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  מצית מחקרת
  

שנתי העוסק במקומם של הנתונים בקביעת מדיניות -מכון ברוקדייל עורך מחקר רב-וינט'ג-מאיירס

. 1995החל מכניסתו לתוקף בינואר , ליישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתיהקשורה , מערכת הבריאות

עם יישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי היה על קובעי המדיניות לקבל החלטות משמעותיות רבות 

מובן מאליו כי אין בכוחם של נתונים . ובעלות השפעה על אופן מתן שירותי הבריאות לכלל תושבי ישראל

אין ספק כי יש בכוחם למלא תפקיד חשוב , אך עם זאת, לקבוע את מדיניות הממשלהומחקר לבדם 

ובוחן היכן נעשה שימוש , שנתי-המחקר הנוכחי הוא חלק מהמחקר הרב. בשיפור תהליך קבלת ההחלטות

  . החלטותהבנתונים בתהליך קבלת 

  

המוכן " (החולים-ת קופותדוח על פעילו" דוח ויטקובסקי הנוכחי בוחן את השימוש במידע מתוךמחקר ה

 שהוא מאגר מידע המכיל נתונים כספיים על פעילות ,)ידי רואה החשבון ויטקובסקי ומשרד הבריאות-על

והוא הוכן ומוגש במטרה לענות , הדוח נועד בעיקר לשימושים הקשורים בחוק הבריאות. החולים-קופות

  .על נושאים הקשורים לחוק

  

  שיטות  ומטרות המחקר
  קרמטרות המח

לנתח ו, שנעשה בנתוני דוח ויטקובסקיהשימוש המטרה העיקרית של המחקר הנוכחי הייתה ללמוד על 

שמנו לנו למטרה להציג את מגבלות הדוח ולהעלות , בנוסף .שימוש הנרחב בולאת הסיבות שהביאו 

  .הצעות לשיפור היכולות להגדיל את השימוש בו

  

  שיטות המחקר 

  :ו הפעולות הבאותכדי להשיג את מטרותינו ננקט

  . והשינויים שהוכנסו בו במהלך השנים, דרך בנייתו, הנושאים שנכללו בדוח תוארו .1

פוטנציאל המידע הקיים בדוח ויטקובסקי לצורכי מדיניות כדי ללמוד באיזו מידה פוטנציאל  נבחן .2

 . המידע נוצל
 . ד הנושאלצורך תיעוד ולימו, דוחות תקופתיים ותכתובות, נותחו מסמכים רלוונטיים .3
 בכל אחד 4, החולים- בקופות8: רואיינו בראיונות עומק אנשי מפתח ומשתמשים נבחרים בדוח .4

הראיונות נערכו בסוף שנת . באקדמיה ובגופים אחרים,  במכוני מחקר5,  בריאות ואוצר-מהמשרדים 

  .2003 ובתחילת 2002
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  ממצאים
  

  תוכנו של הדוח

ההכנסות והגירעון של , כל ההוצאות-מרוכזים נתונים על סך) ישנת-דוח שנתי או חצי(בדוח ויטקובסקי 

, הכל בשקלים-ההכנסות וההוצאות מוצגות בסך. וכן לכל קופה בנפרד, החולים לפי סעיפים-ארבע קופות

  .וגם לאחר התאמת מחירים, בערכים נומינליים, וכן לנפש מתוקננת

  

  תפוצת הדוח 

ולכמה גורמים , החולים-בקופות, באוצר,  הבריאותהדוח מועבר למספר מוגבל של מנהלים במשרד

נתונים מהדוח המלא נמסרים . ופתוחה לציבור הרחב, גרסה מקוצרת מועברת לעיתונות. מחקריים

  .המבקשים אותם, לחוקרים ולאחרים

  

  השימוש בדוח

לבקרה ולפיקוח על ,  הדרוש למעקב שוטףמידע כספיהמרואיינים היו תמימי דעים שהדוח מספק 

כגון , צוין כי הדוח שימש מקור חשוב להחלטות מדיניות. ורקע להחלטות על ההקצבות לקופות, ופותהק

הדוח הוא כלי מרכזי המשמש הן את משרד הבריאות . בדיקת התאמת נוסחת הקפיטציה למציאות

הוא משמש גם . ולהתייעלות, לתפעול, והן את הקופות עצמן לתכנון, ואת משרד האוצר) כרגולטור(

  . קרים וכותבי ניירות עמדה בתחום הרווחה וכלכלת הבריאותחו

  

הרבה , בדיקת צוות המחקר מצביעה על כך שבנוסף היה ניצול נרחב של הדוח ושל ממצאיו המפורטים

ביחס לגירעון (הדוח שימש את משרד הבריאות לאיתור בעיות . מעבר לצורכי פיקוח ובקרה על הקופות

החולים -קופות). וכן לבחינת ביצוע הסכמים, ליקויי ניהול,  היו חריגותלאיתור קופות בהן, ולמרכיביו

הכל -השתמשו בנתוניו בעיקר להשוואה בין ההכנסות וההוצאות שלהן לאלה של יתר הקופות ולסך

כגון הוצאות גבוהות מדי לנפש בסעיפים שונים (הדוח סייע לקופות לאתר נקודות תורפה . הכללי

  .ולחיסכון בסעיפים אחדים, ת לנקיטה בפעולות להתייעלו- ובהמשך ,)בהשוואה לקופות אחרות

  

  הגורמים לשימוש הנרחב בדוח

הוא שהדוח תוכנן ונועד לענות על מטרות , הגורם העיקרי שתרם לשימוש הרחב בדוח ויטקובסקי

ר האמו, גורם נוסף הוא שיתוף הפעולה המלא בין משרד הבריאות). הקשורות בחוק הבריאות(מוגדרות 

אך גם משתמשות , לבין הקופות המספקות את הנתונים לדוח, להיות המשתמש העיקרי בממצאיו

  :ניתן לזקוף את השימוש הנרחב בדוח גם לגורמים הבאים, כן-כמו. מרכזיות בו

 . חולים בלבד מקילה על ההשוואה ביניהן-הימצאותן של ארבע קופות .1



 
                                     

  iii

העברת האחריות על מימון , לדוגמה, תהבאותה תקופה חלו שינויים במערכת הבריאות בכללו .2

  . לדיווח המערכת לידי הממשלה סייעה בתהליך הכנסת נהלים והסדרים חדשים

ומאפשרים דינמיות בהכנסת שינויים על פי המשוב המתקבל , מחברי הדוח קשובים לצורכי השטח .3

  . מהשטח

  . הדוח קצר ותמציתי מה שמקל על קריאתו .4

  . ידי הגורמים השונים במערכת-מבוקר ומוסכם על, צועימק, הדוח הוא דוח אובייקטיבי .5

אחר השלכות של שינויים מינהליים על , הוא מאפשר מעקב אחר מגמות, )שנתי(בהיותו דוח שוטף  .6

  .ועוד, על שיפורים, על ליקויים, סטיות

  

  מגבלות הדוח 

  :במחקרנו עלו כמה מגבלות שמקשות על השימוש בו, למרות השימוש הרחב בדוח

  ). פיגור של כמעט שנה אחרי השנה המדווחת(ור בהגשת הדוחות פיג .1

; מספר ביקורים אצל רופא; כגון מידע על כמויות אשפוז(הפירוט של סעיפי הוצאה והכנסה בדוח  .2

  . אינו מספיק )פירוט אזורי; פירוט ההוצאה על תרופות

קיימים , ים השוניםלמרות שנעשו מאמצים רבים להביא לאחידות בין הקופות בהגדרות של הסעיפ .3

בהגדרת מספר חוסר אחידות , בגלל ארגון שונה של השירותים(עדיין קשיים בהשוואה בין הקופות 

החולים שהוא בעייתי בייחוד מכיוון ששירותי בריאות כללית היא -סעיפים ורישום ההוצאות על בתי

  ). חולים-גם בעלת בתי

וכן בצורת הדיווח על גירעונות , נים" לשבביחס(הקופות נמצאו הבדלים בדרך הדיווח של  .4

  ). ומקורותיהם

ואופן השתקפות , בעבר התעוררו גם שאלות ביחס לקשרים בין הקופות לבין התאגידים שבשליטתן .5

  . הוצאות התאגידים בחשבונות הקופות

  .ועל כמויותיהם ,ואין בו מידע על איכות השירותים, הדוח הוא דוח כספי .6

  

  שיפורים מוצעים לדוח

כדי להעלות את אפקטיביות השימוש בו ככלי בקרה , עם זאת. ר נמצא שנעשה שימוש רב בדוחבמחק

זוהו מספר כיוונים שבחלקם משרד הבריאות כבר נקט או מתכוון לנקוט וחלקם , ניהולי ואסטרטגי

משרד הבריאות מתכוון להנהיג סטנדרטיזציה בדיווח של הקופות לפי תקנים . ידינו-מוצעים כאן על

בהתאם להמלצות ועדה מיוחדת של רואי חשבון ואחרים על רפורמה בצורת (נאיים מחייבים חשבו

הוועדה להסדרת הדיווח הפיננסי  "-הדיווח הכספי של הקופות בהתאם לתקנים של ראיית חשבונות 

  .ולהשתמש בדוחות הביקורת הפנימית שמוכנים בקופות, ")החולים-בקופות

  

ההוצאות של ,  להפריד בין ההוצאות המתייחסות לסל הבריאותמשרד הבריאות סבור שבדוחות יש

  . החולים-ואלה של בתי, ן"השב
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של הנתונים ההשוואה  הצגת ;הקדמת מועד פרסום הדוח: ידינו כוללים-שיפורים נוספים המוצעים על

 על הבעיות  ההסבריםת הרחב;שנים קודמות מהגירעוןשל  גדול יותר פירוט; למספר שניםהמרכזיים 

  .והצגתם לפי קופה, שמעורר הדוח

  

  תרומת המחקר 

זיהינו וניתחנו את הגורמים שהביאו לשימוש הנרחב , במחקרנו עסקנו בלמידה מהצלחתו של הדוח

תיעדנו את השימושים הרבים והמגוונים שנעשו בדוח ואת תרומתו , שנעשה בדוח במערכת הבריאות

נסקרו , כן-כמו.  נוספים במערכת הבריאותובגופים, במשרד הבריאות, החולים-לעשייה בקופות

קבלת החלטות לגבי , כגון שינויים במבנה הדוח, ההתפתחויות שחלו בדוח ויטקובסקי במשך השנים

המתודולוגיה שפותחה במחקרנו יכולה לשמש גם למחקרים אחרים . ונוהלי הדיווח, השינויים הללו

  .ברחבי העולםפיננסיים בישראל ו-העוסקים בשימוש בדוחות מינהליים

  

מכון ברוקדייל -וינט'ג-למחקר יצירתי וחלוצי במאיירס' ידי קרן קוני וברט רבינוביץ-המחקר מומן על

  . ידי מענק מטעם המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות-ועל
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  תודות
  

  .תודותינו נתונות לאנשים רבים שסייעו במחקרנו זה
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  .הרבה למחקר
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 חבר -אריה שירום ; שירותי בריאות כללית,  ראש אגף תקציבים-ניר -נועז בר: החולים-מקופות
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, לבלהה אלון שערכה את הדוח: מכון ברוקדייל-וינט'ג-ברצוננו להביע גם תודות לעמיתינו במאיירס

  .עה בהבאתו לדפוס ולאילנה פרידמן שסייעה בהדפסתוללסלי קליינמן שסיי
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  מבוא. 1
  

שנתי העוסק במקומם של הנתונים בקביעת מדיניות -מכון ברוקדייל עורך מחקר רב-וינט'ג-מאיירס

. 1995החל מכניסתו לתוקף בינואר , הקשורה ליישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מערכת הבריאות

בעי המדיניות לקבל החלטות משמעותיות רבות עם יישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי היה על קו

מובן מאליו כי אין בכוחם של נתונים . ובעלות השפעה על אופן מתן שירותי הבריאות לכלל תושבי ישראל

אין ספק כי יש בכוחם למלא תפקיד חשוב , אך עם זאת, ומחקר לבדם לקבוע את מדיניות הממשלה

הבוחן את מידת , שנתי-וא חלק מהמחקר הרבהמחקר הנוכחי ה. בשיפור תהליך קבלת ההחלטות

  . השימוש בנתונים בתהליך קבלת החלטות וגורמיה

  

  ".מחקר עומק"ו" מחקר רוחב: "שנתי מורכב משני חלקים עיקריים-המחקר הרב

  

 תחומים בהם נידונו החלטות 10-נבחן השימוש במידע לצורכי מדיניות בריאות ב" מחקר רוחב"ב

, לצורך מחקר הרוחב רואיינו מנהלים במשרד הבריאות.  ביטוח ממלכתיהקשורות לחוק, ממשלתיות

 10-ב) בעיקר כמותי(שנשאלו על מידת השימוש שנעשה במידע , חולים וחוקרים-מנהלי קופות, באוצר

. בחלק זה של המחקר לא נערכה בדיקה מפורטת ומעמיקה של כל אחת מההחלטות. ל"התחומים הנ

  ).2003, רוזן ואחרים(סם ופורהדוח על חלק זה הושלם (

  

נבחן במפורט השימוש במידע בשני נושאים הקשורים לחוק ביטוח בריאות ממלכתי " מחקר העומק"ב

  ): מ"חבב(

, סייקס(? החולים-ההחלטה האם להעביר את האחריות על שירותי בריאות הנפש מהממשלה לקופות .1

2003 .( 
ידי -א רק לבחון את השימוש במידע עלהכוונה הייתה ל.  עשתה במידעשוועדת אמוראיהשימוש  .2

שימוש -אלא גם את הגורמים שהביאו לשימוש או לאי, ל"הגורמים השונים לצורך ההחלטות הנ

  בחלק זה עסק צוות המחקר (כולל התייחסות לטיב המידע שהיה קיים או שהיה חסר , במידע

  ).2005, ניראל ורוזן() 2003-ב

  

  : לצורכי קביעת מדיניות בריאות שני מאגרי מידעבנוסף על אלו נבחרו לניתוח השימוש 

-סקר הבריאות הוא סקר רב. ס"שערכה הלמ" סקר הבריאות" נבדק הוא בומאגר המידע שהשימוש  .1

. ועריכתו נמשכה גם לאחר כניסת החוק לתוקפו, תכליתי שנערך עוד לפני שנחקק חוק הבריאות

  ).2003,  וסיקרוןרוזן, ורמן-ברג(בסקר נכלל מידע מקיף במספר נושאים 

שהוזמן במיוחד ) כספי בעיקרו(נבחן השימוש בבסיס נתונים , case study-במחקר המוגש כאן כ .2

  ). דוח ויטקובסקי(לשימושים הקשורים בחוק הבריאות 

  

מהיחידה לפיקוח , ו וצחי חבושה'בויאנג-מיכל עבאדיידי -הוכן עלדוח ויטקובסקי הנידון בדוח הנוכחי 

. האפט-בשיתוף עם יעקב ויטקובסקי ממשרד רואי החשבון זיו, ן במשרד הבריאות"ושבחולים -על קופות

והוא הוכן לפי הזמנת משרד , החולים מדי שנה-הדוח מסכם את ההוצאות וההכנסות של קופות
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הדוח , כן-כמו. 1995-בעקבות הצורך הרב למידע בתקופה שמאז כניסת החוק לתוקפו ב, הבריאות

החולים ככלי -נועד הדוח לשמש את קופות, בנוסף. ל מצבן הכספי של הקופותמאפשר פיקוח ובקרה ע

  .חשוב בתהליכי התכנון והתפעול שלהן

  

שהוכן " (החולים-דוח על פעילות קופות"בדוח זה מוצגים ממצאי מחקר המתבסס על דוח ויטקובסקי 

ונים כספיים על פעילות  שהוא מאגר מידע המכיל נת,)ידי רואה החשבון ויטקובסקי ומשרד הבריאות-על

והוא הוכן ומוגש במטרה לענות , הדוח נועד בעיקר לשימושים הקשורים בחוק הבריאות. החולים-קופות

  .על נושאים הקשורים לחוק

  

  מטרות המחקר הנוכחי 1.1
  .דרך בנייתו והשינויים שהוכנסו בו, )דוח ויטקובסקי(הנושאים במאגר מידע זה לתאר את : תיעוד .1

 .וטנציאל המידע הקיים במאגר זה לצורכי מדיניותפחון את לב .2
  .בובמידע הקיים והניצול בפועל מידת השימוש לבדוק את  .3

וכן האם קיים ניצול מלא של פוטנציאל ,  במאגר זהשימושהיקף הלאת הסיבות שהביאו לנתח  .4

  .המידע הגלום בו

  .להציג את מגבלותיו של מאגר מידע זה .5

 .כולים להגדיל את השימוש בולהעלות הצעות לשיפורים בדוח הי .6
  .להסיק ביחס לשימוש במאגרי מידע מסוגים שונים .7

  

  שיטות המחקר  1.2
חוקרים מהאקדמיה , החולים-מקופות, ממשרד האוצר,  מנהלים ממשרד הבריאות21ריאיון של  .1

, כדי לעמוד על דרך עריכת הדוח, )רשימת המרואיינים מופיעה בנספח א(וממכוני מחקר ועוד 

  .השימוש בו כפי שנראה למרואיינים, יומגבלות

ניתוח פיננסי : "דוחות משרד הבריאות על; החולים-עיון בדוחות השנתיים המלאים על פעילות קופות .2

 - ולחשבונות שנת הכספים 2001דוח מבקר המדינה לשנת ", "החולים הכלליים הממשלתיים-של בתי

 ". ב52 דוח שנתי 2000
 ".החולים- הדיווח הפיננסי בקופותדוח הוועדה להסדרת"קריאה של  .3
  .עיון בפרסומים ודוחות נוספים שהתבססו על דוח ויטקובסקי .4

  

  שלבים בהתפתחות דוח ויטקובסקי. 2
  

. סמכא היה מציג נתון שונה-כל בר. היה חוסר במידע אמין במערכת הבריאות, 1993בשנת , בהתחלה

. כך גדולה שהממוצע רק הטעה-פות הייתה כלאבל השונות בין הקו, במאקרו הנתונים היו אולי נכונים

לא הובא בחשבון תמהיל החולים במחלקות שונות בכל , לא היה מחיר יום אשפוז דיפרנציאלי, למשל

כלכלית -ובמשך הזמן הושם דגש על אוריינטציה ניהולית, בתחילה שלטה התפיסה הרפואית. חולים-בית

- כלים ובעלי מקצוע שינתחו את הנתונים לקופותבבד עם הכנסתם של -בד. החולים והקופות-של בתי

  .החולים הכניסו מערכות ניהול חשבונאיות וכלכליות ממוחשבות-גם בתי, החולים
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ידי ברוך רוזן -נעשה על, ולערוך השוואה של הנתונים ביניהן, החולים-ניסיון לנתח את הנתונים של קופות

שמביא השוואה , דוח מחקר זה). 1996, רוזן ונבו(ממכון ברוקדייל ויעקב נבו שהיה אז במשרד הבריאות 

נערך גם לפי בקשה של ועדת הכנסת המיוחדת שעסקה בניסוח חוק , החולים-בין ההוצאות של קופות

. 1992-החולים ל-רוזן ונבו ערכו ניתוח המתבסס על הדוחות הפיננסיים של קופות. הבריאות החדש

כב של ההוצאות של הקופות לאחר שנערכה התאמת בניתוח זה נעשה ניסיון להשוות את הרמה וההר

ללא תיאום ההגדרות של סעיפי ההכנסות או (החשבונות הפיננסיים שהוכנו בכל אחת מהקופות 

מאמץ רב הושקע כדי להשיג התאמה זו בין ). 'ושל מה שנכלל בסכומים המדווחים וכו, ההוצאות

 במומחים לחשבונות כספיים בכל קופה כדי ולשם כך היה צריך להסתייע, הנתונים של הקופות השונות

השתמשו , להשלמת התמונה. לרכז ידע השוואתי על ההוצאות וההכנסות התפעוליות של כל קופה וקופה

אלא גם קישרו נתונים אלה עם השימוש בשירותים , במחקר זה לא רק בנתונים הכספיים של הקופות

  . ס" של הלמ1993כפי שנמצא בסקר שירותי הבריאות 

  

הכל לא -ומצאו שהסך, רוזן ונבו בדקו במחקרם האם הכנסות הקופות השתנו בעקבות החלת החוק

וכך במקום סובסידיות לשירותי בריאות כללית עלתה גביית , אלא רק הרכב ההכנסות השתנה, השתנה

הנתונים שהתקבלו . לאחר החלת החוק עלו ההכנסות של שירותי בריאות כללית; המס האחיד מהחברים

להערכה של גודל (המחקר של רוזן ונבו לא רק שימשו את המכינים את חוק ביטוח בריאות ממלכתי מ

החולים שחיפשו -אלא גם עוררו עניין אצל המנהלים של קופות, )ההוצאה הצפויה של סל הבריאות

ל הייתה להמשיך את המעקב על הוצאות "המלצת המחקר הנ. סעיפים בהם ניתן לצמצם בהוצאות

ייתכן שהניתוח שנכלל במחקרם של רוזן ונבו סייע לאנשים במערכת . החולים- של קופותוהכנסות

וכן ללמוד על יעילות המערכת והמגמות על פני , הבריאות להבין טוב יותר מה השתנה בעקבות החוק

סייעו יותר מאוחר , והניסיון להתמודד עם הסוגיות של הגדרות אחידות, ל"ייתכן גם שהמחקר הנ. זמן

  .ביעת מתכונת דוח ויטקובסקילק

  

סוכם עם משרד ,  גדוליםתעם גירעונו, חולים כללית נקלעה למשבר כספי-קופתשנות התשעים בכש

ידי האוצר למעקב על ביצוע הסכם -האוצר על עריכת דוחות כספיים בפיקוח רואה חשבון שימונה על

היה " כללית"ב(תתערב בענייניהן יתר הקופות לא רצו שהמדינה . )1997 (חולים כללית-ההבראה בקופת

אבל , מדובר בסכום גדול ולכן קופה זו רצתה את ההסכם לפיו המדינה תהיה מעורבת בחשבונות הקופה

ל דאז של "המנכ, )1994-ד"התשנ(עם חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ). גם תערוב לגירעונותיה

בעיקר כדי , וח הפיננסי על הקופותהחליט שצריך להדק את הפיק, ר מאיר אורן"ד, משרד הבריאות

הוקמה במשרד הבריאות יחידה כלכלית לפיקוח על , בעקבות זאת. למנוע זליגה של כספים מהסל

ח שהועסקו " רו4ביחידה היו . ומנהל יחידה זו הנחה את הצד המקצועי, ל"הקופות שהייתה כפופה למנכ

גבי ' כשפרופ. ליך זה מצד גורמים שוניםבמשרד הבריאות הייתה התנגדות לתה. ידי משרד הבריאות-על

ואז נוצר , משיקולים שונים, הופסקה עבודת היחידה, 1995-ל משרד הבריאות ב"ברבש התמנה למנכ

  . הצורך בצורת פיקוח אחרת על הקופות

  

הן נדרשו לתכנית , וביקשו את סיועה הכספי של המדינה, מכיוון שהקופות הגיעו למצוקה כספית

וחלט על הצמדת רואה חשבון לכל אחת מהקופות למעקב על מצבה הכספי ועמידתה לפיכך ה. הבראה

אלא יש צורך ,  הגיעו למסקנה שאין זה מספיק שכל קופה תגיש דוח נפרד1996-ב. בהסכם ההבראה
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לאחר ביקורת מתאימה של רואה החשבון שנקבע (בהגשת דוח כולל על הקופות ובו גם פירוט לפי קופה 

, החולים-באותו זמן הוקם במשרד הבריאות האגף לפיקוח על קופות). מהקופותכמלווה לכל אחת 

וסוכם על עריכת דוח כולל על פעילותן הכספית של הקופות לפי הגדרות אחידות ולאחר ביקורת 

על פי הנושאים בהם ,  להגיע להגדרות אחידות בדיווחיםתהדבר הביא לכך שנעשו ניסיונו. מתאימה

 שנמשכו תניסיונו( להגיע לפורמט אחיד ועם כללים אחידים לעריכתו תיו ניסיונוה. התעניין הרגולטור

, למשל. היו שונות, כפי שנרשמו בכל קופה, ההגדרות של ההוצאות, לעתים).  שנה וחצי-במשך כשנה 

הרישום של התשלומים ; )בניכוי התשלומים מהמבוטחים(רישום ההוצאות לתרופות ברוטו או נטו 

  .'וכו, החולים-צורת הרישום של ההתחשבנות עם בתי; יםלרופאים עצמאי

  

אור הכינו מתכונת של דוח הדומה למתכונת הדוח שהוכן לפי ההסכם -ורן בן, יעקב ויטקובסקי, יעקב נבו

חולים לפי סוג בעלות -אשפוז בבתי, בדוח זה נכללו נתונים על שכר. שהושג עם שירותי בריאות כללית

הוחלט גם שמאזני הקופות יהיו במתכונת של מאזני . 'תרופות וכו, )חולים-פותקו, ממשלתיים, ציבוריים(

רים ההשקעות נכנסות בדוח רווח "בדוחות מלכ(רים "חברה בורסאית ולא בהתאם לדוחות של מלכ

. ר"החלטה זו נבעה מכך שהקופות דומות יותר לגוף עסקי מאשר למלכ). והפסד כי הרכוש אינו הון עצמי

  .ים גם אין פירוט של הוצאות אלא רק של סך ההוצאותר"במאזני המלכ

  

ל הועברו לוועדת "הסטנדרטים הנ. עוזר שר הבריאות דאז הכין חוברת סטנדרטים לדיווח כספי, במקביל

  .העבודה והרווחה של הכנסת והתקבלו כתקנות מחייבות

  

 שהוצגו בו גם נתוני ,1997-1995החולים לשנים -יעקב נבו הכין דוח כספי המשקף את פעילות קופות

  .הדוח נגנז ולא פורסם. הגירעון

  

בשיתוף משרד , ידי רואה החשבון ויטקובסקי- הוחל בהכנת דוח כספי כללי על הקופות על1997-מ

 כאשר שלושת הראשונים לא היו מבוקרים ודוח -הדוחות הוכנו כדוחות רבעוניים , 1997מאז . הבריאות

ובהמשך עברו להפצת דוח ,  השוואה על בסיס אחיד לכל הקופות שנותנים-רביעי שנתי שהיה מבוקר 

  .שנתי-חצי

  

ומתכונתו , 1998-התייחס ל, החולים- קופות4הדוח המשמעותי הראשון שמציג נתונים השוואתיים על 

 הוקמה היחידה 1998-ב.  הורחב והיה מפורט יותר מקודמו1999-הדוח ל. נשמרה בדוחות הבאים

חולים -את האחריות גם להכנת הדוח והיא מוקמה בתחילת פעילותה בביתלביקורת במשרד שקיבלה 

  .  בתל השומר" שיבא"

  

השינויים . בעיקר עידונים בהגדרות שנכללו בדוח, השינויים בדוח ויטקובסקי היו מינוריים במשך השנים

את יש להשוות גם , למשל, הוכנסו בעקבות דיונים באגף הפיקוח או בעקבות הערות שעלו במשרד

דבר שיאפשר , )בניכוי תשלומי המבוטחים לתרופות ומוצרים שלא לפי מרשם(ההוצאה נטו על תרופות 

עידון נוסף . היא גבוהה, ההוצאה לנפש על תרופות בכללית שיש לה בתי מרקחת, לדוגמה, להבין למה

  .חולים-בהגדרות היה הוצאה לאשפוז על פי בעלות על בתי
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כך שהמידע הכספי יהיה אמין , ליצור השוואתיות טובה יותר בין הקופותמספר שינויים הוכנסו במטרה 

במקרים רבים השינויים גם נבעו מנושאים . תגובה לדרישות מהשטח, בדרך כלל, השינויים היו. יותר

כאשר נושא הביטוח , למשל. אקטואליים שהיה צורך לקבל עליהם מידע כאשר עלו לדיון הציבורי

ורצו לקבל עליו יותר מידע כדי לקבל החלטות הקשורות למימונו , וריהמשלים עלה לדיון הציב

 נעשתה הפרדה בהשתתפות העצמית לתרופות ללא )2001של (בדוח האחרון : דוגמה אחרת. ולהפעלתו

    .וכן נעשתה הפרדה באשפוזים בין הכנסות להוצאות לאשפוז, מרשם רופא

  

ללא (פירוט ההכנסות מתרופות , לדוגמה. רת הביקובמשך השנים הוכנסו שינויים גם ביוזמת הממונה על

- נתונים פנימיים של קופות(ן לפי גיל בכל קופה "פירוט ההכנסות ממבוטחי שב, )ואחרות מרשם רופא

  ).החולים שאינם לפרסום

  

אך פירוט זה , )'אחיות וכו, רופאים(במספר דוחות ניתן פירוט של מספר המשרות ושכר לפי מגזרים 

  .מ עם עובדיהן שרצו להשוות תנאים לקופות האחרות"יצר לקופות בעיות בניהול מוהופסק מאחר ש

  

עד . דיווחים פיננסיים באו למלא את המחסור הגדול במידע על ההכנסות וההוצאות של הקופות, בסיכום

מכל מנגנוני הבקרה שנקבעו בעקבות חוק . אז הקופות לא חויבו לדווח ולא הייתה אחידות בדיווחים

יצוין שלא , שנעשה בו שימוש במערכת, דוחות אלה מהווים את המנגנון הפיננסי היחיד שעבד, אותהברי

  .קיים מנגנון לפיקוח על איכות השירות

  

במשרד הבריאות נעשה ניסיון לבניית מערכת דיווח : תהליכים נוספים הקשורים לדוח ויטקובסקי

מנציגים במשרדי (הוקמה אף ועדה . סקיכדי שתהווה תשומה לדוח ויטקוב, חולים-מקבילה על בתי

אולם לא הצליחו לקדם את . חולים לניסיון- בתי4-שהייתה צריכה להנהיג דוחות ב) האוצר והבריאות

חולים -הכל לבתי-סך(החולים הממשלתיים -קיימת מערכת דיווח מפורטת על בתי, עם זאת. הנושא

-ועדה בוחנת את בניית הדוח לכל בתי). יםחול-עם פירוט לכל בית, גריאטריים ולחולי נפש, כלליים

  ). 'וכו, כולל אלה של שירותי בריאות כללית(החולים 

  

ידי משרד הבריאות והמוסד -על" החולים-ועדה להסדרת הדיווח הפיננסי בקופות" מונתה 2001-ב

 ,שנתבקשה להמליץ על שינויים מחויבים בכללי החשבונאות המקובלים, הישראלי לתקינה בחשבונאות

וכן להמליץ על שינויים בתחיקה , כדי להגיע להתאמת הדיווח למתכונת של תקני ראיית חשבונות

- דוח הוועדה להסדרת הדיווח הפיננסי בקופות"הוועדה הגישה את . ובתקנות הנובעות מחוק הבריאות

נים בצורת הדיווח הכספי ובהגדרות הסעיפים השו הדוח מבקש להנהיג רפורמה. 2002באפריל " החולים

. רים"בהתאם לתקנים החשבוניים הנדרשים בחוק ניירות ערך וגם לפי הנדרש ממלכ, החולים-של קופות

לא ידוע ). כולל הפרסום לציבור(בדוח יש גם המלצות לקביעת תקנות המסדירות את הדיווח של הקופות 

  ).ראו נספח ב(לנו מה בוצע מהמלצות ועדה זו 
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  תוכנו של הדוח. 3
  

-כל ארבע קופות-ההכנסות והגירעונות של סך, י השנתי מובאים פרקים על ההוצאותבדוח ויטקובסק

ההכנסות וההוצאות מוצגות . קיים בו פירוט הכנסות והוצאות לפי סעיפים. ולכל קופה בנפרד, החולים

. וגם לאחר התאמת מחירים, בדוח מוצגים נתונים נומינליים. וכן לנפש מתוקננת, הכל בשקלים-בסך

וכן סיכום מילולי של ממצאים מהדוח והערות המחברים לגבי כמה , גרפים, סדרת לוחות: ללהדוח כו

בדוחות מוצגת ). הביטוחים המשלימים(ן "הדוח כולל גם מידע מצומצם על השב. סוגיות בעייתיות

  .וכן ביצוע לעומת תכנון, השוואה של ההוצאות וההכנסות בשנה השוטפת לעומת השנה הקודמת

  

  .הוא נכתב למטרות כלליות ולמשתמשים שונים. ידי גורם נוסף-ח הוא גולמי ודורש ניתוח עלהמידע בדו

  

באותה מתכונת והובאה בו , בעיקרו, במשך השנים הדוח נשאר: שינויים שהוכנסו בדוח במשך השנים

ת הוכנסו שיפורים בצורת הגש, )1999- ו1998בעיקר בדוחות לשנים (במשך הזמן . אותה מערכת נתונים

הושמטו מספר ) 2001- ו2000לשנים  (כי בדוחות האחרוניםעם זאת יש לציין . הדוח ובארגון הסעיפים

  :בהם נזכיר. חלקים שהופיעו בדוחות הראשונים

, אחיות, רופאים(השמטת סדרת לוחות על השכר ומספר המשרות לקבוצות השונות של העובדים  .1

אלה נתונים , כפי שציינו כמה מרואיינים. פותבכל אחת מהקו) 'עובדי מינהל וכו, רפואיים-פרה

למעקב אחרי שינויים החלים בשכר בקבוצות , )קופות, בריאות, אוצר(חשובים לגורמים השונים 

והאם היו חריגות , ואחרי מידת התאמתם למדיניות השכר של הממשלה, השונות ובין קבוצות עובדים

הכללת סעיפי שכר שונים בקופות (לות ההשוואה נשמעה ביקורת על הנתונים וצוינו מגב. 'בשכר וכו

מ עם עובדיהן שרצו להשוות "נטען כי נתונים אלה גרמו לקשיים גם לקופות בניהול מו). השונות ועוד

משרד הבריאות סבור שנתוני השכר הם בתחום אחריותו של הממונה על . תנאים לקופות האחרות

  .השכר במשרד האוצר

הכוונה ). 7פירוטים של לוח (החולים -אות לאשפוזים והוצאות בתיצמצום המידע על פירוט ההוצ .2

 .החולים-שיוכן דוח מיוחד על הפעולות הכספיות של בתי
  

שכללו נתונים ארעיים ) שנתיים-לאחרונה רק חצי(בנוסף לדוח השנתי הוכנו בתחילה דוחות רבעוניים 

  .וחלקיים

  

רות אינן אחידות ולכן לא התאפשרה השוואה בין שבהן ההגד, בניגוד לדוחות הכספיים של הקופות עצמן

נקבע תקן חשבונאי אחיד המגדיר לכל , לדוח הכולל המסכם את פעולות כל ארבעת הקופות, הקופות

הדוחות הוכנו בפיקוח רואי חשבון . סעיף הכנסה והוצאה את הצורה והדרך שבה מדווחות כל הקופות

שהקופות עצמן , יש להניח"). 2דוח " גם הם ומכונים מובאים, לפני ההתאמות שנעשו, דוחות הקופות(

לפרט , את מערכת החשבונות הפנימית שלהן לצורך הכנת הדוח, במשך הזמן, היו צריכות להתאים

. ולהשלים הכנת הדוח בלוח זמנים מוקדם יותר משהיה בעבר, נתונים בדוחות שהן מכינות לצרכים שלהן

ראו ( ועדה מיוחדת טיפלה בקביעת התקנים האלה -מחייבים , אמנם עדיין אין תקנים חשבוניים מלאים

  ). פירוט בנספח ב
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  תפוצת הדוח . 4
  

ל המשרד ומספר מנהלים בכירים "מנכ; שר הבריאות(הדוח השנתי המלא מועבר למספר בכירים מוגבל 

ח המלווים את "רו; החולים-לים של קופות"מנכ; החשב הכללי באוצר; אגף התקציבים; במשרד

המכון הלאומי ; בנק ישראל; בהם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמה גורמים מחקריים; פותהקו

  . לפי דרישה מיוחדת, הדוח הועבר למספר חוקרים ואנשים נוספים, כן-כמו). למדיניות בריאות

  

... לעיונכם בלבד"במכתב המלווה נאמר כי הדוח מיועד , אף שרשימת התפוצה הורחבה במרוצת השנים

  .הדוח עומד לעיון הציבור הרחב".  גרסה ערוכה של הדוח המותאמת להפצה לגרמים חיצונייםקיימת

  

דוח ציבורי על תוצאות "הוכנה כ, שנתי-גרסה מיוחדת של הדוח השנתי וכן של הדוח החצי. הדוח לציבור

, טיםהושמטו ממנו בייחוד הפירו. הדוח מהווה גרסה מקוצרת של הדוח המפורט". חולים-פעילות קופת

נתוני ההוצאות . ן"וההכנסות משב, של הרכב ההוצאות והרכב ההכנסות לפי סעיפים, בנפרד לכל קופה

כן הושמטו הנתונים המפורטים על הוצאות והכנסות . כל הקופות-וההכנסות המפורטות הוצגו לגבי סך

הדוח לציבור . וכן פירוט דוח הביצוע התקציבי המפורט של כל קופה, שירותי אשפוז, החולים-של בתי

נראה . בעוד שהדוח המלא נועד לאלה העוסקים בתחום הבריאות, נועד לעיתונות וכן לציבור הרחב

לפונים .  והציבור הרחבםשהדוח המצומצם המוגש לציבור הרחב עונה על צורכי המידע של העיתונאי

אם יש דרישה . דידי דובר המשר-לקבלת פרטים נוספים נמסרים נתונים מתוך הדוח המפורט יותר על

.  הבקשה מגיעה לממונה אשר מחליט האם למסור אותם-לפרטים מעבר לאלה המופיעים בדוח המפורט 

למרות שלעתים יש צורך בהסכמת הקופות למסירת , דרישות החוק לחופש המידע: השיקולים הם

ת לא תמיד אם יש הסתייגות של קופה עליה לתת הסברים לכך ומשרד הבריאו(פרטים של קופה בודדת 

המשרד נענה כמעט לכל הפניות שביקשו . פניות לצורכי מחקר נענות כמעט בכל המקרים). מקבל אותם

הפרטים הנשארים חסויים ). העיתונאים מסתפקים בדוח המצומצם, לא היו פניות רבות(לקבל פירוט 

ולים לפגוע הם אלה שלדעת הממונה יכ) אף כי מצויים במשרד הבריאות ומשמשים אותו כרגולטור(

כגון המחירים שהקופות משלמות לחברות התרופות לעומת המחיר בו הן מחייבות (בסודיות מסחרית 

כגון חברות ביטוח המעוניינות במידע העלול לפגוע , יש גם פניות של בעלי אינטרסים). את הצרכנים

  .במבוטחים

  

 משרד הבריאות ורואה החשבון ידי-בשנים הראשונות הוכן דוח כספי רביעוני על. שנתי-הדוח החצי 

, שנתי- הוכן רק דוח חצי2001בשנת . ויטקובסקי למעקב שוטף ומעודכן על המצב הכספי של הקופות

תפקידו העיקרי של דוח זה הוא להביא נתונים מעודכנים . במתכונת דומה לדוח השנתי אך מקוצרת

הדוח השנתי הבדוק . של הקופותובייחוד על הגירעון , ושוטפים על ההכנסות וההוצאות של הקופות

שנתי של השנה השוטפת פורסם במועד סמוך לפרסום הדוח -הדוח החצי. פורסם בפיגור של קרוב לשנה

הדוח הועבר לאלה העוסקים . שנתי המפורט הייתה מוגבלת-תפוצת הדוח החצי. של השנה החולפת

כולל (וח ציבורי לתפוצה רחבה כן הוכן ד-כמו. החולים-במינהל הבריאותי הציבורי בממשלה ובקופות

  . החולים ופירוטים אחרים-אך לא הופיעו בו נתונים על בתי, במתכונת דומה לדוח השנתי) עיתונות
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מכיוון , זאת. שנתי היא בכך שלא ניתן ללמוד ממנו על המצב השנתי-מגבלתו העיקרית של הדוח החצי

וכן תקציבי הפיתוח , נו אחיד על פני השנההניצול של התקציב השנתי אי, שקיימת עונתיות של הוצאות

לערוך , ל"בהתחשב במגבלות הנ, לא ניתן, כן-כמו. ועתודות מינהליות מנוצלים בתקופות שונות של השנה

  .את כל התיקונים וההתאמות שנעשים במסגרת הדוח השנתי

  

מך גם על בהסת, שנתי הערכות של המצב הכספי השנתי-הובאו בדוח החצי, ל"בהתחשב במגבלות הנ

ההערכות נערכו בייחוד על הגירעון השנתי הצפוי בכל אחת . מידע חלקי על התקופה שאחרי הדוח השנתי

אם כי הודגש שזוהי הערכה בלבד , נראה שזה הנתון השימושי ביותר לאוצר ולמשרד הבריאות. מהקופות

  .והנתון השנתי יכול להיות שונה

  

  תהליך הכנת דוח ויטקובסקי. 5
  

ורואה חשבון ) ן"החולים ושב-האגף לפיקוח על קופות(ידי משרד הבריאות -ן במשותף עלהדוח מוכ

מבררים , מעירים על בעיות בדוחות, החולים מגישות-באגף בודקים את הדוחות שקופות. ויטקובסקי

ח ויטקובסקי ומוכן לפרסום "ידי משרדו של רו-סיכום הנתונים נעשה על. 'פרטים לא ברורים וכו

, הנחיות לשינויים, כל ההנחיות המקצועיות בקשר לדוח. בהתאם להזמנתו של משרד הבריאות, ולהפצה

, במשרד שוקלים להפסיק לפרסם את הדוח כדוח משותף. ידי משרד הבריאות-נעשות על', תוספות וכו

המוכן , נשאלה השאלה האם הדוח ימשיך להיראות כדוח בלתי תלוי. ולפרסמו כדוח של משרד הבריאות

? האם הקופות ימשיכו לקבל את נתוני הדוח כאובייקטיביים וכמוסכמים? ידי גורם חיצוני למשרד-על

כפי , מכיוון שלמעשה כך הוא המצב כיום בתהליך הכנת הדוח, משרד הבריאות אינו רואה בכך כל בעיה

  .שברור גם לקופות המגישות את הדוחות הכספיים שלהן

  

  .יםהכנת הדוח כוללת ארבעה שלבים עיקרי

   

האגף לפיקוח על ,  הקופות מעבירות את הדוחות הכספיים השנתיים למשרד הבריאותבשלב הראשון

לאחר עיון ובדיקת ).  חודשים מתום השנה המדווחת4בערך כעבור (החולים והביטוח המשלים -קופות

 נייר עבודה ומוכן, נערכים דיונים באגף, ניתוח השינויים בהוצאות ובהכנסות בסעיפים השונים, הדוחות

  .המציג את הבעיות והמסקנות שנתגלו בעקבות הדוחות של הקופות

  

אם .  הצוות של משרד הבריאות עורך בדיקות בעזרת ניירות העבודה של דוח ויטקובסקיבשלב השני

לעתים נדרשים בירורים עם הקופה והסברים שלה לגבי . נמצאת הוצאה חריגה מנסים להבין את הסיבה

ההסבר יכול להיות , אם נמצאה עלייה חדה בהוצאות על תרופות, למשל.  החריגותהסיבות להוצאות

אם חל : דוגמה נוספת. פונים לקופה לקבל הסברים, אך כשהסיבה אינה ידועה, רכישת טכנולוגיה חדשה

 3לאחר מכן . מבררים האם העלייה הייתה במסגרת תקני ביקורת מקובלים, גידול בהוצאות למינהל

בדיקתם דורשת . מטעם משרדיהם של ויטקובסקי וחבושה מבקרים את הדוח לפני הצגתורואי חשבון 

מתריעים על כך , אם בבדיקה מתברר שישנן פעילויות חריגות. לעתים חזרה לבירורים נוספים בקופה

  .והערות והסברים לסוגיות בעייתיות, בשלב זה מוכנסים תיקונים בדוחות של הקופות. לקופה
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הדוח מועבר לכל קופה , לאחר הבדיקות עם הקופות והכנסת התיקונים המוצעים לדוח - השלב השלישי

אך לכותבי הדוח ישנה , אם הקופה חולקת על מה שנכתב בדוח היא מתקנת את הטעויות. לאשרור

בשלב זה הקופות השונות אינן יכולות לדעת . ולהשאיר אותו על פי הבנתם, הזכות לא להתחשב בתיקון

בניגוד לדוחות הכספיים שמועברים לעורכי הדוח בשלב מוקדם יותר . קופות האחרותמה מצבן של ה

  .נתוני הדוח הסופי אינם מועברים בין הקופות לפני פרסומו, שלגביהם הייתה הסכמה בין הקופות

  

הדוח הכולל מופץ . ידי רואה החשבון המסכם את פעילות כלל הקופות- הדוח מוכן עלבשלב הרביעי

ללא נתונים , דוח מצומצם. ועוד, החולים-באוצר ובקופות, לת של אנשים במשרד הבריאותלרשימה מוגב

עיקרי הממצאים בדוח מוצגים לשר . מועבר לעיתונאים, פנימיים שהקופות אינן מעוניינות בהפצתם

  .ל"ולמנכ

  

  מועדי פרסום והפצת דוח ויטקובסקי. 6 
  

 חודשים לאחר השנה 11-10-כ, ת הדוח השנתיהדוח מפורסם לאחר השלמת התהליכים של הכנת ובחינ

נמצאים , המאזנים ודוחות ההכנסות וההוצאות של כל קופה וקופה, כפי שצוין לעיל, אמנם. המדווחת

אך הם חסרי ההתאמות ,  חודשים לאחר תום השנה המדווחת4-3בידי משרד הבריאות כבר כעבור 

במשרדי .  שהוכנסו לאחר העיון בדוחותוחסרי התיקונים, הנחוצות לצורכי השוואה בין הקופות

הבריאות והאוצר מתקבלת תמונה ראשונית ממאזני הקופות הבודדות כבר לאחר פרסום מאזנים אלה 

  .על הבעיות המרכזיות בקופות, )במארס(

  

 2001הדוח לשנת , למשל, כך(טענות רבות הושמעו לגבי המועד המאוחר בו מתקבלים הדוחות השנתיים 

פיגור בהגשת הדוחות : הגורמים הבאים צוינו כסיבות לעיכובים). 2002 באמצע דצמבר ,הוגש באיחור

; בייחוד שירותי בריאות כללית שלה לוקח הכי הרבה זמן לרכז את כל הנתונים, ) חודשים5-4(מהקופות 

הזמן הרב שנדרש למשרד הבריאות כדי ; ידי רואה החשבון של הקופה- עלתהזמן הנדרש להכנת הביקור

הצורך בתיאומים ; דיוקים שנמצאו בדיווחי הקופות-ולהפעיל שיקול דעת לגבי אי, דוק את הנתוניםלב

עם הקופות ותיקונים של הדוח בעקבות הבירורים עם הקופות וההסברים שלהן לגבי שאלות 

גם לאחר . הזמן שנדרש לעיבוד במשרדו של רואה החשבון שאחראי על הדוח; המתעוררות תוך עיון בדוח

ידי שר -הפצת הדוח עוכבה לעתים על.  שבועות כדי להכין את הדוח3לת הנתונים מהקופות נדרשים קב

הפיגור צומצם במשך השנים אך עדיין אינו מספק את המשתמשים . הבריאות בזמן הדיונים על התקציב

  ). 9ראה פרק (

  

ובמהלך , ן הקופותהממונה על הביקורת על הקופות משתמש בנתוני הדוח כבר בזמן קבלת הדוחות מ

מוכרים , כך שפרטי הגירעון והנתונים הכספיים של הקופות, הדיונים עם הקופות על הדוחות שהגישו

. ויכולים לשמש לצורכי קביעת מדיניות והחלטות הרבה לפני שמתפרסם דוח ויטקובסקי, במועד מוקדם

מועד פרסום הדוח . הבריאותהמועד המאוחר של פרסום הדוח אינו מהווה בעיה לממונה במשרד , לפיכך

ארכות שמשרד הבריאות נותן לקופה , )אפריל-מארס(מושפע מהמועד בו הקופות מגישות את דוחותיהן 

התקופה בה נמסרות הערות ומתקיימים דיונים בין המשרד , מסוימת לצורך השלמת הכנת הדוח הכספי

  .דרש לסיכום הדוחותוהזמן הנ, הזמן הנדרש להכנסת שינויים ותיקונים בדוח, והקופות
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  השימוש בדוחות. 7
  

   כללי 7.1
לבקרה ופיקוח על , ההערכה היא שדוחות ויטקובסקי מספקים את המידע הכספי הדרוש למעקב שוטף

הדוחות מהווים כלי מרכזי המשמש את הקופות , בנוסף. הקופות וכרקע להחלטות על ההקצבות לקופות

יש בהם ,  אלה שהם הוכנו כדוחות ייעודיים למטרות מוגדרותהיתרון החשוב של דוחות. לתכנון ולתפעול

במידע של . הגדרות אחידות רבות לסעיפים השונים ולכן ניתן להשתמש בהם בהשוואות בין הקופות

) כרגולטור(ידי משרד הבריאות -הן על', התייעלות וכו, פיקוח, הדוחות נעשה שימוש רב למטרות ניהול

הדוחות משמשים חוקרים וכותבי דוחות שונים בתחום . ופות עצמןידי הק-והן על, ומשרד האוצר

ועדת אמוראי . ידי הקופות-כלי כזה אינו קיים להערכת איכות השירות הרפואי הניתן על. הרווחה

שנתי -הרבצוות המחקר כפי שעלה מבדיקת , שלהבמסגרת הדיונים ויטקובסקי השתמשה בנתוני דוח 

, כן-כמו. )2005 ,ניראל ורוזן( המקורות השונים של ועדת אמוראיידי - שנעשה עלאת השימוש במידע

הובעו . ובהנהלות הקופות) כולל השר(הממצאים העיקריים של הדוח נידונים בצמרת משרד הבריאות 

אכן קיבלו אותו והיו בקיאים , ולהשתמש בממצאיו, ספקות האם כל האנשים שצריכים להכיר את הדוח

  . בפרטיו

  

  רד הבריאות  השימוש במש7.2
לאורך ,  אחידה לגבי הוצאות והכנסות הקופותתהדוח נותן למשרד הבריאות תשתית נתונים אובייקטיבי

מפירוט ההכנסות וההוצאות של כלל הקופות בדוח . סעיפים של הוצאות והכנסות-ועם פירוט לתת, זמן

מהנתונים .  לגירעוןועל המקור, ניתן היה ללמוד על הגירעון שנגרם לקופות מהספקת סל הבריאות

  .המפורטים על כל קופה נתקבל מידע על התפלגות הגירעון והאם הוא אחיד או שונה בין הקופות

  

נמצא כי כשההכנסות ממקור , מבדיקת ההכנסות של הקופות ממס הבריאות והשלמות מתקציב המדינה

. ת עצמית של החבריםבהכנסות יש גם מרכיב של השתתפו. ההכנסות מהמקור השני יורדות, אחד עולות

כן ניתן ללמוד מהדוח על הקשרים הכספיים -כמו. מזה ניתן ללמוד איזו קופה גובה יותר כסף מחבריה

  .החולים-בין הקופות לבתי

  

והאם ההוצאה לנפש עלתה או ; ובייחוד בהוצאות לנפש, מהדוח ניתן היה ללמוד גם על מגמות בהוצאות

החולים -הסתכל על חלוקת מרכיבי ההוצאות בין בתיברמת הקופה אפשר ל. ירדה במשך השנים

כיצד השפיע , למשל; אפשר ללמוד איך השפיעו שינויים במערכת הבריאות על הרכב ההוצאות. והקהילה

  .השינוי במחיר יום אשפוז על ההוצאות לאשפוז

  

הוצאה , חריגות מהתקציב, למשל.  בקופותלעקוב אחר מגמותמשרד הבריאות השתמש בדוח כדי 

, האם בגלל מחירי תרופות(ומהם המקורות לבעיות , האם יש בעיות בניהול הכספי של כל קופה, למבוטח

במשרד ,  כשמינו חשב מלווה ללאומית2001-ב, למשל. ולהתריע עליהם) 'שינויים בשכר לפי מגזרים וכד

כי יכולת ,  צוין.הבריאות הסיקו על בעייתיות בניהול הקופה דרך הנתונים הכספיים שלה בשנים קודמות
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כאשר ברור , ל או מינוי חשב מלווה"ידי החלפת מנכ-כגון על(ההתערבות של המשרד מאוד מוגבלת 

  ).שהכישלון הוא ניהולי

  

באמצעות הדוח ניתן ללמוד שיש בעיה . ן"הדוח השפיע על החלטות הקשורות בהשתתפות העצמית ובשב

אבל ,  יותר הכנסות מהוצאותן"לשב הדיווח היו לפי. ן"בדיווחי הקופות על ההוצאות וההכנסות מהשב

וכך נהיה עודף , הקופות העמיסו חלק מההוצאות על הסל הבסיסי. הפער נבע למעשה מדיווח לא נכון

 ועם כל הגופים 17טופסי , משרד הבריאות עלה על הבעיה בעזרת בדיקה עם חברות ביטוח. ן"בשב

  .ן היו בעצם מאוזנים"מר שבכלו,  לא היה עודף2002-ונמצא שב, הרלוונטיים

  

הקופות מקבלות כסף בסל אבל הוצאתן על תרופות . ההשתתפות העצמיתמהדוח למדו במשרד גם על 

כלומר הקופות מוכרות , מכאן הם מסיקים שיש בעיה בתמחור. לא עולה) שנתי-על פי הדוח החצי(

  .פותתרופות במחירים גבוהים הרבה יותר מהמחירים שהן משלמות בעבור התרו

  

 הדוח שימש בסיס להתמקחות לגבי שינויים צפויים בהוצאה בדיונים בין משרד הבריאות לקופות

הוא שימש כלי שיצביע על המידה שבה , למרות שזו לא הייתה אחת ממטרות הדוח. העתידית ובתעריפים

. והכנסותהדוח מאפשר לבדוק מקורות גידול בהוצאות . הקופות מנוהלות בצורה בזבזנית או חסכונית

. משרד הבריאות טען שהנתונים בדוח הראו שחלה שחיקה בסל הבריאות ויש לפצות את הקופות על כך

. מאלה של משרד הבריאות, כצפוי, הגיע למסקנות שונות, משרד האוצר שהשתמש בדוח ובמסקנותיו

  .ידי התייעלות-שאפשר לקצץ בהוצאות על, למשל

  

החולים ויכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן -תשלומיהן לבתי, במשרד לומדים מהדוח על מצב הקופות

קושי שהוא מדד המצביע , החולים-כן ניתן ללמוד על הקושי שלהן לפרוע חובות לבתי-כמו. החולים-לבתי

למשרד הבריאות לבקש תמיכה לכיסוי , בדרך כלל, במצבים כאלה הן פונות. על בעיות תקציביות

  . החובות

  

ות משתמש בנתונים כדי להתריע בפני הקופות משרד הבריא, שהקופות מגישותכבר בזמן בחינת הדוחות 

היא נדרשה להסביר את , כאשר באחת הקופות הייתה חריגה מהתקציב, למשל. בעיות/על חריגות

האם להכניס לדוח הערת , למשל(ההסברים היו צריכים לסייע לצורת ההצגה של הנתונים בדוח . החריגה

באותה קופה הוכנס גם מנגנון של בקרה , וחבנוסף להערה בד, במקרה זה). הסבר על מקור החריגה

  .פנימית

  

ידי הקופות עוד -הממונה על הביקורת על הקופות משתמש במידה רבה בחשבונות הכספיים המוגשים על

במשרד הבריאות סבורים . תוך הכרת המגבלות של הדוחות, לפני הכנת הסיכום הכולל בדוח ויטקובסקי

ניתן להשתמש בנתוני הדוחות של כל קופה ,  הקופות על ההוצאותכי למרות הבעיות הקשורות בדיווח של

וקופה לבחינת גודל הגירעון הכולל ולהשוואת נתוני כל קופה וקופה לאורך זמן כדי לעמוד על שינויים 

ידי יחידות אחרות של משרד הבריאות בנתונים האגרגטיביים -השימוש על. שחלים בהם ולאיתור בעיות

ולהכרת , צוין שיש מקום לשיפור בהבנת המשמעות המלאה של הנתונים בדוח. של הדוח מצומצם מאוד

  .כמה ממגבלותיהם החמורות
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הממונה על הביקורת עורך סקר של מנגנוני הבקרה הפנימית בכל קופה באמצעות שאלון על תפקודי 

ודדות עם ומידע על התמ, הדוחות של המבקר הפנימי, הדירקטוריון והרגולטור בקופות, מנגנונים אלה

בעיות תזרים /משרד הבריאות יכול לדעת מיד על קשיים כספיים, באופן כללי. טוהר המידות בקופות

  ).שבבעלות המשרד(החולים -מזומנים בקופות באמצעות הפסקת התשלומים לבתי

  

   השימוש במשרד האוצר 7.3
 על כלל הקופות ועל כל קיום מידע אגרגטיבי. הדוח נתן לאוצר כלי חשוב למעקב שוטף ולבחינת מגמות

, או לפחות צמצם, והדבר גם מנע, הניתנות להשוואה, קופה במתכונת והגדרות אחידות ומוסכמות

  .הדוח הוא בסיס נתונים שמוכר ומוסכם על כל הצדדים. ויכוחים על נתונים

  

של ידיעה מוסמכת . עלות הסלהחולים משמש בזמן הדיונים על -המידע המצרפי בדוח על כלל קופות

  . גודל הגירעון יכולה להשפיע על החלטות בקשר למימון סל הבריאות

  

לידיעה על עמידה בתקציבי , תהדוח שימש לבחינת עמידת הקופות בהסכמי ההבראה וההתייעלו

הדוח משמש את האוצר בדיוניו עם הקופות על הסכמי . ועל גירעונות שנוצרו, ההוצאות כפי שאושרו

, למשל. ת העמידה ביעדים נקבעים התנאים והסכומים שיועברו לקופותעל סמך בחינ. הייצוב שלהן

או לפחות לאיום , הפרשים בין השנים ובין הקופות על ההוצאה לתרופות דחפו לאישור יבוא מקביל

נתוני הדוח תרמו להבאת הצעות לצמצום בהוצאות בסעיפים שונים כתוצאה מהשוואת . ביבוא מקביל

  . 'ות על חריגות וכולהער, ההוצאות בין הקופות

  

כתוצאה מהוצאה לנפש מתוקננת , למשל,  של הקופותתבעזרת הדוח ניתן ללמוד על סיבות לגירעונו

  .משק ופרסום, או כתוצאה מהוצאות גבוהות למינהל, מאוד גבוהה בשנים מסוימות

  

 ובשני בדוחות הקופות, "ביצוע מול תכנית"במשרד האוצר מתעניינים במיוחד בנספח שבסוף הדוח 

באוצר מייחסים חשיבות להשוואה של ההוצאה לפי . ובדוח המשולב, הדוחות של שירותי בריאות כללית

. החולים-מהשוואה כזו נראתה התייעלות בנושאים מסוימים בחלק מקופות, למשל. סוג בכל קופה

רים על רקע הרפורמה במערכת האשפוז לאחר ששונתה השיטה בחוק ההסד, השוואת המגמות באשפוז

 למתן אפשרות לקופות להגיע להסכמים )cap(החולים מתקרה -שינוי שיטת התשלומים לבתי [2002-ב

יכולה לעזור לבחון את השינויים בפועל , ]החולים ובכך אולי להוריד מחירי אשפוז-גלובליים עם בתי

השלכה של גם ה).  ואילך2002של (השינוי במערכת אמור להשתקף בדוחות של השנים הבאות . באשפוז

המגמה של העברת יותר משאבים לקהילה שצפויה אולי להביא לירידה , למשל(שינויים אנדוגניים 

  .תוכל להשתקף בדוחות הבאים) בהוצאות על אשפוז

  

הוא מתייחס אליהם כמידע הטוב . משרד האוצר מקבל את נתוני הדוח ועד כה לא העיר עליו הערות

    .אך אינו מתעמק במגבלותיו ובמשמעויותיהן, ביותר הקיים בנושאים המופיעים בו
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  החולים - השימוש בקופות7.4
נראה . החולים הם הדגישו את השימוש הרב בממצאי הדוחות-בראיונות עם מנהלים מכל אחת מקופות

בנוסף למידע הפנימי המפורט הקיים אצלן על הוצאות . כי הקופות עצמן הן המשתמשות העיקריות בדוח

 היכולת להשוות הוצאותיהן והכנסותיהן לאלה של הקופות האחרות ולגלות הוצאות ,והכנסות הקופה

קיום . נותנת להן תרומה ניהולית חשובה ביותר, חריגות והבדלים במגמות על פני זמן בנושאים שונים

צוינו גורמים מרכזיים לשימוש , והשקיפות בהצגת הנתונים, נתונים בהגדרות אחידות לסעיפים השונים

לכמת אותם ולבדוק , הדוח הוא מקור נוסף שמאפשר למקד דברים. ב שהקופות עשו בדוחותהנרח

  .באמצעותו את העוצמה של מגמות או תופעות

  

אלא גם כדי , או לזיהוי הבדלים בהשוואה בין הקופות, הדוח שימש את הקופות לא רק לאיתור בעיות

, והתבטא בהתכנסות, ם שונים בניהולהדבר סייע בהכנסת שיפורי. להבין חלק מהמקורות להבדלים

ותרם , הוא הביא לתחרות חיובית בין הקופות. בהוצאה למבוטח בכל קופה כלפי מטה, קטנה אמנם

הקופות בוחנות גם מגמות בסעיפי ההוצאה השונים .  ולחיסכון של הקופות בסעיפים שוניםתלהתייעלו

 בעיות בהשוואות בין נתוני שנה מסוימת בגלל גם אם לעתים קיימות, כך. של כל קופה וקופה על פני זמן

מנסים לאתר את , אם המגמה שונה. עדיין ניתן לעמוד על הבדלים במגמות, הגדרות לא אחידות

  .הגורמים לכך

  

אלא רק , לא להקטין את הוצאותיהן ולא לקצץ בשירותים באופן שרירותי, בעזרת הדוח, הקופות למדו

  . לאחר השוואה עם שאר הקופות

  

, מכיוון שהדוח השנתי מגיע באיחור.  אפשר לעמוד על מצבן הכספי של הקופות1הדוחות הרבעונייםמ

  .קשה להשתמש בו כדי לדעת אם הקופה נקלעה לצרות כספיות

  

שנבעו מהשימושים , ונוספו בו פרטים לפי צרכים, במשך הזמן, על פי עדות נציגי הקופות, הדוח השתפר

  . ידי הקופות-בדוח על

  

  אות לשימושים שנעשו בנתוני הדוח בקופות דוגמ

ההבדלים בהוצאה לאשפוזים הביאו חלק מהקופות לחשיבה מחודשת לגבי פיתוח מערך תמיכה  

 .החולים-כדי להפחית אשפוזים יקרים בבתי, אלטרנטיבי בקהילה
 .הביאו חלק מהקופות לבדיקת יעילות הגבייה" תאונות דרכים"הבדלים בהכנסות מהטיפול בנפגעי  
או על , הבדלים בהוצאות על תרופות הביאו כמה קופות לדיון עם ספקי התרופות על מחירי התרופות 

 .צריכה גבוהה מדי של תרופות
שירותי , הקופות הגיעו למסקנה מהנתונים בדוח שנוסחת הקפיטציה היא בעייתית ביחס לתרופות 

שיעורי האשפוז של זקנים , ידועכ. הנוסחה גם אינה מפצה מספיק טוב בגין זקנים. אשפוז וקהילה

החולים -הדבר קשור בהסכמים עם בתי(אבל המדינה מפצה מעט מדי על אשפוזים , גבוהים יחסית

                                                 
  .שנתיים והשנתיים-ה בינתיים וכיום מופקים הדוחות החציהפקתם של דוחות אלה הופסק 1
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אולם בינתיים הנוסחה לא , הערות ביחס לנוסחת הקפיטציה הועברו למשרד הבריאות). הממשלתיים

 .תוקנה
 הסל 2001-ב, למשל. בסל הבריאותשיעורי השינוי בתשומות העיקריות של הקופות הושוו לשינוי  

והדבר יצר ;  הייתה שוב שחיקה2002-ב(התעדכן יותר מהתשומות משום שמחיר יום אשפוז היה נמוך 

הדוח מאפשר גם להשוות גידול בהכנסות שהן מחוץ לסל ). שגם השתקפו בדוח, בעיות במימון בקופות

 ".קשות"ובשיעור המחלות ה
, נמוכות/ונערך ניתוח של הסיבות לכך שיש הוצאות גבוהות, גזרנערכו השוואות גם של שכר לפי מ 

ניתחו בנפרד הוצאות . חולים-נעשו השוואות של הוצאות לפי סוג בית. בשכר הרופאים, למשל

 .כמו הוצאות מימון והוצאות לפנסיה תקציבית, שלקופה אין שליטה עליהן
 .לצורך הכנת מצגות ודיונים עם האוצראלא גם , הדוח שימש לא רק לצורך הניהול הפנימי של הקופה 
  .החולים בחלק מהקופות-ובהתחשבנות מול בתי, )cap(התגלו עיוותים בשימוש בתקרה  

  

  דרכי ניתוח הדוח והסקת מסקנות בקופות 

, גופים אלה מנתחים את ממצאי הדוח. ממצאי הדוח מופצים ונלמדים במוסדות המנהלים את הקופות

  . ביחס לתכניות הפעולה בקופותמגיעים למסקנות ולהחלטות 

  

יותר , שצוין כמקור השימושי והחשוב ביותר למידע לדירקטוריון(הדוח " שירותי בריאות כללית"ב, כך

, )ממשרד הבריאות ואף מהנתונים הפנימיים של הקופה, מהנתונים המתקבלים מהביטוח הלאומי

וצאה לנפש לאשפוז וסך ההוצאה לנפש  את ההדבייחו, משמש את חברי הדירקטוריון להשוות בין קופות

והוא אף משמש מרכיב , לקיים עליו דיון, אחרי שהדוח מתפרסם, בכללית נוהגים. על היבטיה השונים

  .חשוב בדיוני הנהלת הקופה על התכנית לשנה הבאה

  

פותחו כלים להשוואת התחומים בהם הקופה , לצורך השימוש בנתוני הדוח" מכבי שירותי בריאות"ב

 לאלה של קופות תבאגף הכספים של הקופה השוו בעיקר את הגירעונו. גת אחרת מיתר הקופותמתנה

   .אחרות

  

הממצאים מועברים לכל הרמות בקופה עד לרמת מנהל המרפאה והם נידונים  "חולים לאומית-קופת"ב

 כלכלנים בשטח, מטה, מנהל מחוז(מיידעים בתחילה את כל הדרגים . קופה-מחוז ומטה-ברמת מטה

, כל אחד משווה את עצמו לעומת הקופה באופן כללי. כך מנסים להפיק לקחים-ואחר) ומנהל מרפאה

  .ולעומת יתר הקופות

  

כל גורם מסמן את הנקודות . הדוח מועבר לעיון הגורמים השונים בקופה" חולים מאוחדת-קופת"ב

בעקבות הדיון מנסים . ל"נכולאחר מכן מקיימים דיון על הדוח עם המ, הנראות לו בעייתיות או חריגות

  .להפיק לקחים ולהסיק מסקנות לגבי התוויית דרכי פעולה להתייעלות
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  ידי חוקרים - השימוש על7.5
השתמשו בדוחות לבחינת מגמות במערכת , וחוקרים באקדמיה) 'ברוקדייל וכו, ס"למ(מוסדות מחקר 

ובתחומים , של מערכת הבריאותכנתוני רקע חשובים על הקורה בפועל בתחומים הכספיים , הבריאות

זהו אחד הדוחות הכי "אחד המרואיינים ציין ש. בהם הדוח הוא המקור המרכזי למידע בתחום, נוספים

הדוח מרכז גם מידע רב ממקורות שונים כך שאותו אין צורך לחפש . אינפורמטיביים שיש במערכת

הכנסות (חולים - או בדוחות של בתי,)מספר נפשות ונפשות מתוקננות בכל קופה, למשל(בביטוח לאומי 

  )".פ"משר

  

ששימשו את , )בניתוח הממצאים ובהערות המובאות בו, בלוחות(בין הנתונים והמידע שנכללו בדוחות 

, ניתוחים ומחקרים, מאמרים, )שהוזמנו או הוכנו למקבלי החלטות(החוקרים להכנת ניירות עמדה 

  :ידי המרואיינים-הוזכרו הנושאים הבאים על

  .יקף התקשרויות של הממשלה עם הקופות לגבי ביטוחים משלימיםה  .א

  . תזרימי מזומנים של הקופות ברפואה הציבורית ובביטוחים המשלימים  .ב

פ "השר; החולים- באיזו מידה הוא מסבסד את השירותים הכלליים בקופות-הביטוח המשלים   .ג

ובפרט , פ למערכת"שר מה תהיה ההוצאה של הנהגת ה-) חולים-הוצאות לרפואה פרטית בבתי(

פ מכסה את "האם ההשתתפות של משתמשי השר; החולים שלה-לשירותי בריאות כללית בבתי

  .למשל באשפוזים, ההוצאות

ומה הסיבות , על הבדלים ביעילות בין הקופות, למידה מההוצאה לנפש בכל קופה ובסעיפים השונים  .ד

  .להבדלים אלה

  .בכל קופה, היקף ההוצאה בגין מחלות קשות  .ה

וזאת בהשוואה לנתונים על השינויים , לפי סוג ההוצאה, הכנסות הקופות לנפש/השינויים בהוצאות  .ו

  ).ידע המתקבל ממקורות אחרים(באיכות ונגישות השירותים 

התלבטות בסוגיה האם להשוות (נערכה השוואה של ההוצאה לתרופות לנפש מתוקננת : תרופות  .ז

ובחינה מה קרה ,  הסתכלות גם על המגמות לאורך זמן.בין הקופות) הוצאה לנפש או לנפש מתוקננת

 .להשתתפות העצמית
נתוני הדוח שימשו יותר נתוני רקע לבדיקת השאלה האם האגרה היא מקור הכנסה : אגרת רופא  .ח

הבדיקה סייעה להצביע על קופות בהן . ובאיזו מידה היא מהווה נטל על האוכלוסייה, מרכזי לקופות

לא מיידעים את המבוטחים בהנחות להן הם , לא גובים טוב את האגרה, כלומר(ישנה בעיה בגבייה 

או שההבדלים בהכנסות מאגרה נובעים מדפוסי שימוש שונים ; יש בקופה הרבה פטורים; זכאים

ניתן להשוות את הנתונים , במצב שבו יש נתונים על הכנסות רק לאחר הטלת האגרה). בקופות

  .בה הייתה גבייה גם לפני כן, למכבי

חולים -קובעי המדיניות והחוקרים רצו להשוות הוצאות לפי קופות: החולים לקופות-התפר בין בתי  .ט

 בדוח ויטקובסקי 7דוח ). התקרה הראשונה והתקרה השנייה(לפני השינויים במדיניות ולאחריהם 

לפי הנתונים ניתן לראות אם הקופות הסיטו . חולים-פירט לכל קופה את ההוצאה לפי סוג בית

כי , מרפאות חוץ ומיון, כן נעשתה אבחנה בין אשפוז-כמו. חולים אחד לאחר-ילות מסוג ביתפע

  . ועל חולים שיצאו מהמערכת, הקופות דיווחו באופן שונה על חולים שאושפזו
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של הקופות מהביטוח המשלים ומספר ) אין נתונים על הוצאות(השוואת ההכנסות : ביטוח משלים  .י

 .ל הביטוחים המשלימיםכרקע לדיונים ע, המבוטחים
מאפשר , ומתחרות ביניהן, ומספקות אותם שירותים, קיומן של ארבע קופות הפועלות במקביל .יא

) הזולה יותר, לעתים, או(ולהצביע על הקופה היעילה יותר , לעמוד על ההבדלים ומקורותיהם

 .להןידי כך לדרבן קופות אחרות להכנסת שינויים בצורת התפעול ש-ועל, בנושאים שונים
  

  .ואפשרו הסתכלות מערכתית עמוקה, הדוחות היוו מקור מרכזי להבנת הסוגיות הללו

  

   ההחלטות שנבחנו במחקר הרוחב 10- השימוש בדוח ויטקובסקי ב7.6
החולים במגוון -משרד האוצר וקופות, ידי משרד הבריאות-בדוח ויטקובסקי נעשה שימוש רחב על

בחנו במיוחד גם .  כפי שתואר בסעיפים הקודמים-רכת הבריאות נושאים של מדיניות בריאות וניהול מע

 החלטות בהן עסק 10בדוח ויטקובסקי באותן ) או את פוטנציאל המידע שהיה קיים(את השימוש שנעשה 

 ההחלטות מובא בדוח המפורט שהכין 10-פירוט על השימוש במידע ב(מחקר הרוחב של הפרויקט שלנו 

נמצא כי בחלק מהתחומים היה לדוח , כצפוי). Rosen et al., 2003; 2004, ראה רוזן ואחרים; הצוות

ובכמה ; בחלק מהתחומים היה שימוש מוגבל; פוטנציאל מידע חשוב ששימש בדיונים על החלטות

  .לא היה רלוונטי להחלטה) שבעיקרו הוא דוח כספי(מהמקרים המידע בדוח ויטקובסקי 

  

סיפק מידע על הקשר בין הגיל והוצאות לבריאות ) 1997(ס " של הלמבעוד שסקר הבריאות: קפיטציה. א

דיווחי משרד הבריאות על אשפוזים לפי גיל יכלו לספק משקלות על ההוצאות לרפואה , לפי קופה

 ניתן גם לעקוב אחר ההכנסות של הקופות בהתאם לנוסחת דוח ויטקובסקיבעזרת . הקהילתית והאשפוז

ניתוח ההכנסות בגין מחלות כרוניות יכול היה לשמש כאחד ). נתלפי נפש ולפי נפש מתוקנ(הקפיטציה 

מידע זה משמש מעת לעת . ממקורות המידע על עיוותים קיימים בצורת הקצאת המשאבים בין הקופות

   .בדיונים על השלכות הנוסחה על משאבי הקופות

 
דוח ויטקובסקי .  האם ההוצאה לנפש עלתה או ירדה כפי שהדבר משתקף בדוח: ועדכונוהסלעלות  .ב

  .'וכו, על יעילות המערכת, משמש מאגר מידע בסיסי לכל הדיונים על עלות הסל והצורך בעדכונו של הסל

  

אך הנתונים על היקף ההוצאה על , המידע בדוח בתחום זה היה מצומצם:  ותרופותטכנולוגיותהוספת  .ג

  . יות והצרכים בתחוםעזרו לניתוח הבע, והשינויים בהוצאה עליהן בין השנים, תרופות

  

  . המידע בדוח לא היה רלוונטי לנושא זה:החולים- תחנות אם וילד לקופותשירותיהעברת  .ד

  

ל עהנתונים , חולים- הנתונים הכוללים על ההוצאות של הקופות לבתי:)cap(תקרה  השיטתשינוי . ה

החולים - בין בתילפני הכנסת שינויים בשיטת ההתחשבנות, החולים-ההוצאות וההכנסות של בתי

  . היו חיוניים להערכת השפעת השיטה על דפוסי צריכת שירותי האשפוז, ואחרי הכנסת השינויים, לקופות
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הנתונים שימשו למעקב אחר . הנתונים על נושא זה הופיעו רק בדוחות האחרונים: משליםביטוח  .ו

 כספי הביטוח המשלים האם(והקשר ביניהם , ההוצאות של הקופות על הסל ועל הביטוח המשלים

סל הבריאות משמש למימון הביטוח , להפך, או, משמשים למימון חלק מההוצאות של סל הבריאות

  .ואחר מידת הכיסוי של הביטוח המשלים את חברי כל אחת מהקופות; )המשלים

  

ניתן לעשות שימוש מסוים בנתוני ההוצאות על פרסומת המופיעים בדוח : התחרותמגבלות  .ז

  .נתונים אלה מאפשרים מעקב אחר השינויים בסעיף ההוצאה על פרסומת. סקיויטקוב

  

חשיבות המידע בתחום זה גדולה במיוחד לאחר הכנסת שינויים במדיניות : העצמיתההשתתפות  .ח

ניתן להשתמש במידע זה מהדוח כדי ללמוד על הסכומים שהקופות . התשלומים של ההשתתפות העצמית

 מהם -ימים הבדלים בין הקופות בגובה ההשתתפות העצמית על שירותים שונים כאשר קי. גבו בסעיף זה

  .ההבדלים בין הקופות בהכנסות ממקור זה

  

  .המידע בדוח לא היה רלוונטי לנושא זה: חולים-העברת הטיפול בגריאטריה לקופות. ט

  

  .ונטי לנושא זההמידע בדוח לא היה רלו: חולים-העברת הטיפול של שירותי בריאות הנפש לקופות. י

  

 תרומת הדוח לקבלת החלטות . 8
 

ציינו כמה מהתרומות של הדוח להחלטות , משרדי הבריאות והאוצר, החולים-המרואיינים מקופות

  :ובהן, ולנושאים הקשורים במדיניות בריאות, שהוזכרו בסעיף הקודם

   

מהירידה בגירעונות נבע חלק . 1999-1998 לירידת הגירעונות של הקופות בשנים תרם בעקיפיןהדוח  .א 

או לשינוי /ואשר הביאו לירידה בעלויות ו, מהחלטות ניהוליות שהתבססו על המידע מדוח ויטקובסקי

כי בהסכמי ההבראה בין משרד , )2ראה פרק (הוזכר גם .  ידי הקופות-במערך השירותים הניתנים על

, גודל ההוצאה לכל סעיףהיה ניסיון להכתיב לקופות את ) 1997-ב (החולים-לקופותהבריאות 

לאוצר לא נראה הדבר והוא סבר שיש להשאיר לקופות לקבוע .  לקבוע את הבקרה והפיקוח-ובהתאם 

במסגרת . מידת השימוש במרפאות חוץ ויעילותן, למשל, את השיטות המתאימות לייעול וחיסכון

כאשר הנתונים על , ההסכמים הובטח לקופות כי יינתן להן כסף רק אם הן יסגרו את גירעונותיהן

  . הדוח שימש בסיס לחלוקת הכספים בין הקופות2003-ב. הגירעון יתקבלו מדוחות ויטקובסקי

  

ואפשר לזהות עיוותים במנגנון העדכון , הדוח תרם להצגת הבעייתיות של מנגנון עדכון עלות הסל  .ב 

או שאין , )ן האוצרכמו שטע(הוא תרם לדיון הציבורי האם הקופות אינן יעילות . ובשיטת הקפיטציה

מהדוח התברר שההוצאות הגבוהות שהגדילו את גירעונות הקופות לא נבעו . להן מספיק משאבים

לכיסוי ₪  האוצר העביר מיליארד 1997-ב. אלא מהירידה בהכנסות, מהיעדר שליטה או בקרה עליהן

והדוח עזר , ופותלק₪  מיליון 500 הועברו 1998-ב". מיותרות"הגירעון וטען שהוא נובע מהוצאות 

  .להראות לאוצר שאכן יש חוסר משאבים במערכת
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נתוני הדוח שימשו את משרדי הממשלה להשוואה עם נתוני הקופות : תרומת הדוח לדיון הציבורי  .ג 

  .לגבי הוצאותיהן

  

, קשה להעריך את המידה בה הוא תרם לכך, אך, הדוח תרם לריסון הוצאות הקופות על תרופות  .ד 

עצם פרסום . יונים ולמסקנות במשרד הבריאות על הגדלת ההשתתפות העצמיתובכמה הדוח תרם לד

עדיין מוקדם גם להעריך את התרומה של המידע בדוח על . הנתונים הוסיף תשומת לב לנושא

  .ההוצאות לאגרת רופא

  

או , נידונה הסוגיה האם לבטל את התקרה, החולים-בדיונים על שיטת ההתחשבנות בין הקופות לבתי  .ה 

עזר , שהסתמך על דוחות הקופות שהוצגו למשרד הבריאות, הניתוח של ממצאי המחקר. הלשכלל

הוכנסו אמנם שינויים . להראות שהתקרה השיגה את יעדיה בשמירת היציבות בהוצאות לאשפוז

  . אך השיטה לא שונתה, מסוימים במקדמים של התקרה

  

 מגבלות דוח ויטקובסקי. 9
  

, עם זאת, לי חשוב ושימושי לגורמים השונים במערכת הבריאותהדוח במתכונתו הנוכחית צוין ככ

  . גורמים שונים ציינו מספר מגבלות של הדוח

  

   מידת הפירוט של סעיפים שונים 9.1
  :דוגמאות. הערות רבות התייחסו לכך שהפירוט של סעיפי הוצאה והכנסה בדוח אינו מספיק

חסר מידע על ; מכוני רנטגן והדמיה, תמעבדו, הדוח אינו מפרט מספיק את הסעיפים של אבחון 

עם (פירוט ההוצאה על תרופות , מספר הביקורים אצל רופאים, כמויות של תרופות, מספרי אשפוזים

 .האם בבתי מרקחת של הקופה או בבתי מרקחת פרטיים: והיכן הן נקנו, )מרשם וללא מרשם
בייחוד , נתונים כאלה היו עוזרים.  שיאפשרו השוואה לקופות אחרותלפי אזוריםאין נתונים מפורטים  

האם , החולים-ניתן היה להשוות בין המחוזות בתוך קופות. כשדנים ברמת המחוז או המרפאה

; והאם יש הבדלים בין הקופות, בעקבות החוק השתנו הפערים בהוצאות שונות בין הפריפריה למרכז

 .וכן לבצע השוואה דומה לפי גיל בתוך הקופות
דוח ויטקובסקי הוא דוח פיננסי ( על היקף הפטורים בהשתתפות העצמית והתקרות אין בדוח נתונים 

 ).ואינו אמור לספק מידע זה
ולפגוע בתחרותיות שלהן , חשיפה-יש לציין כי דרישה לפירוט נוסף בדוח יכולה לפגוע ברצון הקופות לאי

 ). 'רכש תרופות וכד, בהסכמים עם ספקים(
  

   מועד קבלת הדוח9.2
הפיגור פוגע ביעילות . 2002 התקבל בסוף 2001-הדוח ל, למשל. תי הסופי מגיע באיחור רבהדוח השנ

, הדוח הרבעוני היה אמור לענות במקצת על בעיית הפיגור של הדוח השנתי). 6ראו פרק (השימוש בדוח 

פי ואין בו התאמות של ההגדרות בין דיווחי הקופות כ, אך הוא בעייתי מכיוון שהוא אינו אגרגטיבי

  .יש בו גם מרכיב של עונתיות שמקשה להסתמך על אומדניו. שנעשה בדוח השנתי
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    בהגדרות אחידות9.3
בייחוד כשבוחנים סעיפים ברמת (ההגדרות של סעיפים מסוימים ודרך רישומם בדוחות של הקופות 

לה את  ומגביתולכן ההשוואה בין הקופות במקרים אלה בעייתי, אינם תמיד אחידים) פירוט גבוהה

לפני , ידי עורכי הדוחות-מעבר להתאמות הנערכות על, נדרש פירוט נוסף או התאמות. השימוש בדוחות

-החולים של כללית ויתר קופות-גובה ההוצאה על בתי, כדוגמה. שניתן להסיק על מהות ההבדלים

  .ההוצאות על מינהל; ההוצאות על תרופות; )פירוט בהמשך(החולים 

  

  החולים- ההוצאות על בתי9.4
השוואת ההוצאות על יום אשפוז . החולים-בדוחות אין כלים מתאימים להשוואת ההוצאות בין בתי 

. ואין ללמוד ממנה מי יותר יעיל, חולים ממשלתיים לבין אלה של כללית אינה משמעותית-בין בתי

דע לפי קיום מי-הסיבות העיקריות לכך הן  חוסר אחידות בשיטות חיוב של מחירי יום אשפוז ואי

 .מחלקות
שהיא היחידה ( בכללית חולים-ההוצאות על בתיחולים על יום אשפוז ברישום -חישוב ההוצאה בבית 

קשה להשוות את ההוצאה על . החולים האחרות-אינו זהה להוצאות של קופות, )חולים-שיש לה בתי

 עלות הפעלת חולים שכוללים בהוצאות עליהם גם את-אשפוזים בין הקופות משום שלכללית יש בתי

ישנה בעיה טכנית בהתחשבנות של כללית כספקית וכצורכת שירותים בהוצאות של . בית החולים

קשה לדעת , לכן.  כיצד מנכים את מרכיב המכירה של אשפוזים לקופות אחרות-החולים שלה -בתי

ולים ח-כללית מציגה נתונים ביחד הן כקופתשירותי בריאות  .אם ההוצאה של הכללית היא אמיתית

עלות האשפוזים . ובנוסף גם מציגה בדוח נפרד את הוצאותיה כמבטחת, מבטחת והן כמפעילה

ממשרד , מקופות אחרות, החולים פחות הכנסות מביטוח לאומי-ידי חישוב עלות בית-מתקבלת על

כך שאם גובים , היתרה מועמסת על הכללית כמבטחת). Plug-number(הבריאות ומגורמים נוספים 

עלות האשפוזים עולה אוטומטית גם אם בפועל לא היה שינוי בכמות , יותר גבוהותהכנסות 

חוץ מהכללית לא יודע , שאף אחד" חור שחור"ישנו כאן . לכן יש קושי בשימוש בנתון זה. האשפוזים

לא ניתן לאמוד אותו מההוצאות של , כן-כמו. הכללית יכולה לנצל את הערפול לטובתה. מה נעשה שם

גם הסתמכות על . חולים שונים-מכיוון שלכל קופה יש הסכמים שונים עם בתי, חוליםה-יתר בתי

 .החולים-מקדמי הקפיטציה אינה מדויקת כי אלה מחושבים לפי ממוצעים של כלל בתי
  

נעשה ) החולים שלה-ההוצאות של הכללית לאשפוז מבוטחיה בבתי" (Plug-number"-חישוב ה: להבהרה

, מקופות אחרות(כלומר סך ההוצאות שווה לסך ההכנסות , החולים מאוזנים-מתוך הנחה שתקציבי בתי

חולים -הנחה זו אינה נכונה שכן נמצא כי בבתי). וממבוטחי הכללית, ממקורות אחרים כמו הצבא

אפשר לדעת מהי אכן ההוצאה האמיתית על אשפוז -אי, לכן. יש גירעונות) חולים-שאינם של קופות(

  .ולים שלההח-מבוטחי הכללית בבתי

  

   ההוצאות על תרופות 9.5
וזאת משום שלמרבית , ההשוואה שנערכת בדוח בין הקופות של ההוצאה על תרופות היא בעייתית

כך שעלות התרופות כוללת גם , הקופות אין בתי מרקחת והן קונות תרופות מבתי מרקחת פרטיים
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קחת משלה ובהוצאותיה על תרופות לכללית יש בתי מר, לעומת זאת. הוצאות בגין הפעלת בתי המרקחת

שכר הרוקחים בכללית נכלל עם כלל הוצאות . לא נכללות הוצאות השירות לרוקחים בבתי מרקחת אלה

  ). אמנם כסעיף נפרד(השכר של עובדי הקופה 

  

הכוונה לציוד (בחלק מהקופות נכלל גם ציוד רפואי : שאלה אחרת נוגעת לציוד הכלול בסעיף התרופות

לא ידוע אם בדוחות האחרונים ).  ההגדרה של ציוד מתכלה אינה ברורה ואחידה דייהאבל, מתכלה

  . הנושא כבר טופל

  

 10-סדר גודל של כ(חלק מהמרואיינים הביעו עניין בפירוט גדול יותר לגבי מספר סוגי תרופות 

של הקופה בבתי מרקחת (היכן נקנו התרופות ; בהבחנה בין תרופות לפי מרשם וללא מרשם; )קטגוריות

  ). או בבתי מרקחת פרטיים

  

שכן הקופות הציגו את ההוצאות על , נושא ההשתתפות העצמית בתשלום בעבור תרופות הוא בעייתי

בדוח ויטקובסקי התפרסם שיעור הכנסות לפי תכנית גבייה ). השתתפות עצמית(תרופות בניכוי הכנסות 

מידע על תרופות , למשל, ורטים יותרלמרות שבמשרד הבריאות יש נתונים מפ, בכל קופה וקופה

ופרסומו יכול לפגוע ) בגלל בתי המרקחת הפרטיים(משום שזהו מידע מסחרי , שנמכרות ללא מרשם רופא

הוצאות על תרופות וטיפולים בגין תוספות בסל מתומחרות במחירים גבוהים מדי , בנוסף. בתחרותיות

  .ולא לפי מחירי העלות האמיתיים

  

  השכר  הצגת נתוני 9.6
בחלק . הנתונים על העלות למשרה ממוצעת לפי מגזר הושמטו מהדוחות האחרונים, כפי שהוזכר

 ). מ עם העובדים"לניהול מו, למשל(מהקופות השתמשו בנתון זה בעבר ככלי עבודה 
 

  שימוש במדד המחיריםה 9.7
 מדד זה אינו .כדי להשוות את ההוצאות הריאליות בין השנים הדוח משתמש במדד המחירים לצרכן 

בהכרח המדד המתאים ביותר לצורכי התאמת מחירים להוצאות של משתנים שונים במערכת 

 .הבריאות
 האם להשוות על פי ההוצאה על סעיף מסוים לנפש -מהם המדדים הרלוונטיים להשוואה בין הקופות  

אינה , גת בדוחהמוצ) לנפש מתוקננת(בעיית התקנון לפי קבוצות הגיל ? או לנפש מתוקננת לפי גיל

 .בקבוצות גיל שונות, משקפת את ההבדלים בהוצאות על סעיפים שונים
בטענה ) שבו המערכת השתמשה לעדכון ההקצבות לסל הבריאות(צ על מדד יוקר הבריאות "הוגש בג 

משרד הבריאות הציג נתונים , בתגובה. שדרך המדידה ומשקלי המרכיבים של הנוסחה אינם נכונים

 . גבוהה יותר ממה שמראה המדדשמראים שההוצאה
 

   הבדלים בארגון השירותים בקופות 9.8
ישנם הבדלים במדיניות ארגון השירותים בקופות השונות המעוותים את ההשוואה של ההוצאות של 

  . הקופות על סעיפים שונים
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, כלומר.  כי ישנם הבדלים במדיניות של הקופות,מרפאות חוץ קשה להשוות את ההוצאות על 

החולים מבטאים בעצם הבדלים במדיניות ולא -לים בהיקף השירותים בקהילה לעומת בבתיההבד

ההשוואה , חולים בבעלותה וכן שירותים בקהילה-כאשר לקופה יש בית, יתרה מזו. בהכרח בשימוש

שכן חלק ניכר מההבדלים ביניהן נובעים מאסטרטגיה שונה באספקת , בין הקופות בעייתית עוד יותר

 ).חולים לקהילה-תמהיל בין בית(השירותים 
שלא בהכרח , חולים ובקהילה בין הקופות-וגורם להוצאות שונות בבית,  שונההעסקת הרופאיםאופי  

 .משקפות הבדלים בשימוש בשירותים
 

   הבדלים בדרך הדיווח בין הקופות 9.9
קופות השונות ידי ה-על, בדוח של השנה השוטפת, מדיניות הכנסת תיקונים לנתונים של שנה קודמת 

 .במקרים בודדים צוין כי נערכו התאמות בנתוני השנה הקודמת לצורך השוואה. אינה ברורה
הוספת רשת ; ידי הממשלה-לעתים כולל הוצאות לכיסוי חובות על(הגירעון מוצג בהגדרות שונות  

 המשתמש בדוח צריך להיות רגיש לבחירת ההגדרה הרלוונטית). ן ועוד"הכנסת השב; הביטחון

 .לשימושו
מוצגות לעתים יחד עם ההוצאות השוטפות של הקופות על ) ן"שב (הביטוח המשליםההוצאות בסעיף  

 -חלק מההוצאות על הביטוח המשלים נרשמות במסגרת ההוצאות על סל הבריאות . סל הבריאות

משרד הבריאות נוהג לכלול (דבר המביא להצגת עודפים בחשבון הביטוח המשלים שאינם נכונים 

בחלק מהקופות אין ). עודפים אלה של כללית יחד עם הגירעון הנובע מההוצאות על סל הבריאות

 .הפרדה של הביטוח הסעודי מהביטוח המשלים
האם האשפוז בקופה אחת כולל את השירותים , למשל. נים"לשבאין אחידות בהתייחסות של הדוח  

 ).ן"לים ודרך שבחו-הוצע להפריד בין האשפוזים דרך קופות(הנוספים או לא 
  

   הערות אחרות9.10
חלק מהקופות ציינו הסברים , כך; לחלק מהגירעונות לא נמצאו הסברים מלאים בדיווחי הקופות 

 - ועוד , העברות למשרד הבריאות, התחשבנות עם ההסתדרות, הקשורים ברישום הוצאות לפיתוח

 .אולם הסברים אלה לא הסבירו את כל החריגות
. ולכן חלקים ממנו אינם קריאים, במתכונת של דוחות של רואי חשבון, כנית מדיהדוח כתוב בלשון ט 

ולעתים ההסברים אינם ברורים לקורא שאינו אמון על קריאת , לא מובאים הסברים מספיקים

 .מאזנים
לא מצוי פירוט המתודולוגיה של סיכום . לא תמיד ניתן להגיע להגדרות של הסעיפים השונים 

, כיצד התייחסו לחוסר אחידות בהגדרות, ידי הקופות-הגולמיים שבוצעו עלוהתאמה של הדוחות 

 .וכיצד חוסר אחידות זה השפיע על ההשוואה בין הקופות
לא ברור מי צריך לבצע את " יש לבצע בדיקה מעמיקה יותר בנושא"במקום שבדוח ויטקובסקי נכתב  

 .וכיצד, הבדיקה
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בת השימוש בו לצורכי והרח, דרכי הפצתו, הצעות לשיפור הדוח. 10
  מדיניות

  

בנושאים הקשורים , לדיונים בהחלטות, לדוח יש פוטנציאל מידע רב שיכול לשמש לפיקוח ובקרה

ידי -לא זיהינו פוטנציאל מידע שלא זכה לשימוש בצורה זו או אחרת על. ובצעדי מדיניות, להחלטות אלה

ן תמונה טובה של המצב הכספי של הכל הדוח נות-בסך. חולים או חוקרים-קופות, משרדי ממשלה

עיקר ההצעות . לא משמעותיים, הוכנסו בדוחות שינויים מצומצמים, בשנים האחרונות. הקופות

יותר פירוט בהוצאות על הרפואה הראשונית , למשל: לשיפורים נוגעות לפירוט יתר של סעיפים

יתר -כי הובע החשש שפירוטאם , )הכל-ולא רק סך(פירוט של הביטוח המשלים ; והמקצועית ובקהילה

  ).שיהיה מהימן(יכול לפגוע בקופות ובנכונותן למסור מידע מפורט 

  

ההוצאות וההכנסות הקשורות לסל : מתוכנן להפריד את הדוח הכספי לשלשה חלקים בדוחות הבאים

רק אז ניתן . החולים-ההוצאות וההכנסות בהפעלת בתי, ן"הוצאות והכנסות הקשורות לשב, הבריאות

  .ולאורך זמן, ולערוך השוואות נכונות בין הקופות, יה להבין את הגירעון של הקופות בגין סל הבריאותיה

  

יש . של רואי חשבון בה הוא כתוב" מקצועית/גבוהה"רצוי שהדוח ייכתב בבהירות וימנע מהשפה ה

שים שאינם רואי ואיך להוסיף בו פרשנויות כדי שיהיה מובן גם לאנ, לשקול איך ניתן לעשותו מובן יותר

מוצע להביא נתוני רקע כמותיים שיוכלו להסביר חלק מהמגמות או הנתונים הכספיים בדוח . חשבון

  ). ימי אשפוז/אשפוזים/ובמקביל התפתחות מספר המיטות, התפתחות ההוצאות לאשפוז, למשל(

  

 היה רצוי כי לניצול מעמיק יותר של המידע בדוח: הקשר בין המידע בדוח לנתונים ממקורות אחרים

בשילוב עם , החוקרים או המנתחים של הדוח יבחנו את נתוני ההוצאות וההכנסות המופיעים בדוח

  . נתונים ומשתנים מסקרים וממידע אחר

  

ידע על מספר . המידע החיצוני היחיד בדוח הוא מספר הנפשות ומספר הנפשות המתוקננות בכל קופה

יכול לאפשר הסבר מעמיק יותר של , ולאורך זמן, לפי קופה, 'מספר האשפוזים וכו, הביקורים אצל רופא

  .ההבדלים בין קופות והשינויים לאורך זמן

   

הדורשות התייחסות והכנסת , )9ראה פרק (למשתמשים בדוח היו הערות על בעיות שונות בדוחות 

הערותיהם , יםהחולים ציינו כי לא היו שותפים בעבר בדיונים על שינוי-המרואיינים בקופות. שינויים

, למשל(נמסרו בחלקן לרואי החשבון ולמשרד הבריאות שהביאו במקרים אחדים להכנסת תיקונים בדוח 

היו גם מקרים בהם לא הצליחו להביא ). צורת הטיפול בשכר הרוקחים של שירותי בריאות כללית

  .להכנסת שינויים

  

, בקיצור משך הכנת הדוח ופרסומורבים מהמרואיינים הזכירו את הצורך : הקדמת מועד פרסום הדוח

צמצום הפיגור נראה חשוב בנושאים בהם חלו שינויים בתקופה . כך שיוכל לשמש כלי ניהולי יעיל

במרבית הנושאים לא , עם זאת. שינויים שהמערכת מעוניינת לבחון את מידת השפעתם, האחרונה
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ופורסם , כיוון שהדוח הוא שוטףמ, בנוסף לכך. התרחשו שינויים חשובים תוך תקופה קצרה ובמהירות

  . גם אם הדוח עליהן מגיע בפיגור, ניתן לעקוב אחרי המגמות המסתמנות מהדוחות, משך מספר שנים

  

לעומת ,  בדוחות מובאת השוואה של ההוצאות וההכנסות בשנה השוטפת:הצגת ההשוואה למספר שנים

כנסות אם הדוח היה מציג סדרות משתמש יכול היה לעמוד על המגמות בהוצאות ובה. השנה הקודמת

  .בלוויית טקסט מתאים, )ולא רק בדיאגרמות(לפחות בכמה לוחות מרכזיים , נתונים למספר שנים

  

יש חשיבות בקבלת פירוט של , להבנת הבדלים ושינויים במשך הזמן בסעיפים שונים: פירוט גדול יותר

כן קשה יותר ההשוואה בין , וט גדול יותרככל שנכנסים לפיר, אולם. סעיפים לאיתור מקור ההבדלים-תת

, האזורים בהם היא פועלת, הרכב החברים בה, הקופות בגלל התנאים השונים בהם פועלת כל קופה

  .שיטת הניהול

  

, מאילו מקורות,  הוצע לציין במפורש כיצד כוסה הגירעון משנים קודמות:הגירעון של שנים קודמות

  . ומה גודלו של הגירעון המצטבר

  

בדוחות קודמים . ש לשקול הרחבה של ההסברים המובאים בדוחות ובייחוד ההסברים על חריגיםי

דוח , למשל, ראה(הבדלים בין הקופות האחרות , חריגות, בעיות, הובאו הערות ביחס לכל קופה

  . בדוחות הבאים ההערות ביחס לקופות השונות הובאו בתוך הסעיפים השונים). 1998-ויטקובסקי ל

  

  . הוצע לאפשר בדוח אבחנה בין התשלומים של המבוטחים לביטוח הסיעודי והביטוח המשלים .ן"שב

  

  :בין הנתונים שהוצע להוסיף לדוח

 .בנוסף לנתונים הכספיים חשוב לכלול גם נתוני יעילות תפעולית 
פרסום פירוט נתוני השכר שהובא בדוחות קודמים הופסק ; השוואת שכר של כל אחת מהקופות 

 .מאוחרים יותרבדוחות 
 ).פנסיה תקציבית, מימון, למשל(הצגה נפרדת של הוצאות הקשורות בפעילות כספית מהעבר  
 .פירוט הסכומים שהקופות שילמו על רשלנות רפואית 
 .חולים לפי סוג הבעלות-הוצאות על בתי, פירוט ההוצאות על שירותים אמבולטוריים 
כולל טיטולים וציוד (א לבין תרופות ללא מרשם ההוצאה בין תרופות לפי מרשם רופ/הפרדת ההכנסה 

מכירתם מהווה פעילות מסחרית רגילה וקיימת /שרכישתם, )רפואי שאינו נכלל בסל הבריאות

  .חלק מהקופות דיווחו על הכנסה לאחר קיזוז ההוצאה; בכללית

  

- לל בתיוהוצע להכין דוח מקביל מפורט על כ, החולים הממשלתיים-קיים דוח על בתי, כפי שהוזכר

ממנו ניתן יהיה ללמוד מעבר להשוואות , החולים-דבר שמחייב רפורמה בדיווח על בתי, החולים

  .הוקמה ועדה ליישום הרעיון. החולים-גם על יעילות בית, הפיננסיות
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הסדרת דרכי הפיקוח והבקרה של רואי ,  קביעת תקן דיווח אחיד:בתכניות משרד הבריאות לעתיד הדוח

על פי (כאשר הדוחות הפיננסיים של הקופות יהיו פתוחים בפניהם , )קופה ומחוץ לקופהבתוך כל (חשבון 

 -בעקבות המלצות הוועדה להסדרת הדיווח הפיננסי בקופות, בעתיד הדוח ישנה קצת את ייעודו). חוק

ן "שב, חולים-קופות: ותרומתו העיקרית תהיה להחלטות ציבוריות לפי מגזרים, )ראו נספח ב(החולים 

  .ובהשוואה לשנה קודמת; חולים-תיוב

  

  דיון וסיכום. 11
  

וייחודו בכך , החולים-דוח ויטקובסקי הוא דוח מינהלי המכיל נתונים כספיים על פעילות ארבע קופות

הדוח נועד בעיקרו . שהיו חשובים למשרדי הבריאות והאוצר, שהוא מכוון לצרכים פרקטיים מוגדרים

ולשליטה טובה יותר על גירעונות , החולים- וההכנסות של קופותתכנון ובקרה על ההוצאות, לפיקוח

בעת דיונים בין , הוא נועד לשמש מקור מידע אחיד ואמין ומוסכם על כולם, בנוסף. אפשריים של הקופות

דוח ויטקובסקי , ואכן. מ בין הגופים השונים לגבי העבר"או למו, אם לצורך תכנון עתידי, גופים שונים

משרד , )משרד הבריאות(ידי הרגולטור -מאגרי המידע בהם נעשה שימוש רב על/כיםמהווה אחד המסמ

  .החולים-ידי קופות-גם על, ובמידה רבה, האוצר

  

נדרש גילוי של ההוצאות וההכנסות של הקופות , וכדי לספק מידע אמין, במטרה להגיע להגדרות אחידות

לחשוף את פרטי הדוחות , בדרך כלל, א נטוהחולים ל-קופות. ופירוט המרכיבים של ההכנסות וההוצאות

 הנושא היה .הכספיים בפני גורם חיצוני מהחשש שפרטים כאלה עלולים לפגוע ביכולת התחרות שלהן

וההגדרות של , התנהלו במתכונת שונה, מורכב גם משום שהמערכות החשבונאיות של כל קופה וקופה

  .להשוות ביניהןמה שהקשה על היכולת , סעיפים שונים לא היו אחידות

  

היכולת להנהיג ולקיים דוח כזה . השימושים בדוח הביאו במשך הזמן להכנסת שיפורים והתאמות בדוח

הממשלה עמדה בלחצים . למימון סל הבריאות, לפי החוק, נבעה מכך שהממשלה הייתה אחראית

כתנאי , רלוונטיולכן יכלה לכפות עליהן את מסירת המידע ה, להשתתף במימון הגירעונות של הקופות

יש לציין . ואף לקבוע רואה חשבון חיצוני שיבחן את הדוחות הכספיים שהקופות מגישות, למימון הנדרש

. שמתכונת הדוחות וצורת הגשתם נקבעו בשיתוף פעולה של משרדי הבריאות והאוצר עם הקופות

 הקופות הכירו לאחר מעשה. הסכמה זו הייתה גורם מרכזי לקבלת הדוח כדוח אובייקטיבי ואמין

נתוני הדוח . ואף הפכו למשתמשות העיקריות בו,  הפנימייםןבחשיבות הדוח הכולל ובתרומתו לצורכיה

  .ידי הגורמים השונים-התקבלו כנתונים מוסכמים על

  

ידי המחליטים -בדיקת צוות המחקר מצביעה על כך שהיה ניצול נרחב של הדוח וממצאיו המפורטים על

הרבה מעבר לצורכי פיקוח ובקרה על , הדוח סיפק מידע רב לחוקרים, כן-כמו. ומשתמשים אחרים

  .הקופות

  

חולים בהן היו -לאיתור קופות, )ביחס לגירעון ולמרכיביו(הדוח שימש את משרד הבריאות לאיתור בעיות 

 .וכן לבחינת ביצוע הסכמים, ליקויי ניהול, חריגות
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ת ההכנסות וההוצאות שלהן לאלה של הקופות החולים השתמשו בנתוני הדוח בעיקר להשווא-קופות

כגון הוצאות (הדוח סיפק מידע לקופות כדי שיוכלו לאתר נקודות תורפה . הכל הכללי-האחרות והסך

, ת לנקוט בפעולות להתייעלו-ובהמשך , )גבוהות מדי לנפש בסעיפים שונים בהשוואה לקופות אחרות

   .ולחיסכון בסעיפים אחדים

  

ככל . ידי המשתמשים-פוטנציאל המידע נוצל על, וככל הנראה,  שיש בדוח מידע מיותרלא היו עדויות לכך

. והציעו להוסיפם, שגבר השימוש בדוח כן צוינו פרטים נוספים שהמשתמשים היו רוצים למצוא בדוח

ידי רבים -הפיגור בקבלת הדוחות צוין כמגבלה על. גברו ההצעות להקדמת הצגת תוצאותיו, כן-כמו

, עד לפרסום הדוח יכלו להשתנות התנאים). פיגור של כמעט שנה אחרי השנה המדווחת(נים מהמרואיי

  ). ידי המבוטחים-הנהגת תשלומים שונים על, למשל(' ההנחיות וכו

  

חלק ; כדי לצמצם את הפיגור במידע מהדוח השנתי, חלק מהמרואיינים מצאו תועלת בדוחות הרביעונים

  . אחר סברו שאפשר לוותר עליהם

  

  : ניתן למנות מספר גורמים לשימוש הנרחב שנעשה בדוח ויטקובסקי

מוסכם ללא עוררין על , ידי רואה חשבון מחוץ למערכת-מבוקר על, הדוח אובייקטיבי. אובייקטיביות .1

וככזה הוא משמש בסיס לדיון בין הממשלה , ידי הצדדים השונים במערכת הבריאות-נתוניו על

  .והקופות

ניתן היה להשוות הוצאותיהן ,  הקופות4-שיש בדוח נתונים על כל אחת ממכיוון . השוואתיות .2

לעמוד על סטיות בהוצאה של קופה , )לנפש ולנפש מתוקננת לפי גיל(והכנסותיהן על הסעיפים השונים 

ההשוואה הזו שירתה לא רק את משרד הבריאות . ולדרוש הסברים לסיבות  לסטיות, לסעיף מסוים

אלא גם את הקופות עצמן בבחינה פנימית , יקוח ובקרה של הנעשה בקופותבפ, או את משרד האוצר

  .לתיקון ולהתייעלות, של הוצאותיהן 

דבר המאפשר מעקב אחר מגמות של שינויים , פעמי-הדוח נערך כל שנה ולא כדיווח חד. דוח שוטף .3

ם מינהליים בעזרת מגמות אלה ניתן היה לבחון השפעה של שינויי. בהוצאות ובהכנסות לאורך זמן

ובחינת סטיות , )כגון מגמות ביקורים אצל רופא כתוצאה משינויים בגובה ההשתתפות העצמית(

  .או על ליקויים ובעיות, על ייעולה, שמראות על שיפורים במערכת

  

כך , ניתן להעלות את האפקטיביות של הדוח ככלי בקרה ניהולי ואסטרטגי באמצעות הקדמת הפצתו

התרומה של .  לקבל החלטות לגבי השנה הקרובה על סמך נתונים עדכניים יותרהחולים יוכלו-שקופות

הקדמת הפצת הדוח למשרד הבריאות היא מזערית שכן הנתונים ידועים במשרד כבר חודשים אחדים 

יכול לשפר , ן והביטוחים המשלימים"פירוט בדומה לזה שבנושאי השב, בנוסף. לאחר סיום שנת הכספים

  .ת של הדוח בתחומים שהם עדיין בשלבי גיבושאת האינפורמטיביו

  

כגון (לא נעשתה השוואה של ניצול דוח זה עם ניצול דוחות מינהליים אחרים הקיימים במגזרים אחרים 

. מעניין היה לבחון את מידת הניצול של דוחות מינהליים בגופים אחרים ולאילו צרכים). רווחה, חינוך

המשמשים לבקרה ופיקוח על , קצוב של המועצה להשכלה גבוהההדוחות של הוועדה לתכנון ות, למשל

  .דומים לאלו המשמשים את מערכת הבריאות, וגם לצרכים אחרים, פעילות האוניברסיטאות
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  רשימת המרואיינים למחקר: נספח א
  

  משרד הבריאות

  )כרם-ל הדסה עין"לשעבר מנכ(ל משרד הבריאות " מנכ-אבי ישראלי 

   חשב-ילונקה 'שיע ז

  ל לכלכלה וביטוח בריאות" סמנכ-נון -גבי בן

  החולים ושירותי בריאות נוספים-ית לפיקוח על קופותל" סמנכ-י 'בויאנג-מיכל עבאדי

  החולים ושירותי בריאות נוספים-ל לפיקוח על קופות" סגן סמנכ-צחי חבושה 

   בריאות כלליתבשירותיסגן מנהל אגף תקציבים כיום ,   לשעבר ממשרד הבריאות-יעקב נבו 

  

  משרד האוצר

  אגף התקציבים,  סגן הממונה-יעל  אנדורן 

   רפרנט בריאות לשעבר מאגף התקציבים באוצר-אפי ארבל 

  אגף התקציבים,  רפרנטים בריאות-) עוזרים של רביב סובול(איריס גינזבורג ושגיא בלשה 

  

  החולים-קופות

  שירותי בריאות כללית,  ראש אגף תקציבים-ניר -נועז בר

   חבר בדירקטוריון של שירותי בריאות כללית-אריה שירום 

  חולים לאומית-קופת, גף תקצוב וכלכלה ראש א-אורלי אורי 

  מכבי שירותי בריאות,  ראש אגף כספים-יצחק גנור 

  מכבי שירותי בריאות,  כלכלן-פרנסיס ווד 

  חולים מאוחדת-קופת,  מנהל אגף הכספים-גיל חיימוביץ 

  חולים מאוחדת-קופת, ל" עוזר למנכ-טוביה חורב 

  

  חוקרים

  בריאות באוניברסיטת תל אביב ומכון גרטנר ראש המרכז לניהול מערכות -צבי אדר 

  מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס,  ראש מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות-ברוך רוזן 

  מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס,  חוקרת במרכז סמולקר לחקר מדיניות הבריאות-גרינברג -שולי ברמלי

  

  גופים אחרים

  ח" רו-יעקב ויטקובסקי 
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  החולים-וועדה להסדרת הדיווח הפיננסי בקופותדוח ה: נספח ב
  

החולים על רקע החשיבות של נטילת -מתוך כוונה להנהיג רפורמה יסודית של מערך הדיווח של קופות

הוועדה להסדרת הדיווח הפיננסי  "2001מונתה בפברואר , "מהפכת השקיפות"ו accountability)(אחריות 

בין חברי הוועדה היו . והמוסד הישראלי לתקינה בחשבונאותידי משרד הבריאות -על" החולים-בקופות

נציגי משרד הבריאות ומשרד , החולים-ראשי אגפי כספים של כל אחת מקופות, כמה רואי חשבון בכירים

הסדרת הדיווח הפיננסי : "תפקידי הוועדה הוגדרו). ח"רו(ר אייל סולגניק "ר הוועדה מונה ד"כיו. האוצר

... כך שניתן יהיה, ליץ על שינויים מחויבים בכללי החשבונאות המקובליםלהמ... החולים-בקופות

הוועדה ...". חולים-להסדיר ולהחיל מערכת כללי חשבונאות ודיווח על הסקטור בייחוד של קופות

כדי לתת בסיס חוקי לביצוע ) לפי חוק הבריאות(נתבקשה גם להמליץ על שינויים נדרשים בתחיקה 

  .2002ה את הדוח המפורט שלה באפריל הוועדה הגיש. ההמלצות

  

הכשל האינהרנטי המרכזי במערך הדיווח האמור טמון בעובדה שאינו נשען על בסיס : "הוועדה סברה כי

  ".מסודר ופרטני של כללי חשבונאות ודיווח מקובלים

  

של הסדרת הדיווח הפיננסי "הדוח עוסק בעיקרו ב. הוועדה הציעה רפורמה באופן הדיווח של הקופות

ההמלצות ). רים"גם זו של מלכ(והתאמת הדיווח למתכונת של תקני ראיית חשבונות , "החולים-קופות

והוצאתו , ברלוונטיות שלו, באיכות הדיווח" קפיצת מדרגה"ל, לדברי הוועדה, לדיווח צריכות להביא

וליצירת , תכך שתיווצר פלטפורמה מועילה ביותר לקבלת החלטות כלכליות וניהוליות מושכלו"במועד 

הובאו המלצות מפורטות ). accountability(ושל  נטילת אחריות , הפחתת סיכונים, סביבה של שקיפות

וכן הצעות לקבוע תקנות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי , ביחס למבנה ולתוכן של הדוחות הכספיים

נאות של המוסד ההמלצות נוגעות לעריכת הדוחות הכספיים לפי תקן חשבו. שיש לפעול לביצוען

לדיווח על , לשאלת הדיווח המיידי, )דוח דירקטוריון(חולים -לדוח מועצת קופת, הישראלי לתקינה

  .וכן לחובת הדיווח לציבור, ן"לתכניות השב,אודות התקציב והכנתו

   

ונראים מיועדים במידה רבה , הדוח ונספחיו כתובים ומנוסחים במונחים הטכניים של רואי חשבון

   .בראיית וניהול חשבונותלעוסקים 
  

על מה הוא בא , בדוח הוועדה להסדרת הדיווח הפיננסי אין דיון מפורט על מטרותיו של דוח ויטקובסקי

  .ומה צריכים להיות שימושיו, לשרת

  

ההמלצות נמצאות בטיפולו . הכוונה היא להגיע ליישום המלצות הדוח. יישום ההמלצות של דוח הוועדה

שם מכינים תקן מיוחד להצגת הדוחות הכספיים של ,  לשכת רואי החשבוןשל המוסד לתקינה של

ההצעות ). ר ושל גופים עסקיים"המשלב תקנים של מלכ, החולים-זה יהיה תקן ייחודי לקופות(הקופות 

הכוונה היא . החולים-ומובאות לידיעה ולהתייחסות של קופות, נערכות יחד עם משרד הבריאות

-והדוח הכולל שיתפרסם ב, ידי הקופות לפי התקנים החדשים- יוכנו על2005שהדוחות הכספיים לשנת 

ולכן , הוועדה עצמה ציינה כי השלמת השינויים החוקיים הנדרשים תצריך זמן רב.  יתבסס עליהם2006

 .היא ממליצה לקופות לנקוט בדיווח המומלץ עוד לפני הסדרת השינויים בחוק ובתקנות
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