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   משרד הבריאות

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
במשרד האוצר ובמשרד החינו  נבדקו תהלי  קבלת , במשרד הבריאות

עבודת המטה וההיערכות לקראת העברת שירותי הבריאות לתלמיד , ההחלטות
עוד נבחנה הבקרה שביצע משרד הבריאות על הפעילות . מהמשרד לגו  חיצוני

ק א  למשרד היו כלי  מתאימי  בכלל זה נבד. של הגו  החיצוני בבתי הספר
וכיצד פעל המשרד כדי שהגו  החיצוני , כיצד הופעלו כלי  אלו, לפיקוח ולבקרה

כ  נבדק א  אכ  הושג חיסכו  כספי כפי שהערי  . יתק  את הליקויי  שנמצאו
  .משרד האוצר

מת  שירותי הבריאות לתלמיד ועבודת המטה בדבר 

 העברת  לביצוע בידי גו  חיצוני
 ירתקצ

 3,500 בכ' עד ט' שירותי הבריאות לתלמיד מיועדי  לכמיליו  תלמידי  בכיתות א
חיסוני וה  כוללי  בי  היתר , בתי ספר

1
ת ובדיק, בדיקות רופא:  ובדיקות רפואיות

לפי הוראות משרד ). משקל וגובה על פי הגיל(בדיקות ראייה ובדיקות גדילה , שמיעה
שירותי הבריאות לתלמיד כוללי  את , 2006 מ)  המשרד להל  ג  (הבריאות 

הפעולות שהמשרד אמור לבצע בתחומי הבריאות ואת השירותי  הרפואיי  שהוא 
למורי  ולהורי  בנושאי בריאות , ייעו& לתלמידי , חינו% לבריאות: אמור לתת

ייזו  והכנה של תכניות קידו  בריאות ; ומניעת התנהגויות המסכנות את הבריאות
ייעו& להנהלת המוסד החינוכי בנושא עזרה ,   בבית הספר ובקהילהבשיתו( גורמי

פיקוח וייעו& בנושאי תברואה וסביבה בטוחה במוסד החינוכי וכ  מת  , ראשונה
 .שירותי עזרה ראשונה לתלמידי 

קיבלו תלמידי ישראל את שירותי הבריאות לתלמיד , 1997עד שנת , במש% כמה שני 
 בידי הרשויות המקומיות ואת מקצת  ג  על ידי על ידי ספקי  פרטיי  שנשכרו

ונקבע כי , 1994 ד"התשנ,  תוק  חוק ביטוח בריאות ממלכתי1997ביולי . המשרד

__________________ 
אלה . דבקות העלולות לגרו  סבל רב ולעתי  א  סכנת חיי החיסו  נועד להגנה מפני מחלות מי  1

 חיסו  משולש הכולל שילוב של חיסוני    MMR)  א:   (ח"החיסוני  שניתנו בשנת הלימודי  תשס
 שילוב של חיסוני  נגד אסכרה   dTap-ipv)  ב(;   )מחלות הנגרמות מנגי (אדמת וחצבת , נגד חזרת

,  חיידק שפוגע באיברי  שוני  אסכרה ). פוליו(ושיתוק ילדי  שעלת , )טטנוס(פלצת , )דיפטריה(
  שעלת .  חיידק שעלול לחדור לגו  בעת פציעה פלצת . מערכת העצבי  ומערכת הנשימה, ובה  הלב

 .  שילוב של אסכרה ופלצת  Td)  ג(;   חיידק שגור  שיעול טורדני ועלול לגרו  דלקת ריאות
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 נתנו את שירותי 2007 עד אפריל 1997 מ. השירותי  יינתנו בידי משרד הבריאות

האגודה למע  "מרבית  עובדי העמותה , הבריאות בבתי הספר באר& אחיות ורופאי 
) האגודה להל  " (ירותי בריאות הציבורש

2
שעבדו בלשכות הבריאות המחוזיות של , 

המשרד
3

"קבל  כוח אד "האגודה שימשה , על פי ההסכ  בי  האגודה למשרד. 
4

 ,
 . והמשרד הוא שנשא באחריות לאספקת השירותי 

 החליט משרד האוצר להפסיק את מת  שירותי הבריאות לתלמיד על ידי 2006בשנת 
 ולהעביר  " קבל  כוח אד " באמצעות ההתקשרות ע  האגודה כ  הבריאות משרד

"קבל  שירותי "נקבע שהאגודה תספק אות  כ. את מת  השירותי  לידי גו( חיצוני
5

 ,
בהסכ  שחת  עמה . וההתקשרות עמה נעשתה בפטור ממכרז שאישר משרד האוצר

שלוש שני  תמורת  תספק האגודה את השירות במש% 2007המשרד נקבע כי מאפריל 
 . ח בכל שנה" מיליו  ש64

ההחלטה העקרונית של המשרד לקנות את שירותי הבריאות לתלמיד מגור  חיצוני 
& בעתירה שהגישו ההסתדרות הרפואית " עומדת ותלויה לפני בג ולא לספק  בעצמו 

בישראל וארגו  רופאי המדינה
6

הביקורת . ולכ  משרד מבקר המדינה אינו עוסק בה, 
של משרד האוצר , מקדת בתהלי% קבלת ההחלטות ובהיערכות של משרד הבריאותמת

ובליקויי  שהעלה משרד , ושל משרד החינו% לאספקת השירותי  בידי גור  חיצוני
הבריאות בדוח מסכ  שער% על מת  השירותי  בידי האגודה בשנת הלימודי  

)2008 2007(ח "תשס
7

 . 
 פרס  המשרד מכרז למת  שירותי הבריאות לאחר סיו  הביקורת ובעקבות הביקורת

במכרז יושמו המלצות משרד מבקר המדינה בדבר הצור% לעשות מכרזי  . לתלמיד
אזוריי 
8

כמו כ  נקבע . 24.9.09 המועד האחרו  להגשת ההצעות למכרז נקבע ל. 
ותקופת ההתקשרות , 2010שאספקת שירותי הבריאות לתלמיד תתחיל בינואר 

  .2013אוגוסט הראשונה תימש% עד 
__________________ 

במש, . נרשמה כעמותה, 1983 ב, מנית וכעבור כעשר שני ' עות כאגודה1972 האגודה הוקמה ב  2
האגודה הוקמה כדי לשמש כלי עזר לביצוע . השני  היא נוהלה בידי בכירי  בהנהלת משרד הבריאות

ראו . לביצוע פעולות שונות בתחו  הבריאות" זרועו הארוכה"אשר ראה בה את , פעולותיו של המשרד
ההתקשרויות ע  האגודה למע  שירותי בריאות "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„59·) 2009 , ג  מבקר המדינה

 .467' עמ, "הציבור
 .למשרד שבע לשכות בריאות מחוזיות בפריסה ארצית  3
היא " קבל  כוח אד "בעת פעילות האגודה כ. כמו שהיה נהוג בהתקשרויות של המשרד ע  האגודה  4

והמשרד הוא שהפעיל את העובדי  שהמשרד היה מעוניי  בשירותיה  , סיפקה למשרד עובדי 
 .והדריכ 

5
היא סיפקה למשרד את השירותי  שסוכ  עליה  והייתה "  שירותי קבל "בעת פעילות האגודה כ  

 . אחראית להפעלת העובדי  ולהדרכת 
 È„Ó‰ È‡ÙÂ¯ ÔÂ‚¯‡Â Ï‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ ' Ï‡¯˘È ˙ È„Ó- „¯˘Ó ‰  , 1083/07. "בג  6

˙Â‡È¯·‰. 
 .2008. במסגרת הודעה משלימה שהגישה המדינה באוקטובר "וגש לבגהדוח ה  7
ההתקשרויות ע  האגודה למע  שירותי בריאות "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„59·) 2009 , ראו ג  מבקר המדינה  8

 .478' עמ, "תנאי ס  וחלוקת השוק בי  ספקי "בנושא , "הציבור
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 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את ההיערכות להעברת 2008אוגוסט  בחודשי  מרס

 העברת השירותי  לגו   להל  (שירותי הבריאות לתלמיד לביצוע בידי גו  חיצוני 
. הבדיקה נעשתה במשרד הבריאות ובמשרד האוצר. ואת ביצוע ההעברה) חיצוני

  ).א" מד להל  (ו  ובמג  דוד אדו  בירורי  נעשו במשרד החינ
 עיקרי הממצאי 

 תמונת המצב ערב העברת השירותי  לגו  חיצוני 
בשני  שקדמו להעברת השירותי  לגו  חיצוני חל כרסו  ניכר בהקצאות  .1

, ח" מיליו  ש79  הוקצו כ2001כ  לפי נתוני המשרד בשנת . הכספיות לתחו  זה
 א  שבאות  שני  גדל מספר התלמידי  , לבדח ב" מיליו  ש60  כ  2006ובשנת 

עקב כ  נעשו . הקטנת התקציב הביאה לצמצו  תק  האחיות והרופאי . 10% בכ
 . פחות פעילויות שהיה נהוג לעשות במסגרת שירות זה

עקב , מנגד.  תלמידי 1,500התק  הרצוי בתחו  זה לדעת המשרד הוא אחות לכל  .2
מספר התלמידי  , לדוגמה(הרבה מתק  זה מספר  קט  ב, צמצו  תקני האחיות

 הדבר גר  כרסו  .9)46% גידול של   2005  ב2,480  ל2002  ב1,700 לאחות גדל מ
בכלל זה נפגעו תפקידי  ; מתמש  בתפקוד האחות כגור  בריאות מרכזי בבית הספר

נוכחות בבתי ספר , חשובי  כמו ביקורי בית אצל ילדי  הסובלי  מבעיות בריאות
ייעו- ושותפות בפעילויות בית הספר והקהילה בנושא ,  מת  עזרה ראשונהלצור 

 . קידו  בריאות
על רקע הצמצו  המתמש  בהקצאת משאבי  לתחו  במש  שני  עלתה הטענה כי 

טענה זו וההערכה שמת  השירותי  בידי גו  . השירות הנית  לתלמידי  אינו מספק
קריות לפעולת משרד האוצר להעברת חיצוני תביא לחיסכו  כספי היו העילות העי

  . השירותי  לגו  חיצוני
משרד הבריאות ומשרד החינו  , קבלת ההחלטה וההיערכות של משרד האוצר

 להעברת השירותי  לגו  חיצוני 
ובעניי  , קוד  להעברת שירות לביצוע בידי גו  חיצוני נדרש לעשות עבודת מטה .1

מה העמדות של המומחי  , בי  היתר,  שירותי הבריאות לתלמיד ראוי היה לבחו
מה העלות , אילו חלופות עומדות על הפרק, מה אמרו בנדו  ועדות שונות, בנושא

בבחינת החלופות היה ראוי . ומה נעשה בנדו  בעול  המערבי, והתועלת של כל חלופה
לבחו  את המלצת ועדת נתניהו

10
 להעברת כלל האחריות לקופות החולי  כדי לשמור 

לבחו  את המלצת ;  טיפול ולאפשר למשרד לבצע את תפקידיו כמיניסטריו על רצ 

__________________ 
הרווחה , כ  לישיבה של ועדת העבודה מסמ  של המרכז למחקר והמידע של הכנסת שהו המקור   9

 .2006והבריאות של הכנסת ביוני 
שפרסמה את , ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל  10

 .1990 המלצותיה ב
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ועדת אמוראי

11
ולבחו  את ; ב"י ' להרחיב את שירותי הבריאות ג  לתלמידי כיתות י

  יהיה אפקטיבי , הכרו  בעלויות לא מעטות, השאלה מה עדי  לעשות כדי שהשירות
 בהתקשרות ארוכת שני  או שיש צור , הא  נית  להסתפק בהתקשרות קצרת טווח

 .כדי שלספק נות  השירותי  יהיה כדאי לתת את השירותי 
השיקול היחיד שנשקל היה , למעשה. הביקורת העלתה כי עבודת מטה זו לא נעשתה

עבודת , לשו  אחר. שלמרות חשיבותו אינו השיקול הבלעדי, החיסכו  הכספי הצפוי
 .המטה הייתה לא מספקת

א .2 י ר ב ל ת  י מ ו א ל ת  י נ כ דת י מ ל ת ה ת  שינוי כה מהותי במת   :ו
שירותי הבריאות לתלמיד מחייב בניית תכנית כוללת שתקבע מה  מרכיבי הבריאות 

מהפעולות שעשו משרד . שתלמיד זקוק לה  ואת היקפו של סל הבריאות לתלמיד
הבריאות ומשרד האוצר בעניי  העברת שירותי הבריאות לתלמיד לביצוע בידי גו  

י המשרדי  לא התייחסו לנושא שירותי הבריאות לתלמיד בראייה חיצוני עלה כי שנ
משרד מבקר . כוללת ולא ביצעו הלי  קבלת החלטות ראוי תו  בחינת חלופות ראויות

 סיכ  צוות 2008ובמרס , המדינה מציי  כי גופי  פרטיי  הכירו בחשיבות בנושא
, "ההדס"שהוק  ביזמת בית הספר לבריאות הציבור של המרכז הרפואי 

האוניברסיטה העברית בירושלי  ואיגוד רופאי בריאות הציבור בישראל מסמ  עמדה 
תכנית לאומית "ובתו  כ  הוא המלי- על הכנת , "בריאות התלמיד בישראל"בנושא 

בכלל זה הייתה התייחסות לצור  לקבוע סל מחייב לשירותי ". לבריאות התלמיד
 . הבריאות בבית הספר

. צרי  לעשות לאחר היערכות והתארגנות נאותות, נוי חדשניובייחוד שי, שינוי .3
 הודיע המשרד למשרד האוצר שאי  הוא ערו  כיאות למסירת 2007בעניי  זה במרס 

וביקש לדחות את תחילת ההעברה לתחילת שנת , השירותי  לביצועה של האגודה
 את א  משרד האוצר החליט שיש להתחיל לבצע). 2007ספטמבר (ח "הלימודי  תשס

וזאת בניגוד לרוח ). ז"במהל  שנת הלימודי  התשס (2007ההעברה עוד באפריל 
-"הדברי  שנאמרו בפסק די  שנת  בג

12
לא יהא זה ראוי אפוא כי "כי , 1998 בשנת 

יחולו שינויי  בדרכי מת  השירותי  הרפואיי  לתלמידי  בבתי הספר באמצעה של 
 ".שנת הלימודי 

לגו  חיצוני נעשתה בשל הערכה של משרד האוצר העברת השירותי  , כאמור .4
מאחר שלא הוכנה תכנית פעולה . ח בשנה" מיליו  ש7  שהדבר יחסו  למדינה כס  

לא , כללית ולא נעשתה בחינה כוללת של מרכיבי סל הבריאות לתלמיד ושל עלויותיה 
עלתה סוגיית שירותי העזרה הראשונה בעת קבלת ההחלטה על העברת השירותי  

. וההערכה של משרד האוצר בדבר החיסכו  הצפוי הייתה לא מבוססת, ו  חיצונילג
משו  שהיה צור  לחתו  , ח לשנה" מיליו  ש20 בפועל נגרמה הוצאה נוספת של כ

בסופו של , לפיכ . א על הסכ  לאספקת שירותי עזרה ראשונה לתלמידי "ע  מד
ברת  לאגודה גדולה דבר הייתה ההוצאה על שירותי הבריאות לתלמיד לאחר הע

 . מההוצאה לפני העברת  אליה
__________________ 

 .2002 שפרסמה את המלצותיה ב, הוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה דוח  11
12

). 1998 (49) 1(ד נב "פ, Ú· ‰ÁÂÂ¯Â „ÂÚÈÒ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ Ô˙Ó"  Ó '˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó 5012/97" "בג  
ההתקשרויות ע( האגודה למע  שירותי בריאות "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„59·) 2009 , ראו ג( מבקר המדינה

 .467' עמ, "הציבור
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העברה של שירותי הבריאות לתלמיד לביצוע בידי גו  חיצוני מחייבת להיער   .5
בכוח אד  אשר יבצע פיקוח ובקרה על פעילות הספק כדי לוודא שהספק עומד בתנאי 

  לצור  זה יש להקצות תקני  וכ  לאתר עובדי  מתאימי. ההתקשרות שסוכמו עמו
 משרות של אחיות ורופאי  ללשכות הבריאות 39א  א  שהוקצו ; ולהכשיר 

 17לאחר  (2008עד ספטמבר , המחוזיות לצור  בקרה ופיקוח על פעילות האגודה
. מכא  שההיערכות בתחו  זה הייתה לא מספקת.  משרות בלבד24.5אוישו ) חודשי 
; קרות על פעילות האגודההדבר לא מנע את התחלת ביצוע הב, לדברי המשרד, ע  זאת

  .ואלה נעשו בידי עובדי לשכות הבריאות המחוזיות
 פיתוח כלי בקרה על פעילות האגודה 

   כמו שאלוני  וטפסי  ייעודיי   המשרד הכי  כלי בקרה על פעולות האגודה 
אול  בתחילת הלי  הפיקוח עלה הצור  להכי  כלי , ובעזרת  החל לבצע את הבקרה

ושיאפשרו בקרה על כלל השירותי  ,   הראוי היה להכינ  מראשבקרה נוספי  שמ
כדי לקבל תמונה ארצית היה צור  לאסו  את כלל המידע , מלבד זה. שסיפקה האגודה

 הבקרות שעשה המשרד על פעילות האגודה באופ  ממוחשב 720 על ליקויי  שעלו ב
היכולת של והדבר השפיע על , א  זה לא נעשה עד סיו  הביקורת, ולנתח אותו

  .המשרד להסיק מסקנות כוללות ומערכתיות באופ  מדויק
 שיתו  משרד החינו  בקבלת ההחלטה להעברת השירותי  לגו  חיצוני  אי

ולכ  בהכנות , למשרד החינו  יש נגיעה מהותית לנושא שירותי הבריאות לתלמיד
יינתנו להעברת  לגו  חיצוני צרי  היה לשת  את משרד החינו  ה  בשאלה כיצד 

השירותי  וה  בשאלה כיצד יקבלו התלמידי  בבתי הספר שירותי עזרה ראשונה 
מ  הראוי היה להקי  לדוגמה צוות משות  רב תחומי . שנתנו בעבר אחיות בתי הספר

 .שיעסוק במכלול ההיבטי  העולי  מהתהלי  החדש
לית משרד החינו  דאז "אול  הביקורת העלתה שלמעט פגישה אחת ע  מנכ

משרד האוצר ומשרד , בדבר העברת השירותי  לגו  חיצוני" מיעת דעתהלש"
הבריאות לא שיתפו את משרד החינו  בעניי  זה וג  לא דנו במשות  בצור  לתת 

, כאמור, לאחר תחילת ההתקשרות, בדיעבד. שירותי עזרה ראשונה בבתי הספר
 מיליו  26  כובס  הכול(א "ח לשנה למד" מיליו  ש20 נאלצה המדינה לשל  עוד כ

סוגיה שלא עלתה כלל , כדי שיספק שירותי  חיוניי  אלה)  חודשי 16 ח ל"ש
  .במסגרת ההכנות להעברת השירותי  לגו  חיצוני

 מת  השירותי  בפועל בידי האגודה
 כתב המשרד דוח מסכ  על פעילות האגודה בשנת הלימודי  2008בספטמבר 

בנוגע , טענות נגד האגודה ותפקודהמהדוח עולי  ליקויי  משמעותיי  ו. ח"תשס
, להיקפי הבדיקות הרפואיות שהאגודה עורכת לתלמידי , לשיעור הילדי  שחוסנו

לבקרות בלתי מספיקות של המשרד על , לליקויי  ברשומות הבריאות של התלמידי 
, לאיכות לקויה של בדיקות השמיעה,  עקב פעולות שנקטה האגודה האגודה ועובדיה 

קיו  תשתית  דיווח ראוי ואי לאי, וע לא ראויי  של תרכיבי חיסו לאחסו  ושינ
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עוד נקבע בדוח כי . באגודה) ובי  השאר הפקת לקחי  מטעויות(לניהול סיכוני  

והוא אינו " רצ  טיפולי"שאי  בו " קוב- פעילויות"השירות שהאגודה נותנת הוא 
עוד יצוי  כי . מהליקויי יצוי  שהאגודה חולקת על כמה . בגדר שירות כוללני לתלמיד

 . הממצאי  המובאי  בדוח של משרד הבריאות לא נבדקו על ידי משרד מבקר המדינה
משרד מבקר המדינה מעיר כי המחלוקת בעניי  ממצאי הדוח האמור אינה יכולה 

לכ  על . שכ  כרוכות בה שאלות בדבר בריאות התלמידי  והציבור, להיוותר בעינה
, ובעיקר לתת לעצמו, ת הנושאי  השנויי  במחלוקתמשרד הבריאות לבחו  א

  .לממשלה ולכנסת מענה לשאלה א  שיעור המחוסני  והיק  הבדיקות מספקי 
 סיכו  והמלצות

על יסוד דרישות משרד האוצר העביר משרד הבריאות את שירותי הבריאות לתלמיד 
כלל זה היעדר וב, בהכנות להעברה היו פגמי  לא מועטי . לביצוע בידי גו  חיצוני

עבודת מטה ראויה ובחינת חלופות והיערכות לא מספקת של המשרד לביצוע הבקרות 
 . והפיקוח על פעילות האגודה

 לא נמצא כי ההכרעה בשאלה הא  שירותי  באשר לשאלה בדבר מהות השירות 
על ידי אחות קבועה , למשל, הבריאות לתלמיד צריכי  להינת  מתו  ראייה כוללת

או שנית  להסתפק בנוכחות , פעילות בית הספר וג  מבצעת חיסוני המשתתפת ב
נעשתה ג  היא בדר  של , אחיות מעת לעת לצור  מת  שירותי  מסוימי  ומוגדרי 

משרד מבקר המדינה מדגיש כי . בחינת חלופות תו  קיו  הלי  קבלת החלטות ראוי
לול העובדות שיש להכריע בה  לאחר בחינת מכ, מדובר בסוגיות יסוד חשובות

 . ובכלל זה לשקול ג  את הבאתה לדרג שרי  לקביעת המדיניות בנושא, והשיקולי 
למחלוקת בנוגע לשיעור הכיסוי של החיסוני  והבדיקות הרפואיות השונות יש 

ובקשר לכ  יש להסדיר את חילוקי הדעות ואת שיטת , משמעות בנוגע לבריאות הע 
 .המדידה

שר החינו  וכ  על קופות החולי  לבחו  במשות  את שר האוצר ו, על שר הבריאות
על כל ההיבטי  של סוגיה , "תכנית לאומית לבריאות התלמיד"האפשרות להכי  

כמו כ  עליה  לבחו  ג  את האפשרות להעברת כלל הטיפול במת  שירותי . חשובה זו
מור כדי לש) ב"י 'כולל כיתות י(הבריאות לתלמידי ישראל לאחריות קופות החולי  

על רצ  הטיפול במבוטחי  בקופות החולי  תו  כדי המש  פעילותו של משרד 
  . הבריאות כמיניסטריו 

♦  
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 מבוא
וה  ,  בתי ספר3,500 בכ' עד ט' שירותי הבריאות לתלמיד מיועדי  לכמיליו  תלמידי  בכיתות א

יבור של משרד ההוראות של שירותי בריאות הצ. 14 ובדיקות רפואיות13חיסוני כוללי  בי  היתר 
 יינתנו לתלמידי  חיסוני מפרטות אילו , אשר מעודכנות מפע  לפע , ) המשרד להל  (הבריאות 

וכ  אילו ; כהמש" לתכנית החיסוני  הניתני  בתחנות טיפות חלב ובאיזו כיתה יינת  כל חיסו 
די  ובאיזו בדיקות רפואיות לגילוי מוקד  של בעיות בריאות וסטיות מטווח הנורמה ייעשו לתלמי

כמו כ  כוללי  שירותי הבריאות לתלמיד את הפעולות שהמשרד אמור לבצע בתחומי . כיתה
חינו" : "כדלהל , וג  אלה פורטו בהוראות, הבריאות ואת השירותי  הרפואיי  שהוא אמור לתת
למורי  ולהורי  בנושאי , ייעו' לתלמידי ; לבריאות בנושאי  נבחרי  לתלמידי  בכל הכיתות

ייזו  והכנת תכניות קידו  בריאות תו" שיתו) גורמי  ; אות ומניעת התנהגויות מסכנות בריאותברי
פיקוח וייעו' בנושאי ... ייעו' להנהלת המוסד החינוכי בנושא עזרה ראשונה ; בבית הספר ובקהילה

 .וכ  מת  שירותי עזרה ראשונה לתלמידי ; 15"תברואה וסביבה בטוחה במוסד החינוכי
קיבלו תלמידי ישראל את שירותי הבריאות לתלמיד על ידי , 1997עד שנת , מה שני במש" כ .1

 1997ביולי . 16ואת מקצת  ג  על ידי המשרד, ספקי  פרטיי  שנשכרו בידי הרשויות המקומיות
ונקבע כי השירותי  יינתנו בידי , ) החוק להל   (1994 ד"התשנ, תוק  חוק ביטוח בריאות ממלכתי

,  נתנו את שירותי הבריאות בבתי הספר אחיות ורופאי 2007 עד אפריל 1997  מ,עקב כ". המשרד
שעבדו , 17) האגודה להל  " (האגודה למע  שירותי בריאות הציבור"מרבית  עובדי העמותה 

לבי  " אד  קבל  כוח" על פי הסכ  בי  האגודה כ18בלשכות הבריאות המחוזיות של המשרד
 . לאספקת השירותי המשרד הוא שנשא באחריות; 19המשרד
,  החליט משרד האוצר להעביר את שירותי הבריאות לתלמיד לביצוע בידי גו) חיצוני2006בשנת 

. 20"אספקת שירותי "ל" אספקת כוח אד "ושיטת ההתקשרות של המשרד ע  האגודה שונתה מ

__________________ 
אלה . ת חיי החיסו  נועד להגנה מפני מחלות מידבקות העלולות לגרו  סבל רב ולעתי  א  סכנ  13

 חיסו  משולש הכולל שילוב של חיסוני    MMR)  א:   (ח"החיסוני  שניתנו בשנת הלימודי  תשס
 שילוב של חיסוני  נגד אסכרה   dTap-ipv)  ב(;   )מחלות הנגרמות מנגי (אדמת וחצבת , נגד חזרת

, ע באיברי  שוני  חיידק שפוג אסכרה ). פוליו(שעלת ושיתוק ילדי  , )טטנוס(פלצת , )דיפטריה(
  שעלת .  חיידק שעלול לחדור לגו  בעת פציעה פלצת . מערכת העצבי  ומערכת הנשימה, ובה  הלב

 .  שילוב של אסכרה ופלצת  Td)  ג(;   חיידק שגור  שיעול טורדני ועלול לגרו  דלקת ריאות
בדיקת המשקל והגובה (לה בדיקות ראייה ובדיקות גדי, שמיעהת ובדיק  בדיקות רופא ובדיקות סינו    14

בדיקות הסינו  נועדו לאתר מוקד  ככל הנית  בעיות בריאות אשר עלולות להשפיע על ). על פי הגיל
יש , א  בבדיקות אלה מועלה חשש לבעיה רפואית. השתלבות התלמיד בבית הספר ועל רמת הישגיו

 .ליידע את ההורי  ולהפנות את הילדי  להמש# הבירור בקופות החולי 
שהוציאו שירותי בריאות הציבור Ò˘˙ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· „ÈÓÏ˙‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ Ô˙Ó Ï‰Â " Ê  המקור   15

 .2003הנוהל החלי  נוהל קוד  ממרס . 2006שבמשרד באוגוסט 
יונה , אלכס לבנטל" ? עבר ללא עתיד או עתיד ללא עבר שירותי הבריאות לתלמיד בישראל " :המקור  16

 ).2008נובמבר  (11' חוב, 147כר# ,  ‰¯ÂÙ‡‰,אמיתי
במש# . נרשמה כעמותה, 1983 ב, מנית וכעבור כעשר שני ' כאגודה עות1972 האגודה הוקמה ב  17

האגודה הוקמה כדי לשמש כלי עזר לביצוע . השני  היא נוהלה בידי בכירי  בהנהלת משרד הבריאות
ראו .  שונות בתחו  הבריאותלביצוע פעולות" זרועו הארוכה"אשר ראה בה את , פעולותיו של המשרד

ההתקשרויות ע  האגודה למע  שירותי בריאות "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„59·) 2009 , ג  מבקר המדינה
 .467' עמ, "הציבור

 .למשרד שבע לשכות בריאות מחוזיות בפריסה ארצית  18
 היא "קבל  כוח אד "בעת פעילות האגודה כ. כמו שהיה נהוג בהתקשרויות של המשרד ע  האגודה  19

שהמשרד היה מעוניי  בשירותיה  והמשרד הוא שהפעיל את העובדי  , סיפקה למשרד עובדי 
 .והדריכ 

20
והיא , היא סיפקה למשרד את מכלול השירותי  שסוכ  עליה "  שירותי קבל "בעת פעילות האגודה כ  

 . שהייתה אחראית להפעלת העובדי  ולהדרכת 
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הסכ  ". שירותי קבל  " האגודה מספקת למשרד את שירותי הבריאות לתלמיד כ2007מאפריל 

ובכל שנה תקבל האגודה ,  קבע כי ההתקשרות תהיה לשלוש שני 21חת  המשרד ע  האגודהש
רכז בריאות באג  התקציבי  במשרד האוצר מסר לנציגי משרד . ח" מיליו  ש64תמורת השירות 

העברת השירותי  לגו  חיצוני אמורה ,  כי על פי חישובי  שעשה2008מבקר המדינה באוגוסט 
ג  התקשרות זו נעשתה , כמו מרבית ההתקשרויות ע  האגודה. ח בשנה"ו  ש מילי7לחסו$ למדינה 
 .22בפטור ממכרז

ההשקעה , לדעת אנשי המקצוע. שירותי הבריאות לתלמיד ה  חלק מהרפואה המונעת .2
בי  היתר מכיוו  שעלות הטיפול המונע מזערית , ברפואה מונעת כדאית מאוד מבחינה כלכלית

צמצו  שירותי הבריאות לתלמיד יביא להגדלת ההוצאות על . החולהלעומת עלות הטיפול באד  
 .בריאות  של תלמידי  אלה בטווח הארו$

  ה. חברתיתהקוגניטיבית וה, גופניתההתפתחות ה בגיל קריטי מבחינת ה   בתי הספרתלמידי
 .תהתנהגויות סיכוניולהתפתחות מצוקות אישיות ול, הפרעות בתזונהל,  למחלות זיהומיותי חשופ

של רפואה מונעת  לביצוע פעילויות מאוד מסגרת מתאימה בית הספר הוא, לדעת אנשי מקצוע
 באמצעות ביצוע  בסביבת הלמידהי בריאות הילדאת לקד  בקלות יחסית אפשר . בקרב התלמידי 

 אפשר ג  בסביבת הלמידה. מוקד  ככל שנית איתור ליקויי בריאות  מחלות ופעולות מנע מפני
ביצוע פעילויות של .   לקבל אחריות לבריאותאות להדרי$  וי בריאות של תלמידי רכולאמוד צ

רפואה מונעת בבית הספר תור  למשק ולכלכלה ג  משו  שהוא מפחית את איבוד זמ  העבודה של 
לא . מאחר שנמנע מה  הצור$ להיטלטל לבדיקות או לטיפול במקומות כמו קופת חולי , ההורי 

 .תרו על פעילויות בריאות חשובות שאינ  נעשות בבית הספרמ  הנמנע שהורי  יוו
3.  „ È ˜ Ù ˙ ‰  Ï Â Ë È ·"¯ Ù Ò  ˙ È ·  ˙ Â Á לדברי ראש שירותי בריאות הציבור  :"‡

אחות קבועה אשר מבצעת את רוב הפעילויות "אחות בית ספר היא , 23ר איתמר גרוטו"ד, במשרד
תפת בישיבות הורי  חברה בצוות ומשת, פוגשת את התלמידי  יותר מפע  אחת, בבית הספר

למעט נוכחות של אחיות האגודה ,  לאגודה2007&לאחר העברת השירותי  ב, בפועל". ומורי 
אי  עוד נוכחות אחות בבית , בעת ביצוע החיסוני  והבדיקות הרפואיות) אחיות שונות בכל פע (

' ירה גב הסב2008 במרס 24הרווחה והבריאות של הכנסת, בדיו  שהתקיי  בוועדת העבודה. הספר
את החשיבות שבהימצאות , המפקחת הארצית על בריאות הציבור במשרד הבריאות, מירה חונובי*

כאשר יש נוכחות של אחות בבית ... שירותי בריאות לתלמיד זה לא רק חיסוני : "אחות בבית הספר
וש  מתגלי  כל מיני תחלואי  שלא היו מתגלי  אילולא היתה , ספר ילדי  באי  לחדר אחות

בדיקות [שלא לצור$ בדיקות סינו  ,  פניות של תלמידי 265,000בשנה מסוימת היו . וכחת אחותנ
 ...". ילדי  מצאו אוז  קשבת. או חיסוני ] רפואיות שונות
 בדק משרד מבקר המדינה את ההיערכות להעברת שירותי הבריאות 2008אוגוסט &בחודשי  מרס

. ואת ביצוע ההעברה) עברת השירותי  לגו  חיצוני ה&להל  (לתלמיד לביצוע בידי גו  חיצוני 
בירורי  נעשו במשרד החינו$ ובמג  דוד אדו  . הבדיקה נעשתה במשרד הבריאות ובמשרד האוצר

 ).א" מד&להל  (
__________________ 

 .1.3.07 הוא נחת  ככל הנראה ב, א# לפי מסמכי המשרדההסכ  אינו נושא תארי# של חתימתו   21
„È˙ ˘ ÁÂ ,  בעניי  פטורי  ממכרז שניתנו לאור# שני  להתקשרויות ע  האגודה ראו ג  מבקר המדינה  22

 .467' עמ, "ההתקשרויות ע  האגודה למע  שירותי בריאות הציבור"בפרק , )2009 (·59
 .נה למשרד מבקר המדי2008במכתבו מאוקטובר   23
 ).ראו בהמש#( בעניי  הצעה לתיקו  החוק 25.3.08 הדיו  התקיי  ב  24
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 ‡ÏÂ È ÂˆÈÁ Ì¯Â‚Ó „ÈÓÏ˙Ï ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘ ˙‡ ˙Â ˜Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙È Â¯˜Ú‰ ‰ËÏÁ‰‰
 ÂÓˆÚ· Ì˜ÙÒÏ-‚· È ÙÏ ‰ÈÂÏ˙Â ˙„ÓÂÚ "È˙Ú· ı Ï‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ Â˘È‚‰˘ ‰¯

‰ È„Ó‰ È‡ÙÂ¯ ÔÂ‚¯‡Â25 ,‰· ˜ÒÂÚ Â È‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÎÏÂ . ˙„˜Ó˙Ó ˙¯Â˜È·‰
˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰·Â ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· , „¯˘Ó Ï˘Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘

È ÂˆÈÁ Ì¯Â‚ È„È· ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˜ÙÒ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ , ÁÂ„· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ‰ÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ·Â
ÌÎÒÓÒ˘˙ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· ‰„Â‚‡‰ È„È· ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó ÏÚ Í¯Ú˘ " Á)2007-2008(26 .  

˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú·Â ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï , ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ Ê¯ÎÓ „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù
„ÈÓÏ˙Ï . ÌÈÊ¯ÎÓ ˙Â˘ÚÏ Í¯Âˆ‰ ¯·„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂˆÏÓ‰ ÂÓ˘ÂÈ Ê¯ÎÓ·
ÌÈÈ¯ÂÊ‡27 .Ï Ú·˜  Ê¯ÎÓÏ ˙ÂÚˆ‰‰ ˙˘‚‰Ï ÔÂ¯Á‡‰ „ÚÂÓ‰-24.9.09 . ˙˜ÙÒ‡˘ Ú·˜  „ÂÚ

 ¯‡Â È· ÏÈÁ˙˙ ÌÈ˙Â¯È˘‰2010 , ËÒÂ‚Â‡ „Ú Í˘ÓÈ˙ ‰ Â˘‡¯‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰Â2013.   
 תמונת המצב ערב העברת השירותי  לגו  חיצוני

 ירידה מתמשכת בהקצאת משאבי  ובאיכות השירותי 
 כדי שלא בי  היתר, ה ראויה של שירותי הבריאות לתלמיד יש צור  בהקצאה כספית הולמתפעללה

, כדי שיישמר היק  כוח אד  ראוי ביחס למספר התלמידי ; נמוכהיועסקו עובדי  ברמה מקצועית 
פעילויות כדי שנות  השירות לא יתמקד רק ב, כדי שהיק  השירותי  ותדירות  יהיו בהתא  לדרוש

סו  כרכדי שלא יהיה ; אוכלוסיית התלמידי בהטיפול תהיה לו ראייה כוללת של  ולפי משימות
שנמצא כי ה  סובלי  מבעיות אחר תלמידי  מלא מעקב וכדי שיתקיי  ; י  מקצועיי דבסטנדר
 .בריאות

בשל החשיבות של מת  השירותי  לתלמידי  בבתי הספר היה אפשר להניח כי המשרד יפעל  .1
אול  הבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה בתקופה שהשירותי  ניתנו בידי , לשפר את איכות 

על . העלתה שהיה צמצו  מתמש  בהקצאת משאבי  לתחו  במש  שני ) 2007עד אפריל (המשרד 
. רקע הצמצו  המתמש  בהקצאת המשאבי  טע  המשרד כי השירות הנית  לתלמידי  אינו מספק
טענה זו וההערכה כי במת  השירותי  בידי גו  חיצוני ייחסכו כספי  היו העילות העיקריות לפעולת 

 . ת השירותי  לגו  חיצונימשרד האוצר להעבר
__________________ 

 È„Ó‰ È‡ÙÂ¯ ÔÂ‚¯‡Â Ï‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ ' Ï‡¯˘È ˙ È„Ó- „¯˘Ó ‰  , 1083/07  "בג  25
˙Â‡È¯·‰. 

 .2008  במסגרת הודעה משלימה שהגישה המדינה באוקטובר "הדוח הוגש לבג  26
ההתקשרויות ע  האגודה למע# שירותי בריאות "בפרק , )ÁÂ„ È˙59·) 2009 ˘ , ראו ג  מבקר המדינה  27

 .478' עמ" תנאי ס% וחלוקת השוק בי# ספקי "בנושא , "הציבור
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‰Ó‚Â„Ï :˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È Â˙ Ó28 ˙ ˘·˘ ‰ÏÚ 2001Î Âˆ˜Â‰ -79˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á , ˙ ˘·Â

2006 -Î ˜¯ -60˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,Î Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· Ï„‚ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ˘ Û‡-10% . ·Èˆ˜˙‰
 ˙È·· Úˆ·Ï ‚Â‰  ‰È‰˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÌÂˆÓˆÏÂ ÌÈ‡ÙÂ¯‰Â ˙ÂÈÁ‡‰ Ô˜˙ ÌÂˆÓˆÏ Ì¯‚ ÔË˜ÂÓ‰

 ¯ÙÒ‰)Â‡¯Í˘Ó‰· Ì‚  .( 
 È ÂÈÓ „¯˘Ó· ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÎÈÒ ÍÓÒÓ·2006 ˙ÂÁÎÂ ‰ ÈÎ ·˙Î  

 ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ÈÊÎ¯Ó ˙Â‡È¯· Ì¯Â‚Î ‰„È˜Ù˙· ÌÂÒ¯ÎÏ ‰‡È·‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ˙ÂÁ‡‰ Ï˘ ‰ËÚÂÓ‰
˙Â‡È¯· ˙ÂÈÚ· ÌÚ ÌÈ„ÏÈ Ïˆ‡ ˙È· È¯Â˜È· ÂÓÎ ‰Ï˘ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ„È˜Ù˙· , ÈÓ¯Â‚ ÔÈ· ÌÂ‡È˙

ÏÂÙÈË ,˘Â ıÂÚÈÈ ˙ÂÏÈÚÙÂ ˙Â‡È¯· ÌÂ„È˜ ‡˘Â · ‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ˙ÂÙ˙Â
È˙¯·Á Ú˜¯ ÏÚ ÔÂÎÈÒ· ˙ÂˆÂ·˜ ÌÚ ˙È„ÂÁÈÈ ,È˙·È·ÒÂ ÈÏÎÏÎ.  

אבי ' במכתבו של פרופ. נושא הקיצוצי  בתקציב הבריאות לתלמיד נדו  בכמה פורומי  .2
יבי  במשרד האוצר  לסג  הממונה על התקצ2006ל משרד הבריאות דאז מנובמבר "מנכ, ישראלי

יש לשכות שבה  המחסור באחיות מגיע ...  משרות של אחיות אינ  מאוישות25%: "ל"התריע המנכ
פ הסטנדרטי  המקצועיי  שאנו מחוייבי  "מציאות זו אינה מאפשרת מת  שירות ע... 45%+30%+ל

 ".לה 
צמצו  תקני , מנגד.  תלמידי 1,500 הוא אחות לכל + לדעת המשרד +התק  הרצוי בתחו  זה 

ג  במסמ  של מרכז המחקר והמידע . האחיות הגדיל את מספר התלמידי  שטיפלה בה  כל אחות
ביוני )  הוועדה+להל  (הרווחה והבריאות של הכנסת , שהוכ  לישיבה של ועדת העבודה, של הכנסת

 + ניכר צוי  כי היחס הממוצע בי  מספר התלמידי  למספר האחיות בבתי הספר עלה בשיעור, 2006
 ). 46%עלייה של  (2005+ תלמידי  לאחות ב2,480+ ל2002+ תלמידי  לאחות ב1,700+מ

כ  למשל . יצוי  כי בדיקה שנערכה במדינות מסוימות בארצות הברית הצביעה על מצב שונה
,  תלמידי 1,500במדינת לואיזיאנה יש אחות לכל ,  תלמידי 1,000במדינת מיניסוטה יש אחות לכל 

 . יש אחות אחת לפחות בכל בית ספר, רוד איילנד וקונטיקט, רסי'כגו  ניו ג, ת אחרותובמדינו
חרדה לנוכח התמונה שמצטיירת בוועדה לנוכח הנסיגה הקשה שבשירות לבריאות "הוועדה הביעה 

 את מלוא התקציב הנדרש כדי להבטיח נוכחות 2007ותבעה מהממשלה להעמיד בתקציב " התלמיד
מת  החיסוני  הנדרשי  לתלמידי  ואיתור מוקד  של בעיות רפואיות , בתי ספרהולמת של אחיות ב

 .בקרב התלמידי 
הל  ונעל  עוד בטר  ' אחות בית ספר'המושג ", לדברי ראש שירותי בריאות הציבור במשרד

לאור : "29המשרד ג  הסביר". קיצו1 מתמש  של התקציב] עקב[העברת השירות לידי האגודה 
ג  א  תינת  , ות במדינת ישראל כלל לא בטוח שנית  יהיה לאייש תקני  נוספי מחסור כולל באחי
 ".תוספת תקציבית

בשני  האחרונות חלה ירידה : "30אמר אחד המשתתפי , 2008בינואר , בדיו  אחר של הוועדה
כי ,  להבנתי+היכולת של משרד הבריאות ירדה . משמעותית בנתוני החיסו  של משרד הבריאות

, ספיקה+גר  לכ  שמערכות שלמות יגיעו לאי, בתקני , פגע במכוו  בתקציבי , ש אות האוצר ייב
 ".ואחר כ  בא לרפא את המערכות החולות

שהנושא הזה יתוקצב ... מה שחשוב לנו: "ג  ראש שירותי בריאות הציבור של המשרד קבע בדיו 
מנגנו  מתמש  של שחיקה של  נבעה מכ  שהיה +הירידה בכיסוי החיסוני בבתי הספר ... כמו שצרי 
 ".ולכ  בעצ  הגענו למצב שהוא לא נית  בצורה טובה, השירות הזה

__________________ 
 .2008מסמ+ של חשב משרד הבריאות מספטמבר : המקור לנתוני  הכספיי   28
 . למשרד מבקר המדינה2008בתשובתו מנובמבר   29
 ).ראו בהמש+( בעניי# ההצעה לתיקו# החוק 2008ו# שהתקיי  בינואר דברי חבר הכנסת אריה אלדד בדי  30
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אחד . 2008עניי  הקיצו1 בתקציב עלה ג  בדיו  של הוועדה לשלו  הילד בכנסת בפברואר 
... אי  ב  אד  שחושב שכמות האחיות מתאימה: "אמר אז, חבר הכנסת חיי  אורו , המשתתפי 

היה ברור לכול  שבתקציב הזה ... 62+הוא ירד ל, ח"ה מתוקצב במעל מאה מיליו  שהשירות הזה הי
 ...".וקיבלנו את זה, אפשר לתת שירות לקוי

„ÈÓÏ˙‰ ˙Â‡È¯· ‡˘Â Ï Â ÙÂ‰ ¯˘‡ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÂÓˆÓÂˆ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó·˘ ‡ˆÂÈ , ¯ÙÒÓ „¯È
„Â‡Ó ‰„¯È ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ· ¯ÎÈ ‰ ÏÂ„È‚‰ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÈÁ‡‰ .   

 צעה לתיקו  החוק לש  מניעת העברת השירותי  לגו  חיצוניה
 חברי כנסת הצעת חוק פרטית לפיה יקבע בחוק שאת 59 הגישו 17+בתקופת כהונתה של הכנסת ה

א  לא , בעצמו או באמצעות רשויות מקומיות... יית  משרד הבריאות"שירותי הבריאות לתלמיד 
הרווחה והבריאות של , ת נדונה בוועדת העבודההצעת החוק הפרטי". באמצעות נותני שירותי 

הצעת החוק לא עברה קריאה ראשונה בעת כהונתה של הכנסת . הכנסת ואושרה לקריאה טרומית
   . 31היוצאת ולא חל עליה די  רציפות

משרד הבריאות ומשרד , קבלת ההחלטה וההיערכות של משרד האוצר

 החינו  להעברת השירותי  לגו  חיצוני
, ת את שירותי הבריאות לתלמיד באמצעות גו  חיצוני היא החלטה רבת חשיבותההחלטה לת

, )אג  התקציבי  ואג  החשב הכללי( משרד האוצר +המחייבת את כל המשרדי  הנוגעי  בדבר 
 .  להיער  כראוי לקראת ביצועה+משרד החינו  וכל קופות החולי  , משרד הבריאות

וני לא קבע המשרד שתהיה נוכחות קבועה של אחות מאחר שבמועד העברת השירותי  לגו  חיצ
היה על המדינה להיער  ג  לתת מענה לעזרה , בבית הספר בזמ  הלימודי  או כל מענה רפואי אחר

 . ראשונה לכלל התלמידי  שהיו עלולי  להיפגע בבתי הספר או שנזקקו לטיפול רפואי
  חיצוני והעלה ליקויי  כמפורט משרד מבקר המדינה בדק את ההיערכות להעברת השירותי  לגו

   :להל 
__________________ 

מאפשר לכנסת הנכנסת להחיל רציפות רק על הצעת , 1993,ג"התשנ, חוק רציפות הדיו# בהצעות חוק  31
 . חוק שהכנסת היוצאת העבירה לאחר קריאה ראשונה לאחת מוועדותיה
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 היערכות משרד האוצר ומשרד הבריאות

 הצור  בפעולות חיוניות לפני העברת השירותי  לגו  חיצוני
ג  בישראל הולכת ומתרחבת מדיניות העברת פעילויות לביצוע בידי גופי  , כמו בעול  המערבי

מדובר במהל  אשר מחייב חשיבה . אותובכלל  בתחו  הברי, חיצוניי  בתחומי  חברתיי  רבי 
ולפיכ  צרי  לבחו  בדקדקנות חלופות שונות בתהלי  , בדבר הצור  בו ובדבר היכולת לממשו

 .קבלת החלטות
קוד  להעברת שירות לביצוע בידי גו  חיצוני נדרש לעשות עבודת מטה ובעניי  שירותי הבריאות 

מה אמרו בנדו  ועדות , ל המומחי  בתחו  זהמה העמדות ש, בי  היתר, לתלמיד ראוי היה לבחו 
מה התועלת של כל חלופה ומה , מה העלות, מה היק  השירותי  והשפעת  על התלמיד, שונות

  . נעשה בנדו  בעול  המערבי
 דיו  ציבורי ופתיחות

מצרי  לכל ) ראו להל (הנוגע לכלל תלמידי ישראל ואשר לביצועו התנגד המשרד , מהל  שכזה
י  דיו  ציבורי והלי  פתוח בהשתתפות הציבור ובעלי מקצוע הנוגעי  בדבר לשמיעת הפחות לקי

בכלל זה . 32כהכנה לקבלת החלטה מתאימה בנושא, ובכלל זה של המתנגדי , מגוו  הדעות בנושא
 . היה ראוי לבחו  את העמדות שהביעו ועדות ציבוריות שבחנו את הנושא

 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰˜È„·‰‰ÊÎ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï. 
 את חסרונותיו של פיצול האחריות לאספקת 33 הציגה ועדת נתניהו1990+בעניי  זה יצוי  כי עוד ב

והמליצה כי קופות החולי  יישאו באחריות , שירותי בריאות בי  קופות החולי  למשרד הבריאות
ע את תפקידיו לאספקת כלל שירותי הבריאות כדי לשמור על רצ  טיפולי ולאפשר למשרד לבצ

ביטוי לאימו1 תפיסה עקרונית זו ייתכ  שאפשר למצוא בנוסח החוק שנחקק בשנת . כמיניסטריו 
לידי קופות ) ובה  רפואה מונעת(העברת האחריות לכל סל השירותי  , על פי נוסח זה. 1994

 אול  בתיקו  לחוק משנת, החולי  הייתה אמורה להיעשות בתו  שלוש שני  מיו  החלת החוק
 ימשיכו להינת  על ידי משרד 34 נקבע כי שירותי הבריאות שפורטו בתוספת השלישית1996

)  שנה13(מאז ועד מועד סיו  הביקורת . בכ  הבהיר המחוקק כי אי  הוא מאמ1 תפיסה זו. הבריאות
מתנהלי  דיוני  על אודות העברת חלקי  מהשירותי  שפורטו בתוספת השלישית לאחריות 

 .הקופות
 למשרד לבחו  את הצור  בהקמת גו  עצמאי שיעסוק בי  השאר 2002+ המליצה ב35וראיועדת אמ

בקידו  בריאות הילד והמתבגר וברפואה מונעת ויית  את השירותי  בעצמו או באמצעות גופי  
  .ב"י+'וכ  להמשי  את מת  שירותי הבריאות לתלמיד ג  בכיתות י, כגו  קופות החולי , אחרי 

__________________ 
לרכישת ) 'פיילוט'(מכרז חלו  "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„58·) 2008 , מבקר המדינה: בעניי# דומה ראו ג   32

היה חשוב ... בנושא כה ייחודי ורגיש: "בדוח נכתב. 487' עמ, "שירותי אשפוז סיעודי בנפת פתח תקווה
 ".כדי לבחו# את השפעת השינוי הצפוי... לקבל ייעו  חיצוני למשרד

שפרסמה את , יאות בישראלועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבר  33
 .1990,המלצותיה ב

 .פסיכיאטריה ואביזרי  לנכי , גריאטריה, רפואה מונעת  34
 .2002,שפרסמה את המלצותיה ב, הוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה דוח  35
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 ול מידע על הנעשה בע
לפני קבלת ההחלטה בדבר העברת השירותי  לספק חיצוני , בשל חשיבות הנושא ושינוי התפיסה בו

 .כיצד היא פועלת ומה רמת הצלחתה, מערביות נהוגה שיטה כזורצוי היה לאסו  מידע באילו מדינות 
 Í¯Ú  ‡Ï È ÂˆÈÁ ÛÂ‚Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙¯·Ú‰ È ÙÏ˘ ¯¯·˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Í¯Ú˘ ‰˜È„·Ó

Â¯È· ÌÏÂÚ· ‰˘Ú ‰ ÏÚ ÈÚÂˆ˜Ó ¯-˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· ‡ÏÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ‡Ï  . 
 שרק שבעה חודשי  לאחר שנכנס לתוק  ההסכ  ע  האגודה על אספקת 36מהמסמכי  עלה
 . לברר את הנושא, ראש שירותי הבריאות דאז, ר אלכס לבנטל"השירותי  תכנ  ד

בדיקה שעשה ראש השירות דאז  למשרד מבקר המדינה כי ב2008המשרד מסר בתשובתו מנובמבר 
המשרד לא מסר ". התברר כי אי  תקדי  למהל  מסוג זה... בבריטניה ובמקומות אחרי  בעול "

 .מתי נערכה הבדיקה וג  לא מסר למשרד מבקר המדינה את מסמ  תוצאות הבירור
 ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ˘ ÈÏ· Í¯„Ï ‡ˆÈ È ÂˆÈÁ ÛÂ‚Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙¯·Ú‰ ÍÈÏ‰˙˘ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ

 „¯˘Ó·‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÏÂÚ· ‚Â‰  ÍÈ‡ ‰¯Â¯· ‰ ÂÓ˙ ‰˙ÈÈ‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·Â ˙Â‡È¯·‰ . 
בחלק מהמדינות : " למשרד מבקר המדינה כתב2009יצוי  שמשרד החינו  בתשובתו מינואר 

  .א  הוא לא פירט, "קיימי  שירותי בריאות לתלמיד בבתי ספר ובחלק  לא
 גיבוש מדיניות ובחינת חלופות

 הסבורי  שתהלי  העברת תחומי  של מערכת הבריאות לביצוע  של יש אנשי מקצוע בישראל
ממסמכי המשרד עולה שהוא התנגד . 37גופי  חיצוניי  עלול לפגוע ברפואה הציבורית בישראל

' כ  למשל כתב פרופ. להעברת השירותי  לגו  חיצוני וסבר שהוא זה שצרי  לתת שירותי  אלה
: ל משרד ראש הממשלה"מנכ,  למר רענ  דינור2007ל המשרד דאז באפריל "מנכ, אבי ישראלי

 ". מדובר במודל שנכפה עלינו בעל כורחנו, כידוע"
היה ראוי לבחו  כאמור את המלצת ועדת , בבחינת חלופות שונות לקראת ביצוע מהל  כה משמעותי

 לבחו  את המלצת ועדת אמוראי להרחיב את שירותי; נתניהו להעברת כלל האחריות לקופות החולי 
הכרו  בעלויות , ב וכ  את השאלה מה עדי  לעשות כדי שהשירות"י+'הבריאות לתלמיד ג  לכיתות י

או שיש צור  בהתקשרות ,  א  נית  להסתפק בהתקשרות קצרת טווח+יהיה מועיל , לא מעטות
עוד היה . את נתינת השירות יהיה כדאי לתת את השירות ממושכת ולאור  שני  כדי שלספק המציע

 + Executive Agency+ 38בחו  את החלופה של מת  השירותי  בידי סוכנות ביצוע ממשלתיתראוי ל
 .  שתהא בעלת גמישות פעולה+כגו  הרשויות המקומיות או קופות החולי  וכדומה 

__________________ 
 .ל המשרד" למנכ2007מסמ+ שכתב ראש שירותי בריאות הציבור דאז מנובמבר   36
ר איגוד רופאי "יו, ר מילכה דונחי#"ד; ראש שירותי בריאות הציבור לשעבר, כס לבנטלר אל"ובה  ד  37

ההסתדרות הרפואית בישראל ; ל ארגו# רופאי המדינה"מזכ, ר שלמה אוריאלי"ד; בריאות הציבור
 .2007 אוקטובר , ‰Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ë¯Ù˙ נייר עמדה, )י"הר(

צע את תפקידה בגמישות ניהולית ובתקציב עצמאי יחידה ממשלתית שמקבלת מהמדינה אפשרות לב  38
 קיבלה רשות הפטנטי  2006,ב: לדוגמה. ועליה לעמוד ביעדי תפוקות כמותיי  ואיכותיי  מדידי 
 . שבמשרד המשפטי  מעמד של סוכנות ביצוע ממשלתית
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ÌÏÂ‡Â ,ÈÂ‡¯Î ‰˘Ú  ‡Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ . Ï˘ ˙Â„ÓÚ Â Á·  ‡Ï

ÌÈÁÓÂÓ ,Â ÔÂ„ · Â¯Ó‡ ‰Ó ˜„·  ‡Ï˙Â Â˘ ˙Â„Ú ,˙Â Â˘ ˙ÂÙÂÏÁ Â Á·  ‡Ï , ˙ÂÏÚ‰ ‰˜„·  ‡Ï
È·¯ÚÓ‰ ÌÏÂÚ· ÔÂ„ · ‰˘Ú  ‰Ó ¯¯Â· ‡ÏÂ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÏÂÎ ‰ÙÂÏÁ ÏÎ·˘ ˙ÏÚÂ˙‰Â .

ÈÊÎ¯Ó‰ ÏÂ˜È˘‰ , ‰˘ÚÓÏÂ–„ÈÁÈ‰  ,Ï˜˘ ˘ , ÈÂÙˆ‰ ÈÙÒÎ‰ ÔÂÎÒÈÁ‰Â ÈÏÎÏÎ‰ ÏÂ˜È˘‰ ‡Â‰
Î Ï˘-7˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙Î¯Ú‰ ÈÙ ÏÚ .˜·Ó „¯˘Ó ˙ÈÈ‚ÂÒ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯

‰·Â˘Á ÔÂÎÒÈÁ‰ ,È„ÚÏ·‰ ÏÂ˜È˘‰ ‰ È‡ Ï·‡ , ¯ÙÒÓ ˙¯‚ÒÓ· ˙Ï˜˘  ‰ È‡˘Î È‡„ÂÂ·Â
ÈÂ‡¯ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ˙ÂÙÂÏÁ .ÍÎÓ ‰¯˙È : ‡Ï ÈÂ‡¯ È Â Î˙ ÍÈÏ‰ ¯„ÚÈ‰·

˙Â¯Â˜˙‰Â ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÎ Â Á·  ,ÈÂÙˆ‰ ÔÓ ‰·¯‰· ‰‰Â·‚ ˙ÂÏÚ‰ ‰˙ÈÈ‰ ÏÚÂÙ·Â . 

Ï ˙ÈÓÂ‡Ï ˙È Î˙„ÈÓÏ˙‰ ˙Â‡È¯·   שינוי כה מהותי במת  שירותי הבריאות לתלמיד מחייב בניית 
 . תכנית כוללת שתקבע מה  מרכיבי הבריאות שתלמיד זקוק לה  ואת היקפו של סל הבריאות לתלמיד
 „ÈÓÏ˙Ï ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘ ˙¯·Ú‰ ÔÈÈ Ú· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Â˘Ú˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰Ó

‰ÏÚ È ÂˆÈÁ ÛÂ‚ È„È· ÚÂˆÈ·Ï ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘ ‡˘Â Ï ÂÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ È ˘ ÈÎ 
˙ÂÈÂ‡¯ ˙ÂÙÂÏÁ ˙ ÈÁ· ÍÂ˙ ÈÂ‡¯ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰ ÂÚˆÈ· ‡ÏÂ ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯· „ÈÓÏ˙Ï . 

 סיכ  צוות 2008ובמרס , משרד מבקר המדינה מציי  כי גופי  פרטיי  הכירו בחשיבות הנושא
האוניברסיטה העברית , "הדסה"אי שהוק  ביזמת בית הספר לבריאות הציבור של המרכז הרפו

, "בריאות התלמיד בישראל"בירושלי  ואיגוד רופאי בריאות הציבור בישראל מסמ! עמדה בנושא 
בכלל זה הייתה התייחסות ". תכנית לאומית לבריאות התלמיד"ובתו! כ! הוא המלי" על הכנת 

 . לצור! לקבוע סל מחייב לשירותי הבריאות בבית הספר

הוצג על " למשרד מבקר המדינה כי מסמ! העמדה 2008מסר בתשובתו מדצמבר משרד הבריאות 
טר  חלה ... ל המשרד"ידי המחברי  להנהלת משרד הבריאות בישיבה שנערכה בראשות מנכ

  ".התקדמות נוספת בנושא
✩  

 ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÂÚˆÈ·˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙Â ‰ÈÂ‡¯ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˙˘Ú  ‡Ï˘ ‡ˆÂÈ
˜Ï ‰È‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂÈÂ.  
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 התחלת ההתקשרות במתכונת החדשה

 Ò¯Ó·2007Î Ó ˘˜È· " ˙¯·Ú‰ ˙ÏÈÁ˙ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÓ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï
Ò˘˙ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙Ï ‰„Â‚‡Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰" Á) ¯·ÓËÙÒ2007( , Â È‡ ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó

‰¯·Ú‰Ï ˙Â‡ÈÎ ÍÂ¯Ú . „ÂÚ ‰¯·Ú‰‰ ˙‡ Úˆ·Ï ÏÈÁ˙‰Ï ˘È˘ ËÈÏÁ‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Í‡
 ÏÈ¯Ù‡·2007) ·Ò˘˙ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘"Ê .( ÔÈ„ ˜ÒÙ· Â¯Ó‡ ˘ ÌÈ¯·„‰ ÁÂ¯Ï „Â‚È · ˙‡ÊÂ
‚· Ô˙ ˘"ı39 ÈÎ " ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó ÈÎ¯„· ÌÈÈÂ È˘ ÂÏÂÁÈ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯ ‰Ê ‡‰È ‡Ï

ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘ Ï˘ ‰ÚˆÓ‡· ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï." 

‚· Ï˘ ÂÊ ‰ÚÈ·˜ ÁÂ¯·" ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙˘˜· ˙‡ ÏÂ˜˘È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ı
Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙· ˜¯ ‰˘„Á‰ ‰˙ ÂÎ˙Ó· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ÏÈÁ˙‰

 ÚÂˆÈ·Ï ‰ÎÏ‰Î ÍÂ¯Ú Â È‡ ÈÎ ¯ÒÓ˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙˘˜· ˙‡ Ì‚ ÏÂ˜˘È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘
‰¯·Ú‰‰ .  

 הקצאת משרות לביצוע בקרות ואיוש  

ייש את המשרות לאחר מכ  יש לאתר עובדי  מתאימי  כדי לא. לצור! פיקוח ובקרה יש לקבוע תק 
 . שנקבעו בתק  ולהכשיר את העובדי  לביצוע המשימות שלשמ  התקבלו לעבודה

 Âˆ˜Â‰˘ Û‡39 ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜·Ï ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘ÏÏ ÌÈ‡ÙÂ¯Â ˙ÂÈÁ‡ Ï˘ ˙Â¯˘Ó 
ÈÂ‡¯ Ô˜˙ Â‰Ê˘ Ú·˜ Â ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ , ¯·ÓËÙÒ „Ú2008)  ¯Á‡Ï17ÌÈ˘„ÂÁ  ( Â˘ÈÂ‡24.5 

 ˙Â¯˘Ó)63% („·Ï· . 

È˙˜ÙÒÓ ‡Ï ‰˙ÈÈ‰ ÌÈ ˜˙‰ ˘ÂÈ‡Â Ì„‡ ÁÂÎ ˙‡ˆ˜‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰˘ ‡ˆÂ. 

אלה נעשו בידי . הדבר לא מנע את התחלת ביצוע הבקרות על פעילות האגודה, לדברי המשרד
כי התקני  הוקצו "עוד מסר ראש שירותי בריאות הציבור . עובדי לשכות הבריאות המחוזיות

קושי נוס# נובע . מכא  חלק מהקושי באיוש. 2008בהדרגה וההקצאה הסתיימה רק ביוני 
 ".במיוחד בדרו , מהבעייתיות בגיוס אחיות בחלקי  מסויימי  באר"

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ È ÂˆÈÁ ÛÂ‚Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙¯·Ú‰ È ÙÏ
 ÏÎ ˙‡ ˘ÈÈ‡Ï ‚Â‡„Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ39ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰ Ï˘ È·ËÈÓ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ˙Â¯˘Ó‰ .  

 תוח כלי בקרה על פעילות האגודהפי

משקבע משרד האוצר כי שירותי הבריאות לתלמיד יינתנו באמצעות גו# חיצוני ונית  פטור ממכרז 
היה על משרד הבריאות להיער! ג  לביצוע בקרות ולפיקוח על פעילות , לאגודה כדי שתספק אותו

 . האגודה
__________________ 

39
). 1998 (49) 1(ד נב "פ, Ú· ‰ÁÂÂ¯Â „ÂÚÈÒ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ Ô˙Ó"  Ó '˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó 5012/97  "בג  

ההתקשרויות ע  האגודה למע# שירותי בריאות "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„59·) 2009 , ראו ג  מבקר המדינה
 .467' עמ, "הציבור
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Ó‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ÌÈÓÈÈ˜ ‰¯˜· ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú „¯˘Ó‰ ˙ÂÚˆÂ·- ÌÈÒÙËÂ ÌÈ ÂÏ‡˘ ÂÓÎ 

 ÌÈÈ„ÂÚÈÈ-˙Â¯˜·‰ ˙‡ Úˆ·Ï ÏÁ‰ Ì˙¯ÊÚ·Â  , Í¯Âˆ‰ ‰ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÍÈÏ‰ ˙ÏÈÁ˙· ÌÏÂ‡
ÌÈÙÒÂ  ÌÈÏÎ ÔÈÎ‰Ï , ÌÈ ÂÒÈÁ‰˘ ‰„Â‚‡‰ Ï˘ ÌÈ ÂÒÈÁ‰ ÈÊÎ¯Ó ÏÚ ‰¯˜· Í¯ÂˆÏ Ï˘ÓÏ

¯ÙÒ‰ È˙·Ï Ì˙Â‡ ÌÈÏÈ·ÂÓ Ì‰ÓÂ Ì‰· ÌÈ ÒÁÂ‡Ó .‰Ê „·ÏÓ ,„¯˘Ó‰ È¯·„Ï , ‰¯˜·‰ ÈÏÎ
 ÌÈÓÈÈ˜‰"˜ÙÒ‰ ˙„Â·Ú ˙¯ÂˆÏ ÂÓÈ‡˙‰ È¯Ó‚Ï ‡Ï" , ÈÏÎ ÛÈÒÂ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰ ÔÎÏÂ

 ˙Â˜È„·Â ÌÈ ÂÒÈÁ ÈÎÈÏ‰˙ ÏÚ ˙ÂÈÙˆ˙ÏÂ ˜ÙÒ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÏÏÎ ˙˜È„· Í¯ÂˆÏ ‰¯˜·
˙ÂÈ‡ÂÙ¯ . 

 ÌÈ ÂÒÈÁ ‰ÓÈÏ˘Ó ‰„Â‚‡‰ Ì‡ ¯¯·Ï ÂÏ Â¯˘Ù‡ ‡Ï ‰¯˜·‰ ÈÏÎ˘ „¯˘ÓÏ ¯¯·˙‰ ÔÎ ÂÓÎ
 È · ÌÚ Â ÒÂÁ ‡Ï ¯˘‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘Ì˙˙ÈÎ . ˙·˜ÂÚ ‰„Â‚‡‰ Ì‡ ¯Â¯· ‰È‰ ‡Ï Ì‚ „¯˘ÓÏ

 ˙Â˜È„· ˙Â·˜Ú· ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜· Ì‰È¯Â‰Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Â˘Ú˘ ÌÈ¯Â¯È·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ¯Á‡
‰„Â‚‡‰ ‰˙˘Ú˘ ˙Â‡È¯·‰ ,ÌÈ„„Ó ‰ÓÎ Â ÎÂ‰˘ ‰¯˜·‰ ÈÏÎÏ ÛÈÒÂ‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÔÎÏÂ40 . 

יקות הנוגעת ליותר כדי לקבל תמונה ארצית לצור! הסקת מסקנות כוללות ומערכתיות מדו, מלבד זה
 הבקרות שעשה המשרד על 720 היה צור! לרכז את המידע על הליקויי  שעלו ב, ממיליו  תלמידי 

ולכ  היה צור! , להשלמת פעולות אלה נדרש זמ  רב. פעילות האגודה באופ  ממוחשב ולנתח אותו
 . להיער! כראוי ובעוד מועד

‰˘Ú  ‡Ï ·˘ÁÂÓÓ ÛÂÒÈ‡ Í‡ ,˘ Â˙ÏÂÎÈ· Ú‚Ù ¯·„‰Â ˙ÂÏÏÂÎ ˙Â ˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï „¯˘Ó‰ Ï
˜ÈÂ„Ó ÔÙÂ‡· ˙ÂÈ˙Î¯ÚÓÂ. 

סיו  הכנת הכלי  : " למשרד מבקר המדינה2009 ומינואר 2008המשרד מסר בתשובותיו מנובמבר 
וה  לא שונו במהל! שנת ) ט"תשס( נעשה במיוחד לקראת תחילת שנת הלימודי  הבאה 2008 ב

 ".ח שלא ליצור אי בהירות"תשס
‰ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ‡ˆÂÈ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ·˘ÁÂÓÓ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡ Â¯˘Ù‡È˘ ÔÙÂ‡· ‰¯˜·‰ ÈÏÎ ˙‡ ÔÈÎ

˙Â¯˜·· ÂÏÚÂ‰˘ , ÈË¯Ù ÈÂ·È¯ Ï˘· ˜ÈÂ„Ó ˙ÂÈ‰Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ ‡Ï ‰˘Ú ˘ Ú„ÈÓ‰ ÁÂ˙È  ÈÎÂ
Ú„ÈÓ‰. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì¯Ë· È ÂˆÈÁ ÛÂ‚Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï
˙Â Î‰‰ ÏÎ ÂÓÏ˘ÂÈ ,ÂÓÎ ·Â˘Á ‰Î ‡˘Â · „ÂÁÈÈ· ‰¯˜· ÈÏÎ ˙ Î‰Â ‰¯˜·‰ ÈÏÎ ÔÂÎ„Ú 

ÌÈÙÒÂ  .˙˜ÙÒÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰¯˜· ÈÏÎ ÌÂÁ˙· ‰·Â˘Á‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ Ì‚˘ ‡ˆÂÈ .  
✩  

 ÏÈ¯Ù‡· „ÂÚ ‰„Â‚‡‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ÏÁ˙‰ ˙Ú·2007 ÔÙÂ‡· ÍÂ¯Ú ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ‰È‰ ‡Ï 
‰„Â‚‡‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰ ÚÂˆÈ·Ï ‡ÏÓ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ ‰È‰

 „¯˘Ó ‰¯˜·Ï Í¯ÚÈ‰Ï È„Î ˘Â¯„‰ ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÏ Ú‚Â · ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÚ ıÚÈÈ˙‰Ï ¯ˆÂ‡‰
ÌÈ˙Â‡  ÁÂ˜ÈÙÏÂ ,˙Â¯È˘‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰„Â‚‡‰ ÏÁ˙ È˙Ó ÚÂ·˜Ï ÍÎÏ Ì‡˙‰·Â . 

__________________ 
) 'פיילוט'(מכרז חלו  "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„ 58·) 2008 ,מבקר המדינה: בעניי# הכנת כלי בקרה ראו ג   40

 .508' עמ, "לרכישת שירותי אשפוז סיעודי בנפת פתח תקווה
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 ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ÍÏ‰Ó· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú
‰ÈÂ‡¯ ,ÎÓÎ Ì Á·Ï ˘È˘ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ‡˘Â Ï ˙Ú„‰ ‰ ˙È  ‡ÏÂ ˙‡ Ì‰Ó ˜ÈÒ‰ÏÂ „Á‡ ÏÂÏ

È ÂˆÈÁ ÛÂ‚Ï ÚÂˆÈ·‰ ˙¯ÈÒÓ È ÙÏ „ÂÚ ˙ÂÈÂ‡¯‰ ˙Â ˜ÒÓ‰ .   
שיתו  משרד החינו  בקבלת ההחלטה להעברת השירותי  לגו   אי

 חיצוני 
ולכ  בהכנות להעברת , למשרד החינו  יש נגיעה מהותית לנושא שירותי הבריאות לתלמיד

בחינת השאלה כיצד יינתנו השירותי  וה  בשאלה השירותי  לגו  חיצוני צרי  היה לשתפו ה  ב
מ  . שנתנו בעבר אחיות בתי הספר כמו שיובהר בהמש , כיצד יינתנו שירותי העזרה הראשונה

 . תחומי שיעסוק במכלול ההיבטי  של התהלי  החדש הראוי היה להקי  לדוגמה צוות משות  רב
1. Î Ó ÌÚ ˙Á‡ ‰˘È‚Ù ËÚÓÏ˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"‰ „¯˘Ó ˙ÈÏ ÍÂ ÈÁ"‰˙Ú„ ˙ÚÈÓ˘Ï "

È ÂˆÈÁ ÛÂ‚Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙¯·Ú‰ ¯·„· , „¯˘Ó ˙‡ ÂÙ˙È˘ ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
‰Ê ÔÈÈ Ú· ÍÈÏ‰· ÍÂ ÈÁ‰ . ¯‡Â¯·Ù· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ·˙Î ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó2009 ÈÎ 

"·‚ ‰‚Èˆ‰ ˙Ò Î· ˙Â Â˘ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ ˘ Â ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈ ÂÈ„· ' ‰ ·ÈÏ ˙È¯ÈÚ] ÌÂÁ˙Ï ˙È‡¯Á‡‰
Â‡È¯·‰˙ [‰Ë¯Ù‰‰ ˙·ÂËÏ ˙ˆ¯Á  ‰Ú„ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÓ ."·‚ ÌÏÂ‡ ' ‰·˙Î ‰ ·ÈÏ ˙È¯ÈÚ

 ¯·Ó·Â Ó ‰˙·Â˘˙·2008‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ " : È˙Â¯È˘ Ô˙Ó ˙‡ ¯˘Ù‡Ó ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó
¯ˆÂ‡‰ ÌÚ ÍÏ‰Ó ÌÂ˘Ï Û˙Â˘ Â È‡ ÏÚÂÙ·Â ÍÂ ÈÁ ˙Â¯‚ÒÓ· „ÈÓÏ˙Ï ˙Â‡È¯·‰ . Â ÈÏÚ È˙Ú„Ï

˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÎ· ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÙ˙Â˘ ˙ÂÈ‰ÏÌ‰ ¯˘‡· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï  ." „¯˘Ó˘ ÔÈÂˆÈ
ÂÈ¯·„Ï ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ Û¯Èˆ ‡Ï ˙Â‡È¯·‰. 

 ˙Ù˙Â˘Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˙˘Ú  ‡Ï ¯ÙÒ‰ È˙·· ‰ Â˘‡¯ ‰¯ÊÚ È˙Â¯È˘ ˜ÙÒÏ Í¯Âˆ‰ ÔÈÈ Ú· Ì‚
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÔÈ· ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó . ÔÈÈ ÚÏ ‰ ÚÓ ˙˙Ï Í¯Âˆ ‰È‰ ÛÂÒ·Ï
˙ÂÙÈÁ„· ‰Ê È ÂÈÁ ,ÔÏ‰Ï ¯·ÒÂÓÎ . 

2.  ‰‡ˆÂ‰ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÏÂÙÈË Ô˙ÓÏ ˙ÙÒÂ  ˙ÈÙÒÎ:  ) האחיות נתנו בעבר ג  )  א
 הורי  לממ  2005 ועקב התמעטות  פעלו ב, טיפול רפואי ראשוני במקרה של חבלה או פציעה

משרד החינו  דרש מההורי  לבטל . בעצמ  שירות של אחיות בבתי הספר שילדיה  לומדי  בה 
 42) המשיבי  להל  (% נגד המדינה ומרכז השלטו  המקומי "גההורי  עתרו לב. 41את המימו 

וביקשו שבית המשפט יורה למשיבי  לספק שירותי אחות או עזרה ראשונה לתלמידי בתי הספר 
תשלומי "כחלק מ, ולחלופי  יורה למשיבי  לאפשר להורי התלמידי  לגבות כספי , בישראל

 . 43משיבי  אינ  מספקי  שירותי  אלהכדי לשכור שירותי עזרה ראשונה כל עוד ה, "הורי 
המטרה : "יצוי  שבעת הדיוני  בעתירה אמרה נשיאת בית המשפט העליו  השופטת דורית בייניש

של מת  עזרה ראשונה לתלמידי  היתה מושגת באופ  מיטבי לו היתה נמשכת נוכחות  של האחיות 

__________________ 
איסור גביית כספי  עבור העסקת גורמי  פרטיי  למת# " בנושא 2004ל מספטמבר "בהתא  לחוזר מנכ  41

 ".שירותי בריאות לתלמיד
 .3227, )3 (2007על ,תק, )Â‡„ Ï 'Ï‡¯˘È ˙ È„Ó ,)2007   10794/05  "בג  42
43

" שירותי  מקובלי  "קובע כי, 1949,ט"התש, ד לחוק לימוד חובה6בי# היתר ההורי  טענו כי סעי%   
ההורי  טענו כי האיסור לגבות תשלומי  עבור שירותי . כוללי  על פי תקנה שירותי עזרה ראשונה

 . עזרה ראשונה מלמד כי המדינה מחויבת לספק שירות זה
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ת בית הספר ואת המעמד שהיה כל אד  בוגר שהתחנ  במדינת ישראל זוכר את אחו. בכל בתי הספר

ילד או ילדה אשר ... לאחות במוסדות החינו  ה  לעניי  מת  עזרה ראשונה וה  לענייני רפואה מונעת
] טומ [בית הספר ... חדר האחות היה לה  מקלט, חשו בכאב ראש או בכאב בט  או במצוקה כלשהי

אחות בית הספר היתה . ראשונהשבעקבותיה  נדרש מת  עזרה , קלות או רציניות, לא פע  סכנות
 ".הכתובת לכל אלה

פסק , לאור הצעותיו של משרד החינו  בעניי  מת  שירותי עזרה ראשונה לתלמידי  בבתי הספר
ומשרד , א לשירותי  אלה הוא פתרו  סביר" כי העמדת מער  ייעודי של מד%2007 ביולי "בג

 .א למת  שירותי עזרה ראשונה"החינו  התקשר ע  מד
‡ˆÂÈ¯ÙÒ‰ È˙·· ˙ÂÈÁ‡‰ ˙ÈÈ‰˘ ÌÂˆÓˆ ˙Â¯ÓÏ˘  ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÂÎ¯Ú  ‡Ï , „¯˘Ó

¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ ,È ÂˆÈÁ ÛÂ‚Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙¯·Ú‰ Ì„Â˜ „ÂÚ , ‰ Â˘‡¯ ‰¯ÊÚ Ô˙ÓÏ
ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï. 

‰ Â˘‡¯ ‰¯ÊÚ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó ˙¯„Ò‰·˘ ˙ÂÙÈÁ„‰ ·˜Ú˘ ÔÈÂˆÈ , „¯˘Ó Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Ì‚
„Ó ÌÚ ÍÂ ÈÁ‰"Ê¯ÎÓ ‡Ï· ‰˙˘Ú  ‡ ,¯Á‡Ï ‰ÙÂ˜˙Ï Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ¯˘È‡ ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰˘ 

 Ï˘16ÌÈ˘„ÂÁ  , ÛÂÒ „Ú200844 . 
)·( „·ÚÈ„· ,Î „ÂÚ ÌÏ˘Ï ‰ È„Ó‰ ‰ˆÏ‡  ‰„Â‚‡‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÏÈÁ˙ ¯Á‡Ï ˜¯-20 

˘ ÔÂÈÏÈÓ"„ÓÏ ‰ ˘Ï Á" ‡)Î ÏÂÎ‰ ÍÒ·Â-26˘ ÔÂÈÏÈÓ "Ï Á-16ÌÈ˘„ÂÁ ( , ˙‡ ˜ÙÒÈ˘ È„Î
‰ Â˘‡¯‰ ‰¯ÊÚ‰ È˙Â¯È˘ .¯Âˆ‰ Ï˘ ‰È‚ÂÒ‰˘ ÔÈÂˆÈ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰ Â˘‡¯ ‰¯ÊÚ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó· Í

 ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘ ˙¯·Ú‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â Î‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ÏÏÎ
È ÂˆÈÁ ÛÂ‚ È„È· ÚÂˆÈ·Ï „ÈÓÏ˙Ï . ‰ÏÂÚÙ ˙È Î˙ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ È‡Ó Â¯ˆÂ ˘ ÌÈÏ˘Î· ¯·Â„Ó

Ì‰È˙ÂÈÂÏÚ Ï˘Â ˙Â‡È¯·‰ ÏÒ· ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ ÈÁ·Â ˙ÈÏÏÎ. 
‰ È„Ó ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙Â‡È¯·Ï ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ÏÏÎ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È

˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯· ¯ÙÒ‰ È˙·· .„¯˘Ó‰ Ï˘ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ ˘‡¯ È¯·„Ï˘ ÔÈÂˆÈ45 ,
"„ÈÓÏ˙Ï ˙Â‡È¯· Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰ÒÈÙ˙· Ô‚ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰ Â˘‡¯ ‰¯ÊÚ Ô˙Ó . ¯·Â„Ó

Ï‰ ÍÏ‰Ó· ·ÂË ÌÈ˘È‚¯Ó ‡Ï˘ ÌÈ„ÏÈ Â‡ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ÌÈÚˆÙ ˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙·ÌÈ„ÂÓÈ , ˙˙Ï ˘ÈÂ
È„ÈÈÓ ‰ ÚÓ Ì‰Ï . ÈÂ ÈÙ ˙Â¯È˘)„Ó È„È ÏÚ Ô˙È ˘ ÈÙÎ"‡ (ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ·ˆÓ· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ." 

 ‰„Â‚‡Ï ÌÂÏ˘˙· ˙ÓÎ˙ÒÓ ‰ È‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙· ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙È˙ ˘‰ ˙ÂÏÚ‰˘ ‡ˆÂÈ
 ÍÒ·64˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,Î· ‡Ï‡-84˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . 

 ÈÁ· ‰˙˘Ú  ‡ÏÂ ˙ÈÏÏÎ ‰ÏÂÚÙ ˙È Î˙ ‰ ÎÂ‰ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ˙Â‡È¯·‰ ÏÒ È·ÈÎ¯Ó Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰
Ì‰È˙ÂÈÂÏÚ Ï˘Â „ÈÓÏ˙Ï , ˙Â Î‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ÏÏÎ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰ Â˘‡¯‰ ‰¯ÊÚ‰ È˙Â¯È˘ ˙ÈÈ‚ÂÒ

È ÂˆÈÁ ÛÂ‚Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙¯·Ú‰Ï . ÛÂ‚Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙¯·Ú‰ ‰ÈÙÏÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰Î¯Ú‰‰
 ÍÂÒÁ˙ È ÂˆÈÁ7˘ È ÂÈÏÈÓ "ÌÈ ÈÓ‡ ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈ·È˘Á˙‰Â ‰ÈÂ‚˘ ‡ÂÙ‡ ‰˙ÈÈ‰ Á.  

✩  
__________________ 

44
בעניי# הפטורי  ממכרז שנת# משרד האוצר למרבית ההתקשרויות של משרד הבריאות ע  האגודה ראו   

ההתקשרויות ע  האגודה למע# שירותי בריאות "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„59·) 2009 , הג  מבקר המדינ
 .467' עמ, "הציבור

 . למשרד מבקר המדינה2009במכתבו מינואר   45
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Û‡ ‰ËÏÁ‰ ‡È‰ È ÂˆÈÁ ÛÂ‚ È„È· ÚÂˆÈ·Ï „ÈÓÏ˙Ï ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘ ˙¯·Ú‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰˘ 
Ï‡¯˘È È„ÈÓÏ˙ ÏÏÎÏ ˙Ú‚Â ‰ ¯˙ÂÈ· ‰·Â˘Á ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÂÎ¯Ú  ‡Ï , ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó

‰ÚÂˆÈ·Ï ÈÂ‡¯Î ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÂ . È˙Â¯È˘ ‡˘Â Ï ÂÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
˘Ú ‡ÏÂ ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯· „ÈÓÏ˙Ï ˙Â‡È¯·‰‰ÈÂ‡¯ ‰ËÓ ˙„Â·Ú Â.   

 מת  השירותי  בפועל
 ¯·ÓËÙÒÓ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÎÒÓ ÁÂ„Ó2008Ò˘˙ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ " Á

) ÔÏ‰Ï-ÌÂÎÈÒ‰ ÁÂ„  (‰„Â˜Ù˙Â ‰„Â‚‡‰ „‚  ˙Â ÚËÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÏÂÚ . ˙˜ÏÂÁ ‰„Â‚‡‰˘ ÔÈÂˆÈ
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ‰ÓÎ ÏÚ .È„ÈÓÏ˙‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ Ì˙ÚÙ˘‰Â ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ¯Â‡Ï ¯Â·Èˆ‰Â Ì

ÂÏÚ˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡Â Ì‰·˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ÔÂÎ Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‡ˆÓ . ÔÈÂˆÈ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„È ÏÚ Â˜„·  ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ÁÂ„‰Ó ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÈÎ . 

1. Ô Â ˙  ˘ ‰  È „ È Ó Ï ˙  Ï Ï Î Ó  Ì È  Ò Â Á Ó ‰  Ì È „ È Ó Ï ˙ ‰  ¯ Â Ú È ˘:  È„Î
ÓÏ˙‰ ÏÎ ˙‡ ÔÒÁÏ ÛÂ‡˘Ï ˘È ˙ÂÙ‚ÓÂ ˙ÂÏÁÓ ÚÂ ÓÏÌÈ„È . ÔÒÈÁ˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÂÚÈ˘

Ó ¯˙ÂÈ ‰È‰ „¯˘Ó‰-95% .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ¯ÂÚÈ˘· ‰„È¯È ‰˙ÈÈ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÂÎÈÒ‰ ÁÂ„Ó
 ÌÈ ÒÂÁÓ‰-ÌÈ ÒÂÁÓ Ì È‡˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú ‰˙ÂÚÓ˘Ó˘  . 

ÌÈ ÒÂÁÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ¯·„· „¯˘Ó‰ È Â˙  ÏÚ ˙˜ÏÂÁ ‰„Â‚‡‰˘ Û‡ , ÏÚ Â˙Ú„· Ô˙È‡ „¯˘Ó‰
Ì˙Â ÂÎ  .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,¯˘Ó‰ È¯·„ÏÂÈ È¯·„ÏÂ „"„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ ÂÒÈÁÏ ˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯ ,

˘¯„ ‰ ÔÓ ÍÂÓ  ‰„Â‚‡‰ ˙ ÚË ÈÙÏ ÌÈ ÒÂÁÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ Ì‚ . 
2.  ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙Î¯ÂÚ ‰„Â‚‡‰˘ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â˜È„·‰ ÈÙ˜È‰Ï Ú‚Â · Ì‚ ‰˙ÏÚ ˙˜ÂÏÁÓ‰
)‡ÙÂ¯ ˙˜È„· ,‰ÚÈÓ˘ ˙˜È„· ,‰ÏÈ„‚ ·˜ÚÓÂ ‰ÈÈ‡¯ ˙˜È„·( , È Â˙ ˘ ¯Ó‡  ÌÂÎÈÒ‰ ÁÂ„·Â

Ï˘ ÚÂˆÈ·‰˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ ˘· „¯˘Ó‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ È Â˙ Ó ÌÈÎÂÓ  ÂÈ‰ ‰„Â‚‡‰  :‰Ó‚Â„Ï ÍÎ :
45.8%Â „Á‡ ÔÂ˙ ˘ È„ÈÓÏ˙Ó „·Ï· -35.8%‡ÙÂ¯ È„È· Â˜„·  ¯Á‡ ÔÂ˙ ˘ È„ÈÓÏ˙Ó  ,

 ˙ÓÂÚÏ65%Ò˘˙ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó " Â)2005-2006(46 . ÈÎ ‰ ÚË ‰„Â‚‡‰
˙Â˜È„· ¯˙ÂÈ ‰ÚˆÈ·. 

ÏÁÓ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ ÈÚ· ¯˙ÂÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡ ˙˜Â , ‰· ˙ÂÎÂ¯Î ÔÎ˘
¯Â·Èˆ‰Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙Â‡È¯· ¯·„· ˙ÂÏ‡˘ . ·ÈË ˙‡ ¯¯·Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ÍÎÈÙÏ

˙˜ÂÏÁÓ‰ ,ÂÓˆÚÏ ˙˙Ï ¯˜ÈÚ·Â , ÌÈ ÒÂÁÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ Ì‡ ‰Ï‡˘Ï ‰ ÚÓ ˙Ò ÎÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ
ÌÈ˜ÙÒÓ ˙Â˘Ú ‰ ˙Â˜È„·‰ Û˜È‰Â.   

__________________ 
46   „ÈÓÏ˙Ï ˙Â‡È¯· ˙Â¯È˘-Ò˘˙ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÎÈÒ "Â ,שירותי בריאות , משרד הבריאות

 .2007מאי , הציבור
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 ליקויי  נוספי 

1. Â ˆ È · ‰  Ï Ú  „ ¯ ˘ Ó ‰  Ï ˘  ˙ Â ¯ ˜ ·Ú:Ú  „¯˘Ó‰ Ï ,¯ÂËÏÂ‚¯ÎÂ ÔÂÈ¯ËÒÈ ÈÓÎ ,
‰„Â‚‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ˙Â¯˜· ÍÂ¯ÚÏ . Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙Ó ˙Â·¯˘ ¯Ó‡  ÌÂÎÈÒ‰ ÁÂ„· ÌÏÂ‡

˙Â¯˜·‰ Ï˘ ÔÂ Î˙ ¯˘Ù‡Ó˘ „ÚÂÓ· ˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘Ï· ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï ‰„Â‚‡‰ , ÔÎÏÂ197 
 ÏÏÎÓ917 Â  ÎÂ˙˘ ˙Â¯˜·‰ )21% (ÂÚˆÂ· ‡Ï. 

2. Ó Ï ˙ ‰  Ï ˘  ˙ Â ‡ È ¯ ·  ˙ Â Ó Â ˘ ¯ ·  Ì È È Â ˜ È ÏÌ È „ È: ¯Ó‡  ÌÂÎÈÒ‰ ÁÂ„· 
·ÏÁ ˙ÙÈË· „ÂÚ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï Â˜Ù Â‰˘ ˙Â‡È¯·‰ ÈÒÈË¯Î· Â˘Ó˙˘‰ ‡Ï ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÈÁ‡˘ ,

¯ÙÒ‰ ˙È·· ˙Â˘Ú ˘ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ ˙‡ ÌÂ˘¯Ï ˘È Ì‰·Â , ‰Ï‡ ÌÈÒÈË¯Î˘ Û‡
¯ÙÒ‰ È˙·Ï ÌÈ¯·ÚÂÓ .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ‰˘„Á ˙Â‡È¯· ˙ÓÂ˘¯ ‰„Â‚‡‰ ‰Á˙Ù ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÚÏ

˙ÂÏÈÚÙ ÏÎÏ ‰Ï˘Ó , ˘È ÌÈ·¯ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÍÎÈÙÏÂ"ÌÈÏˆÂÙÓ ˙Â‡È¯· ÈÒÈË¯Î " ÒÈË¯Î ÌÂ˜Ó·
„Á‡ ˙Â‡È¯· . 

3. Ì È ‚ È ¯ Á  Ì È Ú Â ¯ È ‡  Ï Ú  Á Â Â È „:Â   ‚È¯Á ÚÂ¯È‡ ‰˜„·˘ „¯˘Ó‰ ÌÚËÓ ‰„Ú
Ï ÔÂÒÈÁ ¯ÓÂÁ ÌÂ˜Ó· ÌÈÓ ˙˜¯Ê‰ Ï˘-70 ‰‡ˆÓ ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ¯ÙÒ ˙È·· ÌÈ„ÈÓÏ˙ 

 ÌÈ ÂÎÈÒ ÏÂ‰È  Ï˘ ˙È˙˘˙ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰„Â‚‡·˘)˜Ù‰ ¯‡˘‰ ÔÈ·Â˙ÂÈÂÚËÓ ÌÈÁ˜Ï ˙ (
„¯˘Ó‰ ÌÚ ‰Ó˙Á ÂÈÏÚ˘ ‰ÊÂÁ‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ47. 

4. ‰ Ú È Ó ˘ ‰  ˙ Â ˜ È „ ·  ˙ Â Î È ‡: ˙Â˜È„· Â˘Ú  ÌÈ˙ÚÏ˘ ¯Ó‡  ÌÂÎÈÒ‰ ÁÂ„· 
ÔÈ˜˙ ‡Ï ‰È‰ ˙Â˜È„·Ï ˘ÓÈ˘˘ ¯È˘ÎÓ‰˘ Â‡ ÌÈ‡˙Ó ‡Ï ¯„Á· ‰ÚÈÓ˘ . 

5. Ô Â Ò È Á  È · È Î ¯ ˙  Ï ˘  Ú Â  È ˘ Â  Ô Â Ò Á ‡:  ‰ÓÎ·˘ ¯Ó‡  ÌÂÎÈÒ‰ ÁÂ„·
ÌÈ ÂÒÈÁ‰ ÈÊÎ¯ÓÓ , ˙Â ÒÁÂ‡Ó˘¯ÙÒ‰ È˙·Ï ÌÈÚ Â˘Ó‰ ÌÈ ÂÒÈÁ Ï˘ ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈÂÓÎ Ì‰· ,
È¯ÂË¯ ‚ ÂÈ‰ ‡ÏÌÏÓ˘Á ˙˜ÒÙ‰ ˙Ú· ÈÂ·È‚Ï  . ¯¯˜Ó· ÌÈ ÂÒÈÁ Â ÒÁ‡ ˙ÂÈÁ‡˘ ‡ˆÓ  Ì‚
Ô‰È˙·· ÈË¯Ù‰ ,ÌÈ ÂÒÈÁ‰ Ï˘ Ì˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÏÂÏÚ ‰È‰ ¯·„‰Â . 

6.  ‡Â‰ ˙ ˙Â  ‰„Â‚‡‰˘ ˙Â¯È˘‰ ÈÎ ¯˙È‰ ÔÈ· „¯˘Ó‰ Ú·˜ ÌÂÎÈÒ‰ ÁÂ„·" ı·Â˜
ÂÏÈÚÙ˙ÂÈ "„ÈÓÏ˙Ï È ÏÏÂÎ ˙Â¯È˘ ‡ÏÂ . ‡ÏÏ Úˆ·˙Ó ˙Â¯È˘‰"ÈÏÂÙÈË Ûˆ¯ :" ˙ÂÏÈÚÙ ÏÎ

˙¯Á‡ ˙ÂÁ‡ È„È ÏÚ ˙ÚˆÂ·Ó , ÂÊÂ- ÌÂ˘È¯· ¯ÒÂÁ ÏÏ‚· - ¯·Î ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÂÏÈ‡ ˙Ú„ÂÈ ‰ È‡ 
¯ÙÒ‰ ˙È·· ‰È˙ÂÓ„Â˜ ÂÚˆÈ· , ˙Â˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ È¯Á‡ ·˜ÚÓ ÔÈ‡ Ì‚ ÍÎ ÌÂ˘ÓÂ

˙‡Ê ˙Â˘¯Â„ Ì‰Ï˘ . 
˘Ó ‰Ê ÔÈÈ Ú· ¯·„· ‰Ï‡˘Ï ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ Ï˘ ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ‰ ÙÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯

 ˙Â¯È˘‰ ˙Â‰Ó- ÌÈÎÈ¯ˆ „ÈÓÏ˙Ï ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘ Ì‡‰ ‰Ï‡˘· ‰Ú¯Î‰‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï 
˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó Ô˙ È‰Ï ,Ï˘ÓÏ , ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙ÂÏÈÚÙ· ˙Ù˙˙˘Ó‰ ‰ÚÂ·˜ ˙ÂÁ‡ È„È ÏÚ

ÌÈ ÂÒÈÁ ˙Úˆ·Ó Ì‚Â ,ÚÓ ˙ÂÈÁ‡ ˙ÂÁÎÂ · ˜Ù˙Ò‰Ï Ô˙È ˘ Â‡ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó Í¯ÂˆÏ ˙ÚÏ ˙
ÌÈ¯„‚ÂÓÂ ÌÈÓÈÂÒÓ ,ÈÂ‡¯ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜ ÍÂ˙ ˙ÂÙÂÏÁ ˙ ÈÁ· Ï˘ Í¯„· ‰˙˘Ú  .

˙Â·Â˘Á „ÂÒÈ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ¯·Â„Ó ÈÎ ˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯Á‡Ï Ô‰· ÚÈ¯Î‰Ï ˘È˘
ÌÈÏÂ˜È˘‰Â ˙Â„·ÂÚ‰ ÏÂÏÎÓ ˙ ÈÁ· , ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈ¯˘ ‚¯„Ï ‰˙‡·‰ ˙‡ Ì‚ ÏÂ˜˘Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â

ÂÈ È„Ó‰‡˘Â · ˙.   
__________________ 

 ".ג  לאחיות, וגעי  בדבר היה חלק בטעותלכל הנ", לדעת המשרד  47
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 סיכו  
1.  „ÈÓÏ˙Ï ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘ ˙‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ¯È·Ú‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙Â˘È¯„ „ÂÒÈ ÏÚ

È ÂˆÈÁ ÛÂ‚ Ï˘ ÚÂˆÈ·Ï . ÌÈÓ‚Ù ÂÈ‰ È ÂˆÈÁ ÛÂ‚Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙¯·Ú‰Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰·
ÌÈ·¯ . „¯˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙· Ï·˜˙˙ ‰¯·Ú‰‰ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙ËÏÁ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

˙Â‡È¯·‰ ,˙„Â·Ú ¯Á‡ÏÈÂ‡¯ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ÏÂÏÎ˙˘ ‰ËÓ  , ¯˙È‰ ÔÈ· Â Á·ÈÈ ‰·Â
‡˘Â ‰ ˙‡ Â Á·˘ ˙Â„ÚÂ Ï˘Â ÌÈÁÓÂÓ‰ Ï˘ ˙Â„ÓÚ‰ ,˜¯Ù‰ ÏÚ ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰ Â Á·ÈÈ ,

‰ÙÂÏÁ ÏÎ Ï˘ ˙ÏÚÂ˙‰Â ˙ÂÏÚ‰ ‰Ó ,È·¯ÚÓ‰ ÌÏÂÚ· ÔÂ„ · ‰˘Ú  ‰Ó ÔÎÂ . 
ÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ì‰·Â ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎ Ï˘ Ì˙·ÂÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÓ Ì

ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜˙ÏÂ ÂÏ‚˙‰˘ , ÁÈË·‰Ï È„Î- ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· -ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙Â‡È¯· ˙‡  ,
˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙‡ Ì‚ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ,ÌÈÙÒÎ ÊÂ·Ê· ˙ÚÈ ÓÂ ÔÂÎÒÈÁ‰ . 

 ˙Â¯È˘‰ ˙Â‰Ó ¯·„· ‰Ï‡˘Ï ¯˘‡·- ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘ Ì‡‰ ‰Ï‡˘· ‰Ú¯Î‰‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï 
˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó Ô˙ È‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ „ÈÓÏ˙Ï ,ÏÏ˘Ó , ˙Ù˙˙˘Ó‰ ‰ÚÂ·˜ ˙ÂÁ‡ È„È ÏÚ

ÌÈ ÂÒÈÁ ˙Úˆ·Ó Ì‚Â ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙ÂÏÈÚÙ· , ˙ÚÏ ˙ÚÓ ˙ÂÈÁ‡ ˙ÂÁÎÂ · ˜Ù˙Ò‰Ï Ô˙È ˘ Â‡
ÌÈ¯„‚ÂÓÂ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó Í¯ÂˆÏ , ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜ ÍÂ˙ ˙ÂÙÂÏÁ ˙ ÈÁ· Ï˘ Í¯„· ‰˙˘Ú 

ÈÂ‡¯ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ .˙Â·Â˘Á „ÂÒÈ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ¯·Â„Ó ÈÎ ˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˘È˘ 
ÌÈÏÂ˜È˘‰Â ˙Â„·ÂÚ‰ ÏÂÏÎÓ ˙ ÈÁ· ¯Á‡Ï Ô‰· ÚÈ¯Î‰Ï , ‰˙‡·‰ ˙‡ Ì‚ ÏÂ˜˘Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â

‡˘Â · ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈ¯˘ ‚¯„Ï. 
˙Â‡È¯·‰ ¯˘ ÏÚ , ˙‡ Û˙Â˘Ó· ÔÂÁ·Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÏÚ ÔÎÂ ÍÂ ÈÁ‰ ¯˘Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘
 ÔÈÎ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰"„ÈÓÏ˙‰ ˙Â‡È¯·Ï ˙ÈÓÂ‡Ï ˙È Î˙" , ‰·Â˘Á ‰È‚ÂÒ Ï˘ ÌÈË·È‰‰ ÏÎ ÏÚ

ÂÊ. ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó· ÏÂÙÈË‰ ÏÏÎ ˙¯·Ú‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Ì‚ ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ 
 ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ˙ÂÈ¯Á‡Ï Ï‡¯˘È È„ÈÓÏ˙Ï)È ˙Â˙ÈÎ ÏÏÂÎ'-È"· ( ÏÂÙÈË‰ Ûˆ¯ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î

ÔÂÈ¯ËÒÈ ÈÓÎ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ È„Î ÍÂ˙ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜· ÌÈÁËÂ·Ó· . 
2.  ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ-È˘Ï  ˙Â˜È„·‰ Û˜È‰ÏÂ ÌÈ ÒÂÁÓ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÂÚ

ÌÚ‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÚÙ˘‰ ˘È ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ . ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˘È ÍÎÈÙÏ
‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ ‰„È„Ó‰ ˙ËÈ˘ ˙‡Â ‰Ê ÔÈÈ Ú·. 

3.  ÌÈ„ÂÓÈÏ ÌÂÈÏ ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁÂ È„ÂÒÈ‰ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˙È˙‚¯„‰ ‰¯·Ú‰ ˙Â·˜Ú·
 ¯ÙÒ‰ È˙·· ‡ÏÓ) ‰Ú˘‰ „Ú16.00 (- ÏÚÓ 1,000 ·Â¯˜‰ „È˙Ú· ¯ÙÒ È˙· - „¯˘Ó ÚÈˆ‰ 

˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , ˙ËÈ˘ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ
‰˙Ú „Ú ˙ÂÏÈÚÙ‰Ó ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï Í¯Âˆ‰ Ï˘· „ÈÓÏ˙Ï ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó  Ì‚ ˙‡ÊÂ

ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙Â·˜Ú·.  



 
 


