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 תאגידי בריאות 
 ליד בתי החולי  הכלליי  הממשלתיי 

 תקציר
ליד כל .  בתי חולי  כלליי  ממשלתיי 11מפעיל )  המשרד להל  (משרד הבריאות 

קר  "המאוגד כעמותה בש  , ) תאגיד להל  ג  (בית חולי  כזה פועל תאגיד בריאות 
והוא , ]"ולי ש  בית הח[מחקרי  רפואיי  פיתוח תשתיות ושירותי בריאות ליד 

ה  , שניה  יחדיו, בית החולי  והתאגיד שלידו. ישות משפטית נפרדת מבית החולי 
תחילה . התאגידי  הוקמו בסו! שנות השמוני  של המאה העשרי ". מרכז רפואי"

לאחר מכ  ה  החלו לבצע ניתוחי  אחרי , נועדו התאגידי  לביצוע מחקרי  רפואיי 
ובשלב ,  לנצל את התשתיות הקיימות בבתי החולי כדי, )1 ססיות להל  (הצהריי  

מאחר שמפתחות , נוס! על כ$. מאוחר יותר ה  החלו להפעיל שירותי  נוספי 
תקינת כוח האד  של בתי החולי  ונוסחת עדכונ  אינ  עוני  על הצור$ בכוח האד  

 לעתי  . באמצעות כוח אד  משלה , התאגידי  מסייעי  לבתי החולי , בפועל
ובס$ הכול מועסקי  ,  מעובדי המרכזי  הרפואיי  ה  עובדי תאגיד40% כ

 מיליארד 1.2 היו היקפי הפעילות של התאגידי  2006בשנת . בתאגידי  אלפי עובדי 
: מקורות ההכנסה של התאגידי  ה . ח" מיליארד ש5.2  ושל בתי החולי  , ח"ש

 .ודהדרכות וע, תרומות, מחקרי  רפואיי , מת  שירותי  רפואיי 
התאגידי  קיבלו את אישור שר הבריאות ושר האוצר : ארגוני אשר לצד המשפטי

 חוק  להל   (1985 ה"התשמ, לשמש תאגידי בריאות כהגדרת  בחוק יסודות התקציב
כללי  לפעולת ( פורסמו תקנות יסודות התקציב 2001בדצמבר ). יסודות התקציב
תקנות התאגידי  ). תאגידי  תקנות ה להל   (2002 ב"התשס, )תאגידי הבריאות

בפעילות , בכללי ביקורת, במבנה הארגוני של תאגידי הבריאות, בי  השאר, עוסקות
, בהתקשרויות, בתשלומי  לבתי החולי , בהשקעות בבתי החולי , התאגידי 
תאגיד הוגדר כגו! . בתנאי עבודה ושכר ובהוראות משמעת, בדרישות דיווח, בתקציב

פעילות תאגיד ]. נוסח משולב [1958 ח"התשי, מבקר המדינהמבוקר כמשמעותו בחוק 
  . הבריאות מוסדרת בהסכ  פעילות בינו ובי  בית החולי 

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה היבטי  אחדי  בפעילויות 2008ספטמבר  בחודשי  מרס

יבטי  בה. לרבות יחסי הגומלי  בינ  ובי  בתי החולי  שליד  ה  פועלי , התאגידי 
, סדרי תשלו  שכר לעובדי ; סיוע התאגידי  בקיצור זמ  המתנה לניתוחי : שנבדקו

סדרי התחשבנות בי  התאגידי  ; לרבות לעובדי  משותפי  לבית החולי  ולתאגיד
סדרי ; הסכמי  בי  התאגידי  לקופות חולי  להעסקת רופאי ; לבתי החולי 

הבדיקה . ועוד;  לתאגוד בתי החולי יישו  החלטות בנוגע; הפעלת מלוניות ליולדות
במרכז הרפואי תל אביב על , ) שיבא להל  (נעשתה במרכז הרפואי על ש  חיי  שיבא 

  להל  (בבית החולי  לגליל המערבי נהרייה , ) סוראסקי להל  (ש  סוראסקי 

__________________ 
 . פעולה רפואית שבגינה מתוגמלי  הצוותי  הרפואיי  בסכו  שנקבע מראש ססיה   1
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בדיקות . ובמשרד הבריאות)  ברזילי להל  (במרכז הרפואי על ש  ברזילי , )נהרייה

, וכ  במשרד האוצר, נעשו בכמה מרכזי  רפואיי  ממשלתיי  כלליי השלמה 
, ביחידת רש  העמותות במשרד המשפטי , )מ" נש להל  (בנציבות שירות המדינה 
  להל  (בשירותי בריאות כללית , ) הביטוח הלאומי להל  (במוסד לביטוח לאומי 

  להל  ( מאוחדת בקופת חולי , ) מכבי להל  (במכבי שירותי בריאות , )הכללית
ובהסתדרות הרפואית בישראל )  לאומית להל  (בקופת חולי  לאומית , )מאוחדת

  ). י" הר להל  (
 עיקרי הממצאי 

 סיוע תאגיד הבריאות בקיצור זמ  ההמתנה לניתוחי 
י   ח ו ת י נ ל ת  כ ש ו מ מ ה ה  נ ת מ ה ל ת  ו ב י ס  ה

המתי  זמ  היה צרי$ ל )מתוכנני  (2במועד הביקורת לחלק מהניתוחי  האלקטיביי 
, תערי! בלתי ריאלי לביצוע הניתוח.  1:   הדבר נובע מכמה סיבות הכרוכות זו בזו. 3רב

ולכ  אי  בו משו  , שאינו מספיק לתגמול הצוותי  אחר הצהריי  במסגרת התאגיד
קיצור תורי  מותנה לרוב בקיומו של , בכלל זה. תמרי/ לביצוע הניתוח ולקיצור תורי 

 אוז  אול  בביקורת נמצא לדוגמה כי לרוב ניתוחי הא!. ניתוח ל4מחיר דיפרנציאלי
לכ  . גרו  ולרוב הניתוחי  האורולוגיי  לא היו במועד הביקורת מחירי  דיפרנציאליי 

מכ$ יוצא . ומש$ ההמתנה לניתוחי  אלה היה בדר$ כלל ארו$, לא בוצעו לה  ססיות
נוגע לביצוע ניתוחי  מינהליי  מכתיבי  קבלת החלטות ב כי שיקולי  כלכליי 

 מחסור ארצי במרדימי  ובאחיות חדר ניתוח אינו מאפשר להפעיל.  2;   ולקיצור תורי 
, רופאי  מנתחי  מוגבלי  בהשתכרות  בתאגידי .  3;   עוד חדרי ניתוח אחר הצהריי 

ולכ  , ובייחוד אלה העוסקי  בעוד עיסוק מחו/ לבית החולי  ולתאגיד הבריאות
 הבריאות תקרת ההכנסות שקובעי  משרד.  4;   בקיצור תורי  מוגבלתיכולת  לסייע 

שנועדה להגביל את הגידול בהוצאה , ומשרד האוצר לבתי החולי  ולתאגידי הבריאות
מגבילה לעתי  את מספר הססיות והניתוחי  המבוצעי  בבתי , הלאומית לבריאות

כונות  של מנתחי  עמדת מנהלי המחלקות בבית החולי  משפיעה על נ. 5; החולי 
   .לבצע ססיות

י  ח ו ת י נ ל ת  כ ש ו מ מ ה ה  נ ת מ ה ה ת  ו ע פ ש  ה
נמצאו ניתוחי  אלקטיביי  שזמני ההמתנה לה  היו ארוכי  ומזיקי  לדעת 

, המתנה ארוכה לניתוחי שקדי  לילדי  הגורמת לדו  נשימה בשינה: המומחי 
די  גורמת המתנה ממושכת לניתוחי אוזניי  אצל יל; ירידת רמת החמצו  בד  ועוד

המתנה ממושכת לניתוחי הסרת גידולי ; לדלקות אוזניי  כרוניות ולדלקת בעור התו!
חולי  בעלי אמצעי  כספיי  או אלה שברשות  . שלפוחית השת  גורמת לנזק לחולה

__________________ 
 . ניתוחי  שאפשר לקבוע תארי  לביצוע  ובינתיי  לשחרר את החולה לביתו  2
 .ניתוחי  דחופי  מבוצעי  בבית החולי  ללא המתנה  3
מבקר  בעניי  זה ראו ג . בע לפעולה מסוימת שהיא בדר  כלל עתירת טכנולוגיהמחיר שהמשרד קו  4

 .445' עמ, "מחיר שירותי בריאות בבתי החולי  הכלליי "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„54 ·)2004 , המדינה
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, ביטוחי  משלימי  בקופות החולי  יכולי  לפנות לחלופות כגו  הרפואה הפרטית
  .  החוקובכ$ עלול להיפגע השוויו  על פי

 $ ש מ ת  ל ב ג ה ו י   ח ו ת י נ ל ה  נ ת מ ה ה  $ ש מ ל  ע י   נ ו ת נ  ! ו ס י א
ה  נ ת מ  ה

המשרד לא פעל ליצירת מאגר מידע הכולל נתוני  על ההמתנה לניתוחי  בבתי  .1
ג  לקופות החולי  אי  מידע אמי  ומרוכז על ). מש$ התור ומספר הממתיני (החולי  

 לקופות לאתר בעיות ולמצוא מאגר כזה יכול היה לסייע ה  למשרד וה . מש$ ההמתנה
להתקשר ע  ספקי שירות נוספי  ולפעול , לווסת חולי  לבתי חולי  אחרי , פתרונות

וזאת , יש קושי בהכנת אומד  של תורי ההמתנה. לשינוי תעריפי פעולות במידת הצור$
רישו  לא מדויק של חולי  ; הסדרי הבחירה הנהוגי  בקופות החולי : מכמה סיבות
ניהול התורי  על ידי המחלקות השונות בבתי החולי  ולא באופ  ; לניתוחכממתיני  

 .מרוכז
, המשרד לא קבע אמות מידה בדבר מש$ ההמתנה המרבי לניתוחי  אלקטיביי  .2

מהנהלות בתי החולי  , מהנהלות חדרי הניתוח, דבר המונע מהמחלקות המנתחות
על העבודה בחדרי הניתוח הכלליי  ומהמשרד לבצע מדידות והשוואות לצור$ בקרה 

 .ולצור$ ייעולה
חלק מבתי החולי  לא מינו אחראי לניהול תורי  , בניגוד לנוהל שקבע המשרד .3

לניתוחי  אלקטיביי  שירכז את הטיפול בוויסות התורי  והפיקוח עליה  ולא קבעו 
המשרד לא עקב אחר יישו  הנוהל . מדדי  הניתני  לכימות ולבקרה של זמני המתנה

  . וציאשה
י  ל ו ח י  ת ב ב ת  ו ג י ר ח ת  ו י ס ס ע  ו צ י  ב

למשרד אי  מידע ופיקוח לא על הפעילות המתבצעת בחדרי הניתוח בשעות העבודה 
לא על תפוקותיה  ולא על ניצול  , המקובלות של בתי החולי  הכלליי  הממשלתיי 

 .5 מידע שהוא תנאי להפניית ניתוחי  לתאגידי  
כי שעות העבודה במסגרת הססיות יחלו רק הקובעות , בניגוד לתקנות התאגידי 

נמצא כי צוותי  רפואיי  בסוראסקי תוגמלו , לאחר סיו  שעות העבודה בבית החולי 
א! שרוב הניתוחי  החלו בשעות הבוקר , במקרי  אחדי  בשכר מלא על ססיות

בסוראסקי . נוצר כפל תשלו  עבור אות  שעות עבודה). 10:00 או 8:00(המוקדמות 
  ססיות שבה  רופאי  ניתחו וקיבלו תמורת  שכר בעת שהיו בכוננות מחלקה נמצאו ג

וססיות שבה  רופאי  ניתחו וקיבלו תמורת  שכר בעת שהיו , 6או בכוננות מיו 
 . 7בתורנות

__________________ 
 . 466' עמ, "הפעלת חדרי ניתוח בבתי חולי "בפרק , ·È˙ ˘ ÁÂ„ 53 ,מבקר המדינה  5
ו נדרש רופא להיות מוכ  להתייצב ביחידתו שלא בשעות העבודה הנהוגות  מצב שב&" כוננות רופא"  6

 ).על פי חוזר מינהל רפואה(במקו  עבודתו כדי לטפל במטופלי  ולייע' בעניינ  
 .  העסקת רופאי  בבית החולי  בשעות שלאחר שעות הפעילות הרגילות&תורנות   7
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 כוח אד  ושכר בתאגידי הבריאות

ת  ו א י ר ב ה י  ד י ג א ת ב י   ד ב ו ע ה ר  כ ש ל  ע ה  ר ק  ב
 עלה שבקרת השכר אינה 2007 2005מדוחות הבקרה שעשה המשרד בשני   .1

הנתוני  שעל פיה  עושה החשבות במשרד את הבקרה ה  . מלאה ואינה יעילה
לא כל התאגידי  מסרו לחשבות נתוני שכר ; לא כל התאגידי  מסרו נתוני : חלקיי 
נבדקו נתוני שכר של עובדי  ;  במתכונת שהיא ביקשה2007  ו2006לשני  

יד  ולא של אלה המועסקי  בתאגידי  המועסקי  בתאגידי  ובבתי החולי  של
לא נבדק שכר  של רופאי  ; לא נבדק שכר  של עובדי המחקר בתאגידי ; בלבד

ח בשנה ולא שכר  של עובדי  במגזר " ש100,000 בבית החולי  ששכר  נמו$ מ
 .ח בשנה" ש80,000 רפואי ששכר  נמו$ מ הפרה

י עולה "מדת הרמע. המשרד אינו מפקח על העסקת כוח אד  בתאגידי  .2
והדבר , שתאגידי הבריאות יצרו דר$ לעקו! את מנגנו  עדכו  התקני  בבית החולי 

גור  לחוסר שליטה במערכת התקינה ומקשה על הגורמי  האחראי  לנושא 
  .להתמודד ע  מנגנו  עדכו  התקני 

ר כ ש ה י  נ ו ת נ ת  ג צ ה ב ת  ו מ ל ש ו ת  ו פ י ק  ש
להל  (י עבודה במשרד האוצר בדוח על השכר שמפרס  הממונה על השכר והסכמ .1
) עובדי מדינה(כלולי  נתוני שכר של עובדי  בשירות המדינה )  הממונה על השכר 

אי  פרסו  של השכר הכולל של עובדי  . ח לחודש" ש25,000 ששכר  ברוטו גבוה מ
ובמועד סיו  הביקורת עדיי  לא היו בידי משרד , 8בבית החולי  ובתאגיד ג  יחד

 . ל שכר העובדי  בתאגידי האוצר נתוני  ע
, תאגידי הבריאות וקופות החולי , רופאי  רבי  מועסקי  במסגרת בתי החולי  .2

,  אינו גלוי ואינו מפורס   המשול  כולו מהקופה הציבורית  ואול  שכר  הכולל 
יוצא שלמשרד הבריאות . משו  שהוא מתקבל מכמה מעסיקי  בעת ובעונה אחת

הדבר עלול לפגו  בקבלת . ה כוללת של שכר הרופאי  במשקולמשרד האוצר אי  ראיי
  .החלטות בנוגע לצעדי המדיניות שה  רוצי  לנקוט

ת ו א י ר ב ה י  ד י ג א ת ת  ל ה נ ה ב ה  נ י ד מ י  ד ב ו ע ת  ד ו ב  ע
י   ד י ג א ת ב ו י   ל ו ח ה י  ת ב ב י   י ב י ט ר ט ס י נ י מ ד א ה י   ל ה נ מ ה ר  כ  ש

ו זי, הלל יפה, ברזילי, בתאגידי הבריאות שבמרכזי  הרפואיי  אס! הרופא .1
מכהני  המנהלי  האדמיניסטרטיביי  של בתי , שבה  מחזור ההכנסות קט , ופוריה

חייבי  בדיווח , למעט רופאי , עובדי  בשירות המדינה. החולי  כמנהלי התאגידי 
אול  המשרד פטר את המנהלי  ; נוכחות על יסוד החתמת שעו  נוכחות

 .9  בנושאי התאגידהאדמיניסטרטיביי  מלהחתי  שעו  נוכחות בעת שה  עוסקי
__________________ 

 ).ש"מנמ(לעובדי מינהל ומשק רפואיי  ו&לעובדי  פרה, לאחיות, הכוונה לרופאי   8
מנהל אדמיניסטרטיבי המועסק בתפקיד זה ג  בתאגיד הבריאות , ל למינהל במשרד"לפי הנחיית סמנכ  9

ההחתמה נוגעת לכל . בתחילת העבודה ובסיומה, מחויב להחתי  שעו  נוכחות אלקטרוני פעמיי  ביו 
מנהל אדמיניסטרטיבי ,  לפי ההנחייה.ה  השעות בשירות המדינה וה  השעות בתאגיד, שעות עבודתו

כשה  מבוצעות ,  שעות נוספות3.5 שעות שבועיות בתוספת 41.5&מחויב להיק( שעות שלא יפחת מ
 . השעות השבועיות ה  שעות עבודה לפעילות בתאגיד45&רק שעות עבודה נוספת מעבר ל. ברציפות
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רוב המנהלי  האדמיניסטרטיביי  מקבלי  שתי , על פי תקנות התאגידי  .2
ששיעורה , משכורת של משרה מלאה מבית החולי  ומשכורת מהתאגיד: משכורות

בבית החולי  ובתאגיד ג  (שכר  השנתי הכולל .  ממשכורת  מבית החולי 50%עד 
יי  בתאגידי  שבמרכזי  הרפואיי  של כל אחד מהמנהלי  האדמיניסטרטיב) יחד

 ועד (ח " היה מאות אלפי ש2007 2006ברזילי והלל יפה בשני  , אס! הרופא
במרכזי  הרפואיי  זיו ). ח לחודש" ש59,000 כלומר כ, ח ברוטו לשנה" ש710,000 כ

למנהלי  האדמיניסטרטיביי  של התאגיד לא שול  שכר כלל , לעומת זאת, ופוריה
 . בשני  אלה

 את שכר  של בכירי כל 2007הגביל בשנת , מר אלי כה , הממונה על השכר דאז .3
אול  עניי  זה לא הוסדר , ל הארגו "קופות החולי  בשיעור מסוי  משכרו של מנכ

 . המנהלי  האדמיניסטרטיביי  באשר לעובדי  בכירי  בתאגידי  
 2007ת מנתוני השכר של המנהלי  האדמיניסטרטיביי  של התאגידי  לשנ .4

וכי יש הבדל בי  שכר  ובי  שיעורו , עולה כי שכר  נגזר ממשכורת  בבית החולי 
שכרו של מנהל תאגיד מסוי  גבוה במידה , למשל. מתו$ היק! הכנסות התאגידי 

א! על פי שהיק! ההכנסות של אותו תאגיד , ניכרת מזה של מנהלי התאגידי  אחרי 
שכאמור לא שילמו שכר ,   זיו ופוריההיק! הכנסות התאגידי. הוא הנמו$ שבה 

  .דומה לזה של התאגידי  שבה  שילמו למנהלי  שכר גבוה, למנהלי 
ה  י י ר ה נ ב ת  ו א י ר ב ה ד  י ג א ת ל  ה נ מ ת  ק ס ע ה י  ר ד  ס

י  .1 נ י י נ ע ד  ו ג י נ ל ת  ו ר ש פ קצי  תקציבי  בבית , לפי תקנות התאגידי  :א
,  מנהל נהרייהבבדיקה עלה כי. החולי  לא יעבוד בתאגיד ולא ימלא בו שו  תפקיד

מינה עובד לשמש ג  בתפקיד מנהל התאגיד וג  בתפקיד מנהל , ר מסעד ברהו "ד
לתפקיד מנהל תחו  כלכלה רפואית ולתפקיד של . תחו  כלכלה רפואית בבית החולי 

, הבקרה עליו, קצי  תקציבי  יש מאפייני  משותפי  רבי  בתחו  הכנת התקציב
כ$ , דרכי ייעול ועוד, בחינת הליכי עבודה, ניתוח נתוני  תקציביי  וסטטיסטיי 

בעבודתו של מנהל תחו  כלכלה רפואית בבית החולי  . שתפקידיה  חופפי  כמעט
ומ  הראוי היה לא למנות את , ייתכ  ניגוד ענייני  תפקודי ע  עבודתו כמנהל התאגיד

 .העובד לשמש בשני תפקידי  אלה בעת ובעונה אחת
י  .2 ל ו ח ה ת  י ב ב י  ו נ י קורת עלה כי ימי  אחדי  לפני שמונה העובד בבי :מ

למנהל התאגיד הוא התקבל לעבודה בבית החולי  ומונה לתפקידו ללא מכרז באישור 
מ "באישור ההעסקה בתפקיד מנהל תחו  כלכלה רפואית ששלחה נש. 10מ"נש

נאמר שיש לפעול ִמָיד לפרסו  מכרז , 2008להנהלת בית החולי  נהרייה בינואר 
וחוזה העסקתו של ,   במועד סיו  הביקורת טר  פורס  מכרז למשרהואול. למשרה

נוכח הביקורת בדבר האפשרות לניגוד ענייני  בי  . 2008העובד הואר$ עד סו! דצמבר 
הודיע מנהל , תפקידו של מנהל תחו  כלכלה בבית החולי  לתפקידו כמנהל התאגיד

וכי , עובד בבית החולי נהרייה למשרד מבקר המדינה כי החליט לשי  ק/ לעבודת ה
 .הוא יישאר בתפקיד מנהל התאגיד בלבד

__________________ 
בחינות , מכרזי ) (מינויי (מדינה כללי שירות ה, 1959&ט"התשי, )מינויי (חוק שירות המדינה   10

מתווי  את דר  המל  ) ר" התקשי&להל  (והוראות תקנו  שירות המדינה , 1961&א"התשכ, )ומבחני 
. הכרזה על משרה פנויה ואיושה באמצעות מכרזי : לגיוס ולקידו  של עובדי  בשירות המדינה

ראו מבקר . קרי  יוצאי  מ  הכללמ תאשר העסקה לפני מכרז רק במ"ר קובעות כי נש"הוראות התקשי
 .249' עמ, "מכרזי  לאיוש משרות בכמה משרדי ממשלה"בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„56·) 2006 , המדינה
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 הסכמי  להעסקת רופאי  בי  תאגידי הבריאות לקופות החולי  

 חתמו קופות החולי  ע  תאגידי בריאות רבי  על הסכמי 21 כבר מתחילת המאה ה
עד (ולפיה  רופאי  מומחי  בבתי חולי  ממלאי  בשעות עבודת  , שיתו! פעולה

את התמורה בעד שירותיה  . תפקידי  שוני  במרפאות קופות החולי ) 16:00השעה 
ואלה מעסיקי  מתמחי  , מעבירות הקופות לתאגידי  שליד אות  בתי חולי 

לעתי  בהיקפי משרה גדולי  מהיק! , במחלקות שרופאיה  עובדי  במרפאות הקופות
 . המשרה שממלא רופא בית החולי  במרפאות הקופות

הסדיר מספר נושאי  הקשורי  להעסקת רופאי בתי חולי  באמצעות המשרד לא 
רופא בית חולי  מועסק בתק  במחלקה מסוימת . 1:  תאגידי הבריאות בקופות החולי 

ומקבל שכר מאוצר המדינה בעבור מת  שירותי  לכלל החולי  הפוני  בשעות העבודה 
בקופה ומטפל בחולי  של ובאות  השעות ממש הוא בעצ  עובד , הנהוגות במרכז רפואי
העסקת רופאי  בשירות המדינה במרפאות קופות החולי  . 2.  קופת חולי  מסוימת

.  היא בניגוד לתקנות התאגידי , כפי שנקבע בהסכמי , מטע  התאגיד בשעות הבוקר
עולה חשש שמשיקולי  כלכליי  יוותר בית החולי  על שירותי מומחה במחלקות . 3

ועקב כ$ עלול להיפגע , שה  בעלי הכשרה פחותה, תי מתמחי האשפוז ויסתפק בשירו
הדבר ג  מעיד על הקושי הטמו  . 4.  השירות הרפואי הנית  לחולי  בבית החולי 

עניי  זה ג  אינו בא לידי ביטוי בהסכ  הפעילות . 5.  11בתקני הרופאי  בבתי החולי 
  .המסדיר את יחסי הגומלי  ביניה , בי  בית החולי  לתאגיד

 הסכמי פעילות והתחשבנות בי  תאגידי הבריאות לבתי החולי 
י  .1 ל ו ח ה י  ת ב ל ה  ר ו ק ת ת  ר ב ע  תקנות התאגידי  קבעו שעל תאגיד :ה

סכו  שלא : להעביר לבית החולי  שלידו שיעורי  שוני  בגי  השימוש במשאבי 
 4% וכ  סכו  שלא יפחת מ,  מהכנסותיו ממכירת שירותי  רפואיי 20% יפחת מ
מקידו  בריאות ומהדרכת סטודנטי  , תיו ממכירת שירותי רפואה מונעתמהכנסו

לא נמצאו מסמכי  המעידי  ).  תקורה להל  (ועובדי  במקצועות בתחו  הבריאות 
ומאז התקנת  בשנת , על אופ  קביעת שיעורי התקורה שנקבעו בתקנות התאגידי 

 . ג  לא בח  המשרד את סבירות השיעורי 2001
ל .2 י ע פ י  מ כ ס וה ד י ל ש ד  י ג א ת ל י   ל ו ח ת  י ב י   ב ת  בית )  א(:   ו

והתאגיד פעל על פי , חולי  וולפסו  לא חת  על הסכ  פעילות ע  התאגיד שלידו
לתאגיד ג  לא היה היתר פעילות בחתימת שר . 2008טיוטת הסכ  עד דצמבר 

במצב כזה עלולה להיפגע יכולת . 12הבריאות ושר האוצר כנדרש בחוק יסודות התקציב
המשרד לא בדק את הדיווח , למשל.  לעשות בקרה על פעילות התאגידהמשרד

הודיעו , 2009בינואר , לאחר סיו  הביקורת. התקופתי שהעביר התאגיד על פעולותיו
 .המשרד ובית חולי  וולפסו  כי נחת  הסכ  פעילות

 2004הסכ  הפעילות בי  בית חולי  שיבא ובי  התאגיד שלידו נחת  במרס  )ב(
ההסכ  ג  לא הואר$ בכתב מאז חתימתו אלא במשתמע על פי . גיד בלבדבידי התא

הודיע שיבא כי הסכ  , 2009בינואר , לאחר סיו  הביקורת. התנהגות הצדדי 
 .הפעילות אושרר והואר$ בכתב

__________________ 
 .355' עמ, "È„ÂÚÈÒÂ È‡ÂÙ¯ Ì„‡ ÁÂÎ"בעניי  תקינת הרופאי  ראו בפרק   11
צר ועל פי חוק יסודות התקציב קובע שתאגיד בריאות לא יפעל אלא באישור שר הבריאות ושר האו  12

 .הכללי  שייקבעו



 405 משרד הבריאות

י  .3 ל כ ת מ י   ר מ ו ח ב ש  ו מ י ש י   ג ב ו   ל ש ,  לפי תקנות התאגידי :ת
המתכלה שמספק בית החולי  על תאגיד לשל  לבית החולי  את מלוא עלות הציוד 

, על פי הסכמי הפעילות בשיבא, בביקורת עלה כי בניגוד לתקנות הללו. לתאגיד
 מהכנסותיו בגי  20%התאגיד חייב לשל  לבית החולי  רק , סוראסקי ונהרייה

שעה שעלות האביזרי  בלבד יכולה להיות גבוהה במידה , פעולות דיפרנציאליות
, כמו כ . החולי  עלול בעצ  לסבסד את התאגידכ$ שבית , ניכרת משיעור זה

נוס! על . במסמכי  שבידי הביקורת אי  תיעוד המסביר כיצד נקבע שיעור נמו$ זה
מנתוני חשבות המשרד עולה כי רוב התאגידי  משלמי  לבתי החולי  שליד  , כ$

  . פחות מהנדרש על פי התקנות
 מלוניות ליולדות ליד בתי החולי 

שמופעלת , "שיבא בייבי", ולדות בשיבא פועלת מלונית ליולדותבסמו$ למחלקת י
)  ליס להל  (ליולדות בסוראסקי " ליס"בסמו$ לבית החולי  . בידי תאגיד הבריאות
אשר מופעלת על ידי חברה פרטית שהתקשרה , "בייבי ליס", פועלת מלונית ליולדות

 מענק אשפוז עבור הביטוח הלאומי משל  לבית החולי . בהסכ  ע  תאגיד הבריאות
כיסוי הוצאות האשפוז בגי  כל לידה ִמָיד ובלי קשר למספר הימי  ששהתה יולדת 

שוהות בדר$ ) תמורת תשלו (יולדות הבוחרות לשהות במלונית . 13במחלקת היולדות
. כלל במחלקת היולדות של בית החולי  זמ  קצר יותר מששוהות בה יולדות אחרות

בה בעת . בי  בגי  יולדות שבוחרות לשהות במלוניתיוצא שבית החולי  חוס$ משא
מפנות יולדות אלו מקו  ליולדות אחרות שג  עבור  מקבל בית החולי  תשלו  

לדעת הביטוח הלאומי יש לבחו  מחדש את כל מרכיבי מענק האשפוז . מביטוח לאומי
  .המשול  לבית החולי 

ת  ו ד ל ו י ה ת  ו ק ל ח מ ב ז  ו פ ש א ה י  א נ  ת
א ובליס היולדות מאושפזות בתנאי צפיפות ובניגוד לתקני במחלקות היולדות בשיב

התנאי  הפיזיי  , לעומת זאת, במלוניות. 14הבינוי המקובלי  במועד סיו  הביקורת
ההחלטה א  לשפ/ את מחלקות . טובי  הרבה יותר מאלה שבמחלקות היולדות

 נדרשת הסדרה של המשרד. היולדות נתונה לשיקול דעת  של מנהלי בתי החולי 
  . בנוגע לשיפור תנאי האשפוז במחלקות היולדות

ו   ל ש ת ה ו ת  י נ ו ל מ ב י   ה ו ש ה ד  ו ל י י ל ו ת  ד ל ו י ל י  א ו פ ר ה ת  ו ר י ש ה
ו  ר ו ב  ע

עובדי בתי החולי  לא יספקו שירותי  , 2007על פי טיוטת נוהל של המשרד משנת 
אול  בביקורת עלה כי בשיבא האחיות המועסקות על ידי בית . לשוהי  במלונית
 ידי התאגיד משובצות בסבב משמרות ה  במחלקת היילודי  של בית החולי  או על

__________________ 
א  , חמישה ימי &בעבר אושפזה יולדת לאחר לידה במחלקות היולדות בכל האר' למש  ארבעה  13

 . ליומיי  בער 2008השהייה התקצרה במהל  השני  והגיעה בשנת 
י  לחדרי  הקיימ. ע  זאת יצוי  כי מחלקות היולדות עומדות בתקני הבנייה שהיו בתוק( במועד בניית   14

 .הוספו מיטות עקב מצוקת אשפוז ובשל רצו  למקס  הכנסות
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 תקני  של אחיות לתגבור 18התאגיד הקצה , ע  זאת" (שיבא בייבי"החולי  וה  ב

בייבי "החברה הפרטית שמפעילה את ; )מחלקות היולדות והיילודי  בבית החולי 
ל פי ההסכ  משלמת לתאגיד תמורה בגי  עבודת הצוות הרפואי במלונית ע" ליס

א! על , א$ כספי  אלה אינ  מועברי  לבית החולי  אלא נשארי  בתאגיד, ביניה 
מנגד הקצה התאגיד (פי שאת רוב הצוות הרפואי מעסיק בית החולי  ולא התאגיד 

המשרד טר  ). עשרה תקני  של אחיות המועסקות במחלקות אחרות בבית החולי 
  . חייב במועד סיו  הביקורתהסדיר את נושא המלוניות באמצעות נוהל מ

  החסרונות במצב הקיי  קיו  שתי ישויות משפטיות נפרדות זו לצד זו 
ת ו י ט פ ש מ ת  ו י ו ש י י  ת ש ו   י ק ב  ק ע י   נ ו נ ג נ מ ל  פ כ ו ת  ו ר ק  ב

בכל מרכז רפואי פועלות לפחות שתי ישויות משפטיות נפרדות שפעילויותיה  כרוכות 
ילוב של שתי הישויות מחייב בקרה הש. בית החולי  והתאגיד שלידו: ושלובות זו בזו

. מוגברת של הרשויות על נקודות ההשקה שלה  ועל עמידת  בהסכמי הפעילות שלה 
ג  שר הבריאות ושר . בבקרה זו עוסקות הנהלות בתי החולי  והנהלות התאגידי 

האוצר נדרשי  לתת את אישור  מדי שנה בשנה כדי שהתאגידי  יוכלו להמשי$ 
 :למשל, גוזל משאבי  ניכרי  ממערכת הבריאותעיסוק זה . ולפעול

מכיוו  שהדבר , המשרד בודק א  פעולות של בית החולי  אינ  מוסטות לתאגיד .1
עמידה ביעד הכנסותיו ולכיסוי גירעונותיו  לאי, יגרו  לבית החולי  להפסד הכנסה

 התאגיד צרי$ לעמוד. ואילו לתאגיד הדבר יגרו  להציג עודפי , מתקציב המדינה
בתקרת הכנסות מסוימת וביחס מסוי  בי  היק! פעילותו להיק! הפעילות של בית 

 . החולי  שלידו
. האחד לתאגיד והשני לבית החולי : בכל מרכז רפואי יש שני מנגנוני  ניהוליי  .2

לבית החולי  ולתאגיד יש . גזברות ועוד, כוח אד , כל אחד מה  מטפל בענייני הנהלה
יוצא שבקיו  . וכ  דוח כספי מאוחד,  דוחות כספיי  נפרדי ג  שני תקציבי  ושני

ליד כל , יתרה מזו. שתי הישויות המשפטיות יש בזבוז משאבי  וביורוקרטיה מרובה
מרכז רפואי יש ג  עמותת חוג ידידי  העוסקת בגיוס תרומות וברכש עבור המרכז 

 חלק מעובדי המרכז ולעתי  חברי  בו, ג  לעמותה זו יש מנגנו  ניהול משלה. הרפואי
פועלי  שלושה תאגידי  נוס! על בית , לדוגמה, במרכז הרפואי שיבא. הרפואי
  .החולי 

ב צ מ ל ו   ר ת פ ת  א י צ מ ל ת  ו נ ו י ס י  נ
כמה ועדות ממלכתיות עסקו מאז תחילת שנות התשעי  של המאה העשרי  ה  בצור$ 
להפריד את המשרד מבתי החולי  שהוא מפעיל וה  במודל הרצוי להתאגדות 

 העירו שיש קושי בתמהיל תפקידי 15כל הוועדות. המשפטית של בתי החולי 

__________________ 
ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל בראשות השופטת   15

הוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה בראשות מר עדי ; 1990שנת , שושנה נתניהו
התקצוב והבעלות על בתי החולי  הממשלתיי  , הניהול, תפעולהוועדה לבחינת ה; 2000שנת , אמוראי

 . 2004שנת , ח משה ליאו "בראשות רו
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לתא  ולפקח על , לגבש מדיניות בריאות, לייצר ולספק שירותי בריאות: המשרד
 . בתפקידיו אלה מובנה מצב של ניגוד ענייני ). רגולטור(מערכת הבריאות 

תי החולי   כל מיני החלטות בנושא מעמד ב2007 1997הממשלה קיבלה בשני  
, כ יעקב ב  יזרי"ח,  שר הבריאות2006נוכח אחת ההחלטות מינה בנובמבר . 16הכלליי 

ר המינהלה "ליו, ג"רות רלב' גב, תקצוב ותמחור במשרד, ל לתכנו "את הסמנכ
 מינהלת  להל  (להעברת בתי החולי  הכלליי  הממשלתיי  לידי חברות מנהלות 

העברת בתי החולי  : בי  היתר, ה תפקידיה של מינהלת ההעברה ). ההעברה
; הממשלתיי  לידי חברות מנהלות והפיכת  לישות משפטית עצמאית ונפרדת
, הסדרת המבנה הארגוני של בתי החולי  ויחסי הגומלי  בינ  ובי  לקוחותיה 

א! על פי שהוועדות הממלכתיות וחלק מהחלטות הממשלה עסקו . והפיקוח עליה 
, ה  הממשלתיי  וה  אלה של הכללית, ולי  הכלליי בצור$ לתאגד את כל בתי הח

. תפקיד מינהלת ההעברה הוגבל לעיסוק בבתי החולי  הכלליי  הממשלתיי  בלבד
על ועדה מייעצת למינהלת ההעברה הוטל להנחותה ולייע/ לה בסוגיות הקשורות 

מאז הקמתה התכנסה הוועדה . לעיצוב מדיניות האשפוז בישראל ולהפעלת בתי חולי 
 . 2007בפברואר , פע  אחת
,  החליטה הממשלה כי יוק  צוות בהשתתפות נציגי משרד האוצר2007באוגוסט 

והוא יפעל לגיבוש חקיקה במסגרת הצעת , משרד הבריאות והיוע/ המשפטי לממשלה
 בנוגע לתאגוד בית חולי  כחברה מנהלת 2008חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספי  

 בראשות המשנה ליוע/ המשפטי לממשלה 2007 בסו! שנת שהוק , הצוות. ולהפעלתו
קיי  שתי פגישות בלבד ולא , מסר דוידה לחמ ' ד גב"עו, לשעבר) פיסקאלי כלכלי(

  . הגיע לידי שו  מסקנה
 ל"פעילות של מרכז רפואי בחו

 2005משנת , נת  שירותי ייעו/ והדרכה, כולל התאגיד שלו, המרכז הרפואי שיבא
).  גיֵנאה להל  (פואי חדש שהוק  בגיֵנאה המשוונית שבאפריקה למרכז ר, ואיל$

,  מחקרי   חתמה חברת תל השומר 2005בינואר : בפרויקט זה נחתמו כמה הסכמי 
ע  ) מ או החברה"ש מחקרי  בע" תה להל  (מ "תשתיות ושירותי  רפואיי  בע

ח "יוני שחברה לשירותי  רפואיי  בגיֵנאה וע  נציגתה באר/ על הסכ  בס$ מיל
עבור פעילות ההדרכה של אנשי . לייעו/ והדרכה בהקמת מרכז רפואי קליני בגיֵנאה

ש מחקרי  "שילמה חברת תה, מדרו  אמריקה ומארגנטינה, צוות רפואי מגיֵנאה
 . 17ח"מ לתאגיד מיליוני ש"בע

מר דני , לשר הבריאות דאז, זאב רוטשטיי ' פרופ,  פנה מנהל שיבא2004בפברואר 
השר הבהיר למנהל שיבא שעליו . ידע אותו על אודות פנייה של ממשלת גיֵנאהוי, נוה

כמו אופ  , להסדיר סוגיות רבות במשרד הבריאות ובשאר משרדי הממשלה
העברת תשלומי  לבית החולי  בגי  העברת , הגור  המתקשר, תנאיה, ההתקשרות

__________________ 
איחוד בתי החולי  ; העברת בתי חולי  אחדי  לידי חברות מנהלות; קידו  עבודת מטה לקראת תאגוד  16

העברת ; העברת בית החולי  וולפסו  לחברת ניהול בבעלות אחת מקופות החולי ,   ובני ציו "רמב
שבבעלות , העברת המרכז הרפואי רבי  שבפתח תקווה;   לידי חברות מנהלות"שיבא ורמב, הלל יפה
הקמת צוות מקצועי אשר יפעל להעברת ניהול  של בתי ; לידי חברה מנהלת בבעלותה, הכללית

 .החולי  לידי חברות מנהלות
 .מול המשרדמשרד מבקר המדינה לא בדק את הפרויקט עצמו אלא את הסדרתו   17
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שרד האוצר או מ, לא נמצא שמנהל שיבא ביקש את אישור משרד הבריאות. ידע ועוד

כאשר משרד הבריאות ידע , יתר על כ . ל"משרד החו/ לפעילות רבת שני  זו בחו
הוא לא דרש משיבא פרטי  מלאי  כדי לבחו  אות  מהיבטי  , שהפרויקט בעיצומו

, ובכלל זה היבטי  של זכויות ואינטרסי  מקצועיי  וכלכליי  של המדינה, שוני 
א! סיכוני  ביטחוניי  לפעולה של גו! ממשלתי היבטי  של יחסי החו/ של המדינה ו

 .במדינות אפריקה
ל המשרד ועדה לבחינת "מינה מנכ, לאחר שהפרויקט כבר הסתיי , 2008בפברואר 

ל "התקשרויות בתי חולי  למת  ייעו/ בהקמה ובהפעלה של תשתיות בישראל ובחו
  .מלצות הוועדה טר  פורסמו ה2009בינואר . ובמת  שירותי  רפואיי  במדינות זרות

 מ "תשתיות ושירותי  רפואיי  בע,  מחקרי  חברת תל השומר 
. מ והיא חברה פרטית"ש מחקרי  בע"בתחומי שיבא פועלת ג  חברת תה, כאמור

לתמו$ בביצוע מחקרי  מדעיי  , בי  היתר, ומטרותיה, 1993החברה נוסדה בשנת 
 ובאחזקה של שירותי  ליזו  ולבצע כל פעולה הקשורה בפיתוח, לנהל, ורפואיי 

נכסי החברה והכנסותיה ישמשו לתמיכה . במישרי  ובעקיפי , הקשורי  לשיבא
בעלי המניות בחברה ה  עמותת חוג הידידי  תל השומר ואנשי  . בפעילויות שיבא

מניות הבכורה מעניקות לחוג ). ר חוג הידידי "שאחד מה  משמש ג  יו(פרטיי  
 .אסיפות החברה מכוח ההצבעה בכל 76%הידידי  
על החברה ועל , אבי ישראלי' פרופ, ל המשרד" כתב מנהל שיבא למנכ2005בינואר 

שהוא הבעלי  של המרכז , ואול  המשרד. ל"פעילותה במחקרי  ובפעולות ייעו/ בחו
לא בח  את תקינות אופ  ההתאגדות , הרפואי וג  רגולטור של מערכת הבריאות כולה

 . של החברה
 נחת  בינה ובי  בית 2007אול  רק בנובמבר , כאמור, 1993מאז החברה פועלת  .1

, 18החולי  שיבא הסכ  המסדיר את אופ  פעילותה הנעשית לטובת בית החולי 
לרבות הסדרת השימוש שעושה החברה בש  בית החולי  או בעובדיו או בידע 

נקבע בהסכ  לא . ובניסיו  שלה  לקידו  פעולת החברה לטובת בית החולי  ועובדיו
למשל דיווח תקופתי של החברה על , מנגנו  לפיקוח של בית החולי  על החברה

 . פעולותיה
ש "ל חברת תה"משמש מנכ, רוטשטיי ' פרופ, מנהל שיבא: מער$ כפיפויות .2

' פרופ, ומנהל בית החולי  השיקומי והאחראי למחקרי  בשיבא, 19מ"מחקרי  בע
רוטשטיי  אחראי ' וצא שבשיבא פרופי. ר הדירקטוריו  שלה"משמש יו, שלמה נוי

נתו  לפיקוחו ) ל"כמנכ(רוטשטיי  ' ואילו בחברה פרופ, נוי בעניי  המחקרי ' לפרופ
מ "ש מחקרי  בע"בנוגע לכלל פעילות חברת תה). ר הדירקטוריו "כיו(נוי ' של פרופ

י נו' לקבל דיווחי  מפרופ, כמנהל המרכז המשולב שיבא, רוטשטיי ' יוצא כי על פרופ
הדבר פוגע . כל זאת ללא חובות דיווח למשרד. כלומר ממנו עצמו, רוטשטיי ' ומפרופ

 . בפיקוח ובבקרה על החברה
__________________ 

שהסדרת  נעשתה בהסכ  בשנת , "מסחור רישו  והגנה על אמצאות, פיתוח, קידו "למעט פעולות ל  18
2004. 

Â„Â·Ú˙ "זאב רוטשטיי  ראו את הפרק ' בעניי  סוגיית ניגוד הענייני  האפשרי בי  תפקידיו של פרופ  19
ÌÈÏÂÁ È˙· ÈÏ‰ Ó Ï˘ „È˜Ù˙Ï ıÂÁÓ" ,493' עמ. 



 409 משרד הבריאות

 סיכו  והמלצות
שהוא , בכל מרכז רפואי.  מרכזי  רפואיי  כלליי  ממשלתיי 11המשרד מפעיל  .1

ל כ.  בית החולי  והתאגיד יש לפחות שתי ישויות משפטיות , יחידה כלכלית אחת
, בית החולי  לפי כללי  הנהוגי  בשירות המדינה: ישות פועלת לפי כללי  אחרי 
, ) "התכ(והוראות תקנות כספי  ומשק ) ר"התקשי(בה  תקנו  שירות המדינה 

קיו  שתי הישויות גור  לבזבוז משאבי  ניכר . והתאגיד לפי כללי  גמישי  יותר
 .שקיפותמחייב בקרות רבות ופוגע ג  ב, במערכת הבריאות

מתחילת שנות התשעי  של המאה העשרי  ממליצות כל מיני ועדות ממלכתיות 
  וכי שתי הישויות יהפכו לאחת , שהמשרד יחדל מתפקידו כיצר  וכספק שירותי 

אול  , ג  הממשלה קיבלה החלטות רבות בנושא. וזאת באמצעות תאגוד בתי החולי 
 .ראוי לקד  את נושא התאגוד. טר  נעשה דבר

אחת המטרות החשובות שבהקמת תאגידי הבריאות הייתה קיצור מש$ ההמתנה  .2
לרבות קביעת אמות מידה , ראוי שהמשרד יסדיר נושא זה. לניתוחי  אלקטיביי 

שיהיה , ויכי  מאגר מידע המרכז את זמני ההמתנה בכל בתי החולי , לזמני ההמתנה
וחי  שישקפו את ראוי שהמשרד יקבע תעריפי  לנית. נגיש לקופות החולי 

כ$ שיווצר תמרי/ לקיצור מש$ ההמתנה לניתוחי  אלקטיביי  באמצעות , עלויותיה 
 .בכ$ ייחס$ סבל מהחולי  ותימנע החמרה במצב  הרפואי. התאגידי 

המשרד עושה בקרה על שכר . עובדי  רבי  בבתי החולי  עובדי  ג  בתאגידי  .3
אי  שקיפות בשכר העובדי  . האול  הבקרה אינה מלאה ואינה יעיל, העובדי 
ואי  מידע על השכר הכולל שה  מקבלי  מבית החולי  ומהתאגיד ג  , בתאגידי 

 המקבלי  את שכר  מהקופה  אי  מידע על שכר  הכולל של רופאי  . יחד
מ  הראוי שהממונה על השכר הוא שיעשה בקרה על שכר העובדי  . הציבורית
 . בתאגידי 

שבה בעת היא ג  זרוע ביצועית של גו! ממשלתי , רטיתבשיבא פועלת חברה פ .4
ולמשרד הבריאות ולמשרד האוצר , ומשתמשת במשאבי המדינה ובידע של המדינה

ראוי שהמשרד והנהלת שיבא יעמדו על כ$ שהזיקה בי  . יש מידע חלקי על פעילותה
 . שיבא ובי  החברה תמצא ביטוי ג  במסמכי התאגוד של החברה

נתנו שירותי ייעו/ והדרכה למרכז רפואי חדש שהוק  בגיֵנאה שיבא וחברה זו 
. המשוונית שבאפריקה בלי שקיבלו אישור ממשרד הבריאות או ממשרד האוצר

אול  לא ביקש משיבא פרטי  מלאי  , משרד הבריאות ידע שהפרויקט כבר בעיצומו
איי  ראוי שהמשרד יקבע כללי  לפעילות  של מרכזי  רפו. כדי שיבח  את הסוגיה

 .ל"בחו
ובמחלקות , במרכזי  הרפואיי  שיבא וסוראסקי פועלות מלוניות ליולדות .5

מרכזי  רפואיי  המבקשי  להקי  מלוניות עלולי  לא לשפר . היולדות יש צפיפות
מכיוו  , ובכ$ להמרי/ יולדות לעבור למלוניות, את תנאי האשפוז במחלקות היולדות
מ  הראוי שהמשרד יקבע נוהל .  הכנסה נוספתשמפעילות המלונית מקבל בית החולי 

ראוי שתנאי להפעלת מלונית במרכז . להסדרת הקמת  ופעילות  של מלוניות ליולדות
על פי התקני  , רפואי יהיה עמידה בתק  של תנאי אשפוז וצפיפות במחלקה

  .המקובלי  לבניית מחלקות אשפוז חדשות ליולדות
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♦  

 מבוא
ליד כל בית חולי  . 20 בתי חולי  כלליי  ממשלתיי 11מפעיל ) משרד ה להל  ג  (משרד הבריאות 

קר  מחקרי  רפואיי  פיתוח תשתיות ושירותי "כזה פועל תאגיד בריאות המאוגד כעמותה בש  
בית . תאגיד הבריאות הוא ישות משפטית נפרדת מבית החולי . 21]"ש  בית החולי [בריאות ליד 

 ".מרכז רפואי"ה  , ה  יחדיושני, החולי  ותאגיד הבריאות שלידו
תחילה נועדו תאגידי הבריאות . תאגידי הבריאות הוקמו בסו! שנות השמוני  של המאה העשרי 

 מכיוו  שהצוותי  הרפואיי  שבבתי החולי  עבדו עד  מאוחר יותר . לביצוע מחקרי  רפואיי 
ה הארו' לכל מיני ומכיוו  שבשל זמ  ההמתנ,  ולא הספיקו לעמוד בקצב הניתוחי 16:00השעה 

 החלו  ניתוחי  נפגעו בבריאות  או נפטרו חולי  רבי  בטר  הספיקו לעלות על שולח  הניתוחי  
בעת , התאגידי  להעסיק צוותי  רפואיי  שיבצעו ניתוחי  לאחר שעות העבודה הרגילות שלה 

בבתי החולי  לאחר מכ  החלו התאגידי  לספק . שחדרי הניתוח ויתר תשתיות בתי החולי  פנויי 
M.R.Iבדיקות : הממשלתיי  הכלליי  כל מיני שירותי  כגו 

22 ,I.V.F
 . ומעבדות שונות23

תאגידי הבריאות קיבלו את אישור שר הבריאות ושר האוצר לשמש תאגידי בריאות כהגדרת  בחוק 
ועל כ  ה  רשאי  לפעול בתחומי , ) חוק יסודות התקציב להל   (1985 ה"התשמ, יסודות התקציב

את תקנות יסודות התקציב , מר נסי  דה ,  פרס  שר הבריאות דאז2001בדצמבר . בתי החולי 
תקנות התאגידי  ).  תקנות התאגידי  להל   (2002 ב"התשס, )כללי  לפעולת תאגידי הבריאות(

בפעילות תאגידי , בכללי ביקורת, במבנה הארגוני של תאגידי הבריאות, בי  השאר, עוסקות
בדרישות , בתקציב, בהתקשרויות, בתשלומי  לבתי החולי , קעות בבתי החולי בהש, הבריאות

עוד נקבע בתקנות התאגידי  שתאגיד בריאות הוא . בשכר ובהוראות משמעת, בתנאי עבודה, דיווח
 ]. נוסח משולב [1958 ח"התשי, גו! מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה

 6.4  בכ2006  הממשלתיי  הסתכ  בשנת מחזור הפעילות של המרכזי  הרפואיי  הכלליי
ח מפעילות תאגידי " מיליארד ש1.2 ח מפעילות בתי החולי  ו" מיליארד ש5.2מה  , ח"מיליארד ש

, הוא מת  שירותי  רפואיי )  מההכנסות76% כ(מקור ההכנסה העיקרי של התאגידי  . הבריאות
הדרכות בתחו  " (כנסות אחרותה", )12%(ומלבדו משמשי  מקורות הכנסה ג  מחקרי  רפואיי  

. בתאגידי  מועסקי  אלפי עובדי . 24)7%" (תרומות ואחרות"ו, )5%  כנסי  ועוד , הרפואה
  מה  2,682,  עובדי 6,080  כ2007במרכז הרפואי על ש  חיי  שיבא הועסקו בסו! שנת , לדוגמה

 עסקו באותו הזמ  ובמרכז הרפואי תל אביב על ש  סוראסקי הו; בידי תאגיד הבריאות) 44%(
 .בידי תאגיד הבריאות) 37%( מה  2,025,  עובדי 5,420 כ

מתחילת שנות התשעי  של המאה העשרי  קבעו כל מיני ועדות ממלכתיות שיש צור' להפו' את 
, והממשלות ג  החליטו בעניי  זה, בתי החולי  ואת תאגידי הבריאות הפועלי  ליד  לישות אחת

 .ורת הדבר לא קרהאול  עד למועד סיו  הביק
__________________ 

, הלל יפה בחדרה, פוריה בטבריה, בני ציו  בחיפה,   בחיפה"רמב, זיו בצפת, הרייההגליל המערבי בנ  20
 .אס  הרופא בבאר יעקב וברזילי באשקלו , וולפסו  בחולו , סוראסקי בתל אביב, שיבא בתל השומר

אגודה , עמותה"הוא " תאגיד בריאות", 1985 ה"התשמ,  לחוק יסודות התקציב21על פי סעי    21
המוכר שירותי , לזכויות ולפעולות משפטיות, רה או כל גו  משפטי אחר הכשר לחיובי חב, שיתופית

 ". בריאות בתו$ בית חולי  ממשלתי או תו$ שימוש במתקני בית חולי  כאמור
 .מערכת לדימות מחשבי של רקמות הגו   22
 .גופית הפריה חו%  23
24   ÈÒ  ÈÙ ÁÂ˙È 2000-2006 ,ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙Â  , חשבות משרד

 .11/07, הבריאות
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 בדק משרד מבקר המדינה היבטי  אחדי  בפעילויות תאגידי 2008ספטמבר  בחודשי  מרס
סיוע : בהיבטי  שנבדקו. לרבות יחסי הגומלי  בינ  ובי  בתי החולי  שליד  ה  פועלי , הבריאות

י  הסכמי  להעסקת רופא, שכר העובדי  בתאגידי , התאגידי  בקיצור זמ  ההמתנה לניתוחי 
הפעלת , סדרי ההתחשבנות בי  התאגידי  לבתי החולי , שנחתמו בי  התאגידי  לקופות החולי 

הבדיקה נעשתה במרכזי  . ועוד, יישו  החלטות בנוגע לתאגוד בתי החולי , מלוניות ליולדות
המרכז הרפואי תל אביב על , ) שיבא להל  (המרכז הרפואי על ש  חיי  שיבא : הרפואיי  האלה

המרכז , ) נהרייה להל  (בית החולי  לגליל המערבי נהרייה , ) סוראסקי להל  (אסקי ש  סור
בדיקות השלמה נעשו במרכז הרפואי . ובמשרד הבריאות)  ברזילי להל  (הרפואי על ש  ברזילי 

במרכז הרפואי על , ) הלל יפה להל  (במרכז הרפואי הלל יפה , ) אס! הרופא להל  (אס! הרופא 
  להל  (במרכז הרפואי פוריה , ) זיו להל  (במרכז הרפואי זיו , ) וולפסו  להל  (פסו  ש  אדית וול

ביחידת רש  העמותות במשרד , )מ" נש להל  (בנציבות שירות המדינה , במשרד האוצר, )פוריה
  להל  (בשירותי בריאות כללית , ) הביטוח הלאומי להל  (במוסד לביטוח לאומי , המשפטי 

בקופת , ) מאוחדת להל  (בקופת חולי  מאוחדת , ) מכבי להל  (בי שירותי בריאות במכ, )הכללית
   ). י" הר להל  (ובהסתדרות הרפואית בישראל  ) לאומית להל  (חולי  לאומית 

 סיוע תאגידי הבריאות בקיצור זמ  ההמתנה לניתוחי 
י  לשלוש רמות של הניתוחי  מחולק. בכל שנה מבוצעי  במדינת ישראל עשרות אלפי ניתוחי 

 ניתוח שיש לבצעו לפני שישוחרר  ניתוח דחו! ;  ניתוח שיש לבצעו מיד ניתוח חירו  : דחיפות
ובינתיי  אפשר ,  ניתוח שיש לקבוע תארי' לביצועו ) מתוכנ (ניתוח אלקטיבי ; החולה לביתו

י  בבית ברוב המקרי  ניתוחי החירו  והניתוחי  הדחופי  מבוצע. לשחרר את החולה לביתו
בבתי החולי  הכלליי  .  אחר הצהריי 26 ותורני 25החולי  בשעות הבוקר או בידי צוותי כונני 

ובימי שישי בשעות , 15:00 7:00חמישי בשעות  הממשלתיי  מופעלי  חדרי הניתוח בימי  ראשו 
מכמה מבתי החולי  נמסר כי בימי . 27על פי שעות העבודה של צוותי חדר הניתוח, 13:00 8:00

 .לפי החלטת המרכז הרפואי, שישי בבוקר מופעלי  חדרי הניתוח לניתוחי  דחופי  או אלקטיביי 
חלק  פועלי  לקצר את זמ  , במסגרת השימוש שעושי  תאגידי הבריאות בתשתיות בתי החולי 

  להל  (וזאת על ידי ביצוע הניתוחי  בחדרי הניתוח בשעות אחר הצהריי  , ההמתנה לניתוחי 
התאגיד מבצע בשעות , על פי רוב.  כלומר לאחר שעות העבודה של עובדי בתי החולי ,)28ססיות

סוג הניתוחי  שיבצע התאגיד אחר הצהריי  נתו  לשיקול דעת  של . פעילותו ניתוחי  אלקטיביי 
 .בתי החולי  והתאגידי 

הניתוחי  קיימי  הבדלי  בי  מאפייני הניתוחי  המבוצעי  במסגרת בית החולי  ובי  מאפייני 
לשעות הבוקר נקבעי  ניתוחי  מסובכי  וכ  ניתוחי  )  1:   (המבוצעי  במסגרת התאגיד כלהל 
ואפשר , תחומיי  מאחר שבשעות הבוקר מועסקי  צוותי  רב, לחולי  שסובלי  ג  ממחלות רקע

אחר הצהריי  משתדלי  לשב1 לססיות את . לתת מענה טוב יותר לסיבוכי  שנגרמי  בניתוח

__________________ 
 מצב שבו נדרש רופא להיות מוכ  להתייצב ביחידתו שלא בשעות העבודה הנהוגות  "כוננות רופא"  25

 ). על פי חוזר מינהל רפואה(במקו  עבודתו כדי לטפל ולייע% בעניי  מטופלי  
 . ת הפעילות הרגילות העסקת רופאי  בבית החולי  בשעות שלאחר שעו תורנות   26
 בהסכ  עבודה קיבוצי שחתמו  באשר לסקטור הרופאי  . סקטור האחיות עובד על פי סידור משמרות  27

ובס$ הכול ,  ימי  בשבוע6י נקבע כי הרופאי  יעבדו " נציגי המעסיקי  ומשרד האוצר ע  הר1991 ב
, ראו מבקר המדינה. 13:00 עד 8:00 ובימי שישי מ, 16:00 עד 8:00 חמישי מ בימי  ראשו :  שעות45

 È˙ ˘ ÁÂ„58 ·)2008( , 372 371' עמ, "סוגיות בסדרי מינהל בבתי חולי "בפרק. 
 . פעולה רפואית שבגינה מתוגמלי  הצוותי  הרפואיי  בסכו  שנקבע מראש ססיה   28
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ניתוחי  שלהערכת הצוות הרפואי יהיו ארוכי  נקבעי  בדר' כלל )  2.   (י  הפשוטי  יותרהמקר

שעות הבוקר מיועדות )  3.   (וזאת כדי להימנע מלהמשי' בניתוח בשעות הערב, לשעות הבוקר
מאחר שהתשלו  לצוותי )  4.   (והדבר מארי' את זמ  הניתוחי  בבוקר, ללימוד ולאימו  מתמחי 

, לתאגיד יש נטייה לבחור בצוותי חדר הניתוח היעילי  יותר, תבצע עבור כל ניתוח בנפרדהססיות מ
יוצא שהניתוחי  המבוצעי  אחר הצהריי  במסגרת . וזאת כדי להספיק מספר רב יותר של ססיות

 .29מהירי  יותר ויעילי  יותר, התאגיד פשוטי  יותר
 במסגרת תאגיד הבריאות מתבצע בתלוש התשלו  לצוותי  הרפואיי  המשתתפי  בביצוע ניתוחי 

השכר החודשי לעובד שביצע ססיות מחושב בדר' כלל . שכר נפרד מתלוש השכר של בית החולי 
  . 30כפול התשלו  לססיה שעליו סוכ  ע  הסקטור שאליו הוא משתיי', על פי מספר הססיות שביצע

 הסיבות להמתנה ממושכת לניתוחי  מתוכנני 
בנהרייה , בשיבא, דק את זמני ההמתנה לניתוחי  מתוכנני  בסוראסקימשרד מבקר המדינה ב

 . והדבר גור  לעתי  לנזק בריאותי לחולי , ובברזילי ומצא כי לחלק מהניתוחי  יש להמתי  זמ  רב
תערי! בלתי ריאלי המשול  לבית החולי  : המתנה לניתוחי  מתארכת מכמה סיבות הכרוכות זו בזו

; תקרת ההכנסות של הרופא המנתח; סור במרדימי  ובאחיות חדר ניתוחמח; בגי  ביצוע הניתוח
והשפעת עמדת מנהלי המחלקה שבה ; תקרת ההכנסות של בית החולי  ושל תאגיד הבריאות

משרד מבקר המדינה בח  את השפעתה של כל . מתבצע הניתוח על נכונות המנתחי  לבצע ססיות
  :  להל  הממצאי .אחת מהסיבות הללו על מש' ההמתנה לניתוחי 

 Á Â ˙ È  ‰  Ú Â ˆ È ·  Ô È ‚ ·  Ì È Ï Â Á ‰  ˙ È · Ï  Ì Ï Â ˘ Ó ‰  È Ï ‡ È ¯  È ˙ Ï ·  Û È ¯ Ú ˙ 
משלמי  לבתי החולי  , שה  המבטחות, ובעיקר קופות החולי , רוכשי השירותי  מבתי החולי 

בעבור ניתוחי  לפי מחיר יו  אשפוז כפול מספר הימי  שהחולה אושפז בבית החולי  או לפי מחיר 
 . 31שהוא מחיר דיפרנציאלי, ות שקבע המשרדקבוע לפעולות נבחר

ומחיר  נקבע על , 32 פעולות מתומחרות בשיטת המחיר הדיפרנציאלי160 במועד סיו  הביקורת כ
לניתוחי  , ע  זאת. משרדית המשותפת למשרד האוצר ולמשרד הבריאות ידי ועדת מחירי  בי 

יפרנציאליי  בדר' כלל לפי המשרד מחשב את המחירי  הד. רבי  טר  נקבע מחיר דיפרנציאלי
א' הוא אינו , יש ניתוחי  שנקבע לה  מחיר דיפרנציאלי. ממוצע עלויות של בתי חולי  אחדי 

__________________ 
אלה , שאליו מנותבי  הניתוחי  הקלי  והפשוטי  יותר, העיקרו  נכו  ג  בהשוואה לשוק הפרטי  29

ולפיכ$ ממילא בבית , ")גריפת השמנת"תופעה הקרויה בש  (שסכנת ההסתבכויות בה  קטנה יותר 
 . החולי  נותרי  הניתוחי  של המקרי  המורכבי  יותר והחולי  הקשי  יותר והמבוגרי  יותר

ססיות האחיות המבצעות , למשל, בתאגיד שיבא. 'אחיות חדר ניתוח וכו, המרדימי , סקטור הרופאי   30
בניתוחי  שמתחילי  לבצע אות  כססיות , למשל, בתאגיד סוראסקי. מתוגמלות לפי שכר לשעה

ולאחר שמסכמי  ע  הסקטורי  , מתגמלי  בשלב הראשו  את האחיות והמרדימי  לפי שכר לשעה
 . מתגמלי  אות  בסכו  קבוע, השוני  את שכר 

בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„ 54 ·)2004 ,בקר המדינהבעניי  שיטות התשלו  הנהוגות בבתי החולי  ראו מ  31
 .  ואיל445$' עמ, "מחיר שירותי בריאות בבתי החולי  הכלליי "

בסוראסקי :  ההכנסות מפעולות דיפרנציאליות לעומת ההכנסות מאשפוז חולי  היו כלהל 2006בשנת   32
; )41%(ולי  ח מאשפוז ח" מיליו  ש539.2לעומת )  מכלל ההכנסות26% כ(ח " מיליו  ש343.8  

  בברזילי ; )43%(ח " מיליו  ש622.7לעומת )  מכלל ההכנסות23%(ח " מיליו  ש336.9  בשיבא 
 מיליו  85.3  בנהרייה ; )58%(ח " מיליו  ש265.2לעומת )  מכלל ההכנסות22.5%(ח " מיליו  ש103.8

 ·˙ÈÒ  ÈÙ ÁÂ˙È 2000-2006 È . )51.5%(ח " מיליו  ש192.5לעומת )  מכלל ההכנסות23%(ח "ש
˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ‰ ,11/07, חשבות משרד הבריאות . 
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יש פעולות שמחיריה  גבוהי  מעלות  לבית , לדברי המשרד. 33מספיק לכיסוי ההוצאות בפועל
שמחיריה  נמוכי  ויש פעולות , במטרה לעודד את בית החולי  לעשות את אות  הפעולות, החולי 

מכא  שמחירי הפעולות משמשי  . וזאת כדי להקטי  את התמרי1 לבצע , מעלות  לבית החולי 
מחיר ריאלי המבוסס על הקשר שבי  התשומות : יתרונות השיטה ה . לעתי  ג  לוויסות מספר 

רבי  א! א  אינה מצריכה ימי אשפוז , והיות השיטה תמרי1 כלכלי לבצע פעולה כלשהי; לתפוקות
השיטה ג  מעודדת את בית החולי  לשחרר את . או שימוש בציוד רפואי ובטכנולוגיות יקרות

שיטת תגמול . ובכ' לנצל טוב יותר את משאבי מערכת האשפוז, החולה מיד כשמצבו מאפשר זאת
יצויי  ג  . התפתחות הרפואה ושיפורי  טכנולוגיי  הביאו ע  השני  לידי הפחתת ימי האשפוז, זו

תמורה זאת אינה מספיקה , בחלק מהניתוחי  שתמורת  מתוגמל בית החולי  על פי ימי אשפוזכי 
מצב זה עלול ג  להקטי  את מספר הניתוחי  המבוצעי  בשעות , לדעת שיבא. לכיסוי עלות הניתוח

 .הבוקר
˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Î Ô‰· ÔÈ‡ ¯˘‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÏÎ Í¯„· ÌÈÚˆ·Ó Ì È‡ ˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙ . ÌÈÁÂ˙È Ï

˘‰ ˘È‰Ò Î‰‰Ó ‰‰Â·‚ ˙ÂÏÚ‰ Ì‡Â ˙ÈÏÎÏÎ ‰ÎÏ ,ÁÂ˙È ‰ ÚÂˆÈ·Ï ıÈ¯Ó˙ ÔÈ‡ . ÌÂÏ˘˙‰
ÁÂ˙È  Â˙Â‡ ¯Â·Ú ÏÂÓ‚˙‰Ó ¯Ê‚  „È‚‡˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÁÂ˙È ‰ ¯„Á ˙ÂÂˆÏ . ÈÏ‡È¯ Â È‡˘ ÛÈ¯Ú˙

ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ÏÂÓ‚˙Ï ˜ÈÙÒÈ ‡Ï ÁÂ˙È ‰ ÚÂˆÈ·Ï . ˙ÂÈÒÒ Úˆ·Ï ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙ËÏÁ‰ ÍÎÈÙÏÂ
ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„ ¯ÈÁÓ Ï˘ ÂÓÂÈ˜· ·Â¯Ï ˙È ˙ÂÓ ; ˙ÂÚˆÂ·Ó ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈÁÂ˙È ‰ ·Â¯· ÈÎ ‡ˆÓ 

ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„ ¯ÈÁÓ ¯„ÚÈ‰ ‡È‰ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰ ˙ÂÈÒÒ ,˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Î ¯ÒÂÁÏ Ì¯Â‚‰34 . ¯„ÚÈ‰·
ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„ ¯ÈÁÓ ,ÊÂÙ˘‡ ÈÓÈ ÈÙ ÏÚ ·˘ÂÁÓ ÏÂÓ‚˙‰ , ÁÂ˙È ‰ ˙ÂÏÚ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ˘ ÔÂÂÈÎÓÂ

ÊÂÙ˘‡‰ ÔÈ‚· ‰Ò Î‰‰Ó ‰‰Â·‚ ,˙ÂÈÒÒ Úˆ·Ï „È‚‡˙Ï ÌÏ˙˘Ó ‡Ï ,ÚÂ ˘ Í˘Ó ˙‡ ¯ˆ˜Ï Â„
ÌÈÁÂ˙È Ï ‰ ˙Ó‰‰ ,ÌÈ¯Â˙ ÌÈ¯ˆÂ Â .‡ˆÓ  ˙‡Ê ÌÚ , Ú·˜  ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘ ÌÈÁÂ˙È  ˘È ÈÎ

ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„ ¯ÈÁÓ Ì‰Ï ,ÌÈ¯Â˙ ¯ˆ˜Ï È„Î ˙ÂÈÒÒ Ì‰Ï Úˆ·Ó ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙ , ÈÙ ÏÚ ˙‡ÊÂ
ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï‰ Ó Ï˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘35 . 

ומברזילי על ניתוחי  לה  מש' מנהרייה , מסוראסקי, משרד מבקר המדינה אס! נתוני  משיבא
ברוב המקרי  הסיבה הייתה שלא נקבע לה  מחיר . ההמתנה ארו' ובח  את הסיבות לכ'

  : להל  כמה דוגמאות. שהיה מאפשר לבצע ססיות בתאגיד, דיפרנציאלי
__________________ 

א$ עלות הציוד הרפואי לבדו הוא , ח" ש26,000תעריפו של ניתוח לסובלי  מבריחת שת  הוא , לדוגמה  33
ל תעריפו של ניתוח להחלפה חוזרת של מפרק הוא כש; )לא כולל שכר לצוות הרפואי(ח " ש25,000

 . וזאת א  על פי שעלות השתל בהחלפה חוזרת גבוהה בהרבה, ניתוח להחלפה ראשונה של מפרק
  להל   (13.2.07 הרווחה והבריאות של הכנסת ב, כפי שאמר נציג משרד האוצר בישיבת ועדת העבודה  34

עיה לא תהיה ב, ברגע שלכל פעולה יהיה תערי  דיפרנציאלי שישק  את העלויות שלה, )ועדת הכנסת
ופעילות , פעילות שמתומחרת ביתר מעודדת את בית החולי  להרבות בביצועה. של המתנה ממושכת

כלומר מאריכה את מש$ ההמתנה לאות  , "תורי  מלאכותיי "יקרה שמתומחרת בחסר יוצרת 
 . ניתוחי 

 על פי א ) שקד שלישי(בתאגיד הבריאות בסוראסקי מבוצעות ססיות בניתוחי כפתורי  ואדנואידי    35
מתאגיד . שלושה בלבד ולפיכ$ מש$ ההמתנה לניתוח הוא חודשיי , שלא נקבע לה  מחיר דיפרנציאלי

אמצעי אלקטרוני הנות  תחושת שמיעה באמצעות (הבריאות בשיבא נמסר כי לניתוחי שתל קוכליארי 
תנה ולממ  אול  הוחלט לקצר בו את מש$ ההמ, אי  מחיר דיפרנציאלי) גירוי חשמלי לסיבי עצב השמע

 . וזאת כדי לשפר את השמיעה בקרב ילדי  מוקד  ככל האפשר, ניתוח זה על חשבו  התאגיד
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ר  י ח מ ה   ל י   א ש ו י   כ ש ו מ מ ה   ל ה  נ ת מ ה ה י  נ מ ז ש י   ח ו ת י נ

י  ל א י צ נ ר פ י  ד
ולכ  מש' , גרו  לא היו מחירי  דיפרנציאליי  אוז  א!לרוב ניתוחי ה, בעת ביצוע הביקורת

לרבות ניתוחי  , גרו  אוז  בשיבא מש' ההמתנה לניתוחי א!. ההמתנה לה  היה בדר' כלל ארו'
גרו   אוז  בנהרייה מש' ההמתנה לרבי  מניתוחי הא!; שבעה חודשי  היה לרוב שישה, לילדי 

בסוראסקי מש' .   ואוזניי  היה שבעה חודשי ומש' ההמתנה לניתוחי סינוסי,  חודשי 13היה 
לניתוחי  בבלוטות הרוק מש' ההמתנה ; ההמתנה לניתוחי  ליישור מחיצת הא! היה יותר משנה

 ולניתוחי אוזניי  36יצוי  כי מש' ההמתנה לניתוחי שקדי  לילדי . שישה חודשי  היה חמישה
מש' ; ארבעה חודשי  שה התקצר במהל' תקופת הביקורת מכשישה חודשי  לשלו37לילדי 

בסוראסקי התקצר במהל' תקופת הביקורת מחמישה ) תיבת הדיבור(ההמתנה לניתוחי לרינגולוגיה 
 ). כיוו  שהחלו בביצוע ססיות א! על פי שלא נקבע לה  מחיר דיפרנציאלי(חודשי  לארבעה 

ולכ  מש' , יי ג  לרוב הניתוחי  האורולוגיי  לא היו בעת ביצוע הביקורת תעריפי  דיפרנציאל
 או לניתוח עקמת 38בסוראסקי מש' ההמתנה לניתוחי הפרעה במת  שת . המתנה לה  היה ארו'

בשיבא מש' ההמתנה לניתוחי הסרת גידולי כליה ממאירי  ;  היה שלושה חודשי 39באיבר המי 
, 41 שלושה חודשי  לניתוחי הסרת גידולי  ממאירי  בשלפוחית השת  , 40שלושה היה חודשיי 

 .  שלושה חודשי   42יתוחי שחזור השופכהולנ

בשיבא מש' . לניתוחי  אורתופדיי  רבי  לא היו בעת ביצוע הביקורת מחירי  דיפרנציאליי 
  לרבות שחזור רצועת הברכיי  , ולניתוחי ברכיי , 43ההמתנה לניתוחי כת! היה שמונה חודשי 

  . 44שמונה חודשי  שבעה
ע ו  ר צ ק ת ה ה   ל ה  נ ת מ ה ה י  ר ו ת ש י   ח ו ת י ר נ י ח מ ל  ש ו  ת ע י ב ק ב  ק

י  ל א י צ נ ר פ י  ד
  נקבעו מחירי  דיפרנציאליי  לכמה סוגי ניתוחי א!  2008 ספטמבר  לאחר מועד סיו  הביקורת 

לניתוח בבלוטת : מש' ההמתנה לה  בסוראסקי התקצר, ומשו  שהחלו לבצע ססיות, גרו  אוז 
מש' ; 45חודשי שישה חודשי  לשלושה  התריס התקצר התור לאחר סיו  הביקורת מחמישה

 .שלושה ההמתנה לניתוחי סינוסי  התקצר משישה חודשי  לחודשיי 
__________________ 

מנהל המחלקה מסר כי ההשלכות של דו  נשימה בשינה שאינו מטופל עקב דחיית הניתוח היא ירידת   36
 .  יותרבקרב תינוקות ההשלכות חמורות א . רמת החמצו  בד  ועקב כ$ פגיעה ביכולת הקוגניטיבית

 . מנהל המחלקה מסר כי דחיית הניתוח כרוכה בדלקות אוזניי  כרוניות ובדלקת בעור התו   37
 . נוחות לחולה דחיית הניתוח כרוכה בחיבור לקטטר ובאי  38
 . הנוחות וההשלכות הפסיכולוגיות שבביצוע הניתוח אי, ככל שהילד גדל כ$ גדלי  הסבל  39
 .התאגיד מבצע ססיות למרות היעדרו של מחיר דיפרנציאלי, בשיבאלדברי מנהל מחלקת אורולוגיה   40
המתנה זו לניתוחי הסרת גידולי  ממאירי  בשלפוחית השת  , לדברי מנהל מחלקת אורולוגיה בשיבא  41

 . עלולה לגרו  לנזק רפואי לחולה
תוח כזה המתנה לני. יש צור$ בניתוח לשחזור השופכה, כאשר נגר  נזק לשופכה עקב כריתת רח   42

 . נוחות ובסבל לחולה כרוכה באי
 . מנהל המחלקה מסר כי ההמתנה לניתוח כרוכה בכאבי  ובחוסר תפקוד  43
מנהל המחלקה מסר כי בהמתנה לניתוחי  אלה עלול להיווצר נזק לסחוסי  של המפרק ועלולי    44

 . להתפתח שינויי  ניווניי 
אול  המחיר שנקבע לא הספיק כדי , 2007 כבר ביולי בניתוחי בלוטת התריס המחיר הפ$ לדיפרנציאלי  45

והחלו , רק לאחר סיו  הביקורת סוכ  התגמול הכספי לצוותי  הרפואיי . להתחיל בביצוע ססיות
 . בביצוע 
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והדבר גר  להגברת התחלואה ,  ימי  לניתוחי שבר צוואר היר'10בעבר היו ממתיני  כשבוע עד 
לאחר שנקבע מחיר . להארכת מש' האשפוז של המנותחי  ולהגדלת שיעור התמותה, לאחר הניתוח
החלו לבצע את ,  שעות מתחילת האשפוז48 א  הניתוח מבוצע בתו' שמשול  רק, דיפרנציאלי

 .46ומאז אי  ממתיני  עוד לניתוחי  אלה, הניתוחי  בססיות אחר הצהריי 
, המחלקה בסוראסקי. לכל הניתוחי  המבוצעי  במחלקות הנוירוכירורגיה יש תערי! דיפרנציאלי

שו  כ' במחלקה זו אי  ממתיני  זמ  מ. מבצעת ניתוחי  אחר הצהריי  במסגרת התאגיד, לדוגמה
 . רב לניתוח

אי  כדאיות כלכלית , לניתוחי קטרקט נקבע אמנ  מחיר דיפרנציאלי א' כפי שנמסר מהנהלת ברזילי
לפיכ' ההמתנה לניתוחי קטרקט הייתה בעת ביצוע . בביצוע ססיות בניתוח זה במסגרת התאגיד

 . 47 חודשי 12 הביקורת כ
 כי קיי  עיוות בתמחור שירותי  הבא לידי ביטוי בתמחור יתר של 2009ר משרד האוצר השיב בינוא

במסגרת הדיוני  על שיטת . שירותי  אמבולטורי  לעומת שירותי  דחופי  המתומחרי  בחסר
 סוכ  ע  משרד הבריאות כי השירותי  2010 2008ההתחשבנות בי  בתי החולי  לקופות לשני  

 משיטת ההתחשבנות בי  1.1.2010תאגיד יוצאו בהדרגה ועד האמבולטורי  הרווחיי  המבוצעי  ב
יבוצע ג  . לאחר שיתומחרו מחדש באופ  ריאלי") תקרת הקפינג("בתי החולי  וקופות החולי  

 . 48תיקו  בתמחור של שירותי  דחופי  המתומחרי  בחסר
Â‚ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÁÂ˙È  ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÏ‡È¯ ÌÈ¯ÈÁÓ ˙ÚÈ·˜ È‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ó¯

‰ ˙Ó‰ È ÓÊ ˙Ï„‚‰Ï .Ì˙Â‡È¯·· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÈ˙ÈÚÏÂ ÌÈÏÂÁÏ ·¯ Ï·ÒÏ Ì¯Â‚ ¯·„‰ . ˙¯„Ò‰
 È„Î ÌÈˆÈ¯Ó˙Â ÌÈÏÎ ˙˙ÏÂ ÌÈÁÂ˙È ‰ Ï˘ ÈÏÂ‰È ‰Â ÈÏÎÏÎ‰ „ˆÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‡˘Â ‰

È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÂÏ‰ ˙È ÌÈÁÂ˙È ‰˘ ,Ì˙ÂÏÚ ˙‡ ÌÈÙ˜˘Ó‰ ÌÈÙÈ¯Ú˙ Ï˘ ‰ÚÈ·˜ ÏÏÂÎ .  
˙ È   ¯ „ Á  ˙ Â È Á ‡ · Â  Ì È Ó È „ ¯ Ó ·  ¯ Â Ò Á Ó Á Â 

מחסור זה מגביל את מספר . 49במדינת ישראל יש מחסור ברופאי  מרדימי  ובאחיות חדר ניתוח
ואי  הוא מאפשר , הניתוחי  המבוצעי  בבתי החולי  ה  בשעות הבוקר וה  כססיות אחר הצהרי 

  .50להפעיל חדרי ניתוח נוספי 
__________________ 

' עמ, "שברי צוואר היר$ אצל קשישי "בפרק  ,)È˙ ˘ ÁÂ„54 ·)2004 , בעניי  זה ראו מבקר המדינה  46
 .  ואיל424$

 כי נוכח פניית מנהל מחלקת עיניי  ועקב 2008לי מסרה למשרד מבקר המדינה באוגוסט הנהלת ברזי  47
הוספו ימי ניתוחי  בשעות ,  מטופלי  לניתוחי קטרקט שהמתינו לניתוח כשנה500 הצטברות של כ

 . לרבות בימי שישי, הבוקר
תיקוני ( המדינה סיכו  זה נכלל בתיקו  חקיקה במסגרת חוק ההסדרי  במשק, לדברי משרד האוצר  48

 . 2008 ח"התשס, )2008חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי  
 .355' עמ, "È„ÂÚÈÒÂ È‡ÂÙ¯ Ì„‡ ÁÂÎ"ראו בפרק   49
וה  אינ  , פתיחת שני חדרי ניתוח חדשי  בסוראסקי המחסור באחיות חדר ניתוח גר  לאי, לדוגמה  50

הדבר גור  לעומס על חדרי הניתוח הקיימי  ולהתארכות . פיזיותמופעלי  למרות קיומ  של תשתיות 
 . ההמתנה לניתוחי 
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Ì È ‡ Ù Â ¯ ‰  Ï ˘  ˙ Â Ò  Î ‰ ‰  ˙ ¯ ˜ ˙ 

ובייחוד לאלה , פאי  מנתחי  שעובדי  ג  בתאגידי יש מגבלת שכר לרו, לפי תקנות התאגידי 
לפיכ' מוגבלת יכולת  . 51אשר נוס! על עבודת  בבית החולי  ובתאגידי  ה  עוסקי  בעיסוק נוס!

 . לבצע ססיות ולסייע בקיצור מש' ההמתנה לניתוחי 
סור הנהלת שיבא מסרה לנציגי משרד מבקר המדינה כי הבעיה קיימת בכל המקצועות שיש בה  מח

במחלקות , במחלקת אורתופדיה אונקולוגית,  לדוגמה במקצועות הללו . ברופאי  מנתחי 
 אי  די רופאי   נוירוכירורגיה וקרדיולוגיה , אורתופדיה, אונקולוגיות אחרות ובמחלקות רדיותרפיה

  .ויכולת קיצור מש' ההמתנה מוגבלת, לשיבו1 בססיות
„ È ‚ ‡ ˙  Ï ˘ Â  Ì È Ï Â Á ‰  È ˙ ·  Ï ˘  ˙ Â Ò  Î ‰ ‰  ˙ ¯ ˜ ˙˙ Â ‡ È ¯ · ‰  È 

משרד הבריאות ומשרד האוצר קובעי  מדי שנה בשנה תקרת הכנסות ה  לבתי החולי  וה  לתאגידי 
ולכ  לפעמי  כדי שלא לעבור . וזאת כדי להגביל את הגידול בהוצאה הלאומית לבריאות, הבריאות

י  לקראת סו! שנה הנהלות בתי החולי  והנהלות התאגידי  דוחות ניתוח, את תקרת ההכנסות
  . לשנה הבאה

 ˙ Â È Ò Ò  Ú ˆ · Ï  Ì È Á ˙  Ó ‰  ˙ Â  Â Î   Ï Ú  ˙ Â ˜ Ï Á Ó  È Ï ‰  Ó  ˙ „ Ó Ú  ˙ Ú Ù ˘ ‰ 
יש מנהלי מחלקות המעודדי  את הרופאי  לבצע ססיות ולקצר את מש' ההמתנה  בבתי החולי 

וזאת מפאת תגמול שאינו מספק או , 52א' יש מנהלי מחלקות שאינ  מעודדי  את הדבר, לניתוחי 
, )באופ  פרטי או בקופות החולי (אחר הצהריי  מחו1 לבתי החולי  בשל העדפת הרופאי  לעבוד 

העדפות שונות של מנהלי המחלקות ה  סיבה נוספת לפער . עיסוק שבו התגמול גבוה במידה ניכרת
  . בי  המחלקות בביצוע ססיות ובקיצור מש' ההמתנה לניתוחי 

  השלכות זמ  המתנה ארו  לניתוחי  
ת מסרו לנציגי משרד מבקר המדינה כי א! על פי שבמקרי  רבי   של מחלקות שונומַנֲהלי 

אפשר לאמוד  וג  א  לעתי  אי, ההמתנה לניתוח אינה מסכנת את חייו של החולה או את בריאותו
ויש לכ' השלכות על , בשל ההמתנה הארוכה החולה סובל ממתח ומלח1 נפשי, את הנזק ולכמתו

במקרי  מסוימי  יש , יצוי  כי לדעת הרופאי . פורט לעילכפי ש, איכות חייו וא! השלכות רפואיות
ולעתי  יש צור' בהתארגנות לפני הניתוח לתקופת החלמה , 53הצדקה רפואית לדחיית ניתוח

 . 54ממושכת
__________________ 

 . עיסוק נוס  למעט בתחו  המחקר או ההוראה  51
ואילו מחלקה שנייה אינה , כ$ לדוגמה מחלקה אורתופדית אחת בסוראסקי מעודדת ביצוע ססיות  52

 . מעודדת זאת
 . כגו  ניתוח לתיקו  פזילה עקב שיתוק עצב  53
 . כגו  בניתוחי  אורתופדיי  שוני   54
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‰Ê ÏÚ ÛÒÂ  ,ÁÂ˙È Ï ‰ÎÂ¯‡‰ ‰ ˙Ó‰‰ Ï˘· , ÌÈ È˙ÓÓ‰ ÔÓ ÌÈ·¯- ÌÈÚˆÓ‡ ÈÏÚ· ¯˜ÈÚ·Â 
‡ ÈË¯Ù È‡ÂÙ¯ ÁÂËÈ· Ì˙Â˘¯·˘ ‰Ï‡ Â‡ ÌÈÈÙÒÎ ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ¯·Á Ì‰˘ Â

 ÌÈÙÒÂ ‰) ÔÏ‰Ï-·˘ "Ô ( ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ Ï˘-˙ÈË¯Ù‰ ‰‡ÂÙ¯‰ ÔÂ‚Î ˙ÂÙÂÏÁÏ ÌÈ ÂÙ 55 . ÌÈÏÂÁ
 ÌÈ˘„ÂÁ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÁÂ˙È Ï ÌÈ È˙ÓÓ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ÌÈÁÂËÈ· Â‡ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÚˆÓ‡ ÈÏÂË 

ÌÈÎÂ¯‡ ,˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÔÂÈÂÂ˘· ‰ÚÈ‚Ù ˙¯ˆÂ  Û‡ ÍÎ·Â .¯Ù ÌÈÁÂ˙È Ï ‰ÈÈ Ù Ì‚ ‰ÏÂÏÚ ÌÈÈË
ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ‰‡ÂÙ¯· ÌÈÁÓ˙Ó‰ Ï˘ ˙ÂÁÓ˙‰‰ ÍÈÏ‰˙· ÚÂ‚ÙÏ , ‰ÈËÚ·˘ ÔÂÂÈÎÓ

ÈË¯Ù ÔÙÂ‡· ÌÈÚˆÂ·Ó‰ ÌÈÁÂ˙È Ï ÌÈÙ˘Á  Ì È‡ Ì‰ ,Ì‰Ó „ÂÓÏÏ ÌÈÏÂÎÈ Ì È‡ ÔÎ ÏÚÂ .  
קשיי  בהכנת אומד  , היעדר מידע במשרד הבריאות על מש  ההמתנה לניתוחי 

 אמות מידה לתורי  למש  זה והצור  בקביעת 
È ‡-Ú „ È Ó  Û Â Ò È ‡ 
 נאמר כי 200357 בדוח מבקר המדינה מ.  ה  משאב לאומי ציבורי56 בתי החולי  הכלליי 34

לו היה בידיו . המשרד אינו אוס! נתוני  על מש' ההמתנה לניתוחי  ועל מספר הממתיני  לניתוחי 
 בבית חולי  זה או אחר ולווסת יכול היה המשרד לייעל את תהלי' הפניית החולי  לניתוח, מידע זה

אות  באופ  שהחולה לא יצטר' להמתי  זמ  רב לניתוח מסוי  בבית חולי  אחד שעה שבבית 
מבקר המדינה העיר באותו הדוח כי על המשרד . חולי  סמו' מש' ההמתנה לניתוח קצר בהרבה

 מידע שיאפשר  ליצירת מאגר )  הקופות להל  ( ישירות או באמצעות קופות החולי   לפעול 
למומחי  במרפאות הקהילה של כל קופות החולי  ולציבור כולו לקבל מידע , לרופאי  הכלליי 

אמי  בדבר מועדי הניתוחי  בבתי החולי  שמה  אפשר לבחור במסגרת הסדרי הבחירה שנקבעו 
מערכת בקרה 4ויסות מרכזית במשרד הייתה מאפשרת למשרד ולקופות . על ידי קופות החולי 

 58דעת מה קורה ביתר בתי החולי  ולטפל בבעיית ההמתנות לניתוחי  על ידי ויסות החולי ל
הדבר היה ג  מאפשר לקופות להתקשר ע  עוד . ובמידת הצור' ג  לפעול לשינוי תעריפי פעולות

 . ספקי שירות שמבצעי  את אות  הפעולות שלביצוע  ממתיני  זמ  רב
קבע כי מדינות רבות השקיעו OECD( 59  ה להל  (ופיתוח דוח של הארגו  לשיתו! פעולה כלכלי 

וחלק  מפרסמות , במהל' השני  מאמצי  רבי  באיסו! מידע על זמני ההמתנה לניתוח במדינת 
 . מידע זה באתרי האינטרנט של המוסדות הרפואיי  כדי לאפשר למטופלי  לבחור בי  המוסדות

מידה למש' ההמתנה המרבי לכל מיני ניתוחי   כי לצור' קביעת אמות 60 הודיע המשרד2007במאי 
המשרד מכי  תכנית ; עשה המשרד בבתי החולי  סקר לבחינת מש' ההמתנה לפרוצדורות שכיחות

__________________ 
ניתוחי  ובחירת "  בבחינת עלות התביעות בפרק "אפשר לראות עלייה בביצוע ניתוחי  דר$ השב  55

 573,000  כ  2005ובשנת , ח" ש582,000  כ2006שהייתה בשנת ,   של הקופות"בתכניות השב" מנתח
˘ÂÈ Î˙ ÏÚ ÌÎÒÓ È¯Â·Èˆ ÁÂ„ ÌÈÙÒÂ  ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘Ï ˙)·˘"Ô ( ˙ÂÙÂ˜ Ï, 1.5% עלייה של  ח "ש

 ˙ ˘Ï ÌÈÏÂÁ‰2006 ,2008יולי , משרד הבריאות. 
בתי חולי  , בתי חולי  ציבוריי , בתי חולי  של הכללית, )לרבות ממשלתיי (בתי חולי  לאשפוז כללי   56

 .של הדסה ושל המיסיו 
' בעמ) ·È˙ ˘ ÁÂ„53   להל  ( "חולי הפעלת חדרי ניתוח בבתי "בפרק , ·È˙ ˘ ÁÂ„ 53 ,מבקר המדינה  57

465 . 
 . נאמר ג  בוועדת הכנסת  58
59  Organisation for Economic Co-operation and Development   הארגו  לשיתו  פעולה 

 הוזכר במסמ$ שהכי  המרכז למחקר ומידע OECD הדוח של ה.  מדינות30 המאגד כ, כלכלי ופיתוח
 אשר הוגש לוועדת 2007מינואר " ה לניתוחי  מתוכנני  בבתי חולי זמני ההמתנ"של הכנסת בנושא 

 . הכנסת
 . 437' עמ, 2007ב ממאי 57בהערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה   60



 ב59דוח שנתי  418
 כי נוכח 61 הודיע המשרד2008במאי . לרישו  זמני המתנה בבתי החולי  ובקהילה ולמעקב אחריה 

קול להתחיל מעקב שיטתי אחר מורכבות נושא מדידת הזמני  לניתוחי  מתוכנני  הוחלט לש
בשלב ראשו  ייבחנו מועדי . וזאת כחלק מפרויקט מדדי האיכות של קופות החולי , תורי 

וזאת כדי , הביקורי  אצל רופאי  מומחי  ממקצוע אחד ותורי  לניתוחי  בתחו  שכיח אחד
 . הסטטיסטיי  והאחרי  של הנושא, לעמוד על ההיבטי  הטכניי 

˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú˙¯Â , ¯·ÓËÙÒ2008 ,‡˘Â · ˙ÂÓ„˜˙‰ ‰ÏÁ ‡Ï , ‡ÏÂ ¯˜Ò‰ ‰˘Ú  ‡Ï
˙È Î˙ ‰˘·Â‚ . 

 העלה משרד הבריאות ספק בדבר 2008בתשובותיו למשרד מבקר המדינה מספטמבר ומדצמבר 
אבל , כ  השיב המשרד כי יש צור' ביחידת בקרה ייעודית על בתי החולי . הנחיצות באיסו! המידע

האג! לרפואה כללית במשרד הבריאות עוסק .   על ידי משרד האוצרהנושא לא תוקצב ולא תוקנ
. א' כוח האד  והאמצעי  העומדי  לרשותו לש  כ' מצומצמי , בנושא הבקרה כחלק ממטלותיו

ועל כ  הוא נאל1 לתעד! את ,  אד  נענו בשלילהחבקשות שהפנה למשרד האוצר לתקצב כו
 . ות והנהלת משרד הבריאותהמשימות לפי מדיניות שנקבעת על ידי שר הבריא

ÈÏÂ‰È  ÈÏÎ ˘Ó˘Ó Ú„ÈÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó . ‰ ˙Ó‰‰ Í˘Ó ÏÚ Ú„ÈÓ‰˘ ÔÂÂÈÎÓ
„¯˘Ó‰ È„È· ÊÎÂ¯Ó Â È‡ ÌÈÁÂ˙È Ï ÌÈ È˙ÓÓ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚÂ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈÁÂ˙È Ï , ÔÈ‡

˙Î˘ÂÓÓ‰ ‰ ˙Ó‰‰ ˙Ú·Â  ‰ÓÓ ˙Ú„Ï ÏÂÎÈ „¯˘Ó‰ , ˙ÂÙÂÏÁ ÔÂÁ·Ï Â˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡
Ó ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï˙Â Â¯˙Ù ÍÎÏ ˙˙Ï Â˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡Â ÍÂ¯‡‰ ‰ ˙Ó‰‰ Í˘62 .  

 ‰  ˙ Ó ‰ ‰  È ¯ Â ˙  Ï ˘  Ô „ Ó Â ‡  ˙  Î ‰ ·  È ˘ Â ˜ 
י   ל ו ח ה ת  ו פ ו ק ל  ש ה  ר י ח ב ה י  ר ד ס  ה

ביטוח בריאות חוק ל) ב(23 נקבעי  על ידי קופות החולי  מכוח סעי! 63הסדרי הבחירה והיקפ 
הסדרי בחירה בי  (כתי ומכוח תקנות ביטוח בריאות ממל)  החוק להל   (1994 ד"התשנ, ממלכתי

לא תמיד נותנות חלק מקופות , בהסתמ' על הסדרי הבחירה. 2005 ה"התשס, )נותני שירותי 
במקרי  אלה חולי  . לניתוחי  בבתי חולי  מסוימי ) 17טופס (החולי  התחייבות כספית 

 יש בתי חולי . המבקשי  להירש  לניתוח אינ  יודעי  א  יקבלו התחייבות מקופת החולי 
 . 64הדורשי  מהחולה להציג התחייבות מהקופה כדי להכניסו לתור ההמתנה

‰Ê ·ˆÓ· ,˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÒÙÂË Ô˙ ÈÈ ‡Ï ÌÈ È˙ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰Ó ‰ÓÎÏ ‡Ó˘ ˘˘Á ˘È Â·˘ , È¯Â˙
ÏÚÂÙ· ÌÈ È˙ÓÓ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌÈÙ˜˘Ó Ì È‡ ‰ ˙Ó‰‰ .  

__________________ 
 .481' עמ, 2008ב ממאי 58בהערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה   61
מידע על זמני ההמתנה ג  בוועדת הכנסת נאמר כי מרכז המחקר והמידע של הכנסת הוא שאס    62

 . וזאת מאחר שבמשרד הבריאות לא נאס  מידע זה, לניתוחי 
קופות החולי  רשאיות להתקשר ע  מוסדות הנותני  שירותי  רפואיי  ובהתא  להגביל את הפניית   63

 . מבוטחיה  למוסדות אלו
 .  בפרוטוקול16' עמ, כ אריה אלדד בוועדת הכנסת"כפי שהציג ח  64
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ת ח א ה  נ ו ע ב ו ת  ע ב י   ל ו ח י  ת ב ה  מ כ ב ח  ו ת י נ ל י   ל ו ח ו   ש י  ר
במקרי  שבה  אינ  בטוחי  שיקבלו : וח בכמה בתי חולי  מכמה סיבותחולי  רבי  נרשמי  לנית

מאחר שטר  החליטו , כדי לקבל את התור הראשו  שיתפנה, טופס התחייבות מקופת חולי  כאמור
או משו  שרופא הקופה הפנה אות  לבית חולי  מסוי  ג  א  אי  , היכ  ה  רוצי  להתנתח

 .65שא הועלה כבר בדוח ביקורת קוד יש לציי  כי הנו. בכוונת  להתנתח ש 
ÏÚÂÙ· ÌÈ È˙ÓÓ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ „ÈÓ˙ ÌÈÙ˜˘Ó Ì È‡ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ‰ ˙Ó‰‰ È¯Â˙ ÂÊ ‰·ÈÒÓ Ì‚ .

ÌÈÁÂ˙È Ï ‰ ˙Ó‰‰ È¯Â˙ ÊÂÎÈ¯ ˙Ú· Â˙ƒ‡ „„ÂÓ˙‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ˘ È˘Â˜ „ÂÚ Â‰Ê .  
ת  ו ק ל ח מ ה י  ד י ל  ע י   ח ו ת י נ ל י   ר ו ת ה ל  ו ה י  נ

התורי  לניתוחי  מנוהלי  ישירות ובלעדית על ידי סוראסקי וברזילי , במרכזי  הרפואיי  שיבא
המחלקות אמורות . כ' שחולה המבקש לקבוע תור לניתוח פונה למזכירות המחלקה, המחלקות

וזאת בלי שהוגדרו מדדי  ברורי  , ליידע את הנהלות המרכזי  הרפואיי  א  התור חורג ומתאר'
 .66לה כבר בדוח ביקורת קוד יש לציי  כי הנושא הוע. לסבירות התור ולחריגה ממנו

 ÈÏ‰ Ó Ì‡ ‡Ï‡ ˙Â˜ÏÁÓ·˘ ÌÈ¯Â˙Ï ˙ÂÚ„ÂÓ Ô È‡ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÏ‰ ‰˘ ‡ˆÂÈ
Ô˙Â‡ ÌÈÚ„ÈÈÓ ˙Â˜ÏÁÓ‰.  

 Ì È Á Â ˙ È  Ï  ‰  ˙ Ó ‰  È ¯ Â ˙  Ì Â Ò ¯ Ù 
ÌÈÁÂ˙È Ï ÌÈ¯Â˙‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÌÒ¯ÙÓ „¯˘Ó‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï .ÌÈÏÂÁÏ ¯˘Ù‡È ‰ÊÎ ÌÂÒ¯Ù ,

Ú„ÈÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ‡ÙÂ¯ÏÂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï ,ÎÂ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï ÂÚ„È ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ È‡ÙÂ¯ Í
‰ÏÂÁ‰ ˙‡ ˙Â Ù‰Ï ÌÈÏÂÁ , Ï·˜ÏÂ ¯Á‡ ÌÈÏÂÁ ˙È·Ï ˙Â ÙÏ Ì‰Ï È‡„Î Ì‡ ÂÏ˜˘È ÌÈÏÂÁÂ

¯˙ÂÈ Ì„˜ÂÓ ¯Â˙ ,ÌÈÏÂÁ È˙· ‰ÓÎ ÌÈÏÚÂÙ Ì‰·˘ ÌÈ¯ÂÊ‡· ¯˜ÈÚ· . ˙ÒÂÂÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È ÍÎ
‰ ˙Ó‰‰ È ÓÊ ˙‡ ÌˆÓˆÏÂ ÌÈ¯Â˙‰ ˙‡ .ÁÂ„· ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚ‰ ¯·Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó 

Ì„Â˜ ˙¯Â˜È·67. 
 כי רופאי קופות החולי  מודעי  בדר' כלל לתחומי  שבה  זמ  2008המשרד השיב בדצמבר 

 . וכל חולה יכול לקבל מידע זה ג  בבתי החולי  שבה  הוא מעוניי  להתנתח, ההמתנה ארו'
 ¯¯·Ï ˙Á‡ Í¯„ ˜¯ ˘È Â˜„· ˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ·Â¯· ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰Ê Ú„ÈÓ , ‡È‰Â- Â˙Â‡ ˙‡ ˙ÂÚˆ·Ó‰ ˙ÂÁ˙ Ó‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ¯È˘È ÔÙÂ‡· ˙Â ÙÏ 
ÁÂ˙È  . ÂÊÈ‡Ï Â‡ ÂÏ ˜˜Ê  ‡Â‰˘ ÁÂ˙È ‰ ‚ÂÒ ˙‡ ˜ÂÈ„· ¯È„‚‰Ï Ú„ÂÈ ‰ÏÂÁ‰ „ÈÓ˙ ‡Ï˘ ‡Ï‡

˙Â ÙÏ ‰˜ÏÁÓ ,ÌÈÏÂÁ‰ ¯Â·Ú ˙‡Ê ÌÈ¯¯·Ó Ì È‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ È‡ÙÂ¯Â . ÌÈ¯Â˙‰ ÌÂÒ¯Ù
ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï ¯˘Ù‡È ,Á‰ ˙ÂÙÂ˜ È‡ÙÂ¯Ï ˙‡ ˙ÂÂ˘‰ÏÂ ÔÈÓÊ Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ÌÈÏÂÁÏÂ ÌÈÏÂ

ÌÈ Â˘‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ‰ ˙Ó‰‰ È ÓÊ . 
__________________ 

65   È˙ ˘ ÁÂ„53· ,468' עמ. 
66   È˙ ˘ ÁÂ„53· ,466' עמ. 
67   È˙ ˘ ÁÂ„53· ,469' עמ . 
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 לחוק קובע כי קופות החולי  נדרשות לספק שירותי בריאות הכלולי  בסל שירותי הבריאות 3סעי! 
 ".  ממקו  מגורי המבוטחבתו' זמ  סביר ובמרחק סביר, לפי שיקול דעת רפואי באיכות סבירה"

לצור' ניהול העבודה בחדרי הניתוח בבתי " נאמר כי 200368בדוח מבקר המדינה שפורס  בשנת 
. ראוי שהמשרד יקבע אמות מידה בדבר מש' ההמתנה המרבי לכל סוג של ניתוח מתוכנ , החולי 

קות אמות מידה בתחו  זה נחוצות בי  השאר לשמש כלי למחל. המשרד לא קבע תק  כזה
להנהלות של חדרי הניתוח ושל בתי החולי  הכללי  ולמשרד עצמו למדידה ולהשוואה , המנתחות

בהקשר זה עולה השאלה ממתי יש לאמוד תור המתנה ". לצור' בקרה וייעול העבודה בחדרי הניתוח
? 69 הא  מרגע שהרופא החליט שיש לבצע ניתוח או מהרגע שהחולה נכנס לרשימת ההמתנה 

והחולה נכנס , תי חולי  הקובעי  תור לניתוח לפני שמתקבלת התחייבות מהקופהיש ב, מנגד
 .70התור לניתוח יתבטל, א' א  החולה לא יקבל התחייבות מהקופה, לרשימת ההמתנה

משרד מבקר המדינה פנה במהל' הביקורת הנוכחית למשרד הבריאות בשאלה באיזו מידה חלה 
כי למעשה אי  , ר בועז לב"ד, ל המשרד"משנה למנכ ענה ה2008בדצמבר . מאז התקדמות בנושא

הניתוחי  הדחופי  ; למעט לכמה סוגי ניתוחי  במקומות אחדי , באר1 בעיה של תורי  לניתוחי 
בישראל זמ  ההמתנה ; וקביעת זמ  ההמתנה נוגעת רק לניתוחי  שאינ  דחופי , מתבצעי  מיד

המשנה .  מגדירי  זמני המתנה באופ  גור!לניתוחי  קצר בהשוואה למדינות אחרות שג  בה  אי 
ל הוסי! ואמר כי המשרד אינו סבור שעליו לקבוע אמות מידה למש' זמ  ההמתנה המרבי "למנכ

מכיוו  שהדבר עלול להעניק לגיטימציה להארכת התורי  הקיימי  וליצור דרישה לתקני , לניתוחי 
אמות ;  א  אי  בכ' בעיה מקצועיתכוח אד  נוספי  במקומות שבה  זמ  ההמתנה ארו' יותר ג 

ל המשרד ציי  כי יש "המשנה למנכ. וה  א! עלולות להרע אותו, מידה לא ישנו את המצב הקיי 
אפשר לקבוע  ואי, קושי למדוד מש' זמ  המתנה כאשר הניתוח נדחה שוב ושוב מסיבות רפואיות

סוימת על ידי מנתח מסוי  אמות מידה במצב שבו נית  ביטוי להעדפת החולה לקבל שירות בעיר מ
 מצב שבעטיו מש' זמ  ההמתנה למנתח ולמחלקה מסוימי  יכול להתאר' לעומת מש' זמ   

 . ההמתנה למנתח ולמחלקה אחרי 
 ‰ÏÂÏÚ Ì‰Ï ‰ ˙Ó‰‰ ÌÈÁÓÂÓ ˙Ú„Ï˘ ÌÈÁÂ˙È  ˘È ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó

ÌÈÏÂÁÏ È˙Â‡È¯· ˜Ê Ï ÌÂ¯‚Ï ,ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙ˘ ÈÙÎ .¯‰ ÔÓ ÔÎ ÏÚ ÌÂˆÓˆÏ ÏÚÙÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡
 ÁÂ˙È  Ï˘ ‚ÂÒ ÏÎÏ È·¯Ó‰ ‰ ˙Ó‰‰ ÔÓÊ Í˘ÓÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙¯„‚‰ ÍÂ˙ ‰ ˙Ó‰‰ È ÓÊ

‰ ˙Ó‰ È ÓÊ Ï˘ Ì˙Î¯‡‰Ï ¯˘Î‰ Ô˙ÈÈ ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· Ô ÎÂ˙Ó ,Ì¯ÂˆÈ˜ ˙‡ ı¯Ó˙ÈÂ .  
 לימוד מהנעשה בעול  בנושא של המתנה ממושכת לניתוחי  

.  דרכי  ע  סוגיית הסדרת זמני ההמתנה לניתוחי מדינות בעול  המערבי כבר מתמודדות בכל מיני
הרווחה והבריאות , ממסמ' שהכי  המרכז למחקר ומידע של הכנסת ואשר הוגש לוועדת העבודה

__________________ 
68   È˙ ˘ ÁÂ„53· ,466' עמ. 
 הא   בוועדת הכנסת בנושא זמני ההמתנה לניתוחי  מתוכנני  בבתי החולי  עלתה השאלה מהו תור   69

זמ  ; יהמהרגע שהרופא אמר לחולה שהוא זקוק לניתוח או מהרגע שקופת החולי  נתנה את ההפנ
ההמתנה יוגדר בדוח ביקורת זה כפרק הזמ  שבי  יו  כניסת החולה לתור הממתיני  בבית החולי  ועד 

 .יו  ביצוע הניתוח
 ביטול מבעוד מועד שיאפשר לנצל את חדר הניתוח לניתוח אחר או ביטול ברגע האחרו  שיגרו  לאי  70

 תלוי במעקב שיבצע בית החולי  אחר  י ניצולו של הצוות הרפוא ניצול חדר הניתוח ולעתי  ג  לאי
באמצעות , אותו חולה ינותח בבית חולי  אחר שיש לו הסדר ע  קופת החולי  שלו. רשימת הממתיני 

 .  או באופ  פרטי"השב
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.  עולה כי זמני ההמתנה לניתוחי  מתוכנני  ה  בעיה במדינות רבות בעול 2007של הכנסת בינואר 
ת מדינות רבות פועלות לשיפור איסופו  נאמר שבשני  האחרונו2003 משנת OECD בדוח של ה

הדוח מנה שני סוגי  . וניתוחו של המידע על זמני ההמתנה לניתוחי  ולפעילויות רפואיות אחרות
 : של חלופות מדיניות

חלופות מדיניות המבוססות על הגדלת משאבי  ועל האפשרויות שעומדות בפני מערכת  .1
תקציבית מיוחדת למוסדות הרפואיי  למימו  פעילות מת  תוספת )  א:   (כגו , הבריאות במדינה

הגדלת התגמול לבית החולי  בגי  הגדלת מספר )  ב(;   נוספת בתחו  הניתוחי  המתוכנני 
מת  תגמול או מענק למומחי  העומדי  ביעדי  מוגדרי  כגו  הפחתת )  ג(;   הניתוחי  המתוכנני 

נקציה על מנהלי מוסדות רפואיי  שלא עמדו הטלת ס; מת  תמריצי  למוסד עצמו; זמני ההמתנה
וזאת , הגבלת מומחי  המועסקי  במגזר הציבורי ומעונייני  לעבוד במגזר הפרטי; ביעדי  שנקבעו

שיפור ניהול )  ד(;   כדי למנוע את הארכת זמני ההמתנה שתוסי! על משיכת החולי  למגזר הפרטי
הפניות לניתוחי יו  המפחיתי  עלויות ואינ  הגדלת )  ה(;   התורי  והתמקדות במספר הביטולי 

מימו  הגדלת המשאבי  במגזר הציבורי כגו  פיתוח )  ו(;   מגדילי  תפוסת מיטות האשפוז
הגדלת אפשרויות הבחירה לחולה אגב העברת )  ז(;   משאבי  פיזיי  והגדלת מספר הרופאי 

תנאי מוקד  להנהגת .  ועודויסות זמני ההמתנה, חולי  לאזורי  שבה  זמני ההמתנה קצרי 
 . מדיניות זו הוא מת  מידע זמי  ומלא לחולי  על זמני ההמתנה בכל בתי החולי 

חלופות מדיניות המבוססות על בקרה ועל ויסות הדרישות המופנות למערכת הבריאות  .2
פות ויסות הדרישות על ידי עידוד הרופאי  לדרג את החולי  על בסיס דחי)  א:   (כגו , במדינה

התחייבות לזמ  המתנה מרבי )  ב(;   רפואית והתאמת דרישות החולי  ליכולות המוסד הרפואי
 . ועוד, שנקבע על ידי המדינה

)  ועדת הכנסת להל   (13.2.07 הרווחה והבריאות של הכנסת מ, בסיכו  ישיבת ועדת העבודה
ות בנושא ולגבש בתו' קראה הוועדה למשרד הבריאות לבחו  את הפתרונות שאימצו מדינות אחר

 .  יו  תכנית שתית  מענה לתופעה החמורה של המתנה ממושכת לניתוחי  מתוכנני 90
 כי כל קופה בודקת את 2008ל המשרד מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר "המשנה למנכ

 71הוא ד  בנושא זה ע  נציגי מכו  ברוקדייל, לדבריו. וכי המידע בידיה  חלקי, התורי  באופ  שונה
ובדיו  נקבע כי לקופות החולי  תוצג סקירת ספרות מהעול  בנושא מדידת תורי  כדי , 2008ביולי 

לבחו  אפשרות לבצע מדידה אחידה למרות הקשיי  הרבי  ולמרות ההשלכות החמורות העלולות 
 . להיות לקביעת תק  מרבי או מזערי לתורי 

 · ‰˜È„·‰ ˙‡ Ì„˜Ï ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‡˘Â , ¯·Î˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  „ÂÁÈÈ·
 ˙ ˘· ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚ‰200372 .  
__________________ 

של ממשלת ישראל ושל קר  , וינט העולמי'מכו  ברוקדייל הוא מכו  מחקר הפועל כשותפות של הג  71
 . צע מחקרי  בסוגיות חברתיותוהוא מב, אינז ודוד מאיירס

72   È˙ ˘ ÁÂ„53·,469'  עמ. 
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 אחריות בתי החולי  לנושא התורי  לניתוחי  

Ì È Á Â ˙ È  Ï  Ì È ¯ Â ˙ Ï  Ú ‚ Â  ·  Ú „ È Ó ‰  Ê Â Î È ¯ , ‡ ˘ Â  Ï  È ‡ ¯ Á ‡  È Â  È Ó
 Ì È Ï ‰   ˙ Ú È · ˜ Â 

להל  ( שהוציא המשרד 2004על פי חוזר מינהל רפואה מעודכ  בנושא תורי  לניתוחי  משנת  .1
על מנהל בית החולי  לקבוע אחראי לנושא קביעת תורי  , )כ  בנושא תורי  לניתוחי  נוהל מעוד 

 . לניתוחי  מתוכנני 
בתי , 1988 נאמר כי על א! האמור בחוזר מינהל רפואה משנת 200373 בדוח מבקר המדינה מ

  שמתפקידו יהיה לרכז את הטיפול החולי  לא מינו אחראי לקביעת תורי  לניתוחי  אלקטיביי  
 ולא קבעו  כל זאת בתיאו  ע  מנהלי המחלקות הכירורגיות , בוויסות התורי  ואת הפיקוח על כ'

התורי  לניתוחי  מתוכנני  נקבעי  בדר' כלל בידי מנהלי המחלקות והיחידות . נהלי  בעניי 
המשרד השיב אז כי האג! . ואי  על כ' שו  בקרה שוטפת, המנתחות או בידי רופאי  מטעמ 

 ייעשה ניהול זימו  התורי  74ר"ע  הכנסת מערכת הנמ.  פני  יבדוק את יישו  הנוהללביקורת
עוד מסר אז המשרד כי קופות החולי  ה  האחראיות לוויסות הפניות . באופ  ממוחשב ואוטומטי

 . החולי  לניתוחי  ולמניעת היווצרות תורי 
 הטמיעה מערכת לניהול 2008 כי במהל' שנת 2009הכללית מסרה למשרד מבקר המדינה בינואר 
בד בבד . 2009וההטמעה אמורה להסתיי  במרס , ממתיני  לניתוחי  בכל בתי החולי  הכלליי 

ומשווה , נבנית מערכת המציגה את מש' התורי  ואת מספר הממתיני  במחלקות בכל בתי החולי 
 על זמני 75ילבשלב מאוחר יותר יונחו מנהלי בתי החולי  לדווח להנהלת המחוז המוב. ביניה 

להנהלת המחוז המוביל תהיה אפשרות לעקוב אחר המידע אודות תורי  חריגי  . המתנה ארוכי 
תיבדק ג  האפשרות להעביר את המידע . ולהציע למטופלי  אפשרות לעבור לבתי חולי  חלופיי 

 . לרופא המטפל
לניתוחי  מתוכנני   כי אי  ברשותה שו  מידע על אודות זמני ההמתנה 2009מכבי השיבה בינואר 

 . בבתי החולי 
והקופה אינה מקבלת מבית ,  כי בתי החולי  קובעי  את הצור' בניתוח2009לאומית מסרה בינואר 
. רק בסמו' למועד הניתוח פונה המבוטח לסני! הקופה לקבלת התחייבות. החולי  מידע מרוכז

כזה היה יכול לסייע לה בהכוונת מידע . לקופה אי  מאגר מידע על זמני המתנה לניתוחי  מתוכנני 
 . החולי  הממתיני  לניתוחי  לבתי החולי  השוני 

 כי המחלקה בבית החולי  היא הקובעת את הצור' בניתוח ואת 2008מאוחדת מסרה בנובמבר 
 . ומידע זה אינו מועבר לקופה, התור

לי  בתו' פרק  כי קופות החולי  ה  האחראיות למצוא פתרונות לחו2008המשרד השיב בדצמבר 
 . ובמקרי  מסוימי  ה  אחראיות ג  לפתח שירות שחסר למבוטחי , זמ  סביר

È·ÎÓ ÌÚ ¯È„ÒÈ „¯˘Ó‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , Í˘ÓÏ ¯˘‡· Ú„ÈÓ‰ ‡˘Â  ˙‡ ˙„ÁÂ‡ÓÂ ˙ÈÓÂ‡Ï
˙ÈÏÏÎ‰ ‰˙˘Ú˘ ÂÓÎ ÌÈÁÂ˙È Ï ‰ ˙Ó‰‰ . 

__________________ 
 . ש   73
 בתי החולי  11 מערכת ממוחשבת לניהול תחומי  רבי  בפעילות של   ניהול מערכות רפואיות  ר "נמ  74

 . הממשלתיי 
 .  המחוז המייצג את כל מחוזות הכללית הנמצאי  בהתקשרות ע  אותו בית חולי  המחוז המוביל   75
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˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ¯·ÓËÙÒ2008 ,ÂÁ‰ È˙·· Â ÂÓ Ì Ó‡ Ì‡ „¯˘Ó‰ ˜„· ‡Ï ÌÈÏ
ÌÈÁÂ˙È Ï ÌÈ¯Â˙ ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈ‡¯Á‡ ; ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÊÎÂ¯Ó ÌÈÁÂ˙È Ï ÌÈ¯Â˙Ï Ú‚Â ‰ Ú„ÈÓ‰ Ì‡

ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙ÂÏ‰ ‰· , ‰ ˙Ó‰‰ ˙ÈÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ ‰Ê Ú„ÈÓ· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ ÏÏÎ· Ì‡Â
ÁÂ˙È Ï ˙Î˘ÂÓÓ‰ . ·˘ÁÂÓÓ ÏÂ‰È  ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÔÈ‡ ÈÎ Ì‚ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú

Ó ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ¯Â˙ Ï˘"¯.  
 ÈÏ‰ Ó È„È· ˜¯ ‡ˆÓ  ÌÈÁÂ˙È Ï ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ¯Â˙Ï Ú‚Â · Ú„ÈÓ‰ È˜Ò‡¯ÂÒ· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··

˙Â˜ÏÁÓ‰ ,·˘ÁÂÓÓÂ È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙Ï‰ ‰ È„È· ÊÎÂ¯Ó ‡Â‰ ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓÂ ;
 ÁÂ˙È Ï ÔÈ˙Ó‰Ï ÌÈ˘¯„  ÌÈÏÂÁ Ì‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙Ï‰ ‰ ˙‡ Ú„ÈÈÏ ÌÈ¯ÂÓ‡ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÈÏ‰ Ó

ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ ;˙Î¯ÚÓÓ ‰ " ˙È· ˙Ï‰ ‰Ï ˙˙Ï ¯˘Ù‡Ó˘ ÔÙÂ‡· ‰ÈÂ · ‡Ï ÔÈÈ„Ú ¯
˙Â˜ÏÁÓ‰ ÏÎ·Â ÌÈÁÂ˙È ‰ ÏÎÏ ÌÈ¯Â˙‰ Ï˘ ˙˜ÈÂ„Ó ‰ ÂÓ˙ ÔÂ˙  ÔÓÊ ÏÎ· ÌÈÏÂÁ‰76 . ‡·È˘·

ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï˘ ˙È‡ÂÙ¯ ‰Èˆ¯ËÒÈ ÈÓ„‡ Ï‰ Ó ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â ‰ ÈÂˆÓ , È¯Â˙· Ú„ÂÈÓ ‡Â‰Â
ÌÈÁÂ˙È Ï ‰ ˙Ó‰‰ ,ÓÓ ÔÙÂ‡· ÂÈ„È· ÊÎÂ¯Ó Â È‡ Ú„ÈÓ‰ ÌÏÂ‡·˘ÁÂ . ‰˙ ÂÓ ‰ÈÈ¯‰ ·

‡˘Â Ï ˙È‡¯Á‡ , ˙È·· ÌÈÚˆÂ·Ó˘ ÌÈÁÂ˙È Ï ÌÈ¯Â˙‰ ÏÎ ˙ÚÈ·˜ ˙‡ ÊÎÂ¯Ó· ˙Ï‰ Ó ‡È‰Â
ÌÈÏÂÁ‰ .ÌÈÁÂ˙È Ï ÌÈ¯Â˙ ˙ÚÈ·˜Ï È‡¯Á‡ ÔÈ‡ ÈÏÈÊ¯·· , ÈÏ‰ Ó È„È ÏÚ ÌÈÏ‰Â Ó ‰Ï‡Â

 ‰ ˙Ó‰‰ Í˘Ó· ‰ÈÈÏÚ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙Ï‰ ‰Ï ÌÈÁÂÂ„Ó ¯˘‡ ˙Â˜ÏÁÓ‰
ÌÈÁÂ˙È Ï . ÔÈ‡ ÈÏÈÊ¯··ÌÈÁÂ˙È Ï ÌÈ¯Â˙ Ï˘ ·˘ÁÂÓÓ ÈÊÎ¯Ó „ÂÚÈ˙ , „ÚÂÓ· ‰ Á· ‰Ï‰ ‰‰Â

Ó ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ¯Â˙‰ ˙‡ „Ú˙Ï ˙Â¯˘Ù‡ ˙¯Â˜È·‰"¯ . 
בנוהל המעודכ  בנושא תורי  לניתוחי  נקבע כי על מנהל בית החולי  לקבוע נהלי  לנושא  .2

  ת ולבקרה  נהלי  שיכללו מדדי  הניתני  לכימו התורי  לניתוחי  מתוכנני  בבית החולי  
הנהלי  יפורסמו בדר' שתבטיח . קליני יהיה השיקול הבלעדי לקביעת מועד התור והשיקול הרפואי

 . 77ועל מנהל בית החולי  לדווח למשרד על הכנת , שיובאו לידיעת סגל בית החולי 
‡·È˘· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È·· ,ÌÈÁÂ˙È Ï ÌÈ¯Â˙ ‡˘Â · ÌÈÏ‰  ÂÚ·˜  ‡Ï ÈÏÈÊ¯··Â È˜Ò‡¯ÂÒ· .

‰ÈÈ¯‰ · ˙ ˘ ÛÂÒ· Ú·˜  2006ÌÈÈ·ÈË˜Ï‡ ÌÈÁÂ˙È Ï ÌÈÏÂÁ ˙ÈÈ Ù‰Ï Ï‰Â   , Â È‡ ‡Â‰ ÌÏÂ‡
Ì‰˘ÏÎ ÌÈ„„Ó ÏÏÂÎ . 

 כי בתי החולי  לא דיווחו 2008ל המשרד מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר "המשנה למנכ
והמשרד א! לא עקב אחר קביעת נוהל כזה בבתי , למשרד על הכנת נוהל לנושא תורי  לניתוחי 

 . י  הממשלתיי החול
 כי הנושא ייבדק במהל' הביקורת לחידוש רישוי בתי החולי  מינואר 2008המשרד השיב בדצמבר 

  .  ואיל'2009
 „ Ú Â ˙ Ó  Â  È ‡ ˘  Ì È Á Â ˙ È   Ï Â Ë È · 

צור' בביצוע ניתוח : וזאת מכל מיני סיבות, ניתוחי  מתוכנני  מתבטלי  לעתי  פעמי  מספר
חשש שניתוחי  מתוכנני  יבוטלו וחדרי הניתוח יעמדו שנובע מ, שיבו1 יתר של ניתוחי ; דחו!

__________________ 
התוכנה תצטר$ לתת . וסוראסקי ביקש להכניס אליה יישו  זה, תוכנה כזאת מצויה בתהלי$ פיתוח  76

פתרו  לכ$ שהגדרת סוג הניתוח הנדרש עלולה להשתנות מיו  ליו  על פי הבדיקות הרפואיות שיבצע 
לש  הכנסת יישו  זה , כמו כ . ולא תמיד אפשר לדעת מראש ובדיוק איזה ניתוח יש לבצע, החולה

 .נדרשת הקצאת משאבי  על ידי המשרד
בבדיקה קודמת של מבקר המדינה נמצא כי בתי החולי  לא קבעו נהלי  בעניי  למרות האמור בחוזר   77

 . 469' עמ, ·È˙ ˘ ÁÂ„53 . 1988מינהל רפואה של המשרד משנת 
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 נאמר כי 200379 בדוח מבקר המדינה מ. 78או מסיבות רפואיות ואחרות הקשורות לחולה; ריקי 

, ניתוחי  רבי  מתבטלי  בידי המחלקה המנתחת או על ידי החולה שעות אחדות לפני הניתוח
. מיד אפשר לבצע ניתוח אחר בזמ  שהתפנהולא ת, ניצול מרבי של חדר הניתוח ביטול הגור  לאי

עוד נאמר בדוח ההוא כי על המשרד לבדוק את הסיבות לביטולי  ולהציע לבתי החולי  ה  דרכי  
 . לצמצו  התופעה וה  שיטות שיאפשרו להקדי  ניתוחי  אחרי  במקו  אלה שבוטלו

  א  בשל אי ר לניתוח בנוהל המעודכ  בנושא תורי  לניתוחי  נאמר כי בכל מקרה של דחיית תו
 על מנהל המחלקה או מנהל המרפאה  הופעת המטופל וא  משו  שבית החולי  דחה את המועד 

 .הכירורגית לוודא כי הסיבה לדחיית הניתוח תועדה ברשומת המטופל ובפנקס התורי 
מסר במהל' הביקורת הנוכחית כי חולה , ר רוני גמזו"ד, מנהל בית החולי  הכללי בסוראסקי

ר אי  רשומה רפואית ממוחשבת לתעד "במערכת הנמ, מוזמ  לניתוח בסוראסקי וניתוחו מתבטלש
סביר שביטול הניתוח נרש  , א  החולה מאושפז. 80בה את ביטול הניתוח ואת הסיבה לביטול

בביקורת נמצא כי כמה מהמחלקות בשיבא מתעדות את ביטול הניתוח בספר ; בגיליו  הרפואי שלו
הנהלת נהרייה מסרה כי ; ואחרות אינ  מתעדות כלל,  בתיקו הרפואי של החולה אחרות , התורי 

הנהלת ברזילי מסרה כי כל דחייה של ; הדבר מצוי  ביומ  התורי , משבוטל תור על ידי מחלקה
 ). רפואית או טכנית(ניתוח מתועדת בגיליו  הרפואי בציו  הסיבה לדחיית הניתוח 

Â  È‡ÂÙ¯ ÊÎ¯Ó ÏÎ˘ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··Â˙ ·‰ ÈÙÏ ‚‰ , ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÏÎ·Â- ‰Ê ËÚÓÏ 
 ‰ÈÈ¯‰ ·˘-ÏÏÎ ˙Â„Ú˙Ó Ô È‡˘ Â‡ ‰ Â˘ ÔÙÂ‡· ÌÈÏÂËÈ·‰ ˙‡ ˙Â„Ú˙Ó ˙Â Â˘ ˙Â˜ÏÁÓ  .

‡ÈˆÂ‰˘ Ï‰Â ‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· „¯˘Ó‰ ˜„· ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú . „ÂÚÈ˙
ÁÂ˙È ‰ ¯„Á Ï˘ ÏÈÚÈ ÏÂˆÈ  ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ È ÂÈÁ ÌÈÁÂ˙È  ÈÏÂËÈ·. 

 כי הנושא ייבדק במהל' הביקורת לחידוש רישוי בתי החולי  מינואר 2008רד השיב בדצמבר המש
  .  ואיל'2009

 ניצול חדרי הניתוח בבתי החולי  וביצוע ססיות חריגות 
 ¯ Á ‡  ˙ Â È Ò Ò  Ú Â ˆ È · Ï  È ‡  ˙ Î  ¯ ˜ Â · ·  Á Â ˙ È  ‰  È ¯ „ Á  Ï Â ˆ È   Ï Ú  Ú „ È Ó

 Ì È È ¯ ‰ ˆ ‰ 
ות בחדר הניתוח וניצולו נחו1 ג  כדי  נקבע כי המידע על הפעיל200381 בדוח מבקר המדינה מ

ושרק , לוודא שחדרי הניתוח והצוותי  הרפואיי  מנוצלי  באופ  מיטבי בשעות העבודה המקובלות
באותו הדוח נאמר כי א! על פי שאי  למשרד . לאחר מכ  מופני  חולי  לניתוחי  אחר הצהריי 

המשרד השיב אז כי . חר הצהריי הוא מאשר לתאגידי  להפעיל את חדרי הניתוח א, מידע כאמור
אי  לו מידע על תפוקות חדר הניתוח של בתי החולי  הכלליי  הממשלתיי  ואי  הוא מפקח עליה  

 . והתקבלה החלטה להקי  יחידת בקרה על תחו  זה לכשיינת  המימו  לנושא, בנושא זה
 ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·-Ó ÁÂ„‰ ÌÒ¯ÂÙ˘ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ˘ÓÁ -2003 -Ó   ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆ

‰¯˜· ˙„ÈÁÈ „¯˘Ó· ,¯ÂÓ‡Î Ú„ÈÓ ÔÈ‡ „¯˘ÓÏ , È¯„Á ÏÂˆÈ  ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÁ· ‡Ï ‡Â‰Â
ÁÂ˙È ‰ . 

__________________ 
 . ביצוע הניתוח באופ  פרטי ועוד,  קבלת התחייבות מקופת חולי  לדוגמה אי  78
79  ÁÂ„ È˙ ˘ 53· ,473' עמ . 
, תיקו במרפאה אינו קשור למערכת קביעת תורי  לניתוחי , א  החולה ביקר במרפאה לפני הניתוח  80

 . ולכ  אינו רלוונטי
81   È˙ ˘ ÁÂ„53· ,466' עמ . 



 425 משרד הבריאות

 כי יכלול נושא זה בתכנית העבודה של יחידת הבקרה באמצעות 2008המשרד השיב בדצמבר 
  .ביקורת של משרד רואי חשבו 

 Â Ï Á ‰ ˘  Ì È Á Â ˙ È   ¯ Â · Ú  ˙ Â È Ò Ò Ï  ‡ Ï Ó  ¯ Î ˘ ·  Ì È È ‡ Â Ù ¯  Ì È ˙ Â Â ˆ  Ï Â Ó ‚ ˙
˙ Â Ú ˘ · ¯ ˜ Â · ‰   

 שו  פעילות 15:00תאגיד הבריאות לא יבצע בבית החולי  לפני השעה , על פי תקנות התאגידי 
 2008פברואר  משרד מבקר המדינה בדק בחודשי  ינואר. שעניינה מכירת שירותי בריאות

 : להל  הממצאי . בסוראסקי את הניתוחי  שביצע תאגיד הבריאות
ÎÓ ÈÎ ‡ˆÓ -600· ÂÚˆÂ·˘ ÌÈÁÂ˙È ‰ ÏÈÚÏ„ ÌÈ˘„ÂÁ ,18 ÌÈÁÂ˙È  )3% ( ˙¯‚ÒÓ· ÂÚˆÂ·˘

 ÚÂ·˘‰ ÚˆÓ‡· „È‚‡˙‰- ˙È‚ÂÏÂ˜ Â‡ ‰È„ÙÂ˙¯Â‡ ÌÂÁ˙· ÌÈÁÂ˙È Â ˘‡¯ ÈÁÂ˙È  ¯˜ÈÚ· - 
 ‰Ú˘‰ È ÙÏ ·¯ ÔÓÊ ÂÏÁ‰15:00 ‰Ú˘‰ È¯Á‡ ÂÎ˘Ó Â 15:0082 . ÌÈÁÂ˙È ‰ ·Â¯· ÈÎ ÔÈÂˆÈ 

)16Ó -18 (‰ÈÒÒÏ ‡ÏÓ ¯Î˘· ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ÂÏÓ‚Â˙ , ÈÙ ÏÚ Û‡ ÂÏÁ‰ ÌÈÁÂ˙È ‰ ·Â¯˘
 ˙ÂÓ„˜ÂÓ‰ ¯˜Â·‰ ˙ÂÚ˘·)8:00 Â‡ 10:00.( 

 ˙¯‚ÒÓ· Úˆ·˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ¯˜Â·‰ ˙ÂÚ˘· ÌÈÏÈÁ˙Ó˘ ÌÈÁÂ˙È  ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰Ú˘‰ „Ú ÌÈÓÈÈ˙ÒÓ Ì‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ì‚ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·15:00 . ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÁÂ˙È  Úˆ·Ï ˙Â¯˘Ù‡‰

 ÔÙÂ‡· Ïˆ ÏÂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈ¯Â˙ ¯ˆ˜Ï ‰„ÚÂ  „È‚‡˙‰ ˙ÂÚ˘· ÁÂ˙È ‰ È¯„Á ˙‡ ¯˙ÂÈ ÏÈÚÈ
 ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡- ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈÁÂ˙È  ¯Â·Ú ÌÈÈ„ÂÚÈÒÂ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈ˙ÂÂˆ ÏÓ‚˙Ï È„Î ‡Ï 

ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ ÌÈÓÈÈ˙ÒÓÂ ¯˜Â·‰ ˙ÂÚ˘· ÌÈÏÈÁ˙Ó˘ . ÏÂ„‚ Â È‡ ‰ÚÙÂ˙‰ Û˜È‰ Ì Ó‡- 
 ÌÈÁÂ˙È  ˙Â‡Ó ÍÂ˙Ó ÌÈ„Á‡ ÌÈÁÂ˙È · ¯·Â„Ó- Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È Í‡ 

‰ ÏÂˆÈ ¯˜Â·‰ ˙ÂÚ˘· ‰ÏÁ‰˘ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈ‡ÙÂ¯ ÏÓ‚˙Ï È„Î ÌÈ„È‚‡˙ . ÏÙÎ Ì‚ ¯ˆÂ 
‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ Ô˙Â‡Ï ÌÂÏ˘˙.  

 Ì È Á Â ˙ È   ¯ Â · Ú  ˙ Â È Ò Ò Ï  ‡ Ï Ó  ¯ Î ˘ ·  Ì È È ‡ Â Ù ¯  Ì È ˙ Â Â ˆ  Ï Â Ó ‚ ˙
 ¯ ˜ Â · ‰  ˙ Â Ú ˘ ·  È ˘ È ˘  Ì Â È ·  Â Ú ˆ Â · ˘ 

ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘Ó ˜ÏÁ Ô‰ ¯˜Â·· È˘È˘ ÌÂÈ· ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ .
· ˙ÂÈÒÒ ÚÂˆÈ·ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙ ˙‡ „‚Â  ‰Ï‡ ˙ÂÚ˘ . ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ‰˘ÙÂÁ ÌÂÈ ˙ÁÈ˜Ï Ì‚

ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙Ï ˙„‚Â Ó ˙ÂÈÒÒ . ÌÂÈ· ÂÚˆÂ· È˜Ò‡¯ÂÒ· ÈÎ ‡ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ¯˜Â·‰ ˙ÂÚ˘· È˘È˘26 ÌÈÁÂ˙È  )4.3% (ÎÓ-600¯‡Â È ÌÈ˘„ÂÁ· ÂÚˆÂ·˘ ˙ÂÈÒÒ‰ - ¯‡Â¯·Ù

2008 . 
 הניתוחי  26 יגי משרד מבקר המדינה כי באחד מל משאבי אנוש בסוראסקי מסר לנצ"סמנכ

וה  אינ  מחויבי  לעבוד ביו  שישי בבית , השתתפו שני רופאי  המועסקי  במשרה חלקית
יתר ; ובניתוח אחר השתת! רופא שאינו מועסק בבית החולי  אלא רק בתאגיד הבריאות; החולי 

 .חולי  הססיות מועסקי  במשרה מלאה בבית ה26 הרופאי  שהשתתפו ב
__________________ 

  ניתוחי  בשעות הבוקר 2,600 מנהל בית החולי  הכללי סוראסקי ציי  כי בחודשי  אלה בוצעו כ  82
 2008בשנת , מלבד זאת.  מכלל ניתוחי הבוקר0.6% ל ה  רק כ" הניתוחי  הנ18 ו, ד בתאגי600 וכ

 . לשעות אחר הצהריי  והערב ללא תשלו  נוס  לרופאי " גלשו" מניתוחי הבוקר 11.5%
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 ˙È·· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯ Ì‚ ÂÙ˙˙˘‰ ‰Ï‡ ÌÈÁÂ˙È  È ˘· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· ÌÈÏÂÁ‰ ,ÁÂ˙È  Â˙Â‡· Ìˆ·˘Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡ÏÂ . Ô˙Â‡Ï ÌÂÏ˘˙ ÏÙÎ ¯ˆÂ 
‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ , ÌÈ‡ÙÂ¯ Ì˙Â‡ Ï˘ ‰¯˘Ó‰ ÈÙ˜È‰ ˙‡ ‰˜„· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙Ï‰ ‰

‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ ¯Á‡Ï ˜¯ÂÈ‡ˆÓÓ ˙‡  . 
משמעית את מסגרות   כי הסכ  הפעילות והתקנות אכ  קובעי  חד2008המשרד השיב בדצמבר 

נוכח ממצאי משרד מבקר המדינה בכוונת המשרד להעמיק את . הזמ  של פעולת תאגיד הבריאות
  . הביקורת בנושא זה במסגרת תכנית העבודה של יחידת הבקרה באמצעות ביקורת של רואי חשבו 

ÚÌ È Ï Â Á ‰  ˙ È · ·  ˙ Â  ¯ Â ˙ Â  ˙ Â   Â Î  Ô Ó Ê ·  ˙ Â ‡ È ¯ · ‰  È „ È ‚ ‡ ˙ ·  ‰ „ Â · 
לאחר שעות העבודה הנהוגות בבתי החולי  וכ  בשבתות ובחגי  פועל במחלקות האשפוז , כאמור

 הוציא מינהל רפואה במשרד 2003בינואר . ובחדרי המיו  של בתי החולי  מער' של תורני  וכונני 
ולפיו במש' הכוננות הרופא הכונ  אחראי לפעילות , "כונ חובות הרופא ה"הבריאות חוזר בעניי  

בכפו! למדיניות הרפואית של מנהל המחלקה ושל , הרפואית ביחידה הארגונית שבה הוא כונ 
כפו! רפואית ) ובכלל זה הרופא התור  והאחיות(ובמש' הכוננות צוות המחלקה , הנהלת המוסד
על , ובמקרה של קריאה דחופה, קריאה מהמוסדעל הרופא הכונ  לענות מיד לכל . לרופא הכונ 

עליו להתייצב .  דקות מהקריאה30 הכונ  להתייצב בבית החולי  במהירות האפשרית ולא יאוחר מ
יש , על פי שיקול דעתו, א  מהמידע שהגיע לידיו, בבית החולי  ג  א  לא התבקש לכ' במפורש

 .צור' בכ'
 נושא הכוננות בבתי חולי  ממשלתיי  אחדי  יש לציי  כי משרד מבקר המדינה כבר בדק את

 . 83והעלה כל מיני ממצאי 
עובד בית החולי  לא יועסק בתאגיד בריאות בשעות שבה  הוא עובד בבית , לפי תקנות התאגידי 

משרד מבקר המדינה בדק . החולי  או נמצא בכוננות או בתורנות מתוכננת בעבודתו בבית החולי 
רופאי  מנתחי  ומרדימי  בבית החולי  השתתפו בססיות באמצעות במרכז הרפואי סוראסקי א  

  הססיות שנעשו בחודשי  ינואר600נבדקו . התאגיד בזמ  שהיו כונני  או תורני  בבית החולי 
 :להל  הממצאי . 2008פברואר 

 Â‡ˆÓ  È˜Ò‡¯ÂÒ·67 ˙ÂÈÒÒ )11.1%Ó -600 ( Ô‰·˘23 ¯Î˘ ÂÏ·È˜ ˙Â˜ÏÁÓ Ú·¯‡Ó ÌÈ‡ÙÂ¯ 
ÂÎ· ÂÈ‰˘ ˙Ú·ÔÂÈÓ ˙Â  ÂÎ· Â‡ ‰˜ÏÁÓ ˙Â   , ˙ÂÈÒÒ ˘ÓÁÂ)0.8%Ó -600 ( ‰Ú·¯‡ Ô‰·˘

˙Â ¯Â˙· ÂÈ‰˘ ˙Ú· ¯Î˘ ÂÏ·È˜ ÌÈ‡ÙÂ¯ . 
בתגובה לשאלות שהעלו עובדי משרד מבקר המדינה ובמהל' תקופת הביקורת כתב מנהל בית 

א  כי הביקורת העלתה נושא שבו ל2008החולי  הכללי בסוראסקי למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
תקנות ; הנהלת המרכז הרפואי העירה על כ' למנהלי המחלקות; בוצעה ביקורת שגרתית ומסודרת

התאגידי  האוסרות לבצע ססיות בזמ  כוננות או תורנות מחייבות את המרכז הרפואי להפחית את 

__________________ 
עשרות רופאי  מבתי החולי  עסקו בפרקטיקה פרטית או בעבודה פרטית כגו  מת  שירות למבוטחי   83

סוגיות בסדרי "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„ 58 ·)2008 , ראו מבקר המדינה ו בכוננות קופות חולי  בעת שהי
המנחה בנושא ניהול יומ  כוננות , ר"בניגוד להוראת התקשי;  ואיל371$' עמ, "מינהל בבתי חולי 

בכוננות (אי  רושמי  לא את שמות הרופאי  הכונני  , במחלקות ובחדרי המיו  של בתי החולי 
  בבית החולי  במהל$ הכוננות לאחר שקיבלו פנייה מהרופא התור  או מגור  המתייצבי) מתוכננת

כוננויות " בפרק ,)È˙ ˘ ÁÂ„58 ·)2008  , ראו מבקר המדינה ולא את זמ  בוא  , אחר בבית החולי 
 . ואיל73$' עמ, "בשירות המדינה
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נוכח הביקורת מתוכנ  דוח ; והמרכז הרפואי החל בתהלי' זה, התגמול עבור הכונני  באות  מקרי 
; וזאת כדי למנוע כפל תשלו , יתור חפיפות בי  דיווחי הכוננויות והתורנויות ובי  דיווחי הססיותלא

במקרי  שבה  בוצעו ססיות בזמ  תורנות ייבדק א  הייתה החלפת תורנות ע  רופא אחר או א  
 .הוחזר התגמול

 ˙ÂÈÂ  ÂÎ ÚÂˆÈ· ˙Ú· ÌÈ‡ÙÂ¯ È„È ÏÚ ˙ÂÈÒÒ ÚÂˆÈ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ¯ÂÓÁÂ 
ÍÎÓ , ˙ÂÈÂ ¯Â˙ ˙Ú·- ‡ÏÓÏ Ì˙ÏÂÎÈ·Â ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙„Â·Ú· Ú‚ÂÙÂ ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙Ï „‚Â Ó 

ÌÈ ¯Â˙ÎÂ ÌÈ  ÂÎÎ Ì„È˜Ù˙ ˙‡ . ÌÈÏÂÁÏ ˜Ê  ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ˙ÂÚ˘‰ Ô˙Â‡· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÏÙÎ
ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈÏÙÂËÓ‰ .Â ˘ÈÈ ‡Ï ‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó ÈÎ ‡„ÂÂÏ È˜Ò‡¯ÂÒ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ . 

הנושא הועלה במסגרת פגישה ע  נציב שירות המדינה והוחלט  כי 2008המשרד השיב בדצמבר 
לקיי  עבודת מטה כדי לבחו  מחדש את הנחיות תקנות התאגידי  מול כללי תקנו  שירות המדינה 

 ). ר"התקשי  להל  (
 

È ‡- Á Â ˙ È   È ¯ „ Á  Ï ˘  È · Ë È Ó  Ï Â ˆ È   
 בית החולי  בשל הצור' להפריד בי  הפעלת  בידי. חדרי הניתוח ה  משאב יקר בבית החולי 

 : להל  פירוט. להפעלת  בידי תאגידי הבריאות נוצר מצב של חוסר ניצול מרבי של חדרי הניתוח
חזה בסוראסקי נמסר כי בחדרי הניתוח המשמשי  את המחלקה מבצעי  ניתוחי   ממחלקת לב

 לא מתחילי . ועל כ  מספיקי  לבצע בבוקר ניתוח אחד בלבד, שש שעות האורכי  בדר' כלל חמש
כדי שלא לחרוג אל מעבר לשעת , שצפוי להימש' ג  הוא שעות ארוכות,  ניתוח חדש13:00בשעה 

לא תמיד מנצלי  את השעות שנותרו , כמו כ ). 15:00(העבודה האחרונה של צוות חדר הניתוח 
מכיוו  שהדבר עלול לגרו  , פנויות בחדר זה ומתחילי  ניתוח קצר בתחו  אחר באותו חדר ניתוח

 . חזה הבאי   בניתוחי הלבלזיהו 
ÌÈÈ˙Ú˘ ÌÈ˜È¯ ‰Ï‡ ÁÂ˙È  È¯„Á ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈ˙ÚÏ˘ ‡ˆÂÈ ÍÎ-˘ÂÏ˘ , ˙ÂÈÒÒ‰ Ï˘ Ô˙ÏÈÁ˙Ï „Ú

 ‰Ú˘·15:00 . 
 כי בשני  2008מנהל בית החולי  הכללי בסוראסקי השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

 295 מ, ת אחרותחזה על ידי מחלקו האחרונות יש עלייה בשימוש בחדרי ניתוח של מחלקת לב
מחלקות אחרות משתמשות בחדרי  אלה פחות , ע  זאת. 2008  ניתוחי  ב425  ל2001 ניתוחי  ב

בית החולי  עושה כל מאמ1 לנצל את חדרי . וזאת מסיבות הנוגעות לסטריליות, מבחדרי  אחרי 
הזמני  הגורמי  לשיבוש לוח , הניתוח ניצול מיטבי למרות העלייה בשיעור הניתוחי  הדחופי 

 . המתוכנ  של הניתוחי  האלקטיביי 
ÂÒ ÎÂ‰˘ ÌÈ¯ÂÙÈ˘Ï ¯Ú ‡Â‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙‡Ê ÌÚ , ‰„¯Ù‰‰ ·˜Ú

ÁÂ˙È  È¯„Á Ï˘ È·ËÈÓ ÏÂˆÈ  ¯ÒÂÁ ˘È ˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÔÈ· ˙È˙ÂÎ‡ÏÓ‰ .
ÛÂ‡˘Ï ˘È ÍÎÏÂ ‰Ê ¯˜È ·‡˘Ó Ï˘ ÏÈÚÈ ÏÂˆÈ  ‡Â‰ Ûˆ¯· ÁÂ˙È ‰ È¯„Á ˙ÏÚÙ‰.  

✩  
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 ÏÂÏÚ Ì‰Ï ‰ ˙Ó‰‰ ÔÓÊ ÌÈÁÓÂÓ ˙Ú„Ï˘ ÌÈÁÂ˙È  Â‡ˆÓ  Â˜„· ˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó·

ÌÈÏÂÁÏ È˙Â‡È¯· ˜Ê Ï ÌÂ¯‚Ï ; ¯ÈÁÓ ¯„ÚÈ‰ ‡È‰ ‰ ˙Ó‰‰ Í˘Ó ˙ÂÎ¯‡˙‰Ï ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰·ÈÒ‰
˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙ È„È ÏÚ ÌÈ¯Â˙ ¯ÂˆÈ˜Ï ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Î ¯ÒÂÁ· ÍÂ¯Î‰ ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„ ; È¯Â˙

ˆÓ‰ ˙¯ÓÁ‰Ï ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈÎÂ¯‡ ‰ ˙Ó‰ ˙ÂÙÂÏÁÏ ÌÈ ÂÙ Ì˜ÏÁ˘ ÍÎÏÂ ÌÈÏÂÁ‰ Ï˘ È‡ÂÙ¯‰ ·
ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜· ÌÈÓÈÏ˘Ó‰ ÌÈÁÂËÈ·‰ Â‡ ˙ÈË¯Ù‰ ‰‡ÂÙ¯‰ ÔÂ‚Î ˙Â¯Á‡ , Ì‚ Ú‚Ù  ÍÎ·Â

˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˘˜·˙Ó‰ ÔÂÈÂÂ˘‰. 
ÌÈÁÂ˙È Ï ‰ ˙Ó‰‰ Í˘Ó ˙Â¯È·ÒÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ¯È„‚‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ; Ú„ÈÓ ÛÒÂ‡ Â È‡ „¯˘Ó‰

ÌÈÁÂ˙È Ï ‰ ˙Ó‰‰ È¯Â˙ ÏÚ ,Ó Â È‡ ÍÎ·ÂÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÔÈ· ÌÈÏÂÁ ˙ÒÂÂÏ ¯˘Ù‡ ; „ÂÚÈ˙ ÔÈ‡
 ˙ÓÊÂÈ· Ô‰Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙ÓÊÂÈ· Ô‰ ÌÈÁÂ˙È  ÈÏÂËÈ· Û˜È‰Ï Ú‚Â · ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÂ˘È¯Â

ÌÓˆÚ ÌÈÏÂÁ‰ ; ˙Â Â¯˙Ù ‡ÂˆÓÏÂ ‰Ê ‡˘Â · ÌÏÂÚ· ‰˘Ú ‰ ˙‡ Ì‚ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÌÈÁÂ˙È Ï ÌÈ¯Â˙‰ ˙ÈÈÚ·Ï . ÈÏÈÊ¯·Â È˜Ò‡¯ÂÒ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÏ‰ ‰· Ï˘ ÊÂÎÈ¯ ÔÈ‡

ÌÈÁÂ˙È Ï ‰ ˙Ó‰ È¯Â˙Ï Ú‚Â ‰ Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ,„¯˘Ó‰ Ï˘ Ï‰Â Ï „Â‚È · ; ‡Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙·
ÌÈÁÂ˙È Ï ‰ ˙Ó‰‰ ‡˘Â · ÌÈÏ‰  Â‡ÈˆÂ‰ . 

¯˜Â·‰ ˙ÂÚ˘· È˘È˘ ÈÓÈ· ˙ÂÈÒÒ ÂÚˆÂ· È˜Ò‡¯ÂÒ· , ˙„Â·Ú ˙ÂÚ˘· ¯·Â„Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡
ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙Ï „‚Â Ó ¯·„‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈÁ˙ Ó‰; ÚÂ·˘‰ ÚˆÓ‡· 

˙ÂÈÒÒÏ ‡ÏÓ ÏÂÓ‚˙ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˙ÂÂˆÏ ÌÏÂ˘ , ˙ÂÚ˘· ÂÈ‰ ÌÈÁÂ˙È ‰ ˙ÂÚ˘ ·Â¯˘ ÈÙ ÏÚ Û‡
ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ; ˙Â  ÂÎ· ÂÈ‰˘ ÌÈ‡ÙÂ¯ È„È ÏÚ ˙ÂÈÒÒ ÂÚˆÂ· È˜Ò‡¯ÂÒ·

˙Â ¯Â˙·Â ; Ï˘ ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈÁÂ˙È  ÌÈÚˆÂ·Ó Ì‰·˘ ÁÂ˙È ‰ È¯„Á Ï˘ ÏÈÚÈ ÏÂˆÈ  ÔÈ‡ È˜Ò‡¯ÂÒ·
·Ï ˙˜ÏÁÓ-· ‰ÊÁ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÔÈ· ˙È˙ÂÎ‡ÏÓ‰ ‰„¯Ù‰‰ Ï˘ . ÈÂ‡¯

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ˙‡ Â Á·È È˜Ò‡¯ÂÒ ˙Ï‰ ‰Â „¯˘Ó‰˘ .   
 שכר עובדי תאגידי הבריאות

ר והוראות תקנות כספי  "ובה  התקשי, בית החולי  פועל לפי כללי  שחלי  על גופי  ממשלתיי 
למשל בתחומי גיוס כוח ,  בתנאי  גמישי  יותרואילו תאגיד הבריאות פועל, ) " התכ להל  (ומשק 

, תקינת הרופאי  בבתי החולי  מבוססת על מספר הרופאי  שיש לשב1 בכל מחלקה. אד  ופיטורי 
תקינת הרופאי  ומפתחות התקינה . 84בכל מכו  ובכל מרפאת חו1 של בית החולי , בכל יחידה

י ובי  " ואיל' בי  הר1976 משנת הנהוגי  בבתי החולי  מעוגני  בהסכמי  קיבוציי  שנחתמו
התקינה בבתי החולי  אינה . הכללית והסתדרות מדיצינית הדסה,  הממשלה המעסיקי  הגדולי  

, באמצעות כוח אד  משלה , ותאגידי הבריאות, משקפת את הצרכי  ואת הפעילויות שלה 
 ".מנגנו  עוק! תקני כוח אד "כ' שנוצר מעי  , מסייעי  לבתי החולי 

¯˘Ó‰ „- Ì‰Ï˘ ÏÈÚÙÓ‰Â ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ÌÈÏÚ·‰ ÌˆÚ· ‡Â‰˘ - ÏÚ Á˜ÙÓ Â È‡ 
ÌÈ„È‚‡˙· Ì„‡ ÁÂÎ ˙˜ÒÚ‰ .¯‰ ˙„ÓÚÓ" ÌÈ ˜˙‰ ÔÂÎ„Ú ÔÂ ‚ Ó ˙ÙÈ˜ÚÏ ÔÂ ‚ Ó‰˘ ‰ÏÂÚ È

ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ,˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯ˆÂ ˘ ,‰ È˜˙‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰ËÈÏ˘ ¯ÒÂÁÏ Ì¯Â‚ ,
„„ÂÓ˙‰Ï ÍÎÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ‰˘˜ÓÂÌÈ ˜˙‰ ÔÂÎ„Ú ÔÂ ‚ Ó ÌÚ . 

__________________ 
 .355' עמ, "È„ÂÚÈÒÂ È‡ÂÙ¯ Ì„‡ ÁÂÎ"ראו בפרק   84
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העסקה . 2010 כי אי  אפשרות להתאי  ולעדכ  תקינה לפחות עד שנת 2009המשרד השיב בינואר 
  .דר' התאגיד נותנת מענה חלקי להעסקת כוח אד  בשל העדר מנגנו  כיו  לעדכו  תקני 

 בקרה על שכר העובדי  בתאגידי הבריאות
בשעות אחר הצהריי  מועסקי  ג  בבית החולי   ותחלק מהעובדי  המועסקי  בתאגידי הבריא

בדר' , ולא לפי משרה) ססיה(חלק מעובדי התאגידי  מקבלי  שכר לפי פעולה . 85בשעות הבוקר
 .צנתורי  ועוד, כלל עבור ניתוחי 

. תנאי עבודת  ותנאי השתכרות  של עובדי תאגידי הבריאות מפורטי  בהרחבה בתקנות התאגידי 
שכרו של עובד . למעט חריגי , עובד לא יעלה על סכו  שכרו בבית החולי השכר שישול  לכל 

שאינו עובד בית החולי  לא יחרוג מרמת השכר המקובלת בתאגיד הבריאות לעובדי בית החולי  
 560 הוצאות השכר בתאגידי הבריאות הסתכמו בכ. בעלי רמת ניסיו  4ותק דומי , מאותו תחו 

על תאגיד בריאות להעביר לשר , לפי תקנות התאגידי . 86)ת מס' ההוצאו46%(ח "מיליו  ש
 .בחלוקה לתחומי עיסוק, הבריאות מדי חודש בחודשו את רשימת עובדי התאגיד ושכר 

מדוחות הבקרה שנעשו . 2005חשבות המשרד החלה לעשות בקרה על שכר עובדי התאגידי  בשנת 
 : עלו הממצאי  האלה2007 2005בשני  

Ì‰ÈÙ ÏÚ˘ ÌÈ Â˙ ‰ÌÈÈ˜ÏÁ Ì‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ È„·ÂÚ ¯Î˘ ˙‡ ˙Â·˘Á‰ ˙¯˜·Ó 87 ; ÏÎ ‡Ï
 ÌÈ ˘Ï ¯Î˘ È Â˙  ˙Â·˘ÁÏ Â¯ÒÓ ˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙2006Â -2007‰˘˜È· ‡È‰˘ ˙ ÂÎ˙Ó·  ;

 ‰Ï‡ Ï˘ ‡ÏÂ Ì„ÈÏ˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙··Â ÌÈ„È‚‡˙· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ¯Î˘ È Â˙  Â˜„· 
„·Ï· ÌÈ„È‚‡˙· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ;· ¯˜ÁÓ‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì¯Î˘ ˜„·  ‡Ï˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙ ; ‡Ï

Ó ÍÂÓ  Ì¯Î˘˘ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ Ì¯Î˘ ˜„· -100,000˘ "‰ ˘· Á , ˜„·  ‡ÏÂ
‰¯Ù‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì¯Î˘-Ó ÍÂÓ  Ì¯Î˘˘ È‡ÂÙ¯-80,000˘ "‰ ˘· Á . ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ

‰ÏÈÚÈ ‰ È‡Â ‰‡ÏÓ ‰ È‡ „¯˘Ó‰ ‰˘ÂÚ˘ ¯Î˘‰ ˙¯˜·˘.  
 שקיפות בשכר 

ובתו' כ' נדרשי  , הגביר את שקיפות השכר הציבוריזה שני  רווחת באר1 ובעול  המגמה ל
מאמצע . ארגוני  למטרות רווח ושלא למטרות רווח להרחיב את המידע שנמסר לציבור בעל העניי 

  להל  (שנות התשעי  של המאה העשרי  מדווח הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר 
 וגופי  88השכר של גופי  מתוקצבי לכנסת מדי שנה בשנה על הוצאות ) הממונה על השכר

__________________ 
 2007בסו  שנת , כ$ לדוגמה). ש"מנמ(רפואיי  ועובדי מינהל ומשק   פרהעובדי , אחיות, רופאי   85

)  מכלל עובדי המרכז הרפואי29% (1,756,  בבית החולי 3,399מה  ,  עובדי 6,081הועסקו בשיבא 
 5,422בסוראסקי הועסקו ).  נוספי 15%( ג  בבית החולי  וג  בתאגיד 926 ו, בתאגיד הבריאות

 ג  בבית 967 ו, בתאגיד)  מכלל עובדי המרכז הרפואי19% (1,058, ת החולי  בבי3,397מה  , עובדי 
 ). נוספי 18%(החולי  וג  בתאגיד 

 ·˙ÈÒ  ÈÙ ÁÂ˙È 2000-2006 ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È , ח" מיליארד ש1.2  בכ2006ההוצאות הסתכמו בשנת   86
˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ,11/07, חשבות משרד הבריאות . 

 נאמר שתאגיד הבריאות בני ציו  לא הגיש 2008 שנער$ ביולי 2007 בדוח בקרת השכר לשנת ,כ$ למשל  87
 .נתוני  לחשבות

 .חברה ממשלתית וחברה עירונית, בנק ישראל, מועצה דתית, רשות מקומית,  תאגיד " גו  מתוקצב"  88
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בדוח על השכר . א לחוק יסודות התקציב33וזאת על פי סעי! , ) דוח על השכר להל   (89נתמכי 

קבוצת מקבלי שכר גבוה , 90בעלי תפקידי : מוצג שכר העובדי  בחלוקה לשלוש קבוצות עיקריות
מציג הדוח את חריגות השכר כמו כ  . ויתר העובדי  המועסקי  בדירוגי  השוני , כהגדרת  בדוח

 נוספו קופות החולי  לרשימת 21 מתחילת המאה ה. לכאורה בכלל הגופי  המתוקצבי  והנתמכי 
ומהדוחות עולה כי רופאי  ומנהלי  , הגופי  הציבוריי  שהממונה על השכר כולל בדוחותיו

שכר של עובדי  הממונה על השכר מפרס  ג  נתוני . בקופות החולי  ה  בעלי השכר הגבוה במשק
 . ח לחודש" ש25,000 ששכר  ברוטו גבוה מ) עובדי מדינה(בשירות המדינה 

1. Ì È È ‡ Â Ù ¯ ‰  Ì È Ê Î ¯ Ó ·  Ì È „ È ‚ ‡ ˙  È „ · Â Ú Ï  Ï Ï Â Î  ¯ Î  תוקנו 2006בשנת  :˘
א לחוק יסודות התקציב יחול על תאגיד בריאות כאילו 33תקנות התאגידי  כ' שנאמר בה  שסעי! 

. 91ג לחוק יחולו לעניי  זה33 ב ו33וסעיפי  , ר באותו סעי!היה גו! נתמ' או גו! מתוקצב כאמו
 ובתחילת שנת 2006א' במחצית השנייה של שנת , בתחילה התנגדו לכ' מנהלי תאגידי הבריאות

 חת  2008רק במאי .  ה  ניאותו למסור את נתוני שכר העובדי  בתאגידי  לממונה על השכר2007
לפי ההסכ  . כר שמחשבת את שכר עובדי התאגידי משרד האוצר על הסכ  ע  חברה לעיבודי ש

 .2004כולל נתוני שכר היסטוריי  מינואר , החברה תעביר לו את הנתוני  האמורי 
˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙ È„·ÂÚ ¯Î˘ ÏÚ ÌÈ Â˙  ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È„È· ÂÈ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ,

 ˙ ˘Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ÁÂ„· ÂÏÏÎ  Ì¯Ë ‰Ï‡ ÌÈ Â˙  ‡ÏÈÓÓÂ2006ÓÓ‰ ÌÒ¯Ù˘  ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ Â
 ¯·Óˆ„·2007 . ¯Î˘‰ ÈÏÚ· ˙˘ÓÁ Ï˘ Ì¯Î˘ ˙Â„Â‡ ÏÚ ÌÈ Â˙  ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È ‰Ê ¯˘˜‰·

˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯Ï ÌÈ¯ÒÓ  ÌÈ„È‚‡˙· ‰Â·‚‰ , ÌÈ„Á‡ ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ È˙ ˘‰ ¯Î˘‰˘ ‰ÏÂÚ Ì‰ÓÂ
 ‡Â‰ ‡·È˘· ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙·650,000-845,000˘ "‡ÙÂ¯ ÏÎÏ ÂËÂ¯· Á , ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙·Â

 È˜Ò‡¯ÂÒ·- 690,000-840,000˘ "‡ÙÂ¯ ÏÎÏ ÂËÂ¯· Á92 , ÈÓÂÒ¯Ù· ÏÂÏÎ Â È‡ ‰Ê Ú„ÈÓÂ
¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ . ÏÏÂÎ‰ Ì¯Î˘ ÏÚ ÛÈ˜ÓÂ ˙Â‡  Ú„ÈÓ ÔÈ‡ ‰ È„ÓÏÂ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓÏ- 

 „ÁÈ Ì‚ „È‚‡˙‰ÓÂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ó-˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ·¯ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘  , ‡Ï ¯Î˘ ‡Â‰˘
ÍÂÓ  ,ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó· ÌÈÙÒÂ  ÌÈ¯ÈÎ· Ï˘ Ì¯Î˘ ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÈ‡Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈ ‰ÎÓ˘ ÌÈÈ‡

 ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙·Â) ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯"˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙ ÈÏ‰ ÓÎ ‰ È„Ó È„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ .("
˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙ È„·ÂÚ Ï˘ ¯Î˘‰ È Â˙ · ˙ÂÙÈ˜˘ ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú˘ ‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó. 

 כי בימי  אלה הגיעו 2008השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר  ,מר איל  לוי , הממונה על השכר
הוא צופה שעד תו  השנה יהיו לו נתוני שכר ; וה  נמצאי  בבדיקה, לידיו חלק מנתוני השכר

 יופיעו נתוני שכר   2008 לשנת  כ' שבדוח על השכר הבא , מלאי  על כל המועסקי  בתאגידי 
 . 2008  ו2007השוואתיי  על אודות השני  

2. Ì È ‡ Ù Â ¯ ‰  ¯ Î ˘  Ï ˘  ˙ Ï Ï Â Î  ‰ ‚ ˆ  בתי החולי  יש לציי  כי חלק מרופאי :‰
וחלק  א! , הכלליי  עובדי  ג  במרפאות קופות החולי  בשעות אחר הצהריי  כרופאי  עצמאיי 

חלקה הגדול של מערכת הבריאות הוא .   בבתי חולי  פרטיי "מנתחי  את עמיתי תכניות השב
 .שכר זה יכול שיהיה גבוה מאוד. ציבורי

__________________ 
 בעניינוצר קבע ושר האו,  תאגיד שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרי  או בעקיפי  " גו  נתמ$"  89

 .י  חוק זהי גו  נתמ$ לענואבהודעה ברשומות כי ה
לפי , או הנהלת הגו  המתוקצב או הגו  הנתמ$,  מועצה אור וחבר דירקטוריו " יו " בעל תפקיד"  90

, מהנדס עיר, מזכיר, מנהל ענייני כספי ; מנהל כללי או סג  מנהל כללילמשנה , וכ  מנהל כללי,  העניי
, יוע% משפטי וכל מנהל אחר הכפו  במישרי  למנהל הכללי וכל הממלא תפקיד כאמור, מבקר פנימי

  .וכ  כל בעל תפקיד אחר שייקבע בתקנות; ארו שונהוא  א  ת
ר של "בתאגיד בריאות שהוא עמותה יראו ביו, לחוק) ד(א33שבסעי  " בעל תפקיד"לעניי  ההגדרה   91

 .ר דירקטוריו  או חבר דירקטוריו "יוועד העמותה או בחבר ועד העמותה כאילו הוא 
 .  מהמועסקי  בתאגיד יכולי  להשתכר עד פי ארבעה מהשכר בבית החולי 0.05%  92



 431 משרד הבריאות

 ˙ÂÙÂ˜ Ï˘ ¯Î˘‰ È Â˙  ˙‡ ÌÒ¯ÙÓ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘Â ÌÈÏÂÁ‰
„¯Ù · ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ , ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ Ì¯Î˘ Ï˘ ÊÎÂ¯Ó ÌÂÒ¯Ù ÔÈ‡ ÌˆÚ·Â

 ˙Â‡È¯·‰- ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰Ó ÂÏÂÎ ÌÏÂ˘Ó‰ ¯Î˘ - ÌÈ˜ÈÒÚÓ ‰ÓÎÓ Ï·˜˙Ó ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó - 
ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ó , ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ÓÂ ÌÈ„È‚‡˙‰Ó-˙Á‡ ‰ ÂÚ·Â ˙Ú·  . ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ˘ ‡ˆÂÈ

¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ˜˘Ó· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ¯Î˘ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ ÔÈ‡  . ˙Ï·˜· ÌÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰
ËÂ˜ Ï ÌÈˆÂ¯ Ì‰˘ ˙ÂÈ È„Ó‰ È„ÚˆÏ Ú‚Â · ˙ÂËÏÁ‰. 

  . כי יבח  את ההצעה לפרס  את השכר הכולל של הרופאי 2008הממונה על השכר השיב בנובמבר 
 העסקת עובדי מדינה כמנהלי תאגידי הבריאות

מנהלו ,  ובה  מנהל בית החולי   תפקידי  בבית החולי  כמה בעלי, לפי תקנות התאגידי 
 לא יעבדו בתאגיד בריאות ולא ימלאו בו שו   הגזבר וקצי  התקציבי  שלו , האדמיניסטרטיבי

ואול  התקנות מאפשרות למנות את מנהלו האדמיניסטרטיבי . בי  שבשכר ובי  שלא בשכר, תפקיד
היק! הפעילות ; אישור שר הבריאות מראש: של בית החולי  לעובד התאגיד בתנאי  אחדי 

גזבר בית החולי  יהיה שות! ;  מהיק! הפעילות של בית החולי 15% הכספית של התאגיד קט  מ
בכל החלטה של המנהל האדמיניסטרטיבי היכולה להשפיע על היק! ההכנסות של בית החולי  או 

  .של התאגיד
· Â  Ì È Ï Â Á ‰  ˙ È · ·  Ì È È · È Ë ¯ Ë Ò È  È Ó „ ‡ ‰  Ì È Ï ‰  Ó ‰  ¯ Î ˘˙ Â ‡ È ¯ · ‰  „ È ‚ ‡ ˙ 

‡ÙÂ¯‰ ÛÒ‡ ˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,ÈÏÈÊ¯· ,‰ÙÈ ÏÏ‰ , ÌÈ ‰ÎÓ ‰È¯ÂÙÂ ÂÈÊ
ÌÈ„È‚‡˙‰ ÈÏ‰ ÓÎ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘ ÌÈÈ·ÈË¯ËÒÈ ÈÓ„‡‰ ÌÈÏ‰ Ó‰ . ÏÏÂÎ‰ È˙ ˘‰ Ì¯Î˘

)„È‚‡˙·Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ( ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈÈ·ÈË¯ËÒÈ ÈÓ„‡‰ ÌÈÏ‰ Ó‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘
 ÛÒ‡ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó·˘‡ÙÂ¯‰ , ÌÈ ˘· ‰ÙÈ ÏÏ‰Â ÈÏÈÊ¯·2006-2007 ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó ‰È‰ 

˘" Á)Î „ÚÂ-710,000˘ "‰ ˘Ï ÂËÂ¯· Á ,Î ¯ÓÂÏÎ-59,000˘ "˘„ÂÁÏ Á93 .(˙Ú· ‰· ,
 „Ú „È‚‡˙· Â¯Î˙˘‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ì˙Â‡50%ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· Ì¯Î˘Ó  . ÌÈÊÎ¯Ó·˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙··

Ë¯ËÒÈ ÈÓ„‡‰ ÌÈÏ‰ ÓÏ ¯Î˘ „È‚‡˙‰ ÌÏÈ˘ ‡Ï ‰È¯ÂÙÂ ÂÈÊ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ÌÈÈ·È94 . Ï‰ Ó‰
 ˙ÂÏÈÚÙ ·ÂÏÈ˘ ÏÏ‚· ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ ÂÈÊ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· È·ÈË¯ËÒÈ ÈÓ„‡‰

„È‚‡˙‰Ó Ì‚ ¯Î˘ Ï·˜Ï ÂÈÏÚ˘ ¯Â·Ò ‡Â‰ ÔÈ‡ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó· „È‚‡˙‰ . 
 כי מספר שעות העבודה הפרטית בשבוע 95ר"יש לציי  כי בעניי  עבודה פרטית קובע התקשי .1

 .ודה בשבוע הנהוגה במקו  עבודתו הקבוע של העובד ממכסת שעות העב25% מוגבל ל
__________________ 

 ).106טופס (המידע נלקח מטופס ריכוז משכורת לכל שנת מס   93
ומפברואר ,  כיה  המנהל האדמיניסטרטיבי הקוד  בבית החולי  פוריה כמנהל התאגיד31.12.06עד   94

 אושר למנהל האדמיניסטרטיבי 2008מינואר .  הוא לא קיבל שכר מהתאגיד2006ועד סו  שנת  2005
 .ח בחודש" ש10,000החדש בפוריה להשתכר בתאגיד 

95  ÒÓ ‰Ú„Â‰ 'ÊÒ/2‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ  Ï˘  ,¯„ ÏÂ‰ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó ,  42.4שבה מתוק  פרק , 25.11.06מיו 
 .ר"לתקשי
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 ÈÎ ‰ÏÚ‰Â ÂÊ ‰Ï·‚Ó· ÌÈÈ·ÈË¯ËÒÈ ÈÓ„‡‰ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙„ÈÓÚ ˙‡ ÔÁ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ËÒÂ‚Â‡·2004Î ÓÒ ¯ËÙ "„¯˘Ó· ˘Â ‡ È·‡˘ÓÂ Ï‰ ÈÓÏ ¯ÈÎ· Ï ,ËÒÙ ·„ ¯Ó , ˙‡
Â‡È¯·‰ „È‚‡˙· ˙ÂÁÎÂ ‰ ÔÂÚ˘ Ï˘ Â˙Ó˙Á‰ ˙·ÂÁÓ ÌÈÈ·ÈË¯ËÒÈ ÈÓ„‡‰ ÌÈÏ‰ Ó‰˙ , „Â‚È ·

ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙Ï96 .ÂÏÂÎ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ‰·ÂÏ˘ „È‚‡˙‰ ˙„Â·Ú˘ ÔÂÂÈÎ , ˘È
È˘˜˙‰ ˙ÂÏ·‚Ó· ÌÈ„ÓÂÚ Ì‰ Ì‡ ˙Ú„Ï È˘Â˜"‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÒÎÓ ÔÈÈ ÚÏ ¯ . ˙‡ÊÂ- Û‡ 

‰Ó˙Á‰‰ ˙·ÂÁÓ ÌÈ¯ÂËÙ ÂÈ‰ ‡Ï Ì‡. 
י  שכר  ובי   עולה שיש הבדל ב2007מנתוני השכר של מנהלי תאגידי בריאות אלה לשנת  .2

שכרו של מנהל תאגיד מסוי  גבוה במידה ניכרת , כ' למשל. שיעורו מתו' היק! הכנסות התאגידי 
. א! על פי שהיק! ההכנסות של אותו תאגיד הוא הנמו' שבה , מזה של מנהלי התאגידי  אחרי 

אגידי  דומה לזה של הת, שכאמור לא שילמו שכר למנהלי , היק! הכנסות התאגידי  זיו ופוריה
 .שבה  שילמו למנהלי  שכר גבוה

 הוציא הממונה על השכר חוזר בדבר שכר  המרבי של עובדי  בכירי  בקופות 2007ביוני  .3
מטרת הוצאת החוזר הייתה לקבוע תנאי העסקה ותנאי שכר מרביי  לעובדי  הבכירי  . החולי 

בעלי . 97וק יסודות התקציב לח29על פי כללי  אחידי  שיעמדו בדרישות סעי! , בקופות החולי 
, יוע1 משפטי, מבקר פני , ראש אג!, ל"סמנכ, ל"משנה למנכ, ל"מנכ: התפקידי  הבכירי  הוגדרו

 מספר  המוגדרת על פי היק! פעילותה , "רמת הקופה"ל נגזר מ"שכרו של המנכ. דובר ואחרי 
קבע כשיעור מסוי  שכר  של בעלי התפקידי  הבכירי  נ. מבוטחיה והיותה בעלי  של בתי חולי 

השכר החודשי המרבי , על פי החוזר האמור. ל" משכר המנכ90% 40%והוא יהיה , ל"משכר המנכ
. על פי רמת הקופה, ח" ש60,000 55,000 לי  בקופות החולי  נקבע ל"הכולל למשרה מלאה למנכ

 .98ח" ש55,000  כ2007כי שכרו של רופא מנהל ממשלתי מרכז רפואי היה בשנת , עוד יצוי 
ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ ,È˙Ï˘ÓÓ‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈÏÂÏÎ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ „ÂÚ ÏÎ-È¯Â·Èˆ , ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÈÂ‡¯

ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ï ‰˜ÒÚ‰ È‡ ˙Â ¯Î˘ È‡ ˙ , ÌÈ„È˜Ù˙· Ì‚ ÌÈ˘Ó˘Ó‰
ÌÈ„È‚‡˙· ÌÈÈÏÂ‰È  .Â¯Ê‚ÈÈ ‰Ï‡ ÌÈ‡ ˙ ,¯˙È‰ ÔÈ· , Â‡ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÈÏ‰ Ó ¯Î˘Ó

ÈÊÎ¯Ó Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰ÓÌ‰Ï˘ ˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙ Ï˘Â ‰Ï‡ Ì . ÈÙÏ Ú·˜ÈÈ˘ ÏÂÎÈ ‰Ê Û˜È‰
ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Û˜È‰‰˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· Ì‰È˙ÂÒ Î‰ ¯ÂÊÁÓ ÈÙ ÏÚÂ ÌÈ˙¯˘Ó Ì‰˘  , ÛÒÂ  ˙‡ÊÂ

ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ‡ ˙‰ ÏÚ . 
 כי כבר יש בתקנות התאגידי  2008הממונה על השכר השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

אול  לאחר ניתוח נתוני השכר של עובדי , ה השכר שיכול המועסק להשתכרמגבלה על גוב
בכפו! להסדרת  ג  , התאגידי  יבחנו את ההצעה לקבוע עוד כללי  לבעלי תפקידי  בכירי 

 .בתקנות התאגידי 
__________________ 

יאות יחייב את עובדיו לדווח על שעות עבודת  באמצעות החתמת תאגיד הבר, לפי תקנות התאגידי   96
. ככל שחובה כזאת חלה על עובדי בית החולי  הנמני  ע  אותו מגזר מקצועי, שעו  נוכחות אלקטרוני

מנהל אדמיניסטרטיבי המועסק בתפקיד זה ג  בתאגיד הבריאות מחויב , ל למינהל"לפי הנחיית הסמנכ
ההחתמה נוגעת לכל שעות . בתחילת העבודה ובסיומה, וני פעמיי  ביו להחתי  שעו  נוכחות אלקטר

בהנחייה נאמר שמנהל אדמיניסטרטיבי . ה  השעות בשירות המדינה וה  השעות בתאגיד, עבודתו
כשה  מבוצעות ,  שעות נוספות3.5 שעות שבועיות בתוספת 41.5 מחויב להיק  שעות שלא יפחת מ

 השעות השבועיות ה  שעות עבודה לפעילות בתאגיד 45 מעבר לרק שעות עבודה נוספת . ברציפות
 .הבריאות

בתנאי ,  לא יסכי  על שינויי  בשכר32גו  מתוקצב או גו  נתמ$ כהגדרתו בסעי  : "הסעי  קובע  97
פרישה או בגמלאות או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה ולא ינהיג שינויי  או הטבות 

 ."שהוסכ  או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצראלא בהתא  למה , כאמור
 .2009ינואר , דוח הממונה על השכר  98



 433 משרד הבריאות

 ‰ È È ¯ ‰  ·  ˙ Â ‡ È ¯ · ‰  „ È ‚ ‡ ˙  Ï ‰  Ó  ˙ ˜ Ò Ú ‰ 
י  .1 נ י י נ ע ד  ו ג י נ ל ת  ו ר ש פ תפקידי  כמה בעלי , כאמור, לפי תקנות התאגידי  :א

לא יעבדו בתאגיד בריאות ולא ימלאו בו שו  , ובה  הגזבר וקצי  התקציבי  שלו, בבית החולי 
 . למעט חריגי , בי  שבשכר ובי  שלא בשכר, תפקיד

מינה עובד לשמש ג  , ר מסעד ברהו "ד, ר התאגיד"בביקורת עלה כי מנהל בית החולי  נהרייה ויו
 מנהל  להל  (פקיד מנהל תחו  כלכלה רפואית בבית החולי  בתפקיד מנהל תאגיד הבריאות וג  בת

מהשוואת הגדרת תפקידו של מנהל תחו  כלכלה להגדרת תפקידו של קצי  תקציבי  ). תחו  כלכלה
 עלה שלשני התפקידי  יש מאפייני  משותפי    תפקיד שכבר קיי  ממילא בבית חולי  נהרייה  

, בחינת הליכי עבודה, תוח נתוני  תקציביי  וסטטיסטיי ני, רבי  בתחו  הכנת תקציב והבקרה עליו
 .בחינת דרכי ייעול ועוד

 Â˙Â‰Ó· „Â‡Ó ·Â¯˜ ‰ÏÎÏÎ ÌÂÁ˙ Ï‰ Ó Ï˘ Â„È˜Ù˙˘ ‡ˆÂÈ- ÛÙÂÁ ËÚÓÎ - Ï˘ Â„È˜Ù˙Ï 
ÌÈ·Èˆ˜˙ ÔÈˆ˜ ,ÏÂÎÈ Â È‡ Â˙Â‡ ‡ÏÓÓ˘ ÈÓ ¯˘‡ ,¯ÂÓ‡Î ,˙Â‡È¯· „È‚‡˙· „·ÂÚÏ ˙Â Ó˙‰Ï .

ÂÎ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ·Èˆ˜˙ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡·Èˆ˜˙‰ ÔÂ Î˙ ˙‡ ˙ÏÏ , Â·Èˆ˜˙· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙„ÈÓÚ ˙‡
ÂÈ˙ÂÒ Î‰ „ÚÈ·Â ,ÍÎ ÏÚ ‰¯˜· ,„ÂÚÂ . ÍÎÏ ˙ÂÈ¯Á‡ ÏÏÂÎ ˙Â‡È¯· „È‚‡˙ Ï‰ Ó „È˜Ù˙ Ì‚
„È‚‡˙‰ ·Èˆ˜˙· . Â˙„Â·Ú ÌÚ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ÔÎ˙ÈÈ ‰ÏÎÏÎ ÌÂÁ˙ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙„Â·ÚÏ˘ Ô‡ÎÓ

˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙ Ï‰ Ó Ï˘ .Á˙ Ï‰ Ó ˙‡ ˙Â ÓÏ ‡Ï˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ Ï‰ Ó „È˜Ù˙Ï ‰ÏÎÏÎ‰ ÌÂ
„È‚‡˙‰ . 

 נדו  2008ובאמצע ינואר , 2007מינוי המנהל החדש אושר בוועד המנהל של התאגיד בסו! דצמבר 
ר התאגיד "מנהל בית החולי  ויו. ח ברוטו לחודש" ש11,000שכרו נקבע לס' של . ואושר שוב

שהביא לגירעו  ,  של התאגידהסביר בדיו  בוועד המנהל בינואר כי המינוי נעשה עקב ניהול כושל
ניצול "סג  מנהל בית החולי  הביע בדיו  את הסתייגותו מהמינוי ואמר כי . 2007בסו! שנת 

לאחר שיתקבלו כספי  ששולמו לבניית מחלקת טיפול נמר1 כללי ולתכנו  חדר " הרזרבות יסולק
 היוע1 המשפטי של . עובדי אחזקה ותיבדק מחדש חיוניות המועסקי  בתאגיד11יפוטרו , 99המיו 

, מינוי אִמתי, זוהי משרת אמו , נית  לבצע את המינוי משפטית וא! ציבורית"התאגיד אמר בדיו  ש
ללא ציו  , תפקיד ניהולי מקובל ומושתת על יחסי אמו . ולא כתוספת שכר אלא על עבודה אִמתית

יש . 25% מעבר ל] של העובד[ובסמכותו של מנהל בית החולי  להגדיל את משרתו , מספר שעות
 ". אול  בסמכותו של מנהל בית החולי  לאשר שכר חריג, להתייחס פרופורציונאלית לשכר

 ˙Â ˜˙Ï ‰ÏÎÏÎ ÌÂÁ˙ Ï‰ Ó Ï˘ „È˜Ù˙‰ ˙Ó‡˙‰ ˙Ï‡˘· ÔÂÈ„· ˜ÒÚ ‡Ï Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰
ÌÈ„È‚‡˙‰ .˙Á‡ ‰ ÂÚ·Â ˙Ú· ÌÈ„È˜Ù˙‰ È ˘Ï „·ÂÚ‰ ÈÂ ÈÓ ÏÚ Ú„È ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó , ‡Ï Í‡

„Á‡ ˙‡ ÏË·Ï ÏÚÙÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ÌÈÈÂ ÈÓ‰  . 
2. Ì È Ï Â Á ‰  ˙ È · ·  È Â  È Ó: „È‚‡˙‰ Ï‰ Ó „È˜Ù˙Ï ‰ Ó˙‰˘ È ÙÏ ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ 

Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ‰ÈÈ¯‰  ÌÈÏÂÁ ˙È·Ï „·ÂÚ‰ Ï·˜˙‰100 ‰ÏÎÏÎ ÌÂÁ˙ Ï‰ Ó „È˜Ù˙Ï - ‡Ï˘ „È˜Ù˙ 
ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈÈ˜ ‰È‰101 -Î Ï˘ È˘„ÂÁ ¯Î˘· -12,000˘ "Á .‡ ÈÂ ÈÓ‰ ÏÚ ¯˘Â

˘  È„È" ¯‡Â È· Ó2008 .˙¯ˆ · È˜ÏËÈ‡‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ‰È‰ Ì„Â˜‰ Â˙„Â·Ú ÌÂ˜Ó , Ï‰ Ó˘
ÔÎÏ Ì„Â˜ ÂÏ‰ Ó ‰È‰ ‰ÈÈ¯‰  . 

__________________ 
 .ולכ  קטנו עודפיו הכספיי ,  סייע התאגיד לבית החולי  בבנייה21 מתחילת המאה ה  99

 .א$ קובע מגבלות, ר מאפשר למנות ממלא מקו  ללא מכרז"התקשי  100
 .רה של אלונקאי בבית החולי  לצור$ הגדרת משרתו של מנהל תחו  כלכלהבית החולי  המיר מש  101
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, מכרזי ) (מינויי (כללי שירות המדינה , 1959 ט"התשי, )מינויי (כי חוק שירות המדינה , יש לציי 

 דר' המל' לגיוס ולקידו  של ר מתווי  את" והוראות התקשי1961 א"התשכ, )בחינות ומבחני 
ר "הוראות התקשי. הכרזה על משרה פנויה ואיושה באמצעות מכרזי : עובדי  בשירות המדינה

1 קבע כי העסקת "בג. מ תאשר העסקה לפני מכרז רק במקרי  יוצאי  מ  הכלל"קובעות כי נש
 .102מועמדי עובדי  לפני מכרז פוגעת פגיעה של ממש בעיקרו  של מת  הזדמנות שווה לכל ה

וחוזה , העובד כיה  בתפקיד מנהל תחו  כלכלה בבית החולי  בנהרייה במועד סיו  הביקורת
מ שהופנה להנהלת בית "יש לציי  כי באישור ההעסקה מהנש. 2008העסקתו הואר' עד סו! דצמבר 

 . נאמר שיש לפעול באופ  ִמָידי לפרסו  מכרז למשרה2008חולי  נהרייה בינואר 
ÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú‰¯˘ÓÏ Ê¯ÎÓ ‰ÈÈ¯‰  ÌÈÏÂÁ ˙È· ÌÒ¯Ù ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ Ì . ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙Ï‰ Ó

 ¯·ÓËÙÒ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ Ï ‰¯ÒÓ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È··2008 ÌÒ¯ÂÙ ‡Ï Ê¯ÎÓ‰ ÈÎ 
˘ ˘ ÔÂÂÈÎÓ"„È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï Ó . ·Èˆ  Ô‚Ò ·È˘‰ ÂÊ ‰·Â˘˙· ¯ÂÓ‡Ï „Â‚È ·

‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ,¯ È˜ ÈÒÂÈ ¯Ó , È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯·Ó·Â · ‰2008 ¯·ÓËÙÒ „Ú ÈÎ 2008 
¯˘Â‡ÓÂ Û˜˙ „È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙ ‰È‰. 

ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙· ¯ÂÓ‡Ï „Â‚È · ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È „ÂÚ , ‡Ï ‰ÈÈ¯‰ · ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙ Ï‰ Ó
˙ÂÁÎÂ ‰ ÔÂÚ˘ ˙‡ „ÈÓ˙ ÌÈ˙Á‰ ,„¯˘Ó‰Ó ¯ÂËÙ Ï·È˜ ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡103 . 

ריאות החליט הוועד המנהל לאחר שהוחלט למנות את מנהל תחו  כלכלה לתפקיד מנהל תאגיד הב
 החליט הוועד 2008ובפברואר , של התאגיד למנות את המנהל הקוד  של התאגיד למינהל  התאגיד

 . 104המנהל להעסיקו ממרס אותה שנה בשכר מופחת
,  כי נוכח הערת משרד מבקר המדינה2008מנהל נהרייה השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

י  תפקידו של מנהל תחו  כלכלה בבית החולי  לתפקידו כמנהל בדבר האפשרות לניגוד ענייני  ב
 .ח" ש25,000הוא החליט להעסיק את העובד כמנהל התאגיד בלבד בשכר חודשי של , התאגיד

 È ˘ ÈÂÏÈÓ ¯Â·Ú „·ÂÚÏ ÌÏÂ˘˘ ¯Î˘‰Ó ‰Â·‚ ‰Ê ¯Î˘ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ„È˜Ù˙ ,˙‰ Ï‰ ÓÎ Ô‰Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ‰ÏÎÏÎ ÌÂÁ˙ Ï‰ ÓÎ Ô‰„È‚‡ . ¯·Â„Ó ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È

Î ‡Â‰ È˙ ˘‰ ÈÙÒÎ‰ ÂÙ˜È‰˘ „È‚‡˙·-20˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,Î ‰ÂÂ‰Ó ‡Â‰Â-4% Û˜È‰Ó 
Â„ÈÏ˘ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰105 .  

✩  
__________________ 

' עמ, "מכרזי  לאיוש משרות בכמה משרדי ממשלה"בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„56·) 2006 , ראו מבקר המדינה  102
249. 

 . לעיל96ראו הערה   103
מלאה כמנהל  הועסק המינהל  במשרה 2007עד סו  שנת . ח ברוטו בחודש" ש8,000שכר גלובלי בס$   104

 .ח" ש13,000  הסתכ  בכ2008התאגיד בדירוג כזה ששכרו ברוטו בחודש פברואר 
המהווי  , ח" מיליו  ש500 לש  השוואה יש לציי  כי בתאגיד אחר שהיקפו הכספי השנתי הוא כ  105

 .ח" ש34,000 שכרו של מנהל התאגיד הוא כ, כמחצית מהיק  פעילותו של בית החולי  שלידו
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‰ÏÈÚÈ ‰ È‡Â ‰‡ÏÓ ‰ È‡ ˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙· ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Î˘ ÏÚ ‰¯˜·‰ . ‰˘ÚÈ˙ ‡È‰˘ ÈÂ‡¯
¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ È„È· ,È‚‡˙· ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Î˘ ˙‡ ÏÂÏÎÈ ‡Â‰Â ÏÚ ÌÒ¯ÙÓ ‡Â‰˘ ÁÂ„· ÌÈ„

ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚· ¯Î˘‰ . ÈÏ‰ ÓÏ ‰˜ÒÚ‰ È‡ ˙ÏÂ È·¯Ó ¯Î˘Ï ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ
˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙ , ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈ„·ÂÚ˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ï Ô‰

„·Ï· ÌÈ„È‚‡˙· ÌÈ„·ÂÚ˘ ‰Ï‡Ï Ô‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙·Â .   
 פות החולי  בנושא העסקת רופאי  הסכמי  בי  תאגידי הבריאות לקו

עובד תאגיד הבריאות או עצמאי המועסק ג  בבית החולי  לא יתחיל את ", לפי תקנות התאגידי 
לפי , בטר  השלי  את מכסת שעות עבודתו היומית בבית החולי , שעות עבודתו בתאגיד הבריאות

 ".15:00ולא לפני השעה ... הסכמי השכר החלי  עליו
ולפיה  ,  חתמו הקופות ע  רבי  מתאגידי הבריאות על הסכמי שיתו! פעולה21 המתחילת המאה 

, רופאי  בבתי חולי  ממלאי  תפקידי  במרפאות הקופות במסגרת שעות העבודה בבית החולי 
את התמורה בעד שירותיה  של רופאי  אלה מעבירות הקופות לתאגידי . 16:00משמע עד השעה 

ואלה מעסיקי  תחת  מתמחי  במחלקות שרופאיה# עובדי  ,  הבריאות שליד אות  בתי חולי
לעתי  בהיקפי משרה גדולי  מהיק! המשרה שנות# רופא בית החולי  (במרפאות הקופות 

 ).רופא מומחה אחד כנגד שני מתמחי , לדוגמה. במרפאות הקופות
מדובר ,  שמסרו מרכזי  רפואיי 2006המבוססי  על נתוני  לשנת , לפי נתוני חשבות המשרד
) בני ציו# והלל יפה, אס! הרופא, וולפסו#,  "רמב, פוריה, זיו, שיבא(בשמונה מרכזי  רפואיי  

 בביקורת נמצא שג  בסוראסקי יש הסדרי  כאלה מול הקופות בנוגע לכ.  משרות עובדי 50 ובכ
אלה ע  ג  בברזילי יש הסדרי  כ. שחלק  עובדי בית החולי  בכל מיני שיעורי משרות,  רופאי 70

 .  רופאי 20 כל הקופות בנוגע לכ
 חתמו תאגיד הבריאות בשיבא ומאוחדת על הסכ  למת# שירותי 2000בספטמבר , כ) לדוגמה

לפי ההסכ  יקצה התאגיד צוות קבוע של שני . ייעו( וטיפול בתחו  רפואת ילדי , בדיקה, אבחו#
השירות יינת# . ת היעדרויורופאי  מומחי  ברפואת ילדי  או מתמחי  בכירי  ע  גיבוי בעת

, 19:00 8:00חמישי בשעות  בימי  ראשו#,  שעות בשבוע60במרפאת הקופה בבני ברק בהיק! של 
תאגיד . ח"תמורת השירות תשל  הקופה לתאגיד עשרות אלפי ש. 13:00 8:00וביו  שישי בשעות 

, פות האחרותהבריאות בשיבא חת  על הסכמי  כאלה לא רק ע  מאוחדת אלא ג  ע  שלוש הקו
משמע עובדי ,  חלק  עובדי בית החולי  ולפיה  הוא מקצה לארבעת# יותר משלושי  רופאי  

  תאגיד הבריאות בשיבא חת  על הסכ  כזה ג  ע  בית חולי  מעייני הישועה בבני ברק . מדינה
י  או שהרופאי  יועסקו בידי בית החול, בי# היתר, בכל ההסכמי  נאמר. להפעלת מחלקה כירורגית

יש לציי# כי לעתי  מדובר . מעביד ולא יהיו בינ  ובי# הקופה יחסי עובד, בידי תאגיד הבריאות
 .ברופאי  שה  עובדי התאגיד ולא עובדי בית החולי 

 חת  תאגיד הבריאות בהלל יפה על הסכ  דומה ע  מנהל אזור שרו# ושומרו# דאז 2003בשנת 
ק כמנהל היחידה לכירורגיית ילדי  יית# שירות רופא בכיר המועס, על פי ההסכ . במאוחדת

יש לציי# כי במקרה זה עברה . למבוטחי מאוחדת במרפאות הקופה ביישובי  אחדי  בשעות הבוקר
וזאת לפי הוראות חשבות ,  התמורה מהקופה אל בית החולי  ולא אל תאגיד הבריאות2008בשנת 

 ). ראו בהמש) הדוח(המשרד 
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¯È˘· ÌÈ‡ÙÂ¯ ˙˜ÒÚ‰˘ ‡ˆÂÈ ˙ÂÚ˘· ˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙ ÌÚËÓ ‰ÙÂ˜‰ ˙Â‡Ù¯Ó· ‰ È„Ó‰ ˙Â

ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙ ˙‡ ˙„‚Â  ¯˜Â·‰. 
 ˙ÂÙÂ˜· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙„Â·Ú ÈÎ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÊÎ¯Ó ÈÏ‰ Ó Â ÈÈˆ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÏ ÒÁÈÈ˙‰·

Ì‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì‰˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï Ô‰ÈÁËÂ·Ó ˙‡ ÍÂ˘ÓÏ ¯‡˘‰ ÔÈ· ˙„ÚÂÈÓ , È„Î ˙‡ÊÂ
˙ÂÒ Î‰‰ ˙‡ Ì‰· ÏÈ„‚‰Ï .Ó „¯˘Ó Ô˜˙· ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ‡ÙÂ¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·

˙ÓÈÂÒÓ ‰˜ÏÁÓ·Â , ÌÈÏÂÁ‰ ÏÏÎÏ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ¯Â·Ú· ‰ È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ó ¯Î˘ Ï·˜Ó˘
È‡ÂÙ¯ ÊÎ¯Ó· ˙Â‚Â‰ ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘· ÌÈ ÂÙ‰ , ÌÈÏÂÁ· ÏÙËÓÂ ‰ÙÂ˜· ‰Ï‡ ˙ÂÚ˘· „·ÂÚ

˙ÓÈÂÒÓ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜ Ï˘. 
 כי המרכז הרפואי 2007קר המדינה בנובמבר כתב למשרד מב, זאב רוטשטיי#' פרופ, מנהל שיבא

ההסכמי  . "אל הקהילה, ועל כ# רופאיו יוצאי  אל מחו( לבית החולי , דוגל בחיבור ע  הקהילה
השגת ; מיצוב ומיתוג רופאי שיבא: שהושגו מקויימי  על ידינו כחלק מהשגות מטרות בית החולי 

הסדרת הפניית חולי  לבית ; תנה תקינהכוח אד  להפעלת בית החולי  בכל התחומי  בה  לא ני
האחריות למקו  עבודת . בכל אחד מההסכמי  מוסיפי  נטו כוח אד  רפואי לבית החולי . החולי 

היא ג  זאת הרשאית להקצות רופא לסוג חולי  או סוג , הרופאי  ומשימותיה  היא על ההנהלה
לא נית# לבצע הסכמי  . ל" בי# הנאו ג  להוראה או ג  למחקר ושילוב, מבטח או למשלמי  פרטיי 

, שיא כוח אד  מונע העסקה חלופית של רופאי  בגי# אלה שיצאו לקהילה, כאלה דר) המדינה
 בעבר ולמרות ניסיונותינ. וקיימת הגבלה ג  בכוח אד  ארעי במדינה שלא יכול להתממ# מהכנסות

 הוסי! מנהל שיבא 2009אר בינו." לא נמצא פתרו# מערכתי, לחפש פתרו# יצירתי במסגרת המדינה
כי מת# אישור לעבודת רופאי מדינה של בית החולי  בקופות חולי  הוא חלק מפעולה תקינה של 

והוא חלק , נושא כזה נמצא באחריותו ובסמכותו של מנהל בית החולי . בית חולי  ציבורי
אי  את מכלול בשיבא רו. ג  א  מדובר בבית חולי  ממשלתי, ממדיניות בית החולי  וממטרותיו

 ג  לתושבי אשדוד או קרית", לדבריו(ובייחוד לציבור , התועלות הנובעות מכ) למערכת הבריאות
 ").גת מגיע קרדיולוג מומחה

בית החולי  נמצא " כי 2007כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר , ר מאיר אור#"ד, מנהל הלל יפה
ומכא# שלעתי  נוצר ,   הרפואיי  עצמ וג  אל מול המבטחי, בתחרות אל מול בתי חולי  אחרי 

כולל מרוחקי  , בתי חולי  אחרי . כולל שליחת רופאי  למרפאות הקופה, הצור) לשיתו! פעולה
מאזור גושי ד# וחיפה שולחי  א! ה  רופאי  למרפאות הקופות באזור הניקוז הטבעי של בית 

ניתוח או ,  של צור) באשפוזבמקרה, כדי להפנות  לבית החולי  בו ה  מועסקי , החולי  שלנו
אי# פג  ברצו# להגדיל את מספר החולי  המופני  . פעולה המחייבת את מעורבות בית החולי 

שכ# האלטרנטיבה היא זמ# בטלה של הרופא או ניצול לא , ודאי לא בתחו  כירורגיית ילדי , אלינו
 חולי  הזקוקי  כ) מטופלי . מיטבי של היק! המשרה או תפוסה נמוכה של מיטות האשפוז

י רופאי  אחרי  לבתי חולי  "ואינ  נלקחי  ע, לאשפוז בבית חולי  הסמו) למקו  מגוריה 
 ".מרוחקי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙ È˜˙· ÔÂÓË‰ È˘Â˜‰ ÏÚ ‰„ÈÚÓÂ ˙·Î¯ÂÓ ‰È‚ÂÒ‰
ÌÈÏÂÁ‰ È˙··106 , ÊÎ¯Ó‰ ˙Ï‰ ‰ È„È· ‰ Â˙ ‰ ˙Â¯˘Ù‡· Ï˘ÓÏ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· ¯˘‡ È˘Â˜

Ù¯‰ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡ÙÂ¯ È˙Â¯È˘ ÌÓÂ˜Ó· Ï·˜ÏÂ ÌÈÂÒÓ ‡ÙÂ¯ È˙Â¯È˘ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ È‡Â , Â¯·Ú˘
 ‰˙ÂÁÙ ‰¯˘Î‰)ÌÈÁÓÂÓ ˙ÓÂÚÏ ÌÈÁÓ˙Ó( , ‡Ï ÏÂˆÈ · Â‡ ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ‰ÏË· ÔÓÊ· ÔÎÂ

‰¯˘Ó‰ Û˜È‰ Ï˘ È·ËÈÓ .ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈÏÂÁÏ Ô˙È ‰ È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯È˘· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰. 
__________________ 

 .355' עמ, "È„ÂÚÈÒÂ È‡ÂÙ¯ Ì„‡ ÁÂÎ"תקינת הרופאי  ראו בפרק בעניי    106
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¯· ÌÈ˙ÚÏ ¯·Â„Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘ÈÌÈÏÂÁ‰ ˙È· È‡ÙÂ , ÌÎÒ‰Ï „ˆ Â È‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·
‰ÙÂ˜Ï ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙ ÔÈ·˘ . ˙·ÂËÏ Ì„‡ ÁÂÎ ¯ÎÂ˘ „È‚‡˙‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È „ÂÚ

ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÌÈ‡ˆÂÈ Ô‰Ó˘ ˙Â˜ÏÁÓ‰ , ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÎÒ‰· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· Â È‡ ‰Ê ÔÈÈ Ú˘ È¯‰
„È‚‡˙Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ . 

 הוציאה חשבות משרד הבריאות בעניי# זה חוזר לגזברי בתי החולי  2007ינואר יש לציי# כי ב
ובו נאמר שיש לדרוש מהקופות להעביר את הכספי  עבור , הכלליי  ולתאגידי הבריאות שליד 

עוד הודגש ש  שאי# באמור . רופאי בתי החולי  ישירות לבתי החולי  ולא לתאגידי הבריאות
וכי זהו עניי# שיש להסדירו מול הגורמי  המתאימי  , ות האמורהמשו  מת# הכשר לעצ  הפעיל

 .במשרד
 ÈÏÂÈÏ „¯˘Ó‰ ˙Â·˘Á È Â˙  ÈÙÏ2008 , È˙·Ï ‡ÏÂ ˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙Ï ÌÈÚÈ‚Ó ÔÈÈ„Ú ÌÈÙÒÎ‰

 ÌÈÏÂÁ‰)È˜Ò‡¯ÂÒÏÂ ‰ÙÈ ÏÏ‰Ï Ë¯Ù .( Â·ÈÈÁ ˙ÂÙÂ˜Ï ˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙ ÔÈ· ÌÈÓÎÒ‰‰
 „¯˘Ó‰ Ï˘ ‰¯„Ò‰- ¯ÂËÏÂ‚¯‰ -ÈÏÚÓ Ì‰ ÔÎ˘ ÌÈ¯Â˘ÈÓ ‰ÓÎ· ˙ÂÈ‚ÂÒ Ì ,ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ ,

‰˘Ú  ‡Ï˘ ¯·„ .   
 הסכמי פעילות והתחשבנות בי  תאגידי הבריאות לבתי החולי 

 חתמו בתי חולי  הכלליי  הממשלתיי  ע  תאגידי 2004בשנת , על פי הנדרש בתקנות התאגידי 
 העצמאית וה# ה#, ההסכמי  מגדירי  את פעילות התאגיד. הבריאות שליד  על הסכמי פעילות

את יחסי הגומלי# ביניה  ואת התמורה הכספית שישל  התאגיד לבית , המשותפת לו ולבית החולי 
 . החולי 

1. ‰ ¯ Â ˜ ˙ ‰  È ¯ Â Ú È , לפני שקובעי  מכסות ושיעורי  סביר שתיעשה עבודת מטה :˘
ורי  שיע. ובתו) כ) ייבחנו שיעורי  חלופיי  ויינתנו נימוקי  בדבר השיעורי  הסופיי  שנקבעו

בחלו! זמ# .  ראוי שיהיה שקו! ומתועד  על שיקוליו  אבל ההלי) , אלה יכול שיהיו פרי של פשרה
על תאגיד בריאות , לפי תקנות התאגידי . ראוי לחזור ולבחו# את סבירות השיעורי  שנקבעו

 מהכנסותיו ממכירת שירותי  רפואיי  וכ# 20% להעביר לבית החולי  שלידו סכו  שלא יפחת מ
מקידו  בריאות ומהדרכת ,  מהכנסותיו ממכירת שירותי רפואה מונעת4% כו  שלא יפחת מס

 ).  תקורה להל# (סטודנטי  ועובדי  במקצועות בתחו  הבריאות 
 ˙Â ˜˙· ÂÚ·˜ ˘ ‰¯Â˜˙‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙ÚÈ·˜ ÔÙÂ‡ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï ˙¯Â˜È··

ÌÈ„È‚‡˙‰ ,È˘‰ ˙Â¯È·Ò ˙‡ „¯˘Ó‰ ÔÁ· ‡Ï Ô˙ ˜˙‰ Ê‡ÓÂÂÚ·˜ ˘ ÌÈ¯ÂÚ . „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯
˙‡Ê ÔÁ·È. 

2. Ô Â Ò Ù Ï Â Â ·  ˙ Â ‡ È ¯ · ‰  „ È ‚ ‡ ˙: Ì˙Á ‡Ï ÔÂÒÙÏÂÂ ÌÈÏÂÁ ˙È· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· 
Â„ÈÏ˘ ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙ ÌÚ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÎÒ‰ ÏÚ . ¯˘ ˙ÓÈ˙Á· ˙ÂÏÈÚÙ ¯˙È‰ ÔÈ‡ Ì‚ „È‚‡˙Ï

¯ˆÂ‡‰ ¯˘Â ˙Â‡È¯·‰ ,·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ· ˘¯„ Î . Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ Ì‚ÙÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‰ÊÎ ·ˆÓ·
‰„È‚‡˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯˜·Ï „¯˘Ó .Ï˘ÓÏ ÍÎ , È˙ÙÂ˜˙‰ ÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ˜„Â· Â È‡ „¯˘Ó‰

ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ˙ÂÏÂÚÙÏ ÒÁÈ· ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ „È‚‡˙‰ ¯È·ÚÓ˘ . È˙Ï˘ÓÓ ÌÈÏÂÁ ˙È·˘ ‡ˆÂÈ
˙ÂÏÈÚÙ ÌÎÒ‰ ‡ÏÏ ˙Â„Á‡ ÌÈ ˘ ¯·Î ÌÈÏÚÂÙ Â„ÈÏ˘ ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙Â , ‡ÏÏ ÏÚÂÙ „È‚‡˙‰Â

ÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ÏÚ ˙˜ÙÒÓ ‰¯˜· ‡ÏÏÂ ¯˙È‰ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï Â È· ÔÈÏ. 
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 .  הודיעו המשרד ובית חולי  וולפסו# כי נחת  הסכ  פעילות בי# בית החולי  לתאגיד2009בינואר 

 עולה כי 2007מהדוחות הכספיי  של בית חולי  וולפסו# ושל תאגיד הבריאות שלידו לשנת 
 היו לו 2007  ו2006ובשני  , ח" מיליו# ש15  בס) של כ31.12.07לתאגיד יש גירעו# נצבר ליו  

 בס) 31.12.07ג  לבית החולי  יש גירעו# נצבר ליו  . תזרימי מזומני  שליליי  מפעילות שוטפת
בדוחות הכספיי  . ח" מיליו# ש44  הסתכ  בכ2007הגירעו# התפעולי לשנת ; ח" מיליו# ש74 של כ

רעו# בתזרי  לתאגיד הבריאות צפוי גי, על פי הערכות ההנהלה: "של התאגיד כלולה הערה
הנהלת התאגיד פועלת לפריסת חובותיו לבית החולי  ולהפחתת סכומי . 2008המזומני  ג  בשנת 

בהתחשב . התקורה שעל תאגיד הבריאות לשל  לבית החולי  בגי# פעילותו בשטח בית החולי 
  ".107באמור לעיל קיימי  ספקות משמעותיי  בדבר יכולת תאגיד הבריאות להמשי) ולפעול כעסק חי

 ˙ ˘· ¯·Î ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙ ·ÈÂÁ ÔÂÒÙÏÂÂ ÌÈÏÂÁ ˙È· Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Â·ˆÓ ÏÏ‚·2002 ¯È·Ú‰Ï 
 ‰ ˘ ÏÎ·40%Â„ÈÏ˘ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï ‰¯Â˜˙ 108 . ÂÈ˙ÂÁÂ„· ÂÓ˘¯ ˘ ‰¯Â˜˙‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÍÒ

 ˙ ˘Ï „È‚‡˙‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰2007 ÂÈ‰ 14.8˘ È ÂÈÏÈÓ "Á . ˙È·Ï „È‚‡˙‰ ·ÈÈÁ ÏÂÎ‰ ÍÒ·
 ˙ ˘ ÛÂÒÏ ÌÈÏÂÁ‰2007Î -28ÏÈÓ ˘ È ÂÈ" Á) ˙ ˘ Ï˘ ‰ Â˘‡¯‰ ˙ÈˆÁÓ·2008 ÌˆÓÂˆ 

ÎÏ ·ÂÁ‰-18˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á109.( 
 ÂÈÏÚ ˙ÂÏÚ·‰ Ì‡ Ì‚ ÔÂÒÙÏÂÂ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Â·ˆÓ· ÏÙËÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ

 È‰˘ÏÎ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜ È„ÈÏ ¯Â·Ú˙ ‡Ï) ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯"ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· „Â‚‡˙ .("
È˙Ï˘ÓÓ „ÒÂÓ· ¯·Â„Ó-Ï‡ ˙Â‡Ó ˙¯˘Ó‰ È¯Â·ÈˆÌÈ·˘Â˙ ÈÙ , È‡ÂÙ¯ ÊÎ¯Ó· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡Â

Ú‚ÙÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‰Ê. 
 כי הוא סבור שיש לגבש עבור התאגיד תכנית הבראה הכוללת 2008המשרד השיב בדצמבר 

משרד האוצר כור) את . התייחסות לסוגיית תוספת התקורה בגי# גירעונות העבר של בית החולי 
והדבר אינו מאפשר את סיו  , לי  אחרתיקו# התקורה והורדתה בהעלאת התקורות בבית החו

משרד האוצר . יש למצוא דר) לטפל בתאגיד וולפסו# ללא תלות במוסדות אחרי . הטיפול בנושא
 כי התקורה שמעביר התאגיד לבית החולי  נקבעה על פי האמור בתקנות 2009השיב בינואר 

 . ב בית החולי  תקורה כדי להביא לאיזו# תקצי40%המאפשרות העברה של עד , התאגידי 
3. ‡ · È ˘ ·  ˙ Â ‡ È ¯ · ‰  „ È ‚ ‡ ˙:   )‡  ( ÔÈ·˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÎÒ‰ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··

 Ò¯Ó· Ì˙Á  Â„ÈÏ˘ ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙ ÔÈ·Â ‡·È˘ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·2004 ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙ È„È· 
„·Ï· .˙ÂÓÈ˙Á È˙˘ ˙ÂÚÈÙÂÓ ÌÎÒ‰· ÈÎ ÔÈÂˆÈ „È‚‡˙‰ È‚Èˆ Ï ¯˘‡ , ÌÈÓ˙ÂÁ‰ ˙ÂÓ˘ Í‡

 ÈÂˆÓ Ì È‡ „È‚‡˙· Ì‰È„È˜Ù˙ÂÌÈ ,Â· ˙Ú·ËÂÓ ‰ È‡ „È‚‡˙‰ ˙Ó˙ÂÁÂ . ¯˘È‡ „¯˘Ó‰ Ì Ó‡
ÌÎÒ‰‰ ÁÒÂ  ˙‡ ,Â· ¯ÂÓ‡Ï „Â‚È · ÌÈÏÚÂÙ ÌÎÒ‰Ï ÌÈ„„ˆ‰˘ ‡ˆÓ  ‡ÏÂ , ˙Â·È˘Á ˘È ÌÏÂ‡

ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï˘ ˙ÈÓ˘¯‰ Â˙ÓÈ˙Á Ì‚ Ú·ËÂ˙ ÌÎÒ‰‰ ÏÚ˘ ÍÎÏ ,È˙Ï˘ÓÓ ÛÂ‚ ‡Â‰˘ ,
˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙Ï ‰ ˜Ó‰ ,È˙Ï˘ÓÓ ÛÂ‚ Â È‡˘ ,„Ó‰ ÈÒÎ · ˘ÂÓÈ˘ ˙ÂÎÊ‰ È110. 

__________________ 
 . עיקרו  חשבונאי שמרני ולפיו כל עסק ממשי$ לפעול אלא א  נפגעת איתנותו הכלכלית עסק חי   107
ראה שר הבריאות כי בית החולי  עלול להימצא במצב של חוסר איזו  תקציבי ", לפי תקנות התאגידי   108

ככל הדרוש להבאת בית החולי  לאיזו  ,  יקבע השר שיעורי  מזעריי  אחרי ,ברבעו  מרבעוני השנה
 40%על , בכל מקרה, לא יעלה... הסכו  השנתי הכולל שנדרש תאגיד הבריאות להעביר... תקציבי

 ."מהכנסות הפעילות של תאגיד הבריאות בבית החולי  בשנה שקדמה לאותה שנה
הסקירה היא מצומצמת . וקר בידי רואי חשבו  אלא מסוקר בלבדדוח זה אינו מב. שנתי לפי הדוח החצי  109

 .ולכ  רואי החשבו  אינ  מחווי  דעה על הדוח, בהיקפה ואינה נעשית על פי תקני ביקורת מקובלי 
... למכור נכסי  מנכסי המדינה, בש  המדינה, רשאית הממשלה", 1951 א"תשי, לפי חוק נכסי המדינה  110

ל והכ,  ולהעניק זכויות אחרות בה ,רשות את השימוש בה  או את ניצול  לה...להחכיר , להשכיר 
 ."בתנאי  שתרא  נאותי 
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והצדדי  רשאי  להארי) אותו לשנה אחת , 31.12.04בהסכ  הפעילות נאמר שתוקפו עד  )ב(
 יו  לפני התקופה המקורית או התקופה 60 עד  ל המשרד "אלא א  כ# הורה מנכ, בכל פע 
 כי ההסכ  יפקע בסו! התקופה המקורית או התקופה הנוספת או בתו  ארכה  לפי העניי# , הנוספת

 . ענוספת שקב
 ÚÓ˙˘Ó· ˜¯ ‡Ï‡ ·˙Î· ‡·È˘· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÎÒ‰ Í¯‡Â‰ ‡Ï Â˙ÓÈ˙Á Ê‡Ó ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··

ÌÈ„„ˆ‰ ˙Â‚‰ ˙‰ ÈÙ ÏÚ .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,‰ÈÈ¯‰  ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó· , ÈÏÈÊ¯·Â È˜Ò‡¯ÂÒ
‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó ·˙Î· ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ÌÈÎÈ¯‡Ó , ÌÈÁÙÒ · ¯Ó‡ ‰ ˙‡ ÌÈ ˜˙Ó Í¯Âˆ ˘È Ì‡Â

ÌÎÒ‰Ï .ÌÎÒ‰‰ Ì˙Á  Ê‡Ó ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È Ô È‡˘ ˙ÂÏÂÚÙ ‡·È˘· ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙· ˙Â˘Ú  
Â· ˙ÂÏÂÏÎ111 . ÔÂÁ·ÏÂ ‡·È˘· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÎÒ‰ Û˜Â˙ ˙‡ ·˙Î·Â ˘¯ÂÙÓ ÔÙÂ‡· ÍÈ¯‡‰Ï ÈÂ‡¯

„¯˘Ó‰ ¯Â˘È‡· ÌÈÈÂ È˘ Â· ˙Â˘ÚÏ Í¯Âˆ ˘È Ì‡. 
 .2008 כי הסכ  הפעילות אושרר והואר) בכתב בנובמבר 2009מנהל שיבא השיב בינואר 

4. Á ·  ˘ Â Ó È ˘  Ô È ‚ ·  Ì Â Ï ˘ ˙Ì È Ï Î ˙ Ó  Ì È ¯ Ó Â:  בתאגידי בריאות רבי  נעשית
שתלי  ,  ובה  צנתרי   חלק  יקרי   פעילות רפואית שמשולבי  בה חומרי  ואביזרי  מתכלי  

לפי תקנות . התאגידי  משתמשי  בציוד שנרכש בבתי החולי  ומאוחס# במחסניה . ועוד
חומרי  והאביזרי  המתכלי  על תאגיד הבריאות לשל  לבית החולי  את שוויי  של ה, התאגידי 

 .למעט שירותי תשתית, ושל השירותי  שמספק בית החולי  לתאגיד
‡·È˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÎÒ‰·˘ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ÛÈÚÒ ÏÂÏÎ ‰ÈÈ¯‰ Â È˜Ò‡¯ÂÒ

- ˙Â ˜˙· ÌÂ˘¯‰ ˙‡ „‚Â ‰ - ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï ÌÏ˘È ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙ ÂÈÙÏÂ 20% ÏÎ ÍÒÓ 
Ù¯ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÈ‚· ÂÈ˙ÂÒ Î‰ Úˆ·È˘ ˙ÂÈ‡Â- ÛÈ¯Ú˙· „¯˘Ó‰ ÔÂ¯ÈÁÓ· ˙Â¯ÁÓÂ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ 

ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„112 - ˜ÙÒÓ˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÎÂ ‰ÏÎ˙Ó „ÂÈˆ ¯Â·Ú ˙ÏÏÂÎ ‰¯ÂÓ˙Î ˙‡ÊÂ 
ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÂÏ , ˙¯Á‡ Í¯„ ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙ ÔÈ·Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÔÈ· ‰Ú·˜  ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡

Ô·˘Á˙‰Ï ,„¯˘Ó‰ ·˘Á È„È· ‰¯˘Â‡ ‡È‰Â .¯Â˜È·‰ È„È·˘ ÌÈÎÓÒÓ· ¯È·ÒÓ‰ „ÂÚÈ˙ ÔÈ‡ ˙
‰Ê ÍÂÓ  ¯ÂÚÈ˘ Ú·˜  „ˆÈÎ . 

 È„È‚‡˙ ÏÎ· ÌÈ¯ÓÂÁ‰ È¯ÊÁ‰ ¯·„· Ë¯ÂÙÓ ·È˘Á˙ ‰˙˘Ú „¯˘Ó‰ ˙Â·˘Á ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È
 ÌÈ ˘· ˙Â‡È¯·‰2002-2006 . È„È‚‡˙ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ·Â¯· ÈÎ ‰ÏÂÚ ·È˘Á˙‰Ó

˘¯„ ‰Ó ˙ÂÁÙ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï Â¯ÈÊÁ‰ ˙Â‡È¯·‰ :ÏÎ˙Ó „ÂÈˆ ¯ÊÁ‰ ÔÈ· ÚˆÂÓÓ‰ ÒÁÈ‰ ‰
 ˙ ˘· ‰È‰ ˘¯„  ¯ÊÁ‰Ï ÏÚÂÙ·2004 - 28% , ˙ ˘·2005 - 41% , ˙ ˘·Â2006 - 36% ,

˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú· ¯·Â„Ó ÏÂÎ‰ ÍÒ·Â"‰ ˘ ÏÎ· Á. 
 ÌÈ¯ÓÂÁÂ È‡ÂÙ¯ „ÂÈˆ ˙¯È˙Ú ‡È‰˘ ˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙· ÌÈÚˆ·Ó ¯˘‡Î˘ ‡ˆÂÈ

ÌÈÏÎ˙Ó ,ËÚÂÓ ‡Â‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï ¯ÊÁ‰‰ ,‡ „Ò·ÒÓ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÌˆÚ·Â„È‚‡˙‰ ˙ . ÍÎ
‰Ó‚Â„Ï ,ÌÈ¯˙ ˆ ‰˘ÂÏ˘· Â· ÌÈ˘Ó˙˘Ó˘ ¯Â˙ ˆ „È‚‡˙· ‰˘Ú  ÌÈ˙ÚÏ . ‰˘ÂÏ˘ ˙ÂÏÚ

Î· ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ‰ÓÎ˙Ò‰ ÌÈ¯˙ ˆ-22,000˘ " Á)Î-1,900¯˙ ˆÏ ¯ÏÂ„  ; ¯Ú˘ ÈÙÏ
 Ï˘ ÔÈÙÈÏÁ3.85˘ "¯ÏÂ„Ï Á .(Î ‰È‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ÈÏÂÙÈË ¯Â˙ ˆÏ „¯˘Ó‰ ÛÈ¯Ú˙-

32,000˘ "Á .È·ÚÈ „È‚‡˙‰˘ ‡ˆÂÈ Ï˘ ÌÂÎÒ ÂÊ ‰ÏÂÚÙÏ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ÔÈ‚· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï ¯
6,400˘ " Á)20%ÛÈ¯Ú˙‰Ó ( ,‰˘ÂÏ˘ ÈÙÓ ¯˙ÂÈ ‡È‰ „ÂÈˆ‰ ˙ÂÏÚ˘ ‰Ú˘ , Ï˘ Û„ÂÚ‰Â

Ï„‚ÂÓ ‰È‰È „È‚‡˙‰. 
__________________ 

אלה פעולות שהמשרד קבע לה  . השתלת קוצב דואלי וכריתת אונה בכבד, השתלת קוצב מוח: לדוגמה  111
 .2004תערי  דיפרנציאלי לאחר מועד חתימת הסכ  הפעילות בשנת 

 .ה מסוימת שהיא בדר$ כלל עתירת טכנולוגיהמחיר שהמשרד קובע לפעול  112
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¯Î˘  ‡ˆÂÈ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÙ˜È‰· „ÂÈˆ ˙¯È˙Ú ˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÏÈÚÙ Â· ˙È˘Ú ˘ ˙Â‡È¯· „È‚‡˙ , ·Â¯Â

Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· È¯ÙÒ· ˙Ó˘¯  „ÂÈˆ‰ ÔÈ‚· ‰‡ˆÂ‰‰„È‚‡˙‰ È¯ÙÒ· ‡Ï . ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
 ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙· ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈ˙Â¯È˘Ó ˙ÂÒ Î‰‰ ÍÒÓ ˙ÂÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„ ˙ÂÏÂÚÙÓ ˙ÂÒ Î‰‰

Î ‡Â‰ ‡·È˘·-30% , È˜Ò‡¯ÂÒ· ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙·Â- 36% , ˙È˘Ú  ‰Ï‡ ÌÈ„È‚‡˙· ÚÓ˘Ó
‰·¯ ˙ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„ ˙ÂÏÈÚÙ ,‰Ï‡ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙ÂÈÂÏÚÓ „·Î Á˙ · ‡˘Â  ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·˘ ‡ˆÂÈÂ .

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙ Ï˘ ‰Ú¯Ï ÏÂˆÈ  Â‰Ê . ÔÁ·È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯
˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙ ÌÚ ‰È‚ÂÒ‰ ˙‡ , ˙ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„ ˙ÂÏÈÚÙ Ì‰· ˙ÓÈÈ˜˙Ó˘ ‰Ï‡ ÌÚ Ë¯Ù·Â

‰·¯ ,¯˙ÂÈ ÌÈÈÏ‡È¯ ÌÈ¯ÊÁ‰ Â·˘ÂÁÈ „ˆÈÎ ÏÂ˜˘ÈÂ ,ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ·È˘Á˙ ÏÚ ÌÈÒÒÂ·Ó‰. 
5. ˙ ¯ Á ·   ˙ Â Ï È Ú Ù: פעילות "על הכנסות תאגיד בריאות שמקור# ב,  לפי תקנות התאגידי

פעילות "בתאגיד בשיבא הוגדרו כ, כ) לדוגמה.  אי# צור) להעביר תקורות לבית החולי 113"נבחרת
, המרכז לבריאות הפה, בנק הזרע, M.R.I. ,I.V.F  בתאגיד בסוראסקי ; M.R.Iבדיקות " נבחרת

שירותי בדיקת עיניי  , אסתטיקה, דת שינהמעב, מעבדת הליכה, שיקו  הלב, מעבדות במרכז הגנטי
התאמת עדשות מגע , מרפאת שחפת,  ניתוחי  להסרת משקפיי  בתאגיד בנהרייה ; והתאמה ועוד

; שירותי רוקחות, ריפוי בעיסוק לילדי  בני שש ומעלה,  פסיכיאטריה בתאגיד בברזילי ; ומכירת#
 .ות הגבר ועודמרפאה לבריא,  מרפאה לרפואה משלימה בתאגיד בהלל יפה 

Î Â¯„‚Â‰˘ ÌÈ·¯ ÌÈÓÂÁ˙· ÏÚÂÙ˘ ˙Â‡È¯· „È‚‡˙˘ ‡ˆÂÈ"˙¯Á·  ˙ÂÏÈÚÙ " Ì È‚· ¯È·ÚÈ ‡Ï
˙Â¯Â˜˙ Â„ÈÏ˘ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï ,ÌÈÈÂ Ù ˙Â¯Â˜Ó Â„È· Â¯‡˘ÈÈ˘ ÍÎ .ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ ,

¯Â‚Ò ˜˘ÓÎ ÌÈÏÚÂÙ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙ , ÌÈÓÂÁ˙ Ì˙Â‡ ˙‡ Á˙ÙÏ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÚ ¯ÓÂÏÎ
Ì‰È˙ÂÒ Î‰Ó .˜˙‰ Ê‡Ó ÌÈ„È‚‡˙‰ ÂÁ˙ÈÙ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· ÔÁ· ‡Ï „¯˘Ó‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙ ˙ 

Î Ì¯È„‚‰ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ‰˜„ˆ‰ ˘È Ì‡Â ÌÈÓÂÁ˙ Ì˙Â‡ ˙‡"˙¯Á·  ˙ÂÏÈÚÙ ." „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯
 È‰˘ÏÎ ‰ÙÂ˜˙Ï ˙Á‡ ˙‡Ê ÔÁ·È-Â„È ÏÚ Ú·˜È˙˘  .  

✩  
„·Ï· ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙ È„È· Ì˙Á  ‡·È˘· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÎÒ‰˘ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ‡Ï Ì‚ ‡Â‰Â

Í¯‡Â‰·˙Î· Ê‡Ó  ; ÌÎÒ‰ ÏÚ ÂÓ˙Á ‡Ï Â„ÈÏ˘ ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙Â ÔÂÒÙÏÂÂ ÌÈÏÂÁ ˙È·
˙ÂÏÈÚÙ ,ÚÂÚ¯ ÈÙÒÎ‰ Ì·ˆÓÂ .˙ÂÏÈÚÙ ¯˙È‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‚ ÔÂÒÙÏÂÂ·˘ ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙Ï ; Ê‡Ó

 ˙ ˘· ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙ Â ˜˙Â‰2001 ÏÚ˘ ‰¯Â˜˙‰ Ï˘ ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ ˙Â¯È·Ò ‰ Á·  ‡Ï 
Ì„ÈÏ˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï ¯È·Ú‰Ï ÌÈ„È‚‡˙‰ ;È„È‚‡˙ ÔÈ‚· ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï ÌÈ¯ÈÊÁÓ ˙Â‡È¯·‰ 

ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙ ÈÙÏ ˘¯„ ‰Ó ˙ÂÁÙ ÌÈÏÎ˙Ó ÌÈ¯ÓÂÁ , Ï˘ ‰Ú¯Ï ÏÂˆÈ  ÍÎ· ˙Â‡¯Ï ¯˘Ù‡Â
˙Â ˜˙‰ ; È„È‚‡˙˘ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÏÂÚÙ ¯È„‚‰ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ‰˜„ˆ‰ ˘È Ì‡ ÔÁ· ‡Ï „¯˘Ó‰

ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï ˙Â¯Â˜˙ Ô È‚· ¯È·Ú‰Ï ÔÈ‡˘ ‰Ï‡ÎÎ ÌÈÚˆ·Ó ˙Â‡È¯·‰ .  
__________________ 

, 1.9.01פעילות בתחו  הבריאות שביצע תאגיד הבריאות בבית החולי  ביו  : "בתקנות התאגידי   113
לא בוצעה בבית החולי  בשנה שקדמה למועד ; מנוהלת כמשק סגור: ושנתקיימו בה התנאי  כל אלה

אי  חלופה מתאימה לביצועה במסגרת ; הפעילותואינה מבוצעת בידו ג  במועד אישור הסכ  , האמור
נכלל , כפעילות נבחרת, דבר ביצועה של הפעילות האמורה; מתקציבו ובאמצעות עובדיו, בית החולי 

 ." בהסכ  פעילות שאושר כדי 
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 ת ליד בתי החולי מלוניות ליולדו
 מיטות בתק# 1,386 היו בכל האר( 2006בסו! .  תינוקות148,170 נולדו במדינת ישראל 2006בשנת 

בעבר אושפזה . 100%114 הייתה 2006ותפוסת המיטות לאשפוז במחלקות יולדות בשנת , ליולדות
ר מש) א) בחלו! השני  התקצ, חמישה ימי  יולדת לאחר לידה במחלקת היולדות למש) ארבעה

 באישור מיוחד של  ולעתי  ,  היולדות שהו בה יומיי  בער)2008ובשנת , השהייה במחלקה זאת
 .  שעות בלבד36  המשרד 

מסו! המאה העשרי  ואיל) הוקמו מלוניות ליולדות בסמו) למחלקות יולדות ויילודי  שבמרכזי  
)  שיבא בייבי להל#  (בסמו) למחלקת יולדות בשיבא פועלת מלונית ליולדות, וכ); רפואיי 

וג  בסמו) לבית חולי  ליס ליולדות בסוראסקי פועלת , שתאגיד הבריאות הוא המפעיל אותה
מלונית זו מופעלת על ידי חברה פרטית שהתקשרה בהסכ  ע  ).  בייבי ליס להל# (מלונית ליולדות 
 . ג  בהדסה עי# כר  פועלת מלונית ליולדות. תאגיד הבריאות
לחדרי  הקיימי  הוספו מיטות עקב מצוקת אשפוז ובשל . ות הצפיפות לעתי  רבהבמחלקות היולד

יולדת הבוחרת לשהות . יש תנאי  פיזיי  טובי  יותר, לעומת זאת, במלונית. רצו# למקס  הכנסות
והיא א! יכולה להתאכס# בה ע  , שלושה לילות ח לשניי " ש2,000 במלונית משלמת מכיסה כ

רות לשהות במלוניות שוהות במחלקת היולדות של בית החולי  בדר) כלל יולדות הבוח. זוגה ב#
 ). ראו בהמש) הדוח(זמ# קצר יותר מאשר יולדות שאינ# בוחרות לשהות במלוניות 

  להל# (הביטוח הלאומי משל  לבית החולי  מענק אשפוז לכיסוי הוצאות האשפוז בגי# כל לידה 
כ# . 116  את כל השירותי  הרפואיי  הקשורי  בלידהותמורתו נות# בית החולי, 115)מענק האשפוז

. על פי מספר הפגי  שנולדו באותה הלידה, 117משולמת תוספת למענק האשפוז הרגיל עבור כל פג
בכל , ) התקנות להל#  (1993 ד"התשנ, )מענק אשפוז ליולדת ולילוד(על פי תקנות הביטוח הלאומי 

 118 וליילוד וכ# סכו  עבור יילוד המוגדר פגשנה ייקבע מחדש בצו סכו  מענק האשפוז ליולדת
בתי החולי  מנסי  למשו) אליה  יולדות בי# השאר מכיוו# שמענק . שישולמו לבית החולי 

 .ויש לה  ג  תמרי( להפעיל מלוניות ליולדות, האשפוז מתקבל מהביטוח הלאומי ִמָיד
רי  השנה האחרונות  כי במהל) עש2008הביטוח הלאומי השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

העשויי  להשפיע על גובה , א! שהתרחשו כמה שינויי , 119לא נבחנה הנוסחה שבבסיס המענק
 שהייה ממוצעת של יולדות 1987  ב כאמור , מספר ימי האשפוז ליולדת ירד, האחד: מענק האשפוז

וז כשנקבע מענק האשפ, השני. 2007120  ימי  ב2.7 ימי  לעומת 3.7במחלקת יולדות הייתה 
ומאחר שהעלויות במחלקת יולדות היו גבוהות , התבססו על מחיר אחיד ליו  אשפוז לכל המחלקות

__________________ 
114   Ï‡¯˘È· ÌÂÈ ÊÂÙ˘‡Ï ˙Â„ÈÁÈ‰Â ÊÂÙ˘‡‰ ˙Â„ÒÂÓ2006 ,שירותי מידע , תחו  מידע, משרד הבריאות

 . 74, 62' עמ', חלק א,  ירושלי, ומחשוב
בלא קשר למספר היילודי  שנולדו באותה , מענק האשפוז הבסיסי משול  בסכו  קבוע עבור כל לידה  115

 . לידה ובלא קשר למספר ימי האשפוז של היולדת
יחידות "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„ 54 ·)2004 ,מצב היחידות לטיפול מיוחד ביילוד ראו מבקר המדינהÔ בעניי  116

  .400' עמ ,"מיוחד ביילודלטיפול 
ילוד "פג מוגדר כ, 1993 ד"התשנ, )מענק אשפוז ליולדת ולילוד(על פי תקנות הביטוח הלאומי   117

 ימי  לפחות ואושפז ביחידה לטיפול 4 גר  שהיה בחיי  1,750שמשקלו בעת הלידה לא עלה על 
 ". מיוחד בילודי 

 העדכו  האחרו  פורס  ב. ה המפורטת בתקנותהסכו  יחושב בכל שנה בתחילת ינואר על פי נוסח  118
 . ח" ש130,979ותוספת לפג היא , ח" ש8,666 ובו נקבע כי מענק האשפוז ליולדת וליילוד הוא 1.1.09

שבי  , "ילוד ופג, הוועדה להערכת עלות סל הלידה עבור יולדת" פורסמו המלצות 2004באוקטובר   119
לאה ' הגב, לית מינהל המחקר בביטוח הלאומי דאז"סמנכ. חבריה הייתה נציגת הביטוח הלאומי

לית ביקשה ג  להשתחרר "הסמנכ. מכיוו  שה  התעלמו מעמדתה, התנגדה להמלצות הוועדה, אחדות
 . מחברותה בוועדה

 . 2008שנתו  סטטיסטי לישראל , 10/ד"לוח כ, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה  120
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מענק . 80%ומסכו  זה שיל  הביטוח הלאומי , 1.231הוכפל מחיר יו  אשפוז במקד  של , יותר

בתקופת הביקורת התבססו על מחיר יו  .  ימי אשפוז ליולדת וליילוד4.61האשפוז חושב על פי 
. בלא שבוצע שינוי במקד , מחיר שמביא בחשבו# את העלויות הגבוהות, ז במחלקת יולדותאשפו

  . לדעת הביטוח הלאומי יש לבחו# מחדש את כל מרכיבי מענק האשפוז
 מחלקות היולדות והמלוניות שליד  

1. ‡ · È ˘ ·  Ì È ˘   Û ‚ ‡ ·  Ì È „ Â Ï È È  ˙ ˜ Ï Á Ó Â  ˙ Â „ Ï Â È  ˙ Â ˜ Ï Á Ó:  בשיבא
  והיילודי  , יולדות מאושפזות בשתי מחלקות יולדותה.  לידות בשנה10,000 מתרחשות כ

 46  מיטות ו46 במחלקות היולדות והיילודי  יש תק# ברישיו# בית החולי  ל. במחלקת יילודי 
שיעור . עריסות וכ# לשבע מיטות ושבע עריסות הנחשבות מיטות אשפוז וממוקמות במלונית

 . 183%  לודי  ובמחלקת היי, 168.2%התפוסה במחלקות היולדות הוא 
על . ובכל חדר מאושפזות שתיי  עד חמש יולדות, במחלקות היולדות בשיבא יש כמה סוגי חדרי 

. 122ר" מ22שטחו של חדר לשתי יולדות יהיה לכל הפחות , 121פי הנחיות תכנו# חדשות של המשרד
היה עוד מחייבות ההנחיות כי ת. 123ר" מ9.9בפועל בשיבא מאושפזות שתי יולדות בחדר ששטחו 

להל# פירוט סוגי . דבר שלא מתקיי  בחלק מהחדרי  בשיבא, גישה למאושפזות מכל צדי המיטה
 : החדרי  ושטח 

 ˙Â˘„Á ÔÂ Î˙ ˙ÂÈÁ ‰ 
)2007*(  ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ÏÚÂÙ· ·ˆÓ‰)‰‡ÏÓ ‰ÒÂÙ˙·( 

 ÁË˘
 ˙„ÏÂÈÏ

Ó·" ¯
) ˙¯Ê‚ Î

 ˙ÂÈÁ ‰Ó
 ÔÂ Î˙‰ 

Ó-2007( 
 ÁË˘
 ¯„ÁÏ

Ó·" ¯) ÏÚ
 ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙ

 ÔÂ Î˙
 ˙Â˘„Á 

Ó-2007(  ÁË˘
 ˙„ÏÂÈÏ
 ÏÚÂÙ·

Ó·"¯ 
 ·Á¯Ó
 ÔÈ·

 ˙ÂËÈÓ
 ÏÎÏ
 ˙„ÏÂÈ

Ò·"Ó  ÁË˘
 ¯„ÁÏ

Ó·"¯  Í¯Â‡
 ¯„Á
¯ËÓ·  ·ÁÂ¯

 ¯„Á
¯ËÓ· ÒÓ '

ÌÈ¯„Á ÒÓ '
 ˙Â„ÏÂÈ
ÏÚÂÙ· 

11  22  5  75  9.9 3 3.3 10 2 
8  24  6.2  90  18.7  5.5  3.4  12 3 

12.5  50  8.7  255  35  6.9 5.1  3 4 
  5 1 5.1  6.9  35  140  7 ו  אי  תכנ אי  תכנו  

 . להל 121ראו הערה  * 

˙Â„ÏÂÈ‰ È¯„Á· ‰ÚÂ ˙‰ ·Á¯Ó ÔË˜ ‰˜ÏÁÓ· ÒÓÂÚ ·˜Ú ÈÎ ‡ˆÂÈ , „ÚÂÓ· Â‰˘ Ô˜ÏÁÂ
ÌÈ˘˜ ˙ÂÙÈÙˆ È‡ ˙· ˙¯Â˜È·‰ ,˙Â„ÏÂÈ ˘ÂÏ˘ Â‡ ÌÈÈ˙˘ Ï˘ ÌÈ¯„Á· „ÂÁÈÈ·. 

__________________ 
שישמשו קו מנחה לתכנו  מחלקות אשפוז חדשות  הוציא המשרד הנחיות תכנו  חדשות כדי 2007 ב  121

הנחיות אלה אינ  מחייבות את המחלקות הקיימות דוגמת מחלקות היולדות בשיבא ובליס . בעתיד
פיתוח ובינוי מוסדות , הנחיות תכנו  למחלקות אשפוז בבית חולי  כללי בהוצאת המינהל לתכנו (

 ).32, 18' עמ, 2007משרד הבריאות מאפריל , רפואה
ר כאשר יש אפשרות להוסי  מיטה " מ24ולכל הפחות , כאשר אי  אפשרות להוסי  מיטה שלישית  122

 . שלישית
 17אשפוז שתי יולדות יהיה בחדר ששטחו , 1998על פי תכנית למחלקת יולדות של המשרד מפברואר   123

 . ר" מ23ואשפוז שלוש יולדות יהיה בחדר ששטחו , ר"מ



 443 משרד הבריאות

ת ממחלקות יצוי# כי עוד בטר  החלה הביקורת של משרד מבקר המדינה החלו לשפ( את אח
בתקציב של כשבעה , לרבות הוספת חדרי  חדשי  והרחבת חלק מהחדרי  הקיימי , היולדות
 . 124ח"מיליו# ש

2. È · È È ·  ‡ · È  מלונית ליולדות הממוקמת בבניי# 1999בשיבא פועלת מסו! שנת  :˘
,  הופעלה מלונית היולדות בידי זכיי# פרטי2003עד סו! . מחלקות היולדות ומחלקת היילודי 

 מיטות 57ובה  ,  חדרי 57במלונית .  מופעלת המלונית בידי תאגיד הבריאות בשיבא2004משנת ו
מספר זה כולל שבע מיטות ליולדות ושבע עריסות ליילודי  . ליולדות וכ# עריסות ליילודי 
', נחשבות מיטות אשפוז בבית החולי  ומוגדרות כמחלקת יולדות ג, הרשומות ברישיו# בית החולי 

 . לדת יכולה לעבור מהמחלקה למלונית כאשר היא עדיי# מאושפזת בבית החולי כ) שיו
 החליטה הממשלה כי הכנסות המרכזי  הרפואיי  מהשימוש במקרקעי 2003יש לציי# כי ביולי 

מאז מועברות לבית החולי  מדי שנה בשנה הכנסות המלונית . המדינה יועברו לתקציבי בתי החולי 
 . 125בניכוי הוצאות התפעול, )לונית שיקו  הלבוכ# הכנסות מ(ליולדות 

3.  ˙ Â „ Ï Â È Ï  Ò È Ï  Ì È Ï Â Á  ˙ È · ·  Ì È „ Â Ï È È Â  ˙ Â „ Ï Â È  ˙ ˜ Ï Á Ó
È ˜ Ò ‡ ¯ Â Ò · לאחר שהועבר ממתח  , 1997 בית חולי  ליס ליולדות שבסוראסקי הוק  ביולי :˘
 80בבית החולי  יש .  לידות בשנה10,000 ג  בבית חולי  זה מתרחשות כ. הקריה בתל אביב

 . עריסות75ובה# , ופועלות בו שתי מחלקות ליילודי , 91.6%ולדות בתק# בתפוסה של מיטות לי
על פי . ובכל חדר מאושפזות שתיי  עד ארבע יולדות, במחלקות היולדות בליס יש כמה סוגי חדרי 

בפועל . ר" מ22שטחו של חדר לשתי יולדות יהיה לכל הפחות , הנחיות התכנו# החדשות של המשרד
הנהלת סוראסקי מסרה לנציגי משרד מבקר . ר" מ14.5זות שתי יולדות בחדר ששטחו בליס מאושפ

 : להל# פירוט סוגי החדרי  ושטח . ח לשיפו( המחלקה" מיליו# ש1.25המדינה כי אושר ס) של 
 ˙Â˘„Á ÔÂ Î˙ ˙ÂÈÁ ‰

)2007( *  ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ÏÚÂÙ· ·ˆÓ‰)‰‡ÏÓ ‰ÒÂÙ˙·( 
 ÁË˘ 

 ˙„ÏÂÈÏ
Ó·" ¯ 

) ˙¯Ê‚ Î
Á ‰Ó ˙ÂÈ

 ÔÂ Î˙‰
Ó-2007( 

 ÁË˘ 
 ¯„ÁÏ 

Ó·" ¯ 
) ÈÙ ÏÚ

 ˙ÂÈÁ ‰
 ÔÂ Î˙ 
 ˙Â˘„Á

Ó-2007(  ÁË˘
 ˙„ÏÂÈÏ
 ÏÚÂÙ·

Ó·"¯ 
 ·Á¯Ó
 ÔÈ· 

 ˙ÂËÈÓ
 ÏÎÏ
 ˙„ÏÂÈ

Ò·"Ó  ÁË˘
 ¯„ÁÏ

Ó·"¯  Í¯Â‡ 
 ¯„Á 
¯ËÓ·  ·ÁÂ¯

 ¯„Á
¯ËÓ· ÒÓ '

ÌÈ¯„Á ÒÓ '
˙Â„ÏÂÈ
ÏÚÂÙ· 

11  22  7.25  75  14.5  4.4 3.3 12 2 
  3 20  3.45  בממוצע5.2  18 **   6  24  8
8  24  7  115  21  6.2 3.4 4 3 

12.5  50 9.25  126  37  8.65 4.3 4 4 
 . לעיל121ראו הערה  * 

  ".ח" המיטות צמודות לקירות החדר בצורת האות  אפשר למדוד  אי ** 
__________________ 

ובחדרי  ששימשו במועד , קורת לאשפוז שתי יולדות תשהה יולדת אחתבחדרי  ששימשו במועד הבי  124
 .הביקורת לאשפוז שלוש או ארבע יולדות ישהו שתי יולדות

בשנת . ח" מיליו  ש2.7 הועברה לבית החולי  יתרת רווח בגי  הפעלת שתי המלוניות בס$ 2007בשנת   125
 . ח" מיליו  ש2.5   2006
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˙Â„ÏÂÈ‰ È¯„Á· ‰ÚÂ ˙‰ ·Á¯Ó ÔË˜ ‰˜ÏÁÓ· ÒÓÂÚ ·˜Ú ÈÎ ‡ˆÂÈ ,‰˘ Ô˜ÏÁÂ „ÚÂÓ· Â

˙ÂÙÈÙˆ È‡ ˙· ˙¯Â˜È·‰ ,˙Â„ÏÂÈ ˘ÂÏ˘ Â‡ ÌÈÈ˙˘ Ï˘ ÌÈ¯„Á· „ÂÁÈÈ·. 
4. Ò È Ï  È · È È קניו  מרכז (בסמו  לבית חולי  ליס ליולדות הוק  מרכז מסחרי פרטי  :·

והיא מוחזקת ומופעלת בידי , 2005המלונית נפתחה באפריל . ומעליו ממוקמת המלונית, )ויצמ 
מתבצע על גשר ) משטח ציבורי לשטח פרטי(לדות למלונית המעבר ממחלקת היו. חברה פרטית

. להולכי רגל המחבר בי  בניי  האשפוז שבו ממוקמת מחלקת היולדות ובי  המרכז המסחרי הפרטי
 .  עריסות ושטחי  ציבוריי 26חדר יילודי  ע  ,  חדרי אירוח ליולדות22במלונית יש 

ÈÏ·Â ‡·È˘· ˙Â„ÏÂÈ‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ˙Â‰Â˘ ˙Â„ÏÂÈ‰Ó ˜ÏÁ „Â‚È ·Â ÌÈ˘˜ ˙ÂÙÈÙˆ È‡ ˙· Ò
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÈÂ È·‰ È ˜˙Ï , ÌÈÚˆÓ‡ ˙ÂÏÚ· ˙Â„ÏÂÈÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ˘ ¯·„

‰˜ÏÁÓ· ˙Â‰˘‰ È Ù ÏÚ ˙È ÂÏÓ· ˙Â‰˘‰ ˙‡ ÛÈ„Ú‰Ï , ˙‚˘Ó ‰ È‡ Ô„È˘ ˙Â„ÏÂÈ˘ „ÂÚ·
‰˜ÏÁÓ· ¯‡˘È‰Ï ÂˆÏ‡È ˙È ÂÏÓ· ˙Â‰˘Ï . ¯ÒÂÁÏ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÊÎ¯ÓÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰

¯Ó˙˙Â„ÏÂÈ‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÊÂÙ˘‡‰ È‡ ˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï ıÈ . Ì‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·
ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰ Ó Ï˘ Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï ‰ Â˙  ˙Â„ÏÂÈ‰ ˙Â˜ÏÁÓ ˙‡ ıÙ˘Ï .  

 היעדר נהלי  בעניי  הפעלת מלוניות 
הול  וגובר , בי  היתר, בזכות המלוניות. 2005ובייבי ליס משנת , 1999שיבא בייבי פועלת משנת 

ומרכז רפואי נוס% כבר פנה למשרד הבריאות , 126ביקוש ללדת במרכזי  הרפואיי  סוראסקי ושיבאה
 . 127בבקשה לאשר להקי  ג  בתחומו מלונית

 התקיי  דיו  בנושא מלוניות ליולדות בהשתתפות נציגי  ממשרד האוצר וממשרד 2007בינואר 
יאפשרו להפעיל מלוניות מטרת הדיו  הייתה לגבש עמדה אחידה באשר לכללי  ש. הבריאות
סוכ  כי משרד האוצר ומשרד הבריאות ינסחו פנייה משותפת ליוע' המשפטי לממשלה . ליולדות

 . ומשרד הבריאות יפעל להוציא נוהל הכולל את סיכו  הדברי , בעניי  התנאי  להפעלת מלונית
נוס% על כ  . מחייב אול  זו טר  הפכה לנוהל ) 2007)בביקורת עלה כי המשרד הכי  טיוטת נוהל ב

בהיעדר נוהל של המשרד המסדיר את פעולת  . לא נמצא כי נעשתה פנייה ליוע' המשפטי לממשלה
 .של מלוניות ליולדות ליד המרכזי  הרפואיי  קבע לעצמו כל מרכז רפואי נהלי  פנימיי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂÈ ÂÏÓ‰ ÂÓ˜Â‰ Ê‡Ó ÛÏÁ˘ ÔÓÊ‰ ÁÎÂ  , ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
Ô˙ÏÚÙ‰Ï Ú‚Â · ÌÈÏ‰  ‡ÈˆÂ‰ÏÂ ‡˘Â ‰ , ÏÎ· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ ÂÏÓ· ·ˆÓ‰ ÔÁ·ÈÈ˘ ¯Á‡Ï ˙‡ÊÂ

˙Â˘„Á ˙ÂÈ ÂÏÓ ˙Ó˜‰Ï ÌÈ‡ ˙ ÂÚ·˜ÈÈÂ ÌÈË·È‰‰ .  
__________________ 

 להגדיל את מספר מיטות המלונית שברישיו  משבע מיטות 2007במבר במרכז רפואי שיבא ביקשו בנו  126
 .  עריסות ליילודי 20  מיטות ו20 ושבע עריסות ליילודי  ל

סג  ראש מינהל רפואה במשרד מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי טר  הוגשו בקשות רשמיות   127
טיבי במרכז הרפואי אס  הרופא אול  המנהל האדמיניסטר, להפעלת מלוניות נוספות על אלה הקיימות

והמשרד עדיי  לא אישר את , מסר כי מרכז רפואי זה הגיש בקשה לפתיחת מלונית לפני שני  אחדות
 . הבקשה
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 שהות היולדת במלונית וההשלכות הכלכליות שיש לכ  על בית החולי  
שר לשיבא הדבר מאפ. על פי רישיו  בית החולי  יש במלונית בשיבא שבע מיטות אשפוזיות .1

  .128לאשר עליית יולדות למלונית בטר  ישוחרו באופ  רשמי מאשפוז
„¯˘Ó‰ Ï˘ Ï‰Â ‰ ˙ËÂÈË ÈÙ ÏÚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ , ÂÏÎÂÈ È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈËÏ ÌÈ˜Â˜Ê Ì È‡˘ „ÂÏÈÈÂ ˙„ÏÂÈ

‰ ˙ÂÓ È˙Ï·Â ‡ÏÓ ¯Â¯Á˘ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ó Â¯¯ÁÂ˘È˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ˙È ÂÏÓÏ ¯Â·ÚÏ , ‰˘Ú ˘ ÈÙÎ
ÒÈÏ·129 .˙ÂËÈÓ Ú·˘ Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ÁÎÂ ‡·È˘· ˙È ÂÏÓ· ÊÂÙ˘‡‰  , ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÂÈÏÚ Ì‚ Ï‰Â ‰ ˙ËÂÈË ˙ÏÁ‰ . 
 48מש  האשפוז המזערי בלידה רגילה ליולדת וליילוד הוא לפחות , על פי חוזר מינהל רפואה .2

התקנות אינ  קובעות את מש  השהות המזערי שבגינו משול  מענק . 130שעות לאחר הלידה
ח לאומי קבע כי פרק הזמ  המזערי לאשפוז יולדת לצור  קבלת המוסד לביטו, ע  זאת. 131האשפוז

 .  שעות12מענק אשפוז הוא 
˙„ÏÂÈ ÏÎ ¯Â·Ú ÊÂÙ˘‡‰ ˜ ÚÓ ˙‡ Ï·˜Ó ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·˘ ‡ˆÂÈ , ÌÈÓÈ‰ ¯ÙÒÓÏ ¯˘˜ ÈÏ·

˙Â„ÏÂÈ‰ ˙˜ÏÁÓ· ÏÚÂÙ· ‰‰Â˘ ‡È‰˘ . ÏÏÎ Í¯„· ˙Â‰Â˘ ˙È ÂÏÓ· ˙Â‰Â˘‰ ˙Â„ÏÂÈ˘ ÔÂÂÈÎÓ
¯˙ÂÈ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˙Â„ÏÂÈ‰ ˙˜ÏÁÓ·˙È ÂÏÓ· ˙Â‰˘Ï ˙Â¯ÁÂ· Ô È‡˘ ˙Â„ÏÂÈ ‰· ˙Â‰Â˘˘Ó  , ˙È·

˙È ÂÏÓ· ˙Â‰˘Ï ˙Â¯ÁÂ·˘ ˙Â„ÏÂÈ ÔÈ‚· ÌÈ·‡˘Ó ÍÒÂÁ ÌÈÏÂÁ‰ , ÏÂÓ‚˙‰ ÏÚ ÛÒÂ  ˙‡ÊÂ
˙È ÂÏÓ‰ ˙ÏÚÙ‰Ó Ï·˜Ó ‡Â‰˘ . Ì‚˘ ˙Â¯Á‡ ˙Â„ÏÂÈÏ ÌÂ˜Ó ÂÏ‡ ˙Â„ÏÂÈ ˙Â ÙÓ ˙Ú· ‰·

ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ó ÌÂÏ˘˙ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï·˜Ó Ô¯Â·Ú .·˘ ˘˘Á ‰ÏÚÓ ¯·„‰ ‡Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙
˙Â„ÏÂÈ‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ·‡˘Ó ÂÚÈ˜˘È .  

 השירות הרפואי ליולדת וליילוד השוהי  במלונית והתשלו  עבורו 
 הוחלט כי עובדי בית החולי  הממשלתי 2007בדיו  של משרד הבריאות ומשרד האוצר מינואר 

לרבות ,  אחר במלוניתסיעודי או כל שירות, ותאגיד הבריאות הפועל בו לא ייתנו שירות רפואי
עובדי , על פי טיוטת הנוהל. בשעות שבה  ה  אינ  מועסקי  על ידי בית החולי  או על ידי התאגיד

 .בית החולי  לא יספקו שירותי  לשוהי  במלונית
__________________ 

 שעות 12יולדת רשאית לעלות למלונית , שהוצאו על ידי שיבא" נהלי  למת  שירות רפואי"על פי   128
 שעות לאחר 48; מי  הדורשי  השגחה רפואית שעות לאחר לידה במצבי  מסוי24; לאחר לידה רגילה

 שעות לאחר לידה 48 40מתבצע , א  מצבו הרפואי של היילוד תקי , שחרור יילוד לביתו. ניתוח קיסרי
 .  שעות לאחר ניתוח קיסרי96 72 רגילה או מכשירנית ו

ועודכ  במרס  2005שהוציא בית החולי  ליס במרס " נוהל אשפוז וטיפול ביולדות במלונית"על פי   129
ובפועל היא יכולה ,  שעות לאחר לידה רגילה או לידה מכשירנית12יולדת יכולה לעבור למלונית , 2008

,  שעות לאחר ניתוח קיסרי48;  שעות במצבי  רפואיי  מסוימי 24; לעשות כ  ג  לאחר שמונה שעות
 .  שעות24ובפועל לאחר 

 לידה שמתקיימי  בה התנאי  המוגדרי    רגילה לידה; 1999 מספטמבר 43/99חוזר מינהל רפואה   130
במצבי חירו  במדינה או במצבי עומס חריג במחלקת היילודי  או ,  בחוזר3.2על פי סעי  ; בחוזר זה

וזאת , היולדות אפשר לשחרר יולדות ויילודי  לבית  מוקד  יותר מתקופת האשפוז המזערי שנקבעה
 . ל מנהל מחלקת יולדות ויילודי בהסכמת מנהל בית החולי  ובאישור מיוחד ש

לרבות אשפוז היולדת , בתמורה למענק האשפוז יית  בית החולי  שירותי  שוני , על פי התקנות  131
וכ  אשפוז , במחלקת יולדות שלושה ימי  לפני יו  הלידה ופרק זמ  שהלידה ותוצאותיה מחייבות

מענק , כאמור. 11/97ינהל רפואה כ$ נקבע ג  בחוזר מ. היילוד עד לצאת היולדת מבית החולי 
 .  ימי אשפוז ליולדת וליילוד4.61האשפוז חושב בי  היתר על פי 
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 ‡ · È ˘  È ‡ Â Ù ¯ ‰  Ê Î ¯ Ó ‰ 

.  תקני  של אחיות וכוחות עזר להפעלת המלונית11.75תאגיד הבריאות בשיבא הקצה ומממ  
בסבב ,  שמעסיקי  בית החולי  והתאגיד משובצות ה  במחלקת יילודי  וה  במלוניתהאחיות
כלומר אחות (השיבו' מתבצע על פי שיקולי  מקצועיי  ובלי קשר למקור המעסיק . משמרות

המועסקת על ידי בית החולי  יכולה לעבוד במלונית ואחות המועסקת על ידי התאגיד יכולה לעבוד 
 ). ת החולי במחלקת יילודי  שבבי

השיבו' באופ  האמור לעיל חשוב לשמירה על , לדעת מרכזת בכירה של כוח אד  סיעודי בשיבא
אחיות , מאחר שבמלונית שוהי  בדר  כלל תינוקות בריאי . רמת מקצועיות  הגבוהה של האחיות

, תרשלא יבצעו סבב משמרות במחלקת יולדות לא ייחשפו לתינוקות הדורשי  טיפול אינטנסיבי יו
 תקני  לסיוע 18) כי התאגיד הקצה כ2009מנהל שיבא הוסי% בינואר . ורמת  המקצועית תרד

וזאת כדי לתת מענה לחוסר בתקני  של , ולתפעול מחלקות היולדות והיילודי  של בית החולי 
וא% לא , המדינה מעול  לא הקצתה תקציב לבינוי או לשיפו' מחלקות ליולדות, לדבריו. המדינה
ג  בימי  אלה הוא . תקציב לתוספת נדרשת של תקני  הדרושי  לטיפול בהיק% היולדותהקצתה 

  .שוקד על איסו% תרומות באר' ובעול  כדי להרחיב את המחלקות ליולדות
È ˜ Ò ‡ ¯ Â Ò  È ‡ Â Ù ¯ ‰  Ê Î ¯ Ó ‰ 

על פי ההסכ  למכירת שירותי רפואה שנחת  בי  תאגיד הבריאות בסוראסקי לחברה הפרטית  .1
והשירותי  , החברה תנהל את הפ  המלונאי של פעילות המלונית, )ייבי ליס הסכ  ב)להל  (

בבית . עובדי התאגיד, הרפואיי  ליולדות וליילודי  יינתנו על ידי התאגיד באמצעות רופאי  ואחיות
עשר אחיות מצוות .  יילודי 75ובה  , החולי  ליס ליולדות שבסוראסקי יש שתי מחלקות ליילודי 

רוב  מועסקות על ידי בית . חלקת יילודי  עובדות בבייבי ליס בעשר משרותהתינוקייה של מ
 . 132החולי  ולא על ידי התאגיד

 ‰ È‡ ˙Â¯Ó˘Ó ··Ò· ·ÏÂ˘Ó ÔÙÂ‡· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Â ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙ Ï˘ ˙ÂÈÁ‡‰ ˙˜ÒÚ‰
„¯˘Ó‰ Ï˘ Ï‰Â ‰ ˙ËÂÈË· ¯Ó‡ ‰ ˙‡ ˙Ó‡Â˙ . 

בריאות את ס  כל התשלומי  שהוא החברה הפרטית תשל  לתאגיד ה, על פי הסכ  בייבי ליס .2
על פי , נוס% על כ . אמור לשל  או ששיל  לצוות הרפואי בגי  עבודתו בחודש הקוד  במלונית

ההסכ  אמורה החברה הפרטית לשל  לתאגיד בתנאי  מסוימי  סכו  קבוע בגי  כל יולדת 
 . שהתאכסנה במלונית

È· ÌÈ¯‡˘  ‡Ï‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï ÌÈ¯·ÚÂÓ Ì È‡ ‰Ï‡ ÌÈÙÒÎ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙ È„ , ÏÚ Û‡ ˙‡ÊÂ
 È„È ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ ÒÈÏ È·ÈÈ·· ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈ˙Â¯È˘ ÌÈ˜ÙÒÓ‰ ˙ÂÈÁ‡‰ ˙È·¯ÓÂ ÌÈ‡ÙÂ¯‰˘ ÈÙ

„È‚‡˙‰ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· . 
 כי מנגד תאגיד הבריאות מממ  עשרה תקני 2008סוראסקי השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

נעשית . חולי  משיקולי  מקצועיי  ותפעוליי וה  משובצות במחלקות אחרות בבית ה, אחיות
המשרד השיב ". הצלבה של משאבי  בי  בית החולי  לתאגיד כ  שהתוצאה הסופית שווה"

 כי יחידת הבקרה תדרוש מתאגיד הבריאות בסוראסקי להעביר את כל ההכנסות 2008בדצמבר 

__________________ 
 . על ידי התאגיד שמונה אחיות מועסקות על ידי בית החולי  ושתיי    132
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וות מחלקת היולדות לצוות כמו כ  השיב כי צריכה להיות הפרדה בי  צ. מבייבי ליס לבית החולי 
 . המלונית

 ˙È· È„·ÂÚ ıÂ·È˘ ˙ ÈÁ·Ó È·ÈÈ· ‡·È˘·Â ÒÈÏ È·ÈÈ·· ‰˘Ú ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙Â„ÏÂÈ‰ ˙È ÂÏÓ· „È‚‡˙‰ Â‡ ÌÈÏÂÁ‰ , ˙ÂÈÁ‡‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ô˙Ó¯ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙

˙È ÂÏÓ· Â˜ÒÚÂÈ˘ . ÔÈÈ Ú· Ï‰Â ‰ ˙ËÂÈË· ¯ÂÓ‡‰ ˙‡ ˙Â ˘Ï ˘È Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï Ì‚ ÂÈÏÚ‰Ê .  
✩  

˙ÈË¯Ù ‰‡ÂÙ¯ ÌÚ ˙È¯Â·Èˆ ‰‡ÂÙ¯ Ï˘ ·Â¯ÈÚ ÌÈÈ˜˙Ó ˙Â„ÏÂÈÏ ˙ÂÈ ÂÏÓ· , ÏÂÚÙÏ ˘È ÔÎÏÂ
ÌÈÏÏÎ‰ ˙ÚÈ·˜· ˙Â¯È‰Ê ‰ ˘Ó· . ˙ÂÈ ÂÏÓ‰ ÂÓ˜Â‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ ‰ÓÎ ÂÙÏÁ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡

È˜Ò‡¯ÂÒ·˘ ÒÈÏ·Â ‡·È˘· ˙Â„ÏÂÈÏ ,·ÈÈÁÓ Ï‰Â  ˘·È‚ Ì¯Ë „¯˘Ó‰ . ÌÈ ÈÈ ÂÚÓ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·
„ÏÂÈÏ ˙ÂÈ ÂÏÓ ÏÈÚÙ‰ÏÌÓÂÁ˙· ˙Â . ˙‡ ·Â˘ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ

ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ˙Â„ÏÂÈ ˙˜ÏÁÓÏ ÍÂÓÒ· ˙Â„ÏÂÈ ˙ÂÈ ÂÏÓ ÏÂÚÙ˙Ó ˙ÂÏÂÚ‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ , ˘·‚ÏÂ
˙ÂÈ ÂÏÓ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ Ô„ÓÚÓÏ Ì‡˙ÂÈ˘ Ï‰Â  , È„È‚‡˙ È„È ÏÚ ˙Â˜ÊÁÂÓ‰ Ô‰Â ˙ÂÈË¯Ù‰ Ô‰

˙Â‡È¯·‰ ,„È˙Ú· ÂÏÚÙÂÈ˘ ‰Ï‡ Ô‰Â ˙ÂÏÚÙÂÓ ¯·Î˘ ‰Ï‡ Ô‰.  
 ˙ÂËÈÓ‰ Ô˜˙ ÏÚ ‰ÏÂÚ Ì‰· ˙Â„ÏÂÈ‰ ˙Â˜ÏÁÓ ˙ÒÂÙ˙˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó· ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÌÈ ˜˙‰ Â Î„ÂÚÈ ÌÈÈ˜‰ ,ÊÂÙ˘‡‰ È‡ ˙ Â¯ÙÂ˘ÈÂ ˙Â˜ÏÁÓ‰ Â·Á¯ÂÈ . ¯˘Ù‡Ï È„Î ‰˘ÚÈÈ ˙‡Ê
˙Â˜ÏÁÓ· ¯˙È ˙ÂÙÈÙˆÓ Ú ÓÈ‰Ï È„ÎÂ ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈ‡ ˙· ÊÙ˘‡˙‰Ï ˙Â„ÏÂÈÏ , ÏÂÏÚ˘ ¯·„

ÏÓ· ˙Â‰˘ ÛÈ„Ú‰Ï ˙Â„ÏÂÈÏ ÌÂ¯‚Ï‰˜ÏÁÓ· ˙Â‰˘ È Ù ÏÚ ˙È Â . 
ÌÈ¯È·Ò ˙ÂÙÈÙˆÂ ÊÂÙ˘‡ È‡ ˙· ˙Â„ÏÂÈ‰ ˙˜ÏÁÓ ˙ÏÚÙ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÙÎ

„¯˘Ó‰ Ú·˜È˘ ,˙Â„ÏÂÈÏ ˙ÂÈ ÂÏÓ ˙ÏÚÙ‰Ï È‡ ˙ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ .   
 היחסי  שבי  בית החולי  לתאגיד הבריאות ולחברות תרופות ואביזרי 

.  וה  באופ  ישיר133ה  באמצעות חברת שראל, יני ספקי בתי החולי  רוכשי  ציוד רפואי רב מכל מ
לעתי  ספקי  נותני  בונוס כנגד רכישות . לעתי  ג  תאגידי הבריאות רוכשי  ציוד ותרופות

בונוס כזה ראוי שיירש  בספרי הגו% שרכש מהספק את הציוד וישמש . בהיקפי  כספיי  ניכרי 
כי עלולי  להיות מקרי  שבה  אי  משתמשי  משרד מבקר המדינה מציי  . להקטנת הוצאות הרכש

אלא ה  מתקבלי  בתאגיד הבריאות שאינו רוכש ציוד מספקי  , בבונוסי  להקטנת הוצאות הרכש
כמו למשל השתתפות של , התאגיד עלול להשתמש בכספי  אלה לצרכי  שאינ  רכש ציוד. אלה

 .ל"רופאי  בכנסי  בחו
דת הבקרה תפי' חוזר האוסר לתת בונוסי  לתאגיד  כי יחי2008משרד הבריאות השיב בדצמבר 

במסגרת ההסכ  המתגבש ע  חברת , לדבריו. למעט לצור  הנחות ברכש תרופות או ציוד, בריאות
 .שראל יש סעי% האוסר להעביר לתאגיד הבריאות הנחות המגיעות לבית החולי 

__________________ 
העוסקת ברכש תרופות וציוד רפואי עבור בתי , חברה בבעלות עמותת בתי החולי  הממשלתיי   133

 .החולי 
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  החסרונות במצב הקיי  קיו  שתי ישויות משפטיות נפרדות זו לצד זו 

  תאגיד בריאות ובית החולי  שלידו הוא פועל אופ  ההתאגדות 
אסיפה : לכל עמותה יש כמה מוסדות, ) חוק העמותות)להל   (1980) "התש, לפי חוק העמותות

לתאגיד בריאות יש מבנה ארגוני הכולל , על פי תקנות התאגידי . ועד עמותה -ועדת ביקורת, כללית
ל "שיקבע את מדיניות התאגיד ויפקח על ביצועה בידי המנכ, יו דירקטור: לפחות את הגופי  האלה

בתאגיד . ומבקר פני ; יוע' משפטי; רואה חשבו ; ועדת ביקורת; ובידי נושאי משרה אחרי 
חבר "מכה  " דירקטור"ובמקו  , "ועד העמותה"פועל " דירקטוריו "במקו  , בריאות שהוא עמותה

 ".ועד העמותה
בפועל ; 134ה הכללית היא שממנה את ועדת הביקורת או את הגו% המבקרהאסיפ, לפי חוק העמותות

בדר  כלל , נוס% על כ . מינו תאגידי בריאות רבי  את חברי ועדת הביקורת מקרב ועד העמותה
בכפו% , אלא א  האסיפה הכללית החליטה על כ , חברי ועד עמותה אינ  מקבלי  שכר מהעמותה

חלק מחברי הוועד המנהל ה  , לעומת זאת, אגידי בריאותבת. 135לחוק) א(34להוראות לפי סעי% 
שמקבל כספי  , וה  מקבלי  שכר מבית החולי , עובדי בית החולי  שלידו פועל התאגיד

 .136מהתאגיד
וא% על פי , יצוי  כי בית החולי  שלידו פועל תאגיד הבריאות הוא יחידת סמ  של משרד הבריאות

פרט לפורו  , אי  לו מוסדות מנהלי  דומי , ריאות שלידושהיק% פעילותו גדול מזה של תאגיד הב
עוד יצוי  כי משרד הבריאות הוא הגו% . הנהלה של בית החולי  שחברי  בו רק עובדי בית החולי 

  .אול  ג  בו אי  יחידה ארגונית שעוסקת רק בבתי החולי , האחראי לבית החולי 
 אותמבקר פני  בבתי החולי  הממשלתיי  ובתאגידי הברי

בכל גו% ציבורי תיעשה ביקורת פנימית על ידי מבקר , 1992)ב"התשנ, לפי חוק הביקורת הפנימית
הפעולות של הגו% ושל נושאי משרה וממלאי תפקידי  באותו בביקורת הפנימית בודקי  א  . פנימי

סכו  יעל טוהר המידות ועל הח, על הניהול התקי ,  מבחינת השמירה על החוק) גו% תקינותה
כ  בודקי  את עמידת הגו% בכל מיני .  וא  ה  מועילות להשגת היעדי  שנקבעו לה ) היעילותו

 . ועוד, את האופ  שבו הוא מנהל את כספיו, נהלי 
 כי א% לא באחד מבתי החולי  כיה  מבקר 2006יש לציי  כי מבקר המדינה העלה כבר בשנת 

, בריאות עושה ביקורת בבתי החולי הביקורת העלתה אז שהמבקר הפנימי של משרד ה. 137פנימי
 . אול  מספר העובדי  העומדי  לרשותו אינו מאפשר לו לעשות ביקורות תכופות וקפדניות

__________________ 
כללית רשאית להחליט כי במקו  ועדת ביקורת ימונה רואה חשבו  או גו  שאושר לעניי  זה האסיפה ה  134

לעניי  ועדת ביקורת יש לציי  שבתקנות התאגידי  הוחלו על ועדת ביקורת של . בידי רש  העמותות
 .1999 ט"התשנ, תאגיד בריאות הוראות מחוק החברות

רשאי לקבוע שיעור , קה חוק ומשפט של הכנסתבאישור ועדת החו, שר המשפטי , לפי סעי  זה  135
ביחס למחזורה או לכספי  , לרבות לשכר ולגמול, הוצאות מרבי שרשאית עמותה להוציא לניהולה

 .שהוציאה לקידו  מטרותיה
שמשמעותו שהעמותה עומדת בכל דרישות חוק העמותות וכי נכסי (באישור ניהול תקי  של התאגידי    136

חברי הוועד מקבלי  שכר "נוספה ההערה ) שי  א# ורק את מטרת העמותההעמותה והכנסותיה משמ
רש  העמותות ג  דרש מכמה עמותות ". שמקבל כספי  מהעמותה] ש  בית החולי [מבית החולי  

· È˙ ˘ ÁÂ„52 , על פיקוח רש  העמותות ראו מבקר המדינה. למנות גו  מבקר נוס  על ועדת הביקורת

 . ואיל795#' עמ, " על עמותותפיקוח ובקרה"בפרק , )2002(
 214' עמ, "פיקוח ובקרה על ביצוע תקציב המדינה"בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„56 ·)2006 , ראו מבקר המדינה  137

 .ואיל#
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יש בהחלט מקו  לבחו  " כי 2006סג  נציב שירות המדינה השיב למשרד מבקר המדינה בינואר 
 זאת מול הנהלת מ תעשה"נש. קביעת משרה של מבקר פני  בבתי החולי  הממשלתיי  הכלליי 

האמור להקצות לנושא תקני , וכ  מול אג% תקציבי  באוצר, משרד הבריאות ומנהלי בתי החולי 
 ".קביעה כזו תהיה ג  הכנה לקראת ביקורת פנימית בתאגידי  העתידיי . כוח אד 

˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· Ì‚ , ¯·ÓËÙÒ2008 , „Á‡· ‡Ï Û‡ ÈÓÈ Ù ¯˜·Ó ‰È‰ ‡Ï
ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ó .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ˙¯Â˜È· ÛÂ‚ ¯ÂÓ‡Î ˘È ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙Ï) Â‡ ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ

Ì‰È ˘ Â‡ ÌÈ Ù ¯˜·Ó.( 
א  כי יש מקו  לאפשר למבקר הפני  במשרד , המשרד השיב שאי  מקו  למינוי מבקרי  נפרדי 

ולאחר , הוא דרש תוספת תקני  ממשרד האוצר, לדבריו. לקיי  ביקורת יעילה ג  בבית החולי 
 .מ"ו  נושא הכפיפות של המבקרי  מול נשאישורה ייד

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÈÓÈ Ù ˙¯Â˜È· ˙È˘Ú  Ì‡ Ì‚ , ÔÈ·Â „¯˘Ó‰ ÌÚËÓ˘ ÔÈ·
„È‚‡˙‰ ÌÚËÓ˘ , ‰¯ˆ ‰ÈÈ‡¯ ˙ÈÂÂÊÓ ˙È˘Ú  ÂÊÎ ˙¯Â˜È· ÏÎ˘ È¯‰- Ï˘ Â‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï˘ 
 ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙-˙Á‡ ˙Â˘ÈÎ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÔÈ‡Â .  
 נוני בקרות וכפל מנג

משרד מבקר המדינה מעיר כי בצד , א% על פי שתאגידי הבריאות מסייעי  לפעילות בתי החולי 
 במרכז רפואי ) בית חולי  ותאגיד בריאות )קיו  שתי ישויות משפטיות : סיוע זה טמו  ג  קושי

 ממשלתי מחייב בקרה מוגברת של הרשויות ה  על נקודות ההשקה של ישויות אלה וה  על עמידת 
ג  שר . ג  הנהלות בתי החולי  והנהלות התאגידי  עוסקות בכ . בהסכמי הפעילות שביניה 

הבריאות ושר האוצר נדרשי  לתת את אישור  מדי שנה בשנה כדי שהתאגידי  יוכלו להמשי  
כל העיסוק בכ  גוזל משאבי  ניכרי  . רש  העמותות מבקר ג  הוא את תאגידי הבריאות. 138ולפעול

 :להל  דוגמאות. י  וממערכת הבריאותממשרד המשפט
המשרד בודק את היקפי הפעילות בתאגיד הבריאות בהשוואה להיקפי הפעילות בבית  )  א( .1

זאת כדי למנוע מצב שבו התאגיד מבצע פעולות ומקבל הכנסות שבית החולי  היה צרי  . החולי 
י  להפסיד הכנסות ולא לעמוד שכ  דבר זה יגרו  לתאגיד להציג רווחי  ולבית החול, לבצע ולקבל

בנספח להסכ  הפעילות בי  . ואז המדינה תיאל' לכסות מתקציבה את גירעונותיו, ביעד הכנסותיו
בית החולי  לתאגיד הבריאות שלידו מפורטות הפעולות שמבצע התאגיד והיחס שבי  היק% 

בא מותר לבצע לתאגיד הבריאות בשי, לדוגמה. הפעילות שלו להיק% הפעילות של בית החולי 
 מהפעולות בתחו  9.55%) מביקורי רופא ו108.75%,  מס  פעולות הדימות בבית החולי 46%

חשבות המשרד בוחנת מדי שנה בשנה א  תאגידי הבריאות עומדי  ביחס הפעילות . האורולוגיה
נוכח חריגות .  ה  נדרשי  להסביר מדוע)וא  התאגידי  חורגי  מיחס זה , שלה  בבתי החולי 

ונוכח הסברי התאגידי  כי מקור החריגות הוא בגידול ,  בתאגידי בריאות אחדי 2005שהיו משנת 
ולעיתי  , עדכ  המשרד את מכסות הפעילות בבתי חולי  אחדי , בפעילותו של בית החולי  עצמו

 . א% את שיעור הפעולות שיכולי  לבצע התאגידי 
 תוקנו תקנות התאגידי  בנושא 2004 בשנת .2001תקנות התאגידי  הותקנו בשנת , כאמור ) ב(

 היו חילוקי דעות בי  משרד הבריאות ובי  הנהלות 2007עד שנת . השכר שמשול  לעובדיה 

__________________ 
חוק יסודות התקציב קובע שתאגיד בריאות לא יפעל אלא באישור שר הבריאות ושר האוצר ועל פי   138

 )].א(ג31סעי  [הכללי  שייקבעו 
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תאגידי הבריאות בעניי  הפרשנות שניתנה לתקנות התאגידי  בשאלה כיצד יש לחשב את שכר 

בלת ההעסקה לפי היק%  הא  מגבלת ההשתכרות ומג)העובד בתאגיד ביחס לשכרו בבית החולי  
עמדתה של הלשכה המשפטית במשרד הייתה ששתי המגבלות חלות ? משרה חלות במצטבר

מכיוו  שהנתוני  נבדקו . ואילו עמדת  של נציגי תאגידי הבריאות הייתה שאי  הדבר כ , במצטבר
מדוחות בקרת השכר עלה ששכר  של עשרות רופאי  בתאגידי , לפי עמדת הלשכה המשפטית

 . אות חרג מאוד מהגבול שהוגדר בתקנותהברי
ל המשרד המלצות לשינוי סעיפי  אחדי  בתקנות " הגיש צוות עבודה למנכ2007בדצמבר 
אושרו ,  שונו תקנות התאגידי 2008בנובמבר . 139ל" אישר אות  המנכ2008ובינואר , התאגידי 

 .ופורסמו ברשומות
 È˙· ÔÈ· ‰˜˘‰‰ ˙Â„Â˜  ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈ·ÈÈÁÓ ˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙Ï ÌÈÏÂÁ‰

ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙ ˙Â ˘¯Ù· ˜ÂÒÈÚ ,˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÎÒ‰ ÏÚ ‰¯˜··Â Ô ÂÎ„Ú·. 
2. ÌÈÈÏÂ‰È  ÌÈ Â ‚ Ó È ˘ ˘È È‡ÂÙ¯ ÊÎ¯Ó ÏÎ· : ˙È·Ï È ˘‰Â ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙Ï „Á‡‰

ÌÈÏÂÁ‰ .‰Ï‰ ‰‰ È ÈÈ Ú· ÏÙËÓ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ ,Ì„‡‰ ÁÂÎ ,„ÂÚÂ ˙Â¯·Ê‚‰ . ÌÈÏÂÁ‰ ˙È··
„Â· „È‚‡˙·ÂÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÌÚ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÎÒ‰·Â ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙· „ÓÂÚ „È‚‡˙‰˘ ÌÈ˜ .

ÌÈ„¯Ù  ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ È ˘Â ÌÈ·Èˆ˜˙ È ˘ Ì‚ ˘È ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙ÏÂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï , ÁÂ„ ÔÎÂ
„ÁÂ‡Ó ÈÙÒÎ . ˙È· ˙Ï‰ ‰ ‰ ÓÓ˘ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ ¯˜·Ó ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ ˙‡

ÌÈÏÂÁ‰140 . ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ ˘È ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙Ï Ì‚ÂÏ˘Ó . ÌÂÈ˜· ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê· ÌÈÈ˜˘ ‡ˆÂÈ
˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÈÂ˘È‰ È˙˘ .‰·Â¯Ó ‰ÈË¯˜Â¯ÂÈ· ˙Â¯ˆÂÈÂ ·¯ ÔÂÓÓ ˙ÂÏÂÚ˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ‰Ï‡ ÏÎ. 

 היועצת המשפטית של 2006בעניי  קיו  שני הגופי  במרכז רפואי כתבה לרש  העמותות במרס 
עות שני גופי  שוני  כי הפעלת מוסד רפואי באמצ, הראל)ד מירה היבנר"עו, משרד הבריאות

בדר  כלל ההעדפה היא כי ניהולו של מוסד אחד ; אינה מהל  טבעי) מדינה מזה ועמותה מזה(
וזאת כדי להבטיח את סדרי , שיהיה אחראי לכל היבטי פעילותו, ייעשה באמצעות גור  אחד

 וכדי ,את אחידות  של הסטנדרדי  המקצועיי  ואת רציפות  של השירותי , פעילותו של המוסד
שיכולי  " לעומתיות"התקלות וה, על החיכוכי , למנוע ריבוי של מוקדי החלטה במוסד הרפואי

 .להתפתח בשל כ 
ליד כל מרכז רפואי יש ג  עמותת חוג ידידי  העוסקת בעיקר בגיוס תרומות למרכז , יתרה מזו .3

יש . ואי חברי  בוולעתי  חלק מעובדי המרכז הרפ, ג  לעמותה זו מנגנו  ניהול משלה. הרפואי
  .לציי  שבשיבא ולידו פועלי  שלושה סוגי תאגידי  בנוס% לבית החולי 

✩  
__________________ 

המתבצע , חלק העסקתו של עובד בית חולי  בתאגיד: "  הנוגע לחישוב השכר בתאגידנוסח התיקו  139
לא יבוא בחשבו  לצור# קביעת היחס בי  היק  העסקתו בתאגיד לבי  , בשיטת שכר של תיגמול לפעולה

 ".לעניי  התנאי  המפורטי  בפרט זה, היק  העסקתו בבית החולי 
בפרק  ,)È˙ ˘ ÁÂ„56 ·)2006 , לתיי  ראו מבקר המדינהעל מינוי רואי חשבו  בבתי חולי  ממש  140

 . ואיל133#' עמ, "העסקת רואי חשבו  על ידי גופי  שלטוניי "
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ÌÈ¯˜ÈÂ ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘Ó˘ ‡ˆÂÈ ,ÏÂ‰È  È·‡˘Ó ÏÏÂÎ , ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÈÂ˘È‰ ÌÂÈ˜· ÌÈÚ˜˘ÂÓ
˙Â„¯Ù ‰ .È ÓÊ ‡Â‰ ˙ÂÈÂ˘ÈÈ‰ È˙˘ ÌÂÈ˜ Ï˘ ‰Ê ·ˆÓ , ÌÈ·¯ ÌÈÓ¯Â‚ ÏÚ ÌÎÒÂÓ‰ ÔÂ¯˙Ù‰Â

 ‡Â‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ·ÌÈÏÂÁ‰ È˙· „Â‚‡˙ .   
 ל"פעילות של מרכז רפואי בחו

ש " תה)להל  (מ "תשתיות ושירותי  רפואיי  בע,  מחקרי ) חתמה חברת תל השומר 2005בינואר 
 חברה לשירותי  )להל   (Medical Services Guines Equatorial SAע  חברת ) מ"מחקרי  בע

  שירותי ייעו' והדרכה בהקמת מרכז רפואי וע  נציגתה באר' על הסכ  למת) רפואיי  בגיֵנאה
מ תבחר את "ש מחקרי  בע"תה, לפי ההסכ ).  גיֵנאה)להל  (קליני בגיֵנאה המשוונית שבאפריקה 

תמורת זאת .  חודשי 12)6ותקופת ההדרכה תהיה , ) רופאי 23) אחיות ו60(המועמדי  להדרכה 
נוכח הסכ  . לפי התקדמות ההדרכה, ח בשלושה תשלומי "מ מיליוני ש"ש מחקרי  בע"תקבל תה

מ ע  תאגיד הבריאות על הסכ  שלפיו יבצע התאגיד מטלות "ש מחקרי  בע"זה חתמה תה
כגו  ייעו' לחברה , את יתר המטלות. להכשרה ולשהייה בחצרי שיבא ובמתקניה, הקשורות להדרכה

עמדי  להכשרה בשיבא אבחו  וגיוס של מו, לשירותי  רפואיי  בגיֵנאה ולממשלת גיֵנאה וכ  איתור
 .מ"ש מחקרי  בע"ולעבודה בבית החולי  בגיֵנאה תבצע תה

 כי 2008מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר , מר משה ברק, מנהל תאגיד הבריאות בשיבא
עובדי מעבדה , אחיות, בה  רופאי ,  כעשרה עובדי 2007ל בשנת "במסגרת פרויקט זה נסעו לחו

על פי חישוב לפיצוי אובד  , מ"ש מחקרי  בע"די המזמי  או בידי תההמימו  נעשה בי. ועובד מינהל
עוד ). כוננויות וססיות, הכוונה לשווה ער  של תורנויות(הכנסה לפי ממוצעי שכר בחודשי  קודמי  

 רופאי  מדרו  אמריקה 18) אנשי צוות רפואי מגיֵנאה ו48מסר מנהל התאגיד כי בשיבא הודרכו 
רוב ההדרכה הייתה קלינית ונעשתה במחלקות או ). וד בבית החולי שיועדו לעב(ומארגנטינה 

, 2005אחיות הודרכו במש  שישה חודשי  בשנת . 141ר"ומקצתה נעשה במס, ביחידות בשיבא
הפרויקט הסתיי  . 2007 ועד ספטמבר 2006ורופאי  הודרכו בזמני  משתני  לכל רופא מאוגוסט 

 . 142הנהלת שיבאולא לפי התכנו  המקורי של , 2007בדצמבר 
 ) כללי מינהל תקי  מחייבי  להביא פרויקט כזה לפתחו של המשרד )ל "בעניי  הפעילות בחו

,  לשר הבריאות דאז2004מנהל שיבא פנה בפברואר , ואכ . הממונה והמפקח על מערכת הבריאות
ית חולי  ותיאר בפניו כי נשיא גיֵנאה ביקש משיבא לסייע בייעו' לבנייה ולתפעול של ב, דני נוה

נכו  להיענות בחיוב להצעה ה  מהטע  הכלכלי וה  מהטע  של פיתוח , להערכת שיבא; כללי
חשוב לקבל , מכיוו  שמדובר בפרויקט חריג שמתבצע מעבר לי ; המוניטי  של ישראל באפריקה

למכתב צורפה חוות . את אישור שר הבריאות ולשמוע את דעתו באשר להתקשרות ולגו% המתקשר
 . להתקשרות זו" טבעי"מ היא הגו% ה"ש מחקרי  בע"ולפיה חברת תה, עור  די דעת של 

שר הבריאות השיב למנהל שיבא כי הוא שמח שגיֵנאה פנתה לבית חולי  מוביל בישראל לקבלת 
, תנאיה, עצ  ההתקשרות"באשר לשאלות על ; ייעו' בנוגע לבנייתו ולתפעולו של בית חולי  כללי

תקורות לבית החולי  , ביטוח לסוגיו, אופי העסקה,  הכדאיות הכלכלית,הגו% המתאי  להתקשרות
 האחריות מוטלת עליכ  לסכ  את הנושאי  ע  הגורמי  הרלבנטיי  בבית )על מת  הידע ועוד 

 ".במשרד הבריאות ובשאר משרדי הממשלה, החולי 
__________________ 

 . מתק  הדרכה בשיבא מרכז סימולציות רפואיות   141
 .משרד מבקר המדינה לא בדק את הפרויקט עצמו אלא את הסדרתו מול המשרד  142
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È¯·‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜È·Â ˙Â‡È¯·‰ ¯˘ ˙ÈÈÁ ‰ ÈÙÏ ÏÚÙ ‡·È˘ Ï‰ Ó˘ ‡ˆÓ  ‡Ï˙Â‡ ,

˙·¯ ˙ÂÏÈÚÙÏ ıÂÁ‰ „¯˘Ó Â‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó-ÂÁ· ÂÊ ÌÈ ˘"Ï . 
ל לגיֵנאה לצור  סגירת הסכ  ההדרכה ע  " אישור לנסיעה לחו2005מנהל שיבא ביקש בינואר 

. ל ביקש פרטי  על הנסיעה"המנכ. אבי ישראלי' פרופ, ל משרד הבריאות"ממשלת גיֵנאה ממנכ
" פיקוח עליו "ל המשרד כי ביצע במהל  נסיעתו "מנכל הוא הסביר ל"לאחר שחזר מנהל שיבא מחו

ולדבריו , הוא ג  נפגש ע  נשיא גיֵנאה. שטח לבניית מרפאה" איתור"על בניית בית החולי  ו
 . הנשיא הביע את תודתו על המאמ' שישראל עושה עבור מדינתו

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ¯·„· ‡·È˘Ó ÏÏÂÎÂ ÌÏ˘ Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ÏÚÙ ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ,„Â ˘Ó ‡Ï Ì‚ Ú
ÂÓÂˆÈÚ· Ë˜ÈÂ¯Ù‰˘ ÂÏ . ˙ÂÈÂÎÊ Ï˘ ÌÈË·È‰ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰ 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‚ Ï˘ ‰ÏÂÚÙÏ ÌÈÈ ÂÁËÈ· ÌÈ ÂÎÈÒ. 

, ת שיבא להופיע בפני הנהלת המשרד ביקשה הנהל2008כי בתחילת , 2008המשרד השיב בדצמבר 
בעקבות מה שהתברר בהצגה זו מינה . להציג את פעילותה ולקבל הכשרה בדיעבד על פעילות זו

התקשרויות בתי חולי  למת  ייעו' בהקמה והפעלה של "ל משרד הבריאות ועדה לבחינת "מנכ
 ).הוועדה )להל  " (ל ומת  שירותי  רפואיי  במדינות זרות"תשתיות בישראל ובחו

הא  ראוי לאפשר לבית חולי  ולממלאי : לשאלות האלה, בי  היתר, הוועדה התבקשה לתת דעתה
תפקיד בבית חולי  לעסוק בייעו' להקמת תשתיות רפואיות באר' ובעול  או בייעו' לניהול 

לרבות מת  , ל על פי החלטה פנימית של המוסד ומנהליו או בכלל"מוסדות רפואה באר' ובחו
הא  יש לדרוש אישור ; עקרונות ותנאי ,  באילו קווי  מנחי )וא  כ  ; ל"  רפואיי  בחושירותי

וכיצד מתיישבות התקשרויות כאלה ע  הכללי  לאישור עבודה ; של המשרד לכל התקשרות כזאת
הוועדה התבקשה לבחו  כמה . נוספת של עובדי מדינה וע  הוראות נוספות החלות על עובדי מדינה

וא  , "מסגרות שאינ  ממשלתיות"בוצעו בעבר וא  על המשרד להתייחס לסוגיה זו בהתקשרויות ש
 .2008ל המשרד עד אמצע מאי "הוועדה התבקשה ג  להעביר את המלצותיה למנכ.  כיצד)כ  

ל המשרד "ובפרוטוקול נאמר שנמסרה הודעה למנכ, 2008הוועדה התכנסה לראשונה בתחילת יוני 
 . טר  פורסמו המלצות הוועדה2009בינואר . רכבות הנושאעל עיכוב בעבודתה נוכח מו

כי שיבא מעורב בפרויקטי  נוספי  של , 2008מנהל שיבא כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
כי משרד הבריאות לא נת  דעתו ,  הוסי% מנהל שיבא2009בינואר . שחלק  הסתיימו, ל"ייעו' בחו

וגר  , ל"כ  בפועל הקפיא את כל נושא הייעו' בחוול, עד לסיו  עבודת הוועדה, לתקופת הביניי 
 .לנזק תדמיתי למדינת ישראל ולנזק כלכלי למרכז הרפואי

ÂÁ· ÏÚÙ ¯·Î ‡·È˘˘ ¯Á‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ ÌÈ˜‰ „¯˘Ó‰˘ ‡ˆÂÈ" ˙Â„Á‡ ÌÈ ˘ Í˘Ó· Ï
ÌÈÈ˙Ò‰ ÌˆÚ· ‰‡≈ È‚· Ë˜ÈÂ¯Ù‰˘ ¯Á‡ÏÂ . ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÏÏÎ Ì„˜‰· Ú·˜È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯

· ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÊÎ¯Ó Ï˘ÂÁ"Ï .   
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 מ "תשתיות ושירותי  רפואיי  בע,  מחקרי  חברת תל השומר 
. שהיא חברה פרטית)  החברה)להל  ג  (מ "ש מחקרי  בע"בתחומי שיבא פועלת ג  תה, כאמור

להשתת% ולתמו  בכל דר  , לפתח, לארג , לנהל", בי  היתר, ומטרותיה, 1993החברה נוסדה בשנת 
לתמו  ולבצע כל פעולה , לתכנ , לארג  וליזו , לנהל; ורפואיי אפשרית בביצוע מחקרי  מדעיי  

מפעלי  ומתקני  מסוגי  שוני  הקשורי  למרכז , מכוני , הקשורה בפיתוח ואחזקה של שירותי 
נכסי החברה והכנסותיה ישמשו א  ורק למטרותיה או ". בי  במישרי  ובי  בעקיפי , הרפואי שיבא

 וכל חלוקת רווחי  או טובות הנאה בכל דר  שהיא בי  חבריה ,לסיוע ולתמיכה בפעילויות שיבא
 . אסורה

שאחד מה  משמש ג  (בעלי המניות בחברה ה  עמותת חוג הידידי  תל השומר ואנשי  פרטיי  
 במניה )וכל אחד מהאנשי  הפרטיי  , חוג הידידי  מחזיק במניית בכורה אחת). ר חוג הידידי "כיו

.  מכוח ההצבעה בכל אסיפות החברה76%עניקות לחוג הידידי  מניות הבכורה מ. רגילה אחת
א  בשל , יש לחברה מאפייני  של חברה לתועלת הציבור, לדברי היוע' המשפטי של החברה

מ וכנישו  "היא רשומה ופועלת כעוסק מורשה במע, פעילותה מדי פע  בפע  בעסקאות מסחריות
  ע  חבריה אושרו בעבר בידי משרד הבריאות האנשי  הפרטיי  הנמני, לדבריו. רגיל במס הכנסה

ומשרד האוצר לצור  הקמת חברה אחרת בשיבא במסגרת החלטת הממשלה בנושא תאגוד בתי 
 . החולי  הממשלתיי 

,  של תאגיד הבריאות)בתחו  המחקרי  : החברה משמשת זרוע ביצועית של המרכז הרפואי
פעילות החברה מוסדרת . של המרכז הרפואי )) ראו לעיל, ל"כמו פעילות בחו(ובתחומי  אחרי  

בינה ובי  תאגיד הבריאות וכ  בחוזי  מול כל מיני גורמי  , בהסכמי  בכתב בינה ובי  בית החולי 
 . חיצוניי 

1.  ÌÈ ˘ ‰ÓÎ ¯·Î ˙ÏÚÂÙ ‰¯·Á‰ ÈÎ Û‡)¯ÂÓ‡Î , Ê‡Ó1993( , ¯·Ó·Â · ˜¯2007 Ì˙Á  
Â‡ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ ÌÎÒ‰ ‡·È˘·˘ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÔÈ·Â ‰ È· ˙·ÂËÏ ˙È˘Ú ‰ ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÙ

ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ,ÏÂ ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÏÂÚÙ ËÚÓÏ ˙‡Ê"˙Â‡ˆÓ‡ ÏÚ ‰ ‚‰" , ˙¯„Ò‰ ˙Â·¯Ï Í‡
 ÌÂ„È˜Ï Ì‰Ï˘ ÔÂÈÒÈ ·Â Ú„È· Â‡ ÂÈ„·ÂÚ· Â‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ì˘· ‰¯·Á‰ ‰˘ÂÚ˘ ˘ÂÓÈ˘‰

‰È˙ÂÏÂÚÙ ,ÂÈ„·ÂÚÂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙·ÂËÏ ˙Â„ÚÂÈÓ‰ . 
העסקאות והפעולות המיועדות לטובת , הפרויקטי החברה היא הגו% המבצע את , לפי הסכ  זה

החברה לא תבצע פרויקטי  ; ר"בית החולי  שה  בעלות אופי עסקי וחורגות מפעולות של מלכ
החברה ; ביוזמתה ללא אישור מראש ובכתב מטע  הנהלת בית החולי  בכל פרויקט ופרויקט בנפרד

רשותה א  ורק לטובת בית החולי  על בזכויות ובנכסי  שהצטברו ב, מתחייבת כי תשתמש בכספי 
החברה תהיה רשאית להציג את עצמה כלפי כל אד  או גו% ; פי הנחיות בכתב של מנהל שיבא

החברה רשאית להתקשר ע  עובדי  . כחברה הפועלת עבור בית החולי  בכל מיני תחומי  עסקיי 
לי  את עלות שווי ואז תשל  לבית החו, המועסקי  בבית החולי  באישור מנהל בית החולי 

ג  . העסקת  בגי  השעות שיקדישו לטובת פרויקטי  של החברה על חשבו  עבודת  בבית החולי 
 . עבור שימוש במשאבי  אחרי  של בית החולי  תשל  החברה לבית החולי  את שוויי  הריאלי

‰¯·Á‰ ÏÚ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï˘ ÁÂ˜ÈÙÏ ÔÂ ‚ Ó Ú·˜  ‡Ï ÌÎÒ‰· , Ï˘ È˙ÙÂ˜˙ ÁÂÂÈ„ Ï˘ÓÏ
·Á‰‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ‰¯ . 

מסחור , פיתוח, קידו " ע  תאגיד הבריאות בדבר 2004לפי הסכ  שחתמה החברה בשנת  .2
החברה מתחייבת למלא כל הוראה או הנחיה שתימסר לה על ידי , "רישו  והגנה על אמצאות

 הנהלת בית החולי  או על ידי הנהלת תאגיד הבריאות או על פי הוראות רשויות המדינה בנושאי 
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החברה תמסור לתאגיד הבריאות אחת לשנה דוח על ; ) הרשויות)להל  (שבתחו  אחריות  

החברה מתחייבת להעביר או להמחות בכל עת את זכויותיה ; פעולותיה במסגרת הסכ  זה
באופ  ובתנאי  אשר , א  וכאשר ייקבע על ידי הרשויות, והתחייבויותיה על פי ההסכמי  לכל גו%

 . ייקבעו על ידיה 
ÌÈ¯˜ÁÓÏ ¯˘˜· ‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙Ï ‰¯ÒÓ ‡Ï ‰¯·Á‰ , ‰Ú‚Ù  ÍÎ·Â

‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÂÙÈ˜˘‰. 
בת שייעודה פיתוח ושיווק כלי  סטטיסטיי  למדידת ) חברה2006החברה הקימה במהל  שנת 

 מהו  80%)החברה מחזיקה ב. ל"עיקר פעילותה מתוכננת לגורמי  בחו. ביצועי  רפואיי  קליניי 
 .הבת)ת המונפק של החברההמניו

 כי החברה יצרה מנגנו  המשמר את הקניי  2009מנהל שיבא השיב למשרד מבקר המדינה בינואר 
, ולכ  מתעכבת ג  הקמת חממה טכנולוגית בשיבא, יש מחלוקת בנושא ע  משרד האוצר. הרוחני

 .כפי שאפשר וצרי  לעשות בזמ  הזה, שתפתח מוצרי ביוטק חדשי 
 ¯‡Â È·2005Î Î ÓÏ ‡·È˘ Ï‰ Ó ·˙"„¯˘Ó‰ Ï ,ÙÂ¯Ù 'ÈÏ‡¯˘È , ‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÚÂ ‰¯·Á‰ ÏÚ

ÂÁ· ıÂÚÈÈ ˙ÂÏÂÚÙ ‡˘Â ·Â ÌÈ¯˜ÁÓ ‡˘Â ·"Ï . ‡È‰ ‰¯·Á‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰ È„Ó‰ È·‡˘Ó· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÂÚÂ È˙Ï˘ÓÓ ÛÂ‚ ‡Â‰˘ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆÈ· ÚÂ¯Ê

‰ È„Ó‰ Ï˘ Ú„È·Â .„¯˘Ó‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÈÏÚ·‰ ‡Â‰˘ Ì‚Â È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ Ì
‰ÏÂÎ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ¯ÂËÏÂ‚¯ ,‰¯·Á‰ Ï˘ ˙Â„‚‡˙‰‰ ÔÙÂ‡ ˙Â È˜˙ ˙‡ ÔÁ·È , ÏÏÂÎ

ÂÊ ‰¯·Á· ‰ËÈÏ˘ ÏÚ· ‰È‰È ‡·È˘ Ï˘ ÌÈ„È„È‰ ‚ÂÁ˘ ÈÂ‡¯ Ì‡ ‰Ï‡˘‰ . „¯˘Ó‰˘ ‡ˆÓ 
˙‡Ê ‰˘Ú ‡Ï . 

 ÈÂËÈ· ‡ˆÓ˙ ‰¯·Á‰ ÔÈ·Â ‡·È˘ ÔÈ· ‰˜ÈÊ‰˘ ÍÎ ÏÚ Â„ÓÚÈ ‡·È˘ ˙Ï‰ ‰Â „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ Ì‚
‰¯·Á‰ Ï˘ „Â‚‡˙‰ ÈÎÓÒÓ· . 

ר "משמש יו, שלמה נוי' פרופ, מנהל בית החולי  השיקומי והאחראי למחקרי  בשיבא .3
 . 143משמש מנהלה, רוטשטיי ' פרופ, ומנהל שיבא, מ"ש מחקרי  בע"הדירקטוריו  של חברת תה

ÙÂ¯Ù ‡·È˘·˘ ‡ˆÂÈ 'ÙÂ¯ÙÏ È‡¯Á‡ ÔÈÈË˘ËÂ¯ 'ÌÈ¯˜ÁÓ‰ ÔÈÈ Ú· ÈÂ  , ‰¯·Á· ÂÏÈ‡ÂÙÂ¯Ù '
 ÔÈÈË˘ËÂ¯)Î ÓÎ"‰¯·Á‰ Ï (ÙÂ¯Ù Ï˘ ÂÁÂ˜ÈÙÏ ÔÂ˙  ' ÈÂ )ÂÈÎ"ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ .( ÏÏÎÏ Ú‚Â ·

‰˙ ˙¯·Á ˙ÂÏÈÚÙ"Ú· ÌÈ¯˜ÁÓ ˘"ÙÂ¯Ù ÍÈ¯ˆ Ó 'ÔÈÈË˘ËÂ¯ , È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï‰ ÓÎ
‡·È˘ ·ÏÂ˘Ó‰ ,ÙÂ¯ÙÓ ÌÈÁÂÂÈ„ Ï·˜Ï 'Î ÓÎ Â„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ· ÂÓˆÚÓÂ ÈÂ "‰¯·Á‰ Ï . ÏÎ

¯˘ÓÏ ÁÂÂÈ„ ˙Â·ÂÁ ‡ÏÏ ˙‡Ê„. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÙÂ¯Ù Ï˘ ‰Ê ˙ÂÈÂÙÈÙÎ Í¯ÚÓ 'ÈÂ‡¯ Â È‡ ÔÈÈË˘ËÂ¯ , ¯·„‰Â

‰¯·Á‰ ÏÚ ‰¯˜··Â ÁÂ˜ÈÙ· Ú‚ÂÙ . ˙‡ ˙Â ÓÏ ‰Úˆ‰‰ ˙‡ ÔÁ·˙ ‡·È˘ ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰‚Èˆ  ,„¯˘Ó‰ ¯Â˘È‡· ,Î ÓÏ"‰¯·Á‰ Ï ,„¯˘ÓÏÂ ‡·È˘ ˙Ï‰ ‰Ï ÁÂÂ„Ï ·ÈÈÁ ‰È‰È ‰ÊÂ.   

__________________ 
ıÂÁÓ ˙Â„Â·Ú "זאב רוטשטיי  ראו ג  בפרק '  בי  תפקידיו של פרופבעניי  סוגיית ניגוד ענייני  אפשרי  143

ÌÈÏÂÁ È˙· ÈÏ‰ Ó Ï˘ „È˜Ù˙Ï" ,000' עמ . 
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  המנהלי  בתאגידי הבריאותניהול הפרוטוקולי  של המוסדות
ראוי שמעיו  בפרוטוקול ישיבות ההנהלה יהיה , ובפרט גו% ציבורי, כאשר מנהלי  גו% בהיק% גדול

אילו החלטות התקבלו ועל , אילו נושאי  עלו לדיו , מה נאמר בה , אפשר לדעת מי השתת% בה 
 למשל התקשרויות ע  )דיו  סביר שלהנהלת הגו% יהיו סוגיות רבות ל. אילו החלטות דווח שבוצעו

 .  וסוגיות אלה יבואו לידי ביטוי בפרוטוקולי )גופי  חיצוניי  וניהול כוח האד  
 לחוק העמותות קובע 25סעי% . חלק ממוסדותיה של עמותה ה  אסיפה כללית -ועד עמותה, כאמור

בתקנו  למוסד ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או , שהוועד ינהל את ענייני העמותה
להמלי' ; תפקידי הוועד ה  לקבוע את תכניות העבודה של העמותה. אחר ממוסדות העמותה

למנות ולפטר ; לעקוב אחר מצבה הכספי של העמותה; לאסיפה הכללית על מסגרת תקציב שנתי
לכנס ; לקבוע את מדיניות השכר והתשלומי ; לפקח על העובדי  הבכירי  של העמותה; ל"מנכ

לערו  את הדוחות ; ולדווח לה  על מצב ענייני העמותה, כלליות מ  המניי  ושלא מ  המניי אסיפות 
לפי חוק . 144כפי שיימצא לנכו , להחליט ולפעול בכל ענייני העמותה, לדו ; הכספיי  של העמותה

ולא פחות , אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיי  במועדי  הקבועי  בתקנונה, העמותות
 .שנהמאחת ל

 של הוועד המנהל ושל 2008 ועד ספטמבר 2006משרד מבקר המדינה בדק פרוטוקולי  מינואר 
, נהרייה וברזילי, סוראסקי, האסיפה הכללית בתאגידי הבריאות הפועלי  במרכזי  הרפואיי  שיבא

  :ולהל  הממצאי 
 מידת הפירוט בפרוטוקולי 

È„ ÌÈË¯ÂÙÓ Ì È‡ È˜Ò‡¯ÂÒ· „È‚‡˙‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ÌÈ : Â Â„ ˘ ÌÈ‡˘Â ‰ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ÔÈ‡
 ˙„ÚÂ ˙ˆÏÓ‰ ÈÙÏ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ¯Â˘È‡ Ô·Â¯˘ ˙ÂÈ Â˜Ï ˙ÂËÏÁ‰ ‰ÓÎ ˙ÂÚÈÙÂÓ ‡Ï‡

˙¯Â˜È·‰ .È˜Ò‡¯ÂÒ· „È‚‡˙‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ,Ì‰Ó ÌÈÈ ˘Ï Ë¯Ù145 , ˙ÂÓ˘ Â ÈÂˆ ‡Ï
˜¯ ·˙Î  ‡Ï‡ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ : ÌÈÁÎÂ -È˜ÂÁ ÔÈÈ Ó  ,ÂÈÏ" ¯Á·  ¯-ÙÂ¯Ù  '˘·¯· È·‚ .

˜ÂËÂ¯Ù·ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ Ï˘ ÌÈÏÂ ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ÂË¯ÂÙÂ ÔÂÈ„· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙ÂÓ˘ Â ÈÂˆ
ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰Â Â Â„ ˘ ÌÈ‡˘Â ‰ .ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈ‡˘Â ‰ ÔÈ· :˙Â˘ÈÎ¯ ,ÌÈ¯˜ÁÓ , ÁÂÎ

Ì„‡ ,ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ "Ï ,ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ Ï˘ ‰¯È˜Ò ,„ÂÚÂ ÌÈ·Èˆ˜˙.  
 תדירות דיוני המוסדות המנהלי  בתאגידי 

דהיינו דיו  בכל שלושה חודשי  (אגיד בסוראסקי התכנס עשר פעמי  הוועד המנהל של הת
. 146נהרייה וברזילי היו דיוני  רבי  יותר, בתאגידי  הפועלי  במרכזי  הרפואיי  שיבא). בממוצע

 ופעמיי  בשנת 2006 פע  אחת בשנת )האסיפה הכללית בתאגיד בסוראסקי התכנסה שלוש פעמי  
  .147 פעמי  רבות יותר)בחלק מהתאגידי  האחרי  . 2007

__________________ 
144  ˙Â˙ÂÓÚ Ï˘ ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È  , רש  העמותות, משרד המשפטי , 2005ינואר. 
 .2006מספטמבר ומנובמבר   145
 .40  בנהרייה ; 13  בשיבא ; 11  בברזילי   146
 .8  בנהרייה ; 7  בשיבא   147
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 אישור הפרוטוקולי  על ידי חברי המוסדות המנהלי 

הבנות בנוגע להחלטות שהתקבלו בדיוני המוסדות המנהלי  של )כדי למנוע חילוקי דעות או אי
 .148תאגידי הבריאות ראוי שחברי הוועד המנהל יחתמו עליה 

 Ï‰ Ó Ì˙Á È˜Ò‡¯ÂÒ· „È‚‡˙· Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÏÚÂÈÂ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰" ¯
„È‚‡˙‰ ,ÙÂ¯Ù '„·Ï· ˘·¯· È·‚ . ÌÈÓÂ˙Á È˜Ò‡¯ÂÒ· ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÏÚ

ÂÈ"„Á‡ „ÚÂ ¯·ÁÂ ‰˙ÂÓÚ‰ ¯.  
✩  

 ˙Â„ÒÂÓ‰ ÒÂ ÈÎÏ Ú‚Â · ÌÈÁ Ó ÌÈÂÂ˜ Ú·˜ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙· ÌÈÏ‰ Ó‰. 

 כי 2008השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר ,  רוני גמזור"ד, מנהל בית החולי  הכללי סוראסקי
משרד . הפרוטוקולי  של הוועד המנהל ושל האסיפות הכלליות יפורטו להבא יותר משפורטו עד כה

,  בתאגידי  נמצאו ממצאי  דומי 2008 כי בביקורת שעשה בשנת 2008הבריאות השיב בדצמבר 
   .וכי בכוונתו להפי' חוזר בנדו 

  החולי  הכלליי תאגוד בתי
לתא  , לגבש מדיניות בריאות, לייצר ולספק שירותי בריאות: למשרד יש כמה תפקידי , כאמור

ג  משרד מבקר המדינה . 149במציאות זו מובנה מצב של ניגוד ענייני . ולפקח על מערכת הבריאות
יקוח יש חשיבות לפ, העיר בעבר כי לנוכח העובדה ששוק מערכת הבריאות אינו שוק משוכלל

,  הוא ג  הבעלי  של בתי החולי  הממשלתיי ) המשרד )אול  כל עוד הגור  המפקח , הממשלתי
  . 150שאלת יכולתו למלא את תפקידיו כמפקח נותרת בעינה

 ועדות ממלכתיות
מאז תחילת שנות התשעי  של המאה העשרי  עסקו כמה ועדות , נוכח כל החסרונות האמורי  לעיל

 מבתי החולי  שהוא מפעיל ובמודל הרצוי של אופ  ההתאגדות ממלכתיות בהפרדת המשרד
 :להל  פירוט. המשפטית של בתי החולי 

__________________ 
 .כ# שלא ידוע מה אמר כל משתת  בדיו , כאמור, יצוי  כי הפרוטוקולי  בסוראסקי אינ  מפורטי   148
מחיר שירותי בריאות "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„54 ·)2004 , מבקר המדינה עוד על תפקידיו של המשרד ראו  149

במשרדי עבודת המטה "בפרק , ·È˙ ˘ ÁÂ„53 , מבקר המדינה; 463' עמ, "בבתי החולי  הכלליי 
הסדרי התחשבנות בי  קופות "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„ 50 ·)2000 ,מבקר המדינה; 78' עמ" הממשלה

 .122' עמ, "החולי  לבי  בתי חולי  ממשלתיי 
' עמ, "מחיר שירותי בריאות בבתי החולי  הכלליי "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„ 54 ·)2004 ,מבקר המדינה ראו  150

468. 
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1.  Ï ˘  ‰ ˙ Â Ï È Ú È Â  ‰ „ Â ˜ Ù ˙  ˙ ˜ È „ · Ï  ˙ È ˙ Î Ï Ó Ó ‰  ‰ ¯ È ˜ Á ‰  ˙ „ Ú Â
Ï ‡ ¯ ˘ È ·  ˙ Â ‡ È ¯ · ‰  ˙ Î ¯ Ú Ó , Â ‰ È  ˙   ‰  ˘ Â ˘  ˙ Ë Ù Â ˘ ‰  ˙ Â ˘ ‡ ¯ ·) Ô Ï ‰ Ï

-Â ‰ È  ˙   ˙ „ Ú Â השופט , ליו  בידי נשיא בית המשפט הע1988הוועדה מונתה ביוני  :) 
ר אינ  מתאימות "הוועדה העירה כי תקנות התקשי. 1990והגישה המלצותיה באוגוסט , שמגר

המשרד אינו מסוגל למלא ביעילות את תפקידיו המיניסטריאליי  בד בבד ע  . לתפעול בתי חולי 
 תפקידו העיקרי של; )שירותי אשפוז או שירותי  אחרי (עיסוק באספקת שירותי בריאות לפרט 

בשילוב כל המגזרי  , בראייה כוללת וארוכת טווח, המשרד הוא לקבוע מדיניות בריאות לאומית
על המשרד להשתחרר מניהול ישיר של שירותי ; במערכת ואגב הבטחת תפקודה היעיל והחסכוני

 .ועליו להימנע מלעסוק בתפקידי  ביצועיי , כולל בתי חולי , בריאות לפרט
כולל העברת , ה רפורמה לשיקומה של מערכת הבריאות בישראלועדת נתניהו המליצה שתיעש

כדי , ואלה יפעילו אות  עצמאית, ניהול בתי החולי  של הממשלה ושל הכללית לידי תאגידי 
על פי שיקולי  , רק מתו  הכנסותיה , שתהיה לה  הגמישות הדרושה להתנהל באופ  רווחי

בתי החולי  יוכלו להישאר בבעלות ,   זאתע; א  לא למטרת חלוקת רווחי , כלכליי  ועסקיי 
 .הממשלה אימצה את המלצות ועדת נתניהו. הממשלה ובבעלות הכללית

2. ‰ ·  ‡ Ù Â ¯ ‰  „ Ó Ú Ó Â  ˙ È ¯ Â · È ˆ ‰  ‰ ‡ Â Ù ¯ ‰  ˙  È Á · Ï  ‰ „ Ú Â Â ‰ ,
 È ‡ ¯ Â Ó ‡  È „ Ú  ¯ Ó  ˙ Â ˘ ‡ ¯ ·) Ô Ï ‰ Ï-È ‡ ¯ Â Ó ‡  ˙ „ Ú Â ועדת אמוראי מונתה  :) 

ג  . 2002ישה את המלצותיה בשנת והג, מר אהוד ברק,  בידי ראש הממשלה דאז2000בדצמבר 
ועדה זו העירה שהמשרד חייב להשתחרר מתפקידו כיצר  שירותי  ולהתמקד בהתוויית מדיניות 

זכאות הנגזרת מצרכי  משתני  ומתבססת , בריאות לאומית ובנשיאה באחריות לזכאות הציבורית
ועדת אמוראי העירה . תיותולא כזו המתמקדת בפתרו  מצוקות נקוד, על תכנו  לטווח בינוני וארו 

בפועל , שא% על פי שיש הסכמה רחבה בדבר חשיבות הפרדת בתי החולי  הכלליי  מבעליה 
ג  , לדעתה, התאגוד נחו'. הוועדה המליצה לתאגד את בתי החולי . 151ההפרדה אינה מתבצעת

 ידי בתי להתמודדות נאותה ע  היעדר מערכת תמחור מרכזית לקביעת מחירי השירותי  הניתני  על
 . 152החולי 

ועדת אמוראי המליצה שבתי החולי  הממשלתיי  ובתי החולי  של הכללית יקבלו מעמד של 
ותאגידי הבריאות הקיימי  ישולבו בבתי החולי  , תאגידי  עצמאיי  שלא למטרות רווח

כדי למנוע עיכובי  בתהלי  התאגוד המליצה הוועדה שבשלב ראשו  יקבלו בתי . הממשלתיי 
ויוק  מנגנו  בלתי תלוי למינוי דירקטורי  ,   הממשלתיי  מעמד של חברות ממשלתיותהחולי

הדבר ייעשה מתו  התאמת הנהלי  לתפעול בתי חולי  כדי להקל על ; בבתי החולי  הממשלתיי 
המכשור והציוד יישארו בשלב זה בבעלות מלאה של ,  "הנדל; השגת שיתו% הפעולה של העובדי 

 .המדינה
ל משרד ראש הממשלה לסיכו  "שו המלצות הוועדה התקיימו דיוני  בראשות מנכלאחר שהוג

מר ,  הגיש הממונה על השכר דאז2004בדצמבר . עמדות משרד הבריאות ומשרד האוצר כלפיה 
בסיכומי . מר איל  כה , ל משרד ראש הממשלה דאז"את סיכומי הדיוני  למנכ, יובל רכלבסקי

; ל משרד ראש הממשלה ההסכמה כי מאמצי  את עקרו  התאגוד"הדיוני  נאמר שמקובלת על מנכ
כמפורט בהחלטות הממשלה , בתי החולי  יהפכו לחברות לתועלת הציבור ללא מטרות רווח

 . אי  הסכמה להמלצה בדבר הפיכת בתי החולי  לחברות ממשלתיות בשלב ביניי ; בנושא
__________________ 

קיומ  ; התמודדות ע  איגודי  מקצועיי  חזקי : י  בביצוע התאגודהסיבות לעיכוב, לדעת הוועדה  151
ודאות בהנהלות  תחושת אי; )תשתיתיי  וגאוגרפיי , פיזיי (של תנאי פתיחה שוני  לכל בית חולי  

 .ועוד, בתי החולי  ובקרב העובדי 
מחיר שירותי "רק בפ, )È˙ ˘ ÁÂ„54 ·)2004 , עוד על מחיר השירותי  בבתי החולי  ראו מבקר המדינה  152

 .445' עמ, "בריאות בבתי החולי  הכלליי 
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3. Ï Â Ú Ù ˙ ‰  ˙  È Á · Ï  ‰ „ Ú Â Â ‰ ,Ï Â ‰ È  ‰ ,·  Ï Ú  ˙ Â Ï Ú · ‰ Â  · Â ˆ ˜ ˙ ‰ È ˙

Ì È È ˙ Ï ˘ Ó Ó ‰  Ì È Ï Â Á ‰ ,Â ¯  ˙ Â ˘ ‡ ¯ ·" Ô Â ‡ È Ï  ‰ ˘ Ó  Á) Ô Ï ‰ Ï- ˙ „ Ú Â  
Ô Â ‡ È Ï(:  הוועדה התבקשה . מר דני נוה,  בידי שר הבריאות דאז2003ועדת ליאו  מונתה במאי

לבחו  חלופות להפעלת בתי החולי  הממשלתיי  ולמבנה הבעלות שלה  ולהגדיר את התנאי  
הוועדה ג  התבקשה לבחו  את האפשרות לתאגד . שבה  תוכל מערכת כזאת לפעול באופ  מיטבי

. ואת האפשרות להפעיל בתי חולי  מסוימי  בידי קופות החולי , כול  או חלק , את בתי החולי 
עוד התבקשה הוועדה לבחו  א  אפשר להחיל על בתי החולי  הסדרי  אחרי  שייתנו מענה לכשל 

 .המערכת בתחו  זה
  את בתי החולי  הממשלתיי  ואת בתי החולי  של הכללית  להפו2004ועדת ליאו  המליצה במאי 

בדר  , תחת דירקטוריו , לבתי חולי  ציבוריי  הפועלי  כתאגידי  עצמאיי  ללא כוונת רווח
עוד המליצה הוועדה להקי  רשות בתי חולי  בכפיפות לשר . שתאפשר ליצור מיזוגי  ואיחודי 

פיקוח על תפקוד בתי : ד הבריאות בנושאי  האלהשאליה יועברו פונקציות מהנהלת משר, הבריאות
קידו  , פיקוח על כללי ההתחשבנות מול לקוחות בתי החולי , החולי  ואספקת שירותי אשפוז

הרשות ;  וכל זאת על פי המדיניות שיקבע המשרד)מער  המידע בכלל ומער  תמחיר מרכזי בפרט 
כשלב ביניי  הציעה הוועדה . בתי חולי ואי  היא אמורה לנהל , תהיה רשות מפקחת ומתאמת בלבד

להקי  מינהלת הקמה שתלווה את הלי  התאגוד מיו  פרסו  מסקנות הוועדה ועד לסיו  הלי  
 . החקיקה ותשמש בסיס לרשות בתי החולי 

, ועדת ליאו  הציעה שכל בית חולי  או אשכול של בתי חולי  יתואגד כחברה לתועלת הציבור
; לכשיחוקק,  וחוק בתי חולי  בישראל1999)ט"התשנ, וק החברותוחברה זאת תפעל על פי ח

אלא א  כ  שר הבריאות ושר האוצר יקבעו , הבעלות על בית חולי  מתואגד תהיה בידי המדינה
. וה  יפורטו בנספח לחוק, מסמכי ההתאגדות יהיו אחידי  לכל בתי החולי  המתואגדי ; אחרת

כ  עסקה הוועדה בכישורי  . דירקטוריו  והנהלההוועדה המליצה המלצות ג  בנוגע לקיו  
בהיות בית החולי  נתו  לביקורת , בכפיפותו של המבקר הפנימי, ל בית החולי "הנדרשי  ממנכ

יש לציי  כי הצור  בתאגוד . מבקר המדינה והממונה על השכר ובאופ  העסקת עובדי  בתאגיד
 . 153 ואיל 1994עולה ג  במאמרי  רבי  שפורסמו משנת 

  ˙Â¯·ÁÏ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙‡ ÍÂÙ‰Ï ‰ˆÏÓ‰‰Ó ‚ÈÈ˙Ò‰ ÔÂ‡ÈÏ ˙„ÚÂÂ· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ‚Èˆ
ÌÈÏÂÁ È˙· ˙Â˘¯ ÌÈ˜‰Ï ‰ˆÏÓ‰‰Ó ÔÎÂ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ . ˙„ÓÚ· ‰Ë¯ÂÙ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙„ÓÚ

ËÂÚÈÓ‰.  
__________________ 

153  ‰ È„ÓÂ ÌÈ‡ÙÂ¯ :Ï‡¯˘È· ÌÈÏÂÁ‰ È˙· „Â‚‡˙ ,67' עמ, 1994, מכו  ירושלי  לחקר ישראל, ישי' י ;
Ï‡¯˘È· ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÏÂÁ È˙· „Â‚‡˙ :˙ÂÈ È„ÓÏ ˙ÂÙÂÏÁÂ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ˙Î¯Ú‰ ,ב  ' ג, אגוז' נ, שירו ' א

; 1997, המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל, רניחובסקי'צ' ד, מישל' ז, לימיכא' ד, דורו ' ח, נו 
 ÌÈÏÂÁ‰ È˙· „Â‚‡˙-Ï‡¯˘È· ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ó¯ÂÙ¯· ‰¯ÒÁ ‰ÈÏÂÁ  ,גראו אלסטר' א, גור' ע ,

, מיכאלי' ד, ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÔÂ‚¯‡Â ‰ ·Ó· ‰Ó¯ÂÙ¯ ˙‡¯˜Ï; 754 721' עמ, 4/97, 1997, רבעו  לכלכלה
' א, Ï‡¯˘È· ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÏÂÁ È˙· „Â‚‡˙ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÂÁ˙Ù˙‰Â ·ÂˆÈÚ; 63 61' עמ, 1997, 133, הרפואה
 ;380 327' עמ, 1999, בהוצאת המכו  הישראלי לדמוקרטיה, מתו# המדיניות הציבורית בישראל, שירו 

 ÌÈÏÂÁ‰ È˙· „Â‚‡˙-Ô‡Ï ? ,151 130' עמ, 1999, 54, בטחו  סוציאלי, שאשא' ש ; ÌÈÏÂÁ È˙· „Â‚‡˙- 
‰˙ÂÚÓ˘Ó‰Â Í¯Âˆ ,חוברת י, 144כר# , 2005אוקטובר , הרפואה, יוס  מור' ש'. 
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 החלטות ממשלה
 כל מיני החלטות בנושא מעמד בתי 2007)1997פרט לוועדות הממלכתיות קיבלה הממשלה בשני  

נציגי , והאחרונה שבה  הייתה להקי  צוות בהשתתפות נציגי משרד האוצר, 154י החולי  הכללי
שיפעל לגיבוש חקיקה במסגרת הצעת , ) הצוות)להל  (משרד הבריאות והיוע' המשפטי לממשלה 
יחידת סמ  של המשרד :  לפי העקרונות האלה2008חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספי  

 לפי הוראות שר הבריאות ושר האוצר כתאגיד עצמאי שהוא המפעילה בית חולי  עצמאי תתואגד
משרדית )ועדת מכרזי  בי ; )החברה המנהלת(מוסד ללא כוונת רווח או כחברה לתועלת הציבור 

בחקיקה שיגבש הצוות ייכללו ;  קופת חולי  או גו% אחר)תחליט מי יחזיק בחברה המנהלת 
ההוראות . חולי  כחברה מנהלת ולעניי  הפעלתוהוראות והסדרי  ככל שיידרש לעניי  תאגוד בית ה

ודר  , קביעת סוג הגו% שיחזיק בחברה המנהלת: וההסדרי  האמורי  יעסקו בי  השאר בנושאי 
בחירת חברי  שיכהנו באסיפה הכללית ובדירקטוריו  ; מטרות החברה המנהלת; קביעת זהותו

כיפה של הבטחת המטרות הציבוריות בקרה וא, כלי פיקוח; סמכויות גופי  אלה; החברות המנהלות
זכויות חזקה ושימוש של החברה המנהלת ; ופעולתה התקינה של החברה המנהלת, של בית החולי 

 .ועוד, שיישארו בבעלות המדינה, במקרקעי  של בתי החולי  והמחוברי  לה 
לקבוע בחוק כי ממועד התאגוד של בית החולי  : עוד החליטה הממשלה בהחלטתה האמורה

לקבוע את מעמד עובדי ; ופעילותו תופסק, חברה מנהלת לא יפעל תאגיד הבריאות בבית החולי כ
. לתת הוראת תאגוד לעניי  העברת שיבא לחברה מנהלת בהחזקה של קופת חולי ; בית החולי 

יושל  התאגוד , הממשלה החליטה ג  שא  ייתנו השרי  הוראת תאגוד בנוגע לבית חולי  כלשהו
ועד מועד זה יעברו עובדי בית החולי  ,  חודשי  מיו  מת  ההוראה18לא תעלה על בתו  תקופה ש

  .להיות עובדי החברה המנהלת
 פעולות הצוות לגיבוש חקיקה בעניי  תאגוד
 ˙ ˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰˘ ¯Á‡Ï2007 ıÚÂÈÏ ‰ ˘Ó‰ ˙Â˘‡¯· ˙ÂÂˆ Ì˜Â‰ 

 ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰)ÈÏÎÏÎ-ÈÏ‡˜ÒÈÙ (¯·Ú˘Ï ,ÂÚ"·‚ „ ' ‰„ÈÂ„ÔÓÁÏ-¯ÒÓ . Ò¯Ó „Ú2008 
˙Â˘È‚Ù È˙˘ ˙ÂÂˆ‰ ÌÈÈ˜ . È˙· „Â‚‡˙Ï ÈÂˆ¯‰ Ï„ÂÓ· ˙ÂÂˆ‰ È¯·Á Â „ ÂÏÏ‰ ˙Â˘È‚Ù·

ÌÈÏÂÁ‰ , ÈÏÂÈ·Â ÏÈ¯Ù‡· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ Ï Â¯ÒÓ Ì‰ ÌÏÂ‡2008 ÂÏÚ ÌÈ ÂÈ„· ÈÎ 
 Ï˘ ‰ÈÂˆ¯‰ ˙Â‰Ê‰ ¯·„· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È‚Èˆ Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È‚Èˆ  ÔÈ· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ

 ÌÈÏÚ·‰Â„‚‡Â˙È˘ ¯Á‡Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘ : ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜˘ ‰Ú„· ÂÈ‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È‚Èˆ 
ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ˜ÈÊÁ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ˘ ‡È‰ È‰˘ÏÎ , ÍÎÏ Â„‚ ˙‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È‚Èˆ  ÂÏÈ‡Â

˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ˙Ó˜‰· ÂÎÓ˙Â ,‡˘Â · Â „˘ ˙Â„ÚÂÂ‰ ¯ÂÓ‡Î ÂˆÈÏÓ‰˘ ÈÙÎ . ‡Ï Ê‡Ó
˙ÂÂˆ· ÌÈÙÒÂ  ÌÈ ÂÈ„ ÂÓÈÂ˜ . Â‡ˆÓ  ‡Ï ÈÎ ÔÈÂˆÈ ÌÈ ÂÈ„· ¯Ó‡ ‰ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ ÌÂ˘

ÂÓÈÂ˜˘ . ˙ ˘Ï ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ2009 ËÒÂ‚Â‡Ó 2008 È˙· „Â‚‡˙Ï Ú‚Â · ˜¯Ù ÏÏÂÎ Â È‡ 
ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ‰. 
__________________ 

העברת בתי חולי  אחדי  לידי ; 8.9.97  מ2641' החלטה מס, קידו  עבודת מטה לקראת תיאגוד  154
העברת בית ,   ובני ציו "איחוד בתי החולי  רמב; 25.3.03  מ130' החלטה מס, חברות מנהלות

העברת ; 14.8.03  מ699' החלטה מס, ת ניהול בבעלות אחת מקופות החולי החולי  וולפסו  לחבר
בחינת האפשרות למזג את פעילות בתי החולי  פלימ  ,   לידי חברות מנהלות"שיבא ורמב, הלל יפה

, לכשתקו ,  "בחיפה ובית החולי  הפסיכיאטרי בטירת הכרמל ע  זאת של חברת הניהול של רמב
לידי חברה מנהלת בבעלות , הפועל כיחידה של הכללית,  שבפתח תקווההעברת המרכז הרפואי רבי 

הקמת צוות מקצועי אשר יפעל להעברת ניהול  של בתי ; 15.8.04  מ2460' החלטה מס, הכללית
, 2004וזאת על פי העקרונות הקבועי  בהחלטת הממשלה מאוגוסט , החולי  לידי חברות מנהלות

 . 12.8.07  מ2203' החלטה מס, ות לגיבוש חקיקההקמת צו; 12.9.06  מ471' החלטה מס
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 עמדות יתר השותפי  להלי  התאגוד

)י "וג  הר,  כבעלת בתי חולי  כלליי )מלבד הממשלה שותפי  להלי  התאגוד ג  הכללית 
שותפי  חיוניי  לתהלי  התאגוד ה  , מ"לדעת הנש. ציי  ע  המעסיקי כחתומה על הסכמי  קיבו

  :י בנושא זה"להל  עמדותיה  של הכללית ושל הר. ג  הסתדרות האחיות והסתדרות עובדי המדינה
˙ È Ï Ï Î ‰  ˙ „ Ó Ú 

 כי המלצות ועדת 2008ל לענייני ביקורת בכללית כתב למשרד מבקר המדינה באוגוסט "עוזר המנכ
העקרונות החשובי  בדוח זה והמקובלי  על . מתווה ריאלי לתאגוד בתי החולי ליאו  משקפות 

התאגוד צרי  ; ה  הממשלתיי  וה  של הכללית, תאגוד צרי  לחול על כל בתי החולי : הקופה ה 
להיות מלווה בשינוי מבנה התעריפי  במערכת האשפוז כ  שיכללו את עלות הפנסיה לעובדי  ואת 

 יש להגדיר תכנית ;  פעולה זו תאפשר תחרות שווה בי  בתי החולי )ית הביטוח לרשלנות רפוא
  .יש להקי  רשות אשפוז לאומית; שנתית לצמצו  פערי התשתית שבי  כל בתי החולי )רב

¯ ‰  ˙ „ Ó Ú"È 
י תמכה ברעיו  " כי הר2008כתבה למשרד מבקר המדינה בספטמבר , ד לאה ופנר"עו, י"ל הר"מזכ

אפשר להתחיל בתהלי  התאגוד ללא הסכמת כלל הגורמי  )אי, זאתע  ; התאגוד מאז ומתמיד
אחרת יסב התאגוד נזק רב למערכת הבריאות , המעורבי  בתהלי  וללא הכנת תשתית מתאימה

י שולבה כמשקיפה במסגרת דיוני ועדת ליאו  והציגה את עמדתה כארגו  "הר; ולציבור החולי 
ומהמלצות הוועדה אפשר לראות , עסקת עובדי עובדי  בסוגיות הקשורות להיבטי כוח אד  וה

 . י אומצו"שחלק ניכר מעקרונות היסוד של הר
י כי בניגוד מוחלט להמלצות ועדת ליאו  פרסמה הממשלה כל מיני החלטות "ל הר"עוד כתבה מזכ

; בדבר תאגוד בתי חולי  באמצעות העברת  לידי חברות מנהלות שיהיו בבעלות קופות החולי 
החלטת ממשלה אינה ; ות שבכוונת  לייש  באופ  בלתי זהיר את תאגוד בתי החולי מדובר בהחלט

בניגוד להמלצות כל ; יכולה להיות תחלי% לדיו  ציבורי מסודר בנושא התאגוד ולראייה ארוכת טווח
ועל הוועדה המייעצת , מינהלת ההעברה כוללת את קופות החולי , 2008הוועדות עד ספטמבר 

ראו (ר מינהלת ההעברה בסוגיות הקשורות לעיצוב מדיניות האשפוז בישראל "ולהנחות ולייע' לי
אלא יש בו כדי להוציא אל הפועל , דבר זה לא רק שנוגד לחלוטי  את המלצת ועדת ליאו ; )להל 

 .  שיש להפו  את בתי החולי  לתאגידי  עצמאיי  בבעלות הקופות155את עמדת האוצר
היא הרת אסו  למערכת , ויתרה מכ , ההעברה חוטאת לעיקרי כי הקמת מינהלת "לפיכ  סברה הר

, ולאחר שסירב שר הבריאות להעמיד בראש מינהלת ההעברה רופא, בשל כל אלה; הבריאות
כל פעילות שתיעשה בנושא הפרדת בתי החולי  ; י לפרוש מהוועדה המייעצת"החליטה הר

באופ  , הנושא היטב על כל היבטיוחיוני שתיעשה ברוח המלצות הוועדות אשר בדקו את , מהמדינה
, י"לדברי הר. ושבראשה יעמדו רופאי  שה  ציר מערכת הבריאות, המקצועי והאובייקטיבי ביותר

הבטחת : י בנושא התאגוד ה "התנאי  ההכרחיי  לשיתו% פעולה של ארגו  רופאי המדינה ושל הר
שמירה על זכויות ; יהסדרת התאגוד רק בהסכ  קיבוצ; איתנות  הכלכלית של בתי החולי 

; הפעלת התאגוד בעת ובעונה אחת בכל בתי החולי  באר'; הרופאי  כפי שהיו ערב התאגוד
 בפרט )הגנה על בתי חולי  ; קביעת רשת ביטחו  להבטחת זכויות העובדי  טר  התחלת התאגוד

שמירה על איכות ; במחקר ובאקדמיה,  מפני פגיעה בהתמחות)הקטני  או אלה שבפריפריה 
ל הרי הוסיפה "מזכ. ועוד, הטיפול הרפואי בעיד  שבו השיקול הכלכלי יהיה השיקול הדומיננטי

__________________ 
 .והובעה כדעת מיעוט בוועדה, שכאמור לא התקבלה על דעת ועדת ליאו   155
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; וכתבה כי הנזקי  העלולי  להיגר  מביצוע שגוי ונמהר של התאגוד עלולי  להיות חמורי  ביותר
דברי  אלה מקבלי  משנה תוק% בייחוד נוכח ההצלחה המועטה של תאגידי הבריאות באר' 

י ייוש  הלי  התאגוד "רק בשיתו% פעולה מלא ע  הר; ל"ל רפורמות דומות שנעשו בחווכישלונ  ש
  . באופ  הראוי ביותר ולטובת כל הנוגעי  בדבר

 הקמת מינהלה להעברת בתי חולי  להפעלה בידי חברות מנהלות
לאחר שהתקבלה החלטת ממשלה להקי  צוות אשר יפעל להעברת ניהול  של בתי , 2006בנובמבר 

תקצוב , ל לתכנו "את הסמנכ, כ יעקב ב  יזרי"ח, מינה שר הבריאות, לי  לידי חברות מנהלותהחו
ר המינהלה "ליו, )תקצוב ותמחור, ל לתכנו " הסמנכ)להל  (ג "רות רלב' גב, ותמחור במשרד

).  מינהלת ההעברה)להל  (להעברת בתי החולי  הכלליי  הממשלתיי  לידי חברות מנהלות 
יישו  החלטת הממשלה להעביר את בתי החולי  : לפי כתב המינוי, נהלת ההעברהר מי"תפקידי יו

הסדרת המבנה ; הממשלתיי  לידי חברות מנהלות והפיכת  לישות משפטית עצמאית ונפרדת
הסדרת יחסי הגומלי  בי  בתי החולי  ללקוחותיה  והסדרת הפיקוח , הארגוני של בתי החולי 

בניית תכנית עבודה להלי  ההעברה ; ית לפעילות בתי החולי התוויית המדיניות הכלכל; עליה 
פיתוח וקביעה של מנגנוני  וכללי  ; סיוע וליווי עסקי להעברה לידי חברה מנהלת; ומעקב אחריה

 . ועוד) חשבונאיי  ולא חשבונאיי  )לפיקוח ובקרה 
¯ÂÓ‡Î , È˙· ˙‡ „‚‡˙Ï Í¯Âˆ· Â˜ÒÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰Ó ˜ÏÁÂ ˙ÂÈ˙ÎÏÓÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰

ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ‰ ,˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ ‰Ï‡ Ô‰Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ Ô‰ .‰¯·Ú‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,
„·Ï· ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ˜ÂÒÚÏ ‰„È˜Ù˙.  

‰ ¯ · Ú ‰ ‰  ˙ Ï ‰  È Ó Ï  ˙ ˆ Ú È È Ó  ‰ „ Ú Â 
על מינהלת ההעברה להיווע' בוועדה מייעצת בראשות , ר מינהלת ההעברה"על פי כתב המינוי ליו

תה בסוגיות הקשורות לעיצוב מדיניות האשפוז בישראל ולהפעלת בתי שתנחה או, ל המשרד"מנכ
נציג ממשרד , הוועדה המייעצת תכלול את נציגי הנהלת המשרד וכ  מנהלי ארבע הקופות. חולי 
שר . 2007הוועדה המייעצת התכנסה בפברואר . שני מנהלי בתי חולי  ושלושה נציגי ציבור, האוצר

ועדות יפעלו ) התת)ר בפתיחת הדיו  שעבודת הוועדה תהיה רצופה יזרי אמ)כ יעקב ב "הבריאות ח
)הפורו  המלא יכונס פע  בחודש וחצי עד חודשיי  ויקבל דיווחי  מהתת, בעת ובעונה אחת

מ "נש, משרד האוצר(השר הדגיש את הצור  בקיו  דיאלוג בי  כל הגורמי  השלטוניי  . ועדות
ל "ושר הבריאות סיכ  ואמר שהוא יזמ  את מזכ, שונותחברי הוועדה הביעו בדיו  עמדות ). ועוד

הממשלה . אי  מתמודדי  ע  הנושאי  העומדי  לפנינו"י כדי להבי  "ר הר"ההסתדרות ואת יו
יש להביא תכנית העוסקת במצב  הנוכחי והעתידי של . שנתיות)מתייחסת ברצינות לתכניות רב

 ". שירותי הבריאות בישראל
ÌÏÂ‡Â ,‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú˙¯Â˜È· , ¯·ÓËÙÒ2008 , ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÙÒÂ  ÌÈ ÂÈ„ ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï

˙ˆÚÈÈÓ‰.  
‰ ¯ · Ú ‰ ‰  ˙ Ï ‰  È Ó ·  ˙ Â „ Ú Â 

ועדה : ל המשרד ארבע ועדות במינהלת ההעברה" מינה מנכ2007 של שנת הבמחצית השניי
ועדת . ועדה להשלמת פערי  חשבונאיי  -ועדת היגוי, ועדה לנושאי כוח אד , לנושאי  משפטיי 
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צריכה להנחות את יתר הוועדות ולגבש מודל , ר מינהלת ההעברה"בראשה עומד יוש, ההיגוי

 .הפעלה כוללני להפעלת בית חולי  בידי חברה מנהלת
מר , ל לקופות חולי  ושירותי בריאות נוספי  במשרד"הוועדה לנושאי  משפטיי  בראשות הסמנכ

בנה המשפטי של בתי החולי  התבקשה לדו  ולהמלי' למינהלת ההעברה בנושא המ, יואל ליפשי'
הסדרת הישות , הוועדה הייתה צריכה לעסוק בסוגיות כגו  המסגרת החוקית. הממשלתיי 

זהות המעסיק ופיקוח על בתי , הבעלות על המרכז הרפואי, המשפטית המפעילה את בית החולי 
ה להמלי' התבקש, מר אלי כה , הוועדה לנושאי כוח אד  בראשות הממונה על השכר דאז. החולי 

הוועדה הייתה . על המודל הראוי להעסקת עובדי  בבתי החולי  ולעסוק בסוגיות הקשורות לשכר 
מבנה ארגוני , אחריות פנסיונית, שימור זכויות עובדי , צריכה לעסוק בסוגיות כגו  זהות המעסיק

מר , ר דירקטוריו  חברת מגדל"הוועדה להשלמת פערי  חשבונאיי  בראשות יו. ומודל העסקה
התבקשה לבחו  את השלמת פערי הדיווח החשבונאיי  והכלכליי  באופ  שיאפשר , אהר  פוגל

 .לבחו  את מוכנות בתי החולי  לניהול עצמאי ואת הנדרש לש  כ  בהיבטי  הכלכליי 
ÂÈ"ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ‡˘Â Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯ ,ıÈ˘ÙÈÏ Ï‡ÂÈ ¯Ó , ÈÏÂÈ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ Ï ¯ÒÓ

2008‡¯· ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ „·Ï· „Á‡ ÔÂÈ„ ‰ÓÈÈ˜ Â˙Â˘ ,‰˙ÏÂÚÙ ˙‡ ‰˜ÈÒÙ‰Â . ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ‚Èˆ 
ÔÂÈ„ ÌÂ˘ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï Â˙Â˘‡¯· ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ Ï ¯ÒÓ ¯Î˘‰ . ‡Ï

˙Â¯Á‡‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Â‡ˆÓ .  
 העברת בית חולי  וולפסו  למכבי שירותי בריאות

ת בית חולי  וולפסו  עד ספטמבר אותה שנה  להעביר א156 החליטה הממשלה2003באוגוסט 
לאחר שמכבי הביעה הסכמה עקרונית לקבל לידיה את . לחברת ניהול בבעלות אחת מקופות החולי 

 החליטה 2006בספטמבר .  משא ומת  עמה על תנאי ההעברה2004החל בשנת , בית החולי 
 להשלי  את העברת ,שמונתה על פי ההחלטה הקודמת,  להנחות את ועדת המכרזי 157הממשלה

לא הגיעה ועדת המכרזי  , 2008ספטמבר , עד מועד סיו  הביקורת. 1.6.07בית החולי  עד ליו  
וא% לא החל משא ומת  ע  עובדי המרכז הרפואי בדבר , להסכמה ע  מכבי בנוגע להעברה

 .ההעברה
התארכות ,  המתנגדי  כאמור להעברת בתי החולי  לידי קופת חולי, לדעת אנשי משרד הבריאות

בית . ודאות ולפגיעה קשה באיתנותו של בית חולי  וולפסו )התהליכי  הביאה למצב של אי
עוד על מצבו הכספי (ח " מיליו  ש70 גירעו  של 2008צבר ביולי , אשר היה מאוז  בעבר, החולי 

ל חוסר הוודאות יוצר תמרי' לכ, להערכת אנשי המשרד). של בית חולי  וולפסו  ראו ג  לעיל
 לצמצ  את היק% הרכש מבית החולי  כדי להימנע )מאוחדת ולאומית ,  הכללית)הקופות 

ג  ; )כמתחרה בצד המבטח(מהתחייבויות רכש עתידיות לכשיעבור בית החולי  להנהלת מכבי 
תקצוב , ל לתכנו "לדברי הסמנכ" בית חולי  הבית שלה"מכבי לא הופכת את בית החולי  ל

 . א להקטנת מחיר הקנייה של בית החולי וזאת כדי להבי, ותמחור
 כי היא אינה מצמצמת את היק% הרכש בבית 2008מאוחדת השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

הרכש נעשה על פי ההיצע של בית ; והיק% הרכש שלה ש  א% עלה בשני  האחרונות, חולי  זה
 2007 כי בשנת 2008במבר הממונה על השכר השיב בנו. החולי  ועל פי צורכי מבוטחיה באזור

אול  ההסתדרות העלתה דרישות בלתי , י"התקיימו דיוני  ע  נציגי ההסתדרות וע  נציגי הר

__________________ 
 . 14.8.03  מ699' החלטה מס  156
 . 12.9.06  מ471' החלטה מס  157
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.  כי לא תקיי  משא ומת  כל עוד הנושא מצוי בחוק ההסדרי 2007י הודיעה ביולי "והר, סבירות
  .נוכח הדברי  נקלע המשא ומת  למבוי סתו 

 תיי מיפוי נכסי בתי החולי  הממשל
. מחזיקי  ומנהלי  מקרקעי  רבי  מאוד, "מפעלי  עסקיי "המוגדרי  , בתי החולי  הממשלתיי 

תקנות . 158תאגידי הבריאות משתמשי  במקרקעי  ובציוד של בתי החולי  ומפיקי  מה  הכנסות
לרכישת ציוד ולפיתוח (התאגידי  קובעות שהשקעות כספיות שהתאגיד משקיע בבית החולי  

ואול  לא נקבע א  , יו רכוש המדינה ולא יופיעו בדוחות הכספיי  של התאגיד כרכושויה) תשתיות
בתי החולי  צריכי  להציג את הרכוש בדוחותיה  הכספיי  ולהוסי% ביאור בדבר הבעלות על 

 .הרכוש
לצור  כ  . בתהלי  התאגוד של בתי החולי  הממשלתיי  יש להסדיר את זכויות המדינה בנכסיה 

 :   ת הנכסי  כלהל יש לרשו  א
 משרד מבקר המדינה כבר העיר בדוח שפורס  בשנת )בדוחות הכספיי  של בתי החולי   . 1

מקצת בתי ;  כי הצגת המבני  בדוחות הכספיי  של בתי החולי  הממשלתיי  אינה אחידה2005159
שמציגי  חלק מבתי החולי  . ואחרי  אינ  נוהגי  כ , החולי  מציגי  רכוש קבוע לרבות מקרקעי 

 .מקרקעי  ברכוש הקבוע אינ  מצייני  שמדובר בנכסי  שבבעלות המדינה
משרד הבריאות השיב בביקורת הקודמת שהרכוש הקבוע בבתי החולי  כולל מבני  ותשתיות וכ  

כוללי  בדוחותיה  ) 11)תשעה מ(רוב בתי החולי  . ציוד ומכשור רפואי שאור  חייה  ארו  משנה
מבני  ותשתיות ייכללו בדוחותיה  . קבוע של ציוד ומכשור רפואי בלבדהכספיי  נתוני רכוש 
  .2005 ביוני 160ה"ע  הפעלתה המתוכננת של מרכב, הכספיי  בשני  הבאות

·ˆÓ· ÈÂ È˘ ÏÁ ‡Ï˘ ‰ÏÚ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·· : ÌÈÏÏÂÎ ÔÈÈ„Ú ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙Ú˘˙
„·Ï· È‡ÂÙ¯ ¯Â˘ÎÓÂ „ÂÈˆ Ï˘ ÚÂ·˜ ˘ÂÎ¯ È Â˙  Ì‰È˙ÂÁÂ„· . ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ÌÂ˘È¯ Â È‚· Ï‰ Ó Â È‡Â ˙ÙËÂ˘ ‰‡ˆÂ‰Î ÚÂ·˜ ˘ÂÎ¯· ˙ÂÚ˜˘‰ Ì˘Â¯ ÌÈÏÂÁ ˙È· ¯˘‡Î
¯ÊÚ È¯ÙÒ· ·˜ÚÓÂ ,ÂÏÂ‰È  ÏÚ Á˜ÙÏ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡ ˙„·‡Ó ‰ È„Ó‰ , ÁÈË·‰Ï È˘Â˜ ‰Ï ˘ÈÂ

ÔÈ˜˙‰ È‡ Â·˘Á‰ ÂÓÂ˘È¯ ˙‡Â ÒÎ · ‰È˙ÂÈÂÎÊ ÌÂ˘È¯ ˙‡ . 
 כי מ  2005161 משרד מבקר המדינה העיר בשנת )) ל"כ החש)להל  (בספרי החשב הכללי  .2

ל ידרוש מבתי החולי  הממשלתיי  לדווח לו על כל נכסי המדינה הנמצאי  "הראוי שהחשכ
לש  מעקב , על הדיווח לכלול את הפרטי  הנחוצי  לצור  מיפוי מלא של הנכסי ; ברשות 

 . אחריה  וכדי לקבוע כללי  ברורי  בעניי  רישומ 
ל לסקור ולמפות את זכויות המדינה במתחמי בתי החולי  " מנסה החשכ2000 כבר משנת

ספטמבר , אול  עד סיו  הביקורת. ובעניי  זה נעשו דיוני  רבי  ע  הנהלת המשרד, הממשלתיי 
ל המשרד למנהלי בתי החולי  " כתב מנכ2008בסו% אוגוסט . לא החלה עבודת המיפוי, 2008

__________________ 
 .מלוניות ליולדות ומרכזי  מסחריי , למשל חניוני   158
 ניהול נכסי מדינה   31.12.03מאז  המדינה ליו  "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„55 ·)2005 , ראו מבקר המדינה  159

 . ואיל281#' עמ, "מוחשיי  ורישומ 
  ·È˙ ˘ ÁÂ„55 , מבקר המדינה בעניי  זה ראו). מערכת מידע(מערכת רוחבית וכוללת במשרדי הממשלה   160

 . ואיל297#' עמ, "ה ותקצובו"פרויקט המרכב"בפרק , )2005(
 ניהול נכסי מדינה   31.12.03מאז  המדינה ליו  "בפרק , )ÁÂ„ È˙ ˘55 ·)2005 , ראו מבקר המדינה  161

 . ואיל281#' עמ, "מוחשיי  ורישומ 
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, במתחמי המרכזי  הרפואיי  שיבא) פיילוט(שה סקר חלו' הממשלתיי  כי בשלב ראשו  ייע

מנהלי בתי חולי  אלה התבקשו לשת% פעולה ע  נציגי חברות .   ובית החולי  בנס ציונה"רמב
 . ל ולספק כל מידע שמצוי ברשות "מטע  החשכ

ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÓÁ˙Ó· ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ Ï˘ ÈÂÙÈÓ‰Â ¯˜Ò‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ÈÂ‡¯ . ÔÎ ÂÓÎ
˜Ï ˘È ÈËÈ¯Ù ÏÎ ˙‡ ÌÈÈÙÒÎ‰ Ì‰È˙ÂÁÂ„· ÌÂ˘¯Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÏÎ ˙‡ Â·ÈÈÁÈ˘ ÌÈÏÏÎ ÚÂ·

ÚÂ·˜‰ ˘ÂÎ¯‰ .  
✩  

˙Â·¯ ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙‰Â ˙Â·¯ ˙ÂˆÏÓ‰ Â ˙È  ÌÈÏÂÁ‰ È˙· „Â‚‡˙ ‡˘Â ·˘ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó ,
È˙Ó ˜¯ ÂÚˆÂ· ‰ ˘ ÌÈ¯˘ÚÎ Í˘Ó· ÌÏÂ‡-Ô‰Ó ËÚÓ . ˙ ˘· „¯˘Ó‰ ËÈÏÁ‰ ¯˘‡Î Ì‚2006, 

 Ï˘ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ È¯Á‡ÂÚˆÂ· ‡Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰ , ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙‡ ˜¯ „‚‡˙Ï
ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ,ÂÈ„È· ¯·„‰ ÁÏˆ ‡Ï Ê‡ Ì‚ . 

„Â‚‡˙‰ ÔÙÂ‡ ˙Â„Â‡ ÏÚ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ˙ÂÓÎÒ‰ Â‚˘Â‰ ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,
„Â‚‡˙ ÔÈÚÓ· ÌÈÏÚÂÙ ¯·Î˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó· ˙Â„·ÂÚ‰ ÂÚ·˜  ÏÚÂÙ· ,¯ÂÓ‡ÎÂ ,Î-40% 

È‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ È„·ÂÚÓ˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙ È„·ÂÚ Ì‰ ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ . 
 ÌÂ„È˜ ˙‡ ÌÈ·ÎÚÓ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÔÈ·˘ ÌÈÈ˙Â‰Ó‰ ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ

ÌÈÎÈÏ‰‰ . ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘ ÌÏÂÚÙ˙·Â ÌÏÂ‰È · ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÈ ÂËÏ˘‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯
ÈÂˆ¯‰ „Â‚‡˙‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ ˙ÂÓÎÒ‰Ï Ì„˜‰· ÂÚÈ‚È . ÌÈÏÂÁ È˙· ÏÂ‰È · ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ÏÚ

ÈÓ È„‰ ÏÂ‰È ‰ ˙·È·Ò· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„È˙ Â˙ÂÏÏÎ· ˙Â‡È¯·‰ ˜Â˘ ˙‡ ˙ ÈÈÙ‡Ó‰ ˙È˙Â¯Á˙‰Â 
ÏÈÚÙÓÎ Â„È˜Ù˙· Ô‰Â ˙Â‡È¯·‰ ÌÂÁ˙ ÏÚ Á˜ÙÓÎ Â„È˜Ù˙· Ô‰ „¯˘Ó‰ ˙‡ ˙ÂÏÈ˘ÎÓ.   

 סיכו 
 ÏÈÚÙÓ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó11ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÊÎ¯Ó  .‰ÊÎ È‡ÂÙ¯ ÊÎ¯Ó ÏÎ· ,

˙Á‡ ˙ÈÏÎÏÎ ‰„ÈÁÈ ‡Â‰˘ , ˘È ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÈÂ˘È È˙˘ ˙ÂÁÙÏ-˙Â‡È¯· „È‚‡˙Â ÌÈÏÂÁ ˙È·  .
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÏÎ ÈÙÏ ˙ÏÚÂÙ ˙Â˘È ÏÎ : ˙Â¯È˘· ÌÈ‚Â‰ ‰ ÌÈÏÏÎ ÈÙÏ ÏÚÂÙ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·

‰ È„Ó‰ ,È˘˜˙‰ ÂÓÎ"Î˙‰Â ¯"Ì ,¯˙ÂÈ ÌÈ˘ÈÓ‚ ÌÈÏÏÎ ÈÙÏ ÏÚÂÙ ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙Â . ÌÂÈ˜
˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ· ¯ÎÈ  ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê·Ï Ì¯Â‚ ˙ÂÈÂ˘È‰ È˙˘ .˙ ˘Ó 1990 È ÈÓ ÏÎ ˙ÂˆÈÏÓÓ 

 È˙˘ ÈÎÂ ÌÈ˙Â¯È˘ ˜ÙÒÎÂ Ô¯ˆÈÎ Â„È˜Ù˙Ó Ï„ÁÈ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ˙ÂÈ˙ÎÏÓÓ ˙Â„ÚÂ
 ˙Á‡ ˙Â˘ÈÏ ÂÈ‰È ˙ÂÈÂ˘È‰-ÌÈÏÂÁ‰ È˙· „Â‚‡˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙‡ÊÂ  . ‰Ï·È˜ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ì‚

‰Ê ‡˘Â · ˙Â·¯ ˙ÂËÏÁ‰ ,¯·„ ‰˘Ú  Ì¯Ë ÌÏÂ‡ .‰Ê ‡˘Â  Ì„˜Ï ÈÂ‡¯. 
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˙ËÈÏ˘· ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á Ì‚ ˙ÏÚÂÙ ‡·È˘·ÌÈ„È„È‰ ˙„Â‚‡  , ÛÂ‚ Ï˘ ˙ÈÚÂˆÈ· ÚÂ¯Ê ‡È‰˘
‰ È„Ó‰ Ï˘ Ú„È·Â ‰ È„Ó‰ È·‡˘Ó· ˙˘Ó˙˘ÓÂ È˙Ï˘ÓÓ ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ , ÌÈÏÚ·‰ ‡Â‰˘

‰ÏÂÎ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ¯ÂËÏÂ‚¯‰Â ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ Ï˘ , ÔÙÂ‡ ˙Â È˜˙ ˙‡ ÔÁ· ‡Ï
‰¯·Á‰ Ï˘ ˙Â„‚‡˙‰‰ .˘ ÔÈ· ‰˜ÈÊ‰˘ ÍÎ ÏÚ Â„ÓÚÈ ‡·È˘ ˙Ï‰ ‰Â „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÈ·Â ‡·È

‰¯·Á‰ Ï˘ „Â‚‡˙‰ ÈÎÓÒÓ· Ì‚ ÈÂËÈ· ‡ˆÓ˙ ‰¯·Á‰ . ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ Â ˙  ÂÊ ‰¯·ÁÂ ‡·È˘
 ¯Â˘È‡ ÍÎÏ ÂÏ·È˜˘ ÈÏ· ‰˜È¯Ù‡·˘ ˙È ÂÂ˘Ó‰ ‰‡≈ È‚· Ì˜Â‰˘ ˘„Á È‡ÂÙ¯ ÊÎ¯ÓÏ ‰Î¯„‰Â

˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÓ ,ıÂÁ‰ „¯˘ÓÓ Â‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÓ .˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ Ú„È ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ,
 ÌÈË¯Ù ‡·È˘Ó ˘¯„ ‡Ï ÌÏÂ‡ÌÈË·È‰ È ÈÓ ÏÎ Â· ÔÁ· ‡ÏÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ , Ï˘ÓÏ

‰ È„Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎÂ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÒ¯Ë È‡Â ˙ÂÈÂÎÊ . ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÏÏÎ Ú·˜È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯
ÂÁ· ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÊÎ¯Ó Ï˘"Ï. 

 ÌÈÁÂ˙È Ï ÌÈ¯Â˙ ¯ÂˆÈ˜ ‰˙ÈÈ‰ ˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙ ˙Ó˜‰·˘ ˙Â·Â˘Á‰ ˙Â¯ËÓ‰ ˙Á‡
ÌÈÈ·ÈË˜Ï‡ .·Ó ÌÈ„È‚‡˙· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ˙ÂÈ‡„Î Ì‰· ˘È˘ ÌÈÁÂ˙È  ÏÏÎ Í¯„· ÌÈÚˆ

˙ÈÏÎÏÎ ,ÌÈ˙ÚÏÂ , ˙ÂÈÂÏÚ ÔÂÓÈÓÏ ˜ÈÙÒÓ Â È‡ ÌÈÁÂ˙È  È ÈÓ ÏÎ „Ú· ÏÂÓ‚˙‰˘ ÔÂÂÈÎÓ
„È‚‡˙· ÌÈÁÂ˙È ‰ ,Ì˙Â‡ Úˆ·Ï ÌÈ·¯Ó Ì È‡ ÌÈ„È‚‡˙‰ , Â È‡ ÂÏÏ‰ ÌÈÁÂ˙È Ï ‰ ˙Ó‰‰ ÔÓÊÂ

¯ˆ˜˙Ó .È‡ÂÙ¯‰ Ì·ˆÓ· ‰¯ÓÁ‰Â ÌÈÏÂÁÏ Ï·Ò ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‰‡ˆÂ˙‰ .˘ ÈÂ‡¯ Ú·˜È „¯˘Ó‰
Ì‰È˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ÂÙ˜˘È˘ ÌÈÁÂ˙È Ï ÌÈÙÈ¯Ú˙ ,ÌÈ¯Â˙ ¯ÂˆÈ˜Ï ıÈ¯Ó˙ ¯ˆÂÂÈ˘ ÍÎ . Ì‚ ÈÂ‡¯

ÌÈÈ·ÈË˜Ï‡ ÌÈÁÂ˙È Ï ÌÈ¯Â˙‰ ‡˘Â  ˙‡ ¯È„ÒÈ „¯˘Ó‰˘ , È ÓÊÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙ÚÈ·˜ ˙Â·¯Ï
ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÏÎ· ‰ ˙Ó‰‰ È ÓÊ ˙‡ ÊÎ¯Ó‰ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ˙ Î‰Â ÌÈÁÂ˙È Ï ‰ ˙Ó‰ , ‰ÊÎ

ÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï ˘È‚  ‰È‰È˘ÌÈÏ . 
 È„È ÏÚ È˜Ò‡¯ÂÒ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó· ˙Â‡È¯·‰ „È‚‡˙ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÁÂ˙È  ÚÂˆÈ· Ï˘ ÌÈ¯˜Ó Â‡ˆÓ 

 ˙Â ¯Â˙· Â‡ ˙Â  ÂÎ· ˙Ú ‰˙Â‡· ÂÈ‰˘ ÌÈ‡ÙÂ¯-ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙Ï „Â‚È ·  . „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯
˙Â ¯Â˙· Â‡ ˙Â  ÂÎ· Ì˙ÂÈ‰ ˙Ú· ÌÈ„È‚‡˙· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÔÁ·È . 

‚ ÌÈ„·ÂÚ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈ·¯ ÌÈ„·ÂÚ˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙· Ì . ¯Î˘ ÏÚ ‰¯˜· ‰˘ÂÚ „¯˘Ó‰
ÌÈ„·ÂÚ‰ ,‰ÏÈÚÈ ‰ È‡Â ‰‡ÏÓ ‰ È‡ ‰¯˜·‰ ÌÏÂ‡ . ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Î˘· ˙ÂÙÈ˜˘ ÔÈ‡ Ì‚

ÌÈ„È‚‡˙· ,„È‚‡˙‰ÓÂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ó ÏÏÂÎ‰ ¯Î˘‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÈ‡Â . ‰Ê Ú„ÈÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ˙Â˘¯· ‰È‰È ,ÂÓÒ¯ÙÈÂ ‰¯˜· ÂÈÏÚ ÍÂ¯ÚÈ ‡Â‰ .ÔÎ ÈÂ‡¯ 

ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÏÎÓ ÌÈ‡ÙÂ¯ ÌÈÏ·˜Ó˘ ¯Î˘Ï ˙ÂÙÈ˜˘ ‰È‰˙˘. 
 ÌÈÁÓÂÓ ÌÈ‡ÙÂ¯)‰ È„Ó È„·ÂÚ ( ˙Â‡Ù¯Ó· ÌÈ„È˜Ù˙ È ÈÓ ÏÎ ÌÈ‡ÏÓÓ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘

¯˜Â·‰ ˙ÂÚ˘· ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ Ô‰˘ . ˙‡ ˙Â¯È·ÚÓ ˙ÂÙÂ˜‰
˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙Ï ‰¯ÂÓ˙‰ ,Ó˙Ó ÌÈ‡ÙÂ¯ ÌÈ˜ÈÒÚÓ ‰Ï‡Â È˙· ˙Â˜ÏÁÓ· ¯˙ÂÈ ÌÈ·¯ ÌÈÁ

ÌÈÏÂÁ‰ .ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈÏÂÁÏ Ô˙È ‰ È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯È˘· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰ . ¯È„Ò‰Ï ÈÂ‡¯
ÂÊ ‰È‚ÂÒ. 

˙Â„ÏÂÈÏ ˙ÂÈ ÂÏÓ ˙ÂÏÚÂÙ È˜Ò‡¯ÂÒÂ ‡·È˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó· , ˘È ˙Â„ÏÂÈ‰ ˙Â˜ÏÁÓ·Â
˙ÂÙÈÙˆ . È‡ ˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï ‡Ï ÌÈÏÂÏÚ ˙ÂÈ ÂÏÓ ÏÈÚÙ‰Ï ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÊÎ¯Ó ÊÂÙ˘‡‰

˙Â„ÏÂÈ‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ,˙ÂÈ ÂÏÓÏ ¯Â·ÚÏ ˙Â„ÏÂÈ ıÈ¯Ó‰Ï ÍÎ·Â , ˙È ÂÏÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙÓ˘ ÔÂÂÈÎÓ
˙ÙÒÂ  ‰Ò Î‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï·˜Ó . ‰„ÈÓÚ ‰È‰È È‡ÂÙ¯ ÊÎ¯Ó· ˙È ÂÏÓ ˙ÏÚÙ‰Ï È‡ ˙˘ ÈÂ‡¯

‰˜ÏÁÓ· ˙ÂÙÈÙˆÂ ÊÂÙ˘‡ È‡ ˙ Ï˘ Ô˜˙· , ˙Â˜ÏÁÓ ˙ÈÈ ·Ï ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÈÂ È·‰ È ˜˙ ÈÙ ÏÚ
˙Â„ÏÂÈÏ ˙Â˘„Á ÊÂÙ˘‡.˙Â„ÏÂÈÏ ˙ÂÈ ÂÏÓ ˙¯„Ò‰Ï Ï‰Â  Ú·˜ Ì¯Ë „¯˘Ó‰ . 

 



 
 


