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 אחזקת מכשור רפואי

 תקציר

הוא אחד המרכזי� הטכנולוגיי� של אג� ) א" מש�להל� (מרכז השיקו� והאחזקה 
על פי פקודת ארגו� מאוקטובר ). ל" אט�להל� (ל "הטכנולוגיה והלוגיסטיקה שבצה

 מרכז א נועד להיות"מש, )ת"אג(ל "שהוציא אג� התכנו� בצה) א" פק�להל�  (2004
רג המטה הכללי למת� מענה אחזקתילוגיסטי בד�טכנולוגי

1
,  לציוד מסוגי� שוני�

 �ל "א וכ� ביחידות צה"מכשור רפואי מתוק� ומתוחזק במש. לרבות ציוד רפואי
בהתא� להנחיות המקצועיות של , א"באמצעות חוליות טכנאי� ניידות של מש

ר" מקרפ�להל� (מפקדת קצי� הרפואה הראשי 
2

אופ �במסגרת מפעל התקשוב והאל ).
 ). מ" ב�להל� (ל "א פועל בית מלאכה לתיקו� ולאחזקה של מכשור רפואי בצה"שבמש

 

 פעולות הביקורת

 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על אחזקת מכשור 2010אפריל �בחודשי� ינואר
בדיקת השלמה נעשתה . מ"שמתחזק ב, רפואי הכולל אמצעי� חיוניי� ומצילי חיי�

ר ובמתק� הציוד הרפואי "במקרפ, א"במש: ל"טהביקורת נעשתה בא. 2010בדצמבר 
 �ובחיל האוויר והחלל ; )י" מר�להל� ( במכו� לרפואה ימית �בחיל הי� ; )פ"מצר(

 ).א"ירפ(ביחידת רפואה אווירית 

 

 עיקרי הממצאי�

 מ"תקציב ב

 �להל� (א את הסיכו� של ראש מטה "ל ומש" לא מימשו אט�2009 ו2008בשני� 
ולפיו יש למצוא , 2008א לשנת "שור תכנית העבודה של משל שנכתב באי"אט) ט"רמ

לאחזקת הציוד הרפואי פתרו� באמצעות עבודה קבלנית
3

אלא ,  או פתרו� כלכלי אחר
באות� שני� נפגעו משמעותית אחזקת המכשור . הקצו תקציב חלקי לאחזקת ציוד זה

מ באות� "בהתקציב שהועמד לרשות . הרפואי בעת שגרה ורענו� המכשור לזמ� חירו�
 בסכומי� קטני� במהל( השנה ובמועדי� שלא תאמו את �שני� נית� בתזרי� לקוי 

דבר שפגע ביכולתו לנצל אותו ולבצע את תכנית העבודה לאחזקה ולתיקו� של , צרכיו
יעילות באחזקה ולתוספת �הדבר גר� לאי; המכשור הרפואי במועדי� הדרושי�

 .ל"עלויות לצה

לעתי� , יומית שגרתית באיחור�יוני הדרוש לפעילות יו�מ תיק� מכשור רפואי ח"ב
ח בלבד לתיקו� "בי� היתר בגלל היעדר תקציב של מאות ש, של כמה חודשי�

__________________ 

על תקינותה ועל כשירותה של פעולות שנוקטי� כדי לשמור  "�אחזקה : ל"לפי המילו	 למונחי צה  1
 ".אפסניה

 .ל"כפו� לראש אט) ר" קרפ�להל	 (קצי	 הרפואה הראשי . ל"ר היא אחד המרכזי� של אט"מקרפ  2
 ).מיקור חו�(ל עבודת מטה בנושא עבודה קבלנית "במועד ביצוע הביקורת קיי� אט  3



 א61דוח שנתי  170

, בי� היתר, העיכוב האמור בתיקו� גר�, על פי מסמכי חיל האוויר והחלל. המכשור
של " באישור כשירות�"לעיכוב , "לתת כשירות שגרתית לטייסי�"יכולת �לאי

יותר " בבתי חולי� בעלויות גבוהות"חמי� ולהפניית חיילי� לביצוע בדיקות לו
 . יעילות�דבר שהוא בגדר אי, ל"מעלויות בדיקת� בצה

 

 כלי רכב

 �2009 ו2008מ בשני� "לא העמידו עבור ב, אופ�לרבות מפעל התקשוב והאל, א"מש
חלקי של הדבר גר� לביצוע . כלי רכב בהיק� שהיה דרוש לו לביצוע משימותיו

, ל"מ במכשור רפואי שביחידות צה"האחזקה והביקורת שביצע ב, פעילויות התיקו�
ועקב כ( נפגע השירות , ר"א ובהוראות המקצועיות של מקרפ"שלא על פי הנדרש בפק
 . הרפואי הנית� לחיילי�

מ לא שלח טכנאי כדי לסיי� את הטיפול במכונת פיתוח סרטי "במועד הביקורת ב
כשלושה חודשי� לפחות לאחר שהחלה ) א" מרפ�להל� (אזורית רנטג� במרפאה 

וא� , א ידעה שהמכשיר בלתי תקי� היא המשיכה להפעילו"א� שמרפ. התקלה בה
דבר שהיה כרו( , צילומי רנטג� חוזרי�, לדבריה כאילו* במקרי� בודדי�, ביצעה

 . בהקרנות חוזרות ומיותרות לחיילי� ובבזבוז זמ� וכס�

ל לא העמידה כלי "מחלקת לוגיסטיקה באט, 2010אפריל , ביקורתעד מועד סיו� ה
ציוד לוגיסטי ) ח"רמ(מ ובכ( לא יישמה את הנחיית ראש מחלקת "רכב עבור ב

 . לעשות כ�2010ל ממרס "ט אט" ואת הנחיית רמ2009מנובמבר 

טעינה וכיול של מכשור , לרבות בדיקות תקינות, י פעולות אחזקה"מ לא ביצע במר"ב
כמוגדר , יומית שגרתית�בי� היתר ציוד החייאה וציוד חיוני לפעילות יו�,  רברפואי

י המשיכו להשתמש בו "ר במר"א� על פי כ� גורמי מקרפ. ר"ר ומקרפ"בהוראות קרפ
דבר שעלול היה לגרו� לסיכו� בריאות� של , בניגוד לאמור בהוראות, לצורכיה�
 .הנבדקי�

 

נורמות שירות
4

 

נמצאה פגיעה , 2009אשר לשנת . 2006�2008שירות בשני� מ לא עמד בנורמות ה"ב
בעיקר בגלל היעדר , קשה במת� שירותי התיקו� והאחזקה שלו למכשור הרפואי

 .תקציב וכלי רכב

דבר שהוא בגדר ,  מכשירי� מעל חודש ימי��400 יותר מ2010מ היו בתיקו� במרס "בב
.  בתיקו� למעלה משנה מה� היו�30כ; חריגה מהיעדי� שנקבעו בנורמות השירות

ומכשיר הרדמה , מ בתיקו� למעלה משלוש שני�"מכשיר הרדמה היה בב, לדוגמה
מכשירי� רבי� המתינו כמה . נוס� וערכת מוניטור היו בו בתיקו� למעלה משנתיי�

 .חודשי� לחלקי חילו� או לתיקו� על ידי גורמי חו*

 

 

__________________ 

 .מי� י6�24: מ על פי עדיפויות"זמ	 השהות של מכשור רפואי בתיקו	 בב  4
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 סיכו� והמלצות

ית באחזקת מכשור רפואי בעת שגרה ועל ממצאי הביקורת מעידי� על פגיעה מהות
א לממש את אחריותו לאחזקת "פגיעה במוכנות לזמ� חירו� וביכולת מפקד מש

א ועל פי ההוראות המקצועיות "המכשור הרפואי כנדרש על פי פקודת הארגו� של מש
כפועל יוצא מכ( נוצר מצב מתמש( וחמור של פגיעה ברמת . ר"ר ומקרפ"של קרפ

יכולת של חיל �באי, בי� היתר, שבאה לידי ביטוי, נית� לחיילי�השירות הרפואי ה
של " באישור כשירות�"בעיכוב , "לתת כשירות שגרתית לטייסי�"האוויר והחלל 

 בביצוע הקרנות חוזרות �) א"מרפ( כפי שעולה ממסמכי מרפאה אזורית �לוחמי� וג� 
הדבר גר� , כל אלהנוס� על . לדבריה כאילו* במקרי� בודדי�, ומיותרות לחיילי�

 . ל"יעילות ולתוספת עלויות לצה�לאי

 כי המכשור 2010ל במרס "ט אט"נוכח ממצאי הביקורת ובעקבות סיכומו של רמ
, ל"מ� הראוי שאט, "מענה אחזקתי הול�"הרפואי חשוב ויש להבטיח שיקבל 

א יתקנו בדחיפות את הליקויי� שנמצאו בביקורת בתחומי התקציב "ר ומש"מקרפ
ל כדי למנוע את "א ביחידות צה"ת כלי הרכב למת� שירותי אחזקה על ידי משוהקצא

 .הפגיעה באחזקת המכשור הרפואי

 

♦ 
 

 מבוא

הוא אחד המרכזי� הטכנולוגיי� של אג� הטכנולוגיה ) א" מש�להל� (מרכז השיקו� והאחזקה 
) א" הפק� להל� (2004על פי פקודת ארגו� מאוקטובר ). ל" אט�להל� (ל "והלוגיסטיקה שבצה

לוגיסטי בדרג המטה הכללי  מרכז טכנולוגי א נועד להיות"מש, )ת"אג(ל "שהוציא אג� התכנו� בצה
מכשור רפואי מתוק� ומתוחזק . לרבות ציוד רפואי,  לציוד מסוגי� שוני�5למת� מענה אחזקתי

בהתא� להנחיות , א" באמצעות חוליות טכנאי� ניידות של מש�ל "א וכ� ביחידות צה"במש
 ). 6ר" מקרפ�להל� (מקצועיות של מפקדת קצי� הרפואה הראשי ה

א יפעל בית מלאכה למכשור הרפואי "אופ שבמש�א נקבע כי במסגרת מפעל התקשוב והאל"בפק
 פעל במסגרת מתק� 2004אשר עד , )מ" ב�להל� (ל "לתיקו� ולאחזקה של המכשור הרפואי בצה

כלי הרכב והמכשור שנכללו , תקני כוח האד�). פ" מצר�להל� (ר "הציוד הרפואי שבכפיפות למקרפ
 . מ"א ונכללי� בתקניו עבור ב"פ הועברו למש"במצר

מ תיק� ותחזק "במועד ביצוע הביקורת ב. ל מגוו� וכולל מאות סוגי מכשירי�"המכשור הרפואי בצה
יח המכשור הרפואי הני.  מכשירי� מדי שנה בשנה ונעזר לגבי חלק מה� בחברות אזרחיות�35,000כ

מ או "מתוחזק ומתוק� בב, והמכשור הנייד נבדק, ל"מתוחזק ומתוק� ביחידות השדה בצה, נבדק
ל בעת שגרה "האחריות הכוללת לאחזקת מכשור רפואי בצה, א"כפי שעולה מהפק. ביחידות עצמ�

 .א"מוטלת על מפקד מש

ואי הכולל  עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על אחזקת מכשור רפ2010אפריל �בחודשי� ינואר
בדיקת . מ"א באמצעות ב"אופ במש�שמתחזק מפעל התקשוב והאל, אמצעי� חיוניי� ומצילי חיי�

__________________ 

פעולות שנוקטי� כדי לשמור על תקינותה ועל כשירותה של  "-אחזקה : ל"לפי המילו	 למונחי צה  5
 ".אפסניה

 .ל"כפו� לראש אט) ר" קרפ�להל	 (קצי	 הרפואה הראשי . ל"ר היא אחד המרכזי� של אט"מקרפ  6
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 �בחיל הי� ; פ"ר ובמצר"במקרפ, א"במש: ל"הביקורת נעשתה באט. 2010השלמה נעשתה בדצמבר 
 ).א"פ יר�להל� ( ביחידת רפואה אווירית �בחיל האוויר והחלל ; )י" מר�להל� (במכו� לרפואה ימית 

ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולח� הכנסת 
 לחוק מבקר 17בהתא� לסעי� , ולא לפרס� נתוני� בודדי� מפרק זה לש� שמירה על ביטחו� המדינה

 .תחיסיו� נתוני� אלה אינו מונע את הבנת מהות הביקור]. נוסח משולב [�1958ח"התשי, המדינה

 

 

 תקציב

לרבות תכנית העבודה , מתכנ� את תכנית העבודה השנתית שלו, ל"בשיתו� גורמי מטה באט, א"מש
מ ואת "את שעות העבודה הצפויות לביצוע משימות ב, בי� היתר, התכנית אמורה לכלול. מ"של ב

ת את התכני. התקציב המיועד לרכש חלפי� ולהזמנת תיקוני� ופעולות אחזקה בחברות אזרחיות
 .ל"ל וראש אט"אט) ט" רמ�להל� (מאשרי� ראש מטה 

ראו (מ לאפס " חלה ירידה בתקציב המתוכנ� לב2008�2009כי בשני� , ל עולה"א ואט"ממסמכי מש
א על תכנית העבודה "במצגת מש. לקשיי� במילוי הצרכי�, בי� היתר, דבר שגר�, )פירוט בהמש.

על ידי " אי מת� המענה"מ כ"לב, בי� היתר, עי� צוינה המשמעות של פערי התקציב הנוג2008לשנת 
ל את התכנית והדגיש את פערי התקציב "ט אט"א לרמ" הציג מפקד מש2007באוקטובר . מ"ב

ויש , יש קושי במילוי הצרכי�, סיכ� כי יש עוד� משימות, ל שחר קדישאי"תא, ט"הרמ. התפעוליי�
 או למצוא לה� פתרו� 7עבודה קבלניתא ל"להפנות עיסוקי� שאינ� כלולי� בליבת העיסוק של מש

 . ט בשינויי� מסוימי�"את סיכו� הרמ, אלו� ד� ביטו�, ל" אישר ראש אט2007בנובמבר . כלכלי אחר

,  צוינה המשמעות של פערי התקציב הנוגעי�2009א בנושא תכנית העבודה שלו לשנת "במצגת מש
 הציג 2008באוקטובר . מ"בטיפול בבנוגע למשק המכשור הרפואי ש" מענה חסר"מ כ"לב, בי� היתר

את התכנית והדגיש את פערי התקציב הנוגעי� , ל עופר וול�"תא, ל"ט אט"א לרמ"מפקד מש
 בהיק� 2009א יקצה משאבי� תקציביי� בשנת "ט סיכ� כי מש"הרמ. א"לתפעול השוט� של מש

 אחזקה בחברות  לגבי רכש חלפי� והזמנת תיקוני� ופעולות2008כספי דומה לאלו שניתנו בשנת 
ט והדגיש כי לא "ל את סיכו� הרמ" אישר ראש אט2008בנובמבר . ח"דהיינו כמיליו� ש, אזרחיות

א אינו בהכרח בסדר עדיפות עליו� למת� מענה לפערי� "נית� יהיה להקצות תקציב לכל צור. ומש
 .ל"התקציביי� שבתכנית העבודה של אט

ל מנובמבר "באט) ל" צי�להל� (ציוד לוגיסטי ח "רמ) ח" רמ�להל� (על פי מסמ. ראש מחלקת 
 לתיקו� ולאחזקה באמצעות חברות אזרחיות , מ לרכש חלפי�"ירד התקציב המתוכנ� של ב, 2009

ל באמצעות "בפועל העמיד אט. �2009 ו2008לאפס בשני� , 2004ח לשנה בשנת " מיליו� ש�2.3מ
� ולאחזקה באמצעות חברות לתיקו, מ לרכש חלפי�" תקציב לב�2009 ו2008א בשני� "מש

  .מ"סכו� שהוא כמחצית הסכו� הנחו/ לביצוע משימות ב, ח לשנה"אזרחיות בהיק� של כמיליו� ש

 ÌÈ�˘· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2008-2009Ë‡ Â˘ÓÈÓ ‡Ï "˘ÓÂ Ï" Ï˘ ÌÂÎÈÒ‰ ˙‡ ‡
Ó¯"Ë‡ Ë"˘Ó Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ¯Â˘È‡· ·˙Î�˘ Ï" ˙�˘Ï ‡2008 , ‡ÂˆÓÏ ˘È ÂÈÙÏÂ

ÊÁ‡Ï¯Á‡ ÈÏÎÏÎ ÔÂ¯˙Ù Â‡ ˙È�Ï·˜ ‰„Â·Ú ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÂ¯˙Ù È‡ÂÙ¯‰ „ÂÈˆ‰ ˙˜ , Âˆ˜‰ ‡Ï‡
‰Ê „ÂÈˆ ˙˜ÊÁ‡Ï È˜ÏÁ ·Èˆ˜˙. 

__________________ 

 ).�מיקור חו(ל עבודת מטה בנושא עבודה קבלנית "במועד ביצוע הביקורת קיי� אט  7
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 ˙ÚÏ ¯Â˘ÎÓ‰ ÔÂ�Ú¯Â ‰¯‚˘ ˙Ú· È‡ÂÙ¯‰ ¯Â˘ÎÓ‰ ˙˜ÊÁ‡ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ÂÚ‚Ù� ÌÈ�˘ Ô˙Â‡·
ÌÂ¯ÈÁ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,Ë‡ ÈÎÓÒÓÓ"˘ÓÂ Ï"· ˙Â˘¯Ï „ÓÚÂ‰˘ ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‡" Ô˙Â‡· Ó

· Ô˙È� ÌÈ�˘ ÈÂ˜Ï ÌÈ¯Ê˙-ÂÈÎ¯ˆ ˙‡ ÂÓ‡˙ ‡Ï˘ ÌÈ„ÚÂÓ·Â ‰�˘‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈ�Ë˜ ÌÈÓÂÎÒ·  ,
 ¯Â˘ÎÓ‰ Ï˘ ÔÂ˜È˙ÏÂ ‰˜ÊÁ‡Ï ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ˙‡ Úˆ·ÏÂ Â˙Â‡ Ïˆ�Ï Â˙ÏÂÎÈ· Ú‚Ù˘ ¯·„

ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„ÚÂÓ· È‡ÂÙ¯‰ ;È‡Ï Ì¯‚ ¯·„‰-‰ˆÏ ˙ÂÈÂÏÚ ˙ÙÒÂ˙ÏÂ ‰˜ÊÁ‡· ˙ÂÏÈÚÈ"Ï. 

 ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ-È‡ -·Ï˘· ·Èˆ˜˙ ˙‡ˆ˜‰‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙ ÔÂ�Î˙  , ÌÈ¯Ê˙‰
È‡Â ÈÂ˜Ï‰-Ó¯ ÌÂÎÈÒ ˘ÂÓÈÓ"Ë‡ Ë" ‰„Â·Ú‰ ˙�˘ È·‚Ï ÏÈÚÏ„ Ï2008 - ¯˘Ù‡ ‡Ï 

˘ÓÏ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ" ˘¯„�Î È‡ÂÙ¯‰ ¯Â˘ÎÓ‰ Ï˘ ‰˜ÊÁ‡ ÌÈÈ˜ÏÂ Â„È˜Ù˙Â Â„ÂÚÈÈ ˙‡ ‡ÏÓÏ ‡
˜Ù‰ ÈÙ ÏÚ"‡ . ÈÂ˜Ï È‡ÂÙ¯ ¯Â˘ÎÓ ‰˙ÈÈ‰ ‰‡ˆÂ˙‰)Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÓÎ ( ‰ÚÈ‚Ù ‰ÏÁÂ

‰ ˙Â¯È˘· ˙Î˘Ó˙ÓÌÈÏÈÈÁÏ Ô˙È�‰ È‡ÂÙ¯ . Ï˘ ‰˘È‚‰ ˙‡ ‰Ó‡˙ ‡Ï ÂÊ ˙ÂÏ‰�˙‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
Ë‡"Ï ,¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó „ÚÂÓ· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡·˘ , Ò¯Ó2010 ,Ó¯ ÌÂÎÈÒ·"Ë‡ Ë" ˜˘Ó ÈÎ Ï

 Ï·˜È˘ ÁÈË·‰Ï ˘ÈÂ ·Â˘Á È‡ÂÙ¯‰ ¯Â˘ÎÓ‰"ÌÏÂ‰ È˙˜ÊÁ‡ ‰�ÚÓ." 

יות בתקצוב ובתיקו� ר אחראי לקביעת סדרי העדיפו"קרפ, ר"כפי שעולה מפקודת ארגו� מקרפ . 1
ל כי "תכנו� מרכזי� באט) �" רע�להל� ( סיכ� ראש ענ� 2008אול� ביוני . של המכשור הרפואי

א "ממסמכי מש. מ קובע בעצמו את סדר העדיפויות לתיקו� המכשור הרפואי ולאחזקתו"בפועל ב
מ בגלל "בור ב ע8א להוציא הזמנות לחלפי� ולגורמי חו/" הפסיק מש2008ר עולה כי ביולי "ומקרפ

ר כי בעת הצגת תכנית "ופיתוח במקרפ) ר" הנ�להל� (� הנדסה רפואית "חוסר תקצוב והודיע לרע
והתקצוב הוא , מ"עבור ב" אי� גיבוי ומענה תקציבי"ל הוצג כי "א אצל ראש אט"העבודה של מש

קה האחז, א את עלויות התיקוני�"הוסבר כי במחצית השנה הראשונה ספג מש; ל"באחריות אט
אבל באותו מועד לא התקבל תקציב ואי� צפי לקבלו ולכ� כל ; "יגבה אותו"ל "והרכש בהנחה שאט

 . הרכישות ייעצרו לאלתר

Ù¯˜˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" È¯„Ò ˙‡ ÚÂ·˜Ï ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì¯Â‚Î È‡¯Á‡ ¯
È‡ÂÙ¯ ¯Â˘ÎÓ Ï˘ ÔÂ˜È˙·Â ·Âˆ˜˙· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ,· ·Âˆ˜˙ Ú·˜�"Ë‡ È„È ÏÚ Ó"„È ÏÚ ‡ÏÂ Ï È

Ù¯˜"¯ ,Ù¯˜ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ· Ú‚Ù˘ ¯·„"˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙ÚÈ·˜Ï Â˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ ˘ÓÓÏ ¯ .
· ÏÚÂÙ·"Â˙Â˘¯Ï „ÓÚÂ‰˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙‡ Ú·˜˘ ‡Â‰ Ó .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,

Ù¯˜Ó ÈÎÓÒÓÓ" ÈÏÂÈÓ ¯2008Ù¯˜ ÈÎ ‰ÏÂÚ " ¯ÈÎ‰ ‡Ï Û‡ ¯"¯Â˘È‡ Â‡ ‰ÚÈ·˜ , ÔÈ‡ ÈÎ
·‰ ¯Â·Ú È·Èˆ˜˙ ‰�ÚÓÂ ÈÂ·È‚"Ó." 

 

2 . · ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··"ÌÂÈ ˙ÂÏÈÚÙÏ ˘Â¯„‰ È�ÂÈÁ È‡ÂÙ¯ ¯Â˘ÎÓ Ô˜È˙ Ó- ˙È˙¯‚˘ ˙ÈÓÂÈ
¯ÂÁÈ‡· ,ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ Ï˘ ÌÈ˙ÚÏ ,˘ ˙Â‡Ó Ï˘ ·Èˆ˜˙ ¯„ÚÈ‰ ÏÏ‚· ¯˙È‰ ÔÈ·" „·Ï· Á

¯Â˘ÎÓ‰ ÔÂ˜È˙Ï .ÏÏÁ‰Â ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ ÈÎÓÒÓ ÈÙ ÏÚ ,· È„È ÏÚ ÔÂ˜È˙· ·ÂÎÈÚ‰"Ì¯‚ Ó , ÔÈ·
¯˙È‰ ,È‡Ï- ˙ÏÂÎÈ" ˙Â¯È˘Î ˙˙ÏÌÈÒÈÈËÏ ˙È˙¯‚˘" , ·ÂÎÈÚÏ"Ì˙Â¯È˘Î ¯Â˘È‡· " ÌÈÓÁÂÏ Ï˘

˙Â˜È„· ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÏÈÈÁ ˙ÈÈ�Ù‰ÏÂ ,‰È¯ËÓÂ‚¯‡ ˙Â˜È„· ÔÂ‚Î ,"˙Â‰Â·‚ ˙ÂÈÂÏÚ· ÌÈÏÂÁ È˙·· "
‰ˆ· Ì˙˜È„· ˙ÂÈÂÏÚÓ ¯˙ÂÈ"Ï ,È‡ ¯„‚· ‡Â‰˘ ¯·„-˙ÂÏÈÚÈ .Ï˘ÓÏ , ‰È¯ËÓÂ‚¯‡ ¯È˘ÎÓ

Ù¯È·" ÈÏÂÈ· Ï˜Ï˜˙‰ ‡2008Ê‡ ‰¯·Á· ÔÂ˜È˙Ï ¯·ÚÂ‰ Í‡ ‰�˘ ÈˆÁÎ ¯Á‡Ï ˜¯ ˙ÈÁ¯.  

בחלופת מכתבי� : להל� דוגמה לטיפול לקוי בתיקו� מכשיר רפואי הנדרש לבדיקת כשירות טייסי�
מ להזמי� טכנאי לבדיקה ולתיקו� של "א מב"מ ביקשה ירפ"א ובי� ב" בי� ירפ2008בספטמבר 

אי� הוא "  התקציבעצירת"כי בגלל , א"מ לירפ"בתשובתו הודיע ב. המכשיר הרפואי שהפסיק לפעול
__________________ 

 . הזמנות לתיקוני� ולפעולות אחזקה בחברות אזרחיות�הזמנות לגורמי חו�   8
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א כי בהיעדר המכשיר המרפאה "על א� הבהרת ירפ. יכול לטפל בתיקו� המכשירי� בחברה אזרחית
ואינה יכולה , אינה יכולה לבדוק מועמדי� לקורס טיס שאמורי� לצאת לגיבוש שבועיי� לאחר מכ�

מ שנית " בחזר, לחיל האוויר והחלל" אפשרי� מצב שהוא בלתי�לתת כשירות שגרתית לטייסי� "
שחזר , ר"ר ופיתוח במקרפ"� הנ"מ ג� הודיע שהנושא הועבר לידיעת רע"ב. על תשובתו שלעיל
א עולה שהצעת "יצוי� כי ממסמכי ירפ. א"ר ומש"קרפ, ל"מ לפני אט"תקצוב ב�וציי� את סוגיית אי
 . ח בלבד" ש�1,060 של חברה אזרחית לתיקו� המכשיר הסתכמה ב2008המחיר מספטמבר 

ר כי הוא נואש "ר ולידיעת סג� קרפ"הנדסה במקרפ�ד ביו"א לרמ" כתב מפקד ירפ2009 ביולי
לתיקו� שני מכשירי� ) ח" ש�2,000כ(מ ולכ� החליט להוציא כספי יחידה "מקבלת שירות סביר מב

חיל [א "לוחמי ח"מסוג שונה מהמתואר לעיל כדי שלא לפגוע בתהלי. המיו� ושמירת הכשירות של 
א הוסי� כי לדעתו "מפקד ירפ. ל הפניות מיותרות לגורמי חו/"וכדי לחסו. מצה" ]האוויר והחלל

שערורייתית ואינה עולה בקנה אחד ע� ") ואי� זה ענייני על מי האש�("הדר. שבה מטופל העניי� 
ל כמה ימי� "א ואט" כי הוא ד� בנושא ע� מש2009ר ביולי "בתגובה ענה לו סג� קרפ. מינהל תקי�

 ". שתהיה בשורה בקרוב"א מקווה קוד� לכ� והו

מ לשנת "א בעצירת תקציב ב"ר וממש"ממקרפ, ל"ר וגורמי� מאט" דנו סג� קרפ2009ביולי  . 3
מ אי� תקציב כחודש ימי� לאחזקת חו/ ולרכש חלקי חילו� עבור מכשור "בדיו� נאמר כי לב. 2009

ק� ויש פגיעה במוכנות מכשור המיועד לשעת חירו� אינו מתו; רפואי לשעת חירו� ולעת שגרה
דבר שגורר פגיעה קשה במת� שירות ובהפניית , מכשור רפואי הנמצא במרפאות מושבת; היחידות

מ לא תוקצב "א אמרו בדיו� כי ב"גורמי מש. חיילי� למרפאות אזרחיות ויוצר תוספת עלויות
 . ל"ל וראש אט"ט אט"א על ידי רמ"כשאושרה תכנית העבודה של מש

ביחידות ] ציוד רפואי[פ "ל כי הצר"רק השבוע הוצג לרמטכ" את הדיו� באמרו כי ר סיכ�"סג� קרפ
עוד ציי� כי יש להקצות מיד מקדמות ; ויש לטפל בו מיד" נמצא בכשירות מלאה וכעת מתפתח פער

ח כדי לעמוד בתכנית " ש600,000ל ועוד תקציב של "ח באחריות אט" ש500,000תקציב של 
 . ר"ל ובי� קרפ"ט אט"ה צור. בכ. יידו� התקציב בי� רמוא� יהי, תאחזקה מינימלי

·Ï Âˆ˜Â‰ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··" ‰�˘ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó· Ó) Â‡¯
Í˘Ó‰· ËÂ¯ÈÙ .( 

 

4 . ˘Ó ‰ˆ˜‰˘ È˜ÏÁ ·Èˆ˜˙ ÏÏ‚· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"·Ï ‡" ÌÈ�˘· Ó2008
-2009˙Â‡Ù¯Ó· È‡ÂÙ¯ „ÂÈˆ „ÚÂÓ· Ô˜Â˙Â ˜„·� ‡Ï  ,„ Ï˘ ÌÈ˜¯ÙÏ ‰˙·˘‰Ï ‡È·‰˘ ¯·

ÌÈÏÈÈÁÏ È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯È˘· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ˙Â‡Ù¯Ó‰. 

 �א "ר ומש" מקרפ�ל נוספי� "ל דיו� בהשתתפות גורמי אט"ח צי" קיי� רמ2009בנובמבר  . 5
מ לרכש חלפי� ולאחזקת חו/ משנת "א העמיד לרשות ב"שחיקת התקציב שמש: בנושאי� אלה

מנות "מ בפועל ב"הקצאת תקציב לרשות ב; �2009 ו2008מ לשני� "תכנו� תקציב לב�אי; 2004
 בי� הרצוי למצוי �2009 ו2008פערי� שנוצרו בשני� ; במהל. השנה ובהיק� שאינו מספק" קטנות

 . בטיפול במכשור הרפואי בעת שגרה וברענונו לעת חירו� מחוסר תקציב ומתזרי� לקוי

 2009יה אחראי להעביר עד סו� נובמבר ל יה"ל כי אט"ט אט"ל לרמ"ח צי"בסיכו� הדיו� המלי/ רמ
ח לאחזקה ולרכישת חלפי� עבור "א לתקציב חיל הרפואה תקציב בס. כמיליו� ש"מתקציב מש

ח כי עד אותו "עוד המלי/ הרמ. המכשור הרפואי כדי למצות את משאבי המכשור בצורה טובה יותר
א "ח מתקציב מש" ש400,000מ "ר לניהול אחראי� להקצות לב"א ועוזר קרפ"מועד יהיו מפקד מש

 .ל במועד מאוחר יותר כסיכו� לביצוע"ח צי"ל אישר את המלצות רמ"ט אט"רמ. לאחזקה
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Ó¯ Ï˘ ÌÈÓÂÎÈÒ‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Èˆ Á"Ó¯Â Ï"Ë‡ Ë"Ï ,
˘Ó"·Ï ‰ˆ˜‰ ‡" ÍÒ· ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ Ó400,000˘ " ¯‡Â�È ÛÂÒ· ˜¯ ‰˜ÊÁ‡‰ ÚÂˆÈ·Ï Á2010; 
Ë‡Â"¯È·Ú‰ ‡Ï ÏÙ¯˜ÓÏ "˘ ÔÂÈÏÈÓÎ ÍÒ· ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ¯" Ò¯Ó ÚˆÓ‡ „Ú Á2010 , „ÚÂÓ‰

Ó¯ Ïˆ‡ ·Â˘ ‡˘Â�‰ ÔÂ„� Â·˘"Ë‡ Ë" Ï)ÔÏ‰Ï Â‡¯ ‰Ê ÔÈÈ�Ú·.( 

ל לא העביר את " עלה כי אט2010ל שהתקיי� באמצע מרס "ט אט"באותו דיו� בראשות רמ . 6
א בתיאו� ע� "יו� שמשל שבוע לפני הד"ח צי"ולכ� הורה רמ, ר"ח למקרפ"התקציב בס. מיליו� ש

עוד עלה . ח לפחות"ר חצי מיליו� ש"יעביר מיד למקרפ, )ת"תו(ל "מחלקת תכנו� ותקציבי� באט
ח למימוש סיכו� "ט סיכ� בדיו� שיוקצו מיד חצי מיליו� הש"הרמ. בדיו� כי ג� תקציב זה לא הועבר

 . א"ל ומש"והדבר יהיה באחריות אט, ל"ח צי"רמ

מ את התקציב בס. חצי "א הקצה לב"ל למשרד מבקר המדינה כי מש" הודיע צה2010בספטמבר 
מ "תושל� לב, וע� השלמת התקציב הצפויה מהמטה הכללי", 2010ח באפריל וביוני "מיליו� הש

 ".יתרת התקציב המתוכנ� להעמדה

Ë‡· Í˘Ó˙Ó‰ ·ÂÎÈÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˘Ó·Â Ï" ‡
Ó¯ ˙ÂËÏÁ‰ ˘ÂÓÈÓ·" ÁÈˆ"Ó¯Â Ï"Ë‡ Ë"· ¯Â·Ú ·Èˆ˜˙ ˙‡ˆ˜‰Ï Ï"Ó , ÏÏ‚· „ÂÁÈÈ·

‰ˆ· È‡ÂÙ¯‰ ¯Â˘ÎÓ‰ ˙˜ÊÁ‡· ‰˘˜‰ ‰ÚÈ‚Ù‰" ÏÚ ÍÎÓ ˙ÂÚ·Â�‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ Ï˘·Â Ï
ÌÈÏÈÈÁÏ Ô˙È�‰ È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯È˘‰ . 

 

 

 כלי רכב

מ לאחזקת " להעמיד שני כלי רכב ייעודיי� עבור חוליות הטכנאי� הניידות של ב9א התחייב"מש
 .ל ולצרכי� נוספי�"יחידות צהמכשור רפואי ב

˘Ó ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"‡ ,Ï‡‰Â ·Â˘˜˙‰ ÏÚÙÓ ˙Â·¯Ï-ÙÂ‡ , ¯Â·Ú Â„ÈÓÚ‰ ‡Ï
·" ÌÈ�˘· Ó2008Â -2009ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ·Ï ÂÏ ˘Â¯„ ‰È‰˘ Û˜È‰· ·Î¯ ÈÏÎ  . Ì¯‚ ¯·„‰

ÔÂ˜È˙‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ Ï˘ È˜ÏÁ ÚÂˆÈ·Ï ,· ÚˆÈ·˘ ˙¯Â˜È·‰Â ‰˜ÊÁ‡‰" È‡ÂÙ¯ ¯Â˘ÎÓ· Ó
˙Â„ÈÁÈ·˘‰ˆ "Ï ,˜Ù· ˘¯„�‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘"Ù¯˜Ó Ï˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â‡¯Â‰·Â ‡"¯ , ÍÎ ·˜ÚÂ

ÌÈÏÈÈÁÏ Ô˙È�‰ È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯È˘‰ Ú‚Ù� .ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï: 

מ "ר נכתב כי הושבתו כלי הרכב שנועדו עבור ב" לקרפ2008במצגת של חיל הרפואה ממאי  . 1
הוצג מצב , ר"אשות סג� קרפבדיו� בר, 2009ביולי . ולא הועמדו עבורו כלי רכב ייעודי� חלופיי�

מ "ר בב"בסיכו� ביקור קרפ. מ ליחידות"דומה וצוי� שהדבר פוגע קשות במת� השירות של ב
מ "וכי ב,  נכתב כי יש פער בי� התק� של כלי הרכב לחוליות הטכנאי� ובי� המצאי2009באוקטובר 

 .א"מבסס את פעילותו על כלי רכב פנויי� שבמש

מ בעניי� תקלה "לב) א" מרפ�להל� (ו� הדימות במרפאה האזורית  כתב מפקד מכ2009בספטמבר 
" קרינה מיותרת"ויש " עולה לנו ביוקר"חוזרת ללא טיפול במכונת פיתוח סרטי רנטג� כי הדבר 

__________________ 

אופ ע� איחוד � למפעל התקשוב והאל2003שהפ" בשנת , א אחר" של מש2002ההתחייבות מאוקטובר   9
 .א"פ למש"מ ממצר"בעת העברת ב, )אות"מש(מרכזי השיקו� והאחזקה 
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עוד כתב מפקד מכו� דימות כי . כדי לקבל צילומי� מיטביי�" חוזרי� על הצילומי�"וכי , לחיילי�
אולי שוב נציע את עזרתנו "הוא הציע כי . א. הטכנאי� לא הגיעומ "בעבר נשלחה פנייה בנושא לב

הקרנות "א הצטיירה תמונה דומה בדבר ביצוע "ממסמכי מרפ". זה כבר עדי�? בהקצאת רכב ייעודי
כי נבצר ממנו לתת את השירות , מ"כשבועיי� לאחר מכ� השיב ב". חוזרות ומיותרות לחיילי�

לאחר כשבוע נוס� הגיע טכנאי . כב ולא מועבר לו תקציבוהוסבר בעבר שאי� לו כלי ר, המתבקש
א. עדיי� נותר צור. בטיפול ובאחזקה , מ למכו� הדימות כדי להחלי� חלקי� במכונת הפיתוח"מב

 .של המכונה

ל למשרד מבקר המדינה כי עקב הפערי� באחזקה " מסר מפקד מער. הדימות בצה2010בדצמבר 
שבה� הייתה מחויבת חזרה על צילומי� בודדי� " ספורדיי�"השוטפת של ציוד הרנטג� היו מקרי� 

עד למת� מענה מלא לתיקו� המכשור או להפניית חיילי� לביצוע בדיקות במתקני� רפואיי� 
וכ� כי במער. הדימות מתקיימת מערכת אכיפה ובקרה על חשיפות של חיילי� לצילומי , אזרחיי�

 .רנטג� חוזרי� כדי להפחית� למינימו� ההכרחי

·· ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ" ÈË¯Ò ÁÂ˙ÈÙ ˙�ÂÎÓ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ È„Î È‡�ÎË ÁÏ˘ ‡Ï Ó
‰· ‰Ï˜˙‰ ‰ÏÁ‰˘ ¯Á‡Ï ˙ÂÁÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Î Ô‚Ë�¯‰ . 

Ù¯Ó˘ Û‡ ÈÎ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‡È‰ ÔÈ˜˙ È˙Ï· ¯È˘ÎÓ‰˘ ‰Ú„È ‡
‰ÚˆÈ· Û‡Â ÂÏÈÚÙ‰Ï ‰ÎÈ˘Ó‰ ,ÌÈ„„Â· ÌÈ¯˜Ó· ıÂÏÈ‡Î ‰È¯·„Ï , ÈÓÂÏÈˆÌÈ¯ÊÂÁ Ô‚Ë�¯ ,

ÛÒÎÂ ÔÓÊ ÊÂ·Ê··Â ÌÈÏÈÈÁÏ ˙Â¯˙ÂÈÓÂ ˙Â¯ÊÂÁ ˙Â�¯˜‰· ÍÂ¯Î ‰È‰˘ ¯·„ . 

ל למשרד מבקר המדינה כי הנתוני� מראי� שלא הייתה עלייה בשיעור " הודיע צה2010בספטמבר 
ואי� בסיס עובדתי לאמירה , ל"הצילומי� החוזרי� במכו� הדימות מעל לקו האדו� שנקבע בצה

משרד מבקר המדינה מדגיש כי האמירות שבוצעו , דא עקא".  מיותרות לחיילי�נגרמו הקרנות"ש
א "נכתבו במפורש במסמכי מרפ" קרינה מיותרת"והייתה " הקרנות חוזרות ומיותרות לחיילי�"

 . ומכו� הדימות

) ייעודי(ל יתכנ� עד לסו� אותה שנה העמדת כלי רכב "ל כי אט"ח צי" סיכ� רמ2009בנובמבר  . 2
 כתב 2010בסו� ינואר . ל"� אספקה במחלקת לוגיסטיקה באט"והדבר יהיה באחריות רע, מ"אחד לב

בתגובה ענה ". קשה והרכב נדרש מאוד] מ"בב[המצב ש� "ל כי "ח לוגיסטיקה באט"ר לרמ"קרפ
ל בנושא "ט אט" בדיו� שקיי� רמ2010במרס ". השבוע תצא פקודת חלוקה"ח באותו היו� כי "הרמ

ט סיכ� "הרמ. מ"ב" רכב לטובת] כלי[למרות הסיכומי� בנושא לא הועמד עדיי� "מ דווח לו כי "ב
 .כפי שכבר סיכ� בעבר, כלי רכב" מיד"מ "ל להעמיד לב"� אספקה באט"כי באחריות רע

‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ , ÏÈ¯Ù‡2010 , ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ ˙˜ÏÁÓ
Ë‡·"· ¯Â·Ú ·Î¯ ÈÏÎ ‰„ÈÓÚ‰ ‡Ï Ï"·Â ÓÓ¯ ˙ÈÈÁ�‰ ˙‡ ‰Ó˘ÈÈ ‡Ï ÍÎ"Èˆ Á" ¯·Ó·Â�Ó Ï
2009Ó¯ ˙ÈÈÁ�‰ ˙‡Â "Ë‡ Ë" Ò¯ÓÓ Ï2010ÔÎ ˙Â˘ÚÏ . 

, לאחר מועד סיו� הביקורת, 2010ל למשרד מבקר המדינה כי במאי " הודיע צה2010בספטמבר 
 .ל"מ לש� אחזקת המכשור הרפואי ביחידות צה"א רכב לצור. ניוד החוליות של ב"סופק למש

‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó-Ë‡ ÂÈÙÏÂ "˘ÓÂ Ï" ‡Ï ‡
· ¯Â·Ú Â„ÈÓÚ‰"˘¯„�Î ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó ÈÂÏÈÓÏ ·Î¯ ÈÏÎ Ó ,·" ˙˜È„· È˙Â¯È˘ ˜È�Ú‰ ‡Ï Ó

˙Â�È˜˙ , ÌÈÏÈÈÁÏ Ô˙È�‰ È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯È˘‰ Ú‚Ù� ÍÎ Ï˘·Â È‡ÂÙ¯ ¯Â˘ÎÓÏ ÔÂ˜È˙Â ‰˜ÊÁ‡- 
¯È·Ò È˙Ï· ‰È‰ ,Ë‡ ÏÚÂ"˘ÓÂ Ï"‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ‰È‰ ‡Ì„˜‰· ·ˆÓ , ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· Í‡

˙¯Â˜È·‰ , ÏÈ¯Ù‡2009 ,‰˘Ú� ‡Ï ÔÈÈ„Ú ¯·„‰. 
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ביצוע �ר בעניי� אי"ר ופיתוח במקרפ"� הנ" לרע2010י בינואר "בעקבות פנייה של מפקד מר . 3
, ל"ח אחזקה באט"� כמה פעמי� לרמ"מ פנה הרע"ביקורת על מכשור רפואי ביחידתו על ידי ב

בגלל , בי� היתר, מ ליחידות"ר בעניי� השירות שנות� ב"דיעת קרפא ולי"למפקד מש, ל"ח צי"לרמ
מ את שני כלי הרכב "� את התערבות� כדי לתת לב"ביקש הרע, בי� השאר. מ"מחסור בכלי רכב בב

בגלל , ל"א על מנת לאפשר המש. מת� שירות סביר ליחידות צה"בתק� מש) מ"לב(שמיועדי� לו 
" יחידות שלא מקבלות שירותי אחזקה... מרפאות מושבתות, פגיעה קשה מאוד בכשירות היחידות"

 . מ בעקבות פנייתו"ל עולה כי לא התקבלו כלי רכב בב"א ואט"ממסמכי מש. מ"מב

ר טר� "ל ובי� קרפ"ט אט"א כי למרות סיכומי� בעבר בי� רמ"מ למפקד מש" כתב ג� ב2010בינואר 
הוא ;  רכב חלופי במקומ� באופ� סדירהוא אינו מקבל" לאחרונה"; התקבלו כלי הרכב הייעודיי�

הוא ציי� שאינו ; ל ובאחזקתו"התריע על ההידרדרות במת� השירות למכשור רפואי ליחידות צה
מ "ב" מתחילת השנה"והודיע ש, מתק� שברי� במכשור ואינו מקיי� אחזקה שלו בהיעדר כלי הרכב

 .לא ביצע ביקורות תקינות ובטיחות למכשירי�

˘Ó ÈÎÓÒÓÓ"‰ÏÂÚ ‡ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,È‡ ÏÏ‚· ÈÎ-· ˘¯„�‰ Û˜È‰· ·Î¯ ÈÏÎ ˙„ÓÚ‰" ‡Ï Ó
 ¯‡Â�È· ÚˆÈ·2010˘¯„�Î ¯ÓÂ˘‰ Ï˙· ÒÂÈ‚‰ ˙Î˘Ï· È‡ÂÙ¯ ¯Â˘ÎÓ ÏÚ ˙¯Â˜È·  ; ÏÏ‚·

"˙Â¯È˘· ÌÈ¯ÚÙ "· Ô˙�˘" ¯‡Â¯·Ù· Ó2010 ÏÈÁ ÈÒÈÒ·Ó „Á‡· ÌÈÈ�È˘ ˙‡Ù¯Ó ‰˙·˘Â‰ 
¯Â˘ÎÓ· ‰Ï˜˙ ·˜Ú ÏÏÁ‰Â ¯ÈÂÂ‡‰ ;È˘ÎÓ ÏÚÙ ‡Ï ˘„ÂÁ‰ Â˙Â‡·Â Ï˘ ¯Á‡ ÒÈÒ·· Ô‚Ë�¯ ¯

ÏÏÁ‰Â ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ ,‰Ï˜˙ ÏÏ‚· ‡Â‰ Û‡. 

 בנושא מכשור רפואי ע� סוללות נטענות נקבע כי הגור� 2003ר מאוגוסט "בהוראת מקרפ . 4
. 10מ לרענו�"האחראי לציוד הרפואי אחראי להעבירו על פי לוחות הזמני� המפורטי� בהוראה לב

אי� להשתמש או "קופתית של מכשור רפואי נקבע כי  בנושא אחזקה ת2005ר ממאי "בהוראת קרפ
] פעילות[אחזקה כמפורט בהוראה או שעבר מועד ] פעילות[להחזיק במכשיר רפואי שלא בוצעה בו 

 ". האחזקה הבאה

בי� היתר , י" חלו שיבושי� חמורי� בביצוע פעולות אחזקת מכשור רפואי במר2010בתחילת שנת 
ר ביקורת מכשור "ר ופיתוח במקרפ" עשה ענ� הנ2009 בפברואר יצוי� כי. בגלל מחסור בכלי רכב

ובי� היתר התברר כי בשני מכשירי� לא נעשו פעולות , בביקורת התגלו ליקויי� שוני�. י"רפואי במר
� "י לרע" כתב מפקד מר2010בינואר . ר"שלא כנדרש בהוראות קרפ, בזמ�" 11אחזקה תקופתית"

לטיפולי� , לטיפול נמר/ ולטיפול שגרתי, משמש להחייאהר כי ביחידתו מכשור רפואי רב ה"הנ
" לא בוקר"ומכשור זה , לשמירת כוננות ופעילות מבצעית בי� ולצרכי� שוטפי�, דחופי� בתא לח/

י הוסי� כי "מפקד מר". הזמנות חוזרות ונשנות"י הזמי� אותו "מ א� שמר"כבר זמ� רב על ידי ב
 .אי� היא מחסור בכלי רכבהגעת חוליות הטכנ�הובהר לו שהסיבה לאי

 Ò¯Ó·2010 ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ˙¯Â˜È·· ,·˘ ‰ÏÚ"¯Ó· ÚˆÈ· ‡Ï Ó" ˙ÂÏÂÚÙ È
‰˜ÊÁ‡ ,˙Â�È˜˙ ˙Â˜È„· ˙Â·¯Ï ,·¯ È‡ÂÙ¯ ¯Â˘ÎÓ Ï˘ ÏÂÈÎÂ ‰�ÈÚË , ‰‡ÈÈÁ‰ „ÂÈˆ ¯˙È‰ ÔÈ·

ÌÂÈ ˙ÂÏÈÚÙÏ È�ÂÈÁ „ÂÈˆÂ-˙È˙¯‚˘ ˙ÈÓÂÈ ,Ù¯˜ ˙Â‡¯Â‰· ¯„‚ÂÓÎ"Ù¯˜ÓÂ ¯"ÏÈÚÏ˘ ¯ . ÏÚ Û‡
Ù¯˜Ó ÈÓ¯Â‚ ÔÎ ÈÙ"¯Ó· ¯"Ì‰ÈÎ¯ÂˆÏ Â· ˘Ó˙˘‰Ï ÂÎÈ˘Ó‰ È ,˙Â‡¯Â‰· ¯ÂÓ‡Ï „Â‚È�· .

 Ï˘ Ì˙Â‡È¯· ÔÂÎÈÒÏ ÌÂ¯‚Ï ‰È‰ ÏÂÏÚ ‰Ê ÌÈ¯·„ ·ˆÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ˜„·�‰ . 

__________________ 

 .ר"גדר בהוראת מקרפ פריקה וטעינה של סוללות כמו�רענו%   10
 . בדיקה תקופתית כלשו% המסמ"�" אחזקה תקופתית"  11
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ל למשרד מבקר המדינה כי מצב הדברי� שתואר לעיל אכ� התקיי� בעת " הודיע צה2010בספטמבר 
מ ביקורת תקופתית על כל המכשירי� " ביצע ב2010ל כי בספטמבר "צהעוד הודיע . הביקורת

ר הופ� לכל יחידות חיל הרפואה מסמ� האוסר שימוש "ועל פי הנחיות קרפ, י"הרפואיי� במר
 .במכשור רפואי שפג תוק  בדיקתו

 

 

נורמות שירות
12

  

1 . · ˙‡¯Â‰·"˘Ó Ï˘ ÌÈ„˜ÙÓ ÁÂ„ ˙‚ˆÓ·Â Ó" ˙�˘Ï ‡2008 ÔÓÊ‰ È˜¯Ù ÂÚ·˜� 
„‰ ÌÈ�Â˘ ÌÈ‚ÂÒÓ È‡ÂÙ¯ ¯Â˘ÎÓ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈ˘Â¯)˙Â¯È˘ ˙ÂÓ¯Â� .( ÔÈ‡ ÈÎ ¯¯·˙‰ ˙¯Â˜È··

 ÔÓÊ‰ È˜¯Ù ÔÈ· ‰ÓÈÏ‰- ÌÈÓÈ· -· ˙Â‡¯Â‰· ÂÚ·˜�˘ " ˙‚ˆÓ· Â�ÈÂˆ˘ ÔÓÊ‰ È˜¯Ù ÔÈ·Â Ó
 ˙�˘Ï ÌÈ„˜ÙÓ‰2008˘Ó Ï˘ "‡ . 

מ ולפי "בטבלה שלהל� מפורטות נורמות השירות על פי מספר ימי השהייה של מכשירי� בתיקו� בב
 : האחוזי� מציגי� את שיעור המכשירי� שיתוקנו. עדיפויות לביצוע אחזקה ותיקו�

ÌÈ„˜ÙÓ ÁÂ„ · ˙‡¯Â‰"Ó 

‰ ¯ÂÚÈ˘ ˘È˘ ÌÈ¯È˘ÎÓ
‰˜ÊÁ‡ Ì‰· Úˆ·Ï 

ÔÂ˜È˙Â 
ÒÓ ' ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÓÈ

‰˜ÊÁ‡ÔÂ˜È˙Â  
ÒÓ ' ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÓÈ

‰˜ÊÁ‡ÔÂ˜È˙Â  
ÂÙÈ„ÚÂÈ ÚÂˆÈ·Ï ˙

‰˜ÊÁ‡ÔÂ˜È˙Â  

80% 6 

100% 9 

 א 5

80% 12 

100% 15 

 ב 10

80% 18 

100% 21 

 ג 18

80% 21 

100% 24 

 ד 21

מ שמצא "ל למשרד מבקר המדינה כי נורמות השירות שבהוראת ב" הודיע צה2010בספטמבר 
 .וכי הדבר תוק�, משרד מבקר המדינה בעת הביקורת לא היו בתוק  ולא היו מעודכנות

Ë‡ ÈÎÓÒÓÓ"Ï ,˘Ó ˙Â·¯Ï"‡ ,�˘· ÈÎ ‰ÏÚ ÌÈ2006-2008· "˙Â¯È˘‰ ˙ÂÓ¯Â�· „ÓÚ ‡Ï Ó .
‰Ó‚Â„Ï ,Ï‡‰Â ·Â˘˜˙‰ ÏÚÙÓ ÈÁ˜Ï- ˙�˘Ï ÙÂ‡2007 ‰˙ÈÈ‰ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ 

· ˙ÂÏÈÚÙ ÁÙ� ˙Ï„‚‰"˙Â„ÈÁÈ· Ó . ˙�˘Ï ¯˘‡2009 , Ô˙Ó· ‰˘˜ ‰ÚÈ‚Ù ˙¯Â˜È·· ‰‡ˆÓ�
È‡ÂÙ¯‰ ¯Â˘ÎÓÏ ÂÏ˘ ‰˜ÊÁ‡‰Â ÔÂ˜È˙‰ È˙Â¯È˘ ,·Î¯ ÈÏÎÂ ·Èˆ˜˙ ¯„ÚÈ‰ ÏÏ‚· ¯˜ÈÚ· ,

ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ . 

__________________ 

 . ימי�6�24: מ על פי עדיפויות"זמ� השהות של מכשור רפואי בתיקו� בב  12
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, מ פעולות רענו�" לא תוקצבו בב2002 עולה כי משנת %2008 ו2007א לשני� "ממסמכי מש . 2
הדבר גר� לעיכוב בבדיקה ובתיקו� . דהיינו חידוש ושיקו� של ציוד שנועד לבדיקת מכשור רפואי

 . מ"של מכשירי� שמיועדי� לעת שגרה ולשעת חירו� על ידי ב

 עלה כי 2008ל מיוני "� תכנו� מרכזי� באט"מ של רע"מסיכו� ביקור בב, נוס  על האמור לעיל
 % עד שנתיי� %מ תקופות ארוכות "ממתי� בב, ל"שנרכש מעודפי� בחו, מכשור רפואי מסוגי� שוני�

 .וכי לחלקו חסרי� חלקי חילו , לתיקו� ולהשמשה

 Ò¯Ó· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2010·· ÔÂ˜È˙· ÂÈ‰ "Ó ¯˙ÂÈ Ó-400Ó  ÏÚÓ ÌÈ¯È˘Î
ÌÈÓÈ ˘„ÂÁ ,˙Â¯È˘‰ ˙ÂÓ¯Â�· ÂÚ·˜�˘ ÌÈ„ÚÈ‰Ó ‰‚È¯Á ¯„‚· ‡Â‰˘ ¯·„ ;Î-30 ÂÈ‰ Ì‰Ó 

‰�˘Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÂ˜È˙· .‰Ó‚Â„Ï ,·· ‰È‰ ‰Ó„¯‰ ¯È˘ÎÓ"ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÂ˜È˙· Ó ,
ÌÈÈ˙�˘Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÂ˜È˙· Â· ÂÈ‰ ¯ÂËÈ�ÂÓ ˙Î¯ÚÂ ÛÒÂ� ‰Ó„¯‰ ¯È˘ÎÓÂ . ÌÈ·¯ ÌÈ¯È˘ÎÓ

È˜ÏÁÏ ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ Â�È˙Ó‰ıÂÁ ÈÓ¯Â‚ È„È ÏÚ ÔÂ˜È˙Ï Â‡ ÛÂÏÈÁ  . 

ל למשרד מבקר המדינה "מ במכשיר ההרדמה הודיע צה"אשר למש� הזמ� החריג של טיפול ב
 . לית פתרו� חלופי"ונית� ליחידה הצה" בסדר עדיפות נמו�"כי תיקו� המכשיר היה , 2010בספטמבר 

ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÎÓ ÂÈÙÏÂ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈ¯È˘
ÌÈ�˘ Í˘Ó· ÌÈ�˜Â˙Ó Ì�È‡ ÌÈÓÈÂÒÓ ,˙Â¯È˘‰ ˙ÂÓ¯Â�Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ , ‰Ï‡˘ È�ÓÈÒ ‰ÏÚÓ

‰Ï‡ ÌÈ¯È˘ÎÓ Ï˘ ÔÂ˜È˙‰ ˙ÂˆÈÁ� È·‚Ï ÌÈ·˜Â� .˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ ‰Ê ¯˘˜‰· ,
 Ò¯Ó·2010 ,Ó¯ Ú·˜"Ë‡ Ë"·˘ Ô˘ÂÈÓ ¯Â˘ÎÓ ËÚÓ ‡Ï ˘È ÈÎ Ï"Ô˜˙Ó Ó ," ¯Â¯· ‡Ï ÏÏÎÂ

˘¯„� „ÂÈˆ‰ Ì‡ "˙ÚÏÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘ÏÂ ‰¯‚˘  ,‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰�ÈÁ· Úˆ·Ï ‰Á�‰Â. 

 

 

 סיכו� והמלצות

 ‰ÚÈ‚Ù ÏÚÂ ‰¯‚˘ ˙Ú· È‡ÂÙ¯ ¯Â˘ÎÓ ˙˜ÊÁ‡· ˙È˙Â‰Ó ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
˘Ó „˜ÙÓ ˙ÏÂÎÈ·Â ÌÂ¯ÈÁ ÔÓÊÏ ˙Â�ÎÂÓ·" È‡ÂÙ¯‰ ¯Â˘ÎÓ‰ ˙˜ÊÁ‡Ï Â˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ ˘ÓÓÏ ‡

˘Ó Ï˘ ÔÂ‚¯‡‰ ˙„Â˜Ù ÈÙ ÏÚ ˘¯„�Î"¯Â‰‰ ÈÙ ÏÚÂ ‡Ù¯˜ Ï˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â‡"Ù¯˜ÓÂ ¯"¯ .
 Ô˙È�‰ È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯· ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ¯ÂÓÁÂ Í˘Ó˙Ó ·ˆÓ ¯ˆÂ� ÍÎÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ

ÌÈÏÈÈÁÏ ,ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡·˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,È‡·- ÏÏÁ‰Â ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ Ï˘ ˙ÏÂÎÈ" ˙Â¯È˘Î ˙˙Ï
ÌÈÒÈÈËÏ ˙È˙¯‚˘" , ·ÂÎÈÚ·"Ì˙Â¯È˘Î ¯Â˘È‡· " Ì‚Â ÌÈÓÁÂÏ Ï˘- ÈÎÓÒÓÓ ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ 

¯Ó ˙È¯ÂÊ‡ ‰‡Ù)Ù¯Ó"‡ (-ÌÈÏÈÈÁÏ ˙Â¯˙ÂÈÓÂ ˙Â¯ÊÂÁ ˙Â�¯˜‰ ÚÂˆÈ··  , ıÂÏÈ‡Î ‰È¯·„Ï
ÌÈ„„Â· ÌÈ¯˜Ó· .‰Ï‡ ÏÎ ÏÚ ÛÒÂ� ,È‡Ï Ì¯‚ ¯·„‰-‰ˆÏ ˙ÂÈÂÏÚ ˙ÙÒÂ˙ÏÂ ˙ÂÏÈÚÈ"Ï. 

Ó¯ Ï˘ ÂÓÂÎÈÒ ˙Â·˜Ú·Â ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ�"Ë‡ Ë" Ò¯Ó· Ï2010 È‡ÂÙ¯‰ ¯Â˘ÎÓ‰ ÈÎ 
 Ï·˜È˘ ÁÈË·‰Ï ˘ÈÂ ·Â˘Á" È˙˜ÊÁ‡ ‰�ÚÓÌÏÂ‰" ,Ë‡˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"Ï ,Ù¯˜Ó"˘ÓÂ ¯" ‡

 Ô˙ÓÏ ·Î¯‰ ÈÏÎ ˙‡ˆ˜‰Â ·Èˆ˜˙‰ ÈÓÂÁ˙· ˙¯Â˜È·· Â‡ˆÓ�˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ ˙ÂÙÈÁ„· Â�˜˙È
˘Ó È„È ÏÚ ‰˜ÊÁ‡ È˙Â¯È˘"‰ˆ ˙Â„ÈÁÈ· ‡" ¯Â˘ÎÓ‰ ˙˜ÊÁ‡· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏ È„Î Ï

È‡ÂÙ¯‰. 

 



 

 


