
 

 ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

Director of public health services 
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.

KEREN.MIZRAHI@MOH.HEALTH.GOV.IL 

 02-6474838 פקס:  2\1\02-5080510  טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

KEREN.MIZRAHI@MOH.HEALTH.GOV.IL 
Tel: 02-5080510\1\2  Fax: 02-6474838 

 

ו"התשע,בטבתג"כ
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00633016
)בתשובהנאצייןמספרנו(

ועדותכנסת–מס'תיק


לכבוד
ח"כקאריןאלהרר

יו"רהועדהלענייניביקורתהמדינה
 kelharrar@knesset.gov.ilבאמצעותדוא"ל:




 9/12/15 ביום שנערך לדיון בהמשך, החלב טיפות לגבי נתוניםהנדון:
 

 :מספר מטופלים ביחס לתקן אחות לפי אזורים בארץ .1
 

 :כללי .א
 

מס'מחוז/נפה
תקני
שדה

מס'
תינוקות

מס'
פעוטות

1-2

מס'
פעוטות

2-6

מס'
נשים
הרות

 יחס
תינוקות 

לתקן 
 אחות

יחס
פעוטות
לתקן
אחות

יחס
נשים
הרות
לתקן
אחות

 25 379 71 604 7386 1824 1714 24.3טבריה–צפון
 31 444 83 2781 31703 7782 7374 89עכו–צפון
 12 483 87 429 13380 3340 3023 34.6נצרת–צפון
 27 448 86 965 12697 3105 3042 35.3עפולה–צפון
 14 401 72 400 9512 2371 2132 29.6צפת–צפון
 15 436 87 1446 32211 8630 8112 93.7חיפה–חיפה
 26 536 101 1763 29564 7171 6897 68.5חדרה-חיפה
 8 563 106 394 21559 5469 5107 48נתניה–מרכז
פתח–מרכז
 193 146 35286 9023 8220 42.5תקווה

1043 
3 

 8 660 132 391 25663 6885 6498 49.3בותרחו–מרכז
 13 595 110 593 21515 5552 5007 45.5רמלה–מרכז

 0 714 126 23 30604 7718 6742 53.7ירושלים
 0 732 146 31 51113 14195 12998 89.2תלאביב

 10 682 132 1033 57716 15098 14086 106.8דרום
 11 510 100 719 25666 6551 6311 63.2אשקלון

 12 539 103 11718 405575 104714 97263 946.2 סה"כ
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:נקודות לציון

בנפתפתחתקווההמחסורבכוחהאדםהינוהגדולביותר,וזאתעקבהקמתהעיראלעד,אשרבה .1

 תינוקות.1300-מטופליםכ

 וזתלאביב.גידולגדולבמספרהתינוקותישבביתשמשבמחוזירושליםובבניברקבמח .2

מספרהפעוטותלתקןאחותגבוהבכלהארץ,עםדגשעלמקומותכגוןעכו,חיפה,חדרה,פתחתקוה, .3

 ירושליםתלאביבוהדרום.

 בדרום.14.5-במחוזתלאביב,ו9תקניםלאמאוישים: .4

 

 :נתוני כוח אדם ומספר מטופלים בעיריות .ב

מס'עיריה

תקני
שדה

מס'
תינוקות

מס'
ותפעוט
1-2

מס'
פעוטות

2-6

מס'
נשים
הרות

יחס
תינוקות

לתקן
אחות

יחס
פעוטות
לתקן
אחות

יחס
נשים
הרות
לתקן
אחות

  781 151 0 69657 19031 17098 113.6עיריתירושלים
  665 152 0 24887 7647 7429 48.9עיריתתלאביב


:נקודות לציון

במימון30%מהעלותבמימוןהמדינה,70%מסגרתהסכםבוהשירותבעיריותמתוקצבע"ימשרדהבריאותב

העירייה.התקצובוהתקינהלאגדלועלאףגידולהאוכלוסייה.



 :שינוי הסטנדרט.  2

 2007הסטנדרטהקייםהופץבשנת. 

 פעוטות375-תינוקותו100נשיםהרות,50הסטנדרטמתייחסלמספרמטופליםלתקןאחותכמפורט:

שלאחות.לכלתקןשלם

 מאזחלושינוייםוהתווספופעילויות:

o חיסונים בטיפות חלב(נוספוחיסוניםכנגדזיהומיםפנוימוקוקים:PCVרוטה,שיתוקילדים.,) 
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 :פירוט תוספת החיסונים לפי מספרים מופיע בטבלה המצ"ב
 
 

 


o ותכגוןבדיקותהתפתחותואיתור,והורחבופעוללדכאון בהריון ואחרי לידהאיתור נשים בסיכון

 ילדיםבסיכון.



 יוקםצוותאשרייבחןמחדשאתהסטנדרטהנדרשואתאופןהפעלתטיפותהחלב,יסוכםבסוף2016במהלך

2016. 
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 :השוואה -נתוני שכר   .3

 
ים,במשרדהבריאות.אחיותבתיחולמצ"בנתוניםמעודכניםשלהשוואהביןשכראחיותבריאותהציבורלעומת



 :השוואה שעות עבודה ודרגות שכר אחיות בריאות הציבור לעומת אחיות בתי חולים 


אחיותלבריאותתחום/נושא/רכיב
הציבור

משמעותוהשלכותאחיותבתיה"ח

למספרהשעותישהשלכהעלהשכר,ערך3640 שעות עבודה שבועיות
שעהשמשולםלאחיותוממנונגזרים

תוספותשלשעותנוספותוכד'.
 דרוג

 אחות אחראית
טיפתחלבא'

טיפתחלבא"א
מחלקתאשפוז/מרפאותחוץ


12-13
13-14





13-15

תפקידיםמקביליםביןבתיחולים
לבריאותנושאיםדירוגשונה,במפורט

מההשוואהעולהכיהדרוגבטבלה.
דרגותלעומת1-2בבריאותהציבורנמוךב

בי"חבתפקידיםמקבילים.


)פירוטתחומיהתפקודבבריאותהציבור
(2בנספחמס'

14-1614-15מרכזתתחום
15-1715-16מרכזתתחוםבכירה

מפקחתאזורית
מפקחתקלינית

14-15
15-17



אחותמחוזית
א"אאחותראשית

17-18
17-19
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 הבדלים ופערים ברכיבי שכר: 


רשימתתוספותלדוגמאשישלכלאחיותבתיחוליםואיןלאחיותבריאותהציבור:תוספתבי"ח,תמריץ .א

 חול,אחראימשמרת,סיכוןג'אח.2בי"ח,כוננותחול,כוננותשבת,אחותמח'אשפוז,תחום

חוליםבתפקידיניהולשאיןלבעלותתפקידיםבבריאותהציבור:אחותרכיבישכרשישלאחיותבתי .ב

 בעלתתפקיד,בעלתתפקידב'.

 (.0729)9%התוספתהיחידהשישרקבבריאותהציבורהינהאח.בר.ק .ג

 (:1021תוספתמנהל) .ד

בבריאותהציבור.10כוננויותלעומת12:בבתיחולים17דרגה

בבריאותהציבור.10-15תלעומתכוננויו25:בתיחולים18דרגה

(ואילובבריאות0700רכבשירותא:לאחיותאחראיותמחלקותאשפוזקיימתתוספת"רכבשירותא'") .ה

הציבוראיןאתהתוספתלאחיותטיפתחלב.רכבשירותא'ניתןרקלחלקממרכזותתחומיסיעוד

 ת,למרותהניידותהגבוההבשטח.כמחלותממושכותושיקוםואפידמיולוגיותומפקחותאזוריו

אחיותבתיחוליםהלומדותבקורסיםבסיסייםרלוונטייםמקבלותהשתתפותבשכרהלימודובימי .ו

 הלימודמבתיהחולים,בבריאותהציבורבוטלהסדרזה.



 לסיכום: 

 דרגותלתפקידיםמקביליםבבתיחולים.1-2דרגותאחיותבריאותהציבורנמוכותב .א

בריאותהציבורנמוךמשמעותיתלעומתאחיותבתיחולים.בבתיחוליםישנםרכיבישכרשכראחיות .ב

כאשרמשוויםותקודרגות.אתהבדליהשכר₪4,000רבים,אשרבעטייםישהבדליםניכריםבשכר,עד

ניתןלראותבנתוניאגףתקציבים.ההשוואהלאכוללתאתתוספותהשכרבגיןעבודהבמשמרותערב

 ובימישישיושבתבבתיחולים.לילה
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 בהיבט של איחוד מערכות המחשוב: 2016תוכנית עבודה לשנת  .4

 

 אתחיסוניולייצאולקלוטהחיסוניםהלאומימאגראתלעבותתוכנןמ2016עבודהבתכנית

מדובר במערכת ראשונה מסוגה בעולם ולא ידוע על מערכת החולים.קופותמולהילדותאל

ת כל חיסוני הילדים של מדינה שלימה.שכוללת א

 .למדימורכבשהינומטופליםנתוניטיובפרוייקטיכלולזהתהליך

 חיסוניםנוספיםכגוןחיסונימבוגריםוחיסוניםהניתניםבמלר"דיםטרםנכללובתוכנית

 העבודה.

 לכלגישיםנשיהיוכךמידעשיתוףלרשתחיסוניםהעברתהינוהנכוןשהפתרוןנראה,פניועל

.ברשתהצופים

 (.אופק)הנוכחיתבגרסתהמידעשיתוףלמערכתבמימשקיםמועבריםלאחיסוניםכרגע

 ברשתהמידעהצגתשלמשמעויותולהביןלבחוןיהיהניתן–(איתן)הבאהלגרסהנשדרגכאשר. 

 






,בכבודרב

 








יתמרגרוטואפרופ'
ראששרותיבריאותהציבור
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