
 –טיוטא להערות הציבור  -

 
מבחנים לחלוקת כספי תמיכה לצורך הערכות למתן  -מנגנוני חלוקה 

 COVID-19שירותי רפואה בשל התפרצות נגיף 
 

, 1985 -א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה3בהתאם לסעיף 
ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמת בעמוד הראשי 

מנגנוני חלוקה למבחנים לחלוקת טיוטת   אתר משרד הבריאות,שב
כספי תמיכה לצורך הערכות למתן שירותי רפואה בשל התפרצות נגיף 

COVID-19. 
מנגנונים המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת ה

, בטרם יוחלט על נוסחו הסופי, ככל שיוחלט לפרסמו ושגובש
 ברשומות. 

ת מועילות בעניין טיוטת כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעו
 11/05/2020המבחן האמורה, מוזמן לעשות זאת לא יאוחר מיום 

  להדוא" בכתובת מוריה מליחיפנייה בכתב אל ב
moriah.malichi@moh.gov.il 

לאחר מועד זה יגובש נוסחו הסופי של המבחן, ככל שיוחלט לפרסמו, 
 לאחר עיון בפניות שהתקבלו עד למועד האמור. 
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 לכבוד
 מנהלי כספים
 קופות חולים

 

מבחנים לחלוקת כספי תמיכה לצורך הערכות למתן שירותי רפואה בשל  -מנגנוני חלוקה הנדון : 
 COVID-19התפרצות נגיף 

לצורך הערכות למתן שירותי רפואה בשל התפרצות  חולים בקופות הבריאות משרד של תמיכה לצורך כספים לחלוקת מבחניםסימוכין: 
  COVID-19הנגיף 

 

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות בקופות חולים לצורך הערכות למתן ל 6בהתאם לסעיף 

ייקבע מנגנון , לכל פעילות תוספתית תמיכה(מבחן ה –)להלן  COVID-19שירותי רפואה בשל התפרצות הנגיף 

-1/2/20לתקופה שבין  . להלן פירוט מנגנוני החלוקה בגין הפעילויות התוספתיות הבאותפרטני לחלוקת התמיכה

26/4/20: 

 

  כח אדם תגבורהתמיכה יוקצה בגין למבחן תוספת ל 11,14,15 בהתאם לסעיפים ₪ליוני ימ 114סכום של 

מוקדי ו , מוקדי טיפול במבודדיםלשאלות ומענה בנושא הקורונה מוקדי חירום ,לטיפול בחולי קורונה

בתחום זה שתאושר ע"י  כל הוצאה אחרתוכן  , מוקדים למתן שירותי רפואה מרחוקקורונהטיפול בחולי 

  המשרדים להתמודדות עם הוצאות חריגות בתחום זה.

ונה בקופת חולים ביחס לכלל חולי בהתאם להיקף חולי הקורמהסכום יחולק  33%  אופן ההקצאה:

בהתאם לחלקה הקפיטציוני של כל  מהסכום יחולק 66% -ו ,בכל קופות החולים בתקופה זו הקורונה

  .1.4.2020ליום  קופת חולים

תהיה בכפוף לפירוט ההוצאות ולאישור  , כאמור לעיל,תמיכהקבלת חלקה בכספי הזכאות הקופה ל

 ואימות ע"י משרד הבריאות.

  דע למבוטחים מתן מיהתמיכה יוקצה בגין לתוספת למבחן  10בהתאם לסעיף  ₪ליוני ימ 5.5של  סכום

בהקשר לדרכי ההתמודדות עם נגיף הקורונה ומידע לגבי שירותים בתקופה זו באמצעי המדיה השונים 

על מנת להביא לידיעת המבוטחים את האפשרות להשתמש  ואופן שימוש בצריכת השירותים בתקופה זו

טיפול מרחוק עבור חולי  קבלתוכן  קביעת תורים, התייעצויות -מרחוק , לרבות שירותיםירותיםבש

  .קורונה

 מסכום התמיכה 66.6% -ו שווה בין קופות החולים,באופן יחולק מסכום התמיכה  33.3% אופן ההקצאה:

 .1.4.2020ליום  יחולק בהתאם לחלקה הקפיטציוני של כל קופת חולים

תהיה בכפוף לפירוט ההוצאות ולאישור  , כאמור לעיל,תמיכהקבלת חלקה בכספי הזכאות הקופה ל

 ואימות ע"י משרד הבריאות.
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  הקמת תשתיות למתן יוקצה בגין  התמיכה ןלמבחלתוספת   4,5בהתאם לסעיפים  ₪ליוני ימ 40סכום של

דבקה בנגיף הה על מנת לצמצם הגעת מבוטחים למרפאות ולהקטין את סיכויישירותי רפואה מרחוק 

מערכות מידע  שיונות,יר. ההוצאות יכללו הוצאות בגין במפגשים פרונטליים תרחשהקורונה העשויים לה

וכן  , ציוד קצה הכרחי, פיתוח מערכות לרפואה מרחוקהמידע התאמות מחשוב למערכות והעברת נתונים,

 .בתחום זה שתאושר ע"י המשרדים להתמודדות עם הוצאות חריגות בתחום זה אה אחרתכל הוצ

מסכום התמיכה יחולק  80% -ו יחולק שווה בין קופות החולים,מסכום התמיכה  20%  אופן ההקצאה:

 .1.4.2020ליום  בהתאם לחלקה הקפיטציוני של כל קופת חולים

בכפוף לפירוט ההוצאות ולאישור ואימות ע"י תהיה  , כאמור לעיל,תמיכהחלקה בסכום הזכאות הקופה ל

 משרד הבריאות.

 

המגיע  מסכום התמיכה 70%המשרד יעביר עד יובהר שבנוגע לכלל הסכומים המפורטים במסמך זה  .1

רשימת ההוצאות המפורטת בגין כל סעיף ויתרת הגשת יום בתוך שלושה ימים מ לכל קופת חולים,

 .על ידי המשרד הוצאותהתמיכה תועבר לאחר אישור ואימות כלל ה

קופת חולים תהא זכאית לחלקה  ,בגין תגבור מוקדיםהינם לאור העובדה כי חלק מסעיפי התמיכה  .2

מנכ"ל כתובה וחתומה על ידי  התחייבות שתגיש המפורטים במסמך זה רק לאחר התמיכה מיבסכו

די שיווק הפונים פעיל  מוקהיא לא ת 2020במאי  10שהחל מיום  לפיה הקופה מתחייבת הקופה

תקנות ביטוח ל 3-ו 2בסעיפים  הקבועות מגבלותהלמבוטחי קופות חולים אחרות באופן החורג מ

הנחיות שיצאו מכח תקנות כלל הוב ,1998-בריאות ממלכתי )פרסום, שיווק וקידום מכירות(, תשנ"ח

יעים לה והיא מודעת לכך שבמידה והיא תפר התחייבותה זו יופחתו מסכומי התמיכה המג אלה

 הקופהשיסתבר למשרד, ש. ככל בהתאם למסמך זה או כל תמיכה אחרת סכומים בגובה החריגה

, תופחת התמיכה על פי הסעיפים לעיל בגובה החריגה. ההתחייבות תכלול הפרה את התחייבותה

 .הסכמה להפחתה מכל תמיכה אחרת שזכאית לה הקופה 

 

 בברכה,

         

 מליחי, רו"חמוריה           
 האגף לפיקוח על קופות החולים             

 ושירותי בריאות נוספים          
 

 
 

 העתקים:
 קופות חולים ושירותי בריאות נוספים סגן סמנכ"ל האגף לפיקוח על -ליאור ברק, רו"ח
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