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לרכישת שירותי אשפוז ") פיילוט("מכרז חלו  

 סיעודי בנפת פתח תקווה
 תקציר

"סיעודיי "האשפוז הסיעודי מיועד לקשישי  
1

"תשושי נפש" ו
2

 אשר אינ  יכולי  
האשפוז הסיעודי אינו כלול בסל שירותי הבריאות שבאחריות קופות . להישאר בבית 

) המשרד ל  לה(ורובו נית  באמצעות משרד הבריאות , החולי 
3

 ובמימונו באמצעות 
הקצאת קוד
4

לב  הזוג ולילדיה  לש  קביעת , לאחר מבחני הכנסה שנעשי  לקשיש, 
ס  ההשתתפות העצמית או במימו  גורמי  אחרי  לרבות מימו  פרטי
5

 2006בסו! . 
שה  כעשרה , ) הקשישי  להל  ( ומעלה 65 איש בני 700,000 היו בישראל כ

אחוזי 
6

 17,753 היו מאושפזי  באשפוז סיעודי 2006בסו! . וסייה מכלל האוכל
מאושפזי  כאמור באמצעות ) 12,302( מרבית   קשישי  סיעודיי  ותשושי נפש 

מאושפזי  כאמור במימו  גורמי  אחרי  לרבות ) 5,451(יתר הקשישי  . המשרד
 . מימו  פרטי

 וה  בבעלות  מוסדות סיעודיי  שקיבלו רישיו  מהמשרד320 בישראל פועלי  כ
 מוסדות בבעלות פרטית או  להל  (עמותות או קופות חולי  , פרטית או בבעלות חברות

)ציבורית
7

 . 
 1.4 שתקציבו כ, ענ! האשפוז הסיעודי, על פי משרד האוצר ועל דעת משרד הבריאות

ובה  פערי  בסטנדרדי  הנדרשי  , מאופיי  בכשלי  רבי , ח בשנה"מיליארד ש
, כמויות שונות של ציוד, איכות המבני (השוני  והקיימי  בפועל ממוסדות האשפוז 

התאמה בי  רמת השירות למחירי  אי; )תקינה ואיכות שונה של כוח אד  מקצועי
למוסדות ; מנגנוני פיקוח ובקרה בלתי מספקי ; האשפוז שהמשרד משל  למוסדות

החליטו , בעקבות כ . סיעודיי  רבי  אי  הסכ  המסדיר את יחסיה  ע  המשרד

__________________ 
בשל  ירוד וקוד ותפו שמצב בריאותהלרבות חול, סופני או תשוש נפש,  גריאטריהחול  קשיש סיעודי   1

 שעות 24במש  , הדורש מעקב רפואי מיומ  במסגרת בעלת אופי רפואי, מחלה כרונית או מליקוי קבוע
  ;מרותק למיטה או לעגלת נכי   )1(   : אחד או יותר מאלהבוושנתקיי   ביממה לתקופה ממושכת

 ו חלקית בפעולות היו זקוק לעזרה מלאה א ) 3(   ;כול  או מקצת ,  שליטה על הסוגרי ואי  ל  )2(
 . בקושי רב עקב פתולוגיה או סיבוכי  של מחלות שונות מתהל  )4(   ;יו 

2
, שיפוט, בזיכרו ) ירידה קוגניטיבית( קשיש מתהל  הסובל מירידה בתפקודי המוח  קשיש תשוש נפש   

, אכילה, הלבשה, יו  לרבות רחצה באופ  שמצרי  עזרה מלאה בפעילות היו , התמצאות ואינטלקט
 . הכוונה בניידות והשגחה, )שליטה על הסוגרי  אי(שימוש בשירותי  

למשרד שבע לשכות בריאות . הקשיש או משפחתו פוני  ללשכת הבריאות המחוזית של המשרד  3
בכל . מחוזיות המבצעות תכניות ארציות בכלל שירותי הבריאות אגב שימת דגש לבריאות הציבור

 . עובדי  לקביעת זכאות הקשיש לאשפוז סיעודי באמצעות המשרדלשכה פועל בי  היתר צוות 

ההשתתפות הכספית המרבית של הקשיש . הוא הקצאת מימו  לחולה אחד במוסד סיעודי" קוד"  4
בהתא  למחיר יו  אשפוז שקבע המשרד למוסד בו , ח לחודש" ש10,350 ומשפחתו יכולה להגיע עד כ

 . אושפז הקשיש

תקבולי , ויש לשער כי מדובר בשילוב של מימו  פרטי, יווח על הגורמי  המממני המשרד אינו מקבל ד  5
 . משרד הביטחו  ואולי גורמי  נוספי , תקבולי ביטוח לאומי, פוליסות סיעודיות מחברות ביטוח

 . קשישי 19% לדוגמה יצוי  כי בגרמניה ובאיטליה כ  6
 מיטות גריאטריות במוסדות 1,000  קיימות עוד כ,מלבד זה; 11.2.07 נתוני משרד הבריאות מ: המקור  7

 . ממשלתיי  שלעתי  נמצאי  בה  קשישי  המוגדרי  סיעודיי 
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בשלב . במשרד האוצר ובמשרד הבריאות להסדיר את הענ! באמצעות מכרז ארצי

 המוסדות שבנפת פתח תקווה 27ראשו  החליטו המשרדי  לבצע מכרז פיילוט בי  
מכרז הפיילוט פורס  בינואר ).  מכרז הפיילוט להל  ( מיטות סיעודיות 2,700 ובה  כ
 הפיילוט לוותה במאבקי  רבי  לרבות היציאה למכרז. 2007 והופעל בשנת 2006

מאבקי  משפטיי  בי  המוסדות הסיעודיי  על ארגוניה  לבי  משרד האוצר ומשרד 
  . הבריאות

 פעולות הביקורת
היא , עצ  פעולת ההסדרה של ענ! האשפוז על ידי משרד האוצר ומשרד הבריאות

חלשי  עלולי  בה בעת כאשר המדינה מפעילה תכנית ניסיונית שאזרחיה ה. ראויה
א  לא למנעה, יש לעשות מאמ+ ראוי כדי למזער את הפגיעה בה , להיפגע ממנה

8
 .

 בדק משרד מבקר המדינה את ההיערכות של 2007אוגוסט  בחודשי  אפריל, בהתא 
 בנפת פתח תקווה  " פיילוט " משרד האוצר ומשרד הבריאות לעריכת מכרז חלו+ 

בעיקר נבדקו . י ביצועו כהכנה למכרז ארצילרכישת שירותי אשפוז סיעודיי  וסדר
, עבודת המטה ותהלי  קבלת ההחלטות לקראת המכרז ובמהל  תקופת הפיילוט

קביעת מחיר יו  האשפוז וההיערכות ,  מחירי  לעומת איכות בחירת סוג המכרז 
להגברת הבקרה של משרד הבריאות במוסדות הסיעודיי  הפרטיי  בנפת פתח 

א  למרות זאת נערכה ביקורת לאור חשיבות , בפיילוט בלבדאמנ  מדובר . תקווה
יובהר כי לא נבדקו ההיערכות והביצוע של . הנושא ועל מנת להפיק לקחי  לעתיד

הבדיקה נעשתה במשרד הבריאות ובמשרד . 2008המכרז הארצי המתקיי  בתחילת 
)דייל מכו  ברוק להל  (מכו  ברוקדייל  וינט'ג ובירורי  נעשו במאירס, האוצר

9
ע  , 

  . אנשי מקצוע בתחו  הגריאטריה וע  כמה מוסדות אשפוז פרטיי 
 עיקרי הממצאי 

 תהלי  קבלת החלטות
תשתית עובדתית : תהלי  קבלת החלטות סדור צרי  לכלול את הנושאי  הבאי 

חוות דעת , בדיקת חלופות, תכנו  ראוי, שקילת מלוא השיקולי  הרלוונטיי , מלאה
לפיכ  היה מקו  לבחו  את הענ! בכללותו. דיווח ובקרה, ושקיפותתיעוד , מקצועיות

10
 

ואת החלופות לתיקו  המצב הקיי 
11

משרד מבקר המדינה מצא כי לא נערכה עבודת . 

__________________ 
  ,˘Ï‰Ó ˙È Î˙ Ï˘ ÌÈ„Á‡ ÌÈË·È‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„" ·")ÔÈÒ Â˜ÒÈÂ ˙È Î˙ ("‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ïראו   8

)2007.( 

 ממשלת ישראל וקר  אינז ודוד ,וינט העולמי'מכו  ברוקדייל הוא מכו  מחקר הפועל כשותפות בי  הג  9
 .מאיירס והמבצע מחקרי  בסוגיות חברתיות לרבות בנושא הזקנה

משרדית #סיכו  דיוני  והמלצות של ועדת המומחי  הבי "ח של משרד הבריאות ומשרד הרווחה "מדו  10
ה  עולה כי ס$ ההוצא2000משנת " ארגו  של השירותי  הסיעודיי  והרפואיי  לקשישי  במדינה#לרה

בעניי  זה ראו . ח" הייתה תשעה מיליארד וחצי ש#1999הלאומית לנושאי בריאות וסיעוד לקשישי  ל
 .445' עמ, "סוגיות בנושא אשפוז סיעודי"את הפרק על 

חלוקת "הצעת מנגנו  ; העברת האחריות הכוללת על האשפוז הסיעודי לקופות: חלופות כגו   11
את פירוט כלל החלופות ראו . עידוד הביטוח הסיעודי; ולי בי  משרד הבריאות לקופות הח" הסיכוני 
 . 445' עמ, "סוגיות בנושא אשפוז סיעודי"בפרק על 
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החליטו משרד הבריאות , למרות זאת. מטה לבחינת מכלול הליקויי  והכשלי  בענ!
יציאה למכרז ארצי   ומשרד האוצר להסדיר את הענ! באמצעות אחת החלופות בלבד 

 כל זאת ללא בחינה מספקת של שאר  שראשיתו מכרז פיילוט בנפת פתח תקווה 
בבחינת תהלי  קבלת ההחלטות שקד  למכרז הפיילוט ובעת ביצועו , בנוס!. החלופות

  . העלתה הביקורת עוד ליקויי  כמפורט להל 
פתח היערכות משרד האוצר ומשרד הבריאות לביצוע מכרז הפיילוט בנפת 

  הצור  בפתיחות לדיו  ציבורי ולייעו  מומחי  תקווה 
ברכישת שירותי  ציבוריי  בכלל ובענ! האשפוז הסיעודי בפרט מדובר באוכלוסיית 

ולכ  ראוי ששינויי  בטיפול בה ,  אוכלוסייה רגישה בריאותית וחברתית הקשישי  
ות להמלצות ייעשו לאחר בחינת הצרכי  המיוחדי  שלה והתחשבות בה  והתייחס

מכרז על מחיר מול מכרז על איכות(מומחי  בנוגע לסוג המכרז הנדרש 
12

.( 
על משרד הבריאות ומשרד האוצר להפיק לקחי  ולייש  מסקנות מהכשלי  שהיו 

באשר לסדרי מכרזי  לרכישת שירותי  ,  תורתית במכרז הפיילוט ברמה המערכתית 
 .טחברתיי  בכלל ובאשר למכרז ארצי בתחו  זה בפר
א  ראוי היה להרחיבה ולהעמיקה , אמנ  קוד  למכרז הפיילוט נערכה עבודת מטה

כל , וא! לבחו  את הנעשה בארצות אחרות, ובי  היתר היה מקו  לאיסו! מידע נוס!
מאחר שמדובר בפרויקט חדש . זאת לאור חשיבות הנושא ולאור השינוי התפיסתי בו

מומל+ להיעזר במומחי  נוספי  ולקבל בקבלת החלטה בסוגיה מורכבת זו , וניסיוני
, כגו  גריאטריה(ייעו+ מקצועי חיצוני למשרד בכמה תחומי  רלוונטיי  

 .כדי לבחו  את השפעת השינוי הצפוי ממהל  זה ולהיער  לו) פסיכוגריאטריה ורווחה
בתהלי  קבלת ההחלטות על היציאה לפיילוט לא נית  משקל מספק לדעות שהושמעו 

על המשרדי  היה . 2006הרווחה והבריאות בכנסת מיוני ומדצמבר , בוועדת העבודה
ג  לייש  במלוא  את המלצות משרד מבקר המדינה

13
 לפיה  על המדינה לעשות 
מאמ+ ראוי כדי למנוע או לפחות למזער את הפגיעה באזרחיה החלשי  כאשר היא 

  . מפעילה תכנית ניסיונית העלולה לפגוע בה 
  מכרז מחירי  מול מכרז על איכות ההחלטה על סוג המכרז 

משרדית הכוללת גורמי מקצוע ממשרד   הוקמה ועדת מכרזי  בי 2004בנובמבר 
האוצר וממשרד הבריאות שבחנה את ההיבטי  הדורשי  תיקו  בענ! האשפוז 

 . הסיעודי ואת הצעדי  למימוש 
יו הדעות ה, הא  מכרז מחירי  או מכרז על איכות, בנוגע לשאלה איזה מכרז לקיי 

ר אהרו  כה  "ד, ובה  ראש האג! לגריאטריה, בכירי  במשרד הבריאות. חלוקות
סבורי  כי רכישת שירותי אשפוז סיעודיי  באמצעות מכרז על , ) ראש האג! להל  (

מחיר אינה מתאימה לתחו  האשפוז הסיעודי מכיוו  שרצו  המוסדות לזכות במכרז 

__________________ 
 מכרז שהמרכיב על פיו נקבעי  המוסדות הזוכי  הוא המחיר לעומת מכרז על איכות #מכרז על מחיר   12

 . שמרכיב המחיר בו קבוע והמוסדות זוכי  על פי רמת השירותי  ואיכות 
13  Ï‰Ó ˙È Î˙ Ï˘ ÌÈ„Á‡ ÌÈË·È‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„" ·")ÔÈÒ Â˜ÒÈÂ ˙È Î˙ ("‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ,)2007.( 
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לעמוד בו ה  ייאלצו לספק שירות ברמה יגרו  לה  להציע מחיר נמו  שעל מנת 

, ע  זאת. נמוכה מזו שהתחייבו לה וא! נמוכה מהרמה המזערית שנקבעה במכרז
 . לאחר דיוני  בי  משרדי האוצר והבריאות הוחלט לצאת למכרז על מחיר יו  אשפוז

משרד מבקר המדינה מצדיק את הצור  בהסדרת ענ! האשפוז הסיעודי ובה בעת 
 לדר  ולשיטה הראויות של קיו  תחרות הוגנת שיקטינו פגיעה מפנה תשומת לב

ע  זאת יש לציי  שבעקבות . ועל כ  נסבה הביקורת, אפשרית באוכלוסיית הקשישי 
 יתבסס על 2008מכרז הפיילוט הופקו לקחי  וסוכ  כי המכרז הארצי המתוכנ  לשנת 

  . איכות השירות
 קביעת המחיר ליו  אשפוז סיעודי 

שלבי  וכוללת הליכי  רפואיי   יעודי הוא פעילות מורכבת רבתהטיפול הס
, אשר מחייבת ניתוח מעמיק ומקי! ולאחר מכ  תמחיר דקדקני, וטיפוליי  מגווני 

שכ  לקביעת מחיר יו  אשפוז סיעודי חשיבות מרכזית ביציאה למכרז על שירותי 
 רמת השירות קביעת מחיר נמו  מדי לא תאפשר למוסדות לספק את. אשפוז סיעודי

, הראויה ותפגע במאושפזי  או בתנאי השכר ובתנאי  הסוציאליי  של העובדי 
ומנגד קביעת מחיר גבוה מדי לא תאפשר ; ובסופו של דבר תפגע ג  במאושפזי 

יש לתת את הדעת שבענ! האשפוז הסיעודי מול , מלבד זה. עמידה במגבלות התקציב
 כקונה אחד גדול ע  יכולת  כלי ניכר מוסדות רבי  עומדת המדינה כבעלת כוח כל

ולכ  יכול לרכוש במחיר נמו  יותר, להכתבת תעריפי 
14

מכא  הצור  שלא להכתיב . 
תנאי מכרז נוקשי  בעת מימוש כוח הקנייה של הממשלה כדי לא לפגוע באיכות 

 . שירותי האשפוז לקשישי 
משרד האוצר התבסס על מחיר המינימו  .1

15
בטחת  שנקבע לפני המכרז לה

מחיר המינימו  נקבע על סמ  . שמירה על יכולת המוסדות לספק איכות טיפול ראויה
 ועודכנו 2001חוות דעת כלכלית אחת בלבד שהתבססה על תעריפי  שנקבעו בשנת 

וספק א  מחיר המינימו  משק! תמורה ראויה למוסדות סיעודיי  , 2005בשנת 
נוכח הרגישות הגבוהה של , ינהלדעת משרד מבקר המד. בעבור יו  אשפוז סיעודי

 מיליארד 1.4 אוכלוסיית הקשישי  ונוכח תקציב שוק האשפוז הסיעודי המוער  בכ
 . היה מקו  לקבל כמה חוות דעת כלכליות, ח"ש
הביקורת העלתה כי המשרד לא בדק מבחינה משפטית ועניינית את האפשרות  .2

ת התפקיד לבחו  ולקבוע א, להטיל על ועדת המחירי  המשותפת לו ולמשרד האוצר
יצוי  כי ועדה מקצועית זו קובעת מחירי  רבי  . מחירי  ג  בנושא האשפוז הסיעודי

 . של שירותי בריאות באר+
התברר כי למוסדות שזכו במכרז הפיילוט שיל  המשרד עבור כל יו  , בפועל .3

שש דבר זה מעלה ח. אשפוז מחיר נמו  הרבה יותר מהמחיר המזערי שנקבע במכרז
  .נוס! לאיכות השירותי  שיכלו מוסדות אלה לספק לקשישי  המאושפזי  בה 

__________________ 
 . מהאשפוזי  הסיעודיי  באר- נעשי  באישור המשרד ובאמצעות קודי  שהוא מקצה#70%כ  14

 .  מחיר מינימלי שקבעה ועדת המכרזי  לסל הבסיס עבור יו  אשפוז#מחיר המינימו    15
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 פעילות ועדת חריגי  למקבלי שירותי אשפוז סיעודי בנפת פתח תקווה
סביר היה , מכיוו  שמדובר בחיי אד  ובנושא רגיש מ  הבחינה הרפואית והחברתית

 של קשישי  שהמשרדי  ייערכו מראש ויקימו ועדת חריגי  לטיפול בפניות
אול  . המבקשי  להתאשפז במוסד אשר לא זכה במכרז הפיילוט ולמת  מענה לה 

ורק לאחר שהצטברו תלונות מצד , צוות כזה לא הוק  לפני היציאה למכרז הפיילוט
 לציבור לא נמסר על עובדת  בנוס! ; קשישי  ומשפחותיה  הוקמה ועדת החריגי 

בבתי החולי  , בלשכות הבריאות, מלבד זה; קיומה של הוועדה ועל דר  הפנייה אליה
או בקופות החולי  לא הופ+ ד! מידע לקשישי  ולבני משפחותיה  בנושא האפשרות 

כ  נמצא כי בתשובת ועדת החריגי  לקשיש על דחיית ; לפנות לוועדות החריגי 
  . הבקשה לא נאמר כלל שנית  לערער על ההחלטה

 ית בד בבד ע  הפעלת מכרז הפיילוטההיערכות וביצוע בקרות ופעילות מחקר
בה בעת קיי  . בעת תפעול  של מוסדות סיעודיי  מתחייבת בקרה תכופה ומעמיקה

קושי רב להערי  במובהק באמצעות בקרות את איכות הטיפול בקשיש הסיעודי וג  
, ג  א  ה  מוגברות, ראש האג! לגריאטריה במשרד הביע ספק א  פעולות בקרה

אפשר לבצע בקרות במש  כל  אי, בכלל זה. רמת הטיפול במוסדותיבטיחו שמירה על 
שעות היממה כדי לדעת א  נעשו הפעולות החיוניות לשמירת בריאותו ואיכות חייו 
של הקשיש ובקרה המסתמכת בעיקר על בדיקת מסמכי  ורישומי  נותנת תמונה 

התלונ  על יש ג  להביא בחשבו  שמדובר באוכלוסייה שאינה נוהגת ל. חלקית בלבד
 ".בזמ  אמת"שירות לקוי שקיבלה מחשש להתעמרות בה ולכ  חשוב שהבקרה תעשה 

משרד מבקר המדינה מעיר כי נוכח הקשיי  ראוי היה להיער  לפחות לבקרה 
אול  בהיערכות ובביצוע ,  לבעיה  ולו חלקי  מעמיקה אשר ייתכ  שתית  מענה 

י הבקרה למכרז הפיילוט וגיוס פעולות הבקרה העלתה הביקורת כי פיתוח מנגנונ
לאחר , 2007והכשרה של צוותי הבקרה הכוללי  שישה תקני  החל רק בינואר 

משרד מבקר , יתר על כ .  ה  החלו לפעול2007ורק באפריל , תחילת תקופת הפיילוט
המדינה העיר בעבר בכמה דוחות קודמי  על תדירות  הנמוכה של פעולות הבקרה 

 ועל חולשתה המובנית של הבקרהוהפיקוח בתחו  הרווחה
16

ראוי היה שפעולות . 
הבקרה יוגברו בלא קשר למכרז הפיילוט וזאת על מנת להבטיח שרות ראוי 

 .למאושפזי  וקבלת תמורה נאותה עבור כספי המדינה
במשרד הבריאות ובמשרד האוצר הוחלט , הוא כלי בקרה מקובל ואכ " מחקר הערכה"

פעילות המוסדות הסיעודיי  שזכו במכרז הפיילוט לקיי  במהל  השנה שבה תיבח  
אשר יבח  את , שיבצע מכו  ברוקדייל" מחקר הערכה", ) תקופת הפיילוט להל  ג  (

התהליכי  והשינויי  המתרחשי  במוסדות הסיעודיי  שבנפת פתח תקווה ואת 
אול  מכרז הפיילוט בנפת פתח . ההשלכות על איכות הטיפול ואיכות השירותי  בה 

תשעה  (2007ועד ספטמבר , קווה החל לפני שהוסכ  על הצעת מחקר מתאימהת
טר  אישר משרד האוצר את ביצוע המחקר , )חודשי  לאחר תחילת תקופת הפיילוט

שהתבססה על מקורות מידע , להבדיל מתכנית המחקר הראשונית, בנוס!. ותקציבו

__________________ 
 ,)È˙ ˘ ÁÂ„·56 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2006 י המשרד כמפורט "ה מיעוט הבקרות המבוצעות עכ$ לדוגמ  16

 · ˘È˙ ˘ ÁÂ„55 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï ראו ג  ; 588' עמ, "היבטי  בטיפול בקשיש הסיעודי"בפרק על 
 . 721' עמ, "רכישת שירותי  חברתיי " בפרק על ,)2005(
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הוחלט כי , איי שוני  כגו  ראיונות ע  קשישי  ומשפחותיה  וע  צוותי  רפו

  . המחקר יתבסס רק על דוחות הבקרה של משרד הבריאות
 תוצאות מכרז הפיילוט בנפת פתח תקווה ושקילת חלופות נוספות לפני ביצועו 

, אגב בחינה מעמיקה של המחיר הראוי, ייתכ  שבשיתו! ראוי של כל הנוגעי  בדבר
 רקע המאבקי  שנתגלעו במצב שנוצר בפועל ועל. היו תוצאות מכרז הפיילוט שונות

  :נוצרו בעיות כדלהל 
ארבעה מוסדות בלבד ניגשו למכרז הפיילוט

17
, חופש הבחירה של הקשישי  נפגע; 

איכות הטיפול במוסדות שזכו ; וחלק  אושפז במקומות מרוחקי  מבני משפחת 
במועד תחילת , יתר על כ . במכרז וא! תפקוד  של כלל המוסדות עלול היה להיפגע

ולא גובשה החלטה באשר , פיילוט לא היו צוותי הבקרה ערוכי  לכ  כנדרשמכרז ה
, ראש האג! לגריאטריה שהיה ער לבעיות אלה. להיקפו של המחקר במכו  ברוקדייל

תקצוב ותמחור במשרד שהאג! ולשכת הבריאות מרכז , לית לתכנו "טע  בפני הסמנכ
. ש לדחות את תחילת ביצועו ולפיכ  ביק2007אינ  ערוכי  ליציאה לפיילוט בינואר 

לנוכח כל האמור לעיל ראוי היה שמשרד הבריאות ומשרד האוצר ישקלו לעכב את 
  . אול  דברי  אלה לא בוצעו, הפעלת מכרז הפיילוט ולדו  בכ  ובחלופות נוספות

 ההשלכות של ביצוע מכרז הפיילוט
יות במגוו  רחב  נצפו תופעות שליל2007ממסמכי האג! עולה כי במחצית הראשונה של 
כגו  עצירת תהליכי תכנו  ופיתוח , של נושאי  בקרב המוסדות שלא זכו במכרז

ובכמה מה  הפסקת הליכי , עתידיי  בנושא תשתיות ובריאות הסביבה בכל המוסדות
נעצר פיתוח מקצועי והכשרת , שידרוג התנאי  הפיזיי  ושיפור הציוד הרפואי

היתה , בדי  מיומני  פחות ששכר  נמו  יותרעובדי  מיומני  הוחלפו בעו, צוותי 
שניי  מתו  . באיכות  של מוצרי  ופגיעה בתרבות הפנאי, פגיעה בתוספות מזו 

ארבעת המוסדות שזכו במכרז עומדי  בפני סגירה בשל פגיעה באיתנות  הכלכלית 
 . כתוצאה מהמחיר הנמו  אותו הציעו

  מנפת פתח תקווה להתאשפז בעקבות צמצו  מבחר המוסדות העדיפו קשישי  רבי
במוסדות מחו+ לנפה או להתאשפז באופ  פרטי או לחזור לבית  א! שהתנאי  בבית  

  . אינ  מאפשרי  טיפול מיטבי בה 
 סיכו  והמלצות

ומטרתו לתק  ליקויי  כדי להולי  להתנהלות , דוח ביקורת זה צופה פני עתיד .1
  עתידיי  העוסקי  ברכש שירותי   וה  במכרזי2008נכונה ה  במכרז הארצי בשנת 

,  שירותי  העוסקי  בסדרי אשפוז וטיפול רפואי באוכלוסיות קשישי  חברתיי  
 .  וכ  לשפר את תהלי  קבלת ההחלטות במגזר הציבורי מוגבלי  וכדומה , נכי 

__________________ 
 . שיש בנפה#27וסדות מבי  ה מ#23ב" קוד"המשרד אשפז ב, בנפת פתח תקווה  17
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יבחנו המשרדי  , לפני יציאה למכרזי  על שירותי אשפוז, מ  הראוי שבעתיד .2
מדדי  חשובי  וכ  יפנו , במקרה זה משרד האוצר ומשרד הבריאותו, הנוגעי  בדבר

ישקלו מראש עיוותי  ; פסיכוגריאטריה ורווחה, למומחי  בתחומי  גריאטריה
 . שצפויי  להיגר  עקב המכרז ויבחנו את הניסיו  המצטבר מהעול  וילמדו ממנו

ש האג! כמו שהבהיר רא,  מכרז בדר  של תחרות על מחיר במישור העקרוני  .3
טומ  בחובו סיכוני  רבי  ה  לאוכלוסיית הקשישי  החלשה , לגריאטריה

לתת את , מכא  ולהבא, במהל  זה צרי . המאושפזת במוסדות סיעודיי  וה  לענ! כולו
 לפגיעה   ובעיקר  הדעת מראש לא רק לחיסכו  הכספי שהוא עשוי לאפשר אלא ג  

לפגיעה בתנאי העבודה של לחשש , אפשרית בציבור הקשישי  ובמשפחותיה 
לפגיעה במוסדות הסיעודיי  , העובדי  באות  מוסדות ולפגיעה בשירותי  לקשישי 

 .שלא יזכו במכרז וכ  למחיר החברתי
כלכלי וכרוכשי    כבעלי כוח שלטוני על משרד הבריאות ומשרד האוצר  .4

ז בשוק  ממיטות האשפו70% שכ  המדינה רוכשת כ, הגדולי  ביותר בענ! הסיעודי
 להקפיד יותר על איזוני  בהגשמת האינטרס להסדרה ולחיסכו  בעלויות  הסיעודי 

על המשרדי  הנוגעי  ; האשפוז הסיעודי ולהיזהר פ  תיפגע איכות הטיפול במוסדות
לקיי  בקרה מעמיקה ותכופה ולבצע מחקר לפני יציאה , מכא  ולהבא, בדבר להיער 

 . ולמכרז רגיש מסוג זה ובתקופת הפעלת
מכל האמור לעיל יש להסיק מסקנות תורתיות לעתיד לבוא בכל הקשור לביצוע   .5

נכי  , המסופקי  לקשישי , רפואיי  של מכרזי  לרכישת שירותי  חברתיי 
 . וכ  לפעול להגברת  של פעולות בקרה ללא קשר לקיו  מכרזי ' מוגבלי  וכד

על תהליכי קבלת החלטות ראוי לפתח תורה ונוהל סדורי  , במבט צופה עתיד .6
 . ראויי  ה  לחשב הכללי במשרד האוצר וה  למשרדי  חברתיי  אחרי 

לאחר סיו  הביקורת הודיעו משרד הבריאות ומשרד האוצר כי המכרז , סו! דבר .7
  . הארצי בתחו  זה יופעל לאחר יישו  מסקנות מהכשלי  שהיו במכרז הפיילוט

♦  
 מבוא 
 18שה  כעשרה אחוזי , ) הקשישי  להל  ( ומעלה 65 איש בני 700,000  היו בישראל כ2006בסו  

ועל פי תחזית דמוגרפית , קצב הגידול של מספר הקשישי  בישראל מהיר ביותר. מכלל האוכלוסייה
,  אל  איש876  לכ2015 מספר הקשישי  צפוי להגיע ב, שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

וה  מוגדרי  , יומיות  קשישי  מוגבלי  בביצוע הפעולות היו 130,000 כ.  מיליו 1.2  לכ2025 וב
 :כמפורט להל  בהתא  למצב תפקוד  ובריאות 

È „ Â Ú È Ò  ˘ È ˘ קשיש סיעודי , 20) המשרד להל  ( ונוהל משרד הבריאות 19על פי הגדרת החוק: ˜
ה מחלבשל  ירוד ו ותפקודו שמצב בריאותהלרבות חול, סופני או תשוש נפש,  גריאטריהחולהוא 

__________________ 
 . קשישי 19% לדוגמה יצוי  כי בגרמניה ובאיטליה כ  18
 . 1966 ו"התשכ, )רישו  בתי חולי (תקנות בריאות הע    19
 . 1.7.07  של האג! לגריאטריה מ0.2.1 לנוהל 5סעי!   20
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 שעות 24במש( , הדורש מעקב רפואי מיומ  במסגרת בעלת אופי רפואי, כרונית או מליקוי קבוע

ואחרי  מאושפזי  , רבי  מהקשישי  הסיעודיי  נמצאי  בקהילה. 21ביממה לתקופה ממושכת
מצב  , האשפוז הסיעודי מתאי  בדר( כלל לקשישי  שמוגבלות  קבועה וחמורה. באשפוז סיעודי
 . ואינו מורכב ולא נמצא עבור  פתרו  מתאי  בקהילההרפואי יציב 

˘ Ù   ˘ Â ˘ ˙  ˘ È ˘ ) ירידה קוגניטיבית(קשיש מתהל( הסובל מירידה בתפקודי המוח : ˜
: יו  לרבות באופ  שמצרי( עזרה מלאה בפעילות היו , בהתמצאות ובאינטלקט, בשיפוט, בזיכרו 
הכוונה בניידות והשגחה על , )י שליטה על הסוגר אי(שימוש בשירותי  , אכילה, הלבשה, רחצה

 . 22בטיחותו בכל שעות היממה
 2006בסו  )  האשפוז הסיעודי להל  ( קשישי  סיעודיי  ותשושי נפש היו מאושפזי  18,000 כ
עמותות , חברות, פרטיות (  מוסדות סיעודיי  שבבעלויות שונות אשר אינ  ממשלתיות 320 בכ

האשפוז הסיעודי אינו כלול בסל שירותי הבריאות . רדשקיבלו רישיו  של המש 23)וקופות חולי 
באמצעות המשרד ובמימונו באמצעות הקצאת : ומתבצע בשתי דרכי , שבאחריות קופות החולי 

ההשתתפות הכספית של (ב  הזוג וילדיה  משתתפי  במימו  על פי מבחני הכנסה , והקשיש, 24קוד
במימו  , או באופ  פרטי)   מלא של האשפוז עד לכדי מימו ח " ש10,350הקשיש ומשפחתו היא עד 

 . ממקורותיה  השוני  של הקשיש ומשפחתו
המאושפזי  בסו  ) 3,261(ותשושי הנפש ) 14,492(ס( הקשישי  הסיעודיי  , על פי נתוני המשרד

והיתר , היו מאושפזי  במימו  המשרד באמצעות קוד) 69% (12,302  מרבית  . 17,753 היה 2006
 . היו מאושפזי  במימו  של גורמי  אחרי  לרבות מימו  פרטי) 31% (5,451  

ובס( הכול , 3,613   ולתשושי נפש 15,931 לקשישי  סיעודיי  היה 2006ס( כל המיטות בסו  
 . 91% התפוסה הממוצעת בה  הייתה של כ.  מיטות19,544

משרד האוצר . 2007ח בשנת " מיליארד ש1.4 היק  התקציב לרכישת שירותי אשפוז סיעודי הינו כ
 למשרד מבקר המדינה כי ענ  האשפוז הסיעודי מאופיי  בפערי  בסטנדרדי  2007מסר באוגוסט 

, כמויות שונות של ציוד, איכות המבני (הנדרשי  ממוסדות האשפוז השוני  והקיימי  בפועל 
ת למחירי התאמה חלקית בי  רמת השירות הניתנת במוסדו ובאי) איכות שונה של כוח אד  מקצועי
בעקבות כ( הוחלט במשרד האוצר ובמשרד הבריאות להסדיר את . יו  אשפוז המשולמי  למוסדות

בשלב ראשו  החליטו המשרדי  לבצע מכרז פיילוט לרכישת . הענ  באמצעות יציאה למכרז ארצי
 מוסדות שקיבלו רישיו  של המשרד ובה  27 שבה יש 25שירותי אשפוז סיעודיי  בנפת פתח תקווה

 ). מכרז הפיילוט להל  ( מיטות לאשפוז קשישי  סיעודיי  ותשושי נפש 2,730 כ
 בדק משרד מבקר המדינה את ההיערכות והביצוע של מכרז 2007אוגוסט  בחודשי  אפריל

מכו   וינט'ג ובירורי  נעשו במאירס, הבדיקה נעשתה במשרד הבריאות ובמשרד האוצר. הפיילוט

__________________ 
,  שליטה על הסוגרי ו  לאי  )2(   ;מרותק למיטה או לעגלת נכי   )1(   : אחד או יותר מאלהבוושנתקיי    21

 רב עקב  בקושי.מתהל  )4(   ;יו  זקוק לעזרה מלאה או חלקית בפעולות היו  ) 3(   ;כול  או מקצת 
 .פתולוגיה או סיבוכי  של מחלות שונות

 . 3.1.6סעי! , 0.2.1נוהל ,  ההגדרה מובאת בקוב/ נוהלי האג! לגריאטריה1.1.07 מ 22
 מיטות גריאטריות במוסדות 1,000 קיימות עוד כ, מלבד זה; 11.2.07 מנתוני משרד הבריאות : המקור  23

 . ממשלתיי  שלעתי  נמצאי  בה  קשישי  המוגדרי  סיעודיי 
ההשתתפות הכספית המרבית של הקשיש . הוא הקצאת מימו  לחולה אחד במוסד סיעודי" קוד"  24

 אשפוז שקבע המשרד למוסד בו בהתא  למחיר יו , ח לחודש" ש10,350 ומשפחתו יכולה להגיע עד כ
 . אושפז הקשיש

בלשכת , באחת מה . במקצת לשכות הבריאות המחוזיות של המשרד יש יחידות משנה בש  נפות  25
כוללת מלבד העיר פתח תקווה את , נפת פתח תקווה, אחת מה . הבריאות המחוזית מרכז ארבע נפות

תחו  השטח של נפת . המועצות האזוריות בתחו יהוד ואריאל ו, הוד השרו  רעננה, היישובי  כפר סבא
 ).56' מס (Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙ ˘2005 שב" נפות ואזורי  טבעיי , מפה מחוזות"פתח תקווה מפורט ב
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ע  אנשי מקצוע בתחו  הגריאטריה וע  כמה מוסדות אשפוז , 26)ל מכו  ברוקדיי להל  (ברוקדייל 
   . פרטיי 

 הכשלי  הקיימי  בשוק האשפוז הסיעודי
 מיליארד 1.4 שתקציבו כ, ענ  האשפוז הסיעודי, על פי משרד האוצר ועל דעת משרד הבריאות

והחוזית בכלל זה המתכונת הכלכלית . מאופיי  בכשלי  רבי  ובליקויי  מהותיי , ח בשנה"ש
שמער( האשפוז הסיעודי פועל בה טעונה שינוי יסודי להבטחת איכות הטיפול במאושפזי  

 : ולהבטחת הניצול היעיל של תקציב המדינה כמפורט להל 
פערי  אלה . קיימי  פערי  גדולי  בסטנדרדי  הנדרשי  ממוסדות האשפוז השוני  .1

סדות הממוקמי  במבני  מפוארי  לעומת כגו  מו(מתבטאי  בסטנדרדי  שוני  לבינוי ולציוד 
 .27)מוסדות הממוקמי  במבני  ישני 

עובדי  (תקינת כוח אד  שמוסדות חדשי  נדרשי  לעמוד בה גבוהה לעומת מוסדות ותיקי   .2
תקינת כוח האד  במוסדות ממשלתיי  וציבוריי  גבוהה , מלבד זה). ברמה מקצועית גבוהה יותר

 .  יותר מאלו שבמוסדות הפרטיי

לעתי  ללא קשר לרמת השירות הניתנת , מחירי  שוני  שמשל  המשרד למוסדות האשפוז .3
חוסר האחידות . ובשל כ( קיימי  פערי  גדולי  ברווחיות המוסדות, 28בה  ולאיכות הטיפול

להל  טבלה המייצגת את פערי ; בתעריפי  מנוגד לסדרי מינהל תקיני  של שימוש בכספי ציבור
בכמה מהמקרי  הפערי  מייצגי  פערי  בסטנדרדי  ; 29אשפוז לקשיש סיעודיהמחירי  ליו  

 : ובכמה מהמקרי  הפערי  נובעי  מהסכמי  היסטוריי  בלבד
ח " ש345

ÁÂÂË  ח" ש275עד  ח" ש299 276 ח" ש320 300 ח" ש345 321 ומעלה

ÌÈ¯ÈÁÓ 
8 125 141 21 4  ¯ÙÒÓ

˙Â„ÒÂÓ30  
היעדר שקיפות ;  רכש שירותי האשפוז במוסדות רבי הסדרי  לא שקופי  ולא מפורטי  של .4

והתאמה בי  המחיר לשירות הנית  במוסדות מרתיע גורמי  שוני  לפתוח מוסדות אשפוז חדשי  
 . ובכ( לשכלל את השוק

__________________ 
ממשלת ישראל וקר  אינז ודוד , וינט העולמי'הוא מכו  מחקר הפועל כשותפות בי  הג" מכו  ברוקדייל"  26

 .תיות לרבות בנושא הזקנהמאיירס והמבצע מחקרי  בסוגיות חבר
 נבנו על פי 11% כ; 1992  מהמוסדות במדינה נבנו על פי פרוגרמה ישנה מ64% ע  זאת יובהר כי כ  27

 . 2002 כארבעה אחוזי  נבנו על פי פרוגרמה חדשה מ; 1998 פרוגרמת ביניי  מ

דות שהתקשרו  המוס54  כמו שתפורט בהמש. תיקנה את השונות במחירי  ל2002 השיטה החדשה מ  28
 הוקטנה השונות בי  המחירי  המשולמי  למוסדות באמצעות הורדת מחיר 1.1.05 ב; מאז ע  המשרד

 . יו  אשפוז למוסדות יקרי  עד תקרה אחידה

 קשיש  סיעודי ותיק (סיעודי ותיק  או סיעודיהמוגדרי   י הטבלה מייצגת מחיר ליו  אשפוז לקשיש  29
 .  על פי נתוני  שנמסרו מהאג! לגריאטריה1.7.07 כו  לנ) 2005שקיבל קוד לפני ינואר 

 . ייתכ  שמוסד מסוי  מוזכר יותר מפע  אחת משו  שהוא מקבל יותר מתערי! אחד  30
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לכמה מהמוסדות אי  כלל הסכמי  תקפי  ע  משרד הבריאות אלא רק הסכ  שנער( בעבר  .5

ולמרות זאת משרד הבריאות פועל לפי , וקפו פג לפני כמה שני ע  ארגו  בתי החולי  הפרטיי  ות
ע  בתי חולי  פרטיי  שאינ  חברי  בארגו  האמור אי  אפילו הסדרי  והסכמי  . הוראותיו

 . מסוג זה" היסטוריי "

 יש חשיבות רבה לעריכת פעולות  מנגנוני הפיקוח והבקרה של משרד הבריאות לא מספקי   .6
א( התדירות של פעולות , ה ג  עקב קשייה של האוכלוסייה המטופלת להתלונ בקרה בתדירות גבוה
 מוסדות סיעודיי  במסגרת  מקיי  70  האג  מבצע מדי שנה בקרות בכ הבקרה נמוכה מאוד 
התדירות הממוצעת של בקרה כזו במוסד ,  מוסדות320 מאחר שקיימי  כ. בקרה בכמה תחומי 

 . ע לכל מוסדסיעודי היא אחת לארבע שני  בממוצ
˙‡Ê ÌÚ , ¯˘‡· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó·Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ˙¯„ÂÒÓ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰Î¯Ú  ‡Ï ÈÎ ÔÈÂˆÈ

ÂÏ‡ ÌÈÏ˘ÎÏ , ÍÓÒÓ ‚ˆÂ‰ ‡Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏÂ ·ˆÓ‰ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰Â Ì‰Ï ˙Â·ÈÒ‰
‰ÊÎ ÏÏÂÎ. 

המתכונת הכלכלית והחוזית שמער( האשפוז פועל בה טעונה שינוי יסודי , לדברי משרד האוצר
להבטחת אחידות ברמת האיכות הבסיסית , יוני להבטחת הטיפול במאושפזי  ולשיפור השירותהח

 31למניעת היווצרות תורי , להבטחת ניצול יעיל של התקציב, הנדרשת ובתעריפי  המשולמי 
כדי להביא . ולהגברת הפיקוח והבקרה על רמת הטיפול ועל איכותו כדי למנוע פגיעה במאושפזי 

 : ו משרד האוצר ומשרד הבריאות כמה פעולותלשינוי המצב עש
 קבע משרד הבריאות שיטה חדשה לחישוב מחיר יו  אשפוז למוסדות סיעודיי  2002באפריל 

אחידות , המטרה הייתה ליצור שקיפות).  השיטה החדשה להל  (שהוא קונה מה  שירותי אשפוז 
עקב התנגדות . יפור איכות הטיפולבתקינה ובמחירי  ולתת תמריצי  כלכליי  לש, ושוויו  בדרישות

העותרי  משכו את  (200232  וב2001 0 ב"ארגוני  המייצגי  בתי אבות שהגישו כמה עתירות לבג
 המוסדות שהמשרד 300 על כ" השיטה החדשה"לא היה אפשר להחיל את , )2007העתירות במרס 

 התקשרויות חדשות 54 ובהדרגה היא הוחלה רק על 2002יצא שמאז . היה קשור את  באותה עת
 .של המשרד לרכישת שירותי אשפוז סיעודי

שיטה "ובכלל  בהחלתה של ה, עקב הקשיי  בביצוע השינויי  הנדרשי  במער( האשפוז הסיעודי
 27החליטו משרד האוצר ומשרד הבריאות לבצע את מכרז הפיילוט בנפת פתח תקווה בי  , "החדשה

ד כמכרז ארצי שישתתפו בו כל המוסדות אית  יהיה בכוונה להרחיבו בעתי, המוסדות הסיעודיי 
נעשו , 2007בפועל כל ההתקשרויות של המשרד ע  מוסדות סיעודיי  עד . קשור המשרד באותה עת

 .בלא מכרז
יצוי  כי כמה בתי אבות וארגוני  המאגדי  בתי אבות הגישו עתירות מנהליות לביטול מכרז 

מת  צווי ביניי  לעיכוב הליכי המכרז עד להחלטה אשר במסגרת  הוגשו ג  בקשות ל, הפיילוט
הבקשות לצווי ביניי  נדחו וג  הערעורי  עליה  לבית המשפט העליו  . בעתירות המנהליות

ובתו( כ( אמר בית המשפט העליו  כי ניסיונות המדינה במש( שני  ארוכות להסדיר את , 33נדחו
איגוד בתי אבות (התרש  שהעותרי  נושא השירותי  הסיעודיי  לא עלו יפה וכי קשה שלא ל

__________________ 
ותוחלת חיי  ממוצעת של קשיש סיעודי ,  שנה ולעתי  יותר יצוי  כי בעבר היו תורי המתנה ממושכי    31

המער. "בפרק על  ,)ÁÂ„ È˙48 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ )1998 ˘ ראו ; היא שלוש עד ארבע שני  בלבד
 .170' עמ, "הגריאטרי במדינה

לא  ('Ï‡¯˘È· ÌÈÈ Â¯Î ÌÈÏÂÁÏ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÏÂÁ È˙· ÔÂ‚¯‡ 'Á‡Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó  , 3469/02/ "בג  32
 ). לא פורס  (Â„˘‡· È¯Â·Èˆ‰ ˙Â·‡‰ ˙È· 'Ï‡¯˘È ˙ È„Ó„   3493/02צ "בג; )פורס 

  06] לא פורס [פדאור  (Ï‡¯˘È· ˙Â·‡ È˙· „Â‚È‡ '¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó   6789/06  " ובר6786/06  "בר  33
)20 (581 .( 
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שלפיו השירותי  , עושי  כל מאמ0 למנוע שינוי במצב הקיי  באר0) מ"בישראל ומרכז משע  בע
 . הסיעודיי  מסופקי  ללא מכרז מזה שני  רבות

,  למוסדות החברי  בו34בעקבות המלצה של ארגו  בתי החולי  הפרטיי  לחולי  כרוני  בישראל
ניגשו ,  מוסדות בנפת פתח תקווה27רק ארבעה מוסדות מבי  (פיילוט שלא להשתת  במכרז ה

הוראתו או " כי 2007קבעה הממונה על ההגבלי  העסקיי  בדצמבר , ) ראו ג  בהמש( למכרז וזכו 
המלצתו של ארגו  בתי החולי  הפרטיי  לחולי  כרוניי  בישראל לחבריו בנפת פתח תקווה לרכוש 

וכי , המהווה הסדר כובל, מהווה קו פעולה של איגוד עיסקי,  בו חלקאת מסמכי המכרז ושלא ליטול
 ...". ארגו  בתי החולי  הפרטיי  היה צד להסדר כובל

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ ÈÁ· ÌÈÈ˜Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ È„ÂÚÈÒ‰ ÊÂÙ˘‡‰ Û Ú· ˙ÂÈÚ·‰ Ï˘·
Û Ú‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ35ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÙÂÏÁ ÔÂÂ‚Ó ÔÂÁ·ÏÂ 36 .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,„¯˘Ó 

 Â˙È˘‡¯˘ Èˆ¯‡ Ê¯ÎÓÏ ‰‡ÈˆÈ ˙ÂÚˆÓ‡· Û Ú‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÂËÈÏÁ‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰
 ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙Ù · ËÂÏÈÈÙ Ê¯ÎÓ-˙ÂÙÂÏÁ‰ ¯‡˘ Ï˘ ˙˜ÙÒÓ ‰ ÈÁ· ‡ÏÏ  . 

 ÌÈÈÂ˜ÈÏ ˙¯Â˜È·· ÂÏÚ ÂÚÂˆÈ· ˙Ú·Â ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓÏ Ì„˜˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ˙ ÈÁ··
ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó Ì˜ÏÁ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ .   
שרד האוצר ומשרד הבריאות וביצוע מכרז היערכות מ

 הפיילוט בנפת פתח תקווה 
ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˘Â ‰ ˙‡ ÏÂÏÎÏ ÍÈ¯ˆ ¯Â„Ò ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ :‰‡ÏÓ ˙È˙„·ÂÚ ˙È˙˘˙ ,

ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ‡ÂÏÓ ˙ÏÈ˜˘ ,ÈÂ‡¯ ÔÂ Î˙ ,˙ÂÙÂÏÁ ˙˜È„· ,˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ,
˙ÂÙÈ˜˘Â „ÂÚÈ˙ ,‰¯˜·Â ÁÂÂÈ„ .Á· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÂÏÏ‰ ÌÈ‡˘Â ‰ ˙ˆ˜Ó ÌÂÈ˜ ˙‡ Ô

¯ÂÓ‡ÎÂ ÂÚÂˆÈ··Â ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ· ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÂÙÈË· ,ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‡ˆÓ :   
__________________ 

  ארגו  וולונטרי שחברי  בו   580086254ר "ארגו  בתי החולי  הפרטיי  לחולי  כרוניי  בישראל ע  34
ארגו  מרכזי הסיעוד והגריאטריה הפרטיי  " שונה הש  ל16.12.07 ב.  מוסדות אשפוז65 כ

 ".  והציבוריי
 . ח" היה תשעה מיליארד וחצי ש1999 ס. ההוצאה הלאומית לנושאי בריאות וסיעוד לקשישי  ב  35

חלוקת "הצעת מנגנו  ; העברת האחריות הכוללת על האשפוז הסיעודי לקופות: חלופות כגו   36
עניי  פירוט באשר לחלופות ב. עידוד הביטוח הסיעודי; בי  משרד הבריאות לקופות החולי " הסיכוני 

 . 445' עמ, "סוגיות בנושא אשפוז סיעודי"זה ראו את הפרק על 
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 הצור  בפתיחות לייעו  מומחי  וללימוד מניסיו  מצטבר קוד 

 בחינת הצעות ועדות הכנסת
  י  ברכישת שירותי  ציבוריי  בכלל ובענ  האשפוז הסיעודי בפרט מדובר באוכלוסיית הקשיש

ולכ  ראוי ששינויי  בטיפול בה ייעשו לאור הצרכי  , אוכלוסייה רגישה בריאותית וחברתית
 . המיוחדי  שלה והתחשבות בה 

 ישיבות של ועדת 2006לפני תחילת מכרז הפיילוט בנפת פתח תקווה התקיימו ביוני ובדצמבר 
 ומשרד האוצר וגורמי  והשתתפו בה  נציגי משרד הבריאות, הרווחה והבריאות בכנסת, העבודה
מר יעקב ב  יזרי , לשר הבריאות, מר משה שרוני, ר הוועדה דאז"בסיו  הישיבות קרא יו. 37נוספי 

לעצור את מכרז הפיילוט ולהקי  צוות מומחי  מקצועי , מר אברה  הירשזו , ולשר האוצר דאז
סוציאליי  של עובדי לקביעת תעריפי  אחידי  ותקינה אחידה וכ  להסדיר את השכר ואת התנאי  ה

 . המוסדות
לא מונה צוות לקביעת התעריפי  והתקינה האחידה ) 2007ספטמבר (עד מועד סיכו  הביקורת 

 . לאשפוז הסיעודי
 למשרד מבקר המדינה כי הממשלה אינה מחויבת 2007משרד הבריאות הסביר בתשובתו מנובמבר 

 חודש כי מינוי צוות מומחי  אינו עולה משרד האוצר השיב באותו. לקיו  קריאות של ועדות הכנסת
 . בקנה אחד ע  עקרונות יסוד של תקצוב וקביעת סטנדרדי  מקצועיי  שהממשלה אחראית לה 

‰„Â·Ú‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙Ó˜‰Ï ˙Ò Î‰ Ï˘ ˙Â‡È¯·‰Â ‰ÁÂÂ¯‰
Â ÂÚÓ˘Â‰˘ ˙ÂÚ„Ï ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ÈÂˆ¯ ‰È‰Â ÔÙÂ‚Ï Â Á·  ‡Ï ÌÈÁÓÂÓ ˙ÂÂˆ Ô˙Â‡ ÏÂ˜˘Ï

ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓÏ ‰‡ÈˆÈ‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· . Ï·˜˙˙ ˙ÈÙÂÒ‰ ‰ËÏÁ‰‰˘ Ô·ÂÓÎ
·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÏ·‚ÓÏ Ì‡˙‰·Â ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚·. 

 הייתה הצעת הסיכו  להקי  ועדת 12.11.07 יצוי  כי ג  בסיכו  ישיבת ועדת הכספי  של הכנסת מ
  .  הריאלית של יו  אשפוז סיעודיציבורית ובלתי תלויה לקביעת עלותו, מומחי  מקצועית

 קבלת ייעו  מקצועי מגורמי  נוספי  ובתחומי  נוספי  
˘È‚¯Â È„ÂÁÈÈ ‰Î ‡˘Â · ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÊÂÙ˘‡‰ Û Ú ·Èˆ˜˙˘ ¯Á‡ÓÂ

Î ‡Â‰ È„ÂÚÈÒ‰-1.4˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Á , ÌÈÓ¯Â‚ ‰ÓÎÓ ÌÈ·È˘Á˙Â ıÂÚÈÈ Ï·˜Ï ·Â˘Á ‰È‰
ÌÈÈÏÎÏÎ .ÚÈÈ Ï·˜Ï Í¯Âˆ ‰È‰ „ÂÚ‰È¯Ë‡È¯‚ ÌÈÓÂÁ˙· „¯˘ÓÏ È ÂˆÈÁ ıÂ , ‰È¯Ë‡È¯‚ÂÎÈÒÙ
 ‰ÁÂÂ¯Â)„¯˘Ó·˘ ‰È¯Ë‡È¯‚Ï Û‚‡‰ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ „·ÏÓ ( ÈÂ È˘‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î

ÌÈ¯ÈÁÓ Ê¯ÎÓ ˙ÏÚÙ‰ Ï˘ ÈÂÙˆ‰38È„ÂÚÈÒ ÊÂÙ˘‡Ï ˙˜˜Ê ‰ ÌÈ˘È˘˜‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÏÚ  . ¯·„
‰˘Ú  ‡Ï ‰Ê . 

__________________ 
האגודה , ההסתדרות הרפואית, המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה, ובה  נציגי  של קופות החולי   37

 .מומחי  ונציגי  של בתי אבות, הסתדרות הגמלאי , לזכויות החולה

וסדות הזוכי  הוא המחיר בניגוד למכרז על איכות  מכרז שהמרכיב על פיו נקבעי  המ מכרז מחירי    38
 .  ראו בהרחבה להל  שמרכיב המחיר בו קבוע והמוסדות זוכי  על פי רמת השירותי  ואיכות  
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Ó „¯˘ÓÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙ÓÂ ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ ÈÎÓÒÓÓ ËÒÂ‚Â‡Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·2007 
ÔÈ·‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‰ÏÚ-˙È„¯˘Ó39)  ÔÏ‰Ï-ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ -˙È„¯˘Ó ( ˜¯ ‰ÚÈÈ˙Ò‰

ÈÏÎÏÎ ıÂÚÈÈÏ ˙Á‡ ˙È ÂˆÈÁ ‰¯·Á·Â ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈÏ „Á‡ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ „¯˘Ó· . 
משרד האוצר מסר כי בהכנת מכרז הפיילוט שולבה ההתייחסות של גורמי המקצוע שבמשרד 

עוד הסביר משרד האוצר כי אינו זקוק לייעו' חיצוני . ת מער& האשפוז הסיעודיהבריאות המלווי  א
בתחומי הגריאטריה מאחר שמנהל האג  לגריאטריה במשרד הבריאות קבע ע  משרד האוצר את 

 . הסטנדרדי  המקצועיי  בכל הקשור לתקינה ולאיכות הטיפול
. ת מקצועיות שונות שהיא לא קיבלהעמדו, משרדית אול  התברר כי האג  הציג בפני הוועדה הבי 

בניגוד לעקרונות "דעת האג  הייתה כי אי  לבצע מכרז מחירי  וכ  כי המכרז נער& , לדוגמה
האג  ג  התנגד להכליל בתקינת כוח האד  ; 40"מקצועיי  ולשיטות הנהוגות בעול  המערבי

 רק את תקינת כוח החדשה ג  את תקינת כוח האד  הנמוכה של המוסדות הפרטיי  ודרש להכליל
 . 200241 האד  כמו שהובאה בשיטה החדשה מ

ראש האג  לגריאטריה מסר למשרד מבקר המדינה כי הביע את התנגדותו למכרז על מחיר במסגרת 
 . א& הערותיו וביקורתו לא קיבלו ביטוי בפרוטוקולי  של דיוני הוועדה, משרדית דיוני הועדה הבי 

‡‰ ÌÂÁ˙· ·¯ÂÚÓ „¯˘Ó‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ÌÈË·È‰ ¯ÙÒÓ· È„ÂÚÈÒ‰ ÊÂÙ˘) È˙Â¯È˘ ˘ÎÂ¯Î Ô‰
È„ÂÚÈÒ ÊÂÙ˘‡ ,˙ÂÈ È„Ó ‰ÂÂ˙ÓÂ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ Á˜ÙÓÎ Ô‰Â ÊÂÙ˘‡ È˙Â¯È˘ ˜ÙÒÎ Ô‰ .( ÔÓ

ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰- È˘ ‡Ó Ì‚ È¯Ë‡È¯‚‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÂÁ˙· ıÂÚÈÈ· ¯ÊÚÈ˙ ˙È„¯˘Ó
ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÚÂˆ˜Ó ,ÂÚÈÒ‰ ÊÂÙ˘‡‰ ·Èˆ˜˙ Ï˘ ÏÂ„‚‰ Û˜È‰‰ Ï˘· „ÂÁÈÈ· Â˙Â˘È‚¯ Ï˘·Â È„

˙È˙¯·Á‰-˙È‡ÂÙ¯ .  
 לימוד מניסיו  מצטבר קוד  וחילופי ידע 

 Ì‚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ¯·Î ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯ È¯„Ò ÔÈÈ Ú·˘ Ì‚ ÔÈÂˆÈ
ÌÈÓ„Â˜ ÌÈÈ˙ ˘ ˙ÂÁÂ„·42 ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ„¯˘Ó ÔÈ· Ú„È ÈÙÂÏÈÁÏÂ ˙ÂˆÚÂÂÈ‰Ï ˙Â·È˘Á ˘È ÈÎ 
ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó· , Â  ÈÈ ÚÏÂ- ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÔÈ·Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÔÈ· Ú„È ÈÙÂÏÈÁ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â¯Ú‰ Â¯ÎÊÂÈ ‰Ê ÔÈÈ Ú·43 ˙È Î˙ ‰ÏÈÚÙÓ ‰ È„Ó‰˘ ‰¯˜Ó· ÈÎ 
‰ ÓÓ Ú‚ÙÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ¯˙ÂÈ· ÌÈ˘ÏÁ‰ ‰ÈÁ¯Ê‡˘ ˙È ÂÈÒÈ  , ˙Â˘ÚÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ

‰˙Â‡ ¯ÚÊÓÏ ˙ÂÁÙÏÂ Ì‰· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ ÈÂ‡¯ ıÓ‡Ó.  
__________________ 

משרדית הכוללת גורמי מקצוע ממשרד האוצר וממשרד   הוקמה ועדת מכרזי  בי 2004בנובמבר   39
 .נ! האשפוז הסיעודי ואת הצעדי  למימוש וזו בחנה את ההיבטי  הדורשי  תיקו  בע, הבריאות

40
˙‰ÊÂÙ˘‡Ï Ê¯ÎÓ‰ ˙ Î‰Ï ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰„Â·Ú‰ ÍÈÏ " בש  11.2.07 מסמ. האג! לגריאטריה מ: המקור  

È„ÂÚÈÒ‰" . 

 . 2008מכתב ראש האג! לגריאטריה למשרד מבקר המדינה מינואר : המקור  41
בפרק על , 190' עמ ,)2007(· 726Â -57' עמ ,)ÌÈÈ˙ ˘ ˙ÂÁÂ„55 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2005 ראו   42

 ".רכישת שירותי  חברתיי "
43  Ï‰Ó ˙È Î˙ Ï˘ ÌÈ„Á‡ ÌÈË·È‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ Â‡¯" ·")ÔÈÒ Â˜ÒÈÂ ˙È Î˙ ("‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ , 

)2007.( 
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‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙˜ÙÒÓ ‰È‰ ‡Ï ‰Ê ‡˘Â · ˙ÂËÏÁ ,ÛÒÂ  Ú„ÈÓ ÛÂÒ‡Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ¯˙È‰ ÔÈ·Â ,
˙Â¯Á‡ ˙Âˆ¯‡· ‰˘Ú ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Û‡Â ÌÈÙÒÂ  ÌÈÁÓÂÓ· ¯ÊÚÈ‰Ï , ˙Â·È˘Á ¯Â‡Ï ˙‡Ê ÏÎ

Â· È˙ÒÈÙ˙‰ ÈÂ È˘‰ ¯Â‡ÏÂ ‡˘Â ‰.   
  מכרז מחירי  מול מכרז על איכות ההחלטה על סוג המכרז 

לרבות מכרז שהמרכיב , שפוז אפשר לבצע בדרכי  שונותמכרז מסוג זה של רכישת שירותי א .1
ומכרז שהמחיר בו , ) מכרז מחירי  להל  (אשר על פיו נקבעי  המוסדות הזוכי  בו הוא המחיר 
 2007משרד האוצר בתשובתו מנובמבר . קבוע והמוסדות זוכי  על פי רמת השירותי  ואיכות 

אשר על פיה יש להחליט מה משקל , 44ר דקלר עומ"למשרד מבקר המדינה ציטט מחוות דעתו של ד
הותרת המחיר כאחד ממרכיבי )  א:   (המחיר בתהלי" בחירת הספק וקיימות כמה אפשרויות לרבות

קביעת מחיר קבוע ועריכת תחרות בי  )  ב(;   ההכרעה בלי לתחו  את המציעי  לכיוו  כלשהוא
רי מינימו  ומקסימו  וקיו  התחרות קביעת מחי)  ג(;   המוסדות על רמת האיכות והשירות בלבד

 . בטווח שנקבע
בכירי  . היו הדעות חלוקות, מכרז מחירי  או מכרז על איכות, בנוגע לשאלה איזה מכרז לקיי 

סבורי  כי רכישת שירותי , ) ראש האג% להל  (ובה  ראש האג% לגריאטריה , במשרד הבריאות
ימה לתחו  האשפוז הסיעודי מכיוו  שתגרו  אשפוז סיעודיי  באמצעות מכרז על מחיר אינה מתא

ג  לדעת . להורדת המחיר ליו  אשפוז כ" שהמוסדות יספקו שירות ברמה נמוכה מזו שהתחייבו לה
טומנת בחובה בעיות , כגו  קשישי , הוצאת מכרז על מחיר לאוכלוסיות בסיכו , 45משרד הרווחה
 . כבדות משקל

˙ÂÎÈ‡ ÏÚ Ê¯ÎÓ ÛÈ„Ú‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ Û‡, ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈ ÂÈ„‰ Â·È ‰ 
 ÊÂÙ˘‡ ÌÂÈ ¯ÈÁÓ ÏÚ Ê¯ÎÓ Ï˘ ‰‡ˆÂ˙) ÌÂÓÈÒ˜ÓÂ ÌÂÓÈ ÈÓ È¯ÈÁÓ ‰¯Â‡ÎÏ ÂÚ·˜  ÍÎ ÍÂ˙·Â

-ÌÈ¯·„‰ Í˘Ó‰· Ì‚ ‰Ê ‡˘Â · Â‡¯  ( ÚˆÂ·È˘ Ú·˜ Â"ıÂÏÁ ÈÂÒÈ  "‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙Ù · . ˜¯
˘Ï Ô ÎÂ˙Ó‰ Èˆ¯‡‰ Ê¯ÎÓ‰ ÈÎ ÌÎÂÒÂ ÌÈÁ˜Ï Â˜ÙÂ‰ ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ ˙Â·˜Ú· ˙ 2008 ÒÒ·˙È 

˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ .Èˆ¯‡‰ Ê¯ÎÓ‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰Â ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ Â˜„·  ‡Ï ‰Ê ÁÂ„· ÈÎ ¯‰·ÂÈ. 
משרד הבריאות ומשרד האוצר פרסמו מכרז פיילוט לרכישת שירותי אשפוז סיעודיי  בנפת  .2

יודגש כי במכרז הפיילוט בנפת פתח ).  מכרז הפיילוט בנפת פתח תקווה להל  (פתח תקווה 
מכרז הפיילוט כלל את .  נקבע כי הרכיב על פיו ייבחרו המוסדות הזוכי  הוא המחיר46תקווה

__________________ 
44  "„ÚÒ È˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯ Í¯ÂˆÏ Ê¯ÎÓ· ‰ È„Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰ ‡˘Â · È˙‡ÂÂ˘‰ ¯˜ÁÓ" , ר "ד, 2000נובמבר

רותי  בתחומי  רווחה וסיעוד העסיקה זה מכבר את משרד העבודה שאלת רכש שי. עומר דקל
ר "מד) לרבות הפעלת מעונות ומוסדות לקשישי (שהזמי  מחקר לבחינת רכישת שירותי סעד , והרווחה
 . ומסקנותיו הנוגעות לענייננו מובאות בדוח הביקורת, 2000זה פורס  בנובמבר ; עומר דקל

 . 2007נובמבר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מ  45

המכרז הובא באתר האינטרנט של . 2.6.1 סעי! 4' עמ, מכרז הפיילוט של החשב הכללי במשרד האוצר  46
 . משרד האוצר
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השיטה "והניסיו  שנצבר במשרד הבריאות מאז יישומה של " שיטה החדשה"העקרונות שנקבעו ב
 . 2002בשנת " החדשה

 מכלל ( פרטיי  וציבוריי  ברישוי של המשרד   מוסדות סיעודיי  27בנפת פתח תקווה פועלי  
 2,700 ובה  כ, המיועדי  לאשפוז קשישי  סיעודיי  ותשושי נפש)  המוסדות בכל האר'320 כ

 שהתפוסה בה  )  מיטות לסיעודיי  ולתשושי נפש שבכל האר'19,544 מכלל 14% כ (47מיטות
.  שירותי אשפוז בתקופה שקדמה למכרז " קודי " באמצעות   מה  קנה המשרד 23 מ. 87% כ

 . חרי  מאשפזי  חולי  במימו  פרטי בלבדבארבעת המוסדות הא
תקופת  (2007  קודי  חדשי  לנפת פתח תקווה וב608הקצה המשרד ) לפני המכרז (2006בשנת 

בתחילת .  פחות מ  השנה הקודמת53%   קודי  חדשי  283הוקצו ) 18.12.07מכרז הפיילוט ועד 
   .עות קוד קשישי  בנפה באמצ1,451 היו מאושפזי  בס" הכול 2007דצמבר 

 קביעת המחיר ליו  אשפוז סיעודי 
, שלבי  וכוללת הליכי  רפואיי  וטיפוליי  מגווני  הטיפול הסיעודי הוא פעילות מורכבת רבת

שכ  לקביעת מחיר יו  אשפוז סיעודי , אשר מחייבת ניתוח מעמיק ומקי% ולאחר מכ  תמחיר דקדקני
קביעת מחיר נמו" מדי לא תאפשר . יעודיחשיבות מרכזית ביציאה למכרז על שירותי אשפוז ס

או בתנאי השכר ובתנאי  הסוציאליי  , למוסדות לספק את רמת השירות הראויה ותפגע במאושפזי 
ומנגד קביעת מחיר גבוה מדי לא תאפשר ; של העובדי  שבסופו של דבר תפגע ג  במאושפזי 

 . עמידה במגבלות התקציב
1. Â ¯ Î  ‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  Ï ˘  È Ï Î Ï Î ‰  Á Â Î ‰  ˙ Ú Ù ˘ ‰ ˙ Â ‡ ˆ Â ˙  Ï Ú  Ï Â „ ‚  ˘ Î

Ê ¯ Î Ó יש לתת את הדעת שבענ% האשפוז הסיעודי לממשלה יש כוח כלכלי ניכר שכ  היא : ‰
 48 קונה המרכז בידו כוח שוק רב ע  יכולת להכתבת תעריפי  מהווה קונה גדול מול מוסדות רבי  
ות  מהאשפוזי  הסיעודיי  באר' נעשי  באמצע70% כ, כ". ושיכול לרכוש במחיר נמו" יותר

 ). מלבד חמישה אחוזי  מיטות מתוקצבות במרכזי  גריאטריי  ממשלתיי (של המשרד " קודי "
 ÌÈ˘˜Â  Ê¯ÎÓ È‡ ˙ ˙·˙Î‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰ÈÈ ˜‰ ÁÂÎ ˘ÂÓÈÓ ÈÎ ˘˘Á‰ Ô‡ÎÓ

ÌÈ¯È·Ò ‡ÏÂ ,ÌÈ˘È˘˜Ï ÊÂÙ˘‡‰ È˙Â¯È˘ ˙ÂÎÈ‡· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ . 
שארגו  בתי החולי  , 2006מיוני ) ודט ובר דוח בר להל   (49דוח הכלכלני  דוד ברודט ואריה בר

מציי  כי כאשר לממשלה כוח ניכר בשוק , הפרטיי  לחולי  כרוני  בישראל הזמי  ומימ  אותו
האיזו  העדי  בי  יעד החיסכו  התקציבי ובי  , בלי משי , שיקוליה עלולי  להשתבש וכי לעתי 

. טות הממשלה עלול להיות מופרהקפדה על איכות חייה של אוכלוסייה גדולה התלויה בהחל
ברודט ובר סבורי  כי ההחלטה להנהיג מכרז מחירי  במגזר זה היא דוגמה לאפשרות של הפרת 

__________________ 
 . 23.11.07 נתוני האג! לגריאטריה מ: המקור  47

48
 . ראו לעיל במבוא. בהתא  למבחני הכנסה, הקשיש ומשפחתו מממני  חלק מהאשפוז, כאמור, ע  זאת  

הממונה על התקציבי  ואחראי למדיניות ייצוב המחירי  במשרד , ל משרד האוצר"ברודט היה מנכדוד   49
כ  מילא עוד תפקידי  . 1985התעשייה והמסחר במסגרת התכנית הכלכלית לייצוב המשק בשנת 

אריה בר כיה  בי  היתר כמפקח על המחירי  במשרד התעשייה ; בכירי  במגזר העסקי בישראל
כסג  הממונה על ההגבלי  ,  מחלקת תכנו  וכלכלה במשרד התעשייה והמסחרכמנהל, והמסחר

 .העסקיי  לכלכלה וכממונה על ההיצ! במשרד התעשייה והמסחר
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ועקב כ" עלולה להיפגע האיכות של שירותי , האיזו  העדי  בי  מחיר השירות ובי  האיכות שתתקבל

 . האשפוז לקשישי 
לות רגישות יתר בהחלטותיה לצאת למכרז  לג  כרוכש גדול  על הממשלה , לדעת ברודט ובר

ולהקפיד על , בוודאי כאשר מדובר בהליכי  הקשורי  לאיכות חיי  של אוכלוסיית מצוקה, מחירי 
 . בלמי  ועל איזוני  בהגשמת האינטרס לחיסכו  בעלויות האשפוז

2.  ˙ ˘ ‚ ‰ ·  ˙ Â „ Ò Â Ó ‰  ˙ Ú „  Ï Â ˜ È ˘  Ï Ú  Ê ¯ Î Ó ‰  ˙ Ë È ˘  ˙ Ú Ù ˘ ‰
Ì ˙ Ú ˆ ח " ש286הוא " אשפוז סיעודי"רי% הקובע לסל הבסיס בהתע, על פי תוצאות המכרז: ‰

שיטת המחיר שנקבעה היא לפי תחשיב של . 50ח ליו " ש295.7  ליו  ולאשפוז תשושי נפש 
א  תהיה הצעת  " קנס"יהיו מוסדות אשר ישלמו , על פי השיטה שנקבעה. 51"תערי% חציוני"

עלול המשתת% במכרז לחשוש " סקנ"בשל השיטה של הטלת . שנקבע" התערי% החציוני"גבוהה מ
ה  כדי לזכות במכרז , שאינה תואמת את עלויותיו בפועל, "הפסדית"ולהגיש הצעה נמוכה יותר ו

ותקווה כי הצעותיה  של האחרי  יתקנו את המעוות " הימור"בהתבסס על , וה  כדי לא להיקנס
והזוכי  , י% חציוני נמו"ייקבע תער, אול  א  ינהגו רבי  באותה שיטה, ויאפשרו רווחיות סבירה

 . 52ייאלצו לתת שרות במחירי הפסד
 ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙‡ ÌÈ„„ÂÚÓ ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙Ù · ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ· ÂÚ·˜  ¯˘‡ ÌÈ‡ ˙‰˘ Ô‡ÎÓ
 ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÚÂ‚ÙÏ ÈÂ˘Ú‰ ¯ÂÓÈ‰ Ï˘ ·ÈÎ¯Ó Ì‰· ˘ÈÂ ˙ÂÈÏÎÏÎ ‡Ï ˙ÂÚˆ‰ ˘È‚‰Ï

ÌÈ˘È˘˜· ÏÂÙÈË· . 
 כי בפני ועדת המכרזי  לא הובאו 2007משרד האוצר השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

תחשיבי  של מוסדות האשפוז בדבר הירידה החדה במחירי יו  אשפוז שתפגע באיכות הטיפול 
 . משו  שהמוסדות נמנעו מלחשו% את נתוניה  ואת עלויותיה 

עוד טע  משרד האוצר בתשובתו כי ירידה במחיר אינה צריכה להתבטא בירידה באיכות הטיפול 
הטענה של ארגוני בתי האבות השוני  לפיה קיימת תחרות של ממש במער" האשפוז " וכי בקשישי 
שבא על חשבו  (לצד ההנחה כי חלק לא מבוטל מהמוסדות זוכה לנתח רווחי  גבוה מידי , הסיעודי

מצביע על כ" שקביעה תחרותית של מחיר יו  האשפוז עשויה ) היכולת להקצות קודי  נוספי 
ח הרווחי  של המוסדות השוני  ולא לפגיעה באיכות הטיפול הניתנת להביא להפחתת נת

 ".למאושפזי 
__________________ 

50
המוסדות שזכו במכרז יהיו זכאי  לתערי! גבוה או מופחת מהתערי! הקובע בהתא  להצהרת    

על פי התאמות , )י  ותנאי תברואהכגו  תנאי  פיזי(ועמידת  בדרישות תקינת כוח אד  ופרוגרמה 
שירותי האשפוז חולקו לשישה סלי אשפוז . שייערכו בי  סל הבסיס לסל האשפוז אשר משויכי  אליו

כל אחד מסלי האשפוז מייצג שקלול של . לחולי  סיעודיי  ולשישה סלי אשפוז לחולי  תשושי נפש
סל האשפוז . על תשתיות של המוסדעל ציוד ו, רמת שירותי  שונה בהתבסס בי  היתר על כוח אד 
למוסדות שעומדי  בדרישת תק  כוח , מלבד זה. הבסיסי מייצג את הרמה המינימלית הנדרשת במכרז

עוד נקבע מנגנו  של תשלו  . אד  נמוכה יותר יופחתו חמישה אחוזי  מהתערי! הקובע ליו  אשפוז
רי! שייקבע למוסדות יכול להיות התע, בעקבות האמור לעיל. בונוסי  על סמ. שיפור רמת השירות

 . גבוה או נמו. מהתערי! הקובע לסל הבסיס

51
ברשימת המוסדות ) האמצעי( המחיר שהציע המוסד אשר נמצא במקו  החציוני  תערי! חציוני   

, )8.6הגדרה " (התערי! הקובע לסל הבסיס"כמפורט בהגדרת , הנכללי  ברשימת המוסדות הזוכי 
יהיה המחיר , 302  ו284, 276לדוגמה א  זכו שלושה מוסדות שהצעותיה  ( למסמכי המכרז 12' בעמ

 ). 284החציוני 
52

הרווחה והבריאות , דוגמה לכ. אפשר למצוא ג  בדברי נציג מוסד שזכה במכרז בישיבת ועדת העבודה  
 . כי לא יוכל לנהל את המוסד במחיר שנקבע במכרז, 9.12.06 ב



 503 משרד הבריאות

 ÂÈ˙Â ÚË ˙ÁÎÂ‰Ï ‰˜ÈÓÚÓ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ¯ÂÓ‡Î ‰˙˘Ú  ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â„ÒÂÓ‰Ó ‰ÓÎÏ È„Ó ÌÈ‰Â·‚ ÌÈÁÂÂ¯ ¯·„· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ , ˙‡Ê ˜ÈÒ‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ

ÓÏ ÌÈÓÏÂ˘Ó‰ ÌÈ¯ÈÁÓ· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌˆÚÓ˙Â„ÒÂ. 
3. È Ú Â ˆ ˜ Ó  ˙ Â Â ˆ  È „ È  Ï Ú  È „ Â Ú È Ò  Ê Â Ù ˘ ‡  Ì Â È Ï  ¯ È Á Ó  ˙ Ú È · מ   :˜

הראוי כי את נושא המחיר שיש לשל  ליו  אשפוז סיעודי יבח  ביסודית ויקבע צוות מומחי  
  .מקצועי

ש  ; 53הרווחה והבריאות של הכנסת, עניי  קביעת תעריפי  ותקינה עלה ג  בדיוני ועדת העבודה
הבריאות ולשר האוצר לעצור את מכרז הפיילוט ולהקי  צוות מומחי  ר הוועדה לשר "קרא יו

מקצועיי  לקביעת תעריפי  אחידי  ותקינה אחידה וכ  להסדיר את השכר ואת התנאי  הסוציאליי  
  .של עובדי המוסדות

 למשרד הבריאות ולמשרד האוצר הקובעת מחירי  רבי  54יצוי  כי קיימת ועדת מחירי  משותפת
מתשובת משרד הבריאות למשרד מבקר ).  ועדת המחירי  להל  (ערכת הבריאות של שירותי מ

ולפיכ" , המדינה עולה כי ועדת מחירי  זו פועלת על פי חוק הפיקוח על מחירי מצרכי  ושירותי 
 . הפעלת ועדת המחירי  בתחו  האשפוז הסיעודי טעונה הסמכה בחוק

ÈÈ ÚÂ ˙ÈËÙ˘Ó ‰ ÈÁ· ‰Î¯Ú  ‡Ï ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È·· ˙„ÚÂ ÏÚ ‰Ó‚Â„Ï ÏÈË‰Ï ¯˘Ù‡ Ì‡ ˙È 
˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ , È˙Â¯È˘ Ï˘ ÌÈ·¯ ÌÈ¯ÈÁÓ ˙Ú·Â˜‰

ı¯‡· ˙Â‡È¯·‰ ,È„ÂÚÈÒ‰ ÊÂÙ˘‡‰ ‡˘Â · Ì‚ ÌÈ¯ÈÁÓ ÚÂ·˜ÏÂ ÔÂÁ·Ï „È˜Ù˙‰ ˙‡ . 
4.  ¯ Â Ù È ˘ Ï  ı È ¯ Ó ˙ ‰  Ï Ú  ‰ Ú Ù ˘ ‰ ‰ Â  Ì È Ò Â  Â · ‰  Ï ˜ ˘ Ó  ˙  Ë ˜ ‰

˙ Â ¯ È ˘ נקבע במכרז הפיילוט מנגנו  , הגדרת סל הבסיסכדי לשפר את השירות מלבד  :‰
לתשלו  בונוסי  לפיו יתווס% למחיר יו  האשפוז סכו  כספי א  המוסד הסיעודי יעמוד בתנאי  

רמת הכשרה והשכלה מוגברת של , כגו  שיפור רמת התחזוקה והתנאי  הפיזיי  שלו, שנקבעו
 . צי  לבדיקת המאושפזי העסקת רופאי  מומחי  במוסד והזמנת רופאי  יוע, עובדי 
 ÈÙÏ"‰˘„Á‰ ‰ËÈ˘‰ " ÌÈ ˘· ‰ÏÚÙÂ‰˘2002-2006 ÌÂ¯‚Ï ÌÈÒÂ Â·‰ ÔÂ ‚ Ó ÏÂÎÈ ‰È‰ 

ÊÂÙ˘‡ ÌÂÈ „Ú· Ï·˜È „ÒÂÓ‰˘ ÍÎÏ55 Â¯ÈÁÓÓ ÌÈÊÂÁ‡ ‰¯˘ÚÎ „Ú Ï˘ ˙ÙÒÂ˙ )26˘ "Á( ,
 „Ú Ï˘ ˙ÙÒÂ˙ È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓÏ ˜È Ú‰Ï ÌÈÒÂ Â·‰ ÔÂ ‚ Ó ÏÂÎÈ ‰È‰ ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ· ÂÏÈ‡Â

Á‡ ‰Ú·¯‡Î È„ÂÚÈÒ‰ ÊÂÙ˘‡‰ ÌÂÈ ¯ÈÁÓÏ „·Ï· ÌÈÊÂ)˘ ‰Ú˘˙"Á .( Ê¯ÎÓ˘ ÍÎÓ ‰ÏÂÚ
 ˙Ó¯ ˙‡ ÌÈ¯Ù˘Ó‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ıÈ¯Ó˙ ˜È Ú‰Ï ÌÈÒÂ Â·‰ ÔÂ ‚ Ó Ï˘ ÂÁÂÎÓ ˙ÈÁÙ‰ ËÂÏÈÈÙ‰

˙Â¯È˘‰ . 
__________________ 

הרווחה והבריאות של הכנסת , ותקינה עלה ג  בדיוני ועדת העבודהעניי  קביעת תעריפי  , כאמור  53
ר הוועדה לשר "ש  קרא יו. שהשתתפו בה  נציגי משרד הבריאות ומשרד האוצר וגורמי  נוספי 

הבריאות ולשר האוצר לעצור את המכרז ולהקי  צוות מומחי  מקצועיי  לקביעת תעריפי  אחידי  
  . ואת התנאי  הסוציאליי  של עובדי המוסדותותקינה אחידה וכ  להסדיר את השכר

 חברי  בה נציגי משרד האוצר ומשרד  ועדת מחירי  משותפת למשרד האוצר ולמשרד הבריאות   54
מחירי  , כגו  מחירי יו  אשפוז(הבריאות והיא מאשרת מחירי  לפעולות נבחרות במערכת הבריאות 

 ).  אשפוזיי  לשירותי  חו/
55

ח " ש291מחיר ממוצע של (ח " ש287המעודכ  להיו  הוא " בשיטה החדשה"בע המחיר הבסיסי שנק  
ער. ;  נקודות נוספות26המוסד יכול לצבור עד ). ח למוסדות הפרטיי " ש252 למוסדות הציבוריי  ו

  ).287+26(ח " ש313בס. הכול נית  להגיע למחיר יו  מרבי של . ח" ש1כל נקודה 
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5. Ê Â Ù ˘ ‡  Ì Â È  È ¯ È Á Ó  ˙ „ ¯ Â ‰  Ï ˘  ˙ Â Ú Ó ˘ Ó שיטת מכרז המחירי  , כאמור: ‰

 בדר" כלל מי שמוכני  להנמי" סטנדרדי  ואלה יהיו, מעדיפה את מציעי המחירי  הנמוכי  ביותר
לפיכ" שיטת מכרז המחירי  שנועדה להוריד את מחיר יו  האשפוז לקשישי  סיעודיי  . של איכות

אמנ  משרד האוצר הסביר . עלולה להביא להורדת איכות הטיפול הרפואי והסיעודי, ותשושי נפש
, )ראו ג  בהמש" הדברי (וט המכרז כי הקצה שישה תקני  מיוחדי  לבקרה על עמידה בתנאי פייל

אול  לפעולות בקרה יעילות מוגבלת נגד פעולות שעלולי  מוסדות סיעודיי  לנקוט כדי לחסו" 
כגו  (בעלויות באופ  הפוגע באיכות חייה  של מקבלי השירות אשר ג  אינ  נוטי  להתלונ  עליה  

 ). חיסכו  בחימו  מי  או תאורה, מספר הפעמי  שנרח' הקשיש
קביעת המחיר כמרכיב המרכזי , לדעת אנשי מקצוע בתחו  סיכוני בריאות ובתחו  הגריאטריה

רמת ] עשויה לגדול[וכתוצאה מכ" ... את רמת שירותי האשפוז הסיעודי"במכרז עלולה לדרדר 
בייחוד עקב השאיפה של בעלי המוסדות להקטי  בעיקר , 56"התחלואה והתמותה במוסדות סיעודיי 

הורדת . שהיא המרכזית בטיפול בקשישי  וכ" תיפגע איכות הטיפול, 57"ודת הידיי עב"את עלות 
מחיר יו  אשפוז תגרו  להעסקת עובדי  באיכות נמוכה שעלולה ג  להגדיל את הסכנה להתעמרות 

 . בקשישי 
˙Â‡ˆÂ‰· ÍÂÒÁÏ ˙Â ÂÎ ‰ ˙‡ ‰ÏÈ„‚Ó È„ÂÚÈÒ ÊÂÙ˘‡ ÌÂÈ Ï˘ ÍÂÓ  ÛÈ¯Ú˙ , Ú‚ÂÙ‰ ¯·„

˘˜· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡·ÌÈ˘È . ˘ÎÂ¯Î ÈÏÎÏÎ‰ ‰ÁÂÎ ˙‡ Ïˆ ˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‡Ó˘ ˘˘Á‰ Ô‡ÎÓ
ÊÂÙ˘‡‰ È˙Â¯È˘ ˙ÂÎÈ‡· ÂÚ‚ÙÈ˘ „ÒÙ‰ È¯ÈÁÓ· ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ˙Â„ÒÂÓÏ ·È˙Î˙Â ÏÂ„‚58 . 

כ" , בקבלת החלטה על מכרז מחירי  יש להביא בחשבו  ג  שיקולי  כלכליי  של כלל המשק
ל להביא לאשפוז  בתכיפות רבה למשל את העובדה שטיפול לקוי בבני אד  חולי  וחלשי  עלו

יקר הרבה ) ח" ש1,700 כ(מאחר שמחיר יו  אשפוז בבית חולי  כללי . יותר בבתי חולי  כלליי 
והמחיר לאשפוז ) לעתי  פי שישה או יותר(יותר מהתערי% המרבי ליו  אשפוז במוסד סיעודי 

  הצפוי עקב המכרז בחשבו  הלאומי חלק מהחיסכו, ח ליו "במחלקה לטיפול נמר' הוא אלפי ש
 . עלול לרדת לטמיו 

6. Â  Â Î „ Ú Â  Ì Â Ó È  È Ó  ¯ È Á Ó  Ï ˘  Â ˙ Ú È · משרד האוצר הסביר בתשובתו כי  :˜
שנועד להבטיח שמירה על יכולת המוסדות , "מחיר מינימו "למכרז הפיילוט נקבע מנגנו  של 

על סמ" אול  למשרד מבקר המדינה התברר כי מחיר המינימו  נקבע , לספק איכות טיפול ראויה
 מ  הראוי שלקראת קבלת החלטה כה משמעותית בענ% שתקציבו . חוות דעת כלכלית אחת בלבד

 . ח בשנה ייבחנו ייעוצי  כלכליי  נוספי  בעת קבלת החלטה כה משמעותית" מיליארד ש1.4 כ
 ÏÚ ‰ÒÒ·˙‰Â „·Ï· ˙Á‡ ˙ÈÏÎÏÎ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÍÓÒ ÏÚ Ú·˜  ÌÂÓÈ ÈÓ‰ ¯ÈÁÓ ÈÎ ¯¯·˙‰ „ÂÚ

Ú·˜ ˘ ÌÈÙÈ¯Ú˙ ˙ ˘· Â2001 ˙ ˘· Â Î„ÂÚÂ 2005 , Û˜˘Ó ÌÂÓÈ ÈÓ‰ ¯ÈÁÓ Ì‡ ˜ÙÒÂ
È„ÂÚÈÒ ÊÂÙ˘‡ ÌÂÈ ¯Â·Ú· ÌÈÈ„ÂÚÈÒ ˙Â„ÒÂÓÏ ‰ÈÂ‡¯ ‰¯ÂÓ˙ . 

מחיר המינימו  שנקבע במסגרת המכרז לסל אשפוז בסיסי מייצג את רמת השירות המינימלית 
זכו במכרז ולמספר נמצא כי לכל המוסדות מבי  אלו ש, ע  זאת. הראויה לאשפוז קשיש סיעודי

__________________ 
56

אתר האינטרנט . 2007מיולי , ה לביטוח וניהול סיכוני בריאות בישראלמומח, ר אודי פרישמ "דברי ד  
 ·Á¯‰ Ï‰˜Ï ˙Â‡È¯·www.doctors.co.il. 

57
, ישיבת ועדת העבודה; ר יצהל ברנר מזכיר האיגוד לרפואה גריאטרית של הסתדרות הרפואית"ד  

 מטע  המרכז  ובכנס בנושא השירות הסיעודי לקשיש בישראל שהתקיי 9.6.06 הרווחה והבריאות ב
 . 2.5.07 ב הישראלי לניהול

58
 . 13 12' עמ, ראו ג  את דוח ברודט ובר  
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המשרד משל  פחות מהמחיר המינימלי שנקבע במכרז , מוסדות נוספי  מבי  אלו שלא השתתפו בו
דבר זה מעלה חשש נוס% לאיכות השירותי  שמוסדות אלה יוכלו . הפיילוט עבור יו  אשפוז סיעודי

 257.4 של שיל  המשרד ס", לאחד המוסדות שזכה במכרז, לדוגמה. לספק לאוכלוסיית הקשישי 
, למוסד שני שהשתת% במכרז, 59ח ליו  אשפוז סיעודי לאחר שקיצ' מהמחיר מסיבות שונות"ש

 . ח עבור יו  אשפוז סיעודי" ש232.48שיל  המשרד 
 ÍÂÓ  ÌÈÈ„ÂÚÈÒ ÌÈ˘È˘˜ ÊÂÙ˘‡ ¯Â·Ú· ‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ È ˘Ï „¯˘Ó‰ ÌÏÈ˘˘ ¯ÈÁÓ‰˘ ‡ˆÂÈ

Ê¯ÎÓ· Ú·˜ ˘ ÌÂÓÈ ÈÓ‰ ¯ÈÁÓÓ ¯˙ÂÈ .   
  בעת תהלי  קבלת החלטותהיעדר נתוני 

 ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ„ÂÚÈÒ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ·¯ ÌÈÊÙ˘Â‡Ó ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÂÈ‰ ˙ÂÏÂÏÚ ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ ˙Â‡ˆÂ˙
Ô ÎÂ˙Ó‰ Èˆ¯‡‰ Ê¯ÎÓÏ ¯˘‡ ˙Â ˜ÒÓ ˙˜Ò‰ ÌÂ¯‚ÏÂ . ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ È ÙÏ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏ

ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ ÚÂˆÈ· Í¯„Ï Ú‚Â · , ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ ¯ÙÒÓÏ Ú‚Â · ÏÏÂÎ Ú„ÈÓ ‰È‰È „¯˘ÓÏ
ÏÂÎ‰„ÒÂÓ ÏÎ· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ ¯ÙÒÓÂ „Â˜ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙Ù · Ï . ‰Ê Ú„ÈÓ

ÂÎÊ ‡Ï˘ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ‰Ó‚Â„Ï ÂÈ˙ÂÎÏ˘‰ ˙‡Â ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ˜Â„·Ï È„Î È ÂÈÁ ,
ÌÈÈ„ÂÚÈÒ ÌÈ˘È˘˜ Ì‰· ÌÈÊÙ˘‡Ó ÔÈÈ„Ú ÌÏÂ‡ , „¯˘Ó‰ Ï˘ „Â˜· Ì˙ˆ˜Ó) ‰Ê ‡˘Â · Â‡¯

Í˘Ó‰· Ì‚.( 
ÏÈÓÓÂ ‰Ê Ú„ÈÓ ÛÒ‡ ‡Ï „¯˘Ó‰ÔÈ·‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È Ù· Â˙Â‡ ‡È·‰ ‡Ï ‡-˙È„¯˘Ó . 

 ¯·Ó·Â · ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ·È˘‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ Û‡2007 Ú„ÈÓÏ ÚÈ‚‰Ï ¯˘Ù‡ ÈÎ 
ÈËÓ˙Ó ·Â˘ÈÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÏ˜· ‰Ê , ‰Ê È ÂÈÁ Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙·˘ È¯‰

˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó È Ù· Ë¯ÂÙÓÂ ·Â˙Î ,Â· Â˘Ó˙˘‰ ‡Ï Ì‰Â .˜ÏÁ· ¯·Â„Ó ˙È˙˘˙Ó 
˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰· ˙˘¯„  ˙È ÂÈÁ ˙È˙„·ÂÚ .   

 פעילות ועדת חריגי  למקבלי שירותי אשפוז סיעודי בנפת פתח תקווה
עקב המכרז צפוי היה שקשישי  רבי  ייפגעו מכ" שלא קיבלו מקו  אשפוז המתאי  לה  ויפנו 

פניות האלה ויית  לה  לכ  היה על משרד הבריאות להיער" מראש ולמנות צוות שידו  ב. למשרד
  .להל  הליקויי  שעלו בנושא. מענה

__________________ 
ורק בדצמבר , ח בלבד ליו  אשפוז לקשיש סיעודי" ש231.66יצוי  כי בשנת הפיילוט קיבל המוסד   59

 . ח" ש257.4 אושר הס. של   לאחר די  ודברי    2007



 ב58דוח שנתי  506
 הקמת ועדת החריגי  לפתרו  בעיות מיוחדות

 ¯‡Â È· ‰ÏÁ‰ ËÂÏÈÈÙ‰ ˙ÙÂ˜˙2007 , ÂÎ¯Ú  ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÏÂ‡
 ÌÈ ÂÙÏ ‰ ÚÓ Ô˙ ÈÈ Â˙ÏÚÙ‰ ÌÚ „·· „·˘ È„Î ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓÏ ‰‡ÈˆÈ‰ È ÙÏ ˘‡¯Ó

„ÁÂÈÓ ˙Â˘˜··Â ˙Â ÂÏ˙·˙Â. 
לאחר תחילת תקופת הפיילוט החלו להתקבל במשרד תלונות של קשישי  אשר לא יכלו להתאשפז 

מקצת  היו בהמתנה . במוסד שאותו ה  ביקשו מאחר שלא נכלל ברשימת המוסדות שבמכרז
ומקצת  התאשפזו באופ  פרטי במוסד שלא זכה במכרז ונותרו ללא , לאשפוז באמצעות קוד
 . תו מוסדאפשרות לקבלת קוד לאו

 ¯‡Â È ˘„ÂÁ ÛÂÒ·2007 ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ Ú„ÈÈ -˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘Ï·  , È˙··
 ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜·Â ÌÈÏÂÁ‰- ˙Â˘˜·· ÔÂ„Ï È„Î ‰Ó˜Â‰˘ ÌÈ‚È¯Á ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ¯·„· 

Ê¯ÎÓ· ÂÎÊ ‡Ï˘ ˙Â„ÒÂÓ· ÊÂÙ˘‡Ï . 
 ¯‡Â¯·Ù·2007 Â ÂÈ‚Èˆ  Â Ó  ‰È¯·Á ÌÚ˘ ÌÈ‚È¯Á ˙„ÚÂ ÏÈÚÙ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰  „¯˘Ó È‚Èˆ

¯ˆÂ‡‰ , ÌÈ˘È˘˜Ï Ê¯ÎÓ· ÂÎÊ ‡Ï˘ ˙Â„ÒÂÓ· ÊÂÙ˘‡ ¯˘‡ÏÂ ÌÈ˘È˘˜ Ï˘ ˙ÂÈ Ù· ÔÂ„Ï È„Î
„·Ï· ÌÈ‚È¯ÁÂ ÌÈÈ Ë¯Ù ÌÈ¯˜Ó· .˙˙ ‰Ó˜Â‰ ÔÎ- ˙Â ˜ÒÓ ˘·‚Ï ‰„È˜Ù˙˘ ÌÈ‚È¯Á ˙„ÚÂ
ÌÈ‚È¯Á‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰Ï Ô¯È·Ú‰ÏÂ . 

 Ò¯Ó·2007È‚È¯Á‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯È·Ú‰Ï ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘Ï ˙‡ „¯˘Ó‰ ‰Á ‰  ˙‡ Ì
 ÛÂ¯Èˆ· ˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘Ï·˘ ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˘˜·‰Â ˙Â ÂÏ˙‰

Ì‰È˙ÂˆÏÓ‰ . ÌÈ¯˜Ó‰ ˙‡ ˜¯ ÌÈ‚È¯Á‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯È·Ú‰Ï ˘È ÈÎ „¯˘Ó‰ ÔÈÈˆ ÂÈ˙ÂÈÁ ‰·
¯˙ÂÈ· ÌÈ‚È¯Á‰ . 

 ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ˙„·ÂÚ ÏÚ ¯ÒÓ  ‡Ï ¯Â·ÈˆÏ ÈÎ ‰ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó
‰ÈÏ‡ ‰ÈÈ Ù‰ Í¯„ ÏÚÂ ÌÈ‚È¯Á‰60 .‰Ê „·ÏÓ ,˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘Ï· , ˙ÂÙÂ˜· Â‡ ÌÈÏÂÁ‰ È˙··

ÌÈ‚È¯Á‰ ˙„ÚÂ ‡˘Â · Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È ·ÏÂ ÌÈ˘È˘˜Ï Ú„ÈÓ Û„ ıÙÂ‰ ‡Ï ÌÈÏÂÁ‰ .  
 אמות המידה שוועדת החריגי  מכריעה על פיה 

1. ˙ÂÈ Ù· ÏÂÙÈËÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ê¯ÎÓ‰ ˙ÏÁ˙‰ È ÙÏ „ÂÚ ˘·‚Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ . ˙ÂÓ‡ ˙‡ ÌÏÂ‡
¯Á‰ ˙„ÚÂ ‰˘·È‚ ‰„ÈÓ‰˘‡¯Ó ‡ÏÂ ÌÈ˘È˘˜‰ ˙ÂÈ Ù· ÏÂÙÈË‰ È„Î ÍÂ˙ ÌÈ‚È . ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡

˘‡¯Ó ÂÏ ˙ÂÚÂ„È Ô È‡Â ‰˙ËÏÁ‰ ÏÚ Ô ÂÏ˙ÓÏ ÌÈ‚È¯Á‰ ˙„ÚÂ ‰ÚÈ„ÂÓ Â· ÍÓÒÓ· ˙ÂÏÏÎ  . 
 למשרד מבקר המדינה כי לא היה אפשר לחזות 2007משרד הבריאות מסר בתשובתו מנובמבר 

 . מידה תו" כדי דיוני הוועדהולכ  גובשו אמות ה, מראש את כל קשת נושאי הפניות
__________________ 

 תלונה מאת ב  של 2007קר המדינה הוגשה במרס לדוגמה לנציבות תלונות הציבור שבמשרד מב  60
א! שהמוסד לא היה מבי  הזוכי  , קשישה סיעודית שביקש לאשפזה במוסד סמו. למקו  מגוריו

לא הביא לידיעתו שקיימת ) ובכלל זה משרד הבריאות ולשכת הבריאות(התברר כי שו  גור  . במכרז
 . ועדת חריגי 
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 ˙„Â·Ú ÏÚ ‰„ÈÚÓ ˘‡¯Ó Â˘·Â‚ ‡Ï ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÈÂ˜Ï ‰ËÓ . ˙„ÚÂÂÏ ˙Â ÙÏ ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈ˘È˘˜Ï ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ Ï˘ ˘‡¯Ó ÌÂÒ¯Ù ¯„ÚÈ‰

 Ë¯Ù‰ ˙ÂÈÂÎÊ· Ô‰ Ú‚ÂÙÂ ˙ÂÈÏ‰ ÈÓ ˙ÂÈÁ ‰ Ï˘ ˙ÂÙÈ˜˘‰ ÔÂ¯˜Ú ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡ ÌÈ‚È¯Á‰
· Ô‰ÂÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò . 

, למרחק שבי  מקו  מגורי הקשיש למיקו  המוסד שזכה במכרז ובו הקשיש אמור להתאשפז .2
שכ  הדבר עשוי להשפיע על תדירות הביקורי  , יש השפעה על איכות חיי הקשיש ובני משפחתו

 ראוי היה שוועדת החריגי  תקבע אמות מידה לפיה  יוחלט א  קשיש, לפיכ". אצל הקשיש
 .יתאשפז במוסד שזכה במכרז הפיילוט או שיקבל אישור לאשפוז במוסד אחר

הועלה שלא נקבעו אמות מידה כאמור וועדת החריגי  דחתה בקשות של קשישי  בלא אמות מידה 
 דנה ועדת החריגי  בבקשותיה  של חמישה קשישי  להתאשפז 2007במאי , כ" למשל. ברורות

בטענה כי אשפוז במוסד שזכה במכרז אול  מרוחק ממקו  במוסדות שוני  אשר לא זכו במכרז 
הוועדה . אקונומיות מגוריה  יקשה על המטפל העיקרי בה  את הביקורי  בעיקר עקב סיבות סוציו

 . דחתה את הבקשות בנימוק כי קיימי  מוסדות שזכו במכרז במרחק סביר ממקו  מגוריה 
 ÌÂ˜ÓÏ „ÒÂÓ‰ ˙·¯˜Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó‰ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡· ÌÏÂ‡„ÈÁÈ ‰ÁÙ˘Ó ·Â¯˜ Ï˘ ÌÈ¯Â‚Ó‰ ,

ÌÈÏ·‚ÂÓ Ì‰˘ ‚ÂÊ È · Ï˘Â ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈÏÙËÓ Ì‰˘ ‚ÂÊ È · Ï˘ , ÌÈÏÂÁ Â‡ ÌÈÎ - ‰ÏÏÎ  ‡Ï 
 Â‰Ó ‰¯„‚‰"˜ÂÁ¯ „ÒÂÓ " Â‰Ó Ú·˜  ‡ÏÂ"¯È·Ò ˜Á¯Ó." 

,  מסר משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה כי בהתא  ללקחי מכרז הפיילוט2007בנובמבר 
  .  ממגורי הקשיש יקבל ביטוי טוב יותר במכרז הארציקריטריו  המרחק של המוסד

 ערעור על החלטת ועדת חריגי  
שכ  הרכב הוועדה , ראוי שידו  בפני הרכב אחר שיוק  במיוחד לש  כ", ערעור על החלטת ועדה

אול  המשרד מינה לדיו  בערערי  את חברי ועדת . המקורי עלול להיות שבוי בשיקוליו הקודמי 
  .החריגי 

„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú ,ÔÈ˜˙ Â È‡ ‰Ê ÍÈÏ‰ , ÔÂÈ„Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï Í¯Âˆ ˘ÈÂ
¯ÂÚ¯Ú· ,ÌÈ‚È¯Á‰ ˙„ÚÂ Ï˘ È¯Â˜Ó‰ ·Î¯‰‰Ó ‰ Â˘ ·Î¯‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â . 

 ˘È˘ ÏÏÎ ¯Ó‡  ‡Ï ‰˘˜·‰ ˙ÈÈÁ„ ÏÚ ˘È˘˜Ï ÌÈ‚È¯Á‰ ˙„ÚÂ ˙·Â˘˙·˘ ¯¯·˙‰ „ÂÚ
‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú ˘È‚‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ . 

למשרד מבקר המדינה כי הוגשו ערעורי  על סמ" מידע שמסרו משרד הבריאות הסביר בתשובתו 
 . העובדי  הסוציאליי  בלשכת הבריאות למשפחות

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙˘‚‰Ï ÌÈÎ¯„‰Â ¯Ú¯ÚÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ¯·„· Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÏÂÏÎÏ ˘È
‰ ÂÙÏ ˙¯ÒÓ ‰ ÌÈ‚È¯Á‰ ˙„ÚÂ ˙·Â˘˙· Ì‚ ¯ÂÚ¯Ú‰. 
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‡ ÏÚÂ ÌÈ‚È¯Á‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ÏÚ Ú„ÈÓ‰˘ ‡ˆÂÈ ‡Ï Ô‰ÈÙ ÏÚ ˙ÏÚÂÙ ‡È‰˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ

Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È ·Â ÌÈ˘È˘˜‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰ ,Â˙Â‡ ¯ÂÒÓÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,„ÚÂÓ „ÂÚ·ÓÂ .
 ÌÈ˘È˘˜‰ ÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡· ˜ÒÂÚ‰ ‰‰Â·‚ ˙Â˘È‚¯ ÏÚ· ÈÂÒÈ · ¯·Â„Ó ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ Ï˘·- ÌÈ˘ÏÁ 

 ÌÈÏÂÁÂ-·È‰Ï ·Ï ˙ÓÂ˘˙ Ô˙Ó ˙Â·¯Ï ‰Ê ‡˘Â · ˘‡¯Ó ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ‰˙ÈÈ‰  ÌÈË
ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„ÒÂ Ë¯Ù‰ ˙ÂÈÂÎÊ Ï˘ .   

 היעדר פרסו  לציבור על אודות המוסדות הזוכי  
שרשימת המוסדות הזוכי  במכרז הפיילוט בנפת פתח , בי  היתר,  נקבע61במסמכי מכרז הפיילוט

 ...". תפורס  בכל לשכת בריאות ותימסר לכל דורש לרבות למתאשפזי  ולבני משפחותיה ", תקווה
ÏÂ‡ ËÒÂ‚Â‡· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„· Ì2007 Ï˘ Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ 

‰È¯Ë‡È¯‚Ï Û‚‡‰ ,ÔÂÈ˘È¯ Ì‰Ï Ô˙  „¯˘Ó‰˘ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÎ Â· ÌÈ‚ˆÂÓ ¯˘‡ , ‰˙˘Ú  ‡Ï
ÌÈ¯Á‡Ï ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ· ÂÎÊ˘ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÔÈ· ‰ Á·‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È„Î

È‡‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ‚‰Â ‰ ¯Â·Èˆ‰ ÏÚ Ï˜‰ÏË ¯Ë  , ˙‡ ¯Â¯È·· ÔÓÒÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
„Â˜ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‰· ÊÙ˘‡˙‰Ï Ô˙È ˘ ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙Ù · ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ· ÂÎÊ ¯˘‡ ˙Â„ÒÂÓ‰ . 

, המעונייני  באשפוז סיעודי באמצעות קוד מתאשפזי  לעתי  באופ  פרטי קוד  לקבלת הקוד
  .מתו" הנחה שלאחר קבלתו ימשיכו את האשפוז באמצעות המשרד באותו מוסד

¯ÂÓ‡Î ‰ Á·‰ ¯„ÚÈ‰ ÌÏÂ‡ ,Ë ¯Ë È‡‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Ú„ÈÓ Ï·˜Ó‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ˙ÂÚË‰Ï ÏÂÏÚ ,
 Ê¯ÎÓ· ÂÎÊ ‡Ï˘ ˙Â„ÒÂÓ‰ „Á‡· „Â˜‰ ˙Ï·˜ È ÙÏ ÈË¯Ù ÔÙÂ‡· ÂÊÙ˘‡˙‰˘ ÂÏ‡ ˙‡ ¯˜ÈÚ·

„Â˜‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï „ÒÂÓ ÛÈÏÁ‰Ï ÂˆÏ‡ÈÈÂ ËÂÏÈÈÙ‰ .ÛÒÂ  Ï·Ò Ì‚ ÌÂ¯‚˙ ÂÊÎ ‰¯·Ú‰ , „·ÏÓ
Ó ¯·ÚÓ‰ ·˜Ú ˘È˘˜Ï Ì¯‚ ‰ ‰ÊÈ„ÂÚÈÒ „ÒÂÓÏ ˙È·‰ .   

ההיערכות וביצוע הבקרות ופעילות מחקרית בד בבד ע  הפעלת מכרז 

 הפיילוט
 מגבלות הבקרות בבדיקת רמת הטיפול הרפואי והסיעודי

בקרה . קיי  קושי רב להערי" במובהק באמצעות בקרות את איכות הטיפול בקשיש הסיעודי
נת תמונה חלקית בלבד ולכ  חשוב שהבקרה המסתמכת בעיקר על בדיקת מסמכי  ורישומי  נות

 ".בזמ  אמת"תעשה 
__________________ 

61
 .44'  עמ24.19סעי!   
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 ‰ ÚÓ Ô˙È˙˘ ÔÎ˙ÈÈ ¯˘‡ ‰¯˜·Ï Í¯ÚÈ‰Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ÂÏÂ 
 È˜ÏÁ-‰ÈÚ·Ï  ,ÏÚÂÙ· ‰ÚÂˆÈ·Ï ¯˘‡·Â ‰¯˜·‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ¯˘‡· ÌÏÂ‡ , ˙¯Â˜È·‰

ÔÓ˜Ï„Î ‰˙ÏÚ‰: 
˙ · Î ¯ Â Ó  ‰ ¯ ˜ ·  ‡ È ‰  È „ Â Ú È Ò ‰  Ì Â Á ˙ ·  ‰ ¯ ˜ · וסדות המטפלי  בבני אד  במ: ‰

איכות , במש" כל שעות היממה ובכל ימות השנה ולאור" זמ , הנמצאי  במצב של חולשה ותלות
, מסירות, אלא בעיקר על פי יחס אנושי, הטיפול נקבעת לא רק על פי עמידה בסטנדרדי  פורמליי 

 לפניות החולי  מידת ההיענות, תכיפות הטיפול היזו , טיב התקשורת האנושית, ידע מקצועי
קשה למדוד את הגורמי  האלה מאחר שכמה ממרכיבי ההערכה . והניסיו  של הצוות וההנהלה

, וג  באמצעות פיקוח חיצוני יהיה קושי להעריכ  כראוי, בזהות המערי" סובייקטיביי  ותלויי 
מהי , כמה פעמי  רוחצי  אותו, כגו  באיזו תדירות משני  את תנוחות הקשיש למניעת פצעי לח'

קושי זה גובר ג  . פעמיי  וא  פעילויות תרבות ופנאי ניתנו במלוא  תדירות החלפת החיתולי  החד
אפשר לקבל מהקשישי  הסיעודיי  ותשושי הנפש מידע מהימ  לצור" הערכת ביצועי  מכיוו  שאי

 המוסד א  מאחר ואינ  מסוגלי  להתלונ  וא  עקב החשש של בני המשפחות להתלונ  על פגיעה
 . 62בשירות פ  יבולע לקשיש

È‡ ÈÎ ‡ÂÙ‡ Ô·ÂÓ- Â˘Ú  Ì‡ ˙Ú„Ï È„Î ‰ÓÓÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÏÎ Í˘Ó· ˙Â¯˜· Úˆ·Ï ¯˘Ù‡
˘È˘˜‰ Ï˘ ÂÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡Â Â˙Â‡È¯· ˙¯ÈÓ˘Ï ˙ÂÈ ÂÈÁ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ . ˜ÙÒ ÚÈ·‰ Û‚‡‰ ˘‡¯ Ì‚

˙Â„ÒÂÓ· ÏÂÙÈË‰ ˙Ó¯ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÁÈË·˙ ˙¯·‚ÂÓ ‰¯˜· Ì‡63 . 
דוח ברודט ובר מציי  כי מקצת . הטיפול בפרק זמ  קצרקושי נוס% הוא לאמוד שינויי  באיכות 

הנזקי  לאיכות הטיפול עלולי  להתברר רק לאחר פרק הזמ  של שנה שבה נער" מכרז הפיילוט וכי 
 . ארצית נזקי  אחרי  עלולי  לא להתגלות כלל א" יתרחשו א  תורחב השיטה ותהיה כלל

ג  א  , קה על מנת שתית  מענה לבעיהמקל וחומר לכל הפחות יש להיער" מראש לבקרה מעמי
בהיק% ובתדירות , מדובר בהפעלת שיטה חדשה שמחייבת הפעלת מנגנוני בקרה שוני . מענה חלקי

, ג  בדיקת מסמכי  ורישומי  אינה תשובה נאותה. ראויי  כדי לבחו  א  השיטה מופעלת כראוי
 ". בזמ  אמת"שכ  היא נותנת תמונה חלקית ולא 

Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰ ¯Á‡Ï ˜¯ ÏÁ‰ ‰¯˜·‰ È Â ‚ Ó ÁÂ˙ÈÙ˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘
ËÂÏÈÈÙ‰ ˙ÏÈÁ˙ ,Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÈ ÍÎ ÏÚÂ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ¯·Ú· ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

Ú ÁÂ˜ÈÙ‰Â ˙Â¯˜·‰ Ï˘ ‰ÎÂÓ ‰ Ô˙Â¯È„˙ ÏÚ ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÁÂ„ ‰ÓÎ·" ÌÂÁ˙· ÌÈ„¯˘Ó‰ È
˙Â¯˜·‰ Ï˘ Ô˙˘ÏÂÁ ÏÚÂ ‰ÁÂÂ¯‰64Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ˙¯‚ÒÓ·˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯Â  Ì„˜˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙

 ˙ÂÚˆÓ‡· Û Ú‰ ˙¯„Ò‰Ï ¯˘˜ ‡Ï· ı¯‡‰ ÏÎ· ˙Â¯˜·‰ ˙¯·‚‰ Ï˜˘È˙ Ê¯ÎÓÏ ‰‡ÈˆÈÏ
Ê¯ÎÓ , ÈÙÒÎ ¯Â·Ú ‰˙Â‡  ‰¯ÂÓ˙ ˙Ï·˜Â ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ ÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚ

‰ È„Ó‰ .  
__________________ 

מחקרי  הראו כי התחו  החלש ביותר בנושא , לדבריו. 36' עמ, ר עומר דקל"ת מחקרו של דראו ג  א  62
 . ההפרטה של שירותי הסעד הוא תחו  הבקרה והפיקוח

 .19.6.06 הרווחה והבריאות מ, דבריו בוועדת העבודה  63

 ,)È˙ ˘ ÁÂ„·56 È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ · ‰)2006 י המשרד כמפורט "כ. לדוגמה מיעוט הבקרות המבוצעות ע  64
 ,)È˙ ˘ ÁÂ„55 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2005 ראו ג  ; 588' עמ, "היבטי  בטיפול בקשיש הסיעודי"בפרק 

 . 721' עמ, "רכישת שירותי  חברתיי "בפרק על 
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 ביצוע בקרות על המוסדות בנפת פתח תקווה 

ובכ" להבטיח רמת ,  בקרת איכותהנחת המוצא בנוגע למכרז הפיילוט הייתה כי אפשר לבצע .1
לפיכ" נקבע במכרז הפיילוט כי צוות בקרה מיוחד . טיפול נאותה באות  מוסדות שיזכו במכרז

יבדוק את מידת עמידת המוסדות , ובו שישה תקני כוח אד , שיוקצה לנפת פתח תקווה בלבד
 ).  צוותי הבקרה להל  (בדרישות המשרד 

מועד תחילת מכרז , 2007ות הבקרה המיוחד החל רק בינואר הבדיקה העלתה כי תהלי" גיוס צו
 לאחר 2007צוות הבקרה החל לפעול רק באפריל . והסתיי  בסו% מרס אותה שנה, הפיילוט
ללא צוות ( ביצעו צוותי הבקרה הקבועי  של המשרד 2007בתקופה שמינואר עד אפריל . הכשרתו

 27 בקרות מסוגי  שוני  על כל 48ל בס" הכו) הבקרה המיוחד שהיה בתהלי" גיוס והכשרה
 עד סו% 2007מינואר , על פי הסבר האג% למשרד מבקר המדינה. המוסדות בנפת פתח תקווה

כלומר בכל שנת ,  מתוכננות עוד בקרות2008ועד ינואר ,  בקרות בנפה71 נערכו 2007ספטמבר 
 .  יבוצעו בכל מוסד שלוש בקרות בלבד2007

בקרות האלה ביצעו צוותי בקרה ארציי  אשר היו מתוכנני  לבצע מאחר שאת מקצת ה, מלבד זה
 . בשאר חלקי האר' בוטלו בקרות או שנדחו, בקרות במקומות אחרי  באר'

בעקבות היציאה למכרז הפיילוט והצור" לעקוב בתכיפות אחר שינויי  במוסדות פותחו  .2
להבדיל מהבקרות ,  לביצוע בקרות תכופות בכל שישה שבועות65במשרד כלי בקרה חדשי 

 . המבוצעות פע  בחצי שנה, 66התקופתיות
¯ÂÁÈ‡· ‰˘Ú  ‰ÙÂÎ˙‰ ‰¯˜·‰ ÈÏÎ ÁÂ˙ÈÙ . ¯‡Â È· ˜¯ ÌÁ˙ÙÏ ÂÏÁ‰2007 Ì‰· ˘Ó˙˘‰ÏÂ 

 ÏÈ¯Ù‡Ó ˜¯2007 . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰‡ÈˆÈ‰ È ÙÏ Í¯ÚÈ‰Ï ‰È‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ

Î Ï˘ ‰ÚÓË‰Â ‰ Î‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓÏ Ï˘ ‰¯˘Î‰Â ÒÂÈ‚ ˙Â·¯Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ‰¯˜· ÈÏ
 ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· ‰Î¯Ú‰ ˙Î¯ÚÓ ˙ÓÈÈ˜˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓÏ ˙‡ˆÏÂ ‰¯˜· È˙ÂÂˆ

ÌÈÏÏÎÂ˘Ó . 
תקצוב ותמחור , לית לתכנו " בפני הסמנכ2006יצוי  כי מנהל האג% לגריאטריה התריע בדצמבר 

ז שנפת פתח תקווה נמצאת כי ה  האג% וה  לשכת הבריאות מרכ, ג"הגברת רות רלב, במשרד
 וביקש לדחות את התחלת מכרז הפיילוט 2007אינ  ערוכי  ליציאה לפיילוט בינואר , בתחומה

הוא נימק את בקשתו בצור" לגייס כוח אד  לצוות הבקרה המיוחד ובזמ  . למאי של אותה שנה
 .הנדרש להכשרתו ולהתארגנות ליווי תקופת הפיילוט במחקר הול 

È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ· ÔÂÈ„ Í¯Ú ˘ ‡ˆÓ  ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ - Û‚‡‰ ˙˘˜·· ˙È„¯˘Ó
ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ ˙ÏÈÁ˙ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï .   

__________________ 
65

א  נמנעו או נוספו פצעי לח/ וא  : לדוגמה, בודקי  תוצאות) הכלי  החדשי (בכלי הבקרה התכופה   
 . כללי של הקשיש שופרו או הורעומצב התזונה ומצב בריאותו ה

66
, כמות כוח אד : לדוגמה. בודקי  תהליכי  לאור. זמ ) הכלי  הקודמי (בכלי הבקרות התקופתיות   

 . רישו  ודווח על מת  תרופות ותוספי מזו , השכלתו והדרכתו, איכותו
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 י מכו  ברוקדייל"איחור בהפעלת המחקר ע
בעקבות השינויי  בענ% האשפוז הסיעודי שנצפו לקראת הלי" המכרז הוחלט במשרד הבריאות 

שיבח  , אשר יבצע מכו  ברוקדייל" כהמחקר הער"ובמשרד האוצר ללוות את מכרז הפיילוט ג  ב
את התהליכי  ואת השינויי  המתרחשי  בכלל המוסדות ואת ההשלכות על איכות הטיפול ואיכות 

 . השירותי  בכל המסגרות לאשפוז סיעודי בנפת פתח תקווה
ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ È ÙÏ ‰˙˘Ú  ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙Ù · ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓÏ ‰‡ÈˆÈ‰- ‰ÓÈÎÒ‰ ˙È„¯˘Ó

Ó ¯˜ÁÓ ˙Úˆ‰ ÏÚ‰ÓÈ‡˙ . 
ובדצמבר של אותה שנה הגיש את הצעת ,  הגיש מכו  ברוקדייל טיוטת הצעת מחקר2006במרס 

 התגלעו חילוקי דעות 2007ובשנת , משרד האוצר דרש שיבוצעו בהצעה שינויי . המחקר הראשונה
רק באוגוסט . ואלה עיכבו את ההסכמה על תכנית המחקר ועל אישורו, בינו ובי  האג% לגריאטריה

משרדית הצעת מחקר  הגיש מכו  ברוקדייל לוועדה הבי , בעקבות דיוני  שהתקיימו בנושא, 2007
 . תשעה חודשי  לאחר תחילת מכרז הפיילוט  2007הסכמה עליה הושגה בספטמבר . סופית

 „ÚÂÓ Â˙Â‡ „Ú- ¯·ÓËÙÒ 2007 - ˙‡Â ¯˜ÁÓ‰ Ï˘ ÂÈ Î˙ ˙‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ¯˘È‡ Ì¯Ë 
Â·Èˆ˜˙ . 

Úˆ‰Î ‡Ï˘ ÈÎ ÔÈÂˆÈ‰ Â˘‡¯‰ ¯˜ÁÓ‰ ˙ , ÌÈ Â˘ ˙Â¯Â˜Ó ÍÓÒ ÏÚ ¯˜ÁÓ ÚÂˆÈ· ‰ÏÏÎ ¯˘‡
 Ú„ÈÓ‰ ÛÂÒÈ‡Ï) ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈ˙ÂÂˆ ÌÚÂ Ì‰È˙ÂÁÙ˘ÓÂ ÌÈ˘È˘˜ ÌÚ ˙Â ÂÈ‡¯ ÔÂ‚Î

ÏÂÙÈË‰ ,¯˜ÁÓ‰ ˙Â ˜ÒÓ ˙‡ ÒÒ·Ï ‰È‰ ÈÂ˘Ú˘ ¯·„( , ËÒÂ‚Â‡· ÛÂÒ·Ï ËÏÁÂ‰2007 ÈÎ 
„ ˙ÂÚˆÂ·Ó‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â¯˜· ÏÚ ˜¯ ÒÒ·˙È ¯˜ÁÓ‰ Ú·˜ Í¯)˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ ˙Â¯˜· (

 ÂÙÒÂ‰˘ ˙Â˘„Á‰ ˙Â¯˜·‰ ÏÚÂ)˙ÂÙÂÎ˙ ˙Â¯˜·(67 . ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È·Ò‰ ÏÈÈ„˜Â¯· ÔÂÎÓ Ì‚
 ÌÈ˘È˘˜‰ È˜È˙· ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ¯„ÂÒÓ ÌÈ Â˙  ¯„ÚÈ‰ÓÂ ËÂÏÈÈÙ‰ Ï˘ ÔÓÊ‰ ¯ˆÂ˜Ó ÈÎ ‰ È„Ó‰

-„·Ï· ˙Â¯˜·‰ È Â˙  ÏÚ ÌÈÎÓÒ  Ì‰  . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ Ï˘ ‰·¯‰ ˙Â˘È‚¯‰ Ï˘· „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ‡˘Â 

ÈÂˆ¯‰ ¯˜ÁÓ‰ ‚ÂÒÏ Ú‚Â · ‰ Î‰ ˙„Â·Ú Úˆ·Ï ˙Â‡È¯·‰ , ‰ÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰ÏÂ ÂÙ˜È‰ ˙‡ ˘·‚Ï
ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ ˙ÏÈÁ˙ È ÙÏ „ÂÚ .‰˘Ú  ‡Ï ¯ÂÓ‡Î ‰Ê ¯·„ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ˙Úˆ‰ ˘Â·È‚

Â ÓÓ ÁÓˆ˙˘ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙‡ ˙ÈÁÙÓ ‰ÓˆÚ ËÂÏÈÈÙ‰ ˙ ˘·Â ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙ Í˘Ó· ¯˜ÁÓ‰ .   
ת מכרז הפיילוט בנפת פתח תקווה ושקילת חלופות נוספות לפני תוצאו

 ביצועו 
. 2007וההתקשרות ע  הזוכי  במכרז החלה בינואר , 200668מכרז הפיילוט פורס  לציבור בינואר 

 . בנפת פתח תקווה רק למוסדות שזכו במכרז חדשי  "קודי " אושרו 2007מינואר 
__________________ 

 . כמפורט בפרק הבקרות על המוסדות במסגרת המכרז כאמור לעיל  67

 .  באתר האינטרנט של משרד האוצרהמכרז פורס  68
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רק ארבעה ,  פתח תקווה שהמשרד נת  לה  רישיו  המוסדות הסיעודיי  בנפת27התברר שמבי  

שבקיבו' גבעת " קשת", שבעיר רעננה" משע " מוסד של רשת  מוסדות ניגשו למכרז וכול  זכו 
 . הנמצאי  בעיר פתח תקווה, "מעונות אור"ו" נאות גיל ר ", השלושה

קבעה ועדת , זכו בובנוגע למוסדות שלא ניגשו למכרז הפיילוט וכ  למוסדות שניגשו למכרז א" לא 
כלומר , משרדית כי ה  אינ  רשאי  לאשפז חולי  חדשי  באמצעות המשרד המכרזי  הבי 

 לא יוכלו להתאשפז 2007מאושפזי  מנפת פתח תקווה ומחוצה לה שזכאות  לקוד אושרה מינואר 
מאושפזי  ע  קוד מהתקופה שקדמה למכרז ; 69במוסדות בנפת פתח תקווה שלא אושרו במכרז

; והתשלו  של המשרד בעבור  ימשי" להיות כבעבר, י  להמשי" את האשפוז באותו מוסדרשא
מאושפזי  ע  קוד מהתקופה שקדמה למכרז אשר היו מאושפזי  מחו' לנפת פתח תקווה רשאי  

תושבי נפת פתח תקווה שהוכרה זכאות  לקוד . 70לעבור למוסד בנפת פתח תקווה שלא זכה במכרז
  להתאשפז ג  בכל מוסד סיעודי אחר מחו' לנפת פתח תקווה אשר יש לו  רשאי2007לאחר ינואר 

 . הסכ  ע  משרד הבריאות
ÔÏ‰Ï„Î ˙ÂÈÚ· Â¯ˆÂ  ÏÚÂÙ· ¯ˆÂ ˘ ·ˆÓ· :  

 זכות הבחירה של הקשישי  ושמירת הקשר ע  משפחותיה  
לביתו של הקשיש לשארית , בדר" כלל, מוסד סיעודי הופ", להבדיל מאשפוז בבית חולי  כללי

ומכא  החשיבות לחופש בחירה לקשיש ולמשפחתו המושפעי  לרוב משיקולי  של קרבה , ייוח
אופי היישוב או אופי המוסד , ענייני דת וכשרות, סביבה חברתית, למקו  המגורי  של בני המשפחה

והקשישי  הזכאי  לקוד יכלו לבחור , זה היה הקו המנחה של המשרד לאור" שני  רבות. 71וכדומה
 .  המוסדות הסיעודיי  במדינה אליה  מפנה המשרד לאשפוז סיעודי300   כמוסד מבי

 כי המספר המצומצ  של המוסדות שניגשו למכרז וזכו 2007משרד האוצר מסר בתשובתו מנובמבר 
 . מאפשר את מת  השירותי  הנדרשי  לנפת פתח תקווה) ארבעה(בו 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Ù · ‰¯ÈÁ·‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ÌÂˆÓˆÓ ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù-23 ˙Â„ÒÂÓ 
ÂÏ ÌÈ‡˙Ó‰ ÊÂÙ˘‡‰ ÌÂ˜Ó· ˘È˘˜‰ Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎÊ· ˙Â˘˜ Ú‚ÂÙ „·Ï· ‰Ú·¯‡Ï72 .  

 עקרו  התפוסה המלאה
המשרד יפנה קשישי  לאשפוז בארבעת המוסדות , על פי שיטת מכרז המחירי  בנפת פתח תקווה

ת המוסדות שזכו ברשימ. שזכו במכרז הפיילוט עד שתתמלא מכסת המקומות המוצעי  במוסדות

__________________ 
טענו כמה בתי אבות שלא זכו במכרז נגד ) 6835/07  "בר (21.2.07 בעתירה מינהלית שהוגשה ב  69

ההחלטה להפסיק הפניית מאושפזי  חדשי  המתגוררי  מחו/ לנפת פתח תקווה למוסדות אשפוז 
זי את בקשת  למת  צו  דחה בית המשפט המחו24.7.07 בהחלטה מ. סיעודיי  הממוקמי  בנפה

 . 20.8.07 בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט העליו  נדחתה ג  היא ב. ביניי 
 . הבנה אול  כ. נעשה בפועל עקב אי, קבעו תנאי המכרז אחרת, 21.11.07 על פי תשובת המשרד מ  70
ת הקופות ממאי קו מנחה זה הוצג ג  בהצעת המחליטי  של המשרד להעברת האשפוז הסיעודי לאחריו  71

 ).19' עמ (2007
 . כ. לדוגמה קשיש מיהוד ייאל/ להתאשפז לעתי  במוסד ברעננה  72
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עד השלמת מכסת המיטות שביקש משרד , נכללו המוסדות שהציעו את ההצעות הנמוכות ביותר
 . 73) עקרו  התפוסה המלאה להל  (הבריאות 

ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÌÏÂ‡ ,„·Ï· ˙Â„ÒÂÓ ‰Ú·¯‡ Â· ÂÎÊ˘ , ‰ÒÂÙ˙‰ ÔÂ¯˜Ú ÌˆÓˆ
‰ ÏÚ Û„ÚÂÓ‰ „ÒÂÓ· ‰¯ÈÁ·‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˙‡ ¯˙ÂÈ „ÂÚ ‰‡ÏÓ‰Â˙ÁÙ˘Ó È · ÏÚÂ ÊÙ˘‡˙Ó .

 ‰È‰È˘ ¯Á‡Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ‡˙Ó ¯Á‡ „ÒÂÓÏ ˘È˘˜ Ï˘ ¯·ÚÓ ÚÂ ÓÏ ‰È‰ ÏÂÏÚ ‰Ê ÔÂ¯˜ÈÚ
‰‡ÏÓ ‰ÒÂÙ˙· , ˙ÂÈ‰Ï ˘È˘˜‰ ‰È‰ ÏÂÏÚ ÍÎÂ"ÈÂ·˘ ÁÂ˜Ï " ‰‰Â˘ ‡Â‰ ¯˘‡ „ÒÂÓ‰ Ï˘

Â· ,Â˙Ú„Ï ‰ÎÂÓ  ‰˙ÈÈ‰ Â· ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ Ì‡ Ì‚ . ÌÈ˘È˘˜ ¯·ÚÓ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È¯·„Ï˘ Û‡
 È‡ „ÒÂÓÏ „ÒÂÓÓ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÚÏ ˘Á¯˙Ó Â ,˙‡Ê ¯˘Ù‡Ï ˘È ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .
 ˘È˘˜‰ ˙ÂÈ‰ Ï˘·"ÈÂ·˘ ÁÂ˜Ï "˙Ú‚Ù  ˙Â„ÒÂÓ‰ ÔÈ· ˙Â¯Á˙‰ . 

 Ì‰· ÊÙ˘‡Ï ¯˘Ù‡˘ ˙Â„ÒÂÓ‰ ¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆ˘ Ô‡ÎÓ)Ó ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙Ù · Ì˙Ï·‚‰Â-23 
„·Ï· ‰Ú·¯‡Ï (Û Ú· ‰Ó¯‰ ˙ÈÈÏÚÏ ¯·Ú· ‰ÚÈÈÒ˘ ˙Â¯Á˙‰ Ô„·‡Ï ‰‡È·‰ . ˙Â¯Á˙‰ Ô„·‡

ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ È„ÂÚÈÒ‰ ÊÂÙ˘‡‰ ¯Ê‚Ó· . Ê¯ÎÓÏ ‰‡ÈˆÈ· ÔÂÈÚ¯‰˘ ‡ˆÂÈ
 ¯˙È‰ ÔÈ· ‰È‰ ËÂÏÈÈÙ‰-˙Â„ÒÂÓ ÔÈ· ˙Â¯Á˙ ˙¯ÈˆÈ  ,‰ÎÂÙ‰ ‰˙ÈÈ‰ ÏÚÂÙ· ‰‡ˆÂ˙‰ ÌÏÂ‡ .  

 המשמעות של ריחוק המוסד מבית משפחתו ומב  זוגו של הקשיש
ר לב  זוגו שלעתי  ממשי" להתגורר יש חשיבות לאשפוז הקשיש במוסד סיעודי במיקו  שיאפש

 . בבית ולבני משפחתו המתגוררי  סמו" לשמור עמו על קשר תכו%
 Ì‰Ó ˜ÏÁ ˙ÂÁÙÏ ‰˜ÈÁ¯‰ ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ· ÂÎÊ˘ ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙Ú·¯‡Ó „Á‡Ï ÌÈ˘È˘˜ ˙ÈÈ Ù‰

ÌÏˆ‡ ÌÈ¯Â˜È·‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï ‰ÏÂÏÚÂ ‰·Â¯˜‰ Ì˙ÁÙ˘ÓÓ . È ·· ¯˜ÈÚ· ¯·Â„Ó
 ˙Â˘˜˙Ó˘ ˙Â˘ÏÁ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ì˙È·Ó ˜ÁÂ¯Ó „ÒÂÓÏ ‰ÚÈÒ  ÈÓ„ ÔÓÓÏ , ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÎÏÂ

 ÌÈ¯Â˜È·‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï Ì‰ Û‡ ÌÈÏÂÏÚ ˘È˘˜‰ ¯Â˜È·Ï ˘¯„ÈÈ˘ ÔÓÊ‰Â ‰ÚÈÒ ‰
ÌÏˆ‡74.  

 פגיעה אפשרית במוסדות שלא זכו במכרז ובקשישי  המאושפזי  בה 
מצעות  המוסדות בנפת פתח תקווה שהמשרד רכש מה  אשפוז סיעודי בא23 מבי  19 ,כאמור .1

 לאשפז קשישי  שזכאות  לאשפוז סיעודי באמצעות המשרד 2007קודי  אינ  מורשי  מינואר 
ממשיכי  לשהות בה  קשישי  שאושפזו , על פי תנאי המכרז, ע  זאת. הוכרה לאחר מועד זה

 .באמצעות קוד עוד מהתקופה שקדמה לתחילת הפיילוט
__________________ 

. יכללו ברשימת המוסדות הממתיני , כל המוסדות שעמדו בתנאי הס! א. לא נכללו ברשימת הזוכי   73
  המשרד יפנה למוסדות אלה בבקשה להתקשר עימ  רק לאחר שהתמלאו כל המיטות במוסדות הזוכי

 . או א  התקיימו נסיבות אחרות
74

 הגיש ב  של קשישה סיעודית תלונה לנציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר 2007במרס , לדוגמה  
התלונה נסבה על דחיית בקשתו לאשפזה במוסד קרוב לביתו אשר אינו כלול במוסדות שזכו . המדינה
מרוחק מביתו לא יאפשר לו לבקרה אשפוז הא  במוסד שזכה במכרז ושנמצא ב, לטענת הב . במכרז

 . לעתי  תכופות
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„ÒÂÓ· ‰ÒÂÙ˙‰˘ ÔÎ˙ÈÈ „¯˘Ó‰Ó ˙Â˘„Á ˙ÂÈ Ù‰ ¯„ÚÈ‰·‰‚¯„‰· „¯˙ ‰Ï‡ ˙Â , ¯·„
Ì‰· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚÂ ÈÏÎÏÎ‰ Ì·ˆÓ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÏÂÏÚ˘ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,

 ‡„ÂÂÏ È„Î Ê¯ÎÓ· ÂÎÊ ‡Ï ¯˘‡ ˙Â„ÒÂÓ· Í¯ÂÚ ‡Â‰˘ ˙Â¯˜·‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
˙¯Ó˘  ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡Â ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯˘ . 

בסכנת סגירה מוסדות רבי  רכישת אשפוז סיעודי באמצעות מכרז מחירי  עלולה להעמיד  .2
סגירת .  א  הוא לא ייקבע כהלכה75בבעלות פרטית או ציבורית אשר לא יוכלו לעמוד במחיר שנקבע

עקב כ" עלולי  להיווצר שוב תורי ההמתנה . מוסדות תצמצ  את מספר המיטות לאשפוז סיעודי
 .  הסיעודיהאשפוז והדבר יביא לעליית מחירי, לאשפוז הסיעודי כפי שהיו בשני  עברו

של " שוק שחור"מחסור חרי% במקומות אשפוז עקב סגירת מוסדות עלול להביא להתפתחות 
תשלומי  הגבוהי  מהתערי% שנקבע לזוכי  במכרז ולהתרחבות תופעת מוסדות ללא פיקוח וללא 

 .76רישיו 
 כי מכרז הפיילוט אינו צפוי 2007משרד האוצר מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו בדצמבר 

אול  התברר שדעת ראש האג% לגריאטריה , להביא לסגירה של מוסדות קיימי  שלא זכו במכרז
עצ  עצירת הפנייה של " למשרד מבקר המדינה כתב ראש האג% כי 2008במכתבו מינואר . שונה

אליה  הינה פגיעה כלכלית משמעותית והיה סיכו  שמוסדות אלו ' קוד'מאושפזי  חדשי  במימו  
לחילופי  ועל מנת להתמודד ע  הבעיה הכלכלית עלולי  .   כלכליי  עד כדי סגירהייקלעו לקשיי

; "המוסדות לקצ' בטיפול הנית  למטופלי  עד למצב בו משרד הבריאות היה נאל' לסגור אות 
עוד מסר כי הוצאת האשפוז הסיעודי למכרז הביאה יזמי  להקפיא תכניות שהיו לה  לפתוח 

 . מוסדות סיעודיי  חדשי 
בשל החשש שמא ייסגרו מוסדות או יוסבו לשימוש אחר עקב הפעלת , לדעת משרד מבקר המדינה
תורי המתנה ,  ובשל ניסיו  העבר בעניי  מצוקת מיטות סיעודיות77שיטת המכרזי  בכל האר'

היה על משרד , 78ארוכי  לאשפוז והתחזיות הברורות לגידול ניכר של אוכלוסיית הקשישי 
צר לערו" תחזית בנוגע למספר המוסדות שעלולי  להיסגר עקב שיטת המכרז הבריאות ומשרד האו

וההשפעה על ענ% האשפוז הסיעודי ולהביא בחשבו  נתוני  אלו בעת קבלת ההחלטות על הסדרת 
 . הענ%

Â˘Ú  ‡Ï ÂÏ‡Î ˙ÂÈÊÁ˙ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ . 
וקיי  , שירותי  אחרי שונה מרכישת טובי  או , 79"בית לחיי "ובעיקר מסוג , רכישת שירותי סעד

אינטרס שההתקשרות תהיה ארוכת טווח עקב הצור" בהמשכיות וברציפות הטיפול מנקודת מבטו 
שלוש עד ארבע שני  (אשפוז סיעודי הוא בדר" כלל לשארית ימיו של הקשיש . של מקבל השירות

ת חשיבות ולפיכ" קיימ, )א" יש כאלה שמאריכי  ימי  ושוהי  במוסדות שני  ארוכות, בממוצע
לקשיש " טראומה"המעבר לאשפוז סיעודי גור  . עליונה שהשירות יהיה יציב ולאור" זמ 

__________________ 
75

כי לא יוכל לנהל , 9.12.06 הרווחה והבריאות ב, דברי נציג מוסד שזכה במכרז בישיבת ועדת העבודה  
 . את המוסד במחיר שנקבע במכרז

76
' מראו ג  דוח ברודט ובר ע; 445' עמ, "סוגיות בנושא האשפוז הסיעודי"בעניי  זה ראו את הפרק על   

13 ,15 ,17 . 

77
 . 15' עמ, דוח ברודט ובר  
78

 . ראו ג  בתחזית גידול אוכלוסיית הקשישי  בפרק המבוא  

בית לחיי  הוא שירות אשפוז מוסדי ארו. טווח שמנקודת ראותו של המטופל אמור לשמש לו בית לכל   79
 . מעו  לנכי  או מוסדות לקשישי , חייו כגו  הפעלת פנימייה למפגרי 
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יהיה צור" להעביר , א  עקב המכרז ייסגרו מוסדות. וההסתגלות למוסד הסיעודי איננה קלה
 . קשישי  למוסד אחר

ÌÈ˘È˘˜‰ Ï˘ ˙Â·ÈˆÈ‰ ¯ÒÂÁ ˙˘ÂÁ˙ ˙‡ ¯È·‚‰Ï Ì‚ ÏÂÏÚ ¯·„‰ ,‚ÏÂ ‰˘˜ Ì‰· ÚÂ‚ÙÏ ÌÂ¯
È˘Ù ‰ Ì·ˆÓ· ˙Â¯„¯„È‰ .  

✩  
ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙ˘ ÂÓÎ ,ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓÏ Â˘‚È  „·Ï· ˙Â„ÒÂÓ ‰Ú·¯‡ , Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ˘ÙÂÁ Ú‚Ù 

ÌÈ˘È˘˜‰ ,Ì˙ÁÙ˘Ó È ·Ó ÌÈ˜ÁÂ¯Ó ˙ÂÓÂ˜Ó· ÂÊÙ˘Â‡ Ì‰Ó ‰ÓÎ , ˙ÂÎÈ‡ ˙„È¯ÈÏ ˘˘Á ‰È‰
˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÏÎ „Â˜Ù˙· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ÂÎÊ˘ ˙Â„ÒÂÓ· ÏÂÙÈË‰ , È˙ÂÂˆ Ï˘ ˙Â ÎÂÓ‰ È‡ ‰¯¯·˙‰

‰Ú ¯˜ÁÓ‰ Ï˘ ÂÙ˜È‰Ï ¯˘‡ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ‰˙ÏÚÂ ËÂÏÈÈÙ‰ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓ· ‰¯˜·" ÔÂÎÓ È
ÏÈÈ„˜Â¯· .‰Ï‡ ˙ÂÈÚ·Ï ¯Ú ‰È‰˘ ‰È¯Ë‡È¯‚Ï Û‚‡‰ ˘‡¯ ,Î ÓÒ‰ È Ù· ÔÚË"ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÏ ,

 ËÂÏÈÈÙÏ ‰‡ÈˆÈÏ ÌÈÎÂ¯Ú Ì È‡ ÊÎ¯Ó ˙Â‡È¯·‰ ˙Î˘ÏÂ Û‚‡‰˘ „¯˘Ó· ¯ÂÁÓ˙Â ·Âˆ˜˙
 ¯‡Â È·2007 ˙ÏÈÁ˙ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ˘˜È· ÍÎÈÙÏÂ ÂÚÂˆÈ· . ÌÂ˜Ó ‰È‰ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎ ˙Â·˜Ú·

ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ·ÎÚÏ ÔÈ‡ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ · Ì‡ ÏÂ˜˘Ï , ˙ÂÙÂÏÁ·Â ÍÎ· ÔÂ„ÏÂ
˙Â¯Á‡ ,ÂÚˆÂ· ‡Ï ÂÏ‡ ÌÈ¯·„ ÌÏÂ‡ . „È˙ÚÏ ˙ÂÈ˙¯Â˙ ˙Â ˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï ˘È ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ

 ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Ï ÌÈÊ¯ÎÓ Ï˘ ÌÚÂˆÈ·Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ‡Â·Ï-ÌÈÈ‡ÂÙ¯  ,È˜ÙÂÒÓ‰ Ì
ÌÈ˘È˘˜Ï ,„ÎÂ ÌÈÏ·‚ÂÓ ÌÈÎ  'ÌÈÊ¯ÎÓ ÚÂˆÈ·· ˙ÂÏ˙ ‡ÏÏ ˙Â¯˜· Ï˘ Ô˙¯·‚‰Ï ÏÂÚÙÏ ÔÎÂ .   

 ההשלכות של מכרז הפיילוט בנפת פתח תקווה
 ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ· ÂÏÚ ¯˘‡ ˙Â ˜ÒÓÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˘È Èˆ¯‡‰ Ê¯ÎÓ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰·

Â˙ÏÚÙ‰ ˙Ú· ÂÈ‰˘ ˙Â ÂÏ˘ÈÎÏ ÔÎÂ .ÌÈË¯Ù‰ È¯˜ÈÚ ÔÏ‰Ï : 
את , 2008בינואר , מוסדות שהשתתפו במכרז הפיילוט מסרו למשרד מבקר המדינהארבעת ה .1

מסר כי נדחו ' מוסד ב)  ב(;   מסר כי הוא עומד בפני סגירה' מוסד א)  א:   (הפרטי  הבאי 
 הסתיימה 2007מסר כי שנת ' מוסד ג)  ג(;   שלא כמתוכנ , השקעות במוסד ולא נרכש ציוד חדש

ח למיטה לחודש בגי  התערי% " ש1,000 והמוסד הפסיד יותר מ, הקודמותשלא כשני  , בגירעו 
 עובדי  וא% 14 כדי לשרוד בשנה בה נער" מכרז הפיילוט צמצ  המוסד כוח אד  ב. הנמו" ששול 

המוסדות . הוקט  היק% הפעילות הקהילתית לקשישי  עד לביטול מוחלט של מקצת הפעילות
קריסת  נמנעה משו  שהמשיכו לקבל את המחיר היש  ששרדו את שנת הפיילוט מסרו ג  כי 

 . עבור הקודי  הישני ) הגבוה יותר(
ÂÎÊ ¯˘‡ ˙Â„ÒÂÓ‰ È¯·„Ï˘ ‡ˆÂÈ , ˙‡ ÌÈ ˘È‰ ÌÈ„Â˜‰ ÈÙÏ ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ ÌÈ˘È˘˜‰ Â„Ò·Ò

ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ Ï˘ ÌÈ„Â˜‰ ÈÙÏ ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ ÌÈ˘È˘˜‰ . 



 ב58דוח שנתי  516
, חד המוסדות אשר זכה במכרזא',  כתב ראש האג% למשרד מבקר המדינה כי מוסד ד2008בינואר 
". נשקפה סכנה לחיי הדיירי  החוסי  בו"עמידה בנהלי  של משרד הבריאות וכי   בשל אי נסגר 

 מהתיעוד עולה כי המשרד פעל לשנות את המצב במוסד ואסר הפניית קשישי  נוספי  לש  
מנהל האג% . בסופו של דבר מכר מנהל המוסד את הפעילות העסקית בו לגור  אחר. 2.12.07 מ

מההנהלה החדשה של ". אינו שכיח בעול  המיסוד הגריאטרי] מכירת מוסד[ארוע שכזה : "ציי 
 . ארבעה חודשי  המוסד נמסר כי המוסד עומד להיסגר תו" שלושה

 נמסר כי בגלל אופי המכרז נגרמה ירידה 80מארגו  מרכזי הסיעוד והגריאטריה הפרטיי  והציבוריי 
נוחות למשפחות  וכ  בשנת הפיילוט נגרמו סבל ואי, הפיקוח המוגברלמרות , ברמת הטיפול

 בארבעת המוסדות שהשתתפו או במוסדות ביישובי   שנאלצו לאשפז את קרוביה  במוסד מרוחק 
 ). הרצליה ונתניה, בני ברק, קראו , כגו  אור יהודה(מחו' לנפה 

 2007ריאטריה כתב באוגוסט מנהל המחלקה לשירותי  מוסדיי  וממלא מקו  מנהל האג% לג .2
ל המשרד בעקבות הבקרות שבוצעו כי חלו שינויי  במוסדות בנפת פתח תקווה במחצית "למנכ

 :  כדלקמ 2007הראשונה של 
משפחות רבות אשר חששו שמא לא יקבלו קוד למוסד לפי בחירת  העדיפו לאשפז את הקשיש 

לת  של כל הקשישי  להתאשפז יכו עקב אי; ולעתי  מחו' לנפת פתח תקווה, באופ  פרטי
א% , באמצעות קוד במוסד בקרבת מגוריה  או מגורי משפחת  נאלצו מקצת  לחזור לבית 

בכל המוסדות בנפת פתח תקווה נעצרו ; שהתנאי  בבית  אינ  מאפשרי  לטפל בה  טיפול מיטבי
התנאי  בכמה מוסדות הופסקו הליכי שיפו' ; 81תהליכי תכנו  ופיתוח עתידי בנושא תשתיות

נעצר המש" פיתוח מקצועי והכשרת צוות ; אביזרי עזר ורהיטי , הפיזיי  ושיפור הציוד רפואי
נסגרו מחלקות והייתה ירידה ; )השתתפות בימי עיו  ובכנסי  מקצועיי , קורסי  והשתלמויות(

עובדי  ע  ניסיו  מקצועי רב הוחלפו בעובדי  מיומני  פחות ששכר  נמו" ; במספר המשמרות
; עובדי  ע  הכשרה מקצועית מסוימת מנוצלי  ג  לתחומי  שאינ  בתחו  התמחות ; תריו

פעמיי  בעלי כושר  כגו  מעבר לשימוש בחיתולי  חד(באיכות  של מוצרי  , פגיעה בתוספות מזו 
בסיכו  הנתוני  נאמר כי במכרז הפיילוט נצפו תופעות שליליות . ובתרבות הפנאי) ספיגה מופחת
 . של נושאי  ע  חשש להתגברות  ככל שיימש" הפיילוטבמגוו  רחב 

3. ¯ÂÓ‡Î , ˙ ˘·2006) ËÂÏÈÈÙ‰ ˙ ˘ È ÙÏ ( „¯˘Ó‰ ‰ˆ˜‰608 ˙Â„ÒÂÓÏ ÌÈ˘„Á ÌÈ„Â˜ 
 ˙ ˘Ó ÏÈ„·‰Ï ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙Ù ·2007)  „Ú18.12.07( ,ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ ˙ÙÂ˜˙ , ‰· Âˆ˜Â‰˘

283„·Ï· ÌÈ˘„Á ÌÈ„Â˜ 82‰Ù · ˙Â„ÒÂÓÏ  . Ï˘ ¯ÚÙ‰53%Â˜ ˙‡ˆ˜‰·  Ú·Â  ÌÈ˘„Á ÌÈ„
Ó ÌÈ˘„Á ÌÈÊÙ˘Â‡ÓÏ ˙Â„ÒÂÓ‰ ¯Á·Ó ÌÂˆÓˆÓ-23· ˙Â„ÒÂÓ -2006„·Ï· ‰Ú·¯‡Ï  . ¯ÙÒÓ

Ó „¯È ‰Ù · „Â˜· ÌÈÊÂÙ˘‡‰-1,709 ÛÂÒ· 2006Ï -1,451 ÛÂÒ· 2007 - Ï˘ ‰„È¯È 15% 
)ÌÈÈˆ¯‡ ÌÈ Â˙ · Í¯Ú· ÌÈÊÂÁ‡ ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ ‰ÈÈÏÚ ˙ÓÂÚÏ .(  

✩  
למשרד מבקר המדינה כי בעקבות מכרז הפיילוט  2007משרד הבריאות מסר בתשובתו מנובמבר 

ורוב  מיושמי  במכרז ארצי לרכש שירותי אשפוז סיעודי , בנפת פתח תקווה הופקו לקחי 

__________________ 
 ארגו  בתי חולי  פרטיי    ובשמו הקוד   גו  מרכזי הסיעוד והגריאטריה הפרטיי  והציבוריי  אר  80

 . לחולי  כרוני  בישראל

 כי מכבי 19.12.06 הרווחה והבריאות ב, בוועדת העבודה" מכבי שירותי בריאות"כ. למשל מסר נציג   81
 . ת אשפוז מסוג אחראינה מתכוונת לפתח את התחו  אלא להסב מיטות סיעודיות למיטו

 . 2007המידע נמסר ממשרד הבריאות בדצמבר   82
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סוכ  על מכרז בשיטה של תחרות על איכות במחיר קבוע . 2008המתוכנ  להתחיל לפעול בשנת 
  . כרזעבור איכות מלבד תנאי המינימו  במ) בונוס(מראש ותשלו  נוס% 

✯  
„È˙Ú È Ù ‰ÙÂˆ ‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„ , Ê¯ÎÓ· Ô‰ ¯˙ÂÈ ÔÂÎ  Ï‰ ˙‰ÏÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ô˜˙Ï Â˙¯ËÓÂ

 ˙ ˘· Èˆ¯‡‰2008ÏÏÎ· ÌÈÈ„È˙Ú ÌÈÊ¯ÎÓ· Ô‰Â  , ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÔÎÂ
ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÌÂÁ˙· Ë¯Ù·Â È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó·. 

Á˙Ù ˙Ù · ËÂÏÈÈÙ Ê¯ÎÓ ÂÏÈÚÙ‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Ï ‰ÂÂ˜˙ 
Èˆ¯‡ Ê¯ÎÓ ˙‡¯˜Ï ÌÈ„˜Ó ·Ï˘Î È„ÂÚÈÒ ÊÂÙ˘‡ , ÊÂÙ˘‡ ÌÂÈ È¯ÈÁÓ ˙¯„Ò‰ Â˙¯ËÓ˘

ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰Â ÌÈÈË¯Ù‰ ˙Â„ÒÂÓ· , ÊÂÙ˘‡ È¯ÈÁÓ ˙„¯Â‰Â ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈ¯ÈÁÓÂ ÌÈ„¯„ ËÒ ˙ÚÈ·˜
˙Â„ÒÂÓ‰Ó ‰ÓÎ· . 

ÛÒÂ  Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÒÂ  ÌÈÁÓÂÓ· ˙Â¯ÊÚÈ‰Ï ÌÈÙ
˙Â¯Á‡ ˙Âˆ¯‡· ‰˘Ú ‰ ˙ ÈÁ·Ï Û‡Â ,È˙ÒÈÙ˙‰ ÈÂ È˘‰ ¯Â‡ÏÂ ‡˘Â ‰ ˙Â·È˘Á ¯Â‡Ï ˙‡Ê ÏÎ . 

 ¯˘Ù‡Ï ÈÂ˘Ú ‡Â‰˘ ÈÙÒÎ‰ ÔÂÎÒÈÁÏ ˜¯ ‡Ï ˘‡¯Ó ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‰Ê ÍÏ‰Ó·
 Ì‚ ‡Ï‡- ¯˜ÈÚ·Â - ˙Â„ÒÂÓ· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó·Â ÌÈ˘È˘˜‰ ¯Â·Èˆ· ˙È¯˘Ù‡ ‰ÚÈ‚ÙÏ 

Ê¯ÎÓ· ÂÎÊÈ ‡Ï˘ ÌÈÈ„ÂÚÈÒ‰ . 
Î-70% ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÚˆÂ·Ó ÌÈÈ„ÂÚÈÒ‰ ÌÈÊÂÙ˘‡‰Ó ) ÌÈÊÂÁ‡ ‰˘ÈÓÁÎ „ÂÚÂ

ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÈ¯Ë‡È¯‚ ÌÈÊÎ¯Ó· ˙ÂËÈÓ‰Ó( , ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏÂ- ¯ÎÈ  ‰ÈÈ ˜ ÁÂÎ ˙ÏÚ· 
 ‰Ê ÌÂÁ˙· ¯˙ÂÈ·- ˙Â·˜Ú· ˙Â„ÒÂÓ Ì˙Â‡· ÌÈ˘È˘˜· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡ Ú‚ÙÈ˙ ÔÙ ¯‰ÊÈ‰Ï 

‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙Ù · ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ .˜Ú ÌÈ˘¯ÂÓ‰ ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙Ù · ˙Â„ÒÂÓ‰ ÌÂˆÓˆ ·
Ó „Â˜· ÊÙ˘‡Ï-23„·Ï· ‰Ú·¯‡Ï ˙Â„ÒÂÓ  , ˘È˘˜‰ Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ˙Â¯˘Ù‡ „‡Ó ‰ÓˆÓÂˆ

 ÍÎÓ ˙ÂÏÂÚ‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ ÂÏ ÌÈ‡˙Ó‰ ÊÂÙ˘‡‰ ÌÂ˜Ó·) Â˙ÁÙ˘ÓÓ Â˙˜Á¯‰
‰·Â¯˜‰ .( 

¯ ˜ Á Ó Â  ‰ ¯ ˜ · :ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓÏ ‰‡ÈˆÈ‰ È ÙÏ , ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰
 Ï˘ ˘‡¯Ó ‰¯˘Î‰Â ÒÂÈ‚ ˙Â·¯Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ‰¯˜· ÈÏÎ Ï˘ ‰ÚÓË‰Â ‰ Î‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Í¯ÚÈ‰Ï

‰¯˜· È˙ÂÂˆ . ÏÂÙÈË‰ ˙Ó¯ ÏÚ Ê¯ÎÓ‰ ˙ÚÙ˘‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ „ÚÂ ˘ ‰Î¯Ú‰‰ ¯˜ÁÓ È‡ ˙
ÂÏÂÎ È„ÂÚÈÒ‰ ÊÂÙ˘‡‰ ˜Â˘ ÏÚÂ ˙Â„ÒÂÓ· , ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ÂÓÎÒÂ‰

Â˙ÏÁ˙‰ È ÙÏ ÌÂ˜Ó· ËÂÏÈÈÙ‰ ˙ÏÈÁ˙ . 
 ˙„ÚÂÊ¯ÎÓ· ÂÎÊ ‡Ï˘ ˙Â„ÒÂÓ· ÊÂÙ˘‡Ï ˙Â˘˜·· ÔÂ„Ï È„Î „ÚÂÓ· ‰Ó˜Â‰ ‡Ï ÌÈ‚È¯Á . Í¯„

‰„ÚÂÂÏ ‰ÈÈ Ù‰ ,‰˙ÂÒ Î˙‰ È„ÚÂÓ , ÏÚ ˙ÂÏ·˜˙Ó ‰È˙ÂËÏÁ‰˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Â ‰ÈÏÚ ¯ÂÚ¯Ú‰
Ô‰ÈÙ ,Ì‰È˙ÂÁÙ˘ÓÂ ÌÈ˘È˘˜‰ ¯Â·ÈˆÏ ÂÓÒ¯ÂÙ ‡Ï . 

ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ· ÂÎÊÂ Â˘‚È  „·Ï· ˙Â„ÒÂÓ ‰Ú·¯‡˘ ‰„·ÂÚ‰ Ï˘· ,È‚Ù‰ Ï˘· ˘ÙÂÁ· ‰Ú
ÌÈ˘È˘˜‰ Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ , „¯˙ ‡Ó˘ ˘˘ÁÂ Ì˙ÁÙ˘Ó È ·Ó ÌÈ˜ÁÂ¯Ó ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÊÂÙ˘‡

‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙Ù · ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÏÎ „Â˜Ù˙ Ú‚ÙÈÈ ÔÎÂ ÂÎÊ˘ ˙Â„ÒÂÓ· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡ , 
È‡-ËÂÏÈÈÙ‰ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓ· ‰¯˜·‰ È˙ÂÂˆ ˙Â ÎÂÓ , ¯˜ÁÓ‰ Ï˘ ÂÙ˜È‰Ï ¯˘‡ ‰ËÏÁ‰ ¯„ÚÈ‰
Ú" Û‚‡‰ ˘‡¯ ˙‡È¯˜Â ÏÈÈ„˜Â¯· ÔÂÎÓ ÈËÂÏÈÈÙ‰ ˙ÏÈÁ˙ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï „¯˘Ó· ‰È¯Ë‡È¯‚Ï ,

 ˙ÂÙÂÏÁ·Â ÍÎ· ÔÂ„ÏÂ ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ·ÎÚÏ ÔÈ‡ Ì‡ ‰Ï‡˘· ÔÂ„Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰
˙ÂÙÒÂ  ,ÂÚˆÂ· ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ¯·„ ÌÏÂ‡ . 
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 ˙ ˘· ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÒÈÒ· ÏÚ Èˆ¯‡2008 . ˜ÈÙ‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
 ˙˜Ù‰Â ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙Ù · ËÂÏÈÈÙ‰ Ê¯ÎÓ· ÂÈ‰˘ ÌÈÏ˘Î‰Ó ˙Â ˜ÒÓ ÌÂ˘ÈÈ È„Î ÍÂ˙ ÌÈÁ˜Ï

˙È˙Î¯ÚÓ ÌÈÁ˜Ï-ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Ï ÌÈÊ¯ÎÓ È¯„Ò‰Ï ¯˘‡· ˙È˙¯Â˙ . 
 


