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 דוח רואי החשבון המבקרים לחברי העמותה של 

 ליד המרכז הרפואי ברזילי )ע"ר(  -קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושרותי בריאות 
 

ליד המרכז הרפואי   -של קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושרותי בריאות    פיםהמצור  דוחות על המצב הכספי ביקרנו את ה 

)להלן   )ע"ר(  לימים    -ברזילי  על הפעילויות, הדוחות על השינויים   2020-ו  2021בדצמבר    31"תאגיד הבריאות"(  ואת הדוחות 

. דוחות כספיים 2019-ו  2020-ו 2021בדצמבר  31שנים שהסתיימו בימים  כל את מהעל תזרימי המזומנים ל ותבנכסים נטו והדוח

 אלה הינם באחריות ההנהלה של תאגיד הבריאות. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה 

תנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון  י. על פי תקנים אלה, נדרש מא 1973  -התשל"ג    חשבון(,

מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות    מוטעית שאין בדוחות הכספיים הצגה  

שנעשו על ידי ההנהלה של תאגיד    שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים  הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות

 הבריאות, וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 

  9מיליוני ₪ כמדווח בבאור    17-בסך של כ   2021בדצמבר,    31לא ביקרנו את ההערכה האקטוארית בגין רשלנות רפואית לימים  

 לדוחות הכספיים של תאגיד הבריאות, בהתאם להנחיית משרד הבריאות. 

 

את המצב הכספי של תאגיד הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,  פרט לאמור לעיל,  לדעתנו,  

לימים   לשנים   2020-ו  2021בדצמבר    31הבריאות  שלו  המזומנים  ותזרימי  נטו  בנכסים  השינויים  הפעילויות,  תוצאות  ואת 

 .   (Israeli GAAP)בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 2019-ו  2020-ו 2021  בדצמבר  31שהסתיימו בימים 

 

 

 דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב: מבלי לסייג את חוות 

 

.ג. בדבר פעילות תאגיד הבריאות בסביבת שוק נשלט, בו מדינת ישראל שולטת הן בבית החולים, הן בקביעת  1לאמור בביאור  א.

   ;תאגיד הבריאות ההכנסות של תעריפי בריאות מרביים והן בקביעת אופן ההתחשבנות בין קופות החולים, המהוות את עיקר 

בנושא תשלום משרד הבריאות מ  תאגיד הבריאות קיבלש תהודעה לא פורמאלי דבר בלדוחות כספיים אלה  .ד.  1. לאמור בביאור ב

 .  2019שתאגיד הבריאות נשא בו בשנת  28%שיעור תקורה של  במקום 2020החל משנת   20%תקורה בשיעור 

 

 

  

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 _______ ,2022
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 ליד המרכז הרפואי ברזילי )ע"ר(  -קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושרותי בריאות 
 דוחות על המצב הכספי 

 

 

 

 בדצמבר  31ליום   

  1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 

    

    נכסים שוטפים:

 14,165  23,625  3 מזומנים מזומנים ושווי 

 42,407  51,200  4   ויתרות חובהחייבים 

 56,572  74,825   סך הכל נכסים שוטפים

    

    

 16,918  26,168  5 מזומנים והשקעות המיועדים לרכישת ציוד ובינוי 
    
    

 73,490  100,993   סך הכל נכסים 

    

    התחייבויות שוטפות:

 2,833  4,920  6 ספקים ונותני שירותים 

 41,264  38,139   בית החולים 

 7,552  12,924    7 זכאים שונים ויתרות זכות 

 3,748  4,748  10 הפרשה להחזר תרומות שהתקבלו  מקרן הלמסלי 

 55,397  60,731   סך הכל התחייבויות שוטפות

    

    : לא שוטפותהתחייבויות 

 659  583  8 מעביד, נטו -התחייבות בשל סיום יחסי עובד

 13,317  17,108  9 עתודה בגין תביעות רשלנות רפואית 

 13,976  17,691   שוטפותלא  סך הכל התחייבויות 

    

   10 ההתחייבות תלוי

    

    נכסים נטו:

 (12,801) ( 3,597)  שוטפת גרעון מצטבר מפעילות   -נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה 

 16,918  26,168  11 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה  

 4,117  22,571   נכסים נטוסך הכל 
    
    

   100,993  73,490 

    

 

 

 

 

 

 

 

 _______ ,2022    

  כהן צחי מר   חזי לויפרופ'  תאריך אישור 
מנהל המרכז הרפואי   הדוחות הכספיים

ויו"ר תאגיד בפועל 

 הבריאות 

 חבר ועד  מנכ"ל תאגיד הבריאות 

 המנהל 



 

   . הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

4 

 

 ליד המרכז הרפואי ברזילי )ע"ר(  -קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושרותי בריאות 
 דוחות על הפעילויות 

 

 

 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 

     

 93,462 96,261 104,083  12 הכנסות ממתן שירותים רפואיים 

     

 90,449 81,057 83,929  13 עלות השירותים הרפואיים  

     

 3,013 15,204 20,154   עודף תפעולי ממתן שירותים רפואיים

     

 56,919 29,015 18,610  14 הכנסות מפעילויות אחרות 

     

 57,273 32,002 22,441  15 הפעילויות האחרות עלות 

     

 ( 354) ( 2,987) ( 3,831)  גרעון תפעולי מפעילויות אחרות
     

     

 2,659 12,217 16,323   עודף תפעולי כולל 

     

 965 1,044 916  16 הוצאות משק ותחזוקה 

     

 5,533 6,217 6,331  17 הוצאות הנהלה וכלליות 

     

 - 3,748 -  10 הוצאות הפרשה בגין החזר עמלות ששולמו למגייס תרומות 
     

     
 ( 3,839) 1,208 9,076   לפני מימון   (גרעוןעודף )

     

 ( 3,180) ( 3,551) ( 1,106) 18 הוצאות מימון 

     

 1,293 2,490 1,234  19  הכנסות מימון

     

 ( 5,726) 147 9,204   שנה להכנסות )הוצאות( נטו  
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 ליד המרכז הרפואי ברזילי )ע"ר(  -קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושרותי בריאות 
 דוחות על השינויים בנכסים נטו 

 

 

 

 

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם 
 הגבלה 

 ששימשו לפעילות

נכסים נטו 
שקיימת  
לגביהם 
 סך הכל  הגבלה 

 

שלא יועדו ע"י  
 ההנהלה 

שיועדו ע"י  
   ההנהלה 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

     

     9201בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 38,567  45,789  -  ( 7,222) 2019בינואר  1יתרה ליום 

 24,259  24,259  -  -  תרומות 

 ( 5,726) -  -  ( 5,726) עודף נטו לשנה 

 (50,805) (50,805) -  -  ששוחררו מהגבלות ושימשו לפעילויות סכומים 

 6,295  19,243  -  (12,948) 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

     

     

     2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 6,295  19,243  -  (12,948) 2020בינואר  1יתרה ליום 

 23,847  23,847  -  -  תרומות 

 147  -  -  147  לשנה עודף נטו 

 (26,172) (26,172) -  -  סכומים ששוחררו מהגבלות ושימשו לפעילויות 

 4,117  16,918  -  (12,801) 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

     

     2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 4,117  16,918  -  (12,801) 2021בינואר  1יתרה ליום 

כתוצאה מאימוץ לראשונה של תקן  השפעה מצטברת  

 ( 4,676) ( 4,676)   2021בינואר  1ליום   40מספר  חשבונאות

     2ראה באור 

 לאחר אימוץ לראשונה   2021בינואר  1יתרה ליום 

 ( 559) 12,242  -  (12,801) 40  של תקן חשבונאות מספר

     

 23,655  23,655  -  -  תרומות 

 9,204  -  -  9,204  עודף נטו לשנה 

 ( 9,729) ( 9,729) -  -  סכומים ששוחררו מהגבלות ושימשו לפעילויות 

 -  -  9,392  ( 9,392) ההנהלה  ל ידיייעוד ע 
     

 22,571  26,168  9,392  ( 12,989)  2021בדצמבר  31יתרה ליום 
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 הרפואי ברזילי )ע"ר( ליד המרכז   -קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושרותי בריאות 
 דוחות על תזרימי המזומנים 

 

 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

    פעילות שוטפת: -תזרימי מזומנים 

 ( 5,726) 147 9,204  לתקופה  (גירעוןהכנסות נטו )

 (42,099) (30,371) (15,122) ושווי מזומנים מפעילות שוטפת )נספח א'(התאמות הנדרשות להצגת מזומנים  

 (47,825) (30,224) ( 5,918) מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת

    

    פעילות השקעה: -תזרימי מזומנים 

 26,712 3,913 (12,971) מזומנים המיועדים לרכישת ציוד ובינוי 

 ( 1,689) ( 4,365) -  רכישת ניירות ערך סחירים ופיקדונות  

 1,823 537 4,694  תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים ופיקדונות  

 26,846 85 ( 8,277) לפעילות השקעה  (שימשונבעו )מזומנים ש

    

    פעילות מימון: -תזרימי מזומנים 

 24,259 23,847 23,655  תקבולים מתרומות שנזקפו לנכסים נטו שהוגבלו  

 24,259 23,847 23,655  מזומנים שנבעו מפעילות מימון
    
    

 3,280 ( 6,292) 9,460  עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

    

 17,177 20,457 14,165  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 

    

 20,457 14,165 23,625  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתום השנה 

    

 

 התאמות הדרושות להצגת מזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפת:  -נספח א' 

 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    
    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

 ( 153) (19) (76) מעביד, נטו -)ירידה( בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד

 3,433 3,230 3,791  בעתודות בגין תביעות בשל רשלנות רפואית  עליה 

 ( 879) ( 352) ( 973) שערוך ניירות ערך סחירים ופיקדונות 

 (50,805) (26,172) ( 9,729) מוגבלים לפעילויות שחרור נכסים נטו 

 (6,987 ) (23,313) (48,404) 

    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 

 (11,586) ( 8,188) ( 8,793) ויתרות חובה בחייבים   (עליה)

 ( 4,197) ( 6,387) 2,087  ספקים ונותני שירותים התחייבות לעליה ב

 ( 1,257) 1,725 696  ויתרות זכות )ירידה( בזכאים שונים  

 - 3,748 1,000  עליה בהפרשה תרומות הלמסלי 

 23,345 2,044 ( 3,125) ביתרת בית חולים  )ירידה(

 (8,135 ) (7,058 ) 6,305 
    

 (15,122) (30,371) (42,099) 
    
 



 ליד המרכז הרפואי ברזילי )ע"ר(  -קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושרותי בריאות 
 ביאורים לדוחות הכספיים
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 כללי - 1ביאור 

 

קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתיות ושרותי בריאות ליד בית החולים ברזילי, התאגדה ונרשמה על פי חוק    -העמותה  
 "תאגיד הבריאות"(.  -)להלן   1997העמותות באוגוסט  

 

 פעל תאגיד הבריאות כסניף של תאגיד הבריאות הארצי.   1997בדצמבר   31עד ליום  
 
 מטרות תאגיד הבריאות: . א

 

המרכז   (1) הנהלת  עם  מלא  בתאום  ברזילי  הרפואי  במרכז  השירותים  ופיתוח  הרפואה  קידום  למען  לפעול 
 דין ובהתאם להוראות משרד הבריאות. הרפואי, בכפוף לכל  

 

 לפעול בהתאם לצרכי המרכז הרפואי, בהתאם להחלטות מנהל המרכז הרפואי, כפי שתהיינה מעת לעת.  (2)
 

ליזום, לקדם, לסייע, להשתתף ולבצע מחקרים רפואיים מעבדתיים, בין שימושיים ובין בסיסיים, בכל ענפי   (3)
חקר, וכן לפתח ולהציע שירותים רפואיים ופרויקטים רפואיים למען  המדע הרפואי, לפתח שירותים לצרכי מ

 החולים ולמען בריאות הציבור. 
 

ייעול   (4) לצורך  שלו  הרגילה  הפעילות  למסגרת  מחוץ  החולים  בית  של  ובאמצעים  בתשתיות  להשתמש 
ובכלל זה הפעלת חדרי ניתוח, מכונים, מעבדות וצ יוד אחר  והרחבת השירותים הרפואיים לנזקקים לכך, 

 של בית החולים מחוץ למסגרת הפעילות הרגילה ובמשמרות נוספות. 
 

לפעול לקידום השירותים הרפואיים ואיכותם, שיפור רמת השרות ועשיית פעולות לרווחת החולים ולשיפור   (5)
 היחס לחולה במרכז הרפואי. 

 

ב (6) הקשור  בכל  אפשרית,  דרך  בכל  הרפואי  למרכז  וסיוע  יעוץ  תמיכה,  וציוד,  לספק  מבנים  הקמת  בינוי, 
 הרחבתם, אחזקתם, תחזוקתם ושיפורם ושאר שירותים במרכז הרפואי. 

 

 עשיית פעולות לקיצור תורים של ממתינים לניתוחים, לאבחונים ולטיפולים שונים בבית החולים.  (7)
 

 מסגרת חוקית: .ב
 

 תקנות תאגידי הבריאות 
 

  בהתייעצות עם שר האוצר ונציב שירות המדינה, תקנות יסודות פרסם שר הבריאות,    2001בדצמבר    4בתאריך  
 "תקנות יסודות התקציב"(.   -)להלן  2001התקציב )כללים לפעולות תאגיד הבריאות(, התשס"ב 

 

 . 2001בדצמבר   2תחולתן של תקנות יסודות התקציב הינה מיום 
 

ביקורת, פעילות התאגיד, השקעות התאגיד בבית  התקנות עוסקות, בין השאר, במבנה הארגוני של התאגיד, כללי  
לבית החולים, תעריפי   פעילות התאגיד מחוץ  ביצוע התקשרויות,  נהלי  לבית החולים,  החולים, תשלומי התאגיד 

 שירות, תקציב, מגבלות בנטילת הלוואות, דרישות דיווח, תנאי עבודה ושכר והוראות משמעת. 
 

נ התאגיד  השקעות  בדבר  ההוראות  לבית  במסגרת  ציוד  ברכישת  בריאות  תאגיד  של  כספית  השקעה  כי  קבע 
כן לא י החולים ופיתוח תשתיות בית החולים יהיו רכוש   ועל  ו בדוחות הכספיים של תאגיד הבריאות  כלל המדינה 

 ברכושו. 
 

 )נוסח משולב(.  1958-תאגיד הבריאות הוא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח
 

 -ג' )ב( לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה   31חתם שר הבריאות בתוקף סמכותו לפי סעיף   2004ר בפברוא   29בתאריך 
, בנוגע למבנה הארגוני של 2004 -על תיקון לתקנות יסודות התקציב )כללים לפעולת תאגיד בריאות( התשס"ד  1985

 הוראת שעה. -התאגיד והפחתת שכר  
 

מת שר האוצר ובהתייעצות עם נציב שירות המדינה, בתוקף חתם שר הבריאות, בהסכ   2008בנובמבר    12בתאריך  
על תיקון נוסף תקנות יסודות התקציב )כללים   1985  -ג' )ב( לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה   31סמכותו לפי סעיף  

התיקון לתקנות עוסק בעיקר בחישוב   "התיקון לתקנות"(.  -)להלן    2008 -לפעולת תאגיד בריאות( )תיקון(, התשס"ט  
 שכרו של עובד בית החולים בתאגיד, בחלק העסקתו בתאגיד המתבצע בשיטת שכר של תגמול לפעולה. 

 
המדינה,    2015בדצמבר    16בתאריך   שירות  נציב  עם  ובהתייעצות  האוצר  שר  בהסכמת  הבריאות,  שר  חתם 

על תיקון נוסף לתקנות יסודות התקציב    1985  -, תשמ"הג' )ב( לחוק יסודות התקציב  31בתוקף סמכותו לפי סעיף  
)תיקון(, התשע"ו   , התיקון לתקנות עוסק בהרחבת אפשרויות השליטה  2015  –)כללים לפעולת תאגיד בריאות( 

 של תאגיד הבריאות בתאגיד אחר. 
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 )המשך(  כללי - 1ביאור 

 
חתם שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם נציב שירות המדינה, בתוקף    2021בינואר    17בתאריך  

סעיף   לפי  תשמ"ה    31סמכותו  התקציב,  יסודות  לחוק  )ב(  התקציב    1985  -ג'  יסודות  לתקנות  נוסף  תיקון  על 
התשפ"א   )תיקון(,  בריאות(  תאגיד  לפעולת  עוס2021  -)כללים  לתקנות  התיקון  תאגיד  ,  תשלומי  בהרחבת  ק 

הבריאות לבית החולים תמורת השימוש במתקני בית החולים ועלות שירות תשתית שמספק בית החולים לתאגיד  
 הבריאות, במקרה בו חרג בית החולים מתקציב המדינה בשנה נתונה, בשנה העוקבת לשנה הנתונה. 

 
 היתרי הפעילות 

 

  -ג' )א( לחוק יסודות התקציב התשמ"ה    31אישרו שרי האוצר והבריאות, מתוקף סמכותם לפי סעיף    2018בשנת  

ליום  1985 עד  התקציב,  מחוק  כמתחייב  ברזילי  החולים  בית  בתחומי  לפעול  הבריאות  לתאגיד  בדצמבר    31, 

 . 2021נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים טרם התקבל היתר פעילות לשנת  . 2018

 
 הסכמי הפעילות 

 

אושר על ידי משרד הבריאות הסכם הפעילות בין תאגיד הבריאות לבין בית החולים, מתוקף    2013במרץ    15ביום  

. תוקף אישור  2001  -)ה( לתקנות יסודות התקציב )כללים לפעולת תאגידי בריאות( התשס"ב    4סמכותו לפי סעיף  

  -ת התקציב התשמ"ה  ג' )א( לחוק יסודו   31זה כל עוד עומד בתוקפו אישור הפעילות שניתן לתאגיד לפי סעיף  

1985.   

 

תאגיד הבריאות ובית החולים רשאים להאריך את ההסכם שנה אחת    .2022בדצמבר   31עד ליום תקופת ההסכם 

יום לפני תום תקופת ההסכם כי ההסכם יפקע בתום    60בכל פעם אלא אם כן הורה מנכ"ל משרד הבריאות עד  

 התקופה.  

 

בכל עת ובלבד שנתנה הודעה מראש על כוונתו לעשות זאת חצי שנה  תאגיד הבריאות רשאי להפסיק את פעולתו  

 מראש, או תקופת הודעה קצרה יותר עליה הסכים מנכ"ל משרד הבריאות. 

 

 העברת עובדי התאגיד למדינה 

 

במגזר    2015ביולי,    20ביום   העסקה  אופני  לעניין  ההסתדרות  יו"ר  ובין  האוצר  שר  בין  הסכמות  מסמך  נחתם 

שבתוך   מנת  על  יפעל  האוצר  שר  כי  הוסכם  )כולל    4הציבורי.  ממשלתיים  חולים  בבתי  הבוקר  עובדי  שנים 

יועסקו בהעסקה ישירה ולא במסגרת תאגידי הבריאות.   העירוניים( המועסקים בפעילות הכלולה בסל הבריאות, 

 עובדים אלו יקלטו בהתאם לכללים החלים בשירות המדינה. 

הניהול    2015  באוגוסט  11ביום   ושיפור  חיזוק  תוך  התאגידים  עובדי  קליטת  בנושא  ממשלה  החלטת  התקבלה 

 במערך האשפוז הלאומי והגברת המשילות במרכזים הרפואיים הממשלתיים. 

ליום   עד  לכל המאוחר  כי  יישום מסמך ההסכמות  העובדים שהועסקו    2020ביולי    1לצורך  כלל  קליטת  תסתיים 

ושעיסוקם היה ביצוע פעילות רפואית הכלולה בסל הבריאות במשמרת הבוקר,    2015ביולי    20בתאגיד עד ליום  

לא תבוצע על ידי תאגידי הבריאות במשמרת הבוקר פעילות רפואית שכלולה    2020וכן לקבוע כי החל מחודש יולי  

 בסל הבריאות. 

 נכון למועד עריכת הדוחות הכספיים ההחלטה טרם יושמה. 

 

 :שוק נשלט תסביב .ג

 

 הבריאות קובע את מחיר יום האשפוז, מחיר הפעילויות הדיפרנציאליות, אגרות המיון והשירותים השונים. משרד 

תאגיד הבריאות תלוי ונסמך על בית החולים הכללי, תשתיותיו ושירותיו, ופועל בכפוף לתקנות שנקבעו על ידי שר  

   הבריאות.

 

 ות לקופות החולים. עיקר הכנסות תאגיד הבריאות נובעות ממכירת שירותי בריא

 

נובעות מחלוקת   קופות החולים מפוקחות על ידי מדינת ישראל )חוק ביטוח בריאות ממלכתי(, ועיקר הכנסותיהן 

 כספי הקפיטציה על ידי מדינת ישראל )דרך המוסד לביטוח לאומי(. 
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 )המשך(  כללי - 1ביאור 
 

 : 2018בגין שנת  .1
. בהתאם  2021קיבל תאגיד הבריאות הוראה ממשרד הבריאות בנוגע לתקציב לשנת    2018בדצמבר    25בתאריך  

ידרשו   שוטף  חוב  שאינו  החולים  לבית  חוב  יתרת  בעלי  או  שוטפת  מפעילות  מצטבר  בגירעון  תאגידים  להוראה, 
 לשריין עודפים בתאגיד. 

הב  2018בדצמבר    26בתאריך   ממשרד  נוספת  הוראה  בהתאם  התקבלה  תקורה  העלאת  אישור  בנושא  ריאות 
לתקנות יסודות התקציב. בהתאם להוראה, בשל חוסר איזון תקציבי במרכז הרפואי, על תאגיד הבריאות להעביר  

מהכנסותיו מפעילותו. בהתאם לכך, תאגיד הבריאות נדרש להעביר סכום    28%-לבית החולים סכום שלא יפחת מ
 מיליון ש"ח. 6.1-על סך כ 2018ת תקורה נוסף לבית החולים בגין שנ

 
מיליון ש"ח )לא כולל תוספת    15.9יתרת חוב בסך כולל של  הייתה  לתאגיד הבריאות    2018בדצמבר    31נכון ליום  

 הגדלת התקורה, כאמור(.
 

ולאחר דיונים רבים שהתקיימו בין הנהלת תאגיד הבריאות ובין משרד הבריאות, הוחלט כי בית    19.4.2020ביום  
  6.1בסכום של  ,  2018בדצמבר    31ליום  החולים יקטין את יתרת החוב של תאגיד הבריאות בספרי בית החולים  

 . 2018נכון לתום שנת מיליון ש"ח. בכך, הוסדר והוסכם על יתרת ההתחייבות  של תאגיד הבריאות לבית החולים 
 
 : 2019בגין שנת  .2

 .28%, תאגיד הבריאות חויב בתקורה בשיעור של  2019בגין שנת 
 
 : 2020בגין שנת  .3

שנת   הודעה  2020בגין  קיבל  הבריאות  תאגיד  ממשרד  לא  ,  ביום  פורמאלית  שיעור  16.5.2020הבריאות  כי   ,
 הנ"ל ממשרד הבריאות.  דעהבהתאם להו  דוחות כספיים אלה, נערכו. 20%התקורה יעמוד על 

 
I.  )2017-2019לשנים  הסדר התחשבנות עם קופות החולים )קפינג   

 
-(, התשע"ז2018–ו   2017בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  

ארבעה סוגים של שירותים רפואיים: שירות רפואה דחופה )מיון(, שירות אשפוז במחלקות פנימיות,  נקבעו    2016
השירות  מסוגי  אחד  כל  לגבי  קובע  החוק  אחר.  ושירות  דיפרנציאלי  ברוטו  שירות  צריכה  תקרת  מיון,  למעט  ים, 

ותקרת צריכה נטו וכן תקרת צריכה כוללת לגבי שלושתם יחד )להלן "צריכה כוללת"(. בנוסף, נקבעו רצפת צריכה  
)בשנת   בשנים    93.5%בגובה    -  2017ברוטו  ברוטו,  בחוק(,    2018-2019מהתקרה  הקבועה  הנוסחה  פי  על 

   מהרצפה ברוטו(. 81.5%ורצפת צריכה נטו )
 

, תשלם כל קופת חולים בעבור שירותים שרכשה בכל בית חולים ציבורי כללי,  2019עד    2017בכל אחת מהשנים  
 סכומים כמפורט להלן: 

 
 רצפת הצריכה נטו באותה שנה.   –אם קופת החולים רכשה שירותים עד לרצפת הצריכה הכוללת ברוטו  .1
 
רצפת    –הצריכה הכוללת ברוטו ועד לתקרת הצריכה ברוטו  אם קופת החולים רכשה שירותים מעבר לרצפת   .2

מהמחיר המלא בעבור שירותי בריאות שנרכשו מעבר    81.5%  -הצריכה נטו לאותה שנה בתוספת לא יותר מ
 לרצפת הצריכה ברוטו. 

 

תקרת הצריכה נטו באותה שנה    –אם קופת החולים רכשה שירותים מעבר לתקרת הצריכה הכוללת ברוטו   .3
 –בתוספת  

 
מהמחיר    20%בעבור רכישת שירותי אשפוז במחלקות פנימיות, מעבר לתקרה ברוטו של שירות זה,   (א

 המלא של השירות. 
 

 בעבור רכישת שירותים דיפרנציאליים מעבר לתקרה ברוטו של שירות זה:  (ב
 

 מהמחיר המלא.  55%  -לא יותר מ -מתקרת הצריכה ברוטו של שירות זה   108% -עד ל (1
 

ל (2 זה    108%  -מעבר  שירות  של  ברוטו  פרטנית  הצריכה  מ  -מתקרת  יותר  מהמחיר    33%  -לא 
 המלא. 
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 )המשך(  כללי - 1ביאור 
 

 בעבור רכישת שירותים אחרים מעבר לתקרה ברוטו של שירותים אלו:  (ג
 

לא   -עד לסכום שהוא צירוף של התקרה ברוטו של שירות זה ושווי הנחות התעריף לאותו שירות   (1
 מהמחיר המלא של השירות.  55%  -יותר מ

 
לא  -מעבר לסכום שהוא צירוף של התקרה ברוטו של שירות זה ושווי הנחות התעריף לאותו שירות  (2

 מהמחיר המלא של השירות.  35%  -יותר מ
 

במקרה שקופת חולים רכשה באחד מסוגי השירות בסכום הנמוך מתקרת הצריכה ברוטו לאותו סוג   (ד
בין הרכש בפועל לתקרת הצריכה ברוטו לאותו סוג שירות, לתקרת הצריכה  שירות, יתווסף ההפרש  

 ברוטו של סוג השירות בעבורו משולם הסכום המופחת הגבוה ביותר באותה שנה. 
 

על   .4 יעלה  שלא  סכום  כללי  חולים  לבית  חולים  קופת  תשלם  דחופה  רפואה  שירותי  מהמחיר    81.5%בעבור 
 המלא של שירותים אלה. 

 
III. 2020עם קופות החולים )קפינג( לשנת  הסדר התחשבנות : 

 
נערכו לפי חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב    2020הנתונים לשנת  

 לחוק"(.  6, )להלן: "תיקון 2020  –(, התשפ"א 6( )תיקון מס'  2018 -ו 2017
 
 עם מספר שינויים:  2019עד   2017ההתחשבנות שחל בשנים את הסדר  2020לחוק מאריך לשנת  6תיקון   

המיון .1 שירותי  בצירוף  ההתחשבנות,  שבהסדר  השירותים  בעד  לשלם,  חייבות  יהיו  החולים  קיצור  קופות   ,

)"תשלום מזערי    100%ובצירוף האשפוז במחלקות הקורונה, סכום שנע בין    תורים ושירותי בריאות השן

בעד  לשלם  קופת חולים    שנדרשה  "( מהסכום  2020לום מרבי לשנת  )"תש  101.5%בין  "( ל2020לשנת  

בשנת  השירותי   אשפוז2019בריאות  יום  במחיר  מקודם  לתשלום  .  המזערי  התשלום  שבין  בטווח  רק   .

 המרבי תהיה השפעה לתקרות הצריכה ולרצפות.  

 מקודמות.   2019אשר מתבססות על תקרות  2020נקבעו תקרות צריכה לשנת  

קורונה מחיר מלא כאשר שירותי הבריאות  לגבי   .2 כי יש לשלם בעבור שירותי  נקבע  בתי החולים הכלליים 

 שצרכה הקופה הינם מעבר לתשלום המזערי, אחרת יכללו שירותים אלה במסגרת הסכום המזערי. 

 
IV.  2022  -ו 2021התחשבנות עם קופות החולים )קפינג( לשנים הסדר:   

 
נערכו לפי חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות    2021הדוחות הכספיים לשנת  

 . החוק נקבע לארבע שנים עם אפשרות להארכה לשנה נוספת.  2021  -(, התשפ"ב2022  -ו 2021התקציב  
 להלן עיקרי החוק: 

 החוק מעדכן את תקרות ורצפות הצריכה.  .1
 . 19.75% -ל  18.5% -החוק משנה את שיעור ההנחה עבור השירותים שבתוך הקאפ מ  .2
ד .3 בשירותים  הברוטו  לתקרות  מעל  שנצרכו  שירותים  עבור  התשלום  שיעורי  את  משנה  יפרנציאלי  החוק 

 ובשירותים אחרים. 
 החוק קובע מחיר קבוע לשירותי האשפוז במחלקות הפנימיות.  .4
 החוק קובע תשלום נוסף למחלקות הפנימיות לפי מדדי איכות שייקבעו.  .5
ישיר   .6 בתקצוב  מקבילה  הפחתה  כנגד  לאומי  ביטוח  ידי  על  קבוע  חודשי  תשלום  של  מנגנון  קובע  החוק 

 ובכספי תמיכה. 
 ש את המטופלים המיועדים להעברה. החוק מגדיר מחד .7

 
 

V. הסדר התחשבנות עבור שירותים אמבולטוריים בתחומי הפסיכיאטריה:   
 

משנת   כללית  חולים  וקופת  האוצר  משרד  הבריאות,  משרד  בין  כדלקמן   2012בהסכם  רכש  מגבלות    , נקבעו 
 :ההסכם חל על כלל קופות החולים

 
הפסיכיאטריים   (1) בביה"ח  בקהילה,  הממשלתיות  הפסיכיאטריות  המרפאות  עם  החולים  קופות  של  הרכש 

הכלליים   שניתן    יחושב ובביה"ח  השירותים  היקף  מעל  שירותים  עבור  ישלמו  לא  החולים  שקופות  באופן 
   בכל מרפאה. מגבלות הרכש מעודכנות בהתאם לעדכון מחיר יום אשפוז ומקדם דמוגרפי. 2011בשנת 

 
 .עבור שירותים שנצרכו עד למגבלת הרכש תשלם כל קופה לא יותר ממחירם המלא של השירותים (2)
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 . עבור שירותים שנצרכו מעבר למגבלות הרכש תשלם כל קופת חולים סכום אפס  (3)
 
 . 2016, עד לשנת ףהתקרות הנ"ל היו בתוק (4)

 לבג"ץ של קופ"ח את משרד הבריאות בעניין מגבלות הרכש. קיים פסק בוררות על תביעה  
 קיימת מחלוקת לעניין מגבלת הרכש ולכן בתי החולים מחייבים במחירים מלאים.  

 
 

VI.  2017-2019שירותי אשפוז פסיכיאטרי )קפינג( לשנים  –הסדר התחשבנות עם קופות החולים 
    

-(, התשע"ז2018–ו   2017המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום  
נקבעה תקרת הצריכה הפרטנית לשירותי אשפוז פסיכיאטריים לקופות החולים בבתי חולים לבריאות הנפש   2016

 או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים ציבורי כללי. 
קופת חולים בעבור שירותים שרכ2019עד    2017בכל אחת מהשנים   כל  בכל בית חולים לבריאות  , תשלם  שה 

 כמפורט להלן:  הנפש, סכומים
 

פסיכיאטריים   .1 אשפוז  לשירותי  הפרטנית  הצריכה  לתקרת  שירותי    –עד  של  המלא  ממחירם  יותר  לא 
 האשפוז הפסיכיאטריים. 

 
ממחירם המלא של   30%  -לא יותר מ  –מעבר לתקרת הצריכה הפרטנית לשירותי אשפוז פסיכיאטריים   .2

 סיכיאטריים. שירותי האשפוז הפ
 

 החוק מתיר לקופות החולים ובתי החולים לחתום על הסכם למכירת שירותים השונה ממנגנון הקפינג שנקבע.    
 
 

VII.  2020שירותי אשפוז פסיכיאטרי )קפינג( לשנת   –הסדר התחשבנות עם קופות החולים 
    

נערכו לפי חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב    2020הנתונים לשנת  
 . 2020 -(, התשפ"א 6( )תיקון מס'  2018 -ו 2017
 עם מספר שינויים:  2019עד   2017את הסדר ההתחשבנות שחל בשנים  2021לחוק מאריך לשנת  6תיקון  

לשלם, חייבות  יהיו  החולים  בין    קופות  שנע  סכום  הקודם,  הקאפ  התחשבנות  שבהסדר  השירותים    100%בעד 
"( מהסכום ששילמה קופת החולים בעד  2020)"תשלום מרבי לשנת   101.5%"( לבין 2020)"תשלום מזערי לשנת 

אלו בשנת   בריאות  בטווח שבין התשלום המזערי לתשלום המרבי    2019שירותי  רק  יום אשפוז.  מקודם במחיר 
 לתקרות הצריכה ולרצפות. תהיה השפעה 

 
 

VIII. 2022 -ו 2021שירותי אשפוז פסיכיאטרי )קפינג( לשנים   –קופות החולים עם   הסדר התחשבנות 
 

התקציב    2021שנת  ב לשנות  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  חוק    -ו  2021נחקק 
הינם  2021  -, התשפ"ב(2022 זה  בחוק  העיקריים  השינויים  לשנת  .  וברצפות הרכש  וכן    2021השינוי בתקרות 

 . 60% -שיעור ההנחה ישתנה ל 70%בעדכון שיעורי ההנחה מעל לתקרות הרכש, כך שבמקום הנחה של 
לשנת   המעודכנות  הרכש  ורצפות  תקרות  פורסמו  טרם  הכספיים  הדוחות  חתימת  למועד  כך,  2021נכון  בשל   .

בתי   את  הרפואיים  המרכזים  חטיבת  שהיו  הנחתה  ההתחשבנות  לכללי  בהתאם  ההכנסות  את  לרשום  החולים 
 למעט ההתייחסות לסכום המזערי או המרבי.  2020בתוקף בשנת 

 
IX.  התחשבנות בעד שירותי בריאות 2025עד  2021תקנות התחשבנות בין בתי החולים לקופות חולים לשנים(  

 2022 –בבתי חולים ציבוריים כלליים( )תשלום חודשי קבוע לבתי חולים ציבוריים(, התשפ"ב 
 

  2025עד    2021פורסמה טיוטת תקנות התחשבנות בין בתי החולים לקופות חולים לשנים    2021בדצמבר    7ביום  
לבתי   קבוע  חודשי  )תשלום  כלליים(  ציבוריים  חולים  בבתי  בריאות  שירותי  בעד  ציבוריים(,  )התחשבנות  חולים 

 "תקנות ההתחשבנות"( הטיוטא הועברה להערות הציבור.  –, )להלן 2022 –התשפ"ב 
מטרת התקנות הינה לספק מענה בר קיימא וארוך טווח למצוקות של בתי החולים הציבוריים הכלליים ולספק להם  

)תיק  חוק ההתייעלות הכלכלית  נחקק  על התנהלותם השוטפת,  תקציבית שתקל  יעדי  וודאות  חקיקה להשגת  וני 
( אשר קובע מנגנון תקצוב אחיד לכלל בתי החולים הציבוריים הכלליים על  2022-ו   2021התקציב לשנות התקציב  

ובכספי   הכלליים  הממשלתיים  החולים  לבתי  הישיר  בתקצוב  מקבילה  הפחתה  כנגד  וזאת  הבעלות,  מבני  כל 
הציבוריים הכלליים שאי לבתי החולים  חודשי  התמיכה המועברים  על תשלום  זה מתבסס  מנגנון  נם ממשלתיים. 

התקצוב   ערוץ  את  ויחליף  ושקוף,  נורמטיבי  פרוספקטיבי,  באופן  כללי,  ציבורי  חולים  בית  לכל  שיועבר  קבוע 
הממשלתי הקיים כיום. בנוסף, המנגנון החדש מסדיר את ההתנהלות התקציבית של כלל בתי החולים הציבוריים  

 ותאפשר מעקב שוטף ובקרה על מצבם הפיננסי של בתי החולים הציבוריים הכלליים.   הכלליים כך שתהיה אחידה
תקנות ההתחשבנות עשויות להשפיע על הסביבה בה פועל התאגיד, כרגע קיימת חוסר וודאות באשר להשפעות  

 שיכול ותהיינה על תאגידי הבריאות. 
 אושרה. נכון למועד עריכת הדוחות הכספיים טיוטת תקנות ההתחשבנות טרם 
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 מקורות המימון:  .ד
 

מקורות ההכנסה של תאגיד הבריאות נובעים בעיקרם מפעילות רפואית, כמו כן ממענקי מחקר, מסקרים שבוצעו,  
לארץ   ובחוץ  בארץ  שונים  ומוסדות  מגופים  מתרומות  ממפעלים,  תשתית    -ממלגות  ולפיתוח  מחקרים  לביצוע 

 רפואיים במרכז הרפואי. לשירותים  
 

תאגיד   לבין  המעניק  המוסד  בין  חוזים  נחתמים  ומיועדות,  מיוחדות  בקרנות  המתקבלים  מהמענקים  חלק  בגין 
 הבריאות ובית החולים. 

 
מנהלי   ידי  על  בכספים  השימוש  השונות.  הרפואיות  במחלקות  פעולות  לקידום  תרומות  מקבל  הבריאות  תאגיד 

המדווחת   הבריאות,  תאגיד  הנהלת  דעת  על  נעשה  והרופאים  השימוש   לתורמיםהמחלקות  בכספי    הנעשה  על 
 התרומות. 

 
 

 מיסים: .ה
 

 . 1976-ציבורי, וכמלכ"ר לצרכי חוק מס ערך מוסף התשל"ותאגיד הבריאות מוגדר לצרכי מס הכנסה כמוסד 

 
 

 : משבר הקורונה .ו
 

החל    2020)להלן: "קורונה" או "נגיף הקורונה"( בסין ובתחילת שנת    COVID-19התפרץ נגיף    2019בשלהי שנת  

ביום   ישראל.  כולל  בעולם,  רבות  נוספות  למדינות  על    2020במרץ    11להתפשט  הכריז  העולמי  ארגון הבריאות 

רבים   באזורים  הכלכלית  הפעילות  בהיקפי  לירידה  הביאה  זו  מגיפה  עולמית.  כמגיפה  הקורונה  נגיף  התפרצות 

 כולל בישראל.  בעולם, 

שנת   לתום  באמצעות    2021עד  שונות  מגבלות  הוטלו  במסגרתם  המגיפה  התפשטות  של  גלים  חמישה  זוהו 

נגיף   "תקנות שעת חירום למאבק בנגיף הקורונה" שהוחלפו בהמשך ב: "חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 

 הקורונה החדש". 

חר ההתפתחויות בארץ ובעולם בהקשר זה, בשים לב  המדינה ומשרדי הממשלה ממשיכים לעקוב באופן שוטף א

למישור   מעבר  שונים  במישורים  המגיפה  השפעות  את  ובוחנים  לעת,  מעת  המתפרסמות  הממשלה  להנחיות 

 הבריאותי, לרבות במישור הכלכלי, החברתי והארגוני. 

דצמבר   פעימות,    2020בחודש  במספר  הדרגתי,  חיסונים  מבצע  ישראל  במדינת  בשנים  החל  -ו  2021שנמשך 

 , ומטרתו חיסון כלל האוכלוסייה לצורך בלימת המגיפה בישראל. 2022

להתפשטות נגיף הקורונה בישראל, לרבות הוריאנטים השונים, ישנן השלכות רוחביות על פעילותה הכלכלית של  

 מדינת ישראל, המשפיעות על תקציב ופעילות כלל משרדי הממשלה.  

 ת הכספיים, התפרצות הנגיף טרם נבלמה.נכון למועד אישור הדוחו

 :  2021-ו  2020עיקרי השלכות משבר הקורונה על המרכזים הרפואיים בשנים  

 הכנסות 

 פתיחת מחלקות הקורונה ושריון תפוסת המחלקות גרמו לירידה בפעילות בית החולים. 

 
 הכנסות מקופות החולים 

בשנים   שחל  ההתחשבנות  והפסיכיאטריים  בין    2019עד    2017הסדר  הכלליים  החולים  לבתי  החולים  קופות 

לשנת   על  2020הוארך  הקורונה  משבר  השפעות  עם  התמודדות  לצורך  ההתחשבנות  בהסדר  שינויים  בוצעו   ,

 הכנסות המרכזים הרפואיים. 

 

 פעילות אלקטיבית  

מוגדרות, החל    בוטלה כל הפעילות האלקטיבית בבתי החולים למעט רשימת פעולות  2021במרץ    22החל מיום  

 פורסם מתווה לחזרה הדרגתית של מערכת הבריאות לפעילות אלקטיבית מותאמת.   2021באפריל   27מיום  
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 תיירות מרפא 

 פורסמה הנחיה לפיה אין לקבל לטיפול תיירי מרפא.    2021במרץ   19ביום  

 

 אספקת מלאי מיגון, תרופות וזכויות שימוש ורכוש קבוע על ידי המדינה 

למודל   בהתאם  מרכזי,  רכש  לביצוע  )משל"ט(  שליטה  מרכז  הוקם  החולים  לבתי  בציוד  העולמי  המחסור  לאור 

 י מיגון, רכוש קבוע )כגון מכונות הנשמה( ותרופות. שנקבע קיבלו בתי החולים אספקה של מלא

 האספקה בוצעה במימון מלא של המדינה ולכלל המרכזים הרפואיים. 

 ציוד מתכלה הוכר בדוח על הפעילות של המרכז הרפואי כהוצאה למול הכנסה. 

ישירה לנכסים נטו שלא  זכויות שימוש ברכוש קבוע הוכרו בדוח על המצב הכספי של המרכז הרפואי הן כתוספת  

 קיימת לגביהם הגבלה והן כתוספת לרכוש הקבוע. 

 
חשבונאות   תקן  הוראות  יישום  קבוע    40לאור  ברכוש  שימוש  זכויות  רישום  לגבי  החשבונאית  המדיניות  עודכנה 

, ראה פירוט מדיניות חשבונאית של זכויות שימוש ברכוש קבוע ומתכלים שהתקבלו  2021בדוחות הכספים לשנת  
 יג' להלן.  2לא תמורה בביאור  ל
 

 שיפוי תאגידי הבריאות 
 

לצורך שמירה על השירות הרפואי הניתן במרכזים הרפואיים הממשלתיים, בהתאם לקריטריונים שנקבעו, אושרה  
רפואיים   משירותים  שלא  הכנסות  אובדן  על  לכיסוי  הבריאות,  ממשרד  הבריאות  לתאגידי  שיפוי  תקציב  העברת 

 הכנסות מפעילויות אחרות.  24החולים, לפירוט ראה להלן ביאור  מקופות 
 

 הסכמי שכר  
 

בשל משבר הקורונה נדרשו עובדי בית החולים לעבוד במשמרות מעבר למשרתם הרגילה בשל עומסים שנגרמו,  
 בין היתר, כתוצאה מהעברת עובדים למחלקות קורונה וטיפול נמרץ קורונה. 

 רונה, נחתמו הסכמים שכר עם כלל הסקטורים המועסקים בבתי החולים. בשל עבודה בשעת משבר מגפת הקו
 

 רופאים 
 

 : 2021הסכמי שכר שנחתמו עם סקטור הרופאים בשנת  
השכר    2021בפברואר    1ביום   תוספות  לעניין  האוצר,  במשרד  השכר  על  לממונה  המשנה  החלטת  פורסמה 

למתן שירות במחלקות הקורונה, על ידי השוואת תוספות  לרופאים.  נקבע מנגנון שימור שכר הרופאים שהועברו  
פנימיות וטיפול נמרץ.    לרופאים במחלקות קורונה ובטיפול נמרץ קורונה, לתוספות המשולמות לרופאים במחלקות

במאי    31ההחלטה פורסמה על ידי חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים במשרד הבריאות, והוגדרה עד ליום  
2021 . 

 
 : 2020שנחתמו עם סקטור הרופאים בשנת   הסכמי שכר

סקטור    2020בשנת   לעניין  בישראל  הרפואית  ההסתדרות  לבין  המדינה  בין  קיבוציים  הסכמים  שלושה  נחתמו 
 הרופאים בשל משבר הקורונה: 

)מיום   הראשון  ליום    2020במרץ    22ההסכם  לרופאים  2020באפריל    30ועד  ייחודית  עבודה  מתכונת  קבע   )
הקורונ  )מיום  בתקופת  השני  ההסכם  ליום    2020במאי    5ה,  העבודה  2020במאי    31ועד  מתכונת  את  סיים   )

 הייחודית ועדכן זכאות תשלום בגין משמרות. 
נחתם ההסכם הקיבוצי השלישי עם סקטור הרופאים בו נקבע תשלום מיוחד על בידוד    2020באוגוסט    10ביום  

ה תקופת  העבודה.  במסגרת  הקורונה  לנגיף  חשיפה  מיום  עקב  הינה  ליום    2020במרץ    1הסכם  ביוני    30ועד 
2020 . 

 
 אחיות  

 
 : 2021הסכמי שכר שנחתמו עם סקטור האחיות בשנת 

נחתם הסכם קיבוצי לדירוג אחיות, לתוספת משמרת נוספת קורונה. התוספת ניתנת לאחות    2021במרץ    10ביום  
המועסקת במחלקות קורונה, טיפול נמרץ קורונה, פנימיות, מחלקה לרפואה דחופה ובמחלקות בהן מטופלים חולי  

 קורונה נקבע בהתאם לדרוג.  קורונה, לאחר השלמת מכסת המשמרת האישית. גובה התוספת במשמרת נוספת 
 . 2021ביוני   30תקופת ההסכם נקבעה עד לתאריך 
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 כללי: )המשך(  - 1ביאור 

 
, "הסכם משמרות  2021במרץ    22התקבלה החלטת אוצר להארכת ההסכם הקיבוצי מיום    2021ביולי    12ביום  

לתגמול בתעריף   בתמורה  נוספות  לעבוד במשמרות  ואחיות  אחים  לעידוד  זמני  מנגנון  ליצירת  מיוחדות לאחיות" 
 מתוגבר. התגמול ניתן בחמישה סלים בהתאם לסוג המשמרת.  

 . 2022במרץ   31עד ליום  תקופת ההסכם נקבעה 
 : 2020הסכמי שכר שנחתמו עם סקטור האחיות בשנת 

משמרת    25ביום   ותוספת  לאחיות  ייחודית  עבודה  מתכונת  על  האחיות  סקטור  עם  קיבוצי  הסכם  נחתם  במרץ 
 . 2020ביוני   30הסכמים קיבוציים נוספים עד ליום   2קורונה, ההסכם הוארך באמצעות 

ואחיות  נחת  2020באוגוסט    27ביום   לאחים  שכר  תשלום  נקבע  בו  האחיות  סקטור  עם  נוסף  קיבוצי  הסכם  ם 
 . 2020באפריל  30עד ליום  2020במרץ   1שנאלצו להיכנס לבידוד. תקופת ההסכם הינה מיום  

 
 מנהל ומשק 

 
לעובדי    2020באוקטובר    28ביום   מיוחד  תשלום  בדבר  ומשק  ומינהל  הבריאות  למקצועות  קיבוצי  הסכם  נחתם 

 מערכת הבריאות אשר נאלצו לשהות בבידוד או חלו בקורונה עקב חשיפה לקורונה במקום עבודתם.
 הסכמים קיבוציים נוספים בשל משבר הקורונה נחתמו עם הסקטורים שלהלן: 

 
 הביוכימאים והמיקרוביולוגיים:  עובדי המעבדות,

 
 במסגרת ההסכם נקבעה מתכונת עבודה ייחודית לעובדי מעבדות, ביוכימאים ומיקרוביולוגיים בתקופת הקורונה. 

 )כולל הסכם קיבוצי בגין הארכה(. 2020במאי    31עד ליום  2020באפריל  7תקופת ההסכמים מיום 
עמ"מ,    2021במרץ    24ביום   בכ"מ  בדרוג  העובדים  כלל  זכאים  יהיו  לפיו  מעבדה,  לעובדי  קיבוצי  הסכם  נחתם 

הוגדרו   קבוע.  שקלי  בסכום  חודשית  שכר  ביניים,    3לתוספת  דרג  תוספת  מעבדות,  תוספת  לתוספות:  רמות 
 ותוספת עובד מעבדה בכיר.  

 . 2026במרץ  24ם ועד ליו  2021בינואר  1תקופת ההסכם הינה החל מיום  
 

 פסיכולוגיים, עובדים סוציאליים ועובדים במקצועות הפרא רפואיים:
 

בתקופת   רפואיים  ופרא  פסיכולוגיים  סוציאליים,  לעובדים  ייחודית  עבודה  מתכונת  נקבעה  ההסכם  במסגרת 
 הקורונה. 

 י בגין הארכה(. )כולל הסכם קיבוצ 2020באפריל  30עד ליום   2020באפריל    1תקופת ההסכמים הינה מיום 
נחתם הסכם קיבוצי עם הפסיכולוגיים בדבר מעבר הפסיכולוגיים במערכת הבריאות לשבוע   2020בדצמבר   1ביום  

 עבודה בן חמישה ימים. 
 רוקחים, רנטגנאים, טכנולוגיים רפואיים, מנהל ומשק )למעט כוחות עזר ומשנעים(: 

 רונה. במסגרת ההסכם נקבעה מתכונת עבודה ייחודית בתקופת הקו 
 (. 2020במאי  6)כולל הסכם הארכה מיום   2020במאי    31ועד ליום  2020במרץ   31תקופת ההסכם הינה מיום 

 
 סטודנטים 

 
נחתם הסכם קיבוצי בדבר הגדלת מספר שעות עבודה לסטודנטים המועסקים במשרד    2020בדצמבר    30ביום  

 הבריאות ובבתי החולים במסגרת מבצע "לתת כתף". 
 . 2021בינואר  31ועד ליום   2021בינואר  1ההסכם מיום תקופת 

 
, לפיו סטודנט העובד במשרד הבריאות או  2020בדצמבר  30הוארך ההסכם קיבוצי מיום   2021בדצמבר  29ביום 

 שעות בחודש.  182בבית חולים ממשלתי, יוכל להיות מועסק עד 
 . 2022ר בינוא  31ועד ליום     2021בדצמבר  1תקופת ההסכם הינה מיום  

 
נבלמה טרם  הנגיף  התפרצות  הכספיים,  הדוחות  אישור  למועד  ומדובר  .  נכון  מאחר  הרפואי,  המרכז  להערכת 

לרבות   נוספות,  השפעות  להיות  עשויות  בלימתו  או  הנגיף  התפשטות  להמשך  ומתפתח,  משמעותי  באירוע 
 השפעות מהותיות, בהיבטים האמורים לעיל ואף בהיבטים נוספים.
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 כללי דיווח ומדיניות חשבונאית  - 2ביאור 

 

 הגדרות: א. 

 

 בית החולים ברזילי. - בית החולים

 

ברזילי   - תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי  בריאות  ושירותי  פיתוח תשתית  רפואיים,  קרן מחקרים 

 )ע"ר(. 

 

 .2002 –תקנות יסודות התקציב )כללים לפעולת תאגיד הבריאות(, תשס"ב   - תקנות תאגידי הבריאות

 

 בית החולים ברזילי ותאגיד הבריאות. - המרכז הרפואי

 

 .של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות  41כהגדרתם בתקן חשבונאות מספר   - צדדים קשורים

 

קבוע.   - פעולה דיפרנציאלית מחיר  לה  נקבע  אשר  רפואית  משרד פעולה  ידי  על  נקבע  הפעילות  מחיר 

 הבריאות ומתפרסם מעת לעת.

 

ימי  - שירותי אשפוז של  תעריפים  נקבעים  זו  לפעילות  לינה.  הכוללת  רפואית  מפעילות  ההכנסות 

 אשפוז. מחיר הפעילות נקבע על ידי משרד הבריאות ומתפרסם מעת לעת.

 

ה - שירותים אמבולטוריים מרפאות  לשירותי  הקשורות  של  הכנסות  החוליםחוץ  מטיפולים  בית  הכנסות   .

)החולה מקבל טיפול ומשוחרר   לינה  כוללים  מחיר   (.מבית החוליםרפואיים שאינם 

 הפעילות נקבע על ידי משרד הבריאות ומתפרסם מעת לעת.

 

של   - מחזורהנחת   לקופות החולים בשיעור  מסוימים. ההנחה 1.9%הנחה  רפואיים  שירותים  בגין   ,

 אינה תלויה בכמות השירותים שנמכרו. 

 

חולים,   ותהנח - תעריףהנחת   בבית  שרוכשת  מסוים  בריאות  שירות  בעבור  החולים  לקופת  לקופת 

 . מסוים   מעבר להנחת המחזור ולכל הנחה אחרת שאינה בעבור שירות 

 

CAPPING -  ד. לעיל.1ראה ביאור. 

 

החולים  - הסכם גלובאלי קופות  עם  אחר  הסכם  לקבוע  הרפואי  למרכז  מאפשר  ההסדרים  חוק 

 להתחשבנות בעד הכנסות משירותים רפואיים.

 

בית החולים לתאגיד הבריאות המסדיר את פעולתו של תאגיד הבריאות  - הסכם פעילות בין  הסכם 

 בית החולים, מתקניו ושעות עבודה.  בכל הנוגע לשימוש בתשתיות

 

 מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. - מדד

 

 

 כל כללי החשבונאות שנקבעו בפרסומים הבאים:  - כללי חשבונאות מקובלים 

 

 גילויי הדעת של לשכת רואי חשבון בישראל.  (1)

 

 בחשבונאות. תקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה  (2)

 

 הבהרות ופרסומים מקצועיים של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.  (3)
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 )המשך(  כללי דיווח ומדיניות חשבונאית - 2ביאור 
 

 

 משמעותה בדוחות הכספיים עלות בסכום מדווח.  - עלות

 

משפטית.  הסכם מתועד לתרום מזומן או נכסים אחרים לישות אחרת הניתן לאכיפה   - הבטחה 

לצפות   זכות  יש  הבטחה  של  למקבל  כאשר  ומחויבויות  זכויות  כוללת  הבטחה 

לבצע   משפטית  מחויבות  יש  ההבטחה  ולנותן  בעתיד  יועברו  המובטחים  שהנכסים 

 את ההעברה שהובטחה. הבטחה יכולה להיות מותנית או בלתי מותנית. 

 

 או בחלוף הזמן.  הבטחה המותנית רק בדרישת המרכז הרפואי - הבטחה בלתי מותנית 

 

 הבטחה הכפופה להתניה שהטיל תורם.  - הבטחה מותנית

 

אחר, באשר   - הגבלות שהוטלו על ידי תורמים על השימוש בנכסים נטו חיצוני  גורם  או  תנאי של תורם, 

ההגבלות   מאשר  ספציפי  יותר  שהוא  כתרומה,  ממנו  שהתקבלו  בנכסים  לשימוש 

המר של  פעילותו  מאופי  הנובעות  פועל  הכלליות  הוא  בה  הסביבה  הרפואי,  כז 

מטבען,   זמניות  שהן  הגבלות  מטילים  אחדים  תורמים  בתקנונו.  שנקבעו  והמטרות 

לשירותים   או  לתוכניות  מסוים,  מועד  לאחר  ישמשו  שמשאבים  קביעה  לדוגמה, 

מסוימים או לרכישת מבנים או ציוד. תורמים אחרים מטילים הגבלות שהן קבועות  

 שיש להחזיק במשאבים לצמיתות.  מטבען, לדוגמה, קביעה

 

עסקה שבה לישות מתהווה התחייבות או שהישות מעבירה נכס לישות אחרת )או    - העברה חד צדדית 

באופן   בתמורה  ערך  מתן(  )או  קבלת  ללא  התחייבות(  של  ביטול  או  נכס  מקבלת 

 ישיר. 

 

 

חיצוני אחר( אשר    -    התניה שהטיל התורם גורם  )או של  לפני  תנאי של תורם  מייצג חסם שיש להתגבר עליו 

אי   שהובטחו.  לנכסים  או  שהועברו  לנכסים  זכאי  יהיה  המקבל  הרפואי  שהמרכז 

התגברות על החסם נותנת לתורם זכות לקבל חזרה את הנכסים שהועברו או נותנת  

 למבטיח זכות לשחרור ממחויבותו להעביר נכסים. 

 

 ו וודאי. התחייבות שעיתוי פירעונה או סכומה אינ  - הפרשה 

 

 : מחויבות הנובעת מ - מחויבות משפטית 

 

 חוזה )באמצעות תנאיו שנאמרו במפורש או במרומז(,  (1)

 

 חקיקה, או  (2)

 

 כללי חיוב על פי כל דין.  (3)

 

 מחויבות הנובעת מפעולות הישות כאשר:  - מחויבות משתמעת 

 

שפורסמה, או  באמצעות דפוס התנהגות המבוסס על ניסיון העבר, מדיניות   (1)

לצדדים   גרמה  הישות  מספקת,  במידה  ספציפית  אחרת  עדכנית  הודעה 

 אחרים להבין שהיא תקבל על עצמה אחריות מסוימת, וכן 

 

כתוצאה מכך, הישות יצרה בקרב אותם צדדים אחרים ציפייה תקפה שהיא   (2)

 (. Valid Expectationתמלא אחריות זו )
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 )המשך(  ומדיניות חשבונאיתכללי דיווח  - 2ביאור 
 

 

על   -  נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה מוטלת  שלא  הרפואי  המרכז  של  נטו  הנכסים  של  חלק  אותו 

 השימוש בו כל הגבלה קבועה או זמנית שנקבעה על ידי תורמים. 

  

 

הנובע   - נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה  הרפואי  המרכז  של  נטו  הנכסים  של  חלק  מתרומות  אותו 

ידי   על  בו  השימוש  אשר  נכסים,  של  אחרת  פנימה  מזרימה  או  שהתקבלו 

 המרכז הרפואי הוגבל על ידי התניות של תורמים. 

 

 

תרומות והעברות חד צדדיות אחרות, שהתקבלו לרכישת רכוש קבוע או נכס      -נכסים שתמורתם הוגבלה

התמורה ממימושם  אחר וכן נכס שהתקבל במתנה, לגביהם קבע התורם כי  

 של אותם נכסים, אם ימומשו, תשמש למטרה מסוימת. 

 

סוג של עסקת החלפה שבה המרכז הרפואי פועל כסוכן, כנאמן או כמתווך     -  עסקת סוכנות

 עבור צד אחר שיכול להיות תורם או נתרם. 

 

 

צפויות  - שווי מימוש נטו השלמה  עלויות  בניכוי  הרגיל  העסקים  במהלך  מכירה  ובניכוי    מחיר 

 אומדן עלויות המכירה הדרושות. 

 

שאינם      - הוגן שווי  מרצון  מוכר  לבין  מרצון  קונה  בין  נכס,  להחליף  ניתן  שבו  הסכום 

 קשורים, הפועלים בצורה מושכלת. 

 
 

 

 :בסיס עריכת הדוחות הכספיים ב.

 

של לשכת    5ותקן   69הדוחות הכספיים של תאגידי הבריאות על פי גילוי דעת מספר  נערכו, 2011עד שנת  (1)

 רואי חשבון בישראל בשינויים המתחייבים על פי הנחיות חשב משרד הבריאות. 

 

משנת   (2) מספר    2011החל  חשבונאות  לתקן  בהתאם  הבריאות  תאגיד  של  הכספיים  הדוחות    18נערכים 

 די בתי חולים ציבוריים וקופות חולים.  ( דיווח כספי על י 2009)מעודכן 

 

אוגוסט   (3) מספר  2020בחודש  חשבונאות  תקן  בחשבונאות  לתקינה  הישראלי  המוסד  ידי  על  פורסם   ,40  ,

וכן את    69כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. התקן מחליף את גילוי דעת מספר   לו  ותיקונים 

 כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה. , דוחות  9תקן חשבונאות מספר  

נובמבר   מספר  2021בחודש  חשבונאות  תקן  בחשבונאות  לתקינה  הישראלי  המוסד  ידי  על  פורסם   ,40  

 (, כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. 2021)מעודכן 

גם    40במקביל, החליטה הוועדה המקצועית לבצע את התיקונים הנובעים מיישום תקן חשבונאות מספר  

(, דיווח כספי על   2009)מעודכן     18על בתי חולים ציבוריים וקופות חולים ולפיכך תקן חשבונאות מספר  

 ידי  בתי חולים ציבוריים וקופות חולים תוקן בהתאם. 

 התיקון מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. 

 

 בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים:  ג.

 

חדשים נומינליים, המהווים את המטבע של הסביבה העסקית, בה פועל תאגיד  הדוחות הכספיים מוצגים בשקלים  

 הבריאות. 

 

 מזומנים ושווי מזומנים:  ד.

 

בבנקים   שהופקדו  קצר  לזמן  פיקדונות  היתר,  בין  הכוללות,  גבוהה  שנזילותן  השקעות  נחשבות  מזומנים  כשווי 

סעיף  חודשים.    3עה בהם לא עלתה על  ומלוות ממשלתיים סחירים ושהתקופה עד למועד מימושם במועד ההשק

זה אינו כולל מזומנים ופיקדונות בבנקים לזמן קצר שהשימוש בהם הוגבל על ידי תורמים לשימושים מסוימים או  

 שהם יועדו על ידי ההנהלה לשימושים ספציפיים. 
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 )המשך(  כללי דיווח ומדיניות חשבונאית - 2ביאור 

 

להשקעה    מזומנים הגביל  קבועיםשהתורם  במסגרת  בנכסים  אלא  מזומנים,  ושווי  מזומנים  במסגרת  יכללו  לא   ,

ברכוש   נפרד  מוחשיים    ,קבוע הסעיף  בלתי  בנכסים  או  להשקעה  אחרות  בנדל"ן  והשקעות  "מזומנים  שיקרא 

 השקעה ברכוש קבוע/נדל"ן להשקעה/ בנכסים בלתי מוחשיים".  להמוגבלים  

 

 בטוחות סחירות:  ה.

 

 . לשווי השוק שלהם לתום שנת הדיווחבהתאם מוצגות 

 

,  לפי שווים בבורסה לתאריך המאזן   ניירות ערך סחירים המושקעים לזמן קצר וניתנים למימוש בטווח מיידי מוצגים

 בניכוי הוצאות הכרוכות במימוש ניירות הערך. 

 

לגביהם הגבלה לדוח על  שינויים בערכם נזקפים לדוח על הפעילויות לסעיף מימון נטו ובהתייחס לנכסים שקיימת  

 השינויים בנכסים נטו. 

 

 

 נכסים שהתקבלו ללא  תמורה:  ו.

 

רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה, נכס בלתי מוחשי, מלאי ונכסים המיועדים לצריכה שוטפת שהתקבלו ללא תמורה או  

הפעילויות   על  בדוח  כלולים  בלבד  חלקית  תמורה  עבורם  שילם  הבריאות  חד    -שתאגיד  לבית  כהעברה  צדדית 

החולים או כהוצאות רלוונטיות אחרות, על פי השווי ההוגן שלהם למועד קבלתם, וממועד זה השווי ההוגן ייחשב  

 לעלות הנכס, בהתקיים שני התנאים הבאים: 

בית   .1 או  הבריאות  תאגיד  של  הפעילות  להיקף  ביחס   , כולל  בסיס  על  מהותי  כספי  ערך  בעלי  הם 

 קבל.  החולים בהתאם לשיוך הנכס שהת

 ניתן להעריך באופן מהימן את שווים ההוגן.  .2

 

 נכסים כאמור לעיל, שהתקבלו ללא תמורה מוצגים כלהלן:   

נכסים שתמורתם הוגבלה מוצגים הן כתוספת ישירה לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה והן   .1

 כתוספת לנכסים. 

 נכסים שתמורתם לא הוגבלה:  .2

ם חייב לשמש את בית החולים, השווי  אם התורם לא קבע את משך הזמן שהנכס שנתר .א

מוכן   הנכס  כאשר  הפעילויות  על  בדוח  נפרד  בסעיף  כהכנסות  מוכר  הנכס  של  ההוגן 

 לשימושו המיועד. 

לנכסים   נזקף  הנכס  של  מוגדרת, השווי ההוגן  לתקופה  בנכס  שימוש  אם התורם דרש 

על   בדוח  נפרד  כהכנסות בסעיף  ומוכר  לגביהם הגבלה  לאורך  נטו שקיימת  הפעילויות 

לשימושו   מוכן  הנכס  שבו  מהמועד  החל  התורם  ידי  על  שהוגדרה  השימוש  תקופת 

על   בדוח  הגבלה  לגביהם  שקיימת  נטו  הנכסים  יתרת  מוקטנת  במקביל,  המיועד. 

 השינויים בנכסים נטו. 

 

נכסים בלתי   .ב נכסים אחרים שהוגבלו לרכישה של רכוש קבוע,  או  תרומות של מזומנים 

ונד לגביהם  מוחשיים  שקיימת  נטו  כנכסים  תחילה  מוכרים  להקמתם  או  להשקעה  ל"ן 

והם מוכנים לשימושם   הוקמו  או  הגבלה ומשוחררים מההגבלות כאשר הנכסים נרכשו 

( )ראה  מוגדרת   תקופה  לאורך  בנכס  שימוש  דרש  התורם  כן  אם  אלא  ()ב( 2המיועד, 

 לעיל(. 

 

מ .3 תמורה  ללא  שהתקבלו  במבנים(  שיפוצים  )כולל  הגבלה  מבנים  לגביו  שקיימת  נכס  הווים 

 לתקופת שימוש מוגדרת , ההגבלה הינה לאורך החיים השימושיים של המבנים.  

בו   מהמועד  החל  ההגבלה  תקופת  לאורך  הפעילויות  על  בדוח  נפרד  בסעיף  מוכרת  הכנסה 

 המבנה מוכן לשימושו המיועד. 

 

 ספת לנכסים. מלאי שהתקבל ללא תמורה מוכר כהכנסות בדוח על הפעילויות וכתו .4

נכסים המיועדים לצריכה שוטפת שהתקבלו ללא תמורה מוכרים הן כהכנסות והן כהוצאות בדוח   .5

 על הפעילויות. 

זה   .6 בסעיף  האמור  חל  בלבד,  חלקית  תמורה  עבורם  שילם  הבריאות  שתאגיד  נכסים  לגבי 

 בשינויים המתחייבים. 
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 הפרשה לחובות מסופקים: . ז

 

מסופקים לחובות  ספציפיות  הפרשות  כוללים  הכספיים  להנחיות    המחושבות   הדוחות  משרד  בהתאם  חשב 

   המשקפות בצורה נאותה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק. 2005באפריל  10מיום  הבריאות 

 

 מחקר ופיתוח: .ח

 

 הכנסות והוצאות, נרשמו על בסיס צבירה, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. 

 

 :התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד  .ט

 

 ידי הפקדות על במלואה  מכוסה  לעובדים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין, שאינה להשלמת פיצויי פיטורין התחייבות

 .לקרנות הפנסיה, מוכרת על פי מודל הסגירה

 

 

 נכסים והתחייבויות צמודים או במטבע חוץ:  .י

 

 . סוף תקופת הדיווחמוצגים לפי שער החליפין היציג ל נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, או הצמודים אליו (1)

 

 נכסים והתחייבויות, הצמודים למדד המחירים לצרכן, מוצגים לפי המדד שפורסם בגין חודש המאזן.  (2)

 

 הכנסות והוצאות ופעולות אחרות במטבע חוץ רשומות בהתאם לשערי החליפין בעת ביצוע הפעולות.  (3)

 

 נרשמים בדוחות הכספיים בעת התהוותם. הפרשי הצמדה ושער  (4)

 

מוצגות   (5) הריאלי  ערכן  על  השמירה  בסיס  את  לגביהם  קבעו  לא  התורמים  אשר  נטו  נכסים  של  יתרות 

בהצמדה לאותו בסיס שנקבע על ידי הנהלת העמותה, בהתבסס על הערכתה לפרשנות שתינתן לכוונות  

 התורמים.  

 

  בתנאי  הגבלה ושבהתאם לתנאיה יש לשמור על ערכן של היתרותנטו שקיימת לגביהם   של נכסים יתרות (6)

 בתאריך המאזן.  לפי תנאי ההצמדה של כל יתרה  הצמדה למדד, מוצגים

 

  בתנאי  נטו שקיימת לגביהם הגבלה ושבהתאם לתנאיה יש לשמור על ערכן של היתרות של נכסים יתרות (7)

 החליפין היציג לתאריך המאזן.  הצמדה לשער חליפין של מטבע חוץ, מוצגים לפי שער

 

 להלן פרטים לגבי מדדי המחירים לצרכן ושערי חליפין של מטבעות עיקריים:  (8)

 

 שער החליפין של  

מדד 
המחירים  

  לצרכן 

הדולר של  
ארה"ב  
  -)בש"ח ל

 דולר(  1

אירו  
  -)בש"ח ל

 אירו(  1

    

 136.35 3.5199 3.110 2021בדצמבר  31ליום 

 132.64 3.944 3.215 2020בדצמבר  31ליום 

 133.56 3.8782 3.456 2019בדצמבר  31ליום 

    

    

  %  %  % 

    שיעור השינוי לשנה שהסתיימה:

 2.8 ( 10.75) ( 3.27) 2021בדצמבר   31ביום  

 (0.7) 1.7 ( 6.97) 2020בדצמבר   31ביום  

 0.3 (9.6) ( 7.79) 2019בדצמבר   31ביום  
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 )המשך(  דיווח ומדיניות חשבונאיתכללי  - 2ביאור 

 

 שירותים שהתקבלו ללא תמורה: .יא

 

של   לפעילות  ומתייחסים  תמורה  ללא  ידו  על  שהתקבלו  שירותים  שלו  הכספיים  בדוחות  כולל  הבריאות  תאגיד 

השקעות ברכוש קבוע, הן כתוספת לנכסים נטו והן כהעברה חד צדדית לבית החולים על פי השווי ההוגן שלהם,  

 יים שלושת התנאים הבאים:בהתק

אותם השירותים הם בעלי ערך כספי מהותי על בסיס כולל, ביחס להיקף פעילות ההשקעה ברכוש   .1

 קבוע. 

 ניתן להעריך את שווים ההוגן של אותם שירותים באופן מהימן.   .2

תאגיד    .3 היה  מתקבלים  היו  ושלולא  מקצועיים,  ומומחיות  מיומנות  הדורש  מהסוג  הם  השירותים 

 . הבריאות או בית החולים  נאלץ לרכשם בתמורה

  

 פעילות מתנדבים: .יב  

 

שירותים רפואיים ושירותים מנהליים המתקבלים ממתנדבים במסגרת השירותים הניתנים למטופלים במתקני בתי  

קבוע   ברכוש  השקעות  של  לפעילות  מתייחסים  כן  אם  אלא  וכהוצאות.   כהכנסות  מוכרים  לא  )לדוגמא:  החולים, 

 אדריכלות, שירותים משפטיים, תיווך וכו'(. 

 

 

 תרומות, הקצבות, תמיכות ומענקים לקבל: הבטחות,  .גי

 

i.   תרומות שהתקבלו מוכרות כהכנסות או כתוספת לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בתקופה שבה

 התקבלו. 

ii.   כתוספת לנכסים נטו שקיימת לגביהם  תרומות שהוטלו על השימוש בהן הגבלות על ידי התורמים, יוצגו

באותה   קוימו  וההגבלות  תורמים  ידי  על  הגבלות  בהן  השימוש  על  שהוטלו  תרומות  לגבי  גם  הגבלה. 

 תקופת דיווח שבה התקבלה התרומה 

iii.   תרומות מותנות  מוכרות כהכנסות או כתוספת לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה רק לאחר שתאגיד

 . התרומות הפכו לבלתי מותנות הבריאות התגבר על החסם ו

iv. ונרשמות כהתחייבות בספרי תאגיד(   תרומות מותנות שהתקבלו מטופלות כמקדמות הניתנות להחזר 

 הבריאות( עד שהתנאים קוימו למעשה והתרומות הופכות לבלתי מותנות. 

v.   הבטחה בלתי מותנית מוכרת כהכנסה או כתוספת לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בתקופה שבה

 : תקבלה, בהתקיים כל התנאים להלןה

 קיימות ראיות מספיקות בצורת תיעוד ניתן לאימות שניתנה הבטחה המתייחסת לתקופת הדוח..  1

 קיימת יכולת אכיפה משפטית של ההבטחה.  . 2

 

VI.   שקיימת נטו  לנכסים  כתוספת  מוכרות  עתידיות  בתקופות  פירעון  מועדי  עם  מותנות  בלתי  הבטחות 

לגביהם הגבלה ומוכרות כהכנסות באותן תקופות עתידיות אלא אם כן תנאים מפורשים של התורם או  

של   בפעילויות  לתמיכה  תשמש  שהתרומה  התכוון  שהתורם  מבהירים  ההבטחה  קבלת  נסיבות 

 .  התקופה השוטפת

VII.  .הבטחה מותנית מוכרת כאשר ההבטחה המותנית הופכת לבלתי מותנית 

VIII.  או תנאים  במספר  תלויות  והן  מאחר  בשלבים  מותנות  לבלתי  הופכות  מסוימות  מותנות  הבטחות 

 בסדרה של תנאים ולא בתנאי יחיד. הבטחות אלה מוכרות בשלבים ככל שכל אחד מהתנאים מתקיים. 

IX.  יד אגודת  ידי  על  שהתקבלו  יטופלו  הבטחות  ממחלקותיהם  מחלקה  של  או  החולים  בית  של  ידים 

 בדוחות הכספיים בהתאם להנחיות היישום בסעיף זה, ובלבד שהמידע הרלוונטי קיים. 

 

 : סוכנות עסקאות יד. 

 

השלישיים    הצדדים  או  השלישי  הצד  יהיה  מי  קובע  המעביר  ואשר  לאחרים  העברתם  לשם  שהתקבלו  נכסים 

אגיד הבריאות אין שיקול דעת לגבי אופן השימוש בנכסים שהועברו או שיש לו שיקול  אליהם יועברו הנכסים ולת

 דעת מועט, העברת הנכסים אינה מהווה תרומה ותאגיד הבריאות פועל כסוכן. 

שיקול דעת שניתן לתאגיד הבריאות לגבי עיתוי העברת הנכסים לצד שלישי אינו מספיק כדי להפוך את העברת  

 הנכסים לתרומה. 
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ג' בניכוי סכומים   הכנסות מעסקאות סוכנות מוכרות בדוח על הפעילויות בסכום נטו )סכומים שהתקבלו עבור צד 

 שעל הבית חולים להעביר לצד ג'( בסעיף נפרד במסגרת ההכנסות.  

בעת   התחייבות,  מוכרת  אחרים,  פיננסיים  נכסים  או  מזומנים  מקבל  הבריאות  תאגיד  שבהן  סוכנות  בעסקאות 

 כסים שהתקבלו. ההתחייבות נמדדת בשווי הוגן של הנכסים שהתקבלו. ההכרה בנ 

 

 פדיון ימי מחלה: .טו

 

על פי הערך הנוכחי של המחויבות    2018התחייבות לתשלום פדיון ימי מחלה, מוכרת החל משנת  

 להטבה במועד הדיווח. 

שנתיות המתחילות ביום  "הטבות עובד", חל על דוחות כספיים לתקופות    39תקן חשבונאות מספר  

 . התקן קובע כיצד יש למדוד הטבות עובדים שונות לזמן ארוך. 2018בינואר  1

נוכחי של המחויבות    34בהתאם לסעיף   ימי מחלה צריכה להימדד בערך  לפדיון  לתקן, התחייבות 

ההתחייבות   חישוב  של  הקודמת  החשבונאית  מהמדיניות  בשונה  זאת,  הדיווח.  במועד  להטבה 

 מודל הסגירה. בהתאם ל 

בשנת   לראשונה  התקן  יישום  )בהתאם   2018השפעת  בהון  השינויים  על  בדוח  ישירות  מוצגת 

 לתקן(.  53להוראת המעבר בסעיף 

הערכה   מבוצעת  להן  העובדים  הטבות  האוצר,  במשרד  הראשי  החשבונאי  להנחיית  בהתאם 

ל אג"ח ממשלתיות, זאת  אקטוארית או היוון הכלולות בדוחות כספיים אלו הוונו בהתאם לריבית ע

זו.   בריבית  ידי הממשלה  על  מגויס  לכיסוי התחייבויותיה  ישראל  מדינת  את  וההון המשמש  מאחר 

קונצרניות   אג"ח  על  לריבית  בהתאם  יהוונו  לעובדים  התחייבויות  לפיה  התקן,  הוראת  אף  על  זאת 

 באיכות גבוהה. 

ה  אחרות  עובדים  הטבות  של  מדידתן  על  משפיע  אינו  החדש  הדוחות  התקן  במסגרת  כלולות 

 הכספיים: 

 נמדדות בהתאם למודל הסגירה.   –הפרשה לפיצויים והפרשה לפדיון ימי חופשה . 1

 נמדדות בהתאם להערכה אקטוארית.  –הפרשה לפנסיה תקציבית ולמענק יובל    .2

 

 הכרה בהכנסות והוצאות:  . טז

 

 חשבונאות מקובלים. הכנסות והוצאות, נרשמו על בסיס הצבירה, בהתאם לכללי  (1)

 

השירות   (2) לתקופת  בהתייחס  צבירה  בסיס  על  הפעילויות  על  לדוח  נזקפות  רפואי  שירות  ממתן  ההכנסות 

 באופן יחסי על פני תקופת ההסכם.  -ולצריכתו. במקרים בהם יש חוזי שירות 

 

בסיס   (3) על  נרשמות  ביטוח  מחברות  והצמדה  ריבית  פרטיים,  מחייבים  הכנסות    מזומן.הכנסות  כן,  כמו 

 )י( לעיל.2מתרומות נרשמות על בסיס מזומן, למעט תרומות העומדות בתנאים המפורטים בסעיף 

 

נכסים קבועים )כגון רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה ונכס  הקצבות ותרומות במזומנים ובנכסים אחרים שאינם   (4)

ו נותני ההקצבה מוכרות כהכנסות בתקופה  בלתי מוחשי( שאינן כוללות הגבלות שהוטלו על ידי תורמים א

   שבה התקבלו. 

 

תרומות שהוטלו על השימוש בהם הגבלות על ידי התורמים, מוצגות כתוספת לנכסים נטו שקיימת לגביהם   (5)

ידי   )על  הוגבלה  לא  מנכסים שתמורתם  במועד הסרת ההגבלות  נטו.  בנכסים  על השינויים  בדוח  הגבלה 

הה ביטול  או  המטרות  שקיימת  ביצוע  נטו  לנכסים  כתוספת  שנרשמו  סכומים  התורמים(,  ידי  על  גבלות 

כהכנסות בדוח על הפעילויות. במקביל, מוקטנת   לגביהם הגבלה וששוחררו מהגבלות לפעילויות מוצגות 

 יתרת הנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בדוח על השינויים בנכסים נטו. 

 

נדל"ן להשקעה ונכסים בלתי מוחשיים, ומזומנים או נכסים אחרים שהוגבלו  נכסים קבועים כגון רכוש קבוע,   (6)

 להשקעה בנכסים קבועים, שהתקבלו ללא תמורה מוכרות בהתאם להנחיות בסעיף ה' לעיל. 

 

 (:CAPPINGהכנסות המוגבלות בתקרת צריכה )  (7)

  ( צריכה  בתקרת  המוגבלות  חולים  מקופות  הכסCAPPINGהכנסות  בדוחות  נכללו  חוק  (  פי  על  פיים 

 והסכמים עם קופות החולים. 
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או תאגיד הבריאות שילם עבורם תמורה   (8) ונכסים המיועדים לצריכה שוטפת שהתקבלו ללא תמורה  מלאי 
 חלקית בלבד נכללות בדוחות הכספיים, על פי השווי ההוגן שלהם למועד קבלתם, אם: 

 
 הם בעלי ערך כספי מהותי על בסיס כולל, ביחס להיקף הפעילות של בית החולים, וכן  .א
 ניתן להעריך האופן מהימן את שווים ההוגן.   .ב

 

 שהתקבל ללא תמורה מוכר כהכנסות בדוח על הפעילויות וכתוספת לנכסים.  מלאי

 . כהכנסות והן כהוצאות בדוח על  הפעילויותהמיועדים לצריכה שוטפת שהתקבלו ללא תמורה מוכרים הן  נכסים 

 

 שירותים שהתקבלו ללא תמורה מוכרים בהתאם להנחיות בסעיף יא' לעיל.  (9) 

 

 הנחות שוטפות מספקים נכללות בדוחות הכספיים עם קבלתן: .זי

 

מסוימים נכללו  הנחות המתקבלות מספקים בתום השנה אשר לגביהן לא מחויב תאגיד הבריאות לעמוד ביעדים  

 בדוחות הכספיים עם ביצוע הרכישות היחסיות המזכות את תאגיד הבריאות בהנחות האמורות. 

 

 נכסים נטו: .חי

 

 ההגבלות ששימשו בסיס לסיווג הנכסים נטו הן אלה שהוטלו על ידי גורמים חיצוניים. 

 

 שימוש באומדנים: .טי

 

מקובלים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים והערכות המשפיעים  הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות  

וכן על סכומי   ולהתחייבויות תלויות  לנכסים  ועל הגילוי המתייחס  והתחייבויות  נכסים  על הסכומים המדווחים של 

 הכנסות והוצאות בתקופת הדיווח. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלו. 

 

 תקני חשבונאות חדשים:השפעת  . כ

 

 יישום לראשונה של תקני חשבונאות חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים:  

 

 2021 –שיפור תקנים קיימים (  1)

 

 כולל תיקונים לתקנים שלהלן:   2021 –שיפור תקנים קיימים 

 וטעויות. : מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים 35תקן חשבונאות מספר  

התיקון מאפשר לחברה המיישמת את התקינה הישראלית ואשר מאמצת תקן דיווח כספי בינלאומי  

לסעיף   בהתאם  מתוכו(  כלל  )או  הכספי  15עדכני  הדיווח  שבתקן  המעבר  הוראות  את  ליישם  א 

 הבינלאומי בעת אימוצו. 

 

 גילויים בהקשר של צד קשור  – 41תקן חשבונאות  (2)

          

אישרה את תקן חשבונאות  2021ביוני    29ביום    לתקינה בחשבונאות  הישראלי  הוועדה המקצועית של המוסד   ,

, צדדים קשורים, תוך הרחבה של  29גילויים בהקשר לצד קשור. תקן זה מחליף את גילוי דעת מספר    –  41מספר  

 דרישות הגילוי. 

את הגילויים הנדרשים כדי להפנות את תשומת הלב    מטרת התקן היא להבטיח כי דוחות כספיים של ישות מכילים 

עם   קשורים, מעסקאות  צדדים  מקיומם של  הושפעו  או ההפסד שלה  והרווח  ייתכן שמצבה הכספי  כי  לאפשרות 

 (, כולל התקשרויות עימם. outstanding balancesצדדים כאלה ומיתרות שלהם שטרם נפרעו )

קשורים   צדדים  יחסי  כל  בבחינת  לתקן,  את בהתאם  רק  ולא  היחסים  מהות  את  בחשבון  להביא  יש    אפשריים, 

 צורתם המשפטית. 

בדבר צדדים קשורים יחולו על בתי חולים בהתאמות    41עודכן ודרישות הגילוי בתקן    18תקן חשבונאות מספר   

 הנדרשות, כמו כן עודכנה ההגדרה של צד קשור לבית חולים. 

בין היתר, בדבר התלות במקורות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בהקצבות    כן, התווספו דרישות גילוי,  כמו 

 ממשלה ובמקורות מבעל שליטה.  

 או לאחריו.  2020בינואר  1מועד התחילה של התקן הינו בהתייחס לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום   

 התקן לא קיימת השפעה מהותית על הגילויים בדוחות הכספיים.  , ליישוםתאגיד הבריאותלהערכת הנהלת  
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 (, דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים2009)מעודכן  18תיקון תקן חשבונאות מספר   (2)

, כללי  40הישראלי לתקינה בחשבונאות תקן חשבונאות מספר , פורסם על ידי המוסד 2020בחודש אוגוסט  

ותיקונים לו וכן את תקן חשבונאות   69חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. התקן מחליף את גילוי דעת מספר 

 , דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה. 9מספר 

)מעודכן   40נאות תקן חשבונאות מספר , פורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבו2021בחודש נובמבר 

 (, כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. 2021

 העדכון נוגע לשירותים שהתקבלו ללא תמורה על ידי המלכ"ר. 

גם על בתי   40במקביל, החליטה הוועדה המקצועית לבצע את התיקונים הנובעים מיישום תקן חשבונאות מספר  

(, דיווח כספי על  ידי  בתי חולים  2009)מעודכן    18ים ולפיכך תקן חשבונאות מספר חולים ציבוריים וקופות חול 

 ציבוריים וקופות חולים יתוקן בהתאם )להלן: "התיקון" או "התקן"(.

מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. בהתאם להוראות המעבר של התקן, בית החולים נדרש לדווח על  התיקון   

המדידה של התיקון במועד היישום לראשונה כתיאום של יתרות הנכסים נטו לתחילת    של אימוץ הוראות  ההשפעה

הנובעים   במדידה  שינויים  בגין  ההשוואה  מספרי  של  מחדש  הצגה  ללא  לראשונה,  התיקון  אומץ  שבה  התקופה 

 מהוראות התיקון. אולם, תאגיד הבריאות יישם את הוראות ההצגה של התקן למפרע. 

 קון על הדוחות הכספיים של בית החולים ותאגיד הבריאות: השפעת יישומו של התי 

 

 נכסים שהתקבלו ללא תמורה א.  

 

התיקון קובע    -תרומות של נכסים קבועים ותרומות של מזומנים להשקעה בנכסים קבועים )למעט מבנים( .1

הוגבלה   לא  שתמורתם  מוחשי  בלתי  ונכס  קבוע,  רכוש  כגון  קבועים  נכסים  של  תרומות  של  כי  ותרומות 

מזומנים להשקעה בנכסים קבועים יוכרו כהכנסות בדוח על הפעילויות כאשר הנכס מוכן לשימושו המיועד  

או לאורך תקופת ההגבלה שנקבעה על ידי התורם ולא ישירות כתוספת לנכסים נטו כפי שהיה מקובל עד  

 כה. 

שקיימת לגביו הגבלה לתקופת שימוש  מבנים )כולל שיפוצים במבנים( שהתקבלו ללא תמורה מהווים נכס  .2

מוגדרת , ההגבלה הינה לאורך החיים השימושיים של המבנים. הכנסה מוכרת בסעיף נפרד בדוח על  

 . הפעילויות לאורך תקופת ההגבלה החל מהמועד בו המבנה מוכן לשימושו המיועד

 מלאי שהתקבל ללא תמורה יוכר כהכנסות בדוח על הפעילויות וכתוספת לנכסים.  .3

נכסים המיועדים לצריכה שוטפת שהתקבלו ללא תמורה יוכרו הן כהכנסות והן כהוצאות בדוח על   .4

 הפעילויות. 

לגבי נכסים שתאגיד הבריאות/בית החולים שילם עבורם תמורה חלקית בלבד, יחול האמור בסעיף זה   .5

 בשינויים המתחייבים. 

 

 הבחנה בין תרומה מותנית לבין תרומה בלתי מותנית ב.    

   

התווספה הבחנה בין תרומה מותנית לתרומה בלתי מותנית המשפיעה על מועד ההכרה בתרומה. הבחנה  

זאת לא הייתה עד כה. תרומה מותנית היא תרומה שכוללת התניה שהטיל תורם. התניה שהטיל תורם  

ליו או  היא תנאי שמייצג חסם שיש להתגבר עליו לפני שבית החולים המקבל יהיה זכאי לנכסים שהועברו א 

 לנכסים שהובטחו ולפיכך תרומה מותנית אינה מוכרת עד שהיא הופכת בלתי מותנית. 

בוטלה ההבחנה בין הקבלה פנימית להקבלה חיצונית ונקבע כי בהקבלת מקורות, חיצונית או פנימית,  

התורם למעשה מציב חסם, הקשור לביצועים הניתנים למדידה, שעל בית החולים להתגבר עליו, לפני  

וא יהיה זכאי לתרומה. לפיכך, מדובר בתרומה מותנית, אשר תוכר רק כאשר בית החולים התגבר על   שה

 החסם.

העברה של נכסים שהיא תרומה מותנית תטופל כמקדמה הניתנת להחזר עד שהתנאים קוימו למעשה או  

 שהתורם ויתר עליהם מפורשות. 

 

 הבטחות ג.    

  

בהתאם להוראות התיקון, הבטחה בלתי מותנית תוכר כהכנסה או כתוספת לנכסים נטו שקיימת לגביהם  

הגבלה בתקופה שבה התקבלה בתנאי שקיימות ראיות מספיקות בצורת תיעוד ניתן לאימות שניתנה  

הבטחה וקיימת יכולת אכיפה משפטית של ההבטחה. עד למועד יישום לראשונה של התיקון, הבטחות  

כרו בדוחות הכספיים בתנאי שקיים מידע למועד אישור הדוחות הכספיים לפיו נוצרה הבטחה  הו

המתייחסת לתקופת הדוח, התרומה התקבלה עד למועד אישור הדוחות הכספיים והתקבול לא היה מותנה  

ות  בקרות אירוע עתידי. כמו כן, בהתאם להוראות התיקון, הבטחות בלתי מותנות עם מועדי פירעון בתקופ 

עתידיות יוכרו כתוספת לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה ויוכרו כהכנסות באותן תקופות עתידיות אלא  

 אם כן תנאים מפורשים של התורם או נסיבות קבלת ההבטחה מבהירים שהתורם התכוון שהתרומה 
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 )המשך(  כללי דיווח ומדיניות חשבונאית - 2ביאור 

 

התקופה השוטפת. הבטחה מותנית תוכר כאשר ההבטחה המותנית  תשמש לתמיכה בפעילויות של 

 הופכת לבלתי מותנית. 

 

 הכנסות מעסקאות סוכנות ג.  

 

התיקון קובע כי הכנסות מעסקאות סוכנות יוצגו בדוח על הפעילויות בסכום נטו. יינתן גילוי, לסכומים שהתקבלו  

להעביר לצד ג', אך רק הסכום נטו יוצג כהכנסות    עבור  צד ג' בניכוי הסכומים שעל תאגיד הבריאות/בית חולים

תאגיד הבריאות/בית החולים מעסקאות סוכנות. אם תאגיד הבריאות/בית החולים מקבל מזומנים או נכסים  

פיננסיים אחרים עליו להכיר בנכסים שהתקבלו ובמקביל בהתחייבות. אם תאגיד הבריאות/בית החולים מקבל  

 לים אינו נדרש, להכיר בנכסים שהתקבלו ובמקביל בהתחייבות. נכסים לא פיננסיים, בית החו 

 

 יצירות אומנות, נכסים היסטוריים ונכסים דומים ד.    

 

יצירות אומנות, נכסים היסטוריים ונכסים דומים שנתרמו לבית החולים אשר אינם מקיימים את הגדרת אוסף   . 1

 שקיימת לגביהם הגבלה. מוכרים כנכסים וכהכנסות או כתוספת לנכסים נטו 

בתקן קיימות מספר חלופות  -יצירות אומנות, נכסים היסטוריים ונכסים דומים אשר מקיימים את הגדרת אוסף . 2

 למדיניות החשבונאית: 

 הכרה בכל הפריטים אשר נרכשו או נתרמו לבית החולים כנכסים.  )א( 

 החל ממועד שיוגדר על ידי בית החולים.   הכרה בכל הפריטים אשר נרכשו או נתרמו לבית החולים כנכסים )ב(

 מתן גילוי בלבד ליצירות אומנות, נכסים היסטוריים ונכסים דומים אשר מתווספים לאוסף.  )ג(

 בית החולים מכיר בכל הפריטים אשר נרכשו או נתרמו לבית החולים ועונים על הגדרת "אוסף" כנכסים.  

 

שהפריטים הנכללים באוסף יהיו כפופים למדיניות ארגונית הדורשת שימוש  עודכנה הגדרת 'אוסף' ונוספה דרישה   . 3   

או   קיימים  באוספים  ישיר  לטיפול  או  חדשים  אוסף  פריטי  של  לרכישה  כאלה  פריטים  של  מהמימוש  בתמורה 

 לשניהם. 
 

 מזומנים תזרים  בדוח הגבלה לגביהן   שקיימת תרומותסיווג של   .ה  

 

מימון   מפעילויות  מזומנים  ואילו  תזרימי  ארוך  לזמן  הגביל את השימוש בהם  יכללו תקבולים מתרומות שהתורם 

תזרימי המזומנים מפעילויות שוטפות יכללו תקבולים מתרומות שקיימת לגביהם  הגבלה, למעט תרומות שהתורם  

שקיימת   מתרומות  התקבולים  כלל  לפיה  הקודמת  מהתקינה  בשונה  זאת  ארוך.  לזמן  בהם  השימוש  את  הגביל 

 הגבלה נכללו בפעילויות מימון.  לגביהם

   

 

בוטלה ההבחנה בין נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני לבין נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי    .  ו

 קבוע 

ההבחנה שתיוותר בדוחות הכספיים של בית החולים תהיה בין נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה לבין נכסים נטו  

 קיימת לגביהם הגבלה. שלא 

 

 

 הפעילויות  על בדוח מיוחדים פריטים  להצגת האפשרות   ביטול .ח

 

 הוחלט לבטל את האפשרות להצגת  פריט מיוחד בדוח על הפעילויות לגבי:    

   -תמורה ממימוש של רכוש קבוע, המוצג בשווי  סמלי ו .1

 לכיסוי גירעונות משנים קודמות. תרומות או הקצבות שהשימוש בהן הותנה על  ידי  נותניהן   .2
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 מזומנים ושווי מזומנים  - 3ביאור 
 

 ההרכב:

 בדצמבר  31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   בשקלים:

 132 4  בקופה 

 2,995 17,361  בבנקים מסחריים

  17,365 3,127 

   במטבע חוץ: 

 11,038 6,260  בבנקים מסחריים
   
   

 14,165 23,625  סך הכל 

   

 

 חייבים ויתרות חובה - 4 ביאור

 

 ההרכב: א. 

 בדצמבר  31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   חייבים בגין שירותים רפואיים

   קופות חולים: 

 11,540 18,169  שרותי בריאות כללית 

 4,593 -  מכבי שרותי בריאות 

 12,357 7,237  קופת חולים לאומית 

 8,242 11,423  קופת חולים מאוחדת 

  36,829 36,732 

   

   אחרים: 

 1,561 1,704  כרטיסי אשראי 

 1,089 1,138  ביטוח לאומי 

 840 1,094  משרד הביטחון וצה"ל 

 350 475  בתי חולים ומוסדות ממשלתיים אחרים 

 - 571  המחאות לגביה 

 2,285 9,839  אחרים  

 ( 450) ( 450) בניכוי הפרשה לחובות מסופקים מאחרים 

  14,371 5,675 
   
   

 

 לקוח עיקרי: ב. 

 

 עיקר הכנסות תאגיד הבריאות נובעות מקופות החולים.

  הבראה והתייעלות בפיקוח ממשלת ישראל.   חלק מקופות החולים בישראל גירעוניות, ונמצאות במסגרת של תכניות    

 

בריאות ממלכתי, נובעות ממס בריאות אשר נגבה על ידי ביטוח   ביטוחיצוין כי הכנסות קופות החולים, במסגרת חוק  

 לאומי ואשר מועבר אליהן על ידי מדינת ישראל.

 

ה  על  החולים  קופות  חתמו  החולים  לקופות  ישראל  מדינת  בין  ייצוב  הסכמי  של  במסגרת  לעיקול   85%רשאה 

 מהכספים, המגיעים להן במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. הסמכות לעיקול נמצאת בידי המדינה.

 

 .ה . 12ראה ביאור  -לפירוט בדבר הסכמים גלובליים עם קופות החולים  
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 מזומנים והשקעות המיועדים לרכישת ציוד ובינוי  - 5אור בי

 

 ההרכב: . א

 בדצמבר  31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 972 13,943  מזומנים במט"ח

 3,757 -  מזומנים בעו"ש שקלי 

 7,675 7,359  תעודות השתתפות בקרנות נאמנות 

 1,047 1,122  איגרות חוב ממשלתיות 

 3,181 3,195  איגרות חוב אחרות 

 286 549  מניות 

  26,168 16,918 

   

 
 .11ראה באור   -השימוש במזומנים וההשקעות המיועדים לרכישת ציוד ובינוי מוגבלים בשימוש באופן זמני לעניין   . ב 

 
 ספקים ונותני שירותים - 6ביאור  

 
 ההרכב:

 בדצמבר  31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   
 2,630 2,321  ספקים ונותני שירותים )*(

 203 2,599  לפירעון המחאות ושטרות 

  4,920 2,833 
   

 1,096 1,329  מתוכן התחייבות לספק עיקרי   )*(

   
 
 

 זכאים שונים ויתרות זכות  - 7ביאור 
 

 ההרכב:

 בדצמבר  31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   
 3,734 932  התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורות 

 1,256 5  מוסדות מס הכנסה 
 21 -  מוסדות מס ערך מוסף 

 599 -  ביטוח לאומי  מוסדות
 617 850  הפרשה לחופשה 

 1,325 953  הוצאות לשלם 
 - 2,470  מקדמות מלקוחות 

 - 7,714  מקדמות בגין מחקרים 

  12,924 7,552 
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 מעביד, נטו-עובדהתחייבות בשל סיום יחסי  - 8ביאור 
 

 ההרכב:
 בדצמבר  31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   
 838 787  עתודה לפיצויי פיטורין 

 ( 179) ( 204)  יעודה לפיצויי פיטורין  -בניכוי 

  583 659 

   
 

, קובעת כי עובד תאגיד  2001  -, לכללים לפעולת תאגיד הבריאות, תשס"ב  6תנאי עבודה ושכר סעיף משנה    -  15תקנה  
פנסיוניות.   לתוכניות  ידי הפרשות  על  פנסיוני  לביטוח  זכאי ממועד תחילתן של תקנות תאגידי הבריאות,  יהיה  הבריאות 
בנוסף, הסכם העסקה עם עובדי התאגיד יכלול הוראה מפורשת כי הפרשות התאגיד לביטוח פנסיוני ממצות את זכאותו  

  14אם כך נקבע בהתאם לסעיף    -ות בגין עבודתו בתאגיד או לפיצוי פיטורין בגין עבודתו כאמור  של העובד לזכויות פנסיוני 
 . 1963לחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג  

 

העובדים   שם  על  שוטפות  הפקדות  ידי  על  בחלקה  מכוסה  לעובדיו  פרישה  פיצויי  לתשלום  הבריאות  תאגיד  התחייבות 
מאחר ואינם בשליטתו ובניהולו    בדוח על המצב הכספיבקופות פיצויים מוכרות. הסכומים שהופקדו כאמור אינם כלולים  

 של התאגיד. 
 

ו/או    מבטאת את יתרת ההתחייבות שאינה מכוסה על ידי הפקדותכספי  דוח על המצב ה העתודה לפיצויי פרישה הכלולה ב
 .  פוליסות ביטוח

 

 היעודה לפיצויי פרישה הכלולה במאזן כוללת רווחים נטו שנצברו עד לתאריך הדוחות הכספיים. 
 
 

 עתודה בגין תביעות רשלנות רפואית - 9ביאור 
 

"ענבל"(, מטפלת בתביעות כנגד המרכזים הרפואיים הממשלתיים בגין רשלנות    -ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן   . א

)להלן   הממשלה  לביטוחי  הפנימית  הקרן  במסגרת  הקרן    -רפואית,  ענבל.  ידי  על  המנוהלת  הפנימית"(,  "הקרן 

 (PAY AS YOUל בגין התביעות  הפנימית מחייבת מידי שנה את משרד הבריאות בעלויות בהן היא נשאה בפוע

GO)  משנת החל  בגין    2009.  בפועל  ששולם  בתשלום  הכלליים  החולים  מבתי  אחד  כל  מחייב  הבריאות  משרד 

מהתשלום,   בחלק  ידו  שעל  הבריאות  תאגיד  את  מחייב  החולים  ובית  רפואי  מרכז  אותו  נגד  שהיו  התביעות 

יאות ביחס לפעילות בית החולים. בשנים הקודמות  שמחושב בהתאם למודל המבוסס על אופי פעילות תאגיד הבר 

 חלק מהתשלום שולם על ידי בית החולים וחלק על ידי משרד הבריאות. 

 

משנת   מבצעת    2011החל  ענבל  תקן  חברת  להנחיות  בהתאם  רפואית  רשלנות  עבור  אקטוארית  .  18הערכה 

עבור חלקו של תאגיד    2021בהתאם לחוות דעת האקטואר, ההערכה האקטוארית לתביעות בגין רשלנות לשנת  

 אלפי ש"ח.  17,108הבריאות עומדת על סך של  

 
רשלנות רפואית של המרכז    פי מכפלת ההערכה האקטוארית לתביעות בגין-חלקו של תאגיד הבריאות נקבע על

( שנה  באותה  מקצועית  לאחריות  הביטוח  בהוצאות  הבריאות  תאגיד  של  בחלקו    , 8 2021.61%בשנת  הרפואי 

 (. 7.14% 2020בשנת 

 
שהוגשו כנגד המרכז   התביעות על בהתבסס מוכרות רפואית רשלנות בשל תביעות בגין אקטואריות התחייבויות

, כמו כן התחייבות כוללת סכומים בגין  שהתקבלו אחרים  דיווחים  משפטי( ועל  בטיפול  המצויות  אלו  הרפואי )לרבות

 תביעות שטרם התקבלו על ידי בית החולים, תביעות אפשריות שטרם נודעו. 

 
קודמות   .ב בשנים  שהוצגו  ההפרשה  שעשויים  סכומי  הסכומים  של  הערכה  אלא  כתביעות  שהוגשו  הסכומים  אינם 

ש מימוש  לכלל  בכל  לבוא  הניתנות  מהערכות  הורכבו  שהוערכו  "העלויות  כי  הדגישה  ענבל  חברת  תשלומים.  ל 

נכונים   הנתונים  את  לראות  יש  כן  ועל  בתביעה,  הטיפול  לשלבי  בהתאם  לעת  מעת  ומתעדכנות  ותביעה  תביעה 

לשנות   שעלולות  בפסיקה  עתידיות  מגמות  בחשבון  לקחת  גם  חשוב  הדו"ח.  גבי  על  המצוינת  הזמן  את  לנקודת 

 ההערכה". 

 

כאמור, העתודה בגין תביעות רשלנות רפואית נרשמת בהתאם להוראות חשב משרד הבריאות, אשר אף קובע   .ג

 את סכום ההפרשה.  
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 ההתחייבות תלוי - 10ביאור 

 

   תובענה כספית אחת שתלויה ועומדת, כמפורט להלן:כנגד תאגיד הבריאות קיימת   

 

, תאגיד הבריאות קיבל נוסח סופי של דוח ביקורת בנושא פעילות של המרכז הרפואי ברזילי )להלן:  2020בינואר    6ביום  

ביקורת" היתר,  "דוח  בין  מתייחס,  הביקורת  דוח  הבריאות.  תאגיד  לפעילות  התייחסות  מהנושאים  בחלק  כולל  אשר   ,)

רומות והתקשרות עם חברה לקבלת  לקליטה והעסקת עובדים לתאגיד הבריאות, התקשרות עם חברה חיצונית לגיוס ת

לרבות   קודמות,  בשנים  שנעשו  פעולות  לתקן  נדרש  הבריאות  תאגיד  הביקורת,  לדוח  בהתאם  אסטרטגי.  יעוץ  שירותי 

 דרישה להשבת סכומים שתאגיד הבריאות שילם בשנים קודמות. 

הבריאות   תאגיד  של  הביקורת  בוועדת  נדון  הביקורת  לביצו  בנושאדוח  הנדרשות  תאגיד  הפעולות  הנהלת  ידי  על  ע 

 הבריאות, על מנת לתקן את כל אשר דורש תיקון. 

עם   הרפואי  המרכז  של  ספציפיות  בהתקשרויות  אלא  הבריאות  בתאגיד  שלמים  לתהליכים  מתייחס  אינו  הביקורת  דוח 

ספציפיים אשר  עובדים או צדי ג'. תאגיד הבריאות, בהנחיית וועדת הביקורת של תאגיד הבריאות, פועל לתיקון הליקויים ה

 צוינו בדוח הביקורת. 

 

לקרן המחקרים בהיקף של   העניקה קרן הלמסלי תרומות   2020  -  2014במהלך השנים    -התראות  –תרומת קרן הלמסלי  

ביקורת,    10.5 דוח  בעקבות  ארה"ב.  דולר  עמלות  מיליון  שילם  הבריאות  תאגיד  כי  נודע  הלמסלי  ה לקרן    תרומות מתוך 

קרן הלמסלי טענה כי תשלום העמלה לפוליטאה מהווה הפרת חוזה  .  לחברת פוליטיאה בע"מ  שהתקבלו מקרן הלמסלי

הכספים   את  גם  כמו  התרומה,  למטרות  נוצלו  שטרם  הכספים  כל  את  לידיה  לקבל  ביקשה  ולכן  הצדדים  בין  התרומה 

מכספי התרומות שלא  ש"ח    3,463,491למסלי  לקרן ה   תאגיד הבריאותששולמו כעמלה. לאור פניית קרן הלמסלי, השיב  

  3,748אה בסך של כ ינעשה בהם שימוש. בנוסף לסכום זה, דרשה קרן הלמסלי את השבת מלוא העמלה ששולמה לפוליט 

ובלבד  להחזיר סכום  גם    םהסכי  תאגיד הבריאות.  ש"ח  אלפי ו/או    החזרשהזה  יהא לסילוק מלא וסופי של כל התביעות 

בדוחות כספיים אלה נכללה הפרשה בגין    .זה  בנושא  עמדתוסופית    השיבטרם  קרן הלמסלי  הטענות של קרן הלמסלי.  

 ש"ח. אלפי   4,748החזר לקרן הלמסלי ע"ס 

 

בריאות תביעות משפטיות  אין כנגד תאגיד ה  למיטב ידיעתה של הנהלת תאגיד הבריאות,  מלבד התובענה הכספית הנ"ל,

 ו/או כספיות אחרות. 

 

 שקיימת לגביהם הגבלה   ותנועה בנכסים נטו נכסים - 11ביאור 

 

מסווג   הבריאות  להתחייבויות  תאגיד  ובהתאם  והמענקים  התרומות  ידי  על  שנקבעו  להגבלות  בהתאם  נטו  הנכסים  את 

 שניתנו לאותם תורמים על ידי הנהלת תאגיד הבריאות. 

 

 :ותנועה בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה   הרכב .א 

 סה"כ  מחקרים  אחר  ציוד שיפוץ ובינוי 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

 19,243  2,590  -  3,101  13,552  2020 דצמברב 31יתרה ליום 

      

 23,847  4,858  -  1,977  17,012  2020תרומות שהתקבלו בשנת 

      

 (26,172) ( 2,772) -  ( 2,113) (21,287) סכומים ששוחררו מהגבלה זמנית לשימוש בפעילות 

      

 16,918  4,676  -  2,965  9,277  2020 דצמברב 31יתרה ליום 
      

 השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של תקן 

 ( 4,676)  ( 4,676) -  -  -  2021בינואר  1ליום   40חשבונאות מספר 
      

 לאחר אימוץ לראשונה   2021בינואר  1יתרה ליום 

 12,242  -  -  2,965  9,277  40של תקן חשבונאות מספר  

      

 23,655  -  1,315  3,728  18,612  2021תרומות שהתקבלו בשנת 

      

 ( 9,729)  -  ( 402)  ( 586)  ( 8,741)  סכומים ששוחררו מהגבלה זמנית לשימוש בפעילות 

      

 26,168  -  913  6,107  19,148  2021 דצמברב 31יתרה ליום 
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 )המשך(  שקיימת לגביהם הגבלה ותנועה בנכסים נטו נכסים - 11ביאור 

 

   פירוט לגבי הסכמים עיקריים:  ב. 

 

הקרן  לפיו תעביר    צדקה אחרת )להלן "הקרן"(  , נחתם הסכם בין תאגיד הבריאות לבין קרן2016במאי    15ביום  

בסך   תרומה  הבריאות  דרך    25לתאגיד  לאבני  בהתאם  יועברו  אשר  דולר  סכום  מיליון  בהסכם.  שהוגדרו  כפי 

התרומה מיועד בין השאר לבניית חדרי ניתוח, מחלקה לרפואה דחופה, פגייה, מכון דיאליזה, בניית שתי מחלקות  

ובניית מכון לב בשתי הקומות העליונות  כירורגיות, שיפוץ מבואת הכ  בניין האשפוז הקיים.  שניסה לבניין הראשי 

אלפי    58,370  הנ"ל:  עלות הבינוי עד למועד₪ ו  אלפי  61,499  -הועברו לתאגיד הבריאות כ  2021לתום שנת  נכון  

ליום    ש"ח. בסך    יתרת   , לתאגיד הבריאות 2021בדצמבר    31נכון  בגין האמור לעיל  זמנית   3,129נכסים מוגבלים 

 אלפי ש"ח.

 

 

 הכנסות ממתן שירותים רפואיים - 12ביאור 

 

 ההרכב:  א.

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 74,359 70,525   77,833   מפעולות דיפרנציאליות 

 56,741 55,544   60,473   משירותים אמבולטוריים

 2,658 2,685   6,648   רפואה מונעת, קידום בריאות והדרכה

  144,954  128,754 133,758 

    

 (2,115)  (2,114)  (2,413)  הנחת מחזור

 (5,938)  (23,259)  (3,675)   .ד.( 12)ראה ביאור   CAPPINGהנחות  

 (29,834)  (3,762)  (30,649)  )כולל הנחת תעריף(   גלובאליים הנחות בגין הסכמים 
    

  (36,737)  (29,135)  (37,887) 

    

 (2,409)  (3,358)  (4,134)  הוצאות הפרשה לערעורים
    

   104,083   96,261 93,462 

    

 

 

 הרכב ההכנסות לאחר הנחות לפי תקנות תאגידי הבריאות:  ב.

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 74,855 77,628   83,852   פעילות משותפת 

 10,996 9,529   10,310   פעילות המבוצעת על ידי התאגיד בלבד

 1,740 2,142   2,288   פעילות משולבת 

 3,550 4,160   -   פעילות נבחרת

 55 64   5,929   החולים שירותים מחוץ לבית 

 2,068 2,654   -    קידום בריאות והדרכה   , רפואה מונעת

 198 84   -   שירותים למשרד הבריאות 

 - -   1,704   שנים קודמות בגין  סגירותהנחות בגין 
    

   104,083   96,261 93,462 
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 )המשך( הכנסות ממתן שירותים רפואיים - 12ביאור 

 

 הכנסות על פי חייבים בגין שירותים רפואיים עיקריים:הרכב  ג.

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    
    

 65,172 59,332 68,217  שרותי בריאות כללית 
 (1,148)  (1,056)  (1,226)    הנחת מחזור

 - (10,542)  -   בריאות כלליתרותי  ילש  CAPPINGהנחת  

 (20,480)  (3,366)  (18,104)    הנחות הסכם גלובאלי )כולל הנחת תעריף( 

  48,887 44,368 43,544 

    
 29,193 29,619 32,349  מכבי שרותי בריאות

 ( 523) ( 522) ( 568)  הנחת מחזור
 - ( 6,635) -  למכבי שרותי בריאות  CAPPINGהנחת  

 (7,873)  (396)  (7,929)    גלובאלי )כולל הנחת תעריף(הנחות הסכם  

  23,852 22,066 20,797 

    
 13,439 14,250 15,515  קופת חולים לאומית

 (251)  (267)  (292)    הנחת מחזור
 (3,130)  (3,416)  -   לקופת חולים לאומית  CAPPINGהנחת  

 - - (4,224)    הנחות הסכם גלובאלי )כולל הנחת תעריף

  10,999 10,567 10,058 

    
 16,329 16,563 17,226  קופת חולים מאוחדת

 (194)  (269)  (327)    הנחת מחזור
 (2,808)  (1,866)  (3,675)    לקופת חולים מאוחדת  CAPPINGהנחת  

 (1,481)  (1,817)  -   הנחות הסכם גלובאלי )כולל הנחת תעריף(

  13,224 12,611 11,846 

    

 86,245 89,612 96,962  הכנסות מקופות חולים לאחר הנחות סך הכל 

    
 1,055 1,023 1,205  משרד הביטחון וצה"ל

 113 151 132  ביטוח לאומי
 55 64 31  משרד הבריאות
 8,403 8,769 9,887  פרטיים ואחרים

 (2,409)  (3,358)  (4,134)  הוצאות הפרשה לערעורים 

   7,121 6,649 7,217 
    
    

 93,462 96,261 104,083   סך הכל הכנסות

 

    

 

 

סעיף   ד.  ו'  התקציב    70פרק  לשנות  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות    -ו  2017לחוק 

בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב    20וסעיף    2016-(, תשע"ז2018

התשפ"ב2022  -ו  2021 לק  2021  -(,  חולים  וקופת  חולים  בית  רשאים  כי  אחר,  קובעים,   הסדר  ביניהם  בוע 

להתחשבנות בגין רכישת שירותים בבית החולים ובלבד, שההסדר ימלא אחר התנאים הקבועים בחוק האמור, כל  

 זאת לאחר אישור ההסכם על ידי שר הבריאות ושר האוצר.  
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 עלות השירותים הרפואיים  - 13ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 40,702 39,800 42,360  שכר עבודה ונלוות 

 (7,190)  (7,690)  (9,703)  השתתפות בשכר עבודה ונלוות על ידי אחרים 

 33,512 32,110 32,657  שכר עבודה ונלוות, נטו )א( 

 14,989 14,283 13,686   העברות לבית החולים בגין שכר 

 12,490 12,349 13,660  בחומרים )ב( שימוש

 25,198 18,274 18,578  תקורה )ג(

 3,433 3,230 3,791  הפרשה לאקטואריה 

 827 811 1,557   עלויות ישירות אחרות )ד( 
    

   83,929 81,057 90,449 

    

 

 ההרכב:

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

    הרכב הוצאות השכר לפי סקטורים:  -שכר עבודה ונלוות  א. 

 17,552 16,278 16,768  רופאים

 4,296 3,849 4,027  אחיות

 - 28 639  כח עזר

 7,192 7,615 7,683  פארה רפואי

 4,472 4,340 3,540  מנהל ומשק

  32,657 32,110 33,512 

    

    שימוש בחומרים:  ב.

 10,599 10,897 11,896  החזר בגין ציוד מתכלה, תרופות ושירותים לבית החולים

 333 270 324  תרופות

 1,558 1,182 1,440  ציוד רפואי מתכלה

  13,660 12,349 12,490 

    

    .ג.(: 20הוצאות תקורה לבית החולים )ראה ביאור  ג.

 24,522 18,077 20,002  )*(  תקורה 20%בשיעור של פעילות המחויבת 

 101 94 76  תקורה  4%פעילות המחויבת בשיעור של 

 2,075 103 ( 1,500)  (4.ג.20)ראה ביאור  תוספת תקורה

 ( 1,500) - -  ( 4.ג.20)ראה ביאור   2014משנת   תוספת תקורההקטנת  

  18,578 18,274 25,198 

    

  .ד 1, ראה ביאור  28%שיעור תקורה  2019בשנת   )*(

  

    : עלויות ישירות אחרות ד.

 202 133 212  עלות עבודות חוץ

 625 678 1,345  ביטוח אחריות מקצועית

  1,557 811 827 
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 הכנסות מפעילויות אחרות  - 14ביאור 

 ההרכב:

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 3,109  903  5,264  רפואיים  מחקריםהכנסות מביצוע 

 50,805  26,172  9,729  סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות 

 1,143  350  129  הכשרה ולימוד בנושאים רפואיים במסגרת בית ספר

 -  -  1,926  משימוש במקרקעין של בית החולים נטו )*( 

 1,862   1,590   1,562   אחרות
    

   18,610   29,015   56,919 

    

    פירוט הכנסות והוצאות משימוש במקרקעין של בית החולים: )*(

  3,664 3,015   4,052   הכנסות מחניון 

 -   -   926   הכנסות ממרכז מסחרי 

 (2,939)  (2,212)  (2,125)  חניון  - הוצאות תפעול שוטף

 -   -   (769)  מרכז מסחרי  –הוצאות תפעול שוטף  

 (725)  (803)  (158)  .( ד. 20העברה לבית החולים )ראה ביאור 

   1,926   -   - 

 

 

 

 עלות הפעילויות האחרות  - 15ביאור 
 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 46,749 26,134 14,103  העברות חד צדדיות )*( 

 6,445 5,581 7,983  )**(  מחקרים 

 1,381 17 11  כנסים והשתלמויות 

 1,450 - -  עמלות גיוס תרומות 

 1,248 270 344   עלויות ישירות אחרות
    

   22,441 32,002 57,273 

    

 )צדדים קשורים(. 20ראה ביאור  )*(

 

 מחקרים: )**(

 
 ההרכב:

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 5,372 4,863 7,260   שכר עבודה והוצאות נלוות

 215 87 -   הוצאות הנהלה וכלליות

 211 113 553   רכישת חומרים וציוד רפואי מתכלה 

 647 518 170   הוצאות תפעול אחרות

   7,983 5,581 6,445 
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 הוצאות משק ותחזוקה - 16ביאור 

 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    
 115 130 461  שימוש בחומרים 

 119 4 35  עלות עבודות חוץ 

 731 910 420   אחרות

   916 1,044 965 

    

 

 הוצאות הנהלה וכלליות - 17ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 4,075  3,786  3,510  ( *) שכר עבודה ונלוות

 -  -  1,000  בגין הפרשה להתחייבויות תלויות הוצאות 

 1,075  1,149  720  ייעוץ מקצועי 

 480  471  530  כנסים והשתלמויות 

 479  301  309  ותקשורת   צרכי משרד

 253  281  262  עיבוד נתוני שכר  -שרות מחשב 

 ( 799) -  -  חובות מסופקים ואבודים 

 (30) 229  -  הוצאות אחרות 

  6,331  6,217  5,533 

    

   

  

    הן בגין הוצאות שכר מנהל ומשק שכר עבודה ונלוות  )*(

 

 

 הוצאות מימון - 18ביאור 

 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 112 48 26  בנקים 

 3,015 669 994  הפסד מהפרשי שער 

 53 42 32  אחרות כרטיסי אשראי ו

 - 2,792 54  הפסד מניירות ערך  

  1,106 3,551 3,180 
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 הכנסות מימון  - 19ביאור 

 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 995 48 86  רווח מניירות ערך 

 - 1,974 1,148  רווח מהפרשי שער 

 298 468 -  קדונות יפ

  1,234 2,490 1,293 

    

 סיווג ההוצאות לפי מהות ההוצאות:  –דוח על הפעילויות  - 20ביאור 

 

 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 93,462  96,261  104,083  הכנסות ממתן שירותים רפואיים 

 56,919  29,015  18,610  הכנסות מפעילויות אחרות 

 
   

  122,693  125,276  150,381 

    

    הוצאות: 

 42,959  40,759  43,427  שכר עבודה ונלוות 

 12,816  12,592  14,674  שימוש בחומרים 

 61,738  40,417  27,789  העברות חד צדדיות 

 25,198  18,274  18,578  תקורה 

 3,433  3,230  3,791  הפרשה לאקטואריה 

 -  73  52  רכב ונסיעות 

 862  605  170  מחקרים 

 321  137  247  עלות עבודות חוץ 

 253  281  276  מחשוב מנהלי 

 -  18  89  דוברות, פרסום, שיווק ויחסי ציבור

 481  346  353  צרכי משרד ותקשורת 

 1,861  534  567  הדרכה, השתלמות, כנסים וספרות מקצועית 

 -  8  23  מיסים ואגרות 

 1,075  1,377  720  ייעוץ מקצועי 

 23  42  23  כיבוד ואירוח 

 -  -  1,000  תביעות משפטיות 

 656  562  28  אחזקה

 1,450  3,748  -  גיוס תרומות 

 625  712  1,430  ביטוחים 

 ( 799)  -  -  חובות מסופקים ואבודים 

 1,248  352  390  עלויות ישירות אחרות 

 20  1  (10) הוצאות אחרות 
    

  113,617  124,068  154,220 

    

 ( 3,839)  1,208  9,076  הכנסות נטו לפני מימון )הוצאות נטו לפני מימון(

    

 3,180  3,551  1,106  הוצאות מימון 

 1,293  2,490  1,234  הכנסות מימון 
    

 ( 5,726)  147  9,204  עודף )גירעון( לשנה 
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 יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים - 21ביאור 

 

 במאזן כלולות יתרות עם צדדים קשורים כדלקמן: א. 

 

 בדצמבר  31 

 1 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   
 41,264  38,139  בית החולים 

 -  4,368  עמותת שוחרי בית החולים   –חוג ידידים  

   
   

 כלולות עסקאות עם צדדים קשורים כדלקמן:בדוח על הפעילויות  ב.

 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    :העברות חד צדדיות 

    

    רכוש קבוע: (1)

 19,670 20,998 11,359  שיפוץ בינוי

 26,574 4,054 2,545  ציוד

 505 1,082 199  מחשוב

 46,749 26,134 14,103  (15)ראה ביאור   סך הכל העברות רכוש קבוע 

    

 14,989 14,283 13,686   (13)ראה ביאור   העברות בגין שכר (2)

    

 211 113 553  ( 15)ראה ביאור  מחקרים  (3)
    
    

 61,949 40,530 28,342  סך הכל העברות חד צדדיות

    

 26,698 18,274 18,578  .ג.(:13)ראה ביאור   כולל תקורה נוספת   בגין תקורה   הוצאות 

    

 ( 1,500) - -  .ג.(:13ראה ביאור ) מבית החוליםהעברת הכנסות 

 25,198 18,274 18,578  הוצאות בגין תקורה   סך הכל 

    

    החזר הוצאות לבית החולים:

)ראה סעיף החזר בגין ציוד מתכלה, תרופות ושירותים לבית החולים  

 10,599 10,897 11,896  ב. 13ראה ביאור   –  (להלן  3 –ג 

השתתפות בעלות הרשלנות הרפואית של בית החולים )ראה סעיף  

 625 678 1,345  ד. 13ראה ביאור   –  (להלן  5 –ג 

  13,241 11,575 11,224 

    

    

    העברות בגין החלטת הממשלה:

 725 803 158  ( 14)ראה ביאור  הכנסות משימוש במקרקעין של בית החולים, נטו  
    
    

  60,319 71,182 99,096 
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים - 21ביאור 

 
 הסכמי פעילות בין בית החולים לתאגיד הבריאות: ג.

 
התשס"ב   הבריאות(  תאגיד  לפעולת  )כללים  התקציב  יסודות  תקנות  פי  החולים  2001  -על  בית  זכאי   ,

 להעברת התשלומים כדלקמן: 
 
עבור הכנסות ממכירת שירותי  -תקורה תמורת השימוש במתקני בית החולים ועלות שירותי תשתית    20% (1)

בהתאם רפואיים.  ופארה  אשפוז,  שירותי  שניונית,  ראשונית,  הסכמי    רפואה  בנספחי  שנקבעו  לפעילויות 
לשיעור    20%, תאגיד הבריאות נדרש להגדיל את התקורה משיעור של  2018-ו  2019בשנים    הפעילות. 

 ד. 1. ראה פרטים נוספים בביאור 28%של 
 

ממכירת שירותי רפואה מונעת, קידום בריאות והדרכת סטודנטים ועובדים    -תקורה עבור ההכנסות    4% (2)
 הבריאות. בהתאם לפעילויות המנויות בנספח הסכם הפעילות. במקצועות בתחום 

 
ושירותים, שמספק בית החולים לתאגיד. בהסכם הפעילות   (3) ציוד מתכלה  כי  החזר עבור שוויים של  נקבע 

 DRG. -מהכנסות תאגיד הבריאות המתומחרות במחירון משרד הבריאות כ 20%שיעור ההחזר יהיה 
 

תאגידי הבריאות, הפועלים בבתי החולים, אשר עלולים לסיים בגירעון תקציבי בשנת הכספים , יגדילו את   (4)
ועד לתקרה מרבית בשיעור של    כיסוי הגירעון, בכפוף להוראת שר הבריאות    40%התקורות עד לגובה 

ע בתקנות  מההכנסות הפעילות של תאגיד הבריאות בבית החולים בשנה שקדמה לאותה שנה, כפי שנקב 
 תאגידי הבריאות. 

 
ואילך, אם בית החולים בו פועל תאגיד הבריאות חרג בפועל מתקציב המדינה בשנה    2021החל משנת   (5)

נתונה, על תאגיד הבריאות להעביר לבית החולים בשנה העוקבת, בנוסף על הסכומים האמורים בסעיפים  
ו)1) מ2('  יפחת  שלא  סכום  לעיל,  מפעילו  10%-('  הכנסותיו  )של  בסעיף  המפורטות  בשנה  1ת  לעיל   )

בתקציבו   החולים  בית  עמד  כן  אם  אלא  השניים  מבין  הנמוך  החריגה,  לגובה  השווה  סכום  או  העוקבת, 
 הנקוב בשנה העוקבת. 

 
מודל  תאגידי   (6) לפי  הרפואי  המרכז  של  הרפואית  הרשלנות  הוצאת  מעלות  יחסי  בחלק  מחויבים  הבריאות 

 כל תאגיד בריאות ביחס לבית החולים הלוקח בחשבון את אופי הפעילות של  
 

, קובעת כי התשלומים  2002)ו( לתקנות יסוד התקציב )כללים לפעולת תאגיד בריאות(, התשס"ב,  6תקנה   (7)
יועברו    6שתאגיד הבריאות חייב בהעברתם לבית החולים בהתאם לתקנה   וכו'(  )תקורות, החזר חומרים 

לו. לא הועב  "ריבית  אחת לחודש בעד הפעילות בחודש שקדם  רו הסכומים במועד שנקבע תתווסף להם 
חשב כללי רגילה". על אף האמור לעיל, לפי הוראות חשב במשרד תנאי האשראי לתאגידי הבריאות הינם  

ושירותים )תוספת ריבית   . הלכה  2005-בתי חולים( התשס"ה    –בהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים 
 יבית על התחייבות לבית החולים. למעשה, תאגיד הבריאות אינו מחוייב בגין ר 

 

השכר   (8) על  תכ"מ/תקשיר/ממונה  להוראת  במערכת    –בהתאם  הידע  ותוצרי  המחקר  ניהול  רוחני:  "קניין 
באוקטובר   שפורסמה  הממשלתית"  תקורה  הבריאות  תאגיד  ,2011הבריאות  לביה"ח  ביצוע    ישלם  עבור 

לסעיף  מחקרים   בהתאם  ישלם    9.2יישומיים  בנוסף,  תמורת  להוראה.  החולים  לבית  הבריאות  תאגיד 
לסעיף   בהתאם  החולים  בבית  המבוצעות  מעבדה  בדיקות  או  רפואיות  וכן,    9.3פרוצדורות  להוראה. 

בתמורה לצריכת חומרים או שימוש בציוד מתכלה של בית החולים יעביר תאגיד הבריאות לבית החולים  
 להוראה.   9.4תשלום כמפורט בסעיף 

 

 : 2003ביולי  22ל ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה מיום ש 25החלטה מס. חכ/ .ד
 

משנת   החולים  בתי  של  במקרקעין  משימוש  ההכנסות  את  יעבירו  הבריאות  חניונים,    2003תאגידי  )דוג'  ואילך 
אנטנ  רווחה,  מרכזי  שילוט,  אוטומטיות,  וכו'(מכונות  מתקנים  השכרת  סלולריות,  ינכו  ות  הבריאות  תאגידי   .

 . את הוצאות התפעול השוטף בלבד )ללא השקעה בתשתיות או כל השקעה אחרת( מההכנסות כאמור

 

ביאורים  2021לעניין העברות בשנת   שימוש    2018. בשנת  15-ו  14, ראה  לאור  עודף מפעילות החניון  היה  לא 
 בכספי ההכנסות לצרכי בינוי החניון. 
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 הכספי  המצב על הדוח תאריך לאחר אירועים  - 22 ביאור

 

 
 


