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שירותי בריאות כללית )להלן: "הכללית"( פועלת כקופת חולים ונותנת שירותים רפואיים לחבריה, במסגרת חוק ביטוח בריאות 

ממלכתי, התשנ"ד-1994, אשר נכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 1995 )להלן: "החוק"(, ועל-פי הסל שנקבע בחוק זה. הכללית מפעילה 8 
בתי חולים כלליים, 5 בתי חולים מיוחדים ובית חולים המתמחה ברפואת ילדים הנמצאים בבעלותה, וכן כ- 1,527 מרפאות קהילה 

שונות, כולל מרפאות מקצועיות, בכל רחבי הארץ, המספקות שירותים במסגרת 8 מחוזות ברחבי הארץ. 
בין השירותים הייחודיים לשירותי בריאות כללית, יש לציין את עשרות המרכזים לבריאות הילד ברחבי הארץ, בהם מעניקים מגוון 
שירותים רפואיים מיוחדים לילדים, את "מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל" - בית החולים החדיש והמשוכלל לילדים, את 

מרכז דוידוף - המרכז לחולי סרטן, ואת עשרות המרכזים לבריאות האישה ברחבי הארץ, המעניקים שירותים מיוחדים לנשים 
תחת קורת גג אחת.  

על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי הנ"ל, מקורות המימון של הכללית כקופת חולים כוללים את חלקה בדמי ביטוח בריאות, 
סכומים נוספים מתקציב המדינה, כפי שייקבעו מדי שנה בחוק התקציב השנתי ואשר ישלימו את מימון עלות סל הבריאות, 

ותקבולים משירותי בריאות הניתנים תמורת תשלום דמי השתתפות עצמית על-ידי מקבלי השירות. 
 

מבנה האחזקות בכללית: 

   

 
 
 
 
 
 

 

1.1 הכללית נרשמה בשנת 1928 כאגודה בהתאם לחוק העותומני לאגודות. 
1.2 המבנה המשפטי של הכללית: 

 מוסדותיה, נכון לתאריך הדוחות הכספיים, כוללים: 

   
הינה הגוף הייצוגי העליון של הכללית.    - המועצה )*( 

הגוף הניהולי העליון של הכללית.   - הדירקטוריון 
סמכויותיה מפורטות בתקנון הכללית.    - ועדת ביקורת 

בראשות המנהל הכללי, מנהלת את הפעילות השוטפת של הכללית בהתאם למדיניות   - ההנהלה 
הנקבעת על ידי הדירקטוריון. 

))**((           בתאריך 8 בפברואר 2015, מועצת הכללית, בשיתוף נציגי הוועד המפקח הארצי, אישרה נוסח לתקנון חדש 

לכללית אשר תואם את הוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי.  
שר הבריאות, אישר את התקנון ביום 7.12.16. 

ביום 6 באפריל 2016, הגישה ההסתדרות כתב ערעור לבית משפט העליון כנגד הכללית ושר הבריאות על פסק 

דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 21 בפברואר 2016. בהמשך לדיון שהתקיים ביום 28 בדצמבר 
2017 בבית המשפט העליון, התקבל פסק דין בתאריך 24 בינואר 2018. בית המשפט העליון קיבל את ערעור 

ההסתדרות וקבע, שפסק הדין של בית המשפט המחוזי בוטל, והמרצת הפתיחה של ההסתדרות תוחזר לבית 
המשפט המחוזי. דיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב בנושא תביעת ההסתדרות התקיים ביום 7 ביוני 2018. 
דיון נוסף התקיים ביום 19 ביולי 2018. ההסתדרות העבירה סיכומיה ביום ה-1 בינואר 2019, הכללית העבירה 

סיכומיה  ביום ה-14 ביוני 2019. 
ביום 3 במאי 2020, דחה בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו בראשותו של השופט ארז יקואל, את טענת 

ההסתדרות ופסק לטובת הכללית.  
החלטה זו סופית, לאור העבודה שההסתדרות לא ערערה על החלטה זו. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

שירותי בריאות  
כללית

כללית הנדסה  
רפואית בע"מ

100%

ש.ל.ה שרותי רפואה  
בע"מ

100%

המכון למידע   מור -
רפואי בע"מ

100%



דוח דירקטוריון שירותי בריאות כללית 
לדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2020 

                    

 

                
סעיף 1 - פעילות הכללית - כללי )המשך( 

2  

1.3         פרטים על חברי הדירקטוריון  וחברי ההנהלה המורחבת של הכללית:  
 חברי דירקטוריון הכללית: 

יו"ר המועצה והדירקטוריון   מר יוחנן לוקר 
דירקטור  גב' רוית ברניב  
דירקטור  מר אבי גבאי  
דירקטור  פרופ' דן גרינברג  
דירקטור  מר בן הראל  
דירקטור  רו"ח רונית זלמן מלאך  
דירקטור  פרופ' יהב יעקב  
דירקטור  עו"ד אורית סון 
דירקטור  מר איימן דאר סייף  
דירקטור  רו"ח אבנר עמנואל  
דירקטור  ד"ר ישראל פלג  

חברי ההנהלה המצומצמת ומנהלי המחוזות של הכללית: 
מנכ"ל שירותי בריאות כללית  פרופ' אהוד דודסון  

סמנכ"ל, ראשת חטיבת השירות וקשרי לקוחות  גב' רותי אופטובסקי  
סמנכ"ל, ראש חטיבת משאבי אנוש   מר מיכאל אורן  
סמנכ"ל, ראשת חטיבת בתי חולים  ד"ר אורלי ווינשטיין)1( 

סמנכ"ל, ראש חטיבת תשתיות ולוגיסטיקה   מר גדי כהן  
סמנכ"ל, ראש חטיבת הקהילה  מר יורם סגל  

סמנכ"ל, ראשת חטיבת הכספים  גב' רות רלבג )2( 
סמנכ"ל, ראשת חטיבת מערכות מידע ודיגיטל  גב' ליאורה שכטר )4( 

מנהלת סיכונים ראשית  רו"ח עופרה ג'יבלי  
ראש אגף סיעוד בתי חולים ואחות ראשית  גב' לילי פרלמן  

היועץ המשפטי  עו"ד אייל זליכה  
  

מנהלת מחוז דרום  גב' חדווה אמונה  
מנהלת מחוז תל-אביב-יפו  גב' מירב גוט  

מנהל מחוז צפון  ד"ר מרדכי דיין  
מנהל מחוז מרכז  מר ארז לוי  

מנהל מחוז שרון שומרון   ד"ר ארז ליבל )3( 
מנהל מחוז ירושלים  מר מיכאל מישורי-דרעי  

מנהל מחוז חיפה וגליל מערבי    מר רונן נודלמן  
מנהלת מחוז דן-פתח-תקוה  ד"ר יעל רייכנברג  

  
ד"ר אורלי ווינשטיין נכנסה לתפקיד בתאריך 15 ביולי 2020 במקומו של פרופ' מיכאל שרף.   )1(

ביום 23 באפריל 2020 נבחרה הגב' רות רלבג לתפקיד סמנכ"לית כספים במקום רו"ח אלי כהן שכיהן כממלא מקום בתפקיד.   )2(
תחולת התפקיד החל מיום 1 ביולי 2020. 

ביום 20 במאי 2020, דירקטוריון הכללית החליט לסיים את כהונתו של ד"ר ערן רוטמן כמנהל מחוז שרון שומרון והוא   )3(
המשיך לכהן בתפקידו עד להחלפתו. ד"ר ארז ליבל נבחר למנהל מחוז שרון שומרון ונכנס לתפקידו ביום 23 באוגוסט 2020. 
ביום 20 במאי 2020, דירקטוריון הכללית החליט לסיים את כהונתו של מר משה שדה כסמנכ"ל, ראש חטיבת מערכות מידע   )4(
ודיגיטל והוא המשיך לכהן בתפקידו עד להחלפתו. גב' ליאורה שכטר נבחרה לסמנכ"ל, ראשת חטיבת מערכות מידע ודיגיטל 

ונכנסה לתפקידה ביום 16 בספטמבר 2020. 
 
 

1.4          שינויים מבניים מתוכננים בקופה ותוצאותיהם: 
לגבי עדכון התוכנית האסטרטגית והשינויים המבניים הכלולים בה, ראה סעיף 15 להלן. 

1.5        במהלך התקופה לא אירעו רכישות, מכירות או העברות נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל. 
1.6 הליכי פירוק, כינוס נכסים והסדר נושים שבוצעו בכללית: 
ראה באור 1ג לדוחות הכספיים ודוח רואי חשבון המבקרים. 

 
 
 
 
 
 



דוח דירקטוריון שירותי בריאות כללית 
לדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2020 

                    

 

                
סעיף 2 - תחומי פעילות 

3  

לפרטים בדבר תחומי הפעילות: קהילה, הפעלת בתי חולים, שירותי בריאות נוספים ורפואת שיניים, ראה סעיף 2 לדוח דירקטוריון 
ליום 31 בדצמבר 2019.  

 

סעיף 3 - סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקופה 
לפרטים בדבר עדכון סל שירותי הבריאות, ראה סעיף 3 לדוח דירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2019.  

 
סעיף 4 - טכנולוגיות חדשות 

הטכנולוגיות החדשות הן טכנולוגיות שאושרו להכללה בסל הבריאות בהתאם להחלטת ועדת הסל. בשנת 2019 נוספו לסל 
השירותים תרופות וטכנולוגיות חדשות בסכום של כ- 742 מיליון ש"ח, מהם 290 מיליוני ש"ח לטובת טיפולי שיניים ובכלל זה 
לקשישים. בשנת 2020 התווספו לסל השירותים של קופות החולים תרופות וטכנולוגיות חדשות בסכום של כ-530 מיליון ש"ח, 

מהם 60 מליוני ש"ח לטובת טיפולי שיניים לקשישים. 
 

סעיף 5 - נתונים על מספר המבוטחים 

מספר החברים בכללית ליום 30 ביוני 2020 הגיע לסך של כ- 4,632 אלפי חברים אשר מהווים כ- 51.7% מכלל האוכלוסיה, לעומת 
4,594 אלפי חברים בסוף שנת 2019 אשר היוו כ- 51.8% מכלל האוכלוסיה. נכון לתאריך הדוחות הכספיים הצטרפו לתוכנית 

"כללית מושלם" כ- 3,465 אלפי עמיתים ולתוכנית הפלטינום כ- 2,040 אלפי עמיתים. 
 

סעיף 6 - רכוש קבוע ומתקנים 
לפרטים בדבר רכוש קבוע ומתקנים של הכללית, ראה סעיף 6 לדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2019. 

יתרת הרכוש הקבוע ליום 30 ביוני 2020 הגיעה לסך של 9,016 מיליון ש"ח לעומת יתרה בסך של 9,018 מיליון ש"ח לתום שנת 2019, 
ללא שינוי מהותי בין התקופות. 

 
סעיף 7 - נכסים לא מוחשיים 

לכללית שליטה מלאה במור יישום מחקרים בע"מ. החברה עוסקת במסחור קניין רוחני של הכללית בהיקף לא מהותי בשלב זה. 
 

סעיף 8 - הון אנושי 

לפרטים בדבר ההון האנושי, ראה סעיף 8 לדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2019. 
 

סעיף 9 - חומרי גלם וספקים 
לפרטים בדבר חומרי גלם וספקים, ראה סעיף 9 לדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2019. 

 
סעיף 10 - הון חוזר 

מדיניות האשראי המקובלת של הכללית הינה בדרך כלל קבלת אשראי מספקים בתנאים של שוטף + 93. 

 
סעיף 11 - מבנה הקבוצה  

לפרטים בדבר מבנה הקבוצה הכולל את מור - המכון למידע רפואי בע"מ, ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ וכללית הנדסה רפואית 
בע"מ, ראה סעיף 11 לדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2019.  

 

סעיף 12 - מימון 
לפרטים בדבר מימון, ראה סעיף 12 לדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2019. 

 
סעיף 13 - מגבלות והוראות חוקיות החלות על פעילות הקופה  

כדי לאפשר את פעילותה של הכללית על-פי החוק, נחתמים אחת לתקופה הסכמים עם רשויות המדינה. הסכמים אלו נועדו 
להסדיר את חובותיה של הכללית ואת איזון תקציבה. להסכמים אלו השלכות מהותיות על תוצאות פעילותה של הכללית. )ראה גם 
באור 1 לדוחות הכספיים(. במסגרת דיוני התקציב לשנים 2016 ואילך התקבלו מספר החלטות ממשלה וחוקים הכוללים בין 

השאר: 

א. ביום 12 באוגוסט 2016 נתקבלו החלטות ממשלה הנוגעות לתקציב המדינה לשנים 2017-2018, לרבות: 
       תיקון סל הבריאות:  

1. בהמשך להחלטת הממשלה האמורה, ביום 25 ביולי 2017 אישרה הכנסת את שינוי משקלות מדד יוקר הבריאות 
שעיקרן הגדלת משקל השכר, הקטנת משקלו של מדד שכר המרסן והוספת מדד שכר מינימום.  

                          תוספת זו מגדילה את מקורות קופות החולים, ובאופן בולט יותר בשנים שבהן ישנם הסכמי שכר משמעותיים. 
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2. הגדלת סל הבריאות: 
בכל שנה מהשנים 2017-2019 יתווספו לסל 500 מליוני ש"ח לטובת תרופות וטכנולוגיות חדשות מהם 40 מליוני 
ש"ח בשנת 2017 עבור בריאות השן. לבסיס הסל נוספו 800 מליוני ש"ח, שהועברו מתמיכת רשת בטחון לבסיס 
הסל. כמו כן נוספו 100 מליוני ש"ח שהועברו מגידור מדד יוקר הבריאות לשנת 2015, וכן 75 מיליוני ש"ח נוספים 
לשיפוי בגין העלאת מחיר יום אשפוז פסיכיאטרי בשנת 2016. לבסיס הסל התווספו בשנת 2017 215 מליוני ש"ח, 

אודותיהם טען משרד האוצר כי הללו באים לשפות בגין הפסדי קופות החולים בעקבות חוק הקפ החדש. 
 

ב. איסורי ניגוד עניינים - חוק לתיקון פקודת בריאות העם ותוספת תקציבית לחיזוק רפואה ציבורית:  
ביום 14 בדצמבר 2015, אושר בכנסת התיקון לחוק לביטול ניגוד עניינים, אשר פוצל מחוק ההסדרים. להלן עיקריו: 

1. שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע בתקנות כללים 
שיקבעו כי רופא שטיפל או ייעץ לאדם במערכת הציבורית לא יוכל להמשיך לטפל בו מחוץ למערכת הציבורית 

בתקופה של 6 חודשים לאחר מכן.  

2. תוספת תקציבים לחיזוק הרפואה הציבורית: בשנת 2016 הושגה הסכמה עקרונית בין משרדי הבריאות והאוצר על 
תוספת תקציבים לטובת חיזוק הרפואה הציבורית, אשר תממן הסטת פעילות מהשב"ן לרפואה הציבורית, קיצור 
תורים, ושיפור תשתיות בתי החולים הציבוריים להרחבת הפעילות הציבורית. ביום 2 בנובמבר 2017, נחתמו מבחני 
תמיכה לשנים 2017 - 2018, בתוספת מסמך רקע בו צויין כי סך המקורות לקופות החולים יעמוד על 635 מליוני 

ש"ח בשנת 2017, ו- 700 מליוני ש"ח בשנת 2018. 
על מנת לקבל את המקורות, הכללית גיבשה תכנית הנחלקת לקיצור תורים ולהסטת פעילות ממימון פרטי לציבורי. 
עם התקדמות המהלך הופחתו דמי החבר לשב"ן בהתאם להיקף הפעילות שעבר ממימון השב"ן למימון הסל 
הציבורי. ביום 4 בנובמבר 2019 פורסמו המבחנים לשנת 2019, אשר הגדירו תנאים והיקף משאבים דומים לאלו 

שהוגדרו במבחנים שפורסמו לשנים 2017-2018. טרם פורסמו המבחנים לשנת 2020. 

3. נוסף על התוכנית לקיצור תורים כולל, נקבעה תוכנית לקיצור תורים בשירות ה- MRI לה הוקצו בשנת 2016 כ- 35 
מליוני ש"ח. קופות החולים תימדדנה בגידול הפעילות בין השנים 2015-2018 ועל בסיס הגידול היחסי יוקצו 
המקורות עד למגבלת חלקן הקפיטציוני בסכום המוקצה כאמור לעיל. התוכנית הוארכה לשנת 2019, כאשר הוקצו 

לה 50 מליוני ש"ח ונוסף בה רכיב מדידת אורכי תור. טרם פורסמה תוכנית לשנת 2020. 

ג. הסכם ייצוב תלת שנתי עם המדינה:  
ביום 6 בדצמבר 2018 נחתם בין הכללית לבין משרדי הבריאות והאוצר הסכם ייצוב תלת שנתי לשנים 2017 – 2019. 

להלן עקרונות ההסכם: לאחר שגרעון הכללית עמד בשנת 2017 על 1,288 מליוני ש"ח במונחי דוח הבקרה, הכללית 
מתחייבת לפעול באיזון שנתי בכל אחת מהשנים 2018 – 2019. בהתקיים איזון שנתי כאמור ועמידה ביעדים נוספים, 

הממשלה מתחייבת למתן תמיכות בהיקף מצטבר של כ -3.3 מיליארד ש"ח עבור תקופת ההסכם. לפי תחשיב שערכה 
הכללית על בסיס נתוני הדוחות הכספיים ועל פי האמור בהסכם היצוב, הכללית עמדה ביעד האיזון לשנים 2019-2018 
ולאור זאת נרשמו תמיכות ההסכם בגין שנים אלו. בשלב זה טרם נחתם הסכם ייצוב חדש לשנת 2020 ולשנים הבאות. 
כמו כן, בטיוטת הצעת המחליטים שעתידה להיות מוגשת לממשלה לקראת חוק ההסדרים לשנת 2020, הממשלה מבקשת 

לבטל את הסכמי הייצוב ולהכניס את תמיכות הייצוב של השנים הקודמות לבסיס הסל.   

ד. אפליות בתי החולים של הכללית: 
לפרטים בדבר אפליות בתי החולים של הכללית ביחס לבתי החולים הממשלתיים, ראה סעיף 13 לדוח דירקטוריון ליום 31 

בדצמבר 2019. 
 

סעיף 14 - תהליכים משפטיים 
בדבר פרטים על בג"צים כנגד הכללית ואחרים, ראה סעיף 14 לדוח דירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2019. 

בנוסף, פרטים על חשיפה לתביעות ותובענות ייצוגיות ראה ביאור 3 לדוחות הכספיים. 
 

סעיף 15 - יעדים ואסטרטגיה בפעילות הקופה 
בדבר פרטים על יעדים ואסטרטגיה בפעילות הכללית, ראה סעיף 15 לדוח דירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2019. 

 
סעיף 16 – צפי להתפתחות לשנה הקרובה 

תוכניות הפעולה של הכללית לשנת 2020 לא חורגות ממהלך הפעולות הרגיל, לא בתחום הרכוש הקבוע ולא במערך הארגוני ומצבת 
העובדים, למעט השפעות הנובעות מסעיף 17 להלן. 

 
סעיף 17 – מידע בדבר שינוי מהותי בתוצאות פעילות הקופה הצפויות 

בשלב זה טרם נחתם עם המדינה הסכם ייצוב לשנים 2020-2022. כמו כן, בשלב זה טרם הוגדר השיפוי עבור כל ההוצאות ואובדן 
ההכנסות שנגרמו לכללית בגין משבר הקורונה. במידה ולא ייחתם הסכם כאמור ולא תינתן תמיכת ייצוב שנתית מהמדינה,  
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ובמידה ולא יוסדר שיפוי עבור הוצאות ואובדן הכנסות הנובעות ממשבר הקורונה, תוצאות פעולות הקופה לשנת 2020 צפויות 
להציג גרעון. 

התפרצות נגיף הקורונה )COVID-19(, החלה בסוף שנת 2019 בסין, ומשם התפשטה במהירות לרוב מדינות העולם ולהדבקה של 
מאות אלפי אנשים במחלה. בישראל התגלו לראשונה חולים עם הנגיף בפברואר 2020 ומאז מספרם הולך ועולה. לפרטים בדבר 

התפרצות נגיף הקורונה בישראל והשפעתו הכלכלית ליום 30 ביוני 2020, ראה באור 7 לדוחות הכספיים. 
 

סעיף 18 – תחזיות אחרות והערכות לגבי פעולות הקופה הצפויות ותוצאותיהן 
ראה סעיפים 16,17 לעיל. 

 
סעיף 19 - דיון בגורמי סיכון 

19.1 בשנים האחרונות נוקט משרד הבריאות במדיניות המביאה להכללת טכנולוגיות רפואיות בסל הבריאות מבלי שהוקצו 
תקציבים בצידן באופן הנוגד את הוראות החוק ומעמיד בסיכון את יציבותן של קופות החולים ואת יכולתן לעמוד 

במטרתן העיקרית - אספקת שירותי בריאות למבוטחיהן.  

19.2  ניגוד העניינים המובנה בו מצוי משרד הבריאות: משרד הבריאות משמש כרגולטור ומיניסטריון של כל מערכת הבריאות 
בישראל. בנוסף, משמש משרד הבריאות כבעלים של בתי חולים אשר )א( נותנים שירותים לקופות החולים; ו- )ב( 

מתחרים בבתי החולים הכלליים שאינם בבעלות המדינה, אך נותנים גם הם שירותים רפואיים לכלל תושבי המדינה.  
ניגוד העניינים דנן מקבל ביטוי במישורים שונים ובמגוון נושאים: קביעת מחיר יום אשפוז ומחירי פרוצדורות, ניהול 

מו"מ לרכש הקופות בבתי החולים, קביעת הסדר הקפ וסירוב למימון פתיחת מיטות בבתי חולים שאינם ממשלתיים.  

 הבעייתיות במבנה הפעילות הנוכחי הועלתה על-ידי מספר ועדות שמונו על-ידי הממשלה והכנסת, והממשלה עצמה   
הכירה בבעייתיות. 

בחודש מאי 2020, פרסם משרד מבקר המדינה דו"ח ביקורת בנושא "מעמדו המעורב של משרד הבריאות כרגולטור 
ובעלים של בתי החולים הממשלתיים". הדו"ח העלה מספר כשלים הנוגעים למעמדו של משרד הבריאות כרגולטור בתחום 
המחירים והאפליה הנהוגה בין אופן תקצוב בתי החולים הממשלתיים לבין תנאי התמיכות בבתי החולים הציבוריים 

שאינם ממשלתיים. 
19.3 חקיקה והחלטות ממשלה ללא מקורות מימון: 

 הכללית חשופה להצעות חוק שעוברות בכנסת ולהחלטות ממשלה ללא קבלת תוספת מקורות ובכך מורע מצבה הכספי. 
 פירוט לגבי מספר דוגמאות, ראה סעיף 19.3 לדוח דירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2019.  

19.4 חוזרי משרד הבריאות ללא מקורות מימון: 

 הכללית חשופה לחוזרי משרד הבריאות המגדילים את עלויות הכללית ללא קבלת תוספת מקורות ובכך מורע מצבה 
הכספי. פירוט לגבי מספר דוגמאות, ראה סעיף 19.4 לדוח דירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2019. 

19.5  הכללית כפופה להסכמי עבודה קיבוציים אשר מתחדשים מעת לעת. הסכמים אלה, מגדילים את עלויות השכר של 
הכללית ללא קבלת תוספת מקורות מלאה מהמדינה. להלן ההסכמים העקריים שנחתמו במהלך השנים: 

              הסכם הרופאים - ביום 25 באוגוסט 2011 נחתם הסכם קיבוצי עם הרופאים אשר תחולתו החל מחודש יולי 2010 למשך 9  
שנים )שיעור הגידול של ההסכם הנו כ- 46.77%(. ביום 1 במרץ 2012 נחתם הסכם השלמה כללי להסכם הקיבוצי של   

הרופאים בנושא רפואת קהילה. בתחילת 2015 ובהתאם להסכם הרופאים מ- 25 באוגוסט 2011, הודיעה הר"י על 
הסכמתה להפעלת מנגנון "מיצוי-פיצוי" שיתן תוספת בשיעור 1.5% לשנה החל מחודש ינואר 2015, וזאת בתמורה 

להארכת ההסכם עד ל-1 בינואר 2020. נכון לתאריך חתימה על דוחות הכספיים, טרם החל מו"מ על הסכם חדש.  
הסכם ההסתדרות - ביום 18 באפריל 2016 נחתם הסכם שכר )מסגרת( קיבוצי בין המדינה לבין ההסתדרות העובדים 
המסדיר את תוספת השכר לתקופה החל מ- 1.1.2013 ועד ליום 31.12.2017. הסכם זה עודכן בתאריך 8.8.2016 וכן עודכן 

ב- 9.1.2018. עיקרי ההסכם: תוספת שכר בשיעור של 7.9% שתשולם בפריסה בשנת 2016 - 1%, בשנת 2017 - 1.75%,  
בשנת 2018 – 1.5% ובשנת 2019 3.65% ומענק בגובה 2,000 ש"ח שמחציתו ניתנה בינואר 2016 ומחציתו ניתנה בפברואר 
2017. בנוסף, נחתמו בין המדינה לבין ההסתדרות שני הסכמים נוספים המסדירים תוספת שכר נוספת בשיעור של 2.5% 

לדרוגי הפארא-רפואיים ותוספת של 7.5% לדרוגים מוחרגים )מעבדה, רוקחים, רנטגן ופסיכולוגים(. מחצית התוספת בגין 
שני הסכמים אלו ניתנה במהלך שנת 2016 רטרו' מחודש ינואר 2016, והמחצית השניה ניתנה בחודש ינואר 2017. 

נכון לתאריך חתימה על דוחות הכספיים, טרם החל מו"מ על הסכם חדש. 
הסכם "משבר הקורונה" - במסגרת המאבק במשבר הקורונה, לקראת סוף חודש מרץ 2020 נחתמו הסכמים קיבוציים 
לסקטורים השונים בבתי החולים בין המדינה ושירותי בריאות כללית, לבין הסתדרות הרפואית והסתדרות העובדים 

החדשה. בהסכמים אלו נקבע כי במידה ומנהל בית החולים יקבע כי יש צורך לעבוד במתכונת עבודה ייחודית של 
משמרות, וזאת על מנת ליצור הפרדה בין צוותים, ישמר שכר העובדים גם אם צמצמו את ימי/שעות נוכחותם בבית 
החולים. תקופת הסכמים אלה תהיה מיום חתימתם ועד ליום 30 באפריל 2020. הסכמים אלו לא הוארכו, אך ייתכן כי 

בשל התפרצותו של הגל השני הם יכנסו לתוקף פעם נוספת בחודשים הקרובים. 
השפעת הסכמים אלו, עד ליום 30 ביוני 2020, נכללה בדוחות כספיים אלה. 
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19.6  בכל השנים האחרונות עלה מחיר יום אשפוז בשיעור גבוה יותר מעליית מדד יוקר הבריאות. הכללית תבעה מאז ומתמיד 

לכלול את מחיר יום אשפוז כחלק מהמדדים המרכיבים את מדד יוקר הבריאות. בעתירה 8730/03 פסק בג"ץ כי המדינה 
פעלה בחוסר סבירות בהתנהלותה בסוגיה זו. הסעד שניתן הינו כדלהלן: "נוכח כל האמור לעיל, אנו מקבלים את העתירות  
               והופכים את הצו על תנאי לצו מוחלט". בהחלטת ממשלה מחודש מאי 2013, הוחלט על שינוי שיטת קביעתו של מחיר יום  
אשפוז כך שהוא ייקבע, על בסיס משקולות מדדים אקסוגניים, ורכיבים קבועים נוספים. לטענת הכללית, גם תחת תיקון 

זה, נגרמת שחיקת מקורות.  

בחודש אוגוסט 2016 אימצה ועדת המחירים הבינמשרדית תיקון לאופן קביעת מחיר יום אשפוז, שהחריף את הפער בין 
מדד יוקר הבריאות למחיר יום אשפוז. על פי המתווה החדש, נוסף על הקטנת משקל המדד המרסן )פרוקסי(, יתווספו 

למדדים האקסוגניים תוספת תקינה בגין העלאת סטנדרט, עלויות מעסיק, וטכנולוגיות בהיקף 60 מליוני ש"ח בשנה  
)בהשוואה ל- 40 מליוני ש"ח במתודולוגיה הקודמת(, כל אלה רכיבים שאינם מובאים בחישוב מדד יוקר הבריאות.  

19.7 השפעת מיסוי עירוני על הכללית: 
 לפרטים בדבר חשיפה הכללית להעלאת תעריפי ארנונה ותעריפי מים, אגרות והטלים על ידי רשויות מקומיות, ראה סעיף 

19.7 לדו"ח דירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2019. 

בהמשך למתואר בדו"ח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2019, יצויין כי בהמשך להכרזת הממשלה על מצב חירום לאומי 
בגין הקורונה תוקנו תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקון מספר 2( התש"פ – 2020 ושמורה לרשות להעניק הנחה בשיעור 

של 25% מסכום הארנונה לשנת 2020 המוטלת על מחזיקי נכסים או מתן פטור מתשלומי ארנונה 3 חודשים עבור כלל 
הנכסים המצויים בתחומן שסיווגם אינו סיווג למטרות מגורים. 

כללית פנתה לרשויות מקומיות בבקשה ליישם החלטת ממשלה זאת. בנוסף בנכסי הכללית בהם הופסקה הפעילות עקב 

הקורונה והנכסים נותרו שוממים הכללית ביקשה מתן הנחה בגין העדר שימוש בנכסים. רשויות מקומיות שהשיבו לפניה 
כאמור עד למועד זה, דחו את בקשת הכללית למתן הנחה בטענה שהכללית כבר זכאית להנחה בארנונה מכח פקודת 

הפיטורין ולפיכך אינה זכאית להנחה נוספת.  
19.8 אי מציאת מקורות מימון לפתרון גרעון בתי החולים, והמשך ישום הגרעון המוכר בהסכמי היצוב, גרמו לאורך השנים 
לשחיקת הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה, כך שהגרעון לסוף שנת 2019 הינו כ- 1 מיליארד. המשך מגמה זו, עלול 
להעמיק את המשבר התזרימי בכללית ולהקשות על תפקודה. בשנת  2020, כבאשתקד, פורסם מבחן תמיכה בבתי החולים 
הציבוריים, אשר מביאה להכנסות של כ- 125 מיליוני ש"ח. תמיכה זו אינה מהווה פתרון מקיף לגרעונות בתי החולים,  

והנהלת הכללית פועלת למציאת פתרון לסוגיה זו במישור הלאומי. 
19.9      הכנסת העשרים פוזרה בסוף שנת 2018, אך הושבעה בסופו של דבר רק בחודש מאי 2020. ממשלת המעבר שכיהנה הייתה 
נתונה תחת מגבלות רבות, אשר לא אפשרו שינויים משמעותיים לעומת שנת 2019, כמו גם העברת חקיקה בכנסת. גם בעת 
זו, ישנה אי ודאות גדולה באשר לנושאים רבים הדורשים החלטות ממשלה וחקיקה של הכנסת, ומשפיעים על כלל מערכת 
הבריאות ועל הכללית בפרט. האתגר הראשון והמרכזי העומד בפני הממשלה החדשה הינו העברת התקציב הדו שנתי 
לשנים 2020-2021, המלווה בחוק ההסדרים, וזאת עד 100 ימים ממועד הקמת הממשלה. בחודש אוגוסט הכנסת הצביעה 
על הארכת המועד האחרון להעברת התקציב ב- 100 ימים נוספים, עד לתאריך 23 בדצמבר. בנוסף, נכון למועד חתימת 

דוחות אלו טרם הוכרע האם התקציב שיעבור יהיה רק לשנת 2020 או דו שנתי לשנים 2020-2021. 
               מטה מפורטים הנושאים המרכזיים הגורמים אי ודאות בסביבה העסקית והכלכלית של הכללית בשנת 2020.  

א. הסכם הייצוב שנחתם לשנים 2017-2019, אשר העניק לכללית תמיכות בגובה של כ- 1 מיליארד ש"ח בשנה, הסתיים בסוף 
שנת 2019. בשלב זה טרם החלו הדיונים על הסכם ייצוב חדש וייתכן כי הממשלה תבחר שלא לחתום על הסכם ייצוב 
ולהכניס במקום את תמיכות הייצוב משנים קודמות לבסיס הסל. חשוב לציין, כי עמדת הכללית הינה כי תמיכות שנים 

קודמות אינן מספיקות על מנת לעמוד ביעדי האיזון.  

ב. כללי ההתחשבנות התלת שנתיים הנהוגים מול בתי החולים, הן בחקיקה והן בהסכמים, באים לסיומם בסוף שנת 2019. 
הסדר הקאפ עובר כחקיקה במסגרת חוק ההסדרים ומפאת המצב הפוליטי טרם פורסם חוק הקאפ לשנת 2020. לפי 
משרדי הבריאות והאוצר, הקאפ הנוכחי עתיד להיות מוארך לשנת 2020 )בשלב זה טרם עברה חקיקה מתאימה בנושא(, 
בתוספת שינויים אשר יבטיחו לבתי החולים הכנסה בהתאם להכנסה שהייתה להם בשנת 2019, וזאת למרות ירידת 
הפעילות כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה. להחלטה מסוג זה תהיה השפעה משמעותית על הוצאות הכללית על רכש 
שירותים רפואיים. למרות שהארכת הקאפ טרם עברה בכנסת, לאור הנחיות משרד הבריאות בנושא, הדוחות המוגשים 

כוללים את השפעת הארכת קאפ 2020 והבטחת ההכנסה של 2019 לבתי החולים. 
בחודש מאי 2020, משרדי הבריאות והאוצר פרסמו שימוע בנוגע לכללי ההתחשבנות בין קופות החולים ובתי החולים 
לשנת 2021 ואילך, העתיד להיכלל בחוק ההסדרים שיעבור בכנסת בסוף חודש דצמבר. בחודש יוני פרסמו המשרדים 

טיוטת הצעת מחליטים שכללה את טיוטת נוסח החוק.  

ג. בסוף חודש מאי 2020 פרסמו משרדי הבריאות והאוצר שימוע בנוגע לנוסחת הקפיטציה. מדובר בהמשך תהליך ועדת 
הקפיטציה שהחל עוד בשנת 2016 וטרם הסתיים. שינוי נוסחת הקפיטציה מתבצע במסגרת שינוי תקנות המצריך את 

אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות )אינו כלול בחוק ההסדרים(.  
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סעיף 19 - דיון בגורמי סיכון )המשך( 

7

ד. הסכמי השכר עם הרופאים, כמו גם הסכמים קיבוציים אחרים, הגיעו לסיומם בסוף שנת 2019. נכון להיום, טרם החל 
מו"מ רשמי על הסכמים חדשים ואין צפי לתחילתם בשנה הקרובה.  

19.10    לפרטים בדבר השפעת התפרצות נגיף הקורונה על הכללית - ראה ביאור 7 לדוחות הכספיים.

סעיף 20 - תוצאות הפעולות

ליום 30 ביוני 2020 הראו דוחותיה הכספיים של הכללית גרעון בהון החוזר בסך של כ- 5,661 מיליון ש"ח )31 בדצמבר 2019: כ-

5,371 מיליון ש"ח(. תקציב הכללית כולל תקציב רגיל ותקציב פיתוח.  

התוצאות בדוחות הרבעוניים של הכללית מושפעות מעונתיות, כאשר בחודשי החורף  בדרך כלל  יש גידול בהיקפים של מתן שרות 

רפואי הניתן באופן ישיר או עם באמצעות ספקים חיצוניים.  

לאור זאת, משרד הבריאות הנחה את הקופות להכיר בהכנסות מקפיטציה בכל רבעון כאשר הם מוכפלות במקדם הכפלה.  

בדוחות כספיים אלה הוכפלו ההכנסות במקדם של 98.9% מצטבר )רישום לפי 49.45% במקום 50%(. 

הגרעון בששת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ- 894 מיליון ש"ח, בהשוואה לגרעון בסך של כ- 491 מיליון ש"ח 

בתקופה המקבילה.  

הגרעון מפעולות לפני מימון, הכנסות אחרות ושינוי בעתודה בגין השב"ן, בששת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ- 

717 מיליון ש"ח לעומת גרעון מפעולות בסך של כ- 461 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. 

מחזור הפעולות של הכללית בששת החודשים הראשונים של שנת 2020  הסתכם בכ- 18,930 מיליון ש"ח, בהשוואה למחזור פעולות 

בסך של כ- 18,678 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, עליה בשיעור של כ- 1.3%, ההכנסות מתקבולים בהתאם לסעיפים 18 ו-19  

לחוק מהוות כ- 74.4% ממחזור הפעולות של הכללית בששת החודשים הראשונים של שנת 2020 לעומת 73.8% בתקופה המקבילה 

והסתכמו בכ- 14,079 מיליון ש"ח לעומת כ- 13,785 מיליון ש"ח, עליה בשיעור של כ- 2%.  

התקבולים ממתן שירותים בששת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בכ- 1,629 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 1,805 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, ירידה בשיעור של כ- 9.8%. ההכנסות ממכירת מוצרים קנויים ומוצרים מתוצרת עצמית )תרופות 

ועוד( גדלו בששת החודשים הראשונים של שנת 2020 בשיעור של כ- 0.4% לעומת התקופה המקבילה והסתכמו בכ- 1,122 מיליון 

ש"ח. 

עלות השירותים והמכירות בששת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמה בכ- 18,877 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 

18,385 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, עליה בשיעור של כ- 2.7%. התפלגות ההוצאות של מרכיבי סעיף זה בששת החודשים 

הראשונים של שנת 2020 דומה להתפלגותם בתקופה המקבילה. 

הוצאות שיווק על בסיס חשבונאי בדוח המאוחד הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 2020 בכ- 24 מיליון ש"ח, בהשוואה 

לסך של כ-25 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. 

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 2020 בכ- 746 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של  כ- 729 מיליון 

ש"ח בתקופה המקבילה, עליה בשיעור של כ- 2.3%. 

הוצאות מימון נטו הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 2020 בכ-31 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות מימון נטו 

שהסתכמו לסך של כ- 21 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. 

סעיף 21 - תקנון הכללית  
בדבר פרטים על תקנון הכללית ראה סעיף 21 לדוח דירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2019.

סעיף 22 - ביקורת פנים  

בדבר פרטים על ביקורת פנים, ראה סעיף 22 לדוח דירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2019.

סעיף 23 - ניהול סיכונים 
בדבר פרטים על ניהול סיכונים, ראה סעיף 23 לדוח דירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2019.

)SOX -סעיף 24 - אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי )יישום ה

בדבר פרטים על אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי )יישום ה- SOX), ראה סעיף 24 לדוח דירקטוריון ליום 
31 בדצמבר 2019.  

פרופ' אהוד דודסון יוחנן לוקר 
מנכ"ל  יו"ר המועצה והדירקטוריון 16 בספטמבר, 2020
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לכבוד 
המועצה והדירקטוריון של 

שירותי בריאות כללית )אגודה עותומנית(

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר למועצה והדירקטוריון של שירותי בריאות כללית )אגודה עותומנית(

מבוא 

סקרנו את המידע הכספי המצורף של שירותי בריאות כללית )אגודה עותומנית( )להלן-הכללית( וחברות הבנות שלה, 
הכולל את המאזנים התמציתים של הכללית והמאוחד ליום 30 ביוני 2020, ואת הדוחות התמציתיים על הפעילות, 
השינויים בנכסים נטו ותזרימי המזומנים של הכללית והמאוחד לשישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. 
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות 14 
של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות "דיווח כספי לתקופות ביניים". אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע 

כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו. 

היקף הסקירה 

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 2410 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי 
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 

בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 

מסקנה 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 
שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות 14 של המוסד הישראלי לתקינה 

בחשבונאות.  

הדגש העניין 

אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 1ב בדבר גורמים העלולים להקשות על תפקוד הכללית, בביאור צוין בין 
היתר כי ליום 30 ביוני 2020 הראו דוחותיה הכספיים המאוחדים של הכללית גרעון בהון החוזר בסך של כ- 5,661 
מיליון ש"ח )31 בדצמבר 2019: כ- 5,371 מיליון ש"ח( וגרעון ביתרת הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה בסך של 
כ- 1,680 מיליון ש"ח. הכללית אינה צופה שהממשלה תעמיד מקורות נוספים מעבר למענק איזון, לכיסוי גרעונות 

העבר שנובעים ברובם משחיקת מקורות סל הבריאות שבאחריות הממשלה. 

לאמור בבאור 1ג בדבר הזכות שהוענקה למדינה לקבל ולהעביר על-שמה או על-שם מי שהמדינה תקבע 12 בתי 
חולים של הכללית והתחייבויות הכללית למדינה בנדון, ולאמור בבאור 3 בדבר חשיפת הכללית לתביעות ותובענות 

ייצוגיות. 

בכבוד רב,

זיו האפט
רואי חשבון

16 בספטמבר, 2020
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מאזנים 
בסכומים מדווחים 

הכללית

10

מאוחד

ליום 30 ביוני
ליום

ליום 30 ביוני 31 בדצמבר
ליום

 31 בדצמבר
202020192019202020192019

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח
מבוקרלא מבוקרלא מבוקרמבוקרלא מבוקרלא מבוקר

רכוש שוטף: 
מזומנים ושווי מזומנים   1,673 1,325 1,559  1,978 1,517 1,756  

פקדונות בבנקים   189 843 114 215 857 131 
השקעות בניירות ערך סחירים   312 435 332  648 780 690  
לקוחות )לרבות חברים בכללית(  771 745 729  807 786 767

חייבים שונים ויתרות-חובה)כולל צד קשור( 502 392 222 447 421)*( 254)*(
תרומות, הקצבות ומענקים לקבל 350 503 357 350 503 357
ההסתדרות )בעל עניין(  24 17 8  24 17 8  

 1,145  1,129 1,422 1,114 1,094מלאי  1,386

5,207 5,354 4,435 5,891 6,010 5,108 

השקעות ויתרות-חובה לזמן ארוך: 
ההסתדרות )בעל עניין(   57 83 70 57 83 70 
- - - השקעות בתאגידים מאוחדים  880 906 933 

106 106 82 - - השקעות בתאגידים כלולים   -
6 12 6 - - השקעות אחרות  - 

חייבים שונים ויתרות-חובה אחרות 8 10 9 17 22 22 
 94 - 90 השקעות מיועדות לפיצויי פיטורין  90 - 94

 19  2220 --מסים נדחים   -

1,035 999  1,106 274 243  317 

 9,018  8,799 9,016 8,625  8,405 8,616רכוש קבוע 

 -- 32 -- -נכסים בלתי מוחשיים

14,858 14,758 14,166 15,213 15,052 14,443 

התחייבויות שוטפות: 
אשראי מתאגידים בנקאיים 18 5 13  37 24 32

ספקים ונותני שירותים  6,906 6,848 6,507  6,767 6,644)*(   6,265)*(
 4,182)*( 4,920)*(4,748 3,773 4,527זכאים שונים ויתרות-זכות  4,349
11,273 11,380 10,293 11,55211,588 10,479 

התחייבויות לזמן ארוך: 
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, 

2,657 2,617 2,738 נטו   2,677 2,568 2,601
1,210 1,200 1,437 עתודה בשל תביעות בגין רשלנות רפואית   1,427 1,189 1,201
 477 488 633 עתודה בגין שרותי בריאות נוספים, נטו   633 488 477 
 1 3 - - - אשראי מתאגידים בנקאיים -
6 6 6 מיסים נדחים 1 2 1 

 94 7391 94  91זכאים שונים ויתרות-זכות אחרות  73
4,811 4,338 4,374 4,8874,4054,445 

התחייבויות תלויות והתקשרויות )באור 3(

 1920- -- - זכויות מיעוט 

16,084 15,718 14,667 16,439 16,012 14,944 

נכסים נטו: 
נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה 

)820( )1,258( )1,680( )820( )1,258( )1,680( )גרעון( 
נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה 

 319  298 454  319  298בעלת אופי זמני  454
)1,226( )501()960()1,226()501()960(סה"כ נכסים נטו

 14,443 15,052 15,213 14,166 14,758)*( סווג מחדש. 14,858

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממאזן זה. בשם הדירקטוריון:

רות רלבג  פרופ' אהוד דודסון יוחנן לוקר 
סמנכ"ל, ראש חטיבת הכספים מנכ"ל  יו"ר המועצה והדירקטוריון 16 בספטמבר, 2020

Dummy Text



שירותי בריאות כללית 
)אגודה עותומנית( 

דוחות על הפעילויות 
בסכומים מדווחים 

הכללית

11

לתקופה של שישה חודשים 
שהסתיימה ביום      

30 ביוני 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה ביום 

30 ביוני 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום
31 בדצמבר

20202019202020192019
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח
מבוקרלא מבוקרלא מבוקרלא מבוקרלא מבוקר

מחזור הפעולות )באור 4(  18,711 18,370 9,422 9,192 37,801
 36,460 8,981)*( 9,097 18,169)*(עלות השירותים והמכירות  18,695

 1,341  211 325 201עודף גולמי  16

הוצאות שיווק  16 15)*( 6 7)*( 31 
 1,391 317)*( 330 651)*(הוצאות הנהלה וכלליות  672

 688 666 336 324 1,422 

)81( )113(  )11( )465( )672( גרעון מפעולות

)5( )1( )3( 4 )19( הכנסות )הוצאות( מימון, נטו
- 2 הכנסות אחרות, נטו    4 5 2

)154( )47()52()155()56(שינוי בעתודה בגין שירותי בריאות נוספים 
גרעון מפעולות, לפני תוצאות של תאגידים 

)133( )164( )167( כלולים  )841( )512(
חלקה של הכללית בתוצאות מפעולות רגילות של 

)53(  53 6)21( 21תאגידים כלולים 

)894( )80()158()188()491(גרעון לתקופה

)*( סווג מחדש.

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה.

Dummy Text



שירותי בריאות כללית 
)אגודה עותומנית( 

דוחות על הפעילויות 
בסכומים מדווחים 

מאוחד

12

לתקופה של שישה חודשים 
שהסתיימה ביום      

30 ביוני 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה ביום 

30 ביוני 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום
31 בדצמבר

20202019202020192019
מיליוני ש"חמיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

מבוקרלא מבוקרלא מבוקרלא מבוקרלא מבוקר

מחזור הפעולות )באור 4(  18,930 18,678 9,508 9,345 38,424
 36,881 9,092)*( 9,172 18,385)*(עלות השירותים והמכירות  18,877

 1,543 253 336 293  עודף גולמי  53

הוצאות שיווק  24 25)*( 10 12)*( 52
 1,550 355)*( 363 729)*(הוצאות הנהלה וכלליות  746

770 754 373 367  1,602 

)59( )114( )37( )461( )717( גרעון מפעולות

26 5 8 21 )31( הכנסות )הוצאות( מימון, נטו 
2 2 )2( הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו  4 3

)154( )47()52()155()56(שינוי בעתודה בגין שירותי בריאות נוספים 

)78( )159( )186( גרעון מפעולות לפני מסים על הכנסה  )898( )493(
  - )10(-)3()3(הוצאות מסים על ההכנסה, נטו 

)88( )159( )189( )496( )898( גרעון מפעולות לאחר מיסים על הכנסה 
חלקה של הכללית בתוצאות מפעולות רגילות של 

תאגידים כלולים  4 6 1 2 10
חלק המיעוט בתוצאות, מפעולות רגילות של 

 - )2()1(-)1(תאגידים מאוחדים 

)894( )80()158()188()491(גרעון לתקופה

)*(סווג מחדש.

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה.

Dummy Text



שירותי בריאות כללית  
)אגודה עותומנית( 

דוחות על השינויים בנכסים, נטו
בסכומים מדווחים

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020

13

נכסים נטו שלא קיימת 
לגביהם הגבלה )גרעון(  

נכסים נטו שקיימת 
לגביהם הגבלה, בעלת 

סך הכלאופי זמני
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח 
לא מבוקרלא מבוקרלא מבוקר

)501( 319 )820( יתרה ליום 1 בינואר 2020

)894( - )894( גרעון לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020 
סכומים שהתווספו לנכסים נטו שקיימת לגביהם 

הגבלה, בעלת אופי זמני)*(  - 77 77
תרומות, הקצבות, תמיכות ומענקים  - 164 164
)8( )8( מימון נטו  -

סכומים ששוחררו מנכסים נטו שקיימת לגביהם 
)64( )64( הגבלה בעלת אופי זמני  -

 -)34(סכומים ששוחררו מהגבלות לרכישת רכוש קבוע  34
)1,680( )1,226( 454יתרה ליום 30 ביוני 2020 

)*( יתרה מצטברת ליום 1 בינואר 2020 המוחזקת ע"י חברה קשורה בגין מחקרים המנוהלים על ידה עבור הכללית. 

     יתרה זו מוצגת במאזן הכללית בסעיף חייבים שונים ויתרות חובה )כולל צד קשור(.  

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2019

נכסים נטו שלא קיימת 
לגביהם הגבלה )גרעון(  

נכסים נטו שקיימת 
לגביהם הגבלה, בעלת 

סך הכלאופי זמני
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח 
לא מבוקרלא מבוקרלא מבוקר

)589( 280 )869( יתרה ליום 1 בינואר 2019

)491( - )491( גרעון לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני 2019 
תרומות, הקצבות, תמיכות ומענקים  - 155 155
מימון נטו  - 8 8

סכומים ששוחררו מנכסים נטו שקיימת לגביהם 
)43( )43( הגבלה בעלת אופי זמני  -

 -)102(סכומים ששוחררו מהגבלות לרכישת רכוש קבוע 102
)1,258( )960( 298יתרה ליום 30 ביוני 2019 

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה.

Dummy TextDummy Text



שירותי בריאות כללית  
)אגודה עותומנית( 

דוחות על השינויים בנכסים, נטו
בסכומים מדווחים

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020

14

נכסים נטו שלא קיימת 
לגביהם הגבלה )גרעון(  

נכסים נטו שקיימת 
לגביהם הגבלה, בעלת 

סך הכלאופי זמני
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח 
לא מבוקרלא מבוקרלא מבוקר

)1,106( 408 )1,514( יתרה ליום 1 באפריל 2020

)188( - )188( גרעון לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020 
תרומות, הקצבות, תמיכות ומענקים  - 106 106
מימון נטו  -  7 7

סכומים ששוחררו מנכסים נטו שקיימת לגביהם 
)45( )45( הגבלה בעלת אופי זמני  -

 -)22(סכומים ששוחררו מהגבלות לרכישת רכוש קבוע 22
)1,680( )1,226( 454יתרה ליום 30 ביוני 2020 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2019

נכסים נטו שלא קיימת 
לגביהם הגבלה )גרעון(  

נכסים נטו שקיימת 
לגביהם הגבלה, בעלת 

סך הכלאופי זמני
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח 
לא מבוקרלא מבוקרלא מבוקר

)844( 295 )1,139( יתרה ליום 1 באפריל 2019

)158( - )158( גרעון לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני 2019 
תרומות, הקצבות, תמיכות ומענקים  - 59 59
מימון נטו  - 4 4

סכומים ששוחררו מנכסים נטו שקיימת לגביהם 
)21( )21( הגבלה בעלת אופי זמני  -

 -)39(סכומים ששוחררו מהגבלות לרכישת רכוש קבוע 39
)1,258( )960( 298יתרה ליום 30 ביוני 2019 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

נכסים נטו שלא קיימת 
לגביהם הגבלה 

נכסים נטו שקיימת 
לגביהם הגבלה, בעלת 

סך הכלאופי זמני
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

)589( 280 )869( יתרה ליום 1 בינואר 2019 
)80( - )80( גרעון בשנת 2019 
תרומות, הקצבות, תמיכות ומענקים  - 201  201 
מימון נטו     - 15 15 

סכומים ששוחררו מנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה 
)48( בעלת אופי זמני  - )48(

 - )129(סכומים ששוחררו מהגבלות לרכישת רכוש קבוע  129

)820( )501( 319יתרה ליום 31 בדצמבר 2019 

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה.

Dummy TextDummy TextDummy Text



שירותי בריאות כללית  
)אגודה עותומנית( 

דוחות על תזרימי מזומנים 
בסכומים מדווחים 

 
 
 

 

הכללית   

 15

                      

 
לתקופה של שישה חודשים 

ששההססתתייייממהה                   
ביום 30 ביוני 

                      
לתקופה של שלושה חודשים 

ששההססתתייייממהה                   
ביום 30 ביוני 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 31 בדצמבר 

 2020   2019 2020 2019 2019
מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח  
לא מבוקר  מבוקר לא מבוקר לא מבוקר לא מבוקר  

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 

 )894( )80( )158( )188( )491( גרעון בתקופת החשבון, לפי דוח על הפעילויות  

      
התאמות הדרושות להצגת  המזומנים ושווי 

 754  182  464  1,221  1,218 המזומנים מפעילות שוטפת )נספח א'( 
      

 674  24  276  730 מזומנים, נטו, מפעילות שוטפת  324 

      
     תזרימי מזומנים לפעילות השקעה: 

דיבידנד מחברה מוחזקת  5  -  -  -  - 

תמורה נטו ממימוש נכסים  1  -  1  -  - 

 )889(  )185(  )170(  )363(  )289( השקעות ברכוש קבוע, נטו  

 4  )4(  )44(  )725(  )75( השקעה בפקדונות בבנקים, נטו 

 11 )9(  4 )12( השקעה בניירות ערך סחירים, נטו  8 
 )350( )874( )198( )209( )1,100( מזומנים, נטו, מפעילות השקעה  

      

     תזרימי מזומנים מפעילות מימון: 
תקבולים בגין תרומות שקיימת לגביהם הגבלה 

זמנית  164  155  106  59  201 
תקבולים בגין הכנסות )הוצאות( מימון נטו 

 15  4  7  8  )8( המתווספות ליתרת הנכסים נטו שהוגבלו 
עליה באשראי לזמן קצר מבנקים, נטו  5  1  1  1  9 

עליה )ירידה( בזכאים שונים ויתרות זכות 
 )21(  16  33 )9(  13 אחרות 

 241  97  105  177 מזומנים, נטו, מפעילות מימון   140 
      

 41  )77(  172  )193( עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים  114 
 1,518  1,402  1,501  1,518 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה  1,559 

 1,559  1,325  1,673  1,325 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה   1,673 

       

        

 

      

       

     

 

   
 
 

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה. 

Dummy Text



שירותי בריאות כללית  
)אגודה עותומנית( 

דוחות על תזרימי מזומנים
בסכומים מדווחים  

הכללית

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה.

16

לתקופה של שישה חודשים 
שהסתיימה  
ביום 30 ביוני 

לתקופה של שלושה חודשים 
שהסתיימה      
ביום 30 ביוני 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום
 31 בדצמבר

20202019202020192019
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח מיליוני ש"חמיליוני ש"ח 
מבוקרלא מבוקרלא מבוקר לא מבוקרלא מבוקר 

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

הוצאות )הכנסות( שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 
חלקה של הכללית בתוצאות מפעולות רגילות של 

)53( )6( 21 )21( תאגידים מוחזקים 53
)1( - - - מיסים נדחים, נטו  -
7 4 )1(  שינוי בהפרשה לחובות מסופקים, נטו - 2

 פחת  297 280 149 143 576 

 הפסדים ממימוש נכסים, נטו  - 1 - 1 11

58 15 )14(  שינוי בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, נטו  76 25

 שינוי בעתודה בגין אחריות בשל רשלנות רפואית, נטו  226 100 138 78 112

שינוי בעתודה בגין שרותי בריאות נוספים, נטו  156 50 154 50 39
 סכומים ששוחררו מנכסים נטו שקיימת לגביהם 

)48( )21( )45( )43( )64( הגבלה זמנית

שינויים בסעיפי הרכוש:

)31( )8( )11( )20(  )עליה( ירידה בהשקעות בניירות ערך סחירים 12

 23 65 41 12 )42(  )עליה( ירידה בלקוחות )כולל חברי הכללית(

22 6 4 - )3(  )עליה( ירידה בחובות ההסתדרות 

)10( )208( )220( )180( )203(  עליה בחייבים שונים ויתרות-חובה

)99( )168( 123 )245(  )עליה( ירידה בתרומות, הקצבות ומענקים לקבל 7

)81( )13( )99( )61( )272(  עליה במלאי

)3( -  )3(  )עליה( ירידה בהשקעות מיועדות לפיצויי פיטורין  4  - 

- - 1 )1(  )עליה( ירידה בחייבים שונים ויתרות-חובה אחרות 1
שינויים בסעיפי התחייבויות: 

20 )264( )235(  עליה )ירידה( בספקים ונותני שירותים 399 361

 212 508 461 961 עליה בזכאים ויתרות-זכות 571
1,218 1,221 464 182 754 

    נספח ב' - פעולות שלא במזומן  נס
91 --91השקעות מיועדות לפיצויי פיטורין -

5- --דיבידנד לקבל -
 77סכומים שהתווספו לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה, 

בעלת  אופי זמני 
-- --

Dummy Text



שירותי בריאות כללית  
)אגודה עותומנית( 

דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים
בסכומים מדווחים 

מאוחד

17

לתקופה של שישה חודשים 
שהסתיימה ביום      

30 ביוני 

לתקופה של שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום      

30 ביוני 

לשנה 
שהסתיימה 
ביום 31 
בדצמבר

20202019202020192019
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח
מבוקרלא מבוקרלא מבוקרלא מבוקרלא מבוקר

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
)894( )80()158()188()491(גרעון בתקופת החשבון, לפי דוח על הפעילויות  

התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי 
 853 226 608 1,299 1,399המזומנים מפעילות שוטפת )נספח א'(

 773 68 420 808מזומנים, נטו, מפעילות שוטפת 505

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה: 
תמורה, נטו, ממימוש נכסים  5 2 5 2 9

)982( )202( )191( )414( )333( השקעות ברכוש קבוע, נטו  
 18 - - - תמורה ממימוש חברה מאוחדת   -
12 - - - תמורה מימוש השקעות אחרות  -
 11 4 - 7 דיבידנד שהתקבל  28
)1( - - - השקעה בחייבים שונים ויתרות חובה אחרות -
 2 )3( )49( )724( )84( השקעה בפקדונות בבנקים, נטו 
2 )11( 3 )12( השקעה בניירות ערך סחירים, נטו  9

)47(   -- --רכישת מניות המיעוט 

)422( )929()210()232()1,141(מזומנים, נטו , מפעילות השקעה 

תזרימי מזומנים מפעילות מימון: 
תקבולים בגין תרומות שקיימת לגביהם הגבלה 

זמנית  164 155 106 59 201
תקבולים בגין הכנסות )הוצאות( מימון 

15 4 7 8 )8( המתווספות ליתרת הנכסים נטו שהוגבלו
)11( )15( -  )19( עליה )ירידה( באשראי לזמן קצר מבנקים, נטו  6 
)5( )1( -  )3(  )2( ירידה באשראי לזמן ארוך מבנקים, נטו 

)21(  16 33)9( 13עליה )ירידה( בזכאים שונים ויתרות-זכות אחרות

 216 80 104 154מזומנים, נטו, מפעילות מימון  139

60 )62( 292 )179( עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים בתקופה 222
 1,696 1,579 1,686 1,696יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 1,756

 1,756  1,517 1,978 1,517יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 1,978

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה.
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לתקופה של שישה חודשים 

ששההססתתייייממהה  בבייווםם                
30 ביוני   

                  
לתקופה של שלושה חודשים 

ששההססתתייייממהה  בבייווםם                
30 ביוני 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 31 בדצמבר 

 2020   2019 2020 2019 2019
מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח  
לא מבוקר  מבוקר  לא מבוקר לא מבוקר לא מבוקר  

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

הוצאות )הכנסות( שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:      
חלקה של הכללית בתוצאות מפעולות רגילות של 

 )10(  )2(  )1(  )6(  )4( תאגידים כלולים 
 )6( רווח ממימוש השקעות אחרות  -  -  -  - 
       חלק המיעוט בתוצאות   -  1  -  1  2 
 1  )1(  1  -  )6(        מסים נדחים, נטו 
       שינויים בהפרשה לחובות מסופקים, נטו  -  2  -  3  7 

פחת  331  313  166  159  643 
 )1( הכנסות ממסחור פטנטים  -  -  -  - 
 9  )1(  -  )1(  )4( הפסדים )רווחים( ממימוש נכסים, נטו 

 )18( רווח הון ממימוש חברה מאוחדת  -  -  -  - 
 68  16  )13( שינוי בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, נטו  81  28 

שינוי בעתודה בגין אחריות בשל רשלנות רפואית, נטו  227  99  139  77  109 
שינוי בעתודה בגין שרותי בריאות נוספים, נטו  156  50  154  50  39 

סכומים ששוחררו מנכסים נטו שקיימת לגביהם 
 )48(  )21(  )45(  )43(  )64( הגבלה זמנית 

שינויים בסעיפי רכוש:      
 )51(  )14(  )18(  )37( )עליה( ירידה בהשקעות בניירות ערך סחירים  33 
 30  68  37  16  )40( )עליה( ירידה בלקוחות )כולל חברי הכללית( 
 22  6  4  -  )3( )עליה( ירידה בחובות ההסתדרות  

 )*()13(  )211(  )214(  )180(  )193( עליה בחייבים שונים ויתרות-חובה 
 )99(  )168(  123  )245( )עליה( ירידה בתרומות, הקצבות ומענקים לקבל  7 
 )83(  )16(  )98(  )67(   )277( עליה במלאי 

)עליה( ירידה בחייבים שונים ויתרות-חובה  
 -  -  -  )1( אחרות    5 

 )3(  -  )3(  -  4 )עליה( ירידה בהשקעות מיועדות לפיצוי פיטורין 
שינויים בסעיפי התחייבויות:      

 )*(6  )*()240(  )139(  )*(383  503   עליה )ירידה( בספקים ונותני שירותים 
 643  249)*(  520)*(  515  987)*(   עליה בזכאים ויתרות-זכות 

 1,399   1,299  608  226  853 

 נס  

      )*(סווג מחדש.     
      

         נספח ב' - פעולות שלא במזומן 
 2  5  2 -  7 רכישת רכוש קבוע 

 -  91  - -  91 השקעות מיועדות לפיצויי פיטורין 

 2  -  - -  - רכישת מניות מהמיעוט 

77 סכומים שהתווספו לנכסים נטו שקימת לגביהם הגבלה, 
בעלת אופי זמני 

 -  - -  - 
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בסכומים מדווחים 

1. כללי:
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 א.  חוק ביטוח בריאות ממלכתי: 
  החל מיום 1 בינואר 1995 פועלת שירותי בריאות כללית )להלן - הכללית( על-פי חוק ביטוח בריאות 
ממלכתי, התשנ"ד- 1994 )להלן - "החוק"(,  ונותנת שירותי בריאות לחבריה על-פי הסל שנקבע בחוק זה. 
 מקורות המימון של שירותי הבריאות הניתנים על-ידי הכללית נקבעו על-פי החוק הנ"ל, והם כוללים את 
חלקה בדמי ביטוח בריאות וסכומים נוספים מתקציב המדינה כפי שייקבעו מדי שנה בחוק התקציב 
השנתי ואשר ישלימו את מימון עלות סל הבריאות, ותקבולים משירותי בריאות הניתנים תמורת תשלום 

על-ידי מקבלי השירות. 
 בעקבות השינוי לחוק שבוצע בשנת 1998 במסגרת חוק ההסדרים החלה הכללית להציע למבוטחיה 

במהלך שנת 1998 שירותי בריאות נוספים במסגרת הסכם "כללית מושלם". 

ב.      גורמים המקשים על תפקוד הכללית: 
  ליום 30 ביוני 2020 הראו דוחותיה הכספיים של הכללית גרעון בהון החוזר בסך של כ- 5,661 מיליון ש"ח 
)31 בדצמבר 2019: כ- 5,371 מיליון ש"ח( וגרעון ביתרת הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה בסך של 
כ- 1,680 מיליון ש"ח. הכללית אינה צופה שהממשלה תעמיד מקורות לכיסוי גרעונות העבר שנובעים 

ברובם משחיקת מקורות סל הבריאות שבאחריות הממשלה.       
  הכנסת העשרים פוזרה בסוף שנת 2018, אך הושבעה בסופו של דבר רק בחודש מאי 2020. ממשלת 
המעבר שכיהנה הייתה נתונה תחת מגבלות רבות, אשר לא אפשרו שינויים משמעותיים לעומת שנת 
2019, כמו גם העברת חקיקה בכנסת. גם בעת זו, ישנה אי ודאות גדולה באשר לנושאים רבים הדורשים 
החלטות ממשלה וחקיקה של הכנסת, ומשפיעים על כלל מערכת הבריאות ועל הכללית בפרט. האתגר 
הראשון והמרכזי העומד בפני הממשלה החדשה הינו העברת התקציב הדו שנתי לשנים 2020-2021, 
המלווה בחוק ההסדרים, וזאת עד 100 ימים ממועד הקמת הממשלה. בחודש אוגוסט הכנסת הצביעה על 
הארכת המועד האחרון להעברת התקציב ב- 100 ימים נוספים, עד לתאריך 23 בדצמבר. בנוסף, נכון 
למועד חתימת דוחות אלו טרם הוכרע האם התקציב שיעבור יהיה רק לשנת 2020 או דו שנתי לשנים 

 .2020-2021
 מטה מפורטים הנושאים המרכזיים הגורמים אי ודאות בסביבה העסקית והכלכלית של הכללית בשנת 

  .2020
א. הסכם הייצוב שנחתם לשנים 2017-2019, אשר העניק לכללית תמיכות בגובה של כ- 1 מיליארד ש"ח 
בשנה, הסתיים בסוף שנת 2019. בשלב זה טרם החלו הדיונים על הסכם ייצוב חדש וייתכן כי 
הממשלה תבחר שלא לחתום על הסכם ייצוב ולהכניס במקום  את תמיכות הייצוב משנים קודמות 
לבסיס הסל. חשוב לציין כי עמדת הכללית הינה כי תמיכות שנים עבור אינן מספקיות על מנת לעמוד 

ביעדי האיזון.  
ב. כללי ההתחשבנות התלת שנתיים הנהוגים מול בתי החולים, הן בחקיקה והן בהסכמים, באים 
לסיומם בסוף שנת 2019. הסדר הקאפ עובר כחקיקה במסגרת חוק ההסדרים ומפאת המצב הפוליטי 
טרם פורסם חוק הקאפ לשנת 2020. לפי משרדי הבריאות והאוצר, הקאפ הנוכחי עתיד להיות מוארך 
לשנת 2020 )בשלב זה טרם עברה חקיקה מתאימה בנושא(, בתוספת שינויים אשר יבטיחו לבתי 
החולים הכנסה בהתאם להכנסה שהייתה להם בשנת 2019, וזאת למרות ירידת הפעילות כתוצאה 
מהתפרצות נגיף הקורונה. להחלטה מסוג זה תהיה השפעה משמעותית על הוצאות הכללית על רכש 
שירותים רפואיים. למרות שהארכת הקאפ טרם עברה בכנסת, לאור הנחיות משרד הבריאות בנושא, 

הדוחות המוגשים כוללים את השפעת הארכת קאפ 2020 והבטחת ההכנסה של 2019 לבתי החולים. 
בחודש מאי 2020, משרדי הבריאות והאוצר פרסמו שימוע בנוגע לכללי ההתחשבנות בין קופות 
החולים ובתי החולים לשנת 2021 ואילך, העתיד להיכלל בחוק ההסדרים שיעבור בכנסת בסוף חודש 

דצמבר. בחודש יוני פרסמו המשרדים טיוטת הצעת מחליטים שכללה את טיוטת נוסח החוק.  
ג. בסוף חודש מאי 2020 פרסמו משרדי הבריאות והאוצר שימוע בנוגע לנוסחת הקפיטציה. מדובר 
בהמשך תהליך ועדת הקפיטציה שהחל עוד בשנת 2016 וטרם הסתיים. שינוי נוסחת הקפיטציה 
מתבצע במסגרת שינוי תקנות המצריך את אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות )אינו כלול בחוק 

ההסדרים(.  
ד. הסכמי השכר עם הרופאים, כמו גם הסכמים קיבוציים אחרים, הגיעו לסיומם בסוף שנת 2019. נכון 

להיום, טרם החל מו"מ רשמי על הסכמים חדשים ואין צפי לתחילתם בשנה הקרובה. 
ה. לפרטים בדבר השפעת התפרצות נגיף הקורונה על הכללית, ראה ביאור 7 להלן.
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ג.      הסכמי מסגרת עם הממשלה: 
    כדי לאפשר את פעילותה של הכללית על-פי החוק נחתמו מספר הסכמים, שעיקריהם מפורטים בבאור 1 

לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019, המסדירים את חובותיה של הכללית ואת איזון תקציבה. 
  בהסכם ההבראה שנחתם על-ידי שירותי בריאות כללית ו-"אחזקת נכסי שרותי בריאות כללית 
בנאמנות בע"מ" )חברה רשומה לפי פקודת החברות( )להלן "החברה"(  עם המדינה וההסתדרות ביום 
13 בנובמבר 1994 )להלן - "הסכם ההבראה"(, העניקו הכללית והחברה למדינה אופציה לקבל ולהעביר 
על-שמה, או על-שם מי שהמדינה תקבע, 12 בתי חולים שבבעלותן. אופציה זו ניתנה למדינה בתמורה 
לסכומי התמיכה שהמדינה נתנה לכללית במסגרת הסכם ההבראה. מימוש האופציה על-ידי המדינה 
הותנה במספר תנאים מגבילים, לרבות בהודעה מוקדמת מצד המדינה. הודעה על כוונה למימוש 

אופציה זו לא ניתנה עד לתאריך פרסום דוחות כספיים ביניים אלו. 
    לפי חוות-דעת משפטית שניתנה לכללית, התנאים למימוש האופציה לפיה יועבר תפעולם של בתי חולים  
אלו מהכללית לגורם אחר טרם התקיימו, ובשלב זה אין נראה שהמדינה מתכוונת, או שהיא  ערוכה 
בטווח הנראה לעין, לממש אופציה זו. יחד עם זאת, הכללית והחברה התחייבו לשעבד בתי חולים אלו 

לטובת המדינה לשם הבטחת קיומה של אופציה זו. הכללית והחברה מנועות מלבצע.  
בנכסים אלו עסקאות כגון מכירה, החכרה או שעבוד. עקב כך, מנועות הכללית והחברה מלהעמיד 

נכסים אלו כבטוחה לבנקים ולנותני אשראי ללא הסכמת המדינה. 
בתאריך 20 בנובמבר 2005 פנתה הכללית לחשב הכללי בבקשה לביטול השעבודים שרשומים לטובת 
הממשלה על 12 בתי החולים של הכללית. ביום 4 בדצמבר 2005 השיבה המדינה בשלילה לבקשת 
הכללית. בתאריך 19 באפריל 2016, פנתה הכללית לחשבת הכללית בשנית בבקשה חדשה לביטול 

השעבודים הנ"ל, ולאחר מספר תזכורות דחתה המדינה את בקשת הכללית. 
בחודש מאי 2004 הגישה ועדה בראשות רו"ח משה ליאון שמונתה ע"י שר הבריאות "לנושא בחינת 
התפעול, הניהול, התקצוב והבעלות על בתי חולים ממשלתיים" את המלצותיה הכוללות בין השאר 
המלצה להפיכת בתי החולים הממשלתיים ובתי החולים של שירותי בריאות כללית שעליהם יש 
לממשלה אופציה כמתואר לעיל לתאגידים הפועלים כתאגידים עצמאיים ללא כוונת רווח, בבעלות 
המדינה )אלא אם כן שר הבריאות ושר האוצר יקבעו בעלות אחרת לגבי בית חולים ספציפי(, והקמת 
רשות בתי חולים בכפיפות לשר הבריאות. כמו כן, במסגרת דיוני התקציב לשנת 2005, הממשלה 
החליטה לתאגד את מרכז רפואי רבין. ביום 25 במאי 2014, אישרה הממשלה את הקמתה של רשות 
מרכזים רפואיים ממשלתיים, שתוכפף לשר הבריאות, ללא כפיפות למנכ"ל משרד הבריאות. החלטת 
ממשלה זו באה על רקע המלצותיה של הועדה המייעצת לחיזוק מערכת הציבורית. בחודש מאי 2015, 
עם כניסתו של סגן שר הבריאות החדש )כתוארו אז( לתפקידו בוטלה הרשות ויו"ר הרשות התפטרה. 
במשרד הבריאות הוקמה חטיבת מרכזים רפואיים ובמהלך חודש דצמבר 2015  מונתה ראשת החטיבה. 
לדעת יועציה המשפטיים של הכללית אין בפרסום ההמלצות וההחלטה הנ"ל שינוי נסיבות אשר יש בו 

לשנות את חוות דעתם הנ"ל. 
יתרת העלות המופחתת של 12 בתי החולים הנ"ל )כולל נכסים הרשומים על-שם החברה, בנאמנות( 

ליום 31 בדצמבר 2019 הינה בסך של כ- 4,538 מיליון ש"ח. 
  

 ד. נכסי מקרקעין בנאמנות על-שם אחרים: 
  נכסים הכוללים בתי-חולים, מרפאות ועוד, הרשומים בספרי רשם המקרקעין על-שם החברה והנכסים 
בחכירה על-שם החברה, נרשמו על-שם החברה כנאמנה )חברת רישומים( בלבד עבור הכללית. לפיכך, 
העניקה החברה לכללית ייפוי-כוח והרשאה להשתמש בנכסים הרשומים על-שם החברה לשם מילוי 
תפקידיה ולביצוע מטרותיה. הרשאה זו גם כוללת רשות לעשות בנכסים אלה בשם החברה כל שינוי 
במבנים קיימים או תוספת למבנים או הרחבתם כפי שתמצא הכללית לנכון לשם מילוי תפקידיה, ללא 

צורך בהסכמה נוספת מצד החברה. החברה אינה זכאית לדמי שימוש או  
                     להכנסה אחרת בגין שימוש הכללית בנכסים הרשומים על-שם החברה. ההכנסות מהנכסים )כולל 
עודפים ממימוש( וההוצאות )כולל מס-רכוש( בגינם, נכללות בדוחות כספיים ביניים של הכללית.  
הרכוש הקבוע ליום 31 בדצמבר 2019 כולל נכסים בסך של כ- 2,588 מיליון ש"ח )עלות מופחתת( 

הרשומים על-שם החברה בנאמנות. 
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 א.      כללי:
1. הדוחות הכספיים ביניים נערכו לפי אותם כללי חשבונאות מקובלים ושיטות החישוב הנקוטים 
בדוחות הכספיים השנתיים, לרבות אלו שנקבעו בתקן חשבונאות מספר 14 של המוסד הישראלי 
לתקינה, ויש לעיין בהם יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2019 והבאורים 

המצורפים אליהם. 
2. הדוחות הכספיים מוצגים בסכומים מדווחים בהתאם לתקן חשבונאות מס' 12 של המוסד 

הישראלי לתקינה בחשבונאות בדבר הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים.

           ב.        הצמדה: 
נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או 

התחייבות.

ג.      מדד יוקר הבריאות: 
שיעור מדד יוקר הבריאות אשר נלקח בחישוב הסל בדוחות הכספיים, הינו בשיעור 1.2% שנתי - לפי 

אומדן )ב-30/6/2019: 1.67%, 31/12/2019: 1.6%(.

ד.      תקן חשבונאות מספר 40 – כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים: 
ביום 13 באוגוסט 2020 פורסם תקן חשבונאות מספר 40, "כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי 
מלכ"רים" )להלן- התקן(. התקן מאגד את כללי החשבונאות והדיווח הכספי למלכ"רים ומחליף את 

גילוי דעת מספר 69 והתיקונים לו. 
התקן כולל שינויים רבים, לרבות בכללי הכרה בהכנסה במוסדות ללא כוונת רווח לעומת התקן הקיים. 
בין היתר השינויים: שינויים בכללי עיתוי ההכרה בהכנסות מתרומות )התקן קובע כי תרומות של 
נכסים קבועים ותרומות של מזומנים להשקעה בנכסים קבועים יוכרו 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(. במקביל, החליטה הועדה המקצועית של המוסד לתקינה בחשבונאות 
לבצע את התיקונים שהובאו בתקן 40 גם על בתי חולים ציבוריים וקופות חולים, לפיכך תקן חשבונאות 

מספר 18 )מעודכן 2009(, "דיווח כספי על ידי בתי חולים וקופות חולים", תוקן בהתאם. 
התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2021 או לאחריו. הוועדה 

המקצועית מעודדת יישום מוקדם. הכללית בחרה שלא לבחור באימוץ מוקדם של התקן.  
נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים טרם נבחנו השלכות השינויים על הדוחות הכספיים של הכללית 

במועד היישום לראשונה של התקן.

  3.    התחייבויות תלויות והתקשרויות:
כנגד הכללית והחברות המאוחדות שלה קיימות תביעות שונות לרבות בקשות לאישור תובענות ייצוגיות. 

לדעת הנהלת הכללית בהסתמך על חוות-דעת משפטיות שקיבלה באשר לסיכויי תביעות תלויות, נכללו 
הפרשות נאותות לכיסוי נזקים אפשריים עקב כל התביעות במקום בו נדרשה הפרשה.  

הכללית לא כללה הפרשות בגין תביעות תלויות ועומדות ליום 30 ביוני 2020, שלפי חוות דעת יועציה 
המשפטיים לא צפוי שתתקבלנה או שלא ניתן להעריך בשלב זה את השפעתם על הדוחות הכספיים. 

 ליום המאזן, סך התביעות כנגד הכללית והחברות המאוחדות עומד על סך של כ-4.1 מיליארד ש"ח אשר בגינן 
נרשמו הפרשות בדוחות הכספיים בסך של כ-105 מלש"ח וזאת בהתבסס על הערכות יועציה המשפטיים. 

לפרטים בדבר פירוט  התביעות והבקשות לאישור כתובענות ייצוגיות בסכומים מהותיים אשר הוגשו כנגד 
הכללית, שלדעת הכללית בהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים לא ניתן בשלב זה להעריך את 

סיכויהן, ראה ביאור 25ב' בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019.
למועד פרסום הדוחות הכספיים לא חלו שינויים מהותיים ביחס למפורט בביאור זה. למעט המפורט להלן: 

1. ת.צ 16729-08-17 יעקב מנשה נ' כללית ואח' - באשר לתביעה שנידונה בביאור 25)ב(5 בדוחות הכספיים לשנת 
2019, בדבר טענה כי הכללית מפנה מבוטחים לקבלת שירות במוקד "טרם" בעיר אשדוד תוך התעלמות 

ממצאי ביקורת משרד הבריאות, יצויין כי התובע הודיע כי בדעתו להגיש בקשה להסתלקות.
2. ת.צ 7955-11-19 עמית בן סימון ואח' נ' כללית ואח' - באשר לתביעה שנידונה בביאור 25)ב(12 בדוחות 
הכספיים לשנת 2019, בדבר טענה כי הכללית מפנה מבוטחים לקבלת שירות במוקדי "טרם" השונים בארץ 
תוך התעלמות ממצאי ביקורת משרד הבריאות המעידה על כך שהתנהלות מוקדי טרם לקויה ביותר ואינה 
חוקית, יצויין כי ביום 10 באפריל 2020 אישר בית המשפט את בקשת התובעים להסתלקות מהתביעה. ובכך 

הסתיים הדיון בתיק זה.  
3. ת.צ 65002-06-20 כפיר ספיר נ' כללית - ביום 6 ביולי 2020 התקבלה בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית 
כנגד הכללית בסך כ- 138 מיליון ש"ח. במסגרת התביעה נטען כי הכללית גבתה דמי ביטוח מלאים מעמיתי 
"מושלם זהב ופלטינום" בתקופה שבין 15/3/20-15/5/20, למרות שחלק משירותים אלו לא סופקו על רקע 

התפרצות נגיף הקורונה. התיק נמצא בשלבים מקדמיים.
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 א.        פירוט הכנסות שנבעו מתמיכות ממשלה:

 הכללית ומאוחד
31 בדצמבר 

2019
30 ביוני 
2019

30 ביוני
2020 

מליוני ש"ח מליוני ש"ח  מליוני ש"ח 
מבוקר לא מבוקר לא מבוקר

895 6  - תמיכות המותנות בעמידה בהסכמי ייצוב)1( 
493 216 295 תמיכות קהילה אחרות )2( 
306 79 176 תמיכות עבור בתי חולים  

1,694 301 471

23 11 39 תמיכות ממשלה בפיתוח מקוזז מרכוש קבוע

)1( ביום 6 בדצמבר 2018 נחתם בין הכללית לבין משרדי הבריאות והאוצר הסכם ייצוב תלת שנתי לשנים 
2017- 2019. להלן עקרונות ההסכם: 

לאחר שגרעון הכללית עמד בשנת 2017 על 1,288 מליוני ש"ח במונחי דוח הבקרה, הכללית מתחייבת לפעול 
באיזון שנתי בכל אחת מהשנים 2018 – 2019. בהתקיים איזון שנתי כאמור ועמידה ביעדים נוספים, 

הממשלה מתחייבת למתן תמיכות בהיקף מצטבר של כ -3.3 מיליארד ש"ח עבור תקופת ההסכם. לפי 
תחשיב שערכה הכללית על בסיס נתוני הדוחות הכספיים ועל פי האמור בהסכם היצוב, הכללית עמדה 
ביעד האיזון לשנים 2019-2018 בהתאם לכך נרשמו תמיכות ההסכם כהכנסות בגין שנים אלו. בשלב זה 

טרם החלו הדיונים על הסכם ייצוב חדש. 
   )2(  בששת החודשים הראשונים של שנת 2020, נרשמו הכנסות בגין קצ"ת קהילה שנים קודמות בסך 29 מיליון 

ש"ח.

ב. בהתאם להנחיה של משרד הבריאות מיום 6 באוקטובר 2019, הכנסות בגין קפיטציה בכל רבעון יוכפלו 
במקדם ההכפלה באופן הבא:רבעון ראשון 98.2%, רבעון שני 98.9% )מצטבר(, רבעון שלישי 99.5% )מצטבר( 

וזאת במטרה ליצור הקבלה בין הכנסות להוצאות הקופות. 
הנחיה זו מיושמת החל ממאזן מרץ 2020 ואילך.  

ג. ביום 17 באוגוסט 2020, הוציא משרד הבריאות הנחיה שקבעה כי הוצאות בגין שרותי אשפוז בבתי החולים 
ירשמו בדוחות הכספיים אלו בהיקף של לכל הפחות 100% מסך התשלום נטו של שירותי האשפוז שצרכה 

קופת החולים בשנת 2019 ובתוספת עדכון של מחיר יום אשפוז לשנת 2020. 
בהתאם להנחיה זו, הכנסות אשפוז מקופות חולים אחרות עודכנו בדוחות כספיים אלה.  

כמו כן , גם עלות רכש שירותים רפואיים של הכללית מבתי חולים ממשלתיים וציבוריים עודכנה בהתאם  
להנחיה זו.

Dummy Text
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לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020 )לא מבוקר(
רפואת

סה"כהתאמותאחרשינייםשב"ןבתי חוליםקהילה 

מיליוני ש"ח

מחזור הפעולות 

18,930 - 264 לחיצוניים  15,703 1,552 1,290 121

מחזור הפעולות בין 
-)2,896( 320 2,368-203המגזרים  5 

 18,930)2,896( 584 324 1,290 3,920סך הכל מחזור הפעולות 15,708

תוצאות המגזר 
)717(    )4( 40)47( 166)1,471(התפעוליות  599

)894( 53 33)52(-)1,482( עודף )גרעון( לתקופה  554 

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2019 )לא מבוקר(
רפואת

סה"כהתאמותאחרשינייםשב"ןבתי חוליםקהילה 

מיליוני ש"ח

מחזור הפעולות 

18,678 - 298  186  1,334   1,485 15,375 לחיצוניים 

מחזור הפעולות בין 
4 -)3,104(329 2,498-273המגזרים 

15,379  18,678  )3,104(627 459  1,334  3,983סך הכל מחזור הפעולות

תוצאות המגזר 
584 )461()4(39)2( 61  )1,139(התפעוליות

 616 )491()21(53)3( -)1,136( עודף )גרעון( לתקופה 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

שב"ןבתי חולים קהילה 
רפואת 
סה"כהתאמותאחר שיניים

מיליוני ש"ח

מחזור הפעולות 

38,424 - 620 376 2,574 3,096 31,758 לחיצוניים 

מחזור הפעולות בין 
8 -)6,186( 681 4,945-552המגזרים 

31,766  38,424)6,186( 1,301 928 2,574 8,041סך הכל מחזור הפעולות

תוצאות המגזר 
2,017 )59()5( 100 3 61)2,235(התפעוליות

 2,089 )80()53( 130)2( -)2,244( עודף )גרעון( לשנה 

Dummy TextDummy Text
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 דוח על פעילות בבתי חולים: 
רבין  קפלן כרמל  

לתקופה של    
שישה חודשים  
שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 

לתקופה של  
שישה חודשים  
שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 

לתקופה של  
שישה חודשים 

 שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
30 ביוני   
 2020 

30 ביוני 
 2019

31 בדצמבר              
 2019

30 ביוני 
 2020 

30 ביוני 
 2019 

31 בדצמבר              
 2019

30 ביוני 
 2020 

30 ביוני 
 2019 

31 בדצמבר              
 2019

לא מבוקר  מבוקר לא מבוקר לא מבוקר מבוקר לא מבוקר לא מבוקר  מבוקר לא מבוקר  
מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח  

הכנסות ממתן שרותים רפואיים   921  933   1,865  341  354   706  368  370   742 

 859   433)*(  450  750  373   387  1,946  990 עלות השירותים הרפואיים  1,026 

 )105( )117( )63( )82( )44( )19( )46( )81( )57( גרעון גולמי ממתן שירותים רפואיים 

הכנסות מפעילויות אחרות  43   35   72  8   9     17  18  16   29 

 18  9    11  8  5     6  54   26 עלות הפעילויות האחרות  39 

 11   7    7  9   4  2  18  9   עודף מפעילויות אחרות  4 
          

 )106(  )56(  )75(  )35(  )15(  )44(  )63(  )48(  )101( גרעון גולמי כולל 

הוצאות משק ותחזוקה  127  121    247  43  41     85  62  64    128 

 61  30)*(  28  44   21  23  110  55 הוצאות הנהלה וכלליות  52 

                                                 

 )295(  )150(  )165(  )164(  )77(  )110(  )420(  )224(  )280( גרעון מפעולות 

 )2(  )1(  )1(  )1(  )1(  )1(  )3(  )1(  )2( הוצאות מימון נטו 

 -  -  -  -  -  - )8(  -  הוצאות אחרות                                                     -    

 )282( )297( )151( )166( )165( )78( )111( )431( )225( גרעון לתקופה 

 
 
 
 

)*( סווג מחדש.          
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שירותי בריאות כללית 
)אגודה עותמנית( 

באורים לדוחות הכספיים ביניים ליום 30 ביוני 2020 
בסכומים מדווחים 

 

6. בתי חולים )המשך(: 

 25

 דוח על פעילות בבתי חולים )המשך(: 
 

סורוקה  שניידר מאיר העמק  
לתקופה של    
שישה חודשים 

 שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 
ביום 

לתקופה של  
שישה חודשים 

 שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 
ביום 

לתקופה של  
שישה חודשים 

 שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 
ביום 

לתקופה של  
שישה חודשים 

 שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 
ביום 

30 ביוני   
 2020 

30 ביוני 
 2019

31 בדצמבר           
 2019

 0 3 ביוני 
 2020 

30 ביוני 
 2019 

31 בדצמבר           
 2019

 0 3 ביוני 
 2020 

30 ביוני 
 2019 

31 בדצמבר            
 2019

0 3 ביוני 
 2020 

30 ביוני 
 2019 

31 בדצמבר             
 2019

לא מבוקר  מבוקר לא מבוקר לא מבוקר מבוקר לא מבוקר לא מבוקר מבוקר לא מבוקר לא מבוקר מבוקר לא מבוקר  
מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח  

הכנסות ממתן שרותים 
רפואיים   781  793  1,601  365  377  775   500  505  1,010  208  217   446 

עלות השירותים 
 529  262  281  1,035  516)*(  547  875  428   465  1,726  860)*( הרפואיים  907 

גרעון גולמי ממתן 
 )126( )83( )45( )73( )25( )11( )47( )100( )51( )100( )125( )67( שירותים רפואיים 

 

הכנסות מפעילויות 
אחרות  14  17  25  19  12  23  20  23  13  8  23  35 

 22  7   9  19  10   14  9  4  6  10  4  עלות הפעילויות האחרות 6 

עודף )גרעון( מפעילויות 
 13  16  )1( )6(  13   6  14   8   13  15   13  אחרות  8 

             

 )70(  )29(  )74(  )31(  2  )41(  )86(  )43(  )87(  )110(  )54(  )118( עודף )גרעון( גולמי כולל 

הוצאות משק ותחזוקה  119  114    233  59  52  111  71  70  142  29  28   57 

 36  20    18  67  32)*(  32  54  27  25  106   51)*( הוצאות הנהלה וכלליות  48 

 )163(  )77(  )121(  )240(  )100(  )144(  )251(  )122(  )171(  )449(  )219(  )285( גרעון מפעולות 

 )1(  -  -  )3(  )2(  )1(  )2(  )1(  )1(  )2(  )1(  )1( הוצאות מימון נטו 

 -  -  -  -  -   -  -  -  - )1(  - הוצאות אחרות  -  

 )286( )164( )77( )121( )243( )102( )145( )253( )123( )172( )452( )220( גרעון לתקופה 

)*( סווג מחדש.             
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שירותי בריאות כללית 
)אגודה עותמנית( 

באורים לדוחות הכספיים ביניים ליום 30 ביוני 2020
בסכומים מדווחים 

6. בתי חולים )המשך(: 

26

דוח על פעילות בבתי חולים )המשך(:
הרצפלדבית רבקהלוינשטייןיוספטל

לתקופה של  
שישה חודשים  
שהסתיימה ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום

לתקופה של  
שישה חודשים  
שהסתיימה ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום

לתקופה של  
שישה חודשים  
שהסתיימה ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום

לתקופה של  
שישה חודשים  
שהסתיימה ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום
30 ביוני
2020 

30 ביוני
2019

31 בדצמבר 
2019

30 ביוני
2020 

30 ביוני
2019 

31 בדצמבר 
2019

30 ביוני
2020 

30 ביוני
2019 

31 בדצמבר 
2019

30 ביוני
2020 

30 ביוני
2019 

31 בדצמבר 
2019

מבוקרלא מבוקרלא מבוקרמבוקרלא מבוקרלא מבוקרמבוקרלא מבוקרלא מבוקרמבוקרלא מבוקרלא מבוקר
מיליוני ש"חמיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

הכנסות ממתן שרותים 
רפואיים   47 48 166 89 89 176 52 54 109  42 43  87

 128 66 71 125 70  74 164  81 85 152 77עלות השירותים הרפואיים  82

עודף )גרעון( גולמי ממתן   
)35( )41()23()29()16()16()22( 12 8 4 14)29(שירותים רפואיים  

1 - - - - - 4 2 - 2 הכנסות מפעילויות אחרות  2 1

 -- -- --2 1- --עלות הפעילויות האחרות   -

 1 -- ---2 2-1 1עודף מפעילויות אחרות   2

)40( )23( )29( )16( )16( )22(  14 9 4  16 )28( )33( עודף )גרעון( גולמי כולל 

הוצאות משק ותחזוקה  12 12 25 18 18 37 11 10 21 13 12 26

 8 4  4 9 5  5 20 9 9 19 8הוצאות הנהלה וכלליות  9

)74( )39( )46( )46( )31( )38( )43( )18( )23( )28( )48( )54( גרעון מפעולות  

- - - - - - - - - - - הוצאות מימון נטו  -

- -- -- -- -- --הוצאות  אחרות   -

)54( )74()39()46()46()31()38()43()18()23()28()48(גרעון לתקופה  
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שירותי בריאות כללית 
)אגודה עותמנית( 

באורים לדוחות הכספיים ביניים ליום 30 ביוני 2020 
בסכומים מדווחים 

 

6. בתי חולים )המשך(: 
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   דוח על פעילות בבתי חולים )המשך(: 
גהה  סה"כ שלוותה  

לתקופה של    
שישה חודשים  
שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 
ביום 

לתקופה של  
שישה חודשים  
שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 
ביום 

לתקופה של  
שישה חודשים  
שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 
ביום 

30 ביוני   
 2020 

30 ביוני 
 2019

31 בדצמבר           
 2019

 0 3 ביוני 
 2020 

30 ביוני 
 2019 

31 בדצמבר           
 2019

 0 3 ביוני 
 2020 

30 ביוני 
 2019 

31 בדצמבר             
 2019

לא מבוקר  מבוקר לא מבוקר לא מבוקר מבוקר לא מבוקר לא מבוקר מבוקר לא מבוקר  
מיליוני ש"ח  מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח  

הכנסות ממתן שרותים רפואיים   44  47    98  47  47  97  3,805  3,877   7,878 

 8,478  4,249)*(  4,475  97  48   51  92  45  עלות השירותים הרפואיים  49 
          

 עודף )גרעון( גולמי ממתן  שירותים 
 )5( )600( )372( )670(  - )1( )4(  6  2  רפואיים 

 הכנסות מפעילויות אחרות  1  2  3  1  1   2  134  141  226 

 145  67   93  1  -  1  2  1   עלות הפעילויות האחרות  1 

 81  74  41  1  1   -  1  1   עודף מפעילויות אחרות  - 
 

 
        

 )519(  )298(  )629(  1  -  )4(  7  3  )5(  עודף )גרעון( גולמי כולל 

 הוצאות משק ותחזוקה  10  9  17  7  7   15  581  558  1,144 

 558  273)*(   265  12  6    6  12  5  הוצאות הנהלה וכלליות  6 

 )2,221(  )1,129(  )1,475(  )26(  )13(  )17(  )22(  )11(  )21(  גרעון מפעולות 

 )14(  )7(  )7(  הוצאות מימון נטו  -  -  -  -  -  - 

)9(  -   -  -  -  -  -  - הוצאות אחרות  -   

 )21( )2,244( )1,136( )1,482( )26( )13( )17( )22( )11(  גרעון לתקופה 

 2,244   1,136  מימון הגרעון ע"י הקהילה        1,482 

  -  - סה"כ גרעון        - 

)*( סווג מחדש.          
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שירותי בריאות כללית 
)אגודה עותומנית( 

באורים לדוחות הכספיים ביניים ליום 30 ביוני 2020
בסכומים מדווחים 

7.  אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח:

28

התפרצות נגיף הקורונה )COVID-19(, החלה בסוף שנת 2019 בסין, ומשם התפשטה במהירות לרוב מדינות 
העולם ולהדבקה של מאות אלפי אנשים במחלה. בישראל התגלו לראשונה חולים עם הנגיף בפברואר 2020 ומאז 
מספרם הולך ועולה. התפרצות המגפה העולמית בישראל הביאה להנחיות רבות שנועדו למנוע את התפשטותו, 

עם השפעות מרחיקות לכת על כלל המשק, כלל תושבי המדינה, ועל מערכת הבריאות בפרט.  
החל מחודש יוני החלה עלייה במספר הנדבקים והמאושפזים כמו עלייה משמעותית במספר הבדיקות.  

בהתאם לתקנות שעת חירום שנכנסו לתוקף ביום 1 באפריל 2020, חלות מגבלות על מעבר מבוטחים בין קופות 
החולים במועד המעבר של ה-1 ביולי 2020 בהתאם להוראות שעת החירום, מעבר בין קופות יוגבל לכמות של עד 
700 חברים חדשים לכל קופת חולים, וזאת על מנת לצמצם את מאמצי השיווק של קופות החולים למעבר 
מבוטחים חדשים בזמן תקופת הקורונה. נכון לסוף חודש מאי 2020 התמלאו הקצאות המעברים לכלל קופות 
החולים. מעברים ממועד זה ואילך, יתאפשרו למי שמתקיימות לגביו נסיבות מיוחדות. מגבלות אלו חלו עד 

תאריך 1 בספטמבר 2020.  
השפעות התפרצות נגיף הקורונה על הכללית מרחיקות לכת וניתן למנות מספר תחומים מרכזיים בהם חלו 

תמורות כלכליות משמעותיות בתוצאות פעילות הכללית במהלך תקופת הדו"ח: 

 ירידות חדות בשווקי ההון - התפרצות נגיף הקורונה גרמה לירידות שערים חדות בשווקי ההון בעולם. 
כתוצאה מכך נרשמו בדוחות הכספיים הפסדים ביעודות לפיצויים ובהשקעות בניירות ערך סחירים שגרמו 

לירידה ברווחים בסך של כ- 103 מיליוני ש"ח בהשוואה לתקופה מקבילה )במאוחד: 137 מיליוני ש"ח(.   
 הסכמי עבודה ייחודיים - לאור הערכות בתי החולים להתמודדות עם הנגיף, נחתמו לקראת סוף חודש מרץ 
2020 הסכמי עבודה ייחודיים עם כלל הסקטורים בבתי החולים אשר הביאו לגידול בעלויות השכר הרגילות 
בדיווחי שכר של חודשי אפריל ומאי 2020. הסכמים אלו הסתיימו בסוף חודש אפריל והשפעתם הינה בסך כ-
59 מליון ש"ח. בדומה נחתם הסכם עם עובדי המעבדות לתגמולם בגין בדיקות הקורונה. בנוסף, גיסו בתי 
החולים צוותים רפואיים למחלקות הקורונה. כמו כן, בעקבות הנחיות הממשלה חלק מחברות הבנות נדרשו 
לסגור מרפאות החל מאמצע חודש מרץ 2020 ולהוציא עובדים לחופשה ללא תשלום. במהלך חודש מאי 

2020, החל תהליך של החזרת העובדים באופן מדורג. 
 ירידה בהכנסות מחוץ לסל, השתתפויות עצמיות, לקוחות פרטיים והכנסות שונות - כתוצאה מהשהיית 
הפעילות האלקטיבית לחודש )מסוף מרץ ועד סוף אפריל( וכן מהשלכות נוספות של מגפת קורונה, ישנה 
ירידה משמעותית בהכנסות הקופה בגין פעילות רפואית מחוץ לסל, השתתפויות עצמיות ולקוחות פרטיים. 
בנוסף, קיימת ירידה בהכנסות חברות הבנות מול לקוחות פרטיים עקב סגירת מרפאות החל מאמצע מרץ 
2020 למשך כחודשיים. כמו- כן, קיימת ירידה בהכנסות שונות לרבות הכנסות מזכיינות , קורסים ועוד. 
בדוחות כספיים אלה נרשמה ירידה בהכנסות שתוארו לעיל, בסך כ-108 מיליוני ש"ח בהשוואה לתקופה 

המקבילה )במאוחד : כ - 196 מליוני ₪(. 
 תמיכות ממשלה - הממשלה פרסמה מספר מבחני תמיכה ואף הודיעה על כוונתה לפרסם מבחנים נוספים 
בעתיד הקרוב, על מנת לתמוך בבתי החולים וקופות החולים בגין הטיפול בנגיף הקורונה. בשלב זה, נרשמו 

תמיכות שוטפות ופיתוח בסך של כ-242 מלש"ח.  
 השפעות נוספות - השפעת המגפה ניכרת, בנוסף לאמור לעיל, במרביתם המוחלטת של רכיבי ההוצאות. 
ככלל, חלה ירידה בשירותי השגרה, אשר הפחיתה הוצאות בתחומי השכר כגון ברפואה יועצת ורכש שירותים 
מספקים פרטיים. מאידך, עלות הטיפול הישירה והעקיפה, בין בחולים ובין בשמירת כללי הריחוק החברתי 

ובטיחות המטופלים העלתה הוצאה בתגבור כח אדם, מוקדים, רפואה מרחוק, ציוד מיגון וכיוצא באלה. 
 שירותים רפואיים בבתי חולים - ברבעון האחרון חלה ירידה ברכש בפועל )ברוטו( מבתי החולים הכלליים. 
ואולם, על פי הנחיית משרד הבריאות, המתבססת על כוונתו לחקיקה בעניין, נרשמה ההוצאה )נטו( בחציון 
זה, בכל בית חולים, על בסיס ההוצאה בתקופה המקבילה אשתקד לכל הפחות, ולכל היותר 1.5% מעליה. 

סכומים אלו קודמו בשיעור עליית מחיר יום אשפוז.


