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 כסלו התשע"ט הכ'
  21/01/2019  

 423604618סימוכין: 
 

 לכבוד
 בתי חולים

 קופות חולים
 איגודים מקצועיים

 
 )2020-2019תכנית התמחורים הדו שנתית (הנדון: 

 
מנגנון , מתבצע בימים אלו תהליך של הבניית 2019-2020ם כנית התמחורים לשניבמסגרת היערכות לגיבוש ת

 עדוף להכללת בקשות לתמחור בתוכנית העבודה. ת

בטופס המצ"ב, שנתית לשלוח -כנית העבודה הדוים המעוניינים לקחת חלק בעיצוב תבמסגרת זו, נבקש מהגורמ

תמחורים המועמדים להכללה בתכנית התמחורים, בסדר  5 עדרשימה הכוללת  15/12/2018לא יאוחר מהתאריך 

 חשיבות יורד. 

 שיישלחו יבחנו בין היתר, לאור הקריטריונים הבאים: ההצעות

 צורך קליני .1

 זמינות השירות .2

 פעילות הכלולה בתוספת השנייה לחוק חבב"מ ומבוצעת בהיקפים גבוהים במערכת הפרטית.  .3

 מידת הנגישות לקבלת השירות (פריסה ארצית) .4

 )תמחורים אסטרטגיים (כגון תמחור לפי מורכבות, תמחור ע"פ אבחנה וכדו' .5

 קידום טכנולוגיות חדשות .6

 תמחורים בעלי השפעה כלכלית רחבה על מוסדות הבריאות .7

עבור כל פרוצדורה המוצעת להכללה, יש לצרף תיאור מדויק של השירות, נימוק באשר לחשיבות תמחור השירות, 

יש לצרף להצעה סיכום מדעי של . ככל שמדובר בשירות חדש (ולא עדכון מחיר קיים), הצעה עדכנית לתמחורו

הטכנולוגיה, העתקי מאמרים רלוונטיים מהספרות הרפואית, מידע על ניסיון בשימוש בטכנולוגיה בארץ ובעולם 

 וכן מידע על סטטוס רישום הטכנולוגיה ברשויות רגולטוריות בעולם. 

מים (כגון מידע אודות זמני אנא התייחסו להצעה בזיקה לקריטריונים הנזכרים לעיל, בליווי סימוכין מתאי

 וכדומה). השפעת המחיר על היציבות הפיננסית של הארגון  ,המתנה לשירות המוצע, פריסת השירות
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 כנית העבודה תוצג לגורמים הרלוונטיים. ת

         בברכה, 

                                                                                                                                                                                                   
  
  

  

 

 העתק: 

 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה, משרד הבריאות

 ד"ר אסנת לוקסנבורג, ראש חטיבת טכנולוגיות, משרד הבריאות

 משרד הבריאותהמפקח על המחירים, ודים פרמן, סמנכ"ל תכנון תקצוב ותמחור, 

 מוריס דורפמן, ראש חטיבת הרגולציה, משרד הבריאות

 ניר קידר, סמנכ"ל תכנון אסטרטגי וכלכלי, חבר ועדת המחירים, משרד הבריאות

 זאב קריל, ראש צוות מחקר, הכלכלן הראשי, חבר ועדת מחירים, משרד האוצר

 כפיר בטאט, יו"ר ועדת המחירים, משרד האוצר

 חיים הופרט, ראש אגף כלכלה, משרד הבריאות 

 אורן גבע, מ"מ רכז בריאות, משרד האוצר

 

 

 

 

 

 

 

  
    

 

יכר   
שרד האוצר    

 נריה שטאובר
 תקצוב ותמחורתכנון 

 משרד הבריאות

 נריה שטאובר
 אגף תכנון תקצוב ותמחור
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 2020-2019הצעה להכללת שירותים ופרוצדורות בתכנית התמחורים לשנים נספח: טופס 

 

  הגוף הפונה: שם 

 

 רשימת הפרוצדורות המוצעות להכללה בתכנית התמחורים (על פי מידת חשיבות בסדר יורד): 

)1(   

)2(  

)3(  

)4(  

)5(  
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 שירות:  שם

 סוג שירות:

 אמבולטורי 

  אשפוזי 

 _______________________________________________________: ICDקוד/י 

 תיאור שירות:

 

 

 

 

 נימוקים: 

 

 

 

 

 

 

 

 עלות על פי ההצעה לתמחור: __________________

 איש קשר: ______________________



 

 סמנכ"ל תכנון, תקצוב ותמחור
 משרד הבריאות

Deputy Director General of planning, Budgeting and Pricing 
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
Takzivim@moh.health.gov.il 

 02-6785453 פקס:  02-6705023  טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
takzivim@moh.health.gov.il 
Tel: 02-6705023   Fax: 02-6785453 

 

 

 הערות נוספות: 
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