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מבחנים של משרד הבריאות לצורך תמיכה בבתי חולים ציבוריים-כלליים המשתתפים בתכנית
1
לקיצור תורים לשנת התקציב 6102
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה0891 -
תקנה תקציבית מס' 60086116
לפי לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה( 20891-להלן-החוק) ,ובהתייעצות עם היועץ המשפטי
לממשלה ,מתפרסמים בזה מבחנים של משרד הבריאות (להלן-המשרד) לצורך תמיכה בבתי חולים
ציבוריים-כלליים המשתתפים בתכנית לקיצור תורים לשנת התקציב  6102כמפורט להלן:
 .0כללי
(א) ועדת התמיכות של המשרד (להלן  -הוועדה) תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד לפי הנוהל
להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן( 3להלן  -הנוהל).
(ב) התמיכה עצמה צריך 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 החלטותיה.
 .6הגדרות
במבחנים אלה –
"בית חולים"  -בית חולים ציבורי כללי ,כהגדרתו בסעיף  08לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  6103ו ,)6100-התשע"ג( 46103-להלן -חוק לשינוי סדרי
עדיפויות לאומיים);
"דיווח מלא" – דיווח המקיים את כל התנאים שלהלן:
( )0דיווח על כלל הפעולות והאבחנות המתבצעות בין כותלי המוסד וביחידות המסופחות אליו בקודי
;ICD-9
( )6דיווח על כלל החיובים המתבצעים בין כותלי המוסד וביחידות המסופחות אליו לפי מחירון
המשרד;
 1מבחן התמיכה פורסם בי"פ  ,7504עמ'  ,1696בתאריך כ"א בכסלו התשע"ז (.)21.12.2016
 2ס"ח התשמ"ה,עמ'  ;60התשנ"ב,עמ' 45
 3י"פ התשע"ג ,עמ'  ,4172ועמ'  ;4142התשע"ד ,עמ'  ;572התשע"ה ,עמ'  646ועמ'  ;6220התשע"ו ,עמ' 10192
 4ס"ח התשע"ג ,עמ' 116
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( )3דיווח על גורם מממן.
( )0הדיווח יתבצע ישירות לאגף המידע של המשרד;
"היקף מכירת הניתוחים" – לכל בית חולים ,סכום שמהווה מכפלת כמות הניתוחים במסגרת סל שירותי
הבריאות בשנה מסוימת ,במחיר התכנית לכל ניתוח;
"היקף מכירת הניתוחים המזכים" – לכל בית חולים ,סכום שמהווה מכפלת כמות הניתוחים ,המזכים
במסגרת סל שירותי הבריאות בשנה מסוימת ,במחיר התכנית לכל ניתוח;
"היקף מכירת ניתוחים חיובי לשנת  - "6102היקף מכירת הניתוחים בשנת  ,6102עלה על היקף מכירת
הניתוחים בשנת  ,6101כשהוא מוכפל בתוספת הריאלית לשנת ;6101
"היקף מכירת ניתוחים חיובי לשנת  - "6102היקף מכירת הניתוחים בשנת  ,6102עלה על היקף מכירת
הניתוחים בשנת  ,6101כשהוא מוכפל בתוספת הריאלית לשנת  6101ו;6102 -
"היקף מכירת ניתוחים מזכים חיובי לשנת  - "6102היקף מכירת הניתוחים המזכים בשנת  ,6102עלה על
היקף מכירת הניתוחים המזכים בשנת  ,6101כשהוא מוכפל בתוספת הריאלית לשנת  ,6101ובלבד ש
 61%לפחות מהניתוחים המזכים שבוצעו בשנת  ,6102בוצעו מיום_כ"ח באב התשע"ו_ (  0בספטמבר
 )6102או לאחריו;
"היקף מכירת ניתוחים מזכים חיובי לשנת  - "6102היקף מכירת הניתוחים המזכים בשנת  ,6102עלה על
היקף מכירת הניתוחים המזכים בשנת  ,6101כשהוא מוכפל בתוספת הריאלית לשנת  6101ו;6102 -
"הסכם ייעודי" -הסכם נפרד בין קופת החולים לבית חולים שאינו בבעלות קופת החולים ,לרכישת
ניתוחים מזכים ,ואשר כולל מנגנון התחשבנות ייעודי;
"התחייבות בדבר השתתפות בתכנית בשנת  - "6102התחייבות לקיים היקף מכירת ניתוחים מזכים חיובי
לשנת  6102והיקף מכירת ניתוחים חיובי לשנת ;6102
"התחייבות בדבר השתתפות בתכנית בשנת  - "6102התחייבות לקיים היקף מכירת ניתוחים מזכים חיובי
לשנת  6102והיקף מכירת ניתוחים חיובי לשנת .6102
"התכנית" -תכנית להעברת פעילות ממימון פרטי לציבורי שעיקריה פורסמו לקופות החולים ובתי
החולים ביום כ"ה בניסן התשע"ו ( 3במאי  )6102ולפיה ,כחלק מתהליך יישום התיקון לסעיף 60ד
לפקודת בריאות העם( 5להלן -פקודת בריאות העם) ,קופות החולים יתחייבו להפחית את היקפי
הניתוחים המבוצעים בתכניות שירותי הבריאות הנוספים (להלן -שב"ן) והממשלה תעביר סכומים
למימון ניתוחים אלה וניתוחים נוספים במסגרת סל שירותי הבריאות.
"חוק ביטוח בריאות" – חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד; 0880-
6

"מחיר התכנית" – מחיר של  96%מהמחיר המרבי ,לפי תעריף ב' ,של מחירון המשרד שהיה בתוקף ביום
ב' בטבת התשע"ז ( 30בדצבמר ;)6102

 5ע"ר  ,1950תוס'  ,1עמ' .191
 6ס"ח התשע"ד ,עמ' .146
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"ניתוח במסגרת סל שירותי הבריאות" – ניתוח שרוכשת קופת החולים מספקי שירות חיצוניים לקופת
החולים או מבצעת בעצמה כחלק מסל שירותי הבריאות ,כהגדרתו בחוק ביטוח בריאות ,ממקורות מימון
ציבוריים בלבד ,ללא כל מרכיב של מימון פרטי;
"ניתוחים" – כל פרוצדורה פולשנית שמתקיימים בה אחד מהתנאים האלה:
( )0בוצעה במסגרת אשפוז וחויבה לפי מחירון המשרד בתעריף דיפרנציאלי (;)DRG
( )6שירות שניתן במסגרת אשפוז יום כירורגי וחויב על פי התעריף המתאים במחירון המשרד;
( )3שירות שחויב לפי קוד יום אשפוז  G00H2או ;G00H4
( )0שירות שניתן במסגרת אמבולטורית וחויב לפי אחד מקודי השירות האלה:
קודי השירות
L0788
58563
58558
69436
L6830
36830
17311
66984
66984
58345
L6831
45378
L5378
L5378
45387
45383
L0591
50590
L2699
G0066

43219
L7204
29999
L2999
L2995
L2992
L2991
L2990
L2989
L2986
L2985
L2988
L2987
L2994
L2993
77012
77021
31636
L4152
L7753
L0787

"ניתוחים מזכים" -ניתוחים שקוד החיוב בגינם מנוי בנספח למבחן זה;
"סל שרותי הבריאות" -כהגדרתו בסעיף  7לחוק ביטוח בריאות.

"ספק מורשה" – ספק שירותים רפואיים שמדווח דיווח מלא לאגף המידע במשרד ,ושהתחייב להמשיך
ולדווח דיווח מלא באופן רציף או שהתחייב להסדיר דיווח מלא ,לפי תכנית הסדרת דיווח שסוכמה
עמו ,ומזמן השלמת רמת הדיווח לדיווח מלא  -לדווח דיווח מלא באופן רציף .רשימת הספקים
המורשים מתעדכנת מזמן לזמן ומופיעה באתר האינטרנט של המשרד ,בכתובת:
;http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Pages/shortage_appointment.aspx
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"ספק ציבורי מורשה" – ספק שירותים רפואיים שמקיים את כל אלה:
( )0ספק השירותים הוא ספק מורשה;
( )6ספק השירותים הוא בית חולים ציבורי כללי;
"פעילות מזכה ללא הסכם ייעודי" – ניתוחים מזכים שבית חולים סיפק לקופת חולים שהיא הבעלים של
בית החולים;
"קופת חולים "  -קופת חולים ,כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות;

"תוספת ריאלית" – התוספת הריאלית לתקרות הצריכה הפרטניות ברוטו שניתנה לכל בית חולים במעבר
משנת  6101לשנת  6102לפי סעיף (66ב) לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים או כל חוק שיבוא
במקומו לשנת  6102או לאחריו;
"תכנית הסדרת הדיווח" – תכנית פרטנית המיועדת לכל ספק שטרם הסדיר דיווח מלא .מטרתה של
התכנית היא להשלים את רמת הדיווח של הספק לדיווח מלא ,לפי לוח הזמנים שעליו הורה המשרד;
 .3תנאי סף לזכאות לקבלת כספי התמיכה
תמיכה לפי מבחנים אלה ,תינתן לבית חולים שנתקיימו בו כל אלה:
( )0בית החולים הוא ספק ציבורי מורשה;
( )6בית החולים פועל לפי תנאי רישומו ורישיונו לפי פקודת בריאות העם;
( )3

בית החולים קיים היקף מכירת ניתוחים מזכים חיובי לשנת  6102והיקף מכירת ניתוחים חיובי
לשנת .6102

 .0אופן חלוקת כספי התמיכה
(א)  21%מסכום התמיכה יתחלק באופן שווה בין בתי החולים שעמדו בתנאי הסף האמורים בסעיף .3
(ב)  31%מסכום התמיכה יתחלק בין בתי החולים הזכאים לתמיכה ,לפי סעיף קטן (א) ,באופן המפורט
להלן:
( )0לכל בית חולים יחושב "סך היקף המכירה המשוקלל" באופן שהיקף מכירת הניתוחים
המזכים בשנת  ,6102שבעדם בית החולים הציג הסכם ייעודי או שבוצעו במסגרת פעילות
מזכה ללא הסכם ייעודי ,יוכפל בערכים הבאים ולפי כמות קופות החולים איתם יש לבית
החולים הסכם ייעודי:
(א) עם קופת חולים אחת – ;0.61
(ב) עם שתי קופות חולים– היקף המכירה הגבוה מבין השניים יוכפל ב 0.61 -והנמוך ב-
;0.1
(ג) עם שלוש קופות חולים -היקף המכירה הגבוה ביותר יוכפל ב ,0.61 -האמצעי ב0.1 -
והנמוך ביותר ב– ;6
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(ד) עם ארבע קופות חולים  -היקף המכירה הגבוה ביותר יוכפל ב ,0.61 -האמצעי העליון
ב ,0.1 -האמצעי התחתון ב–  6והנמוך ביותר ב;6 -
( )6חלקו של כל בית חולים הזכאי לתמיכה מתוקף סעיף זה ,יחושב לפי היחס בין סך היקף
המכירה המשוקלל של בית החולים לסכום סך היקף המכירה המשוקלל של כלל בתי
החולים הזכאים לתמיכה.
 .1תנאים נוספים למתן התמיכה
(א) לכל בית חולים ,היקף מכירת הניתוחים המזכים בשנת  6102שבגינם בית החולים הציג הסכם
ייעודי או שבוצעו במסגרת פעילות מזכה ללא הסכם ייעודי  -לא יעלה על ההפרש בין היקף
מכירת הניתוחים המזכים בשנת  6102לבין היקף מכירת הניתוחים המזכים בשנת ,6101
כשהוא מוכפל בתוספת הריאלית לשנת ;6101
(ב) בית חולים המעוניין לקבל מקדמה על חשבון סעיף זה בשנת  ,6102יציג לא יאוחר מ 31-יום
מפרסום מבחן זה את ההסכמים הייעודיים או התחייבות מפורטת לביצוע הפעילות המזכה ללא
הסכם ייעודי וכן התחייבויות בדבר השתתפות בתכנית בשנים  6102ו;6102 -
(ג) בית חולים יתחייב להשיב כל סכום ששולם לו לפי מבחן תמיכה זה ושלא היה זכאי לקבלו,
לפי תנאי המבחן וכן יפקיד בידי ה משרד כתב הסכמה לקיזוז כל סכום כאמור שיחויב בו ,מכל
תשלום עתידי שיהיה זכאי לו מהמשרד  ,או מהמוסד לביטוח לאומי;
 .2תחילה ותוקף:
תחילתם של מבחנים אלה ביום חתימתם ותוקפם עד יום ב' בטבת התשע"ז ( 30בדצמבר .)6102
(חמ )3-0999
()604-44-2014-000065
יעקב ליצמן
שר הבריאות

תאריך עברי (תאריך לועזי)

נספח  -רשימת קודי השירותים המזכים בתכנית לקיצור תורים
קודי שירות
G0210
4
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G0220
G0221
G0335
L2995
G0332
L2992
G0331
L2991
G0330
L2990
G0329
L2989
G0326
L2986
G0325
L2985
G0328
L2988
G0327
L2987
G0334
L2994
G0333
L2993
C6720
G0313
G0312
G0315
G0321
G0319
G0320
58563
58558
69436
G0348
G0190
G00F1
L6830
G00R5
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G00F4
G0188
G0189
G0176
G0175
C6120
G0077
G0070
C2169
G0231
C2840
G00U7
G0191
G0036
17311
G00F2
G0083
G0084
66984
G0151
G0152
G0154
G0153
C1511
G0155
G0157
G0156
43235
45378
L5378
45383
C0443
G0201
G0200
G0206
G0066
G00V7
G00V6

