
 

 

 

 

  ברוהוועדה לקביעת אסטרטגיית צמצום פערי בריאות בעשור הק

 2023-24המלצות לתקציב דו"ח ביניים: 

 תקציר

הקים את הוועדה לקביעת אסטרטגיית צמצום פערי בריאות בעשור הקרוב )"ועדת  , משרד הבריאות2021בדצמבר 

חברות  30-מורכבת מהוועדה,   .2032 שנת בישראל עדבבריאות  שוויוןמיגור אי ש תכנית לגיבו :ה. מטרתהעשור"(

מנכ"ל משרד  ל ידיע, מונתה החברה האזרחיתו, מוסדות אקדמיים מערכת הבריאות, המשרדי ממשלוחברים מ

המלצות הן בהיבטים של התערבויות שמטרתן צמצום פערי בריאות " קבועל על מנתהבריאות, פרופ' נחמן אש, 

בראשות פרופ' נדב  תעלועדה פוהו "בריאות.ת להתמודדות עם הגורמים החברתיים המשפיעים על והתערבויו

, מרכז טאובב ראש תחום מדיניות בריאותו בן גוריון באוניברסיטת, ראש בית הספר לבריאות הציבור דוידוביץ'

ינאי ד"ר ו הבריאותתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד  , מנהל תחום צמצום פערים במינהלמר גידי פרץ ומרוכזת ע"י

תודה מיוחדת לגב' דנה קאופמן,  .אוניברסיטת בן גוריוןבית הספר לבריאות הציבור בדוקטורט ב-קרנצלר, חוקר פוסט

  סטודנטית תכנון מדיניות במינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות.

אפיקי שינוי מערכתיים  לקבועבעלות פוטנציאל לייצר השפעה מידית לצורך  על מנת לשלב בין פעולות מיידיות

 לעשור הבא, הוועדה חילקה את עבודתה לשני שלבים: 

העשייה האסטרטגית במשרד ומערכת  על בסיס 2023-2024קביעת המלצות לטווח המיידי לקראת תקציב  שלב א':

שיתופי פעולה,  כגוןשינוי במבנה ליבה  רשהשד ,התכנית הקודמת לצמצום פערי בריאותבהשראת הבריאות ו

נות פריפריה חברתית וגיאוגרפית, גזענות, אפליה והדרה, ש כולל משילות, ובתחומי התערבותועירוניות ואזוריות 

  פרואקטיביות במימוש זכויות ובשוליים הרפואיים.וחיים הראשונות, 

המונעים אי שוויון  להתמודדות עם אתגרים לעשור הבא חדשות גיבוש תחומי ליבה והמלצות אסטרטגיות שלב ב':

הגאוגרפית זמינות, נגישות ואיכות השירותים בפריפריה , כגון צמצום אי שוויון בבבריאות בתוך מערכת הבריאות

מערכתיים כגון משבר האקלים ומצב החירום בבריאות -בין לאומיות סוגיותו ,ואתגרי הרפואה מרחוק והחברתית

  הנפש בעקבות משבר הקורונה.

לתקציב  את המלצותיהועדות על מנת לגבש -תתע ארבועבדה במסגרת הוועדה הקימה , 2022בין פברואר לאפריל 

מימוש זכויות ( 3)שיתוף פעולה ואסטרטגיה, משילות, ( 2)שירותי בריאות, ( 1) ם:לפי הנושאים הבאי מדינה הקרוב

 לביצוע תיעדוף ה כולהעדווה, התכנסה 8.5.2022-בותשתיות ומדדים. ( 4)ועבודה עם החברה האזרחית והציבור, ו

 . לקראת סוף שלב א'

 מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2017-2020.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2017-2020.pdf
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 :2023-24תקציב מימוש מידי במסגרת ל ועדת העשורהמלצות 

 , קיימותלכל המלצת עלו .על-המלצות ששמחולקות ל , המתוארות בדו"ח זה,הוועדה לתקציב הקרובהמלצות 

לקידום  משרד ובמערכת הבריאותב ,ממשלההמלצות אלו מתווספות לצעדים חיוניים ב .שלוש המלצות משנה

הציבורית והפרטית הוועדה להעצמת שירותי הבריאות בישראל ואסדרת מערכת הבריאות כגון  ,שוויוניות בבריאות

מניעת למשרדית -, הוועדה הבין2026לצמצום פערים בחברה הערבית  550יישום החלטת ממשלה  ,("ועדת אש")

 :2023-24להלן המלצות הוועדה לתקציב בריא ועוד.  אורח חיים וקידום כרונית תחלואה

  בבריאות בעשור הקרוב אי שוויון מיגורל המנגנוני מדידיעדים ו קביעת: 1המלצה 

  עשור הקרובבלצמצום אי שוויון  הבריאות מערכת-כללמשותפים לו אחידים ,הגדרת יעדים מדידים 1.1

 העברת מידע בין גופיםו ן דיווחוהסדרת מנגנו החולים בקופות ודמוגרפיים חברתייםהכלת מדדים  1.2

 בהתאם למפה אחידההמערכת דיווח ופרסום הקצאת משאבי הגברת השקיפות באמצעות חובת  1.3

  שלטון המקומי ובאשכולות אזוריותבהבריאות תחום מיסוד : 2המלצה 

 יםומתכללי בריאות באשכולות אזורי רשויות המקומיותבסטטוטורית  בריאות יחידתותקצוב  תהקמ 2.1

 רשותי הקמה, הטמעה והפצה של פורטל בריאותי 2.2

 משבר עם אתגרים לאומיים כגון משותפת להתמודדות משרדיים-צוותים מחוזיים בין ותקצוב תהקמ 2.3

 וקידום בריאות בקרב ילדים ובני נוער הפגת הבדידות, חיזוק החוסן הקהילתי ,אקליםה

 מערכתיים לאנשים החיים בעוני-פיתוח מענים ייחודיים ורב: 3המלצה 

 הטמעה ארצית ותכנון פיילוט להטמעת פרקטיקה מודעת עוני במערכת הבריאותהשקת  3.1

 זקנים החיים בעוני, חסרי מעמד, חסרי בית ועוד לאוכלוסיות ברמת פגיעות גבוהה: תאמת המערכתה 3.2

 , הנגשת מידע ושיפור השירות לרפואה מרחוק לאוכלוסייה החיה בעוני פיתוח כלים דיגיטליים 3.3

 הגברת יישוג ומיצוי זכויות הרחבת שירותים, : 4המלצה 

 לאומית למיצוי זכויות: פתיחת מרכזים דיגיטליים ופיזיים ושותפות עם החברה האזרחיתתכנית  4.1

 הקשורים בקידום בריאותהסדרת מקצועות  4.2

  הרחבת רובד הביטוח הבסיסי, רפואת שיניים תחילה 4.3

 ם אי שוויון ו: חיזוק המשילות במשרד הבריאות לצמצ5המלצה 

 רד הבריאות הקמת אגף לצמצום אי שוויון במש 5.1

 ה במערכת הבריאותהדרה והפלי ,מנגנון קבוע למיגור גזענותהקמת  5.2

 תקציב בסיס קבוע לשיתוף ציבורקביעת  5.3

 צמצום אי שוויון בשנות החיים הראשונות  :6המלצה 

 מרכזים בדרך לכיסוי ארצי 10מערכתיים לגיל הרך : תוספת עוד -פתיחת מרכזים בין 6.1

 לעדכון והרחבת כוח אדם בטיפות חלבקביעת מנגנון  6.2

 . איתור מוקדם בגיל הרך6.3
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, מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש, אימץ באופן עקרוני את המלצות הביניים של הוועדה 21.6.2022-ב

לקביעת אסטרטגיית צמצום פערי בריאות בעשור הקרוב )"ועדת העשור"(, בראשות פרופ' נדב דוידוביץ'. עם זאת, 

ביקש המנכ"ל לבחון אילו מההמלצות ניתנות ,  עם תקציב המשכי  2023הכניסה של מדינת ישראל לשנת  לאור

והחלטות פנים משרדיות שיתקבלו בהמשך לגבי אופן היישום בהתאם לסדרי  במסגרות תקציביות הקיימותלביצוע 

 המלצות אלו מופיעות בנספח א' לדו"ח זה. .העדיפויות שיקבעו
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  ברולקביעת אסטרטגיית צמצום פערי בריאות בעשור הקהוועדה 

 2023-24המלצות לתקציב דו"ח ביניים: 

 הוועדה לקביעת אסטרטגיית צמצום פערי בריאותמבוא: 

, משרד הבריאות הקים את הוועדה לקביעת אסטרטגיית צמצום פערי בריאות בעשור הקרוב )"ועדת 2021בדצמבר 

חברות  30-.  הוועדה, מורכבת מ2032 בישראל עדבבריאות  מיגור אי השוויוןש תכנית לגיבו העשור"(. מטרתה:

וחברים ממשרדי ממשלת ישראל, מערכת הבריאות, מוסדות אקדמיים והחברה האזרחית, מונתה על ידי מנכ"ל 

המלצות הן בהיבטים של התערבויות שמטרתן צמצום פערי " משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש, על מנת לקבוע

 "ות והתערבויות להתמודדות עם הגורמים החברתיים המשפיעים על בריאות.בריא

ראש תחום ו הועדה פועלת בראשות פרופ' נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניבריסטת בן גוריון

טגי וכלכלי , ומרוכזת ע"י מר גידי פרץ, מנהל תחום צמצום פערים במינהל תכנון אסטרמרכז טאובב מדיניות בריאות

דוקטורט באוניברסיטת בן גוריון. תודה מיוחדת לגב' דנה קאופמן, -וינאי קרנצלר, חוקר פוסט במשרד הבריאות

שלב א'  הוועדה עובדת בשני שלבים: סטודנטית תכנון מדיניות במינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות.

( 1ועדות: )-, ובאמצעות ארבע תתיה לטווח הארוך(ושלב ב' )קביעת אסטרטג )גיבוש המלצות לתקציב הקרוב(

( מימוש זכויות ועבודה עם החברה האזרחית והציבור, 3( משילות, שיתוף פעולה ואסטרטגיה, )2שירותי בריאות, )

 ( תשתיות ומדדים.4ו)

דה בווע הוועדות ולאחר מכן-עברו תיעדוף במסגרת תתהמלצות הוועדה לתקציב הקרוב, המתוארות בדו"ח זה, 

המלצות אלו מתווספות לצעדים חיוניים בממשלה בכלל ובמשרד ובמערכת הבריאות בפרט לקידום שוויוניות כולה. 

הוועדה להעצמת שירותי הבריאות בישראל ואסדרת מערכת הבריאות הציבורית והפרטית )ועדת בבריאות, כגון 

משרדית לקביעת -, הוועדה הבין2026לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת  550יישום החלטת ממשלה  ,אש(

 תכנית למניעת תחלואה כרונית וקידום אורח חיים בריא ועוד. 

 ב ועדת העשורהרכ

. מוסדות אקדמאיים וארגוני החברה האזרחיתמערכת הבריאות,  ממשלה, משרדי העשור מורכבת מנציגות.יועדת 
 :ב(-)בסדר א להלן החברות והחברים בוועדה

 יו"ר איגוד הרופאים הערבים בנגב. המרכז הרפואי סורוקהד"ר נעים אבו פריחה , 

  משרד הרווחה והביטחון החברתי(, מתו"ה)ד"ר שלומית אבני, מנהלת אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה 

 ד"ר מוחמד אל נבארי, מנכ"ל עמותת ינאביע 
 משרד  ופות ושב"ן,מר עמיחי בירנצוויג, מנהל תחום פיקוח ובקרה תאגידים קשורים, אגף לפיקוח על הק

 הבריאות

 גב' עדנה בר רצון, מנהלת מחלקת ניהול איכות, מכבי שירותי בריאות 

 פרופ' ג'וני גל, האוניברסיטה העברית בירושלים 

 גב' ליטל גרוסמן, מנהלת מחלקת בריאות בישראל, רופאים לזכויות אדם 

  וכלכלי, משרד הבריאותגב' איילת גרינבאום אריזון, סמנכ"לית בכירה לתכנון אסטרטגי 

 ,אוניברסיטת בן  פרופ' ניהאיה דאוד, בית הספר לבריאות הציבור ויו"ר המרכז לקידום בריאות ושוויוניות
 גוריון בנגב

 בריאות,  פרופ' נדב דוידוביץ, מנהל בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון. ראש תחום מדיניות
 (יו"ר הוועדה) מרכז טאוב
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 ד"ר רחלי ווילף מירון, מנהלת התכנית למדידת זמני המתנה ברפואה, חטיבת מדיניות בריאות, מכון גרטנר 

 מר רונן וינר, מנהל אגף אסטרטגיה וחדשנות, מאוחדת שירותי בריאות 

  גב' סילביה טסלר לזוביק, מנכ"לית קרן לזלו נ. טאובר- 

 יאות כלליתד"ר גיל לביא, ראש אגף תכנון ואסטרטגיה, שירותי בר 

 ד"ר מיכל לרון, ראש צוות בריאות, חטיבת המערכות, מכון ברוקדייל 

 גב' אנה לרנר זכות, מנהלת האגף לתכנון מדיניות, משרד הבריאות 

 ד"ר מירי מזרחי ראובני, משנה למנכ"לית וראשת חטיבת הבריאות, מכבי שירותי בריאות 
  הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאותפרופ' אורלי מנור, יו"ר וועד המנהל של המכון 

 עו"ד טל נשרי, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות 

 מר זאב פרוינד, עמותת עזר מציון 

  (רכז הוועדה)מר גידי פרץ, מנהל תחום צמצום פערים, מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות 

 תד"ר ענבר צוקר, סגנית ראש חטיבת רפואה, משרד הבריאו 
 גב' תמר צ'ין, רפרנטית בריאות, אגף תקציבים, משרד האוצר 

 עו"ד אווקה קובי זנה, ראש היחידה הממשלתית לתאום המאבק בגזענות, משרד המשפטים 

 מר ישי קום, ראש מנהל לאזרחים ותיקים ורכז תחום צמצום פערים בבריאות, מאוחדת שירותי בריאות 

 יניות בסיעוד וממונה על השוויון, שירותי בריאות כלליתגב' כלנית קיי, מנהלת תכנון, איכות ומד 

 גב' אדוה קליין, ראש תחום תקצוב, אגף תכנון, תקצוב ותמחור, משרד הבריאות 
 ד"ר אודי קלינר, רופא מחוז מרכז, לשכת בריאות מרכז, משרד הבריאות 

 יאותגב' מרגלית שילה, מנהלת מערך קידום בריאות וצמצום פערים, לאומית שירותי בר 

 מר הראל שרעבי, ראש חטיבת כספים ורכש, אסטרטגיה, לאומית שירותי בריאות 

 2017-2020התכנית לצמצום פערי בריאות 

. 2017-2020שוויון בבריאות לשנים לצמצום אי  התוכנית האסטרטגיתאת  2016משרד הבריאות קבע בשנת 

שינוי במבנה הליבה הבאים: שיתופי פעולה, עירוניות התכנית התבססה על תהליך שיתוף ציבור רבת היקף, ודרשה 

ואזוריות, משילות ומודלים כלכליים, ובתחומי התערבות, פריפריה חברתית וגיאוגרפית, גזענות, אפליה והדרה, 

  יביות במימוש זכויות ובשוליים הרפואיים.שנות חיים הראשונות, פרואקט

 :2017-2020לשנים  התוכנית האסטרטגית של משרד הבריאות לצמצום אי שוויון בבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2017-2020.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/Pages/default.aspx
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לגבש תכנית המשך לצמצום הפערים  העשור כדי הקים את ועדתמשהסתיימה תקופת התכנית, משרד הבריאות 

להצביע על המגמות והפעולות המרכזיות בהן  . הוועדה התבקשה2032עד לשנת  העשור הקרוב בבריאות למשך

 לאפשר את מימוש הזכות לבריאותולהביא לצמצום פערים בבריאות בין אוכלוסיות שונות במדינה  יש לנקוט על מנת

 לכלל אוכלוסיית ישראל.

להמשיך מגמות חשובות שנקבעו במסגרת התכנית הקודמת, ועדת העשור החליטה לאמץ כמצפן ומסגרת  בכדי

 עבודה את המודל שנבנה במסגרתה ולקדם המלצות במרבית תחומי הליבה והתוכן לתקציב הקרוב. 

 ועדות-תת

ש את המלצותיה לתקציב ועדות על מנת לגב-, הוועדה הקימה ועבדה במסגרת ארבע תת2022בין פברואר לאפריל 

( מימוש זכויות 3( משילות, שיתוף פעולה ואסטרטגיה, )2( שירותי בריאות, )1מדינה הקרוב לפי הנושאים הבאים: )

 ( תשתיות ומדדים. 4ועבודה עם החברה האזרחית והציבור, ו)

 ועדות של ועדת העשור הן:הו-ארבעת תת

 שירותי בריאות  .1

: צמצום פערים בתשתיות, כוח אדם ומתקנים בפריפריה "פנימה"ערכת הבריאות קמה כדי לדון במועדה זו -תת

 במערכת יתופי פעולהקידום ש , כוללהגיאוגרפית והתאמת שירותי הבריאות לאוכלוסיות הפריפריה החברתית

יאות , הטמעת פרקטיקה מודעת עוני, מיגור גזענות, התאמה תרבותית, לשונית ודיגיטלית, שוויוניות בברהבריאות

 הנפש, קידום אורח חיים בריא, שירותים לגיל הרך ועוד.

 ,קלינרי אוד ,וינר רונן ,שילה מרגליתגיל לביא )יו"ר(, רחלי ווילף מירון )יו"ר(,  ועדת שירותי בריאות:-חברות.י תת

, עדית סרגוסטי, ויניצקי אולגה ,ולינסקי ליאורה ן,לוי דיאן ,גור יעל ,וקנין-אבני שלומית ,ןגרוסמ ליטל, אבו פריחה נעים

שמחי , אסי סיקורל ,יחיא צפדיה גלית, םפהד חכי, קודש שלומיי, עבאס ענאן, ליאת ויינשטוק, קודש ערד, ינאי חובב

 יוסף עאוניו ,אסנת יחזקאל, קפלן ניר, עמראן מנשה ,דנה איל גלינק, רוזנפלד

  :ועדה-תהליך העבודה בתת

באמצעות תיעדוף על על פי חלוקה לאוכלוסיות יעד ותחומי תוכן, וועדה בחרו נושאים להתמקדות -התת חברות.י

  פער נתפס בעיני הציבור, ישימות והצלחה מהירה על בסיס פעילות קיימת.אימפקט,  סמך הקריטריונים הבאים:

 :עבור ההמלצות לתקציב הקרוב היו הנושאים שנבחרו

 רפואה יועצת ומקצועות הבריאות שאינם רופאים, מרכזי מצוינות  –יים זמינות שירותים/אמבולטור

פריפריה גיאוגרפית, התאמת  –טווח -בתכנון ארוך MRIרפואית/שלישונית, פריסת טכנולוגיות דוגמת 

 השירות לחברה ערבית, לחיים בעוני ולאוכלוסיות מיוחדות .

  ה, פריפריה גיאוגרפית, ואוכלוסיות מיוחדות כמו בדגש על חברה ערבית, יוצאי אתיופי –התנהגויות בריאות

 מתמודדי נפש

 קשישיםו בריאות הנפש, שנות החיים הראשונות 

לזיהוי ודיוק המלצות, והעביר את המלצותיהן הוועדה קיימו התייעצויות פרטניות -לאחר תיעדוף הנושאים, ראשי תת

 לוועדת העשור.
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 ואסטרטגיה יתוף פעולה משילות, ש .2

מערכתיים ואתגרים המשפיעים על -בממשקים בין הבבריאות כהשקעה חברתית. היא עסק התמקדה זו וועדה-תת

דיציפלינארי, כגון הטמעת פרקטיקה מודעת עוני והתמודדות עם שינוי -השוויון שתלויים בשיתוף פעולה אינטר-אי

ריאות, אזוריות בבריאות וקידום בהגדרת ומימוש תפקיד השלטון המקומי בקידום ב העדה עסקווה-אקלים. תת

החשיבות של יצירת תשתיות קבועות, לעומת הנטייה לעתים להתערבויות  הודגשהיחידת בריאות ברשויות. 

 . )"פרויקטיטיס"( מוגבלות בזמן ו/או תקציב

 ,יוהן אטלן ,)יו"ר( , מוחמד אלנברי)יו"ר( ג'וני גל ,()יו"ר שלומית אבני ועדת משילות, שת"פ ואסטרטגיה:-תתחברי 

שמחי , ינאי קרנצלר ,קרני קריגל ,ישי קום, ורדה סוסקולני, גלעד לוסון ,קרן כץ, טוביה חורב ,אלון-שגית ארבל

 .נסיה שטרסבורגו, עבד שחאדה ,רוזנבלום

 ועדה:-תהליך העבודה בתת

וריות ובריאות, אזוחלקה את תחומי אחריותה בין עולמות תוכן שונים, כולל  ועדה התכנסה שלוש פעמיםכהו-תת

זיהוי לאחר מכן, נבנה טמפלט ל. כגון שינוי אקלים, הזדקנות האוכלוסייה ועוד בין מערכתיות ומוקדי תוכן אסטרטגיים

ועדה על מנת למלא את שדות -חצי מבניים עם חברות.י התת עומק ראיונותבוצעו המלצות על פי עולמות התוכן ו

 ולייצר המלצות מקיפות. הטמפלט 

 ועדה לוועדת העשור לתיעדוף.-, הוגש מסמך עם המלצות התתשל הראיונות עיבוד התוכן וניתוח תמטיעל סמך 

 מימוש זכויות ועבודה עם החברה האזרחית והציבור  .3

בממשק בין זכויות, חברה אזרחית ומערכת  העסק "מימוש זכויות ועבודה עם החברה האזרחית והציבור"ועדת -תת

ות מודל רצוי לעבודה משותפת בין מערכת הבריאות לחברה האזרחית ולתמיכה בחברה לזה פועלתהבריאות. היא 

 פועלתהאזרחית ולהגדיר טוב יותר את תפקיד החברה האזרחית לעומת תפקיד המדינה באספקת שירותים. היא 

באופן להמליץ על מנגנוני שיתוף לחברה האזרחית ולציבור עם משרד ומערכת הבריאות והדרך לגיבוש מדיניות 

ועדה ואוכלוסיות מודרות -משתף. הודגשה החשיבות של ייצוג אוכלוסיות הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בתת

ו/או בסיכון, והצורך לאזן בין העובדה שרוב הבריאות נקבע מחוץ למערכת הבריאות כך שמיקוד השליטה של 

 .הוועדה הוא במערכת הבריאות

ליטל גרוסמן )יו"ר(, אודי קלינר )יו"ר(, זאב  החברה האזרחית והציבור:דה עם ועדת מימוש זכויות ועבו-חברות.י תת

חיו, יסמין ענבר, ינאי קרנצלר, סילביה טסלר -פרוינד )יו"ר(, אבי מספין, הילה הדס, לב ארן, אחלם אבו קרן, דבי גילד

 וקנין, מרגלית שילה, עמרי אברמוביץ-לזוביק, שלומית אבני

  ועדה:הו-תהליך העבודה בתת

 )זיהוי תמות מרכזיות במקביל לעבודה על התקציב( , שלב א' ושלב ב'לעבוד בשני טווחי הזמןחליטה הוועדה ה

בש וג ,הייעוץ לוועדה הרחיב את מעגלבמטרה ל .פגישותהארבע פעמים בשילוב משימות בין . היא נפגשה במקביל

 בישראל.  ועדה בקרב ארגוני החברה האזרחית-לבחון את נושאי התתשאלון 

  :ארגוני חברה אזרחית 80-מענה מלמעלה מ קיבלווועדה ומשרד הבריאות הפיצו את השאלון -חברות.י התת
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תוצאות השאלון הצביעו על כך שקיים צורך מחד להגדיל ולהנגיש שירותים עבור אוכלוסיות ברמת פגיעות ו/או 

 .מים כברקיישלמצות זכויות קיימות ושירותים הדרה גבוהה, ומאידך, לפעול 

 תשתיות ומדדים  .4

קפיטציה, מדדי אי נוסחת הבין עבודה סביב סוגיות מערכתיות שקשורות בתשתיות ומדידה ) הלביועדה זו ש-תת

ועדות -שוויון, מגנונים כלכליים כמו מבחני תמיכה ותמריצים וכד'( לקביעה ותכלול של יעדים ואמות מידה לתת

לקבוע המלצות  ופועלתמערכת הבריאות כמעסיק ב עוסקת ועדה זו-במקביל, תתאחרות ולוועדת העשור בכלל. 

הקשורות בכוח אדם ומתקנים במערכת, כגון פיתוח מקצועות בריאות חדשים, הכשרת צוותים בתחומים הקשורים 

 לצמצום פערים, סטנדרטיזציה, ושיקום וחיזוק מערכת הבריאות לאור הפנדמיה.

גבי בן נון, איתמר גרוטו, רונית קלדרון, אודי  אורלי מנור )יו"ר(, ניהאיה דאוד )יו"ר(,ם: ועדת תשתיות ומדדי-חברי תת

 מירון, יהודית צמיר, שלומית אבני, מיכל לרון-קלינר, נעמה רותם, רחלי ווילף

 

  ועדה:-תהליך העבודה בתת

. הופצו שלוש פעמיםועדה כולה התכנסה -עדה קיימו פגישות באופן שבועי, והתתווה-יושבות הראש של תת

ת אורח והתקיימו התייעצויות פרטניות עם הוצגו תחומי תוכן ע"י מרצו, ועדההו-סקירות ספרות לחברות.י תת

שנבנה על בסיס נושאים  תהליך התיעדוף לסוגיות התבצע באמצעות הפצת שאלון ייעודי מומחים חיצוניים לוועדה.

 הקרוב בהתאם. , ונקבעו המלצות לתקציבועדה-שעלו בישיבות התת

 של ועדת העשור עבודההשלבי 

בצמצום אי השוויון לצורך בהמשגה חדשה  השפעה מידיתפעולות מיידיות בעלות פוטנציאל לייצר על מנת לשלב בין 

שלב א' לקביעת המלצות לתקציב הקרוב,  לעשור הבא, הוועדה פעלה בשני שלבים: יםאפיקי שינוי מערכתיוקביעת 

 .תחומי ליבה והמלצות אסטרטגיות לעשור הבאגיבוש  ושלב ב',
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 לתקציב הקרוב תהליך תיעדוף המלצות :שלב א

. במשך יום 8.5.2022-ב תהליך תיעדוףל הועדהו, התכנסה 2022במאי  לאחר הגשת המלצותיהן לוועדת העשור

חברות.י הוועדה ועדה הציגה את המלצותיה, התחלקו -. כל תתהמלצות אפשרויות 45-עבודה מרוכז, דנה הוועדה ב

 באמצעות שאלון מקוון ועל סמך הקריטריונים הבאים: ביצעה דירוג ,ובסוף היום לקבוצות לדיוני עומק

 אימפקט ומשמעות.  השוויון:-מידת ההשפעה על אי .1

לדוגמה, צמצום פערים בגורמים חברתיים המשפיעים על הבריאות, מידת חשיבות או דחיפות גבוהה, השפעת 

בסיס מחקרי או ניסיון מקומי, ריפוי עוולות עבר, התמודדות עם אי צדק היסטורי או עשייה סביב פער רוחב או עומק, 

 .שלא הונכח מספיק בשיח עד כה

 ישימות ומציאותיות.  הסיכוי להיכלל בתקציב הקרוב: .2

עי, הרחבת לדוגמה, חלון הזדמנות פוליטית ו/או ביורוקרטית, ביסוס בתכנית ו/או הצעה קיימת, קונצנזוס מקצו

פיילוט מוצלח, הסתייעות בכוח אדם קיים או תקינה קיימת, מודלים תקציביים ישימים, החלטת ממשלה קיימת 

  .שלא תוקצבה/יושמה וכד'

 Scalability-מערכתיות ו עומק השינוי המערכתי בטווח הארוך: .3

מדיניות, מתן יציבות לצוותים  לדוגמה, יכולת לייצר שינוי מערכתי בעתיד ולהתעלות על מעגל פרויקטלי, שינוי

משרדיים ו/או מערכתיים, הסרת חסמים, יצירת תשתית חדשה, המשגה מקצועית/הכשרה -ומנגנונים בין

  .ממוסדת, הסדרה ומיסוד מקצוע חדש

לקביעת המלצות בדירוג הגבוה ביותר בממוצע על סמך בססת על הדירוג המשוקלל תרשימת ההמלצות הבאה מ

וארגונים  , מערכת הבריאותבניית ההמלצות בהתייעצות עם הגורמים המקצועיים במשרד הבריאותהקריטריונים ו

 בזירות המשפיעות על הבריאות.

 2023-24לתקציב  המלצות

המשך מבחלקן . ההמלצות מורכבות 2023-24להלן המלצות ועדת העשור לצמצום פערי בריאות במסגרת תקציב 

ובחלקם מהמלצות חדשות שניתנות ליישום בקבועי זמן קצרים  הבריאות,באגפי משרד מהלכים קיימים קידום 

  יחסית.

 על:-המלצות

 בבריאות בעשור הקרוב אי שוויון למיגור המנגנוני מדידיעדים ו קביעת : 1המלצה 

  בשלטון המקומיהבריאות תחום : מיסוד 2המלצה 

  בעונימערכתיים לאנשים החיים -פיתוח מענים ייחודיים ורב: 3המלצה 

 הגברת יישוג ומיצוי זכויות הרחבת שירותים, : 4המלצה 

 ם אי שוויון ו: חיזוק המשילות במשרד הבריאות לצמצ5המלצה 

 צמצום אי שוויון בשנות החיים הראשונות :6המלצה 

 על והמלצות משנה-המלצותתיאור 

 תקציביים מומלצים:כל המלצות העל מתחלקות לשלוש המלצות משנה. להלן הפירוט עם היקפים 
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 בבריאות בעשור הקרוב אי שוויון למיגור המנגנוני מדידיעדים ו קביעת : 1המלצה 

המדידה שלה  כלי מקד את כלללהתאחד סביב יעדים משותפים ואחידים ו ממליצה למערכת הבריאות ועדת העשור

 כלכליים על מנת-דמוגרפיים וחברתיים, חתכים גיאוגרפיים בזיהוי אי שוויון והזדמנויות לצמצמו, באמצעות הכלת

תשומות הוועדה ממליצה להגביר את שקיפות הלצד זאת, . לשפר שירותים, לתקן מדיניות ולקדם שותפויות

חובתנו לדווח . באמצעות סל הבריאות, נוסחת הקפיטציה, מבחני תמיכה ועוד, הציבור משקיע בבריאותו. במערכת

 .לציבור היכן ואיך משאביו מושקעות

 1.1המלצה   הגדרת יעדים מדידים, אחידים ומשותפים למערכת הבריאות לצמצום אי שוויון בעשור הקרוב

 מטרה מערכתית סביב יעדים משותפים לצמצום אי שוויון-יצירת שותפות כלל

מדדי שוויון שנקבעו ע"י מומחים במערכת הבריאות  13, מנכ"ל משרד הבריאות אימץ 2022בשנת 

ומחוצה לה בתהליך דלפי. ועדת העשור ממליצה לקבוע יעדים מדידים לעשור הבא על בסיס 

קופות החולים, בתי  –ושותפיה מדדים אלו ולפרסם הצהרה משותפת בקרב ארגוני המערכת 

ם ולהטמעתם בתכניות לאימוץ היעדי - חברה אזרחית ומוסדות אקדמיים ,משרדי ממשלה חולים,

 . עבודה

 פירוט

 מנגנון מנכ"ל החלטת

 תקציב (וכינוס ציוד, לשנתיים )הוצאות למנתח מערכות מידע, תכנות, עוזרי מחקר₪  800,000

 

 1.2המלצה  גופיםהסדרת מנגנון דיווח והעברת מידע בין ו "חהכלת מדדים חברתיים ודמוגרפיים בקופ

 מטרה ניטור וזיהוי מגמות אי שוויון בישראל

התאמת מערכות והכשרת צוותים על מנת לאסוף מאפייני לאום ומדדים חברתים כלכליים של 

פרסום וניתוח משתנים סוציו דמוגרפיים הקיימים כבר כיום . במערכת הבריאות המטופלות.ים

כספי לקופות החולים באמצעות תקצוב למכון מתן תמריץ ו במערכות המידע במדדי האיכות

 הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות לצד בקשת מנכ"ל משרד הבריאות

 פירוט

 מנגנון  מנכ"להחלטת 

 תקציב  להתאמת מערכותפעמי( -)חדמלש"ח למשך שנתיים  8

 

 1.3המלצה  למפה אחידההגברת שקיפות באמצעות חובת דיווח ופרסום הקצאת משאבי המערכת בהתאם 

 מטרה בשימוש בתקציבים ציבוריים לשמירה על הבריאותהגברת שקיפות 

הוספת מדדים משקפים את פריסת וזמינות שירותי הבריאות לצד זמני המתנה, החל משירותים 

 במחסור ו/או המשפיעים על אי שוויון בבריאות, כגון בריאות הנפש, שיקום והתפתחות הילד

במטרה לקבל ולפרסם דיווח שנתי של קופות החולים בנושא פערים בתוצאי בריאות. ככל שיש 

יש  .צורך, הרחבת התקנה או הגדרה מחייבת בחוזר מנכ"ל של חובת הדיווח של קופות החולים

כיום, כל . 'מגזר וכו ,לפרסם את פילוג הוצאות קופות החולים לפי מדדים שונים כגון אזור גיאוגרפי

 פירוט
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ת חולים פועלת לפי מפת מחוזות משלה. המלצת משנה זו מדגישה את חשיבות האחידות בין קופ

מפות הקופות על מנת להשוות ביניהן. לציין, ההנחיה הינה קביעת מפה אחידה למטרת דיווח 

 בלבד.

 מנגנון  חוזר מנכ"ל

 תקציב  לעבודת מטה ש"ח בשנה  400,000

 

 יםבשלטון המקומי ובאשכולות אזוריהבריאות תחום מיסוד : 2מלצה ה

משרדית למניעה וקידום בריאות בכל מדיניות, צוות משנה -ועדת העשור ממליצה לאמץ את המלצות הוועדה הבין

שתתכלל את כל היבטי  סטטורית הקמת מחלקת בריאות רשותיתמשרדית ממליצה על -הוועדה הבין. שלטון מקומי

לרבות צמצום פערים בין אוכלוסיות שונות ברשות ובין  - פיזית ונפשית -ם בריאות הבריאות ברשות, מניעה וקידו

-ועדת העשור ממליצה להתמקד תחילה ברשויות באשכולות חברתיותכלל אוכלוסיית הרשות לאוכלוסיות אחרות. 

 .1-5 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כלכליות

 

 2.1המלצה  יםקומיות ומתכללי בריאות באשכולות אזוריהקמת ותקצוב יחידת בריאות סטטוטורית ברשויות המ

 מטרה בבריאות מתן כלים ברמה הרשותית לצמצום אי שוויון

על פי מפתח הקצאה שייקח בחשבון את גודל הישוב, המדד  הקמת יחידת בריאות רשותית

כלכלי ומדד הפריפריאליות. יוגדרו תנאים לקבלת המימון שיכללו את תנאי הסף למינוי -החברתי

מנהל )בהתאם להגדרות משרד הפנים למתאם בריאות(, כפיפות למנכ"ל, תכנון מבוסס נתונים, 

סולם מאטצ'ינג  ועדת העשור ממליצה לקבוע פיתוח מיומנויות לצוותים המקומיים וכדומה.

-רשויות ברמה חברתיתכלכלית של הרשות, ולתקצב -דיפרנציאלי בהתאם לרמה החברתית

תחילה. בנוסף, הוועדה ממליצה למנות, למסד ולתקצב את תפקיד מתכלל הבריאות  1-5כלכלית 

 באשכולות האזוריות.

 פירוט

 מנגנון משרדית למניעה-יישום המלצת הוועדה הבין

 תקציב יםמלש"ח לאשכולות האזורי 7.7, רשויות מקומיות 150-ל מלש"ח 95.7

 

 2.2המלצה  הקמה, הטמעה והפצה של פורטל בריאותי רשותי

 מטרה מתן כלים ברמה הרשותית לצמצום אי שוויון

והנגשתם שיקוף וניטור מידע חברתי ובריאות ברזולציה ישובית ועל פי אוכלוסיות ומדדים לאומיים 

הדשבורד יחליף את . לישובים )כולל אפשרות להרשאות למידע ברזלוציה פרטנית גבוהה יותר(

ישקף תמונת מצב, מגמות ודוח אי השוויון השנתי של משרד הבריאות בנושא צמצום אי שוויון 

 .והתקדמות אחר היעדים הלאומיים לצמצום אי שוויון בבריאות

 פירוט

 מנגנון משרדית למניעה-הביןיישום המלצת הוועדה 
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 תקציב והטמעה + תקציב שוטף לתמיכהלהקמה חד פעמי  מלש"ח 30

 

 משברמשרדיים להתמודדות משותפת עם אתגרים לאומיים כגון -הקמת ותקצוב צוותים מחוזיים בין
 , וקידום בריאות בקרב ילדים ובני נוערהפגת הבדידותו אקלים, חיזוק החוסן הקהילתיה

 2.3המלצה 

 מטרה צמצום אי שוויוןמערכתי ל-שיתוף פעולה ביןל מחוזית-אזוריתמתן כלים ברמה ה

, שיעסוק בכל מחוז רווחה וחינוך תחילה(-)בריאות יםקבוע יםמשרדי-משימה תלת יצוותיוקמו 

במוקדים אסטרטגיים משותפים לכלל המשרדים. המוקדים האסטרטגיים לטיפול הצוות, ינבעו 

המפורטים במסגרת היעדים לצמצום אי שוויון המתוארים במסגרת פעילות תת מהמיקודים 

 וכן לשם יצירת מענים מחוזיים ייעודיים. דה המקבילה המגדירה יעדים ומדדיםהוע

 פירוט

 מנגנון תקנים קיימים הנמצאים בחוסר איוש כרוני במחוזות בריאות, רווחה וחינוך ולהמירם מול הנציבות. 

 תקציב (+ תקציב ליווי של הצוותים לכל מחוז₪ ליון ימ 2מלש"ח ) 12.5

 

  לאנשים החיים בעונימערכתיים -ורבפיתוח מענים ייחודיים : 3המלצה 

אקונומי נמוך משפיע על רמת -כלכלי שלובים זה בזה בקשר הדוק. סטטוס סוציו-מצב בריאותי ומצב חברתי

צרכי אוכלוסיית הבריאות של הפרט, על היכולת להגיע לטיפול, על מדדי בריאות ועל הסיכוי לקיים אורח חיים בריא. 

יבורי על מנת לשלב מערכות, להתאים מי שי בעוני דורש מהמדינה את מיטבה, את שיתוף הפעולה בשירות הצ

שירותי בריאות ושירותי הרווחה עובדים באופן שוטף שירותים ולוודא שהמערכת נוכחת עבור מי שהכי זקוק לה. 

בהשראת עבודות  הוועדה גם ממליצה לאמץ כיווני פעולה במשותף על מנת לספק שירותים טובים ומותאמים.

משרדית להזדקנות -, היערכות ביןקה מודעת עוני" שהוציא משרד הבריאותשנעשו עד כה, לדוגמה, מדריך "פרקטי

. , מפגעים סביבתיים ומקרי אסון נוספים, סיכונים בריאותיים למי שחי בעוני בעקבות משבר האקליםהאוכלוסייה

נת לוודא ייעודיים למי שחי בעוני, על מרפואה מרחוק ואמצעי דיגיטליים כלים ועדת העשור ממליצה לפתח ולבסוף, 

 שכלים שימושיים אלו מצמצמים ולא מעמיקים את אי השוויון בבריאות.

 3.1המלצה  ותכנון הטמעה ארצית פיילוט להטמעת פרקטיקה מודעת עוני במערכת הבריאותהשקת 

 מטרה צמצום אי שוויון על רקע מחסור כלכלי ועוני

הטמעת עקרונות "המדריך להטמעת פרקטיקה מודעת עוני" כולל תקצוב מתאם ייעודי לקופ"ח 

מערכתיים, מדדים לקופ"ח כמו שיפור ברכישת תרופות, הקטנת -עם אחריות לממשקים בין

אשפוזים, היענות לטיפול, הקמת/יישום ועדות חריגים, הקמת אתר/מרכזי מיצוי זכויות ותקצוב 

ה למיצוי זכויות, שיפור תהליך איתור עבור מטופלים בעוני הקיים כיום, מתאמות.ים עם הכשר

שעות עבודה גמישות ו/או תיעדוף מטופלים בעוני לקביעת תורים מרוכזים למספר פונקציות 

סוציאלי הכולל בירור של הקובעים החברתיים של -פסיכו-במרפאה באותו הזמן, אינטייק ביו

מי הטיפול הרלוונטיים בקופה, והכנה ויישום הכשרת צוותים הבריאות והפניות אוטומטיות לגור

 ארגוניים ברמה המקומית ו/או בתוך הקופות-בין

 פירוט
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 מנגנון מבחן תמיכה או מכרז

)תקצוב לקופות החולים לכ"א והתאמת מערכות, וכ"א ייעודי במשרד  לשלש שנים מלש"ח 15

 הבריאות(
 תקציב

 

זקנים החיים בעוני, חסרי מעמד, חסרי בית  פגיעות גבוהה:התאמת המערכת לאוכלוסיות ברמת 

 ועוד
 3.2המלצה 

 מטרה מניעת תחלואה וקידום בריאות בקרב אוכלוסיות מודרות ברמת פגיעות גבוהה

זקנים החיים בעוני, חסרי מעמד  קיימות בישראל אוכלוסיות ברמת פגיעות גבוהה באופן קיצוני:

ומבקשי מקלט, אנשים מחוסרי בית, אוכלוסייה עם התמכרויות, כלואים לשעבר ועוד. הסכנות 

, רבות, וייחודיות, ובאחריות אוכלוסיות אלו מגוונותוהכשלים המערכתיים בקרב הבריאותיות 

להיות נוכחת וטובה מערכת הבריאות לפעול לשפר שירותים, לשלב ידיים עם מערכות אחרות, ו

יותר עבורן. ועדת העשור ממליצה להקצות תקציבים ייעודיים לצורך מניעה ראשונית, שניונית 

 מערכתיים ועם החברה האזרחית ועוד. -ושלישונית, לקידום שיתופי פעולה בין

 פירוט

 מנגנון משרדית למניעה-יישום המלצה של הוועדה הבין

משרדית למניעת תחלואה כרונית וקידום אורח -הביןלהמלצות הוועדה  לש"חמ 10תוספת של 

 לשם מיקוד התכנית באוכלוסיות ברמת פגיעות גבוהה. חיים בריא
 תקציב

 

 3.3המלצה  לרפואה מרחוק, הנגשת מידע ושיפור השירות  לאוכלוסייה שחיה בעוני פיתוח כלים דיגיטליים

 מטרה כלים דיגיטליים לשיפור השירות עבור מי שחי בעוני הנגשת

אישי בצורה -מרחוק ולמתן מידע בריאותי כיום, קיימים כלים חדשניים להנגשת שירותי בריאות

נציגות מהאוכלוסייה בעוני בישראל דיגיטלית. ועדת העשור ממליצה לפתח, בשיתוף פעולה עם 

 בתיאום שירותים ועוד.מתן מידע, סיוע לרפואה מרחוק, כלים 

 פירוט

 מנגנון קול קורא 

 תקציב  מלש"ח 10

 הגברת יישוג ומיצוי זכויות הרחבת שירותים, : 4המלצה 

מתייחסת למשולש  . היאהמלצה זו מדגישה את הצורך להנגיש את המערכת הבריאות ולממש את הזכות לבריאות

החיוני בין הצורך לחזק את מערכת הבריאות הציבורית כמערכת אוניברסלית, לוודא שהזכויות הקיימות ממומשות 

, ולחזק את החברה האזרחית שמהווה שחקן חיוני בקרב מי שהכי מודר מהמערכת ומתקשה להתמצא בה

ור לשטח, ושמסנגרת נאמנה עבור אוכלוסיות ואסטרטגי למערכת הבריאות למיצוי זכויות, עם אמון ויכולת חיב

 ברמות פגיעות וסיכון גבוהות.
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 4.1המלצה  שותפות עם החברה האזרחיתדיגיטליים ופיזיים ו םפתיחת מרכזיתכנית לאומית למיצוי זכויות: 

 מטרה ו/או הדרה גבוהההגברת מיצוי הזכויות בקרב אוכלוסיות ברמת פגיעות 

לקופות החולים, מרכזים לבריאות הנפש ומרכזי  למיצוי זכויות הרחבת המרכזים הממשלתיים

ת מרכזי מעבר לחמיש הת ולבני משפח.פתיחת מרכזי מיצוי זכויות למטופלהתכנית תכלול שיקום. 

לכל שנת תקציב(. בנוסף לשירותים הניתנים כיום  3) בבתי חולים הקיימים כיום מיצוי זכויות

ות בתשלומים, קבלת תו חניה לנכה, זכאות לתרופה או )טיפול בקבלת קצבאות, הטבות, הנח

המרכזים ינגישו מידע לקידום אורח חיים  –לטיפול רפואי( הניתנים פיזית, טלפונית או דיגיטאלית 

, בסיוע מתאמי בריאות בריא וידווחו על פניות אשר לא מקבלות מענה במסגרת הזכויות הקיימות

וף פעולה בינמשרדי מתוך שאיפה לתת שירות כוללני ורב המרכזים החדשים יוקמו בשית. ייעודיים

המרכזים יוקמו  .בדומה לקיים היום תחומי )בריאות, רווחה, חינוך, בטל"א, שוויון חברתי וכדומה(

לפעולות ותקצוב כוח אדם כגון מתאמים ייעודיים, מתן תקציב התכנית תכלול  בפריפריה תחילה.

הוספת זכויות עבור אוכלוסיות מודרות ובכלל ומתריעים על ושיתוף ארגונים הפועלים למען  כלים

 קשיים במימושן

 פירוט

 מנגנון .מבחן תמיכה/קול קורא

 תקציב בחברה האזרחית( ותתמיכסל מלש"ח ל 5ו מרכזים חדשים 5מלש"ח לפתיחת  5מלש"ח ) 10

 

 4.2המלצה  הסדרת מקצועות הקשורים בקידום בריאות

 מטרה תחלואה ומיצוי זכויות בקרב אוכלוסיות ברמת פגיעות גבוההקידום בריאות, מניעת 

תואר שני  -דרישות תפקיד הגדרת  , כוללהסדרת ומימוש התקינה של מקצוע מקדם בריאות

עוסק בהערכת צרכים, גיבוש ויישום בקהילה ש שנות ניסיון כמקדם בריאות 5בבריאות הציבור או 

 150,000-ל FTE –קינת מינימום טגי ארצי של ת, וקביעת יעד אסטרשל תכניות התערבות

 מבוטחים

תמיכה בשינוי ושימור  :(community health workerבריאות קהילתי ) עובדהגדרת תחום 

הכשרה קצרה של . ות מודרות ו/או בסיכוןתיעדוף לאוכלוסי התנהגות ברמת הפרט /קבוצה

כלים לשינוי התנהגות, הובלת קבוצות הליכה וכו'. מיסוד  –מתוך הקהילות המוחלשות  " "מנהיגים

 התפקיד ותקצובו באחריות ראש תחום צמצום פערים

עבור שני המקצועות, תינתן הכשרה בתחומים כגון קידום בריאות, מיצוי זכויות, עזרה ראשונה 

 נפשית, הנחיית קבוצות, ראיונות מוטיבציוניות ועוד

 טפירו

 מנגנון הגדרת מקצועות בריאות חדשים

לייעוץ ללוות את תהליך ההסדרה בשיתוף המועצה לקידום בריאות, ₪  500,000מלש"ח ) 30.5

 תקצוב פיילוט תקנים בקופות החוליםמלש"ח בשנה(  10משך שלוש שנים )מלש"ח ל 30-ו
 תקציב
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 4.3המלצה  הרחבת רובד הביטוח הבסיסי, רפואת שיניים תחילה

 מטרה הרחבת השירותים הניתנים במסגרת מערכת הבריאות הציבורית

ע שירותים חיוניים הניתנים כיום במסגרת השב"ן )כמו תוספת של יהטמועדת העשור ממליצה ל

במסגרת המערכת  טיפול פיזיותרפיה והתפתחות הילד( ומתן אפשרות בחירה כמו בשב"ן

הציבורית. כך ששירותים אלו יינתנו באופן שוויוני, יחזקו את הרפואה הציבורית ויצמצמו את 

. כצעד התחלתי, הוועדה ממליצה לשלב בסל הבריאות את שירותי רפואת ההוצאה הציבורית

 השיניים, ולקבוע צוות ייעודי לתכנון שירותים נוספים להשתלבות בביטוח הבסיסי.

 פירוט

 מנגנון סל הבריאות

 תקציב לשילוב טיפולי שיניים בסל הציבורי₪ מיליארד  3-כ

 ם אי שוויון ו: חיזוק המשילות במשרד הבריאות לצמצ5המלצה 

למרות הצורך החיוני להשקיע שוויוניות בבריאות נמצאת בראש סדרי העדיפויות של משרד ומערכת הבריאות. אבל 

עם תיקן אחד. על מנת לבסס בצמצום אי שוויון בבריאות, כיום, במשרד הבריאות קיים רק "תחום צמצום פערים" 

את התחום כיעד משרדי וכלל ממשלתי, ועדת העשור ממליצה להקים אגף לצמצום אי שוויון ולהקצות לו כוח אדם 

ה להוביל למציאות של צדק בריאותי. במקביל, הוועדה ממליצה לחזק את בכיר וייעודי, שישקף את חשיבות המשימ

יכולת המשילות של המשרד למגר גזענות, הדרה והפליה ממערכת הבריאות על מנת להמשיך את עבודתה של 

. כמו כן, המלצה אחרונה מדגישה את הצורך למניעת גזענות שסיימה את עבודתה בהיותה גוף זמני מייעץהוועדה 

את שיתוף הציבור כמרכיב בסיסי בתהליך קבלת החלטות, ולבנות על ההתקדמות במשרד בתחום זה בשנים לשלב 

  האחרונות באמצעות קביעת תקציב בסיס קבוע לצורך תהליכי שיתוף ציבור. 

 5.1המלצה  הקמת אגף לצמצום אי שוויון במשרד הבריאות 

 מטרה רי העדיפויות במשרד הבריאותשוויוניות בבריאות בראש סד ומתן כלים לקידום מיצוב

עם כוח אדם  הקמת אגף לצמצום אי שוויון תחת מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות

. אחריות האגף תכלול תכנון ויישום מדיניות והתערבויות לקידום בכיר ייעודי במטה המשרד

שילוב מדדי השוויון, והוגנות בבריאות בכלל, והמלצות ועדת העשור בפרט, מעקב אחר  שיוויוניות

תכניות העבודה של כלל היחידות במשרד ובמערכת הבריאות, והתאמת מערכת צמצום אי שוויון ב

הבריאות לאוכלוסיות ברמות פגיעות גבוהה, כולל הסדרת שירותי הבריאות עבור חסרי מעמד, 

למיגור גזענות, הדרה והפליה במערכת הבריאות, שמירה על אוכלוסיות  הקמת מנגנון קבוע

  מודרות בשעת חירום ועוד

 פירוט

 מנגנון הסדרה מול נציבות שירות המדינה /חוזר מנכ"ל/תיקון תקנה

 תקציב תקנים קבועים והפיכת התחום לאגף 3הוספת 
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 5.2המלצה  הבריאותהקמת מנגנון קבוע למיגור גזענות הדרה והפליה במערכת 

 מטרה מיגור גזענות, הדרה והפליה ממערכת הבריאות

, למיגור גזענות, הדרה והפליה או וועדה קבועה הקמת מנגנון קבוע, לדוגמה, מועצה לאומית

 עבודת המנגנות תמשיך את עבודת הוועדה למניעת גזענות.במערכת הבריאות. 
 פירוט

 מנגנון חוזר מנכ"ל

 תקציב לנושאחצי תקן קבוע 

 

 5.3המלצה  תקציב בסיס קבוע לשיתוף ציבור

על מנת לשפר ולמקד יצירת שיתוף פעולה עם אוכלוסיות ברמת פגיעות גבוהה ו/או בסיכון/הדרה 

 את ההחלטות שמתקבלות ע"י המשרד ומחלקותיו
 מטרה

ביצוע שלושה תהליכי שיתוף ציבור בשנה, לפי סדרי עדיפויות של משרד מתן תקציב קבוע למטרת 

  הבריאות ובהובלת תחום שיתוף ציבור במינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי
 פירוט

חלוקה על בסיס קול  תוספת לבסיס התקציב למינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי/תחום שיתוף ציבור:

 בהתאם לנושאים שייקבעו ע"י המינהל קורא
 נוןמנג

 תקציב בשנה לבסיס התקציבמלש"ח  1.5

 

 ילדים ונוערובקרב , צמצום אי שוויון בשנות החיים הראשונות :6המלצה 

 6.1המלצה  מרכזים בדרך לכיסוי ארצי 10מערכתיים לגיל הרך : תוספת עוד -פתיחת מרכזים בין

 מטרה שילוב מערכות וצמצום אי שוויון בשנות החיים הראשונות

-הרחבת הפיילוט ויעדים לפריסה ארצית עבור המרכזים לגיל הרך שהושקו ברמלה, לוד וג'יסר א

בייחוד אלו החיים  בשיפור הנגישות וההיצע של שירותים לילדים בגיל הרך התכנית עוסקתזרקא. 

בעוני. בבסיס התוכנית עומדים שינוי שגרות העבודה ושיפור קשרי העבודה והחיבורים בין נותני 

ירותים השונים, בתוך מערכת הבריאות וגם במעגלים הנוספים הרלוונטיים לטיפול בילדים הש

מערך שירותים עירוני  וצרתהרווחה, ברמת היישוב. התכנית יות החינוך ומערכ כמוובמשפחות 

 וירטואלי( לשירותים ביישוב ומינוי מתאם טיפול.  one stop shopאחוד )

 פירוט

 מנגנון ותקול קורא לרשויות מקומי

 תקציב מלש"ח לכל רשות מקומית לפתיחה והפעלה של המג"ר( 1מלש"ח בבסיס התקציב ) 10
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 6.2המלצה  קביעת מנגנון לעדכון והרחבת כוח אדם בטיפות חלב

 מטרה חיזוק הרפואה המונעת וקידום הבריאות בשנות החיים הראשונות

מלא את החזון להיות לחלב נמצאות במחסור חריף בכוח אדם, שמגביל את יכולתן הטיפות כיום, 

-חיבור בין, והדרכה למשפחות צעירות עם שירותי קידום בריאות "תחנות לבריאות המשפחה"

מערכתי, תיאום טיפול, איתור מוקדם ועוד. התקינה בטיפות חלב כיום לא מתעדכנת בצורה 

. ועדת העשור, משום כמו במערכת הבריאות הציבורית בקהילה עם גידול האוכלוסייהאוטומטית 

כך, ממליצה לקבוע מנגנון לעדכון אוטומטי כך שצוותי טיפות החלב יוכלו לעמוד בקצב גידול 

לתת את כלל שירותי תחנות לבריאות המשפחה האוכלוסייה ולהעמיד צוותים שמסוגלים 

  צם אי שוויון.הנדרשים על מנת לשמור על הבריאות בגיל הרך ולצמ

 פירוט

 מנגנון מוצע לבחון תיקון לתוספת השלישית של חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 תקציב לא ניתן להעריך כרגע

 

 6.3המלצה  איתור מוקדם בגיל הרך

 מטרה צמצום פערים 

משרדית למניעת תחלואה כרונית וקידום אורח חיים בריא, ועדת -בהתאם להמלצת הוועדה הבין

, והחיבור לשירותי התפתחות הילד ממליצה לחזק את מערכות איתור המוקדם לגיל הרךהעשור 

איתור מוקדם  פריפריה הגיאוגרפית והחברתית. ההמלצה כוללת:ולמקד את ההשקעה בנושא ב

מקצועית של אחות, תזונאית, פסיכולוג, עובד סוציאלי, -עבודת צוות רב שכוללבכל זירה 

  .מענה בניידות רב מקצועיותו, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, מרפאה בעיסוק

 פירוט

 מנגנון כרונית וקידום אורח חיים בריאמשרדית למניעת תחלואה -יישום המלצת הוועדה הבין

 תקציב ניידות 3עבור  מלש"ח 5+  (מחוז כל)תקן אחד ל תקנים 7

 

 שלב ב' של ועדת העשור הצעדים הבאים:

תתכנס שוב לתחילת העיסוק באתגרים ארוכי הטווח. לאחר הגשת דו"ח המלצות זה לתקציב הקרוב, ועדת העשור 

, המשגה חדשה, , איגום משאביםהוועדות, עלו נושאים ומכשולים שדרושים פתרונות מערכתיים-במסגרת דיוני תת

 שינויים יסודיים ועוד.

שיעלו כסוגיות מפתח לעשור הבא בדרך לקביעת אסטרטגיית צמצום פערי ועדות עד כה -בדיוני התתסוגיות שעלו 

 בריאות בעשור הקרוב:

 שיפור זמינות, נגישות ואיכות שירותי הבריאות בפריפריה הגיאוגרפית 

 דים ובני נוערמצב החירום בבריאות הנפש בעקבות הקורונה, במיוחד בקרב יל 

  מי שמבוטח בסל הבסיסיהפער בשירותי הבריאות בין מי שמחזיק בביטוח המשלים לעומת 
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 הגדרת תפקיד החברה האזרחית בקידום בריאות ומימוש הזכות לבריאות 

 עוני והיעדר בטחון תזונתי 

 משבר האקלים התמודדות עם 

 שירותי בריאות לתלמיד 

  מערכתי-משרדי ובין-לשיתוף פעולה ביןהתמודדות עם חסמים 

, ובמסגרת דו"ח סופי שיוגש עד סוף השנה, לעבודה הזו 2022ועדת העשור תקדיש את מחצית השנייה של שנת 

 השוויון בעשור הקרוב.יציג בפני הנהלת המשרד והציבור תכנית אסטרטגית חדשה לצמצום אי 
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ות בעשור נספח א': עדכון המלצות הוועדה לקביעת אסטרטגיית צמצום פערי בריא
 הקרוב )"ועדת העשור"( בעקבות פיזור הכנסת והיעדר תקציב מדינה חדש

, מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש, אימץ באופן עקרוני את המלצות הביניים של הוועדה 21.6.2022-ב
עם זאת,  לקביעת אסטרטגיית צמצום פערי בריאות בעשור הקרוב )"ועדת העשור"(, בראשות פרופ' נדב דוידוביץ'.

ביקש המנכ"ל לבחון אילו מההמלצות ניתנות ,  ללא תקציב מאושר 2023לאור הכניסה של מדינת ישראל לשנת 
לביצוע במסגרות תקציביות הקיימות והחלטות פנים משרדיות שיתקבלו בהמשך לגבי אופן היישום בהתאם לסדרי 

 הבאות על בסיס המלצות העל מדו"ח הביניים:לכן, הוועדה ממליצה לקדם את הפעולות . .העדיפויות שיקבעו

 : קביעת יעדים ומנגנוני מדידה למיגור אי שוויון בבריאות בעשור הקרוב 1המלצה 

 מערכת הבריאות לצמצום אי שוויון בעשור הקרוב -הגדרת יעדים מדידים, אחידים ומשותפים לכלל 1.1

 דיווח והעברת מידע בין גופים הכלת מדדים חברתיים ודמוגרפיים בקופות החולים והסדרת מנגנון 1.2

 הגברת השקיפות באמצעות חובת דיווח ופרסום הקצאת משאבי המערכת בהתאם למפה אחידה 1.3

 : מיסוד תחום הבריאות בשלטון המקומי ובאשכולות אזוריות 2המלצה 

 הקמת ותקצוב יחידת בריאות סטטוטורית ברשויות המקומיות ומתכללי בריאות באשכולות אזוריים 2.1

 הקמה, הטמעה והפצה של פורטל בריאותי רשותי 2.2

משרדיים להתמודדות משותפת עם אתגרים לאומיים כגון משבר -הקמת ותקצוב צוותים מחוזיים בין 2.3

 האקלים, חיזוק החוסן הקהילתי, הפגת הבדידות וקידום בריאות בקרב ילדים ובני נוער

 ם החיים בעונימערכתיים לאנשי-: פיתוח מענים ייחודיים ורב3המלצה 

 השקת פיילוט להטמעת פרקטיקה מודעת עוני במערכת הבריאות ותכנון הטמעה ארצית 3.1

 זקנים החיים בעוני, חסרי מעמד, חסרי בית ועוד התאמת המערכת לאוכלוסיות ברמת פגיעות גבוהה: 3.2

 פור השירות פיתוח כלים דיגיטליים לאוכלוסייה החיה בעוני לרפואה מרחוק, הנגשת מידע ושי 3.3

 : הרחבת שירותים, מיצוי זכויות והגברת יישוג 4המלצה 

 הסדרת מקצועות הקשורים בקידום בריאות 4.1

 : חיזוק המשילות במשרד הבריאות לצמצום אי שוויון 5המלצה 

 הקמת אגף לצמצום אי שוויון במשרד הבריאות  5.1

 ת הבריאותהקמת מנגנון קבוע למיגור גזענות, הדרה והפליה במערכ 5.2

 צמצום אי שוויון בשנות החיים הראשונות  :6המלצה 

 קביעת מנגנון לעדכון והרחבת כוח אדם בטיפות חלב 6.1

 איתור מוקדם בגיל הרך 6.2
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 להלן פירוט ההמלצות, מעודכנות לאור המצב הנוכחי ועם הפעולות האופרטיביות לקדם אותן באופן מידי:

 בבריאות בעשור הקרוב אי שוויון למיגור המנגנוני מדידיעדים ו קביעת : 1המלצה 

 המלצה המצב הנוכחיעדכונים לאור  פעולה אופרטיבית

מינוי רשמי לצוות לקביעת 
 היעדים

הקצאה תקציבית חדשה, ב איננה תלויה המלצה זו
המכון בשיתוף אלא, עבודת מטה והקמת צוות, 

הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות, 
בשיתוף קופ"ח, האקדמיה, חברה אזרחית ועוד, ו

 שאפתניים אך בני השגה על מנת לקבוע יעדים
מדדי השוויון שאימץ  13על בסיס  לעשור הקרוב

 2022המנכ"ל בתחילת שנת 

הגדרת יעדים מדידים,  1.1
אחידים ומשותפים למערכת 
הבריאות לצמצום אי שוויון 

 בעשור הקרוב

להכליל במנדט של הצוות 
לעיל את המשימה לקבוע 
מדדים אלו כנגזרת של 
היעדים וכן גיבוש האופן בו 
יוטמעו המדדים במערכות 
המידע )תמריצים לארגונים 

 ושינוי רגולציה(

לצורך קידום התהליך, יש ליצור מתווה להכלת 
כלכליים במערכת הביאות תוך -מדדים חברתים

שיח עם נציגי משרדי ממשלה אחרים )רווחה, 
ומי וכד'( על מנת לגבש מתווה הקשור ביטוח לא

 משרדי של נתונים  -בשיתוף בין

הכלת מדדים חברתיים  1.2
ודמוגרפיים בקופ"ח והסדרת 
מנגנון דיווח והעברת מידע בין 

 גופים

הנחייה לקדם חוזר 
מפקח על הקופות \מנכ"ל
 בנושא

יש לקדם חוזר מנכ"ל הדורש מקופות החולים 
לדווח ולפרסם את הקצאת המשאבים שניתנים 
במסגרת נוסחת הקפיטציה ומנגנוני הקצאה 
נוספים לפי מחוזות משרד הפנים. את ההמלצה 

 הזו ניתן לקדם גם ללא תוספת תקציבית

הגברת שקיפות באמצעות  1.3
חובת דיווח ופרסום הקצאת 
 משאבי המערכת בהתאם

 למפה אחידה

 : מיסוד תחום הבריאות בשלטון המקומי ובאשכולות אזוריות 2המלצה 

 המלצה המצב הנוכחיעדכונים לאור  פעולה אופרטיבית

דאגה להמשך תקציב 
 2023המניעה גם בשנת 

יש להמשיך לקדם את יחידות הבריאות ברשויות 
המקומיות ואת אשכולות הבריאות במסגרת 

משרדית -יישום תכנית המניעה של הוועדה הבין
למניעה ולקידום אורח חיים בריא, בדגש על 

 1-5תקצוב רשויות באשכולות למ"ס 

הקמת ותקצוב יחידת  2.1
בריאות סטטוטורית ברשויות 

ות המקומיות ומתכללי בריא
 באשכולות אזוריים

דאגה להמשך תקציב 
 2023המניעה גם בשנת 

יש להמשיך לקדם את פיתוח והפצת הפורטל 
-במסגרת יישום תכנית המניעה של הוועדה הבין

משרדית. מפאת התקציב המוגבל, יש לרכז את 
התמיכה התקציבית והמקצועית ברשויות ברמות 

 כלכליים של הלמ"ס-באשכולות החברתיים 1-5

הקמה, הטמעה והפצה של  2.2
 פורטל בריאותי רשותי

אלש"ח  100הקצאה של 
לבניית מודל השותפות 
ויציאה לפיילוט באחד 

 המחוזות
 

 הקמה וליווי של פיילוט באחד המחוזות.

הקמת ותקצוב צוותים  2.3
משרדיים -מחוזיים בין

להתמודדות משותפת עם 
 אתגרים לאומיים 
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 מערכתיים לאנשים החיים בעוני-ייחודיים ורב: פיתוח מענים 3המלצה 

 המלצה המצב הנוכחיעדכונים לאור  פעולה אופרטיבית

אלש"ח  100הקצאה של 
לקיום פיילוט בנושא 

 במספר מרפאות נבחרות

יש לבחון את האפשרות לשיתוף פעולה עם גופים 
 פילנתרופיים על מנת לתמוך בקידום הפיילוט

השקת פיילוט להטמעת  3.1
פרקטיקה מודעת עוני במערכת 
 הבריאות ותכנון הטמעה ארצית

הוצאת הנחייה לקראת 
תכניות העבודה הקרובות 

 בנושא

המשך הקמת מנגנון להסדרת שירותי בריאות 
 לחסרי מעמד בהובלת שירותי בריאות הציבור,

החלת החובה לשלב פעולות לצמצום פערים 
 בכלל תכניות המשרד הרלוונטיות

המערכת התאמת  3.2
לאוכלוסיות ברמת פגיעות 

זקנים החיים בעוני,  גבוהה:
 חסרי מעמד, חסרי בית ועוד

 
יש לחפש שיתופי  –הפעולה דורשת תקציב נוסף 

פעולה פילנתרופיים ו/או קידום תהליך מול קופות 
 החולים ו/או מוסדות אקדמיים

פיתוח כלים דיגיטליים  3.3
לאוכלוסייה שחיה בעוני לרפואה 
מרחוק, הנגשת מידע ושיפור 

 השירות

 : הרחבת שירותים, מיצוי זכויות והגברת יישוג 4המלצה 

 המלצה המצב הנוכחיעדכונים לאור  

לקדם מסמך המלצות רשמי 
של משרד הבריאות בנושא 

 הגדרת והסדרת המקצוע

יש לקדם אימוץ הגדרות תפקיד למקדם בריאות 
ועובד בריאות קהילתי ע"י המנכ"ל בשיתוף 

 המועצה לקידום בריאות וגופים רלוונטיים 

הסדרת מקצועות הקשורים  4.1
 בקידום בריאות

 : חיזוק המשילות במשרד הבריאות לצמצום אי שוויון 5המלצה 

 המלצה המצב הנוכחיעדכונים לאור  פעולות אופרטיביות

לחזק את הפעילות במשרד  יש לבחון דרכים 
, כולל במסגרת התקציב הנוכחי לצמצום פערים

תוספת כוח אדם, שדרוג תחום צמצום פערים 
אמצעים אחרים בבהתאם ליכולות בתקופה זו, ו

 הגדרת יעדים וכמו תכניות עבודה, תיעדוף פנימי 

הקמת אגף לצמצום אי  5.1
 שוויון במשרד הבריאות

מינוי מחודש לועדה 
 למניעת גזענות

במסגרת החלטת מנכ"ל, ניתן לייצר ועדה קבועה 
מייעצת למיגור גזענות, הדרה והפליה במערכת 

 הבריאות, גם ללא הקצאה תקציבית נוספת

הקמת מנגנון קבוע למיגור  5.2
גזענות, הדרה והפליה במערכת 

 הבריאות

 צמצום אי שוויון בשנות החיים הראשונות  :6המלצה 

 המלצה המצב הנוכחיעדכונים לאור  פעולות אופרטיביות

קביעת תהליך להכנת נייר 
 עמדה מעודכן

תיעשה עבודת מטה לתקציב הבא, כולל הכנת 
נייר עמדה המבהיר את היעדר מנגנון עדכון כוח 
אדם בטיפות החלב בהתאם לגידול באוכלוסייה 

 ים בעקבותיו והיקף תקציבי משוערופערים שנוצר

קביעת מנגנון לעדכון  6.1
 והרחבת כוח אדם בטיפות חלב
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קידום הנושא בתכניות 
החברה הערבית ובמבחני 

 תמיכה רלוונטים

יש לקדם איתור מוקדם בגיל הרך בהתאם 
משרדית -למתווה שהוגדר ע"י הוועדה הבין

 למניעה ולקידום אורח חיים בריא
 בגיל הרךאיתור מוקדם  6.2

 


