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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 תיקון(הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי של  ומוצג בו אומדן עלות ,כ חיים אורון"מסמך זה מוגש לחה

 .2006-ו"התשס, )ששהה מחוץ לישראל לצורך לימודים ביטוח בריאות לתושב –

 הצעת החוק

ישראל שנעדר מהארץ למעלה קובע כי תושב , 1994-ד"התשנ, לחוק ביטוח בריאות ממלכתי) ב(58סעיף 

 חודשים 12או שפיגר בתשלומיו פרק זמן העולה על , משנתיים ולא שילם בתקופת היעדרותו דמי בריאות

 עם שובו לארץ והסדרת חובו עליו להמתין פרק זמן מסוים עד שיהיה זכאי לקבל שירותי בריאות –

כל שנת היעדרות מצריכה : דרותמשך ההמתנה מחושב לפי משך ההיע. החולים בישראל-מאחת מקופות

 . חודשים18אך משך ההמתנה המרבי לא יעלה על , המתנה של חודשיים

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי תושבים ששהו מחוץ לישראל למטרות לימודים לא יחויבו בתקופת 

בכך הצעת החוק מתקנת את המצב . ובלבד ששילמו את מלוא חובם למוסד לביטוח לאומי, ההמתנה

 . שבו עלול להימנע טיפול רפואי מסטודנטים השבים לארץ, יהנוכח

 י סל הבריאותשירותמימון 

מקורות המימון העיקריים של שירותי סל הבריאות הניתנים כיום לכל תושב בישראל המבוטח בביטוח 

 1:בריאות הם כדלקמן

 .דמי ביטוח בריאות הנגבים מהמבוטחים באמצעות המוסד לביטוח לאומי .1

 .שלתיים להשלמת עלות שירותי סל הבריאותתקציבים ממ .2

 –וכמחצית , כמחצית תקציב קופות החולים המיועד למתן שירותי הבריאות מגיע מגביית דמי הבריאות

 התקציב הממשלתי להשלמת עלות שירותי סל 2.מההשלמה הממשלתית לעלות שירותי סל הבריאות

ב קופות החולים לשירותי הבריאות בשנה זו  וסך תקצי3,ח" מיליארדי ש10- היה כ2006הבריאות לשנת 

מקדם .  עדכון התקציב הממשלתי השנתי נעשה על בסיס מקדם הגידול הטבעי4.ח" מיליארד ש24-היה כ

אך , זה נקבע בממשלה ומעודכן בדרך כלל אחת לשלוש שנים מתוך התחשבות בגידול במספר המבוטחים

יחס שבין קת התקציב בין קופות החולים נעשית לפי ה חלו5.אינו תואם בהכרח במדויק את הגידול בפועל

בכל הכולל המבוטחים המשוקלל מספר מספר המבוטחים המשוקלל בכל אחת מקופות החולים לבין 

 6.קופות החולים

 

                                                 
 .1994-ד"התשנ,  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי13פי האמור בסעיף -על    1
רפרנט בריאות , ראובן קוגן; 2006 בספטמבר 26, שיחת טלפון, משרד הבריאות, ראש האגף לכלכלת בריאות, נון-גבי בן    2

 .2006 בספטמבר 13, שיחת טלפון, רד האוצרמש, באגף התקציבים
להשלמת עלות שירותי סל ) 2006תקציב מקורי (ח " ש10,348,440,000 לתקציב המדינה מוקצים 24200303' בתקנה מס    3

 .בריאות
 .2ראה הערה , נון-גבי בן    4
 .שם    5
 מספר – 'מספר המבוטחים המשוקלל', ין זהילענ: "1994-ד"התשנ, ריאות ממלכתי לחוק ביטוח ב17פי האמור בסעיף -על  6

ל והכ, ה ולפי אמות מידה נוספותיריחוק מקום מגוריו ממרכזי אוכלוסי, המבוטחים כשלכל אחד מהם ניתן משקל לפי גילו
 המועברים לכל אחת הסכומים. שיטה זו מוכרת כמקדמי הקפיטציה...". בהסכמת שר האוצר כפי שיקבע שר הבריאות

 . לחוק זה18כפי שמפורט בסעיף , מקופות החולים מתעדכנים כמה פעמים בשנה
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 מרכז המחקר והמידע

 העלות התקציבית של הצעת החוק

ף עלינו לבדוק אם החלת חוק זה מחייבת תקציב נוס, כדי לנתח את העלות התקציבית של הצעת החוק

 . על התקציב הממשלתי המופנה כיום למימון שירותי סל הבריאות

פי -על. פי מקדם הגידול הטבעי הנקבע בממשלה-עדכון התקציב הממשלתי לסל הבריאות נעשה כיום על

תוספת של אנשים למעגל המבוטחים אינה מחייבת את הממשלה בהכרח לעדכן את התקציב , שיטה זו

ולכל היותר ,  ובעיקר כשמדובר על תוספת של כמה מאות מבוטחים,השנתי המועבר לקופות החולים

  7.כפי שנובע מהצעת חוק זו, כמה אלפים

מצב החוקי כיום התקציב ב ששכן,  כרוכה בעלות תקציבית ישירהאינהלהערכתנו הצעת חוק זו , לפיכך

ל עם תלוי במספר האנשים הנמנים בפוע  אינוהממשלתי המופנה למימון שירותי סל הבריאות

 . כפי שיפורט להלן, הזכאים לשירותי בריאותיתאוכלוסי

 מהאגף לכלכלת בריאות 8נון-לדעתו של מר גבי בן הצעת חוק זו איננה גוררת עלות תקציבית נוספת גם

כי תוספת של מבוטחים תגרום לקופות טוען  9 מר ראובן קוגן מאגף התקציבים,מנגד. שבמשרד הבריאות

אליהן לדרוש תוספת לתקציבים הממשלתיים המועברים , וכפועל יוצא, תיהןהחולים להגדיל את הוצאו

 . עלות תקציבית למדינהרתגרו, אם תמולא, דרישה זו. בריאותהלהשלמת עלות שירותי סל 

ל "טענה נוספת הנשמעת בהקשר זה היא שההצעה מהווה פרצה שתאפשר לצעירים השוהים בחו

אף שכיום הם אינם , לויות הטיפול על קופות החולים בישראלונזקקים לטיפול רפואי יקר להעמיס את ע

בתשובה על . וייתכן כי לולא מחלתם לא היו חוזרים לארץ ומסדירים את חובם, זכאים לשירותי בריאות

נון כי אוכלוסיית הסטודנטים שהצעת החוק חלה עליה היא אוכלוסייה צעירה -טענה זו אמר מר בן

הנגישות לטיפול , נוסף על כך. הרי מדובר במקרים מעטים,  פרצה שכזאתוגם אם תיווצר, ובריאה יחסית

רפואי בישראל עשויה להיות אחד השיקולים בעת קבלת ההחלטה אם לשוב לישראל בתום הלימודים 

 .וייתכן כי קבלת הצעת החוק תוכל לסייע בעידוד הסטודנטים לחזור לארץ, ל"בחו

ננסה לבחון מה תהיה התוספת הנדרשת , ציבית להצעת חוק זונון שאין עלות תק-למרות טענתו של מר בן

 .לתקציב אם יוחלט על הגדלת התקציב עקב הצעת החוק

, כדי לבחון את התוספת הנדרשת צריך לבדוק מה גודלה של האוכלוסייה שהצעת חוק זו חלה עליה

תקציבית של העלות ה. כלומר מה מספר הסטודנטים המחויבים כיום בתקופת המתנה עם שובם לארץ

הצעת החוק תתקבל מהכפלת מספר הסטודנטים שיצאו נשכרים מהצעת החוק בעלות שירותי הבריאות 

אפשר להניח כי הסיכון להוצאות , אשר לטענה בנוגע לפרצה שתיווצר. הניתנים למבוטחים לפי גילם

נטרל בעיה וכך השימוש בנתונים ממוצעים י, בריאות חריגות משוקלל בהוצאה הממוצעת על בריאות

 10.זו

                                                 
 .2ראה הערה , גבי בן נון   7
 .שם 8
 .שם 9

ת גם בביטוח בריאו, כמו בכל תחום ביטוח אחר.  תושבי ישראל משלמים לקופות החולים באמצעות דמי ביטוח בריאות10
ל הם חלק "בהנחה שהסטודנטים השוהים בחו. מובאים בחשבון הסיכויים למימוש הביטוח בעת קביעת גובה התשלום
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לצורך . ל אלא לפי גיל"בנתוני המוסד לביטוח לאומי אין פילוח של הממתינים לפי סיבת השהייה בחו

 .34-18הגדרת האוכלוסייה הרלוונטית הנחנו כי גיל הסטודנטים הוא 

 2006:11נכון ליולי , להלן נתונים על מספר הממתינים לפי שכבות הגיל ומספר חודשי ההמתנה

  שי המתנהמספר חוד

 גיל כ"סה 4 6 8  +10

61 78 316 252 707 24-18 

356 217 349 258 1,180 34-25 

 

סביר שלא כל הממתינים הם .  ממתינים להצטרף למעגל המבוטחים34-18 בני 1,887, פי הנתונים-על

 בשנת רוב הממתינים אינם מחויבים, נוסף על כך. ולכן מספר הסטודנטים בפועל נמוך יותר, סטודנטים

ולכן לא נדרשת עבורם תוספת תקציבית בגובה העלות , המתנה מלאה אלא בכמה חודשי המתנה בלבד

 12. חודשים13,510-תקופת ההמתנה המצטברת נאמדת ב. השנתית אלא לפי מספר חודשי ההמתנה

ולכן העלות הממוצעת , ח בשנה" מיליארד ש24-העלות השנתית של סל שירותי בריאות היא כ, כאמור

וכך העלות החודשית ,  קופות החולים מקבלות סכום זה בעבור כל מבוטח13.ח" ש3,429מבוטח היא ל

24בני עבור : התלויים בין היתר בגיל המבוטח ,מקדמי הקפיטציההעלות משתנה לפי  .ח" ש286-היא כ

אם העלות הכללית ,  לפיכך0.58.14  הוא34-25בני בור עו, 0.42 מקדם הקפיטציה הממוצע הוא 18-

המבוטחים הרי העלות השנתית עבור , ח בשנה" ש3,429היא , 1המבטאת מקדם קפיטציה , הממוצעת

ח לפי מקדם קפיטציה " ש149קרי העלות החודשית היא , ח" ש1,783 בתקופת המתנה היא 34-18בני 

 0.52.15משוקלל של 

ח לחודש בעבור כל " ש149טים ונדרשת תוספת של  הממתינים הם סטודנ1,887אם כל , פי נתונים אלו-על

תהיה לכל ) לפי מספר חודשי ההמתנה(העלות של הצעת חוק זו עבור כל קופות החולים , אחד מהם

 16.ח בשנה" מיליוני ש2היותר 

 :בהתחשב בהסתייגויות האלה, סביר להניח כי הסכום בפועל יהיה נמוך מסכום זה

 . הם סטודנטים34-18-ה הממתינים בני 1,887סביר שלא כל  •

                                                                                                                                                      

ל לא שונה מהסיכוי של סטודנט בארץ "סביר שהסיכוי לחלות במחלה מסוימת בקרב הסטודנטים בחו, מכלל האוכלוסייה
 . לא גדול במיוחדולכן הסיכון הביטוחי הנובע מהצעת חוק זו, לחלות באותה מחלה

 .2006  בספטמבר11, ל"דוא, מנהל תחום מחקר בריאות במוסד לביטוח לאומי, ק בנדלק' ז 11
 חודשים 10אשר לממתינים . פי המופיע בטבלה-על, מספר זה התקבל מהכפלת מספר הממתינים במספר חודשי ההמתנה  12

 .תר לא תושפע שנת תקציב אחת אלא יותרמכיוון שאם ימתינו יו,  חודשים12הנחנו כי הם ממתינים , ומעלה
 .לפי אומדן של שבעה מיליוני מבוטחים מתוקננים. 2ראה הערה , ראובן קוגן   13
, רניחובסקי'דב צ' פרופ: כתיבה, השינויים הנדרשים במנגנון הקפיטציה, פי מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת- על 14

 .2005נובמבר , הרווחה והבריאות של הכנסת, דת העבודהיועץ לווע
 )707 * 0.42 + 1,180 * 0.58) / (707 + 1,180 = (0.52: לפי החישוב הזה   15
 13,510*149=2,007,405: הסכום התקבל מהמכפלה   16
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. ח בשנה כוללת גם את הכסף שנגבה מהמבוטחים במסגרת דמי הבריאות" ש1,783העלות של  •

 892-העלות השנתית עבור המדינה היא כולכן , זההסכום הרק כמחצית מעבירה קופת המדינה 

רי ה, מכיוון שכיום הממתינים משלמים דמי בריאות גם בתקופת ההמתנה. ח עבור כל מבוטח"ש

 ולכן העלות 17, בפועל תקטן בכמחציתה עלות, מצד המדינהתידרש תוספת תקציביתאם 

 .ח" מיליון ש1-השנתית הישירה לתקציב המדינה לא תהיה יותר מ

 

 סיכום

י סל שירותבו הממשלה קובעת את התקציב המיועד להשלמת ש 18,מצב החוקי כיוםב, כפי שראינו

, ת אותו במהלך השנה בעקבות שינויים במספר המבוטחים מעדכנאינהבריאות בעת קביעת התקציב ו

 .  ישירה לקופת המדינהעלות תקציביתכרוכה ב ינהאהצעת חוק זו 

אם תהיה הצעת חוק זו עקב  תוספת העלות המרבית הנדרשת להספקת שירותי סל הבריאות ,עם זאת

ת הישירה לתקציב העלוסביר ש, בהתחשב בהסתייגויות שהוצגו .ח בשנה" שניליוי מ2היא  עלות

 .ח בשנה"ליון שימ 1לא תעלה על המדינה במקרה זה 

 

 

 

                                                 
נים משלמים דמי כיום הממתי) א: (משתי סיבות, אפשר לטעון כי הצעת החוק תביא גם לאובדן הכנסות לקופות החולים 17

קבלת החוק . וכך הכסף מגיע לקופות החולים ללא צורך במתן שירות, בריאות אף שהם אינם זכאים לקבל שירותי בריאות
מכיוון שתשלום דמי הבריאות אמור , ואולם. כסף זה משום שיצטרכו לתת שירות תמורתו" להפסיד"תגרום לקופות 

אין לראות בכך אובדן הכנסה הנחשבת לעלות , מעין ענישה על חובות העברוההמתנה היא , להקנות זכאות לטיפול רפואי
. אדם המחויב בתקופת המתנה יכול לפדות לפחות חלק מתקופת ההמתנה תמורת תשלום מיוחד) ב. (תקציבית נוספת

, לום חובהמכיוון שתשלום זה אינו תש, ואולם. קבלת הצעת החוק תייתר את התשלום וכך קופות החולים לא יקבלו אותו
 .הרי גם בכך אין לראות אובדן הכנסה לקופות

 .2006 בספטמבר 26, שיחת טלפון, הרווחה והבריאות, היועצת המשפטית לוועדת העבודה, ודי וסרמן'ד ג"בהתייעצות עם עו 18


