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  המרכז הגריאטרי הממשלתי בראשון לציון

  תקציר 

המרכז)  -ממשלתי (להלן גם מרכז גריאטרי מפעיל משרד הבריאות בראשון לציון 
מיטות  183 - מיטות  340במרכז בבעלות עיריית ראשון לציון. ש דונם 52- כבשטח של 

באחריות משרד הבריאות, המיועדות לאשפוז קשישים סיעודיים ותשושי נפש
1

 ,  
משרד  -מיטות באחריות משרד הרווחה והשירותים החברתיים (להלן  157-ו

הרווחה), המיועדות למגורי קשישים עצמאיים ותשושים
2

מתקיימים  2000. משנת 
שנה,  50, בתום תקופת חכירה של 2004-ו 2003 יםמגעים לגבי עתיד המקום. בשנ

  החליטה הממשלה על סגירת המרכז. 

  

  פעולות הביקורת

, לסירוגין, בדק משרד מבקר המדינה, בין היתר, אילו פעולות 2013-ו 2012בשנים 
נקטו משרד הבריאות ומשרד האוצר ליישום החלטות הממשלה בנוגע לסגירת 
המרכז. בירורים נעשו בעיריית ראשון לציון, במשרד הרווחה, בקופת חולים מאוחדת, 

במכבי שירותי בריאות
3
  וברשות הארצית לכבאות והצלה.  

  

  עיקרי הממצאים 

ה  .1 ל ש מ מ ת  ו ט ל ח ה ש  ו מ י מ י  שתי החלטות בשנים קיבלה  הממשלה :א
תשע  - 2014ממשלתי. בינואר -והעברתו לגורם חוץבעניין סגירת המרכז  2004- ו 2003

  המשרד ממשיך להפעיל את המרכז. -שנים מאוחר יותר 

ז  .2 כ ר מ ה ת  ל ע פ ה ן  י ג ב ם  י ק ז נ ו ם  י נ ו ת לא התקבלו  2004שנת מ :נ
ך כקב ע. שהתגוררו בו מאלהים, ובמהלך השנים נפטרו רבים נוספמרכז קשישים ב
 44היו בו רק  2014בשיעור ניכר, ובינואר  ירדה 2004בשנת  100%-תפוסה של כה

בלבד. בפועל, המקום כמעט ריק. אף על פי כן במרכז  תפוסה 13%קשישים, דהיינו 
עט אלה שפרשו לגמלאות (ירידה , למ2004- ממשיך לעבוד צוות כוח האדם שהיה בו ב

מאות  -משרות). מספר העובדים במרכז גדול בהרבה מהנדרש  194-עד ל 35%- של כ
  .הנדרש בהתאם לתקןמעל  אחוזים

__________________ 
1    ÌÈÈ„ÂÚÈÒ ÌÈ˘È˘˜ -  קשישים הסובלים ממגבלות פיזיות מסוימות שמצבם מחייב מעקב רפואי מיומן

קשישים מתהלכים הסובלים מירידה בתפקודי  -˜˘Ù  È˘Â˘˙ ÌÈ˘È˘ במסגרת בעלת אופי רפואי; 
 יום.-המוח, באופן שמצריך עזרה מלאה בפעילות היום

2    ÌÈÈ‡ÓˆÚ ÌÈ˘È˘˜- יום ללא עזרה; -קשישים המסוגלים לבצע את פעולות היום ÌÈ˘Â˘˙ ÌÈ˘È˘˜- 
יום. משרד הרווחה משלם למשרד הבריאות עבור -קשישים הזקוקים לעזרה חלקית בפעולות היום

  שהייתם  של הקשישים העצמאיים והתשושים במרכז.
עם קופות החולים מאוחדת ומכבי ניהלו משרד הבריאות ו/או משרד האוצר מגעים להעביר לידיהן את    3

    פעילות המרכז.
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  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 - הכנסותיו והוצאותיו של המרכז הגריאטרי במשך עשר השנים של הליך הסגירה 
בות הפסידה המדינה יותר מחצי מיליארד ש"ח בעק 2013-2004בעשר השנים 

. מספר המאושפזים 2014ההחלטה לסגור את המרכז, שלא מומשה עד תחילת שנת 
 450-. ההפסד נגרם, בין היתר, מסבסוד של המשרד בסך של כ87%- במרכז פחת בכ

מיליון ש"ח, מתשלום של עשרות מיליוני ש"ח למוסדות אחרים ובכללם למוסדות 
  פז במרכז ומתשלום של פרטיים בגין הפנייתם של קשישים שהיו יכולים להתאש

מיליון ש"ח לעיריית ראשון לציון בגין הפעילות במקרקעין ללא אישור עיריית  25-כ
. כמו כן נמנעו מהמרכז הגריאטרי הכנסות של עשרות 2013-2004ראשון לציון בשנים 

מיליוני ש"ח בגין קשישים שמשרד הרווחה יכול היה להפנות למרכז
4

.  

ת  .3 מ ו י  נ ב מ ת  ו נ י ק ת ו ב  ו ש ח זמ כ ר מ ה י  נ הממוחשבת מערכת ה :ק
בחולה שהופעלה במרכז היא מיושנת ואינה תואמת את  ניהול הטיפול הרפואיל

שהו קשישים הסטנדרד המקובל במוסדות דומים בישראל. כמו כן, כשנתיים וחצי 
; במרכז לא בוצעו במשך שנים רבים במבנים שלא היו מוגנים כראוי מפני שרפות

ר תשתיות שיבטיחו כי תנאי השהייה במרכז יהיו נאותים וכי רבות תיקוני בינוי ושיפו
  יישמרו הוראות הבטיחות במקום. 

ר   .4 ח א ל י  ר ט א י ר ג ז  כ ר מ כ ם  ו ק מ ה ת  ל ע פ ה ל ת  ו נ ו י ס י 2נ 0 0 4: 
נעשו כמה ניסיונות למצוא גורם אחר שינהל את המרכז כגון: הפעלה בידי  2004משנת 

שלתית עירונית ולאחר מכן מלכ"ר באמצעות עמותה עירונית, הפעלה בידי חברה ממ
הפעלה בידי קופת חולים מאוחדת. אולם ניסיונות אלו לא צלחו. מאוחדת שהסכימה 
להפעיל את המקום חזרה בה ועקב כך גם הסכם הפרישה שנחתם עם עובדי המרכז 
לא מומש. לנוכח זאת עובדי המרכז, הקשישים ובני משפחותיהם שרויים כעשר שנים 

דיווח משרד הבריאות למשרד מבקר  2013. בסוף דצמבר ודאות לגבי עתידם-באי
יופנו אליו  2014המדינה כי שרת הבריאות החליטה להפעיל את המרכז, והחל מינואר 

ש"ח בשיפוץ תשתיות קיימות במרכז 200,000מאושפזים ויושקעו באופן מיידי 
5

.  

  

  סיכום והמלצות

לגוף שאינו בתי חולים ומרכזים גריאטריים  לסגור או להעבירה כשמתקבלת החלט
הותיר זמן הולם להתארגנות כדי ל. יש ביעילות ובשום שכל ליישמהממשלתי, יש 

 ועברו כראוי וכדי שיושגו הסדרים המוסכמים על העובדים, וכך הפגיעהישהקשישים 
   ובעובדים וגם העלויות הכספיות של המהלך יהיו מזעריות. בקשישים

: מחד גיסא קבלת של המרכז הגריאטרי לא כך התנהלו הדברים ובעניינואולם 
ההחלטות וביצוען מתעכבים זה שנים רבות, ומאידך גיסא לא מתבצעות פעולות 

מאחר שבמשך השנים הלך ופחת מספר הקשישים שבמרכז . ההיערכות הדרושות
 הגריאטרי ומספר העובדים בו רב מהדרוש, הפסיד משרד הבריאות סכומים גדולים
במסגרת הפעלת המרכז. משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה שתהליך 

__________________ 
המידע האמור על העלויות החריגות למדינה לא בא כדי למתוח ביקורת על ההחלטה לסגור את המרכז    4

  יג את ההשלכות של ההשתהות בביצוע ההחלטות שקיבלה הממשלה.הגריאטרי,  אלא מצ
  ביקש מנכ"ל משרד הבריאות ממזכיר הממשלה "ליידע את שולחן הממשלה כי החל  2013בדצמבר    5

מר"ג ראשון לציון יחל בקליטת חולים בהתאם לצורכי האשפוז ובהתאם לתשתיות  1.1.14- מ
 הקיימות".
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קבלת ההחלטות של משרד הבריאות ושל משרד האוצר בעניין עתיד המרכז ותהליך 
ביצוען התמשכו שנים רבות, גרמו להוצאות כספיות ניכרות לתקציב המדינה ולבזבוז 

כל הגורמים לאלתר ולקדם  כספי ציבור. יש לקבל החלטות מושכלות ומקובלות על
   הוודאות" מעל המרכז הגריאטרי.- אותן בפרק זמן סביר, כדי שתוסר עננת "אי

, העיר 2014אשר להחלטת שרת הבריאות להפעיל את המרכז הגריאטרי מינואר 
משרד מבקר המדינה כי נוכח החלטות הממשלה הקודמות בנדון לגבי סגירת המרכז 

הממשלה לגבי עתידו של המרכז, וזאת עוד לפני הגריאטרי, יש לקבל את אישור 
שיושקעו בו משאבים נוספים

6
. בד בבד יש להסדיר עם עיריית ראשון לציון את 
השימוש בקרקע עליה ממוקם המרכז שהפעילות הבלתי מוסדרת שעושה בה משרד 

  הבריאות גורמת לבזבוז כספים נוסף של מיליוני ש"ח.

  

♦ 
  

  בואמ

המרכז  - (להלן  המשרד) מפעיל מרכז גריאטרי ממשלתי בראשון לציון -(להלן גם  משרד הבריאות
דונם) היא בבעלות עיריית ראשון  52- כששטחה עליה ( הוקםהגריאטרי או המרכז), והקרקע שהוא 

 - 8מיטות באחריות משרד הבריאות 183 - מיטות 340של  7. למרכז תקןהעירייה) - (להלן גם  לציון
, ונוסף 9מיועדות לאשפוז קשישים תשושי נפש 79- מיועדות לאשפוז קשישים סיעודיים ומהן  104

משרד הרווחה)  - מיטות באחריות משרד הרווחה והשירותים החברתיים (להלן  157על כך 
 30- מיועדות למגורי קשישים תשושים ו 127 - המיועדות למגורי קשישים עצמאיים ותשושים 

  . 10ים עצמאיםמיטות מיועדות למגורי קשיש

בבית אבות סיעודי או במחלקה  - מגורים של קשיש במסגרת סיעודית משרד הבריאות מגדיר 
אשפוז סיעודי, כ -אינם סיעודיים או במרכז גריאטרי ממשלתי  וסיעודית בבית אבות שחלק מדיירי

. אף שבפועל המסגרת היא של מגורים בהשגחה רפואית. משרד הבריאות אחראי לאשפוז הסיעודי
 דהיינו ,לפי הקריטריונים של משרד הבריאות "קוד"סיעודי המשרד מקצה לכל קשיש שהוגדר 

משתתפים בעלות  בני משפחתוהקשיש ו של הקשיש במוסד סיעודי. הקצאה כספית לצורך אשפוזו
, ואת יתרת העלות לקשיש ולילדיו האשפוז הסיעודי לאחר מבחני הכנסה שעושה משרד הבריאות

  . סגרת ה"קוד"במ מממן המשרד

__________________ 
  .5ראו הערה    6
  .2013ברישיון של משרד הבריאות מיוני התקן נקבע    7
מיטות לאשפוז יום שיקומי שמשרד מבקר המדינה לא כלל  25ברישיון של המרכז רשומות עוד    8

בתחשיב התקן האמור. לדברי הממונה על רישוי בתי חולים במשרד הבריאות, בפועל אין מיטות כאלו 
  "עקב סיבה הסטורית לא ברורה". כבר עשרות שנים והן רשומות ברשיון של המרכז הגריאטרי

9    ÌÈÈ„ÂÚÈÒ ÌÈ˘È˘˜ -  קשישים הסובלים ממגבלות פיזיות מסוימות שמצבם מחייב מעקב רפואי מיומן
קשישים מתהלכים הסובלים מירידה בתפקודי  -˜˘Ù  È˘Â˘˙ ÌÈ˘È˘ במסגרת בעלת אופי רפואי; 

 יום.-המוח, באופן שמצריך עזרה מלאה בפעילות היום
10    ÌÈ˘È˘˜ ÌÈÈ‡ÓˆÚ - ;קשישים המסוגלים לבצע את פעולות היום יום ללא עזרה  ÌÈ˘Â˘˙ ÌÈ˘È˘˜- 

יום. משרד הרווחה משלם למשרד הבריאות עבור -קשישים הזקוקים לעזרה חלקית בפעולות היום
  שהייתם של הקשישים התשושים והעצמאיים במרכז.
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, בעת שהמרכז הגריאטרי היה מאוכלס כמעט באופן מלא, החליטה הממשלה 2004-ו 2003בשנים 
קשישים  44, שהו בו 2014פעילות המרכז הצטמצמה מאוד, ובתחילת ינואר  2004- . מ11לסגור אותו

רד קשישים סיעודיים ותשושי נפש שבאחריות מש 26מהם  -מהתפוסה שנקבעה בתקן)  13%בלבד (
קשישים תשושים שבאחריות משרד הרווחה אשר שילם למשרד הבריאות עבור  18-הבריאות ו

משרות,  195- עובדי משרד הבריאות (עובדי מדינה), המאיישים כ 220- שהייתם במקום. צוות של כ
מקיים משרד הבריאות מגעים עם גורמים  2000. יצוין שמשנת 12טיפל באוכלוסיית קשישים זו

  יד המקום. שונים לגבי עת

לסירוגין בדק משרד מבקר המדינה, בין היתר, אילו פעולות נקטו משרדי  2013-ו 2012בשנים 
הבריאות והאוצר ליישום החלטות הממשלה: בתחילה ההחלטה להעברת המוסד הגריאטרי לתפעול 

 ממשלתי ולאחר מכן ההחלטה לסגור את המקום; כיצד טופלה דרישת עיריית ראשון- בידי גורם חוץ
לציון לקבל לידיה את המתחם שבו פועל המרכז הגריאטרי בתום תקופת החכירה; אילו פעולות 
נקט משרד הבריאות כדי לַשֵמר את המקום כמוסד גריאטרי שייתן לקשישים טיפול הולם ותנאי 
אכסניה נאותים; אילו פעולות נקטו משרדי הבריאות והאוצר כדי להבטיח את זכויות העובדים 

אטרי והאם כל הגופים פעלו לפי כל כללי היעילות והחיסכון. הבדיקה נעשתה במשרד במרכז הגרי
הרווחה, בקופת חולים  הבריאות ובמשרד האוצר. בירורים נעשו בעיריית ראשון לציון, במשרד

וברשות הארצית  13מכבי) -מאוחדת), במכבי שירותי בריאות (להלן גם  -מאוחדת (להלן גם 
  שירותי הכבאות).  -לכבאות והצלה (להלן 

  

  

  הפעלת המרכז הגריאטרי 

המרכז הגריאטרי בראשון לציון, כמו כמה מרכזים גריאטריים אחרים, הוקם בידי שירותי   .1
 1976. על פי מסמכים של משרד הבריאות ושל עיריית ראשון לציון, בשנת 14הג'וינט בישראל

את החזקה המלאה, בין היתר, על מרכז זה, ומאז עובדיו הפכו לעובדי  קיבלה הממשלה לידיה
לשיפור השהייה של הקשישים  15השקיע משרד הבריאות עשרות מיליוני ש"ח 2000מדינה. עד שנת 

  במרכז. 

עתידה הייתה להסתיים תקופת  2004הקרקע שעליה הוקם המרכז הוחכרה לפנים לג'וינט, ובשנת 
הודיעה העירייה  - ארבע שנים לפני תום תקופת החכירה  -  2000בינואר  שנה. 50חכירתה, שארכה 

. העירייה הסבירה 2004למשרד הבריאות כי היא מבקשת לקבל לידיה את המבנים והקרקע בשנת 
למשרד הבריאות שהיות ומדובר במרכז גריאטרי, היא מעלה מבעוד מועד את הדרישה לקבל לידיה 

יערך למציאת מקומות אשפוז חלופיים לקשישים השוהים במקום את המקום, כדי שהמשרד יוכל לה
וכן כדי למנוע קבלת קשישים נוספים למקום. העירייה הציעה להקים צוות בהשתתפות נציגים של 

__________________ 
הסתיימה תקופת חכירה  2004-ב. 15.8.04-מ 2481החלטת ממשלה ו 15.9.03-מ 803החלטת ממשלה    11

 שנה של המקום מעיריית ראשון לציון.  50של 
שעות ביממה,  24יש לציין כי במרכז מעין זה, שלא כבמרבית מקומות העבודה, נדרשת עבודה של    12

והיא מתבצעת בשלוש משמרות ביום. הדבר מצריך עובדים רבים, לא כולם עובדים בו זמנית, ולא כולם 
 .במשרה מלאה

עם קופות החולים מאוחדת ומכבי ניהלו משרדי הבריאות או האוצר מגעים כדי להעביר לידיהן את    13
  פעילות המרכז (ראו בהמשך).    

ג'וינט ישראל הוא ארגון יהודי אמריקאי הפועל למען אוכלוסיות חלשות, המתקשות להשתלב או    14
 ועלת הציבור.לתפקד מהבחינה החברתית בישראל. הארגון פועל כחברה לת

של הסמנכ"ל הבכיר לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה שבמשרד הבריאות למר  2000מכתבו ממרץ    15
  מאיר ניצן, ראש עיריית ראשון לציון באותה שנה.   



  705  משרד הבריאות

  המרכז הגריאטרי הממשלתי בראשון לציון  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

העירייה ושל משרד הבריאות שיתאם את הליכי הפינוי של המרכז ואת העברתו לידי העירייה בתום 
  תקופה זו.

גישה של נציגי העירייה ונציגי משרד הבריאות. אחת ההצעות שעלו התקיימה פ 2000ביוני   .2
בפגישה הייתה שהעירייה תחתום על הסכם חכירה חדש עם משרד הבריאות. אך העירייה לא 

הסכם כזה  -שנים לאחר מכן  13 - 2014הסכימה להאריך את תוקפו של הסכם החכירה ובינואר 
גישה הייתה שהעירייה תפעיל את המרכז כמלכ"ר עדיין לא נחתם. הצעה נוספת שעלתה באותה פ

עלתה הצעה  2000באמצעות עמותה עירונית, והמשרד הסכים להצעה זו. לאחר מכן, באוגוסט 
. שלוש ההצעות 2004עירונית שתפעיל את המקום החל מינואר -להקים חברה ממשלתית -נוספת 

  שעלו לא יצאו מהכוח אל הפועל.

ראשון לציון שאת המרכז הגריאטרי תפעיל אחת מקופות החולים, לנוכח ההסכמה שנתנה עיריית 
משרדי שכלל נציגים ממשרדי הבריאות והאוצר לארבע קופות -צוות בין 2007פנה בפברואר 

  החולים כדי שיבחנו אם ביכולתן להפעיל את המרכז (ראו בהמשך). 

  

  

 החלטות הממשלה בעניין סגירת המרכז הגריאטרי או העברתו לגורם

  ממשלתי -חוץ

  קיבלה הממשלה שתי החלטות בעניין סגירת המרכז הגריאטרי:  2004- ו 2003בשנים 

  חדשים  מאושפזיםהמרכז יפסיק לקלוט כי  16החליטה הממשלה 2003בספטמבר   ) א(
. באותה עת 1.1.04מתקניו יועברו לעמותה בשליטת עיריית ראשון לציון עד כי ו ,14.12.03- ב

קשישים מטעם  149- סיעודיים ותשושי נפש מטעם משרד הבריאות וקשישים  183 מרכזב אושפזו
  משרד הרווחה.

לכך בהתאם ו סוף אותה שנהעד  את המרכז לסגור 17החליטה הממשלה 2004אוגוסט ב  )ב(
 הוחלט שעם סגירת המרכז עוד. מתקציב משרד הבריאות "תקנים" 305- מיליון ש"ח ו 25להפחית 

תקציב אשפוז סיעודי ממושך (של מימון לתקציב ה מיליון ש"ח 25של הסכום האמור  יתווסף
   .של משרד הבריאות) 18"קודים"ה

 ¯‡Â È· ÌÏÂ‡2014 ÔÈÈ„Ú ÊÎ¯Ó‰ ,ÊÎ¯Ó‰ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ¯˘Ú ,
 ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ ·Èˆ˜‰Ï ÍÈ˘ÓÓ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ,Â· „Â·ÚÏ ÌÈÎÈ˘ÓÓ ÌÈ„·ÂÚ‰ ,¯‚Ò  ‡Ï

 ÂÈ ˜˙ÓÂ Â˙ÏÚÙ‰Ï.¯Á‡ Ì¯Â‚Ï Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú  

השנים נפטרו רבים מקרב  ובמשך, לא התקבלו קשישים נוספים לאשפוז במרכז 2004שנת מאז 
  שהיו מאושפזים בו. הקשישים 

 ¯‡Â È· ,ÍÎ ·˜Ú2014  ˜¯ Â· Â‰˘Â ˜È¯ ËÚÓÎ ÊÎ¯Ó‰44 ) ÌÈ˘È˘˜13%  ‰ÒÂÙ˙‰Ó
.(Ô˜˙· ‰Ú·˜ ˘  

__________________ 
  . 15.9.03מיום  803החלטה    16
 .15.8.04מיום  2481החלטה    17
 ישים סיעודיים במוסדות סיעודיים.התקציב של משרד הבריאות למימון אשפוז ממושך של קש   18
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  המרכז הגריאטרי הממשלתי בראשון לציון  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

   2013-2004אופן תפקודו של המרכז הגריאטרי בשנים 

עקב התפוסה הנמוכה במרכז הגריאטרי בשנים האמורות פחתו מאוד הכנסות משרד הבריאות 
מספר ימי האשפוז של השוהים  2004מהמרכז, המחושבות לפי ימי אשפוז של החולים. בשנת 

הסתכמו  2011; ובשנת 40,566- פחת מספר ימי האשפוז ל 2008; בשנת 65,192-במרכז הסתכם ב
  ).2004לעומת מספרם בשנת  64%בלבד (הפחתה של  23,424- ימי האשפוז ב

) 98%(תפוסה בשיעור  2004בשנת  332- מספרם פחת מ - אשר למספר הקשישים שאושפזו במרכז 
 340- ; מספר העובדים פחת מ85%הפחתה של  - בלבד)  13%(תפוסה בשיעור  2014בתחילת  44- ל

במספר  35%הפחתה של  - רות) מש 194( 2014בתחילת  212-משרות), ל 302( 2004בשנת 
  המשרות. 

 ‰˙ÁÙ‰‰Ó ‰·¯‰· ‰ Ë˜ ‰˙ÈÈ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ·Â ˙Â¯˘Ó‰ ¯ÙÒÓ· ‰˙ÁÙ‰‰˘ Ô‡ÎÓ
.ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ Ï˘ ‰ÒÂÙ˙·Â ÊÂÙ˘‡‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ·  

  

  

  2013-2004היקף כוח האדם במרכז הגריאטרי בשנים 

שהתקבלה  יאת כל העובדים שעבדו בו לפנהמרכז הגריאטרי עדיין העסיק  2014בתחילת שנת 
קליטת עובדים - מדיניות של איהמרכז נוקט  , אך, למעט אלה שפרשוההחלטה לסגור את המרכז

  . חדשים

קשישים סיעודיים ותשושי נפש שבאחריות  26היו מאושפזים במרכז  2014כאמור, בינואר   .1
  . 19קשישים שבאחריות משרד הרווחה 18משרד הבריאות וכן התגוררו בו 

(‡)   ˙ Â ¯ ˘ Ó ‰  Û ˜ È ‰È ‡ Â Ù ¯  ˙ Â Â ˆ  Ï לפי נתוני משרד הבריאות, מספר עובדי  :˘
המרכז המטפלים בקשישים שבאחריותו גדול בהרבה מהנדרש. למשל, על פי תחשיב שעשה 

של עובדת סוציאלית,  60%, לפי תקן המרכז נדרשת משרה אחת בהיקף 2013המשרד בתחילת שנת 
); נדרשות 567%- לית (פער של כואילו בפועל מאוישות במרכז ארבע משרות של עובדת סוציא

); נדרש משרה 458%-של כ משרות (פער 24.12משרות של אחיות, ואילו בפועל מאוישות  4.32
  ). 100%- (פער של כ 166%, ואילו בפועל מאוישת משרה בהיקף 83%אחת של רופא בהיקף 

 ˙ÂÈÁ‡Ï ¯˘‡-  ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ ¯·„‰Â ,˙ÂÈÁ‡· „·Î ¯ÂÒÁÓ ˘È Ï‡¯˘È·˘ ÔÈÈˆÏ ˘È „Á‡
.Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ˙ÂÈÁ‡ Ï˘ ¯ÎÈ  Û„ÂÚ ˘È È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ¯Ó·˘ ‰„·ÂÚ‰ ÌÚ  

(·)  ˜ ˘ Ó Â  Ï ‰  È Ó  È „ · Â Ú  Ï ˘  ˙ Â ¯ ˘ Ó ‰  Û ˜ È  75%נדרשת משרה אחת בהיקף  :‰
 2.9); נדרשות 967%- של עובד תחזוקה, אך בפועל מאוישות במרכז שמונה משרות (פער של כ

); נדרשות שלוש משרות של 728%-משרות (פער של כ 24משרות של עובדי ניקיון, ובפועל יש 
פועל יש ); נדרשת משרה אחת של מזכירה, וב250%- (פער של כ 10.5עובדי מטבח ובפועל יש 

  ). 200%-שלוש (פער של כ

__________________ 
 שכאמור משרד הרווחה משלם עבור שהייתם במקום.   19
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  המרכז הגריאטרי הממשלתי בראשון לציון  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 Ì„‡‰ ÁÂÎ ¯ÂÚÈ˘˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ¯Ó·ÏÂ„‚  ÌÈÊÂÁ‡ ˙Â‡Ó·Ó ˘¯„ ‰
 ,Ô˜˙Ï Ì‡˙‰· ÏÚ „ÓÏÓ ¯·„‰Â˙ÂÏÈÚÈ ¯ÒÂÁ ÊÎ¯Ó· Â ÏÚ .¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·  

2.  " ˜ Â Ò È Ú ·  È Â Ù È ¯ "  È Ï Â Ù È Ë:  צוות הרפואי של עובדי הלמרות העודף הגדול
בגלל בו  תמאויש משרה) אינה 30%(בעיסוק  מרפאשל המשרה  במרכז הגריאטרי, והסיעודי

פוא שלמרות חשיבותו אוצא ישפרשו. עובדים לקלוט עובדים חדשים במקום  על פיה איןהמדיניות 
לא ניתנים במרכז טיפולים של ריפוי בעיסוק. יצוין כי לדעת משרד  ,הגדולה של טיפול זה לקשישים

  .חומים זוכים הקשישים לטיפול טובהבריאות בשאר הת

È‡- .˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙Â‡¯Â‰Ï „‚Â Ó ÌÈÈ„ÂÚÈÒ‰ ÌÈ˘È˘˜Ï ˜ÂÒÈÚ· ÈÂÙÈ¯ ÈÏÂÙÈË Ô˙Ó
 Ì„‡ ÁÂÎ ¯„ÚÈ‰··‰Ê ÌÂÁ˙,  ÏÂÙÈË‰ ˙Â¯ËÓÂÏÂÙÈË‰ ˙ÂÈ Î˙  Ô È‡ ˜ÂÒÈÚ· ÈÂÙÈ¯‰ ÌÂÁ˙·

˙Â Î„Ú˙Ó ‡Ï ,ÌÈ ˙È   ÌÈ˘È˘˜ÏÌÈÈ˙ˆÂ·˜ Â‡ ÌÈÈ Ë¯Ù ÌÈÏÂÙÈË  ˜ÂÒÈÚ· ÈÂÙÈ¯ Ï˘Â ÈÓ ÔÈ‡
ÌÂÁ˙· ˙ÂÂˆ‰ ÏÏÎ ˙‡ ÔÎ„ÚÈ˘ ‰Ê.  ÌÈ˘È˘˜‰˘ È„Î ÂÊ ‰ÈÚ·· ÏÙËÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ

.˜ÂÒÈÚ· ÈÂÙÈ¯ Ï˘ ÌÈÏÂÙÈË ÂÏ·˜È ÊÎ¯Ó·   
È ‡ˆÂ‡ ‡ÂÙ‰˙ÁÙ‰‰˘  ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ ¯ÙÒÓ·Í˘Ó·  ‰ÙÂˆÓÎ ‰˙ÂÂÏ ‡Ï ÌÈ ˘‰˙˙ÁÙ‰· 

ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ‰ÓÂ„ Û˜È‰·,ÌÈ·¯‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì¯Î˘ ÔÂÓÈÓ .  ,ÌÈ˘¯„  Ì È‡ Ì·Â¯˘
‚„ÂÒ·ÒÏÂ ˙Â„·Î ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â‡ˆÂ‰Ï Ì¯Â Í˘Ó˙Ó  Â‡¯) ÊÎ¯Ó‰ ˙ÏÚÙ‰· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘

 .(Í˘Ó‰·ÏÚ „ÓÏÓ ¯·„‰ Â ˙ÂÏÈÚÈ ¯ÒÂÁ ÏÚ.¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê· 
המרכז הרפואי הגריאטרי הממשלתי איוש משרות שהתפנו, בעלי תפקידים בהנהלת -עקב אי  .3
המנהלת  ,הם המנהלת הרפואיתב -מיטות אשפוז  355שבו  בבאר יעקב, רופאהמואל ש

ממלאים תפקידים אלה גם  - האדמיניסטרטיבית, היועצת המשפטית, הגזבר ומנהלת משאבי אנוש 
  אף שהדבר לא נכלל בתנאי העסקתם או בהגדרת תפקידם.  בראשון לציון, במרכז הגריאטרי

  

  של הליך הסגירההכנסותיו והוצאותיו של המרכז הגריאטרי במשך עשר השנים 

התשלומים עבור אשפוז כלל הקשישים הם ההכנסה היחידה שיש למשרד הבריאות מהפעלת 
המרכז. ההוצאות של המשרד בגין הפעלת המרכז מקורן במשכורות העובדים, בהוצאות על קניות, 
בתשלומי ארנונה לעירייה בגין הנכס ובתשלומים שהמשרד שילם ישירות לעיריית ראשון לציון, 

  עלת הנכס, תמורת שימוש בנכס. ב

1.  ˙ Â  Â Ú ¯ ‚  È Â Ò È Î:  מהנתונים של משרד הבריאות עולה כי הכנסותיו שמקורן באשפוז
מיליון ש"ח  31-הסתכמו ההכנסות בכ 2004בשנת  - הקשישים הסיעודיים פחתו במשך השנים 

  . ההוצאות פחתו 77%- הפחתה של כ -מיליון ש"ח בלבד  7.1- בכ 2013), ובשנת 2013(במחירי 
 הפחתה של  -  2013מיליון ש"ח בשנת  50- לכ )2013(במחירי  2004מיליון ש"ח בשנת  74- מכ

מיליון  40- ביותר מ 2013-2004בלבד. עקב כך סבסד המשרד את המרכז בכל אחת מהשנים  32%- כ
). 2013מיליון ש"ח (במחירי  450-ש"ח. בסך הכול, בעשר שנים אלו סבסד המשרד את המרכז בכ

ה השנתית למטופל במרכז הגריאטרי , ההוצא2013יצוין כי לדברי מנכ"ל משרד הבריאות בדצמבר 
ש"ח, לעומת למשל הוצאה ממוצעת למטופל במרכז הגריאטרי  615,000בראשון לציון היא 

  ש"ח. 123,000הממשלתי שהם בפרדס חנה שהיא 

2.  ˙ Â Ò  Î ‰  „ Ò Ù ‰ Â  ˙ Â È Â Ï Ú  ˙ Ù Ò Â נוסף על כך, משרד מבקר המדינה מציין כי  :˙
מיליוני ש"ח  80-ה נאלצה המדינה להוציא כבמשך עשר השנים שבהן היה המרכז בתהליך סגיר
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  המרכז הגריאטרי הממשלתי בראשון לציון  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
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למימון ימי אשפוז סיעודי מחוץ למרכז הגריאטרי (במוסדות סיעוד פרטיים, במוסדות סיעוד 
ציבוריים ובמרכזים גריאטריים ממשלתיים). זאת ועוד, בשנים האמורות משרד הרווחה לא הפנה 

במרכז נותרו ברובן ריקות); ומכאן  מיטות 157קשישים לאשפוז במרכז הגריאטרי (אף שבתקופה זו 
 52- שממשרד הבריאות נמנעו ההכנסות מאשפוזם במרכז באותן שנים, שהיו צפויות להסתכם בכ

  . 20מיליון ש"ח

3.  Ì È ‚ È ¯ Á  ˘ Â Ó È ˘  È Ó שילם המשרד  2013-2010לפי מסמכי משרד הבריאות, בשנים  :„
  . 2013-2004רה ביניהם לשנים מיליון ש"ח במסגרת הסכמי פש 25-לעירייה בגין השימוש בקרקע כ

Î ÍÒ· Ú˜¯˜· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈ‚· ‰¯˘Ù‰ ÈÓÎÒ‰ -25  .ÛÒÂ  ÌÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·Ï ÂÓ¯‚ Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ
 È˙Ï·‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ·˜Ú ‰ È„Ó‰ „‚  ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ‰˘È‚‰˘ ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÚÈ·˙· Ì¯Â˜Ó

 ˙ ˘Ó ‰ È„Ó‰ ˙Úˆ·Ó˘ ˙¯„ÒÂÓ2004  ˘‡¯ È¯·„Ï ÈÎ ÔÈÂˆÈ .‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÌÈÎÈÈ˘˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó·
‰ ÈÓ„Ó ˜ÏÁ ÏÚ" ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ¯˙ÂÂ˙ ‰‡ÏÓ ‰ÒÂÙ˙·Â ÏÈÚÙ ‰È‰È È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ¯Ó‰ Ì‡ ,‰ÈÈ¯ÈÚ

."‰Ï ÌÈÚÈ‚Ó‰ ˘ÂÓÈ˘‰  

È‡ ·˜Ú˘ ‡ˆÂÈ- ˙ ˘Ó ÊÎ¯Ó· ÌÈÙÒÂ  ÌÈ˘È˘˜ ˙ËÈÏ˜2004 ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ˙ÂÒ Î‰‰ Â˙ÁÙ , 
Î·-70% ˙Â¯˘Ú ÌÈÈË¯Ù „ÂÚÈÒ ˙Â„ÒÂÓ· ÂÊÙ˘Â‡˘ ÌÈ˘È˘˜Ï ÌÈ„Â˜ „Ú· ÌÏÈ˘ „¯˘Ó‰ ,

 È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú Û˜È‰· ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÓ ˙ÂÒ Î‰ ÊÎ¯Ó‰Ó ÂÚ Ó  ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ Â Á"˘ È ÂÈÏÈÓ
 ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ· ÊÎ¯Ó‰ ˙‡ „Ò·ÒÏ ıÏ‡  „¯˘Ó‰ Í„È‡Ó .Á"˘ - Î·-450  Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ

 .ÌÈ ˘ ¯˘ÚÎ Í˘Ó·  

‰‰ Ô„Ó‡˘ ‰ÏÂÚ Ô‡ÎÓ ˙¯È‚Ò ÍÈÏ‰˙ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ÔÈ‚· „¯˘ÓÏ Ì¯‚ ˘ ÏÏÂÎ‰ ÈÙÒÎ‰ „ÒÙ
 ˙ ˘Ó ÊÎ¯Ó· ÌÈ˘È˘˜‰ ˙ËÈÏ˜ ˙˜ÒÙ‰Â ÊÎ¯Ó‰2004  ÛÂÒ „ÚÂ2013  -  ÈˆÁÓ ¯˙ÂÈ ‡Â‰

Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ21.  

  

  

  אי השקעה במחשוב, באמצעי בטיחות לכיבוי אש, בבינוי ובתשתיות 

  מחשוב 

תיק רפואי ממוחשב מייעל את עבודת הצוות הרפואי והסיעודי. במרכזים גריאטריים ממשלתיים 
 ניהול הטיפול הרפואילמשמשת כתיק רפואי ממוחשבת המערכת אחרים פועלת כבר כמה שנים 

מעלה אותם ומסדרת את כל נתוני החולים  מערכתתיעוד. הלוכמערכת להפקת מסמכים ו בחולה
מערכת מספקת המחשב. המשתמש ב בית החוליםאחד מעובדי לכל יא נגישה וה ,למאגר הנתונים

רשומות רפואיות יעוץ, ידוחות, הזמנת  אליה שייך החולה, בדיקות מעבדה,שמידע על המחלקה 
ופעות לוואי ורגישות לתרופות בקרב חולים למערכת גם יכולת להתריע על ת וכו'. המטופלשל 

  . מסייע לצוות הרפואי בקבלת החלטות ובשמירה על בטיחות המטופלים והדבר ,מאושפזים

__________________ 
ימי אשפוז  263,000- השנים בדבר כ 10-התחשיב מבוסס על נתוני המרכז הגריאטרי בפועל, בנוגע ל   20

ש"ח  300-שלא  מומשו במיטות הסיעודיות ולתשושי נפש שבאחריות משרד הבריאות, לפי עלות של כ
ימי אשפוז שלא מומשו במיטות לעצמאיים ולתשושים, שבאחריות משרד  260,000-ליום; וכן בדבר כ

ש"ח ליום. עם זאת יש לציין כי אם אכן כל ימי האשפוז (או אף רובם) היו  200-הרווחה, בעלות של כ
ממומשים, סביר שמצבת כוח אדם והוצאות התפעול היו גדלות במקצת מאלו שהיו בפועל במרכז 

 הגריאטרי, ולכן מדובר בסדרי גודל ובאומדן.
המידע האמור על העלויות החריגות למדינה לא בא כדי למתוח ביקורת על ההחלטה לסגור את המרכז    21

 הגריאטרי,  אלא מציג את ההשלכות של ההשתהות בביצוע ההחלטות שקיבלה הממשלה.
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 ‰ ˜˙Â‰ ‡Ï ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÈ¯Ë‡È¯‚ ÌÈÊÎ¯Ó· Ï·Â˜Ó ‰· ˘ÂÓÈ˘‰˘ ,ÂÊ ˙Î¯ÚÓ
 .‰¯È‚ÒÏ „ÓÚÂÓ Â˙ÂÈ‰ ·˜Ú ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯· È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ¯Ó·  

  

  כיבוי אש

ם כיבוי הבושל הרשות , קובע את תפקידיה 2012-וק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"בח
לפי חוק זה על הרשות למנוע  ,. כמו כןמאש ות, מניעת התפשטותן והצלת חיי אדם ורכושקלד

טיחות אש והצלה, והם חייבים למלא כל באחראים לקיום הוראות  דלקות. בעל הנכס והמחזיק בנכס
י בטיחות אש טיחות אש והצלה, במועד שנקבע לכך, ולהחזיק אמצעבהוראה לפי כל דין בעניין 

חלו כללים דומים לפי חוק שירותי הכבאות,  2012- בתקופה שקדמה ל והצלה במצב תקין.
  .1959-התשי"ט

 ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ¯ÂÊ‡ ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘Ï ÌÈ¯Ú „Â‚È‡ Ï˘ ÂÈ˙Â˘È¯„ ÈÎ ˙¯Â˜È·· ¯¯·˙‰
 Ì‚ ÔÏ‰Ï)-  ¯‡Â ÈÓ (˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘2010  ÂÈÏÚ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÔÈÈ Ú· È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ¯Ó‰Ó

˜ Ï È ÂÈ „ÚÂ „ÚÂÓ Â˙Â‡ÓÂ ,Â‡ÏÂÓ ‡Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ˙ÂÁÈË·‰ È‡ ˙· „ÂÓÚÏ È„Î ËÂ2013 ˜¯Ù ,
 .˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰ ¯Â˘È‡ ÊÎ¯ÓÏ ‰È‰ ‡Ï ,ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Ó ‰ÏÚÓÏ Ï˘ ÔÓÊ  

ד"ר ורה רוזנפלד, מנהלת בית החולים הגריאטרי הממשלתי שמואל הרופא בבאר יעקב, שמכהנת 
מנהלת המרכז), הסבירה לנציגי  - תי בראשון לציון (להלן גם כמנהלת המרכז הגריאטרי הממשל

משרד מבקר המדינה כי הנהלת המרכז ריכזה בארבעה מבנים שבהם היו אמצעים להגנה מאש, 
קשישים שהתגוררו קודם לכן בשבעה מבנים במרכז. זאת כדי לחסוך במשאבים הכספיים הרבים 

המרכז הוסיפה שתהליך זה התעכב משום שנדרשו לצורך מילוי הדרישות של מכבי האש. מנהלת 
  שהעובדים סירבו לצמצם מחלקות מאוישות. 

È ‡ˆÂ‡ ·˜Ú˘ ‡ÂÙ‰ÊÎ¯Ó‰ ˙¯È‚Ò· ·ÂÎÈÚ,  ‡Ï˘ ÌÈ ·Ó· ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó· ÌÈ·¯ ÌÈ˘È˘˜ Â‰˘
 È ÙÓ ÈÂ‡¯Î ÌÈ ‚ÂÓ ÂÈ‰˜Ï„¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙Â  È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ¯Ó‰ ˙Ï‰ ‰Ï

 ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏÂ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡˘˘ È˙Â¯È‰ ‡ÏÓÏ ˘È ˙Â‡·Î ,ÔÈ„Î „ÂÁÈÈ· ,Ô‡ÂÏÓ·Â Ô Â˘ÏÎ
Ô˙¯ËÓ˘ ÌÂ˘Ó  ÊÎ¯Ó· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Â˘·Â ÌÈ˘È˘˜· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ¯ÚÊÓÏ˘ ‰¯˜Ó· ıÂ¯Ù˙

.‰Ù¯˘  

 ËÒÂ‚Â‡Ó Â˙·Â˘˙·2013  ˙Â‡·ÎÏ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ Á˙‰ „˜ÙÓ ¯ÒÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
˘È¯„‰ ÏÎ ˙‡ ‡ÏÈÓ ‡Ï È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ ˘· ÈÎ ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯· ‰Ïˆ‰Â Ï˘ ˙Â

 ÌÂÈ‰Ï ÔÂÎ " ÌÏÂ‡ ,˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘-  ˘Ù  È˘Â˘˙/ÌÈ˘È˘˜ ÌÈ‰Â˘ Ì‰· ÌÈ ·Ó‰ ÏÏÎ
."Â ˙Â˘¯· ÌÈÈÂˆÓ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ÏÏÎÂ ˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ÏÎ· ÌÈ ‚ÂÓ  

  

  בינוי ותשתיות

תנאי האשפוז של הקשישים אינם נאותים כיוון שבמרכז לא מושקעים כספים בבינוי ובשיפור 
המרכז הגריאטרי למשרד מבקר המדינה, בתשובה לביקורת  2012תשתיות. בעניין זה כתב בפברואר 
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, כי משום שהמרכז אמור 22אחרת שנעשתה באותה עת בתחום בינוי ותשתיות במערכת הבריאות
  ". 2008עה השקעה בבינוי ובתשתיות עוד לפני שנת להיסגר "לא בוצ

בדוח מבקר המדינה האמור, שעסק בכלל מערכת הבריאות, נאמר כי אם יוחלט לסגור בית חולים או 
  יחידה בבית חולים, ראוי שהתשתיות במקום לא יוזנחו כל עוד חולים מאושפזים במקום.

 ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘ÓÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÂ„· ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙„Â·Ú Úˆ·Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰Â
 ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÏÂÁ È˙·· ÌÈˆÂÙÈ˘·Â ÈÂ È·· ˙˘¯„ ‰ ‰Ú˜˘‰‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ˙È„ÂÒÈ ‰ËÓ
 È¯ÒÁ ÌÈÏÂÁ· ÏÙËÏ ÔÈ‡ ÈÎÂ ;‰˙Â‡  ‰Ó¯· ‡È‰ ,ÌÈÈ¯Ë‡È¯‚ ÌÈÏÂÁ È˙· ÌÏÏÎ·Â ,‰¯È‚ÒÏ
 ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙ÂÚÂÚ¯ Ì‰È˙ÂÈ˙˘˙˘ ÌÈ ·Ó· ÌÊÙ˘‡Ï Â‡ Ú˘È

Ú‰ Ì˘ÈÈÏ ÔÈÈ Ú· Â˙¯Ú‰ ÏÚ ¯ÊÂÁ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ¯Ó‰ È·‚Ï Ì‚ ˙‡Ê ‰¯
.‰Ê  

  

   

  

ËÏÁ‰ ˙Ï·˜˙Ó˘Î ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ‰ ¯Â‚ÒÏ Â‡ ÌÈÈ¯Ë‡È¯‚ ÌÈÊÎ¯ÓÂ ÌÈÏÂÁ È˙·
 Ì¯È·Ú‰Ï ˘È ,È˙Ï˘ÓÓ Â È‡˘ ÛÂ‚Ï‰Ó˘ÈÈÏ ÏÎ˘ ÌÂ˘·Â ˙ÂÏÈÚÈ· ˘È .Ï ÌÏÂ‰ ÔÓÊ ¯È˙Â‰

 ÌÈ˘È˘˜‰˘ È„Î ˙Â ‚¯‡˙‰ÏÈ ,ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÚ ÌÈÓÎÒÂÓ‰ ÌÈ¯„Ò‰ Â‚˘ÂÈ˘ È„ÎÂ ÈÂ‡¯Î Â¯·ÚÂ
 .˙ÂÈ¯ÚÊÓ ÂÈ‰È ÍÏ‰Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ Ì‚Â ÌÈ„·ÂÚ·Â ÌÈ‰Â˘· ‰ÚÈ‚Ù‰ ÍÎÂ  

 ÌÏÂ‡ÂÂ ÈÈ Ú· È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï˘,  ‡Ï ,˙Â·¯ ÌÈ ˘ ‰Ê ÌÈ·ÎÚ˙Ó ÔÚÂˆÈ·Â ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜
  ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â‡ˆÂ‰ „¯˘ÓÏ ,˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÂÚˆ·˙Ó ÊÎ¯Ó‰ ÔÈ‚· ˙Â¯ÎÈ

Â ‰ È„Ó‰˙˘Ó˙˘Ó  ÔÙÂ‡·· È˙ÏÓ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ¯„ÒÂ˘ .ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ÌÈÎÈÈ˘  

 Â‰˙˘‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ï˘ ÔÓÂ˘ÈÈÏÂ È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ¯Ó‰ „È˙Ú È·‚Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰„ÈÓ‰ ÏÚ ¯˙È

‰Ï ÂÓ¯‚ ÍÎ·Â ‰Ï‡ ˙ÂËÏÁ‰ .¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·ÏÂ ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ˙Â¯ÎÈ  ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â‡ˆÂ 
  

  

   2004הניסיונות להפעלת המקום כמרכז גריאטרי לאחר שנת 

פעלו משרד הבריאות ומשרד האוצר לכך שהמרכז הגריאטרי לא ייסגר, ובמקום  2013-2005בשנים 
מגעים עם מאוחדת  ממשלתי את האחריות להפעלתו. בתחילה היו- זאת תעביר הממשלה לגורם חוץ

  לעניין זה, ולאחר שאלו כשלו נוהלו מגעים בנושא עם מכבי. 

  

  

__________________ 
  .804-717שתיות במערכת הבריאות", עמ' ) בפרק "בינוי ותÈ˙ ˘ ÁÂ„63 ‚)2013 ראו מבקר המדינה,    22
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  הפעילות להעברת המרכז לקופת חולים מאוחדת

ובה נציגים של משרד  23משרדית- לאחר ההחלטה על סגירת המקום פעלה ועדת מכרזים בין  .1
משרדית או הוועדה) לאתר מפעיל אחר למרכז - הוועדה הבין - הבריאות ושל משרד האוצר (להלן 

  הגריאטרי. 

שהגורם המפעיל חייב להיות "מקרב קופות החולים" ולפיכך פנתה  2006הוועדה קבעה בנובמבר 
שקיבלה את תשובות לכל קופות החולים לבחון אם הם מעוניינים להפעיל את המרכז. לאחר 

  כי קופת חולים מאוחדת היא המתאימה להפעיל את המקום.  2007הקופות קבעה הוועדה ביולי 

È ‡ˆÂ‡˜¯˘ ‡ÂÙ  ˙ ˘·2007,  ˘ÂÏ˘ ˘ÌÈ ˘ ¯Á‡ÏÏ˘ ÂÙ˜Â˙ ‚Ù  ‰¯ÈÎÁ‰ ÌÎÒ‰ Ú·˘Â
ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ ‰Ú„Â‰‰ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘  ˙ ˘·)2000 ‰ÈÙÏÂ ( ‰¯ÈÎÁ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙·

Ï·˜Ï ‰ˆÂ¯ ‡È‰  ˙‡ ‰È„ÈÏ Ì˜Â‰ ‰ÈÏÚ˘ Ú˜¯˜‰ ˙Â‡È¯·‰Â ¯ˆÂ‡‰ È„¯˘Ó ÂÏÁ‰ ,ÊÎ¯Ó‰
ÊÎ¯ÓÏ ¯Á‡ ÏÈÚÙÓ ˘ÙÁÏ,  ÌÈÊÙ˘Â‡Ó ÂÈ‰ Â·˘˙Ú ‰˙Â‡· Î-270 ÌÈ˘È˘˜ .  

ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ,ÂÊÓ ‰¯È˙È -· ¯·Î ‰Ú·˜ ˙È„¯˘Ó-2006  ‡È‰ ÍÏ‰ÓÏ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÓÎÒ‰ ÈÎ
 ÌÎÒ‰ Ï˘ ÂÙ˜Â˙ ‚Ù˘ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ Ú·¯‡ ˜¯ Í‡ .Â˙ÁÏˆ‰Ï ˙ÈËÈ¯˜ ‰È‰˘ „ÚÂÓ) ‰¯ÈÎÁ‰

 ˙Â ÙÏ ‰ Âˆ¯· ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÚÈ„Â‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘Â (˙Â·¯ ÌÈ ˘ ÌÈ„„ˆ‰ ÏÎÏ ÚÂ„È
.ÌÂ˜Ó· ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Ú‚Â ‰ ˙È Î˙ ˘·‚Ï ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÂÏÁ‰ ÌÂ˜Ó‰ ˙‡  

החליטה ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה לגבש תכנית פרישה וניוד של  2008בשנת   .2
ממשלתי. ההחלטה קיבלה תוקף של -שר את העברת המרכז לגורם חוץהעובדים על מנת לאפ

  .200824החלטת ממשלה באוגוסט 

נחתם הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה  2011באפריל 
בעניין המשך העסקתם של עובדי המרכז (שהם עובדי מדינה), ובו סוכם על תכנית פרישה וניוד 

בין היתר, שחלק מהעובדים יישארו לעבוד במקום במסגרת הפעלתו בידי מאוחדת. אולם ונקבע בו, 
, ולכן לא מומש הסכם הפרישה והניוד עם העובדים (ראו גם 2012מאוחדת חזרה בה במהלך 

  בהמשך).

 ÌÈ ˘ ¯˘Ú Í˘Ó·˘ ‡ˆÂÈ ÌÈ‡ˆÓ  ÊÎ¯Ó‰ È„·ÂÚ ÔÎÂ Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È · ,ÌÈ˘È˘˜‰·È‡- ˙Â‡„Â
 ¯·„·È˘È‡‰ Ì„È˙Ú ,‰È˙˜ÂÒÚ˙ .È˙Â‡È¯·‰ Â‡  

לאשר את העברת המרכז הגריאטרי לחברה  2010משרדית החליטה בנובמבר - הוועדה הבין  .3
  משותפת של קופת חולים מאוחדת ועיריית ראשון לציון. 

 ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜ Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó ‰¯·Á È„ÈÏ ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰ËÏÁ‰‰˘ ‡ˆÂÈ
¯˘Ú ‰Ï·˜˙‰ ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÂ ˙„ÁÂ‡Ó  ‰¯·Á ÌÈ˜‰Ï ‰Úˆ‰‰ ‰˙ÏÚÂ‰˘ È¯Á‡ ÌÈ ˘

˙È˙Ï˘ÓÓ - ¯‡Â ÈÓ ÏÁ‰ ÌÂ˜Ó‰ ˙‡ ÏÈÚÙ˙˘ ˙È Â¯ÈÚ2004.  

__________________ 
 משרדית להעברת בתי החולים הגריאטריים הממשלתיים לסקטור הפרטי והציבורי.-ועדת מכרזים בין   23
 .119חכ/ 3937החלטה    24
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בהשתתפות נציגים ממשרדי הבריאות והאוצר,  2012בדיון שהתקיים בנושא בפברואר   .4
משרדית כי לתחושתו המאמצים לקידום -מהעירייה וממאוחדת אמר יו"ר ועדת המכרזים הבין

  פרי". הנושא "אינם נושאים

למר  -בהם יו"ר הוועדה  -משרדית -שני נציגים של משרד האוצר בוועדה הביןכתבו  2012בדצמבר 
אוצר, כי מאוחדת מסרבת לקבל לידיה את השרד מתקציבים בהל עה נממוהגן סוב, טימן סר בשה מ

ן של העירייה יהתוהמרכז "לאור מצבה הכלכלי ואי התכנות הפרויקט לטענתה". הם כתבו שעמד
[כאמור לעיל,  רעונייושל מאוחדת "מביאות למצב אנומלי בו [המרכז] ממשיך להתנהל באופן ג

, המדינה פועלת באופן בלתי מוסדר במקרקעין מיליון ש"ח בשנה] 40סבסוד של המדינה מעל 
שאינם שייכים לה, [במרכז] לא הושקעו כלל כספים בתחום התשתית בשנים האחרונות [והמרכז] 

מור כיוון רמודאות ו-יא רישות רישוי וכיבוי אש". לדבריהם עובדי המרכז חשיםאינו עומד בד
, שבגינן עלול נסיבות אלהבכי הוסיפו לא מומש. הם קודם לכן הסכם שגובש עמם שנה וחצי הש

"אנו סבורים כי הגיעה העת לקבלת החלטה אמיצה שקט במסגרת יחסי העבודה במרכז, - להיווצר אי
עברת פעילות [המרכז] לקופת חולים מאוחדת ולגבש בדחיפות פתרון חלופי לפיה אין היתכנות לה
  לעתיד בית החולים".

היא ניהלה עם  2010למשרד מבקר המדינה כי משנת  2013מאוחדת מסרה בתשובתה מאוקטובר 
משרד הבריאות, משרד האוצר ועיריית ראשון לציון מגעים להעברת המרכז הגריאטרי לידיה, אולם 

מאחר שהסתבר לה שאין באפשרותה "לממן תזרימית את  2012ה את המגעים בשנת היא הפסיק
  הפרויקט".

משכשלו המאמצים להפעיל את המרכז הגריאטרי בידי מאוחדת פנה משרד האוצר למכבי   .5
  בניסיון לשכנעה שהיא תפעיל את המרכז הגריאטרי.

טוב, סגן הממונה על  למשרד מבקר המדינה מסר מר משה בר סימן 2013בתשובתו מספטמבר 
התקציבים במשרד האוצר, כי משרד האוצר מייחס חשיבות רבה ליישום מדיניות הממשלה ולפיה 

ממשלתי. לנוכח זאת, כשהתעורר החשש שמאוחדת - המרכז הממשלתי ייסגר ויופעל בידי גורם חוץ
ת מעוניינת לא תפעיל את המרכז, פעל משרד האוצר מול קופות החולים על מנת לבדוק מי מהקופו

להפעיל את המרכז בשיתוף העיריה. לדבריו, מכבי הביעה נכונות לבחון את המהלך, והנושא נבחן 
  "כעת" על ידי מכבי והעירייה. 

 ˙ ˘· ÈÎ ÔÈÂˆÈ2007 ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ú·˜- Ì„˜ÂÓ‰ È‡ ˙· ˙„ÓÂÚ ‰ È‡ È·ÎÓ˘ ˙È„¯˘Ó
ÊÎ¯Ó‰ ˙‡ ‰ÓˆÚ· ÏÈÚÙ˙ ˙ÂÙÂ˜‰ ˙Á‡˘ ‡Â‰Â Ú·˜ ˘25Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó . ¯ÈÚÓ ‰ È„

.ÌÂ‡È˙· ÂÏÚÙÈ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ‰È‰ Â‡¯‰ ÔÓ È·ÎÓ ÌÚ ÌÈÚ‚Ó·˘  

למשרד מבקר המדינה מסר מר דב צור, ראש עיריית ראשון לציון, כי  2013בתשובתו מספטמבר 
לדעתו יש להשקיע "מאמץ עליון להשאיר את המרכז הגריאטרי פעיל בתפוסה מלאה מהר ככל 

בשלב ראשון הסכימה העירייה לוותר על חלק מדמי השימוש אם יחזור  הניתן", ובמסגרת זאת
המרכז לפעילות מלאה, ובשלב השני העירייה תפעיל "במשותף" עם קופת חולים כלשהי או גוף 
דומה את המרכז ובד בבד תקים דיור מוגן בשטחו. לדבריו, העירייה ניהלה משא ומתן בנושא עם 

מנכ"ל משרד הבריאות". לדברי ראש העירייה, המשא ומתן עם מכבי "שנבלם ממש בימים אלה ע"י 
מכבי נועד לאפשר למרכז לפעול במתכונת מודרנית לרווחת ציבור המטופלים ובהתבסס על תשתית 
כלכלית איתנה. היות שהמשא ומתן עם מכבי מבוסס על ההסדר שהוצע עם מאוחדת, ניתן לדעת 

  משלה יאפשרו זאת.ראש העירייה להשלימו במהירות, אם גורמי המ

__________________ 
משרדית כי לא תפעיל בעצמה את המרכז הגריאטרי אלא באמצעות חברה -מכבי מסרה לוועדה הבין   25

 שבבעלותה (מעונות מכבי).



  713  משרד הבריאות

  המרכז הגריאטרי הממשלתי בראשון לציון  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

משרד האוצר הסביר בתשובתו כי בהתאם להחלטת הממשלה הוא ממשיך לפעול לסגירת המרכז 
שבאה לידי ביטוי בכמה וכמה  - ולהפעלתו בידי גורם ציבורי לא ממשלתי. מדיניות הממשלה 

היא כי אין מקום  - החלטות ממשלה, לרבות ההחלטות הנוגעות למרכז הגריאטרי בראשון לציון 
  להפעלת מרכזים גריאטריים בבעלות המדינה. מדיניות זו נסמכת על המלצות ועדות ממלכתיות.

למשרד מבקר המדינה כי החלטת  2013מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' רוני גמזו, הסביר בנובמבר 
התקבלה במסגרת מדיניות לסגירת מוסדות ולתיאגוד בתי חולים, וכי משרד  2003הממשלה משנת 

התנגד לכל המהלכים, ובפועל המהלכים לא צלחו עקב התנגדותו. לדעת מנכ"ל משרד הבריאות 
, וכך 26הבריאות, היה ראוי לטפל בסוגיה זו באמצעות הסבת מיטות וכוח אדם לגריאטריה פעילה

. מנכ"ל משרד הבריאות הוסיף והסביר כי משרד 27פעל ופועל משרד הבריאות מול משרד האוצר
על דיונים שקיים משרד האוצר עם מכבי, וכי המשרד מתנגד להעברת הבריאות למד בדרך אגב 

המרכז הגריאטרי למכבי שאמורה להפעילו, משיקולים הנוגעים לנדל"ן ולכדאיות כלכלית ולאו 
  דווקא ל"פיזור נכון של שירותי הבריאות".

מה כתב משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה כי הוא החליט לבחון כ 2013בתשובתו מנובמבר 
דרכי פעולה: העברת המרכז לידי קופה או יזם פרטי כאשר כל הסדר מחייב קליטת העובדים 
המועסקים באותם תנאים; הסבת המרכז, באיחוד עם המרכז הגריאטרי הממשלתי "שמואל הרופא" 

בתנאי שתהיה הסכמה לגבי המשך תעסוקתם  - למרכז בעל מיטות גריאטריה פעילה; סגירת המרכז 
רכז; הרחבת פעילות המרכז בהתאם לכוח האדם המועסק בו ובהתאם לרישיון של עובדי המ

  הפעילות הנוכחית של המרכז.

 ¯·Óˆ„·2013  ‰È‰˙˘ È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ Â„È˙Ú È·‚Ï ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú
.˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎ ÏÚ ˙Ï·Â˜Ó  

ת, גב' יעל גרמן, דיווח משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה כי שרת הבריאו 2013בסוף דצמבר 
יופנו אליו מאושפזים  2014קיבלה "החלטת מדיניות" להפעיל מחדש את המרכז, והחל מינואר 

ש"ח בשיפוץ תשתיות. במקביל ביקש  200,000-ב"קודים". לצורך כך יושקעו במרכז באופן מידי כ
"ג... מר 1.1.14-מנכ"ל משרד הבריאות ממזכיר הממשלה "ליידע את שולחן הממשלה כי החל מ

[המרכז הגריאטרי ב]ראשון לציון יחל בקליטת חולים בהתאם לצורכי האשפוז ובהתאם לתשתיות 
  הקיימות".

למשרד מבקר המדינה הוא כתב כי הוא  2014בתשובה נוספת של ראש עיריית ראשון לציון מינואר 
י רואה חשיבות גדולה בהמשך הפעלתו של המרכז הגריאטרי במלוא התפוסה בעידן בו צרכ

האוכלוסייה המבוגרת גדלים משמעותית. ראש העירייה ברך על ההחלטה של שרת הבריאות 
להמשיך להפעיל את המרכז, אולם לדבריו, החלטה זו מתעלמת לחלוטין מהעירייה שהינה בעלת 
המקרקעין. הוא הוסיף כי ברור לנו והובהר גם למשרדי הממשלה כי ניצול הקרקע והמבנים, 

אינו יעיל בלשון המעטה, גם אם יופעל המקום בתפוסה מלאה. יתרה מכך, במתכונת הנוכחית, 
למיטב ידיעתו, קיימות בעיות רישוי לא פשוטות, שהטיפול בהן נדחה רק בגלל התמשכות המשא 
ומתן לגבי עתיד המרכז ועקב חוסר הנכונות להשקיע בו את הנדרש כדי להשמישו ומדובר להערכתו 

  במיליוני ש"ח. 

__________________ 
 תחומי האשפוז הגריאטרי שאינו אשפוז סיעודי, כגון: אשפוז סיעודי מורכב, אשפוז למטרת שיקום.   26
, וכן 338-283), בפרק "שיקום רפואי לקשישים", עמ' È˙ ˘ ÁÂ„62 )2012 ראו גם, מבקר המדינה,    27

. להסבת המיטות נדרש אישור של 307-296הפרק "מצוקת המיטות לשיקום ותוצאותיה", עמ' -בתת
 משרד האוצר כיוון שהקופות מממנות את האשפוז (במסגרת גריאטריה פעילה).
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˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯  ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ ·ÂË ÏÂˆÈ Ï ˙Ù‡Â˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ,ÛÈÒÂ‰ ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯
 È ¯„ÂÓ ‰ ·ÓÏ Â¯È·Ú‰ÏÂ ¯ÂÓ‡‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯‚ÒÓ· È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ¯Ó‰ ˙‡ ·Ï˘Ï ,Ï" ‰
 È"ÙÚ ,Â˙Ú„Ï ¯˘Ù‡È ‰Ê ÍÏ‰Ó .˙È¯Â·Èˆ‰ ‰˙ÂÈ¯Á‡Ó ˜ÏÁ ÍÎ· ‰‡Â¯ ‡È‰Â ‰ÈÂÂ¯ ‰ÈÈ ··

ÏÈÚÙ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰˙˘Ú˘ ÌÈ·È˘Á˙‰Â ˙ÂÎ¯Ú‰ .ÔÊÂ‡Ó ·ˆÓ· ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ,ÊÎ¯Ó‰ ˙Â
 „ÂÒÈ ÏÚ È·ÎÓÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï"Î Ó Ï˘ ˙Â„‚ ˙‰Ï ¯˘‡·
 ‰Ú˘· ‰· ,„¯ÂÒ·‡· ˙Ï·Â‚ ÂÊ ˙Â„‚ ˙‰" Â˙Ú„Ï ,"˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Î"Â "Ô"Ï„  ÈÏÂ˜È˘"

."ÌÎÒ‰ ‡ÏÏ ,¯Â˘Ú ‰ÊÓ ÂÏ ‡Ï Ú˜¯˜ ÒÙÂ˙ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘  

ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ÌÈ ˘‰Ó ˙ÂÓ„Â˜‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÁÎÂ 2003 Â -2004 
ÔÈÈ Ú·  ÊÎ¯Ó‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ˆÂ¯ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ì‡ ,È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ¯Ó‰ ˙¯È‚Ò

 Â· ÂÚ˜˘ÂÈ˘ È ÙÏ „ÂÚ ˙‡ÊÂ Â„È˙ÚÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ‰˘„Á ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ˘È ,È¯Ë‡È¯‚‰
˜ÂÓÓ ‰ÈÏÚ Ú˜¯˜· ˘Ó˙˘‰Ï ¯Â˘È‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Ó Ï·˜Ï ˘È „·· „· .ÌÈ·‡˘Ó .ÊÎ¯Ó‰ Ì

 ˙Â¯˘Ú Ï˘ ÌÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·Ï ˙Ó¯Â‚ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ‰· ‰˘ÂÚ˘ ˙¯„ÒÂÓ È˙Ï·‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰
.Á"˘ È ÂÈÏÈÓ  

  

  

  סיכום 

 ¯‡Â È·2014 ˙‡ ¯È·Ú‰Ï Â‡ ÊÎ¯Ó‰ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ¯˘ÚÎ ,
ıÂÁ Ì¯Â‚ È„ÈÏ Â˙ÏÚÙ‰ - ÊÎ¯Ó‰ ˙‡ ÏÈÚÙÓ‰ Ì¯Â‚Î ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˘Ó˘Ó ÔÈÈ„Ú ,È˙Ï˘ÓÓ

È¯Ë‡È¯‚‰) ˙È¯ÚÊÓ Â· ÌÈ˘È˘˜‰ ˙ÒÂÙ˙ .13%  ¯ÙÒÓ ÌÏÂ‡ (Ô˜˙· ‰Ú·˜ ˘ ‰ÒÂÙ˙‰Ó
 ˘Â¯„‰Ó ÏÂ„‚ Ì‰· ÌÈÏÙËÓ‰ -  ˙ ˘· .ÈÂ‡¯ È˙Ï· ·ˆÓ2004  ÊÎ¯Ó· ÂÈ‰332  ÌÈ˘È˘˜

Î Ì‰· ÂÏÙÈËÂ-340 Î·) ÌÈ„·ÂÚ -300  ¯‡Â È· .(˙Â¯˘Ó2014  Â· ÂÈ‰44  ÂÏÙÈËÂ ÌÈ˘È˘˜
Î Ì‰· -220 Î·) ÌÈ„·ÂÚ-194 .(˙Â¯˘Ó  

˘ ÊÂÙ˘‡‰ È‡ ˙ ˙ÂÙÈ¯˘ È ÙÓ ‰ÈÂ‡¯ ‰ ‚‰ Ì‰Ï Â¯˘Ù‡ ‡Ï ÊÎ¯Ó· ÌÈ˘È˘˜‰Ó ˜ÏÁ Ï
 ÌÚ ‰ÓÎÈÒ ‡Ï ‰ È„Ó‰ .ÂˆÙÂ˘ ‡Ï˘ ÌÈ ·Ó· Â‰˘ Ì‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú·Â ,ÌÈ ˘ ‰ÓÎ Í˘Ó·
 ‰ ˜˙Â‰ ‡Ï Ì‚ ÊÎ¯Ó· .‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÌÈÎÈÈ˘˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ È‡ ˙ ˙‡ ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ

Â˜Ó· Ï·Â˜ÓÎ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˜È˙‰ Ï˘ ‰˘È„Á ·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ.ÌÈÓÂ„ ˙ÂÓ  

 ÔÈ‚· ‰ È„Ó‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ,„Â‡Ó Â˙ÁÙ È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ¯Ó· ÌÈ˘È˘˜‰ ÊÂÙ˘‡Ó ‰ È„Ó‰ ˙ÂÒ Î‰
 ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ¯ÎÈ  ¯ÂÚÈ˘· ˙„Ò·ÒÓ ‰ È„Ó‰Â ,˙Â„·Î ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÎÈ˘ÓÓ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Î˘ ÔÂÓÈÓ
 ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ ÌÏ˘Ó ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ,ÔÎ ÂÓÎ .È ÂÚ¯È‚ ÔÙÂ‡· ÏÚÂÙ‰ ,ÊÎ¯Ó‰

„ÂÚÈÒ ÌÈ˘È˘˜Ï "ÌÈ„Â˜" ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ ÔÎÂ ,ÌÈÈË¯Ù ÌÈÈ„ÂÚÈÒ ˙Â„ÒÂÓÏ ‰ ÙÓ ‡Â‰˘ ÌÈÈ
 Â È‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ÌÂ˘Ó ˙Â·¯ ˙ÂÒ Î‰ ˙ÂÚ Ó  ÊÎ¯Ó‰Ó ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  .˘ÂÓÈ˘ ÈÓ„ ÔÈ‚·
 Í˘Ó· ‰ÏÁ˘ ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ ¯ÙÒÓ· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó‰ ‰˙ÁÙ‰‰ .ÊÂÙ˘‡Ï ÌÈ˘È˘˜ ÂÈÏ‡ ‰ ÙÓ

¯·„‰Â ,ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ· ÏÈ·˜Ó ÌÂˆÓˆ· ‰ÙÂˆÓÎ ‰˙ÂÂÏ ‡Ï ÌÈ ˘‰  ¯ÒÂÁ ÏÚ „ÓÏÓ
.Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ ÈˆÁÓ ¯˙ÂÈ Ï˘ „ÒÙ‰ÏÂ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ Ï˘ ÊÂ·Ê· ,˙ÂÏÈÚÈ 

 ¯‡Â È·2014 ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ¯˘Ú ,˘ ˙¯È‚Ò ¯·„· ‰ Â˘‡¯‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰
È‡· ÊÎ¯Ó‰ È„·ÂÚÂ Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È · ,ÌÈ˘È˘˜‰ ÌÈÈÂ¯˘ ,Ê¯ÎÓ‰- Ì„È˙ÚÏ ¯˘‡· ˙Â‡„Â

 .È˙Â‡È¯·‰ Â‡ È˙˜ÂÒÚ˙‰ ,È˘È‡‰  



  715  משרד הבריאות

  המרכז הגריאטרי הממשלתי בראשון לציון  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ÏËÏÁ‰ ˙Ï·˜˙Ó˘Î ,‰ È„Ó‰ ¯˜ ‰ ¯Â‚ÒÏ Â‡ ÌÈÈ¯Ë‡È¯‚ ÌÈÊÎ¯ÓÂ ÌÈÏÂÁ È˙·
 Ì¯È·Ú‰Ï ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ˘È ,È˙Ï˘ÓÓ Â È‡˘ ÛÂ‚ÏÏÎ˘ ÌÂ˘·Â ˙ÂÏÈÚÈ· ˘È .Ï ÌÏÂ‰ ÔÓÊ ¯È˙Â‰

 ÌÈ˘È˘˜‰˘ È„Î ˙Â ‚¯‡˙‰ÏÈ ,ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÚ ÌÈÓÎÒÂÓ‰ ÌÈ¯„Ò‰ Â‚˘ÂÈ˘ È„ÎÂ ÈÂ‡¯Î Â¯·ÚÂ
 .˙ÂÈ¯ÚÊÓ ÂÈ‰È ÍÏ‰Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ Ì‚Â ÌÈ„·ÂÚ·Â ÌÈ‰Â˘· ‰ÚÈ‚Ù‰ ÍÎÂ 

 ÌÏÂ‡ÂÂ ÈÈ Ú· ÌÈ¯·„‰ ÂÏ‰ ˙‰ ÍÎ ‡Ï È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ‡ÒÈ‚ „ÁÓ :
ÂÏÂÚÙ ˙ÂÚˆ·˙Ó ‡Ï ‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ ,˙Â·¯ ÌÈ ˘ ‰Ê ÌÈ·ÎÚ˙Ó ÔÚÂˆÈ·Â˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ˙ .

 ˙ ˘Ó˘ ¯Á‡Ó2004  ¯‡Â È·Â ÊÎ¯Ó·˘ ÌÈ˘È˘˜‰ ¯ÙÒÓ ˙ÁÙÂ ÍÏ‰2014  ÌÈ˘È˘˜ Â· ÂÈ‰
 ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÂÎÒ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó „ÈÒÙ‰ ,˘Â¯„‰Ó ·¯ ÌÂ˜Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓÂ „·Ï· ÌÈËÚÓ

 .ÊÎ¯Ó‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙¯‚ÒÓ· 
 „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÌÈ ˘ ÂÎ˘Ó˙‰ ÔÚÂˆÈ· ÍÈÏ‰˙Â È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ¯Ó‰ „È˙Ú ÔÈÈ Ú· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘Â ˙Â‡È¯·‰
 Ï·˜Ï ˘È .¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·ÏÂ ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ï ˙Â¯ÎÈ  ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ÂÓ¯‚Â ˙Â·¯
 È„Î ,¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù· Ô˙Â‡ Ì„˜ÏÂ ¯˙Ï‡Ï ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ ˙ÂÏ·Â˜ÓÂ ˙ÂÏÎ˘ÂÓ ˙ÂËÏÁ‰

È‡" ˙  Ú ¯ÒÂ˙˘ -¯Ó‰ ÏÚÓ "˙Â‡„ÂÂ‰.È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ  
 ¯‡Â ÈÓ È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ¯Ó‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ˙Â‡È¯·‰ ˙¯˘ ˙ËÏÁ‰Ï ¯˘‡2014  „¯˘Ó ¯ÈÚ‰

 ,È¯Ë‡È¯‚‰ ÊÎ¯Ó‰ ˙¯È‚Ò È·‚Ï ÔÂ„ · ˙ÂÓ„Â˜‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÁÎÂ  ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
 ÌÈ·‡˘Ó Â· ÂÚ˜˘ÂÈ˘ È ÙÏ „ÂÚ ˙‡ÊÂ ,Â„È˙Ú È·‚Ï ‰˘„Á ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ˘È

ÌÈÙÒÂ 28ÌÚ ¯È„Ò‰Ï ˘È „·· „· .  Ì˜ÂÓÓ ‰ÈÏÚ Ú˜¯˜· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ
 „¯˘Ó ‰· ‰˘ÂÚ˘ ˙¯„ÒÂÓ È˙Ï·‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ·˜Ú ÛÒÂ  ÌÈÙÒÎ ÊÂ·Ê· ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚ ,ÊÎ¯Ó‰

 .˙Â‡È¯·‰   

__________________ 
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מר"ג ראשון לציון יחל בקליטת חולים בהתאם לצורכי האשפוז ובהתאם לתשתיות  1.1.14- מ
 הקיימות".



  

  

  


