
 
 2021ינואר   27, י"ד שבט תשפ"א

 דיון ועדת כספים בנושא קריסת בתי החולים הציבוריים  –נייר עמדה 

 

מיליארד לבריאות" הוא פורום חירום לאומי שהוקם על ידי קואליציה רחבה של ארגוני   5" פורום 

רפואה, סיעוד וארגונים אזרחיים, במטרה לשנות את מדיניות הייבוש התקציבי של  אנשי ם, חולי

על מנת להשיב    . זאתמיליארד ₪ לבסיס תקציב הבריאות 5האוצר במערכת הבריאות ולהוסיף  

   .לתושבי ישראל את הזכות לשירותי בריאות ראויים ולהביא לשיקום מערכת הבריאות הציבורית

 

תולדה נוספת של הזנחה ארוכת  אותה היום היא   חוויםקריסת בתי החולים הציבוריים כפי שאנו  

הבעיה הגדולה יותר  ו  יוצר גירעונות עתק אצל כלל בתי החוליםהקיים ה"קאפ"  מנגנון  שנים. 

מי  אין , כיוון ש(שאינם בבעלות המדינה או הכללית)העצמאים  לבתי החולים הציבורייםנוצרת 

תרומות מקום בו המדינה אמורה  לקושש ומשאירים אותם התקציביים  שיסגור את הפערים

 לממן את השירותים לאזרחים. 

 

אזרחי    הםאלו    של מע' הבריאות  מי בסוף ישלם את מחיר הבעיות המערכתיות וההרעבה התקציבית

מע'  .  ישראל שידעה  ביותר  הקשה  המערכה  עם  להתמודד  במקום  כי  העובדה  בעיננו  מטרידה 

 .רפואי  התרכז במתן טיפולהבריאות, על מנהליה לשבות ולהילחם על קיום בתי החולים שאמורים ל

 

אנו , כדי להחיות  מחדש את מערכת הבריאות הציבורית, לשקמה  ולעצור את המשך הידרדרותה

"מסמך קוראים   הבריאות  במשרד  וכלכלי  אסטרטגי  לתכנון  המנהל  המלצות  מסמך  לאימוץ 

לתמיכה  שנתי    מיליארד ₪    1נקבע כי יש לתקצב סכום של  , שהוגש לממשלה , במסגרתו  קידר"

כמובן שכעת לאחר שנת התמודדות     .  עצמאייםהתקצוב לבתי החולים  תקציבית וקביעת מנגנון  

 עם הקורונה  על  תקציב ביה"ח  לגדול משמעותית ולכסות את גירעונות בתי החולים . 

כפי שנחשף בדו"ח הממונה על האשפוז במשרד הבריאות, היה הגירעון הכולל של מערכת האשפוז 

האוצר את בתי החולים  מיליארדי שקלים, בדיוק כגובה ההנחות שמחייב משרד    6.2  2018בשנת  

לפעול  יש  המחירים.  וועדת  ידי  על  הנקבע  הבריאות  משרד  ממחירון  החולים  לקופות  להעניק 

לביטול הנחות חובה אלה, ואז יוכלו בתי החולים לנהל תקציב מאוזן ולא יזדקקו להושיט יד מדי  

 שנה למשרד האוצר.

  

ואזרחיה, אך היא יכולה להוות גם הזדמנות. זה  מגפת הקורונה הערימה קשיים על מדינת ישראל  

קוקה,  זכה  להם היא  לבסיס התקציב    מיליארד השקלים  5הזמן להזרים למערכת הבריאות את  

והמשברים   הנוכחי  המשבר  את  לעבור  נוכל  כך  רק  בבסיסה.  המעוגנות  התחלואות  את  ולשנות 

 העתידיים על הצד הטוב ביותר.
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