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 משרד הבריאות

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

במרכזי� , במרכזי� רפואיי� ממשלתיי�, במשרדי הבריאות והמשפטי�
הטיפול בקבלת קופה זו נבדק רפואיי� של שירותי בריאות כללית ובהנהלת 

בי� השאר נבדקו סדרי קבלת . תרומות שניתנו למערכת הבריאות הציבורית
 חלק� באמצעות אגודות � מנדבני� ומחולי�, תרומות מחברות מסחריות

 .הידידי� הפועלות ליד בתי החולי�

במשרדי הבריאות והאוצר ובמג� דוד אדו� נבדק תהלי� קבלת ההחלטות בדבר 
 ה� של נפגעי תאונות דרכי� וה� של �הפעלת הפינוי הרפואי באמצעות מסוקי� 

כ� . חולי� הנזקקי� לפינוי מידי ומציל חיי� עקב אירוע בריאותי פתאומי
 .נבדקה סוגיית מימונו של פינוי זה

המסחר , במשרד התעשייה, במשרד החינו�, בקופות החולי�, במשרד הבריאות
במשרד ראש , במשטרת ישראל, ל"בצה, במרכז השלטו� המקומי, והתעסוקה

במשרד האוצר וברשות המסי� בישראל נעשתה ביקורת מעקב , הממשלה
עת השמנה לאחר שפורס� דוח מניבנושא סדרי פעולת� של גורמי השלטו� ל

האחראי לנושא , בי� היתר נבדקו במשרד הבריאות. ב58בנושא זה בדוח שנתי 
אשר על הצור� בה עמד , סדרי קידומה והפעלתה של תכנית לאומית בנושא, זה

 .משרד הבריאות לאחר הביקורת הקודמת של מבקר המדינה

 

 נושאי� נוספי� שנבדקו במערכת הבריאות

' ראו עמ(לקשישי�  החולי� קופות שמספקות בית טיפולי � ילהקה הקשיש .1
105.( 

 ).137' ראו עמ(לקשישי�  תרופות מרובה טיפול .2

 ).169' ראו עמ(כלליי�  חולי� בבתי הפנימיות במחלקות האשפוז מצוקת .3
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 תרומות לבתי החולי� 

 וקשריה� ע� אגודות הידידי� 

 תקציר

כל תושב זכאי , ) החוק�להל�  (�1994ד"התשנ, לכתיעל פי חוק ביטוח בריאות ממ .1
העלייה ברמת החיי� . כמפורט בחוק" סל שירותי בריאות"לשירותי בריאות על פי 

מאלצי� , והמחסור בתקציבי� ממלכתיי� מצד אחר, והרצו� לשיפור מתמיד מצד אחד
 ס# כל ההוצאה 2009בשנת : אשר לסכומי�. לקבל תרומותאת מוסדות הרפואה 

 ס# ההוצאה 2007יש לציי� כי בשנת . ח" מיליארד ש�60.6אומית לבריאות הייתה כהל
ח "וס# התרומות עמד על כמיליארד ש, ח" מיליארד ש�53הלאומית לבריאות היה כ

 . 1)�2%כ(

 מרכזי� �להל� ג� ( היו הכנסות בתי החולי� הכלליי� הממשלתיי� 2008בשנת 
�. 2)3.9%(ח מתרומות " מיליוני ש�256כומתוכ� , ח" מיליארד ש�6.55כ) רפואיי

שהיא הקופה הגדולה בישראל ובעלת בתי , ) הכללית�להל� (שירותי בריאות כללית 
�  2008קיבלה בשנת , פסיכיאטריי� ושיקומיי� ובית חולי� לילדי�, חולי� כלליי

כולל , ח" מיליארד ש�18שנאמד ב, ח תרומות מתו# ס# הכנסותיה" מיליו� ש�108כ
 . עילותה בקהילהבגי� פ

2. � ; ל"נדבני� בעלי הו� מהאר+ ומחו)  א:   (מקורות התרומות לבתי החולי� ה

התרומות . חולי� ששהו באשפוז)  ג(;   )בעיקר חברות תרופות(גורמי� מסחריי� )  ב(
�ה� לקרנות המחקר , למרכזי� הרפואיי� מתקבלות ה� ישירות לבתי החולי� עצמ

 �וה� לאגודות הידידי� )  של בתי החולי� הממשלתיי�3לתאגידי הבריאות(שליד
 � ).  אגודות הידידי��להל� (שליד בתי החולי

�שה� , בצד בתי החולי� הכלליי� הממשלתיי� והציבוריי� פועלות אגודות ידידי
).  חוק העמותות�להל�  (�1980�"התש, עמותות הפועלות לפי חוק העמותות
, לפעול למע� קידו� הרפואה: יה� ה� בעיקרמטרותיה� העיקריות המוגדרות בתקנונ

�לקד� הקמת ; פיתוח השירותי� ושיפור רווחת החולי� והעובדי� בבית החולי
�לסייע ברכישת ; שיפוצ� ותחזוקת�, בינוָי�, פיתוח�, מבני� וחצרות בבתי החולי

לסייע , לתמו# בעריכת מחקרי� מדעיי�; מתקני� ועזרי� רפואיי�, ציוד
להגשמת המטרות הללו פועלות אגודות הידידי� לגייס כספי� . יותבהתפתחויות מדע

מתאגידי� או מיחידי� , מענקי� ועיזבונות, מתנות, תמיכות, בדר# של איסו/ תרומות
 . במדינת ישראל או מחוצה לה

 

__________________ 

אוניברסיטת באר , גבי ב� נו�' מאת פרופ, "פורי� מאחורי המספרי� הסי�מערכת הבריאות "מתו� מצגת   1
 .2009אפריל , שבע

2   ÈÒ��ÈÙ ÁÂ˙È�2008˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·  ,חשבות משרד הבריאות ,
 .2009אוקטובר 

גודה א, עמותה: "הוא" תאגיד בריאות", �1985ה"התשמ,  לחוק יסודות התקציב21על פי סעי"   3
המוכר שירותי , לזכויות ולפעולות משפטיות, חברה או כל גו" משפטי אחר הכשר לחיובי�, שיתופית

 ". בריאות בתו� בית חולי� ממשלתי או תו� שימוש במתקני בית חולי� כאמור
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 פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר המדינה את סדרי , לסירוגי�, 2010 ועד דצמבר 2009בחודשי� מרס 
בי� השאר נבדק הטיפול בנושא . קבלת תרומות במערכת הבריאות הציבוריתהטיפול ב

מנדבני� , התרומות מחברות מסחריות והקשרי� עמ�: לרבות, קבלת תרומות
הבדיקה נערכה . חלק� באמצעות אגודות הידידי� הפועלות ליד בתי החולי�; ומחולי�

לתיי� ושל בבתי החולי� הכלליי� הממש, ) המשרד"להל� (במשרד הבריאות 
 .במשרד המשפטי� ובהנהלת הכללית, הכללית

עקב רגישות נושא התרומות ומתו% זהירות רבה שלא לפגוע בתורמי� ובאפשרות בתי 
 .משרד מבקר המדינה מציג את הנושאי� בהיבט כללי בלבד, החולי� לגייס תרומות

 

 עיקרי הממצאי�

 תרומות מחברות מסחריות והקשרי� עמ� 

תורמי� למגוו� גופי� , בה� חברות תרופות וחברות לציוד רפואיו, גורמי� שוני�
חלק מהחברות מקיימות ג� קשרי� עסקיי� ע� , בה בעת. ומוסדות בתחו� הבריאות

סוגיה זו מעלה שאלות מהותיות לגבי . כ% שה� משמשות ספקיות שלה�, בתי החולי�
תרומה לבי� קידו� שקיפות בנושאי� דוגמת ניגוד ענייני� וחשש מפני קשר בי� מת� 

 . עסקי התור�

י .1 � "א י ז כ ר מ ה י  נ ו ת נ  � י ב ל ד  ר ש מ ה י  נ ו ת נ  � י ב ה  מ א ת ה
� י י א ו פ ר , בתיקו� לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,  כדי להגביר את השקיפות:ה

ובעיקר , חויבו גופי� התורמי� למוסדות בריאות, 2008שנעשה בשנת , 1994"ד"התשנ
. ת על שמות כל הגופי� שלה� תרמולדווח במרוכז למשרד הבריאו, חברות מסחריות

המידע אינו כולל נתוני� על סכומי התרומות אלא מציי� . מידע זה מתפרס� לציבור
 .את שמות התורמי� ולאילו מוסדות תרמו

,  את שמות הגופי� מקבלי התרומות2009על יסוד התיקו� לחוק פרס� המשרד בשנת 
 שתרמו למערכת "ות תרופות  בעיקר חבר" פרס� ג� את שמות החברות 2010ובשנת 

משרד מבקר המדינה השווה בי� פרסומי המשרד לבי� הרישומי� בספרי . הבריאות
הביקורת העלתה כי אי� התאמה בי� המתועד בפרסומי . בתי חולי� כלליי� שוני�

המשרד לבי� הרשו� בספרי בתי חולי� אחדי� לגבי זהות התורמי� והגופי� 
שמקבלי� את התרומה
4

 . 

ו .2 ר תת ו נ ו ש ת  ו י ט פ ש מ ת  ו י ו ש י ל ת  ו בבדיקת פרסומי המשרד לשנת : מ
ה� לקר� המחקרי� שלו וה� לאגודת ,  עלה כי כמה חברות תרמו ה� לבית החולי�2009

משרד . נמצאו ג� חברות מסחריות שתרמו לשניי� מהגופי� האלה. הידידי� שלידו
התרומות מבקר המדינה לא קיבל ממנהלי מרכזי� רפואיי� שוני� הסבר לתופעת 

 .הנפרדות

__________________ 

הגברת השקיפות במערכת הבריאות ועל הצור� החליטה הממשלה על , במהל� הביקורת, 2010ביולי   4
ג� הגופי� שקיבלו תרומה וג� . ח" ש2,500כאשר היא עולה על , על סכו� התרומהבדיווח ג� 

התורמי� ידווחו לשר הבריאות על סכומי התרומה או על שווָיה הכספי והמידע יפרס� באתר האינטרנט 
 .של המשרד
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ת .3 ו מ ו ר ת י  פ ס כ מ  � י ל ו ח י  ת ב ב  � ד א ח  ו כ ת  ק ס ע ה  � ו מ י  לפי :מ
 לא יממ� גו* מסחרי בכל דר% שהיא תקני כוח אד� 2010חוזר המשרד מתחילת שנת 

בעת , ואול�. שאינ� קשורי� ישירות למחקר הממומ� על ידיו, או שכר עובדי�
העסקת ,  חברות מסחריותלעתי� מכספי, הבדיקה עלה כי אגודות הידידי� מממנות

ע� זאת יש . כ% לכאורה נעקפת המגבלה שקבע המשרד. עשרות עובדי� בבית החולי�
אישור . לציי� כי שיעור אות� עובדי� מס% עובדי המרכזי� הרפואיי� אינו גבוה

להעסקת כוח אד� שלא לצור% מחקר מכספי תרומות עלול ג� להגביר פערי� בי� 
תי חולי� במרכז האר+ יש יותר תורמי� מאשר לאלה מפני שלב, המרכז לפריפריה

 . בפריפריה

 

העברת מידע �היעדר הסכמי� בי� בתי החולי� לבי� אגודות הידידי� ואי
 למשרד הבריאות

1. � י מ כ ס ה ת  ת י ר  אגודות הידידי� פועלות בש� בתי החולי� ולמענ� :כ
 בתי החולי� לעתי� ה� מקימות מבני� עבור. ל ומגייסות עבור� תרומות"באר+ ובחו

מערכת קשרי� ענפה זאת יש לה היבטי� . ממשלתיות"על קרקעות ציבוריות
ולכ� ראוי היה להסדירה בהסכמי� שיגדירו בי� היתר את , משפטיי� וציבוריי�

 . מחויבות� של אגודות הידידי� ואת מחויבות בתי החולי�

 לבי� משרד מבקר המדינה העלה כי אי� הסכמי� בי� בתי החולי� הממשלתיי�
וזאת בניגוד לנעשה בבתי החולי� של הכללית שבה� קיי� הסכ� , אגודות הידידי�

כמו כ� עלה בבדיקה כי כבר . מפורט בי� הנהלת בית החולי� ואגודת הידידי� שעל ידו
 ניסה המשרד לעשות ביקורת באגודות הידידי� שליד בתי החולי� 2004בשנת 

י� זכות שכזו לא התאפשר למבקר א% לנוכח היעדר הסכמי� המקנ, הממשלתיי�
בכ% יש . מאז לא ניסה המשרד לקד� את המהל%. הפני� של המשרד לעשות זאת

 .פג�

2. � י ז ר כ מ ה ת  ב ו ח ק  ו ח ו ת  ו פ י ק ש ו ת  ו ר ח ת י  א נ  חוק חובת :ת
 אינ� חלי� על 1993"ג"התשנ,  ותקנות חובת המכרזי�1992"ב"התשנ, המכרזי�

דות ידידי� שלא על פי העקרונות שאות� פעולת אגו. אגודות הידידי� בהיות� עמותות
מתווה חוק חובת המכרזי� יכולה לעורר שאלות בנושא שוויו� ובנושא שקיפות 

במסגרת . התהלי% של בחירת הגורמי� המבצעי� את פעילויות הבינוי וההצטיידות
גיבוש הסכמי� בי� בתי החולי� לאגודות הידידי� ראוי לדו� ג� בשאלת אימו+ 

"הבונות על קרקע ציבורית, חובת המכרזי� על ידי אגודות הידידי�עקרונות דיני 
במסגרת . ח"בהיקפי� של מאות מיליוני ש, ממשלתית מבני� רפואיי� ואחרי�

ההסכמי� ראוי לדו� ג� במצבי� שבה� עולה קושי לעמוד ביעדי גיוס תרומות לש� 
 . השלמת פרויקט בינוי

 

 החולי� הסדרת הקשרי� שבי� אגודות הידידי� ובתי 

ת  ו מ ו ר ת ל י  ל ל כ ל  ה ו נ ש  ו ב י ג ב  % ר ו צ ה ו  � י י ק י  ט פ ש מ ב  צ  מ

 2003ביולי , ואכ�. שאלת הסדרת התרומות אינה מעסיקה רק את משרד הבריאות
) ייעו+(נער% דיו� בנושא תרומות למדינה בלשכת היוע+ המשפטי לממשלה 

משרד החו+ ונציבות שירות , משרד האוצר, בהשתתפות נציגי משרד המשפטי�
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בדיו� סוכ� כי יש להביא לאישור הממשלה כל תרומה ייעודית עד הסדרה . ינההמד
ההנחיה ניתנה כיוו� שמשתתפי הדיו� סברו שהמצב הנוכחי לא . כללית של הנושא

כ% למשל עלה חשש מפגיעה ביכולת לפקח . היה משביע רצו� וכי יש לפעול להסדרתו
לט להקי� צוות אשר יגבש דרכי באותו דיו� הוח. על הוצאותיה� של גופי� ממשלתיי�

 .פעולה להסדרת הנושא

ת .1 ו מ ו ר ת ה א  ש ו נ ב י  ד ר ש מ נ י ב י  ל ל כ ל  ה ו נ ש  ו ב י ג ב  � י ב ו כ י : ע
להתייחסות משרדי ) ייעו+( הפי+ המשנה ליוע+ המשפטי לממשלה 2005בספטמבר 

הממשלה טיוטה לנוהל אישור תרומות למשרדי ממשלה שיעוג� בהמש% בהחלטת 
ממשלה
5

להסדיר את הלי% אישור התרומות למשרדי הממשלה מטרת הנוהל היא . 
 גיבש הצוות הבינמשרדי 2007בדצמבר . ולעג� עקרונות ראויי� לאישור תרומות לה�

ואול� עד מועד סיכו� . טיוטה שנייה של הנוהל הכללי לתרומות למשרדי ממשלה
לא גובש הנוהל , חמש שני� לאחר הכנת הטיוטה הראשונה, 2011ינואר , הביקורת

הסופי בנושא תרומות למשרדי הממשלה וממילא לא הוגש לאישור "כללי הרשמיה
 .הממשלה

ת .2 ו א י ר ב ה ת  כ ר ע מ ב ת  ו מ ו ר ת ל ד  ח ו י מ ל  ה ו נ ש  ו ב י בעקבות : ג
קבלת טיוטת הנוהל הממשלתי הכללי החל משרד הבריאות לגבש דרכי הסדרה 

שרד  נערכו דיוני� בי� מ2008 ובינואר 2006בינואר . לתרומות במערכת הבריאות
היה חשש שבהיעדר דיווח . משרד האוצר ומשרד המשפטי� בנושא, הבריאות
בית חולי� עלול למשל שלא לבדוק היטב ולא להימנע מקבלת תרומות , ושקיפות

אגב כ% נוס* החשש מפגיעה באמו� הציבור ומפגיעה בטוהר . מגורמי� עברייני�
י� טיוטת נוהל הפי+ משרד המשפט, במהל% הביקורת, 2010בפברואר . המידות

).  הטיוטה"להל� " (נוהל לאישור תרומות לבתי חולי� ממשלתיי�"שכותרתה 
 2011ואול� עד ינואר . הטיוטה הופצה להתייחסות מנהלי בתי החולי� הממשלתיי�

א* שהעבודה עליו החלה כאמור כבר , טר� פורס� נוהל תרומות למערכת הבריאות
 .2005בסו* 

י .3 ב ג ל  � י י ק ה י  ט פ ש מ ה ב  צ מ תה ו א י ר ב ה ת  כ ר ע מ ב ת  ו מ ו ר ת  : 
 יש להביא כל 2003החל בשנת , )ייעו+(לפי חוות דעת של היוע+ המשפטי לממשלה 

תרומה ייעודית לאישור הממשלה
6

מאז התקבלו במערכת הבריאות תרומות , ואול�. 
 שלא הובאו לאישור " שקלי� רבי� י בחלק� בסכומי� של מיליונ"ייעודיות רבות 

עד לגיבוש הנוהל המיוחד למערכת , שרד המשפטי�זאת בהסכמת מ, הממשלה
 .הבריאות

 

 תרומות מחולי� מאושפזי�

במצב זה . לעתי� חולה מבקש להוקיר תודה לצוות הרפואי ולמוסד שבו הוא מטופל
המדינה . כמו האפשרות של התניית טיפול רפואי בתשלו�, טמוני� ג� סיכוני�

__________________ 

]0 לחוק שירות המדינה7לפי סעי"   5  .�1959ט"התשי, )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספי� ([
אלא לתרומות , טיוטת הנוהל הבינמשרדי מוצע כי לא תתבקש החלטת ממשלה פרטנית לכל תרומהב  6

 .ח" מיליו� ש5העולות על 
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מודעת לסיכוני� אלה
7

 שלא 1986תי החולי� כבר בשנת ולכ� הנחה המשרד את ב, 
הבדיקה העלתה .  א* הפי+ חוזר בנושא1998ובשנת , לקבל תרומה מחולה בעת אשפוזו
בחתימת מנהל המחלקה שבה ,  במכתב לחולי�2009כי בית חולי� מסוי� פנה בשנת 

, וזאת בניגוד להנחיית המשרד, בבקשה להרי� תרומה לבית החולי�, ה� אושפזו
ה לפנייה לחולי� לאחר אשפוז היא הצבת מעטפות ע� מכתב ולפיה הדר% היחיד

 .פנייה סמו% לדלפקי השחרור בבית החולי�

השנה שבה הצהיר המשרד כי בכוונתו לערו% ביקורת , 2004הבדיקה העלתה כי מאז 
לא בדק המשרד את נושא קבלת , 2011בתחו� קבלת תרומות ממאושפזי� ועד ינואר 

 . י� או במוסד רפואי אחרהתרומות ממטופלי� בבתי החול

 

 מימו� פרויקטי� לפיתוח מערכת האשפוז מכספי תרומות

ראוי . חלק ניכר מהתרומות הוא לצורכי תשתית רפואית הכוללת בעיקר מבני� וציוד
תכנית שתשמש בסיס לתהליכי , שמשרד הבריאות יכי� תכנית אב לבינוי ולהצטיידות

 . ידות ועל נחיצות גיוס התרומותהפיקוח והבקרה על פרויקטי הבינוי וההצטי

ז .1 ו פ ש א ה  % ר ע מ  � ו נ כ ת ת  י נ כ בעקבות החלטת ממשלה הכי� המשרד : ת
התכנית כוללת ". תחזית תכנו� מער% האשפוז הכללי" תכנית שכותרתה 2005בשנת 

לגבי הוספת מיטות ) 2025שנת (ולטווח הארו% ) 2015שנת (תחזית לטווח הבינוני 
 להוספת מכוני� ומרפאות או לשיפור המבני� ואינה מתייחסת, אשפוז בלבד

משרד הבריאות . תכנית זו יכולה לשמש בסיס לתכנית אב. הקיימי� ולשדרוג�
ומשרד האוצר לא דנו בתכנית ומשרד האוצר לא אישר אותה
8

בשני� האחרונות רק . 
) בעיקר בתי החולי� הגדולי� במרכז האר+(בתי חולי� המצליחי� לגייס תרומות 

 . מכוני� וכ� משפרי� מבני� קיימי�, מבני�מוסיפי� 

כמו תיקוני� נדרשי� בנושא , משרד הבריאות הערי% את צורכי מערכת האשפוז
, וכ� שדרוג מחלקות בבתי חולי� שוני�, שדרוג תשתיות הנדסיות ורפואיות, בטיחות

בפועל תקציבי הפיתוח השוט* לבנייה ותשתיות ירדו . ח"ביותר משלושה מיליארד ש
שמרבית� הוקצו  (2010ח בשנת " מליו� ש280" לכ1995ח בשנת " מליו� ש600"מכ

 ). לטובת בתי החולי� הפסיכיאטריי�

ואול� בידי , חלק מבתי החולי� גיבשו תכניות פיתוח שחלק� מסתמ% על תרומות
המשרד אי� נתוני� מלאי� על המקורות הכספיי� הצפויי� שיאפשרו מימוש תכניות 

הוספת תקני כוח אד� " מתקבל בדר% כלל בדיעבד ומותנה באיואישור המשרד, אלה
הלכה למעשה פרויקטי הבינוי וההצטיידות נקבעי� לעתי� לפי . ותקציבי�

רצונותיה� של התורמי� ולאו דווקא לפי צורכי מערכת הבריאות הציבורית וסדרי 
 .העדיפויות שלה

__________________ 

 בהנחיות פרקליטות המדינה בעניי� מדיניות התביעה בהעמדה לדי� בעברות 2.3' כ� למשל בהנחיה מס  7
התניית : "בהנחיה נקבע. 1.8.02, של התניית ביצוע טיפול רפואי במת� תרומה כספית לבית החולי�

בתרומה כספית מצד , על ידי רופא בבית חולי� ממשלתי או ציבורי, כגו� ניתוח, ביצוע טיפול רפואי
עשויה להוות עבירה של עושק או הפרת אמוני� על ידי עובד , החולה או משפחתו לבית החולי�

 ".ציבור
 .169' עמ, "לקות הפנימיות בבתי חולי� כלליי�מצוקת האשפוז במח"בעניי� זה ראו ג� בדוח זה בפרק   8
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ה.2 י ר פ י ר פ ל ז  כ ר מ  � י ב ת  ו מ ו ר ת ב  � י ר ע פ רפואיי�  מדיווחי המרכזי� ה: 
למשרד מבקר המדינה עולה כי קיימי� פערי� ניכרי� בהיקפי התרומות המגיעות 

"לפיכ% גדלה אי. למרכזי� הרפואיי� במרכז האר+ לבי� אלה המגיעי� לפריפריה
 .השוויוניות בהספקת שירותי� רפואיי� בי� המרכז לבי� הפריפריה

 

 סיכו� והמלצות

ופעילות , אית הציבורית ולקידומהתרומות ה� מקור לשיפור המערכת הרפו .1
אגודות הידידי� בצד המרכזי� הרפואיי� היא מבורכת ותורמת רבות למערכת 

ע� . בייחוד בהיעדר תקציבי� ממשלתיי� מספיקי� לפיתוח מערכת זו, הבריאות
משרד מבקר המדינה סובר שעל המשרד ועל בתי החולי� הממשלתיי� להסדיר , זאת

 לבי� אגודות הידידי� באמצעות נהלי� וכריתת הסכמי� את מערכת היחסי� ביניה�
אגב זאת יש לאפשר . אשר יאפשרו שקיפות על אודות פעילות האגודות לעיני המשרד

שקיפות ג� לביקורת מטע� משרד מבקר המדינה באמצעות קביעה ברורה בתקנוני 
עבור זאת בהיות אגודות הידידי� נסמכות על תרומות מהציבור ופועלות , העמותות

 . בתי חולי� ציבוריי� או ממשלתיי� ובשמ�

על המשרד לפעול לקבלת מידע נאות על פעילות אגודות הידידי� שליד בתי החולי� 
הממשלתיי� ולהסדיר את פעילות� מול בתי החולי� שבשמ� ה� פועלות ואל מול 

מ� הראוי שהמשרד יבח� אפשרות לאמ+ את , לדעת משרד מבקר המדינה. המשרד
ות בטיוטת הנוהל של שירותי בריאות כללית בנוגע לעמותות הפועלות ליד העקרונ

 . בשינויי� המחויבי�, מוסדותיה

אגודות ידידי� שליד בתי החולי� הממשלתיי� ושל הכללית ה� גופי� בעלי  .2
לכ� לדעת משרד מבקר המדינה . שחלק� ה� גופי� מבוקרי�, מאפייני� ציבוריי�

ות ייעשו על פי העקרונות שמנחי� גופי� ציבוריי� ראוי כי הפעולות שה� מבצע
, לפיכ% מ� הראוי שגופי� אלו יפעלו לפי עקרונות של שוויו�. בפעילות� בתחו� זה

בכלל זה מ� הראוי שהתקשרויותיה� ע� הקבלני� וע� הספקי� . הגינות ושקיפות
מנויות דבר שיש בו כדי להבטיח שוויו� הזד, ייעשו בהתא� לעקרונות דיני המכרזי�

במסגרת , ראוי כי בתי החולי�. בי� המציעי� ומקסו� היתרונות לגו* המתקשר
 .יעגנו בהסכמי� את העקרונות הללו, ההסכמי� שאות� יכרתו ע� אגודות הידידי�

כדי להבטיח , על א* הצור% להסתמ% על קבלת תרומות למימו� פעולות הבינוי .3
 אשר תדרג את סדרי העדיפות לקידו� טיפול רפואי נאות וראוי יש להכי� תכנית אב

. תו% כדי התייחסות להגדלת הביקוש ולהתפתחויות הטכנולוגיות, מערכת הבריאות
 .יש לדאוג שהבניה באמצעות תרומות לא תיצור כפל תשתיות במערכת הבריאות

למע� הגברת השקיפות בפעילות מול חברות תרופות תוק� חוק ביטוח בריאות  .4
כ% שהגופי� התורמי� למוסדות בריאות ומקבלי התרומות , 2011ממלכתי בינואר 

ידווחו לשר הבריאות על סכומי התרומות ועל שמות הרופאי� והחוקרי� בתחו� 
אחרי . ח" ש2,500הרפואה או הבריאות שלה� ניתנה תרומה בשווי שנתי העולה על 

 אפשרות שהמשרד יקבל את הדיווחי� על התרומות ראוי שיבדוק אות� כדי לעמוד על
 .  וכדי לבחו� סוגיות אתיות שונות�לניגוד ענייני

בשיתו* נציבות שירות המדינה , האוצר והמשפטי�, על משרדי הבריאות .5
לבחו� את נושא התרומות לאגודות הידידי� המממנות את העסקת כוח האד� , )מ"נש(
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 מדובר במימו� של תקני� בבתי חולי� ממשלתיי� מצד. במחלקות בתי החולי�
ובעיקר חברות תרופות הנתונות בקשרי� , גורמי� פרטיי� ומצד גורמי� מסחריי�

על הבחינה להתייחס ג� אל תקינת כוח האד� . מסחריי� ע� המרכזי� הרפואיי�
ראוי ג� לסיי� בהקד� את הכנת נוהל התרומות . הקיימת ואל רמת השירות הראויה

 .יותר מחמש שני�שהעבודה עליו נמשכת כבר , המיוחד למערכת הבריאות

 

♦ 
 

 מבוא

כל תושב זכאי לשירותי בריאות , ) החוק�להל�  (�1994ד"התשנ, על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
סל שירותי הבריאות כולל פעילויות רפואיות שחלק� . כמפורט בחוק" סל שירותי בריאות"על פי 

של שירותי , ממשלתיי : ) מרכזי  רפואיי �להל� ג   (9ניתנות בבתי חולי  ציבוריי  כלליי 
 . ואחרי )  הכללית�להל� (בריאות כללית 

בתהליכי האבחו� והטיפול הרפואי ושינויי  טכנולוגיי  השיפורי  הועמה , העלייה ברמת החיי 
סדרי , לעומת זאת. ה� במבני  וה� בציוד, לרצו� לשפר את התשתיות הקיימות מביאי ,  יידמוגרפ

מצב זה מאל% את .  מעמידי  תמיד את המשאבי  המתאימי  לכ$העדיפות בחלוקת התקציב אינ 
התרומות למערכת הבריאות משפרות את השירות הרפואי לחולי   .לקבל תרומותמוסדות הרפואה 

ע  זאת עלולי  להתעורר בעקבותיה� סוגיות בתחו  . ואת תנאי עבודת  של הצוותי  הרפואיי 
מדיניות ,  תרומה כדי לעקו& מדיניות ממשלתיתחשש שיש בקבלת(האתיקה וכ� ניגוד ענייני  

 .סוגיות מיסוי ועוד, )משרדית או את הדי�

ההוצאה .  הושקעו בבתי החולי  לסוגיה 2007 בשנת 10 מההוצאה השוטפת לבריאות�36%כ
תשלומי דמי ביטוח )  ב(;   תקציב המדינה)  א:   (הלאומית לבריאות ממומנת מהמקורות האלה

כולל השתתפויות (תשלומי  בגי� צריכת שירותי  של משקי הבית )  ג(;   בדי בריאות של כלל העו
. ח" מיליארד ש�60.6 ס$ ההוצאה הלאומית לבריאות היה כ2009בשנת . תרומות)  ד(;   )עצמיות

וס$ התרומות , ח" מיליארד ש�53 ס$ ההוצאה הלאומית לבריאות היה כ2007יש לציי� כי בשנת 
 .11)�2%כ(ח "עמד על כמיליארד ש

רקע קוד  בנתינה : במחקרי  שנערכו נמצא כי המניעי  לנתינה ולעשייה הפילנתרופית ה 
שינוי בנסיבות חיי  או ; הצור$ במעורבות חברתית בעתות משבר; משפחתית ובמסורת של נתינה

תחושת סיפוק והנאה ; רצו� לקד  נושאי  מסוימי ; תחושת שייכות לקהילה; אירוע מכונ�
כי קיימת ג  האפשרות כי תרומות למוסדות רפואיי  ניתנות , שרד מבקר המדינה מעירמ. מהנתינה

__________________ 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב (ית חולי	 ציבורי כללי מוגדר בחוק ההסדרי	 במשק המדינה ב  9
בית חולי	 , בית חולי	 ממשלתי כללי: "�2002ב"התשס, )2002והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי	 

בבעלות רשות מקומית וכ� כל בית חולי	 כללי שהוא בית חולי	 כללי ש, כללי שבבעלות קופת חולי	
 לרבות �בית חולי	 ממשלתי .  לפקודת מס הכנסה9תאגיד שהוא מוסד ציבורי כמשמעותו בסעי� 

 ".פעילות המתבצעת בו בידי תאגיד בריאות

 הוצאה על שירותי הבריאות לסוגיה	 והוצאות ישירות של משקי בית על תרופות �הוצאה שוטפת   10
ההוצאה הלאומית לבריאות כוללת את ההוצאה השוטפת . ירי	 רפואיי	 שנקנו מגופי	 עסקיי	ומכש

 .ואת ההשקעה בנכסי	 קבועי	

אוניברסיטת באר , גבי ב� נו�' מאת פרופ, "הסיפורי	 מאחורי המספרי	: מערכת הבריאות"מתו$ מצגת   11
 .2009אפריל , שבע
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כלומר התרומה ניתנת כדי לקבל יחס מועד& מהצוות , כדי לקד  אינטרסי  אישיי  או עסקיי 
 . הרפואי או המינהלי

 �256ומתוכ  כ, ח" מיליארד ש�6.55 היו הכנסות בתי החולי  הכלליי  הממשלתיי  כ2008בשנת 
שהיא קופת החולי  הגדולה בישראל ובעלת בתי חולי  , הכללית. 12)3.9%(ח מתרומות "מיליו� ש

ח " מיליו� ש�108 כ2008קיבלה בשנת , פסיכיאטריי  ושיקומיי  ובית חולי  לילדי , כלליי 
 . ח" מיליארד ש�18תרומות מתו$ ס$ הכנסותיה שנאמד ב

גורמי  )  ב(;   ל"נדבני  בעלי הו� מהאר% ומחו)  א:   (מקורות התרומות למרכזי  הרפואיי  ה 
התרומות למרכזי  הרפואיי  . חולי  ששהו באשפוז)  ג(;   )בעיקר חברות תרופות(מסחריי  

 של בתי 13לתאגידי הבריאות(ה� לקרנות המחקר שליד  , מתקבלות ה� ישירות לבתי החולי  עצמ 
  ). אגודות הידידי �להל� (תי החולי  וה� לאגודות הידידי  שליד ב) החולי  הממשלתיי 

שה� עמותות הפועלות , בצד בתי החולי  הכלליי  הממשלתיי  והציבוריי  פועלות אגודות ידידי 
מטרותיה� העיקריות המוגדרות ).  חוק העמותות�להל�  (�1980 "התש, לפי חוק העמותות

  ושיפור רווחת החולי  פיתוח השירותי, לפעול למע� קידו  הרפואה: בתקנוניה� ה� בעיקר
שיפוצ  , בינוָי , פיתוח , לקד  הקמת מבני  וחצרות במרכזי  הרפואיי ; והעובדי  בבתי החולי 

לתמו$ בעריכת מחקרי  מדעיי  ולסייע ; מתקני  ועזרי  רפואיי , לסייע ברכישת ציוד; ותחזוקת 
 .בהתפתחויות מדעיות

, מתנות, תמיכות, גייס כספי  באמצעות תרומותלהגשמת המטרות הללו פועלות אגודות הידידי  ל
היק& הפעילות וגיוס . במדינת ישראל או מחוצה לה, מתאגידי  או מיחידי , מענקי  ועיזבונות

התרומות שלה� נאמד במאות מיליוני שקלי  בשנה והוא מיועד בעיקר להקמת מבני  ולהצטיידות 
ידידי  מנהלות ישירות את הלי$ הקמת לעתי  אגודות ה. במכשירי  רפואיי  מתקדמי  ויקרי 

 .ולעתי  עושי  זאת בתי החולי  או תאגידי הבריאות, הפרויקטי  וההצטיידות

פעילות . ולפיכ$ יש לעודד�, תרומות ה� מקור לשיפור המערכת הרפואית הציבורית ולקידומה
בייחוד , תאגודות הידידי  בצד המרכזי  הרפואיי  היא מבורכת ותורמת רבות למערכת הבריאו

, ע  זאת. 14בעת שלדעת בכירי מערכת הבריאות אי� די בתקציבי  הממשלתיי  לפיתוח מערכת זו
יש מקו  לבדוק א  מקור התרומות וא  הפעילות הקשורה לגיוס� ולשימוש בה� עולי  בקנה אחד 

 . ע  עקרונות המינהל התקי� וא  ה  שקופי  ומאפשרי  לקיי  בקרה וביקורת

בדק משרד מבקר המדינה את סדרי הטיפול , לסירוגי�, 2010 ועד דצמבר 2009בחודשי  מרס 
, בי� השאר נבדק הטיפול בנושא קבלת תרומות. בקבלת תרומות במערכת הבריאות הציבורית

חלק� באמצעות אגודות ; מנדבני  ומחולי , התרומות מחברות מסחריות והקשרי  עמ�: לרבות
בבתי , ) המשרד�להל� (הבדיקה נערכה במשרד הבריאות . הידידי  הפועלות ליד בתי החולי 

 .במשרד המשפטי  ובהנהלת הכללית, החולי  הכלליי  הממשלתיי  ושל הכללית

עקב רגישות נושא התרומות ומתו$ זהירות רבה שלא לפגוע בתורמי  ובאפשרות בתי החולי  לגייס 
 .משרד מבקר המדינה מציג את הנושאי  בהיבט כללי בלבד, תרומות

__________________ 

, ·˙ÈÒ��ÈÙ ÁÂ˙È�2008 ˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È , חשבות משרד הבריאות  12
 .2009אוקטובר 

אגודה , עמותה: "הוא" תאגיד בריאות", �1985ה"התשמ,  לחוק יסודות התקציב21על פי סעי�   13
המוכר שירותי , לזכויות ולפעולות משפטיות, חברה או כל גו� משפטי אחר הכשר לחיובי	, שיתופית

בעניי� פעילות תאגידי ". תי או תו$ שימוש במתקני בית חולי	 כאמורבריאות בתו$ בית חולי	 ממשל
תאגידי בריאות ליד בתי החולי	 הכלליי	 "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„59·) 2009 , הבריאות ראו מבקר המדינה

 . ואיל399$' עמ, "הממשלתיי	
קצאת תקציבי	 ה"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008 בעניי� היקפי התרומות יחסית לתקציב המשרד ראו ג	   14

� ").תרומות לבתי חולי	 ממשלתיי	"פרק �תת (133' עמ, "לחיזוק הצפו
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 מימו� פרויקטי� לפיתוח מערכת האשפוז מכספי תרומות 

 היעדר תכנית אב לפיתוח מערכת האשפוז

. יש פיתוח של תשתיות וה� ג� מצטיידי� במכשור רפואי, בבתי החולי� הכלליי� נבני� בנייני�
לצור� פיתוח מערכת הבריאות ראוי שהמשרד יכי� . הבנייה והפיתוח ה� פרויקטי� ארוכי טווח

לפי , בתכנית יפורטו ג� תכניות הבינוי וההצטיידות של בתי החולי�. ת אב לבינוי ולהצטיידותתכני
כיוו� שמדובר בתכנית שמימושה דורש משאבי� . ובכלל זאת הסתמכות� על גיוס תרומות, צרכיה�

תכנית האב אמורה . ויאשרו אותה, ראוי שמשרד הבריאות ומשרד האוצר יקיימו דיוני� בנידו�, רבי�
 . להיות הבסיס לתהליכי הפיקוח והבקרה על פרויקטי הבינוי וההצטיידות ועל נחיצות גיוס התרומות

אול� כיוו� שבדר� כלל עלות צורכי הבינוי , המשרד תומ� מדי שנה בפרויקטי� ארוכי הטווח
הפער ממומ� על , וההצטיידות של בתי החולי� גבוהה יותר מהיק� התמיכה התקציבית של המשרד

 .וב מגיוס תרומותפי ר

ÊÂÙ˘‡‰ ˙Î¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙÏ ·‡ ˙È�Î˙ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÚ ‰˜È„·· . ˙ËÏÁ‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È
‰Ï˘ÓÓ15 ˙�˘· „¯˘Ó‰ ÔÈÎ‰ 2005 ‰˙¯˙ÂÎ˘ ˙È�Î˙ " ÊÂÙ˘‡‰ Í¯ÚÓ ÔÂ�Î˙ ˙ÈÊÁ˙
ÈÏÏÎ‰ ." È�Â�È·‰ ÁÂÂËÏ ˙ÈÊÁ˙ ˙ÏÏÂÎ ˙È�Î˙‰) ˙�˘2015 ( ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂËÏÂ) ˙�˘2025 (

 ÊÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ ˙ÙÒÂ‰ È·‚Ï„·Ï· , ¯ÂÙÈ˘Ï Â‡ ˙Â‡Ù¯ÓÂ ÌÈ�ÂÎÓ ˙ÙÒÂ‰Ï ˙ÒÁÈÈ˙Ó ‰�È‡Â
Ì‚Â¯„˘ÏÂ ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ�·Ó‰ .·‡ ˙È�Î˙Ï ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÎÈ ÂÊ ˙È�Î˙ ,¯ÂÓ‡Î . ˙¯Â˜È·‰

 ˙Î¯ÚÓ ÈÎ¯Âˆ ÏÏÎÏ ÂÊ‰ ˙È�Î˙‰ ˙Ó‡˙‰· Â�„ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰
˙Â‡È¯·‰ ,‰˙Â‡ ¯˘È‡ ‡Ï Û‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ,Ï Âˆ˜Â‰ ‡Ï ÈÎÂÌÈ·‡˘Ó ‰16 . 

 ˙ÂÓÂ¯˙ ÒÈÈ‚Ï ÌÈÁÈÏˆÓ˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·)ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ¯˜ÈÚ· (
ÊÂÙ˘‡ ˙Â˜ÏÁÓ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈ�·Ó ÌÈÙÈÒÂÓ , ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈ�·Ó ÌÈ¯Ù˘Ó ÔÎÂ ÌÈ�ÂÎÓÂ ˙Â‡Ù¯Ó
Ì‰Ï˘ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙ÂÈ�Î˙Ï Ì‡˙‰· ÌÈ¯Á‡ . ˙Â¯Â˜Ó‰ ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ�Â˙� ÔÈ‡ „¯˘Ó‰ È„È·

˘ ˙ÂÈ�Î˙‰ ˘ÂÓÈÓÏ ÌÈÈÂÙˆ‰ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Â˘·È‚ , ÏÏÎ Í¯„· Ï·˜˙Ó Ô‰Ï „¯˘Ó‰ ¯Â˘È‡Â
È‡· ˜¯ ‰�˙ÂÓÂ „·ÚÈ„·-„¯˘Ó‰ È„È ÏÚ ÌÈ·Èˆ˜˙Â Ì„‡ ÁÂÎ È�˜˙ ˙ÙÒÂ‰ . 

נבנית כל שנה תכנית ,  כי בשל היעדר תקציבי�2010המשרד השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
 .שנתית בהתא� לסיכו� ע� משרד האוצר על גובה התקציב!תלת

·Ó „¯˘Ó ÈÙÎ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ ÈÎ¯Âˆ ÔÈ· ¯ÚÙ ¯ˆÂ� ‰ÊÎ ·ˆÓ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜
ÂÏ‡ ÌÈÎ¯ˆÏ ÌÏÂ‰ ‰�ÚÓ Ô˙Ó ÔÈ·Ï Ì˙Â‡ ‰ÙÂˆ „¯˘Ó‰˘ . ÔÈÎÈ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ ‰˘ÂÓÈÓ ÏÚ ˙ÂÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚ÈÂ ÈÂ�È·Ï ·‡ ˙È�Î˙ ; ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ·˜Ú
ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙Â·È˘ÁÂ ˙Â¯ÎÈ�‰ ,ÂÚÈ‚È ‡Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ Ì‡ ‰È‚ÂÒ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ˘È ‰ÓÎÒ‰ È„ÈÏ 

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Ú¯Î‰Ï Â‡ ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È¯˘ ˙Ú¯Î‰Ï ˙˜ÂÏÁÓ·˘. 

לקראת )  המסמ�!להל� " (תחזית תכנו� מער� האשפוז כללי" הכי� המשרד מסמ� 2008בשנת 
במסמ� נכתב כי הצרכי� הגדלי� בתחו� . 2009דיוני� ע� משרד האוצר בנושא התקציב לשנת 

. ח" מיליארד ש3.4!ולי� הממשלתיי� והציבוריי� מחייבי� תוספת בהיק� של כהתשתיות בבתי הח

__________________ 

 .30.1.05מיו	 , 3153' החלטת ממשלה מס  15

 . 169' עמ, "מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות בבתי חולי	 כלליי	 "בעניי� זה ראו ג	 בדוח זה בפרק   16
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נוס� על . ח" מיליארד ש3! היא בהיק� של כ1995השחיקה המצטברת בתקציב הפיתוח מאז שנת 
כ� קובע המסמ� כי היעדר מקורות מימו� אינו מאפשר עמידה בחוקי� ותקנות של בטיחות בתחומי 

מנציח תנאי� ; מונע תחזוקה נאותה של מערכות טכניות; וי אש ועודכיב, איכות הסביבה, החשמל
שנתית וכולל את הנושאי� !המסמ� מפרט את תכנית הפיתוח הרב. פיזיי� ירודי� למאושפזי�

ביצוע תקנות המשרד להגנת , מערכות חשמל,  מערכות כיבוי אש!בטיחות וגהות )  א:   (האלה
 ; מי� וביוב ועוד, גזי� רפואיי�,  טיפול במיזוג אוויר!תשתיות הנדסיות )  ב(;   הסביבה ועוד

מעבדות , מכוני�, יחידות לרפואה דחופה, חדרי לידה,  בניית חדרי ניתוח!תשתיות רפואיות )  ג(
, ה� בבתי החולי� הכלליי� וה� בתי החולי� הפסיכיאטריי�, שדרוג מחלקות)  ד(;   ועוד

והקיימי� כבר ,  את הסטנדרטי� המקובלי� כיו� בעול�המאופיינות בתנאי� פיזיי� שאינ� תואמי�
 ). בעיקר במרכז האר,(בכמה בתי חולי� 

 ÛËÂ˘‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ È·Èˆ˜˙ ÈÎ ‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰ ÌÈÙÒÂ� ÌÈÏ˜˘ È„¯‡ÈÏÈÓ· Í¯Âˆ‰ Û‡ ÏÚ
ÎÓ Â„¯È ˙ÂÈ˙˘˙ÏÂ ‰ÈÈ�·Ï-600˘ ÔÂÈÏÈÓ " ˙�˘· Á1995ÎÏ -280˘ ÔÂÈÏÈÓ " ˙�˘· Á201017 .

ÚÓ˘Ó ,Î˘Ó˙Ó ‰Ó‚Ó ˙ÓÈÈ˜„¯˘Ó‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ È·Èˆ˜˙· ¯ÎÈ� ÌÂˆÓˆ Ï˘ ˙ . ‰ÏÂÚ „ÂÚ
 ˙�˘Ï ÁÂ˙ÈÙ‰ ·Èˆ˜˙˘2008 ÍÒ· 237˘ È�ÂÈÏÈÓ " ‰È‰ Á1.3% „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙ ÍÒÓ „·Ï· 

ÂÊ ‰�˘Ï18 ,Î ‡Â‰Â-7.4%˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÍÈ¯Ú‰˘ ÌÈÎ¯ˆ‰ Û˜È‰Ó „·Ï·  . ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È
 ˙�˘ ÛÂÒ·2010Î�Ó ËÈÏÁ‰ "˙ÈÙ‰ ·Èˆ˜˙Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ ˙Âˆ˜‰Ï „¯˘Ó‰ Ï ˙�˘· ÁÂ2011 

ÌÈÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙·ÂËÏ19 . ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï ÌÈ�Â˘ ˙Â‡È¯· ˙Â„ÒÂÓ ÌÈˆÏ‡� ‰Ê ·ˆÓ·
˙ÂÓÂ¯˙ . 

 למשרד מבקר המדינה כי באופ� טבעי וא� רצוי מופנות 2010משרד האוצר השיב בנובמבר 
� על כ. התרומות המגיעות למערכת הבריאות להשקעה ברכוש קבוע ולא למימו� הפעילות השוטפת

אי� לראות בכספי התרומות המופני� לפיתוח תשתיות ולרכישת ציוד במערכת הבריאות עדות 
אלא כלי המאפשר את הרחבת שירותי הבריאות , לתקצוב חסר או לא נכו� של מערכת הבריאות

 .המסופקי� לאזרח

 למשרד מבקר המדינה כי לדעתו תכניות הפיתוח של המשרד 2010משרד הבריאות השיב בדצמבר 
עוד הוסי� כי . צריכות להיות ממומנות מתקציב המדינה באופ� מלא בלא צור� במימו� של תורמי�

המשרד . ומתנה במקרי� רבי� את ביצוע פרויקטי הפיתוח, מימו� הפיתוח מתרומות גדל והול�
 שבה נדרשו המשרד ובתי 2007הביא כדוגמה את החלטת הממשלה על חיזוק הצפו� ואשקלו� מיוני 

 מיליו� 209בס� של (לגייס תרומות בסכו� דומה לחלקו של התקציב הממשלתי בתכנית זו החולי� 
 ).ח"ש

נוס� על כ� טע� כי הסתמכות . המשרד הסביר כי קיי� קושי רב בגיוס תרומות בהיקפי� כאלו
משו� שלעתי� התחייבויות התורמי� אינ� , מוחלטת על תרומות עלולה לפגוע בביצוע הפרויקטי�

ומשו� שהשינויי� בשערי מטבע עלולי� להביא ג� כ� לצמצו� היק� התרומה , מלוא�מתממשות ב
במקרי� אלו א� ירצה המשרד להמשי� ולבצע את פרויקטי הפיתוח יידרש להשלי� את ). ראו להל�(

המשרד הסביר ג� כי יכולותיה� של בתי . המימו� מתקציבו על חשבו� פרויקטי� אחרי� מאושרי�
גייס תרומות פחותות במידה רבה מיכולותיה� של בתי החולי� הגדולי� החולי� בפריפריה ל

 .ויש לכ� השלכה נוספת על הפערי� הנפערי� בתשתיות בתי החולי�, במרכז

__________________ 

לעתי	 . הכללית ובבתי חולי	 ציבוריי	 אחרי	תקציב זה כולל את תמיכת המשרד בבתי החולי	 של   17
חיזוק הצפו� וחיזוק , מיגו� בתי חולי	:  לפרויקטי	 מיוחדי	 כגו�תמוקצות תוספות תקציביות ייעודיו

 . הפריפריה
 ).ברוטו(ח " שד מיליאר�18.3 מסתכמת בכ2008הצעת התקציב הרגיל של המשרד לשנת   18

סוגיות "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„60 ·)2010 ו ראו מבקר המדינה בעניי� מצב	 הפיזי של בתי חולי	 אל  19
 . ואיל588$' עמ, "בתחו	 בריאות הנפש
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 ÌÈÓ¯Â˙‰ Ï˘ Ì‰È˙Â�Âˆ¯ ÈÙÏ ÌÈ˙ÚÏ ÌÈÚ·˜� ˙Â„ÈÈËˆ‰‰Â ÈÂ�È·‰ ÈË˜ÈÂ¯Ù ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰
È„Ú‰ È¯„ÒÂ ˙È¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ ÈÎ¯Âˆ ÈÙÏ ‡˜ÂÂ„ Â‡ÏÂ ‰Ï˘ ˙ÂÈÂÙ)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .(

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÓÈÓÏ ˙ÂÓÂ¯˙ ˙Ï·˜ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï Í¯Âˆ‰ Û‡ ÏÚ
ÈÂ�È·‰ , È¯„Ò ˙‡ ‚¯„˙ ¯˘‡ ·‡ ˙È�Î˙ ÔÈÎ‰Ï ˘È ÈÂ‡¯Â ˙Â‡� È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈË ÁÈË·‰Ï È„Î

˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÙÈ„Ú‰ , ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰ÏÂ ˘Â˜È·‰ ˙Ï„‚‰Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ È„Î ÍÂ˙
˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË‰ . ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÈ˙˘˙ ÏÙÎ ¯ÂˆÈ˙ ‡Ï ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÈÈ�·‰˘ ‚Â‡„Ï ˘È

˙Â‡È¯·‰. 

 

 

קשיי� במימו� פרויקטי בינוי בגלל שינויי� לא צפויי� בהיק� התרומות 

 המובטחות

בהצעת הנוהל של . שיפו, ורכש, אגודות הידידי� משתתפות לעתי� במימו� פרויקטי בינוי, כאמור
שחלה עליה התקנה " הכנסה" נאמר כי תרומות ייחשבו )ראו בהמש�(כלל משרדי הממשלה 

משמעות הדבר היא שרק לאחר קבלה בפועל של התרומה מותר יהיה ". הוצאה מותנית בהכנסה"
א� , כ� יימנע מצב שבו ניתנה התחייבות מראש בגי� התרומה. לממשה לצור� היעד שנקבע לה

 .במלואה או בחלקה, רומהקבלת הת!בבוא עת התשלו� לא נמצאו המקורות לכ� עקב אי

ניתנה בשני� האחרונות התחייבות למת� תרומה לבניית ' הבדיקה העלתה כי לבית חולי� א .1
הלכה .  מיליו� דולר אמריקני10מעבדה ומרכז אימונותרפי ולהפעלת מרכז מחקר קליני בס� של עד 

 . ח בלבד" מיליו� ש10למעשה התקבלה תרומה בס� 

ÏÈÚÙ‰˘ ˘˘Á ˘È ‰ÊÎ ·ˆÓ· ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ıÏ‡ÈÈ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·˘ Â‡ Ú‚ÙÈ˙ ˙��ÎÂ˙Ó‰ ˙Â
ÂÈ˙Â¯Â˜ÓÓ ÔÂÓÈÓ‰ È¯ÚÙ . ‰„·ÚÓ‰ ˙Ó˜‰ ÔÂÓÈÓ· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˜Ù˙Ò‰ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·

‰ÓÂ¯˙‰ ÈÙÒÎÓ „·Ï· . ÈÙ¯˙Â�ÂÓÈ‡‰ ÊÎ¯Ó‰Â ‰„·ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï‰�Ó È¯·„Ï
ÈÂÙˆÎ ‰Ó„˜˙‰ ‡Ï ˘„Á‰ ,ÍÎÏ ‰ÓÂ¯˙‰ ˙ÓÏ˘‰ ‰˘¯„� ‡Ï ÔÎÏÂ . 

Ì‚ ‰ÏÂÚ ‰ÓÂ¯˙‰ ÈÂÂ˘ ÌÈ�˘ È�Ù ÏÚ ˙„¯Ï ÏÂÏÚ ˙ÂÚ·ËÓ‰ È¯Ú˘· ÌÈÈÂ�È˘ ·˜Ú˘ ˘˘Á 
˙��ÎÂ˙Ó‰ ,„¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ÛÒÂ� ÔÂÓÈÓ ˘¯„ÈÈÂ . 

 מיליו� דולר 2.5 תרומה על ס� 2007קיבלה במאי ' אגודת ידידי� שעל יד בית חולי� ב)  א( .2
שעלותו )  הפרויקט!להל� (אמריקני לפרויקט בנייה של שתי מחלקות סיעודיות בתחו� בית החולי� 

 לממ� את 2007קר� המחקרי� של בית החולי� התחייבה במאי .  מיליו� דולר אמריקני4!הוערכה בכ
 .  דולר אמריקני נוספי�500,000הפרויקט בס� 

ובו פירוט שלבי ההתקדמות בפרויקט , הביקורת העלתה כי נחת� הסכ� בי� אגודת הידידי� לתור�
אגודת הידידי� היא זו שהתקשרה ע� הקבל� לביצוע . 2009השלמתו ביוני ומועדי גמר ביצוע� עד 

בכל מקרה של שינוי בעלות הנובע : "בהסכ� שבי� אגודת הידידי� לבי� הקבל� נכתב. הבנייה
או מסתירה בי� אחד ממסמכי המכרז לבי� /ו] אגודת הידידי�[י העמותה "משינויי� שנתבקשו ע

 ". בעלות הנוספת] ההדגשה במקור [‰È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Óישא , הנספח הטכני

¯¯·˙‰ , Û‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Â ‡˘Â�· ÌÈ„È„È‰ ˙„Â‚‡ ÔÈ·Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÔÈ· ÌÎÒ‰ Ì˙Á� ‡Ï ÈÎ
ÂÓ˘· ·ÈÈÁ˙‰Ï ÌÈ„È„È‰ ˙„Â‚‡ ˙‡ ÍÈÓÒ‰ ‡Ï . ˙ÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ ·ÈÂÁ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ

ÌÈÙÒÎ ÌÂÏ˘˙· ,ÌÎÒ‰· „ˆ Â�È‡ ‡Â‰˘ Û‡. 
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ת הידידי� למנהל בית החולי� שאגודת הידידי� התחייבה  כתב גזבר אגוד2007כבר באוקטובר 
 דולר מעבר לאמצעי� הקיימי� 700,000!עוד כ, א� כ�, ויהיו חסרי�,  דולר300,000לגייס עוד 

 .להשלמת הפרויקט

Ó ‰ÏÚÓÏ ÌÈÏ˘‰Ï ˘¯„� ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ-25%Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÏÚÓ  . ·Èˆ˜˙ ÚÓ˘Ó
Ë˜ÈÂ¯Ù‰˘ ‡Ï· ˙‡Ê ˙ÂÏÚ· ‡˘Â� ‰�È„Ó‰‰„È ÏÚ ·ˆ˜Â˙ Â‡ ‰�È„Ó‰ ˙ÓÊÈ· Ì˜Â‰ . 

שנער� על ',  של אגודת ידידי� שליד בית חולי� ב2009בדוח ביקורת פני� מספטמבר  )ב(
נכתב כי בפברואר , פרויקט בניית מחלקות אורתופדיה וטראומה ושמומ� על ידי אגודת הידידי�

, ח" מיליו� ש40! באותה עת כ מיליו� דולר אמריקני שהיו9.6! היה אומד� תקציב הפרויקט כ2004
 משמע פער בשקלי� של יותר , ח" מיליו� ש49.2! היה אומד� התקציב כ2009ואילו בפברואר 

 . 20%!מ

 

✯ 

 

¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ‰�È„Ó‰ , È·‚Ï ˙ÂÈ�È„Ó ˘·‚Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙ÂÓÂ¯˙Ó ‡Â‰ Ì�ÂÓÈÓ ¯˜ÈÚ˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· Ì˙Â·¯ÂÚÓ . ‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÂÊ ˙ÂÈ�È„Ó ÔÂ·˘Á·

ıÂÁ‰ Ú·ËÓ È¯Ú˘· ÌÈÈÂ�È˘Â Â˙Â·ÈÈÁ˙‰Ó Ì¯Â˙ ˙‚ÈÒ� ÔÂ‚Î ÌÈ�Â˘ ÌÈ�ÂÎÈÒ ÏÂÓ ˙ÂÏ‰�˙‰ .
„¯˘Ó‰ Ï˘ ·‡‰ ˙È�Î˙ ˙‡ Ì‡Â˙ ÈÂ�È·‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ˙‡Ê ÏÎ˘ ˘È‚„‰Ï ˘È , ÂÊ˘ È¯Á‡

ÔÎe˙ . È�ÙÓ ÌÓˆÚ ˙‡ ÂÁÈË·È ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ Ì‚ „¯˘Ó‰ ÏÚ
‰Ê ‚ÂÒÓ ÌÈÚÂ¯È‡ . 

 למשרד מבקר המדינה כי התרומות בחלק� מותנות בהצגת התפתחות 2010שיב בדצמבר המשרד ה
לפיכ� במקרי� מסוג זה אי� . ולכ� אפשר לרשו� אות� רק לאחר קבלת התרומה בפועל, הפרויקטי�

עוד הוסי� המשרד כי הוא סבור שיש לקד� את נושא ניהול הסיכוני� . ודאות תקציבית מלאה
 .בפרויקטי בינוי

 

 

 קשרויות של אגודות הידידי� בפרויקטי� לבינוי וברכשהת

, ותקנות חובת המכרזי�, ) חוק חובת המכרזי�!להל�  (1992!ב"התשנ, חוק חובת המכרזי�
, כל תאגיד ממשלתי, המדינה: "קובעי�, ) תקנות חובת המכרזי� או התקנות!להל�  (1993!ג"התשנ

שכלה גבוהה לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה קופת חולי� ומוסד לה, מועצה דתית, תאגיד מקומי
או לרכישת שירותי� אלא על פי מכרז פומבי הנות� לכל , בטובי� או במקרקעי� או לביצוע עבודה

התקנות מגדירות סוגי התקשרויות שאינ� טעונות מכרז , ע� זאת". אד� הזדמנות שווה להשתת� בו
 .  מכרזואשר מותר לבצע� באמצעות מכרז סגור או בלא, פומבי

בבדיקה נמצא כי אגודות הידידי� . חוק חובת המכרזי� אינו חל על אגודות הידידי� בהיות� עמותות
ח לטובת בתי חולי� שבשמ� "מבני� בהיקפי� של מאות מיליוני ש, על קרקעות המדינה, בונות

יה בשני בניי� קרדיולוג: כ� למשל נבנו לאחרונה המבני� האלה מכספי תרומות. ובחצר� ה� פועלות
 . בניי� אונקולוגיה במרכז רפואי אחד ובית חולי� לילדי� בשני בתי חולי� אחרי�; בתי חולי�
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השמיע בפני עובדי משרד מבקר המדינה עמדה שלפיה המצב שבו לא חל חוק ' מנהל בית חולי� א
חובת המכרזי� על אגודות הידידי� מאפשר גמישות לאגודת הידידי� בבחירת הספקי� תו� כדי 

פעולת אגודת הידידי� שלא לפי העקרונות שאות� מתווה חוק , חר� זאת. קיו� תהלי� התמחרות
 .שקיפות התהלי� ומת� הזדמנות שווה למציעי�, חובת המכרזי� עלולה לפגו� בנושא השוויו�

 :להל� דוגמאות לתהליכי התקשרויות ע� ספקי� בבתי חולי�

בפרויקטי� של בנייה ובעקבות הצור� ' לי� בבעקבות מעורבות אגודת הידידי� של בית חו .1
 2010החליט הוועד המנהל של האגודה באפריל ) ראו לעיל(בהשלמת מימו� על ידי בית החולי� 

 !לשיטתו כל נושא הבינוי . כי תפקיד אגודת הידידי� הוא לעסוק בגיוס כספי�) במהל� הביקורת(
 של בית החולי� חייב להיות באחריות בית !תשלומי� לקבלני� וכדומה , פיקוח, מכרזי�, אפיוני�
לאגודת הידידי� תהיה . עוד נקבע כי אגודת הידידי� לא תחתו� על חוזי� ע� קבלני�. החולי�

 .אחריות כלפי התורמי� בכל הקשור למימוש בקשותיה� בעת קביעת יעדי התרומות

 נוהל התקשרות ע� 2010בעקבות החלטת הוועד המנהל של אגודת ידידי� זו גיבשה האגודה בשנת 
הנוהל קובע כי אגודת הידידי� לא תקיי� מכרזי� ולא תתקשר בחוזי� ע� . קבלני� ומעקב פרויקטי�

בכל תרומה לפרויקט ייחת� הסכ� בי� אגודת הידידי� לבי� בית . קבלני� או ע� נותני שירות אחרי�
א� עלות . ועלהחולי� שיבטיח שהתחייבות אגודת הידידי� לא תעלה על סכו� התרומה בפ

בית החולי� . ישלי� בית החולי� את יתרת הכספי�, הפרויקט תהיה גבוהה יותר מגובה התרומה
הוא זה שיפקח על הקבלני� ועל נותני השירותי� והוא יהיה אחראי כלפי אגודת הידידי� למימוש 

 . יעד התרומה

ות נעשית בי� אגודת ההתקשר', לעומת זאת במקרי� של בנייה מכספי תרומות בבית חולי� א .2
 .אגודת הידידי� היא ג� זו שבוחרת את הקבל�. בית החולי� אינו צד להסכ�. הידידי� לבי� הקבלני�

שהוכ� בידי אגודת ', בנוהל פרויקטי בינוי ורכש באמצעות אגודת הידידי� שעל יד בית חולי� א
לי� ירכזו את הטיפול בקבל� נכתב כי עובדי בית החו, ) נוהל פרויקטי בינוי ורכש!להל� (הידידי� 

בכל מקרה של סטייה מהתקציב שאושר או מהתחייבויות אגודת הידידי� יש . או בנות� השירותי�
 . לקבל את אישורי אגודת הידידי� והמשנה למנהל בית החולי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙Ï‰�‰˘ ÈÂ‡¯ ' ÈÂ�È· ÈË˜ÈÂ¯Ù Ï‰Â�˘ ÍÎÏ ÏÚÙ˙
Ì‚ ÒÁÈÈ˙È ˘Î¯Â ÒÈÈ‚Ï ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ ˙ÂÈ�Î˙ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ ÌÈ¯ˆÂ� ¯˘‡Î ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜ÓÏ 

ÌÈÂÒÓ ÈÂ�È· Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÏÚÂÙ· ÌÈÙÒÎ‰ ÒÂÈ‚ ÔÈ·Ï ˙ÂÓÂ¯˙ .ÌÈ˙ÂÓÈÚÏ ¯‰Âˆ Á˙ÙÈÈ ÔÎ ‡ÏÂÏ , „Ú
ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÓÏ˘‰· ‰ÚÈ‚Ù È„Î . ÔÈ·Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÔÈ· ÌÎÒ‰ ˙ÓÈ˙Á· Í¯Âˆ ˘È ÔÎ ÂÓÎ

ÌÈ„È„È‰ ˙„Â‚‡ ,·˘ ÌÈ¯˜ÓÏ ÒÁÈÈ˙È˘Ô�ÎÂ˙Ó‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÌÈÙÒÎ· ¯ÂÒÁÓ ¯ˆÂ� Ì‰. 

) 'של אגודת הידידי� שעל יד בית חולי� א(עוד יש לציי� כי לפי נוהל פרויקטי בינוי ורכש  .3
הרכש , קבל� או ספק שירותי� וציוד שנבחרו על ידי אגודת הידידי� יגישו חשבו� לאג� הבינוי

אחר בדיקה ואישור בכתב של עובדי בית החולי� ל. לפי העניי�, והמכשור הרפואי בבית החולי�
 .תשל� אגודת הידידי� לקבל� או לספק, שהוסמכו לכ� על ידי מנהל האג� הבינוי

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ�Ï·˜ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á ¯˘‡È ÌÈÏÂÁ ˙È· „·ÂÚ˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡
ÌÓÚ ¯˘˜˙‰ ¯˘‡ ‰Ê ‡Â‰ È˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ‡Ï ¯˘‡ .· ÌÈÒÁÈ‰ ˙¯„Ò‰ ˙¯‚ÒÓ· ÔÈ

„¯˘Ó‰ ,Ì„ˆ·˘ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡Â ÌÈÏÂÁ‰ È˙· , ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ Ï‰Â� ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÔÎÂ‰˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ·˜ÚÓÂ ÌÈ�Ï·˜ ÌÚ ' ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÓ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ˙Â·˜Ú·

¯·Ú· . Ï‰Â� ÚÂ·˜Ï ÂÏÚÙÈ˘ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰�Ó ˙‡ ˙ÂÁ�‰Ï ÏÂ˜˘Ï ÂÈÏÚ
‰ÓÂ„ .ÂÈ ˙¯„ÂÒÓ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ¯Á‡Ï Ì‡ ¯˘˜˙‰Ï ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡Ï ¯˘Ù‡Ï ˙‡Ê ÏÎ· ËÏÁ

ÌÈ˙Â¯È˘ È�˙Â� ÌÚÂ ÌÈ�Ï·˜ ÌÚ ÔÓˆÚ· ,˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎ¯„Â ÍÎÏ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ˘È . 
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 ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó ÈÏÚ· ÌÈÙÂ‚ Ô‰ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ „ÈÏ˘ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡
ÌÈÈ¯Â·ÈˆÂ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÏÂÁ È˙· ˙·ÂËÏ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÔÎÏ , ÈÎ ÈÂ‡¯

ÔÂÈÂÂ˘‰ ˙Â�Â¯˜Ú ÈÙ ÏÚ Â˘ÚÈÈ ˙ÂÚˆ·Ó Ô‰˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ , ÌÈÙÂ‚ ÌÈÁ�Ó‰ ˙ÂÙÈ˜˘‰Â ˙Â�È‚‰‰
‰Ê ÌÂÁ˙· Ì˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÈ¯Â·Èˆ . ÛÂ˜˘ ÍÈÏ‰· Â¯Á·ÈÈ ÌÈ˜ÙÒÂ ÌÈ�Ï·˜˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰Ê ÏÏÎ·

 ÛÂ‚Ï ˙Â�Â¯˙È‰ ÌÂÒ˜ÓÂ ÌÈÚÈˆÓ‰ ÔÈ· ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÁÈË·‰Ï „ÚÂ�˘ È˙Â¯Á˙Â
¯˘˜˙Ó‰20 . ˙Ú·˘ ÈÂ‡¯ ˙Â�Â¯˜Ú ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰Ù„Ú‰ ‰È‰˙ ÌÈ˙Â¯È˘ È˜ÙÒ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰

˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ ˙Â�˜˙‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ . „¯˘Ó ÔÈ· ÌÈÓÎÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙‡Ê ¯È„Ò‰Ï ˘È
˙Â‡È¯·‰ ,Ì„ˆ·˘ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ ÔÈ·Â ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÔÈ·. 

 ראו( כי בכוונתו לבחו� הסדרת נושא זה במסגרת נוהל התרומות 2010המשרד השיב בדצמבר 
 ).להל�

 

 

 תרומות מחברות מסחריות והקשרי� עמ� 

 שקיפות בקבלת תרומות

תורמי� למגוו� , ובה� חברות תרופות וחברות לציוד רפואי, הבדיקה העלתה כי גורמי� מסחריי�
חלק מהחברות מקיימות בד בבד ג� קשרי� עסקיי� ע� בתי . גופי� ומוסדות בתחו� הבריאות

 סוגיה זו מעלה חשש מהותי מפני קשר בי� מת� תרומה לבי� .ומשמשות ספקיות שלה�, החולי�
 .קידו� עסקי התור�

 

 תיקו� החוק לגבי תרומות של חברות מסחריות לגופי	 העוסקי	 בתחו	 הבריאות

בכל הנוגע )  תיקו� החוק!להל�  (1994!ד"התשנ,  תוק� חוק ביטוח בריאות ממלכתי2008בשנת 
א לחוק נקבע כי תושב 40בסעי� . עוסקי� בתחו� הבריאותלתרומות של חברות מסחריות לגופי� ה

יבוא� או משווק של תרופות וציוד רפואי שנת� , ישראל או תאגיד הרשו� בישראל שהוא יצר�
ימסרו , תרומה בכס� או בשווה כס� לגופי� העוסקי� בתחו� הבריאות והפועלי� ללא מטרת רווח

בעקבות התיקו� לחוק פרס� המשרד . רמולשר הבריאות בכל שנה את רשימת הגופי� שלה� ת
 ".חובת דיווח על תרומות" חוזר שכותרתו 2009בינואר 

 ˙ÂÓÂ¯˙ Ô˙Ó ÌˆÚ ¯·„· Ú„ÈÓ Ï·˜Ï „¯˘ÓÏ Â¯˘Ù‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ ‰Ê ¯ÊÂÁÂ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰
˙Â‡È¯·‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÙÂ‚Ï ˙ÂÈ¯ÁÒÓ ˙Â¯·ÁÓ ,ÔÎÏ Ì„Â˜ Â˙Â˘¯· ‰È‰ ‡Ï˘ Ú„ÈÓ .

˙‡Ê ÌÚ ,ÂÎ‰ ‰�ÂÓ˙‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÈÓÂÎÒ ÏÚ Ì‚ ÂÁÂÂ„È ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰˘ ÈÂ‡¯ ˙ÏÏ
˙ÂÓÂ¯˙‰21. 

__________________ 

פעילות� של קרנות "בפרק , �È„Ó‰ ¯˜·Ó- ˙�˘Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ 2009‰ ראו ג	   20
 . 453' עמ, "לצד רשויות מקומיות

ו	 או על שווי התרומה ועל סוג התרומה אינה מסירת מידע על סכ, בחובת הדיווח על תרומות, כיו	  21
 .חובה
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È‡ ‡ˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- „¯˘Ó‰ ÈÓÂÒ¯Ù· ˙ÂÓ‡˙‰)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( ÌÒ¯ÂÙ Ï˘ÓÏ ÍÎ
ÌÈÂÒÓ ÌÈÏÂÁ ˙È·Ï ‰Ó¯˙ ˙ÓÈÂÒÓ ‰¯·Á˘ , „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ� ‡Ï ÌÈÏÂÁ ˙È· Â˙Â‡ È¯ÙÒ· ÌÏÂ‡Â

ÍÎÏ .ÁÓ‰ Ô¯˜Ï ‰Ó¯˙˘ ÈÓÎ „¯˘Ó‰ ÈÓÂÒ¯Ù· ‰ÓÂ˘¯ ˙¯Á‡ ‰¯·ÁÌÈ¯˜ , ‰È¯ÙÒ· Ì‚ Í‡
ÌÂ˘¯ Â�È‡ ¯·„‰ ÌÈ¯˜ÁÓ Ô¯˜ ‰˙Â‡ Ï˘ . 

 ¯È„‚‰Ï ¯˘Ù‡ ‰Ó ÔÁ·È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"‰ÓÂ¯˙" , ˙ÂÙÂ¯˙‰ ˙Â¯·Á ÈÁÂÂÈ„ Ì‡ ÔÁ·ÈÂ
ÂÊ ‰¯„‚‰ ÏÚ ÌÈ�ÂÚ È‡ÂÙ¯ „ÂÈˆÏ ˙Â¯·Á‰Â . „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ‰�ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ˙Ï Ì‡˙‰·

ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÏÏÎÂ ˙ÂÈÁ�‰ ÌÒ¯ÙÏ ÏÂ˜˘È. 

להגביר את השקיפות במערכת , 2010ביולי , החליטה במהל� הביקורתיש לציי� כי הממשלה 
כ� שהדיווח הנמסר לשר , א ופעלה לתקנ404לצור� כ� קיבעה בחוק את הוראת סעי� . הבריאות

; דיווח על סכו� התרומה: הבריאות בעניי� הגופי� שלה� ניתנה תרומה יכלול ג� את הפרטי� האלה
� בתחו� הרפואה או הבריאות שלה� ניתנה תרומה בשווי שנתי דיווח על שמות הרופאי� והחוקרי

נוס� על כ� הוחלט כי ג� הגופי� שקיבלו תרומה ידווחו לשר הבריאות על . ח" ש2,500העולה על 
ג� רופאי� וחוקרי� בתחו� הרפואה או הבריאות שקיבלו . סכומי התרומה או על שווָיה הכספי

 .22 ידווחו לשר הבריאות על סכו� התרומהח" ש2,500תרומה בשווי שנתי העולה על 

 במסגרת חוק 2011 שהתקבל בינואר 1994!ד"התשנ,  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי52לפי תיקו� 
 נקבע כי תור� שנת� לגו� 2011!א"התשע, )תיקוני חקיקה (2012! ו2011המדיניות הכלכלית לשני� 

� הרפואה או הבריאות תרומה בסכו� או לרוקח או לחוקר בתחו, העוסק בתחו� הבריאות או לרופא
ג� מקבל התרומה ידווח על כ� . ח לשנה ידווח על כ� לשר הבריאות" ש2,500מצטבר העולה על 

 .יפרס� באתר האינטרנט של המשרד את הרשימות שהועברו לו, או גור� מוסמ� מטעמו, השר. לשר

 

 תרומות מחברות מסחריות 

,  עלה כי כמה חברות תרמו ה� לבית החולי�2009נת בבדיקת פרסומי המשרד על תרומות לש .1
נמצאו ג� חברות מסחריות שתרמו לשניי� . ה� לקר� המחקרי� שלו וה� לאגודת הידידי� שלידו

 . מהגופי� האלה

כתבה , ) פארמה ישראל!להל� (ארגו� חברות התרופות מבוססות מחקר ופיתוח , פארמה ישראל
 ההחלטה לגבי דר� קבלת התרומה היא בגדר אחריותו של  כי2010למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

 .המרכז הרפואי וכי החברות המסחריות פועלות על פי הנחיות הנהלת המרכז הרפואי

 ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙ÚÙÂ˙Ï ÌÈ¯·Ò‰ ÌÈ�Â˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÊÎ¯Ó ÈÏ‰�ÓÓ Ï·È˜ ‡Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â„¯Ù�‰ . 

Â�‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÊ ‰È‚ÂÒ ¯È„Ò‰Ï ıÈÏÓÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˘·‚˙Ó‰ Ï‰
)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( 

 והשווה את האמור 2009משרד מבקר המדינה בח� את פרסומי המשרד על תרומות לשנת  .2
 .בה� לרשו� בספרי כמה בתי חולי�

__________________ 

 .15.7.10 מיו	 2028' החלטה מס  22
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 ÌÈÊÎ¯Ó‰ È¯ÙÒ ÔÈ·Ï „¯˘Ó‰ ÈÓÂÒ¯Ù· „ÚÂ˙Ó‰ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ .ÂÒÓ ‰¯·Á˘ ÌÈÓÂÒ¯Ù· ·˙Î� Ï˘ÓÏ ÍÎÌÈÂÒÓ ÌÈÏÂÁ ˙È·Ï ‰Ó¯˙ ˙ÓÈ , Ô¯˜Ï

 Â„ÈÏ˘ ÌÈ„È„È‰ ˙„Â‚‡ÏÂ ÂÏ˘ ÌÈ¯˜ÁÓ‰)˙Â�Â˘ ˙ÂÓÂ¯˙ ˘ÂÏ˘( , ÊÎ¯Ó‰ È¯ÙÒ· ÌÏÂ‡Â
 ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï ‰ÓÂ¯˙ ‰‡ˆÓ� ‡Ï È‡ÂÙ¯‰) ˙„Â‚‡ÏÂ ÌÈ¯˜ÁÓ‰ Ô¯˜Ï ‰ÓÂ¯˙ ÌÂ˘È¯ ˜¯ ‡ˆÓ�

ÌÈ„È„È‰ .(¯Á‡ ÊÎ¯Ó Ï˘ ÌÈ¯˜ÁÓ‰ Ô¯˜Ï ‰Ó¯˙ ‰ÈÈ�˘ ‰¯·Á „¯˘Ó‰ ÈÓÂÒ¯Ù ÈÙÏ , Í‡
·„‰ÌÈ¯˜ÁÓ‰ Ô¯˜ È¯ÙÒ· ÌÂ˘¯ Â�È‡ ¯ .˙È˘ÈÏ˘ ‰¯·Á , ÌÈÂÒÓ ÌÈÏÂÁ ˙È· È¯ÙÒ ÈÙÏ˘

ÂÏ˘ ÌÈ„È„È‰ ˙„Â‚‡Ï ‰Ó¯˙ ,„¯˘Ó‰ ÈÓÂÒ¯Ù· ˙¯ÎÊÂÓ ‰�È‡ . 

 ÔÂ„È�· ÌÈÎÈÏ‰ÏÂ ÌÈÏÎÏ Â˙Ú„ ˙‡ ÔÈÈ„Ú ˙˙Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ˘ ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ‰Ó‡˙‰‰ ¯„ÚÈ‰
¯Â·ÈˆÏ ÛÈ˜ÓÂ ÔÈÓ‡ Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓ ÁÈË·‰Ï È„Î . ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÂ˜È˙‰ ÈÙÏ ÈÎ ÔÈÈˆÓ

˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙‡ ÂÏ·È˜˘ ÌÈÙÂ‚‰ Ô‰Â ÌÈÓ¯Â˙‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ô‰ „¯˘ÓÏ ÂÁÂÂ„È ˜ÂÁÏ ÔÂ¯Á‡‰ .
 ˙�˘Ï Ú‚Â�· Â¯‡Â˙˘ ÈÙÎ ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏ ‰ÈÂ˘Ú „¯˘Ó‰ È„È ÏÚ ÂÏ‡ ÌÈ�Â˙� ˙·Ïˆ‰

2009 . „ÂÓÚÏ È„Î Ì‚ Ì˙Â‡ ˜Â„·È˘ ÈÂ‡¯ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ Ï·˜È „¯˘Ó‰˘ È¯Á‡
È�Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÏÚÈ�ÈÈ�Ú „Â‚Ì˙Â�Â˘ ˙ÂÈ˙‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ ÔÂÁ·Ï È„ÎÂ . 

" תרומה" כתבה פארמה ישראל למשרד מבקר המדינה כי היעדר הגדרת המושג 2010בנובמבר 
פארמה מציעה לגבש הגדרה אחידה . התאמה!בהירות ולאי!בהקשר של מערכת הבריאות גור� לאי

וד כתבה פארמה כי יש לאמ, ע. של הרישו� החשבונאי תו� כדי הבחנה בי� תשלו� לבי� תרומה
כללי� חשבונאיי� מקובלי� כדי לשמור על אחידות ע� הדוחות הכספיי� שאות� מפרסמות 

 .לאומיי�!לרבות התאמה לתקני� חשבונאיי� בי�, החברות

 

 הגבלת סכומי תרומות מחברות מסחריות

, יוד רפואיהבדיקה העלתה כי הכללית מתירה תרומות למוסדותיה מחברות תרופות ומחברות לצ
בבתי החולי� הממשלתיי� אי� מגבלה . 23ח בשנה מתור�" ש25,000!אול� מגבילה את הסכו� ל

 .כזו

˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ , ÈÙÂÒ‰ Ï‰Â�‰ ˘Â·È‚ ˙Ú· Â�Á·È ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
 ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓÏ „ÁÂÈÓ‰)ÔÏ‰Ï Â‡¯ ( ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· Ì‚ ‰ÓÂ„ ‰Ï·‚Ó ÏÈÁ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡

ÏÚ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰˙ÂÈ¯ÁÒÓ ˙Â¯·ÁÓ ˙ÂÓÂ¯˙ . 

 

 מימו� העסקת כוח אד	 בבתי חולי	 מכספי תרומות 

מדיווחי המרכזי� הרפואיי� למשרד מבקר המדינה עולה כי יש מקרי� שבה� אגודת הידידי� 
אגודת הידידי� מעבירה את ס� עלות העסקת העובדי� לקר� . מממנת העסקת עובדי� בבית החולי�

 .קהמחקרי� שהיא הגור� המעסי

 עובדי� על בסיס תרומות שהתקבלו באמצעות 37'  גויסו בבית חולי� א2009כ� לדוגמה בשנת 
: העובדי� מועסקי� במגוו� תפקידי�. אגודת הידידי� ה� מתורמי� פרטיי� וה� מחברות מסחריות

' בבית חולי� ב. גאחות ופסיכולו, מרפאי� בעיסוק, �עובדי� סוציאליי, רופאי� במחלקות האשפוז
מממנת אגודת הידידי� העסקת שלושה רופאי� במחלקות האשפוז ) 2008ל פי דיווח לשנת ע(

__________________ 

 2010מיולי " הקמה ותפעול של עמותות ליד מוסדות הכללית" בטיוטת נוהל הכללית בנושא 7סעי�   23
 .פועלי	 לפיה, א� שמדובר בטיוטת נוהל). 15�04�06נוהל מספר (
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מממנת אגודת הידידי� העסקת עובדת ) 2008על פי דיווח לשנת (' בבית חולי� ג. ומזכירה
 . עובדי�66מממנת אגודת הידידי� העסקת ' בבית החולי� ד. סוציאלית ומזכירה

ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÔÓÓÓ‰ Ì¯Â˙ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È ‰˜ÏÁÓ· ‰˜ÒÚ‰Ï ÂÙÒÎ ˙‡ ÏÏÎ Í¯„· „ÚÈÈÓ ÌÈ„·
ıÙÁ ‡Â‰ ‰·˘ . Ì„‡ ÁÂÎ ˙˜ÒÚ‰ ˙Â�ÓÓÓ‰ ˙ÂÈ¯ÁÒÓ ˙Â¯·Á È·‚Ï „ÂÁÈÈ· ËÏÂ· ¯·„‰

‰¯·Á‰ È˜ÒÚ ÌÂÁ˙· ˙Â˜ÒÂÚ‰ ˙Â˜ÏÁÓ· . È¯„Ò ˘Â·È˘Ó ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙‰Ï ÏÂÏÚ ÍÎÈÙÏ
ÌÈÏÙÂËÓÏ ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ , ‰ÏÂÎÈ Ì„‡ ÁÂÎ ˙˜ÂˆÓ˘ È�ÙÓ

˙Â¯Á‡ ˙Â˜ÏÁÓ· ‡˜ÂÂ„ ¯˙ÂÈ ‰¯ÂÓÁ ˙ÂÈ‰Ï ,Ô‰ÈÏ‡ ˙ÂÚÈ‚Ó Ô�È‡ ˙ÂÓÂ¯˙‰˘24 . ¯¯ÂÚÓ ¯·„‰
‰Ï‡ ‰˜ÒÚ‰ ˙Â¯Âˆ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÂÈ˜· È˘Â˜ Ì‚. 

 ˙‡ ˜ÈÓÚ‰Ï Ì‚ ‰ÏÂÏÚ ˙ÂÓÂ¯˙ ÈÙÒÎÓ ¯˜ÁÓ Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ Ì„‡ ÁÂÎ ˙˜ÒÚ‰ Ï˘ ‰¯˙‰
‰È¯ÙÈ¯ÙÏ ÊÎ¯Ó‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰ ,ÈÓ¯Â˙ ˘È ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ÌÈÏÂÁ È˙·Ï˘ È�ÙÓ ¯˙ÂÈ ÌÈ·¯ Ì

 ‰È¯ÙÈ¯Ù· ‰Ï‡Ï ¯˘‡Ó)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

 כי מימו� העסקת עובדי� 2010כתב למשרד מבקר המדינה בספטמבר ' מנהל בית החולי� א
לדבריו תפקיד בית החולי� לתת את השירות . באמצעות תרומות הוא חיוני למת� שירות טוב

תקינה בכוח !צאות במצב של תתכיו� כל היחידות בבתי החולי� נמ. המקצועי והאנושי הטוב ביותר
ובית , המנהל הוסי� כי התרומה ניתנת הלכה למעשה לאגודת הידידי�. אד� בהשוואה למטלותיה�

, העברה תקציבית לתאגיד) קר� המחקרי�(החולי� רואה בהעברת התרומה לתאגיד הבריאות 
, ת החולי�לדברי מנהל בי. שבמסגרת יעדיו נכלל גיוס כוח אד� לתגבור השירות ולשיפורו

למעט (נבחרי� כמו שאר העובדי� בבית החולי� , שהעסקת� ממומנת בכספי תרומות, העובדי�
 כי תנאי 2010כתב למשרד מבקר המדינה בספטמבר ' ג� מנהל בית החולי� ד). שלושה חריגי�

לדבריו . וכי אי� קשר למקור המימו�, העסקת העובדי� במימו� כספי תרומות זהי� לשאר העובדי�
התקינה מנוהלת על ידי ארגוני העובדי� מול נציגי המעסיקי� : שא תקינת כוח האד� רגישנו

 .כלומר על הנהלות בתי החולי�, תו� כדי דילוג על הגור� המקצועי, והאוצר

 ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙Ó „¯˘Ó‰ ¯ÊÂÁ ÈÙÏ2010 Ì„‡ ÁÂÎ È�˜˙ ‡È‰˘ Í¯„ ÏÎ· È¯ÁÒÓ ÛÂ‚ ÔÓÓÈ ‡Ï 
ÌÈ„·ÂÚ ¯Î˘ Â‡ ,˙Â¯È˘È ÌÈ¯Â˘˜ Ì�È‡˘ÔÓÓÓ ‡Â‰˘ ¯˜ÁÓÏ 25 . ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ ÏÚÂÙ·

˙Â�ÓÓÓ ,˙ÂÈ¯ÁÒÓ ˙Â¯·Á ÈÙÒÎÓ ÌÈ˙ÚÏ ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈ„·ÂÚ ˙Â¯˘Ú ˙˜ÒÚ‰ . ÍÎ
„¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ‰Ï·‚Ó‰ ˙Ù˜Ú� ‰¯Â‡ÎÏ . ÍÒÓ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ì˙Â‡ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È ˙‡Ê ÌÚ

‰Â·‚ Â�È‡ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ È„·ÂÚ . 

ÏÂÁ È˙·Ï ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ï‰Â� ˙ËÂÈË˘ Ì‚ ÔÈÂˆÈ ˙�˘Ó ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈ2009 ‰ËÂÈË‰ Û‡Â 
 ¯‡Â¯·ÙÓ2010) ÔÏ‰Ï Â‡¯ ( È„·ÂÚ ¯Î˘ ÔÂÓÈÓÏ Â˘Ó˘È ‡Ï ˙ÂÓÂ¯˙ ÈÎ ¯˙È‰ ÔÈ· ˙ÂÚ·Â˜

¯˜ÁÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ Ì�È‡˘ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÏÂÁ È˙· . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ , ÔÂÁ·Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
�ÓÓÓ‰ ÌÈ„È„È‰ ˙„Â‚‡Ï ˙ÂÓÂ¯˙‰ ‡˘Â� ˙‡ ˙È· ˙Â˜ÏÁÓ· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ˙Â

ÌÈÏÂÁÏ Ô˙È�‰ ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘ Í¯ÂˆÏ ÌÈÏÂÁ‰ . 

 

__________________ 

מאפשר , "חפ. ביקרה"א� שהתור	 , ור שירות במחלקה מסוימתכנגד עמדה זו יש הטועני	 ששיפ  24
 .כ$ שנשמר איזו�, למנהל בית החולי	 להפנות משאבי	 אחרי	 לשיפור השירות במחלקות אחרות

, "עסקיי	/כללי	 להתקשרות מוסדות הבריאות ושירותי בריאות כללית ע	 גופי	 מסחריי	"חוזר   25
 .2010פברואר 
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 ל"מימו� כינוסי� מקצועיי� בחו

כללי� להתקשרות מוסדות משרד הבריאות ושירותי בריאות כללית "בחוזר המשרד שכותרתו  .1
 לקר� מחקרי� נקבע בי� היתר כי גו� מסחרי רשאי להקצות למוסד או" עסקיי�/ע� גופי� מסחריי�

בתנאי שה� אינ� קשורי� ישירות לפעילות , שליד המוסד תקציב לכיסוי הוצאות נסיעה של עובדי�
 .ל הקופה או על ידי מי מטעמ�"בחירת העובד תיעשה על ידי מנהל המוסד או על ידי מנכ. החברה

י חולי� לצור� הבדיקה העלתה כי חברות תרופות וחברות לציוד רפואי תורמות כספי� ייעודיי� לבת
ל באמצעות "מימו� השתתפות של צוותי� רפואיי� וסיעודיי� בכינוסי� מקצועיי� באר, ובחו

 .הכינוסי� עוסקי� בדר� כלל בתחומי� משיקי� לפעילות החברות הללו. אגודות הידידי�

 ˙Â„Â‚‡Ï È‡ÂÙ¯ „ÂÈˆÏ ˙Â¯·ÁÂ ˙ÂÙÂ¯˙‰ ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰· ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÂÚ
 ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ„È„È‰ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ�" ¯ÊÂÁ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ú ˘È ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÒÂ�ÈÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ Í¯ÂˆÏ Ï

„¯˘Ó‰ ,Î „¯˘Ó‰ Ï‰Â�· ˙Â¯„‚ÂÓ Ô�È‡ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ ÈÎ"„ÒÂÓ." 

 .החברות המסחריות מדווחות למשרד על כספי� אלו כעל תרומות .2

¯ÂÓ‡‰ ¯ÊÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ ÂÏÏ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙·˘ÈÈ˙Ó „ˆÈÎ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ , Ì‡ ÔÎÂ
ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ�Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÙÒÎ ¯È„‚‰Ï Ô˙È�"‰ÓÂ¯˙Î ÌÈÒ�ÎÏ Ï. 

 

 

 הסדרת הקשרי� בי� אגודות הידידי� לבי� בתי החולי� 

 העברת מידע למשרד הבריאות 

ל ומגייסות עבור� "בש� בתי החולי� ולמענ� באר, ובחו, כאמור, אגודות הידידי� פועלות
מערכת קשרי� ענפה . � על הקרקעות הציבוריותלעתי� ה� מקימות מבני� עבור בתי החולי. תרומות

ולכ� ראוי היה להסדירה בהסכמי� שיגדירו בי� היתר את ,  יש לה היבטי� משפטיי� וציבוריי�!זאת 
 . מחויבות� ההדדית של אגודות הידידי� ובתי החולי�

 ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÔÈ·Ï ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ ÔÈ· ÌÈÓÎÒ‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰Ì , ÔÈ· Ë¯ÂÙÓ ÌÎÒ‰ ÌÈÈ˜ Ì‰·˘ ˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ‰˘Ú�Ï „Â‚È�· ˙‡ÊÂ

Â„È ÏÚ˘ ÌÈ„È„È‰ ˙„Â‚‡Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙Ï‰�‰ .‰ÏÂÚ „ÂÚ , ‰˘Ú�‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÈ‡ „¯˘ÓÏ ÈÎ
 ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡·)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( 

 

 שקיפות בפעולות אגודות הידידי� בבתי החולי� הממשלתיי� בפני המשרד

המבקר הפנימי של המשרד ליועצת המשפטית של המשרד וביקש חוות דעת  פנה 2004בפברואר 
א� מעמדו כמבקר הפני� של משרד הבריאות מאפשר לו לדרוש מידע מגופי� חיצוניי� הקשורי� 

 .בדר� זו או אחרת למשרד הבריאות או ליחידות הסמ� שלו



 759 משרד הבריאות

 למבקר הפני� של  נכתב כי מ� הראוי להקנות2004בתשובת הלשכה המשפטית של המשרד ממרס 
המשרד סמכות לדרוש ולקבל מאגודות הידידי� מידע שמטרתו לאפשר בחינת פעולותיו של בית 

לש� כ� מ� הראוי שהמשרד יפעל להשגת התחייבות מאגודות הידידי� למסור . החולי� או עובדיו
, כ�: "בתשובת הלשכה המשפטית נכתב. לידיו את כל המידע הדרוש לש� ביצוע עבודת הביקורת

במת� תרומה לחוג , מ� הראוי כי מבקר פני� הבודק טענה כי מנתח התנה ביצוע ניתוח, למשל
, על מנת לבדוק את הטענה, יהיה חופשי לקבל כל מידע הדרוש לו מחוג הידידי�, ]הידידי�[

כי יתחייב , נכו� הדבר כי חוג הידידי� אינו מחויב להסכי� לדרישה, אמת. לאמתה או להפריכה
היא שכריתתו נעשית מתו� רצו� ' הסכ�'שהרי כל משמעותו של ,  למסירת המידע כאמורהסכמית

אינה , שלא תתחייב כאמור' עמותת ידידי�'ואול� . וזאת בהיעדר הוראת חוק הקובעת אחרת, חופשי
על , כמי שפועלת, או להניח לה להציג עצמה, כי המדינה תוסי� לשת� עימה פעולה, רשאית לצפות

 ". כתהובבר, דעתה

בתשובת הלשכה המשפטית הוצע ה� למבקר הפני� וה� להנהלת המשרד לקד� את המהל� של 
עוד נכתב בתשובה כי אגודת ידידי� . כריתת הסכמי� ע� אגודות הידידי� לש� קבלת המידע הדרוש
או שלא תאפשר למבקר הפני� עיו� , שלא תתחייב להעביר למבקר הפני� כל מידע שיידרש ממנה

ועל הנהלת בית החולי� , תהיה צפויה להפסקת פעילותה בתחומי בית החולי�, וחזק בובמידע המ
 .ייאסר לשת� עמה פעולה

ל המשרד מכתב " למנכ26 שלח פורו� מנהלי בתי החולי� הממשלתיי� הכלליי�2004בתחילת יוני 
והובהר ביררנו בנימוס ובדר� הראויה : "ובו נכתב בי� היתר, התייחסות להצעות הלשכה המשפטית

. לנו כי חוגי ידידי� לא רואי� בעי� יפה התערבות ממשלתית מסוג זה בפעילות ההתנדבות שלה�
 ".אי� ה� מקבלי� תנאי מוקד� זה לעצ� שיתו� הפעולה עימ�

כי דרישה כזאת , כי יש לחשוש, אי� אנו סבורי�: "2004על כ� השיבה הלשכה המשפטית ביוני 
חוגי הידידי� לא נוצרו . להפסקת פעילות� של חוגי הידידי�תביא ] מסירת מידע למבקר הפני�[

העמותות מגייסות תרומות ... השפעה על הכוונת פעילות�, להנהלות בית החולי� יש מעמד... בטבע
ולש� כ� ה� נעזרות במנהלי בתי , חברי העמותה, בהכרח או בכלל, מתורמי� או נדבני� שאינ�

סעי� , ראו לעניי� זה(לסייע בידה באיסו� תרומות , חדתהמקבלי� הסכמה מיו, החולי� ועובדיה�
עוד הוסיפה הלשכה ". ל"באר, ובחו, ונוטלי� חלק מרכזי באירועי התרמה, )ר"לתקשי) ד(42.813

תמנע מ� , לפי דרישתו, אי� להניח כי העברת מידע למבקר הפני� של משרד הבריאות: "המשפטית
או כפיפותה לביקורת , של העמותה' שקיפות'ו כי נראה לנ... בעתיד, התורמי� להוסי� לתרו�

מתו� ידיעה כי יוכלו לסמו� על , עשויי� להגביר את המוטיווציה של התורמי� לתרו�, אפקטיבית
 ".כ� שייעשה שימוש נכו� וראוי בכספ�

בימי� אלה מתגבש נוהל שיסדיר את : "2010המשרד השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
 ".עמותות הידידי�שקיפות הפעילות של 

 ¯‡Â�È „Ú ÈÎ ‰ÏÚ ‰˜È„··2011 ˙Ï·˜ Ï˘ ÌÈÎÏ‰Ó‰ ˙‡ Ì„˜Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰· ÂÏÚÙ ‡Ï 
ÂÏ˘ ÌÈ�Ù‰ ¯˜·ÓÂ „¯˘Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ ˘Â¯„‰ Ú„ÈÓ‰ , È˙· ÔÈ· ÌÈÓÎÒ‰ ˙˙È¯ÎÏ ‡Ï Û‡Â

Ì„ˆ·˘ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡Â ÌÈÏÂÁ‰ . Ï˘ ‰Ù�Ú‰ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ú„ÈÓ „¯˘Ó‰ È„È· ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏ
Á˙· ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÓÂ .Ì‚Ù ˘È ÍÎ· . ÈÎ ÔÈÂˆÈ ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ

 ˙¯˜·ÓÂ ‰Ï˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· „È ÏÚ˘ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ˙Á˜ÙÓ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Ï‰�‰
Ô˙Â‡. 

 

__________________ 

, אס� הרופא, ש סוראסקי"תל אביב ע, רבקה זיו, הלל יפה: המרכזי	 הרפואיי	המכתב בחתימת מנהלי   26
� . ח לגליל המערבי נהריה וברזילי"ביה, ציו��בני, 	"רמב, פוריה, וולפסו
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 בחינת פעולות אגודות הידידי�

.  הכי� חשב המשרד דאז מסמ� הכולל את מיפוי הפעילויות של אגודות הידידי�2007בראשית שנת 
מור היה לשמש בסיס לעבודת צוות עבודה בינמשרדי הכולל משפטני� שאמור היה המסמ� א

לבחו� את , ל המשרד דאז כדי לבחו� את מצב� המשפטי של אגודות הידידי�"להתמנות על ידי מנכ
שיתו� הפעולה של הנהלות אגודות הידידי� ע� המשרד ולהרחיב את שיתו� הפעולה ע� רש� 

 . העמותות שמפקח עליה�

 „Ú ¯‡Â�È2011ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÏÏÎ Â˘·Â‚ ‡ÏÂ È„¯˘Ó�È·‰ ˙ÂÂˆ‰ Ò�Î˙‰ ‡Ï . 

" צלע השלישית"המסמ� שהוכ� במטרה לשמש בסיס לעבודת הצוות מציג את אגודות הידידי� כ
בית החולי� הוא גו� הפועל לפי כללי� . בבית חולי� בצד בית החולי� ובצד תאגיד הבריאות

והוראות תקנות כספי� ומשק ) ר"התקשי(ובה� תקנו� שירות המדינה , ההנהוגי� בשירות המדינ
כללי� (תאגיד בריאות הוא עמותה הפועלת ומפוקחת ה� על פי תקנות יסודות התקציב ). �"התכ(

, אגודות הידידי� מפוקחות.  וה� על ידי רש� העמותות2002!ב"התשס) לפעולת תאגידי הבריאות
 . בדעל ידי רש� העמותות בל, כאמור

יש לציי� כי ביקורתו של רש� העמותות היא בתחו� התנהלותה של אגודת הידידי� על פי התקנו� 
רש� העמותות אינו בודק את התנהלות אגודת הידידי� ואת . שלה ועל פי הוראות חוק העמותות

: כלומר הוא אינו עוסק בתחומי� דוגמת אלה. פעילותה מול בית החולי� ומול תאגיד הבריאות
כמו בנושאי� דוגמת תשלומי שכר ומענקי� , נה א� פעילותה תואמת את כללי מערכת הבריאותבחי

בחינה א� פעילות הבינוי ; לעובדי� בבתי החולי� והתאגידי� ומימו� פעילויות לעובדי�
 .וההצטיידות תואמת את תכנית האב של המשרד

לפעילות אגודות הידידי� להל� נציג כמה דרכי התנהלות הממחישות את הצור� בקביעת כללי� 
 :ובהעברת מידע למשרד על פעולת�

1. „ ¯ ˘ Ó ‰  Ï ˘  ˙ Â È Â Ù È „ Ú ‰  È ¯ „ Ò Ï  Ì ‡ ˙ ‰ ·  ‡ Ï ˘  ˙ Â Ï È Ú Ù: הבדיקה 
מנהלי . העלתה כי מנהלי בתי החולי� מגלי� מעורבות עמוקה מאוד במתרחש באגודות הידידי�

ע ועל כל פעילות האגודות מדווחי� למנהלי בתי החולי� ישירות ובאופ� תדיר ושוט� על כל אירו
לעתי� מנהלי בתי חולי� ג� משתתפי� בישיבות הוועדי� המנהלי� של . הנעשי� באגודות

שבו אי� פיקוח ובקרה של המשרד על פעילות , עוד עולה כי המצב המשפטי הקיי�. האגודות
מאפשר למנהלי בתי החולי� להפעיל את האגודות לקידו� אינטרסי� שאינ� , אגודות הידידי�

כ� עולה לדוגמה ממכתב .  תמיד בקנה אחד ע� מדיניות המשרד או ע� סדרי עדיפויותיועולי�
בינוי , של פיתוח[ייקבעו סדרי העדיפות : "2009ל המשרד ביוני "למנכ' שכתב מנהל בית חולי� ד

 ".  שיועמדו לרשותנו על פי סדר הגעת�תאו העיזבונו/על פי התרומות ו] והצטיידות

‰ ÈÙ˜È‰ ÌÈ˙ÚÏ˘ ‡ˆÂÈÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙‡ ÌÈ·È˙ÎÓ Ô˙Â�ÈÓÊÂ ˙ÂÓÂ¯˙ ,
„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ¯·„‰ „ÈÓ˙ ‡ÏÂ . ÁÂ˙ÈÙ‰Â ÈÂ�È·‰˘ ÈÂ‡¯

˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ÌÈË¯ÂÙÓ ‰·˘ ·‡ ˙È�Î˙ ÈÙÏ Â˘ÚÈÈ ,¯˘Â‡˙ ÂÊ˘ È¯Á‡ . 

2. Ì È � È È � Ú  „ Â ‚ È � Ï  ˘ ˘ Á  Ì Ú  ‰ „ Â ‚ ‡ ·  ˙ Â ¯ · Á:י�  באגודות הידידי� חבר
עלול להיווצר מצב שבו חברי האגודה . מתנדבי� המזדהי� ע� מטרותיה� וחפצי� לפעול למימוש�

ספקי� של בית החולי� או נותני (נתוני� בקשרי� עסקיי� ע� בית החולי� שלידו פועלת האגודה 
 .ובכ� מתעורר חשש לניגוד ענייני�, )שירותי�
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„� Ì�È‡ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ È¯·Á ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˘˘Á‰ ˙˜È„·Ï ÌÈÒÙË ‡ÏÓÏ ÌÈ˘¯
ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· ˙Â‡ˆÓÈ‰Ï . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â„Â‚‡· ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ È¯·Á ÈÎ ÁÈË·‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
 ˜ÙÒ Ì‚ ‡Â‰˘ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ· ¯·Á ÔÂ‚Î ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á Ï˘ ·ˆÓ· Â‡ˆÓÈÈ ‡Ï ÌÈ„È„È‰

‚‡ ˙ÏÚÂÙ Â·˘ ÌÈÏÂÁ ˙È· Â˙Â‡ Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Â� Â‡ÌÈ„È„È‰ ˙„Â . ˙‡ ¯È„Ò‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
 È˙· ÔÈ· ÌÈÓÎÒ‰ ˘Â·È‚ ˙Ú· ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· ˙Â‡ˆÓÈ‰Ï ˘˘Á‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙�ÈÁ·

 ˙ÂÓÂ¯˙ ‡˘Â�· Ï‰Â�· Â‡ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ ÔÈ·Ï ÌÈÏÂÁ‰) ˙ÂÓÂ¯˙ Ï‰Â� ˘Â·È‚ ÔÈÈ�Ú·
ÔÏ‰Ï Â‡¯ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ· .( 

3. È ¯ Â · È ˆ  Û Â ‚ Ï  ‰ Ó È ‡ ˙ Ó  ‰ � È ‡ ˘  ‰ ‚ È ¯ Á  ˙ Â Ï ‰ � ˙  כי במהל� הועלה: ‰
ימי עיו� /נוהל הוצאות עבור כנסי�"גיבשה אגודת ידידי� מסוימת , 2009במאי , תקופת הביקורת

לאחרונה נתקלנו בהעברת תשלו� הוצאות מכספי : "במבוא לנוהל נכתב". מחו, לבית החולי�
שמהווה ] ל"וג� בחו[ימי עיו� והשתלמויות בבתי מלו� באר, /תרומות לשהייה במהל� כנסי�

עוד נקבע בנוהל כי על עובדי בית החולי� המשתתפי� ". יגה מהמקובל בשימוש כספי תרומותחר
ולא לבני (בכינוסי ההשתלמויות וימי העיו� להקפיד ולשל� עבור השהות בבית המלו� רק לעצמ� 

, כמו כ� קבע הנוהל כי א� יש אפשרות לבחור בי� כמה בתי מלו� ובי� כמה סוגי חדרי�). זוג� למשל
 . להשתדל לבחור בזול שביניה�יש 

 ‰¯Âˆ· ÌÈÙÒÎ Â‡ˆÂ‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ˙Â·˜Ú· Ï‰Â� ‰˘·È‚ ÌÈ„È„È‰ ˙„Â‚‡ ˙Ï‰�‰˘ ‡ˆÂÈ
È¯Â·Èˆ ÛÂ‚Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‰�È‡˘ ‰‚È¯Á . 

4. ˙ Â Ó Â ¯ ˙  È Ù Ò Î ·  È Â ‡ ¯  ‡ Ï  ˘ Â Ó È  בדוח קוד� של מבקר המדינה הוצג מקרה :˘
ממצאי בדיקה בדבר תרומה בס� הוצגו . 27של תרומה שהשימוש בה היה שלא לפי סדרי מינהל תקי�

האגודה למע� שירותי בריאות ( בעמותה של משרד הבריאות 1991! דולר שהופקדה ב800,000
התרומה הוצאה . בלא שלוותה בתיעוד כלשהו בנוגע לנסיבות קבלתה או לייעודה) 28לציבור

  : מספק מסוי� בלא מכרז ובלי בחינה כמקובל29לרכישת מערכות דיאגנוסטיקה מסוימות

לבתי חולי� ) מערכות דיאגנוסטיקה ( דולר מהתרומה נוצלו לרכישת ציוד רפואי250,000!כ
להקמת מטבח , דאזל המשרד "לפי מכתבו של המשנה למנכ,  דולר הוקצו550,000!וכממשלתיי� 

 . בבית החולי� פוריה

 פנה )חברה המייצרת באר, מערכות דיאגנוסטיקה רפואיות(' ל חברה א"מנכבביקורת עלה כי 
 דולר לרכישת עשר 250,000!וביקשו להעמיד תקציב מיוחד של כ, שר הבריאות דאזבמכתב אל 

משרד הל "כתב השר למנכלאור פנייה זו . לבתי חולי�מתוצרת המפעל שלו מערכות דיאגנוסטיקה 
ובי� היתר קבע כי נית� להשתמש בכספי אותה התרומה  ',לחברה א מעוניי� לסייע דאז כי הוא

מלכתחילה יועדה לעידוד יצרני ציוד רפואי התקבלה תרומה שעוד הוסי� השר כי ה .השהתקבל
 . ' לבתי החולי� מחברה א מערכות דיאגנוסטיקהלבסו� נרכשו עשר, כאמור, ואכ�. באר,

__________________ 

 .296' עמ, "רכישת מערכות דיאגנוסטיקה"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„42 )1992  ,מבקר המדינה  27

תה ששימשה שני	 רבות את משרד הבריאות למגוו�  עמו�האגודה למע� שירותי בריאות לציבור   28
 .פעילויות ובעיקר להעסקת כוח אד	 שלא באמצעות תקני מדינה

המערכת , ראייתיי	 וחשמליי	, מערכת מדידה לתגובות אלקטרופיזיות של הגו� לגירויי	 שמיעתיי	  29
 � .ניתוחי גב ומוחבבעיקר ,  ניתוחבעתמשמשת לאבחו� מצבי	 פתולוגיי	 וכ
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‡ ‰¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙˜È„· ' ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÂÓÈÂ˜ ‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰
˘È· ÌÈ‡˙Ó‰Â ¯˙ÂÈ· ıÂÁ�‰ „ÂÈˆ‰ ˘Î¯ÈÎ˙ ˙Â‡¯Â‰ Â¯ÙÂ‰ ÈÎÂ „¯˘ÓÏ ¯˙ÂÈ" ˙ÂÚ‚Â�‰ Ì

Â „ÂÈˆ ˙˘ÈÎ¯ÏÏÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ È¯„Ò.  ‰ÏÚ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó Ì‚ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ÈÎ ˘˘Á
‡Ï‡ „·Ï· ÌÈÈ�ÈÈ�Ú ÌÈÏÂ˜È˘Ó ‡Ï ‰Ú·� ˙Â¯˘˜˙‰‰,¯˜ÈÚ· Û‡ ÈÏÂ‡Â ¯‡˘‰ ÔÈ·  , ÔÂˆ¯‰Ó

‰¯·Á ‰˙Â‡Ó „ÂÈˆ‰ ˙‡ ˘ÂÎ¯Ï . ˘˘Á ‰ÏÚ „ÂÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ‡Ó˘˘ÎÓ‰ ˙‡ ˘ÂÎ¯Ï ÌÈ¯È ‡Ï
‰ ÌÈÈ�ÈÈ�Ú ÌÈÏÂ˜È˘Ó ÂÏ·˜˙ÏÂÈ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�" ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯‡ ‰¯·Á Ï˘ ' ‰È‰ ÏÈÚÙ

˙Â‡È¯·‰ ¯˘ Ì‚˘ ‰‚ÏÙÓ· ‰È‰ Ê‡„ ‰· ¯·Á. 

5. Â Á ·  ˙ Â Ï È Ú Ù"Ï ˘ ¯ „ � Î  Ì È ¯ Â ˘ È ‡  ˙ Ï · ˜  ‡ Ï Ï:ש " ליד המרכז הרפואי ע
להל� (מ "בעתשתיות ושירותי� רפואיי� ,  מחקרי�!פועלת חברת תל השומר )  שיבא!להל� (שיבא 

שהייתה מעורבת בפרויקטי� למת� שירותי ייעו, והדרכה בהקמת מרכזי� רפואיי� ) 'חברה ב!
,  תל השומר!עמותת חוג ידידי בית חולי� שיבא , בי� היתר, ה�' בעלי המניות בחברה ב. ל"בחו

 .שיש לה שליטה בחברה

 ˙�˘· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„··2008 ÌÈ�˘· ÈÎ ‰ÏÚ 2005-2008˜ÒÚ · ‰¯·Á ‰ '
 ‰˜È¯Ù‡·˘ ˙È�ÂÂ˘Ó‰ ‰‡≈� È‚· È�ÈÏ˜ È‡ÂÙ¯ ÊÎ¯Ó ˙Ó˜‰Ï ‰Î¯„‰·Â ıÂÚÈÈ·) ÔÏ‰Ï- 

‰‡≈� È‚ .( ‰ÓÏÈ˘ ‰˜È¯Ó‡ ÌÂ¯„ÓÂ ‰‡≈� È‚Ó È‡ÂÙ¯ ˙ÂÂˆ È˘�‡ Ï˘ ‰Î¯„‰‰ ˙ÂÏÈÚÙ ¯Â·Ú
· ‰¯·Á '˘ È�ÂÈÏÈÓ ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙Ï"Á30 .È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï‰�Ó˘ ÈÏ· ‰˙˘Ú� ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ ,

ÙÂ¯Ù 'ÔÈÈË˘ËÂ¯ ·‡Ê ,Ò‰˙Â·¯ ˙ÂÈ‚ÂÒ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ¯‡˘ ÏÂÓÂ „¯˘Ó‰ ÏÂÓ ¯È„ ,ÂÓÎ :
˙Â¯˘˜˙‰‰ ÔÙÂ‡ ,‰È‡�˙ , ˙¯·Ú‰ ÔÈ‚· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï ÌÈÓÂÏ˘˙ ˙¯·Ú‰Â ¯˘˜˙Ó‰ Ì¯Â‚‰

Ú„È .˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜È· ‡Ï Ì‚ ‡·È˘ Ï‰�Ó , ıÂÁ‰ „¯˘Ó Â‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
ÂÁ· ÂÊ ÌÈ�˘ ˙·¯ ˙ÂÏÈÚÙÏ"Ï .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,‡È¯·‰ „¯˘Ó ¯˘‡Î Ì‚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰˘ Ú„È ˙Â

ÂÓÂˆÈÚ· ,Ì�Á·Ï È„Î ÌÈ‡ÏÓ ÌÈË¯Ù ‡·È˘Ó ˘¯„ ‡Ï ‡Â‰ , ˙ÂÈÂÎÊ Ï˘ ÌÈË·È‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â
‰�È„Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎÂ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÒ¯Ë�È‡Â , Û‡Â ‰�È„Ó‰ Ï˘ ıÂÁ‰ ÈÒÁÈ Ï˘ ÌÈË·È‰

‰˜È¯Ù‡ ˙Â�È„Ó· È˙Ï˘ÓÓ ÛÂ‚ ˙ÏÂÚÙÏ ÌÈÈ�ÂÁËÈ· ÌÈ�ÂÎÈÒ31. 

ל המשרד ועדה לבחינת התקשרויות בתי "ה מנכמינ, אחרי שהסתיי� הפרויקט, 2008בפברואר 
ל ובמת� שירותי� רפואיי� "חולי� למת� ייעו, בהקמה ובהפעלה של תשתיות בישראל ובחו

נוהל " נוהל שכותרתו 2010בעקבות המלצות הוועדה גיבש המשרד באפריל . במדינות זרות
 על ידי בתי החולי� !רות למת� ייעו, בהקמה והפעלה של תשתיות בישראל ומדינות ז, להתקשרויות

כי פרט לתאגיד הבריאות שליד , בי� היתר, הנוהל קובע". באמצעות תאגידי הבריאות, ממשלתיי�
 �המעמד המשפטי הנדרש כדי לפעול ) לרבות חוג הידידי� וחברות בנות(בית החולי� אי� לשו� גו

 .בשיתו� בית החולי� בתחו� מת� ייעו, בהקמת תשתיות רפואיות ובהפעלת�

 È‡Ó·2010 ÊÎ¯Ó‰ „¯˘Ó‰ ˙ÂÈÁ�‰ ¯Â‡Ï ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‡·È˘ Ï‰�Ó ÁÂÂÈ„ 
ÂÁ· ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ „ÂÚ ˜È�ÚÓ Â�È‡ È‡ÂÙ¯‰"Ï. 

6. Ì È „ È „ È ‰  ˙ Â „ Â ‚ ‡  ˙ Â „ Ú Â Â ·  Ì È Ï Â Á  È ˙ ·  È „ · Â Ú  ˙ Â Ù ˙ ˙ ˘  הבבדיק :‰
משתתפי� ) שה� עובדי מדינה או עובדי עירייה (בתי חולי�בה� עובדי שעלה כי יש מקרי� 

עובדי� . ובעיקר בוועדות מכרזי� ה� לבינוי וה� לרכישת ציוד, בות ועדות של אגודות הידידי�בישי

__________________ 

 .משרד מבקר המדינה לא בדק את הפרויקט עצמו אלא התמקד בהסדרתו מול המשרד  30

, "תאגידי בריאות ליד בתי החולי	 הכלליי	 הממשלתיי	"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„59·) 2009 , מבקר המדינה  31
 .  ואיל399$' עמ
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 ות ומיידעי� את האגודבתי החולי�י� בפני הוועדות את צורכי ציגמה ה� משתתפי� פעילי� אלה
 משתתפי� בישיבות 'בית החולי� א כ� למשל עובדי .בתי החולי�הכללי� המחייבי� את בדבר 

  . ציודתשירכלרזי� של אגודות הידידי� לבניית מבני� או ועדת המכ

 ÔÈÈ�ÚÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ˘È ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡Â ÌÈÏÂÁ‰ È˙· „¯˘Ó‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ ˙¯„Ò‰ ˙¯‚ÒÓ·
ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈÏÂÁ‰ È˙· È„·ÂÚ ˙ÂÙ˙˙˘‰. 

7. ‰ ¯ Â ˜ ˙  È ¯ Â Ú È ˘  ˙ Ú È · ת אגודת הידידי� שליד ביכי הוועד המנהל של  הועלה :˜
מהכנסות האגודה לפעילות ההנהלה שיש לגבות  התלבט לגבי שיעור התקורה הראוי 'החולי� ב
שיעור זה וכי  ,15%יישאר ט כי בינתיי� שיעור התקורה יחלוה, 15% או 20% הא� ! התפעולית

'  ד� הוועד המנהל של אגודת הידידי� ליד בית החולי� ה2009 בסו� שנת .בעתידשוב דו� יי
,  מתרומות10% החליטה האגודה על תקורה של 2001בדיו� נאמר כי בשנת . ורהבשיעורי התק

 מהכנסות מאירועי� 20% הוחלט על תקורה של 2007וכי בשנת , למעט מקרי� שהתור� דרש אחרת
הא� רק דמי : בדיו� נידונה ג� השאלה אילו רכיבי� אמורה לכלול התקורה. 32שארגנה האגודה

 יצירת מקורות למימו� פרויקטי� למחלקות אחרות בבית החולי� ניהול לפעילות האגודה או ג�
 . 10%לבסו� החליט ועד האגודה להעמיד את התקורה על ? שאינ� זוכות לתרומות

התברר כי לעתי� שיעור התקורה נקבע לפי שיקול דעת מנהל בית החולי� ובהתא� לגו� שקיבל את 
 .ידי�תאגיד הבריאות או אגודת היד, בית החולי�: התרומה

 ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ ÔÈ·Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÔÈ· Â˙¯ÎÈÈ˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÎÒ‰ ˙¯‚ÒÓ·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙Â·‚Ï ˙È‡˘¯ ÌÈ„È„È‰ ˙„Â‚‡˘ È·¯Ó‰ ‰¯Â˜˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ¯„ÒÂÈ Ì„ÈÏ˘ . ¯È„‚‰Ï ÌÂ˜Ó Ì‚ ˘È

‰· ˘ÂÓÈ˘‰ È�ÙÂ‡ Ì‰ÓÂ ‰¯Â˜˙· ÏÂÏÎÏ ¯˙ÂÓ ‰Ó . 

 

✯ 

 

 ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· Ú„ÈÓ ˙Â‡ˆÓÈ‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˜ÊÁÓ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ
˙ÂÏÚÂÙ Ô‰ Ì„ˆ·˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÔÈ·Ï Ô�È· ÌÈÓÎÒ‰· Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡Â. 

 

 

 אגודות הידידי� שעל יד בתי החולי� של הכללית 

 הסדרת תהליכי קבלת התרומות 

שלושה בתי חולי� , �שני בתי חולי� פסיכיאטריי, הכללית מפעילה שבעה בתי חולי� כלליי�
כמו מוסדות רפואיי� אחרי� נעזרי� אות� בתי חולי� במגוו� . מיי� ובית חולי� לילדי�שיקו

כספי� אלה מתקבלי� בכללית . בכספי� ובנכסי� המתקבלי� מ� הציבור כתרומות, פעילויותיה�

__________________ 

די לממ�  נועד להגדיל את סכו	 התרומות הבלתי ייעודיות כ�20% ל�10%שינוי שיעור התקורה מ  32
 .פרויקטי	 לכלל המחלקות במרכז הרפואי
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להסדרת תהליכי . ישירות לבתי החולי� או נתרמי� לאגודות הידידי� שעל יד אות� בתי חולי�
, ניהול כספי מענקי�" נוהל 2000רות לבתי החולי� פרסמה הכללית בשנת קבלת תרומות ישי

את העקרונות לגיוס כספי� ולהפעלת אמצעי� שוני� לגיוס , למשל, הנוהל קובע". תרומות וקרנות
את היעדי� ; את הכללי� לרישו� הכספי� הללו במערכת החשבונאות ולדיווח עליה�; כספי�

והל מדגיש כי אסור להתרי� חולי� או בני משפחותיה� בעת הנ. והכללי� לשימוש בכספי� אלה
הנוהל קובע כי מותר לקבל תרומה המבטאת את הערכת החולה . מת� טיפול או כתנאי למת� טיפול

וכי אסור בתכלית האיסור להתנות , ומשפחתו לטיפול שנית� לו ואת רצונ� לסייע לפעולות המחלקה
עוד מודגש בנוהל כי . , על החולה או על משפחתואת מת� הטיפול או להפעיל השפעה או לח

ההלכה שנקבעה בבית . התניית מת� טיפול רפואי בקבלת תרומה מהווה עבירה על חוק העונשי�"
היא , המשפט העליו� קובעת כי כל התניה על ידי עובד ציבור במת� תרומה למוסד בו הוא עובד

או א� התשלו� הוא לכיסו , ה או מחוצה לה�מינה א� השירות נית� בשעות העבוד!ואי� נפקא, שוחד
הנוהל ג� קבע כי אסור לעובד המוסד להחזיק בשליטתו כספי ". של המבקש או למוסד בו הוא עובד

מענקי� ותרומות על שמו או על ש� אד� אחר וכי אסור לבצע התקשרות ע� אד� או ע� תאגיד 
 .לש� גיוס תרומות תמורת עמלה

 

  הידידי� לבי� בתי החולי� מיסוד הקשרי� בי� אגודות

 2004בעניי� זה גיבשה הכללית בשנת . ג� למע� מוסדות הכללית מגייסות אגודות הידידי� כספי�
לקבוע כללי� : מטרות הנוהל ה�". הקמה ותפעול של עמותות ליד מוסדות הכללית"טיוטת נוהל 

את , את מבנה העמותהלהגדיר ; לגבי הליכי� הקשורי� להקמת עמותות שיפעלו ליד בתי החולי�
עקרונות הנוהל קובעי� . ואת יחסי הגומלי� בינה לבי� מוסדות הכללית, את דרכי עבודתה, מטרותיה

בי� היתר כי בתי החולי� יקפידו להחתי� את אגודות הידידי� על הסכ� שיתו� פעולה המסדיר את 
לי� לבי� אגודת בהסכ� יוסדר שיתו� הפעולה בי� בית החו. מערכת יחסי הגומלי� שביניה�

הנהלת בית החולי� והאגודה יערכו במשות� תכנית עבודה מפורטת שבמסגרתה ייקבעו ; הידידי�
א� ייוותרו . רשימת הנושאי� שהעמותה תתמו� בה� וכ� ההקצאה הכספית המתוכננת בגי� כל נושא

 לידי היא תעביר אות� לידי בית החולי� או, בידי העמותה כספי� שלא נוצלו למטרה מסוימת
 . המחוז בכללית

Ï‰Â� ˙ËÂÈË· ÔÈÈ„Ú ¯·Â„Ó˘ Û‡ , ˙Â„Â‚‡ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰ ˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈÓ˙Á�
Ì„ÈÏ˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÔÈ·Ï ÌÈ„È„È‰ .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ÂÓ˙Á� ‡Ï ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙··

‰Ï‡Î ÌÈÓÎÒ‰ ,¯ÂÓ‡Î. 

 ÈÏÂÈ· ‰�Î„ÂÚ ¯ÂÓ‡‰ Ï‰Â�‰ ˙ËÂÈË2010 , ¯·Óˆ„ „Ú ÌÏÂ‡2010 ,‡Ó ÌÈ�˘ ˘˘ ˘Â·È‚ Ê
‰�Â˘‡¯‰ ‰ËÂÈË‰ ,·ÈÈÁÓ Ï‰Â� ÏÏÎÏ ‰˘·Â‚ Ì¯Ë . 

 

 חשש לניגוד ענייני� באגודות הידידי� של הכללית

ייתכ� . באגודות הידידי� חברי� מתנדבי� המזדהי� ע� מטרותיה� וחפצי� לפעול למימוש�, כאמור
 .מצב שבו חברי האגודה נתוני� בקשרי� עסקיי� ע� בית החולי� שלידו פועלת האגודה

 ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ÌÈ˘¯„� Ì�È‡ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ È¯·Á ¯ÂÓ‡‰ Ï‰Â�‰ ˙ËÂÈË ÈÙÏ ÈÎ ‰ÏÚ ‰˜È„··
ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ „Â‚È� ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ÌÈ�ÁÂ·‰ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÒÙË . 
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הקמה ותפעול של עמותות ליד מוסדות "בעקבות ממצאי הביקורת עדכנה הכללית את טיוטת נוהל 
ייבת להחתי� כל חבר בעמותה על הצהרה ולפיה אגודת הידידי� מתח, והוסיפה דרישה" הכללית

 . למניעת ניגוד ענייני�

 

✯ 

 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÈÏÏÎ‰ Ï‰Â� ˙ËÂÈË· ˙Â�Â¯˜Ú‰" ˙Â˙ÂÓÚ Ï˘ ÏÂÚÙ˙Â ‰Ó˜‰
˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â„ÒÂÓ „ÈÏ " „¯˘Ó‰ ˙Â‡¯Â‰· Ì‚ ÌÈÓ˘ÂÈÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂ‡¯ ÏÈÚÏ ÌÈ‡·ÂÓ‰

 È˙· Ï˘ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙‡ Â¯È„‚È˘ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ , ˙ÂÏ‰�‰ ÔÈ·
„¯˘Ó‰ ˙Â„ÈÁÈ ÔÈ·Â ÌÈÏÂÁ‰ È˙· . ·ÈÈÁÓ Ï‰Â� ÏÏÎÏ Ï‰Â�‰ ˙ËÂÈË ˙‡ ˘·‚Ï ˙ÈÏÏÎ‰ ÏÚ

Ì„˜‰·. 

 

 

 המצב המשפטי הקיי� והצור� בגיבוש נוהל כללי לתרומות

)  חוק הסיוג!להל�  (1959!ט"התשי, )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספי�(חוק שירות המדינה 
ולא יגבה ולא יקבל , לא יתרי� עובד המדינה כל כספי�: " לחוק קובע5סעי� . וס כספי�עוסק בגי

:  לחוק קובע7סעי� ". כספי� שנתרמו לאיזו מטרה שהיא זולת לאוצר המדינה ובתוק� תפקידו
" �בדר� כלל או למקרה , רשאית הממשלה להתירה למטרה ציבורית, 5פעולה האסורה לפי סעי

הממשלה נהגה במש� השני� להתיר תרומות , ואכ�". י� זה יפורס� ברשומותהיתר לפי סע; מסוי�
 .למשרדי הממשלה במקרי� המתאימי�

) ייעו,( נער� דיו� בנושא תרומות למשרדי ממשלה בלשכת היוע, המשפטי לממשלה 2003ביולי 
!להל� (משרד החו, ונציבות שירות המדינה , משרד האוצר, בהשתתפות נציגי משרד המשפטי�

בדיו� סוכ� כי יוק� צוות אשר יגבש דרכי פעולה להסדרת הנושא וכי עד אז יש להביא ). מ"נש
המצב "ההנחיה ניתנה כיוו� שמשתתפי הדיו� היו בדעה ש. 33להחלטת ממשלה כל תרומה ייעודית

בדיוני� אחרי� נאמר שהיה חשש מפני ". ויש לפעול להסדרתו, הנוכחי כיו� אינו משביע רצו�
 .� הציבור ומפני פגיעה ביכולת לפקח על הוצאות הגו� הממשלתיפגיעה באמו

 

 

 תהלי� גיבוש נוהל כללי בינמשרדי בנושא תרומות

טיוטה של הנוהל הכללי לאישור ) ייעו,( הפי, המשנה ליוע, המשפטי לממשלה 2005בספטמבר 
 �וטה  הטי!להל� ( לחוק הסיוג 7תרומות למשרדי ממשלה שיעוג� בהחלטת ממשלה לפי סעי

מטרת הנוהל היא להסדיר את הלי� אישור התרומות למשרדי הממשלה ולעג� עקרונות ). הראשונה
 . ראויי� בעניי� זה

__________________ 

אלא , בטיוטת הנוהל הבינמשרדי מוצע בי� היתר כי לא תתבקש החלטת ממשלה פרטנית לכל תרומה  33
 .ח" מיליו� ש5לתרומות העולות על 
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,  גיבש הצוות הבינמשרדי בראשות משרד המשפטי� ובהשתתפות משרד האוצר2007בדצמבר 
שרדי משרד הביטחו� והמשרד לביטחו� פני� טיוטה שנייה של הנוהל הכללי לאישור תרומות למ

בטיוטה השנייה נכתב כי הוא לא יחול על תרומות לבתי החולי� ).  הטיוטה השנייה!להל� (ממשלה 
א� משרד הבריאות ומשרד הביטחו� יכינו נהלי� שעל פיה� ה� , י"הממשלתיי� ועל קר� לב

וא� הנהלי� הללו יאושרו על ידי המשנה ליוע, המשפטי לממשלה , אמורי� לפעול בגיוס תרומות
 . ועל ידי החשב הכללי) ו,ייע(

תרומה תותר : הטיוטה השנייה קובעת עקרונות ושיקולי� לבחינת תרומות למשרדי הממשלה כמו
יש ; במקרי� מיוחדי� למטרה ראויה מהבחינה הציבורית הקשורה בביצוע מטלות הגו� הממשלתי

;  או את הדי�את המדיניות המשרדית, לוודא שאי� בתרומה כדי לעקו� את המדיניות הממשלתית
יש ; יש לבחו� א� אי� ניגוד ענייני� בקבלת התרומה; תרומות לא ישמשו למימו� שכר עובדי מדינה

התרומה ניתנת ללא תמורה וללא ציפייה לקבלת תמורה כלשהי ; לברר את מקור כספי התרומה
צאות יש לשקול בעת קבלת התרומה את נחיצותה אל מול קיומ� של עלויות והו; ממקבלי התרומה

 .נלוות הכרוכות בקבלתה

ÌÏÂ‡Â , ¯·Óˆ„ „Ú2010 ,‰�Â˘‡¯‰ ‰ËÂÈË‰ ˙�Î‰ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘ÓÁ , Ï‰Â�‰ ˘·Â‚ ‡Ï
‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ˘‚Â‰˘ ÈÙÂÒ Ï‰Â� ÏÏÎÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ˙ÂÓÂ¯˙ ‡˘Â�· ÈÏÏÎ‰. 

טיוטת הנוהל הכללי למשרדי הממשלה אושרה על , )ייעו,(לדברי עובדי היוע, המשפטי לממשלה 
פרט למשרד , משרדי הממשלה, לדבריה�. 2007ע, המשפטי לממשלה כבר בדצמבר ידי היו

 . 34פועלי� על פיו א� שהנוהל הכללי לא הובא לאישור הממשלה, הבריאות

 

 

 גיבוש נוהל מיוחד לתרומות במערכת הבריאות 

הציג , )ייעו,(לאחר פרסו� הטיוטה השנייה פנה משרד הבריאות למשנה ליוע, המשפטי לממשלה 
בפניו את הבעייתיות הכרוכה ביישו� טיוטה זו וביקש להכי� נוהל מיוחד לתרומות במערכת 

לצור� הכנה לדיו� בנושא טיוטת הנוהל המיוחד לתרומות במערכת הבריאות שהפי, . הבריאות
ביקשה היועצת המשפטית של משרד הבריאות בנובמבר ) ייעו,(המשנה ליוע, המשפטי לממשלה 

, היקפ� הכספי של התרומות לבית החולי�: חולי� להכי� את הנתוני� האלה ממנהלי בתי ה2005
היקפ� ; פירוט התרומות בציוד נלווה לשלושת הגורמי� הללו; לתאגיד הבריאות ולאגודת הידידי�

הכספי של ההתקשרויות ע� חברות מסחריות בהתא� לנוהל של המשרד בקשר להתקשרויות ע� 
 . רי�חברות מסחריות לצור� ביצוע מחק

ÌÈ˘˜Â·Ó‰ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ „¯˘ÓÏ Â¯ÒÓ ‡Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰�Ó ÈÎ ‡ˆÓ� ‰˜È„·· , ˙È·Ï Ë¯Ù
„ ÌÈÏÂÁ ' ˙�˘· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó ˙ÂÓÂ¯˙ Ï˘ ÊÂÎÈ¯ ¯ÒÓ ¯˘‡2004 . 

__________________ 

הבאת הנוהל להחלטת ממשלה הייתה מחייבת את מערכת הבריאות לפעול על פיו בתו$ שלושה   34
והיוע. המשפטי לממשלה הסכי	 לדחות את היישו	 עד הכנת נוהל ייעודי , )ג לנוהל5סעי� (חודשי	 

 .למערכת הבריאות
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 ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï ÈÒ��ÈÙ ÁÂ˙È� ÁÂ„ ‰�˘ È„Ó ˙ÓÒ¯ÙÓ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙Â·˘Á ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È
Ì„ÈÏ˘ ˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙ÏÂ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÈÏÏÎ‰ ,ÏÂ‡ ‰¯È˘È ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ�Â˙� Ì

‰Ê ÁÂ„· ÌÈÏÂÏÎ Ì�È‡ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ Ï˘ .ÈÏÏÎ ÛÈÚÒ ¯ÎÊÂÓ ˙Â·˘Á‰ ÁÂ„·" : ˙ÂÒ�Î‰
�Ó Â¯¯ÁÂ˘˘ ÌÈÓÂÎÒ ÏÏÂÎ ˙ÂÓÂ¯˙Ó" �]ÂË� ÌÈÒÎ�Ó [˙ÂÏÈÚÙÏ ÂÏ·‚Â‰˘ ." ‰Ï‡ ÌÈÓÂÎÒ

ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï Â‡ ˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙Ï Â¯È·Ú‰ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙‡ ˜¯ ÌÈÏÏÂÎ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÏ·˜Ó˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰ Û˜È‰ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ÂÈ‰È „¯˘Ó‰ È„È·˘ ÈÂ‡¯
ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ . ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙ÏÏÂÎ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ÔÂ�Î˙ Í¯ÂˆÏ ÌÈ˘¯„� ‰Ï‡ ÌÈ�Â˙�

‰È¯ÙÈ¯Ù·Â ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ . ˙ÂÁÂ„‰ ÂÈ‰È „¯˘Ó‰ È„È· Ì‚˘ ÈÂ‡¯
Ô‰˘ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯Ï ˙Â˘È‚Ó  , ÈÙ˜È‰ ÌÈË¯ÂÙÓ Ì‰·Â

˙ÂÓÂ¯˙‰. 

 

 טיוטת נוהל מיוחד למערכת הבריאות

משרד האוצר ומשרד ,  נערכו דיוני� בי� משרד הבריאות2008 ובינואר 2006בינואר , 2005בנובמבר 
הפי, , במהל� הביקורת, 2010בפברואר . המשפטי� לגבי גיבוש הנוהל המיוחד למערכת הבריאות

 ). הטיוטה!להל� " (נוהל לאישור תרומות לבתי חולי� ממשלתיי� "! המשפטי� טיוטת נוהל משרד

, בי� בישראל ובי� מחוצה לה, לפי הטיוטה יחול הנוהל על תרומה שהתקבלה מיחיד או מתאגיד
לעניי� כללי� להתקשרות מוסדות משרד הבריאות , ל"למעט התקשרויות המוסדרות בחוזר מנכ

 .עסקיי�/כללית ע� גופי� מסחריי�ושירותי בריאות 

 בעת קבלת תרומה יש לברר את מרב !פרטי התור� )  א:   (להל� עיקרי הנושאי� הכלולי� בטיוטה
ובכלל זה א� אי� ניגוד ענייני� בקבלת התרומה לנוכח קשרי בית , הפרטי� לגבי זהות התור�

  הא� צפויה פגיעה!מית המדינה תד)  ב(;   החולי� ע� התור� וא� אי� חשש לפגיעה בטוהר המידות
 !מימו� שכר )  ג(;   השירות הציבורי ובית החולי� בעקבות קבלת התרומה, בתדמית המדינה

לרבות עצמאי� או עובדי� , תרומות לא ישמשו למימו� שכר לעובדי בית החולי� הממשלתי
 לא תתקבל א� יתברר  תרומה!מקור הכספי� )  ד(;   המועסקי� על ידי נותני שירותי� לבתי החולי�

יש לוודא שהתרומה )  ה(;   שמקור הכספי� במעשי� לא חוקיי� או שיש בקבלתה משו� הלבנת הו�
במישרי� או , ניתנת ללא תמורה כלשהי או ללא ציפייה לקבלת תמורה מבית החולי� או מעובדיו

 בני משפחתו כדי  אי� להפעיל לח, כלשהו על המטופל ועל!הפעלת לח, על תור� )  ו(;   בעקיפי�
 יש לבדוק א� התרומה !שלילת אפשרות שהתרומה מקדמת את עסקי תור� )  ז(;   לזכות בתרומה

 בית חולי� לא יפעל לגיוס תרומה לצור� !פרויקט בינוי )  ח(;   מקנה לתור� עדיפות בקידו� עסקיו
ל המשרד או "נכאלא א� כ� הפרויקט כלול בתכנית פיתוח שאושרה מראש בידי מ, פרויקט בינוי

 אסור לקבל או לאשר תרומה לרכישת ציוד רפואי !ציוד רפואי )  ט(;   בידי גור� מוסמ� מטעמו
אלא א� כ� יימצא המקור להוצאות התפעול ורק לאחר בחינת העלויות הכוללות של הפעלת הציוד 

 .אסור לאשר תרומה שמימושה יכול לחייב התקשרות ע� ספק מסוי�; לאור� זמ�

ל "ומנכ,  הלי� אישור תרומות צוי� בטיוטה כי נדרש אישור של ועדה פנימית בבית החולי�בעניי�
לא יידרש לכ� , לרבות ציוד רפואי, א� התרומה היא ציוד. המשרד יהיה רשאי לאשרה או לדחותה

ובלבד שבית החולי� לא , ח"אלא א� כ� שווי התרומה עולה על מיליו� ש, ל המשרד"אישור מנכ
ת נפרדות שסכומ� המצטבר עולה על הסכו� האמור מאותו תור� או מגורמי� שוני� יקבל תרומו

ובכלל זה , תרומות יירשמו בספרי בית החולי�. שיש ביניה� זיקת שליטה או זיקה של בעל עניי�
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הטיוטה הופצה למנהלי בתי חולי� ממשלתיי� וה� . 35רכישת ציוד ובינוי הנעשי� בכספי תרומות
 .2010אפריל !על האמור בה בחודשי� פברוארמסרו את הערותיה� 

 ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÈÙÏ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È)ıÂÚÈÈ( , ˙�˘· ÏÁ‰2003 ˘È 
‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ˙È„ÂÚÈÈ ‰ÓÂ¯˙ ÏÎ ‡È·‰Ï .ÌÏÂ‡Â , ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ· ÂÏ·˜˙‰ Ê‡Ó

 ˙Â·¯ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÓÂ¯˙-�ÂÈÏÈÓ Ï˘ ÌÈÓÂÎÒ· Ô˜ÏÁ· È ÌÈ·¯ ÌÈÏ˜˘ -Ï Â‡·Â‰ ‡Ï˘  ¯Â˘È‡
‰Ï˘ÓÓ‰ ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ˙ÓÎÒ‰· ˙‡Ê ,˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓÏ „ÁÂÈÓ‰ Ï‰Â�‰ ˘Â·È‚ „Ú. 

 ¯‡Â�È „Ú2011˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙ÂÓÂ¯˙ Ï‰Â� ˘·Â‚ ‡Ï  , ¯·Î ‰ÏÁ‰ ÂÈÏÚ ‰„Â·Ú‰˘ Û‡
 ˙�˘·2005 .Ï‰Â�‰ ˘Â·È‚ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÈÒÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ. 

 

 

 פערי� במערכת הבריאות בי� המרכז לפריפריה

ל המשרד לבדיקת הפערי� במערכת הבריאות בי� המרכז "שמינה מנכ, ישה ועדה הג2008בדצמבר 
בנתוני הרקע לדוח מסבירה הוועדה כי מערכת הבריאות ).  דוח הוועדה!להל� (דוח , לפריפריה

זאת בעיקר באמצעות התערבות ברפואה מונעת וברפואה ראשונית . יכולה לצמצ� חלק מהפערי�
ע� זאת צוי� כי ג� שיפור איכות� וזמינות� של שירותי ). קהילההניתנת בדר� כלל במרפאות ה(

 .  עשוי להשפיע לטובה על מדדי הבריאות העיקריי�36הבריאות השלישוניי�

וביניה� , דוח הוועדה קובע כי הכלי� לצמצו� הפערי� בי� המרכז לפריפריה ה� השקעה בתשתיות
סיעודי , גריאטריה, פסיכיאטריה, ו�שיק,  כללי!הגדלת שיעור� של מיטות האשפוז בפריפריה 

; הגדלת שיעור� של העמדות לרפואה דחופה ועמדות ניתוח; הנשמה ממושכת, תשושי נפש, מורכב
, C.T: ומכשירי אבחו� כמו) לפי פקודת בריאות הע�(הקצאת מכשירי� מיוחדי� לאבחו� ולהדמיה 

M.R.Iומכשירי טיפול . 

1. ˜·Ó „¯˘ÓÏ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÈÁÂÂÈ„ ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈ¯ÚÙ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ÔÎ‡ ‰�È„Ó‰ ¯
 ˙ÂÚÈ‚Ó‰ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ·Ï ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯ÓÏ ˙ÂÚÈ‚Ó‰ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ¯ÂÚÈ˘

‰È¯ÙÈ¯Ù·˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯ÓÏ . ˙�˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ Ï˘ÓÏ ÍÎ2008 ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ ÂÏ·È˜ 
‰Ï‡‰ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡ ÊÎ¯Ó· ˙ÂÓ˜ÂÓÓ‰ :„ ÌÈÏÂÁ ˙È· Ï˘ ‰„Â‚‡‰ '·È˜Î ‰Ï-54.7 

˘ ÔÂÈÏÈÓ"Á ;‡ ÌÈÏÂÁ ˙È· Ï˘ ‰„Â‚‡‰ 'Î ‰Ï·È˜-181.7˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . ˙Â„Â‚‡ ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ
‰·¯‰· ÌÈÎÂÓ� ÌÈÓÂÎÒ ÂÏ·È˜ ‰È¯ÙÈ¯Ù· ˙ÂÏÚÂÙ‰ ÌÈ„È„È‰ :Â ÌÈÏÂÁ ˙È· Ï˘ ˙Â„Â‚‡‰ '

‚ ÌÈÏÂÁ ˙È·Â 'Î ˙Á‡ ÏÎ ÂÏ·È˜-4.4˘ ÔÂÈÏÈÓ "„·Ï· Á ;Ê ÌÈÏÂÁ ˙È· Ï˘ ‰„Â‚‡‰ ' ‰Ï·È˜
Î-3.7 ÔÂÈÏÈÓ ˘"„·Ï· Á. 

וביניה� , דוח הוועדה קבע כי יש לנקוט מגוו� צעדי� לצמצו� הפערי� בי� המרכז לפריפריה
כמו ועדת ( מהכספי� ממקורות לא ממשלתיי� המגיעי� למדינה 66%הקצאה של לפחות "

 ".למטרות בפריפריה, להקצאה לפי שיקול דעתה) העיזבונות והאפוטרופוס הכללי

__________________ 

דיווח כספי על ידי " של המוסד לתקינה בחשבונאות 18הרישו	 ייעשה בהתא	 לתק� חשבונאות מספר   35
 ".בתי חולי	 ציבוריי	 וקופות חולי	

 . אשפוז בבתי חולי	 ובמוסדות רפואיי	 הטיפולי	 הניתני	 במסגרת–רפואה שלישונית   36
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עולה כי לעתי� יש ' ח!ו' ד', ב', מדינה במרכזי� הרפואיי� אבבדיקות משרד מבקר ה .2
כלומר המדינה משתתפת בסכו� , )ינג' מאצ!להל� (פרויקטי� של בינוי בשיטת השתתפות מקבילה 

מסוי� מעלות הפרויקט כנגד סכו� זהה של התרומה שאותה משיגות אגודות הידידי� של אות� בתי 
 . חולי�

ËÂÙ ÂÏ‡ ÌÈ¯˜Ó· Ì‚ ÈÎ ‡ˆÂÈ‡Èˆ�Ï ÊÎ¯Ó·˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó· ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ÛÒÂ�‰ ÈÂ�È·‰ 
¯˙ÂÈ ÌÈ·¯ ÌÈÓ¯Â˙ Ì‰Ï˘ ÔÂÂÈÎÓ ˙‡Ê . Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ È·Èˆ˜˙˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È „ÂÚ

ÌÈÓ¯Â˙ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯ÓÏ Ì·Â¯· ÌÈ�ÙÂÓ „¯˘Ó‰ , ÌÈÓÂÎÒ· ¯ÂÓ‡Î ¯·Â„Ó
˙ÈÒÁÈ ÌÈ�Ë˜ ;·Âˆ˜˙ ËÚÓÎ ÔÈ‡ ÌÈ˙ÚÏ , ˙�˘· ‰¯˜˘ ÈÙÎ2011 . ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰˘ ˜¯ ‡Ï ÍÎ

ÌÈÓˆÓËˆÓ Ì�È‡ ‰È¯ÙÈ¯ÙÏ ÊÎ¯Ó‰ ,ÌÈÏ„‚ Û‡ Ì‰ ‡Ï‡ . 

 ˙�˘· ¯·Î ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È2007ˆ‡Ó‰ ˙ËÈ˘ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÒ¯Ù '‚�È .
ˆ‡Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ıÈÏÓ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó' ‚�È

ÙÒÎ‰ ˙‡ˆ˜‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ÂÙÂ‚Ï ‰¯˜Ó ÏÎ·ÌÈ˘ÏÁ ÌÈÙÂ‚· ‡˜ÂÂ„ ˙Ú‚ÂÙ ‰�È‡ ÂÊ Í¯„· ÌÈ37. 

 למשרד מבקר המדינה כי רוב תקציב הפיתוח שלו מופנה לתשתיות 2010המשרד השיב בדצמבר 
 התקבלה תוספת תקציבית אשר נועדה לפיתוח הפריפריה וכי 2010הוא ציי� כי בשנת . בפריפריה

ל משרד האוצר ומשרד הבריאות תכנית המיגו� לבתי החולי� שאושרה מתבססת על השתתפות ש
 .בעוד שבמרכז יממנו בתי החולי� את המיגו� ממקורותיה�, במימו� המיגו� בפריפריה

 

✯ 

 

 ÊÎ¯Ó‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÂˆÓˆÏ ı¯Ó· ÏÂÚÙÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
‰È¯ÙÈ¯ÙÏ . ÈÙÏ ‰ˆ˜È „¯˘Ó‰˘ ˙ÂÓÂ¯˙ Ï˘ ÈÏÏÎ ¯‚‡Ó ˙ÈÈ�· ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ÌÈÎ¯„‰ ˙Á‡

ÒÂ ÌÈÎ¯ˆ‰˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„ . ¯ÂÚÈ˘ ˙¯·Ú‰ ‡È‰ ˙ÙÒÂ� ˙È¯˘Ù‡ Í¯„
ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó·˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó· ˙ÂÏ·˜˙Ó˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÈÓÂÎÒÓ ÌÈÂÒÓ , Â˙˜ÂÏÁÂ

˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„ÒÏÂ ÌÈÎ¯ˆÏ Ì‡˙‰· ‰È¯ÙÈ¯ÙÏ . ÌÈÎ¯„ Â�Á·È ÌÈ„¯˘Ó‰ È�˘˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
Â ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÏÎ ÈÏ‰�Ó ÛÂ˙È˘· ÌÈ¯ÚÙ ÌÂˆÓˆÏ ˙ÂÈ¯˘Ù‡ÌÈÙÒÂ� ÌÈÁÓÂÓ . 

 

 

 תרומות מחולי� 

ללא הסדרה של מצב זה . לעתי� חולה רוצה להוקיר תודה לצוות הרפואי ולמוסד שבו הוא מטופל
המדינה מודעת לסיכוני� . כמו האפשרות של התניית טיפול רפואי בתשלו�, טמוני� ג� סיכוני�

__________________ 

 . ואיל154$' עמ, "הקצאת תקציבי	 לחיזוק הצפו�"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008 ראו מבקר המדינה   37
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אושפזי� כבר לפני שני� ולכ� ביקש המשרד להסדיר את נושא קבלת תרומות מחולי� מ, 38אלה
 .רבות

 

 תרומות ממטופלי� מאושפזי� 

 הנחה המשרד כמה פעמי� את בתי החולי� שלא לקבל תרומות או כל תשלו� מיוחד 1986מאז שנת 
 נכתב בחוזר 1995בשנת . מחולי� מאושפזי� עבור טיפול או להתנות טיפול כלשהו בתשלו� מיוחד

חר שחרור החולה מבית החולי� או לאחר השלמת שהופ, כי מותר לקבל תרומות א� ורק לא
 הפי, ראש מינהל הרפואה דאז במשרד חוזר שהוכ� בשיתו� פרקליטות 1998בשנת . הטיפול בו

בחוזר נקבעו כללי� לקבלת תרומות . המדינה בנושא קבלת תרומות ממטופלי� במוסד רפואי
לאגודות , רומות לבתי החולי�הכללי� חלי� על ת. ממטופלי� או מבני משפחותיה� או ממוקיריה�

בחוזר נכתב כי מותר לקבל תרומה ממטופל או . לעמותות ולכל גו� הקשור לבית החולי�, הידידי�
 . מבני משפחתו בתנאי ששוחרר מאשפוז או בתנאי שסיי� טיפול במוסד הרפואי

טופלי� קבלת תרומות ממ"חוזר בנושא , אבי ישראלי' פרופ, ל המשרד דאז" הפי, מנכ2004בשנת 
ל נקבע כי יש "בחוזר המנכ. 1998ל צור� חוזר מינהל הרפואה שהופ, בשנת "לחוזר המנכ". במוסד

כמו . להעביר לו דיווח על אופ� יישו� ההנחיות בנושא קבלת תרומות ממטופלי� במוסדות הרפואה
 . כ� צוי� כי בהמש� יש בכוונת המשרד לערו� ביקורת על הנושא בבתי החולי�

) י" הר!להל� ( פרסמה הלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית בישראל 2005י בספטמבר יש לציי� כ
מרצונו : ולפיו יש להבטיח כי תרומה ניתנת, 39נייר עמדה בנושא קבלת תרומות מחולי� וממטופלי�

שלא לצרכי� אישיי� של מקבל התרומה ; בתו� אשפוז וטיפול רפואי; החופשי של התור� וביוזמתו
 . ועוד

 ‰˜È„·‰ ¯‡Â�È „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰2011 ˙ÂÓÂ¯˙ ˙Ï·˜ ‡˘Â�· „¯˘Ó‰ È„È ÏÚ ˙¯Â˜È· ‰Î¯Ú� ‡Ï 
¯Á‡ È‡ÂÙ¯ „ÒÂÓ· Â‡ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈÏÙÂËÓÓ , ˙�˘Ï ÍÂÓÒ ‡Ï Ì‚2004 ¯È‰ˆ‰ ‰·˘ 

ÂÊÎ ˙¯Â˜È· ÍÂ¯ÚÏ Â˙�ÂÂÎ ÏÚ „¯˘Ó‰ .˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· , ÈÏÂÈ·2009 , ‰·Â˘˙· „¯˘Ó‰ ·˙Î
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÈÈ�ÙÏ" :‡Ï ˙¯Â˜È·‰ÏÚÂÙÏ ‰‡ˆÈ  , È�ÓÈÒ Â�Ïˆ‡ Â¯¯ÂÚ˙‰˘ ÔÂÂÈÎÓ

˙¯Â˜È·‰ ˙ÎÈ¯ÚÏ ˙¯˜ÂÁ‰ ˙ÂÎÓÒ‰ È·‚Ï ‰Ï‡˘ , ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡Ï ÌÈÓ¯Â˙‰ ÈÂ‰ÈÊ ˙ÏÏÂÎ‰
Â/ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚Ï Â‡." 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘È‚¯ ÔÎ‡ ‡˘Â�‰ , ˙ÂÈ‚ÂÒÏ ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ ÈÂ‡¯ ‰È‰ Í‡
ÂÏÚÂ‰˘ .‡Ï ˙˜„ˆÂÓ ‰·ÈÒ ‰Ê È˘Â˜· ÔÈ‡È-˘¯„�Î ˙¯Â˜È·‰ ˙ÎÈ¯Ú. 

 2009שלחו במחצית שנת ' ר אגודת ידידי בית החולי� ח"בבדיקה נמצא כי מנהלי מחלקות וכ� יו
 בבית �במהל� שהיית: "במכתב צוי�. מכתב לחולי� שהיו מאושפזי� במחלקות בית החולי�

 המקצועית האחיות והצוות המסייע את מירב המאמצי� והמיומנויות, השקיעו הרופאי�, החולי�
הציוד , א� ללא קידו� תשתיות בית החולי�... כדי להעניק ל� את הטיפול הרפואי הטוב ביותר

 אשר עלות� הגבוהה מהווה רכיב חשוב וקריטי בתקציב הפיתוח של המרכז !והמחקר הרפואי 

__________________ 

 בהנחיות פרקליטות המדינה בעניי� מדיניות התביעה בהעמדה לדי� בעברות 2.3' כ$ למשל בהנחיה מס  38
התניית : "בהנחיה נקבע. 1.8.02, כספית לבית החולי	של התניית ביצוע טיפול רפואי במת� תרומה 

בתרומה כספית מצד , על ידי רופא בבית חולי	 ממשלתי או ציבורי, כגו� ניתוח, ביצוע טיפול רפואי
עשויה להוות עבירה של עושק או הפרת אמוני	 על ידי עובד , החולה או משפחתו לבית החולי	

 ".ציבור
 . 2005ספטמבר , ˜·ÌÈÏÙÂËÓÂ ÌÈÏÂÁÓ ˙ÂÓÂ¯˙ ˙Ï, אית בישראלהלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפו  39
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 ,אנו פוני� אלי�... יקשה עלינו להמשי� ולהעניק שירותי רפואה מצויני� עבור כולנו, הרפואי
בבקשה להיות שותפי� למאמ, זה ולתרו� למחלקה בה ,  ג� לבני משפחת� וחברי�!ובאמצעות� 

למע� הסר ספק : "בשולי המכתב מצוי� כי". אושפזת או לאחד מהצרכי� הרבי� של בית החולי�
אנחנו מבקשי� להבהיר כי אי� בפנייה זו משו� לח, לתרומה מציד� או התניה לטיפול רפואי בבית 

 ".החולי�

: במענה לפניית התקשורת לדובר המשרד הודיע המשרד. המכתב הגיע לתקשורת ועורר הדי�
 ובתנאי שהדבר נעשה בתו� 2004ל משנת "משרד הבריאות מתיר לבקש תרומות לפי חוזר מנכ"

הטיפול ע� שחרור החולה ובתנאי שהטיפול אינו מותנה במת� או אי מת� התרומה ולפי 
עוד צוי� בהודעת המשרד כי ". ו מטרות נית� לתרו� המעוגני� בחוזההקריטריוני� הקובעי� לאיל

, ל מציי� דר� אחת ראויה למת� אפשרות למטופלי� לבחור א� ברצונ� לתרו� או לאו"חוזר המנכ
 .והיא הצבת מעטפות ובה� מכתב פנייה סמו� לדלפקי השחרור בבית החולי�

י בית החולי� פעל לאחר קבלת ייעו, ל המשרד כ"למנכ'  כתב מנהל בית חולי� ח2009ביוני 
הייעו, שקיבל בית החולי� קבע כי מכובד יותר לשלוח . משפטי ולאחר עיו� בתקנות המשרד

מנהל בית החולי� הוסי� כי שליחת המכתבי� . מכתבי� מסוג זה למטופלי� בתו� הטיפול בדואר
 . הסתיימה

˙Â˜ÏÁÓ· Ì‰Ï ÍÂÓÒÂ ¯Â¯Á˘‰ È˜ÙÏ„· ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈÏÂÁ ˙È·· ˙ÂÈ‚¯Â¯ÈÎ‰ 
„'‡ ÌÈÏÂÁ ˙È··Â ' , ÌÈÏÂÁÏ ‰ÈÈ�Ù È·˙ÎÓ ÌÚ ˙ÂÙËÚÓ Ì‰· Â·ˆÂ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‡ÏÂ

ÌÈ¯¯Á˙˘Ó‰ . 

וכפי , הנוגעי� לקבלת תרומות מבודדי�' יש לציי� כי בנוהלי אגודות ידידי� שליד בית החולי� ט
ת של קבלת תרומה מצוינת האפשרו', שהומצאו למשרד מבקר המדינה בידי הנהלת בית החולי� ט

ע� ". לתרו� עבור המחלקה, על ידי הפנייה של הרופא המטפל לחולה שאושפז או שהול� להינתח"
בהתא� להנחיות המופיעות " כי 2009זאת כתב מנהל בית החולי� למשרד מבקר המדינה ביולי 

� אלא רק א� מבקשי� בעת שחרור, ל המשרד הצוות יודע שאי� לפנות למאושפזי�"בחוזר מנכ
 ".לתרו� או לסייע למחלקה

 „Â‚È�· ÂÏÚÙÈ ‡Ï Ì„ÈÏ˘ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡˘ Â‡„ÂÂÈ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·˘ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˜ÊÁÓ ¯·„‰
Ì‰ÈÏ‰Â�Ï ,‰Ê ‡˘Â�· ÌÈÈ˜‰ ÔÈ„ÏÂ ÂÈ¯ÊÂÁÏÂ „¯˘Ó‰ ÈÏ‰Â�Ï. 

יש לציי� כי עמדת משרד המשפטי� בסוגיית קבלת תרומות מחולי� היא שא� א� מדובר בקבלת 
לדעת המשנה ליוע, . פוז הדבר אינו עולה בקנה אחד ע� חוק הסיוגתרומה לאחר שחרור מאש

בתרומות מחולי� לאחר שחרור� מאשפוז גלו� פוטנציאל למת� תרומה ) ייעו,(המשפטי לממשלה 
 . 40שלא מתו� רצו� חופשי

למשרד הבריאות וביקש לקבל את ) ייעו,( פנה המשנה ליוע, המשפטי לממשלה 2006ביוני 
 . הצעתו לאסור תרומות מחולי� לאחר שחרור� מבית החולי�התייחסות המשרד ל

 ıÚÂÈÏ ‰�˘Ó‰ ˙˘˜·Ï Í˘Ó‰· Â· Ô„ ‡ÏÂ ‡˘Â�‰ ˙‡ ÔÁ· ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ‰˜È„··
 ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰)ıÂÚÈÈ( ; ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰�˘Ó‰ ˙ÈÈ�ÙÏ „¯˘Ó‰ ·È˘‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓ

 ‰Ï˘ÓÓÏ)ıÂÚÈÈ.( 

__________________ 

 .2006עמדה זו הובעה בדיו� של הצוות הבינמשרדי לבחינת קבלת תרומות בינואר   40
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ,Â‡‰ „¯˘Ó ÔÂÁ·Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆ
 ÌÈˆÂÏÈ‡‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÚ˙˘ ‰„ÓÚ ˘·‚ÏÂ ‰ÈË·È‰ ÔÂÂ‚Ó ÏÚ ‰È‚ÂÒ‰ ˙‡ Ì„˜‰·

ÈÈ·Èˆ˜˙‰Ì , ‰�˘Ó‰ Ï˘ ÂÈ˙Â¯Ú‰ ÌÚÂ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ· ÏÚÂÙ· ˙ÓÈÈ˜‰ ˙ÂÏ‰�˙‰‰ ÌÚ
 ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ)ıÂÚÈÈ .( ÏÏÎÏ ‰ˆÈÙ‰ÏÂ Ï‰Â�· ‰�‚ÚÏ ÈÂ‡¯ ‰„ÓÚ‰ ˘Â·È‚ ¯Á‡Ï

ÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰‰ÏÂÎ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓÏÂ Ì . 

 

 

 תרומות ממטופלי� בטיפול ממוש�

".  במוסד רפואי!תרומות ממטופלי� בטיפול ממוש� " הכי� המשרד טיוטת חוזר בנושא 2005ביוני 
טיפול ממוש� הוגדר בטיוטה טיפול מרפאתי או טיפול במסגרת אשפוז הנמשכי� ברציפות מעל 

� שבה� מותר לחרוג מהעיקרו� שלפיו חל איסור על מטרת החוזר הייתה לקבוע כללי. שנתיי�
 . קבלת תרומה מהמטופל או מב� משפחתו לפני סיו� הטיפול

ואי� , היזמה להענקת תרומה תבוא מצד המטופל או מצד ב� משפחתו בלבד: הטיוטה קובעת
נית� לקבל ; חל איסור מוחלט על התניה כלשהי של שירות בתרומה; לעודדה בשו� צורה ואופ�

תרומה א� ורק ציוד משקי או אחר התור� ישירות לרווחת המטופל עצמו או לרווחת מטופלי� כ
במקרי� שבה� תתקבל תרומה כספית היא תופקד ותטופל ; )'וילונות וכו, מזג�: כגו�(אחרי� 

ותשמש רק לרכישת ציוד או שירותי� התורמי� ישירות , 1998כמפורט בחוזר המשרד משנת 
ח " ש5,000ער� התרומה לא יעלה על ס� של ;  או לרווחת מטופלי� אחרי�לרווחת המטופל עצמו

למשנה , אבינוע� רכס' פרופ, י"ר הלשכה לאתיקה בהר" כתב יו2005בספטמבר . לכל מטופל לשנה
 .ל המשרד והציע לדו� עמו בעניי� גיבוש כללי� לבתי חולי� לאשפוז ממוש�"למנכ

Î�ÓÏ ‰�˘Ó‰˘ ‡ˆÓ� ‡Ï"„¯˘Ó‰ Ï ,ËÓ ÈÓ Â‡ÂÓÚ ,¯‰· ‰˜È˙‡Ï ‰Î˘Ï‰ ÌÚ Â�„" ‡˘Â�· È
Í˘ÂÓÓ ÏÂÙÈË Â‡ ÊÂÙ˘‡ . ÏÂÙÈË· ÌÈÏÙÂËÓÓ ˙ÂÓÂ¯˙ Ô˙ÓÏ Ï‰Â� ÌÒ¯Ù ‡Ï Ì‚ „¯˘Ó‰

Í˘ÂÓÓ , È�ÂÈ· „ÂÚ ‰ËÂÈË‰ ˙‡ ˘·È‚ ‡Â‰˘ Û‡2005. 

 

✯ 

 

‰ˆÂÙ� ‰ÚÙÂ˙ ‡È‰ ÌÈÏÂÁÓ ˙ÂÓÂ¯˙ ˙Ï·˜ . ˙ÂÈ‚ÂÒ ˙‡ ˙ÂÈÁ�‰·Â ÌÈÏ‰�· ¯È„Ò‰Ï ÈÂ‡¯
ÌÈÏÂÁÓ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ,˙ ˙Â·¯ÏÍ˘ÂÓÓ ÏÂÙÈË· ÌÈÏÙÂËÓÓ ˙ÂÓÂ¯ . Í¯Ú Ì¯Ë Ì‚ „¯˘Ó‰

ÔÂ„È�· ˙¯Â˜È· , ˙�˘· ¯·Î ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Â˙�ÂÂÎ ÏÚ ¯È‰ˆ‰˘ Û‡2004 . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰�È„Ó‰ ,ÂÈË·È‰ ÏÎ ÏÚ ‡˘Â�· ˙¯Â˜È· Ì„˜‰· ÍÂ¯ÚÏ ·Â˘Á . 
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 סוגיות שונות

 הפעלת מעו� יו� שיקומי על ידי אגודת ידידי� 

מעו� . 3!0ל מעו� יו� שיקומי לפעוטות עיוורי� ולקויי ראייה בגילאי פוע' נמצא כי בבית חולי� ט
.  עובדי� במקצועות שוני�21אגודת הידידי� מעסיקה ש� . זה מופעל על ידי אגודת הידידי�

 .המימו� לשכר העובדי� מתקבל ממשרד הרווחה

‰ÏÈÚÙÓ ÌÈ„È„È‰ ˙„Â‚‡ ,ÔÎ Ì‡ ,ÈÓÂ˜È˘‰ ÔÂÚÓ‰ ˙‡ , ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Î˘ ˙�ÈÁ·Ó ÌÏÂ‡ ‡È‰
„·Ï· ¯Â�Èˆ ˙˘Ó˘Ó. 

¯ÂÓ‡Î ,ÌÈ�Â˘ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙ÂÏÈÚÙÏ ÚÈÈÒÏ Ô‰ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ ˙Â¯ËÓ , ÌÏÂ‡
ÈÏÂÙÈË ÔÂÚÓ ÏÈÚÙ˙ ÌÈ„È„È ˙„Â‚‡˘ ÈÂ‡¯ Ì‡ ‰Ï‡˘‰ ‰ÏÂÚ , ÌÚ „È·ÚÓÂ „·ÂÚ È¯˘˜ ÌÈÈ˜˙

ÍÎ· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÎ· ‡˘È˙Â ‰ÏÂ„‚ ÌÈ„·ÂÚ ˙ˆÂ·˜ . ‡Â·È „¯˘Ó‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È
Ú ÌÈ¯·„·¯ÂÓ‡‰ ÔÂÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙�ÂÎ˙Ó ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï È„Î ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ì. 

יש למצוא את הדר� להעביר את הפעילות : "2010המשרד השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
 ".לכל הפחות לתאגיד הבריאות

 

 

 פעילות בתי חולי� בגיוס תרומות

ומצא כי לא , ומותמשרד מבקר המדינה בדק בי� היתר את פעילות בתי החולי� בנושא גיוס התר
אלא לעתי� באמצעות תאגיד הבריאות או , תמיד נעשית פעולת הגיוס באמצעות אגודת הידידי�

 :להל� הפירוט. באמצעות עובדי בתי החולי� באופ� שאינו מוסדר

 

 גיוס באמצעות תאגיד בריאות

 2008רואר התקשר בהסכ� בפב)  קר� המחקרי�!להל� (' נמצא כי תאגיד הבריאות של בית חולי� ז
. לצור� גיוס תרומות לטובת קר� המחקרי� והמרכז הרפואי)  החברה!להל� (ע� חברה פרטית 

, לטובת המרכז הרפואי, בהסכ� נקבע כי תמורת התרומות שתגייס החברה ושיועברו לקר� המחקרי�
עוד נקבע בהסכ� כי .  מסכו� התרומה שתתקבל בפועל10%תשל� קר� המחקרי� לחברה עמלה של 

 .41ל ימומנו נוס� על עמלה המפורטת לעיל"ל ואש"נסיעות פנימיות בחו, צאות הטיסההו

 ˙Â�ÙÏ ¯ÂÒÈ‡ ‰¯·Á‰ ÏÚ ÏÁ˘ Ú·˜� ‡Ï ‰¯·Á‰ ÔÈ·Ï ÌÈ¯˜ÁÓ‰ Ô¯˜ ÔÈ· ˙¯Î�˘ ÌÎÒ‰·
Ê È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó ÂÈ‰˘ Â‡ ÌÈÊÙ˘Â‡Ó ÌÈÏÂÁÏ ' ÌÈ�Â˙�‰ ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÙÂ‚Ï Â‡

Ê È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ ÌÚ ÌÈÈ¯ÁÒÓ ÌÈ¯˘˜· 'ÏÂ˙ÂÓÂ¯˙ Ì‰Ó ˘˜·. 

__________________ 

כפו� לתכנית נסיעות שנתית שתגיש החברה ושתכלול את כל הפעולות המתוכננות על ידיה לצור$ גיוס   41
 .התרומות באותה שנה
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במקרה שבו עלות הנסיעה : לדוגמה. עוד עולה כי החברה אינה מקבלת על עצמה סיכוני� כספיי�
ל לצור� גיוס תרומות יהיו גבוהות מהיק� גיוס התרומות תישא קר� "ל והוצאות האש"לחו

 .המחקרי� באות� עלויות

 על 2002!ב"התשס, )הבריאותכללי� לפעולות תאגיד (יש לציי� כי לפי תקנות יסודות התקציב 
הסכ� הפעילות מוגש . תאגיד הבריאות לחתו� הסכ� פעילות ע� בית החולי� שלידו הוא פועל

 .לאישור המשרד

 Ò¯Ó· Ì˙Á�˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÎÒ‰· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2003 ¯·Óˆ„ ÌÂ˙ „Ú Í¯‡Â‰ ÂÙ˜Â˙˘Â 
2009ÌÈ¯˜ÁÓ‰ Ô¯˜ Ï˘ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙÏ ¯ÂÎÊ‡ ÔÈ‡ . 

 למשרד מבקר המדינה כי בהסכ� הפעילות הבא 2010 השיב בנובמבר ',מנהל המרכז הרפואי ז
 .יוסיפו את עניי� גיוס התרומות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ÌÈ¯˜ÁÓ‰ Ô¯˜ ˙Â¯˘˜˙‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
Ê È‡ÂÙ¯‰ ' ‰ÏÓÚ ÌÂÏ˘˙Â ˙ÂÓÂ¯˙ ÒÂÈ‚Ï ÈË¯Ù ÛÂ‚ ÌÚ ÌÎÒ‰· ¯Á‡ È‡ÂÙ¯ „ÒÂÓ ÏÎ Ï˘ Â‡

ÌÈÒÈÂ‚Ó‰ ÌÈÙÒÎ‰ ÔÈ‚·, ‰‡ˆÂ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰Â ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÒÂÈ‚ ˙ÂÈÂÏÚ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ Ì‡ ÔÎÂ 
‰Ê ÔÈ‚· ˙ÈÙÒÎ , ˙Â‡¯Â‰ ÌÚÂ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ‡˘Â�· „¯˘Ó‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ˙ÂÏÂÚ

ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ ‡˘Â�· „¯˘Ó‰. 

בעיקר במצב שבו אי� .  למשרד מבקר המדינה כי עליו לדו� בסוגיה זו2010המשרד השיב בדצמבר 
 .פואיחוג ידידי� למרכז הר

 

 גיוס תרומות באמצעות עובדי בתי החולי�

 � שר יקבלו את אישור אשר ,הממשלה החליטה להתיר לעובדי מדינה, ר"לתקשי) ד(42.813לפי סעי
ולגבות , ת ידידי� של בתי חולי� ממשלתיי�ולאר, לטובת אגוד להתרי� באר, ובחו,, הבריאות

 בדר� כלל קיבלו מנהלי .ו לא ייעשו בשכרובלבד שפעולות אל, כספי� שנתרמו לטובת גופי� אלה
 .בתי החולי� אישורי� כאלה

 .הבדיקה העלתה כי לעתי� ג� מנהלי מחלקות בבתי החולי� עוסקי� בגיוס תרומות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘�Â „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯" ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÏÎ· Â�Á·È Ó
· ˜ÂÒÚÏ ¯Â˘È‡ ˘È ÈÓÏÂ ˙ÂÓÂ¯˙ ÒÂÈ‚· ˜ÒÂÚ ÈÓ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ÍÎ . ÈÏ‰Â�ÏÂ Í¯ÂˆÏ Ì‡˙‰·

ÌÈÙÒÂ� ÌÈ¯Â˘È‡ ˜ÈÙ�‰Ï Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˘È „¯˘Ó‰. 
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 סיכו�

‰ÓÂ„È˜ÏÂ ˙È¯Â·Èˆ‰ ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ¯Â˜Ó Ô‰ ˙ÂÓÂ¯˙ , ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ ˙ÂÏÈÚÙÂ
˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙Â·¯ ˙Ó¯Â˙Â ˙Î¯Â·Ó ‡È‰ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ „ˆ· , ¯„ÚÈ‰· Ë¯Ù·

 ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈ˜ÈÙÒÓ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈ·Èˆ˜˙ÂÊ ˙Î¯ÚÓ .˙‡Ê ÌÚ , ¯·ÂÒ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÔÈ·Ï Ì‰È�È· ÌÈÒÁÈ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÏÚÂ „¯˘Ó‰ ÏÚ˘
 ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â„Â‡ ˙ÂÙÈ˜˘ Â¯˘Ù‡È ¯˘‡ ÌÈÓÎÒ‰ ˙˙È¯ÎÂ ÌÈÏ‰� ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡

„¯˘Ó‰ È�ÈÚÏ ˙Â„Â‚‡‰ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÚËÓ ˙¯Â˜È·Ï Ì‚ ˙ÂÙÈ˜˘ ¯˘Ù‡Ï ˘È ˙‡Ê ·‚‡
‰˙Â˙ÂÓÚ‰ È�Â�˜˙· ‰¯Â¯· ‰ÚÈ·˜ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰�È„Ó , ˙‡Ê- ˙ÂÎÓÒ� ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ ˙ÂÈ‰· 

ÌÓ˘·Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ Â‡ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÏÂÁ È˙· ¯Â·Ú ˙ÂÏÚÂÙÂ ¯Â·Èˆ‰Ó ˙ÂÓÂ¯˙ ÏÚ. 

ÈÂ�È·‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÓÈÓÏ ˙ÂÓÂ¯˙ ˙Ï·˜ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï Í¯Âˆ‰ Û‡ ÏÚ , ÏÂÙÈË ÁÈË·‰Ï È„Î
˘‡ ·‡ ˙È�Î˙ ÔÈÎ‰Ï ˘È ÈÂ‡¯Â ˙Â‡� È‡ÂÙ¯ ˙Î¯ÚÓ ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙‡ ‚¯„˙ ¯

˙Â‡È¯·‰ ,˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË‰ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰ÏÂ ˘Â˜È·‰ ˙Ï„‚‰Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ È„Î ÍÂ˙ . ‚Â‡„Ï ˘È
˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÈ˙˘˙ ÏÙÎ ¯ÂˆÈ˙ ‡Ï ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰È�·‰˘. 

 ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ È¯·Á ÈÎ ÁÈË·‰Ï ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÛÂ˙È˘· „¯˘Ó‰ ÏÚ
 ÏÚ˘ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡·È�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· ÂÈ‰È ‡Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙· „ÈÌ . Ì‰ÈÏÚ ÍÎ Í¯ÂˆÏ

 ˙È· Â˙Â‡ Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Â� Â‡ ˜ÙÒ Ì‚ ‡Â‰ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ· ¯·Á Ì‰·˘ ÌÈ·ˆÓ ¯È„Ò‰Ï
ÌÈÏÂÁ ,ÌÈ„È„È‰ ˙„Â‚‡ ˙ÏÚÂÙ Â·˘ , ÔÈ·Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÔÈ· ÌÈÓÎÒ‰ ˙˙È¯Î ˘Â·È‚ ˙Ú·

˙ÂÓÂ¯˙ ‡˘Â�· Ï‰Â� ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ . 

ÏÚ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· „ÈÏ˘ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ˙Â‡� Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ 
 ÏÂÓ Ï‡Â ˙ÂÏÚÂÙ Ô‰ ÌÓ˘·˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÏÂÓ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰

„¯˘Ó‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ıÓ‡Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÁ·È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
· ˙ÈÏÏÎ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ Ï˘ Ï‰Â�‰ ˙ËÂÈË· ˙Â�Â¯˜Ú‰ „ÈÏ ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙Â˙ÂÓÚÏ Ú‚Â�

‰È˙Â„ÒÂÓ ,ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈÈÂ�È˘· . 

ÈÂ�È·Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÌÈ�„ÓÂ‡· ÌÈÈÂ�È˘ ÌÈÏÁ ÔÓÊ Í¯Â‡Ï , ˙ÂÚ·ËÓ‰ È¯Ú˘· ÌÈÈÂ�È˘
ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈÂ�È˘Â .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˘·‚Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ

Â¯˙Ó ‡Â‰ Ì�ÂÓÈÓ ¯˜ÈÚ˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· Ì˙Â·¯ÂÚÓ È·‚Ï ˙ÂÈ�È„Ó˙ÂÓ. 

ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó ÈÏÚ· ÌÈÙÂ‚ Ô‰ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ „ÈÏ˘ ÌÈ„È„È ˙Â„Â‚‡ , Ì‰ Ì˜ÏÁ˘
ÌÈ¯˜Â·Ó ÌÈÙÂ‚ . ÏÚ Â˘ÚÈÈ ˙ÂÚˆ·Ó Ô‰˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÔÎÏ

‰Ê ÌÂÁ˙· Ì˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ÌÈÁ�Ó˘ ˙Â�Â¯˜Ú‰ ÈÙ . ÂÏ‡ ÌÈÙÂ‚˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÍÎÈÙÏ
˙Â�Â¯˜Ú ÈÙÏ ÂÏÚÙÈÔÂÈÂÂ˘ Ï˘  ,˙ÂÙÈ˜˘Â ˙Â�È‚‰ . ÌÚ Ì‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰Ê ÏÏÎ·

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È�È„ ˙Â�Â¯˜ÚÏ Ì‡˙‰· Â˘ÚÈÈ ÌÈ˜ÙÒ‰ ÌÚÂ ÌÈ�Ï·˜‰ , ÁÈË·‰Ï È„Î Â· ˘È˘ ¯·„
¯˘˜˙Ó‰ ÛÂ‚Ï ˙Â�Â¯˙È‰ ÌÂÒ˜ÓÂ ÌÈÚÈˆÓ‰ ÔÈ· ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ .ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÎ ÈÂ‡¯ ,

„È‰ ˙Â„Â‚‡ ÌÚ Â˙¯ÎÈ Ì˙Â‡˘ ÌÈÓÎÒ‰‰ ˙¯‚ÒÓ·ÌÈ„È ,ÂÏÏ‰ ˙Â�Â¯˜Ú‰ ˙‡ ÌÈÓÎÒ‰· Â�‚ÚÈ. 

 È˙·· ÌÈÏÙÂËÓ Â‡ ÌÈÊÙ˘Â‡Ó ÂÈ‰˘ ÌÈÏÂÁÓ ˙ÂÓÂ¯˙ Ï˘ ‰ˆÂÙ�Â ˙Ï·Â˜Ó ‰ÚÙÂ˙ ˙ÓÈÈ˜
ÌÂÏ˘˙· È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈË ˙ÈÈ�˙‰Ï ˘˘Á ÌÈÈ˜Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ˙Â„ÒÂÓ· Â‡ ÌÈÏÂÁ‰ . ‰Î „Ú

‡˘Â�‰ ˙‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˜„· ‡Ï . Ì„˜‰· ÍÂ¯ÚÏ ·Â˘Á ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÂÈË·È‰ ÏÎ ÏÚ ‰Ê ‡˘Â�· ˙¯Â˜È· . ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ ˙‡ ˙ÂÈÁ�‰·Â ÌÈÏ‰�· ¯È„Ò‰Ï ÈÂ‡¯ ÂÓÎ

ÌÈÏÂÁÓ ,Í˘ÂÓÓ ÏÂÙÈË· ÌÈÏÙÂËÓ ˙Â·¯Ï. 
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 È˙ÎÏÓÓ ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· ˜ÂÁ Ô˜Â˙ ˙ÂÙÂ¯˙ ˙Â¯·Á ÏÂÓ ˙ÂÏÈÚÙ· ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙¯·‚‰ ÔÚÓÏ
 ¯‡Â�È·2011 ,Ú ˙Â‡È¯·‰ ¯˘Ï ÂÁÂÂ„È ˙Â‡È¯· ˙Â„ÒÂÓÏ ÌÈÓ¯Â˙‰ ÌÈÙÂ‚‰˘ ÍÎ ÈÓÂÎÒ Ï

˙Â‡È¯·‰ Â‡ ‰‡ÂÙ¯‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ¯˜ÂÁ‰Â ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙ÂÓ˘ ÏÚÂ ˙ÂÓÂ¯˙‰ , ‰ÓÂ¯˙ ‰�˙È� Ì‰Ï˘
 ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ È˙�˘ ÈÂÂ˘·2,500˘ "Á . ¯˘Ï ÁÂÂ„Ï ÏËÂÓ ‰ÓÂ¯˙ ÂÏ·È˜˘ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ Ì‚

ÈÙÒÎ‰ ‰»È ÂÂ˘ ÏÚ Â‡ ‰ÓÂ¯˙‰ ÈÓÂÎÒ ÏÚ ˙Â‡È¯·‰ . ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ Ï·˜È „¯˘Ó‰˘ È¯Á‡
„Î Ì‚ Ì˙Â‡ ˜Â„·È˘ ÈÂ‡¯ ÂÏÏ‰È�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÏÚ „ÂÓÚÏ ÈÌ ˙ÂÈ‚ÂÒ ÔÂÁ·Ï È„ÎÂ 

˙Â�Â˘ ˙ÂÈ˙‡ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ ,ÌÈËÙ˘Ó‰Â ¯ˆÂ‡‰ , ˙Â·Èˆ� ÛÂ˙È˘·
‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ , ˙Â„Â‚‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÂÈÎ ÔÓÂÓÓ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙˜ÒÚ‰ ‡˘Â� ˙‡ ÔÂÁ·Ï

ÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙Â˜ÏÁÓ· ˙ÂÈ¯ÁÒÓ ˙Â¯·ÁÂ ÌÈ„È„È‰Ì . ÌÈÓ¯Â‚ „ˆÓ ÔÂÓÈÓ· ¯·Â„Ó
ÌÈÈ¯ÁÒÓ ÌÈÓ¯Â‚ „ˆÓÂ ÌÈÈË¯Ù , ÌÚ ÌÈÈ¯ÁÒÓ ÌÈ¯˘˜· ˙Â�Â˙�‰ ˙ÂÙÂ¯˙ ˙Â¯·Á ¯˜ÈÚ·Â

ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ . ˙Î¯ÚÓÏ „ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ï‰Â� ˙�Î‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÈÒÏ Ì‚ ÈÂ‡¯
˙Â‡È¯·‰ ,ÌÈ�˘ ˘ÓÁÓ ¯˙ÂÈ ¯·Î ˙Î˘Ó� ÂÈÏÚ ‰„Â·Ú‰˘. 

 


