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לשנת משרד הבריאות תקציב  הצעת ועניינו 2018 בפברואר 19-בדיון ועדת הכספים לקראת בקשת לנכתב מסמך זה 

 נתוני , OECD-המדינות בארץ לעומת  על ההוצאה הלאומית והציבורית על בריאות םבמסמך מוצגים נתוני .2019

 .והשוואתה לתקציב של שנים קודמות 2019לשנת  הצעת התקציב, 2016בשנת  וביצועו תקציב המשרד

 בישראל בריאותההוצאה הלאומית על  .1

 בתרשים 1.וצרמהת 7.4%-, שהיו כמיליארד ש"ח 90.3-על בריאות בישראל כ ההוצאה הלאומיתהייתה  2016בשנת 

. בהוצאה הלאומית 2016בשנת צר בתועל בריאות  ההוצאה הלאומיתמשקל  של OECD-מוצג אומדן הלהלן  1

מתבססים גם על נתונים ארעיים  2016-ל OECD-הציבורית וההוצאה הפרטית. יש לציין כי נתוני הנכללות ההוצאה 

 ויתכן שעוד יחולו בהם שינויים.

 %2(-)ב 2016משקל ההוצאה הלאומית על בריאות בתוצר במדינות המפותחות בשנת  – 1תרשים 

 

-מדינות הממשקלה ברוב תוצר נמוך בבריאות  לעההוצאה הלאומית  בישראל משקלעולה כי  מנתוני התרשים

OECD 2016תוצר בשנת במדינות. משקל ההוצאה הלאומית על בריאות  35מתוך  27-במקום ה, וישראל עומדת 

עם זאת, הנתון אינו משקף . 9.0%, שהיה OECD-לה הממוצע במשקמ נקודות האחוז 1.6-נמוך ב – 7.4%-היה כ

במבנה מערכת הבריאות לאזרחי המדינות, בשל הבדלים הניתנים שירותי הבריאות ההיקף והרמה של בהכרח את 

. כמו כן, יש לזכור כי היקף פוקותיהתפוקתה, ויש להבחין בין רמת ההשקעה הכספית במערכת הבריאות לבין תבו

, 2015שנת בהצריכה של שירותי הבריאות עולה עם הגיל, כלומר מבוגרים נזקקים ליותר שירותי בריאות מצעירים. 

  OECD.3-הבממוצע במדינות  15%, לעומת 65מעל גיל  יומהתושבים ה %1.11-בישראל כ

על בריאות חציון ההוצאה הלאומית נבחרות ו לפי שנים בתוצרההוצאה הלאומית בישראל  מוצג משקללהלן  1 בלוח

 .OECD-ה מדינותב

 4שנים נבחרות – 2000-2016 בתוצר,בריאות  לעההוצאה הלאומית משקל  – 1 לוח

 2016 2015 2010 2005 2000 שנה

 7.4% 7.4% 7.0% 7.1% 6.8% ישראל

 OECD 7.2% 8.0% 8.9% 9.1% 9.0%חציון 

 1.5 1.7 1.9 0.9 0.4 פער )בנקודות אחוז(

                                                 

 .2017באוגוסט  17. 2016ההוצאה הלאומית על בריאות בשנת , הודעה לתקשורת, מ"סהל 1

2  OECD, OECD Health Statistics, retrieved: February 11, 2018. 

 .2013מתייחס לשנת  OECD-מדינות הממוצע  .6201 בספטמבר 62, ומעלה 65לקט נתונים על בני , הודעה לתקשורת, מ"סהל  3

4  OECD, OECD Health Statistics, retrieved: February 11, 2018. 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201708244
http://www.oecd-ilibrary.org/statistics
http://www.oecd-ilibrary.org/statistics
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201611303
http://www.oecd-ilibrary.org/statistics
http://www.oecd-ilibrary.org/statistics
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עלה  OECD-מדינות הב בתוצרבריאות  לעההוצאה הלאומית משקל חציון  2016-2000בשנים עולה כי מנתוני הלוח 

לבין בישראל בתוצר ההוצאה הלאומית משקל הפער בין עליה מתונה בישראל. לעומת  ,9%-ל 7.2%-מבהדרגה 

נקודות אחוז  1.5-לכוהצטמצם  2010האחוז בשנת נקודות  1.9-לכנקודות  0.4-כמהתרחב  OECD-במדינות הן החציו

 2לשניים: הוצאה ציבורית והוצאה פרטית. בתרשים  כאמור הלאומית על בריאות נחלקתההוצאה . 2016בשנת 

 .2016לשנת בתוצר וצאה הציבורית על בריאות ההמשקל ל OECD-להלן מוצג אומדן ה

 %5(-)ב 2016תוצר לשנת בהוצאה הציבורית על בריאות משקל אומדן  – 2תרשים 

 

מהתוצר, נמוך  4.5%-כבתוצר על  ההוצאה הציבוריתעמד משקל  2016בשנת מהנתונים בתרשים אפשר לראות כי 

מדינות,  35מתוך  30-ישראל עמדה במקום ה. 6.5%-כשעמד על  OECD-מהממוצע במדינות הבמידה ניכרת 

והמדינות היחידות שבהן יחס המימון הציבורי מהתוצר על בריאות היה נמוך יותר הן: פולין, קוריאה הדרומית, 

מחירים גבוהים של שירותי בריאות לצד על טורקיה, לטביה ומקסיקו. הוצאה פרטית גבוהה יחסית עשויה להעיד 

שנסמכות יותר על שירותי בריאות  אוכלוסיותב עיקרותי הבריאות בין קבוצות אוכלוסייה, הפוגע בשוויון בשיר-אי

מחד גיסא, ההוצאה הלאומית על בריאות בארה"ב כאחוז ציבוריים בלבד. ניתן לבחון את המקרה של ארה"ב: 

הוצאה הציבורית עמדה (, ומאידך גיסא ה1, ראו תרשים 17.2%מהתוצר גבוהה בהרבה מיתר המדינות המפותחות )

המדינות המפותחות, אך נמוכה משמעותית  הוצאה גבוהה אמנם מממוצע -( 2מהתוצר )ראו תרשים  8.5%-על כ

משקל ההוצאה הציבורית על הבריאות מסך ההוצאה  מההוצאה הלאומית הכוללת של ארה"ב. כך, בבחינת

, 61.3%-בלבד, בישראל כ 49.1%-בארה"ב כ בוריהמימון הצי היה משקל 2016בשנת עולה כי  ,על בריאות הלאומית

ן מחירים של הוצאה פרטית גבוהה על בריאות העיקריות  אפשריות השלכות .72.5%-כ OECD-ממוצע מדינות הוב

אוכלוסייה בזמינות ובאיכות של שירותי בין קבוצות גבוהה שוויון -רמת איגבוהים יחסית לשירותי בריאות ו

 הבריאות.

(, כמו השתתפות עצמית ברכישת out-of-pocket)בישראל  על שירותי בריאות ההוצאות הישירותעמדו  2016בשנת 

, הוצאות OECD-. לדברי הOECD-במדינות ה 2.47%-בתוצר, לעומת כ 2.95%-תרופה או ביקור אצל רופא, על כ

ועשויות להיות חסם המונע גישה לשירותי  ישירות גבוהות פוגעות בעקרון השוויון לעניין נגישות שירותי הבריאות,

ההוצאה  למשל, בארה"ב .בריאות בכלל ולתרופות בפרט, בעיקר למשפחות בעלות הכנסה נמוכה ולחולים כרוניים

 6מהתוצר. 8.76%על  2016-עמדה בו OECD-הגבוהה ביותר ב ההייתרה על בריאות יהיש

                                                 

5 OECD, OECD Health Statistics, retrieved: February 11, 2018. 
 שם.  6

http://www.oecd-ilibrary.org/statistics
http://www.oecd-ilibrary.org/statistics
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משקי הבית על בריאות לפי  הישירות של הוצאותהאר את בבריאות יש לבחון בין הש כדי לבחון את רמת השוויון

קבוצות הכנסה מתוך סך ההוצאה. לכאורה, כשמערכת הבריאות שוויונית, ההוצאה על בריאות צריכה להיות דומה 

להלן מוצגת  2בכל החמישונים, ומשקלה של ההוצאה בקרב החמישונים העליונים צריך להיות נמוך יותר. בלוח 

 חמישוני הכנסה. לפי 2015-על תצרוכת של משקי הבית וההוצאה על בריאות ב ההוצאה החודשית

 7לחודש( , בש"ח2015)בישראל בריאות על הוצאות משקי הבית  – 2 לוח

 הכנסה חמישון                       

 הוצאה
 ממוצע חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 היחס בין

 החמישונים

 2.4  15,407  22,808  17,378  14,791  12,472  9,593 תצרוכת כוללת

 3.4  873  1,452  1,043 801  638  430 בריאות

  5.7% 6.4% 6.0% 5.4% 5.1% 4.5% ההוצאה על בריאות משקל

מהנתונים עולה כי סך ההוצאה הפרטית על בריאות עולה עלייה חדה מן החמישון התחתון לחמישון עליון, ומשקל 

 3.4-החמישון העליון מוציא על בריאות פיההוצאה על בריאות בחמישון העליון גבוה ממשקלה בחמישון התחתון. 

על כלל התצרוכת החמישון העליון מוציא  ש"ח בחודש(, ואילו 430ש"ח בחודש לעומת  1,452) מהחמישון התחתון

 בחודש(. 9,593בחודש לעומת  22,808מהחמישון התחתון ) 2.4-פי

להניח אפשר היקף ההוצאה הפרטית על בריאות לרמת השירות במערכת הציבורית. את לקשור ייתכן שאפשר 

זליגה של האוכלוסייה ת הכך גובר, יורדתוככל שרמת השירות הציבורי כת שככל שההמתנה לשירות רפואי מתאר

לפי דברי ההסבר  .גדולההכרוכים בתשלומי פרמיות לביטוחים מסחריים ובהשתתפות עצמית  ,לשירותים הפרטיים

שמכביד על  גידולשל האוצר להצעת התקציב, אכן חל גידול משמעותי בהוצאה הפרטית של משקי בית על בריאות, 

של המגזר הנמשכת התרחבות ה 8עיקר לשכבות החלשות.בותיים יוקר המחייה ובכך נפגעת הנגשת שירותים איכ

פרטית, רפואה הפרטי על חשבון המגזר הציבורי עשויה להביא להסטת כוח אדם ומשאבים מהרפואה הציבורית ל

. אפשר שמדובר לממן את עצמה כנדרש ולספק שירותים באיכות טובהשל הרפואה הציבורית יכולתה  תפגענוכך 

יציב, וכל עוד אין הפרדה מלאה בין רפואה ציבורית לרפואה פרטית, לגורמים במערכת יש תמריץ בשיווי משקל לא 

לנתב חולים ואמצעים למערכת הפרטית; כך המערכת הציבורית עשויה להיפגע שוב )כמו תורים ארוכים יותר(, 

בריאות ללא עלייה  ושוב יהיה תמריץ לעבור לרפואה הפרטית וחוזר חלילה. המשמעות היא ייקור ההוצאה על

 באיכויות ובתפוקות.

-א ישבענף הבריאות היא אחד הגורמים האפשריים לכשל שוק.  סימטריה במידע-אפי התיאוריה הכלכלית, ל

להביא למחירים גבוהים יחסית ולגידול  שויההעולספקי שירותי הבריאות, סימטריה במידע בין הלקוח לרופא 

היקף  ונות לכשל זה הוא הנהגת סל בריאות אוניברסאלי הכולל פיקוח עלבהוצאה הפרטית על בריאות. אחד הפתר

, כפי שנעשה בישראל ובמדינות אחרות, והפרדה מרבית בין הרפואה הציבורית לבין הרפואה השירותים ומחיריהם

ות, כמו כן, ייתכן שדרוש שיפור בהנגשת המידע ללקוח הפרטית, בעיקר בביטוחים רפואיים ובמתן שירותי רפואה.

-בשל בעיית הא ,2018מינואר  3430בהקשר זה, נקבע כי בהחלטת ממשלה  ובעיקר לקבוצות החלשות יותר.

במערכת הבריאות  יקודמו הליכים שיקבעו חובת דיווח על מחירים ורווחיות של ניתוחים סימטריה במידע,

 9חום.הפרטית. לאחר כשנתיים, ייבחן באם יש צורך במעורבות ממשלתית פעילה יותר בת

                                                 

הכנסה והוצאה  – 1.1לוח  ,2015נתונים מסקר הוצאות משק הבית  ,הכנסות והוצאות משק הביתהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,    7
 . 2017ביולי  13, י הכנסה נטו לנפש סטנדרטית, לפחודשית לתצרוכת )מוצרים בודדים( בחמישונים של משקי בית

 .2018 פברואר ,משרד הבריאות –ודברי הסבר  2019הצעת תקציב לשנת הכספים  משרד האוצר,  8
 .2018בינואר  11, הרפורמה להוזלת מחירי ניתוחים - 3430החלטת ממשלה משרד ראש הממשלה,   9

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2015&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2015&CMonth=1
http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/MINISTERIESBUDGET/socialBudget/DocLib/Briut_Prop.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3430_2018
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 הבריאות משרדתקציב  .2

 נתוני התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח .2.1

תקציב בתי חולים  93, תקציב פיתוח 67, תקציב רגיל 24סעיפים ראשיים:  שלושהל נחלקתקציב משרד הבריאות 

ולא מקופת  ,מהכנסה מיועדת יםמתוקצב 94-ו 93) חולים ממשלתיים כלליים-תקציב בתי 94לבריאות הנפש, 

  .67-ו 24סעיפים ל 2016 תשנבשל משרד הבריאות  ברוטותקציב העל נתונים מוצגים להלן  3 לוחב .המדינה(

 10(ש"חמיליוני ב, ברוטו) 2016בשנת  משרד הבריאותתקציב ביצוע : 3 לוח

 התחייבויות שיעור ביצוע מזומן ביצוע מאושר מקורי תחום פעולהשם  סעיף
ביצוע 
 כולל

 100.4% 248.9 81.8% 1,090.8 1,334.2 894.2 משרד ראשי  2402 

 99.9% 25.1 90.1% 229.6 254.9 202.6 הכשרה והדרכה 2404 

 98.5% 82.1 96.4% 3,696.3 3,835.1 4,050.4 רכש שירותי בריאות 2407 

 101.1% 115.7 92.3% 1,210.3 1,311.1 1,184.9 שירותי בריאות הציבור  2416 

ומוסדותתמיכות בבתי חולים  2419   1,601.6 2,043.2 2,091.0 102.3% 0.0 102.3% 

 100.0% 1.4 100.0% 23,569.5 23,570.9 24,125.1 העברה לקופות חולים 2420 

 - - - - - 47.9 רזרבה להתייקרויות 2430

 99.7% 10.2 98.9% 1,267.7 1,281.8 1,135.3 מרכזים לבריאות הנפש  2440

 99.3% 0.3 99.3% 601.6 606.0 576.9 מרכזים רפואיים 2450

24סך הכול סעיף   33,819.0 34,237.2 33,756.8 98.6% 483.7 100.0% 

 100.5% 19.9 93.9% 284.8 303.2 191.1 בניית מבנים לשירותים  6702 

 100.0% 8.0 62.8% 13.5 21.5 79.5 תשתיות  6703 

 100.0% 5.0 95.0% 96.0 101.0 1.1 הצטיידות  6704 

 100.0% 4.9 90.3% 45.8 50.7 17.7 פרויקט מחשוב מרכזי  6705 

 6719 
תמיכה בארגונים רפואיים  

 אחרים
434.7 671.8 644.4 95.9% 0.0 95.9% 

67סך הכול סעיף   724.2 1,148.2 1,084.5 94.5% 37.8 97.7% 

67-ו 24סך הכול סעיפים   34,543.2 35,385.4 34,841.3 98.5% 521.5 99.9% 

 :יעולה כמהלוח 

  כהיה , התקציב המאושר ח"מיליארד ש 34.5-כ היה 2014בשנת  67-ו 24סעיפים ברוטו של המקורי התקציב-

 .99.9%היה ושיעור הביצוע כולל התחייבויות  מיליארד ש"ח 35.4

  היה , התקציב המאושר ח"מיליארד ש 33.8-כהיה  2014( בשנת 24ברוטו של משרד הבריאות )המקורי התקציב

 .100%היה ושיעור הביצוע כולל התחייבויות  מיליארד ש"ח 34.2-כ

                                                 

דוחות כספיים יתר הנתונים: החשב הכללי,  .2016דיגיטלי -קבצי פיסקליתקציב מקורי: משרד האוצר, אגף התקציבים,    10
 .223עמוד , 2016בדצמבר  31ליום 

http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/tableau/BudgetData2016.xlsx
http://mof.gov.il/AG/AccountingReports/FinancialReports/MoneyReports2016.pdf
http://mof.gov.il/AG/AccountingReports/FinancialReports/MoneyReports2016.pdf
http://mof.gov.il/AG/AccountingReports/FinancialReports/MoneyReports2016.pdf
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  1.1-, התקציב המאושר היה כח"מיליארד ש 0.7-כהיה  2014 ת( בשנ67)פיתוח ל המקורי ברוטוהתקציב 

 .97.7%, ושיעור הביצוע כולל התחייבויות היה מיליארד ש"ח

 .67-ו 24לסעיפים  2019-2015נטו וברוטו בשנים המקורי להלן פירוט של התפתחות התקציב  4בלוח 

 11)במיליוני ש"ח( 2015-2019בשנים  נטו וברוטותקציב מקורי  – 4 לוח

שיעור  תקציב נטו שנה
 שינוי

הוצאה מותנית 
 בהכנסה

שיעור 
 שינוי

שיעור  תקציב ברוטו
 שינוי

2015 27,845.3 -  4,139.4 -  31,984.7 -  

2016 30,783.5 10.6% 4,717.6 14.0% 35,501.2 11.0% 

2017 34,246.3 11.2% 5,107.1 8.3% 39,353.4 10.9% 

2018 36,123.7 5.5% 5,122.1 0.3% 41,245.7 4.8% 

2019 38,663.5 7.0% 4,282.0 16.4%- 42,945.5 4.1% 

   34.3%   3.4%   38.9% שינוי מצטבר

)כולל תקציב הפיתוח( גדל  הבריאותהתקציב המקורי נטו של משרד  2019-2015וני הלוח עולה כי בשנים מנת

והתקציב המקורי ברוטו גדל בשיעור של  3.4%בשיעור של  גדל, תקציב הוצאה מותנית בהכנסה 38.9%בשיעור של 

, התקציב המקורי ברוטו עלה בשיעור 24.9%סך תקציב המדינה המקורי נטו עלה בשיעור של , . בתקופה זו34.3%

  %6.20.12והתקציב לחישוב כלל ההוצאה בשיעור של  %7.26של 

 .2018-2017התקציבים המקוריים לשנים ואת  2019מציג את הצעת התקציב לשנת להלן  5לוח 

 13(במיליוני ש"ח) 2019לשנת משרד הבריאות תקציב הצעת : 5 לוח

 שם תחום פעולה סעיף

שינוי  2019  2018 2017
2019-

18 
 )ברוטו(

מקורי 
 נטו

מקורי 
 ברוטו

מקורי 
 נטו

מקורי 
 ברוטו

מקורי  מקורי נטו
 ברוטו

 17.0% 1,216.2 1,076.0 1,039.3 899.2 1,027.6 874.5 משרד ראשי 2402 

 17.8% 288.8 220.0 245.1 194.3 244.8 194.0 הכשרה והדרכה 2404 

רכש שירותי  2407 
 בריאות

3,992.6 4,726.6 4,218.3 4,990.6 4,791.0 5,528.3 10.8% 

שירותי בריאות  2416 
 1.1% 1,479.6 1,434.8 1,463.5 1,412.7 1,429.7 1,378.9 הציבור

קופות חולים  2420 
 ובתי חולים

26,392.5 28,780.0 28,432.8 30,918.3 30,133.6 32,869.1 6.3% 

מרכזים  2440
 - 21.3 14.9 1,214.3 0.0 1,214.3 0.0 לבריאות הנפש

מרכזים רפואיים  2450
 גריאטריים

300.9 586.1 300.9 586.1 310.1 626.7 6.9% 

 3.9% 42,030.0 37,980.3 40,457.3 35,458.2 38,009.2 33,133.4  24סך הכול סעיף 

 16.1% 915.5 683.1 788.5 665.4 1,344.2 1,112.9 פיתוח - 67סעיף 

 4.1% 42,945.5 38,663.5 41,245.7 36,123.7 39,353.4 34,246.3  67-ו 24סך הכול סעיפים 

                                                 

 , שנים שונות.דיגיטלי-קבצי פיסקליאגף התקציבים במשרד האוצר,   11
 .2018 פברואר ,משרד הבריאות –ודברי הסבר  2019לשנת הכספים הצעת תקציב  משרד האוצר,  12
 , שנים שונות.דיגיטלי-קבצי פיסקליאגף התקציבים במשרד האוצר,    13

http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/Pages/tableau.aspx
http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/MINISTERIESBUDGET/socialBudget/DocLib/Briut_Prop.pdf
http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/Pages/tableau.aspx
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 :2019בשנת  ני הלוח עולה כימנתו

 מיליארד ש"ח 42.9-כהיא  2019בשנת ( 67ושל תקציב הפיתוח )( 24של משרד הבריאות ) ברוטותקציב צעת הה 
 . 2018לעומת התקציב המקורי ברוטו של  4.1%של  צפויה עלייה, 

 מקופת המדינה(  כהוצאה נטו )הוצאהמיליארד ש"ח  38-כהיא  (24של משרד הבריאות ) ברוטותקציב צעת הה

לפי  בסעיף זההעלייה הצפויה  .מיליארד ש"ח 42-סך הכול כוב, כהוצאה מותנית בהכנסהמיליארד ש"ח  4-וכ

  .3.9%-כהיא של  2018-מהצעת התקציב המקורי ברוטו 

 כהוצאה נטו )הוצאה מקופת המדינה( מיליארד ש"ח  0.68-היא כ (67)סעיף הפיתוח של  ברוטותקציב צעת הה

. העלייה הצפויה בסעיף מיליארד ש"ח 0.915-כהוצאה מותנית בהכנסה, ובסך הכול כמיליארד ש"ח  0.23-וכ

  .16.1%-כהיא של  2018-זה לפי הצעת התקציב המקורי ברוטו מ

 672.3-ועוד כ (24) המשרד בסעיףמיליון ש"ח  405.6-כסכום הרשאה להתחייב של  2019-בנוסף, בהצעת התקציב ל

, סכום 2018-ב בהרשאה להתחייב לשני הסעיפים. מיליארד ש"ח 1.08-כ(, סך הכול 67)סעיף הפיתוח ל מיליון ש"ח

(, ובסך 67מיליון ש"ח בסעיף הפיתוח ) 930( ועוד 24בסעיף המשרד )מיליון ש"ח  409.3-עמד על כ ההרשאה להתחייב

 מיליארד ש"ח. 1.34-הכול כ

 .67-ו 24בסעיפים  2018לעומת תקציב  2019התקציב נטו לשנת עיקרי השינויים בהצעת מוצגים להלן  6לוח ב

 14ש"ח( ני)במיליו 2018לעומת תקציב  2019לשנת : עיקרי השינויים בהצעת התקציב נטו 6לוח 

736,123. 2018תקציב מקורי נטו   

 1,701 ובתי החולים הכללייםהחולים -גידול בתקציב המועבר לקופות
 573 גידול בתקציב משרד הבריאות לאספקת שירותים 

 117 המיניסטריוןהתאמת בסיס תקציב 
 100 פרויקטים בתחום הבריאות

 50 חיזוק בתי החולים הפסיכיאטריים

 2,540 סך הכול שינויים

5663,38. 2019תקציב נטו הצעת   

 36.1-ויעלה כאמור מכ מיליארד ש"ח 2.54-כסתכם בי 2019-ל 2018-מ נטומנתוני הלוח עולה כי הגידול בתקציב 

יממנו צעדים עיקריים במסגרת התכנית תוספות אלו  .7%-תוספת של כח, מיליארד ש" 38.7-מיליארד ש"ח לכ

מיליון ש"ח לטובת תרופות וטכנולוגיות  500 ובתוכו גם גדלת סל הבריאות לשירותים נוספים, : ה2019-הכלכלית ל

שעות טיפול בקהילה על ידי מטפל המוענקות מהביטוח של תוספת  , שעיקרהאו להלן()ר רפורמה בסיעוד ;חדשות

לאבחון אונקולוגי; תקציבי פיתוח לבינוי  PET-CT; תוספת מכשירי )מתוקצב בתקציב המוסד לביטוח לאומי( הלאומי

י שנה במגוון מתמחים מיד 80-חדרי מיון ומיגון מבנים וכן בניית מרכזים לבריאות הנפש; תמיכה בהכשרת כ

של מקצועות למשתנים מקצועות בעלי ממשק לקהילה כגון: נשים, ילדים, עור עיניים ועוד; מענקי רופאים בהתאם 

 15.בהם חסרים רופאיםואזורים מסוימים 

 תוכנית סיעוד לאומית .2.2

סיעוד בנושא: "תוכנית  3379התקבלה החלטה מספר  2019במסגרת החלטות הממשלה על תקציב המדינה לשנת 

מטרת ההחלטה להרחיב, לשפר ולייעל את שירותי הסיעוד הציבוריים הניתנים לזקנים סיעודיים  16לאומית".

 2021)בהבשלה מלאה משנת  מיליארד ש"ח 1.76-כבישראל. ההחלטה כוללת שורת צעדים בעלות שנתית של 

                                                 

 .2018 פברואר ,משרד הבריאות –ודברי הסבר  2019הצעת תקציב לשנת הכספים  משרד האוצר,  14
 שם.  15
 .2018בינואר  11, תוכנית סיעוד לאומית – 3379החלטת ממשלה משרד ראש הממשלה,   16

http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/MINISTERIESBUDGET/socialBudget/DocLib/Briut_Prop.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec_3379_2018
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אינה כוללת העברת האחריות התכנית כי לציין יש  2019.17כבר משנת  מיליארד ש"ח 0.92-כואילך(, מתוכם 

כפי שביקש משרד הבריאות לקדם בתכנית האשפוז שגיבש  ,לביטוח סיעוד מידי משרד הבריאות לקופות החולים

תקציב התוכנית נחלק בין כמה סעיפי תקציב לרבות, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ומשרד  2011.18בשנת 

 2019פירוט של חלק מהנושאים הנכללים בתוכנית כבר משנת העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. להלן 

 ותקציבם נכלל בתקציב משרד הבריאות:

  שיפור איכות הטיפול הניתן לזקנים במוסדות האשפוז הסיעודי הכרוני שבאחריות המשרד באמצעות שיפור תנאי

 מיליון ש"ח. 45העבודה של המטפלים. לנושא זה תוקצב סכום של 

 ( לסל גיבוש עבודת מטה )על ידי משרדי הבריאות והאוצר( להוספת טיפולי שיניים לזקנים )מניעה, שימור ושיקום

מיליון ש"ח,  200תוקצבו  2019מיליון ש"ח, לשנת  50מתוקצב לנושא זה סכום של  2018שירותי הבריאות. בשנת 

 מיליון ש"ח. 400והלאה יתוקצבו  2021מיליון ש"ח ולשנת  300יתוקצבו  2020לשנת 

 פחתה הדרגתית )עד ביטול( השתתפות ילדי המאושפזים באשפוז הסיעודי הממושך שבאחריות המשרד. לשנת ה

 מיליון ש"ח. 400והלאה יתוקצבו  2021מיליון ש"ח ולשנת  300יתוקצבו  2020מיליון ש"ח, לשנת  200תוקצבו  2019

 ילה, טיפולי שיקום והרחבת גיבוש תוכנית למניעת הדרדרות תפקודית של זקנים באמצעות שירותים בקה

מיליון ש"ח ומשנת  50תוקצבו לנושא זה  2019השירותים הניתנים על ידי קופות החולים בבית המבוטח. לשנת 

 מיליון ש"ח.  100יתוקצבו   2020

 הממשלתיים הכלליים החולים -תקציב בתי .2.3

-בתי. (94)סעיף  הממשלתייםהכלליים החולים -בתי 11ם של יהבריאות נכלל גם תקציבבהצעת התקציב של משרד 

ולא על  החולים(,-בעיקר מקופות)בעיקר על הכנסותיהם  תמתבססופעולתם  ,הם "מפעלים עסקיים"חולים אלו 

הממשלתיים המותנים הכלליים  החולים-בתי תקציב לענוסף עם זאת,  תקציבים המגיעים ישירות מאוצר המדינה.

 2015בשנת  .פי היקף הגירעון-אם יש להם גירעונות, עלמקופת המדינה סיוע מקבלים החולים -בהכנסותיהם, בתי

, 2007מיליארד ש"ח בשנת  0.34-, זאת לעומת כמיליארד ש"ח 1.44היקף הסבסוד שהוענק לבתי החולים עמד על 

 םעשנחתמו  שכר חדשים נבע בעיקר בשל הסכמיזה גידול  ,לפי דוח של משרד הבריאות. 330%-קרי גידול של כ

 משרד הבריאות חושש לעצמאותם הכלכלית. יש לציין כי , עובדי מנהל ומשקהסקטורים השונים: רופאים, אחיות

 19.של בתי החולים הממשלתיים

התקציב . 2017בשנת  ח"מיליארד ש 10.66-בכהסתכם  (94)סעיף  יםיהחולים הממשלתיים הכלל-בתי תקציבביצוע 

 – מיליארד ש"ח 11.14-כצפוי לעמוד על   2019-והתקציב למיליארד ש"ח  10.33עמד על  2018-ב המקורי ברוטו

 2018.20לעומת  %7.8-גידול של כ

. בתי החולים הממשלתיים לבריאות הנפש 8תקציב  -( 93נכלל לראשונה סעיף תקציבי חדש ) 2019בהצעת תקציב 

, במסגרתה הועברה האחריות בתחום 2015ביולי החלה סעיף זה נוצר כחלק מיישום הרפורמה בבריאות הנפש, ש

זה ממשרד הבריאות לאחריות קופות החולים, בדומה לסל שירותי הבריאות הרגיל. ההתקשרות בין קופות החולים 

לבתי החולים לבריאות הממשלתיים לבריאות הנפש תהיה באופן דומה להתקשרות בינן לבין בתי החולים 

, תקציב בתי החולים 2019שנת לעל פי הצעת התקציב  21פעלים עסקיים.הממשלתיים הכלליים, הפועלים כאמור כמ

 .מיליארד ש"ח 1.3-כעל  2019בשנת יעמוד  (93הממשלתיים לבריאות הנפש )סעיף 

                                                 

  .2018, פברואר 2019לשנת  עיקרי תקציב המדינהמשרד האוצר,   17
 .2011, יולי מתווה לרפורמה – הסיעוד ביטוח ציבורי בתחוםמשרד הבריאות,  18
 .2017 , אפריל17, עמוד 2015ניתוח פיננסי משרד הבריאות,   19
 .2018 פברואר ,משרד הבריאות –ודברי הסבר  2019תקציב לשנת הכספים הצעת  משרד האוצר,  20
הסדר ההתחשבנות בגין רכישת שירותי בריאות הנפש בין קופות החולים להרחבה ראו מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת:   21

 .2013ביולי  10, כתבה שלי לוי, רפאות, המוצע בחוק ההסדריםובתי החולים ולמ

http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/Documents/BudgetMain_1.pdf+
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/aa040811.pdf
https://www.health.gov.il/publicationsfiles/finance2015.pdf
http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/MINISTERIESBUDGET/socialBudget/DocLib/Briut_Prop.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03277.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03277.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03277.pdf
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  סל שירותי הבריאות .3

את עלות סל שירותי הבריאות לשנת הכספים הבאה. עלות הסל מבטאת קובעת לקראת כל שנת תקציב הממשלה 

בחוק מתן סל השירותים הקבוע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי.  לעלים החו-לקופות המוכרת ההוצאה היקףאת 

סל על בסיס מדד יוקר הבריאות, כפי שיפורט להלן. עדכון זה נועד העדכון לביטוח בריאות ממלכתי נקבע מנגנון 

גם מעודכן רוב הסל פי -על כך, על נוסף לפצות על עליות המחירים במשק המשפיעות ישירות על עלות השירותים.

 פי החלטת ממשלה. -הכנסת טכנולוגיות חדשות עלבגין בגין הגידול הדמוגרפי באוכלוסייה, וכן 

סכום באמצעות המוסד לביטוח לאומי,  םתושביההנגבים מ דמי ביטוח בריאותשלושה מקורות: מגיע מהסל מימון 

את ההפרש  שמשלים ,תקציב המדינהועבור שירותי בריאות בשל דמי השתתפות עצמית של המבוטחים  22ינורמטיב

סל שירותי של מימון ההתפלגות מוצגת להלן  3תרשים ב 23.הראשוניםמקורות המימון הנובע משני לבין עלות הסל 

 הם אומדנים. 2016יש לציין כי הנתונים לשנת . 2016-1998בשנים  פי מקור המימון-הבריאות על

 24פי מקור המימון )באחוזים(-סל שירותי הבריאות על : התפלגות מימון3תרשים 

 
 בריאותבסל שירותי החלה ירידה במשקל השתתפות הממשלה  2016-1998מנתוני התרשים עולה כי בשנים 

-ל 46.6%-מגובה עלייה במשקל דמי ביטוח הבריאות שהביטוח הלאומי חלה , ו44.8%-ל 48%-מ מתקציב המדינה

וכך משקל דמי ביטוח  – 38.8% –הנמוך ביותר המדינה היה של השתתפות המשקל  2008בשנת עם זאת, . 48.7%

חל שינוי כיוון המגמה, ומשקל השתתפות הממשלה עלה ואילו  2016ועד  2008-. מ54.8%הגיע לשיא של הבריאות 

צמית הנורמטיבית הוגדל בחוק ההסדרים משקל ההשתתפות הע 2008משקל דמי ביטוח בריאות ירד. כמו כן, בשנת 

 , ומאז הוא נותר ללא שינוי. 6.45%-ל 5.4%-מ

 2019עדכון הסל לשנת  .3.1

לפצות על  אשר נועד כאמורבחוק ביטוח בריאות ממלכתי נקבע מנגנון עדכון לסל על בסיס מדד יוקר הבריאות, 

 ובגין באוכלוסייהבגין הגידול הדמוגרפי גם בשנים האחרונות מעודכן הסל על כך נוסף  .עליות המחירים במשק

 פי החלטת ממשלה. -הכנסת טכנולוגיות חדשות על

                                                 

 ,עלות סל שירותי הבריאות הוא סכום שנקבע לשם חישוב ,מכונה השתתפות נורמטיביתה ,סכום ההשתתפות העצמית הקבוע בחוק  22
 .החולים גובות בפועל-ואינו סכום ההשתתפות העצמית שקופות

. יש לציין כי ברוב המדינות 1997בוטל בשנת ; הוא מס מקביל שנגבה מהמעסיקים –בעבר היה מרכיב מקור נוסף למימון הסל   23
 ישראל.שלא כמו בהמפותחות המעסיקים משתתפים במימון תשלומי הבריאות של עובדיהם, 

 .2017 ינוארוניר קידר, רני פלוטניק , 19לוח , 1995-2016 קובץ נתונים סטטיסטיים ,מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלימשרד הבריאות,   24

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/stat1995_2016.pdf
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בכל מיליון ש"ח  500ובהן: עדכון הסל לפי תוספת של  גבי סל שירותי הבריאותלהחלטות קיבלה כמה הממשלה 

שינוי משקלות מדד יוקר הבריאות,  25למימון הכנסת טכנולוגיות ושירותים חדשים; 2019עד  2017אחת מהשנים 

; קביעת מתווה לעדכון דמוגרפי של הסל כך שבכל שנה להלן 2.3סעיף ראו  26נקבע העדכון הכספי של הסל, שלפיו

  27.2%-, שכיום הוא כמ"ספי שיעור הגידול באוכלוסייה בשנה הקודמת לפי לנתוני הל-יעודכן הסל על

סל  2019ילו בשנת וא ,מיליארד ש"ח 50.82-בכאמורה להסתכם  2018העלות המשוערת של הסל ברוטו בשנת 

מיליון  1,016התוספות הן:  .5.1%-מיליארד ש"ח, גידול בסך של כ 53.42-יעמוד על כהבריאות המשוער שירותי 

מיליון ש"ח להכנסת  500 מיליון ש"ח תוספת בגין מדד יוקר הבריאות; 1,086; 2%ש"ח בשל תוספת דמוגרפית של 

גידול הדמוגרפי )נפשות האם מובאת בחשבון הזדקנות האוכלוסייה כי יש לציין  28חדשים.טכנולוגיות ושירותים 

  29.2%-מתוקננות(, הוא גבוה מ

 מדד יוקר הבריאות .3.2

עוסק באופן קביעת עלות סל שירותי הבריאות והדרכים  ,1994-לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 9סעיף 

במדד יוקר הבריאות, וכן נקבע כי שרי  לעדכונה. כיום קבוע בחוק עדכון שנתי של עלות הסל בהתאם לעלייה

הבריאות והאוצר רשאים לעדכן את עלות הסל בהתאם לשינויים דמוגרפיים שחלו באוכלוסייה. מדד יוקר 

הבריאות הינו מדד המשקלל מספר מדדים: מדד שכר במגזר הבריאות, מדד המחירים לצרכן, מדד שכר במגזר 

מות הבנייה. המשקל של כל אחד ממדים אלו במדד יוקר הבריאות הציבורי, מדד שכר ממשלה מרכזית ומדד תשו

 , והדברעל שינוי הרכב מדד זההחליטה הממשלה  2016בשנת שונה, והמשקלות קבועים בתוספת החמישית לחוק. 

  30הרכב המדד הינו: .2016למפרע החל משנת יושם יו 2017אושר בכנסת בחודש יולי 

 61.7% .ממנו יהוו מדד השכר למשרת שכיר בשירותי הבריאות 

 3.5% .ממנו יהוו מדד השכר למשרת שכיר בסך כל השירותים הציבוריים 

 0.5% .ממנו יהוו מדד השכר למשרת שכיר בממשלה המרכזית 

 3% .ממנו יהוו מדד שכר המינימום 

 26.8% .ממנו יהוו מדד המחירים לצרכן 

היה שהמדד בחינתו לשנים קודמות, ב של הכנסת עלה כי לפי הרכב המדד החדשלפי עיבודי מרכז המחקר והמידע 

  31מהרכב המדד הקודם. היה גבוה יותר 2016-לפי ההרכב החדש ממתקבל 

עדכון מחיר  2013עד  1985-מ. מחיר יום אשפוזשינוי במנגנון לעדכון  ט גם עלחלהו 2013בשנת בהקשר זה נציין כי 

פי החלטת -משרד הבריאות ומשרד האוצר. עלנציגי חברים בה היו שועדת מחירים ממשלתית בויום אשפוז נקבע 

                                                 

באוגוסט  11, הרחבת סל שירותי הבריאות וחיזוק האיתנות הפיננסית של קופות החולים - 1896החלטת ממשלה משרד ראש הממשלה,   25
 .2017בדצמבר  31, 2018הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת  – 3321החלטת ממשלה ; 2016

 2016באוגוסט  11, הרחבת סל שירותי הבריאות וחיזוק האיתנות הפיננסית של קופות החולים - 1896החלטת ממשלה , וה"ממשרד ר   26
 .2014באוקטובר  7, 2066החלטה מס' , 2015לשנת כנית הכלכלית והחלטות הממשלה על הת   27
 .2018 פברואר ,משרד הבריאות –ודברי הסבר  2019תקציב לשנת הכספים הצעת  משרד האוצר,   28
מרכז המחקר , שנרשמה להן חלופה גנרית ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות הצעת משרד הבריאות להפחית את דמי, שלי לוי   29

הזדקנות שמובאת בו בחשבון בהקשר זה נציין כי הפער בין הגידול הדמוגרפי הממוצע לגידול . 2011ביולי  28, והמידע של הכנסת
בהצעת בנוגע למוסד לביטוח לאומי מוצע בגין העלייה בתשלומי קצבת זקנה.  ,האוכלוסייה משפיע גם על תקציב המוסד לביטוח לאומי

מנגנון פיצוי לקבוע  ,2015-(, התשע"ה2016-ו 2015יעדי התקציב לשנות התקציב  חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת
משרד האוצר את המוסד לביטוח לאומי בגין הפער בין הגידול הדמוגרפי בכלל ישפה כך בכל שנה והזדקנות האוכלוסייה, תחשב בשי

 מיליון ש"ח בשנה(. 750רה של מספר מקבלי קצבאות זקנה ושאירים וקצבאות סיעוד )עד לתקעלייה בהאוכלוסייה ל
באוגוסט  11, הרחבת סל שירותי הבריאות וחיזוק האיתנות הפיננסית של קופות החולים - 1896החלטת ממשלה משרד ראש הממשלה,   30

 ; להרחבה ראו: 2016
-, התשע"זצו ביטוח בריאות ממלכתי )שינוי התוספת החמישית לחוק(להרחבה ראו: אליעזר שוורץ, מרכז המחקר והמידע של הכנסת,   31

 . 2017ביולי  16, 2017

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1896.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2017/Pages/dec3321.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1896.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des2066.aspx
http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/MINISTERIESBUDGET/socialBudget/DocLib/Briut_Prop.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02886.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1896.aspx
https://cdn.doctorsonly.co.il/2017/07/%D7%A6%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-2017.pdf
https://cdn.doctorsonly.co.il/2017/07/%D7%A6%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-2017.pdf
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כפי שמתעדכן  ,שהלמ"ס מפרסמתמדדים על סמך ה נעשהעדכון מחיר יום אשפוז ואילך  2013משנת  32הממשלה,

החולים ללא מענקים בתי  שלשינויים במדדי שכר לפי ה – 73%: כךעשה נהעדכון  2017מיולי מדד יוקר הבריאות. 

התייקרויות  משקל – 27%(; 4.75%המרכזית )ממשלה ( וממדד שכר ה4.75%(, מדד המגזר הציבורי )63.5%)

 33.(%5.63מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים )מו (21.37%) הנגזר ממדד המחירים לצרכן ,התפעול

 השקעה בנכסים קבועים .4

בין השאר לשפץ ולהחליף בניינים וציוד שהתבלו או התיישנו,  השקעה בנכסים קבועים במערכת הבריאות מאפשרת

ההשקעה בנכסים להרחיב את ההספק העתידי של המערכת ולרכוש ציוד להטמעת טכנולוגיות רפואיות חדשות. 

2011-בשנים לפי מחקר של בנק ישראל  34.מסך ההוצאה הלאומית לבריאות 3%-עמדה על כ 2016קבועים בשנת 

ההשקעה בנכסים קבועים במערכת הבריאות בישראל )כשיעור מסך ההוצאה על בריאות( נמוכה הייתה  2002

מסך ההוצאה הלאומית על בריאות,  3.3%-: בישראל ההשקעה הגיעה לכOECD-מההשקעה הממוצעת במדינות ה

שראל לעיל, ההוצאה הלאומית על בריאות בי 1כמפורט בתרשים   OECD.35-בממוצע במדינות ה 4.5%-לעומת כ

יש , ולכן הפער המוחלט בהשקעה בנכסים קבועים גדול אף יותר. OECD-נמוכה מההוצאה הממוצעת במדינות ה

 2006-1997לעומת העשור הקודם של  3.1%-ההשקעה הממוצעת בישראל עמדה על כ 2016-2007בעשור של  לציין כי

פערים והמידע עולה כי קיימים  בנוסף, ממחקר של מרכז המחקר 36.3.8%-שבו ההשקעה הממוצעת עמדה על כ

 37ניכרים בהיצע שירותי ותשתיות הבריאות בין מחוז הצפון לממוצע הארצי.

 מספר מיטות האשפוז הכללי .4.1

מיטות  3.29לעומת  38,נפש 1,000כל למיטות  1.8בתקן, שהן  כללי אשפוזמיטות  556,15היו בישראל  2017 ינוארב

ילדים,  פיאגבטיפול נמרץ, ב, יםפנימיפים אגב מחסור במיטות אשפוז כללייש כיום  .1977נפש בשנת  1,000כל  לע

נפש  000,1 לעמספר מיטות האשפוז הכללי מוצג  7 לוחב 39.יולדות ומחלקות שהייה פיאגב, במחלקות כירורגיות

 .2016-2010ובשנים  2005-ו 2000שנים ב

 

 

 

 

                                                 

 .2013במאי  13, תיקון מנגנוני עדכון המחירים במערכת הבריאות – 146החלטה מס' משרד ראש הממשלה,   32
 .2017-רכים ושירותים )העלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים(, תשע"זצו פיקוח על מחירי מצ  33
לפי סוג הוצאה ושירות הוצאה לאומית לבריאות,  - 2לוח , 1962-2016ההוצאה הלאומית לבריאות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,    34

 .2017 בנובמבר 16 ,(2010)במחירים קבועים 
 21-חושב הממוצע ב .2014בנובמבר  91, ההשקעה בנכסים קבועים במערכת הבריאות בישראלבנק ישראל, דוברות והסברה כלכלית,    35

 שיש נתונים רציפים עליהן.  OECDמדינות 
לפי סוג הוצאה ושירות  הוצאה לאומית לבריאות, - 2לוח , 1962-2016ההוצאה הלאומית לבריאות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,    36

 .2017 בנובמבר 16 ,(2010)במחירים קבועים 
, התכנית לפיתוח כלכלי של מחוז צפון וצעדים משלימים לעיר חיפה תיאור וניתוח מרכיב התוספתיות בתקציבלהרחבה ראו: נטע משה,   37

 .2017המחקר והמידע שלה כנסת, מאי מרכז 
 .2017בינואר  31, מיטות אשפוז ועמדות ברישויהבריאות, תחום מידע, משרד   38
, מרכז מסמך עדכון –עשרה -סוגיות מרכזיות בתחום הבריאות שנדונו בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת השבעשלי לוי,   39

 .2009ביוני  7המחקר והמידע של הכנסת, 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des146.aspx
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_650.htm#_ftn2
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=32&CYear=2016&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=32&CYear=2016&CMonth=1
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/19-11-2014-Seker138-Health.aspx
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/19-11-2014-Seker138-Health.aspx
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=32&CYear=2016&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=32&CYear=2016&CMonth=1
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03934.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/beds2017.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/beds2017.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02211.pdf
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 40נבחרות נפש לפי שנים 1000-למספר מיטות האשפוז הכללי  :7 לוח

 גידול 2017 2016 2015 2014 2013 2010 2005 2000 שנה

מספר מיטות אשפוז 
 כללי 

14,165 14,607 14,723 15,340 15,461 15,487 15,556 15,556 +9.8% 

מיטות אשפוז 
 פסיכיאטרי

5,619 5,334 3,451 3,425 3,503 3,508  3,567 3,567 -36.5% 

סה"כ מיטות כללי 
 ופסיכיאטריה

19,784 19,941 18,174 18,765 18,964 18,995 19,123 19,123 -3.3% 

 35.7%+ 8,641.3 8,629 8,463 8,297 8,135 7,695 6,991 6,369 יה )באלפים(יאוכלוס

 -מיטות לאלף נפש 
 אשפוז כללי

2.224 2.089 1.913 1.886 1.863 1.83 1.802 1.8 -19.1% 

 -מיטות לאלף נפש 
 פסיכיאטרי

0.882 0.763 0.448 0.421 0.422 0.414 0.413 0.413 -53.2% 

מיטות כללי 
 טרי לאלף נפשיאופסיכ

3.106 2.852 2.361 2.307 2.285 2.244 2.215 2.213 -28.8% 

, מספר מיטות 9.8%עלה בשיעור של  מספר מיטות אשפוז כללי 2017עד ינואר  2000בשנים עולה כי  הנתוניםמ

האוכלוסייה . בתקופה זו 3.3%ומספר המיטות הכולל ירד בשיעור של  36.5%אשפוז פסיכיאטרי ירד בשיעור של 

-לכ 2000לאלף נפש בשנת  2.224-כתוצאה מכך, ירד שיעור מיטות אשפוז כללי מכ .35.7%בארץ גדלה בשיעור של 

פסיכיאטרי לאלף נפש ירד שיעור מיטות אשפוז  .18.9%-, ירידה בשיעור של כ2017מיטות לאלף נפש בינואר  1.8

 להלן פירוט מיטות אשפוז כללי  8לוח  .28.8%ושיעור מיטות כולל לאלף נפש ירד בשיעור של  53.2%-כבשיעור של 

מהנתונים  .2017-ו 2000לפי מחוז בשנים 

עולה כי שיעור הגידול הגבוה ביותר הוא 

(, לאחר מכן דרום 17.9%במחוז צפון )

(. 11.6%( ולאחר מכן ירושלים 14.5%)

יחד עם זאת, מנתונים משרד הבריאות 

 עולים הדברים הבאים:

  שיעור המיטות לאשפוז  2015בשנת
 1.46נפש במחוז צפון היה אלף כללי ל

בכלל הארץ. זהו השיעור  1.83לעומת 
( ומחוז 2.48(, מחוז חיפה )2.45(, ובפער ניכר ממחוז תל אביב )1.34השני הנמוך ביותר לאחר מחוז דרום )

  42(.2.19ירושלים )

  עם מחוז נפש במחוז צפון היה הנמוך ביותר בכל הארץ יחד  אלףשיעור המיטות לבריאות הנפש ל 2015בשנת
  0.41.43נפש(, לעומת ממוצע ארצי של  1,000-מיטות ל 0.28דרום )

 (, 2.3, על פי מחוזות, הוא הנמוך ביותר במחוז צפון )2015-2013נפש בשנים  אלףשיעור הרופאים המועסקים ל
  44בממוצע הכלל ארצי. 3.5-בירושלים ו 3.8אביב, -בתל 5.1לעומת 

 תוחלת החיים במחוז צפון נמוכה 2016הרפואה בצפון שהוגש בספטמבר  לפי דוח גרוטו לבחינת הרחבת שירותי ,

  45בשנתיים מהממוצע הארצי.

                                                 

 מתייחס לחודש ינואר. 2017הנתון לשנת  .7201 ינואר, מיטות אשפוז ועמדות ברישוימשרד הבריאות, תחום מידע,  מיטות אשפוז:  40
 .2017בפברואר  18, כניסה: אוכלוסייה – 2.1לוח , 2017הלמ"ס, שנתון סטטיסטי  אוכלוסייה:

 מתייחס לחודש ינואר. 2017. הנתון לשנת 2017 ינואר, מיטות אשפוז ועמדות ברישוימשרד הבריאות, תחום מידע,   41
 .41, ע' 2016פרסום: , חלק א', שנת 2015משרד הבריאות, מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל  42
 .128שם, ע'   43
 .204, ע' 2016, נובמבר 2015כוח אדם במקצועות הבריאות משרד הבריאות,   44
ינטלית בישראלים דוח תמותת תינוקות ומותה פר; 38, ע' 2016ספטמבר  דוח מסכם, –הרחבת שירותי הרפואה בצפון משרד הבריאות,   45

 .10, ע' 2008-2011לשנים 

 
 201741-ו 2000פירוט מיטות אשפוז כללי לפי מחוז בשנים  - 8לוח 

 שינוי 2017 2000 מחוז

 11.6%  2,331          2,089         ירושלים
 17.9%  2,038          1,728         צפון

 4.4%  2,438          2,335         חיפה
 5.3%  3,729          3,542         מרכז

 11.2%  3,373          3,033         אביב-תל
 14.5%  1,647          1,438         דרום

 9.8%  15,556        14,165       הכול-סך

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/beds2017.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/beds2017.pdf
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_01&CYear=2007
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/beds2017.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/beds2017.pdf
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/manpower2015.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/north_05092016.pdf
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Infant_mortality_rate-2008-2011.pdf
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Infant_mortality_rate-2008-2011.pdf
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 תחות.ולהלן מפרט את מספר  מיטות אשפוז כללי ופסיכיאטריה לאלף נפש בישראל ובמדינות המפ 4תרשים 

 46(2015מיטות אשפוז כללי ופסיכיאטריה לאלף נפש ) – 4תרשים 

 

נמוך יחסית לרוב המדינות ישראל ב נפשלאלף ופסיכיאטרי שיעור מיטות אשפוז כללי מהנתונים עולה כי 

כאמור בסעיף  .2015נתונים לשנת שיש עליהן  OECD-מדינות ה 31מתוך  27-מדורגת במקום ההמפותחת, וישראל 

ע במדינות בממוצ 15%-אוכלוסייה בהשוואה לכמה 11.1%-כעמד על  2015לעיל, שיעור הקשישים בישראל בשנת  1

  47.16.5%-שיעור הקשישים בישראל צפוי לעלות לפי התחזית הלמ"ס לכ 2035, אולם עד לשנת OECD-ה

 OECD-המדינות בישראל ובסריקה המספר מכשירי  .4.2

 .2015שנת ל שיש עליהן נתונים OECD-במדינות ה נפשלמיליון  CT-מספר מכשירי המוצג להלן  5תרשים ב

 201548בשנת  נפשלמיליון  CT מספר מכשירי :5תרשים 

 

במדינות  24-כלעומת  9.8-כעל  2015שנת ב עמדבישראל  נפשלמיליון CT -כשירי המכי מספר עולה הנתונים מ

בה קטן  המכשיריםשיעור ש ההיחיד כשהמדינהמדינות,  25מתוך  24-ישראל עומדת במקום ההמפותחות בממוצע. 

 .יותר מהמדינות הנבחנות היא הונגריה

                                                 

46  OECD, OECD Health Statistics 2017, Hospital Beds, retrieved: February 14, 2018. 
 .2017בפברואר  18, כניסה: תחזיות אוכלוסייההלמ"ס,  47

48  OECD, OECD Health Statistics 2017, Computed tomography (CT) scanners, retrieved: February 14, 2018. 

https://data.oecd.org/healtheqt/hospital-beds.htm
http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/01_13_170t1.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/01_13_170t1.pdf
https://data.oecd.org/healtheqt/computed-tomography-ct-scanners.htm#indicator-chart
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  .2015נתונים לשנת  שיש עליהן OECD-במדינות ה נפשלמיליון  MRI-מספר מכשירי המוצג להלן  6תרשים ב

 201549בשנת  נפשיליון מל MRI ירי: מספר מכש6תרשים 

 

במדינות  15.1-כבהשוואה ל 4.1-כעמד על  2015בשנת בישראל נפש למיליון MRI -כי מספר מכשירי העולה מהנתונים 

מספר כי יש לציין  .(הונגריה ומקסיקו)אחרונה מלבד  מדינות 25מתוך  23-ישראל במקום הו בממוצע,המפותחות 

בשנים האחרונות נוספו  2015.50בשנת  4.1-לכ 1995בשנת  0.9-עלה מכבישראל נפש למיליון  MRI-ה מכשירי

למרות אך החולים הציבוריים בישראל )חלקם נרכשו מכספי תרומות(, -בתיבהדמיה מכשירי שיונות להפעלת יר

  וב המדינות המפותחות.לעומת רשל ישראל עדיין נמוך מקומה , גדולההתוספת ה

                                                 

49 OECD, OECD Health Statistics 2017, Magnetic resonance imaging (MRI) units, retrieved: February 14, 2018. 
 שם.  50

https://data.oecd.org/healtheqt/magnetic-resonance-imaging-mri-units.htm#indicator-chart

