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 כ"ז ניסן תשע"ז                              

 : אגף לכלכלה ופיתוחתחום

 ממשל מנהיגות והכוונה GLD ,1 :תחום אקרדיטציה

  01/2017: חוזר מספר

 41851217 :סימוכין

 01/05/17: תוקף

 

              

 שימת תפוצהר

 ים הממשלתיים הכללייםבמרכזים הרפואי הפעלת מגרשי חניה: נושא

 

 :רקע .1

הנחיית חוזר זה מפרט את מהווה שירות חשוב לציבור המטופלים והמבקרים.  מרכזים הרפואייםחניה בה ישירות

ומנחה , נושא התימחורלוהן  ,תכולת השירותלן ה המרכזים הרפואיים הממשלתיים )להלן החטיבה( חטיבת

 . בסוגיה זו כלליםהמרכזים הרפואיים הממשלתיים הבאופן רוחבי את 

 

 :מטרה .2

המרכז את ההיצע והביקוש למקומות חניה באזור שבו ממוקם  תפהמשק אחידה ועלות הוגנתשיטת גבייה  קביעת

, והחלת מדיניות ארצית אחידה בקרב המרכזים המרכז הרפואיציבור הנדרש לשירותי בתוך התחשבות  ,הרפואי

 הרפואיים הממשלתיים. 

 

 :תחולה .3

המפעילים מגרשי חניה, הן באופן ישיר והן באמצעות הכלליים המרכזים הרפואיים הממשלתיים חוזר זה חל על 

 זכיינים.

 

 סימוכין: .4

 .17.8.2011מיום:  32/2011חוזר מינהל הרפואה מס' 

 מחליף ומבטל את החוזר שבסימוכין.חוזר זה 

 

 שיטה:  .5

 :כללי התשלום 5.1

לה על ללא הגב ,משעת הכניסה ,שעות 24 כל עבורתשלום כולל הינו עבור חניה ככלל, התשלום   5.1.1

 במהלך שעות אלה. מספר כניסות ויציאות מהמרכז הרפואי
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בחניון המרכז  ישלמו עבור חניית רכביהם ,משפחותיהם ומבקרים אחריםבני מטופלים,   5.1.2

 , פרט לחריגים כמפורט להלן.הרפואי

הסמוכים  ,פרטייםחניה  להגיע להסכם עם בעלי/מפעילי מגרשי על הנהלת המרכז הרפואי  5.1.3

בהסדר שכירות, באשר לפטורים  למרכזים הרפואיים או שממוקמים בשטחי המרכז הרפואי

 .כמפורט בחוזר זה ,מתשלום

 

 :קביעת מחירים 5.2

שעות ייקבע על ידי חטיבת המרכזים הרפואיים  24למשך המחיר המקסימלי לחניית רכב   5.2.1

 )עשרים( שקלים חדשים. 20הינו  ,החוזר ז מועד הפצתנכון ל ,אשר נקבעהמחיר . יםיהממשלת

 .של החטיבה מהאגף לכלכלה ופיתוח, ללא קבלת אישור זהאין לחרוג ממחיר   5.2.2

אגף כלכלה אישור ב, חייבים לעיל מהמחיר המקסימלי נמוךהגובים מחירים  מרכזים רפואיים  5.2.3

 .ופיתוח בחטיבה, להעלאת המחיר

ארץ, רחבי הידים בחניונים פרטיים במנגנון לקביעת מחירי חניה אח כיום לא קייםמאחר ו  5.2.4

עלול דבר ש -במרכז הרפואיגבוה ממחיר החניה  יהיהקיימת אפשרות שהמחיר לחניה בעיר 

אי לכך, במקרים בהם  .שלא לבאי המרכז הרפואי יון המרכז הרפואילשימוש בחנ להביא

 טייםבחניונים פרהנהוגים יהיה זול יותר מהמחירים  במרכז הרפואימחיר חניה יומית 

, לשם קבלת אישור לחרוג מהכלל בחטיבה גף לכלכלה ופיתוחאיתן יהיה לפנות לסמוכים, נ

שיטה באו לפי שעות,  בחניון המרכז הרפואי ימושהש ולגבות עבור 5.2.1האמור בסעיף 

 . שלא ליעודוון במטרה למנוע את ניצול החניאחרת, 

 

 פטור מתשלום: 5.3

 ן לקבוצות הבאות:יינת, רכב אחד בלבדעבור  ,פטור מתשלום

 ומלוויהם.אונקולוגיים )במהלך הטיפול(  םמטופליאמבולטוריים,  דיאליזה מטופלי 5.3.1

לטיפול למשך חודש לפחות,  גיע למרכז הרפואיחייבים להאשר  ,מטופלים אמבולטוריים  5.3.2

 בתדירות של לפחות פעמיים בשבוע, החל מתחילת הטיפול.

)הפטור יינתן החל מהיום  וםי 14העולה על מאושפזים לתקופה המטופלים  שלבני משפחה  5.3.3

  .לאישפוז( 15 -ה

 הורי פגים מאושפזים. 5.3.4

 לכל מטרה. ,דקות 30כניסה ויציאת רכב תוך  5.3.5

 או עם תו עגלת נכים(.נכים )בעלי תעודת חניה לנכים  5.3.6

 רכב ציבורי )מונית או אמבולנס( האוסף או מסיע מטופלים. 5.3.7

 .(2)ר"מ היקריחידת בקשה מצורף מטעם פי אישור  על ,בני משפחה של חייל מאושפז 5.3.8

 רכב צבאי בתפקיד, נהוג ע"י חייל במדים. 5.3.9

 בעלי אישורים מתאימים. ,עובדי משרד הבריאות 5.3.10

, ם חולים לקבלת טיפולים במרכזים הרפואייםהמסיעי ,ארגונים ועמותות מתנדבים מוכרים 5.3.11

 .הנהלת המרכז הרפואי ע"י שאושרו לאחר

 .ת הסוציאלי של המרכז הרפואילהמלצות השירומשפחות, בכפוף  5.3.12

 .טת מנהל המרכז הרפואיעל פי החלאחרים,  5.3.13
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 אחראי:מינוי  5.4

מתן , תפעוללנושא הפעלת החניונים, כולל הטמעת שיטת הימנה אחראי  מנהל המרכז הרפואי 5.4.1

הגורם  -)להלן ות ועלויות ועודסהכנריכוז , הבהרות בנושא, ריכוז פטור מתשלום לחניה

 .    האחראי(

אופן תפעול החניונים, היקף מתן  הכולל את, הדיווח לחטיבאחראי גורם היעביר הנה, אחת לש 5.4.2

 תלונות ובירורים ועוד.בעלויות, טיפול הכנסות, הפטורים, 

 

 מידע לציבור: 5.5

למאושפזים  באמצעות דפי מידע, יידע את הציבורעל מנת לצעדים לנקוט  על המרכזים הרפואיים

רסום באתר האינטרנט של המרכז וביציאה ממגרשי החניה ופבכניסה  שילוט ,משפחותיהםבני ו

  . המידע יכלול:הרפואי

 ;מחירים והנחות 5.5.1

 ;זכאות לקבלת פטור 5.5.2

 ;במרכז הרפואי תחוםרטי הגורם האחראי על הפ 5.5.3

 ;זכויות לקבלת פטור / הנחות בתשלום דמי חניה למטופלים ובני משפחותיהםה אופן מיצוי 5.5.4

 

 לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם. הואילו להעביר תוכן חוזר זהנא 

 

                   

 ב ב ר כ ה,                                                                                     

 

 

 אורלי וויינשטייןד"ר                                                                                

 חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםראש                                                          

 

 

 : רשימת תפוצה

 שר הבריאות

 מנהל הכלליה

 המשנה למנהל הכללי

 מינהל רפואה

 הנהלה מורחבת

 מנהלי בתי החולים הממשלתיים הכלליים

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 הסוהר שרות בתי –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית
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 יו"ר הסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 

 

 


