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 2021יולי   29תאריך: 
 0162-2021סימוכין: 

 
 לכבוד    לכבוד

              מר אביגדור ליברמן         מר ניצן הורביץ                                                      
 האוצר שר            שר הבריאות 

 
 

 שלום רב, 
 

 2022-2021תקציב המדינה וטיוטת חוק ההסדרים  –הבריאות חשש לפגיעה אנושה במערכת  הנדון:
 

מאז התפרצות הקורונה, מגפה של פעם במאה שנים, מערכת הבריאות הישראלית הפכה מושא להשתאות מצד מדינות  
וארגוני בריאות בעולם כולו. על אף המחסור הכבד בכוח אדם ולמרות מגבלות התקציב והתשתיות, הצליחו הצוותים  

 יבה מחוץ לקופסה ומסירות אין קץ.  הרפואיים להתמודד עם נגיף מתעתע בזכות התגייסות יוצאת דופן, חש
 

בכל אותה תקופה, בצד אירועי הצדעה והוקרה לפועלנו, חווינו לצערנו צעדים כוחניים ומנוכרים מצד הדרג המקצועי  
לרבות דרישה לניכוי ימי מחלה מאנשי צוות רפואי שנכנסו לבידוד כתוצאה מחשיפה לנגיף הקורונה    –במשרד האוצר  

. על כן שמחנו מאוד על קווי היסוד שהממשלה  פגעו בראש ובראשונה בציבור החוליםים אלה  במהלך עבודתם.  צעד
החדשה בחרה לאמץ, המונים שורה של צעדים חשובים וקונקרטיים לחיזוק מערכת הבריאות וההון האנושי שמרכיב  

מת המשרדים והגורמים  יהיו מהלכים בחוק ההסדרים ללא הסכאותה. שמחנו גם על הצהרותיך האחרונות, שלפיהן לא  
 הרלוונטיים.  

 
שמהווים פגיעה    מופיעים שורה של סעיפיםהנוכחית,  על רקע דברים אלה, נדהמנו לגלות כי בטיוטת חוק ההסדרים  

באמצעות כוונתו להטיל    מסכן את מערכת הבריאות הציבוריתאנושה ובלתי מידתית בציבור כולו. כך למשל, האוצר  
הטלת מס צריכת שרותי רפואה    – היטל על שרותי השב"ן ושרותים פרטיים תחת הכותרת "חיזוק הרפואה הציבורית"  

מהציבור שיש לו שב"ן או ביטוח/ים, תמנע משכבות הביניים והאוכלוסייה החלשה הגעה לשרותים רפואיים    80%על  
 עד כדי הבאה לקריסתה.  –שאינה זוכה לכלל תמיכה בהצעת המחליטים    נדרשים בזמן ותעמיס על המערכת הציבורית 

 
הן לרפואת    להארכה קיצונית של תוריםזאת ועוד, לדוגמה, תחת הסעיף קיצור תורים מוצעים צעדים שיגרמו בפועל  

על   מס  הטלת  היא  נוספת  דוגמה  רפואיים.  לשרותים  המטופלים  נגישות  את  ויצמצם  יועצת  לרפואה  והן  משפחה 
מצופה היה שהמטרה תהיה הפסקת הצריכה ולא חיסכון    –משקאות מתוקים תחת אצטלת קידום אורח חיים בריא  

 כפי שמובא בדברי ההסבר...  
 

במסגרתה השכילו בתי החולים לנקוט בשורה של פעולות  ,  אם לא די בכך, בשעה שאנחנו ממשיכים להילחם במגפה 
חיים לעצור    מצילות  ומכשור)  יי אדם לח  תג מחיר  ולהדביקבלי  ציוד  של  רחב  במגוון  ועד    מדובר  מרמת הסניטציה 

מרחוק רפואה  של  מתקדמת  מבקש  (,  לטכנולוגיה  ההסדרים  איום חוק  כדי  עד  חולים  בתי  מנהלי  עם  להתחשבן 
 , במקרה של חריגה מיעד התקציב. הפיטורים
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ההבטחות שהופיעו במסמך קווי היסוד של הממשלה, ובכלל זה הכוונה לעדכן את מדד מחיר  דווקא  באופן מצער מאוד,  
האשפוז ולעגן מנגנון גידול קבוע לסל התרופות, אינן מופיעות כעת בתכניות האוצר שפורסמו. לעומת זאת בכל הסעיפים  

הכספים האלו ככספים תוספתיים  בהם האוצר מטיל קנסות, היטלים, מיסים, או מצמצם הכנסות, הוא אינו מעביר את  
 למערכת הבריאות אלא מצמצם את השקעתו ותמיכתו בה. 

 
שלנו מהתכניות השונות ההסתייגויות  על  בהרחבה  ההסתדרות  בעמודים הבאים אפרט  כי  עתה אבהיר  כבר  אולם   ,

ל ולא תוכל לעבור  ציבור המטופלים,  על  על  הרפואית כתמיד, תדאג לרווחת מערכת הבריאות הציבורית  סדר היום 
 ניסיונות לפגוע באופן חד צדדי הן בשירות הרפואי שניתן כיום לציבור והן בהון האנושי עליו, ורק עליו, נסמכת המערכת. 

 
 
 
 
 

 
 בברכה,

 
 פרופ' ציון חגי 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל 
 
 
 

 : העתקים
 נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות   פרופ'

 האוצר מר רם בלינקוב, מנכ"ל משרד 
 רדוס, ראש אגף התקציבים באוצר מר יוגב ג

 מר קובי בר נתן, הממונה על השכר באוצר 
 מזכירות הר"י חברי 

 מנהלי בתי חולים 
 קופות החולים מנכ"לי 

 עו"ד מלכה בורו, מנהלת האגף למשפט ומדיניות ציבורית, הר"י 
 עו"ד לאה ופנר, מנכ"ל ההסתדרות הרפואית בישראל 
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 הצעת המחליטים: התייחסותנו לסעיפי טיוטת 
 

גידול   לנוכח  השנים  עם  ומחריף  הולך  אשר  מתמיד,  משבר  של  במצב  שרויה  בישראל  הציבורית  הבריאות  מערכת 
 האוכלוסייה והזדקנותה לצד העלייה בתוחלת החיים ובמורכבותם של מצבי התחלואה. 

 
רונה לא עומדת להיעלם מחיינו  כאשר ברור כי מגפת הקומדיניות מכוונת של הרעבת המערכת רק העצימה את הבעיה,  

עלולה להביא לקריסתה המוחלטת של    – קל וחומר הקצנתה, כפי שיוסבר בהמשך    – בעתיד הנראה לעין, מדיניות זו  
 מערכת הבריאות ולסיכון חיים של ממש. 

 
פוסה  מצוקת המערכת באה לידי ביטוי באופנים רבים: מחסור במיטות אשפוז ובכוח אדם רפואי וסיעודי, שיעורי ת 

בלתי מתקבלים על הדעת במחלקות בתי החולים, צפיפות בחדרי מיון, זמני המתנה ארוכים במערכת האשפוז וברפואת 
הקהילה, אי שוויון בבריאות בין מרכז לפריפריה ועוד. כבר כיום נמצאת מערכת הבריאות הישראלית בתחתית הדירוג  

 ה לבריאות מהתוצר, שיעור ההוצאה הציבורית לבריאות,  שיעור ההוצא  –כמעט בכל מדד אפשרי    OECD-של מדינות ה
 ועוד.   MRI ,CTהוצאה לבריאות לנפש, שיעור הרופאים, האחיות, מיטות האשפוז, מכשירי 

 
בקרב מדינות    8.8%לעומת ממוצע של    7.5%חלקה של ההוצאה לבריאות מתוך התוצר הלאומי של ישראל עומד כיום על  

OECD  דולר לנפש לשנה    2,932. זהו אחד השיעורים הנמוכים בקרב המדינות המפותחות. בהתאם לכך, מוציאה ישראל
  1,880על  עומד  ך ההוצאות לבריאות בישראל  מס. שיעור ההוצאה הציבורית  OECDבממוצע במדינות    4,224לעומת  

  נתון זה משלים את תמונת המצב בדבר מצוקתה של מערכת   .OECD-ה במדינות    דולר  3000  -ממוצע של כלעומת    דולר
לא זו בלבד שההוצאה הלאומית כולה היא מהנמוכות מבין המדינות המפותחות, אלא שהשיעור    –הבריאות הציבורית  

 המיועד למערכת הציבורית מתוכו הוא מצומצם ביותר במונחים בינלאומיים.  
 

ה עקבית.  שיעור מיטות האשפוז הכללי בישראל הוא מהנמוכים בקרב המדינות המפותחות, והוא ממשיך במגמת יריד 
 OECD- . יצוין כי בהתאם להגדרות הOECD-מיטות ב   3.6-לאלף נפש לעומת ממוצע של כ  2.19כיום עומד שיעורן על  

  1.8- סך מיטות האשפוז הכללי כולל גם מיטות פסיכיאטריות. ללא מיטות פסיכיאטריות, שיעורן בישראל עומד על כ
.  2000שבה שיעור הרופאים ירד מאז שנת    OECDין כל מדינות  לאלף נפש בלבד. אם לא די בכך, ישראל היא היחידה מב

במדינות המפותחות. מצבם  3.5רופאים לאלף איש לעומת ממוצע של  3.1-שיעור הרופאים המועסקים עומד כיום על כ
ע  בממוצ  8.8אחיות לאלף נפש לעומת    5.1שיעור האחיות המועסקות בישראל עמד על    – של עובדי הסיעוד גם הוא בכי רע  

 היקפי עבודה גבוהים מאד, תחלופה מהירה של חולים וקצב עבודה מוגבר. היא . המשמעות  OECD-ה
 

 –עם מגפת הקורונה    2020אלה הם תנאי הפתיחה האיומים עמם נאלצה מערכת הבריאות להתמודד בתחילת שנת  
פנדמיה קטלנית שלא פסחה על ישראל, ואשר כפי הנראה עדיין רחוקה מסיומה. רק בזכות ההון האנושי המופלא 

ובראשו   הישראלית,  הבריאות  מערכת  לרשות  והעומד  מהרופאות  צלחה  בקשיים  הרופאים,  אמנם  ישראל,  דינת 
מרובים, את אותה תקופה קשה. למזלה של החברה הישראלית, הרופאים לא שעו למגבלות כלכליות כאלה ואחרות, 

 פשוטו כמשמעו.  –ושיקולים תקציביים לא היוו גורם מכריע במאמציהם להציל חיים 
 

רק שאינן מביאות בשורה למערכת הבריאות, אלא אף  לא  הצעת חוק ההסדרים כמו גם התכנית התקציבית המוצעת,  
קיצור תורים, חיזוק מערכת הבריאות  סמאות ריקות מתוכן כגון  ימחמירות את מצבה עשרות מונים, כל זאת תחת ס

 "התייעלות" ו"הסדרה". הציבורית, 
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 וד של הממשלה, אשר נוסחו לא מכבר, המוצעת עומדת בסתירה גמורה לקווי היס   יתרה מכך, לתדהמתנו, המדיניות
הצדדים מסכימים כי בעקבות משבר הקורונה יש לפעול לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית ולהביא אותה  לפיהם "

הבריאות כך שישקף . בכלל זה יתוקן המקדם הדמוגרפי של סל  OECD  -לרמת מוכנות בהתאם למדדים המקובלים ב 
מעלות סל שירותי הבריאות לצורך  1.65%את הזדקנות האוכלוסייה. כמו כן, תינתן תוספת שנתית קבועה בשיעור של  

 ...". לכל אלה אין זכר בהצעת החוק ותכנית התקציב.  הוספת תרופות, מכשור וטכנולוגיות רפואיות חדשות
 

קו המונחה על ידי אותה מדיניות    –עת חוק ההסדרים של הממשלה  ר מחבר בין תכנית התקציב הרב שנתית להציקו יש
שנים   ושחיקת  לשרבת  הציבורית  הבריאות  מערכת  בתכניתה,  תקציבי  הרעבת  הממשלה  שפרסמה  הנתונים  לפי  ה. 

תקציב השירותים החברתיים כולם, לרבות תחומי הבריאות, החינוך, הרווחה, זכויות ניצולי השואה, קליטת עלייה,  
-כ, כלומר עלייה של  מיליארד ₪(  230.3-ל   200-)מ  2022-2025מיליארד ₪ בשנים    30.3-תרבות והספורט, יגדל בהמדע ה

על מנת לסבר את האוזן, השחיקה המצטברת של סל שירותי הבריאות מאז נכנס לתוקפו  .  מיליארד ₪ בכל שנה בלבד  10
בריאות ממלכתי, התשנ"ד  1995בשנת   ביטוח  בכ1994-חוק  נאמדת  יוקר    20- ,  כתוצאה משחיקת מדדי   ₪ מיליארד 

 הבריאות, הגידול הדמוגרפי והזדקנות האוכלוסייה ואי עמידה בקצב ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום הרפואה. 
 

האצטלה שמצאה הממשלה למדיניות זו נתלית כמעט כולה במגפת הקורונה ובהשלכותיה הכלכליות על המשק, דהיינו  
בלהיטותה ליישם את גזרותיה שכחה הממשלה   יסקאלית על חשבון השירותים החברתיים.הצורך לשמור על יציבות פ

כי הגדלת משאביה של מערכת הבריאות, דווקא בימים אלה, היא למעשה השקעה כלכלית נבונה ולא "הוצאה מיותרת"  
למשק את מרחב מאפשרת  . יש להזכיר כי הגדלת משאביה של מערכת הבריאות היא זו שבה  רגלה לראותתכפי שה

הנשימה לו הוא זקוק בעת מגפה. ההיגיון הבסיסי של הסגר הוא 'לשטח את העקומה' כדי לתת למערכת הבריאות את 
היכולת להתמודד עם גלי התחלואה. כאשר המערכת נמצאת בספיקה מלאה ומעבר לכך, ללא מיטות אשפוז וכוח אדם 

כו הסגרים, יוחמרו ההגבלות, ומצב המשק יורע, ולהיפך. מכאן, שמערכת פנוי, כפי שהתרגלה כבר בימי שגרה, כך יואר
הבריאות הציבורית, מעבר לחיוניותה כמשאב חברתי, היא גם למעשה "מנוע צמיחה" של הכלכלה הישראלית, במיוחד  

 על רקע מגפת הקורונה, אשר נראה כי עדיין רחוקה מסיומה.
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"קיצור תורים וייעול ניצול המקורות במערכת הבריאות של  אצטלה  ב ת הציבורית  הארכת התורים במערכת הבריאו
 הציבורית" 

 
הוא אורך התורים כאשר מטופלים נאלצים להמתין חודשים רבים לקבלת טיפול   אחד מתחלואי מערכת הבריאות 

 ניתוחים ופעולות שאינם דחופים.  לרפואי בעיקר בכל הנוגע לרפואה יועצת בקהילה ולכל הנוגע 
 

סביר זמן  תוך  יינתן  הרפואי  שהשירות  קובעי  ממלכתי  בריאות  ביטוח  שחוק  אח  ,למרות  ממתינים  לא  מטופלים  ת 
דוגמא, ניתוח  ל חודשים רבים ולפעמים למעלה משנה כדי לבצע ניתוח שלעתים יכול למנוע תחלואה קשה ואף מוות.  

כל יום שהניתוח  במשנה את המצב מעיוורון לראייה כאשר הצורך בניתוח הוא בגיל המבוגר ושניתוח פשוט  ,  קטרקט
 שבר צוואר ירך ואף לתמותה. איננו מתבצע הוא מעלה את הסכנה לנפילות, ל

 
ישנן מספר סיבות לאורך התורים ומשרד הבריאות ניסה בשנים האחרונות לטפל בתופעה זו בהצלחה חלקית ביותר  

בתי החולים לביצוע הפעולות והניתוחים. המצב של  מחסור חמור ברופאים ובתשתיות    נו משום שבשורש הבעיה יש 
והנפגעים העיקרי בידיהחריף במיוחד בפריפריה  פתרונות במסגרת שירותים    ןים הם האוכלוסיות המוחלשות שאין 

 משלימים או פרטיים. 
 

הראשונית   הרפואה  של  והן  היועצת  הרפואה  של  הן  התורים  של  משמעותית  להארכה  בהכרח  תביא  האוצר  הצעת 
 לים.  תתארך ההפניה לקבלת טיפול בבית החו  ךבקהילה. נזכיר, שככל שהמפגש עם הרופא היועץ מתארך כ

 
רפואת   היום  כבר  כאשר  היועץ  לרופא  המשפחה  רופא  של  הפנייה  בצורת  נוספת  בירוקרטיה  מחייבת  האוצר  הצעת 

שפסה    תמדובר בסופו של דבר בבירוקרטיה מיותר  . מעומס בלתי סבירוהמשפחה סובלת ממחסור חמור של רופאים  
₪ לביקור    20-ה באוכלוסיות המוחלשות שלא יוכלו לשלם את    תפגע בעיקרמהעולם מזה שני עשורים. מובן שגזרה זו  
 .(3)סעיף   אצל רופא יועץ ללא הפניית רופא המשפחה

 
בנוסף, מבקש האוצר להטיל גזרות על ציבור המטופלים בצורה שיהיה עליו לשלם דמי ביטול אם לא ביטל את התור  

שעות קודם. האבסורד בהצעה זו היא כי היא מגיעה דווקא בתקופה בה מגפת הקורונה משתוללת כאשר  24בע לו שנק
שעות קודם האם חלילה הוא חולה, האם נכנס לבידוד או כל בעיה אחרת שיכולה לצוץ סמוך מאוד   24אדם איננו יודע 
 (. 1)סעיף  למועד הבדיקה 

 
הטלה של סנקציות על מטופלים ואין לראות בביקור רופא כביקור בשעות הפנאי  ההסתדרות הרפואית מתנגדת לכל  

 שעות קודם.  24לחוג יצירה שצריך להודיע על הביטול 
 

כספים אלה למערכת הבריאות הציבורית אלא כאמור שוב הוא עושה זאת יש להעביר  האוצר בעקביות איננו חושב ש
שאת הסכומים שינוכו   קובע בו הוא ש 4סעיף  אתבי המדינה. ראה  כדי להפחית את השתתפותו בסל הבריאות של תוש

 ח מתקציב המדינה. "בשל השתתפויות עצמאיות יש להפחית מהסכום שהועבר לקופ 
 

 החוט המקשר של כל ההצעות היא הפחתת השתתפות המדינה בבריאות תושבי ישראל.
 
 
 



 
 

6 

 

 
הבריאות הציבורית תוך גילום ההשפעות של המערכת פגיעה קשה במערכת הבריאות באצטלה של "חיזוק מערכת  

 הפרטית"
 

משנת   ומתמשך  הולך  תנאים  מתת  סובלת  הציבורית  הבריאות  את 1995מערכת  מרעיב  מכוונת  במדיניות  האוצר   .
המערכת במטרה לצמצם את ההוצאה הלאומית לבריאות. על מנת להתמודד עם מחסור ואפשרויות טיפול התפתחו  

שוויון הוא בין  הישראל מדד אי  מדינת  שב  על אףהשב"ן.    –שירותים משלימים, חלקם בחוק ביטוח בריאות ממלכתי  
מסיט האוצר את   ה,בתוכבמקום לחזק ולהעצים את המערכת הציבורית וליצור שוויון    ,עולם המערביבהגבוהים ביותר  

הפס  )או  הפרטית  המערכת  לעבר  במערכת  אוהאש  פגיעה  בין  לקשור  מנסה  הוא  ידוע  תקשורתי  בתרגיל  פרטית(.  דו 
 הפרטית לחיזוק המערכת הציבורית.  

 
ההסתדרות הרפואית חרטה על דגלה חיזוק המערכת הציבורית ועומדת על כך שיש לפעול בכל הדרכים כדי להעצים  

באיכות הגבוהים ביותר. לצערנו,  ו  גישותאת השירותים הניתנים לכל תושב ולאפשר לכל אחד לקבל את השירותים בנ 
על השירותים   היטל  לקבוע  בכך שהוא מבקש  לעשות  הגדיל האוצר  נדחה מחוק תקציב אחד למשנהו. הפעם  הדבר 

את   שיגביר  היטל  והפרטיים,  השירותיםשוויון  האי  המשלימים  ובשכבות    ,במתן  הביניים  בשכבות  ורק  אך  יפגע 
 ערכת הבריאות הציבורית. ולא יתרום דבר לחיזוק מ מוחלשותה
 

של שירותים רפואיים נוספים אליה  ה  ט הסמאחר ומערכת הבריאות הציבורית נמצאת כבר עתה באי ספיקה ברור שכל  
תקציבים, בניה ופיתוח תמוטט אותה לחלוטין ותגרום להארכת תורים    ח אדם,וכגון כ ללא מתן משאבים הדרושים  

 בצורה ניכרת.  
 

 כן ימנע זאתא  והאבל    ,משגת לקבל את השירותים הפרטיים  םשידלא ימנע מאלה    ,ל שיהיהגבוה ככ  ,כל היטל או מס
שעשה את הדבר האחראי למען בריאותו ורכש את שירותי השב"ן שמציעות קופ"ח או ביטוחים    , הבינייםמעמד  מציבור  
 מלקבל את השירותים בעת מצוקה.  ,פרטיים

 
נזקקים לביטוחים הפרטיים או לשב נים כדי לקבל אביזרים הנמצאים  " ראוי לשים לב לכך כי לא אחת המטופלים 

מסרבת המדינה  ששאינם ניתנים בסל התרופות מאחר    ,עדשה לעין  כגון  ,בשורה הראשונה של הטכנולוגיה הרפואית
 להשקיע את הכספים הנדרשים כדי לתת לציבור טפול רפואי מהסטנדרט הגבוה ביותר.

 
 אותם רכשו  מתושבי המדינה    80%-משלמעלה  וביטוחי בריאות  מוטל על שירותי השב"ן    40%  בגובה ההיטל המבוקש  

ולא אחת תרופות יקרות נכנסות לסל המשלים ולא לסל הבסיסי. המשמעות של החלטת האוצר   מצד המדינה   בעידוד רב 
היא פגיעה קשה מאוד בבריאות האנשים שלא יוכלו לקבל תרופות, טיפול וטכנולוגיות שבגלל אי השקעה בסל הבסיסי  

 נדחים לסל המשלים. 
 

 אות ומחירו שווה לכל נפש.  נזכיר, כי השב"ן ניתן על ידי קופ"ח, מפוקח על ידי משרד הברי
 

האוצר מרהיב עוז בהצעתו בכך שהכספים וההיטלים הללו לא יופנו למערכת הבריאות הציבורית אלא יופנו על מנת  
בכל התקציב אין שקל תוספתי אחד, אין תוספות של תשתיות, אלא    .להקטין את השתתפות המדינה בסל הבריאות

בבריאות,  להקטין את השתתפות המדינה  את הרצון  ההיטל הזה ישרת אך ורק    .בהתאם לחוק ביטוח בריאות מממלכתי
 . א'(2א' ו 1)סעיפים  OECD- בשגם כך היא בין הנמוכות 
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נציין אף כי רעיון מסוג זה עלה בוועדת גרמן אבל כבר אז היה ברור שהביצוע שלו בעייתי ביותר ובוודאי שלא היתה  
נחזק את מערכת   כוונה שמצד אחד לא  ב שום  נפגע  ומצד שני  הציבורית  פרטית משום מערכת הבריאות ההבריאות 

 היא הקטנת מערכת הבריאות.  תוצאהשה
 

מעבר לפגיעה האנושה בפרטיות, יש חשש  . הצעת המחליטים דורשת דיווח על כל שימוש מהסוג הזה למשרד הבריאות
סעיפים כי השלב הבא יהיה ניסיון לרגולציה כדי למנוע מהתושבים לקבל את הטכנולוגיות הטובות ביותר האפשריות )

 ב'(.2 –ב' ו 1
 

ברור לכולנו כי ההיטל הזה יתגלגל מהר מאוד על כתפי המטופלים, הוא יהווה בפועל העלאת מס בריאות ואף חמור  
 מניעת צריכת שירותים נזקקים דווקא בעת הזו. מכך

 
על תקנים ותקציבים יוכל להפעיל מערך גבייה    ונאבק  נקאשניש מקום לתמוה איך האוצר מצפה שמשרד הבריאות  

 . (4-ו א'3 פים)סעיולהיות בפועל סניף של מס הכנסה ולגבות את ההיטל המדובר 
 

ועדה שתדון בצורה הנכונה של מימון מערכת הבריאות    תוקםאנו מבקשים כי ההצעה תוסר מסדר היום ובמידת הצורך  
 ובתמהיל הרצוי של פרטי וציבורי. לותה לבכ
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 כללים לפעולת תאגיד בריאות" " –אצטלה של מנהל תקין בפגיעה בהון האנושי 

 
בשנה האחרונה מדינת ישראל הצדיעה לא אחת לצוות הרפואי שעמד בחזית מול מגפת הקורונה שהשתוללה בארץ. 
צלחה   שהיא  כפי  המגפה  את  צולחת  היתה  המדינה  אם  ספק  הרפואיים  הצוותים  של  היסוס  ללא  ההתגייסות  ללא 

 עדין אתנו.  והמגפה
 

 האוצר במקום להעריך את עבודת הצוותים הרפואיים ולפעול לחיזוקם מחפש כל דרך לפגוע בהם.    ,לצערנו
. קיימים חוקים ותקנות שיכולים לענות  ראשית, עצם הכללת הנושא בהצעת המחליטים היא פגיעה ועלבון שלא לצורך

 על כל הנושאים המפורטים בהחלטה זו.  
 

תוך מטרה של האוצר להקטין את  מהוקמו לצד בתי החולים הממשלתיים  הם    .ח חוקותאגידי הבריאות פועלים מכ
אלו מיועדות להעברה לתפעול  הכנסות  כאשר  השתתפותם בתקציב בתי החולים, לאפשר לבתי החולים הכנסות שונות  

 בית החולים. 
 

 ופארא  הל ומשקמנ   ,אחיות  ,תאגידי הבריאות כמו כל מוסד רפואי מבוסס בראש ובראשונה על ההון האנושי, רופאים
 רפואי, הם ליבת הייצור של מערכת הבריאות.  

 
עובד צוות רפואי כחלק אינטגרלי בבית החולים כתף אל כתף   ,בהתאם למדיניות האוצר  ,בבתי החולים הממשלתיים

לבין עובדי המדינה. כל פעילות   ובשנה הזו איישו את מחלקות הקורונה והמחלקות התומכות ללא כל אבחנה בינם 
התאגיד לרבות פעילות השכר קבועה בתקנות התאגידים וכל שינוי שמבקש האוצר לעשות מן הראוי שיעשה בתקנות  

 ם.  התאגידי
 

בחר האוצר להביא הצעת החלטה מלווה בדברי הסבר שלפיהם ניתן לחשוב שמדובר במנהל לא תקין,    ,למרות כל זאת
 או קבלת כספים שלא מגיעים לצוות הרפואי.  

 
מבקש לשנות בהינף עט החקיקה מציאות, ולהפוך סטטוס של גוף עצמאי ולא נתמך לגוף נתמך. לעצם הבקשה האוצר 

פנתה לאוצר בדרישה להכיר    ההסתדרות הרפואית  אחתיתרה מזו, לא  ת הגובלות ברודנות ושכרון כח.  יש השלכות רחבו 
בגוף   שמדובר  היתה  והתשובה  הקיימים  להסכמים  הזהה  קיבוצי  הסכם  ולחתום  מדינה  כעובדי  התאגידים  בעובדי 

 , שאיננו חלק מהמדינה או נתמך על ידה.  מאוזןעצמאי שחייב להיות 
 

גוף שהוא    בהינףמדובר בתקדים מסוכן ביותר שבו האוצר יכול להחליט   רווחי ואינו נהנה מתקציבי  קולמוס כי גם 
 מדינה יוכר כגוף נתמך על כל המשתמע מכך. 

 
ל שיש רצון לשינוי הכללים, תנאי העבודה והשתכרות העובדים כ אנו דורשים שסעיף זה יוסר מהצעת המחליטים וכ

 במסגרת תאגידי הבריאות אנו נשמח לעשות זאת במו"מ. 
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באצטלה של הסדרת כללי ההתחשבנות בין קופות החולים  התקציבי    דחיקת השיקול הבריאותי והאנושי בפניי שיקול
 לבתי החולים.  

 
החמורה שבהן    .פרק הצעת המחליטים הדן בכללי ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים נוגע במספר סוגיות

קופות יכפיפו כל שיקול רפואי, אנושי, מקצועי  הלי  " ומנכ  בתי החוליםהיא הדרישה שמנהלי מערכת הבריאות, מנהלי  
 לשיקול תקציבי בלבד.  

 
כי במידה והנהלות בתי החולים או קופ"ח לא יעמדו בכללי ההתחשבנות    ( (9)ח–ו  ( 8) ח  פים סעי)כך קובעת ההצעה  

שמשמעותן   סנקציות  של  שורה  יחולו  האוצר  דרישת  של  של  והתקציב  ופיטורין  המטופלים  בציבור  קשה  פגיעה 
 ההנהלות.

 
שאילו הסעיף הזה היה נכנס לתוקפו לפני שנה לא ניתן לשער היכן  כיוון  לאוצר זיכרון קצר כל כך    צדקשה להבין כי

שאלת התקציב והבינו כי  לעלשנייה  חשבומדינת ישראל היתה. מיד עם פרוץ המגפה הנהלת הקופות ובתי החולים לא  
 עליהם לעשות הכל, להציל חיי אדם ולהגן על מדינת ישראל מפני המגפה המשתוללת. 

 
נופלת  היא  להעלותה מחדש ולטובת מדינת ישראל    חוק הסדריםה, האוצר מנסה בכל הצעת  הצעה זו אינה הצעה חדש

 כל פעם מחדש. 
 

נציין, כי מערכת הבריאות נאלצה במהלך השנה להתחנן, להילחם, לזעוק על מנת לקבל את הכספים המגיעים לה בעבור  
 ההוצאות שהוצאו בטיפול בציבור המטופלים חולי הקורונה.  

 
כי היא מוציאה    ,גם לא ע"י האוצר  ,אות היא מהמערכות היעילות ביותר כאשר מעולם לא נטען כלפיהמערכת הברי 

הוצאות שלא לצורך מתן שירות רפואי ואף על פי כן האוצר מנסה להתייחס למערכת זו כאילו מדובר בחבורה חסרת 
 אחריות ופזרנית במקרה הטוב.

 
בקרב הצוותים הרפואיים יש לזכור    להתפשט דמורליזציה שעלולה  למערכת הבריאות ול  הניתנת מעבר לסטירת הלחי  

כותי בלבד הנקבע על ידי האוצר, הוא הקובע כמעט את כל סעיפי ההוצאות )מחיר  אשכל סוגיית התקציב הוא נושא מל
והוצאות השכר(   נושא  יום אשפוז, הנחות הניתנות  הוא  או אי עמידה בתקציב  כן, עמידה  על  ואת סעיפי ההכנסות. 

 שרירותי לחלוטין. 
 

ו עומד ביעדי התקציב היא פגיעה  קשה עוד יותר להבין את דרישת האוצר כי הסנקציה שתוטל על בית חולים שאינ 
משמעו חוסר משווע ברופאים, באחיות, במנהל ומשק    ח אדםו בשירות הציבורי ובמטופלים. כגון, הקפאת קליטת כ

 לטפל בחולים.
 

הצעת המחליטים טומנת בחובה סכנה גדולה בשני סעיפים שלכאורה באים לסייע למערכת הרפואית. הנושא הראשון  
   .(( ב)1 ף)סעי  תאשפוז הביהוא נושא 

 
בית בנושא אשפוז  רבות  תומכת  אי    , ההסתדרות הרפואית  יעצים את  נכון  מבנה  מורכב שללא  בנושא  מדובר  אולם 

שוויון בבריאות ויסייע בעיקר לשכבות החזקות על פני השכבות המוחלשות. כמו גם ללא בניית מסגרת מתאימה הוא  ה
 פול הרפואי ובכך לפגום באיכות הטיפול.  י עלול לדחוק את השחקנים לא להשקיע מספיק בט
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הדרך הנכונה לבצע אשפוז בית היא קודם כל על ידי יצירת הסכמה בין הצוותים הרפואיים ולשם כך המכון לאיכות  
על   ,ברפואה של הר"י הציג נייר עמדה הקובע את המבנה הנכון והשיתוף המוצע בין רופאי המשפחה לרופאי הפנימיות

דעת שני המקצועות, כמו גם הנחיות ברורות באיזה מקרים מתאים אשפוז בית ובאיזה לא, חלוקת אחריות נכונה בין  
קופות החולים ובתי החולים,    ,בתי החולים לקהילה, לכך יש להוסיף הסדר כלכלי נכון, מקובל על דעת כל השחקנים

 חולים בהתאם להוצאות ובהתאם לתמריץ הנדרש. של התגמול הרצוי מהמדינה לאשפוז בית או לאשפוז בבית 
 

הוא מדבר על הסכם בין בתי   .לעומת זאת, בהצעת המחליטים נקבע הסדר פשטני שאיננו נותן מענה לכל הדברים הללו
לו  יחולים לקופה בלי שמשרד הבריאות קבע את הקריטריונים לאיכות טיפול, לאותם מקרים בהם מתאים האשפוז ובא

מלאכת מחשבת מהי העלות המתאימה לכל אחד מהאשפוזים, בלי שממשלת ישראל נתנה את דעתה   לא, בלי שנעשתה
נפשות לאשפוז    10מ"ר עם    70על התשתיות הנדרשות בבית כדי לאפשר אשפוז בית. אין דומה אשפוז בבית בבני ברק של  

 נפשות. 4מ"ר עם  200-ברמת אביב ג' ב
 

נכון יחמיץ את ההזדמנות שנתנה במגפת הקורונה לקדם נושא חשוב זה   אנו חוששים כי החדרת מודל אשפוז בית לא
 וישיג אותנו אחורה שנות דור.

 
הוא   ומשמעותי  חשוב  נוסף  פנימיותנושא  מחלקות  משרד (3)סעיף    תמרוץ  הפנימיות,  המחלקות  מצוקת  לנוכח   ,

תשתיות מתאימות, מחסור חמור בכ"א  הבריאות הקים ועדה )טור כספא( שיצאה בהמלצות ברורות על הצורך בבניית 
 ל כך שתנאי האשפוז הקיימים מתאימים למדינת עולם שלישי ולא למדינת ישראל. עו
 

  ליישום הדו"ח, במקום זאת אנו רואים סעיף שעשוי להחריף את המצב כיום ובעיקר  במידיכי המדינה תפעל    וציפינ אנו  
רות שכותרת הסעיף מדברת על שיפור רמת השירות והאיכות  לפגוע בפריפריה ובשכבות החלשות. הסיבה לכך, כי למ

 ברפואה כל מה שמופיע בהמשך הסעיף מדבר אך ורק על שירות. 
 

והנכונים לא נקבע סעיף של    3סעיף  בנוסף,   מדבר על תמריץ המבוסס מדדים. אולם, כדי לעמוד במדדים הראויים 
הנדרשות. כדי לעמוד ביעדי השירות שאנו תומכים בהם.   התשתיותשל כ"א של מיטות ושאר    פתשתיות, אין כל תוסת

ולפיכך יקבלו כסף תוספתי ואילו בתי  בתי החולים החזקים במרכז הארץ יעמדו במדדים  ליצור מצב שבו    למה שעלו 
 חולים בפריפריה הסובלים כבר עתה מחוסר כ"א וחוסר תשתיות לא יזכו לאותו תמריץ והפער ילך ויגדל.

ח ועדת טור כספא ומשרד הבריאות בשיתוף עם האיגוד לרפואה פנימית של ההסתדרות  "אנו סבורים כי יש ליישם את דו
ניתן  ש ברפואה  המכון לאיכות  והרפואית בישראל   יעבדו על מדדי האיכות תוך קביעת קריטריונים והדרכים שבהם 

 להגיע אליהם תוך זמן קצר ובינוני. 
 

 הערה כללית לגבי הצעת המחליטים בפרק זה:  
 

לכאורה, האוצר כותב "קריטריונים" רבים לביסוס החלטות אולם בפועל קשה להבין מהו המדד להתחשבנות, מהם 
 ר מהם המשקולות שניתנים לכל קריטריון. הקריטריונים ובעיק

 
לקביעת גובה התשלום הקבוע לכל בית חולים ציבורי כללי.    םהכללי המדבר על    ((1) בסעיף ח)דוגמא לכך ניתן למצוא  

הסעיף מסתיים    יתרה מזו,    .לו בשיקול הכלליניתן  ש מעבר למלל, לא ניתן להבין מהו הקריטריון תחת כל סעיף והמשקל  
י  בכך שניתן להוסיף שיקולים נוספים בהתאם להחלטת השרים, משמע, שכל הסעיף יכול להפוך להיות שרירותי ובוודא

 שאיננו שקוף לציבור או למפעילי מערכת הבריאות. 
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ייעול הקצאת  "הידוק האחיזה של משרד האוצר על מערכת הבריאות תוך הגבלתה והגברת הבירוקרטיה באצטלה של  
 "  משאבי המדינה בתחום הבריאות

 
במערכת הבריאות. בין השאר, ההסתדרות הרפואית סבורה כי יש חשיבות רבה להרחיב ולהקצות נכון את התשתיות  

בין מרכז ופריפריה, בין קהילה ומערכת האשפוז, כי יש מקום ליצור מעברים חלקים בין מוסדות הבריאות השונים ויש  
 מקום לבחון צרכים של הקמת תשתיות נוספות במקומות מרובי שירותים.

 
 עם זאת, הצעת המחליטים טומנת בחובה סכנות העולות על התועלת שבהן.  

 
. הסכנה השנייה נובעת מכך שכל הסכנה הראשונה היא בכך שמשרד האוצר ידחוף להקטנת שירותים ולא להגדלתם

האישורים שניתנים הם זמניים בלבד והדבר ירתיע גופים פרטיים וציבוריים להשקיע בהקמת תשתיות מתוך חשש של 
 אי ודאות.  

 
לסוגיות הרפואיות המקצועי הנוגע  בכל  כי  אגף אנו סבורים  בין  ערבוב  וכל  משרד הבריאות  הוא  הגוף המוסמך  ות, 

התקציבים למשרד הבריאות בעיקר כשמדובר בפיתוח תשתיות פרטיות שמנגד אגף התקציבים אינו משקיע בפיתוח  
 תשתיות ציבוריות אינו במקום.
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 ביצוע לקוי  ,נושא ראוי – "קידום אורח חיים בריא" 
 

נאבקת   במודעות  ההסתדרות הרפואית  ותשקיע  בריא  חיים  אורח  דגלה  על  ישראל תחרוט  כדי שמדינת  רבות  שנים 
 הציבור, בחינוך ותקבע את התמריצים הנכונים שיאפשרו לציבור המוחלש בעיקר אורח חיים בריא. 

 
אפשר רת דרך משמעותית בכך שסימן את המוצרים הלא בריאים )רווי סוכר, שומן ונתרן( ובכך  במשרד הבריאות עשה כ

 לציבור להיות מודע למה שהוא צורך. 
הצעד המשמעותי הראשוני לשם כך הוא סבסוד כל הפעילויות והאוכל הבריא כגון הלחם המלא, פירות וירקות, חדרי  

 כושר וכיו"ב. לצערנו לא ראינו בשורה בכיוון הזה.  
 

די להוסיף הכנסות למדינה כפי  אולם הטלת מס זו לא אמורה להינתן כמשקאות ממותקים  אנו תומכים במיסוי על  
ל שהדבר יכניס כסף יש להעבירו ככסף כשכתוב בדברי ההסבר. פעולה זו אמורה לצמצם את השימוש במשקאות אלו וכ

 כרת. וייעודי לטפול במחלות הנובעות מצריכת סוכר מוגזם כגון טפול בס   ,תוספתי למערכת הבריאות
 
 

וי בתכנית התקציב ובהצעת חוק ההסדרים, תחמיר את מצוקת מערכת  מדיניות הממשלה כפי שבאה לידי ביט   לסיכום,
הבריאות עד כדי סכנת קריסה וחשש לשלום המטופלים. יתרה מכך, מדיניות זו משוללת היגיון מן ההיבט הכלכלי, שכן 

 כבר הוכח כי מערכת הבריאות היא זו המאפשרת למשק לחזור לתפקוד תקין בעת מגפה.  
 

הממשלה   הרגולציה  על  והכבדת  אחד  מצד  הציבורית  המערכת  שחיקת  של  וההרסני  המשולב  מהמהלך  בה  לחזור 
הממשלתית על שירותי הרפואה מצד שני. תחת זאת עליה לאפשר פעילות תקינה של המערכת על ידי תוספת תקציבית  

כפי שמוצע בהצעת חוק    משמעותית לשירותי הבריאות הציבוריים ללא דיחוי, ולבטל את הגזרות על שירותי הרפואה
 ההסדרים. 

 
יחסי העבודה, פעילות הרופאים במערכת הבריאות, זכויותיהם ותנאי עבודתם מוסדרים בהסכמים בנוסף, יודגש כי  

 . לא באופן חד צדדי בחוק התקציבוקיבוציים וכל שינוי בהם צריך אף הוא להיעשות בהסכמים קיבוציים 
 


