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 שלום רב,
 

בכמות בקשות  , כמו בשנים שקדמו לה, היה משרד הבריאות מהמשרדים המובילים2019בשנת 
המידע המוגשות אליו. פעילות נרחבת זאת משקפת את ההיקף הנרחב של פעילות משרד הבריאות על 

 אגפיו ויחידותיו המקצועיות.
 

 בקשות מידע חדשות .  894הוגשו למשרד הבריאות  2019בשנת 
וכן  התחומים הבולטים בהם מגלה הציבור עניין הם בריאות הסביבה, רוקחות, בריאות הציבור

בקשות לקבלת מידע סטטיסטי הנאסף על ידי משרד הבריאות אשר יכול לסייע ולקדם מחקר בתחום 
 הבריאות .

 
הועלו  2019יחד עם הטיפול בבקשות המידע, פועל המשרד לקידום הנגשת המידע לציבור ובשנת 

המבוססים לאתר האינטרנט של המשרד מספר מאגרי מידע המבוססים על מידע גאוגרפי וכן מאגרים 
 על מערכת בינה עסקית.

יחידות המשרד ממשיכות לפתח כלים להנגשת מידע נוסף לציבור, זאת תוך הקפדה על אמינות 
המידע, עדכונו, ותוך שמירה על התממת המידע המוחצן, במטרה להגן על הזכות לפרטיות ועל חובת 

 שמירת הסודיות הרפואית.
 

מצויים בעיצומו של הטיפול במחלת הקורונה, מפתח  בתקופה זאת בו מתפרסם הדו"ח, כאשר אנו
המשרד מערכות להנגשת המידע על מחלת הקורונה, בדרך של העמדת מאגרי מידע 

, בפרסום לוח בקרה המתעדכן מספר פעמים ביום ונותן מגוון רחב של נתונים    DATA.GOVבאתר
 עדכנייים, וכן במידע לחוקרים.

 
רד ותחומי פעילותן, המבנה הארגוני של המשרד וכן דיווח על בדו"ח זה נסקרות גם יחידות המש
 הפעלת חוק חופש המידע ברשות. 

 
 אני תקווה כי תמצאו בדו"ח זה תועלת בהכרת תחומי פעילותו הרחבים של משרד הבריאות.

 
אני רוצה להודות ליחידות המקצועיות אשר נותנות מענה לבקשות המידע ומציגות כך את פעילותן 

 והברוכה לבריאות אזרחי ישראל.המסורה 
 כמו כן ברצוני להודות לגב' יעל דידי אשר סייעה בהכנת דו"ח זה.

 
. בחודשים שקדמו לכניסתי לתפקיד הובילה 2019נכנסתי לתפקידי בחודש אוקטובר   -ובנימה אישית 

את המענה לבקשות המידע הרבות גב' ליזי דיין עופר, מרכזת תחום חופש המידע בפניות הציבור, 
 בסיוע של מנהלת אגף השירות, גב' איילת גרינבאום אריזון. 

קצועיות רבה וכן סייעה לי רבות בכניסתי לתפקיד וממשיכה להיות ליזי נשאה בעול זה במסירות ובמ
 !תודה גדולהיד ימיני בטיפול בבקשות חופש המידע. 

 
 
 

 בברכה,
 

 
 

 שולמית בלנק, עו"ד
  ממונה על העמדת המידע לציבור                         
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 (2019 מרץנתונים מעודכנים לחודש ה) 2019לשנת   הבקשות למידעמידע אודות כלל 

 

 894 סך הבקשות לפי חוק חופש המידע שהוגשו למשרד

 

 

 אחוזים מספר מידע אודות כלל הבקשות למידע

 49.78% 445 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

 4.25% 38 הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

 14.09% 126 הבקשה למסירת המידעהרשות דחתה את 

 13.87% 124 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

 3.58% 32 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

 14.43% 129 הטיפול בבקשה טרם הסתיים

 894 %100 

 

 9201בשנת  מידע אודות בקשות שסורבו )שלא נמסר המידע(

 

 170  2019בהן נעשה שימוש בשנת  עילות דחייה

* מספר עילות הדחייה גדול יותר מסך הבקשות שלא נמסר בהן 

 המידע מכיוון שהן כוללות גם את המקרים בהן ניתן מענה חלקי. 

 

 עילת הדחייה לפי חוק חופש המידע
מספר בקשות 
 שנדחו מעילה זו

אחוז מכלל 
 הדחיות

 0.6% 1 איסור על פי דין (4) )א( 9

 1.2% 2 חל אינו החוק -14

 0.6% 1 פנימי ניהול -(5)ב( ) 9

 3.5% 6 משאבים הקצאת -(1) 8

 1.8% 3 פנימיים דיונים -(4)ב( ) 9

 32.4% 55 לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי בידי הרשות –( 3) 8
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 0.6% 1 שנים 7נוצר לפני  –( 2) 8

 1.8% 3 סוד מסחרי -(6)ב( ) 9

 0.6% 1 יטחוןפגיעה בב –( 1)א( ) 9

 4.7% 8 פגיעה בפרטיות -(3)א( ) 9

 1.2% 2 רשות אכיפה –( 8)ב( ) 9

 36.5% 62 המידע נוצר בידי רשות אחרת –( 5) 8

 13.5% 23 המידע פורסם –( 4) 8

 0.6% 1 מדיניות בעיצוב –( 2)ב( ) 9

 0.6% 1 שיבוש תפקוד הרשות –( 1)ב( ) 9

 170 100% 

 

 

 9201בשנת  אודות זמני טיפול בבקשות שנענומידע 

 

 609 סך הבקשות הרלוונטיות

 

 אחוזים מספר זמן הטיפול

 41.9% 255 יום 15עד 

 14.3% 87 יום 30 -ל 16בין 

 16.9% 103 יום 60 -ל 31בין 

 17.2% 105 יום 120 -ל 61בין 

 9.7% 59 יום 120מעל 

 100% 609 סה"כ:

 

 אגרות

 ₪ 10130 סך אגרות שנגבוסכום האגרות שניגבה במסגרת בקשות חוק חופש המידע 
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 2019עתירות חופש המידע בשנת 

 
  – 2019עתירות שהסתיימו בשנת 

 
, בביהמ"ש לעניינים ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל נ' משרד הבריאות 47368-03-19עת"מ  

מנהליים בירושלים. העתירה הוגשה בשל אי מענה במועדים הקבועים בחוק. לאחר הגשת העתירה 
 קישור לפסק הדיןהמידע נמסר למבקשת. העתירה נמחקה. 

 
, בביהמ"ש לעניינים מנהליים מועצה אזורית מטה אשר נ' משרד הבריאות 32077-10-18עת"מ 

ענה במועדים הקבועים בחוק. לאחר שנמסר המידע נמחקה בירושלים. העתירה הוגשה בשל אי מ
  קישור לפסק הדיןהעתירה. 

 
בביהמ"ש לעניינים מנהליים  אותהעמותה למען מדע מוסרי נ' משרד הברי 43552-04-16עת"מ 

בירושלים. העתירה הוגשה בשל סירוב המשרד לחשוף את זהותם של חברי וועדות ההיתרים לאישור 
ניסויים בבעלי חיים שפועלות במוסדות מחקר בישראל, כפי שהתבקש במסגרת בקשת מידע.   

ות חברי וועדות ביהמ"ש דחה את העתירה בקובעו כי מתקיימים הסייגים בדבר פגיעה בפרטי
ההיתרים וכן מתקיים הסייג בדבר מידע אשר גילויו עלול לשבש את יכולתה של הרשות לבצע את 

 קישור לפסק הדיןתפקידיה. 

 
  - 2019ירות שהוגשו בשנת עת

 
העתירה .  בביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושליםגבאי ואח' נ' משרד הבריאות  42191-01-19עת"מ 

(. 4)ב()9הוגשה בשל סירוב המשרד למסור מידע מהטעם שמדובר בדיונים פנימיים בהתאם לסעיף 
 העתירה נמחקה.

 
ם. בביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלי איגוד לשכות המסחר נ' משרד הבריאות 19228-04-19עת"מ 

עתירה שהוגשה בשל אי מענה במועדים הקבועים בחוק.  לאחר הגשת העתירה חלק מהמידע נמסר 
 קישור לפסק הדיןואילו חלקו לא נמסר בשל עילות הקיימות בחוק. העתירה נמחקה. 

 
 ם.בביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושליאדם טבע ודין נ' משרד הבריאות   30425-05-19עת"מ 

חלק בשל אי מענה במועדים הקבועים בחוק. לאחר הגשת העתירה נמסר למבקש  העתירה הוגשה
 מהמידע וחלקו לא נמסר בשל עילות הקיימות בחוק. לאחר דין ודברים מול העותר העתירה נמחקה. 

 
ם. העתירה בביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלי רביע אסעד נ' משרד הבריאות 48087-05-19עת"מ 

 הוגשה בשל סירוב המשרד למסור מידע בהתאם לעילות המופיעות בחוק. במסגרת הדיונים בתיק
הגיעו הצדדים להסכמה למסירת מסמכים אחרים מאלה שהתבקשו בבקשת המידע. הסכמה זאת 

 קיבלה תוקף של פסק דין.
 

העתירה  בביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים. דב גלעד כהן נ' משרד הבריאות 6243-07-19עת"מ 
הוגשה בשל אי מענה במועדים הקבועים בחוק. לאחר הגשת העתירה המידע נמסר למבקשת. העתירה 

 נמחקה. 
 

 בביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים. אריה דנציגר נ' משרד הבריאות 52921-08-19עת"מ 
מבקשת. העתירה הוגשה בשל אי מענה במועדים הקבועים בחוק. לאחר הגשת העתירה המידע נמסר ל

 העתירה נמחקה.
 

העתירה  בביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים. הצלחה נ' משרד הבריאות 37963-08-19עת"מ 
הוגשה בשל אי מענה במועדים הקבועים בחוק. לאחר הגשת העתירה המידע נמסר למבקשת. העתירה 

 נמחקה.
 

  מנהליים בירושלים. בביהמ"ש לענייניםאריאלה מוסרי נ' משרד הבריאות  59691-09-19עת"מ 
העתירה הוגשה בשל אי מענה במועדים הקבועים בחוק. לאחר הגשת העתירה נענה משיב כי המידע 

 התקיים דיון שבסיומו נמחקה העתירהלא קיים  במשרד. 
 

  בביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים. פורום בריאות הנפש נ' משרד הבריאות 60846-09-19עת"מ 
מנהליים בירושלים. העתירה הוגשה בשל אי מענה במועדים הקבועים בחוק.  בביהמ"ש לעניינים

 לאחר הגשת העתירה המידע נמסר למבקשת. העתירה נמחקה.

https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/Viewer/NGCSViewerPage.aspx?DocumentNumber=f90e2c676ce64888adb756f77d23d70e
https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/Viewer/NGCSViewerPage.aspx?DocumentNumber=f90e2c676ce64888adb756f77d23d70e
https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/Viewer/NGCSViewerPage.aspx?DocumentNumber=8e5306b4ddb84a2a92c8554cf8023521
https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/Viewer/NGCSViewerPage.aspx?DocumentNumber=8e5306b4ddb84a2a92c8554cf8023521
https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/Viewer/NGCSViewerPage.aspx?DocumentNumber=e745eb67b93842be8d4830ea1e43a492
https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/Viewer/NGCSViewerPage.aspx?DocumentNumber=e745eb67b93842be8d4830ea1e43a492
https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/Viewer/NGCSViewerPage.aspx?DocumentNumber=9c6e65d7df644ab38c0dc21c36a1fcf2
https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/Viewer/NGCSViewerPage.aspx?DocumentNumber=9c6e65d7df644ab38c0dc21c36a1fcf2
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 רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה נ' משרד הבריאות 51369-10-19עת"מ 
 שופרסל בע"מ נ' משרד הבריאות 50991-11-19עת"מ 

בביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים. העתירות אוחדו מאחר ועניינם זהה.  העותרות עתרו כנגד 
החלטת הממונה במשרד למסור דוחות תברואה אודות סניפי העותרות למבקש המידע בטענה לסעיף 

( לחוק. המשיבה טענה כי תנאי הסעיף אינם מתקיימים, ואף אם יקבע שהם מתקיימים 6)ב()9
 קישור לפסק הדין.הציבורי גובר על טענתם. העתירות נדחו. האינטרס 

 
   בירושלים. בביהמ"ש לעניינים מנהליים לירן זילברמן נ' משרד הבריאות  41758-11-19עת"מ 

העתירה הוגשה בשל אי מענה במועדים הקבועים בחוק. לאחר הגשת העתירה המידע נמסר למבקשת. 
 העתירה נמחקה.

 
בביהמ"ש לעניינים  פורום קהלת נ' היחידה הממשלתית לחופש המידע ואח'  48737-11-19עת"מ 

שה בקשת המידע הרוחבית. כלל המשרדים אליהם הוג עתירה בשל אי מענה של    מנהליים בירושלים.
 העתירה עודה מתנהלת.

 
העתירה  בביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים. הצלחה נ' משרד הבריאות 20228-12-19עת"מ 

הוגשה בשל אי מענה במועדים הקבועים בחוק. לאחר הגשת העתירה המידע נמסר למבקשת. העתירה 
 נמחקה .

 
בביהמ"ש לעניינים מנהליים    חדרי לחץ בע"מ נ' משרד הבריאות. מת"ר 72192-12-19עת"מ 

העתירה הוגשה בשל אי מענה במועדים הקבועים בחוק. לאחר הגשת העתירה המידע נמסר  בירושלים.
 למבקשת. העתירה נמחקה .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/Viewer/NGCSViewerPage.aspx?DocumentNumber=fdca6189709645f19721b04370cf43f5
https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/Viewer/NGCSViewerPage.aspx?DocumentNumber=fdca6189709645f19721b04370cf43f5
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, ת ו י ר ח א י  מ ו ח תת ו ר ט ם,מ י ד ע ג י ט ר ט ס א תו ד י ר ש ת  מ ו א י ר ב  ה

  

משרד הבריאות נושא באחריות הממלכתית להבטחת הבריאות לתושבי המדינה. המשרד קובע את 

המדיניות בתחום שירותי הבריאות והרפואה ומופקד על תכנון, פיקוח בקרה, רישוי ותיאום 

 השירותים של מערכת הבריאות.

ר באופן ישיר או המשרד עוסק בארגון, הפעלה ואספקת שירותי מניעה, אבחון, טיפול, שיקום ומחק

באמצעות מוסדות רפואיים. המשרד מספק שירותי בריאות בתחום האשפוז ורפואה מונעת וכן מבטח 

 .וניידות גריאטריה, בריאות הציבור ומכשירי שיקוםהאוכלוסייה בתחומי בריאות  את

 

ד ר ש מ ה ן  ו ז  ח

 

אוכלוסיית ישראל, של כלל  הזכות הבסיסית לבריאות ולקדם בריאותחזון המשרד הוא לממש את 

 .תוך כיבוד ערכי כבוד האדם והחברה ,באמצעות מערכת בריאות השואפת לאיכות ושוויוניות מרביים

 

ד ר ש מ ה י  כ ר  ע
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ם י ד ע י ו ת  ו ר ט נ מ ש 2ת ל 0 1 9  

 

  - 2019מטרות ויעדים לשנת 

 

 שרותי בריאות ציבוריים, שוויוניים, איכותיים, נגישים ומותאמים 1 •

: עמידה באמות מידה של זמינות, איכות, נגישות ושירות תוך צמצום אי 1.1יעד  •

 השוויון 

 : התאמת המסגרת הטיפולית במערכת לטיפול מיטבי ורציף1.2יעד  •

 : היערכות להזדקנות האוכלוסייה והעליה בתחלואה הכרונית1.3יעד  •

 : קידום רפואה מונעת לאורך מחזור החיים1.4יעד  •

 המענה הטיפולי לאוכלוסיות ייעודיות : התאמת1.5יעד  •

 ערוכה לאתגרים ולהזדמנויות -מערכת בריאות איתנה ויעלה 2 •

: תכנון ותקצוב מותאם לצרכים בראיה ארוכת טווח תוך הגברת 2.1יעד  •

 האחריותיות של ארגוני הבריאות

 : פיתוח והתאמה של התשתיות הפיזיות לגידול הצפוי בצריכת השירותים2.2יעד  •

 : מימוש ההזדמנויות במהפכת המידע והרפואה המותאמת אישית2.3יעד  •

 : מוכנות למצבי חירום2.4יעד  •

  

 קידום בריאות בכל מרחבי החיים ומחזור החיים 3 •

 : בריאות בכל מדיניות3.1יעד  •

 : הגברת מעורבות הרשויות המקומיות בקידום בריאות 3.2יעד  •

 : קידום בריאות במפגשי בריאות3.3יעד  •

 קידום בריאות בכל מחזור החיים בדגש על השנים הראשונות וזקנה בריאה :3.4יעד  •

 דגש על בתי ספר ומקומות עבודה-: מרחבי חיים מקדמי בריאות3.5יעד  •

  

 האנשים במערכת מובילים ושותפים 4 •

 : פיתוח כישורים מקצועיים, ניהוליים ומנהיגותיים בהתאמה לשינויים 4.1יעד  •
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האדם במקצועות הבריאות )מקצוע, מספר, תמהיל ופיזור( : תכנון צרכי כוח 4.2יעד  •

בהתאמה לצרכי העתיד ולמאפיינים החברתיים, כולל הגדרה והכשרת תפקידים 

 חדשים

 : פיתוח והטמעת מודלים לעבודת צוות אינטגרטיבית ושיתופית4.3יעד  •

: שימור ההון האנושי והתמודדות עם שיחקה וקידום תחושת הביטחון 4.4יעד  •

 האישי

 : חיזוק שיתוף הפעולה בין צוותי הטיפול בשטח לבין משרד הבריאות4.5יעד  •

 

 שותף בקבלת ההחלטות והתאמת השירותים -המטופל במרכז 5 •

 : הציבור שותף בקבלת החלטות מערכתיות  5.1יעד  •

 : המטופל שותף בתכנון ובמהלך הטיפול 5.2יעד  •

 וצמצום הנטל הבירוקרטי: מיצוי זכויות ומידע נגיש למטופלים 5.3יעד  •

 : מימוש האוטונומיה ויכולת הבחירה של המטופל5.4יעד  •

 

בו פירוט של  לרבות משרד הבריאות, ,2019ים ספר תכניות העבודה של משרדי הממשלה לשנל

 יש ללחוץ כאן  משימות מרכזיות בכל יעד, מדדי תפוקה ומדדי תוצאה

 

 

טרם גובשו סופית עקב היות הממשלה ממשלת מעבר  2020תוכניות העבודה והתקציב לשנת 

 ולאור התפרצות הקורונה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.plans.gov.il/gov_Yearplan2019/gov_Yearplan2019.pdf
http://www.plans.gov.il/gov_Yearplan2019/gov_Yearplan2019.pdf
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כ ב ם  י ד י ק פ ת י  ל ע ב ת  ו מ דש ר ש מ ב ם  י ר   י
ת  נ ש ף  ו ס ל ן  ו כ נ (2 0 1 9) 

 תפקיד הגדרת שם

 שר הבריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן

 מנכ"ל משרד הבריאות מר משה בר סימן טוב

 משנה למנכ"ל פרופ' איתמר גרוטו

 ראש חטיבת הרפואה ד"ר ורד עזרא

 ראש חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר ד"ר אסנת לוקסנבורג

 סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש מר דב פסט

 ראש חטיבת הרגולציה מר מוריס דורפמן

 זים הרפואיים הממשלתייםכרראש חטיבת המ ד"ר אורלי ויינשטיין

 מנהלת אגף לתכנון מדיניות וממונה על מניעת גזענות ד"ר שלומית אבני

 מנהלת אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה גב' אורית אפרתי לב

 ראש האגף לרפואה קהילתית ד"ר הדר אלעד

 מנהלת האגף לאפידמיולוגיה אמיליה אניסד"ר 

 מנהלת המחלקה לתזונה פרופ' רונית אנדוולט

 מנהלת ארצית למערך ההשתלות, המרכז הלאומי להשתלות ד"ר תמר אשכנזי

 מפקחת ארצית ראשית ריפוי בעיסוק גב' אורלי בוני

 מנהלת תחום המועצות הלאומיות גב' גרסיאלה ביל

 בכיר לתכנון ובינוי מוסדות רפואהסמנכ"ל  מר אבי בן זקן

 דובר משרד הבריאות מר אייל בסון

 ראש אגף בריאות הנפש לוי -ד"ר טל ברגמן

 סגן מנהל האגף לבקרה על קופ"ח ושב"ן רו"ח ליאור ברק

 אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד ד"ר שושי גולדברג

 מנהל שירות המזון הארצי אינג' אלי גורדון

 מנהלת אגף השירות איילת גרינבאוםגב' 

 מנהלת אגף ביקורת פנים גב' ציפי הלמן

 קלינאית תקשורת ארצית ד"ר אורלי הרצברג

 גב' לירון זהר
מנהלת תחום תכניות לאומיות, חטיבה טכנולוגיות רפואיות, מידע 

 ומחקר ויועצת המנכ"ל בנושא שוויון מגדרי

 מנהל אגף השיקום נר -ד"ר יצחק זיו

 נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי דיקמן -עו"ד נילי חיון

 ראש האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים ד"ר אליעוז חפר

 מנהלת אגף המידע גב' ציונה חקלאי

 מהנדס ראשי ארצי לבריאות הסביבה מר עמיר יצחקי

 מ"מ מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים פרופ' שאול יציב

 המדען הראשי ' אבי ישראליפרופ

 מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו ד"ר הדר ירדני

 נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים ד"ר בעז לב

 ראש אגף רפואה כללית טאוב -ד"ר סיגל ליברנט
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כ ב ם  י ד י ק פ ת י  ל ע ב ת  ו מ דש ר ש מ ב ם  י ר   י
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 ראש אגף גריאטריה ד"ר אירית לקסר

 הבריאותמנהלת אגף, משאבי אנוש במקצועות  קויתי -גב' ורד מדמון

 מנהלת האגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות מגר' טל מורגנשטיין

 מנהל האגף לבריאות השן ד"ר שלמה זוסמן

 סמנכ"ל בכיר לאיכות ובטיחות ומנהל אגף בכיר פרופ' ירון ניב

 ראש שירותי בריאות הציבור פרופ' סיגל סדצקי

 רפואיותראש האגף למדיניות טכנולוגיות  ד"ר אתי סממה

 פיזיותרפיסטית ראשית גב' אילה פרג

 מנהלת שירות ארצי לעבודה סוציאלית גב' מלכה פרגר

 סמנכ"ל לתכנון, תקצוב ותמחור מר ודים פרמן

 פסיכולוג ארצי מר גבי פרץ

 מר שלמה פשקוס
סגן ראש חטיבת המכרזים הרפואיים הממשלתיים וראש אגף בכיר 

 כלכלה ופיתוח

 מנהל המכון לרפואה משפטית ד"ר חן קוגל

 מ"מ מנהלת אגף בכיר למידע ומחשוב גב' רונה קייזר

 מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות פרופ' ליטל קינן

 מנהל אגף בכיר ביטחון מר יורם רובינשטיין

 מנהלת אגף הרוקחות מ"מ אלי מרום

 היועץ המשפטי עו"ד אורי שוורץ

 מנהלת תחום בכיר מינהל ומשאבי אנוש גב' שרה שטרייספלד

 סמנכ"ל הסברה ויחסים בינלאומיים גב' עינב שימרון

 חשב המשרד מר אלון שלזינגר

 מנהלת אגף בריאות דיגיטלית גב' אסתי שלי

 מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים ד"ר אשר שלמון

 מנהלת אגף הדרכה ופיתוח גב' תמר שני

 רפואי מנהל אגף ציוד ד"ר נדב שפר

 האגף לשעת חירום בני דוידזון

 רופאי מחוזות

 רופא מחוז דרום ד"ר מיכאל גדלביץ

 רופאת מחוז ירושלים שטיין -ד"ר חן זמיר

 רופאת מחוז מרכז ד"ר עפרה חבקין

 רופאת מחוז צפון דר -ד"ר מיכל כהן

 רופא מחוז חיפה פרופ' שמואל רשפון

 רופאת מחוז תל אביב ד"ר רבקה שפר

 מנהלי יחידות סמך

 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי פרופ' חזי לוי

 מרכז רפואי בני ציון ד"ר אוהד הוכמן

 המרכז הרפואי הלל יפה ד"ר מיקי דודקביץ
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כ ב ם  י ד י ק פ ת י  ל ע ב ת  ו מ דש ר ש מ ב ם  י ר   י
ת  נ ש ף  ו ס ל ן  ו כ נ (2 0 1 9) 

 המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון ד"ר ענת אנגל

 המרכז הרפואי זיו ד"ר סלמאן זרקא

 המרכז הרפואי לגליל ד"ר מסעד ברהום

 המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה ד"ר ארז און

 הקריה הרפואית לבריאות האדם -רמב"ם פרופ' מיכאל הלברטל

 המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא תל השומר פרופ' יצחק קרייס

 המרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא( ד"ר אסנת לב ציון קורח

 המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי )איכילוב( פרופ' רוני גמזו

 אברבנאל המרכז לבריאות הנפש יובל מלמד פרופ'

 נס ציונה -המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר יעקב פרופ' יחיאל לבקוביץ

 המרכז לבריאות הנפש באר שבע פרופ' זאב קפלן

 המרכז הירושלמי לבריאות הנפש ד"ר גדי לובין

 מזור -המרכז הרפואי לבריאות הנפש פרופ' אילנה קרמר

 המרכז הרפואי לבריאות הנפש -מעלה הכרמל פולאקביץד"ר יעקב 

 מרכז רפואי לבריאות הנפש -לב השרון ד"ר שמואל הירשמן

 שער מנשה -המרכז לבריאות הנפש פרופ' אלכסנדר גרינשפון

 דורות מרכז רפואי לשיקום וגריאטריה גדי מנדלסון

 פלימן בית חולים גריאטרי שיקומי מ"מ גדי מנדלסון

 המרכז הגריאטרי ראשון לציון אליהו מזרחיד"ר 

 המרכז הרפואי שהם לשיקום וחזרה לתפקוד ד"ר טניה בוגוסלבסקי

 באר יעקב -בית החולים שמואל הרופא ד"ר אליהו מזרחי

 

 
 . בקישור זה ניתן לאתר בעלי תפקידים נוספים מעודכנים ליום החיפוש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.health.gov.il/About/Phonebook/Pages/PhoneBook.aspx?WPID=WPQ7&PN=2
https://www.health.gov.il/About/Phonebook/Pages/PhoneBook.aspx?WPID=WPQ7&PN=2
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ת ו ר ש ק ת ה י  כ ר ד ו ת  ו א י ר ב ה ד  ר ש מ ן  ע  מ

 

 :משרד ראשי

  משרד הבריאות

 39ירמיהו רח' 

 1176ת"ד

  ירושלים

 יש ללחוץ כאן –לעמוד בית של אתר משרד הבריאות 

 6241010-08, *5400  -מוקד שירות טלפוני 

 שעות פעילות המוקד: 

 .18:00עד  8:00שעות ה יןב חמישי עדבימים ראשון 

 .13:00עד  8:00שי וערבי חג בין השעות יבימי ש

 .14:00 עד 8:00שעות ין הבימי חול המועד )סוכות ופסח( ב

 .אמהריתו עברית, ערבית, רוסית, אנגלית, צרפתית השירות במוקד ניתן בשפות

 ניתן לפנות למוקד בערוצים הבאים: כמו כן,

 

 02-5655969 בפקס: 

 call.habriut@moh.gov.il בדוא"ל:

 

 . יש ללחוץ כאן –באתר האינטרנט של משרד הבריאות "צור קשר" לטופס 

 

 

 בקשות מידע לפי חוק חופש המידע

 
 עו"ד שולמית בלנק ,העמדת מידע לציבורהממונה על  דואר:

 משרד הבריאות,  אגף שירות           

     39רח' ירמיהו            

  1176ד "ת           

 9101002ירושלים            

 

 

 
 

מחלקת חופש 
 המידע

 hofesh@moh.gov.il  דוא"ל: 6473995-02פקס:  6241010-08*, 5400טל: 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של מחלקת חופש המידע של משרד הבריאות 
 

https://www.health.gov.il/Pages/HomePage.aspx
https://www.health.gov.il/Pages/HomePage.aspx
mailto:call.habriut@moh.gov.il
http://www.health.gov.il/PniyotHazibur/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/PniyotHazibur/Pages/default.aspx
mailto:hofesh@moh.gov.il
mailto:hofesh@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/FreedomOfInformation/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/FreedomOfInformation/Pages/default.aspx
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 סל שירותי הבריאות

 

 .נציבות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי: יחידה אחראית

  נילי דיקמן חיון : עו"דנציב הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

נציבות קבילות הציבור היא הגוף המסייע לציבור במימוש זכויות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, 

 .  1994 –התשנ"ד 

 

 סמכויות הנציבות:

-מבוטחים בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד)תלונות( של בדיקת קבילות  .1

בכל קבילה נבדק באם המבוטח זכאי לקבלת השירות בהתאם לסל הקבוע על פי חוק.  - 1994

)המוכרות בכינוי  בנציבות נבדקות גם קבילות בנושא התכניות לשירותי בריאות נוספים

"ביטוחים משלימים"(. לנציבות יש לפנות לאחר שמוצו ההליכים בתוך הקופה, ובצירוף חומר 

 רפואי רלבנטי.

תלונות על מעבר מקופה  ,לקופת חולים רישוםבחינת השגות על  - ות חוליםמעבר בין קופ .2

בקשה לביטול מעבר או המעבר שלא במועדים הקבועים בחוק, לרבות  לקופה או שינוי מועד

 .להקדמתו

עדה וריכוז הו - החזר כספי עבור שירותי בריאות לאדם שהוכר רטרואקטיבית כתושב .3

שרכש  בוטחממי שמעמדו כתושב הוכר רטרואקטיבית. החזר כספי עבור שירותי בריאות לל

שירות רפואי בתקופה בה לא היה חבר בקופת חולים, ופנה למוסד לביטוח לאומי בבקשה 

 . לקבלת אישור כי הוא תושב, רשאי להגיש בקשה לצורך בדיקת זכאותו להחזר

 

 

 ציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתינכתובת: 

 משרד הבריאות   

 39רח' ירמיהו    

 1176ת.ד    

 9101002ירושלים    

 

 ציבות הקבילות לחוקנ
 ביטוח בריאות ממלכתי

 5655981-02פקס:  6241010-08*, 5400טל: 

 
   Kvilot@MOH.GOV.IL :דוא"ל

 

  . יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של נציבות קבילות הציבור לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי 
 

mailto:Kvilot@MOH.GOV.IL
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/NationalHealthAdmissibility/Pages/Public_Complaints_Commission.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/NationalHealthAdmissibility/Pages/Public_Complaints_Commission.aspx
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 פניות ותלונות בנושאי איכות השירות
אינם קליניים, כגון: יחס הצוות שפניה / תלונה בתחומים שנמצאים באחריות המשרד ו: מהות הפנייה

 .'המטפל, שעות קבלת השירות, עיכוב בלוחות זמנים וכד

 

 אגף השירות - הציבור ותלונות פניות  כתובת:

 משרד הבריאות          

 39רח' ירמיהו              

 1176ת.ד              

 9101002ירושלים              

 

 נשי צוות ממקצועות הבריאותתלונות על רופאים או א

למעט רפואת  - תלונה על טיפול רפואי של אנשי מקצועות הבריאות )רשלנות רפואית(: מהות הפנייה

 ., עבירה על חוק זכויות החולה, אתיקהשיניים

 .הבריאותנציב תלונות הציבור למקצועות : יחידה אחראית

 : ד"ר בעז לב. הבריאותנציב קבילות הציבור למקצועות 

 

 

  נציבות קבילות הציבור למקצועות רפואייםכתובת : 

 משרד הבריאות   

 39רח' ירמיהו     

 1176ת.ד     

 9101002ירושלים     

 

 

 

 

 

 

מחלקת פניות 
 הציבור, אגף השירות

 5655969-02פקס:  6241010-08*, 5400טל: 
 :דוא"ל

call.habriut@moh.gov.il 
 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של פניות הציבור 

 

 נציב תלונות הציבור
 הבריאותלמקצועות 

 4565596-02פקס:  6241010-08*, 5400טל: 
 :דוא"ל

call.habriut@moh.gov.il 
  . יש ללחוץ כאן – נציב תלונות הציבור למקצועות רפואייםשל לעמוד האינטרנט 

 

mailto:call.habriut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/publicComplains/Public_Applications/Pages/general.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/publicComplains/Public_Applications/Pages/general.aspx
mailto:call.habriut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/Pages/Public_Ombudsman_medical_professions.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/Pages/Public_Ombudsman_medical_professions.aspx
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 רופאי שיניים או טיפול ברפואת שיניים תלונות על

, עבירה על חוק אסורות תלונה בנושא איכות הטיפול הקליני ברפואת שיניים, פרסומות: מהות הפנייה

 .זכויות החולה, אתיקה

 .הבריאותנציב תלונות הציבור למקצועות : יחידה אחראית

 

  רפואת שיניים -פניות הציבור  כתובת:

 משרד הבריאות  

 39רח' ירמיהו   

 1176ת.ד   

 9101002ירושלים   

 

 פסיכולוגים או טיפול פסיכולוגיתלונות על 

תלונה כנגד פסיכולוגים רשומים בפנקס על פי חוק הפסיכולוגים, עבירה על חוק זכויות : מהות הפנייה

 .החולה, אתיקה

 .הבריאותנציב תלונות הציבור למקצועות ו מערך הפסיכולוגיה: יחידה אחראית

 

  מערך הפסיכולוגיהכתובת: 

 משרד הבריאות 

 39רח' ירמיהו  

 1176ת.ד  

 9101002ירושלים  

 

 

 

 

 

 

 

 

תלונות על 
 5655964-02פקס:  6241010-08*, 5400טל:  רופאי השיניים

 :דוא"ל

call.habriut@moh.gov.il 
  . יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט בנושא תלונות ברפואת שיניים 

 

 מערך הפסיכולוגיה
נציב תלונות הציבור ו

 הבריאותלמקצועות 
 9565596-02פקס:  6241010-08*, 5400טל: 

 :דואל

tlunot.spychology@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן – מערך הפסיכולוגיהלעמוד האינטרנט של 
 

mailto:call.habriut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/publicComplains/Public_Applications/Pages/Dental_Complaints.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/publicComplains/Public_Applications/Pages/Dental_Complaints.aspx
mailto:tlunot.spychology@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Pages/default.aspx
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 פניות בנושאי נגישות

תלונה בנושא שוויון ונגישות לשירותי הבריאות, זכויות של עובדים עם מוגבלות  פניה /: מהות הפנייה

 .בשירותי הבריאות, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 .הממונה על שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: יחידה אחראית

 : גב' אורלי בוני.הממונה על שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

 

 

 הממונה על שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות כתובת:

 משרד הבריאות  

 39רח' ירמיהו   

 1176ת.ד   

 9101002ירושלים   

 

 פניות בנושאי מזון

 .תלונה על מזון ומוצרי מזון במסעדות, אולמות אירועים, בתי מלון ועוד: מהות הפנייה

לשכות הבריאות הפזורות ברחבי הארץ, בהתאם למיקום הגאוגרפי של המסעדה, : יחידה אחראית

 . אולם וכו'

 .יש ללחוץ כאן –הבריאות הרלוונטית לפי שם היישוב איתור לשכת ל

 

 פניות בנושאי תופעות לוואי

דיווח על תופעות לוואי כתוצאה משימוש בתרופות ועל אירועים חריגים הקשורים : מהות הפנייה

 .תרופות, טעויות בזיהוי תרופות וכדומהלשימוש בתרופות, כגון: טעויות במתן 

 .המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי: יחידה אחראית

  . ללחוץ כאןיש  –לדיווח על תופעות לוואי/אירועים חריגים כתוצאה משימוש בתרופות 

 

 

 

 

 

 
 6725739-02פקס:  5080848-02טל:  נגישות

 :דוא"ל

orly.boni@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של משרד הבריאות בנושא נגישות 
 

https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Pages/health_bureau.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Pages/health_bureau.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/Pages/side_effects_reports.aspx
mailto:orly.boni@moh.health.gov.il
https://www.health.gov.il/Subjects/Rights_disabilities/accessibility/Pages/exemplary.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Rights_disabilities/accessibility/Pages/exemplary.aspx
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 מזויפים וציוד רפואי פניות בנושאי מוצרים

 וכן תלונה על מכירה של תרופות, תוספי תזונה ומכשירים רפואיים מזויפים :מהות הפנייה

דיווח על אשפוז או טיפול רפואי בעקבות נטילה של תרופות החשודות כמזויפות, או כתוצאה מנטילה 

 .פיצוציותשל סמי מסיבות או סמי 

 .אגף אכיפה ופיקוח: יחידה אחראית

 

  . יש ללחוץ כאן – על תרופות תכשירים וציוד רפואי מזויפים וגנוביםטופס הדיווח ל

 

 פניות בנושאי הטעיית הציבור

תלונה על הטעיית הציבור בפרסום בנוגע למוצרים הבאים: תוספי תזונה, מוצרי מזון, : מהות הפנייה

הומיאופתיים, מוצרים לבריאות השן, טכנולוגיות רפואיות ואביזרים רפואיים תמרוקים, מוצרים 

 .שלא אושרה להם התוויה רפואית על ידי משרד הבריאות

 .הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור: יחידה אחראית

 

 

  עדה לבדיקת הטעיית הציבורומזכירת הוכתובת: 

 משרד הבריאות 

 39רח' ירמיהו  

 1176ת.ד 

 9101002ירושלים 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3933614-02טל:  אגף אכיפה ופיקוח

 :דוא"ל

modiin@moh.gov.il 

הוועדה לבדיקת 
 6474840-02פקס:  8041005-20טל:  הטעיית הציבור

 :דוא"ל

hataia@moh.gov.il 
  . יש ללחוץ כאן – הוועדה למניעת הטעיית הציבורלעמוד האינטרנט של 

 

https://www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/pharm_crime/Pages/reporting.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/pharm_crime/Pages/reporting.aspx
mailto:modiin@moh.gov.il
mailto:hataia@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/Services/Committee/deceive/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Services/Committee/deceive/Pages/default.aspx
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 ביקורת פנים ונושאים אחרים

 שלא נושאים על בדגש הבריאות למערכת הקשורים הנושאים בכל הציבור תלונות: מהות הפנייה

 .עובדים ובתלונות, האחראי לגורם בפניות מענה קיבלו

 .האגף לביקורת פנים: יחידה אחראית

 

  האגף לביקורת פניםכתובת: 

 משרד הבריאות  

 39רח' ירמיהו   

 1176ת.ד   

 9101002ירושלים   

 

 

 הטרדה מיניתפניות בנוגע ל

תלונה לגבי הטרדה מינית של עובד, מטפל או כל נותן שירות אחר במערכת הבריאות  :מהות הפנייה

 .סודיותהפנייה תטופל באו של מטופל/ת שהטריד/ה מינית אנשי צוות או מטופלים אחרים. 

 .הממונה על שוויון מגדרי ויועצת מנכ"ל לקידום נשים: יחידה אחראית

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 6474874-02פקס:  8120405-20טל:  ביקורת פנים

 דוא"ל:

rachel.yatzkan@moh.gov.il 

  . כאןיש ללחוץ  – לעמוד האינטרנט של האגף לביקורת פנים

מניעת הטרדה 

 מינית
 8030505-20טל: 

-02פקס: 

6243554 
  anat.leichter@moh.gov.il  :דוא"ל

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט בנושא הטרדה מינית 

mailto:rachel.yatzkan@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/PH/audit/Pages/default2.aspx
mailto:anat.leichter@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/harassment/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/harassment/Pages/default.aspx
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ט   ו ר י ת פ ו ד י ח ד י ר ש מ   ה

 .יש ללחוץ כאן -לתרשים המבנה הארגוני של המשרד 

 

י ל ל כ ה ל  ה נ מ  ה

יועץ  .ועל תפעולה השוטף של מערכת הבריאותויישומה מדיניות משרד הבריאות התווית  מופקד על

 בהיבטים המקצועיים והארגוניים של מערכת הבריאות.שר הבריאות סגן ל

המנכ"ל ממונה על כל יחידות משרד הבריאות, הכוללים את המטה חטיבת הבריאות המקצועי, 

מינהל הסיעוד, לשכות הבריאות המחוזיות ומוסדות האשפוז  ,משאבי בריאות, מינהל ומשאבי אנוש

 הממשלתיים.

 

 

ת ו א י ר ב ה ת  צ ע ו  מ
גן סהוא יו"ר מועצת הבריאות  .ביטוח בריאות ממלכתי לחוק 48הבריאות הוקמה לפי סעיף מועצת 

 חברים. 46שר הבריאות וחברים בה 

מחקרים  יזום, לקיים מעקב אחרי ביצוע החוק, להבריאות עץ לשריילתפקידי מועצת הבריאות: 

קופות החולים בדבר זכויותיהם לפי החוק, השירותים  מבוטחיוסקרים, לפרסם מידע עדכני ושוטף ל

 העומדים לרשותם, ע"י מי הם ניתנים והיכן.  

 

 

ה ש י א ה ד  מ ע מ ם  ו ד י ק ל ל  " כ נ מ ת  צ ע ו י ו י  ר ד ג מ ן  ו י ו ו ש ל  ע ה  נ ו מ  מ
מופקדת על קידום נושאים  ויועצת למנכ"ל בנושא קידום נשיםהממונה על שוויון מגדרי במשרד 

ייצוג הולם, אפליה מגדרית, זכויות נשים וזכויות הורות ומניעת הטרדה מינית  :רלוונטיים לרבות

 והתנכלויות.

 מתפקידי הממונה על שוויון מגדרי ויועצת המנכ"ל לקידום נשים:

  ;לסייע לעובדים )נשים וגברים( למצות את זכויותיהם בנושאים מגדריים 

   נושא תכנון כ"א לצורך חובת האיתור האקטיבי;לסייע ב 

  ; לבצע תכניות הכשרה המעניקות כלים  להתמודד על תפקידים בכירים 

 

08-*, 5400טל:  מנכ"ל המשרד

6241010 

02-פקס: 

5655966 

 

 :דוא"ל

mankal@moh.health.gov.il 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של לשכת המנכ"ל 

 

 5081217-20 :טל מועצת הבריאות

 

 :דוא"ל

renana.almog@moh.gov.il 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של מועצת הבריאות 

https://www.health.gov.il/publicationsfiles/mivne.pdf
https://www.health.gov.il/publicationsfiles/mivne.pdf
mailto:mankal@moh.health.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/GeneralManager/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/GeneralManager/Pages/default.aspx
mailto:renana.almog@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/Services/Committee/HealthCouncil/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Services/Committee/HealthCouncil/Pages/default.aspx
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  ;לפעול לייצוג הולם לנשים בתפקידי ניהול ברוח החוק והפסיקה 

  ;לטפל בפניות של עובדות/ים בנושא הטרדה מינית 

 

  ;לטפל בתלונות העובדות/ים על קיפוח ואפליה 

  מידע רלבנטי; להפיץ 

   ;להשתתף בוועדות משרדיות רלוונטיות 

  .לייצג את המשרד בוועדות כנסת הדנות בקידום נושאי נשים 

 

במשרד קיים "פורום נשים" המהווה ועדת היגוי לבניית תכניות עבודה כנגזרת מהחזון. בפורום זה, 

 חברות מנהלות במשרד, המייצגות תחומים ותפקידים שונים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
הממונה על 

 ויון מגדריוש
 6474843-02פקס:  5080305-20טל: 

 
 :דוא"ל

anat.leichter@moh.gov.il  

  יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של הממונה על שוויון מגדרי 

mailto:anat.leichter@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/harassment/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/harassment/Pages/default.aspx
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ה  ט מ י ה ע ו צ ק מ י , ה ב א ש ,   מ ת ו א י ר י  ב ב א ש ש מ ו נ  א

באחריות  בתקשי"ר ונושא 03.251הוא האחראי כמשמעו בסעיף למינהל ומשאבי אנוש הסמנכ"ל 

כוללת לתחומי הפעולה המפורטים להלן, בכפוף להוראות התקשי"ר, התכ"ם, חוק התקציב, הוראות 

 ;נש"מ והחלטות הנהלת המשרד

 

תכנון, פיתוח וטיפוח של ההון האנושי ושל התשתיות הפיזיות במערכת הבריאות, המינהל אחראי על 

ניהול מיטבי של המשאב האנושי ; מדינהלצורך מתן שירותי בריאות ברמה הגבוהה ביותר לאזרחי ה

 תוך שמירה על מינהל תקין; במקצועיות/התמקצעות ותוך שקיפות וראיית השירות כמכלול; 

 תפקידי המינהל 

  ראייה כוללת של מגמות, צרכים ואתגרים בניהול משאבי אנוש וכ"א במקצועות

; תכנון ובקרה על הבריאות לצורך יישום מדיניות וקבלת החלטות מקצועיות וארגוניות

 הקצאת משאבים יעילה, בהתאם למדיניות המיניסטריון.

  אחריות וסמכות מול נש"מ בניהול משאבי אנוש של היחידות המנהליות ובנושאים

ייחודיים: מינהל ומשאבי אנוש, שכר ויחסי עבודה, רישוי מקצועות רפואיים, תחום 

 התנדבות, שוויון מגדרי, ביטחון ארצי.ניתוח מערכות מינהל, תחבורה ארצי, שירותי דת, 

  

 דת לעניינייחידה ה

 היחידה אחראית על אלו:

  מתן שירותי דת במערכת הבריאות בישראל ברמה נאותה, כראוי לערכי המדינה כמדינה
 .יהודית

  בענייני דת במערכת הבריאות מנקודת התחשבות באוכלוסיות מיוחדות ובדרישותיהן
 .מבט של כבוד האדם והחברה

 לרבות קביעתיצירת נורמות איכותיות בתחום שירותי הדת בכלל מערכת הבריאות , 
 .הבריאות במערכת הדת שירותי בתחום ובקרה פיקוח, וסטנרטים מדיניות

 תהבריאו ובמוסדות במטה המשרד וליחידות המשרד להנהלת הלכתי ייעוץ מתן. 

 איכותיים דת שירותי למתן נאותה ברמה ארגוני מבנה יצירת. 
 תפקידי היחידה 

 טכניות במוסדות הרפואה. -שיפור התשתיות ההלכו 

 הבריאות, בהתאם לסטנדרטיים ארציים  במערכת הדת שירותי בתחום ובקרה פיקוח
 הקיימים במערכת הכשרות הממלכתית בהתאמה למערכת הבריאות.

  והנגשת מידע לציבור.קידום שקיפות 

  שיתוף פעולה בבניית מערך קידום בריאות לאוכלוסייה חרדית. מתן כלים תואמים
 תרבותית לאוכלוסייה זו.

סמנכ"ל מינהל 

 5081108-20טל:  ומשאבי אנוש
02-פקס: 

5655958 

 :דוא"ל

samankal@moh.gov.il 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של מינהל ומשאבי אנוש 

 6473944-02פקס:  5080853-20 :טל היחידה לענייני דת

mailto:samankal@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/Pages/default2.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/Pages/default2.aspx
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 שמשאבי אנו אגף

מוביל ומקדם מדיניות בתחומי משאבי אנוש במערכת הבריאות,  התווית על מופקד אגף משאבי אנוש

 נושאים בתחומי משאבי אנוש ברמה ארצית ולאומית.

 

 תכניות התערבות -תכנון כ"א 

עוסק במיפוי וניתוח פערי כ"א במערכת הבריאות בשיתוף גורמי מטה ושטח רלבנטיים, ממליץ 

 למנכ"ל משרד הבריאות על פעולות התערבות נדרשות  ופועל ליישומן. 

 

 מערכת הבריאות ומניעת שחיקה התכנית הלאומית לחיזוק עובדי

מוביל את התכנית הלאומית לצמצום השחיקה במערכת הבריאות, ובכלל זה ביצוע הסקר הלאומי 

זיהוי גורמים מערכתיים המשפיעים על תחושת החוסן והשחיקה בקרב למדידת רמת השחיקה ו

  מטפלים ועובדים במערכת הבריאות.

קידום תימת ארגוני בריאות לור לטיפול בגורמי השחיקהתכניות התערבות מערכתיות אחראי לקידום 

 תכניות ארגוניות בתחום.

  

 ניתוח עיסוקיםו תקינה

 בהתאם הממשלתית במערכת הבריאות העיסוקים מערך בניהול עוסקת וסיווג לתקינה המחלקה

 ארגוניים ושינויים קיבוציים הסכמים רלוונטית, הנחיות מקצועיות, הבריאות, חקיקה משרד ליעדי

 .הבריאות הממשלתית במערכת ומבניים

 הבריאות במערכת ורוחביים פרטניים תקינה שינויי של וקידום בחינה. 

 לכלל הסף ודרישות התפקיד תיאורי הממכיל את  עדכני עיסוקים ספר ניהול 

 אחרים במערכת הבריאות הממשלתית. משלימים ומקצועות הבריאות מקצועות

 

 (גיוס והשמהמכרזים )

לביצוע וקידום הליכי גיוס כוח אדם באמצעות מכרזים עבור משרות מטה המשרד, לשכות  אחריות

 הבריאות והיחידות המנהליות של המשרד וכן עבור משרות בכירות בבתי החולים הממשלתיים. 

 

המחלקה מבצעת פעולות לתכנון גיוס בכלל מערכת הבריאות הממשלתית ולפיתוח תשתיות לשיפור 

 עבודה ותכנון בתחום הגיוס.תהליכי 

 

אחראית ליצירת תשתית אינטגרטיבית לקידום פעולות נדרשות לתכנון כ"א במקצועות הבריאות 

 ברמה לאומית:

 .מיפוי מקצועות בריאות בהם נדרשת התערבות 

  גיבוש וקידום תכניות התערבות לגישור על פערים קיימים וחזויים בין היצע לביקוש

 הבריאות השונים.בכ"א במקצועות 

  הובלה וליווי תכניות ההתערבות, בתיאום עם גורמים מקצועיים רלוונטיים, במשרד

 ומחוצה לו.

 תשתיות מידע למיפוי הנתונים הנדרשים. הרחבת 
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 פרט

של  אחריות ליישום כללי שירות המדינה בנושא זכויות ותנאי העסקה של עובדים ביחידות המנהליות

 .משרד הבריאות

  נושא זכויות ותנאי העסקה של עובדים ביחידות המנהליות.פניות בבטיפול שוטף 

 .בקרה על יישום כללי העסקה והקידום בשירות 

 המשרדית הפיצויים וועדת התשלומים וועדת עבודת ניהול 

 

 גמלאות

ביחידות תחום הגמלאות עוסק במתן מענה שוטף לפניות בנושא פרישה וזכויות פנסיוניות של עובדים 

המנהליות ובמטה משרד הבריאות. בנוסף מופקד התחום על טיפול בבקשות להארכות שירות לכלל 

 יחידות מערכת הבריאות הממשלתית.

 

 רווחה

תחום הרווחה פועל לקידום רווחת העובד ביחידות המשרד הראשי וביחידות המנהליות, הן במישור 

וארגון אירועים, טקסים וסדנאות במהלך השנה  הפרטני והן במישור הארגוני, ובכלל זאת, קידום

 ומתן מענה פרטני לעובדים בתחומי הרווחה.

 

  

 

 שכר ויחסי עבודהתחום בכיר 

מעקב אחר ביצוע ההסכמים והסיכומים על תוספות התקציב ומבט שוטף על אופן ניצול מקורות 

 התקציב.התקציב לטובת ניהול יעיל ועמידה ביעדי 

 

 ומימוש מקורות תקציביים הסכמים יישום אחר ומעקב כ"א תקציבי יישום על רהבק 
 התקציב.

 התקציב במסגרות עמידה אחר ומעקב רכב ניידות בתחום הסכמים יישום. 

 

 המשרד הראשי -ומשאבי אנוש  מינהל

 

 א"וכ אנוש משאבי תחום

 ,נוכחות, קידום דיווחי וחובותיהם, זכויותיהם היחידה מטפלת בקליטת עובדי המשרד הראשי,

שירותי  שכר, בקרת והעבודה, השכר הסכמי ויישום מימוש תקינה, ושינויי מכרזים אחרי מעקב

 הראשי. המשרד בגמלאי מטפלת ואף והשתלמויות הדרכה רווחה,

 

אגף משאבי 
 אנוש

 6474889-02פקס:  5081137-20טל: 
 :דוא"ל

hrd@moh.health.gov.il 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של האגף למשאבי אנוש 

mailto:hrd@moh.health.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/human_resources/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/human_resources/Pages/default.aspx


 

 

ת   נ ש ל ע   ד י מ ה ש   פ ו ח ק   ו ח י   פ ל י   ת נ ש ח   ו 2ד 0 1 9 

 

 תקציב

תשלומים  ,שנתי תקציב שבאחריותה: ניהול בתחומים הראשי המשרד תקציב וביצוע הכנה

 קטנה. קופה וניהול שוטפים תשלומים לספקים,

 

 ולוגיסטיקה נכסים רכש

אחזקה  ,לוגיסטיים ושירותים אחזקה המשקיים, השירותים כל של לתקינותם באחריות נושאת

ואחראית  ניקיון שרותי על פיקוח ושיכפול, צילום שירותי תשתית, מערכות ותפעול התקנה מונעת,

 .המשרד של השונות ביחידות מ"בנא נושאי לתיאום

 

 רישום ומידע

אפיון  המדינה, גנזך והנחיות הארכיונים לחוק בהתאם במשרד הרשומות וניהול ארגון על אחראי

נכנס  בדואר וטיפול המשרד ארכיב ניהול וחוץ, פנים לגורמי רשומות שליפת אלקטרוניות, רשומות

 .המשרד יחידות כל של ויוצא

 תחבורה

  .ועוד ציוד דואר, העברת בתפקיד, והסעות נסיעות המשרד, ביצוע ונהגי רכבי על אחריות

 

 ממונה תחבורה ארצי

 תפקידי היחידה:

 המשרד ביחידות הממשלתי הרכב צי מערך על מקצועית אחריות. 

 מעקב ,נסיעה דוחות רישום בדיקת ,ביחידות התחבורה רכזי פעילות על ובקרה פיקוח 

 .שנתי רישוי ,ראייה בדיקות ,בתוקף נהיגה רישיונות על מעקב ,דרכים תאונות בטיפול

 קבלת לאחר והכשרתם מרכבה במערכת התחבורה יחידות של חדשים נהגים ארכוב 

 .האישור

 ברכב והנוהגים לנהגים עיון וימי נהלים הפצת ,כנסים ,מקצועיות השתלמויות ארגון 

 .ממשלתי

 ובטוחה זהירה נהיגה להטמעת פעילות 

 

 

 

 

 

ממונה תחבורה 
 ארצי

 6061750-03טל: 
02-פקס: 

5655942 

 :דוא"ל

tachbura@moh.health.gov.il 

 .יש ללחוץ כאן –עמוד האינטרנט של ממונה תחבורה ארצי ל

mailto:tachbura@moh.health.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/transport/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/transport/Pages/default.aspx
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 ארגון ושיטות )או"ש( ושכר עידוד

 היחידה תפקידי

 במשרד אירגוניים תהליכים וליווי ניהול על אחריות ושיטות: ארגון. 

 הערכות יעילים, אירגוניים תהליכים לקביעת אירגוניות בחינות ביצוע על אחריות 
 ליחידות השינויים והטמעת ליווי תוך כלכלית כדאיות תחשיבי אדם, צרכי כוח

 של המשרד השונות

 לעובדים עידוד שכר ותשלום חישוב תחזוקה, עדכון, בניה, על אחריות עידוד: שכר 

 .)בריאות ראשי ולשכות מעבדות, משרד רוקחות, ש,"מנמ(הבריאות  במערכת

 ושיטות   ארגון

 היחידות וביצועי העבודה תהליכי את ולייעל לשפר במטרה אירגוניות בחינות ביצוע 
 יעדיהן ולנצל את ליחידות להשיג לסייע ללקוח, השירות את להיטיב במשרד, השונות
 כל בעלויות. והן אדם בכוח הן הקיימים, המשאבים את וחסכונית אפקטיבית בצורה

 מקצועיות. על הקפדה תוך זאת

 ה לזמני התחייבות וכן מחייבים נהלים פי ועל ההנהלה, כלפי העובדים כלפי והוגנות- 

SLA. 

 עידוד  שכר

 שיהוו כך תמרוץ, שיטות של מיטבית והפעלה תמרוץ בשיטות העובדים מירב שילוב 

 ביצוע ורמת בהתאם  לתפוקותיהם העובדים את היחידה ויתגמלו להנהלת ניהולי כלי

 .עבודתם

 ואת העבודה פריון את ישפרו לעובדים, מובנות שיהיו תמרוץ שיטות על ובקרה בנייה 

 שאנו הנהלים על  פי עידוד בשכר המשולבות היחידות שמעניקות השירות איכות

חוזרים.  מחישובים הימנעות על דגש שימת תוך זאת כל אליהם, ומחוייבים מתחייבים

 מחייבים. נהלים פ"ע ועובדת SLAבזמני  שימוש על מקפידה המחלקה

 
 רכש נכסים ולוגיסטיקהאגף 

 בהיבטי המשרד מדיניות ליישום כלים בהקניית המוביל רכש, נכסים ולוגיסטיקה הוא הגוף אגף

 לדרישות והתאמה במערכת סטנדרטיזציה יצירת הכלכליים, מקסום היתרונות תוך ונכסים רכש

 :הינם היחידה של העיקריים פעילות המשרד תחומי וצרכי

 נכסים תחום

 השונות ויחידותיו המשרד של הנדל"ן מערך ניהול על הארצית ברמה אחריות. 

 התאמות מקרקעין, לשכירות, הקשור בכל המשרד יחידות את מקצועית מנחה 
 מבנים. ותחזוקת

 המקומיות לרשויות התשלומים ובכל מוניציפלי מיסוי על הארצית ברמה אחריות. 

 

או"ש ושכר 
 עידוד

 5081002/5/6-02טל: 
 

 5655982-02פקס: 
 

 :דוא"ל

osh@moh.gov.il 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של ארגון ושיטות 

mailto:osh@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/methods/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/methods/Pages/default.aspx
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  רכש תחום

 וטובין לשירותים המרכזית המכרזים ועדת החלטות ויישום ניהול על אחריות. 

 עבור הארצית ברמה והטובין השירותים בתחום והתקשרויות מכרזים הליכי ניהול 

 .דרישה פי ועל יזום באופן החולים ובתי יחידות המשרד כלל

 ,וביצוען התקשרויות אחר המשרד יחידות והנחיית בקרה מעקב, ייעוץ. 

 המשרדית הבלאי ועדת על אחריות. 

  'בנושא רכש חברתי 1950אחראי על יישום החלטת ממשלה מס 

 

 היחידה להתנדבות

המחלקה להתנדבות עוסקת בקידום ופיתוח ההתנדבות במערכת הבריאות באשפוז ובהקהילה 

פיתוח בהתאם ליעדי המשרד, בקביעת מדיניות מקצועית, נהלי עבודה, הליכי פיקוח ובקרה, 

 תיאומים והסכמים בנושא הפעלת מתנדבים.תפקידים, יצירת שיתופי פעולה ושותפויות, 

 

 תחומי עיסוק:

 ;)שרות אזרחי ולאומי )שא"ל 

 ;התנדבות בעתות חרום 

 ;מתנדבי חו"ל 

  מעורבות חברתית של בני נוער ממערכת החינוך 

 ;הכרה והוקרת מתנדבים באמצעות הענקת אותות הצטיינות 

 פעילות התנדבותית  בשיתוף ארגוני המגזר השלישי 

 

במסגרות האשפוז והקהילה. המתנדבים מתנדבים,  10,000מ -במערכת הבריאות מצויים למעלה

מסייעים לצוותים הרפואיים ולמאושפזים בשיפור השירות ובחוויית המטופל. ההתנדבות היא במגוון 

 רחב של פרויקטים ותפקידים משלבת מתנדבים בני כל הגילאים.

בכל בית חולים קיים רכז התנדבות אשר מנהל את הפעילות ההתנדבותית בארגון. כמו כן בכל בית  

 חולים קיים רכז שירות לאומי המנהל ומלווה את מתנדבי השירות הלאומי שם. 

 פרויקטים ייחודיים:

   .הכשרת צוותים להפעלת מתנדבים לשיפור חווית המטופל במלר"ד 

  "מקרב מתנדבי השירות הלאומי אשר משובצים במחלקות הכשרת "מסייעים לרופאים

האשפוז  בבתי החולים הכלליים . ההכשרה כוללת הסמכה לשאיבת דמים  וסיוע 

 אדמיניסטרטיבי לרופאים במשימות אשר לא דורשות שיקול דעת מקצועי.

 

 

רכש נכסים 
 ולוגיסטיקה

 5655976-02 פקס:            5081008-02 טל:
 :דוא"ל

PPLD@moh.gov.il 

 כאןיש ללחוץ  –אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה עמוד האינטרנט של ל

 6061770-03 טל: היחידה להתנדבות
 

 5655986-02פקס: 
 

mailto:PPLD@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/assets/Pages/default.aspx
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 אגף הדרכה ופיתוח

בחידושים  אותו, להתעדכן בו, לשנן אותו, להעמיק ללמוד נדרש מקצוע וככל מקצוע היא בריאות

 ולתרגל.

 מקדם הדרכה ופיתוח אגף. האנשים במערכת מובילים ושותפיםשל המשרד היא  ממטרות העלאחת 

 המשתנים. המערכת לצרכי בהתאם אדם מקצועי וכוח הניהוליות התשתיות חיזוק את

 המשרד הנדרשות ליחידות והדרכה הכשרה מתכניות נגזרת ופיתוח הדרכה אגף של העבודה תכנית

 ייעודם. את ולהגשים ביעדים לעמוד חולים, במטרה ולבתי

 הדרכה: צרכי של למגוון מענה העבודה נותנות בתכנית ההדרכה תכניות

  הבריאות משרד של אסטרטגיות מתכניות הנובעים שינוי מהלכי 

  בריאות ומקצועות אורגני לצוות ייעודי מקצועי ידע בנושאי והדרכה הכשרה 

  בינאישית ותקשורת מחשב בודה, מיומנויותהנדרשות בשוק הע מיומנויות חיזוק 

  ניהולי פיתוח 

  עובדים ביצועי הערכת מתהליכי הנובעים הכשרה צרכי 

 מוכוונות: הן עבורו היעד לקהל מותאמות ההכשרות

 רוחבית משרדית ברמה או האורגנית המקצועית היחידה ברמת 

 הניהול בהתאמה לדרגי   
 

 ייעוד האגף

הכשרה, פיתוח וטיפוח ההון האנושי במערכת הבריאות, בשלבי הקריירה השונים, לצורך מתן שירותי 

 בריאות ברמה הגבוהה ביותר לאזרחי המדינה.

 

 םתפקידי

  פיתוח וביצוע פתרונות למידה בהתאם למדיניות משרד הבריאות, צרכים בשטח
 ובמטה.

  קביעת מדיניות במקצוע  ההדרכה במערכת הבריאות ושמירת הכשירות המקצועות של
 העוסקים בתחום.

 

 משימות מרכזיות

 פיתוח פתרונות למידה לצרכים המקצועיים, עבור עובדי המטה ויחידות הסמך 

 פיתוח מסלולי הכשרה מקצועיים רוחביים לכלל מערכת הבריאות 

  לפיתוח  הבריאות: מחקר ופיתוח התחום; תכניות הדרכהפיתוח מנהלים במערכת
 פיתוח ארגוני. ;מנהלים

  ההדרכה המשרדיתתכנית בפועל של ניהול וביצוע 

  ת ביצוע.ובקרבמשרד הבריאות הגדרת מדיניות בתחום הלמידה והפיתוח הארגוני  

   מנהלים/לומדה/פיתוח התוויית מדיניות להפעלת מקורות במיקור חוץ ובקרת ביצוע(
 הדרכה(

 .פיתוח מקצועי, ליווי והנחייה של בעלי תפקידי ההדרכה במערכת הבריאות 

  דיגיטלית ושילובה בפתרונות הדרכה. למידה והובלת פיתוח 

 .פיקוח על קורסים והסמכות במוסדות חיצוניים, בתחומי בריאות הציבור 
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 ניהול הכשרה מקצועית )סטאז'( לבוגריB.A   בתזונה. 

  אישור לימודי עובדים במוסדות חיצוניים במסגרת ריכוז ועדות הדרכה, לימודים
 אקדמיים ונסיעות לחו"ל.

 

 :2019-2020הישגים מרכזיים בשנת 

 מסלול פיתוח לרופאים מנהלי מחלקות בבתי חולים, לחיזוק -מרו"ם הפעלתפיתוח ו

  מיומנויות ניהוליות ולהתמודדות עם אתגרים ניהוליים.

  פיתוח וביצוע של מערך הכשרת מנהלים ופיתוח מנהיגות ניהולית בבריאות, הכולל

יומיים וליווי ניהולי, -תכניות הכשרה למנהלים בדרגים שונים, אימונים ניהוליים חד

 אישי וקבוצתי , בכניסה לתפקיד. 

  קורס להכשרת עוזרי רופא במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים, במסגרת התכנית

 ת לשיפור שירות במלר"דים.הלאומי

 .הטמעת תכנית קוד אשפוז סיעודי בגריאטריה והכשרת הצוותים הרלוונטיים 

 פיתוח מסלול להכשרה מקצועית עבור עובדים סוציאליים בבריאות 

 לימודי תעודה לרשמי מידע רפואי במערכת הבריאות 

 הטמעת מתודולוגיה לניהול פרויקטים 

  הערכת ביצועי עובדיםהובלה, הכשרה והטמעה של תהליכי 

 פיתוח והנגשת מוצרי למידה דיגיטלית לתמיכה בתהליכי הדרכה 

 פיתוח מוצרי הדרכה לתמיכה במלחמה בקורונה 

 
 מרכז הדרכה הארצי של משרד הבריאות

הינו הבית של מקצועות הבריאות בישראל. בבית זה אנו  הבריאות משרד של הארצי ההדרכה מרכז

מקצועות חדשים בבריאות, מכשירים ומעשירים את עולם התוכן של מגשימים חלומות: מפתחים 

עובדי מערכת הבריאות ומארחים מגוון של מבקרים המבקשים לרכוש ידע בסביבות הלמידה שאנו 

 מציעים.

 .מערכת הבריאות כלל את ומשרת השומר-בתל שיבא החולים בית בקמפוס ממוקם המרכז

ם: אולם לקבוצות גדולות, חדרי מחשב, חדרי ישיבות כיתות המותאמות לצרכים שוני 9-במרכז כ

וכיתות למידה מאובזרות ומלאות השראה. בנוסף, מקיים המרכז, לפי צורך, גם בחינות הסמכה, 

 וועדות מוסדיות וסדנאות.

 

 

 

 

 

 

אגף הדרכה 
 ופיתוח

 *5400טל: 
6241010-08 

 5655969-02פקס:
 דוא"ל:

call.habriut@moh. gov.il 

  . יש ללחוץ כאן – לעמוד האינטרנט של אגף הדרכה ופיתוח

mailto:call.habriut@moh.%20gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/guidance/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/guidance/Pages/default.aspx
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 בריאותהרישוי מקצועות האגף ל

 

יישום מדיניות המשרד בתחום רישוי והכרה במעמד  לעאחראי האגף לרישוי מקצועות הבריאות 

. )פרט למגזר המקצועי של העוסקים במקצועות הבריאות ויועץ להנהלת המשרד בנושאים שבאחריותו

 האחיות ורישום פסיכולוגים(.

 תפקידי האגף:

  מקצועות רפואיים  17 –האגף לרישוי מקצועות רפואיים אחראי על הרישוי של

המוסדרים בחוק: רפואה, רפואת שיניים )טכנאי שיניים, שינניות(, רוקחים, עוזרי 

ריפוי )פיזיותרפיה, רוקחים, אופטומטריה, עובדי מעבדה רפואיים, מקצועות הבריאות 

תקשורת, פודיאטרים, פודיאטרים מנתחים,  - דיאטנות, קלינאות-בעיסוק, תזונה

 כירופרקטורים וקרימינולוגים קליניים(.

  רישום, רישוי, הנפקת הרשאות  -האגף אחראי על כל הקשור בבעלי המקצועות הרפואיים

לסטאז' )רפואה ורוקחות(, הנפקת תעודות מומחה )רפואה ורפואת שיניים(, קיום בחינות 

באמצעות גורמים אחרים(, הליכי ערר לאחר  4 –רות וישי –9ממשלתיות מקצועיות )

פרסום הציונים; ניהול הוועדות המייעצות למקצועות השונים, מעורבות בפעילות של 

הוועדה הרפואית, של מחלקת הקובלנות, בעיות משמעת ופלילים הרלוונטיות למקצוע, 

לרישוי בעלי טיפול בתלונות וערעורים על החלטות שהתקבלו ומתן מידע בכל הקשור 

 (. FOCAL POINT OF CARE) –מקצועות רפואיים 

 חראי לקביעת סטנדרטים בכל הקשור לרישוי מקצועי לעובדי הבריאות בארץ, האגף א

'', מומחיות, בחינות והשתלמויות לקבלת הזכאות. יוזם תיקונים, סטאזכולל הכשרה, 

 ;שינויים ותוספות בחוקים ובתקנות הקשורות לרישוי

 אי לריכוז ועדות מייעצות לרישוי המקצועות, ועדות בחינה ומשמש גורם חרהאגף א

בריאות על פי סוגיהן.  מייצג את המשרד ומשתתף הממליץ בנושא משמעת במקצועות 

עדות, עפ"י מינוי מהגורם המוסמך ובתיאום עם הממונה. משתתף בפעילות בוועדות ובו

 הכנסת בכל הקשור לחקיקה למקצועות הרפואיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שוי מקצועות רי
 בריאות

 *5400טל: 
6241010-08 

 
 5655969-02פקס:

  

 :דוא"ל

call.habriut@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן – האגף לרישוי מקצועות הבריאותלעמוד האינטרנט של 

mailto:call.habriut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/professions/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/professions/Pages/default.aspx
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ה  ר ב ס ם ה י ס ח י ם  ו י י מ ו א ל נ י  ב
 מרכז את הפעילות הבינלאומית ואת ההסברה של משרדלהסברה וליחסים בינלאומיים האגף 

 הבריאות.

 יחסים בינלאומיים

ייצוג משרד הבריאות בעולם וחיזוק מעמדו מול משרדי בריאות בעולם וארגונים בינלאומיים.  

פלטפורמה פורמלית  ליצירת גשר בינלאומי בתחומי הבריאות ותשתית לצוותי פעולה בינלאומיים 

קיום קשרי עבודה ושיתוף פעולה שנועדו להעצים את מערכת הבריאות בישראל, בידע המצוי בעולם. 

מקיים קשר עם משרדי הבריאות  ג'נבה והסניף האירופי שבקופנהגן.בארגון הבריאות העולמי עם 

 במדינות השונות )בשיתוף משרד החוץ(.

 

 ודוברותהסברה 

סטרי . האגף משפיע ומעצב את -באופן דו  מהווה חוליה מרכזית בקשר שבין המשרד לציבור בישראל,

התדמית התקשורתית והציבורית, הנגזרת ממדיניות המשרד ופעילותו, תוך התייחסות לאפיקי 

 המדיה השונים וקהלי היעד השונים.  

  דובר מנהל את יחסי המשרד עם התקשורת בישראל. מקיים קשר עם נציגי כלי

 התקשורת.

   ל תכנון וביצוע ההסברה ויחסי הציבור של עת מופקדהמחלקה  -פרסום ושיווק

קמפיינים של המשרד תוך דבקות בנושאים המבטאים את  תכנון וביצוע ם, וזיהמשרד. י

 מדיניות המשרד. 

   ניהול ערוצי המדיה החברתית של המשרד . העברת מסרי המשרד  -ניו מדיה ואינטרנט

 .דבאמצעות המדיה החברתית. מנהל את עמוד הפייסבוק של המשר

 

ת י ט פ ש מ ה ה  כ ש ל  ה
הבריאות. היועץ המשפטי  משרדהמשפטיים הנוגעים לפעילות  םההיבטיהיועץ המשפטי אחראי על 

בנושאים שבאחריות ם הליכי חקיקה ודי, יזום וקמופקד על ייעוץ משפטי לשר ולהנהלת המשרד

 ייעוץ שוטף לאגפי המשרד. ,הכנת תקנות וצווים היוצאים מאת שר הבריאותהמשרד, 

הלשכה המשפטית מטפלת ובודקת את ההנחיות המנהליות של המשרד. מייצגת את המשרד בכל 

יעות משפטיות, בתב וטיפולמנהליים, עתירות בבית המשפט העליון והאזרחיים, ה ים,יהעניינים הפליל

 תלונות וקובלנות נגד בעלי מקצועות רפואיים.

יחסים 
 6787982-02פקס:                  02 -5081222טל:  בינלאומיים

 
 :דוא"ל

dover@moh.gov.il 

 .יש ללחוץ כאן – האגף ליחסים בינלאומייםלעמוד האינטרנט של 

                  02 -7508122טל:  הסברה ודוברות
 

 5655965-02פקס:
          

 :דוא"ל

dover@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של הדוברות 

 

mailto:dover@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/Messeges.aspx
mailto:dover@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/PH/int_Relations/Pages/default.aspx
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 הדין המשמעתי

רפואיים לפי -יחידת הדין המשמעתי עוסקת  בהליכי משמעת נגד כל המקצועות הרפואיים והפרא
 הוראות החקיקה הרלוונטיות של כל מקצוע.

  
ידי הגורם המקצועי הרלוונטי במשרד, מנכ"ל משרד הבריאות מגיש כתב -לאחר בירור התלונה על

קובלנה, בהתאם לחקיקה הרלוונטית, לשר/ת הבריאות אשר ממנה ועדת משמעת שתדון בקובלנה 
 ותגיש המלצותיה בעניין אמצעי המשמעת: התראה, נזיפה, התלייה או ביטול הרישיון. 

 
בת משני אנשי מקצוע ועורך דין. תפקיד הוועדה לשמוע טיעוני הצדדים, לבחון ועדת המשמעת מורכ

 חומר ראיות ולהכין תשתית עובדתית ונורמטיבית.
 

עבירות המשמעת הקבועות בחקיקה הרלוונטית הן:  רשלנות חמורה, התנהגות שאינה הולמת 
הוראות חקיקה והפרת המקצוע, הרשעה בעבירה פלילית, קבלת רישיון במצג שווא, התמדת הפרת 

 הוראות חוק זכויות החולה.
 

הדיונים בפני ועדת המשמעת הינם הליכים פומביים, אלא אם הוחלט על סגירת דלתיים מטעמי 
 ביטחון או מוסר. בהליכים המשמעתיים רשאי הנקבל להיות מיוצג על ידי עורך דין מטעמו.

 
 

 תה לאמץ או לדחות את ההמלצות.המלצות ועדת המשמעת מועברות לשר/ת הבריאות, ובסמכו
סמכויות השרה הואצלו לשופט, וכיום משמש בתפקיד הממונה על החלטות שיפוטיות במשרד 

 הבריאות השופט )בדימוס( אמנון סטרשנוב.
 

 

 

ם י נ פ ת  ר ו ק י  ב
 - התשנ"ב ,סמכויותיו, פעילויותיו ותפקידיו של מבקר/ת הפנים מוגדרים בחוק הביקורת הפנימית

1992 . 

ביקורת פנימית על מגוון פעילות המשרד ויחידותיו השונות, מבקרת הפנים וצוות אגף הביקורת עורכים 

 עפ"י תכנית שנתית המאושרת ע"י המנכ"ל.

צוות אגף הביקורת בודק תקינות פעולות המשרד, נושאי משרה וממלאי תפקידים מבחינת: טוהר 

 המידות, חיסכון ויעילות, ואם פעולות המשרד מועילות להשגת יעדים ומשימות שנקבעו.

 אם מקוימות ההוראות המחייבות את המשרד ואם ההחלטות בו נתקבלו על פי נהלים תקינים. נבדק ה

יום  45דוחות הביקורת מועברים למנכ"ל ולשר הבריאות ומחייבים את הנהלת המשרד להתכנס תוך 

   לדיון בממצאים ולתיקון הליקויים הנזכרים בו.

יאות ובתלונות שהופנו למשרד ולדעת הפונה צוות אגף הביקורת מטפל גם בתלונות עובדי משרד הבר

 לא טופלו כיאות.

הלשכה 
 המשפטית

                  02 -5081229/31טל: 
 

 5655972-02פקס:
        

 :דוא"ל

mali.crazi@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן – הלשכה המשפטיתלעמוד האינטרנט של 

                  02 -5082024טל:  יחידת הדין המשמעתי
 

 5657799-02 פקס:
 

  . יש ללחוץ כאן – לעמוד האינטרנט של יחידת הדין המשמעתי

mailto:mali.crazi@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/PH/Legal/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/PH/Legal/prosecution/Pages/default.aspx
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ר , דרך את  LBIKORET@MOH.HEALTH.GOV.I-TLUNOT  את הפניות יש להגיש במייל 

 משרד הבריאות.

בתלונות   בכל הקשור לטיפולהאגף משמש גם כגורם המקשר בין משרד מבקר המדינה למשרד הבריאות 

 ודוחות מבקר המדינה ובודק ואת תיקון הליקויים שעליהם הצביע מבקר המדינה.

 

 

 

ה א ו פ ר ת  ו ד ס ו מ י  ו נ י ב ו ח  ו ת י פ  , ן ו נ כ  ת
מוסדות רפואה פועל הן כגוף ביצוע המופקד על יישום תכניות בניה   לתכנון, פיתוח ובינוי  המנהל

ותשתיות והן כגוף מטה לקביעת סטנדרטים, פרוגרמות, הנחיות תכנון ונהלי תפעול ואחזקת מערכות 

 אלקטרומכניות. 

 מטרות

 שיפור תנאי האשפוז והשירותים הקהילתיים במערכת הבריאות; 

 אי השוויון בנושאי תשתיות פיזיות בין מוסדות הרפואה השונים צמצום. 

 

הפיזיים יש השפעה רבה על תהליכי ההחלמה, השיקום ורווחת  מטרות אלו מתוך תפיסה כי לתנאים

 המטופלים וכן על רמת התפקוד של הצוות הרפואי.

  

 פעילויות מרכזיות

 נתית ורב שנתית למבנים ש ההכנה וגיבוש תכניות השקע - רב שנתית התכנית השקע

 ;ותשתיות במוסדות הרפואה

 ,הנחיות אלו מסייעות בהשגת תכנון  - ואחזקה הנחיות תכנון קביעת סטנדרטים

וצוותי   צוותי תכנון-ואחזקה יעילה של המערכות לכלל העוסקים בתחום אופטימלי

 ;בתי"ח

 קביעת סטנדרטים, פרוגרמות והנחיות תכנון לפונקציות רפואיות; 

 הנחיות תכנון ונהלי תפעול ואחזקת מערכות אלקטרומכניות; 

  השתתפות בוועדות יעוץ מקצועיות משרדיות ובין משרדיות בתחומים בהם נדרש ידע

 ;מקצועי

 כגון:  שתוף פעולה עם משרדי ממשלה, רשויות ממלכתיות ומוסדות ציבוריים בנושאים

 .ירוקהמיגון, כיבוי אש, חסכון באנרגיה, נגישות, בניה 

 תכנון 

  ותכנון מפורט לפרויקטים אפיון צרכי המוסד הרפואי -הכנת פרוגרמות; 

  ליווי ובקרת תהליכי התכנון; 

 תכניות אב ותכניות בנין עיר למוסדות הבריאות הממשלתיים הכנת; 

 ביקורת פנים
 

 5081204-02טל: 
 

 
 6474874-02 פקס:

  

 :דוא"ל

 Eti.fadida@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן – האגף לביקורת פניםלעמוד האינטרנט של 

 

mailto:TLUNOT-BIKORET@MOH.HEALTH.GOV.I
mailto:Eti.fadida@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/PH/audit/Pages/default2.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/PH/audit/Pages/default2.aspx
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 לפרויקטים  ניהול מאגר לבחירת מתכננים ויועצים. 

 

 מכרזים

  פרויקטים של בינוי והתשתיות שבאחריות גיבוש, ריכוז, עריכה ופרסום מכרזים של

 לבתיה"ח ויחידות אחרות של המשרד.   המנהל וכן פרסום מכרזים

  

 פרויקטים  ביצוע

 ייזום ואתור צרכי מוסדות הרפואה; 

 החל משלב ההתקשרות  בינוי ותשתיות בבתי"ח ממשלתיים, של ליווי וביצוע פרויקטים

  הבאים: ועד לשלב תקופת הבדק בתחומים עם המתכננים

 )'בטיחות, תשתיות הנדסיות )מ"א, מים, חשמל, מעליות, כיבוי אש וכו; 

 )תשתיות משקיות )מחסנים, מטבחים; 

 )תשתיות רפואיות )חדרי מיון, חדרי ניתוח, מכונים ומחלקות אשפוז; 

 ריכוז וטיפול בהסדרי מקרקעין. 

 

  :פעילויות מסייעות

 תקציבים וכלכלה

 חור סעיפי התקציב, תזרים מזומנים לכל תכנון תקצוב הפרויקטים, תמ

אישורי שכר טרחה ותשלומים לקבלנים ולמתכננים, ביצוע מעקב, פיקוח   פרויקט,

 ;ובקרה תקציבית במהלך ביצוע הפרויקטים

 מקדמה / טיפול בחשבונות קבלנים/מתכננים/יועצים, מעקב אחר ערבויות )ביצוע / 

 .לבתי"ח  בדק(, בקרת תשלומים, הכנת הזמנות רכש, הזנת הקצבות

 ייעוץ משפטי 

  התקשרויות עם: מתכננים, יועצים וקבלנים, טיפול בסוגיות משפטיות במהלך ביצוע

 .משפטיות בתביעותהפרויקטים וטיפול 

  

 השתלמויות מקצועיות למהנדסי וצוותי אחזקה ממוסדות הרפואה 

  והנחיות תכנון ותפעולהנחייה והטמעת נהלים; 

 ,רעידות אדמה וכו' ימי עיון בנושאים כגון: חסכון באנרגיה, מיגון, מקלוט. 

 

 

 

 

תכנון פיתוח 
ובינוי מוסדות 

 רפואה
                  5136300-03טל: 

03-פקס: 
6819299          

 :דוא"ל

minhal.tichnun@moh.health.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן – תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואהלעמוד האינטרנט של 

mailto:minhal.tichnun@moh.health.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/Construction/Pages/default2.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/Construction/Pages/default2.aspx
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ר ו ח מ ת ו ב  ו צ ק ת  , ן ו נ כ  ת
 האגף ייעוד

שותף מרכזי לתכנון ויישום מדיניות המשרד, האחראי על ההיבטים הכלכליים והתקציביים במערכת 

 הבריאות להבטחת איתנותה ואיכותה

 האגף תפקידי

 הסדרת ההתחשבנות במערכת הבריאות 

  המשרד יחידות שלליווי וייעוץ כלכלי 

 מערך האשפוז  שלפיננסי וכלכלי   תכנון פיקוח 

 תמחור שירותים רפואיים ותרופות 

 התעצמות תשתיות המערכת 

  תקצוב ולווי הפעילות הכלכלית של המיניסטריון 

 

 תפקידים מרכזיים:

 אגף כלכלה 

קובע את התעריפים לכלל מערכת לשירותים רפואיים, מעקב ובדיקה  על קביעת מחירים אחראי 

קשר רציף עם בתי החולים, ראשי המשרד ונציגי  הבריאות הממשלתית והציבורית, תוך קיום

קובע את התעריפים של כלל התרופות המצויות תחת  קופות החולים. פיקוח על מחירי תרופות

 פיקוח משרד הבריאות )תרופות מרשם וללא מרשם( ואכיפתם. 

 נותן תמיכה וליווי לוועדה להרחבת סל שירותי הבריאות ולוועדת המשנה לסל בקביעת מחירי

אחראי על קביעת כללי התחשבנות במערכת הבריאות זאת  .ציטוט לצורך הערכת טכנולוגיות

אחראי על היבטי רגולציה שונים במערכת הבריאות. מרכז בשיתוף עם חטיבת הרפואה. כמו כן, 

את העבודה בנושא חוק ההסדרים. אחראי על קביעת "גגות" הרכש של קופות החולים בבתיה"ח 

 מגיש מעקב ופיקוח אחר השלכותיו. לרבות ,("capping") ים והציבורייםהכלליים הממשלתי

ניירות עמדה והמלצות לשינויים מבניים במערכת ומסייע ביצירת כלים תומכי החלטה להנהלת 

מבצע ניתוחים כלכליים וכתיבת ניירות עמדה הבאים להערכת כדאיות של  .משרד הבריאות

מבצע מעקב על מגמות בתקציב מערכת  .לתמריצים במערכתפרויקטים שונים ופיתוח כלים 

 הבריאות בישראל זאת לצד גיבוש תמונת התקציב של כלל הגופים במערכת הבריאות

  תקצוב 

, ובכלל סובסידיית בי"ח, פיתוח, שכר וכ"א מיניסטריון אחראי על ניהול תקציב משרד הבריאות

העומדים לרשות המשרד באופן מיטבי,  זה, הכנת התקציב השוטף של המשרד, הקצאת המקורות

השנתיות של יחידות המשרד ובקרה ופיקוח על ביצוען  התקציביות הגדרת תכניות העבודה

מנהל את הממשק  ומייעץ ליחידות המשרד בכל הקשור לפן הכלכלי.  תומך .במהלך השנה

 הכלכלי מול ספקי השירות במשקים השונים.

ם לתקציב המשרד עם יחידות המשרד ועם גופים חוץ מרכז את כל המגעים השוטפים הנוגעי

משרדיים ופועל כזרוע מקשרת בין הנהלת המשרד ליחידות השונות בכל הנוגע לנושאים 

  תקציביים.

 .משמש נציג עיקרי של המשרד בתחומי המיניסטריון מול אגף התקציבים במשרד האוצר
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 פיקוח על מערך האשפוז 

מונת מצב ופיקוח פיננסי של השחקנים במערך האשפוז הכללי אחראי על איסוף נתונים, גיבוש ת

והגריאטרי בישראל. מבצע בקרה על האיתנות הפיננסית של המרכזים הרפואיים, תוף פיתוח 

כלים השוואתיים וניטור מדדים. שותף בגיבוש והפעלת תכניות לשיפור איכות וזמינות במערך 

האשפוז, לרבות היבטי התחשבנות ומחירים.  האשפוז. שותף בקביעת רגולציה כלכלית על מערך

מבצע ניתוחים כלכליים וניירות עמדה בנוגע לסוגיות הנוגעות למשקי האשפוז השונים. מייצג את 

משרד הבריאות בגיבוש והפעלת תכניות הבראה בבתי החולים הציבוריים ומרכז את המגעים בין 

לבין המשרד בכלל ההיבטים בתי החולים הציבוריים השונים שאינם בבעלות הממשלה, 

 הכלכליים.

 

 משרדית ואסטרטגיה עבודה תוכניות 

אחראי על ניהול תוכנית העבודה המשרדית וריכוז התוכניות האסטרטגיות של משרד הבריאות 

בהתאם ליעדים שהגדיר השר והנהלת המשרד וחתירה ליישום. לווי והגדרה של מדדי תוצאה, 

מערכת הבריאות והמשרד. אחראי על סנכרון ותיאום בין תהליך ותפוקה לאמידת התקדמות 

התוכניות אסטרטגיות והפעילות השוטפת של היחידות המשרד. שותף בהגדרת האסטרטגיה 

 המשרדית ומתן כלים מתודולוגיים להנהלת המשרד.

 

 

ל ל  ה נ י ימ ל כ ל כ ו י  ג ט ר ט ס א ן  ו נ כ  ת
 המינהל חזון

ואת ההיערכות של מערכת הבריאות בישראל לאתגרים המורכבים בהווה ובעתיד  תכנוןהלהוביל את 

 תחומי פעילות מרכזיים: למען מימוש הזכות לבריאות לכלל אוכלוסיית ישראל

 על משמעותית השפעה להן אשר בישראל מרכזיות ומגמות תהליכים זיהוי – תכנון מדיניות 

 נושאים. ועיצוב מדיניות ותוכניות פעולה ביחס להם ניתוחם, ניהולה ועל הבריאות מערכת

 לגידול הבריאות מערכת הערכות, בסיעוד והרפורמה האוכלוסייה הזדקנות: מרכזיים

  .רונית, העברת כובד הפעילות של מערכת הבריאות לקהילההכ בתחלואה

 עות השונים במערכת הבריאות, על המקצו תכנון ארוך טווח של כח אדם – תכנון כח אדם

תכנון כח אדם מתמקד בהיערכות מבחינת כמויות כח האדם והכשרתו, זאת לאור . שבו

שינויים צפויים במערכת הבריאות: הזדקנות האוכלוסייה, שינויים טכנולוגיים אדירים, 

 .y -ציפיות משתנות וכניסת דור ה

 שפוז טכנולוגיות מיטות א מערכת הבריאות:תכנון ארוך טווח של תשתיות  – תכנון תשתיות

בתחום זה המינהל, בשיתוף גורמים אחרים במשרד, מבצע בחינות ארוכות טווח של וציוד. 

הצרכים הנדרשים, ומסייע בעיצוב מוכנות המערכת מבחינת זמינות התשתיות באופן הוגן 

 לכלל האוכלוסייה, כמויות, ושימוש יעיל בתשתיות.

 ים והשפעותיהם על מערכת הבריאות, לרבות כלכלי-ניתוח היבטים מאקרו – כלכלת בריאות

נושאים הבטחת המקורות הדרושים למערכת הבריאות וליישומה של מדיניות נבחרת. 

תכנון תקצוב 
 ותמחור

          6474884-02פקס:                 5080807-02טל: 
 :דוא"ל

takzivim@moh.gov.il 
  . יש ללחוץ כאן – של  תכנון, תקצוב ותמחורלעמוד האינטרנט 

 

mailto:takzivim@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/PH/Budgets/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/PH/Budgets/Pages/default.aspx
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שינוי נוסחת הקפיטציה, מעקב אחר הרפורמות בביטוחי הבריאות הוולנטרים, מרכזיים: 

 קידום התחרות החיובית בין קופות החולים ועוד. 

 ם שוויון בתוצאי בריאות ובשירותי בריאות בין קבוצות קידו – צמצום פערים בבריאות

חיזוק הקשר בין משרדי הבריאות והרווחה בכל  נושאים מרכזיים:חברתיות שונות בישראל. 

קידום תכנית בריאות מקיפה לאוכלוסייה  ;הקשור למתן שירותים לאוכלוסייה שחיה בעוני

איסוף והחצנת  נתונים אודות בריאות ושירותי בריאות בהשוואה בין ישובים  ;הערבית

 . )"מפת הבריאות הישובית"(; פיתוח אמות מידה ומדדים מערכתיים לצמצום אי שוויון 

 שותפות והובלה של תהליכי חדשנות במערכת הבריאות  – חדשנות בשירותי בריאות

נושאים מרכזיים: חשיבה חדשנות. באמצעות יצירה, פיתוח וקידום סביבה מעודדת 

אסטרטגית חדשה אודות תרומתה של מערכת הבריאות בשנות החיים הראשונות; פיתוח 

תפיסת המערכת ביחס לעירוניות ובריאות )בריאות ברמת הרשות המקומית( והטמעה של 

פיילוטים עירוניים במספר רשויות מקומיות; פיתוח והטמעה של כלים לקידום חדשנות 

 ית במערכת הבריאות. תהליכ

 זיהוי  -הבריאות לארגוני החברה האזרחית מערכתז הקשר בין וכיר -שותפויות ושיתוף ציבור

פרקטיקה של שיתוף קהלים רבים  הטמעתצרכים משותפים, תכנון משתף ועשייה משותפת. 

; קידום מיזם ומגוונים בהתוויית מדיניות וקבלת ההחלטות בנושאים המובילים של המשרד

מקדמים חדשנות ושיתופיות במערכת הבריאות ותכלול חשיבה אסטרטגית חדשה  –ו"ש מח

 אודות תרומתה של מערכת הבריאות בשנות החיים הראשונות.

 

 

ד ר ש מ ה ב  ש  ח
חשב משרד הבריאות ממונה על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. מתוקף כך, החשב אמון על יישום 

חוק יסודות התקציב, חוק התקציב השנתי, חוק נכסי המדינה, חוק חובת המכרזים ותקנותיו, 

 והוראות התכ"ם.

 החשב מבצע את תפקידו באמצעות מערך הכספים הכפוף לו.

 

 ייעוד 

מקצועי הפועל למימוש משימות משרד הבריאות, מתוקף אחריותו על  מערך הכספים הוא גוף

המערכת הכספית. מערך הכספים מבצע, מפקח ומבקר את הפעילות הכספית והתקציבית, ובנוסף, 

מסייע בגיבוש וניהול התקציב ביעילות כלכלית. מערך הכספים פועל בהתאם למדיניות המשרד, 

 ק והוראות משרד האוצר.תוכניות הפעולה, ובכפוף להוראות החו

 

 חזון 

מערך הכספים יפעל ללא ליאות ובהתמדה, ביצירתיות ובחדשנות, לקידום המערך הכספי, על כל 

יחידותיו. מערך הכספים יהווה מנוע לביצוע מדיניות ומימוש ייעוד המשרד ומדיניות משרד האוצר, 

 לשיפור השירות ללקוחותיו, האזרחים, ולמקבלי השירות במערך הרפואי. 

תכנון 
אסטרטגי 

 וכלכלי
                5081033-02טל: 

02-פקס: 
6474888          

 :דוא"ל

strategic.planning@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן –תכנון אסטרטגי וכלכלי  לעמוד האינטרנט של 

mailto:strategic.planning@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/economy/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/economy/Pages/default.aspx
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תת על הון אנושי ואינטלקטואלי מיומן ואיכותי אשר מדגיש  את ערך פעילות מערך הכספים תוש

הכבוד ההדדי, ההוגנות וההגינות. מערך הכספים יראה את עובדיו כגורם מרכזי בהתנהלותו ויפעל 

 .לקידומם החברתי והמקצועי

 

 הערך המוסף 

 הגברת נגישות הנהלת המשרד למידע כלכלי וניהולי.

 הסרת חסמים בירוקרטיים.

 ינת תהליכי עבודה ולהתייעלות.בח

 שיפור כלי המדידה והתחזיות  לעמידה ביעדי התקציב.

 

 עיסוקים מרכזיים

 ניהול, ביצוע ובקרה על תקציב משרד הבריאות על יחידותיו; -

 דיווח חשבונאי ועריכת הדוח הכספי של המשרד על יחידותיו; -

 ריכוז תחום הרכש וההתקשרויות במשרד; -

 יחידות המשרד;הסדרת מימון להפעלת  -

 תשלום שכר לעובדי מערכת הבריאות הממשלתית; -

 אחריות ופיקוח על תאגידי הבריאות בבתי החולים הכלליים; -

אחריות והנחייה מקצועית על מנהלי הכספים של בתי החולים הממשלתיים ולשכות  -

  הבריאות המחוזיות.

 

 

ד ו ע י ס ה ל  ה נ י  מ
 

 אחות ראשית ארצית ומינהל הסיעוד

תפקידיה של האחות הראשית הארצית לייעץ לשר ולמנהל הכללי בכל עניין הנוגע לעיסוק כאחות 

בישראל, וכן לעמוד בראש מינהל הסיעוד. המינהל עוסק בהתאמת המקצוע לצורכי מערכת הבריאות, 

לרבות הגדלת מספר האחיות האקדמאיות, מיצוי הפוטנציאל התפקודי של האחות והפיתוח המקצועי 

 האחות. של 

 תחומי פעילות המינהל: 

 המחלקה להסמכה: 

 ;קביעת סטנדרטים לבקרה ויישומם בתחומי הפעלת מוסדות ותוכניות הכשרה 

 ;ניהול מערך הרישום בפנקס העוסקים של משרד הבריאות 

 ;קביעת מעמד מקצועי לבוגרי תוכניות לימודים מחו"ל 

 םהפעלת מערך הכשרה על בסיסית לתחומים ייחודיי. 

 לת מספר הכיסאות האקדמיים בסיעוד בשיתוף מל"ג, אוצרהגד 

  הגדלת מספר הלומדים בכל התכניות להסבת אקדמאיים ומתן מלגות ללומדים 

         5655975-02פקס:                 5080936-02טל:  חשב המשרד
 :דוא"ל

hashavut@moh.gov.il 
 .יש ללחוץ כאן –החשבות  לעמוד האינטרנט של 

mailto:hashavut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/PH/accountant/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/PH/accountant/Pages/default.aspx
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 הפחתת אחוז הנשירה של סטודנטים לסיעוד, על פי מודל תימרוץ כלכלי 

  עליה במספר בוגרי תכניות מחו"ל המבקשים הכרה במעמד מקצועי כאחות בישראל והפעלת

 ינות לקראת הרישוי מכ

 )הפעלת תכניות הכשרה בסיעוד לאוכלוסיות ייעודיות )למגזר הבדואי, למגזר החרדי 

 תגבור מערך ההכשרה הקלינית ועליה במספר תכניות הכשרה על בסיסית בהדרכה קלינית 

  עדכון תכנית הליבה להכשרת אחות מוסמכת והטמעתן 

 הכשרה ובכללן פיתוח מערך כשירות בביצוע עדכון והטמעת הנחיות מנהל הסיעוד בתוכניות ה

 פעולות סיעוד ופעולות חריגות

  התקשרות עם בוגרי תכניות בסיעוד מחו"ל המבקשים הכרה במעמד מקצועי כאחות בישראל

 באמצעות פורטל אישי

 

 המחלקה להנחיות מקצועיות:

 ;קביעת גבולות העשייה המקצועית בסיעוד, בהלימה לצרכי הבריאות המשתנים 

  פיתוח הנחיות מקצועיות ופרסום חוזרים  בתחומים ניהוליים וקליניים המסדירים את ליבת

העשייה של האחות בהתאמה למתארי פעילותה והכשרתה המקצועית ומבטיחים איכות 

 טיפול;

  פיתוח כלי בקרה וניהול מערכי בקרה למדידה וניטור אחר יישום הנחיות מקצועיות והטמעתן

 סטנדרטים מקצועיים; בשטח ועבודה על פי 

  הגדרת תפקידי אחיות, לרבות קביעת דרישות התפקיד ותאור המשרה )פעילות משותפת עם

 המחלקה לאסדרת כוח אדם(;  

 ;פעולות ניטור ומדידת איכות עבודתן של אחיות בהתאם לסטנדרטים שנקבעו 

  ;טיפול בפניות הקשורות להנחיות מקצועיות וסמכויות של אחיות 

 דה לפעולות חריגות בכלל ההיבטים המקצועיים, הלוגיסטיים, ניהול הווע

כשירות  –ים, לרבות טיפול בתוצרי הוועדה והעברתם לעדכון בתקנות יוהאדמיניסטרטיב

 ו/או פרסום חוזרי מנהל הסיעוד;  2001לביצוע פעולות חריגות התשס"א 

 במגוון רחב של  ניהול וועדות מייעצות לאחות הראשית הארצית בנושא הנחיות מקצועיות

 תחומי העשייה של האחות באשפוז, בקהילה ובמערך ההכשרה; 

  ניהול מערך אבטחת האיכות בסיעוד לרבות מעקב וניטור אחר אירועים חריגים , הנחיית

השטח, ניהול והשתתפות שיחות הבהרה ובוועדות משמעת. כתיבת המלצות וחוות דעת 

 בהליכים משמעתיים;  

 נה מקצועי בנושא כשירות גופנית ונפשית של העוסקים בסיעוד ניהול פניות ומתן מע

 אחיות מטעם מנהל הסיעוד;  תוהשתתפות בוועדות לבחינת כשירו

  הובלה והטמעה של מיצוי מלוא הפעולות, –מיצוי הפוטנציאל המקצועי והתפקודי של האחות

ים התפקידים והפרוצדורות שאחיות רשאיות לבצע באופן חוקי, באמצעות סטנדרט

 מקצועיים ומנגנוני בקרה והערכה בכל ארגוני הבריאות באשפוז ובקהילה;

  פיתוח תפישת הפעלה חדשנית לטיפות חלב בישראל, כך  –טיפות החלב במדינת ישראל

נערכים  שתהיה מותאמת בצורה המיטבית לצרכי המשפחות הצעירות. תהליכי הפיתוח 
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ליכי היוועצות עם הציבור הרחב ומטפלים ומעוגנים תה בשיתוף עם שירותי בריאות הציבור 

 מכלל מקצועות הבריאות; 

  ;פיתוח תפישת הפעלה וניהול מכלול סיעוד בחמ"ל הבריאות הלאומי 

   ;ניהול פורומים מקצועיים של מרכזי תחום הנחיות מקצועיות ומרכזי  תחום איכות ובטיחות 

 ה;  ניהול תקציב מינהל הסיעוד משלב התכנון ועד ליישום והערכ 

 ;תמחור ותקצוב תכניות לימודים בסיעוד 

  פיתוח מודלים כלכליים לתמרוץ מערך ההכשרה בסיעוד )פעילות משותפת למחלקת

 הסמכה(; 

  פיתוח מערכות מידע ממוחשבות לניהול ובקרה אחר היקפי לומדים, תשלומי שכר לימוד

שלומים לתוכניות ומלגות. פרסום חוזר שכר לימוד הכולל מידע בדבר תהליכי ההפעלה והת

 הלימודים; 

  ;ניהול מערך חלוקת המלגות והנחות בשכר לימוד 

 ;ניהול תקציב תפעול ואחזקה לבתי ספר ממשלתיים 

  ;ניהול תקציב שכר לבתי ספר ובתי חולים ממשלתיים 

 

 המחלקה לפיתוח מקצועי: 

  ושינויים בתחומי פיתוח וקביעת תחומי מומחיות בסיעוד, בהתאם להתפתחויות טכנולוגיות

 הבריאות;

  ניהול מערך וועדות מייעצות בנושא מומחיות בסיעוד בכל תחומי המומחיות קביעת גבולות

 מקצועיים, תכניות הלימודים והערכה;

  ניהול והנחייה מקצועית של מערך ההכשרה למומחיות בסיעוד לרבות קביעת הסטנדרטים

הכשרה קלינית, אישור עמידת מתמחים להכשרה, מיון מועמדים, בקרה של איכות הוראה ו

 בתוכניות והגשתם לבחינות הרישוי;

  ליווי מקצועי להטמעת תחומי מומחיות חדשים לרבות מתן מענה מקצועי לפניות, הבטחת

מיצוי הפוטנציאל המקצועי של האחות המומחית, הנחייה לגבולות עשייה, ממשקים בין 

 עמיתים, הערכת תפוקות התפקיד;

 ת והפעלת תכנית המומחיות בתחום מדיניות ומינהל בסיעוד; ניהול, הובל 

 ;ניהול והפעלת כנסים מקצועיים בהתאם לתכנית העבודה ותמורות בפיתוח המקצועי 

 ;פיתוח תכניות להכשרה ולייעוץ, בתחום הסיעוד במדינות זרות 

 

 המחלקה לאסדרת כח אדם:

 ארים במערכת הבריאות תכנון תשתיות כוח האדם בסיעוד ברמה הלאומית, בכלל המת

 בישראל

  קביעת סטנדרטים לניהול כוח האדם בסיעוד בהתאם לצורכי המערכת 

  הצבת כוח אדם בסיעוד לשם איתור וצמצום פערי תשתיות כוח אדם בסיעוד 

  התווית מדיניות לפיתוח מסלולי קריירה קליניים וניהוליים בכלל המתארים במערכת

 הבריאות בישראל 

 וינות לחיזור המנהיגות בסיעוד פיתוח מסלולי מצ  
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 הגדרת תחומי אחריות ודרישות סף במדרג תפקידי האחיות בכל המתארים 

 פיתוח תפקידים חדשים בסיעוד בהתאמה להתפתחויות צפויות בביקוש לשירותי בריאות 

 פיתוח וניהול מערכות מידע לנושא כוח אדם בסיעוד 

 יעוד בהתאם לצרכים במערכת הבריאותייזום וביצוע פעולות לגיוס ושימור כוח אדם בס 

  תמחור ותקצוב תכניות לימודים בסיעוד 

  קביעה ופרסום שכר לימוד בתוכניות הלימודים השונות בסיעוד 

 ניהול נושא מלגות והלוואות לסטודנטים ומשתלמים בסיעוד 

 ריכוז פעילות הוועדה לגמול השתלמות בסיעוד  

 

 המחלקה לבחינות רישום ורישוי: 

  מבחני רישום לאחיות בכל הרמות הנדרשות;ניהול 

 ;פיתוח וניהול מאגרי המידע לבחינות רישום/רישוי בסיעוד 

 ;פיתוח תרחישים מדמי מציאות לבחינת איכות ביצוע מקצועי 

 ;ניהול אתר אינטראקטיבי לתרגול בחינות רישום 

 

 המחלקה לתשתיות מידע ונתונים: 

 באתר המינהל וברשתות חברתיות; ניהול תקשורת ישירה ורישות עם קהלי היעד 

  המשתמשים והתאמת  התאמת השירותים לצרכי -המנהל אתר האינטרנט של שינוי מבנה

 האתר למובייל;

  רישום ותשלום שכר לימוד לסטודנטים לסיעוד לניהולפיתוח פלטפורמה דיגיטאלית ,

  ולאחיות במסגרות לימודים בקורסים על בסיסיים ובלימודי מומחיות קלינית;

  הרחבת הלמידה המקוונת לצורך הכנה למבחני רישוי, שמירה על כשירות מקצועית בהתאם

 להנחיות מקצועיות ועוד;

  ליווי מקצועי לשינוי שיטת מבחני הרישוי ומעבר לבחינה ממוחשבת אדפטיבית, מתקדמת

 וחדשנית; 

 ;שיפור והרחבת תחומי המענה המקצועי הניתן בפניות למוקד משרד הבריאות 

  

 המערך למחקרים, סקרים וחדשנות: 

 ביצוע סקרים מחקרים לתכנון והערכת מדיניות מנהל הסיעוד; 

 פיתוח וגיבוש מחקרים עם חוקרים באקדמיה ובארגוני בריאות; 

 מיפוי וקידום משאבי מחקר בסיעוד; 

 בסיעוד  קידום מחקרים המפתחים ומבססים חדשנות; 

  

         5655944-02פקס:                 5080208-02טל:  מינהל הסיעוד
 :דוא"ל

call.habriut@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן –מינהל הסיעוד  לעמוד האינטרנט של 

mailto:call.habriut@moh.gov.il
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ת  ב י ט ה ח א ו פ ר  ה

 

קידום הרפואה ומקצועות הבריאות בכלל מערכת הבריאות על ידי קביעת אחראית ישירה על 

הסטנדרטים והמדיניות הרפואית, בקרה ופיקוח על יישומם והובלת תהליכים לשיפור איכות הטיפול, 

ויחידות אגפים  16. חטיבת הרפואה מורכבת ממטה  והשרות הרפואי ולחיזוק הרפואה הציבורית

 שלכל אחד מהם תפקיד ייחודי בקידום הרפואה במדינת ישראל.

 תחומי פעילות

  ע"י קביעת המדיניות  –רגולציה של מערכת הבריאות בישראל אחריות ישירה על

 ;והטמעתה

 כלליים,  פיקוח, תיאום ובקרה על יישום המדיניות בכלל המערכת בדגש על בתי חולים

, מוקדים לרפואה בקהילה, אמבולנסים ומכונים תמרפאופסיכיאטרים וגריאטריים, 

 דחופה ומכוני דיאליזה;

     ;אסדרה ופיקוח על תהליך האקרדיטציה במוסדות הרפואיים 

 רופאים, מתמחים, סטז'רים, קביעת מדיניות לקידום כ"א רפואי בכלל המקצועות ;

 רופא;מקצועות הבריאות ולרבות פיתוח של מקצועות רפואיים חדשים כגון עוזרי 

 ורפואת השיניים; רישוי בתחום הפסיכולוגיה 

  ,קביעת מדיניות והערכת צרכים של תשתיות לכלל המערכת, פריסת שירותי מרפאות

 הקצאת מיטות, תקנים וכד';

  ,מכון לואיס, ) פרוטזות ואורטזות באמצעות אספקת שירותי רפואה בתוספת השלישית

, טיפול מנעתי בבריאות השן לתלמיד, , קודים לאשפוז סעודימכשירי שיקום וניידות

 אספקת שרותי שיקום נכי נפש (;

  קביעת מדיניות ופיתוח מענים בתחום בריאות הנפש במערך האשפוז ובקהילה, לרבות

 ניהול הטיפול בהתמכרויות שונות;

  קביעת מדיניות ופיתוח מענים בתחום הגריאטריה וההערכות להזדקנות האוכלוסיה

 בישראל.

 ות השיקומי וההתפתחותי לילד, פיקוח ובקרה על מעונות יום שיקומיים, קידום השיר

 מעונות לילדים על הספקטרום האוטיסטי ולילדים בעלי צרכים התפתחותיים;  

  קידום השרות הסוציאלי במערכת הבריאות, ובממשקי העבודה עם משרדי הממשלה

תמחור  רב קטינות ועוד.והרשויות, בתחומי האלימות במשפחה, פגיעות מיניות, הריון בק

, ומתן מענה בסוגיות של קביעת כללי שירותי הבריאות האשפוזים והאמבולטוריים

 התחשבנות;

 חולים,   מוסדות ארגוני ממערכת הבריאות, רשויות השלטון, ,מתן מענה לפניות

 ומטופלים;

 קוח ניהול מערך ההשתלות במדינת ישראל , ניהול רשימה ארצית של ממתינים, ניהול ופי

על השתלות מהמת ומתורם חי . העלאת המודעות לתרומת אברים באמצעות חתימה על 

 כרטיס תורם אדי;

  .הפעלת מערך הרפואה הפורנזית תחת המכון הלאומי לרפואה משפטית 
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 ;אסדרת הטיפול הרפואי בחסרי מעמד ובאוכלוסיות מיוחדות חסרות ביטוח רפואי 

  בריאות במדינות חוץ עפ"י תקנות חוק ביטוח אחריות על תחום ועדות הערר לשירותי

בריאות ממלכתי, ועדות ערר הפועלות מטעם משרד הבריאות ובכפוף לחוק בריאות 

 ממלכתי;

  ניהול המאגר הארצי להנחיות מקדימות וקידום המענה והיישום של הוראות חוק החולה

 הנוטה למות; 

  הובלה של יישום חוק תיירות המרפא לרבות הקמת מרשם סוכנים, קביעת תקנות תשלום

 למטפלים וקידום הסוגיות הקשורות בהוראות החוק ודרישותיו. 

 ."קידום ומניעה של היפגעות ילדים מיזם משותף של מערכת הבריאות עם ארגון "בטרם 

 

ת י ל ל כ ה  א ו פ ר ל ף  ג א  ה
של שירותים רפואיים ובקרה  קביעת סטנדרטים יישום מדיניות  האגף לרפואה כללית מופקד על 

 הניתנים בבתי החולים הכלליים, מרפאות כירורגיות בקהילה ומכוני דיאליזה, בשגרה ובמצבי חירום.

 

 האגף עוסק באלו:

  בהיבטים השונים של פעילות  בתי קביעת אמות מידה וסטנדרטים רפואיים ותפעוליים

 החולים, הטמעתם ואכיפתם;

  בקרה על פעילות רפואית בבתי החולים הכללים, מרפאות כירורגיות בקהילה, מכוני

 דיאליזה, ומעקב אחר לקויים. בהתאם לכך המלצה על מתן / חידוש רישוי;

 יטוח בריאות בקרה ומעקב אחר סטנדרטים רפואיים של בתי החולים ובחינתם לאור חוק ב

 ממלכתי, חוזרי מנכ"ל וחוזרי מנהל רפואה;

 קידום תהליך האקרדיטציה בבתי החולים במדינת ישראל 

  קידום מוכנות מערכת הבריאות האשפוזית לתרחישי שעת חירום, אחריות על מכלול אשפוז

 במצבי חירום והשתתפות פעילה בפעילות אגף לשע"ח;

  ביטוח בריאות ממלכתי;יעוץ לנציבות קבילות לנושא חוק 

 :קבלה וטיפול באירועים חריגים במערכת הבריאות 

 בדיקת אירועים בהם היה סיכון לחולים .א

 תקלות בציוד רפואי .ב

בדיקת דיווחים על מקרי מוות ואירועים חריגים לבירור מקצועי והחלטה על צורך בטיפול  .ג

 משמעתי.

 ים לכך על פי חוק;אישור החזרי כספים לאח"מים ונושאי משרה שיפוטית, הזכא 

 .טיפול בפניות הציבור בכל היבטי הטיפול והשירות הניתנים על ידי בתי החולים 

 ;השתתפות בהליכי חקיקה 

חטיבת 
 הרפואה

02-טל: 
5080731/2/3                

02-פקס: 
5655955         

 :דוא"ל

 Medical.Directorate@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן – חטיבת הרפואה לעמוד האינטרנט של 
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 רפואת החירום במדינת ישראל כולל פיקוח ובקרה על מדא וכל ל חברות האמבולנסים  והבלת

 ;הפרטיות 

 צות הלאומיות;השתתפות בוועדות לקידום נושאים במערכת הבריאות, כולל המוע 

 :מתן יעוץ בתחום רפואי למשרדי ממשלה אחרים 

 משרד הקליטה לקליטת רופאים עולים .א

 משרד התחבורה, רישוי אמבולנסים ובדיקות רפואיות לנהגים .ב

 משרד הפנים רישוי כלי ירייה .ג

 המוסד לביטוח לאומי. .ד

  ,ניהול מערכת הבריאות בפרויקטים לאומיים: תכנית לאומית למניעה וטיפול בשבץ מוחי

התכנית הלאומית למניעת זיהומים נרכשים בבתי החולים, התכנית לשיפור הפגיות במדינת 

קידום והרחבה של  מודל תמרוץ   לשיפור איכות הטיפול במלר"דים במדינת ישראל, ראל,יש

וקידום  IVF, קביעת סטנדרט יחידות וסדות הרפואיים השוניםועדות האתיקה במ תפעילו

 הקמתן על פי סטנדרט זה.

 

ף ג א תל ה י ת ל י ה ק ה  א ו פ  ר

 מטרות האגף: 

  קביעת אמות מידה וסטנדרטים רפואיים ותפעוליים בהיבטים השונים של פעילות קופות

 ובקרתם.הטמעתם  ,החולים

  על קופות החולים ומכונים בקהילה.קיום מערך בקרות 

  בפריפריה מוקדי הרפואה הדחופהחיזוק מערך. 

 באלו: האגף עוסק

 החולים. קופות על בקרה-  

 בקהילה עצמאיים ומכונים מרפאות על בקרה. 

 .קביעת מדיניות ואמות מידה למתן שירותי רפואה בקהילה 

 .תמיכה בהפעלת מוקדי רפואה דחופה ביישובי הפריפריה 

 ומענה לנציבות הקבילות לנושא חוק ביטוח בריאות ממלכתי בנושאי שירותים הניתנים  סיוע

 בקופות.

 הבאים: יקטיםיהפרוקודמו  2019בשנת 

  קהילה-תקנות רצף הטיפול בתי חוליםקידום. 

 פרסום מבחני תמיכה לקופות החולים. 

 פרסום אמות מידה שונות למערכי הרפואה הקהילתית. 

       6474855-02פקס: 5080739/40-02טל: רפואה כללית
 :דוא"ל

 refuaclalit@moh.gov.il 
  . יש ללחוץ כאן –האגף לרפואה כללית  לעמוד האינטרנט של 

mailto:refuaclalit@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Rclalit/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Rclalit/Pages/default.aspx
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 האגף לבריאות הנפש

 

השירותים  רצף בכל והטיפולי הארגוני במערך ויישומה הנפש בריאות מדיניות בקביעת עוסק

 וחירום(. התמכרויות שיקום, אשפוז, אמבולטורי, התמכרויות)

 רישוי בקרה, תיאום, פיתוח, תכנון, לפעילות, ומדדים סטנדרטים קביעת, נהלים בהגדרת מטפל

 .הנפש בריאות בתחום והשירות הטיפול והבטחת קידום איכות

 מסוכנות אצל אנשים בעלי רקע נפשי.עוסק בחקר ה

 ואוכלוסיות נפש בנפגעי לטיפול הקשור בכל ארגוני ובין משרדי בין פעולה ושתוף תאום מקיים

לרבות בכל הקשור  המחוזיים, האזוריים הפסיכיאטרים פעילות את ומתאם מנחה גבוה, בסיכון

 שירותים המסופקים קונה המשרד, מדיניות "יעפ המחוזיות לאשפוז הכפוי והועדות הפסיכיאטריות

 .הנפש )שיקום, אשפוז, אמבולטורי, התמכרויות וחירום( בריאות בתחום

 

ה י ר ט א י ר ג ל ף  ג א  ה
 קביעת ,אדם כוח ופיתוח שירותים פיתוח ,מדיניות קביעת, תכנון על אחראילגריאטריה  האגף

 הגריאטריה בתחום אכיפה אמצעי ופיתוח בקרה ,פיקוח, רישוי מקצועיים נהלים, סטנדרטים

  .הממושכות והמחלות

)גם  ממושכות במחלות חולים כןו +65-ה בני היא לגריאטריה האגף לפעולות היעד אוכלוסיית

 .קשות תפקודיות מגבלות עם( יותר צעירים בגילאים

נפש( באמצעות  ותשושיהאגף אחראי על הניהול המקצועי והתקציבי של האשפוז הסיעודי )לסיעודיים 

 משרד הבריאות )"הקודים"(, זאת עפ"י התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 ,קהילתיים שירותים  ,מוסדיים שירותים :הבאות לקותהמ באמצעות מתבצעת האגף פעילות

תקצוב תיאום וארגון וזאת תוך ל והמחלקה בגריאטריה סיעוד, דחופה גריאטריה ,ואכיפה סטנדרטים

 וצוותיהם בלשכות הבריאות ועם גורמים המחוזיים הגריאטריים שיתוף פעולה ותיאום עם

 לו. נוספים במשרד ומחוצה רלבנטיים

נפש,  ותשושי יות סיעוד  בתחום האשפוז הגריאטרי האגף מבצע בקרות ברחבי הארץ במחלקות

 ידי קרה מתבצעת עלחריפה והנשמה ממושכת. הב-גריאטריה שיקומית, סיעוד מורכב, גריאטריה תת

 עבודה ,הסיעוד מתחומי מומחים מקצוע ואנשי בגריאטריה מומחים רופאים הכולל מקצועי רב צוות

האגף לרפואה 
 קהילתית

 
 5080722-02טל:

                
        5655961-02פקס:

 :דוא"ל

call.habriut@moh.gov.il 

    . יש ללחוץ כאן –האגף לרפואה קהילתית  לעמוד האינטרנט של 

לבריאות האגף 
 הנפש

08-*, 5400טל: 
6241010               

        5655962-02פקס:
 :דוא"ל

call.habriut@moh.gov.il 
 .יש ללחוץ כאן –האגף לבריאות הנפש  לעמוד האינטרנט של 

 

mailto:call.habriut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/CRD/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/CRD/Pages/default.aspx
mailto:call.habriut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/mental/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/mental/Pages/default.aspx


 

 

ת   נ ש ל ע   ד י מ ה ש   פ ו ח ק   ו ח י   פ ל י   ת נ ש ח   ו 2ד 0 1 9 

, בנוסף . תקשורת וקלינאותרוקחות, בריאות הסביבה  ,תזונה ,בעיסוק ריפוי, פיזיותרפיה, סוציאלית

המחוזות של ארבע קופות  הכלליים בארץ ועל כלהחולים  בתיהאגף לגריאטריה שותף בבקרות על כל 

 .החולים

 עם והתמודדותבהמשך הרחבת הפעילות   2019 - 2018 בתחום האשפוז הסיעודי התאפיינה שנת

 הבעיות בתחום האשפוז המוסדי: 

  בוצע  הליך של שינוי ארגוני ושינוי בתפיסת העבודה בבקרה בגריאטריה לשיפור הפיקוח והאכיפה

 1085 -נערכו כ 2019 ידי המוסדות הסיעודיים בארץ בשנת על רמת איכות הטיפול הניתנת על 

בקרות במערך הגריאטרי כולל מוסדות ובתי חולים  . דוחות הבקרה מפורסמים באינטרנט 

 מוסדות סיעודיים ברישוי(286 ובאתר משרד הבריאות  )

  האגף פעל השנה לשיפור השירות הניתן לקשישים ובני משפחותיהם ונקט בפעילות של מתן

קלות  כלכליות למטופל ולבני משפחתו במימון האשפוז הסיעודי, ושיפור ההליך הביורוקרטי ה

תהליכים דיגיטליים לשיפור חווית המטופל שילוב  תבחישוב זכאות לאשפוז סיעודי באמצעו

אפליקציה להשוואת מוסדות, מחשבון סימולציה לחישוב זכאות, פורטל כגון:  ומשפחתו בסיעוד

וונת, טפסים אחידים, שיפור תקשורת עם המשפחה באמצעות מסרונים ומייל מקוון, הגשה מק

 .2020 - 2019. חלקם החלו את פעילותם והמשכם צפוי גם בשנים וזימון תורים

  שיתבצע  וציאליהסשירות התכניות ייעודיות לקשישים ניצולי שואה במיסוד ובקהילה בשיתוף

 2019-2022בשנים 

ותפקודם במסגרת  בריאותם הקהילתי, במגמה לשפר את בתחום האגף מפתח שירותים לקשישים

כוללנית,  גריאטרית שירותי מניעה וקידום בריאות לגיל המבוגר, הערכה פרויקטים ייעודיים:

ושיקום רפואי לקשיש. במסגרת הרפורמה בסיעוד יינתן דגש להרחבת התמיכה בשיקום בבית 

 ובאשפוז בבית.

תכנית פור הידע  ויכולת האבחון של בעלי מקצוע באמצעות המדיניות האגף מתמקדת כיום בשי

לאומית לטיפול התכנית נציות אחרות, התוכנית למניעת נפילות והדמלמחלת האלצהיימר ולאומית ה

עצמאותם של הקשישים  בשיפור. אנו רואים את השפעתן של תכניות אלו החיים וסוףפליאטיבי 

 ובהפחתת סבלם:

  במסגרת התוכנית הלאומית לדמנציה פעילות האגף  מאופיינת בשיפור השירותים לקשישים

  פיתוח של חולים ובני משפחותיהם,בתחום הקהילתי על ידי העלאת המודעות והכרה בצרכים 

 אלפי לפעילה ש ומעורבותתכניות לשיפור הטיפול והשחרור של חולי דמנציה בבתי חולים כלליים, 

 .דמנציה לחולי הגישה לשיפור" דמנציה"ידידי כ שגויסו מהקהילה מתנדבים

  הקמת יחידה לאבחון וסיווג לטיפול בהפרעות התנהגותיות של חולי דמנציה לתמיכה בבני

, שתיתן מענה ייחודי של מרפאה/ אשפוז למספר משפחה מטפלים בשיתוף אגף בריאות הנפש

 ייחודית בקהילה.  הימים לאוכלוסיי

 והכשרת צוותים הייעודיים לטיפול  פיתוחבהמשך השנה  התמקדה פליאטיבייפול לט התוכנית

  יותחילת בניה של אתר פליאטיב ,פליאטיבי

 מענה   בוחנת דרכי פעולה למתן  2017שהושקה בסוף הלאומית "למניעת נפילות"  התוכנית

 ,ק בריאותיונז רב של קשישים הנופלים מידי שנה, חלק ניכר מהם עם פגיעה בעצמאות למספר
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 אינטרנט ייעודי להקמה ראשונית, וזאת באמצעות  אתר נפילות שניתן היה לצמצם ולמנוע

STEADI  תוכנית "ערים ידידותיות גיל"  וכן בהתנעת 

 ממשלה,  קופות החולים המשרדי  שלהתמודדות עם הזקנה מתבצעת פעילות משולבת מ כחלק

חמש השנים הרופאים מתמחים  בגריאטריה במהלך  50של   והכשרהגיוס לוהביטוח הלאומי 

 .הקרובות

מידע עדכני לציבור בתחומים הרלבנטיים לבריאות ושירותי בריאות בגיל  להנגשתפועל  האגףכמו כן, 

וכן באמצעות קמפיינים לציבור הרחב בנושאים ספציפיים מעת לעת. המבוגר, זאת באמצעות האתר 

 בריאות על נתונים ניתוח ,בארץ הגריאטרי המערך על נתונים ריכוזבו באיסוף עוסק האגףבנוסף, 

 תיאום ומקיים, ובהוראה בכנסים הצגה ,מחקרית בפעילות ,השונות ובמסגרות בקהילה הקשישים

 וקביעת היעד באוכלוסיית לטיפול הקשור בכל ארגוני-ובין משרדי-בין ,משרדי-תוך פעולה ושיתוף

 .חייהם איכות ואת תפקודם רמת את, הקשישים אוכלוסיית בריאות את שתקדם מדיניות

 

 
 

ן ש ה ת  ו א י ר ב ל ף  ג א  ה
 

האגף לבריאות השן אחראי על קביעת סטנדרטים למתן שירותי רפואת השיניים בישראל, מתווה 

ובקרב קבוצות מיוחדות כגון תלמידי גנים ובתי הפה והשיניים ברמת האוכלוסייה  מדיניות בריאות

 סל שיקום, אוכלוסיות זכאים במסגרת סל הבריאות ועוד. ספר, קשישים, נזקקים, זכאי

 תחומי פעילות האגף:

  חיזוק רפואת שיניים מונעת והרחבת שירותי רפואת שיניים לציבור מזה שנים פועל האגף

ת בישראל, להכנסת שירותי רפואת שיניים והרחבה של רפואת השיניים הציבורי -לשיפור 

ממלכתי בדומה לתחומי רפואה אחרים, פעילות שהצלחתה משתקפת  בחוק ביטוח בריאות

הן לילדים והן לקשישים. האגף הוביל הכנת תכנים  בהרחבת הזכאות לטיפולים בסל,

רב ובק 18 –השיניים בקרב ילדים עד גיל  מקצועיים עבור רפורמת חבב"מ בתחום רפואת

תסמונות שונות משתתף בעבודות  ומעלה ובקרב חולים אונקולוגיים ובעלי 75קשישים מגיל 

על ידי אוכלוסייה  מחקר על השפעת הרפורמה על דפוסי צריכת שירותי רפואת השיניים

 הזכאית.

  הטמעת מערך פיקוח על שירותי קופות החולים בתחום רפואת השיניים, כולל בנייה והרצה

על ספקי השירות, פיקוח על תפקוד הקופה ובקרתה על שירותי רפואת  של כלי הבקרה

שיניים מונעת למבוטחים ונגישות וזמינות לשירותי רפואת  השיניים בתחומיה, חיזוק רפואת

 השיניים ברחבי המדינה.

  המשרד מממן  2010האגף מוביל שירותי מניעה וקידום בריאות הפה והשיניים בקהילה. מאז

ירותי בריאות השן לתלמיד הניתנים על ידי רשויות מקומיות בגני ילדים את ש באופן מלא

תהליך ההטמעה וההתקדמות של שירות חשוב זה ועוקב אחר  ובתי הספר. האגף מוביל את

במדינה , בכל הרשויות והמגזרים. קידום והרחבת  הרחבתו, כך שיהיה נגיש לכלל התלמידים

האגף 
 לגריאטריה

08-*, 5400טל: 
6241010               

        9565596-02פקס:
 :דוא"ל

call.habriut@moh.gov.il 
 . יש ללחוץ כאן –האגף לגריאטריה  לעמוד האינטרנט של 

mailto:call.habriut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/Pages/default.aspx
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משרד החינוך ומרכז השלטון  ת מלאה עםשירותי בריאות השן לתלמיד נעשה בשותפו

בריאות וחינוך  המקומי. האגף הוביל פיתוח כלי דידקטי להעברת המסרים של קידום

 לבריאות הפה והשיניים בשירותי בריאות השן לתלמיד, תכנית לימוד "שנלי", אשר נבנתה

 וך .תוך עבודה משותפת וקפדנית של אנשי מקצוע רבים מתחומי רפואת השיניים והחינ

התוכנית מותאמת ומתורגמת לשפה הערבית ולמגזר החרדי וזוכה למשוב מעולה מגננות 

ומחנכות. האגף הוביל הרחבת שירותי בריאות השן לתלמיד לגיל טרום חובה, לאחר רפורמת 

. השירות בקבוצת גיל זו כולל צחצוח שיניים מודרך בהשגחה 3"חינוך חינם" לילדים מגיל 

ד בגני ילדים בפריפריה חברתית כלכלית. תכנית לגיל הרך בעלת ומריחת לכת פלואורי

פוטנציאל גבוה להורדת רמת התחלואה בעששת ילדות מוקדמת והיא זכתה בפרס החדשנות 

בשנים האחרונות מקדם האגף גם תכנית למניעת  .2019המדינה בשנת  של נציבות שירות

הורה לדיאטה בריאה ולגהות הפה ה בטיפות חלב שכוללת הדרכת 3 1עששת לפעוטות בגילאי 

שיניים במקרה הצורך  של הפעוט, זיהוי גורמי סיכון אישיים, זיהוי עששת והפנייה למרפאות

 ומריחת לכת פלואוריד אצל פעוטות בסיכון.

  ,הבטחת כוח אדם מקצועי ברפואת שיניים, כולל רופאי שיניים כלליים ומומחים, שינניות

 שיניים, כולל:וסייעות לרופא  טכנאי שיניים

קידום איכות הכשרת בעלי מקצוע בתחום רפואת השיניים האגף מלווה ומפקח על מוסדות 

קורסי הכנה לבחינות רישוי לרופאי שיניים, קורסי הכשרה ) במקצועות הדנטליים-לימוד 

ניהול בחינות הרישוי הסטטוטוריות/ בחינות ממשלתיות  (וטכנאי שיניים לשינניות, סייעות

 קידום התמחויות בתחומים השונים ברפואת שיניים.. במקצועות הדנטליים

 ם הנחיות מקצועיות לבעלי מקצועותקביעת מדיניות, קידום יוזמות חקיקה, כתיבת ופרסו 

 דנטליים.

  פיקוח על שירותי רפואת שיניים האגף פעיל בהליך הרישוי, הבקרה והפיקוח על מרפאות

 ות שיניים פרטיות לפי הצורך.תאגידים ועל מרפא -שיניים של 

  ייעוץ לגורמי חוץ ופנים בנושאים שונים, כגון: לאגף הרוקחות בנושא תרופות ותכשירים

ברפואת שיניים, ליחידת אמ"ר בנושא ציוד רפואי ברפואת שיניים, לשרות המזון  קוסמטיים

התמחות ותוספים, לאגף לרישוי מקצועות בנושא הכרה בלימודים וב בכל הקשור במוצרים

העבודה בנושא מימון קורסי הכשרה מקצועית בתחומים  בתחום רפואת השיניים, למשרד

 הדנטליים ועוד.

האגף מייעץ מקצועית בתחום בריאות השיניים גם למשרדי ממשלה ורשויות אחרות בארץ 

 ומחוצה לה.

  האגף משמש מחלקה מוכרת להתמחות ברפואת שיניים ציבורית ומכשיר את הדור הבא של

 בתחום. המומחים

האגף משמש כיחידת מטה מרכזית, המתווה מדיניות כשהפעילות בשטח נעשית על ידי רופאי שיניים 

וצוותם. נערכות בקרות יזומות על ידי אגפים מחטיבת הרפואה, האגף לבריאות השן משתתף  מחוזיים

 פרטיים.בבתי חולים ובמרפאות קופות החולים, וספקי שירות  פעיל בבקרות אלה,

בכל אחד מהנושאים שהוזכרו לעיל יש צורך בידע מקצועי ברפואת שיניים וברפואת שיניים קהילתית 

 וציבורית.

הצוות הבכיר באגף מורכב ממומחים ברפואת שיניים ציבורית, על מנת לתת מענה נכון ויעיל לצורכי 

 התחום. הרגולציה של
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ם ו ק י ש ף  ג  א

במטרה לקדם את מערך השיקום בישראל, להיות הגוף המרכז את  2014בשנת אגף השיקום הוקם 
עבודת כל הגופים המטפלים באנשים עם מוגבלויות, לשפר את השירות הניתן בתחום אספקת מכשירי 

בתחום הניידות והתאמת שיקום וניידות, לרבות בהתאמה אישית, לנהל ולפקח על הוועדות הרפואיות 
רכב, ולהוות מרכז למענה לפניות של אנשים עם מוגבלויות. עד הקמת האגף, הטפול באנשים עם 

מוגבלויות היה מבוזר בין אגפים שונים ללא יד מכוונת וללא מדיניות מכוונת אחידה, אשר ראתה את 
ות שיקום כללי, שיקום כלל רצף הטיפול באנשים אלו. האגף עוסק כיום בכל נושאי השיקום, לרב

ילדים, שיקום נשימתי ושיקום לחולי לב, אספקת מכשירי שיקום וניידות בהתאם לתוספת השלישית 
לחוק ביטוח בריאות ממלכתי )חבב"מ(, אך למעט שיקום גריאטרי ושיקום נפש, אשר נמצאים בתחום 

 אחריות האגפים לגריאטריה ובריאות הנפש. 

 דים  מרכזיים: אגף השיקום נקבעו שני תפקיל

 רגולציה ומדיניות בשיקום; 

 .מתן שירות לאנשים עם מוגבלויות 
 

בהתאם לשני תפקידים עיקריים אלו, ומתוך ראיה כי אדם עם מוגבלות הוא אדם עם יכולות, והטיפול 

 במוגבלות הינו למיצוי היכולות של האדם, קבענו את חזון האגף:

גיבוש והובלה של מדיניות ארצית בשיקום אשר תביא למיצוי החלמתו של אדם עם מוגבלויות ותביאו 

 .ולתעסוקה לשוויוןלעצמאות 

 .קידום מתן שירות איכותי ומיטבי לאדם עם מוגבלויות מכלל הגורמים המטפלים

 מתוך חזון זה, קבענו את ייעוד האגף:

 כות עתידית בהיבט של תשתיות, כוח אדם התווית מדיניות שיקום ארצית, לרבות היער

 ;מקצועי וטכנולוגיות

 פיתוח מערך השיקום באשפוז ובקהילה, והבטחת הרצף השיקומי; 

 שיפור השירות הניתן ע"י האגף לאנשים עם מוגבלויות; 

o וועדות רפואיות לצורך קצבת ניידות 

o ועדות להתאמת רכב 

o  באחריות היחידה  –אספקת מכשירי שיקום וניידות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 הארצית למכשירי שיקום וניידות

o  באמצעות מכון  –אספקת מכשירי ניידות בהתאמה אישית לפי חוק בריאות ממלכתי
 לואיס

  הובלת תהליך תיאום ואינטגרציה בין משרדי הממשלה למיצוי זכויותיהם של אנשים

 ;גבלויותבעלי מו

 .קידום מחקר בתחום השיקום 

האגף לבריאות 
 השן

08-*, 5400טל: 
6241010               

        5655995-02פקס:
 :דוא"ל

call.habriut@moh.gov.il 
  . כאןיש ללחוץ  –האגף לבריאות השן  לעמוד האינטרנט של 

 

mailto:call.habriut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Dental/Pages/default.aspx
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 היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות

 קביעת ויישום מדיניות משרד הבריאות בתחום מכשירי השיקום והניידות; 

  למכשירי שיקום וניידות )צוותי פיקוח, בקרה והדרכה לעוסקים בהגשת בקשות

ספר מיוחדים ובמסגרות -המשך טיפול ומעקב בקופות החולים, צוותי הבריאות בבתי

 ;בריאות אחרות(

  פיקוח, בקרה והדרכה לעובדי לשכות הבריאות, העוסקים בטיפול בבקשות למכשירי

 ;שיקום וניידות

 פיקוח ובקרה על ספקי השירות; 

 המטה לשירות היחידה קביעת סטנדרטים ונהלים ברמת; 

  התוויית והנחיות מקצועיות לנותני השירות, כולל אנשי המקצוע השונים וספקי

 ;הציוד

 קיום מערך הדרכה והשתלמויות לנותני השירות; 

 תיקונים של מכשירי ניידות חשמליים; 

 טיפול בפניות ותלונות מהציבור. 

 

    . יש ללחוץ כאן –שיקום וניידות  לעמוד האינטרנט של 

י צ ר א ה ת  ו ר י ש ק ה ו ס י ע ב י  ו פ י ר  ל
השירות הארצי לריפוי בעיסוק פועל כיחידת מטה בחטיבת הרפואה, מול הנהלת משרד הבריאות, 

משרדי ממשלה אחרים, עמותות, קופות החולים, אוניברסיטאות יחידות ואגפי המשרד השונים, 

 ואנשי המקצוע בארץ ובעולם.

תפקידי היחידה מרכזים את כל הנושאים הקשורים לתחום הריפוי בעיסוק במשרד הבריאות, וכן את 

ידי מרפאים בעיסוק בישראל, לרבות יישום דרישות חוק -כל נושא איכות השירות המקצועי הניתן על

 עות הבריאות ומבחני רישוי ממשלתיים. מקצו

 העל של עבודת היחידה במשרד הבריאות:-מטרת

 הטמעת גוף הידע, הפרקטיקה והמומחיות של מקצוע הריפוי בעיסוק בארץ; 

  חידוד הערך המוסף של המקצוע מרמת קובעי המדיניות ועד לציבור הרחב בתחומים הבאים

באשפוז ובמסגרות השונות  –וקידום בריאות ובאוכלוסיות שונות: טיפול; שיקום; מניעה 

 ;בקהילה

 יונים במשרד ובפעילות בין משרדית.שילוב מרפאים בעיסוק מומחים בתחומם בפורמים ובד 

 בין יתר פעילויות היחידה:

  לרבות יישום חוק מקצועות הבריאות. -קידום חקיקה 

האגף לבריאות 
 השן

        6473984-02פקס:               5082181-02טל: 
 :דוא"ל

shikum.h@moh.gov.il 

 
  . יש ללחוץ כאן –אגף שיקום  לעמוד האינטרנט של 

https://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/mobility/Pages/Participation.aspx
https://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/mobility/Pages/Participation.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Rehabilitation/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Rehabilitation/Pages/default.aspx
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  קידום המקצוע ברמת מדיניות. -ייצוג 

  טנדרטים ונהלי עבודה; פיקוח ובקרה, לרבות רישוי ואיכות.קביעה והטמעת ס -רגולציה 

   למנהלי ריפוי בעיסוק, הנהלות וצרכנים. -הכוונה, ייעוץ והדרכה 

  הובלת פורומים מקצועיים, ימי עיון והשתלמויות. –למידה 

  שמירה על איכות מקצועית ואתיקה מקצועית. -אתיקה 

 יה ואחרים רלוונטיים.עם הפרופס –לאומית -קשרים ברמה לאומית ובין 

 פרוייקטים ייחודיים:

  השונים של ריפוי השירות  לתחומי -קביעת סטנדרטים ונהלים, ניירות עמדה והנחיות עבודה

בעיסוק: פסיכיאטריה, גריאטריה, פדיאטריה, ורפואה פיזיקלית ]אורתופדיה, נוירולוגיה, 

 נוירוכירורגיה, פלסטיקה וכד'[.

  שונים  לנושאי מומחיות והתמחות -קביעת סטנדרטים ונהלים, ניירות עמדה והנחיות עבודה

תפקודי, שיקום, מכשירי שיקום וניידות, התאמות דיור, נהיגה -כגו: אבחון וטיפול קוגניטיבי

 משקמת והסעה בטיחותית, בטיפול בסביבת הבית. 

  .הטמעת הסטנדרטים והנהלים באמצעות תהליכי פיקוח, בקרה והדרכה ביחידות השדה 

  עבודה משותפת בתוך המשרד עם אגפים שונים, ובעבודה עם משרדי ממשלה אחרים וגופים

 לקידום נושאים משותפים בבריאות ורווחה. -קובעי מדיניות ואחרים 

 ח תכניות לעדכון השירות בהתאם, איתור צרכים ונושאים חדשים בתחום האחריות, ופיתו

 כולל: קיום ימי השתלמות וקידום נושאים שעל סדר היום של המשרד.

 

ממונת שוויון ונגישות לאנשים עם מוגבלות, ובמסגרת זו שותפות נשות היא כמו כן, מנהלת היחידה 

ות, היחידה ומנהלות ריפוי בעיסוק בשירותי הבריאות בקידום פרויקטים מתחום נגישות השיר

 שרלוונטיים גם לעבודת המרפאים בעיסוק.

 תפקידי היחידה כוללים:

  פיקוח, בקרה והדרכה מול ראשי שירותי ריפוי בעיסוק ביחידות השדה, הפועלות תחת חסותו

 של משרד הבריאות ונותני שירותי בריאות אחרים;

 :קביעת סטנדרטים ונהלים ברמת המטה לתחומי השירות השונים של ריפוי בעיסוק 

, ובנושאים שונים בהם מתמחה מקצוע יפסיכיאטריה, גריאטריה, פדיאטריה, פיזיקאל

הריפוי בעיסוק, כגון: טיפול ואבחון קוגניטיבי, שיקום, מכשירי שיקום וניידות, התאמות 

 דיור, נהיגה משקמת והסעה בטיחותית;

 וף עם היחידה נותנת שירותי ריפוי בעיסוק לכל אגפי משרד הבריאות, ועובדת בשית

 הסקטורים השונים.

 

 

 

השירות הארצי 
 לריפוי בעיסוק

        4887647-02פקס:               0847508-02טל: 
 :דוא"ל

mali.izaki@moh.gov.il 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של  השירות הארצי לריפוי בעיסוק 

mailto:mali.izaki@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Occupational_Therapy/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Occupational_Therapy/Pages/default.aspx
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ה י פ ר ת ו י ז י פ ל ת  י צ ר א ה ה  ק ל ח מ  ה
 

המחלקת הארצית לפיזיותרפיה במשרד הבריאות נושאת באחריות הממלכתית הכוללת להבטחת 

מוסדות הבריאות בארץ. המחלקה אמונה על  התווית מדיניות איכות שירותי הפיזיותרפיה בכל 

ויישומה, קביעת סטנדרטים ונהלי עבודה, ופיקוח ובקרה על שירותי פיזיותרפיה בכלל מוסדות 

 הבריאות הציבורית  בישראל.

 

המחלקה פועלת לקידום ופיתוח מקצוע הפיזיותרפיה בישראל ומשמשת משאב ידע בתחומה, עבור 

בריאות ואגפיו, משרדי ממשלה אחרים, עמותות, קופות החולים, אוניברסיטאות הנהלת משרד ה

 ואנשי מקצוע בארץ.

 :תחומי עיסוק

  המשתנים; להתפתחות המקצוע ולצרכים מותאמתקביעת מדיניות 

 נהלים וסטנדרטים ה ופרסום שלכתיב; 

 ת;ופרטי תציבוריה מערכת הבריאותעל שירותי פיזיותרפיה ב ומעקב פיקוח ,בקרה 

 ייצוג המקצוע בפני גורמים ממלכתיים, מוסדות וארגונים; 

 ביצוע סקרים. 

 

ת ר ו ש ק ת ת  ו א נ י ל ק ל ת  י צ ר א ה ה  ד י ח י  ה
 

נושאת באחריות הממלכתית לאבטחת איכות שירותים בתחום  היחידה הארצית לקלינאות תקשורת

פועלת מול הנהלת קלינאית התקשורת הארצית התקשורת בכל מוסדות הבריאות בארץ.  קלינאות

החולים, אוניברסיטאות ואנשי המקצוע  משרד הבריאות משרדי ממשלה אחרים, עמותות, קופות

 ארץ. ב

 תפקידים עיקריים: 

  קידום תהליכים להרחבת שירותים הניתנים על ידי  קלינאי תקשורת בהתאם להתפתחות

  .וע ולצרכי המטופליםהמקצ

 בתחומים השונים של המקצוע: סינון, אבחון טיפול, ושיקום בתחומי  והפצתם כתיבת נהלים

 השמיעה, התקשורת, השפה, הדיבור והבליעה.

 בקרה פיקוח ומעקב אחר השירותים של קלינאות התקשורת במערכת הבריאות. 

 ייצוג המקצוע בפני גורמים ממלכתיים מוסדות וארגונים. 

  מתן שירות בתחום קלינאות התקשורת לכל אגפי משרד הבריאות ועבודה בשיתוף פעולה עם

 הסקטורים השונים.

המחלקה 
הארצית 

 לפיזיותרפיה
        6473910-02פקס:              7652700-03טל: 

 :דוא"ל

ndpt@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן –המחלקה הארצית לפיזיותרפיה  של לעמוד האינטרנט 

mailto:ndpt@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/physiotherapy/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/physiotherapy/Pages/default.aspx
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י צ ר א ג  ו ל ו כ י ס  פ
 

משרד הפסיכולוג הארצי אחראי ליישום מדיניות המשרד בנושאים הקשורים למקצוע הפסיכולוגיה 

קביעת סטנדרטים מקצועיים לעבודה מושכלת ברמה נאותה, קביעת שיטות בהיבט הממלכתי ע"י 

עבודה, יישום נהלים וחוזרים בכל המסגרות הממשלתיות, הציבוריות והפרטיות בהן מועסקים 

 פסיכולוגים.

בהתאם לחוק הפסיכולוגים והתקנות שהותקנו מכוחו, הפסיכולוג הארצי אחראי על רישוי 

ף החל מרישום פסיכולוגים בפנקס הפסיכולוגים באמצעות ועדת הרישום, פסיכולוגים על פני כל הרצ

אחריות על מתמחים במהלך התמחותם, בדיקת סיום תהליך ההתמחות, ארגון מערך הבחינות, מתן 

הכרה במוסדות לצרכי התמחות, אחריות על תהליך ההסמכה להדרכה והנפקת רישיונות בהתאם 

תחומים של  6-דות מקצועיות ובסיוע מועצת הפסיכולוגים בלמומחים ומדריכים וזאת באמצעות וע

 ארגונית, התפתחותית ורפואית.-הפסיכולוגיה: קלינית, חינוכית, שיקומית, חברתית תעסוקתית

בשנה האחרונה פתחנו תיבות מייל ליצירת קשר ישיר עם משרד הפסיכולוג הארצי לטיפול בפניות 

 ומענה לשאלות:

  psy.rishum@moh.health.gov.ilכולוגים: בתחום הרישום בפנקס הפסי

  hitmahutpsy@moh.gov.ilבתחום תהליך ההתמחות: 

 משימותיו המרכזיות של משרד הפסיכולוג הארצי:

  פסיכולוגים ע"י עריכת השתלמויות למתמחים למומחים קידום ופיתוח מקצועי של

 ולמדריכים ועדכונם בנושאים ובשיטות עבודה חדשניות.

 מרכז השתלמויות ייחודי לפסיכולוגים לקידום תהליך ההתמחות והפיתוח המקצועי. מנהל 

  מתן מענה לפניות פסיכולוגים בכל הנושאים הקשורים לעבודתם וכן לפניות הציבור במגוון

 של נושאים. רחב

  קידום, הרחבה ופיתוח של השירות הפסיכולוגי הציבורי בכל תחומי המומחיות הן בתחום

 האשפוז והן בקהילה.

  פועל לקידום הטיפול הפסיכולוגי הנלווה לטיפול הרפואי בפגיעות/מחלות גופניות מורכבות

 וממושכות.

  לימוד ייעודיות והכשרת קידום הטיפול הפסיכולוגי בגיל השלישי על ידי פיתוח תוכניות

 פסיכולוגים מטפלים ייעודיים לתחום. 

  קידום האבחון הנוירופסיכולוגי במצבים של פגיעת ראש ומחלות ומצבים רפואיים נוספים

 הדורשים הערכה נוירו פסיכולוגית. 

        6358207-03פקס:              7652726-03טל:  היחידה הארצית לקלינאות תקשורת

 . יש ללחוץ כאן – היחידה הארצית לקלינאות תקשורת האינטרנט של לעמוד 

mailto:psy.rishum@moh.health.gov.il
mailto:hitmahutpsy@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/SpeechTherapyCommunication/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/SpeechTherapyCommunication/Pages/default.aspx
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  פועל להרחבת היקף הפסיכולוגים המטפלים בחברה הערבית, במגזר החרדי ועבור

 . האוכלוסייה האתיופית

 .ניהול תקציב המלגות עבור תהליך ההתמחות 

 ילדים  360-שותף בקידום הטיפול הפסיכולוגי במסגרת תוכנית שח"ר )שנות חיים ראשונות( ו(

 בסיכון(.

  ,קיום בקרות הן ביחידות המשרד והן בגופים המבוקרים והמפוקחים בקופות החולים

במרכזים לבריאות הנפש במרכזים הרפואיים הכלליים בבתי החולים הפסיכיאטרים, 

 ובמסגרות פרטיות המוכרות לצורך תהליך ההתמחות בפסיכולוגיה.

  .ייעוץ לנציבות הקבילות הציבור בתחום התלונות אודות פסיכולוגים רשומים בפנקס 

  שותפות במספר מועצות לאומיות לצורך קידום הטיפול והייעוץ הפסיכולוגי במרחבי החיים

 בכלל והבריאות בפרט.

 

 

ת  י ל א י צ ו ס ה  ד ו ב ע ל י  צ ר א ת  ו ר י  ש
 

, 1994 - םהעבודה הסוציאלית הרפואית פועלת במערכת הבריאות מתוקף חוק העובדים הסוציאליי

 , חוקי מדינה ונהלי משרד הבריאות. 1994 –חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

העבודה הסוציאלית הרפואית מתמחה באבחון ובטיפול במכלול הגורמים הרגשיים, משפחתיים, 

 -כלכליים וסביבתיים המשפיעים על היווצרות המחלה ו/או על הטיפול בה. כחלק מהצוות הרב

רך של הערכה, אבחון, יעוץ, מקצועי היא פועלת לשיפור התפקוד האישי של החולה ומשפחתו בד

בודה בהתאם לערכי מקצוע העטיפול, תמיכה ושיקום כמקובל במקצוע העבודה הסוציאלית. כל זאת 

 .תוך קידום מיצוי זכויות ורצף טיפוליסוציאלית ו

בתי חולים  -עובדים סוציאליים רפואיים, הן במערך האשפוז  3000-במערכת הבריאות משולבים כ

במרפאות קופות החולים ובלשכות  -ריים, גריאטריים ושיקומיים, והן בקהילה כלליים,  פסיכיאט

 הבריאות. 

השירות הארצי לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות מרכז את מכלול שירותי העבודה הסוציאלית 

אמון על קביעת מדיניות בתחום העבודה הסוציאלית הרפואית, כתיבת נהלים, במערכת הבריאות. 

מדיניות  ם מקצועיים ותכניות הכשרה, בקרה ופיקוח על מסגרות הטיפול השונות.פיתוח סטנדרטי

השירות הארצי לעבודה סוציאלית נגזרת ממדיניות משרד הבריאות ומותאמת לחזון המשרד, 

מטרותיו ויעדיו. כמו כן, היא נגזרת מצרכי האוכלוסייה ומשינויים : כלכליים, חברתיים, ביטחוניים 

  וטכנולוגיים.

 נה השירות הארצי לעבודה סוציאליתמב

   השירות הארצי לעבודה סוציאלית כולל ארבע מחלקות:  

המחלקה 
הארצית 

 לפיזיותרפיה

, 6241010-08טל: 

5400*             
        4804647-02פקס:

 :דוא"ל

 @moh.gov.ilpsy.artzi      

  . יש ללחוץ כאן –המערך הפסיכולוגי  של לעמוד האינטרנט 

mailto:mali.izaki@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Psychology/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Psychology/Pages/default.aspx
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אחראית על העבודה הסוציאלית בבתי החולים  – המחלקה לעבודה סוציאלית ברפואה כללית .1

 הכלליים, קופות החולים, קהילה, תחום שחפת ואיידס, התפתחות הילד והפסקות היריון. 

אחראית על העבודה הסוציאלית במערך בריאות  – סוציאלית בבריאות הנפשהמחלקה לעבודה  .2

  הנפש במסגרות האשפוז, הקהילה וסל השיקום.

אחראית על העבודה הסוציאלית  – המחלקה לעבודה סוציאלית בגריאטריה וחולים כרוניים .3

 בלשכות הבריאות, בתי החולים גריאטריים, במערך האשפוז הממושך ובקהילה. 

אחראית על נושא האלימות במשפחה  –ותקיפה מינית לטיפול באלימות במשפחה המחלקה .4

 ותקיפה מינית כלפי ילדים, בגירים, זקנים, וחסרי ישע בכלל מערכת הבריאות. 

 

 תפקידי השירות הארצי לעבודה סוציאלית:

 והטמעתה הבריאות במערכת הסוציאלית העבודה בתחום מקצועית מדיניות גיבוש 

 איכות; ומדדי סטנדרטים, נהלים תכתיב באמצעות

 הסוציאלית; העבודה שירותי איכות על ובקרה פיקוח 

 האוכלוסייה; לצרכי בהתאם מקצועיים מענים פיתוח 

 מקצועי; אדם כוח פיתוח  

 חברתיות ועוד; זכויות, ס"העו שירותי בתחום ומידע ידע פיתוח 

 הציבור; ובפני שונים בפורומים התחום ייצוג 

 שונים ולגורמים להנהלת המשרד, לעובדים הסוציאליים במערכת הבריאות מקצועי ייעוץ 

 לו ומחוצה במשרד

 הזדקנות האוכלוסייה : .1

 :מניעה וטיפול בזקנים נפגעי התעללות

o בזקנים התעללות למניעת הגריאטריים במוסדות לצוותים הדרכה כלי פיתוח. 

o והדרכה ייעוץ 

o מדיניות קביעת 

 

 : הבריאות' במעבניצולי שואה  הטיפול

o באשפוז, למיצוי זכויות ניצולי שואה המטופלים במערך בריאות הנפש תוכנית 

 .ייעודיים סוציאליים עובדים באמצעות. ובמרפאות

o משותפת עם הרשות  תוכנית – זכויות ניצולי שואה במוסדות הגריאטריים מיצוי

 .האוצר במשרד שואה לניצולי

 

  "משאלת לב לניצולי שואה במוסדות הגריאטריים" תוכנית

משאלות  המגשימההשירות הארצי לעבודה סוציאלית והאגף לגריאטריה, משותף של  מיזם

 חיים ועוד. ארועיניצולי השואה לרבות אישיות, חברתיות, לב של 
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 תקיפה מינית: ות/לנפגעי מענים .2

o וולפסון, סורוקה, הדסה נותנים מענים  טיפוליים  "חבבתיה האקוטיים המרכזים :

 ימים מיום הפגיעה. 7ופורנזיים עד 

o בביה"ח פסיכיאטריים : שער 8 -קיימים ב באשפוז מינית תקיפה בנפגעי לטיפול יחידות :

 ב"ם, ברזילימנשה, לב השרון, באר שבע, כפר ששאול איתנים, איכילוב, זיו, רמ

o כז לטיפול בנפגעות טראומה על רקעמתמחה המהווה מרמרכז רפואי  –"לוטם"  מרפאת 

 תקיפה מינית וכן מוקד ידע והכשרה לצוותים המקצועיים במערכת הבריאות.

o מענה רב מקצועי )כולל רפואי( לילדים ונוער שנפגעו פיזית מינית, או נפשית. – הגנה מרכזי 

 

 מקצועית בצוותים המטפלים במערכת הבריאות  תמיכה .3

הארצי לעבודה סוציאלית פיתח מודל למתן מענים עבור הצוותים המטפלים לתמיכה במצבי  השירות

 משבר פרטניים וארגוניים. 

o והכשרת מודל הבניית. שחיקה למניעת הגריאטרי האשפוז במערך בצוותים תמיכה 

 .סוציאליים ועובדים אחיות

o בשגרה משבר לתמיכה בצוותים רב מקצועיים בבתי החולים הכללים, במצבי תוכנית 

 הוקמו ועדות ייעודיות הכוללות רופא, עובדת סוציאלית, אחות, ופסיכולוג.. ובחירום

הכשרה וליווי ניים. וכללות קביעת סטנדרטים, המענים ניתנים במסגרת משברים ארגו     

 מקצועי.

o חיים  וארועיפרטניים וקבוצתיים לטיפול ותמיכה בעובדים במשרד הבריאות  מענים

 צוות השירות הארצי לעבודה סוציאלית נותן מענים באופן שואף לעובדים     .משבריים

 וצוותים הנקלעים למצוקות משבריות פרטניות וקבוצתיות.             

  

 

 

ו מ ו ק י ש ו ד  ל י ה ת  ו ח ת פ ת ה ל ה  ק ל ח מ  ה
 

זכתה המחלקה בפרס לצוותי שירות מצוינות ארגונית בשירות המדינה בנושא "שיפור  2019בשנת 

 רצף השירות בתחום התפתחות הילד בראייה כוללנית ומקיפה".

 המחלקה עוסקת במספר תחומים:

 .קביעת מדיניות, נהלים וגישה מקצועית לילדים עם קשיים התפתחותיים בשוטף ובעת חירום 

  במכונים ויחידות להתפתחות הילד לצורך מתן הכרה. ביצוע בקרות 

  מעניק ייעוץ לנשים הרות, מניקות או מתכננות הריון באשר להשפעת  -ייעוץ )מרכז( טרטולוגי

גורמים סביבתיים, כגון תרופות, זיהומים, קרינה, מחלות של האם, על העובר המתפתח או 

 היילוד.

 ת יום שיקומיים.מימוש ופיקוח )בקרה( על יישום חוק מעונו 

השירות לעבודה 
 סוציאלית

        5681492-02פקס:             5080708-02טל:
 :דוא"ל

 mira.niazov@moh.gov.il   
  . יש ללחוץ כאן –השירות הארצי לעבודה סוציאלית  של לעמוד האינטרנט 

mailto:mira.niazov@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/NSWS/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/NSWS/Pages/default.aspx
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   .מענה לצרכי השטח לקשיים העולים מן השטח 

 .פיתוח תוכניות לאיתור מוקדם 

 .הכשרת רופאי ילדים ומשפחה לאבחון הפרעות קשב וריכוז 

 .ריכוז תחום המחלות הנדירות במשרד 

 .צמצום פערים והנגשת שירותים לקידום בריאותם והתפתחותם של ילדי הגיל הרך והוריהם 

 לעובדי לכלל המטפלים מהמכונים/ יחידות להתפתחות הילד ומעונות היום  השתלמויות

 השיקומיים.

 

 

 פרויקטים בניהול ושותפות המחלקה: 

  ארגון  כנס בינלאומי בנושא מחלות נדירות בשיתוף עםICORD. 

 לוד. -המשך תכנית עירוניות ובריאות בשנות החיים הראשונות רמלה 

 4 חבי הארץ בדגש על בטיחות ילדים.כנסים בתחום התפתחות הילד בר 

 .שולחנות עגולים בנושא רצף טיפולי בתחום התפתחות הילד באזור הנגב 

  דלפי בנושאDevelopmental Coordination Disorder (DCD)  בילדים ומתבגרים

 בשיתוף האקדמיה, הקופות והמשרד החינוך.

 4  ימי עיון להטמעת מודעותDCD .ברחבי הארץ 

  ילדים ומשפחה לאבחון הפרעות קשב בשיתוף עם החברה להפרעות קשב.קורס לרופאי 

 .יום עיון בתחום הטרטולוגיה בהשתתפות מובילי התחום בארץ 

  פרסום מאמר בנושאFingolimod  בהיריון בשיתוףENTIS. 

 .הוצאת מידעון אחת לרבעון 

 .השתתפות ביום עיון בנושא תסמונת אלכוהול עוברי 

 אחרי שמירת רצף טיפולי במעברים של אוכלוסיית פעוטות  פרסום מחקר בנושא מעקב

 במעונות יום שיקומיים למסגרות המשך.

 בשיתוף עם הביטוח הלאומי : 

שותפות בחשיבה על מצבים שונים בתחום התפתחות הילד בהקשר לגמלת ילד נכה )עומס  -

 טיפולי, הפרעת קשב וריכוז(

 בשיתוף עם משרד החינוך: 

י סקטורים, בשיתוף נציגי החינוך, הקופות, היחידות המטפלות ימי עיון אזוריים על פ -

 וצוות המחלקה 

 בשיתוף עם הרווחה: 

שילוב ילדים עם עיכוב  -שותפות ובניית מודל לפיקוח מקצועי על תכנית מסיכון לסיכוי -

 התפתחותי במעונות.

 הטמעת נהלים משותפים למעונות יום שיקומיים. -

 ת מעונות יום שיקומיים.כתיבת טיוטה להצעות לתיקון תקנו -
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 יום עיון לממוני היסעים  בשיתוף עם השלטון המקומי. -

 ימי עיון למקצועות הבריאות ואחיות במעונות יום שיקומיים. -

  360בשיתוף עם התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון: 

פיתוח מענים מותאמים לגיל הרך בתחומי איתור, מניעה וטיפול מעקב, כולל הדרכה  -

 על תכניות בקהילה בתחום זה.ובקרה 

 ימי עיון למנהלי יחידות התפתחותיות. -

 

 

ת ו ל ת ש ה ל י  מ ו א ל ה ז  כ ר מ  ה
 תחומי הפעילות:

ניהול מערך ההשתלות במדינת ישראל , ניהול רשימה ארצית של ממתינים, ניהול ופיקוח על השתלות 

 המודעות לתרומת אברים באמצעות חתימה על כרטיס תורם אדי;מהמת ומתורם חי . העלאת 

במטרה לייסד בארץ גוף  1994ָאדי הוקם על ידי משרד הבריאות בשנת  -המרכז הלאומי להשתלות 

ממלכתי וניטראלי שינהל ויתאם את מערך תרומות האיברים וההשתלות. המרכז מהווה יחידה בתוך 

 ה. משרד הבריאות ועובדיו הם עובדי מדינ

המרכז הלאומי להשתלות הוא הגוף היחיד בישראל בו נרשמים להשתלה ובאמצעותו מתקיימת 

הקצאת איברים להשתלה. בנוסף, לפני כל ניתוח השתלה בארץ, מתורם חי או מתורם נפטר, נדרש 

משרד הבריאות. פעילות המרכז הלאומי להשתלות  -אישור פרטני של המרכז הלאומי להשתלות 

 2008 -השתלות איברים, התשס"ח  מעוגנת בחוק

 מטרות המרכז הלאומי להשתלות:

 הגדלת מספר תרומות האיברים והרקמות בישראל 

 ניצול אופטימלי של איברים המיועדים להשתלה 

 הפעלת מדיניות הקצאת איברים שוויונית ושקופה 

 ניהול מערך אבטחת איכות בתחום התרומות וההשתלות 

 לתרומת איברים העלאת מודעות ונכונות הציבור 

  ָאדי  -הגדלת מאגר החתומים על כרטיס תורם 

   .תמיכה וליווי משפחות שתרמו איברים של בני משפחתם, באמצעות הנצחה וקבוצות תמיכה 

 .הפעלת תכניות להשתלה מתורמים חיים 

  . יש ללחוץ כאן –המרכז הלאומי להשתלות לעמוד האינטרנט של 

ת ו מ י ד ק מ ת  ו י א ו פ ר ת  ו י ח נ ה ל ז  כ ר מ  ה
חוק החולה הנוטה למות עוסק בחולים במחלות חשוכות מרפא הנמצאים בסוף חייהם. חולה נוטה 

כחולה הסובל ממחלה חשוכת מרפא שתוחלת חייו הצפויה אינה עולה על שישה למות מוגדר בחוק 

חודשים, גם אם יקבל טיפול רפואי.  החוק מחייב את הצוות הרפואי למתן טיפול פליאטיבי )מקל( 

לחולה הנוטה למות ולבני משפחתו. החוק גם מסדיר את הכללים בהם אדם יכול להורות מראש שלא 

המחלקה 
להתפתחות 

 הילד ושיקומו
        6474839-02פקס:             0434508-02טל:

 :דוא"ל

 child@moh.gov.il   

   . יש ללחוץ כאן –המחלקה להתפתחות הילד  של לעמוד האינטרנט 

https://www.health.gov.il/Subjects/Organ_transplant/Israel_transplant_center_ADI/Pages/about.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Organ_transplant/Israel_transplant_center_ADI/Pages/about.aspx
mailto:child@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/CDRD/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/CDRD/Pages/default.aspx
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יהיה חולה נוטה למות שאינו כשיר לקבל החלטות, וזאת מתוך מטרה להימנע  לקבל טיפול רפואי, אם

מהארכת סיבלו. החוק קובע את הסייגים והמגבלות להימנעות מטיפול רפואי ואוסר על המתה 

ומעלה שכשיר לקבל החלטות, בין אם הוא חולה ובין  17במעשה או על סיוע להתאבדות. כל אדם מגיל 

הנחיות רפואיות מקדימות ו/או למנות מיופה כוח )באמצעות טפסים  אם הוא בריא, רשאי לתת

ייעודיים(. כל עוד אדם צלול ובהכרה מלאה, רצונו הוא הקובע! ההנחיות הרפואיות המקדימות ו/או 

 ייפוי הכוח ייכנסו לתוקף רק במידה והחולה אינו כשיר לקבל החלטות.

 

 פעילות המרכז כוללת:

  הנפקת כרטיסיםו המקדימות ו/או ייפויי הכוחטיפול בהנחיות הרפואיות;  

 קביעת נהלים ליישום חוק החולה הנוטה למות בבתיה"ח;  

 ת ת מקדימות לחולים הנמצאים במסגרבירור וכיבוד הנחיו-הוצאת נוהל

 ;אשפוז/הוספיס בית

 הטמעת לומדה לעניין חוק החולה הנוטה למות בבתיה"ח; 

 ( לניהול הטפסיםעדכון ושיפור המערכת הממוחשבת )הור"מ;  

  עדכון ושיפור המערכת הממוחשבת )פורטל הרופאים( להעברת מידע ממש' הבריאות

 ;)המאגר( לבתיה"ח הכלליים והגריאטריים

  קידום מערך הדרכת הצוותים הרפואיים והציבור בדיור המוגן ע"י מתן הרצאות

 .אנגליתשפה התרגום ל וכן וסדנאות

 

 

) ר י ב כ ו  ב א ( ת  י ט פ ש מ ה  א ו פ ר ל י  מ ו א ל ה ז  כ ר מ  ה
 המרכז הלאומי לרפואה משפטית )להלן: "המכון"( שכפוף לחטיבת הרפואה במשרד הבריאות, הינו

המוסד היחיד מסוגו בארץ . המרכז מסונף לביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב, 

ידי המועצה המדעית כמוסד המשמש להתמחות ברפואה משפטית. בין תפקידי המכון לסייע -ומוכר על

לגורמי אכיפת החוק בחקירת סיבות מוות ע"י הליכים רפואיים בגופות נפטרים, בהערכת נזקים 

 נות חיים של אלימות גופנית ובזיהוי גופות אלמונים.בקורב

 

בשנים האחרונות המכון עבר רפורמה מקיפה במנגנון כתיבת חוות הדעת, בדרך של קביעת מנגנון 

פנימי של פיקוח ובקרה, מתוך הכרה בחשיבותה, במעמדה והשפעתה של חוות הדעת במסגרת  ההליך 

המשפטי, בייחוד בהליך הפלילי. המנגנון הוקם מתוך הבנה שלא ניתן להתבסס רק על קביעותיו של 

פא משפטי בודד, אלא קיימת חשיבות לקיים דיון מקצועי והחלפת דעות בין מומחים שונים במכון. רו

במתכונת הנוכחית כל חוות דעת עוברת בקרה של לפחות מומחה נוסף, ובמקרים של מחלוקת חוות 

הדעת עולה לדיון בפורום רופאים רחב. חוות הדעת שניתנות כיום הן מנומקות, ועומדת בסטנדרט 

קצועי הראוי. מתכונת זו של כתיבת חוות דעת אינה מאפשרת לשנות חוות דעת מבלי שיינתן לכך המ

 הסבר, ומאפשרת לצד הנגדי במשפט להבין מדוע נקבע מה שנקבע בחוות הדעת. 

המרכז 
להנחיות 
רפואיות 
 מקדימות

, 6241010-08טל: 

5400*                        

02-פקס:
5655969        

 :דוא"ל

call.habriut@moh.health.gov.il 

     . יש ללחוץ כאן –המרכז להנחיות רפואיות מקדימות לעמוד האינטרנט של 
 

mailto:call.habriut@moh.health.gov.il
https://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/DyingPatientLaw/Pages/DyingPatientRequest.aspx
https://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/DyingPatientLaw/Pages/DyingPatientRequest.aspx
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 פעילות עיקרית בשגרה:    

 נתיחות ובדיקות חיצוניות בגופות לצורך פיענוח סיבת ומנגנון המוות.

 ליניות של קורבנות אלימות ושל חשודים בעבירות פליליות.עריכת בדיקות ק

 בדיקות מעבדה ביולוגית והיסטולוגית, לרבות פענוח ראיות.

י לקביעת פרופילים של ריצוף גנטבמעבדה ביולוגית הוכנסו והוטמעו השנה טכנולוגיות חדשניות 

  ;(NGSמהדור השני )

 תוכנה לניתוח תרכובות מעורבות.

 שר גנטי בין חיים.בדיקות לקביעת ק

 זיהוי גופות אלמונים במגוון דרכים.

 רפואית במסגרת הליכים משפטיים.-כתיבת חוות דעת ומתן עדות מקצועית

 חניטת גופות לצורך הטסה.

 ביצוע בדיקות טומוגרפיה ממוחשבת ופענוח.

 סיוע באיתור נעדרים בארץ ובחו"ל.

 הכשרת חוקרי משטרה.

 

 חירום:

 חירום בפריסה כלל ארצית תוך הכשרת רופאים מגויסים בחירום. המכון משתתף בתרגילי

הרופאים הכלליים במסגרת ריתוק משקי מקבלים הכשרה מקצועית לסיוע במלאכת זיהוי אלמונים 

 ונעדרים בשעת חירום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

המרכז הלאומי 
 לרפואה משפטית

            5127848-03טל:
03-פקס:

5184002        
תל אביב  67דרך בן צבי  -כתובת  
6108401 

 .יש ללחוץ כאן –המרכז הלאומי לרפואה משפטית  לעמוד האינטרנט של 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/forensic/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/forensic/Pages/default.aspx
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ת  ב י ט ת ח ו א י ר ב ת  –  ה כ ש ה   ל נ ש מ ל ה " כ נ מ  ל

בראשות המשנה למנכ"ל, עוסקת בתיאום מדיניות מקצועית, קידום בריאות טיבת הבריאות, ח

 .ם במשרד ומחוצה לויורפואה מונעת מול הגורמים הרלוונטי

 

 

ת ו ר י ש ה ף  ג  א
אגף השירות אחראי לייצוג "קול הלקוח/מטופל" בפני הנהלת משרד הבריאות. האגף מספק שירות 

בקו ראשון באמצעות מוקד קול הבריאות, קו שני למענה לפניות ותלונות הציבור  ללקוחות המשרד

באמצעות תחום פניות ותלונות הציבור, בנוסף האגף אחראי על מדידת השירות וחווית המטופל 

במערכת הבריאות וקידום תוכניות התערבות לאומיות ופרטניות לטובת שיפור השירות וחווית מטופל 

 ובמשרד הבריאות.במערכת הבריאות 

 

 :תפקידים עיקריים

 "קו ראשון רב ערוצי ללקוחות משרד הבריאות באמצעות מוקד "קול הבריאות 

  טיפול בפניות ותלונות הציבור של משרד הבריאות, למידה ארגונית ושיפור. קידום מהלכים

 לשיפור הנושא במערכת הבריאות

  הבריאותמדידת שירות וחווית מטופל במערכת הבריאות ובמשרד 

 קידום התערבויות לשיפור שירות וחווית מטופל במערכת הבריאות ובמשרד הבריאות 

  העלאת מודעות למיצוי זכויות, הרחבת ערוצי הנגשת המידע וסיוע למטופלים בהנגשת  מידע

 ומיצוי זכויות במרכזי הזכויות 

 אותטיפול בבקשות מידע במסגרת חוק חופש המידע וקידום השקיפות במערכת הברי. 

 

 חוק חופש המידע

 חוקמידע שמגיעות למשרד הבריאות וללשכות הבריאות במסגרת  מענה לבקשות המחלקה נותנת

 וכן לצורך סיוע בהנגשת מידע באופן ייזום על ידי המשרד.  1998-חופש המידע, התשנ"ח

 חטיבת הבריאות
 משנה למנכ"ל

        5655983-02פקס:            5081207-02טל:
 דוא"ל

mmancal@moh.gov.il 
  . יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של חטיבת הבריאות 

 sherut@moh.gov.ilדוא"ל   – אגף השירות

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של אגף השירות 

mailto:mmancal@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/Pages/default2.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/Pages/default2.aspx
mailto:sherut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/publicComplains/Pages/default.aspx
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 מיצוי זכויות

שונות ממשרדי  זכאים להטבות י, פעמים רבות מטופלים, בעקבות שינוי במצב הרפואי או התפקוד

הממשלה, ממערכת הבריאות, מהרשויות המקומיות ועוד. על מנת שיוכלו לממש את הזכויות נזקקים 

המטופלים ובני משפחותיהם למידע על הזכויות המגיעות להם, למידע על הדרכים למיצוי הזכויות 

 .ו/או לסיוע בתהליך המימוש

 

ל אזרחי ישראל ותושביה במימוש הזכויות המגיעות להם כתוצאה תחום מיצוי זכויות נועד לסייע לכל

ממצבם הרפואי באמצעות העלאת המודעות לנושא במערכת הבריאות, מתן כלים לצוותים המטפלים 

 .לקידום הנושא והקמת מרכזי מיצוי זכויות במוסדות הבריאות

 מטרות היחידה

  (.רפואיות וזכויות חברתיותהרחבת ערוצי הנגשת הזכויות במערכת הבריאות )זכויות 

  הגדלת מיצוי הזכויות בקרב מטופלים ובני משפחותיהם באמצעות הנגשת מידע על

 .זכויות וסיוע אקטיבי בתהליכי מימוש הזכויות

  קידום תהליכים למימוש אוטומטי של זכויות באמצעות העברת מידע, בניית ממשקים

אחרים ורשויות מקומיות לדחיפה ושותפות בין משרד הבריאות למשרדים רלוונטיים 

 .יזומה של מידע על זכויות למטופל וסיוע לו במימושן

 פעילות היחידה

 מרכזי זכויות פועלים במרכזים הקמה וניהול של מערך מרכזים ממשלתיים למיצוי זכויות ,
 .סורוקה והמרכז הירושלמי לבריאות הנפשם, זיו, "הרפואיים הבאים: איכילוב, רמב

  לקידום, הנגשה ומימוש של זכויות הנובעות "מקדמי זכויות" שר הבריאות  גןאות סניהול
 ממצב רפואי.

 .קידום התערבויות לשיפור מיצוי הזכויות בקרב אוכלוסיות ייעודיות 

  שיפור הנגשת מידע אודות זכויות במערכת הבריאות באתר "כל הבריאות", ובאמצעות
 שת"פ עם אתר "כל זכות".

  אפיון וגיבוש תכניות, נהלים וסטנדרטים בכל הקשור לזכויות רפואיות וחברתיות במערכת
 הבריאות, לצורך חיזוק תרבות ארגונית המעודדת מיצוי והנגשת זכויות.

  קיום הדרכות לצוותים רפואיים, סיעודיים וסוציאליים ולצוותי מתנדבים בתוך מערכת
 י גורמים המתמחים בתחום.הבריאות ומחוצה לה בנושאי זכויות על יד

 

  . יש ללחוץ כאן –תחום מיצוי זכויות לעמוד האינטרנט של 

 

 מוקד קול הבריאות

במטרה ליצור קו ראשון אחיד ללקוחות משרד הבריאות.  2011מוקד קול הבריאות הוקם בשנת 

 בשנה. שיחות ופניות 1,500,000-בלמעלה מהמוקד מטפל 

 וערבית.  , צרפתית, אמהריתשפות: עברית, אנגלית, רוסית בששהשירות ניתן 

 

       6473995-02פקס:            *5400טל: חוק חופש המידע
 דוא"ל

 hofesh@moh.gov.il 

   . יש ללחוץ כאן –חוק חופש המידע לעמוד האינטרנט של 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/publicComplains/exhaustion_of_rights/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/publicComplains/exhaustion_of_rights/Pages/default.aspx
mailto:hofesh@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/FreedomOfInformation/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/FreedomOfInformation/Pages/default.aspx
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 :מטרות "קול הבריאות"

  משרד הבריאות.מענה שירותי, זמין ואיכותי ללקוחות 

 ללקוחותיו שמעניק משרד הבריאות השירות  שיפור. 

 .קבלת מידע כללי ואישי באופן נגיש וזמין 

 

 מוקד ההנגשה הלשונית של משרד הבריאות:

 מוקד המאפשר תרגום של מפגש בין מטפל למטופל בשפות רוסית, ערבית , צרפתית, אמהרית, טיגרית

 .ושפת הסימנים

את המתחייב מתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הקובע כי לכלל התושבים  המוקד הוקם כדי ליישם

זכות אוניברסאלית לקבלת שירותי בריאות, ללא תלות במשתני רקע כלשהם, וכתוצאה מחוזר מנכ"ל 

 התאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות. 7/11מספר 

 

 

 פניות ותלונות הציבור

נושאי איכות השירות הניתן על ידי מערכת הבריאות ב ופניות תלונות היחידה אחראית לברור

לדוגמה: תלונות על  קליניים, כגוןשהינם באחריות משרד הבריאות אך אינם כלליים  ותחומים

התנהגות מטפלים, עיכוב בלוחות זמנים לקבלת שירות ממשרד הבריאות, תלונות בנושא מזון, 

בריאות הציבור, בריאות הסביבה, בריאות הנפש, גריאטריה, רישוי מקצועות רפואיים, קנאביס 

ליות. המחלקה מטפלת בפניות רפואי, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, רשומות רפואיות ושאלות כל

ותלונות על כל מערכת הבריאות )יחידות משרד הבריאות, קופות החולים, בתי החולים, מוקדי חירום 

 ויחידות בממשק מול משרד הבריאות(.

 פרוייקטים מרכזיים בתחום פניות ותלונות הציבור:

 ות מוסדות מכל בהשתתפפניות ותלונות ציבור לאומיות למנהלים ומטפלים ב קיום הכשרות
 מערכת הבריאות

 ניהול פורומים מקצועיים למטפלים בפניות ותלונות ציבור במערכת הבריאות 

  פריסת מערכתCRM  לניהול פניות ותלונות ציבור והגדרת תהליך אחיד ביחידות משרד
 הבריאות

 

 

 השירות וחווית המטופלתחום איכות 

 איכות השירות:

  המשרד ולשכות יחידות הניתן ע"יבשירות  פעריםאיתור. 

 ליווי יחידות בעת שיפור השירות ושיפור חוויית הלקוח. 

 מוקד קול הבריאות
08-,  *5400טל:

6241010           
      5655969-02פקס:

   דוא"ל

call.habriut@moh.gov.il 

פניות ותלונות 
 הציבור

08-,  *5400טל:
6241010           

      5655969-02פקס:
   דוא"ל

call.habriut@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של פניות הציבור 

mailto:call.habriut@moh.gov.il
mailto:call.habriut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/publicComplains/Public_Applications/Pages/general.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/publicComplains/Public_Applications/Pages/general.aspx
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 ביצוע סקרי שביעות רצון ללקוחות המשרד. 

 קידום השימוש בערוצים הדיגיטליים השונים. 

  ומדידתםגיבוש מדדי איכות השירות, הצבת יעדים. 

 

 חווית המטופל:

 הגדרת סטנדרטים ופרסום הנחיות בתחום חוויית המטופל. 

 ופסיכיאטריים,  )בבתי חולים כלליים, גריאטרייםחווית מטופל לאומיים  ביצוע סקרי

  ופרסומם. ובקהילה(

 ייזום וקידום תוכניות התערבות לשיפור שירות וחווית מטופל במערכת הבריאות 

  והדרכות לצוותים המטפליםביצוע הכשרות. 

 הובלת פורומים מקצועיים למנהלי השירות. 

 :2019סקרי חווית מטופל שפורסמו לציבור בשנת 

 דים"סקר חווית המטופל במלר 

 סקר חווית המטופל במרכזים לבריאות הנפש 

  ית.המשרד BIבמערכת ה  בתוצאות הסקריםניתן לצפות 

 
 :2019יקטים מרכזיים בשנת פרו

  ושיפור חווית המטופל בתהליך קבלת קוד לאשפוז סיעודיצמצום הביורוקרטיה  

כאי לקבל סיוע במימון האשפוז ממשרד הבריאות )"קוד"(, זהזקוק לאשפוז במוסד סיעודי  מטופל
השירות בתהליך זה. ועדת היגוי התקיימה בהשתתפות נציגי תכנית לשיפור אגף השירות מקדם 

משפחות מטופלים ונציגים שונים ממערכת הבריאות במשרד ובלשכות הבריאות. הועדה המליצה 
יים בערוצים הבאים: מחשוב ודיגיטל; תהליכי עבודה ממוקדי לקוח; מידע על השינויים הרצו

נותני שירות ושיפור הרצף הטיפולי והשירותי. השינויים  -למטופל ומשפחתו; שיפור חווית מטפל
 בתהליך זה כוללים: 

o שינוי ועדכון נוהל הזכאות  -ובני משפחתו המטופלעל  יוהבירוקרט הקטנת נטל העומס הכלכלי
ביטול הדרגתי של השתתפות אשר קובע את גובה השתתפות במימון אשפוז הסיעודי במוסד 

 בסיעוד ויצירת טפסים  אחידים ופשוטים יותר.הילדים במימון האשפוז במסגרת הרפורמה 

o של המשרד כדי להקל התוכן באתר האינטרנט  שיפור ועדכון -מידע זמין ונגיש לציבור הפונים
על המשפחות הנזקקות למידע אודות התהליך, פיתוח מחשבון הסימולציה למשפחות לקבלת 

 על סטטוס הטיפול עדכונים אוטומטים לבני המשפחהאומדן על גובה השתתפות, שליחת 

  או מייל לפי בחירתם. SMS -ב - בבקשתם

o טפסים מקוונים, פורטל אישי יים, מערכת להשוואה בין מוסדות סיעוד -מעבר לתהליך דיגיטלי
 המאפשר צפייה אודות סטטוס הטיפול בבקשה(, 

o מטופל ו מטפל חווית לשיפור בלשכותפיתוח ההון האנושי סדנאות ל -שיפור חווית המטפל. 
 

 שיפור חווית המטופל והמטפל במכון הרפואי לבטיחות בדרכים 

ישנם מקרים בהם נהגים או מבקשי רישיון נהיגה מופנים לבדיקת כשירות בריאותית לנהיגה, 
המרב"ד משמש כ"רופא המוסמך" לערוך בדיקות אלה עבור רשות הרישוי, לשמירת שלומם 

החלה הטמעה של מערכת  2019לקראת סוף שנת  ובטיחותם של הנהגים ושאר המשתמשים בדרך.
ממשלה במטרה להעניק שירות יעיל וקשוב לצרכי המטופלים, באמצעות מחשוב חדשה חוצה משרדי 

  עדכונים יזומים למטופלים וייעול זמני ההמתנה. 

  

  במחלקות הפנימיותשיפור חווית המטופל והמטפל  

https://statistics.health.gov.il/views/_15/sheet0?%3Aembed=y&%3Alinktarget=_self
https://statistics.health.gov.il/views/_15/sheet0?%3Aembed=y&%3Alinktarget=_self
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גרים וילדים בבתי חולים כלליים ולאחר הטמעת תכנית לשיפור חווית מטופל ומטפל במלר"די מב
הם לט לפתח הכשרה ייעודית למחלקות פנימיות בהתאם לאתגרים וצרכיהוח שנים(, 3-)נמשכה כ

וצפויה  2019המשפחות ושל אנשי הצוות. התכנית הלאומית הושקה בתחילת של המטופלים, 
. צוות המחלקה פנימיות מכל בתי החולים 100להימשך כשלוש שנים במהלכן ישתתפו בפרויקט מעל 

 כלים ייעודי שפותח ונועד לתת מענה פרקטי להנהלה ולצוותי השינוי מתוך היכרות והבנת יקבל ארגז 

 

, כלי לאבחון מסע האילוצים בשטח.  ארגז הכלים כולל הכשרה ייעודית של צוות מוביל מכל פנימית
מטופל )זיהוי פערים והצעות לפתרונות(, סימולציות ותרחישים לתרגול, כלים לקידום שינוי 

 .ת ועודבמחלקו

פנימיות ואחיות אחראיות, אנשי  לי מחלקותהמנ התוכנית נבנתה על ידי ועדת היגוי ייעודית שכללה
מומחי תוכן מתחום חווית מטופלים,  ימנהלות שירות, נציג עובדות סוציאליות, ,צוות רפואי וסיעודי

אגף ינהל הסיעוד ו(, נציגי חטיבת הרפואה, מהמרכז הארצי לסימולציה רפואית) , צוות מסרהמטופל
 במשרד הבריאות. השירות 

במחלקה  רב סקטוריאלי מתפקידים שוניםמוביל צוות נבחר לטובת הובלת התהליכים בכל מחלקה, 
 נהת התוכנית הימטר מנהלי שירות.ו כוח עזר ות, עובדים סוציאליים,ם/, אחיות/: רופאיםהפנימית

מודעות הצוות המטפל למצוקותיו של המטופל ולקשיים אותם הוא חווה בשהייה להעלות את 
הקניית מיומנויות תקשורת לשיפור המפגש הרפואי עם מטופלים, , גישור על הפערים, בפנימית

מתן כלים למטפלים ו שיתוף המטופל בקבלת החלטות, ם וקולגות, שיפור המידע וההסבריםמלווי
נה תוכנית עבודה להטמעת התכנים בהתאם לצרכים האישיים של וצוות בכל  .לניהול וטיפול עצמי

)מרכז לסימולציות רפואיות( תבצע ליווי מקצועי של מסר מלאורך כל הפרויקט . המחלקה הפנימית
 . ואגף השירות

 

 

 

ר  י כ ב ף  ג תלא ו ח י ט ב ו ת  ו כ י  א
 

 חזון האגף הבכיר:

 בטיחות הטיפול במערכת הבריאות בישראל תוך מיצובואיכות   מדיניות לקידום פועל  

התחומים בבסיס העשייה של ארגוני הבריאות כחלק אינטגרלי מהפעילות המתקיימת 

 בארגון. 

 למיצוב מערכת הבריאות הישראלית ברף מצוינות, שתכליתו שיפור מתמיד  פועל להביא

 במערכת הבריאות. ובטיחות של איכות 

 תפקידים:

 ניהול והובלת התכנית הלאומית למדדי איכות; 

 מבדקי איכות לאומיים לצורך שיפור איכות והטמעת תהליכי  ה שלייזום, פיתוח והובל

 ;עבודה איכותיים בכלל מוסדות הבריאות בישראל

  הובלת התכנית הלאומית של בטיחות הטיפול במערכת הבריאות בישראל תוך התוויית

 ;ידומהמדיניות ברורה לק

 

 sherut@moh.gov.il  דוא"ל –המטופל  תחום איכות השירות וחוויית 

   . יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של איכות השירות וחווית המטופל   

mailto:sherut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/publicComplains/Quality_Service/Pages/default.aspx
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והמחלקה לסקרים ומבדקים פועלים בתאום ובסינכרוניזציה  הטיפולמערך בטיחות , איכותה אגף

, תוך שיפור נוצר בסיס נתונים לאומי מהימן המתמקד בפרמטרים של איכות בינהם. במסגרת זו

 .ואת הציבור הרחב ומשרת את כלל מערכת הבריאות וניטור מתמידים,

 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של אגף בכיר לאיכות ובטיחות 

 

 

ף  ג תא ו כ י  א
תהליכים וקביעת מדיניות מבוססת מידע הם  בקרת איכות במערכת הבריאות, יעול

לצורך הצבת מערכת הבריאות ברף של מצוינות. כשלים באיכות ברפואה גובים  מכריעים הליכים

מחיר כבד של חיי אדם וגורמים לניצול לא יעיל של משאבים מוגבלים ולבזבוז. מדידת איכות ברמה 

  ולשפרה. הלאומית מאפשרת להעריך את החוזקות והחולשות במערכת
האם הטיפול השיג את יעדיו הקליניים,  –איכות ברפואה מורכבת ממכלול היבטים: איכות קלינית 

האופן שבו התבצע הטיפול, חוויית המטופל במערכת הבריאות, היחס כלפי המטופל, זמינות ונגישות 

הטיפול באוכלוסיות השונות, מבנה ותשתית המערכת, בטיחות הטיפול, יעילות המערכת, ניצול 

 .אבים הולם ועוד. מינהל איכות ושירות מבצע פעילות בכל ההיבטים שהוזכרומש

אגף איכות מתמקד במחקר יזום, תוך איסוף נתונים ממוקד עבור מדדי איכות נבחרים הכוללים מדדי 

תהליך, מדדי תוצא ומדדי מבנה. כל זאת כדי לשקף את איכות הרפואה בישראל על היבטיה הרבים 

  קביעת מדיניות המבוססת על מידע במערכת הבריאות.ולהביא לשיפורה ול

 

 

 חקר שירותי רפואה

 המחלקה לחקר שירותי רפואה מובילה שתי פעילויות מרכזיות:

   קביעת מדדים , תהליכיים קלינים ניטור מדדי איכות -התכנית הלאומית למדדי איכות

פרטני מבוסס מידע  רצף הטיפול וניטור מדדי תוצאה. המידע הנאסף לתכניתלניטור 

מנותני השירותים ובכללם: בתי חולים כלליים, בתי חולים לבריאות הנפש, בתי  שמדווח

 חולים גריאטריים, חברות האמבולנס וטיפות החלב.

 אקטיבי מגיליונות החוליםאיסוף נתונים  - ביצוע סקרי עומק לניטור מדדי תוצאה. 

 

 המחלקה למבדקי איכות

מבדקי  המחלקה למבדקי איכות מקיימת מבדקי איכות מתוכננים ויזומים בתחומים נבחרים.

בכל שנה נבדקים מספר תחומים של תהליכי טיפול. איכות האיכות מתמקדים בניסוח סטנדרט 

 quality.service@moh.health.gov.ilדוא"ל   – אגף איכות 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של אגף האיכות 
 

 חקר שירותי רפואה

 
02-טל:

5082118/9 
         

 5681326-02פקס:
 

   דוא"ל

quality@moh.health.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן –חקר שירותי רפואה לעמוד האינטרנט של 

 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/Pages/default.aspx
mailto:quality.service@moh.health.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/Quality_formation/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/Quality_formation/Pages/default.aspx
mailto:quality@moh.health.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/Quality_formation/Pages/Med_research.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/Quality_formation/Pages/Med_research.aspx
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בנוסף, המחלקה מבצעת סקרים לאומיים בשיתוף עם אגפים אחרים, כמו לדוגמה באשפוז ובקהילה. 

 תרבות בטיחות ארגונית.  –

 ִמנהלם במיהמידע הקיי יבחירת הנושאים למבדקי האיכות מתבססת בעיקר על הנלמד ממאגר

 נושאים שנבדקו על ידי מבקר המדינה,  )תלונות הציבור, דיווחים מחייבים, ממצאי ועדות בדיקה(,

נושאים הנקבעים על ידי הנהלת המשרד כבעלי קדימות מרבית,  נושאים בעלי חשיבות ציבורית,

 גבוהים. הם בהם רמת הסיכון והנזק האפשרי ללקוח, לעובד ולסביבה שותחומים 

  של מבדקי האיכותעקרונות הפעולה 

  לחוק זכויות  22הפעילות של המחלקה מעוגנת במסגרת ועדה בקרה ואיכות לפי סעיף

 .נמסרים באופן חסוי למנהל הארגון הנבדק הפרטנייםממצאי המבדק  בהתאם, החולה.

 מפורסמים לציבור. ברמה הלאומיתממצאים 

 ממגוון  העוסקים בתחום הנבחר הפעילות מתקיימת בשיתוף עובדים בכירים, מומחים

, בתי חולים בבעלויות כמו קופות החולים)המקצועות הרלוונטיים, נציגות של בעלי עניין 

 .ראש של איגודים מקצועיים-ויושבי עמותותציבור מנציגי  ,האקדמיה שונות(,

 סקירת ספרות מחקרית, , לאומיים-בין בניית שאלוני המבדק מתבססת על סטנדרטים

 ., חוקים ותקנותמקצועיים ניסיוןוות נורמ ידע

  ,פעילות ההכנה לקראת המבדק מתקיימת בשיתוף פעולה מלא עם המוסדות הנבדקים

 .שאלוני המבדק מוכרים להם, וניתנים תמיכה וליווי להיערכּות מרבית לקראת המבדק

  כדי לחזק ערכים שם עמיתיםמתודולוגיית "בקרת המבדקים מתבצעים באמצעות ,"

 והפרייה הדדית תוך הגברת שיתוף הפעולה של הנבדקים.למידה 

  גבוה מהנהלים והמקובל בנקודת  לאיכות הטיפולרצוי שאלוני המבדק מהווים סטנדרט(

המוסדות הרפואיים  כדי לשמש אתמפורסמים באתר הִמנהל והם , הזמן הנבדקת(

 .בעתיד במבדקי איכות עצמאיים

  קליניים, מנהליים, חינוכיים  -גוון תחומים במבעקבות ממצאי המבדקים עולות המלצות

. בנוסף, בעקבות ים בתכנית הלאומית למדדי איכותמדדהכללת ומחקריים, לרבות 

 נכתבים נהלים, נעשית סטנדרטיזציה מערכתית ומתפתחות תשתיות כוח אדם הממצאים

 .לצוותי מקצועות הבריאות ולומדות

 

לה ו פ י ט ה ת  ו ח י ט ב ל ך  ר ע  מ
הפעילות במערך הבטיחות מתרכזת באיסוף מידע באמצעים מגוונים תוך שיתוף פעולה עם מוסדות 

שימוש בממצאים כבסיס לפיתוח תכניות מניעה באיתור הגורמים והסיבות לכשל ובהבריאות, 

דיווחים ממוסדות הבריאות על פי תקנות  תקבליםמערך בטיחות המטופל מב .מקיפות וממוקדות

ואלה מרוכזים ונלמדים על ידי אנשי מקצוע  ,)הודעה על פטירות ואירועים מיוחדים("בריאות העם" 

בכירים. נערכת בדיקה ראשונית של סיכום האשפוז או תיאור האירוע, ומתקיים תהליך של הערכה 

אירע בנסיבות מיוחדות הוא אם ההתרחשות היא תוצאה של מהלך טבעי של מצב החולה או אם 

       6474877-02פקס: 5080336/49-02טל:  המחלקה למבדקי איכות

  . יש ללחוץ כאן –המחלקה למבדקי איכות לעמוד האינטרנט של 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/Quality_formation/Pages/Quality_Assurance_Quality_Research.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/Quality_formation/Pages/Quality_Assurance_Quality_Research.aspx
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שזיהויים והטיפול בהם  ,יותר. ניתוח הנתונים מאפשר לאתר כשלים מערכתיים רור נרחביהדורשות ב

 יפחית סיכונים פוטנציאליים. 

בנוסף המערך פועל בגישה פרואקטיבית לזיהוי של סיכונים בתהליכי העבודה, בניית המלצות לשיפור 

 תהליכי עבודה ומניעת טעויות בטיפול הרפואי.

 

 

ת ו א י ר ב ה ת  ו ע ו צ ק מ ל ר  ו ב י צ ה ת  ו ל י ב ק ב  י צ  נ
  ( לפקודת בריאות העם3א)29מוסדרת מתוקף סעיף פעילות נציב קבילות הציבור למקצועות הרפואה 

. בסמכות הנציב כ"רופא ממשלתי" לקבל ידיעה או תלונה על מעשה או מחדל שיש עמו חשד 1940

סביר לפגיעה בזכות כל שהיא של חולה, לבדוק את הרשומות הרפואיות המתייחסות לאותו חולה, 

 ולקבל כל מידע שידרוש לצורך בירור המקרה.

הנציבות ובמסגרתו לרוב נשמעים בעלי העניין  המעורבים, ביניהם תהליך הבירור נעשה באמצעות 

 .המלין והמתלונן 

יעוצים וחוות דעת, עריכת שימועים ושיחות הבהרה יהבירור מתנהל בדרכים שונות, כגון קבלת 

הנציב לפי הקמה של ועדת בדיקה שממנה  -מקרים המתאימיםבושמיעת המתלוננים והנילונים, ו

 לחוק זכויות החולה, הכל בהתאם לדרישות המקרה, נסיבותיו ושיקול הדעת של הנציב. 21 עיףס

התכלית העיקרית של פעילות הנציבות הינה שיפור איכות ובטיחות הטיפול, קידום הלמידה 

 הארגונית, המערכתית והאישית ויצירת שקיפות ואמון ציבורי. 

תוח המשמעויות של כשלים וטעויות במהלך טיפול. הניסיון חלק מפעילות היחידה מוקדש לני

 המצטבר מהמקרים הפרטניים משמש למניעת כשלים ולשיפור. 

תכלית נוספת היא בירור עובדתי והשגת התשתית הראייתית הנדרשת לצורך נקיטת הליכים 

ה משמעתיים במקרים של רשלנות חמורה. הליכים אלה מתנהלים ביחידת הדין המשמעתי הדנ

בקובלנות בהליך מעין שיפוטי בפני ועדת משמעת. על פי פקודת הרופאים, המלצת ועדת המשמעת 

כבוד השופט סטרשנוב( שהואצלו לו סמכויות שר הבריאות  -מובאת בפני שופט בדימוס, )כיום 

להרשיע או לזכות ולגזור את העונש. הליכים אלו נועדו לאותת למערכת הבריאות על ההשלכות של 

ות חמורה או התנהגות שאינה הולמת ולהיות כלי הרתעה ככל שהוא משרת את התכלית של רשלנ

 שיפור תפקודו של הארגון והמטפל בתוכו.

בירור תלונות ואירועים מתבצע כאמור במגוון דרכים תוך מתן ההזדמנות למטופל להציג את טענותיו, 

מועברות למטופל, לנילון ולמוסדות ותוך שמירה על זכויות הנילון והצגת עמדתו. תוצאות ההליך 

הרפואיים הרלוונטיים, כאשר האחרונים נדרשים להגיב למסקנות הבירור ולדווח אודות הפעולות 

שננקטו והלקחים שהופקו. במקביל מועברות המסקנות למשרד הבריאות ולמערכת, לצורך המשך 

 .נהלים  מעקב ובקרה ולשם כתיבת הנחיות חדשות או רענון והבהרה של

       5655964-02פקס: 5080353-02טל:  המערך לבטיחות הטיפול

 יש ללחוץ כאן –המערך לבטיחות הטיפול לעמוד האינטרנט של 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/safety/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/safety/Pages/default.aspx
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ר ו ב י צ ה ת  ו א י ר ב י  ת ו ר י  ש
 

שירותי בריאות הציבור עוסקים באדם הבריא בתחומי הרפואה המונעת האישית, הקהילתית 

 .בריאותוהסביבתית תוך הטמעת נושא קידום 

שירותי בריאות הציבור מחויבים לקידום הבריאות ומניעת המחלות של תושבי מדינת ישראל, החל 

הספר, לשכות הבריאות המחוזיות -מהתחנות לבריאות המשפחה, שירות בריאות לתלמידי בתי

 .והנפתיות ועד למטה המנהלי המקצועי

 

 

ד  ו ע י רס ו ב י צ ה ת  ו א י ר ב  ב
מחלקה בתוך שירותי בריאות הציבור אשר מתווה את מדיניות  נההסיעוד בבריאות הציבור, הי

 . בשירות המונע בטיפות חלב ובבריאות לתלמיד הסיעוד בבריאות הציבור

הנחלת המדיניות לכלל ספקי , קביעת סטנדרטים מקצועיים בסיעוד בבריאות הציבורבאמצעות: 

הבטחת איכות ו קופות חולים, עיריות, ספק שירות בריאות לתלמיד( שרד הבריאות,השירות המונע )מ

 הטיפול.

  

 :תחומי פעילות

 .פיתוח הנחיות מקצועיות 

 .פיתוח ובניית כלי בקרה ופיקוח על הסיעוד בשירות המונע 

  פיקוח ובקרה על עבודת הסיעוד בשירות המונע בלשכות הבריאות המחוזיות/ עיריות/ קופות

 חולים ובבתי הספר.

 .איסוף ועיבוד נתונים ברמה ארצית 

 .היערכות לשעת חירום 

 .יעוץ לראש שירותי בריאות הציבור בנושאים רלוונטיים 

 .ניטור תחלואה שגרתית וחריגה 

 .איסוף נתונים על מצבי בריאות נבחרים ואורחות חיים 

 .פיתוח נושאים ותפקידים חדשים בסיעוד בבריאות הציבור 

 חידה:הי מטרות

 קביעת סטנדרטים מקצועיים בסיעוד בבריאות הציבור. 

 ,קופות חולים, עיריות, ספק  הנחלת המדיניות לכלל ספקי השירות המונע )משרד הבריאות

 (.שירות בריאות לתלמיד

נציבות קבילות 
הציבור למקצועות 

 הבריאות

 *, 5400 טל:
6241010-08           

      5655964-02: פקס
   דוא"ל

call.habriut@moh.gov.il 

 יש ללחוץ כאן – נציב תלונות הציבור למקצועות רפואייםלעמוד האינטרנט של 

שירותי בריאות 
 הציבור

02-טל:
5080510/1/2           

   6474838-02: פקס
   דוא"ל

administration.ph@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן – שירותי בריאות הציבורלעמוד האינטרנט של 

mailto:call.habriut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/Pages/Public_Ombudsman_medical_professions.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/Pages/Public_Ombudsman_medical_professions.aspx
mailto:administration.ph@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/Pages/default.aspx
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 ל.הבטחת איכות הטיפו 

 :תחומי פעילות 

 פיתוח הנחיות מקצועיות. 

  המחוזיות/ עיריות/ קופות  בלשכות הבריאותפיקוח ובקרה על עבודת הסיעוד בשירות המונע

 חולים ובבתי הספר

 פיתוח ובניית כלי בקרה ופיקוח על הסיעוד בשירות המונע 

 איסוף ועיבוד נתונים ברמה ארצית 

 היערכות לשעת חירום 

 יעוץ לראש שירותי בריאות הציבור בנושאים רלוונטיים 

 ניטור תחלואה שגרתית וחריגה 

 ריאות נבחרים ואורחות חייםאיסוף נתונים על מצבי ב 

 פיתוח נושאים ותפקידים חדשים בסיעוד בבריאות הציבור 

 :פיתוח מקצועי 

 נשים  קידום תחומי עשייה חדשים בבריאות הציבור )איתור נשים נפגעות אלימות, איתור

בדיכאון אחרי לידה, קידום הנקה, יעוץ ועבודה עם קבוצות הורים, פגים, איתור נפגעי לחץ 

 .(וחרדה

 ,תזונה  פיתוח תוכניות העשרה לאחיות בריאות הציבור בתחומים ייחודיים כגון: חיסונים

 ילדים ונשים הרות, הנקה, פגים, התערבות קצרת מועד במצבי לחץ, חקירות אפידמיולוגיות

 .בשעת חירום ועוד

 ,מעקב הריון, הנקה,  בניית ערכות עזר/הדרכה לאנשי מקצוע בתחומים: התפתחות ילדים

 .איתור אלימות ועוד

 ביצוע סקרים ומחקרים. 

 ,כיסוי  בתחום החיסונים: כתיבת נהלים והנחיות, יעוץ, הדרכה, טיפול באירועים חריגים

 .לחו"ל חיסונים, ניהול מלאי חיסונים ארצי, ניהול סיכונים, חיסוני הנוסעים

 

ן  ו ז מ ה ת  ו ר י י ש צ ר א  ה
 

שירות המזון הארצי מופקד על הפיקוח על המזון בארץ בכל היבטיו. האחריות מתחילה מהקטיף, 

השחיטה, קבלת החלב במחלבה, ביצים לאחר מיון, דגים לאחר הדייג וכוללת גם את המזון המיובא 

 לישראל. 

 

 מטה -תחומי פעילות 

 קביעת מדיניות הפקוח 

 לשכות, נפות ע"י שלוחות המזון ב הנחיות, הוראות נוהל לביצועים, הכנת תקנות, צווים, תקנ

 בייצור ושווק מזון. GMP, HACCPויישום שיטות פיקוח כגון ומעברי גבול. קביעת 

סיעוד בבריאות 
 הציבור

02-טל:
5080510/1           

   6474838-02: פקס
   דוא"ל

orit.alkaslasi@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן –הציבור סיעוד בבריאות לעמוד האינטרנט של 

mailto:orit.alkaslasi@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/PublicHealthNursing/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/PublicHealthNursing/Pages/default.aspx
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 .הנפקת אשור מוקדם לייבוא מזון 

 .אבטחת מזון בטיחותי, איכותי ואוטנטי לצרכנים 

 .פקוח על הובלת מזון מהחי 

 י מזון ועסקי מזוןפקוח בשיתוף השלוחות על מפעל 

 ביצוע סקרים ומחקרים 

 הדרכת עובדים 

 מקור מיידע מקצועי 

 יחסי גומלין עם גופים שונים בארץ ובחו"ל 

 

ה נ ו ז ת ל ף  ג א  ה
 

 במספר נושאים מרכזיים:עוסק  תזונההאגף 

 בקביעת המדיניות התזונתית בישראל 

 שמירה על הבטחון התזונתי הלאומי 

 הטמעת עקרונות התזונה הבריאה באמצעות דיאטניות במחוזות 

 בניית תוכנית ההכשרה המקצועית לתזואים ועדכונה 

 מחקר תזונתי התומך במדיניות 

 פיתוח כוח אדם ובקרה 

 פיקוח על התזונאים במערכות השונות 

  ,מענה לפניות ציבור 

  על אישור מזון חדש ותוספי מזון עבודה משותפת עם שרות המזון 

 בפיקוח כלי מחקר וניהול המאגר התזונתי הלאומי 

קידום המדיניות התזונתית נעשה באמצעות שיתופי פעולה רחבים בין משרדיים, באקדמיה וברמה 

הבינלאומית, עבודה רגולטורית לקידום סביבה בריאה, תמיכה בפעילות עירונית ובתוכנית 

השקעה , וערוצי תקשורת.  דע בתזונה בריאה לאוכלוסייה במספר דרכיםהפצת י'אפשריבריא' ו

, התאמה דאגה לשוויוניות תזונתית בהכשרת דיאטנים ובמומחיות, בתזונה בריאה בכל מדיניות, 

טיפול פליאטיבי, מניעת  ושאר מחלות כרוניות בסוכרת נהלי עבודה ונהלי טיפול , קידום תרבותית

  , ניירות עמדה ועודכים תזונתיים מיוחדים, אוכלוסיות עם צרנפילות

שירות המזון 
 הארצי

 *, 5400טל:
6241010-08           

      5655969-02: פקס
   דוא"ל

call.habriut@moh.gov.il 

   . יש ללחוץ כאן –האינטרנט של שירות המזון הארצי  לעמוד

mailto:call.habriut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Pages/default.aspx
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 2019 פעילות האגף בשנת

 תכניות לאומיות לקידום תזונה בריאה ושיפור סביבת המזון : 

o "במסגרת תכנית זאת נעשו מספר  .באמצעות התוכנית הלאומית "אפשריבריא

ים התזונה ה אורההנחיות התזונתיות של מדינת ישראל ל פרסוםפעילויות כגון: 

בחזית האריזה ; שינוי סביבת המזון כחלק  ירוק לסמל ההמלצות פרסוםתיכונית, 

הנחיות תזונתיות לחגים ומועדים פורסמו  ממסקנות ועדת האסדרה התזונתית;

ת, קודמו שני סרטוני הדרכה בנושא 'מעובד שמים בצד' וקפמיין 'אדום בדתות השונו

, קידום פעילויות בבתי הספר מדף לשטחי גם הירוק מלהסקידום  ;עצור ירוק עבור'

לחיזוק התזונה, )בניית תכנית ליבה שנתית בתזונה ופעילויות לבניית מתכונים 

 בריאים(.

o   כגון תקנות תזונה בריאה  חוקים ונהלים לקידום תזונה בריאהקידום פיקוח על

  .במסגרת בתי הספר וממכר מזון בריא;

o נעשתה הערכה ראשונית של תהליך הסימון אמצעות ברוקדייל 

 הגברת מודעות לתזונה בריאה שינוי התנהגות וכוח אדם מיומן בתזונה כאמצעי ל

שנתית יחד עם כל המוסדות האקדמים ועם המל"ג הכוללת  4נבנתה תוכנית    - לאוכלוסייה

לקבלת תקציב לשנה  את ההכשרה המעשית כחלק מתכנית הלימודים ונעשתה פניה לאוצר

 רביעית.

o   יום עיון ; קורס אבחון גופני ממוקד תזונה וסופרוויזן; לדיאטנים יםקורסנבנו מספר

,; למגזר הערבי  בנושא בעיות אכילה והאכלה בגיל הרךיום עיון ; מעונות שיקומיים

קורס תזונה בגיל השלישי, קורס תזונה באשפוז יחד עם האגף הדרכה של החטיבה 

למרזים רפואיים של המשרד, קורס הדרכה בתזונה לדיאטניות בצהרונים  כמו כן 

  כנס מנהיגות תזונתית. כנס תזונה בגיל השלישיהתקיים 

  ההזנה, תכנית לאומית לביטחון תזונתי לכל: יצירת סטנדרטיזציה לאומית בתחומי

, סרטון הדגמה ויישומה בשטח  לכלל המטפלים )מרקמים, הכשרה, לומדה על סיקור תזונתי

, סרטון הדרכה על המרקמים ועל תפקיד התזונאים במגזרים על בדיקה גופנית לתזונאים

 קביעת סל מזון בריא בסיסי כבסיס לקביעת מלאי חירום ולהוזלת מחירים .(השונים

  ים תיכונית שמטרתו האחדה של שאלונים קצרים למידע תזונתינבנה כלי סיקור לתזונה 

  לנוער בסיכון ,  360תכנית לאומית למניעת נפילות,  –שותפות בתכניות לאומיות כגון

 ועוד. אפשריבריא שוויוניות במגזר הערבי, המשפחה הצעירה 

  בת, סקר , סקר הנתרן, סקר רב מ2סקר מב"ת צעיר  –סקרי תזונה ובריאות  יישום מסקנות

 .מרקמים

 התחלת הקמת גינות מאכל בבתי החולים יישום הנחיות תזונתיות לשטח,  -בריאות הנפש ,

 . השונים

  החרדי . מועסקים דיאטנים בהתמקדות במגזר הערבי –תכניות מגבירות שוויון בתזונה ,

 . יועצים למגזר החרדי והוקמה ועדת היגוי
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  האגף לשותפות בידע ושיפור הטיפול התזונתי מהוות חלק חשוב בפעילות  –בקרות בתזונה

 באוכלוסיית ישראל. 

  האגף לתזונה יוזם ולוקח חלק בנהלים שונים ודואג  –נהלים בתזונה מפרי עת האגף לתזונה

, נבנה נוהל תזונה באלרגיה וכן יוזם נהלים חדשים  להבטחת המקום המקצועי של התזונה

 .בבתי החולים, ונוהל תפקיד התזונאי

 נבנה מומחיות שמחכה לתעדוף הלשכה המשפטית  9, נבנה מתווה ל ם מומחיות בתזונהקידו ,

 . גם מתווה לתקנות

 הכנסת סטנדרטים לתגמול מדריכים -סטנדרטיזציה של ההכשרה המקצועית לתלמידים 

 . שנתית 4והתאמתו לתכנית 

 ברכיבי תזונה והתחלת  כתיבת המלצות להעשרה תזונתית בישראל -ועדת העשרה תזונתית

  . , התקיים יום עיון בנושא ויש קונצנזוס מה ניתן להעשירבניית מתווה לתקנות בתחום

 שת"פ, לקידום תזונה ים תיכונית  - חדשנותהרשות לחיזוק קשרים עם משרד החקלאות ו

 . , פורסמו מספר מענקים והתקדם הנושאומענקי מחקר לקידום תזונה בריאה

 

ת  ו ד ב ע רמ ו ב י צ ה ת  ו א י ר  ב
עוסקת בפיקוח על מעבדות רפואיות ציבוריות ופרטיות, הכרה ופיקוח על מעבדות לבריאות המחלקה 

הסביבה, ייזום מחקר, הדרכה ופיתוח בתחומי עיסוקן של המעבדות, ייזום ארגון ויעוץ בכתיבת 

י מעבדות תקנים, קידום נושאי בטיחות במעבדות, קביעת קריטריונים ובחינה מקצועית לעובד

רפואיות בארץ, וריכוז מידע ויעוץ בענייני מעבדות. בנוסף מפעילה חמש מעבדות בריאות הציבור 

 אביב ובאר שבע.-בחיפה, ירושלים, תל השומר, תל

 

ר ג ב ת מ ל ו ד  ל י ל  , ם א ל ה  ק ל ח מ  ה
בניה מדיניות,  באמצעות קביעתאות ושלומות של הורים, ילדים ונוער יקידום ברב נוהמחלקה הי יעוד

 מחקר. קידום , וליישומה של אותה מדיניות הדרכהומתן 

בתאום  ילד ומתבגר מנקודת מבט של בריאות הציבור ,המחלקה מרכזת ומייצגת את הנושאים של אם

משרדי ממשלה  הרלוונטיות, ובשיתוף לאומיות המועצות עם מחלקות נוספות בתוך המשרד. עם ה

המחלקה זכויותיהם.  ה עלשמירהו ,המתבגרים ומשפחותיהם, תוך דאגה לרווחת הילדים ,אחרים

 .האוכלוסייה שבאחריותב התמותוה התחלואהפועלת לצמצם  לאם לילד ולמתבגר

 הורים •

 איתור ומניעת דיכאון לאחר לידה •

 המועצה לבריאות האישה •

   tzuna@moh.gov.il דוא"ל      6474840-02: פקס           5080407/8-02 טל: האגף לתזונה

  . יש ללחוץ כאן – אגף התזונהלעמוד האינטרנט של 

מעבדות בריאות 
 הציבור

     6528079-03: פקס           6551855/6-02טל: 
 דוא"ל

 yafit.cohen@moh.gov.il   

  . יש ללחוץ כאן – מעבדות בריאות הציבורלעמוד האינטרנט של 

mailto:tzuna@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/nutrition/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/nutrition/Pages/default.aspx
mailto:yafit.cohen@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/LabDept/PublicHealthLabs/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/LabDept/PublicHealthLabs/Pages/default.aspx
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 המועצה למיילדות, גנטיקה וניאונטולוגיה •

 ילדים •

 ש'. 5תכנית צמצום תמותת תינוקות וילדים עד גיל  •

 תכנית צמצום לידות עובר מת ומומים מולדים. •

 המועצה הלאומית לפדיאטריה •

 נוער •

 אורח חיים בריא •

 לנוער בסיכון 360תכנית  •

 טיפת חלב •

 רפואה ורופאים בטיפת חלב •

 טיפת חלב –ניהול מאגר מידע ארצי  •

 פיילוט בנות שירות בטיפת חלב •

נהלים שוטפים בשיתוך מחלקות אחרות )הסיעוד בבריאות הציבור, מחלקת התזונה,  •

 המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו, הייעוץ המשפטי(

 הנקה •

 ועדת הנקה •

 בנק חלב אם •

 שיתופי המחלקה עם  משרדי ממשלה אחרים בנושאים קשורים:

 משרד החינוך •

 ם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגילשילוב ילדים ע •

 משרד הרווחה •

 שילוב תינוקות ופעוטות עם צרכים רפואיים יחודיים •

 

 

ה י ג ו ל ו י מ ד י פ א ל ף  ג א  ה
  :תחומי פעילות

  בנושאים הנמצאים בטיפול האגף הנחיות מקצועיותהכנה ופרסום. 

  שיגרה וחיסונים נבחרים נוספים ברמה הארציתניהול מלאי חיסוני. 

 .מעקב אחר כיסוי חיסוני שיגרה ותופעות לואי מחיסונים 

  בנושאים נבחרים נוספים והכנת דוחות כן על מחלות מחייבות הודעה ואיסוף ועיבוד נתונים

  ברמה ארצית.אפידמיולוגיים 

 עת חירום.התפרצויות בשגרה ובהיערכות ל 

  הקשורים למחלות זיהומיות ובתחום של יעוץ לראש שירותי בריאות הציבור בנושאים

 .אפידמיולוגיה סביבתית

המחלקה לאם 
 רגלילד ולמתב

 טל:
5080547/8-02           

   5655952-02: פקס
   דוא"ל

emvayeled@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן – של המחלקה לאם, לילד ולמתבגרלעמוד האינטרנט 

mailto:emvayeled@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/MotherChildDept/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/MotherChildDept/Pages/default.aspx
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  מתן יעוץ מקצועי במשרד, במוסדות רפואיים ובמשרדי ממשלה אחרים בנושאים הנמצאים

 בטיפול האגף

 

 

 

ס ד י י א ו ת  פ ח ש ל ה  ק ל ח מ  ה

 מקצועי פיקוח, והאיידס השחפת במחלות וטיפול למניעה ומקומיות ארציות תוכניות של וביצוע הכנה

 . איכות ואבטחת ביצוען על ומנהלי

 

 

ת ו נ ו כ ש ם  ו ק י ש ל ה  ד י ח י  ה
ומטפלת בנושאים פעילות היחידה לשיקום שכונות פרוסה במאה וחמישה עשר אזורי שיקום בארץ 

הבאים: הגיל הרך, התפתחות הילד והילד החריג, סמים, קשישים, בריאות הנפש, בריאות השן, גרייה 

 מוקדמת, תוכנית לחינוך בריאות ובריאות מונעת, תזונה.

 

ת י ת ל י ה ק ה  ק י ט נ ג ל ה  ק ל ח מ  ה
 רישום, מולדים מומים למניעת הארצית התכנית על הפעלת אחראיתהמחלקה לגנטיקה קהילתית 

 לידתיות טרום ובדיקות תורשתיות מחלות נשאי סקר, וילד לאם המחלקה עם בשיתוף מולדים מומים

 הגנטיקה והשתלבות הבריאות במערכת הגנטיקה לקידום פועלת המחלקה לכך בנוסף. זכאיות לנשים

 .הציבור בבריאות

האגף 
 לאפידמיולוגיה

   6706876-02: פקס           5080522-02טל:
   דוא"ל

epidemdiv@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן –האגף לאפידמיולוגיה לעמוד האינטרנט של 

 

 מידע, לשם ופרסום ניתוח, והטיפול במחלות השחפת והאיידס באמצעות איסוףעל המניעה  אחראית

 השונים לגורמים מתן ייעוץ והדרכה ולצורך הבריאות משרד של הציבור בריאות מדיניות גיבוש

 .ובאיידס בשחפת המטפלים

 אחר ומעקב, ואיידס שחפת חולי אחר ומעקב טיפול, איתור, ועדכונם בנושאי מניעה נהלים הפצת 

 .הנהלים יישום

המחלקה לשחפת 
 ואיידס

   tbaids@moh.gov.il דוא"ל   6474851-02: פקס           4505080-02טל:

  . יש ללחוץ כאן – לעמוד האינטרנט של המחלקה לשחפת ואיידס

       6228906-02פקס: 6228877-02טל:  היחידה לשיקום שכונות

  . יש ללחוץ כאן – לעמוד האינטרנט של המחלקה לשיקום שכונות

mailto:epidemdiv@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/Pages/default.aspx
mailto:tbaids@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/TBAids/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/TBAids/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/NB/Pages/default.aspx
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ך  ו נ י ח ל ה  ק ל ח מ ם ה ו ד י ק תו ו א י ר  ב

 וכלוסייה לשמור ולשפר את בריאותהלאהמחלקה לחינוך וקידום בריאות פועלת במטרה לאפשר 

 .ופועלת לכך שהבחירה הבריאותית עבור הציבור תהיה הבחירה הקלה

יעדי המחלקה נקבעים לפי יעדי שירותי בריאות הציבור במשרד ולפי צרכי אוכלוסיות וקהילות 

 .ספציפיות

 :המחלקה לחינוך וקידום בריאות פועלת בעיקר בתחומים הבאים

 מניעת השמנה 

 עידוד אורח חיים פעיל ובריא 

  פעילות גופנית 

  תזונה נבונה 

 מניעת עישון 

 מניעת מחלות זיהומיות 

 עידוד הנקה 

 (קידום הבטיחות )מניעת תאונות, נפילות וכד' 

 קידום בריאות האשה 

 קידום בריאות התלמיד 

 

 

ת  ו א י ר ב ל י  צ ר א ה ך  ר ע מ הה ב י ב ס  ה
בריאות הסביבה מתייחסת למערכת יחסי גומלין שבין האדם לסביבה, מתוך דאגה לבריאותו ולאיכות 

 חייו של האדם, תוך התחשבות בהיבטים תברואתיים וסביבתיים.

המחלקה לבריאות הסביבה בשירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות מעריכה את הגורמים 

כימיים, הביולוגיים,  העלולים לגרום למפגע פוטנציאלי ולנזק התברואיים, הסביבתיים, הפיזיים, ה

 בריאותי של הדור הנוכחי והדורות הבאים ופועלת למניעתם ולתיקונם.

המחלקה לגנטיקה 
 קהילתית

   6473911-02: פקס           7652716-03טל:
    דוא"ל

haviva.hatooka@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן – לעמוד האינטרנט של המחלקה לגנטיקה קהילתית

המחלקה לחינוך 
 וקידום בריאות

   6474834-02: פקס           5080550-02טל:
    דוא"ל

h.promotion@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן – לעמוד האינטרנט של המחלקה לחינוך וקידום בריאות

mailto:haviva.hatooka@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/Genetics/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/Genetics/Pages/default.aspx
mailto:h.promotion@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/HealthEducation/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/HealthEducation/Pages/default.aspx
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המחלקה קובעת את המדיניות של המשרד בנושאי בריאות הסביבה, יוזמת תקנות, שותפה בהליכי 

 .ים שוניםתכנון אזוריים ועוסקת בפיקוח תברואתי שוטף ובבקרה של גורמ

 

 :הנושאים עליהם אחראית המחלקה

  פיקוח על מי שתייה 

  פיקוח על השקיה בקולחים 

  אישור תכניות ביוב 

  פיקוח על מתקני טיפול בשפכים 

  מתן חוות דעת להיתר בניה לעסקים ומוסדות 

 )פיקוח תברואי על אתרי רחצה )בריכות שחיה, מקוואות, חופי רחצה 

  פיקוח תברואי במוסדות בריאות 

 פיקוח תברואי על מוסדות חינוך ורווחה 

  ,פיקוח בהתאם לחוק רישוי עסקים )בתי אוכל, מרכולים, אולמות שמחה, בתי מלון

 אכסניות וצימרים, בריכות שחיה, עסקים לא רפואיים בגוף האדם ועוד(.

 פי חוק רישוי עסקים -מתן חוות דעת מקדמית על 

 בקייטנות ומחנות נוער  פיקוח תברואי. 

  מתן חוות דעת לתכניות מתאר ארציות, מחוזיות, מקומיות, מפורטות )במסגרת חברות

 .בוועדות התכנון(

  הדרכה ופיקוח על קורסים בתחומי בריאות הסביבה בנושאים כגון: מים, תברואה, אתרי

 .רחצה, שפכים וקולחים, מונעי זרימה חוזרת

  ומכשירים חדשים לטיפול במים ולטיפול בשפכיםבחינה ואישור של שיטות. 

 

 עסקנו בין השאר בנושאים הבאים: 2019בשנת 

 הגבלת תכולת עופרת במוצרים הבאים במגע עם מי שתיה .1

: "בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה", אותו משרד 5452תקן ישראלי )ת"י(  

ם במגע עם מי שתיה לא יפרישו הבריאות יזם, מבטיח כי אביזרים וחומרים שונים הבאי

למים חומרים שונים העלולים להשפיע על איכות המים ובריאות הציבור. מוצרים אלה 

 כוללים פריטים רבים כגון:

צינורות, אביזרים )כגון ברזי מטבח(, רכיבים וחומרים המשמשים לציפוי, להגנה ,לחיפוי,  

 .המים ובתעשיית השרברבותלחיבור, לאיטום ולסיכה במערכת האספקה והאגירה של 

, ונכנסה הדרישה שתכולת העופרת במוצרים במגע עם מי שתייה 5452עודכן ת"י  2016בשנת  

 ממשקל המוצר*,  0.25%לא תעלה על 

במרס  1לצורך התארגנות של כל בעלי העניין, נקבע מועד הכניסה לתוקף של הדרישה הנ"ל:  

 עבור מוצרי מתכת.  2019במרס  1 -עבור מוצרי פלסטיק ו  2018

, וזאת לאחר דיונים בוועדות מכון התקנים 5452לת"י  2יצא עדכון מספר  2019בפברואר  

בנושא, ולבקשת היצרנים והיבואנים הוארכה תקופת ההתארגנות עבור מוצרים מתכתיים 

 (. 2020במרס  1בשנה נוספת ומועד הכניסה לתוקף נקבע לתאריך ה' אדר התש"ף )
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ת מי השתייה: קיימנו דיונים בוועדה המייעצת לאיכות מי שתייה ובחנו את הצעת עדכון תקנו .2

הרוויזיה  לדירקטיבה האירופית למי שתייה. הועדה המליצה להחמיר את תקן מי השתייה  

 מקג"ל, ומספר שינויים נוספים בפרמטרים כימיים. 5 -בעופרת ל

 .תכנית לאומית לניטור ביולוגי: הושג מימון לתכנית .3

  כנס למניעת חשיפה לעישון סביבתי.התקיים  .4

 ניוזלטר לציבור בנושאי מים ובריכות שחייה. 3הוצאנו  2019ניוזלטר לציבור: בשנת  .5

 

 

ד ב ו ע ה ת  ו א י ר ב ל ה  ק ל ח מ  ה
 באמצעות:, שימור ושיפור בריאות ותפקוד העובדים - ייעוד המחלקה לבריאות העובד

 קידום סביבת עבודה בטוחה ובריאה - מניעה בראשיתית. 

 קידום התנהגות בריאותית, , יישום-ראיות ובר-מיון בריאותי נתמך - מניעה ראשונית

 .בטיחותית וגהותית במקום העבודה

 איתור מפגעים וסיכונים בריאותיים/ווידוא קיום אמצעי מיגון  - מניעה שניונית

 .ראיות-ת תקופתיות נתמכותאימוץ בדיקו; מתאימים

 מניעת החמרה של תחלואה קיימת ושיקום מקצועי מהיר ויעיל של  - מניעה שלישונית

 .עובדים חולים

 

 

ת ז ז ג י  ע ג פ נ י  ו צ י פ ל י  צ ר א ה ז  כ ר מ  ה
לפצות את מי  היא החוק מטרת .1994 - ד"התשנ חוקק בישראל החוק לפיצוי נפגעי גזזת, 1994בשנת 

 1946בינואר  1לצורך ריפוי מחלת הגזזת או לשם מניעתה בתקופה שבין  לו טיפולים בהקרנה שניתנו

על ידי המדינה, הסוכנות היהודית, קופת החולים, ההסתדרות מדיצינית הדסה  1960בדצמבר  31ועד 

מחוץ לישראל, כחלק מההכנות לעליה לישראל ועקב או מטעמם, בין אם ניתנו בישראל ובין אם ניתנו 

החוק, הוקם המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי  בעקבות כך לקו באחת המחלות המנויות בתוספת לחוק.

 .הגזזת

המחלקה לבריאות 
 הסביבה

 * , 5400טל:
6241010-08           

   5655969-02: פקס
    דוא"ל

call.habriut@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של בריאות הסביבה 

המחלקה לבריאות 
 העובד

   5080443-02: פקס           5080444-02טל: 
    דוא"ל

employee.health@moh.gov.il 

 .יש ללחוץ כאן – לעמוד האינטרנט של המחלקה לבריאות העובד

הארצי  זהמרכ
 לפיצוי נפגעי גזזת

 infogz@moh.gov.il     דוא"ל           5350615-03טל: 

  . יש ללחוץ כאן – לעמוד האינטרנט של המרכז הארצי לפיצוי נפגעי גזזת

mailto:call.habriut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/sviva/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/sviva/Pages/default.aspx
mailto:employee.health@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/Employee/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/Employee/Pages/default.aspx
mailto:infogz@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/ringworm/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/ringworm/Pages/default.aspx
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ת ו י ת פ נ ה ו ת  ו י ז ו ח מ ה ת  ו א י ר ב ה ת  ו כ ש  ל
לשכות הבריאות המחוזיות והנפתיות מוציאות מהכוח אל הפועל את מדיניות המשרד, מספקות 

שירותים לבריאות הציבור ומפעילות שירותי רפואה מונעת לפרט במסגרת התחנות לבריאות 

 המשפחה.  

בין עיסוקיהן ניתן למנות את נושא התברואה בפיקוח על בתי הארחה והאכלה ורישוי בריכות שחיה, 

מחנאות, מי שתייה, מתן חיסונים ליוצאים לחו"ל, לעובדי הבריאות ולסטודנטים במקצועות ו

הבריאות, אשפוז סיעודי ומכשירי שיקום וניידות, הפעלת פרויקטים בתחום קידום הבריאות בקהילה 

 )תוך שיתוף גורמי חוץ נוספים(, הפעלת ועדות רפואיות )מחוזיות( לקביעת כשירות ומוגבלות רפואית

של עובדי מדינה וועדות רפואיות של ניידות וגזזת , מתן רישיונות קבורה, מל"ח ושירותי רפואה 

 ופיקוח על שירותי בריאות לתלמיד.ים במסגרת התחנות לבריאות המשפחה, מונעת הניתנ

הלשכות עוסקות בנוסף גם בתחום הפיקוח והבקרה ברוקחות, גריאטריה כולל אשפוז מוסדי לחולים 

 ם ותשושי נפש, פסיכיאטריה ובתחום בריאות השן.סיעודיי

 .יש ללחוץ כאן – ומחלקות בלשכות לאיתור לשכות

 

 פקס טלפון כתובת מינהלים אזוריים

לשכות בריאות 

 מחוזיות

   

 02 -5314861 02 – 5314811 , ירושלים86רח' יפו  ירושליםלשכת בריאות 

 04 -6561465 04 – 6557888 , נצרת עילית3רח' המלאכה  לשכת בריאות צפון

 04 -8633110 04  - 8633111 א, חיפה15ים -שד' פל לשכת בריאות חיפה

, 91קרית הממשלה, הרצל  לשכת בריאות מרכז

 רמלה

9788666 – 08 9788668- 08 

 08 -6280286 08 – 6263501/2 , ב"ש4רח' התקווה  לשכת בריאות דרום

 08 -6732342 08 -6712829 מ. רפואי אשקלון לשכת בריאות אשקלון

 03 - 5611532 03 – 5634848 , ת"א12-14רח' הארבעה  לשכת בריאות ת"א

    לשכות נפתיות

 04-6099049 04-6099022 עפולה  4ירושלים  נפת עפולה

 04 -6323958 04 -6240801 , חדרה13הלל יפה  נפת חדרה

 04 -6457098 04 -6557005 , נצרת 113רח'  נפת נצרת

 04 -6720627 04 -6710305 אלחדף, טבריה נפת כנרת 

 04-6971576 04-6994222 , צפת100רח' הפלמ"ח  נפת צפת

 04 -9917957 04 -9955101 , עכו17דרך נוי  נפת עכו

https://www.health.gov.il/About/Phonebook/Pages/PhoneBook.aspx?WPID=WPQ7&PN=2
https://www.health.gov.il/About/Phonebook/Pages/PhoneBook.aspx?WPID=WPQ7&PN=2
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 08 -9251607 08 -9181213 , רמלה3דני מס  נפת רמלה

 08 -9469130 08 -9485810 , רחובות10אופנהיימר  נפת רחובות

 09 -8611546 09 -8300109 , נתניה23שד' ויצמן  נפת השרון

 03 -9344587 03 -9051851 , פ"ת31אחד העם  נפת פתח תקוה

 08 - 6372310 08 –6323221 הקניון האדום אילת נפת אילת

 

 

 

ל " כ נ מ ל ה   נ ש מ ל ת   ו ר י ש י ת   ו פ ו פ כ ש ת   ו פ ס ו נ ת  ו ד י ח  י

 

ת ו י מ ו א ל ה ת  ו צ ע ו מ  ה
מערכתיים, היועצים להנהלת משרד הבריאות בתחומי -המועצות הלאומיות הינן גופים מקצועיים, רב

הרפואה השונים ובקבוצות אוכלוסייה שונות, ברובדי המניעה, האבחון והטיפול ובהיבטים 

קיימות היום   הקונספטואליים, הארגוניים, הרפואיים והלוגיסטיים הקשורים במערכת הבריאות.

 שנים. 27מועצות לאומיות לבריאות. המועצות הלאומיות פועלות מזה  22בריאות, במשרד ה

חברי המועצות הלאומיות ממונים על ידי מנכ"ל משרד הבריאות או שר הבריאות וכוללים אנשי 

מקצוע בכירים ביותר בתחומם מתוך מערכת הבריאות ומערכות אחרות הקשורות, כגון: משרדי 

אומי, קופות החולים, רשויות מקומיות, האקדמיה, צה"ל, ארגונים שונים, ממשלה שונים, הביטוח הל

 אגודים מקצועיים, נציגי צרכנים ועוד.

במסגרת ישיבות המועצות הלאומיות מתגבשות המלצות המועברות לקובעי המדיניות במשרד 

העל של הבריאות בתחומים רבים ומגוונים, תוך אפיון מדיניות מקצועית רצויה הנגזרת ממטרות 

המשרד. המועצות הלאומיות מאפשרות בייחודיותן ניצול מיטבי של המשאבים העומדים לרשות 

 משרד הבריאות. 

המועצות הלאומיות מקיימות, בנוסף לישיבות השוטפות שלהן, גם כנסים, ימי עיון ושולחנות עבודה. 

בו מוענק פרס  מדיי שנה מתקיים כנס המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכת הבריאות, כנס

עובדים מסקטורים ודרגים שונים במערכת  500-המנכ"ל למצוינות בלוגיסטיקה ונותן במה לכ

 הבריאות להציג פרויקטים חדשניים אשר תורמים לרווחת המערכת הקהל והחולים.

המועצות הלאומיות מתכנסות בתל אביב, מתוך מטרה לאפשר לחברים המגיעים מכל חלקי הארץ 

 בתנאים נוחים ומכובדים למשתתפים.  תית נוחה, וקיום הישיבותנגישות תחבור

ולהחלטות ארגוניות והנחיות  חטיבהההמלצות המועצות הלאומיות מתורגמות לחוזרי מנכ"ל/
 מקצועיות של המשרד.

 להלן מספר נושאים, כדוגמא, משולחן המועצות הלאומיות:

בנושא טיפול בהתייחסות בנשים בגיל  תהמועצה הלאומית לבריאות האישה גיבשה המלצות יישומיו
 המעבר.

המועצה הלאומית לטראומה ורפואה דחופה גיבשה המלצות בנושא אקרדיטציה של יחידות 
 .הטראומה בבתי החולים

הכשרת רופאי קהילה לטיפול בילדים המועצה הלאומית לבריאות הקהילה גיבשה המלצות בנושא 
 .הבריאה ותדירות בדיקה גניקולוגית תקופתית באישה
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 .המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות הבריאות דנה בנושא הגנת סייבר מערכתית

 .המועצה הלאומית לשיקום גיבשה המלצות בנושא תזונה בשיקום

 

ר  י כ ב ף  ג יא צ ר א ן  ו ח ט י  ב
 

בתיה"ח הממשלתיים בוהאבטחה השוטפת הביטחון פעילות  לנושא באחריות ברמת המטה לכלהאגף 

עפ"י מנבטים בבתי"ח ומחוזיים  מנבטיםבשע"ח, המבוצעת באמצעות ויחידות המשרד בימי רגיעה בו

 ב"כ.הנחיות משטרת ישראל והש

אחראי לכל הפעילות המתייחסת לאבטחת השר ותדרוך בני משפחתו, עפ"י תוכנית עבודה הנקבעת 

 ע"י היחידה לאבטחת אישים.

 הבריאות בישראל.משמש כרגולטור בתחום האבטחה לכלל מערכת 

ותוכניות עבודה, פועל לעדכון, הדרכה ם פעיל מערך בקרה ובקרות לכל הרמות, קובע ומפרסם נהלימ

 והשתלמות של הסגל המטפל באבטחה.

 

ם ו ר י ח ת  ע ש ל ף  ג א  ה
 

 :בשגרה האגף תפקידי

 גיבוש מדיניות ההפעלה בחירום- 

  חולים ולמוסדות הרפואה בקהילה, לכלל מצבי -לבתיכתיבת תורה ונהלי הפעלה

   .החירום

 בקרות מקצועיות על תרגילים, אירועים והדרכות. 

  )"באמצעות הפעלת ועדות יועצות לרשות העליונה לאשפוז ובריאות לשע"ח )ה"רשות

 .ויועצים

 הדרכה, תרגול והערכת האפקטיביות- 

 עי הדרכה מתקדמים וביצוע פיתוח מערכי הדרכה ואמצ -מוסדות מערכת הבריאות

 .תרגילים והדרכות

 לביצוע משימות במתארי חירום ולתגבור מקצועות קריטיים -עובדי מערכת הבריאות. 

 רכש, אחסון, אחזקה ורענון של תרופות, צר"פ, מכשור רפואי וציוד רפואי משקי. 

 בקרה ופיקוח במוסדות הבריאות ובמפעלים חיוניים של מערכת הבריאות. 

המועצות 
 הלאומיות

 moatzot@moh.gov.il    דוא"ל   5655980-02: פקס 6932309-03טל: 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של המועצות הלאומיות 
 

אגף בכיר 
 ביטחון ארצי

 5081020-20טל: 
 פקס: 

6787853-02 
 :דוא"ל

rsecurity@moh.gov.il 
 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של אגף בכיר ביטחון ארצי 

mailto:moatzot@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/Pages/default.aspx
mailto:rsecurity@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/Security/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/Security/Pages/default.aspx
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  ,תחזוקה ותרגול התשתית הארגונית לניהול מערכת הבריאות בחירוםפיתוח. 

 )תכנון פריסת מערך האשפוז במתארי חירום )הרחבת מיטות, שינוי ייעוד ועוד. 

  תכנון כוח אדם למתארי החירום )תקנון מפתחות כוח אדם, בחינת מצבות האיוש, ריתוק

 .עובדים, איתור פוטנציאל כוח אדם אזרחי לתגבור המערך(

 הפעלת הענפים הייעודיים בפיקוד העורף. 

 אחריות על הקשר של מערכת הבריאות עם גורמי הביטחון במדינה. 

 תיאום ובקרת היערכות מגן דוד אדום למצבי חירום. 

 פיתוח, התקנה ותחזוקת תשתיות וטכנולוגיות. 

  לחירוםיצירת שיתופי פעולה עם גופים לאומיים ובינלאומיים לבנייה ושיתוף ידע ומענה. 

 הפעלת מוקד תרופות נדירות לאומי. 

 

 :בחירום האגף תפקידי

 הפעלת חדר המצב הלאומי של מערכת הבריאות: 

 איסוף וריכוז מידע 

 בניית תמונת מצב 

 הפצת מידע לגורמים רלוונטיים 

 הפעלה אופרטיבית של מערכת הבריאות 

 "תכנון צרכים לשעות וימים הבאים; המלצות מדיניות ל"רשות. 

 הנחיית כלל מוסדות הבריאות על בסיס המדיניות שנקבעה. 

 מעקב אחר יישום ההנחיות. 

 שמירת קשרי גומלין מול צה"ל )חיל הרפואה ופיקוד העורף( וגורמי ביטחון נוספים. 

 שמירה על פעילות שוטפת ורציפה של הוועדות. 

 הפעלת מתנדבים מהארץ ומחו"ל. 

  בחירוםמתן מענה לוגיסטי להפעלת מערך הבריאות 

 ניפוק תרופות, צר"פ, מכשור רפואי וציוד רפואי משקי. 

 סיוע בפתרונות לוגיסטיים לכלל גופי מערכת הבריאות. 

 .ביצוע תחקירים לאחר אירוע ויישום הלקחים שהתקבלו בתחקירים 

 הנחייה והדרכת מוסדות מערכת הבריאות לקראת אירועים צפויים. 

 

 :יעדי האגף לשעת חירום

  מערך החירום בגופי הרפואה במענה למתארי חירוםשיפור מוכנות. 

 התאמת המענה הלוגיסטי הנדרש לחירום על פי התקנים. 

 שיפור יכולות הבקרה לכל התרחישים בהתבסס על כלי בקרה מתקדמים. 

  בניית תמונת מצב מערכתית על בסיס כלל המידע והנתונים הרלוונטיים ככלי תומך

 .החלטות

  העליונה לאשפוז ובריאות לשעת חירום" בשגרה ובחירוםהבטחת סמכויות "הרשות.  
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ם י כ ר ד ב ת  ו ח י ט ב ל י  א ו פ ר ה ן  ו כ מ  ה
 

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הינו יחידת סמך של משרד הבריאות העוסקת ברפואה תעבורתית, 

תאונות הדרכים, העלולות להיגרם בשל ליקוי בריאותי  במניעה ראשונית, שניונית ושלישית של מגיפת

 של הנהג.

איתור מוקדם של השפעת ליקויי בריאות על כושר הנהיגה, עריכת מעקב מנהלי ובקורת רפואית, 

לרבות פסיכולוגית )אישיותית וקוגניטיבית(, על נהגים בעלי פוטנציאל לנהיגה מסוכנת ו/או בעלי 

ון בנהיגה. פעילות לשיפור עצמאותם של אנשים עם מוגבלויות, ע"י ליקוי בריאותי כדי למנוע סיכ

התאמת אביזרי נהיגה ורכב המותאמים ליכולותיהם הגופניות, מתן יעוץ מקצועי לגורמי תעסוקה 

 .שונים וקידום ופיתוח תחום ההתמחות והעיסוק ברפואה תעבורתית

סניף  2017-ון בת"א ובחיפה, נפתח בהמכון מקדם הנגשה גיאוגרפית של פעילותו. מעבר לסניפי המכ

ספקים נוספים לצורך שירות וייעול טוב יותר לאזרחים,  קיימיםוכיום של ספק חיצוני בבאר שבע 

 באזור המרכז )ת"א( ובאזור הדרום )באר שבע(.

 

ע  ד י מ ל  ו מ י ס ו ם  ו ש י ר  , ת י צ ר א ת  י א ו פ ר ת  מ ש י ר א ו פ  ר
את הסמכות המקצועית העליונה מהווה תחום הרישום והסימול של המידע הרפואי במשרד הבריאות 

המחלקות לרשומות  ן שלפעילות, ולנושא רישום המידע הרפואי וקידודואסדרת ל תבמערכת הבריאו

 עוסקים בתחום.לומידע רפואי ו

 

 חזון

 וסימול רישום תשתיות והטמעת באמצעות טיוב ,בריאות ולקידום לבריאות הבסיסית הזכות מימוש

ניהוליות, הן בהיבט הטיפולי, הן בהיבט  יכולות המאפשר הפקת, ואמין איכותי רפואי מידע

 .(, ברמה הלאומית וברמה הבינ"לDRGהסטטיסטי והן בהיבט הכספי והכלכלי )

 

 המרכזיים התחום יעדי

 הבריאות מערכת לכלל רפואי סימולרפואי ול לרישום האחיד טרמינולוגיה והטמעת אימוץ. 

 daliaz@moh.gov.il    דוא"ל 6917306-03: פקס 6932323-03טל:  האגף לשעת חירום

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של האגף לשעת חירום 
 

המכון הרפואי 
 לבטיחות בדרכים

 5626022-03: פקס 5634702-03טל: 
    דוא"ל

call.habriut@moh.gov.il 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים 
 

mailto:daliaz@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/emergency/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/emergency/Pages/default.aspx
mailto:call.habriut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/marvad/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/marvad/Pages/default.aspx
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 יישומי י, אמית – מהימן רפואי מידע וקידוד דיווח, רישום, תיעוד של קיומו הבטחת 

 ;ומשקף

  בתחום לעוסקים ומעודכנת נדרשת מקצועית הכשרההפעלת. 

 

 עקרונות יסוד

 1996-ניהול הרשומה הרפואית מחויב על פי חוק זכויות החולה, התשנ"ו. 

  יםבין מטפל למטופל ובין מטפל המפגש המקצועירשומה רפואית היא תיעוד. 

 ;אחזור  מחזור חיי רשומה רפואית, כולל ארבעה שלבים: )א( יצירה ותיעוד; )ב( איסוף ובקרה

 והפצה; )ד( שמירה וביעור.

 " :בקרת  ;היסטוריה יוצר -על ידי המטפלים תיעוד מידע רפואי התחום מקדם סלוגן, לפיו

 היסטריה". מונעת - תות רפואיומורש

 

 פרויקטים מרכזיים של התחום

  הרשומה הרפואית היא חלק מן הטיפול  -פיצוח הרשומה הרפואית במערכת הבריאות

 הבסיס לעבודת מערכת הבריאות. -הרפואי

  ביחידה ללימודי חוץ והמשך של  לרשמי מידע רפואי, תותכניות הכשרה ייעודיהפעלת

 אוניברסיטת אריאל.

  חידוש פעילות ועדת סימול ארצית, כמוקד להתייעצות והנחיות מערכתיות בקידוד לאחידות

 מערכתית בסימול המידע הרפואי.

 

ר  " ק י י –ה א ו פ ר ס  י ב נ ק ל ה  ד י ח י  ה
היחידה לקנביס רפואי )יק"ר(, הוא הגוף המוסמך במשרד הבריאות להפעלה ופיקוח על כלל המערך 

העוסקים בכל תחומי הקנביס לשימוש רפואי ולמחקר ובכלל זה לבחינת בקשות ולהנפקת ועל 

רישיונות לעיסוק, לאחזקה, לשימוש ולמחקר זאת בהתאם להוראות האמנה היחידה לסמים 

ועל פי העקרונות שהותוו בהחלטת  1973 - התשל"ג ,, פקודת הסמים המסוכנים1961נרקוטיים 

ל"מדיקליזציה" של הקנביס הרפואי תוך שמירה על ביטחון  2016יוני מחודש  1587 ממשלת ישראל 

 .הציבור ומניעת זליגתו של הסם שלא לצרכים רפואיים

ע"י רופא שהוכשר  -מהתווית הקנביס למטופל  ,כוללת את כלל הרבדיםשל הקנביס המדיקליזציה 

שמוצרי הקנביס יונפקו , כך  Medical Gradeלכך, וכלל שרשרת הייצור של מוצרי קנביס ברמת 

 למטופלים בבתי המרקחת.

 5080657-02: פקס 5080658-02טל:  רישום ומידע רפואי
    דוא"ל

levana.russo@moh.gov.il 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של רישום ומידע רפואי 
 

mailto:levana.russo@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/Med_reg/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/Med_reg/Pages/default.aspx
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ת ו נ ד ב ו א ת  ע י נ  מ
 

בעקבות ועדה בינמשרדית שבדקה את נושא מניעת האובדנות, נערכו מחקרים ונערך פיילוט משותף 

 .למשרד הבריאות וג'וינט ישראל בשלושה ישובים

הפיילוט בגיבוי מחקרים עדכניים מהארץ ומהעולם, גובשו לכדי תוכנית לאומית רב  תוצאות ומסקנות

 .שנתית ורב מערכתית לטיפול ולצמצום בעיית האובדנות

 :התקבלה החלטת ממשלה ובה נקבע 2013בדצמבר 

  מניעת התאבדות הוכרזה אינטרס לאומי, שיש להתמודד עמו במהלך משותף של

 .ובלת משרד הבריאותהממשלה והרשויות, בה  משרדי

  הוחלט כי תופעל תוכנית לאומית למניעת התאבדות במטרה לצמצם את מקרי

 .ההתאבדות, ניסיונות ההתאבדות וסיוע למשפחות אשר יקיריהן התאבדו

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של התכנית הלאומית למניעת אובדנות והתאבדות  

 

ה ק י ט ו י ב י ט נ א ל ת  ו ד י מ ע ו ם  י מ ו ה י ז ת  ע י נ מ ל י  צ ר א ה ז  כ ר מ  ה
אחריות המרכז לכוון ולרכז את הפעילות בכל הנושאים הקשורים בבקרה ומניעת זיהומים במוסדות 

פועל ברמה הלאומית לקביעת רפואיים ובנושא עמידות לאנטיביוטיקה במוסדות ובקהילה. המרכז 

 .מדיניות, סטנדרטים ושיטות התערבות, כולל טיפול בהתפרצויות, במגפות ובמחלות מתהוות

המרכז מנהל מסד נתונים לאומי בנושאים שבאחריותו לצורך מעקב, הכוונה, זיהוי בעיות והערכת 

 .תוצאות ההתערבות

נרכשים במוסדות רפואיים ועמידות  המרכז מכמת היארעות, תוצאים, עלות כוללת של זיהומים

 .לאנטיביוטיקה וזאת כבסיס לשיפור איכות ובטיחות הטיפול

 יפורסמו דוחות חיידקי ההתראה בבתי חולים כללים 31.01.2018 בהתאם להנחיית המנכ"ל מתאריך

 .לידיעת הציבור ובאופן המזהה את המוסדות

 :משימות המרכז

  ,איסוף מידע: איסוף  כתיבה ועדכון הנחיות בתחוםקביעת מדיניות וסטנדרטים מחייבים

נתונים על סוגי זיהומים, מחוללי זיהום, מנגנוני עמידות לאנטיביוטיקה, שימוש 

 באנטיביוטיקה, התפרצויות ואירועים חריגים

  ניטור יזום של נושאים מוגדרים, ניתוח הנתונים והתערבות במטרה להשפיע על המהלך

 הטבעי

 מחים: בנושא מניעת זיהומים במוסדות רפואה, עמידות מרכז ידע ותמיכת מו

 לאנטיביוטיקה, חקר התפרצויות והתערבות

היחידה לקנביס 
 רפואי

 imca@moh.gov.il    דוא"ל 6474810-02: פקס 6268000-08טל: 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של היק"ר 
 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Psychology/Pages/suicide-prev.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Psychology/Pages/suicide-prev.aspx
mailto:imca@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Pages/default.aspx
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 פיקוח ומעקב על הפעילות בתחום 

 הנחלת ידע הכשרת צוותים וארגון השתלמויות 

 :יחידות כפופות

 היחידה הארצית למניעת זיהומים 

 היחידה לניטור זיהומים ובקרת מידע רפואי 

 ות לאנטיביוטיקה וחקר התפרצויות במוסדות רפואההמעבדה הארצית לעמיד 

 

 

י ש א ר ן  ע ד  מ
 

הרפואי בישראל.  מחקרה חשוב בקידוםמרכזי לשכת המדען הראשי במשרד הבריאות מהווה צומת 

 תחומים עיקריים: בארבעהלמטרה זו, מתרכזת פעילות לשכת המדען 

 של המדען הראשי קרן המחקר ניהול. 

  לי חיים ומחקר במחוללי בבע רפואי-ביומחקר ניסויים רפואיים בבני אדם, רגולציה של

 .מחלות ביולוגיים

 .מאגר של דגימות ביולוגיות למחקר 

 .הסדרת הקניין הרוחני במערכת הבריאות הממשלתית 

 

 תחומי אחריות: 

  ע"י רופאים וחוקרים ממוסדות  ותמחקר המוגשפרסום קולות קוראים למימון הצעות

רפואה, בחירת המחקרים למימון על ידי -בכל תחומי הביו המחקר והרפואה בארץ

 ימון מחקרים ומעקב אחר ביצועם.מ וועדה בלתי תלויה של שופטים מומחים,

 ארגונים נוספים  ביצוע תהליך שיפוט ומעקב אחר מענקי מחקר בשיתוף פעולה עם

יש  –לרשימת המחקרים הממומנים ע"י לשכת המדען  התורמים למחקר הרפואי.

  . ללחוץ כאן

  וניהול ענייניה השוטפים באמצעות מטה  המועצה לניסויים בבעלי חייםריכוז פעילות

 המועצה:

o 1994-יישום הוראות חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד  

o  בבעלי חיים במוסדות מחקר, בבתי חולים ובמוסדות תעשייה פיקוח על ניסויים

באמצעות ביקורות שטח של הרופאות הווטרינריות המפקחות של  בארץ

 המועצה.

o  פיקוח על היתרי המחקרים בבעלי חיים, המאושרים ע"י ועדות ההיתרים

 השונות, באמצעות היועץ המדעי למועצה.

המרכז הארצי 
 למניעת זיהומים

 6973024-03: פקס 6974413-03טל: 
    דוא"ל

mitchells@tlvmc.gov.il 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של המרכז הארצי למניעת זיהומים 

http://www.health.gov.il/Subjects/research/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/research/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/research/Pages/Research-Foundation.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/research/Pages/Research-Foundation.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/research/Pages/Winners.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/research/Pages/Winners.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/research/Pages/Winners.aspx
mailto:mitchells@tlvmc.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/InfectionControl/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/InfectionControl/Pages/default.aspx
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 .יש ללחוץ כאן –י חיים לעמוד האינטרנט של המועצה לניסויים בבעל

 

  ועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדםופעילות הריכוז: 

o  אישור ביצוע מחקרים בתחומי הגנטיקה, פריון אישה שלא כדרך הטבע,  הקמת

 במחוסרי יכולת ליתן הסכמה מדעת.מאגרי דגימות, מחקרים 

o .בחינה ודיון בנושאים אתיים המובאים לפני הוועדה 

o  אישור מחקרים של חוקרי משרד הבריאות או המתבצעים בתחום משרד

 הבריאות.

o  2000 -ייעוץ על פי חוק מידע גנטי, התשס"א. 

o לרבות קיום ימי עיון, יישום חוקים המסדירים את המחקר הגנטי בישראל ,

 ות עבודה, הדרכה והנחייה בתחום למגוון העוסקים בתחום.סדנא

o  ,)ייעוץ על פי חוק איסור התערבות גנטית )שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה

 .1999  -התשנ"ט 

יש ללחוץ  – ועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדםוהלעמוד האינטרנט של 

 .כאן

 :ריכוז פעילות המועצה להסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים 

o  והתעשייה מחקר הבמוסדות  מחוללי מחלות ביולוגייםעל מחקרים בפיקוח

 –, בהתאם לחוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות לביוליים, התשס"ט בארץ

2008. 

o מוסדות הרשאים להחזיק ו/או לערוך מחקר במחוללי מחלותה הסמכת 

 הכלולים בתוספת לחוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים.

o רה בנושא המחוללים והגברת המודעות לחוק בקרב קיום ימי עיון והסב

 החוקרים.

יש  –לעמוד האינטרנט של המועצה להסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים 

  ללחוץ כאן

  שמטרתו לאפשר )מאגר ישראלי של דגימות ביולוגיות למחקר(  מידג"םמאגר ניהול

גישה זמינה למידע ודגימות שתרמו מטופלים, עבור חוקרים מבתי חולים, מהאקדמיה 

 ומהתעשייה.

 נושא הקניין הרוחני והפטנטים שמקורם במערכת הבריאות הממשלתית. ריכוז 

 בתחומים שונים של מדעי החיים מחקר לברשתות אירופיות משרד הבריאות  ייצוג

 . מימון חוקרים ישראלים השותפים למאגדי מחקר במסגרת רשתות המחקר.והרפואה

  ארגונים לאומיים ת מחקר בארץ ובחו"ל וכן עם קשר רציף עם מוסדויצירה ושמירה של

 .ובינלאומיים התומכים במחקר

 רפואי בישראל ולקידום שיתופי הפעולה -קיום כנסים וימי עיון לקידום המחקר הביו

 ים ורופאים ישראליים ורופאים וחוקרים ברחבי העולם.בין חוקר

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/PH/Scientist/anim/Pages/animax.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/PH/Scientist/anim/Pages/animax.aspx
http://www.health.gov.il/Services/Committee/Helsinky/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Services/Committee/Helsinky/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Services/Committee/Helsinky/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Services/Committee/bio/Pages/ResearchBio.aspx
http://www.health.gov.il/Services/Committee/bio/Pages/ResearchBio.aspx
https://www.health.gov.il/Services/Committee/bio/Pages/ResearchBio.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/research/International_cooperations/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/research/International_cooperations/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/research/International_cooperations/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/research/International_cooperations/Pages/default.aspx
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ר ו ב י צ ה ת  י י ע ט ה ת  ק י ד ב ל ה  ד ע ו ו   ה
ע"י  כתורמים לבריאות והמותווים המוצגים לציבור מוצרים  קיים בישראל שוק נרחב של

ללא אישור משרד הבריאות. הפעילות  רפואיים,כטיפול, מניעה ואבחנה של מחלות ומצבים  המשווק

 .הרפואית שמבטיחים מוצרים אלה מטעה את הציבור ולא הוכחה מדעית

תוספי תזונה, מוצרי מזון, תמרוקים, מוצרים הומיאופתיים, מוצרים לבריאות  :אלו כוללים םמוצרי

ידי משרד -ת עלטכנולוגיות רפואיות ואביזרים רפואיים שלא אושרה להם התוויה רפואי, השן

 .הבריאות

הוועדה המייעצת לבדיקת הטעיית הציבור  משרד הבריאות מפעיל, בשיתוף משרד התמ"ת את 

 :הוועדה פועלת לממש את המטרות הבאות. בפרסום למוצרי בריאות

 מניעת הטעיית הציבור ביחס למוצרי בריאות 

  הציבור וייחוס יעוץ וגיבוי מקצועי לגופים הרגולטורים שבסמכותם למנוע הטעיית

 .סגולות ריפוי שלא אושרו

  פיקוח וייעוץ לחברות מסחריות לגבי מסרים שאותן חברות מסחריות מייחסות או

 .מבקשות לייחס למוצרים שלהן

 פרסום הפניות וממצאי הבדיקות והמסקנות והבאתם לידיעת הציבור.   

 

 

  

 6725833-02: פקס 5082163-02טל:  המדען הראשי
    דוא"ל

chief.scientist@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן – המדען הראשילעמוד האינטרנט של 

הוועדה לבדיקת 
 הטעיית הציבור

 hataia@moh.gov.il    דוא"ל 6474840-02: פקס 5080410-02טל: 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור 

mailto:chief.scientist@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/PH/Scientist/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/PH/Scientist/Pages/default.aspx
mailto:hataia@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/Services/Committee/deceive/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Services/Committee/deceive/Pages/default.aspx
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ת ו י א ו פ ר ת  ו י ג ו ל ו נ כ ט ת  ב י ט ר ,ח ק ח מ ו ע  ד י  מ

 ייעוד 

  למימושה.ופעילות –ייזום מדיניות לאומית בתחום הטכנולוגיות הרפואיות ותשתיות 

 -רגולציה של טכנולוגיות רפואיות תוך מחויבות למצוינות מקצועית. גיבוש וביצוע 

 ח על איכותן, בטיחותן ויעילותן של טכנולוגיות רפואיות להבטחת וקידום בריאות וקיפ

 האוכלוסייה.

 לקידום שימוש מושכל ושוויוני בטכנולוגיות רפואיות. פעילות 

 שיתוף פעולה עם הגופים הרגולטוריים המובילים בעולם והרמוניזציה עם  קידום

 סטנדרטים בינלאומיים

 

 החטיבהתפקידי 

קביעת מדיניות ויישומה בתחום הטכנולוגיות הרפואיות: רוקחות, מכשור רפואי ומוצרים רפואיים 

אחרים תוך מחויבות למצוינות מקצועית, ופיקוח על איכותן, בטיחותן ויעילותן של  ורוקחיים

 . טכנולוגיות אלו

 גיבוש והפעלת תהליך הרחבת סל שירותי הבריאות הציבורי בהתאם לחוק בריאות ממלכתי.

 פעילות לקידום שימוש מושכל ושוויוני בטכנולוגיות רפואיות וקידום פיתוח תשתיות רפואיות.

, הסוכנות FDA-ום שיתוף פעולה עם הגופים הרגולטוריים המובילים בעולם כדוגמת הקיד

 -, ארגון הבריאות העולמי, פורום רגולטורים בתחום הIAEA -הבינלאומית לאנרגיה אטומית

Medical Devices  ועם רשויות רגולטוריות באירופה וכן פועלת החטיבה להרמוניזציה עם

 סטנדרטים בינלאומיים.

לציה בתחום רישוי מוסדות רפואיים )בתי חולים ומרפאות, מעבדות ועוד(, רישום תכשירים רגו

רפואיים וציוד רפואי, ניסויים קליניים בבני אדם, שימוש בתאים ורקמות לטיפול רפואי, חטיבת 

נה חלוצה ברמה הממשלתית בתכנית לטיוב רגולציה. במסגרת זו מובילה יהטכנולוגיות הרפואיות ה

ה את החלטת הממשלה בתחומים של ציוד רפואי ותמרוקים. בבסיס התכנית ייעול תהליכי החטיב

רגולציה והפחתת הנטל הרגולטורי על האזרח תוך חיזוק יכולות הפיקוח והבקרה ותוך שמירה על 

 בריאות הציבור.

ך החטיבה מובילה ברמה הלאומית את תחום הטכנולוגיות הרפואיות בישראל ופועלת לחיזוק המער

בתחומי עשייה  ,המקצועי באמצעות הכשרות, תכנון פרויקטים, שיתופי פעולה בין לאומיים ועוד

 רדיותרפיה, דימות, רפואה גרעינית וכו'. -מקצועית הבאים

 

 

 

חטיבת טכנולוגיות 
רפואיות מידע 

 ומחקר
 mtir@moh.gov.il    דוא"ל 6474843-02: פקס 5080307-02טל: 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר 
 

mailto:mtir@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Pages/default.aspx
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ת ו ח ק ו ר ה ף  ג   א
 

מקיים מערכת אגף הרוקחות הוא הגוף הממלכתי האחראי לפנקס התרופות הממלכתי ולשם כך 

רישום ארצית. מבצע הערכה של תרופות לצורך רישום גם באמצעות המכון לביקורת ותקנים של 

, מבצע מעקב תרופתי והערכת סיכונים חומרי רפואה, מבצע הערכת סיכונים לאישור ניסויים קליניים

הבריאות  וכן בקרה ופיקוח של תחומי הרוקחות באמצעות הרוקחים המחוזיים בלשכות לאחר שיווק

 המחוזיות.  

עונות על סטנדרטים הולמים הישראלי מטרתו העיקרית של האגף הינה לוודא כי כל התרופות בשוק 

של בטיחות, איכות ויעילות וכי מוצרי הרפואה והרוקחות האחרים מתאימים לדרישות איכות 

וש המושכל בהם ובטיחות. אגף הרוקחות אחראי על אכיפת נהלים של מוצרי רפואה ומקדם את השימ

)מידע תרופתי, ניטור תופעות לוואי(. מפתח את מדיניות התרופות הלאומית ומדיניות השירותים 

ומהווה מרכיב חשוב ביישום מדיניות הבריאות  במוסדות בריאות ובבתי מרקחת הרוקחיים

 הלאומית. 

רוקחות, האגף הוא הגוף הממונה והאחראי על ביצוע מדיניות המשרד בכל הקשור לעיסוק ב

לצוותים  ייעוץמתן רישום, רישוי, בקרה, מידע, הדרכה וחקיקה,  –בתכשירים רפואיים ורוקחיים 

 .הרפואיים ולציבור הרחב

 יש ללחוץ כאן – כלל הנהלים החוזרים ומאגרי המידע מפורסמים בדף אגף הרוקחות

 באגף פועלות המחלקות הבאות: 

 המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה: 

כימים וביולוגים. במסגרת זו פועל המכון בשלושה  -איכות תכשירים רפואיים-המכון אחראי על 

הערכת תיקי רישום, פיקוח על תנאי ייצור נאותים )מפעלים, יבואנים ובתי מסחר( מישורים: 

 ובדיקות מעבדה. 

בהתאם לפעילות זו, במכון מס' מחלקות: הערכת תיקים, פיקוח על תנאי ייצור נאותים ומעבדות. 

 במחלקות אלו נבחנת איכות התכשירים הרפואיים ועמידתם בסטנדרטים בינלאומיים. 

במכון יחידה נוספת, המפקחת על בנקי תאים ורקמות, לרבות דם טבורי ובנקי דם, וכן בהערכת 

  איכותם של תאים ורקמות פשוטים לשימוש בבני אדם. 

 המחלקה לרישום תכשירים רפואיים:

הערכת בטיחות ויעילות של תרופות הומאניות ווטרינריות בהתאם למידע  המחלקה אחראית על

תכשיר תהליך הרישום של  שום, לצורך רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי.המוגש בתיק הרי

. ולרופא צרכן, העלון לאריזת התכשירכולל את התנאים לפיהם ניתן לשווק את התרופה, לרבות 

לוי דרישות הרישום לתרופה באשר לסימון האריזות והעלונים טרם יבקרה על מהמחלקה מקיימת 

ראית גם לאישור נוסח הפרסום בתכשירים ללא מרשם, ועל ניהול פנקס היציאה לשוק. המחלקה אח

   התרופות הממלכתי, ועדכון נתונים בפנקס ובמאגר התרופות באתר משרד הבריאות.

 יש ללחוץ כאן -לדף האינטרנט של מאגר התרופות  

 

 המחלקה לרוקחות קלינית וניסויים קליניים:

הניסויים הקליניים בישראל. בתוך כך מרכזת את המידע על הניסויים תחום את  מסדירההמחלקה 

ומקיימת בקרה על פעילות ועדות הלסינקי וריכוז ועדות מומחים. המחלקה קובעת את  בבתי החולים

 הסטנדרטים לביצוע ניסויים קליניים מבחינת היבטים אתים ונושאי בטיחות המטופל בניסוי.

 :יהמחלקה מפרסמת לכלל הציבור את המידע על הניסויים הנערכים בישראל באתר ייעוד

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/DrugsRegistryDB/Pages/DrugsDatabase.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/DrugsRegistryDB/Pages/DrugsDatabase.aspx
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"rialTy M"  יש ללחוץ כאןלדף האינטרנט  
 

 המחלקה למעקב תרופתי )פרמקוויג'ילנס( ניהול סיכונים ומידע תרופתי:

ברים דיווחים אלו עו מתרופות לאחר שיווקן תופעות לוואי איסוף וריכוזהמחלקה אחראית על 

הערכה ואף מועברים לארגון הבריאות העולמי. המחלקה אמונה על הערכת הסיכון מתופעות הלוואי 

. המחלקה נותנת ובמידת הצורך פועלת להעברת המידע והטמעת צעדים למזעור סיכונים לתכשיר

  .מידע תרופתי לצוותים הרפואיים ולציבור הרחב

 

 המחלקה לייבוא פרמצבטיקה וסמים:

אחראית על יבוא התרופות למדינת ישראל,  מהווה את שער הכניסה לחומרים אלו המחלקה 

ומנפיקה אישורי יבוא ויצוא לסמים וכימיקלים לתעשייה הפרמצבטית והקוסמטית. מחלקה זו 

אחראית על נושא הסמים המסוכנים, ושיווקם ומדווחת לארגון הבריאות העולמי בנושא זה. 

א, כולל טיפולי 29נן רשומות במדינת ישראל ומיובאות תחת תקנה המחלקה אחראית על תרופות שאי

 חמלה.

 

ת ו א י ר ב ה י  ת ו ר י ש ל  ס ב ת  ו י ג ו ל ו נ כ ט ת  כ ר ע ה ל ף  ג א  ה
 

האגף אחראי על ריכוז והכנת ההערכות המקצועיות הנדרשות כחומר רקע להרחבת סל שירותי 

ממלכתי, הן לגבי תרופות והן לגבי טכנולוגיות שאינן תרופות. הבריאות עפ"י חוק ביטוח בריאות 

האגף שוקד על פיתוח מדיניות של כלכלת תרופות וטכנולוגיות שאינן תרופות, צריכה ושימוש מושכל 

 בתרופות וטכנולוגיות שאינן תרופות. בין התפקידים הנוספים של האגף:

 יכוז, עיבוד וניתוח הנתונים על ניהול המידע של צריכת תרופות בישראל, ובכלל זאת ר

צריכת התרופות. עבודה זו כוללת הקמה וניהול של מסד נתונים ארצי לצריכת תרופות 

 OECD-המתבסס על נתוני ניפוק תרופות בקופות החולים, הפקת דוחות צריכה ל

 וגורמים נוספים בתוך מערכת הבריאות. 

 פות, שימוש מושכל בתרופות השתתפות, ייזום ותכנון של מחקרים בנושא צריכת תרו

                     וניתוחי עלות/תועלת של תרופות וטכנולוגיות אחרות.

 ,מחירי התרופות   ייעוץ בנושאי כלכלת בריאות בתחום התרופות כגון: השתתפות עצמית

       ונושאים אחרים הנוגעים לשוק התרופות בישראל.

  התרופות הן לגורמים פנים משרדיים והן ייעוץ בנושא זכאות למימון ציבורי בתחום

           לגורמים חיצוניים.

 .הנגשת מידע לציבור אודות התרופות והטכנולוגיות הכלולות בסל שירותי הבריאות     

 אגף הרוקחות
08-*, 5400טל: 

6241010 
 5655969-02: פקס

    דוא"ל

call.habriut@moh.gov.il 

 . יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של אגף הרוקחות  

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ClinicalTrials/Pages/mytrial.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ClinicalTrials/Pages/mytrial.aspx
mailto:call.habriut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Pages/default.aspx
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 המחלקה לתמרוקים

לתמרוקים עוסקת באסדרה של תחום התמרוקים בישראל. המחלקה קובעת סטנדרטים המחלקה 

ורגולציה של תמרוקים בהתאם לרגולציה הבינלאומית. בנוסף כל התמרוקים המשווקים בישראל 

המחלקה נותנת מענה לפניות  נבדקים ע"י המחלקה לתמרוקים ומקבלים רישיון משרד הבריאות.

אות. המחלקה לתמרוקים מקיימת קשר רציף עם רגולטורים בעולם הציבור דרך מוקד משרד הברי

 וחברה בפורומים בינלאומיים וקבוצות עבודה בתחום הרגולציה של תמרוקים.

 

ה פ י כ א ו ח  ו ק י פ ל ף  ג א  ה
לאחד בין נושאי אכיפה שונים ולהוות זרוע ביצועית של משרד -תפקיד האגף לפיקוח ואכיפה

 הבריאות.

האגף אמון על אכיפה בתחומים הקשורים לבריאות הציבור לרבות, פשיעה פרמצבטית על כל 

ידי קביעת מדיניות לגבי פרסום ושיווק -ידי מאבק בעישון כפוי במקומות ציבוריים ועל-היבטיה; על

 של מוצרים אלכוהוליים. 

מאבק בפשיעה בתחום האגף לאכיפה ופיקוח פועל בתחומים הבאים: מאבק בפשע פרמצבטי, 

מניעת עישון במקומות ציבוריים והגבלת פרסום ושיווק של מוצרי , אביזרים ומכשירים רפואיים

 .אלכוהול

האגף פועל בשיתופי פעולה עם יתר הגורמים המטפלים בנושאים אלו בסקטור הציבורי, לרבות 

יחידות במשרד הבריאות הפונות לאגף בבקשה לסייע וגופי האכיפה מחוץ למשרד )משטרת ישראל, 

 סה, משרד המשפטים, רשויות מקומיות( וכן עם הסקטור הפרטי. מכס, מס הכנ

 מטרות האגף: 

 תרופות מזויפות וגנובות,  -התמודדות עם נושא הפשיעה הפרמצבטית על היבטיו השונים

 סמים, תוספי תזונה מזויפים ועוד

 .אכיפה כנגד מתחזים למקצועות רפואה 

 בות ובשיווק של אביזרים ומכשירים פיקוח על אמ"ר שאינו רשום או לא חוקי; מאבק בגני

רפואיים מוברחים, מזויפים ומוצגים באופן כוזב', מאבק כנגד יבוא, יצור, יצוא וסחר בציוד 

 רפואי מזויף.

  ייעוץ ומתן חוות דעת באשר למסוכנות של חומרים תרופתיים ואביזרים רפואיים מזויפים

 .ידי גורמי אכיפה שונים-שנתפסו על

 יעת העישון במקומות ציבוריים בשיתוף הרשויות המקומיות. קידום האכיפה למנ 

 .פיקוח על פרסום במדיה של משקאות אלכוהוליים ומוצרי טבק 

 .אכיפה כנגד הצבה של מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי טבק 

 .קידום שינויי חקיקה לשיפור האכיפה בתחומים הנזכרים 

  לייעול פעילויות האכיפה.יצירת שיתופי פעולה עם גופי אכיפה בינלאומיים 

 להעלאת האגף אמון שעליהם בנושאים רפואיים וצוותים אכיפה גורמי עבור הדרכות 

 .הציבור לבריאות המסוכנות היקף וצמצום המודעות

האגף להערכת 
טכנולוגיות בסל 

 שירותי הבריאות
 6474852-02: פקס 5080365-02טל: 

     דוא"ל

sal@moh.health.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של האגף להערכת טכנולוגית בסל שירותי הבריאות 
 

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/Enforcement_Monitoring/Pages/fake-med-equip-prev.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/Enforcement_Monitoring/Pages/fake-med-equip-prev.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/Enforcement_Monitoring/Pages/fake-med-equip-prev.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/Enforcement_Monitoring/smokingAlcoholPrevention/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/Enforcement_Monitoring/smokingAlcoholPrevention/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/Enforcement_Monitoring/smokingAlcoholPrevention/Pages/default.aspx
mailto:sal@moh.health.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/PAPD/Pages/Team.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/PAPD/Pages/Team.aspx
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ת  ו י א ו פ ר ת  ו י ג ו ל ו נ כ ט ת  ו י נ י ד מ ל ף  ג א  ה

רפואיות והתווית האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות הנו גוף מקצועי שתפקידו הערכת טכנולוגיות 

מדיניות לאומית בנוגע לאימוצן והטמעתן במערכת הבריאות בבתי החולים ובקהילה. המושג 

"טכנולוגיות רפואיות" כולל: פרוצדורות רפואיות, גישות מקדמות בריאות, אבחוניות וטיפוליות וכן 

ות תשתיות אביזרים ומכשירים רפואיים לשימוש אישי של המטופל וטכנולוגיות רפואיות המהו

 במערכת הבריאות.

בנוסף, במסגרת פעילות האגף מנוסחים קווים מנחים לשימוש מושכל בטכנולוגיות רפואיות חדשות 

 ומסגרות מבניות ארגוניות לצורך אבחון, טיפול, מניעה, ושיקום. 

 

 תפקידי האגף:

  בריאות הערכת טכנולוגיות רפואיות לצורך קביעת מדיניות בריאות כוללת, בשירותי

 בקהילה ובאשפוז.

  בחינה, הטמעה ומעקב אחר טכנולוגיות רפואיות, על מנת להבטיח שימוש בטוח, יעיל

 ומושכל בטכנולוגיות רפואיות במערכת הבריאות בישראל.

  הערכת טכנולוגיות רפואיות )שאינן תרופות( לצורך קבלת החלטות בסוגיית המימון

 הציבורי.

  חדשות ומתפתחות.חיזוי טכנולוגיות רפואיות 

  קידום מחקר בתחום הטכנולוגיות הרפואיות, הטמעתן במערכת הבריאות ודפוסי

 השימוש בהן.

 .הקמה, עדכון וניהול  מסד נתונים בתחום טכנולוגיות רפואיות לטובת הציבור בישראל 

  מתן מענה מקצועי, איכותי ומיטבי לפניות גורמים מקצועיים וכן של לקוחות במערכת

  הבריאות.

  קיום יחסי גומלין עם גורמים מקצועיים ורגולטוריים מקבילים בעולם במטרה לחלוק

 ידע עדכני ולקדם הטמעה מושכלת של טכנולוגיות רפואיות במערכת הבריאות.

  אחריות על תחום הפריון וההולדה לרבות יישום חוק תרומת הביציות וניהול בנק

 הביציות

 שת"פ עם שירותי בריאות הציבור(הובלה של התכנית הלאומית לגנטיקה )ב 

  תכנון וייזום של הקמת מרכז לאומי לקרינת פרוטונים 

 

 

האגף למדיניות 
טכנולוגיות 

 רפואיות
 agaf.tech@moh.gov.il    דוא"ל 6474852-02: פקס 5080347-02טל: 

  . יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של האגף להערכת טכנולוגית בסל שירותי הבריאות 

mailto:agaf.tech@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/PAPD/Pages/Team.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/PAPD/Pages/Team.aspx
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ם י י א ו פ ר ם  י ר י ש כ מ ו ת  ו ד ס ו מ י  ו ש י ר ל ף  ג א ם ה י ד ח ו י  מ
העם ובמסגרת זו  בריאות פקודת עפ״י ברישום  רפואיים, החייבים מוסדות לרישוי אחראי האגף

 אחראי למתן תעודות רישום/רישיונות, הכרות, הרשאות ואישורים בתחומים הבאים: 

מרפאות כירורגיות,  ובתי חולים ליולדות. בתי חולים כלליים, גריאטריים, פסיכיאטריים, שיקום

ונהיגה ספורטיבית,  ת ספורטמרפאות שיניים של תאגיד, מוסדות לגמילה מסמים, תחנות לרפוא

מחלקות מוכרות הרשאת מרפאות דיאליזה בקהילה, מרפאות אונקולוגיה בקהילה, בנק דם טבורי, 

 להתמחות. בין התפקידים הנוספים של האגף:

  בשיתוף הגורמים הרלבנטיים לסוג המוסד רפואה מוסדות על  בקרות ב משתתף האגף

ושותף למדיניות אופני הפיקוח  והרישוי  קייםלפני מתן רישיון חדש או חידוש רישיון 

 במוסדות אלה . 

 למתן רישיונות למכשירים רפואיים מיוחדים )מכשירי  אחראי האגףMRI מערכות ,

ושותף לקביעת  העם בריאות פקודת עפ״י בפיקוח ועוד( החייבים PETצנתורים, 

 מדיניות ההקצאה של מכשירים אלה.

  תשובות  ם בתחומי אחריותו וכן הכנתתקנות ונהלישותף להכנת חוקים, אגף הרישוי

 .והופעה בהםדיונים משפטיים ל מקצועיות 

  לפי  ואישור רופאים לרפואת ספורטהאגף אחראי על רגולציה של פעילות רפואת הספורט

  ( 17/2014חוזר מנהל הרפואה )

 

 חוץ גופית לרגולציה של ועדות להפסקות הריון, בנקי זרע, יחידות הפריה  האגף אחראי

(IVF.דיקור מי שפיר ופונדקאות ,) 

 

 

  קרינהמכשירי  על פיקוחרישוי ול יחידהה

 ובכל הרפואיים בשירותים שונים ליעודים מייננת קרינה הפולטים מכשירים ברישוי מטפלת היחידה

 לעיתים הנגרמת, לצורך שלא לקרינה החשיפה את לצמצם הן העיקריות היחידה מטרות. הסקטורים

 היא היחידה מטרת, כן כמו. הרפואי והצוות הנבדקים את והמסכנת, רפואי וטיפול אבחון במהלך

 .הקרינתיים והטיפולים האבחנות איכות את לשפר

מבקרת ומפקחת על איכות ואמינות ציוד הדימות הרפואי, על עמידת המבנים בקריטריונים  היחידה

 של בטיחות קרינה, על מפעילי מכשור הקרינה הרפואי ועל נהלי עבודתם. 

האגף לרישוי 
מוסדות ומכשירים 

 רפואיים מיוחדים
 7647485-02: פקס 5080321/2-02טל: 

    דוא"ל

rishuy.mosdot@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים מיוחדים 

mailto:rishuy.mosdot@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/LicensingDivisionAndmedInstitutions/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/LicensingDivisionAndmedInstitutions/Pages/default.aspx
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 :הבאים במישורים מתבצעת היחידה פעילות

 

 פיקוח מנהלי 

 בקרה על מתקני הקרינה בשטח 

 כוני ממוגרפיה סורקתבקרה על מ 

 ( שירותי דוזימטריה וכיולSSDL) 

 הדרכה והסברה 

 חישובי חשיפה ויעוץ במקרים של חשש לחשיפת עוברים לקרינה 

 חברות במועצה הלאומית לדימות ובוועדות בתחום הדימות 

 

 

ר ד  ו י צ ף  ג י א א ו (פ ם י י א ו פ ר ם  י ר י ש כ מ ו ם  י ר ז י ב א ר – ) " מ  א
אגף הציוד הרפואי אחראי  לכל נושא הרישוי, הרישום והפיקוח לכל סוגי הציוד הרפואי, לרבות 

 . 2012 - התשע"ב ,מכשירי שיקום וניידות וזאת בהתאם לחוק הציוד הרפואי

 במסגרת האחריות של האגף הנושאים הבאים:

   .ניהול פנקס הציוד הרפואי 

 על יבוא, מבדקי תנאי ייצור נאותים ושיווק של ציוד רפואי פיקוח 

 ניהול והשתתפות בוועדות מקצועיות ומתן ייעוץ למכון התקנים הישראלי 

 קיום קשר עם מוסדות וארגונים בארץ ובחו"ל בנושאי ציוד רפואי 

 

וסקות האגף פעיל במסגרות מקצועיות שונות במשרד )פורום מכשירים רפואיים, מסגרות שונות הע

בפיתוח הדור הבא של מערכות המחשוב המשרדיות, מתן חוות דעת בעת הדיונים להכללת מכשור 

רפואי בסל שרותי הבריאות( ומחוצה לו )ועדות תקינה במכון התקנים הישראלי, ועדת הציוד הרפואי 

 משרדיות בתחום הקרינה(. -של חברת "שראל", ועדות בין

 

 

 

 

 

היחידה לרישוי 
ופיקוח על מכשירי 

 קרינה
 5352076-03: פקס 7378120-03טל: 

    דוא"ל

xcontrol@moh.gov.il 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של היחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה 

 אגף ציוד רפואי 
 *5400טל: 

 6241010-08 
 5655969-02: פקס

    דוא"ל

call.habriut@moh.gov.il 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של אגף אמ"ר 

mailto:xcontrol@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/RegulationRadiation/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/RegulationRadiation/Pages/default.aspx
mailto:call.habriut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/MLD/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/MLD/Pages/default.aspx
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ע  ד י מ ף  ג  א
המידע במשרד הבריאות מוביל במשרד הבריאות את ניהול המידע על מערכת הבריאות במדינת אגף 

ישראל ועל בריאות האוכלוסייה, במטרה לסייע לקובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות. הפעילות 

 כוללת:

  ניהול המידע: ניהול מערכות מידע, איסוף מידע אמין, בקרה שוטפת על איכות ושלמות

המידע הקיים, סיוע בתכנון סקרי בריאות, הגדרות ומינוח אחיד, מילון המידע, מיפוי 

 נתונים וטבלאות קודים;

  ניתוח המידע: תחקור המידע, איתור חריגים, חישוב ומעקב של מדדי הבריאות, מדדי

 האיכות, תחזיות, מחקרים;

  ,הפצת המידע: מענה לשאילתות, מידע באתר המשרד, מחסן הנתונים, פרסומים

 ם;מאמרי

  ,דיווח לארגונים בינלאומייםWHO ,OECD. 

 

ת ו ל ח מ ת  ר ק ב ל י  מ ו א ל ה ז  כ ר מ ( ה ם " ב ל מ ( 
 ,זרוע מדעית מחקרית של הנהלת משרד הבריאות( מהווה מלב"םהמרכז הלאומי לבקרת מחלות )

 .ומתפקידו לייעץ לקובעי המדיניות במגוון סוגיות בריאות הציבור העומדות על הפרק

ניהול , כולל סקרי תזונה ביצוע סקרי בריאות לאומייםהמשימות העיקריות של המלב"ם כוללות: 

כתיבת פרסומים בנושאי  ניטור תחלואה חריגה, הפעלת בנק נסיובים ארצי, כרוניות, רישומי מחלות

, ניהול פרויקטים והכנת ניירות עמדה עפ"י בקשות הנהלת המשרד, ביצוע עיבוד נתונים, בריאות

 ועוד. ארגון קורסים והשתלמויות, הפקת כנסים וימי עיון, היענות לפניות הציבור

, רישומים, פרסומים, עיבוד נתונים, וניטור ותזונה היחידות העיקריות של המלב"ם הן סקרי בריאות

מעבדות תקן, תחלואה בילדים  בנק הנסיובים, וחריגה. תחומי פעילות נוספים הםתחלואה זיהומית 

 . וביצוע בדיקות סינון לסרטןומומים מולדים, מחלות ממאירות 

 

 

 

 

 

 

 

 6474861-02: פקס 5082177-02טל:  אגף מידע 
     דוא"ל

health.info@moh.gov.il 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של אגף המידע 

המרכז הרפואי 
 לבקרת מחלות

 icdc@moh.gov.il     דוא"ל 5655994-02: פקס 7371500-03טל: 

 .יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של המרכז הלאומי לבקרת מחלות 

mailto:health.info@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/info/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/info/Pages/default.aspx
mailto:icdc@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/Pages/default_new.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/Pages/default_new.aspx
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 רישום הסרטן הלאומי 

הרישום הלאומי לסרטן מרכז את כל נתוני התחלואה ממחלות ממאירות וגידוליות אחרות במדינת 

מהווה הרישום הלאומי לסרטן חלק מהמרכז הלאומי  2005. משנת 1960ישראל ובתושביה מאז שנת 

 לבקרת מחלות.

הרישום מקבל דיווחים אודות מחלות המחייבות הודעה לרישום )על פי התקנות לפקודת בריאות 

העם(  מכל המכונים לפתולוגיה )בבתי החולים ובקהילה, בסקטור הציבורי והפרטי(, מכל המחלקות 

 20-לרשומות רפואיות, ומכל מכוני האונקולוגיה וההמטולוגיה. מאז הקמתו בשנות הששים למאה ה

שים הנתונים שאוסף הרישום לזיהוי קבוצות בסיכון, לחקר סיבות למחלות, לתכנון שירותי משמ

 רפואה להערכת טכנולוגיות, ולתמיכה במחקר רפואי ואפידמיולוגי. 

בנוסף נותן הרישום הלאומי לסרטן מענה לבקשות מקהל רחב, כולל גורמים במשרד הבריאות, 

 אחרים, קלינאים, חוקרים, סטודנטים והציבור הרחב.   המשרד להגנת הסביבה, ומשרדים ממשלתיים

 הם: 2019שבהם עסק רישום הסרטן הלאומי בשנת פרויקטים מרכזיים 

  כלל האתרים ועבור סוגי סרטן ספציפיים.  –עדכונים תקופתיים אודות תחלואה בסרטן 

  מי(., לקראת יום הסרטן הבינלאו2019)פברואר  היארעות סרטן בצעירים בישראלבדיקת 

  לקראת פתיחת מבצע 2019בישראל )אוקטובר  ההישרדות היחסית מסרטןהערכת ,

 "הקש בדלת" של האגודה למלחמה בסרטן(.

  עדכון נתונים לגבי התחלואה בסרטן ובגידולים אחרים לפרסומים שונים בנושאי בריאות

 .OECD-נתונים בינלאומיים כגון ה וכן למסדי

י ר פ ס תיה י ר ו ב י צ ה  א ו פ ר ל  ה 
  .מקצועי, עדכני ונגישאיכות, ה הרפואית היא מקור מידע יהספרי

בתחומי הבריאות ומדעי החיים, מדיניות וכלכלת בריאות  מרכזי בהפצת מידעהגורם הה היא יהספרי 
  בישראל.

הספרייה מנויה למאגרי מידע רפואיים, המאפשרים גישה ישירה לכתבי עת ומאמרים רפואיים 
 מהמשרד ומרחוק. 

על  ונדיר מיוחדאוסף פרסומי המשרד ובתוכם  - מודפסים פריטים 7,000-ה מכיל כיאוסף הספרי
 .וכן מאגרי מידע אלקטרוני בתחום הרפואה ומדעי החיים תולדות מערכת הבריאות בישראל

 ספריית משרד הבריאות פתוחה לאנשי המשרד ולציבור הרחב.

 

 

 

 

 

 

 

 library@moh.gov.il     דוא"ל 5080141-02: פקס 5082135/6-02טל:  הספריה לרפואה ציבורית

mailto:library@moh.gov.il
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ם י י ת ל ש מ מ ה ם   י י א ו פ ר ה ם   י ז כ ר מ ה ת   ב י ט  ח

. ההחלטה 2015ממשלת ישראל החליטה על הקמת חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים בשנת 

התקבלה כפועל יוצא מתהליכי בחינה רבים של תפקוד מערכת הבריאות שעשו לאורך השנים, אשר 

 המרכזים הרפואיים הממשלתיים. עלראו ערך רב בהקמתו של גוף אשר ינהל ויפקח 

הועברו לאחריות  םהממשלתיים הכלליים, לבריאות הנפש והגריאטריי כלל המרכזים הרפואייםבכך, 

 12,530מרכזים רפואיים, הכוללים  24כוללת של החטיבה ולניהולה. במערך האשפוז הממשלתי 

בנוסף, החטיבה אחראית על מערך זה מהווה כמחצית ממערך האשפוז בישראל.  . מיטות אשפוז

 מרפאות ברחבי גוש דן. 10 המרכז קהילתי לבריאות הנפש יפו המונה

 

אקדמיה סיעוד, רפואה, במרכזים הרפואיים, בין היתר, כלל תחומי העשייה החטיבה אחראית על 

 ועוד. , חדשנות מערכות מידעתשתיות, ומחקר, תקציב, משאבי אנוש, רכש, בטיחות, איכות, 

 

 החטיבה מהווה חלק ממשרד הבריאות וכפופה ישירות למנכ"ל משרד הבריאות.

המטרה המרכזית בהקמת החטיבה היא לאפשר קיומו של גוף ניהולי מרכזי למערך המרכזים 

של את מערך האישפוז הממשלתי חותרת לבסס בפעילותה החטיבה הרפואיים הממשלתיים. 

, על מנת לקדם מספר מטרות על אשר נקבעו בתוכנית האסטרטגית ממשלתייםהרפואיים המרכזים ה

 של החטיבה:

 הרפואה והטיפול הרפואי. איכות קידום 

 במרכז כאדם המטופל את המציבה ושוויונית אנושית וינת,מצ מטופל חווית יצירת. 

 הרפואיים במרכזים האנושי ההון והעצמת שימור ח,טיפו. 

 פיננסית לאיתנות וחתירה הרפואיים המרכזים של והפיזית הכלכלית התשתית חיזוק. 

 רשת ותפיסת תכנון תהליכי י,תאגיד ממשל גיבוש. 

 וחדשנות מחקר וקידום העתיד לאתגרי הכנה ת,טכנולוגיו תשתיות שדרוג. 

 

החטיבה פועלת לחיזוק המערך,  תוך ראיה רחבה וכוללת של צרכי המרכזים הרפואיים הממשלתיים, 

הגברת המשילות, קידום של נושאים משותפים, פתרון בעיות, הסרת חסמים וניצול מיטבי של 

 משאבים משותפים. 

ול העניינים במסגרת אחריות החטיבה, התפקידים וסמכויות הניהוליים שניתנו לה, נכללים גם מכל

הנוגעים לפיקוח ולבקרה על קשריהם של המרכזים הרפואיים הממשלתיים עם גופים הפועלים לידם, 

 לרבות תאגידי בריאות, חוגי ידידים ועוד. 

 עיקרי תחומי האחריות של החטיבה בתחומי פעולותיה השונים הם:

 וידוא  תוך  הנחלת המדיניות ותורת ההפעלה של המרכזים הרפואיים הממשלתיים
 הטמעתה; 

  חיזוק המרכזים הרפואיים הממשלתיים וגיבוש תכניות אופרטיביות לקידום מערך
 המרכזים הרפואיים הממשלתיים בכלל תחומי הפעילות;

 ;הנחלה של מדיניות ותורת הפעלה למרכזים הרפואיים הממשלתיים 

 ;תכנון ארוך טווח והקצאת משאבים בהתאם 

 פוז הממשלתי;צמצום אי שוויון בתוך מערך האש 

 ;פיקוח ובקרה על פעולת המרכזים הרפואיים הממשלתיים 
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 :2019שהחטיבה קידמה בשנת  פעילות מרכזית

 :איכות הרפואה ובטיחות הטיפול הרפואיבתחום קידום 

 בטיחות וניהול סיכונים-  

החטיבה שמה דגש על תמיכה והכוונה של היחידות לבטיחות הטיפול במרכזים הרפואיים 

 :לבריאות הנפש והגריאטריים, וזה בכדי להביא לתרבות של בטיחות טיפול במרכזים

 "אנשי  700-הוכשרו כ 2019במהלך  -המשך הפעלת בית ספר לניהול סיכונים "מבט

צוות הרפואי, סיעודי ופרה רפואי. בית הספר פועל להעמקת ההיכרות עם מושגי 

ות חיונית להובלת שינוי בתפיסת בטיחות הטיפול וניהול הסיכונים ברפואה. ההיכר

תרבות הבטיחות במוסדות, סטנדרטיזציה, שיפור בטיחות ואיכות וללמידה ארגונית 

 מולטי דיסציפלינרית. 

  תמיכה והכוונה של היחידות לבטיחות הטיפול במרכזים הרפואיים הגריאטריים

טיפול. בכדי להביא לתרבות של בטיחות  אתובמרכזים הרפואיים לבריאות הנפש, וז

בוצעו פגישות אישיות עם צוותי בטיחות הטיפול ונעשה מיפוי מצב קיים ובניית 

 תכנית עבודה פרטנית לכל מרכז רפואי.

  הטמעה וקידום תוכנית בטיחות הטיפול וניהול סיכונים במרכזים הרפואיים

 הגריאטריים ובמרכזים הרפואיים לבריאות הנפש כולל בקרת עמיתים.

  המרכזים הרפואיים לעמידה בסטנדרטים של המודל הלאומי תמיכה והכוונת

 לבטיחות הטיפול .

  הקמת מערכתTRIGER TOOL-  מנוע אנליטי לאיתור וניהול אירועים רפואיים

חריגים, מספק התראה שוטפת לצוותים לגבי אירועים וסיטואציות החשודים שהינם 

 בעלי סיכון לתביעה משפטית עתידית.

לליים הגדרת מדדי בטיחות הטיפול ומעקב אחר הנתונים ותכניות במרכזים הרפואיים הכ

 העבודה במדדי התמרוץ.

 

 איכות הטיפול- 

 שיפור העמידה של המרכזים הרפואיים הממשלתיים בתוכנית  -מדדי איכות לאומיים

. בשנה האחרונה הושם דגש על עמידה במדדי האיכות מדדי האיכות הלאומיים

 .ביעדיםמגמת שיפור בעמידה  הלאומיים, כתוצאה מכך ניכרת

  הקמתBI הכללים, פיתוח ואפיון כלל המדדים הלאומיים  איכות למרכזים הרפואיים

 בתיק הקליני החדש "רקמ"ה".

  הקמתBI  כלל המדדים   -איכות למרכזים הרפואיים הגריאטריים ולבריאות הנפש

ן בזמן הלאומיים הונגשו למרכזים הרפואיים באמצעות דשבורד ניהולי המתעדכ

                                             .אמת כולל התראות יומיות לצורך שיפור איכות הטיפול

  והובלת פיתוח –אקרדיטציה במרכזים הרפואיים הגריאטריים ולבריאות הנפש 

תוכנית מובנית ואחודה של החטיבה להובלת תהליכי אקרדיטציה במרכזים 

"עשרת השלבים מסלול ישיר   -ות הנפש הרפואיים הגריאטריים ולבריא

 לאקרדיטציה".

  בחירת מדדי איכות חטיבתיים לכלל המרכזים הממשלתיים במסגרת פרויקט "מפה

 אסטרטגית".
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 איחוד תהליכי עבודה  -מנהלת תיק הקליני פרומתיאוס בבריאות הנפש וגריאטריה

ח, יצירת בתיק הקליני באופן שוטף ומקיף, לצורך מתן מענה סדור לצרכי השט

אחידות וחיבור תהליכים, על מנת לשפר את התיעוד הרפואי, המעקב הקליני ואת 

 יכולת המדידה וכן מיצוי משאבי פיתוח והטמעה של התיק. 

 

 רוקחות- 

  החטיבה פועלת לקידום תחום הרוקחות והטיפול התרופתי במרכזים הרפואיים

 הממשלתיים. 

  מרכזים הרפואיים,כלל ב מיפוי מצב קיים של שירותי הרוקחותביצוע 

  פעולות לקידום התחום על היבטיו השונים.  וביצועזיהוי פערים וצרכים 

 לצרכים קליניים ולוגיסטיים. פיתוח קטלוג תרופות אחיד ומעודכן 

  הכנות רוקחיות במרכזים הרפואיים הכללייםקידום ביצוע איכותי של. 

  הטיפול התרופתיבטיחות בקרות בתחום. 

  הטיפול התרופתיבטיחות בקרות בתחום. 

 קהילה.-שיפור רצף טיפולי בית חולים 

  מניעת זיהומים–  

החטיבה שמה דגש על נושא מניעת זיהומים במרכזים הרפואיים. החטיבה החלה לבצע מיפוי 

במרכזים הרפואיים הכלליים ועבודה משותפת עם היחידה למניעת זיהומים. דגש   מצב קיים

 נפש והגריאטריים. לבריאות הבמרכזים הרפואיים גדול בתוכנית העבודה נמצא 

 מונו בחטיבה שני יועצים מומחים בתחום מניעת זיהומים.  2019 במהלך 

 .מעקב אחר הזיהומים הנרכשים במרכזים הרפואיים והתערבות במידת הצורך 

  שיעור אנשי הצוות במחלקות  2018קידום המודעות לחיסוני הצוות הרפואי. בסיום

הרחבנו את תוכנית  2019, ב98%-כ  וכיום עומד על 83%עמד על  בסיכון גבוהה

 ההתערבות לכלל החיסונים בתכנית הבסיס.

 מיפוי מצב קיים ותכנון תוכנית עבודה , עבודה משותפת עם היחידה למניעת זיהומים

 פת. תמשו

  מונו מובילי מניעת זיהומים במרכזים הרפואיים לבריאות הנפש, והוקם לראשונה

כלים ומטרתו מתן  נפגש פעם ברבעוןמנהלי מניעת זיהומים. הפורום  פורום של

הכנה לקראת מבדק יצירת סטנדרט אחיד בתחום, ועקרונות למניעת זיהומים, 

 אקרדיטציה ופיתוח והתאמת נהלים למניעת זיהומים לתחום של בריאות הנפש.

 

 מיוחדים מכשירים – רפואיות טכנולוגיות –  

  ביצוע  מיפוי תהליכי עבודה בתחום המכשירים המיוחדים )למשלMRI ,PET CT ,

 צנתורים וכו'(.

  הקמת מודול בBI  .לניתוח נתונים בתחום זה לקידום השירות וההתייעלות בתחום 

 .מעורבות בתהליכי רישוי ורכש מכשירים מיוחדים 
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  מייםהלאו תמרוץהמודלי שיפור עמידת המרכזים הרפואיים ביעדי- 

: מניעת זיהומים; מלר"דים; פגיות; לאומיים קידום מעקב ובקרה אחר מודלי תמרוץ

. ניכר שיפור בציוני כלל המרכזים , הלימת אשפוז במחלקות הפנימיותבטיחות הטיפול

 הרפואיים הממשלתיים. 

 

  בתחומים שונים פורומים מקצועייםהובלת- 

  בקרות עמיתים כהכנה פורום מובילי אקרדיטציה לקידום תהליכים רוחביים וביצוע

 למבדקים.

 .פורום מובילי איכות לקידום תהליכי איכות ושיתוף ידע 

 .פורום מנהלי בתי מרקחת, לשיתוף ידע וקידום תהליכים רוחביים בתחום הרוקחות 

  עבודה אחודים.פורום מנהלות סיעוד, קביעת מדדי איכות בסיעוד ותהליכי 

  פורום מניעת זיהומים בבריאות הנפש לקידום תהליכים רוחביים בתחום מניעת

 זיהומים.

 פורום מנמ"רי בתי חולים לקדום פרויקטים, תהליכי חשיבה ושיתוף ידע 

  ,מנהלות מקצועיות להובלות הפרויקטים השונים כגון תיקים קלינייםBI מחקר ,

 ועוד

  ופורום מובילים מקצועיים של מומחי תוכן ביחידות פורום מנהלי משאבי אנוש

 משאבי אנוש

 

 :המציבה את המטופל כאדם במרכז חווית מטופל מצוינת, אנושית ושוויוניתבתחום יצירת 

  "מתן שרות למיצוי זכויות למאושפזים  -התנעת והפעלת  פרויקט "מחלקה ראשונה

עם הביטוח הלאומי במרכזים הרפואיים הממשלתיים. הפרויקט מופעל בשיתוף 

מרכזים  10 -והשרות הארצי לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות. הפרויקט פועל ב 

 יורחב לתחום בפסיכיאטריה. 2020 -רפואיים ממשלתיים כלליים, וב 

 

 :הניהוליתבתחום פיתוח, קידום וחיזוק התשתית 

 "במסגרתו מגובשת מפה משוקללת, מתוקפת ומקוונת של  פרויקט "מפה אסטרטגית

מדדים אסטרטגיים. המפה האסטרטגית מאפשרת יצירת תמונת מצב השוואתית 

לרשת המרכזים הרפואיים הממשלתיים בעולמות התוכן השונים. במסגרת 

הפרויקט, מוגדרים מדדים ויעדים בכל מטרה אסטרטגית, וכן מפותחות מערכות 

 יפה אוטומטית של המדדים וניתוח מעמיק של נתוני הביצוע.מידע התומכות בשל

הן את הנהלות המרכזים הרפואיים והן את חטיבת  הכלי הניהולי מיועד לשמש

 המרכזים הרפואיים ומשרד הבריאות.

 והמקצועיות הניהולית התשתית לחיזוק רוחביות הכשרות והטמעת גיבוש, פיתוח 

 לחיזוק הכשרותי חולים ולמנהלי כספים, הכשרות לסגני מנהלי בת - החולים בבתי

והכשרות נוספות למנהלי רכש  הבריאות במקצועות ומקצועיות ניהוליות תשתיות

ולעובדי רכש נמצאות בתהליך פיתוח. בנוסף, במטרה להגדיל את ייצוג הנשים 

בתפקידי ניהול  בסקטור הרופאים במרכזים הרפואיים הממשלתיים, פותחה ובוצעה 
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במפגש   2019לרופאות שאותרו כפוטנציאל לתפקיד ניהולי, שהסתיימה במרץ הכשרה 

 .חגיגי בבית הנשיא לציון יום האישה הבינ"ל

 

 :האנושי במרכזים הרפואייםבתחום טיפוח, שימור והעצמת ההון 

 לצרכי המותאמת, האנושי ההון לניהול חדשנית מידע מערכת להטמעת תהליך התנעת 

 עם אינטגרציההול של כלל אוכלוסיות המרכז הרפואי וביצוע ני ומאפשרת החולים בתי

 הותרו החטיבה עבודת במסגרת. החולים בתי של והפיננסיות הלוגיסטיות המערכות

 .בפועל המערכת ויישום אפיון על העבודה והחלה זו מערכת להקמת החסמים

 הלמידה ניהול בתחום צרכים ומיפוי אפיון זה ובכלל, ההדרכה בתחום תהליכים שיפור 

למרכזים  המותאמת(, LMS) למידה ניהול מערכת הטמעת לצורך במרכזים הרפואיים

 המרכזים בכלל הדרכה צרכי לאיתור אחוד תהליך  יצירת, הרפואיים הממשלתיים

 אחר בקרה וביצוע וניהולי מקצועי לפיתוח והכשרות חובה הכשרות מיפוי, הרפואיים

, החולים בבתי ההדרכה ליחידות אחיד מבנה על המדינה שירות לנציבות המלצה, יישומן

 .אלה מבנים יישום אחר נציבות שירות המדינה עם בשיתוף, ומעקב

 בתי מנהלי של ל"לחו נסיעות כגון: שונים פעילות בתחומי והבקרה הניהול תהליכי שיפור 

 בהתאם תוגמלו שלא לעובדים חסר תשלומי החזרי, ניידות תקני הקצאת, חולים

 .עובדים זכויות מיצוי לצורך החולים בתי הנחיית לרבות, לזכאותם

 הרווחה בתחומי משותף ורכש משאבים לאיגום תהליך התנעת לצורך היגוי וועדת הקמת. 

 .הואצלו למרכזים הרפואיים הממשלתיים מרבית הסמכויות לטיפול בסגל הבכיר 

  למשרות מנהלי מחלקות הואצלו למרכזים הרפואיים חלק מהסמכויות לטיפול במכרזים

 ומנהלי מכונים.

 כניסה  בתפקידי עובדי מנמ"ש )מינהל ומשק( לקידום קריירה מסלולי תכנית פיתוח

 בשיתוף ג'וינט תבת )תנופה בתעסוקה(.

 והגריאטרי: לבריאות הנפש המערך חיזוק 

 במערך האנושי ההון לחיזוק מהלך מובילה הממשלתיים הרפואיים המרכזים חטיבת .1

 וחיזוק הניהולית השדרה חיזוק – מרכזיים צירים בשני לחיזוקו ופועלת  הגריאטרי

 מתוך זאת,  הבריאות מקצועות על בדגש, האנושי ההון של והשימור הגיוס תשתיות

, כך לשם. משאבים ואיגום משותפת תשתית יצירת המאפשרת, רשת של מבט נקודת

 .אלה צירים בשני מהלכים וליישום תכניות לגיבוש, פעולה צוותי שני הוקמו

 לטובת תקציב הנפש לבריאות מהמרכזים הרפואיים אחד לכל הקצתה החטיבה .2

 המשאבים לחיזוק פעילות באמצעות זאת, הצוותים וחיזוק לתמיכה תכנית הפעלת

 .רגוע חיים אורח ופיתוח בארגון החברתיים המשאבים חיזוק, העובד של הפנימיים

 מבדקי לקראת המרכזים הרפואיים של המוכנות החטיבה מסייעת בקידום .3

 .וסדנאות פרטניות הדרכות באמצעות האקרדיטציה

 

  מיפוי פערי תקינת רופאים ואחיות למול מפתחות תקינה במסגרת הסכם האחיות ועל פי

 פסיקת הבורר השופט גולדברג והצגתם בפני הגורמים הרלוונטיים.

  מהלכים לצמצום פערים, לרבות יצירת מיפוי פערי איוש בבתי החולים הממשלתיים, וקידום

קשר עם משרד הקליטה, הרחבת דרישות סף בתפקידים שונים וגיבוש הצעות למיצוי תפקוד 
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במסלולי קידום במערכים מקצועיים שונים,  לטובת שיפור יכולות הגיוס והשימור של בתי 

 החולים.

 שת( לקראת קבלת גיבוש הצעה למיצוי משאבי הרשת )ניוד תקנים לא מנוצלים בתוך הר

 החלטות בנושא.

 

 :הפיזיות והכלכליותבתחום פיתוח, קידום וחיזוק התשתיות 

 מערכת יישום ERP (ופיננסית לוגיסטית )הכלליים הממשלתיים הרפואיים למרכזים 

במלואה  . המערכת נפרסהר"נמ למערכות אינטגרטיבית SAP פלטפורמת על מבוססת

 ., הלל יפה, נהריה ופוריהבני ציוןבמרכזים הרפואיים רמב"ם ,

  יישום פתרוןATD ו- ERP  הממשלתיים לבריאות הנפש במרכזים הרפואיים

 המבוסס על פתרון נמ"ר ומזור המיושם במרכזים הרפואיים הכלליים.והגריאטריים 

  בהתאם להחלטת הממשלה  -המרכזים הרפואיים מיסוד מערך בקרה אחר הרכש של

, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים הונחתה להקים גוף פיקוח 3, סעיף 1845

ובקרה על מערך הרכש המרכזי של ציוד רפואי ותרופות עבור מערכת הבריאות 

הממשלתית וזאת על מנת לבחון ולשפר את יעילות הרכש על כלל היבטיו והשלכותיו. גוף 

ברת הדיווחים ועדכונים שוטפים לכלל הגורמים הרלוונטיים מבקר זה יפעל כמוקד להע

וכעת תוצרי העבודה  2017במשרד הבריאות והאוצר. תהליך הבקרה והפיקוח  החל בשנת 

הבשילו לעבור לשלב היישום של עריכת השינויים במתכונת התקשרות הממשלה עם 

הכללי במשרד החברת שראל. בימים אלו החטיבה נמצאת בשלב מתקדם מול אגף החשב 

 .האוצר לתיאום מתווה עקרונות להסדרת הפעילות של החברה

  הקמת מערך מעקב וניטור אחר הדוחות התקציביים של המרכזים הרפואיים

מתוך מטרה לשפר את האיתנות הפיננסית של המרכזים  - הממשלתיים הכלליים

את הבקרה הרפואיים הממשלתיים, תוך וידוא עמידה ביעדי התקציב, הוחלט להעמיק 

התקציבית באמצעות דוח אינדיקטורים: ריכוז תחזית ביצוע שנתית בכל מרכז רפואי 

בתדירות של אחת לחודש, העמקת הבקרה השוטפת לגבי נתוני הביצוע החודשיים וגבי 

ההתנהלות המסחרית השוטפת מול קופות החולים, מחשוב דוחות הבקרה השונים 

 .ונקיטת צעדים מול מוסדות חורגים

 פור יכולות ה שי-BI  של מערך המרכזים הממשלתיים: תהליכים לחיבור כלל המרכזים

מתקדמות לרבות מסכים  BIהמרכזית של החטיבה, אפיון יכולות  BI-למערכת ה 

למשתמשים בבתי החולים ויכולות זמן אמת, התנעת שימוש באפליקציה לנייד,  םייעודיי

ולטור, הדרכות למשתמשים בחטיבה אפיון דוחות לביצוע שליפות נתונים עבור הרג

 ובמרכזים הרפואיים.

 

 רשת: ותפיסת תכנון תהליכי תאגידי, ממשל בתחום גיבוש

 לתיים, הממש הרפואיים המרכזים של העבודה תכניות של השנתי התכנון תהליך הובלת

 מרכזי אתר פיתוח ;לתכנוןמתודולוגיים מתן דגשים  ;לרבות קביעת יעדים ומדדים

יצירת תמונת מצב השוואתית המשקפת את מצבו של כל מרכז  ;מדדים נתוני להזנת

וביצוע בקרה חצי שנתית אחר  ;ת שאר מערך האשפוז במדדים נבחריםרפואי לעומ

                       עמידה ביעדים.

 .לחץ כאן –האינטרנט של חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים  לעמוד~ 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/govHealthCenters/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/govHealthCenters/Pages/default.aspx
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 המרכזים הרפואיים הממשלתיים: –יחידות סמך    

 

 המרכזים הרפואיים הממשלתיים הכלליים:

 

 כתובת /אתר אינטרנט בית החולים

 כאן לחץ לאתר יצחק שמיר )אסף הרופא(

 כאן לחץ לאתר בני ציון

 כאן לחץ לאתר ברזילי

 כאן לחץ לאתר הלל יפה

 כאן לחץ לאתר וולפסון

 כאן לחץ לאתר נהריה

 כאן לחץ לאתר סוראסקי

 לאתר לחץ כאן פוריה

 כאן לחץ לאתר רבקה זיו

 כאן לחץ לאתר רמב"ם

 כאן לחץ לאתר שיבא

 

 הרפואיים הממשלתיים לבריאות הנפש:המרכזים 

 

 אתר אינטרנט בית החולים

 כאן לחץ לאתר נס ציונה-באר יעקב

 כאן לחץ לאתר שבע-מרכז רפואי לבריאות הנפש באר

 כאן לחץ לאתר מעלה הכרמל

 כאן לחץ לאתר אברבנאל

 כאן לחץ לאתר לב השרון

 כאן לחץ לאתר מזור

 כאן לחץ לאתר המרכז הירושלמי לבריאות הנפש

 כאן לחץ לאתר שער מנשה

 , תל אביב יפו5רח' הרבי מבכרך  המרכז הקהילתי יפו

 

 הרפואיים הממשלתיים הגריאטריים: המרכזים

 

 אתר אינטרנט בית החולים

 כאן לחץ לאתר פלימן

 כאן לחץ לאתר שמואל הרופא

 כאן לחץ לאתר המרכז המשולב שוהם

 כאן לחץ לאתר דורותמ. גריאטרי 

 , ראשל"צ95רח' רמז  מ. גריאטרי ראשל"צ

 

https://www.shamir.org/
https://www.b-zion.org.il/
http://www.bmc.gov.il/
https://hy.health.gov.il/
https://www.wolfson.org.il/
http://www.gmc.org.il/
https://www.tasmc.org.il/Pages/default.aspx
http://www.poria.health.gov.il/
http://www.ziv.org.il/
https://www.rambam.org.il/
file://///fsmtt2/PUBLIC2/GTLUNOT/אגף%20שירות/חופש%20מידע/דיווח%20ממונה%202019/sheba.co.il
https://www.gov.il/he/departments/mental-health-center-beer-yaacov-ness-ziona
http://www.nefeshb7.org.il/
http://www.tiratcarmel-med.org.il/
http://abarbanel.health.gov.il/
http://www.lev-hasharon.co.il/?page_id=49
https://www.mazorhealth.co.il/
http://www.psjer.org.il/
http://www.shaar-menashe.org/
https://fliman.org.il/
http://www.shmuelh.org.il/
http://www.shoham-medical.org.il/
https://www.dorot.health.gov.il/
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ת י ל ט י ג י ד ת  ו א י ר ב ו ב  ו ש ח י מ ה  י צ ל ו ג ר ת  ב י ט  ח

 .עמידה על זכות הציבור לשירותי בריאות מתקדמים, איכותיים ומותאמים אישית לכל :חזון החטיבה

  :משימות מרכזיות

 בתוך המשרד, בארגוני הבריאות ובמערכת בכלל  מינוף המידע במערכת הבריאות

  האצת דיגיטציה של ארגוני הבריאות

 התחרות בין קופות החולים בשיפור השירות למבוטחמיקוד 

 פיתוח תפיסת רגולציה על מערכת הבריאות הפרטית  

 שיפור תקצוב מערכת הבריאות לאור הצרכים ובראיה ארוכת טווח

 

 

י ת כ ל מ מ ת  ו א י ר ב ח  ו ט י ב ק  ו ח ל ר  ו ב י צ ה ת  ו ל י ב ק ת  ו ב י צ  נ
 

נציבות קבילות הציבור היא הגוף המסייע לציבור במימוש זכויות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, 

 הא איניוה, עצמאית וכפופה להוראות החוק בלבד ות הינהבהתאם לחוק, הנציב. 1994 –התשנ"ד 

 בבירור הקבילות אותן היא מבררת.  להוראות שבסדר דין או בדיני הראיות הקשור

 

המבוטחים, נגד קופות חולים ונותני שירותים  ת על בירור קבילותיהם של  ציבורהנציבות אחראי

כן מוקנות לנציבות סמכויותיו של שר כמוכן, רפואיים, בנוגע לאי קבלת שירות או טיפול רפואי.  

הבריאות, לטיפול בהשגות )בקשות למעבר או לביטול מעבר בין קופות חולים שלא במועדים הקבועים 

א' לחוק, שתפקידה לדון בבקשות לאישור החזרים 3כוז הוועדה הבין משרדית שלפי סעיף בחוק( ורי

 כספיים, בגין שירותי בריאות לתושב המדינה שלא היה חבר בקופת חולים בעת קבלת השירות. 

 

מנכ"ל משרד הבריאות האציל לנציבות גם את סמכות הבירור בתלונות שעניינן שירותים הניתנים ע"י 

יאות במסגרת התוספת השלישית לחוק )שירותי רפואה מונעת, גריאטריה, פסיכיאטריה, משרד הבר

 שיקום וניידות(.

 

במסגרת בירור הקבילה, הנציבות קובעת באם קופת החולים חייבת לתת לפונה את השירות המבוקש 

 כל אימת שהדבר נדרש לצורך בירור והכרעהבמסגרת סל הבריאות או במסגרת הביטוח המשלים. 

כגוף בסמכותה מתייעצת הנציבות עם גורמים מקצועיים במשרד הבריאות ומחוצה לו, ובקבילות, 

לתת פרשנות תכליתית להוראות החוק לשם הגשמת תכליתו כחוק  המוסמך לפרשנות סל השירותים,

  סוציאלי המושתת על ערכי צדק, שוויון ועזרה הדדית.

חטיבת רגולציה מחשוב ובריאות 
 דיגיטלית

 merav.y@moh.gov.il     דוא"ל 5082102-02טל: 

 יש ללחוץ כאן. – חטיבת רגולציה מחשוב ובריאות דיגיטלית לעמוד האינטרנט של 

mailto:merav.y@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/regulation_computing_digital_health/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/regulation_computing_digital_health/Pages/default.aspx
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 ות ולהחזיר לפונה את עלות רכישת השרות הרפואיבמקרים המתאימים ניתן לאכוף את עמדת הנציב

במקרים בהם נמצא כי הקבילה  מוצדקת, אולם הקובל כבר רכש את מעת מתן הכרעת הנציבות. 

השירות הרפואי, ניתן להסתייע בעמדת הנציבות לקבלת החזר מהגוף הנילון, במסגרת הבירור 

 זורי לעבודה.בנציבות או בעת הגשת תביעה להשבת הכספים בבית הדין הא

 

גם במקרים בהם נמצא כי הקבילה אינה מוצדקת, הדבר אינו פוגע בזכותו של המבוטח לפנות אל בית 

 .הדין האזורי לעבודה, המוסמך לדון בתביעות בעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

 

תה בעוד שבבירור הקבילה הבודדת, עוסקת הנציבות בהגנה על הפרט, הרי שהנציבות רואה בביקור

הכוללת, את האמצעי למניעת פגיעה בזכויותיהם של כלל ציבור המבוטחים. הנציבות מצביעה על 

הליקויים והחסרים במערכת הבריאות, כפי שעולים מקבילותיהם של ציבור המבוטחים, וזאת במגוון 

אמצעים, דוגמת מתן המלצות לגורמים מוסמכים, השתתפות בישיבות מועצת הבריאות ובוועדות סל 

 הבריאות השנתיות וכן באמצעות דיווחים למנכ"ל משרד הבריאות.

 

ת  ו א י ר ב י  ת ו ר י ש ו ם  י ל ו ח ה ת  ו פ ו ק ל  ע ח  ו ק י (פ ן " ב ש ( ם  י פ ס ו  נ
 לחוקי בהתאם, ויציבותן החולים קופות התנהלות ועל המבוטחים זכאויות הבטחת על כוללת אחריות

 על בפרט. זאת באמצעות רגולציה ממלכתי בריאות ביטוח חוק בכלל ולהוראות ותקנותיה המדינה

המשפיעים על זכאויות המבוטחים בסל הפנימי  מדיניות גיבוש בתהליכי הקופות, מעורבות התנהלות

 .במשרד המקצועיים הגורמים כלל עם פעולה הקופות, ושיתוף יציבות ועל ובשב"ן

 

 

 תפקידי האגף כוללים בין היתר:

  פיקוח ובקרה על יציבותן הפיננסית של הקופות ועמידה  -פיקוח ובקרה פיננסית

בתקציבים בהתאם להוראות החוק, שמירה על התנהלות תקינה במסגרת הכללים 

 והתקנות ומגבלות הוצאות הפרסום והשיווק. אישור הקמה ותפעול מיזמים.

  בחינת העמידה של הקופות בהוראות החוק, לרבות בעניין  -הבטחת זכאויות מבוטחים

תן שירותים ומימוש זכויות המבוטחים )למעט עניינים הנוגעים לאיכות השירות מ

 הרפואי(.

 פיקוח ובקרה על תכניות השב"ן )ביטוחים משלימים( של  - שירותי בריאות נוספים

 הקופות.

 פיקוח ובקרה על מערך הגבייה של הקופות מהציבור, לרבות פטורים, הנחות  - גבייה

 תקרות וכו'.

 טיפול בפניות ציבור בנושאים עקרוניים ורוחביים )לא קבילות פרטניות(   -ר פניות הציבו

 על קופות החולים.

נציבות קבילות 
הציבור לחוק ביטוח 

 בריאות ממלכתי

 *5400טל: 
6241010-08 

   kvilot@moh.gov.il    דוא"ל 5655981-02: פקס

 יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של נציבות קבילות הציבור לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

mailto:kvilot@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/NationalHealthAdmissibility/Pages/Public_Complaints_Commission.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/NationalHealthAdmissibility/Pages/Public_Complaints_Commission.aspx
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 )שותפות בקביעת השירותים שיוכללו בסל הבריאות  - סל הבריאות )תקצוב ושירותים

הממלכתי, ובקרה על תהליכי התקצוב והמימוש של התוספות וההרחבות של סל הבריאות 

 לאורך השנים.

 פיקוח ובקרה בנושאי מנהל תקין של  הקופות. - מנהל תקין 

 אסדרת המבנה התאגידי של קופות חולים ומערך שומרי הסף. - ממשל תאגידי 

 פיקוח ובקרה על התאגידים הקשורים לקופות החולים. - תאגידים קשורים 

 "הבריאות כל" - אינטרנטית זכאות מערכת וניהול הקמה, ייזום - אתר "כל הבריאות". 

 :2019מרכזיים של האגף לשנת  שגיםיה

 משרד הבריאות יצא במהלך משולב הכולל מהלכים  – גיבוש הרפורמה בהתפתחות הילד

  מקבילים:

פרסום מבחן תמיכה לקופות החולים בתחום התפתחות הילד לצורך שיפור איכות,  -

זמינות והיקף השירותים הציבוריים בתחום התפתחות הילד והפחתת הנטל הכלכלי על 

 פחות המטופלים.מש

צמצום השימוש בהחזרים לצורך הגדלת השירות הציבורי והפחתת ההוצאה הפרטית של  -

 ההורים, תוך החרגת ילדים עם צרכים מיוחדים ומקרים דחופים.

 כחלק מהטיפול בהזדקנות  – הוצאה לפועל של מבחני תמיכה ברפורמה בסיעוד

הקשישים, , הוגדר תקציב לסיוע במתן פתרונות טיפוליים לאוכלוסיית ההאוכלוסיי

מתן מענה משופר לצרכיהם, הגברת הקשר עם הקהילה, הגדלת מערך אשפוזי  הכוללים:

 הבית והקמת תכניות כוללות לצורך קידום בריאותם.

 בעקבות התכנית להסטת פעילות ממימון פרטי  - הורדת דמי חבר בתוכניות השב"ן

רי וקיצור תורים הופחתו דמי החבר של המבוטחים בתכניות השב"ן בהיקף שנתי לציבו

 .והצטמצם פרק הניתוחים בתכניות השב"ן₪ מיליון  590 -של כ
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 מיקוד העשייה

מערכת הבריאות לעידן , פעילות אגף מחשוב ובריאות דיגיטלית התמקדה בהובלת 2017שנת ב

 .אסטרטגית בריאות דיגיטלית קידום יישום באמצעות תהדיגיטליולטרנספורמציה 

 פעילותוברוח השינוי במבנה הארגוני, הום יישום האסטרטגיה, המשיך האגף בקיד, 2018בשנת 

 . בתוך כך הושגו הישגים כדוגמת: שותפות פנים וחוץ ארגוניתחיזוק בהתמקדה, בין היתר, 

לאומית לבריאות דיגיטלית התכנית השל  (,2018)מרץ  3709 החלטת ממשלהמסגרת באישור,  •

 .כמנוע צמיחה

אגף פיקוח על קופות 
החולים ושירותי 

 בריאות נוספים
 9925655-02: פקס 5080108-02טל: 

    דוא"ל

 pkupot@moh.gov.il    

  . יש ללחוץ כאן –לעמוד האינטרנט של אגף הפיקוח על קופות החולים ושב"ן 

https://www.health.gov.il/About/projects/DigitalHealth/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/About/projects/DigitalHealth/Pages/default.aspx
mailto:pkupot@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/shaban/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/shaban/Pages/default.aspx
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מובילות בעולם לאחת המערכות המערכת הבריאות בישראל מטרות התכנית: קידום  -

קידום המחקר הקליני והאקדמי בישראל בתחום , בהתבסס על פתרונות בריאות דיגיטלית

מנוע צמיחה לאומי ומוקד כ תעשיית הבריאות הדיגיטלית, וקידום הבריאות הדיגיטלית

 .חדשנות עולמי

שנים, עם השותפים: משרד ראש הממשלה,  5על פני נפרשת ₪, מיליון  898תכנית בהיקף ה -

מטה ישראל דיגיטלית, משרד המשפטים, משרד  -משרד האוצר, המשרד לשוויון חברתי 

 הכלכלה, והמועצה להשכלה גבוהה.

 תוך והשיתוף, דיגיטליתה , לקידום הטרנספורמציהאסדרה רגולטורית רחבת היקףקידום  •

  באשר הם. של תושבי ישראל יהםשמירה על זכויות

, תוך קידום פורומים משותפים בתוך המשרד ושותפויות שקיפות פנים וחוץ ארגוניתקידום  •

אסטרטגיות בממשלה, שותפות במועצות לאומיות שונות, דיווחי סטאטוס עתיים על התקדמות 

 , והמשך הנגשת האתר ופעילות המשרד לציבור. תכנית העבודה

 האגפיםדוגמאות לפרויקטים משותפים ומשולבים של שני 

אסדרה רגולטורית לצד מענה טכנולוגי, אשר יאפשרו למטופל, באמצעות קופת  בריאות בכף היד: •

(, ובו תיעוד PHRהחולים המבטחת, לקבל נגישות דיגיטלית רחבה לתיק רפואי מקוון )

 בריאות מארגוני מידעהתיעוד יכלול גם  ,זה במסגרת מהלךההיסטוריה הרפואית האישית. 

  (. "איתן"רשת שיתוף המידע  באמצעותורת מאובטחת עם קופות החולים )המחוברים בתקש

הקמה וניהול של תשתית סנכרון מידע מנהלי חוצה ארגוני בריאות, לשיפור השירות  הל"ב: •

האדמיניסטרטיבי למטופל. בשלביו הראשונים, מתמקד הפרויקט במתן האפשרות למטופל לזמן 

תור לבית חולים באופן מקוון, ואף תוך ניהול שיחה דיגיטלית )"בוטים"(, וכן במתן תמיכה 

 וההתחייבויות בין ארגוני הבריאות.   17טופסי ואינטגרציה דיגיטלית ל

הקמה וניהול של תשתית לאומית למחקרים מתקדמים  תמנ"ע )תשתיות מחקר נתוני עתק(: •

חדשניים ופורצי דרך, הזמינה לכלל הגורמים במערכת הבריאות, תוך חסכון משאבים משמעותי. 

תוך  Big Dataבמחקרי  אשר מיועדת לשימושתשתית מאובטחת ותואמת הרגולציה הקיימת, 

(. תוצרי המחקרים הינם מגוונים ונעים ממחקרים De-Identificationהתממה של המידע )

רפואיים במהות ועד למודלים תהליכיים להטמעה בארגוני הבריאות לצורך שיפור מידי של הטיפול. 

, קודמו 2019במהלך שנת מחקרים פעילים.  10, התפתחה התשתית וקודמו בה 2018במהלך שנת 

 מודלים תפעוליים. 2 -מחקרים פעילים ו 20 -בתשתית זו כ

 

ף ג ר א י כ מ ב ו ע  ד י מ ת  ו כ ר ע בימ ו ש  ח
 

השנים  3 -, גיבש אגף בכיר מערכות מידע ומחשוב תכנית אסטרטגית למחשוב ל2019במהלך שנת 

הקרובות. הרקע ליצירת תכנית זו נעוץ, בין היתר, בהבנה שלטכנולוגיה פוטנציאל רב, הן למימוש חזון 

 ומטרות המשרד והן לשיפור שביעות רצון המערכת והאזרח. 

אגף בריאות 
 דיגיטלית ומיחשוב

 5655973-02: פקס 6748265-02טל: 
    דוא"ל

liron.amozig@moh.gov.il 

  . יש ללחוץ כאן – דיגיטליתאגף בריאות אגף מערכות מידע ומחשוב ושל לעמוד האינטרנט של 

mailto:liron.amozig@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/Subjects/DigitalHealth/About/Pages/Default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/DigitalHealth/About/Pages/Default.aspx
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, Time To Marketנות ומיקודים למימוש הפוטנציאל ; קיצור עיקרי התכנית כוללים ארבעה עקרו

אימוץ גישות חדשניות, מדידת ביצועים רציפה ותכופה, ושיתוף פעולה עם מערכת הבריאות, 

 האקדמיה והתעשייה.

 ייעוד האגף

 שותף טכנולוגי לאסטרטגיית המשרד ולהשגת יעדיו.לשמש ייעודו של אגף בכיר מערכות מידע ומחשוב 

וביל את מימוש חזון הבריאות באמצעות מינוף הטכנולוגיה לבניית פתרונות יעילים, אינטגרטיביים לה

  ואמינים תוך יצירת סביבת עבודה יציבה, מפרה ותומכת מצוינות תפעולית.

 

 מיקודי האגף למימוש ייעודו: 

 נותפתרו ך, באמצעותער תוהצע העדיפויותסדר הצרכים העסקיים,  הבנת: ממוקד לקוחות 

  .וכיווני פעולה אפשריים עסקיים-טכנולוגיים

 התנעה והובלה של פרויקטים אשר יש בהם כדי להשיג את האסטרטגיה של המשרד :חדשני, 

 .בעולם משתנה ורצוף אתגרים

 ובהתאם ללוחות זמנים ותקציב ,ביעילותוטובים, אספקת פתרונות מהירים : אפקטיבייעיל ו. 

 :לאורך כל שרשרת הערך ,שדרוג תפישת השירות שירותי. 

 מטרות האגף: כנגזרת מייעוד זה, להלן

  :מותאמים למסע הלקוח )אזרחים, הנכסים דיגיטליים  הקמתחדשנות בשירות האזרח

 יעיל  Back Office-תהליכים, פעולות ו. זאת לצד יישום מטופלים, עוסקים ועסקים(

סרבול  מזעורתהליכים,  צורקימאפשר אשר באופן מתקדמת טכנולוגיה  פיםממנ, האפקטיביו

 .רכי הציבורוצ מענה עלו

 :יישום תהליכי איסוף, שמירה, ניתוח וניהול של מידע מכלל  קבלת החלטות מבוססות מידע

מערכת הבריאות, ומינופם ליצירת תמונת מצב מלאה, כולל תחזיות ברמת המשרד וברמה 

 לאומית, אשר תומכות בקבלת החלטות וקביעת מדיניות. 

 יישום שיטות עבודה ותשתיות המאפשרות אספקה של זמן אספקה של פתרונות:  קיצור

 פתרונות מהירים,  הן לעובדי המשרד והן ללקוחותיו. 

  :מדידה רציפה ותכופה של תוצאות עסקיות, לשיפור וייעול המערכת.מדידת ביצועים 

  :רד והן של עובדי המשרצון הן של השביעות הגדלת שיתוף פעולה ושיפור שביעות רצון

 לקוחותיו, לצד המשך יצירת שותפויות פנים וחוץ ארגוניות. 

 

המספקים ערך לתושבים, לעסקים, ולעוסקים במקצועות  דוגמאות לפרויקטי מחשוב באגף, 

  הבריאות:

 

שדרוג והחלפה של מערכת שיתוף המידע הקיימת, "אופק", שיתוף מידע רפואי:  –"איתן"  •

במערכת חדשה לשיתוף מידע רפואי עדכני ומלא בין המערכות הקליניות בבתי החולים ובקופות 

 החולים. מטרת המערכת היא לאפשר רצף טיפולי באמצעות מידע מלא, עדכני וזמין. 

שילוב הצפייה מעל התיק הקליני מבין היכולות הפונקציונאליות הנוספות במערכת "איתן":  -

 ולא כמערכת נפרדת, צפייה בצילומי דימות, הצגת המידע בטרמינולוגיה משותפת, ועוד. 
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, בוצעה היערכות לפרישת המערכת בארגונים, והיא עלתה לאוויר לשימוש מבצעי 2018בשנת  -

המערכת , 2019הלל יפה. המשך הפריסה המבצעית יתקיים במהלך  –בבית חולים ראשון 

 2020בתי חולים נוספים. המשך הפרישה צפוי להתקיים במהלך  10 -נפרשה מבצעית ב

הקמה וניהול של תשתית לתמיכה מחשובית בתהליכי היחידה מחשוב מערך הקנאביס הרפואי:  •

והאמונה על אסדרת  1587 -ו 1050, 3609לקנאביס רפואי )יק"ר( הפועלת מתוקף החלטות ממשלה 

, התמקדה הפעילות בתשתית 2019 -ו 2018במהלך  ימוש רפואי ולמחקר. תחום הקנאביס לש

 במענה מקוון לתהליכי רישוי ובקרה לאורך שרשרת האספקה.

יישומון אשר מטרתו לספק יישומון למטופל במחלקות לרפואה דחופה )מלר"ד(:  –"אני במיון"  •

זה ניתן לבחור את המחלקה  יישומון -שירות וערך לתושב שנדרש להגיע למחלקה לרפואה דחופה. ב

אליה מעוניינים להגיע ולנווט אליה, וכן לקבל מידע תוך כדי תהליך הטיפול במחלקה על התחנות 

  בתי חולים.  7 -, יישומון זה נפרש והושק ב2019מיקומן, וזמן ההמתנה המשוער. במהלך  –השונות 

, שהיריעה קצרה מלהכיל: 2019דוגמאות נוספות לפרויקטים בעלי הישגים משמעותיים במהלך  •

השקת אתר אינטרנט ייעודי למניעת נפילות, השקת אתר אינטרנט ייעודי לתכנית הלאומית "אפשרי 

בריא", השקת מערכת בחינות ממוחשבות וקיום בחינת רישוי ממשלתית ממוחשבת למקצוע 

 רפואה. הסיעוד ולמקצוע ה

 

ת י ל ט י ג י ד ת  ו א י ר ב ף  ג  א
 ייעוד האגף

להוביל, להאיץ ולאפשר את המהפכה הדיגיטלית של מערכת הבריאות, תוך אינטגרציה בממשקים בין 

הרכיבים הטכנולוגיים, הרגולטוריים, התהליכיים והכלכליים במערכת הבריאות, בתעשייה 

 ובממשלה. 

 תפקידי האגף:

פכה הדיגיטלית של מערכת הבריאות, בכל תחומי העניין, ומול אמון על הובלת, האצת ואפשור המה

 כלל השחקנים הרלוונטיים. 

ארגוני הבריאות,  –כך, האגף מייצר אינטגרציה ומקדם תהליכי שינוי וקידום של המערכת כולה 

על מנת לאפשר את אסטרטגיית המשרד בה המטופל במרכז, ולעצב  –התעשייה, האקדמיה והממשלה 

סיסטם כולו, באמצעות -גיה כמאפשרת מנוע צמיחה מחודש לארגוני הבריאות ולאקואת הטכנולו

 שילוב רכיבי מדיניות, טכנולוגיה, חדשנות, רגולציה וכלכלה.

שנתית לבריאות דיגיטלית כמנוע -כנית הלאומית הרבתהבנוסף לאלו, האגף אחראי ליישום ועדכון 

 .צמיחה

 

 

 דוגמאות לפרויקטי האגף: 

שימושים משניים במידע אסדרה קבועה לקידום בריאות:  משניים במידעהשימושים אסדרת ה •

חלה  2018במהלך בריאות, מול כלל השותפים במערכת ומול ארגוני הבריאות והתעשייה. 

לאפשר בהירות מרבית ביחס התקדמות בתהליך והבניית העקרונות למערכת, תהליך אשר נועד 

. כל זאת, להתאים את התהליכים השונים לתקופת הזמן הנוכחית, כמו גם לאפשרויות השימוש

פורמציה סטרנלאיזון מתמשך בין הרצון לשימוש במידע לקידום הבריאות והקפדה על תוך 

 . תושביםה על האינטרסים שלפרטיות והשמירה על הצורך ב ביןל ,דיגיטלית

במטרה להכיר ולתמוך בטכנולוגיות איכותיות ים של רשות החדשנות: -ליווי תכנית הפיילוט •

בתעשייה אשר עשויות לספק מענה לאתגרי מערכת הבריאות בישראל, אגף בריאות דיגיטלית 
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ים של רשות החדשנות, ומהווה שחקן משמעותי בהליכי בדיקה של מענים -שותף לתכנית הפיילוט

וראים אשר מפורסמים מטעם הרשות. ההצעות שנבחרות זוכות למימון המוגשים לקולות ק

מסך  80% -ל 50%פתרונות דיגיטליים יחד עם ארגוני הבריאות כספקי משנה, בסדר גודל של בין 

 הנדרש.  

במטרה לספק מענה להיבטים אשר זוהו כחסמים משמעותיים : תחום השימוש במידעתמיכה ב •

אושרו  2018רכת הבריאות ולארגוני הבריאות עצמם, במהלך לקידום תחום השימוש במידע במע

בתצורה  (,בתי חולים וקופות חוליםארגוני בריאות בקירוב ) 25 -לתמיכות בסכומים שונים, 

מותאמת אישית לאתגרים האישיים והייחודים של כל ארגון.  זאת על מנת שיוכלו לממש 

פיתוח תשתיות והעסקת כוח אדם ייעודי שנתיים לקידום שימוש נכון במידע, תוך -מהלכים רב

 ומקצועי.

 

ת י ש י א ת  מ א ת ו מ ה  א ו פ ר ל  " ס פ י ס פ " י  מ ו א ל ה ם  ז י מ ה ת  ל ה נ י  מ
 רקע

בשנים האחרונות מתפתחת בעולם הרפואה מגמה חדשה הדוגלת בהתאמה אישית של טיפולים 

. גישה זו נשענת בין היתר על ההתקדמות הטכנולוגית one size fit allרפואיים על פני גישה של 

המאפשרת ריצוף של הגנום האנושי יחד עם ירידה מתמשכת בעלויות הפענוח של הגנום, במקביל 

להתפתחות יכולות מחשוב מתקדמות המאפשרות ניתוח נתונים מסוגים שונים ובכמויות גדולות 

פיק תועלת משמעותית מהמידע הרפואי הקיים מאוד. כך גם נוצרו כלים טכנולוגיים המאפשרים לה

 במערכת הבריאות ולרתום אותו לטובת מחקר רפואי. 

לסייע לדוגמה בפיתוח דרכים למדידת נטייה  עשויניתוח מעמיק ומערכתי של הנתונים השונים 

לתחלואה, בגילוי סמנים המצביעים על סיכון מוגבר או נמוך להתפתחות מחלות מסוימות או לזיהוי 

ורמים להבדלים בין אנשים בתגובה לתרופות מסוימות. ידע חדש כזה יאפשר לנו בעתיד להפחית הג

את שיעורי התחלואה, לשפר את יכולת האבחון של מחלות ואת הטיפול בהן, למנוע טיפולים שגויים 

 ולהציל חיים.

פה של יותר ישראל נהנית מיתרונות משמעותיים ביחס לעולם, בין היתר, תיק קליני ממוחשב לתקו

 אינפורמטיות וקהילה חזקה של חברות הזנק. -מעשרים שנה, עושר גנטי של התושבים, יכולות ביו

אושרה ותוקצבה  ם בריאות דיגיטלית כמנוע צמיחהודילק 3709מספר  ת ממשלההחלטמסגרת ב

 . " לרפואה מותאמת אישית כמרכיב מרכזי בתכניתפסיפסהקמתו של המיזם הלאומי "

 החזון

ישראל את מהפיכת הרפואה המותאמת אישית, למען בריאותם ורווחתם של ן המיזם, תוביל בחזו

 הדורות הבאים, ותייצר תשתית מדעית חדשנית ומובילה לקידום המדע והמו"פ בתעשייה ובאקדמיה 

 

לשם הקמתו חברו יחד למשרד הבריאות חמישה  .בתחום האמור, אשר תוביל לצמיחה כלכלית

הרשות לחדשנות, הוועדה לתקצוב ולתכנון של המועצה להשכלה גבוהה, מטה ארגונים נוספים: 

 ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, משרד האוצר ומפא"ת.

 ייעוד ותפקידים

 המיזם פועל להקמת ארגון חוץ ממשלתי חדש אשר ייעודו: 

להקים ולהפעיל תשתית לאומית של מידע ודגימות ביולוגיות, אשר תשמש חוקרים  •

מהאקדמיה מהתעשייה וממערכת הבריאות לפיתוח פתרונות למניעה וטיפול בעולם הרפואה 

המותאמת אישית. המיזם יתבסס על קהילת מתנדבים אשר תסכים להנגיש למחקר מידע 

 ולוגיות ליצירת התשתית.קליני וסוגי מידע נוספים, וכן דגימות בי
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להוביל, להאיץ ולאפשר את המהפכה הדיגיטלית של מערכת הבריאות, תוך אינטגרציה  •

בממשקים בין הרכיבים הטכנולוגיים, הרגולטוריים, התהליכיים והכלכליים במערכת 

 הבריאות, בתעשייה ובממשלה. 

עם הקמתו של הארגון החדש, הטכנולוגיות והמידע ינוהלו באגף מערכות מידע ומחשוב של  •

משרד הבריאות, תוך הקפדה על פרטיות ואבטחת המידע ברמה הגבוהה ביותר, בהתאם 

 לרגולציה ולסטנדרטים במשרד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .זהבקישור תעריפון משרד הבריאות המלא מופיע באתר האינטרנט של המשרד 

 

 ומחייב את קופות החולים ובתי החולים.  ן כולל עדכונים למחיריםהתעריפו

 

 

ר  ו ב י צ ל ע  ד י מ י  נ ו ל  ע

לקטלוג מקוון של עלוני מידע המפורסמים ע"י המחלקה לחינוך וקידום בריאות בשירותי רצ"ב קישור 

 בריאות הציבור.

http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Taarifon/Pages/PriceList.aspx
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משנה, שפות וקהלי יעד מומלצים, ניתן לראות ולהזמין -בקטלוג המקוון המסודר לפי נושאים, נושאי

 .את כל פרסומי המחלקה המופצים לציבור, מרביתם בחינם

לנוער ולילדים ]בתיווך מבוגר[, מרביתם קיימים גם בערבית וחלקם  הפרסומים מיועדים למבוגרים,

 .בשפות נוספות, כגון רוסית, אנגלית ואמהרית

 .המכילה את כל תוכנו ,PDF לצד כל פרסום תמצאו קישור לגרסת

 .ור זהבקיש עלונים ניתן להזמין

 

 

ת ו י ל ה נ מ ת  ו י ח נ ה ב ן  ו י  ע

 .בקישור זה -באתר האינטרנט הנחיות המשרד מפורסמות החוזרים ו

 

ת ו ש ר ה ל  ש ע  ד י מ ה י  ר ג א  מ

 בקישור זהמאגרי המידע של משרד הבריאות מופיעים במאגר המידע של הרשות להגנת הפרטיות 
 
 

 

  

https://ecom.gov.il/counter/general/homepage.aspx?counter=29
https://www.health.gov.il/Services/Pages/NoticesAndRegulations.aspx
https://www.health.gov.il/Services/Pages/NoticesAndRegulations.aspx
https://data.gov.il/dataset/pinkas
https://data.gov.il/dataset/pinkas
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ת ו ג ל מ ו ת  ו נ ר ק  , ר ו ב י צ ת  ו ד ס ו מ ב ת  ו כ י מ ת  ת נ ש 2ל 0 1 9  

 

 סכום בקשה מאושר תחום תמיכה  שם מגיש הבקשה

 8,000 מחלות קשות אמאנינא  

 57,000 מחלות קשות לרפואה משלימה בנגב  -רוח דרומית 

 146,000 מחלות קשות מתנת חיים  

 10,000 מחלות קשות ארגון ביקור חולים יד אברהם

 453,000 מחלות קשות קרן יורי שטרן 

א.ש.ל ברפואה אנשים שאוהבים 

 90,000 מחלות קשות לעזור

 56,000 מחלות קשות טנא בריאות  

 7,000 מחלות קשות אחים לעזרה הדדיתעזרת 

 5,000 מחלות קשות איגוד הליצנים הרפואים -שמחת הלב

 146,000 מחלות קשות גדולים מהחיים  

 14,000 מחלות קשות נאמן, נפגעי אירוע מוחי

 30,000 מחלות קשות זכרון מנחם  

 12,000 מחלות קשות קו לחיים 

 26,000 מחלות קשות רחשי לב

עמותה לחולי דמנציה,  -עמדא

 500,000 מחלות קשות אלצהיימר

 37,000 מחלות קשות הוועד למלחמה באיידס  

 80,000 מחלות קשות אגודה ישראלית לאפלפסיה -איל 

 157,000 מחלות קשות אגודה ישראלית לסוכרת

 261,000 מחלות קשות עזר מציון

 257,000 מחלות קשות איל"ן אגוד ישראלי לילדים נפגעים 

 12,000 מחלות קשות האגודה לסוכרת נעורים 

 142,000 מחלות קשות יד שרה  

 66,000 מחלות קשות אגודת עזרה למרפא 

 60,000 מחלות קשות האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

 58,000 מחלות קשות מלב"ב, מרכז לטיפול בקשיש

 49,000 מחלות קשות מילבת מעניקים איכות לחיים  

 80,000 מוקדי מצוקה טלפוניים / מקוונים אגודת היועצים והמטפלים 

 21,000 מוקדי מצוקה טלפוניים / מקוונים העצמה ויעוץ לקהילה   -נפש לנפש

 550,000 מוקדי מצוקה טלפוניים / מקוונים סיוע והקשבה ברשת   -סהר 

 62,000 מקווניםמוקדי מצוקה טלפוניים /  נפגעי טראומה על רקע לאומי  -נט"ל
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 530,000 מוקדי מצוקה טלפוניים / מקוונים בית חם תורה עם דרך ארץ  

 63,000 מוקדי מצוקה טלפוניים / מקוונים מרכז גוף ונפש   -מגן 

 2,004,000 מוקדי מצוקה טלפוניים / מקוונים עזרה ראשונה נפשית  -ער"ן

 25,000 / מקוונים מוקדי מצוקה טלפוניים המרכז הישראלי לנפגעי כתות 

 108,000 בריאות הנפש תחנה פסיכואנליטית לנוער  -תפס"ן 

 393,000 בריאות הנפש המרכז לשירות פסיכולוגי שער הנגב 

 512,000 בריאות הנפש רטורנו  

 623,000 בריאות הנפש נפגעי טראומה על רקע לאומי  -נט"ל

 253,000 בריאות הנפש מרכז גוף ונפש   -מגן 

 200,000 בריאות הנפש העמותה לניהול תחנת העמקים

 275,000 בריאות הנפש לפתוח משאבי התמודדות  -משאבים 

 80,000 בריאות הנפש מרכז אלה 

 321,000 בריאות הנפש דלת פתוחה

 18,000 שיקומי-השאלת ציוד רפואי ארגון מאור שלמה לתורה וחסד  

 70,000 שיקומי-השאלת ציוד רפואי עזר מציון

 

 סכום בקשה מאושר תחום תמיכה שם מגיש הבקשה

 311,000 שיקומי-השאלת ציוד רפואי יד שרה  

 5,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים למען הילדים -אורות של תקווה 

 16,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים התנדבות כדרך חיים  -כנפי רוח 

 32,000 ונופש לילדים חולים ומוגבליםפנאי  אטופיק דרמטיטיס 

 19,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים בלב אחד ויחיד  

 10,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים קרן מלאך מרים  

 134,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים כץ    -סאנרייז 

 375,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים רופאי חלום  

 6,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים יחד למען כל אחד ואחד  

 15,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים טוב ומרפא  

 12,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים נתניה   -עת לעשות 

 27,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים תמיכה וסיוע בילדים  -להושיט יד 

 49,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים יד לילד המיוחד  

 68,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים שמחה לילד  

 22,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים חברים לרפואה  

איגוד הליצנים  -שמחת הלב

 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים הרפואים 
397,000 

 114,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים גדולים מהחיים  
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 66,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים חיים לילד  

 118,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים כפר נהר הירדן  

 15,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים משען למרפא מרכז עזר ועידוד 

 4,000 ונופש לילדים חולים ומוגבליםפנאי  לב בנימין  

 12,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים מגן הלב

 5,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים טבע נגיש לכולם   -לטם 

 147,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים זכרון מנחם  

 55,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים עלי שיח  

 922,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים רחשי לב

 147,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים עזר מציון

 17,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים האגודה לסוכרת נעורים 

 17,000 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים מסגרת שמעיה  

 71,000 לילדים חולים ומוגבליםפנאי ונופש  לתת תקוה בע"מ )חל"צ(

מבואות -חברת מוסדות חנוך 

 פנאי ונופש לילדים חולים ומוגבלים החרמון
4,000 

 15,124 בריאות השן )מרפאות לנזקקים(  בית שמש   -ארגון ובנה

 38,648 בריאות השן )מרפאות לנזקקים(  עמותה לרפואת שיניים ניידת

 31,906 בריאות השן )מרפאות לנזקקים(  מרכז לשירותי בריאות וקהילה  

 114,065 בריאות השן )מרפאות לנזקקים(  רופאי שיניים מתנדבים לישראל 

 163,360 בריאות השן )מרפאות לנזקקים(  דרך הלוטוס בע"מ )חל"צ(

 

 

ת ו ג ל  מ

  לחץ כאן . לפרטים  מלגות להתמחות בפסיכולוגיהמשרד הבריאות מעניק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Pages/scholarships.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Pages/scholarships.aspx
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ב י צ ק  ת

  2019 לשנת כספי דו"ח

  התחייבויות      ביצוע  שינוייו על תקציב      

  תחום

  ברוטו  ביאור  תיאור  פעולה

  הכנסה

  ברוטו  מיועדת

  הכנסה

  מיועדת

 הפרש

  נטו

  אחוז

  ביצוע

 לשנים

  הבאות

 אחוז

  ביצוע

                      

 לשוויון המשרד  0457
 חברתי

101.5  (2.0)   -   133.3   -   131.3  א 
% 

 -   101.5
% 

 

 אישיים שירותים  2310
 וחברתיים

  94.5%   5.1  71.1%   6.3   -   15.5   -   21.8  ב 

100.1   361.2  78.5%   359.6  (176.9)   1,310.2  (173.9)   1,666.8  ג  ראשי משרד  2402
% 

 

  99.3%   35.3  90.2%   37.8  (89.9)   346.2  (86.4)   380.5  ד  והדרכה הכשרה  2404

 שירותי רכש  2407
 בריאות

  99.8%   197.0  95.9%   205.5  (655.9)   4,854.1  (650.4)   5,054.1  ה 

 בריאות שירותי  2416
 הציבור

  99.8%   194.4  87.4%   197.6  (82.0)   1,372.0  (75.2)   1,562.8  ו 

 ובתי חולים קופות  2420
 חולים

.33,835  ז 
0  

 (3,119.
5) 

 33,569.
8  

 (2,871.
1) 

 16.8   99.9%  35.8   100.1
% 

 

  99.2%   1.4  87.3%   1.5  (10.2)   10.3  (10.2)   11.8  ח  עזבונות כספי  2422

 לבריאות מרכזים  2440
 הנפש

  96.3%   3.2  90.1%   5.1  (20.2)   46.3  (20.0)   51.2  ט 

  99.9%   0.1  99.9%   0.5  (328.2)   639.4  (330.6)   642.3  י  רפואיים מרכזים  2450

100.0   20.2  97.1%   20.2  (52.2)   679.8  (232.3)   880.1  יא  ופיתוח בינוי  6725
% 

 

  ***   -  ***   10.5  (10.5)   -   -   -    אחרים  

      44,237
.7  

 (4,698.
5) 

 42,976
.9  

 (4,297.
1) 

 859.4   98.0%  853.7   100.0
%  

                                                                  

  שינוי שיעור  )נטו( שנתי רב ביצוע

2014  2015  2016  2017  2018  2019  
2015/20

14  
2016/20

15  
2017/20

16  
2018/20

17  
2019/20

18  

26,833   27,885   30,337   33,644   35,108   38,680   %3.9  %8.8  %10.9  %4.4  %10.2  
 

  )נטו( 2019 לשנת התקציב בחוק שינויים
  תקציב
  מקורי

 תקציב
  נטו השינוי  הפחתה  הגדלה   שינוייו על

38,262   39,539   8,964   (7,688)  1,277   
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ת  מ י ש ם ר י ק ו ת    ח ו נ ק ת  ו

 

 חקיקה אשר בתחום ביצועו של שר הבריאות

 1994 -חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 

  1976 -, תשל"ז[נוסח חדש]פקודת הרופאים 

  1979 -, התשל"ט [נוסח חדש] פקודת רופאי השיניים 

 1953 -חוק האנטומיה והפתולוגיה, התשי"ג 

 1996 -חוק זכויות החולה, התשנ"ו 

 1940ות העם, פקודת בריא 

 2000 -חוק מידע גנטי, התשס"א 

 1996-חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(, התשנ"ו 

  2005חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו 

  2007חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז 

 ב( 8)לשר הבריאות יש בחוק זה תפקיד חלקי לעניין קביעת כללים לפי סעיף 

  2006חוק הגנה על לציבור מפני עבריני מין, התשס"ו 

 ג. 26ו  5)שר הבריאות אמון על מינויי מערכי מסוכנות(לפי סעיפים  

 1950 -חוק מגן דוד אדום, התש"י 

  1991 -חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א 

  1981 -, התשמ"א [נוסח חדש]פקודת הרוקחים 

  1973 -, התשל"ג[נוסח חדש]פקודת הסמים המסוכנים 

  1983 –חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג 

  1994 –חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד 

  1999 –חוק איסור התערבות גנטית )שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה(, התשנ"ט 

  1989 –חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש"ן 

 שותפת עם שר האוצר()סמכות מ 2002-חוק בית חולים באשדוד )הקמה והפעלה(, התשס"ב 

  1983 –חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג 

  2000 –חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק, התשס"א 

  סמכות משותפת עם שר העבודה והרווחה( 2000 –חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס( 

 1992 – חוק העיסוק באופטומטריה , התשנ"א 

  1992 –חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם )נגיף האיידס(, התשנ"ג 

  סמכות משותפת עם  1993 –חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג(

 שר העבודה והרווחה(.

  1977 –חוק הפסיכולוגים, התשל"ז 

  1994 –חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד 

  1994 –חוק קופת חולים )איסור הגבלות ואפליה(, התשנ"ג 
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  סמכות משותפת עם שר התיירות( 1973 –חוק רשות נאות מרפאה, התשל"ג( 

  1984 –חוק השימוש בהיפנוזה, התשמ"ד 

  2000 -חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס 

  2012 –חוק ציוד רפואי, התשע"ב 

  2012 –אלכוהוליים, התשע"ב חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות 

  2012 –חוק הדיור המוגן, התשע"ב 

  תיקון חקיקה( 2011 –חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול, התשע"א( 

  חוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן לשם זיהוי ועריכת בדיקה גנטית

 2018-לקשר משפחה )הוראת שעה(, התשע"ח

  2018-הוראת שעה(, התשע"ח -)עבירת קנס מיוחדת חוק הסמים המסוכנים 

 2018-חוק תיירות מרפא, התשע"ח 

 

 

 

 

  .יש ללחוץ כאן –למאגר חקיקה ותקנות של משרד הבריאות 

 

 פעילותןרשויות ציבוריות ותאגידים שהרשות אחראית על תחומי 

 מד"א
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