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אוכלוסייה, שטח וצפיפות האוכלוסייה, לפי מחוזות  לוח 1 
מספר ושיעור תושבי ערבים מתוך האוכלוסייה, לפי מחוזות לוח 2  

שטח, אוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה, לפי נפות לוח 3 
חלק יחסי מיטות אשפוז אגפים שונים מתוך מיטות אשפוז כללי בשנת 2019 בכלל הארץ לוח 4  

פער במספר מיטות אשפוז כללי בין מחוז הצפון ומחוזות נבחרים לוח 5  
פער במספר מיטות אשפוז אגף פנימי בין מחוז הצפון ומחוזות נבחרים, לפי שנים לוח 6  

פער במספר מיטות אשפוז אגף כירורגי בין מחוז הצפון ומחוזות נבחרים, לפי שנים לוח 7  
שעות קבלה ל-1,000 נפש במקצועות רפואה שונים במחוז הצפון ובמחוז תל אביב, לפי גודל אוכלוסייה לוח 8  

שיעור בלתי מועסקים, לפי מחוזות, שנת 2017 תרשים 1  
שכר ממוצע לחודש לשכירים והכנסה ממוצעת לחודש לעצמאים, לפי מחוזות, שנת 2017 תרשים 2  

תוחלת חיים בלידה בממוצע לשנים 2013-2017, לפי מחוזות ונפות מחוז הצפון תרשים 3  
שיעור מתוקנן של תמותה מסכרת בשנים 2012-2016 )שיעור ל-100,000 תושבים בני 45 ומעלה(, לפי מחוזות  תרשים 4   

ונפות מחוז הצפון  
שיעור מתוקנן של תמותה ממחלות כלי דם במוח בשנים 2012-2016 )שיעור ל-100,000 תושבים בני 45     תרשים 5  

ומעלה(, לפי מחוזות ונפות מחוז הצפון  
שיעור מתוקנן של תמותה ממחלות לב בשנים 2012-2016 )שיעור ל-100,000 תושבים בני 45 ומעלה(, לפי   תרשים 6 

מחוזות ונפות מחוז הצפון  
שיעור מתוקנן של תמותה משאתות ממאירות בשנים 2012-2016 )שיעור ל-100,000 תושבים בני 45 ומעלה(,     תרשים 7 

לפי מחוזות ונפות מחוז הצפון  
תמותת תינוקות, לפי מחוזות וקבוצת אוכלוסייה, בשנים 2016-2018 תרשים 8  

שיעור מתוקנן של מקרי סוכרת ל-1,000 נפש בשנים 2014-2016, לפי מחוזות ונפות מחוז הצפון תרשים 9  
תרשים 10   שיעור תחלואה כרונית בחברה הערבית במחוז הצפון )כל הגילאים(, שנים נבחרות

תרשים 11   שיעור עישון סיגריות בקרב האוכלוסיה הערבית בצפון )גילאי 15 ומעלה(
תרשים 12   שיעור עישון נרגילה בקרב האוכלוסיה הערבית בצפון )גילאי 15 ומעלה(

תרשים 13   שיעור המועסקים/ות במקצועות רפואיים נבחרים ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים, לפי שנים ומקצועות רפואיים
תרשים 14   שיעור רופאים/ות מועסקים/ות ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים, לפי שנים

תרשים 15   פער בשיעור רופאים/ות מועסקים/ות ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוזות נבחרים
תרשים 16   שיעור אחים/ות מוסמכים/ות מועסקים/ות ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים

תרשים 17   פער בשיעור אחים/ות מוסמכים/ות מועסקים/ות ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוזות נבחרים
תרשים 18   שיעור המועסקים/ות במקצועות עזר רפואיים ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים

תרשים 19   פער בשיעור המועסקים/ות במקצועות עזר רפואיים ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוזות נבחרים
תרשים 20   מיטות אשפוז כללי ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים

תרשים 21   פער בשיעור מיטות אשפוז כללי ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוזות נבחרים
תרשים 22   מיטות אשפוז באגף פנימי ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים

תרשים 23   פער בשיעור מיטות אשפוז אגף פנימי ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוזות נבחרים
תרשים 24   מיטות אשפוז באגף כירורגי ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים

תרשים 25   פער בשיעור מיטות אשפוז אגף כירורגי ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוזות נבחרים
תרשים 26   מיטות אשפוז ל-1,000 נפש באגפים נבחרים, לפי מחוזות נבחרים, שנת 2019

תרשים 27   מיטות לשיקום ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים
תרשים 28   מיטות אשפוז באגף טיפול נמרץ ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים

תרשים 29   מיטות אשפוז באגף ילדים ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים
תרשים 30   מיטות אשפוז באגף יולדות ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים

רשימת תרשימים 

רשימת לוחות
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רקע
בין אזורים שונים בארץ.  ובאיכות הטיפול  ואי השוויון בבריאות, הקיימים בנגישות  בעשור האחרון פעל משרד הבריאות לצמצום הפערים 
לצורך התמודדות עם סוגיית אי-השוויון המורכבת מרבדים רבים, הקים המשרד יחידה ייעודית וייחודית במשרדי הממשלה שתפקידה למפות 
את מצב אי-השוויון במערכת הבריאות ולהציע תכניות התערבות לצמצום הפערים. כמו כן קבע משרד הבריאות בתכניות העבודה יעדים 
)ועדת גרוטו(. יש לציין כי  ומינה ועדה מקצועית לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בצפון  ומשימות הקשורים לצמצום אי השוויון בבריאות 
מלבד פעילות המשרד, גם ממשלת ישראל קיבלה מספר החלטות הקשורות לקידום הבריאות בצפון. עם זאת, בחלוף עשור, למרות הפעילויות 

הרבות שנעשו על ידי המיניסטריון, פערי הבריאות ואי-השוויון בצפון עדיין קיימים ובתחומים מסוימים אף התרחבו.

מטרת הדוח 
לבחון, מנקודת מבט אזרחית, כתושבים וכאזרחים/ות פעילים בגליל, מה נעשה בעשור האחרון לצמצום פערי בריאות - מה תוכנן, מה בוצע 
ועד כמה פעולות אלו אכן השיגו את מטרתן לצמצום אי-השוויון  בשטח. עשור הוא מסגרת זמן המאפשרת לא רק התבוננות ולמידה על 
לאלו  חלופיות  פעולה  ואסטרטגיות  למדיניות  והצעות  הקיימים,  ומודלים העבודה  הנחות  על  גם חשיבה  זו, אלא  פעולות המשרד בתקופה 

הקיימות, מתוך מטרה לתרום בעשור הבא לשיפור הבריאות של תושבי ותושבות הגליל בפרט וככל האפשר גם בכלל מדינת ישראל.

ניתוח מדיניות משרד הבריאות לצמצום פערים בין השנים 2010-2020 – ממצאים עיקריים
תכניות משרד הבריאות לצמצום אי שוויון בבריאות לאורך העשור האחרון עסקו בעיקר בחיזוק כוח האדם והגדלתו לצד פריסת התשתיות 
הפיזיות בפריפריה, קביעת תמריצים כלכליים לקופות החולים, פרסום סטנדרטים לזמני המתנה וקידום תכניות פנים משרדיות. לצד תכניות 
אלה בלטה הקמתה של הוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בצפון בראשות ראש שירותי בריאות הציבור דאז במשרד הבריאות, פרופ' 
איתמר גרוטו )כיום משנה למנכ"ל משרד הבריאות( )להלן בדוח זה "ועדת גרוטו"( לבחינת המענה הרפואי הקיים באזור הצפון. בהקדמה לדוח 
המסכם אשר הוגש לשר הבריאות בשנת 2016 נכתב: "הועדה מצאה כי במרבית התחומים קיימים פערים בולטים אל מול המצב בשאר הארץ. 
פערים אלו עלולים להעמיק ללא התערבות )עמ' 5(. המלצות הועדה התמקדו בחיזוק תפיסה אזורית של בריאות וחיזוק התשתיות בקהילה 

ובבתי החולים, לצד חיזוק המענה המוניציפלי לקידום בריאות. אל מהלכי תכנון המדיניות הצטרפו מאמצים להגדלת תקציב הבריאות1.  

כאשר בוחנים את הנעשה עד כה, מתגלה תמונה מורכבת ורב-ממדית:
• לצד שיפור מסוים שחל במדדי בריאות כגון תוחלת חיים ותמותת תינוקות בקרב אוכלוסיית הגליל, פערים אל מול מרכז הארץ נותרו   

יציבים ובנוסף חלה עלייה בשיעורי התחלואה של אוכלוסייה הגליל, ובמיוחד בתחלואה הכרונית.  
• לצד תורים זמינים יחסית בחמשת תחומי הרפואה היועצת השכיחים שמשרד הבריאות מודד )אורתופדיה, נשים, אף אוזן גרון, עיניים    

ועור(, ניכר תת ניצול של שירותים אלו, במיוחד – אך לא רק - בחברה הערבית.  
• פתיחת שירותים חדשים לוותה לא פעם במאבקים אזרחיים ארוכים ומתישים, עד כדי פנייה לערכאות שיפוטיות, כמו במקרה של מרכז   

השיקום הנבנה בימים אלו במרכז הרפואי פדה-פוריה. בנוסף, כאשר בוחנים את יעדי המשרד בתחום צמצום פערי בריאות אל מול   
התוצאות שהושגו, עולה כי למרות המאמצים התכנוניים והתקציביים התוצאות בשטח אינן חד משמעיות:  

• אל מול הצבת יעדים להגדלת מספר הרופאים/ות, אחים/ות וצוותים רפואיים )ביחס לאלף נפש(, ניכרת גדילה במספר הצוותים     
הרפואיים בכל התחומים בעשור האחרון. עם זאת, לקראת סוף העשור מסתמן שינוי מגמה, וחלה ירידה במספר הרופאים/ות. עוד חשוב   

לציין כי לאורך כל העשור האחרון הפער בין הצפון למרכז לא הצטמצם, ובפרמטרים מסוימים אף גדל.   
• אל מול יעדים המכוונים להעדפה מתקנת והגדלת מספר מיטות אשפוז בגליל, נראה שהמיטות שהוספו לאזור הגליל לא הכילו את    

הגידול באוכלוסייה בשנים אלו. למעשה, מספר המיטות לנפש ירד בעשור האחרון מ-1.50 מיטות לאלף נפש ל-1.41.  
• נוסחת הקפיטציה2 מהווה כלי פוטנציאלי משמעותי לצמצום פערים, בשנת 2008 התכנסה ועדת הקפיטציה והמליצה להוסיף לנוסחה   

"משקל אשר מעניק יתרון למבוטח המתגורר בפריפריה לעומת מבוטח המתגורר קרוב למרכזי הערים. זאת בין היתר, לשם עידוד   
השקעתן של קופות החולים בפריפריה וצמצום הפערים בין הפריפריה למרכזי הערים"3 . המלצות הועדה אושרו בשנת 2010, אולם   

תוספת המרכיב הגיאוגרפי לנוסחה אינה צבועה בתקציב הקופות ולא נעשה כל פיקוח רגולטורי על אופן השימוש בתקציבים המיועדים   
לפריפריות.    

תקציר מנהלים/ות

1 במונחים נומינליים תקציב הבריאות אמנם הכפיל את עצמו בעשור האחרון, אך במונחים ריאליים העלייה בתקציב מתונה בהרבה.
2 הקצאת המקורות הכספיים הציבוריים בין קופות החולים נעשית לפי נוסחת הקצאה הקבועה בתקנות ביטוח בריאות ממלכתי )הקצאה לקופות חולים(, התשנ"ה-1995. וועדת       

   הקפיטציה עוסקת בנוסחת החלוקה של מקורות המימון אלו בין קופות החולים ומתכנסת אחת לכמה שנים בכדי להציע תיקונים והתאמות בהתאם לצרכים השונים. אתר משרד  
   הבריאות https://www.health.gov.il/Services/Committee/cap/Pages/default.aspx כניסה 9/6/2020.

https://www.health.gov.il/Services/Committee/cap/Pages/default.aspx .9/6/2020 3 אתר משרד הבריאות, כניסה

בחזרה לתוכן עניינים

https://www.health.gov.il/Services/Committee/cap/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Services/Committee/cap/Pages/default.aspx
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מסקנות והמלצות עיקריות
מניתוח מדיניות משרד הבריאות, יישומה ותוצאותיה עולה כי השקעה כלכלית ותכנון מדיניות הכרחיים לקידום הבריאות והשוויון בבריאות, 
אך אינם מספיקים, ובפועל אנו עדים להתרחבות הפערים במדדים השונים. לפיכך יש לבחון את הטמעת המדיניות בשטח ולזהות את החסמים 
והזרזים להשגת צמצום אי-השוויון. מניתוח שנערך בדוח זה עולה כי נעשו תהליכי עומק לבחינת הצרכים בצפון, אך ההמלצות כמעט ולא 
כי  מצאנו  כן  כמו  שינוי משמעותי.  לחולל  יכול  באופן אשר  הבריאות  העבודה של משרד  בתוכניות  ביטוי  לידי  באו  לא  ובהתאמה  תוקצבו 
חסרה ראיה מתכללת בין הגורמים השונים במחוז צפון ושיתופי פעולה בין משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, מערכת הבריאות והחברה 
ופעיל לכלל  ופיתוח והקמה של תשתיות חדשות לטובת אורח חיים בריא  יביאו לידי מיצוי אפקטיבי של משאבים קיימים  האזרחית אשר 
אוכלוסיות הגליל, לצד פריסה של שירותי בריאות זמינים, נגישים ואיכותיים. לעמדתנו נדרשות גם ראייה אזורית של מערכת הבריאות והשלת 
חסמים תפיסתיים. בתוך כך אנו ממליצים על נקיטת הצעדים הבאים במהלך ארבע השנים הקרובות )תקצוב וביצוע עד לשנת 2024( לקידום 

בריאות תושבי/ות הגליל ולקידום השוויון בין אזורים שונים ואוכלוסיות שונות במדינה:

• איגום משאבים ושיתופי פעולה - הסטגנציה, תת-הניצול ולעיתים ההתרחבות בפערי בריאות, כדוגמת נגישות לרפואה יועצת, מחייבים   
מודל חדש של השקעה בבריאות בקהילה; מודל הצומח מתוך ראייה אזורית ואיגום המשאבים הקיימים בגליל על שלל מוסדות הבריאות   
הפועלים באזור – מרפאות ומרכזי בריאות בקהילה, קופות החולים, בתי החולים, מוסדות אקדמיים ועוד. תפיסה זו עולה בקנה אחד עם   
המלצת ועדת גרוטו לקידום מודל המרפאה האחודה, כאשר אנו מציעים להרחיבה מודל זה לכלל המרחב הגלילי. לצורך יישום מודל זה   

יש לפתח ולמסד שיתופי פעולה על בסיס אזורי בין אשכולות, רשויות מקומיות, מוסדות אקדמיים, חברה אזרחית ומוסדות בריאות   
בקהילה ובבתי החולים לצורך בניית מערכת אינטגרטיבית של קידום אורח חיים בריא ומענה מקצועי ורב תחומי בכל מקצועות הבריאות   

והרפואה לרבות רפואת מומחים/ות, נגישה, זמינה ואיכותית.  

• השקעה בתשתיות קידום בריאות ברמה המקומית  – ריבוי התחלואה הכרונית לצד ירידה בתוחלת החיים מצריכה השקעה בתשתיות   
לקידום אורח חיים בריא ופעיל בקרב קהילות הגליל, באופן הנותן מענה לצרכים השונים במהלך החיים, בהתאמה מגדרית חברתית   

ותרבותית, וחיזוק הצוותים המקצועיים באופן המותאם למאפיינים הסוציו-דמוגרפיים של הגליל. לצורך כך יש ליישם את  המלצת ועדת   
גרוטו למימון רכזי בריאות יישוביים באשכולות 2-5 ולהקים מרכזי מצוינות רפואיים במוסדות הבריאות הפועלים בגליל. בנוסף, יש לפתח   

ולהפעיל תשתיות ומתקנים לקידום אורח חיים פעיל ובריא בקרב מגוון קהילות הגליל, תוך התאמתם והנגשתם בהתאם למאפייניהם   
השונים וכן לפתח ולהטמיע מערך לחיזוק האוריינות הבריאותית.   

• פיתוח מרכזי מצוינות בריאותיים באזור הגליל – ועדת גרוטו סימנה מספר מוקדי מצוינות שיהיו נתיב הצמיחה של בתי החולים   
הממשלתיים בגליל. בנוסף לתמיכתנו בהמלצה זו, אנחנו ממליצים לעודד השקעות שיתמכו באיכות הטיפול בגליל ובקידום פרויקטים   

באזור זה באופן יזום גם בבריאות בקהילה וגם בחדשנות ובבריאות דיגיטלית, על מנת שהמשאבים וההזדמנויות בתחומים אלה יגיעו גם   
לגליל.  

• התאמת נוסחת הקפיטציה למאפייני הפריפריה – מאחר ובפריפריה אין משמעות לתפיסת התחרות כמכשיר לפריסת שירותי בריאות   
זמינים ואיכותיים, יש צורך ביצירת מנגנון רגולטורי אחר שיעודד שיתופי פעולה ואיגום משאבים בין מוסדות הבריאות השונים )קופות   

חולים ובתי חולים(. לעדכונה של נוסחת הקפיטציה לנוסחה המתגמלת ומתמרצת שיתופי פעולה ואיגום משאבים בין קופות החולים   
באזור נתון, ובינן לבין בתי החולים הציבוריים, תהיה תרומה כפולה – פריסת שירותים מיטבית לצד חיזוק בתי החולים הפריפריאליים.   

• קביעת סטנדרטים לזמן, מרחק ואיכות סבירים לקבלת שירות רפואי - המחוקק טרם הגדיר את הסטנדרטים לזמן מרחק ואיכות   
סבירים לקבלת שירות רפואי שנקבעו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. יש לציין כי משרד הבריאות מבצע בקרה על זמני המתנה והשקעת   

קופות החולים בשירותי הבריאות בקהילה, אך נדרשת הקפדה על שקיפות ופרסום הממצאים באופן תקופתי.   

• ביטול דרישת המצ'ינג כתנאי לפתיחת שירותים חדשים/הרחבת קיימים -  הקמת שירותי בריאות ברמה האזורית, או היישובית בגליל   
)מוקדי לילה למשל( אינה צריכה להיות מותנית בדרישה לתשלומים מקבילים )מאצ'ינג( של הרשות המקומית או בית החולים. מדיניות   

כזו של דרישת תשלומים מקבילים, מפלה את תושבי הגליל המשלמים מס בריאות כשאר תושבי המדינה, מתעלמת לחלוטין ממצבן   
הכלכלי של הרשויות המקומיות, אשר רבות מהן מדורגות נמוך במדד החברתי-כלכלי של הלמ״ס וכן מתעלמת מהפערים ביכולות גיוס   

המשאבים בין בתי החולים במרכז לעומת אלה בפריפריה.  

• תקצוב ויישום התכנית המערכתית לבריאות בחברה הערבית – תוכנית זו היא אמנם תוכנית ארצית, אך מאחר ולמעלה ממחצית   
אוכלסיית הגליל הינה ערבית יש משמעות רבה ביישומה בצפון, תוך התאמתה למאפייני הקהילות השונות והאתגרים הבריאותיים של   

תושבי/ות הצפון הערבים.   

בחזרה לתוכן עניינים
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1. מבוא
לאחרונה ציין משרד הבריאות עשור לפעילותו בתחום צמצום פערים ואי-שוויון בבריאות. במהלך העשור האחרון, פעל המשרד בתחום זה 
באמצעות הקמת יחידה ייעודית וייחודית בקרב משרדי המשרדי הממשלה העוסקת בצמצום פערים בבריאות, ועל כך המשרד ראוי להערכה. 
עם תחילת פעילותה של היחידה לצמצום פערים, החל משרד הבריאות בפרסום דוחות שנתיים בנושא "אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו"4,  
שמטרתם לשקף את המצב הקיים במערכת הבריאות הישראלית ולפרט את הפעולות הננקטות לצמצום פערי הבריאות, הן על ידי המשרד 

והן על ידי קופות החולים.
ייעודית לנושא צמצום פערים, בתחילת העשור קבע משרד הבריאות שלוש מטרות אסטרטגיות  שהוצבו בראש סדר  יחידה  מלבד הקמת 
הפעולה  תכנית  כללה   ,2014  –  2011 השנים  בין  המשרד.  של  השנתיות  העבודה  תכניות  את  להנחות  במטרה  אש",  "עמודי   - העדיפויות 
האסטרטגית של המשרד את נושא 'צמצום אי השוויון בבריאות' כאחד מעמודי האש. עם זאת, בשנת 2016, יעדים ומשימות הקשורים לצמצום 
היעדים, המשימות  הוביל לצמצום  חיזוק מערכת הבריאות הציבורית, דבר אשר  הועברו תחת עמוד האש של  ואי-שוויון בבריאות  פערים 

והמדדים בתחום זה, כאשר בתכנית העבודה של שנת 2019 לא נמצא שינוי מהותי.

אירוע מכונן בעשור האחרון בתחום צמצום פערי בריאות, מלבד הקמתה של יחידה ייעודית במשרד הבריאות, היתה עבודתה של הוועדה 
לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בצפון - וועדת גרוטו. הוועדה אשר הוקמה במטרה לבחון כיצד ניתן לצמצם פערים ולהרחיב כמו גם לשפר 
ומצאה  כי  במרבית  בצפון,  הרפואה  תחומי  את  מקיף  באופן  בחנה  הוועדה   .2016 בשנת  המלצותיה  את  הגישה  בצפון,  הרפואה  איכות  את 
כי  פערים  אלו  עלולים  להעמיק  ללא  את החשש  מפורשות  הביעה  הוועדה   התחומים  קיימים  פערים  בולטים  אל  מול  המצב  בשאר  הארץ. 
התערבות ופרסמה שורה של המלצות לביצוע מיידי )ברמה של שנתיים עד ארבע שנים מפרסומן( ולביצוע בטווח בינוני )ברמה של 4-5 שנים 

מפרסום ההמלצות(5. 
כאשר  זאת,  עם  ואי-שוויון.  פערים  צמצום  לנושא  בהתייחסותו  הבריאות  משרד  של  פעולות  מעט  לא  נעשו  החולף,  בעשור  כי  נראה  מחד 
מסתכלים על מצב שירותי הרפואה בצפון, על מדדי תחלואה, על נגישות ואיכות לקבלת שירותים רפואיים, עולה תמונה מורכבת בה לעיתים 

הפערים לא רק שלא הצטמצמו אלא התרחבו.  

מטרת דוח זה הינה לבחון, מנקודת מבטנו, כאזרחים/ות פעילים, כתושבי/ות הגליל, וכנשות ואנשי מקצועות הבריאות והרפואה בגליל הפועלים 
במסגרת הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל, מה נעשה בעשור זה לצמצום פערים הבריאות בצפון - מה תוכנן, מה בוצע ועד כמה היו לכך 
השפעות בשטח. כמו כן, בראייה אל עבר העשור הבא, אנו מבקשים להציע מדיניות חלופית למדיניות שקודמה עד כה על ידי משרד הבריאות, 

הבוחנת את בעיית אי-השוויון בבריאות תוך פיתוח מענים יעודיים למגוון אוכלוסיות הגליל על מאפייניהן הסוציו-דמוגרפיים.      
בריאות  מדדי  ומבחינת  דמוגרפית  מבחינה  צפון  מחוז  מאפייני  את  בקצרה  סוקר  הראשון  הפרק  עיקריים.  פרקים  מורכב משלושה  זה  דוח 
נבחרים. הפרק השני, הפרק המרכזי בדוח, בוחן את דרכי הפעולה והמכשירים שהתוו מדינויות משרד הבריאות ותכניות העבודה השונות 
לאורך העשור האחרון במטרה לקדם את הבריאות בצפון ולצמצם פערים. פרק זה סוקר ובוחן בנוסף גם את המלצותיו ויישומו של  דוח ועדת 
גרוטו, עדכון נוסחת הקפיטציה ותכנית מענקי הרופאים כאסטרטגית מרכזיות בעשור האחרון לצמצום פערי בריאות ואי-שוויון הקיימים בין 
המרכז לצפון. הפרק השלישי בוחן מגמות במדדי תשתיות ושירותים נבחרים כמקרי בוחן למידת הצלחת המדיניות ודרכי הפעולה שהתווה 
המשרד, וכן סוקר שני מקרי בוחן דרך האספקלריה של צמצום פערים, המשקפים את הצרכים הייחודיים של אזור הגליל: בריאות החברה 
איגום  על  גם הצעות למודל חדש המבוסס  כמו  סיכום של תמונת המצב לאחר עשור  כולל  בדוח  ושירותי שיקום. הפרק האחרון  הערבית 

משאבים וראייה אזורית לשיפור בריאות תושבי הגליל בעשור הבא. 

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/econ_briut_sofi.pdf  :2010 4

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/briut_sofi2.pdf  :2012  
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2013.pdf  :2013  
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2014.pdf  :2014  
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2015.pdf  :2015  
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2016.pdf  :2016  
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2017.pdf  :2017  
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2018.pdf   :2018  
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2019.pdf  :2019  

כניסה 9/6/2020.  
לא פורסם דוח בשנת 2011  

5 הוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בצפון, דו"ח מסכם לשר הבריאות, ספטמבר, 2016       
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2. תעודת זהות – מחוז הצפון6 
כללי

על פי הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מחוז הצפון משתרע על שטח של 4,473 קמ"ר, שהם כ-21% משטחה היבשתי של  המדינה, 
ומהווה המחוז השני בגודלו לאחר מחוז דרום. אוכלוסיית מחוז צפון, הקרובה בגודלה לאוכלוסיית מחוז תל-אביב, היא השנייה בגודלה בין 
המחוזות בישראל ומהווה כ-16% מאוכלוסיית המדינה, אולם פרושה על פני שטח הגדול פי 26 משטח מחוז תל אביב. צפיפות האוכלוסייה 

במחוז הצפון לקמ"ר יבשתי הינה השנייה הנמוכה ביותר בארץ לאחר מחוז הדרום. 

לוח 1
אוכלוסייה, שטח וצפיפות האוכלוסייה, לפי מחוזות7 

מספר תושבים מחוז
בסוף שנת 2018

שיעור מכלל 
התושבים 
באוכלוסייה

שטח מחוז 
בקמ"ר

שיעור שטח 
המחוז מכלל 
שטח ישראל

צפיפות 
האוכלוסייה 
לקמ"ר יבשתי

2,196.124%1,2946%1,697.1מרכז

1,448.116%4,47321%323.7צפון

1,427.216%1721%8,297.5תל אביב

1,302.015%14,18566%91.8דרום

1,133.713%6533%1,736.1ירושלים

1,032.812%8664%1,192.6חיפה

כ-54% מתושבי מחוז צפון הם ערבים. במחוז זה גם השיעור הגבוה ביותר של תושבים ערבים מתוך כלל התושבים הערבים בישראל. 

לוח 2
מספר ושיעור תושבי ערבים מתוך האוכלוסייה, לפי מחוזות8

מספר תושבים מחוז
ממוצע שנת 

2018

מספר תושבים 
ערבים ממוצע שנת 

2018

שיעור תושבים ערבים 
מכלל תושבי המחוז

שיעור תושבים ערבים 
מכלל הערבים תושבי 

ישראל

1,436.9771.654%42%צפון

1,121.3358.032%19%ירושלים

1,023.3262.226%14%חיפה

1,287.1265.821%14%דרום

2,176.8178.18%10%מרכז

1,416.821.92%1%תל אביב

8,882.81858.321%100%סך הכל

6 תיאור מחוז הצפון נסמך על תיאור המחוז בפרסום מרכז המחקר והמידע בכנסת בנושא "שירותי הבריאות במחוז הצפון" אשר הוגש לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בחודש   

   דצמבר 2011, ומעדכן את נתוניו.
7 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי 2019, לוח 1.1 שטח מחוזות, נפות, אזורים טבעיים וימות ולוח 2.15 אוכלוסייה, לפי מחוז, נפה ודת.

8 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי 2019, לוח 2.19 אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, גיל ומין, מחוז ונפה.

בחזרה לתוכן עניינים
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מחוז הצפון מחולק לחמש נפות: נפת גולן, נפת צפת, נפת כנרת, נפת יזרעאל ונפת עכו9

נפת עכו הינה המאוכלסת והצפופה ביותר מבין חמשת הנפות ומתגוררים בה כ-44% מאוכלוסיית המחוז, כאשר לאחריה נפת יזרעאל בה 
מתגוררים כ-36% מתושבי המחוז. נפת גולן מונה את האוכלוסייה הקטנה ביותר מבין חמשת נפות מחוז צפון – כ-3%, וצפיפות האוכלוסייה 

בה הינה הנמוכה ביותר במחוז. 

לוח 3
שטח, אוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה, לפי נפות10

מספר תושבים נפה
בנפה בשנת 

2018

שיעור התושבים מכלל 
תושבי מחוז הצפון

שיעור שטח הנפה שטח נפה בקמ"ר
מכלל שטח מחוז 

הצפון

צפיפות האוכלוסייה 
בנפה לקמ"ר יבשתי

643.344%95621%672.9עכו

520.136%1,23528%421.2יזרעאל

121.28%66015%183.7צפת

112.98%46910%240.7כנרת

50.63%1,15326%43.9גולן

1,448.1100%4,473100%323.7מחוז הצפון

9 התמונה מתוך "שירותי הבריאות במחוז הצפון", מרכז המחקר והמידע בכנסת, דצמבר 2011.
10 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי 2019, לוח 1.1 שטח מחוזות, נפות, אזורים טבעיים וימות.

צפתגולן

כנרת

יזרעאל

עכו

לבנון

סוריה

הים התיכון

ימת
הכנרת

בחזרה לתוכן עניינים
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תעסוקה ושכר ממוצע
שיעור הבלתי מועסקים במחוז הצפון עמד בשנת 2017 על 4.3%, לעומת 3.5% במחוז תל אביב ו-4.0% בכלל הארץ. השכר הממוצע לחודש 
7,809 ש"ח והינו נמוך ב-26% מהשכר הממוצע במחוז תל אביב וב-17% מהשכר הממוצע בכלל הארץ.  לשכירים במחוז הצפון עמד על 
ההכנסה הממוצעת לחודש לעצמאים במחוז הצפון עמדה על 9,502 ש"ח והינה נמוכה ב-21% מההכנסה הממוצעת במחוז תל אביב וב-13% 

מההכנסה הממוצעת בכלל הארץ.

תרשים 1
שיעור בלתי מועסקים, לפי מחוזות, שנת 2017 11

11 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי 2018, לוח 12.2 בלתי מועסקים, לפי מין, צורת יישוב מגורים, מחוז מגורים, יבשת לידה ותקופת עלייה.

     המוסד לביטוח לאומי, שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2017 )מס' 309(, לוח 4 שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים, אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה     
     משכר המינימום ומדד אי השוויון ולוח 20 הכנסה ממוצעת לחדוש בשנה של עצמאים ואחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע. 

12 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי 2018, לוח 12.2 בלתי מועסקים, לפי מין, צורת יישוב מגורים, מחוז מגורים, יבשת לידה ותקופת עלייה.

     המוסד לביטוח לאומי, שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2017 )מס' 309(, לוח 4 שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים, אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה 
     משכר המינימום ומדד אי השוויון ולוח 20 הכנסה ממוצעת לחדוש בשנה של עצמאים ואחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע. 

תרשים 2
שכר ממוצע לחודש לשכירים והכנסה ממוצעת לחודש לעצמאים, לפי מחוזות, שנת 2017 12

6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%

כלל           צפון         חיפה       מרכז     תל אביב   ירושלים     דרום
הארץ

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

כלל           צפון         חיפה       מרכז     תל אביב   ירושלים     דרום
הארץ

שכר ממוצע לשכירים לחודש בשנת 2017 ב- ₪
הכנסה ממוצעת לעצמאים לחודש בשנת 2017 ב- ₪

בחזרה לתוכן עניינים



12

תוחלת חיים
83.3 לנשים ו-79.4 לגברים, והינה נמוכה מתוחלת  81.4 שנים,  2013-2017 במחוז הצפון עמדה על  תוחלת החיים בלידה בממוצע לשנים 
החיים הממוצעת הכלל ארצית. מבין ארבעת הנפות במחוז צפון, תוחלת החיים הגבוהה ביותר הינה בנפת צפת – 82.8 שנים, והנמוכה ביותר 

בנפת יזרעאל – 81.0. בכל הנפות, למעט בנפת צפת, תוחלת החיים נמוכה מתוחלת החיים בכלל הארץ. 
גבוהה  ואחרים  יהודים  החיים של  תוחלת  כנרת,  ובנפת  עכו  בנפת  הצפון.  במחוז  האוכלוסיות השונות  בין  החיים  בתוחלת  הבדלים  קיימים 
בכשנתיים מזו של ערבים; בנפת צפת תוחלת החיים של יהודים ואחרים ושל ערבים כמעט זהה; ובנפת גולן תוחלת החיים של ערבים גבוהה 

בכשנה מתוחלת החיים של יהודים ואחרים. 

תרשים 3
תוחלת חיים בלידה בממוצע לשנים 2013-2017, לפי מחוזות ונפות מחוז הצפון13  

תמותה
שיעור התמותה המתוקנן לגיל עמד במחוז הצפון בין השנים 2013-2017 על 5.3 ל-1,000 נפש, לעומת 4.9 במחוז תל אביב ו-4.93 בכלל 
הארץ. שיעור התמותה משאתות ממאירות במחוז הצפון שעמד בשנים 2013-2017 על 420.5, היה גבוה מהשיעור בכלל הארץ והרביעי בגובהו 
לאחר מחוז הדרום, מחוז חיפה ומחוז תל אביב. שיעורי התמותה ממחלות כלי דם במוח, ממחלות לב ומסוכרת במחוז הצפון הינם הגבוהים 

ביותר בארץ. מאידך, שיעור התמותה ממחלות זיהומיות במחוז הצפון הינו הנמוך בארץ.

תרשים 4
שיעור מתוקנן של תמותה מסכרת בשנים 2012-2016 )שיעור ל-100,000 תושבים בני 45 ומעלה(, לפי מחוזות ונפות מחוז הצפון14

13 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרופיל בריאותי חברתי של הישובים בישראל, 2011-2017

14 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרופיל בריאותי חברתי של הישובים בישראל, 2011-2017
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תרשים 5
שיעור מתוקנן של תמותה ממחלות כלי דם במוח בשנים 2012-2016 )שיעור ל-100,000 תושבים בני 45 ומעלה(, לפי מחוזות ונפות מחוז 

הצפון15

15 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרופיל בריאותי חברתי של הישובים בישראל, 2011-2017

16 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרופיל בריאותי חברתי של הישובים בישראל, 2011-2017

תרשים 6
שיעור מתוקנן של תמותה ממחלות לב בשנים 2012-2016 )שיעור ל-100,000 תושבים בני 45 ומעלה(, לפי מחוזות ונפות מחוז הצפון16
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תרשים 7
שיעור מתוקנן של תמותה משאתות ממאירות בשנים 2012-2016 )שיעור ל-100,000 תושבים בני 45 ומעלה(, לפי מחוזות ונפות מחוז 

הצפון17

תמותת תינוקות
שיעור תמותת התינוקות במחוז הצפון עמדה בשנת 2018 על 3.4, לעומת 2.0 במחוז תל אביב ו-3.1 בכלל הארץ, והיה השלישי בגובהו 

לאחר מחוז הדרום ומחוז ירושלים. בכל המחוזות שיעורי תמותת התינוקות גבוהים במיוחד באוכלוסייה הערבית. 

תרשים 8
18 תמותת תינוקות, לפי מחוזות וקבוצת אוכלוסייה, בשנים 2016-2018 

17 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרופיל בריאותי חברתי של הישובים בישראל, 2011-2017

18 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי 2019, לוח 2.39 לידות חי, פטירות ופטירות תינוקות, לפי מחוז ונפה, קבוצת אוכלוסייה ודת.
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תחלואה כרונית – מקרי סוכרת
השיעור המתוקנן של מקרי סוכרת במחוז הצפון ל-1,000 נפש בשנים 2014-2016 היה 53.9, לעומת 49.3 במחוז תל אביב ו-56.2 בכלל 

הארץ. בנפת עכו, שבה מספר התושבים הגבוה ביותר במחוז הצפון, ובנפת גולן נמצא שיעור גבוה מיוחד של מקרי סכרת העומד על 70.5. 
השיעור הנמוך ביותר של מקרי סכרת הוא בנפת יזרעאל העומד על 33.1. 

תרשים 9
שיעור מתוקנן של מקרי סוכרת ל-1,000 נפש בשנים 2014-2016, לפי מחוזות ונפות מחוז הצפון19  

19 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרופיל בריאותי חברתי של הישובים בישראל, 2011-2017

20 סקרים תקופתיים, המרכז למחקר חברתי אגודת הגליל. 

מחלות כרוניות ועישון באוכלוסייה הערבית ובמחוז הצפון 
מתוך הסקרים התקופתיים )הסקר החברתי כלכלי( הנערכים במרכז למחקר חברתי באגודת הגליל, ניתן לראות כי חלה עליה רציפה 

בשיעורי התחלואה הכרונית בקרב כלל האוכלוסייה הערבית ובייחוד  בקבוצות הגיל מעל  20 שנים.  אחוז חולי הסוכרת בכלל האוכלוסייה 
הערבית בצפון עלה מ 3.6% בשנת 2004 ל6.2% בשנת 2017.כמו כן ניתן לראות עליה בתחלואה במחלות קרדיו-וסקולריות יחד עם רמות 

גבוהות יותר של כולסטרול ושומנים בדם.

תרשים 10
שיעור תחלואה כרונית בחברה הערבית במחוז הצפון )כל הגילאים(, שנים נבחרות20  
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למרות הניסיונות לצמצם את שיעורי העישון באוכלוסייה הערבית בכלל ובאזור הצפון בפרט )תוכנית מחוז ללא עישון של מחוז צפון למשל(, 
הנתונים מצביעים על עליה באחוזי המעשנים סיגריות ונרגילה בשנים האחרונות.

תרשים 11
שיעור עישון סיגריות בקרב האוכלוסיה הערבית בצפון )גילאי 15 ומעלה(21

תרשים 12
שיעור עישון נרגילה בקרב האוכלוסיה הערבית בצפון )גילאי 15 ומעלה(22

בפרק זה סקרנו את מצב בריאות אוכלוסיית הגליל. ניתן לראות כי קיימים פערי בריאות בכל אחד מהמדדים שנסקרו בין הגליל למחוזות 
אחרים בישראל. במיוחד בולטים הפערים בתוחלת החיים, שיעור הפטירות ל-1,000 נפש ותמותת תינוקות אשר מהווים מדדים בינלאומיים 
המעידים על אי-שוויון.  יש לציין, כי שיעורי התמותה הגבוהים מסוכרת בולטים במיוחד לאור שיעורי התחלואה הנמוכים באופן יחסי בגליל 

ביחס לשאר המחוזות ומעידים על שיעורי תמותה גבוהים באופן לא פרופורציונלי לשיעורי התחלואה.

21 סקרים תקופתיים, המרכז למחקר חברתי אגודת הגליל.

22 סקרים תקופתיים, המרכז למחקר חברתי אגודת הגליל.
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3. פעולות לצמצום פערים בעשור האחרון: מדיניות, מכשירים ותמריצים 

גם  כמו  ארצית  כלל  בהסתכלות  האחרון  העשור  בבריאות  ואי-שוויון  פערים  צמצום  לצורך  שננקטו  השונות  הפעולות  את  סוקר  זה  פרק 
בהסתכלות גלילית. בתוך כך נסקרות החלטות הממשלה, מדיניות שנקבע על-ידי משרד הבריאות וכן פעולות שנעשו במטרה לצמצם פערים 

דרך מכשירים ותמריצים שונים כגון עדכון נוסחת הקפיטציה ועידוד הגעת רופאים לפריפריה. 

3.1 החלטות ממשלה
בעשור האחרון התקבלו מספר החלטות הממשלה המתייחסות באופן ישיר לשירותי הבריאות באזור הצפון: 

החלטת ממשלה מס' 2917 מיום 27/2/2011 23  כללה, בין היתר, את ההחלטות הבאות:
• הוספת 160 מיטות אשפוז כללי בשנים 2011-2016, לפחות חציין במחלקות יולדות ופגים, ביחד עם תקינת כוח אדם בבתי החולים 

הממשלתיים, כאשר הקצאת תוספת המיטות תינתן תוך מתן עדיפות לבתי חולים באזורי הפריפריה על פי העיקרון שהותווה בהחלטה24;   
• הוספת 80 תקני כח אדם עבור רופאים בבתי החולים הממשלתיים לבסיס  תקציב  משרד הבריאות בכל אחת מהשנים 2011 ו-2012, בהתאם  

לצרכים  המקצועיים תוך מתן עדיפות לבתי חולים באזורי הפריפריה, ככל הניתן, בשים לב לשיעור הרופאים לנפש בכל אזור;  
• הקצאת 5 מכשירי MRI מתוך תוספת מכשירים לאזורי הפריפריה; 

• הוספת יחידה להפריה חוץ גופית למרכז הרפואי לגליל. 

החלטת ממשלה מס' 2262 מיום 8.1.2017 התמקדה בנושא פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה25.  התכנית כללה 
פרטי השקעה בסך של כ-15 מיליארד ש"ח בתחום הכלכלי, חינוך והשכלה גבוהה, תשתיות, שירותים ציבוריים ושירותים חברתיים – ובכלל 

זה גם בתחום הבריאות )"תכנית הצפון"(26.  
השקעות 'תכנית הצפון' בתחום הבריאות כללה הקצאה חדשה של 930 מיליון ש"ח לפעולות הבאות לשנים 2017-2020:

• 275 מיליון ש"ח )כ-69 מיליון ש"ח לשנה בחלוקה שווה בין השנים( לבינוי ופתיחת מיטות בבתי חולים במחוז הצפון ולפרויקטים ייעודיים;
• 125 מיליון ש"ח למרכז הרפואי ע״ש ברוך פדה בפוריה, כאשר 110 מיליון ש"ח מתוכו מיועדים להקמת מרכז שיקומי;

• 520 מיליון ש"ח כחלק מהתכנית הלאומית לקיצור תורים.
• תכנית הצפון כללה בנוסף גם הקצאה של 1,556 מיליון ש"ח במסגרת תכניות קיימות )וקודמות לתכנית הצפון( עבור ההשקעות הבאות: 

• 740 מיליון ש"ח לצורך תיעדוף תושבי הצפון בהקצאת המקורות בסל הבריאות )מרכיב הפריפריה בנוסחת הקפיטציה(; ו- 340 מיליון ש"ח 
כתוספות שכר לרופאים לבתי חולים ממשלתיים במחוז צפון מתוקף הסכמי שכר לתגמול כוח אדם בפריפריה;  

• 240 מיליון ש"ח מהתכניות הלאומיות לשיפור איכות הרפואה הציבורית במחוז הצפון, תכנית המלר"דים, תכנית למניעת זיהומים בבתי חולים 
ציבוריים ותכנית לשיפור ותמרוץ הפגיות;   

• 104 מיליון ש"ח עבור בינוי לטובת פיתוח ושדרוג בתי חולים במחוז הצפון, ובכלל זה מבנה רדיותרפיה במרכז הרפואי זיו ומבנה ואשפוז 
ממוגן במרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור;  

• 68 מיליון ש"ח לטיפול באנשים עם הנמכה קוגנטיבית או הפרעה נפשית במסגרת קהילה אקולוגית בבריאות הנפש; 
• 60 מיליון ש"ח כחלק מהתכנית הלאומית לקיצור תורים במרכזי דימות תהודה מגנטית )MRI( בבתי החולים וקופות החולים במחוז צפון.  

3.2 התווית מדיניות מוכוונת לצמצום פערים במשרד הבריאות 2010-2020 
בעשור האחרון קבע משרד הבריאות שלוש סדרות של תחומים שהוצבו בראש סדרי העדיפויות שלו - "עמודי אש", אשר הנחו את תכניות 

העבודה השנתיות של המשרד. סקרנו את התכניות הללו כדי להבין כיצד ובאיזה אופן הן התוו את מדיניות לצמצום פערי בריאות. 

 https://www.gov.il/he/departments/policies/2011_des2917 23

     כניסה 9/6/2020. המרכז להעצמת האזרח פרסם בחודש פברואר 2017 דוח מעקב על החלטת ממשלה זו.
 https://www.ceci.org.il/sites/citizens/UserContent/files/HealthCareSystem.pdf     

     כניסה 9/6/2020.
24 על פי עיקרון זה, חלקן של סך המיטות שהוקצו לבתי חולים באזורי הפריפריה מתוך סך המיטות שהוספו לפי החלטה זו יהיה כפול מחלקן של סך המיטות בבתי החולים באזורי  

     הפריפריה מתוך סך המיטות בכל בתי החולים בשנת 2010..
 https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2262 25

     כניסה 9/6/2020. 
26  התכנית כוללת בנוסף הוראות בנושא פיתוח כלכלי של העיר חיפה.

בחזרה לתוכן עניינים

https://www.gov.il/he/departments/policies/2011_des2917
https://www.ceci.org.il/sites/citizens/UserContent/files/HealthCareSystem.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2262


18

תכניות משרד הבריאות בשנים 2011-2014 27
במהלך שנת 2010 החלה פעילות לבניית תכנית פעולה אסטרטגית של המשרד לשנים 2011-2014. פעילות זו החלה לאחר פרסום המלצות 
ועדת אמבון שמונתה במשרד בשנת 2008 ובחנה את נושא צמצום פערים במערכת הבריאות בין המרכז לפריפריה28, נושא שהיה אותה העת 
על סדר היום הציבורי על רקע פרסומים משמעותיים29. פעילות הוועדה כמו גם הלחץ הציבורי הוביל לכך ש'צמצום אי השוויון בבריאות' 

הוגדר כאחד מעמודי האש בתכנית הפעולה האסטרטגית של המשרד בשנים אלו, כאשר הוגדרו 6 יעדים להשגתו:

1. צמצום פערים בנגישות כלכלית לשירותי בריאות;
2. צמצום השפעה של הבדלי תרבויות על שימוש בשירותי בריאות ואיכותם;

3. הימצאות כוח אדם רפואי איכותי ומקצועי בפריפריה בהיקף מספק;
4. שיפור תשתיות פיזיות באזורי הפריפריה;

5. תמרוץ קופות החולים לביצוע פעולות לצמצום אי השוויון בבריאות;
6. קיומו של מאגר מידע בנושא תחלואה, נגישות וזמינות שירותים וכן בנושא פעולות התערבות אפקטיביות לצמצום אי השוויון בבריאות.

תכניות העבודה השנתיות של המשרד בין השנים 2011-2014 פעלו בצמידות למטרות 'עמודי האש'30. תכניות העבודה קבעו משימות מרכזיות 
שונות להשגת היעדים )בחלקן גם תאריכים לביצוע(, ובהן:

גיבוש תמריצים כלכליים ולא כלכליים לרופאים בשלבי ההכשרה השונים לביצוע התמחות ולתעסוקה קבועה בפריפריה ויישום הסכם   •
השכר עם הרופאים במענקי הפריפריה;   

מתן עדיפות בהקצאת המיטות לפריפריה במסגרת הקצאת המיטות המתוכננת ל-2011-2013, כולל פתיחת מיטות אשפוז חדשות;   •
גיבוש תכנית למתן עדיפות לפריפריה בהקצאת טכנולוגיות ומשאבים כחלק מהעדפה מתקנת;   •

גיבוש מדיניות ביחס לקיום יחידות מקצועיות משותפות לבתי חולים בפריפריה;  •
קביעת תמריצים לקופות החולים לשיפור תשתיות ופעילות קהילתית מקדמת בריאות בפריפריה;  •

תמרוץ קופות החולים באמצעות הוספת משתנה סוציו-דמוגרפי לנוסחת הקפיטציה, והכללת מדד חברתי- כלכלי במנגנון הקפיטציה ומעקב   •
אחר השגת יעדיו;  

הגשת הצעה לסטנדרט מחייב לנגישות וזמינות שירותי רפואה נבחרים בקהילה;  •
הגדרת קווים מנחים מצמצמי פערים במסגרת מכרזי המשרד ובמסגרת תמיכות המשרד בארגונים;  •

פרסום מבחני תמיכה בנושא צמצום פערים וקידום בריאות;  •
בנושאים מסוימים הוגדרו בתכניות העבודה גם מדדי תוצאה במטרה להגדיל בפריפריה את שיעור האחים/ות ושיעור רופאים/ות, מומחים/ת   

)בפרט ברפואה שניונית(, כמו גם הוספת תקני רופאים/ות שיוקצו לבתי החולים והוספת מיטות אשפוז.   

תכניות משרד הבריאות בשנים 2016-2018 31
בשנת 2016 'עמודי האש' הוגדרו מחדש במשרד הבריאות. 'צמצום אי השוויון בבריאות' לא הוגדר עוד כאחד מעמודי האש ומדיניות הקשורה 
בנושא זה הוכללו תחת עמוד האש של 'חיזוק מערכת הבריאות הציבורית', דבר שגרם לצמצום בבחינה כמו גם בהשגה של יעדים לצמצום 
פערי בריאות. עם זאת, תכניות העבודה השנתיות בשנים אלו כללו את עדכון נוסחת הקפיטציה עליה נרחיב בהמשך, וחלקן הגדירו, בין היתר, 

מדדי תוצאה בנושא צמצום הפערים בזמינות השירותים בבתי החולים בין הפריפריה והמרכז והטמעת מדדי תוצאה בנוסחת הקפיטציה. 

http://plans.gov.il/PlanningsHistory/documents/2011/yearplan_health.pdf :2011 27

http://plans.gov.il/Plan2012/documents/2012plans.pdf :2012  

http://plans.gov.il/Plan2012/documents/yearplan2014lr.pdf :2014  

כניסה 9/6/2020.  
תכנית העבודה השנתית לשנת 2013 לא פורסמה. בנוסף פרסם המשרד בשנת 2013 מסמך רחב בנושא התמודדות לאומית עם אי השוויון בבריאות: משולחן השרטוט ליישום בפועל.   

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Tackling_inequality_health.pdf כניסה 9/6/2020.  
28 וועדת אמבון )2008(. דו"ח הוועדה לנושא הפערים במערכת הבריאות בין המרכז לפריפריה. וועדה מטעם מנכ"ל משרד הבריאות. 

29 אפשטיין, ל., חורב, ט. )2007( אי-שוויון בבריאות ובמערכת הבריאות: הצגת הבעיה וקווים להתמודדות עמה. ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.

הסתדרות רפואית בישראל )הר"י( )2008(. אי-שוויון בבריאות בישראל;   
חורב ט. )2008(. צמצום אי-השוויון בבריאות: הניסיון הבינלאומי ויישומו לישראל. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל;  

דו"ח כוח המשימה )2008(. אסטרטגיות לצמצום פערים חברתיים- כלכליים. הוגש לנשיא המדינה ולשר הרווחה והשירותים החברתיים. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל;  
30  בשנת 2014 היעד 'הימצאות כ"א רפואי איכותי ומקצועי בפריפריה בהיקף מספק' הפך ל'הימצאות כ"א רפואי איכותי ומקצועי בפריפריה ו'שיפור תשתיות פיזיות באזורי   

הפריפריה' הפך ל'צמצום פערים בזמינות של תשתיות פיזיות באזורי הפריפריה'.  
http://plans.gov.il/documents/plans_book_2016.pdf :2016  31

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/MOH-Work-plan-2017.pdf :2017  
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/MOH-Work-plan-2018.pdf :2018  

כניסה 9/6/2020.  
תכנית העבודה לשנת 2015 לא פורסמה, אך מתיאורה הקצר בדוח 'אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו' לשנת 2015 עולה כי אי-שוויון בבריאות לא הוגדר עוד כעמוד אש עצמאי אלא   

שולב עם נושאים אחרים.   
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תכנית משרד הבריאות בשנת 2019 32 
בשנת 2019 'עמודי האש' הוגדרו מחדש, ובניגוד ל'עמודי האש' בתכניות הקודמות אשר נוסחו כביצוע פעולה )כמו לדוגמה צמצום אי השוויון 
בבריאות וחיזוק הרפואה בבתי החולים הציבוריים(, אלו נוסחו כתוצאה )כמו לדוגמה שירותי בריאות ציבוריים, שוויוניים, איכותיים, נגישים 

ומותאמים(. מלבד זאת, צמצום אי השוויון בבריאות אינו מהווה אחד המטרות והיעדים לשנת 2019.
תכנית העבודה לשנת 2019 כללה בין היתר את המשימות הבאות:

עמידה באמות מידה של זמינות, איכות, נגישות ושירות תוך צמצום האי-שוויון;  •
תוכנית למדידת זמני המתנה לתורים;  •

תוכנית לחיזוק מקצוע רופא המשפחה ולקיצור תורים לרפואה יועצת;  •
תוכנית לקביעת סטנדרט לזמינות ולשירות של שירותי בריאות;  •

תוכנית לנוסחת קפיטציה מיטבית;  •
תכנית העבודה כללה גם מדדי תוצאה בנושאים הבאים: הפחתת הפער בשיעור הפער במיטות האשפוז הכלליות ל-1,000 איש מתוקננת, בין   •

מחוזות הפריפריה לבין מחוזות המרכז –מ-34.7% בשנת 2018 ל-32% עד לדצמבר 2022;  
שיעור החיזוי המשקף האם נוסחת הקפיטציה יוצרת מצב שבו חלוקת כספי סל הבריאות בין קופות החולים מתגמלת אותן באופן אופטימלי   •

על הוצאות הבריאות שלהן, יעמוד על 0.5 סטיית תקן;   
שיעור החולים בקופות החולים שעמדו בקריטריון האיכות בנוסחת הקפיטציה , לבחינה עד כמה הקופה עומדת ביעדי האיכות שמשרד   •

הבריאות הציב באמצעות נוסחת הקפיטציה, יעמוד על 70%;  

פעילותה של היחידה לצמצום פערים משרד הבריאות - 
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ביוני  פורסמה  תשובות,   635 השיבו  אשר  איש   10,098 השתתפו  בו  פערים,  לצמצום  היחידה  בהובלת  שנערך  ציבור  שיתוף  תהליך  לאחר 
2017 תכנית העבודה לצמצום פערים בבריאות לשנים 2017-2020. התכנית  כללה מבני ליבה, תובנות, תחומי התערבות והחלטות סופיות 
שהתקבלו בתהליך היוועצות שנערך עם הציבור. בעקבות תהליך ההיוועצות פותח מודל התערבות המורכב משני מעגלי: מעגל חיצוני המורכב 
מארבעה מבני ליבה מנחים בעבודת הארגון34,  ומעגל פנימי הכולל שישה תחומי התערבות. מבין תחומי ההתערבות נבחרו בשנים 2017-2020 
– שלושה תחומים הנוגעים לקבוצות אוכלוסייה מוחלשות35.  במסגרת תכנית עבודה זו התקבלו, בין היתר, החלטות לנקיטת הפעולות הבאות:

צעדים לחיזוק משילות המערכת לטובת צמצום אי שוויון הכוללים פעולה לקידום החלטת ממשלה בינמשרדית בנושא צמצום אי שוויון   •
בבריאות לשנים 2019-2022 ופרסום מטרות מדידות מערכתיות לצמצום אי שוויון בבריאות שיתוו את פעילות המערכת, בטווח הקצר   

ובטווח הארוך;  
התאמת המודלים הכלכליים במערכת לטובת קידום שוויון, ובכלל זה הכללת רכיבים חברתיים-כלכליים בעדכון הקרוב של נוסחת   •

הקפיטציה;  
צמצום אי שוויון על רקע מעמד חברתי-כלכלי, ובכלל זה גיבוש תכנית רב-שנתית בנושא צמצום פערים וקידום בריאות באוכלוסייה   •

הערבית;  
צמצום אי שוויון על בסיס מקום מגורים ובכלל זה קידום פרסום של סטנדרטים בתחום הזמינות לקבלת שירות בתחומים חיוניים ופרסום   •

תכנית מתכללת רב שנתית לסגירת הפערים על רקע גיאוגרפי בתשתיות בריאות )בכח-אדם, במיטות אשפוז ובמכשור(.  

3.3 דוח הוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בצפון )"ועדת גרוטו"( 
בחודש דצמבר 2014 מונתה על ידי שרת הבריאות דאז הגב' יעל גרמן, ועדה אשר תבחן את כלל ההיבטים של  המענה הרפואי הקיים בצפון 
ותגיש את המלצותיה בנוגע לצורך בהרחבה או עדכון של כלל  השירותים הרפואיים, על מנת שאלו ישמשו את מקבלי ההחלטות לקביעת 
תכנית לפיתוח  ותכנון שירותי הבריאות בצפון. בחודש ספטמבר 2016 הועדה הגישה את המלצותיה לסגן שר הבריאות דאז הרב יעקב ליצמן. 
כפי שצוין בדוח הוועדה, מטרת ההמלצות היתה הכנת תכנית עבודה ל-15 השנים הקרובות לקידום פעילות בתחום הבריאות באזור הצפון 

המחולקת לשני חלקים: האחד – השלמת פערים, והשני – פיתוח והובלה. 
הועדה בחנה באופן מקיף את כל תחומי הרפואה בצפון ושמעה מומחים רבים, בהם ראשי מוסדות אקדמיים, נציגי משרדי ממשלה, ראשי 
ובשירותי האשפוז.  ומלאה של הפערים בשירותי הרפואה בקהילה  ונציגי ארגונים חברתיים על מנת לקבל תמונה שלמה  ומועצות  עיריות 
הועדה  מצאה  כי  במרבית  התחומים  קיימים  פערים  בולטים  אל  מול  המצב  בשאר  הארץ והביעה מפורשות את החשש כי  פערים  אלו  עלולים 

 להעמיק  ללא  התערבות. 
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34 )1( משילות - היכולת לייצר עוגנים לפעילות קבועה, שוטפת ובת-קיימא כדי לצמצם אי-שוויון; )2( שת"פים - עבודה בשיתופי פעולה מרובים; )3( עירוניות ואזוריות - עבודה  

דרך הסתכלות על הקהילה הגיאוגרפית והחברתית שמסביב למבוטח; ו-)4( המודלים הכלכליים חלוקת המשאבים החומריים במערכת.   
35 סקרים תקופתיים, המרכז למחקר חברתי אגודת הגליל.
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המלצות הועדה נפרשו על תחומים רבים, בהם שירות בריאות לתלמיד, טיפות חלב, קידום בריאות, שירותי הרפואה בקהילה, שירותי רפואה 
מעבר לשעות הפעילות, שירותי אשפוז, גריאטריה, שיקום, בריאות השן ובריאות הנפש, וכללו פירוט הפערים הקיימים בתחום לצד צעדים 

לפתרונם. המלצות הועדה כללו את ההמלצות הבאות: 
העתקת מודל 'הרפואה האחודה' הקיים בחירום גם לשגרה, כאשר קופה אחת תיתן שירותי רפואה יועצת לכל הקופות המבטחות או     •

שלחילופין כל הקופות יתנו שירותי רפואה יועצת לכל המבוטחים;  
ניתוב מומחים לשירותי הרפואה בקהילה למען הקהילה וכמענה לצרכיה;  •

הקמת מוקדים אזוריים שיהוו מוקדים רפואיים ליליים שיספקו שירותים למספר יישובים באותו אזור;  •
חיזוק משמעותי של מערך השיקום במחוז הצפון והקמת מרכז שיקום כללי במרכז הרפואי פוריה;  •

מימון רכזי בריאות יישוביים ברשויות הנמצאות באשכולות חברתיים-כלכליים 2-5, ביחד עם משרדי ממשלה נוספים.  •

3.4 מכשירים ותמריצים
נוסחת הקפיטציה ככלי לצמצום פערים36

חוק ביטוח בריאות ממלכתי )להלן: "החוק"( קובע בסעיפו הראשון שביטוח הבריאות הממלכתי על פי החוק "יהא מושתת על עקרונות של 
צדק, שוויון ועזרה הדדית". עוד קובע החוק שעל קופות החולים להבטיח את אספקתו של סל שירותים מוגדר לכל מבוטחי הקופה ומוסיף 
כי שירותי הבריאות הכלולים בסל יינתנו "באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח"37. הקצאת הכספים לקופות 
החולים ממקורות המימון המפורטים בחוק38 לצורך מתן השירותים, נעשית על פי 'נוסחת הקפיטציה'. על פי נוסחה זו, חלוקת הכספים בין 
קופות החולים תיעשה בהתחשב ביחס שבין מספר המבוטחים המשוקלל בכל אחת מהקופות לבין מספר המבוטחים המשוקלל בכל קופות 
ממרכזי  מגוריו  מקום  ריחוק  המבוטח,  של  כגילו  במשתנים  בהתחשב  ייעשה  המשוקלל'  המבוטחים  'מספר  חישוב  כאשר  יחד,  גם  החולים 
אוכלוסיה ואמות מידה נוספות כפי שייקבעו על ידי שר הבריאות39. לעמדתו המוצהרת של משרד הבריאות, מתוך אתר האינטרנט של המשרד, 

אופן הקצאת המשאבים הכספיים לקופות החולים לפי נוסחת הקפיטציה מיועד לצמצום אי השוויון בבריאות באופן הבא:40  

נוסחת הקפיטציה כוללת גם תוספת תקציב לטובת הפריפריה הניתנת לקופות  ועדת הקפיטציה,  2010, בעקבות עבודתה של  החל משנת 
זה כמי שמתגורר ברשות  גבוה. תושב פריפריה הוגדר בהקשר  החולים בגין כל מבוטח שמקום מגוריו מרוחק מאזור עם ריכוז אוכלוסייה 
מקומית המסווגת תחת אחד מארבעת האשכולות התחתונים של מדד הפריפריאליות41.  בדיון בוועדת הקפיטציה עמדו חברי הוועדה על 
החשיבות בשיפור השירותים לתושבי הפריפריה והבהירו כי מטרת ההקצאה המועדפת של המשאבים הייחודיים לאזורים הינה לעודד את 

התחרות בין הקופות ולהוביל לשיפור השירות למבוטחים42.  

36 תודה ל עו"ד הישאם שבאיטה, הקלינקה לזכויות אדם, אונ' תל אביב. 

37 סעיף 3)ד( לחוק. 

38 סעיף 13 לחוק.

39 סעיף 17)א( לחוק.
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41 סעיף 1 לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי )הקצאה לקופות החולים(, תשנ"ה-1995.

42 מבקר המדינה דו"ח 62 לשנת 2011 ולשנת הכספים 2012, 436 )2012(.

תמרוץ קופות החולים לביצוע פעולות לצמצום או-השוויון בבריאות

משרד הבריאות שואף להוביל להגדלת היקף ההשקעה הכספית של קופות חולים בתשתיות 
ובפעילות קידום בריאות בפריפריה, כחלק מהפעולות לצמצום אי השוויון בבריאות.

דרכי הפעולה של המשרד

קביעת תמריצים לקופות החולים בהיקף של כ-20 מיליון ש"ח בכל אחת מן השנים    
2011-2013 לשיפור תשתיות בפריפריה.  

בחינת דרכים להכללת משתנה חברתי-דמוגרפי בנוסחת הקצאת המקורות לקופות    
החולים.  

דוגמאות לפעילות המשרד ליישום היעדים

נוסחת הקפיטציה - הוספת משתנה של המרחק ממרכזים עירוניים של ישובים     
בפריפריה לנוסחת הקפיטציה. שינוי הנוסחה נועד לעודד את קופות החולים להשקיע   

יותר בפיתוח השירות למבוטחים באזורים המוגדרים כפריפריה גיאוגרפית.  

בחזרה לתוכן עניינים
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בשנת 2013 מונתה על ידי שרי הבריאות והאוצר ועדה נוספת לבחינת נוסחת הקפיטציה. ועדה זו אמנם הגישה את המלצותיה במסגרת הליך 
שימוע43 אך נכון לאפריל 2020 המלצות אלו טרם אושרו. 

בשנת 2016 נעשה תיקון בהוראות החוק בנושא נוסחת הקפיטציה המתיר, ביחס לתחומים הקבועים בתוספת השמינית לחוק, הכוללת שירותי 
בריאות הנפש ונפגעי עבודה, לבצע את הקצאת הכספים לפי מרכיב ההוצאות הצפויות, זאת במקרה בו אין במספר המבוטחים המשקלל כדי 

להבטיח חלוקה יעילה והוגנת של מקורות המימון בתחום זה.
אם כן, נכון למאי 2020, אמות המידה המשמשות להקצאת כספים לקופות החולים הן גיל המבוטח/ת, מגדרו/ה וריחוק מקום מגוריו/ה 

מאזור עם ריכוז אוכלוסייה גבוה.
חשוב לציין כי עד כה משרד הבריאות לא קבע כל מנגנון שיבטיח כי תוספת התקציב הניתנת לקופות החולים בגין רכיב הפריפריה אכן תשמש 
את הקופות להשקעה נוספת דווקא באזורים אלה. יתרה מכך, משרד הבריאות אינו מבצע שום פיקוח או מעקב אחר כספי הקפיטציה בכלל, 
ועל התוספת לפריפריה בפרט, או על אופן השימוש בכספים אלו על ידי הקופות. ביקורת על היעדר המעקב אחרי תוספות התקציב לקופות 
הושמעה על ידי מבקר המדינה בדוח לשנת 2012, בו נכתב כי "לא ניתנה כל הבטחה כי מלוא הכספים יגיעו לפריפריה" וכי "אין כל מנגנון 
הבודק אם חל שיפור במדדי בריאות שונים של האוכלוסייה בפריפריה"44 ועל ידי ה-OECD בדוח45 משנת 2014 בו נכתב כי יש לנטר באופן 

מוקפד את השימוש בתוספת התקציב המוענקת על בסיס מרכיב הפריפריה בנוסחת הקפיטציה.

תכנית מענקי רופאים
2011, לאחר שביתה ארוכה של ההסתדרות הרפואית בישראל, נחתם הסכם שכר בין ההסתדרות ובין משרד האוצר46, הכולל מתן  בשנת 
הטבות ומענקים לרופאים/ות ומתמחים/ות המועסקים/ות בפריפריה ו/או המועסקים/ות במקצועות במצוקה. נקבע כי ההסכם יחול עד לשנת 

2019. נכון למועד פרסום דו"ח זה )יוני 2020(, משרד הבריאות צפוי להידרש לעריכת הסכם חדש.  
הוראות תכנית המענקים ביחס לעבודה בפריפריה נסמכות על מקום העבודה: ביחס לבתי החולים ההטבות ניתנות עבור עבודה בבתי החולים 
בריאות  למוסדות  ביחס  שבע;  ובבאר  באשקלון  ובדרום  ובנצרת,  בחיפה  החולים  בתי  למעט  בצפון,  הנפש  לבריאות  והמוסדות  הציבוריים 
בקהילה, ההטבות ניתנות עבור עבודה ביישובים המוגדרים כבעלי עדיפות לאומית בהחלטת ממשלה 1060 משנת 2009. 47  ההטבות כוללות 
שלושה חלקים: )א( הגדלת התוספת המשולמת למתמחים, מומחים ומנהלים העובדים בבתי החולים בפריפריה )חלק זה לא חל על הקהילה(; 
)ב( מתן מענקים לרופאים/ות ומתמחים/ות העובדים בפריפריה )בקהילה ובבתי החולים( בסכום של 300-500 אלף ש"ח לחמש שנים )הסכום 
ו-)ג( פתיחה של תקני התמחות תוך מתן העדפה  הגבוה הינו עבור רופאים/ות ומתמחים/ות העובדים/ות בפריפריה במקצועות במצוקה(; 

מתקנת למחוז צפון48. 
עם תחילת תכנית המענקים הוקצה לה סך כולל של כ-670 מיליון ש"ח עד לתום תקופת ההסכם בשנת 2019, כאשר מחצית מהסכום המוקצה 
יועד לטובת מענקים בגין עבודה בפריפריה ומחצית לטובת עבודה במקצועות במצוקה. סך זה נוצל במלואו עד סוף שנת 2014 ולאחר מכן 
הוקצו תקציבים נוספים לתכנית המענקים על פי קריטריונים תקציביים משתנים. לא ידוע איזה חלק מתקציבים נוספים אלו שימשו ומשמשים 
למענקים בגין עבודה בפריפריה ואלו בגין עבודה במקצועות במצוקה. בסך הכל הושקע על ידי המדינה סך של כמיליארד ש"ח עבור התכנית. 
נסוג מכך בשל לחץ  אולם  רצונו לבטל את התכנית  הביע מספר פעמים  לאורך השנים משרד האוצר  בעיתונות הכתובה,  פי פרסומים  על 

פוליטיקאים ומשרד הבריאות אשר פעלו בעקביות להמשכתה49.  

43 מסמך שלא פורסם: שימוע בנושא עדכון נוסחת חלוקת מקורות המימון לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי בין קופות החולים 3 באפריל 2019.

44 מבקר המדינה, דו"ח שנת 2012 ולשנת הכספים 2011, 841 )2013(.

.Hemmings, P. (2014), "How to Improve Israel's Health-care System", OECD Economics Department Working Papers, No. 1114, OECD Publishing, Paris 45

 http://dx.doi.org/10.1787/5jz5j1sltwtb-en  
כניסה 9/6/2020.  

46 נוסח מלא של ההסכם ניתן למצוא בקישור זה – 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/doctors-collective-agreement-25082011/he/doctors-collective-agreement-25082011.pdf  
מסמך הסברה של ההסתדרות בנושא הסכם השכר -   

https://www.ima.org.il/userfiles/image/IMA_agreementHasbara_05.pdf  
עמוד המענקים באתר ההסתדרות -   

https://www.ima.org.il/mainsitenew/ViewCategory.aspx?CategoryId=11465  
כניסה 9/6/2020.  

47  ההחלטה כוללת גם יישובים המוגדרים ככאלה תחת איום ביטחוני ויישובים חדשים.

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2009_des1060  
כניסה 9/6/2020.  

48  בתוך כך כ-26% מהתקנים הוקצו למחוז צפון.

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3771112,00.html  49

/https://www.davar1.co.il/40165  
כניסה 9/6/2020.   
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מספר הרופאים במחוז הצפון בזמן תכנית המענקים
מנתוני משרד הבריאות אודות כוח אדם במקצועות הבריאות50 עולה כי לאחר עלייה ניכרת בשנת 2012 במספר הרופאים/ות המועסקים/ות 
במחוז הצפון, מספר זה נשאר יציב לכל אורך העשור, אך ירד מעט בשנת 2018.עם זאת,  שיעור העלייה במספר הרופאים/ות ל-1,000 נפש 

מהשנים 2009-2011 עד 2015-2017 במחוז תל אביב היה כפול מזה שבמחוז הצפון.

תרשים 13
שיעור המועסקים/ות במקצועות רפואיים נבחרים ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים, לפי שנים ומקצועות רפואיים51

התחלות  מספר  בכלל,  והפריפריה  הצפון  למחוז  מתקנת  העדפה  על  כאמור  דגש  תוך  להתמחויות  רבים  תקנים  לפתיחת  בהמשך  בנוסף, 
ההתמחות בפריפריה גדלו ב-60% בין השנים 2009-2013. דוח של מכון ברוקדייל בנושא "משיכת מתמחים לפריפריה ולמקצועות רפואיים 
במצוקה בעקבות ההסכם הקיבוצי משנת 2011"52 מצא שהעלייה בהתחלות ההתמחות בפריפריה נבעה ברובה מבוגרי לימודים בחו"ל שנכנסו 
למערכת. עוד מצא הדוח ששיעור הרופאים שהעידו שהושפעו מהתמריצים היה ניכר יותר בקרב בוגרי חו"ל ובקרב החברה הערבית )40% 
ו-37%( מאשר בקרב החברה היהודית ובוגרי לימודים בישראל )21% ו-14%(. על פי פרסומים בעיתונות הכתובה53 משרד הבריאות גנז דוח 

ביקורתי ביחס ליעילות שיטת המענקים. 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/info/Pages/manpower.aspx 50

כניסה 9/6/2020.  
51 משרד הבריאות, כוח אדם במקצועות הבריאות, שנים שונות.

לא פורסמו נתונים ל-2010-2012 או 2011-2013  
/https://brookdale.jdc.org.il/publication/attracting-medical-residents-periphery-medical-specialties-crisis-following-2011-collective-agreement 52

כניסה 9/6/2020.  
https://www.haaretz.co.il/news/health/.premium-1.7946856 53

 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001273099  
כניסה 9/6/2020.  
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לאור הפעילות הענפה שהתרחשה בעשור האחרון במטרה לצמצם את פערי הבריאות אותה סקרנו בפרק הקודם, פרק זה סוקר מדדי תוצאה 
נבחרים בשלושה תחומים כוח אדם, מיטות אשפוז, ורפואה יועצת על מנת לבחון האם ובאיזו מידה פערי הבריאות בין מחוז צפון לבין מחוזות 

אחרים בישראל הצטמצמו. 

4.1. כוח אדם
רופאים/ות מועסקים/ות

3.3 בכלל  4.5 במחוז תל אביב ו-  1.7 במחוז הצפון לעומת  2009-2011 שיעור הרופאים/ות המועסקים/ות ל-1,000 נפש עמד על  בשנים 
הארץ; 

בשנים 2012-2014 שיעור זה עלה ועמד על 2.3 במחוז הצפון, 4.7 במחוז תל-אביב ו-3.4 בכלל הארץ; 
בשנים 2015-2017 במחוז הצפון שיעור זה ירד ל-2.1, במחוז תל אביב עלה ל-5.3 ובכלל הארץ נותר ללא שינוי. 

תרשים 14
שיעור רופאים/ות מועסקים/ות ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים, לפי שנים54 

בשנים 2009-2011 הפער בשיעור הרופאים/ות המועסקים/ות ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ובין מחוז תל אביב עמד על 2.8 והפער בין מחוז 
הצפון ובין כלל הארץ על 1.6; 

בשנים 2012-2014 שיעורם של פערים אלו ירד במעט ועמד על 2.4 ממחוז תל אביב ו-1.1 מכלל הארץ;
בשנים 2015-2017 פערים אלו עלו ועמדו על 3.2 ממחוז תל אביב ו-1.3 מהשיעור הכלל-ארצי. 

2009-2011 ו-2015-2017, הפער בשיעור רופאים/ות מועסקים/ות ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוז תל אביב עלה מ-2.8  בין השנים 
ל-3.2 ובין מחוז הצפון וכלל הארץ ירד מ-1.6 ל-1.3. 

4. תוצאי בריאות בעשור האחרון: מדדים נבחרים לבחינת צמצום פערים

54 משרד הבריאות, כוח אדם במקצועות הבריאות, שנים שונות.
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תרשים 15
פער בשיעור רופאים/ות מועסקים/ות ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוזות נבחרים

אחים/ות מוסמכים/ות מועסקים/ות
5.8 במחוז תל אביב  3.9 במחוז הצפון לעומת  2009-2011 שיעור האחים/ות המוסמכים/ות המועסקים/ות ל-1,000 נפש עמד על  בשנים 

ו- 4.7 בכלל הארץ; 
בשנים 2012-2014 שיעור זה עלה ועמד על 4.4 במחוז הצפון, 6.1 במחוז תל-אביב ו-4.9 בכלל הארץ; 

בשנים 2015-2017 חלה עלייה קלה בשיעור זה וזה עמד על 4.5 במחוז הצפון, 6.2 במחוז תל אביב ו-5.0 בכלל הארץ. 

תרשים 16
שיעור אחים/ות מוסמכים/ות מועסקים/ות ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים55

בשנים 2009-2011 הפער בשיעור האחים/ות המוסמכים/ות המועסקים/ות ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ובין מחוז תל אביב עמד על 1.9 
והפער בין מחוז הצפון ובין כלל הארץ על 0.8; 

בשנים 2012-2014 שיעורם של פערים אלו ירד במעט ועמד על 1.7 ממחוז תל אביב ו-0.5 מכלל הארץ;
בשנים 2015-2017 פערים אלו נותרו ללא שינוי.  

בין השנים 2009-2011 ו-2015-2017, הפער בשיעור האחים/ות המוסמכים/ות המועסקים/ות ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוז תל אביב 
ירד מ-1.9 ל-1.7 ובין מחוז הצפון וכלל הארץ ירד מ-0.8 ל-0.5.

56 משרד הבריאות, כוח אדם במקצועות הבריאות, שנים שונות.
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תרשים 17
פער בשיעור אחים/ות מוסמכים/ות מועסקים/ות ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוזות נבחרים

מקצועות עזר רפואיים
בשנים 2009-2011 שיעור המועסקים/ות במקצועות עזר רפואיים ל-1,000 נפש עמד על 1.9 במחוז הצפון לעומת 4.8 במחוז תל אביב ו-3.1 

בכלל הארץ;
בשנים 2012-2014 שיעור זה עלה ועמד על 2.6 במחוז הצפון, 5.7 במחוז תל-אביב ו-4.3 בכלל הארץ;  

בשנים 2015-2017 חלה עלייה נוספת בשיעור זה וזה עמד על 3.5 במחוז הצפון, 6.8 במחוז תל אביב ו-4.9 בכלל הארץ. 

תרשים 18
שיעור המועסקים/ות במקצועות עזר רפואיים ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים56 

 2.9 2009-2011 הפער בשיעור המועסקים/ות במקצועות עזר רפואיים ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ובין מחוז תל אביב עמד על  בשנים 
והפער בין מחוז הצפון ובין כלל הארץ על 1.2; 

בשנים 2012-2014 עלה שיעורם של פערים אלו ועמד על 3.1 ממחוז תל אביב ו-1.7 מכלל הארץ;
בשנים 2015-2017 הפער ממחוז תל אביב עלה ועמד על 3.3 והפער מכלל הארץ ירד ל-1.4. 

בין השנים 2009-2011 ו-2015-2017, הפער בשיעור המועסקים/ות במקצועות עזר רפואיים ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוז תל אביב 
עלה מ-2.9 ל-3.3 ובין מחוז הצפון וכלל הארץ עלה מ-1.2 ל-1.4. 

56 משרד הבריאות, כוח אדם במקצועות הבריאות, שנים שונות.
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תרשים 19
פער בשיעור המועסקים/ות במקצועות עזר רפואיים ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוזות נבחרים

4.2. מיטות אשפוז 57
מיטות אשפוז כללי כוללות מיטות אשפוז אגף פנימי, אגף טיפול נמרץ, אגף ילדים, אגף כירורגי ואגף יולדות. 

ב-2019 חלוקת מיטות האשפוז בישראל לפי האגפים השונים היתה כדלקמן: 

לוח 4
חלק יחסי מיטות אשפוז אגפים שונים מתוך מיטות אשפוז כללי בשנת 2019 בכלל הארץ

בסעיפים הבאים יובאו נתונים ביחס למיטות אשפוז כללי וכן מיטות אשפוז באגף פנימי ואגף כירורגי, מפאת חלקם המשמעותי מתוך מיטות 
אשפוז כללי. בנספח לדוח זה מובאים נתונים ביחס למיטות אשפוז באגף טיפול נמרץ, אגף ילדים ואגף יולדות. 

מיטות אשפוז כללי
בשנת 2008 היו במחוז הצפון 1,868 מיטות אשפוז כללי המהוות 1.50 מיטות אשפוז ל-1,000 נפש, לעומת 3,132 מיטות אשפוז במחוז תל-

אביב המהוות 2.55 מיטות ל-1,000 נפש ו- 14,327 מיטות אשפוז בכלל הארץ המהוות 1.94 מיטות ל-1,000 נפש. 
בשנת 2014 היתה עליה במספר מיטות האשפוז, אך ירידה בשיעור המיטות ל-1,000 נפש: במחוז הצפון מספר מיטות האשפוז עלה ל-1,988 
ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ל-1.46, במחוז תל אביב מספר מיטות האשפוז עלה ל-3,301 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ל-2.45 

ובכלל הארץ מספר מיטות האשפוז עלה ל-15,139 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ל-1.82. 
בשנת 2019 חלה עלייה נוספת במספר מיטות האשפוז לצד ירידה בשיעור המיטות ל-1,000 נפש: במחוז הצפון מספר מיטות האשפוז עלה 
ל-2,042 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ל-1.41, במחוז תל אביב מספר מיטות האשפוז עלה ל-3,409 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד 

ל-2.39 ובכלל הארץ מספר מיטות האשפוז עלה ל-15,871 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ל-1.77.

אגף יולדותאגף כירורגיאגף ילדיםאגף טיפול נמרץאגף פנימי

35%5%15%34%10%חלק יחסי 

57 הנתונים בסעיף זה הינם מתוך משרד הבריאות, אגף המידע, מיטות אשפוז ועמדות ברישוי 2008, 2014 ו-2019, 

ומתוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתוני 2009, 2015 ו-2019.  
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תרשים 20
מיטות אשפוז כללי ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים 

בשנת 2008 הפער בשיעור מיטות אשפוז כללי ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוז תל אביב עמד על 1.05 והפער בין מחוז הצפון וכלל הארץ 
על 0.44; 

בשנת 2014 שיעורם של פערים אלו ירד במעט ועמד על 0.99 ממחוז תל אביב ו-0.36  מכלל הארץ;
בשנת 2019 פערים אלו נותרו כמעט ללא שינוי ועמדו על 0.98 ממחוז תל אביב ו-0.36 מכלל הארץ. 

תרשים 21
פער בשיעור מיטות אשפוז כללי ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוזות נבחרים

ניתן לתרגם פער זה במיטות אשפוז ל-1,000 נפש לפער במספר המיטות לכלל אוכלוסיית המחוז, כלומר בהינתן אוכלוסיית המחוז כמה מיטות 
אשפוז חסרות על מנת ששיעורן ל-1,000 נפש יהא כשיעור זה במחוז תל אביב או בכלל הארץ. 
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לוח 5
פער במספר מיטות אשפוז כללי בין מחוז הצפון ומחוזות נבחרים

מיטות אשפוז באגף פנימי
בשנת 2008 היו במחוז הצפון 636 מיטות אשפוז באגף פנימי המהוות 0.51 מיטות אשפוז ל-1,000 נפש, לעומת 1,212 מיטות אשפוז במחוז 

תל-אביב המהוות 0.99 מיטות ל-1,000 נפש ו- 5,078 מיטות אשפוז בכלל הארץ המהוות 0.69 מיטות ל-1,000 נפש. 
בשנת 2014 היתה עליה במספר מיטות האשפוז, אך ירידה בשיעור המיטות ל-1,000 נפש: במחוז הצפון מספר מיטות האשפוז עלה ל-689 
ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ל-0.51, במחוז תל אביב מספר מיטות האשפוז עלה ל-1,233 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ל-0.91 

ובכלל הארץ מספר מיטות האשפוז עלה ל-5,364 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ל-0.65. 
בשנת 2019 חלה עליה נוספת במספר מיטות האשפוז לצד ירידה או אי שינוי בשיעור המיטות ל-1,000 נפש: במחוז הצפון מספר מיטות האשפוז 
עלה ל-694 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ל-0.48, במחוז תל אביב מספר מיטות האשפוז עלה ל-1,297 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש 

נותר ללא שינוי על 0.91 ובכלל הארץ מספר מיטות אשפוז עלה ל-5,615 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ל-0.63.      

תרשים 22
מיטות אשפוז באגף פנימי ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים

בשנת 2008 הפער בשיעור מיטות אשפוז אגף פנימי ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוז תל אביב עמד על 0.48 והפער בין מחוז הצפון וכלל 
הארץ על 0.18; 

בשנת 2014 שיעורם של פערים אלו ירד במעט ועמד על 0.40 ממחוז תל אביב ו-0.14 מכלל הארץ;
בשנת 2019 פערים אלו עלו ועמדו על 0.43 ממחוז תל אביב ו-0.15 מכלל הארץ.
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תרשים 23
פער בשיעור מיטות אשפוז אגף פנימי ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוזות נבחרים

ניתן לתרגם פער זה במיטות אשפוז ל-1,000 נפש לפער במספר המיטות לכלל אוכלוסיית המחוז, כלומר בהינתן אוכלוסיית המחוז כמה מיטות 
אשפוז חסרות על מנת ששיעורן ל-1,000 נפש יהא כשיעור זה במחוז תל אביב או בכלל הארץ. 

לוח 6
פער במספר מיטות אשפוז אגף פנימי בין מחוז הצפון ומחוזות נבחרים, לפי שנים

מיטות אשפוז באגף כירורגי
בשנת 2008 היו במחוז הצפון 553 מיטות אשפוז באגף כירורגי המהוות 0.45 מיטות אשפוז ל-1,000 נפש, לעומת 1,211 מיטות אשפוז במחוז 

תל-אביב המהוות 0.99 מיטות ל-1,000 נפש ו- 5,197 מיטות אשפוז בכלל הארץ המהוות 0.70 מיטות ל-1,000 נפש. 
בשנת 2014 חלה עליה במספר מיטות האשפוז לצד ירידה בשיעור המיטות ל-1,000 נפש: במחוז הצפון מספר מיטות האשפוז עלה ל-601 
ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ל-0.44, במחוז תל אביב מספר מיטות האשפוז עלה ל-1,273 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ל-0.94 

ובכלל הארץ מספר מיטות האשפוז עלה ל-5,260 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ל-0.63. 
בשנת 2019 חלה עליה או ירידה במספר מיטות האשפוז לצד ירידה בשיעור המיטות ל-1,000 נפש: במחוז הצפון מספר מיטות האשפוז עלה 
ל-603 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ל-0.42, במחוז תל אביב מספר מיטות האשפוז ירד ל-1,271 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד 

ל-0.89 ובכלל הארץ מספר  מיטות האשפוז עלה ל-5,378 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ל-0.60.
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תרשים 24
מיטות אשפוז באגף כירורגי ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים

בשנת 2008 הפער בשיעור מיטות אשפוז אגף כירורגי ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוז תל אביב עמד על 0.54 והפער בין מחוז הצפון וכלל 
הארץ על 0.25; 

בשנת 2014 שיעורם של פערים אלו ירד ועמד על 0.50 ממחוז תל אביב ו-0.19 מכלל הארץ;
בשנת 2019 פערים אלו ירדו במעט ועמדו על 0.47 ממחוז תל אביב ו-0.18 מכלל הארץ. 

תרשים 25
פער בשיעור מיטות אשפוז אגף כירורגי ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוזות נבחרים

ניתן לתרגם פער זה במיטות אשפוז ל-1,000 נפש לפער במספר המיטות לכלל אוכלוסיית המחוז, כלומר בהינתן אוכלוסיית המחוז כמה מיטות 
אשפוז חסרות על מנת ששיעורן ל-1,000 נפש יהא כשיעור זה במחוז תל אביב או בכלל הארץ. 

0.99 0.94
0.89

0.6
0.630.7

0.45 0.44 0.42

כלל הארץ             מחוז תל אביב                 מחוז צפון

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
201920142008

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0

201920142008

0.470.5
0.54

0.25

0.19 0.18

פער בין מחוז הצפון ובין מחוז תל אביב                 פער בין מחוז צפון ובין השיעור הארצי

בחזרה לתוכן עניינים



31

לוח 7
פער במספר מיטות אשפוז אגף כירורגי בין מחוז הצפון ומחוזות נבחרים, לפי שנים

נפת עכו
בנפת עכו האוכלוסייה הגדולה ביותר מכל נפות מחוז הצפון ואוכלוסייתה מהווה כ-45% מאוכלוסיית המחוז. עם זאת, שיעורי מיטות האשפוז 

ל-1,000 נפש בנפת עכו נמוכים עוד יותר מהנתונים המקבילים במחוז הצפון. 

תרשים 26
מיטות אשפוז ל-1,000 נפש באגפים נבחרים, לפי מחוזות נבחרים, שנת 2019

4.3. זמני המתנה
בדקנו את זמני ההמתנה לרפואה יועצת בקהילה בחמישה מקצועות עיקריים - רפואת אף, אוזן וגרון, אורתופדיה, רפואת נשים, רפואת עיניים 

ורפואת עור. נתונים אלו מפורסמים על ידי משרד הבריאות58 , כאשר על פי נתונים מהרבעון השני של 2019, נמצא כי:
זמני ההמתנה לרפואת אף, אוזן וגרון נעים בין 4.9 ל-21.7 ימי המתנה באזורים במחוז הצפון לעומת 18.2 ל-25.9 ימים באזורים במחוז תל   •

אביב;  
זמני ההמתנה לאורתופדיה נעים בין 7.6 ל-30.8 ימי המתנה באזורים במחוז הצפון לעומת 16.1 ל-22.7 ימים באזורים במחוז תל אביב;  •
זמני ההמתנה לרפואת נשים נעים בין 3 ל-36.8 ימי המתנה באזורים במחוז הצפון לעומת 12.2 ל-20.4 ימים באזורים במחוז תל אביב;  •

זמני ההמתנה לרפואת עיניים נעים בין 8.4 ל-28.5 ימי המתנה באזורים במחוז הצפון לעומת 12.7 ל-18.7 ימים באזורים במחוז תל אביב;  •
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זמני ההמתנה לרפואת עור נעים בין 5.4 ל-38.6 ימי המתנה באזורים במחוז הצפון לעומת 26.1 ל-29.6 ימים באזורים במחוז תל אביב.  •
בנוסף לזמני המתנה, משרד הבריאות מפרסם גם נתונים בדבר זמינות שעות שירותי רפואה בקהילה המוצגים במדד של שעות רופא ל-1,000   
נפש תוך חלוקה למקומות יישוב שונים לפי גודל אוכלוסייתם. 59בחינת הנתונים60  מראה שלמעט במקרה אחד, בכל האזורים הטבעיים )אזור   
הכולל יישוב מרכזי ויישובי לווין קטנים מסביבו( באותו גודל אוכלוסייה ואשר בהם ניתן שירות רפואי מסוים על ידי קופת חולים אחד בלבד,   

שעות הקבלה ל-1,000 נפש נמוכות במחוז הצפון מאשר במחוז תל-אביב.    
בפרק זה, הסוקר את מדדי התוצא אל מול תכניות צמצום פערים, בחרנו גם להאיר זרקור על שני מקרי בוחן: בריאות בחברה הערבית   

ושירותי שיקום.   

4.4. בריאות בחברה הערבית
54% מתושבי הגליל משתייכים למגזר הערבי. מסקר הבריאות והסביבה שערכה אגודת הגליל בשנת 2016 עלו מספר מגמות: עלייה ניכרת 
חולי  בשיעור  ניכרת  עלייה  הערבית;  מהאוכלוסייה  לכ-30%  והגיע  עשור,  בתוך  הוכפל  כרונית  במחלה  החולים  )שיעור  כרונית  בתחלואה 
הסרטן )מ-0.2 ל-0.7(; כשליש מהמטופלים/ות לא רכשו תרופות בשל חוסר יכולת כלכלית ועוד61.  לכך מצטרפים מדדי בריאות בהם ניכרים 
פערים בולטים בין יהודים לערבים, בראש ובראשונה תוחלת חיים ותמותת תינוקות. לצד הרעה בנתוני התחלואה והתמותה בעשור האחרון, 
עולים דיווחים על קושי לנצל ביעילות את משאבי מערכת הבריאות עקב פערי שפה וחוסר ידיעה מספקת של זכויות הבריאות המובילים 
לניצול יתר של מערכת האשפוז ורפואת המשפחה ותת ניצול ברפואה היועצת. חשוב לציין כי רפואת הקהילה במגזר הערבי לא אחת מאופיינת 
ב״רפואה חמולתית״ בה לרופאים אלפי מטופלים מבני משפחתם. הרפואה החמולתית מעלה סימן שאלה אודות איכות הטיפול כאשר לעיתים 
לרופא אחד אלפי מטופלים. לא אחת אנו עדים גם לתופעות של מעבר תכוף בין קופות כאשר הרופא החמולתי עובר לקופת חולים אחרת, 

ומעביר איתו מאות או אלפי מבוטחים62.  

חשוב גם לציין כי ביישובים רבים בחברה הערבית חסרה תשתית נאותה לקיום אורח חיים בריא. פעמים רבות ביישובים אלה אין מדרכות 
גני שעשועים. בנוסף, רק כ-13% מבין אלו המקיימים  גינות כושר. רק ב-44% מהישובים ישנם  המאפשרות ביצוע פעילות ספורטיבית או 

פעילות גופנית דיווחו כי ידוע להם על מסלולי הליכה או ריצה במקום מגוריהם63.   
משרד הבריאות, בהתייעצות עם המשרד לשוויון חברתי ונציגי החברה האזרחית, ביניהם גם נציגי הגופים החתומים על דוח זה, גיבש לאחרונה 
תכנית מערכתית לשיפור מצב הבריאות בחברה הערבית. תכנית שגובשה מציגה וממפה פערים נוספים על אלו שנסקרו בדוח זה כגון בריאות 

הנפש, מיעוט המכונים להתפתחות הילד שיעור נמוך של ביצוע בדיקות ממגורפיה ופערים בתחום בריאות האישה. 

4.5. שיקום
שירותי שיקום 

שיקום חולים שחלו או נפצעו היא הדרך של החברה להשיב בני אדם לעצמאות תפקודית, להשתתפות חברתית ולחזרה למעגל העבודה, 
במידת האפשר. מטרת השיקום היא לתת למשתקמים את המקסימום שהרפואה בימינו יכולה לתת על מנת להחזיר אותם קרוב ככל שניתן 
למצב בריא. תהליך השיקום כולל שיקום ראשוני, בחודשים הראשונים לאחר הפגיעה, אולם לעתים קרובות ישנו צורך במעקב ובטיפול כל 
זמן חייו של המטופל, ולכן מן הראוי שאותם מטופלים יוכלו לקבל שירותי שיקום מלאים במסגרת הרפואה הציבורית. יש לציין שהטיפול 
בשיקום חייב להיות רב מקצועי )רפואה, סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, תזונה ועוד( על 

מנת לאפשר יעילות טיפולית.

מיטות לשיקום
בשנת 2008 היו במחוז הצפון 0.009 מיטות לשיקום ל-1,000 נפש, לעומת 0.214 במחוז תל-אביב ו-0.1 בכלל הארץ. 

על אף צמיחה במספר המיטות לנפש בעקבות פתיחת מחלקות בנהריה ובעפולה, מספר מיטות השיקום בצפון עדיין נמוך בכמחצית מכלל 
הארץ ומהווה כ-20% ממיטות השיקום לנפש במחוז תל אביב. 

בשנת 2018, במחוז הצפון חלה ירידה בשיעור מיטות השיקום ל-1,000 נפש ל-0.041, במחוז תל אביב חלה עליה ל-0.187 ובכלל הארץ עליה 
מתונה יותר ל-0.095. 

בכל מחוז הצפון אין מיטות לשיקום ילדים, ובכל נפות מחוז הצפון, קיימות מיטות לשיקום בנפת עכו בלבד. 

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/time17012019.pdf 59

 https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/time17012019.xlsx  
כניסה 9/6/2020  

60 לנתונים ראה בסעיף 2 לנספח. 

הסקר הבריאותי-סביבתי הראשון בחברה הערבית-פלסטינית בישראל, אגודת הגליל, 2016.   61

ראו למשל https://www.israelhayom.co.il/article/498177. כניסה 9/6/2020.  62
63  שם.

בחזרה לתוכן עניינים

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/time17012019.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/time17012019.xlsx
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תרשים 27
מיטות לשיקום ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים64 

הפערים אינם מסתכמים רק במחסור במיטות לשיקום בבתי החולים: בבתי החולים שבצפון לא נמצאים כל המתקנים והשירותים הנדרשים 
למתן שירותי שיקום; במחלקות השיקום באשפוז בבתי החולים בצפון אין חלוקה לפי תת- התמחות בסוגי תחלואה ספציפיים, לעומת מרכזי 
לנוכח השוני של  חיוני להצלחת השיקום  כצורך  ושיבא תל השומר, חלוקה שהוכרה  לוינשטיין  בית  כמו  השיקום שנמצאים במרכז הארץ, 
אמצעי האבחון והטיפול בכל אחד מתת התחומים )לאחר שבץ מוחי, פגיעות ראש טראומטיות, פגיעות חוט שידרה, טרשת נפוצה, הפרעות 
תנועה, שיקום כאב, שיקום אורטופדי, שיקום לב ושיקום נשימתי(; באזור הצפון רק שלושה מרכזים לשיקום יום לעומת ארבעה עשר באזור 
המרכז; מרכזי השיקום באזור הצפון אינם מספקים את אותה מסגרת שיקומית שניתנת באזור המרכז מבחינת היקף התקינה והזמינות של בעלי 

המקצוע )מתחום הרפואה ומקצועות הבריאות( ומבחינת היקף טכנולוגית השיקום העומדת לרשות המטופלים65. 

להיעדר שירותי שיקום איכותיים וזמינים במרחק סביר ממגורי המטופל או מטופלת בצפון הארץ שני תרחישים אפשריים עיקריים: על פי 
האחד, מטופלים הזקוקים לשיקום כלל לא מקבלים שיקום – לא באשפוז ולא בקהילה, מה שפוגע קשות בבריאותם, בכבודם ובזכותם לשוויון. 
על פי השני, החמור גם כן, המטופלים נאלצים להתאשפז במקום רחוק ממקום מגוריהם, דבר שמוביל לפגיעה בהליך השיקום של המטופל 
ולייקור משמעותי של העלות האמיתית של השירות הרפואי עבור תושבי הפריפריה, מכביד כלכלית על המשפחה וכן מקשה עליהם להיות 

לצד המטופל – דבר שהוא חלק בלתי נפרד מהליך השיקום66. 

עתירה לבג"ץ. בשנת 2016 הוגשה עתירה על ידי הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל, האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם 
ועותרים נוספים כנגד שר הבריאות וארבע קופות החולים67 בה התבקש בית המשפט להורות לשר הבריאות לעשות שימוש בסמכותו ולקבוע 
אמות מידה להגדרת זמן, מרחק ואיכות סבירים ביחס לשירותי שיקום רפואי, כמתחייב מסעיפים 1 ו-3 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולוח 
בצפון ובדרום הארץ לבין  זמנים סביר ליישומן וכן להפעיל סמכויותיו על מנת להשוות את זמינותם ואיכותם של שירותי השיקום הרפואי 

זמינותם ואיכותם של שירותים אלה במרכז הארץ68.

64 משרד הבריאות, תחום מידע, מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל, שנים שונות.

65 בג"ץ 6941/16 גליה גנון נ' שר הבריאות והמקורות המפורטים בעתירה. 

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2016/09/bagatz6941-16-shiqum.pdf  
כניסה 9/6/2020  

66 בג"ץ 6941/16 גליה גנון נ' שר הבריאות והמקורות המפורטים בעתירה. 

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2016/09/bagatz6941-16-shiqum.pdf  
כניסה 9/6/2020  

67 בג"ץ 6941/16 גליה גנון נ' שר הבריאות והמקורות המפורטים בעתירה. 

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2016/09/bagatz6941-16-shiqum.pdf  
כניסה 9/6/2020  

68 לכתבי בי-הדין שהוגשו בעתירה, ראו באתר האגודה לזכויות האזרח.  

https://www.acri.org.il/post/__136  
כניסה 9/6/2020  
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פעולות  מספר  על  הממליץ  השיקום  לחיזוק  עבודה  תכנית  והכין  משרדית  פנים  מקצועית  ועדה  הבריאות  משרד  הקים  העתירה  בעקבות 
הנדרשות לשיפור שירותי השיקום באשפוז, בקהילה ובבית, לחיזוק הסטנדרטים המקצועיים בתחום וכן למתן מענה למחסור הקיים, העתיד 

לגדול, בכוח אדם נדרש69.  

פעולות אלו של משרד הבריאות מהוות אכן התקדמות מבורכת בנושא, אך אינן נותנות מענה מלא לכל תחומי השיקום, כמו לדוגמה שיקום 
גריאטרי, וכן אינן נותנות מענה לעתירה לקביעת אמות מידה להגדרת זמן, מרחק ואיכות סבירים ביחס לשירותי שיקום רפואי. 

נכון למועד פרסום הדוח )יוני 2020(, העתירה עודנה תלויה ועומדת וטרם ניתן בה פסק דין. 

אגף שיקום במרכז הרפואי פוריה
אחת ההמלצות העיקריות של ועדת גרוטו היתה הקמת מרכז שיקומי גדול ומוביל במרכז הרפואי פדה פוריה. על פי דוח הוועדה, הצורך 
בתוכנית  יושמה  זו  והמלצה  יום,  לשיקום  מיטות  ו-36  באשפוז  שיקום  מיטות   144 שיכלול  שיקומי  מרכז  להקמת  הינו  הוועדה  שאיתרה 
האדריכלית ובמפרט להקמה. בניגוד להמלצה ולתכנון, כעולה ממסמכי המכרז שפורסם ביולי 2017, מתוכננת עתה הקמת רק השלב הראשון 
למרכז שיכלול 36 מיטות שיקום מבוגרים, 36 מיטות שיקום גריאטרי ו- 18 מיטות שיקום ילדים. בנוסף, יהיו במרכז 30 מטופלי יום מבוגרים 

ו-6 ילדים. כלומר – בפועל יכלול המרכז 90 מיטות לאשפוז שיקומי במקום 144. 

במקביל, תקציב הקמת המרכז השיקומי, שעלותו הראשונית הוערכה על ידי ועדת גרוטו ב-240 מיליון ש"ח, הופחת ל-150 מיליון ש"ח, אשר 
110 מיליון ש"ח מתוכם תוקצבו בתכנית הצפון ו-40 מיליון ש"ח אמורים להיות מגויסים על ידי המרכז הרפואי פדה פוריה בכוחות עצמו. 
מאצ'ינג כזה הינו בעייתי מאוד, כאשר היכולת של מרכז רפואי בפריפריה לגיוס משאבים נמוכה לאין שיעור מהיכולת המקבילה של בית חולים 
במרכז. בינתיים גם נמצא שעלות הקמת השלב הראשון, על אף צמצומים מהתכנית המקורית, גבוהה ב-57 מיליון ש"ח מהמתוכנן, כלומר 
בפועל תקציב המדינה להקמת המרכז חסרה בכמעט 100 מיליון ש"ח מהנדרש70. פתיחת המרכז השיקומי במרכז הרפואי פוריה מתוכננת 

לשנת 2022. 

שיקום  ולהוסיף  הקיים  האורטופדי  השיקום  את  להרחיב  שיועד  חדש,  שיקום  בניין  נפתח  העמק  הרפואי  במרכז  כי  לציין  חשוב  זאת  לצד 
נוירולוגי. נכון להיום מחלקת האשפוז לשיקום נוירולוגי עומדת ריקה, למרות שמועד פתיחתה עבר והיא מוכנה וצוות גוייס. במבואות חרמון 
מתוכנן להיפתח בימים אלה מכון שיקום יום של קופת חולים כללית שאמור לשרת את מבוטחי כל הקופות, בנוף הגליל נפתח שיקום יום 

גריאטרי משגב, בבית אבות "נוף העמק" ומרכז נוסף מתוכנן להיות מוקם בעתיד בשפרעם.

תכנית העבודה מצורפת להודעת עדכון של משרד הבריאות מחודש ינואר 2019.   69

 http://docs.wixstatic.com/ugd/01368b_73b00d4752034ae58f03cd2a82c73e22.pdf  
כניסה 9/6/2020  

70 בג"ץ 6941/16, תגובה מטעם העותרים.

 https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2018/01/bagatz6941-16-shiqum-otrim-0118.pdf  
כניסה 9/6/2020  

בחזרה לתוכן עניינים
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5. סיכום

בעשור האחרון קבע משרד הבריאות שלוש סדרות של תחומים שהוצבו בראש סדרי העדיפויות שלו - "עמודי אש", אשר הנחו את תכניות 
העבודה השנתיות של המשרד. אמנם תכנית הפעולה האסטרטגית של המשרד לשנים 2011-2014 כללה את 'צמצום אי השוויון בבריאות' 
כאחד מעמודי האש, אך בשנת 2016, 'צמצום אי השוויון בבריאות' לא הוגדר עוד כאחד מעמודי האש ויעדים ומשימות הקשורים בכך הועברו 

תחת עמוד האש של 'חיזוק מערכת הבריאות הציבורית'. 

עיקר התכניות והמדדים של משרד הבריאות במטרה לצמצם פערים עסקו בחיזוק והגדלת כוח האדם בפריפריה )בעיקר דרך תמריצים(, 
בשיפור התשתיות הפיזיות ובתוספת מיטות, ובתמריצים כלכליים לקופות החולים )בעיקר באמצעות נוסחת הקפיטציה(. כמו כן הוצע לאורך 
השנים לקבוע סטנדרט מחייב ל"סבירות" זמן, מרחק ואיכות הטיפול הרפואי לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כמו למשל דרך התכנית למדידת 

זמני המתנה,.

לאורך העשור האחרון, ניתן לראות שהמשרד משקיע משאבים רבים בלמידת הנתונים והנגשתם לציבור וכי נעשו בעשור האחרון תהליכים 
משמעותיים למיפוי הצרכים של הקהילות השונות בגליל בתהליכי שיתוף ציבור ודיונים במסגרות שונות. עם זאת, מדוח זה עולה כי קיים פער 
בין תכניות המשרד לבין הפעולות שנעשו שהיו ספורדיות ולא נתנו מענה מערכתי למגוון הגדול של הצרכים והבעיות של אוכלוסיות הגליל. 

כך לדוגמא, למרות הניסיון להגדיל את כוח האדם דרך תכנית המענקים, העלייה במספר הרופאים בצפון נעצרה, ואף חלה נסיגה בשנת 2018, 
עדיין בתקופת התכנית. מחקר מכון ברוקדייל מציב את פתיחת התקנים והעלייה הניכרת בבוגרי רפואה שלמדו בחו"ל כגורם המסביר את 
העלייה במספר הרופאים לנפש בתחילת העשור71. עוד יש לזכור שהסכם הרופאים, אשר תכנית המענקים מהווה חלק ממנו, הושג לאחר 
שביתה ארוכה של ההסתדרות הרפואית ויכול להיות כי דבר זה תרם לגידול הראשוני שנצפה במספר הרופאים ולא כתוצאה של תכנית סדורה 

לצמצום פערים. מגמה דומה נמצאה גם בבחינת נתוני מיטות האשפוז לסוגיהן אורך העשור. 

מיטות אשפוז כללי
בין השנים 2008 ו-2018 חל גידול דומה באוכלוסייה במחוז הצפון ובמחוז תל אביב )16.6% ו-16.32% בהתאמה(, וכן גידול דומה במספר 
מיטות האשפוז לאשפוז כללי )9.3% ו-8.8% בהתאמה(. עם זאת, במחוז הצפון ובמחוז תל אביב יחס כמעט זהה בין השינוי במיטות אשפוז 

כללי ובין שיעור השינוי באוכלוסייה.
בין השנים 2008 ו-2019 חלה ירידה במספר המיטות לאשפוז כללי ל-1,000 נפש הן במחוז הצפון, הן במחוז תל אביב והן בכלל הארץ. 

לאורך העשור חל צמצום מסוים בפער במספר המיטות לאשפוז כללי ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוז תל אביב ובין מחוז הצפון וכלל 
הארץ, אך הפער עדיין רחב מאוד ואם נתרגמו למספר מיטות בכלל המחוז יעמוד של 1,417 מיטות ממחוז תל אביב ו-521 מכלל הארץ. 

מיטות אשפוז אגף פנימי
חלה ירידה במספר המיטות לאשפוז באגף פנימי ל-1,000 נפש הן במחוז הצפון, הן במחוז תל אביב והן בכלל הארץ. הפער במיטות האשפוז 
באגף פנימי ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ומחוז תל אביב הצטמצם לאורך העשור, והפער בין מחוז הצפון וכלל הארץ הצטצמם באופן קל. עם 

זאת, הפער עדיין רחב ואם נתרגמו למספר מיטות בכלל המחוז יעמוד של 622 מיטות ממחוז תל אביב ו-213 מכלל הארץ.

מיטות אשפוז אגף כירורגי
חלה ירידה במספר המיטות לאשפוז באגף כירורגי ל-1,000 נפש הן במחוז הצפון, הן במחוז תל אביב והן בכלל הארץ. הפער במיטות האשפוז 
באגף כירורגי ל-1,000 נפש הצטמצם הן בין מחוז הצפון ומחוז תל אביב והן בין מחוז הצפון וכלל הארץ. עם זאת, הפער עדיין רחב ואם נתרגמו 

למספר מיטות בכלל המחוז יעמוד של 687 מיטות ממחוז תל אביב ו-265 מכלל הארץ.
מיטות אשפוז אגף ילדים. באגף ילדים הפער הנמוך ביותר של מיטות אשפוז ל-1,000 נפש בין מחוז הצפון ובין מחוז המרכז. עם זאת, לאורך 
העשור פער זה התרחב. באגף ילדים, מספר המיטות לאשפוז ל-1,000 נפש במחוז תל אביב ובכלל הארץ נותר כמעט ללא שינוי, כאשר במחוז 

הצפון חלה ירידה.

/https://brookdale.jdc.org.il/publication/attracting-medical-residents-periphery-medical-specialties-crisis-following-2011-collective-agreement  71
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מיטות אשפוז אגף יולדות
מספר המיטות לאשפוז באגף יולדות ל-1,000 נפש גבוה יותר במחוז הצפון מאשר במחוז תל אביב ובכלל הארץ, כאשר לאורך העשור פער 
זה הצטמצם. באגף יולדות, מספר המיטות לאשפוז ל-1,000 נפש נותר כמעט ללא שינוי הן במחוז הצפון, הן במחוז תל אביב והן בכלל הארץ.
חשוב להביא גם את הנתונים של אגף ילדים ואגף יולדות, בהם לא קיים פער בין מחוז הצפון ובין מחוז תל אביב או שקיים פער קטן, משום שהם 

מראים את עומק הפער במיטות אשפוז באגפים חשובים אחרים באשפוז הכללי – אגף פנימי ואגף כירורגי.

נפת עכו
בנפת עכו האוכלוסייה הגדולה ביותר מכל נפות מחוז הצפון ואוכלוסייתה מהווה כ-45% מאוכלוסיית המחוז. עם זאת, שיעורי מיטות האשפוז 

ל-1,000 נפש בנפת עכו נמוכים עוד יותר מהנתונים המקבילים במחוז הצפון.

זמני המתנה
יועצת בקהילה מצביעים על זמינות גבוהה של  הנתונים הזמינים במשרד הבריאות ביחס לזמני המתנה לשירותי רפואת המשפחה ורפואה 
תורים בצפון לעומת מחוז המרכז72. לאור נתונים חיוביים אלו מתעוררת השאלה כיצד הינם מתיישבים עם הפערים הניכרים בכוח האדם 
הרפואי. ככלל, שלושה גורמים עשויים להצביע על ניצול חסר של הרפואה בקהילה, ובמיוחד רפואה יועצת: )א( אוריינות בריאותית נמוכה; 
)ב( ויתור על שירותים מסיבות כלכליות או מטעמי מרחק; ו-)ג(  מיעוט יחסי של מבוטחים בביטוחים משלימים וביטוחים פרטיים. להלן נדון 

בהם לסדרם.

אוריינות בריאותית נמוכה
יועצת מאידך, מאפיינים לרוב קבוצות אוכלוסייה בעלות הכנסה  ניצול של רפואה  ניצול של רפואת המשפחה ושירותי האשפוז מחד, ותת 
נמוכה ואוריינות בריאותית נמוכה. בקרב החברה הערבית קושי בניצול שירותי בריאות, במיוחד ברפואה היועצת. על פי דוח מרכז טאוב73  
)נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס, 2016( 31% מהערבים המוסלמים ביקרו ברפואה יועצת לעומת 57% מהיהודים. הקושי עלול לנבוע מבעיות 
בנגישות למידע על זכויות במערכת הבריאות )39% מוסלמים, 20% יהודים( ומקושי במיצוי זכויות בגלל הבדלי שפה )19% מוסלמים, 9% 

יהודים(.

ויתור על שירותים מטעמי מרחק ומטעמים כלכליים
בין חמישית74 לרבע75 מתושבי הפריפריה הצפונית והדרומית ויתרו על שירותי בריאות עקב קשיים כלכליים ומטעמי מרחק. במקרים בהם 
תושבי פריפריה הפונים לקבל שירותי בריאות במרכז, הדבר רווח יותר אצל בעלי הכנסה הגבוהה מהממוצע )40%(, מאשר הכנסת מתחת 
לממוצע )27%(. בעניין זה חשוב לציין כי אנחנו דוחים דחייה מוחלטת קולות הקוראים לתושבי הפריפריה לצרוך שירותי בריאות במרכז76.  
גישה כזו נוגדת את עקרונות היסוד של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ואינה מתיישבת לא עם שיעור האוכלוסייה הנוכחי )כמעט מיליון וחצי 
זמינותם  ויש להבטיח את  ייזקקו לשירותי בריאות,  ולא הצפוי )למעלה מ-2 מיליון תושבים בעוד כעשרים שנה(77. תושבים אלו  תושבים( 

ואיכותם כבר היום.

קיימים נתונים ברי השוואה מהשנתיים האחרונות בלבד, לכן ההתייחסות בדוח היא לנתונים האחרונים ללא בחינת המגמות.  72

http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/healthofthearabisraelipopulationheb.pdf 73
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75 על פי נתוני סקר מרכז המחקר והמידע של הכנסת, כנס "הפריפריה במרכז", דצמבר 2019

76 ראו למשל: אורי כץ, "אי-שוויון בבריאות בישראל – תמונת מצב והמלצות מעשיות", פורום קהלת, פברואר 2020.
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ביטוחים משלימים ופרטיים
)48%( מאשר משקי בית באזורים  )86% ממשקי הבית( ובביטוחים פרטיים  יותר בביטוחים משלימים  משקי הבית באזור המרכז מחזיקים 
פריפריאליים )74% ו 37% בהתאמה(78. גם כאן ניכר הפער בין יהודים )90% בעלות על ביטוח משלים, ו-51% בעלות על ביטוח בריאות 
פרטי( לערבים )45% ו-15% בהתאמה(.  למעשה, כאשר שירותים מסוימים לא נגישים באזור הגליל, תושבי הגליל שבבעלותם ביטוח משלים 

ו/או פרטי מסבסדים עבור שאר בעלי ביטוחים אלו שירותים שלא ניתנים באזור מגוריהם.

אלה  בתחומים  בזמני ההמתנה  יועצת, השקיפות  ברפואה  התחומים השכיחים  בחמשת  בריאות  לשירותי  לנגישות  מחייב  סטנדרט  בהיעדר 
וברפואת המשפחה מהווה כלי יעיל להבטחת המאמץ של הקופות לספק את שירותיהן בזמן סביר. עם זאת, לצד תחומים אלו ברפואה היועצת 
ולצד הצורך לשפר את העברת המידע אודות זכויות במערכת הבריאות לשם ניצול יעיל של השירותים הקיימים, קיימים תחומים אחרים של 
ובמגוון של שירותים רפואיים כמו שיקום, מכונים  שירותים בהם נמצאו פערים, כמו לדוגמה במרחק לקבלת דיאליזה, בהמתנה לניתוחים 

להתפתחות הילד, מרפאות כאב מרפאות בריאות הנפש ועוד79.  

ולעתים  וממושכים,  ארוכים  מאבקים  לאחר  רק  התאפשרה  הגליל  באזור  בריאות  שירותי  של  פתיחה  רבות  פעמים  כי  לציין  חשוב  עוד 
אף נדרשה פנייה לערכאות שיפוטיות כמו במקרה של השיקום. במקרים אחרים, רשויות מקומיות מתבקשות לממן חלק מעלויות הקמת 
השירותים, כמו במקרה של מוקדי רפואה דחופה. בקרית שמונה חלק זה במימון הוסר לאחר מאבק עיקש וארוך מצד גורמים אזרחיים. במרכז 

הרפואי זיו נפתח מכון הקרנות לאחר שגורמים רבים התנגדו לפתיחתו.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פני החברה בישראל, פערים בין פריפריה למרכז, אוגוסט 2019.  78

 https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/rep_11/accessibility.pdf  
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במהלך העשור האחרון השקיע משרד הבריאות משאבים רבים בהתמודדות עם אי השוויון בבריאות; הוקמה יחידה לקידום שוויון בבריאות, 
נבנו תכניות עבודה והוצבו יעדים. עם זאת, חלק מהתכניות וההמלצות – ובמיוחד אלו שהוצעו על ידי ועדות מקצועיות שהקים המשרד )ועדת 
אמבון, ועדת גרוטו וגם בדרום – ועדת אפק(, נותרו כמעט במלואן במגירה. מבין התכניות שיושמו, רק חלק מהמטרות הושגו, ובכלל התמונה 

של קידום הבריאות בפריפריה אינה מצביעה על שיפור או שינוי מהותי. 

לשיטתנו, קידום אפקטיבי ויעיל של שירותי הבריאות בגליל חייב להתבסס על ראייה אזורית של מערכת הבריאות כמשאב הניתן לשימוש כלל 
התושבים/ות החיים בגליל ועל הצורך "לפצות" על הפערים החברתיים והכלכליים בקידום האוריינות הבריאותית של תושבי הגליל, יהודים 
וערבים כאחד. מבחינה גאוגרפית, אוכלוסיית הגליל מפוזרת בדלילות והמרחקים בין היישובים גדולים. מבחינה דמוגרפית, רמות ההכנסה 
וההשכלה בגליל, הנמוכות יחסית למרכז הארץ, מביאות לתת-ניצול של שירותים בקהילה ומנגד הכבדה על העומס הרב ממילא בבתי החולים 
ובחדרי המיון. אלו המתקשים במימוש זכויות הבריאות שלהם ובשמירה על אורח חיים בריא, הם אלו הזקוקים לנגישות גבוהה יותר לשירותי 
בריאות, כאשר הכוונה הינה לנגישות במובנה הרחב –מבחינת מרחק, זמן, איכות, שפה ותרבות. לכן, נדרש לגליל מודל אזורי תוך השלת 

חסמים תפיסתיים מבוססי כלכלת שוק ותחרות. 

נתוני העשור האחרון מלמדים אותנו כי על אף מוקדי המשיכה בנוסחת הקפיטציה, האוכלוסייה הפריפריאלית אינה מהווה מוקד תחרות של 
הקופות וכי תפיסת התחרות בין קופות החולים מנותקת ממאפייניו הדמוגרפיים והגאוגרפיים של אזור הגליל. 

הרעיון של איגום משאבים בין קופות החולים בישראל אינו חדש ומקובל כמודל במצבי חירום. בנוסף, גם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי תפיסת 
איגום משאבים. כך, על פי סעיף 29ב )ג( לחוק, קופה המפעילה מרפאה ביישוב שאוכלוסייתו מונה פחות מ-10,000 תושבים, תיתן שירותי 
רפואת משפחה, ילדים, נשים ועוד גם לחברי קופת חולים אחרת שאינה מפעילה מרפאה באותו יישוב. חשוב לציין כי לא ברור באיזו מידה 

סעיף זה מיושם בפועל. 

מודל איגום המשאבים יושם גם במספר מדינות בעולם. כך למשל, בחבל הבאסקים שבספרד, הטיפול בחולים הכרוניים כולל, בין היתר, איגום 
משאבים וטיפול משולב בקהילה ובבתי החולים תחת מעטפת ארגונית אחת. מחקר שנערך לבחינת המודל מצא שהטיפול שניתן הפיק תוצאות 
טובות יותר לא רק לבריאות המטופל, אלא גם ניצול אפקטיבי יותר של משאבי הבריאות הקיימים על ידי הפחתת אשפוזים ועצירת העלויות 

המאמירות על מתן טיפול80. 

בשנים האחרונות פיתח הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל מודל לאיגום משאבים בין קופות החולים במטרה לשפר את איכות החיים של 
תושבי/ות הגליל ולהבטיח שירותי בריאות זמינים, נגישים ואיכותיים באמצעות מיצוי ואיגום המשאבים הקיימים בצפון, תוך חיזוק בתי החולים 
והמוסדות האקדמיים והמחקריים הפועלים באזור. עקרונותיו מבוססים על שיתופי פעולה ואיגום כלל משאבי הבריאות – קופות החולים, בתי 

חולים והמוסדות המרחביים, ופתיחת הסדרי הבחירה באופן שיבטיח למוסדות הבריאות בגליל להציע שירותים לאלו הנזקקים להם. 
ב-2019, פרסם ארגון הבריאות העולמי כלי לקידום מדיניות בריאות מבוססת הוגנות ושוויון.  81כלי עבודה זה פותח כדי להפוך מטרות כמו 
הסרת החסמים לשוויון בבריאות והגברת הסולידריות לשוויון בבריאות ממחויבות כללית לתכנית עבודה. מתוך כלל התחומים המוזכרים 
בתכנית )בהם ביטחון חברתי, תנאי מחיה ותנאי עבודה והעסקה(,   שני תחומים נתונים להשפעה יחסית גבוהה של משרד הבריאות: מתן שירותי 

הבריאות וטיפוח ההון האנושי והחברתי. 

לאור ממצאי דוח זה, המלצותינו לעיצוב מדיניות משרד הבריאות בעשור הבא לשיפור וצמצום פערי הבריאות הקיימים בצפון הן כדלקמן: 
יועצת, מחייבים  איגום משאבים ושיתופי פעולה - הסטגנציה, תת-הניצול ולעיתים ההתרחבות בפערי בריאות, כדוגמת נגישות לרפואה   •

מודל 
חדש של השקעה בבריאות בקהילה; מודל הצומח מתוך ראייה אזורית ואיגום המשאבים הקיימים בגליל על שלל מוסדות הבריאות הפועלים   
באזור – מרפאות ומרכזי בריאות בקהילה, קופות החולים, בתי החולים, מוסדות אקדמיים ועוד. תפיסה זו עולה בקנה אחד עם המלצת ועדת   
גרוטו לקידום מודל המרפאה האחודה, כאשר אנו מציעים להרחיבה מודל זה לכלל המרחב הגלילי. לצורך יישום מודל זה יש לפתח ולמסד   

6. המלצות

 Polanco NT, Zabalegui IB, Irazusta IP, Solinís RN, Del Río Cámara M. Building integrated care systems: a case study of Bidasoa Integrated Health  78

     Organisation. Int J Integr Care. 2015;15:e026. Published 2015 Jun 24. doi:10.5334/ijic.1796     
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/410457/FINAL-20190812-h1905-policy-tool-en.pdf?ua=1 79
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שיתופי פעולה על בסיס אזורי בין אשכולות, רשויות מקומיות, מוסדות אקדמיים, חברה אזרחית ומוסדות בריאות בקהילה ובבתי החולים   
לצורך בניית מערכת אינטגרטיבית של קידום אורח חיים בריא ומענה מקצועי ורב תחומי בכל מקצועות הבריאות והרפואה לרבות רפואת   

מומחים/ות, נגישה, זמינה ואיכותית. המודל האינטגרטיבי יוכל לתת מענה מותאם לכל שלבי החיים של התושבים תוך תיאום פנים ובין-  
ארגוני, להביא לשיפור משמעותי בבריאותם של תושבי ותושבות הצפון ולהבטיח את מיצוי השימוש במשאבים ובנכסים הקיימים והעתידיים.   

השקעה בתשתיות קידום בריאות ברמה המקומית – ריבוי התחלואה הכרונית לצד ירידה בתוחלת החיים מצריכה השקעה בתשתיות   •
לקידום אורח חיים בריא ופעיל בקרב קהילות הגליל וחיזוק הצוותים המקצועיים. לצורך כך יש ליישם את  המלצת ועדת גרוטו למימון רכזי   

בריאות יישוביים באשכולות 2-5 ולהקים מרכזי מצוינות רפואיים במוסדות הבריאות הפועלים בגליל. בנוסף, יש לפתח ולהפעיל תשתיות   
ומתקנים לקידום אורח חיים פעיל ובריא בקרב מגוון קהילות הגליל, תוך התאמתם והנגשתם בהתאם למאפייניהם השונים )לרבות מתמודדי/  

ות נפש, אוכ' מבוגרות, הנגשה מגדרית וכו'( וכן לפתח ולהטמיע מערך לחיזוק האוריינות הבריאותית.   

פיתוח מרכזי מצוינות בריאותיים באזור הגליל – ועדת גרוטו סימנה מספר מוקדי מצוינות שיהיו נתיב הצמיחה של בתי החולים הממשלתיים   •
בגליל. בנוסף לתמיכתנו במלצה זו, אנחנו ממליצים לעודד השקעות שיתמכו באיכות הטיפול בגליל ובקידום פרויקטים באזור זה באופן יזום   

גם בבריאות בקהילה וגם בחדשנות ובבריאות דיגיטלית, על מנת שהמשאבים וההזדמנויות בתחומים אלה יגיעו גם לגליל.  

התאמת נוסחת הקפיטציה למאפייני הפריפריה – מאחר ובפריפריה אין משמעות לתפיסת התחרות כמכשיר לפריסת שירותי בריאות   •
זמינים ואיכותיים, יש צורך ביצירת מנגנון רגולטורי אחר שיעודד שיתופי פעולה ואיגום משאבים בין מוסדות הבריאות השונים )קופות חולים   

ובתי חולים(. לעדכונה של נוסחת הקפיטציה לנוסחה המתגמלת ומתמרצת שיתופי פעולה ואיגום משאבים בין קופות החולים באזור נתון,    
ובינן לבין בתי החולים הציבוריים, תהיה תרומה כפולה – פריסת שירותים מיטבית לצד חיזוק בתי החולים הפריפריאלים.   

קביעת סטנדרטים לזמן, מרחק ואיכות סבירים לקבלת שירות רפואי - המחוקק טרם הגדיר את הסטנדרטים לזמן מרחק ואיכות סבירים   •
לקבלת שירות רפואי שנקבעו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. יש לציין כי משרד הבריאות מבצע בקרה על זמני המתנה והשקעת קופות   

החולים בשירותי הבריאות בקהילה, אך נדרשת הקפדה על שקיפות ופרסום הממצאים באופן תקופתי.   
ביטול דרישת המצ'ינג כתנאי לפתיחת שירותים חדשים/הרחבת קיימים -  הקמת שירותי בריאות ברמה האזורית, או היישובית בגליל   •

)מוקדי לילה למשל(  אינה צריכה להיות מותנית בדרישה לתשלומים מקבילים )מאצ'ינג( של הרשות המקומית או בית החולים. מדיניות כזו   
של דרישת תשלומים מקבילים, מפלה את תושבי הגליל המשלמים מס בריאות כשאר תושבי המדינה, מתעלמת לחלוטין ממצבן הכלכלי של   

הרשויות המקומיות, אשר רבות מהן מדורגות נמוך במדד החברתי-כלכלי של הלמ״ס וכן מתעלמת מהפערים ביכולות גיוס המשאבים בין   
בתי החולים במרכז לעומת אלה בפריפריה.  

תקצוב ויישום התכנית המערכתית לבריאות בחברה הערבית – תוכנית זו היא אמנם תוכנית ארצית, אך מאחר ולמעלה ממחצית אוכלסיית   •
הגליל הינה ערבית יש משמעות רבה ביישומה בצפון, תוך התאמתה למאפייני הקהילות השונות והאתגרים הבריאותיים של תושבי/ות הצפון   

הערבים.   
הקפדה על איכות שירותי הבריאות הניתנים בצפון – מקרה לדוגמא שיקום: ההמלצות המפורטות בתחום השיקום באות להצביע על צורך    •
לא רק בהנגשת שירותי הבריאות, אלא גם הקפדה על איכותם, לפיכך אנו ממליצים כי שירותי השיקום בצפון לא יפלו באיכותם משירותי   

השיקום במרכזים אחרים במדינת ישראל, ובכללם: הקמת שירותי שיקום ייעודיים, בנפח טיפול )מספר פעמים בשבוע באשפוז יום, כמות ימי   
אשפוז לסידרת אשפוז יום ומספר מיטות לאדם באיזור ביחס דומה לקיים במרכז בשיקום יום ובשיקום אשפוזי(. לצורך כך, הזרמה מיידית   

של תקציב לבניית מרכז השיקום בפוריה על שני שלביו )התוכנית במלואה(, פתיחת שיקום יום במרכז רפואי לגליל נהריה כמחלקה מתוקננת   
בפני עצמה )ולא כפי שקיים כיום, כשעות נוספות בלתי מתוקננות ולכן לא יציבות ובחוסר קביעות צוות מטפל וזמינות חלקית בלבד(, דרישת   
המדינה מהקופות לספק שירותי שיקום בזמן ומרחק סבירים, הקמת שיקום גריאטרי כרמיאל )200 מיטות, כפי שתוכנן ואושר על ידי השר   

ליצמן ובוטל מסיבות שאינן ידועות לנו(, הקמת שירותי שיקום ייעודיים במרכזים הרפואיים השונים כפי שמתקיים, לדוגמה, בתל השומר   
)שיקום טרשת נפוצה, כאב, הפרעות תנועה, פגיעות ראש טראומטיות ושיקום לאחר שבץ מוחי, שיקום אורטופדי טראומטי ושיקום לאחר   

קטיעה, שיקום לב ושיקום נשימתי(, וידוא ציוד חדשני לשיקום במרכזים בצפון )בריכה טיפולית, מכשור רובוטי לשיקום הליכה ולשיקום גפה   
עליונה, מציאות מדומה ועוד(, פתיחת מחלקת שיקום נוירולוגי ב"העמק" )שכבר קיימת ולא ברור מה מעכבה(.  
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7. נספח

1. מיטות אשפוז
מיטות אשפוז באגף טיפול נמרץ

בשנת 2008 היו במחוז הצפון 75 מיטות אשפוז באגף טיפול נמרץ המהוות 0.06 מיטות אשפוז ל-1,000 נפש, לעומת 122 מיטות אשפוז במחוז 
תל-אביב המהוות 0.10 מיטות ל-1,000 נפש ו- 626 מיטות אשפוז בכלל הארץ המהוות 0.08 מיטות ל-1,000 נפש. 

2014 חלו שינויים שונים במספר מיטות האשפוז לצד ירידה או אי שינוי בשיעור המיטות ל-1,000 נפש: במחוז הצפון מספר מיטות  בשנת 
האשפוז עלה ל-80 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש נותר ללא שינוי על 0.06, במחוז תל אביב מספר מיטות האשפוז ירד ל-120 ושיעור המיטות 

ל-1,000 נפש ירד ל-0.09 ובכלל הארץ מספר מיטות אשפוז עלה ל-676 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש נותר ללא שינוי על 0.08. 
מיטות  נפש: במחוז הצפון מספר  אי שינוי בשיעור המיטות ל-1,000  או  מיטות האשפוז לצד עליה  נוספת במספר  2019 חלה עליה  בשנת 
האשפוז עלה ל-96 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש עלה ל-0.07, במחוז תל אביב מספר מיטות האשפוז עלה ל-129 ושיעור המיטות ל-1,000 

נפש נותר ללא שינוי על 0.09 ובכלל הארת מספר מיטות האשפוז עלה ל-758 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש נותר ללא שינוי על 0.08. 

תרשים 28
מיטות אשפוז באגף טיפול נמרץ ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים

מיטות אשפוז באגף ילדים
בשנת 2008 היו במחוז הצפון 342 מיטות אשפוז באגף ילדים המהוות  0.28 מיטות אשפוז ל-1,000 נפש, לעומת 354 מיטות אשפוז במחוז 

תל-אביב המהוות 0.29 מיטות ל-1,000 נפש ו-2,040 מיטות אשפוז בכלל הארץ המהוות 0.28 מיטות ל-1,000 נפש. 
בשנת 2014 חלה עליה במספר מיטות האשפוז לצד עליה או ירידה בשיעור המיטות ל-1,000 נפש: במחוז הצפון מספר מיטות האשפוז עלה 
ל-347 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ל-0.26, במחוז תל אביב מספר מיטות האשפוז עלה ל-401 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש עלה 

ל-0.30 ובכלל הארץ מספר מיטות אשפוז עלה ל-2,217 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ל-0.27. 
בשנת 2019 חלה עליה נוספת במספר המיטות לצד ירידה או אי שינוי בשיעור ל-1,000 נפש: במחוז הצפון מספר מיטות האשפוז עלה ל-361 
ירד  ירד ל-0.25, במחוז תל אביב מספר מיטות האשפוז עלה ל-414 מיטות ושיעור המיטות ל-1,000 נפש  ושיעור המיטות ל-1,000 נפש 

ל-0.29 ובכלל הארץ מספר מיטות האשפוז עלה ל-2,383 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש נותר ללא שינוי על 0.27. 
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תרשים 29
מיטות אשפוז באגף ילדים ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים

מיטות אשפוז באגף יולדות 
בשנת 2008 היו במחוז הצפון 262 מיטות אשפוז באגף יולדות המהוות 0.21 מיטות ל-1,000 נפש, לעומת 233 מיטות אשפוז במחוז תל-אביב 

המהוות 0.19 מיטות ל-1,000 נפש ו- 1,386 מיטות אשפוז בכלל הארץ המהוות 0.19 מיטות ל-1,000 נפש. 
בשנת 2014 חלה עליה במספר מיטות האשפוז בכל אזורים אלו לצד ירידה או אי שינוי בשיעור המיטות ל-1,000 נפש: במחוז הצפון מספר 
מיטות האשפוז עלה ל-269 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ל-0.20, במחוז תל אביב מספר מיטות האשפוז עלה ל-254 מיטות אשפוז 
ושיעור המיטות ל-1,000 נפש נותר ללא שינוי על 0.19 ובכלל הארץ מספר מיטות האשפוז עלה ל-1,555 ושיעור המיטות ל-1,000 נפש נותר 

ללא שינוי על 0.19. 
בשנת 2019 חלה עליה נוספת במספר המיטות בכל אזורים אלו לצד ירידה או אי שינוי בשיעור ל-1,000 נפש: במחוז הצפון מספר מיטות 
האשפוז עלה ל-286 מיטות ושיעור המיטות ל-1,000 נפש נותר ללא שינוי על 0.20, במחוז תל אביב מספר מיטות האשפוז עלה ל-267 מיטות 
ושיעור המיטות  ובכלל הארץ מספר מיטות האשפוז עלה ל-1,656 מיטות אשפוז   0.19 נותר ללא שינוי על  ושיעור המיטות ל-1,000 נפש 

ל-1,000 נפש ירד ל-0.18. 

תרשים 30
מיטות אשפוז באגף יולדות ל-1,000 נפש במחוזות נבחרים
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2. זמני המתנה 

לוח 8
שעות קבלה ל-1,000 נפש במקצועות רפואה שונים במחוז הצפון ובמחוז תל אביב, לפי גודל אוכלוסייה

                                                   משפחה

מחוז תל אביבמחוז הצפון

אזור טבעי אחד; 200,000 ומעלה
שירותי בריאות כללית בלבד – 14.80 שעות ל-1,000 נפש.

2 אזורים טבעיים;
באזור טבעי אחד מכבי שירותי בריאות בלבד – 8.56 שעות 

ל-1,000 נפש;
באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות 

– 19.72 ו-11.99 שעות ל-1,000 נפש.

אזור טבעי אחד;100,000-200,000
שירותי בריאות כללית בלבד – 16.53 שעות ל-1,000 נפש.

2 אזורים טבעיים;
באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית בלבד – 19.30 שעות 

ל-1,000 נפש;
באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות 

– 21.41 ו-11.44 שעות ל-1,000 נפש

5 אזורים טבעיים;50,000-100,000
שירותי בריאות כללית בלבד –13.92-21.81  שעות ל-1,000 

נפש.

6 אזורים טבעיים;25,000-50,000
ב-5 שירותי בריאות כללית בלבד – 12.36-17.11 שעות 

ל-1,000 נפש;
באזור טבעי אחד מאוחדת ומכבי – 26.03 ו-12.68 שעות 

ל-1,000 נפש.

2 אזורים טבעיים;
בשניהם לאומית שירותי בריאות וקופת חולים מאוחדת – 

14.84-20.76 שעות ל-1,000 נפש.

                                                   ילדים

מחוז תל אביבמחוז הצפון

אזור טבעי אחד; 200,000 ומעלה
שירותי בריאות כללית בלבד – 20.89 שעות ל-1,000 נפש.

2 אזורים טבעיים;

אזור טבעי אחד; 100,000-200,000
שירותי בריאות כללית בלבד – 16.71 שעות ל-1,000 נפש.

באזור טבעי אחד מכבי שירותי בריאות בלבד – 12.56 שעות 

ל-1,000 נפש;

5 אזורים טבעיים;50,000-100,000
שירותי בריאות כללית בלבד – 17.80-23.23  שעות ל-1,000 

נפש.

באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות 

– 31.32 ו-14.15 שעות ל-1,000 נפש.

6 אזורים טבעיים;25,000-50,000
ב-5 שירותי בריאות כללית בלבד – 16.45-30.08 שעות 

ל-1,000 נפש;
באזור טבעי אחד מאוחדת ומכבי – 20.82 ו-20.57 שעות 

ל-1,000 נפש. 

2 אזורים טבעיים;

באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית בלבד – 32.78 שעות 

ל-1,000 נפש;
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                                                   יילוד וגניקולוגיה

מחוז תל אביבמחוז הצפון

אזור טבעי אחד; 200,000 ומעלה
שירותי בריאות כללית בלבד – 4.79 שעות ל-1,000 נפש.

2 אזורים טבעיים;

באזור טבעי אחד מכבי שירותי בריאות בלבד – 8.56 שעות 

ל-1,000 נפש;

באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות 

– 19.72 ו-11.99 שעות ל-1,000 נפש.

אזור טבעי אחד; 100,000-200,000
שירותי בריאות כללית בלבד – 4.21 שעות ל-1,000 נפש.

2 אזורים טבעיים;

באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית בלבד – 11.04 שעות 

ל-1,000 נפש;

באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות 

– 6.76 ו-4.02 שעות ל-1,000 נפש;

5 אזורים טבעיים;50,000-100,000
שירותי בריאות כללית בלבד – 4.75-8.52 שעות ל-1,000 

נפש.

6 אזורים טבעיים;25,000-50,000
ב-5 שירותי בריאות כללית בלבד – 1.92-9.82 שעות ל-1,000 

נפש;
באזור טבעי אחד מאוחדת ומכבי – 5.35 ו-5.93 שעות ל-1,000 

נפש. 

2 אזורים טבעיים;

בשניהם לאומית שירותי בריאות וקופת חולים מאוחדת – 

6.42-16.70 שעות ל-1,000 נפש.

                                                   אף, אוזן וגרון

מחוז תל אביבמחוז הצפון

אזור טבעי אחד; 200,000 ומעלה
שירותי בריאות כללית בלבד - 0.50 שעות ל-1,000 נפש.

2 אזורים טבעיים;

באזור טבעי אחד מכבי שירותי בריאות בלבד – 0.90 שעות 

ל-1,000 נפש;

באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות 

– 1.03 ו-0.78 שעות ל-1,000 נפש.;

אזור טבעי אחד; 100,000-200,000
שירותי בריאות כללית בלבד - 0.72 שעות ל-1,000 נפש.

2 אזורים טבעיים;

באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית בלבד – 1.20 שעות 

ל-1,000 נפש;

באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות 

– 0.79 ו-1.00 שעות ל-1,000 נפש.

5 אזורים טבעיים;50,000-100,000
שירותי בריאות כללית בלבד – 0.39-1.20 שעות ל-1,000 

נפש.

6 אזורים טבעיים;25,000-50,000
ב-5 שירותי בריאות כללית בלבד – 0.27-0.91 שעות ל-1,000 

נפש;
באזור טבעי אחד מאוחדת ומכבי – 1.09 ו-1.42 שעות ל-1,000 

נפש.

2 אזורים טבעיים;

בשניהם לאומית שירותי בריאות וקופת חולים מאוחדת – 

0.70-2.14 שעות ל-1,000 נפש.

בחזרה לתוכן עניינים
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                                                   אורתופדיה

מחוז תל אביבמחוז הצפון

אזור טבעי אחד; 200,000 ומעלה
שירותי בריאות כללית בלבד - 0.80 שעות ל-1,000 נפש.

2 אזורים טבעיים;

באזור טבעי אחד מכבי שירותי בריאות בלבד – 0.95 שעות 

ל-1,000 נפש;

באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות 

– 1.40 ו-1.64 שעות ל-1,000 נפש.

אזור טבעי אחד; 100,000-200,000
שירותי בריאות כללית בלבד - 0.98 שעות ל-1,000 נפש.

2 אזורים טבעיים;

באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית בלבד – 1.68 שעות 

ל-1,000 נפש;

באזור טבעי אחד כללית ומכבי שירותי בריאות – 2.70 ו-1.42 

שעות ל-1,000 נפש.

5 אזורים טבעיים;50,000-100,000
שירותי בריאות כללית בלבד - 0.71-1.67 שעות ל-1,000 

נפש.

6 אזורים טבעיים;25,000-50,000
ב-5 שירותי בריאות כללית בלבד – 0.42-2.30 שעות ל-1,000 

נפש;
באזור טבעי אחד מאוחדת ומכבי – 1.57 ו-2.53 שעות ל-1,000 

נפש. 

2 אזורים טבעיים;

בשניהם לאומית שירותי בריאות וקופת חולים מאוחדת -  

1.31-4.86 שעות ל-1,000 נפש.

                                                   עור ומין

מחוז תל אביבמחוז הצפון

אזור טבעי אחד; 200,000 ומעלה
שירותי בריאות כללית בלבד - 0.45 שעות ל-1,000 נפש.

2 אזורים טבעיים;

באזור טבעי אחד מכבי שירותי בריאות בלבד – 1.02 שעות 

ל-1,000 נפש;

באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות 

– 1.04 ו-1.34 שעות ל-1,000 נפש.

אזור טבעי אחד; 100,000-200,000
שירותי בריאות כללית בלבד - 0.56 שעות ל-1,000 נפש.

2 אזורים טבעיים;

באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית בלבד – 1.03 שעות 

ל-1,000 נפש;

באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות 

– 0.98 ו-1.25 שעות ל-1,000 נפש.

5 אזורים טבעיים;50,000-100,000
שירותי בריאות כללית בלבד 0.37-1.02-  שעות ל-1,000 

נפש.

6 אזורים טבעיים;25,000-50,000
ב-5 שירותי בריאות כללית בלבד – 0.14-1.04 שעות ל-1,000 

נפש;
באזור טבעי אחד מאוחדת ומכבי – 0.89 ו-0.63 שעות ל-1,000 

נפש. 

2 אזורים טבעיים;

בשניהם לאומית שירותי בריאות וקופת חולים מאוחדת – 

1.05-4.90 שעות ל-1,000 נפש.

בחזרה לתוכן עניינים
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                                                   עיניים

מחוז תל אביבמחוז הצפון

אזור טבעי אחד; 200,000 ומעלה
שירותי בריאות כללית בלבד - 0.72 שעות ל-1,000 נפש.

2 אזורים טבעיים;
באזור טבעי אחד מכבי שירותי בריאות בלבד – 1.39 שעות 

ל-1,000 נפש;
באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות 

– 1.84 ו-1.58 שעות ל-1,000 נפש.

אזור טבעי אחד; 100,000-200,000
שירותי בריאות כללית בלבד - 0.83 שעות ל-1,000 נפש.

2 אזורים טבעיים;
באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית בלבד – 1.92 שעות 

ל-1,000 נפש;
באזור טבעי אחד שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות 

– 2.80 ו-1.06 שעות ל-1,000 נפש.

5 אזורים טבעיים;50,000-100,000
שירותי בריאות כללית בלבד – 1.05-1.60  שעות ל-1,000 

נפש.

6 אזורים טבעיים;25,000-50,000
ב-5 שירותי בריאות כללית בלבד – 0.28-2.04 שעות ל-1,000 

נפש;
באזור טבעי אחד מאוחדת ומכבי – 1.32 ו-1.37 שעות ל-1,000 

נפש. 

2 אזורים טבעיים;
בשניהם לאומית שירותי בריאות וקופת חולים מאוחדת – 

0.97-4.31  שעות ל-1,000 נפש

בחזרה לתוכן עניינים
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