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מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות החולים
1
לשנות התקציב  4102עד 4102
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה5891-

תקנה תקציבית מספר31300252 :
בהתאם לסעיף 2א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה( 2,5891-להלן-החוק),
ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי
התמיכה של הממשלה בקופות החולים ,לשנות התקציב  3051עד ( 3052להלן -שנות
התקציב) ,כמפורט להלן:
 .0כללי
(א) ועדת התמיכות של משרד הבריאות (להלן  -הוועדה) תדון בעניין תמיכה
מתקציב משרד הבריאות (להלן -המשרד) לפי הנוהל להגשת בקשות לתמיכה
מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן( 3להלן – הנוהל).
(ב) התמיכה עצמה ראוי שתינתן ,אם אכן נכון וראוי לתתה ,על-פי עקרונות של
סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.
(ג) בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה ,תשקול הוועדה את כל נסיבותיו
של העניין ,תוך יישום שוויוני ,אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו.
(ד) כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים ,תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות,
ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; הוועדה תנמק את החלטותיה.
חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי
הפעילות ,בכפוף לאמור במבחנים אלה ובחוק התקציב לשנת התקציב השוטפת.
 .4הגדרות
(תיקון :י"פ )2028
במבחנים אלה -

 1מבחן התמיכה פורסם בי"פ  ,9696בתאריך י"ג בטבת התשע"ה ( ;)52.2.1.9תיקון למבחן התמיכה פורסם בי"פ ,9196
בתאריך ט"ו בתמוז התשע"ה ( 2).292.1.9תיקון למבחן התמיכה פורסם בי"פ  ,95.7בתאריך ה' בטבת התשע"ז
(2)72.2.1.9
 2ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;91התשנ"ט ,עמ' 2.99
 3י"פ התשע"ג ,עמ'  7.9.ועמ'  ;9.9.התשע"ד ,עמ'  ;59.התשע"ה ,עמ' 2996
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"גרעון נצבר לשנת התקציב  - "4112יתרת סכום הגירעונות השנתיים של הקופה,
החל בשנת  5888עד סוף שנת  ;3002יתרת סכום הגירעונות כאמור במבחנים
אלה תיקבע לפי הדוחות השנתיים על תוצאות פעילות הקופות שפרסם האגף
לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים במשרד הבריאות;
"הסכם ייצוב" -הסכם כמשמעותו בסעיף ;1
4
"חוק ביטוח בריאות" – חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד; 5881-
"מחיר בסיס" ,לשנה מסוימת –מחיר במונחי מדד יוקר הבריאות הממוצע לשנה
מסוימת;
"מספר המבוטחים המשוקלל"  -כמשמעותו בסעיף  52לחוק ביטוח בריאות ולפי
דרך החישוב הקבועה בתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות
החולים) ,התשנ"ה;55881-
"עודף שוטף"  -יתרת ההכנסה השנתית של הקופה על ההוצאה השנתית של הקופה
באותה שנה ,כהגדרתן בהסכם הייצוב ויחול בתקופת מבחנים אלו;
"קופה"  -קופת חולים ,כהגדרתה בסעיף  3לחוק ביטוח בריאות.
 .3אופן ועקרונות חלוקת התקציב
(א) בין כל הקופות יעמוד לחלוקה בכל שנת תקציב כמפורט להלן הסכום הקצוב
לצדה או סכומים אחרים שעליהם יחליטו המשרד ומשרד האוצר ,בהתאם
לחלקה של כל קופה במספר המבוטחים המשוקלל ביום  5ביולי שבכל שנה
(להלן -מפתח החלוקה) ובכפוף לעמידה ביעדי ההוצאות והאיזון התקציבי
לאותה שנה ,כפי שייקבעו לקופה בהסכם ייצוב:
( )5בשנת התקציב  5 -3051מיליארד שקלים חדשים.
( )3בשנת התקציב  - 3051סכום של  210מיליון שקלים חדשים
( )2בשנת התקציב  - 3052סכום של  210מיליון שקלים חדשים
(ב) בכל אחת משנות התקציב ,יעמוד לחלוקה בין קופות החולים סכום של 9.1
מיליוני שקלים חדשים ,במחיר בסיס לשנת  ,3052בכפוף לקיומם של
התנאים האלה:

 4ס"ח התשע"ד ,עמ' 2.99
 5ק"ת התשנ"ה ,עמ' 2567

.
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( )5הסכום יחולק בין כלל הקופות שהפעילו תחנות טיפת חלב (להלן -
תחנות לרפואת המשפחה) בישובים באזור יהודה ושומרון והתחייבו
לשרת במסגרתן את כלל מבוטחי הקופות שאינן מפעילות תחנה
לרפואה המשפחה באותו ישוב או בישוב אחר באזור יהודה ושומרון
שבו הם מתגוררים ,ולספק להם את כלל השירותים המסופקים
בתחנות לרפואת משפחה של המדינה ,על פי נהלי המשרד ,וזאת עד
תום שנת  3052לפחות; חלוקת הסכום בין הקופות תיעשה ,לגבי כל
שנה ,לפי היחס שבין מספר הפעוטות בני למטה משנה שחוסנו על ידי
כל אחת מן הקופות בתחנות לרפואת המשפחה שהופעלו כאמור ,בכל
החיסונים המסופקים בתחנות לרפואת משפחה של המדינה לקבוצת
הגיל האמורה בהתאם לפי נהלי המשרד ,לבין מספר כלל הפעוטות בני
למטה משנה שחוסנו בתחנות לרפואת המשפחה שהופעלו כאמור על
ידי כלל קופות החולים באותה שנה; הסכום יחולק לתחנות לרפואת
המשפחה כאמור שנפתחו עד יום י' באדר התשס"ז ( 39בפברואר
 ,)3002ואשר הופעלו כדין ,וזאת בשל הפעלתן בתקופה שמיום כט'
בטבת התשע"א ( 5בינואר  )3051עד ב' בטבת התשע"ז ( 25בדמבר
.)3052
( )3הסכום שיינתן בעד כל פעוט מחוסן כאמור בפסקה ( )5לא יעלה ,בכל
אחת משנות התקציב ,על  5,210שקלים חדשים ,במחיר בסיס לשנת
.3052
(ג) בכל אחת משנות התקציב יעמוד לחלוקה בין הקופות סכום של  83מיליון
שקלים חדשים כתמיכה בקופות לפי החוק; העברת הסכום לכל קופה
תותנה בהשגת עודף שוטף בשנה שבעדה ניתנת התמיכה; הסכום שיוקצה
לפי סעיף קטן זה יחולק בין הקופות לפי מפתח החלוקה  ,ויועבר למטרה של
צמצום גירעונות צבורים בלבד;
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג) ,לא השיגה הקופה עודף שוטף בשנה נתונה,
תהיה זכאית הקופה לקבל בשנה העוקבת את הסכום שהייתה זכאית לקבל
בעד אותה שנה ,ובלבד שבשנה העוקבת השיגה הקופה עודף שוטף בחישוב
דו שנתי ,שיכלול את השנה העוקבת ואת השנה שקדמה לה.
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(ה) בשנות התקציב יעמוד לחלוקה בין הקופות סכום של  2מיליון שקלים
חדשים ,במחירים שוטפים ,לצורך הטמעת נוהל בדבר אפקטיביות הבקרה
הפנימית על דיווח כספי הקופות ,לפי חוזר סמנכ"ל קופות חולים מספר
 ,5103055מיום  58בדצמבר ( 3055להלן – נוהל  ,)SOXבכפוף לאמור להלן:
( )5סכום של  2מיליוני שקלים חדשים יחולק בין הקופות שיסיימו את
יישום אבן הדרך השנייה ,לפי סעיף  2.3לנוהל  ;SOXחלוקת הסכום
בין הקופות תיעשה לפי חלקה של כל קופה במספר המבוטחים
המשוקלל הממוצע לשנת ;3051
( )3סכום של  2מיליון שקלים חדשים יחולק בין הקופות שיסיימו את
יישום אבן הדרך השלישית ,לפי סעיף  2.2לנוהל  ;SOXחלוקת
הסכום בין הקופות תיעשה לפי חלקה של כל קופה במספר
המבוטחים המשוקלל הממוצע לשנת ;3051
( )2בכל מקרה לא תחולק תמיכה לפי סעיף קטן זה בהיקף העולה על
הוצאות הקופה לעניין הסעיף הקטן האמור.
(ו) בכל אחת משנות התקציב יעמוד לחלוקה בין הקופות סכום של  323מיליון
שקלים חדשים במחירים שוטפים שיחולק בין הקופות שלהן גירעון נצבר
לשנת התקציב  ;3002הסכום האמור יחולק בין הקופות לפי שיעור חלקה של
כל קופה בסכום היקף הגרעון של כל הקופות ויותנה בעמידת הקופה ביעד
האמור בסעיף  1בשנה שבעדה ניתנת התמיכה; .לעניין זה" ,סכום היקף
הגירעון"  -היחס שבין הגירעון הנצבר של הקופה לשנת התקציב  3002לבין
הכנסותיה של הקופה לפי חוק ביטוח בריאות בשנת התקציב שבעדה ניתנת
התמיכה.
(ז) בשנת התקציב  3052יעמוד לחלוקה סכום של  1מיליון שקלים חדשים
שיחולק באופן שווה בין קופות החולים ,לצורך מימון פעולות היערכות
לביצוע תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים ,זכויות וחובות
של מקבלי התר שהיה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה),
התשס"ג ,)3002-התשע"ו.6"3052-

 6ק"ת התשע"ו,עמ' .969
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 .1קופה לא תהיה זכאית להקצבת סכומי תמיכה לפי מבחנים אלה ,למעט תמיכה
שעניינה הפעלת תחנות לרפואת המשפחה ולענין נוהל  ,SOXאלא לאחר שהוסכם
בינה לבין הממשלה על תכנית לייצובה הכלכלי בהסכם ייצוב ,ובכפוף ליישום
ההוראות הקבועות באותו הסכם ובמבחנים אלה; הסכם הייצוב עם כל הקופות
יגובש בשים לב להסכמים אחרים הנערכים לפי מבחנים אלה ,ולהסכמים דומים
שנערכו עם הקופות בעבר; בהסכם ייצוב ייקבעו ,בין השאר ,מועדי הקצבת
סכומי התמיכה על פי מבחנים אלה באופן אחיד ,בכפוף למועדי חתימת ההסכם.

ב' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר )3051
כ"ד בסיוון התשע"ה ( 55ביוני )3051
---------------בנימין נתניהו
ראש הממשלה וממלא מקום שר הבריאות

()902-21-3051-000523
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