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 קורונה בדיקת מחיר – 9.6.2020 מיום ועדת מחירים סיכום דיון

 משתתפים

 הוועדה חברי

 יו"ר ועדת המחירים, משרד האוצר – בטט כפיר

 האוצר משרדועדת מחירים,  חבר – גבע אסף

 המפקח על המחירים, משרד הבריאות –ודים פרמן 

 מ''מ חברת ועדת מחירים, משרד הבריאות –זהבה רומנו 

 משתתפים נוספים

 הבריאות משרד – הופרט חיים

 מרכזת ועדת המחירים, משרד האוצר –אביגיל ונקרט 

 משרד האוצר –רועי קאהן 

 משרד הבריאות –יפתח שריד  אחי

 

 רקע

החל משרד הבריאות בביצוע  (,הקורונה נגיף –)להלן  SARS-COV-2התפרצות נגיף  בעקבות

וזאת  )חום, שיעול, קשיי נשימה ועוד(נים בדיקות לגילוי הנגיף בקרב אנשים אשר דיווחו על תסמי

לטובת ביצוע הבדיקות פנה משרד הבריאות לכלל המעבדות  .לאחר קבלת אישור מהרופא המחוזי

משרד מעבדות בבתי החולים, מעבדות של קופות החולים, מעבדות  ניהןיובהפרוסות בארץ 

  .וזאת כדי לאפשר מספר רב של בדיקות וקבלת תוצאות בזמן סביר ומעבדות באקדמיההבריאות 

מת הצמצום בהיקף הנדבקים היומי בנגיף מגהתארגנות מערכת הבריאות ל"שגרת קורונה" ו לאור

החליט משרד הבריאות להעביר את  בעת שיגרת קורונה, משרד הבריאות ובהלימה לאסטרטגית

 . 3.5.2020-תאריך הוזאת החל מלבדיקות קורונה לידי קופות החולים  האחריות
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את מערכת היחסים בין בי"ח )ספקי בדיקות מעבדה( לקופות  לאסדר יש צורך זוהחלטה בעקבות 

 .לגילוי הנגיףמעבדה  ביצוע בדיקותמקסימלי עבור  לקבוע מחירו הבדיקות( שירותי החולים )רוכשי

ועדת המחירים  –לאור זאת דנה ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ולמשרד הבריאות )להלן 

  ( בקביעת המחיר האמור.הוועדהאו 

 התמחור המוצע

מבצע משרד הבריאות רכש  ,של ציוד וחומרים למעבדותאספקה סדירים  ילאור הקשיים בקיום קוו

על פי דרישה  אותםנדרש עבור ביצוע הבדיקות ומחלק המרכזי של ציוד קבוע וציוד מתכלה 

כלומר, ציוד וחומרים אינם מהווים בשלב זה חלק מהעלות לביצוע  ללא עלות. ,למעבדות השונות

הבדיקה. לפיכך, לטובת התמחור נלקחו רכיב עלות כוח האדם, היקף בדיקות חוזרות ורכיב תקורה, 

כאשר רכיב התקורה חושב על כל רכיבי עלות ביצוע הבדיקה, לרבות ציוד קבוע ומתכלה. הנתונים 

 מתכלה התקבלו מהגורמים העוסקים ברכש מטעם משרד הבריאות.בעניין עלות הציוד הקבוע וה

לבחון  הבריאות משרד באספקת ציוד הבדיקה והמעבדה, מתכווןתייצבות הלאור ה עם זאת,

המחיר המוצע יהיה תקף לפיכך, . 1.8.2020-וזאת מתאריך ההציוד ללא עלות  הפסקה של אספקת

טרם מועד זה, ובהתאם להחלטת משרד הבריאות, תבחן ועדת המחירים פעם  .1.8.2020עד ליום 

 .וזאת בין היתר בהתייחס לעלויות הציוד הקבוע והמתכלה נוספת את התעריף המוצע

בכדי לוודא שתמחור התעריף ישקף נכונה את עלויות ביצוע הבדיקה בפועל, כלומר בעיקר לפי רכיב 

ם במשרדים בפני הוועדה שבכוונת משרד הבריאות להוציא כוח האדם, ציינו הגורמים המקצועיי

לבתי בימים אלה נוהל המסדיר את תהליכי חלוקת הציוד הקבוע והמתכלה לפי צורך וללא עלות 

 החולים.  

אשר לעלויות כוח האדם, לטובת ביצוע התמחור פנה משרד הבריאות לקופות החולים ולמספר בתי 

לקבל נתונים אודות העלויות לביצוע בדיקת קורונה. התמחור חולים ממשלתיים וציבוריים בבקשה 

התבסס על הנתונים שהתקבלו ובוצע תיקוף שלהם על ידי גורמי מקצוע במעבדות שונות ובמשרד 

 הבריאות.
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)טכנולוגית  Seegne-הנגזרות מביצוע בדיקה במכשיר ה כוח האדם עלויותהתבסס על תמחור ה

TR-PCRבמכשיר ה( ו-Nuemodx  בהתאמה. חלוקת התמהיל נקבעה  10%-ו 90%בתמהיל של

לאחר התייעצות עם גורמי המקצוע במשרד הבריאות לגבי הפריסה של מכשירים/טכנולוגיות אלו 

מהווה מיצוע של  Seegne-תמחור העלויות במכשיר ה .והימצאות החומרים המתכלים הנדרשים

מהווה בנצ'מרק לעלויות  Nuemodx-במכשיר הותמחור העלויות  RT-PCRטכנולוגית פיענוח 

  הפיענוח במכשירים/טכנולוגיות אחרים.

המתבססת על שכר  של ועדת המחירים תמחור רכיב השכר בוצע בהתאם למתודולוגיה המקובלת

מבוצעות נות קופות החולים מאותן ממלאור העובדה כי בדיקות המעבדה עבדה. של עובדי מממוצע 

 להמליץ ישקלוובהמשך להפניה כתובה מהקופה, עדכנו גורמי המקצוע כי  בצורה אלקטיבית בלבד

)כללי ההתחשבנות בין קופות  חוק הקאפהתקרות הקבועות על פי לשרים להחריג שירות זה מ

 .החולים לבתי החולים(

בהתאם למתודולוגיה של ועדת המחירים. הנתון לעניין היקף הבדיקות  10%רכיב התקורה נקבע על 

יש לציין כי התחשיב המוצע אינו התקבל מכלל המעבדות אליהן פנה משרד הבריאות.  החוזרות

 כולל את ביצוע הדיגום. 

 .הנלווהחישוב מפורט מופיע בקובץ האקסל 

 החלטה

בנוסף, הוועדה ₪.  149על יעמוד ת קורונה בדיקבהתאם לאמור לעיל, הוועדה מחליטה כי מחיר 

. 1.8.2020)יום העברת האחריות לקופות החולים( ועד ליום  3.5.2020התעריף יוחל מיום  מחליטה כי

, ובהתאם להחלטת משרד הבריאות בעניין רכש הציוד והחומרים לביצוע 1.8.2020טרם יום 

 הבדיקות, תבחן ועדת המחירים פעם נוספת את התעריף המוצע.

במסגרתו ניתן להעביר התייחסות כתובה  יבורילשימוע צ יוצאת, ועדת המחירים סופיבטרם אישור 

. במסגרת השימוע יופץ סיכום באתר ועדת המחירים, ובעלי עניין 24.6.2020לתמחור עד ליום 

 יזום ע"י נציגי משרד הבריאות. רלוונטיים יעודכנו באופן
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 RT-PCR ,COVID19נגיף קורונה שירות: ה םש

 Coronavirus COVID19 RT-PCRשם באנגלית: 

בדגימות  COVID19גילוי נגיף קורונה ל RT-PCRשיטת בבדיקה מולקולרית  השירות: הגדרת

 ברונכואלבאולרימדרכי הנשימה העליונות )משטח לוע ואף( או התחתונות )נוזל 

 .עבודת המעבדה ותשובת המעבדה את. התעריף כולל (וכיח

 7172L קוד השירות:

 ₪ 914 תעריף השירות:


