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tttreמקוםאיןכיבמסדרוןמאושפזיםלניתוח?שנהחצימחכים

כינראהגרוע,בבתי-החולימשהמצבחשבתםאםבחדרים?7%

מאותחסריםהבריאותלמערכתיותר.אפילויידרדרהואבקרוב

לבחירותוההליכההכנסתפירוקשבעקבותובגללשקלים,מיליוני

אמורשהיההכםן?אתיקבלולאבתי־החולימהתקציבבוטל

ובכלשלנוהעבודהבתוכניתעמדנו״כולנומקריסה.אותםלהציל

כמוקריטיתמערכתמשאיריםאיךגירעון.עלינוליפולהולךזאת

משאלנהלשיודעומנוסהאחראימבוגרבליהבריאותמערכת

איבילוב.בי״חמנהלברבש,גביפרופ׳אמרהאוצר?״,עםומתן

מתריעיםהממשלתייםבתי־החוליםשמנהליחורשיםכמהכבר

לסבסדהמדינהנאלצהכה,עדקשה.תקציביתמבעיהסובליםשהם

שהשנהאלאשנה,בכלשקלש״חמיליון600ב־שלהםהגירעונותאת

הגי־בעודשקלים.מיליארד5.1לכ־והגיעמשמעותיתתפחהגירעון

רעון

$TS1$הגירעון$TS1$

$DN2$הגירעון$DN2$ההליכההבעיה:אתהחמירההפוליטיתהמציאותמתמיד,גדול

בלינותרובתי־החוליםכך,שתוכנן.התקציבלנפילתגרמהלבחירות

השנהבתחילתיקבלוכילהםשהובטחהכסףאתלקבלאפשרות

גרמןיעלהבריאותשרתוגםנפילתם,אתלמנועאמורהיהאשר

הממשלה.פירוקבעקבותהתפטרה

איכילובבבי״חחירוםלפגישתבתי־החוליםמנהליהתכנסואתמול

הבריאות.במערכתאנושהפגיעהמפניהזהירוולאחריהבתל־אביב,

והאחיות,הרופאיםשכרעלייתהיאהגירעוןלגדילתהסיבהלדבריהם,

ועוד.לבתי־החוליםמשלמותהחוליםשקופותבסכוםהירידה

שקליםמיליונימאותהותירוהאוצרבמשרדכיהסבירוהמנהלים

ניתןיהיהלאהמנהלים,מזהיריםמכף,כתוצאההבאה.לשנהבגירעון

לאניתוחיםלדחותייאלצוובתי־החוליםהרגילההפעילותאתלקיים

אדם.בכוחולצמצםדחופים

הודיעובנהריהרופאים,בפיטוריהחלוכברשיבאבבית־החולים

הכ־הרפואיתההסתדרותואתמולבינואריחלוהפיטוריםכילוועד

ריזה

$TS1$הכריזה$TS1$

$DN2$הכריזה$DN2$המדינהרופאיארגוןיקייםהיוםבבית־החולים.עבודהסכסוך

ששייכיםהבריאותתאגידירופאישללמצבםבנוגעהסברהאסיפות

מוגניםשאינםמכיווןלפטרניתןאותםהממשלתייםלבתי־החולים

קיבוצי.בהסכם

בגללבית־החוליםשלהפעילותהיקףאתלצמצםעומדים״אנחנו

להםולהודיעהביתהלאנשיםלהתקשרשנצטרךלהיותיכולהמחסור.

יצטרכוהםארוכה,תקופהממתיניםושהםתורלהםשנקבעשלמרות

יצחקד״רוולפםון,בי״חמנהלאמרכסף״,לנושיהיהעדעוד,להמתין

באוצרהתקציביםאגףשלבידייםהדברהתשעים.הרקה״זוברלוביץ׳.

הכספים״.ועדתושל

אתלתתנוכללאהאחרון,בקיץכמוחירוםלשעתניקלע״אם

שיבא.מנהלרוטשטיין,זאבפרופ׳הזהירייאוש״,חשאנימענה.אותו

מילכלפניתיזאת.לעשותאמצעיםבליבציבורלטפלניסיוןפה״יש

רכ־להתרסקות.הולכיםשאנחנווהזהרתיאותילשמועיכולשהיה

שנו

$TS1$רכשנו$TS1$

$DN2$רכשנו$DN2$לנוייתןלאאחדאףועכשיועבורו,לשלםכסףלנוואיןציור

הצווארעלהתקציביתהסכיןלהיתקע.עלולהוהמערכתאשראייותר

פחותמבצעיםואנחנועובדים,ופיטרנוברכשלקצץנאלצנושלנו,

מסוגלים.שאנחנומהלעומתובוודאיבעברשביצענוממהפעילות

התורים״.קיצורעלחולמיםלאאפילואנחנו

בתי־החו־מצוקתעללהקלפועלהואכינמסרהאוצרממשרד

לים

$TS1$בתיהחולים$TS1$

$DN2$בתיהחולים$DN2$:להגדילמנתעלהכספיםלוועדתפנה״המשרדהממשלתיים

הס־שסךכךש״ח,מיליון400מ־בלמעלהבתי־החוליםתקציבאת

בסוד

$TS1$הסבסוד$TS1$

$DN2$הסבסוד$DN2$יהיההממשלתייםבתי־החוליםלתקציבהמדינהשלהישיר

הגבוההתקדיםחסרתתקציבבתוספתמדוברשקל.מיליארד530.1

בשניםבתי־החוליםשלהישירהסבסודלעומתש״חמיליון300בכ־

״.2013ו־2012

באוברדרפטרפואה

בתקציבלגירעוןמהסיבותחלק
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שסובסדה
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הגדלת

לקופותההנחות

החולים

תעריפיעליית

המזוןהשמירה,

והאנרגיה

שלהוספה

אשפתמיטות

רופאיםותקני

באופקבראהלא

בארץהממוצעיםההמתנהזמני

דחופיםלאלניתוחים

ניתוחיצנתור

מעקפים

ניתוחי

דםכלי

קטרקט

החלפת

מפרק

הברך

קיצור

קיבה

9$1

תיקון

בקע

נגעכריתת

במיתרי

הקול

טיפול

במפרצת

העורקיםאבי

החלפת

למעטמפרק,

וברךירך

מחיצתיישור

מסיבותהאף

רפואיות
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ניאלץמיליוניםמאותעלבגירעון״אנחנו

תורים"ולהאריךלהולידשירותיםלצמצם
בלבדחלקיפיצויקיבלוהםאךבהם,תלויותשאינןסיבותבגללהשנההוכפלהגירעוןכיאתמולטענוהממשלתייםהחוליםבתישלהמנהלים

לציבוריתהפרטיתמהרפואהתקציביםבהסטתתמךלאמהמנהליםאישמדועותוהיםתקדים׳;״חסרהשנההסבסודכימנגדטועניםבאוצר

החוליםבתימנהלי

"אנחנומתריעים:

עמוקבגירעון

לצמצםניאלץ

שירותים"

10רונילינדר־גנץ

לינדר־גנץרונילינדר־גנץרוני

לב־הולכתישראל>>

%%

$TS1$%%לב$TS1$

$DN2$%%לב$DN2$,החוליםובתיחירות

הםכיטועניםהממשלתיים

החו־כתימכהלימאחור.כשארו

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$אתמולכיכפוהממשלתיים

התריעווכהעיתונאים,מסיכת

מתו־כמאוםחרגושלאאן!כי

כנית

$TS1$מתוכנית$TS1$

$DN2$מתוכנית$DN2$שגיכשוהשנתיתהעכודה

נקל־הםהכריאות,משרדמול

עו

$TS1$נקלעו$TS1$

$DN2$נקלעו$DN2$מכוסהשאינועמוקלגירעון

גיר־הממשלה.ידיעלכמלואו

עון

$TS1$גירעון$TS1$

$DN2$גירעון$DN2$,יחייכהמנהלים,טועניםזה

להאריךשירותים,לצמצםאותם

הטיפולרמתאתולהורידתורים

הר־הציודורמתואתלחולים

פואי,

$TS1$,הרפואי$TS1$

$DN2$,הרפואי$DN2$והתרופותהטכנולוגיות

משתמשים.הםשכהם

בתיכמההתחילובמקביל,

ונהייה,שיבאובהםחולים,

שאינםרופאיםלפיטורילהיערך

עלהמועסקיםמרינהעוברי

בתגו־המחקרים.קרנותירי

בה

$TS1$בתגובה$TS1$

$DN2$בתגובה$DN2$,הרופאיםהיוםיקיימולכך

החוליםבבתיהסברהאספות

הםהחולים״בתיהממשלתיים.

עלשטססופר־טנקרמטוסכמו

החו־ביתמנהלאמררלק״,ארי

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$פרופ׳אביב,בתלאיכילוב

אתשממצהבדימויברבשגבי

העי־מסיבתשלהכלליהמסר

תונאים

$TS1$העיתונאים$TS1$

$DN2$העיתונאים$DN2$.אתמול

שמצי־המיידיתהמצוקה

גים

$TS1$שמציגים$TS1$

$DN2$שמציגים$DN2$לגיר־נוגעתהחוליםבתי

עון

$TS1$לגירעון$TS1$

$DN2$לגירעון$DN2$004-005כ-שלכוללחריג

האוצרולטענתם,שקל,מיליון

לכי־כספיםלהםלהעבירמסרב

סויו.

$TS1$.לכיסויו$TS1$

$DN2$.לכיסויו$DN2$בגי־פועליםהחוליםבתי

רעון

$TS1$בגירעון$TS1$

$DN2$בגירעון$DN2$מיליון700כ-שלמובנה

מדיקבועלסבסודשזוכהשקל,

הגירעוןזינקהשנהאךשנה,

סי־בשלנוספיםמיליון700ב-

בות

$TS1$סיבות$TS1$

$DN2$סיבות$DN2$כיקובעיםהחוליםשבתי

בהם.תלויותואינןחיצוניותהן

50.1השנהקיבלוהחוליםבתי

אךמהמרינה,שקלמיליארד

400בכ-נמוךהתקצובלטענתם

האמיתימהגירעוןשקלמיליון

בקופתם.

שקלמיליון300

2013מביותר

אומ־האוצרבמשרדמנגד,

רים

$TS1$אומרים$TS1$

$DN2$אומרים$DN2$שקי־התקציבתוספתכי

בלו

$TS1$שקיבלו$TS1$

$DN2$שקיבלו$DN2$50.1החולים,בתיהשנה

״תוספתהיאשקל,מיליארד

300בכ-הגבוההתקדים,חסרת

הישירמהסבסודשקלמיליון

נו־זהתקציב2013וב-2012ב-

סף

$TS1$נוסף$TS1$

$DN2$נוסף$DN2$החולים,בתיתקציבלעיקר

המגיעשקל,מיליארד5.8כ-

שירותיםמאספקתמהכנסותיהם

רפואיים״.

האוצרבמשרדבכירגורם

כךעל״מתפלאהואכיאמר

והב־האוצרמשרדישכאשר

ריאות

$TS1$והבריאות$TS1$

$DN2$והבריאות$DN2$משאביםלהסיטרצו

החו־לבתיהפרטיתמהמערכת

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$ההסדרים)בחוקהציבוריים

נשמעלארל״ג),לבסוף,שנפל

בתימנהלימביןאחדקולולו

בצער״.שתמךהחולים

כימסביריםהחוליםבתי

מסיבותהשנההוכפלהגירעון

שחיקהובהןבהם,תלויותשאינן

לכ-שהגיעהאשפוז,יוםבמחיר

עםהסכמיםשקל,מיליון250

להגדלתשגרמוהחולים,קופות

שקלמיליון051-002שלהנחות

המענקיםמימוןוכןנוספים,

שקלמיליון100בכ-למתמחים

בנו־התקציב.תוספתמתוך

סף,

$TS1$,בנוסף$TS1$

$DN2$,בנוסף$DN2$עלהחוליםבתימצביעים

בנושאיםנוספותהתייקרויות

קבלן,עובריעםהסכמיםכמו

הארנונהעלייתושמירה,ניקיון

שחרגווכדומה,החשמלוהמים,

המרי־שקבעההתקצובמנוסחת

נה.

$TS1$.המרינה$TS1$

$DN2$.המרינה$DN2$,מתו־חרגולאהםלטענתם

כנית

$TS1$מתוכנית$TS1$

$DN2$מתוכנית$DN2$בתחילתשנקבעההעבודה

הבריאות.משרדעםהשנה

רמב״ם,הרפואיהמרכזמנהל

לה־״אסוראמר:ביאר,רפיפרופ׳

שאיר

$TS1$להשאיר$TS1$

$DN2$להשאיר$DN2$המשמעותכיבגירעון,אותנו

צריךציור,לקנותאפשרשאיהיא

שקיימיםתוריםפעילות,לצמצם

המצוקותיותר,עוריתארכוכיום

לד־ועור״.יחריפובמיוןוהעומס

בריו,

$TS1$,לדבריו$TS1$

$DN2$,לדבריו$DN2$הממשלהמהחלטות״חלק

המיון,חרריאתלחזקהיההאחרונה

שמאשרמכתבקיבלנוולמעשה

כחורש,לפניבמיוןהתקניםאת

ממשזהברגענעשה.לארבראך

אנשים17כ-ברמב״םבמיוןיש

מע־יותרכברלתורםשממתינים

שר

$TS1$מעשר$TS1$

$DN2$מעשר$DN2$אנושי״.לאזהשעות

מענהלתת״ישכיהוסיףביאר

הציבוריתהרפואהלעתיד.גםנאות

באוצרהאחראיוהמבוגרמורעבת,

הנחיהלתתצריךבממשלהאו

בריאותשרכיוםלנואיןמתאימה.

פקידיכרגעאתו.לדבראוצרשראו

האחראי״.כמבוגרנשארוהאוצר

״לאכיאמרבממשלהגורם

הולים,בתישמנהלילהיותיכול

מחוקחורגיםמרינה,עוברישהם

לגירעו־ונכנסיםהתקציביסודות

נות

$TS1$לגירעונות$TS1$

$DN2$לגירעונות$DN2$,בדצמברב-ונזכריםעמוקים

מנ־הםעיתונאים.מסיבתלכנס

צלים

$TS1$מנצלים$TS1$

$DN2$מנצלים$DN2$הפוליטית.הסיטואציהאת

לבנייהכסףלחלקםשישמעניין

החולים״.בבתימאםיבית
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האדום"לקוהגענוכסף"איו|<

בתימנהלי

החולים:

״ניתוחים

וטיפולים

יבוטלו״
הגדוליםהגירעונותאתעודלשאתיכוליםאינםכיהתריעושבהחירוםאסיפתקיימוהמנהלים

חוליםבתיבכמהשיבושיםצפוייםהיוםמאודתצומצםהבריאותבמוסדותהפעילותכיואיימו

דלקאדיעלטסהבריאותמערכתשל״הסופרטנקראיכילוב:מנהלעובדיםאסיפותבעקבות

להתרסקות״בדרךהציבוריתהבריאות״מערכתשיבא:מנהלקברניט״בלי

תומרטמית rrnuתומר

בביתהישיבותבחדרארוךשולחןסביב

אמשהתכנסואביבבתלאיבילובדווליפ

הממשלתייפהחוליםבתיממנהלישבעה

עודלשאתיבוליפלא״אנחנואחד:פהוטענו

גםהקרוביםובימיםהגדוליפ,הגירעונותאת

בכף׳.ירגישוהחולים

באופןחסריםהחולים,בתימנהליפיעל

ולאחרלתקציבם,שקלמיליון450מיידי

הגירעונותלמרותלהתנהלניסושבהתקופה

אםמתמיד.חמורמצבבפניכיוםעומדיםהם

החוליםבתיטוענים,הםהכספים,יועברולא

״בתיתקינה.בצורהלהתנהללהמשיךיוכלולא

מערכתשלהסופרטנקרהםהציבורייםהחולים

אמרקברניט״,בלידלקאדיעלשטםהבריאות,

ברכש,גביפרופ׳איכילוב,חוליםביתמנהל

הממשלה.לראשקריאתואתוהפנה

להודיענאלץשאניהראשונההפעם"זו

היקףאתלצמצםהולכיםשאנחנולחולים

מחסורבגללהחוליםביתשלהפעילות

וולפסוןחוליםביתמנהלסיפרתקציבי",

״המשמעותברלוביץ׳,יצחקד״רבחולון,

נצטרךהקרוביםשבימיםלהיותעלולה

שלמרותלהםולהודיעלאנשיםלהתקשר

תקופהכברמתוכנןלניתוחתורלהםשנקבע

ארוכהתקופהעודלהמתיןייאלצוהםארוכה,

אוהקוצבהמשתל,אתלקנותכסףשיהיהער

עלולמהחוליםאחרכלבנוסף,הנדרש.הציוד

שלנו,ביכולותצמצוםהקרוביםבימיםלחוש

אחדבכלבעולם,טובותהכיהיולאככהשגם

ותחזוקה".אוכלכמוהחולים,בביתמהתחומים

בצפת,זיוחוליםבביתהמנהלמקוםממלא

הפסיקו״מאוקטובראמר:שפירא,קליןד״ר

הכסף.נגמרכימסויםציודאצלנולהזמין

אבלמסוים,גבולעדלקראתנובאיםהספקים

עםעובריםאנחנוסחורה.לספקהפסיקוהםגם

לפגועשלאמנסיםנגמרות,הןוגםרזרבות

האדום״.לקוהגענואבלישראל,באזרח־

פרופ'השומר,בתלשיבאחוליםביתמנהל

נכנסוחלילהחס״אםאיים:רוטשטיין,זאב

יכולאניהקיץ,בחודשיכמוחירוםלשעת

יכולתלנושאיןשליהחוליםביתעללהעיד

האחרון.בקיץשסיפקנוהמענהאותואתלתת

להתרסקות".בדרךהציבוריתהבריאותמערכת

בעקבותהנדרשיםהקיצוציםבמסגרת

שיבאהחוליםבביתהחלובתקציבהמחסור

רופאיםלפטרבנהריהלגלילהרפואיובמרכז

רוטשטייןפרופ׳הבריאות.בתאגיד־שעוברים

שהסכין״מכיווןואמר:למהלךהתייחס

צמצמנושלנו,הצווארעלמונחתהתקציבית

אנשיםשלעבודההפסקתכוללשאפשר,מהכל

חוליםבתיבשבעהיקיימוהבוקרטובים״.

ארגוןשמובילהסברהאסיפותממשלתיים

הרופאים,פיטוריעלבמחאההמדינה,רופא־

עובדישלבמעמדמועסקיהארגוןשלטענת

החוליםבבתיאחתבשעהיחלוהאסיפותקבלן.

ברזילי,הרופא,אסףוולפסון,רמב״ם,שיבא,

כשעה.ויימשכוופוריהנהריהאברבנאל,

בפעילותשיבושיםצפוייםהאסיפותבזמן

ההול־ם.בתי

המאשימההאצבעאתמפניםהמוחיםהרופאים

רופא־ארגוןיו״רהמרינה.שירותנציבותכלפי

המדינה,

$TS1$,רופאהמדינה$TS1$

$DN2$,רופאהמדינה$DN2$״ארגוןאמר:רחמימוב,נמרודד״ר

הצמצום,לפיטוריבתוקףמתנגדהמדינהרופאי

רצוןשביעותמחוסרולאכלכלימאילוץהנובעים

אחראיתהיאהנציבותרופאים.מאותםמקצוע־

אנוולכןהממשלתיים,במוסדותהאדםכוחעל

העסקתתנאיעלישירהכאחראיתאותהרואים

הקשהמהמשברהנציבהתעלמותהתאגיד.רופאי

בתפקידו".ומעילהשערורייתיתהתנהלותהיא

ארגוןיו״ר

המדינה:רופאי

הנציב"התעלמות

הקשהמהמשבר

התנהלותהיא

שערורייתית

בתפקידו"ומעילה

כסף"שיהיהעדלהמתיןייאלצו"המטופליםניתוח.חדר
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אתמול.החולים,בתימנהליאסיפת

ש,בדפרום׳ברלוביץ',ד״רמימין:

שפיראוד״רתטשטייןפרופ׳
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הממשלהלראשפונים

אנוהציבוריים:החוליםבתימנהלי

במסדרונותהחוליםקריסה,סףעל
רפואיציודלרכושולאניתוחיםלדחותרופאים,לפטרניאלץוהזהירו:עיתונאיםמסיבתאתמולכינסוהחוליםבתימנהלישמונה

פנויה"מיטהאין%801היא"התפוסהרמב״ם:מנכ״לשקל.מיליון450הואמכוסהשאינוהגירעוןגובהלדבריהם,שוטף.

אמסטרדמסקישאולופאלידוד אמסטרדמסקיושאולופאלידוד

לא־להתקשרנצטרךהקרובים״בימים

נשים

$TS1$לאנשים$TS1$

$DN2$לאנשים$DN2$תורלהםשנקבעשאףלהםולהודיע

הםארוכה,תקופהלפנימתוכנןלניתוח

לקנותכסףלנושיהיהעדלהמתיןייאלצו

את־הזהירכךלטיפול׳׳.הנדרשהציודאת

מול

$TS1$אתמול$TS1$

$DN2$אתמול$DN2$החוליםביתמנהלברלוביץ,יצחקר׳׳ר

בחולון.וולפםון

עיתונאיםבמסיבתדיברברלוביץ

הממשלתייםהחוליםבתימנהלישכינסו

מסיבתשלהמטרהאתמול.באיכילוב

מש־עללחץלהפעילהיתההעיתונאים

רדי

$TS1$משרדי$TS1$

$DN2$משרדי$DN2$ראשעלובעקיפיןוהבריאות,האוצר

האוצרשריאת)שפיטרנתניהוהממשלה

מיקיד״ר)זיו(,קלייןשפיראד״רלשמאל:נזימיןאתמול,התוליםבתימנהלי

פרופ־)וולפסון(,ברלוביץ'יצחקד״ר)ברזילי(,לויחזיד״ריפה(,)הללדודקביץ

גבי

$TS1$פרופגבי$TS1$

$DN2$פרופגבי$DN2$שיבא(רוטשט״ןזאבופרופ)איכילוב(ברבט(

מיליון450עורלהזריםכריוהבריאות(,

השנה.תוםלפניגירעונותיהםלכיסוישקל

גביפרופ׳איכילוב,החוליםביתמנהל

׳׳נמ־לנתניהו.מסריואתכיווןברבש,

צאים

$TS1$׳׳נמצאים$TS1$

$DN2$׳׳נמצאים$DN2$שעובדיםחולים,בתימנהליפה

הבריאותמשרדעםשסוכמהתוכניתלפי

מהתו־חרגלאאחדאףהשנה.בתחילת

כנית

$TS1$מהתוכנית$TS1$

$DN2$מהתוכנית$DN2$אמר.בגירעון״,כולנוזאתולמרות

פהלוישהממשלהלראשפונה׳׳אני

שטםהבריאותמערכתשלםופרטנקר

עליוומטווחיםקברניטבלידלקאדיעל

התקציבים׳׳.מאגף

הגירעוןהחולים,בתימנהלילפי

הממשלתייםהחוליםבתישלהכולל

מח־שקל.מיליארד5.1ב־השנהיסתכם

צית

$TS1$מחצית$TS1$

$DN2$מחצית$DN2$להיותמראשתוכננההזהמהסכום

לזהונוסףהמדינה,תקציבבידימכוסה

מיליון300להזריםהאוצרמשרדהסכים

למ־חסריםהמנהליםשלדבריכךשקל,

ערכת

$TS1$למערכת$TS1$

$DN2$למערכת$DN2$450שקל.מיליון

בגירעוןהגידולהחולים,בתילטענת

הממשלה,שלמהחלטותורקאךנובע

הם־לטענתם,לכסותו.צריכההיאולכן

כמי

$TS1$הםכמי$TS1$

$DN2$הםכמי$DN2$תוקצבו)שלאהרופאיםעםהשכר

מי־200ב־הגירעוןאתהגדילובמלואם(

ליון

$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$;החוליםשבתיההנחותהקפאתשקל

לאפשרמבליהחוליםלקופותמעניקים

הגדילהחדשיםהסכמיםעלומתןמשא

נוספים;שקלמיליון150ב־הגירעוןאת

ועלויותוהמזוןהאנרגיהמחיריעליית

מי־100ב־הגירעוןאתהגדילוהאבטחה

ליון

$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$;למתמחיםשניתנוהמענקיםשקל

100הוסיפוהרופאיםהסכםבמסגרת

נוצרושקלמיליון200ו־שקל;מיליון

הת־מנגנוןשלמכוונתשחיקהבגלל

קצוב

$TS1$התקצוב$TS1$

$DN2$התקצוב$DN2$מקרה,בכלהאוצר.משרדבידי

לתפעולחסריםאלהסכומיםהדגישו,

החולים.בתישלהשוטף

פרופ׳בחיפה,רמב׳׳םחוליםביתמנהל

במחלקות׳׳התפוסהכיסיפרביאר,רפי

40שישאומרזה%801היאהפנימיות

פנויה׳׳.מיטהליאיןבמסדרונות,חולים

בתיקיבלו2014״ב־נמסר;מהאוצר

300בכ־הגבוההתקציבתוספתהחולים

בתישלהישירמהסבסודשקלמיליון

״.2013ו־2012ב־החולים
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