


מסקנות הוועדה



מכחהינוזולוועדהשניתןהמנדט"

במערכתומטפליםמטופליםהאזרחים

י"עהמיוצגיםבישראלהציבוריתהבריאות

שלמסוגהוראשונהרחבהקואליציה

המדינהרופאיארגון,חוליםארגוניעשרות

,בישראלוהאחיותהאחיםהסתדרות

."אזרחייםוארגוניםרפואייםפרהארגונים

והמלצותמסקנותאתלהציגבבואנו,כןעל"

זכאותםמתוךזאתנעשה,הוועדה

מדינתתושבישלהבסיסיתהאזרחית

ביטוחחוקמכחבריאותלשירותיישראל

."ממלכתיבריאות

והביאה לכך שמדינת ישראל נכשלהמצאנו כי מדיניות זו 

את מחויבותה כלפי תושביההפרה

מערכתאיתנותהמשךעלהמאיימת,מדאיגהמצבתמונתבפנינוחשפועדויותשלרבותעשרות1.
,ישראלוממשלתישראלתושבימעיניישינהלהדירצריכהזומצבתמונת.בישראלהציבוריתהבריאות
הבריאותמערכתלשיקוםחירוםתקציביהקצאת,הלאומיהעדיפויותסדרשלמידישינויומחייבת

המטופליםוראייתהמערכתשלהחמלהאובדןעלהשארביןהאחראים,שלההתקצובמנגנוניותיקון
.בלבדהכלכליתהפריזמהדרך

במימוןהמדינהבהשתתפותלירידההובילהאשר"תקציביתהרעבה"שלמתמשכתמדיניותמצאנו2.
.בריאותשירותיעלהמדינהתושבישלהפרטיתבהוצאהולעליהישראלתושבישלהבריאותצרכי

היא:תושביהכלפימחויבותהאתהפרהישראלשמדינתלכךוהביאהנכשלהזומדיניותכימצאנו3.
מגוריממקוםסבירובמרחקסבירזמןבתוך,סבירהבאיכותבריאותשירותיעודמספקתאיננה

שירותימתן:ממלכתיבריאותביטוחבחוקהגדירהעצמהשהיאבעקרונותעומדתואיננה,ת/המבוטח
.הדדיתועזרהשוויון,צדקעלשמירהתוךלתושביהבריאות

מענהנותניםשאינםלקוייםתקצובמנגנונידרךמיושמת"התקציביתההרעבה"מדיניותכימצאנו4.
מערכתשדרותבכלמהותייםועיוותיםכשליםיצרואלהמנגנונים.ישראלתושבישלהבריאותלצורכי

וזאת,במסדרוןהשוכביםחולים:דרךהיוםרואיםאנושלהםהסימפטומיםשאתהציבוריתהבריאות
בסלנכללותשאינןחיוניותלתרופותהמתחנניםחולים,הבריאותמשרדברישיוןלמותרמעבר

נסבליםבלתיעומסים,('וגו,יות/אחים,ות/רופאים)רפואייםלצוותיםבתקניםמחסור,הממלכתי
הנהלות,החוליםבתיהנהלותבקרבוגמישותתכנוניתאפשרותעלהגבלות,בקהילהבתוריםומחסור

.הבריאותבמשרדהמקצועיהדרגבקרבואףהחוליםקופות

שמנגנוניואפשרהבריאותמערכתשלהתקציביתבמדיניותזדוןכוונתכלמצאנולא,לומרחשוב5.
להביאמנתעלממלכתיבריאותביטוחחוקחקיקתעםהדרךבראשיתנדרשיםהיושלההתקצוב

ממייעלתזותקציביתמדיניותהפכההשניםשבמהלךספקאין,זאתעם.המערכתלהתייעלות
ממנגנוניחלקשלודינםלהיפסקחייבתזומדיניות.הבריאותמערכתלהידרדרותוגרמה,למרעיבה
.העולםמןלעבור(הייצובהסכמיכדוגמת)הקיימיםהתקצוב
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."ממלכתיבריאות

של אזרחי ישראל וממשלת ישראל לעצור את שנת ההזדמנות זוהי 

החמצת  . ההידרדרות ולהשיב את מערכת הבריאות לאיתנה

בתוך שנים לקריסתה של המערכת תוביל בהכרח ההזדמנות 

ספורות

,  שניסח המנהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות, מצאנו כי המתווה לשיקום מערכת הבריאות. 6
והוגש  , 2020לבסיס תקציב ₪ מיליארד 5של מיידיהכולל שינוי מנגנוני תקצוב מרכזיים לצד תקצוב 

אנו קוראים לממשלה הנכנסת  . נותן מענה ראוי למצב החירום בו אנו נמצאים, 2019לממשלה בחודש ינואר 
5של מיידיתיקצובכולל , להציב את מערכת הבריאות בראש סדר העדיפויות שלה ולאמץ מתווה זה

.וזאת למען שיקום מערכת הבריאות הציבורית, 2020מיליארד לבסיס תקציב 

זאת על  . למדינת ישראל דרושה תכנית אסטרטגית ותכנון לאומי ארוך טווח למערכת הבריאותמצאנו כי . 7
.הזדקנות האוכלוסייה והקידמה הטכנולוגית, ובפרט הגידול באוכלוסייה, מנת להיערך לאתגרים העתידיים

. הפוגעת באחת האוכלוסיות החלשות ביותר בחברה, מצאנו כי מערך בריאות הנפש מצוי במצוקה ממשית. 8
אלא גם הפרת האחריות המוסרית  , זוהי לא רק הפרת מחויבות המדינה על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

משרד האוצר ומשרד , אנו קוראים לממשלת ישראל. הבסיסית של מדינה ישראל כלפי פגועי הנפש בחברה
.הבריאות לקיים דיון חירום בנושא ולהעביר לאלתר את התקציבים המעוכבים

וזוהי שנת ההזדמנות של אזרחי ישראל  , אנו סבורים כי מערכת הבריאות מצויה על קו פרשת המים. 9
החמצת ההזדמנות תוביל  . וממשלת ישראל לעצור את ההידרדרות ולהשיב את מערכת הבריאות לאיתנה

,  זאת גם לאור הגידול הדרמטי באוכלוסייה המתבגרת, בהכרח לקריסתה של המערכת בתוך שנים ספורות
.    הצפוי בעשור הקרוב



המלצות הוועדה



ועלהוועדהשמעהאותןהעדויותרקעעל"

ביטוחחוקתקצובמדיניותכישלוןרקע

שחיקתלידיהביאהאשר,ממלכתיבריאות

בשניםהבריאותמערכתותשתיותמקורות

איכותעלקשותולהשלכותהאחרונות

,לתושביםהבריאותשירותיונגישותזמינות

.".הוועדההמלצותעיקריבזהמוצגים

הקצאת  של סדר העדיפויות הלאומי תוך בשינוי מידייש הכרח 

ותיקון מנגנוני  לשיקום מערכות הבריאות תקציבי חרום 

.שלההתקצוב 

הבריאותמערכתשלהציבורייםהמקורותהגדלת1.

משרדתקציבלבסיסמיידיתכתוספת,₪מיליארד5שלתקציביתהקצאה1.
הממשלהלשולחןשהוגשההמחליטיםהצעתליישוםזאת-2020לשנתהבריאות

בתוספת,17/01/19ביוםהבריאותבמשרדוכלכליאסטרטגילתכנוןהמנהלידיעל
.וסיעודרפואהצוותישללתקניםמידיתקצוב

אשרשנתיתרבלאומיתתוכניתגיבוש–לבריאותהציבוריתההוצאההגדלת2.
הוצאה2025שבשנתכךבריאותעלהציבוריתההוצאהאתשיטתיבאופןתגדיל

שיעורלעומת,OECD-הבמדינותהקייםהממוצע)ג"מהתמ6.3%מתפחתלאזו
תושבישלהפרטיתההוצאהנטלאתלהפחיתישבמקביל.(בישראל4.6%של

.לבריאותהלאומיתמההוצאה25%עלשתעמודכךישראל
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סל השירותים שבחוק ביטוח בריאות ממלכתי  תיקצובהתאמת מנגנוני 

וביטול  של המקורות עדכון אוטומטי –לצורכי תושבי ישראל 
הסכמי הייצוב  

החוליםקופותשבאחריותהשירותיםסלמנגנוני.2

לצורכיממלכתיבריאותביטוחשבחוקהשירותיםסלתיקצובמנגנוניהתאמת.2.1
:הבאיםהמרכיביםאתשיכלול,המקורותשלאוטומטיעדכון–ישראלתושבי

לידייביאזהעדכון-בחוקהכלוליםהשירותיםסללעלותבחקיקההמעוגןדמוגרפיעדכון.א
.שנהבכלהאוכלוסייההזדקנותכולל,הדמוגרפיהגידולמלואאתביטוי

בשכרלגידולמלאפיצוישייתןכךהמדדהרכבשינוי–בחוקאשרהבריאותיוקרמדד.ב
.האשפוזבעלויותוכןהבריאותמערכתעובדי

.הבריאותסלמעלות2%-1.5%שלבשיעורשנתיתתוספת-שנתיטכנולוגיעדכוןשיעור.ג

למינימוםלצמצם-(הייצובהסכמי)החוליםבקופותבדיעבדהתמיכהמנגנוני.2.2
,שנים5בתוךהמוחלטלביטולםעדהחוליםבקופותבדיעבדהתמיכהמנגנוניאת

.לקופותהסלבעלותהנוכחיםהייצובשבהסכמיהתמיכההיקףוהטמעת

(השלישיתהתוספת)הבריאותמשרדשבאחריותהשירותיםסלעדכוןמנגנון.3

בריאותביטוחלחוקהשלישיתהתוספתלתקציבעדכוןמנגנוןייקבע2020משנתהחל
במשרדהשירותבמתןהעוסקיםהתקניםמצבתלרבות,שירותסוגלפי,ממלכתי

עדכון,והזדקנותההאוכלוסייהגידולאתלכלולישזהעדכוןבמנגנון.הבריאות
.טכנולוגיועדכוןמחירים
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מכל וכל את הפרקטיקה שהשתרשה במערכת הבריאות דוחה הוועדה 

הפעלת  תיאסר בתקנות 2023החל משנת . 'מיטות מסדרון'של 

המחלקה הקבוע במשרד הבריאות וכן תיאסר מיטות מעבר לרישיון 

הצבת מיטות במסדרון

האשפוזמערךתיקצוב.4

היאהמיטותתפוסת,המערביבעולםמהנמוכיםהואבישראלהאשפוזמיטותשיעור
,והעדויותמהממצאיםשעולהכפי.ביותרמהנמוכות–הממוצעתוהשהייהביותרמהגבוהות

הניתןהשירותאיכותעלמרכזיתהשפעההכלליותהמיטותבתשומותהאינטנסיבילשימוש
על."במסדרוןהזקנה"תופעתאתרבהבמידהומסביר,המטפליםשלושחיקהלמטופלים

בתחלואהולעלייההאוכלוסייהוהזדקנותלגידוללהיערךוהצורךהקשההמצוקהרקע
:כלהלןמומלץ,הכרונית

המוכרים,גירעונותהכנסת-יציבותםלהבטחתהחוליםבתישלמידיתקצוב.4.1
למנועכדי,שלהםהתקציבלבסיס,הציבורייםהחוליםבתישלההבראהבתוכניות

.בדיעבדגירעונותכיסוישלמצבים

מיטותתוספתעלממליצההועדה-כללייםחוליםלבתיאשפוזמיטותהוספת.4.2
צוותיתקנישלמלאותקצובהאוכלוסייהלהזדקנותביטוימתןשתאפשר,מידית
.המיטותהפעלתלצורךהנדרשיםמקצועייםצוותיםושארוסיעודרפואה

בתיהקמתעלהממשלההחלטותשלמידיביצוע-נוספיםחוליםבתיהקמת.4.3
לבתימיטותתוספתלתקצובנוסףזאת.בדרוםואחדבצפוןאחד–נוספיםחולים
.לעילכמפורטקיימיםחולים

שיעור2023משנתהחלכיייקבע-כלליותאשפוזלמיטותמינימלישיעורקביעת4.4
-לאשפוזמיטות1.9-מיפחתלאהאוכלוסייהלגודלביחסהכלליהאשפוזמיטות
הנדרשיםרפואייםוצוותיםוסיעודרפואהצוותיתקנישלמלאותקצובנפש1,000
.והקמתןהמיטותהפעלתלצורך

כאמירה–הבריאותבמשרדהקבועלרישיוןמחוץומיטותמסדרוןמיטות.4.5
שלהבריאותבמערכתשהשתרשההפרקטיקהאתוכלמכלדוחההוועדה,ערכית

בתקנותתיאסר2023משנתשהחלכיעדלקבועממליצההוועדה.'מסדרוןמיטות'
הצבתתיאסרוכןהבריאותבמשרדהקבועהמחלקהלרישיוןמעברמיטותהפעלת
.במסדרוןמיטות

שלשירותיםלפיתוחהייעודיהתקציבהקצאתהגדלת–ביתוטיפוליביתיאשפוז.4.6
.הכלליהאשפוזבמערךלאשפוזכחלופהביתאשפוזי
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המטפלים והמטפלות במערך האשפוז  , כפי שעולה מהממצאים והעדויות

המובילים  עומסים קשים ושחיקהוהקהילה מתמודדים עם 

נכון להיום נוצר  , כמו כן. בתושבי ישראלפגיעה באיכות הטיפול ל

יותר רופאים ורופאות  בו ישנם בישראל מצב פרדוקסלי 

. לאנשי רפואהמתקנים 

הבריאותבמערכתאדםכוחותכנוןנוספיםבריאותומקצועותסיעוד,רפואהצוותיתקני.5

מתמודדיםוהקהילההאשפוזבמערךוהמטפלותהמטפלים,והעדויותמהממצאיםשעולהכפי
,לעיתים,ואף,ישראלבתושביהטיפולבאיכותלפגיעההמוביליםושחיקהקשיםעומסיםעם

ישנםבופרדוקסלימצבנוצרלהיוםנכון,כןכמו.ת/המטופלכלפיהבסיסיתהחמלהבאובדן
והצורךהקשההמצוקהרקעעל.רפואהלאנשימתקניםורופאותרופאיםיותרבישראל
:כלהלןמומלץהכרוניתבתחלואהולעלייההאוכלוסייהוהזדקנותלגידוללהיערך

בהתאםותקצובםנוספיםבריאותומקצועותסיעוד,רפואהצוותיתקניעדכון.5.1
הזמןוהגדרתבאוכלוסייההגידולעדכון,האשפוזמיטותשיעורלהגדלתלהמלצות

.לעילהסביר

שנתיתרבלאומיתתוכניתותקצובגיבוש–הבריאותבמערכתאדםכוחתכנון.5.2
וצוותיםאחיותרופאיםלפרישתמענהלמתןהבריאותבמערכתהאדםכחלתקנון

.לצמצום,במצוקהלמקצועות,רפואיים

בהתאם,נוספיםבריאותומקצועותסיעוד,רפואהצוותיתקינתאתלהגדיל.5.3
10%–בהפעילותהיקףעלייתשלהמינימוםרףוללא,רציףבאופןפעילותלגידול

עלההחוליםבבתיהאמבולטוריתהפעילותהיקף.(והאחיותהאחיםעםהשכרהסכם)
.הקיימתבתקינהמספקמענהלכךניתןולא,גדוליםבהיקפים



ועלהוועדהשמעהאותןהעדויותרקעעל"

ביטוחחוקתקצובמדיניותכישלוןרקע

שחיקתלידיהביאהאשר,ממלכתיבריאות

בשניםהבריאותמערכתותשתיותמקורות

איכותעלקשותולהשלכותהאחרונות

,לתושביםהבריאותשירותיונגישותזמינות

.".הוועדההמלצותעיקריבזהמוצגים

הן  התורים במערכת הבריאות , כפי שעולה מן הממצאים והעדויות

חורגים מעל ומעבר למה שנתפס  במערכי האשפוז והן בקהילה 

בכירי מערכת הבריאות והמומחים, על ידי המטופלים והצוותים" סביר"

הציבורובריאותקהילהרפואת.6

והןהאשפוזבמערכיהןהבריאותבמערכתהתורים,והעדויותהממצאיםמןשעולהכפי
בכירי,והצוותיםהמטופליםידיעל"סביר"שנתפסלמהומעברמעלחורגיםבקהילה

בריאותלשירותיהבסיסהםהציבורובריאותקהילהרפואת.והמומחיםהבריאותמערכת
המחסורוהעדויותמהממצאיםשעולהכפיאולם.בפריפריהפעריםולצמצוםממלכתיים

בריאותשירותילהעניקמאפשראיננוהציבורובבריאותבקהילההצוותיםעלהקשהוהעומס
עלויותתפחיתהציבורובריאותקהילהברפואתהשקעה,כןכמו.ישראללתושביסבירים

:כלהלןמומלץכןעל,הציבוריתהבריאותלמערכת

יועצתולרפואהמשפחהלרפואת"(סבירזמן)"המתנהלזמניסטנדרטהגדרת.6.1
.בקהילה

,בקהילהיועצתרפואה,המשפחהת/רופאאצללמפגש"סבירזמן"הגדרה.6.2
לאיכותבסיסאבןהינות/למטופלה/רופאביןהמפגשזמן–הציבורבריאותצוותי

,רביםבמקרים,להיוםנכוןכיהתרשמההוועדה.המטופליםרצוןושביעותהטיפול
חשיבותרואהשהוועדהמכאן.נאותטיפולמאפשראינוהרפואילמפגשהמוקדשהזמן
.דקות12-15ביןשלזמןפרקהמציינים,ל"הבינהסטנדרטיםעםקוביישוררבה

למרחקהגדרה-הציבורובריאותבקהילה"סבירמרחק"שלסטנדרטהגדרת.6.3
טיפוללקבלת,(הדמיהכגון)אבחוןלבדיקות,יועצתלרפואה,משפחהלרפואתסביר

ביןהפעריםלצמצוםתביאסבירמרחקהגדרת.הציבורבריאותשירותיולמתןרפואי
.לפריפריהמרכז

דיווחמערכיהפעלת-והקהילתיתהאשפוזיתבמערכתתוריםאחרימעקב.6.4
המתנהזמניוקביעתאלקטיבייםולניתוחיםמומחיםלרפואתתוריםאחרומעקב

שירותיספקאוה/רופאכללבחורהמטופליוכללהםמעבראשר,מקסימאליים
.השירותלקבלתבריאות



ועלהוועדהשמעהאותןהעדויותרקעעל"

ביטוחחוקתקצובמדיניותכישלוןרקע

שחיקתלידיהביאהאשר,ממלכתיבריאות

בשניםהבריאותמערכתותשתיותמקורות

איכותעלקשותולהשלכותהאחרונות

,לתושביםהבריאותשירותיונגישותזמינות

.".הוועדההמלצותעיקריבזהמוצגים

מערך שירותי הבריאות למתמודדי הנפש  , על פי הממצאים והעדויות

אינן  ראויות  תשתיות האשפוז בחלק מהמוסדות . במשך שניםהוזנח
בלתי סביריםתורי ההמתנה בקהילה , לשהות מטופלים

הנפשבריאות.7
.שניםבמשךהוזנחהנפשלמתמודדיהבריאותשירותימערך,והעדויותהממצאיםפיעל

ההמתנהתורי,מטופליםלשהותראויותאינןמהמוסדותבחלקהאשפוזתשתיות
היאלקהילהמאשפוזוהמעברהנפשבבריאותהרפורמה.'וגוסביריםבלתיבקהילה
לההוקצושכברהתקציביםהעברתתוך,ומידימלאבאופןאותהליישםוישקריטית
.הנפשבריאותלשירותי"סבירזמן"לסטנדרטיםוקביעת

2020-מהחל-בקהילההנפשבריאותשירותילמתן"סבירזמן"ותקצובהגדרה.7.1
והקצאתממלכתיבריאותביטוחבחוקכמתחייב,"סביר"המתנהלזמןסטנדרטיםיקבעו

.ליישומםתקציב

הקמת מערך למתן מענה  -הקמת מערך רפואת חירום בבריאות הנפש ותקצובו . 7.2
מערך  . והכשרת צוותים מטפלים להגעה והתערבות בבית( א נפשי"מד)במקרי משבר 

רפואת חירום בבריאות הנפש יצמצם את האשפוז וההגעה למיון תוגדר כאופציה אחרונה



יוקם גוף אזרחי למימוש ומעקב אחר ההמלצות בו ישבו –הקמת גוף אזרחי למימוש ההמלצות .8
הגוף שיוקם  . וחברים ממועצת הבריאות, נציגי ועדת החקירה האזרחית, נציגים מפורום הארגונים

משרד הבריאות יגיש דיווחים  . יקיים פעילות אזרחית לצד קידום ההמלצות במועצת הבריאות
.לגוף זה וכן לוועדת הרווחה העבודה והבריאות בכנסת על אופן מימוש תוספת התקציב שניתנה 

אנו קוראים לאזרחי ישראל לצאת ולדרוש ! היא שנת ההזדמנות2019.  9
כמתחייב  , מן הממשלה ליישם את ההמלצות ולעמוד בהתחייבויותיה

צדק , בחוק ביטוח בריאות ממלכתי המושתת על עקרונות של שוויון
.  ועזרה הדדית



רקע הוועדה



ועדת חקירה אזרחית לבחינת מדיניות האוצר וקריסת ביטוח הבריאות הממלכתי

יושבת ראש משותפת  

שופטת  בית  ' כב,  ר דפנה  אבניאלי"ד
(  בדימוס)המשפט המחוזי בתל אביב  

יושבת ראש משותפת

שופטת בכירה בבית הדין ' כב, לויטמיכל 
(בדימוס)האזורי לעבודה בתל אביב  

דיקן לשעבר  , עמוס שפירא' פרופ

בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל  
אביב ובמרכז האקדמי כרמל בחיפה

מומחה ברפואה פנימית  נגיד  , מרדכי  שני' פרופ

וחתן , ש שיבא"הקרן לפיתוח ומחקר רפואי במרכז ע
פרס ישראל על תרומה לחברה ולמדינה

המחלקה לניהול מערכות  ,  כלכלן , גבי בן נון' פרופ

ל  "סמנכ, גוריון בנגב -אוניברסיטת בן, בריאות
.  ר לשעבר"לכלכלה וביטוח בריאות במשהב

ר  "יו,אחות מוסמכת –אילנה כהן ' גב

הסתדרות האחים והאחיות בישראל

,  מומחה בנוירוכירורגיה , ר זאב פלדמן"ד

מנהל היחידה לנוירוכירורגיה של הילד 
ר ארגון רופאי המדינה"בשיבא ויו

רכזת הוועדה

אקטיביסטית למען זכויות , רוזנצוייגפנינה ' גב

"  נפגעי שבץ מוחי, נאמן"לית עמותת "חולים  מנכ
וחברת הנהלה באגודה לזכויות החולה  

התובע המיוחד

יגודהר עדי ניב "ד

ד ומומחה למשפט  "עו

,  רפואי ומדיניות בריאות

מרצה בבית הספר  

לרפואה באוניברסיטת  

אביב ובפקולטות -תל

,  למשפטים

חבר הוועדה לחיזוק 
הרפואה הציבורית



לאומיחירוםפורוםהוא"לבריאותמיליארד5"

,חוליםארגונישלרחבהקואליציהידיעלשהוקם

והאחיותהאחיםוהסתדרותהמדינהרופאיארגון

מדיניותאתלשנותמוצהרתבמטרה,בישראל

במערכתהאוצרפקידישלהתקציביהייבוש

תקציבלבסיס₪מיליארד5ולהוסיףהבריאות

הזכותאתישראללתושבילהשיבמנתעלהבריאות

מערכתלשיקוםולהביאראוייםבריאותלשירותי

.הקורסתהציבוריתהבריאות

ממשלותתחתנהוגההיתההתקצובתתמדיניות

דרישהאלא,פוליטיענייןכלזהלפורוםואיןשונות

ומהממשלההפוליטיתהמפהחלקימכלברורה

המשימהכי,ישראלבמדינתשתוקםהבאה

לבסיסמיליארד5הקצאתתהיהשלההראשונה

הבריאותמערכתשלשיקומהלמעןהתקציב

.בישראל



עדכון סל התרופות  

הממלכתי באופן  

1.65%אוטומטי ב

מעלות הסל  

עדכון סל הקופות  

בהתאם לאוכלוסייה  

וליוקר הבריאות  

תקצוב התוספת  

השלישית הכוללת  

, רפואה מונעת 

שיקום אשפוז  

.סיעודי ועוד

הוספת מיטות  

אשפוז בהתאם  

לאוכלוסייה  

תוספת מידית של  

אלפי תקני אחיות  

ומאות תקני רופאים  

בבתי החולים  

בקהילה ובריאות  

הציבור  

לתמיכה  ₪ מיליארד 

תקציבית וקביעת  

מנגנון תקצוב לבתי  

החולים  

:  הדרישות העיקריות של פורום החירום הלאומי

תקציבלבסיסמידיתתוספת₪מיליארד5

מחדשלהחיותכדי,2020הבריאותמשרד

אתולעצורהציבוריתהבריאותמערכתאת

.הידרדרותההמשך

לתכנוןהמנהלהמלצותמסמךאימוץ

מסמך"הבריאותבמשרדוכלכליאסטרטגי

תקצובבתוספתלממשלהשהוגשו,"קידר

ואחיותרופאיםשללתקניםמידי

הממשלהמדיניותיסודבקוויהתחייבות

הבאה


