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מבחנים לחלוקת תמיכות של משרד הבריאות לבינוי ולהצטיידות לצורך הגדלת היצע המיטות הגריאטריות 
במוסדות רפואיים גריאטריים

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, ובהתאם להוראת התכ"ם בדבר תמיכה 
בגופים אחרים2 )להלן - הוראת התכ"ם(, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת 
תמיכות של משרד הבריאות )להלן - המשרד( לבינוי ולהצטיידות לצורך הגדלת היצע המיטות הגריאטריות במוסדות 

רפואיים גריאטריים, כמפורט להלן:

תקנה תקציבית מספר: 67250259

כללי   1

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה( תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות  )א( 
לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן3 )להלן - הנוהל(, ובהתאם להוראת התכ"ם 

התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה  )ב( 
השונים 

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני, אחיד  )ג( 
וענייני של המבחנים שנקבעו 

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין;  )ד( 
הוועדה תנמק את החלטותיה 

הגדרות   2

במבחנים אלה -

לחוק   54 שבסעיף  כללי,  ציבורי  חולים  בית  להגדרה   )4( עד   )2( בפסקאות  כהגדרתו   - כללי"  ציבורי  חולים  "בית 
ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו–2018(, התשע"ז-42016;

"חלוקה פנימית" - סגירת קירות גבס והתקנת משקופים;

הלשכה  שפרסמה   ,2015 לשנת  מקומיות  רשויות  ושל  יישובים  של  הפריפריאליות  מדד   - הפריפריאליות"  "מדד 
המרכזית לסטטיסטיקה )להלן - הלמ"ס( בשנת 2017, כפי שמתעדכן מזמן לזמן;

"מוסד" או "מוסד רפואי גריאטרי" - בית חולים ציבורי כללי או מוסד רפואי אחר המפעיל מיטות גריאטריות לרבות 
מוסד רפואי שיוקם לצורך אספקת שירותים אלה;

"מחוז" - כמשמעותו בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם5;
61940 העם,  בריאות  פקודת  לפי  ברישיון  ונמצאת  מפעיל  הגריאטרי  הרפואי  שהמוסד  גריאטרית  מיטה   -  "מיטה" 

)להלן - פקודת בריאות העם(;

"מיטה גריאטרית" - מיטה שהמוסד בה מספק את אחד מארבעת השירותים האלה: אשפוז תת–אקוטי, סיעוד מורכב 
או סיעוד מורכב תומך, הנשמה ממושכת וגריאטריה שיקומית;

"מיטות תוספתיות בהסכם" - ההפרש בין מספר המיטות שבעבורן נחתם הסכם בשנה שבעדה מבוקשת התמיכה לבין 
מספר המיטות שבעבורן נחתם הסכם בשנה שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה; 

"עבודת מערכות במחלקה" - התקנת יחידות למיזוג אוויר בתקרת החדרים והתקנת צנרת ומערכות כיבוי בתקרת 
החדרים;

"קופת חולים" - כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-71994 )להלן - חוק ביטוח בריאות ממלכתי(;

 
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34   1

 www mof gov il/takam 6 2 הוראת תכ"ם מספר  2

י"פ התש"ף, עמ' 482   3

ס"ח התשע"ז, עמ' 217   4

י"פ התשי"ז, עמ' 761   5

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' )ע(191 )א( 239   6

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156   7
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"קופת חולים קטנה בלא תשתית לאשפוז המשכי" - קופת חולים שהיחס בין מספר המבוטחים המשוקלל שלה לבין 
סך כל מספר המבוטחים המשוקלל בכל קופות החולים, כהגדרתו בסעיף 17)א( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, אינו 

עולה על 10% ושאינה שולטת באופן ישיר או באמצעות ישויות הנמצאות בשליטתה, במוסד רפואי גריאטרי;

"תכנית" - תכנית לפרויקט בינוי הכוללת את תאריך פתיחת המיטות, סוגיהן, מיקומן וכן אבני דרך לתהליך ההקמה 
הכוללות את עלות ההקמה המוערכת בכל שלב; התכנית תהיה חתומה בידי שני מורשי חתימה מטעם המוסד; 

סבירות התכנית והיתכנותה המעשית תאושר על ידי אגף תכנון ובינוי שבמשרד;

"תכנית מפורטת" - תכנית המפרטת את התכנון האדריכלי, סוגי המחלקות הצפויות להיבנות ולהיפתח, טבלה עם 
שלבי הפרויקט עד לפתיחת המיטות ומקורות המימון לפרויקט; התכנית תכלול ראיות מתאימות המעידות על 
מבקש  זכויות  את  המוכיחים  מסמכים  כך  על  ונוסף  הבינוי,  פרויקט  את  המבצע  הקבלן  עם  התקשרות  ביצוע 

התמיכה על הנכס 

הגופים הנתמכים   3

3א)א(  בסעיף  כהגדרתם  ציבור  מוסדות  שהם  גריאטריים  רפואיים  מוסדות  הם  אלה  מבחנים  לפי  הנתמכים  הגופים 
לחוק, וכן מוסדות רפואיים גריאטריים שהם גופים אחרים כהגדרתם בהוראת התכ"ם  

תחומי הפעילות הנתמכת   4

התמיכה לפי מבחנים אלה תינתן לתחומי הפעילות שלהלן:

תמיכה לצורך בינוי ופתיחה מהירה של מספר משמעותי של מיטות )להלן - פרק א'(;  )1(

הגדלת היצע המיטות במוסדות רפואיים גריאטריים )להלן - פרק ב'(    )2(

תנאי סף למתן התמיכה   5

לתמיכה לפי מבחנים אלה יהיה זכאי מוסד שמתקיימים בו כל תנאי הסף האלה:

המוסד אינו מוסד ממשלתי;  )1(

המוסד קיבל רישיון הפעלה לפי פקודת בריאות העם;  )2(

המוסד חתם על כתב התחייבות, בנוסח שקבע המשרד, להחזר וקיזוז סכום התמיכה שקיבל ולפיו רשאי המשרד   )3(
לדרוש את החזר סכום התמיכה ולקזזה מכל תמיכה או חיוב כספי אחר כלפי המשרד, לפי התנאים המפורטים 

במבחנים אלה;

המוסד צירף לבקשת התמיכה תכנית עבודה;   )4(

המוסד יתחייב כי במהלך חמש השנים ממועד קבלת התמיכה, לא יסגור מיטה ולא ישנה את סוג השירות לשירות   )5(
שאינו אחד מארבעת השירותים האלה: אשפוז תת–אקוטי, אשפוז סיעוד מורכב או סיעוד מורכב תומך, הנשמה 
ממושכת וגריאטריה שיקומית, אלא באישור המשרד ובתנאים שיקבע, וכי ידוע לו שהמשרד רשאי לדרוש קיזוז 

של סכום התמיכה שקיבל בעד הגדלת היצע המיטות לפי מבחנים אלה 

אופן חלוקת התמיכה    6

למוסדות  יחולקו  אלה,  מבחנים  לפי  לחלוקה  העומדים  התמיכה  מכספי  חדשים,  שקלים  מיליון   22  - א'  פרק  )א( 
במחוזות צפון, דרום וירושלים באופן הזה:

המינהל  ידי  ועל  לגריאטריה  האגף  ידי  על  תאושר  התכנית  המשרד,  לאישור  מפורטת  תכנית  הגיש  המוסד   )1(
לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה שבמשרד;

התכנית המפורטת תכלול מתווה לפתיחת 36 מיטות לפחות או 24 מיטות הנשמה ממושכת שלא קיבלו בעדן   )2(
תמיכה לפי פרק ב' למבחנים אלה;

חלוקת התמיכה תתבצע בכמה סבבים כמפורט להלן; אם ייוותרו כספים לחלוקה לאחר כל סבב, הם יועברו   )3(
לחלוקה בסבב החלוקה שלאחריו: 

בסבב הראשון התמיכה תחולק בין המוסדות שהגישו בקשה לתמיכה שאינם בתי חולים ציבוריים כלליים  )א( 
ושמספר המיטות בתכנית שהגישו הוא 96 מיטות לפחות; סכום התמיכה שיקבל כל מוסד הזכאי לתמיכה 
התכנית  במסגרת  להיפתח  הצפויות  המיטות  במספר  היחסי  חלקו  לפי  ייקבע  הראשון,  הסבב  במסגרת 
שאושרה לו, ביחס לסך כל המיטות הצפויות להיפתח במסגרת התכניות שאושרו לכלל המוסדות בסעיף 

קטן זה;
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בסבב השני התמיכה תחולק בין המוסדות שהגישו בקשה לתמיכה שאינם בתי חולים ציבוריים כלליים;  )ב( 
סכום התמיכה שיקבל כל מוסד הזכאי לתמיכה במסגרת הסבב השני, ייקבע לפי חלקו היחסי במספר 
להיפתח  הצפויות  המיטות  כל  לסך  ביחס  לו,  שאושרה  התכנית  במסגרת  להיפתח  הצפויות  המיטות 

במסגרת התכניות שאושרו לכלל המוסדות בסעיף קטן זה;

בסבב השלישי התמיכה תחולק בין כלל המוסדות שהגישו בקשה לתמיכה לפי פרק זה; סכום התמיכה  )ג( 
המיטות  במספר  היחסי  חלקו  לפי  ייקבע  השלישי,  הסבב  במסגרת  לתמיכה  הזכאי  מוסד  כל  שיקבל 
במסגרת  להיפתח  הצפויות  המיטות  כל  לסך  ביחס  לו,  שאושרה  התכנית  במסגרת  להיפתח  הצפויות 

התכניות שאושרו לכלל המוסדות בסעיף קטן זה;

בהתאם  ביצע  החולים  שבית  ההוצאות  מהיקף   30% על  יעלה  לא  חולים,  בית  לכל  שתינתן  התמיכה  היקף   )4(
החולים  בית  שהגיש   ,)1( בפסקה  האמורה  לתכנית  המתאימות  הרכש  לקבלות  ובהתאם  האמורה,  לתכנית 

למשרד;

סכום התמיכה בעבור כל מיטה, בהתאם למספר המיטות שיוגשו בתכנית, לא יעלה על 184,000 שקלים חדשים   )5(
למיטה;

הסכום שלו זכאי המוסד יועבר אליו בהתאם לעמידה באבני הדרך שלהלן:  )6(

40% מהסכום יועברו לאחר עמידה בתנאי פסקאות )1( ו–)2(; )א( 

ופיתוח  תכנון  מינהל  לאישור  ובהתאם  מחלקה  בכל  מערכות  התקנת  לאחר  יועברו  מהסכום   30% )ב( 
שבמשרד;

15% מהסכום יועברו לאחר גמר חלוקה פנימית ובהתאם לאישור מינהל תכנון ופיתוח שבמשרד; )ג( 

15% מהסכום יועברו לאחר פתיחת המיטות וקבלת רישיון הפעלה בהתאם לתכנית  )ד( 

פרק ב' - יתרת הכספים המוקצים לתמיכה לפני מבחנים אלה, תחולק באופן הזה: )ב( 

בקשתם  את  שהגישו  אלה  מבחנים  לפי  לתמיכה  הזכאים  המוסדות  כלל  בין  תחולק  זה  פרק  לפי  התמיכה   )1(
לתמיכה בתוך 45 ימים מיום פרסומם של מבחנים אלה; 

סכום התמיכה בגין פתיחת מיטה בכל מחוז לא יעלה על הסכומים המפורטים להלן:  )2(

מחוז צפון - 500,000 שקלים חדשים למיטה; )א( 

מחוז דרום - 500,000 שקלים חדשים למיטה; )ב( 

מחוז ירושלים - 500,000 שקלים חדשים למיטה; )ג( 

שאר המחוזות - 372,000 שקלים חדשים למיטה; )ד( 

ניקוד בקשות התמיכה ייעשה כמפורט להלן:  )3(

כל מיטה תקבל ניקוד ראשוני של נקודה ותקבל תוספת ניקוד מצטברת לפי אמות המידה שלהלן:

שנת פתיחה מתוכננת:  )1(

שנת 2020 - 5 0 נקודות; )א( 

שנת 2021 - 3 0 נקודות; )ב( 

שנת 2022 - 2 0 נקודות; )ג( 

סוג שירות:  )2(

סיעוד מורכב תומך - 5 0 נקודות; )א( 

תת–אקוטי או גריאטריה שיקומית - 3 0 נקודות; )ב( 

הנשמה ממושכת - במחוז צפון 5 0 נקודות; )ג( 

מוסד קיים:  )3(

מוסד קיים עם מיטות גריאטריות ברישיון - 2 0 נקודות;  
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במחוז צפון, פתיחת מיטה בנפות האלה:  )4(

נפות כנרת, גולן וצפת - 5 0 נקודות;  

במחוז דרום, פתיחת מיטה בנפות האלה:  )5(

נפת באר שבע- 5 0 נקודות;  

כספי התמיכה לפי סעיף קטן זה יחולקו בין המחוזות באופן הזה:  )4(

מחוז צפון - 3% 34 מסכום התמיכה יחולקו בין המוסדות הזכאים לתמיכה לפי מבחנים אלה במחוז  )א( 
צפון;

מחוז דרום - 1% 32 מסכום התמיכה יחולקו בין המוסדות הזכאים לתמיכה לפי מבחנים אלה במחוז  )ב( 
דרום;

מחוז ירושלים - 9% 12 מסכום התמיכה יחולקו בין המוסדות הזכאים לתמיכה לפי מבחנים אלה במחוז  )ג( 
ירושלים;

שאר המחוזות )יחד( - 7% 20 מסכום התמיכה; )ד( 

חלוקת התמיכה תתבצע בסבבים כמפורט להלן; בכל אחד מהסבבים תינתן תמיכה למוסדות בהתאם לניקוד   )5(
שצברו לפי פסקה )3(, מהניקוד הגבוה לנמוך, וזאת עד לסיום כספי התמיכה; אם נותרו כספים לחלוקה בסוף 

כל סבב, הם יועברו לחלוקה בסבב העוקב: 

בסבב הראשון התמיכה תחולק בין מוסדות שהגישו בקשה לתמיכה שהם קופות חולים או שהם תאגיד  )א( 
המצוי בשליטתה של קופת חולים, במישרין או בעקיפין;

אם נותרו כספים לחלוקה בסוף הסבב הראשון, בסבב השני התמיכה תחולק בין מוסדות שצירפו לבקשת  )ב( 
פקודת  לפי  מיטה  כל  בעבור  רישיון  קבלת  במועד  לפחות,  שנים   3 של  לתקופה  רכש  הסכמי  התמיכה 
בריאות העם, בעבור המיטות הנתמכות לפי מבחנים אלה, מול קופת חולים קטנה בלא תשתית אשפוז 
מ–7%  יותר  יחולקו  לא  זה  בסבב  בהסכם;  התוספתיות  מהמיטות  מ–50%  יפחת  שלא  בהיקף  המשכי, 

מכספי התמיכה המיועדים לחלוקה בפרק זה;

שצירפו  מוסדות  בין  תחולק  התמיכה  השלישי  בסבב  השני,  הסבב  בסוף  לחלוקה  כספים  נותרו  אם  )ג( 
לבקשת התמיכה הסכמי רכש לתקופה של 3 שנים לפחות, ממועד קבלת רישיון בעבור כל מיטה לפי 
פקודת בריאות העם, בעבור המיטות הנתמכות לפי מבחנים אלה, מול קופת חולים אחת לפחות, בהיקף 

שלא יפחת מ–50% מהמיטות התוספתיות בהסכם;

המוסדות  כלל  בין  תחולק  התמיכה  הרביעי  בסבב  השלישי,  הסבב  בסוף  לחלוקה  כספים  נותרו  אם  )ד( 
שהגישו בקשה לתמיכה;

בכל אחד מסבבי החלוקה הקבועים בפסקה )5(, אם כספי התמיכה שנותרו לחלוקה נמוכים מסכום התמיכה   )6(
שלו זכאי מוסד מסוים, תודיע הוועדה למוסד על כך שהוא רשאי לבחור אם לבצע את התכנית או לוותר 
על זכאותו לתמיכה; מוסד שקיבל הודעה כאמור בפסקה זו, יודיע לוועדה על החלטתו בתוך 14 ימים ממועד 
ההודעה כאמור; ואולם אם הסכום שנותר לחלוקה אינו מספיק לפתיחת 12 מיטות לפחות או מספר מיטות 
הנדרש להשלמת רישיון המוסד למחלקה מאושרת על פי הנחיות תכנון למחלקות גריאטריות של המשרד, 
רשאים המשרד ומשרד האוצר לקבוע כי התמיכה לא תינתן לאותו מוסד רפואי ולפעול לגבי הסכום שנותר 

כאמור בפסקה )8(; 

אם שתי בקשות תמיכה או יותר קיבלו ניקוד זהה, המוסד שייתמך יהיה המוסד הממוקם ברשות המקומית   )7(
המסווגת במקום נמוך יותר במדד הפריפריאליות; 

המחוזות  בין  ינויד  הוא  לחלוקה,  סכום  ייוותר   )7( עד   )1( פסקאות  לפי  לתמיכה  הזכאות  חישוב  לאחר  אם   )8(
השונים לפי החלטה משותפת של משרד האוצר והמשרד;

הסכום שלו זכאי המוסד יועבר אליו בהתאם לעמידה באבני הדרך שלהלן:  )9(

התמיכה תינתן למוסד העומד בתנאי הזכאות לתמיכה בארבעה שלבים, כמפורט להלן: )א( 

15% מסכום התמיכה יינתן למוסד בעד הגשת בקשה לתמיכה והגשת התכנית;  )1(

עד 10% מסכום התמיכה יינתן למוסד בעד הגשת תכנית מפורטת;  )2(
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עד 60% מסכום התמיכה יינתן למוסד בעד ביצוע בפועל של תכנית הבינוי וההצטיידות להגדלת   )3(
לצורך  להתקדמות;  ובהתאם  המשרד  שיקבע  דרך  לאבני  בהתאם  הגריאטריות,  המיטות  היצע 
בדיקת העמידה באבני הדרך, רשאי המשרד לבקר במוסד ולבקש אסמכתאות המעידות על ביצוע 
העבודות כגון הסכמי התקשרות, הזמנות רכש ציוד, חשבוניות מס, מכרזים וכיוצא באלה; למען 

הסר ספק, יובהר כי הוועדה רשאית להקדים חלק מהתמיכה בהתאם לאבני הדרך;

יתרת התמיכה שלה זכאי כל מוסד תשולם למוסד לאחר פתיחת המיטות בפועל וקבלת הרישיון   )4(
בעבורן, גיוס כוח אדם ותחילת פעילות עם מטופלים לפי הייעוד שעליו הצהיר המוסד;

במצב שבו נדחה מועד פתיחת המיטה מהמועד שצוין בתכנית הנזכרת בסעיף 5)ד(, הוועדה תפעיל את  )ב( 
סמכותה לפי סעיף 7, ייקוזזו מהמוסד הסכומים האלה:

דחייה של עד שנה - 10% מסכום התמיכה שלו זכאי המוסד;  )1(

דחייה של למעלה משנה - 30% מסכום התמיכה שלו זכאי המוסד;  )2(

דחייה של למעלה משנתיים - 50% מסכום התמיכה שלו זכאי המוסד   )3(

נהלים   7

במהלך חמש שנים מקבלת התמיכה לפי מבחנים אלה, אם ראתה הוועדה, לפי הודעת מנהל המוסד או לפי ממצאי   
בקרה של המשרד, שמוסד או רשת מוסדות שנתמכה סגר מיטה או שינה סוג שירות הניתן במיטה שנפתחה מתוקף 
מבחן התמיכה או מיטה אחרת באותו המוסד או ברשת מוסדות במחוז בגינו ניתנה התמיכה, בניגוד להתחייבות לפי 
סעיף 5)ה(, רשאית הוועדה לדרוש את החזר סכום התמיכה או לקזזו מכל תמיכה או חיוב כספי אחר כלפי המשרד, 

וזאת בהתאם למספר המיטות שהמוסד סגר או שינה את סוג השירות שניתן בהן 

תנאים נוספים   8

לא ייתמך מוסד בעד פעילות שאינה מוגדרת במבחנים אלה   )א( 

לא תינתן תמיכה לפעילות הנתמכת בידי משרד ממשלתי אחר ולא תינתן תמיכה בעד פעילות שהמשרד משתתף  )ב( 
בה בדרך אחרת 

המוגדרים  התנאים  לפי  לקבלו  זכאי  היה  ושלא  אלה  מבחנים  לפי  לו  ששולם  סכום  כל  להשיב  יתחייב  המוסד  )ג( 
במבחנים אלה 

בלי לגרוע מן האמור בנוהל, מוסד אשר עשה שימוש בלתי נאות בכספי התמיכה או השתמש בהם שלא בעבור  )ד( 
הפעילות שלשמה ניתנו, שימש כעמותת צינור לשם העברת הכספים לגוף אחר, הגיש דיווחים כוזבים לגבי כספי 

התמיכה שאושרו לו, תישלל אפשרותו לקבל תמיכה מן המשרד בשנתיים שלאחר מכן 

תמיכת המדינה לפי מבחנים אלה לא תעלה על 90% מכלל עלות הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה   )ה( 

תשלום התמיכה בעד פעילותו של המוסד שאושרה בידי הוועדה כדין, יועבר לפי דוחות ביצוע שהמוסד יגיש  )ו( 
למשרד לתקופת התשלום ולפי נהלים הקבועים לתשלום בקשות תמיכה  

קבלת התמיכה מותנית בדיווח של המוסד כפי שיורה לו המשרד  )ז( 

תחילה ותוקף    9

תחילתם של מבחנים אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( והם יעמדו בתוקפם עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב   
)31 בדצמבר 2021(  

ו' בכסלו התש"ף )4 בדצמבר 2019(
    )803-35-2019-000053(

בנימין נתניהו   
ראש הממשלה ושר הבריאות  
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מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות לבתי חולים ציבוריים כלליים לצורך בינוי ופתיחה 
מהירה של עמדות מרכז לרפואה דחופה )מיון( במחוז ירושלים

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים 
בינוי  לצורך  כלליים  ציבוריים  חולים  לבתי  המשרד(,   - )להלן  הבריאות  משרד  של  תמיכות  כספי  לחלוקת  מבחנים  בזה 

ופתיחה מהירה של עמדות מרכז לרפואה דחופה )מיון( במחוז ירושלים, כמפורט להלן: 

תקנה תקציבית מספר: 67-250259

כללי   1

תמיכות  לנוהל  בהתאם  המשרד  מתקציב  תמיכות  במתן  תדון  הוועדה(   - )להלן  המשרד  של  התמיכות  ועדת  )א( 
מתקציב המדינה במוסדות ציבור2 )להלן - הנוהל( 

התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה  )ב( 
השונים 

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני, אחיד  )ג( 
וענייני של המבחנים שנקבעו 

העניין;  נסיבות  לפי  שיידרש  ככל  מקצועיות,  מידה  אמות  הפעלת  תוך  עניינים,  יהיו  הוועדה  של  שיקוליה  כל  )ד( 
הוועדה תנמק את החלטותיה 

הגדרות   2

במבחנים אלה -

שבסעיף  כללי,  ציבורי  חולים  בית  להגדרה   )5( עד   )2( בפסקאות  כהגדרתו  כללי,  ציבורי  חולים  בית   - חולים"  "בית 
54 לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018(, 

התשע"ז-32016;

"מחוז ירושלים" - כמשמעותו בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם4;

"מלר"ד כללי" - מחלקה לרפואה דחופה )חדר מיון כללי(, בבית חולים ציבורי כללי, הפועלת בהתאם לרישיון המשרד; 
לעניין הגדרה זו, לא ייכללו מלר"ד נשים ומלר"ד ילדים;

"תכנית מפורטת" - תכנית בקנה מידה של 1:100, המציגה את התכנון המפורט והכולל של המלר"ד הכללי, לרבות 
הפונקציות החיוניות למלר"ד הכללי והקשר בין הפונקציות, פתרונות המיגון, הקבועות הסניטריות וכל נתון אחר 

שיתבקש על ידי מינהל התכנון, בינוי ופיתוח מוסדות רפואה במשרד הבריאות;

"תכנית ראשונית" - תכנית המפרטת את התכנון האדריכלי הפונקציונלי, את הפתרונות העקרוניים לנושא המיגון, 
את כמות העמדות הצפויות להיכלל במלר"ד הכללי החדש ואת הקשרים והפונקציות החיוניות לעבודת המלר"ד 
הכללי, לרבות דימות, טראומה, קבלה וטריאז'; התכנית תכלול לוח זמנים המפרט את שלבי פרויקט הבינוי עד 

לפתיחת עמדות המלר"ד הכללי ואת מקורות המימון לפרויקט הבינוי  

מטרות התמיכה   3

מטרות התמיכה הן בנייה ופתיחה מהירה של עמדות מלר"ד כללי ממוגנות כדי להגדיל באופן משמעותי את זמינותו   
ואיכותו של הטיפול הרפואי במלר"דים כלליים ממוגנים 

התנאים למתן התמיכה   4

לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי בית חולים שהמשרד נוכח לדעת כי מתקיימים בו כל תנאי הסף האלה:

בית החולים פועל לפי התנאים שבתעודת רישומו לפי פקודת בריאות העם5;  )1(

המוסד הוא בית החולים;  )2(
 

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34    1

י"פ התש"ף, עמ' 482   2

ס"ח התשע"ז, עמ' 217   3

י"פ התשי"ז, עמ' 761   4

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' )ע( 191, )א( 239   5
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בית החולים פועל במחוז ירושלים;  )3(

בית החולים דיווח למשרד באופן סדיר נתונים על כמות הביקורים והתפוסה במלר"ד הכללי במהלך השנים 2017   )4(
עד 2018;

בית החולים מגיש את בקשתו לתמיכה לפי מבחנים אלה לטובת מלר"ד כללי שאינו ממוגן   )5(

תנאים נוספים למתן התמיכה   5

בית החולים הגיש תכנית ראשונית לאישור מינהל התכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה שבמשרד בתוך 45 ימים  )א( 
ממועד פרסום מבחנים אלה 

החולים  בית  של  ביכולתו  לפגוע  צפויה  אינה  לפניו  הציג  החולים  שבית  הראשונית  התכנית  כי  אישר  המשרד  )ב( 
לספק שירותים רפואיים 

ראש חטיבת הרפואה של המשרד אישר כי התכנית הראשונית בעלת חשיבות לצורך תפקוד ראוי של בית החולים  )ג( 
לשם מילוי משימותיו 

התכנית המפורטת אושרה בידי ועדת הפרויקטים של המשרד  )ד( 

תינתן  שבעבורה  הפעילות  כי  שיבטיח  הסכם  על  החולים  בית  ונציגי  המדינה  לחתימת  בכפוף  תינתן  התמיכה  )ה( 
התמיכה היא בהתאם לתכנית הראשונית שאושרה על ידי הגורמים המקצועיים במשרד ועומדת במטרות ובתנאי 

התמיכה לפי מבחנים אלה; ההסכם האמור יגובש בכפוף לתנאים שלהלן:

ההסכם יגובש בשים לב להסכמים אחרים שנערכו על פי מבחנים אלה, ויאושר על ידי היועץ המשפטי של   )1(
המשרד;

גיבוש תנאי ההסכם ייעשה בדרך של משא ומתן בין הגורמים המתאימים מטעם המדינה, ובהם נציגי המשרד,   )2(
לבין נציגי בית החולים 

בית החולים יתחייב להשיב כל סכום ששולם לו לפי מבחנים אלה, ושלא היה זכאי לקבלם לפי מבחנים אלה;  )ו( 
נוסף על כך, יפקיד בית החולים בידי המשרד כתב הסכמה לקיזוז כל סכום שלא היה זכאי לקבלו מהמשרד לפי 

מבחנים אלה, מכל תשלום עתידי שיהיה זכאי לו מהמשרד  

סגן המנהל הכללי הבכיר למינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה שבמשרד אישר כי בית החולים הציג תכנית  )ז( 
מימון מלאה לצורך השלמת בניית התכנית הראשונית אשר אושרה בוועדת הפרויקטים של המשרד  

סכום התמיכה ואופן חלוקת התמיכה   6

משרד  של  תמיכות  כספי  לחלוקת  המבחנים  לפי  ונתמך  אלה  מבחנים  לפי  לתמיכה  זכאי  שיימצא  חולים  בית  )א( 
הבראה,  בהסדר  המצויים  מרכזי–על  שהם  ציבוריים-כלליים  חולים  בבתי  תמיכה   - ציבור  במוסדות  הבריאות 
בדרך של מענקים והלוואות, לשם שמירת רציפות פעילותם6 )להלן - מבחני התמיכה במרכזי–על(, יהיה זכאי 

ל–4/9 נקודות 

בית חולים שיימצא זכאי לתמיכה לפי מבחנים אלה, למעט בית חולים שנתמך לפי מבחני התמיכה במרכזי על,  )ב( 
יהיה זכאי לנקודה 

ובהתאם  שצברו  לניקוד  בהתאם  תמיכה,  לקבלת  זכאים  שיימצאו  החולים  בתי  לכלל  יחולקו  התמיכה  כספי  )ג( 
לעמידתם באבני הדרך שלהלן:

5% 7 מכספי התמיכה יועברו לאחר השלמת התנאים המפורטים בסעיפים 5)א(, )ב( ו–)ז(;   )1(

10% מכספי התמיכה יועברו לאחר אישור התכנית המפורטת ויישום הפערים שעלו במהלך אישור התכנית   )2(
הראשונית;

והצגתו  המפורטת  התכנית  כלל  לביצוע  ביצוע  קבלן  מול  הסכם  חתימת  עם  יועברו  התמיכה  מכספי   10%  )3(
למשרד;

5% 57 מכספי התמיכה יועברו אחת לרבעון בהתאם להתקדמות פרויקט הבינוי ולהצגת החשבונות בפועל   )4(
במהלך הרבעון;

15% מכספי התמיכה יועברו לאחר פתיחת עמדות המלר"ד הכללי וקבלת רישיון הפעלה מחטיבת הרפואה   )5(
במשרד בהתאם לתכנית המפורטת 

 
י"פ התשע"ד, עמ' 7838   6
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נהלים    7

לא תינתן תמיכה בעד פעילות שהמשרד משתתף בה בדרך אחרת  )א( 

בלי לגרוע מן האמור בנוהל, בית חולים שעשה שימוש בלתי נאות בכספי התמיכה, השתמש בהם שלא בעבור  )ב( 
הפעילות שלשמה ניתנו, שימש כעמותת ציבור לשם העברת הכספים לגוף אחר, או הגיש דיווחים כוזבים לגבי 

כספי התמיכה שאושרו לו, תישלל אפשרותו לקבל תמיכה מן המשרד בשנתיים שלאחר מכן 

תחילה   8

תחילתם של מבחנים אלה ביום חתימתם   

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(
    )803-35-2011-000113(

יעקב ליצמן   
שר הבריאות  

הודעה בדבר עדכון סכומים 
לפי חוק שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה(, התשע"ב-2012, ולפי תקנות שירותי תעופה )פיצוי 

וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה( )טיסות פנים–ארציות(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה(, התשע"ב-12012 
)להלן - החוק(, ותקנה 3 לתקנות שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה( )טיסות פנים–ארציות(, 

התשע"ג-22013 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור: 

עדכון סכומים בחוק

הסכומים  יהיו   2012 ינואר  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2019 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  שיעור  עקב    1
הקבועים בסעיף 11)א(, בתוספת הראשונה ובתוספת השלישית לחוק, מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, כמפורט 

להלן:

הסכום הנקוב בסעיף 11)א( לחוק יהיה "10,430 שקלים חדשים";  )1(

הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה לחוק יהיו:    )2(

הסכום )בשקלים חדשים( מרחק הטיסה )בק"מ(       

1,300 "עד 2,000         

2,090 עד 4,500         

"3,130 מעל 4,500         

הסכומים הנקובים בתוספת השלישית יהיו:  )3(

                   מרחק הטיסה בכיוון אחד )בק"מ(

                  עד 2,000     עד 4,500   מעל 4,500

מחיר )בשקלים חדשים(  סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות               

2,610  1,560  780 טיסת שכר או טיסה סדירה במחלקת תיירים     

6,520  3,650  2,090 טיסה סדירה במחלקת עסקים      

 13,040  7,300  4,170 טיסה סדירה במחלקה ראשונה      

	 	 	 	 	
ס"ח התשע"ב, עמ' 414; י"פ התשע"ט, עמ' 6165   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 1479; י"פ התשע"ט, עמ' 6165   2
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עדכון סכומים בתקנות

הסכומים  יהיו   ,2013 מאי  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2019 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  שיעור  עקב    2
הקבועים בתקנה 2 לתקנות, מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, כמפורט להלן:

הסכום הנקוב בתקנת משנה )א( - 260 שקלים חדשים;  )1(

הסכום הנקוב בתקנת משנה )ב( - 150 שקלים חדשים;  )2(

הסכום הנקוב בתקנת משנה )ג( - 200 שקלים חדשים   )3(

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
קרן טרנר אייל )חמ 3-4592(       

המנהלת הכללית של משרד התחבורה     
והבטיחות בדרכים 	 	 	 	 	

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-2002, ולפי צו פיקוח על מחירי מצרכים 

ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-1992

תדלוק(,  בתחנות  מרביים  )מחירים  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו  4)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"ב-12002 )להלן - צו תחנות תדלוק(, וסעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי 

נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-21992 )להלן - צו מוצרי נפט(, אני מודיע לאמור:
הם  תדלוק  תחנות  בצו  כאמור  תדלוק  בתחנות  בנזין  של  המרביים  המחירים   )2020 בינואר   1( התש"ף  בטבת  ד'  מיום    1

כמפורט להלן:

המוצר
 בנזין 95 אוקטן 

נטול עופרת

14 6א   מחיר לליטר בתחנה )כולל 17% מע"מ(

25 5ב   מחיר לליטר בתחנה באילת

תוספת בעד שירות מלא:

 בכל הארץ )כולל מע"מ( - 21 0 שקלים חדשים לליטר 
 באילת )לא כולל מע"מ( - 18 0 שקלים חדשים לליטר 

הם  נפט  מוצרי  בצו  כאמור  זיקוק  בית  בשער  נפט  למוצרי  המרביים  המחירים   )2020 בינואר   1( התש"ף  בטבת  ד'  מיום    2
כמפורט להלן:

מוצר נפט
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

)לא כולל בלו(

21 920מזוט כבד 4000 5% 3

32 1,509זפת 80/100 

34 1,439זפת ה ב 

א' בטבת התש"ף )29 בדצמבר 2019(
)חמ 3-2152-ה1(            חן בר יוסף

מנהל מינהל הדלק והגז  
 

ק"ת התשס"ב, עמ' 909; י"פ התש"ף, עמ' 1144   1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 262; י"פ התש"ף, עמ' 1144    2
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הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19 

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 35 מפרידנים קריית גת

בילקוט  פורסמה  עליה  שהודעה  בע"מ,  תחבורה  לתשתיות  הלאומית  החברה   - ישראל  לנתיבי  שניתנה  ההרשאה  מכוח    1
פרסומים 7002, התשע"ה, עמ' 4017, ולפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני 
ו–7   5 הסעיפים  לפי  ברשומות  הודעות  פורסמו  אליהם  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארים  במקרקעין  הזכויות  כי  מודיע 
לפקודה בילקוט הפרסומים 7002, התשע"ה, עמ' 4014, יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של מדינת ישראל מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות 
תיאור הקרקע -     2

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות האלה:  

יישובשטח לרכישה במ"רחלקהגוש

קריית גת15639987

קריית גת1563101417

קריית גת1024,109 )ח"ח מקוריות 29, 42(1563 )גוש מקורי 1602(

קריית גת10816,949 )ח"ח מקוריות 96, 100(1563

קריית גת26986 )ח"ח מקוריות 144, 247(1832

קריית גת185535,887

קריית גת1855911,781

קריית גת1855171775

קריית גת18551735,561

קריית גת1855175263

קריית גת1855177133

קריית גת18551807,885

קריית גת1855182134

109 )ח"ח מקוריות 29, 33, 1857
)87 ,86 ,82 ,50-46 ,44-39

קריית גת4,175

קריית גת186055339

84 )ח"ח מקוריות 35-33, 37, 1863
)62 ,50-48 ,44 ,41-39

קריית גת3,735

קריית גת190564171

קריית גת190585111

קריית גת19058616

קריית גת19058817

קריית גת190589400

קריית גת19059133

קריית גת19051161,758

                                __________
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   1
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יישובשטח לרכישה במ"רחלקהגוש

קריית גת1905117167

קריית גת1905118122

קריית גת190511915,441

קריית גת9912,956 )ח"ח מקוריות 50, 51, 73(1914

קריית גת5470 )ח"ח מקורית 100(2867 )גוש מקורי 1563(

קריית גת12257 )ח"ח  מקורית 42(2867 )גוש מקורי 1602(

קריית גת134,477 )ח"ח  מקורית 42(2867 )גוש מקורי 1602(

קריית גת141,063 )ח"ח  מקורית 42(2867 )גוש מקורי 1602(

קריית גת168,280 )ח"ח מקוריות 42-32(2867 )גוש מקורי 1602(

209 )ח"ח מקוריות 170, 180, 3061
)194 ,193

קריית גת11,370

קריית גת308011945

קריית גת30801312,661

קריית גת30801411,933

קריית גת3080181,221

קריית גת30803123,749

קריית גת3080484,049

קריית גת3080498,639

קריית גת801,471 )חלקה מקורית 10(3080

קריית גת9725,710 )חלקה מקורית 21(3080

קריית גת1058,947 )חלקה מקורית 43(3080

67 )חלקות מקוריות 11, 5845
)50 ,36

קריית גת1,947

49 )חלקות מקוריות 9, 10, 7290 )גוש מקורי 3080(
)73

קריית גת86

קריית גת34103272,327

קריית גת2999 )חלקה מקורית 21(34103 )גוש מקורי 3080(

קריית גת30121 )חלקה מקורית 43(34103 )גוש מקורי 3080(

49 )חלקות מקוריות 11, 12, 34103
)24 ,22

קריית גת7,278

50 )חלקות מקוריות 13, 14, 34103
)25 ,23

קריית גת11,080

כ"ח בכסלו התש"ף )26 בדצמבר 2019(
)חמ 3-4(

                  ויקטור מוקי
                                                                                                                       מנהל אגף מקרקעין

                                                                                           נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
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