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הקדמה 

מטרה 1
מטרה 2 
מטרה 3 
מטרה 4 
מטרה 5 

מדדי הצלחה נבחרים

מערכת הבריאות של ישראל היא אחת הגאוות הגדולות במדינה ובזכותה חיים איתנו מאות אלפים, אם לא 
יותר, שנזקקו לשירותי הרפואה, נעזרו בהם  ויצאו בריאים. בגופם ובנפשם.

ונותנת מענה כמעט לכל נצרך. המערכת  מערכת הבריאות בישראל היא מן הטובות והמתקדמות בעולם 
עובדת קשה מאד, כאשר עיקרון “הצלת נפשות” עומד לנגד עיניו של כל עובד במערכת זו.

ועל אף כל זאת, מערכת בקנה מידה גדול כזה, שמועסקים בה מאות אלפי עובדים, נתקלת לעיתים בקשיים 
לא פשוטים, המחייבים פתרונות יצירתיים ומקצועיים. 

עובדי מערכת הבריאות עובדים בתנאים לא קלים, ולא תמיד מצליחים לקחת פסק-זמן, לבחון את המשך 
הדרך, לעשות חשבון נפש ולהתכונן לעתיד.

להניח  לעצור,  לנכון  שמצא  המשרד,  הנהלת  כל  עם  יחד  גמזו,  רוני  ד”ר  המשרד,  מנכ”ל  עשה  טוב  לכן, 
הצידה, לרגע קט, נושאים חשובים ובוערים, על מנת לתכנן את תכנית העבודה של משרד הבריאות לשנת 

2011 ולשנים הבאות.

אני בטוח כי תכנון נכון של פעולות המשרד, קביעת סידרי עדיפויות  והצבת מטרות ברורות ובהירות, יביאו 
בהכרח לשיפור גדול עוד יותר ברמת הבריאות של תושבי המדינה.

אני מודה לכל העוסקים במלאכה, לחברי הנהלת המשרד ולחברת “רותם אסטרטגיה” שליוותה את התהליך.

הרב יעקב ליצמן

ח”כ הרב יעקב ליצמן
הקדמה // סגן שר הבריאות
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משרד הבריאות

במדדי  ניכר  הדבר  המערבי.  בעולם  האיכותיות  המערכות  כאחת  כיום  מוערכת  בישראל  הבריאות  מערכת 
בריאות רבים ושונים. נקודות החזקה העיקריות שלה הן תשתית ציבורית, ניהול הבריאות של האזרח ע”י גופי 
בריאות ציבוריים גדולים )קופות החולים( ואיכות מקצועית גבוהה. עם זאת, קיימות גם נקודות חולשה ותורפה 
פערים  גדולה,  פרטית  הוצאה  מול  לבריאות  יחסית  קטנה  ציבורית  השקעה  ביניהן  מהן,  להתעלם  לנו  שאל 
משמעותיים בנתוני בריאות ושירותי בריאות בין אוכלוסיות שונות במדינה ובין אזורים גיאוגרפיים שונים בה, 

היעדר תשתית לאומית למדידת איכות ולהערכת ביצועים, המתפתחת במהירות במדינות אחרות, ועוד.
הטיפול בנקודות החולשה חייב להיעשות במקביל לשימור ואף לטיוב נקודות החזקה. 

לי למטרה להציב בפני מערכת הבריאות הממלכתית  עם הגיעי לתפקידי הנוכחי במשרד הבריאות שמתי 
בריאותם  ולשיפור  בישראל  הבריאות  שירותי  ולטיוב  לשימור  לחיזוק,  תביא  השגתם  אשר  ברורים,  יעדים 
ואיכות חייהם של אזרחיה. יעדים אלה צריכים לשמש כ”עמודי אש” לאורם אמורה מערכת הבריאות לפעול 

וממנו לגזור את כלל החלטותיה ופעילותה. 
בשלב הראשון בתהליך בחרנו לבצע מיפוי של תמונת המצב הקיימת, בעזרת ראיונות של עשרות מבכירי 
מערכת הבריאות, על מנת ללמוד מהם, מהשטח, על התובנות, הבעיות, רעיונות לפתרונות ועל מנת לשמוע 
מהם מהו החזון שלהם בנוגע למערכת הבריאות שלנו. התמונה שקיבלנו הייתה רחבה ומפורטת, בעלת 
של  לעתידה  ואכפתיות  דאגה  של  ברור  מסר  התקבל  בנוסף,  רחבה.  הסכמה  הייתה  עליהם  רבים  נושאים 
הבריאות בישראל. גם כשאנו מתווכחים על נושאים שונים לכולנו באמת-באמת אכפת מהצלחת המערכת 

יותר מהצלחת ארגון בודד בה.
במשרד  המערכים  מכלל  נציגים  כללה  אשר  רחב,  במעגל  מעמיקה,  מחשבה  עבודת  בוצעה  השני  בשלב 
הבריאות מתוך מטרה לאפשר לאנשים מכלל תחומי העיסוק במשרד להשפיע על קביעת האסטרטגיה שלו 

לשנים הבאות.
וכך, הפורום הגיע לניסוח של “עמודי האש” אשר מבטאים את האופק אליו משרד הבריאות, כגורם המוביל 
ליעדי  פורטו  אלה  יעדים  לשאוף.  צריכים  כולה,  הבריאות  מערכת  ואיתו  בישראל,  הבריאות  מערכת  של 

משנה על מנת לוודא את מימושם. עיקרים אלו מוצגים בחוברת זו.
כנציג מערכת הבריאות כולה, ייעודי המרכזי הוא לשמור על המערכת ולפתח אותה לטובת אזרחי המדינה 
בכל  עיננו  לנגד  ויעמדו  במשרד  שלנו  יומית  היום  בעבודה  ייטמעו  בפניכם  המוצגים  האש”  “עמודי  כולם. 

החלטה ועשייה עתידית במשרד, קטנה כגדולה.
ברצוני להודות קודם כל לאבות המייסדים של מערכת הבריאות שלנו, למנכ”לים הקודמים לי אשר שקדו על 
בניית המערכת ושמירת איכותה, למנהלים הרבים במערכת הבריאות שתרמו מתבונתם וניסיונם, להנהלת 
המשרד אשר הובילה את תהליך יצירת וכתיבת “עמודי האש” על בסיס דעות רחבות ומגוונות, לסגל המשרד 
כולו, על ההשתתפות בקביעת היעדים ולחברת “רותם אסטרטגיה” שליוותה את התהליך בצורה מקצועית 

ומחויבת, לכל אורכו.
דר’ רוני גמזו

דר’ רוני גמזו
הקדמה // מנכ”ל המשרד
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מטרות ויעדי המשרד לשנת 2011 //1

קידום תחום בריאות הציבור
מטרה 1

היעדים //
  1.1 //  הפחתת שיעור ההתנהגויות הסיכוניות באוכלוסיה

  1.2 //  צמצום חשיפת האוכלוסייה להשפעות מזיקות - בדגש על תחומי הסביבה והמזון
  1.3 //  שיפור יכולת המניעה של מחלות

  1.4 //  הגדלת ההשפעה על תהליכי מדיניות המשפיעים על בריאות הציבור  
)Health in All Policies(                   

צמצום אי השוויון בבריאות )גיאוגרפי וחברתי(
מטרה 2

היעדים //
  2.1 // צמצום פערים בנגישות כלכלית לשירותי בריאות 

  2.2 //  צמצום השפעה של הבדלי תרבויות על שימוש בשירותי בריאות ואיכותם
  2.3 // הימצאות כ”א רפואי איכותי ומקצועי בפריפריה בהיקף מספק

  2.4 //  שיפור תשתיות פיזיות וטכנולוגיות באזורי הפריפריה )גיאוגרפית וחברתית(
  2.5 //  רגולציה ותמרוץ קופות החולים לביצוע פעולות לצמצום אי-שוויון בבריאות 

1. עמודי האש אותם תיאר מנכ”ל משרד הבריאות בהקדמתו מתבטאים במטרות וביעדים המופיעים בעמודים הללו

מטרה 1

מטרה 2 
מטרה 3 
מטרה 4 
מטרה 5 

מדדי הצלחה נבחרים

מטרה 2 

מטרה 3 
מטרה 4 
מטרה 5 

מדדי הצלחה נבחרים
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משרד הבריאות

חיזוק אופייה הציבורי של מערכת הבריאות
מטרה 3

היעדים //
  3.1 // הרחבת סל השירותים הציבורי והבטחת איכותו

  3.2 // חיזוק ספקי השירות הציבוריים
  3.3 //  ריסון המימון הפרטי במערכת

מטרה 3 

מטרה 4 
מטרה 5 

מדדי הצלחה נבחרים

הבטחת איכות הרפואה ושירותי הבריאות בישראל
מטרה 4

היעדים //
  4.1 //  בניית תשתית לאומית מבוססת מערכות מידע שתאפשר שיפור בזרימת המידע 

                   ומדידת איכות במערכת הבריאות
  4.2 //  איגום משאבים להערכת איכות במשרד הבריאות

מטרה 4 

מטרה 5 
מדדי הצלחה נבחרים

התאמת תשתיות שירותי הרפואה למגמות והתפתחויות העתידיות
מטרה 5

היעדים //
  5.1 // תכנון לאומי אינטגרטיבי להערכות המערכת למתן מענה לצרכים בטווח הבינוני והארוך 

  5.2 // צמצום פערים בכוח אדם מקצועי במערכת הבריאות
  5.3 // התאמת תשתיות מבניות וטכנולוגיות בהתאם לצרכי המערכת כיום ובהתאם 

                   למגמות הצפויות

מטרה 5 

מדדי הצלחה נבחרים
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לשנת 2011/2
מדדי הצלחה נבחרים

שיעור ויתור על שירותי בריאות )תרופות מרשם 
וביקורים אצל רופא( בקרב אוכלוסיות חלשות 

)אוכלוסיות בחמישון תחתון(
22%31/12/201220%

שיעור ההשתתפות המרבי של מבוטחים על תרופות 
מרשם שבסל בשנת 2012

33%31/12/201228%

שיעור הרופאים המומחים )בפרט ברפואה שניונית( 
במונחי משרות )FTE( ל-1,000 נפש בפריפריה

3.2 )דרום(
2.8 )צפון(1

31/12/2013
3.5 )דרום( 

3 )צפון(

23%31/12/201520%שיעור השמנת יתר בבני 25 ומעלה

14,58231/12/201615,542מספר מיטות אשפוז כללי

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

2007 .1

מדדי הצלחה נבחרים
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משרד הבריאות

מטרה 1 // קידום תחום בריאות הציבור

  יעד 1.1 // הפחתת שיעור ההתנהגויות הסיכוניות באוכלוסיה

משימות מרכזיות //
  משימה 1 // בניית כלים רגולטורים להפחתת שיעורי ההתנהגויות הסיכוניות באוכלוסיה

  משימה 2 // קמפיינים להעלאת המודעות באוכלוסייה לתזונה נבונה ופעילות גופנית
  משימה 3 // קידום תזונה ופעילות גופנית במערכת החינוך

  משימה 4 // הטמעת תוכנית התערבות למניעת עישון
  משימה 5 // בחינת אופי מתן שירותי הבריאות לתלמיד והתאמתו לצרכים העכשוויים - 

                            קידום בריאות התלמיד במקום “אוסף של פעולות”

מדדי תפוקה //
ג31/12/2012-הבאת שינויי חקיקה, בתחום הרכב מזון וסימונו, לאישור הכנסת1

הבאת ביטול חוק, המחייב אישור רופא לפעילת בחדר כושר, לאישור 
הכנסת

ג31/12/2011-

מספר קמפיינים להעלאת מודעות האוכלוסייה לתזונה נבונה 
ופעילות גופנית

- 31/12/20125

שיעור בתי הספר שהצטרפו לתוכנית לקידום תזונה ופעילות גופנית
פחות מ- 

5%
31/6/201310%

ג31/6/2011הבאת חקיקה מתאימה נגד עישון, לאישור הכנסת2
74%31/6/201176%שיעור המס הקבוע בחוק על סיגריות

25%31/12/2012100%שיעור המס הקבוע בחוק על נרגילות, ביחס למס על טבק
331/12/201230מספר ערים ב”עיר נקייה מעישון”3

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

מטרה 1: יעד 1.1

מטרה 1: יעד 1.2
מטרה 1: יעד 1.3
מטרה 1: יעד 1.4

עיקרי תוכנית העבודה //

1. קיימת חקיקה בנוגע לסימון, יש צורך בשינוי כולל של החוק )הבאת שינויי חקיקה בנושאים שהוכחו כאפקטיביים(
2. כיום החוק האוסר עישון לא חל על כל המקומות הציבוריים. החוק החדש יציע חמישה-עשר מקומות ציבוריים נוספים )דוגמאות: 1. תחנות 
אוטובוס ורכבת פתוחות 2. בריכות שחיה פתוחות 3. משחקי כדורגל( לאיסור עישון. כמו כן, החוק המגביל פרסום ושיווק מצומצם ולא מספק 

ועל כן יוצעו בו תשעה תיקוני חקיקה )דוגמאות: 1. איסור על פרסום סיגריות בעיתונות בדומה לאיסור הקיים כיום בטלוויזיה או לחילופין 
תשלום על עמוד פרסומי נגד עישון על כל עמוד שמפרסם סיגריות 2. לאסור חסות של חברות טבק על אירועי ספורט(

3. עיר נקייה מעישון - עיר שמכריזה שהיא תאכוף את החוקים הקיימים )כיום ישנה חקיקה ללא אכיפה(

המשך היעד
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מדדי תוצאה //
23%31/12/201520%שיעור השמנת יתר בבני 25 ומעלה

42%31/12/201560%שיעור המתבגרים העוסקים בפעילות גופנית לפחות פעם בשבוע

27%31/12/201524%שיעור המעשנים בקרב מבוגרים מעל גיל 18)מגזר ערבי(

22%31/12/201519%שיעור המעשנים בקרב מבוגרים מעל גיל 18)מגזר יהודי(

9-1031/12/20156צריכה יומית ממוצעת של מלח )בגרם(

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

מטרה 1 // קידום תחום בריאות הציבור

  יעד 1.1 // הפחתת שיעור ההתנהגויות הסיכוניות באוכלוסיה
מטרה 1: יעד 1.1

מטרה 1: יעד 1.2
מטרה 1: יעד 1.3
מטרה 1: יעד 1.4
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משימות מרכזיות //
  משימה 1 // כימות היקף התחלואה הקשורה למזון ולסביבה והערכת החלק הניתן למניעה

  משימה 2 // הגדלת מספר הביקורות בשטח בתחומי הסביבה והמזון
  משימה 3 // שיפור איכות, אחידות וזמינות הפיקוח והבקרה בתחומי הסביבה והמזון 

  משימה 4 // קידום חקיקה, תקנות ואכיפה בתחום הסביבה והמזון 

מדדי תוצאה //
הנטל הבריאותי הקשור בסביבה )על פי מתודולוגיה של ארגון 

הבריאות העולמי( - בלימת עלייה4
31/12/201515%כ- 15% 

מדדי תפוקה //
קיום בסיס מידע על שיעור המחלות הסביבתיות הניתנות 

למניעה בישראל
ג31/12/2011-

עליה בשיעור 31/12/2012-שיעור הביקורות באתרים המפוקחים )יחס ביקורת/אתרים(1
של 50%

 זמן המתנה ממוצע לקבלת אישור/רישוי עסקים בתחומי 
סביבה ובריאות2

קיצור ב-31/12/2011-
 20% לפחות

231/12/20117תחומים בהם קיים נוהל פיקוח אחיד

31/12/20117-תחומים בהם כלי הבקרה ממוחשבים

31/12/2011314-מספר חוקים/תקנות שהותקנו

 מספר תביעות משפטיות במחוז על הפרת תקנות בתחום 
הסביבה והמזון

531/12/201110

מטרה 1: יעד 1.2

מטרה 1: יעד 1.3
מטרה 1: יעד 1.4

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

מטרה 1 // קידום תחום בריאות הציבור

  יעד 1.2 // צמצום חשיפת האוכלוסייה להשפעות מזיקות - 
                        בדגש על תחומי הסביבה והמזון

1. ערך הבסיס יוגדר במהלך השנה
2. מיפוי ערך הבסיס ייערך במהלך השנה

3. 2 חוקים/תקנות בנושא מזון, 12 חוקים בנושא סביבה, חלק מן החוקים קיימים אבל אינם מעודכנים
4. בכפוף למדידה ובניית מסד נתונים מתאים
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מטרה 1 // קידום תחום בריאות הציבור

  יעד 1.3 // שיפור יכולת המניעה של מחלות

משימות מרכזיות //
  משימה 1 // הנחיה ותמרוץ של קופות החולים לבצע פעולות רפואה מונעת

  משימה 2 // שיפור יכולת הניטור של מחלות הניתנות למניעה
  משימה 3 // ריכוז מעבדות בריאות הציבור למעבדה אחת

  משימה 4 // גיבוש מדיניות המשרד לצורך שיפור השירות הניתן בטיפות חלב

מדדי תוצאה //
90%31/12/201295%שיעור כיסוי חיסון הפטיטיס A )מנה שנייה(

48%31/12/201380%שיעור הילדים המבצעים בדיקת ראייה בגיל 3

עליה של 31/12/2012שיעור המעשנים המופנים לתוכניות גמילה מעישון4
20%

עליה של 31/12/2012שיעור הסובלים מהשמנה המופנים לטיפול4
20%

27%31/12/201250%שיעור המבוגרים מעל גיל 65 המקבלים חיסון נגד דלקת ריאות

מדדי תפוקה //
231/6/201225מספר המחלות המדווחות1

531/12/20151מספר אתרי מעבדות בריאות הציבור

הבאה לאישור הממשלה של החלטה/מסמך מדיניות המפרט את 
אופן הפעלת טיפות חלב3

ג31/3/2012-

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

1. מחלות המנוטרות על ידי המרכז הלאומי לבקרת מחלות ושעל כן קופות החולים מחוייבות לדווח עליהן
2. כיום: מחלות מדבקות, סרטן. תתווספנה: סוכרת, יתר לחץ דם, מחלות לב

3. נכון להיום קיים רק סטנדרט מקצועי בלבד, תתווסף גם מדיניות בנוגע לגורם המפעיל )משרד הבריאות או קופ”ח(
4. מסד נתונים ייבנה במהלך 2011

מטרה 1: יעד 1.3

מטרה 1: יעד 1.4
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משרד הבריאות

מטרה 1 // קידום תחום בריאות הציבור

  יעד 1.4 // הגדלת ההשפעה על תהליכי מדיניות המשפיעים 
 )Health in All Policies(  על בריאות הציבור                        

משימות מרכזיות //
  משימה 1 // הקמת מנגנון להגברת מעורבות משרד הבריאות בהחלטות ושינויי מדיניות 

                            המשפיעים על הבריאות
  משימה 2 // מיסוד תסקיר השפעה על הבריאות בתחום תכנון ובנייה

  משימה 3 // שיפור השקיפות והזמינות של מידע לציבור בנושאי תחלואה וסביבה/מזון

מדדי תוצאה //
שיעור החלטות תכנון ובנייה בהן נעשה תסקיר השפעה על 

הבריאות מתוך סך החלטות הרלוונטיות )על פי הנוהל(
-31/12/201380%

231/12/201210מספר בתי חולים מקדמי בריאות2

מדדי תפוקה //
קיום מנגנון שיחייב התייחסות המשרד לנושאים הרלבנטיים 

לבריאות
ג31/9/2011-

מעורבות והשפעה של משרד הבריאות בהחלטות הממשלה ו/או 
שינויי החקיקה הנוגעים לבריאות הציבור 1

הערך יימדד -
בשנת 2013

קיום נוהל ביצוע הס”ב )הסברה להשפעה על הבריאות( כחלק 
מהליך התכנון

ג31/12/2011-

231/6/20115מספר נושאים בהם מפורסמים דיווחי תחלואה

231/6/20114מספר נושאים בהם מפורסמים דיווחי סביבה

מספר מבצעי אכיפה יזומים ומתוקשרים בנושאי תחלואה וסביבה/
מזון בשנה

131/12/20114

מטרה 1: יעד 1.4

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

1. לדוגמא: הקמת תחנת כוח פחמית. מדידה ובניית מסד נתונים יושלם ב-2011
2. בית חולים מקדם בריאות - בי”ח מקדם נושאי בריאות בתוך בית החולים כדוגמת עישון ומזון, בריאות העובד, תזונת החולים ועישון המבקרים
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מטרה 2 // צמצום אי השוויון בבריאות )גיאוגרפי וחברתי(

  יעד 2.1 //  צמצום פערים בנגישות כלכלית לשירותי בריאות

משימות מרכזיות //
  משימה 1 // הקטנת שיעורי ההשתתפות העצמית לאוכלוסיות חלשות בתרופות 

                            ובשירותים חיוניים בצורה סלקטיבית
  משימה 2 // הכנסת תרופות ושירותים חיוניים לאוכלוסיות חלשות לסל הממלכתי

מדדי תוצאה //
שיעור וויתור על שירותי בריאות )תרופות מרשם וביקורים אצל 

רופא( בקרב אוכלוסיות חלשות )אוכלוסיות בחמישון תחתון(
22%31/12/201220%

מדדי תפוקה //
ג31/9/2011-דיפרנציאליות השיעור בהשתתפות העצמית על ידי מדד כלכלי1

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

1. נכון להיום שיעור ההשתתפות העצמית אחיד לכולם במרבית השירותים. המתווה העתידי יקבע שיעור השתתפות עצמית נמוכה יותר 
לאוכלוסיות חלשות

מטרה 2: יעד 2.1

מטרה 2: יעד 2.2
מטרה 2: יעד 2.3
מטרה 2: יעד 2.4
מטרה 2: יעד 2.5
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משרד הבריאות

מטרה 2 // צמצום אי השוויון בבריאות )גיאוגרפי וחברתי(

  יעד 2.2 // צמצום השפעה של הבדלי תרבויות על שימוש 
                        בשירותי בריאות ואיכותם

משימות מרכזיות //
  משימה 1 // הכשרת מטפלים )רופאים ואחיות( בנושאי “הלימה תרבותית”

  משימה 2 // הפעלת “מגשרים” במרפאות בהן יותר מ-20% מהמבוטחים הינם יוצאי אתיופיה 
  משימה 3 // הנחיית הגורמים השונים להדפיס חומרי בריאות במספר שפות, תוך התאמה 

                            לשונות תרבותית1 
  משימה 4 // ביצוע סקר פערים בנגישות לשונית ותרבותית לשירותי בריאות 

מדדי תפוקה //

מדדי תוצאה //

שיעור המרפאות בהן יותר מ-20% מהמבוטחים הינם יוצאי 
אתיופיה שבהן יש מגשר שעבר הכשרה2

-31/6/201250%

31/12/201180%-קיומם של חומרי בריאות על פי ההנחיות2

הרחבת הנגישות לשירותי בריאות לאוכלוסייה עם קשיי שפה
ערך בסיס יימדד 

בשנת 2011, שינוי צפוי 
בשנת 2013

מטרה 2: יעד 2.2

מטרה 2: יעד 2.3
מטרה 2: יעד 2.4
מטרה 2: יעד 2.5

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

1. חומרים הנוגעים לקידום בריאות, זכויות במערכת הבריאות, טפסי הסכמה לניתוח וכד’, בשפות עברית, ערבית, אנגלית ורוסית
2. ערך בסיס יימדד בשנת 2011
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מטרה 2 // צמצום אי השוויון בבריאות )גיאוגרפי וחברתי(

  יעד 2.3 //  הימצאות כוח אדם רפואי איכותי ומקצועי בפריפריה 
                          בהיקף מספק

משימות מרכזיות //
  משימה 1 // גיבוש תמריצים כלכליים ולא כלכליים לרופאים בשלבי ההכשרה השונים 

                            לביצוע התמחות ולתעסוקה קבועה בפריפריה 
  משימה 2 // הפעלת תוכנית הכשרה בנוגע למאפייני הבריאות בפריפריה )גיאוגרפית וחברתית( 

                            בבתי הספר לרפואה

מדדי תוצאה //
14.231/12/20135.2שיעור האחיות לאוכלוסייה בפריפריה במונחי משרות )ל-1,000(

שיעור הרופאים המומחים )בפרט ברפואה שניונית( במונחי משרות 
)FTE( ל-10,000 נפש באזור הדרום

13.231/12/20133.5

שיעור הרופאים המומחים )בפרט ברפואה שניונית( במונחי משרות 
)FTE( ל-10,000 נפש באזור הצפון

12.831/12/20133

מדדי תפוקה //
ג31/4/2011פרסום תמריצים לביצוע התמחות ותעסוקה קבועה בפריפריה

מספר בתי הספר לרפואה שבהם ממומשת תוכנית ההכשרה בנוגע 
למאפייני הבריאות בפריפריה

131/9/20114

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

2007 .1

מטרה 2: יעד 2.3

מטרה 2: יעד 2.4
מטרה 2: יעד 2.5
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משרד הבריאות

מטרה 2 // צמצום אי השוויון בבריאות )גיאוגרפי וחברתי(

  יעד 2.4 // שיפור תשתיות פיזיות וטכנולוגיות באזורי הפריפריה 
                         )גיאוגרפית וחברתית(

משימות מרכזיות //
  משימה 1 // מתן עדיפות בהקצאת המיטות לפריפריה במסגרת הקצאת המיטות 

                            המתוכננת ל- 2011-2013
  משימה 2 // גיבוש תכנית לשנת 2020 בנושא הסדרת תשתיות בפריפריה כגון: 

                            מיטות גריארטריות, עמדות דיאליזה ועמדות טיפול נמרץ 
  משימה 3 // גיבוש תכנית למתן עדיפות לפריפריה בהקצאת טכנולוגיות ומשאבים 

                            כחלק מאפליה מתקנת
  משימה 4 // גיבוש מדיניות ביחס לקיום יחידות מקצועיות משותפות לבתי חולים בפריפריה

מדדי תפוקה //

מדדי תוצאה //

ג31/12/2011השלמת תוכנית להסדרת תשתיות בפריפריה
השלמת תכנית למתן עדיפות לפריפריה בהקצאת טכנולוגיות 

ומשאבים
ג31/12/2011

השלמת תוכנית מדיניות ביחס לקיום יחידות מקצועיות משותפות 
לבתי חולים בפריפריה

ג31/7/2011

ערך יימדד בשנת 38692013מספר מיטות אשפוז בפריפריה

ערך יימדד בשנת 2232013מספר יחידות מקצועיות בפריפריה

ערך יימדד בשנת 2013הגדלת היקף תשתיות טכנולוגיות בפריפריה

מטרה 2: יעד 2.4

מטרה 2: יעד 2.5

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(
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מטרה 2 // צמצום אי השוויון בבריאות )גיאוגרפי וחברתי(

  יעד 2.5 //  רגולציה ותמרוץ קופות החולים לביצוע פעולות לצמצום 
                           אי-שוויון בבריאות

משימות מרכזיות //
  משימה 1 // קביעת תמריצים לקופות החולים לשיפור תשתיות ופעילות קהילתית 

                            מקדמת בריאות בפריפריה 
  משימה 2 // הגדלת תקציב הפרסום של קופות החולים )תוך התנייתו בכך שתכליתו תהיה 

                             ביצוע פעילות מקדמת בריאות בישובים בעלי עדיפות(
  משימה 3 // תמרוץ קופות החולים באמצעות הוספת משתנה סוציו-דמוגרפי לנוסחת 

                             ההקצאה )קפיטציה(

מדדי תוצאה //
הגדלת היקף ההשקעה הכספית של קופות החולים בתשתיות 

ופעילות קידום בריאות בפריפריה
ערך יימדד בשנת 2013

מדדי תפוקה //
ג31/12/2013הוספת משתנה סוציו-דמוגרפי לנוסחת ההקצאה )קפיטציה(

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

מטרה 2: יעד 2.5
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משרד הבריאות

מטרה 3 // חיזוק אופייה הציבורי של מערכת הבריאות

  יעד 3.1 //  הרחבת סל השירותים הציבורי והבטחת איכותו

משימות מרכזיות //
  משימה 1 // בחינת היקף ההוצאה על סל השירותים שבאחריות המשרד אל מול הצרכים 

                            וקידום הבטחת תוספת קבועה לתקציב זה בשל שינויי מחירים, וגידול האוכלוסיה 
  משימה 2 // קידום חקיקה להבטחת שיעור תוספת קבוע לתוספת השניה בגין דמוגרפיה

  משימה 3 // הסדרת חוסר ההתאמה בין מנגנון עדכון המחירים של סל הבריאות שבאחריות 
                            קופות החולים לבין השינוי בתשומותיהן

  משימה 4 // קביעת מדיניות המשרד בנוגע למנגנון התוספת התקציבית לטכנולוגיות 
                            וקידום חקיקה להבטחתו

מדדי תוצאה //
שיעור שנתי מוגדר לקידום התוספת השלישית במחירים ואוכלוסיה 

קבועים )תוספת טכנולוגית(1
מדד ייקבע 

עד ל-1/6/2012

שיעור קידום ריאלי מוגדר לתוספת השלישית - קידום מחירים 
ודמוגרפיה2

מדד ייקבע 
עד ל-1/6/2012

שיעור שנתי מוגדר לקידום התוספת השניה במחירים ואוכלוסיה 
קבועים )תוספת טכנולוגית(3

מדד ייקבע 
עד ל-1/6/2013

שיעור תוספת מוגדר לתוספת השנייה בגין גידול דמוגרפי כשיעור 
מהגידול בנפשות המתוקננות4

30/6/201375%

מדדי תפוקה //
ג 1.88%31/1/2012צמצום הפער בין מדד יוקר הבריאות למדד תשומות הבריאות

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

1. התוספת השלישית: שירותי הבריאות שנותנת המדינה לפרט )להבדיל מהשירותים שבאחריות קופות החולים(. תוספת טכנולוגית: הרחבת 
שירותים בהתאם להתפתחויות טכנולוגיות )הוספת שירות חדש או שדרוג שירות קיים(

2. קידום מחירים: בא לתת מענה לשינויי מחירים. קידום דמוגרפי: בא לתת מענה לגידול האוכלוסייה
3. התוספת השניה: שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולים

4. נפשות מתוקננות: נתינת משקל שונה לאוכלוסיות שונות בהתאם למאפייני גיל ודמוגרפיה

מטרה 3: יעד 3.1

מטרה 3: יעד 3.2
מטרה 3: יעד 3.3
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מטרה 3 // חיזוק אופייה הציבורי של מערכת הבריאות

  יעד 3.2 // חיזוק ספקי השירות הציבוריים

משימות מרכזיות //
  משימה 1 // בחינת דרכי קבלת רישיון ממשרד הבריאות לצרכי הפעלת מרפאות המספקות 

                            שירותי כירורגיה בינונית ומטה לגופים קיימים וחדשים
  משימה 2 // בחינת השירותים הניתנים במערכת הפרטית בהם ניתן השירות למטופלים 

                            “הקלים” ומתן המלצות על דרכים לשיפור אספקתם במערכת הציבורית 
  משימה 3 // בחינת האפשרות להגדלת שעות הפעילות של ביה”ח באמצעות עבודתו אחה”צ

  משימה 4 // מתן המלצות לצמצום תורים במערכת הציבורית )הגדרת זמן המתנה סביר, תמחור 
                            שירותים נכון, מדדי איכות על זמן המתנה, ביטול הסדרי בחירה, הפעלת בתיה”ח 

                            אחה”צ( ומימושן
  משימה 5 // עריכת סקר על בסיס דו שנתי הבוחן את מידת שביעות הרצון של האזרחים מספקי 

                            השירות הציבוריים, ובהשוואה לספקים הפרטיים

מטרה 3: יעד 3.2

מטרה 3: יעד 3.3

מדדי תפוקה //

מדדי תוצאה //

ג31/7/2010-תקנות תאגידים מעודכנות1

שיפור שביעות רצון האזרחים מספקי השירות הציבוריים ובהשוואה 
לספקים הפרטיים

ערך יימדד 
בשנת 2013

שיעור הרכש של כלל קופות החולים ממוסדות פרטיים ומבתי חולים 
פרטיים בעבור שירותים שבתוספת השנייה מסך הרכש האשפוזי 

שלהן בעבור שירותים אלו )שימור מצב קיים(

24.79%31/12/20134.79%

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

1. תאגידי הבריאות שבבתי החולים הממשלתיים - עדכון התקנות כך שתתאפשר פעילות ביה”ח אחה”צ
2007 .2
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משרד הבריאות

מטרה 3 // חיזוק אופייה הציבורי של מערכת הבריאות מטרה 3: יעד 3.3

  יעד 3.3 // ריסון המימון הפרטי במערכת

משימות מרכזיות //
  משימה 1 // הפחתת ההשתתפויות העצמיות על תרופות גנריות

  משימה 2 // קביעת סדר עדיפויות להפחתת השתתפויות עצמיות לפי אוכלוסיות ושירותים 
                            בתוספות השנייה והשלישית 

  משימה 3 // בחינת הסמכויות החוקיות של המפקח על הביטוח ושל משרד הבריאות לגבי 
                            אישור מרכיבי הפוליסה של ביטוחי הבריאות והסיעוד המסחריים בהיבט 

                            מערכת הבריאות - ויישומה
  משימה 4 // הכנת תכנית הסברה לציבור על מדיניות המשרד בנוגע לסל הציבורי, השב”ן 

                            והביטוחים המסחריים
  משימה 5 // בניית מנוע השוואה לצורך מניעת כפל ביטוחי בין הסל הציבורי, השב”ן 

                             והביטוחים המסחריים

מדדי תפוקה //
ערך יימדד בחודש  הקטנת שיעור ההשתתפות העצמית על תרופות גנריות

 אפריל 2011

פרסום תכנית הסברה לציבור בנוגע לסל הציבורי, השב”ן 
והביטוחים המסחריים

ג31/1/2012

קיומו של מנוע השוואה בין הסל הציבורי, השב”ן והביטוחים 
המסחריים

ג31/12/2011

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

המשך היעד
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מדדי תוצאה //
שיעור ההשתתפות המרבי של מבוטחים על תרופות מרשם שבסל 

בשנת 2012
33%31/12/201228%

שיעור הוצאות משקי הבית על ביטוחים מסחריים מתוך כלל 
הוצאותיהם )שימור המצב הקיים(

12%31/12/201312%

שיעור היקף ההוצאה במחירים קבועים על “ניתוחים ובחירת מנתח” 
בתוכניות השב”ן1

42%31/12/201342%

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

1. שב”ן - שירותי בריאות נוספים, השירותים הניתנים במסגרת הביטוחים המשלימים של קופות החולים

מטרה 3 // חיזוק אופייה הציבורי של מערכת הבריאות

  יעד 3.3 // ריסון המימון הפרטי במערכת
מטרה 3: יעד 3.3
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משרד הבריאות

מטרה 4 // הבטחת איכות הרפואה ושירותי הבריאות בישראל מטרה 4: יעד 4.1

מטרה 4: יעד 4.2

  יעד 4.1 // בניית תשתית לאומית מבוססת מערכות מידע שתאפשר 
                        שיפור בזרימת המידע ומדידת איכות במערכת הבריאות

משימות מרכזיות //
  משימה 1 // קביעת קריטריונים מינימליים לתיק ממוחשב ולתקשורת בין קופות החולים לבתיה”ח

  משימה 2 // קביעת מדיניות האכיפה בקופות החולים ובבתי החולים 
  משימה 3 // הקמה והטמעה של מערכות מחשוביות לניהול הטיפול בחולה 

                            )Electronic Medical Records( בכלל בתי החולים וקופות החולים
  משימה 4 // יישום מדיניות האכיפה בקופות החולים ובבתי החולים

  משימה 5 // איסוף מידע קליני מורכב ממוסדות הבריאות ומעקב אחר השינוי במדדים

מדדי תפוקה //
ג31/1/2011קיומו של סט קריטריונים מינימאלי ומלא לבתי החולים

ג31/6/2011קיומו של סט קריטריונים מינימאלי ומלא לקהילה

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

מטרה 4 // מדדי תוצאה

מדדי תוצאה //

שיפור של 31/12/201610%-שיפור מדדי איכות קליניים

שיפור של 31/12/201610%-העלאת שביעות רצון המטופלים

שיפור של 31/12/201610%-התייעלות תפעולית

מספר בתי החולים הכלליים בהם הוטמע סט הקריטריונים 
המינימאלי במלואו

-31/12/201320

31/12/20134-מספר קופות החולים בהם הוטמע סט הקריטריונים המינימאלי במלואו

31/12/201520-מספר בתי החולים הכלליים בהם הוטמע סט הקריטריונים המלא במלואו

31/12/20154-מספר קופות החולים בהם הוטמע סט הקריטריונים המלא במלואו

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(
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מטרה 4 // הבטחת איכות הרפואה ושירותי הבריאות בישראל

  יעד 4.2 //  איגום משאבים להערכת איכות במשרד הבריאות

משימות מרכזיות //
  משימה 1 // הסדרת חקיקה מתאימה 

  משימה 2 // הקמת גוף מרכזי להערכה ובקרת ביצועים במשרד הבריאות: קביעת מבנה ארגוני 
                            ונהלי עבודה, הקצאת משאבים, גיוס כ”א

  משימה 3 // קביעת תפיסה אסטרטגית: יעדים, תחומי עיסוק, מילון מושגים אחיד, דרכי מדידה 
                            ומעקב, מתן משוב ומעקב אחר דרכי שיפור

  משימה 4 // קביעת סט מדדי איכות לבתי החולים וקופות החולים אשר יימדד בעזרת 
                            מערכות המידע

מדדי תוצאה //
קביעת מדדי איכות הצגת נתוני איכות ראשוניים

תושלם ב-12015

מדדי תפוקה //
ג31/1/2012הקמה והפעלה של גוף  מרכזי להערכה ובקרת ביצועים במשרד

ג31/1/2013קיום תוכנית אסטרטגית למדידת איכות במערכת הבריאות
ג31/1/2014תחילת מדידת איכות

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

1. 7 מדדים לפחות

מטרה 4: יעד 4.2
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משרד הבריאות

מטרה 5 // התאמת תשתיות שירותי הרפואה למגמות והתפתחויות העתידיות

  יעד 5.1 // תכנון לאומי אינטגרטיבי להערכות המערכת למתן מענה 
                        לצרכים בטווח הבינוני והארוך

משימות מרכזיות //
  משימה 1 // הקמת גוף תכנון מדיניות במשרד הבריאות

  משימה 2 // בנית תשתית מידע נדרש לצורך חיזוי מגמות 
  משימה 3 // גיבוש תוכנית אסטרטגית למע’ הבריאות

  משימה 4 // פיתוח ויישום מדדי איכות וסטנדרטים לקידום השרות בכלל ובקהילה בפרט

מטרה 5: יעד 5.1

מטרה 5: יעד 5.2
מטרה 5: יעד 5.3

מדדי תפוקה //
קיים31/12/2011לא קייםקיום גוף תכנון מדיניות במשרד

ג31/12/2011קיום תשתית מידע אינטגרטיבית לצורך חיזוי מגמות1
ג31/12/2012תכנית אסטרטגית למערכת הבריאות

ג31/12/2013קיום אמות מידה וכלים לבקרה2

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

1. נכון להיום קיימת מערכת מפוצלת ומסועפת, בעלת נגישות נמוכה. במועד הנקוב תופעל מערכת אינטגרטיבית ויעילה
2. קיים באופן חלקי, במועד הנקוב יהיו אמות מידה וכלי בקרה באופן מלא
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  יעד 5.2 //  צמצום פערים בכוח אדם מקצועי במערכת הבריאות

משימות מרכזיות //
  משימה 1 // הגדלת מספר הסטודנטים לרפואה בישראל באמצעות הרחבת תשתיות הכשרה 

                            והתנסות קלינית 
  משימה 2 // הגדלת מספר הסטודנטים לסיעוד באמצעות פרסום והרחבת מסגרות הכשרה

  משימה 3 // הגדלת מספר המתמחים במקצועות שבחסר )טכנאי שיניים, רנטגנאים, 
                            פסיכולוגים לילדים(

  משימה 4 // הרחבת תשתיות המידע לגבי העוסקים בפועל וכלל בעלי ההכשרה 
                            במקצועות הבריאות

  משימה 5 // הקמת מקצועות עזר חדשים ו/ או הרחבת תחומי סמכות במקצועות קיימים 

מדדי תוצאה //
54031/10/2012700מספר הסטודנטים לרפואה

1,70031/10/20112,000מספר הסטודנטים לסיעוד

10031/12/2011140מספר סטודנטים לטכנאות רנטגן

2931/12/201140מספר סטודנטים לפסיכולוגיה התפתחותית לילדים

מדדי תפוקה //
54031/10/2011700מכסות ללימוד רפואה

1,70031/12/20112,000מכסות ללימוד סיעוד

נתונים עדכניים בנוגע לכלל בעלי ההכשרה והעוסקים במקצועות 
הבריאות1

ג31/12/2011

2-31/3/2011200מספר הסייעות המוסמכות

ג31/12/2011הצעה לביזור משימות שלא מצריכות הכשרה מקצועית של רופא

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

1. נכון להיום קיימים נתונים רק בנוגע לבעלי הכשרה ברישוי )שקבלו אישור לעסוק במקצוע( במועד הנקוב ייאספו נתונים גם בנוגע לרופאים 
ואחיות העוסקים בפועל במקצועם ותגובש תוכנית פעולה בנוגע לאיסוף מידה ביתר המקצועות

2. מקצוע חדש

מטרה 5 // התאמת תשתיות שירותי הרפואה למגמות והתפתחויות העתידיות מטרה 5: יעד 5.2

מטרה 5: יעד 5.3
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משרד הבריאות

מטרה 5 // התאמת תשתיות שירותי הרפואה למגמות והתפתחויות העתידיות

  יעד 5.3 // התאמת תשתיות מבניות וטכנולוגיות בהתאם לצרכי 
                        המערכת כיום ובהתאם למגמות הצפויות

משימות מרכזיות //
  משימה 1 // השלמת פערים קיימים במיטות אשפוז

  משימה 2 // התאמת מערך הטיפול בפגים במדינת ישראל לצרכים 
  משימה 3 // הוספת מיטות שיקום והנשמה ממושכת באשפוז הגריאטרי

  משימה 4 // התאמת מתקני האשפוז בבתי החולים הפסיכיאטריים לשמירה על בטחון המטפלים
  משימה 5 // פיתוח חלופות אשפוז בית, שיקום, שיקום ריאתי, טלה-רפואה

מטרה 5: יעד 5.3

מדדי תפוקה //
14,58231/12/201615,542מספר מיטות אשפוז כללי

31/12/2011160 תוספת מיטות אשפוז כללי

31/12/2012160 תוספת מיטות אשפוז כללי

31/12/2013160 תוספת מיטות אשפוז כללי

17731/12/2016312מספר מיטות טיפול נמרץ לילוד

51731/12/2016612מספר מיטות טיפול מיוחד בילוד

ג31/12/2013 תוספת מיטות אשפוז גריאטרי פעיל
131/12/20128מספר בתי חולים פסיכיאטריים עם יחידות ביטחון מרבי1

ערך בסיס
 מועד

ערך צפוי)חודש ושנה(

1. מחלקה להתמודדות עם אלימות מאושפזים. נכון להיום קיימת מחלקה רק בביה”ח שער מנשה, במועד הנקוב תהיה בכל הביה”ח 
הפסיכיאטריים
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