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שלום רב,
הנדון :תעריפי חניה בבתי-חולים –
הקלות לקרובים מדרגה ראשונה המבקרים חולים המאושפזים תקופה ממושכת
להלן נתונים על הסדרי החניה הנהוגים בבתי-החולים 1,לקראת ישיבת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
בנושא :תשלום בחניוני בתי-חולים עבור מבקרים מקרבה ראשונה של חולים המאושפזים תקופה
2
ממושכת ,ב 3-במרס .2010

הסדרי חניה בחניוני בתי-חולים ממשלתיים כלליים
חוזר מס'  35/2008של משרד הבריאות ,מ 31-ביולי  ,2008קובע כי בית-חולים זכאי לגבות מחיר הוגן
המשקף את ההיצע והביקוש בתחום מקומות החניה באזור שבו בית-החולים שוכן .לפי החוזר ,מטופלים
הזקוקים לטיפול בבית-החולים בתדירות גבוהה יהיו פטורים מתשלום 3,ומנהל בית-החולים יקבע
מיהו הגורם האחראי למתן הפטורים וידאג לפרסם מידע זה .על-פי סעיף  5לחוזר ,על בית-החולים
להעמיד שלטים בולטים בכניסות לבתי-החולים ,במרפאות ובמחלקות ,ובהם פירוט עלות החניה ,תנאי
הזכאות לפטור מתשלום והגורם מטעם בית-החולים המטפל במתן הפטור .מידע בנושא תשלום דמי
חניה צריך להופיע גם בדפי המידע הכלליים המחולקים למטופלים ולבני משפחותיהם.
להלן פירוט נוהלי התשלום בעבור חניה על-פי חוזר מס'  35/2008האמור:


ככלל ,התשלום הוא כללי עבור יום אחד ,מחצות הלילה ) (24:00עד חצות הלילה שאחריו ,בלא
הגבלת מספר הכניסות לחניון והיציאות ממנו באותו יום;

 1יש לציין כי עד למועד הגשת המסמך לא התקבל מענה מהמרכז הרפואי "הדסה" על בקשת המידע שהועברה אליו ממרכז
המחקר והמידע של הכנסת.
 2יש לציין כי לאחרונה נדחתה הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )הגבלת תשלום בעד חניה במוסד רפואי( ,התש"ע,2009-
שהגיש חה"כ מאיר שטרית והוצע בה לחייב חניונים של מוסדות רפואיים לגבות דמי חניה שלא יעלו על  10ש"ח ויאפשרו
כניסה ויציאה מהחניון באופן חופשי לאורך כל היום .מתוך דברי ההסבר להצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )הגבלת
תשלום בעד חניה במוסד רפואי( ,התש"ע.2009-
 3חוזר  35/2008קובע כי במגרשי חניה פרטיים הסמוכים לבית-חולים או הממוקמים בשטחם יגיע בית-החולים להסכם עם
בעלי  /מפעילי החנין בדבר פטורים מתשלום דמי חניה .משרד הבריאות ,חוזר מס' " ,35/2008הפעלת מגרשי חניה"31 ,
ביולי  ,2008באתר האינטרנט ,http://www.health.gov.il/download/forms/a3218_mr35_08.pdf ,כניסה24 :
בפברואר .2010



התעריף המקסימלי לחניית רכב ל 24-שעות ייקבע ויפורסם על-ידי המחלקה לנכסים ושירותים
של משרד הבריאות;



כל עוד אין מערכת לשמירת תעריף אחיד בחניונים פרטיים ,אין אפשרות לקבוע תעריף אחיד
לחניונים שבתחומי בתי-החולים 4.על כן ,במקרים שבהם התעריף לחניה יומית בבית-חולים
נמוך מזה של החניונים הסמוכים ,נקבע בחוזר האמור כי מותר לחרוג מהנוהל ולתמחר את
השהייה בחניון על-פי שעות.

להלן האוכלוסיות הפטורות מתשלום דמי חניה על-פי חוזר מס' :35/2008


מטופלים אמבולטוריים 5במחלקות דיאליזה ואונקולוגיה ומלוויהם;



מטופלים אמבולטוריים אחרים שחייבים להגיע לבית-החולים לצורך טיפול רפואי במשך
שלושה חודשים לפחות בתדירות של פעמיים בשבוע לפחות;



כלי רכב שנכנסים לחניון ויוצאים משטחו בתוך  20דקות;



נכים )בעלי תעודת חניה לנכים או תו עגלת נכים;(6



משפחות על-פי המלצת השירות הסוציאלי של בית-החולים;



כלי רכב ציבוריים )מונית או אמבולנס( שאוספים או מסיעים מטופלים;



עובדי משרד הבריאות שבידיהם אישורים מתאימים.

להלן פירוט תעריפי החניה הנהוגים ב 11-בתי-חולים ממשלתיים כלליים:

7

בית-החולים

מקום בית-החולים

התעריף

"זיו"

צפת

 12ש"ח

"פוריה"

טבריה

 15ש"ח

"וולפסון"

חולון

 15ש"ח

"ברזילי"

אשקלון

 15ש"ח

"נהרייה"

נהרייה

 18ש"ח

 4אם יונהגו בבתי-חולים תעריפי חניה נמוכים מתעריפי החניה הנגבים בחניוני האזור ,הדבר עלול להוביל לעומס ולמחסור
במקומות חניה בעבור המבקרים בבית-החולים .משרד הבריאות ,חוזר מס' " ,35/2008הפעלת מגרשי חניה" 31 ,ביולי
 ,2008באתר האינטרנט ,http://www.health.gov.il/download/forms/a3218_mr35_08.pdf ,כניסה 24 :בפברואר
.2010
 5טיפול אמבולטורי הוא טיפול רפואי שאינו דורש אשפוז בבית-חולים .מאתר האינטרנט "אינפומד",
 ,http://www.infomed.co.il/glossary/g_4257.htmכניסה 2 :במרס .2010
 6זכאי לתו חניה לנכה :נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל נכות בגליים; נכה שדרגת נכותו  60%לפחות ותנועתו בדרכים
בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו; נכה המוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו .מאתר האינטרנט של
המוסד לביטוח לאומי,
http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/%D7%AA%D7%95%20%D7%97%D7%A0%D7%99%D7
 ,%94%20%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91%20%D7%A0%D7%9B%D7%94.aspxכניסה 2 :במרס
.2010
 7הגב' מירי כהן ,מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות ,מכתב 28 ,בפברואר .2010

בית-החולים

מקום בית-החולים

התעריף

"שיבא"

תל-השומר

₪ 18

"הלל יפה"

חדרה

₪ 18

"אסף הרופא"

צריפין

₪ 20

רמב"ם

חיפה

₪ 20

"בני ציון"

חיפה

₪ 825

תל-אביב

₪ 25

"המרכז הרפואי תל-אביב"

9

הסדרי החניה הנהוגים ב"מרכז הרפואי תל-אביב" הם בהתאם להוראות בחוזר מס'  ,35/2008שעיקריו
מפורטים לעיל .במתחם בית-החולים אין חניון למבקרים ,ואת המבקרים משרת חניון בבעלות פרטית
הסמוך לבית-החולים .הנהלת בית-החולים הגיעה להסדר עם בעלי חניון זה ,שלפיו המטופלים
והמבקרים בבית-החולים זכאים לתעריף מוזל של  25ש"ח ליממה המאפשר כניסה לחניון ויציאה ממנו
בלא הגבלה .כמו כן ,לבית-החולים הסדרים מיוחדים עם הנהלת החניון בדבר פטור מתשלום בהתאם
להנחיות משרד הבריאות ,ובין הזכאים :חולים אונקולוגיים; מטופלי דיאליזה ,חולים מושתלי איברים
וחולים כרוניים .יש לציין כי במתחם בית-החולים מוקצים לנכים כ 40-מקומות חניה מסומנים בלא
תשלום.

10

הסדרי החניה בחניוני בתי-חולים המופעלים על-ידי "שירותי בריאות כללית"
להלן פירוט תעריפי החניה הנהוגים ב 6-חניוני בתי-חולים המופעלים על-ידי שירותי בריאות כללית.
11
חניונים אלה מופעלים באמצעות זכיינים:
בית-

התעריף  /כניסה

החולים

חוזרת

"העמק"

 18ש"ח ליום – בלא

בעפולה

הגבלה

הסדרי פטור או הנחה

בני משפחה של חולים המאושפזים יותר מעשרה ימים זכאים
12

להנחה של  50%בדמי החניה .בקשות פרטניות לפטור או להנחה
מופנות לטיפולו של סגן המנהל האדמיניסטרטיבי של בית-החולים

 8תעריף החניה נקבע בהתאם לתעריף המקומי ,כדי למנוע חניית כלי רכב שאינם שייכים למבקרים בבית-החולים .הגב' מירי
כהן ,מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות ,מכתב 28 ,בפברואר .2010
 9החניה על-פי ההסדר היא בחניון פרטי סמוך לבית-החולים בעבור משפחות של מאושפזים.
 10מר דוד רונאל ,מנהל אדמיניסטרטיבי של המרכז "הרפואי תל-אביב" ,מכתב 23 ,בפברואר .2010
 11מר צבי לשץ ,ראש היחידה לפיתוח עסקי ובקרה ב"שירותי בריאות כללית" ,מכתב 24 ,בפברואר .2010
 12הנ"ל ,שיחת טלפון 2 ,במרס .2010

בית-

התעריף  /כניסה

החולים

חוזרת

סדרי פטור או הנחה

"קפלן"

 15ש"ח ליום –

אין נוהל הפוטר בני משפחה של מאושפז מתשלום דמי חניה.

ברחובות

שתי כניסות לחניון

בקשות פרטניות לפטור או הנחה מופנות לטיפול המנהל

"סורוקה"

 15ש"ח ליום –

בני משפחה של מאושפזים במחלקות טיפול נמרץ ,פגייה,

בבאר-שבע

שתי כניסות

דיאליזה ואונקולוגיה פטורים מתשלום דמי חניה .בשאר

"שניידר"/

 20ש"ח ליום –

בני משפחה של מאושפזים תקופה ממושכת במחלקה

"בילינסון"

בלא הגבלה

האונקולוגית זכאים ל 50%-הנחה בתשלום דמי החניה

האדמיניסטרטיבי של בית-החולים או סגנו.

המחלקות בני משפחה של חולים המאושפזים יותר מ 14-יום
פטורים מתשלום דמי חניה

בפתח-
תקווה
"כרמל"

 15ש"ח ליום –

אין נוהל הפוטר בני משפחה של מאושפז מתשלום דמי חניה.

בחיפה

שתי כניסות

בקשות פרטניות לפטור או הנחה מופנות לטיפול המנהל

"מאיר"

 18ש"ח ליום –

בני משפחה של מאושפזים במחלקות טיפול נמרץ ופגייה זכאים

בכפר-סבא

בלא הגבלה

ל 50%-הנחה בתשלום דמי חניה .בקשות פרטניות לפטור או

האדמיניסטרטיבי של בית-החולים

הנחה של מטופלים במחלקות אחרות מופנות לטיפול סגן המנהל
האדמיניסטרטיבי של בית-החולים

הסדרי החניה בחניון "אסותא מרכזים רפואיים"
מטופלים נכים בעלי תו עגלת נכים ומטופלים במחלקות האונקולוגיה והדיאליזה זכאים לפטור מתשלום
דמי החניה בחניון בית-החולים "אסותא" .במקרים של אשפוז ליותר משישה ימים ניתנת אפשרות
למאושפז או לבן משפחתו לרכוש מנוי שבועי מוזל במחיר  30ש"ח ליום .מקרים חריגים נדונים בנפרד.
מבית-החולים "אסותא" נמסר כי משך האשפוז הממוצע בו הוא כיממה 13.להלן תעריפי החניה הנגבים
ממי שאינם נמנים עם האוכלוסיות שפורטו לעיל:
משך החניה
שעה ראשונה או חלק ממנה

14

התעריף
 14ש"ח

 13עו"ד רחל שמואלי ,סמנכ"ל בכיר ,בית-החולים אסותא ,מכתב 25 ,בפברואר .2010
 14מבית-החולים אסותא נמסר כי עלויות הפעלת החניון גבוהות ביותר .עו"ד רחל שמואלי ,שם.

משך החניה
כל  15דקות נוספות או חלק מהן

התעריף
₪3

יום חניה )עד חצות(

 50ש"ח

)אובדן כרטיס חניה(

 50ש"ח

נקודות לדיון


לנוכח פניות הציבור שהגיעו אל שולחן הוועדה המיוחדת לפניות הציבור ,ייתכן שראוי להבהיר
את נוהלי משרד הבריאות בכל הקשור לצעדים שעל בתי-החולים לנקוט כדי ליידע את
המבקרים והמאושפזים על עלויות החניה ,הזכאות לפטור מתשלום והגורם המטפל במתן
הפטור .כמו כן ,ייתכן שראוי לנקוט צעדים להגברת המודעות של ציבור המבקרים והמאושפזים
להסדרי החניה ולאופן מימוש ההנחה או הפטור על-ידי המאושפזים ובני משפחתם בבתי-
החולים;



ייתכן שראוי לדון באפשרות של קביעת מחירים אחידים או מחירים מקסימליים בעבור חניה
בחניוני בתי-החולים.

בכבוד רב,
פלורה קוך דבידוביץ'
אישור :שמוליק חזקיה ,ראש צוות בכיר
עריכה לשונית :מערכת "דברי הכנסת"

