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המכון
נוסדב1974 הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
קרן של בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הג'וינט במסגרת ופועל

ישראל. וממשלת בנ'ויורק ברוקדייל

הבריאות בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
מומחים של הפעולה שיתוף את להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים
מסקנות מימוש לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה 1פעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות

למעשה. הלכה מחקר

העולמי הג'וינט
גווני מכל מדינות ב33 הפעיל הג'וינט, מדינות. ב75 יהודים למיליוני עזרה הגיש ומאז ב1914, נוסד
לסייע במטרה במצוקה, ליהודים עזרה להגיש "יש אחד: עיקרון ידי על מודרך הגיאופוליטית, הקשת
הג'וינט מעייני בראש עומדת הקשישים של ולרווחתם לבריאותם הדאגה כיהודים". לחיות להם

העולם. ברחבי

* בישראל חדשניים פרויקטים ביצוע אחר ולעקוב לפתח לתכנן, הוא ג'וינטישראל של תפקידו
קהילות של החיים איכות לשיפור תוכניות יוזם ישראל ג'וינט והרווחה. החינוך הבריאות, בתחום

ולמוגבלים. לקשישים לצעירים, מרביות הזדמנויות מתן על מיזחד דגש שימת תוך ובודדים,

היהודית המגבית דרך האמריקאיות הפדרציות תרומות עלידי בעיקרן ממומנות הג'וינט פעולות
המאוחדת.
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תקציר

היא ואין במלואה תועדה טרם בישראל הבריאות שירותי של התיגמול שיטת
אשר השיטה, לגבי ואמונות תפיסות מספר קיימות כן, על יתר צורכה. די מובנת
השונות היא השיטה הבנת על המקשים הגורמים אחד המציאות. את תואמות אינן
להגדרת הכרחי תנאי היא התיגמול הסדרי הבנת התיגמול. הסדרי את המאפיינת
אלה. שינויים להנהגת ההצעות מן הנובעות ההשלכות ולהערכת בשינויים הצורך
במערכת מקצוע אנשי לתיגמול בישראל הנהוגה השיטה את מנתח זה מחקר

האפשריות ההשפעות את בודק המחקר וקופותחולים. מוסדות ולתיגמול הבריאות

גם נסקרים השירותים. מספקי של התנהגותם על בישראל התיגמול שיטות של

והשינויים הבריאות מערכת התפתחות בארץ, הבריאות מדיניות יעדי בין הקשרים
בארץ הנהוגה התיגמול שיטת בין משווה המחקר התיגמול. בשיטות לאחרונה שנעשו

לשיטה הייחודיים ההיבטים את להבליט כדי אחרות, במדינות שבשימוש אלי ובין
בישראל.

שירות, מספקי עט ראיונות על בעיקר מבוסס בישראל התיגמול שיטת תיאור
בציבור, שפורסמו מסמכים נבדקו כן ממשלתיים. בגופים מטה אנשי ועם מבטחים עם

של האפשריות ההשלכות ניתוח ממשלתיות. ועדות של ודו"חות עבודה הסכמי כמו
על רבה במידה מסתמר השירותים מספקי של ההחלטות קבלת על התיגמול שיטות

אחרות. מדינות של בספרות המתוארים הניסיון ועל התיאוריות
בבתי הרופאים רוב לרופאים. תיגמול שיטות של מיגוון קיים בישראל

מספר לפי תשלום קבועה. משכורת מקבלים הציבורית ברפואה הרופאים וכל החולים
ואילו קופותהחולים, עלידי המועסקים רופאים בקרב שכיחים משכורת או נפשות
מדגישה קופתחולים כל שירות. יחידות לפי תשלום לקבל נוטים פרטיים רופאים

שונה לרופאים הכספי והתמריץ נפשות, מספר לפי התשלום גישת של אחר היבט

מאשר בישראל יותר נדירה שירות יחידות לפי התשלומים שיטת בהתאם. ביניהן
ישראל על יהיה בעתיד וגדלה. הולכת שכיחותה אולם אחרות, מפותחות במדינות

יותר. רבים שירותים למתן תמריצים יוצרת כזו ששיטה העובדה עם להתמודד
לכל אחיד יומי תעריף הישראלי הבריאות משרד הנהיג הכללי הטיפול במגזר
תעריף של המעשית המשמעות והממשלתיים. הציבוריים בתיהחולים ולכל המחלקות
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וכאשר פרטיים, לבתיחולים מתייחס אינו שהוא כיוון בעבר, גם מוגבלת היתה זה
ומקבל קופתהרוולים לחברי שירות מספק הכללית קופתהחולים של ביתחולים

כליל. משמעותו את התעריף מאבד קופה, מאותה תשלום

שהממשלה מאז היומי, מהתעריף יותר עוד מנותק אקוטי לטיפול התיגמול
סכום תמורת הכללית קופתהחולים לחברי אקוטי טיפול להעניק (1980 (ב הסכימה

מראש. קבוע

או הקבלות, מספר עלפי נקבע בישראל במאושפזים לטיפול התיגמול כיום
התחשבות בלא מראש עליו שהוחלט תקציב עלפי או האשפוז, ימי מספר עלפי

תשלום בסיס על בעיקר נקבע בבתיחולים מרפאה לחולי התעריף השימוש. ברמות
הכללית קופתהחולים בין כוללני תעריפים הסדר קיים לכך בנוסף שירות. עבור

הגישה בין בתווך, נמצא בישראל בתיהחולים תיגמול ממשלתיים. בתיחולים לבין
השכיחה פתוח, תקציב של הגישה ובין אירופה מערב מדינות רוב של התקציבית

הברית. בארצות

ביתחולים כל לגבי נקבע הממושך והטיפול הפסיכיאטרי הטיפול במגזר
אבחנות נעשות היומי התעריף לקביעת מפורטת. תקציב סקירת סמך על יומי תעריף
לחישוב רשמית שיטה כל אין בישראל וממשלתיים. ציבוריים פרטיים, מוסדות בין

הניתן. הטיפול איכות סמך על או החולה של מצבו חומרת סמך על התיגמול
חבר, מיסי עיקריים: מקורות מארבעה נובעות קופותהחולים של ההכנסות

מקביל ומס חבר שמיסי כיוון אחרים. ותשלומים ממשלתיות סובסידיות מקביל, מס

לקופותהחולים יש החבר, של ההכנסה לרמת אלא הבריאותי לסיכון צמודים אינם
יחסית. גבוהה הכנסה רמת ובעלי בריאים צעירים, אנשים לשורותיהן לצרף תמריץ
את לשפר נסיונות יש וכיום בקופותהחולים, הממשלה תמיכת פחתה השנים במשך

הסבסוד. רמת לקביעת השיטות

מורכב הוא בישראל הבריאות במערכת שהתיגמול העובדה, את מדגיש המחקר
לישראל. ייחודיות תיגמול דרכי מספר על מצביע אף הוא שינוי. בתהליך ונמצא
ביעוראל. התיגמול שיטת של שינוי להצעות הערכה תובא במחקר הבא בשלב

מספקי של התנהגותם על תיגמול תמריצי משפיעים שבה במידה תדון נוספת עבודה
בישראל. הבריאות שירותי
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תודות
שירותי מתכנני עם בדיונים רבה במידה הסתייענו זה מחקר הכנת לשם
הבאים: האנשים עם ראיונות וערכנו השירותים מספקי ועם בישראל בריאות

כללית קופתחולים פרוסט יוסף
כללית קופתחולים רון אביבה
כללית קופתחולים רוזנבלוט מיכאל
כללית קופתחולים שפניץ אלי
מכבי קופתחולים קאי רחל

מאוחדת קופתחולים סומך דוד
לאומית קופתחולים בןיעקב אברהם

הבריאות משרד בןנון גבי
הבריאות משרד פקלר פיני
הבריאות משרד נבו יעקב
הבריאות משרד קלמן משה
האוצר משרד אלמוג רבקה
האוצר משרד מילגרום דוד

צדק" "שערי רפואי מרכז אפלבאום דוד
והרווחה העבודה משרד ברגיורא מריס
והרווחה העבודה משרד לודריקס פטר
לאומי לביטוח המוסד מחלב יהודה
המאוחד הזקנים בית מאיר יהודה
הסלע חוף אבות בית סרוסי יהודה

בישראל הרפואית ההסתדרות ישי רם
הדסה חולים בית לוי רמי
הדסה חולים בית אבירט משה

הדסה חולים בית קורנבליט מרגיורי
הבריאות ברוקדייל/משרד מכון כהן חמדה

ברוקדייל מכון פקטור חיים
העברית האוניברסיטה שיניים, לרפואת ביתהספר הדסה, סגןכהן הרולד

איתנו. שחלקו והמחשבות המידע על ממרואיינינו אחד לכל להודות ברצוננו
על לוקרד, ולג'ו גרוס לרויטל חביב, לג'ק עופר, לגור להודות ברצוננו כן

לעברית. התרגום על רוזנפלד ולג'ני המחקר, כתיבת בעת הערותיהם

על גרין ודוד אלון בלהה קפלן, איילין קריקון, ללאה גם מודים המחברים
המחקר. הדפסת

בלבד. המחברים על היא טעות לכל האחריות
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הקדמה

כמותם על משמעותית השפעה להיות יכולה הבריאות שירותי ספקי של להחלטות
להניח, סביר התפלגותם. ועל איכותם על לחברה, הניתנים הבריאות שירותי של

קליניים. שאינם משיקולים והן קליניים משיקולים הן תושפענה הללו שההחלטות
למלא עשויים כספיים, והסדרים תרבות אתיקה, חוקים, כגון שונים, גורמים

חשוב. תפקיד
החלטות על המשפיעים הכספיים בשיקולים הניתוח התמקד שלפנינו בעבודה
העבודה מטרת התיגמולים. בנושא התמקדנו הכספיים, השיקולים במסגרת הספקים.

בישראל. השונים הבריאות ספקי של ההכנסות את הקובעים המנגנונים את לתאר היא
משום תיגמולי', "שיטות אלה מנגנונים נקראים בריאות, במערכות העוסקת בספרות
נושא מספק. שהוא השירותים עבור יפוצה, או יתוגמל, ספק כל כיצד קובעים שהם

התיגמול ברמת התשלום, לחישוב כבסיס המשמשת הטירות ביחידת עוסק התיגמול
ליחידה. התיגמול רמת נקבעת שלפיה ובשיטה יחידה, לכל הניתנת

משום התיגמול, שיטות בנושא התעניינות מגלים הבריאות מדיניות קובעי
ושל יחידים של שהתנהגותם בכף, תומכים רבים ומחקרים אומר, הישר שהשכל

תעשייה חברות מקבלים.1 שהם התשלום עלפי  בחלקה לפחות  נקבעת מוסדות
במערכת המופעלים והתמריצים, שהלחצים למסקנה, מזמן הגיעו מקצועיים ואיגודים
אחת לכל קבלנית. בעבודה הפועלים מאלה שונים עבודה, שעת לפי העובד את המפצה
ברמות קרובות לעתים מאופיינת קבלנית עבודה משלה. יתרונות יש התשלום משיטות

ואז בעבודה, המתח להפחתת גורם שעה לפי תיגמול ואילו יותר, גבוהות ייצור
היתרונות של היחסי משקלם הערכת יותר. גבוהה באיכות עבודה לעתים היא התוצאה

בשיקולים מאשר פחות לא המעריך, של ובעמדות בערכים רבה במידה תלויה
הפרק. על העומד הטכנולוגי ההקשר ומן השוק ממצב הנובעים האובייקטיביים

כר ולעובדים, למנהלים תשלום שיטות של מיגוון שניסתה לתעשייה, בדומה
מערכות בעיצוב רבים מאמצים השקיעו הבריאות במערכת המדיניות קובעי גם

לטיפול למוסדות הנוגעים מארה"ב הנתונים את מסכם (1985) Holahan .1
Langweii s Nelson ב מסוכמים רופאים תיגמול לגבי הנתונים ממושך.

.(1983) Becker £ Sloan ראה חולים, בתי בתיגמול לדיון .(1986)
1
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זה בהקשר ביותר הבולטת ההתנהגות. על התיגמול השפעות ובהערכת שלהם התיגמול
לבתי או לבתיחולים לרופאים, לתשלום חדשה שיטה על מכריזים שם ארה"ב, היא

הבריאות שירותי של המחקרית הספרות מן ניכר חלק שנים. כמה כל סיעודיים אבות
בספרות, החזקה האמריקנית ההשפעה בגלל התיגמול. מערכות של להערכות מוקדשת

שם בארה"ב, למערכת הדומות במערכות רק חשוב התיגמול שנושא לחשוב, נטייח יש

בידיים רבה במידה הם הבריאות מוסדות על והבעלות הבריאות שירותי מימון
בישראל, למערכת יותר דומה שלהן הבריאות שמערכת במדינות גם אולם, פרטיות.

ולדיון.1 למחקר חשוב נושא מהוות התשלום שיטות באנגליה, כגון
הלוי והשפעותיהן. התשלום שיטות של בחשיבותן גוברת הכרה יש בישראל גם

בתיהחולים לתיגמול הנהוגה השיטה מן הנובעים התמריצים, את ניתח (1980)

הכללית החולים קופת שנקטה הצעדים את תיאר (1983) רון ביולדות. הטיפול עבור
לבתיהחולים התיגמול במערכת הממשלה שהנהיגה הלכת מרחיקי השינויים בעקבות
תמריץ יצרה אשפוז יום לפי התשלום שיטת כיצד תיאר (1981) גינזבורג ב1976.

בן מלאה. מיטות לתפוסת להגיע בישראל פרטיים פסיכיאטריים בתירוולים לבעלי
מפגשי במרבית שירות עבור תשלום של המרכיב העדר שעקב טען, (1985) סירא

המספקים הרופאים אצל האנושירגשי היחס שבו מצב, נוצר בישראל, רופאחולה
הסכנות מפני (1986) עופר מזהיר לכך בניגוד בחסר. לוקה ראשוני טיפול

(1986) פנחס בישראל. שירות עבור תשלום של מערכת לקראת בהליכה הטמונות
הנובעים היעילות וחוסר השוויון חוסר כנגר לחוד, אחד כל טענו, (1986) ומודן

המוקדמים האשפוז ימי עבור תשלום באותו בתיחולים המתגמלת השיטה, מן
(1986) בןנון יותר. המאוחרים האשפוז ימי ועבור רבים) משאבים (הדורשים

אבחון" עלפי "הקבצה של מערכת להכניס וניתן רצוי מידה באיזו בדק,
בישראל. בתיהחולים לתיגמול כשיטה ,(DRG ,DiagnosisRelated Groupings)

היסטורי בשינוי מתמקדים המאמרים רוב לעיל, הדוגמאות מן שעולה כפי
התיגמול להסדרי הקשורה מסוימת בבעיה או מסוים שירותים בספק מסוים,

טיפול לאיכות התמריצים את לשלב יש האם הוא, באנגליה כיום הדיון מוקד .1
Gray, Marinker s Maynard ראה נוספים לפרטים לרופאים. תיגמול "יריי
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כבר שלו החימר אר ייתר, כללית סקירה אמנם, נותן, (1973) ברור הקיימים.
לעיל, שהוזכרו העבודות על להתבסס ניסיון ייעשה זה במאמר רבה. במידה התיישן
שונות. ותקופות שונים ספקים שונות, בעיות הכולל מקיף תיאיי על הקפדה תוך

העבודה נושא שהוא הבריאות", במערכת "התיגמול בין להבחין חשוב

בנושא אמנם, קשור, המימון נושא הבריאות". מערכת "מימון לבין שלפנינו,
בודקים המימון, בנושא העוסקים מחקרים, בקיצור. רק בי ניגע אני אר שלנו,
העוסקים ניתוחים, ואילו שונים, ממקורות מימון משיגה הבריאות מערכת כיצד

שינים. לספקים בתשלומים הללי בסכומים משתמשים כיצד בודקים התיגמול, בנושא
התיגמול יכול שבהן רבות, דרכים שקיימות לזכור, חשוב רחב, בהקשר

השירותים סיג על להשפיע יכולים תתיגמול חוקי הבריאות. מערכת על להשפיע
בלתימפיתחים ניתרי בקהילה הנפש בריאית שיריתי לדוגמה, וזמינותם. שיינתנו
גם עשוי התיגמול נושא עבורם. לשלם מוכן היה לא שאיש משום רבות, שנים במשר

הקליניים/ מאפייניהם של במובן הן  הניתנים השירותים איכות על להשפיע
להלן שיידונו נוספות, השפעות חולהספק. יחסי של במובן והן טכניים

זש11112_^± השירותים הספקת יע^ת, המסופקים, השירותים כמות הן בפרוטרוט,

השירותים. מקבלי
משום דווקא מעניין התיגמול שנושא אמונה, מתור נעשתה זו שעבודה בעוד

יחסי של האמפיריים הניתוחים את משאירים אנו הספקים, התנהגות על משפיע שהוא

העתידי. למחקר בישראל להתנהגות תיגמול ביו הגומלין
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הבריאות שירותי הספקת על המשפיעים נוספים גורמים
נושא הוא התיגמול שנושא האמונה הניעה זה מאמר לכתוב ההחלטה את

אדישות אינן בפרט, בישראל והמערכת בכלל, הבריאות שמערכות כלומר, "חשוב";
נקודות ארבע להזכיר חשוב זאת, עם השונות. התשלום ממערכות הנובעים לתמריצים

מיוחדת. לתשומתלב הראויות

הרבות ההשפעות מן אחת רק הוא התיגמול נושא לעיל, שצוין כפי ראשית,
בין ומכניים פשוטים ליחסים לצפות אין כן ועל הבריאות, מערכת על הפועלות
בהשפעות הלב תשומת את נרכז אם גם הספקים. התנהגות ובין התשלום מערכות

להביא חייבים מרבי ברווח המעוניינים ספקים כי לזכור, יש טהורות, כלכליות
כן, על יתר ובתיגמולים. בהכנסות הקשורים גורמים רק ולא עלות, גורמי בחשבון

במערכת השולטים שהם רווח, למטרת שלא הפועלים והארגונים המקצוע אנשי
אינם הם אך כספיים, שיקולים בחשבון להביא אמנם, חייבים, בישראל, הבריאות
בתיאוריות שמתואר כפי מרבי, לרווח לחגיע חדמשמעית שאיפה עלידי מונעים
מטרות וכן הציבור, טובת של ותפיסה נכונה" "רפואה אלטרואיזם, הכלכליות.

מערכת השפעת את ממתנים אלה כל  ופוליטיות סוציאליות ביורוקרטיות,
ההתנהגות. על התשלומים

יש ולמטרותיהם שלפעילותם הבריאות, במערכת היחידים אינמ הספקים שנית,
במידה להגביל יכולים (regulators) הפיקוח מנהלי השימוש. דפוסי על השפעה

יגרמו, תיגמולים בצורת הניתנים תמריצים למשל, הספקים. פעילות את ניכרת
לא כזו הרחבה אך שלו, המיטות תכולת להרחבת לשאוף כלשהו בריאות למוסד אולי,
השירותים צרכני גם לכך, בדומה המפקחים. אישור ללא כלל, בדרר להתבצע, תוכל

הספקים.2 לפעילות בלם משמשים

התנהגותם ושל היעדים של מודלים לבנות נרחבתיהמנסה VJ^fr^Vf וכן1י (1970) Newhouse ראה הציבוריים. החולים בתי של הכלכלית
' ' .(1973) Pauly £ Redisch

השפעות של הניתוח במס>ית בהם לייי שיש העיקי"ס' D'"V?*,,7?n 2
לבתי והפניה ל^לה החלטות על ההשפעה כיח כיצי "י*' מ^"ל^י' התנהגותחולי£ עומדת זה דו"ח במוקד והמבטחים. הצרכן הספק, בין מתחלק חולים
זו. עבודה של העיסוק לתחום מחוץ הצרכנים התנהגות על (costsharing)
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איו הבריאות, מערכות בכל "חשוב" נושא הוא התיגמול שנושא בעוד שלישית,
כפי היא, וישראל פחות,  ובאחרות יותר חשוב הוא מסוימות שבמערכות ספק

שנושא מכך בעיקר נובע הדבר פחות. חשוב הוא שבהן ארצות מאותן אחת הנראה,
בישראל נפרדות. משפטיות ישויות שהם ארגונים בין כספים במעבר עוסק התיגמול

בישראל הבריאות במערכת פניםארגוניות. הן בבריאות הקשורות ההעברות רוב
החוקים הבנת הבריאות. ומשרד כללית קופתחולים  גדולים ארגונים שני שולטים

הארגונים שני את המרכיבות השונות היחידות ן בי המשאבים בזרימת השולטים
לא מדיניות, לפיתוח חשובות בכך, הקשורים ההתנהגותיים התמריצים והבנת האלה,

בישראל. בבריאות התיגמול נושא מהבנת פחות
בישראל, הפועלים שונים בלתיפורמליים הסדרים הוא הרביעי הנושא

הסכום קרובות, לעתים הפורמליים. התיגמול הסדרי של מחשיבותם להפחית העשויים
במשא המרכיבים אחד רק מהווה הרשמית התיגמול נוסחת לפי השירות לספק המגיע
ליד. מיד יעבור כסף כמה דבר של בסופו הקובע הפוליטי/הביןארגוני, ומתן

עבודה אך עלויות, הגבלת המעודדים תמריצים אמנם, יש, הרשמיים התיגמול בחוקי
הפוליטית במציאות הספק. לרעת לפעול עלולה הללו התמריצים עלפי

מקבל אחת, בשנה התקציב במסגרת לפעול המצליח מנהל הקיימת, והביורוקרטית
הבאה. בשנה מוקטן תקציב כך על בתמורה

של ובניתוח התיגמולים מערכת של בתיאור כלל) (בדרך נתרכז זו בעבודה
הנמצאת נוספת, עבודה כיום. הנהוגים התמריצים מן לנבוע שעשויות התנהגויות

נושא אמור שאותם המדיניות יעדי את יותר רחבה בצורה תסקור הכנה, בשלבי

כיום העומדות הייעול הצעות של וחסרונותיהן יתרונותיהן ואת לשרת, התיגמול
בישראל. לדיון

על חזק דגש (עם מקצוע לאנשי התיגמול בנושא דנים הבאים הפרקים שלושת

ובתי ממושך לטיפול מוסדות כלליים, (בתיחולים מוסדיים לספקים רופאים),
מסקנות כמה יובאו האחרון בפרק החולים. ולקופות כרוניים) לחולים חולים

בישראל. הבריאות במערכת התיגמול לגבי כלליות
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הבריאות בתחום אחרים מקצוע ואנטי רופאים תיגמול :1 פרק

שלהם הצורך את כלל, בדרך להעריך, מסוגלים הצרכנים אין הבריאותי במגזר
הבריאות שירותי ספקי של עצתם על רבה במידה סומכים הם כן ועל בשירותים,
לספקים יש מכך, כתוצאה החלופיות. הטיפול שיטות של ההתאמה למידת בנוגע

אלה. לשירותים הביקוש על גם אלא הבריאות, שירותי היצע על רק לא רבה השפעה

ההחלטות עלידי הרופאים, הערכה, פי על רופאים. לגבי במיוחד נכון הדבר

על ההוצאה מכלל רבעים בכשלושה ישירות שולטים לקוחותיהם, בשם מקבלים שהם

במערכת יתמקד הבריאותיים", המקצועות אנשי "תיגמול שנושאו זה, פרק הבריאות.
הבריאות. במערכת ההחלטות קבלת בתהליך מרכזיותם בגלל לרופאים, התשלומים

לרופאי בישראל הנוהגים התשלומים הסדרי על הפרק בסוף נעמוד השוואה, לצורך
ולאחיות. שיניים

מושגית מסגרת הצגת רופאים: תיגמול א.
מכלל בלבד קטן חלק מהווים לרופאים ישירים תשלומים הארצות, ברוב

הנוגע בכל הרופא עלידי החלטות לקבלת שיש המכריע התפקיד לבריאות; ההוצאות
אחרות. פעילויות על לרופאים שיש ההשפעה עלידי דווקא מוסבר משאבים להקצאת
שלפיהן השונות הצורות מן הנוצרים בתמריצים מתמקד התיגמול ניתוח לכך, בהתאם

בנושא ולא ההתנהגות, על אלה תמריצים משפיעים וכיצד הרופא הכנסת את מחשבים
עצמם. הרופאים מרוויחים כמה של יחסית הפשוט

הימני בטור הרופאים. של הקביעה בתחום הנמצאות החלטות סוגי מתאר 1 לוח
מתייחסות אלה היום; במשך רבות פעמים מקבלים שרופאים החלטות רשימת מובאת
החלטות רשימת מביא השמאלי הטור מסוים. חולה של טיפול לתכניות כלל בדרך

הרופא של הטיפול מסגרת את מעצבות והן יותר, נמוכה בתדירות המתקבלות
ו. בחולי

שהחולים משום לשירותיהם, לביקוש לגרום הכוח שלרופאים המאמינים, יש .1
שיש' מה לגבי הרופאים הערכות על סומכים הטכניים, הכישורים להם שאין

.(1963 ,Arrow) "לטובתם" לעשות
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רופאים של החלטות סוגי :1 לוח

_ פעם מדי המתקבלות החלטות קרובות לעתים המתקבלות החלטות
המעסיק מ> ריפוי הליכי
ההתמחות מה אבחון הליכי
העבודה מליום הפניות

של סוציודמוגרפי (הרכב החולים מצבת חולה לכל המוקדש הזמו
ם) י ל החו

נלווים מקצועות אנשי מעורבות
ביום העבודה שעות מספר

האם (כגון, לטיפול הנוגעות החלטות על הן להשפיע עשויים תיגמול שיקולי
לעבוד האם (כגון, מינהליות החלטות על והן מסוים) לחולה רנטגן בדיקת להזמין

עצמאי). באופו או קופתחולים של במרפאה
על אלה, החלטות מסוגי אחד לכל שיש ההשפעה מידת את לכמת רצוי היה
בבריאות. לטיפול וההוצאות הבריאות מצב שוויון, כגון, השונים, היעדים

כיצד רק, נתאר זה ובפרק כזה, בהיקף מחקר לכסות תוכל לא הנוכחית העבודה
גורמים: שלושה בחשבון להביא יש זה, בהקשר הרופאים. הכנסות את מחשבים

לתחשיב? כבסיס המשמשת השירות יחידת מהי .1

שירות? ליחידת התשלום רמת נקבעת כיצד .2
החולים? סוגי לכל אחידות הן שירות ליחידת התשלום רמות האם .3

שימוש ייעשה מכן לאחר המושגית; ברמה הגורמים שלושת את נבדוק להלן
בישראל. רופאים תיגמול של ניתוח במסגרת אלה במושגים

תיגמול של אחרים ממדים מספר מעלים (1986) wilensky £ Rossiter מיועד1. התשלום האם כלומר, ישלמו?", "למי הנושא על דגש מושם רופאים
משתייר שאליו רפואית) קבוצה (כגון לארגון או כפרט לרופא לחולה

שבה לישראל, מתאים פחות אר האמריקאי, בהקשר חשוב הוא זה נושא הרופא.
עצמו. לרופא התשלום ניתן תמיד כמעט
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שירות יחידת

גישות, שלוש קיימות התיגמול לחישוב כבסיס המשמשת השירות יחידת לגבי
בסיס על הרופא את מפצים הראשונה, הגישה לפי וריאציות. ספור אין ולהן
המשכורת אם משנה, זה שאין כמעט התמריצים, מבחינת עובד. שהוא הזמן כמות

הטיפול כמות הללו המקרים בכל חודשים. או שבועות שעות, של בסיס על מחושבת
התיגמול. רמת על משפיעה אינה עבודה זמן של נתונה יחידה בתור המסופקת

על להקל שכדי אפילו, ייתכן, יתר". "טיפול לספק תמריץ אין לרופא מכך כתוצאה
המוקדש הזמן משך הגבלת עלידי חסר", "טיפול לתת תמריץ לו יש העבודה, עומס

מסובכים. מטיפולים הימנעות ועלידי חולה לכל
המבוצעים הטיפולים מספר על התיגמול את המבססת הגישה נמצאת השני בקצה
לרופאים יש (תל"ש), שירות" לפי "תשלום על המבוססות כאלה, במערכות וסוגיהם.
וזאת החוק, שיאפשר וככל ירשה, שמצפונם ככל טיפולים, של רב מספר לבצע תמריץ

הרופא את מעודדת גם זו שיטה והתייעלות. העבודה שעות מספר הגדלת באמצעות
ביותר). והיקרים המסובכים הטיפולים כלל (בדרך לו הכדאיים בטיפולים להתרכז

כה אינם הטיפולים מספר להגדלת התמריצים לפיו התל"ש, שיטת של אחר נוסח קיים
טיפול. כל עבור ולא ביקור, כל עבור תשלום מקבלים הרופאים חזקים:

ביניים דרך מעין היא  (תלמ"ן) נפשות מספר לפי תשלום  השלישית הגישה
את להגדיל יכולים זו בשיטה העובדים רופאים לעיל. המתוארות השיטות שתי בין
להגדיל ישיר כספי תמריץ להם אין אך שלהם, החולים מצבת הגדלת עלידי הכנסתם

וחולה. חולה בכל הטיפול תדירות את

שיש הכלכלי הסיכון מידת את בחשבון להביא יש התיגמול נושא בניתוח
ארגונים בידי מועסקים הרופאים רבות במסגרות בחולה. הטיפול עלות לגבי לרופא

עלות כולל המומלץ, מהטיפול הנובעת עלות לכל האחריות את עצמם על הלוקחים
שעליהם זו מבחינה "עצמאים", הם הרופאים אחרות, במסגרות המרפאה. אחזקת
שנעשו ניסויים ברוטו. ההכנסה מתוך משרדיהם של ההפעלה הוצאות את לכסות

כתחליפים ב"אירוע" או ב"מקרה" דנים (1986) wilensky s Rossiter .1
נדירות הן כאלה שמערכות כיוון רופאים. לתיגמול אפשרי כבסיס שלנו.ל"טיפול" בניתוח דגש להן ניתן לא היום, עד
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הטיפול הוצאות לכל האחריות את בהטילם לכר, מעבר אף לכת הרחיקו בארה"ב
קבוצות על או כפרטים הרופאים על אשפוז) הוצאות כולל מסוימים (ובמקרים

חלש תמריץ יהיה ההוצאות, לכל אחראי שלו הגג שארגון לרופא רופאים. של קטנות
אם גם  לחלוטין "עצמאי" שהוא לרופא, מאשר השוליות, הבדיקות את לצמצם יותר

החולים. מצבת גודל לפי נקבעת ברוטו ההכנסה המקרים בשני
במקרים רק גורמים שהם לעלויות הכספית באחריות נושאים שכירים רופאים
הרופאים שבהן במסגרות הן קיימים תלמ"ן הסדרי זאת, לעומת ביותר. נדירים
גם נכון הדבר לעלויות. אחראים הם איו שבהן במסגרות והן לעלויות אחראים

ו"אחריות תשלום" "יחידת תל"ש. שיטת לפי תשלום שמקבלים רופאים לגבי
בניתוח כן, על תלויים. בלתי אף מסוימת ובמידה נפרדים, ממדים הם לעלויות"

הללו. הגורמים שני את בחשבון להביא יש הרופא, של הכספיים התמריצים
התשלומים רמת קביעת

במדינות בשוק. התנאים פי על נקבעות התשלומים רמות שבהן מדינות, יש

ארגונים בין כלל בדרר  ומתן במשא או ממשלתי צו פי על נקבעות הן אחרות
השוק, לפי נקבעים התעריפים כאשר הממשלה. או הביטוח קרנות לבין מקצועיים
בהכרח קשורים אינם והם השונים, הספקים בין רבים הבדלים כלל בדרר קיימים

באמצעות או ומתן משא באמצעות נקבעת התשלומים רמת כאשר זאת, לעומת לאיכות.
הספקים. בין אחידות של רבה מידה יש ממשלתי, צו

התשלומים ברמת אחידות

תלוי מסוים שירות עבור לרופא התשלום שבהן מדינות יש לכר, בדומה
במדינות הלקוח. של ההכנסה רמת ומהי השירות, עבור משלם מי כגון, בגורמים,

קיימת כאשר והלקוחות. המשלמים כל לגבי אחידים הם ורמתו התשלום צורת אחרות,
תמריץ לספקים יש הטיפול, הספקת לעלות קשורה שאיננה התשלום, ברמות שונות

גבוהה. הכנסה רמת בעלי בלקוחות להתמקד

מערכת על ומתן המשא שיטות של יסודי ניתוח מציג (1970) Giaser .1
מספר כגון, נושאים בוחן שלו הניתוח מערביות. ארצות במספר התשלומים
רגועה, באווירה מתנהל הוא האם ומתן, במשא המשתתפים וסוג המשתתפים

ומתן. המשא לניהול קבוע ארגון קיים והאם סתום, ממבוי ליציאה טכניקות
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משכורת של בסיס על תשלום מקבלים בישראל הרופאים כל שכמעט לחשוב, נהוג
ועם פרטית, ברפואה הגידול עם אר בעבר, היה שכר ייתכן חודשית.

אינם הרופאים משירותי והולר גדל חלק הציבורית, ברפואה שחלה הליברליזציה
עובדים רופאים של והולך גדל מספר לכר, בנוסף משכורת. של בסיס על ניתנים

הפרטי. בשוק או כעצמאיים

בישראל רופאים תיגמול ב.

הקיבוצי ההסכם פי על נקבעים בישראל רופאים תיגמול של העיקריים המצרים
כללית קופתחולים הבריאות, משרד לבין בישראל הרפואית ההסתדרות בין

בכל אר ההסכם, על חתומות אינן הקטנות הקופות "הדסה". המדיצינית וההסתדרות
ממנו. מושפעות הן זאת

הגדול המעסיק לדוגמה, במינו. מיוחד הוא החוזי ומתן המשא נושא בישראל
הכללית. העובדים בהסתדרות קשור כללית, קופתחולים בישראל, רופאים של ביותר
בגודלו השני כמעסיק מעמדה בגלל מוגבלת כמתווכת לפעול הממשלה של יכולתה גם

לשכר תוספת כל במו"מ, והממשלה ההסתדרות ממעורבות כתוצאה רופאים. של

אלה ביןמגזריים לקשרים אחרות. עובדים קבוצות על להשפיע עלולה הרופאים
הממשלה של העיקרי המייצג הוא הבריאות, משרד ולא האוצר, שמשרד העובדה נוספת

.(1986 (אלנצוויג, זה בנושא

העובדים ולאלה במרפאות העובדים לרופאים בנפרד מתייחס הקיבוצי ההסכם

מקבלים הציבורי במגזר בבתיחולים העובדים רופאים ההסכם, פי על בבתיחולים.
המעסיק אם בין תשלום, אותו להיות אמור התשלום משכורת. של בסיס על תשלום

ציבורי ביתחולים או קופתחולים של ביתחולים ממשלתי, ביתחולים הוא
בבתי כרוניים, לחולים בבתיחולים גם משולמים אלה משכורת שיעורי עצמאי.

לכל פיצוי מהווה המשכורת כלליים.2 ובבתיחולים פסיכיאטריים חולים

החולה. לדרישות להיענות מכך הנובע התמריץ בחוסר דן (1985) Ben Sira .1
הבדלים יש מעשית המוסדות, בכל זהים הרופאים של השכר שיעורי כי אף .2
ססיות ותוספת כוננויות מכסת הגדלת משרה; חלקיות תוספת בגלל ניכרים

הממשלתיים. בבתיהחולים אפשריים אינם אלו הסדרים
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האחריות רמת ולפי ותק לפי בעיקר נקבעת המשכורת רמת הרופא.1 של תפקידיו
אותו לפי משולמת ההתמחויות לכל הבסיסית המשכורת רוב, פי על הארגונית.
 פופולריות הפחות בהתמחויות לרופאים מיוחדים בונוסים קיימים אך סולם,

אך שוליות, הטבות של ארוכה רשימה מפרט ההסכס והרדמה. רדיולוגיה פתולוגיה,
משמרות עבור תשלומים  הרופאים רוב לגבי משמעותי ערך יש מתוכן לשתיים רק

עשוי לילה משמרות עבור לשעה שהתשלום כיוון כוננויות. עבור ותשלומים לילה
שבו מצב נוצר היום, במ0ן עבודה שעת עבור התשלום מן וכמה כמר. פי גדול להיות
שתשלומים בעוד אולם, לילה. במשמרות עבודה להשיג הרופאים בין תחרות קיימת

לנסות כקבוצה לרופאים תמריץ ליצור עשויים וכוננויות לילה משמרות עבור
קשורה שאיננה וכיוון משכורת, עדיין זוהי הרי הללו, העבודה שעות את ולהרחיב
להספקת תמריצים ליצור כדי כאן אין שעה, מדי המסופקות השירות יחידות למספר

נוספות. טיפול יחידות

של בסיס על טיפול לספק יכולים בבתיחולים העובדים רופאים זאת, עם

בתיחולים של קטן מספר בישראל יש ראשית, צורות. במספר שירות עבור תשלום
לביתהחולים, לשלם מבלי לעבוד הרופאים יכולים אלה בבתיחולים פרטיים.

יש שלפיהם דיווחים, קיימים שנית, הטיפול. עבור ישירות החולים את ולחייב
תמורת וזאת החולים, מן חוקית בלתי בצורה שירות עבור תשלום המקבלים רופאים
לבסוף, כללית. קופתחולים ושל הממשלתיים בתיהחולים במסגרת שסופקו שירותים
לספק הבכירים הרופאים רשאים בירושלים עצמאיים אך ציבוריים בתיחולים במספר
קבע למשל, הדסה, הרפואי במרכז (שר"פ). הפרטי הרפואי השירות במסגרת שירותים
לשירותיעזר חוץ, במרפאת לביקור התעריף את המציין תעריפים, לוח ביתהחולים
כשנישלישים ישירות מקבל הרופא שונים. ולאכירורגיים כירורגיים ולטיפולים
הנותר השליש את שומר ביתהחולים ואילו מספק, שהוא השירותים עבור התשלום מן

הרופא אין האלה המקרים משלושת אחד באף כי לציין, יש הוצאותיו. לכיסו*
הסיכון. את עצמו על לוקח ביתהחולים בחולה; הטיפולים בעלות משתתף

באחריות מצוי זה כאשר ההוראה, מרכיב את כולל אינו לרופאים השכר 1
לרופאים אך נמוך, הוא עצמה ההוראה עבור התשלום מעשית, האוניברסיטה.

שבתון. וזכויות השתלמות קרן של תוספת יש אקדמי מינוי בעלי
11
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מועסקת ביותר הגדולה הקבוצה בבתירוולים עובדים שאינם הרופאים מבין
רופאים 2,800 כ כללית קופתחולים העסיקה 1986 במרץ הכללית. בקופתחולים
(רופאי ראשוני בטיפול רופאים כ?$75 מהם אזוריים, טיפול ובמרכזי במרפאות
אלה מרופאים ות ארבערומישי בערך כלליים). רופאים או ילדים רופאי משפחה,

קופת העסיקה 1985 שבדצמבר מראה, אחר נתון מלאה. משרה של בסיס על הועסקו
של בסיס על שלהם הפרטיים במשרדים העובדים עצמאיים, רופאים 570 כ חולים
רופאים היו 7O* וכ מומחים, היו העצמאיים הרופאים מן 30* כ אישי. חוזר.

שהסדרי כיוון .(1986 הכללית, ההסתדרות של (קופתחולים ראשוני לטיפול
לחוד. מהם אחד כל על נעמוד במקצת, שונים אלה קבוצות לשתי התיגמול

התיגמול חולים. לרשימת אחראי ראשוני טיפול הנותן רופא כל במרפאות,
בו וחלו מסובר, הוא האלה המשתנים שני בין היחס הרשימה. בגודל בחלקו, תלוי,

שוליות והטבות בסיסית משכורת מובטחת רופא לכל הזמן. במשך שינויים
ותק. לפי בעיקר נקבעת המשכורת רמת הרשימה. גודל עם קשר ללא סטנדרטיות,

כל עבור נוסף תשלום מקבלים הנורמה, מן גדולה חוליהם שמצבת רופאים אולם,
הרופא האם  כולל רבים, בגורמים תלויה ורמה" נ ר." רמת לנורמה. מעבר חולה

הרופא, גיל כפרי, או עירוני באזור עובד הוא האם בילדים, או במבוגרים מטפל
אחות.1 עם או לבד עובד הוא והאם

רשימות את להגדיל תמריץ במרפאות הראשוני הטיפול לרופאי יש לכאורה,
יותר, גדולה שהרשימה שככל קובע, החוזה גורמינגד. גם קיימים אר מטופליהם,
כלל בדרר כי (אם הצהריים אחר בשעות במרפאה יותר רב זמן להישאר צריך הרופא
רבים מטופלים שלו שרופא החשש, הוא יותר משמעותי זה). סעיף על הקפדה אין
כל לגבי כמעט בנוסף, הרופאים. חבריו של וקנאתם זעמם את לעורר עלול מדי

התיגמול, עיקר את השוליות וההטבות הבסיסית המשכורת מהוות הרופאים

לחידוש הזמן מגיע כאשר ומתן, במשא עיקרית נקודה היא ה"נורמה" רמת ,1
חריג ומתן. משא בכל צומצמה הנורמה כי כלל, בדרך לומר ניתן החוזה.
בתמורה חולים יחידות ב300 הועלתה הנורמה כאשר ,1979 ב אירע חשוב
באותו מרפאה רופא של ממוצעת ממשכורת $15? לכ השווה חדפעמי לתשלום

זמן.
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30 ל שהתשלום ייתכן לבסוף, הרשימה. לגודל קשורים אינם הללו והתשלומים
על משמעותית השפעה לו שתהיה כדי דיו גבוה איננו פשוט נוספים חולים

של העיקרי שתפקידם טען, בקופתחולים הבכירים הפקידים אחד ההתנהגות;
לשנות ולא בהגינות, אליהם מתייחסת שהמערכת הרגשה לרופאים לתת הוא התשלומים

התנהגותם. את מעשי באופן
רשימות הגדלת תמורת נוסף תשלום מקבלים אכן שהרופאים היא עובדה אולם,
לפחות לגרום כדי די., גבוהה התשלומים רמת כי ונראה לנורמה, מעבר מטופליהם
מנהלים כמה העריכו ,1987 באפריל הנוסף. הנטל את עצמם על לקחת רופאים לכמה

ראשוני טיפול המספקים הרופאים מן שלכשנישלישים כללית, מקופתחולים
מדויקת, היא זו הערכה אם הנורמה. את העוברת חולים מצבת יש הקופה במרפאות
למיעוטם ואילו התמל"ן, לשיטת הדומים תמריצים יש המרפאות רופאי שלרוב הרי
הקבוצות שתי בין ההתנהגות הבדלי המשכורת. שיטת את המאפיינים תמריצים יש

הבריאות במדיניות העוסקת בספרות נותחו לא השונים התמריצים עם והקשר הללו
20 מהווה נפש לפי שהתיגמול לנורמה, מעבר העובדים רופאים יש כנראה בישראל.

מהכנסתם. אחוזים 50 עד

ההסתדרות יו"ר בידי נדחתה לנורמה, מעל עובדים הרופאים שרוב הטענה,
מתחת עוברים הרופאים כל כמעט רבתי תלאביב באזור לטענתו, בישראל. הרפואית

ובנגב. בגליל בעיקר למצוא ניתן גדולות חולים ורשימות לנורמה,
היא, נוספות נפשות מספר לפי לתיגמול הקשורות המרכזיות הבעיות אחת

גבוהות. הוצאות בגינם שאין חולים לחפש לרופאים תמריץ יוצר כזה שתיגמול
הרופא שכן הכללית, קופתחולים במרפאות משמעות זה לגורם אין מסוימת, במידה
תמריץ לרופאים יש זאת, בכל ואשפוז. מעבדה רנטגן, בדיקות בעלות נושא אינו
חלק תובעים כך ועלידי בביקורים, המרבים חולים לרשימותיהם מלקבל להימנע

עלידי יותר, ובריאים צעירים חולים לחפש עלול הרופא הרופא. של מזמנו גדול
יחסית. בריאה אוכלוסייה יש שם ובאזורים במרפאות עבודה למצוא משתדל שהוא כר

יחסית צעירים לחולים מיוחדת לב תשומת לתת אלה רופאים יוכלו המרפאה בתור
סוג. מאותו אחרים חולים אליהם יגיעו וכך תתפשט, שהשמועה כך על ולסמוך
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חישוב עלידי מסוימת, במידה זה ממצב נמנעת כללית קופתחולים
שלוש לגיל מתחת ילדים החולים. של הצרכים רמת את שישקפו כך התיגמולים

1.5 ל נחשבים קשישים חולים ואילו התחשיב, לצורך חולים 1.75 ל נחשבים
חולים.

למשוך מכוון ניסיון של בעיה רציני באופן התעוררה לא כה עד למעשה,

בגיוס בעיות כמעט לה שאין טוענת, כללית קופתחולים יותר. "כדאיים" חולים
עד כן, על יתר רצויות.1 הפחות למרפאות אפילו העירוניים, באזורים רופאים
אילו ההחלטה, על השפעה כל ולחולים לרופאים היתר. שלא כמעט האחרון, לזמן
בלעדית נעשתה זו קביעה  המרפאה בתוך אפילו חולים, באילו יטפלו רופאים

הרופא, בחירת על לחולים שיש השליטה הרחבת עם אולם, המרפאה. מזכיר/ת בידי
תוקף. במשנה לעלות זאת בעיה עשויה

דרכים שתי יש כללית בקופתחולים ראשוני טיפול הנותנים המרפאות לרופאי
ביקור" לפי "תשלום יש ראשית, המשכורת. תלוש מלבד תשלומים, לקבלת נוספות
רמת אולם, החולה. בקשת לפי נערכים אלה ביקורים כאשר בית, ביקורי עבור
בבתיהם. חולים לבקר חזק כספי תמריץ אין ולרופאים נמוכה, היא התשלום

מרפאה ביקור תמורת רופאים שמקבלים המיוחדים התשלומים הם יותר משמעותיים
קופת כאשר שנים, כמה לפני הונהגו אלה תשלומים הרופא. ביוזמת מראש שנקבע

בעיות שלהם לחולים יותר ויסודיים ארוכים ביקורים לעודד החליטה כללית חולים
התנהגות ובקידום מחלות במניעת גם חשוב תפקיד אלה לביקורים ומסובכות. רבות
אנשי הבינו ביקורים, של זה חדש בסוג קופתחולים החלה כאשר לבריאות. התורמת

על שכן הרופאים, מצד פעולה שיתוף שיהיה מראש להניח יהיה אפשר שאי הקופה
נגד כמשקל התור. את לזרז המחכים החולים מצד רב לחץ הופעל המרפאות רופאי

ביקור. לפי המשולם החדש, הביקור לסוג מיוחד תעריף הוכנס אלה, ללחצים
ויש המאוחרות, הבוקר בשעות ביום, אחת לשעה מוגבלים אלה ארוכים ביקורים

המרכז מן הרחוקים ולמקומות כפריים לאזורים רופאים במשיכת קשיים יש .1
התמריצים אלה. לאזורים רופאים למשוך כדי כספיים בתמריצים שימוש ונורמהנעשה החולים) מצבת לגודל קשורה (שאינה מיוחדת הטבה תשלום כוללים

חולים. מצבת של יותר נמוכה
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לפי שהתשלום מכיון זאת, עם יחד ליזום. יכול שהרופא הביקורים מספר על הגבלה
החודשי. המשכורת בתלוש בעלמשקל מרכיב להוות יכול הוא משמעותי, הוא ביקור

כללית קופתחולים של האזוריים במרכזים טיפול המספקים המומחים רוב
שהם הטיפול תמורת קופתחולים. של בבתיהחולים העיקרית פרנסתם את מוצאים
שעות. שלוש בת משמרת לכל משמרת", "לפי תשלום מקבלים הם במרכזים, מספקים

מספר לגבי הרופאים והסתדרות המעביד ציפיות את המגדירות נורמות, קיימות

הנורמה, את עובר המטופלים מספר אם משמרת. בכל לקבל שניתן המרבי החולים
הזה התשלום את הנוספים. הביקורים תמורת ביקור לפי תשלום מקבל הרופא

מספר אם שני, מצד הללו. המשמרות תמורת מקבל שהוא הבסיסית למשכורת מוסיפים
צורת זוהי למעשה, בקנס. חייב הוא אין מהנורמה, נופל מקבל שהוא החולים

הוא המשכורת מרכיב כי להניח יש ביקור. לפי תשלום לבין משכורת בין כלאיים

יכולים אינם הרופאים ורוב גבוה, אינו ביקור לפי התשלום שכן יותר, הגדול
שהתמריצים לציין, יש אולם בנורמה. שנקבעה מזו גדולה במהירות חולים לקבל

מומחה, מלאה. למשרה במשכורת הנהוגים מאלה במקצת שונים משמרת" "לפי בהסדר
ביקורים לעודד עשוי נוספות, במשמרות אותו להעסיק הקופה על להשפיע הרוצה
עבודה עומס על להצהיר יוכל הקופה מנהלי עם ומתן המשא שבעת כדי חוזרים,

ארוכות. המתנה תקופות ועל גדול

טיפול המספקים העצמאיים הרופאים מאות כארבע היו 1985 שנת סוף עד

$5 (כ חולים 150,000 מ ביותר לטיפול אחראים כללית בקופתחולים ראשוני
כללית קופתחולים בין חוזה עלפי נקבע שלהם התיגמול בקופה). החברים מכלל
לפי תשלום מקבלים הם הרפואית. להסתדרות הקשורה קופתהחולים, רופאי לארגון
הרופא את להחליף יכולים החולים אותם. כולל אינו הקיבוצי השכר והסכם לקוח,

כל עבור רבעשנתי קבוע תשלום מקבלים הרופאים חודשים. שלושה כל העצמאי
במשר לטיפול פנה החולה אם קשר ללא מטופליהם, ברשימת הנמצאים החולים
חייבים אינם אך המרפאה, מניהול הנובעת בעלות נושאים הרופאים הרבעון.

אשפוז. ועלויות ורנטגן מעבדה בדיקות של בעלויות
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תשלום מקבלים כללית קופתחולים עם הקשורים העצמאיים המומחים 150 כ
מומחה אצל "רשום" נחשב חולה ביקור. נפשות/לפי מספר לפי  משולב בסיס על

את מקבלים המומחים הרבעון. במשך טיפול קיבל אם רק מסוים רבעון לגבי מסוים
הרבעון. במשך פעמים שלוש או פעמיים פעם, רואים שהם חולים עבור התשלום אותו

ביקור. לפי נוסף תשלום מקבל המומחה נוספים, ביקורים עבור
נפשות מספר לפי תשלום של השונות הצורות שתי בין ההבדלים את להדגיש יש

ל"עצמאים". הניתן וזה המרפאות לרופאי המשולם זה  כללית בקופתחולים
יש המרפאות לרופאי ואילו הוצאותיהם, את לצמצם תמריץ יש העצמאים לרופאים

את לבחור אפשרות יותר גם יש העצמאים לרופאים בלבד. שלהם בזמנם לחסוך תמריץ
לרופא. החולה בין מתווכת אינה הפקידה שלהם במקרה שכן חוליהם,

כ חברים שבה מכבי, קופתחולים היא בישראל בגודלה השנייה קופתהחולים
6C^ כ מתוכם רופאים, 1,100 לכ קשורה מכבי המבוטחת. האוכלוסייה מן 1031

בין קיבוצי שכר הסכם לפי נקבע במכבי לרופאים התשלום ראשוני. טיפול רופאי
עובדים מכבי רופאי רוב לקופה. הקשורים הרופאים את המייצג לאיגוד הקופה
מתוגמלים מהם 9C^ כ מרפאות. של קטן מספר גם יש אך במשרדיהם, או בבתיהם

זו, שיטה לפי פעיל. נפשות מספר לפי שירות/תשלום עבור תשלום שיטת לפי
הרופא אצל המבקרים החולים במספר בחלקו תלוי רבעון בכל הרופא שמקבל התיגמול
מבקרת", "נפש כל עבור התשלום אותו את מקבל הרופא אולם, רבעון. אותו במשך

את מעודד התיגמול שיטת של זה מרכיב החוזרים. הביקורים למספר קשר ללא
ברבעונים לטיפול אליהם לפנות שימשיכו כך חוליהם רצון את להשביע הרופאים

מעניין הרבעון. אותו במשך ושוב שוב החולים להזמנת תמריץ מהווה ולא הבאים,
והן למומחים הן התיגמול לחישוב משמשת מבקרת נפש לפי תשלום שיטת כי לציין,

במכבי.1 הראשוני הטיפול לרופאי
סולם שירות. עבור תשלום של מרכיב גם יש במכבי לרופאים בתיגמול
ממחירים בנוי מכבי, רופאי איגוד עם התייעצות תוך הנקבע התשלומים,

רופאים רק לרבעון. שונים פיצוי שיעורי שני קבעה שמכבי לציין, יש 1
שעות הקצאת (כגון, לקופה מסוימות התחייבויות עצמם על לקבל המוכנים

יותר. הגבוה התשלום את לקבל זכאים מכבי) לחברי בלעדיות
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במרפאה, ניתן אלה טיפולים של חלקם שונים. טיפול סוגי 400 לכ המתייחסים

אמבולטוריות במסגרות או בביתהחולים כלל בדרך ניתן אחר שחלק בעוד
בעלויות הנדרשים, בכישורים ההבדלים את לשקף אמורים המחירים כירורגיות.

טיפול (רופאי לקופה הקשורים הרופאים כל שונים. טיפולים לביצוע הדרוש ובזמן
אך הטיפולים, מן חלק עבור תשלום לגבות זכאים כאחד) מומחים ורופאים ראשוני

עבור הגבייה רבים. טיפולים עבור תשלום לגבות רשאים מסוימים מומחים רק

ובמיוחד המומחים, של ההכנסה כל מסך עיקרי מרכיב מהווה מיוחדים טיפולים

את מבקרת נפש לפי התשלום מהווה במכבי הרופאים שאר לגבי המנתחים; מהכנסת
מקבלים. שהם התיגמול עיקר

קטן תשלום אלה. את אלה המשלימים תמריצים קיימים מכבי, של השיטה לפי
הביקורים לגבי וכך רבעון. בכל הראשון הביקור עבור נדרש (1987 ב 2$ (כ
תמריץ יש רבעון), בכל הראשון (הביקור החולים ביוזמת שייעשו ביותר שסביר
שבדרך הביקורים לגבי זאת, לעומת צורך. בו שאין לטיפול לפנות לחולה שלילי
לתת לרופא שלילי תמריץ יש הרבעון), במשך חוזרים (ביקורים יוזם הרופא כלל

עבורו. מתוגמל אינו שהוא כיוון נחוץ, שאינו טיפול
שיטת לפי המפוצים עצמאים, הם במכבי הרופאים מן 9C^ לעיל, שצוין כפי

הם האחרים הרופאים רוב מבקרות. נפשות מספר לפי שירות/תשלום עבור תשלום
קטן מספר גם יש מכבי. במרפאות ועובדים משכורת, המקבלים ראשוני טיפול רופאי

אחרות: שיטות של מיגוון לפי תשלום ומקבלים כיועצים, העובדים מומחים של

שירות. לפי ותשלום (ססיות) משמרת לפי תשלום ביקור, לפי תשלום
800 לכ קשורה המבוטחים, מאוכלוסיית 4* כ המשרתת מאוחדת, קופתחולים
בסיס על תשלום ומקבלים הקופה, במרפאות עובדים הרופאים מן כמחצית רופאים.
בסיס על העובדים מומחים של קטנה קבוצה יש העצמאים, הרופאים מבין משכורת.
המשכורת. בשיטת המופעלים התמריצים אותם בערך ולהם  משמרת לפי תשלום של

ביקור, לפי מתוגמלים כמחציתם משכורת; מקבלים אינם העצמאים הרופאים רוב

.$14; ב ירד לנפש הביקורים מספר ,1983 ב הונהגה החברים השתתפות .1
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נפשות. מספר לפי תשלום לפי וכמחציתם

יותר, קטנות קופות שתי של מאיחוד כתוצאה הוקמה מאוחדת קופתרוולים
לאזור בהתאם נפשות, מספר לפי תשלום של שונות שיטות בה מופעלות כך, ומשום

מכבי, של לשיטה בדומה המבקרת" "הנפש שיטת מופעלת בירושלים הגיאוגרפי.
נפשות מספר לפי תשלום של רגילה שיטה מופעלת בארץ אחרים במקומות ואילו

כללית. קופתחולים של לשיטה בדומה  רשומות

עצמאים. רופאים וגם מרפאות רופאי גם מעסיקה לאומית קופתחולים
הרופאים לגבי ואילו משמרת, לפי ותשלומים משכורת תשלום בעיקר נהוג במרפאות

נפשות. מספר לפי תשלום שיטת נהוגה העצמאים

ישראל, (ממשלת לבתיהחולים מחוץ רופאים 200 כ מעסיק הבריאות משרד

הציבור בריאות בתחום שונים תפקידים נושאים האלה הרופאים רוב .(1986
הרפואית. ההסתדרות עם הקיבוצי ההסכם לפי שנקבעת משכורת מקבלים הם ומינהל.
חלקית. במשרה מועסק הגדול ורובם במגןדודאדום, עובדים רופאים של קטן מספר

הם בתיהחולים. דרך לעבודה מתקבלים נמרץ טיפול בניידות העובדים רופאים
בביתהרוולים עבדו אילו להם משולם שהיה משכורת בסיס אותו לפי תשלום מקבלים
יותר קל יותר, גבוה הוא לילה משמרת עבור התשלום שבבתיהחולים כיוון עצמו.

לילה. לעבודת רופאים להשיג למגןדודאדום
בתחנות והעובדים בית ביקורי המבצעים רופאים גם מעסיק מגןדודאדום

על ישירות לעבודה מתקבלים אלה רופאים הערב. בשעות המופעלות הראשונה העזרה
יצירת משום בכך יש לכאורה, ביקור. לפי תשלום ומקבלים מגןדודאדום, ידי
תוכל מגןדודאדום של שלרופא להניח, קשה אך הביקורים, מספר להגדלת תמריץ

לשירותיו. הדרישה על משמעותית השפעה להיות
אלה, הסדרים בישראל. ויותר יותר זמינים נעשים פרטיים רופאים שירותי
כלל בדרך ניתנים כתחליף), (ולא הקופות לשירותי כהשלמה רוב פי על המשמשים

העירוניים; באזורים מתרכזים הפרטיים הרופאים שירות. לפי תשלום של בסיס על
לאורתופדיה. ומומחים גניקולוגים מיילדים, ילדים, רופאי הם אלה רוב פי על

שהם התשלום גובה את לקבוע חופשיים אלה שרופאים לומר, ניתן כללי באופן
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השירות כאשר אולם, בלבד. השוק במגבלות התחשבות תוך עיניהם, ראות לפי גובים
תעריפים. סולם המבטחים קבעו הגדולים, המבטחים אחד בידי מכוסה מספקים שהם

נאלץ שהחולה קורה הללו, התעריפים על העולים מחירים דורשים הרופאים כאשר

הקרויה משלימה, ביטוח תכנית יש מכבי לקופתחולים מכיסו. ההפרש את להשלים
הניתנים מתשלומים %75 של להחזר זכאים המבוטחים, מכבי חברי מגן". "מכבי

לבתיהחולים. מחוץ התייעצויות עבור בבתיחולים, לסגניהם או מחלקות לראשי

לשנה. כאלה התייעצויות שלוש עבור ניתן %75 של זה החזר

העבודה ומקום המעסיק בחירת על השפעות לרופאים: תיגמולים ג.
הרופאים על התיגמול הסדרי של הצפויות בהשפעות הניתוח התמקד עתה עד

שני לביו התיגמולים ביו הקשר על נעמוד זה בפרק השונות. העבודה מסגרות בתוך
בחירת כיום: בישראל למדיניות מרבי עניין בהם שיש עבודה מסגרות של ממדים
של השפעה תיתכן כלומר, העבודה. מקום של הגיאוגרפי המיקום ובחירת המעסיק

השונות. העבודה מסגרות כ^± הרופאים בחירת על גם התיגמולים

המעסיק בחירת

בזו, זו הקשורות החלטות למספר להגיע הרופאים על המעסיק, בחירת לגבי
והן:

אחד. ממעסיק יותר עבור לעבוד האם .1

הראשי. המעסיק יהיה מי .2

השונים. המעסיקים ביו העבודה יום את לחלק כיצד .3

אינם רוב שעלפי הפרטיים, בבתיהחולים המועסקים הרופאים מלבד
התחרות לפיכך, קיבוצי. הסכם באותו בתיהחולים רופאי כל נכללים יוקרתיים,
מיקום של במונחים אלא כספי, בסיס על אינה רופאים להשגת בתיהחולים ביו

רפואי. ציוד למתן והבטחות יוקרה והמחקר, ההוראה אפשרויות פיזי,
רק לא מזו זו נבדלות החולים קופות שכן האמבולטורי, גזר במי שונה המצב

לחישוב השירות יחידת בבחירת גם אלא נתונה, שירות יחידת עבור התשלומים ברמת
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נוספים מגורמים גם תושפע השונות הקופות בין הרופא שבחירת מובן, התיגמול.
של או יחיד עבודת של מסגרות על בעיקר נסמכת הקופה האם כגון, התיגמול, מלבד
השקפת בין התאמה יש ואם בביתחולים, לעבודה אפשרות קיימת האם צוות, עבודת
מאוד, ייתכן הקופה. של האידיאולוגית המסגרת לבין הרופא של הכללית העולם

הגורמים השפעת לבין הכספיים הגורמים השפעת בין מעשי באופן להפריד ניתן שלא

עוקבות אכן השונות שהקופות הוא, זה בשלב לומר שניתן מה כל הללו. הנוספים
חשיבות בעל גורם זהו שלדעתם כר על המעיד דבר מתחריהן, של התיגמול רמות אחר

גבוהה. ברמה רופאים למשוך יכולתם לגבי
של והולך גדל מספר אולם, נדירה. תופעה הם פרטיים רופאים בישראל

מקציבים מקופותהחולים אחת או הממשלה עלידי מלאות במשרות המועסקים רופאים
בדרך שלהם. העיקרי העבודה למקום מחוץ פרטיים בחולים לטיפול גם מזמנם חלק

מכך מסוימת דאגה בארץ ויש יותר, הרבה מכניסה הפרטית שהעבודה לומר ניתן כלל
קופות ולמרפאות לבתיהחולים וממרצם מזמנם פחות להפנות לרופאים גורם שהדבר

החולים.

זאת לראות ניתן כקבלנים. עובדים החולים בקופות העצמאיים הרופאים
נתונים כרגע אין בשכר. לעבודה לגמרי פרטית עבודה בין ביניים כקטיגוריית

מבחינה עדיפה עצמאי כרופא העבודה האם להעריך, לנו שיאפשרו מעודכנים,
העסקתם בשינוי רופאים בקרב הרבה ההתעניינות אולם, כשכיר. העבודה על כלכלית

מבחינה לפחות נופלת, איננה חוזה עלפי שהעבודה כך על מעידה החוזי להסדר
בשכירות. העבודה מן כלכלית,

העבודה מקום בחירת

בכ נופל הפיתוח בערי הרופאים שמספר מצאו, (1987) וגרפשטיין אלנצוויג
בלתי התפלגות להסביר ניתן זהה. שגודלו יותר, הוותיקות בערים ממספרם 30*

לעבוד הרופאים רצון כולל רבים, גורמים של בשילוב הרופאים של זו אחידה
וכן גבוהה, טכנית מיומנות על לשמור כדי הגדולים, הרפואיים למרכזים בסמוך
כל על הפועלת (משיכה, הוותיקות לערים שיש החברתית/תרבותית המשיכה בגלל

ההשפעה את להעריך כדי הרופאים). על רק לא החופשיים, המקצועות בעלי
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כוונתנו כאן מפורט; אמפירי בניתוח צורן יהיה התיגמול, גורמי של הספציפית
כדי בהם שיש התיגמולים, מערכת של איפיוניים מספר על לעמוד אלא איננה
העבודה. מקום של הגיאוגרפי המיקום לבחירת הנוגעות ההחלטות על להשפיע

לבין הגיאוגרפי למיקום הנוגעות ההחלטות בין קשר יש מסוימת, במידה
ועל יחסית, נמוכה הכנסה בעלי להיות נוטים הפיתוח ערי תושבי המעסיק. בחירת
מהם יחסית קטן אחוז כמוכן, פרטית. ברפואה לעסוק רבות הזדמנויות שם איו כן
או עצמאים להיות הרוצים רופאים מכך, כתוצאה הקטנות. בקופותהחולים רשומים
הפיתוח. בערי מעבודה להימנע תמריץ בפני עומדים הקטנות, הקופות באחת לעבוד
בקופות אך בלבד; במשכורת תלויים התיגמולים היו אילו קורה, היה לא זה דבר

קשור התיגמול הפרטיים בקרב ואילו החולים, רשומת לגודל קשור התיגמול הקטנות
המסופקים. השירותים לכמות

יש, מרפאה, של במסגרת כללית בקופתחולים רק לעבוד שרצונו לרופא,
גבוה הוא פא ו לה/ר ו ח שהיחס משום  פיתוח בעיר לעבודה קטן שולי תמריץ אולי,
נוסף תשלום ולקבל גדולה חולים רשומת לבנות הזדמנויות יותר יש הפיתוח, בערי

הגבוה השיעור מן להיפגע עלול זה יתרון אולם, לנורמה. מעבר חולה כל עבור
הפיתוח. בערי הקיים לנפש רופאחולר. מיפגשי של יותר

לבין כללית קופתחולים בין הקיבוצי העבודה שהסכם לציין, מעניין
של היסוד שכר לעיר. מחוץ לעבודה בעיר עבודה בין מבחין הרפואית ההסתדרות

לקוח לפי התשלומים גם וכן יותר, גבוה הוא לעיר מחוץ העובדים הרופאים
אין פיתוח בערי העובדים לרופאים לנורמה. מעל הוא רשומותיהם שגודל לרופאים
מצוקה" ל"אזורי מתייחס ההסכם כפריים. לעובדים נחשבים אינם כי כאלה, הסדרים
בכ גבוהים אלה באזורים העובדים רופאים שמקבלים הנסיעות דמי אחד: במקום רק

אחרים. באזורים העובדים רופאים שמקבלים הנסיעות מדמי 2(^
אינם שאמנם שונים, כספיים ביתרונות כרוכים פיתוח בעיר המגורים

אלה הטבות מהם. ליהנות יכולים שהרופאים מובן אך לרופאים, במיוחד מיועדים
וממשלתיים עירוניים שירותים עבור יותר נמוכים ותשלומים במס הקלות כוללות
לא במקום מתגורר ואינו פיתוח בעיר העובד הרופא כי לציין, יש אולם שונים.

אלה. מהטבות ייהנה
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ביןלאומי בהיבט רופאים תיגמולי ד.

עבור תשלום רופאים: לתיגמול מרכזיות גישות שלוש הוגדרו זה פרק בתחילת
שירות עבור תשלום על המושתת התיגמול ומשכורת. נפשות מספר לפי תשלום שירות,
למספר או הביקורים למספר התשלום את לקשור ניתן  עיקריים סוגים לשני מתחלק

אחרת או זו במידה קיימות הגישות שתי שהזכרנו, כפי הספציפיים. הטיפולים
שבישראל לציין יש בישראל. לרופאים התיגמול הסדרי את מסווג 2 לוח בישראל.
בטבלה ההסדרים מורכבות את לשקף ניסיון ונעשה רבות, ביניים צורות קיימות

ו. ז

השונים התשלום הסדרי לפי הרופאים התפלגות בין השוואה נעשית 3 בלוח
הסדרי את מסכם הלוח אחרות. מפותחות במדינות מקבילות התפלגויות לבין בישראל

בישראל לרופאים תיגמול הסדרי :2 לוח
ן תלמי' ן תלמ" לכל תל"ש לכל תל"ש

משכורת רשומה מבקרים ביקור טיפול 
x x פרטית פרקטיקה
x x (שר"פ) פרטי רפואי שירות

x x הקטנות בקופות עצמאי רופא
בקופת עצמאיים מומחים

x כללית חולים
בקופתחולים עצמאי רט"ר

כלליר

קופת של במרפאה רט"ר
x כללית חולים

קופת של במרפאה מומחה
x צ כללית חולים

x הקטנות הקופות של במרפאה רופא
ציבוריים בתיחולים

הציבור בריאות שירותי
שירות לפי תשלום = תל"ש

ראשוני טיפול רופאי = רט"ר
נפשות מספר לפי תשלום = תלמ"ן
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במדינות בקהילה ולמומחים ראשוני טיפול לרופאי בבתיחולים, לרופאים התשלום
יחידה כל לגבי ובשוודיה. באנגליה בצרפת, בקנדה, בארה"ב, בישראל, שונות:

ביותר. הנפוצות הגישות מצוינות

נבחרות בארצות לרופאים תיגמול הסדרי :3 לוח

בחוליים המטפלים מומחים רופאים
מאושפזים שאינם ראשוני טיפול בבתי"ח

הסוגים כל משכורת/תלמ"ן משכורת ישראל

תל"ש תל"ש/משכורת תל"ש ארה"ב

תל"ש תל"ש משכורת קנדה
תל"ש תל"ש תל"ש/משכורת צרפת

משכורת תלמ"ו/תל"ש משכורת אנגליה

משכורת משכורת משכורת שבדיה

מאשר בישראל יותר מוגבל הוא לרופאים תיגמול כשיטת התל"ש של תפקידו

או רק, מסתמכות אחרות שמדינות לכך רבות דוגמאות יש המתועשות. המדינות ברוב

אנגליה שבדיה, קנדה, (למשל בבתיחולים לרופאים המשכורת שיטת על בעיקר,
מעטות למדינות רק התל"ש. שיטת רווחת מאושפזים שאינם לחולים באשר וכוי).

כלליים. רופאים עבור תלמ"ן בהסדרי רחב ניסיון יש למשל), ואנגליה, (הולנד
כלליים לרופאים משכורת בהסדרי משתמשות שבדיה, כגון מעטות, מדינות רק

חשוב בריטניה לגבי כן, על יתר .(1981 ,Roemer £ Roemer ;1970 , Glaser)
משלימים ההכנסה את הרופא; מהכנסת כמחצית רק מכסים התלמ"ן שתשלומי לציין,
הוצאות עבור פיצויים וגם ספציפיים מניעה טיפולי עבור הניתנים תל"ש תשלומי

כלל רפואי לביטוח תכניות בהן שיש מדינות שאפילו לציין, מעניין מסוימות.

תל"ש. של בסיס על לרופאים משלמות ,(1981 ,Rowdin) וצרפת קנדה כמו ארצי,

מנגנונים בפיתוח מלישראל יותר רב ניסיון ואירופה אמריקה צפון למדינות

עושות שהן משום זאת, התשלום. רמות בנושא ציבוריים והשפעה פיקוח להפעלת
ייעשו תל"ש הסדרי אם לרופאים. הסוגים מכל בתשלומים ביותר נרחב שימוש
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עבור התשלום רמות של כלשהי קביעה תשקול הממשלה ואם בישראל, יותר נפוצים
אלה. במדינות שנצבר הניסיון מן ללמוד מה לישראל יהיה רופאים, שירותי

זו לא המערב. ארצות ברוב מאשר בישראל יותר נפוצים נם הי תלמ"ן הסדרי
למספר אחרת או זו בדרר קשור הראשוניים הרופאים לרוב הניתן שהפיצוי בלבד
עבור תלמ"ן דמויי הסדרים להפעיל ניסיונות עשתה גם שישראל אלא לקוחותיהם,
עבור התלמ"ן הסדרי מיגוון מאושפזים. שאינם בחולים המטפלים מומחים רופאים
להשוואות פורייה קרקע משמשת ישראל לציון: הוא גם ראוי ראשוני טיפול רופאי

מהן. ללמוד יכולות אחרות מדינות שגם השוואות שונות, ן תלמי' שיטות בין

אחיות תיגמולי ה.

בשוק גם משכורת. בסיס על עובדות בישראל הרפואי במיגזר האחיות רוב
מספר סמך על כלל בדרך נקבע אחות לכל הניתך התשלום פרטיות אחיות של המתרחב

בין הקשר הפרטי במיגזר וגם הציבורי במיגזר שגם מכאן עובדת. שהיא השעות
רופף. הוא החולה שמקבל הטיפול וסוגי הטיפולים מספר לבין תיגמול

ייתכן, משכורת. בסיס על לאחיות לשלם נטייה יש אחרות במדינות גם

הבין בספרות מרובה לב לתשומת זכו לא שהאחיות לכך הסיבה היא זו שאחידות
בישראל, הנושא מן להתעלם טעות זו תהיה אולם, התיגמול. בנושא העוסקת לאומית

שוק את המניעה הכללית הדינמיקה על לכת מרחיקות השפעות זה לנושא יש שכן
האחיות. של העבודה

להיות יכולה השכר מערכת למבנה ואשר האחיות, שמקבלות ההחלטות בין
למנות: ניתן עליהן, השפעה

במקצוע לעבוד להמשיך האם .1
בשבוע לעבוד שעות כמה .2

לעבוד משמרת באיזו .3

הפרטי במגזר או הציבורי במגזר לעבוד האם .4
(שאינם חוץ בחולי המטפלת בביתחולים במחלקה במרפאה, לעבוד האם .5

ממושך לטיפול במוסד או אשפוז במחלקת מאושפזים),
המינהלי. בסולם לקידום לשאוף האם .6
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עבודה חוזה עלידי נקבע הציבורי במיגזר האחיות כל שמקבלות התיגמול
(קופת העיקריים המעסיקים לבין הכללית להסתדרות הקשור האחיות, הסתדרות בין
מעשיות ולאחיות מוסמכות לאחיות מתייחס החוזה והדסה). הממשלה כללית, חולים

בריאות ובשירותי במרפאות ממושך, לטיפול במוסדות בבתיחולים, העובדות

האחיות שביתת בזמן ביטוי לידי באו אלה קבוצות של השונים האינטרסים הציבור.
האחיות. מארגון פרשו כמעט בתיהחולים אחיות כאשר ,1986 ב

לעבוד הלחץ או הסביבתית התמיכה עם יחד השולי, המס של הגבוה השיעור
העבודה מכוח גדול שחלק לכך הביאו הפריון), בגיל לנשים (במיוחד חלקית במשרה

המעסיקים של העיקריות המטרות אחת חלקיות. במשרות עובד בישראל הסיעודי
העבודה הסכם מלאה. במשרה העובדות האחיות מספר את להעלות היא בישראל

בשכר ההפרש אך מלאה, במשרה עבודה עבור מיוחדות הטבות כולל האחרון הקיבוצי
אליו. שאפו שהמעסיקים מזר. בהרבה קטן הוא לחלקית מלאה משרה בין

ובין השונות המשמרות ביו ניכרים שכר הפרשי גם קיימים זה, הסכם לפי
עובדים למשוך היא הללו ההפרשים מטרת שבוע. בסופי ועבודה השבוע בימי עבודה
לעבוד מעדיפות רבות שאחיות גבוה, כה הוא ההפרש כרגע נוחות. הפחות למשמרות
היום. בשעות מלאה במשרה לעבוד במקום שבוע, כל שבוע וסופי לילה משמרות כמה

נובע הדבר גבוהות. אינן בדרגה ובעלייה בקידום הכרוכות הכספיות ההטבות

בעוד יום, במשמרות לעבוד צריכות ניהול בתפקידי האחיות שרוב מכך בחלקו
יותר. גבוה הוא עבורן שהתשלום לילה, במשמרות לעבוד יכולה חרוצה צוות שאחות

שאינן לאחיות התשלום משיעורי גבוהים בבתיחולים לאחיות התשלום שיעורי

אחד הוא הללו התשלומים בין ההפרש מידת כי מתברר, בבתיחולים. עובדות
בטיפול הדוגלים אלה הציבורית. במדיניות במחלוקת השנויים המרכזיים הנושאים

למרפאות גבוהה ברמה אחיות למשוך ציבורי עניין יש כי טוענים, ראשוני
בבתיהחולים העבודה כי לעומתם, טוענות בתיהחולים אחיות בקהילה. ולעבודה
רבים כישורים הדורשת יותר, קשה בעבודה ואף בלילה, עבודה שעות ביותר כרוכה

ותר. י
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בתחום נוספים עובדים גם אלא האחיות רק לא זוכות ביתרוולים" ב"תוספת

נפש ולחולי כרוניים לחולים מוסדות להגדרת כספית משמעות יש לכן הבריאות.
אלה מוסדות בהגדרת "ביתחולים" המילה תוספת המזל, לרוע כ"בתיחולים".
ממסגרות ופעילויות חולים של להעברה להתנגד עובדים לקבוצות תמריץ יוצרת

קהילתיות, למסגרות אשפוז

מזה יותר קצר עבודה שבוע מגיע בתיהחולים לאחיות האחרון, ההסכם לפי

הופעל כאשר שעות). 40 לעומת שעות 36) קהילתיות במרפאות לאחיות שמגיע
שירותים המספקות במסגרות העובדות האחיות לגבי מחלוקות התעוררו ההסכם,

לאחיות נחשבות הן מידה באיזו השאלה, נשאלה ביתהחולים. בתוך ד/7ץ לחולי

בתיחולים.

המעסיקים בין התחרות את מסוימת במידה מגבילים הנוכחיים התיגמול הסדרי

באותו קשורים הגדולים המעסיקים שכל כיוון אחיות. אליהם למשוך כדי השונים
קיימים משכורת. של בסיס על אלה עם אלה להתחרות יכולים הם אין קיבוצי, הסכם

התפקידים לדירוג הנוגע בכל הגדולים המעסיקים בין קטנים הבדלים אולי

בנושא שוויון להבטיח שתפקידה מיוחדת ועדה של בפיקוח נמצא הנושא אך השונים,

מעונות מסובסד, דיור כגון שונות, שוליות בהטבות כן על מתרכזת התחרות זה.

הללו השירותים את כביכול, מבטיח, ההסכם אמנם הסעה. ושירותי לילדים יום
בתי ביו רבה שונות בשטח קיימת למעשה אך בתיהחולים, אחיות לכל שווה במידה

אלה. שירותים של לזמינותם הנוגע בכל החולים

שיניים רופאי תיגמול י.

חלה בישראל, הפרטית הרפואה ממעוזי היתה רבות ששנים השיניים, ברפואת
הטיפול שירותי את החולים קופות כיסו לא בעבר, מעניינת. התפתחות לאחרונה
החלטה לפי נקבעו והתעריפים עצמאי, באופן פעלו השיניים רופאי בשיניים.
ספציפיים. חולים עם ומתן למשא נתונים היו ולעתים רופא, כל של אישית
רפואת שירותי בתחום שלהם ההיצע את החולים קופות הרחיבו לאחרונה

עם בקופות. מועסקים בישראל השיניים רופאי בקרב וגדל הולך ואחוז השיניים,
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עצמאים. הם בישראל השיניים מרופאי %75 מ שיותר היא ההערכה היום da ,hkt
J#0 שיניים, טיפולי המספקות גדולות מסחריות ברשתות מועסקים נוספים 10** כ

בריאות בתפקידי בממשלה מועסקים מצומצם ומספר החולים בקופות מועסקים
המהווים העצמאיים, השיניים רופאי בקרב הנהוגה העיקרית התשלום שיטת הציבור.
כלל בדרר שירות. עבור תשלום היא בארץ, השיניים רופאי בקרב הגדול הרוב את

בין המחירים ברמות רבה שונות ויש השוק, לפי נקבעים שהמחירים לומר, ניתן
כדי השיניים, רופאי את להגביל מאמצים עשתה הממשלה אולם, השונים. הרופאים

לטיפולי מומלץ מחירון הבריאות משרד הכין 1978 ב מוגזמים. מחירים יגבו שלא

כהנחיה המחירון את קיבלה בישראל השיניים רופאי הסתדרות הנפוצים. השיניים
חובה אינה לכר שההיענות הבנה מתור טיפול, מחירי לקביעת לחבריה לגיטימית

זמן לאחר אר מספר, שנים במשך סבירה בצורה פעלה הזו שהשיטה נראה, רשות. אלא
אליו להתייחס הפסיקו השיניים ורופאי מספקת, בתדירות המחירון עודכן לא מה

קרה. הוזי את ולא המחירים רצפת את בכלל, אס קבע, שהמחירון מצב נוצר ברצינות.
12 ארר זה ניסיון חובה. מחירון להכניס הבריאות משרד ניסה 1984 ב

הסתדרות מצד נחרצת להתנגדות בתגובה התכנית, את המשרד ביטל ולאחריהם יום,
עצמם. השיניים ורופאי השיניים רופאי

השיניים. לרופאי כהנחיה לשמש הבריאות משרד של המחירון מיועד כיום
כלל. בדרך מהם מתעלמים כן ועל השוק, ממחיר בהרבה נמוכים הנקובים המחירים
עליית שיעורי על להשפיע יכול היה יותר סביר שמחירון להניח, שיש משום חבל,

נין להשוות יכול היה הלקוח שכן העצמאיים, השיניים רופאי בקרב המחירים
במחירון. ההנחיות לבין ממנו הנדרש המחיר

חברות בידי הנקבעות המחירים רמות על גם להשפיע יכול היה סביר מחירון
המחירים את מקבלים אינם רבים שיניים רופאי שיניים. טיפול המבטחות הביטוח
המחיר. לאיזון נוסף תשלום וגובים מלא, כתשלום הביטוח חברות בידי שנקבעו
הטיפול עלות את להגביל יכולים הביטוח חברות שקובעות המחירים זאת, בכל

שיניים, טיפול נגד מבוטחת ישראל מאוכלוסיית מרבע פחות כיום אמנם בשיניים.
בעלייה. נמצא המבוטחים מספר אך
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טיפול שירותי על לכת מרחיקת השפעה גם להיות תוכל ריאלי רשמי למחירון
תהיה ההשפעה הגדולות; המסחריות והרשתות החולים קופות שמספקות השיניים

חייבים אינם אלה ארגונים אמנם, העצמאיים. הרופאים על מאשר יותר רבה כנראה
שכן הרשמיים, למחירים הקרובים מחירים לגבות ייאלצו הם אך להנחיות, להיצמד

הפרטיים. השיניים רופאי תעריפי מאשר לציבור יותר ידועים תעריפיהם
הפרטיים הרופאים בין החשוב ההבדל את מהווה התשלום שיטת לענייננו,

הגדולים. הארגונים בידי המועסקים לאלה

בעיקר להם ומשלמים במרפאות, עובדים השיניים רופאי כללית בקופתחולים
יכולים השיניים רופאי אלה, יסוד למשכורות בנוסף אולם, משכורת. של בסיס על
של מצומצם מספר לגבי ניקוד שיטת קיימת מסובך. תל"ש הסדר לפי תשלום לקבל
הרופא אם הטיפול. מורכבות לפי משתנה הנקודות מספר כאשר מסובכים, טיפולים
מקבל הוא אזי מראש, שנקבע מסוים לגבול מעבר נקודות מספר חודש במשך צובר
קטנים הם אלה מיוחדים תשלומים זה. לגבול מעבר נקודה כל עבור נוסף תשלום

כללית בקופתחולים השיניים לרופאי הפרטיים, לרופאים שבהשוואה כך כלל, בדרך
בספק. מוטלת או קטנה שתרומתם טיפולים לספק תמריץ כמעט אין

ויש שלהן במרפאות שיניים רופאי מעסיקות ומכבי מאוחדת קופותהחולים
הקופות בשתי עצמאיים. שיניים רופאי של מצומצם מספר עם הסכמים גם להן

(חברי הקופות שקבעו מחירון לפי תשלומים העצמאיים השיניים רופאי מקבלים
רופאי השוק). ממחירי נמוכים התשלום שיעורי אך מכיסם, משלמים הקופות
מבט מנקודת בגינם. המתקבלת ההכנסה מן אחוז מקבלים במרפאות, השיניים

לספק התמריץ במרפאות המועסקים השיניים לרופאי כאילו נראה טהורה, תיגמולית
רופאי שכן הפרטיים, הרופאים על הפועל מזה אף גדול הוא שוליים טיפולים
כדי וציוד. חומרים בגין העלויות את בחשבון להביא צריכים אינם הקופות
utilization) שימוש דפוסי על פיקוח הקופות מפעילות זו, במגמה להילחם

איכות. לבקרת ומערכות (review

אחוז של בסיס על מועסקים שיניים לטיפולי המסחריות ברשתות הרופאים רוב
הרווחים. מן אחוז ועוד משכורת מקבלים המרפאות מנהלי ברוטו. ההכנסה מן
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תמריץ אלה למנהלים יש להכנסות, ולא לרווחים קשור התיגמול שלגביהם מכיוון
לקבוע וכן הרופאים על פיקוח להפעיל יכול המנהל מיותרות. בהוצאות לצמצם

רווחיים. עבודה סדרי

שיניים ורופאי אחיות רופאים, תיגמול סיכום: ז.
בתחום מקצוע לאנשי תיגמול הסדרי של מיגוון קיים שבישראל ראינו, כר. עד

בקרב ולמעסיק. העבודה למסגרת למקצוע, בהתאם משתנה התיגמול שיטת הבריאות.
ביותר רווחת כללית בקופתחולים השיניים ורופאי בתיהחולים רופאי האחיות,
מיגוון שלה (תלמ"ן), נפשות מספר לפי התשלום שיטת משכורת. לפי התשלום שיטת
לא אך בעיקר,  חוץ בחולי המטפלים רופאים בקרב יותר נפוצה תתסוגים, של

אך השיניים, רופאי בקרב ביותר רווחים תל"ש הסדרי ראשוניים. רופאים רק,
בספרות שעלה הנושאים אחד חוץ. בחולי המטפלים מומחים בקרב גם עולה חלקם

יהיר. ומעניין תל"ש, לטיפולי תעריפים לקביעת השיטות מיגוון הוא הביןלאומית
בעתיד. הללו התעריפים בקביעת ישראל לממשלת יהיה תפקיד איזה לראות,
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בריאות מוסדות תיגמול :2 פרק

 בריאות שירותי המספקים מוסדות של עיקריים סוגים שלושה יש בישראל
שיטות ממושך. לטיפול ומוסדות פסיכיאטריים בתיחולים כלליים, בתיחולים
זאת, נעשה בטרם אולם בנפרד. ייבחנו הללו המוסדות מסוגי אחד בכל התיגמול
כל לגבי הנכונות כלליות, (conceptual issues) מושגיות סוגיות מספר נציג

המוסדות. סוגי

על דגש יושם אחרים, מקצוע ואנשי רופאים של התיגמול בניתוח שנעשה כפי ו

לפי תשלום יומי, תעריף למשל לתשלום, כבסיס המשמשת השירות יחידת בחירת
ועוד. גלובלי תקציב שירות,

לביתהחולים, שנתי) (תקציב כללי גלובלי" "תקציב קביעת היא אחת אפשרות
ברור כספי תמריץ אין כאלה במקרים בפועל. הניתן השירות ממידת יושפע שלא

כזה גלובלי" "תקציב של המקרים ברוב אך המסופקת, השירותים כמות את להגדיל
איכות את לשפר או היעילות) הגברת (עלידי בהוצאות לצמצם תמריץ גם איו

לרופאים. המשכורות לשיטת זו גישה להשוות ניתן השירותים.
בדיקת כל מעבדה, בדיקת כל עבור לפיה התל"ש, שיטת נמצאת השני בקצה

יש אלה, מעין במערכות נפרד. תשלום נדרש מספק שביתהחולים ניתוח וכל רנטגן
מספר לספק גם אלא הטיפול, ימי מספר את להגדיל רק לא תמריץ לבתיהחולים

וטיפולים. בדיקות של מרבי
לבית קבלות מספר על המבוססות תיגמול שיטות נמצאות הקצוות שני בין
מספר את להגדיל תמריץ יש הללו השיטות בשתי אשפוז. ימי מספר על או חולים
בכל . (1983 , Berki ) יקרים דיאגנוסטיים בטיפולים השימוש את ולצמצם הקבלות

תמריץ לבתיהחולים יש יום, לפי החזר בשיטות השתיים. בין חשוב הבדל יש זאת,
להיות נוטים האחרונים האשפוז ימי האשפוז. משך את שאפשר כמה עד להאריך

מקבל שהוא היומי התשלום אותו את עבורם מקבל ביתהוווליס ואילו פחות, יקרים
תיגמול, בשיטות במשאבים. יותר רב שימוש יש שבהם הראשונים, האשפוז ימי עבור
אשפוז בימי לקצר תמריץ קיים לביתחולים, המתקבלים החולים מספר על המבוססות

שום עבורם אין זאת ולעומת עלות, להם יש האחרונים האשפוז ימי אפילו (שכן
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לספקים שיש בהשפעה רבה במידה תלויה הללו התמריצים שחשיבות ברור, תמורה).
שירותיהם. ניצול על

אך המוסדות, תיגמול של השירות ביחידת אמנם, יתמקד, שלפנינו הניתוח
הוא, ביותר החשובים הממדים אחד זה. תיגמול של נוספים ממדים מספר גם יידונו

.(costbased) תלויעלות הוא המוסדות תיגמול מידה באיזו
מעודדת שהיא בכך יתרון יש הוצאותיהם כל עבור הספקים תיגמול להבטחת

ובכך הספקים, שנוטלים הסיכון את מצמצמת זו שיטה גבוהה. באיכות טיפול הספקת
במיוחד חשוב להיות יכול הדבר שירותים. והיצע תשתית של פיתוח מעודדת היא
השירות הספקת עלות וכאשר רצויה, תופעה הוא הגידול כאשר חדשים, לשירותים
שאין בכך הוא העלות על התיגמול השתתת של השיטה חסרון ידועה. איננה עדיין

הספקת לעודד עשוי והדבר חסכוני, באופן השירות את לתת לספק תמריץ כל

ותרים. מי שירותים

מראש התעריפים שיעורי את לקבוע יש האם השאלה, נשאלת לכך בהקשר

התשלום שרמת פירושה מראש קביעה (רטרוספקטיבית). למפרע או (פרוספקטיבית)
נקבעים התעריפים כאשר ואילו השירות; נתינת בזמן ידועה שירות יחידת לכל

התקציב. שנת סיום לאחר כלל בדרך  מעשה לאחר רק נקבעת הפיצוי רמת למפרע,
לספקים מאפשרת שהיא בכך יתרון לה יש השירות נתינת לפני התעריפים קביעת
קביעת עול היתרון יותר. טוב ותכנון מידע סמך על כלכליים תחשיבים לערוך

ניתן שלא נסיבות של במקרה התיגמול להתאמת מנגנון בקיום הוא למפרע התעריפים
שירותים הספקת של גבוהה עלות או שביתות מלחמות, (כגון, מראש לחזותן היה

לכן). קודם משורתות היו שלא אוכלוסייה לקבוצות
לעומת המוסדות, לכל אחיד תעריף קביעת ונגד בעד טיעונים יש בדומה, *

בעלות ההוראה, בעומס המשורתים, במספר להבדלים בהתאם לשנותה שניתן מערכת
הספקים בין השוויון עקרון הרי מוצדקים, ההבדלים כאשר וכוי. העבודה כוח

רטרוספקטיבית, מחירים קביעת עם תלויעלות תיגמול לקשור אמנם, נהוג, .1
ניתן הדוק. באופן קשורים לא ואף חופפים, אינם הללו המושגים שני אך

בכל הקודמת השנה בעלויות שימוש תוך פרוספקטיבי, באופן מחירים לקבוע
לחישובים. כבסיס מוסד
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מערכות בפיתוח כרוך שהדבר בבגידה אולם, אחידים. יהיו לא שהתעריפים דורש,
העלאת עלידי ניהולית. מבחינה הללו ההבדלים את ליישם קשה חדשות, נתונים
שירותים עבור התשלומים לרמת יחסית מתוחכמים, שירותים עבור התשלומים רמת

לבדוק יש שלישוני; טיפול של פיתוח גם לעודד כאלה שינויים יוכלו בסיסיים,
חברתית. מבחינה רצויה היא זו התפתחות האם בזהירות,

כלל בדרך עולה המשלמים, לכל אחידים להיות התעריפים על האם השאלה,

לא אך האוכלוסייה, מן חלק עבור שירותים במימון משתתפת הממשלה שבהם בהקשרים
ממשלתיות, בתכניות לחברים יותר נמוכים לתעריפים לשאוף נוטות ממשלות לכולה.

לכל שוויוני תשלום לגבי הנשאלת לשאלה בנוסף המיסים. עומס על להקל כדי
חולים של מסוימות קטיגוריות יוצרת שהיא משום מסוכנת, היא זו גישה הספקים,

מהם. להתחמק ינסו הספקים מכך וכתוצאה "כדאיים", שאינם

כוחות בידי התשלומים רמת נקבעת מידה באיזו גם, יבדוק להלן הניתוח

לבדוק, יש השיעורים, את קובעת הממשלה כאשר ומתן. משא או ממשלה, צווי השוק,
ומקרה. מקרה כל של מפורטת בדיקה בסיס על או נוסחה בסיס על נקבעים הם האם

לטובת תמיד אינם קצר לטווח שתמריצים לזכור חשוב מוסדות, לתיגמול באשר

והמוסדות זמן, לאורר שרירות המוסדות של ההחלטות רוב הארור בטווח המוסד
חוזה לפי אם בין הזמן, עם יעודכנו הקיימים התיגמול שהסכמי יודעים בישראל
חדשות ממשלתיות תקנות לפי אם ובין הפסיכיאטריים) בתיהחולים של (במקרה

יודעים, המוסדות בריאות). שירותי המספקים אחרים מוסדות של (במקרה
יגיע כאעיר בצורכיהם, ההכרה מידת על תשפיע הנוכחית התקופ.ה במשך שהתנהגותם

התיגמולים. מערכת את לשנות הזמן

שלושת בכל חשוב תפקיד יש יום לפי תשלום להסדרי להלן, שנראה כפי
הבדלים קיימים אולם ממושך. וטיפול פסיכיאטרי טיפול כללי, אשפוז  המיגזרים

אחרות שירות יחידות של חשיבותן למידת הנוגע בכל המיגזרים בין חשובים
התיגמול. בקביעת
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כלליים 3תיחול*ם תיגמול א.

הממשלה, עיקריות: קטיגוריות לארבע מתחלקים האשפוז שירותי ספקי בישראל
(למטרות פרטיים ובתיחולים עצמאיים ציבוריים בתיחולים כללית, קופתרוולים
לראות, וניתן ,4 בלוח מוצגת השונים הבעלות סוגי בין המיטות התפלגות רווח).
בית של סוג לכל כללית. לקופתחולים או לממשלה שייכות המיטות מן $80 שכ

משלו. תיגמול חוקי יש חולים

(1987) מיגזר לפי אשפוז, מיטות :4 לוח
מיטות אחוז מיטות מספר מיגזר

47t 5,607 יותממשלתיות נ ועירו ממשלתיות
#31 3,674 כללית קופתחולים
15* 1,818 הדסה) (כולל ציבוריות
%2 358 פרטיות
5* 575 מיסיון

______100* 12,032 סה"כ
הבריאות, משרד ."1987 בישראל, יום לטיפול והיחידות האשפוז "מוסדות וסטטיסטיקה,מקור; רפואית לכלכלה המחלקה רפואית, וכלכלה תקציב לתכנון האגף

.210 עמי ,1989 ירושלים,

ארגונית, כישות שביתהחולים, משום בתיהחולים, תיגמול את לחקור חשוב
שיכולתם מובן, בארץ. הבריאות במערכת ביותר החשובים ההחלטות ממקבלי אחד הוא
הרופא, מוגבלת. היא הטיפול דפוסי ועל הניצול רמות על להשפיע בתיהחולים של

ומתי חולה, לכל יינתנו טיפולים אילו המחליט הוא ביתהחולים, נהל מי ולא
שיעורי בקביעת חופשית יד לבתיהחולים איו לכר, בדומה מביתהחולים. ישוחרר
קופת כן אם אלא יתוגמל, לא חירום, מקרה שאינו בביתהחולים, אשפוז הקבלה.
נעשות חירום לאשפוזי החלטות מראש. האשפוז את תאשר החולה מבוטח שבה החולים

הקצר, לטווח קליניות. מידה אמות עלפי בעיקר המיון, בחדרי הרופאים בידי
את ישכנעו כן אם אלא ניצול, דפוסי לשנות הכוח לבתיהחולים שאין כמעט
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הקליניות. ההחלטות קבלת בעת ביתהחולים בטובת להתחשב מעסיקים שהם הרופאים
יכולים הם שבעזרתם אמצעים, בתיהחולים למנהלי יש הארוך בטווח זאת, עם

למשל, ניתן, ביתהחולים. שמספק השירותים של האיכות ועל הכמות על להשפיע

לשחרור המנגנון חיזוק עלידי האשפוז תקופת קיצור לגבי החלטות ליישם
בדיקות הנהגת עלידי כרוניים), חולים של (במקרים חולים של ולהפניה

מן חולים בשליחת המתבזבז הזמן קיצור ובאמצעות האשפוז, לפני אבחוניות
לביתהחולים הקבלה שיעורי על להשפיע ניתן ורנטגן. מעבדה לבדיקות המחלקות

במספר שינוי ובאמצעות חוץ, טיפולי המספקות חלופות של מהיר פיתוח דרך
מצבת הקצאת באמצעות להשפיע ניתן הטיפול דפוסי על בביתהחולים. המיטות

ובאמות מתוחכם, בציוד ביתהחולים של ההשקעה במידת השונות, למחלקות המיטות
הרופאים. גיוס בעת מפעיל שביתהחולים המידה

ביתהחולים ולא הרופא, בפרט, לטיפול הנוגע ובכל הקצר, בטווח כן, על

מנהלי יכולים הכללית, בסביבה שליטתם באמצעות אולם, העיקרי. המחליט הוא
זה בפרק הדיון הארוך. ולטווח הכלליות הניצול רמות על להשפיע בתיהחולים
בסיום מאושפזים. לחולים ניתוחים עלויות עבור בתיגמול ככולו רובו יתמקד

חוץ. בחולי וטיפול כספיות הוצאות עבור בתיגמול נדון הפרק
היא בישראל מאושפזים חולים עבור התיגמול לחישוב הבסיסית המוצא נקודת

זה תעריף היה האחרונות בשנים הבריאות. משרד שקבע אשפוז ליום התעריף שיעור
לכל מתייחס הממוצע כאשר  ליום הטיפול של הממוצעת העלות את לייצג אמור

תלויעלות, הוא זה שיעור בישראל. הכלליים הממשלתיים ובבתיהחולים המחלקות
חוץ מראש, נקבע השיעור מסוים. בביתחולים ולא בכללותה במערכת מדובר אך

משמעותיים כאלה עידכונים היו בישראל האינפלציה; עקב הנעשים מעידכונים
כל חייב לתוקף, ייכנס בטרם .1985 של הכלכלית הרפורמה לפני צפויים ובלתי

של נציגים הכוללת הביןמשרדית, המחירים" "ועדת של אישור לקבל בתעריף שינוי
נוסף תשלום לגבות אפשרות ללא הכל, לכלול אמור ליום התעריף האוצר. משרד

ורנטג"ן. מעבדה בדיקות או ספציפיים טיפולים עבור
בבית השהייה משך להארכת תמריצים יוצרות אחיד יומי תעריף של מערכות
ולקבלת נמוכה שעלותן במחלקות מיטות לריכוז ליום, העלות לצמצום החולים,
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של היחידי המרכיב היומי התעריף היה אילו יקרים. לטיפולים יזדקקו שלא חולים
בלבד, מרבי רווח למטרות בתיהחולים פעלו ואילו לבתיהחולים, התיגמול מערכת

כר. לפעול בישראל בתיהחולים מכל מצפים היינו אזי

תעריףיום של כמערכת מתנהגת בישראל האשפוזי התיגמול מערכת אולם,

בהסדר נכללים אינם מסוימים טיפול סוגי ראשית, מוגבלת. במידה רק קלאסית
לאומי לביטוח המוסד ויילודים. יולדות הם אלה מביו הבולטים היומי. התעריף

השהות ולמשך ביתהחולים לסוג קשר ללא לביתהחולים, לידה" "לפי סכום נותן
בלידות להתרכז לבתיהרזולים ברור תמריץ קיים .(1980 (הלוי, והתינוק האם של

האפשר. ככל מהר והתינוק האם את ולשחרר מסובכות, בלתי
לתעריפים להיצמד נדרשים אינם ולקוחותיהם פרטיים בתיחולים שנית,

בין הפרדה קרובות לעתים יש פרטי, לאדם נמכר שירות כאשר הרשמיים. היומיים

הוא התשלום את גובה ביתהחולים וכאשר לביתהחולים, והתשלום לרופא התשלום
תל"ש. של מרכיבים בו כולל

עם מגוונים כספיים הסדרים פיתחו רבים פרטיים בתיחולים לכך, בנוסף

בית לדוגמה, בתיהחולים. שירותי של עיקריים לקוחות המהוות החולים, קופות
לכל המחיר כאשר קבלות, לפי מכבי לקופתחולים שירותים מוכר "אסותא" החולים

drg ה למערכת זו מערכת דומה בעקרון האשפוז. לסיבת בהתאם משתנה אשפוז

בארה"ב. לאחרונה שהונהגה ,(DiagnosisRelated Grouping)
היא בנצרת, פרטי מביתחולים שירותים קונה כללית קופתחולים כאשר

בבתיחולים הרשמי התעריף מן נמור הוא זה תשלום אך יומי, תעריף לפי משלמת

©רמת הוא בתיהחולים, על והן הקופה על הן המקובל ההסבר ציבוריים.
לעומת הציבוריים. בתיהחולים ברוב למצוא שניתן מזו נופלת הניתנת השירותים
מסוימים, ציבוריים בתיחולים עם ולתת לשאת רשאית הקופה אין החוק, לפי זאת,
מן הנמור יומי תשלום להשיג כדי בנצרת, הניתנת לזו דומה בהם השירות רמת אשר

הרשמי. התעריף 1

כוח ואת המבנה את לשפר להבטחה בתמורה ליום התעריף הוגדל לאחרונה .1
האדם.
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במערכת הכרוכים תמריצים אין בישראל שלבתיהרוולים לכך השלישית הסיבה
בתי של הבעלים בארץ, מהמיטות שליש שלגבי היא, טהורה בצורר. היומי התעריף
של בתיהחולים כללית. קופתחולים  העיקריים השירותים קוני גם הם החולים

בזמן להאריר או מיותרים אשפוזים לעודד מעוניינים אינם כללית קופתחולים

תמריץ להם יש להיפר, כללית. בקופתחולים המבוטחים החולים אותם של האשפוז

מובן, בכלל. מיותרים אשפוזים ולמנוע כאלה חולים של השהות בזמן לקצר ברור
חשופים הללו בתיהחולים האחרות, הקופות מן מגיע עבורם שהתשלום חולים שלגבי

אומר, הווה  יומי תעריף במערכות מסורתי באורח הקיימים כדאיות, לשיקולי

כדי נוסף אמפירי במחקר צורך יש האשפוז. תקופת זמן והארכת חולים קבלת עידוד

פיתוח באמצעות המשחק כללי את לנצל אכן יכולים בתיהחולים האם להעריר,
חולים. של שונות לקטיגוריות שונה שחרור מדיניות

שייכים בישראל בתיהחולים שרוב הוא, בחשבון להביא שיש הרביעי הנושא
בדרך כללית. קופתחולים או הממשלה בחסות מוסדות, מספר הכוללות למערכות

ההנהגה או הוא אין הכנסותיו, את להגדיל מסוים ביתחולים מצליח אם גם כלל,

למשרד מועברים הרווחים כל מכך. ישירה הטבה לכל זוכים שלו הרפואית/מינהלית

המרכזית. ההנהלה של עיניה ראות לפי השונות ליחידות מוקצים הם שם הראשי,
של שבמערכת הרי רווח, חישובי מתור בכלל פועל כלשהו ארגון אם זה, במצב

את להגדיל השהות, זמן את להאריר שתשאף זו היא המרכזית ההנהלה יומי, תעריף
את תעודד גם ההנהלה יחסית. קלות שמחלותיהם בחולים ולהתרכז האשפוזים מספר

הבריאות ארגוני שני בישראל אבל אלה. מטרות לקדם כדי לפעול השדה יחידות

ההנהלה של יכולתה כן, על יתר רווח. למטרת הפועלים ארגונים אינם העיקריים
מוגבלת. בשדה והרופאים בתיהחולים מנהלי פעילות על להשפיע המרכזית

לבתיהחולים לרשותו העומדים הכספים את מחלק אינו הבריאות משרד כיום,

אמנם, אין, האשפוז. ימי למספר או בהם החולים למספר בהתאם בדיוק שבחסותו

יותר כנראה יש יחד, גם והעירייה הממשלה בידי המנוהלים לבתיחולים, .1
פחות אולם אחרים, ממשלתיים לבתיחולים מאשר זו מבחינה אוטונומיה

פרטיים. מלבתיחולים אוטונומיה
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לספק מנסה המשרד אך החולים, הרכב את בחשבון להביא שתפקידה רשמית מערכת

יותר. הקשים במקרים לטפל הנוטים בתיהחולים לאותם נוסף מימון
הוא ביותר והמשמעותי החמישי הנושא חשובים, הם אלה גורמים שארבעה בעוד
חדלה ,1981 מאז כללית. קופתחולים עם הממשלתיים בתיהחולים מערכת של הקשר

יומי, תעריף בסיס על הממשלתיים בתיהחולים את לתגמל כללית קופתחולים
לרמות קשר כל לו שאין חדפעמי, שנתי תשלום של לשיטה עברה זאת ובמקום

בהקשר לראותו יש לאשורו, התיגמול בתקנות הזה המהפך את להבין כדי הניצול.
כדי בארץ. האשפוז שירותי את מחדש לארגן יותר רחב מניסיון כחלק  הנכון

של הרחוק" "העבר את לסקור יש הזה, המאמץ מאחורי הפועלים הכוחות את להבין
בישראל. בתיהחולים תיגמול

כמענקים התקבלו בארץ בתיהחולים של ההכנסות רוב 1975 לשנת עד
אך רשמי, יומי תערף היה הניצול. לרמות ישירות קשורים היו שלא ממשלתיים,
מן שנגבו ליום התעריפים טיפול. יום של הממוצעת העלות מן בהרבה נפל הוא

של תפקידם זה היה שכן בתיהחולים, הוצאות את לכסות אמורים היו לא הקופות
מן בהרבה נפלו ליום שהתעריפים כיוון הטיפול. את לסבסד הישירים המענקים

בבתי חבריה רוב את לאשפז תמריץ כללית לקופתחולים היה הריאליות, העלויות
היה הקופה של בבתיהחולים שכן הקופה, של בבתיהחולים ולא ממשלתיים חולים

הטיפול. הוצאות ברוב לשאת הממשלה, על ולא עצמה, הקופה על
זמן ובאותו הישירים, במענקים דרסטיים קיצוצים הממשלה ערכה 1975 ב

התעריפים נשארו 1975 שב בעוד משמעותי. באופן היומי התעריף את העלתה
באורח התעריפים את להעלות היא שהכוונה היה, ברור האמיתית, העלות מן נמוכים

התמריצים חד באופן השתנו לכך בהתאם הריאלית. לעלות שיתאימו עד הדרגתי
את לאשפז כלכלי עניין היה לא כבר לקופה כללית. קופתחולים על הפועלים

ובה אשפוז", "תכנית פיתחה כללית קופתחולים ממשלתיים. בבתיחולים חבריה
ושינוי קופתחולים של בבתיהחולים ליום העלות הורדת מרכזיים: יעדים שני
הממשלתיים בתיהחולים אל פחות תהיה שההפניה כך הקופה, של ההפניה בדפוסי

.(1983 (רון, כללית קופתחולים של ביתהחולים אל ויותר
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מחוזית לחלוקה מוסכמת לתכנית והממשלה כללית קופתרוולים הגיעו 1981 ב
לארבעהעשר המדינה חולקה הזאת התכנית לפי בארץ. הכלליים בתיהחולים של

מביתהחולים שלהם האשפוז צורכי ברוב טיפול לקבל אמורים והחולים מחוזות,
"על בתיחולים בשישה רוכז יקרות התמחויות במספר הטיפול שלהם. המחוזי

איכות את תשפר הזו שהשיטה קיוו, כללית קופתחולים והן הממשלה הן אזוריים".
מוטיבציה היתה לממשלה החולה. לבית קרוב שירותים הספקת באמצעות הטיפול

היומי בתעריף העלייה עם שכן, נמוכה, מתפוסה סבלו שלה בתיהחולים  נוספת

כללית קופתחולים הפנתה הממשלתיים) בתיהחולים של הפיסית ההידרדרות (ועם

בתי של האינטרסים את איפוא שירתה התכנית שלה. לבתיהחולים חבריה רוב את

ליד המתגוררים כללית קופתחולים שחברי בהבטיחה, הבריאות משרד של החולים

.(1986 (מודן, אלה בבתיחולים טיפול יקבלו ממשלתיים בתיחולים
הבריאות משרד של מבתיהחולים שירות קיבלו המחוזות מן שחלק מובן,
של או כללית קופתחולים של בתיהחולים בידי שורתו אחרים מחוזות ואילו

קופתחולים חברי מיליון 1.15 שכ נאמד שונים, ניתוחים עלפי אחרים. גופים
והוסכם הבריאות, משרד של בתיחולים בידי המשורתים באזורים מתגוררים כללית

לכך, בהתאם אלה. לאנשים בשנה ימים 0.94 של אשפוז שיעור הוא הסביר שהיעד
שהיה הסכום את גלובלי, כסכום הבריאות, למשרד לשלם הסכימה כללית קופתחולים

לפי בשנה ימים 0.94 של ממוצע מנצלים היו לקוחות מיליון 1.15 אילו נובע

להשפיע הפסיקו למעשה השימוש רמות האשפוז, מבחינת הרגיל. היומי התעריף

המשיך החוץ בחולי הטיפול הבריאות. למשרד מקופתחולים הכספים הזרמת על
הגלובלי התשלום שיטת זו בשנה .1985 ל עד התל"ש הסדרי עלפי להתנהל

חוץ. בחולי הטיפול גם בה ונכלל הורחבה,
התשלומים בהסדר והמוכרים הקונים על הפועלים התמריצים את להבין חשוב

של הקלאסית השיטה בשטח שלטה כאשר ,1981 שלפני במצב כמו שלא הגלובלי.
האפשר ככל גדול מספר לאשפז כספי תמריץ כללית לקופתחולים יש היומי, התעריף

לנפש ימים ול0.85 איש מיליון ל1.10 המדדים שונו שלאחריו, בהסכמים .1
לשנה.
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החשבון את יגדיל לא יותר רב ניצול שכן  ממשלתיים בבתיחולים החולים מן
ואת האשפוזים מספר את לצמצם תמריץ יש הבריאות למשרד שני, מצד תשלם. שהקופה

הכנסה אותה יקבל המשרד שכן כללית, קופתחולים חברי לחולים האשפוז משך

האחרות בקופות המבוטחים חולים לגבי אולם, ירדו. העלויות ואילו גלובלית,
הווה  יומי תעריף של המסורתיים התמריצים לפי לפעול הבריאות משרד ממשיר

האשפוז. משך והארכת האשפוזים מספר הגדלת אומר,

בבתי חולים לאשפז לדרישה ההיענות אחר צמוד מעקב נעשה שנים מספר במשר

ובוהו התוהו בעקבות אולם, אותה. לאכוף מאמץ ונעשה שלהם, באזור החולים
ביחסי הכללית ההידרדרות ועקב ב1983, הרופאים שביתת לאחר במערכת שהשתרר

המדינה מבקר דו"ח לחלוטין. המעקב מנגנון התמוטט הבריאות, קופתחולים/משרד

השפעה כל הנראה, כפי היתה, לא ולתכנית כר על המעידים נתונים, מביא 11986

יוזמה של העיקרית השפעתה כי מאוד, ייתכן החולים. של הביןאזורית התנועה על
בעקבותיה. שר/ל בתיהחולים בתיגמול בשינוי נמצאת זו

כפי חדמשמעיים. אינם התיגמול הסדרי על השינוי השפעת לגבי הנתונים

בבתי כללית קופתחולים מבוטחי של האשפוזים מספר עלה ,5 בלוח לראות שניתן
חולים של האשפוזים מספר ואילו ,1984 ל 1978 מ $55; ב ממשלתיים חולים
לצפות היה ניתן זו עובדה בהרבה. קטן בשיעור עלה האחרות בקופות המבוטחים

לבתיהחולים חולים להפנות תמריץ היה כללית לקופתחולים שכן מראש,

קופת של מבוטחים באשפוז הגידול אם בביטחון, לדעת אפשר אי הממשלתיים.
של או אזורית, מדיניות של תוצאה היה ממשלתיים בבתיחולים כללית חולים

החולים, קופות לכל התייחסה האזורית המדיניות אולם, התיגמול. בחוקי שינויים
את מחזק הדבר כללית. קופתחולים על רק השפיע התיגמול בחוקי השינוי ואילו

הקופות בין מההבדל חלק לפחות התיגמול הסדרי לשינוי לייחס שניתן ההשערה

ים. באשפוז השינוי בשיעור השונות

.264254 עמודים ראה .1
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ו1984) 1977) המשלם לפי ממשלתיים, נבתיחולים אשפוזים :5 לוח
באחוזיםשינוי 1984 1977 המשלם

+%55 159,128 102,975 כללית
*נ32+ 11,627 8,785 לאומית
+16* 20,065 17,233 מכבי
+%16 4,989 4,285 מאוחדת
+ 13** 636 565 אחרות קופות
*י47+ 196,445 . 133,843 קופות סה"כ
+27** 119,542 114,902 אחרים משלמים
+%27 315,987 248,745 כללי סה"כ

וכוי. לאומי לביטוח המוסד הביטחון, משרד כולל *

הבריאות. משרד אוטומציה, יחידת מחשב, דו"חות מקור;

עוד ברורים הממוצע השהות משר על בתיגמול השינוי השפעת לגבי הנתונים
בבתי השהות משך ירד 1984 ל 1977 בין ,6 בלוח לראות שניתן כפי פחות.
הגיבו שבתיהחולים כר על המעיד דבר משמעותית, בצורה הממשלתיים החולים
מסיבות נגרמה האשפוז במשר שהירידה גם ייתכן אולם, בתמריצים. לשינויים
חליפיות כלפי הכללית בגישה שינויים טכנולוגיים, שינויים כגון אחרות,

בבתי המיטות היצע בין ביחס ושינוי בבתיהחולים, והטיפול הטיפול,הביתי
בבתיהחולים השהות במשך הירידה בין השוואה לאשפוז. הביקוש לבין החולים
בהבהרת לסייע תוכל בישראל אחרים בבתיחולים שחלה הירידה לבין הממשלתיים

זו. לירידה הגורמים

הגורם היה לא בתיגמול שהשינוי לחשד, פתח הפותחות סיבות, שתי קיימות
שבין בתקופה יותר מהיר היה הממוצע השהות בזמן הירידה שיעור ראשית, העיקרי.
ירד הממוצע השהות משך שנית, .1984 ל 1981 שבין בתקופה מאשר 1981 עד 1977

לא ואף מעשי זר. שאין מצאו שבתיהחולים לטעון ניתן אולם, החולים. קופות בכל
הנוגע בכל אחרים חולים לבין כללית קופתחולים חולי בין להבדיל נאות
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ו1984) 1977) המשלם לפי ממשלתיים בבתיחולים ממוצע שהות משר :6 לות
ז אחו ~ 

השינוי 1984 1977 המשלם

1M 7.9 9.4 כללית
2U 7.3 9.2 לאומית
#17 7.4 8.9 מכבי
18* 7.9 9.6 מאוחדת
#7 8.4 9.0 אחרות קופות
16* 7.8 9.3 קופות סה"כ
14* 5.4 י 6.3 אחרים משלמים
^13 6^_9 7_^9 כללי סה"כ

וכוי. לאומי, לביטוח המוסד הביטחון, משרד כולל *

הבריאות. משרד אוטומציה, יחידת מחשב, דו"חות מקור;

את מהווים כללית קופתחולים שמבוטחי וכיוון מביתהחולים, השחרור למדיניות
את קבעו פשוט הכללית הקופה חולי לגבי שפעלו התיגמול תמריצי הרי הרוב,

הנורמה.

תעריף לפי תשלום של הדגם מן שישית, כסטייה נוסף נושא המוסיפים יש

חייב וממשלתיים ציבוריים בתיחולים של תקציב שכל כך על מצביעים הם יומי.
של משמעותה לגבי הכספים. שנת תחילת לפני הבריאות משרד אישור את לקבל
הממשלה אחד, פירוש לפי גירסאות. שתי יש הבריאות משרד של זו התחייבות

אילו הלקוחות. מן בפועל ההכנסה לבין שאושר הסכום בין הפרש כל לסבסד מבטיחה
לסמור יכלו שכן הגבייה, את להגדיל תמריץ כל לבתיהחולים היה לא כר, נהגה

שנצפתה. ההכנסה מן הנופל סכום כל שתשלים הממשלה, על
מציינים, הם זה. לפירוש בנוגע משקל כבדות שאלות העלו אחרים גורמים

ברוב התקציב. סה"כ לגבי ולא הסבסוד רמת לגבי היא הבריאות משרד של שההבטחה

שלמעשה, מציינים, הם בנוסף, שנים. כמה כבר קבועות היו הסבסוד רמות המקרים

וזאת,  הכנסתם את תגדיל אכן אשפוזים תוספת כאילו מתנהגים בתיהחולים
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ממשלתית בשליטה באמת היתר. נטו ההכנסה אילו צפויה תה י שה להתנהגות בניגוד
מוחלטת.

מערכת בסיסי באופן היא שהמערכת הרווחת, התפיסה כאילו טענות, היו
גם במערכת יש שבמציאות העובדה מן יותר חשובה יומי, תעריף בסיס על הפועלת
לפי הרישום מנוהל בישראל האשפוז במערכת אחרים. תיגמול הסדרי של מרכיבים

היא הכללית והחשיבה אשפוז, ימי לפי מתנהלים ומו"מ דיונים אשפוז, ימי
כוח להשיג מחלקה מנהל של יכולתו זה, לפירוש בהתאם אשפוז. ימי של במונחים
האם לשאלה, קשר ללא מספקת, שהמחלקה האשפוז ימי במספר רבה במידה תלויה אדם

כלכלית. מבחינה למוסד תורמת אכן מלאה מיטות תפוסת
מתקופה נשארה אחיד יומי תעריף על שההסתמכות ייתכן מסוימת, מבחינה

רשמי, יומי תעריף נקבע אז יותר. משמעותי היה הממשלתי הסבסוד כאשר קודמת,
התעריף אולם והממשלה. השונות הקופות בין הכלכלי הנטל חלוקת על השפיע אשר

נקבע זה דבר שכן מסוים, ביתחולים של ההכנסות סןכל על השפיע לא היומי
לא כן, על בנפרד. ביתחולים לכל תקציבית בדיקה באמצעות הממשלה בידי מראש

לכל מיוחדים יומיים בתעריפים בתיהחולים בין העלות הפרשי את לשקף צורר היה
מוסד.

הון עלויות

בזמן חדפעמית הקצאה של בסיס על ממומנות בתיהחולים של ההון הוצאות
קרובות לעתים תרומות, באמצעות או הממשלה דרר מגיע המימון הרכוש. קניית

עיקריים, ציוד פריטי רכישת לפני ממשלתי באישור צורר יש מקרה, בכל מחו"ל.
הוצאות כך, .(1986 (שני, מחדש בנייה או לכת מרחיקי שיפוצים ביצוע ולפני

אחד ליום. התעריפים את הקובעת למערכת מחוץ נעשות בתיהחולים של ההון
החלטות על הממשלה השפעת את מגביר שהדבר הוא, זו שיטה של האפשריים היתרונות
הוא העיקרי החיסרון ולתכנון. לתיאום הזדמנויות מספק כן ועל ההון, תיקצוב

עבודה להחלפת יעילות דרכים לחפש בתיהחולים ממנהלי כנראה, מונע, שהדבר בכר

ן. בהו
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חוץ לחולי תעריפים

כאן גם אך עיירות, לפי תשלום של בסיס על נקבעים החוץ לחולי התעריפים

לפי התשלום בתיהחולים. בכל אחיד הוא ספציפי טיפול לכל הנקבע התעריף

לבתי תמריץ ליצור עשוי חוץ לחולי השירותים מתן לגבי הקיים שירות,

התעריף זאת, עם החוץ. מרפאות אל המחלקות מן הפעילות את להעביר החולים
מקבל אינו המבטח (כלומר, כולל הוא חוץ לחולי כירורגיים לשירותים שנקבע

תרופות רפואי, ציוד הניתוח, בחדר שימוש למנתח, תשלום עבור נפרד חשבון
לפעול בתיחולים לעודד כדי דיי גבוה אינו הכולל שהתעריף ייתכן, וכוי).

לבדוק אולי, ראוי, חוליחוץ. של למסגרת קטנים ניתוחים להעברת נמרץ באופן
תיקונים ולמספר למדד להתאמות פרט שכן החוץ, לחולי המחירים לוח את מחדש

לקביעת המתודולוגיה האחרונות. השנים בעשר עדכון כל בו נעשה לא ספציפיים,
אלה. בשנים משמעותית התפתחה לעלויות תעריפים בין היחס

תעריף תל"ש, של מרכיבים קיימים בישראל אשפוז עבור בתיגמול לסיכום,
והסדרים מוגדר באזור נפשות מספר לפי תשלום ,(drg) אשפוז לפי תשלום ליום,
ב'יתהחולים. על לבעלות רבה במידה קשורה התיגמול שיטת גלובליים. תקציביים

תל"ש הסדרי כאשר חוץ, ובחולי במאושפזים בטיפול משמעותיים הבדלים גם קיימים
החוץ. חולי של למיגזר בעיקר מוגבלים

הביןלאומי בהיבט בתיחולים תיגמול ב.

ביחידת נעסוק הראשון בחלק לשניים. יחולק זה בפרק ההשוואתי הניתוח
תיגמול, של אחרים בממדים נעסוק השני בחלק לתשלום. בסיס המשמשת השירות

התעריפים בין האחידות ומידת שירות יחידת לכל התעריפים נקבעים כיצד כגון,
השונים. והמשלמים השונים בתיהחולים בקרב

כן אם אלא חוץ, לחולי שירותים עבור ביתחולים תתגמל לא קופתחולים .1
לשלוט הקופה של יכולתה אולם, ."17 "טופס באמצעות לכן קודם אישור ניתן

והתחייבות גישה נותן "17 ש"טופס משום זאת, בכל מוגבלת הניצול על
המחליטים הם בתיהחולים רופאי בבתיהחולים. החוץ שירותי לכל כללית

לחולה. יינתנו חוץ שירותי אילו
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בין בהשוואות הטמונות וסכנות מיגבלות שיש להזהיר ברצוננו זה, בשלב

הבריאות. במערכת אחד מרכיב רק הוא התיגמול תיגמול. הסדרי של לאומיות
יומי, תעריף על או תל"ש על מבוסס בתיחולים תיגמול האם השאלה, חשיבות

האם פרטיים, לגורמים או לממשלה שייך ביתהחולים האם כגון, בנושאים, תלויה
העובדים רופאים בידי או בקהילה רופאים בידי נקבעות אשפוז לגבי החלטות

ארגוניים היבטים המיטות. היצע על הממשלה מפקחת מידה ובאיזו ם, לי בבתיהרוו

השונות. בארצות רבה במידה שונים אלה ומבניים

השירות יחידת

בית סוג בכל לתשלום הבסיס את המהוות השירות, יחידות מוצגות 7 בלוח
שיטות בהן שמונהגות ממדינות, דוגמאות הלוח מציג כמוכן בישראל. חולים

במדינה לפחות מקבילה יש בישראל המופעלים ההסדרים מן אחד לכל אלה. תשלום
אחת.

(שהוא, העיקרי השירותים קונה של בבעלותו נמצאים בתיהחולים באנגליה
קופתחולים של בבתיהחולים הקיים לזה דומה שם המצב הממשלה). זה, במקרר.

ביתהחולים. שמוציא לנפש ההוצאות להקטנת פועל המקרים בשני והתמריץ כללית,
בבתי כללית קופתחולים חברי לגבי הפועלים הגלובליים התיקצוב הסדרי

בקנדה בתיהחולים ברוב הפועלים להסדרים דומים הבריאות משרד של החולים
היבטים, כמה יש כללית קופתחולים עם הבריאות משרד של להסכם אולם ואיטליה.

שירות יחידת  בתיחולים תיגמול :7 לוח
לכיי תעריף תקציב

תל"ש אשפוז ומי י גלובלי פנימי*
חוץ חולי פרטיים ציבוריים הבריאות משרד קופת ישראל

(בחלקם) קופת (לחברי חולים
כללית) חולים כללית

ארה"ב ארה"ב בלגיה קנדה אנגליה ארצות
צרפת איטליה שבדיה אחרות
מערב
גרמניה

וגם כמבטח גם משמש הגוף שאותו כיוון פניםארגונית, היא הכסף הזרמת *
כמפעיל.
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על מבוסס המקרים בשני שהתיגמול זו, מבחינה באנגליה המונהגת לשיטה הדומים
שכן יותר, מעט מתוחכמת האנגלית השיטה מוגדרת. אוכלוסייה לגבי הצרכים הערכת

של הדמוגרפיים האיפיונים את בחשבון המביאים מיוחדים, תיקונים בה נעשו
המשורתת. האוכלוסייה

בדומה ליום, תעריף של גישה מפעילים בישראל הציבוריים בתיהחולים
של משולבות מערכות פותחו בבלגיה, כגון בחלקן, באירופה. רבות במדינות לגישה
בישראל. המדיניות קובעי את לעניין אולי היכולות גלובלי, ליום/תקציב תעריף
עלויות בין ההבדל את בחשבון מביא בבלגיה בתיחולים של תיגמול ,1982 מאז

ועבור משתנות, הן העלויות מן $55; שכ~ היא, ההערכה משתנות. ועלויות קבועות
המוערכות העלויות מן $45; עבור התיגמול יומי. תעריף של בסיס על מתגמלים אלה
של בסיס על בעיקר מתוגמלות אלה עלויות האשפוזים; למספר קשור אינו כקבועות

.(1987 , De Cooman and Marchand) גלובלי" "תקציב
הקבצה על המבוסס תיגמול הנראה, ככל תהיה, בעתיד בארה"ב שתרווח rm'Ujn

תיגמול תעריף ונקבע לאשפוז, הקבלה היא המפתח יחידת כאן .(drg) איבחון לפי
האיבחון כגון משתנים על (בהתבסס השונים האשפוז סוגי 500 מכ אחד לכל נפרד

השיטה את בארה"ב המשלמים מן חלק רק אימצו בינתיים החולה). וגיל הקבלה בעת

אך ,drg ה גישת של מהמרכיבים כמה אימוץ שוקלות אירופיות מדינות מספר הזו.
מופעלת בישראל זה. בכיוון ממשיים צעדים שנקטו רבות מדינות היו לא היום עד

בתי כי לזכור, יש הפרטיים; מבתיהחולים בכמה drg ה של מאוד פשוטה גירסה
התל"ש הסדרי בארץ. המיטות מצבת כל מסך ביותר קטן חלק מהווים ^לה חולים

בארה"ב, המצב את מזכירים בישראל בתיהחולים ברוב החוץ חולי לגבי הקיימים
בשוק, הפועלים הכוחות לפי בעיקר התעריפים נקבעים שבארה"ב לציין, יש כי אם

הממשלה. בירי נקבעים הם בישראל ואילו
נוספים תיגמול ממדי

שונות מדינות בין ואף באירופה, השונות המדינות בין ניכרת שונות קיימת

בקביעת הממשלה תפקיד מהו כגון, התיגמול, של שונים לממדים באשר בארה"ב,
נטיות על לעמוד ניתן זאת, עם מראש. נקבעים התעריפים מידה ובאיזו התעריפים,
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להשוות קל יותר והרבה , (1985 ,AbelSmith) באירופה והן בארה"ב הן כלליות
לוח הקיימות. הרבות הווריאציות כל את לבדוק מאשר אלה כלליות גישות שתי ביו

שבהם התחומים, על ומצביע האמריקנית, לבין האירופית הגישה בין משווה 8

לדגם יותר דומה היא שבהם התחומים האמריקני, לדגם יותר קרובה ישראל

לישראל. רק המיוחדים ואלה האירופי,
בין ניכרים הבדלים שיש הוא, האמריקנית בשיטה הבולטים ההיבטים אחד

התשלום רמת לגבי והן לתיגמול כבסיס המשמשת השירות יחידת לגבי הן המשלמים,
זו משנה אולם, .1980 לשנת עד אחידות יותר היתה בישראל שירות. יחידת לכל

השונה שיטה, לפי ממשלתיים אשפוז שירותי עבור לשלם כללית קופתחולים החלה
אירופה, ארצות ברוב אחרים. שירותים קוני לגבי המופעלת מזו השינוי בתכלית

השיטה אותה המשלמים כל לגבי מופעלת אחד, ממבטח יותר להן שיש באלה אפילו

.( 1984,Giaser ) התעריפים לחישוב

ביןלאומית השוואה  בתיחולים תיגמול :8 לוח

ישראל אירופה ב ארה"

גדול 1 1,0001 גדולים, 3 המשלמים המבטחים מספר
אחרים 105 בהתאם משתנה קטנים הרבה לבתיהחולימ

למדינה

בין בתעריפים אחידות
1980 עד אחיד אחיד אחיד לא המשלמים

בתי בין אחידות'
לגבי אחיד גובה בקביעת החולים

הציבורי המיגזר אחיד לא אחיד לא התעריף
פרוספקטיבי פרוספקטיבי לכיוון מתקדם (למפרע)/ רטרוספקטיבי

פרוספקטיבי (מראעו) פרוספקטיבי

דטרמינטיבי תשומות להיות אמור בנוסחאות שימוש
לניתוח דטרמינטיבי התשלום לקביעת

מדינות במספר

בקביעת הממשלה תפקיד
חזק חזק חלש התעריפים

עבור תיגמול ן בי הקשר
ותיגמול שוטף תפעול

נפרד בעיקר משתנה משולב בעיקר הון השקעות עבור
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כיחידה אשפוז" ב"יום משתמשים רבות אירופיות בארצות לעיל, שצוין כפי
האמריקנית, לגישה חד בניגוד וזאת,  לביתהחולים התיגמול לחישוב הבסיסית

בעוד בנפרד. מתוגמל שירות כל ולפיה מינהלית, מבחינה יותר הרבה מסובכת טהיא
היא ישראל כי נראה לתשלום, העיקרי הבסיס הינו האשפוז" "יום בארץ שגם

המדינות לרוב בניגוד וזאת המוסדות. לכל אחיד תעריף לה שיש בכך ייחודית
המממשלה (בידי לגופו נבדק ביתחולים בכל המוצע התקציב שבהן אירופה, ביבשת

את מחלקים הכללי, התקציב לביתהחולים מאושר כאשר מבטחים). ארגוני בידי או

ליום. התעריף את מקבלים וכר הצפוי, האשפוז ימי במספר הסכום
עד בארה"ב הדבר היה כך לא בעיקרו. פרוספקטיבי הוא התיגמול באירופה

להסדרים הנטייה גוברת בארה"ב המשלמים בקרב אך שנים, כמה לפני
התקציבים גם וכן ליום התעריף מראש נקבע שבה ישראל, פרוספקטיביים.

זו. מבחינה האירופי למודל מאוד דומה הגלובליים,
המדינות בכל התיגמול. בתהליך בנוסחאות השימוש הוא מעניין נושא

למעשה, התעריפים; קביעת לצורך כמותי ניתוח של אחרת או זו בצורה משתמשים

רשמית, ומתן. ולמשא לשיפוט כתחליף בנוסחאות השימוש מידת מה היא, השאלה

נרחב שימוש לעשות אמורות תעריפים, לקביעת תכניות שלהן בארה"ב, מדינות מספר
מתבטל הנוסחאות שמכתיבות מה למעשה, אך אלה. מעין "אובייקטיביות" בנוסחאות
מרבים במסגרתם אשר פוליטיים, תמרונים או משפטיים ערעורים עקב קרובות לעתים
יש באירופה מיוחדים. למצבים אירגישותן ואת הנוסחאות של נוקשותו את להזכיר
בתי של התקציב בבדיקת לסייע הוא תפקידן יותר. הרבה צנוע תפקיד לנוסחאות

באופן להחלטות. תחליף לשמש לא אך החלטות, בקבלת ולעזור השונים החולים
מאירופה. והן מארה"ב הן יותר נרחב שימוש בנוסחאות עושה שישראל נראה רשמי,

וכן משלימות סובסידיות גם קיימות נוסחה. לפי ורק אך נקבע היומי התעריף
את מה במידת המאזנים וביןארגוניות פניםארגוניות תוספות של מיגוון

זאת בכל משמש נוסחה עלפי הנקבע ליום התעריף אולם, הנוסחאות. של חשיבותו
בישראל. הבריאות תיגמול במערכת חשוב מרכיב
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הציבורית והמדיניות בתיחולים תיגמול

הוצאות ובעיקר הבריאות, הוצאות בעיית הטרידה האחרון, העשור במשך

התיגמול, מערכות נבדקו זה רקע על רבות. במדינות הממשלות את האשפוז,

עיקריות. קבוצות לשתי לחלק ניתן בהן שנעשו התיקונים את בהתאם. ועודכנו

הגידול בשיעור התמקדה התקופה, של הראשון בחלק ששלטה הראשונה, הגישה
עם התמודדו בארה"ב מדינות ומספר באירופה רבות מדינות בתיהחולים. בהוצאות

שנה. בכל ביתחולים כל של בהכנסות הגידול שיעור הגבלת באמצעות הבעיה

(כמו מסוים ביתחולים שאפיינו שתופעות, בכר הוא זו בגישה החיסרון

מונצחות, לתחשיב, בסיס ששימשה בשנה מדי) גבוה תקציב או יעילות חוסר
הדגש את להעביר הממשלות החלו לכך בהתאם כולה, המערכת מן חלק להיות והופכות

בתיהחולים. בהכנסות ההבדלים של ההצדקה מידת אל בתיגמול הגידול משיעור

התחכום שרמת בתיחולים של בהקבצה הדבר התבטא למשל, ובניויורק, בבלגיה
בהם המונהגים ליום התעריפים בין ההבדלים את לצמצם ובמאמץ דומה, שלהם

בעיה עם בהתמודדות שונה שיטה נקטה בארה"ב הפדרלית הממשלה .(1986 ,Hermes)

(לפי אחר מידה קנה לפי היעילות את מודדות (DRG) אבחון לפי ההקבצות זו.
קבוצה ולא האזור, או (הלאום אחרת התייחסות קבוצת ולפי יום) לפי ולא אבחון,

שבו מצב, יצירת  המטרה אותה היא המטרה אולם בתיחולים), של יותר קטנה
עול תוצאה ואינו היטב, מוגדרים תוצרים של הייצור ברמת תלוי התיגמול

מסורת. של או היסטוריה

של ה"הנצחה" בעיית על כבר התגברה ליום, התעריף שיטת שולטת בה ישראל,
כי אומרים, יש אולם ביןארגוני. לתיגמול הנוגע בכל לפחות  העבר טעויות
בתוך מסוימים לבתירוולים הכספים הקצאת את מאפיינת העבר את להנציח הנטייה
הבדל קיים בישראל כללית). וקופתחולים הבריאות (משרד הגדולים הארגונים
לא זו בעבודה הפניםארגוניים. להסדרים הביןארגוניים ההסדרים בין ניכר
ראויים אלה נושאים כי ברור, אך ים, הפניםארגוני בנושאים להתמקד נוכל

המדיניות. קובעי של מיוחדת לב לתשומת
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פסיכיאטריים נתיחולימ תיגמול ג,
הממשלה בבעלות נמצאות בישראל הפסיכיאטריות האשפוז ממיטות כמחצית

עבודה חלוקת היתר. האחרונה לתקופה עד פרטית. בבעלות  השנייה המחצית ואילו
פעיל טיפול סיפקו הממשלתיים המוסדות כאשר הללו, המוסדות שני בין ברורה

לטווח להשגחה הזקוקים לחולים ממושר טיפול סיפקו הפרטיים והמוסדות קצרמועד
ארור

האשפוזים מן $90; מ יותר עבור המיטות, מהיצע מחצית על לשליטה נוסף
הפסיכיאטריים. האשפוז שירותי של הצרכנית גם היא הממשלה הפסיכיאטריים,
מן חלק לכסות כדי משפחותיהם ומבני החולים מן תשלום לגבות מנסה הממשלה

חולים בגין הפרטי הפסיכיאטרי לביתהחולים הניתן התיגמול אך ההוצאות,
מן מושפע ואינו הממשלה, שקבעה היומי בתעריף ורק אך תלוי הממשלה שהפנתה
קונים שחולים יש הפרטי האזרח מן כספים לגבות הממשלה הצליחה שבה המידה

הוא אלח מקרים של מספרם אך הפרטי, הפסיכיאטרי מביתהחולים ישירות שירותים
מועט.

על מתוגמלים הפרטיים, והן הממשלתיים הן הפסיכיאטריים, בתיהחולים
את לכסות נועד ליום שהתעריף אומרים, ממשלתיים גורמים יומי. תעריף של בסיס
של ובהנחה מסוים בביתחולים האוכלוסייה בסוג בהתחשב "הסבירות", ההוצאות

הוזה עלפי הפרטיים לבתיהחולים התעריפים חישוב נעשה 1983 מאז מלאה. תפוסה
התעריף אך הממשלה, לבין הפרטיים הפסיכיאטריים בתיהחולים ארגון בין שנחתם
התעריפים שעל מציין, החוזה למשנהו. אחד מביתחולים ניכר באורח מעיתנה עצמו
שבמיגזר לאלה זהים הפרטי במיגזר השכר ששיעורי ההנחה על מושתתים להיות ליום
באוכלוסייה מטפלים הפרטיים הפסיכיאטריים שבתיהחולים כיוון אולם, הציבורי.

כ"סבירים" קבעה שהממשלה האדם כוח תקני הרי חמורות, פחות ממחלות הסובלת
הממשלתיים, בבתיהחולים הנהוגים מאלה ניכר באופן נמוכים אלה מוסדות לגבי

תחזוקה ציוד, (מזון, בשכר קשורה שאינה ליום שההוצאה היא, שההנחה בעוד כר,
הממשלתיים, שבבתיהחולים לזו זהה הפרטיים בבתיהחולים חולה לכל וכוי)
לבתיהחולים התעריף מן כשליש מהווה ממוצע פרטי לביתחולים ליום התעריף
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1983 ב עצמם; הפרטיים בתיהחולים בקרב ניכרת שונות גם קיימת הממשלתיים.
מזה 5C^ ב גבוה ביותר הגבוה התעריף בעלי לבתיהחולים ליום התעריף היה
ועדת של באישור חייבים התעריפים ביותר. הנמוך התעריף בעלי שבבתיהחולים

הביןמשרדית. המחירים

כיצד רבה חשיבות אין המוסדות, בקרב אחידים הם ליום התעריפים כאשר

לספקים יש הללו, המקרים בכל מהם. הנובעים התמריצים לגבי התעריפים, נקבעים
כאשר אולם, ליום. בהוצאות ולצמצם הטיפול ימי מספר את להגדיל תמריץ

החישוב, נעשה כיצד לבדוק יש מוסד, לכל נפרד בסיס על נקבעים ליום התעריפים
התעריף האם הוא, כאן העיקרי הגורם מהם. הנובעים התמריצים על לעמוד כדי

להוצאות קשור אינו התיגמול אם המוסד. של בפועל להוצאות כלשהי בצורה קשור
ליום. ההוצאות את לצמצם ישאפו רווחיהם את להגדיל הרוצים ספקים אזי בפועל,

לצמצם התמריץ את לנטרל עשוי הדבר ההוצאות, עם עולה ההכנסה אם אולם,
ההוצאות. להגדלת תמריץ להוות אפילו עשוי מסוימים ובמצבים הוצאות,

ליום התעריף בישראל, פרטיים פסיכיאטריים בתיחולים של לתיגמול באשר

מסוים. במוסד בפועל ההוצאות מן מושפע אינו כמעט הקצר בטווח שלפחות כך נקבע
המרכיב שכן התעריפים, להעלאת גורמת אינה בשכר קשורות שאינן ההוצאות הגדלת
הפסיכיאטריים בבתיהחולים ההוצאות רמת עלפי נקבע בשכר קשור שאינו בנוסחה
בשכר. קשורים שאינם בפריטים לחסוך ניסיון הוא מכך הנובע התמריץ הממשלתיים.

ללא הממשלתי, במיגזר שנהוג כפי הן השכר שרמות מניחה, הנוסחה לכך, בדומה
יוצר הדבר מדובר. שבו הפרטי בביתהחולים למעשה השוררות השכר לרמיות קשר

התקן יותר. עוד מסובך אדם כוח תקני לגבי המצב נמוך. שכר על לשמירה תמריץ
כוח על לא מבוסס פרטי, ביתחולים כל לגבי הממשלה בידי שמחושב כפי "הסביר",

האוכלוסייה מורכבות של מקצועית הערכה על אלא למעשה, המועסק האדם
אולם האדם. בכוח לצמצם תמריץ יש להנהלה כאילו מכאן, נראה המטופלת.

הרמה עלפי אלא "הסבירה" הרמה עלפי ייקבעו לא ליום שהתעריפים קובע, החוזה

היחס לגבי נוסחה כל אין לממשלה הממושך, בטיפול כמו שכאן, לציין יש המחלות.1. לחומרת האדם כוח בין
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תת המונע זה, סעיף "הסביר". האדם וכוח "בפועל" האדם כוח מבין יותר הנמוכה
איכות. בקרת לצורך הנראה כפי הוכנס אדם, כוח של העסקר.

בתי לבין הבריאות משרד ביו שנחתם בחוזה ביותר המעניינים ההיבטים אחד
(באופן התעריפים את לעדכן שניתן הוא ,1983 ב הפרטיים הפסיכיאטריים החולים

ביתחולים כל של ההיענות למידת בהתאם כיוון, לכל 52 ל עד חדפעמי)
ביקר אכן הפיקוח צוות הבריאות. משרד מטעם האיכות על המפקח הצוות להמלצות

אולם ,(1984 הבריאות, (משרד מוסד בכל האיכות את המדרג דו"ח והכין במוסדות,
בוצע. לא התעריפים עידכון

המומחים שוועדת למה מעבר אדם, כוח העסקת מביאה לא בתוקף, החוזה כאשר

היו שנעשו היחידים העדכונים היומי. בתעריף לגידול כייסביר", קבעה הממשלתית
בטווח הדינמיקה כן ועל מחודש, למו"מ פתוח חוזה כל אולם, האינפלציה. בגלל

ברמה אדם כוח להעסיק להחליט עשוי מסוים ביתחולים יותר. מסובכת הארוך
ההפסדים את ולספוג יותר, גבוהים שלהם שהתעריפים שבבתיחולים לזו הדומה
גבוה יומי לתעריף להגיע סיכויו את יגדיל שהדבר ציפייה, תוך הקצר, בטווח

הבאה. בפעם המו"מ יתנהל כאשר יותר

את להקטין מנסה הממשלה נפש, חולי לאשפז לא נוטים לפיה למדיניות בהתאם

בעיקר קיצוצים להשיג היא הממשלה כוונת לנפש. הפסיכיאטריות המיטות מספר
(כקונה לממשלה שיעי ההשפעה ולנוכח הזו, המטרה לאור הפרטיים. המוסדות בקרב

מידה ובאיזו האם, השאלה, נשאלת ליום, התעריפים רמות על העיקרית) השירותים
כלומר, הפרטי. במיגזר קיצוצים לעודד כדי התיגמול מערכת את הממשלה ניצלה
כלכלי ללחץ להביא כדי נמוכים, תיגמול תעריפי על הממשלה שומרת מידה באיזו

דלתותיהם. את לסגור אותם ולעודד הפרטיים בתיהחולים על
עשויה, זו שיטה נקיטת נעשה. לא זה שדבר טוענים, הממשלתיים הגורמים
יסבלו החולים בינתיים אך הארוך, בטווח המיטות במספר לצמצום להביא אמנם,
יותר ויעיל ישיר כלי יש לממשלה כן, על יתר הטיפול. באיכות הירידה עקב

לרוב חולים להפנות להפסיק פשוט עליה  יעדיה את לקדם יכולה היא שבאמצעותו
פסיכיאטריים בבתיחולים חולים בעבר, הפרטיים. הפסיכיאטריים בתיהחולים
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לבתי הועברו נוסף, שיקום לשקמם ניתן שלא היתה לגביהם שההערכה ממשלתיים,
כיום זו. בדרך אליהם הגיעו הפרטיים בבתיהחולים החולים רוב פרטיים. חולים
את להקטין ניתן וכך הממשלתיים בבתיהחולים טיפול לקבל כאלה חולים ממשיכים

לפגוע ובלי התיגמול בתעריפי לקצץ בלי הפרטיים בבתיהחולים החולים עומס
הטיפול. באיכות

רמת שכן פרטיים, פסיכיאטריים בתיחולים בתיגמול התמקד שלנו הניתוח
לבתי שנקבעה מזו פחות משמעותית הממשלתיים לבתיהחולים שנקבעה ליום התעריף

הממשלתיים, הפסיכיאטריים בבתיהחולים החולים רוב לגבי הפרטיים. החולים
לצמצם התמריץ כי נראה, ראשון במבט שירותים. לעצמה מוכרת למעשה הממשלה

בבתי למצב בדומה  ליום התעריף נקבע שבו לרמה קשר ללא  קיים בהוצאות
כללית. קופתחולים של הכלליים החולים

חשיבות יש הממשלתיים הפסיכיאטריים בתיהחולים של ליום לתעריפים אולם,
(בעיקר השונים הממשלה משרדי בין הכספים מעבר על משפיעים הם שכן מסוימת,
לתבוע יכולה שהממשלה התשלומים רמת ועל הבריאות), למשרד הביטחון ממשרד

ליום התעריפים רמת כמוכן, ממשלתיים. בבתיחולים המאושפזים החולים ממשפחות
ארגון עם ומתן במשא חשוב מידע פריט מהווה הממשלתיים לבתיהחולים הנקבעת

הפרטיים. בתיהחולים

הוא פסיכיאטרי טיפול עבור ליום התעריף הממשלתיים, לבתיהחולים באשר

הממשלתית במערכת הצפויה העלות חילוק עלידי נקבע התעריף המוסדות. בכל אחיד
החולים שמשלמים התשלומים למעשה, בשנה. הצפויים האשפוז ימי במספר כולה

במוסדות בחולים הטיפול את מסבסדים יותר, גרועה שאיכותם ממשלתיים, במוסדות
יותר. טובה איכות בעלי

הביןלאומי בהיבט ממושך לטיפול מוסדות תיגמול ד.
גם מרובה חשיבות יש כלליים בתיחולים בתיגמול הקשורים רבים לנושאים
שני יש ממושך לטיפול למוסדות בנוגע אולם, ממושך. טיפול מוסדות בתיגמול
ההון. ועלויות הטיפול איכות מיוחדת: לב תשומת להם ניתנה שבספרות נושאים

52



חשוב תפקיד יש טובה איכות ולשמר לקדם לצורך הפסיכיאטרי, למיגזר בדומה
שמציין כפי בחו"ל. והן בישראל הו הממושך, הטיפול במיגזר התיגמול במדיניות

: (1984) Smits

There is an important difference between nursing homes and
hospitals: The pervasive concern that nursinghome care may not
be of adequate quality... many commentators on longterm care
would express concern that cost savings in this field can arise
from poor care rather than efficiency. (p. 54) .

איכות את לקדם בארה"ב שנעשו נסיונות כיצד מתאר, (1980) viadeck
ובגלל הפרטיים האבות בתי מבעלי חלק של הבצע רדיפת בגלל הופרעו הטיפול

אבות. בתי שירותי על בהוצאות לצמצם הממשלה מאמצי
לפחות או האיכות, שיפור לצורך התיגמול מערכות את לנצל נסיונות נעשו
אבות לבתי בונוסים תשלום כללו אלה נסיונות נייטרלית. איכות להבטיח כדי

של תיגמול במערכות ניסויים ועריכת שונים, איכות בסולמות גבוה ניקוד שקיבלו
,Weissert et ai.) המטופלים המקרים של המורכבות במידת המתחשבות אבות בתי

.(1984 ,Smits ;1983

)1986) Cohen and Holahan חשוב. אתגר הוא גם מהווה הון תיגמול
מציינים: בארה"ב, למצב המתייחסים

The reimbursement of capital costs has been perhaps the most
complicated aspect of nursinghome payment policy. Because of thedirect effect on nursinghome profitability, capital reimbursement
methods have been highly controversial, despite the fact that
capital costs are, typically, less than 15% of the nursing home
costs.(p. 23)

לתיגמול עיקריות גישות בשתי להבחין ניתן בארה"ב הממושך הטיפול במערכת
נרכש שבו המחיר בפועל. העלויות עם התיגמול את לקשור היא האחת הגישה הון.
הריבית תשלומי פחת. עבור תשלומים נעשים שלפיו בסיס, משמש מלכתחילה המוסד
הגישה שוטף. בסיס על מתוגמלים המוסד את לרכוש כדי שנלקחה הלוואה כל על

לפצות כדי ההיסטוריות, להוצאות קשור אינו אשר אחיד, מחיר לשלם היא השנייה
ההון. השקעת על

שהשיטה הם מוסד) לכל ספציפי (תעריף הראשונה בשיטה העיקריים החסרונות
את להקטין (כדי הבעלים של כספם השקעת במקום הלוואות על יתר הסתמכות מעודדת
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השקעה בתור אבות בתי של ומכירה קנייה מעודדת היא כמוכן, הריבית). תשלומי
תמריץ היווצרות הוא, האחיד התשלום בשיטת העיקרי החיסרון ניידי. דלא בנכסי
העסקים אנשי אזי מדי, נמוך הגא האחיד התשלום אם ובאחזקה. בבנייה לאיהשקעה

כספם. את להשקיע אחרים מגזרים להם יחפשו

בישראל. הממושך הטיפול של והמימון הארגון על קצרה סקירה נביא להלן
בארבע המטפלים מוסדות לגבי המופעלות התיגמול מערכות את נבדוק מכן לאחר

לב תשומת ועצמאים). תשושים נפש, תשושי (סיעודים, עיקריות טיפול רמות
ההון. ותיגמול הטיפול איכות לנושאי תוקדש מיוחדת

הממושך הטיפול ומימון ארגון
מוסדיים שירותים בין הבחנה לצורך נזקקות רמות ארבע הוגדרו בישראל

הממשלתיים, הארגונים ועצמאים. תשושים נפש, תשושי סיעודים, ממושך: לטיפול
כאשר הממושך, הטיפול שירותי בהספקת תפקיד לכולם והפרטיים, הציבוריים

ממושך לטיפול המיטות מן כמחצית הטיפול. רמת לפי רבה במידה משתנה הבעלות
המספקים הם (לאממשלתיים) ציבוריים גופים עצמאיים. לקשישים מיועדות בישראל

לעצמאים. המיטות מן משנישלישים ליותר אחראים והם זו, ברמה הטיפול רוב את

והמוסדות המוסדי, הממושך הטיפול מכלל כשליש מהוות הסיעודיות המיטות

בהספקת ההתנדבותי המיגזר של תפקידו אלה. ממיטות מחצית בערך מספקים הפרטיים

פחות מהוות נפש ולתשושי לתשושים מיטות ביותר. מוגבל הוא סיעודי טיפול

זו טיפול ברמת העיקרית הספקית היא הממשלה המיטות; מצבת מכלל משמינית
.(1982 ושמואלי, גוטמן (פקטור,

היא גם משתנה ממשלתי במימון תלויים ממושך לטיפול מוסדות שבה המידה

מיטות ארבע כל מתוך בכשלוש הטיפול את מממנת הממשלה הטיפול. לרמת בהתאם

בפחות הטיפול את מממנת היא זאת ולעומת (ביחד), נפש ותשושי סיעודיים לחולים

שתי בין באמצע שם אי נמצאים התשושים החולים העצמאיים. החולים מן משליש

את מממן הבריאות משרד נפש, ולתשושי לסיעודים המיטות לגבי אלה. קצוות
העצמאיים החולים בקרב ואילו עבורם, לתשלום אחראית שהממשלה בחולים הטיפול

והרווחה. העבודה משרד הוא אלה אוכלוסיות עבור העיקרי המשלם והתשושים,
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תעריפים של במונחים נקבעים ממושך לטיפול למוסדות התיגמול תעריפי
בבתיהרוולים כמו ושלא הפרטיים, הפסיכיאטריים לבתיהחולים בדומה ליום.

התעריפים נקבעים שלפיה השיטה, מוסד. לכל בנפרד נקבעים התעריפים הכלליים,

לפי מה במידת משתנים התיגמול, משיטת הנובעים והתמריצים הרשמיים הממשלתיים
התעריפים כל התעריף, חישוב לשיטת קשר ללא אולם, השירות. רמת ולפי הבעלות

הממושך הטיפול במיגזר כי לציין, יש המחירים". "ועדת של באישור חייבים

את קונה הממשלה שבהם מקרים לאותם ורק אך מתייחס הממשלה שקבעה ליום התעריף
המיגזר מן השירותים את קונים פרטיים אנשים כאשר אותם; מספקת או השירותים

השוק. עלפי והתנאים התעריפים נקבעים הציבורי, או הפרטי
נפש ובתשושי בסיעודים טיפול

הסיעודיים, השירותים על רבה השפעה יש הממשלה שקבעה ליום הרשמי לתעריף
בקרב בתעריפים רב שוני יש אלה. שירותים של העיקרית הקונה היא הממשלה שכן

התעריפים את מקבלים הממשלתיים בתיהחולים שונים: מסוגים בבעלות מוסדות
ובתי הבינוניים, התעריפים את  הציבוריים בתיהחולים ביותר, הגבוהים

עוד גדולים למעשה ההבדלים ביותר. הנמוכים התעריפים את  הפרטיים החולים
חייבים הפרטיים שהמוסדות משום וזאת הרשמיים, התעריפים מן שעולה ממה יותר

ואת לעובדים הפיצויים את הפנסיה, הוצאות את העירוניים, המסים את לממן
פטורים הממשלתיים המוסדות זאת, לעומת ליום. הרשמי התעריף מתוך ההון הוצאות

כולם ממומנים הון ורכישות פיצויים פנסיות, ואילו העירוניים, המסים מן

ליום. הרשמי התעריף את המשלימים מקורות באמצעות

 והציבוריים הפרטיים המוסדות תעריפי בין בהבדלים צדק יש מידה באיזו

בתעריפים לתומכים קרובות. לעתים הציבורי היום סדר על העולה נושא זהו

טוענים הם ראשית, עיקריות. טענות שתי יש הציבוריים למוסדות יותר גבוהים

הם לכך כהוכחה יותר. הקשים החולים את לקבל נוטים הציבוריים שהמוסדות
ביותר הקשים בחולים לטפל הנוטים ציבוריים מוסדות שאותם כך על מצביעים

יותר גבוהים תעריפים מקבלים אשל) ומוסדות הממשלתיים הגריאטריים (המרכזים

האחרים. הציבוריים המוסדות מן
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בישראל) הזקן למען שירותים ופיתוח לתכנון (האגודה אשל של בחסותה
נמסרו ואחר ישראל, וממשלת הגיוינט בכספי שנבנו מוסדות שמונה נמצאים

גבוהה אלה במוסדות הרמה רוב עלפי מקומיים. עצמאיים ארגונים של לניהולם
כוח רמת מבחינת והן הפיזיים התנאים מבחינת הן  אחרים אבות בבתי מאשר

האדם.

טיפול מספקים הציבוריים שהמוסדות  השנייה בטענה נתמכת זו טענה
בצמצומם, לפחות או ההבדלים, בביטול הדוגלים של תשובתם יותר. טובה באיכות
קשים, חולים הרבה מקבלים הפרטיים המוסדות שגם היא, הראשונה, לטענה בקשר

הציבוריים במוסדות החולים מידה באיזו המוכיחים מדידה או תיעוד כל אין וכי
מהמצדדים רבים השנייה, לטענה באשר יותר. אינטנסיבי לטיפול זקוקים אכן

הציבוריים, במוסדות יותר גבוהה אכן האיכות כיום כי מודים, ההבדלים בצמצום
הנמוכה האיכות של התוצאה ולא הסיבה הם התעריפים בין ההבדלים לדעתם, אך,
את להעלות רוצים רבים פרטיים שמוסדות טוענים, הם הפרטיים. במוסדות יותר

יכולים הם איו אך הפיזי, המבנה את ולשפר התכניות את להעשיר האדם, כוח תקני
לבסוף, הציבורי. במיגזר הקיימת לרמה המחירים יועלו כן אם אלא זאת, לעשות
הקשישים אוכלוסיית כלפי צודק זה שאין טוענים, התעריפים בהשוואת התומכים
האחרים ואילו ויקר, איכותי טיפול מקבלים והם מזלם נתמזל שחלקם במדינה

וזול. גרוע טיפול ומקבלים "נענשים"

יותר קשים חולים יש הציבורי במיגזר מידה באיזו  הענייניים הטיעונים
אידיאולוגי הבדל על מבוססים  יותר טוב טיפול מספק זה מיגזר מידה ובאיזו

הציבוריים למוסדות יותר גבוהים תעריפים בזכות הטוענים מאלה רבים בסיסי.

ברווחת מאשר ברווחים יותר להתעניין מטבעם נוטים פרטיים שמוסדות מאמינים,

במוסדות יתרחש ממושך לטיפול בשירותים שהגידול מעדיפים, הם כן, על החולה.

גורם בתחרות רואים בתעריפים ההבדלים את לצמצם הרוצים מאלה רבים הציבוריים.

הציבוריים. מאלה יותר יעילים להיות נוטים פרטיים שספקים ומאמינים, חיובי,

ראשית, סיבות: משתי הפרטי, במיגזר דווקא הגידול את לרכז רוצים היו הם

ושנית, ביותר, הטוב הצד על העבודה את לבצע יכולים הפרטיים הספקים לדעתם,
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גדולות. כספיות הוצאות יהיו לממשלה שבו למצב, להגיע ברצונם אין
לאחרונה, גברה. הציבורי בטיפול הדוגלים של שידם נראה האחרון, לזמן עד

מסוימים חוגים הביאו הגוברים התקציביים והלחצים לימין הפוליטית התזוזה
הפרטי. המיגזר תפקיד של מחדש לבדיקה

נראה, ומוסד, מוסד בכל התעריפים נקבעים שלפיהם הטכניים להליכים באשר

מנוסחים ואינם אדהוק, נקבעים הציבורי המיגזר לגבי המופעלים ההליכים כי

צדק" "שערי בבתיהחולים סיעודיות יחידות הוקמו כאשר לדוגמה, בבהירות.
הכללי, בביתהחולים ליום התעריף מן 40* כ של תעריפים נקבעו ו"הדסה",
אחרים. במוסדות סיעודיות למיטות התעריפים על ניכרת במידה העולה תעריף

של הנזקקות רמת של איכותי מומחים" "שיפוט סמך על נקבעו התעריפים כי נראה,
חולים. מדגם של יסודית בדיקה סמר על ולא החולה,

ממשלתיים במוסדות התעריפים קביעת לגבי הקיים הבהירות שחוסר נראה,
תקציב הסדרי לפי בעיקר פועלים אלה שמוסדות העובדה מן נובע אשל ובמוסדות
בהן במערכות קרובות. לעתים מוזכרים ליום שהתעריפים העובדה למרות גלובלי,
על ולא ומתן משא של בסיס על ייקבעו שההכנסות הדבר טבעי גלובלי, תקציב יש

מערכת לפי לפעול הממשלתיים המוסדות שעל ברור, ברורות. נוסחאות סמך

היא ברורה פחות השירותים. של הספק וגם הקונה גם הוא הבריאות משרד תקציבית;
הממשלה. בבעלות הם כאילו רבות מבחינות פועלים אשל מוסדות שגם התופעה

לפני הניתנים ממשלתיים, מענקים באמצעות ממומנות ההון הוצאות אשל במוסדות
על מתוגמלות ההון הוצאות שם הפרטיים, במוסדות למצב בניגוד נקנה, שהרכוש

שהיות נראה, להלן). ראה  שכירות דמי עבור זקיפה (באמצעות ארוכה תקופה פני
ליום והתעריפים התקציבים לקביעת החוקים חציממשלתי, כארגון פועלת שאשל

במקצת. מטושטשים הינם

התיגמול יותר. ברורה הפרטי, במיגזר התעריפים נקבעים שלפיה המערכת,
תחזוקה מזון, מסוימת. לתיקרה עד תלויעלות, הוא כוחאדם הוצאות עבור

סמך על נקבע שאינו אחיד, תעריף באמצעות מתוגמלים אחרות תפעול והוצאות

ולא חולה, לכל שכירות קיצבת באמצעות מתוגמלות ההון הוצאות בפועל. ההוצאות
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רווח" "תשלום מקבלים הבעלים בשוק. למחירים או ההיסטוריות לעלויות בהתאם

לא השכירות. צבת קי את להוציא המאושרות, ההוצאות מכל lot ל המקביל נוסף,
החולים. בצורכי בהבדלים בהתחשב התאמה כל נעשתה

אלה את ביותר והמעניינת ביותר הגדולה ההוצאה סיעודיים, אבות בבתי
אדם לכוח התיגמול תיקרת האדם. כוח על ההוצאה היא הטיפול, באיכות העוסקים

נדרשים וכוי תחזוקה עובדי עזר, כוח אחיות, כמה הקובעים לתקנים בהתאם נקבעה
לפי משתנים חולים, למספר עובדים במונחי הנקבעים התקן שיעורי חולה. לכל

החולים, מספר לפי משתנה אדם כוח של מסוימים בסוגים הצורך שכן המוסד, גודל
כוח להעסיק כספי תמריץ כל אין האבות בתי לבעלי פרופורציונלי. באופן לא אך

פברואר מאז ובאמת, נוסף. תיגמול כל להס יקנה לא הדבר שכן לנורמה, מעבר אדם

תעריף להם שתבטיח ברמה אדם כוח העסיקו הפרטיים האבות בתי כל כמעט ,1987

תקני של התיגמול נוסחת למעשה, התקן. לפי שמותר ממה פחות אחד לשקל עד יומי
איכות של העיקריים המרכיבים אחד לגבי תיקרה וגם רצפה גם קבעה האדם כוח

בישראל. הסיעודיים האבות בבתי הטיפול

מדווח, השבעים שנות באמצע כך. היה תמיד לא שהמצב דיווחים קיימים

איכות את לשקף היתה שמטרתה מסובכת, ניקוד מערכת על מבוסס היה שהתיגמול

הביאה הניקוד מערכת .(1976 ,Kane s Kane) ומוסד מוסד כל שמספק הטיפול

הצורך מראש), קבוע לגבול (עד האדם כוח מצבת שונות: מידה אמות שש בחשבון
המטפל הרופא איכות הבניין, של הפיזי המצב המוסד, נמצא שבו באזור במיטות
יחסי מרכיב של סובייקטיבית והערכה הלארפואי, האדם כוח הרכב בדיירים,
בתיהחולים בין גדולים הבדלים היו מכך, כתוצאה הניתן. בטיפול האנוש

הגבוה התעריף בין 45* של פער היה 1975 ב פרטית; בבעלות שהיו הכרוניים
שונתה מדוע לקבוע כדי נוסף במחקר צורך יש ביותר. הנמוך לתעריף ביותר

הזו. המערכת

הממשלה, לבין הכרוניים בתיהחולים בין רשמי חוזר. קיים שלא למרות
האחרונות בשנים התעריפים. את קובעת היא כאשר עמם, מתייעצת זאת בכל הממשלה

פעמים כמה איימו האבות בתי בעלי כאשר למדי, סוערות אלה התייעצויות היו
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האיומ. את ביצעו אפילו אחת ופעם הממשלתיים, החולים כל את לשחרר

של הנוכחיות שהרמות בישראל, האבות בוני בעלי טוענים אחדות שנים זה
אילוצים בגלל גם ההעלאות, את עיכבה הממשלה מספיקות. אינן התשלומים

היו כן ועל לנורמה, מתחת אדם כוח העסיקו האבות שבתי בטענה וגם תקציביים
נוסף. אדם כוח העסקת עלידי ההכנסות את להגדיל יכולים

תופסת אינה כבר לתקן מתחת אדם כוח מעסיקים הפרטיים האבות שבתי הטענה
העלאת ושוקלת הפרטיים, האבות בבתי הטיפול מאיכות עתה מודאגת הממשלה כיום.

מבחינה הצורר. לפי אדם כוח בתוספת תותנה כזאת שהעלאת להניח, יש תעריפים.
אולם, יבוצע. אכן האדם בכוח שהגידול שיבטיחו מנגנונים, לפתח ניתן טכנית,
התיגמול, וברמות בנורמות הללו השינויים את לעכב עלולות תקציביות מגבלות

הטיפול. באיכות הצפוי השיפור את גם ובעקבותיהם

כעצמאים ו בתשושים הטיפול

בידי נקבעים א*נם הממשלה עלידי המופנים התשושים לחולים התעריפים

בעוד בהם. הטיפול את המממן והרווחה, העבודה משרד בידי אלא הבריאות, משרד

רק קונה היא הכרוניים, בתיהחולים שירותי של העיקרית הקונה היא שהממשלה

מקשה הדבר ראשית, חשובות. השלכות שתי לכך יש בתשושים. הטיפול מן קטן חלק
הפניה מקורות להם שיש כיוון האבות. בתי לבעלי תנאים להכתיב הממשלה על

אם הממשלה, שמפנה החולים את לקבל לסרב האבות בתי יכולים חולים, של נוספים
ועדה, והוקמה היום, המצב הוא כך דיים. גבוהים אינם הממשלתיים התעריפים

התעריפים. את ולעדכן לבדוק שתפקידה
התיגמול ברמת תלויה פחות לספק מסוגל האבות שבית הטיפול איכות

האבות בתי לכל כמעט בשוק. הממשלה שממלאת יחסית הקטן התפקיד בגלל הממשלתי,
הטיפול. איכות את באמצעותם לשפר שניתן נוספים, הכנסה מקורות יטו

בית לכל ליום התעריף לחישוב הנוסחאות באותן משתמשת שהממשלה בעוד
נובעת השונות בפועל. ומוסד מוסד כל שמקבל בתעריף מסוימת שונות יש אבות,
משתנה  ועצמאים תשושים סיעודים,  החולים הרכב ראשית, מקורות. ממספר

יותר, גדול שהמוסד ככל מסוימת במידה יורד ליום התעריף שנית, למוסד. ממוסד
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של משכורתו (כגון אדם כוח על מסוימות שהוצאות בחשבון, מביא החישוב טיכו

עולות ואינן בעיקרן, קבועות הן ציוד) אחזקת (כגון, אחרות והוצאות המנהל)
אדם, בכוח קשורות שאינן ההוצאות רמת שלישית, החולים. למספר יחסי באופן

קובעות ההנחיות לדוגמה, המתקצבים. של דעתם שיקול עלפי גם מה במידת נקבעות
שההוצאות להניח, יש אך סבירות, תחבורה הוצאות עבור אבות בית כל לתגמל שיש

אביב. בתל אבות בבית מאלה יותר גדולות תהיינה בצפת אבות בבית הללו
לתגמל לממשלה מאפשרות החישובים, מורכבות עם ביחד בתעריפים, השונות
להשתמש או לחברה, כמועילה נתפסה בעבר שהתנהגותם הספקים את מסוימת במידה

שלאחרונה ייתכן, בעתיד. מסוימים התנהגות סוגי לעודד כדי היומי התעריף ברמת

לחולים הזמין המיטות היצע את להרחיב בניסיון זו באפשרות שימוש נעשה
יותר גבוהים תעריפים אושרו חדשים אבות בתי למספר הממשלה. עלידי הממומנים

היתה, ההנחה הנראה כפי הבריאות. משרד של הקבועים מהספקים לכמה מאשר

האבות בתי אחרי ואילו בספק, מוטלת איננה הקבועים הספקים של שזמינותם
שהם חשש קיים שכן בטעות, יסודה הזו ההנחה כי נראה לחזר. צריך החדשים

הממשלה. אליהם שמפנה חולים לקבל יפסיקו

אינם  בפרטיים ואם ציבוריים אבות בבתי אם  פרטיים לחולים התעריפים
הבריאות. משרד בפיקוח לא ואף והרווחה העבודה משרד של בפיקוח נמצאים

תכנית בתקופת לאחרונה, השוק. תנאי לפי נקבעים התעריפים רגילות בתקופות
המסחר משרד של לבדיקה נתונים בתעריפים השינויים היו הכלכלית, החירום
את להעריך כדי אבות בית בכל התנאים את לעומק ניתח לא המשרד והתעשייה.
בעת שנגבו התעריפים אם בדק, לא גם המשרד מחירים. להעלאת הבקשות סבירות
בשינויים התמקד המשרד מוצדקים. היו (1985 (ב המחירים על הפיקוח החלת

ולא בכלל, הכלכלה טובת עמדה מעייניו ובראש היסוד, בתעריפי ולא בתעריפים
הממושך. הטיפול זר ג מי של המיוחדים הצרכים

חדפעמי, בסכום כניסה דמי דורשים ופרטיים, ציבוריים רבים, אבות בתי
סבירים הם אלה תשלומים מידה באיזו השאלה החודשיים. לתשלומים בנוסף

חייב הקשיש הזה בתשלום לעמוד שכדי האומרים, יש בדיון. כיום נמצאת ומוצדקים
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שמימון טוענים, אחרים במוסד. התלות הרגשת את להגביר ובכך ביתו, את למכור
התשלום את ולהוריד הטיפול איכות את לשפר האבות לבתי מאפשר זו בצורה הטיפול

יותר. סבירה לרמה החודשי

אכן מידה באיזו הוא, הפרטי לשוק בהקשר העולה השני העיקרי הנושא

יש זה בנושא החולה. של במצבו השינויים את שישקפו כך התעריפים את מעדכנים

ותעריפים אחידים, רוב פי על שהתעריפים סבורים במערכת גורמים בנתונים. חוסר

חריג לטיפול שזקוקים חולים של במקרים רק נגבים מסוימים לחולים מיוחדים
וחד. במי

התשלום מאשר שלושה או שניים פי כלל בדרך משלמים הפרטיים הלקוחות

כן, על גדול. הוא פרטי סידור המבקשים מספר אך הממשלתית, המערכת באמצעות
החולים על ורק אך לסמוך שלא בחרו רבים פרטיים אבות שבתי מפתיע, זה אין

הממשלה. שמפנה

של אבות מבתי פרטיים, אבות מבתי שירותים קונה והרווחה העבודה משרד

ממשלתיים. גריאטריים וממרכזים ציבוריים ארגונים של אבות מבתי אשל,

ולבתי הפרטיים האבות לבתי התעריפים את קובע והרווחה העבודה משרד

בתעריפים העיקרי המרכיב השיטות. אותן לפי אשל בחסות שאינם הציבוריים האבות

העבודה (משרד 1981 מ דרבסי ועדת להמלצות בהתאם האדם, כוח דפוסי הם אלה

לדפוסי בהתייחסות מינימלית" "תקינה במונח השתמשה הוועדה .(1981 והרווחה,
שכן במקצת, מטעה זה מושג אשל. של שאינם אבות בבתי סבירים הם שלדעתה האיוש

מינימום בתקני נקבה הוועדה תיגמול. לצורך מרבי כתקן גם משמש המצוין התקן
יש המוסדות ברוב נפש. וסיעודיים/תשושי תשושים, עצמאיים, לקשישים נפרדים
למוסד האדם כוח תקני את שמאשרים לפני לכן, הללו. הקטיגוריות מכל דיירים

לפי הדיירים התפלגות של הערכה הממשלה מטעם סוציאלית עובדת עושה מסוים,
התיפקוד. רמות שלוש

למזון התקציב ציבור. עובדי של לזו בהתאם היא השכר שרמת היא, ההנחה
מזון עבור ההוצאות סך את שמחשבים לאחר האבות. בתי לכל אחיד מחיר לפי נקבע
וכוי. תחזוקה צ>וד, הוצאות לכיסוי 2C^ של תוספת מוסד כל מקבל עובדים, ושכר
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אלה, הוצאות עבור מתוגמלים מושכרים, בבניינים המשתמשים פרטיים, אבות בתי
%4 של תוספת הפרטיים האבות לבתי ניתנת לבסוף, לחודש. לנפש 50$ של לסך עד 

בין "מוקצה" הוא מסוים, למוסד הכללי התקציב שנקבע אחרי רווחים. כקיצבת
לפי ועצמאיים, תשושים סיעודיים, לדיירים בנפרד נקבעים התעריפים הדיירים.

.1.0:1.5:2.5 של יחס

ראשית, זו. נוסחה של משמעותיות וריאציות משתי נהנים אשל של האבות בתי

שפיתחה אופטימלית" "תקינה על מבוססים אשל של האבות לבתי שאושרו התקנים
בבתי למשכורות מקבילות אשל של האבות בבתי המשכורות שנית, דרבסי. ועדת
ממשלה לעובדי ניתנות שאינן הטבות מכמה נהנים בתיחולים ועובדי חולים,

אחרים.

אשל של האבות לבתי הניתנים יותר הגבוהים התעריפים אם ברור, לא

יש אלה גבוהים לתעריפים אולם, שלהם. החולים מצבת מורכבות מבחינת מוצדקים
שאינם כמעט אשל של האבות בתי רוב האחרים, האבות בבתי כמו שלא חשוב. תפקיד

בחולים הטיפול את לסבסד ביכולתם אין שכך, כיוון פרטיים. חולים מקבלים
הפרטיים. החולים מן הנגבים כספים בעזרת הממשלה אליהם שמפנה

 האחרים במוסדות והן אשל במוסדות הן  כיום המופעל התיגמול הסדר
המוכנים עובדים למצוא תמריץ וכן והמזון, האחזקה בהוצאות לחסוך תמריץ יוצר

ולא בניין לשכור ברור תמריץ קיים כן כמו יותר. נמוך שכר תמורת לעבוד
השכירות. תיגמולי במקום פחת עבור תשלום כל ניתן לא שכן לקנותו,

בתי של במקרה כמו למדי. מסובכים התמריצים בפועל, העובדים למצבת באשר

בכוח ולא האדם כוח בנורמות תלוי התיגמול והכרוניים, הפסיכיאטריים החולים
אך אדם, כוח פחות להעסיק תמריץ יוצר הדבר כאילו נראה למעשה. המועסק האדם
ממלאים שהם לתפקיד בנוסף איכות, בקרת של תפקיד ממלאים המינימום" "תקני
את לאבד עלולים לנורמה מתחת אדם כוח המעסיקים אבות בתי התיגמול. לגב*
יש האבות שלבתי מכאן נעשה. זה שאין כמעט במציאות כי אם שלהם, הרישיון

יתגלה. לא הדבר אם לנורמה, מתחת אדם כוח להעסיק תמריץ
יש אבות בית לכל לא. ומי למוסד יתקבל מי רבה במידה קובעים האבות בתי
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להימנע תמריץ יש למוסד. "מתאים" הוא אם מועמד כל לגבי המחליטה קבלה, ועדת
בחשבון, להביא יש שני, מצד גבוהה. שלהם הניזקקות שרמת חולים מקבלת

התשושים הדיירים להרכב בהתאם למוסד ממוסד משתנות האדם כוח של שהנורמות

והעצמאים.

הביןילאומי בהיבט ממושך לטיפול מוסדות תיגמול
האבות בתי שירותי לתיגמול בישראל הגישה בין מועילה השוואה לערוך קשה

המדינות ברוב אחרות. בארצות כאלה שירותים לתיגמול המערכות לבין הסיעודיים
כלל בדרך הסיעודיים המוסדות נמצאים וקנדה, ארה"ב ישראל, מלבד המתועשות

.(1976 ,Kane S Kane) הציבורי המיגזר בבעלות או הממשלה בבעלות
הוא, בישראל ארוך לטווח התיגמול במדיניות ביותר הבולטים הדברים אחד

רמות כל לגבי נכון והדבר המוסד, על בבעלות רבה במידה תלויים המשחק שכללי
בצורה מחושב שם והתיגמול הגישה, אותה מופעלת בקנדה רבים במחוזות הטיפול.

.(1985 ,Kane £ Kane) וממשלתיים ציבוריים פרטיים, מוסדות לגבי אחרת

ליום, תעריף של בסיס על הסיעודי הטיפול מתוגמל אירופה ארצות ברוב
תלוי מתיגמול להתרחק היא המגמה בארה"ב מראש. המאושר שנתי תקציב על המושתת

סיעודיים. אבות לבתי (מראש) פרוספקטיביים תשלומים של לכיוון ולנוע עלות,
עתה כבר היא ממושך לטיפול התיגמול מערכת שכן מפגרת, איננה ישראל זה בענייו
מדד על המבוססות תיגמול שיטות לנסות החלו מדינות מספר בעיקרה. פרוספקטיבית
ניסויים נעשו לא עדיין בישראל החולים; הרכב על או החולה נזקקות של מסוים

אלה. ן מעי כלים עם

לתשושים מקומות במציאת והרווחה העבודה משרד מתמודד שעמם הקשיים,
בפני העומדת לדילמה רבה במידה דומים ממושך, לטיפול הזקוקים שבטיפולו
מן  "מדיקייד" של הניסיון מן ללמוד מה שיש ייתכן, בארה"ב. "מדיקייד"

שפותחו. הפתרונות מן כמו שנעשו, השגיאות

הסיעודי התיגמול את המאפיין שכירות, דמי באמצעות הון עלויות תיגמול

למדינות והן העבודה למשרד הן דגם לשמש יכול בישראל, הבריאות משרד מטעם
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גישה על היום ממליצים האבות בתי מימון בתחום אחדים מומחים ואמנם, ארורות.

.(1986 ,Cohen S Holohan) זו מעין

שונים מוסרות סוגי בין הבדלים  מוסדות תיגמול ה.

בתיהחולים בין הדעת, את עליהם לתת שכדאי חשובים, הבדלים מספר קיימים
הסדרי ראשית, הפסיכיאטריים. ובתיהחולים ממושר לטיפול המוסדות הכלליים,
במוסדות מאשר הכלליים בבתיהחולים פחות משמעותיים הם יום לפי התיגמול

קופתחולים שבין החבילה מעיסקת מושפעים אינם האחרונים אלה שכן האחרים,
שלבתיהחולים לומר, ניתן כללי כאופן לה. הדומה דבר מכל או לממשלה,

על לשמור תמריץ יש האבות ולבתי כרוניים לחולים לבתיהחולים הפסיכיאטריים,
בבתי השולית העלות בין הקיים האיזון שחוסר להניח, יש מלאה; מיטות תפוסת

אם ברור לא זאת, עם בלבד. זמני הוא הממשלה שקבעה התעריפים לבין האבות
בהיצע השקעה לעודד כדי דיים גבוהים הללו המוסדות סוגי בכל יומיים תעריפים

נוסף. מיטות

שונים המופעל היומי התעריף מאפייני ,9 בלוח לראות שניתן כפי שנית,
אחיד הוא ליום התעריף הכלליים בתיהחולים של שבמיגזר בעוד למיגזר. ממיגזר
בית לכל בנפרד מחושב ליום התעריף האחרים המיגזרים בשלושת בתיהחולים, בכל
אך מקיף, חוזה בידי נשלט הפרטיים הפסיכיאטריים בתיהחולים תיגמול חולים.
כל איו הממושר הטיפול במיגזר ואילו בתיהחולים, בין ניכרים הבדלים קיימים

קטנים. הם המוסדות בין ההבדלים אר כזה, חוזה
הפסיכיאטרי במיגזר תעריפים בקביעת הממשלה של שתפקידה לציין, כדאי
קונת היא עצמה הממשלה שבהם המצבים, לאותם מצטמצם הממושך הטיפול ובמיגזר
הממשלתיות התיגמול תקנות קובעות הכלליים בתיהחולים של במיגזר השירותים;

ממשלתיים. שאינם ציבוריים ארגונים בין השירותים קניית את גם

לגבי המדיניות ליעדי הנוגע בכל המיגזרים בין חשובים הבדלים מספר יש

במידה המיטות היצע את לצמצם הוא היעד הפסיכיאטרי במיגזר המיטות. היצע
הקיים המיטות היצע על לשמור הוא היער הכלליים בתיהחולים של במיגזר ניכרת;

64



הגידול בגלל הממושך, הטיפול במיגזר ואילו במקצת); לצמצמו אולי (או היום
את להגדיל היא הממשלה מדיניות בישראל, התשושים הקשישים באוכלוסיית הצפוי
במדיניות ברור ביטוי לידי באו לא אלה שהבדלים לציין, מעניין המיטות. היצע

כדי סיעודיות למיטות התעריפים העלאת של מדיניות אין לדוגמה, התיגמול.
נוספת. בנייה לעודד

לפי משתנה הטיפול איכות את לשפר כדי מוסד לכל שיש הכספי התמריץ מידת
יש פרטיים, חולים אליהם ימשכו אם להרוויח שיכולים האבות, לבתי המוסד. סוג

ממדי לאותם בעיקר מתייחס שהדבר לציין, יש אולם האיכות. את לשפר תמריץ
בתיהחולים בקרב המקצוע. בעלי שמדגישים לאלה ולא ללקוחות, החשובים איכות
הוא הפרטי השוק שכן יותר, קטן הוא האיכות לשיפור התמריץ כרוניים לחולים

במיגזר באיכות. לשינויים מגיבים אינם הממשלתיים והתעריפים מאוד, קטן

למרות (וזאת, הקצר בטווח באיכות שיפורים עבור גמול כל ניתן לא הפסיכיאטרי
לפי משתנים שהתעריפים כיוון אולם, כן). לעשות חוזית התחייבות שקיימת

בעתיד. החוזי ומתן במשא שיתבטאו לתוצאות להביא באיכות השקעה יכולה המוסד,
מהמוסדות, בחלק הניצול ברמת קשור התיגמול הכלליים בתיהרוולים של במיגזר

אולם, ללקוח. השירות מבחינת לפחות איכותי שירות לספק כספי תמריץ שיש מכאן
מתבטל הלקוח, של הבחירה אפשרות את ומבטלת פועלת, האזורית המדיניות כאשר

זה. כספי תמריץ

לשפר כדי בתיגמול להשתמש יש וכיצד האם לחשוב בבואם המדיניות, קובעי
לצורך האם הוא הראשון נושאיס. מספר בחשבון להביא צריכים הטיפול, איכות את

הנושא תוצאות. או תהליכים תשומות, של במושגים איכות להגדיר יש התיגמול

להגדיל שיעי או התעריף, גובה בחישוב האיכות להבדלי להתייחס יש האם הוא השני
ההבדלים על מידע לו לספק ורק השונים המוסדות בין לבחור הלקוח של יכולתו את

המתאימות איכות, להערכת השיטות האם הוא האחרון הנושא המוסדות. בין באיכות
תיגמול. למטרות גם מתאימות איכות הבטחת של למטרות
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סיכום  מוסדות בתיגמול היומי התעריף מאפייני :9 לוח
בתיחולים

לחולים בתירוולים בתיחולים
אבות בתי כרוניים פסיכיאטריים ים כללי

לגבי אחידות
בתי כל

לא לא לא כן החולים
על התבססות

לא לא כן לא חוזה
ית התני

בסוג הנוסחה
כן כן חלקית לא הבעלות

שיעורי קיום
השיעורים כן, השיעורים כן, הניעורים כן, אדם כוח
על מבוססים על מבוססים תלויים לא ספציפיים

נוסחאות נוסחאות הדעת בשיקול רלוונטי מוסד לכל

לא וחים הרו גובה
4* 1O# lot רלוונטי לבעלים

בפועל דירה שכר עבור זקיפה נכלל באמצעות תיגמול שיטת
דירה שכר ב"רווחים" נפרד תהליך הון הוצאות

העסקת השפעת
שיעורים שיעורים שיעורים נורמות איו אדם כוח

יותר נמוכים יותר נמוכים יותר נמוכים השפעה אין לנורמה מתחת

הוצאות השפעת
לנורמה מתחת

נורמות, אין נורמות, אין נורמות, אין נורמות, אין אחרים בתחומים
השפעה אין השפעה אין השפעה אין השפעה אין אדם) כוח (לא

66



החוליים קופות תיגמול :3 פרק

טיל ניתוח כוללות אינן התיגמול בנושא העוסקות עבודות רוב, עלפי
בנושא הספרות שרוב משום זאת הביטוח. חברות הכנסות את הקובעים הגורמים

שחל HMO's ב לגידול עד לפחות  נשמרה שם בארה"ב, מקורה בריאות תיגמול
שהתיגמול כיוון הטיפול. הספקת לביו הב>טוח ביו ארגונית הפרדה  לאחרונה

המבטחים. מהכנסות להתעלם היה ניתן בספקים, קשור
בישראל, שכן בארץ, החולים קופות תיגמול את לכלול החלטנו זו, בעבודה
בעיקר  העיקריות הטיפול ספקיות גם אלא המבטחות, רק אינן החולים קופות
נקבעים הקופות הכנסות של רבים שמרכיבים כיוון כן, על יתר בקהילה. טיפול
הכספיים התמריצים את תקבע הציבורית שהמדיניות חשוב ממשלה, החלטות עלפי

החולים. קופות את לכוון כדי להפעיל שיש

הקשורה הכללית, קופתהחולים עיקריות. חולים קופות ארבע יש בישראל
קופתחולים המבוטחת. האוכלוסיה מן 00^ ל קרוב ובה הכללית, להסתדרות

האוכלוסייה. מן 51 כ ומשרתת הלאומית העובדים להסתדרות הקשורה לאומית,
מן %5 ו 103; כ בהן וחברים עצמאיות, הן ומאוחדת מכבי חולים קופות

בהתאמה. האוכלוסייה,
חבר, מסי תשלום עיקריים: מקורות מארבעה מגיעות החולים קופות הכנסות

(המועברים החברים ממעסיקי מקביל מס תשלומי הטיפול, קבלת בעת החברים תשלומי
ישירות. ממשלתיות סובסדיות מסוימים, ובמקרים לאומי), לביטוח המוסד דרך

החולים קופת מהכנסות 501; כ האחרונות שבשנים כך על הצביע (1986) גדיש דו"ח
ו נוספים, 1(H כ כיסתה הממשלתית הסובסידיה המקביל, המס מן נבעו הכללית

והשלמות. פרמיות מתשלומי נבעו הנותרים 4C^

משלמת הממשלה ראשית, צורות. בשתי נעשים החולים לקופות הממשלה תשלומי
החודשים ששת (במשך חדשים עולים למשל, אזרחים של מסוימים סוגים עבור פרמיות
חברים מעולם היו שלא וקשישים הכנסה השלמת מקבלי במדינה), לשהותם הראשונים

את מציינת הממשלה החולים, קופות עם התייעצות לאחר כלשהי. בקופתחולים
(התעריף הללו הקטיגוריות מן אחת מכל אזרחים עבור לשלם מוכנה שהיא הסכום
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ברצונו קופה לאיזו לבחור עצמו לאדם משאירה ואחר הקופות), לכל אחיד הוא

ין. להשתי

סובסידיות על ההסתמכות ישירות. סובסידיות לקופות נותנת הממשלה שנית,

ביותר הגדולה הסובסידיה לקופה; מקופה משתנה מימון כמקור ישירות ממשלתיות

סובסידיה כל כיום מקבלת אינה מכבי ואילו כללית, לקופתחולים ניתנת
הצטמצם הרפואי הביטוח מערכת במימון הממשלתיות הסובסידיות תפקיד ממשלתית.

ואילו ההכנסות, מן 333; ל אחראית הממשלה היתה 1976 ב האחרון; בעשור מאוד
הקיצוץ .(1986 (רון, 4t כ רק כיסתה 1986 וב ,lit רק כיסתה היא 1984 ב

יותר הקשורים חלופיים, מימון במקורות התלות את הגדיל הממשלתיות בסובסידיות

שקופות ההכנסה גודל מקביל. מס ותשלומי החברים של הפרמיות תשלומי  בשוק

לה יש חברים כמה  בשוק הקופה במצב תלוי אלה ממקורות לקבל יכולות החולים
חבריה. של ההכנסה רמת ומה

רמת את להעמיד המאמצים עם יחד התרחש הסובסידיות בגודל הקיצוץ
הרגשה,2 שוררת בארץ הבריאות מומחי בקרב פרוספקטיבי. בסיס על הסובסידיה

על לסמוך ואז גדולים, גרעונות לפתח החולים קופות יכלו שבהם הזמנים, שעברו

כזה. חריף שינוי התחולל אכן אם לדעת מדי מוקדם אולם, אותם. שתציל הממשלה

לאומי לביטוח למוסד משולמים המקביל המס תשלומי ספורים, מקרים להוציא
ואילו השכירים, עבור התשלומים את מעבירים המעסיקים בישראל; העובדים עבור
כאשר במס, החייבת ההכנסה מן $5 כ נקבע המס עצמם. עבור משלמים העצמאים

למוסד האחרים התשלומים כל לגבי שנקבע כפי היא במס" החייבת "ההכנסה הגדרת
סכום3 על 1987 ביולי (שעמדה מסוימת לתקרה מעל ההכנסה לאומי. לביטוח

בעלי שמשלמים המס מכך, כתוצאה ממס. פטורה הממוצע) השכר מן ארבע פי הגבוה

השוק. בידי ורק אך נקבעת איננה המקביל המס מן המתקבלת ההכנסה רמת .1
ברמה רבה במידה ונקבעת תקופתי, ומתן למשא נושא היא ההקצאה נוסחת

הפוליטית.

.301292 עמי ,(1986) המדינה מבקר ודו"ח (1985) גדיש דו"ח ראה .2
הבסיסית, למשכורת נוסף במס", החייבת ה"הכנסה כללה 1987 אפריל מאז .3

וטלפון. רכב תוספות כגון, שוליות, הטבות
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שמשלמים המס מאשר הכנסתם מכלל יותר קטן אחוז מהווה מאוד הגבוהות ההכנסות

הועלתה התקרה אולם, רגרסיבי. הוא המס כלומר, הבינוניות; ההכנסות בעלי
מהווים המבוטחים של הגדול רובם שלגבי כך האחרונות, בשנים ניכרת במידה

פרופורציונלית. מיסוי מערכת הלאומי לביטוח התשלומים

כחלק המקביל המס כספי את לראות יש האם הוא, חשוב ופוליטי רעיוני נושא
שירותי במימון הממשלה תפקיד את להדגיש cyiyrr אלה לבריאות. הממשלה מתרומת

המס ושתשלומי ממשלתי, גוף הוא לאומי לביטוח שהמוסד מציינים, הבריאות

למערכת הממשלה תרומת את להציג השואפים אלה החוק. עלפי נדרשים המקביל

הממשלה. ולא המעסיקים, הוא המקביל המס לתשלומי שהמקור טוענים, כמזערית,
הסכמי באמצעות בעבר הובטחה בישראל הבריאות לביטוח המעסיקים תרומת ובאמת,
את לאומי לביטוח המוסד רואה היום אפילו חוק. עלפי ולא הקיבוציים, השכר

פועל שבהם אחדים שבתחומים בעוד ביותר. צרים במושגים הבריאות במערכת תפקידו
פועל הוא הבריאות בתחום וכתומך, כמבטח עצמו רואה הוא לאומי לביטוח המוסד

כספים. של יעילה בגבייה מצטמצם שתפקידו מינהלי כגוף ורק אך

לפי השונות הקופות בין מחולקים המקביל המס באמצעות הניגבים הכספים
לצורך מנוכה שנאספו הכספים מן קטן אחוז הלאומי. הביטוח בחוק שנקבעה נוסחה
הנותר הסכום כל מכן ולאחר לאומי, לביטוח המוסד של מינהליות הוצאות כיסוי
מסךכל ארבעחמישיות הכולל הראשון, המרכיב עיקריים. מרכיבים לשני מחולק

עבור שניתן המקביל המס לערך יחסי באופן השונות הקופות בין מחולק הסכום,
לפי יחסי באופן מחולק הסכום, חמישית כלומר השני, המרכיב קופה. כל חברי

כסף יותר מקבלת שקופה היא, הכללית התוצאה קופה. בכל החברים העובדים מספר
עניים. הם אם מאשר יותר, עשירים חבריה אם המקביל המס ממערכת

כאן גם החברים. מן ישירות המתקבלות הפרמיות תשלומי לגבי גם נכון הדבר
יחסי כחלק כי אם ההכנסה, עליית עם לקופות התשלומים של המוחלטת הרמה עולה
במשך רגרסיביים. הם הפרמיות תשלומי כאמור, התשלומים. יורדים ההכנסה מן

פחות. לרגרסיביות  הכללית בקופתהחולים לפחות  הפרמיות הפכו הזמן

עם יעלו שהפרמיות עדיף, אם ברור לא הציבורית, המדיניות של ההיבט מן
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המימון נטל מתחלק כר שכן עדיף, אכן שהדבר נראה אחד, מצד ההכנסה. רמת

יוצרת להכנסה הפרמיות הצמדת אולם, לשלם. היכולת בסיס על מסוימת) (במידה
ולהשתדל גבוהה, הכנסה בעלות מקבוצות חולים לחפש הקופות למנהלי תמריץ

אזורים באילו ההחלטה עלידי (בעיקר נמוכה הכנסה בעלות קבוצות מלבטח להימנע
לשינוי שונות הצעות של ניתוח לאחרונה סיימה מקצועית ועדה שירותים). לפתח
לקובעי דו"ח והוגש החולים, קופות בין המקביל המס כספי של החלוקה נוסחת
שירותים המספקות הקופות את לפצות שונות דרכים בדקה הוועדה המדיניות.

יותר. רבים לחלות שסיכוייהם לאזרחים

להכנסה, קשורים מהחברים הישירות והפרמיות המקביל המס שתשלומי בעוד
המס של ולחלוקה לגבייה הנוסחאות אלה. תשלום מקורות שני בין חשוב הבדל קיים
זאת, לעומת הקופות. בכל אחידות הן מכר וכתוצאה חוק, פי על נקבעות המקביל
זקוקות הן ואין עיניהן, ראות לפי הפרמיות את לקבוע החולים לקופות מותר
שונות, ומאיסטרטגיות שונות עולם מהשקפות כתוצאה הממשלה. מטעם לאישור
לדוגמה: הגבייה. במערכות משמעותיים, ולעתים מעניינים, הבדלים קיימים

בקופתחולים הפרמיות רגרסיביות, הן הפרמיות האחרות הקופות שבכל בעוד *

הן כלומר, מסוימת. לתקרה עד ההכנסה, מן $5 על עומדות מאוחדת
מאוד. גבוהות הכנסות בעלי לגבי רק רגרסיביות

המשפחתית, ההכנסה כלל של בסיס על הפרמיות את מחשבת מאוחדת קופתחולים *

כי (אם בנפרד משתכר לכל הפרמיות את מחשבות האחרות הקופות ואילו
השני). למשתכר שונות הנחות קיימות

הפרמיות. בדרישות ניכרים הבדלים קיימים מאוד, גבוהות הכנסות לבעלי *

ביותר, הגבוהות  כללית בקופתחולים ביותר, הנמוכות הן במכבי הפרמיות
בינוניות.  ובלאומית ובמאוחדת

כך על מעידים החולים, קופות מנהלי שאמרו דברים וכן הללו, ההבדלים
הן אוכלוסייה איזו לשאלה מרובה לב תשומת מקדישות הקופות מן חלק שלפחות
יעדי מהם שונות. חברים מקבוצות לקבל ניתן כסף וכמה למשוך, מעוניינות

יש מרבי ברווח המעוניינת לקופה הקיימים, בתנאים החולים? קופות של השיווק
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והן החברים מפרמיות הן הגבייה (שכן טוב הכלכלי שמצבם לחברים לשווק תמריץ
נמוכה העלות שאז (משום נריאים ולאנשים ההכנסה) עם עולה המקביל המס מן

להיות נוטים הם  בחינות משלוש רצויה לא אוכלוסייה מהווים הקשישים יותר).
בגימלאות), כבר נמצאים רובם (שכן קטנים שלהם המקביל המס תשלומי חולים,

#4 ב מסתכמת הקופות הכנסת הקשישים, רוב לגבי נמוכה. להיות נוטה והכנסתם
לאומי. לביטוח המוסד שנותן הזיקנה מקיצבת

שאחת מובן החולים, קופות התנהגות את ולחזות להבין הניסיון במסגרת

היא העיקרית שמטרתם מוסדות בהן לראות יש אכן האם היא, המרכזיות השאלות

ולאומית, כללית קופתחולים של במקרה שלפחות בבירור, נראה רווחים. הגדלת
להסתדרויות כלומר,  העל לארגוני חברים למשור היא הקופות מתפקידי אחד

חבר כמו מידה באותה העובדים להסתדרות "שווה" אמצעים ודל חולה חבר העובדים.

את המגבילה חברתית, רווחה של אידיאולוגיה קיימת כן, על יתר ועשיר. בריא
יותר לתפקד עשויות העצמאיות הקופות אפילו הטהור. הכלכלי השיקול

החברים הרופאים הכנסות את להגדיל היא המטרה כאשר  רופאים של בקואופרטיבים

החולים, קופות בכל זאת, עם רווח. למטרות הפועל קפיטליסטי כעסק מאשר  בהן
תקציב על לשמור הצורר מהווה העיקרית, המטרה איננה הרווחים הגדלת אם גם

הקופות. התנהגות על המשפיע חשוב, אילוץ מאוזן

לקבוע החולים קופות חופשיות מידה באיזו הוא הקודמת, בשאלה הקשור נושא

מהוות בשוק, שלה הדומיננטיות בגלל שלהן. ליעדים בהתאם הפרמיה רמות את

החלטות לגבי מרכזי אילוץ המחירים גובה על הכללית קופתהחולים של ההחלטות
נקבעות אינן הכללית קופתהחולים של הפרמיות רמות מאידך, האחרות. הקופות

ההסתדרות.  האב ארגון הנהלת עלידי אלא הקופה, הנהלת עלידי
פרטית חברה היא "שילוח" "שילוח". של תפקידה את להזכיר יש זה בהקשר

לא ממלאת שהיא התפקיד בריאות. שירותי ישירות מספקת שאיננה רפואי, לביטוח
אולם, בריאות. טיפולי של כספקית לראותה אפשר שאי משום זה, בדו"ח הודגש
חשוב אילוץ לשמש עשויה שהיא משום הנוכחי, בהקשר "שילוח" את להזכיר חשוב

בהם. מתחרה מהיותה הקופות התנהגות לגבי
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כל לאומי. לביטוח המוסד מן או הממשלה מן מימון כל מקבלת אינה "שילוח"

רפואיות ובעיות להכנסה, קשורות אינן הפרמיות החברים. מן ישירות בא כספה

בכיסוי. נכללות אינן קיימות

עולים אינם תעריפיה ראשית, גבוהה. הכנסה בעלי במיוחד מושכת "שילוח"
החולים, לקופות בנוסף) (ולא במקום ב"שילוח" הנרשמים אלה שנית, ההכנסה. עם

"שילוח" של תעריפיה לבסוף, לאומי. לביטוח המוסד מן חלקי להחזר זכאים
הנמוכות ההכנסות מבעלי רבים של ידם להישג מחוץ ונמצאים גבוהים,

ניות. ו נ והבי

לסבסד החולים קופות של ליכולתן מגבלה מהווה בשוק "שילוח" של נוכחותה

האמידים החברים מן המתקבלות הפרמיות מתוך האמצעים מעוטי בחברים הטיפול את

האמידים החברים של מגמה תהיה מדי, רבה במידה זאת תעשה הקופה אם יותר.

ח". לו ל"שי לעבור

על הלחץ את מה במידת המצמצם המשחק, לחוקי חשוב ממד נוסף לאחרונה
1986 מהסכם כחלק הגבוהות. ההכנסות בעלי מקרב חברים לגייס החולים קופות

חלקית הגנה כללית לקופתחולים הממשלה נתנה כללית, לקופתחולים הממשלה בין

של ההכנסות שאם הבטיחה, הממשלה המקביל. המס בעוגת בחלקה שינויים מפני
את תשלים הממשלה מוסכמת, לרמה מתחת תיפולנה המקביל מהמס כללית קופתחולים

קצרמועד), כצעד רק (ולא המערכת מן קבוע כחלק הזה ההסדר יונהג אם הפער.
בדיון), נמצאת כזו (הצעה האחרות החולים קופות עם דומים הסדרים יפותחו ואם

ישירות פרמיות ישלמו הם אם רק גבוהה הכנסה לבעלי לשווק כדאי יהיה אזי

יותר. גבוהות

ביןלאומי בהיבט החולים קופות גמול תי
מקבלות אירופה בארצות החולים קופות בישראל, החולים לקופות בדומה
חברים. ותשלומי פרמיות מעסיקים, הממשלה, שונים: מקורות ממספר הכנסות

בצעד מתרחקת שהיא בכך יתרון היום הקיימת למערכת יש הממשלה, מבחינת .1
קופת מבחינת גם החולים. קופות סיבסוד של הפתוח" "הציק משיטת אחד

התקציב יהיה מה מראש הידיעה כגון, יתרונות, לשיטה יש הכללית החולים
הגיוני. תכנון על המקל דבר הנתון,
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השונות; הארצות בין מרובה במידה משתנה הממשלתי במימון התלות מידת
היא ובצרפת המערבית בגרמניה אך , 4Ctt ל מתקרבת הממשלתית ההשתתפות בבלגיה
הנמוך. בקצה נמצאת ישראל זו, מבחינה .(1986 ,Henke) %5 על במעט רק עולה
בבירור מפורטות לחישובה והשיטה הממשלה תרומת שגובה העובדה יותר מרשימה

הקופות; גרעונות את לכסות חייבת הממשלה בצרפת אירופה. ארצות ברוב בחוק
כלפי הממשלה של העיקרית אחריותה גרמניה ובמערב בלוקסמבורג בהולנד, בבלגיה,

הנמצאות מסוימות, אוכלוסייה קבוצות עבור הפרמיות את לכסות היא הקופות
חוקי החוק. עלפי כזה חיוב כל אין בישראל נמוכה; שהכנסתן או גבוה בסיכון

ברורים, אינם החוליס קופות בין הממשלתית ההקצבה בחלוקת הפועלים המשחק

.(1986 (רון, בשלטון שינוי שיש פעם בכל מחודש ומתן למשא נתונים וההסדרים
תשלומי והן השכיר תשלומי הן בישראל, למצב בדומה אירופה, ארצות ברוב
השכר, מן קבוע אחוז מהווים התשלומים המקרים, ברוב בהכנסה. קשורים המעסיק

מאמצי את להפנות החולים לקופות תמריץ קיים כבישראל, מסוימת. לתקרה עד

יותר. הבריאים וכלפי גבוהה, הכנסה בעלי כלפי שלהן השיווק
בעלי את גם לבטח תרצינה החולים שקופות להבטיח דרך יש תיאורטי, באופן
לשלם. והיכולת הפרמיות רמות בין היחס יישמר גם בזמן ובו הנמוכה, ההכנסה
ההכנסה. מעוטי של הפרמיות את חלקי, באופן תסבסד, שהממשלה כך עלידי זאת
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סיכום

שיוצרת התמריצים את בדקה בישראל הבריאות בתחום התיגמול של זו סקירה

לעמוד כדאי זה, בשלב החולים. ולקופות למוסדות מקצוע, לבעלי התיגמול מערכת
כלליים. נושאים מספר על

במשך הוכנסו ניכרים שינויים מורכבת. היא שהמערכת הוא, הראשון הנושא
כמוכן החולים. וקופות בתיהחולים לגבי הכנסות חישוב באופן בעיקר, הזמן,
חוקי ממושך לטיפול במוסדות ספקים. של קבוצה כל לגבי רבה שונות במערכת יש

מסגרת לפי שונות יש הרופאים, בקרב ואילו הבעלות, סוג לפי משתנים התיגמול
המעסיק. ולפי העבודה

כמר. עם להתמודד ערוכה איננה התיגמול שמערכת שייתכן הוא. השני הנושא

רב ניסיון אין לישראל בישראל. הבריאות במערכת כיום המתרחשים השינויים מן
הסובסידיות של חשיבותן שפוחתת ככל בנוסף, פרטיים; לרופאים תעריפים בקביעת
לב תשומת יותר להקדיש צורך יהיה כן ולבתיהחולים, החולים לקופות הממשלתיות

בבתיהחולים. ליום והתעריף הביטוח פרמיות קביעת לאופן
בין לקשרים בנוגע ללמוד הרבה עוד שיש הוא, והאחרון השלישי הנושא
בתיאוריית שימוש נעשה זה בדו"ח בישראל. הספקים התנהגות לבין התיגמול

התשלום יחידת בין שנבדק, מיגזר בכל אפשריים קשרים על להצביע כדי התיגמול,
התשלומים מסוימים ובמקרים נבחנה, לא ההשפעה מידת אולם, הספק. התנהגות ובין
אנו אין מזעריות. יהיו ההתנהגות על ההשפעות כי עד קטנים, כה להיות עלולים

לפי תשלום בסיס על העובדים מרפאה, רופאי של העבודה דפוסי כיצד יודעים,
התיאוריה לכך, בדומה שכר. לפי העובדים חבריהם של מאלה שונים נפשות, מספר
שהכנסותיה כך בקופתחולימ הממשלה תמיכת האם לחזות, כדי מספיקה איננה לבדה

הכנסה. מעוטי חולים לקבל יותר רבה לנכונות לה תגרום תרדנה, לא
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הערה

מספר חלו מאז .1988 בפברואר לאור יצאה זה מאמר של האנגלית הגירסה

החשובים השינויים בין בישראל. הבריאות במערכת התיגמול בשיטות שינויים

למנות: ניתן ותר בי
נפשות) מספר לפי (תשלום התלמ"ן של תפקידו את הגדילה כללית קופתחולים *

הזה השינוי מטרת במרפאותיה. המועסקים הראשוני הטיפול לרופאי התיגמולים בסל

למשוך מנת על לחולים טוב שירות לספק לרופאים התמריץ אה להגדיל היתה
נוספים. חברים לרשימותיהם

שנייה, במשמרת אלקטיביים ניתוחים לבצע החלו ציבוריים בתיחולים מספר *

הרופאים. הכנסות את ולהגדיל לניתוחים ההמתנה תקופות את לצמצם בנסיון

בשעות (כלמור שניר. במשמרת הנעשים הניתוחים עבור תשלום מקבלים הכירורגים

שירות". עבור "תשלום של בסיס על הצהריים) אחרי

שלהם לרופאים משלמים הם תורים. קיצור בפרויקט החלו הממשלתיים בתיהחולים *

והליכי חדרניות פעולות ניתוחים, עבור וזאת שירות, עבור תשלום של בסיס על

עובד שכל לסכום תקרה נקבעה השנייה. המשמרת בזמן המבוצעים מסוימים אבחון
למומחים לשלם החלו קופתחולים של בתיהחולים הפרויקט. במסגרת להרוויח יכול

משמרת" עבור "תשלום של בסיס על הצהריים אחר שעות במשך חוץ במרפאות העובדים
בשעות המשולם מזה כמה פי גבוה לשעה התשלום שבו שכר הסדר בעיקרו שהוא 

הבוקר.

לקופות המסחריים, למבטחים למכור לאחרונה החלו הציבוריים בתיהחולים *

תקופתיות. בדיקות כגון הבסיסי, בסל כלולים שאינם שירותים לציבור וישירות
הגבירו הפרטיים בתיהחולים שירות. עבור תשלום של בסיס על נמכרים השירותים

לפי (הקבצה דמוייסק^ ובהסדרים שירות עבור תשלום בהסדרי להשתמש מאמציהם את

שלהם. השירותים בשיווק אבחון)
האפשרויות את הרחיב בישראל המסחרי הרפואי והביטוח הפרטית הרפואה שגשוג *

של בסיס על תשלום לקבל הקהילתיים והרופאים בתיהחולים רופאי בפני העומדות

שירות". עבור "תשלום
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הכנסותיהם, את להעלות הממשלתיים בתיהחולים על הלחץ את הגבירה הממשלה *

מידה יש כיום בתיהחולים. לרשות העומדים המקורות כל סך את להרחיב כאמצעי
להכניס יכולתו לבין מסוים ביתחולים של ההוצאות תקציב בין קשר של מסוימת

נוספים. כספים

הצטמצם. ופרטיים ציבוריים אבות בבתי היומי התעריף בין ההבדל *

התיגמול, בהסדרי לכת מרחיקי הצעות מספר של קפדנית בדיקה נעשית בנוסף,
הם: ואלה

מטורד לבין כללית קופתחולים בין האזוריות הסכם של צמצום או ביטול *

הממשלתיים. בבתיהחולים שירותים עבור הגלובלי לתשלום ההסדר כולל הבריאות,
הבריאות משרד של במערכת הן בתיהחולים, של התקציבית האוטונומיה הרחבת *

קופתחולים. של במערכת והן

לחברי דמוייסחס) (הסדרים נבחרות לפרוצדורות תעריפים של שורה הכנסת *

ממשלתיים. בבתיחולים טיפול המקבלים קופתחולים
ולמרפאות פסיכיאטריים ממשלתיים לבתיחולים מאוחדים תקציבים יצירת *

לקביעת כבסיס (קפיטציה) נפש לפי בחישובים ושימוש הנפש לבריאות קהילתיות
אזורי. ספק לכל התקציב

מערכת של ותפקודה יעילותה לבדיקת הוועדה של הדו"ח להתפרסם עומר בקרוב
היבטים ועל אלה הצעות על המלצותיה ישפיעו כיצד לראות מעניין יהיה הבריאות.

התיגמול. מערכות של אחרים
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ABSTRACT

The way we reimburse our health services in Israel has not been
fully documented and is not adequately understood. Moreover, there are
a number of popular images of the system which do not match reality.
One reason it is difficult to understand the system is the tremendous
diversity of the arrangements. The understanding of existing
reimbursement arrangements is a critical prerequisite for the
identification of the need for reform and for evaluating the
implications of various proposals for reform.

This paper analyzes Israel's system for reimbursing healthcare
professionals, healthcare institutions, and sick funds. The paper
explores the likely influences of current reimbursement arrangements
upon provider behavior. The relationships between the nation's health
policy objectives, the evolution of the healthcaredelivery system,
and recent modifications in the reimbursement system are also reviewed.
Comparisons with other countries are used to highlight the unique
aspects of Israel's reimbursement system.

The description of Israel's reimbursement system is based
primarily upon interviews with providers, insurers, and government
analysts. These interviews were supplemented by an examination o>£

publicly available documents, such as collectivebargaining agreements
and government committee reports. The analysis of the system's
possible impact on provider decisionmaking draws heavily <=>n the
conceptual and empirical literature from abroad.

A variety of arrangements exist for paying physicians in Israel.
Most physicians in hospitals, and all publichealth physicians, are
paid on a salary basis. Capitation and salary systems predominate
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among communitybased physicians employed by the sick funds, while
private physicians tend to be paid on a fee for service basis. Each

sick fund has emphasized a different variant of the capitation approach
and the financial incentives for physicians vary accordingly. Feefor
service arrangements are much rarer in Israel than in most other
developed countries, but they are becoming increasingly prevalent, and

Israel will have to grapple with the incentives that such arrangements

create for increasing the volume of services provided.
In the acutecare sector, Israel's Ministry of Health establishes

a per diem rate that is uniform throughout all public hospitals and

specialties. The practical significance of this rate has traditionally
been limited, as it does not apply to private hospitals, and is
meaningless in cases where a Kupat Holim Klalit (KHK) hospital is
reimbursed by KHK for care provided to KHK members. Acutecare
reimbursement moved even further away from a per diem system in 1979,

when the government agreed to provide hospital care to KHK members in
return for a lumpsum payment. Currently, depending on the hospital
and service in question, reimbursement for inpatient care in Israel may

be based on the number of admissions, the number of patient days, or a

predetermined budget unrelated to utilization levels. Hospital
outpatient care is reimbursed primarily on a fee for service basis,
though there are some global budget arrangements. Hospital
reimbursement in Israel is intermediate between the budgeted approaches
of most Western European countries and the more openended systems

prevalent in the United States.
In the psychiatric and longtermcare sectors, institution

specific per diem rates are derived from detailed budget reviews.
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Distinctions are made between private, public, and government
institutions in the methods used to determine the per diem rates. In
contrast to the situation in several other countries, no formal methods
exist in Israel for relating reimbursement to either patient acuteness
or the quality of the care provided.

The sick funds derive their revenues from four major sources:
membership premiums, government subsidies, employer taxes, and user
fees. As membership premiums and employer taxes are tied not to health
risk but to income levels, sick funds have a financial incentive to
seek out the young, the healthy, and the relatively welloff as
members. Over time, the level of government subsidies to the sick
funds has declined, and attempts are underway to rationalize the
methods for determining the levels of the subsidy.

The research underscores the fact that healthcare reimbursement

in Israel is complex and changing. It also illustrates several ways In
which Israel's reimbursement system is unique among developed
countries.

The next stage of the research will consist of a critical
assessment of proposals to modify Israel's reimbursement system.
Subsequent work will consider the extent to which the behavior of
healthcare providers in Israel is influenced by reimbursement
incentives.
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