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תקציר מנהלים

הפרסום השנתי של חוברת הניתוח הפיננסי של המרכזים הרפואיים הממשלתיים, מבוסס רובו ככולו על נתוני 

ותאגידי  הכלליים  הממשלתיים  החולים  בתי  של  חיצוניים  חשבון  רואי  בידי  מבוקרים  שנתיים  כספיים  דוחות 

הבריאות שלידם. ניתוח הנתונים, מהווה כלי ניהולי מרכזי בכל דרגי הניהול במערכת הבריאות. שקיפות הנתונים 

מאפשרת להנהלות המרכזים הרפואיים להשוות בין נתוניו לנתוני המרכזים הרפואיים האחרים (המהווים נתונים 

ענפיים). השוואה זו תורמת להבנה טובה יותר של תהליכים במרכז הרפואי ובסביבתו העסקית, ומתוך כך - גם 

לשיפורם וייעולם. 

ניהול בתי חולים בידי חברות  מעת לעת עולה סוגיית הבעלות וההפעלה של בתי החולים הממשלתיים בדבר 

מנהלות, על ידי יצירת תאגידים הפועלים באמצעות הכנסה המותנית במכירת שירותים. ברוח זו, מוצג ניתוח 

פיננסי שלם של המרכזים הרפואיים, תוך שילוב היבטים רלוונטיים בניתוח ההכנסות ומחזורי הפעילות, בחינת 

ההוצאות השונות ששמשו בייצור ההכנסות, וכולל בסופו ניתוח המבוסס על יחסים פיננסיים מקובלים. הניתוח 

המהות  העדפת  תוך  שלידם,  הבריאות  ותאגידי  החולים  בתי   - המצרפיים  הכספיים  הדוחות  נתוני  על  מבוסס 

הכלכלית על פני הצורה המשפטית הפורמאלית.

להלן עיקר הנושאים הכלולים בפרסום זה:

בחינת מחזורי הפעילות של המרכזים הרפואיים תוך התייחסות למגמות רב שנתיות.  .1

הנחות הקפינג והשפעת ההסכמים הגלובליים, עלותם ותרומתם לאיזון מערכת הבריאות בכללותה.  .2

ניתוח תמהיל הוצאות המרכזים הרפואיים ובחינת מרכיבי ההוצאה ביחס להיקף הפעילות הרפואית והשוטפת   .3

האחרת.

(ציוד ומכשור) במרכזים הרפואיים, תוך בחינת הוצאות הפחת התקופתי  ניתוח פיננסי של הרכוש הקבוע   .4

(המייצג את הבלאי התקופתי).

בחינת נתוני המרכזים הרפואיים באמצעות יחסים פיננסיים מקובלים, במטרה לבחון את איתנותם הפיננסית   .5

ויעילותם התפעולית.

לבתי  ותרומתם  הממשלתיים  החולים  בתי  ליד  הפועלים  הבריאות  תאגידי  של  הפעילות  תוצאות  בחינת   .6

החולים.

זה,  בפרסום  להביא  שהשתדלנו  כפי  שנתית,  רב   - השוואתית  במתכונת  הנתונים  שקיפות  כי  תקווה  אנו 

ליעל  מטרה  מתוך  הבריאות,  במערכת  רבה  חשיבות  בעלי  שונים  כלכליים  נושאים  להסדיר  רבות  תסייע 

את המערכת, להפחית סיכונים בתהליכים שונים הנובעים ממחסור במידע אמין ולסייע ביישום תהליכים 

מבניים במערכת. להלן מספר דוגמאות להמחשה:

הסכמים גלובליים (בין בתי החולים לקופות החולים) יוצרים תמריץ לקופות לנתב יותר חולים לבית חולים   .1

מסוים כדי לנצל את ההנחה הגלומה בהסכם, למרות שייתכן שהעלות השולית למערכת כולה גבוהה יותר.

קיימים עיוותים משמעותיים במחירי השירותים הרפואיים, הנקבעים ברמת המיניסטריון, מאחר ולא קיים   .2

בסיס נתונים תמחירי רלוונטי ומהימן להשוואה בין הגופים השונים במערכת.
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הסבסוד הממשלתי מתוקצב כיום על סמך נתונים אשר משקפים בעיקר מקדמי התייקרות ממוצעים, ולא   .3

ניתן לדעת בברור באם הצורך בסבסוד (ברמת מרכז רפואי) נובע מעלויות יקרות יותר יחסית לממוצע הכללי 

או מחוסר יעילות של מרכז רפואי זה או אחר.

משרד הבריאות תומך בבתי החולים (הממשלתיים ושל קופת חולים כללית) בהיקף של מאות מיליוני ₪ מדי   .4

שנה. מרבית הוצאות אלו אינם נכללים בתקציבי בתי החולים, ולכן גם אינן מנוהלות על ידם.

תשלומי השכר בתאגידי הבריאות אינם מבוקרים כפי שנדרש בתקנות תאגידי הבריאות, התשס"ב - 2001.   .5

קיימות פרשנויות שונות ומחלוקות מהותיות בין תאגידי הבריאות והמשרד בנוגע ליישום התקנות העוסקות 

בנושא השכר. חשבות המשרד טרם קבלה הרשאות מלאות מכל תאגידי הבריאות שיאפשרו בקרה ממחושבת. 

ראוי להדגיש בהקשר לכך, כי בניגוד למגמה של ירידה בהוצאות השכר בבתי החולים, הוצאות שכר עבודה 

בתאגידי הבריאות עלו בשנת 2005, בשיעור מהותי של כ-10% (מ-385 מיליוני ₪ ל-424 מיליוני ₪).

תהליכי העבודה והרישום החשבונאי של פעולות ועסקאות המתרחשות בין בתי החולים הממשלתיים לבין   .6

חברות הביטוח אינם מוסדרים כיום מבחינות רבות. הנ"ל בא לידי ביטוי בהרעה מתמשכת במוסר התשלומים 

של חברות הביטוח שחובן מגיע ל-378 ימי אשראי.

להלן עיקרי הממצאים העולים מחוברת הניתוח הפיננסי לשנת 2005:
מניתוח רב שנתי עולה כי במהלך השנים 2000 - 2005, חל גידול בשיעור של 18.1% בהיקפו הכספי של סל   .1

הבריאות (המהווה מקור הכנסה לקופות החולים), לעומת גידול בשיעור של 14.6% בלבד בהיקף הכנסותיהם 

ברוטו של המרכזים הרפואיים מקופות החולים באותה התקופה. יתרה מכך, שיעור הגידול שנרשם בהכנסות 

המרכזים הרפואיים נטו - לאחר הנחות, הינו נמוך יותר ועומד על 9.5% בלבד.

להסכמים הגלובליים שנחתמו בין קופות החולים למרכזים הרפואיים, קיימת השפעה מכרעת על הכנסותיהם   .2

ועל גירעונותיהם. למעשה, נושאים המרכזים הרפואיים בשיעורי הנחות בגין פעילות קופות החולים, ההולכים 

וגדלים מידי שנה, כאשר המגמה העולה מהנתונים, משקפת היטב את ההשפעה הרבה שיש לקופות החולים 

על המרכזים הרפואיים.
דיאגרמה א-8

התפתחות ההכנסות מקופות החולים בשנים 2005 - 2000
כלל המרכזים הרפואיים (מיליוני ₪)
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דיאגרמה א-11

שיעור הנחות הקפינג והנחות בגין הסכמים גלובליים
ביחס להכנסות ברוטו מקופות החולים

כלל המרכזים הרפואיים

משמעותית  ירד  הרפואיים,  המרכזים  בכלל  הבסיס  להכנסות  ביחס  והנלוות  העבודה  שכר  הוצאות  שיעור   .3

וזאת לאחר עלייה תלולה שנרשמה בשנת 2003,  (לכדי 69.5% בשנת 2005),   2005 - בשנות הכספים 2004 

שהביאה את המרכזים הרפואיים להפסד תפעולי כבד. "ההתייעלות" בשכר שנרשמה כאמור בשנים 2004 - 

2005, נובעת הן מירידה ריאלית בהוצאות השכר כתוצאה מיישום תכנית עידוד הצמיחה, והן מגידול משמעותי 

בהיקף הפעילות הרפואית והשוטפת האחרת.

(שהינן  בחומרים  השימוש  הוצאות  של  שיעורן  כי  עולה  האחרות,  התשומות  שיעורי  של  שנתי  רב  מניתוח   .4

הוצאות משתנות ברובן), נשמר יציב במהלך השנים האחרונות. 

מסתמנת מגמת ירידה ממשית בשיעורן של הוצאות התפעול האחרות (במיוחד בשנת הכספים 2005 ביחס   .5

לאשתקד), בעיקר כתוצאה מצמצום משמעותי בהיקף הוצאות שיפוץ ובינוי מבנים (מסך של 272 מיליוני ₪ 

בשנת 2002 ל-187 מיליוני ₪ בשנת 2005).
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דיאגרמה א-20

מגמות בהתפתחות שיעורי הוצאות שכר עבודה ונלוות
ביחס להכנסות מפעילות רפואית ושוטפת אחרת, כלל המרכזים הרפואיים

דיאגרמה א-21

מגמות בהתפתחות שיעורי התשומות האחרות
ביחס להכנסות מפעילות רפואית ושוטפת אחרת, כלל המרכזים הרפואיים

בשנת   3.3% לכדי  התמתן  הבסיס,  להכנסות  ביחס  ממשלתית)  התערבות  (לפני  התפעולי  ההפסד  שולי   .6

הכספים 2005, כאשר הסיבות העיקריות לכך הינן גידול חד בהכנסות מפעילות רפואית (בשיעור של 4.54% 

בשנת 2005 ביחס לאשתקד) וזחילת השכר המתונה יחסית שנרשמה בשנתיים האחרונות.
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שיעור הסבסוד הממשלתי (תקצוב ההשתתפות בהכנסות מרכזיות) של המרכזים הרפואיים, התמתן באופן   .7

חד בשנת הכספים 2005, כאשר הוא מהווה כ-0.4% בלבד ביחס להכנסות הבסיס.

דיאגרמה א-22

מגמות בהתפתחות שיעורי הרווח (ההפסד) השנתי
ביחס להכנסות מפעילות רפואית ושוטפת אחרת

כלל המרכזים הרפואיים (מיליוני ₪)

דיאגרמה ג-39

שיעור רווח (הפסד) תפעולי ביחס לפעילות הרפואית והשוטפת האחרת
מרכזים רפואיים שנת 2005
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דיאגרמה ג-41

שיעור עודף (גירעון) נקי מפעילות ביחס לפעילות הרפואית והשוטפת האחרת
מרכזים רפואיים שנת 2005

בשנת הכספים 2005, נוצר במרבית מרכזים הרפואיים, תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת, שהסתכם   .8

לסך של 168 מיליוני ₪, בעיקר כתוצאה ממדיניות שהונהגה על ידי חשב משרד הבריאות, להביא לפירעון 

חובותיהם של המרכזים הרפואיים למשרד הבריאות ולספקים ונותני שירותים שונים. המרכזים הרפואיים 

הקטינו את חובם לספקים ונותני שירותים בשנת הכספים 2005, בסכום כולל של 148 מיליוני ₪ (מחוב של 

640 מיליוני ₪ בתום שנת 2004 ל-492 מיליוני ₪ בתום שנת 2005).

נרשמת מגמה של עלייה תלולה ותנודתיות בהוצאות עבור רשלנות רפואית של בתי החולים הכלליים.  .9
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גרמה ג-39

מגמות בהוצאות בגין רשלנות רפואית
כלל המרכזים הרפואיים (מיליוני ₪)

מניתוח רב שנתי של נתוני המרכז הרפואי וולפסון, מסתמנת הרעה מתמשכת בתוצאות פעולותיו, המחריפה   .10

בגין  לכת  מרחיקות  הנחות  מתן  עקב  בעיקר  בעקביות,  נשחקות  ההכנסות   .2005 הכספים  בשנת  במיוחד 

הסכמים גלובליים. בצד ההוצאות, שיעורי תשומותיו (שכר עבודה, שימוש בחומרים והוצאות התפעול) של 

ממשלתי  לסבסוד  זוכה  וולפסון,  הרפואי  המרכז  כי  לציין,  ראוי  בהתמדה.  וגדלים  הולכים  הרפואי,  המרכז 

בשיעור הגבוה ביותר ביחס לשאר המרכזים הרפואיים שבקבוצתו.

תאגידי בריאות:

תאגידי הבריאות עברו לראשונה מהפסד (בסכומים של בין 55-9 מיליוני ₪ בשנים המוצגות) לרווח של 39   .1

(הון עצמי) של תאגידי  נטו  נבלמה השחיקה בנכסים  רווח של 4%. כתוצאה מכך,  ₪, המבטא שולי  מיליוני 

הבריאות, וכן חל שיפור קל באיתנות הפיננסית של תאגידי הבריאות כפי שבא לידי ביטוי ביחס המהיר. ראוי 

לציין, כי השיפור ברווחיות ובנזילות לא הביא לסילוק חובות תאגידי הבריאות לבתי החולים בסכום של 92 

מיליוני ₪(*).

נרשם  ביותר בשנים המוצגות.  מחזור הפעילות של תאגידי הבריאות בשנת 2005 רשם את הגידול הגבוה   .2

גידול בשיעור של 5.3% ביחס לאשתקד ל-1,179 מיליוני ₪. לעומת זאת, כלל ההוצאות נותרו ללא שינוי ועמדו 

על סך של 1,140 מיליוני ₪.

(*) יתרות חוב של תאגידים החייבים לבתי החולים בלבד, ללא קיזוז של 27 מיליוני ₪ שבתי החולים חייבים לתאגיד הבריאות. 
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דיאגרמה ה-19

מגמות ביחס המהיר
כלל תאגידי הבריאות

דיאגרמה ה-20

מגמות בחו"ז תאגידי הבריאות
לבתי החולים

כלל תאגידי הבריאות (מיליוני ₪)

דיאגרמה ה-21

מגמות בנכסים נטו
כלל תאגידי הבריאות

(מיליוני ₪)

דיאגרמה ה-22

מגמות בגירעונות/עודפים נטו
כלל תאגידי הבריאות

(מיליוני ₪)
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חשוב לציין, כי השיפור בתוצאות של תאגידי הבריאות אינו נובע מירידה בעלויות התפעול הישירות (שכר,   .3

בבתי  הבריאות  תאגיד  תמיכת  של  משמעותית  מהקטנה  אלא  הכנסות,  הגדלת  או  וכו')  תקורות  חומרים, 

החולים ביחס למגמות בשנים קודמות, כמפורט להלן:

סך ההעברות החד צדדיות ירדו לנקודת השפל הנמוכה ביותר בחמש השנים האחרונות, והסתכמו בכ-277   •
מיליוני ₪ בשנת 2005, לעומת 381-347 מיליוני ₪ בשנים 2001 - 2004.

ירידה של 19 מיליוני ₪ בתוספות תקורה בגין גירעונות בתי החולים, לאור שיפור בעמידת בתי החולים   •
ביעדי התקציב.

מהקטנת  מקורו  מהגידול  כמחצית   .₪ מיליוני   52 של  בסכום  גדלו  רפואית,  מפעילות  נטו  ההכנסות   •
השתתפות תאגידי הבריאות בהנחות של המרכז הרפואי, בסכום של 22 מיליוני ₪ (ירידה מ-44% בשנת 

2004 ל-35% בשנת 2005), וזאת למרות גידול של 38 מיליוני ₪ בהנחות של המרכזים לקופות.

ראוי להדגיש, כי בניגוד למגמה של ירידה בהוצאות השכר בבתי החולים, כאמור בסעיף 3 לעיל. הוצאות   •
שכר עבודה בתאגידי הבריאות עלו בשיעור מהותי של כ-10% (מ-385 מיליוני ₪ ל-424 מיליוני ₪). 

דיאגרמה ה-7

שיעורי הנחות (קפינג והסכמים גלובאליים)
ביחס להכנסות ברוטו מהקופות

כלל תאגידי הבריאות

דיאגרמה ה-14

מגמות בהעברות חד צדדיות מתאגידי 
הבריאות לבתי החולים

כלל תאגידי הבריאות (מיליוני ₪)
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למצוא  תוכלו  אותם  הפיננסי  הניתוח  של  הממצאים  עיקרי  את  הכוללת  מנהלים  תמצית  מצורפת  לנוחיותכם, 

בהרחבה בגוף החוברת.

ברצוני להודות לצוות המקצועי - רו"ח יוסי איצקוביץ, רו"ח אלי ביתן, רו"ח ליאת לביא, רו"ח שירה ארנון, רו"ח אתי 

פיטוסי, רו"ח אילנה זוודה, רו"ח לימור הרוש ומר שי ואזנה על עבודתם המסורה.

נשמח כתמיד לקבל הערות, הבהרות או בקשות לשינויים לצורך שיפור הפרסומים הבאים. הצוות המקצועי יעמוד 

לרשותכם לצורך הבהרות ושאלות במידה ויתעוררו.

.www.health.gov.il :לנוחיותכם, ניתן למצוא פרסום זה באתר האינטרנט של משרד הבריאות שכתובתו

בברכה,

ערן הורן
חשב משרד הבריאות
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פרק א' - ניתוח פיננסי אינטגרטיבי -
כלל המרכזים הרפואיים

פרק זה נועד בעיקר לשימוש מקבלי ההחלטות בדרגים הגבוהים, המבקשים לקבל תמונת מאקרו כלכלית של 

הממשלתיים  הרפואיים  המרכזים  של  אינטגרטיביים  כספיים  נתונים  בניתוח  מתמקד  הפרק  המערכת".  "כלל 

בכללותם, מתוך מטרה להציג את מצבם הכספי ותוצאות פעולותיהם - באופן רציף ושיטתי.

מחזורי הפעילות במרכזים הרפואיים
- 2005 בשיעור של כ-11.2%  מחזור הפעילות הרפואית במרכזים הרפואיים גדל בהיקפו במהלך השנים 2000 

(גידול של 15.4% במחזור הפעילות הרפואית ברוטו), כאשר מרבית הגידול נובע מפעילות שנות הכספים 2004 

.2005 -
דיאגרמה א-1

התפלגות מחזור הפעילות לפי סוגי הכנסות
כלל המרכזים הרפואיים שנת 2005 (מיליוני ₪)
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דיאגרמה א-4

התפתחות מחזור הפעילות הרפואית בשנים 2000 - 2005
(מיליארדי ₪)

מרבית ההכנסות ברוטו ממתן שירותים רפואיים בשנת הכספים 2005, מקורן מקופות החולים (בשיעור של כ-

82.2%). הכנסות נוספות נובעות מביטוח לאומי (בעיקר בגין לידות) ומגורמים נוספים כגון: חברות ביטוח (בעיקר 

בגין תאונות דרכים), משרד הביטחון, צה"ל, משרד הבריאות (שירותי בריאות הנפש, רפואה מונעת, קדום בריאות 

ועוד), מוסדות שונים ולקוחות פרטיים.
דיאגרמה א-5

התפלגות ההכנסות ברוטו ממתן שירותים רפואיים לפי לקוחות
כלל המרכזים הרפואיים, שנת 2005 (מיליוני ₪)
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דיאגרמה א-13

התפלגות ההכנסות ברוטו ממתן שירותים רפואיים לפי פעילויות
כלל המרכזים הרפואיים שנת 2005 (מיליוני ₪)

השפעת מנגנון הקפינג וההסכמים הגלובליים
להסכמים הגלובליים שנחתמו בין קופות החולים למרכזים הרפואיים, קיימת השפעה מכרעת על הכנסותיהם 

ועל גירעונותיהם. למעשה, נושאים המרכזים הרפואיים בשיעורי הנחות בגין פעילות קופות החולים, ההולכים 

וגדלים מידי שנה, כאשר המגמה העולה מהנתונים, משקפת היטב את ההשפעה הרבה שיש לקופות החולים על 

המרכזים הרפואיים. בשנת הכספים 2005 נשאו המרכזים הרפואיים בשיעורי הנחות שניתנו לקופות החולים 

כמפורט להלן:

שיעור ההנחה (מפעילות קופות החולים)סוג ההנחה

3.9%הנחת מחזור (4%)

3.5%הנחת קפינג

4.7%הנחה בגין הסכמים גלובליים

12.1%סה"כ הנחות
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דיאגרמה א-10

התפלגות הנחות הקפינג והנחות בגין 
הסכמים גלובליים

כלל המרכזים הרפואיים (מיליוני ₪)

דיאגרמה א-11

שיעור הנחות הקפינג והנחות בגין הסכמים 
גלובליים ביחס להכנסות ברוטו

מקופות החולים, כלל המרכזים הרפואיים

הוצאות המרכזים הרפואיים
הוצאות המרכזים הרפואיים הסתכמו בשנת 2005 ל-6.261 מיליארדי ₪, מתוכם 4.132 מיליארדי ₪ בגין שכר עבודה 

ונלוות (כ-66%). קיימת יציבות בתמהיל ההוצאות והוא נותר בשנת 2005 ללא שינוי מהותי ביחס לאשתקד.
דיאגרמה א-14

התפלגות הוצאות כלל המרכזים הרפואיים
שנת 2005 (מיליוני ₪)
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ניתוח הוצאות המרכזים הרפואיים ביחס להיקף הפעילות
ניתוח הוצאות המרכזים הרפואיים כאחוז מהיקף הפעילות, מאפשר לבצע השוואה רב שנתית של התפתחות 

ההוצאות ושולי הרווח (הפסד) במונחים יחסיים - טהורים, לרבות בחינת תמהיל ההוצאות, שיעורן והשפעתן על 

תוצאות הפעולות של המרכזים הרפואיים במהלך השנים האחרונות.

הבסיס לניתוח ההוצאות נקבע כהכנסות ממתן שירותים רפואיים (לאחר הנחות) והכנסות שוטפות אחרות 

(מחניון, מהשכרת מתקנים וכד') - להלן "הכנסות הבסיס".

לוח א-19

התפלגות שיעורי ההוצאות ביחס לפעילות הרפואית והשוטפת האחרת
כלל המרכזים הרפואיים

שנת 
2000

שנת 
2001

שנת 
2002

שנת 
2003

שנת 
2004

שנת 
 2005

שנת 
2000

שנת 
2001

שנת 
2002

שנת 
2003

שנת 
2004

שנת 
 2005

כלל המרכזים הרפואיים

מיליוני ₪ אחוזים

5,628.1 5,906.4 5,927.7 5,904.8 6,210.3 6,497.3 הכנסות ברוטו ממתן שירותים רפואיים

(181.0) (191.0) (188.3) (191.8) (201.1) (207.8) הנחות 4%

(176.0) (233.0) (189.1) (182.9) (192.0) (189.3) הנחות קפינג

(17.0) (42.0) (127.6) (173.3) (210.6) (250.3) הנחות שניתנו בהסכמים גלובליים  

(4.6) (26.3) (11.6) (7.1) (8.3) (10.0) הנחות אחרות (למשרד הבריאות)

5,249.5 5,414.1 5,411.1 5,349.7 5,598.3 5,839.9
הכנסות ממתן שירותים רפואיים אחרי 

הנחות

103.4 92.9 85.2 79.2 88.9 105.6 הכנסות שוטפות אחרות

5,352.9 5,507.0 5,496.3 5,428.9 5,687.2 5,945.5 100% 100% 100% 100% 100% 100%
סה"כ הכנסות מפעילות רפואית 

ושוטפת אחרת 

(3,780.9) (4,016.5) (3,933.3) (4,024.2) (4,007.9) (4,132.3) -70.6% -72.9% -71.6% -74.1% -70.5% -69.5% הוצאות שכר עבודה ונלוות 

(828.8) (885.7) (918.2) (931.2) (945.8) (998.1) -15.5% -16.1% -16.7% -17.2% -16.6% -16.8% הוצאות שימוש בחומרים

(834.3) (786.3) (833.7) (817.7) (801.5) (778.4) -15.6% -14.3% -15.2% -15.1% -14.1% -13.1%
הוצאות תפעול אחרות (כולל שיפוץ 

ובינוי)

(230.6) (237.7) (255.6) (230.0) (226.0) (265.3) -4.3% -4.3% -4.7% -4.2% -4.0% -4.5%
הוצאות הנהלה וכלליות (ללא שכר, 

כולל הוצאות מימון)

66.7 59.9 89.7 100.6 104.1 124.5 1.2% 1.1% 1.6% 1.9% 1.8% 2.1% הכנסות ממחקרים

(66.1) (68.4) (72.0) (70.5) (69.4) (87.0) -1.2% -1.2% -1.3% -1.3% -1.2% -1.5% הוצאות מחקרים

(321.1) (427.7) (426.8) (544.1) (259.3) (191.1) -6.0% -7.7% -7.9% -10.0% -4.6% -3.3% סך הפסד תפעולי 

242.0 219.0 188.1 224.8 154.9 169.5 4.5% 4.0% 3.4% 4.1% 2.7% 2.9%
הכנסות מתרומות (כולל סכומים 

ששוחררו מנכסים נטו)

(79.1) (208.7) (238.7) (319.3) (104.4) (21.6) -1.5% -3.7% -4.5% -5.9% -1.9% -0.4% הפסד אחרי תרומות

(34.8) 118.7 100.5 129.1 131.6 23.6 -0.7% 2.2% 1.8% 2.4% 2.3% 0.4%
השתתפות בהכנסות מרכזיות ומימון 

גרעונות שנים קודמות (*) 

(18.8) 43.7 32.5 6.1 2.3 1.9 -0.4% 0.8% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% רווח (הפסד) מהשפעות חד פעמיות 

(132.7) (46.3) (105.7) (184.1) 29.5 3.9 -2.6% -0.7% -2.1% -3.4% 0.4% 0.0% עודף (גירעון) מפעילות 

(*) תקצוב מימון גירעונות שנים קודמות, אינו כלול במסגרת התקציב השוטף ונועד למנוע שחיקת ההון החוזר של בית החולים.
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שיעור הוצאות שכר העבודה והנלוות ביחס להכנסות הבסיס בכלל המרכזים הרפואיים, ירד משמעותית בשנות 

הכספים 2004 - 2005 (לכדי 69.5% בשנת 2005), וזאת לאחר עלייה תלולה שנרשמה בשנת 2003, שהביאה את 

המרכזים הרפואיים להפסד תפעולי כבד. "ההתייעלות" בשכר שנרשמה כאמור בשנים 2004 - 2005, נובעת הן 

מירידה ריאלית בהוצאות השכר כתוצאה מיישום תכנית עידוד הצמיחה, והן מגידול משמעותי בהיקף הפעילות 

הרפואית והשוטפת האחרת.

מניתוח רב שנתי של שיעורי התשומות האחרות, עולה כי שיעורן של הוצאות השימוש בחומרים (שהינן הוצאות 

משתנות ברובן), נשמר יציב במהלך השנים האחרונות. לעומת זאת, מסתמנת מגמת ירידה ממשית בשיעורן של 

הוצאות התפעול האחרות (במיוחד בשנת הכספים 2005 ביחס לאשתקד), בעיקר כתוצאה מצמצום משמעותי 

בהיקף הוצאות שיפוץ ובינוי מבנים (מסך של 272 מיליוני ₪ בשנת 2002 ל-187 מיליוני ₪ בשנת 2005).

דיאגרמה א-20

מגמות בהתפתחות שיעורי הוצאות שכר עבודה ונלוות
ביחס להכנסות מפעילות רפואית ושוטפת אחרת

כלל המרכזים הרפואיים
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דיאגרמה א-21

מגמות בהתפתחות שיעורי התשומות האחרות
ביחס להכנסות מפעילות רפואית ושוטפת אחרת, כלל המרכזים הרפואיים

שולי ההפסד התפעולי (לפני התערבות ממשלתית) ביחס להכנסות הבסיס, התמתן לכדי 3.3% בשנת הכספים 

2005, כאשר הסיבות העיקריות לכך הינן גידול חד בהכנסות מפעילות רפואית (בשיעור של 4.54% בשנת 2005 

ביחס לאשתקד) וזחילת השכר המתונה יחסית שנרשמה בשנתיים האחרונות.

שיעור הסבסוד הממשלתי (תקצוב ההשתתפות בהכנסות מרכזיות) של המרכזים הרפואיים, התמתן באופן חד 

בשנת הכספים 2005, כאשר הוא מהווה כ-0.4% בלבד ביחס להכנסות הבסיס.
דיאגרמה א-22

מגמות בהתפתחות שיעורי הרווח (ההפסד) השנתי ביחס להכנסות
מפעילות רפואית ושוטפת אחרת, כלל המרכזים הרפואיים (מיליוני ₪)
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הרכוש הקבוע במרכזים הרפואיים הממשלתיים
העלות המופחתת של כלל הנכסים במרכזים הרפואיים מהווה כ-34% מעלותם המקורית, וניתן להסיק מכך כי 

בממוצע, סיימו הנכסים הקיימים במרכזים הרפואיים קרוב לשני שליש ממשך החיים השימושיים שלהם. העלות 

המופחתת בגין ציוד רפואי בכלל המרכזים הרפואיים מהווה כ-30% מעלותם המקורית - נתון המצביע על מרכיב 

התיישנות גבוה יחסית לממוצע כלל הנכסים.

מניתוח נתונים מצטברים לשנות הכספים 2002 - 2005, מסתבר כי היקף התוספות בכל אחד מסוגי הנכסים, גבוה 

בין תוספות רכוש קבוע לבין הוצאות  זמן, ההלימה הנדרשת  מהוצאות הפחת בגינם, ולמעשה נשמרת לאורך 

הפחת המהוות כאמור אומדן להיקף הבלאי התקופתי.
דיאגרמה א-24

עלות מופחתת לעומת פחת נצבר לפי סוגי הנכסים
כלל המרכזים הרפואיים, שנת 2005 (מיליוני ₪)

דיאגרמה א-26

תוספות רכוש קבוע לעומת הוצאות פחת, כלל המרכזים הרפואיים
נתונים מצטברים לשנים 2002 - 2005 (מיליוני ₪)
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האיתנות הפיננסית והיעילות התפעולית במרכזים הרפואיים
בשנת הכספים 2005 נמשכה מגמת השיפור במוסר התשלומים של כל קופות החולים. תהליכי העבודה והרישום 

החשבונאי של פעולות ועסקאות המתרחשות בין בתי החולים הממשלתיים לבין חברות הביטוח אינם מוסדרים 

כיום מבחינות רבות. יש להניח כי ההרעה המתמשכת במוסר התשלומים של חברות הביטוח (שחובן מגיע ל-378 

ימי אשראי) נובעת בין השאר מתהליכי התחשבנות שאינם מוסדרים כאמור.
דיאגרמה א-28

התפתחות ימי אשראי קופות החולים בגין שירותים רפואיים
כלל המרכזים הרפואיים

דיאגרמה א-30

התפתחות ימי אשראי ללקוחות אחרים בגין שירותים רפואיים
כלל המרכזים הרפואיים
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יחסים פיננסיים נבחרים
החיובי  השינוי  בברור  ניכר   ,2005 הכספים  לשנת  הרפואיים  המרכזים  נתוני  של  הפיננסים  היחסים  מבחינת 

ההפסד  לאשתקד.  בהשוואה   - הפיננסית  ובאיתנותם  התפעולית  ביעילותם  פעולותיהם,  בתוצאות  והשיפור 

התפעולי (לאחר הוצאות הנהלה וכלליות ולפני הוצאות מימון) בשנת 2005 התמתן משמעותית ביחס להיקפו 

אשתקד, כאשר התשואה על מחזור הפעילות הצטמצמה ל0.4% - בלבד.לוח א

יחסים פיננסיים נבחרים - כלל המרכזים הרפואיים שנת 2005 (מיליוני ₪)

כלל המרכזים הרפואיים יחסים פיננסיים נבחרים

מיליוני ₪

2004 שנת  2005 שנת

רווחיות

(100.4) (24.1) רווח (הפסד) לפני הוצאות מימון

 5,946.3  6,239.6 סך מחזור הפעילות

-1.7% -0.4% תשואה על מחזור הפעילות

(100.4) (24.1) רווח (הפסד) לפני הוצאות מימון

 1,271.1  1,331.0 סך נכסים נטו

-7.9% -1.8% תשואה על ההון העצמי

 603.0  647.3 סה"כ הנחות מפעילות רפואית

 6,210.3  6,497.3 סה"כ הכנסות מפעילות רפואית, ברוטו

9.7% 10.0% יחס ההנחות למחזור הפעילות

יעילות תפעולית

 3,764.9  3,882.1 הוצאות שכר תפעוליות

 5,687.2  5,945.5 הכנסות נטו מפעילות רפואית ושוטפת אחרת

66.2% 65.3% שכר ביחס לפעילות רפואית ושוטפת אחרת

 945.8  998.1 הוצאות שימוש בחומרים

 5,687.2  5,945.5 הכנסות נטו מפעילות רפואית ושוטפת אחרת

16.6% 16.8% שימוש בחומרים ביחס לפעילות רפואית ושוטפת אחרת

 945.8  998.1 הוצאות שימוש בחומרים

 1,372.4  1,539.9 הכנסות מפעילות דיפרנציאלית

68.9% 64.8% שימוש בחומרים ביחס לפעילות דיפרנציאלית

 464.9  518.1 הוצאות הנהלה וכלליות

 5,687.1  5,945.4 הכנסות נטו מפעילות רפואית ושוטפת אחרת

8.2% 8.7% הנהלה וכלליות ביחס לפעילות רפואית ושוטפת אחרת

בחינת הנזילות ומבנה ההון

 2,015.0  1,652.6 נכסים שוטפים ללא מלאי

 1,528.8  1,126.3 התחייבויות שוטפות

131.8% 146.7% יחס מהיר

 204.9 (168.1) תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

 1,528.8  1,126.3 התחייבויות שוטפות

13.4% -14.9% יחס תזרים המזומנים להתחייבויות שוטפות

 2,855.7  2,505.7 סך מאזן

 1,271.1  1,331.0 סך נכסים נטו

 2.2  1.9 מנוף פיננסי
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פרק ב' - הכנסות מפעילות רפואית והשפעת 
מנגנון הקפינג וההסכמים הגלובאליים

מגמות ברכש שירותים על ידי קופות החולים
מבחינת נתוני רכש השירותים ברוטו, הנצרך על ידי קופות החולים מהמרכזים הרפואיים בשנת הכספים 2005, 

ניתן לראות כי קופות החולים לאומית ומכבי הינן "מוטות מרכזים רפואיים ממשלתיים" - כלומר צורכות שירותים 

בשיעור הגבוה ב-2.2% ו-1.5% מעל שיעורן בקפיטציה. לעומתן קופות חולים מאוחדת ושירותי בריאות כללית 

צורכות שירותים בשיעור נמוך יותר ביחס לחלקן בקפיטציה.
דיאגרמה ב-3

התפתחות שיעורי ההכנסות ברוטו מקופות החולים בשנים 2005 - 2000
כלל המרכזים הרפואיים (אחוזים)

דיאגרמה ב-4

התפלגות כספי ביטוח הבריאות (*) בין קופות החולים
 בשנים 2005 – 2000 (**) (אחוזים)

(*) מספר מבוטחים משוקלל לצורך חלקן של קופות החולים בכספי ביטוח הבריאות (קפיטציה)

(**) עבור רבעון רביעי של כל אחת מהשנים
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השפעת הנחות הקפינג וההסכמים הגלובליים
בכלל   ₪ מיליוני   5,344 של  לסך  הסתכמו  החולים,  לקופות  רפואיים  שירותים  ממתן  ברוטו  ההכנסות  היקפי 

המרכזים הרפואיים בשנת הכספים 2005. סכומי ההנחות שנרשמו בגין הכנסות אלו הגיעו לסך של 647 מיליוני 

₪, כמפורט להלן:

הנחת 4% (ממחירון משרד הבריאות) - 208 מיליוני ₪.  •

הנחת בגין מנגנון הקפינג - 189 מיליוני ₪.  •

הנחות הנובעות מהסכמים גלובליים - 250 מיליוני ₪.  •
טבלה ב-5

הכנסות ממתן שירותים רפואיים, כלל קופות החולים
מרכזים רפואיים(*), שנת 2005 (אלפי ₪)

סה"כ זיו פוריה ברזילי הלל יפה בני ציון נהריה
אסף 
הרופא

וולפסון איכילוב רמב"ם שיבא

5,344,062 172,203 151,716 272,772 281,889 280,000 423,519 484,550 458,355 976,506 756,890 1,085,662 הכנסות ברוטו

(207,847) (6,406) (5,082) (10,795) (10,462) (10,908) (16,810) (19,544) (18,334) (37,816) (29,771) (41,919) הנחת 4%

(189,282) (7,299) (3,260) (10,209) (22,829) (12,223) (26,688) (13,685) (2,284) (12,927) (26,888) (50,990) הנחות קפינג

(250,175) (6,393) (12,249) (5,671) (4,100) (8,253) (6,140) (12,905) (69,084) (74,529) (14,720) (36,131) הנחות הסכם גלובלי

4,696,758 152,105 131,125 246,097 244,498 248,616 373,881 438,416 368,653 851,234 685,511 956,622
הכנסות ממתן 

שירותים רפואיים, נטו

סה"כ זיו פוריה ברזילי הלל יפה בני ציון נהריה
אסף 
הרופא

וולפסון איכילוב רמב"ם שיבא

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% הכנסות ברוטו

-3.9% -3.7% -3.3% -4.0% -3.7% -3.9% -4.0% -4.0% -4.0% -3.9% -3.9% -3.9% הנחת 4%

-3.5% -4.2% -2.1% -3.7% -8.1% -4.4% -6.3% -2.8% -0.5% -1.3% -3.6% -4.7% הנחות קפינג

-4.7% -3.7% -8.1% -2.1% -1.5% -2.9% -1.4% -2.7% -15.1% -7.6% -1.9% -3.3% הנחות הסכם גלובלי

87.9% 88.4% 86.5% 90.2% 86.7% 88.8% 88.3% 90.5% 80.4% 87.2% 90.6% 88.1%
הכנסות ממתן 

שירותים רפואיים, נטו

(*) נתוני הנחות בדבר ההסכמים הגלובליים ברמת מרכז רפואי בגין כל אחת מקופות חולים, אינם מוצגים – לבקשת הנהלות המרכזים הרפואיים.

וויסות הנחת הקפינג וההסכמים הגלובליים בין קופות החולים
בסיס הקפינג מתעדכן אחת לשלוש שנים בהתאם למנגנון המבוסס על ממוצע צריכת שירותים רפואיים על ידי 

- בשלוש השנים שחלפו. העדכון שבוצע בבסיס הקפינג בשנת הכספים  קופות החולים מהמרכזים הרפואיים 

2005, הביא לשינוי בהתפלגות הנחת הקפינג בין ארבעת קופות החולים ויצר חלוקה שוויונית יותר של הנחות 

הקפינג הניתנות על ידי המרכזים הרפואיים.

מניתוח רב שנתי של נתוני המרכזים הרפואיים הממשלתיים, נראה כי השפעת עדכון בסיס הקפינג כאמור - אינה 

מספקת. ניתן להבחין בברור בשינוי מגמה המתרחש בשנים שלאחר העדכון (2003 - 2004), המגביר משמעותית 

את חוסר האיזון בשיעורי התפלגות הנחות הקפינג ביחס להיקף הכנסות קופות החולים מהמרכזים הרפואיים. 

שיטת עדכון בסיס הקפינג, מאפשרת לקופות חולים הנמצאות במגמת גידול בהיקף צריכת השירותים, "ליהנות" 

מרף קפינג קבוע במהלך שלושת השנים שלאחר עדכונו, ומשיעורי הנחה משמעותיים יותר כתוצאה מכך. תופעה 

הפוכה מתרחשת כמובן בקופות חולים הנמצאות במגמת ירידה בהיקף צריכת השירותים. ראוי לציין בהקשר 
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נוספות  לוויסות הנחות  לכך, כי מנגנון ההסכמים הגלובליים (בהתאם לחוק ההסדרים), מהווה מנגנון משלים 

הניתנות על ידי המרכזים הרפואיים, היוצר יתרון תחרותי לקופות החולים הגדולות, בעלות כוח מיקוח רב יותר.
דיאגרמה ב-10

שיעור הנחות הקפינג והנחות בגין הסכמים 
גלובליים ביחס להכנסות משירותי בריאות 

כללית, ברוטו, כלל המרכזים הרפואיים

דיאגרמה ב-11

שיעור הנחות הקפינג והנחות בגין הסכמים 
גלובליים ביחס להכנסות ממכבי שירותי 
בריאות, ברוטו, כלל המרכזים הרפואיים

דיאגרמה ב-12

שיעור הנחות הקפינג והנחות בגין הסכמים 
גלובליים ביחס להכנסות מקופת חולים 
לאומית, ברוטו, כלל המרכזים הרפואיים

דיאגרמה ב-13

שיעור הנחות הקפינג והנחות בגין הסכמים 
גלובליים ביחס להכנסות מקופת חולים 
מאוחדת, ברוטו, כלל המרכזים הרפואיים



30

מגמות כלליות בתמהיל ההכנסות ממתן שירותים רפואיים
הפעילות  (מתוך  ופגים  לידות  דיפרנציאליות,  פעולות  חולים,  אשפוז   - מהפעילויות  מורכב  ההכנסות  תמהיל 

אחת  כל  וכו').  בריאות  קידום  מונעת,  (רפואה  ואחרות  מיון  אגרת  אמבולטוריים,  שירותים  הדיפרנציאלית), 

מהקטגוריות שבתמהיל מוצגת בלוח שלהלן, כאחוז מתוך סך ההכנסות ממתן שירותים רפואיים.

מניתוח נתוני כלל המרכזים הרפואיים, ניתן להבחין בגידול ממשי בשיעור של כ-1.6% בנתח ההכנסות מפעולות 

מתרחש  זה  גידול  ופגים.  מלידות  בשיעור ההכנסות  גידול  לרבות  לאשתקד,  ביחס   2005 בשנת  דיפרנציאליות 

במקביל לירידה מתונה בנתח ההכנסות מאשפוז.

מגבלה אפקטיבית בניתוח נתוני תמהיל ההכנסות, נובעת מקיום עיוותים משמעותיים במחירי השירותים 

הרפואיים, הנקבעים ברמת המיניסטריון מעת לעת, מאחר ולא קיים בסיס נתונים תמחירי רלוונטי ומהימן 

ביכולת  לפגוע  הוא  אף  עלול  וסיווגן,  פעילויות  בהגדרת  שינוי  במערכת.  השונים  הגופים  בין  להשוואה 

ההשוואה לנתוני שנים קודמות.

לוח א-12

מגמות על בתמהיל ההכנסות ברוטו ממתן שירותים רפואיים - התפתחות שש שנתית
כלל המרכזים הרפואיים

שנת
2000

שנת
2001

שנת
2002

שנת
2003

שנת
2004

שנת
2005

ממוצע 
משוקלל

שנת
2000

שנת
2001

שנת
2002

שנת
2003

שנת
2004

שנת
2005

מיליוני ₪ אחוזים

 2,878.9  2,868.4  2,812.8  2,778.0  3,002.9  3,061.2 48.2% 51.2% 48.6% 47.5% 47.1% 48.4% 47.2% אשפוז חולים 

 1,127.2  1,263.8  1,317.8  1,366.2  1,372.4  1,539.9 22.1% 20.0% 21.4% 22.2% 23.1% 22.1% 23.7% מפעולות דיפרנציאליות 

 371.5  398.3  401.4  410.3  416.3  471.0 6.8% 6.6% 6.7% 6.8% 6.9% 6.7% 7.2% מתוכם: מלידות ופגים

 1,237.1  1,387.6  1,415.9  1,389.6  1,443.0  1,462.9 23.1% 22.0% 23.5% 23.9% 23.5% 23.2% 22.5% שירותים אמבולטוריים

 293.4  303.8  293.1  269.9  278.4  313.2 4.9% 5.2% 5.1% 4.9% 4.6% 4.5% 4.8% חדר מיון

 91.5  82.8  88.1  101.1  113.6  120.1 1.7% 1.6% 1.4% 1.5% 1.7% 1.8% 1.8% אחרות

 5,628.1  5,906.4  5,927.7  5,904.8  6,210.3  6,497.3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% סה"כ הכנסות ברוטו
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פרק ג' - הוצאות המרכזים הרפואיים והשקעות 
ברכוש קבוע

קבוצה 1 - איכילוב, רמב"ם ושיבא
המרכז הרפואי איכילוב סיים את שנת הכספים 2005 ברווח תפעולי (בשיעור של 0.3%) ביחס להכנסות מפעילות 

רפואית ושוטפת אחרת (להלן - "הכנסות הבסיס"), ובכך הצטרף לראשונה למרכז הרפואי שיבא - היחיד שמציג 

דופן  יוצא  - 2005, משתקף שיפור  נתוני ההשוואה בשנים 2003  רווח תפעולי מזה שנתיים ברציפות. מבחינת 

בתוצאות פעולותיו, הבא לידי ביטוי בהתייעלות של קרוב ל-9% בשיעור הוצאות השכר, וירידה מהותית בשיעורי 

מרכיבי התפעול האחרים. מכלול פעולותיו של המרכז הרפואי איכילוב (לרבות הגידול הניכר בהכנסותיו) הביאו 

לצמצום ההפסד התפעולי השוטף בכ-130 מיליוני ₪ בשנת הכספים 2005 ביחס לשנת 2003.

המרכז הרפואי רמב"ם מתאפיין בתמהיל הכנסות מורכב במיוחד (ראה פרק "ההכנסות מפעילות רפואית והשפעת 

מנגנון הקפינג וההסכמים הגלובליים") ומציג שיעור גבוה של הוצאות שימוש בחומרים ביחס להכנסות הבסיס.

המרכז הרפואי שיבא מציג רווח תפעולי בהיקף של כ-83 מיליוני ₪ בשנת הכספים 2005, המהווה שיפור בהיקף 

של כ-120 מיליוני ₪ ביחס לשנת 2003. תרומה מכרעת לכך נובעת משיעורו הנמוך של סעיף הוצאות שכר עבודה 

ונלוות ביחס להכנסות הבסיס (למטה מ-60%), הנמצא במגמת ירידה עקבית. בנוסף, מציג המרכז הרפואי הוצאות 

שימוש בחומרים בשיעור של כ-14%, הנחשב נמוך במיוחד ביחס לכלל המרכזים הרפואיים, למרות שבתמהיל 

הכנסותיו נכללות פעילויות מורכבות. שיעור הוצאותיו לתפעול הינו הגבוה ביותר מבין כלל המרכזים הרפואיים, 

בעיקר כתוצאה מעלויות גבוהות יחסית בסעיפי האנרגיה, חשמל, ניקיון, אחזקה ופחת תפעולי.
לוח ג-1

התפלגות שיעורי ההוצאות ביחס לפעילות הרפואית והשוטפת האחרת
מרכזים רפואיים בקבוצה 1

שנת 2005, מיליוני ₪

ממוצע כללי ממוצע קבוצתי שיבא רמב"ם איכילוב המרכז הרפואי

5,946 3,212 1,328 823 1,061 סה"כ הכנסות מפעילות רפואית ושוטפת אחרת

-69.5% -64.1% -59.6% -67.4% -67.1% הוצאות שכר עבודה ונלוות

-16.8% -16.3% -14.0% -18.5% -17.4% הוצאות שימוש בחומרים 

-13.1% -13.6% -16.7% -14.1% -9.2% הוצאות תפעול אחרות (כולל שיפוץ ובינוי)

-4.5% -4.3% -3.0% -2.4% -7.3% הוצאות הנהלה וכלליות (ללא שכר, כולל הוצאות מימון)

2.1% 2.9% 3.4% 2.1% 2.8% הכנסות ממחקרים

-1.5% -2.2% -3.7% -0.7% -1.5% הוצאות מחקרים

-3.3% 2.4% 6.4% -1.0% 0.3% רווח (הפסד) תפעולי

2.9% 2.9% 2.1% 2.4% 4.4% הכנסות מתרומות (כולל סכומים ששוחררו מנכסים נטו)

-0.4% 5.3% 8.5% 1.4% 4.7% רווח (הפסד) אחרי תרומות

0.4% -3.6% -7.3% -2.2% -0.1% העברה/ השתתפות בהכנסות מרכזיות

0.0% 0.4% 0.0% 0.3% 1.0% רווח (הפסד) מהשפעות חד פעמיות

0.0% 2.1% 1.2% -0.5% 5.6% עודף (גירעון) מפעילות
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קבוצה 2 - אסף הרופא, הלל יפה, בני ציון ווולפסון
המרכזים הרפואיים בקבוצה זו מתאפיינים בשיעורי הוצאה בגין שכר עבודה גבוהים יחסית, בשיעור ממוצע של 

75%, ומציגים הפסד תפעולי בשיעור של כ-8.6% בממוצע ביחס להכנסות הבסיס, בשנת הכספים 2005. המנגנון 

העיקרי הממתן את שיעורי הגירעון התפעולי השוטף שנרשם על ידם, הינו תקצוב מדינה (בסעיף "השתתפות 

בהכנסות מרכזיות") המהווה למעשה סבסוד ממשלתי.

המרכז הרפואי אסף הרופא נהנה בנוסף מתרומות והעברות חד צדדיות ממשרד הבריאות ומגורמים חיצוניים 

בשיעור של 4% (סך של 22.2 מיליוני ₪) בשנת 2005, ונהנה מסבסוד ממשלתי בשיעור של 2.7% - המביאים אותו 

לעודף שוטף מפעילות באותה השנה.

וולפסון, מסתמנת הרעה מתמשכת בתוצאות פעולותיו, המחריפה  מניתוח רב שנתי של נתוני המרכז הרפואי 

בעיקר  בעקביות,  נשחקות  אחרת)  ושוטפת  רפואית  (מפעילות  הבסיס  הכנסות   .2005 הכספים  בשנת  במיוחד 

עקב מתן הנחות מרחיקות לכת בסכומים של 71.5 מיליוני ₪ בשנת הכספים 2005 בגין הסכמים גלובליים. יתרה 

מכך, הוצאותיו בסעיף הנהלה וכלליות זינקו בכ-9 מיליוני ₪ באותה שנה, בעיקר עקב רישום הפרשות גבוהות 

הגלובליים.  ההסכמים  יישום  אופן  בדבר  החולים  קופות  עם  חריפות  ממחלוקות  כתוצאה  מסופקים  לחובות 

שיעורי תשומותיו (שכר עבודה, שימוש בחומרים והוצאות התפעול) של המרכז הרפואי, הולכים וגדלים בהתמדה 

במהלך שנים האחרונות ומהווים כ-118% מהכנסות הבסיס בשנת הכספים 2005. ראוי לציין כי המרכז הרפואי 

וולפסון, זוכה לסבסוד ממשלתי בשיעור הגבוה ביותר ביחס לשאר המרכזים הרפואיים שבקבוצתו, אולם אין 

במנגנון זה תחליף למכלול הצעדים שיש לנקוט על מנת להוציאו מהמשבר שאליו נקלע.
לוח ג-13

התפלגות שיעורי ההוצאות ביחס לפעילות הרפואית והשוטפת האחרת
מרכזים רפואיים בקבוצה 2

שנת 2005, מיליוני ₪

ממוצע כללי ממוצע קבוצתי הלל יפה בני ציון אסף הרופא וולפסון המרכז הרפואי

5,946 1,589 300 308 554 427 סה"כ הכנסות מפעילות רפואית ושוטפת אחרת

-69.5% -75.0% -74.0% -75.0% -74.2% -76.7% הוצאות שכר עבודה ונלוות

-16.8% -17.8% -15.4% -17.1% -15.9% -22.4% הוצאות שימוש בחומרים 

-13.1% -12.6% -10.7% -13.2% -13.2% -12.6% הוצאות תפעול אחרות (כולל שיפוץ ובינוי)

-4.5% -3.9% -4.1% -1.9% -3.0% -6.3% הוצאות הנהלה וכלליות (ללא שכר, כולל הוצאות מימון)

2.1% 1.3% 0.5% 1.4% 1.9% 1.0% הכנסות ממחקרים

-1.5% -0.6% -0.1% -0.6% -1.0% -0.4% הוצאות מחקרים

-3.3% -8.6% -3.8% -6.4% -5.4% -17.4% רווח (הפסד) תפעולי

2.9% 2.6% 2.0% 1.1% 4.0% 2.2% הכנסות מתרומות (כולל סכומים ששוחרו מנכסים נטו)

-0.4% -6.0% -1.8% -5.3% -1.4% -15.2% רווח (הפסד) אחרי תרומות

0.4% 3.2% 1.6% 3.0% 2.7% 5.3% העברה/ השתתפות בהכנסות מרכזיות

0.0% -0.2% -0.4% -0.4% -0.1% 0.0% רווח (הפסד) מהשפעות חד פעמיות

0.0% -3.0% -0.6% -2.7% 1.2% -9.9% עודף (גירעון) מפעילות
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קבוצה 3 - ברזילי, נהריה, פוריה וזיו
המרכזים הרפואיים פוריה וזיו מציגים בשנת הכספים 2005 הוצאות שכר עבודה ביחס להכנסות הבסיס בשיעורים 

ממשלתית)  התערבות  (לפני  התפעולי  ההפסד  את  מביאים  ובכך  בהתאמה  ו-90%   79.5% של  במיוחד  גבוהים 

לשיעורים גבוהים ביותר של 18% ו-24.9%. שיעור הסבסוד הממשלתי (השתתפות בהכנסות מרכזיות) הגבוה 

באותם מרכזים רפואיים, הינו הגורם המרכזי המביא אותם לסיים את שנת הכספים 2005 בגירעון שוטף נמוך 

יחסית.

המרכז הרפואי נהריה הינו חריג בקבוצתו - למרות היותו פריפריאלי (כמו שאר המרכזים הרפואיים בקבוצתו), 

הבסיס,  להכנסות  ביחס  בלבד  כ-71.1%  של  לשיעור  העבודה המסתכם  שכר  בסעיף  גבוהה  יעילות  מפגין  הוא 

חלה  האמור,  למרות   .5.9% של  בשיעור  יחסית,  נמוך  שוטף  תפעולי  בגירעון   2005 הכספים  שנת  את  ומסיים 

במרכז הרפואי עליה משמעותית בשיעורי הוצאות ההנהלה וכלליות בשנת 2005 ביחס לאשתקד, הנובעת בעיקר 

מרישום הוצאות בגין חובות מסופקים בהיקפים ניכרים של כ-12 מיליוני ₪, תוך יצירת הפרשה מאזנית בהיקף 

של 14.7 מיליוני ₪.
לוח ג-26

התפלגות שיעורי ההוצאות ביחס לפעילות הרפואית והשוטפת האחרת
מרכזים רפואיים בקבוצה 3

שנת 2005, מיליוני ₪

ממוצע כללי ממוצע קבוצתי זיו פוריה ברזילי נהריה המרכז הרפואי

5,946 1,144 200 171 319 455 סה"כ הכנסות מפעילות רפואית ושוטפת אחרת

-69.5% -77.0% -90.0% -79.5% -75.9% -71.1% הוצאות שכר עבודה ונלוות

-16.8% -16.8% -15.4% -18.0% -15.4% -18.0% הוצאות שימוש בחומרים 

-13.1% -12.5% -14.3% -14.9% -11.7% -11.3% הוצאות תפעול אחרות (כולל שיפוץ ובינוי)

-4.5% -5.8% -5.3% -5.6% -6.1% -6.0% הוצאות הנהלה וכלליות (ללא שכר, כולל הוצאות מימון)

2.1% 0.9% 1.5% 0.0% 1.6% 0.6% הכנסות ממחקרים

-1.5% -0.6% -1.4% 0.0% -1.2% -0.1% הוצאות מחקרים

-3.3% -11.8% -24.9% -18.0% -8.7% -5.9% רווח (הפסד) תפעולי

2.9% 2.9% 4.0% 3.1% 3.1% 2.3% הכנסות מתרומות (כולל סכומים ששוחררו מנכסים נטו)

-0.4% -8.9% -20.9% -14.9% -5.6% -3.6% רווח (הפסד) אחרי תרומות

0.4% 7.7% 23.5% 12.2% 3.1% 2.3% העברה/ השתתפות בהכנסות מרכזיות

0.0% -0.7% -3.8% 0.1% -0.3% 0.0% רווח (הפסד) מהשפעות חד פעמיות

0.0% -1.9% -1.2% -2.6% -2.8% -1.3% עודף (גירעון) מפעילות
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שולי העודף/ גירעון השוטף ביחס להיקף הפעילות בשנת הכספים 
2005

בין  הקיים  המובהק  המתאם  הינו  ההתייחסות,  קבוצות  בכל  הפיננסי  הניתוח  כל  לאורך  ומופיע  החוזר  ממצא 

שיעורי הוצאות שכר העבודה, לבין שולי ההפסד התפעולי ביחס להיקף הפעילות. מהניתוח עולה בנוסף, כי גורם 

מרכזי לצמצום שיעורי עלויות תשומותיהם של המרכזים הרפואיים וליצירת איזון בתוצאות פעולותיהם, תלוי 

בהישגיה של הנהלת המרכז הרפואי במיקוח על שיעורי ההנחות הניתנות לקופות החולים במסגרת ההסכמים 

הגלובליים, תוך בחינה מושכלת של ההשלכות הכלכליות הנגזרות מהם.

שולי העודף (גירעון) הנקי מפעילויות, ממחיש את השונות הרבה הקיימת בסבסוד הממשלתי הניתן למרכזים 

מקדמי  בעיקר  משקפים  אשר  נתונים  סמך  על  כיום  מתוקצבת  הממשלתית  ההשתתפות  השונים.  הרפואיים 

התייקרות ממוצעים, ולא ניתן לדעת בברור באם הצורך בסבסוד (ברמת מרכז רפואי) נובע מעלויות יקרות יותר 

יחסית לממוצע הכללי או מחוסר יעילות של מרכז רפואי זה או אחר.
דיאגרמה ג-39

שיעור רווח (הפסד) תפעולי ביחס לפעילות הרפואית והשוטפת האחרת
מרכזים רפואיים

שנת 2005
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דיאגרמה ג-41

שיעור עודף (גירעון) נקי מפעילות ביחס לפעילות הרפואית והשוטפת האחרת
מרכזים רפואיים

שנת 2005

דיאגרמה ג-42

שיעור הוצאות שכר עבודה (*) ביחס לפעילות הרפואית והשוטפת האחרת
מרכזים רפואיים

שנת 2005
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הרכוש הקבוע במרכזים הרפואיים הממשלתיים
תאגידי  ברכש  מקורן   ,2005 הכספים  בשנת  הרפואיים  המרכזים  בכלל  קבוע  ברכוש  ההשקעות  מסך  כ-43% 

הבריאות. היקף ההשקעה ברכוש קבוע במרכזים הרפואיים השונים, מושפע בצורה מכרעת מיכולתו הפיננסית 

של תאגיד הבריאות למימון הרכוש הקבוע מתקציבו. בולטים במיוחד המרכזים הרפואיים שיבא ורמב"ם, המציגים 

השקעה ברכוש קבוע בשנת הכספים 2005, בהיקפים ניכרים באמצעות מקורות תאגיד הבריאות.

מניתוח רב שנתי של נתוני הפחת ותוספות הרכוש הקבוע המצטבר בגין בארבעת השנים 2002 - 2005, עולה כי 

במרכזים הרפואיים ברזילי ובני ציון - לא בוצעה השלמה מלאה של תוספות רכוש קבוע ביחס להוצאות הפחת 

התקופתיות. בכך למעשה לא נשמרת לאורך זמן, ההלימה הנדרשת בין תוספות רכוש קבוע לבין הוצאות הפחת 

המהוות כאמור אומדן להיקף הבלאי התקופתי, באותם מרכזים רפואיים.
דיאגרמה ג-47

תוספות רכוש קבוע - כלל הנכסים
מרכזים רפואיים, שנת 2005, מיליוני ₪

דיאגרמה ג-49

תוספות רכוש קבוע לעומת הוצאות פחת - כלל הנכסים
מרכזים רפואיים, שנים 2002 - 2005, מיליוני ₪
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פרק ד' - האיתנות הפיננסית והיעילות התפעולית 
במרכזים הרפואיים

שיעורי הפרשה לחובות מסופקים
ההפרשה לחובות מסופקים לתום שנת 2005 במרכזים הרפואיים, הסתכמה לסך של 166 מיליוני ₪ (134 מיליוני 

₪ אשתקד), כאשר 90 מיליוני ₪ מסך ההפרשה הינם בגין חובות קופות החולים (58 מיליוני ₪ אשתקד).

שיעור ההפרשה הממוצע לחובות מסופקים ביחס לסך הפעילות הרפואית נטו בשנת 2005, עומד על 2.8% (2.4% 

אשתקד). שיעור ההפרשה לחובות מסופקים מסך הפעילות הרפואית, מהווה מדד המאפשר השוואה מהימנה 

בין המרכזים הרפואיים השונים לבחינת נאותות אומדני ההנהלה. 

שיעור ההפרשה הממוצע לחובות מסופקים ביחס לסך החייבים בגין שירותים רפואיים בשנת 2005, עומד על 

12.8% (8.7% אשתקד). שיעור ההפרשה לחובות מסופקים מסך כל החוב, מהווה מדד לעניין יעילות ניהול החוב 

והטיפול בגביית חובות שוטפים ובגין שנים קודמות.
דיאגרמה ד-2

שיעור ההפרשה לחובות מסופקים מסך הפעילות הרפואית, נטו
מרכזים רפואיים, שנת 2005 לעומת 2004



38

דיאגרמה ד-3

שיעור ההפרשה לחובות מסופקים מסך החייבים בגין שירותים רפואיים
מרכזים רפואיים, שנת 2005 לעומת 2004

התחייבויות לספקים ולמשרד הבריאות
 148 של  כולל  בסכום   ,2005 הכספים  בשנת  שירותים  ונותני  לספקים  חובם  את  הקטינו  הרפואיים  המרכזים 

מיליוני ₪ (מחוב של 640 מיליוני ₪ בתום שנת 2004 ל-492 מיליוני ₪ בתום שנת 2005). החוב לחברת ש.ר.א.ל 

(ספק התרופות והציוד הרפואי המרכזי) הצטמצם מהותית בהיקף של 53 מיליוני ₪ בתקופה הנדונה (מחוב של 

260 מיליוני ₪ בתום שנת 2004 ל-207 מיליוני ₪ בתום שנת 2005).

כנגד קיטון  זאת   ,₪ והגיע לסך של 187 מיליוני  ירד משמעותית בשנת הכספים 2005  החוב למשרד הבריאות 

מקביל ביתרות המזומנים ושווה המזומנים ליום 31 בדצמבר 2005. יחד עם זאת, יתרת החוב הממוצעת בשנתיים 

האחרונות עמדה על סכום הגבוה פי 2 מהיתרה לסוף השנה. האשראי ממשרד הבריאות, משמש בעיקר למימון 

המחסור הקיים בהון החוזר הנדרש - הנובע מפער בהפרשי העיתוי בין מועד גביית תקבולים מלקוחות לבין מועד 

ביצוע תשלומי השכר והתשלום לספקים. 
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דיאגרמה ד-5

יתרת התחייבויות לספק עיקרי - ש.ר.א.ל 
מרכזים רפואיים, שנת 2005 לעומת 2004 (מיליוני ₪)

דיאגרמה ד-6

יתרת התחייבויות למשרד הבריאות, נטו
מרכזים רפואיים, שנת 2005 לעומת 2004 (מיליוני ₪)
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ימי האשראי לקופות החולים
בשנת הכספים 2005 חל שיפור במוסר התשלומים של כל קופות החולים. מספר ימי האשראי של כלל קופות 

החולים, ירד בשנת הכספים 2005 לסך של 92 ימים בממוצע (לעומת 114 ימים אשתקד). המרכזים הרפואיים 

רמב"ם, וולפסון, נהריה וזיו מציגים מספר ימי אשראי העולה על 100 ימים - המשקפים פיגור גדול יחסית בתשלום 

עבור שירותים רפואיים שסופקו.
דיאגרמה ד-9

ימי אשראי - שירותי בריאות כללית
מרכזים רפואיים שנת 2005 לעומת 2004

דיאגרמה ד-10

ימי אשראי - מכבי שירותי בריאות
מרכזים רפואיים שנת 2005 לעומת 2004
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דיאגרמה ד-11

ימי אשראי - קופת חולים לאומית
מרכזים רפואיים, שנת 2005 לעומת 2004

דיאגרמה ד-12

ימי אשראי - קופת חולים מאוחדת
מרכזים רפואיים שנת 2005 לעומת 2004
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יחסים פיננסיים נבחרים

רווחיות המרכזים הרפואיים
ההפסדים  בצמצום  השיפור  בבירור  ניכר   ,2005  -  2004 הכספים  לשנות  הרפואיים  המרכזים  רווחיות  מניתוח 

התפעוליים השוטפים ביחס למחזור פעילותם. יחד עם זאת, ניתן לראות כי רק במרכזים הרפואיים שיבא, רמב"ם 

המרכזים  לעומתם  מימון),  הוצאות  (לפני  התפעולי  הרווח  בסיס  על  כלשהי  חיובית  תשואה  נרשמה  ואיכילוב 

הרפואיים פוריה, וולפסון וזיו מציגים תשואה שלילית קיצונית בשיעורים של 14.4%, 14.8% ו-19.3% בהתאמה. 

הרפואי  המרכז  - כאשר  יותר  קיצונית  תמונה  עולה  נטו),  (נכסים  העצמי  להון  ביחס  התשואה  שיעורי  מניתוח 

וולפסון לדוגמא, מציג זינוק בהפסד התפעולי השוטף, המגיע בשנת 2005 לשיעור של כ-62% מנכסיו נטו.
דיאגרמה ד-16

תשואה על מחזור הפעילות
מרכזים רפואיים, שנת 2005 לעומת 2004

היעילות התפעולית במרכזים הרפואיים
מסך  כ-65.3%   ,2005 הכספים  בשנת  בממוצע  מהוות  וכלליות)  הנהלה  שכר  (ללא  התפעולי  השכר  הוצאות 

הפעילות הרפואית והשוטפת האחרת (מחניון, מהשכרת מתקנים וכד'). ניתן להבחין במתאם חיובי מובהק בין 

רמב"ם  (שיבא,  היחידים  הרפואיים  המרכזים  כאמור.  השכר  בסעיף  התפעולית  היעילות  לבין  הרווחיות  נתוני 

ואיכילוב) בהם נרשמה רווחיות בשנת הכספים 2005, מציגים נתוני יעילות תפעולית בשכר - טובים יותר ביחס 

לשאר המרכזים הרפואיים.

של  מאסיבית  בצריכה  המאופיינת  (פעילות  הדיפרנציאלית  לפעילות  ביחס  בחומרים  השימוש  שיעור  מניתוח 

חומרים יקרים), ניתן להבחין כי במרכזים הרפואיים וולפסון, נהריה וזיו נרשם שיעור חריג יחסית במדדים אלו, 

למרות שאינם בעלי תמהיל חולים ואופי פעילות מורכב ביחס לממוצע המרכזים הרפואיים.
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דיאגרמה ד-19

שכר(*) ביחס לפעילות הרפואית ושוטפת אחרת
מרכזים רפואיים, שנת 2005 לעומת 2004

דיאגרמה ד-21

שימוש בחומרים ביחס לפעילות הדיפרנציאלית
מרכזים רפואיים, שנת 2005 לעומת 2004
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דיאגרמה ד-22

הוצאות הנהלה וכלליות ביחס לפעילות הרפואית ושוטפת אחרת
מרכזים רפואיים, שנת 2005 לעומת 2004

בחינת הנזילות ומבנה ההון
דבר   - לממוצע  יחסית  נמוכים  בשיעורים  מהיר  יחס  מציגים  וזיו,  ברזילי  וולפסון,  רמב"ם,  הרפואיים  המרכזים 

המצביע על נזילות נמוכה ועל תלות המרכז הרפואי באשראי צמית ממשרד הבריאות.

מבחינת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ביחס להתחייבויות השוטפות, עולה כי בשנת הכספים 2005, נוצר 

במרבית מרכזים הרפואיים, תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת, שהסתכם לסך של 168 מיליוני ₪, בעיקר 

כתוצאה ממדיניות שהונהגה על ידי חשב משרד הבריאות, להביא לפירעון חובותיהם של המרכזים הרפואיים 

למשרד הבריאות ולספקים ונותני שירותים שונים.
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דיאגרמה ד-23

יחס מהיר
מרכזים רפואיים, שנת 2005 לעומת 2004

דיאגרמה ד-24

יחס תזרים מזומנים להתחייבויות שוטפות
מרכזים רפואיים, שנת 2005 לעומת 2004
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פרק ה' - ניתוח פעילות תאגידי הבריאות ליד בתי 
החולים הכללים הממשלתיים

כללי
תאגידי הבריאות (העמותה - קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתיות ושירותי בריאות) פועלים ליד המרכז הרפואי 

והנם ישות משפטית עצמאית. מטרות תאגידי הבריאות בהתאם לתקנון העמותה הינן: ניצול תשתיות ואמצעים 

של המרכזים הרפואיים מחוץ למסגרת הפעילות הרגילה שלו לצורך ייעול והרחבת השירותים הרפואיים, לפעול 

לקידום השירותים הרפואיים ואיכותם, לבצע מחקרים רפואיים בכל ענפי המדע הרפואי ולתת סיוע למרכזים 

הרפואיים בפיתוח תשתיות והצטיידות - הרחבתם, אחזקתם, תחזוקתם ושאר שירותים במרכזים הרפואיים.

העוסק  בחלק  המשרד  חשב  של  המנהלים  בתמצית  הממצאים,  בעיקר  ראה  בניתוח  עיקריות  נקודות 

בתאגידי בריאות.

מחזור הפעילות

היקפים ומגמות

מחזור הפעילות של תאגידי הבריאות בשנת 2005 רשם את הגידול הגבוה ביותר ביחס לשנים 2001 - 2004. נרשם 

גידול בשיעור של 5.3% ביחס לאשתקד ובסך של 59 מיליוני ₪ ל-1,179 מיליוני ₪ בשנת 2005. התרומה העיקרית 

לגידול בפעילות, מקורה בהכנסות ממתן שירותים רפואיים וכן ממחקרים ושוטפות אחרות. לעומת זאת, נרשם 

קיטון במקביל בתרומות ובסכומים ששוחררו.

מפעילות   57.9% של  משיעור   2005 בשנת  מורכב  הנחות,  לפני  רפואית  מפעילות  הבריאות  תאגידי  תמהיל 

אמבולטורית ו-30.4% מפעילות דיפרנציאליות. נרשמה מגמה של עליה בתמהיל הפעילות הדיפרנציאלית וירידה 

בפעילות האמבולטורית.

דיאגרמה ה-1

התפלגות מחזור הפעילות לפי סוגי הכנסות
כלל תאגידי הבריאות, שנת 2005 (מיליוני ₪)
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דיאגרמה ה-3

התפלגות ההכנסות ברוטו ממתן שירותים רפואיים לפי פעילויות
כלל תאגידי הבריאות, שנת 2005 (מיליוני ₪)

התפתחות שיעורי ההנחות בתאגידי הבריאות בשנים האחרונות 
והתפלגות ההנחות בין בתי החולים לבין תאגידי הבריאות שלידם

תאגידי הבריאות נושאים בשיעור הנחה של 19% מהכנסותיהם מקופות החולים וסופגים שיעור של 35% מסך 

הנחות הקפינג וההסכמים של המרכזים הרפואיים, למרות שרמת שפעילותם מהווה כ-15% בלבד מכלל ההכנסות 

המרכזים הרפואיים, ברוטו מקופות החולים. 

נרשם  הרפואיים,  המרכזים  כלל  של  בהנחות   ₪ מיליוני   38 של  גידול  למרות  כי  עולה,  הנתונים  מניתוח 

גלובליים  והסכמים  הקפינג  בהנחות  הבריאות  תאגידי  בהשתתפות  ירידה  לעבר  מגמה  שינוי  לראשונה 

המרכזים  של  בהנחות  הבריאות  תאגידי  בהשתתפות  בירידה  ביטוי  קיבל  הנ"ל   .₪ מיליוני   22 של  בסכום 

הרפואים מ-44% בשנת 2004 ל-35% בשנת 2005, וכן ירידה של 3.2% ביחס בין סכום ההנחות של התאגידים 

להכנסות מקופת החולים ביחס לאשתקד.

במבט רב שנתי עולה, כי תאגידי הבריאות נושאים במהלך השנים האחרונות בשיעורי הנחה גבוהים משמעותית 

משיעורי ההנחה הנרשמים בבתי החולים. ניתן לראות בספיגת הנחות תאגידי הבריאות מעבר ליחס המחזורים, 

שתאגידי  העובדה,  בשל  נובעת  זו  תמיכה   .₪ מיליוני   88 של  כולל  בסכום  צדדי  חד  אופי  בעלת  העברה  כמעין 

הבריאות מסייעים לבתי החולים לעמוד ביעדי ההכנסות התקציביים, וכן בשל הסכם בין משרדי הבריאות ואוצר 

הקובע שלתאגידי הבריאות תקרת הכנסות מפעילות רפואית.
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דיאגרמה ה-7

מגמות בשיעור הנחות הקפינג והנחות בגין הסכמים גלובליים
ביחס להכנסות ברוטו מקופות החולים

כלל תאגידי הבריאות

הוצאות תאגידי הבריאות

היקפים ומגמות

תאגידי הבריאות שמרו על יציבות מוחלטת בסך ההוצאות ביחס לאשתקד. ההוצאות נותרו על סך של 1,140 

מיליוני ₪. הוצאות שכר עבודה עלו בשיעור מהותי של 10% מ-385 מיליוני ₪ ל-424 מיליוני ₪ לעומת יציבות 

מ-347   20% של  חד  בשיעור  ירדו  צדדיות  חד  העברות  בגין  הוצאות  זאת,  לעומת   .2004  -  2003 בשנים  יחסית 

מיליוני ₪ בשנת 2004 ל-277 מיליוני ₪ בשנת 2005, לאחר יציבות יחסית בשנים 2001 - 2004.

 מניתוח הנתונים עולה, כי פלח ההוצאות הישירות של תאגידי הבריאות (שכר, תפעול, חומרים וכו') עלה בשיעור 

בהרכב  משינוי  כתוצאה  החולים,  לבתי  המועברות  ההוצאות  בפלח  ירידה  נרשמה  ל-62%).  (מ-55%   7% של 

ההוצאות - הקטנת העברת חד צדדיות והגדלת הוצאות השכר כאמור לעיל. 
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דיאגרמה ה-10

התפלגות הוצאות כלל תאגידי הבריאות
שנת 2005 (מיליוני ₪)

העברות חד צדדיות לבתי החולים
תאגידי הבריאות משמשים "כמנוף כלכלי" משמעותי ביותר לצד בתי החולים לטובת פיתוח תשתיות בתי החולים 

- הצטיידות, בינוי ושיפוץ, העסקת כוח אדם לטובת בתי החולים מחוץ למסגרת התקציב וניצול תשתיות בית 

החולים.

נרשמה ירידה חדה בהיקף העברות חד צדדיות לבתי החולים בשנת 2005, בכל הקטגוריות, למעט עליה בולטת 

בהעברות שכר להעסקת עובדי בית החולים משיעור של 32% ל-43% ובסכום של 9 מיליוני ₪ לסכום של 119 

מיליוני ₪ בשנת 2005 (כשבנוסף נרשם גידול מהותי גם בהוצאות השכר הישירות של התאגיד). כתוצאה מכך, 

פלח זה הפך להיות הגדול והמהותי ביותר בתמהיל ההעברות החד צדדיות. חשוב לציין, כי הגדלת פלח ההעברות 

העבודה  לאור  החולים,  בתי  תשתיות  לפיתוח  הבריאות  תאגידי  של  המקורות  את  מקטין  לשכר  צדדיות  החד 

שמדובר בהוצאה שוטפת בעלת גמישות ניהולית נמוכה.

סך ההעברות החד צדדיות הסתכמו בכ-277 מיליוני ₪ בשנת 2005, לעומת 347 מיליוני ₪ בשנת 2004. שיעור של 

29% הועבר לטובת בינוי ושיפוץ תשתיות בתי החולים ושיעור של 43% בגין שכר עבודה של עובדי בתי החולים. 
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דיאגרמה ה-12

הרכב העברות חד צדדיות מתאגידי הבריאות לבתי החולים
שנת 2005 (מליוני ₪)

דיאגרמה ה-14

מגמות בהעברות חד צדדיות מתאגידי הבריאות לבתי החולים
כלל תאגידי הבריאות (מיליוני ₪)
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ניתוח הוצאות תאגידי הבריאות ביחס להיקף הפעילות - מתודולוגיה (*)
שיעור הוצאות שכר העבודה והנלוות (כולל שכר הנהלה וכלליות) מההכנסות הבסיס, עלה בשנת הכספים 2005 

משיעור של 42.3% בשנת 2004 ל-43.5% בשנת 2005, בניגוד למגמה של ירידה בשנת 2004. נרשם גידול בהוצאות 

הרווח  השימוש בחומרים והתפעול האחרות, ויציבות בהוצאות הנהלה וכלליות ביחס לאשתקד. כתוצאה מכך, 

ל-39.1%  ירד מ-40.8% בשנת 2004  והתקורה בהתאם לתקנות תאגידי הבריאות  התפעולי לפני פעילות המחקר 

בשנת 2005.

הרווח התפעולי אחרי התקורה והמחקרים שומר על יציבות, למרות הגידול בהוצאות התפעול הישירות כאמור 

לעיל, כתוצאה מירידה של 2.3% בתוספת התקורה, לאור עמידת בתי החולים ביעדי התקציב.

המעבר לעודפים של 4% בשנת 2005 ביחס לגירעונות בכל השנים המוצגות, לא הושג כתוצאה משיפור בצד ההוצאות 

או ההכנסות. אלא, מהקטנת העברות חד צדדיות להצטיידות לבית החולים בשיעור של 10% (למעט לשכר) וירידה 

בתוספת התקורה. השיפור בתוצאות אמנם הושג גם בשל הגידול בהכנסות מפעילות רפואית נטו, אך כמחציתו 

בעיקר כתוצאה מהקטנת השתתפות התאגיד בהנחות מהסכמים גלובאליים וקפינג.ל

התפלגות שיעורי ההוצאות ביחס לפעילות הרפואית והשוטפת האחרת
כלל תאגידי הבריאות

במיליוני ₪  באחוזים

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 שנים

871 944 952 1,035 1,065
הכנסות ממתן שירותים רפואיים לפני 

הנחות (אחרי 4% בלבד)

(69) (79) (76) (78) (81) -8.0% -9.1% -9.0% -8.5% -8.3% הנחת קפינג

(17) (53) (69) (98) (73) -2.0% -6.1% -8.1% -10.8% -7.5% הנחות מהסכמים גלובליים

75 53 40 52 63 8.7% 6.1% 4.7% 5.7% 6.4% הכנסות שוטפות אחרות

859 866 846 911 974 100% 100% 100% 100% 100%
סה"כ הכנסות משירותים רפואיים 

ושוטפות אחרות

(344) (356) (380) (385) (424) -40.0% -41.1% -44.9% -42.3% -43.5%
הוצאות שכר עבודה ונלוות - תפעולי 

והנהלה וכלליות

(119) (127) (141) (122) (139) -13.9% -14.6% -16.6% -13.4% -14.3% הוצאות תפעול וחומרים

(34) (21) (36) (31) (30) -3.9% -2.4% -4.2% -3.4% -3.1% הכנסות (הוצאות ) הנהלה וכלליות

362 362 290 372 381 42.2% 41.8% 34.2% 40.8% 39.1%
רווח תיפעולי אחרי פעילות רפואית 

ושוטפת אחרת

90 90 101 104 125 10.5% 10.4% 11.9% 11.4% 12.8% הכנסות ממחקרים 

(75) (77) (71) (71) (88) -8.7% -8.9% -8.4% -7.8% -9.0% הוצאות למחקרים

378 375 319 405 418 44.0% 43.3% 37.7% 44.5% 42.9% רווח תיפעולי אחרי מחקרים

(119) (136) (123) (129) (139) -13.8% -15.7% -14.5% -14.2% -14.3% הוצאות תקורה

0 0 (40) (41) (22) 0.0% 0.0% -4.7% -4.5% -2.2% תוספת תקורה 

260 239 157 235 257 30.2% 27.6% 18.5% 25.8% 26.4% רווח תיפעולי אחרי תקורה

116 98 157 105 80 13.5% 11.4% 18.5% 11.5% 8.2% תרומות ושחרור מעודפים

(268) (258) (256) (238) (158) -31.2% -29.8% -30.3% -26.1% -16.2%
העברות חד צדדיות לפיתוח 

והצטיידות בית החולים

(113) (108) (94) (110) (119) -13.1% -12.4% -11.1% -12.0% -12.2%
העברות חד צדדיות להעסקת עובדי 

בית החולים

(5) (28) (36) (7) 60 -0.6% -3.3% -4.3% -0.8% 6.2%
רווח (גירעון) אחרי העברות חד 

צדדיות לבית החולים

(4) (4) (13) (13) (22) -0.5% -0.5% -1.6% -1.4% -2.2% השפעות חד פעמיות ומימון 

(9) (33) (50) (20) 39 -1.1% -3.8% -5.9% -2.2% 4.0% עודף (גירעון) לשנה

ניתוח הוצאות תאגידי הבריאות כאחוז מהיקף הפעילות, מאפשר לבצע השוואה רב שנתית של התפתחות ההוצאות ושולי הרווח (הפסד) במונחים יחסיים   (*)
- טהורים, לרבות בחינת תמהיל ההוצאות, שיעורן והשפעתן על תוצאות הפעולות של תאגידי הבריאות במהלך השנים האחרונות.

הבסיס לניתוח ההוצאות נקבע כהכנסות ממתן שירותים רפואיים (לאחר הנחות) והכנסות שוטפות אחרות - להלן "הכנסות הבסיס".
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דיאגרמה ה-16

מגמות בשיעורי ההוצאות השונות ביחס 
לפעילות הרפואית והשוטפת האחרת

כלל תאגידי הבריאות

דיאגרמה ה-17

מגמות בשיעורי הרווח התפעולי והגירעון 
נטו לשנה ביחס לפעילות הרפואית 

והשוטפת האחרת, כלל תאגידי הבריאות

האיתנות הפיננסית והיעילות התפעולית בתאגידי הבריאות

יחסים פיננסיים נבחרים

השימוש המקובל ביחסים פיננסיים, נועד לצורך הערכת מצבו הכלכלי התאגיד, יציבותו הפיננסית ויכולתו לממן 

את פעילותו - בטווח הזמן הקצר והארוך. מבחינת היחסים הפיננסים של נתוני תאגידי הבריאות לשנת הכספים 

תאגידי  לאשתקד.  בהשוואה   - הפיננסית  ובאיתנותם  פעולותיהם,  בתוצאות  ושיפור  חיובי  שינוי  ניכר   ,2005

הבריאות מציגים לראשונה תשואה חיובית של 28% על ההון העצמי לעומת תשואה שלילית בשנים המוצגות. 

בנזילותם ואיתנותם הפיננסית של תאגידי הבריאות חל שיפור קל ביחס לאשתקד ובאופן מהותי ביחס לשחיקה 

החדה שנרשמה בשנים האחרונות. יחד עם זאת היחס השוטף העומד על 1.26 בשנת 2005 מצביע על מצוקת 

נזילות.

בגידול חד בחובות תאגידי הבריאות לבתי החולים מ-29 מיליוני ₪ בשנת 1999 ל-65  מצוקה זו באה לידי ביטוי 

מיליוני ₪ בשנת 2005 . חוב זה מבטא פיגור של כ-3-4 חודשים בתשלומים עבור תקורות, החזר חומרים מתכלים 

והעברות אחרות בהתאם לתקנות. החל משנת 2006 החובות בפיגור נושאים ריבית חשכ"ל בהתאם לתקנות. ראוי 

לציין, כי היקף החוב הנ"ל מהווה מעמסה נזילות בתי החולים ועל חו"ז החשב.



53

לוח ה-18

יחסים פיננסיים נבחרים כלל תאגידי הבריאות
שנים 2001 - 2005 (מיליוני ₪)

2001 2002 2003 2004 2005

רווחיות

(12) (29) (36) (7)  60 הפסד לפני הוצאות מימון

 1,066  1,054  1,104  1,120  1,179 סך מחזור הפעילות

-1.1% -2.7% -3.3% -0.6% 5.1% תשואה על מחזור הפעילות

(12) (29) (36) (7)  60 הפסד לפני הוצאות מימון

 311  269  183  184  216 סה"כ נכסים נטו

-3.8% -10.6% -19.9% -3.8% 28.0% תשואה על ההון העצמי

(86) (131) (145) (176) (154) סה"כ הנחות מפעילות רפואית (ללא 4%)

 871  944  952  1,035  1,065 סה"כ הכנסות מפעילות רפואית, ברוטו (אחרי 4% בלבד)

-9.9% -13.9% -15.3% -17.0% -14.4% יחס ההנחות למחזור הפעילות

יעילות תפעולית

(319) (332) (356) (360) (397) הוצאות שכר תפעוליות

 859  866  846  911  974 הכנסות נטו משירותים רפואיים ושוטפות אחרות

-37.1% -38.3% -42.1% -39.5% -40.8% שכר ביחס לפעילות רפואית ושוטפת אחרת

(68) (91) (101) (87) (104) הוצאות שימוש בחומרים

 859  866  846  911  974 הכנסות נטו משירותים רפואיים ושוטפות אחרות

-7.9% -10.5% -12.0% -9.6% -10.7% שימוש בחומרים ביחס לפעילות רפואית ושוטפת אחרת

(68) (91) (101) (87) (104) הוצאות שימוש בחומרים

 252  279  260  292  331 הכנסות מפעולות דיפרנציאליות

-26.8% -32.6% -39.0% -29.9% -31.5% שימוש בחומרים ביחס לפעילות דיפרנציאלית

(59) (46) (60) (56) (56) הכנסות (הוצאות ) הנהלה וכלליות

 859  866  846  911  974 הכנסות נטו משירותים רפואיים ושוטפות אחרות

-6.8% -5.3% -7.1% -6.2% -5.8% הנהלה וכלליות ביחס לפעילות רפואית ושוטפת אחרת

בחינת הנזילות ומבנה ההון

 569  509  463  436  472 נכסים שוטפים ללא מלאי

 404  386  424  382  376 התחייבויות שוטפות

1.41 1.32 1.09 1.14 1.26 יחס מהיר

 616  559  515  476  509 סך מאזן

 311  269  183  184  216 סה"כ נכסים נטו

1.98 2.08 2.82 2.58 2.36 מנוף פיננסי (*)

הערה: המרכזים הרפואיים אסף הרופא ואיכילוב אינם מציגים רכוש קבוע במאזן.  (*)
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דיאגרמה ה-19

מגמות ביחס המהיר
כלל תאגידי הבריאות

דיאגרמה ה-20

מגמות בחו"ז תאגידי הבריאות
לבתי החולים

כלל תאגידי הבריאות (מיליוני ₪)

מגמות בנכסים נטו וגירעונות בתי החולים
תאגידי הבריאות סיימו את כל השנים האחרונות בגירעונות משמעותיים למעט שנת 2005. הסיבה לגירעונות 

נעוצה בסיבות הבאות: יישום הרגולצייה בהתאם לתקנות תאגידי הבריאות, כללים והנחיות נוספות - החלטות 

לתאגידי  הכנסות  תקרת  קביעת  החולים),  לבתי  מקרקעין  מניצול  הכנסות  העברת  תקורות,  (הגדלת  ממשלה 

היקף  החולים,  לבתי  הבריאות  תאגידי  של  סיוע  התאגיד,  באמצעות  החולים  בתי  גירעונות  מימון  הבריאות, 

העברות חד צדדיות לבתי החולים מעבר למקורות הכספיים והגידול בהיקף ההנחות מהסכמים גלובאליים בכלל 

המערכת. 

תאגידי  של  נטו"  "הנכסים  את  חדה  בצורה  שחקו   1999-2004 מהשנים  אחת  בכל  הבריאות  תאגידי  גירעונות 

הבריאות מ - 372 מיליוני ₪ בשנת 1999 ל-184 מיליוני ₪ בשנת 2005.

כתוצאה ממעבר מהפסד לרווח של 39 מליוני ש"ח בשנת 2005, נרשם שינוי מגמה ועליה בנכסים נטו לראשונה 

בשנים המוצגות. 
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דיאגרמה ה-21

מגמות בנכסים נטו
כלל תאגידי הבריאות (מיליוני ₪)

דיאגרמה ה-22

מגמות בגירעונות/עודפים נטו
כלל תאגידי הבריאות (מיליוני ₪)

אנו לרשותכם להבהרות ושאלות

 
בברכה

יוסי איצקוביץ, רו"ח

חשבות משרד הבריאות

אלי ביתן, רו"ח

חשבות משרד הבריאות




