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 4/2017 חוזר מספר:         

 33874817סימוכין:

 1.7.17 תוקף:

 1 מספר גרסה:

       

 רשימת תפוצה :אל

 

 נוי בתעודת רישומו של המרכז הרפואיבקשות המחייבות אישור הקמה או שיול בוטיפ הגשה הנושא:

 

1. :  רקע

 -, ולתקנות בריאות העם )רישום בתי חולים( תשכ"ו 1940בהתאם לפקודת בריאות העם,   .1.1

ה, הרחבה, הוספת בני לענייןלרבות הקמה מראש, , מוסדות רפואיים חייבים באישור 1966

 של או מקצועית יחידה של ייעוד או שינויאו מיטות,  רגילה או יחודית,יחידה מקצועית 

 והסבה, ניתוח חדש או הרחבת חדר ניתוח קיים לפעולות מסוגים נוספים חדר פתיחת, מיטות

 . למרכז הרפואי קיים מבנה של התאמה או

נרשם  אי, לא יפעילו ולא ינהלו, אלא אם כן כן, נקבע בפקודה כי לא יפתח אדם מוסד רפו כמו  .1.2

חולים  שהוא בית רפואי במוסדבידי המנהל בהתאם להוראות פקודה זו והתקנות לפיה. 

 היחידותפירוט ענפי הרפואה שבהם מורשה בית החולים לעסוק, ואת פירוט  אתיכלול  הרישום

ולים "תעודת רישום" בו. על בסיס רישום זה מונפקת לבית הח לפעול המורשות המקצועיות

  .)רשיון(

, אלא תתבצע כל פעולה המחייבת אישור הקמה, או המחייבת שינוי ברשיוןלא התאם לכך, ב .1.3

 ., מראשאם אישר זאת המנהל בכתב

על  תכאחראי כהכמי שהוסמ ,"(החטיבהחטיבת במרכזים הרפואיים הממשלתיים )להלן " .1.4

לבינוי, ום חוזר זה, את כלל הפניות ל ממועד פרסחהמרכזים הרפואיים הממשלתיים, תרכז ה

ככל שתמצא אותן והקמה או שינויים אחרים המצריכים אישור הקמה או שינוי ברישיון; 

 .  מנהל שהוא הרגולטור המוסמךלאישור ה ןמתאימות, תפנה אות

רפואיים ממשלתיים שבבעלותה,  סדור לריכוז בקשות וצרכים ממרכזיםהחטיבה תנהל מנגנון   .1.5

ומתוך ראיה כוללת של המערכת האשםוזית הממשלתית ן אותם במקצועיות ותפעל לבחו

 בהיבטים רפואיים, תקציביים ועוד.

לצורך כך תקבע החטיבה כללים ברורים שיתוו את האופן שבו המרכזים הרפואיים יידרשו   .1.6

 להעביר את הבקשות, תוך שימוש בעקרונות מנחים שיפורטו בהמשך.
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2. : ת ו  מטר

 .ות המחייבות אישור הקמה / שינוי ברשיוןקשהגדרת תהליך הגשת ב .2.1

ושיקולים מרכזיים בבחינת בקשות חטיבת המרכזים הרפואיים  הגדרת אמות מידה .2.2

 .הממשלתיים

 

ה .3 ל  :תחו

 .המרכזים הרפואיים הממשלתיים .3.1

 ת המרכזים הרפואיים הממשלתים.חטיב .3.2

 

4. : ימים יש ים   מסמכ

 .1966-תקנות בריאות העם )רישום בתי חולים(, התשכ"ו .4.1

 .1940קודת בריאות העם, פ .4.2

 

ת .5 וסמכו  :אחריות 

 .מנהלי המרכזים הרפואיים הממשלתיים .5.1

 ת חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים.הנהל .5.2

 

6. : ת  הגדרו

 ".1940ההגדרות מבוססות על נוסח "תקנות בריאות העם,                  

 ת בריאות המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנו - "המנהל" .6.1

 .1940העם      

 משרד הבריאות.בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים  -"החטיבה" .6.2

   , בניה לרבותקמה על פי פקודת בריאות העם כל פעולה הדורשת אישור ה -"הקמה"  .6.3

   של וד(  או מיטות, שינוי ייעיחודית)לרבות יחידה מקצועית  מקצועית יחידה הוספת, הרחבה    

 פתיחת חדר   ,(ליחידה מיחידהמיטות  של)לרבות המרתן  מיטות של או מקצועית יחידה                                    

 מרכז הרפואי.ו התאמה של מבנה קיים לוכן הסבה א ניתוח,                                    

 ליו, ובכלל זה נפים א, כולל כל  מרפאה, מכון או יחידה המסומרכז רפואי -"מרכז רפואי"  .6.4

 . שיקומי או בריאות הנפש כללי, גריאטרי, מרכז רפואי         

 , לרבות מחלקה, מכון, מרפאה או חדר ניתוח מרכז הרפואייחידה ב- "יחידה מקצועית" .6.5

 ולמעט מעבדה.           

 .1940ענף רפואה המפורט בתוספת החמישית בפקודת בריאות העם - "ענף רפואי ייחודי" .6.6

 יחידה העוסקת בענף רפואי ייחודי.-מקצועית ייחודית" "יחידה .6.7
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 :מדיניות .7

תוספת או   יחודית, רגילה או בניה, הרחבה, הוספת יחידה מקצועית   הקמה, לרבות לעניין .7.1

ניתוח חדש או  חדר פתיחת, מיטות של או מקצועית יחידה של ייעוד שינוימיטות, הסבת 

 מרכזב קיים מבנה של התאמה או הסבה, נוספיםהרחבת חדר ניתוח קיים לפעולות מסוגים 

ים הממשלתיים ומשרד חטיבת המרכזים הרפואישל ראש ר יבוצעו לאחר קבלת אישו, הרפואי

 הבריאות.

 .המפורט בזה חטיבהה יפנה בבקשה מפורטת, כמפורט בחוזר רפואי אשר מעוניין בכך, מרכז .7.2

  yehidot.ha@moh.gov.il :הבקשה תועבר לדוא"ל

 הרמה הממונה במשרד הבריאות. ור לאישורעבהנושא אושר על ידי החטיבה, הוא יבמידה ו .7.3

 

 :שיטה .8

 -בקבלת אישור הקמה או אישור לשינוי רשיון )להלןמעוניין ה ממשלתי רפואימרכז מנהל  .8.1

לגורם האחראי על  עבירם( וי2-ו 1ימלא טפסי בקשה ייעודיים )נספחים , בקשות פתיחה(

  ., בכפוף ללוחות הזמנים שיקבעוהתחום בחטיבה

 לדיון. נדרשים ה הפרמטריםיכלול את כל ש ייעודיה הפורמט על גבי ועברת הבקשה .8.2

 בקשות שלא יענו על מכלול הפרמטרים הנדרשים בפורמט לא ייבחנו ויוחזרו לפונה ללא דיון. .8.3

 .ות פתיחהפיץ מידי רבעון חלון להגשת בקשת החטיבה .8.4

 גורמים מקצועיים מכלל התחומים הרלוונטיים.ה דון בחטיבה על ידי יהבקשה ת .8.5

פרמטרים נוספים מעבר לאלו המופיעים בטופס  לדרוש מהמרכז הרפואי רשאיתהחטיבה  .8.6

, ככל שיידרש על מנת לסייע לה או לפי דרישת הוועדה המקצועית על פי שיקול דעתה ,הייעודי

דיון מקצועי בהשתתפות  החטיבה במידת הצורך תקיים עית.בגיבוש תמונת מצב מקצו

 .הרפואי מהמרכזהגורמים הרלוונטיים 

 להיבטים מקצועיים שונים ובהם: ובהתייחסהבקשה תיבחן בשיטתיות  .8.7

שירותים הרפואיים תשתיות/ המהוספת הכתוצאה הכרה בתועלת לבריאות הציבור  .8.7.1

 המבוקשים, ביחס לפרמטרים הבאים:

 יצולת של תשתיות/ שירותים רפואיים קיימים.מדדי תפוסה ונ .8.7.1.1

 שירותים המבוקשים.תשתיות/ צורך רפואי מובהק ב .8.7.1.2

 שירות המבוקש בראיה אזורית.תשתית/ צורך ב .8.7.1.3

 תכנית המיטות הלאומית ו/או תכניות לאומיות אחרות.להלימה  .8.7.2

 הרפואי. תכניות האב לפיתוח של המרכזלותכנית התקציבית לתכנית העבודה, להלימה  .8.7.3

 .או החטיבה דת מימוש בקשות פתיחה קודמות שאושרו על ידי המנהלמי .8.7.4

לגורמים  ,בצירוף נימוקים מקצועיים ,לאחר בחינת הבקשות, תועבר החלטת החטיבה .8.8

 במשרד הבריאות. הרגולטוריים המוסמכים

תוך הצגת העקרונות המקצועיים  ,הודעה על דחיית הבקשה הרפואי מרכזלחילופין תישלח ל .8.9

 החלטה.היס העומדים בבס

mailto:yehidot.ha@moh.gov.il
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 לאישור הגורם הרגולטורי המוסמך על ידה החטיבה תעביר במרוכז את הבקשות המאושרות .8.10

מול  יבוצעו, ככל שיידרשו כאלה, בירורים נוספים של הגורם הרגולטורי .במשרד הבריאות

 אישור הרגולטור יועבר לחטיבה. החטיבה.

ביחס  מטעמה ותמפורטאות הור ר הרגולטור, תעביר החטיבה למרכז הרפואיעם קבלת אישו .8.11

המלצות מקצועיות  ולאלה יכל הוראות. למימוש האישור, בכפוף למגבלות האישור הרגולטורי

  ן.ביצוע אופןאת ו

 החטיבה תקיים מנגנון בקרה במטרה להבטיח את מימושו הסופי של התהליך.  .8.12

באמצעות מנגנון נתונים אודות מימוש השירות הרפואי בפועל  לחטיבה הרפואי יעביר רכזהמ .8.13

 .בעניין זה וכל דיווח נוסף שתבקש החטיבהדיווח תקופתי, 

בדבר קבלת אישור הפתיחה  ,"ענבל"חברת  ,ה המבטחת הממשלתיתחברההחטיבה תעדכן את  .8.14

 הרלוונטי. הרפואי במרכז 

מה .9 זרי  :תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגשת הבקשה

 בקרה על מימוש האישור במרכז הרפואי

 החטיבהעברת אישור ל

לאישור הגורם הרגולטורי במשרד  העברה
 הבריאות

 על ידי החטיבה וגיבוש המלצות הבחינת הבקש

שלילת הבקשה בצירוף לנימוקים המנחים 
 החלטה

 
 ממליצה

 
לא 

 ממליצה

 הרפואי העברת אישור למרכז
 ועדכון המבטח )חברת "ענבל"(

 
 מאושר

 מאושרלא 
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 :דגשים .10

 נה מחויבת. הי הגשת בקשה על פי ההנחיה .10.1

 משרד הבריאות.ברגולטור לאין להגיש בקשה ישירות  .10.2

 

 :נספחים .11

 ת יחידה חדשה במרכז הרפואי.מסמך בקשה לאישור הקמ -1נספח מספר  .11.1

  xlsxhttp://www.health.gov.il/DocLib/48539.017 אקסל תכנית עסקית -2נספח מספר  .11.2

 

 להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם. אבקש 

 

 

 בכבוד רב,                                                                   

                                                  

 ד"ר אורלי וויינשטיין

 יםהממשלתי ראש חטיבת המרכזים הרפואיים

 

  :רשימת תפוצה

 שר הבריאות

 המנהל הכללי, משרד הבריאות

 המשנה למנהל הכללי, משרד הבריאות

 הנהלה מורחבת, משרד הבריאות

 הנהלת חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 מנהלי המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 סגני מנהלים, המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 הרפואיים הממשלתיים מנהלים אדמיניסטרטיבים, המרכזים

 מנהלות סיעוד, המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 מנהלי כספים, המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 מנהלי משאבי אנוש, המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 מנהל אגף בכיר מערכת הבריאות, נציבות שירות המדינה

 רכז בריאות, אגף תקציבים, משרד האוצר

 רסיטאיבית הספרים הלאומי והאוניב

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

http://www.health.gov.il/DocLib/48539017.xlsx
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 איאישור הקמת יחידה חדשה במרכז הרפובקשה ל- 1נספח מספר 

 יש להשיב על כלל הפרמטרים הנדרשים ולהתייחס לכל סעיף בנפרד.

 |__|__|/|__|__|/|__|__|בקשה: גשת התאריך ה

 נתונים כלליים: .1

 סוג הבקשה )נא להקיף(: פתיחת יחידה חדשה/הסבת יחידה קיימת.   .1.1

  ______________________:שם המרכז הרפואי .1.2

 קוד היחידה המבוקשת: |__|__|__|__| / |__|                                 שם יחידה מבוקשת:  .1.3

 קוד מחלקת האם:  |__|__|__|__| / |__|                           שם מחלקת האם שבמסגרתה תפעל היחידה:  .1.4

 קוד מחלקת האם: |__|__|__|__| / |__|                           שם מחלקת האם ממנה הועברה היחידה: .1.5

 

  הפעילות: סוג והיקף .2

 אשפוז/מכון/מרפאה/מחלקה/חדר ניתוח.  מהו סוג הפעילות של היחידה המבוקשת?

 במידה והיחידה אינה קיימת: -יחידה חדשה  .2.1

 ________________ תחת איזו פעילות ניתן השירות כיום? .2.1.1

  ______________ שהיחידה תספק? / שירותמהו היקף המטופלים הממתינים לטיפול .2.1.2

  _______________  המתנה עד לקבלת השירות?כמה זמן נדרש ל .2.1.3

 _______________ ?במרכז הרפואי האם קיימת אלטרנטיבה של החולים לקבלת השירות .2.1.4

 

 במידה ומדובר בהסבה או הכפפה תחת מחלקת אם שונה: -יחידה קיימת .2.2

  :יש לפרטבמידה ומדובר ביחידת אשפוז,  .2.2.1

  ________________ מספר ימי האשפוז )שנה האחרונה(: .2.2.1.1

 ________________מספר המטופלים )בשנה האחרונה(: .2.2.1.2

 ___________________ (:הממוצעת )שנתיים אחרונותאחוז התפוסה  .2.2.1.3

 

 יש לפרט:במידה ומדובר בחדר ניתוח,  .2.3

 ________________ בבוקר )בשנה האחרונה(: מספר פעילויות מייצגות  .2.3.1

 ____________ רונה(:אחוז התפוסה של ניצולת חדרי ניתוח כלליים )בשנה האח  .2.3.2

  _____________איחור ממוצע תחילת יום )דקות(:  .2.3.3

  _______________אבדן ממוצע סוף יום )דקות(:  .2.3.4

  ________________זמן ההמתנה עד לקבלת השירות:  .2.3.5
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 :יש לפרטבמידה ומדובר במכון או מרפאה,  .2.4

  ______________ היקף הפניות השנתי: .2.4.1

  ________ שונית )בשנה האחרונה(:זמן המתנה ממוצע לבדיקה רא .2.4.1.1

 זמן המתנה ממוצע לפעולה )בשנה האחרונה(: ________ .2.4.1.2

 

 מיטות/עמדות .3

 במידה והיחידה אינה קיימת: -יחידה חדשה  .3.1

 ור למיטות/עמדות ביחידה המבוקשת?האם קיים מק .3.1.1

 מהו מקור המיטות:  .3.1.2

 ______________ תוספת מיטות/ עמדות חדשות ממקור: .3.1.2.1

 _____________________ת ממקור:הסבת מיטות קיימו .3.1.2.2

  

 במידה ומדובר בהסבה או הכפפה תחת מחלקת אם שונה: -יחידה קיימת   .3.2

  כמה מיטות/עמדות קיימות ביחידה? _________________  .3.2.1

  _____________ האם המיטות/עמדות הקיימות מועברות במלואן ליחידה המבוקשת?  .3.2.2

 _____________ לא, פרט:במידה ו   .3.2.3

 

 עסקית:תכנית  .4

 החטיבה(. חוזרב 2*יש למלא בקובץ האקסל הייעודי )נספח 

 

 :כח אדם נדרש .5

 _______________________ על פי הסכמים קיימים? כמות תקני כח האדם הנדרשת להפעלת היחידהמהי  .5.1

 ?_________________מה המקור לתקנים אלה .5.2

 _______________האם נדרשת המרה של תקנים קיימים?   .5.3

 תוך ציון מספר המשרה המיועדת להמרה:_________________________ נדרשת המרה יש לפרט,במידה ו  .5.4

 

 יכולת מימוש:  .6

 _____________________ מהו צפי הזמן עד להפעלת היחידה המבוקשת: .6.1

  _________________האם קיים מקום פיזי עבורה? .6.2

 ______________ ע"י המשרד? האם קיימת תכנית בינוי מאושרת במידה ואין מקום פיזי עבורה, .6.3

                           _____________________האם מדובר ביחידה גרעונית )או יחידה עם תחזית גרעונית(? .6.4

 ?פתיחהאם כן, מהי ההצדקה המקצועית ל .6.5

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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  נימוקים לבקשה: .7

 מסמך נלווה בו יפורטו הנימוקים לפתיחת היחידה, הכולל:נא לצרף  .7.1

 ביחידה. והמתוכננת הקיימת )אם קיימת( הפעילות תיאור .א

 היחידה או הסבתה/הכפפתה. תוספת של הרפואית החשיבות .ב

 באזור. במרכז רפואי דומה יחידות שנותנות שירות .ג

 כל מדד אחר אשר יצביע על נחיצות היחידה. .ד

 ה.ביחיד א"כ ופירוט היקף .ה

 אחרת. פעילות/ניתוחים/אשפוזית/חדשה, אמבולטורית ביחידה מתוכננת פעילות היקפי .ו

 .(נמוכה/בינונית/גבוהה) שנתית עבודת תכנית של בראייה החדשה ליחידה המרכז הרפואי תיעדוף .ז

 

             

 ________תאריך: _________           חתימת מנהל המרכז הרפואי__________________             

 


