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מסמך בטיוטת השינויים המבניים בתכנית הכלכלית ובטיוטת מערכת הבריאות 

 2022-2021ההתאמות הפיסקאליות בתכנית הכלכלית לשנים 

לפרקי השינויים המבניים והלן עמדת הארגונים החתומים מטה לפרקי הבריאות בטיוטת ל

 .2022-2021 בתכנית הכלכלית לשנים הבריאות בטיוטת מסמך ההתאמות הפיסקליות

 טיוטת השינויים המבנייםהערות ל –חלק א 

 הבריאות בתחום המדינה משאבי הקצאת ייעול .1

 מציתת •

השפעתם על בהתאם לקבלו רישיון ממשרד הבריאות ומרפאות פרטיות יפרטיים חדרי ניתוח 

ביחס לפתיחת שירותים , בניגוד למצב כיום בו שיקולים אלה נשקלים מערכת הבריאות הציבורית

הוועדה המייעצת מדובר בצעד חיובי כשלעצמו, בהתאם להמלצות  .במערכת הציבורית בלבד

, מכיוון שהוא משווה את השיקולים בקבלת רישיונות פרטיים לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית

רי ופרטי, לאלו של המערכת הציבורית. עם זאת, יש סכנה ליצירת מוסדות רפואיים מעורבים, ציבו

הציבורית. לכן, במקביל לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, שיביאו ל"גריפת שמנת" מהמערכת 

 זו הפרטית.פקח על יישום הצעה זו, ובעתיד להפריד בין מערכת הבריאות הציבורית ליש ל

 עיקרי ההצעה •

תוח תקנות מכוח פקודת בריאות העם מסדירות בין היתר את אמות המידה לפתיחת חדרי ני

ומרפאות במערכת הבריאות הציבורית. על פי ההצעה, אמות המידה הללו יחולו גם בשוק הפרטי, 

תוך עריכת הליך מכרזי בפתיחת חדרי ניתוח/מרפאות. בנוסף, המכרז יחייב היוועצות בבתי החולים 

והזוכה במכרז יצטרך להסביר  ,ק"מ ממקום פתיחת חדרי הניתוח/מרפאות 40הממשלתיים ברדיוס 

למשרד הבריאות איך הקמת חדר הניתוח/מרפאה תתרום לבריאות הציבור. שר הבריאות יתקין 

 2020-תקנות שיקבעו את התנאים המינימליים שבהם על הזוכה לעמוד. בחוק ההסדרים שתוכנן ב

פעילות ציבורית באותם חדרי ניתוח ומרפאות. הפעם התנאים  60%-ההצעה כללה התחייבות ל

 ות בנפרד.הללו ייקבעו בתקנ

את הכרסום של מערכת הבריאות הפרטית במערכת , אם תיושם כהלכה, עשויה למתן ההצעה

עולה חשש כי התקנות יחייבו פעילות ציבורית בחדרי ניתוח פרטיים הבריאות הציבורית. עם זאת, 

ל"גריפת שמנת" על ידי הביא ובכך יגדילו את הערבוב בין הרפואה הפרטית לציבורית. היא עלולה ל



אותם מוסדות פרטיים, שיעדיפו לטפל ולהתמקד בפעילות הציבורית הרווחית, ולהשאיר לבתי 

 החולים הציבוריים להתמודד עם המקרים הקשים רפואית והפסדיים כלכלית.

כמו כן, תוספת כלשהי של פעילות פרטית מחייבת הגדלה מקבילה של שירותי הרפואה הציבוריים. 

 ן, זמינות ואיכות השירותים במוסדות הרפואה הציבוריים עלולים להיפגע. לולא כ

 צעד נדרש •

לא יוביל ל"גריפת שמנת" על ידי המרפאות וחדרי הניתוח הפרטיים מצד אחד, זה כדי לוודא שצעד 

ומהצד השני ישרת את מערכת הבריאות הציבורית ואת נגישות הציבור לשירותיה, יש לפרסם דוח 

 בנוגע להשפעה של מרפאות וחדרי ניתוח פרטיים על מערכת הבריאות הציבורית. מעקב תקופתי

 2021-2021 לשנים החולים לבתי החולים קופות בין ההתחשבנות כללי הסדרת .2

 מציתת •

דכנים כל שלוש שנים. עתה מעוניין האוצר להכניס החולים לקופות מתעכללי ההתחשבנות בין בתי 

להתחשבנות תמריצים לאשפוז ביתי, ביטול תמיכות תקציביות ייעודיות ופיקוח הדוק שלו על 

תכניות העבודה של בתי החולים. גם אם שני הצעדים הראשונים עשויים להיות חיוביים כשלעצמם, 

עים וכי אפשרות משרד הבריאות לקבוע יש לוודא כי בתי החולים הקטנים בפריפריה לא נפג

מדיניות דרך תמריצים כספיים נותרת בעינה והוא גם נותר הסמכות לאישור תכניות העבודה. 

 כמה מסעיפי ההצעה.בהתאם משכך, יש לתקן 

 עיקרי ההצעה •

הצעה מטילה על שרי הבריאות והאוצר להגיש הצעת חוק להסדרת כללי ההתחשבנות, במסגרתה ה

על פניו אלה נראים כמו  , שכן בשנה זו החוק הקודם לא היה בתוקף.2021-רטרואקטיבית ליוחל 

נקודות שיש לתת עליהן  לוש שנים, אך השנה הם מכילים שתיהסדרים טכניים שמתעדכנים כל ש

 את הדעת:

להרחיב את  החולים ובתי החוליםכספיים לקופות ב' בהצעה קובע תמריצים 1סעיף  .1

כיום בתי  , בשל העומס הקיים בהן.ופה לאשפוז במחלקות הפנימיותהאשפוז הביתי כחל

החולים הגדולים יכולים להגיע להסכמות בעניין זה )וחלקם כבר חתמו הסכמים לאשפוז 

ביתי(, בעוד שהקטנים והפריפריאליים סובלים מחסם בקידום הנושא. ההצעה קובעת 

 שהקופות שיחתמו הסכמי אשפוז בית יקבלו תוספת תקציב.

כגון פגיות,  –חידוש מציע האוצר לבטל את סלי התמיכות הייעודיים לבתי החולים  5בסעיף  .2

ולהכניס אותם כחלק מסל הבריאות הכולל ממנו משלמות  -טיפול בזיהומים, דימות ועוד 

הקופות לבתי החולים. היתרון בהצעה זו הוא החיסכון בבירוקרטיה הנדרשת מבית 

שרד הבריאות. החסרון הוא שהדבר יקשה על משרד החולים לצורך קבלת תקציב ממ

מים הבריאות להפעיל כלי תקציבי לצורך יישום מדיניות לעידוד פיתוח שירותים מסוי

 בבית החולים.



 צעדים נדרשים •

 יפגעולא כללי ההתחשבנות , צריך לוודא שלטובת קידום הבריאות הציבורי בכלל ובפריפריה בפרט

עקב כח המיקוח הקטן יחסית  בצפון )פוריה, זיו, נהריה(הממשלתיים בבתי החולים הציבוריים 

רצוי לתקן את ההצעה ולקבוע שלהם שמונע מהם כיום לקדם שירותי אשפוז ביתי לא הפסדיים. כך, 

יניהם ומול בבהתאם משל באשפוזי בית, ולהתחשבן שבתי חולים יכולים לשתף פעולה ביניהם, ל

 הקופות.

תמוה על רצון האוצר להיות מעורב בתכניות העבודה של בתי החולים. כאמירה עקרונית, יש ל

הרגולטור ומי שאחראי על התחום הוא משרד הבריאות בלבד, כאשר תפקידו של אגף התקציבים 

והחשב הכללי הוא לוודא שמסגרת התקציב הכוללת נשמרת וכי אין חריגות בהוצאות השכר 

 ח' או ביטולו.1ך, יש לשקול את שינוי סעיף המהוות את עיקר ההוצאה בבתי החולים. משכ

כמו כן, ההיבט של העברת כל התקציב מסל הבריאות ללא מבחני תמיכה לבתי החולים נועד לספק 

יציבות בתי החולים ולא רק יש לוודא כי לא תהיה פגיעה בלבתי החולים יציבות כלכלית, אבל 

 .החדשההסדר  רצוי לקבוע מנגנון מעקב על יישוםלכן  בגדולים שבהם.

 בריאות תאגיד לפעולת כללים .3

 מצית ת •

להפוך את תאגידי הבריאות, הפועלים בדרך כלל בצד בתי החולים הציבוריים,  ההצעה מבקשת

לממונה על השכר לפקח על השכר ותנאי  לגופים נתמכים לפי חוק יסודות התקציב, על מנת לתת

 בתאגידים אלה. ההעסקה של רופאים.ות

 עיקרי ההצעה •

ההצעה אמורה להגדיל את הפיקוח על רופאות ורופאים הפועלים באופן פרטי בתאגידי הבריאות. 

חיזוק האכיפה בתאגידי הבריאות נדרש בשל הנזקים הנגרמים בהיעדרה )ובהם: פגיעה בפריפריה 

 ובבתי חולים ממשלתיים(.

 צעדים נדרשים •

ות לשירותים בכל הארץ ולכל על מנת לחזק את מערכת הבריאות הציבורית, להגדיל את הנגיש

האוכלוסיות, אין להסתפק באכיפה על שכר הרופאות.ים בתאגידים. יש להחיל פיקוח מקצועי על 

הנעשה בתאגידי הבריאות, שייקח בחשבון את השפעת הפעילות של תאגידי הבריאות על זמני 

נה. יש לייצר ההמתנה ברפואה הציבורית ועל הנגישות לבריאות ציבורית של כלל תושבי המדי

לרופאות ולרופאים מסלולי שכר הוגנים לאורך יום שלם במערכת הציבורית, לפי מודל 

הפולטיימרים, כך שיתייתר הצורך לתגמול נוסף במסגרת התאגיד. בסופו של תהליך, ראוי 

שבמערכת הבריאות הציבורית לא יפעלו תאגידים פרטיים כלל וכי תהיה הפרדה מוחלטת בין 

 ת לזו הציבורית.פעילות פרטי

  



 מסמך ההתאמות הפיסקאליות בתכנית הכלכלית טיוטת הערות ל –חלק ב 

 הבריאות בתחום המדינה משאבי הקצאת וייעול תורים קיצור .1

 מציתת •

מוצע לחייב הפנייה של רופא.ת משפחה גם בחמשת התחומים הנפוצים ברפואה יועצת, ולהטיל 

כמו כן מוצע להטיל קנסות על מי שלא הגיעו לתור תשלום נוסף בקביעת תור ללא הפנייה כאמור. 

 שקבעו לשירותי רפואה יועצת, ולקצץ בתקציבי קופות החולים בשל גביית התשלומים והקנסות.

כלכלי נמוך, פוגעת בנגישות -הצעה זו פוגעת בציבור המבוטחים, במיוחד באלו ממעמד חברתי

חה לתחנת אישורים בדרך לקביעת תור הציבור לרפואה יועצת, הופכת את רופאות ורופאי המשפ

. יש להתנגד ורפואת המשפחה כאחד לרופא, ולמעשה מגדילה את זמני ההמתנה לרפואה יועצת

 להצעה זו ולהסיר אותה מחוק ההסדרים.

 עיקרי ההצעה •

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מסדיר בין היתר את התשלומים לקופות החולים, ובכללם את מרכיבי 

לחוק. מרכיבי ההשתתפות העצמית המפורטים בתוספת השנייה  8העצמית )ראו סעיף ההשתתפות 

לחוק ובחוזר מנכ"ל משרד הבריאות(. מוצע להטיל על הציבור שני סוגים של קנסות בפנייה לרפואה 

יועצת: הראשון, בפנייה לרופא.ה יועצ.ת באחד מחמשת התחומים הנפוצים )נשים, אורתופדיה, אף 

ש"ח.  20ר ועיניים( ללא הפנייה של רופא משפחה, יוטלו על המבוטח.ת תשלום של אוזן גרון, עו

השני, במקרה של אי הגעה לתור שנקבע, ייגבו מהמבוטחים דמי ההשתתפות עצמית בעד הייעוץ 

שנקבע. כמו כן, על פי ההצעה, שיעור הסכומים שמנכה המדינה מתקציבי קופות החולים בשל גביית 

 , דבר המהווה בפועל קיצוץ בתקציבי הקופות.6.80%-ל 6.45%-ל מהשתתפות עצמית יגד

 צעדים נדרשים •

 .יש לדחות את ההצעה, על כל מרכיביה

ראשית, לעניין קביעת תורים ברפואה יועצת בחמשת התחומים: חלק זה בהצעה יפגע בנגישות של 

לקים גדולים ציבור המבוטחים לרפואה יועצת, ועלול להאריך את זמני ההמתנה. כבר כיום ח

ההצעה הזאת רק תגדיל את הקושי של  1באוכלוסייה מוותרים על שירות רפואי מטעמים כלכליים.

 אוכלוסיות החיות בעוני, להיעזר בשירותי רפואה יועצת בצורה נגישה ושוויונית.

חשוב לציין שלרפואה היועצת יש מרכיב קריטי במניעה ושמירה על בריאות תקינה. במקרה של 

מחד ניצול של רפואת המשפחה, ומאידך  –החברה הערבית, דפוס הצריכה של שירותי הרפואה 

ניצול יתר של שירותי האשפוז, מדגים את הצורך ברפואה יועצת זמינה ונגישה ואת התועלת 

 2כך למדינה.הכלכלית הכרוכה ב

ההצעה לא תקצר את ההמתנה לרפואה יועצת, אלא עלולה להאריך אותם. במקום להמתין 

, מה שיגדיל את לרופא.ה יועצ.ת, על המבוטח יהיה להמתין גם לרופא.ת משפחה כדי לקבל הפניה

                                                            
 .2019, אוגוסט הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פני החברה בישראל, פערים בין פריפריה למרכז 1

 .2019, דצמבר סקר מרכז המחקר והמידע של הכנסת, כנס "הפריפריה במרכז"
 .2017 בריאות האוכלוסייה הערבית בישראל, מרכז טאוב, דצמבר 2

https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/rep_11/accessibility.pdf
https://main.knesset.gov.il/activity/info/mmm/pages/mmmconf031219.aspx?devicechannel=default
https://www.taubcenter.org.il/wp-content/uploads/2020/12/healthofthearabisraelipopulationheb.pdf


, וגם לתור ברפואה היועצת. בנוסף, ההצעה גם לא תייעל את העומס וזמני ההמתנה בתחום זה

רופאות ורופאי המשפחה, אלא רק תסרבל אותה ותהפוך אותה לתחנת רכבת בדרך להפניות  עבודת

לרפואה יועצת. הדבר יפגע במומחיות הנדרשת מרופאי.ות המשפחה, במעמדם, ובוודאי לא תקדם 

 אותם להיות מנהלי הטיפול שראוי שהם יהיו.

ן חולק על כך שזאת תופעה המזיקה שנית, לעניין הקנס שיוטל על מי שלא יגיעו לתורם הקבועים: אי

לניצול יעיל של המשאבים הדלים של מערכת הבריאות. עם זאת, הטלת קנסות גורפים על 

המבוטחים היא טעות ויש להשתמש באמצעים מידתיים יותר, כמו התראות למבוטחים שלא 

 מגיעים יותר מפעם אחת.

להעריך את הגידול בשיעור ההשתתפות שלישית, לעניין הקיצוץ בתקציבי קופות החולים: אין דרך 

העצמית שהשינויים המוצעים יגרמו. ההצעה לנכות שיעור ניכר יותר מתקציבי הקופות, בלי 

שמרכיבי החוק נכנסו לתוקף ונבחנו, תפגע בקופות החולים, ובכך ביכולתן לספק את שירותי 

נכות את הכספים באופן הבריאות שהן מחויבות על פי חוק. ככל שהצעה זו תקודם, יש להעדיף ל

 רטרואקטיבי, כדי לוודא שתקציבי הקופות לא ייפגעו.

שלושת המרכיבים בהצעה הם שליליים, ואנחנו קוראים.ות לדחות את ההצעה ולהוציא כאמור, 

 .אותה מחוק ההסדרים

 הפרטית המערכת של ההשפעות גילום תוך הציבורית הבריאות מערכת חיזוק .2

 מציתת •

על תשלום מצד חברות ביטוח או שב"ן של קופות החולים או תשלום  40%מוצע לקבוע היטל בגובה 

ישיר למוסד רפואי פרטי בגין פעילות פרטית של ניתוחים וייעוצים. ההיטל המוצע יופנה לתקציב 

המדינה. למרות הניסיון החיובי בעיקרו לגלם את העלויות של מערכת הבריאות הציבורית על 

ההצעה בעייתית ויש לתקנה באמצעות הפניית כספי ההיטל באופן י הרפואה הפרטיים, שירות

ישיר למערכת הבריאות הציבורית, ובסופו של תהליך בהטמעת שירותי הבריאות הנוספים של 

 . ללא תיקונים אלו, אנו קוראים.ות לדחות את ההצעה.קופות החולים בסל הבריאות הציבורי

 עיקרי ההצעה •

ייגבו היטלים בעבור שימוש בשירותי רפואה פרטיים בין אם דרך השב"ן של  2022-ה בעל פי ההצע

קופות החולים, ביטוחי הבריאות הפרטיים ובין אם בהוצאה ישירה מהכיס. ההיטלים יופנו 

בשנה. ההיטלים אמורים לגלם את ₪ מיליון  940-לתקציב המדינה, וגובהם מוערך בהצעה ב

הציבורית שלא חלות על מערכת הבריאות הפרטית, ובהם הכשרת  העלויות של מערכת הבריאות

 רופאים.ות ומתן שירותים לכלל המבוטחים. 

להצעה כולל תוספת תקציב עתידית כלשהי לתכנית לקיצור תורים שתסוכם בין  6למרות שסעיף 

עקבות שרי הבריאות והאוצר, אין כל ודאות שכספי ההיטל יופנו למטרה זו, ושהכספים שכן יוקצו ב

הסיכומים בין השרים יספיקו לטובת התכניות לחיזוק הרפואה הציבורית. כל זאת בניגוד להמלצות 

הוועדה המייעצת לחיזוק הבריאות הציבורית, שהמליצה לנתב היטלים שונים על מערכת הרפואה 

לדו"ח הוועדה(. הוועדה  57הפרטית ישר לטובת חיזוק מערכת הבריאות הציבורית )ראו המלצה 



אף הציעה מנגנון מיסוי שונה בתכלית, שיעדו היטל על הכנסות על מרכזים רפואיים פרטיים 

 3)בתנאים מסוימים( ולא על פעולות המבוטחים.

יום יבוצעו תיקוני חקיקה ביחס לשב"ן של קופות החולים כך שיוסרו מהם  60על פי ההצעה תוך 

להצעה(, זאת כדי  5הרפואית" )סעיף "שימושים שאינם נמצאים בתעדוף גבוה מבחינת יעילותם 

להימנע מראש מהעלאה אפשרית של הפרמיה למבוטחים. יש בסעיף הזה שלוש בעיות. הבעיה 

הראשונה היא שהגורם המוסמך לקבוע מדרג כלשהו של יעילות רפואית היא ועדת סל התרופות, 

תיעדוף גבוה ביחס ביחס לסל התרופות הציבורי. לא ברור מי הגורם המוסמך לקבוע מה נמצא ב

 לשירותי רפואה פרטיים. 

הבעיה השנייה היא שמחקרים לאורך השנים הראו שעיקר השימוש השב"ן הוא בפעולות שנמצאות 

בסל הבריאות. תופעה זו מייצרת את "גריפת השמנת" של הרפואה הפרטית, משאירה את הפעילות 

של שירותי הבריאות הציבוריים ההפסדית למוסדות הבריאות הציבוריים ומשמרת את הכפילות 

 לצד אלה הפרטיים.

שללא הפחתה של הפעילות בשב"ן, סביר שגביית ההיטל כן תוביל להעלאת  הבעיה השלישית היא

גדיל את הפערים בבריאות בין אוכלוסיות שונות. כיום בולטים גובה הפרמיה למבוטחים, מה שי

לו שמחזיקים בביטוח בריאות פרטי על רקע הפערים בין מי שיש להם שב"ן, ובאופן מובהק יותר א

של הכנסה, השכלה ומקום מגורים. העלאת אפשרית של הפרמיות על שירותי הבריאות הפרטיים 

כתגובה להיטל המוצע, תגדיל את הפערים בין מי שעבורם הפרמיה נסבלת לבין אלו שלא. על מנת 

ל צריכת רפואה פרטית במסגרת לצמצם את הפערים הללו, דרך הפעולה המתבקשת היא לא היטל ע

הטמעת השב"ן במערכת הבריאות הציבורית לטובת הכלל, ללא הבדל מעמד חברתי השב"ן, אלא 

 .כלכלי ומקום מגורים

 צעדים נדרשים •

כת הבריאות הציבורית ולהפריד בין הרפואה השב"ן במער יע את שירותיהטמבאופן עקרוני ויסודי, יש ל

 הפרטית לזו הציבורית.

ן את ההצעה באופן שיבטיח את הקצאת פירות ההיטל לטובת מערכת הבריאות הציבורית, יש לתק

ד לחוק ביטוח בריאות 3ושיפור השירות בה הן מבחינת זמינות, נגישות ואיכות כנגזרת של סעיף 

 ממלכתי )שקובע שעל קופות החולים לספק את שירותי הבריאות בזמן, מרחק ואיכות סבירים(.

צריכה להיות פלטפורמה להטמעת שירותים אלו  5רותי השב"ן המוצעת בסעיף בנוסף, התאמת שי

 בסל הבריאות הציבורי לטובת הכלל.

 בריא חיים אורח קידום .3

ר האוצר יטיל מס על משקאות ממותקים. ההצעה חיובית. יש להפנות את ההכנסות ממס זה ש

פי מחקרים המס מפחית את  להדרכות והסברה על אורח חיים בריא ולהוזלת מזונות בריאים. על

  4צריכת משקאות אלו, ובהתאם מפחית שיעורי השמנה.
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 השתתפו בכתיבת המסמך נציגי הארגונים הבאים:

אגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם, הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל, ה

 הקרן החדשה לישראל. –קואליציית ארגוני הבריאות הנגב, ושתיל 

                                                            
The impact of a tax on sugar-sweetened beverages according to socio-economic position: a 
systematic review of the evidence. 
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