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   1 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 תמצית

ודם של מעדכן בקצרה מסמך קהוא  ו,וחיים אורון'  שלי יחימוביץנסתכברי המסמך זה נכתב לבקשת ח

 1. מעסיקיםיבגין הפחתת מסמרכז המחקר והמידע שאמד את אובדן ההכנסות של הביטוח הלאומי 

ולמס לאומי ה הפרשות המעסיקים לביטוחהפחתת של מדיניות  1986אז שנת נקטו מאל ת ישרוממשל

הקטנת "ידי -על גידול בתעסוקה ובתוצרלהביא ל אהיזו מטרת מדיניות . )הנקרא מס מקביל (בריאות

בעקבות  .ההכנסות את המוסד לביטוח לאומי בגין אובדן לשפות והיא לוותה בהתחייבות ,"עלות העבודה

ובכלל זה  (9.67% בשיעור כולל של 2005שנת  עד 1986משנת מס מעסיקים מדיניות זו הופחת יישום 

 ).1997 בשנת 4.95%של ביטול מוחלט של מס מקביל בשיעור 

 19- בגין הפחתת מסי מעסיקים למוסד לביטוח לאומי נאמד ב2005הפסד ההכנסות למדינה בשנת 

 .ח לביטוח בריאות" שי מיליארד9.7-טוח לאומי וח למוסד לבי" שי מיליארד9.3 – ח"מיליארד ש

שיפוי תקציבי של המוסד לביטוח לאומי לא הביאה להשגת כך תוך ובמדיניות הפחתת מס מעסיקים 

גידול בתעסוקה  –מטרותיה באופן מיטבי 

שיעור הצמיחה בתוצר בשנים . ובתוצר

מידה בבישראל היה נמוך  2005-1996

 תחותמדינות המפוניכרת משיעורה ב

 .OECD-החברות ב

המסים בין ישראל מבנה השוואת 

מלמדת כי מס OECD -למדינות ה

נמוך ביחס לתוצר מעסיקים בישראל 

שיעור המיסוי בעוד  – OECD- במדינות ה5% בישראל לעומת 1.9% – מדינות המפותחותמב תניכרמידה ב

 לעומת 17.8% –  המפותחותמדינותמב תניכרמידה גבוה ב) מ ומסי קנייה"לרבות מע(העקיף בישראל 

10.3%. 

 וי תקציבי של המוסד לביטוח לאומישיפלצד מדיניות של הפחתת מס מעסיקים שלומר אפשר , אם כן

מיסוי ותרת הו ,מס פרוגרסיבי שהוא ,לאומיההפחתת מס מעסיקים לביטוח  – הסטת מס בעיקרההיא 

שוויון בהתחלקות ההכנסות -איגידול בהיא  התוצאה של הסטת המס . גבוה יחסיתעקיף רגרסיבי

       הממוצע במדינות מהיה נמוך  – מטרת המדיניות –שיעור הצמיחה בתוצר , לעומת זאת. בתקופה זו

 .OECD-ה

מערכת על הביטחון הסוציאלי ומערכת על היו במהלך השנים השלכות רבות הפחתת מס מעסיקים ל

האוכלוסיות החלשות לשירותי של גישות פגיעה בנ –בעיקר ו,  הציבורית במדינת ישראלהבריאות

בה המעסיקים אינם שהמדינות המפותחות בקרב ישראל היא המדינה היחידה , זו יתרה מ.הבריאות

 .משתתפים בביטוח הבריאות של עובדיהם

 

                                                 
 לאומי כמדיניות להפחתת עלות העבודה עורי ההפרשה של מעסיקים לביטוחיש, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 1

 .2002אפריל , מיכל קורא: כתיבה, והשלכותיהם על מערכת הביטוח הסוציאלי בישראל
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 מרכז המחקר והמידע

 2005אומדן הפחתת מסי מעסיקים לביטוח הלאומי בשנת  .1

רכי ביטוח לאומי וביטוח ומס לצם מהמעסיקיגובה הממשלה  ,ישראלמדינת ובהן  ,במדינות המערב

שיעור מסוים משכר סכום השווה ללהפריש מחויבים  מעסיקים ,פי חוקי הביטוח הלאומי- על.בריאות

 . מפרישים העובדים הסכום שלעזה נוסף סכום  . לביטוח לאומיעובדיהם למוסד

נקטו   השנים האחרונות20-ב

של מדיניות ת ישראל וממשל

מעסיקים ת הוהפרשהפחתת 

 בריאותמס לולאומי ה לביטוח

מטרת . )ס מקבילמהנקרא (

גידול להביא ל אהיזו מדיניות 

ידי -על בתעסוקה ובתוצר

. הכנסותהא לוותה בהתחייבות לשפות את המוסד לביטוח לאומי בגין אובדן  והי,"הקטנת עלות העבודה"

 2005עד שנת  1986משנת . מקבילהמס הטל וב 1997בשנת ביטוח לאומי ו מס תפחתהוחל בה 1986שנת ב

 .1כמפורט בטבלה  ,9.67%- מעסיקים בישיעור מסהופחת 

אוגוסט ב, 2005פי חוק ההסדרים לשנת -על. עדיין נמשכתמדיניות הפחתת מס מעסיקים לביטוח הלאומי 

 הפריש 2005עד אוגוסט . ר מופחת ושיעור רגילושיע: למעסיקיםשני שיעורי דמי ביטוח  ו נקבע2005

-סכום השווה להמעסיק הפריש התיקון החלת לאחר .  מהכנסת העובד5.93%-סכום השווה להמעסיק 

שיעור  ב5.68%-סכום השווה לו)  מהשכר הממוצע50%עד עבור מי שמשתכר ( בשיעור המופחת 5.33%

הוחלט ן  וכ, מהשכר הממוצע60%עד שהוא ל על שכר וחי נקבע כי השיעור המופחת 2006 בתחילת .הרגיל

 2009.2שנת עד  בשיעור המופחת 3.45%-לו רגיל בשיעור ה5.43%-על הפחתה הדרגתית של מס מעסיקים ל

ממנו ש בסיס השכר 2005בשנת 

גבה המוסד לביטוח לאומי מס 

 מיליארד 196-מעסיקים הסתכם ב

 8לא כולל שכר בסך  (ח"ש

ח מעל תקרת השכר " שימיליארד

 אומדן הפסד 3).החייבת במס

  .2בסיס השכר כמפורט בטבלה בהפרש המס  של מכפלה פואסות לביטוח הלאומי הוא אההכנ

 מיליארד 19- בגין הפחתת מס מעסיקים נאמד ב2005הפסד ההכנסות למוסד לביטוח לאומי בשנת 

  .מקבילח למס " שי מיליארד9.7-י ולאומהח לביטוח " שי מיליארד9.3 – ח"ש

-אי .בתוצר ובבסיס השכר מעסיקים הביאה לגידול יהפחתת מס שאפשר להניח שכן ,יש לסייג אומדן זה

 ,אולםו .במהלך השניםגורמים רבים השפיעו על התוצר ועל השכר ש משוםזה הגידול את הלמדוד אפשר 

                                                 
  ,2005סקירה שנתית  ,אביבה גייבל וק בנדלק'ז ;המוסד לביטוח לאומי בגין הפחתות עתידיות אלולא ישפה את  משרד האוצר 2

 .המוסד לביטוח לאומי, גבייה – 4פרק 
 .2006 בספטמבר 14, שיחת טלפון, המוסד לביטוח לאומי, מינהל מחקר ותכנון, ק בנדלק'ז  3

 מעסיקים ישיעור מס הפחתת – 1טבלה 

 שנה ביטוח לאומי מקבילמס  כ"סה

15.35% 4.95% 10.40% 1986 

5.68% 0% 5.68% 2005 

 הפרש 4.72% 4.95% 9.67%

 )ח"מיליארדי ש( הערכת אובדן הכנסות מס מעסיקים – 2טבלה 

 מס ביטוח לאומי מקבילמס  כ"סה

 הפרש המס 4.72% 4.95% 9.67%

 אובדן המס 9.3 9.7 19.0
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,  ובתוצרגידול בתעסוקה –  במונחי השגת המטרההשאלה היא אם התועלת של מדיניות זו היא מיטבית

 .כפי שנבחן בפרק הבא

 עידוד תעסוקה מעסיקים בישל הפחתת מס התועלת .2
OECD-המדינות החברות ב( של המדינות המפותחות בעולם ן נדבך מרכזי במדיניותהואתעסוקה העידוד 

מדינות המפותחות ברוב ההמשמשים המדיניות כלי . שוויון-איה צמצוםרמת החיים והעלאת לשם ) 

 :כלכלי-יקרוכלכלי ולתחום המ- לתחום המקרויםנחלקתעסוקה הלעידוד 

 בעיקר מדיניות תקציבית להקטנת ,ישום מדיניות להגדלת התוצר העסקיי :כלכלי-מקרוהתחום ה

 .הפחתת מסים והגברת התחרותיות, רעון והחוב הלאומי ביחס לתוצריהג

 ,)ALMP – Active Labor Market Policy(ה קוסעתמדיניות ממוקדת לעידוד  :כלכלי-מיקרוהתחום ה

 .ושילוב נכים בעבודה סבסוד עבודה בענפים מועדפים, צועית מקהלרבות הכשר

לצד בחינת תוצאות המדיניות כגון ,  אחרות מבחינת מבנה המסיםבין ישראל למדינות מפותחות ההשווא

לבחון את אפשר ת ,תוצרגידול ב

ממשלות יעילות מדיניות 

 הפחתת מסבשל ,  ואכן.ישראל

הבדל יש ,  בישראלמעסיקים

מס  : במקורות המיסויניכר

נמוך  מעסיקים בישראלה

במידה ניכרת ממס המעסיקים 

 ואילו, OECD-במדינות ה

גבוה  עקיף בישראלהמיסוי ה

 .במידה ניכרת

לפני , 2003שנת נכון ל( OECD-מדינות ה לעומת הממוצע בנותר גבוה נטל המס בישראל ,ויתרה מז

 . מעסיקיםי בשיעור מס10%-למרות הפחתה של כ, )רבינוביץ לפי המלצות ועדת מסהרפורמה בהשפעות 

 18%- בישראל כ–מדינות המפותחות נותר ברמה דומה בתקופה זו בו בישראל פים העקיםנטל המסי

 14.4%היה  נטל המיסוי העקיף בישראל 1970יש לציין שבשנת  (10%- ובמדינות המפותחות כמהתוצר

 ). במדינות המפותחות10.1%לעומת  ,מהתוצר

הפחתת מס מעסיקים לביטוח  – הסטת מס בעיקרה מדיניות ממשלות ישראל היתהשפירוש הדבר הוא 

היא  התוצאה של הסטת המס 5. גבוה יחסיתמיסוי עקיף רגרסיביותרת הו ,מס פרוגרסיבי שהוא ,לאומי

שוויון בהתחלקות ההכנסות -גידול באי

שיעור  ,לעומת זאת.  בתקופה זובישראל

 –  מטרת המדיניות– בתוצרצמיחה ה

-מדינות הנמוך לעומת הממוצע בהיה 

                                                 
 הוא OECD-הנתון על מדינות ה . השוואות בינלאומיות–ח "פרק י, 2005דוח שנתי , מינהל הכנסות המדינה,  משרד האוצר4

 .קוריאה ומקסיקו, פולין, לובקיהס, הונגריה, כיה' פרט לצOECD-ממוצע משוקלל של התוצר המקומי של מדינות ה
נטל המסים הישירים והעקיפים על משקי הבית , קרשאי-נילי ביבי. מיסוי עקיף כגון מס ערך מוסף הוא רגרסיבי ביחס למיסוי ישיר 5

 .2005 יוני, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השוויון-והשפעתם על אי

 20034-מסים מהתוצר בישראל ובמדינות המפותחות ב – 3טבלה 

מדינות   הפרש

 OECD-ה
 סוג המס ישראל

 הכנסה על יחידיםמס  10.7% 8.6% 2.1%

  שכירים–מס ביטוח לאומי  3.7% 3.4% 0.3%

  מעסיקים–מס ביטוח לאומי  1.9% 5.0% -3.1%

 )הימסי קני ומ"מע(מסים עקיפים  17.8% 10.3% 7.5%

 נטל מס כולל מהתוצר 36.8% 31.4% 5.5%
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OECD ,מדינות הצמיחה מצטברים בישראל ובשיעורי ( לראות בתרשים אפשרכפי ש-OECD(.6 

הקטנת שיעורי מס  – צמצום ישיר היא ותהמפותחמדינות ב מסים על עבודה לצמצםהדרך העיקרית 

 שיפוי המוסד .ת מס מעסיקים והעברה תקציבית למוסד לביטוח לאומיהפחתולא , מס חברותהכנסה ו

 הגדלת החוב הלאומיבמסים או העלאת  הכרח בת היוצר,הוצאה תקציבית נוספתהוא לביטוח הלאומי 

לא ,  תקציבישיפויהכרוכה ב ,הפחתת מס מעסיקים, כן על. )בהנחה שתקציבים אחרים לא קוצצו(

 .הייתכן ששכרה יצא בהפסדאף  ו,ס על עבודההפחיתה באופן מיטבי את נטל המ

 4טבלה . לתעסוקה ולתוצר בהשוואה למדינות המפותחות נוגעכל הבתוצאות מדיניות זו את  לבחון אפשר

, חוב לאומי(כלכליים - מקרוםונתוני) שיעורי מס והשקעה בעידוד עבודה(מפרטת נתוני כלי מדיניות 

 .ן בגודלהמדינות הדומות לבוישראל ב) ויוןשו-תוצר לנפש ואי, השתתפות בכוח העבודה

 )2004(מפותחות הבישראל ובמדינות כלכליים - מקרום שיעורי מס ונתוני– 4טבלה 

 נתון OECD שבדיה פינלנד הולנד אירלנד ישראל

 מס הכנסהמרבי של שיעור  - 56.5% 52.1% 52.0% 42.0% 49.0%

 שיעור מס חברות 30.0% 28.0% 29.0% 34.5% 12.5% 36.0%

ביטוח לאומי למעסיקים שיעור מס  18.0%  33.1%  26.0%  11.5%  12.0% 5.7%

 )2003(נטל מס מהתוצר  31.4% 50.7% 44.3% 39.4% 30.2% 36.8%

 נטל מס עקיף מהתוצר 10.3% 17.3% 15.1% 13.7% 13.1% 17.8%

 7 מהתוצרALMP-השקעה ב 0.7% 1.3% 0.7% 0.9% 0.7% 0.2%

101.9%  תוצרחוב לאומי מה 68.2% 61.5% 53.5% 63.7% 30%

 השתתפות בכוח העבודה שיעור - 63.7% 64.6% 65.7% 62.2% 54.3%

 )אלפי דולר, ח קנייהוכ(תוצר לנפש  - 31.1$ 30.6$ 33.0$ 36.3$ 24.3$

 8יני של ההכנסה הפנויה'מדד ג 0.252 0.252 0.247 0.26 0.29 0.346

  . והאיחוד האירופאיOECD, בנק ישראל ,)4ראה הערה (משרד האוצר , סטיקההמרכזית לסטטיהלשכה  :מקורות

ולעומת זאת , מבמדינות המפותחות במידה ניכרתישראל נמוך שיעור מס מעסיקים ב עולה כי 4בלה טמ

של הפחתה ניכרת במס מדיניות  לומר שאפשר. במידה ניכרת בישראל נמוכה ALMP-ההשקעה ב

את ההבדל  . אינם מיטבייםדי תוצר ותעסוקה ליעופירותיה בכל הקשור, דבישראל בלב ננקטהמעסיקים 

 חוב לאומי – בכל ארבעת המשתנים :כלכליים- לראות בביצועים המקרואפשרבתוצאות המדיניות 

המדינות   השיגו– שוויון-איהרמת השתתפות בכוח העבודה ושיעור ה, לנפשמקומי תוצר , מהתוצר

 .שראללעומת י רטובים יותהמפותחות ביצועים 

                                                 
 .מחזקים מגמה זו 2005-1986 לשנים OECD-בישראל ובמדינות הנתוני הצמיחה . ס" ושנתון הלמOECD-אתר ה: מקורות 6
: מקור. אפים-לסטרט ותמריצים ישירות תעסוקה יצירת, נכים שילוב, תעסוקה תמריצי, מקצועית הכשרה כוללת זו השקעה 7

, Labor Market Policy Expenditure2004he Social Situation in the European Union T ,האינטרנט באתר :
europa.eu.int/comm/employment_social/social_situation/docs/ssr2004_en.pdf ,2006 באוקטובר 3: כניסה תאריך. 

המדד .  מודד את מידת השוויוניות בהתפלגות ההכנסות של משקי בית לאחר מסים וקצבאותיני של ההכנסה הפנויה'מדד ג 8
 .תחלקות ההכנסות שוויונית יותר כך ה0-ככל שהמספר קרוב יותר ל. 1- ל0נע בין 



 

 
   6 מתוך 6עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

היא בתחום המיסוי תוצר במדינות המפותחות להגדלת ה לעידוד תעסוקה ועיקריתהדרך ה, לסיכום

הדרך  .עידוד התחרותיותב ובעידוד עבודהממוקדת  השקעה ד בבדוב, הקטנת שיעורי מס הכנסה בעיקר 

 .בות פחותטוהביאה לתוצאות  – הפחתת מס מעסיקים ושיפוי תקציבי – קטו ממשלות ישראלשנ

מעסיקים לביטוח הלאומי כוללת הפרשת חובה הבחלק מהמדינות המפותחות ההפרשה של יש לציין כי 

, פי הסכמי עבודה-לעבישראל העובדים והמעסיקים מפרישים בנפרד לפנסיה חלק מהשכר . הלפנסי

 ישראל מס המעסיקים ביןבפער ה, אף על פי כן .אינן נכללות במסי הביטוח הלאומיאלו הפרשות ו

המעסיקים משתתפים  בכל המדינות המפותחות ,ישראלבשלא כמו  ,זו יתרה מ.גדוללמדינות המפותחות 

 .ביטוח הבריאותתשלומי בישירות 

 על מערכת הבריאות הציבורית מעסיקים יהפחתת מסשל חברתיות השלכות  .3

 סל שירותי הבריאות מקורות המימון שלהשינויים ב .3.1

 בין ,מטרותיו היו .1995בינואר  פולתוק נכנס ,) החוק:להלן (1994-ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי

בוצות חלשות ושיפור השירותים לקה יבין קבוצות אוכלוסיבמערכת הבריאות  הגברת השוויוניות ,היתר

 .מיעוטיםבני פריפריה ותושבי , קשישיםכגון 

לפי  9.החולים-צעות ארבע קופותניתן באמההחוק מקנה לכל תושב זכאות לסל שירותי בריאות בסיסי 

מדד יוקר הבריאות , שינוי דמוגרפי: שלושה מרכיביםבהתבסס על סל הבריאות מתעדכן מדי שנה , החוק

 , המורכבת מנציגי גופים שונים,ועדת סל הבריאות תמלצסל הבריאות גדל לפי ה, בפועל. טכנולוגיעדכון ו

 מקורות המימון של סל הבריאות הם בעיקרם ,מקוריפי החוק ה-יש לציין כי על. החלטות הממשלהולפי 

באמצעות המוסד  (קביל שמשלמים המעסיקיםממס  ומס הבריאות שמשלמים העובדים: עצמאיים

 ממקורות  מסל הבריאות85%מומנו  1996בשנת . השתתפות נמוכה של הממשלהכן ו, )לביטוח לאומי

 תההי 2004בשנת  :המימוןחלוקת ב לשינוי ביטול מס מעסיקים הביא. הממשלהמימנה  10%-עצמאיים ו

 10. מעלות הסל50.6% כיסהמס בריאות ו ,44%השתתפות הממשלה 

נענו ממשלות בעשור האחרון 

דרישות ועדת סל ישראל ל

טבלה . באופן חלקיהבריאות 

בשיעור ירידה  מלמדת על 5

 סל הבריאותמשקל ב 6%של 

 הוצאה הלאומית לבריאותב

 .2005 עד 1995-מ

. ציב החסר למוסד לביטוח לאומיהעבירה הממשלה את התק 1997בשנת מקביל המס הלאחר ביטול 

 נמהל הואאולם ברבות השנים , "שיפוי על מס מקביל"לאחר הביטול כונה תקציב זה שבשנים הראשונות 

מופיע ה"  עבור מעסיקיםשיפוי"תקציב ה. בתקציבים אחרים שהממשלה מעבירה למוסד לביטוח לאומי

                                                 
 .ל"אסירים מעל שנה וחלק מהתושבים הישראלים הגרים בחו, ל"לא כולל חיילי חובה בצה  9

המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות , 2005-1995עשור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי  ,)עורכים (גור עופר ונון- גבי בן10
 .2006, ומדיניות הבריאות

 .שם 11

הוצאה הלאומית לבריאות בהבריאות שירותי סל חלקו של  – 5טבלה 
 11)ח"מיליוני שב(

הוצאה בסל ה שיעור
 הלאומית לבריאות

 שירותי עלות סל
 1הבריאות

הוצאה לאומית 
 לבריאות

 שנה

54.5% 12,244 22,460 1995 

48.5% 22,807 47,000 2005 



 

 
   7 מתוך 7עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

עסיקים שהיו בשנים מסי מהפחתות רק לנוגע כיום בסקירה השנתית של המוסד לביטוח לאומי 

 12).ח" מיליארד ש1.4- הסתכם סעיף זה בכ2005בשנת (כולן להפחתות  ולא ,האחרונות

 ישירות השפעות  .3.2

צמצום מקורות המימון הצבועים שעמדו  . הביאה לשחיקה בסל הבריאות14"צבוע"ההקטנת המימון 

 40.3%מקביל המס הכיסה  1996בשנת (לרשות מערכת הבריאות 

 והגדלת התלות בתקציב המדינה) ח" שי מיליארד5-כ ,מעלות הסל

יס יהט"מנגנון ב םפגביטול המס  .לשחיקה בסל הבריאותהביאו 

מספר באפיינת בגידול ת המ, בין צמיחה בתוצרהקושר, "יהאוטומט

 6טבלה ב .הבריאותסל לבין גידול במימון , שכר הריאליבהמועסקים ו

 2006-2000רטת השתתפות הממשלה בסל הבריאות בשנים ומפ

המובעת השאיפה כי למרות יצוין בהקשר זה  ).שוטפים ח"מיליוני שב(

, אוטומטי של סל הבריאותתי שנחוק ביטוח בריאות ממלכתי לעדכון ב

 הבריאותלמשרד בין משרד האוצר ומתן -שאמנערך בפועל מדי שנה 

 .שיעור העדכוןעל 

בשנים הצמיחה  – 2006-2003 לראות בשניםאפשר  לשחיקה זו הדוגמ

חלקם במשרה ( מקומות עבודה 250,000הביאה לתוספת של מעל  אלו

 לסל ח" מיליארד ש2.6 היה מוסיף 4.95%עור  מקביל בשי מס15.ממוצע בשכר העלייהול) חלקית

חל , בפועל). בגין תוספת מועסקים וגידול בשכר(  השכרבסיס בתוספת מסשיעור השל כפלה מ – הבריאות

ביטול כי העריך  לאפשר.  אלושניםבריאות בהח בהשתתפות הממשלה בסל "מיליארד ש 1- כגידול של

 16.ח" מיליארד ש1.6  שלסכוםאלו  יםבשנמסל הבריאות מקביל גרע המס ה

שהוצג בכנס השנתי של המכון הלאומי ממחקר  חיזוק תמקבלשחיקת תקציב סל הבריאות של הערכה זו 

 לעומת  בתקציב סל הבריאות30%-שחיקה של כ חלה 2003 בשנת , לפי המחקר2005.17 סלבריאות במר

 ).קר הבריאות ועדכון טכנולוגימדד יו, פי שינוי דמוגרפי-הערך הריאלי נמדד על (1995-ערכו הריאלי ב

 במדינות המפותחות בעולם .העובדיםשל  בריאותההוצאות  כיסויהמעסיקים אינם משתתפים ב

 קיסהמעשכן , משפחותיהםבני  וביטוח הבריאות של העובדיםבהוצאות ישירות שתתפים המעסיקים מ

 הציבור כולו מסבסד –ך מקביל מביא למצב הפוהמס הביטול . תועלת כלכלית מעובדים בריאיםמפיק 

                                                 
: באתר האינטרנט, המוסד לביטוח לאומי, גבייה – 4 פרק ,2005סקירה שנתית , אביבה גייבל ולקק בנד' ז12

htm.B3266257C140-8AA9-EF46-0014-8CA3EEA4/exeres/NR/il.gov.btl.www , בספטמבר 71: כניסהתאריך 
2006. 

המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות , 2005-1995עשור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי , )עורכים (גור עופר, נון- גבי בן13
 ביולי 2, שיחת טלפון, משרד הבריאות, רכז כלכלת בריאות, חגי כץ התקבל מ2006ת לשנ הנתון .2006, ומדיניות הבריאות

2006. 
 .להשתמש בו למטרות אחרותאפשר -אייב המיועד למטרה מוגדרת ו תקצ–" צבוע"תקציב  14
 .שנים שונות, אדם-סקרי כוח, הלשכה הממשלתית לסטטיסטיקה 15
 .אולם על פני זמן המשק צומח והשכר גדל בהתאם, בשנים של מיתון ההכנסות ממס מקביל עלולות לרדת 16
, " מגמות וסוגיות–שירותים בעשור הראשון להפעלת החוק מימון סל ה", אנדבלד-עמיר שמואלי ומירי סבג, לאה אחדות 17

המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות , )עורכים (גור עופר, נון-גבי בן, 2005-1995עשור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 
 .219עמוד , 2006, ומדיניות הבריאות

הממשלהמימון  – 6טבלה 
 13בסל הבריאות

תקציבימימון   שנה
8,663 2000 
8,671 2001 
9,162 2002 
9,265 2003 
9,737 2004 

10,068 2005 
10,348 2006 



 

 
   8 מתוך 8עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

מקביל מימן בעבר תוכניות בריאות המס ה, זויתרה מ. עבור המעסיקים את בריאות עובדיהםב

 .ולאחר ביטולבמידה ניכרת  צומצם היקפןו,  מונעתהורפוא תעסוקתית

 קיומו של מקור מימון עצמאי למערכת הבריאות .ניהוליתהאחריות את המקור מימון עצמאי מגדיל 

מעבר ממקור . של המערכת וחיזוק הקשר בין הכנסות להוצאותהתפעוליים שיפור הביצועים י ידמביא ל

) במקרה דנן קופות החולים(ארגונים המנהלי לעלול לגרום מימון עצמאי לתלות ישירה בתקציב המדינה 

  18.את ההתייעלות הפנימית בארגון ולהשקיע יותר ממרצם במאבקים להגדלת תקציביהם לצמצם

  עקיפות השפעות .3.3

 בתקציב סל הבריאותשחיקה לומקביל המס הביטול היו ל,  שתוארו לעילהשפעות הישירות הלענוסף 

 .במקורות הכנסה חלופייםשל ספקי הבריאות הציבורית צורך הבשל , השפעות עקיפות

קופות של ת יואפשרוההרחבת התלוותה אות ריהשחיקה בסל הבאל  – עצמיתההשתתפות ההגדלת . א

ים ביקורים אצל רופאעבור רבעוני בתשלום בעיקר , השתתפות עצמית מהמבוטחיםדמי לגבות החולים 

 חלשותקבוצות הביאה לפגיעה בנגישות של מגמה זו  .ת תרופותשירכטיפולים רפואיים ו, מומחים

 .חולה כרוניבהן יש ש משפחות עניותשל קשישים ושל בעיקר ו ,לשירותי הבריאות הציבורית

עבור שירותים רפואיים תשלום עצמן הרשאה לקופות החולים לגבות בה – ה עצמיתייגבאפשרות ל. ב

 לגידול בהוצאה הפרטית כאחוז גרמה, ) המאפשר גבייה לביטוחים משלימים,לחוק) 1א(8סעיף (נוספים 

 19.הי באוכלוסיפערי הבריאות הגדילה אתגם היא  ו,מסך ההוצאה הלאומית לבריאות לאורך השנים

של זמינות לקופות החולים בכל הקשור לנגישות ו לשהחופש רחבת ה – יכות השירותיםאשחיקה ב. ג

שוויון בין -וממילא לאי,  המתנה לשירותי בריאות מסוימיםךמשהביאה להארכת השירותים הרפואיים 

הדבר בא לידי . נשענים בלעדית על המערכת הציבוריתמי שמסוגלים לרכוש שירותים פרטיים למי ש

 20.רפואה פרטית בין החמישון התחתון לחמישון העליון לעול ניכר ביחס ההוצאה ביטוי בגיד

, 2005-1997בשנים  7%-ב בריאות ירדממשלתי בהוצאה הלאומית להמימון המשקל שינויים אלו עקב 

עלה  הפרטיהמימון משקל ו

 כפי 21,6.8%-בשנים אלו ב

  .7לראות בטבלה  אפשרש

נתונים אלו מתיישבים עם 

לפיהם ש, 5הנתונים בטבלה 

 הצטמצם בעשור האחרון

חלקו של סל הבריאות 

  .ת לבריאותהוצאה הלאומיב

                                                 
 .2005 במרס Ynet ,25, "לכתימאות מיהמיליארדרים והמיליונרים של חוק ביטוח בר", סבר פלוצקר 18
 .2004 יולי ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, השתקפותה של מדיניות בריאות בראי החקיקה,  טוביה חורב19
 מההוצאה של משק בית בחמישון 2.6-ההוצאה החודשית הממוצעת הכוללת של משק בית בחמישון העליון גבוהה פי 20

,  ליאור דופז.תחתון מזו של החמישון ה10.1- פיהגבוה העליון על שירותי בריאותהחמישון של ההוצאה אולם , התחתון
: באתר האינטרנט, 2006 ביולי 26, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2005ממצאים מסקר הוצאות משק הבית 

www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200615158 ,2006 ביולי 26: תאריך כניסה. 
סקירת , כנסתשל הוהמידע מחקר רכז ה בשיתוף מ,הרווחה והבריאות, יועץ לוועדת העבודה, רניחובסקי'צדב '  פרופ21

 .2006מאי  , התפתחויות וסוגיות מרכזיות במערכת הבריאות בישראל

 מימון הפרטי בהוצאה הלאומית לבריאותה גידול – 7טבלה 

מימון  אחר
 פרטי

תקציב 
 המדינה

מס 
בריאות 

הוצאה לאומית 
 לבריאות

 שנה

5.2% 24.2% 46.0% 24.6% 30,251 1997 

4.0% 31.0% 39.0% 26.0% 47,000 2005 



 

 
   9 מתוך 9עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

השפעה ממתנת על יש ) מסי בריאות ותקציב הממשלה(בריאות  לעלהוצאה הציבורית יש להוסיף כי 

  ת בעיןימרכיב ההעברה הציבורבמשקי בית מהעשירונים הנמוכים שכן , הישוויון באוכלוסי-איהרמת 

 22.משקי בית בעשירונים הגבוהיםב מאשרגבוה משק בית  לשמסך ההוצאה 

הציבורי המימון רתית העיקרית של העלייה המתמדת בשיעור המימון הפרטי לעומת ההשלכה החב

, בריאותהשירותי של איכות בשוויון בזמינות ו-איהברמת  גידול אסך ההוצאה הלאומית לבריאות היב

 .שירותי הבריאות הציבוריים לשכבות החלשותשל נגישות ה הקטנת קרי

                                                 
מון הממשלתי לשירותי המי, אנדבלד-מירי סבג. חברתי שאין בגינו תשלוםבתחום הציבורי  שירות -" בעיןציבורית העברה " 22

 .2005יוני , המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, 5200-1200חינוך ובריאות והתפלגות ההכנסות 
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