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המכון
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הגיוינט במסגרת ופועל ב974ו

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות
לבין מחקר בין לנשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש
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תקציר

בישראל הבריאות מערכת של ויעילותה תפקודה לבדיקת הממלכתית החקירה ועדת
ואפקטיבי יעיל תפקוד המונעות המרכזיות הבעיות כאחת היתר ריכוזיות את זיהתה
נוגעות החקירה ועדת בדו"ח מרכזיות המלצות מספר זו, חפיסת לאור המערכת. של

הבריאות. במערכת השונים הגופים בין הסמכויות לחלוקת

עליו הבריאות מערכת של המחודש הארגוני המבנה את מנתחים אנו זו בעבודה
במערכת הריכוזיות אח להפחית הוועדה כוונת לאור החקירה. ועדת המליצה
של הביזוריות מידת לגבי ההמלצות משמעות בהבהרת מתמקדים אנו הבריאות,

המערכת.

שתוקם, בריאות לרשות הבריאות ממשרד סמכויות חואצלנה הרוב, דו"ח המלצות לפי
דו"ח אזוריות. להנהלות תואצלנה חולים קופות של מרכזיות מהנהלות וסמכויות

החולים בתי של שוטף מתפעול הבריאות משרד את לשחרר גם ממליץ הרוב
יתר של מגמה על מצביע הרוב דו"ח המלצות ניתוח זאת, עם יחד הממשלתיים.

הלא ולבתיהחולים לקופותהחולים הממלכתיים הגופים שבין ביחסים ריכוזיות
המימון, תנאי אח יקבעו האחרים הממלכתיים והגופים הבריאות משרד ממשלחיים.

סל את קופותהחולים, של התקציב מסגרת תיקבע לפיה הקפיטציה נוסחת את
יפעיל הבריאות משרד בנוסף, השירות. למתן הסטנדרטים ואת הבסיסי השירותים
לאכיפה, אמצעים לו ויהיו ובתיהחולים, הקופות על בקרה ומערכת מידע מערכת

קופה. של רשיונה שלילת או הנהלה פיזור למשל:

משרד בתוך יותר מועט לביזור מגמה משתקפת המיעוט מדו"ח הרוב, לדו"ח בהשוואה
בריאות, רשות הקמת ללא הבריאות במשרד פנימית חלוקה מומלצת שכן הבריאות,
וולונטרי ביזור תהליך על גם ממליץ המיעוט דו"ח חוק. לפי נפרד גוף שהיא
זאת, עם יחד הרוב. דו"ח שממליץ כפי בחוק לעגנו מבלי קופותהחולים, בתוך
הבריאות משרד בין הגומלין ביחסי ביזור ליתר מגמה משתקפת המיעוט מדו"ח

גובה את לקבוע הסמכות תשאר הקופות שבידי ממליץ המיעוט דוח לקופוחהחולים;
סניפיהן. של האזורים גבולות אח בעצמן לקבוע וכן אוחו לגבות החבר, דמי

מחפעול המשרד שחרור בפרט הרוב, דו"ח מהמלצות חלק ביישום החל הבריאות משרד
יכולות אלו לשינויים ממלכתי. בריאות ביטוח חוק והכנת בתיחולים של שוטף
נם דן המאמר הבריאות. במערכת הסמכויות חלוקת על משמעותיות השלכות להיות

שלהם. האפשריות ובהשלכות השינויים מאחורי ברציונל
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חלוקת את למפות היתה המחקר מטרת ~~ מבןא 1

הגופים בין הרוב בדו"ח המוצעת הסמכויות [_
באיזו ולברר הבריאות, במערכת המרבדים
או ריכתית היא המוצעת המערכת מידה מסקנות ישראל לממשלת הוגשו 1990 בקיץ
שסמ מכך, נובע זו בשאלה העניין מבוזרת. תפקודה לבדיקת הממלכתית החקירה ועדת
בדו"ח מופיעות אינן השונים הגופים כויות בישראל הבריאות מערכת של ויעילותה
תמונה לקבל קשה כך ומשום מרוכזת בצורה המלצות כלל הוועדה דו"ח נתניהו"). ("ועדת
בתחומי גוף כל של הסמכויות על שלמה ושינויים הרצויה הבריאות מדיניות בעניין
הח הבריאות ששר מאחר השונים. הפעולה ובצורת הבריאות מערכת במבנה להנהיג שיש
ולבצע בוועדה הרוב המלצות את לאמץ ליט המלצות היו הוועדה בדו"ח בעתיד. תפקודה
בדו"ח, המפורטים הארגוניים השינויים את מיעוט, והמלצות חברים, 4 בהן שתמכו רוב,
סמכויות את למפות מקום שיש לנו נראה נפרד בכרך הופיעו ואשר אחד, חבר שהציע
ולהבין להיטיב כדי שיטתית בצורה הגופים באותה עוד החליטה הממשלה הדו"ח. של

ההמלצות. משמעויות את הוועדה המלצות את עקרונית לאמץ שנה
משמעות של אחד בהיבט דן זה מחקר המלצות ליישום ועדה מינה הבריאות ושר
שעסקנו אחרות לעבודות הקשור ההמלצות, הרוב. דו"ח
המוצ המערכת של הביזור מידת והוא בהן, המבנה בניתוח מתמקד הנוכחי המחקר
משום השאר בין זה בהיבט התמקדנו עת. שהמ הבריאות מערכת של המחודש הארגוני
במשרד היתר בריכתיות ראתה שהוועדה ואשר החקירה, ועדת חברי רוב עליו ליצו
אחת את הכללית ובקופתחולים הבריאות על חולק המיעוט דו"ח הרוב. בדו"ח פורט
יעיל תפקוד המונעות המרכזיות הבעיות ארגוניים שינויים ומציע זה בנושא הרוב דעת
זו יתר "ריכוזיות המערכת1. של ואפקטיבי הרביעי בפרק בקצרה נתייחס לאלה אחרים,
הדרושים הדעת, ושיקול היוזמה את ממקדת המאמר. של

כישראל. וחברה אדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל ג'וינטמכון ♦
תודתנו נתונה כמוכן המועילות. הערותיהם על שני ומרדכי שירום אריה צ'רניחובסקי, דב נון, p לגבי נתונה תודתנו
נורית חיניץ, דוד חביב, ג'ק ברנע, תמי ברילנט, אראלה אלון, בלהה ברוקדייל: בג'וינטמכון לעבודה לחברינו

זה. מאמר של בפרסומו ועזרתם הערותיהם על סקטור, וחיים ניראל
המיעוט דו"ח והן הרוב דו"ח הן זאת, עם יחד יומיומי. ופיקוח שירותים הפעלת בתחום יתר לריכוזיות הכוונה .1

ממשלה ממשרדי סמכויות הבריאות למשרד להעביר דווקא צורך יש ותכנק מדעיות קביעת שבתחום כך, על עמדו
הכללית. ומקוסתחוליס האוצר ממשרד במיוחד אחרים,

27
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צורכי לפי אחור לכל רציונלית משאבים אצל ולמנהיגות, ההחלטות קבלת לתהליכי
האוכלוסייה. מכשול שמהווה מה  בודדים אנשים כמה

על האיזור הנהלת של לפיקוח אפשרות ד. יוזמת ומנהיגות מקורית מחשבה עידוד בפני
הם למנוע כדי ובתיחולים קופותחולים יתר ריכוזיות מונעת כך המבתרים. בדרגים
דחיית אגרסיבית, תחרות כלכלית, תבכות הכר תנאי המהווים והגמישות היוזמה את זו
שירו בהיצע מוצדק בלתי וגידול מבוטחים להבטיח כדי בשטח הפועלות להנהלות חי

תים. התושבים" של המקומיים לצרכים רגישותן
נתונים איסוף המאפשרים תנאים יצירת ה. רא כרך ,1990 הממלכתית, החקירה (ועדת
השירות. איכות על ובקרה אפידמיולוגיים .(115 עמ' שון,

האם לדיון כאן להיכנס בכוונתנו אין לריכוזיות המענה מן חלק רואה הוועדה
האופ המערכת היא הרוב שהציע המערכת מערך יוקם לפיה  האזוריות בשיטת היתר
המטרות להשגת יביא יישומה האם טימלית, וקופות איזור הנהלת בפיקוח אזורי בריאות
הארגוניים השינויים והאם הוצעה שלמענן קשו יהיו הציבוריים ובתיהחולים החולים
אלה שאלות ישימים. אכן הם המוצעים ייקבע קופותהחולים תקציב לאיזור. רים
מפורטת להתייחסות וראויות מורכבות הן אחראיות תהיינה והן בהן החברים מספר לפי
לדיון נושא שהן רק, נציין נפרד. במחקר לחבריהן. הדרושים השירותים כל את לספק
במחלוקת גם ביטוי לידי שבא דיון ציבורי, נותני עם בהסכמים יתקשרו הן כך לשם

בוועדה. המיעוט לרעת הרוב דעת בין אוטונומיים. בתיחולים ועם ראשוני שירות
שה הסמכויות האם בשאלה, נתרכז כאן להפחתת גם מתקשרות אזוריות על ההמלצות
מובילות אכן השונים לגופים מקנה וועדה המר ההנהלות שכיום בעוד שכן ריכוזיות,
המצב לעומת יותר מבוזרת בריאות למערכת וקופותהחולים הבריאות משרד של כזיות
להפחית הוועדה כוונת לאור היום, הקיים לאוכלוסייה, שירותים מתן על אחראיות
באים איננו זו שאלה בהעלאת הריכוזיות. את וה הסמכות והאצלת ביזור מציעה הוועדה
היא יותר מבוזרת מערכת שיצירת לטעון האזוריות רעיון אזוריות. ליחידות אחריות
מערכת לבעיות טוב ופתרון רצוי יעד בהכרח הגדולים הארגונים בתוך ביזור בתוכו כולל
ית יש מבוזרת למערכת בישראל. הבריאות כללית וקופתחולים הבריאות משרד של
של המוצלח ויישומו חסרונות, בצד רונות אזו ולהנהלות לבתיחולים אוטונומיה ומתן
שיבטיחו תנאים בקיום כרוך ביזור תהליך בריאות רשות הקמת עם יחד קופות, של ריות
(גרוס, חסרונותיו על יעלו שבו שהיתרונות קופותהחו על המפקחות אזוריות והנהלות

.(1991 וברנע, רוזן באזורים. האוטונומיים בתיהחולים ועל לים
דו"ח המלצות את וננתח נציג השני בפרק לה הוועדה שניסתה העיקריות המטרות
הגופים בין הסמכויות חלוקת בעניין הרוב אזורי וארגון סמכויות ביזור באמצעות שיג
משרד  הבריאות במערכת המרכזיים :(117 עמ' (שם, הן שירותים של
אזוריות, הנהלות הבריאות, רשות הבריאות,
אזוריות קופותחולים ציבוריים, בתיחולים לצרכים והתאמה יותר גמישה פעולה א.
יתייחס הניתוח לבריאות. הלאומית והמועצה האיזור. של משתנים
לכל להעניק ממליצה שהוועדה לסמכויות טיפול רצף וקיום שירותים בין תיאום ב.
משום הסמכויות, בשאלת מתרכז המיפוי גוף. במבוטח.
הגופים, תפקידי את בקצרה רק נתאר כך להקצאת הודות לשירותים, נגישות שיפור ג.
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בו המוצעת המערכת מידה באיזו נבחן מכן אופן לגבי השונות ההמלצות את נפרט ולא
למערכת בהשוואה מבוזרת או ריכוזית היא גוף. כל של הרצוי התפקוד
למצב ובהשוואה הרוב, בדו"ח המוצעת מידה באיזו בשאלה, נדק השלישי בפרק

היום. הקיים או ריכוזית היא בכללותה המוצעת המערכת
הריכוזיות/ביזו מידת את ונשווה מבוזרת,
ההמלצות2. יישום לפני כיום, למצב ריות

הסמכויות מיפוי .2 לש התייחסות תוך ייעשה זו שאלה ניתוח
מישורים: לושה

אר שינוי הנהגת על המליצה החקירה ועדת הממ הגופים בין ביחסים הביזור מידת א.
יחידות הקמת הכולל הבריאות, במערכת גוני הבריאות, רשות הבריאות, משרד  לכתיים
של וסמכויותיהן תפקידיהן ושינוי חדשות האזורים. הנהלות
שיפעלו המרכזיות היחידות אחרות. יחידות קופותהחולים בתוך ביחסים הבחור מידת ב.
הבריאות, משרד יהיו: החדשה במערכת הכוונה לקופותחולים, אשר ובתיהחולים.
בתיחולים, אזורית, הנהלה הבריאות, רשות ובין קופות של מרכזיות הנהלות בין ליחסים
הלאומית והמועצה אזוריות קופותחולים הכוונה לבתיחולים, אשר אזוריות. קופות

לבריאות3. ביתהחולים של נאמנים חבר בין ליחסים
הוועדה המלצות את נתאר זה בפרק ביתהחולים. הנהלת ובין
את נפרט מכן לאחר היחידות; תפקידי על הגופים בין ביחסים הביזור riTD ג.
הסמכויות חלוקת בעניין הוועדה המלצות ולבתיהחולים. לקופותהחולים הממלכתיים
הבריאות. במערכת השונות היחידות בין את מדגישה הוועדה האזוריות בגישת

תפקיד ממלא של סמכות להגדיר מקובל לדעתנו, וב'. א' במישורים הרצוי הבחור
פעולתו את המנחות החלטות לקבל ככוח השלישי, המישור את גם לבחון חשיבות יש
ניתן .(Simon, 1959) אחרים של או שלו בכללותה, הבריאות למערכת נתייחס אם שכן
אפש לו יש כאשר סמכות יש שלאדם לומר, כלפי הממלכתיים הגופים של הסמכויות
החלטות בקבלת דעת שיקול להפעיל רות במידה קובעות ובתיהחולים קופותהחולים
ותקנות נהלים בכללים, מוגבל אינו והוא המערכת. של הריכוזיות מידת את רבה

.(Kaufman, 1960) מחייבות מספר על בקצרה נצביע הרביעי בפרק
בתוך ליחידות גם להרחיב ניתן זו הגדרה דו"ח ובין הרוב דו"ח בין מרכזיים הבדלים
של מיפוי אז יהיה סמכויות מיפוי מערכת. בין הסמכויות חלוקת לשאלת בנוגע המיעוט
היחי בין ההייררכיים או האנכיים היחסים לאחר הבריאות. במערכת השונים הגופים

סמכויות (כלומר הוועדה המלצות יישום עם שייווצר פורמלי מצב כץ השוואה היא כזאת שהשוואה לזכור. יש .2

יש כיום נם פורמלי, באופן גופים). של דהפקטו (סמכויות כיום בפועל מצב pi גופים) של דהיורה
זו. לסוגיה ניכנס לא אך אותן, מפעיל אינו שהוא נוספות סמכויות הבריאות למשרד

לקבוע הבריאות משרד יכולת את רבה במידה מגביל והוא הבריאות במערכת מרכזי ■ppon כיום יש האוצר למשרד .3
הוועדה מהמלצות אחת .(146 עמ' ראשון, כרך ,1990 הממלכתית, החקירה (ועדת ארוך לטווח ולתכנן עדיפויות
הבריאות משרד ועל הםינהלית התערבותו תצומצם החדשה שבמערכת כך האוצר, משרד סמכויות את לצמצם היא,

.(152 עמ' (שם, וביצועה מדעיות לקביעת והסמכות האחריות מלוא תוטל
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של העיקריים תפקידיו בישראל. הבריאות בתחום הסמכות בעלת שהיא היחידה דות.
קביעת וצרכים. בעיות איתור יהיו: המשרד של הפעולות את המאשרת היא כלשהו
הקפיטציה נוסחת קביעת המערכת. יעדי הקובעת היא אחרות. יחידות ושל עצמה
אישור לקופותהחולים. המימון יועבר לפיה ואת ביצוען אופן את המשימות. תוכן את
סל היקף עדכון הבריאות. רשות תקציב וה. לצורך לרשותם העומדים המשאבים
עדכון לספק. חייבות שהקופות השירותים לבחון חשוב יחידות של סמכויות בניתוח
קביעת בריאות, לצורכי המיסוי שיעור (דהיורה) הפורמליות הסמכויות הן מה
והפעלת סטנדרטים קביעת רישוי. עקרונות בפועל. סמכויותיה הן ומה היחידה של

מרכזיות. ובקרה מידע מערכות זה. במחקר ביניהן. זהות אין לעתים שכן
בריאות ביטוח חוק מכוח הבריאות. רשות הסמכויות את רק מבטא הסמכויות מיפוי
הבריאות רשות מציעה, שהוועדה ממלכתי, שהמליצה כפי יחידה, כל של הפורמליות
שירותי של סדירה להספקה אחראית תהיה לבחון גם היה הראוי מן החקירה. ועדת
את תבצע הרשות המדינה. לתושבי בריאות לעומת יחידה, כל של בפועל הסמכויות את
משלה. מדיניות תקבע ולא המשרד. מדיניות שניתוח מובן לה. שיש הפורמליות הסמכויות
מדיניות. קביעת בתחום סמכויות לה יהיו לא ההמל יישום לאחר רק להיעשות יכול כזה
תקציב הקצאת יהיו: העיקריים תפקידיה לתת עתה כבר חשוב זאת. עם יחד צות.
קפיטציה נוסחת לפי אזוריות לקופותחולים הוועדה בדו"ח האם השאלה. על הדעת את
הספקת על פיקוח הבריאות. משרד שיקבע לממש ליחידות שיאפשרו מנגנונים מופיעים
הקופות של תקציבים ניצול ועל שירותים הפרק בהמשך להן. שניתנו הסמכויות את
של ותיאום הנחיה האחרים, השירות ונותני מבחינה בעייתיים הנראים המצבים את נציין
במצבי וטיפול עליהן ופיקוח אזוריות הנהלות זו>

כל הרשות בידי יהיו לכך בנוסף חירום. סמכויות שיש להדגיש חשוב כמוכן,
תראה אם אזורית, הנהלה של הסמכויות לממש מאפשרות כלומר "ראשוניות", שהן

להפעילן. לנכון הבולטת הדוגמה אחרות. סמכויות הפעלת
תהיינה אזוריות הנהלות אזוריות. הנהלות לקבוע הבריאות משרד של הסמכות היא
ותפקידיהן הבריאות רשות של שלוחות ולהק הבריאות ביטוח כספי לגביית כללים
נותני ורישוי קופות הסמכת יהיו: העיקריים סמכות האזוריות. קופותהחולים בין צאתם
כספי חלוקת ורכישות/ בינוי אישור שירות, אחרות סמכויות מימוש למעשה מאפשרת זו
שירותי הספקת על פיקוח באיזור, הפיתוח הבק סמכות למשל הממלכתיים, הגופים של
והן לאיכות מבחינת הן באיזור הבריאות הקופות. על רה

לבריאות אחריות בכספים, השימוש מבחינת
לתוש מידע והפצת מונעת ורפואה הציבור לתפקידי בנוגע הוועדה המלצות ו.

בים> במערכת הגופיס
שב הציבוריים בתיהחולים בתיחולים. ויקבע מדיניות יתווה הבריאות משרד
יהיו כללית וקופתחולים הממשלה בעלות מערכת לפעילות ועקרונות עדיפויות סדרי

התברר, הוועדה. חבר שני. פרוס' עם משיחות אישור. דורשים ורכישה בינוי נושאי אילו מפרט אינו הוועדה דו''ח .4

אשפוז מיטות הוספת כנק. כבדים, לנושאים רק אזורית הנהלה של באישור צורך שיהיה היתה, הותרה שכוונת
לאומיים. לסטנדרטים הכסוף יקר 1יוד ורכישת
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וה הממשלה לידיעת גם יובאו והמלצותיה גוף בידי שינוהלו רווח, לכוונת שלא מוסדות
בלבד מייעצת סמכות תהיה למועצה כנסת. פעולה חופש יהיה להנהלה עצמאי. משפטי
yn מאנשי תורכב המועצה נושאים. במספר שיקר עלפי ביתהחולים את להפעיל מלא
והאוצר, הבריאות ממשרדי מינהל אנשי צוע, חלוקת למטרת שאינם ועסקיים כלכליים לים

המבוטחים. ונציגי הקופות נציגי למדיניות אחראי יהיה הנאמנים ח3ר רווח.
עליו אך ביתהחולים, של וההפעלה הניהול

לחלוקת בנוגע הוועדה המלצות .2 הארצית. הבריאות מדיניות כללי על לשמור
במערכת הסמכויות הממשלה של נציג יהיה הנאמנים בחבר

ייעשה במערכת הגופים בין הסמכויות מיפוי נציגי ואולי ציבור, אישי הבעלים, של וכן
ההחלטה תחומי עיקריים. החלטה תחומי לפי להבטיח כדי מקומית. רשות ונציגי עובדים
ושכר, העסקה תקציב, הם בדו"ח שזיהינו הנהלת תתקשר ביתהחולים, הכנסות את
סטנדרטים קביעת שירותים, ומגוון הספקה קופות עם מפורטים בחוזים ביתהחולים
לציין, המקום כאן ובקרה. מידע ורישוי, את יבטיחו הקופות עם ההסכמים החולים.
של שיטתי ניתוח נעשה לא הוועדה שבדו"ח לתרומות בנוסף ביתהחולים, פעולת מימון
בדו"ח נאמר לא שבהם תחומים ויש זה נושא באמ לגייס רשאי שביתהחולים ולתמיכות
היחידות. כל של הסמכויות מה במפורש ידידים. אגודת צעות
המיפוי ההחלטה תחומי במרבית כך, משום קופתחולים אזוריות. קופותחולים
כל של הסמכויות מופיעות ולא שלם אינו תאגיד שתהיה בתנאי הסמכה תקבל אזורית

ויחידה. יחידה הרשאי ארצית, הנהלה של מבחר סניף או
תהיה הבריאות למשרד התקציב בתחום משפטית פעולה לכל המרכז בשם להתחייב
על הקצר, בטווח במיוחד להשפיע, סמכות הקופה עצמאי. ועלות דיווח כמרכז ולהתנהל
קופותהחולים של התקציב מסגרת גובה הבריאות5 מרשות קפיטציה הקצאת תקבל
תיקבע התקציב מסגרת הקפיטציה. באמצעות שירותי להספקת ורק אך בה ותשתמש
בגובה והרכבם החברים מספר של כמכפלה את לתת תוכל הקופה לחבריה. בריאות
כגון: נוספות, הכנסות בתוספת הקפיטציה, נותני עם להתקשר או בעצמה השירותים
בטווח וכדומה. משלים ביטוח תרומות, (בחי אחרים פרטיים או ציבוריים שירות
יכולה התקציב מסגרת והארוך, הבינוני את להבטיח כדי וכדומה), רופאים חולים,
מספר את משנה הקופה אם בהרבה להשתנות חייבת קופה אולם, לחבריה. השירותים מתן
נוספות. הכנסות יוצרת או הרכבם או החברים בעצמה הרפואיים השירותים מן חלק לתת
רב, זמן נמשכים כאלה ששינויים מאחר אך והיא שלה והמתקנים כוחהאדם באמצעות
במשרד שתיקבע הקפיטציה לנוסחת תהיה המבטחת. רק להיות רשאית אינה
הקצר בטווח חשובה השפעה הבריאות חוק עלפי לבריאות. לאומית מועצה
הקופות. של התקציבית המסגרת גובה על לב לאומית מועצה תוקם בריאות ביטוח
לאשר הסמכות גם תהיה הבריאות למשרד הבריאות למשרד לייעץ שתפקידה ריאות,

לאומי לביטוח המוסד מן ישירות נם להיעשות יכולה לקופות הכספים שהעברת התברר, שני סרופ' עם משיחות 5

לרשות הלאומי הביטוח מן פיזית יעבור שהכסף לכך התכותה לא הוועדה ליבתו. הבריאות. רשות הנחיות לפי י
בין בהקצאה שליטה תהיה הבריאות ולרשות הבריאות שלמשרד להבטיח, היתה הכוונה לקופות. וממנה הבריאות

הקופות.
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בדרך פועלת שהיא יתברר, אם גם הנהלה השקעות ובמיוחד יקרות, תשתית הוצאות
שירותי את לספק ביכולתה לפגוע העלולה מיוחדים. וטכנולוגיה בציוד
תהיה כזו החלטה לעיל. כמפורט הבריאות לתת הסמכות תינתן הבריאות לרשות
להנהלה הזדמנות ומתן מראש הודעה טעונה כספי סיוע ולבתיהחולים לקופותהחולים

טענותיה. את להשמיע בחוץ רפואיים טיפולים למימון הצורך לפי
מוסמכים יהיו וקופותהחולים בתיחולים קטן חבריהן שמספר שקופות ולמקרה pu<
גובה שלהם, כוחהאדם היקף את לקבוע תינתן אזוריות להנהלות לקשיים. תיקלענה
ואת כל בארגון, התפקידים ומבנה התגמול הפיתוח כספי חלוקת על להחליט הסמכות
הוועדה בדו"ח ארציים. הסכמים להפר בלי השימוש אופן את ולאשר באיזור הקופות בין
הסכמי על לחתום מוסמך מי ברור לא קופות של לתקציב מעבר נוספות בהכנסות
לפעול מומלץ שכן הארציים, העבודה ובתיהחולים*. החולים
גופים מול אלא מרכזיות, הנהלות ללא הסמ תינתן ולקופותחולים לבתיחולים

אוטונומיים*. בתקציב השימוש אופן יהיה מה להחליט כות
יקבע השירותים הספקת בתחום ולתת השונות להוצאות הקצאתו כלומר
להספקת הכללים את הבריאות משרד ההכנסות. את להגריל סמכות וגם יחידות
עדיפויות השירותים, סל  השירות התייחסות נמצאה לא הוועדה בדו"ח
כגון ספציפיים, בתחומים ומדיניות לאומיות צריכים ובתיהחולים הקופות האם לשאלות,
אזורית ולהנהלה הבריאות לרשות חיסונים. או הבריאות רשות לאישור תקציב להגיש
לאישור הקשורים בנושאים סמכות תהיה הממשלה נציג האם וגם, אחר, ממשלתי גוף
שירותים מערך וניהול קופות של תקנונים פיקוח יפעיל ביתחולים של הנאמנים בחבר
לאזורים חולים העברת למשל באחור, יעיל וניצולו7. התקציב מבנה על
לחברי שירותים לתת קופה חיוב אחרים, לרשות תהיה והשכר ההעסקה בתחום
שירותים לספק קופה חיוב או אחרת, קופה או קופה של הנהלה לפזר הסמכות הבריאות

לאיזור. מחוץ גם בנסיבות זמנית הנהלה ולמנות ביתחולים
תהיה ולבתיהחולים לקופותהחולים הנהלה אם למשל, זאת. המצדיקות חריגות
כגון השוטפות, לפעולות הנוגע בכל סמכות הבריאות שירותי את לספק יכולה אינה
משאומתן ספקים, עם בחוזים התקשרות לפי או הרישיון תנאי לפי הסטנדרטים, לפי
מחירי עבודה. שעות קביעת או מחירים על לפזר יהיה ניתן האיזור. הנהלת הוראות

עמ' (שם, האיזור הנהלת אישור טעון יהיה תקציב בעודפי או בתרומות שימוש שכל נאמר, הוועדה בדו'ח .6

מספר להגדלת הנוגעים שימושים לאשר היתה שהכוונה שני, פרופ' הבהיר בעלפה בשיחה אולם, .(130 ,127

שכר להעלאת אלה בכספים להשתמש תרצה ביתחולים או קופה הנהלת אם יקר. ספציפי ציוד ולרכישת המיטות
אישור. בכל צורך יהיה לא סטנדרטי, ציוד לרכישת או

לממשלה לתת רצתה לא שהוועדה מפני אלה, לשאלות התייחסות היתה שלא התברר, שני פרום' עם משיחות .7
חבר יהיה והוא מיוחדות סמכויות יהיו לא הנאמנים בחבר הממשלה לנציג אלה. בנושאים מיוחדות סמכויות

החברים. כשאר

כזאת, אפשרות על ממליצה הוועדה עקרונית, מפעליות. שכר תוספות מתן ביישום בעיה להתעורר שעלולה נראה, .8

הקיבוציים! השכר בהסכמי באמור קשורות תהיינה וקופותחולים בתיחולים של שההנהלות אפשר בפועל אולם
נדון זה נושא במשק. עבודה סכסוכי למנוע כדי האוצר, משרד של בדרישות ואף עובדים איגודי של בדרישות

המיעוט. דו''ח של ו' בפרק בפירוט



33 ההמלצות ניתוח נועיהו: ועדת דויח

ביתהחו בין במשאומתן ייקבעו האשפוז
של הביזור במידת דיון ג. הנהלת של בקרה תוך האזוריות. לקופות לים

המוצעת המערכת לגבות רשאים יהיו בתיהחולים האיזור',
למכור או שר"פ במסגרת מחולים תשלום
חברות או צה"ל כגון לגופים שירותים

לנו מאפשר 2 שבפרק הסמכויות מיפוי ביטוח.
בדו"ח המוצעת המערכת אופי על לעמוד מבוט לבחור סמכות תינתן לא לקופות
הביזור או הריכוז מידת על ובמיוחד הוועדה, מבוטח כל לקבל חייבת תהיה קופה חים.
של מערכת של הביזור הגדרת לצורך שלה. מצב מין, גיל, בארגון. חברות הגבלת בלי
"ביזור רונדינלי: של בהגדרה ניעזר טונית תוכלנה לא קופות רפואי. מצב או משפחתי
חוקיות סמכויות של האצלה או העברה הוא חייבות שהן שירות עבור תשלום לגבות
החל לקבלת לתכנון, הנוגע בכל ופוליטיות תהיה לקופות זאת, עם יחד חוק. לפי לספק
השלטון מן ציבוריות, פונקציות ולמילוי טות וביקור תרופות עבור כסף לגבות סמכות
של מקומיים לארגונים וסוכנויותיו המרכזי שהן השירותים סל את ולהרחיב רופא אצל
לממשלה, הכפופות ליחידות אלה, סוכנויות אין אולם, רשות. ביטוח תמורת מספקות
לר אוטונומייםלמחצה, ציבוריים לגופים שהקופה שירותים עבור רשות ביטוח לגבות
לרשויות מחוזיות, או אזוריות פיתוח שויות הבסיסי. הסל במסגרת לספק חייבת
לאר או מקומי שלטון לגופי פונקציונליות, ורי סטנדרטים קביעת של כתחום
,1988 והיל, (אלתרמן ממשלתיים" לא גונים הגופים בידי בעיקר תהיינה הסמכויות שוי,
יכול שהביזור עולה, זו מהגדרה .(325 עמ' מוסמך יהיה הבריאות משרד הממלכתיים.
הסמכויות סוג לפי שונות צורות ללבוש להצ לרישוי, להסמכה, אמותמידה לקבוע

המקבלים. הגופים ולפי ודרגתן הב רשות טיפול. ולאיכות לבינוי טיידות,
,(deconcentration) ריכוזיות הפחתת (1) רשאיות תהיינה האזורית וההנהלה ריאות
מידה ועמן משימות, של העברה כלומר כלומר אמותהמידה, יישום בעניין להחליט
למילוי הכרחיות שהן סמכויות של מצומצמת קופה. של בפועל הסמכה או בפועל רישוי
למשר המרכזיים המשרדים מן המשימות, את יקבע הבריאות משרד למידע, אשר

מקומי. בדרג דים שיי המידע פריטי ואת המידע מערכת אופי
דהיינו ,(delegation) סמכויות האצלת (2) הסמכות תהיה האזורית ההנהלה בידי אספו.
מן אחדות החלטות לקבל הסמכות העברת ומבתיהחו מקופותהחולים מידע לדרוש
למען לפעול האמור אחר, לגוף המרכזי הגוף לים.
שבידו המרכזי הגוף של המדיניות קווי קידום האזורית ההנהלה בידי הבקרה, בתחום
הסמכויות העברת העליונה. האחריות נשארת איכות על בקרה להפעיל הסמכות תהיה
בידי אך ארוך. או קצר לזמן להיות יכולה אופן ועל התקציב ניצול על רפואי, טיפול
את לבטל הזכות נשארת הסמכות מאציל וקופותהחו שבתיהחולים השירות הספקת

ההאצלה. בו. חייבים לים

התברר, שני פרופ' עם משיחה האחור''. הנהלת של בקרה 'אגב במעות הכוונה ^מה ברור לא הוועדה מדו''ח .9

קופותההולים כץ שייקבעו התעריפים את מראש לאשר תצטרך לא האחור שהנהלת היתה הוועדה שכוונת
הקופה. של בחוסנה ההסכם יפגע לדעתה אם מעשה, לאחר להתערב תוכל היא אך לבתיהווולים,
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כאמור, הכוח. למרכזי הנגישות או עברות שפי ,(devolution) סמכויות על ויתור (3)
המש החלטות לקבלת הכוונה ב"סמכות" בדרך קבוע, באופן סמכויות העברת תשה
של או הסמכות בעל של עבודתם על פיעות אח שלטונית לרשות חקיקה, באמצעות כלל
הפעלת פירושה החלטות" "קבלת אחרים. המרכזי, השלטון מן נמוך שהוא בדרג רת,
או הנחיות לפי לפעולה בניגוד דעת, שיקול אלה. אוטונומיות סמכויות הרוכשת

הממונים. בידי שנקבעו כללים העברת שהיא ,(privatization) הפרטה (4)
ההמלצות משמעות והבנת הדיון לצורך ממשל מרשויות אחדים בעניינים סמכויות
מישורים: כמה בין נבחין החקירה ועדת של (שם, מעיןציבוריים או פרטיים לגופים תיות
הגופים בין הסמכויות חלוקת מבנה א. שם).
משרד הלאומית, המועצה הממלכתיים: שונים טיפוסים מתארות הצורות ארבע
אזוריות. והנהלות הבריאות רשות הבריאות, (326 עמ' (שם, וגולדשמיט פייג' ביזור. של
קופות בתוך הסמכויות חלוקת מבנה ב. 3 עלפי הביזור מידת את לקבוע הציעו
ההנהלות בין החולים: בתי ובתוך החולים ממדים:
הקופות ובין הקופות של המרכזיות המועברות. המשימות היקף (א)
וחבר מזה, ארצית הנהלה בין האזוריות; המקומי הגוף של הישירה הנגישות מידת (ב)
הנהלת ובין מזה, ביתחולים של נאמנים הכוח. למרכזי

ביתחולים. המועברת. הסמכות מידת (ג)
הממ הגופים בין הסמכויות חלוקת מבנה ג. מי את לקבוע מציעה שם) (שם, אלתרמן
ובתיהחולים. קופותהחולים ובין לכתיים מידת  השלישי המימד לפי רק הביזור דת

הן: טענותיה המועברת. הסמכות
המוצעת הביזור מידת בחינת ו. על מעיד אינו משימות של רחב היקף א.

השונים הגופים בין ביחסים הטלת בכך שיש כיוון ביזור, של רבה מידה
הגופים בין היחסים במישור א. סמכויות10. העברת ולא חובות,
הבריאות משרד בידי הממלכתיים, רבה מידה על מעידה אינה הנגישות מידת ב.
מדיניות, בנושאי החלטות לקבל הסמכות שתדלנות פרדוקסלי באופן שכן ביזור, של
לפיהם והכללים העקרונות את להתוות כלומר עדות אינה המרכזיים הגופים אצל ישירה

לפעול. יש פורמלי. כוח להעדר אלא להשפעה,
ברור. אינו הבריאות רשות של מעמדה של המימד רק אלתרמן, לטענת לפיכך,
תפ הבריאות לרשות יעביר הבריאות משרד מידת על מעיד המועברות הסמכויות היקף
סמכויות, יועםרו אם חוק. לפי אחדים קירים מצבים רק לדעתה כלומר, במערכת. הביזור
ואם סמכויות, על ויתור של מצב ייווצר ואילו ביזור, ייחשבו דלעיל בהגדרה 42
של מצב יישאר תפקידים, בעיקר יועברו ייחשבו המצבים כל וגולדשמיט פייג' לפי
לקבוע מוקדם זה בשלב ריכוזיות. הפחתת ביזור.
בטווח תלוי הדבר בפועל. יתקיים מצב איזה הביזור מידת את נעריך אלתרמן בעקבות
כלומר לרשות, ישאיר שהמשרד הדעת שיקול הסמכויות היקף עלפי המוצעת במערכת
שלו. וההנחיות הכללים של הפירוט במידת המו המשימות טווח לפי ולא המועברות,

לא אם גם סמכויות בפועל נוטלים משימות הממלאים שגופים מובן פורמלית. סמכויות להעברת מתייחס זה טיעון .10
פורמלית. בצורה להם הואגלו
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וכן התקציב הקצאת מתפקיד ניתוקן קופות. הבריאות שמשרד מראה. הסמכויות מיפוי
החבר מדמי שלהן המימון מקורות סגירת האזוריות להנהלות מעבירים הבריאות ורשות

בפועל. כוחן את מאוד יחלישו והן החלטה סמכויות ומעט תפקידים בעיקר
לאפיין ניתן רונדינלי של המינוח לפי שייקבעו ברורים כללים במסגרת תפעלנה
סמ של בהאצלה הקשרים את זה במישור כאן. גם הבריאות. וברשות הבריאות במשרד
שיקול המבצעים לגופים יש שבה כויות. ההאצלה רמת לפי תיקבע הבחור מידת
הכלליים. המדיניות קווי לקידום לפעול דעת הדעת שיקול טווח כלומר. בפועל. שתהיה
יהיה. המבצעים שלגופים אפשר מזו. יתרה שהנ ככל האזוריות. ההנהלות בידי שיישאר
לגבי (גם יותר רחב דעת שיקול בפועל. כך יותר. מפורטות תהיינה המשרד חיות
ניתנו האם ברור לא שכן עצמה). המדיניות האזוריות להנהלות דעת שיקול פחות יישאר
המדי לאכיפת אמצעים המרכזיות להנהלות זו טענה נדגים יותר. ריכוזי יהיה והמבנה

לקדם. רוצים שהם ניות המידה שאמות ככל הבקרה. סמכויות בתחום
בהג קושי קיים זה שבמישור לזכור. יש יהיו הבריאות משרד שיכין הבקרה וכללי
או בהאצלה מדובר לא שכן הביזור. דרת תפקיד יכיל כך יותר, ומפורטים מובנים
המרכזיות ההנהלות מן סמכויות של בהעברה בעת דעת שיקול פחות האזורית ההנהלה
חלוקת שבו במצב אלא בשדה. ליחידות פחות לה שתהיה ומכאן ההחלטות קבלת
(הוועדה) חיצוני גורם בידי נקבעת הסמכויות סמכןת>

בחוק. אף או החלטה סמכויות אין הלאומית למועצה
הממ הגופים בין היחסים במישור ג. נראה אולם. ייעוץ. של תפקיד רק אלא
ובתי קופותהחולים ובין לכתיים בייעוץ שיתחשבו להבטיח ניסתה שהוועדה
סמכויות הממלכתיים לגופים יהיו החולים. גם יועברו המועצה שהשקפות ודאגה שלה
של בהנהלות לכך. בנוסף רחבות. בקרה להע גם הומלץ והכנסת. הממשלה לידיעת
של נציג יהיה ובתיהחולים קופותהחולים מקצועי צוות הלאומית המועצה לרשות מיד
המדיניות על מה במידת שישפיע הממשלה כדי ובניתוחו מידע באיסוף לה שיסייע
הממלכתיים לגופים הפנימי. הניהול ועל (ועדת ערך בעלות המלצות לגבש שתוכל
של התקציב גובה את לקבוע סמכות תהיה עמ' ראשון, כרך .1990 הממלכתית. החקירה
השי סל את ובתיהחולים, קופותהחולים י

הסטנדרט ואת בו מחויבים שהם רותים קופות בתוך היחסים במישור ב

מדיניות להנחיות מעבר השירות. מתן של המלצות בתיהחולים. ובתוך החולים
לבקר סמכויות הממלכתיים לגופים יינתנו הגופים בידי רבות סמכויות נותנות הוועדה
שר באופן ובתיהחולים קופותהחולים את קר של מרכזיות הנהלות לעומת המבצעים.

וקפדני. טף חבר בתיחולים. של נאמנים וחבר פות
יינתנו ולבתיהחולים לקופותהחולים את ויאשר כללית מדיניות יקבע נאמנים
(כוחאדם. הפנימי לניהול הנוגעות סמכויות השוטף הניהול בתחום החלטות אך התקציב
הנוג אחדות סמכויות וכן וכדומה) רכישות ההמלצות מן ברור לא ההנהלה. בידי יהיו
ולקביעת אחרים ספקים עם להתקשרות עות הנאמנים חבר של בפועל כוחו יהיה מה
לעיל. שנאמר כפי ללקוח. השירות מתן תנאי המדיניות כיווני את ביתהחולים על לאכוף

הדעת שיקי טויח לפי תיקיבע הביזוי מידת לדעתו הרצויים
לקופות יותירו האזוריות וההנהלות שהחוק של מרכזיות הנהלות לגבי גם נכון הדבר י
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ורוב הבריאות משרד לעומת רבות כויות הבקרה אופי ולפי ולבתיהחולים החולים
של אישור טעונות הבריאות משרד החלטות עליהם. שתופעל
המלצות .(146 עמ' (שם, האוצר משרד לאפיין ניתן רונדינלי של המינוח לפי
משרד של מעמדו את לחזק מכוונות הוועדה הריכוזיות בהפחתת זה במישור היחסים את
לאפשר כדי האוצר, משרד כלפי גם הבריאות ולבתיהחו לקופותהחולים שכן וכהאצלה,
לאומית, בריאות מדיניות כקובע לתפקד לו יש סמכויות. וגם תפקידים מועברים לים

וקדימויות. מוגדרים יעדים כיום. גם בחלקו קיים זה שמצב לציין,
וב קופותהחולים בתוך היחסים ב. הלאממ ובתיהחולים קופותהחולים בידי
במישור שגם נראה, בתיהחולים. תוך לא אך אלה. סמכויות מצויות אמנם שלתיים
לבתי אשר ביזור. של מגמה קיימת זה הממשלתיים. בתיהחולים בידי
אוטר בצורה יתנהלו הם ציבוריים, חולים
בת7 תוגבל לא ביתהחולים והנהלת נומית
או התכ"ם, של דרישות כגון ארציות, נות לעומת המוצעת הביזור מידת בחינת .2
מרכז או הבריאות משרד פקידי התקשי"ר. היום הקיים המצב
השוטפות בהחלטות יתערבו לא קופתחולים הדו''ח המלצות משמעות את להבין כדי
וביתחולים ביתהחולים, לניהול הנוגעות המוצעת, במערכת הריכוזיות מידת מבחינת
הגבלות ללא מקומיות החלטות לקבל יוכל המצב לעומת המוצע המצב את לבחון חשוב
בתי כל בין לאחידות מדרישה הנובעות על לעמוד נוכל ההשוואה מן היום. הקיים
בידי ינוהל ביתחולים זאת, עם יחד החולים. ביזור יותר מציע הדו"ח האם ולהבין המגמה
הניהול למדיניות אחראי שיהיה נאמנים חבר היום. הקיים למצב בהשוואה ריכוז יותר או
להגביל יוכל הוא ביתהחולים. של ולהפעלה מישור. כל לגבי בנפרד זו שאלה נבחן להלן
החלטות בקבלת ביתהחולים הנהלת את הממלכתיים. הגופים בין היחסים א.
אין הוועדה המלצות לפי אך אסטרטגיות, סמכויות ביזור של מגמה שקיימת נראה,

שוטפים. ניהול בנושאי שיתערב כוונה האח הממלכתיים לגופים הבריאות ממשרד
להנהלות יש כיום לקופותחולים. אשר רשות חוק לפי נוסף גוף יוקם ראשית, רים.
רחבות סמכויות קופותחולים של מרכזיות וסמכויות תפקידים יועברו שאליו הבריאות,
הדו"ח, המלצות לפי המחוז. הנהלות על האזוריות להנהלות שנית, הבריאות. ממשרד
תהיינה קופתחולים של אזוריות הנהלות הברי ללשכות מאשר סמכויות יותר תהיינה
יותר רבות סמכויות ובעלות אוטונומיות ללשכות תופסות. הן מקומן שאת כיום, אות

כיום. מאשר ליקויים על לפקח סמכויות יש הבריאות
הממלכתיים הגופים בין היחסים ג. ההנהלות ואילו בחולים, בטיפול קיצוניים
ובתיהחולים. קופותהחולים ובין בקרה להפעיל מוסמכות תהיינה האזוריות
להת שיש מסגרות שתי קיימות זה במישור הטיפול איכות התקציבי, האתון על שוטפת
המכר בתיהחולים (1) בנפרד: אליהן ייחס כמוכן, לצרכנים. השירות הספקת ואופן
ובתיחולים קופותחולים (2) כיום; שלתיים לחלוקת קופות, לרישוי הסמכות להן תינתן
היחסים את בנפרד נבחן ממשלתיים. שאינם בינוי ולאישור קופות בין פיתוח כספי
הממ לבתיהחולים הממלכתיים הגופים בין והצטיידות.
ועם קופותהחולים עם היחסים ואת שלתיים הממלכתיים הגופים בין היחסים במישור .

ממשלתיים. שאינם בתיהחולים סמי האוצר למשרד יש שכיום לזכור, חשוב
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לעומת ריכוזיות יתר של מגמה מסתמנת דה כיום, הממשלתיים לבתיהחולים אשר
בישראל הבריאות מערכת כיום, הקיים. המצב הקיים, המצב לעומת ביזור של מגמה קיימת
ממספר מורכבת כלומר פלורליסטית, היא הבריאות, משרד בידי עוד ינוהלו לא הם שכן
(ראה אוטונומיים משפטיות) (ישויות ארגונים סמכות להם תואצל נאמנים. חבר בידי אלא
בתיהחולים קופותהחולים, .(1 מס' תרשים בית של הפנימי לניהול הקשור בכל החלטה
האחרים, בתיהחולים וכן קופתחולים של ושכר, העסקה בנושאי ובמיוחד החולים,
ממ לגוף או הבריאות למשרד כפופים אינם בתי קופותחולים. עם והתקשרות רכישות
הבריאות משרד כיום מזו, יתרה אחר. שלחי הבריאות, משרד בידי יתוקצבו לא החולים
של להספקה חוקית מבחינה אחראי אינו אף התקשרות של בדרך תקציבם את יבטיחו אלא
יחד .(87 עמ' (שם, הבריאות שירותי כלל הבקרה, בתחום קופותהחולים. עם חוזית
של כלשהי תלות קיימת כיום גם זאת, עם בקרה, סמכות הבריאות למשרד יש כיום
שאינם מבתיהחולים וחלק קופותהחולים למשרד יאפשרו הוועדה שהמלצות ונראה
בנושאי למשל, הבריאות. במשרד ממשלתיים לפיכך, יעילות. ביתר אף הבקרה את לאכוף
בנושא טכנולוגיות), ציוד, (כוחאדם, רישוי הממשלתיים שבתיהחולים אפשר זו מבחינה
העובדה מכוח וכן אשפוז, יום תעריפי קביעת פיקוח. יותר עליהם שיש ירגישו
חלק של בתקציבים משתתפת שהממשלה ולבתיהחולים לקופותהחולים אשר
להלן נציג ומבתיהחולים". מקופותהחולים הווע שמהמלצות נראה, ממשלתיים, שאינם

1 תרשים
החקירה ועדת הםלצות "שום לפ1י הצבורית הברחות במערכת יחידות בין קשרים

1 לאוםי 1בם1ת 1 כשת, סביבה:
' "'""10I ...... .*^ח?יםםשלה,אוצר wrm משיד L ' "יי1 ך הנהלות |^ הבריאות \

[קי^י"1ל;ם1י^^^הסתדתת] * \ף \
םבוםחים 1 £ \ / \ \

| החולים בתי ו ו החולים ובחי ו חולים בתי
החולים קופות של תםםשלת"ם 1 אחרים

. . \ \ fry
_._._ ^^ ו אזוריות הנהלות ן לשכות 
ארגונית ^ ן החולים קופות של | בריאות|

53 \ <,......■"' ^
חר?"תטי *" 1 םרפאות 1 | תחשז
קיצוניות 1 החולים קופות |של ן המשפחה לבריאות
להעברת

| בספים

(שם, הקופות בתקציבי הממשלה בהשתתפות ממשית ירידה חלה 19871980 השנים שבץ לציץ, יש זאת עם ידור .11
.(204 עם'
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למשרד יש תמיד לא אולם הבריאות. משרד בתחומי כיוס, הסמכויות מיפוי את בקצרה
למעשה הלכה הפעלתן על להקפיד הכלים מרכזיים: החלטה
קופות, לרישוי אשר .(170169 עמ' (שם, לקופותהחולים יש זה בתחום תקציב.
הבריאות. משרד של ברישוי צורך אין כיום הן אולם ממשלתיים, בגורמים כלשהי תלות
של לאומיים סטנדרטים כיום אין כמעט הנובעת עצמאות, של רבה ממידה גם נהנות
יכולים ובתיהחולים והקופות טיפול איכות מן ישירות הפרמיה את גובות שהן מכך

משלהם. סטנדרטים לפתח גובה את הקובעות שהן משום וגם החברים
בדרך דורש, אינו הבריאות משרד מידע. סובסידיות מעביר הבריאות משרד הפרמיה.
למסור ומבתיהחולים מקופותהחולים כלל, התק בכלל משקלן אולם לקופותהחולים,
הם כן אם אלא תקציבם, מצב על מידע המס .(200 עמ' (שם, קטן הקופות של ציב
קופת זה מכלל יוצאת תמיכה. מבקשים הלאומי הביטוח באמצעות נגבה המקביל
דיןוחשבון למסור הנדרשת הכללית, חולים לקופות. ממנו ומועבר
ועדת המלצות בעקבות הכספי מצבה על כפר ובתיהחולים הקופות ושכר. העסקה
לפי נמסר שהמידע לזכור, יש אולם גדיש. הקובעים במשק קיבוציים שכר להסכמי פים
כספי. סיוע מקבלת הקופה ובתמורה הסכם קופת של הגירעון בעקבות השכר. גובה את
בתיחולים הטיפול, איכות על למידע אשר מוגבלת היא גדיש ועדת והסכם כללית חולים
ישירות הבריאות למשרד להודיע נדרשים אחרות קופות על אולם התקינה, בנושא
מידע נאסף לא אך חריגים, מוות מקרי על ובתיהחולים הקופות כל כזאת. הגבלה אין
הטיפול. איכות על שוטפת בקרה לצורך על להחליט חופשיים ממשלתיים שאינם

סמכויות יש הבריאות לשכות בידי בקרה. מינוים. על וגם שלהם ההנהלה חברי הרכב
בחולים. בטיפול קיצוניים ליקויים על פיקוח נהנות קופותהחולים שירות. הספקת
איכות על שוטפת בקרה קיימת לא אולם הן שלהן. השירותים סל בקביעת מעצמאות
השירותים הספקת אופן על הניתן, הטיפול כחברים יקבלו מי את להחליט חופשיות

התקציב. ניצול על או לצרכן יינתנו שירותים אילו קבלה), הגבלת (כולל
המלצות לפי הקודם, בפרק שראינו כפי איזה ועם השונים, הגיאוגרפיים באזורים
הבריאות למשרד תתווספנה החקירה ועדת גם הן השירות. את לתת כדי יתקשרו ספקים
קופות כלפי כוחו את שיחזקו סמכויות קופתחר השירות. מתן תעריפי את קובעות
למ הלאממשלתיים, ובתיהחולים החולים החלטות בקבלת עצמאית היא הכללית לים
הביטוח דמי גובה על להחליט סמכות של: בתי שלה. בתיהחולים לגבי גם דומות
השימוש אופן על המבוטחים, מן שיגבו עצמ הם גם אחרים לאממשלתיים חולים
סמכות וכמוכן הנהלה פיזור על בתרומות, הספקת שלגבי לציין, חשוב זה. בתחום איים
אחרת, לקופה שירותים לתת לקופה להורות כספית השקעה הדורשים יקרים, שירותים
מידע. לדרוש או קופה של רישוי לבטל לקבל חייבים בתיהחולים בנייה, או גדולה
להנהלה מעניקות ההמלצות הבקרה, בתחום אףעל הבריאות, משרד של מוועדה אישור
לה משיש יותר רחבות סמכויות האזורית עמ' (שם, זו תקנה אוכפים תמיד שלא פי

הבקרה. לאכיפת אמצעים וכן כיום .(170169
החקירה ועדת שבהמלצות נראה, לפיכך סמכר כיום, ורישוי. סטנדרטים קביעת
יחסים ויצירת ריכוזיות יתר של מגמה יש ציוד הכנסת בינוי, של בנושאים הרישוי יות
הממלכתיים הגופים בין יותר הייררכיים בידי נמצאות וכוחאדם יקרות וטכנולוגיות



39 ההמלצות ניתוח נתניהו: ועדת דו"וו

: ; המצב לעומת ובתיהווולים, לקופותהחולים
דו'ח לפי סמכויות חליקת 4 הוועדה המלצות .(2 מס' תרשים (יאה היום

הרוב לדו"ח ובהשוואה המיעוט השי הספקת את הבריאות ממשרד נוטלות
המשרד אחריות את מבליטות בפועל, רותים
במידת ומכפיפות הבריאות שירותי להספקת

בניתוח הרוב דו"ח על חולק המיעוט ח"ח ובתיהחו האזוריות קופותהחולים את מה
לרפור ובהמלצות הבריאות12 מערכת בעיות הבריאות, משרד  הממלכתיים לגופים לים
זה בפרק ההחלטות. למקבלי המוצעות מה נכון הדבר האיזור. והנהלות הבריאות רשות
דו"ח בין מרכזיים הבדלים מספר על נצביע בתחום ובפרט קופותהחולים, לגבי במיוחד
הסמ חלוקת בשאלת המיעוט לדו"ח הרוב קופה כל שכיום בעוד והבקרה. המימון
במערכת השונים הגופים בין שתיווצר כויות גבייה דרך פעולותיה למימון לדאוג חופשית

ההמלצות. תתקבלנה אם הבריאות, המלצות לפי ריכוזי יהיה המימון אוטונומית,
המבנה את לשנות ממליץ המיעוט דו"ח .1 מוסד באמצעות חוק, לפי ייגבה הוועדה,
מספר בו ולהקים הבריאות משרד של הארגוני שתיק קפיטציה נוסחת לפי ויוקצה ממלכתי,
"מינהל מובחנים: תפקידים בעלי אגפים הבריאות. במשרד בע

:2 תרשים
הרוב1 (דעת החקירה ועדת הםלצוח ל3י הצבורית הבריאות במערכת יחידות בי1 קשרים

מסת, סביבה:
אוצר ממשלה, , ,

י ו לאומית מועצה
1בםוח] HTW1 לב^1 1

ולאזםי __ ,, ^^^." הבריאות .^*rurt^>"H",""?דיר^^
במ1ת ודם הבריאות

כ30ם / , 1 .

/■וסכם אזוריות /הנהלות | הבריאות רשות של
תהרא | / כ0כ / ..■■■

כפיפות .^^ . / r/ ארגונית>+"" ^ ו חולים קונות ו ךת
w,7 | nnuא \* ► חולים בתי

לכספים ונותנישרות^^
התקשרות [ אחרים

העיקריות הסיבות אחת את לבריאות הלאומית בהוצאה הציבורי המימק של חלקו כיתדת רואה שהמ^וט בעוד .12
הגורמים את זאת, לעומת מדגיש, הרוב מרכזית. חשיבות לכך מייחס אינו הרוב הבריאות, מערכת לבעיות
המשתנות: הנסיבות על אפקטיבי באופן מלהגיב המערכת את לדעתו המעכבים והמוסדיים הביורוקרטיים
לדעה, שותפים המיעוט וגם הרוב גם לבריאות. הלאומית ההוצאה של הגידול בשיעור וירידה בצרכים גידול

הבריאות. במערכת לבעיות תרמה כה עד הממשלה השתתפות נקבעה שבה שהדרך
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לאוכ שירותים שתיתנה עצמאי. חוקי מעמד ותכנון חשיבה בתהליכי שיעסוק התכנון'',
של כוללת אזורית חלוקה עלפי לוסייה שירותי של ארצי ''מינהל ארוך; לטווח

הבריאות. משרד שיקבע האח, של הניהול תפקידי בכל שיעסוק בריאות",
תמשכנה שהקופות ממליץ, המיעוט דו''ח .4 מינהלות של פעילותן את ויתאם המשרד
את תקבענה ואף בעצמן החבר דמי את לגבות שיעסוק הציבור", בריאות ו"מינהל אזוריות;
פרו תהיה שהפרמיה ובלבד הפרמיה, גובה המיעוט לאוכלוסייה. ישירים שירותים במתן
לאחריות להעביר מציע הרוב דו"ח גרסיבית. הברי משרד בתוך ארגוני שינוי אפוא מציע
החבר דמי גביית את חוק, לפי הממשלה, להקים ממליץ הרוב דו"ח ואילו הקיים, אות
גובה זו, הצעה לפי הבסיסי. השירותים לסל ול הבריאות", "רשות חדש, ממלכתי גוף
באמצ תיעשה והגבייה בחוק יקבע הפרמיה היום המצויות סמכויות מספר אליה העביר
המבצעת הזרוע לאומי, לביטוח המוסד עות הבריאות. משרד בידי

הממשלה. של של מודל לאמץ ממליץ המיעוט דו"ח .2
בבתי שהרפורמה ממליץ. המיעוט דו"ח .5 כלכלי ותמרק עידוד מתן שעיקרו ביזוריות,
שלבים: בשני תיעשה הממשלתיים החולים הוא בקופותהחולים. קיימים בתור לתהליכי
ני יחידה בתיהחולים יהיו הראשון בשלב לבצע כיצד הקופות דעת לשיקול משאיר
הבריאות משרד במסגרת אוטונומית הולית צפוני מחוז יהיה קופה שלכל ובלבד כתור,
משפ לישויות ייהפכו הם השני בשלב ורק בקופות פנימי לביזור כלכלי כתמריץ ודרומי.
זאת, לעומת הרוב, דו"ח עצמאיות. טיות את יקצה הבריאות שמשרד מציע, המיעוט
הממשלה של בתיהחולים שניהול ממליץ ליחידות ישירות הציבוריים הבריאות תקציבי
בבתאחת יועבר הכללית קופתחולים ושל של המרכזיות להנהלות ולא אזוריות, עלות
עצמאית. משפטית ישות שהם תאגידים לידי המי בדו"ח מובא הביזוריות רעיון הקופות.
הצורך את מדגיש המיעוט דו"ח .6 שירותי של האזורי לארגון כחלופה עוט
החלטות קבלת בתהליכי הלקוחות את לשתף מתנ המיעוט הרוב. בדו"ח המוצע הבריאות
מעורבותם, את ולהבטיח השירותים מתן על שירותי להספקת כבסיס האזוריות לרעיון גד
קופות בניהול והן בתיהחולים בניהול הן הקמת על ממליץ הוא זאת עם יחד בריאות.
זה אמצעי יביא המיעוט. לדעת החולים. ביצוע זרוע שתהיינה אזוריות" "מינהלות
ובין הלקוחות צורכי בין ההתאמה לשיפור בהס בעיקר ותעסוקנה בשטח המשרד של

השירותים. ספקי שנותנים השירותים על ופיקוח הסביבה בריאות שירותי פקת
לדו"ח הרוב דו"ח בין ההבדלים מן חלק לפני היום, הניתנים ומעבדה, מזון שירותי
בהבדלי קשורינ< לעיל, שתוארו המיעוט, המיעוט הבריאות. לשכות בידי הרפורמה,
להנהגת האופטימלית לדרך בנוגע השקפות גם תעסוקנה האזוריות שהמינהלות ממליץ,
מחבר מורכבות. חברתיות במערכות שינוי הבריאות שירותי ספקי של ובתיאום בפיקוח
הא את לשפר שניתן טוען, המיעוט דו"ח במקצת בדומה ורישוי, בקרה בתפקידי וכן
בישראל הבריאות מערכת של פקטיביות הרוב. שבדו"ח האזורית ההנהלה לתפקידי
שישמשו בשינויים, התמקדות של בדרך כולל המיעוט בדו"ח הביזוריות מודל .3
השינוי מנופי אחרים. רצויים לשינויים מנוף ליחי קופותהחולים בתוך סמכויות האצלת
הבריאות: למערכת בתשומות בעיקר מצויים קופה שכל כך מקומיים, ודיווח עלות רות
שדו"ח בעוד וטכנולוגיות. כוחאדם כסף, דו"ח האזורים. גבולות על להחליט תוכל
למערכת בתשומות שינויים מדגיש המיעוט בעלות אזוריות קופות להקים מציע הרוב
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לביזוריות יביאו המיעוט דו"ח שהמלצות בתהליכים. שינויים מה ובמידת הבריאות,
הוא המוצע הביזור שתהליך מכיוון בקופות. מבניים שינויים בהכנסת דגש שם הרוב דו''ח
עם יחד הרוב. בדו"ח מאשר יותר וולונטרי במעיכת
שחלק ממליץ המיעוט שגם לזכור יש זאת, הסמ חלוקת את מיפינו הקודמים בפרקים
לסניפים ישירות יועברו ההפעלה מכספי בשאלה. ודנו הרוב בדו"ח המוצעת כויות

לביזוריות. חזק תמריץ וזהו האזוריים ריכוזית היא המוצעת המערכת מידה באיזו
המיעוט בדו"ח מוצע הרוב. דו''ח לעומת ג. בפועל. הקיים למצב בהשוואה מבתרת או
הבריאות משרד שבין ביחסים ביזור יתר בנפרד נעשה הביזור מידת ניתוח כזכור.
בכך. בעיקר מתבטא הדבר לקופותהחולים. הגופים בין היחסים (א) מישורים: בשלושה
הקופות בידי להשאיר ממליץ המיעוט שדו"ח קופותהחו בתוך סים הד (כ) הממלכתיים;
החבר דמי גובה את לקבוע הסמכות את הגופים בין היחסים (ג) ובתיהחולים; לים
את בעצמן לקבוע וכמוכן אותו ולגבות ולבתיהחולים. לקופותהחולים הממלכתיים
זאת, עם יחד סניפיהן. של האזורים גבולות לגבי דומה מניתוח המסתמנת המגמה
על ממליץ הרוב, דו"ח כמו המיעוט, דו"ח היא: המיעוט בדו"ח המוצעת המערכת
האזו למינהלות רחבים בקרה תפקידי מתן ממלכתיים גופים להקמת מתנגד המיעוט א.

ריות. שינוי על וממליץ הבריאות משרד על נוספים
מינה למספר וחלוקתו המשרד בתוך ארגוני
מוגדרים. תפקידים יהיו מהן אחת שלכל לות,
כוחו את לחזק מכוונות המיעוט המלצות

5~~סיכום ומציעות כמיניסטריון הבריאות משרד של
הממשלתיים. בתיהחולים בניהול רק בחור
הסמכויות מבנה הרוב, לדו"ח בהשוואה

החקירה ועדת המלצות את ניתחנו זו בעבודה שהוצג המינוח (לפי פחות מבוזר המוצע
הבריאות מערכת של מחודש ארגוני למבנה פנימית חלוקה מומלצת שכן .(3 בפרק
ובניתוח הרוב המלצות בהבהרת והתמקדנו בריאות, רשות הקמת ללא הבריאות במשרד
חלוקת את מיפינו כך לשם משמעותן. חוק. לפי נפרד גוף שהיא
במערכת המרכזיים הגופים בין הסמכויות בקופות בביזוריות תומך המיעוט דו"ח ב.
של הביזוריות מידת את ובחנו הבריאות עצמאות מעניקה הצעתו ולדעתו. החולים
נבעה זו שאלה בחינת המוצעת. המערכת מאשר השירותים נותנות ליחידות יותר רבה
כאחת הריכוזיות את זיהתה שהוועדה מכך, הרוב שדו"ח לזכור יש אולם. הרוב". הצעת
ולפיכך כיום הבריאות במערכת הבעיות תאגיד בהיותה קופה של הסמכה מתנה

להפחיתה. ניסתה ארצית הנהלה של מבוזר סניף או מקומי
בדו"ח המוצעת הסמכויות חלוקת ניתוח תקציבי כל את להעביר גם ממליץ ושהוא
היום. הקיים המצב שלעומת מראה. הרוב המלצות האזוריות. לקופות ישירות ההפעלה
בין ביחסים בחור יתר של מגמה מסתמנת בתוך ודאי בחור משמעותן הרוב דו''ח
בחור יתר של מגמה הממלכתיים. הגופים ודאות אץ לדעתנו, ואילו קופותהחולים,

והיא הממלכתיים לגוסים השירותים נותנות היחידות p היחסים של בהקשר בעיקר היא האוטונומיה תפיסתו, לסי .13
החוק. מכוח סמכויות תהיינה לא ה1עחו, לסי האזוריות, שלמינהלות משום םתאסשרת
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בעצמן תקבענה ושהן אותו ולגבות החבר מרכזיות הנהלות שבין ביחסים גם מסתמנת
סניפיהן. של האזורים גבולות את ובתיחו קופותחולים של בשרה להנהלות

במערכת הסמכויות במבנה השינוי הממלכתיים הגופים בין כיחסים וגם לים
במיוחד ציבורי, לוויכוח נושא הוא הבריאות יחד כיום. ממשלתיים שהם בתיהחולים ובין
הממשלתיים בתיהחולים תיאגוד לאור ריכוזיות יתר של מגמה מסתמנת זאת, עם
בריאות ביטוח "חוק של החקיקה והליכי קופות ובין הממלכתיים הגופים בין ביחסים
ההיבטים בשני מתמקד הוויכוח ממלכתי". הלאממשלתיים. ובתיהחולים החולים 
קופותהחולים בתור (א) השינוי: של מערכת שכיום שבעוד הראינו, למעשה
לתאגידים הפיכתם באמצעות ובתיהחולים אוטונו שירות ספקי על מתבססת הבריאות
משרד של כוחו חיזוק (ב) עצמאיים; (אם ממלכתיים לגופים כפופים שאינם מיים
נראה, אלה בנושאים הקופות. כלפי הבריאות דו''ח המלצות לפי להשפעתם), נתונים גם
המלצות את רבה במידה אימץ הבריאות ששר לגופים מה במידת השירות ספקי יוכפפו הרוב
הביזור את לעגן שהחליט בכך הרוב דו''ח לידיה תקבל הבריאות רשות הממלכתיים.
חבר רמי לגביית סמכויות ולהעביר בחוק שירותי כלל להספקת החוקית האחריות את

ממלכתי. לגורם הקופות מן אזוריות קופות עם תתקשר והיא הבריאות
נראה השינוי, של הראשון להיבט באשר של בסיס על ימומנו אשר שירות ספקי שיהיו
את לשחרר הצורך לגבי קונסנזוס שקיים שבה במערכת תפעלנה הקופות קפיטציה.
הממ בתיהחולים מניהול הבריאות משרד תנאי את קובעים ושלוחותיו הבריאות משרד
אזוריות. קופות הקמת לגבי לא אך שלחיים, יוקצה לפיה הקפיטציה נוסחת את המימון,
מחלוקת קיימת בתיהחולים תיאגוד לגבי גם ואת הבסיסי השירותים סל את התקציב,
ובמיוחד התיאגוד, יבוצע שבה הדרך על כך, על נוסף השירות. למתן המידה אמות
השפ לגבי עבודה. ביחסי הקשורות בשאלות ומערכת מידע מערכת יפעיל הבריאות משרד
השנויות העיקריות השאלות השינוי, עות ויהיו ובתיהחולים קופותהחולים על בקרה
המוצע הביזור השפעת הן ציבורית במחלוקת לפזר למשל, יוכל, הוא לאכיפה; אמצעים לו
הטיפול איכות על הכלכלית, היעילות על קופה. של רישיונה את לשלול או הנהלה
באוכלוסייה שונות שכבות של הנגישות ועל המיעוט בדו"ח הרוב, לדו"ח בהשוואה

הבריאות. לשירותי בתוך יותר מועט לביזור מגמה מסתמנת
בתיהחו תיאגוד בעד המרכזיות הטענות ממליץ המיעוט דו"ח שכן הבריאות, משרד
אלה שיחידות הן, אזוריות קופות והקמת לים הבריאות במשרד חדשה פנימית חלוקה על
רבה ידענות תוך כלכלית, יעילות ביתר יפעלו נפרד גוף שהיא בריאות, רשות להקים בלי
של אלמנטים הכנסת הלקוחות. לצורכי יותר חוק. לפי
אמורה השירותים הספקת למערכת תחרות המיעוט שהמלצות ודאות אין לדעתנו,
תחרות היחידות בין שתתפתח לכך להביא כיוון בקופותהחולים, לביזוריות תבאנה
מציעות שהן והשירות הטיפול איכות על יותר וולונטרי הוא המוצע הביזור שתהליך
בחוק בעיגון מלווה המוצע הביזור ללקוחות. מסתמנת זאת, לעומת הרוב. בדו"ח מאשר
בריאות שירותי לקבל האזרח זכות של משרד בין הגומלין ביחסי ביזור ליתר מגמה
מקופה חופשי באופן לעבור וגם נרחבים מתבטא הדבר לקופותהחולים. הבריאות
השוויון להגברת לתרום היכול דבר לקופה, שתישאר ממליץ המיעוט שדו"ח בכך, בעיקר

שירותים. בקבלת דמי גובה את לקבוע הסמכות הקופות בידי
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לכל זמינותם ואת והיקפם לצרכנים הניתנים תוצאות תהיינה שלביזור אפשר שני, מצד
שווה. באופן המבוזרות שהיחידות אפשר רצויות. לא לוואי

בת הממלכתיים הגופים סמכויות חיזוק יעילה בצורה תקציבן את לנהל תשכלנה לא
מידע, קבלת סטנדרטים, קביעת של חומים יכולים הקשיים כספיים. לקשיים ותיקלענה
והקצאת השקעות ביצוע השירותים, סל היקף הקיים לגודל יתרון מאיבוד למשל, לנבוע,
אמצעי הוועדה בעיני כנראה מהווה מימון הש ביחידות מיומן כוחאדם מהעדר היום,
יקבלו האזרחים שכל להבטיח כדי נוסף יוקצה לפיה הקפיטציה, שנוסחת מכך או דה,
שההמלצות אפשר גבוהה. באיכות שירות ומדויקת רגישה תהיה לא לקופות, התקציב
פעילות על הממלכתי הפיקוח את המגבירות והיא, נוספת בעיה להתעורר עלולה דיה.
הח מן נובעות ובתיהחולים קופותהחולים שיקולי שליטת בשל הטיפול באיכות פגיעה
וקופות בתיחולים על תוטל שכאשר שש, שבתיחולים הטוענים, יש למשל, רווחיות.
יותר, רבה תקציבית אחריות אזוריות חולים מיותרים, שירותים להציע ייטו מתואגדים
על מה במידת לוותר תמריץ להם יהיה כדי מיותרים, ניתוחים או בדיקות לבצע
שיקולים מתוך מציעים שהם השירות איכות שקופות הטוענים, יש הכנסתם. את להגדיל

כלכלית. כדאיות של בעמידה מותנה שקיומן עצמאיות, חולים
די אין הוועדה חברי שלדעת נראה, שירותים במתן לחסוך ינסו התקציב, במסגרת
לעבור בזכות ובמיוחד הצרכנים, בזכויות בכך ויפגעו יקרות, תרופות או אבחונים כגון
את להבטיח כדי לקופה, מקופה בחופשיות קיים לשוויון, אשר הרפואי. הטיפול בטיב
הצרכ הבריאות. במערכת השירותים איכות רווח למטרות הפועלים שבתיחולים חשש
משמעות להבנת וכלים שלם מידע חסרים נים איהשוויון להגברת יביאו שר"פ ומפעילים
להשפיע כדי כוח די להם אין כמוכן המידע; שתי ליצירת הקיימת הנטייה הגברת עקב
את ישפרו שהללו כדי השירותים נותני על לע ואחת לעשירים אחת רפואה. של רמות
הוועדה כנראה, כך, משום הרפואה. רמת ניים.
ושל יחידים של משולב מאמץ על ממליצה כוחו לחיזוק המתייחסות ההמלצות ניתוח
איכות שיפור של היעד להשגת הממשלה השירותים נותני כלפי הבריאות משרד של
הממשלה, על תוטל כך לשם השירותים. הרוב דו''ח מדוע והיא, נוספת סוגיה מעלה
שירותי להספקת חוק לפי האחראית שהיא הפיקוח סמכויות את להגדיל לנכון ראה
השי לאיכות גם האחריות לאזרחים, בריאות קופותהחולים על הממלכתיים הגופים של
להבטחת לפעול סמכויות לה ויינתנו רותים ייתכנו ממשלתיים? שאינם ובתיהחולים

איכותם. עלויות, ריסון למשל. לכך: סיבות מספר
חלק לבצע מתחילים שבהם אלה, בימים גדולים, לגירעונות מוסד מהיקלעות חשש
החוק ומתגבש החקירה ועדת מהמלצות שניתן נראה, היתר בין כפילויות. מניעת או
מאוד עד חשוב ממלכתי, בריאות לביטוח הוועדה דאגת של בהקשר גם זו מגמה להבין
בקרה כלי בניית על גם הדעת את לתת הבריאות. שירותי צרכני שהם לחולים
הברי במשרד ארגוניים שינויים ביצוע ועל את להבטיח הכוונה עולה הוועדה מדו"ח
המשרד של יכולתו את להגדיל כדי אות. של חוקי עיגון באמצעות הן הצרכן, זכויות
שעד לנו, נראה אפקטיבי. פיקוח להפעיל והן הפרט של הבחירה חופש והרחבת זכויות
לסוגיה מספקת התייחסות היתה לא כה ממלכ גופים של בקרה פעילות באמצעות
בקריאה שאושרה כפי החוק, בהצעת זו. השירותים איכות את להבטיח המכוונת חיים,



רוזן ברוך גרוס, רויטל ♦*

מתן על והבקרה הפיקוח כללי בעניין תקנות השינויים פרטי נקבעו לא בכנסת, ראשונה
איכותם. ועל הבריאות שירותי הממשלתי; והפיקוח הבריאות משרד במבנה

להתקין רשאי הבריאות ששר רק, הוזכר
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Abstract

The state Commission of Inquiry into the Israeli Health Care
System has identified excessive centralization as one of the
primary causes of the health system's ineffective and inefficient
functioning. Accordingly, the Commission of inquiry addresses
in its report the issue of distribution of authority among tne
various agencies operating in the health care system.
The focus of this study is an analysis of the new organizational
structure of the health care system, as recommended by the
Commission of Inquiry. In light of the Commission' s intention of
decreasing centralization in the health care system, this study
attempts to clarify the significance of the recommendations for
the centralization or decentralization of the system.

According to the recommendations of the Majority Report,
authority should be delegated from the Ministry of Health (MOH)
to a National Health Authority (NHA), and from central
managements of sick funds to regional administrations. In
addition, the Majority recommends releasing the MOH from the day
today operation of hospitals. The Majority Report recommends,
however, greater centralization in the relationship of
government agencies to sick funds and nongovernment hospitals.
The MOH and its branches will determine financing terms, the type
of capitation according to which the funds' budgetary frameworks
will be set, the basic basket of services, and standards for
provision of services. In addition, the MOH will operate
information and quality control systems, and will have ways of
enforcing its standards on sick funds and hospitalssuch as
dispersing a sick fund's management or rescinding its license.
Relative to the Majority Report, the Minority Report favors less
decentralization within government agencies, and recommends
internal division of the MOH without establishing an NHA, which
would legally be a separate entity. The Minority also recommends
a voluntary process of decentralization in the sick funds, as
opposed to the process recommended by the Majority, which would
be grounded in law. At the same time, the Minority suggestsinstituting more decentralization in the relationship between the
MOH and the sick funds. This is expressed in the Minority' s
recommendation that the sick funds retain the right to set and
collect membership dues, and to determine the borders of the
regions covered by each branch.
The Ministry of Health has begun implementing the Majority's
recommendations. The two main initiatives currently being
appliedreleasing the MOH from the daytoday operation of
hospitals, and preparing a national health insurance lawcould
have a significant impact on the distribution of authority within
the health care system. This paper concludes with several
comments on the rationale behind these initiatives and their
possible implications.


