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 שלום רב, 

 תכנית התקציבית התייחסות ההסתדרות הרפואית בישראל ל הנדון:

במשבר שרויה  בישראל  הציבורית  הבריאות  ומתמשך  מערכת  לנ עמוק  השנים  עם  ומחריף  הולך  אשר  גידול  ,  וכח 

התפרצותה המחודשת של מגפת הקורונה, המתבטאת   העל כך נוספ העלייה בתוחלת החיים.  האוכלוסייה והזדקנותה ו

 מטילה מעמסה כבדה על מערכת הבריאות. ואשר בתמותה ובתחלואה עודפת,  

ומים  לצערנו, התקציב המוצע אינו מביא בשורה למערכת הבריאות, ואין בו כדי לסייע לה להתמודד עם האתגרים העצ

ידי   הממשלה עצמה  העומדים בפניה. יתרה מכך, התקציב המוצע אינו עולה בקנה אחד עם קווי היסוד שגובשו על 

לפעול לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית ולהביא אותה לרמת מוכנות  "...  בנושא מערכת הבריאות, ובהם התחייבה

 " .OECD -בהתאם למדדים המקובלים ב

שיעור    –כמעט בכל מדד אפשרי    OECD-בתחתית הדירוג של מדינות ה  נמצאת כיום  מערכת הבריאות הישראלית

, שיעור הרופאים, האחיות, ההוצאה לבריאות מהתוצר, שיעור ההוצאה הציבורית לבריאות, הוצאה לבריאות לנפש

מהתוצר השנתי    4.8%  -ההוצאה הציבורית בישראל לבריאות עומדת על כועוד.    MRI  ,CTמיטות האשפוז, מכשירי  

פירוש הדבר הוא שעל מנת להגיע לממוצע המדינות    .OECDבממוצע במדינות    6.3%  -מיליארד ₪(, לעומת כ  64  -)כ

 מיליארד ₪. 20 -כלומר בכ, 31% -את ההוצאה הציבורית בכ  לאלתר  המפותחות יש להגדיל

לתקציב   השקלים  שני מיליארד התבסמותה של הממשלה מתוספת    על רקע נתונים אלה, לא נותר לנו אלא לתמוה על 

)מלבד התוספת הקבועה בסך שלושה מיליארד ₪,   , תוך שהיא  "טייס אוטומטי"(בכל הנראה  שמקורה כהבריאות 

   שורת כהישג מזהיר.מציגה אותה בתק

ייאמר מיד, כי היעדים עבורם הוקצתה התוספת התקציבית, כפי שהוצגו על ידי הממשלה, הם ראויים ביותר, וטוב  

בתחומים לטפל  בכך שמיהרה  שנים ארוכותעשתה הממשלה  הוזנחו במשך  קיבוע התקנים  , שחלקם  על  לברך  יש   .

 MRI  -ות הנפש, תגבור הכשרת כוח האדם, הוספת מכשירי ה שניתנו למאבק בקורונה כמו גם על חיזוק מערך בריא 

 לאזורי הפריפריה ועוד. 

ובוודאי שאינו עונה על צרכיה, קל   ,חד עם זאת, התקציב המוצע רחוק מלפתור את בעיות היסוד של מערכת הבריאותי

צריכים לעבור תיקון יסודי ועיגון    ,הדמוגרפי והטכנולוגי  ,מקדמי סל שירותי הבריאות  וחומר אל מול סכנת הקורונה.

. המקדם הדמוגרפי צריך לשקף באופן  לא יהיו תלויים בסדר העדיפויות הממשלתי המשתנה מעת לעתבחקיקה, כך ש

על   לעמוד  צריך  הטכנולוגי  והמקדם  והזדקנותה,  האוכלוסייה  גידול  את  בהתאם   2%אוטומטי  הסל  מתקציב 

מחיר  את  מדד יוקר הבריאות כך שיכלול  ורמי מקצוע רבים לאורך השנים. כמו כן, יש לתקן את  להמלצותיהם של ג 

 . בצורה טובה יותר , וישקף את עלויות מערכת הבריאותאשפוזהיום 

 

 

 



    

  

 

 

 

לעבודה  ית ספר לרפואה כל הרופאים שסיימו בזאת ועוד, לנוכח סכנת המגפה, תוספת של מאות תקנים חיונית לגיוס 

פועל את יוזמת קיצור תורנויות  ה   לא יהיה להוציא  זו אף דרושה על מנת שאפשר    תוספתאופן מיידי.  ב   בבתי החולים

כן,  המתמחים.  להשתרך  כמו  תמשיך  ישראל  מיטות אשפוז,  אלפי  של  תוספת  המפותחות   ללא  רוב המדינות    אחרי 

ג תפוסת המיטות, עם  דירוב  OECD  -ה  להוביל אתבמקביל  , ו OECD  -בתחתית דירוג מיטות האשפוז הכללי של ה

עוד יותר את המשבר צפויה להעמיק  המוצעת  התקציבית    מכאן ברור כי התכנית.  95%שיעור תפוסה הסובב סביב  

 . וסיכון חיי מטופליםהמתמשך במערכת הבריאות עד כדי סכנת קריסה 

נתלית כמעט כולה במגפת    הריסון התקציביהאצטלה שמצאה הממשלה למדיניות  ממסמך התכנית התקציבית עולה כי  

השירותים   חשבון  על  פיסקאלית  יציבות  על  לשמור  הצורך  דהיינו  המשק,  על  הכלכליות  ובהשלכותיה  הקורונה 

בלהיטותה ליישם את גזרותיה שכחה הממשלה כי הגדלת משאביה של מערכת הבריאות, דווקא בימים    החברתיים.

שהאלה כפי  מיותרת"  "הוצאה  ולא  נבונה  כלכלית  השקעה  למעשה  היא  לראותת,  הגדלת  בה  רגלה  כי  להזכיר  יש   .

למשק את מרחב הנשימה לו הוא זקוק בעת מגפה. ההיגיון הבסיסי  מאפשרת  משאביה של מערכת הבריאות היא זו ש

להתמודד היכולת  את  הבריאות  למערכת  לתת  כדי  העקומה'  את  'לשטח  הוא  הסגר  כאשר   של  התחלואה.  גלי  עם 

, כפי שהתרגלה  פנויות ועם כוח אדם חסר, עמוס ושחוקהמערכת נמצאת בספיקה מלאה ומעבר לכך, ללא מיטות אשפוז  

הבריאות    גם  כבר שמערכת  מכאן,  ולהיפך.  יורע,  המשק  ומצב  ההגבלות,  יוחמרו  הסגרים,  יוארכו  כך  שגרה,  בימי 

היא גם למעשה "מנוע צמיחה" של הכלכלה הישראלית, במיוחד על רקע    הציבורית, מעבר לחיוניותה כמשאב חברתי,

 מגפת הקורונה, אשר נראה כי עדיין רחוקה מסיומה. 

הממשלה לא למדה את הלקח הברור והחד משמעי העולה מאירועי השנה האחרונה, והוא, כי אין  נראה כי  ,  אף על פי כן

   הבריאות הציבורית במטרה הקדושה של הצלת חיים.מנוס מהשקעה מאסיבית ומיידית במערכת  

תוך תיקון מקדמי   נוספים  מיליארד ₪חמישה  ללא דיחוי ב  אנו קוראים לממשלה להגדיל את תקציב מערכת הבריאות

 .כך שישקפו את צרכי הבריאות של אוכלוסיית ישראל ,סל שירותי הבריאות

 
 בברכה,

 פרופ' ציון חגי 
  הרפואית בישראל ההסתדרות יו"ר  

 
 
 

 העתקים: 
 ראש הממשלה ח"כ נפתלי בנט, 

 ניצן הורוביץ, שר הבריאות מר
 ח"כ עידית סילמן, יו"ר הקואליציה 

 גני יו"ר הר"י ס
 חברי מזכירות הר"י 


