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 המועצה הלאומית לכלכלה
 משרד ראש הממשלה

במסגרת שיתוף הציבור לקראת הערכת מצב  –הצעה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית הנדון: 
 37-חברתית לממשלה ה-אסטרטגית כלכלית

הפועלים למען צמצום פערי הבריאות בישראל בין מרכז לפריפריה ולמען ואקדמיה , ארגוני חברה אזרחית נוא

להציג את המגמה של כרסום הרפואה הפרטית במערכת  מבקשים ,חיזוקה של מערכת הבריאות הציבורית

 . חסרות תקדים ומדאיגותוהתרחבות אי השוויון בבריאות בישראל לרמות הבריאות הציבורית 

 : התחזקות הרפואה הפרטית והרחבת אי השוויון בבריאות המגמה

הרפואה הפרטית על התחזקות של  ערכת הבריאות בישראל מתמודדת בעשורים האחרונים עם מגמה ברורהמ

הולך  בריאותהמימון הציבורי בהוצאה הלאומית על אחד הביטויים לכך הוא שמרכיב . חשבון הרפואה הציבורית

 2019.1-ב 64%-עם כניסתו לתוקף של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ועד לכ 1995בשנת מימון ציבורי  75%-, מוקטן

  %17.2-עמד על כ 2017-נכון ל OECD-הממוצע במדינות הלשם השוואה, 

 3.פריפריה הגיאוגרפית והחברתיתההרחבה של פערי הבריאות, במיוחד בקרב היא  של מגמה זו המשמעות

 נעשיתאוכלוסייה פגיעה שאינה מקבלת שירותי בריאות הולמים )ובמיוחד מניעתיים( הרסניות.  הןההשלכות 

בשילוב המגמה של הזדקנות . עובדה זו מדאיגה במיוחד, שכן יהיה יקר יותרחולה יותר, ולאורך זמן הטיפול בה 

ועומס רב יותר על המערכת הציבורית המדולדלת,  בהוצאה על הבריאותחד גידול תהיה  התוצאההאוכלוסייה 

האוכלוסייה, לא רק של  ליתרה מזאת, אי שוויון פוגע בבריאות של כל המתקשה כבר כיום לעמוד בעומס הקיים.

 הוא לצמצם את פערי הבריאות. ה בכללותהמוחלשות, ועל כן האינטרס הציבורי של החברהאוכלוסיות ה

 : טשטוש בין ציבורי לפרטימאפיין מרכזי של מערכת הבריאות בישראל

 –גידול בהוצאה הפרטית על בריאות ובבעלות הפרטית נובע בין היתר ממאפיין מרכזי של מערכת הבריאות ה

הרסני לעצם קיומה של המערכת  הטשטוש הזהטשטוש גבולות וערבוב בין המערכת הציבורית לפרטית. 

 בעקיפין את המשאבים הציבוריים המדולדלים.ו, מכיוון שהמערכת הפרטית מנצלת במישרין הציבורית

וכוח אדם  אי אפשר להבטיח את קיומה של מערכת בריאות ציבורית טובה וחזקה כאשר יש זליגה של משאבים

מהמערכת הציבורית לפרטית, וכאשר גופי הבריאות הציבוריים מפעילים גם שירותים פרטיים ומונעים משיקולים 

שוויון ולצמצם האי גידול בשמערכת בריאות ציבורית חזקה לא רק הכרחית כדי למנוע חשוב להדגיש  מסחריים.

. במערכת הבריאות "שקל ציבורי" יעיל היעילה ביותרפערים חברתיים, אלא היא גם המערכת העדיפה שכן היא 

 4.בהרבה לעומת "שקל פרטי", כפי שניתן ללמוד מהמקרה האמריקאי

                                                            
-עלה המימון הציבורי ל 2020בשנת  (. יש לציין, כיכאן)ראו  2020הנתונים לקוחים מהודעה לתקשורת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מאוגוסט  1

 , אך הסיבה לכך הייתה מגפת הקורונה.70%
2 , OECD Publishing, 2019, p. 159Health at a Glance 2019: OECD Indicators 
דו"ח ביניים וכן ; 2022", ספטמבר 2021אי שוויון בבריאות והתמודדות עמו ריאות ראו את דו"ח משרד הבריאות "לנתונים על אי השוויון במערכת הב 3

 .2022, נובמבר פערי בריאות בעשור הקרובשל הוועדה לקביעת אסטרטגיית צמצום 
אך מנגד מצב הבריאות בפרמטרים מסוימים  –מההוצאה הלאומית על בריאות היא פרטית, וההוצאה לנפש היא הגבוהה בעולם  55%-בארצות הברית כ 4

 הוא מהגרועים בעולם המערבי. ראו: 
Dov Chernichovsky & Arleen A. Leibowitz, Integrating Public Health and Personal Care in a Reformed US Health Care System, American 
Journal of Public Health 100:2 (February 2010), pp. 205-211. 

http://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/255/08_20_255b.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4dd50c09-en.pdf?expires=1670320603&id=id&accname=guest&checksum=D1F0B32D1D2710B4BE8838EF85CCD154
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/inequality-2021/he/publications_inequality_inequality-2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/inequality-2021/he/publications_inequality_inequality-2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/inequality-2021/he/publications_inequality_inequality-2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/determining-strategy-reducing-health-disparities-interim-report/he/publications_inequality_determining-strategy-reducing-health-disparities-interim-report.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/determining-strategy-reducing-health-disparities-interim-report/he/publications_inequality_determining-strategy-reducing-health-disparities-interim-report.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/determining-strategy-reducing-health-disparities-interim-report/he/publications_inequality_determining-strategy-reducing-health-disparities-interim-report.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/determining-strategy-reducing-health-disparities-interim-report/he/publications_inequality_determining-strategy-reducing-health-disparities-interim-report.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2804624/


 

. בראשם מתקיים בשלושה רבדים שונים ומשלימים של קשרי גומלין בעייתיים הטשטוש בין הציבורי לפרטי

הביטוח המשלים )שב"ן(, שירותי  –קופות החולים ובתי החולים  יםנמצאים השירותים הפרטיים שמציע

שאחראים במידה רבה להסטת משאבים מהרפואה הציבורית  – הרפואה הפרטיים )שר"פ(, תיירות מרפא ועוד

ולגדילה הלא מרוסנת של הפרטית. לכך יש להוסיף את הבעלות של קופות החולים על בתי חולים ומרכזים 

הקופות לבצע פעולות וניתוחים בבתי החולים הפרטיים  שיוצרת ניגוד עניינים מובנה ומתמרצת את ,פרטיים

יש לציין את מבנה ההעסקה במערכת הציבורית שמאפשר לרופאים  ,שבבעלותן באמצעות השב"ן. ולבסוף

המשאבים הציבוריים לטובת קיצור במקום לנצל טוב יותר את , המועסקים בה לקיים במקביל פרקטיקה פרטית

 תורים. 

ניתוק מוחלט בין מערכת הבריאות הציבורית חיזוק הרפואה הציבורית ו: ולסוגיה אסטרטגית לטיפ

 יתלפרט

מערכת בריאות ולהבטיח  , להקטין את הפערים, למנוע את המשך מגמת ההפרטהכדי לחזק את הרפואה הציבורית

שחיקת תקציב להפסיק את יעילה ושוויונית שתוכל להתמודד כראוי עם האתגר של הזדקנות האוכלוסייה, חייבים 

 לשם כך נדרשים הצעדים הבאים: ליצור הפרדה ברורה בין הפרטי לציבורי בבריאות.הבריאות ו

תיקון כזה הוא צעד ראשון לכל תוכנית אסטרטגית לחיזוק  :תיקון השחיקה התקציבית במערכת הבריאות .1

מימון פרטי לבריאות אינו מחדל,  40%של  הנוכחי המצבזאת כיוון ש. ולמניעת המשך ההפרטה הרפואה הציבורית

מניתוח  תקציב סל השירותים הבסיסי. שנועדה לשחוק אתהתוצאה של מדיניות מכוונת של משרד האוצר  אלא

מיליארד  14כלכלי שנערך עבור רופאים לזכויות אדם עולה שהתקציב הדרוש להבראת מערכת הבריאות הוא 

מיליארד  1.4ארד שקלים, ועדכון של סל הבריאות בתוספת קבועה של מילי 12.6תוספת חד פעמית של  – שקלים

  5.שקלים

לבטל את הביטוחים המשלימים, : יש פרטיים בבתי חולים ציבורייםשירותים הטמעת השב"ן ואיסור על  .2

שנייה  ולאפשר בחירת רופא מנתח וחוו"ד להטמיע את השירותים החיוניים שהם מציעים בתוך הסל הציבורי

במסגרת הרפואה הציבורית. כמו כן יש לאסור בבירור על מתן שירותים פרטיים ומסחריים בבתי החולים 

 הציבוריים.

: כדי למנוע את ניגוד העניינים שנוצר בשל הבעלות של הקופות איסור על קופות החולים להחזיק בגופים פרטיים .3

)אם באמצעות מכירת  להחזיק בבעלות על גופים פרטיים יש לאסור על הקופותבת פרטיות, -על בתי חולים וחברות

 .חל"צ(/החברות המסחריות או באמצעות הפיכתן לעמותות

יש לאמץ מודל שבו על הרופא לבחור בין : איסור על עיסוק ברפואה פרטית במקביל לעבודה במערכת הציבורית .4

, תוך הבטחת שכר ראוי הנהוג בקנדה()בדומה למודל  העסקה בלעדית במערכת הציבורית לבין פרקטיקה פרטית

למועסקים במערכת הציבורית, ובשילוב עם אפשרות להכנסה נוספת במסגרת התוכנית לבחירת רופא בתוך 

 המערכת הציבורית.

אנו מאמינים, קריטיים לשיקומה של מערכת הבריאות הציבורית כך שתוכל לענות על האתגרים הקיימים , כל אלו

 והעתידיים.

 ג את עמדנו בהרחבה. נשמח להצי

                                                            
 ניתוח כלכלי", רופאים לזכויות אדם –"התקצוב החסר במערכת הבריאות הציבורית בישראל  5

https://www.phr.org.il/wp-content/uploads/2019/02/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf


 

הפורום האזרחי לקידום הבריאות , האגודה לזכויות האזרח, בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון

  הקרן החדשה לישראל רופאים לזכויות אדם, שתיל, בריאות בנגבהקואליציית ארגוני , בגליל

 

 :לפרטים נוספים

 נילי אלכסנדרוביץ, עו"ד

 לשוויון במערכת הבריאות, רופאים לזכויות אדם רכזת סינגור


