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  תקציר
  

.  במערכת הבריאותשנתי על תפקידם של נתונים בקבלת החלטות-הוכן במסגרת מחקר רבהנוכחי הדוח 

ה ובניסוח ההמלצות של את השימוש בנתונים בתהליך העבודים  ומנתחיםסוקרודה הזו אנו עבב

ועדה ציבורית זו הוקמה ). ועדת אמוראילהלן " ( הציבורית ומעמד הרופא בהעדה לבחינת הרפואהוהו"

כחלק מהסכם בין המעסיקים להסתדרות הרפואית ,  חודשים4 בתום שביתת רופאים בת 2000בשנת 

הגדרה מחדש של : לה היותחומי הבדיקה לפי המנדט שהועדה קיב. אשר הביא לסיום השביתה, לישראל

הקשרים בין הרפואה הפרטית ; שכר רופאים; רפואה פרטית ומה שביניהם, המושגים רפואה ציבורית

  .החולים- היחס בין השירותים האמבולטוריים לבין אלו של בתי;פ"שר -והציבורית 

  

  מטרות ושיטות
  .לבחון מה היו דפוסי השימוש במידע במהלך עבודתה של הוועדה .1

 . השימוש במידעהשפיעו על ה אשר הוועדאת מאפייני עבודת להבין  .2
 .בהן דנה הוועדההמרכזיות לבחון איזה מידע היה חסר בסוגיות  .3
הן , לבחון מה ניתן ללמוד מחקר המקרה הזה על שימוש במידע במערכת הבריאות ובמערכות אחרות .4

 . יות והן במסגרת פורומים אחריםציבורבמסגרת ועדות 
  

  : נאספו במספר אופניםניתוח זה הנתונים ל כאשר )case study(קר מקרה ניתוח חבוצע 

ה ומי שכתבו את ניירות הוועדמזכיר , ההוועדחברי , ההוועדר "מובנים עם יו-ראיונות עומק חצי  .א

  , עדה מטעם הארגונים השוניםוהעמדה שהוגשו לו

 .בניירות העמדה של הצדדיםנבחרים ניתוח תוכן של פרקים   .ב
 .ידי הוועדה- של דוח הוועדה תוך תשומת לב מיוחדת למידע שצוטט עלןתוכהבדיקת   .ג
  

  ממצאים
  ה לתפקידההוועדגישת 

, ידי הממשלה-מעבר למנדט שקיבלה על, נמצא כי הוועדה הרחיבה מאוד את היקף הסוגיות שבדקה

תיו הוועדה ראתה עצמה גוף שמטרו, בנוסף. וראתה בעבודתה הזדמנות לבדיקת מערכת הבריאות כולה

לשם כך . מתוך רצון להביא את הצדדים לעמק השווה, זאת. לנסח המלצות כלליות ולא לרדת לפרטים

  .העדיפה פשרה והשגת קונצנזוס על פני חידוד מחלוקות

  

  איסוף המידע
את עיקר . וכמעט שלא ביצע עבודת מטה של איסוף מידע, צוות המטה של הוועדה היה מאוד מצומצם

, שכן. הגופים בעלי העניין במערכת הבריאות, למעשה,  עשויירות הרקע והעמדההכנת נאיסוף המידע ו

הארגונים בעלי , משפט לפיה- בתיהמאפיינת) adversarial approach(גישה העימותית הוועדה נקטה ב

  .ויביאו את המידע בפניה, ישאלו את השאלות העובדתיות, העניין הם שיצביעו על הסוגיות לדיון
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ונים השונים במערכת הבריאות ייחסו חשיבות רבה להכנת ולהגשת נייר העמדה שלהם הנהלות הארג

. צוותים שאספו חומר והכינו את פרקי נייר העמדה-בחלק מן הארגונים נבנו צוותי עבודה ותת. לוועדה

עוד נמצא כי לעתים הושקעה אנרגיה . יש ארגונים ששכרו גופים חיצוניים לעזרה בהכנת נייר העמדה

. בהכנת נייר העמדה הארגוני גם כדי להכריע בין בעלי אינטרסים שונים ולהביא לקונצנזוס ארגונירבה 

דרשו פחות השקעת זמן ואנרגיה משום הכנת נייר העמדה והנתונים הקשורים לכך , בארגונים אחרים

שהם כבר עסקו בסוגיות השונות קודם להקמת הוועדה והיו להם עמדות מגובשות וניירות עמדה 

ונמנע מסוגיות , נמצא כי כל ארגון הדגיש בנייר העמדה שלו סוגיות שהיה לו בהם עניין מיוחד. מוכנים

  .שלא היה מעוניין לגעת בהן

  

  השימוש במידע 
  ידי הארגונים בעלי העניין-השימוש במידע על

מידע ופחות מכך בנתונים ממאגרי , הארגונים השונים השתמשו בעיקר בנתונים ממאגרי המידע שלהם

מקורות מידע נוספים בהם הם עשו ). ארציים-גם בשל כך שבמקרים רבים לא היו נתונים כלל(ארציים 

דוחות מכון ברוקדייל ומאמרים , דוחות ויטקובסקי, שימוש היו נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 העיקרי שחסר מן הראיונות עלה כי המידע. של חוקרים מן האוניברסיטה ומחקרים ונתונים מחוץ לארץ

על איכות המערכת , נתונים על יעילות מערכת הבריאות: להם בכתיבת ניירות העמדה של הצדדים היה

  .ועל שכר רופאים, )פ"שר(על שירות רפואי פרטי , הרפואית

  

  ה ובהמלצותיההוועדהשימוש במידע בדיוני 

 נחלקו בהתייחסותם לה כי הםמהראיונות שנערכו עם חברי הוועדה עו. במידע" הוצפה"נמצא כי הוועדה 

עד כמה היה . 2; איכות המידע שהועבר לוועדה. 1: לשני נושאים הקשורים לשימוש במידע שהוגש להם

  .צורך בנתונים ספציפיים ובמידע קונקרטי בנוגע לנושאים שנידונו בעבודת הוועדה

  

. ד ושימושי בעבודתההיו בין חברי הוועדה מי שחשבו שהמידע שהגיע לידי הוועדה היה רציני מאו

 נקודה בעייתית היתהימקורותיו והאופן בו ניתן להשתמש בו , היו שטענו כי הסוגיה של המידע, לעומתם

ה הוועדחברי ש קשורה לסוגיה מרכזית והיא, הטענה נגעה בעיקר לאיכותו של המידע. בעבודת הוועדה

היו , על כן. נתונים ממקורות שוניםהעובדה שהדיון בכל נושא התבסס על  -עמה  היו צריכים להתמודד

כמו גם מן האינטרסים השונים , פערים במידע אשר נבעו מחוסר אחידות בהגדרות ובאופן הצגת הנתונים

כתוצאה הושקע בוועדה זמן רב על מנת לגשר על . של הארגונים שהגישו את ניירות העמדה לוועדה

  .ההבדלים בנתונים

  

עדה הייתה אחד הגורמים שהשפיעו על התייחסות חברי הוועדה עוד נמצא כי תפיסת יעודה של הוו

חשבו שייעודה של הוועדה הינו , ובהם יושב ראש הוועדה, חלקם. למידת הצורך במידע כמותי אמפירי

התומכים בגישה זו חשבו כי . להגיע להמלצות כלליות מתוך מטרה להביא את הצדדים לעמק השווה

חברים אחרים בוועדה . ואין צורך בנתונים כמותיים ספציפיים, ילצורך כך ניתן להסתפק במידע כלל

ולכן חשוב לקבל נתונים ספציפיים שהם , חשבו שייעודה של הוועדה הוא להגיע להמלצות קונקרטיות

  .בכל אחד מן הנושאים שעלו לדיון בוועדה, והיקפה, קריטיים על מנת להבין את מהות הבעיה

  



 

iii  

סקרי הלשכה , שימוש היה ניירות העמדה של הארגונים השוניםהמידע העיקרי בו הוועדה עשתה 

על אף החומר הרב שהועבר , אולם. המרכזית לסטטיסטיקה ומחקרי מכון ברוקדייל וחוקרים אחרים

חלקם נבעו מבעיות כלליות כגון הטרוגניות מערכות המידע במערכת . לוועדה נמצאו חסרים במידע

חלק מן המידע , בנוסף. אחיד ואין תקשורת בין בסיסי נתוניםוהעובדה שאין מסד נתונים , הבריאות

מנותח ומעובד באופן שיקל על חברי הוועדה להשתמש בו ולא מידע , שהוגש לוועדה היה מידע גולמי

חלק מן החסרים במידע נגעו לפריטי מידע בנושאים . לצורך הסוגיות הספציפיות שנדונו בוועדה

ביטוח רפואי , החולים-נים על עבודה בתאגידי הבריאות של בתינתו, כגון שכר רופאים, ספציפיים

השתתפות עצמית , נתונים על מקצועות רפואיים במצוקה, מידע בתחום הציוד הרפואי, משלים

  .פ"בתשלומים ושר

  

  השפעת המידע על המלצות הוועדה
 ביטוי בדיוני קיבלו, שהועברו לוועדה, הנתונים הסטטיסטיים וחומר הרקע, נמצא כי ניירות העמדה

הגיש השפיע על המלצות  כל אחד מנציגי הארגונים חשב שנייר העמדה שהארגון שלו, כן-כמו. הוועדה

 היה קשה להצביע על פריטי מידע או סוג מידע שהשפיעו במיוחד על עבודת לנו כחוקרים. הוועדה

 שעברה  הזמן תקופתייתכן בגלל, וזאת משום שלחברי הוועדה עצמם היה קשה להצביע על כך, הוועדה

  . בין תקופת עבודת הוועדה לבין המועד בו הם רואיינו

  

  סוגיות לדיון
 המקרה מחקרניתן ללמוד שבפרק המסכם נדונות סוגיות הנוגעות למה , בהתבסס על ממצאי המחקר

, בוריות והן במסגרת פורומים אחריםהן במסגרת ועדות צ, במערכת הבריאותהזה על שימוש במידע 

  :ובהן

 בפני ,לכאורה: יתרונות וחסרונות, מידעהדרכים העומדות בפני ועדה ציבורית לאיסוף ושימוש ב .1

ה תגדיר הוועד. א:  דרכים לקבלת המידע לצורך קבלת החלטותתי שתמדוועציבורית מייעצת ועדה 

.  ב; בעזרת צוות מטה או מחקרתן את התשובותיתנתחו ות, תאסוף מידע, את השאלות העובדתיות

לספק מידע ,  ולהצביע על הסוגיות לדיון לארגונים להגדיר את השאלות העובדתיותתפנהה דהווע

 . יהם ואף לתת את תשובות,ולנתחו
לא ברור איזו מן הדרכים טובה יותר . הגישה העימותית שהיא ,השנייה בדרךועדת אמוראי בחרה 

   :להשגת מידע אמין

, לכן. האינטרסים שלואת לחזק את עמדותיו ובכך שכל צד ינסה הוא  חסרונה: העימותית גישהה

יש חשש כי סוגיות הנוגעות לטובת , בנוסף .הוא עשוי להציג רק את הנתונים התומכים בעמדותיו

ולא יהיה מי שיספק את המידע הדרוש , הציבור ואינן מעניינם של הצדדים לא יעלו על שולחן הדיונים

 הם אלה שמכירים את מערכת הבריאות ואת הסוגיות שהגופים בעלי העניין בכך יתרונה. לדיון בהם

   .רב ומקיף בנוגע להןמידע כך שהאינטרס של כל ארגון יהיה לאסוף , הנוגעות להם

 :לניתוחו ולקבלת התשובות לשאלות, כמקור למידעמחקר /בצוות מטה וועדה נעזרת הלפיה הגישה

הן בשל , אסוף את המידע המרבי ימחקר/אין זה בטוח שצוות מטהש, חסרונה של שיטה זו הוא בכך

שצוות כזה יסתפק גם ייתכן . כך שאינו מכיר מספיק את המערכת והן בשל בעיה בגישה לנתונים

יתרונו של צוות  .ולא מעבר לכך, ההוועדבמידע שהוא חושב שהוועדה זקוקה לו ושיספק את 



 

iv  

, בנוסף. הציבורטובת הנוגעות לבאובייקטיביות שלו וביכולתו להעלות סוגיות  הוא מחקר/מטה

סגל המטה יכול לשפר את האיכות ואת השימושיות , באמצעות שילוב ועיבוד נתונים ממקורות שונים

הצוות גם יכול לסייע לחברי הוועדה להבין . רים לחברי ועדת ייעוץ ציבוריתסשל הנתונים הנמ

במיוחד בשעה שלחלק , דבר זה יכול להיות חשוב. כגון מערכת הבריאות, מערכות חברתיות מסובכות

  .כפי שקרה בוועדת אמוראי, מחברי הוועדה לא הייתה היכרות קודמת עם החומר בו הוועדה דנה

  

לפתח גישת אמצע המשלבת את היתרונות של הגישה העימותית ושל גישת צוות , כמובן, אפשר גם

 ועדות ציבוריות .ממצאי המחקר מצביעים על כך שוועדת אמוראי יכלה ליהנות מגישת האמצע. המטה

עם . יכולות ללמוד הרבה בכך שהן מעודדות את הצדדים המעוניינים להציג בפניהן ניירות עמדה רציניים

, יש צורך גם בעבודת צוות מטה מספקת כדי להוביל בצורה הטובה ביותר את הנתונים הזמינים, זאת

  .יתוחים של הנתוניםולספק נ, ידי קבוצות שונות-לפשר בין נתונים מנוגדים המסופקים על

  

  במידעכיצד השפיעה גישת הוועדה על השימוש  .2

חשוב , ידי ועדה ציבורית-ניתוח של הממצאים מצביע על כך שכדי להבין את אופן השימוש במידע על

ועדת . לעמוד על הבנתה של הוועדה את משימתה ואת האסטרטגיה הכללית שלה להגשמת משימה זו

היא ביקשה לתרום , בנוסף. ת לנתונים שזרמו אליה ממגוון מקורותאמוראי עבדה על פי מתן פרשנו

ובאמצעות הגברת , ליישום מחלוקות בכך שהביאה את הצדדים המעוניינים לידי הסכם או פשרה

הספרות מצביעה על כך שגישה זו יכולה אכן לתרום . אחידות הנתונים שהתקבלו ממקורות שונים

הוועדה תימנע מהבעת עמדה ברורה בנושאים שנותרו אבל חיסרונה בכך ש, לפתרון מחלוקות

ועדת אמוראי נקטה בגישה זו בהקשר . ואפילו תימנע מהשגת מידע רלוונטי לסוגיות אלה, במחלוקת

-חולים והעברת התחנות לבריאות המשפחה לקופות-תאגוד בתי, כגון משכורות הרופאים, לנושאים

  .החולים

  

 מספר חברים בוועדה נקטו בעמדה שאין צורך בנתונים :כוללתנחיצות נתונים בעת התווית מדיניות  .3

נתונים . ניתן להתווכח על עמדה זו. קונקרטיים משום שהמלצות הוועדה הוגבלו להצהרות כלליות

ובכך להשפיע על , להיות חיוניים להבנת המהות וההיקף של בעיהלפעמים כמותיים מסוימים יכולים 

  .ייחודיים יכולים לפעמים אף להקל על הגעה לפשרהנתונים . כיווני מדיניות נרחבים

 
נמצא  , היה מידע רבת אמוראיועדעל אף שבידי : מידע חסר בנושאים מרכזיים במערכת הבריאות .4

איכות , יעילות מערכת הבריאות: מספר נושאים מרכזיים למערכת הבריאות בנתונים על רוחסמ

ערכות מידע ותקשורת בין בסיסי נתונים פיתוח מ, שכר רופאים, שירות רפואי פרטי, המערכת

. והשתתפות עצמית בתשלוםמקצועות רפואיים במצוקה , ביטוח רפואי משלים, במערכת הבריאות

יוקדשו רצוי שמשאבי המערכת , סוגיות אלו עומדות עדיין על סדר היום של מערכת הבריאותשמאחר 

 .רלוונטייםמאגרי נתונים נתונים ופיתוח ל
  

ומה היה אופן השימוש , עד כמה נעשה שימוש במידע במהלך עבודתה של ועדת אמוראיו חנבזו בעבודה 

 עמדנו על ,מידע שעוד קודם לבחינת השימוש במאפיין חשוב של המחקר הוא. במידע בעבודת הוועדה



 

v  

הבנת הקונטקסט הזה הייתה  .שלהדוח ה  בכתיבתה הציבה לעצמההוועדשוקווי הפעולה המטרות 

 מאפיין נוסף של .במידה רבה על אופן השימוש במידע בעבודת הוועדה אלו השפיעו מטרותחשובה כי 

, בה נתונים בדוח שלהיל האופן שבו ועדת אמוראי השתמשה במידע ושבחינתלבנוסף המחקר היה ש

 . בניירות העמדה שלהםאספו נתונים ושילבו אותם עניין הארגונים בעלי ה את הדרך שבהן בחהמחקר

 הניבה תובנותו ,עשתה שימוש במידעאמוראי  תועדמחקר תרמו להבנתנו את הדרך שבה שני מאפייני ה

  . על האופן בו ועדה ציבורית לקביעת מדיניות יכולה לעשות שימוש מושכל במידענרחבות
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  .לממנים על תמיכתם במחקר

  

אנו מודים למר , ראשית. במהלך המחקר ובהכנת דוח זה הסתייענו באנשים רבים ותודתנו נתונה להם

 ולמי שכתבו את ניירות העמדה שהוגשו ,למזכיר הוועדה, לחברי הוועדה, הוועדהראש יושב , עדי אמוראי
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ולשפרה שוורץ מאוניברסיטת בן גוריון , ליוסי תמיר חבר הוועדה, תודה מיוחדת נתונה לעדי אמוראי

  .  תובנות שעזרו לפירוש הממצאיםוהוסיפו לנו, אשר נתנו את הערותיהם לדוח המחקר, בנגב

  

שנתי העוסק -עמיתינו למחקר הרב, משה סיקרוןלישראל סייקס ול, ורמן-אנו מודים גם לאיילת ברג
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חקר במדיניות ליהודית קינג ולחברי הצוות במרכז סמוקלר ל, ק חביב'תודה מיוחדת לג, ולבסוף

תודה . על הערותיהם המועילות על ממצאי הדוח, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסלעמיתינו ב, הבריאות
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 .שסייעה בהדפסת הדוח
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  מבוא .1
  

בנתונים בתהליך העבודה שנעשה  את השימוש חקר מקרה ים במסגרת ומנתחים סוקרבדוח זה אנחנו

  . )ועדת אמוראי להלן" (עדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בהוהו"ובניסוח ההמלצות של 

  

שנתי על תפקידם של נתונים בקבלת החלטות בנושאים -הוכן במסגרת מחקר רבהנוכחי הדוח 

ה שימוש בנתונים נעש בודק עד כמה המחקר. משמעותיים הקשורים לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

אילו פריטי וסוגי  ,האם נעשה בהם שימוש נכון; בתהליכי קביעת מדיניות הבריאות בשנים האחרונות

 בוחן לעומק שאלות של המחקר, בנוסף.  חסרו לקובעי המדיניותואילו נתונים, תרמו הכי הרבהמידע 

אילו תהליכים עשויים , סוגי מידע מסוימים תורמים רבות לתהליכי קבלת החלטותכגון מדוע , פרשנות

שכן היו מדוע לא נעשה שימוש בנתונים ; נטיים לא היו זמיניםוונתונים רלמדוע , לתרום לשימוש במידע

, אם בכלל, ה שימוש רב בתחומים מסוימים ושימוש מזערי בלבדנעשנתונים ב ומהי הסיבה לכך ש,זמינים

  :  שני מרכיביםמחקרל. בתחומים אחרים

מחקר רוחב בו נעשתה סקירה של תפקיד הנתונים בקבלת החלטות מרכזיות הקשורות לחוק ביטוח  

 ).Rosen et al., 2004( פורסמו לאחרונה שממצאיה ,בריאות
, Sykes; 2004 ואחריםורמן -ברג(שחלקם פורסמו גם הם ) case studies(תוחי חקר מקרה ימספר נ 

2003 .( 
  

לאחר תהליך גישור , בתום למעלה מארבעה חודשי שביתת רופאים 2000בשנת ועדת אמוראי הוקמה 

לבין ממשלת , בדיםכנציגת העו) י"להלן הר(שבסופו הושג הסכם בין ההסתדרות הרפואית בישראל 

 כנציגות המעסיקים הציבוריים בתחום ,שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה, ישראל

במסגרת הסכם זה הסכימו הרופאים שלא להשבית את מערכת הבריאות במשך עשר השנים . הבריאות

באו להכרעה בהסכם הגישור הוסכם גם כי במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים הם יו. הקרובות

) י"בהתאם לתביעתה של הר(נקבע בהסכם הגישור , בנוסף. במסגרת מנגנון בוררות שנקבע בהסכם

תבחן את מעמד הרופאים , שתוקם ועדה ציבורית  שתלמד את מערכת הבריאות הציבורית בישראל

, א בההוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופ( ותגבש המלצות לשינויים נדרשים ,במערכת זו

2002.( 
  

ה והתחומים הוועדהוגדרו המנדט של ) ראש הממשלה דאז, עליו חתום אהוד ברק(עדה ובכתב המינוי לו

  :לבדיקה

  .רפואה פרטית ומה שביניהם, הגדרה מחדש של המושגים רפואה ציבורית .1

האם הרפואה הציבורית תמשיך להיות היצרן הראשי והדומיננטי של שירותי רפואה לאוכלוסייה  .2

 .שראלבי
 הרמה המקצועית של הרופאים בשירות הציבורי ונכונותם לתרום לקידום הרפואה וישמריכיצד  .3

, שיטות תמרוץ, גמול רופאיםמודלים של ִת, מודלים של העסקת רופאים(הציבורית וליעול פעילותה 

 ).מסלולי קידום ורוטציה, סדרי עבודה, מעמדם של הרופאים לסוגיהם



 

 2

,  ציבורייםחולים-בתיהשכרת מיטות ב, פ"שר(בורית לבין הרפואה הפרטית הקשרים בין הרפואה הצי .4

האתיקה וכללי התנהגות של , הסדרי התעסוקה,  פרטיים בייצור השירותיםחולים-בתישיתוף 

 ).הרופאים העוסקים בעבודה או בפרקטיקה פרטית
  . החולים-בתיהיחס בין השירותים האמבולטוריים לבין אלו של  .5

  

 וכי המלצות ,ה תתבקש להגיש את ממצאיה והמלצותיה בצורת דוחהוועדנקבע גם כי נוי יבכתב המ

ה את כל השירותים הוועדעוד נקבע כי משרד הבריאות יעמיד לרשות . ה אינן מחייבותהוועד

בעבר , ה מונה מר עדי אמוראיהוועדליושב ראש .  וכן תקציב לפעולתה,נהלתיים הנדרשים לעבודתהיהמ

, הניהול הרפואי,  ולצידו מונו כחברי ועדה נוספים אנשים מתחום הכלכלה,בר כנסתסגן שר האוצר וח

  ).ה בנספח אהוועדרשימת חברי (ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה , הרפואה

  

ועדה וכעשר ישיבות של ו וקיימה חמישים ישיבות של מליאת ה2001ועדה החלה בדיוניה בסוף ינואר וה

ועדה שהתקיימו בהשתתפות גורמים חיצוניים וישיבות ה. ועדהוחברי הועדת משנה ושל צוותים מקרב 

ועדה ויושב ראש ה, ועדהוצוותים מטעם ה, ועדת המשנה). והונפקו עשרים פרוטוקולים מהן(הוקלטו 

עם אנשי מקצוע ועם נציגויות של , עדה קיימו ישיבות ומספר רב של פגישות עם מומחיםוומרכז הו

לבקשת משרד האוצר צורפו לישיבות .  לפי פניית הגופיםןועדה וחלקוביוזמת ה ןחלק, ארגונים רפואיים

, ובעקבות זאת זומנו משקיפים מטעם משרד הבריאות, עדה המוקלטות משקיפים מטעמווהו

הוועדה לבחינת הרפואה (שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות , ההסתדרות הרפואית לישראל

על אף הזמן שעבר . 2002-ועדה הגישה את המלצותיה  לממשלה בוה). 2002 ,הציבורית ומעמד הרופא בה

עם .  המלצותיה טרם אומצו ולפיכך גם לא היו עדיין בעקבותיה שינויי מדיניות,עדהומיום הגשת דוח הו

 והטיפול ,דונו בה עומדים בימים אלה על סדר היום של מערכת הבריאותיחלק ניכר מהנושאים שנ, זאת

כך שעדיין מוקדם לקבוע את מידת השפעת , להעסיק את מערכת הבריאות גם בשנים הבאותבהם ימשיך 

מידת השימושיות של המידע ואף החסרים , הסוגיות שאותרו באופן ניצול המידע, מכל מקום. ועדהוה

  .במידע עומדות גם כיום בפני קובעי מדיניות הבריאות במפגש שבין מידע לקבלת החלטות

  

עוד קודם לבחינת השימוש . אולם לא רק זאת, ההוועד את אופן השימוש במידע בעבודת עבודה זו בוחנת

 בעת כתיבת ובחנו את המטרות שהציבה לעצמה ,ה את תפקידההוועדבמידע עמדנו על האופן בו ראתה 

בבחינת , בנוסף. ההוועדהנחנו שמטרות אלה ישפיעו על אופן השימוש במידע בעבודת . הדוח שלה

 ושילובו עניין הארגונים בעלי הידי-עלהן איסוף המידע , קרי.  רצף השימוש בונבחןדע השימוש במי

  .   ההוועדושילובו בדוח , ועדת אמוראיאיסוף המידע והשימוש בו בווהן , בניירות העמדה שלהם

  

  סקירת ספרות. 2
  

רה של ועדה  ניתוח מק-סקירת הספרות נגעה לשני הנושאים המרכזיים הרלוונטיים למושא מחקרנו 

בחינת הגדרתן ותפקידן של ) 1: (ציבורית כגוף שעושה שימוש במידע בתהליך הדיונים ובקבלת ההחלטות

השימוש במידע בתהליך ) 2. (ועדות ציבוריות בישראל כגופים המציעים המלצות לגופי השלטון השונים

  .קבלת החלטות
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   ועדה ציבורית כגוף מקבל החלטות 2.1
המצריכים  ליבון נושאים, ןדיון בה, מקובלת בישראל כדרך ללימוד סוגיות מדיניותהקמת ועדה ציבורית 

ירה של ניטרליות בנושאים העולים וועדות אלה יוצרות או.  והצעת חלופות לפעולה,מומחיות מקצועית

, קנה-אייזנקנג(קטיביות יעל סדר היום הציבורי ומעניקות לדוחות שהן מגישות הילה של סמכות ואובי

2004.(  

   

ועדות . הוק הוא להציג בפני מקבלי ההחלטות הצעות לקביעת מדיניות או לפעולה-תפקידן של ועדות אד

בין אם בשל הצורך בגישה , בהם הוק עוסקות בנושאים שהשלטון מתקשה לקבל החלטות-אד

, לכן.  או שנוי במחלוקת בממשלה, ובין אם בשל כך שהנושא טעון מבחינה פוליטיתתאובייקטיבי

, המלצותיוהחלטותיו או למקבלי ההחלטות נוח לעתים להעביר את ההחלטה או ההמלצה לגוף חיצוני ש

יש שמוקמת ועדה ציבורית לצורך דיון בנושא , בנוסף. )2003, פרידמן וחסון (אינן מחייבות, בדרך כלל

  .מורכב שבו יש חשיבות לתשומה המקצועית של מומחים בנושא זה

  

הרשות הממנה היא :  חמשת המאפיינים הבאיםלקביעת מדיניות מתאפיינת בכלועדה ציבורית מייעצת 

הרשות ; מחוץ לממשלנשים אגם  יםכללנעדה ווה בין חברי; רשות ממשלתית ממלכתית או מקומית

המשימה המוטלת ,  הוועדהמינוי חברי;  מייעצות ציבוריותאלו כוועדותהממנה מגדירה פורמלית ועדות 

 וסמכותה היא של ייעוץ בלבד; ים לרשות הממשלתית שמינתה אותה הנם פומבייםעליה והדוחות המוגש

  .)1988, הררי והופנונג(

  

  : מציגים את המאפיינים הבאים כקריטריונים לבחינת ועדות מייעצות ציבוריות) 1988(הררי והופנונג 

נהל י במה הם כאלה שכיהנו בעבר או בהווהוועדברוב המקרים החברים ב: חברי הוועדההרכב  .1

  .  נציגים של קבוצות אינטרסיםידי-עלובמקרים רבים הן נשלטות , הציבורי

מינוי -באמצעות אי. ה וקצב עבודתההוועדגודל הסגל המסייע עשוי להשפיע על עצמאות : סגל מסייע .2

ועל היקף , שיטות איסוף המידע, של סגל רחב עשויה הרשות הממנה להשפיע על הנושאים הנבדקים

 . דעואיכות המי
כתב מסגרת ההתייחסות שניתנת לה ב ידי-עלה נקבע הוועדהעבודה של תחום : תמסגרת ההתייחסו .3

    . מסגרת התייחסות זו מגדירה את גודל המשימה ומספר הנושאים בהן תעסוק.המינוי
חלקן מיועדות ליצור לגיטימציה למדיניות , חלקן עוסקות בהכוונת מדיניות :ותהוועדאופי פעילות  .4

 . וחלקן עוסקות במיקוח או במציאת פשרה, ת של הממשלמסוימ
להתבסס על פירוש של מידע , בדרך כלל, תשתדלנה,  מדיניותחועדות שעוסקות בניתו: מקורות המידע .5

ועדות שמנסות לספק לגיטימציה לפעולת הממשל יעדיפו להסתייע במידע . הזורם ממקורות מגוונים

 תוזנה באינפורמציה ממקורות יםוף של קבוצות אינטרסועדות המבוססות על שית. שמקורו בממשל

 .  למידע זה עלולים להיות מוטים מראש הוועדהבמקרה כזה הפירושים של חברי. שונים
דרכים אחרות כוללות הצבעת .  השגת קונצנזוסידי-עלהדרך הנפוצה ביותר היא : דרך קבלת החלטות .6

 .  ם שוניםרוב או הצבעת רוב הנותנת שקלול שונה לקולות חברי
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  :ועדות מייעצות ציבוריות עשויות לתפקד בשני אופנים

 תפקידיה יכולים לכלול הכוונת .ה היא ככלי ביד הרשות הממנההוועד לפיו -תפקוד אינסטרומנטלי  .א

ועדה מייעצת ציבורית יכולה גם . פעולה של הרשות הממנה-לגיטימציה לפעולה או לאי, כןמדיניות ו

 . בשל יכולתן להבטיח את יישום ההחלטותיםמשתף קבוצות אינטרסלשמש מנגנון פורמלי ה
כולל יישוב סכסוכים תוך ניסיון להביא את הצדדים  ההוועדתפקוד ,  ככזאת-תפקוד מערכתי   .ב

 שמירת הסכסוך ברמה סבילה - וניהול סכסוכים ,המעורבים בקביעת המדיניות להסכמה או לפשרה

עלולים להיות מקרים בהם היא עשויה , ורית מתפקדת כךכשוועדה מייעצת ציב. או מניעת החרפתו

 .)Harari, 1974 (להביא להחרפת הסכסוך אם הציפיות מתוצאות פעילותה אינן מגיעות לידי מימוש
  

היא אמורה להיות , בין אם תפקודה של ועדה ציבורית מייעצת הוא אינסטרומנטלי ובין אם הוא מערכתי

הזמן נתון בידיה לבדיקה מקיפה של נתונים ועובדות ואין עליה , שכן. תכלי טוב למפגש בין מידע למדיניו

טו ימן הספרות אנו לומדים כי ועדות שצריכות להמליץ על קביעת מדיניות . לחצים פוליטיים ישירים

  .לחפש אחר נתונים ומידע ולהשתמש בהם

  

   השימוש במידע בקבלת החלטות2.2
 שאף שהחלטות הממשלה אינן נקבעות רק על פי נתונים או הדעה הרווחת כיום בספרות המקצועית היא

היו ; לא תמיד זה היה כך. הרי שתרומתם של הנתונים בתהליך קבלת ההחלטות חשובה, בעיקר על פיהם

תקופות שבהן שלטה התפיסה שהשיקולים הפוליטיים חשובים עד כדי כך שהם מותירים מעט מקום 

ב החוקרים סבורים שלעתים הנתונים ממלאים תפקיד חשוב היום רו. לשקול שימוש בנתונים בתהליך

ההתמקדות במחקרים עדכניים על , ובכן. לעתים תפקיד שולי בלבד ולעתים אין להם תפקיד כלל, ומכריע

קשורה לניסיון למצוא את הגורמים שמשפיעים על מידת , הן אמפיריים והן קונספטואליים, הנושא

  ).2004, ריםרוזן ואח. (החלטותתרומתם של הנתונים לתהליך קבלת ה

  

 נתונים גולמיים שנאספו אשר השימוש בהם דורש -בהתייחסנו למידע עלינו להבחין בין מידע גולמי 

אף כי גם הוא (לבין מידע מעובד ומנותח שהשימוש בו קל יותר לקובעי המדיניות , יכולת הבנה ופירוש

 כאן הכוונה למידע שעבר -קשר זה הוא ידע מושג נוסף שיש המשתמשים בו בה). דורש יכולת פירוש

במחקר או בניתוח של , בנתונים כמותיים, בדרך כלל, ידע מדעי מקורו).  ,1997Rich(מבחני אמינות 

הידע המדעי , לכאורה. ידע מדעי עומד במבחני תוקף ומהימנות חיצוניים. חברתיים-תהליכים מקרו

ות גם ידע זה משקף את הערכים והנורמות של כי פעמים רב, יש לזכור, אולם" אמת"משקף את ה

  ).2000, נבו-קרומר( וגם הוא עלול להיות מושפע מאידיאולוגיה ועמדות פוליטיות ,החוקר

  

Rich) 1997 ( המידה שהמידע שהתקבל זכה לעיון בתהליך קבלת - במידע השימושהבחינה בין 

. וונטי ובעל ערך לדיון בנושא הנדון המידה שהמידע רל- של המידע השימושיותלבין מידת , ההחלטות

קרי ,  על ההחלטה המתקבלתהשפיעהיא הבחינה גם בין ההגדרות לעיל לבין המידה שבה המידע , בנוסף

  .תרם להחלטה לפעולה ואף הביא ישירות לקבלת החלטות
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כגון שימושים , למידע יכולים להיות שימושים שונים ,יצוין כי בתהליך קבלת ההחלטות

 ולהערכה האם ,לחלוקת משאבים כספיים, לתמיכה בהחלטות,  לפתרון בעיות-נטליים אינסטרומ

לצרכים כלליים , לצבירת מידע, שימושים מושגיים לצורך לימוד חברתי; להמשיך בתכנית או להפסיקה

כאשר ננקטה (להגנת האינטרס במאבק פוליטי " תחמושת"שימוש כ; של מדיניות ואף לצרכים פוליטיים

 בעיקר אם הוא מחזק את האינטרסים של העשיישימוש במידע כתחמושת ). עניין בכבר עמדה

 ולא חלק ,רוקרטיוביהבמקרה זה השימוש במידע יהיה חלק מהתהליך הפוליטי . המשתמשים בו

 Weiss, 1977(.1 (מתהליכי פתרון בעיות
  

זו , ן שתי הקהילות בפער הגדול בייש הקושרים זאת, שימוש במידע בתהליך קבלת החלטותכאשר אין 

הטענה היא שמערכות אלה פועלות כשתי ישויות נפרדות . של החוקר החברתי וזו של מקבלי ההחלטות

ניצול חמור של מידע - בעוד חוקרים חשים שיש תת,כך. ותגמולים שונים, שפה שונה, עם ערכים סותרים

אינם עוסקים בבעיות , מקבלי ההחלטות מרגישים כי הדוחות שהם מקבלים אינם מובנים, אמפירי

 השוטפות העומדות על הפרק ואינם רגישים ללחצים לפעולה בהם נתונים מקבלי ההחלטות

)Caplan,1979.(  

  

הוא תנאי הכרחי אך לא , אף אם הוא באיכות גבוהה, אחרים טוענים כי קיום מידע מעודכן ורלוונטי

השימוש במידע יש להבין גם - או אילהבנת השימוש.  מקבלי ההחלטותידי-עלמספיק לשימוש יעיל בו 

ה שימוש עשהסיכוי לכך שיי. את תפקידו ומעמדו של מקבל ההחלטות בתהליך הפוליטי והביורוקרטי

 ויותר למידת התועלת של המידע לאינטרסים ,במידע קשור פחות במידת ההתאמה של המידע למדיניות

 ,Rich (ליטי בו פועלים מקבלי ההחלטותפו-מידע הוא חלק מן התהליך הביורוקרטי, כך. רוקרטייםובי
1979(.  

  

בין הגורמים שעשויים להשפיע על השימוש במידע בתהליך קבלת החלטות צוינו מידת הרלוונטיות של 

תכונות הרקע , מעורבות מקבל ההחלטה בזמן יצירת המידע, מידת האמון הניתן למידע וליוצריו, המידע

מידת השינוי הצפוי , אות המחקר בפני מקבלי ההחלטההאופן בו מובאות תוצ, של מקבל ההחלטה

 ;Oh & Rich, 1996 (אפשרות היישום של המסקנות שניתן להסיק ממנו,  ולבסוף,כתוצאה מן המידע
Shulha & Cousins, 1997 .(   

  

ועדת . עד כה לא פורסם מחקר אמפירי אשר בדק את השימוש במידע על ידי ועדות ציבוריות בישראל

ועדה ציבורית זו .  כפי שהגדרנו לעיל,הוק-דת בקריטריונים של ועדה ציבורית מייעצת אדאמוראי עומ

 ואף הגישה שורה של מסקנות והמלצות לקביעת מדיניות ,עסקה בסוגיות המרכזיות במערכת הבריאות

בחינת דרך עבודתה והשימוש שנעשה בה במידע מספקת הזדמנות , לכן. אשר עלו כתוצאה מעבודתה

עומק את אחת מצורות המפגש בין מידע לקבלת החלטות במערכת הבריאות ובכך לתרום לבחון ל

  .למחקר בתהליך קבלת ההחלטות במערכת זו

  

                                                   
וד על שימושים למידע בתהליך קבלת ההחלטות ראה בסקירת הספרות הרחבה שנערכה בנושא זה באתר ע 1

  http://www.jointnet.org.il/pub/brook/ddm/ftp_docs/ddm%20literature%20review.doc: האינטרנט
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  מטרות המחקר. 3
  

  :מטרות המחקר הן

  .ומה היו דפוסי השימוש במידע, ההוועד שימוש במידע במהלך עבודת נעשהלבחון עד כמה  .1

 . השימוש במידעשפיעו על הה אשר הוועדלהבין את מאפייני עבודת  .2
וזאת מאחר שסוגיות אלה ממשיכות להיות על , לבחון איזה מידע היה חסר בסוגיות בהן דנה הוועדה .3

 .סדר היום של מערכת הבריאות
הן , לבחון מה ניתן ללמוד מחקר המקרה הזה על שימוש במידע במערכת הבריאות ובמערכות אחרות .4

 . ורומים אחריםיות והן במסגרת פציבורבמסגרת ועדות 
  

  שיטת המחקר. 4
  

  : הנתונים למחקר נאספו במספר אופנים). case study(שיטת המחקר היא ניתוח חקר מקרה 

 ומי שכתבו את ניירות ,ההוועדמזכיר , ההוועדחברי , ההוועדר "מובנים עם יו-ראיונות עומק חצי  .א

  ). איינים בנספח אראה את רשימת המרו(עדה מטעם הארגונים השונים והעמדה שהוגשו לו

 .ניתוח תוכן של פרקים בניירות העמדה של הצדדים  .ב
 .ההוועדבדוח מראי המקום  ו הדוחבדיקת תוכן פרקי  .ג
  

 ממצאים. 5
  

  ידי וועדת אמוראי- איסוף מידע על5.1
גופים מתעמתים , לפיה) Adversarial approach ("עימותית"גישה הה נקטה בלצורך איסוף המידע הוועד

עם תחילת פעולתה היא פנתה לשחקנים הראשיים .  את המידע בפניהיםביאמ הם שענייןבעלי השהם 

-בתימנהלי , ההסתדרות הרפואית, משרד האוצר ומשרד הבריאות, החולים-קופות(במערכת הבריאות 

 ,) וחוקרים מן האקדמיה,.י.ב. צ-ארגון צרכני הבריאות ,  לרפואההספר-בתיאיגוד הדיקנים של , חולים

, כך שאת איסוף הנתונים והצגת העמדות השונות עשו.  מהם להכין ניירות עמדה ולהגישם להקשהיוב

הוא כלל רכז . ה היה מצומצם ביותרהוועדצוות המטה של  .הגופים השונים במערכת הבריאות, למעשה

 , אלא,עבודת מטה של איסוף מידעסק בלא עשצוות המטה כמעט . בחצי משרה ומזכירה בחצי משרה

 והבאת הנתונים ,בלה מידי בעלי העניין השונים במערכת הבריאותייבוד חומר שהוועדה קבע, מה-מידתב

זו גישה  בהנקיטההחלטה על , לדברי יושב ראש הוועדה . במידה שניתן היה לעשות זאתלמכנה משותף

לי ידי הארגונים בע-העובדה שמומחים רבים הועסקו מיד על: מן האילוצים הבאים, בין היתר, נבעה

אילוצי תקציב קשים שמנעו מראש הקמת צוות , בנוסף. ונתונים רבים היו בידי הארגונים האלה, העניין

  . מטה שיעסוק באיסוף מידע ובעיבודו
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מי ה אמרה כי הגופים בעלי העניין במערכת הבריאות הם הוועד הגישה בה נקט יושב ראש ,מכל מקום

 ועל הנתונים ,תן להסתמך על ניירות העמדה שלהםני, לכן. יודעים ומכירים את מצוקת המערכתש

ה הייתה מודעת לכך שניירות עמדה אלה הוועדעל אף ש, זאת. עליהם נסמכו בהכנת ניירות עמדה אלה

ה ראה בניירות הוועדיושב ראש , יותר מכך.  אינטרסים ארגונייםידי-עלעשויים להיות מוטים ומונחים 

 תוך הסתמכות על נתונים ,בחינה עצמית של המערכות שלהםהעמדה שהצדדים הכינו תהליך חשוב של 

ה יכלה להניח כי העימות הוועד ,גישה העימותיתבהתאם ל, בנוסף. שקיימים בידי גופים אלה על עצמם

, לא רק זאת". אמיתיים" ויעזרו להגיע לנתונים ה, את ההטיותפווהאימות של נתוני הצדדים יחש

בכך נוצרו . וגשו לה לשחקנים הראשיים ואפשרה להם להגיבהוועדה חילקה את ניירות העמדה שה

היא ערכה ישיבות רבות שההופעות בהן הוקלטו ופוענחו , בנוסף. עימות ואימות של העובדות והנתונים

בישיבות אלה הופיעו נציגי הארגונים שהציגו את . והתמליל מהווה סדרה ארוכה של פרוטוקולים

אחיות ומנהלים בשירותי הבריאות להציג מצוקות , במה לרופאיםמלבד זאת שימשו , אבל. עמדותיהם

העובדה שניתן היה , לדברי יושב ראש הוועדה. עומסי עבודה ובעיות שנחשפו להן באופן אישי, אישיות

ערך מוסף לנתונים , לפחות לו באופן אישי, הוסיפה" עדים"להתרשם באופן בלתי אמצעי ולתחקר את ה

 ידי-עלה וחבריה עלה כי הכנת ניירות העמדה הוועדבראיונות עם מזכיר  .שהתקבלו מניירות העמדה

  ).עיכוב של כשנה(ה הוועדד את עבודת והארגונים השונים נמשכה זמן רב ועיכבה מא

  

ה לבדיקה ולהמלצת הוועדה הגדיר מספר נושאים מצומצם כמנדט הוועדעל אף שכתב המינוי של 

. ראו בעבודתה הזדמנות לבדיקת המערכת כולה, ההוועדותיהם ובעקב, ענייןהארגונים בעלי ה, המלצות

רוב , שכן, משום שלא ניתן היה לדון בנושא אחד מבלי לבחון נושא אחר, ההוועדעל פי יושב , זאת

ראה את  (בלה הן פועל יוצא של סוגיות אחרות במערכת הבריאותיה קהוועדהסוגיות במסגרת המנדט ש

עדה ובהיקף הסוגיות שבדקה דמתה ועדת אמוראי לו. )ה בנספח בפירוט הסוגיות בהן הוועדה עסק

ועדת " (ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל"קודמת 

שמתוקף ועדת נתניהו , אולם). 1990-ב( אשר הגישה המלצותיה לממשלה כעשור קודם לכן ,)נתניהו

 העסיקה גם צוות מטה מיוחד ,בלה את עמדות הצדדים בכתביאף ק ו, גבתה עדויות,היותה ועדת חקירה 

, ועדת אמוראיושבעוד , "האמיתיות" כדי להגיע לעובדות ,תוחו והסקת מסקנותינ, לצורך איסוף מידע

  .    ענייןמידע שהגיע מן הארגונים בעלי העל נסמכה כמעט אך ורק 

  

ה הופיעו גם הוועדיה צורך בכך כי בפני  לטענת צוות המטה לא ה- ה גם לא הזמינה מחקריםהוועד

מקורות מידע נוספים היו . ההוועדרפו חומר כתוב להופעתם בפני יומרביתם צ, חוקרים ואנשי אקדמיה

נמצאו , חלקם. ההוועדמאמרים מן הספרות המדעית על הניסיון בעולם בסוגיות השונות שהעסיקו את 

  . חוקרים מן האקדמיה ומחוצה להידי-עלטה  ורובם הועברו לידי צוות המ, צוות המטהידי-על

ה שהעדיף שהוועדה תנסח הוועדה הייתה גישתו של יושב ראש הוועדדבר נוסף שאפיין את עבודת 

הרציונל לגישה זו היה .  מתוך רצון להביא את הצדדים לעמק השווה, ולא תרד לפרטים,המלצות כלליות

לכן עדיפה , במיוחד על  המשותף ולא על המבדיל, ה תשענה על עמדות הצדדיםהוועדכי רצוי שהמלצות 

דרך זו היא המבטיחה כי המלצות . מחלוקותחידוד ו" האמת"פני חקר פשרה והשגת קונצנזוס על 

  . ה תהיינה מקובלות על הגורמים השונים במערכתהוועד
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  ידי הארגונים בעלי העניין- איסוף המידע והשימוש בו על5.2
 הארגונים בעלי העניין למדנו מראיונות שערכנו עם מי שריכזו ידי-עלמוש בו על איסוף המידע ועל השי

משרדי הבריאות והאוצר , החולים-קופות(את כתיבת ניירות העמדה של הארגונים הנוגעים בדבר 

תוח תוכן שערכנו לניירות העמדה של ארגונים י ומנ; מקריאת ניירות העמדה;)ויועציהם של גופים אלה

ומימון המערכת ) פ"שר(רות רפואי פרטי יש, רמת השכר של הרופאים: קרייםישאים עאלה בשלושה נו

  ). גראה נספח (

  

עדת ו ייחסה חשיבות רבה להגשת נייר העמדה לו, בכל אחד מגופים אלה,מן הראיונות עלה כי ההנהלה

 שונה בין  הייתה,ושימוש בהם בניירות העמדה שהוכנו, מידת ההשקעה באיסוף מידע ונתונים. אמוראי

ד ובכולם ההתייחסות להכנת נייר העמדה ולנושאים שיכללו בו הייתה מא,  אולם,הארגונים השונים

. צוותים אשר אספו חומר והכינו פרקים לנייר העמדה-בחלק מן הארגונים נבנו צוותי עבודה ותת. רצינית

ששכרו  גופים ) רד האוצרשירותי בריאות כללית או מש, כגון ההסתדרות הרפואית בישראל(יש ארגונים 

 היו בין הארגונים הנוגעים בדבר. עדהוחיצוניים או אנשים מן הארגון לשם הכנת נייר העמדה שהוגש לו

כדי  ,לצורך איסוף המידע והכנתו בצורה כתובהרבים  של אנשים ניכרים וזמן מאמץ שהשקיעו ארגונים

 ,המידע שנאסף ועובד בא.  בתוך אותו ארגוןתדעות שונוארגוני בין בעלי -פניםקונצנזוס גיבוש  ללהביא

בארגונים . על מנת לעזור בהבניית עמדת הארגון, ובחלקו,  קודם לכןבשווגלתמוך בעמדות שכבר , בחלקו

משום דרשה פחות השקעת זמן ואנרגיה ההשקעה בהכנת נייר העמדה והנתונים הקשורים לכך , אחרים

  .וכבר היו לו עמדות מגובשות וניירות עבודה מוכנים, שהם עסקו בסוגיות שהארגון נדרש להן בעבר

  

 עלה כי כל ארגון הדגיש את הסוגיות שהיה לו , וכן מן הראיונות,עדהומבדיקת ניירות העמדה שהוגשו לו

, למשל(ן לגעת בהן י ולא נגע בסוגיות שלא היה מעוני,או שהיו בהתאם לאינטרסים שלו, בהן עניין מיוחד

 ונייר העמדה ,לא עסק בשאלה של שכר הרופאים ותגמולםששרד הבריאות כמעט נייר העמדה שהגיש מ

 אולם הקדיש פרק נרחב להצעה על אופן ,חולים-בתישל מכבי שירותי בריאות כלל לא דן בשכר רופאים ב

  ).קביעת השכר לרופאים בקהילה

  

   סוגי המידע שכותבי ניירות העמדה השתמשו בהם5.3
החולים - ומן הראיונות עם נציגים מקופות,לושה נושאים בניירות העמדהתוח התוכן שערכנו על שימנ 

החולים נשענו על נתונים ממאגרי - עלה כי באופן כללי ניירות העמדה של קופות,שעסקו בהכנתם

המשרדים הממשלתיים עשו שימוש רב בנתונים , במקביל.  ולא על נתונים ארצייםותהמידע של הקופ

שהיו זמינים אלה הם הסיבה לכך קשורה הן לעובדה שנתונים , מרואייניםלדברי ה. המצויים בידיהם

, כך.  או לא היו בנמצאהספיקולא  והן לכך שברוב הסוגיות שעסקו בהן הנתונים הארציים ,להם

לשחיקת ,  ובקהילהחולים-בתילשכר רופאים ב, בנושאים הנוגעים לנוסחת הקפיטציה, הלדוגמ

 .הצדדים נסמכו על מקורות פנימיים, החולים-בתיקופות לה בין התקשרויותלמקורות המערכת ואף 
מקורות מידע נוספים שנעשה בהם שימוש רב בניירות העמדה הם נתוני הלשכה המרכזית  

דוח ויטקובסקי , נתונים סטטיסטיים על תנועת חולים לפי מוסדות ולפי מחלקות, לסטטיסטיקה

 , על מערכת הבריאות,הם דוחות מכון ברוקדייל וב,ודוחות מחקרים רלוונטיים לסוגיות שנדונו
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כמו גם מאמרים של , ודוחות מחקרי ההערכה שבוצעו במכון זה על חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 . חוקרים אחרים מאוניברסיטת הנגב ומאוניברסיטת תל אביב
ארגונים פשו בחלק מן היח) החולים-קופותואף לא נתונים של ( נתונים מישראל ובנושאים בהם לא הי 

 .  ובוצעו סקירות ספרות,מחוץ לארץ  מחקרים או נתונים- מקורות
,  ולכן,חלק מן המרואיינים הביעו דעה כי בכל הסוגיות בהן בחרו לעסוק לא חסרו נתונים זמינים 

אפילו בנושא בחירת . לא הייתה כל בעיה של שימוש בנתונים עדהובהכנת החומר שהוגש לו, לדבריהם

יגי הקופות אמרו כי יכלו לבחון את הנתונים על מבוטחי הקופה שעשו שימוש  נצ,)פ"שר(רופא 

) במיוחד באזור המרכז( הממשלתיים החולים-בתי בירושלים והן בהחולים-בתיבשירות זה הן ב

פ "ניתוח התוכן שערכנו בנושא השר, עם זאת . שם בשנים האחרונותפ שהופעל" שרדגם שלבמסגרת 

עדה העלה כי בנושא זה היה שימוש מועט ביותר בנתונים לצורך הצגת וניירות העמדה שהוגשו לוב

 . עמדות הארגונים
ההתדיינות היא על עמדות , פ בראשם"והשר, המרואיינים ציינו כי בחלק מן הנושאים, בנוסף 

הקדישו הם בסוגיות אלו . עמדות ולא בנתוניםב בהערכה ומדוברש היות ,עובדותנורמטיביות ולא על 

 .הבהיר את עמדות הארגון שלהם בנושא הנדוןמאמצים ל
 

   פריטי מידע שכותבי ניירות העמדה הרגישו בחסרונם5.4
 ועל נושאים מרכזיים במערכת ,בראיונות שאלנו גם על פריטי מידע שהיו חסרים בעת כתיבת נייר העמדה

עלו מתוך להלן הנושאים ש.  נתונים שניתן להסתמך עליהם, ואולי גם אין,ואשר לגביהם לא הי

  :הראיונות

שאלה שלדברי המרואיינים קשה ? "האם מערכת הבריאות יעילה: "נתונים שיספקו תשובה לשאלה 

אשר שבישראל קשה עוד יותר מ, אלא. אף כי בספרות יש מודלים למדידה של סוגיה זו, למדוד אותה

יש טענה : ת לכךלהלן מספר דוגמאו. בארצות אחרות להתמודד עם סוגיה זו כי אין מספיק נתונים

אין נתונים מדויקים , אולם. דבר המעיד על חוסר יעילות, שיש בישראל עודף של רופאים לאוכלוסייה

טענה נוספת .  ויש סתירות בנוגע לנתון זה בין מאגרי נתונים שונים,על מספר הרופאים המועסקים

בות לגבוהות בישראל הוצאות אלה נחש. בנוגע ליעילות המערכת נוגעת להוצאות על בריאות לנפש

 ,לטענת המרואיינים שנגעו בסוגיה זו). בהשוואה לארצות אחרות(ביחס לגיל הצעיר של האוכלוסייה 

, בישראל אין מספיק נתונים שיעידו על כך שהאוכלוסייה בישראל יותר חולה מאשר בארצות אחרות

אם הה גילית ותחלואה  באמצעות חלוקלא ניתן לבחון, כלומר .או שהיא חולה כמו בארצות אחרות

אין נתונים על השונות באבחנות ובטיפולים בין שכמעט , בדומה. אם לאו, יעילההבריאות מערכת 

 באבחנות ובאופן מתן הטיפול בין להראות שונות כך שלא ניתן ,חולים-בתי ומחלקות בחולים-בתי

 . אוכלוסיות דומות
כת הבריאות בישראל מספקת טיפול רפואי  מקובל לומר שמער- נתונים על איכות המערכת הרפואית 

יכול להיות , לכן. חלק מן המרואיינים טענו שאין מספיק נתונים שתומכים ומתקפים טענה זו. איכותי

במיוחד לגבי , בעיה נוספת שעלתה לגבי האיכות .שמדובר במיתוס שאינו נסמך על נתונים מוצקים

ע בנושא גם אין הסכמה על קריטריונים של כי בנוסף לכך שאין מידהיא , החולים-בתיהאיכות ב

 . איכות
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 לפי חלק מן המרואיינים לא היו בנמצא נתונים על השירות הרפואי - )פ"שר(שירות רפואי פרטי  

הנתונים שחסרו נגעו הן לעלויות והן לטענות כי הרופאים הטובים יתנו את . הפרטי בירושלים

 נתונים לפיהם ניתן היה להשוות את הנתונים לגבי לא היו, בנוסף. פ"הטיפולים בעיקר במסגרת השר

באחת הקופות  .שאר הארץב לעומת , בירושליםהחולים-בתיעלויות ונגישות וזמינות השירותים ב

פ על ההוצאה "להשלכות של השר, על מחסור בנתונים הנוגעים להעדפות הציבור בנושא זההצביעו גם 

 אחד ידי-עלנאמר לנו , בנוסף. החולים-קופותהלאומית לבריאות ועל ההשפעה של הפעלתו על 

פ הרי שבכתיבת נייר העמדה "כי מחמת החסר בנתונים על שר, החולים-המרואיינים מאחת מקופות

 . של הקופההחולים-בתיהם הניחו מספר הנחות ופיתחו אותן לפי נתונים על 
שטענו שיש רכיבי מידע היו .  כאן היו הדעות בין נציגי הארגונים השונים חלוקות-שכר רופאים  

 אם רוצים ניתן לדעת כמה רופא :אף כי לעתים לא קל להשיגם, הנוגעים לשכר שקיימים במערכת

 לא , ברצון ובמודע, המערכת בחרה,אולם. החולים ובתאגיד הבריאות- מהו שכרו בבית-מרוויח 

תה י זה לא הילטענת מרואיינים אחרים הבעיה העיקרית בדיון על נושא. להשתמש בנתונים אלה

הן , ניתן היה להשיג מידע זה הן מנתוני הממונה על השכר במשרד האוצר. קשורה למידע על השכר

יכוח נסב על ההגדרה מהו ועיקר הו.  והן מתלושי שכר,החולים וההסתדרות הרפואית-מנתוני קופות

לכלול גם  או שיש ,האם רק על שכר הבסיס, שכר רופאים ועל מה מסתכלים כאשר בוחנים אותו

  . עבודה נוספת

  

   השימוש במידע בדיוני הוועדה ובהמלצותיה5.5
על למדנו  ,)'דראה נספח (ה הוועדבפרקי דוח מראי המקום תוח י ומנ,מראיונות עם חברי ועדת אמוראי

הארגונים הנוגעים בדבר ייחסו חשיבות רבה להגשת ,  כאמור2.ההוועדבעבודת אופן השימוש בנתונים 

מעבר ליכולת , במידע" הוצפה"ה הוועדה עלה כי הוועדמן הראיונות עם חברי .  שלהםניירות העמדה

בלה הייתה כה יה קהוועד כמות חומר הרקע והמידע ש,ההוועדלדברי מזכיר . שלהם להכיל את הכל

 נחלקו מהראיונות שנערכו עם חברי הוועדה עולה כי הם .גדולה שלא הכל נכנס לדוח הכתוב

. 2; איכות המידע שהועבר לוועדה. 1: ושאים הקשורים לשימוש במידע שהוגש להםבהתייחסותם לשני נ

  .עד כמה היה צורך בנתונים ספציפיים ובמידע קונקרטי בנוגע לנושאים שנדונו בעבודת הוועדה

  

ד רציניים וניירות העמדה והדוחות שהגופים הגישו היו ניירות עבודה מאחלק מחברי הוועדה ציינו כי 

היו שאמרו שעל אף שהיה ברור שגופים אינטרסנטיים ,  לא רק זאת. ההוועדושיים בעבודת ד שימוומא

-ד חדוניתן היה לסנן את המידע ולנפות ממנו הפרזות או נתונים המוצגים בצורה מא, העבירו את המידע

 לא היו דבריםבנתונים שהארגונים בעלי העניין העבירו , וך היכרות עם המערכתמת, בנוסף. צדדית

 ולא ניתן לייצר ,בסיסי הנתונים הציבוריים הם די מצומצמים, לדבריהם, אחרי הכל. שאינם מהימנים

ה הביעו דעה שלאיש מן הגופים שהגישו נתונים לא הוועדחברי אותם . אלה מאלהד ונתונים שונים מא

ה שאם גורם תיההנחה הי. גם די קשה לעשות מניפולציה בנתוניםש ו, לעשות מניפולציה בהםענייןהיה 

  . "ישחק איתם"הוא לא ציבורי מביא נתונים בפני ועדה ציבורית 

  

                                                   
המחקרים והמידע הכמותי שהוגשו לוועדה ושנעשה בהם , לפי עדות אחד מחברי הוועדה לא כל החומר התיעודי 2

  . מוחלט על בדיקה זולכן לא ניתן להסתמך באופן. אכן צוטטו בדוח הוועדה, שימוש בעת הדיונים בוועדה
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היווה נקודה  , והאופן בו ניתן היה להשתמש בו,מקורותיו, כי המידעחברים אחרים בוועדה אמרו 

 קשורה לסוגיה והיא ,אלא לאיכותו, קא למחסור במידעוהטענה לא נגעה דו. ההוועדבעייתית בעבודת 

 העובדה שכמעט בכל נושא הדיון התבסס על נתונים -ה היו צריכים להתמודד הוועדברי מרכזית עמה ח

. המידע לא בא ממקור ראשי אחד לא הייתה אחידות באופן הצגת הנתוניםשמאחר . ממקורות שונים

 וצורך להתמודד ,עובדה זו יצרה קושי טכני להשגת נתונים אמינים ברמת הפרט ואף לפי חתכים שונים

היו בין חברי , במקרה שהיה מידע חלקי ממקור אחד, לא רק זאת. ים שלעתים סתרו זה את זהעם נתונ

לדברי . הוועדה מי שאמרו כי לא ניתן להסתמך על מידע כזה ולהסיק ממנו על שאר הגופים במערכת

לפי חברי . הושקע זמן רב על מנת לגשר על ההבדלים בנתונים מן המקורות השונים, הבוועדחברים 

, ההסתדרות הרפואית לישראל לבין נתוני משרד האוצרנתוני  לא רק בין נמצא השוני בנתונים ,העדהוו

החולים לבין נתוני משרדי -ובין נתוני קופות, אלא גם בין נתוני משרד הבריאות לבין נתוני משרד האוצר

  . הממשלה

  

לעתים הם נבעו מן . ונים עצמםכי לא תמיד הפערים במידע נבעו מן הנתשהדגישו מי היו בין חברי הועדה 

 וכן מן האינטרסים השונים של ,בה השתמשו הארגוניםהשונה ההגדרות השונות ומן הטרמינולוגיה 

: הלדוגמ). "כל אחד רצה למכור את עצמו: "טא זאת כךיהיה מי שב(עדה והארגונים אשר הגישו חומר לו

 ולא ,השונות בשכר היו שונות בכל מקורההגדרות של ההטבות . לא היה מקור מידע אחד לשכר של רופא

ארגונים ההיה צורך לחזור לנציגי , ה דנההוועדבסוגיות רבות בהן , כך. הייתה אחידות בהצגת הנתונים

ה על הוועדהדיון בכל נושא כלל התדיינות בתוך , כתוצאה מן האמור. לצורך הבהרת ההגדרות והמושגים

בשיתוף עם (ה הוועדכן גם חלק מעבודת המטה של מזכיר על . הנתונים הסותרים מן המקורות השונים

השוואה , כלל הכנת לוחות נתונים שכללו הצלבה של נתונים שהתקבלו מן הצדדים) ההוועדאחד מחברי 

  .במידת האפשר, שלהם והאחדתם

  

ה לא מלכתחילה הוועד. עדהומידע לו ון שהמידע הגיע מן הגופים השונים היו סוגיות שבהן חסרומכי

 שבחרו את הנושאים ההם אל, אלא, ארגונים באילו נושאים היא רוצה לקבל מידעאת התה הנח

 -בהקשר של מקצועות רפואיים במצוקה , הלדוגמ. למערכת הבריאות כולהווהסוגיות החשובים להם 

 החולים-בתיפ ב"מידע על השר; מידע בנוגע למספר הפרופסורים והמרצים הבכירים בכל מקצוע רפואי

  .  או מידע על שכר רופאים;םבירושלי

  

בעלי ה מצאה כי חסר לה מידע היא פנתה חזרה לארגונים הוועד בנושאים בהם ,ההוועדלדברי מזכיר 

קשה את י וב, ובהם משרדי ממשלה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,לגורמים ממשלתייםו העניין

 להשיג בכוחות עצמם מעצם  יכלוהה על מידע שחבריהוועדבמקרים אחרים נסמכה . הנתונים החסרים

תלושי , פ בהדסה"למשל מידע על השר(היותם קשורים למערכת הבריאות או למשרדי ממשלה אחרים 

  ).  ונתונים על שכר הרופאים מן הממונה על השכר במשרד האוצר,שכר של רופאים

  

בודת אשר למידה שבה חברי הוועדה העריכו את הצורך בנתונים ספציפיים בנושאים קריטיים לע

ה הוועדאת התייחסות חברי הייתה אחד הגורמים שקבעו  תפיסת ייעודה של הוועדה עולה כי, הוועדה

ה הוא להגיע הוועדחשבו שייעודה של , ההוועדובהם יושב ראש , חלקם. כזהלמידת הצורך במידע 

תמכו  לדעת מי ש,הרי,  את נושא השכרהקח כדוגמיאם נ, לכן. המלצות כלליות בלבדללמסקנות או 

ולשם ,  ולא שיעורים של עליית שכר,תה לקבוע עקרונות כלליים בנושא זהיה היהוועדמטרת , בגישה זו
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לזו , כמובן, גישה זו הייתה מנוגדת .ספציפיים נתונים כמותייםכך ניתן להסתפק במידע כללי ואין צורך ב

ולכן חשוב , קונקרטיותשל אחרים בקרב חברי הוועדה אשר חשבו שמטרת הוועדה היא להגיע להמלצות 

מאוד לקבל נתונים כמותיים ספציפיים שהם קריטיים על מנת להבין את מהות והיקף הבעיה בכל אחד 

  .מן הנושאים העיקריים שעלו לדיון בוועדה

  

   מקורות המידע העיקריים בהם השתמשה הוועדה5.6
ה עשתה הוועדות מידע שעלו מספר מקור) ראה נספח ד(ה הוועדבדוח רשימת מראי המקומות תוח ימנ

כפי שניתן היה לשער מאופן עבודתה והסתמכותה על ניירות .  יחסית למקורות אחרים,בהם שימוש רב

כמעט בכל פרקי הדוח מצוטטים פריטי מידע מתוך ניירות העמדה שהגישו , עולה כי, העמדה של הצדדים

נתונים מתוך (טיסטיקה ה גם עשתה שימוש רב בסקרים של הלשכה המרכזית לסטהוועד. הצדדים

 הם ספים נוים בולטותמקור). השנתונים הסטטיסטיים הנוגעים לסקרי הוצאות משפחה וסקרי הבריאות

ועבודת מחקר מאוניברסיטת בן ,  בעיקר בנושא ביטוחי הבריאות הפרטיים,דוחות מחקרי מכון ברוקדייל

  . גוריון בנגב בנושא שכר רופאים

  

   מידע שחסר לוועדה 5.7
, ר סוגיות שעמדו על סדר יומה של הוועדה המידע הדרוש לא היה בנמצא או שהוא היה בעייתיבמספ

: ן לפיה עלו סוגיות שניתן לחלקהוועדבראיונות עם חברי . עובדה שפגמה בקבלת החלטות בנושאים אלה

  . פריטי מידע חסרים. 2עדה ובעיות כלליות הנוגעות למידע שהגיע לו. 1

  

   מידע  בעיות כלליות של. א

באופן כללי יש בין חברי הוועדה מי שתלו את בעייתיות מקורות המידע בהטרוגניות של מערכות  

החולים עושים סיכומי מחלה -בעוד שבחלק מבתי: למשל. המידע השונות הקיימות במערכת הבריאות

 הוועדה פערים מסוג זה הפריעו מאוד לעבודת. באחרים יש מערכות מתוחכמות לניתוחי מידע, ידניים

ולדעתם לא ניתן היה להסיק ממנו על , גם בשל כך שהמידע המתוחכם יותר שהגיע לידם היה חלקי

אולם המידע אינו מסודר , "איים של מידע"חברי ועדה העירו על כך שיש , בנוסף. המערכת כולה

ת כל ארגון מגדיר אחר. את מקורות המידע" לא ניתן לחבר"אלא ש, לא רק זאת, בצורה שיטתית

לבניית מסדי נתונים ) מטעם משרד הבריאות(ואין דרישה מוגדרת , לפי המתאים לו, מושגי יסוד

גם אין מערכת תקשורת בין בסיסי נתונים שהייתה , לא רק שאין מסד נתונים אחיד. מסודרים

 .מאפשרת לכל מי שמורשה לקבל את כל סוגי הנתונים שהוא נזקק להם
וייתכן שגם , למשל נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  הוועדהחלק מן המידע שהועבר לידי חברי 

דהיינו מידע שמציג נתונים בסיסיים ואינו מנותח ומעובד  , היה מידע גולמי, חלק מנתוני הקופות

מידע שאינו כולל יותר מדי נתונים אלא רק אלו , קרי(באופן שיקל על חברי הוועדה להשתמש בו 

והנתונים הכלולים בו כבר מעובדים כך שניתן להשתמש בהם ,  דניםהרלוונטיים ביותר לסוגיה בה

ייתכן שעובדה זו תרמה לתחושה של הצפה בנתונים שאינם תמיד ). לצורך הסוגיה הספציפית הנדונה

 .רלוונטיים לנושאי הדיון
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  פריטי מידע חסרים. ב

. אים שנלוותה לו נושא השכר היה הנושא המרכזי בסכסוך העבודה ובשביתת הרופ-שכר רופאים  

תה יהטענה הי. ההוועד ולכן גם נושא מרכזי בעבודת ,ההוועדנושא זה היה גם מניע מרכזי למינוי 

עדה וחברים בו.  אולם יש בעיה להשיגו,מידע מפורט על שכר והכנסות הרופאיםבמערכת נמצא ש

 ניתן היה לקבל וכי לא, ה היו נתונים על ממוצעים של שכרהוועדאמרו כי הנתונים שהובאו בפני 

כן לא ניתן היה לקבל נתונים על -כמו 3.ואף לא לפי חתכים של קבוצות רופאים, נתונים פרטניים

איך הרופאים מתפלגים בין , או, כמה רופאים מקבלים תוספת מסוג מסוים, למשל. התפלגות השכר

  .רופאים המקבלים משכורות של בכירים לבין רופאים המקבלים משכורות של זוטרים

 ,כך.  לא רק המשכורת אלא ההכנסה הכוללת-יח רופא ואף אחד לא יכול היה לומר כמה מרו, בנוסף 

  שמקבל גם רופאמרוויח או כמה ,מרוויח רופא שעובד במספר עבודותהכל -בסךלא ידוע כמה , למשל

ים ה היה קשה לקבל נתונהוועדלטענת חלק מחברי . פ או על עבודה בתאגיד הבריאות"גמול על שרִת

ה לא עשתה מספיק מאמצים הוועד ו,מדויקים על הכנסה כי אף אחד במערכת לא רצה לתת אותם

קשה עוד י ולא ב, או שנמסרו לה,ה הסתפקה בנתונים שהשיגההוועדנראה כי בנושא השכר . לקבלם

, עדהואמרו לנו חברים בו, למעשה.  גם מסיבות פוליטיות,נתונים כי העדיפה לא להתמודד עם הנושא

 ברגע מסוים התעייפו והחליטו - גם ממד הזמן קבע, בנוסף. קפו את הבעיה ולכן לא לחצו לעוד מידעע

 .קשו עוד מידע בנושא זהיה ולכן לא בהוועדלסכם ולסגור את דיוני 
 אין נתונים מרוכזים על מספר הרופאים שעובדים במסגרת -נתונים על עבודה בתאגידי הבריאות  

,  לדברי המרואיינים. הממשלתייםהחולים-בתיכל בורמת ההכנסות , שעותמספר ה, תאגידי הבריאות

 .עדה בנושאולא ניתן היה להבין את הנתונים המעטים שהוצגו לו
 דובר על אופטימיזציה של ציוד שעה שלא היה מידע - החולים-בתימידע בתחום הציוד הרפואי ב 

עדה הסתמכו ו חברים בו.חולים-בתין  או כפילויות בציוד בי, עודף ציודהאם יש מחסור אומדויק 

 .בדיון על ידע אישי על עודף ציוד
הוא , אולם, עדה כי אמנם יש מחקר של מכון ברוקדיילו כאן ציינו חברים בו-ביטוח רפואי משלים  

 או ,כגון מה הציבור מקבל באמצעות הביטוח המשלים, אינו מספק תשובות לכל השאלות שעולות

כי לרוב האנשים "קופות האין גם מספיק נתונים משווים בין . אמצעותוכמה הרופאים מרוויחים ב

 ."קשה לקחת נתונים ולבצע השוואות ולהסיק מסקנות
ה כי חסר לה מידע כמותי שניתן הוועד בנושא זה הסיקה -נתונים על מקצועות רפואיים במצוקה  

על אף עדויות , זאת). מלאם שאין מי שיהחולים-בתי האם יש תקנים פנויים ב,הלדוגמ(להסתמך עליו 

 נציגי מקצועות רפואיים שונים על הקשיים במקצוע בנספח לנייר העמדה של ידי-עלכלליות שניתנו 

אי לכך היא .  חסרה גם ההגדרה מהו מקצוע במצוקה,עדהולדעת חברים בו. ההסתדרות הרפואית

 .המליצה לבדוק נושא זה לעומק
 . חסר מידע מה היקף ההחזרים לחולים-) co-payments(ם השתתפות עצמית בתשלו 
 המערכת ידי-עלפ מסובסד למעשה " חסר מידע ונתונים עד כמה השר-) פ"שר(רות רפואי פרטי יש 

 תאגידי ידי-על לבין פעולות שנעשות ,פ"חסר גם מידע שיבחין בין הפעילות המתבצעת כשר. הציבורית

                                                   
  .למשל בין כירורג כללי לכירורג לב, התמחויות-ממוצעים אינם מספיקים כי יש הבדלים גדולים בין תת 3
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כאן היא  ה חשבו שההכרעההוועדחברי חלק מ. )חלוקת זמן של רופאים, כמה ניתוחים(הבריאות 

 . ולכן לא היה משמעות למחסור בנתונים,בעיקרה ערכית
 והצד ,ניהול סיכונים ורשלנות רפואית: שחסרים בהם נתונים הםכאלה נושאים נוספים שהוזכרו כ 

 . כמה אנשים מוציאים על בריאות-של הצריכה 
   

  ? האם המידע שהוגש לוועדה השפיע על המלצותיה5.8
דומה שהנתונים . היה קשה להצביע על סוג מסוים של מידע שהשפיע עליהם במיוחדלחברי הוועדה 

נתוני הלשכה , ממצאי המחקרים, עדה באמצעות ניירות העמדה של הארגוניםו לוווהמידע שהועבר

 חלק. קיבלו ביטוי בדיוני הוועדה , עצמםעדהווהחברי ידי -עלהמרכזית לסטטיסטיקה ואף מידע שהוצג 

דדו ודייקו י ציינו שהנתונים השונים ח,במיוחד אלו המצויים יותר במערכת הבריאות, מחברי הוועדה

ה היה קשה להבחין בין סוגי מידע מסוימים לבין הוועדייתכן שלחברי . אודותםעל דברים שכבר ידעו 

עבודת ייתכן גם שהמרחק בין מועד . הדינמיקה של הדיונים ביניהם במידת ההשפעה על ההמלצות

גם ניתוח התוכן של . ה והמועד בו ראיינו אותם תרם לחוסר יכולתם להצביע על מידע מסויםהוועד

צדדיות שהיו נותנות יתרון לצד זה או -המלצות הוועדה העלה כי הן משקפות פשרה ואין בהן המלצות חד

שכתבו את (כששאלנו את נציגי הארגונים השונים . לכן גם לא זוהו השפעות של מקור מידע מסוים. אחר

, ההוועדעד כמה הם חושבים שנייר העמדה שלהם השפיע על המלצות ) עדהוניירות העמדה שהוגשו לו

חלקם ענו שהדבר כבר . ד בנייר העמדה של ארגונםוה התחשבה מאהוועד ם כי לדעתוחלקם הגדול השיב

  . והוא לא יושםה לא היה אפקטהוועד אותם כי לדוח ענייןלא 

  

  סוגיות לדיון ומסקנות. 6
  

  :עדת אמוראי מעלה מספר סוגיות לדיוןותוח השימוש במידע בוינ

 תמדוו עלכאורה: יתרונות וחסרונות, מידעהדרכים העומדות בפני ועדה ציבורית לאיסוף ושימוש ב .1

ה תגדיר את עדהוו. א:  דרכים לקבלת המידע לצורך קבלת החלטותתישציבורית מייעצת בפני ועדה 

.  ב; בעזרת צוות מטה או מחקרתן את התשובותיתנתחו ות, תאסוף מידע, השאלות העובדתיות

 ואף לתת את ,לספק מידע ולנתחו,  לארגונים להגדיר את השאלות העובדתיותתפנהה הוועד

 Adversarial (גישה העימותיתה, למעשה,  שהיא,השנייה בדרךועדת אמוראי בחרה . יהםתשובות

approach .(הם שיצביעו על ענייןבעלי ה, הנהוגה כדרך לקבלת מידע בבתי המשפט ,לפי גישה זו 

לא ברור איזו מן . ההוועדישאלו את השאלות הנוגעות להן ויביאו את המידע בפני , הסוגיות לדיון

   :הדרכים טובה יותר להשגת מידע אמין

  

זרת הנתונים את עמדותיו והאינטרסים הוא בכך שכל צד ינסה לחזק בעחסרונה  :גישה העימותיתה

יש חשש כי סוגיות הנוגעות , בנוסף. הוא עשוי להציג רק את הנתונים התומכים בעמדותיו, לכן .שלו

ולא יהיה מי שיספק את המידע , לטובת הציבור ואינן מעניינם של הצדדים לא יעלו על שולחן הדיונים

ניין הם מי שמכירים את מערכת הבריאות ואת שהגופים בעלי הע בכך יתרונה ;הדרוש לדיון בהם

וניתן , רב ומקיף בכל הנוגע להןמידע כך שהאינטרס של כל ארגון יהיה לאסוף , הסוגיות הנוגעות להם

. כולל מידע פנימי שלפני כן לא נחשף לקובעי המדיניות, יהיה לקבל מידע רב מן הארגונים השונים



 

 15

היא מעניקה לארגונים בעלי העניין הרגשה טובה יתרון נוסף של הגישה המשפטית הוא בכך ש

הדבר חשוב במיוחד אם הכוונה היא להגיע להמלצות המקובלות על . ששומעים ומקשיבים לעמדתם

  .הצדדים

  

: לניתוחו ולקבלת התשובות לשאלות,  כמקור למידעמחקר/הוועדה נעזרת בצוות מטההגישה לפיה 

כל (אסוף את המידע המרבי יקטיבי יימחקר אוב/אין זה בטוח שצוות מטהש, חסרונה הוא בכך

גם ייתכן . הן בשל כך שאינו מכיר מספיק את המערכת והן בשל בעיה בגישה לנתונים. )"האמת"

. ולא מעבר לכך, ההוועדשצוות כזה יסתפק במידע שהוא חושב שהוועדה זקוקה לו ושיספק את 

ייקטיבי של המידע שהוא אוסף וגם דן הוא בכך שהוא מספק ניתוח אוב מחקר/יתרונו של צוות מטה

בעבודתה של  בסגל מטה היעזרות, בנוסף. בסוגיות הנוגעות לטובת הציבור ואינן מעניינם של הצדדים

ה ולמידת השימושיות שלו הוועד לתרום לאיכות המידע שמועבר לחברי היכולועדה ציבורית מייעצת 

גם , אמנם.  רלוונטי ובעל ערך לדיון בנושא נדוןהמידעבה המידה , )Rich) 1997לפי הגדרתה של , שהיא

במידה , ה ואחד מחבריה לקחו על עצמםהוועד מזכיר ,עדת אמוראיומטה בהיקף המצומצם שהיה לוב

נראה כי , אולם. לסנן את המידע ולעשות אינטגרציה של שפע הנתונים מן המקורות השונים, מסוימת

ה על הצפה במידע ותחושה של כשל בקבלת הוועדברי ראיה לכך הן עדויות חלק מח. לא היה בכך די

  . מידע אמין

  

 רק את אלא, מידע הוא שימושי לקובעי המדיניות אם הוא אינו כולל יותר מדי נתונים, לפי הספרות

לא רק זאת אלא שהנתונים כבר . אותם נתונים שנבחרו רלוונטיים ביותר לקביעת ההחלטה בה דנים

צוות מטה של עבודת ועדה יכול ). למשל השוואות בין שנים(ש בהם מעובדים באופן שניתן להשתמ

 ובכך להעלות את אמון חברי ,ואף האחדה שלהם, לעשות אינטגרציה של מקורותיו, לעבד את המידע

 ואף את המידה שבה ירצו להשתמש בו לצורך קבלת ,במידע שנמסר להםהציבורית ה הוועד

בר במערכת מורכבת מאוד כמו מערכת הבריאות שבה הדבר נכון במיוחד כאשר מדו. החלטותיהם

  . כאשר לחלק מחברי הוועדה לא הייתה היכרות קודמת עם מערכת זו, נגעה עבודת ועדת אמוראי

       

ממצאי . יש יתרון לשילוב בין הגישה העימותית לבין ההיעזרות בצוות מטה שאוסף את המידע 

זר רבות עי עשויה לה, לאיסוף המידעעימותיתרך הבדהבוחרת גם ועדה ציבורית המחקר מלמדים כי 

יכולת לסנן את המידע ולעשות אינטגרציה של שפע הנתונים ה שיש לו מחקר/צוות מטהבעבודתו של 

 .   מן המקורות השונים
  

מניתוח הממצאים עלה כי על מנת להבין את : ועדהואופן השימוש במידע כפועל יוצא של גישת ה .2

בעקבות הררי . חשיבות להבין את הגישה הכללית בה נוקטת ועדה ציבוריתאופן השימוש במידע יש 

עדות שעוסקות בניתוח וה פעל בדרך האופיינית לוהוועד אנו לומדים כי יושב ראש ,)1988(והופנונג 

 Harari בהתאם להגדרתו של, בנוסף.  פירוש לא מותנה של מידע הזורם ממקורות מגוונים-מדיניות 

המנסה להביא להסכמה או לפשרה , לוקי דעותילאה תפקיד מערכתי כגורם מיישב חיה מהוועד) 1974(

 מן הספרות עולה כי יתרונו של . ומציאת המשותף בין מקורות המידע השונים,בין קבוצות אינטרסים

יש לו גם חסרון  הקשור לנושא , אולם, מילוי תפקיד כזה במערכת הוא בעצם פתרון הקונפליקטים

קיימת אפשרות שהוועדה תעדיף שלא להביע , שכן. אופן השימוש במידע, והוא, ר זההמרכזי של מחק



 

 16

אף לא להשיג מידע , ובעקבות כך, עמדה ברורה בנושאים שנותרו במחלוקת גם לאחר דיוני הוועדה

העברת , חולים-אגוד בתיכגון ִת, כך נמצא לגבי נושאים, בוועדת אמוראי, ואכן. חסר בנוגע להם

הוא דוגמה טובה לטיפול , האחרון. החולים ושכר הרופאים-ות המשפחה לידי קופותהתחנות לבריא

היה הנושא המרכזי בסכסוך העבודה ובשביתת הרופאים שנלוותה השכר : בנושא שנותר במחלוקת

הוא נותר , אולם.  ולפיכך גם נושא מרכזי בעבודתה,ההוועדהיה גם מניע מרכזי למינוי השכר נושא . לו

 לשמש גורם -ידי הועדה -בהתאם לאסטרטגיה שנבחרה על. ת בעת הדיונים בוועדהשנוי במחלוק

משמעית גם לא -הוועדה שלא מצאה לנכון לקבוע לגביו עמדה חד, מיישב חילוקי דעות ומביא לפשרה

ולדאוג שמידע זה יגיע , הרגישה צורך להגדיר מהו המידע החיוני הקריטי לקבלת החלטה בנושא

ן כי באותם נושאים בהם הוועדה הצליחה למצוא פשרה המקובלת על כל הצדדים בהחלט ייתכ. לידיה

החלטה כזו הינה בעייתית לגבי אותם נושאים , אולם. ההחלטה שלא לאסוף מידע אינה מהווה בעיה

בורר חיצוני , הממשלה(בהם הוועדה לא הצליחה להגיע להמלצה המקובלת על הצדדים וגורם כלשהו 

אלה המקרים בהם אי השגת המידע משאירה את קובעי . חור בין טענות מנוגדותצריך לב) או הוועדה

 . המדיניות ללא נתונים שהיו יכולים לתרום לקבלת ההחלטות
  

 הקבעבגוף העבודה ציינו כי תפיסת ייעודה של הוועדה : נחיצות נתונים בעת התוויית מדיניות כוללת .3

ובהם יושב ראש , חלקם. במידע הכמותי אמפיריה למידת הצורך הוועדא את התייחסות חברי ים הג

לדעת מי ,  ולכן,ה הוא  להגיע למסקנות או המלצות כלליות בלבדהוועדחשבו שייעודה של , ההוועד

לשם כך ניתן להסתפק במידע כללי .  לקבוע עקרונות כללייםהייתהה הוועדמטרת , שתמכו בגישה זו

בהחלט ייתכן . ביעה זו ניתן להציב מספר סימני שאלהעל ק. נתונים אמפיריים קונקרטייםואין צורך ב

  המגובות בנתונים,לעובדותהרי , מדיניות כלליתמטרתה של ועדה ציבורית הינה התוויית שגם אם 

שהם קריטיים על מנת להבין את מהות הבעיה והיקפה בכל אחד מן הנושאים , כמותיים ספציפיים

הדבר נכון גם אם מטרת . תחלטה איזו מדיניות להתוויש תפקיד חשוב בה, העיקריים שעולים לדיון

הנתונים הכמותיים גם כאן . פשרה בין קבוצות אינטרסיםלהיא הגעה להסכמה או כזו ועדה 

  .ם עשוי לעזור בשכנוע הצדדים לדיוןה לשחק תפקיד קריטי גם משום שהשימוש ביםעשויהקריטיים 

  

 במידע ומידת שימושהבחינה בין ה) Rich)1997 : עדהו בה המידע השפיע על החלטות הוההמיד .4

נמצא כי רוב המרואיינים .  על ההחלטות המתקבלותהשפיע לבין המידה בה המידע , שלושימושיותה

ה שמסרו לוועדה השפיע הרגישו שנייר העמדלוועדת אמוראי שייצגו ארגונים שהגישו ניירות עמדה 

ספציפיים המידע ה מקורות הות מהםבמחקר מן הסוג שערכנו קשה לז,  עם זאת.על המלצותיה

ה בחרה בדרך של פשרה הוועדבשל העובדה שגם , זאת. אלושהשפיעו במידה רבה על המלצות 

מכילות משהו מלצותיה כתוצאה מכך ה, וקונצנזוס מתוך מטרה שהצדדים יקבלו את המלצותיה

   .מניירות העמדה של כל ארגון

  

 רוחסמ יש ,ה היה מידע רבהוועדעל אף שבידי : מידע חסר בנושאים מרכזיים במערכת הבריאות .5

, איכות המערכת, יעילות מערכת הבריאות: מספר נושאים מרכזיים למערכת הבריאותבנתונים על 

פיתוח מערכות מידע ותקשורת בין בסיסי נתונים במערכת , שכר רופאים, שירות רפואי פרטי

מאחר . והשתתפות עצמית בתשלום מקצועות רפואיים במצוקה, ביטוח רפואי משלים, הבריאות

רצוי שמשאבי המערכת ומחקרים , סוגיות אלו עומדות עדיין על סדר היום של מערכת הבריאותש

 .מחקרים בסוגיות אלהבעריכת עתידיים יתמקדו בפיתוח מאגרי נתונים ו
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ימוש ומה היה אופן הש, עד כמה היה שימוש במידע במהלך עבודתה של ועדת אמוראיבעבודה זו בחנו 

, במידעבכך שעוד קודם לבחינת השימוש של העבודה הנוכחית הוא ייחודה . במידע בעבודת הוועדה

הבנת הקונטקסט הזה חשובה משום  .דוחה בעת כתיבתה הציבה לעצמה הוועדעמדנו על המטרות ש

בבחינת השימוש במידע , בנוסף. על אופן השימוש במידע בעבודתהבמידה רבה מטרות אלו השפיעו ש

 ושילובו בניירות עניין הארגונים בעלי הידי-עלהן את איסוף המידע , קרי. בחנו את רצף השימוש בו

בחינת האופן בו עשתה . ההוועדושילובו בדוח בוועדת אמוראי והן את השימוש בו , העמדה שלהם

ת שימוש ה שימוש במידע הניבה תובנות על האופן בו יכולה ועדה ציבורית לקביעת מדיניות לעשוהוועד

המחקר תרם , על ידי איתור פיסות מידע ספציפיות שלדעת הוועדה היו חסרות,  בנוסף.מושכל במידע

שכן רבות מן הסוגיות שנדונו בוועדה עדיין מעסיקות את מערכת , לסדר היום המחקרי בתחום הבריאות

  . הבריאות בישראל
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  רשימת המרואיינים: נספח א
  

  

  חברי ועדת אמוראי

  

  ההוועדיושב ראש   מר עדי אמוראי

  חבר ועדה  יוסי תמיר' פרופ

  חבר ועדה  אבי ישראלי' פרופ

  חבר ועדה  רניחובסקי'דב צ' פרופ

  חברת ועדה  ברכה רמות' פרופ

  חבר ועדה  מר יעקב דנון

  )ןלא התראיי(חבר ועדה   מר עמי סגיס

  ה הוועדמזכיר   מר אריה קורן

  

  מרואיינים אחרים

  

  מכבי שירותי בריאות  ר רחל קיי"ד

  משרד האוצר, בעבר  מר גל הרשקוביץ

  שירותי בריאות כללית, בעבר  מר יצחק בכר

  משרד הבריאות  נון-מר גבי בן

  ההסתדרות הרפואית בישראל  רחל הרצוג' גב

  יועץ כלכלי להסתדרות הרפואית בישראל, אביב אוניברסיטת תל  קובי גלזר' פרופ

  ההסתדרות הרפואית בישראל  ד לאה וופנר"עו
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ה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הוועדהסוגיות בהן עסקה : נספח ב
  )ועדת אמוראי(הרופא בה 

  

  קביעת עלות סל שירותי הבריאות ואופן עדכונה .1

 מקורות המימון .2
 החולים-לקופותהקצאת המימון  .3
 ופא במערכת האשפוז הציבורית בחירת ר .4
 תכניות ביטוח בריאות משלים .5
 דפוסי התחשבנות במערכת הבריאות .6
 החולים הציבורי-ביתמבנה וארגון מחדש של , מעמד .7

   הציבורייםהחולים-בתיאגוד ִת 7.1
 חולים-בתימבנה חטיבתי של  7.2
  הציבורייםהחולים-בתימערך התקינה ב 7.3
 הגבלת משך הכהונה של מנהלי מחלקות ויחידות 7.4
 מקצועות רפואיים במצוקה 7.5
  התמחויות ומומחים, מחלקות מוכרות להתמחות 7.6

 הבטחת איכות .8
 רפואה ציבורית בקהילה .9

  קידום בריאות האם הילד והמתבגר 9.1
 רפואה ראשונית בקהילה 9.2
 רפואה מקצועית בקהילה 9.3

 מבנה ההעסקה ושכר הרופאים במערכת הציבורית .10
 ניהול סיכונים ורשלנות רפואית .11
  ורישום תקופתי של רופאיםבחינות גמר אחידות .12
 מחקר רפואי .13
  מחשוב ארצי של הרשומה הרפואית .14
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בניירות העמדה על מנת לגבות את עמדתם ת אמוראי לוועדגישו ניתוח טענות הצדדים והנתונים שה: גנספח 
  פ ומימון המערכת"שר,  רמת השכר של רופאיםיבנושא

  

  רמת השכר של רופאים
  

   נייר עמדה ונספחים- משרד האוצר
  הערות סימוכין טענות 

  השכר הריאלי של הרופאים עלה באחוזים ניכרים  .1

 שכרם של 2000-1993בין השנים : לעומת עובדים אחרים במשק ∗
לעומת עלות משרת שכיר ) 52%(הרופאים עלה בשיעור ריאלי ניכר 

נתונים אלו ) (20%(ועלות משרה ממוצעת במשק , )25%(במגזר הציבורי 
 )לא סימוכיןמובאים בגוף הדוח ל

לוח במאמר של גבי בן נון לפיו שכר עובדי הבריאות עלה  (12נספח  ∗
  4) ויותר מן השכר בכלל המשק3פי 

 ברוטו משרה ממוצעת לרופא במדינה ושכר עלות המציג 11נספח  ∗
כפי הנראה נכון עד , למשרה ממוצעת לפי דרגה ועל פי עשירונים

 5)דה נוספתכפי הנראה כולל תוספות בעבור עבו (2001מאי 

לפי הלוח רופאים הם בעשירוני 
 עשירון 1דרגה (ההכנסה הגבוהים 

 12-7דרגה ; 9 עשירון 6-2דרגה ; 7
  )10עשירון 

 1995-1990בשנים : יחסית לשכר הריאלי של רופאים בשנים קודמות ∗
 65%וגידול של ) 50%-כ(הרופאים  כלל חל גידול חריג בשכר הריאלי של

וזאת בד בבד עם עלייה ניכרת במספר , יםבשכרם הריאלי של הוותיק
  הרופאים המועסקים

  6)1997(זוסמן וזכאי  ∗

השינוי בשכר הריאלי במשק לעומת השינוי הריאלי בשכר : 13נספח  ∗
  )2000נתונים במחירי  (1993-2000הרופאים בשנים 

  )94-01(גרף התפתחות שכר נומינלי של רופאים  : 14נספח  ∗

  7לביקוש ולשכר של רופאיםאינדיקטורים להיצע : 15נספח  ∗

מראה משכורת : 13לנספח 
  .ממוצעת

שכר הרופאים : 15לנספח 
הוותיקים עלה מעבר לביקוש 

  לרופאים 

    8 מאמר של גבי בן נון12נספח    ויותר מן השכר בכלל המשק3שכר עובדי מגזר הבריאות עלה פי  ∗

                                                   
  . נספחים-מערכת הבריאות בישראל . 2001. מדינת ישראל, משרד האוצר 4
 . נספחים-מערכת הבריאות בישראל . 2001. מדינת ישראל, משרד האוצר 5
  .סדרת מאמרים לדיון, מחלקת המחקר, בנק ישראל. 1995 עד 1990 היצע רב של רופאים עולים ועלייה תלולה של שכר הוותיקים -פרדוקס . 1997. ד, איזכ; .צ, זוסמן 6
  . נספחים-מערכת הבריאות בישראל . 2001. מדינת ישראל, משרד האוצר: שלושת הנספחים מתוך 7
  . נספחים–בריאות בישראל מערכת ה. 2001. מדינת ישראל, משרד האוצר 8
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  הערות סימוכין טענות 

העניקו תוספות שכר גבוהות ) 2000עד המשבר של (הסכמי השכר  .2
וזאת , תוך הזנחת הזוטרים, )י"שהם גם השולטים בהר(רים לבכי

  כבסיס לדרישה לתוספות שכר נוספות

 בין הדירוגים 1994 המציג את חלוקת תוספות השכר בהסכם 16נספח 
  9השונים

  79%עלייה של : ר'סטאז
  62%): 2דרגה (מתמחה 

  85%: מנהל מחלקה
  125%: חולים-מנהל בית

מאופיינת , בפרט,  ובמגזר הבריאות,בכלל, מערכת השכר הציבורית .3
כל תוספת לרופאים תגיע גם למגזרים אחרים ; במנגנוני הצמדת שכר

  )דוגמאות בגוף הטקסט של נייר העמדה(במגזר הבריאות 

ידי מגזר הבריאות - נפרצה מסגרת השכר על1994-ציטוט על כך שב
  10"ביטחון סוציאלי" בואחריםמתוך מאמר של גרוס 

  

, ות שכר במסווה של מודלים האמורים לשפר שירותהתנגדות לתוספ .4
או להצעה לתת , להצעה של שינוי מבנה השכר ומערכת כללי תגמול

 כל אלה דרך לתגמל קבוצות גדולות של -תוספת שכר בגין עומס עבודה 
  עובדים שיובילו לדרישה לתוספת שכר גם במגזרים אחרים

  

 ההעסקה של המגזרים מכירים בכך שיש עיוותים במבנה השכר ובסדרי .5
  .השונים במערכת הציבורית

לצמצם את עיוותי השכר באמצעות חלוקה של תוספות השכר : הפתרון
תחילה קביעת : הניתנות במסגרת מדיניות השכר הכוללת בסדר הבא

כך חלוקת התוספת בהתאם -ורק אחר, מסגרת עלות הסכם השכר
  לסדרי העדיפות שנקבעים

עת בכך מביעים התנגדות לקבי  
 -ומהם בניית תקציב , צרכים

 גרם לפריצת 1994-תהליך שב
ובוועדת עציוני , הסכמי השכר

 לפריצה -לבדיקת מערכת החינוך 
כוללת של מסגרות השכר 

  והתקציב  
      המלצות

 היא המסגרת 13.7.2000המסגרת שנקבעה בהסכם מיום , לדעת האוצר .6
  )ם נוספיםקרי לא מוכנים לשינויי(הראויה לדון בנושאי השכר 

    

  

                                                   
 . נספחים-מערכת הבריאות בישראל . 2001. מדינת ישראל, משרד האוצר 9

  . 34-11: 54 ביטחון סוציאלי". מערכת הבריאות בישראל בעקבות החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.  "1999. א, שירום; .ר, רוזן; .ר, גרוס 10
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   נייר עמדה ונספחים- ההסתדרות הרפואית בישראל
  הערות סימוכין טענות

      מבנה השכר 
תוספות . 2;  שכר בסיסי.1: מבנה השכר של רופאים בנוי מארבעה רבדים

המבנה . החזר הוצאות. 4תוספות בגין עבודה נוספת . 3; שכר קבועות
 המתואר יוצר מערכת תגמול מורכבת ומסובכת

 משויכות חלק 2000מאז הסכם  11ובו לוח מפורט ביותר על מבנה השכר ,5נספח 
מתוספות בגין עבודה נוספת לרובד 

ההוצאות הקבועות ולכן נכללות 
לחישוב בעת 

השתלמות וכן /מחלה/חופשה
  לפנסיה ולקרן השתלמות

חלק משמעותי משכר הרופא מושתת על רובד התוספות בגין עבודה נוספת 
כך שבעת היעדרות , )2000 במקצת בהסכם העבודה של שנת הדבר שונה(

  קטן שכרו של הרופא

    

וכן בשל הצטרפות (זה היה הדין גם לגבי השכר הקובע לפנסיה ובשל כך 
הגמלה הממוצעת ) בשל שנות לימוד רבות, מאוחרת יחסית למעגל העבודה

  . של רופאים נמוכה ביותר

ים אצל המעסיקים  המפרט את תנאי הפנסיה של הרופא8נספח 
  12העיקריים במערכת הרפואה הציבורית

  

      גובה השכר
המחקרים המראים גידול ריאלי ומשמעותי בשכר הרופאים מתעלמים 

  מנקודת ההתחלה הנמוכה של שכר הרופאים
    

החולים הציבוריים כפי שהציג -נתוני השכר של הרופאים של רופאי בתי
פעמיים - כוללים הפרשים חדמשרד האוצר מטעים ומבלבלים משום שהם

בנתוני , בנוסף. 2000-1998ששולמו על פי הסכם השכר האחרון בגין השנים 
האוצר אין הפרדה בין השכר המשולב ותוספות קבועות לבין תוספות 

י נמוכים הרבה יותר "נתוני השכר שמוצגים בדוח הר. בעבור עבודה נוספת
  .מנתוני האוצר

 בנייר 133-130'  עמ2000יה של שנת לוחות שכר ממוצע במחצית השני
-ובנפרד סך, מציגים בנפרד טור של שכר ותוספות קבועות(העמדה 

  13)הכל  שכר הכולל גם תוספת עבודה נוספת
  

  14 בנייר העמדה134-13' דוגמאות לשכר רופאים אחדים עמ

הכל שכר ברוטו דרגה -סך: לדוגמה
. 40,971=  בנתוני האוצר 10+

  32,555= י "בנתוני הר

                                                   
  .'קובץ ב'  נספחים ב-יבורית בישראל ומעמד הרופא בה הרפואה הצ. 2001. ההסתדרות הרפואית לישראל 11
  .'קובץ ב'  נספחים ב-הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה . 2001. ההסתדרות הרפואית לישראל 12
 .הממשלה לבחינת הנושאידי ראש -מוגש לוועדה הציבורית אשר מונתה על. הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה. 2001. ההסתדרות הרפואית לישראל 13
  .ידי ראש הממשלה לבחינת הנושא-מוגש לוועדה הציבורית אשר מונתה על. הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה. 2001. ההסתדרות הרפואית לישראל 14
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  הערות סימוכין טענות
אולם , האוצר הציג רמות שכר גבוהות בדרגות הבכירות של הרופאים

החולים ואין - מרופאי בתי2%נמצאים רק ) 12 עד 10(+בדרגות אלו 
  בדרגות אלו כלל רופאים העובדים בקהילה

    

סכום נמוך משל ,  37₪-ערך שעת עבודה של הרופא הממוצע עומד על כ
  מקצועות אחרים

במחצית (רות ממוצעת ברוטו לשעה  לוח המפרט השתכ133' עמ
   15לפי דרגות) 2000השנייה של 

על פי נתוני ירחון ,  הכולל תעריפי שעה במקצועות שונים6נספח 
  16"חשב"

  

השכר בעבור העבודה בתורנות ובכוננות מחושב אמנם על סמך פרמטרים 
אילו הרופאים היו מקבלים שכר , אולם, הגבוהים מאלו המקובלים במשק

 24%-טרים הנהוגים במגזרים אחרים היה צריך להפחית כלפי הפרמ
גם עם הפרמטרים המוגדלים השכר שהרופא מקבל . משכרם בגין תורנויות

  .בעבור מספר כה גדול של שעות נוספות הוא זעום

    

היחס בין שכר בעלי תפקידים דומים בשירות הציבורי לבין שכר הרופאים 
שכר הרופאים , קרי" (דומים"גבוה בהשוואה לכל אחד מן התפקידים ה

  )נמוך יותר

    17 140-139' לוחות משווים בעמ

      השתכרות נוספת של הרופא
יש לבחון את סוגיית שכר הרופא במקום עבודתו הראשי וללא קשר 

במגזרים אחרים בשירות הציבורי לא נלקח . להשתכרות הנוספת שלו
  בחשבון גורם זה

    

ת אינה יכולה להיות עילה לפגיעה הכנסה שצומחת לרופא מעבודה נוספ
  משרתו הראשית/בשכרו מעבודתו

    

ברפואה , למשל. רק מיעוט מבין הרופאים מצליחים להשיג עבודה נוספת
מתמחים ;  עובדים בעבודה נוספת5,000 רופאים מתוך 800הראשונית רק 

ובקרב המומחים יש , חולים אינם יכולים לעסוק בעבודה נוספת-בבתי 
  וימים בהם אין אפשרות משמעותית לעבודה נוספתמקצועות מס

    

      עוסקים בפרקטיקה פרטית) 10%(מיעוט קטן מן הרופאים 

                                                   
 .ידי ראש הממשלה לבחינת הנושא-תה עלמוגש לוועדה הציבורית אשר מונ. הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה. 2001. ההסתדרות הרפואית לישראל 15
  .'קובץ ב'  נספחים ב-הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה . 2001. ההסתדרות הרפואית לישראל 16
  .נושאידי ראש הממשלה לבחינת ה-מוגש לוועדה הציבורית אשר מונתה על. הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה. 2001. ההסתדרות הרפואית לישראל 17
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  הערות סימוכין טענות
. עבודה במספר מסגרות מאפיינת בעיקר רופאים מומחים בכמה תחומים

מרבית הרופאים שעובדים בעבודה נוספת עושים זאת במסגרת רפואה 
על כך .  הרפואה בקהילההציבורית בקופות ותורמים לרמה המקצועית של

  יש לתגמל אותם ולבטח לא לפגוע בשכרם

    

      י"התייחסות לטענת האוצר כאילו יש עיוות במבנה השכר ביוזמת הר
הטענה כאילו חלק משמעותי מעליות השכר מופנה כלפי הבכירים על 

  .ידי הנתונים-חשבון הרופאים הצעירים אינה נתמכת על
  כלל הרופאיםפיזור שכר הבכירים ל: 7נספח 

תרגיל היפותטי מה היה קורה לשכר הרופאים אם היו יוצרים תקרה (
לשכר ומפזרים את הסכום שנחסך באופן שווה על פני כל אוכלוסיית 

היא כי אם יפזרו את הסכום " תרגיל"המסקנה מה). הרופאים
 4.2%התרומה לשכר של הרופאים תהיה , באופן שווה" נחסך"ש

  18בלבד

ל "התרגיל הנלא ברור עד כמה 
אכן מראה שאין העדפה של 

  הבכירים בעליות השכר

      המלצות
יושווה שכר הרופא בשירות הציבורי לזה הנהוג אצל בעלי תפקידים 

  בכירים בעלי השכלת דוקטור במערכת הציבורית
    

       לשכר המשולב60%-80%-לפי הערכה מדובר בתוספת שכר של כ ∗

באופן המשקף את , ר לכךמבקשים כי שכר הרופא יוגדל אף מעב ∗
  חשיבות התפקיד וייחודיותו למול תפקידים אחרים במגזר הציבורי

    

סולם השכר צריך להיבנות כך שתהיה תוספת משמעותית במעבר  ∗
  ) מן השכר המשולב50%בהיקף של (מדרגת מתמחה לדרגת מומחה 

    

כגון תגמול לרופאים , המלצות להעלאת תגמולים לקבוצות מיוחדות ∗
  .תוספת ניהול לבעלי תפקידי ניהול, ריהבפריפ

    

רואים  את שינוי התגמול כאחד     התאמת התגמול בעבור תורנויות וכוננויות למאפייני העומס 
מאבני המפתח בהתמודדות עם 

  בעיית המקצועות במצוקה
  

                                                   
 .'קובץ ב'  נספחים ב-הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה . 2001. הסתדרות הרפואית לישראל 18
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   נייר עמדה ונספחים-משרד הבריאות 
  הערות  סימוכין  טענות 

      א נמוכההמשכורת הבסיסית של רופאים הי
      קיימת בעיה לתמרץ עובדים על פי מצוינות והבטחת איכות

קיימת בעיה של ירידה מהותית בהשתכרות רופא שנעדר מעבודתו בין 
  מחלה או חופשה

    

      התעדכנות מקצועית מתמדת/היעדר גמול השתלמות
      היעדר תמריצים כספיים ראויים להעסקת רופאים בפריפריה

פיים ראויים לרופאים המועסקים בתחומי ההתמחות היעדר תמריצים כס
  בהם קיים מחסור במומחים

    

      המלצות המשרד
ולשנות את , יש לשנות את בסיס השכר לצורך חישוב יום עבודה ופנסיה
  היחס בין המשכורת הבסיסית להשתכרות בגין עבודה נוספת

    

       לצורך קידום מקצועי-לתת תשלום בגין השתלמויות 
      דרגת שכר ביניים נוספת בין מנהל יחידה לרופא מומחהלשלב 

      להגדיל את התמריץ למועסקים בפריפריה
      להגדיל את התמריץ למקצועות מועדפים בראייה לאומית

  
   נייר עמדה ונספחים-שירותי בריאות כללית 

  הערות  סימוכין  טענות
ן מבנה  הבעיה העיקרית היא שאין קשר בי- שכר הרופאים הראשוניים

  )שעות פרונטליות ועומס ביקורים(התגמול לבין תפוקות הרופאים  
    19 בנייר העמדה104' פירוט מפורט של טענה זו בעמ

כאלה בהם הרופא נותן תפוקות : יש בשכר הרופאים עיוותים משני סוגים
  וכאלה בהם הרופא מקבל תגמול ללא הצדקה, ואינו מתוגמל כראוי

    

לשנות את שיטת התגמול של הרופאים הכללית מציעה : המלצה
  הראשוניים כך שתקשור באופן ברור בין תפוקות לתגמול

אמוראי רצוי שהמלצות ועדת , לדעתם  20 בנייר העמדה105' פירוט השינוי המוצע בעמ
תצבענה על תיקונים נדרשים בשני הכיוונים 

כך שסך ההוצאה בעבור שכר הרופאים לא 
  יגדל

                                                   
  .מוגש לוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה. עמדת הכללית בנושא מערכת הבריאות הציבורית בישראל. 2001. שירותי בריאות כללית 19
  .מוגש לוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה. מדת הכללית בנושא מערכת הבריאות הציבורית בישראלע. 2001. שירותי בריאות כללית 20
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  הערות  סימוכין  טענות
 מבנה השכר הוא נגזרת של הסכמים - )כיריםש(שכר רופאים מקצועיים 

הסכמים . י"מ ארוך עם הר"קיבוציים קשיחים שכל שינוי בהם מחייב  מו
שעות פרונטליות ועומס (אלה יוצרים קשר חלקי בין תפוקות הרופאים 

  לבין התגמול שהם מקבלים) ביקורים

    

הקובעת לכל משמרת את מספר הלקוחות , לכל מקצוע מוגדרת נורמה
שכר הרופא בנוי משכר שנקבע כפונקציה . מבקרים ביקור חדש ברבעוןה

  וכן תגמול נוסף בגין פעולות, ותק ודרגה, של היקף המשרה

    109-1121' פירוט מבנה השכר בעמ

מבנה השכר משקף קשר מסוים בין תפוקות לתגמול אך יש בו מספר בעיות 
, רמה למשמרתנו, תפוקות מתחת לנורמה(עקרוניות הפוגמות בקשר הזה 
  )'עבור מיעודים וכובתשלום , תשלום בעבור פעולות נוספות

    11022' פירוט בעמ

ותק תוך הקטנת והגדלת , קביעת שכר יסוד כפונקציה של דרגה: המלצה
עונת /ביטול קיצורי יום עבודה עקב גיל; התגמול בעבור תפוקות נוספות

  '  קביעת תפוקות בחתך סוגי שירות וכו; שנה

קושרים זאת לשינוי היערכות הקהילה  ∗  112-11123' עמ, בנייר העמדהפירוט  
קביעת המקצועות (ברפואה המקצועית 

בהם יינתנו שירותים בקהילה ועד איזו 
קביעת מקצועות וטכנולוגיות ; רמה

תמחור ; החולים-שיינתנו רק בבתי
מחודש של שירותי רפואה מקצועית 

  )החולים-אמבולטורית בבתי

על שינויים כאלו שלא גם כאן ממליצים  ∗
  יגדילו את שכר הרופאים

יצוין כי כללית גם הציעה חלופה לפיה  ∗
יבוטל הרובד המקצועי הקהילתי ויועבר 

  ) בדוח113' עמ(החולים -לבתי

                                                   
   .מוגש לוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה. עמדת הכללית בנושא מערכת הבריאות הציבורית בישראל. 2001.  שירותי בריאות כללית21
  .מוגש לוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה. עמדת הכללית בנושא מערכת הבריאות הציבורית בישראל. 2001. שירותי בריאות כללית 22
  .מוגש לוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה. עמדת הכללית בנושא מערכת הבריאות הציבורית בישראל. 2001. שירותי בריאות כללית 23
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  הערות  סימוכין  טענות
 25%-כ מהווה חולים-שכר הרופאים בבית: החולים-שכר רופאים בבתי
 בשל בכללית עלות רופא למעסיק גבוהה יותר. החולים-מסך הוצאות בית
ולכן ההוצאה למעסיק על עלות שכר רופאים בכללית , הפרשות לפנסיה

  היא מבין הגבוהות במגזר הציבורי

    24 בנייר העמדה 118-117' נתונים על שכר רופאים עמ

מנהל ( על-כוננות. 1: יש עיוותים בעקרונות התשלום בעבור עבודה נוספת
ה לא נדרשים לבצע היא שכר לכל דבר הואיל ובגינ) יחידה ומנהל מחלקה

על ולקבל - כוננויות רגילות במקביל לכוננות10יש אפשרות לבצע . עבודה
 שיעור הכוננויות -) מומחים בלבד(כוננות מחלקה . 2; תגמול בעבור שתיהן

 מהתשלום בעבורן הוא למעשה חלק 94%- בלבד כך ש6%הפעילות הינו 
מכוננויות המיון  20%- רק כ-כוננות מיון . 3; בלתי נפרד משכר הבסיס
 מהתגמול בעבור כוננויות מיון מהוה חלק 80%, הופכות לכוננות פעילה

  בלתי נפרד משכר הבסיס ואינו מותנה בפעולה נוספת בפועל

    25) בנייר העמדה119' עמ (2000לפי נתוני שנת 

שאינה ( יש לשנות את שיטת התגמול בעבור כוננות רגילה - המלצה
וננות פעילה תוך שמירה על ההוצאה הכוללת והעלאתו בעבור כ) מתבצעת

  .לחלופין ניתן לעשות דיפרנציאציה בין סוגי כוננויות. של שכר הרופאים

    

 
       נייר עמדה ונספחים- מכבי שירותי בריאות

  הערות  סימוכין  טענות
יש צורך לבנות שיטת תגמול חדשה לרופאים בקהילה משום שבשיטה 

רבעונית קיים תמריץ לראות מספר רב בקפיטציה : הקיימת יש מגרעות
-קיצור משך האינטראקציה רופא(ככל האפשר של חולים בכל רבעון 

בכל השיטות קיים תמריץ שאינו מאפשר מעקב הולם אחר החולה ; )חולה
חלק ניכר מהרופאים ; אין תגמול על פי פרמטרים של איכות; הכרוני

 המעודד יצירת  fee for serviceהמקצועיים מתוגמל על פי העיקרון של 
  ביקושים

    

                                                   
 .מוגש לוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה. עמדת הכללית בנושא מערכת הבריאות הציבורית בישראל. 2001. שירותי בריאות כללית 24
  .מוגש לוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה. עמדת הכללית בנושא מערכת הבריאות הציבורית בישראל. 2001. שירותי בריאות כללית 25
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  הערות  סימוכין  טענות
החוזה על פיו מתוגמל רופא בגין השירותים אותם הוא מספק לקופה חייב 

  :זמנית לקיים את שני התנאים הבאים-בו
התשלום לרופא יהיה גבוה יותר ככל שאיכות הטיפול שהוא מספק  .1

 גבוהה יותר
ות שהוא כופה על התשלום לרופא יהיה נמוך יותר ככל שההוצא .2

  הן גבוהות יותר, הקופה בגין המשאבים אותם צורכים החולים שלו

    

מודל אופטימלי לתגמול ותמרוץ רופאים בקהילה צריך להיות מורכב 
  : משילוב של האלמנטים הבאים

  )כגון פעילות(מרכיב קבוע ובלתי תלוי בגורמים משתנים  .א
 מרכיב המבוסס על פעילות .ב
רמת השירות , לרבות איכות מקצועית, "איכות"מרכיב שיהוה תמורה ל  .ג

 ויעילות כלכלית
 הן בתוצרים הרפואיים והן בהשלכות  risk sharingמרכיב המבוסס על  .ד

  .הכלכליות

רקע תיאורטי ופירוט על מרכיבי המודל האופטימלי לתגמול 
  26 בנייר העמדה72-65' רופאים בקהילה מצוי בעמ

  

  
  
  

                                                   
 .מוגש לוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה.  עמדות מכבי שירותי בריאות–סוגיות מרכזיות במערכת הבריאות בישראל . 2001. מכבי שירותי בריאות 26
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  ) פ"שר(שירות רפואי פרטי 
  
   נייר עמדה ונספחים-שרד האוצר מ

  הערות  סימוכין  טענות
החולים הממשלתיים מן הטעמים -פ בבתי"האוצר מתנגד להנהגת שר

  :הבאים
    

, חולים ממשלתיים מנוגדת לחוק-פ בבתי"מבחינה משפטית פעילות השר
החולים -מנוגדת לכללי מינהל תקין ולמסגרת החקיקה בה פועלים בתי

  ותאגידי הבריאות

 ובו חוות הדעת המשפטית של היועץ המשפטי של משרד 32ח נספ
  27האוצר

  

 בנייר 53עובדות בנוגע לזמן המתנה לניתוחים בהערת שוליים    זמני ההמתנה לטיפול רפואי בישראל הם קצרים  
  28העמדה

  

' עמ, 56-54ם הערות שולי) שאשא, חיניץ, שני(ציטטות ממאמרים  ∗  פ "  השלכות לנושא השר-פ "כשל השוק בנושא השר
  29 בנייר העמדה54

ציטוטים של אנשים ; ) בנייר העמדה55' עמ(דוגמאות של כשלי שוק  ∗
   30בראיונות לעיתון) ממערכת הבריאות(שונים 

 בענין הגידול במספר הצנתורים לאחר שינוי במחירי 33נספח  ∗
  31פרוצדורות הצנתור

 ובו נתונים על אשפוזים במחלקות פנימיות בהן עברו 34נספח  ∗
  32מתעריף גלובלי לתעריף לפי מספר ימי אשפוז 

  

                                                   
  . נספחים-מערכת הבריאות בישראל . 2001. מדינת ישראל, משרד האוצר 27
  .עות ליעולהניתוח המערכת והצ, מערכת הבריאות בישראל. 2001. מדינת ישראל, משרד האוצר 28
  .ניתוח המערכת והצעות ליעולה, מערכת הבריאות בישראל. 2001. מדינת ישראל, משרד האוצר 29
  .ניתוח המערכת והצעות ליעולה, מערכת הבריאות בישראל. 2001. מדינת ישראל, משרד האוצר 30
  . נספחים-מערכת הבריאות בישראל . 2001. מדינת ישראל, משרד האוצר 31
 . נספחים-מערכת הבריאות בישראל . 2001. מדינת ישראל, משרד האוצר 32
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  הערות  סימוכין  טענות
חולים -פ בבתי"חוזים שורה של תוצאות שליליות כתוצאה מהפעלת השר

גידול חד בהוצאה הלאומית , ביצוע פעולות מיותרות: ממשלתיים
-הסטת פעילות מהמסגרת הציבורית בבוקר לשעות אחר, לבריאות

,  על רופאים בכיריםהגברת תמריצים לתחרות, פ"הצהריים במסגרת השר
הגברת , )שמתנגדת לכך(החולים של כללית -פ גם לבתי"גלישה של השר

פ גם לתחומי "גלישה של השר, רגשות קיפוח בקרב אוכלוסייה ענייה
  33) בנייר העמדה57-56' עמ(פעילות נוספים במערכת הבריאות 

דברים , )56'  בעמ61הערת שולים (ציטוטים של מאמר של שאשא  ∗
  34)55 ' בעמ60הערת שולים (יכאלי שאמר דן מ

לאומית של שילוב בין הרפואה - המציג השוואה בין35נספח  ∗
מתוך מטרה להראות שבקנדה והולנד יש (הציבורית והפרטית 

ובאנגליה נוטים לצמצם את היקף , הפרדה בין הפרטי לציבורי
  35)השירות הפרטי בתוך הציבורי

  

החולים -קופות: במערכתיהיו גם השלכות שליליות על כל השחקנים 
החולים ומשלם המסים -בתי, )הגדלת הוצאות ואיבוד שליטה על הוצאות(
  )פ והטלת מס נוסף"השר(

    

עלול להביא לפגיעה ביכולת הממשלה להקצות משאבים ציבוריים בהתאם 
מסגרת השכר עלולה (לסדרי עדיפויות לאומיים ולמדיניות כלכלית 

  )לקופות למתן שירותי בריאותהקטנת היתרות העומדות ; להיפרץ

    

'  בעמ59מראה מקום  - "העיר"ר ברלוביץ בראיון לעיתון "ציטוט של ד  יפגע בצדק ושוויון ברמת הרופא וברמת החולה
5536  

  

דרישה להכרה במתן (פ יהיו השלכות גם על עובדים אחרים במשק "לשר
  )שירות פרטי בתוך השירות הציבורי

    

      :פ"ת של מצדדי השרחולקים על שורה של טענו
זכות הבחירה של החולה מוצדקת כל עוד אינה באה על חשבון האחר 

פ זכות הבחירה באמצעות תשלום נוסף פוגמת בסל הבסיסי של "בשר(
  )חולים אחרים

    

      פ באמצעות מערכי הגנה ופיקוח"לא ניתן לשלוט על השר
 הצבוריםפ יביא לניצול יעיל של תשתיות המתקנים "על הטענה שהשר

החולים מתאפשר היום במסגרת תאגידי -עונים שניצול יעיל של מתקני בתי
  ללא תשלום מהמבוטח ובכללי העסקה גמישים, הבריאות

    

                                                   
 .ניתוח המערכת והצעות ליעולה, מערכת הבריאות בישראל. 2001. מדינת ישראל, משרד האוצר 33
 .ניתוח המערכת והצעות ליעולה, מערכת הבריאות בישראל. 2001. מדינת ישראל, משרד האוצר 34
  . נספחים-בריאות בישראל מערכת ה. 2001. מדינת ישראל, משרד האוצר 35
  .ניתוח המערכת והצעות ליעולה, מערכת הבריאות בישראל. 2001. מדינת ישראל, משרד האוצר 36
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  הערות  סימוכין  טענות
הוא יגלוש , מכונים וחדרי ניתוח, פ רק למרפאות"לא ניתן להגביל את השר

  גם למחלקות אחרות ואף לקהילה
    

פ לא קיימת רפואה שחורה "טענה שבהולנד וקנדה בהן אין כלל שר   אלא יגדיל אותה פ לא יקטין את תופעת הרפואה השחורה"השר
  6337' למרות רשימת תורים ארוכה בהרבה מאשר בישראל עמ

  

פ לא תהיה בריחה של רופאים בכירים למערכת "גם אם לא יהיה שר
פ "ובאשר לטענה שהשר; )כי מעמדם ניזון מן המערכת הציבורית(הפרטית 

החולים בשעות - לדעת האוצר הם צריכים להיות בבית-ותם יגביר נוכח
  .החולים-ותאגידי הבריאות הם הפתרון להשאיר אותם בבתי, העבודה

    

 בנייר 65' הסבר עמ(פ "הביטוח המשלים לא יוכל לממן לכולם שר
  38)העמדה

    

ולא רק הכנסות תאגיד (פ "החולים מהשר-גם אם יגדלו הכנסות בתי
חלקים אחרים של המערכת יהיו גדולים מהטובה הנזקים ל) הבריאות

  החולים-שתצמח לבית

    

יגביל , להפך, פ לא יאפשר לימוד ושיתוף המתמחים בטיפול אלא"השר
  זאת

    

פ עונים שהתנאים "למול הטענה שגם ועדת נתניהו המליצה על הסדרת שר
ותאגידי הבריאות משלימים , יש חוק, הקופות מאוזנות: השתנו מאוד מאז

רוב הבעיות שוועדת נתניהו חשבה . הצהריים-החולים אחר-ת עבודת בתיא
הבעיות והחששות שהם הביעו בענין זה , פ נפתרו"לפתור באמצעות השר

  נשארו

    

-חולים פרטיים לבתי-פ לא תביא להסטת פעילות מבתי"הפעלת השר
  החולים הממשלתיים ולא תקטין את היקף הפעילות הפרטית

    

  

                                                   
 .ניתוח המערכת והצעות ליעולה, מערכת הבריאות בישראל. 2001. מדינת ישראל, משרד האוצר 37
 .ת והצעות ליעולהניתוח המערכ, מערכת הבריאות בישראל. 2001. מדינת ישראל, משרד האוצר 38
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   נייר עמדה ונספחים- בישראל איתההסתדרות הרפו
  הערות  סימוכין  טענות

אולם לא בדרך המיושמת בביטוחים , ידי החולה-בעד בחירת הרופא על
לפיה החולה יכול לבחור רופא ולקבל את הטיפול (המשלימים של הקופות 

). החולים בירושלים-פ בבתי"חולים פרטיים ובמסגרת השר-מידיו רק בבתי
מסיטה ממנה משאבים ואינה מנצלת , כת הציבוריתדרך זו פוגעת במער

-את ההזדמנות לחיזוק המערכת הציבורית מכספי המערכת הפרטית על
  ידי שילוב המערכת הפרטית ומשאביה למערכת הציבורית

ההתייחסות לנושא במסגרת הפרק   
  39על בחירת הרופא

לכלל ) פ"שר( קובעים כי תורחב אפשרות בחירת רופא 11' בהמלצה מס
-פ בבתי" מפרטים את יתרונות השר204-202' עמ. מערכת הציבוריתה

הקטנת הוצאה לאומית לפיתוח תשתיות במגזר : 40החולים הציבוריים
זמינות רופאים בכירים ; שיתוף מתמחים ומומחים בביצוע פעולות; הפרטי
; התשתיות והציוד הרפואי, ניצול יעיל יותר של המתקנים; החולים-בבית

 בקרת איכות גם על פעולות וטיפולים שנעשים כיום אפשרות להרחיב
פיקוח ושמירה על מחירים של טיפולים פרטיים ; בעיקר במגזר הפרטי

עזיבת רופאים בכירים ; החולים הציבורי-ברגע שיוכנסו לתוך כותלי בית
מודל ; יצירת מקורות כספיים חדשים למערכת הבריאות; למגזר הפרטי

יגדיל את האטרקטיביות של כניסה (העסקה חדש לרופאים ומנהלים 
. הרחבת חופש הבחירה גם לניתוחים מורכבים ומסובכים; )למסלול מלא
פ יאפשר למבוטחים לממש את כל מגוון השירותים הכלול "יישום השר
  .בפוליסה

פ היא "עיקר ההתייחסות לשר  
   41בפרק ההמלצות בנייר העמדה

 בנייר 206' חולים עמ- בתי3- על זמן המתנה לניתוחים מנתונים  קיומם של תורים מופרכת-הטענה בדבר אי
  42העמדה

  

                                                   
  .ידי ראש הממשלה לבחינת הנושא-מוגש לוועדה הציבורית אשר מונתה על. הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה. 2001. ההסתדרות הרפואית לישראל 39
  .ידי ראש הממשלה לבחינת הנושא-למוגש לוועדה הציבורית אשר מונתה ע. הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה. 2001. ההסתדרות הרפואית לישראל 40
  .ידי ראש הממשלה לבחינת הנושא-מוגש לוועדה הציבורית אשר מונתה על. הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה. 2001.  ההסתדרות הרפואית לישראל41
 .ידי ראש הממשלה לבחינת הנושא-רית אשר מונתה עלמוגש לוועדה הציבו. הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה. 2001. ההסתדרות הרפואית לישראל 42
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  הערות  סימוכין  טענות
לפיו ההבדל היחיד בין שני ) 1997, הלוי, כרמל(מביאים ממצאי מחקר   פ יופלו לטובה במחלקה"כנגד הטענה כי המטופלים שבחרו שר

ולא באף פרמטר אחר (סוגי המטופלים היה בשביעות הרצון מן הרופא 
  43)שנבדק

קדש מקום די נכבד באופן כללי מו
) פ"חיוב השר (11לפירוט המלצה 
 יחסית יש מעט 44בנייר העמדה

מקורות או , מאוד שימוש בנתונים
  ציטוטים

החוקים והתקנות שעשויות לנגוע ,  את הצווים211' סוקרים בעמ  פ אינו חוקי "לגבי הטענה כי השר
  45ומראים איך ברוב המקרים אין בעיה, לנושא

  

מפרטים דוגמאות של שילוב רפואה ציבורית ופרטית במספר ארצות   פ מודל ייחודי לישראל"לגבי הטענה שהשר
  21246' עמ

  

  

                                                   
 .1997. י, הלוי; .ש, כרמל 43
 .ידי ראש הממשלה לבחינת הנושא-מוגש לוועדה הציבורית אשר מונתה על. הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה. 2001. ההסתדרות הרפואית לישראל 44
  .ידי ראש הממשלה לבחינת הנושא-מוגש לוועדה הציבורית אשר מונתה על.  בישראל ומעמד הרופא בההרפואה הציבורית. 2001. ההסתדרות הרפואית לישראל 45
  .ידי ראש הממשלה לבחינת הנושא-מוגש לוועדה הציבורית אשר מונתה על. הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה. 2001. ההסתדרות הרפואית לישראל 46



 

 35

   נייר עמדה ונספחים-משרד הבריאות 
  הערות  סימוכין  טענות

ויתור (החולים הציבוריים בתנאים מסייגים -פ בבתי"המשרד בעד הפעלת שר
קף הפעילות הגבלת הי; החולים-על רפואה פרטית שלא במסגרת בית
; היתר לבעלי דרגות בכירות בלבד; הנעשית במסגרת הסדרי בחירת רופא

לא לחולים ; לא בעת תורנות או כוננות; מעבר לשעות העבודה התקניות
  )דחופים או לקיצור תור

     

  
   נייר עמדה ונספחים-שירותי בריאות כללית 

  הערות  סימוכין  טענות
רב השירותים הרפואיים ב לֵמיתרח, אפילו בתנאים מגבילים, פ"השר

  ואף בקהילה, לעובדים נוספים, החולים-הניתנים בבית
    

, ₪  מיליארד 2) חולים ציבוריים-בבתי(פ בפעילות נפרדת "עלות הפעלת השר
  ₪  מיליארד 1.2וכחלק מפעילות בוקר 

לא מציינים לפי מה ערכו חישובים ואיך הגיעו   
  למספרים אלה

משרת בעיקר את הרופא ולא את , ופש בחירהצמצום ח, פגיעה בשוויון
  הלקוח

    

פ לתוך מערכת ציבורית פוגעת קשה "הניסיון בעולם מוכיח שהכנסת שר
  בשירות

לא מציינים היכן בעולם הכניסו שירות פרטי לתוך   
  שירות ציבורי ואיך זה פגע

תיקון המצב מצריך תיקון ; החולים הציבוריים אינו חוקי-פ בבתי"שר
  אשיתבחקיקה ר

  לא הביאו נתונים לתמוך בעמדתם, נושא מאוד ערכי  

      אינה מאפשרת ניסוי וטעייה, מערכת יחסי העבודה בתחום הבריאות רגישה
      המלצות

       שתי מערכות נפרדות–תומכת ברפואה פרטית לצד רפואה צבורית 
      החולים הציבוריים-פ בבתי"הכללית מתנגדת באופן נחרץ להפעלת שר

החולים -פ בכל צורה בבתי"בהפסקה מיידית של הפעלת שרתומכת 
  הממשלתיים

    

-החולים הציבוריים גם כאשר התשלום הנו על-יש לאסור בחירת רופא בבתי
  17ללא שימוש בטופס , ידי גופים פרטיים בלבד
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   נייר עמדה ונספחים-מכבי שירותי בריאות 
  הערות  סימוכין  טענות
  1957ח "חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים התש ∗  חוקי לפי שורה של חוקיםהחולים אינו -פ בבתי"השר

  1951א "חוק נכסי המדינה תשי ∗

  1985ה "חוק יסודות התקציב התשמ ∗

  )290סעיף (חוק העונשין  ∗

 העוסק באיסור לעסוק בעבודה 43.4פרק (ר "הוראות התקשי ∗
  )                                   פרטית ללא היתר

  

כגון שימוש בנכסי לאום , לכות חברתיות כלכליות קשותפ הש"לשר
פגיעה בעיקרון הבסיסי של רפואה ; למטרותיה של קבוצה מצומצמת

גביית סכומים מהציבור ; הגדלת ההוצאה הלאומית לבריאות; שוויונית
  של החולה" חופש הבחירה"תוך שלילת 

מכתב של חיים פלץ סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר אל  ∗
   47 בנייר העמדה79' עמ) 20.3.2000(ל משרד הבריאות "נכמ

) 28.1.2000(ל כללית אל שר הבריאות "ר פטרבורג מנכ"מכתב של ד ∗
  48 בנייר העמדה79' עמ

של החולה הם מצטטים במסמך " חופש הבחירה"בעניין שלילת  ∗
הפקולטה (שלהם חלקים ממאמר של אריה שירום וציפי עמית 

    49 בנייר העמדה80' עמ, )יבאב-אוניברסיטת תל, לניהול

  

החולים -תיאגוד בתי. גם פיקוח הדוק אינו פתרון ראוי, פ"התנגדות לשר
  הם הפתרון הנכון) במסגרת החוק(ומתן שירותי בריאות נוספים 

המחלקה המשפטית באוצר ליועץ המשפטי , ד בריס"מכתבו של עו ∗
   50 בנייר העמדה82'  בעמ3הערת שולים ,  )23.4.01(לממשלה 

מסקנות ועדת החקירה הפרלמנטרית לבדיקת יישומו ומימונו של  ∗
'  בעמ4הערת שוליים , )2000פברואר (חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

  51 בנייר העמדה82

  

  

                                                   
 . מוגש לוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה-  עמדות מכבי שירותי בריאות . מרכזיות במערכת הבריאות בישראלסוגיות. 2001. מכבי שירותי בריאות 47
 . מוגש לוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה-  עמדות מכבי שירותי בריאות .סוגיות מרכזיות במערכת הבריאות בישראל. 2001. מכבי שירותי בריאות 48
 . מוגש לוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה-  עמדות מכבי שירותי בריאות .סוגיות מרכזיות במערכת הבריאות בישראל. 2001. מכבי שירותי בריאות 49
 .פואה הציבורית ומעמד הרופא בה מוגש לוועדה לבחינת הר-  עמדות מכבי שירותי בריאות .סוגיות מרכזיות במערכת הבריאות בישראל. 2001. מכבי שירותי בריאות 50
  . מוגש לוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה-  עמדות מכבי שירותי בריאות .סוגיות מרכזיות במערכת הבריאות בישראל. 2001. מכבי שירותי בריאות 51
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  מימון מערכת הבריאות
  

   נייר עמדה ונספחים-משרד האוצר 
  הערות  סימוכין  טענות

. ת המימוןהתייחסות קצרה מאוד של האוצר למקורו: מקורות המימון ∗
ואת , )72%(מציגים מספרים על חלקה של ההוצאה הציבורית לבריאות 

).  מיליארד9(ומס בריאות )  מיליארד9(חלקם של תקציב המדינה 
  .מציגים גם את חלקה של ההוצאה הפרטית מסך ההוצאה על בריאות

הארגונים שהגישו נייר עמדה כללו   לא מציינים מקור לנתונים המספריים
מימון המערכת סוגיות בפרק על 

אי לכך פרק זה כולל מספר . רבות
בלו נושאים שבדוח הוועדה קי

  פרקים נפרדים
  

   נייר עמדה ונספחים-ההסתדרות הרפואית בישראל 
עמדת . י ההתיחסות למימון היא רק בנוגע למנגנון עדכון הסל"בדוח הר

כמדיניות (י היא שהחסר המתמשך במשאבים במערכת הבריאות "הר
שוחק את יכולתה להתמודד עם האתגרים שעומדים ) ונת של האוצרמכו

  .בפניה

מקור הנתונים . מובא לוח נתונים של התפתחות המחירים בפועל ∗
בלוח הוא משרד הבריאות והוא מצוטט מתוך דוח ועדת טל 

פברואר (לבדיקת יישומו ומימונו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי 
  52 בנייר העמדה83' עמ, )2000

הגידול בעלות האמיתית של הסל (ם מתוך דוח ועדת טל תרשי ∗
  53 בנייר העמדה84' עמ). לעומת העדכון בפועל

  

  
   נייר עמדה ונספחים-משרד הבריאות 

    

      : פרק מימון מערכת הבריאות כולל

שחלקו (מתייחסים לתקציב המדינה : מקורות המימון של המערכת ∗
לתשלומי משק הבית , תלדמי ביטוח בריאו, )היחסי ירד במשך השנים

  ) שחלקם עלה ושיעורם הוא בין הגבוהים בארצות המתועשות(

 של התפלגות 2000- ו1996 השוואה בין -ס "לוח המציג את נתוני הלמ
 בנייר 15' עמ, מקורות המימון של ההוצאה הלאומית לבריאות

  54העמדה

  

                                                   
  .ידי ראש הממשלה לבחינת הנושא-ה הציבורית אשר מונתה עלמוגש לוועד. הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה. 2001. ההסתדרות הרפואית לישראל 52
  .ידי ראש הממשלה לבחינת הנושא-מוגש לוועדה הציבורית אשר מונתה על. הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה. 2001. ההסתדרות הרפואית לישראל 53
 .עמדת משרד הבריאות, פא בההוועדה הציבורית לבחינת מערכת הבריאות ומעמד הרו. 2001. משרד הבריאות 54
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  הערות  סימוכין  טענות

, רי כמקור מימון מרכזיממליצים להרחיב את חלקו של המימון הציבו ∗
לבטל את תקרת השכר החייבת בתשלום ולייעד התוספת למקורות 

  מערכת הבריאות

    

עדכון : הפרק כולל גם. עלות הסל שבאחריות הקופות ודרכי עדכונו ∗
  מקדם התייעלות , עדכון מחירים, טכנולוגי

לוח המציג את מנגנון תמיכת הממשלה להשלמת , נתונים בטקסט ∗
  55) בנייר העמדה16' מע(עלות הסל 

אחוז (לוח של מרכיבי העדכון של עלות הסל למול העדכון הנדרש  ∗
  56 בנייר העמדה21' עמ) שינוי משנה לשנה

  

ממליצים לעדכן את עלות הסל שבאחריות הקופות בגין שינויים 
  דמוגרפיים על בסיס השינוי השנתי במספר הנפשות המתוקננות

    

ממליצים להחיל על עלות  (ות ועדכונועלות הסל שבאחריות משרד הבריא
הסל שבאחריות המדינה אותו מנגנון עדכון החל לגבי השירותים הניתנים 

  )ידי הקופות-על

    

      )ממליצים להחזירו (ביטול המס המקביל
ממליצים להמשיך ( נוסחת הקפיטציה - נוסחת הקצאת המקורות בחוק

נים על פיהם נקבעים אולם לעדכן בסיס הנתו, לבסס את המשקלות על גיל
 לשתי 4-0 לחלק גיל -המשקלות של כל גיל ולשנות את קבוצות הגיל 

 לשתי קבוצות 75לחלק את קבוצת הגיל , )4 עד 1-ו) 1-0(קבוצות גיל 
  ולהוסיף משתנים נוספים לנוסחת ההקצאה

    

, דפוסי התחשבנות במערכת, השתתפות עצמית: נושאים נוספים בפרק
  חור שירותים וביטוח משליםתמ, 17סחירות טופס 

אין שימוש , לגבי כל אחד מן הנושאים מפורטת הבעיה וניתנת המלצה
  או ציטוט של נתונים

  

      
  

                                                   
  .עמדת משרד הבריאות, הוועדה הציבורית לבחינת מערכת הבריאות ומעמד הרופא בה. 2001. משרד הבריאות 55
  .עמדת משרד הבריאות, הוועדה הציבורית לבחינת מערכת הבריאות ומעמד הרופא בה. 2001. משרד הבריאות 56
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   נייר עמדה ונספחים-שירותי בריאות כללית 
 שחיקת מקורות המימון של המערכתמתייחסים לנושא במסגרת פרק על 

חוקים , וגיהטכנול, מדד מחירים, שחיקה בגין דמוגרפיה: הכולל
  ידי רשת ביטחון וגבייה עצמית-פופוליסטים וקיזוז שחיקה על

לוח מסכם על שחיקת . מציגים הרבה נתונים בטקסט המוכיחים זאת ∗
  57 בנייר העמדה79' מקורות עמ

  

מעלים טענה ששיעור העדכון בגין מקדם דמוגרפי אינו תואם את גידול 
  האוכלוסייה והזדקנותה

-2001(סייה המתוקננת מול עדכון הסל בפועל לוח על השינוי באוכלו ∗
  58 בנייר העמדה74' עמ) 1995

  

לוח בו מובאת השוואה בין המשקלות של מקדמי המחירים במדד  ∗  החולים-מדד יוקר הבריאות אינו משקף את מלוא התשומות של קופות
   59)75' עמ(יוקר הבריאות לבין משקלם בתשומות של קופות החולים 

יוקר הבריאות מול התפתחות המחירים בפועל לוח התפתחות מדד  ∗
  60)76'  עמ1995 לעומת 2001-1996(

תרשים מדד יוקר מצטבר לעומת התפתחות המחירים בפועל מצטבר  ∗
  61)76' עמ(

  

 התוספות הניתנות אינן מדביקות את התפתחות -המקדם הטכנולוגי 
אינן מעוגנות בחוק אלא חלק ממשא ומתן מתחדש אחת , הטכנולוגיה

  ה על תקציב מערכת הבריאותלשנ

    62)77' עמ(נתונים בטקסט 

      )2000בשנת (מנתחים את משמעות ההסכם בין שר הבריאות לשר האוצר 

                                                   
 .מוגש לוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה. נושא מערכת הבריאות הציבורית בישראלעמדת הכללית ב. 2001. שירותי בריאות כללית 57
 .מוגש לוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה. עמדת הכללית בנושא מערכת הבריאות הציבורית בישראל. 2001. שירותי בריאות כללית 58
  .מוגש לוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה.  בנושא מערכת הבריאות הציבורית בישראלעמדת הכללית. 2001. שירותי בריאות כללית 59
  .מוגש לוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה. עמדת הכללית בנושא מערכת הבריאות הציבורית בישראל. 2001. שירותי בריאות כללית 60
  .מוגש לוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה. ית בנושא מערכת הבריאות הציבורית בישראלעמדת הכלל. 2001. שירותי בריאות כללית 61
  .מוגש לוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה. עמדת הכללית בנושא מערכת הבריאות הציבורית בישראל. 2001. שירותי בריאות כללית 62
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  : מסכמים את עמדתם שעיקריה ∗

  עיגון בחוק של מקדם דמוגרפי ומקדם טכנולוגי  ∗

החולים בפועל -קביעת מקדמי מחירים שיתאימו לתשומות קופות ∗
  מחיר יום אשפוז ויכללו גם מקדם בגין 

תוספת בגין מחלות קשות בעבור גידול במספר החולים במחלות קשות  ∗
  מעבר לגידול באוכלוסייה

הימנעות הממשלה מחקיקה חדשה הטומנת בחובה הגדלת הוצאות או  ∗
  הקטנת הכנסות

  קביעת מדדי התייעלות סבירים ∗

    

  
   נייר עמדה ונספחים- מכבי שירותי בריאות

      : הבריאות כוללהפרק על מימון מערכת
  :ציטוט לגבי מס מקביל  ). מס מקביל/מס ייעודי(מימון סל הבריאות 

. 1993-1992סקירה שנתית . עשרים שנה לחוק מס מקביל. ר, שטיינר ∗
   ירושלים1994. המוסד לביטוח לאומי

  16.11.2000 מיום Ynetאתר  ∗

  

סקרי דעת הציבור על רמת , 1999.ש, גרינברג-ברמלי; .ר, גרוס ∗  הגדלת סעיפי ההשתתפות העצמית  
 , 1999, 1997, 1995השירות ותפקוד מערכת הבריאות בשנים 

  ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג, 99-362-דמ

משרד , 1995-2000חוק ביטוח ממלכתי , 2000. ץ ח"כ. בן נון ג ∗
  ירושלים, הבריאות 

  

      טחון של האוצריקיצוץ ברשת הב
      :33' ההמלצות בעמ

רצוי להשיב את המס המקביל לרמתו , ית מס ייעודי לבריאותבעד גבי
  ) מההשתכרות4.95 (1995בחודש ינואר 

    

הרחבת סל השירותים הנוסף שהקופות מציעות והגדלת גובה התשלומים 
בתמורה ניתן לקצץ בגובה מס (שהקופות רשאיות לגבות בעבור סל זה 

  )הבריאות הכללי

    

      פות לגבות דמי השתתפות עצמית יש לאפשר לקו-השתתפות עצמית 
ידי גביית תשלומים -יש לאפשר לקופות להגדיל את הכנסותיהן על

  ואו אחוז מסוים של מס הבריאות ישירות מהמבוטחים/עתיים
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  ת אמוראיועדדוח בחינת השימוש במידע כמותי ב: דנספח 
   

  : קביעת עלות הסל הציבורי: 1פרק 

  : ורות הכמותיים הבאיםעל המקהסתמכה ה הוועדבפרק זה 

 מוצגת טבלה של עלות הסל - 16' מ ע2001אוגוסט ,  משרד הבריאותידי-עלעדה ו נייר עמדה שהוגש לו .1

 . ומקורות מימונו
 מוצגת טבלה - 75' מע, 2001אוקטובר ,  שירותי בריאות כלליתידי-עלה לוועדנייר עמדה שהוגש  .2

 .המראה על המשקל היחסי של מקדמי מחירים
 טבלה המציגה את הפער בין מדד - 2001אוגוסט ,  משרד הבריאותידי-עלעמדה שהוגש לוועדה נייר  .3

 . יוקר הבריאות והתשומות בפועל
 .השינוי במספר הנפשות המתוקננות -טוח לאומי ינתוני המוסד לב .4
ה נייר זה השתמשה בהוועד - 21' מע, 2001אוגוסט ,  משרד הבריאותידי-עלה לוועדנייר עמדה שהוגש  .5

 .  להציג שינוי במספר הנפשות המשוקללותנתמל ע
  .  מקורות מידע כמותיים5 להכ-ךס 

 
  : מקורות המימון של סל שירותי הבריאות: 2פרק 

  : ה על המקורות הכמותיים הבאיםהוועדבפרק זה הסתמכה 

נתונים על מקורות סל שירותי הבריאות  - משרד הבריאות, יטוח בריאותהאגף לכלכלה וב .1

 . יםהציבורי
 -  )'כנעני ושות ,אברמזון, ויטקובסקי( 2000החולים לשנת -קופותדוח ציבורי על תוצאות פעילות  .2

 .השתתפויות בתשלום
 . תשלומי משקי בית- שכה מרכזית לסטטיסטיקהלה, 2001סקר הוצאות משקי בית  .3
, 2000 עד ספטמבר 1999שנערך באוקטובר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר , סקר בריאות .4

 .  שיעור הביקורים אצל רופא לנפש- בשיתוף משרד הבריאות
  . מקורות מידע כמותיים4 להכ-ךס 

  

  : חולים-לקופותהקצאות המימון : 3פרק 

  : על המקורות הכמותיים הבאיםהסתמכה ה הוועדבפרק זה 

 .  סיפק נתונים על התפלגות הסכום לחלוקה בין הקופות,2002ינואר , טוח לאומיילב המוסד  .1
מציג מקדמי קפיטציה מול מקדמי , הלוועדנייר עמדה שהוגש  - 2001יולי , תי בריאות כלליתשירו .2

 .הוצאה
  .  מקורות מידע כמותיים2 להכ-ךס 
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 : חופש בחירת רופא: 4פרק 
 : מקורות מידע כמותיים

 -   למכון ברוקדיי-וינט'ג" 2001ביטוחי בריאות פרטיים בישראל  ".2002.  ר,גרוס ;. ש,גרינברג-ברמלי .1

 . נתונים למי יש בטוח משלים
  

  : ביטוח משלים: 5פרק 

  : שימוש בחומר כמותי

 - מכון ברוקדייל-וינט'ג" 2001 טוחי בריאות פרטיים בישראליב ".2002.  ר, גרוס;.גרינברג ש-ברמלי .1

 . טוח בריאות פרטי כלשהויה השתמשה בנתוני המחקר לבדוק למי באוכלוסייה הבוגרת יש בהוועד
  

 :  דפוסי התחשבנות במערכת הבריאות:6פרק 
  : מקורות מידע כמותיים

עמדה טוען ה נייר - 33' מ ע2.9סעיף , 2001אוגוסט , נייר העמדה של משרד הבריאות שהוגש לוועדה .1

 ". כדאיים"מתבצע סינון של חולים במערכת ש
  

  : חולים-בתימבנה וארגון מחדש של , מעמד: 7פרק 

  : מקורות מידע כמותיים

 . ות על נתונים שסיפק משרד הבריאות בנוגע לרופאים מומחיםהסתמכ .1
   

  :   הבטחת איכות: 8פרק 

   .אין מקורות מידע כמותיים

  

  :רפואה ציבורית בקהילה: 9פרק 

  : מקורות מידע כמותיים

  .י שמספק נתונים על רפואה ראשונית"נייר עמדה של הר .1

 . ל רופא משפחה בשנה לפי גיל ביקורים אצ- 53 פרמס ,2002השנתון הסטטיסטי לישראל  .2
  . לפי גיל,  ביקורים אצל רופא מומחה - 53מספר , 2002השנתון הסטטיסטי לישראל  .3

  

 :שכר: 10פרק 
  : מקורות מידע כמותיים

 הציבוריים החולים-בתיהתפתחות מערכת השכר של הרופאים ב"נצר מוטי ר "עבודת דוקטורט של ד .1

ה הוועד -  המחלקה לניהול מערכות בריאות,גוריון-ת בן אוניברסיט2001יולי " כלליים בישראלה

 . נתונים בקשר לשביתות ועיצומיםעבודה זולקחה מ
 13 'עמ ,אגף הכספים משרד הבריאות" 2001 הכלליים הממשלתיים שנת החולים-בתיניתוח השכר ל" .2

  .  נתונים בקשר לפערים בשכר בין בכירים לבין מומחים ומתמחים-
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 שכרם של רופאים במערכת -  הממונה על השכר במשרד האוצרידי-עלה דלווענתונים שנמסרו  .3

 .הציבורית
 מרכיבים - 136-135 'עמ 2001 מיולי הסתדרות הרפואית לישראל הידי-עלה לוועדנייר עמדה שנמסר  .4

 .בשכר הרופאים
 . תוספות שכר- 2001 מיולי הסתדרות הרפואית לישראל לנייר העמדה של ה5נספח  .5

   ות מידע כמותיים מקור5 להכ-ךס 

  

  : רשלנות: 11פרק 

  : מקורות מידע כמותיים

1. Kohn, L.T.; Corrigan, J.; Donaldson, M.S. (eds.). "To Err is Human: Building a Safer Health 
System". National Academy of Sciences, 2000 -דוח על היקף הטעויות במתן שירותי רפואה  . 

  

 : בחינות גמר: 12פרק 
  : מקורות מידע כמותיים

 2002ינואר , "השלמות והתייחסות לעמדות הצדדים", הסתדרות הרפואית לישראלנייר העמדה של ה .1

 . בחינות גמר לע נתונים לקבלת הסתמכות על נייר זה -
  .נתונים של משרד הבריאות המתייחסים לבעלי הרשיון לעסוק ברפואה .2

 .פאים פעילים בקשר לרושכה המרכזית לסטטיסטיקהנתוני הל .3
 . באשר למספר רופאים פעיליםהסתדרות הרפואית לישראלנתונים של ה .4

  

 : מחקר רפואי: 13פרק 
  : מקורות מידע כמותיים

 משרדי ממשלה ידי-על לבריאות יתוחופחקר מ מימון - 53' מס, 2002 ,סטטיסטי לישראלשנתון  .1

  . 1999 בשנת OECDבישראל ובארצות 

 נתונים על ההוצאה למחקרים במימון מיוחד 23-8' מ ע51 'מס ,2000 שנת, שנתון סטטיסטי לישראל .2

 . באוניברסיטאות
  

 10 ובפרק ,)מקורות המימון של סל שירותי הבריאות (2בפרק , )קביעת עלות הסל הציבורי (1בפרק 

 בחירת רופא על 4פרק , החולים-בתי על מבנה 7 בפרק. במקורות כמותיים, יחסית,  היה שימוש רב,)שכר(

  .כמותייםמידע שימוש במקורות אין ש כמעט ,אבטחת איכות על 8פרק  ו,)פ"שר(
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