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 פינוי רפואי באמצעות מסוקי�

 תקציר

יש להביא פצוע לטיפול בזמ� הקצר ביותר , על פי ההנחיות הרפואיות המקובלות .1
במצבי� מסוימי� הפינוי באמבולנס איטי מדי ולכ� כדי להציל . 1"שעת הזהב" בתו� �

נפגע תקיפה פלילית , נפגע תאונת דרכי� או תאונה אחרת(חיי� ראוי לפנות פצוע 
הוא הדי� בחולה שמצבו . במסוק למרכז טראומה המתאי� לטיפול בו) גע טרורונפ

פינוי . שלעתי� יש לפנותו במסוק למרכז רפואי מתאי� כדי להציל את חייו, קשה
במסוק יקר בהרבה מפינוי באמבולנס ולכ� יש לעשות עבודת מטה כדי לקבוע לש� כ� 

 .אמות מידה

 כלל בעשורי� האחרוני� את מער� מער� הפינוי הרפואי הדחו! בישראל .2
 � 2007ומאז סו! שנת , ל"ואת מסוקי צה) א" מד�להל� (האמבולנסי� של מג� דוד אדו

 החברה �להל� (א " ג� מסוקי� פרטיי� של חברה פרטית שהתקשרה ע� מד�
 ).החברה, הפרטית

 � 2010עד דצמבר ) 2007דצמבר (מאז הפעלת שירות הפינוי הפרטי באמצעות מסוקי
, נפגעי תאונות דרכי�) �65%כ(מרבית� ,  איש�800ונו לטיפול רפואי במסוק כפ

 � הוא נית� במש� �השירות לא היה ארצי .  חולי� שמצב� חייב פינוי דחו!�ומיעוט
בצפו� . ואחר כ� הופסק,  בדרו� האר) ובאזור ירושלי�2008חודשי� ספורי� בשנת 

 12בטבריה במש� " פוריה"אי נית� השירות באמצעות מסוק המוצב במרכז הרפו
הפסקות . השירות הופסק למש� חודש ג� בצפו�. שבעה ימי� בשבוע, שעות ביממה

 .השירות בכל האזורי� היו עקב קשיי מימו�

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי� את קבלת 2010אוגוסט �2009בחודשי� נובמבר 
 באמצעות �אונות דרכי� וה� של חולי�  ה� של נפגעי ת�ההחלטות לפינוי רפואי 

, ) המשרד�להל� (הבדיקה נעשתה במשרד הבריאות . מסוקי� ואת סוגיית מימונו
בירורי� נערכו במשרד . ביטוח וחיסכו� במשרד האוצר, א ובאג! שוק ההו�"במד

 .ל ובאיגוד חברות הביטוח בישראל"בצה, בארבע קופות החולי�, התחבורה

 

 עיקרי הממצאי�

�פ .1 י כ ר ד ת  ו נ ו א ת י  ע ג פ נ י  ו נ � י י ק ו ס מ ת  ו ע צ מ א כבר בשנת : ב
 להרחיב ולשפר את מערכי הטראומה בבתי החולי� ולפעול 2הממשלה  החליטה2005

הפינוי האזרחי . להבטחת פינוי באמצעות מסוקי� מאזורי� מרוחקי� ממרכז האר)

__________________ 

ככל .  הזמ� מהפציעה עד קבלת הטיפול במרכז הרפואי המתאי� לסוג הפציעה�מונח מתחו� הטראומה   1
 .דל הסיכוי להצלת חיי�ג, שהזמ� קצר

 .17.7.05� מ3917החלטה מספר   2
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א בלא " ביזמת חברה שהתקשרה ע� מד2007באמצעות מסוקי� החל בסו! שנת 
 . ה לכ� עבודת מטה מסודרת של משרד הבריאותשקדמ

 הייתה האחריות למימו� ההוצאות הרפואיות של נפגעי תאונות 2009עד סו! שנת 
 הוחלה על קופות החולי� האחריות 2010בינואר . דרכי� מוטלת על חברות הביטוח

;  לנפגעי תאונות דרכי�3למימו� טיפולי� רפואיי� הכלולי� בסל שירותי הבריאות
 �ול� פינוי הנפגע במסוק למרכז רפואי המשי� להיות ממומ� על ידי חברות הביטוח וא

 . קופות החולי� לא חויבו לממ� זאת

 �להל�  (4החליטה ועדת סל שירותי הבריאות, 2011בינואר , לאחר סיו� הביקורת
ח למימו� הפינוי הרפואי "להוסי! לתקציב המשרד ארבעה מיליו� ש) ועדת הסל

עד תחילת . וקי� לנפגעי� שאינ� זכאי� למימו� השירות לפי חוק אחרבאמצעות מס
 עדיי� לא נחת� ע� מפעיל הסכ� להסדרת כל הענייני� הקשורי� 2011פברואר 

�לכשייחת� יהיה צור� לכלול בו אמות מידה ותעריפי� . בפינוי באמצעות מסוקי
 .לפינוי שיהיו מקובלי� על כל המעורבי� בכ�

ביטוח וחיסכו� במשרד האוצר סבור כי פינוי של נפגע תאונת , �הממונה על שוק ההו
הוא חלק מהשירותי� , כשיש לכ� צור� רפואי, דרכי� לקבלת טיפול באמצעות מסוק

מימו� הפינוי הוא באחריות , לדעתו; אשר לה� זכאי� מבוטחי� בביטוח רכב חובה
ת בעניי� הצור� איגוד חברות הביטוח סבור שהמדיניו, לעומת זאת. חברות הביטוח

בפינוי רפואי באמצעות מסוקי� צריכה להיקבע על פי סוג האירוע הרפואי וחומרת 
תו� קביעת קריטריוני� ברורי� , על פי מחקרי� רפואיי� וכלכליי�, מצב הפצוע

המודל של , לטענתו. דבר זה לא נעשה, לדעתו; ונהלי� לפינוי ולפיקוח על מחירו
. ת אינו נכו� שכ� היא פועלת להשגת מרב הרווחי�הפעלת השירות בידי חברה פרטי

א ואיגוד חברות הביטוח טענו שהמסוקי� של החברה הפרטית אינ� "ל מד"מנכ
א� , מתאימי� לפינוי כל סוגי הנפגעי� משו� שקיימת בה� גישה חלקית בלבד לפצוע

�מתאימי� , שמשתמשי� בה� ג� במדינות אחרות, החברה גורסת שהמסוקי
� . לייעוד

2.  � י פ ו ח ד  � י י א ו פ ר  � י ר ק מ ב  � י ק ו ס מ ת  ו ע צ מ א ב י  ו נ י פ
 � י ר ח י(א ב ב ל ע  ו ר י ד, א ו ע ו י  ח ו מ ע  ו ר י הבדיקה העלתה שמשרד : )א

�אול� עד , הבריאות הכיר אמנ� בחיוניות הפינוי של נפגעי� אחרי� באמצעות מסוקי
 .  המדינה לא הקצתה לכ� תקציב2010דצמבר 

ה .3 י  כ י ל ה ה ר ד ס ב�ה צ מ ת  נ ו מ  דנה המועצה 2008ביולי )  א(:   ת
באפריל )  ב.   (א" בפינויי� הרפואיי� באמצעות החברה ומד5הלאומית לטראומה

, ר ארי שמיס"בראשות ד" לבחינת פינוי בהיטס בידי גור� אזרחי" הגישה ועדה 2009
אבי ' פרופ, ל המשרד דאז"את המלצותיה למנכ, מנהל בית החולי� הכללי שיבא

ש צור� במער� אזרחי לפינוי בהיטס על פי חברי הוועדה קבעו כי י. ישראלי
היא לא ראתה הבדל בי� . לי"קריטריוני� גאוגרפיי� ורפואיי� במקביל למער� הצה

__________________ 

טיפולי� רפואיי� בנפגעי תאונות דרכי� שאינ� נכללי� בסל שירותי הבריאות ממומני� על ידי חברות   3
 .הביטוח

על פי חוק ביטוח , הוועדה אחראית להוספת רכיבי� וטכנולוגיות רפואיות לסל שירותי הבריאות  4
 .1994�ד"שנהת, בריאות ממלכתי

המועצות הלאומיות ה� גופי� מייעצי� מקצועיי� של המשרד בתחומי בריאות וה� מתמנות בידי   5
תפקיד� לסייע למשרד בהתוויית מדיניות בריאות ולייע& לו ג� לגבי אימו& טכנולוגיות וגישות . ל"המנכ

 . טיפוליות חדשות
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פינוי באמצעות מסוקי� של פצועי� מתאונות דרכי� ובי� פינוי באמצעות מסוקי� של 
�הוועדה ג� קבעה . אלא קבעה לש� כ� קריטריוני� מקצועיי� אחדי�, נפגעי� אחרי

שעל המדינה להחליט בעניי� הגור� שיפעיל את המער� האזרחי של פינוי באמצעות 
� ולקיי� הלי� רישוי למוקד שיפעיל את המסוקי� ולמסוקי� עצמ� לפי 6מסוקי

הציוד הרפואי במסוק וכוח אד� , כולל מאפייניה� הטכניי�, הנוהג לגבי אמבולנס
 . צוות אוויר וצוות רפואי�המקצועי 

החליט המשרד לבדוק את הכללת השירות בסל הבריאות וקבע כי העניי�  2009ביוני 
נית� , א"לדעת מד. א"יטופל במסגרת הארגו� מחדש של מער� הטיפול הנמר) במד

�כפי שקובעי� , לפתור את הבעיה באמצעות קביעת תערי! לפינוי באמצעות מסוקי
ניידת ,  לב��יל אמבולנס רג(תערי! לפינוי באמבולנס לפי סוג האמבולנס המפנה 

א הודיע שא� ייקבע תערי! "מד). �7" אט�� ואמבולנס טיפול נמר) " נט�טיפול נמר) 
� .מעי� זה הוא ידאג לגביית התשלו� בעבור הפינוי מחברות הביטוח ומקופות החולי

 � � בעיקר בדרו� האר) �נוס! על בעיית ההסדרה מתעורר חשש לקיפוח של נפגעי
 . עות מסוקי�ש� אי� כלל פינוי באמצ

 

 סיכו� והמלצות

�, שירות חיוני ומציל חיי� שנית� רק בפריפריה, שירות הפינוי באמצעות מסוקי
א תערי! לפינוי "משרד הבריאות לא קבע למד. נתקל מאז הפעלתו בקשיי מימו�

במקרי� . באמצעות מסוקי� ולא קבע לכ� קריטריוני� מקובלי� על חברות הביטוח
שה� מרבית , ברות הביטוח לממ� פינוי נפגעי תאונות דרכי�מסוימי� לא הסכימו ח

�וג� הפינוי ; בטענה שלא הייתה הצדקה רפואית לפינוי, המפוני� באמצעות מסוקי
במסוק של נפגעי� או חולי� אחרי� לא הוסדר בשו� צורה למרות ההכרה שיש בכ� 

יפוח של ומתעורר עקב כ� חשש לק,  נית� השירות במשורה2011עד תחילת . צור�
 � .  בעיקר בדרו� האר)�נפגעי

יוער כי במהל� התקופה הנסקרת ,  שהוא דבר חיוני ומבור��לצד הפעלת השירות 
משרד הבריאות לא עשה עבודת מטה ולא קיי� בשיתו! ע� גורמי� נוספי� הלי� 

�כפי שהיה , קבלת החלטות סדור בעניי� הפעלת הפינוי הרפואי באמצעות מסוקי
! שהוועדה לבחינת פינוי בהיטס בידי גור� אזרחי המליצה על כ� כבר א, ראוי לעשות

וועדת הסל ,  הוסדר חלקית הפינוי באמצעות מסוקי�2011בינואר . 2009בשנת 
 � רק לנפגעי� שפינוָי� אינו מוסדר בחוק אחר �החליטה לכלול את מימו� השירות 
 . בתקציב משרד הבריאות ובאחריותו

� עבודת מטה בעניי� הפעלת הפינוי הרפואי באמצעות על משרד הבריאות לקיי
 �מסוקי� ובי� השאר להחליט א� לצור� קיו� השירות יש להחיל את המבחני

על משרד הבריאות . או לקבוע מבחני� אחרי�, שקבעה הוועדה לבחינת פינוי בהיטס
לקבוע באיזו מתכונת ראוי לפעול ולקבל במהירות החלטות בנושא כדי שתושבי 

לאחר סיו� עבודת המטה . ריה או מי שנקלע לש� יוכלו לקבל את השירותהפריפ
ואישורה יש להגיע להסכ� ע� הגו! שהמשרד יחליט שהוא אחראי על הפעלת 

__________________ 

 .רכות לפינוי בהיטסהוועדה הייתה מודעת להשלכות הנובעות מקיו� שתי מע  6
 .� כולל ג� רופא"� כולל פרמדיק ונט"אט; אמבולנס לב� כולל חובש בלבד  7



 ב61דוח שנתי  780

יש לקבוע קריטריוני� לפינוי ותעריפי� שיהיו מקובלי� על כל המעורבי� ; השירות
לצוותי� הרפואיי� , יש ג� לקבוע קריטריוני� ותנאי כשירות למסוקי� עצמ�. בעניי�

� . ולגו! שיתפעל את המסוקי

 

♦ 
 

 מבוא

 �נפגעי טרור , נפגעי תקיפה, )תאונות עבודה ותאונות אחרות, תאונות דרכי
(נפגעי תאונות  .1
לעתי
 ה
 .  זקוקי
 לפינוי דחו� למרכז טראומה המתאי
 לטיפול בה
�שנמצאי
 בפריפריה 


שלעתי
 יש לפנות
 במסוק , הדי� בחולי
 שמצב
 קשההוא . מפוני
 במסוק כדי להציל את חייה

יש להביא פצוע לטיפול , על פי ההנחיות הרפואיות .למרכז רפואי מתאי
 כדי להציל את חייה

מער� הפינוי הדחו� כלל בעשורי
 האחרוני
 את מג� דוד . 8"שעת הזהב" בתו� �בזמ� הקצר ביותר 
 
פינוי במסוק יקר .  ג
 מסוקי
 פרטיי
� 2007ו� שנת ומאז ס, ל"ואת מסוקי צה) א" מד�להל� (אדו

 .ויש מקו
 לעבודת מטה בנדו� ולקביעת אמות מידה לפינוי במסוק, בהרבה מפינוי באמבולנס

 
התקשרה ע
 ) החברה,  החברה הפרטית�להל� (חברה פרטית לפינוי נפגעי
 באמצעות מסוקי
ה
 יהיו בבעלותה , קי הפינויובהסכ
 נקבע שהיא תרכוש את מסו, 2007א בפברואר "מד

א יהיה אחראי להעמדת הצוות והציוד הרפואיי
 "מד; והיא זו שתתפעל ותתחזק אות
, ובאחריותה
לרשות החברה ויקבע את הצור� בפינוי באמצעות מסוק ואת יעד הפינוי בהתא
 למצבו הרפואי של 

 . א עבור עבודת הצוות ועבור הציוד"החברה משלמת למד. המפונה

את פינוי נפגעי התקיפה ונפגעי , ינוי נפגעי תאונות הדרכי
 אמורות היו לממ� חברות הביטוחאת פ
א
 יוקצו לה� מקורות כספיי
 ,  קופות החולי
�ואת פינוי החולי
 ,  המוסד לביטוח לאומי�הטרור 


 .מתאימי

2.  
 ונו  פ2010עד דצמבר ) 2007דצמבר (מאז הפעלת שירות הפינוי הפרטי באמצעות מסוקי

 ניצלו חייה
 של יותר , לפי הערכת החברה). �65%כ(מרבית
 נפגעי תאונות דרכי
 ,  איש�800כ

 בדרו
 האר( 2008השירות נית� במש� חודשי
 ספורי
 בשנת .  איש בזכות הפינוי המהיר�200מ
בצפו� הוא נית� מאז הפעלתו באמצעות מסוק המוצב במרכז הרפואי פורייה בטבריה ; ובמרכזה

�היו מספר הפסקות בשירות עקב קשיי מימו� שנגרמו . שבעה ימי
 בשבוע,  שעות ביממה12 במש
 
 . בעיקר חברות הביטוח�לחברה מצד המממני

3. 
את . ועדות מקצועיות דנו במהל� השני
 בדרכי
 לשפר את ההתמודדות ע
 תאונות הדרכי
 2004 מינה ביוני �) � או הוועדה ועדת שייני�להל� (ר יעקב שייני� " בראשות ד�הוועדה האחרונה 
, הוועדה המליצה להציב את הבטיחות בדרכי
 כיעד לאומי. מר אביגדור ליברמ�, שר התחבורה דאז


להתאי
 את המבנה שלה לתפקידיה ולתת לה , לשנות את מעמד הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי

לרכז את נתוני התאונות ; סמכות לקבוע סדרי עדיפויות בכל הנוגע לתקציבי הבטיחות במשרדי

להגביר ; להגדיל את ההשקעות בתשתית הבטיחותית; ולהכי� תכנית הסברה מתאימה לקהלי היעד

ועדת שייני� הגישה את . לשפר את מער� החילו( וההצלה; את נוכחות המשטרה בכבישי

__________________ 

, ככל שהזמ� קצר.  הזמ� מהפציעה ועד קבלת טיפול במרכז רפואי המתאי� לה�מונח מתחו� הטראומה   8
 .גדל הסיכוי להצלת חיי�



 781 משרד הבריאות

ממשלה ה. 2005שנתית לבטיחות בדרכי
 לשר התחבורה דאז ביולי �המלצותיה לתכנית לאומית רב
 .9ליישומה) משרדי�צוות יישו
 בי�(אימצה את עקרונותיה והחליטה להקי
 מטה 

פנו , כאמור, עקב קשיי
 מימוניי
 בהפעלת הפינוי הרפואי באמצעות מסוקי
 והפסקתו .4
 גורמי
 שוני
 למשרד מבקר המדינה בתלונה על הפסקת השירות 2010 ובאוגוסט 2009בנובמבר 

 .הוביקשו לבדוק את הסוגי

 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי� את תהלי� קבלת 2010אוגוסט �2009בחודשי
 נובמבר 

הבדיקה נעשתה . כ� נבדקה סוגיית מימונו; ההחלטות בדבר פינוי פצועי
 וחולי
 באמצעות מסוקי

. ביטוח וחיסכו� במשרד האוצר, א ובאג� שוק ההו�"במד, ) המשרד�להל� (במשרד הבריאות 
 .ל ובאיגוד חברות הביטוח בישראל"בצה, בארבע קופות החולי
, ו במשרד התחבורהבירורי
 נערכ

 

 

 חיוניות הפינוי באמצעות מסוקי�

 ועדת שייני�

1. �. 45גילאי שנה עד , טראומה היא גור
 המוות העיקרי בקרב צעירי
, לפי דוח ועדת שייני
א� , י הטראומה בישראל מהפצועי
 שמאושפזי
 במרכז25%תאונות דרכי
 ה� הסיבה לאשפוז 

השקעה בהצלה ובפינוי . 44% �שיעור נפגעיה� בקרב הפצועי
 קשה או קשה מאוד גדול יותר 

. מידיי
 וג
 שיפורי
 במרכזי הטראומה יביאו לירידה בשיעור התמותה וברמת הנכות של הפצועי

היפגעות יחסית לעלויות הכבדות שמחוללי
 ההרג וה, הוועדה קבעה כי בהשקעה קטנה מאוד

על פינוי , בי� היתר, היא המליצה. 10נית� לקצר זמני פינוי למרכזי טראומה ערוכי
 היטב, בדרכי

 
 והעריכה �הגליל העליו� ורמת הגול� ,  הערבה והנגב�באמצעות מסוקי
 מחבלי אר( מרוחקי
בהנחה סבירה שכל הציוד הכרו� בכ� יתקבל , שהסכו
 השנתי הדרוש לביצוע כל המלצותיה

 . ח" מיליו� ש�15הוא כ, תרומהכ

לפעול ,  להרחיב ולשפר את מערכי הטראומה בבתי החולי
2005הממשלה החליטה בשנת  .2
ליישו
 ) משרדי�צוות בי�(להבטחת פינוי באמצעות מסוקי
 מחבלי אר( מרוחקי
 ולהקי
 מטה 

וללת ליישו
 אשר יישא באחריות הביצועית הכ, נקבע שבראש המטה יעמוד שר התחבורה. התכנית
א
 , וימלי( על דרכי יישומ� ועל התאמות', דוח שייני�'המטה יבח� את ההמלצות של "; התכנית
 .11"על מנת לייש
 את התכנית החל מהשנה הנוכחית, יידרשו

 

 דיו� במועצה הלאומית לטראומה

ל משרד "בנושא לבקשת מנכ)  המועצה�להל�  (12 דנה המועצה הלאומית לטראומה2008ביולי 
הוא ביקש לבחו� אותו מהיבטיו הכמותיי
 והאיכותיי
 לאור ; אבי ישראלי' פרופ, בריאות דאזה

__________________ 

 .17.7.05� מ3917החלטה מספר   9
ההתמודדות ע� תאונות "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„56‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2006 ג� בעניי� ועדת שייני� ראו   10

 . ואיל(3' עמ, "הדרכי�
 .9ראו הערה   11
המועצות הלאומיות ה� גופי� מייעצי� מקצועיי� של משרד הבריאות בתחומי בריאות וה� מתמנות   12

� לגבי אימו* טכנולוגיות תפקיד� לסייע למשרד בהתוויית מדיניות בריאות ולייע* לו ג. ל"בידי המנכ
תפקיד המועצה הלאומית לטראומה לייע* למשרד הבריאות בהפצת . וגישות טיפוליות חדשות

 .טכנולוגיה רפואית בתחו� הטראומה
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א במש� כחצי שנה "הפעלת שירות הפינוי באמצעות מסוקי
 בידי חברה פרטית בשיתו� ע
 מד
. היו בעיות לממנו, 2007נובמבר , בדיו� התברר כי כבר מהפעלת השירות. ולהתייחס לשאלת מימונו

בסיכו
 הדיו� קבעה המועצה את ". בצורה פראית"רי
 במועצה העיר שהשירות התחיל אחד החב
 אחרת החברה עלולה, יש לפתור את בעיית מימונו במהירות, השירות טוב ונכו�.  א:   הדברי
 האלה

והיה צרי� לתת את , באותו מועד לא פינו נפגעי
 וחולי
 בדרו
.  ב.   לסגת מהחלטתה לקיימו
לשנת )  ועדת הסל�להל�  (13חשוב לשכנע את ועדת סל שירותי הבריאות.  ג.   קד
הדעת לכ� בה

ולכלול אותו ,  שיש לממ� פינוי בי� שימומ� בתשלו
 גלובלי ובי� שכל פינוי ימומ� בנפרד2009
 .  כדי שהחברה הפרטית תוכל להמשי� את השירות ג
 בדרו
 האר(2009בסדר העדיפות לשנת 

ביטוח חובה כולל את כל ; "צרי� להיות כלול בהסדר"חברות הביטוח עניי� המימו� של .  ד

א
 יש בו , ההוצאות הרפואיות הכלולות בטיפול בנפגע תאונת דרכי
 מרגע הפציעה ועד השיקו

� יש לבחו� שוב את הקריטריוני
 לפינוי באמצעות מסוקי
 ולהקי
 ועדה שתקבע את  . ה  .צור
 .א ולחברה"ההנחיות של המשרד למד

Ó� ˙�˘· ˙Â‡È¯·‰ ÏÒ· ÌÈ˜ÂÒÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÂ�ÈÙ‰ ˙ÏÏÎ‰Ï ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆ2009 ,
 ˙�˘· ‡Ï Û‡Â2010 .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï , ¯‡Â�È·2011 , ÛÈÒÂ‰Ï ÏÒ‰ ˙„ÚÂ ‰ËÈÏÁ‰

˘ ÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·¯‡ „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙Ï" ÌÈ˜ÂÒÓ ˙ÂÚˆÓ‡· È‡ÂÙ¯‰ ÈÂ�ÈÙ‰ ÔÂÓÈÓÏ Â„ÚÂÈÈ˘ Á
 ÈÙÏ ˙Â¯È˘‰ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ‡ÎÊ Ì�È‡˘ ÌÈÚ‚Ù�Ï¯Á‡ ˜ÂÁ. 

 

 ועדה לפינוי באמצעות מסוקי�

ר ארי "ועדה בראשות ד, אבי ישראלי' פרופ, ל משרד הבריאות דאז"לאחר הדיו� במועצה מינה מנכ
 הוועדה לפינוי �להל� ג
 (לבחינת פינוי בהיטס בידי גור
 אזרחי , ח הכללי שיבא"מנהל ביה, שמיס

נושא מכל הבחינות ואת המשמעויות ל המשרד ביקש לבחו� את ה"מנכ). בהיטס או הוועדה
נציגי איגוד , חברות הביטוח,  קופות חולי
�הוועדה שמעה נציגי
 של גופי
 רבי
 . הכלכליות שלו

חיל , החברה הפרטית, המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, א"מד, חברות הביטוח
 .2009 ל באפריל"מומחי
 רפואיי
 ועוד והגישה את המלצותיה למנכ, האוויר

חברי הוועדה קבעו שיש צור� במער� אזרחי לפינוי באמצעות מסוקי
 לצרכי
 המוגדרי
 על פי 
הוועדה קבעה כי בדרו
 . לי לפינוי בהיטס"קריטריוני
 גאוגרפיי
 ורפואיי
 במקביל למער� הצה

נוי יש יתרו� לפי) ברמת הגול� ובאצבע הגליל, בנגב, באזור הערבה התיכונה(האר( ובצפו� האר( 
 :הוועדה קבעה קריטריוני
 אחדי
 להפעלת פינוי באמצעות מסוקי
. בהיטס על פני פינוי רכוב

.  קבלת הדרישה לסיוע רפואיÌÚ הזנקת מסוק � פינוי באמצעות מסוקי
 כבררת מחדל �' רמה א
לצוות הקרקעי המגיע לשטח סמכות . במקביל יוזנקו אמבולנס של טיפול נמר( או אמבולנס רגיל

 .ול הזעקת המסוק לפי שיקול דעתולביט

 הגעת הצוות הקרקעי ולפי שיקול Á‡Ï¯ הזנקת המסוק � פינוי באמצעות מסוקי
 כאופציה �' רמה ב
 .דעתו

 פינוי קרקעי כבררת �) נפגעי
 או העברות בי� בתי חולי
�אירוע רב( מצבי
 מיוחדי
 �' רמה ג
 .14המחדל

__________________ 

הוועדה אחראית להוספת רכיבי� נוספי� וטכנולוגיות רפואיות לסל שירותי הבריאות על פי חוק ביטוח   13
 .1994�ד"התשנ, בריאות ממלכתי

ייקבע הדבר בי� , א( א� יידרש פינוי בהיטס, להעברות בי� בתי חולי� תהיה בררת המחדל פינוי רכוב  14
 .בית החולי� המפנה ובית החולי� המקבל
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וח וקופות החולי
 על הפינוי באמצעות מסוקי
 על הוועדה הייתה מודעת לביקורת של חברות הביט
א ומצאה שלאחר "היא בחנה את כל פינויי הנפגעי
 בידי החברה בשיתו� מד. ידי החברה הפרטית

תקופת ביניי
 ולימוד הגיעה החברה למודל הפעלה סביר שיכול לעמוד בקריטריוני
 שקבעה 
ר
 האזרחי שיפעיל את מער� הפינוי בהיטס אי� בכ� משו
 קביעה בעניי� הגו, יחד ע
 זאת. הוועדה
במתכונת משטרת ("א "מער� פינוי באמצעות מסוקי
 בתו� מד, ר"מלכ,  חברה פרטית�אזרחי 
יהיה צור� לפרס
 בקשה לקבלת , א
 המדינה תבחר דר� אחרת. או גו� ממלכתי אחר") ישראל

ה הוועדה כתנאי להקמת מידע או בקשה לקבלת הצעות לפי הפרמטרי
 והקריטריוני
 שאות
 קבע
� .המער

ולאור עמדת , 15המצדד בהמש� פינוי בהיטס ג
 לאזרחי
, הוועדה קבעה שלאור עמדת חיל האוויר
ימשי� חיל האוויר לפנות בהיטס אזרחי
 בעת שגרה ובשעת חירו
 ללא תלות במער� , חבריה

 .האזרחי המקביל

אבל קבעה שעל ,  הצוות הרפואי שלוא ואת נוהל הכשרת"הוועדה אימצה את נוהלי העבודה של מד
 �המשרד לקיי
 הלי� רישוי למוקד המפעיל את כלי הפינוי המוטסי
 על בסיס קריטריוני
 שייקבעו 

הוועדה ג
 ראתה לנכו� . א או באמצעות גור
 אחר העוסק בפינוי פצועי
 או חולי
"באמצעות מד
. סוק לפינוי לפי הנוהג לגבי אמבולנסלמ) בידי רשות התעופה האזרחית והמשרד(לקיי
 הלי� רישוי 

ציוד רפואי ;  מאפייניו הטכניי
 ויכולות טיפול�סוג המסוק : ברישוי יש להתייחס לפרמטרי
 האלה
 . צוות אוויר וצוות רפואי�כוח אד
 מקצועי ; במסוק

העלות השנתית הכוללת ; תועלת לפינוי בהיטס יעילות גדולה�הוועדה מצאה שבמונחי עלות
 שעות ביממה בכל 24 במש� � בצפו� האר( ובדרומה �מער� פינוי בהיטס משני אתרי
 להפעלת 

�44,000עלות פינוי אחד לפי הקריטריוני
 שהוועדה קבעה היא ; ח" מיליו� ש16ימות השבוע היא 
 .ח" ש88,000

הוועדה לא ראתה הבדל בי� פינוי באמצעות מסוקי
 של פצועי
 מתאונות דרכי
 ובי� פינוי 
אלא התייחסה , )למשל לאחר אירוע לבבי או אירוע מוחי(ות מסוקי
 של אחרי
 באמצע


היא המליצה שההוצאות ימומנו בהתא
 להתפלגות הצרכני
 אצל . לקריטריוני
 מקצועיי
 
ומשרד הבריאות ומשרד האוצר יבחנו מודלי
 שוני
 , )חברות ביטוח או קופות חולי
(המבטחי

הוועדה המליצה לבחו� את המודל . ולוגיה חדשה לסל הבריאותלמימו� הנדרש כחלק מהוספת טכנ
עד (ההוצאה הקבועה בגי� פינוי נפגע תאונות דרכי
 תכוסה על ידי הגדלת אגרת רישיו� הרכב : הזה

א
 סכו
 ההוצאה לצרכני
 לא יקט� עקב הירידה החזויה בסכומי הפרמיות ). ח לנהג"ארבעה ש
)  הממונה על הביטוח�להל� ( ביטוח וחיסכו� במשרד האוצר ,יתערב הממונה על שוק ההו�, לביטוח

במודל זה . כדי לאכו� על חברות הביטוח את הקטנת הוצאות הביטוח השוטפות של הציבור הרחב
 
 . יממנו רק את הוצאות הטיסה הישירות) חברות הביטוח וקופות החולי
(הגופי
 המבטחי

ות על המש� הפעלת השירות בידי החברה הוועדה רשמה לפניה שתי בעיות כלכליות המאיימ
האחרת ;  התכחשות חברות הביטוח להחזרי
 הנדרשי
 על פי קריטריוני
 סבירי
�האחת : הפרטית

�� . הספק לגבי ההיתכנות הכלכלית של פעילות חברה פרטית בתחו
 זה ללא מקורות מימו

ר� זה לסכ
 בדחיפות א ולצו"כשלב ביניי
 המליצה הוועדה לשמר את הפעילות של החברה ומד
עוד המליצה להנחות את המרכז הלאומי לחקר . את הקצאת מקורות הגישור לתפעול החברה

להשלי
 ניתוח השוואתי )  המרכז לחקר טראומה�להל�  (16טראומה ורפואה דחופה במכו� גרטנר
 של נתוני הפינוי באמצעות מסוקי
 מאז התחלת הפעילות של החברה ולהיות גו� ניטור לאומי

__________________ 

לפחות , הוועדה הייתה מודעת להשלכות הנובעות מקיו� שתי מערכות לפינוי ולצור( בתיאו� ביניה�  15
ימור כשירותו של חיל האוויר לפינוי בהיטס ג� נוכח הוועדה לא עסקה בש. בנוגע לפינוי אזרחי�

אולי , אבל נכו� לדעתה שהמשרד יקיי�, היתכנות לירידה קלה בפעילותו בפינוי בהיטס אזרחי
 .שיח ותיאו� שוט, ע� חיל האוויר וחיל הרפואה בנושא זה�דו, א"באמצעות מד

 .אלמכו� מחקר לאומי לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בישר  16
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נתוני
 אלה וניתוח
 ישמשו . לעיבוד נתוני
 אלה לצור� בקרת איכות ובקרה כלכלית של המשרד
נוספי
 שמה
 ) ובמסוקי
(צור� באתרי
 , יעילות המודל: כלי לקבלת החלטות שנתיות לגבי אלה

 .שוויו� בהקצאת שירותי פינוי רפואי ועדכו� מקורות המימו�, יפעל השירות

ר השלמת חקירת נתוני הפינוי שיירשמו במאגר במרכז לחקר טראומה לאח, לפי קביעת הוועדה

 . יוגדרו אזורי
 נוספי
 כאזורי פינוי באמצעות מסוקי
 בהתא
 לקריטריוני
 המקצועיי

הפינוי באמצעות מסוקי
 הוא חלק ממער� פינוי החירו
 הרפואי ונדב� במער� , לפי עמדת המשרד
ט כי העניי� יטופל במסגרת ארגו� מחדש של מער� הטיפול והוא החלי, )ראו להל�(הטיפול הנמר( 

�" נט�להל� (איוש ניידות הטיפול הנמר( �א ואי"הנמר( במד (
 החליט 2009ביוני . 17ברופאי
 החליט המשרד כי הפינוי 2009בדצמבר . המשרד לבדוק את הכללת השירות בסל הבריאות

 
והמקור , �"ימומ� מתקציב מער� הנטבאמצעות מסוקי
 לנפגעי
 שאינ
 נפגעי תאונות דרכי
� ברופאי
 "איוש� של נט�התקציבי לכ� יהיה הכספי
 שייחסכו מאי)� ).ראו להל

איוש �כי נראה שהכספי
 שייחסכו כתוצאה מאי, 2010א השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר "מד
� ברופאי
 אמור לכסות את "נט"�אול
 , "הרמותכל "של הפינוי הרפואי המתקד
 ב" תחלואי המימו

� נתקלת עד היו
 בבעיות מימו� קשות בגלל סירוב� של הרשויות המקומיות "הפעלת מער� הנט
� .איוש הניידות ברופאי
 לא יפתור את בעיית מימונ��ואי, להכיר בחובת� להשתת� במימו

 ¯·Óˆ„ „Ú2010Ë�‰ Í¯ÚÓ ·Èˆ˜˙· ÔÂÈ„ Í¯Ú�˘ ‡ˆÓ� ‡Ï " ÈÂ�ÈÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰·Â Ô
ÒËÈ‰· ,ÓÏÌÓˆÚ ÌÈ˜ÂÒÓÏÂ ÌÈ˜ÂÒÓ‰ ˙‡ ÏÈÚÙÓ‰ „˜ÂÓÏ ÈÂ˘È¯ ÍÈÏ‰ ÔÈÈ�Ú· Ï˘ , ‡ÏÂ

˙Â¯È˘‰ ÔÂÓÈÓÏ È·Èˆ˜˙ ¯Â˜Ó ‡ˆÓ� .¯ÂÓ‡Î , ¯‡Â�È·2011 ·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ‰ ÏÚ ËÏÁÂ‰ 
„¯˘ÓÏ. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ˜ÂÒÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÂ�ÈÙÏ ÌÈ�Á·Ó‰ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï ˘È
·˜Ï Â‡ ÒËÈ‰· ÈÂ�ÈÙ ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ú·˜˘ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�Á·Ó ÚÂ . ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎÏ

 È„Î ‡˘Â�· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Â¯È‰Ó· Ï·˜ÏÂ ÏÂÚÙÏ ÈÂ‡¯ ˙�ÂÎ˙Ó ÂÊÈ‡· ÚÂ·˜Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚÂ
˙Â¯È˘‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÂÏÎÂÈ Ì˘Ï ÚÏ˜�˘ ÈÓ Â‡ ‰È¯ÙÈ¯Ù‰ È·˘Â˙˘. 

 

 

 קשיי� בהפעלת השירות 

 א"הסכ� ע� מד

רה נוספת בבעלותה למת� שירות א לבי� החברה הפרטית וחב" נחת
 הסכ
 בי� מד2007בפברואר 
 
א התחייב להכשיר ולספק פרמדיקי
 מוטסי
 "מד).  ההסכ
�להל� (פינוי רפואי באמצעות מסוקי


, באזור ירושלי
, בטבריה" פורייה"נקבע שהמסוקי
 יוצבו בכוננות במרכז הרפואי . על ציוד
בנספח להסכ
 . ת לעתא מע"בירוח
 או בדימונה ובנקודות נוספות שעליה� תודיע החברה למד

 � ".יתופעל המוקד הצפוני בלבד"נאמר שבשלב הראשו


והיא זו שתתפעל ותתחזק , יהיו בבעלותה ובאחריותה, המסוקי
 יירכשו על ידי החברה, לפי ההסכ

א יהיה "מד. א בהתא
 למצבו הרפואי של המפונה"הצור� בפינוי ויעד הפינוי ייקבעו על ידי מד; אות

א בעבור כל "החברה התחייבה לשל
 למד. וות והציוד הרפואיי
 לרשות החברהאחראי להעמדת הצ
 .אמבולנס שמגיע לשטח ולא משתת� בפינוי והציוד הרפואי,  אנשי צוות�השירותי
 שיספק לה 

__________________ 

 .� כולל ג� רופא"כולל פרמדיק ונט) אמבולנס טיפול נמר*(� "אט; אמבולנס לב� כולל חובש בלבד  17
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המוקד בירוח
 פעל במש� כחודשיי
 וחצי ומסוק , 2010לפי דיווחי החברה למשרד הבריאות ביוני 
 
 16המוקד באזור ירושלי
 פעל כחודשיי
 והמסוק פינה נפגעי
 ; פעמי
 17הוזנק לפנות נפגעי


 .והמוקד בפורייה פועל מיו
 הפעלת המיז
 והמסוק פינה נפגעי
 מאות פעמי
, פעמי

˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙¯„ÂÒÓ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ÏÁ‰ ˙Â¯È˘‰ .¯ÂÓ‡Î , Â˙ÏÈÁ˙Ó
ÔÂÓÈÓ ÈÈ˘˜· ÂÈÏÈÚÙÓ ÂÏ˜˙� .· ˙Â¯È˘‰Â ÌÂ¯„· ˙Â¯È˘‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï Â˜ÒÙÂ‰ ÌÈÏ˘Â¯È ¯ÂÊ‡

¯ˆ˜ ,˘„ÂÁ Í˘ÓÏ ˜ÒÙÂ‰ ÔÂÙˆ· ˙Â¯È˘‰Â . ˙Â¯·Á Ô‰Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ Ô‰ ÈÎ ‰ÁÂÂÈ„ ‰¯·Á‰
Â¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙‰ ÔÈÈ�Ú· ÌÈÈ˘˜ ÂÓÈ¯Ú‰ ÁÂËÈ·‰ .„ÓÏ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÏÂ„‚ ·ÂÁ ¯ˆÂ� ÔÎÏ"‡ ;

 È‡Ó·2010Î· ÌÎ˙Ò‰ ‡Â‰ -600,000˘ "Á. 

כי בהכירו בחיוניות השירות הוא היה נכו� לבוא , 2010א השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר "מד
בנסיבות אלה ראוי אפוא שכאשר תידו� המתכונת . לקראת החברה והסכי
 לפריסת החוב שלה

, המופקד על פי החוק על פינוי טרו
 אשפוזי, א"תישקל הפעלתו בידי מד, להפעלת השירות
, ה פרטית לפינוי באמצעות מסוקי
והוא שישכור את שירותיה של חברת תעופ, כאפשרות ראשונה

� . ולא להפ

 

 דיו� בוועדת הכלכלה של הכנסת

בדיו� טע� היוע( המשפטי של איגוד חברות .  דנה ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא2008בנובמבר 
והוא התנהל שלא על , רהביטוח שעד שהחברה הפרטית החלה לתת את השירות נת� אותו חיל האווי


. והפעילות גדלה פי עשרה,  לחברה הפרטית יש לטענתו מניע כלכלי לפינוי.פי פרמטרי
 כלכליי
והוא , א מזניק מסוקי
 לפי קריטריוני
 מקצועיי
"אמר שמד, כ יואל חסו�"ח, ר הוועדה דאז"יו


, �1975ה"תשל, מצפה מחברות הביטוח שיעמדו בדרישות חוק פיצויי
 לנפגעי תאונות דרכי
כ חסו� דרש "ח. ל או חברות פרטיות"צה, א" מד�סק בפינוי ויישאו בתשלומי
 לכל מי שעו

א
 השירות ייגרע מאזרחי המדינה ", לדבריו. שהממונה על הביטוח יבדוק את הטענה האמורה

זו חוליה נוספת בהפקרת . ...הכתובת היחידה תהיה הממונה על הביטוח, ויעלה בחיי אד

 ." הפריפריה

 

 י תאונות דרכי�מימו� פינוי באמצעות מסוקי� לנפגע

 ˙�˘ ÛÂÒ „Ú2009 ÌÈÎ¯„ ˙Â�Â‡˙ ÈÚ‚Ù� Ï˘ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÔÂÓÈÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ‰˙ÈÈ‰ 
ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á ÏÚ ˙ÏËÂÓ . ¯‡Â�È·2010 ÔÂÓÈÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÏÚ ‰ÏÁÂ‰ 

 ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· ˜ÂÁÏ ‰ÈÈ�˘‰ ˙ÙÒÂ˙· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈÎ¯„ ˙Â�Â‡˙ ÈÚ‚Ù�Ï ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÏÂÙÈË
È˙ÎÏÓÓ ,�˘˙‰"„-1994)  ÔÏ‰Ï-˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· ˜ÂÁ ( , ÛÈÚÒ ÈÙÏ Âˆ·Â8)Ê ( ¯ÂÓ‡‰ ˜ÂÁÏ

)˙Â‡È¯·‰ ÏÒ(18 ;˜ÂÒÓ· Ú‚Ù�‰ ÈÂ�ÈÙ ˙‡ ÂÏÏÎ ‡Ï ÌÈÏÂÙÈË‰ . ¯Á‡ÏÂ ‡˘Â�· ˙ÂÈ�Ù ˙Â·˜Ú·
 È‡Ó· ÁÂËÈ·‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ÚÈ„Â‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰2010 ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·ÁÏ 

ÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÏÚ ÌÈÏÂÙÈË‰ ÔÂÓÈÓ ˙·ÂÁ ˙ÏÁ‰· ÔÈ‡˘ Ô˙ÂÈ¯Á‡Ó ÚÂ¯‚Ï È„Î Ì) ˙Â¯·Á Ï˘
ÁÂËÈ·‰ (˙Â‡È¯·‰ ÏÒ· ÌÈÏÂÏÎ Ì�È‡˘ ÌÈ˙Â¯È˘ ÔÓÓÏ ÍÈ˘Ó‰Ï , ˙Â�Â‡˙ ÈÚ‚Ù� ÈÂ�ÈÙ ˙Â·¯Ï

 Ò�ÏÂ·Ó‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÎ¯„-ÊÙ˘Â‡ ‡Ï ‰�ÂÙÓ‰ Ì‡ Ì‚  ,ÌÈ˜ÂÒÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÂ�ÈÙÂ. 

__________________ 

טיפולי� רפואיי� בעקבות תאונות דרכי� שאינ� בסל שירותי הבריאות עדיי� ממומני� על ידי חברות   18
 .הביטוח
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משנת  כי כבר 2010הסביר למשרד מבקר המדינה בנובמבר , מר עודד שריג, הממונה על הביטוח
2006
הממונה על הביטוח דאז הבהיר לנציגי .  נדו� באג� שוק ההו� פינוי רפואי באמצעות מסוקי


הוא , א
 יש בו צור� רפואי, כי פינוי באמצעות מסוקי
 לקבלת טיפול, קבוצות משקיעי
 בתחו
בהיעדר הסכ
 בי� מבטח לספקי . חלק מהשירותי
 אשר לה
 זכאי
 מבוטחי
 בביטוח רכב חובה

ירותי פינוי באמצעות מסוקי
 על התשלו
 בגי� פינוי באמצעות מסוקי
 לנפגעי תאונות דרכי
 על ש
שאלת אחריות� של חברות הביטוח למימו� פינוי באמצעות . התערי� להיות זהה למקובל בשוק

 
מסוקי
 של נפגעי תאונות דרכי
 עלתה מחדש עקב העברת האחריות למימו� טיפולי
 רפואיי
 . ל שירותי הבריאות לנפגעי תאונות דרכי
 אל קופות החולי
הכלולי
 בס

על ידי " כיו
"נפגעי
 פונו באמצעות מסוקי
 שני
 רבות ומפוני
 ג
 , לדברי הממונה על הביטוח
חברות הביטוח וחיל האוויר הגיעו להבנות בעניי� וגובש הסכ
 התחשבנות בי� . מסוקי חיל האוויר

 .בניגוד ליחסיה� ע
 החברה הפרטית,  בגי� הפינויי
חברות הביטוח ובי� חיל האוויר

 ¯·Óˆ„ „Ú2010 ˙ÂÚˆÓ‡· È‡ÂÙ¯ ÈÂ�ÈÙÏ ÈÂ‡¯‰ ÛÈ¯Ú˙‰ ˙‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ú·˜ ‡Ï 
ÌÈ˜ÂÒÓ. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È‡¯Á‡ ‡Â‰˘ ËÈÏÁÈ „¯˘Ó‰˘ ÛÂ‚‰ ÌÚ ÌÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï ˘È
¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ;Â ÈÂ�ÈÙÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÏÂÏÎÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÊÎ ÌÎÒ‰ ÂÈ‰È˘ ÌÈÙÈ¯Ú˙

ÔÈÈ�Ú· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈÏ·Â˜Ó . ÌÈ˜ÂÒÓÏ ˙Â¯È˘Î È‡�˙Â ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÚÂ·˜Ï Ì‚ ˘È
ÌÓˆÚ ,ÌÈ˜ÂÒÓ‰ ˙‡ ÏÚÙ˙È˘ ÛÂ‚Ï ÔÎÂ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˙ÂÂˆÏ . 

 

 הרווחה והבריאות של הכנסת, דיו� בוועדת העבודה

. בנושא) עבודה ועדת ה�להל� (הרווחה והבריאות של הכנסת ,  דנה ועדת העבודה2009בנובמבר 
ל החברה אמר כי "מנכ. בדיו� דובר על קשיי המימו� של החברה והוצגו בעיותיה ע
 חברות הביטוח

כמחצית מהמפוני
 ה
 .  מה
 ניצלו�150וחייה
 של כ,  איש�450להערכתה היא פינתה יותר מ

 נפגעי המוסד לביטוח הלאומי משל
 בצורה סדירה בעבור פינוי, לדבריו. נפגעי תאונות דרכי

קופות החולי
 מסרבות לשל
 כשמפוני
 חולי
 שאינ
 נפגעי תאונות דרכי
 או . תאונות עבודה
ל החברה טע� שהחברה פועלת "מנכ. תאונות עבודה בטענה שיש להכניס את השירות לסל הבריאות

אול
 החברה כבר אינה , שר הבריאות התערב וביקש ממנה להמתי�, לדבריו. לעתי
 בהתנדבות
, ר חזי לוי"ד, בדיו� הבטיח ראש מינהל רפואה במשרד. והיא הפסיקה את השירות,  להמתי�יכולה

נציג . א אמר שג
 ארגונו יבח� את הנושא"נציג מד. א"שהמשרד יבדוק את החוב של החברה למד
 .א תדחה את פירעו� החוב"החברה הודיע על נכונות לחדש את הטיסות א
 מד

הוועדה לפינוי בהיטס וקראה למשרד להסדיר לאלתר שירותי ועדת העבודה אימצה את מסקנות 

בייחוד באזורי , פינוי של נפגעי תאונות דרכי
 באמצעות מסוקי
 כדי להגדיל את סיכויי הצלת

הוועדה הטילה על משרד הבריאות . א"פריפריה המרוחקי
 מבתי חולי
 ומנקודות הזנקה של מד
הוועדה אימצה את ההמלצה . נוי באמצעות מסוקי
ועל משרד האוצר לבחו� מודלי
 למימו� הפי

 .א ויוקצה מימו� ביניי
 לש
 כ�"שעד הסדרת הנושא תישמר הפעילות של החברה הפרטית ושל מד

 ¯·Óˆ„·2009˙Â¯È˘‰ ˘„ÂÁ  ,Â˙ÏÚÙ‰· ÔÂÓÈÓ ÈÈ˘˜ ÂÚÏ‚˙� ÔÎÓ ¯Á‡Ï Ì‚ ÌÏÂ‡ , ‰˘ÚÓÏÂ
 ¯·Óˆ„ „Ú2010Â˙ÏÚÙ‰Ï ÔÂÓÈÓ ¯Â˜Ó ‡ˆÓ� ‡Ï  . 
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 ות והממונה על הביטוח במשרד האוצר משרד הבריא

 
 �" אור ירוק" בי� המשרד לחברה ובי� �2010 ו2009מדיוני
 במשרד ומחילופי מכתבי
 בשני
, לממונה על הביטוח עולה") אור ירוק" עמותת �להל�  (19העמותה לשינוי תרבות הנהיגה בישראל

. 2010על הביטוח ממאי כי החברה הפרטית טענה שחברות הביטוח כופרות בהחלטת הממונה 
שיש התנגדות במשרד הבריאות להכללת שירות הפינוי באמצעות מסוקי
 למי , החברה טענה עוד

 . שאינ
 נפגעי תאונות דרכי
 בסל הבריאות

 È�ÂÈ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ2009„ ‰�Ù "·Ï ÊÚ· ¯ ,Î�ÓÏ ‰�˘Ó‰"„¯˘Ó‰ Ï , Ï‰�ÈÓ ˘‡¯ Ï‡
 ÏÈÏÎ‰Ï ‰˘˜·· „¯˘Ó· ˙ÂÈ˙˘˙Â ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË ÏÒ· ÌÈ˜ÂÒÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÂ�ÈÙ‰ ˙‡

 ˙�˘Ï ˙Â‡È¯·‰2010 , ÔÈÈ�Ú‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ‡Ï˘ „¯˘Ó‰ ËÈÏÁ‰ ‰�˘ ‰˙Â‡ ËÒÂ‚Â‡· ÌÏÂ‡
ÏÒ‰ ˙„ÚÂ È�ÂÈ„·. 

 2010כי חוק ההסדרי
 לשנת , 2010כתבה לממונה על הביטוח ביולי " אור ירוק"יש לציי� שעמותת 
ריאות ולא גרע מחובות חברות הביטוח לא שינה דבר בכל הנוגע לשירותי
 שאינ
 כלולי
 בסל הב

חברות "כי , ג
 החלטת הממשלה בעניי� חלק זה בחוק ההסדרי
 האמור קבעה, לדבריה. בהקשר זה
הביטוח ימשיכו להיות אחראיות כלפי המבוטחי
 לגבי יתר השירותי
 הרפואיי
 שלא נכללי
 בסל 


רשה מהממונה על הביטוח ד" אור ירוק"עמותת ". 20השירותי
 והתרופות של קופות החולי
�לרבות הטלת , להפעיל את מלוא סמכויותיו כלפי חברות הביטוח ולחייב אות� לפעול בהתא
 לדי

 או �1981א"התשמ, )ביטוח( לחוק הפיקוח על שירותי
 פיננסיי
 1'עיצו
 כספי לפי הוראות פרק ט
 .לפי כל סמכות אחרת

כי החברה הפרטית קיימה פגישה ע
 , ות דווח בישיבת הנהלת משרד הבריא2010בסו� אוגוסט 
. ובה התברר שהדר� היחידה לפתור את הבעיה היא הכנסת השירות לסל הבריאות, ל המשרד"מנכ

עוד דווח כי החברה תחליט א
 להפסיק את מת� השירות באמצעות מסוקי
 או להמשיכו עד 
 .להחלטת ועדת הסל

 כפי שמשרדי �פתרו� לסוגיה הוא אחד כי ה, 2010א השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר "מד
� ואט"נט, אמבולנס רגיל: הבריאות והאוצר קובעי
 את מחירי הפינוי באמבולנס לפי סוגו"�הרי , 

" ביטוח החובה של כלי הרכב"א יוכל לגבות מ"מד, שברגע שייקבע המחיר לפינוי באמבולנס מוסק
של
 את מחיר הפינוי מסל הבריאות קביעת המחיר אינה מחייבת את הקופות ל. את מחיר הפינוי

א לגבות "אלא רק קובעת מה הסכו
 שמותר למד, ואינה מייקרת את עלות סל הבריאות למדינה
א הוסי� כי בעשרי
 השני
 האחרונות מספר "מד. 21ממקבל השירות או ממבטחו בגי� השירות

�, ה בכ� צור� חיוניא שראת"בעקבות החלטת הנהלת מד, 1998מאז שנת . ניידות הטיפול הנמר( קט
.  ניידות טיפול נמר( בלבד19 לעומת �56הוגדל בהתמדה מספר האמבולנסי
 לטיפול נמר( ל

� נתקלת בבעיות מימו� קשות"הפעלת מער� הנט. 

 כי א
 יתברר שיש צור� במער� 2010הממונה על הביטוח השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

הוא יהיה צרי� להיות מיועד לכל נפגעי התאונות , מסוקי
 ארצי לפינוי נפגעי תאונות דרכי

 עולה 2006כ� מסר שמעבודת מטה משנת ). תאונות דרכי
 ותאונות אחרות, תאונות עבודה(
 .שבמספר רב של מדינות הפינוי הוא בידי הצבא או בידי המשטרה ולא בידי חברות פרטיות

__________________ 

רכי� ככל הנית� והשפעה  צמצו� מספר הנפגעי� בתאונות ד�ומטרתה , 1997עמותה שהוקמה בשנת   19
 .על תרבות הנהיגה בישראל

 .12.5.09� מ139החלטה   20

האגודה תגבה ממי שקיבל ממנה שירותי� הניתני�  "� 1950�י"תש, א לחוק מג� דוד אדו�7לפי סעי,   21
 ".אגרה בשיעור שיקבעו שר הבריאות ושר האוצר, לפי חוק זה או ממבטחו
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 כי דר� המל� צריכה להיות פינוי 2010איגוד חברות הביטוח השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
ורק בתנאי
 מסוימי
 ויחסית נדירי
 יש הצדקה לפינוי באמצעות , "אמבולנס יבשתי"באמצעות 


הערבה ,  הנגב המרכזי�השימוש במסוק אפקטיבי רק באזורי
 מרוחקי
 ביותר , לטענתו. מסוקי
�ריחוק (
 האחרי
 לנחיצותו  רק במקרי
 שמלאו כל התנאי�וג
 זאת , התיכונה וקצות רמת הגול


אי� קריטריוני
 ונהלי
 לפינוי באמצעות " כיו
). "חומרת הפציעה; מקו
 התאונה מבית חולי

קשה להערי� את קביעת החברה ; בפינוי על ידי החברה הפרטית נגר
 יותר נזק מתועלת. מסוקי


 מתאימי
 לפינוי והמסוקי
 של החברה אינ
, לא כל מסוק מתאי
 לפינוי; בעניי� הצלת חיי

יש בעיה בהפעלת ; "כיו
"על הגו� המתפעל לעמוד בתנאי כשירות שאינ
 קיימי
 ; נפגעי

איגוד חברות הביטוח הוסי� כי . עסקית הפועלת להשגת מרב הרווחי
�השירות בידי חברה פרטית
ורת ראיה לעיוות שנוצר מפעילות החברה הפרטית היא השוואת הסכומי
 ששולמו לחיל האוויר תמ

 
 לסכומי
 שנקבה בה
 הוועדה לפינוי בהיטס ) 2006ח בשנת " ש800,000(פינוי באמצעות מסוקי

ואי� מחלוקת כי הפינוי של חיל האוויר ,  הגידול בה
 הוא פי עשרי
 בער��) ח בשנה" מיליו� ש16(
לחברה . רמה שספק א
 גורמי
 אזרחיי
 מסוגלי
 להשתוות אליה, הוא ברמה גבוהה ביותר

נוצר מצב שאי� בקרה על הצור� במת� . רטית יש אינטרס מובנה להגדיל את מספר הפינויי
הפ
של החברה " שבויי
"וכתוצאה מכ� המבטחי
 הופכי
 למעי� צרכני
 , וג
 לא על איכותו, השירות
אי� לה
 שליטה על הזמנתו , וה
 נדרשי
 לשל
 את מחירו של השירות שלא ה
 הזמינו, הפרטית

א טע� "ל מד"מנכ. מחיר השירות אינו כפו� לפיקוח או לרגולציה, נוס� על כ�. סופקולאחר שכבר 
שהמסוקי
 של החברה הפרטית אינ
 מתאימי
 לפינוי כל סוגי הנפגעי
 משו
 שקיימת בה
 גישה 

 .חלקית בלבד לפצוע

 שהמסוקי
 מתאימי
 לייעוד
 וג
 במדינות 2011החברה השיבה למשרד מבקר המדינה בינואר 
 .רות משתמשי
 במסוקי
 כאלהאח


לדעת איגוד חברות , אשר להעברת האחריות הביטוחית לנפגעי תאונות דרכי
 לקופות החולי
סבירה של השתת תשלומי
 כפולי
 על �הביטוח יזמה זו הגבירה מחלוקות ויצרה תופעה בלתי


י
 בשנה צרי�  מספר הפינוי�אשר להיבטי
 כלכליי
 . שלא בהתא
 לרוח החוק וללשונו, המבטחי
פינוי בידי גור
 פרטי . וזה אכ� היה מספר
 כשחיל האוויר פינה את הנפגעי
, להיות כמה עשרות

וא� , דבר שיתמר( את המפעיל לפינויי
 שאינ
 נחוצי
, יביא לקביעת מחיר גבוה לכל פינוי
פקיד את אי� זה נכו� לה. ההסדרה צריכה להתייחס ג
 לאיכות המפעיל. לפינויי
 שיפגעו בנפגע
 או שחיל האוויר ימשי� לפנות באמצעות מסוקי
 ג
 אזרחי
 או שהפינוי �התפעול בידי גו� עסקי 


 .כולל נפגעי תאונות דרכי
, במסוק יוכנס לסל הבריאות לגבי כל החולי

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï , ¯‡Â�È·2011 , ‰Ú·¯‡ „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙Ï ÛÈÒÂ‰Ï ÏÒ‰ ˙„ÚÂ ‰ËÈÏÁ‰
˘ ÔÂÈÏÈÓ"ÓÈÓÏ Â„ÚÂÈÈ˘ Á ÌÈ‡ÎÊ Ì�È‡˘ ÌÈÚ‚Ù�Ï ÌÈ˜ÂÒÓ ˙ÂÚˆÓ‡· È‡ÂÙ¯‰ ÈÂ�ÈÙ‰ ÔÂ

¯Á‡ ˜ÂÁ ÈÙÏ ˙Â¯È˘‰ ÔÂÓÈÓÏ . ¯‡Â¯·Ù ˙ÏÈÁ˙ „Ú2011 ÏÈÚÙÓ ÌÚ ÌÎÒ‰ Ì˙Á� ‡Ï 
ÔÈÈ�Ú‰ ˙¯„Ò‰Ï . ÌÈÙÈ¯Ú˙Â ÈÂ�ÈÙÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Â· ÚÂ·˜Ï Í¯Âˆ ‰È‰È ‰ÊÎ ÌÎÒ‰ Ì˙ÁÈÈ˘ÎÏ

ÌÓˆÚ ÌÈ˜ÂÒÓÏ ˙Â¯È˘Î È‡�˙Â ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈÏ·Â˜Ó ,È˙ÂÂˆÏ ÛÂ‚ÏÂ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ Ì
Ì˙Â‡ ÏÚÙ˙Ó‰. 
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 סיכו�

ÌÈ˜ÂÒÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÂ�ÈÙ‰ ˙Â¯È˘ ,‰È¯ÙÈ¯Ù· ˜¯ Ô˙È�˘ ÌÈÈÁ ÏÈˆÓÂ È�ÂÈÁ ˙Â¯È˘ , Ê‡Ó Ï˜˙�
ÔÂÓÈÓ ÈÈ˘˜· Â˙ÏÚÙ‰ .„ÓÏ Ú·˜ ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó" ÌÈ˜ÂÒÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÂ�ÈÙÏ ÛÈ¯Ú˙ ‡

ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á ÏÚ ÌÈÏ·Â˜Ó ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜ Ú·˜ ‡ÏÂ .Ò‰ ‡Ï ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ˙Â¯·Á ÂÓÈÎ
ÌÈÎ¯„ ˙Â�Â‡˙ ÈÚ‚Ù� ÈÂ�ÈÙ ÔÓÓÏ ÁÂËÈ·‰ ,ÌÈ�ÂÙÓ‰ ˙È·¯Ó Ì‰˘ , ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ ‰�ÚË·

ÈÂ�ÈÙÏ ˙È‡ÂÙ¯ ‰˜„ˆ‰ ; ÌÂ˘· ¯„ÒÂ‰ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÂÁ Â‡ ÌÈÚ‚Ù� Ï˘ ˜ÂÒÓ· ÈÂ�ÈÙ‰ Ì‚
Í¯Âˆ ÍÎ· ˘È˘ ˙Â¯ÓÏ ‰¯Âˆ . ˙ÏÈÁ˙ „Ú2011‰¯Â˘Ó· ˙Â¯È˘‰ Ô˙È�  , ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙‰Â

 ÌÈÚ‚Ù� Ï˘ ÁÂÙÈ˜Ï- ¯˜ÈÚ· ı¯‡‰ ÌÂ¯„· . 

 ˙„Â·Ú ‰˘Ú ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙¯˜Ò�‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ê ÔÈÈ�Ú· ¯Â„Ò ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ÌÈÈ˜ ‡ÏÂ ‰ËÓ , ÈÂ�ÈÙ ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰˘ ˙Â¯ÓÏ
 ˙�˘· ¯·Î ÍÎ ÏÚ ‰ˆÈÏÓ‰ ÈÁ¯Ê‡ Ì¯Â‚ È„È· ÒËÈ‰·2009 . ¯‡Â�È·2011 ˙È˜ÏÁ ¯„ÒÂ‰ 

˜ÂÒÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÂ�ÈÙ‰ ‡˘Â�ÌÈ , Ì»È Â�ÈÙ˘ ÌÈÚ‚Ù�Ï ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ÏÂÏÎÏ ‰ËÈÏÁ‰ ÏÒ‰ ˙„ÚÂÂ
¯Á‡ ˜ÂÁ· ¯„ÒÂÓ Â�È‡ Â˙ÂÈ¯Á‡·Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ·Èˆ˜˙· . 

 ¯‡˘‰ ÔÈ·Â ÌÈ˜ÂÒÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÂ�ÈÙ‰ ÔÈÈ�Ú· ‰ËÓ ˙„Â·Ú ˙Â˘ÚÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
 ÈÂ�ÈÙ ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ú·˜˘ ÌÈ�Á·Ó‰ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï ˘È ˙Â¯È˘‰ ÌÂÈ˜ Í¯ÂˆÏ Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï

ÒËÈ‰·ÌÈ¯Á‡ ÚÂ·˜Ï Â‡  . Ï·˜ÏÂ ÏÂÚÙÏ ÈÂ‡¯ ˙�ÂÎ˙Ó ÂÊÈ‡· ÚÂ·˜Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
 ˙‡ Ï·˜Ï ÂÏÎÂÈ Ì˘Ï ÚÏ˜�˘ ÈÓ Â‡ ‰È¯ÙÈ¯Ù‰ È·˘Â˙˘ È„Î ‡˘Â�· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Â¯È‰Ó·

˙Â¯È˘‰ . „¯˘Ó‰˘ ÛÂ‚‰ ÌÚ ÌÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï Ì‚ ˘È ‰¯Â˘È‡Â ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï
˙Â¯È˘‰ ˙ÏÚÙ‰ ÏÚ È‡¯Á‡ ‡Â‰˘ ËÈÏÁÈ ;È¯˜ ÚÂ·˜Ï ˘È ÂÈ‰È˘ ÌÈÙÈ¯Ú˙Â ÈÂ�ÈÙÏ ÌÈ�ÂÈ¯Ë

ÔÈÈ�Ú· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈÏ·Â˜Ó . ÌÈ˜ÂÒÓÏ ˙Â¯È˘Î È‡�˙Â ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÚÂ·˜Ï Ì‚ ˘È
ÌÓˆÚ ,ÌÈ˜ÂÒÓ‰ ˙‡ ÏÚÙ˙È˘ ÛÂ‚ÏÂ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˙ÂÂˆÏ . 

 



 


