המשולב בפיתוח הנופי שלו. אזור התעסוקה הדרומי בשטח של כ

בצמוד לו מתוכנן ברמה מתארית, קמפוס מרכז רפואי אזורי  עיקרי.    מ"ר  190,000  -מייעד בניה של כ

 .מ"ר 210,000 -מיטות בשטח בניה של כ 1,500 -ועד לדונם המי 100בתכנון עתידי, בשטח בן  

  

  

  

   

 
  שם 568
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  על-פריסה ארצית של מרכזי. 10.3.7 

  569מרכזי על בפריסה ארצית :4 איור 

"מרכז על: מרכז רפואי המאגד בתוכו יכולות  הגדרה : 

  טיפוליות מתקדמות ממגוון תחומים רפואיים שונים.  

ב"ם,  רמ –"מרכזי על"  6כיום מוכרים במדינת ישראל 

סוראסקי (איכילוב), רבין (בילינסון), שיבא (תל 

  .570השומר), הדסה עין כרם וסורוקה" 

  

מצביעה על  פריסתם הארצית של מרכזי העל בישראל 

שלושה מרכזים במחוזות  - ריכוז באזור מרכז המדינה 

וכמו כן קיימים אחד במחוז ירושלים,   –תל אביב ומרכז 

  אחד במחוז חיפה ואחד במחוז דרום. 

תוכניות הפיתוח והבינוי של כמה מרכזים רפואיים 

  בתי החולים מצביעים על אפשרות להרחבת מוסדות 

    .המסמך כפי שיתואר בהמשךל"מרכזי על"  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 
 2017ות לאשפוז יום, משרד הבריאות, מוסדות האשפוז והיחיד 569
 2017משרד הבריאות,  570



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  481|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 מבט מחוזי-בישראל קיימים מוסדות אשפוז . 10.4

  כללי . 10.4.1

זית ואילו שינויים מתוכננים  בחלק זה של המסמך נבחן את פריסת בתי החולים הקיימים ברמה המחו

  בכל מחוז. שתי הערות חשובות בעניין זה:

תואמת את אזורי השירות ה"טבעיים"  החלוקה למחוזות הינה חלוקה שרירותית ואינה בהכרח   .1

של בתי החולים. כלומר, בהחלט יתכן שבית חולים ששייך למחוז מסויים יתן שירות למטופלים  

החלוקה למחוזות הינה החלוקה המקובלת במוסדות   ששייכים למחוז אחר. יחד עם זאת, 

 התכנון ועל כן בחרנו להשאר בה. 

ם המתוכננים בפיתוח מוסדות האשפוז, הינן  התכניות שנסקרות בתת הפרק שעוסק בשינויי .2

). אין ודאות אם תכניות  2045-2050תכניות לקיבולת עתידית של בתי חולים ולשנים רחוקות (

 מה יהיה אחוז המימוש.אלו יתממשו, באיזה קצב ו

  

 שיעור מיטות האשפוז לפי סוג בכל מחוז . 10.4.2

בבחינת פרישת מוסדות האשפוז ברמה המחוזית ניכרת שונות משמעותית בין היקפי מספר המיטות.  

ה מרחבית. אי השוויון של השירות ומצב סבפרי שוני ואי שוויון גאוגרפי בהקצאת מיטות האשפוז קיים 

ים מתבטא ביתר שאת בפילוח מערך מיטות האשפוז לפי הסוגלעומת המרכז  ריפריה  בפמיטות האשפוז  

 השונים.  

נפש נבדלים בין המחוזות  1,000 -כפי שניתן ללמוד מהטבלאות הבאות, שיעורי מיטות האשפוז ל 

השונים והינם נמוכים בפריפריה הגיאוגרפית בישראל לעומת אזורים אחרים, בעיקר ירושלים, תל אביב 

  פה. וחי

  נפש בכל סוגי מיטות האשפוז.  1,000 - מחוזות דרום וצפון הינם בעלי השיעור הנמוך ביותר למיטות ל
  פש לפי מחוזות  1000-שיעור מיטות אשפוז כלליות ל:  5תרשים 

  

  

1.41.5
1.71.8

2

2.42.4

חיפהתל אביבירושליםארצימרכזדרוםצפון

2018לאלף נפש  כלליותמיטות אשפוז 
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  פש לפי מחוזות   1000-שיעור מיטות אשפוז גריאטריות ל:  6תרשים 

  

  מחוזות פי פש ל 1000-שיעור מיטות שיקום ל   :7תרשים 

  
  פש לפי מחוזות 1000-שיעור מיטות אשפוז פסיכיאטריות ל:  8תרשים 

  

  – 2010-2017פש לפי מחוזות   1,000 -שיעור מיטות אשפוז כלליות ל :8טבלה 

3.7

6.4

8.5
9.9

11.8

14.714.9

ירושליםחיפהמרכזארציתל אביבדרוםצפון

לאלף נפש   גריאטריותמיטות אשפוז 
2018, + 75בגילאי 

0.260.27
0.32

0.370.39
0.44

0.7

חיפהמרכזארציתל אביבירושליםצפוןדרום

לאלף נפש   פסיכיאטריותמיטות אשפוז 
2018

0.041 0.042 

0.088 0.09 0.098 

0.133 

0.19 

תל אביבמרכזארציחיפהירושליםצפון  דרום  

2017נפש  1000-ל שיקוםשיעור מיטות 
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כאשר בוחנים את התוספת האבסולוטית של מספר המיטות לפי מחוזות ניתן לראות כי בין 

מיטות אשפוז במחוז תל    397מיטות אשפוז במחוז דרום,    535נוספו:    2018עד    2000השנים  

אשפוז מיטות  235מיטות אשפוז במחוז מרכז,  266מיטות אשפוז במחוז צפון,  313אביב, 

אבסולוטית  התוספת ה.  ואולם על אף 571מיטות אשפזו במחוז חיפה 110 -וז ירושלים ובמח

במספר המיטות, שיעור המיטות לנפש בכל המחוזות נמצא במגמת ירידה. מגמה זו, יש לציין, 

תואמת את המגמה הארצית והעולמית. בנוסף, אף על פי שנוספו מספר רב יותר של מיטות 

      כך בכדי לצמצם את הפער משאר המחוזות.צפון אין בבמחוזות דרום ו

  

 
 ד הבריאותנתוני משר 571

 מחוז 2010 2017

 צפון 1.46 1.43

 דרום 1.38 1.52

 מרכז 1.96 1.77

 ירושלים 2.20 2.06

 חיפה 2.62 2.39

 יבאבתל  2.48 2.39
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  2010-2017פש לפי מחוזות בין השים   1,000 -שיעור מיטות אשפוז כלליות ל  :9תרשים 

 

 מוסדות אשפוז קיימים, לפי סוג ושייכות, בכל מחוז . 10.4.3

התמקדות בסוג המוסד,  בתת הפרק הבא, נפרוט את מוסדות האשפוז הקיימים בכל מחוז, תוך  

  שייכות ומספר המיטות.ה

  מחוז צפון:. 1

 2,288 –מספר מיטות לאשפוז כללי 

 392 –מספר מיטות לבריאות הנפש 

 103 – מספר מיטות לגריאטריה 

  78 –מספר מיטות לשיקום 

 

  בתי חולים כלליים:   7

 מיטות אשפוז. 724 -מרכז רפואי נהריה, בבעלות ממשלתית המכיל כ 

  מיטות אשפוז.  529 -ולים כללית המכיל כרפואי העמק, בבעלות קופת חמרכז 

 מיטות אשפוז. 330 -מרכז רפואי פוריה, בבעלות ממשלתית ומכיל כ 

 מיטות אשפוז. 331 -המרכז הרפואי זיו, בבעלות ממשלתית ומכיל כ  

 מיטות   134  -בית החולים הצרפתי (סנט וינסנט דה פאול), בבעלות מיסיון ומכיל כ

 שפוז.א
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 מיטות אשפוז.  119 -דושה, בבעלות מיסיון ומכיל כבית חולים המשפחה הק 

 מיטות אשפוז. 119 -בית החולים הסקוטי, בבעלות מיסיון ומכיל כ 

 

  בית חולים פסיכיאטרי אחד:

 מיטות אשפוז.  309  - המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור, בבעלות ממשלתית ומכיל כ 

ם והמיטות הקיימות נמצאות בתוך בתי  יאטריים ושיקומיים ייעודייבמחוז צפון אין בתי חולים גר

  החולים הכלליים.

  
   מצב קיים –פריסת מערך האשפוז במחוז צפון    :5 ור יא
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  מחוז חיפה:  .2

 2,616 –מספר מיטות לאשפוז כללי  

 713 –מספר מיטות לבריאות הנפש 

 785 – מספר מיטות לגריאטריה 

  91 –מספר מיטות לשיקום 

 

  בתי חולים כלליים:  7

 על). -(מרכז  מיטות אשפוז  966 -בבעלות ממשלתית המכיל כ רמב"ם 

  מיטות אשפוז. 431 -בבעלות ממשלתית המכיל כבני ציון  

  מיטות אשפוז. 477  -בבעלות קופ"ח כללית המכיל ככרמל  

  מיטות אשפוז. 510  -בבעלות ממשלתית המכיל כהלל יפה  

  מיטות אשפוז  102 -המכיל כבבעלות פרטית אלישע  . 

   מיטות אשפוז  36 -בבעלות פרטית המכיל כחורב . 

  מיטות אשפוז  76 -בבעלות מיסיון המכיל כהאיטלקי  . 

  מיטות אשפוז  18 -בבעלות קבוצת מכבי בריאות המכיל כ אסותא חיפה. 

 

  :  בתי חולים פסיכיאטריים 2

   אשפוז מיטות  233 - בבעלות ממשלתית המכיל כמעלה כרמל   . 

    מיטות אשפוז  430 - ל כבבעלות ממשלתית המכישער מנשה   . 

 

  :  בתי"ח גריאטרים 2

  מיטות אשפוז  199 -בבעלות ממשלתית המכיל כפלימן . 

  מיטות אשפוז  556 -בבעלות ממשלתית המכיל כשוהם . 
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  מצב קיים  –פריסת מערך האשפוז במחוז חיפה   :6 איור 

  

  

  

  

  

  השינוי בשיעור מיטות האשפוז הכללי בכל מחוז 
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 ומתכנני ערים בע"מ

 

  מחוז מרכז:  .3

    3,864 –מספר מיטות לאשפוז כללי  

   1,013 –מספר מיטות לבריאות הנפש 

 1,575 – מספר מיטות לגריאטריה 

  452 –מספר מיטות לשיקום 

 

  בתי חולים כלליים:   8

  על).  -(מרכז  מיטות אשפוז   809 -בבעלות קופ"ח כללית המכיל כרבין קמפוס בילינסון  

  מיטות אשפוז  241  -ופ"ח כללית המכיל כבבעלות קהשרון קמפוס גולדה  .  

   מיטות אשפוז  878 - בבעלות ממשלתית המכיל כאסף הרופא .  

  מיטות אשפוז  774  -בבעלות קופ"ח כללית המכיל כמאיר .  

  מיטות אשפוז  554  -בבעלות קופ"ח כללית המכיל כקפלן .  

  מיטות אשפוז  235 - בבעלות קופ"ח כללית המכיל כשניידר .  

  מיטות אשפוז   347 -ות ציבורית המכיל כבבעללניאדו  .  

  מיטות אשפוז  26  -בבעלות קרן מכבי בריאות המכיל כאסותא ראשל"צ. 

 

  :פסיכיאטרייםבתי חולים  4

 מיטות אשפוז  442 -בבעלות ממשלתית המכיל כבאר יעקב -נס ציונה . 

  מיטות אשפוז  260 -בבעלות ממשלתית המכיל כ לב השרון. 

  מיטות אשפוז  166  -ת המכיל כבבעלות קופ"ח כללי גהה. 

  מיטות אשפוז  139 -בבעלות קופ"ח כללית המכיל כשלוותה  . 

 

  : בתי חולים גריאטריים 5

  מיטות אשפוז  301 -בבעלות ממשלתית המכיל כדורות . 

  מיטות אשפוז. 341 -בבעלות פרטית המכיל כשמואל הרופא   

  ז מיטות אשפו 268 - בבעלות קופ"ח כללית המכיל כבית רבקה  . 

  מיטות אשפוז  102 -בבעלות קופ"ח כללית המכיל כהרצפלד   . 

  מיטות אשפוז  116 -בבעלות קופ"ח מאוחדת המכיל כנוה עמית   . 

 

  : בית חולים שיקומי

  מיטות אשפוז. 380 -בבעלות קופ"ח כללית המכיל כבית לוינשטיין  
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  מצב קיים  –פריסת מערך האשפוז במחוז מרכז    :7 איור 

  :מחוז תל אביב .4

 3,970 –מספר מיטות לאשפוז כללי  
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 515 –מספר מיטות לבריאות הנפש 

 442 – מספר מיטות לגריאטריה 

  237 –לשיקום מספר מיטות 

 

  :  בתי חולים כלליים 7

  (מרכז על).  מיטות אשפוז  1,551 -בבעלות ממשלתית המכיל כשיבא 

  מיטות אשפוז (מרכז על).  1,166 -בבעלות ממשלתית המכיל כ סוראסקי 

 מיטות אשפוז. 673 -בבעלות ממשלתית המכיל כלפסון וו 

  מיטות אשפוז  277 -בבעלות ממשלתית המכיל כמעייני הישועה. 

  מיטות אשפוז.  16 -בבעלות פרטית המכיל כמ.ר.ב 

  מיטות אשפוז.  85  -בבעלות ממשלתית המכיל כמרכז רפואי הרצליה 

   שפוז. מיטות א 192 -בבעלות ממשלתית המכיל כאסותא רמת החיל 

 

  :   בית חולים פסיכיאטרי

  מיטות אשפוז. 296 -בבעלות ממשלתית המכיל כ אברבנאל 
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  :  גריאטריבית חולים 

  מיטות אשפוז. 337 -בבעלות פרטית המכיל כרעות 

  

 מצב קיים   –פריסת מערך האשפוז במחוז תל אביב   :8 איור 
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  

  

  

  

  

 

  מחוז ירושלים: .5

 2,437 –מספר מיטות לאשפוז כללי  

 447 –ר מיטות לבריאות הנפש מספ

 371 – מספר מיטות לגריאטריה 

  131 –מספר מיטות לשיקום 

 

  :  חולים כללייםבתי  10

   מיטות אשפוז (מרכז על).    718  -בבעלות הסתדרות הדסה המכיל כהדסה עין כרם  

  מיטות אשפוז. 288 -בבעלות הסתדרות הדסה המכיל כהדסה הר הצופים  

  מיטות אשפוז.  806  -המכיל כבבעלות ציבורית שערי צדק  

  מיטות אשפוז.  127 -בבעלות מיסיון המכיל כאוגוסטה ויקטוריה  

 מיטות אשפוז.  250  -בבעלות ציבורית המכיל כמקאסד אל חירייה אל איסלמיה    אל  

  מיטות אשפוז.   26 -בבעלות ציבורית/פרטית המכיל כהסהר האדום  

  מיטות אשפוז  20 -בבעלות פרטי המכיל כאל קודס .  

  מיטות אשפוז. 36 -בבעלות מיסיון/ציבורי המכיל כסנט ג'והן  

  מיטות אשפוז.  104 -בבעלות מיסיון/ציבורי המכיל כסנט גו'זף 

  

  :  בית חולים פסיכיאטרי

   (כפר שאול ואיתנים) 333  -בבעלות ציבורית המכיל כמרכז בריאות הנפש ירושלים 

 מיטות אשפוז.

  

  :  בתי חולים גריאטרים 2

 מיטות אשפוז. 114 - בבעלות מיסיון/פרטית המכיל כ סנט לואיס  

  מיטות אשפוז.  296 -ציבורית המכיל כבבעלות הרצוג  

  בית חולים שיקומי: 

  מיטות אשפוז.  93 - בבעלות ציבורית המכיל כאלין  
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  מצב קיים  –פריסת מערך האשפוז במחוז ירושלים    :9 איור 

  

 

  מחוז דרום:  .6

 2,035 –מספר מיטות לאשפוז כללי  

 739 -ספת מיטות כלליות בתכנון תו

 336 –מספר מיטות לבריאות הנפש 

 312 – מספר מיטות לגריאטריה 

  24 –מספר מיטות לשיקום 

 

  :  בתי חולים כלליים 5

  מיטות אשפוז (מרכז על).   1,098 - בבעלות קופ"ח כללית המכיל כסורוקה 
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  מיטות אשפוז. 567 -בבעלות ממשלתית המכיל כברזילי  

  מיטות אשפוז. 65 -ות ממשלתית המכיל כבבעליוספטל  

  מיטות אשפוז. 291  -רן מכבי בריאות המכיל כבבעלות קאסותא אשדוד  

   מיטות אשפוז. 14 -בבעלות קרן בריאות מכבי המכיל כאסותא ב"ש 

  

  :  בית חולים פסיכיאטרי

   מיטות אשפוז.  358 - בבעלות ממשלתית המכיל כבריאות הנפש באר שבע  

 בית חולים גריאטרי: 

   מיטות אשפוז.  252 -בבעלות פרטיית המכיל כבית הדר אשדוד  

  

    מצב קיים   –פריסת מערך האשפוז במחוז דרום  : 10 איור 
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  ההיבט המחוזי  -תכנון בינוי ופיתוח ותוספת מיטות אשפוז  . 10.4.4

  

ה  ואף כפי שהוצג בחלק ההיסטורי, רוב בתי החולים בישראל הוקמו במהלך העשורים הראשונים של המדינ

לפני הקמתה. מוסדות האשפוז בארץ נבדלים זה מזה ברמת הפיתוח, המערך הפיזי, שימושים רפואיים, 

נמצא במגמת ירידה. על   נפש בישראל  1,000  -שימושים נלווים ועוד. כמו כן, כפי שצוין, מספר מיטות האשפוז ל

שביל להתאים לסטנדרטים עדכניים מנת להתמודד עם מגמה זו, לאור התפתחות הצרכים העתידיים במדינה וב

  את מוסדות האשפוז, מתוכננות ומקודמות תכניות רבות לפיתוח מוסדות האשפוז השונים. 

לוקה מחוזית, ונציג את התמונה נציג כעת את התכניות המקודמות המגדילות את מספר מיטות האשפוז לפי ח

  העתידית של פריסת מיטות האשפוז.

  

דום תכניות לתוספת מיטות וזכויות בניה חדשות, קיימים בתי חולים רבים נוספים חשוב לציין, שבמקביל לקי

בהם קיימת תנופת פיתוח שכוללת מיצוי זכויות קיימות, תוספת שטחים לטובת עלייה ברווחת המטופל, תוספת 

  ימושים שאינם רפואיים כגון מגורים, מסחר, מחקר ואחרים.של ש

  

  מחוז צפון . 1

  

-בתי החולים גליל ופוריה צפויות להגדיל את מספר מיטות האשפוז במחוז צפון ב תכניות הפיתוח של 

 392מיטות אשפוז כלליות. בנוסף, קיימות  3,059ולכלול סה"כ של  2045מיטות בשנת היעד  771

  מיטת אשפוז שיקומיות. 78 -מיטות אשפוז גריאטריות ו 103ות הנפש, מיטת אשפוז לבריא

, מה שמציב אותו בקטגוריה של בית חולים גדול (מעל  2.5מו צפוי לגדול פי בית החולים פוריה לכשעצ

  מיטות. 1,000מיטות), השני בגודלו אחרי בי"ח הגליל, שגם הוא מתוכנן לכלול מעל  750

  

 חולים קיימים:תכניות להרחבת בתי 

  :572המרכז הרפואי גליל/נהריה

  מצב קיים ומתוכנן:   –רקע כללי 

  .2045לשנת יעד   1070 –מתוכנן  .724מספר מיטות קיים: 

  . 132שטח קרקע (בדונם): 

  . 128,000שטח מבונה (במ"ר): 

  אשר מסדירה את זכויות והוראות בניה לבית החולים 17030למרכז הרפואי גליל תב"ע מאושרת ג/

  . 950-ומגדילה את כמות מיטות האשפוז ל
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

ף במרכז הרפואי הגליל במגמה דונמים לפיתוח נוס 40-באה להוסיף כ 0383901-210573תכנית 

לאפשרות הגדלה עתידית נוספת כלפי צפון בעתיד הרחוק יותר ולאפשר שילוב של פונקציות חדשניות,  

כמו כן מאפשרת את הגדלת המרכז   .לרפואה בצפוןכאשר צורך זה מתחזק עם פתיחתו של בית הספר  

  מיטות אשפוז כלליות. 1070 -הרפואי ל

  

  מרכז רפואי פוריה: 

  מצב קיים ומתוכנן:   –כללי  רקע

  .2045לשנת היעד    775 –. מתוכנן 330מספר מיטות כולל: 

  .2045לשנת היעד  224 –דונם. מתוכנן   175שטח: 

  .2045לשנת היעד  263,400 -מ"ר. מתוכנן  45,500שטח בנוי: 

).  1981 -עמק הירדן (אושרה ב 3685התכנית התקפה כיום לגבי מתחם המרכז הרפואי היא תכנית ג/

זכויות הבניה שהתכנית מאפשרת ככל הנראה לא תואמות את הצרכים ההולכים וגדלים ועל כן מקודמת  

די לגבש תכנית מפורטת  תכנית מפורטת למתחם על ידי רמ"י, משרד הבריאות ומשרד האוצר. בכ

הוכנה תכנית אסטרטגית לבית החולים, לטווח הרחוק, במטרה ליצור בסיס לקביעת פרוגרמה 

  .574יםלמבנ

מ"ר לבניה  263,400על מנת להיערך לצרכי העתיד, ממליץ צוות התכנון האסטרטגי על תוספת של 

מיטות אשפוז לשנת   773. סה"כ 2045מיטות למרכז הרפואי לשנת היעד  281עתידית ולתוספת של 

  (כולל מיטות גריאטריה, סיעודי ושיקום).  2045

  

  מחוז חיפה  .2

משמעותיים במערך האשפוז: על פי תכניות הפיתוח של בתי החולים    מחוז חיפה מתוכנן לעבור שינויים

מיטות אשפוז   3,590הלל יפה והקמתו של מרכז רפואי חדש בצומת גלעם צפוי מחוז צפון לקלוט עוד 

 713מיטות אשפוז כלליות. בנוסף, קיימות במחוז חיפה,  6,210ולכלול סה"כ של  2050היעד בשנת 

  מיטות אשפוז גריאטריות.  785 -ומיטת אשפוז לבריאות הנפש 

מיטות, כלומר השני בגודלו בארץ אחרי   1,900לבי"ח של  4בית החולים הלל יפה מתוכנן לגדול פי 

  2050מיטות. כלומר, על פי התכנונים הקיימים, בשנת    2,200  -ביה"ח בצומת גלעם, שמתוכנן לכלול כ 

  פה והמרכז הרפואי חדש בצומת גלעם). שני בתי החולים הגדולים בארץ יהיו במחוז חיפה (הלל י

 

  

  575מרכז רפואי הלל יפה

 
 שם 573
 2018תכנית אסטרטגית למרכז רפואי פוריה,  574
  2019מנהל התכנון, תכנון זמין,  575
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  מצב קיים ומתוכנן:   –רקע כללי 

  .2050לשנת היעד  1,900 –. מתוכנן 510מספר מיטות כולל: 

  .2050לשנת היעד   229.287 –דונם. מתוכנן   210שטח: 

  .2050מ"ר לשנת היעד  249,800 –מ"ר. מתוכנן  90,000שטח בנוי: 

 /ה מרכז רפואי הלל יפה490חד/ 302-0422824תוכנית 

מטרתה: תכנון מחדש של המרכז הרפואי לצורך התאמתו לסטנדרטים רפואיים מודרניים לרבות:  

יסת מבנים, פרישת מערכת השטחים הפתוחים ופיתוחם כמרחבי שהיה, תוספת מבנים חדשים, הר

הכניסה אליו ושיפור חזות  הסדרת תנועת הולכי רגל, הסדרת מערכת התנועה בבית החולים לרבות

  בית החולים.  

  :תכנית זו נשענת על תכנית אב שיזם משרד הבריאות שמטרותיה הן

 בת מגוון הפעילות בהתאם לחזון המרכז הרפואי.והרח  2050עד שנת    1,900-הגדלת מספר המיטות ל

 יצירת תנאי סביבה איכותיים לרווחת החולים, העובדים והמבקרים.

 עולית של בית החולים.הגדלת היכולת התפ

 הנגשת המרכז הרפואי לציבור המשתמשים והמבקרים. 

 576ביה"ח מתוכנן בצומת גלעם

  מצב מתוכנן:   –רקע כללי 

  .2,200 –  מספר מיטות כולל: מתוכנן

ת כולה כולל  שטח התכניהשטח לבית החולים בלבד.  (  2050דונם לשנת היעד    180-כ   –שטח: מתוכנן  

  .הרבה)גדול ב –פונקציות נוספות 

תחומיים, שירות רווחה ושירותים  -המרכז הרפואי החדש עתיד לכלול מרפאות ומכונים רפואיים רב

 1,200בשלושה שלבים, בסופם יכיל בית החולים הכללי רפואיים. פיתוח בית החולים יתבצע -פרא

  500כיל מיטות אשפוז ובית החולים הגריאטרי י  500מיטות אשפוז, בית החולים לבריאות הנפש יכיל 

  מיטות אשפוז.

  

  מחוז מרכז:  .3

תכניות הפיתוח של בתי החולים מרכז רפואי שמיר וקפלן צפויות להגדיל את מספר מיטות האשפוז 

מיטות אשפוז. בנוסף, לאור תכנית   5,210ולכלול סה"כ של  2045בשנת היעד  1,346-מרכז בבמחוז 

ועדות  יאטריות המתוכננות לשנת היעד מהפיתוח של מרכז גריאטרי דורות, מספר מיטות האשפוז הגרי

מיטות אשפוז   380 -מיטות לאשפוז פסיכיאטרי ו 1,013. כמו כן, במחוז מרכז קיימות 1,925להיות 

  קומיות.שי

 
 2019, משרד הבריאות, 2040-2018פיתוח מערכות בריאות  576
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

כמו כן, כפי שצוין, משרד הבריאות מקדם איתור קרקע לבית חולים חדש במחוז, במזרח נתניה וכן בוחן 

  מאזור מודיעין. אפשרות לאיתור קרקע לבית חולים חדש

  :577מרכז רפואי שמיר (אסף הרופא)

  מצב קיים ומתוכנן:   –רקע כללי 

  .2045לשנת היעד  1,600 –. מתוכנן 900מספר מיטות כולל: 

  .2045דונם לשנת היעד   413 –דונם. מתוכנן   300שטח: 

  .2045מיליון מ"ר לשנת היעד   1.1 –מ"ר. מתוכנן  150,000שטח בנוי: 

  

  :578המרכז הרפואי אסף הרופא ע"ש יצחק שמיר 7540631-455תוכנית 

  .מטרת התכנית: קביעת מסגרת תכנונית להקמת קמפוס רפואי לבית החולים אסף הרופא

 .2045ת נועדה לתכנן את בית החולים אסף הרופא עבור היקף האוכלוסייה בישראל בשנת  התכני

צורך לשפר את השירותים הרפואיים צרכי בית החולים נגזרו מדרישות האזור שבית החולים ישרת, ומה

 .בנוסף מאפשרת התכנית ריכוז שירותי הרפואה על ידי יצירת קמפוס רפואי .שבית החולים מספק

הקמפוס יכלול את בית החולים אסף הרופא, בית החולים הגריאטרי שמואל הרופא, בית החולים  

 .תלבריאות הנפש באר יעקב, המעבדות הלאומיות והמכון לרפואה משפטי

חדש ועדכון מישורי הגבלות בניה לגובה לצורך  התכנית כוללת העתקת מנחת המסוקים הקיים למיקום  

 .בטיחות הטיסה

דונם, כך שסך שטח הקמפוס הרפואי ישתרע    150- להבטחת יישום התכנית צורפו לשטח בית החולים כ

 .מיליון מ"ר 1.1-דונם, כשהיקף הבנייה המקסימלי יהיה כ 413-על כ

  

  רפואי קפלן: מרכז 

  מצב קיים ומתוכנן:   –רקע כללי 

  .2045לשנת היעד  1,200 –. מתוכנן 554טות כולל: מספר מי

  .2050לשנת היעד   229.287 –דונם. מתוכנן   210שטח: 

  .2050מ"ר לשנת היעד  249,800 –מ"ר. מתוכנן  90,000שטח בנוי: 

  

  

  

  579מרכז רפואי קפלן 414-0608091תוכנית 
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משתנים  וסטנדרטים עדכניים על ידי  וח המרכז הרפואי קפלן והתאמתו לצרכים  מטרת התכנית: פית

הוספת בנייני  קבע לשימושים  רפואיים ותומכים שיחליפו באופן הדרגתי את הביתנים הקיימים ,הסדרת  

  הכניסות והיציאות אל המרכז הרפואי וממנו, ופיתוח השטחים הפתוחים. 

בצפון ועד גדרה, מזכרת    רפואיים לישובי הסביבה, מראשל''צ ולוד  המרכז הרפואי 'קפלן' מספק שירותים

 .בתיה ויבנה בדרום

בית החולים מהווה את נקודת הכובד הדרומית לציר רחוב הרצל המרכזי של רחובות , כאשר בקצהו 

 .הצפוני נמצא מכון וייצמן

 :מיטות אשפוז והיא כוללת   1200-התכנית המוצעת נותנת מענה ל

 .רגתי את הביתנים הקיימיםקבע לשרותים רפואיים שיחליפו באופן הד בניית בנייני

 .קביעת סך כל שטחי הבניה המותרים בתחום המרכז הרפואי

 .עיצוב הקמפוס ע''י שימור ופיתוח הגן המרכזי בבית החולים

חיבור בכביש גישה חדש מתוך העיר ישירות למרכז הרפואי, דרך ציר הרצל, אשר ינגיש את הקמפוס 

 .ם הסמוכהיר רחובות, וימנע מטרדים משכונת המגורילע

  

  מרכז גריאטרי דורות: 

  מצב קיים ומתוכנן:   –רקע כללי 

  . 650 -. מתוכנן 300מספר מיטות כולל: 

  דונם.  76  –דונם. מתוכנן   61שטח: 

  מ"ר. 28,000שטח בנוי: 

  

  : 580מרכז גריאטרי דורות, נתניה 0498378-408תכנית 

במרכז הרפואי לשיקום ולגריאטריה  , הממוקמת בדרום שכונת ידין, תכנית ללא איחוד וחלוקה

"דורות" הכולל מחלקות אשפוז ושרותים נלווים. התכנית באה לקבוע זכויות בניה, וכוללות קביעת  

  קווי בניין, שיפור דרכי הגישה והסדרת שטח חניה ציבורית לכניסה למוסד. 

מיטות האשפוז  יעה להגדיל את מספר בהתאם לפרוגרמה שערך משרד הבריאות, התכנית מצ 

. בנוסף, הפרוגרמה כוללת שטחים עבור הנהלה ומנהלה, משק, אספקה  650 - במרכז הרפואי ל

  ואחזקה, אבחון ריפוי ושירותים, ומסחר ושירותים וחדרי מכונות.

  

  

  מחוז תל אביב: .4

  בשלב זה, אין תכנון לתוספת מיטות אשפוז.
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  מחוז ירושלים: .5

 וז.ון לתוספת מיטות אשפבשלב זה, אין תכנ

 קיים איתור קרקע לבית חולים נוסף באזור בית שמש. 

  

  מחוז דרום:  .6

התכנית להקמת בית    –מחוז דרום עתיד אף הוא לעבור שינויים משמעותיים בשנים הקרובות. ראשית  

מיטות. בית החולים ברזילי מתוכנן לגדול באופן  1,870חולים נוסף בבאר שבע שמתוכנן לכלול 

  בגודלו בארץ בקיבולת מיטות עתידית מתוכננת.   6-ורי לביה"ח הותי ולהפוך מבי"ח אז משמע

תכניות הפיתוח של בתי החולים מרכז רפואי ברזילי והתכנית להקמת מרכז רפואי חדש ע"ש שמעון  

מיטות  4,554ולכלול סה"כ של  2,519-פרס צפויות להגדיל את מספר מיטות האשפוז במחוז דרום ב

  מיטות אשפוז גריאטריות.  312 -מיטות לאשפוז פסיכיאטרי ו 336מות וסף, במחוז דרום קייאשפוז. בנ

  

  : מרכז רפואי ברזילי

  מצב קיים ומתוכנן:    –רקע כללי 

  .1,306 –. מתוכנן  567  -מספר מיטות כולל: קיים  

  דונם.   271 –דונם. מתוכנן  190 – שטח: קיים 

  מ"ר. 500,000מ"ר. מתוכנן  105,000 -שטח בנוי: קיים 

  

  : 581בית חולים ברזילי, אשקלון  0268367-604תוכנית 

מטרת התכנית: שינוי גבולות תאי שטח המיועדים למבנים ומוסדות ציבור לבריאות, הרחבת הדרך  

  .בכניסה לביה"ח ושינוי של הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי

. שטח תכנית  105/03/4ית ותוכנ 2119/מק/4על שטח התכנית המוצעת חלה כיום תכנית מס' 

) מוקצה לטובת  67%דונם (  171.1 -דונם (מדוד ע"פ התשריט) מתוכו כ  254.9-הוא כ 2119/מק/4

  מבני ציבור (מרכזי בריאות). בשטח זה נכללות גם דרכים וחנייה.  

ת  עקב תכנון של אגף חדש של מבנה כירורגי לבית חולים ברזילי וכן מבנים נוספים באזור הצפוני של בי

וצר הצורך להסדיר מחדש את סימון השטחים המיועדים למוסדות רפואה בתכנית ע"פ מבא"ת.  החולים נ

 .בנוסף וע"פ דרישות אגף הנדסה, יש לסמן את האזור הצפוני שבתכנית כהרחבת דרך

דונם מוקצים לטובת מבנים ומוסדות ציבור   187.5-דונם מתוכם כ  270-הוא כ  -שטח התכנית המוצעת  

  .יכלול בתוכו את הדרך הפרטית חנייה פרטית של המוסד) ש70%- (כ  לבריאות
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בנוסף, למרכז הרפואי ברזילי מקודמת תכנית מפורטת אשר משקללת את צרכי המרכז העתידיים  

  . 2045לשנת 

  :  582עיקרי התכנית

  דונם.  271 –הוספת שטח למתחם המרכז הרפואי: מוצע 

  מ"ר. 500,000הגדלת זכויות בנייה במתחם: מוצע: 

  הוספת מנחת מסוקים. 

  .1,306 -ל 567 -הגדלת מספר המיטות מ

  

 : מרכז רפואי חדש ע"ש שמעון פרס בבאר שבע

  מתוכנן:    –רקע כללי 

  . 1,870 –מספר מיטות כולל:  מתוכנן 

  דונם.  300 –שטח: מתוכנן 

  מ"ר. 350,000שטח בנוי: מתוכנן 

  

  583מרכז רפואי, תעסוקתי -באר שבע 0751636-605תוכנית 

התכנית: תכנית זו קובעת יעודי קרקע וזכויות בניה לצורך פיתוח מרכז רפואי חדש בבאר שבע,    מטרת

ולצידו שטחי תעסוקה, מבני ציבור, מסחר ותיירות בדגש על שימושים התומכים ובעלי זיקה לבית חולים  

  . ולרפואה. התכנית מציעה, לצד השטחים המבונים גם שטחים פתוחים לרווחת מבקרי המתחם

במסגרת פיתוח מטרופולין באר שבע, והחלטת הממשלה על הקמת בית חולים חדש בדרום, אותר  

ונקבע מיקום מיטבי לבית החולים, מבחינת שירות ונגישות אוכלוסיית המטרופולין. המיקום, בסמוך  

 .25ומצפון לדרך מס'  40למחלף שרה, ממזרח לדרך מס' 

בית חולים כללי ובתי חולים נושאיים: בית חולים כללי   ללהתכנית מציעה שטח לבית חולים אחוד, הכו

מיטות   500מיטות אשפוז), בית חולים לבריאות הנפש (  170מיטות אשפוז), בית חולים שיקומי (  800(

מיטות. סביב בית החולים מוצעים   1,870-מיטות אשפוז), סה"כ כ 400אשפוז) ובית חולים גריאטרי (

  .בור בזיקה לבתי החוליםצישימושים של תעסוקה ומוסדות 

 סקירת מספר דוגמאות -תכנון ופיתוח מוסדות בריאות. 10.5

  כללי . 10.5.1

חלק זה של המסמך יתמקד במבט המקומי וברזולוציה מפורטת יותר. נבחן כמה דוגמאות של בתי  

  חולים קיימים והתכנון המקודם עבורם במסגרת של תכנית אב ו/או תכנית סטטוטורית.  

 
 2019קשת ניהול פרויקטים, 582
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יין, שהתכניות כוללות פוטנציאל שטחים לקיבולת עתידית של מיטות ופונקציות נוספות לטווח  חשוב לצ

א תכנית תקציבית משלימה וללא תכנית משלימה לכוח אדם. לפיכך קיים ספק לגבי קצב רחוק, לל 

  המימוש ואחוז המימוש לאורך השנים ובשנת היעד. 

  של בתי החולים.  תעודת זהות  -למידע מפורט יותר ראו נספח לדוח זה 

  

  584  המרכז הרפואי ע"ש פרס, באר שבע. 5.210.

החדש בנגב, בתכנון יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף וחברת  התכנית המקודמת לבית החולים 

אקדמיה מחקר וחדשנות". על פי תפיסה   –סיטילינק, מציגה תפיסה של "מרכז רפואי תעסוקתי משולב  

  יים כולל המעטפת הדרושה להם:אלמנטים מרכז  3זו, התכנון משלב 

 וט המתואר באיור להלןמיטות לפי הפיר 1,870בתי חולים בסך של  4מרכז רפואי הכולל 

 אקדמיה ומעבדות מחקר  

  תעסוקה מתקדמת  

המרכז הרפואי מתוכנן להיות השני בבאר שבע בנוסף לבי"ח סורוקה, וגדול ממנו. הוא מתוכנן על שטח  

  מ"ר.  350,000  -דונם וכולל כ  300 - של כ
  ושטח: המרכז הרפואי המתוכן ע"ש פרס בבאר שבע, מס' מיטות לפי סוג,  10תרשים 

 

  

נוספים שיכילו את שימושים נוספים  מ"ר   90,000 -המעטפת של המרכז הרפואי מתוכננת לכלול כ

  בזיקה ישירה לבית החולים: 

לוחת הפקולטה למדעי  מ"ר למכוני מחקר, אקדמיה והכשרת כוח אדם, למשל את ש  30,000 -כ

  רפואיים וכו'.-מכללה למקצועות פראהבריאות ומדעים נוספים, בי"ס לאחיות ומקצועות הסיעוד, 

למשל עבור מלונית יולדות, מלון החלמה, הלנת מלווים, הלנת   –מ"ר לאכסנה ומלונאות  20,000 -כ

  סגל רפואי אקדמי ומחקרי וכן הלנת תיירות רפואית ועסקית. 

  "ר לדיור מיוחד כגון מעונות סטודנטים ודיור מוגן.מ 40,000 -כ

  מ"ר. 340,000-כ -ושים נוספים   סה"כ המרכז הרפואי + שימ
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מ"ר לתעסוקה מתקדמת בדגש על מחקר   250,000 -בסמיכות לשטח המרכז הרפואי מתוכננים כ 

  ופיתוח, מכוני מחקר ושירותי לוגיסטיקה.
  

  פרס בחדרה : תכון עתידי למרכז הרפואי ע"ש 11 איור 

  

  585המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה  . 5.310.

  

לבית החולים הלל יפה בחדרה, מקודמות תכנית אב ותכנית סטטוטורית בתכנון משרד גורדון אדריכלים  

  ומתכנני ערים בע"מ.  

תושבים. בית החולים   500,000 - הלל יפה הינו בית חולים אזורי בבעלות ממשלתית, שמשרת כיום כ

. יעד הגידול במיטות אשפוז לבית החולים, כפי שנקבע ע"י 90%מיטות בתפוסה של  510 -כולל כ

ביחס למצב   4(כמעט פי  2050מיטות לשנת  1,900, 2030מיטות לשנת  750משרד הבריאות: 

    הקיים!).

דונם ואת השטח   212 -התכנית מגדילה את משבצת הקרקע של בית החולים (ביעוד חום למבנ"צ) לכ

  ). 4מ"ר במצב מוצע (פי  254,000  - מ"ר במצב קיים לכ 63,900 -הבנוי מכ

  : מבה בית החולים הלל יפה כיום 12 איור 
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  3וז, הגדלה פי בשטחי האשפ 3הפרוגרמה המקודמת במסגרת התכנית החדשה כוללת הגדלה פי 

אר  בשטחי שירותים תומכי רפואה, תוספת שטחים בהיקף משמעותי למחקר וביוטכנולוגיה וכו, כמתו

  בטבלה שלהלן.  
  שטחים קיימים ומוצעים במרכז הרפואי הלל יפה  :9טבלה 

  

  

מיטות) מתוכנן לכלול, בנוסף לבית חולים כללי, בי"ח   1900-המרכז הרפואי העתידי (סה"כ  כ

 16,500 - מיטות) ובית חולים גריאטרי בשטח של כ 500 - מ"ר (כ 12,000 - פסיכיאטרי בשטח של כ

  מיטות. 170 -מרכז שיקום שיכלול כ  –כמו כן  מיטות).  400 -מ"ר (כ

מרפאות חוץ, מעבדות מחקר, מכונים ומעבדות, מלונית, תרבות   -בין השירותים תומכי הרפואה 

 נרים וכו'), מכונים ומעבדות, בית ספר לסיעוד, מנהלה, לוגיסטיקה ועוד.(אודיטוריום, ספריה, חדרי סמי
  ל יפה בחדרה: תכון עתידי למרכז הרפואי הל13 איור 
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 : התפלגות מס' מיטות קיימות ומתוכות במרכז הרפואי הלל יפה 10טבלה 

 

  

  

  586המרכז הרפואי פוריה  . 5.410.

  לבית החולים פוריה, מקודמת תכנית אב בתכנון משרד קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים וק.ש.ת.  

מיטות,   320 -סה"כ כ –קטן פוריה הינו בית חולים פריפרי בבעלות ממשלתית, עם מספר מיטות 

שמשרת אוכלוסיה עם אחוז גבוה של חרדים וערבים, שם הגידול הטבעי הצפוי הינו גדול מהתחזית  

מיטות לשנת   800במיטות אשפוז לבית החולים:  2045ל אוכלוסית ישראל. יעד התכנון לשנת לכל

  ביחס למצב הקיים).   2.5(פי  2030

  

 
 עודות זהות של בתי החולים ת  -ראו פירוט בנספח לדוח זה  586
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  224 -דונם לכ 170 -קרקע של בית החולים ומגדילה אותה מהתכנית מרחיבה צפונה את משבצת ה 

מתוכננים בהתאם לתפיסה  דונם. התכנית כוללת הריסת מבנים ישנים לטובת הקמת מבנים חדשים ה

  ביחס למצב הקיים.  5.5סה"כ זכויות הבנייה העתידיות עומד על פי  הכוללת של המרכז הרפואי.

  
  מצב קיים ועתידי  -י פוריה תוים תכויים למרכז הרפוא :11טבלה 

 

  

מ"ר   105,000-(כהשימושים הרפואיים המתוכננים במרכז הרפואי: הרחבה של בית החולים הכללי 

מרכז מוח, מרכז סרטן, מכון הלב ועוד, הקמת    -מתוכנן),  ובכלל זה פיתוח והרחבה של מרכזי מצויינות  

ן, מתוכננים שימושים נוספים: מגורי סגל,  מ"ר מתוכנן), ומרפאות חוץ. כמו כ 24,000-מרכז שיקום (כ

  מ"ר מתוכנן), מסחר, וכדומה.  23,000-מ"ר מתוכנן), מחקר ומעבדות (כ  40,000-מלונית ולוגיסטיקה (כ

  
  

  (מימין) ומצב קיים (משמאל)   2045תכון לשת  -: תכית המרכז הרפואי פוריה 14 איור 
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  תכית אב למרכז הרפואי פוריה : 15 איור 

 

 

 

 

  587המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)  . 5.510.

, בתכנון משרד קולקר  2045למרכז הרפואי שמיר מקודמות תכנית אב ותכנית סטטוטורית לשנת יעד 

  קולקר אפשטיין אדריכלים וק.ש.ת.  

דונם. שטח זה   450 -דונם לשטח כולל של כ 150-התכנית כוללת הרחבה של שטח בית החולים בכ

רי שמואל הרופא ובית החולים ים אסף הרופא, העתקה של בית החולים הגריאטיכלול את בית החול

  נס ציונה, המעבדות הלאומיות והמכון לרפואה משפטית. - לבריאות הנפש באר יעקב

מהמצב הקיים. ואולם, השינוי הדרמטי ביותר  2מיטות, כמעט פי  1,600 -כ  –יעד המיטות המתוכנן 

  הקיים.ויותר ביחס למצב  7פי  - מליון מ"ר  1.1 -כ – הוא בזכויות הבניה המתוכננות 
  מצב קיים ועתידי  -תוים תכויים למרכז הרפואי שמיר   : 12טבלה 

 
 תעודות זהות של בתי החולים  -פירוט בנספח לדוח זה  ראו 587
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מ"ר לבית החולים הכללי, ובכלל זה   280,000 -בתי חולים: כ 3תוספת השטחים הבנויים מפולחת בין 

  - פסיכיאטרי; כמ"ר לבית חולים  83,000 - מרכזי מצויינות כגון: מרכז מוח, מרכז סרטן, מכון הלב; כ

מ"ר   303,000  - מ"ר למרכז שיקום; כ  23,000  -מ"ר לבית חולים גריאטרי. בנוסף, מתוכננים כ  55,000

מ"ר), הנהלה והדרכה   36,000  - מ"ר), מגורים (כ  24,000ללוגיסטיקה ובכלל זה מלונית ומרכז מסחרי (

מ"ר),   16,000 -הציבור (כבדות לאומיות לבריאות מ"ר); מע 162,000 -מ"ר), חניה (כ 43,000 -(כ

  מ"ר), ועוד.  10,000 -המכון לרפואה משפטית (כ

  מ"ר.  300,000  -כמו כן מתוכננות עתודות גדולות של שטחים לשימושים עתידיים, בהיקף של למעלה מ

  

  

  

  
  מצב קיים  -: בית החולים אסף הרופא 16 איור 
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  הרופא) י שמיר (אסף  : תכון עתידי למרכז הרפוא17 איור 

  

 

  

  

  

  

  ידי למרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) ת: תכון ע 18 איור 
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 

  

 מגמות בפיתוח ובניית מוסדות בריאות. 10.6

  ראייה מקומית/ ראייה אזורית .10.6.1

מניתוח תכניות קיימות של בתי החולים בארץ ומשיחות שנערכו בין חברי צוות התכנון ונציגי משרד  

שנערכו עד היום להרחבת בתי חולים, נערכו באופן נקודתי ובחסות יוזמות  ות הבריאות עולה, כי תכני

מקומיות. חלק מהתכניות בחנו תחזיות ותרחישים להתפתחות האוכלוסיה, אולם התכנון המוצע נשען  

במידה רבה על בסיס זמינות קרקע ואפשרויות פיתוח של האתר הקיים, תוך נסיון למצות את מלוא  

ת החולים. נדרשת בחינה כוללת ברמה האזורית של סך המיטות והשירותים  בי הפוטנציאל של שטח 

הרפואיים ביחס לצרכים העתידיים ולתרחישי פריסת האוכלוסיה וחסרה ראייה מערכתית שמבדילה בין 

שירותים רפואיים שכיחים שצריכים להיות פרוסים באופן זמין והרבה, לעומת שירותים רפואיים  

ם בפריסה רחבה. ההסתכלות המקומית מייצרת לפיכך יתירות בתכנון וכפילויות רשיייחודיים, שאינם נד

של שירותים שלא לצורך והגדלת המיטות כמו גם תוספת השירותים הנוספים לא באה לענות על צורך  

  מוגדר אלא למצות אפשרויות קיימות.

לים ברמה האזורית רך בחינה של פריסת בתי החוועבשתוף עם רמ"י  יש לציין שמשרד הבריאות 

ובמסגרת זו קודמו ומקודמות תכניות לשריון משבצות קרקע בבית שמש, במזרח נתניה, במודיעין וכן 

נבחנים אתרים נוספים בקרית גת במסגרת תכנית ובהרצליה/גלילות באיתור שטרם הבשיל לכדי  

  תכנית.  

  

  גודל בתי חולים מתוכננים .10.6.2
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משקפת מגמה לפיה   2050י החולים בארץ לשנת היעד  מתקבלת מניתוח התכניות לבתתמונת המצב ש

מיטות כל אחד, מתוכם    800בתי חולים כלליים) מתוכננים לכלול מעל    44בתי חולים מרכזיים (מתוך    13

), אסף הרופא  1,870), פרס (1,904), הלל יפה ( 2,200מיטות: גלעם (  1,000-בתי חולים עם מעל ל  8

), גליל  966), רמב"ם (977), קפלן (1,166), סוראסקי (1,306), ברזילי (1,551, שיבא ()1,578(

  ). 806), שערי צדק (809), בילינסון (952(

חשוב לחזור ולהדגיש, שהנתונים הללו מתבססים על תכניות שאין כל ערובה לכך שיתממשו, במיוחד  

ההערכות    אשר הכרחיות להשלמתוח אדם  כהכשרת  לאור העובדה שהן אינן נתמכות בתכניות מימון או  

  למימושן .

  

  שטח משבצת הקרקע לבתי חולים .10.6.3

שטחי הקרקע הקיימים של בתי החולים הינם תולדה של הקצאה, זמינות ובינוי היסטוריים ואינם  

משקפים את הדרישה לתכנון רציונלי תואם מגמות עתיד ולייעול השימוש בקרקע. לפיכך, אין להסיק 

  השטח הנדרש ביחס לצרכים ולפרוגרמה. גורף אלא לבדוק נקודתית אתלגביהם באופן 

  

  עלייה ברווחת המטופל .10.6.4

קיימת מגמה בפיתוח מוסדות אשפוז קיימים, אשר מוסיפה שטחים נרחבים ללא תוספת מיטות  

מטרתה ריווח הקיים ושיפור רווחת המטופל (צמצום מספר   – משמעותית. תוספת השטח הגדולה 

  מאושפזים בחדר).   

  

  איים  מבתי חולים למרכזים רפו .10.6.5

בתי החולים לא הוקמו כיחידה מושלמת מתוכננת מראש על כל פרטיה. הם גדלו באופן אורגני מתוקף  

  מציאות שדרשה הרחבה מתמדת.  

התכניות המקודמות כיום משקפות מעבר מתפיסה של בתי חולים לתפיסה של מרכזים רפואיים  

, בריאות הנפש, גריאטרי,  (כללי משולבים, הכוללים לרוב קמפוסים של מוסדות אשפוז ממספר סוגים

  שיקומי), ושירותים נוספים בהיקף שטחים רחב כגון:  

הכוללים מבנים או אגפים ייעודיים המתמקדים  –הקמת מרכזי מצויינות ומכונים מתמחים   . א

-בתחום רפואי מסויים, מספקים את מכלול השירותים הנדרשים ומהווים מוקד מומחיות רב

 רטן, מכון לב וכו'.מרכז סתחומי, כגון: מרכז מוח, 

 הקמת מעבדות, ושטחים ייעודיים למחקר ופיתוח.   .ב

 הקמה והרחבה של שירותי מרפאות חוץ בתחום בית החולים.   . ג

 רפואי. -הקמת בתי ספר למקצועות הרפואה והפרא  . ד

 הקמת מעונות לסגל העובדים ולסטודנטים.  .ה

 הקמת מלוניות החלמה ומלוניות עבור המבקרים.  .ו
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 שטחי מסחר   .ז 

 עסוקהשטחי ת  . ח

 רזרבות  .ט

מיטות   1,500-התפיסה הזו מציבה את בתי החולים כמוסדות בהם מספר המיטות הכולל עשוי להגיע ל

  במרכזים הרפואיים הגדולים ואף הרבה למעלה מכך. 

הפונקציות הנוספות שאינן רפואיות ואשר מהוות חלק מהמרכזים הרפואיים עשויות להשתוות בהיקפן 

  איים ויותר.ים רפולסך השטחים המשמשים לשירות

ת וכוללות מערכי תנועה, שינוע,  בומתפתח קמפוס שהשכבות התכנוניות בו הינן מרובות ומורכ

  לוגיסטיקה, פינוי אשפה, שפכים ותשתיות, ועוד. 

המרכזים הרפואיים הופכים לעוגן עירוני יותר ויותר מרכזי, ומשמשים בנוסף לשירותים הרפואיים שהם 

לאלפי אנשים, מוקד למחקרים וליוזמות בתחומים רפואיים ומקום מפגש   קתיכעוגן תעסומספקים, גם 

  לחוקרים מהפרקטיקה ומהאקדמיה.
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 רשימת טבלאות – תרשימיםרשימת  - איוריםרשימת  .10.7

  

  איוריםרשימת 

  אזור חיפה, הצפון והעמקים  -רדיוסי שירות מבתי החולים הכלליים : 1 איור

  אזור ירושלים, המרכז ורצועת החוף  -שירות מבתי החולים הכלליים רדיוסי : 2איור 

  אזור הדרום  -רדיוסי שירות מבתי החולים הכלליים : 3איור 

  מרכזי על בפריסה ארצית  :4איור 

  מצב קיים –פריסת מערך האשפוז במחוז צפון : 5איור 

  מצב קיים –פריסת מערך האשפוז במחוז חיפה : 6איור 

   מצב קיים –רך האשפוז במחוז מרכז פריסת מע: 7איור 

  מצב קיים –פריסת מערך האשפוז במחוז תל אביב : 8איור 

  מצב קיים –ים פריסת מערך האשפוז במחוז ירושל: 9איור 

  מצב קיים –פריסת מערך האשפוז במחוז דרום : 10איור 

  תכנון עתידי למרכז הרפואי ע"ש פרס בחדרה: 11איור 

  הלל יפה כיום מבנה בית החולים: 12איור 

  תכנון עתידי למרכז הרפואי הלל יפה בחדרה: 13איור 

  ומצב קיים (משמאל)  (מימין) 2045תכנון לשנת   -תכנית המרכז הרפואי פוריה : 14איור 

  תכנית אב למרכז הרפואי פוריה: 15איור 

  מצב קיים -בית החולים אסף הרופא : 16איור 

  (אסף הרופא) תכנון עתידי למרכז הרפואי שמיר: 17איור 

  ידי למרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)תתכנון ע: 18איור 

  

  תרשימים רשימת 

  פילוח מוסדות אשפוז כללי : 1 תרשים

  )2016(נתונים עדכניים לשנת :  588נפש 1,000 -מספר מיטות אשפוז ל : 2 תרשים

  נפש)   1,000 - (ל 2018שיעור מיטות אשפוז לפי סוג אשפוז  : 3 תרשים

  2018 -2000אחוז שינוי בין השנים  –מיטות לפי סוג אשפוז  שיעור : 4 תרשים

  מחוזותנפש לפי  1000-שיעור מיטות אשפוז כלליות ל: 5תרשים 

  נפש לפי מחוזות 1000-שיעור מיטות אשפוז גריאטריות ל: 6תרשים 

  נפש לפי מחוזות  1000-שיעור מיטות שיקום ל: 7תרשים 

 
 שם 588
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  נפש לפי מחוזות 1000-ת לשיעור מיטות אשפוז פסיכיאטריו: 8תרשים 

  2010-2017נפש לפי מחוזות בין השנים    1,000 -שיעור מיטות אשפוז כלליות ל: 9תרשים 

  המרכז הרפואי המתוכנן ע"ש פרס בבאר שבע, מס' מיטות לפי סוג, ושטח :  10שים תר

  

  טבלאות רשימת 

  בתי חולים בישראל לפי סוג ושייכות: 1 טבלה

  פריסה ארצית בתי חולים כלליים ב: 2 טבלה

  בתי חולים לבריאות הנפש בפריסה ארצית : 3טבלה 

  בתי חולים גריאטריים בפריסה ארצית : 4טבלה 

  בתי חולים שיקומיים בפריסה ארצית : 5טבלה 

  מיטות אשפוז קיימות לפי סוג ושייכות: 6טבלה 

  ) נפש1,000-ל( 2018-2000שיעור מיטות אשפוז לפי סוג האשפוז, : 7טבלה 

  2010-2017 –נפש לפי מחוזות 1,000 - ור מיטות אשפוז כלליות לשיע : 8טבלה 

  י הלל יפהשטחים קיימים ומוצעים במרכז הרפוא: 9טבלה 

  התפלגות מס' מיטות קיימות ומתוכננות במרכז הרפואי הלל יפה: 10טבלה 

  מצב קיים ועתידי -נתונים תכנוניים למרכז הרפואי פוריה: 11טבלה 

  מצב קיים ועתידי  -ם למרכז הרפואי שמיר נתונים תכנוניי: 12טבלה 
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  פריסה ורמת שרות –שרותי בריאות בקהילה  . 11
  

 תקציר  .11.1

 רות בקהילה של קופות החוליםיפריסה ורמת ש  .11.2

  פריסה ארצית ואיזורית  .11.3

 סוגי מרפאות  .11.4

  שירותי בריאות נוספים בקהילה  .11.5

 ית)פריסת שירותים בקהילה (ע"פ מאפייני ונתוני קופת חולים כלל .11.6

 בחינת מרפאות שירותי בריאות כללית במספר ערים מרכזית .11.7

  

 תקציר. 11.1

עיקר רפואת הקהילה בישראל מתבססת על שירותי ארבעת קופות החולים (שירותי בריאות כללית,  

שירותי בריאות מכבי, קופ"ח מאוחדת וקופ"ח לאומית). קופות אלו משמשות הן כגורם המבטח אך גם  

  השירותים.  גורם מרכזי בביצוע 

זו מזו במאפייני השירות. הקופות פרוסות    ממוקמות בפריסה ארצית רחבה עם אלפי סניפים, אך נבדלות 

ברמה ארצית עם אלפי מרפאות ונקודות שירות הכוללים מרפאות ראשוניות, מרפאות יועצות, מרכזי  

  מומחיות שונים, מכונים למיניהם, מרפאות שיניים, רפואה משלימה ועוד. 

ת מספקים פרטיים.  קופות החולים מפעילות מרפאות באופן עצמאי לצד רכישת שירותי בריאוכלל 

שירותי בריאות כללית, קופת החולים הגדולה ביותר שמבטחת מעל למחצית מהאוכלוסייה, מתאפיינת  

במודל הפעלה שנשען באופן כמעט מוחלט על מרפאות הקופה. קופות החולים האחרות: שירותי  

היקפי רכישת   , קופת חולים מאוחדת וקופת חולים לאומית, עובדות במודל המתבסס על בריאות מכבי

שירותים נרחב יותר. למשל קופת חולים מכבי, שהתחילה כרשת של רופאים עצמאיים, נשענת במקרים  

רבים הן על מרכזי בריאות שאינם שייכים למכבי אך מספקים שירות מלא למבוטחי הקופה והן על 

ית רופאים וכד' ), שמקבלים את החולים בקליניקה פרטית, בב3,750פאים עצמאיים (מעל  שירות של רו 

  ואינם ממוקמים בהכרח במרכזים הרפואיים של הקופה.

מרפאות לכל    300  -גם קופות חולים מאוחדת ולאומית פרוסות בצורה רחבה בכלל המחוזות עם יותר מ

  אחת מהקופות ושירותים רבים נוספים. 

   וגים עיקריים:ל הרפואי בקהילה ניתן במרפאות. ניתן לחלק את סוגי המרפאות לשני סעיקר הטיפו
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  מרפאה ראשונית . 11.1.1

מספקת שירותי בריאות ראשוניים. מרפאה זו כוללת לרוב שירותים   –מרפאה ראשונית כשמה כן היא 

גם שירותים של   בסיסיים כגון רפואת משפחה, שירותי אחות, בית מרקחת. לעיתים המרפאה תכלול 

רפואת ילדים, נשים ועוד תחומים פופולאריים יותר לצד תחנה של טיפת חלב (תחנה לבריאות  

י מטופלים. מרפאה קטנה יכולה לכלול אלפים בודדים ואילו  המשפחה). מרפאה זו מטפלת בכמה אלפ

תחה  מרפאה גדולה יכולה לטפלה גם בכעשרת אלפים מטופלים ואף יותר במקומות שבהן לא נפ 

  מרפאה נוספת של הקופה.  

גודל המרפאה יכול לנוע מעשרות מטרים בודדים למרפאה קטנה הכוללת רופא משפחה אחד ופונקציות  

מ"ר בנוי במרפאה הכוללת מספר רפואי משפחה, רופאים נוספים,   1,000עד למעל תומכות נוספות ו

 .מרכז התפתחות ילד או מרכז לבריאות האישה מכונים למיניהם וכד'

בפועל, במבנה המרפאה הראשונית יכולים להיות מסופקים גם שירותים ייעודיים נוספים, ייעוץ מומחה   

ראשונית למרפאה יועצת אינו חד משמעי בהיבט של השטח הבנוי של  וכד' ועל כן ההבחנה בין מרפאה  

  כל מרפאה והיקף השירותים הניתן במסגרתה. 

 

   יועצת (מומחית)  מרפאה. 11.1.2

ומחית כוללת שירותים מומחיים הניתנים בפריסה מצומצמת יותר ומקיפים אוכלוסייה גדולה מרפא מ

ם ממגוון תחומי הייעוץ הרופאיים לרבות מכוני בהרבה. מרפאה יועצת יכולה לכלול עשרות רפואי

התפתחות, פיזיוטרפיה, מעבדות שינה, ריפוי בעיסוק וכד'. מרפאות יועצות כוללות לעיתים גם מכוני  

  ימות ותשתית טכנולוגית יקרה יותר ואף חדרי מיון ואגפים לטיפול ואשפוז יום. ד

למצוא מראה יועצת אחת לעיר בינונית גדולה.  מרפאות יועצות מצויות במספר מצומצם יותר ולרוב ניתן  

מרפאות אלו ישרתו גם את סביבת העיר ואת המועצות המקומיות והאזוריות מסביבה. בערים הגדולות  

  ים, תל אביב, חיפה) תיתכנה מספר מרפאות גדולות יועצות. בהתאם למספר המבוטחים בקופה.(ירושל

מ"ר כתלות בהיקף השירותים    9,000  - מ"ר ועד ליותר מ  2000גודל של מרפאה יועצות יכול להגיע  מכ  

הניתן במרפאה. למעשה מרפאות יועצות מהוות מעין מרכז בריאותי הכולל פונקציות שיצאו מבית  

  ולים (מכוני דימות, חדרי מיון, מחלקות כירורגיות, מחלקות לאשפוז וטיפול יום וכד'). הח

  

  ות השונות הבדלים במאפייני המרפאות בין הרשוי. 11.1.3

ישנם הבדלים בין מאפייני המרפאות כתלות בסוג הרשות המקומית. לרוב, בעיריות, גודל המרפאה 

שר ברשויות מקומיות ובמועצות האזוריות. גודל מרפאה  ומספר המבוטחים במרפאה יהיה גדול יותר מא
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הסיבה לכך היא  ראשונית ממוצע בעיריות הוא כפול לעומת המרפאות במועצות המקומיות והאזוריות. 

אבל גם שילוב של פונקציות נוספות   גם היקף מטופלים גודל יותר (בעיקר ביחס למועצות המקומיות)

י פיזיוטרפיה / ריפוי בעיסוק וכד') במרפאות הראשוניות בערים.  (מרכז בריאות הילד או האישה, מכונ

  ניות שבהן הם ממוקמים.פונקציות אלו נותנות שירותים ברדיוס רחב בהרבה ביחס למרפאות הראשו

  מועצות אזוריות  מקומיות מועצות עיריות פרמטרים 

 206 290 568 שטח מרפאה ממוצע (במ"ר) 

 147 202 450 שטח מרפאה חציוני (במ"ר) 

 816 1,446 9,200 המרפאה הגדולה ביותר (במ"ר) 

 4,732 2,560 4,599 ממוצע מבוטחים למרפאה (בנפש) 

 0.04 0.11 0.12  מ"ר לנפש (סה"כ) 

  

מ"ר) כאשר עיקר המרפאות   3,000מרפאות יועצות גדולות (מעל    2-1במרבית הערים הגדולות יש רק  

משטח   50%וב השטח הכולל של מרפאות אלו, מעל מ"ר. עם זאת, בחיש 1,500הן מרפאות של עד 

ל מעל  מ"ר. מרפאות גדולות במיוחד ש 1,000המרפאות במרחב העירוני משוייך למרפאות של מעל 

  מהשטח.  20%אחראיות למעל  מ"ר (מרפאות יועצות) 3,000

  

דוגמאות ממספר  – מודל השירותים ופריסת מרפאות שירותי בריאות כללית בקהילה . 11.1.4

  ריםע

באפון פרטני נבחנה פריסת המרפאות והשירות במספר ערים מרכזיות. בחינה זו מלמדת שקיים מגוון 

דגמים למרפאה כאשר בערים הגדולות ישנן מרפאות גדולות יותר שמספקות שירותי ייעוץ רפואי בהיקף 

  רחב יותר והיקף המבוטחים למרפאה לרוב גבוה יותר.  

  

  ירושלים . 1

ה ביותר, שירותי בריאות כללית מפעילה מרפאה מייעצת גדולה במקור ברוך גדולבירושלים, העיר ה

מרפאות גדולות יחסית הפרוסות ברחבי העיר שגם בהן ניתנים שירותי רפואה מייעצת למיניה   4ועוד 

  אבל בהיקף קטן יותר.  

  ם.  מרפאות ראשוניות בפריסה שכונתית שיכולות לכלול שירותים נלווי 50 -לצידן פועלות כ
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רופאי    4  -מ"ר כאשר כל מרפאה כוללת בממוצע כ   500  - גודל הממוצע של מרפאה ראשונית עומד על כ

מרפאות), רופאי נשים    30  -משפחה. בנוסף במקרים רבים יינתנו גם שירותים של רופאי ילדים (מעל ל 

ומחים  ים ממרפאות) ובית מרקחת. לעיתים כאמור, יינתנו במרפאה שירותים נוספים של רופא 20 -(כ

(עור, קריולוגיה, בריאות הנפש וכד).  כמו כן יינתנו שירותי פרא רפואי בתחומים מגוונים. בייחוד, נפוצים  

  מרפאות ראשוניות.  35 -שירותים של תזונה ודיאטה שניתנים בכ

  

  יפו- תל אביב. 2

בהם הוא ול ש פריסת שירותי הבריאות בתל אביב גם היא כוללת מרכזים גדולים לרפואה מייצעת. הגד

מגדל המאה שכולל גם טיפולי יום שונים. כמו כן פועלים מרכזים בריאות גדולים כגון רמת אביב, יד 

  אליהו ורמת חן (בריאות הנפש).  

  589מרכזים לבריאות האישה. 6מרכזים לבריאות הילד ועוד  6בעיר פועלים 

פאות הראשוניות שמיועדות  המרלצד המרכזים הגדולים יותר שלרוב מספקים מגוון שירותים, פועלות 

מרפאות ראשוניות. בממוצע מרפאה   50 - לתת מענה למרחב הגיאוגרפי הקרוב. בתל אביב כאמור כ

מבוטחים כאשר כמובן שמרפאות גדולות יותר מסוגלות להכלי כמות רבה   4,000-3500 - מטפלת בכ

"ר ופועלים בהם בממוצע מ   500  -יותר שלמבוטחים. גודלן הממוצע של המרפאות בתל אביב עומד על כ

  רופאי משפחה. 4

  

  חיפה . 3

מ"ר שמשמשת למעשה   9,150בחיפה פועלת מרפאה יועצת גדולה מאד (מרפאת לין) בהיקף של 

  כמרכז טיפולי יום הכולל מחלקות כירורגיות, מיון יום וחדרי ניתוח.  

ר כגון רפואה ראשונית  לצד מרכז לין פועלות מספר מרפאות גדולות שמרכזות שירותים בסיסים יות

  של: ורפואה מומחית שכיחה יותר. למ

מרפאות אלו מספקות שירותי בריאות  . מרפאת מרבך  בקריית חיים וממרכז מקצועי מגדל ארמון

  מגוונים לכלל העיר. 

מרפאות ראשוניות שונות. בחלקן ניתנים שירותים נוספים   30 - לצד המרפאות הגדולות פועלות עוד כ 

  אות האישה, רפואה משלימה וכד'.כגון מרכז ברי

 
  איסוף מידע מפרסומי שירותי בריאות כללית. 589
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מ"ר. בממוצע,   660מ"ר כאשר והחציון על  700 -ממוצע בעיר עומד על כגדול מרפאה ראשונית 

 רופאי משפחה במרפאה ולרוב ניתנים בה שירותים נוספים.  4במרפאה ראשונית פועלים 

לדים ורופאי נשים.  ) ניתנים שירותים של רופאי י20 -בחיפה, בשני שליש מהמרפאות הראשוניות (כ 

  ה פועל בית מרקחת במרפאה.  כמעט בכל המרפאות הראשוניות בחיפ

  

  באר שבע . 4

מרפאות שירותי בריאות כללית. המרפאה הגדולה ביותר היא מרפאת    25 - בבאר שבע פועלות כ

. מרפאה זו כוללת שירותי אורולוגיה, אורתופדיה, בית מרחקת, כירורגיה, מכון רנטגן,  סאלד

ולוגיה, וריאות. שטח המרפאה הוא כמעט וגיה, עור, עיניים, פרוקטולוגיה, קרדיולוגיה, ראומטנוירול

  מ"ר.   3,700

לצד מרכז סאלד פועלות מספר מרפאות גדולות המרכזות מספר שירותים כגון מגדלי הרכבת ויסקי  

  א'. 

ה ראשונית ממוצע  במספר. גודל מרפא  20  -לצד מרפאות אלו פועלות מרפאות ראשוניות קטנות יותר כ

  מ"ר.   404הגודל החציוני הוא מ"ר ואילו   475בבאר שבע עומד על כ 

) ניתנים גם שירותים  15מהמרפאות ( 75%רופאי משפחה כאשר ב 4 - בכל מרפאה בממוצע עובדים כ

מרפאות ראשוניות לצד מרכזי בריאות  4 -של רופאי ילדים. לעומת זאת רפואת נשים ניתנת רק ב

  ות. מרפאות ראשוני 8 -ה היועצת. רפואה גריאטרית ניתנת בהאישה והמרפא

שירותים שכיחים נוספים שניתנים במרפאות הראשוניות הם ייעוץ בנושא תזונה ודיאטה (לא רופאים)  

  שניתנת בכמחצית מהמרפאות ושירותי עבודה סוציאלית גם כן בכמחצית מהמרפאות. 

  

 

  כרמיאל . 5

מרפאה מקצועית כרמיאל שמספקת שירותים לכל המרחב   –המרפאה הגדולה ביותר היא כרמיאל 

  מ"ר.  1,830סביבה. המרפאה כוללת שטח בנוי של 

  מרפאות ראשוניות:  3לצד מרפאה זו פועלות עוד 

  מרפאת מרכז, מרפאת דרום ורמת רבין
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מ"ר הממוקמת בקניון לב כרמיאל ונקודת    230בנוסף פועלת בעיר מרפאה לרפואה משלימה בשטח של  

  מ"ר. 150של רופאים עצמאיים בשטח של   שירות

  

 קופות החולים שלבקהילה רות יה ורמת שפריס. 11.2

עיקר רפואת הקהילה בישראל מתבססת על שירותי ארבעת קופות החולים (שירותי בריאות כללית,  

ם  שירותי בריאות מכבי, קופ"ח מאוחדת וקופ"ח לאומית). קופות אלו משמשות הן כגורם המבטח אך ג 

  ם מרכזי בביצוע השירותים.  גור

קופות החולים ממוקמות בפריסה ארצית רחבה עם אלפי סניפים, אך נבדלות זו מזו במאפייני השירות. 

קופת חולים כללית, הגדולה ביותר מבטחת מעל למחצית מהאוכלוסייה, מתאפיינת בפריסה רחבה של  

 1,400 -מיליון  איש יש כ 4.5 -ת כשמבטחמרפאות היושבות במרכזי שירות ייעודיים לקופה. לקופה, 

  נקודות שירות ייעודיות.  

מתאפיינות בהיקף נרחב של קניית   לעומת זאת, קופות החולים האחרות (מכבי, מאוחדת ולאומית)

שירותים והסתמכות על ספקי שירות אחרים. קופת חולים מכבי, שהתחילה כרשת של רופאים עצמאיים,  

י בריאות שאינם שייכים למכבי אך מספקים שירות מלא למבוטחי  מרכז  נשענת במקרים רבים הן על

), שמקבלים את החולים במשרדם ואינם  3,750הקופה והן על שירות של רופאים עצמאיים (מעל 

  ממוקמים בהכרח במרכזים הרפואיים.

  .21 -. בהינתן נתון של כ590מרפאות בפריסה ארצית  400לקופות חולים מאוחדת כדוגמה יש כמעט 

 מבוטחים.     3,000  - ון מבוטחים, מרפאה ממוצעת כוללת מטפלת בכמילי

 : שירותים עיקריים של קופות החולים. רשימה חלקית על בסיס פרסומי הקופות22טבלה 

  593לאומית  592מאוחדת  מכבי 591כללית

  מרפאות 1,400 -כ

   594מרפאות של מכבי 160 -כ
למרכזים רפואיים (בנוסף 

   עם הקופה)בהסכם 
 595רופאים עצמאיים3,750

  מרכזים רפואיים 320   מרפאות 300מעל 

 
 ע"פ פרסומי הקופות באינטרנט.  590
591 e/info/Pages/about_clalit.aspxhttps://www.clalit.co.il/h  
592 -https://www.meuhedet.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2

%95%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9C%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97/%D7%90%D7  
  ) 29.12.2019ע"פ נתונים שהועברו מקופת חולים לאומית (דוא"ל מאורנה כהן, מנהלת אגף הנדסה ותשתיות מיום  593
האינטרנט של הקופה הכולל מידע על מרכזים רפואיים בכל לפי חלוקה  מספר המרפאות של מכבי מבוסס על אתר  594

  ל"מתקן מכבי" או לא.
  איתור מספר המרפאות נתונים של קופ"ח (הועבר ממר דודי ניניו  מכבי ופרסומי הקופה באינטרנט.על בסיס קובץ   595
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  593לאומית  592מאוחדת  מכבי 591כללית

   596בתי מרקחת 480 -כ
מכבי  597בתי מרקחת 110 -כ

 למבוטחי מכבי בלבד -פארם 
  (בנוסף לבתי מרקחת עם הסכם)

 115 -מאוחדת פארם 
  598בתי מרקחת

  בתי מרקחת 150 -כ

 1.5 -אלף רופאים  11
  אלף אחיות

של הקופה רופאים  3000 -כ
  רופאים עצמאיים 3,750ועוד 

 4,000 -מעסיקה כ
  רופאים,

רופאים (כולל  2000 -כ
 600 -רופאים עצמאיים), כ

  אחיות

מרכזים להפתחות  40
  הילד

  מכונים להתפתחות הילד 25
מכונים להתפתחות  27

נקודות אחות  37 –הילד 
  599טיפות חלב

  

מרכזים לבריאות  40 -כ
  האישה

  האישה מרכזים לבריאות 20
מספר מרפאות לבריאות 

  האישה
  

רפאות כללית + מ90
  סמייל (שיניים)

רשת מרפאות שיניים  –מכבידנט 
נותנת שירות לחברי מכבי  -

  ולמבוטחי כול קופות החולים

פריסה  –מאוחדת שיניים 
ארצית של מרפאות 

  שיניים
  

מרפאות רפואה  54
  ,משלימה

 -רפואה משלימה  –מכבי טבעי 
מציעה מגוון רשת מרפאות ה

טיפולים ומשלבת בין רפואה 
  משלימה לרפואה קונבנציונלית

    

    מאות מכונים ומעבדות

מציעה שירותים כמו 
התפתחות הילד, , הדמיה

פיזיותרפיה, בריאות 
  ועוד.האישה 

שיטת הספקת השירותים 
מכבי  "חבקופה דומה לקופ

התבססות על  –ומאוחדת 
ולא על  םקניית שירותי

    .הפעלה  ישירה

  
לגיל השלישי בפריסה  -בית בלב 

ארצית, הנחה ללקוחות 
במחלקות הסיעודיות של בית 

  בלב

מפעילה את רשת "נווה 
עמית", דיור מוגן ובתי 

  חולים סיעודיים

  

 

 זוריתיפריסה ארצית וא. 11.3

מרפאות בהפעלה ישירה של קופות חולים, הכוללות את השירות הבסיסי  3,271 - יש כ 600להערכתנו, 

כאשר המחוזות שכוללים את הערים הגדולות ומחוז מרכז מתאפיינים  601ותר של רפואת משפחה. בי

 בממוצע גבוה יותר ביחס למחוזות הפריפריה, שמתאפיינים בממוצע נמוך יותר למרפאה.    

 
  2017אסדרה ופיקוח בתחום הרוקחות,   –מתוך דוח מבקר המדינה  596
597 -https://www.maccabi4u.co.il/31890

he/Maccabi.aspx#showData_104691;104692;104690;104693;104694 
598 -https://www.meuhedet.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a

-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%9d
-%d7%9e%d7%95%d7%9fd7%95%d7%96%d7%99%

d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/services/% 
599 -https://www.meuhedet.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a

-7%9d%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99%d
-d7%95%d7%96%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f%

d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/services/% 
סויימת בין הנתונים המוצגים  הערכה התבצעה על בסיס ניתוח לקובץ נתונים של משרד הבריאות.. תיתכן אי הלימה מ 600

שה כברירת מחדל בהיעדר נתונים בעבודה לאור השימוש במסדי נתונים שונים. השימוש במסדי הנתונים השונים נע
מלאים ומעודכנים שהתקבלו מכלל הקופות. על כן יש קושי להעריך בצורה מדוייקת את היקף השירותים ומספר 

וים להערכתינו אמדן מדוייק למדי של היקפי השירות והפריסה של קופות המרפאות. עם זאת, הנתונים המוצגים מהו
  החולים.

בץ נתונים על שירותי הקופות של משרד הבריאות. מספר המרפאות בוצע באמצעות הצלבה  עיבוד גיאוקרטגרפיה לקו 601
  של נתונים אודות רופאי משפחה ומיקום השירות בנתוני משרד הבריאות  
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 יאות)רפיה לנתוני משרד הבר : מספר נקודות שירות של רפואת משפחה לפי קופ"ח ומחוז (עיבוד גיאוקרטוג23טבלה 

 מחוז 
סה"כ 

אוכלוסייה  
)2017( 

  סה"כ   לאומית   מאוחדת   מכבי   כללית 

מחוז 
  ירושלים

1,087,567 132 72 96 68 368 

מחוז תל 
  אביב 

1,405,972 143 163 65 151 522 

מחוז 
  חיפה 

1,005,132 159 92 59 82 392 

מחוז 
 הצפון 

1,381,774 372 90 90 83 635 

מחוז 
 המרכז 

2,111,371 308 161 116 137 722 

מחוז 
 הדרום 

1,155,958 223 80 60 68 431 

אזור 
יהודה  

 והשומרון 
387,394 59 37 43 51 190 

 11 2 1 3 5 - אחר 

 3271 642 530 698 1401 8,535,168 סה"כ 

  

מטופלים למרפאה   2,900ממוצע המטופלים למרפאה גבוה יותר במחוזות הגדולים והצפופים, מעל 

  ), ראה לוח לעיל. 2,200-2,000ומרכז), הממוצע נמוך במחוז צפון ובאזור יהודה ושומרון (ירושלים (

מרפאות של שירותי בריאות הכללית, בולטת הנוכחות שלה במחוזות הצפון והמרכז,  1,400-מתוך כ

 מבוטחים בממוצע,  3,200  -מכלל המרפאות של הכללית. מרפאה בכללית משרתת כ  50%  -הכוללים כ

חוזות תל אביב, ירושלים, חיפה היא משרתת מספר גבוה יותר משמעותית. (ר' ניתוח מפורט כאשר במ

  בהמשך על שירותי בריאות כללית). 

השירות בקופות החולים האחרות כולל שיעור משמעותי של שירותים הניתנים כאמור באמצעות גופים  

 25%  -חולים "מכבי" שמבטחת כ  קופת  602. פרטיים: רופאים פרטיים עצמאיים ומרכזי בריאות עצמאיים

מהאוכלוסייה מסתמכת גם היא על נקודות שירות אלו. בחמישים היישובים בעלי מספר המבוטחים 

מרכזי בריאות שמספקים שירות למבוטחי  180 -מהמבוטחים) פועלים כ  85%הגבוה ביותר(כוללים 

ת חולים מכבי עוברת גם  ין שקופמתוכם הם מתקנים של הקופה עצמה. יש לצי 100 -מכבי אך רק כ

היא תהליך של פתיחת מרפאות של הקופה והתבססות על אספקת שירותים עצמאית. מרבית מרפאות  

 הקופה פועלות ביישובים העירוניים הגדולים. 

 
מרפאות כל אחת. מכיוון שעל פי ניתוח הקבצים יש  300על פי פרסומי קופ"ח מאוחדת וקופ"ח לאומית הן עובדות ב  602
  רות, ההנחה היא שחלק מהמקרים הם רופאים פרטיים שנמצאים בהסדר עם הקופה. נקודות שי 2פי 
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 : מספר מרפאות בקופ"ח מכבי לפי ערים ולפי תפעול המרפאה (נתוני קופ"ח מכבי) 1 תרשים

  

  

  

  

  

  

  

  

 תסוגי מרפאו. 11.4

ניתן לסווג את שירותי הקהילה לרפואה ראשונית בסיסית ולרפואה שניונית, יועצת. סיווג זה הוא 

דיכטומי ונועד להבחין בין שירותי רפואה בסיסיים כגון רפואת משפחה ושירותי אחות לבין שירותי 

עם  . רפואה יועצת מומחית שניתנים לרוב לאחר הפנייה מרופא המשפחה ומתן שירות רפואי בסיסי

זאת, עם התקדמות השירותים והטכנולוגיה, התפתחות השירותים שיכולים להינתן בקהילה,  הצורך  

רפואיים רבים בתוך סל השירותים של הקופות,   -בהתמחויות רבות יותר, הכללתם של שירותים פרה

בים  עצהרצון להנגיש שירותים לאוכלוסייה מסיבות מקצועיות והן בשל התחרות על המבוטחים ועוד מ

מגוון רחב של מרפאות ונקודות שירות. בקצה אחד של הסקאלה נמצאת המרפאה הראשונית הקטנה 

אלף   10יחסית והשכונתית שכוללת לעיתים רופא משפחה אחד ובקצה השני מרכז מקצועי של כמעט 

  שלמ"ר עם חדרי ניתוח, חדרי מיון, מכוני דימות, מכונים מקצועיים, ועשרות מומחים במגוון רחב 

תחומים. בין שני סוגי המרפאות האלו מתקיים כאמור רצף של מרפאות הכוללות שירותים שונים בהיקף 

משתנה וברמת מומחיות משתנה כאשר גם גודל המרפאה יכול לנוע בין עשרות מ"ר לבין אלפי מ"ר  

  למרפאה ראשונית. 

1
2

3

11

3
2

3
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3

111

3
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2

1
1

6

1
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של מכבי לא של מכבי
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   מרפאה ראשונית . 11.4.1

ת ביותר בישוב. נקודות שירות אלה כוללות לרוב רופא  הבסיסיומרפאות ראשוניות הן נקודות השירות 

משפחה אחד לפחות, אחות ובד"כ גם בית מרקחת. במקרים רבים יכלול השירות גם תחומים  

פופולאריים כגון רפואת ילדים ורפואת נשים. גודל המרפאות נע בין עשרות מטרים בודדים ועד למעל  

  מ"ר (ראה ניתוח בהמשך) 1,000

ילדים.  במרבית המרפאות פועלים    1,000  -נפש ורופא ילדים בכ  1,500  -חה מטפל בכופא משפלרוב ר

  אחיות.    1-2 -רופאי משפחה שנעזרים ב 3-4

כמו כן, במקרים רבים, ניתנים שירותים נוספים בתחומי התמחות פופולאריים, כגון רפואת נשים, הן 

  ימולטני בתשתית הפיזית הקיימת.שימוש סבבאמצעות הקצאת שטח במרפאה הראשונית והן על בסיס  

בחלק ניכר מהמרפאות הראשוניות ניתנים גם שירותי רפואה נוספים, לרוב בתחומים הנפוצים ביותר 

מרכזים לבריאות הילד ומספר דומה של  40כגון ילדים, נשים, ועוד. למשל, לקופת חולים כללית יש 

ת. גם מכונים מקצועיים (ריפוי  הראשוניושממוקמים לצד המרפאות  603מרכזים לבריאות האישה 

בעיסוק, פיזיותרפיה וכד', יכולים להתמקם לצד המרפאות הראשוניות מסיבות של חיסכון תפעולי 

  ויעילות. אך ניתנים גם שירותי רפואה בתחומים אחרים במרפאות הראשוניות. 

ים. גודל מרפאה אלפי אנשמרפאה ראשונית בגודל בינוני, יכולה לשרת אוכלוסייה רבה לעיתים גם של  

מ"ר ואילו מרפאה גדולה יותר, כוללת התמחויות רבות יותר ומכונים  500 -ממוצע בערים עומד על כ 

  . מ"ר ויותר 1,500 -ל שונים כאמור עשוייה להגיע גם 

חלק מנקודות השירות של הקופות קטנות מאוד ומעניקות שירות לאוכלוסייה של פחות מאלף איש,  

  ומבודדים יחסית כמו:   ים קטניםלדגמה, בישוב

  ,תושבים, יש נקודת שירות של קופת חולים לאומית, הכוללת   128ביישוב ארגמן בבקעת הירדן

  שירותי אחות ורפואת משפחה. 

  ,תושבים, יש נקודת שירות של קופת חולים כללית   181ביישוב גורנות הגליל בגליל המערבי

 חת.  ובית מרקהכוללת רפואת ילדים, משפחה, טיפת חלב 

 כמובן שככל שמספר הרופאים במרפאה נמוך יותר כך זמינותם של הרופאים נמוכה יותר.

מרפאות. ככל שהיישוב גדול יותר,   50 -לעומת זאת, בעיר תל אביב, מפעילה קופ"ח הכללית לבדה כ 

  כך היקף השירותים עולה וכמובן כמות הקופות המוצעת גדלה.  

 
 ע"פ פרסומי הקופה באתר הקופה. 603
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ר הם שירותי בריאות משפחה וטיפת חלב. טיפת חלב ניתנת  השירותים שניתנים בפריסה רחבה ביות

 480. גם בתי מרקחת נפוצים יחסית כאשר לכללית יש כמעט 604נקודות ברחבי הארץ 650בלפחות 

  בתי מרקחת, כלומר, כמעט בשליש מנקודות השירות קיים בית מרקחת. 

  

    מרפאה יועצת . 11.4.2

שירותי רפואה ראשונית גם התמחויות שונות הניתנות  מרכזי שירות גדולים יותר יכולים לכלול מלבד 

מ"ר ויותר כאשר חלק ממרכזי הבריאות  1,500ה עומד על לאוכלוסייה גדולה יותר. גודל המרפא

(מגדל המאה בתל  מ"ר    8,000המקצועיים החדשים שנפתחים בערים הגדולות מגיעים אף לשטח של  

מרכזים   מ"ר ועוד. 4,100ר, ירושלים מקור ברוך מ" 9,100 –מ"ר, מרפאת לין בחיפה  5,760 –אביב 

כוללים מומחים במגוון תחומים ובם משרתים אוכלוסייה של עיר גדולה ושל המרחב מסביבה, ויכולים 

  לכלול עשרות אלפי מבוטחים.

. המרפאות היועצות יכולות לשבת בשטחים בבעלות הקופה או בשטחים סחירים בשילוב עם  605

  ווקא של הקופה. חרים לאו דשימושים א

הקמה של מרפאה יועצת ביישוב חדש דורשת גידול משמעותי של כמה עשרות אלפי מבוטחים. בערים  

הותיקות, לאור הציפוף ועלייה באמות המידה של הציוד, מרפאות יועצות לרוב עוברות תהליך של שיפוץ 

חדש למרפאה  מציאת אתר הכולל הגדלה משמעותית של שטח המרפאה ולעיתים אף במחיר של 

  שגדלה. 

  בטבלה להלן דוגמאות למספר מרפאות יועצות של קופות שונות במיקומים שונים.  

 אתרי הקופות) (מקור: : דוגמאות למספר מרפאות יועצות והשירותים הניתנים במרפאה24טבלה 

מרכז  -כללית 
 בריאות דגני, חדרה 

מאוחדת, מרכז 
הטורים,  -רפואי 

 ושליםיר
מגדל  -כללית 

 המאה, תל אביב

מרכז   -מכבי 
בריאות נגב, באר 

  שבע 
כרמיאל  -לאומית 

  ) 13(החרושת 

  בדיקות מעבדה  התפתחות הילד  א.א.ג  אורתופדיה  תזונה ודיאטה

  בית מרקחת  מרפאה תעסוקתית  אורולוגיה  שרותים –אחיות   אורולוגיה

  מכון רנטגן  עבודה סוציאלית אורתופדיה בית מרקחת  אורטופדיה

  אנדוקרינולוגיה וסכרת  גמילה מעישון  אלרגיה
מרכז לבריאות 

  אולטרסאונד  האישה

  פיזיוטרפיה  פיזיותרפיה  גסטרו  כף הרגל  אנדוקרינולוגיה

  שירותי רפואה דחופה  סוכרת (דיאבטולוגיה) טיפול יום מכון דיבור/שמיעה  אף אוזן גרון

  כאב  מכון לב/מחלות לב  בית מרקחת
טיפול  -בי מכבי אקטי

  מכון סוכרת  עודף משקלב בילדים

  רפואה משלימה  מרפאת אחיות  כירורגיה לכלי דם  מכון ממוגרפיה  גסטרואנטרולוגיה

 
קובץ נתונים ייחודי של   נתונים כוללים רק את פרסומי הקופות (מאגר:כנראה שהמספר האמיתי גבוה יותר כיוון שה 604

 משרד הבריאות) 
  מתוך אתר הכללית. 605
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  מעקב הריון  שירותי מעבדה כירוגיה פלסטית מכון על קולי (US)  טראומטולוגיה

  אופטמטריה  שמיעה ודיבור  כירוגית שד  מכון פיזיותרפיה  כירורגיה

    ריפוי בעיסוק  מכון הלב  מכון ריפוי בעיסוק  דחופהמוקד רפואה 

  מכון רנטגן  מכון רנטגן מכון הלב
קיצור  -בריאטריה 

    קיבה לירידה במשקל

 נוירולוגיה מכון שינה מכון לריפוי בעיסוק 
מוקד רפואה דחופה 

    מבוגרים

 מכון פיזיוטרפיה
אולטראסאונד מכוני 
 עור כללי

מוקד רפואה דחופה 
    ילדים

    שירותי משרד עיניים מכוני הולטר רנטגןמכון 

 מרפאת סכרת
בדיקות -מעבדה

     פרוקטולוגיה  ולקיחת דם
    תזונה ודיאטה מרפאות שיניים נוירלוגיה

   ע.סוציאלי/ת נפרולוגיה
   מכון-פסיכולוגיה עור

 עיניים
שרותי משרד 

   ומזכירות
   אונקולוגיה ראומטלוגיה

   ילדים ריאות

  שינה מרפאת
משפחה פנימית 

   וכללית

  קרדיולוגיה 

  רפואת ספורט 

  רפואת שיקום 
  

  

 שירותי בריאות נוספים בקהילה .11.5

  טיפות חלב. 11.5.1

  נקודות רבות של טיפות חלב. יש שלוש נותנות שירותים מרכזיות:  ותבישראל פועל 

 וך לקופת חולים,  משרד הבריאות שמפעיל תחנות רבות בפריסה ארצית ללא תלות בשי 

   תחנות טיפת    15תחנות טיפות חלב; עיריית תל אביב מפעילה    31עיריות: עיריות ירושלים מפעילה

 בהשתייכות לקופהחלב, שמספקות שירותים לתושבים ללא תלות 

 נקודות שירות, הכוללות טיפות חלב והיא קופת  529קופת חולים כללית מפעילה  – קופות החולים

את הפריסה המשמעותית ביותר. מכיוון שטיפות חלב אינן נכללות בתוספת  החולים שמציגה 

קופות חולים  השנייה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, קופות החולים אינן מחוייבות לספק אותן. גם  

נוספות מספקות שירות טיפת חלב במרכזי בריאות למשפחה אך בהיקפים פחות גדולים בצורה 

 משמעותית. 
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  מרקחת בתי . 11.5.2

מבתי המרקחת הם   1,200-בתי מרקחת. רק מקצתם בקופות החולים: כ 2,000 -בישראל פועלים כ

,  479יכים לקופות החולים: בכללית  בתי מרקחת שי  780-ברשתות הפארם או בתי מרקחת פרטיים, וכ

הטבלה להלן מלמדת שהיקף בתי המרקחת   136.606, ובלאומית 115, במאוחדת 110 -במכבי כ

איש כתלות במחוז. ביהודה ושומרון הממוצע גבוה יותר,   5,000-3,500  - ותן מענה בממוצע לבישראל נ

בתי   כנראה בשל הפריסה הגיאוגרפית הרחבה וההסתמכות על בתי המרקחת במחוזות הסמוכים.

חת של קופות החולים, ממוקמים מסה"כ בתי המרק 60% -המרקחת של קופת חולים כללית, שהם כ

  רות של הקופה.לרוב במרכזי השי

  

  מרכזיים מקצועיים, מכונים ומעבדות . 11.5.3

לצד המרפאות הראשוניות והשניוניות ישנן מרכזים מקצועיים מסוגים שונים ומכונים התומכים את  

נקציות שירות  פעילות המרפאות. חלק מהמרכזים יושבים בתוך מבני המרפאות כשילוב של מספר פו

יקות קופות החולים מכונים שונים ומעבדות כחלק מהשירות הרפואי או כמרכזים עצמאיים. בנוסף, מחז 

  למטופל והן עשויות להתמקם כחלק מקומפלקס של הקופה באזור.

לקופת חולים כללית יש מאות מכונים ומעבדות התומכים בשירותים הניתנים. חלק ממכונים אלה  

לות כללית ושל אנשי עסקים  מאר שבבע-טי ציבורי (כגון רשת מכוני מאר ומורפועלים בשיתוף פר

פרטיים). השירותים הניתנים על ידי המכונים מגוונים וכוללים היקף רחב של בדיקות והדמיות כגון 

בדיקות סי.טי, הדמיות רנטגן, אולטראסאונד, ממוגרפיה, מכוני דיאליזה (נפרומור), מכונים לשיקום לב,  

  מאר, נפרומור, מדיטון ועוד. -: מכון מור, מכון מורמבין המכונים הבולטים בישראל ניתן למנות את    ועוד.

  

  טיפולי שיניים . 11.5.4

טיפולי השיניים אינם ניתנים במסגרת סל הבריאות אך קופות החולים מספקות שירותים אלו בהיקף 

(רופא, סייעת,   ת צוות קטן יחסיתנרחב. עיקר הטיפולים מתבצעים במרפאות פרטיות קטנות הכלולו

זאת, גם קופות החולים החלו לספק שירותי בריאות השן כאשר הם תופסות נתח   מזכירות). עם

מרפאות כללית סמייל, מכבי    90  - משמעותי יותר ויותר בפעילות זו. קופת חולים כללית מפעילה יותר מ

  אוחדת שיניים.    מפעילה את רשת המרפאות מכבידנט וקופת חולים מאוחדת את מ

  

 
 ונתוני מתוך אתרי האינטרנט של הקופות. 2017ם הבריאות, משרד הבריאות, אסדרה ופיקוח בתחו 606
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  רפואה דחופה  . 11.5.5

נקודות השירות של קופות החולים, קיימים מוקדי רפואה דחופה בקהילה שמונעים הגעה למיון  מלבד

בבתי החולים האזוריים. במקרים רבים, מוקדי רפואה אלו מתופעלים על ידי גופים פרטיים כגון 

  ים עם מוקדים אלו. ביקורופא, טרם וכד'. רבות מהקופות מצויות בהסדר

, רובם בערים והם  607י רפואה דחופה (מלבד חדרי המיון בבתי החולים) מוקד 275 -בישראל קיימים כ

אלף נפש במחוז תל אביב.  70ועד ל  אלף נפש (במחוז דרום) 20 -משרתים אוכלוסיה ממוצעת של מ

במחוז יהודה ושומרון מספר נקודות רפואה דחופה רב יחסית. עם זאת, ניתוח זה לא כולל ניתוח של  

  עות הזמינות שלהם.  גודל נקודת השירות או ש

  

 פריסת מרכזי רפואה דחופה לפי מחוזות :25 טבלה

  אוכלוסייה מחוז
רפואה מרכזי 

  דחופה
ה יממוצע אוכלוסי

  למרכז

 70,298.60 20 1,405,972  מחוז תל אביב

 45,583.68 22 1,002,841 מחוז חיפה

 44,725.04 47 2,102,077 מחוז המרכז

 24,717.43 44 1,087,567 ושליםמחוז יר

 24,656.25 56 1,380,750 מחוז הצפון

 20,615.09 56 1,154,445 מחוז הדרום

 13,197.21 29 382,719 יהודה והשומרוןאזור 

 
  ניתוח ועיבוד גיאוקרטוגרפיה לנתוני משרד הבריאות. 607
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 : פריסת מוקדי רפואה דחופה בגוש דן (ניתוח לנתוני משרד הבריאות) 1 איור

  

  

  ינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, תזונה ודיאטה ועוד) פרה רפואי (קל . 11.5.6

בתחומי פרה רפואיים. חלק מהשירותים ניתנים במרפאות חלק ניכר משירותי הבריאות ניתנים גם 

היועצות של הקופות, אך חלק ניכר מהם ניתנים על ידי ספקי שירות פרטיים ועצמאיים (בין היתר, בשל  

במקרים רבים, המטפלים משלבים עבודה .  מטפל מועסק במסגרת הקופה)שכר נמוך המתקבל כאשר ה

שירותים באופן עצמאי למטופלי הקופות באמצעות הסדרים  חלקית באחת מקופות החולים ומעניקים 

  שונים של החזר כספי למטופל.
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  רפואי מוצגת בסקירת המרפאות בערים נבחרות בהמשך. -סקירה של חלק מהתחומי הפרה

 שירותים בקהילה (ע"פ מאפייני ונתוני קופת חולים כללית)פריסת . 11.6

יה ניתנים במוסדות ייעודים ועל כן בחינת הפריסה של  קופת חולים כללית מאופיינת בכך, שרוב שירות

מוסדותיה מייצגת בצורה טובה את פריסת השירותים בקהילה. זאת בשונה מקופות חולים אחרות,  

  608יאות פרטיים ועצמאיים. שנוטות להסתמך יותר על שירות בר

 מאפייני מרפאות קופ"ח כללית לפי מחוזות :26טבלה 

מספר מרפאות   תוויות שורה
 שנסקרו

ממוצע שטח בנוי 
  למרפאה

שיעור מסך  
  המרפאות

 23% 527.1 258  מחוז המרכז

 20% 435.5 228 מחוז הצפון

 17% 536.5 188 מחוז הדרום

 14% 641.6 158 מחוז חיפה

 13% 844.6 146 מחוז תל אביב

 8% 591.3 92 ירושליםמחוז 

 5% 263.8 54 אזור יהודה והשומרון

1,124 560.0 100% 

  

 עיריות, מועצות מקומוית ומועצות אזוריות : מאפייני מרפאות לפי סוג הרשות:27 טבלה

  אזוריותות מועצ  מקומיות מועצות עיריות פרמטרים 

 111 224 789  במאגר הנתונים  סה"כ מרפאות

 21,299 62,365 545,800  סה"כ שטח מרפאה (במ"ר) 

 206 290 568 שטח מרפאה ממוצע (במ"ר) 

 147 202 450 שטח מרפאה חציוני (במ"ר) 

 816 1,446 9,200 המרפאה הגדולה ביותר (במ"ר) 

 13,037 4,577 40,657 אוכלוסייה מבוטחת ברשות ממוצעת

 4,732 2,560 4,599 ממוצע מבוטחים למרפאה (בנפש) 

 3,601 1,906 3,971 חציון מבוטחים למרפאה (בנפש) 

 0.04 0.11 0.11  מ"ר לנפש (ע"פ הערכים החציוניים) 

 0.04 0.11 0.12  מ"ר לנפש (סה"כ) 

 
ובדות במודל משולב הכולל נקודות שירות ייעודיות של הקופה ובנוסף הסדרים עם נותני יש לציין שכל הקופות ע 608

 שירות פרטיים ועצמאיים.

שירותי בריאות כללית עיבוד לנתוני

שירותי בריאות כללית עיבוד לנתוני
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  מאפייני מרפאות במרחב העירוני . 11.6.1

  מרפאההיקף מבוטחים וגודל  . 1

איש.    4,000ונית היא, כאמור, נקודת השירות הבסיסית ביותר והיא משרתת בממוצע עד  מרפאה ראש

קיים הבדל גדול בין גודל המרפאות בישויות המנהליות השונות (הן בשטח והן בהיקף המבוטחים).  

(כלומר   מבוטחים בערים והחציון  4,500  - במרפאות העירוניות עומד על כ   609בחינת ממוצע המבוטחים

ערים היקף המבוטחים    49  -ב  610מבוטחים.   3,971מהמרפאות) עומד על    50%חתיו מצויים  הערך שמת

עיריות   10 - נפש כפי שניתן לראות להלן. רק ב 5,000-2,500במרפאה נע סביב קבוצת הגודל של 

ערים   12 - ממוצע המבוטחים למרפאה נמוך יותר (למשל יקנעם, אופקים, בית"ר עילית ובית שמש). ב

. במיעוט מהעיריות המרפאות מטפלות  7,000-5,000טחים גבוה יחסית ונע בטווח של  ממוצע המבו

ממוצעים אלו   611מטופלים (למשל ערד, יקנעם עילית, טירה וקלנסאווה). 7,000 -בממוצע ביותר מ

וך יותר  גבוהים בהרבה ביחס למאפייני הפעילות במועצות המקומיות המתאפיינות בממוצע מבוטחים נמ

  טנות יותר (ראה בהמשך)  ובמרפאות ק

 :התפלגות העיריות לפי ממוצע מבוטחים למרפאה בעיר 40 תרשים

  

 
על בסיס מסד נתונים השייך לקופת חולים כללית. מסד הנתונים אינו מעודכן במלואו אך נותן תמונה הניתוח התבצע  609

 ו על ידי צוות העבודה בלבד. מהימנה של שירותי הקהילה. כל הניתוחים והמסקנות התבצע
מבוטחים ליישוב הממוצע והחציון שנמדדו מבטאים ממוצע וחציון בין העיריות עצמן. כלומר, קודם כל חושב ממוצע ה 610

 ולאחר מכן ממוצע וחציון בין הישובים (בהעדר נתונים על כמות מבוטחים לכל מרפאה). 
בשכונות חדשות שטרם אוכלסו במלואן ועל כן אינן מנוצלות  חלק מהסיבות לפערים בין יישובים הם פתיחת מרפאות 611

עומת זאת, הערים הוותיקות והגדולות מתאפיינות באופן מלא. סיבה זו אופיינית ליישובים שצמחו לאחרונה משמעותית. ל
 בשונות נמוכה יותר בממוצע המבוטחים למרפאה.
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ממוצע מבוטחים למרפאה בעירייה

התפלגות העיריות לפי ממוצע המבוטחים למרפאה
)עיריות 77-מרפאות ב 788( 

מבוטחים למרפאה ברשות

4,573: ממוצע

3,970: חציון

אות כלליתשירותי ברי עיבוד לנתוני
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

בחינת כמות המבוטחים בערים הגדולות ביותר מבחינת כמות האוכלוסייה מעלה שבכל הערים הגדולות  

-נפש (תל אביב 3,300 - אלף נפש) למעט בית שמש, ממוצע המבוטחים למרפאה נע בין כ  100(מעל 

  נפש בירושלים. 6,000פו) לכמעט  י

 מאפייני מרפאות "שירותי בריאות כללית" בערים הגדולות :28 טבלה

תוויות 
 שורה 

מספר 
תושבים  
  ביישוב 

כמות 
  מרפאות 

שיעור  
מבוטחי  
כללית  
 (למ"ס)

  סה"כ מבוטחים 
(על בסיס נתוני 

  למ"ס) 

מבוטחים  
  למרפאה 

 7,905 379,448.14 42.1% 48 901,302  ושליםיר

- תל אביב
 יפו

443,939 50 40.9% 181,571.05 3,631 

 4,999 139,981.82 49.8% 28 281,088 חיפה 

 4,362 104,691.34 41.9% 24 249,860 ראשון לציון

 4,869 131,475.28 54.7% 27 240,357 פתח תקווה 

 3,836 72,882.74 32.7% 19 222,883 אשדוד 

 4,710 94,204.44 44.0% 20 214,101 נתניה 

 5,532 127,228.76 61.3% 23 207,551 באר שבע

 4,344 52,125.21 26.9% 12 193,774 בני ברק 

 3,923 74,545.49 38.7% 19 192,624 חולון

 4,188 62,823.35 40.2% 15 156,277 רמת גן

 4,221 67,528.95 48.8% 16 138,379 רחובות 

 4,460 66,903.33 48.5% 15 137,945 ןאשקלו

 3,731 48,502.94 37.7% 13 128,655 בת ים

 1,823 30,994.54 27.1% 17 114,371 בית שמש 

 4,325 56,221.92 56.2% 13 100,039 כפר סבא 

 

  שטח המרפאה בעיריות. 2

ממוצע של   היקף המבוטחים הגבוה בעיריות מתבטא גם במרפאות גדולות יותר באופן יחסי. גודל

  450מ"ר) כאשר החציון עומד על  3,000מ"ר (לא נכללו מרפאות מעל  560מרפאה בעיריות עומד על  

  מ"ר.  1,500) אינן גדולות מ 90%המרפאות בעיריות (מעל מ"ר. מרביתן המוחלט של  

שירותי בריאות כלליתעיבוד לנתוני
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 ה בחלוקה לסוגים שונים של רשויות: מספר מרפאות "שירותי בריאות כללית" לפי שטח בנוי למרפא41  תרשים

  

  

מהמרפאות בערים ומרפאות יועצות גדולות    10%מ"ר מהוות פחות מ    1,500מרפאות גדולות של מעל  

  והן מצויות בערים הגדולות.   25 -מ"ר ישנן רק כ 3,000של מעל 

ערים  הערים הגדולות בישראל מעלה תמונה דומה. במרבית ה 10 -ניתוח של התפלגות המרפאות ב

מ"ר) כאשר עיקר המרפאות הן מרפאות של    3,000גדולות (מעל    מרפאות יועצות  2-1הגדולות יש רק  

משטח   50%מ"ר. עם זאת, בחישוב השטח הכולל של מרפאות אלו ניתן לראות שמעל  1,500עד 

מ"ר. מרפאות גדולות במיוחד של מעל   1,000המרפאות במרחב העירוני משוייך למרפאות של מעל 

  ).  4מהשטח (תרשים   20%אחראיות למעל  מ"ר (מרפאות יועצות) 3,000

   

72337
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ר"מ 150עד 1500-750750-500500-300300-150

)ר"במ(שטח בנוי במרפאה 

)ר"במ(מספר מרפאות לפי שטח בנוי במרפאה 

עיריות רשויות מקומיות מועצות אזוריות

שירותי בריאות כללית עיבוד לנתוני
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 : התפלגות המרפאות של "שירותי בריאות כללית" לפי היקף השטח הבנוי במרפאה בעשר הערים הגדולות29 טבלה

  

 גודל המרפאה (במ"ר) : התפלגות שטח מרפאות שירותי בריאות כללית בערים לפי 42  תרשים
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)ר"במ(התפלגות מרפאות שירותי בריאות כללית בערים לפי שטח בנוי 

הערים   10
 הגדולות 

מספר 
מבוטחים  
  מוערכת 

סה"כ 
  מרפאות 

מרפאות  מספר
 1,500מתחת 

  מ"ר

מרפאות  כמות
-1,500בין 

  מ"ר  3,000

מרפאות  כמות
 3000מעל 

  מ"ר

 1  5    379,448 51 44  ירושלים

 1  3    181,571 49 45יפו -תל אביב

 1  3   24   139,981 28 חיפה 

 1    ‐   2524  104,691 ראשון לציון

  1 1    25  27  131,475 פתח תקווה 

 1 ‐   20 19  72,882 אשדוד 

 1 ‐   21 20  94,204 נתניה 

  1 ‐   127,228 28 27 באר שבע

 1  1    13 11  52,125 בני ברק 

 ‐ ‐    19 19  74,545 חולון

שירותי בריאות כללית עיבוד לנתוני

בריאות כלליתשירותי  עיבוד לנתוני
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  ויות המקומיות מאפייני מרפאות ברש. 11.6.2

  רשויות מקומיות  -היקף מבוטחים במרפאה  . 1

היקף המבוטחים הממוצע למרפאות קופ"ח כללית ברשויות המקומיות קטן בהרבה ביחס לממוצע  

ברשות מקומית בעיריות ואף המועצות האזוריות. ראשית, מספר המבוטחים הכולל של קופ"ח כללית 

  אלף במועצות האזוריות.    13 -אלף בעיריות וכ 40 -ומת כ בממוצע בלבד וזאת לע 4,500 -עומד על כ 

מספר המבוטחים המצומצם יחסית ברשות המקומית (הנובע ממספר תושבים מצומצם יחסית ברשויות  

אוכלוסיה נמוך מייצר מספר מרפאות  מקומיות ביחס לעיריות וגם לחלק מהמועצות האזוריות) וצפיפות  

שמטפלות במעט מבוטחים יחסית. כך, מספר המבוטחים  משך)קטנות יחסית ביישוב (ראה ניתוח בה

בלבד, והערך החציוני עומד  2,500 -הממוצע ברשויות המקומיות למרפאת קופ"ח כללית עומד על כ 

נפש.   2,000 - טפלות בפחות מנפש. כלומר מחצית מהמרפאות ברשויות המקומיות מ 1,900 - על כ

  ת או במועצות האזוריות.נמוך בהרבה ביחס לממוצע המבוטחים בעיריו

 : התפלגות הרשויות המקומיות לפי ממוצע מבוטחים למרפאה ב"שירותי בריאות כללית"43  תרשים

  

  

  שטח המרפאה במועצות המקומיות . 2

שטחי המרפאות ברשויות המקומיות מצומצמים משמעותית ביחס לעיריות. בממוצע, שטח מרפאה  

מ"ר. המרפאה הגדולה ביותר ברשויות   202מ"ר כאשר מרפאה חציונית היא  290ד על ברשויות עומ

מרפאות הן בשטח בנוי של מעל   217מרפאות מתוך  6מ"ר אך היא יוצאת דופן בנוף. רק  1,400היא 

  מ"ר.   1,000

72

25
19

25005,000-2,5007,500-5,000עד 

מספר הרשויות  
המקומיות

ממוצע מבוטחים למרפאה ברשות המקומית

התפלגות הרשויות המקומיות לפי ממוצע המבוטחים למרפאה  
)רשויות מקומיות 116-מרפאות ב 309(

מבוטחים למרפאה ברשות

2,560: ממוצע

1,906: חציון
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 התפלגות מרפאות "שירותי בריאות כללית" לפי שטח בנוי במועצות המקומיות: 6  תרשים

  

  

 מאפייני מרפאות במועצות האזוריות . 11.6.3 

  מועצות אזוריות  -היקף מבוטחים במרפאה  . 1

והעיריות מועצות אזוריות שונות במאפייני פריסת היישובים והאוכלוסייה ביחס לרשויות המקומיות 

שמאופיינות בריכוז תושבים יחסי. לעומתן, מועצות אזוריות מטבען כוללות מספר ישובים, מסוגים  

ם, הפרוסים על פני האזור כולו. עם זאת, היקף האוכלוסייה הממוצע שמבוטח בקופת חולים כללית  שוני

נפש, גבוה   4,700אלף נפש. מספר המבוטחים למרפאה של כללית עומד על מעל  13עומד על מעל 

מה שמעיד   3,600 - מממוצע המבוטחים במרפאות בעיריות. גם הערך החציוני נמוך יותר ועומד על כ

שונות גבוהה יחסית עם מספר מועצות שבהן יש כנראה מיעוט מרפאות, לעיתים מרפאה בודדת,   על

ד). לעומת זאת,  ביחס לאוכלוסייה הרבה (למשל: לב השרון, חוף השרון, מגידו, חוף אשקלון, עמק לו

פיין ישנן מועצות שבהן ישנו ריבוי של מרפאות יחסית שמוביל לממוצע מבוטחים נמוך מאד למרפאה. מא

זה נובע בין השאר מריבוי מרפאות היסטורי של קופ"ח כללית בהתיישבות העובדת ובאזורי הפריפריה 

ת אזוריות קטנות  (למשל בעמק חפר, עמק יזרעאל, מעלה יוסף) לצד מרפאות שמשמשות מועצו

המורכבות ממספר ישובים מצומצם, בעיקר במגזר המיעוטים (למשל אל בסום, בסמ"ה, נווה מדבר, 

  בוסתאן אל מרג'). 
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מספר מרפאות לפי שטח בנוי במרפאה במועצות מקומיות
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 התפלגות מועצות אזוריות לפי ממוצע מבוטחים למרפאה בשירותי בריאות כללית  :44 תרשים

   

  

  שטח המרפאה במועצות אזוריות . 2

שטחי המרפאות במועצות האזוריות קטנים משמעותית ביחס לעיריות ולרשויתו המקומיות. בממוצע,  

מ"ר. המרפאה הגדולה  147מ"ר כאשר מרפאה חציונית היא  206ת עומד על שטח מרפאה ברשויו

  500מרפאות הן בשטח בנוי של מעל  105מרפאות מתוך  6מ"ר בלבד. רק  816ביותר ברשויות היא 

  מ"ר.  

 : התפלגות מרפאות שירות יבריאות כללית לפי שטח בנוי במועצות אזוריות45  רשיםת

  

    

9

15

7
6

2

10,000מעל 25005,000-2,5007,500-5,00010,000-7,500עד 

מספר המועצות  
האזוריות

ממוצע מבוטחים למרפאה במועצה האזורית

התפלגות המועצות אזוריות לפי ממוצע המבוטחים למרפאה
)מועצות אזוריות 39-מרפאות ב 157(

מבוטחים למרפאה ברשות

4,732: ממוצע

3,601: חציון

55

26

18

6

500מעל 300-150500-300ר"מ 150עד 

מספר מרפאות לפי שטח בנוי במרפאה במועצות האזוריות
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 בחינת מרפאות שירותי בריאות כללית במספר ערים מרכזיות. 11.7

יפו, -אביבלהלן מספר דוגמאות לפריסה של שירותי קהילה של קופח חולים כללית בערים ירושלים, תל  

חיפה, באר שבע  וכרמיאל. ערים אלו מייצגות מגוון של ערים גדולות ובינוניות שמרכזות את רוב 

  ם ובוודאי בעתיד.האוכלוסייה בישראל כיו

בחינה של פריסת שירותי מוסדות בריאות בקהילה של קופת החולים הגדולה ביותר מאפשרת הבנה  

  טובה של אספקת שירותי הבריאות בקהילה.

  ירושלים. 11.7.1

ירושלים היא העיר הגדולה בישראל ופרוסה על שטח גדול המקיף שכונות מרוחקות כגון נווה יעקב, 

ומספר המבוטחים  42% -הר חומה. שיעור מבוטחי קופת חולים כללית עומד על כ פסגת זאב, גילה ו

  איש.  7,900 -אלף. בממוצע כל מרפאה מבטחת כ 400 - הכולל הוא כ

מרפאות ברחבי העיר. ניתן לסווג את המרפאות   61250 -בירושלים מפעילה קופת חולים כללית כ

ם (המשלבים מספר שירותים) ומרפאות לשלושה סוגים עיקריים: רפואה יועצת, מרכזים אזוריי

  שכונתיות. 

מ"ר שמספקת   4,000 -המרפאה הגדולה ביותר היא מרפאה יועצת במקור ברוך בהיקף של למעלה מ

אורולוגיה, אורתופדיה,  ירותים לכל ירושלים והסביבה. מרפאה זו כוללת שירותים רבים כגון:ש

פדיה, מעבדת כלי דם, מרפאת כלי דם, עיניים,  טראומטולוגיה, כירורגיה, מיון פיזיותרפיה ואורתו

  613פיזיוטרפיה, פלסטיקה ורנטגן.

לבים לרוב מספר שירותים אזוריים או לצד מרפאה יועצת מרכזית, ישנם מרכזים אזוריים גדולים שמש

עירוניים המשלבים רופאים מומחים ויועצים כגון מרפאה ראשונית, מרכז בריאות האישה, מרכז 

מכונים למיניהם וכד'. מרפאות אלו תוספת שטח   רופאים מקצועיים בתחומים שונים,  התפתחות הילד,  

  בנוי של אלפי מטר. כמה דוגמאות: 

רפאה ראשונית, מרכז בריאות האישה, התפתחות הילד, ועוד שירותים  כולל מ –  שייח' ג'ראח

 מ"ר 3,836 - מקצועיים. כ

 מ"ר 2,950 -לד,מרכז בריאות האישה. כהתפתחות הי המרכז כולל מרפאה ראשונית, –  רמת אשכול 

 מ"ר  3,000 -כולל מרכז התפתחות הילד, מערך לדרכי עיכול וכבד ומכון שמיעה. כ –  לב תלפיות

 
עיבוד לקובץ נתונים של משרד הבריאות, לה שמספר מבוסס על רשימת הנכסים של שירותי בריאות כללית. על פי  612

  המרפאה עשוי להיות כפול. 
מתוך אתר האינטרנט של קופת חולים:  613

tails.aspx?ddeptcode=11340https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/clinicde 
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מרפאה ראשונית + מרכז מקצועי לילדים (המטולוגיה, אלרגולוגיה ואימנולוגיה,   –שטראוס בני ברית 

 2,200 -ון שמיעה+  אף אוזן גרון, עור ועוד. כ מכ תזונה, גסטרואנטרלגויה, אנדוקרינולוגיה ועוד) +

 רמ"

לצד המרפאות המקצועיות קיימות המרפאות הראשוניות הפרוסות בצורה נרחבת יותר ברחבי העיר 

ונתונות מענה ראשוני של רפואת משפחה. במקרים רבים מרפאות אלו יכללו גם רפואת ילדים, נשים  

  ולעיתים גם פונקציות נוספות אחדות. 

מ"ר   500 -ל מרפאה ראשונית עומד על כ מרפאות ראשוניות. גודל הממוצע ש 50 -לים כאמור כבירוש

רופאי משפחה. בנוסף במקרים רבים יינתנו גם שירותים של   4 -כאשר כל מרפאה כוללת בממוצע כ

מרפאות) ובית מרקחת. לעיתים כאמור, יינתנו    20  - מרפאות), רופאי נשים (כ  30  - רופאי ילדים (מעל ל

ריולוגיה, בריאות הנפש וכד).  כמו כן יינתנו  במרפאה שירותים נוספים של רופאים מומחים (עור, ק

 35 -שירותי פרא רפואי בתחומים מגוונים. בייחוד, נפוצים שירותים של תזונה ודיאטה שניתנים בכ

  מרפאות ראשוניות.  

פקים שירותים למבוטחיה. לצד מרפאות אלו, קיימים גם רופאים עצמאיים שעובדים עם הקופה ומס

  רות של הרופאים העצמאיים אינן כלולת במניין המרפאות לעיל. ברוב המקרים, נקודות השי
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 פריסת מרפאות שירותי בריאות כללית בירושלים לפי שירותי המרפאה (עיבוד לנתוני שירותי בריאות כללית) : 2 איור
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  יפו   -תל אביב. 11.7.2

יפו היא העיר השנייה בגודלה וגם במספר מבוטחי הכללית. סה"כ מבוטחי כללית בעיר מוערך  -אביבתל  

. מספר המרפאות של קופ"ח כללית עומד  40%  -אלף כאשר נתח השוק של כללית עומד על כ  180  -בכ

  , חלקן מרפאות יועצות, רובן ראשוניות ומיעוטן מרפאות של רפואים עצמאיים.  50 - על כ

הגדולה ביותר בתל אביב היא המרכז לרפואה יועצת שנמצאת במגדל המאה ברחוב אבן אה המרפ

מ"ר וכוללת שירותים רבים ומקצועיים לרבות   5,760גבירול. מרפאה זו כוללת שטח בנוי בהיקף של 

:  אף, אוזן גרון, אורולוגיה, אורתופדיה, 614מחלקה כירורגית וטיפולי יום. השירותים הניתנים הם

ולוגיה, גסטרו, טיפול יום, כאב, כירורגיה לכלי דם, כירורגיה דחופה, כירורגיה פלסטית,  קרינאנדו

  כירורגית שד, מכון רנטגן, נוירולוגיה, עור, עיניים, פרוקטולוגיה, תזונה ודיאטה.  

לצד המרפאה היועצת במגדל המאה פועלות מספר מרפאות גדולות שמספקות שירותים אזוריים   

  למשל: 

כוללת מרכז לבריאות האישה, מרכז לבריאות הילד (כולל תחומי מומחיות  – אביב ג'רמת מרפאת 

 מ"ר בנוי  3,600רבים), שירותים מקצועיים, מכון מור, בית מרקחת ועוד. 

 מ"ר בנוי 2,180כוללת רפואה ראשונית ומרכז לבריאות הנפש,  – מרפאת רמת חן

 615מ"ר (הערכה) 1,500אישה. ות המרפאה ראשונית ומרכז לבריא – מרפאת יד אליהו

 מ"ר 1,750מרפאה ראשונית ומכון לריפוי בעיסוק.  – מרפאת תל נורדאו 

  מרפאה ראשונית, מכון פיזיוטרפיה וכללית סמייל – מרפאת איילון

  616מרכזים לבריאות האישה. 6מרכזים לבריאות הילד ועוד  6בעיר פועלים 

ירותים, פועלות המרפאות הראשוניות שמיועדות  לצד המרכזים הגדולים יותר שלרוב מספקים מגוון ש

מרפאות ראשוניות. בממוצע מרפאה   50 - לתת מענה למרחב הגיאוגרפי הקרוב. בתל אביב כאמור כ

מבוטחים כאשר כמובן שמרפאות גדולות יותר מסוגלות להכלי כמות רבה   4,000-3500 - מטפלת בכ

  מ"ר.    500 - עומד על כ ר שלמבוטחים. גודלן הממוצע של המרפאות בתל אביביות

גם בתל אביב, בחלק ניכר מהמרפאות   617רופאי משפחה. 4 -בכל מרפאה בעיר פועלים בממוצע כ

מרפאות) אך במידה פחותה מבירושלים. גם רפואת נשים   15 - ניתנים שירותים של רופאי ילדים (בכ

את הנשים במרכזי מרפאות). ייתכן שבשל ריכוז רפו 6 -אשוניות (רק בנפוצה פחות במרפאות הר

 
על פי אתר שירותי בריאות כללית:  614

https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/clinicdetails.aspx?ddeptcode=22120 
  מדוייק נדרשת השלמת נתון 615
  איסוף מידע מפרסומי שירותי בריאות כללית. 616
תר הקופה ועל בסיס המופיע בפורטל של הנתונים אודות מספר רופאים פעילים במרפאה מבוססים על איסוף מידע מא 617

  כל מרפאה.
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מרפאות ראשוניות. גם שירותי פארא רפואה   15 - בריאות האישה.  רופאים בבריאות הנפש ניתנים בכ

  (עבודה סוציאלית, תזונה ודיאטה וכד') ניתנים במרפאות ראשוניות רבות. 

רופאי משפחה, רופא ילדים,   3מרפאה ראשונית הכוללים לדוגמה במרפאת בבלי ניתנים שירותים של 

בודה סוציאלית, בית מרקחת. כמו כן פועל במקום מכון להתפתחות הילד. סהכ, שטח המרפאה הוא ע

מ"ר. מנגד, ישנן מרפאות קטנות שבהן ניתנים שירותי רפואה ראשונית בלבד. למשל מרפאת   550 -כ

רופא נשים   2מ"ר וכוללת פעילות של רופא משפחה,  200 -"אזורי חן" מתפרשת על שטח בנוי של כ

  ך גם רופא עיניים, א.א.ג ואורתופד. א
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 עיבוד לנתוני קופ"ח כללית) פריסת מרפאות שירותי בריאות כללית לפי שירותי המרפאה (  :3 איור

  

  

  

  

  

  

  



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  544|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  פריסת שירותי בריאות כללית על רקע צפיפות יחידות דיור : 4איור 
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  חיפה. 11.7.3

  - ה. נתח השוק של כללית עומד על כאלף בעיר חיפ 150שירותי בריאות כללית מבטחים כמעט  

  מרפאות.   30 -. בעיר פועלות כ50%

מ"ר שמשמשת למעשה כמרכז  9,150הגדולה במרפאות היא מרפאת לין בהיקף של  – מרפאת לין 

טיפולי יום הכולל מחלקות כירורגיות, מיון יום וחדרי ניתוח. המרכז כולל מגוון גדול מאד של שירותים  

ג, כירורגית ראש וצוואר, אוטונוירולוגיה, אונקולוגיה, אורולוגיה, אורתופדיה, וטיפולים כגון: א.א. 

לרגולוגיה, אנדוקרינולוגיה, בית מרקחת, גסטרואנטרולוגיה, המטולוגיה, חדרי ניתוח, כבד, כירורגיה, א

ות  כירורגיה פלסטית, מיון קהילתי יום, מכון אנדוסקופיה, מכון לטיול בשמיעה ודיבור, מרפאה לבריא

יניים, פיזיותרפיה, הנוער, מרפא כאב, מרפאת פצעים קשיי ריפוי, נוירולוגיה, נפרולוגיה, סוכרת, ע

  קרדיולוגיה, ראומטולוגיה, רנטגן והדמיה, תאונות וטראומטולוגיה, תזונה ודיאטה, ריפוי בעיסוק פיזקלי.

כגון רפואה ראשונית   לצד מרכז לין פועלות מספר מרפאות גדולות שמרכזות שירותים בסיסים יותר

  ורפואה מומחית שכיחה יותר. למשל: 

בריאות הנפש.   + פיזיותרפיה + מרכז טיפול בילד מרפאה ראשונית +  – מרפאת מרבך –קריית חיים  

  מ"ר בנוי  2,400

מרכז בריאות הנפש, נשים, כללית סמייל, עור, עיניים,   מרפאה ראשונית +  –מרכז מקצועי מגדל ארמון  

שונות. בחלקן  מרפאות ראשוניות  30 -לצד המרפאות הגדולות פועלות עוד כ. מ"ר בנוי 2,200א.א.ג. 

גדול מרפאה ראשונית ממוצע    ניתנים שירותים נוספים כגון מרכז בריאות האישה, רפואה משלימה וכד'.

רופאי   4מ"ר. בממוצע, במרפאה ראשונית פועלים  660מ"ר כאשר והחציון על  700 - בעיר עומד על כ

))  20 - אשויות (כבשני שליש מהמרפאות הר שפחה במרפאה ולרוב ניתנים בה שירותים נוספים.מ

ניתנים שירותים של רופאי ילדים ורופאי נשים. כמעט בכל המרפאות הראשוניות בחיפה פועל בית  

  מרקחת במרפאה.  

 לפי שטח בנוי התפלגות מרפאות שירותי בריאות כללית בחיפה : 46 תרשים

  

1

2

55

6

2

1

5

250עד 91503,000-2,0002,000-1,0001,000-750750-500500-300350-250

מרפאות שירותי בריאות כללית בעיר חיפה לפי שטח  
)ר"במ(המרפאה 
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 פריסת מרפאות שירותי בריאות כללית בחיפה לפי שירות המרפאה (עיבוד לנתוני קופ"ח כללית) :5איור 
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  באר שבע . 11.7.4

אלף מבוטחים בשירותי בריאות כללית. נתח   130 -אלף איש וכ 200העיר הגדולה בנגב כוללת מעל 

  מרפאות.   25 -ות כבעיר פועל .60%השוק של כללית בבאר שבע הוא מעל  

.  1המרפאה הגדולה ביותר היא מרפאה יועצת ברוב הנרייטה סולד  מרכז לרפואה יועצת. – סאלד

מרפאה זו כוללת שירותי אורולוגיה, אורתופדיה, בית מרחקת, כירורגיה, מכון רנטגן, נוירולוגיה, עור,  

. לצד  מ"ר 3,700פאה הוא כמעט עיניים, פרוקטולוגיה, קרדיולוגיה, ראומטולוגיה, וריאות. שטח המר

  מרכז סאלד פועלות מספר מרפאות גדולות המרכזות מספר שירותים: 

כולל מרכז לבריאות הילד שמספק מגוון מומחים כגון (מחלות ריאה, אף אוזן גרון,  – מגדלי הרכבת

  מ"ר.  1,350 -תזונה ודיאטה, נוירולוגיה ועוד), מכון פיזיוטרפיה, מכון אסתטיקה ורפואה משלימה. כ

  .  מ"ר 1,300 -כ. מרפאה ראשונית, יחידת ילדים, גריאטריה, מרפאת שיניים – יסקי א' 

במספר. גודל מרפאה ראשונית   20 - לצד מרפאות אלו פועלות מרפאות ראשוניות קטנות יותר כ

מ"ר. בכל מרפאה בממוצע  404מ"ר ואילו הגודל החציוני הוא  475ממוצע בבאר שבע עומד על כ 

) ניתנים גם שירותים של רופאי ילדים.  15מהמרפאות ( 75%אשר ברופאי משפחה כ  4 -כ עובדים

מרפאות ראשוניות לצד מרכזי בריאות האישה והמרפאה  4  -לעומת זאת רפואת נשים ניתנת רק ב

שירותים שכיחים נוספים שניתנים    מרפאות ראשוניות. 8  -היועצת. רפואה גריאטרית ניתנת ב

נה ודיאטה (לא רופאים) שניתנת בכמחצית מהמרפאות  הם ייעוץ בנושא תזו במרפאות הראשוניות

 ושירותי עבודה סוציאלית גם כן בכמחצית מהמרפאות. 

 התפלגות מרפאות שירותי בריאות כללית לפי גודל המרפאה (עיבוד לנתוני קופ"ח כללית): 47 תרשים
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 בבאר שבע ריאות כללית : פריסת מרפאות שירותי ב6איור 
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  כרמיאל . 11.7.5

מאוכלוסיית העיר.   54%אלף תושבים. קופת חולים הכללית מבטחת כמעט  46העיר כרמיאל כוללת 

  מרפאות של כללית.  6בעיר פועלות  

מרפאה מקצועית. מרפאה זו כוללת שירותים רבים כגון:   –המרפאה הגדולה ביותר היא כרמיאל 

, אלרגיה, אף אוזן גרון, בית מרחקת, גסטרואנטרולוגיה, דיאטה ותזונה,  אורולוגיה, אורתופדיה

כירורגיה, כירורגיה פלסטית, מיון קהילתי יום, מעבדה דחופה, נוירלוגיה, נשים, סוכרת, עור, עיניים,  

  אות, רנטגן והדמיה.פיזיותרפיה, קרדיולוגיה, רי

אלא לכל המרחב סביבה. המרפאה כוללת  "מקצועית כרמיאל" אינה נותנת שירותים רק לתושבי העיר 

  מ"ר.  1,830שטח בנוי של 

  מרפאות ראשוניות:  3לצד מרפאה זו פועלות עוד 

  מ"ר  1,077הכוללת מרפאה ראשונית, טיפת חלב וריפוי בעיסוק.  – מרפאת מרכז

  מ"ר 600ה ראשונית והתפתחות הילד. מרפא – מרפאת דרום

  מ"ר 458ד. מרפאה ראשונית והתפתחות היל  –  רמת רבין

מ"ר הממוקמת בקניון לב כרמיאל ונקודת    230בנוסף פועלת בעיר מרפאה לרפואה משלימה בשטח של  

  מ"ר. 150שירות של רופאים עצמאיים בשטח של  
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 ל לפי סוג השירות פריסת מרפאות שירותי בריאות כללית בכרמיא  : 7 איור

  

  

  

  

  

  

  



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  551|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 לאותרשימת טב – תרשימיםרשימת  -. רשימת איורים 11.8

  

  איוריםרשימת 

  פריסת מוקדי רפואה דחופה בגוש דן (ניתוח לנתוני משרד הבריאות) : 1 איור

פריסת מרפאות שירותי בריאות כללית בירושלים לפי שירותי המרפאה (עיבוד לנתוני שירותי  : 2איור 
  בריאות כללית) 

  לנתוני קופ"ח כללית)  עיבוד פריסת מרפאות שירותי בריאות כללית לפי שירותי המרפאה (: 3איור 

  פריסת שירותי בריאות כללית על רקע צפיפות יחידות דיור: 4איור 

פריסת מרפאות שירותי בריאות כללית בחיפה לפי שירות המרפאה (עיבוד לנתוני קופ"ח : 5איור 
  כללית 

  פריסת מרפאות שירותי בריאות כללית בבאר שבע: 6איור 

  כללית בכרמיאל לפי סוג השירותפריסת מרפאות שירותי בריאות : 7איור 

  

  תרשימים רשימת 

  מספר מרפאות בקופ"ח מכבי לפי ערים ולפי תפעול המרפאה (נתוני קופ"ח מכבי): 1 תרשים

  ה בעירהתפלגות העיריות לפי ממוצע מבוטחים למרפא: 2תרשים 

ונים של  מספר מרפאות "שירותי בריאות כללית" לפי שטח בנוי למרפאה בחלוקה לסוגים ש: 3תרשים 
  רשויות

  : התפלגות שטח מרפאות שירותי בריאות כללית בערים לפי גודל המרפאה (במ"ר)4תרשים 

  בריאות כללית" : התפלגות הרשויות המקומיות לפי ממוצע מבוטחים למרפאה ב"שירותי 5תרשים 

  : התפלגות מרפאות "שירותי בריאות כללית" לפי שטח בנוי במועצות המקומיות6תרשים 

  : התפלגות מועצות אזוריות לפי ממוצע מבוטחים למרפאה בשירותי בריאות כללית7תרשים 

  התפלגות מרפאות שירות יבריאות כללית לפי שטח בנוי במועצות אזוריות: 8תרשים 

  ת מרפאות שירותי בריאות כללית בחיפה לפי שטח בנוי התפלגו: 9תרשים 

גודל המרפאה (עיבוד לנתוני קופ"ח   : התפלגות מרפאות שירותי בריאות כללית לפי10תרשים 
 כללית) 

 

  

  

  

  טבלאות רשימת 
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  : שירותים עיקריים של קופות החולים. רשימה חלקית על בסיס פרסומי הקופות1 טבלה

מספר נקודות שירות של רפואת משפחה לפי קופ"ח ומחוז (עיבוד גיאוקרטוגרפיה לנתוני  : 2טבלה 
  משרד הבריאות) 

  הקופות)אתרי  (מקור: אות יועצות והשירותים הניתנים במרפאהדוגמאות למספר מרפ: 3טבלה 

  פריסת מרכזי רפואה דחופה לפי מחוזות: 4טבלה 

  מאפייני מרפאות קופ"ח כללית לפי מחוזות: 5טבלה 

  עיריות, מועצות מקומוית ומועצות אזוריות מאפייני מרפאות לפי סוג הרשות:: 6טבלה 

  אות כללית" בערים הגדולותמאפייני מרפאות "שירותי ברי: 7טבלה 

של "שירותי בריאות כללית" לפי היקף השטח הבנוי במרפאה בעשר   התפלגות המרפאות: 8טבלה 
  הערים הגדולות

 :  9טבלה 
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 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

  

  מהלכי שיתוף ציבור . 12
  

 רקע  .12.1

  מכאן הבריאות. מוסדות צרכי וקביעת בלימוד  עוסק 49 תמ"א הכנת  בעבודת א'  שלב

  שהם כפי והצרכים הקיים  המצב בהבנת שעסקה   זה, בשלב השיתוף בודתע  גם נגזרה

  השונים.  העניין מחזיקי  ע"י  נתפשים

    מעגלי שיתוף לאורך התכנית  . א.12.1

בשלב הראשון מופו מחזיקי עניין מרכזיים ובהתאם נקבעו שלבי שיתוף הציבור, כאשר בשלב 

וק הבריאות הממלכתי.  א' התמקדנו בגורמים הממשלתיים ובנותני השירות עצמם בהתאם לח

  פים שיהיו חלק משלבי השיתוף הבאיםכמו כן הוגדרו גורמים נוס

 

 הליכי השיתוף בשלב א'  .12.2

לימוד צרכים קיימים וחזויים של מוסדות בריאות, מומחים וארגוני   -מטרה מרכזית   

  . בריאות 

עות  שלב זה התמקד בהיכרות עם מחקרים, סקירת מצב מדיניות ומצב בשטח ותובנות באמצ

הליבה בהם התרכזנו: הבנת הצרכים הקיימים והחזויים תהליכי דיאלוג ולמידת עמיתים. נושאי 

של מערך מוסדות הבריאות לטווח הארוך, תחזית מספר החולים/מאושפזים לשנת היעד  

בהתאם לפריסה גאוגרפית ובהתאם למתקנים הנדרשים, הבנת ההשפעות של תחזיות שונות  

מגוון מוסדות ואזורי שירות,  היכרות עם אתגרי המערכת ב  ,גרים תכנונייםלגידול באוכלוסייה, את

תרחישים ומדדים להערכת שירותי מערכות הבריאות בהיבטים חברתיים, העברת מרכז הכובד 

  מבתי החולים קהילה, התמקדות במניעת חולי ועוד.   
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סדות הבריאות כגון הדבר נעשה על ידי מפגש עם הצרכים והמאפיינים הרלוונטיים לכל סוגי מו

בתי חולים גריאטריים,   ,חולים פסיכיאטריים, בתי חולים שיקומיים בתי חולים כלליים, בתי 

  –מרכזים רפואיים, מוסדות קהילתיים ועוד, והבנת אפשרויות הממשק ושיתוף הפעולה ביניהן 

  ד. בנושאים כגון אישכול, אחריות גג, רצף טיפולי ומעבר לטיפול ואישפוז בקהילה ועו

מפגשים אסטרטגייים, ימי עיון  20-כו למעלה מלאורך שלב א' של העבודה על התכנית נער

בהם יצרנו קרקע עשירה של ידע, הבנה והיכרות עם מחקרים, התמודדויות   – ולמידה וסיורים 

בשטח וצרכים והעלנו סוגיות לחשיבה משותפת. הידע והתובנות הנצברים מתוך העבודה 

צרכי מערכת הבריאות  ת ייחוס משמעותיות בעשייה הכוללת להגדרת השיתופית הינם נקודו

  לשנת היעד ובהבנת האתגרים בהווה ובעתיד. 

מערך השיתוף הרחב והמגוון הינו עוגן משמעותי ביצירת תמונת מצב מפורטת בכל 

  – הרבדים בהם נוגעת התכנית 

  

  

שי עומק  מפג - שולחן עגול  – ימים מרוכזים  –סיורים אזוריים  –ימי עיון   . א.12.2

  עם מגוון מחזיקי עניין  

  מתודולוגיית שיתוף הציבור של שלב א כללה מספר סוגי מפגשי שיתוף וחשיבה: 

נערכו חמישה ימי עיון בבאר שבע ובירושלים שהתרכזו בסוגיות ליבה לעומק, וסקירת  |  ימי עיון  

  בכל אחת מהסוגיות.  -יבה משותפת מומחים וחש

אשר הציפו הן   -בריאות מייצגים בישראל, בחתך גאוגרפי ואזורי  סיורים במוסדות  |  סיורי שטח  

ת סוגי האתגרים וההתמודויות מזוויות מקצועיות ואזוריות מגוונות ויצרו מבט מעמיק על סוגיות  

ים, אתגרים טכנולגיים, כלכלת  רוחב כגון שירותים בקהילה, רצף טיפולי, אתגרים דמוגרפי

ת החיים ובריבוי באוכלוסייה, התמודדות עם קהלים רפואה, התמודדות עם העלייה בתוחל 

  סצפיים כגון קהלים בשיקום, גריאטריה, פסיכיאטריה ועוד. 
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שהוקדשו למפגש עם מגוון מומחים ובעלי עניין שהביאו תובנות חשובות | ימים מרוכזים 

אותם מתכלל צוות התכנית, ביחד עם אנש משרד הבריאות ומינהל   –מנקודות מבט מגוונות 

  תכנון, לכדי מבט עמוק ורחב.  ה

מפגש עם מגוון בעלי עניין וובילי דיעה המתרכז בנושא מרכזי הנדון לעומק מזוויות  |  שולחן עגול  

  שונות, שימש בעיקר להגדרת מודלים, הנחות יסוד ותרחישים אפשריים וגיבוש מודלים.  

כירים במוסדות  מפגשים עם אנשי מפתח מובילים במערכת וצוותיהם ועם ב| מפגשי עומק 

  פרטיים על מנת ליצורתמונה מריחבית עשירה וברורה. הבריאות השונים הציבוריים וה

  | סיור ללימוד עמיתים בבלגיה ובאיטליה  לימוד מערכות בריאות בחו"ל

  

   

 מפגשי שיתוף וחשיבה שלב א' .12.3

 

  אוניברסיטת בן גוריוןהכרת מערכת הבריאות בישראל |    - יום עיון |  25/07/2019

    בכירים במשרד הבריאות |יום פגישות מרוכז עם  |    19/8/2019

ראש מערך תכנון  אדר' אבי תורג'מן, הכרת מערך שירותי בריאות כללית |   |    22/8/2019
  כללית 

היבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים של מערכת הבריאות בישראל |    -יום עיון |    3/9/2019
    אוניברסיטת בן גוריון

ניר כספי משרד הבריאות |  |   סקירת תכניות מקודמות של מוסדות בריאות |     5/9/2019
     ומשה רונן

ניר כספי ומשה משרד הבריאות |  || סקירת תכניות מקודמות של מוסדות בריאות  12/9/2019 
  רונן

  מנכ"ל לאומית   , |  ניסים אלוןהכרת מערך שירותי בריאות לאומית |    18/9/2019

מנהל הרצליה מדיקל סנטר ומנהל , דני אנגל ודר אריק סיטון  | הכרת מדיקל סנטר |  19/9/2019
  מדיקל סנטר הרצליה רפואי

לימוד השוואתי של מערכות הבריאות בבלגיה   סיור לימודי בבלגיה ובאיטליה | |  22-27/9/2019
  ואיטליה 

  פרופ' ציון חגי   , י קופת החוליםבפני נציגי הר"י ונציג |  49הצגת תמ"א |      3/10/2019

  אסותא   יו"ר, | פרופ' שוקי שמרהכרת אסותא מרכזים רפואיים |  24/10/2019

  מנכ"ל כללית , וד דוידסון| פרופ' אה הכרת מערך שירותי בריאות כללית  | 24/10/2019

    מנכ"ל רפואה, קופ"ח מאוחדת, סדודי מוסינזוןהכרת קופ"ח מאוחדת |  |   3/11/2019
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,  סגנית מנהלת מרכז רפואי שמיר, | פרופ' אורנה טל  סיור במרכז הרפואי שמיר |   5/11/2019
  וההנהלה הרפואית

 רן סער, מנכ"ל קופ"ח מכבי | הכרת מכבי שירותי בריאות  | 13/11/2019

פרופ' ליטל קינן בוקר, מנהלת המרכז הלאומי | המרכז הלאומי לבקרת מחלות |  17/11/2019
  מחלות, מש. הבריאות לבקרת 

  משרד הבריאות  כנס תרחישים |   –| שולחנות עגולים  28/11/2019

ב, תוכנית מנהיגות  הרשות לפיתוח הנג  -רצף טיפולי  –כנס שוויון בבריאות |  16/12/2019
  בבריאות, אוניברסיטת בן גוריון

ד"ר שלומי קודיש, מוסדות בריאות בקהילה  ובי"ח סורוקה |  –| זרקור לדרום      9/1/2020
  מנהל המרכז הרפואי סורוקה

  פגישה עם האחראים על הבינוי בקופות החולים| הכרת תוכניות בינוי |    23/1/2020

   זיו ביה"חאתגרי הפריפריה הצפונית |   -וסיור  | יום עיון   30/1/2020

הל המרכז הרפואי | פרופ' יצחק קרייס, מנ תל השומר | סיור במרכז הרפואי שיבא   3/2/20202
  שיבא 

  בהליכי תיאום

    מנכ"ל מרכז רפואי סוראסקי (איכילוב), פרופ' רוני גמזו

  מנהל המרכז הרפואי רמב"ם, ד"ר מיקי הלברטל

    , הסתדרות האחיות נציגי 

  פרופ' זאב רוטשטיין, מנהל הדסה  

  פרופ' יוני הלוי, מנכ"ל שערי צדק  
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 פירוט המפגשים  . א.12.3

  

  25.7.2019 –הכרת מערכת הבריאות   -יטת בן גוריון בנגביום עיון באוניברס

  משתתפים:

  לתכנון ארציפיאנה קרנץ, אגף מנהל התכנון: גב' רונית מזר, מנהלת אגף בכיר לתכנון ארצי;

  אבי בן זקן, סמנכ"ל בכיר וראש המינהל לפיתוח תכנון ובינוי מוסדות רפואה;   משרד הבריאות:

עמוס כץ, דיקן הפקולטה למדעי הבריאות; פרופ' גבי בן נון, חבר סגל במחלקה לניהול אונ' בן גוריון בנגב: פרופ'  

  ות בריאות;פרופ' דן גרינברג, ראש המחלקה לניהול מערכמערכות בריאות; 

צוות התכנון: פרופסור נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור, אונ' בן גוריון בנגב; אדריכלית 

ראש צוות התכנון, לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ; ד"ר עדי ניב יגודה, חוקר  ומתכננת עדנה לרמן,

  תחזיות מערכות בריאות;

  בן גוריון בנגבמיקום: הפקולטה למדעי הבריאות, אונ' 

 

 19.8.2019 –פגישה עם מובילי תוכניות במשרד הבריאות 

  משתתפים:

מנהל משה רונן, לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה; סמנכ"ל בכיר, ראש המנהל משרד הבריאות: אבי בן זקן, 

לום, ראש מינהל מקרקעין, מינהל לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה; רייצ'ל ברנארד ש -תחום פרוייקטים 

; אדר' ניר כספי, מנהל אגף תכנון; ד"ר שושי גולדברג, אחות ארצית משרד הבריאות; ד"ר ורד תכנון אסטרטגי

; פרופסור איתמר BI; גילי אמסלם מנהל תחום  GISטיבת רפואה;  ז'ק תגר, ראש מערכת ראש ח -עזרא 

  גרוטו, מוביל תוכניות לאומית למיונים;

  ראש המועצה הלאומית לבריאות דיגיטלית.ד"ר בועז לב, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, 

  לאומיים;מנהלת אגף קרקע, מים ומוסדות ציבור מתכננת רחלי קולסקי  מנהל התכנון:

  אדר' אבי תורג'מן, סמנכ"ל בינוי.  שירותי בריאות כללית:

גוטמכר; מתכנן חן הררי; פרופ' נדב דוידוביץ'; ד"ר עדי ניב יגודה;   -צוות התכנון: אדר' עדנה לרמן; אדר' מיכל קלי

  ד"ר רינה דגני;  עופר מנחם; אביב אלחסיד.

  מיקום: משרד הבריאות, ירושלים 

  : ד"ר בועז לב
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ינויים הרבים והקושי בניבוי מובילים לחוסר בהירות בשאלה לאן מערכת הבריאות הולכת ואיך היא תראה הש

  ם.בעוד מספר עשורי

שיווי משקל משתנה של מערך אישפוז  –השינויים והדילמות העיקריות: המקום של הקהילה אל מול האשפוז 

כולה להוביל לשינויים מהותיים ושיוני בפרדיגמת בתי"ח  מול קהילה, השתנות דמוגרפית, השתנות טכנולוגית הי

  ל המערכת. הטיפול הרפואי (כולל בפסיכיאטריה), אשפוז ביתי וכיצד הוא ישפיע ע

 כיצד ישפיע ויאזן את המערכת, מה המשקל היחסי של הפיתוח, הזווית של  – רצף בית חולים קהילה

ברובן לקהילה. השינוי הזה קורה כבר למשל האם מחלקות הפנימית יעברו  –שינוי ההשקעה בקהילה 

ולוגיה נעשית יותר בין היתר בשל בעיות במערך האשפוז (זיהומים למשל), רצון לשינוי, הטכנ –עכשיו 

  בדגש על טלהרפואה. –זולה 

  לאור שינויים דמוגרפיים, שינויים טכנולוגיים (כדוגמת צינטורים וירטואליים,  -שינוי תמהיל האשפוז

 שינויים במאפייני תחלואה והטיפול בהם.  הדפסת אברים),

  מקצועות חדשים ורפואה משלימה. –גבולות בין המקצועות  – תכנון כח אדם 

 צריך לתת תשומת לב מיוחדות לאוכלוסיות קצה, אוכלוסיות בעלות צרכים  - כלוסייה מוחלשתאו

 ש, אוטיסטים).מיוחדים ואוכלוסיות אשר נופלות בין המשרדים השונים (קשישים, בריאות הנפ

  קיימת צמיחה בצורך הציבורי לשירותי בריאות נפש, בדומה לגריאטריה. קיים צורך  -פסיכיאטריה

לא רק בהיבט התפעולי אלא גם בהיבט  –ציה של מחלות הנפש בבית החולים העתידי באינטגר

ואה הקשה התפיסתי של המחלה. ניתן לחשוב על בניית מרכזי מח בבתי החולים אשר יתנו מענה לתחל

(מודל יותר ביולוגי) בעוד שבקהילה המודל הסוציאלי יותר חזק. לגריארטריה יש חלק מאוד משמעותי 

 נפש, כולל נושא הבדידות.בבריאות ה

  

 בית החולים העתידי:

  .בית חולים צריך להיות בעל מוטת שליטה שיוכל לתת מענה מקיף וכולל 

 ל בעל יכולת שליטה בבית החולים.בית חולים צריך להיות בעל מכלול שירותים אב 

 .נדרש להתייחס לזמן בין נקודת הפציעה/המחלה לזמן ההגעה לטיפול 

 על ויש שירותים שצריכים להיות בכל מרכז, חייבים לייצר מרכזי -ים להשאר במרכזייש שירותים שחייב

 ידע. 

 יים.תת התמחויות וספציפיות ילכו ויעמיקו לאור גדילת הידע והשינויים הטכנולוג  

   הפריפריה בישראל לא מאוד רחוקה וצפופה, יש חשיבות להגעה המהירה של המטופל לבית –פריפריה

 החולים. 

  חייבים לקחת בחשבון את התעבורה בין בתי החולים, אין פתרון אחד, צריך להיות  -אשכול בתי חולים

 מותאם גיאוגרפית. 

 סייה.יש לנתח מהו סל השירותים הנדרשים בהתאם לגודל האוכל  

  .יש עדיפות לטיפול בקהילה בכל מה שיכול להתבצע בקהילה 
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היכולים לשנות את מערך התחלואה –חשוב לשמוע את משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד העבודה ונוספים  

  והטיפול באוכלוסיה.  

  תים.ניתן ללמוד מה קרה כאשר העבירו את הפסיכיאטריה לקהילה, גדלו מספר מבקשי השירו - נגישות

 האחריות של המבטח (הקופה). –בית החולים הינו ספק שירות  - תפיסת האחריות על המטופל/מבוטח

ן תפקיד משמעותי ביצירת הרגולציה וכללי משחק, במטרה לייצר שיווי משקל בי - תפקיד משרד הבריאות

  תחרות ושיתופי פעולה.

  אוכלוסיית העובדים  הזרים בישראל אוכלוסייה מאוד מוזנחת. 

  ד"ר שושי גולדברג: 

מקצוע הסיעוד עובר תהפוכות בשנים האחרונות בעיקר בכל הקשור ב: כמות האחיות והכשרה; אופק הקידום 

 העתידי; מיצוי הפוטנציאל.

  OECD-אחיות לאלף נפש, כאשר ממוצע ה 6.2-להגיע ל 2025שיעור האחיות במדינת ישראל נמוך, היעד עד 

הדבר ידרוש עוד הכשרה ועוד  התחלות לימוד לכל שנה. 4,800יעד דורשת אחיות לאלף נפש, עמידה ב 9 -

 בתי ספר.

). חסרים אזורי הכשרה 6.4-6.5) באחיות לעומת הצפון (3.3קיים פער בין אזורים שונים, הדרום סובל ממחסור (

  בדרום.

תקנים להכשרה חשוב לסנף בתי ספר לסיעוד לאוניברסטאות. החסמים קיימים מצד המל"ג והות"ת [אישור 

 100%פיתוח מוסדות וכתות לימוד, כל המוסדות הקיימים מגיעים ל  –מקצועית אקדמית] וע"י תשתיות פיזיות 

 מימוש מההקצאות של המל"ג. 

מתוקנות, הכיוון המקצועי בצד הקליני יוביל להתמחויות, ישראל בפער עצום יחסית למדינות  -סגירת פערים 

בלו הכשרה מהותית והתמחות מקצועית. השאיפה היא  שיהיו מעברים בין מהאחיות יק 60%היעד הוא ש 

מהסמכויות  90%התמחויות שונות ומסלולי קידום. יש קשר ישיר בין מרווח הסמכות להכשרה ולהתמחות, 

 ועל.שניתנות לאחיות מתקיימות בפ

  אשונות.אחרי שלוש שנים ר 1%ישנו שיעור נמוך מאוד של נטישת המקצוע  -פרישה מהמקצוע 

  הגיל הרך:

  1000תוכנית  -"להחזיר את הילד למרכז"   -יוזמת משרד הבריאות לקידום טיפול  בשנות החיים הראשונות  

וונה של התכנית היא להחזיר הימים הראשונים. התחום הוזנח בשנים האחרונות בשל חוסר בעלים ברור, הכ

מטופל -שמשלבים מערכות חינוך ומערכות טיפולאת טיפות החלב למקום המרכזי ולפתחם כמרכזים לגיל הרך 

כולל לווי הורים ופונקציות נוספות.      עבודה שנעשתה במהלך השנה האחרונה להיוועצות בנושא עם גורמים 

ישנו אמון בטיפת החלב, זאת לצד חוסר שביעות רצון  רבים כולל הציבור, העלתה את הנקודות הבאות:
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נחה, במיוחד בהיבט הפיזי של המבנים. התוכנית הוכנסה להסכם מהמצב אליו הגיעו התשתיות וההז

 הקאולציוני, אך לא הגיעה לכלל החלטה לאור אי הבהירות בממשלה.

רמות השכר, במיצוב וביכולת לקידום :  יש בעיה עם תפקידן של אחיות בריאות הציבור באחיות בריאות הציבור

 מקצועי.

  מודל חדשני. –חלב בתל אביב [סניף דיזינגוף]  המודל של איכילוב: פתחו באיכילוב טיפת

 רייצ'ל ברנארד שלום: 

 מצב מערכת הבריאות ומגמות עתיד: 

 .מערכת הבריאות של מדינת ישראל יעילה ביותר  

  משלימים, עולם הרפואה הפרטית מסכן את הרפואה הציבורית קיימת עליה ברכישה של ביטוחים

מהשירות במסגרות  30% –מהשירות ציבורי ו  70%ומלץ ונדרש לשמור על איזון ביניהם [איזון מ

, המטרה היא שלא תהיה גלישה OECDפרטיות]. המערכת הישראלית יותר פרטית משאר מדינות ה

 למערכת השירותים הפרטית.

 נו לא מונעת תחלואה אלא מתרכזת בריפוי. מערכת הבריאות של 

  ובתי החולים יהפכו להיות אקוטיים בלבד.ככל שהאוכלסייה תתבגר כמות המטופלים האקוטיים תגדל 

 3ההנחה היא שקופות החולים יצטמצמו ל. 

  שירותי רפואה. 3אוכלוסייה מבוגרת צורכת פי 

  .אנשים לא יסעו כדי לקבל שירותים ולכן חשוב לפזר את השירותים 

  מקום אחרון בעולם. -ישראל במצב קשה מבחינת תכולת העוני 

 צום.  המערכת לקראת משבר תקציבי ע 

  .המערכת לקראת שינוי טכנולגי אדיר יחד עם זאת טכנולגיה מגדילה עלויות 

 על פיזור של שירותי הבריאות. נדרש לשקול את נושא התחבורה ביחד עם החשיבה 

  נדרש להצביע ולנתח גם ברמה המחוזית.  -נושא התקינה  

  ד"ר ורד עזרא: 

 נויים טכנולוגיים ודמוגרפים, האוכלסיה גדלה מערכת הבריאות ומערך האישפוז נמצאים בעידן של שי

 ומתבגרת, הצרכים משתנים.

  ניתן לתת שירותי רפואה כנדרש.ללא גידול בתשתיות לא יהיה  -התשתיות מוגבלות 

  מפשט תהליכי טיפול ע"י חידושים טכנולוגים. -העולם הטכנולוגי 

 ת. האוכלוסייה דורשת תשובות מהירות וטיפול במסגרות מוכרות/ביתיו 

  החטיבה מוציאה חוזר בנושא. -אשפוז בית צריך להיות מנוהל ע"י קופת חולים ובאחריות הקופה 

 דביק את קצב גידול האוכלוסייה ובתי החולים הופכים אקוטיים יותר.קצב תוספת המיטות לא מ 

 .שירותים רבים יוצאים לקהילה. נדרש להתייחס גם לשירותים בקהילה 

 שו עוד בתי חולים ועוד מיטות.עם גידול האוכלוסייה ידר 

  .יש נושאים הדורשים התמחות מיוחדת ושיצטרכו להינתן במקומות מרכזיים 
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 מיטות לאלף נפש כרף תחתון  1.7-, בהתאם לעמדת משרד הבריאות, לא יקטן מ מספר מיטות לנפש

 אדום.

  מיטות.  1000לתפיסתה גודל בית חולים אידיאלי צריך להיות עד 

 600מיטות] ושאר בתי החולים יהיו בסדר גודל של עד  100זים משמעותיים [ידרשו מספר מרכ 

 מיטות. 

 דקות] ובמקומות מרוחקים יידרש לחזק  30- 25-י [כנדרש מרחק/זמן סביר להגעה למרכז רפוא

  מרכזים של רפואה קדמית.

  פרופסור איתמר גרוטו: 

  נקודות עיקריות בפיתוח עתידי של מערכת הבריאות והאשפוז:

 וב המענה יינתן בקהילה ובבית.ר 

  .יתכן ותידרשנה הגדרות לתכנון חלק מהבתים כך שיותאמו לאשפוז בייתי 

  לבתי חולים מתמחים. יהיו אקוטיים בלבד. בתי חולים יהפכו 

  יש לבחון איך יראו בהמשך, ניתן להוציא מהם את התחומים הבאים ובכך להפחית  –מלרדי"ם

 עומסים במיונים:

o לרפואה דחופה הקמת מוקדים 

o  שיכול להחליף חלק גדול מהפניות למיון. -שימוש בטלמדיסן 

o רופא/פארמדיק  שמגיע הבייתה.-מד"א קהילה 

o BI – .בינה מלאכותית שיכולה להחליף את האבחון במיון 

 .נדרשים פתרונות לאוכלוסיות מוחלשות 

  1.75שיעור המיטות לאלף נפש. 

 22.8.19 –י בקופת חולים כללית פגישה עם אבי תורג'מן אחראי תחום בינו

  משתתפים:

  , יוני מחלקת אדריכלות שירותי בריאות כללית: אבי תורג'מן, אחראי תחום בינוי

  משרד הבריאות: משה רונן, מנהל תחום תכנון 

  גוטמכר, עופר מנחם וחן הררי. -ניב יגודה, מיכל קלי -צוות התכנון: פרופ' אבי דגני, ד"ר עדי

  ותי בריאות כללית, תל אביב.מיקום: משרדי שיר

  אבי תורג'מן: 

  בתי חולים: 
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 משרד האוצר/החשב הכללי בד"כ מתנגד לתפעול ממשלתי . הממשלה מחליטה על בעלות בית חולים חדש

של בתי חולים חדשים בגלל העלות הגדולה: בד"כ מוציא מכרז. בתי החולים הם לא בבעלות כללית אלא 

  בהפעלת הקופה.

 מ"ר למיטה לחדשים שעומדים בהנחייה לשטח  250בתי חולים קיימים שלא נבנו לפי  קיימת הפרדה בין

למיטה (לא כולל שירותים תומכים כגון: מעבדות, מכונים, מלונית, מגורי סגל, בית ספר   מ"ר  250ברוטו של  

  לאחיות).

  הקיים.בעקבות שינוי המגמה של הוצאת שירותים רבים לקהילה, ניתן אולי לשמור על מס המיטות  

  

  דוגמאות של תכנון ותפיסות תכנון בתי חולים קיימים בבעלות כללית: 

  

מיטות. איחוד מתוכנן בסופו של דבר   220מיטות, הרצפלד    550קיבלו אישור להפקדה: כיום  :  מרכז רפואי קפלן

  20,000לא יצא לפועל. הבניין שנבנה לקליטת הרצפלד ישמש מחלקות מבית החולים קפלן. הפרויקט: מוסיף 

  מ"ר אך לא מוסיף מיטות. 

  : הוחלט להופכו לבית חולים יום.בית החולים השרון

) אשר לא חישבה אחוזי בנייה ועל גביה מקודמת תכנית 80-(משנות ה קיימת תכנית ישנה  רפואי בלניסון:מרכז  

  חדשה.

כדאיות ונחיצות   כל תכנית מגיעה לאישור הנהלת הכללית: בד"כ ראש חטיבת בית החולים צריך להראות את

 הפרויקט.

  לתכנון של בית חולים.  תכנית האב של בית חולים מאיר הוצגה כדוגמה -מרכז רפואי מאיר

 ויש לה כל הזמן נספחי עדכון.2000תכנית האב היא דינאמית (תוכננה ב (  

 שביח קומות), יש חנייה. כללית מבקשת לה  8-המגרש כמעט תפוס, בבניין שבונים כרגע (תכנון ראשוני ל

 את השטח ובכסף שיתקבל לפתח בתי חולים אחרים, לכן מכרו את זכויות החנייה.  

 מור על לפחות שתי כניסות ויציאות לכל בית חולים (מצירים שונים).יש לש  

   יש להביא בחשבון הן את שלד הולכי הרגל והתנועה שלהם בתוך בית החולים, הן את התנועה   –תנועה

  בית החולים והן תנועה תת קרקעית (לוגיסטית, שירות).  ההיקפית של כלי הרכב סביב

  

כים להיות ממוקמים בגגות בתי החולים בעיר. כיום לא ניתן כמעט לבנות אין ספק שהמנחתים צרי –מנחתים 

  מנחתים על גגות בערים (בשל סיבות טכניות הנובעות מחוסר הכשרת טייסים). 

 

  תכנון מוסדות בקהילה: 
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המתחלקות למרפאות ראשוניות  –מרפאות בקהילה  1500בסה"כ  –מחוזות  8ת כללית: מבנה שירותי בריאו

  מרפאות מקצועיות (בגודל כמה אלפי מטרים).-י, בתי מרקחת וכו') ו(רופא כלל

  

  בקרקעות קיימות או בקנייה של שטחים ולא בהשכרה.  -הכללית מעדיפה בניית מוסדות חדשים בקהילה 

   סף על שכירות עבור מוסדות בריאות בקהילה.הקופה משלמת הרבה מאוד כ

גיעה לקופות דרך מספר הלקוחות (לכן, ישנו תעדוף על צמיחה הכסף מ  –קיימת תחרות בין הקופות על לקוחות  

  ופחות על שימור ושיפוץ הקיים).

בד"כ, בבתי החולים,  -מצביע על קונפליקט תמידי (גם של מוסדות בקהילה וגם של בתי חולים) לגבי בנייה 

  לרוב, יש בנייה רק לדברים חשובים מאוד. –נעשית רק במקרים קריטיים

  

  יצירת מוסדות רפואה בקהילה לפי כללית:תהליך 

  בקהילה נעשה לפי מחוז ונעזרים בניתוחי  -תכנית אבGIS . 

  לפי דאטא בייס של כללית   -מגיעים לתחזית הנכונה  – בפרוגרמה מראים את הציפיות/ תחזיות

  ת כמות המבקרים.רואים א

   בחינת אגני ניקוז של לקוחות קופת החולים כללית המגיעים למוסדות רפואה סביב מחלקות או

 מרכזי מומחיות. 

 .(לפי מספר תושבים ואגן תושבים) מיפוי למרפאה ראשונית 

  לכל פונקציה רפואית עושים ניתוח ומפתחים פרוגרמה רפואית, השטחים האלו מתורגמים לאחר

  הבריאות אימץ את כללי המפתח של הכללית).ת הפיסית. (משרד מכן לתכני

  "מ"ר ,   200הקמת מוסד בקהילה (לדוגמה, בחריש, לקחו עוגן ,שטח של   –"קביעת עובדה בשטח

  כדי שקודם כל תהיה "עובדה בשטח" כך שאנשים אוטומטית יבואו). 

  

  צוינו הפרויקטים והתכניות העתידיות לבתי חולים:

  .הלל יפה  

 רפואיים קיימים: תל השומר, ברזילי, פוריה, זיו, אסף הרופא והדסה עין כרם.ון מרכזים תכנ  

  בתי חולים עתידיים:

  קריית אתא  

 באר שבע  

  בית שמש  

 מזרח נתניה  
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  מודיעין  

  קרית גת 

 

  3.9.2019 –היבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים   -יום עיון באוניברסיטת בן גוריון בנגב

  משתתפים:

  זקן; -אבי בן   הבריאות:משרד 

  רחלי קולסקי –מנהל התכנון 

נון, המחלקה לניהול מערכות בריאות; פרופ' יעקב באייר, המחלקה לניהול -אונ' בן גוריון בנגב: פרופ' גבי בן

  מערכות בריאות; 

  מכון אסותא לחקר שירותי בריאות: ד"ר רועי ברנע

  יגודה; ד"ר רינה דגני; -לרמן; ד"ר עדי ניבכננת עדנה צוות התכנון: פרופ' נדב דווידוביץ; אדריכלית ומת

 מיקום: הפקולטה למדעי הבריאות, אונ' בן גוריון בנגב.

 

   12.9.2019/   5.9.2019   –פגישות עם בכירים במשרד הבריאות   

  משתתפים:

  משה רונן, מנהל תחום בינוי;  אדר' ניר כספי, מנהל אגף תכנון;   משרד הבריאות:

  גוטמכר;  עופר מנחם, יועץ כלכלי; מתכנן חן הררי.  -: אדריכלית ומתכננת מיכל קליצוות התכנון

  אגף תכנון בת"א. -מיקום: משרד הבריאות

  

  : ליווי משרד הבריאות בפרויקטים קיימים

ים שמתקיימים בארץ אך ברמות שונות. בבתי החולים הגדולים, בעלי משרד הבריאות מלווה את כל הפרויקט

ל, משרד הבריאות מלווה מ"מעוף הציפור". בבתי חולים קטנים בדרך כלל יש צורך של ליווי ועזרה כוח אדם גדו

  תכנונית רבה יותר ומשרד הבריאות עוזר מקצועית בצורה רחבה יותר.

  

  : הקמת בתי חולים חדשים

 משרד הבריאות סוקר את הצרכים והצפי הדמוגרפי באזור מסוים ומזהה צורך בהקמתמתבצעת לאחר ש

  בית חולים חדש 



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  565|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
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אגף התכנון במשרד הבריאות "מסמן" שטחים פוטנציאליים להקמת בית חולים חדש (ע"פ קריטריונים  

מים" בתכניות משולבים, כגון: זמינות, דרכי תחבורה, בעלות בקרקע וכו') ומשריין אותם שטחים כשטחים "חו

 מתאר שמקודמות.  

  

  : פרויקטים ובניה חדשה של מוסדות בריאות

  כמעט ואין תוספות של מיטות.   –רביתם המוחלט של פרויקטי בניה בבתי החולים בארץ הם שיפוצים והרחבות  מ

ם יחולבתי    5פרויקטים עתידיים: העברת בתי החולים באר יעקב ונס ציונה לקריית הרפואה אסף הרופא. הקמת  

  חדשים: מודיעין, קרית אתא, באר שבע, מזרח נתניה ובית שמש.

  

  : ם לבריאות הנפשבתי חולי

ורשויות מקומיות רבות מנסות "לדחוק" אותם מחוץ לרשות. משרד הבריאות נלחם   NIMBY -נתפשים כ

צום של בתי ל"טשטש" את ההפרדה בין בתי החולים הפסיכיאטריים לכלליים. במסגרת רפורמה ישנו תהליך צמ

מהלך: רוב המטופלים אשר נשארו החולים הפסיכיאטריים והעברת רוב המטופלים לקהילה. הבעייתיות מה

במסגרת טיפול המדינה הינם קשים ביותר (אותו הדבר יקרה גם בתחום הגריאטריה, בתי החולים הגריאטריים 

  בעתיד יהיו קשים ואקוטיים).

  –י החולים הפסיכיאטריים תחת המטרייה של בתי חולים כלליים תכנון משרד הבריאות הוא להעביר את בת

  איות. כחלק מהרפורמה משרד הבריאות מנסה אפילו לשנות את שם בית החולים ל"מדעי המוח".ליצור קריות רפו

 1978-מרבית בתי החולים לבריאות הנפש והגריאטריים בישראל היו בבעלות מלב"ן ברשות ארגון הג'וינט. ב

תב"עות ישנות   –מוסדות אלו לבעלות משרד הבריאות ועד היום המשרד מתמודד עם הבעייתיות שהן יצרו  עברו  

  מאוד וחוסר בהיתרי בנייה.

  :18.9.2019 -מנכ"ל שירותי בריאות  לאומית  –פגישה עם מר ניסים אלון 

  משתתפים:

  שירותי בריאות לאומית: מר ניסים אלון, מנכ"ל 

  גוטמכר וחן הררי. -יגודה, עופר מנחם, מיכל קלי -צוות התכנון: ד"ר עדי ניב

  לאומית, תל אביב. מיקום: משרדי שירותי בריאות

  

   ניסים אלון:

  ת. יש שאלה ובעיה גדולה היכן מותר לפתוח קופ"ח חדשה, אין תקנות ברורופתיחת סניפים חדשים: 
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קופ"ח, כמו בישובים קטנים. קשיים כלכליים גדולים לפתיחת המרפאות ופתיחתן   4יש מקומות שאין הגיון שיהיו  

  לא תוסיף תחרות.

להתייחס ליישובים הקטנים. לטובת הציבור, במקומות קטנים עדיף קופה אחת. לדעתו התכנית לא צריכה 

   התחרות בין הקופות פוגעת בשירות במקומות מסוימים.

  

: אנחנו נמצאים בשינוי דרמטי של מערכת הבריאות. התכנון של בניית התשתיות הפיזיות חייב חוסר בכוח אדם

רפואי, בלי תכנון של כוח אדם רפואי לא תהיה דרך ליישם את להיות מותנה בפיתוח תשתיות של סגל וכוח אדם  

  התכנית בצורה טובה. 

מאוד, יש "קניבליזציה" על כוח האדם הקיים. יש כסף, יש תקנים חלק מהמקצועות הרפואיים נמצאים במצב גרוע  

ים חדשים. אבל אין כוח אדם. אם לא תהיה הקצאה של סגל רפואי אין רלוונטיות להקצאת משאבים לבתי חול

  זהו משבר עולמי ולא רק בישראל.

  זה. גם בנושא הסיעוד יש בעיה. מר אלון טוען שמשרד הבריאות "מנותק" מהמציאות בנושא 

  

בשל חוסר בכוח אדם הקופות צריכות להפנות לקוחות לבתי מרקחת פרטיים שכן אין מי בתי מרקחת ורוקחות:  

  שיאייש את שלה. 

כלכלית לפתוח בתי מרקחת משלהן. לדעתו המדינה צריכה לאסור על פתיחת  לקופות החולים עדיף מבחינה

  הרוקחים הקיימים בשוק.  בתי מרקחת פרטיים נוספים מכיוון שהם "לוקחים" את כל 

מציין את השירות הנייד שמביא תרופות עד הבית. הבעיה חובת הייעוץ הרוקחי שמקבל כל מטופל ומקשה על 

  ירות חשוב אשר יכול להוריד לחץ מהמערכת.יעילותו של השירות. זהו ש

נה עלייה בצורך למרות שיש פיחות בתפיסה של מקצוע הרוקחות, יש אחוז מהרוקחים בארץ הם ערבים. 40%

  במקצוע. "הגילדה הרוקחית" מקשה מאוד על מציאת פתרונות לבעיה.

ץ מהרוקחים ויעשו את פעולות לאומית מקדמת "פרחי רוקחות" (פקידים עם הכשרה של חודש) שיורידו את הלח

  האדמיניסטרציה.

  

בות יותר לאשפוז נושא שהולך ומתפתח. הטכנולוגיה המתקדמת מאפשרת היום אפשרויות רח אשפוז בית:

  בבית.

  לאומית עשתה באשדוד פיילוט של אשפוז ביתי שהצליח ביותר. ניתן כיום לנתר מרחוק מאושפזים רבים. 

תי:  אוכלוסייה מבוגרת שבד"כ בריאה אך לא יכולה להתנהל בצורה עצמאית האוכלוסייה המיועדת לאשפוז בי

בחינה הרפואית עדיף להימנע מהגעה לבית החולים ועצם ההגעה לבית החולים לקבלת טיפול קשה להם. גם מב

  שלא לצורך, ובמקרים רבים ניתן להתאשפז בבית. 
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פל מהבית (בולט למשל באוכלוסייה חלק חשוב המאפשר את האשפוז הביתי הוא התמיכה שמקבל המטו

רכת הערבית). אחד השיקולים המרכזיים שרופאים לוקחים בחשבון לפני המלצה על אשפוז ביתי הוא הע

  התמיכה הביתית שמקבל המטופל ממשפחתו.

  אלון מעריך שאשפוז הבית יגדל מאוד עם הזמן. 

  שקל.  800האשפוז עולה  שקל בעוד לקופ"ח1,200-משרד הבריאות מתקצב את האשפוז הביתי: ב

  כיום אם המיטה בבית החולים לא מתמלאת, הקופה הרוויחה. אם יש אשפוז הקופה לא מרוויחה ולא מפסידה.

  בעייתיות באשפוז בית:

  חוסר בתשתיות פיזיות וכוח אדם. קופות החולים שוכרות את שירותיהן של בחברות פרטיות לאשפוז

  .ביתי, במקרה של "לאומית" את  "צבר"

  בתי החולים מנצלים כל מיטה שיש להם, גם אם מתפנה מיטה בבית החולים עקב אשפוז ביתי היא

 "תתמלא".

  מחלות/מקרים רבים שלא מתאימים לאשפוז בית, שבהם הטיפול מצריך להתאשפז בבית עדיין יש

  חולים.

  

תב עם רופא המשפחה, אלון מציין שלאומית מובילה בתחום הדיגיטל. אפשר להתכ טכנולוגיה ו"דיגיטציה":

  שעות.  48אשר מכיר אישית את המטופל, ותשובה ממנו מתקבלת תוך 

  :אחוז מופנה לאדמיניסטרציה. הטכנולוגיה  60זמן רב מהפגישה עם רופא המשפחה מנוצל לא כראוי

 יכולה להפחית את הביקורים האדמינסטרטיביים. 

 80 טיפול "פיסי" אלא רק ייעוץ. אחוז מהביקורים אצל רופא המשפחה לא באמת מצריכים 

  אחוז מזמן עבודתם הוא  25רופאים מסויימים בלאומית ניתן לקבוע פגישת וידיאו עם רופא. כבר היום

 דרך הווידאו. 

  מכשירי טאי טו יכולים לשפר עוד יותר את ה"טיפול הדיגיטלי". קופות החולים לא עושות שימוש

 ה ויקרה, הן מחכות שתמצא/תתפתח טכנולוגיה זולה יותר. במכשירים אלו מכיוון שזוהי טכנולוגיה ישנ

   בטכנולוגיה הרופאים יעדיפו לעבוד מהבית ולא לצאת למרפאות בקהילה. מצד שני, ככל שיגבר השימוש

 מצב שקורה כבר כיום. 

   פרופ קירה מודיבסקי מהטכניון עובדת עם הקופה בנושא. השאיפה להגיע למצב שלפני   -אבחון אוטומטי

הכיוון ה לרופא המטופל יערוך מספר בדיקות אוטומטיות ויגיע לרופא עם הממצאים הרלוונטיים. ההגע

 הוא שאמצעי טכנולוגי יבחן את המטופל, ינתח המצב ויעדכן איזה בדיקות הוא צריך לעשות.

  הבעיה שהקופות ישימו רופאים לא אישיים כרופאים פרונטליים. כלומר רופא המשפחה האישי, אשר

 את המטופל ומטפל בו לאורך זמן, לא יפגוש את המטופל פרונטלית, אלא דרך שיחת וידאו,מכיר 

 ובמקרה הצורך יפנה לרופא אחר. מקטינים את הרופא כמטפל ומפנים לרופא "טכנאי".

 .היתרון במקרים של חוסר בזמינות רופא מומחה באזורו של המטופל, לדוגמה  באילת 

 ת הדיגיטלי מאשר בבנייה. ברור לו שלשם השירות עובר.בתור מנכ"ל יעדיף להשקיע בשירו 



  49תמ"א תכנית מתאר ארצית למוסדות בריאות | 
 

                                                                  568|  שלב א'

 

 לרמן אדריכלים 
 ומתכנני ערים בע"מ

 של שיפור טכנולוגי. קשה עד כמעט בלתי אפשרי לדעת מה תהיה  אנחנו נמצאים בעידן בלתי נתפס

 הטכנולוגיה האפשרית והקיימת לכן מציע "לחלק" את התכנית לכמה שנים בודדות כל פעם. 

  

  בעיות עיקריות במסגרת הרפואה בקהילה: לדברי אלון קיימות שתישירותי רפואה בקהילה: 

  ול האסון. חסר מאוד, על גב -סגל רפואי/כוח אדם רפואי  .1

 גבוהים. -זמני המתנה לאוכלוסייה בקהילה  .2

 60-70מ"ר לקופת חולים, בית מרקחת מוסיף עוד    300עקרונות התכנון של מוקדי רפואה בקהילה של לאומית:  

  מ"ר.

וילדים) קצועות ראשיים (אורתופדיה, עיניים, פסיכיאטריה, נשים, אף אוזן גרון  מרפאות בקהילה בנויות משישה מ

אחוז משירותי הרפואה בקהילה. כל שאר הטיפולים, לדעתו, ניתן להנגיש במקומות מרכזיים  80-90המהווים 

  המתמחים בבעיות ספציפיות.

ם הפרוצדורות העיקריות, כמו: המרפאות שלאומית מקדמת הן יותר מרפאות שעוסקות בנושאים ספציפיים וע

  ירות, בית מרקחת, רפואה יועצת. דגימות (תוצאות באפליקציה), שירותי מזכ

ישנם מגזרים בעלי צרכים שונים, למשל, המגזר  שירות הרפואה המוצע בקהילה לא שונה בין המגזרים אבל

סיות שונות, למשל רופאות נשים החרדי צריך יותר רפואת ילדים ונשים. בנוסף, יש דרישות מיוחדות מצד אוכלו

בית כאשר נשים רוצות לראות רופא גבר הן יתקלו בהתנגדות מצד באוכלוסייה החרדית. גם באוכלוסייה הער

  הבעל או המשפחה. לטענתו, אין הבדל בין המגזרים מבחינת שעות פעילות.

  

טור דיגיטלי, אק"ג דיגיטלי ועוד) אמצעים טכנולוגיים ודיגיטליים (למשל מוני  תפיסת תכנון של מרפאה עתידית:

  רפאה העתידיתככל הנראה ישפיעו מאוד על תמהיל המ

  .('למשל חדר שרתים וכו) אולי צריך להיערך לכך שיהיה הכרח להקצות חדר לתשתיות הטכנולוגיות  

 .(כמו מקצוע המזכירות) הטכנולוגיה המתקדמת כנראה "תעלים" מקצועות בירוקרטיים  

  

  19.9.2019ר הרצליה: פגישה במדיקל סנט

  משתתפים:

  סנטר הרצליה, אריק סיטון, מנהל רפואי מדיקל סנטר: מר דני אנגל, מנהל מדיקל 

  גוטמכר וחן ההרי -יגודה, מיכל קלי -צוות התכנון:  ד"ר רינה דגני, ד"ר עדי ניב

  מיקום: בבית חולים מדיקל סנטר.

    דני אנגל:

  נקודות מנחות לתכנית: 
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 מזדקנת.אוכלוסייה גדלה ו  

 ת דוגמא מדנמרק שם החליטו שבונים האם התכנית צריכה לשקף אבולוציה מתוך הקיים או רבולוציה? נו

 את כל בתי החולים במדינה מחדש ומקטינים אותם. 

 .בתחום הרפואה לא ניתן לצפות את שינוי תהלכי העבודה והטיפול כתוצאה מטכנולוגיה חדשה 

 ד לפן הכספי, ומאיפה מביאים אותו. התכנון צריך לכלול חלק משמעותי מאו  

  שיטת לימוד הרפואה בישראל מייצרת מצב שאין התאמה בין החומר הנלמד לבין הצד המעשי

והפרוצדורות הנחוצות בבתי החולים. בפועל, תכנית הלימודים ומבנה ההתמחות תלוי מנהל מחלקה 

  צית. ואין חשיבה והתאמה ברמה האר

  

יאות והבינוי בתוכה צריכה להתבסס על תמריצים הכלכליים. השחקנים  מערכת הברתמריצים כלכליים: 

מוחייבים "לשחק את המשחק" מכיוון שהמדינה משלמת על גירעונות. כיום אין קשר בין ההכנסות של בית חולים 

  לתקציב ההוצאות שלו. התקצוב הוא פר מיטת אשפוז ולא פר פעולה. 

  

  חולים שנמצאים במקומות אסטרטגיים אבל הנגישות מאוד ירודה.  ת היא בתיאחת הבעיו נגישות: ד"ר סיטון:

  כאשר מדברים על קריות רפואיות עתידיות צריך לפתח את דרכי הנגישות סביבן.  אנגל:

  

חלוקת המשאבים היא מוטת, בתי חולים ממשלתיים נהנים מפריבלגיות גדולות  חלוקה בין הסקטורים: אנגל:

  טיים.ואלו הפר יותר מאלו של כללית

הסקטור הפרטי הוא שהציל את המערכת). ניתן לפתוח בתי  -את האזרח לא מעניין מי הספק (משווה למים

חולים פרטיים רבים כיוון שהפעלת בית חולים פרטי זולים יותר לתפעול. השירותים בבתי חולים פרטיים שונים: 

שעות. מספר ימי האשפוז הוא  24יש תורנים מכיוון ש אין מיון. מיון הוא הפרוצדורה היקרה ביותר בבית חולים,

  זה שמשנה ושם רוב הכסף. לדעתו היה צריך לתקצב דווקא בתי חולים שלהם ימי אשפוז מועטים יותר. 

מסביר כי הוצאה לאומית לבריאות בישראל   -מציין את הסבסוד של המדינה במערכת הבריאות: ועדת גרמן 

כמעט   (השאר מגיע מהמיסים) וזה ממש מעט.  4.5%נה משקיעה רק  בו. המדי  זה לא המספר שצריך לדון  7.5%

  מיליארד.  13שנה שההשקעה אותו הדבר. כל אחוז הוא  20

בתי חולים היום עמוסים מאוד ועסוקים בעיקר בהצלת חיים, בעוד שאיכות החיים נדחקת לפינה. ניתוחים 

אין למערכות יכולות (זמן) לערוך  -ת חיים חים לאיכושקשורים באיכות חיים ואף רפואה מונעת נדחקים. ניתו

  אותם, ומצד שני היא לא "משחררת" את הפרוצדורות האלו מחוץ לבית החולים. 

מיליארד שקל בשנה. רוב הפעולות שנעשות בבתי  2.2 -הפעילות הניתוחית של בתי חולים פרטיים הגיע ל

  הוא מס מרצון להשלמת סל הבריאות. ים פרטייםהחולים ממומנים מביטוחים של קופות החולים. הביטוח
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מציינים   אנגל וסיטוןאחד הכלים הטובים ביותר של משרד הבריאות לשמירת איכות בבתי חולים.    מדדי איכות:

  שכמעט בכל מדד שמשרד הבריאות התחיל למדוד ניתן היה לראות שיפור. 

. ברגע high efficiency -קים בנים שמתעסצריך מרכזי על + הרבה בתי חולים קט אנגל: : גודל בית חולים

  מיטות ומעלה ולכן, לא יכול להיות בית חולים קטן.  600שמוסיפים מיון אוטומטית צריך להוסיף 

בית חולים קהילתי, בלי מיון או מיון שלא מאשפז,  יכול לעבוד מאוד יעיל בגלל היכולות לפתח רשתות   ד"ר סיטון:

  ל בקהילה.  רצף הטיפושל בתי חולים אשר ממשיכים את 

  פרמטרים אשר משפיעים על גודל:

  (תל השומר, אסף הרופא) ניצול שטחים לבנייה  –בית חולים עירוני (כמו איכילוב) לעומת לא עירוני

  לגובה או לרוחב.

 (איזו יחידה ליד איזו יחידה), התנועה   לפן האופרטיבי  אילו פונקציות קיימות בבית חולים: צריך להתייחס

 מטופלים בחדר או יותר) 2אנשים, פסולת ועוד), המרחב שנותנים למטופל (החולים ( בבית

   .מיקום בית החולים 

   חייב להיות מתוכנן להרבה יותר מהצרכים שהוא צריך עכשיו. -כל בית חולים שעתידי להיבנות  

 היו.צריך לבנות חדרי ניתוח גדולים יותר מאשר קטנים כי לא ניתן לדעת אילו טכנולוגיות עתידית י 

 .חייבים להתייחס לתכנון נכון של כוח אדם  

בוה ואיכותי מאוד, לא בגלל מערכת בתי החולים, אלא בגלל  השירות בקהילה בישראל גשירות בקהילה: אנגל:  

תמריצים כלכליים.  הכסף הוא המניע העיקרי לכל המערכות. מערכת הרפואה (ראשוני, שניוני) בנויה על 

אים או פרוצדורות זולות יהיו זמינות הרבה יותר. אופרציות יקרות יותר הופכות תמריצים כספיים: פרישת רופ

ליד ערים גדולות. צריך לתכנן את הפרוצדורות היקרות בצורה נכונה והגיונית. לדעתו, כל מה  –למשהו אזורי 

, ומכאן חייב לעבור לקהילה. הרגולטור חייב לקבוע כמדיניות את המעבר לקהילה -שאפשר להעביר לקהילה 

  דקות לראות מטופל. 6יש לו  -להתחיל את התכנון. רופא בקהילה 

בתי חולים צריכים לצאת לקהילה והקהילה צריכה לצאת לבתים. זה בהחלט הכיוון אבל   אשפוז בית: דני אנגל:

   הרפואה הכללית העולמית עדיין לא שם.

  ה להוריד מהאמון שלו העברת המטופל "לדבר מול מחשב" יכול –יש אמון בין מטפל לרופא

  במערכת.

 ורתופדיה, דימות ומעבדה.מחלקות ותחומים רבים עדיין לא רלוונטיים באשפוז ביתי: למשל א 

 .באשפוז בית אין עם מי להתייעץ כל זמן נתון בניגוד לאשפוז בבית חולים 

  מורכבות לוגיסטית  

קופות חולים בערים/יישובים   4-רלוונטיות לאין    לדעתם של דני אנגל וד"ר סיטון  קופות חולים ביישובים קטנים:

  קטנים. אין שום הגיון ואין שום שיפור באיכות השירות. צריך להיות מכרז למקום קטן שבו תזכה קופה אחת. 
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צריך להיות בקהילה. כרגע, הרצף הטיפולי הוא כאילו לא רלוונטי (אין חשיבות למיקומים רצף טיפולי: 

זה יהיה אפשרי. כיום כשאומרים   –אי של כל אזרח יהיה נגיש למקורות הבריאות  הרפוגיאגרפיים). ברגע שהתיק  

  רצף טיפולי מתכוונים בעצם לחוסר הידע איך תראה מערכת הבריאות בעתיד. 

  

  3.10.2019סיור לימודי לבלגיה ואיטליה : 

     משתתפים:

  מינהל התכנון: רונית מזר; רפי אלמליך, רמ"י; 

  ן; ד"ר סיגל ליברנט טאוב; זק-משרד הבריאות: אבי בן

  שירותי בריאות כללית: אבי תורג'מן; 

יגודה; -צוות התכנון: אדר' ומתכננת עדנה לרמן; פרופ' נדב דווידוביץ; ד"ר רינה דגני; פרופ' אבי דגני; ד"ר עדי ניב

  רריאדר' ומתכננת מיכל קלי גוטמאכר; עופר מנחם; לוטן קראון; מתכנן חן ה

  מילאנו מיקום: בריסל, רומא,

  

  מטרות:

  כגון הזדקנות אוכלוסייה,  -למידה על התמודדות עם סוגיות משותפות בפיתוח מערכת הבריאות

 בית חולים, אשפוזי בית, הטמעת טכנולוגיות חדשות ועוד–רצף טיפולי קהילה

   ביטוח בריאות ממלכתי, גודל בנושאים כמו חוק    –דמיון/שוני    -השוואה למערכת הבריאות הישראלית

  ריסה והרכב אוכלוסייה והרכבה, רגולציה ועודפ

  בלתי מפותחים בישראל  \למידה וקבלת השראה ממודלים לארגון שירותים שאינם נהוגים– 

 ארגונים לסיעוד ביתי, מודלים של בתי חולים משולבים בקהילה ועוד

  

  מפגשים בבלגיה: 

 European commission and European Observatory on Health Systems 

representative –    Mr. Sacha Marschang – Deputy Director 

 

 Dr. Kristel De Vliegher, Head of the Nursing Department White & Yellow Cross 

–                       An organisation for home nursing in Flanders, Belgium 

 

 Prof. Dr. Stefaan Callens, Professor of Health Law, Centre for Biomedical 

Ethics and Law, K.U.Leuven  

 

 Rebekka Verniest I CM Landsbond, Staff member department R&D 
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 Prof. Theo van Achterberg, Professor of Quality of Care,  Department of  Public 

Health and Primary Care  

 

 Hendrik Van Gansbeke, general coordinator, White & Yellow Cross 

 

 Prof. Dr. Geert Goderis KU Leuven & UZ Leuven 

 

 Willy Palm, Senior Adviser at European Observatory on Health Systems and 

Policies 

 

 Dr. Matthias Wismar, Senior Health Policy Analyst at the European Observatory 

on Health Systems and Policies 

  

  מפגשים ברומא ומילאנו: 

 Francesco Ripa di Meana, IFO, Italian National Health Service  

 

 Alessio D’Amato Assessor, Region Lazio, Italian National Health Service  

  

 Marco Elefanti 

 

 Roberto Carlo Rossi, Representative of Umanitas group, President of 

Lombardia Regional Health Commissioner 

 

 Dr. Enrico Mairov 

  

 

  3.10.2019פגישה עם הר"י : 

     משתתפים:

  יו"ר הר"י); זיוה מירל, דוברת האיגוד;  –הר"י: פרופ' ציון חגי (קפלן 

אל, קידום בריאות דרום; משרד הבריאות: אבי בן זקן, סמנכ"ל בכיר; משה רונן, משרד הבריאות; דר' זיוה שט

  ליברמן, משרד הבריאות;רפואה כללית במינהל רפואה;  ראש אגף, טאוב סיגל ליברנט ד"ר
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  בריאות כללית: מנהלת אגף הנדסה; אבי תורג'מן, אחראי תחום בינוישירותי 

  שירותי בריאות לאומית: אורנה כהן 

  שפחה, מנהל המחלקה לרפואת המ טוני היימןפרופ' קופ"ח מאוחדת: 

  מנהל מקצועי   ,אורי לרנר ד"ר  "המשפחה בריאות  למען ומידע מדע –מדעת  " עמותת

  האישה: אילנה ציגלר,עובדת סוציאלית ודמוגרפית;  המועצה הלאומית לקידום בריאות

  הפורום למניעת שחיקת רופאים: ד"ר לילך מלצקי, ראש החוג לרפואת אורחות חיים; 

  כסליוהפורום למיגור העישון: שירה 

  מרכז השל: ויקטור וייס, מנכ"ל;

  חגי לוין, בריאות הציבור הדסה;

  דוידוביץ'; אדר' עדנה לרמן; מיכל קלי גוטמכר; ד"ר עדי ניב יגודה; עופר מנחם; חן הררי;צוות התכנון:  פרופ' נדב  

   גן-מיקום: הר"י רמת

  

נים זמן רב , כבוד האדם נרמס. מצוקה : אנחנו לקראת משבר, אזרחים אשר מגיעים למיון ממתיפרופ' ציון חגי

תר רופאים. אנחנו נגד אי שוויון ונגד ביטול אמיתית. יש מקום לשנות ולקצר את הסטאז' כדי להכשיר מהר יו

רופאים לפריפריה. חייבים להשקיע בקהילה ובבתי  2000המענק הביא  –המענקים לרופאים בפריפריה 

  החולים. 

כבר היום טיפול רפואי כמו שצריך, בעוד עשור מספר הקשישים (מעל גיל האוכלוסייה המזדקנת לא מקבלת 

כך ע"י טיפול בבית, צו השעה הוא טיפול בקהילה ולא בבתי חולים ומלחמה ) יכפיל עצמו, יש להערך ל65

  בבדידות.  

ך עשור חייבים להשקיע יותר בתשתיות וכן, ברופאים, קיים חוסר בצוותים,  שליש מהם קרוב לגיל פרישה בתו

   רופאים בעשור הקרוב. 5,000ואין להם מחליפים. התחזית היא מחסור של 

 ובילים בעולם, אבל ללא שיפור  ותוך חוסר בתשתיות ובמכשירים רפואיים.הרופאים בישראל מהמ

 זו הזדמנות פז להטמיע לתוך המערכת את בריאות הסגל הרפואי עצמו. מזכירה אתד"ר לילך מלצקי: 

  במטפל" שערכה קופת חולים כללית.פרויקט "לטפל 

על העקרונות חשוב לעשות שיתוף רחב. חסר לי כבר בשלב הזה להסכים על עקרונות התכנון. ויקטור וייס: 

  היקף השיתוף והשותפויות ישפיע על יכולת המימוש של התוכנית.

ו'. חשוב מאוד תחבורה, הסעת המונים וכ –חשובה מאוד ראיה אינטגרטיבית עם תכניות רבות נוספות  

  להתייחס גם לצמצום נסועה, שתצמצם זיהום אוויר ובהתאם תחלואה. 

בעיית פריפריה מול מרכז. חוק הבריאות גורם לבזבוז קשה בין ארבע קופות בפריפריה וזה  פרופ'  טוני היימן:

  קריטי. 

תפתחות הטכנולוגית, בעוד כשנתיים כבר ניתן יהיה לנהל אשפוז בית בטלרפואה, צריך להיות מאוד רגיש לה

  כי דגש רב יהיה לתמיכה בבית. 
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. בסופו של יום   care giverצריך לשים דגשים על בריאות הנפש, אישפוז בית ועל ועובדי סיעוד  שירה כסליו:

  מה שיקבע את התכנית זה תיקצוב. 

לרפואה. בתכנית  בתי חולים הם גם בית לסטאז', בתי חולים חדשים צריך לסנף מראש לפקולטותי לרנר: אור

צריך לכלול סינוף של אוניברסיטה, לחשוב מראש על בתי חולים אוניברסיטאיים, מה שאומר לאפשר שטחים 

  ם המל"ג ועם הות"ת.ועד ראשי האוניברסיטאות ע –לרפואה, למחקר וללימוד. צריך לעמוד בקשר עם ור"ה 

  "לחשוב על שילוב מחקר והוראה בבתי חולים". חגי לוין:

  

   24.10.2019שה באסותא מרכזים רפואיים: פגי 

  

   משתתפים:

אסותא: פרופ' שוקי שמר, יו"ר; ד"ר וניה וולך, ראש אגף השיווק ולשעבר מנהלת בית החולים אסותא בחיפה; 

ראש המחלקה לניהול מערכות בריאות בבי"ס למדעי הבריאות באונ' אריאל, לשעבר מפקד  -פרופ' יוסי וייס 

, חוקר ראשי במכון אסותא לחקר יולוגף תכנון וארגון ומזכיר אסותא; ד"ר רועי ברנע, אפידימ,  ראש אג10בה"ד  

  הבריאות, חבר ועדת הלסינקי;  

  גוטמכר וחן הררי. -יגודה, עופר מנחם, מיכל קלי -עדנה לרמן, פרופ'  נדב דוידוביץ', ד"ר עדי ניב צוות התכנון:

   מיקום: אסותא רמת החיל, ת"א

  

  : פרופ' שמר

תפיסתית, קיימים ניגודי אינטרסים מובנים במערכת הבריאות, עולם הרפואה בישראל לא השתנה מבחינה 

מדגיש את הבעייתיות של נוסחת הקאפ. לדעת פרופ' שמר, קשה ולא ניתן להתיימר לתכנן את מערכת הבריאות 

  כמה עשרות שנים קדימה. לדעתו, צריך להתמקד בכמה נושאים ספציפיים בתכנון:

  יהיה הקשר שלו עם הקהילה. איך יראה, מה –מבנה בית החולים העתידי  

  ישנם תהליכים שקורים כבר היום, אחד הפתרונות היעילים ביותר להפחתת מאושפזים  –אשפוז ביתי

בבתי חולים. ציין את תחום השיקום בפרט. לדעתו, האחריות בנושא צריכה להיות של בית החולים, על  

 האשפוז הביתי כמחלקה בתוך בית החולים.ולי נכון למטופל.  יש לפתח את מנת ליצור רצף טיפ

  נוסחת הקאפ מונע תחרות, מוביל לאשפוז יתר ועוד. –אופן התקצוב במערכת הבריאות בארץ 

  בשונה ממערכות אחרות מערכת הבריאות (הציבורית) היא מערכת שלmortal hazard ,כלומר ,

רפואית לא צריך לתת דין וחשבון מהרגיל. רופא ששולח לפרוצדורה  מערכת שפועלת במודל כלכלי שונה  

 כלכלי.

  אין קונצנזוס בין מנהלי בתי החולים לגודל אופטימלי. –גודל אופטימלי של בית חולים 

  כבר היום חסר ולבטח כשמסתכלים ומתכננים קדימה. –חשוב מאוד להתייחס לנושא כוח אדם 
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שפוז בארץ ותהיה הגוף שייקבע מדיניות תלויה שתהיה אחראית על כלל הא  מציע 'רשות אשפוז ממלכתית' ובלתי

לכל בתי החולים. בניגוד למצב היום, בו יש יותר מדי ניגודי עניינים. חוזר וטוען שבלי שינוי מהותי במערכת 

  התכנית לא תהיה רלוונטית. -הבריאות 

  מעלה רעיון של הקמה של קופת חולים וירטואלית. 

  ת מערכת הבריאות בישראל:קודות שחשוב לזכור שמאפיינות אמוסיף כמה נ

  ."כל מיטה קיימת "נתפסת  

  כל מכשיר רפואי שקיים יש לו שימוש רב. ישראל היא המדינה היחידה בעולם שפיתחה שיטה לבלום

 .CON –שימוש במכשירים רפואיים 

פר את הטיפול ואת האינטגרציה נקודה אשר לדעתו תשנה את פני המערכת: תיק רפואי דיגטלי פתוח לכל. יש

 ין כל השחקנים במערכת ובעיקר בין בית החולים לקהילה.ב

 

  ד"ר וניה וולך:

בעבר בתי החולים היוו בעיקר מקום מחסה ופחות טיפול. כיום, בתי החולים הפכו למקומות מטפלים ובעקבות 

לדעתה, בתי מטופלת (לרוב) בבית. כך בעתיד בתי החולים לא יהיו נחוצים לאוכלוסייה העשירה שתוכל להיות 

  החולים ישנו את פניהם.

  בית החולים צריך להיות האחראי. –בתחום האשפוז הביתי 

הציגה את המודל המודולרי שמתקיים באסותא אשדוד, וציינה שזהו נושא שמאפשר רבדים רבים לשינוי 

  .המערכת הקיימת ועל פיתוח רעיונות מתקדמים לתפקוד בית החולים העתידי

  

  וייס:פרופ' יוסי 

תמיד יהיה מחסור במשאבים. צריך לפתח רעיונות לניצול משאבים בצורה טובה יותר. ישראל היא מדינה קטנה 

  עם מרחקים גאוגרפיים קטנים המאפשרים מוביליות גבוהה. 

  

  3.11.2019  קופ"ח מאוחדתפגישה עם 

   משתתפים:

  ; איתן דר, מנהל כספים; איילה בן דהן, מנהלת אגף רכש;דודי מוסינזון, סמנכ"ל רפואה ד"רקופ"ח מאוחדת: 

  משרד הבריאות: ניר כספי; משה רונן; 

גוטמכר;   -צוות התכנון: אדריכל ומתכננת עדנה לרמן; פרופ'  אבי דגני; ד"ר רינה דגני; אדריכל ומתכננת מיכל קלי

  אביב אלחסיד; מתכנן חן הררי;

   וחדתמיקום: מא

   איילה בן דהן:

אנחנו פחות   –אנחנו טובים, כך גם בממוצע תוחלת חיים וכו'. בכל השירות שמצריך הרבה כוח אדם במדדים 

  טובים.

אנחנו נזקקים לשירותים כאלה יותר ויותר בגלל הגריאטריה ובתחומי בריאות הנפש בכלל. האוכלוסיה גדלה 

  צורכים אותו יותר.כך אנשים  –וככל שהשירות יותר נגיש 
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גודל המרפאות משתנה ממקום למקום, זה לא רק לפי גודל. למשל למרפאת שפרינצק מגיעים עניין השירותים ו

  מכל הארץ. אנחנו מאמינים בחופש הבחירה. 

  הרפואה ההיברידית מקרבת את היועצים הטובים גם לאנשי הפריפריה.

רק רופא עשה. היום, אחות עושה הרבה דברים שבעבר  בפסיכיאטריה וגריאטריה, יש צורך בהרבה כוח אדם.

  בארץ, צריך למקסם את זמן הרופא. 

  הקושי גדול בעירוב הקהילה בגריאטריה והפסיכיאטריה.

  דודי מוסינזון: 

  סוגי מרפאות ופרישה: 

חשוב להבין ששיטת הפעולה שונה מאד בין הכללית למכבי ומאוחדת. הכללית מעסיקה שכירים במרפאות 

שילוב בין מרפאות הקופה ורפואה עצמאית, בין מכבי למאוחדת זה זור ארצי. מכבי ומאוחדת מבוססות על בפי

דומה, אבל אנחנו פזורים הרבה יותר מבחינת כמות המרפאות והרופאים העצמאיים. נושא ההנגשה משפיע 

ות ביטחונות כך הנגשה. גם לנושאי תב"ע יש כיום פח 100%מאד על מרפאת העצמאיים כי צריכה להיות 

  רים לבתי רופאים. שרופאים עצמאיים עוב

  יתמלא. הידע יוצר ביקוש ברפואה. –מה שלא תפתח 

התפיסה שלנו היא תפיסת כוכב. במרפאה מרכזית יש רפואה   –בערים הגדולות יש לנו מרכזים של אלפי מטרים  

שירות ברפואת משפחה, אורטופדיה ומעבר לזה  יועצת, מכונים, מחקר, רנטגן וכו. סביבם יש מרפאות שנותנות  

  יימות קליניקות עצמאיות.ק

ממרפאה גדולה ועד מרפאת רופא משפחה ורופאי ילדים. אנחנו מקפידים  –מאוחדת נוטה ליישם שירות תואם 

על מרחקים סבירים. במרפאות יש יותר תחרות בין הקופות. אנחנו פותחים מרפאות במקום שיש אנשים או ע"פ 

קונומי, יותר מעניין שכונה חדשה ואוכלוסיה צעירה. אנחנו ניות פיתוח. פחות מעניין אותנו מעמד סוציו אתכ

בירושלים, בית שמש, יפו ומודיעין עילית. אנו משתדלים ללכת  –מזנקים אצל המגזר החרדי והחברה הערבית 

  לקראתם היכן שאפשר, למשל, בכל הקשור לרופאות נשים לנשים. 

  

   רידית:רפואה היב

שילוב בין רפואה נוגעת לרפואה דיגיטלית. אני לא רואה אותנו סוגרים  –אנחנו מובילים כיום רפואה היברידית 

את המרפאות כמו בנקים ועוברים רק לדיגיטל אבל בהחלט יהיה צורך בפחות שטח פיסי. אצלנו הכל קורה מתוך 

  שחוסכת הגעה למרפאה. התיק הרפואי של המטופל. יש לנו גם הפניה מקוונת לרופא 

  

  הילה: טיפולי בית וטיפול בק

יש יותר חולים  –בתי החולים מטפלים בעיקר בחולים יותר קשים ולא ביותר אנשים. ככל שתוחלת החיים עולה 

ויש יותר מקום לטיפול בקהילה ובבית. אנחנו מאמינים שחלק מתפקידנו הוא טיפולי בית. יש לנו מערך שלם של  

ביתיות וכו. זה דבר שקיים היום באנגליה, ספרד  חלופה לאישפוז, שיקום בית, 'פנימיות' -מיכה טיפולי בית ות

  ופורטוגל. 

חולים. הבעיה  -יש גבול לאן שניתן להגדיל בתי חולים ולכן, אחד מאתגרי הרפואה הוא יחס רופאים ומטפלים 

זה שירות יקר. ככל שתהיינה מערכות  צריך להיות מאד יעילים. –בשירות הביתי היא שכדי שזה יהיה כלכלי 
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אפילו יותר  –נוכל לפתח יכולות של אישפוז ביתי. אני מאמין שנזקק ליותר מרפאות בקהילה  –תיות ניטור בי

  מבתי חולים. 

חלק מההצלחות בטיפול בסרטן מייצר יותר חולים כרוניים עם מעקב וטיפול יקר וממושך.   -מרכזי אישפוז יום 

יותר בתחום הזה לעומת אירופה ואנו נעמיק  רים לשירותים כמו עירוי בקהילה, ישראל גמישההיום מקבלים חב

טיפולים שבעבר היו רק בבית החולים, נמצא במרכזי אישפוז יום בהם יש את כל  –זאת. עירוי, ברזל לווריד 

  הציוד הדרוש להחייאה. 

  

  פסיכיאטריה: 

ומסייע  – 24/7פוז פסיכיאטרי. זה בין אישפוז לשיקום, פועל יש לנו היום פתרונות פסיכיאטריים שיחסכו איש

  אני רואה במקומות האלה פתרון מרכזי למניעת אשיפוז. 2048-לאדם בהתדרדרות, טרם הצורך באישפוז. ב

  

  טיפות חלב ומרכזי התפתחות הילד:

מרכזי טיפות חלב שהם זה שירות שצריך להשתנות. יש לנו נשירה בתחום הזה ולא בטוח שמטעמי תקציב. יש 

  חלק ממרפאות התפתחות הילד.

 

  5.11.2019  סיור במרכז הרפואי שמיר

   משתתפים:

פרופ' אורנה טל, סגנית מנהלת מרכז רפואי שמיר; יפתח אילן, מנהל אדמיניסטרטיבי; אלי  מרכז רפואי שמיר:

  מהנדס ראשי מרכז רפואי שמיר. –כהן 

  משרד הבריאות: ניר כספי, משה רונן

גוטמכר;   -י דגני; ד"ר רינה דגני; אדריכל ומתכננת מיכל קליצוות התכנון: אדריכל ומתכננת עדנה לרמן; פרופ' אב

  אביב אלחסיד; מתכנן חן הררי.

    מיקום: מרכז רפואי שמיר

  

  פרופ' אורנה טל: 

ממשלתיים, שבהם חשיבות ההתייחסות לנושא האשפוז הביתי ולקהילה בכלל. קיימים הבדלים בין בתי חולים 

חולים אין אחר כך קשר עם הקהילה, מה שקיים בבתי חולים של  למרות חוויית מטופל איכותית בתוך בית ה

  כללית.

  

"מתאם רפואה". לטענתה, בעולם הרפואה מבינים כיום שצריך  -" CASE MANAGER" -מעלה את נושא ה

  לבטויות אם האדם צריך להיות רופא או לא. אדם אשר יאחד, ינהל ויכוון מלמעלה על כמה רופאים. ישנם הת

  

  ויים טכנולוגיים ישפיעו מאוד על תחום הרפואה ועל התפתחות בית החולים העתידי.מציינת ששינ

כמו כן, מצוין ש"דור העתיד", ככל הנראה, יהיה בעל רצונות ואופי שונה (למשל, בעל אוריינות  דיגטלית גבוהה 

ל ניתוח היבטים וא יחווה טיפול בבית החולים. לכן, ממליצה על מתן דגש שמאוד) מה שישפיע על האופן בו ה

 סוציולוגיים וחברתיים של האנושות בתכנון בית חולים עתידי.
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  יפתח אילן: 

צריך גוף שיחבר בין כל הדיסציפלינות במערכת הבריאות ויתכנן אותה על כל רבדיה. אין טעם לנסות לשפר את 

  ם הרבה. ל הגורמים. בלי תכנון כוח אדם ותקציב, בניינים לא שוויהמערכת מבלי להסתכל על כ

בלי קשר  –כיום התפתחות בית חולים תלויה בכוחו של מנהל בית החולים וביכולתו להביא משקיעים ותורמים 

  ליכולות הקליניות. 

  

  : בית חולים עתידי ותכנון עתידי

ל כביר, מעבדות, בית חולים פסיכיאטרי ובית חולים המרכז הרפואי אמור לקלוט אליו את המכון לרפואה של ת

  רי (באר יעקב ושמואל הרופא).גריאט

  מ"ר בנוי. סטטוס התכנית: תוגש לאישור בדצמבר.  1,000,000 -דונם ו 140שטח המרכז הרפואי החדש יהיה 

  צוות בית החולים יגיש התנגדות עצמית כאשר יגישו את התכנית בשל כמה סיבות:

 ון עתידי התכנית מחייבת את סימון הכבישים באדום ועל כן, מקשה על גמישות תכנ  

  הקו החום של הרכבת הקלה מתוכנן לעבור בשטח המרכז הרפואי, מה שיגרום לקשיים נוספים בגמישות

 תכנון עתידי והשגת היתרי בניה עתידיים.

וכיום,   38  –המיטות האופטימלי למחלקה    נערך דו"ח גולדברג המעריך את מספר  1977פרופ' טל ציינה שבשנת  

 1,600-2,000 –מיטות ו  36מרכז הרפואי שמיר העתידי, מתכננים מחלקה לפי עדיין נשענים על מספר זה. ב

  מ"ר.

לטענת צוות בית החולים, התערבות של גורמים רבים במתחם בית החולים מקשה ומגבילה מאוד את יכולות 

גרת ים לא יכולים לעבוד במסלול דומה של תכנון ובניה וצריך לחשוב על מסהתכנון העתידי. לדעתם, בתי חול

אחרת של אישורים לאישורי בניה ביית חולים. פעמים רבות ישנו תורם שרוצה לתרום כסף להקמת מבנה בבית 

 החולים, אך הרגולציה הארוכה מונעת ממנו לעשות זאת.

  מתייחסים למטופלים ונוחיותו?נשאלה השאלה האם כשמתכננים בית חולים עתידי 

ילות בית החולים בעתיד יעבור לקהילה ולבית והפונקציות לטענת צוות בית החולים, הרוב הגדול של פע

כאשר תהיה הלימה בין המעמד  –העיקריות שישארו במתחם בית החולים הן: כירורגיה ותחלואה מורכבת 

אקונומי נמוך   -לים. כלומר, ככל שאדם יהיה ממעמד סוציואקונומי לבין רמת צריכת השירותים מבית החו  -הסוציו

  להגיע יותר לבית החולים.  כך יצטרך -יותר 

  

  

  

  

  

  קריה רפואית:

קריה רפואית אשר כוללת בין היתר בית חולים פסיכיאטרי וגריאטרי. לטענת צוות בית החולים, מבחינת  

, יש מחלוקות רבות לשילוב שכזה ואין עדיין משאבים/תפעול אין ספק שקריה רפואית נכונה. מבחינה קלינית

  מסקנות ברורות.  
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חולים כללי אין הגבלה לגובה, בניגוד לבתי חולים גריאטרי ופסיכיאטרי, אשר צריכים להיות נמוכים  לרוב לבית

  קומות. 8וקרובים לשטח פתוח. ממוצע אידיאלי, על פי צוות בית החולים, למבנה בבית חולים כללי הוא 

 

הפתרון תלוי במדינה  האוכלוסייה שגרה בפריפריה מקבלת שירות רפואי פחות טוב מזו שבמרכז.פריפריה: 

ובקביעה שלה את רמת שירות איכותית גם בפריפריה. ישנן הרבה אפשרויות לשיפור באיכות השירות, למשל, 

  יים.  "שלוחות" של בתי חולים ברחבי הארץ אשר יחזקו שירותים חסרים במקומות רלוונט

  

  

  13.11.2019  מפגש עם מכבי שירותי בריאות

   משתתפים:

  יאות: רן סער, מנכ"ל; דודי ניניו, ד"ר אנג'לה עירונימכבי שירותי בר

  משרד הבריאות: ניר כספי מנהל אגף תכנון.

  הררי.גוטמכר, אביב אלחסיד וחן  -צוות התכנון: עדנה לרמן, פרופ' אבי דגני, ד"ר רינה דגני, מיכל קלי

  מכבי שירותי בריאותמיקום: 

 

  סוגי מרפאות ופריסה:

בערים   -שכירים. זה חשוב גם בהיבט הפרישה שמתחילה להיות בעייתית    20%-ו   רופאים עצמאיים  80%במכבי  

אין שטחים פנויים ובקושי הקצאה מסחרית, ועם דרישות הנגישות המיקום של הרופאים בדירות כמו פעם כבר 

דל"ן אפשרית. לכן, בונים בתי רופאים. בתל אביב זה קשה מאד להנגיש כיוון שיש מרפאות מאד ותיקות והנלא 

  יקר. צריך לפתור אותה באיזורים שלא נבנו עדיין או שנמצאים בתהליך בנייה.

בעבר היו מקדמים שטחי בריאות ללא תמורה,  היום זה מתבצע במרכזים כאילו מדובר בעסק מסחרי. צריך 

ה אפשר בתב"ע משרדים לשימושי מרפאות. כיוון שיש מגבלות בתב"ע מקשים על כניסה של מרפאות. זה שונל

מתב"ע לתב"ע והשונות הזו צריכה להיות מסוגלת לפתור חסמים במרכזי ערים. תקנות נוקשות ישנו את כל 

סגרנה מרפאות. לא אסור שתי –המערכת. כל הקופות תדרשנה לסגור מרפאות קיימות. לרופאים עצמאייים 

  תהיה חלופה באיזור.

כפ"ס. קרקע אידיאלית -ה ליד הרכבת ברעננהאנחנו מחפשים קרקע בבני ברק ולא מוצאים ומתפשרים על מבנ

  מאפשרת  נגישות לאוכלוסייה, למשפחות ועל נתיב תחבורה סביר. 

  

  כוח אדם: 

שקודם   –יןין היא השליטה ע"י הגילדה  בישראל, לא חסרים רופאים, חסרים תקנים למתמחים. אחת הבעיות בענ

ת היכולת להתמחות וזה קשור גם לקהילה. רופא צריך להרחיב א –כל, דואגת לעצמה. כדי לייצר יותר רופאים 

ממחלות הילדים מטופלות במרפאות. הם באים לעבוד בקהילה  80%ילדים לא מתמחה בקהילה למרות ש 

  למרות שלא הוכשרו בה.

  פאים מומחים בארץ ולכן צריך מנהיגות במערכת ומדיניות של סטאז' בקהילה.צריך לייצר יותר רו

  

  בתי חולים:
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חולים זה דבר מאד יקר,  רק ההקמה מצריכה מיליון שקל למיטה וכך הבדיקות הפולשניות. אחת  בניית בית

גלל הדמוגרפיה, הבעיות בישראל היא שאין די קרקעות בבתי החולים. העולם מקצץ מיטות ויש חוסר. זה לא רק ב

  זה גם בגלל אופי השירות.

  

  בית חולים המשכי: 

ובהיבט של מחלקות פנימיות ושירותים מתקדמים, היום לבנות בית חולים  העלויות בבית החולים גבוהות מאד,

  המשכי הרבה יותר רלוונטי וזול (רעות, בית לוינשטיין, בית בלב). מדובר במחצית מהעלות של בית חולים כללי.

ף הפנימיות מלאות ומזוהמות. בתי החולים השיקומיים פחות זיהומיים. מגיע החור –הלך החורף בישראל במ

  ובתי החולים מתחננים לשחרר חולים אבל אין מיטות המשכיות. המדינה חייבת להשקיע בבתי חולים המשכיים.

  6לפחות   –כדי לא להפסיד מטר ו 2,000צריך לראות איך דוחפים בתי חולים המשכיים, זה מצריך קומות של 

  ר אפקטיבי כלכלית ותפעולית.מחלקות בשלוש קומות. המחסור במיטות שיקומיות קריטי בעוד שמדובר בדב

  

  מעבר לקהילה: 

  היום אישפוזים משתנים במשך שלהם בגלל השינוי הטכנולוגי. בקרוב, הרבה דברים יוכלו לעבור לקהילה.

  הוספיס, אישפוז, שיקום ולכן, קל יותר לשחרר חולים. -בית  מכבי פיתחה בעצמה הרבה מאד פעולות 

פילו שיקום אחרי ניתוח מפרק ירך. מכבי העבירו בתוך שנה כמאה אלף א –כיום ניתן לעשות הרבה מאד בבית 

אלף פעולות. כל   200-פעולות מבתי חולים לקהילה. בעיקר חומרים לווריד (ללא כימותרפיה). כיום מדובר כבר ב

י, העברנו וכל השאר לחדרי האחיות. פעולות כאלה לוקחות יום שלם בבית חולים ואילו במכב  –תן ואפשר  מה שני

  שלוש ואנשים ממשיכים בשגרת היום, זה עולה פחות ואין זיהומים.-שעתיים

  

  אישפוז ביתי: 

כוח האדם. חייבים לטפל בנושא  –אישפוזי בית במקום פנימית  20% -(אנג'לה עירוני) אם רוצים להגיע ל

. זה שינוי מטופלים שאושפזו בבית 900-בבית. יש למכבי פיילוט של כ –מהמאושפזים  10%באוסטרליה, 

פרדיגמה. רופאים בקהילה כבר יודעים להעביר לאישפוז ביתי. אנחנו רוצים מרכז ניטור, הרחבת פריסה 

זה משהו אסטרטגי שהמדינה   –חולים  וקריטריונים כמו בדגם האוסטרלי. צריך שיהיה אינסנטיב לקהילה ולבתי ה

  צריכה לעזור בו לקופות.

בבית מחייבת משטרה גם כאשר מדובר בחולה סופני. בבית החולים  פטירה –דרוש שינוי גם בתחום החקיקה 

  לא. –

  

  רצף טיפולי:

שיפור של מערכת חלק מהטעויות והתחלואה נובעות מהיעדר רצף טיפולי. בתוך מכבי יש רצף טיפולי. יש היום 

יו מודל אחר "איתן" אבל הבזבוז הענק הוא שבית החולים לא מכיר בבדיקות בקהילה. מכבי מנסים לייצר עכש

  של אינטראקציה בין בתי החולים לקהילה באסותא אשדוד.

יהיו מרפאות סביב ובהמשך, בתי רופאים. השיקולים: נגישות ויכולת  –שיטת ברסמארק  –ע"פי שיטת מכבי 

  וד בצוות. לעב
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ולכן מבחינת   אין מרפאה  –כיום יש לנו גם אחיות עצמאיות בבתי רופאים. יש אפילו מעבדות כאלה. בבתי רופאים  

תב"ע זה יכול להיות בנדל"ן מסחרי יקר שנכנסת בו המון רפואה בחדרים חמים. בשכונות החדשות, אין שטחים 

  האם נוח להורה עם עגלת ילדים להיכנס לשם.   –גלה"  זו קרקע שכירה. השיקול הקריטי הוא "מבחן הע  –חומים  

קדים גדולים שכוללים מכונים, רנטגן, אולטראסאונד, בערים הגדולות, כמו תל אביב או בני ברק, יש למכבי מו

חולון ונחלק אותו בין בית בלב -אלף חברים.  קנינו מגרש בגבול ראשון 80 -רפואה מקצועית ונותנים מענה ל

  ואסותא.

  

  10:00-11:00, 17/11/19הבריאות, מכון גרטנר,  משרד

  

  רת מחלות במשרד הבריאות, משתתפים: פרופ' ליטל קינן בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבק

  משתתפי צוות התכנון: עדנה לרמן, נדב דוידוביץ',  אביב אלחסיד.

  מקום: מכון גרטנר, המרכז הרפואי שיבא.

  כ"ל, הממנכ"ל וחטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר.שנה ופועל תחת המנ 25המכון הוקם לפני 

מקרן מחקרים ועובדים עם סוקרים טלפוניים של המשרד  40 -מהמשרד ו 40 –אנשי צוות  80 -היחידה מונה כ

  וסקרים פנים אל פנים מבחוץ.

יותר, פנו  המכון החל לעסוק בסקרים שנתונים מענה לנתונים על השמנה, עישון, חשיפה לשמש, כאשר מאוחר

  לעסוק גם לנתוני תזונה.

ים בישראל, כאשר אחד בהמשך, החל המכון לעסוק ברישומי כל המקרים החדשים של מחלה מסוג מסו

הרישומים הראשונים הוא של הסרטן, ולאחריו, מחלות כרוניות כמו סכרת, שבץ, אי ספיקת כליות, צינתורים 

  ומחלות לב.

ת שבאמצעותו, מבצעים סקרים אפדימיולוגיים כדי לזהות קשר בין רמות במכון יש בנק סרומים לשמירת דגימו

  אוכלוסייה למחלות.

  נאספים בבנק מתקבלות ההחלטות על גיל החיסונים, למשל.על בסיס הנתונים ש

המכון לא קובע מדיניות ולא מקיים היערכות בהיותו יחידה במשרד הבריאות. אנחנו עושים את זה לפי צרכים 

  ה שלנו.ואינטרפרטצי

פות מלבד הנתונים העולים מסקרי המכון, נעשים רישומים על תחלואה שמגיעים למכון באמצעות דיווחים מקו

החולים בהתאם לחובת דיווח על מחלות מסוימות וכן דרך בתי חולים בהתאם לחוזר מנכ"ל. דיווח אנונימי 

  מקשה על הבנת נתונים אחרים.

  לחולי סרטן. 2030פרדוקציה ל לאחרונה, נערך סקר דימנציה ויש לנו 

ושים האלה מקבלים לקצב הכמותי, לביקושים ואיך הביק –יש משמעות רבה לעבודת התרחישים   עדנה:

מענה 
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במוסדות הבריאות. יש פערים גם בפריפריה הבריאותית וגם בפריפריה הפיזית, לפעמים ברופאים או 

  בהתמחויות.

  ת. יש נתונים על השמנה ועישון, סכרת בפריפריה ותחלואה כרונית.מרכזי בדיקו 2-3כל בית חולים צריך  טלי:

אפשר לעשות פרדיקציה כמו בסרטן שעשינו עם פרופ'  –מן שונות יש לנו כמה וכמה נתונים בנקודות ז ליטל:

סקרים כך שזה  3לורנס פרידמן. נוכל לתת לכם מפרט הימצאות מחלות מחולק לקבוצות. זה נמצא לפחות ב 

  בר השוואה.

 דה) ופעילות גופנית (שבו אין שינויבעיקר על עישון והשמנה (פחות מדי – 2000יש סקרים נוספים החל משנת 

לאורך שנים למרות ניסיונות העידוד).  ניתן לקבל את המידע גם לפי פילוח של קבוצות אוכלוסייה (גיל, מין, 

  יהודים/ערבים).

  באמצעות הניתוח שלנו, אפשר להוציא ערבים, למשל, וזה ייתן גם פיזור פריפריאלי שלהם. ענבר:

א רואים עדיין את הירידה בתחלואה כי הן עישון, אבל למשל אצל נשים ערביות לרואים שיש ירידה ב טלי:

  לכן, קריטי לדעת פרדיקציות. –התחילו לעשן מאוחר 

  בארכיטקטורה עובדים לפי מדגם מכסה ואנחנו עושים מדגם הסתברותי באופן אקראי.עדנה 

  קריטי שתראו את תרחישי התחלואה. נדב:

  בי סרטן.יש לנו פרדיקציות לג טלי:

  דות מעמיס על הערכת.יש מצב בו שיפור שרי נדב:

  לשורדי סרטן אחוז גבוה לתחלואה כרונית, זה ישתנה ככל שיש טיפולים ממוקדים. טלי:

  דקות של פרדיקציית מחלות. 20... -בכנס הנגב  נדב:

  CVAסרטן, כלי דם, מחלות נפש,  –בתרחישי תחלואה, נעסוק במחלות מרכזיות 

יש מידע אצל מי  -זה, המכון שלנו פחות. לגבי מחלות נפש בחיפה, יצחק לרם ודיוויד הרועה עוסקים ב טלי:

  שמטפלת במחלות נפש במשרד הבריאות (טל מורגנשטרן).

  יאות משמעותי.גם החיבור למידע של בריאות דיגיטלית במשרד הבר

אפשר להיעזר במגמות ובפרדיקציות שנעשו בחו"ל ודומות. תוכלו לבצע סקירת ספרות, למשל, בארה"ב 

  .ובבריטניה

  

  

  9.1.2029שירותים בקהילה ברא שבע   –זרקור לדרום  –סיור במחוז דרום 
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   משתתפים:

מחוזי, מנהל לשכת הבריאות מחוז דרום; זקן, סמנכ"ל בכיר; ד"ר מיכאל גדלביץ, רופא  -משרד הבריאות: אבי בן

בג, ממונה בריאות, אנדרה עטיה, מנהל אגף הנדסה ותשתיות; ליאורה שחר, אחות מחוזית, מחוז דרום; מוטי ס

  מינהל בריאות מחוז דרום; נעם הירש, מנהל תחום ארצי תכנון ובניה; דן קסלר, תקציבים;

  ם; מנהל התכנון: פיאנה קרנץ, אילה גזית, מחוז דרו

  שירותי בריאות כללית: אבי תורג'מן; טלי חביב, מנהלת אדמיניסטרטיבית מחוז דרום; 

  פעול;קופ"ח מאוחדת: עוזי ביתן, סמנכ"ל ת

גוטמכר; מתכנן חן הררי;   -צוות התכנון: אדר' ומתכננת עדנה לרמן; פרופ' נדב דווידוביץ; אדר ומתכננת מיכל קלי

  מורן; אורית נבו; יצחק מרום; מתכננת חנה 

  טיפת חלב ומרפאת שירותי בריאות כללית, באר שבע מיקום: 

  

  ד"ר מיכאל גדלביץ: 

   למחוזות: בחלוקה בעייתיות

 אני אבל אילת עד מאשדוד המחוז מנהל אני למחוזות. חלוקה אותה להם שיש גורמים 2 פגשתי לא

   הראש. ברמת נעצר זה אבל המחוזות את איחד הבריאות משרד מטות, שתי מול עובד

  

   מונעת: רפואה

   שונים: אגפים 3-ב מונעת ברפואה הרבה עוסקת הבריאות לשכת

 מונעים חיסונים יולוגיה,אפידמ  - בי"ס אחיות חלב, טיפות  

 ביוב מערכות שתיה, מי תברואה, – הסביבה בריאות  

 המזון שירות 

יש פרדוכס, הלשכות עוסקות במניעה, אם הן מצליחות בתפקידן "לא קורה כלום" ולכן לא נמצאים בסדרי 

חלת  השנים האחרונות מערכת הבריאות והמניעה משתפרת ועמה תו 200עדיפויות של חלוקת משאבים. ב

  זיהום האויר. -ם. דבר אחד הולך ומחמיר החיי

  טיפות חלב: 

: כיום לילדים יש הרבה פחות חיסון טבעי. אם בעבר הילד פיתוח חיסון טבעי עד סביבות גיל ד"ר גדלביץ

  שנתיים היום מה שמגן עליהם זה החיסונים בגיל הילדות. 

לעיריות. טיפות החלב סובלות  20%ופות לק 40%שייכות למדינה   40%קיימת רשת רחבה של טיפות חלב  

מאוד ממחסור במשאבים, התחנה בה אנו נמצאים היא אחת המרשימות והמתוחזקות בין אשדוד לאילת, עם 

זאת היא נראית הרבה פחות טוב מכל סניף קופ"ח הכי בנאלי. כאן נמצאים בעיקר אחיות ומעט רופאים, אין 

  קרטון. בארגזי  מזכירות בכלל. הארכיב של טיפת חלב מונח

  . 70: את המזכירות העיריות היו אמורות לתת לפי הסכם בשנות הפרופ' דווידוביץ

  התחנות עצמן הן רכוש העירייה ומשרד הבריאות הוא שמשלם על התחזוקה   אבי בן זקן:
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  מחסור בכוח אדם בטיפות חלב: 

והשכר שלהן הוא הכי נמוך האחיות שלנו עובדות קשה כמו בבתי חולים (ללא משמרות לילה)  ד"ר גדלביץ: 

זה חזר  2012תקני אחיות ב 67כשהעברנו את אחיות בתי הספר לקבלנים העברנו   2007בסקטור האחיות. ב

באחיות, יש תקנים, באותו זמן כמות החיסונים הוכפלה. בדרום יש בכלל מחסור  45אלינו קיבלנו בחזרה רק 

תקנים במחוז דרום, כי השכר מאוד נמוך. בטיפות חלב  180תקנים לא מאויישים של אחיות, מתוך  18לנו כאן  

  בדרום לא עובד אפילו רופא אחד מומחה ברפואת ילדים, כל הרופאים שלנו הם עולים מברה"מ לשעבר. 

  האוכלוסיה.: וזה עוד לפני המחסור של תקנים לעומת גודל מוטי סבג

  שולבים של קופח וטיפת חלב : אחראית אם וילד ארצית רוצה לשלב רופאים מפרופ' דוידוביץ

אחיות חדשות מבית הספר לסיעוד בברזילי, אבל לא יהיה להן  150: בעוד שנה וחצי יהיו כאן ד"ר גדלביץ

תקנים מעבר  50ו עוד איפה לעבוד, כמו שמטפלים בנושא כוח האדם צריך לטפל בנושא התקינה. חסרים לנ

  לאלו שלא מאויישים כיום. 

  עודף אחיות, המקום היחיד בישראל. המודל שם שונה הרוב הן של משרד הבריאות. : בצפון יש ליאורה שחר

מהביקורים  20%: מחסור בכוח אדם משפיע על פרישת השירותים הפיזית. אנו רואים אצלנו שעוזי ביתן

ון ופות  נותנות יותר ויותר שירותי רפואה היברידית וזה ישפיע גם על התכנהפיזיים עברו לצורה מקוונת, הק

  הפיזי. לא צריך לתכנן כמו בעבר, לא צריך מרפאות בכל מקום.

  

  ריכוז מול פיזור השירותים:

תחנות טיפת חלב. האם  8איש ו 220,000: יש שאלה כמה טיפות חלב בכלל צריך? בבאר שבע ד"ר גדלביץ

לים עם ריכוז מרכזים גדו 3שות שאישה עם עגלה הולכת ברגל לטיפת חלב? או שיהיו בב"ש צריכה להיות נגי

  של שירותים וצוות מקצועי.

: תחנה ראשית תאפשר לקבל קהל גם אחר הצהרים. כיום לאוכלוסיה היהודית נותנים שירות ליאורה שחר

מקצועי שלנו לא בהכרח זהה לרצון טיפת חלב בבוקר ויום אחד אחהצ, ובחברה הבדואית רק בבוקר.  הרצון ה

ספט תכנוני ארצי שמגדיר את הצורך בתחנות אז ראש העיר עושה שמשקפת הרשות המקומית. בגלל שאין קונ

  בכל שכונה קונספט קצת שונה. חשוב מאוד שיהיה תכנון כללי והוא יהיה העוגן ולא כל פעם ימציאו מחדש.

ראש הרשות. חלק גדול מהם רוצים קודם כל נגישות גבוהה,  : אני לא יכול להתעלם ממה שרוצהד"ר גדלביץ

ע, החלק של השירות המקצועי פחות מעניין אותם. כשנכנסתי לתפקיד הייתי נחרץ בעד "תחנת  שיהיה קל להגי

המילניום השלישי", תחנה גדולה עם צוות מקצועי, הפריה הדדית, הרבה יותר אפשרות לשת"פ עם הקופות, 

 one stopחות ניהול סיכונים יותר טוב, אפשרות לכלול פונקציות לגיל הרך בתחום ההתפתמרכזים לגיל הרך, 

shop  ישוב קטן יחסית,  זה עובד. מצד שני עיר כמו באר שבע, שמקימים  -לתינוק, לפעוט ולמשפחה. בירוחם

 2כזו, ויקים בה שתי שכונות ענק חדשות, עם הרבה משפחות צעירות, ראש העיר רוצה טיפת חלב בכל שכונה 

ורה, שם אין טעם לטיפה אחת גדולה, שבט א לא תחנות. ואז איך נאייש אותן? . יש הבדל בין ב"ש לבין הפז
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  יגיע לשבט ב , אין הרבה מקומות ניטראליים, רק במקום ניטראלי כמו צומת שוקת אפשרי

נו והרכב שייך לאגודה. יש :  ניידת שעוברת בין הישובים הופעלה פה שנים רבות ע"י אחיות שלליאורה שחר

ואים שיש גרעין קשה של אוכלוסיה שלא מגיעה אלינו והם בעיה של שירותים ושל תחזוק הרכב. אבל אנו ר

  זקוקים מאוד לניידת. 

אנו כקופח לא רוצים לפתוח טיפת חלב, זה עלות נוספת שלא מתוקצבת דרך החוק, אנו נאלצים   :עוזי ביתן

יך להקים טיפת חלב אחת גדולה, זה לא קרה ואז קופה אחת הקימה וכל בגלל התחרות. בחריש היה צר

מטר, שזה בזבוז  150 -ות נאלצו להקים גם, ואנו מחוייבים להקים עפי התקנים של משרד הבריאות האחר

  גדול, אין בזה שום תחרות, זה לא מביא לקוחות. אנשים לא עוברים בגלל שירות. 

הקופות מתחרות בינהן ועושות טיפות חלב למשוך משפחות צעירות.  : יש מקומות בהןדוידוביץ'פרופ' 

לא מתוקצבות על טיפות חלב, כמו כל נושא קידום בריאות, אין חוק בריאות ציבור שמסביר מהו סל הקופות 

  הבריאות שמגיע לאנשים בריאים, בשנים האחרונות התחילו לעשות מבחני תמיכה, כי אין כסף.   

  אשכול משותף.  -ל של טיפת חלב ליד גני ילדים ומעונות : יש מודליאורה שחר

  ת על מודל של טיפת חלב שמשולב בטיפול באזרחים ותיקים, טיפת חלב וטיפת זהב : מדברחנה מורן

: זה יכול להיות מאוד מעניין אבל אנחנו נאבקים על שרידות. המשאבים שעומדים לרשותנו דלים ד"ר גדלביץ

ילויות כמו ר דלים, לא עומדים בכל התוכניות שצריכים לעמוד בהן. נאלצים להקריב פעוהופכים להיות יותר ויות

קידום חינוך לבריאות בבתי ספר כדי לעמוד בחיסונים. השמיכה מאוד קצרה במיוחד בדרום. את מדברת על 

  איגום משאבים אבל בדרום אין משאבים לאגם. 

ה לי קשה להבין למה כל כך הרבה מרפאות, אבל אפשר : אני מגיעה מירושלים, כשהגעתי לדרום היטלי חביב

חוז צעיר גם הקופה הולכת ומצעירה. עליית תוחלת החיים, גידול אוכלוסיה, החברה להבין רק מבפנים. המ

  הבדואית, יש הרבה שכונות חדשות, כל קופה רוצה להיות ראשונה בשכונה חדשה. 

  

  רפואה בקהילה

  לקופה ולמשרד הבריאות מה זה אישפוז בית ומהו טיפול בית. עולה השאלה האם יש הגדרות שונות 

המדינה מעודדת לטפל בבית, הבעיה היא בבתי החולים שלא משחררים. לנו יש הסכם עם אסותא : עוזי ביתן

על אשפוז בית, אבל בתי החולים לא מעוניינים. מניסיון של הכללית היא הקימה חברה של אשפוז בית אחרי 

פונתה מיד רה כי עשתה עבודה יותר מדי טובה, הם פינו הרבה אנשים לבית וכל מיטה ששנה סגרו את החב

  התמלאה וראו שמשלמים פעמיים. אם יתמרצו גם את בתי החולים וגם את הקופות זה עשוי לעבוד. 

  

  מחסור בנדל"ן

  : יש בעיה עם הקצאות קרקע, לא מוצעים שטחים חומים לשימושי רפואה למרות שאנו מוסד ציבורי. טלי חביב
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  ה מראש. כל קופה רוצה להיות ראשונה בשכונה חדשה וזה מצריך חשיב

:  יש לנו תוכנית חומש שם אנו מחליטים לאן רוצים להתפתח ולאן לא. כקופה קטנה אנו עובדים עוזי ביתן

שתדלים לרכז את כל הרפואה היועצת והמכונים במרכז העיר במקום נגיש, משם מתכננים במודל הכוכב, מ

התפתח היסטורית אז זה טלאי על לווינים במרפאות השכונתיות שהן יותר קטנות. במקומות כמו ירושלים ש

  טלאי. 

השאר: מכונים יעוץ, לטובת כל  25-30%מטר ועוד  100: על כל אלף מבוטחים צריך רופא= תורג'מן וביתן

  מרכזי בריאות וכד'.

: האלף הראשון הוא לא כמו האלף השני, המודל בפזורה מתאים למה שידרש לאלף הראשון. אבי תורג'מן

ת בשנים האחרונות ובנינו מודל. יש גרעין ראשוני מינימלי ואז תוספת של מטראז' על מרפאו 7בפזורה עשינו 

ראשון ולגידול. אותו דבר בכרמי גת. מה שחסר לנו בנוסחה הזו זה כל אלף נוספים, המפתח שונה לאלף ה

כי כל  לדעת כמה מבוטחים יהיו לקופה שלי כאן. כל קופה מנחשת, ולכן להקצאת הקרקע תמיד תהייה כפילות

אחד לוקח בחשבון אחוז יותר גדול ממה שיהיה שלו. יש יתירות. בכללית האסטרטגיה היא קופה ראשונית עד 

  מפצלים.  11,000טופלים, במ 10,000

  : הקופות יכולות להיות כולן באותו בניין חביב, ביתן, תורג'מן

מית נכנסו על אותה משבצת כולל : במודיעין בדותן על שטח אחד מאוחדת ויתרה וכללית ולאואבי תורג'מן

שבע על  מטר חניה. בבאר 4000מטר ועוד  4000אותו מגרש חניה. המרפאה היועצת שלנו באשקלון היא 

מ"ר. ביועצת אני לא צריך את היתירות הגדולה מול הקופות האחרות כמו  7000מבוטחים אנו צריכים  80,000

  במרפאות הראשוניות בשכונות החדשות. 

  : האם ניתן שהמדינה תתן שטח אחד לקופה אחת ותדרוש שהיא תתן שירותים לאחרת?ןאבי בן זק

לתת שירותים לשאר הקופות זה יכול לעבוד, בית מרקחת זה : אם קופה אחת יכולה להקים ויצחק מרום

  בעייתי 

יקר  : כשזה גורם ניטראלי, ספק, כן, אבל לא כשזה קופה אחרת, הדאטה של המבוטחים היא מידעטלי חביב

  מדי לחלוק עם האחרים.

  

   9.1.2020בי"ח סורוקה   –סיור זרקור לדרום 

  

   משתתפים:

זקן, סמנכ"ל בכיר; ד"ר מיכאל גדלביץ, רופא מחוזי, מנהל לשכת הבריאות מחוז דרום; -בןמשרד הבריאות: אבי  

בג, ממונה בריאות, אנדרה עטיה, מנהל אגף הנדסה ותשתיות; ליאורה שחר, אחות מחוזית, מחוז דרום; מוטי ס

  מינהל בריאות מחוז דרום; נעם הירש, מנהל תחום ארצי תכנון ובניה; דן קסלר, תקציבים;

  מנהל התכנון: פיאנה קרנץ, אילה גזית, מחוז דרום; 

  ד"ר שלומי קודש, מנהל המרכז הרפואי סורוקה, וצוות בית החולים.בי"ח סורוקה: 
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  חביב, מנהלת אדמיניסטרטיבית מחוז דרום;  שירותי בריאות כללית: אבי תורג'מן; טלי

  קופ"ח מאוחדת: עוזי ביתן, סמנכ"ל תפעול;

גוטמכר; מתכנן חן הררי;   -צוות התכנון: אדר' ומתכננת עדנה לרמן; פרופ' נדב דווידוביץ; אדר ומתכננת מיכל קלי

  יצחק מרום; 

  בי"ח סורוקה, באר שבע מיקום: 

  

  בעיות ייחודיות למחוז דרום: 

 -ל 1.35הנמוך בארץ ממוצע ארצי. ממוצע מיטות  3.3לעומת  2.1בכוח אדם בדרום: ממוצע רופאים של  חוסר

 נפש. 1,000

והיחיד שלא נמצא ליד בית חולים אחר. בדרום הבעיה המרכזית  –סורוקה הינו מרכז העל היחיד בפריפריה 

 וקא פיתחת בית חולים נוסף.היא תורים ארוכים וזמינות נמוכה של שירותי רפואה בקהילה, ולאו דו

 מחזורים. 2ה לומדים סיעוד: פתחו שלוחה של בי"ח קפלן בסורוקה, כל שנ

  

  האוכלוסיה הבדואית 

מרפאות בדואיות בדרום. אוכלוסיות שונות צורכות רפואה בצורה שונה: לבדואים צרכים שונים  2קיימות 

  שצורך ילד יהודי ממערך הבריאות. ממה 1/3מהאוכלוסייה היהודית, במצב כיום ילד בדואי צורך 

 ימודים למקצוע הסיעוד המכוון  לאוכלוסייה הבדואית ברקנאטי.יש ניסיון של משרד הבריאות שמממן תכנית ל

  

  פיזור שירותים ושירותים בקהילה

 מרכזי על הינם בתי חולים אשר יכולים לטפל בצורה המהירה ביותר בפצועים.

ים (והרווחיים) יעברו לקהילה ובתי החולים יערכו לרוב את הניתוחים בשנים הבאות רוב הניתוחים הקטנ

  והמורכבים. האקוטיים

הבעיה בהעברת פרוצדורות מסוימות לקהילה היא כלכלית תקציבית. המערכת בנויה בצורה שמעודדת 

ונה. עד תהליכים רפואיים מסוימים על פני אחרים. יציאה לקהילה צריכה להיות מתוכננת ומתוקצבת בצורה נכ

נציאל של השירותים הרפואיים שלא יארגנו ויחשבו אותה בצורה יעילה הקהילה לא תקלוט את מלוא הפוט

 שהיא יכולה לאפשר.
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 נספחים .12.4

  

סקירה וניתוח מערכת הבריאות בישראל, מגמות שינוי, דילמות   -  מבנה מערכת הבריאות בישראל  -יום עיון  

  .מרכזיות, אתגרים הזדמנויות וחסמים

 לימוד מערכות בריאות בחו"ל.

מבנה המערכת הארגונית, הכלכלית והתקציבית  -היבטים כלכליים בפיתוח מערכת הבריאות  -יום עיון 

ת תקצוב; מגמות שינוי בכלכלת בריאות; דילמות של מערכת הבריאות; ההשקעה הלאומית בבריאות, מדיניו

   מרכזיות, אתגרים הזדמנויות וחסמים.

 .ות בריאות מייצגים בישראלסיורים במוסד

  במערכת. פגישות עם אנשי מפתח מובילים

  .כנסים ומפגשים –יציאה לציבור 

  .קופות החולים פגישה עם מנהלי

הנחות מדיניות לפיתוח מער' הבריאות בתנאים משתנים;   -  הבריאותשולחן עגול: תרחישי פיתוח למערכת  

נחות שונות; מודלים אפשריים ותרחישי פיתוח הגדרת המשתנים המובילים; תחזיות משתמשים לפי ה

 למערכת הבריאות.

  .מושב במסגרת כנס שוויון בבריאות -סדנת עבודה 

  


