
דו“ח מועצת
מכבי שירותי בריאות

 31 דצמבר
2015



 
 
 

1 

 

 
 

 תשע"ו בניסן  י"ב                                                                                                                                                    

 0226באפריל   02 
 

 

 5022בדצמבר  12-דו"ח מועצת מכבי שירותי בריאות ל
 0226-על פי תקנות בטוח בריאות ממלכתי )פקוח ובקרה פיננסית על קופות החולים(, התשס"ו

 

 

 

 

 

 כללי -פעילות קופת חולים  .2

 כללי (2) 

כאגודה רשומה, לפי חוק  1491"מכבי" / "הקופה"( נרשמה בשנת  :מכבי שרותי בריאות )להלן

 האגודות העותומניות.

שרותי בריאות לחברי מכבי במרפאות הקופה ובמתקניה באמצעות רופאים, אחיות,  נותנתמכבי  

רפואיים ועובדים שכירים אחרים, וכן באמצעות ספקים חיצוניים, כולל רופאים  אפרעובדים 

 בתי חולים ציבוריים ופרטיים וכד'.עצמאיים, מכונים 

, התשנ"ד  בריאות ממלכתי בטוחמכבי מעמידה לרשות חבריה המבוטחים שרותי בריאות לפי חוק 

 וכן מציעה לחבריה שרותי בריאות נוספים )"שב"ן"(. ,(ממלכתי" חוק ביטוח בריאות" :)להלן 1449
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 מוסדות הקופה הינם כמפורט להלן:   (0)   

הועידה הארצית מהווה את המוסד הנבחר העליון של חברי הקופה   -הועידה הארצית          א.

שנים. תפקידיה בין היתר, לדון ולהחליט על המדיניות הארגונית  5-ומתכנסת אחת ל

 עדת ביקורת.ווהכספית של מכבי, על שינויים בתקנון וכן לבחור במועצה, בבית דין ובו

מועצת קופת חולים מהווה את הגוף המנהל העליון של קופת  –ת החולים מועצת קופ         ב.

בין היתר, לקבוע בנושאים יעודה, שנים ע"י הועידה.  5-וחבריה נבחרים אחת ל ,החולים

פעולות ההנהלה, לאשר  אתמהותיים של ניהול הקופה, תקציב, מדיניות, לכוון, לפקח ולבקר 

הרגיל ותקציב   התקציב  בין תפקידיה: אישור שינויים בתקנון, והחלפת חברי הנהלה.

, פיקוח ובקרה על פעילות ההנהלה, וכן הכוונההפיתוח של הקופה, קביעת מדיניות הקופה, 

 אישור שינויים בתקנון.

כן, ההנהלה מבצעת -תפקידה לנהל את ענייני הקופה בהתאם לתקנון ולחוק. כמו  -ההנהלה           ג.

מועצה ומפקחת על פעולות המזכירות. יו"ר ההנהלה נבחר ע"י והאת החלטות הועידה 

 ההנהלה. 

הגוף האחראי בין היתר, לניהול השוטף התקין והיעיל של מכבי, להוצאה לפועל  –המזכירות          ד.

של כל החלטה שהתקבלה ע"י המועצה או ההנהלה, לגיבוש המלצות למדיניות וקביעת נוהלי 

 "י ההנהלה. המנכ"ל משמש יו"ר המזכירות.עבודה. המזכירות נבחרת ע

ועדת הביקורת נבחרת ע"י הועידה וחבריה הינם נציגי ציבור כמשמעותם  –ועדת ביקורת          ה.

בחוק אשר אינם מכהנים בכל גוף אחר נבחר בקופה או בעלי תפקיד או עיסוק העלול ליצור 

כנית העבודה השנתית שמוגשת ע"י בין תפקידיה: דיון בנושא ת  ניגוד עניינים עם תפקידם.

המבקר הפנימי של מכבי, מתן המלצה למנכ"ל וליו"ר ההנהלה לאישור תכנית העבודה 

השנתית, דיון עם מבקר הפנים על עניני ביקורת הפנים ומעקב אחר ביצוע החלטות המועצה 

 וההנהלה.

  

 :נושאי המשרה הבכירים במכבי (1)     

 21עומד על  2115בדצמבר  11-בחרה מועצת מכבי חברי הנהלה חדשים, ומספרם נכון ל 2112ביולי 

 חברים. 

 פרופ' משה רוח.  –הנהלת מכבי יו"ר 

 מר רן סער .  –מנכ"ל מכבי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3 

 

 

 

 :  0225במהלך  שינויים מבניים שבוצעו (4)

 

 חטיבת הבריאות  .  2

 לענייני בריאות. "משנה למנכ"ל" –הגדרת ראש חטיבת הבריאות כ  .א

 :מכבי טק" –מיסוד "מכון המחקר וחדשנות  .ב

 של מכבי בכפיפות ישירה לראש חטיבת הבריאות. "רופא ראשי" מיסוד תפקיד  .ג

 במסגרת החטיבה.ונות ת שויופיהעברה ושינוי כפ .ד

 חטיבת תפעול ולוגיסטיקה .0

 וראש חטיבת תפעול וכספים. משנה למנכ"ל"" –הגדרת ראש חטיבת תפעול וכספים כ  .א

 לראש חטיבת התפעול. אגף כספיםהכפפת  .ב

 שינויים מבניים שונים כגון: איחוד מחלקות ותחומים, ביטול יחידות ושינוי בכפיפויות. .ג

 

 מערכות מידע .1

 בוצע שינוי במבנה הארגוני של האגף ובחלק מאיוש התפקידים, כדלקמן: .א

 דשים באגף:גופי מטה ח 1נוצרו  .ב

                    -CTO  - אחראי טכנולוגיה 

 אחראית לארכיטקטורת המערכות וקשרי הנתונים ביניהן –ארכיטקטורה  -                    

 בקרה על עמידה ביעדי התקציב ובקרה על ביצוע רכישות –תקציב וכספים  -                    

 מוגדרות כמחלקות. שונתה החלוקה למחלקות וליחידות המבצעות שאינן .ג

                    

רותים יהרכש המהותי מתרכז בקניית ש .פעולות הרכש של הקופה בוצעו במהלך העסקים  הרגיל ( 5)

 רפואיים בבתי חולים, תרופות, ציוד ושרותי רפואה מרופאים עצמאיים.

 

 א במהלך פעילותה הרגיל לא נעשו פעולות רכש מכר או סילוק נכסים בהיקף מהותי של 2115 במהלך  (6)

  .הקופה של 

 

 .הקופה והתאגידים הקשורים לה לא עברו תהליך של פירוק, כינוס נכסים, או הסדרי נושים   (7) 

 

 תחומי פעילות –פעילות קופת חולים  .0

 שירותים שנותנת הקופה במסגרת סל השירותים הבסיסי (2)

 -מלכתי, תשנ"דמרותים ניתן ע"י הקופה בהיקף ובאופן הקבועים על פי חוק ביטוח בריאות יסל הש

היטלים ותשלומים  ,תיוהתקנות על פיו וכל דין רלוונטי אחר. מכבי רשאית לקבוע השתתפו ,1449

עיקר הכנסות הקופה מגיע שיקבעו בתקנות ובחוק. רותים מסוימים בתנאים ובכללים יעבור ש

חוק ביטוח בריאות בהתאם לחלקה של מכבי בעלות הסל הנקבע על פי  וח לאומיהמוסד לביטמ

ממלכתי )נוסחת הקפיטציה(, ומתעדכנות מדי שנה עפ"י מדד יוקר הבריאות. מעת לעת קובעת 

 עודכן שיעור הגידול  2119הממשלה עדכון דמוגרפי לפיו מעודכנים מקורות הקופה, )בתום שנת 
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 (1.49%דול הדמוגרפי ישעור הג 2115בשנת  ,2111בשנת  1.2%שיעור של  לעומת 1.11%-הדמוגרפי ל

 וכן טכנולוגיות חדשות שנכנסות  לסל  וניתנת תוספת מקורות לקופה למימונן.

 

 :2115להלן השינויים המרכזיים שהיו בסל השירותים הבסיסי ובמימונו לשנת  

מתוך ₪. מיליון  111הוספת טכנולוגיות חדשות על פי החלטת הועדה הציבורית בסכום שנתי של  .א

מלש"ח נוספים מוקצה למשרד  14.1 -מלש"ח, ו 211.2סכום זה מוקצה לקופות החולים סכום של 

 הבריאות. 

קנות קיימת שחיקה של עלות הסל עקב עדכון חלקי בגין הגידול הדמוגרפי )גידול והזד 2115בשנת  .ב

 .1.51%-האוכלוסייה(. שיעור השחיקה: כ

גידול בהוצאה בבתי חולים, עקב עדכון מחיר יום אשפוז בשיעור גבוה מעדכון מדד יוקר  .ג

 הבריאות, ועקב הסדרי הרכש בין הקופות ובתי החולים.

 (.7לגבי הרפורמה בבריאות הנפש ראה בהמשך סעיף ) .ד

 

, מכבי עמדה במתווה ההסכם  2111-2111ב לשנים חתמה הקופה על הסכם הייצו 2111בחודש אפריל 

 . 2112-2119שנים 

 

 979-כ בסך ומבחנים נוספים הכנסות בגין הסכם זה 2111הקופה רשמה בדוח על הפעילויות לשנת 

 .2111-2111מדן הקופה לסכומים להם היא זכאית  מתוקף ההסכם לשנים והמהווה את א₪ מיליוני  

 בגין הסכם הייצוב ומבחנים נוספים .₪ מיליוני  714-סכום זה הינו מתוך סכום כולל של כ

 .מלש"ח 21-נרשמו תמיכות שונות בסך כ 2119בשנת 

 

 .2112 – 2119חתמה הקופה על הסכם ייצוב לשנים  2115בחודש יוני   

ה הוחלט להעמיד , ב2111במאי  11מיום  221הסכם הייצוב נחתם בהתאם להחלטת הממשלה מס'  

, זאת כמרכיב במסגרת תוכנית 2112עד  2119תמיכה שנתית לקופות החולים בכל אחת מהשנים 

כוללת להבאת קופות החולים למצב של איזון תקציבי, ובכדי להבטיח המשך מתן שירותי בריאות 

 .1449למבוטחי הקופות ברמה נאותה ובהתאם להוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 

 העברת סכום התמיכה לקופה הינה בכפוף לעמידתה ביעדי הוצאות ואיזון תקציבי, שנקבעו בהסכם.

 

הסכם הייצוב כולל התחייבויות שונות המהוות תנאי לקבלת התמיכה, אשר ביניהן התחייבות לפעול 

דרת במתווה של תכנית לייצובה הכלכלי של הקופה ולעמידה ביעד גירעון כפי שנקבע בהסכם, וכן הס

 כלליים. –חובותיה שאינם שנויים במחלוקת לבתי החולים הממשלתיים ולבתי החולים הציבוריים 

 

בנוסף נקבעה מגבלת רכש לתוכניות הביטוחים המשלימים של הקופה בבתי החולים של החברה 

לא יגדל  2111המאוחדת אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, לפיו הרכש השנתי של השב"ן החל משנת 

 של השב"ן בשנה קודמת, כאשר הוא מותאם למחיר יום אשפוז ולשיעור עדכון דמוגרפי.מהרכש 

 

 , אשר ₪ מיליוני 151 הכנסות בגין הסכם זה בסך 2115הקופה רשמה בדוח על הפעילויות לשנת 
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 .2119הכנסות בגין שנת  הינן ברובן

 
הערכת מאופיינת בשחיקה יוצאת דופן, אשר לא נצפתה בעת חתימה על הסכמי הייצוב.  2115שנת 

ונכון למועד החתימה על דוחות אלו מוערך  2.25%מדד יוקר הבריאות בתחילת השנה עמדה על 

היה שלילי וכן גדל הפער בין מחיר יום אשפוז לבין  2115מדד המחירים לצרכן לשנת  ,כמו כן 1.92%ב

נוצר גירעון לקופה   ,כתוצאה מכךקיים מרכיב השחיקה הדמוגרפית. ובנוסף  ד יוקר הבריאותמד

לקבלת  הגורם לכך כי היא אינה עומדת במבחני התמיכה שנקבעו בהסכם הייצוב כתנאי   2115לשנת 

בשל אי  2115שנת  מלש"ח בגין 212-בספריה תמיכות לקבל בסך כמענקי הייצוב. מכבי לא כללה 

 במבחנים. עמידה

נוצר בשל תהליכים אקסוגניים למערכת הבריאות אשר מחד  2115יודגש  כי  גירעון הקופה לשנת  

להערכת הנהלת  שוחקים את מקורות הקופה ומאידך אין בהם בכדי להפחית את  הוצאות הקופה.

י מכבי מקורות המימון העומדים לרשותה יספקו את צרכי פעילותה השוטפים לשנה הקרובה .מכב

נמצאת במגעים עם משרד הבריאות והאוצר על מנת לעדכן את הסכם הייצוב באופן שיתאים את 

אשר יזכו אותה  2115-2112הגירעון בשנים במטרה להגיע ליעד ,מבחני התמיכה ואת הוצאות הקופה 

 בתמיכות.

 

 חוק ההסדרים  

 

ואת חוק  2115-2112אישרה מליאת הכנסת את תקציב המדינה לשנים  2115בנובמבר  14בתאריך 

בהתחשבנות עבור  ים שיחולו במערכת הבריאות, חוק ההסדרים כולל שינוי שינוי יםכוללהההסדרים 

תאונות עבודה. עד כה הייתה מתבצעת התחשבנות שירותים רפואיים של נפגעי תאונות עבודה עם 

ביטוח מרבית השירותים הנ"ל כלולים במסגרת חוק  2112לביטוח לאומי, החל מינואר המוסד 

כתוצאה משינוי החוק שינתה מכבי את  ממלכתי ויכללו במסגרת הכנסות מסל הבריאות . בריאות

אומדן רישום התקבול הצפוי בגין תביעות שהוגשו בתקופת הדוח. השפעת שינוי האומדן הינו הפסד 

 מיליון ש"ח אשר קוזזו ממחזור ההכנסות. 94.1 -הכנסות לקבל מביטוח לאומי בסך כ בגין ירידת ערך

 
  בדוח זה. 11-14כן, ראה גם סעיפים -א' לדוחות הכספיים. כמו 22לפרטים נוספים ראה ביאור  

 

 (   הפעלת בתי חולים0)         

ממניות אסותא מרכזים רפואיים בע"מ )להלן "אסותא"( אשר מאוחדת  49.11%-מכבי מחזיקה ב 

 בדוחותיה הכספיים של מכבי. 

חתמה החברה המאוחדת, על הסכמים לפיתוח ורכישת הקרקע מעירית  2119באוקטובר  22ביום 

 ראשון לציון.

בפריסה ארצית מב"ש בדרום ועד חיפה בצפון, ומרכזים רפואיים אסותא מפעילה בתי חולים פרטיים 

חלקם פועלים על שטחים בבעלות אסותא וכן מכוני הדמיה מתקדמים ומכונים בתחומים שונים. 

וחלקם על שטחים שכורים. אסותא זכתה במכרז ממשלתי להקמת בית חולים ציבורי באשדוד, 

 שהוחל בהקמתו, הכולל מענק ממשלתי לסיוע במימון ההקמה.

 זכתה אסותא במכרז לרכישת קרקע לצורך הקמת בית חולים באזור התעשייה  2119ביולי  11-ב   
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 החדש בראשון לציון .  

                 חתמה החברה המאוחדת ,על הסכמים לפיתוח ורכישת הקרקע מעירית  2119באוקטובר  22ביום  

  קדם תב"ע המאפשרת להקים על ראשון לציון .ניתן אישור העירייה כי החברה המאוחדת רשאית ל

 המגרש בית חולים פרטי.

. עפ"י ההסכם נקבעו  2111-2111נחתם הסכם מסגרת למתן שירותים למכבי לשנים  2111בחודש מרס   

 שיעורי הנחות לכל שנה לפי מדרגות היקפי הפעילות. נושאים נוספים כגון שינוי מחירים ועדכונים 

 והצמדות הומרו על פי ההסכם הקודם.   

. עפ"י ההסכם נקבעו 2119-2112 עבור השנים אסותא חתמה על הסכם מסגרת למתן שירותים למכבי

שיעורי הנחות לכל שנה לפי מדרגות היקפי הפעילות. נושאים נוספים כגון שינוי מחירים עדכונים 

 עפ"י ההסכם הקודם. יומרווהצמדות 

 ,  2112-ו 2115עם מכבי על הגדלת היקף הפעילות בשנים  אסותאכמה סי 2115בחודש ספטמבר 

 ובמקביל על עדכון מדרגות ההנחות.

 

 11-פרטים נוספים לגבי השקעות והתקשרויות של אסותא ראה בדו"ח הכספי של מכבי ליום ה

 . 2115בדצמבר 

 

 שירותי בריאות נוספים (1)        

, על פי חוק ביטוח 1441ביולי  1-"השב"ן"( פועלים מיום ה שרותי הבריאות הנוספים של מכבי )להלן

, ונכללות בסל בריאות ממלכתי. הזכויות המוענקות לחברי השב"ן באות להוסיף על זכויותיהם

 ו"מכבי שלי". "מגן זהב", במסגרת תכניות "מגן כסף"

  : מכבי שלי .א

הטבות  שלי כוללהושקה התכנית לאחר עבודת הכנה של שנה.  מכבי  2111בפברואר  1-ב

 ם:מגווניבתחומים 

 אבחונים, ייעוצים וטיפולים, , אורח חיים בריא,היריון, לידה והורות , רפואת שיניים

 .ניתוחים ובדיקות מיוחדות ,אופטיקה ואסתטיקה

 אלף מבוטחים נוסף על הקיימים. 129-הצטרפו לתכנית "מכבי שלי" בנטו כ 2115במהלך 

 אלף מבוטחים.  592-מנתה כמכבי שלי  2115שנת בסוף 

 

נדרשות קופות החולים וחברות הביטוח להיערך לביטול מסלולי  2112 -במסגרת חוק ההסדרים ל .ב

 ההחזר עבור ניתוחים פרטיים ולהקמת רשת של מנתחים ויועצים בהסכם במסגרת השב"ן.

מניעת תנועת הפחתת עלויות לחברי השב"ן, ריסון שכר הרופאים במגזר הפרטי ו –בין המטרות 

 רופאים מהמסלול הציבורי לפרטי, צמצום בירוקרטיה ושיקוף עלויות הניתוח למטופל מראש. 

החלה העבודה בנושא לרבות מו"מ מול הרופאים להסכמים עבור ניתוחים ויעוצים,  2115בשנת 

התאמת כלל מערכות המחשוב והמידע של מכבי, מו"מ ואישור מול הרגולטור של המתווה של 

 ועוד. מכבי

 .1.7.2112 -בצפויה לעלות רשת מנתחים בהסכם 

 

 בדוחות הכספיים. 11לפרטים נוספים ראה גם באור 
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 (  רפואת שיניים4)      

הועברה למסגרת של ו הופסקה הפעילות של מרפאות השיניים במסגרת הקופה 2119בתחילת שנת 

של קרן שהיא חברה בת  "מכבי אחזקות בע"מ", ( הפועלת כחברת בת"חברה בע"מ )"מכבידנט בע"מ

 .מכבי

הוכנסה הזכאות לטיפולי שיניים לסל בגין רפואת שיניים מונעת ומשמרת לילדים מתחת  2111בשנת 

(. לכן החל מיום זה תכניות 2111-)זאת בהתאם לתוספת לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התש"ע  1לגיל 

 .1תי רפואת שיניים מונעת ומשמרת לילדים עד גיל שרותי הבריאות הנוספים לא כוללות שירו

הורחב  גיל הזכאות לטיפולי שיניים לילדים בסל, והזכאות לטיפולי שיניים לילדים  2111ביולי  1-ב

 יצאה מהשב"ן. 11-4בגילאים 

יצאה  12-11הורחב גיל הזכאות לטיפולי שיניים לילדים בסל, והזכאות לגילאי  2112ביולי  1-ב

 מהשב"ן.

הושקה תכנית "מכבי שלי " במסגרת השב"ן אשר כוללת הטבות גם בתחום רפואת  2111בתחילת 

 השיניים.

 

 (  מעונות מכבי, לרבות בתי אבות ומוסדות סיעודיים5)      

דייריו משלמים עבור זכויות אשר  ,בתי דיור מוגן יתה יחידת סמך במכבי המפעילה מעונות מכבי הי

 , וכן מחלקות סיעודיות ומחלקות שיקום .לי התקשרותלפי מספר מסלו  ,אכלוסה

חברה בבעלות  )ששינתה שמה ל"בית בלב בע"מ"( נמכרו מעונות מכבי למגדל הזהב בע"מ 2117בשנת 

, שפעילותו נמשכת במסגרת בתל השומר ןמעול מכבי אחזקות בע"מ, שהיא בבעלות קרן מכבי, פרט

 . שיבאמרכז רפואי עסקה משותפת עם מכבי, כ

 

 התוכנית הלאומית לסיוע ניצולי שואה )החוק( (6)

ובגינו נחתם באוגוסט ההסכם מול כל  2119החוק בגין התוכנית הלאומית לניצולי שואה אושר ביוני 

פטור  2119קופות החולים. ההסכם קבע כי: כל ניצולי השואה מכל הקבוצות מקבלים החל מיולי 

מבוטחים נוספים כניצולי שואה. במקביל מכבי מקבלת מרכישת תרופות סל. בעקבות החוק הוגדרו 

 עבורם תגמול פר מבוטח ממשרד האוצר.

 
 
 התפתחויות בתחומי הפעילויות שהקופה פועלת בהם (7) 

 
 רפורמה בבריאות הנפש

 
לידי  ממשרד הבריאות , הועברה האחריות הביטוחית על שרותי בריאות הנפש2115ביולי  1החל מיום 

 והחל מיום זה מכבי אחראית על אספקת שירותי בריאות הנפש לחברי  ,קופות החולים

שירותי אשפוז פסיכיאטרי מסופקים בדרך של רכישת שירותים מב"יח ,שירותים  מכבי.

אמבולטוריים מסופקים הן ע"י מרפאות רב מקצועיות שנפתחו במכבי ושירות של רופאים ומטפלים 

ולטוריים מספקים חיצוניים )בעיקר בי"ח ומרפאות עצמאיים והן בדרך של רכישת שירותים אמב

 ציבוריות(.

 

  מחירי ההעברה (8)

 נעשה בהתאם לשיוך הפעילות בפועל, על פי עלותן.שב"ן פעילות הסל לפעילות ה                        
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 ( דיווח מגזרי 9)

 דיווח    פרטים בדבר הכנסות והוצאות בגין תחומי הפעילות שתוארו לעיל, ניתן למצוא בביאור 

 

 

 . 2115בדצמבר  11-מגזרי בדוחות הכספיים ל

 הדיווח בני הפעילות מגזרי נקבעו בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד של( מעודכן) 11 מספר בתקן

 .החולים קופות של

נזקף לכל אחד ממגזרי הפעילות אשר סיפק את השירותים לגורמים  - לחיצוניים פעולותה מחזור

 חיצוניים. 

 

 

כולל בעיקר שירותים רפואיים הניתנים על ידי מגזר בתי החולים  -הפעולות בין המגזרים מחזור

למגזרים האחרים. בית החולים המספק את השירות הרפואי ורושם את הכנסותיו בהתאם להסכם 

 .2115בדוחות הכספיים של מכבי לשנת ( 9) 21ורט בביאור כמפ לאסותאבין מכבי 

 

 פי על המגזרים בין יוחסו משותפות הוצאות ואילו למגזרים ספציפית מיוחסות המגזר הוצאות עיקר

 .צריכתם את משקפות אשר העמסה שיטות

 

 זה.במבנה תחומי הפעילות המפורטים לעיל מלבד אלו המתוארים בדוח ולא חלו שינויים מהותיים 

 

 כולל  12.20.0225-ניתוח פיננסי של סעיפים עיקריים בדוחות הכספיים של מכבי ל     (22)

 :)במיליוני  ש"ח מדווחים( 12.20.0225-כפי שהוצגו בדוחות ל 0224מספרי             

 

 : קרנות הון  

 מהמאזן 15%המהווים מיליוני ש"ח   912.1-של כ בגרעוןהסתכמו  2115בדצמבר  11ליום  הקרנות  

 . מהמאזן 12.7%-שהיוו כ 2119בדצמבר  11-ל₪ מליוני  242.5גרעון בסך    לעומת  

 :הרכוש השוטף 

 ,מהמאזן  12.1% ליוני ש"ח והוא מהווהימ  412.2-מסתכם ב 2115 דצמברב 11הרכוש השוטף ליום   

 .2119 בדצמבר 11 -יום המהמאזן ל 12.2%ליוני ש"ח שהיוו ימ 721.5 לעומת  

 ההתחייבויות השוטפות:  

 112.5 % ש"ח והן מהוות ניליוימ 2,191-מסתכמות ב 2115 דצמברב 11ההתחייבויות השוטפות ליום   

 . 2119בדצמבר  11 -ליום ה מהמאזן 119.5 % ש"ח שהיוו ניליוימ 2,997.5 לעומת ,מהמאזן   

 :גרעון בהון החוזר  

 ני ש"ח לעומת גרעון בסךמיליו 1,125-כל  הסתכם הגרעון בהון החוזר בסך ש 2115 דצמברב 11ליום   

 . 2119בדצמבר  11 -ביום הליוני ש"ח ימ 1,219 -כ  

 :הרכוש הקבוע  

 19.4% ליוני ש"ח והוא מהווהימ 411.5 -כמסתכם ב 2115 דצמברב 11ליום נטו הרכוש הקבוע   

ת הדו"ח תקופמהמאזן בגמר השנה הקודמת. ב 17.1% שהיווליוני ש"ח ימ 115 -בהשוואה ל ,מהמאזן  

₪ מיליוני  11.1 -ברכישת רכוש קבוע, והתקבלה תמורה בסך של כ₪ מיליוני  111.1 -הושקעו כ  
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עיקר ההשקעות שימשו להשלמת השקעות במבנים ושיפורים במושכר והיתר  ממימוש רכוש קבוע.  

 רמת השרות.  לשמירה ושיפורועדו ונ ,להשקעות במכשור, ציוד רפואי ומחשוב  

 

 

 

 

 (מדווחים ש"ח מיליוני )ב 2115מכבי שרותי בריאות בשנת  - תוצאות הפעולות            

    4,942-ב 2115ות מתקבולים לפי חוק הבריאות כולל טכנולוגיות חדשות הסתכמו בשנת הכנסה 

לעומת גידול  ,11%מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד , עליה של כ  1,514.2מיליוני ש"ח, לעומת  

 1.92%-ועוד עלייה במדד יוקר הבריאות בשיעור של כ 1.2%-במספר הנפשות המתוקננות בכממוצע  

 .2115לדוחות הכספיים של מכבי לשנת  27-ו 22נוספים ראה גם באורים  

 2115וללות השתתפות חברים והכנסות משרותי בריאות נוספים הסתכמו בשנת ההכנסות האחרות ה  

  2.1% -עליה של כ -  בתקופה המקבילה אשתקדש"ח  ניליוימ 2,711.9ש"ח לעומת  ניליוימ 2,721.2-ב 

חלק מהעלייה מוסבר בעלית הפרמיה של השב"ן וחלק בגין השקת תכנית "מכבי שלי " החל  

 ש"ח לעומת ניליוימ 11,421 -ב ההסתכמ 2115המדווחת בשנת  עולותהפעלות   2111מפברואר  

 .117.2%-עלייה של כ  תקופה המקבילה אשתקדש"ח ב ניליוימ  11,111.5

וללא תוצאות הפעילות של השב"ן(  תאגידים כלוליםפעולות מת והכולל) 2115הגרעון המדווח בשנת  

 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 291 -כלעומת גרעון של   מיליוני ש"ח 115.1  -הסתכם לכ 

 

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקופה .1

 הקופה  ותוצאותיה: פעילותלהלן מס' גורמים חיצוניים והשפעתם / אי השפעתם על 

המימון ממקורות חוק ביטוח בריאות ממלכתי, על פי כללי  והינעיקר הכנסות הקופה  :התוצר הלאומי (1)

קיום והתארכות  . לשינויים בתוצר הלאומי אין השפעה ישירה על עלות סל הקופות הקבועים בחוק.

משבר כלכלי יחד עם לחצים תקציביים מצרכי ביטחון והצורך להפחית את הגירעון הממשלתי עלולים 

 להביא להקטנת תקבולי הקופה מחוק הבריאות. 

גדול צפויה בעתיד הקרוב להיות מתונה יחסית לשנים  קודמות.  מרכיב  האינפלציה הכללית :מחירים  (2)

, שנקבע על ידי ועדה ממשלתית על פי שיקולים חוליםהבתי למחיר יום אשפוז בהקופה צמוד  מהוצאות

 שונים. לפי מגמות העבר העלאת מחיר האשפוז בעתיד עלולה להיות גבוהה מהאינפלציה הכללית הצפויה.

ה לפער בין עדכון מזערי בהכנסותיה דרך מדד יוקר הבריאות לבין עדכון תעריפי בתי הקופה אפוא חשופ

  חולים בשיעורים גבוהים יותר באופן מהותי.   

הסכמי שכר עם הרופאים והאחיות גורמים להעלאת התגמול בקרב הרופאים והאחיות  וכ"א: שכר  (1)

אחרים במערכת הבריאות. לקופה  יהיה פיצוי והסכמי שכר נוספים גרמו לעדכוני שכר נוספים במגזרים 

על  ,חלקי בלבד )דרך מדד יוקר הבריאות(  על תוספות שכר ועיקר מימונה יחייב צמצום הוצאות אחרות

       מנת לשמור על איזון תקציבי.  

 בעיה של מחסור כ"א מיומן  קיימתכתוצאה מחוסר תכנון לאומי בהכשרת כ"א במקצועות הבריאות,  

 ובעיה זו עלולה להחריף בעתיד. במקצועות הרפואיים )רופאים, אחיות(

עם ספקים השפעה מהותית היות וההסכמים   לשינויים בשערי המט"ח איןלטווח הקצר  :שער חליפין   (9)

לטווח הבינוני והארוך, יש לשער החליפין השפעה על המחירים, במועד חידוש  שקליים.בעיקר הינם 

 ההסכמים.
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עליה בהיקף תנועת  תהליך הגלובליזציה משפיע על הקופה במספר דרכים. מצד המחלות, :גלובליזציה (5)

בוא" מחלות. מצד ההוצאות, היא גם חושפת את החברים יחברי הקופה בעולם מגדילה את הסיכונים ל"י

ין מכל חוץ לארץ. מעבר למגמות אלה, האפשרות היום לקבל מידע רפואי זמבלאפשרות לקבלת שירותים 

 העולם גורמת להעצמת החבר ולהגברת הביקוש לשירותי ומוצרי בריאות על חשבון הקופה.

 מתחלואת הוצאות הקופה מושפעים מאוד מכך וכתוצאה   השימוש בשירותים  :ולוגיתיהסביבה האפידמ (2)

  השפעתהמבוטחים שלה, גם בטווח הארוך וגם בטווח הקצר. דוגמה לשינויים בתחלואה בטווח הקצר: 

ההוצאות לתרופות  ,את מספר הביקורים אצל הרופאים /פנדמית  שעלולה להגדיל מהותיתהעונתית

 והאשפוזים. בטווח הארוך: הקופה תצטרך להתמודד עם גידול ניכר במספר החולים הכרוניים עקב קצב 

 הזדקנות מואץ. 

 

 טכנולוגיות חדשות . 4

מיליון  14.1-מלש"ח  לקופות החולים, ו 211.2מתוך זה ₪, מיליון  111אושרו טכנולוגיות בסכום של   2115בשנת 

 למשרד הבריאות. ₪ 

 

מלש"ח  2-מלש"ח מוקצה לקופות וכ 241-מתוכם כ₪, מיליון  111אושרו טכנולוגיות בסכום של  2112בשנת 

 מלש"ח התחייבות משנה קודמת(. 29 מוקצים למשרד הבריאות. )בנוסף התקבלה תוספת של

 

 

 2015נתונים כמותיים על מבוטחים לשנת   .5

 

  
2-1/25 

 
4-6/25 

 
7-9/25 

 
22-20/25 

  ממוצע מספר המבוטחים בקופה
0,259,509 

 
0,267,690 

 
0,280,781 

 
0,291,862 

  ממוצע  מספר המבוטחים בשב"ן
2,769,248 

 
2,777,562 

 
2,789,790 

 
2,821,584 

מספר ה"נפשות המתוקננות" בקופה לפי נתוני  ביטוח  ממוצע
 לאומי

 
0,205,245 

 
0,242,691 

 
0,262,079 

 
0,280,770 

 

 

 ומיתקנים קבוע רכוש .     6

בבעלות אשר  םבבעלות רשומה על שם מכבי, חלק םעיקר הרכוש הקבוע של מכבי הינו מקרקעין, אשר חלק

חלק מהנכסים ו ,הזכויות בו טרם נרשמו על שם מכבי )לרוב עקב אי השלמת הליכי הרישום של הקרקעות(

יתרת המקרקעין הינה בחכירה בלתי מהוונת )חלקה רשומה  .רשומים על שם קרן מכבי עקב הסעד ההצהרתי

 ,בעיקר עבור סניפים של הקופה םישנים. המקרקעין של מכבי משמש 94החכירה בד"כ לתקופה של  ,וחלקה לא(

 ופרטים נוספים עלויות  .כמרפאות ומשרדים יםמשמשם הפרושים ברחבי הארץ ומחולקים למחוזות וברוב

 .11יאור ניתן לראות בבבדבר הרכוש הקבוע 

החלפת סניפים קיימים התקנות ושיפורים במושכר כולל הרכוש הקבוע של מכבי כולל:  ,נוסף למקרקעיןב

 וריהוט משרדי., ציוד  ותקשורת ציוד מחשבים מכונות, ציוד ומכשירים,השקעה בבתי רופאים, 
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)הרשימה אינה כוללת החלפת  2115בשנת בשכירות להלן רשימת המתקנים החדשים העיקריים שהופעלו 

 :סניפים קיימים(

 תוספת שטח. -תוספת שטח, אלפי מנשה-מנהלת מחוז הדרום, צפת-: עומרמתקנים ומרפאות

 יבנה, שדרות. בתי מרקחת:

 
 

 נכסים לא מוחשיים .      7

שיונות, זיכיונות וקניין רוחני יבנכסים לא מוחשיים כגון פטנטים, סימני מסחר, רשנרכשו אין למכבי עצמה זכויות 

 אחר.

אסותא וכוללים  יה הכספיים של מכבי הינם בגין נכסים שנרכשו ע"י הנכסים הלא מוחשיים הנכללים בדוחות

לגבי אורך חייהם נוסף  פירוט  וכן מוניטין בגין רכישת פעילות . בגין חברה שאוחדה זכות שימוש במוניטין

  .2115 בדצמבר 11-דוחות הכספיים של מכבי ליום הל  12ביאור וההשקעות בנכסים הלא מוחשיים הנ"ל ראה 

 

 כוח אדם      .8

משרות שהתפלגו  לסקטורים השונים  5,912עמד על  2115 בשנתמשרות השכירים במכבי מספר ממוצע  .א

 כמפורט בטבלה שלהלן:

 0225מס' ממוצע משרות שכירים בשנת  סקטור

 714 רופאים

אחיות, פארא רפואי ומינהל 

 סניפים

1,227 

 515 בתי מרקחת

 415  מינהל במטות

ממוצע משרות בשנת סה"כ מס' 

0225  

5,426 

 
 .אקדמאים 21%-כ 2115 בשנת בה והועסקו, שנים 12 הינו במכבי העובדים ותק ממוצע

 בשנת. עובד פר לשנה בממוצע וחיצוניים פנימיים הדרכה ימי 9.79 -כ 2115 בשנת בעובדים השקיעה הקופה

 .עובד פר 5.11 היה, אקדמאיים לימודים כולל וחיצוניים פנימיים הדרכה ימי ממוצע 2115

: בתחומים פנימיות הדרכה בתוכניות 5,729 -וכ, אקדמאיים לימודים מדול מעובדיה 79 -כ 2115בשנת 

 ופרויקטים מחשוב ,מקצועות בריאות, בריאות, מינהל, ניהול, תחומי רב  הבריאות מקצועות, רפואה

 .מכבי עובדי מכלל 11% ומהווים

 

 תכניות מרכזיות:  .ב

 :0225פעילויות מרכזיות  -הדרכה

צמיחה, טלה בריאות, רצף הטיפול, צמצום  – בתחומי הארגוניים המיקודים והטמעת הדרכות פיתוח

 בירוקרטיה ואישורי תרופות, מחוברות עובדים, רופאים ומנהלים.
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 :נוספים משמעותיים מרכזיים נושאים

  הקניית ,הרצאות רפואיות מקוונות, כנסים מקצועיים ,עיון ימי :הרופאים לאוכלוסיית מקצועי פיתוח

 ועוד. למתמחים הדרכות ,אינטרנטיים קורסים ,בנושאים שונים טיפוליות מיומנויות

מעבדה ,  ,תזונה :קורסים ,הכשרות ועדכוני יידע בנושאי :הבריאות מקצועות לאוכלוסיית מקצועי פיתוח

בריאות  הנפש, קידום בריאות ,ניהול ,סיעוד  ,עו"ס , דימות,קלינאיות תקשורת  ,פיזיותרפיה ,בריאטריה

 סיכונים והתפתחות הילד .

 :והשיווק השירות אגף

  ם הכשרות וקורסים.פיתוח הדרכה למוקדי, העצמאיים הרופאים במרפאת המקוונים הטמעת השירותים

 :מנהל

הדרכות והכשרות שונות  ,קורסים מקצועיים, חדש למתאמות שירות חדשות בסיסית פיתוח מסלול הכשרה

 .הכשרה למזכירות רופאים עצמאיים ובתי הרופאיםכולל , מנהלסקטור הל

 : מידע והטמעת מערכות מידע מערכות

למחשוב, הכשרה לרכזי זימון תורים, הכשרת מדריכים פנימיים של זימון  הכשרת רפרנטים, סאפ קורסי

 .תורים, קורסי אופיס

 :מנהלים והכשרות פיתוח

 טרום קורס כולל ,והכשרות למנהלים ברמות שונות שונים בנושאים מודולות, ניהולית למנהיגות התוכנית

 .ניהולי פוטנציאל ובעלי לניהול שאותרו לעובדים ניהול

  :ארגוני כלל פיתוח

, תהליכים בהובלת קורס, פרזנטציה סדנת, לעובדים ומתקדם בסיסי אימון :לעובדים העמקה סל במסגרת

 .ופיתוח הערכה דיאלוג לביצוע חדשים מנהלים הכשרת, פרישה סדנת מודעות לבריאות.קורס 

 : סימולציה

 בין, למטופל מטפל בין תקשורת מיומנויות להטמעת משמעותי ככלי הסימולציה חדר ושילוב השימוש הגדלת

 1-מאמרים בפרסומים אקדמאיים, הוצגו תהליכי הדרכה בעזרת סימולציה ב 2התפרסמו  .'וכו לעובד מנהל

 כנסים פרופסיונאליים ומכבי זכתה בפרס מקצוענות מטעם עמותת משאבי אנוש.

 :הכשרות לעובדי המטה

 לאגפים.ניהול פרויקטים, פיתוח סקטור מזכירות המטה, סדנת פרזנטציה אפקטיבית, הכשרות מקצועיות 

 

 
 

 :2115מפורט להלן המבנה הארגוני של  מכבי לשנת 
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 ולים

 חומרי גלם וספקים   .   9 

 
, מהן בשנה )כולל מע"מ( מיליארד שקלים  2.1-תרופות בהיקף של כמכבי רוכשת מספקיה  

 מיליוני ש"ח תרופות גנריות. 111-ש"ח תרופות עליהן קיים פטנט, ובכ מיליארד 1.41-בכ

כל התרופות נמכרות למכבי על ידי ספקים מקומיים, אשר חלקם מהווים נציגים של חברות 

ים אשר נמצאים בהסכם עם הספקים, בחו"ל. חלק מהתרופות משווקות באמצעות מפיצ

 וחלק אחר באמצעות הספקים עצמם.

  )כולל מע"מ(.מיליוני ש"ח   19.9 -ציוד רפואי בהיקף של כהשנה  כשהמכבי ר

 

 הון חוזר .22

. מדיניות בממוצע חודש ימיםכמדיניות הקופה באשר לאחזקת מלאי התרופות הינה 

  .ימים 25האשראי לספקים הינה בין שוטף לשוטף +

הכספים ממשרד הבריאות, המהווים את עיקר הכנסות הקופה מתקבלים לפי שוטף   

 .בממוצע ימים 5והכספים הנגבים מחברי הקופה בגין השתתפויות מתקבלים לפי שוטף+

 

 השקעות .22

 במספר תאגידים כמפורט להלן:  2115 בדצמבר 11-נכון לישירות מכבי מחזיקה 

 

 )להלן "אסותא"(אסותא מרכזים רפואיים בע"מ  א.

 ( המאוחדת בדוחות הכספיים של מכבי49.11%חברה פרטית בבעלות מכבי )

ובבעלותה מספר חברות המפורטות בין היתר בנספח א' לדוחות הכספיים של 

 .: "רשימת תאגידים מוחזקים" 2115בדצמבר  11-מכבי ל

 

 ם.בדוחות הכספיי 11באור   ראהה יצעות שאסותא בוילגבי ההשקעות והתקשר

 

 )להלן ס.מ.ן(ס.מ.ן אחזקה בע"מ  ב.      

( אשר מאוחדת בדוחות הכספיים של מכבי  11%חברה פרטית בבעלות מכבי )

ומטפלת באחזקתו  1411. ס.מ.ן התאגדה בשנת 2111בדצמבר  11החל מיום 

אביב שמרביתו בבעלות מכבי ובו יושבת -השוטפת של בנין "היכל הסיטי" בתל

 הנהלת מכבי.

 .החברה אינה פעילה –( 111%חברה בבעלות מכבי ) –בע"מ ק.ח.מ.  .ג

 .החברה אינה פעילה –( 111%חברה בבעלות מכבי ) –מ.ש.ן בע"מ  .ד

 .החברה אינה פעילה –( 111%חברה בבעלות מכבי ) -קרני רנטגן ורדיום בע"מ  .ה

   אינה  החברה–(111%חברה בבעלות מכבי ) -בית מרקחת "אפרסמון" בע"מ .ו

 .פעילה

 
 
 
 

 
חטיבת  שב"ן

 הבריאות

מערך 

 האיכות
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 מימון .20

 מסגרות אשראי א.    

אות לז"א או ז"ק ממקורות אשראי אין למכבי הלוו 2115בדצמבר  11-נכון ל

 ש"ח( שניתנו לה. אלפי  111 בנקאיים ולא ניצלה את  מסגרות האשראי )בסך

 
 שעורי ריבית ב.    

היה   2115שנת השינוי בריבית השולית הינו בהתאם לשינוי הפריים במשק, ב 

 .מתחילת השנה עד סוף השנה 1.15%-יים בסך  כקיטון בפר

 היתר אשראי  ג.                 

מיליוני ש"ח,  111הינו ע"ס  2115 היתר האשראי לז"ק אשר הותר למכבי בשנת  

 ₪(.ליון ימ 25ובנק הפועלים ) ₪( ליון ימ 75אשר חולק בין בנק לאומי  ) 

 : שעבודים     ד.    

 11-ליום ה  לדוח הכספי של מכבי.א' 11 באור פרטים בדבר שעבודים ראה 

 , השעבודים הקיימים הינם של אסותא בלבד.2115לדצמבר 

 

 מגבלות חוקיות על פעילות הקופה .21

התקנות על פיו  1449 –בריאות ממלכתי תשנ"ד  ביטוח מכבי פועלת מתוקף ובהתאם לחוק

 וכל דין רלוונטי אחר באשר הוא.

 

 הסכמים מהותיים .24

סכמים מהותיים שנערכו שלא במהלך העסקים הרגיל שלה. קיימים אמנם אין למכבי ה

הסכמים הדדיים עם קופות חולים אחרות, אשר במסגרתם ניתנים שירותים למבוטחי 

 .אותן קופות חולים אך הם בהיקפים לא מהותיים

 

 הליכים משפטיים .25

יות תלויות התחייבו 11פרטים בדבר התביעות המשפטיות בהן מעורבת הקופה ראה ביאור 

 .2115בדצמבר  11-והתקשרויות בדוחות הכספיים של מכבי ליום ה

 

 יעדים מרכזיים  בפעילות הקופה .26

 " 0227תכנית אסטרטגית "מכבי 

 

 2111אחת לחמש שנים מנהלת מכבי תהליך לתכנון אסטרטגי. תהליך כזה, החל בשנת  

 ". 2117"מכבי  -הושלמה תכנית אסטרטגית מעודכנת   2112ובמהלך שנת 

האתגרים אותם צופן לנו העתיד רבים: הזדקנות האוכלוסייה, עלייה במספר החולים 

 גישות גדולה יותר לידע ובעלי הסובלים ממחלות  כרוניות, היותם של החברים בעלי נ
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ציפיות גבוהות יותר לרמת שירות, המחסור הצפוי במשאבים )כספיים ואנושיים( 

 יות בטכנולוגיות הרפואיות, המחשוב והתקשורת. טוההתפתחויות הדרמ

 

אתגרים אלו יעבירו את כובד המשקל של הטיפול הרפואי מבתי החולים לקהילה, 

 ל המטופל או לכל מקום שבו הוא נמצא. לפיכך, הוגדרו מטרותוממרפאת הרופא לביתו ש

 ארגוניות לשנתיים הקרובות :

   קידום איכות ברפואה .א

 קידום איכות שרות .ב

 שימוש מושכל במשאבים .ג

 מרכזיות המשאב האנושי .ד

 צמיחה .ה

 

על מנת להגשים מטרות אלה, מכבי תמשיך לנהל פרויקטים מרכזיים התומכים 

 )בין השאר( :בהשגת המטרות על ידי 

 צמצום בירוקרטיה .א

 צמיחה .ב

 ניהול אוכלוסיות .ג

 מחוברות .ד

 טלה בריאות .ה

 

 ".0202בימים אלו יוצא לדרך תהליך הנעת החשיבה הראשונית של "אסטרטגיה 

 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .27

 רכישה מהותית של רכוש קבוע .א

הרגיל של ות ממהלך הפעילות אינן חורג 2112לשנת התוכניות בתחום הרכוש הקבוע 

 הקופה.

 כח אדם .ב

 לא צפוי שינוי מהותי. 2112בשנת   

 ת הבקרה הפנימית על דיווח כספי קופות החוליםואפקטיבי–רגולציה   .ג

SOX יישום בדבר הבריאות משרד חוזר הוראות את 2115 בשנת לראשונה יישמה הקופה

 של מכבי . דוח הסולו על נאותה פנימית בקרה של התקיימותה בדבר 919 

 

 הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של והערכה בדיקה ביצעה המועצה בפיקוח ההנהלה

 הערכת תהליך ניהול לצורך מינתה הקופה .שלה והאפקטיביות מכבי סולו ב והגילוי

 עם יחד ועקבה שוטף באופן התכנסה אשר היגוי ועדת וכן  לפרויקט מנהל  הבקרות

 .הבריאות משרד ידי על שהוגדרו הדרך לאבני בהתאם התהליך התקדמות אחר ההנהלה
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 וזיהוי מיפוי : כללה סולו והגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות הערכת 

 הכספי לדיווח כמהותיים אותם רואה הקופה אשר העסקיים והתהליכים החשבונות 

 כללו הפנימית הבקרה רכיבי.  הבקרות אפקטיביות ובחינת מפתח בקרות בחינת, והגילוי 

 והגילויים הכספיים הדוחות והכנת תיכער, חשבונאית תקופה סגירת תהליכי על בקרות 

 המחשוב סביבת לרבות, המידע מערכות על כלליות בקרות, הארגון ברמת בקרות, 

 .שזוהו עסקיים בתהליכים ובקרות 

 

 .האפקטיביות הערכת תוצרי על דיווח ניתן הכספיים הדוחות אישור ישיבות במסגרת

ועדת ,  המועצה בפיקוח ההנהלה שביצעה האפקטיביות הערכת על בהתבסס 

במכבי  והגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה כי למסקנה הגיעו המאזן/ההנהלה 

 .אפקטיבית היא 2115 בדצמבר 11 ליוםסולו 

  

פורסם חוק התכנית הכלכלית תיקוני חקיקה ליישום המדיניות  2115בנובמבר  11ביום  .ד

. החוק קובע, בין היתר, מספר 2115 14-, התשע"ו2112 -ו 2115הכלכלית לשנות התקציב 

שינויים בתנאי ההתקשרות שבין הרופאים לקופות החולים וחברות הביטוח אשר יחולו 

ראות החוק, שירותי הבריאות הנוספים של קופות .  בהתאם  להו2112ביולי  1מיום 

 החולים וחברות הביטוח המשווקות ביטוחי בריאות הכוללים כיסוי בחירת רופא מנתח 

לביצוע ניתוח והתייעצות עם רופא מומחה בארץ, לא יוכלו להציע כיסוי המציע החזר 

בו המבוטח הוצאות רפואיות במקרה של בחירת רופא מנתח לביצוע ניתוח, אלא הסדר 

יכול לבחור לקבל את השירות מרשימת רופאים אשר איתם התקשרה קופת החולים או 

 חברת הביטוח ולשלם את עלות ההשתתפות העצמית בלבד, ככל שתיקבע.  

נערכת ליישום הוראות החוק החדשות על ידי התאמת התקשרויותיה  המאוחדת החברה

 עם קופות החולים והמבטחים.

החלה עבודה  2115בשנת ( לעיל בגין שירותי בריאות נוספים 1) 2כמפורט בסעיף  ,כמו כן

רבה והיערכות לביטול מסלולי ההחזר עבור ניתוחים פרטיים והקמת רשת מנתחים 

 ויועצים במסגרת השב"ן .

 
 

 מידע בדבר שינוי מהותי בתוצאות הקופה הצפויות  .28

כמו שהוא בדבר פרטי ההסכם  .2112-2119 יםנחתם הסכם ייצוב חדש לשנ 2115בחודש יוני 

 בהמשך. 14פירוט בסעיף וכן לעיל.  2ראה סעיף 

  מצביעה כי מכבי לא תעמוד ביעדי הגרעון כפי שנקבעו בהסכם. 2112תחזית שנת 

באופן  מגעים עם משרד האוצר ועם משרד הבריאות על עדכון תנאי ההסכםמקיימת מכבי 

 וצאות הקופה במטרה להגיע ליעד הגרעון בשניםשיתאים את מבחני התמיכה ואת ה

 .אשר יזכו אותה בתמיכות  2115-2112
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 תחזיות אחרות והערכות לגבי פעולות הקופה ותוצאותיהן  .29

עמידה בתקציב מאוזן הינה אחד היעדים האסטרטגיים של  מכבי במאבקה לשמור על 

 קלה נוכח השחיקה הריאלית לאהייתה הניהולית. משימתה חוסנה הפיננסי ועצמאותה 

 כתוצאה מהחלטות הממשלה ומחוק ההסדרים .

 . 2119-2112הקופה על הסכם ייצוב לשנים כאמור חתמה  2115בחודש יוני 

אלפי  151,151הכנסות בגין הסכם זה בסך  2115הקופה רשמה בדוח על הפעילויות לשנת 

 .2119אשר ברובן הכנסות בגין שנת  ₪, 
 

וגרעון בנכסים ₪, מליוני   1,125-בסך של כ 2115בדצמבר  11ן החוזר ליום למכבי גרעון בהו

 ₪.מליוני   912.1נטו אשר אין לגביהם הגבלה לשימוש לפעילות בסך של 

 

 ( לעיל בדוח זה.1) 2לפרטים נוספים ראה גם סעיף 

 

 גורמי סיכון .02

ספק לחבריה סל    שירותי מכבי שירותי בריאות מחויבת לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ל         

בריאות מוגדר במסגרת תקציב נתון שנקבע עפ"י החוק. הקופה חשופה לשינויים בהכנסות 

ושינויים בשימושים בשירותים, ללא יכולת להשפיע כמעט בכלל על ההכנסות, וכן מוגבלת 

מלהשפיע על השימושים, מאחר והיא מחויבת לספק את השירותים הנדרשים עפ"י 

פואיים. גידול בהיקפי השירותים איננו מבטיח למכבי גידול בהכנסות מחד, שיקולים ר

והקטנת הכנסות איננה יכולה להוביל להקטנה בשימושים מאידך. מכבי גם חשופה 

חולים הציבוריים. הבעיקר שרותי בתי  –לשינויים במחירי שירותים שאינם בשליטה שלה 

ההוצאות בבתי החולים ובתרופות, מכבי רואה בשחיקת המקורות, מחד, ובהתייקרות 

 מאידך, גורמי סיכון גדולים.

  

 להלן פירוט גורמי סיכון: 

 שחיקת מקורות .א

עיקר הכנסות מכבי הינן ממקורות עלות סל הבריאות עפ"י חוק ביטוח בריאות 

ממלכתי והחלטות הממשלה. עלות סל הבריאות מתעדכנת מידי שנה עפ"י 

 הפרמטרים הבאים:  

מדד יוקר הבריאות המעוגן בחוק, המעדכן את עלות הסל בגין  (1

  -ההתייקרויות איננו משקף את עדכון עלות התשומות של קופות החולים

תקציב קופות החולים  צמוד למדד יוקר הבריאות. מדד יוקר הבריאות 

מורכב ממספר מדדים: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר בסקטור הבריאות 

מתקציבן על  91%ומות הבנייה. קופות החולים מוציאות והציבורי, מדד תש

עליה בתעריפי בתי ובתי חולים. למרכיב זה אין ביטוי במדד יוקר הבריאות 

תשתקף בעליה מקבילה במדד יוקר הבריאות . ואכן מאז לא בהכרח חולים 

 עלו תעריפי בתי החולים בשיעור גבוה מהעלייה במדד יוקר הבריאות.  1445

 נסות הריאליות עקב אי התאמת מדד יוקר הבריאות לתשומות הכהלשחיקת 
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 הקופות יש השפעה גבוהה על פעולותיה ותוצאותיה של הקופה.

הממשלה קובעת מעת לעת מהו העדכון הדמוגרפי בגין  - עדכון דמוגרפי (2

פיו יעודכנו המקורות של הקופות. החלטה -גידול והזדקנות האוכלוסייה, על

פיצוי מלא או קבוע על הגידול וההזדקנות בפועל.  זו איננה מחייבת מתן

מדיניות הממשלה לתת רק פיצוי חלקי בגין הדמוגרפיה כדרישה להתייעלות 

 הקופות. 

הממשלה מתקצבת מעת לעת את הסכומים  – טכנולוגיות ותרופות חדשות (1

לתוספת טכנולוגיות חדשות לסל, ועדה ציבורית קובעת מהן הטכנולוגיות 

במסגרת התקציב שנקבע. קביעה זו נעשית על פי אומדן  שיתווספו לסל

העלויות וכמויות הצריכה העתידיות, מבלי שנעשית התאמה להוצאות 

בפועל. הנתונים מראים כי במצטבר ההוצאה בפועל הייתה גבוהה 

 מהתקציב.

בהקשר זה יש לציין כי ההתפתחות הטכנולוגית בתחום התרופות  

יחד עם הפעלת לחץ מצד גורמים שונים על  ,Tailor-Made -הביולוגיות וה

ועדת סל תרופות, מביאה לגידול משמעותי בניפוק תרופות מסוג זה אשר 

מלווה לעיתים רבות בתקצוב חסר של משרד הבריאות בהיבטים של הגדלת 

כמות התרופות במסגרת הסל ללא תקצוב מקביל והכנסת תרופות בהתווית 

 חסר.

תקטין את המקורות בתקציב של מכבי.   הקטנת  הגביה מההשתתפויות (9

בשנים האחרונות פעל משרד הבריאות להפחתת השתתפויות ללא פיצוי 

מסה"כ עלות הסל במכבי  שיעור ההכנסות ממבוטחים בסלכספי מקביל. 

 .(11%כ 2114) 1.5%-על שיעור של כ 2119ירד ועמד בשנת 

נהלת מכבי השפעה זו על פעילותה ותוצאותיה של הקופה מוערכת ע"י ה

 כבינונית. 

 

החלטות הממשלה בנושאים הנ"ל משתנות בהתאם לצרכים וסדרי העדיפויות 

בריאות ממלכתי קיימת מגמה של ביטוח של תקציב המדינה. מאז הנהגת חוק 

צמצום בהכנסות הקופות לחבר ביחס לסל השירותים כך שלמרות שנוספו לסל 

 הריאליות פר נפש מתוקננת  הההכנס₪, מיליארד  9טכנולוגיות בעלות של מעל 

מהמקורות התקציביים על פי החוק כמעט לא גדלה. חלק מהפער כוסה על ידי 

תהליך של התייעלות  במתן השירותים הקיימים. חלק כוסה על ידי תמיכה 

 ממשלתית מיוחדת, מעבר להכנסות המגיעות לפי חוק הבריאות.  

פות היום לחוסר איזון תקציבי, מדיניות זו של שחיקת מקורות הביא את הקו

ולסכנה של פגיעה בשירותים שמספקות הקופות. השימוש בתמיכה ממשלתית 

שאיננה מעוגנת בחוק הבריאות מכניס לקופה מרכיב הכנסה שאיננה מובטחת 

 ומעלה את רמת אי הוודאות לגבי ההכנסות בעתיד. 
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ל פעילותה להערכת הנהלת הקופה ההשפעה האפשרית של שחיקת המקורות ע

  ותוצאותיה של הקופה הינה גבוהה למכבי. 

 

   צריכת שירותים .ב

קיימת מגמה בכל העולם ואף בישראל של גידול בכמויות צריכת תרופות, דבר 

 המעלה את העלות לקופה בנושא התרופות.

המבנה הענפי של בתי החולים והרגולציה יוצרים תמריץ לגידול בהיקפי 

 וצאות קופות החולים.השימושים  ובכך לגידול בה

ככלל לשינויים בהיקפי צריכת השירותים להערכת הנהלת הקופה יכולה להיות 

 השפעה גבוהה על פעולותיה ותוצאותיה של הקופה.

 כוח אדם מקצועי .ג

מכבי מגייסת את כוח האדם הרפואי שלה מכוח האדם הרפואי הארצי. בטווח 

הקצר, למעט מספר מקצועות, לא צפוי חוסר בכוח אדם מקצועי. בטווח הארוך 

יותר, כתוצאה מגידול והזדקנות האוכלוסייה מחד, ושיעורי הכשרת עובדים 

 צועי. רפואיים  ועליה נמוכים מאידך צפוי להיווצר מחסור בכוח אדם מק

השפעת נושא זה מוערכת ע"י הנהלת הקופה כהשפעה גבוהה על פעולותיה 

 ותוצאותיה של הקופה.

 פגיעה עקב שינויים רגולטוריים  .ד

חוק ביטוח בריאות ממלכתי הביא לכך שמכבי נתונה לפיקוח צמוד של  

הרגולטור, והשפעת הרגולציה ניכרת במגוון רחב של תחומים. הרגולטור קובע 

המקורות של מכבי, את סל השירותים שמכבי חייבת לספק, את את היקף 

הסדרי הרכש והמחירים בבתי החולים שהיא ההוצאה הגדולה ביותר, את 

מדיניות השכר, את היקפי התמיכות המותנות בעמידה ביעדים ועוד. להלן מספר 

דוגמאות להשפעתם של שינויים רגולטורים אשר עלולים לפגוע בפעילות מכבי 

 תיה:ובמטרו

 ראה גורם סיכון א'  –שחיקת מקורות  (1

חוזרים ונהלים של משרד הבריאות המחייבים את  -"מסלול עוקף סל" (2

 ב.תן שירות אשר אינו מתוקצהקופות במ

 

 

 

 היעדר שקיפות ויכולת השפעה -חוק ההסדרים (1

 התערבות הממונה על השכר ופגיעה בגמישות הניהולית (9

 ללא תוספת מספקת של מקורות  Tailor-Madeמעבר לתרופות  (5

תעריפי בתי החולים הציבוריים  -בתי חולים -מחירים וכללי התחשבנות  (2

וכללי ההתחשבנות בין בתי החולים והקופות נקבעים על ידי ועדה 

ממשלתית. לאחרונה תעריפי בתי החולים הציבוריים הוצמדו למספר 

ורי, מדד מדדים אקסוגניים: השכר בבתי חולים, השכר בסקטור הציב
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המחירים לצרכן ומדד הבניה. מעבר למדדים אלה התעריפים מושפעים 

משינויים בעלויות המעסיק, בתקנים, בטכנולוגיות חדשות, ובהתייעלות. 

מטרת המדד החדש היא לגדר את העדכונים אם כי לא בהלימה מלאה למדד 

י יוקר הבריאות. טווח המשא ומתן מעבר לשינויים בתעריפים שנותר למכב

מול בתי החולים מצומצם. מאחר וההוצאה על שירותי בתי החולים היא 

הגבוהה ביותר מכלל הוצאות הקופה, ולקופה אין תמיד שליטה על 

השירותים הניתנים למבוטחים בתוך בתי החולים, יש סיכון רב לקופה 

 בקביעות ממשלתיות לא מאוזנות בנושא זה.  

שפיעים באופן עקיף על תנאי במשק אשר מ שינויים בהסכמים קיבוציים .ה

 העסקה של עובדי מכבי

 ./ Tailor-Made תרופות ביולוגיות לפי תקנון השב"ן מכבי מחוייבת לנפק  .ו

התקרה עבור הניפוק גבוהה. קופות חולים אחרות לא התחייבו בתקנון שלהם 

לנפק תרופות אלה. השפעת נושא זה מוערכת ע"י הנהלת הקופה כהשפעה 

 בינונית על פעולותיה ותוצאותיה של הקופה.

  -ז.    סיכוני סייבר                  

טכנולוגית המידע  סיכון סייבר הינו סיכון לפגיעה זדונית בשירותי מערך

והמכשור הרפואי בהיבטי תפקוד, שמירה על סודיות , שלמות ואמינות המידע 

 המסופקים לחברי ולעובדי מכבי.

 סניות עד כדי הפסקת אספקת שירותיתוצאות מתקפות אלה עלולות להיות הר 

 הקופה, אובדן הכנסות, פגיעה במוניטין ואף בחיי אדם.

        נהלת הקופה כסיכון בעל השפעה גבוהה על השפעת סיכון זה מוערכת ע"י ה

 פעולותיה ותוצאותיה של הקופה. 
הפעילות למזעור הסיכון ע"י מכבי מתבססת על תקן אבטחת מידע בבריאות 

27744 ISO   .ומכבי מוסמכת מחדש לתקן זה מידי שנה 

שוטף כלים עדכניים להתמודדות עם אופן , נרכשו ונרכשים בתבמסגרת הפעילויו

 .םאיומי סייבר עכשוויי

במכבי צוות אנשי אבטחת מידע  הבנוי מרובד מדיניות פקוח ומרובד אנשי ביצוע 

 מהטובים בישראל.

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 



מכבי פועלת ברוח החזון שלה.

סל השירותים הניתן על ידי מכבי הוא המתקדם ביותר.

מכבי מעמידה את החבר במרכז, ופועלת לקידום בריאותו על ידי פעילות לאימוץ אורחות 
חיים בריאים, מניעת מחלות, וטיפול רפואי איכותי, אינטגרטיבי ומותאם אישית לצרכיו.

מכבי מובילה במדדי האיכות הרפואית, בידע ובשירות.

מכבי מחזקת את הקשר עם הרופאים ומאמצת טכנולוגיות חדשניות במתן השירות. במשך 
 שנים שמרה מכבי על איזון תקציבי, אולם נוכח השחיקה במקורות, נקלעה,

כמו קופות אחרות, לגרעון תקציבי. מכבי נוקטת בפעולות הנדרשות בתוך הארגון ומול 
הממשלה, להבטחת איזון תקציבי לשנים הבאות.

 השחיקה המתמשכת במקורות מול ההתייקרות המתמדת בעלות התשומות,
מסכנים את רמת השירותים של מערכת הבריאות בישראל.

בכבוד רב,

עזי נתנאל
יו”ר המועצה 

דודי ניניו
מנהל אגף כספים 

סיכום
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 מכבי שירותי בריאות

 
 
 

 סכומים מדווחים
 
 מכבי מאוחד  
  2015 2014 2015 2014 
 ח"ש אלפי ש"ח אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי באור 

 
             התחייבויות שוטפות

      
      אשראי מתאגידים בנקאיים

 -  -  41,396  82,429  13 והתחייבויות בגין חכירה מימונית 
 263,149  306,634  263,149  306,634   רופאים עצמאיים

 *432,042   414,593  *432,042   414,593   זכאים עבור תרופות
             חולים בגין אשפוז-בתי

 849,976  877,881  685,329  748,731  14 וטיפולים 
             התחייבויות לספקים ולנותני

 *365,116   429,845  *584,942   736,669  15 שירותים 
 301,905  584,040  301,905  584,040  4 הכנסות מראש ממשרד הבריאות

 235,359  234,940  400,306  383,892  א'16 זכאים ויתרות זכות
   3,256,988  2,709,069  2,847,933  2,447,547 
      

      התחייבויות לזמן ארוך
 -  -  833,922  874,954  17 הלוואות מתאגידים בנקאיים

 8,619  8,619  10,790  14,183  ב'16 התחייבות לזמן ארוך
 -  -  42,234  48,662   עתודה למס לזמן ארוך

             התחייבויות בשל סיום יחסי
             מעביד, דמי מחלה-עובד

 151,266  159,826  181,938  191,661  19 ופנסיה, נטו 
             התחייבות לכיסוי אחריות

 -  -  10,588  9,959  20 מקצועית 
 -  -  4,175  3,176  ב'16 התחייבויות בגין חכירה מימונית

 30,426  58,933  30,426  58,933  18 עתודה בגין שרותי בריאות נוספים
   1,201,528  1,114,073  227,378  190,311 

            התחייבויות תלויות
           10 והתקשרויות 

 -  -  37,766  41,256   זכויות המיעוט
            

            נכסים נטוגרעון ב
            

            גרעון בנכסים נטו שאין לגביהם
 )296,454( )402,273( )296,454( )402,273(  הגבלה לשימוש לפעילויות 
            

      סך הכל התחייבויות וגרעון 
 2,341,404  2,673,038  3,564,454  4,097,499   בנכסים נטו 

 
 
 
 

 סווג מחדש *
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 מכבי שירותי בריאות

  בדצמבר 31דוחות על הפעילויות לשנה שהסתיימה ביום 
 סכומים מדווחים

 
 מכבי מאוחד  
  2015 2014 2013 2015 2014 2013 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור 
 

 11,023,900  11,213,044  12,253,117  11,763,046  12,025,671  13,101,050  24,א'22  מחזור הפעולות
                 

 10,481,666  11,080,504  11,927,980  10,981,085  11,661,553  12,553,415  ב'22  עלות הפעולות
                 

 542,234  132,540  325,137  781,961  364,118  547,635    גולמי עודף
                 

 4,042  4,750  5,098  4,042  4,750  5,098    הוצאות מכירה ושיווק
                 

 408,814  418,273  462,911  489,560  507,878  568,019  ג'22 הוצאות הנהלה וכלליות
                 
 129,378  )290,483( )142,872( 288,359  )148,510( )25,482(   מפעולות רגילותעודף  )גרעון(
                 

 )420( )122( )1,948( )47,715( )28,248( )23,190(  (הוצאות) הכנסות מימון, נטו
                 

 14,941  3,599  3,490  14,953  4,418  5,004  ד'22 אחרות, נטוהכנסות 
                 
 143,899  )287,006( )141,330( 255,597  )172,340( )43,668(   לשנה לפני מיסים על הכנסה עודף  )גרעון(
                

 - - -  )30,472( )27,846( )30,154( ד'21 מיסים על ההכנסה
                 
 143,899  )287,006( )141,330( 225,125  )200,186( )73,822(   לשנה לאחר מיסים על ההכנסהעודף  )גרעון(
                

                 חלקה של מכבי בתוצאות מפעולות רגילות של תאגידים 
 77,027  82,332  64,018  -  -  -  ה'22ב', 9 מוחזקים, נטו 
                    

 -  -  -  )4,199( )4,488( )3,490(   תאגידים מאוחדיםחלקו של המיעוט בתוצאות מפעולות רגילות של 
                 
 220,926  )204,674( )77,312( 220,926  )204,674( )77,312(   לשנה מפעולות רגילותעודף  )גרעון(
                

 )36,982( )38,335( )28,507( )36,982( )38,335( )28,507( ד'18 שירותי בריאות נוספיםעודף  העברת
                 
 183,944  )243,009( )105,819( 183,944  )243,009( )105,819(   נטו לשנה עודף  )גרעון(
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 מכבי שירותי בריאות

 
 בנכסים נטובגרעון דוחות על השינויים 

 
 סכומים מדווחים

 
 
  נכסים נטו שאין   
  לגביהם הגבלה   
 סך הכל לשימוש לפעילויות   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 )237,389( )237,389(   2013בינואר  1יתרה ליום 

     
 183,944  183,944    לשנהעודף 

     
 )53,445( )53,445(   2013בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 )243,009( )243,009(   לשנה גרעון

     
 )296,454( )296,454(   2014בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 )105,819( )105,819(   לשנה גרעון

     
 )402,273( )402,273(   2015בדצמבר  31יתרה ליום 
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 מכבי שירותי בריאות

 
 בדצמבר 31סתיימה ביום המזומנים לשנה שה מיתזריעל  ותדוח

 
 סכומים מדווחים

 מכבי מאוחד 
 2015 2014 2013 2015 2014 2013 
 ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

           
 183,944  )243,009( )105,819( 183,944  )243,009( )105,819( לשנהעודף  )גרעון(

               התאמות הדרושות כדי להציג את 
                תזרימי המזומנים מפעילות

 119,223  *316,969  486,624  283,249  *520,430  696,620  שוטפת (א) 
               

               מזומנים נטו 
 303,167  73,960  380,805  467,193  277,421  590,801  מפעילות שוטפתשנבעו  
               

               תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
               

 )5,143( )6,284( )1,482( )52,164( )46,465( )1,482( רכישת ניירות ערך סחירים
 4,665  5,846  6,848  4,665  93,582  6,848  סחירים ניירות ערך מימוש

 )85,180( )101,324( )130,812( )166,506( )197,552( )231,042( רכישת רכוש קבוע
 -  -  -  -  *)713( )9,682( רכישת פעילות (ראה נספח (ג)

                -השקעה בקרקע ובמבנים בהקמה 
 -  -  -  )54,048( )111,979( )250,556( אשדוד 

 -  -  -  -  -  105,380  מענק השקעה
                   ורכוש תמורה ממימוש רכוש קבוע

 31,282  19,561  10,810  42,230  20,773  12,381  קבוע מיועד למסירה 
 -  -  -  -  )31,840( )6,996( נדחותהשקעה בהוצאות 

                   
                   מזומנים נטו ששימשו לפעילות

 )54,376( )82,201( )114,636( )225,823( )274,194( )375,149( השקעה 
                   

                   פעילות מימוןלתזרימי מזומנים 
                   

 -  -  -  -  )8( -  אשראי לזמן קצר
 -  -  -  2,121  -  -  מקדמה ע"ח רכוש קבוע

 -  -  -  103,037  94,863  225,713  קבלת הלוואות לזמן ארוך
 -  -  -  )91,102( )89,200( )172,307( פרעון הלוואות לזמן ארוך

                פרעון התחייבויות לזמן ארוך 
 -  -  -  )1,331( )1,791( )1,793( מימוניתחכירה  בגין 
                   

 -  -  -  12,725  3,864  51,613  מפעילות מימון מזומנים נטו שנבעו
               

 248,791  )8,241( 266,169  254,095  7,091  267,265  עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
               

               מזומנים ושווי מזומניםיתרת 
 150,730  399,521  391,280  198,325  452,420  459,511  לתחילת השנה 
               

               יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף
 399,521  391,280  657,449  452,420  459,511  726,776  השנה 
 
 
 סווג מחדש *
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 מכבי שירותי בריאות

 
 (המשך) בדצמבר 31סתיימה ביום המזומנים לשנה שה מיתזריעל  ותדוח

 
 סכומים מדווחים

 מכבי מאוחד 
 2015 2014 2013 2015 2014 2013 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

             התאמות הדרושות כדי להציג  א.
             תזרימי המזומנים  את

             מפעילות שוטפת
             

             הכנסות והוצאות שאינן כרוכות
             בתזרימי מזומנים:

             
 )14,941( )3,599( )3,490( )14,953( )4,418( )5,005( , נטוהון ממימוש רכוש קבוע רווח

 )77,027( )82,332( )64,018( -  - -  מוחזקים, נטו אגידיםתחלק מכבי ברווחי 
 -  -    4,199  4,488  3,490  שאוחדו חברות חלק המיעוט ברווחי

 82,512  80,336  78,725   158,314  155,238  161,295  פחת והפחתות
 )1,991( 895  -  )2,226( 895  -  בירידת ערך רכוש קבועשינוי 

            עליה (ירידה) בהתחייבויות בשל סיום 
 )1,204( 2,891  8,560  )141( 3,764  9,723   נטו מעביד, דמי מחלה ופנסיה,-יחסי עובד

 -  -  -   6,450  13,832  7,255  מיסים נדחים נטו 
            בהתחייבות לכיסוי ירידה

 -  -  -  )3,530( )4,679( )629( אחריות מקצועית 
 -  -  -   50,199  37,410  20,454  הפרשי הצמדה בגין הלוואות ריבית ו

            בריאותבגין שירותי עליה בעתודה 
 36,982  38,335  28,507   36,982  38,335  28,507  נוספים 

 6  86  354  )265( )177( 354  סחירים ערך ערך ניירותשערוך 
            

       שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
            
 )2,017( )2,973( 47,139  )2,587( )1,030( 47,139  במשרדי ממשלה ) ירידהעליה(
 )5,539( )5,916( 824  )42,169( )14,505( )16,532( בלקוחות, נטו) ירידה עליה(

            ירידה (עליה) בקרן משותפת עם 
 )813( 345  228  )813( 345  228  ארגון הרופאים, נטו 

 )19,592( )2,106( )3,213( )18,349( *)5,472( )4,594( בחייבים ויתרות חובה עליה
 )42,656( )11,896( )3,641( )45,755( )13,339( )7,265( במלאי עליה

 -  -  -   1,378  556  291  ארוךבחייבים לזמן ירידה 
 15,887  12,395  43,485   15,887  12,395  43,485  עליה ברופאים עצמאיים

 18,304  *20,084  )17,449(  18,304  *20,084  )17,449( בזכאים עבור תרופות(ירידה) עליה 
            אשפוזחולים בגין -עליה בבתי(ירידה) 

 18,474  )1,909( 27,905  )39,743( )19,284( 63,402  טיפוליםו 
             בהתחייבויות לספקים(ירידה) עליה 

 )1,151( *49,324  60,991   19,061  *56,438  89,907  שירותים ולנותני 
 16,941  18,152  )418( 45,958  34,697  )9,571( בזכאים ויתרות זכות(ירידה)  עליה
            בהכנסות מראש  עליה

 97,048  204,857  282,135   97,048  204,857  282,135  ממשרד הבריאות 
            
  696,620  520,430  283,249   486,624  316,969  119,223 
       

             פעילות מהותית שלא במזומן .ב
             

 5,102  3,722  7,460  27,337  22,016  87,235  זכאים בגין רכישת רכוש קבוע
               

 -  -  -  -  6,843  -  השקעה בהוצאות נדחות באשראי
       

       רכישת פעילות ג.
       

 -  713  2,258  -  713  2,258  הון חוזר
 -  -  556  -  -  556  נכסים קבועים

 -  -  1,115  -  -  1,115  נכסים בלתי מוחשיים
 -  -  5,753  -  -  5,753  מוניטין

       
  9,682  713  -  9,682  713  - 
 
 סווג מחדש *
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 כללי - 1באור 
 

 מכבי שירותי בריאות א.
 

נכון ליום כאגודה רשומה, לפי חוק האגודות העותומניות.  1941מכבי) נרשמה בשנת  -מכבי שירותי בריאות (להלן  .1
 חברים. 23מכבי מנוהלת על ידי הנהלה בת  2015בדצמבר  31

 
 -הסתכם ב 2015ממוצע מספר הנפשות המתוקננות המבוטחות במכבי לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי לשנת  .2

נפשות). נתוני המפקד משמשים כבסיס להכנסות מכבי במסגרת חוק  1,982,258 – 2014נפשות (שנת  2,052,722
 .1994-ביטוח  בריאות ממלכתי התשנ"ד

 
 מכבי מגישה עזרה רפואית לחברים באמצעות רופאים עצמאיים, רופאים שכירים, רופאים ססיונריים ויועצים.  .3
 
. מתנדבים 466 -הסתכם בכ 2015 בדצמבר 31נכון ליום יות השונות במכבי ופעילמספר המתנדבים במסגרות ה .4

 עבודות המתנדבים מתרכזת בעיקר במרפאות ובסניפים.
 
שב"ן) הכולל  -הדוחות הכספיים של מכבי כוללים את הנתונים הכספיים של שירותי בריאות נוספים במכבי (להלן  .5

) ושל יחידות 24-ו 18ראה ביאורים "מכבי שלי"(  -ו"מגן זהב"  ,כסף""מגן  -את תוכניות השירותים המשלימים 
 הסמך שבבעלות מכבי. 

 
  .ראה נספח א' -לגבי החזקת מכבי בתאגידים כלולים  .6
 
 )(א) לפקודת מס הכנסה.2(9מכבי הינה מוסד ציבורי כהגדרתו בפקודת מס הכנסה ולכן פטורה ממס לפי סעיף  .7
 

 הגדרות ב.
 

 -יים אלה כספ בדוחות
 
 מכבי שירותי בריאות.  -  /הקופהמכבי )1(
החברה ) 94.83%אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, חברה פרטית בבעלות מכבי ( - /החברה המאוחדתאסותא  )2(

 ואשר מאוחדת בדוחות הכספיים של מכבי.
 חברה מאוחדת של אסותא. - בע"מ אסותא ראשון )3(
 .מאוחדת של אסותאחברה  - אסותא באר שבע בע"מ )4(
 חברה פרטית בבעלות מלאה של אסותא. - אסותא אשדוד בע"מ )5(
) ואשר מאוחדת 88%ס.מ.ן אחזקה בע"מ חברה פרטית בבעלות מכבי ( - ס.מ.ן  )6(

 בדוחות הכספיים של מכבי. 
 מכבי שירותי בריאות והחברות המוחזקות שלה כמפורט בנספח א'. - הקבוצה  )7(
חברות, לרבות שותפות או מיזם משותף, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא,  - ת חברות מאוחדו )8(

 במישרין או בעקיפין, עם דוחות מכבי.
 חברות מאוחדות, חברות מאוחדות באיחוד יחסי או חברות כלולות. - חברות מוחזקות  )9(
 ל.של לשכת רואי חשבון בישרא 29כמשמעותם בגילוי דעת מס'   - צדדים קשורים  )10(
 המרכזית לסטטיסטיקה. הלשכהשמפרסמת  מדד המחירים לצרכן  -  מדד )11(
בהתאם , 2003למדד בגין חודש דצמבר סכום נומינלי היסטורי שהותאם  - מותאם  סכום )12(

 של לשכת רואי חשבון בישראל. 36 -ו 23דעת    להוראות גילויי 
, בתוספת סכומים בערכים )2003בדצמבר  31( סכום מותאם למועד המעבר - מדווח  סכום )13(

המעבר, ובניכוי סכומים שנגרעו לאחר מועד  מועד לאחר נומינליים, שנוספו
 המעבר.

 דיווח כספי המבוסס על סכומים מדווחים. -  מדווחכספי  דיווח )14(
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 כללי (המשך) - 1באור 
 

 1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד ג.
 

החוק), אשר הינו בעל השלכות מהותיות  -(להלן  1994-נחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 1994ביוני  26ביום 
 על פעילותה של מכבי.

 
 .1995בינואר  1תחילתו של החוק היא ביום 

 
 עיקרי החוק הינם כדלקמן:

 
 כל תושב זכאי לקבלת שירותי בריאות לפי החוק. .1
 
 הבריאות בין השאר מדמי ביטוח בריאות ומהשלמות תקציב המדינה. המדינה אחראית למימון סל שירותי .2
 
 קופת החולים אחראית כלפי מי שרשום בה למתן מלוא שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי לפי החוק. .3
 
קופת החולים לא תגבה במישרין או בעקיפין דמי ביטוח בריאות או כל תשלום אחר עבור שירותי הבריאות  .4

שירותי הבריאות או עבור שירותי בריאות אחרים, אולם רשאית היא לגבות תשלומים עבור ביטוח הכלולים בסל 
 משלים והשתתפויות עצמית על פי תוכנית הגביה שאושרה על ידי  ועדת הכספים של הכנסת.

 
חובת תשלום דמי ביטוח בריאות חלה על כל המעבידים החייבים לשלם למוסד לביטוח לאומי בעד כל  א) .5

מהכנסות העובדים. סכומים אלו ינוכו משכרם  5%לבין  3.1%עובדיהם שהם תושבים בשיעורים הנעים בין 
 של העובדים.

 
 3.1%מבוטחים עצמאיים ישלמו למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח בריאות באופן ישיר בשיעורים הנעים בין  ב)

 מהכנסתם. 5%לבין 
 

 יאות מסוגי אוכלוסיה אחרים כמו מקבלי קצבאות ואחרים.נקבעו כללים לגבי גביית דמי ביטוח בר ג)
 
העברת הסכומים לקופת החולים על ידי המוסד לביטוח לאומי תתבצע מידי חודש. הקצאת הכספים לקופת  .6

החולים תעשה בהתאם ליחס שבין מספר המבוטחים המשוקלל בכל אחת מקופות החולים לבין סך כל מספר 
 ידי שר הבריאות.-קופות החולים כפי שייקבע עלהמבוטחים המשוקלל בכל 

 
קופת החולים היא "גוף מבוקר" בהתאם לחוק מבקר המדינה. בהתאם לאמור לעיל התקין שר הבריאות תקנות  .7

בדבר דרכי הפיקוח והבקרה וכן מתן הוראות בדבר חובת הדיווח של קופות החולים למשרד הבריאות הכוללות: 
ווח, נתונים סטטיסטיים, דרכי ניהול כספי, שירותי בריאות שניתנו, מצב ציוד ומלאי מועדי דיווח, תקופות די

 תרופות, התקשרויות עם נותני שירותים וכן כל מידע ניהולי או כספי.
 
כל השירותים הרפואיים הנוספים (למעט  1998ביולי  1בהתאם להוראות משרד הבריאות ניתנים החל מיום  .8

שר ניתנו בעבר על ידי מכבי מגן וקרן מכבי על ידי מכבי. שירותים אלו ניתנים במסגרת השירותים הסיעודיים) א
ו"מכבי  "מגן זהב" ,שירותי בריאות נוספים (שב"ן) במכבי, הכוללת את תוכניות השירותים המשלימים: "מגן כסף"

 ).24-ו 18(ראה באורים  שלי"
 

מיליוני ש"ח,  1,957 -מיליוני ש"ח וכ 1,865 -בסך של כ 2015בדצמבר  31למכבי ובמאוחד גרעון בהון החוזר ליום  ד.
 מיליוני ש"ח. 402 -בהתאמה, וגרעון בנכסים נטו, אשר אין לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות בסך של כ

. תמיכות הסכם הייצוב מותנות 2016עד  2014לשנים  עם קופות החולים נחתם הסכם ייצוב 2015בחודש יוני 
מיליוני  351הכנסות בגין הסכם זה בסך  2015ביעד גירעון. מכבי רשמה בדוח על הפעילויות לשנת במבחני תמיכה ו

 .2014ש"ח, אשר הינן ברובן הכנסות בגין שנת 
מאופיינת בשחיקה יוצאת דופן, אשר לא נצפתה בעת חתימה על הסכמי הייצוב, כתוצאה מכך נוצר  2015שנת 

י היא אינה עומדת במבחני התמיכה שנקבעו בהסכם הייצוב כתנאי לקבלת הגורם לכך כ 2015גירעון לקופה לשנת 
בשל אי עמידה  2015מיליוני ש"ח בגין שנת  282-מענקי הייצוב. מכבי לא כללה בספריה תמיכות לקבל סך של כ

 במבחנים.
ם את נוצר בשל תהליכים אקסוגניים למערכת הבריאות אשר מחד שוחקי 2015יודגש כי גירעון הקופה לשנת 

מקורות הקופה ומאידך אין בהם כדי להפחית את הוצאות הקופה. להערכת הנהלת מכבי מקורות המימון 
העומדים לרשותה יספקו את צרכי פעילותה שוטפים לשנה הקרובה. מכבי נמצאת במגעים עם משרד הבריאות 

ות הקופה במטרה להגיע והאוצר על מנת לעדכן את הסכם הייצוב באופן שיתאים את מבחני התמיכה ואת הוצא
 אשר יזכו אותה בתמיכות. 2015-2016ליעד הגירעון בשנים 
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים הינם כדלקמן:
 

 דוחות כספיים בסכומים מדווחים א.
 
בדבר "הפסקת  12לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר פרסם המוסד הישראלי  2001בחודש אוקטובר  .1

שפורסם בחודש דצמבר  17ההתאמה של דוחות כספיים". בהתאם לתקן זה, ובהתאם לתקן חשבונאות מספר 
, 2003בדצמבר  31. עד ליום 2004בינואר  1, הופסקה ההתאמה של הדוחות הכספיים לאינפלציה החל מיום 2002

של לשכת רואי חשבון בישראל. מכבי מיישמת את  36וחות מותאמים בהתאם לגילוי דעת המשיכה מכבי לערוך ד
 .2004בינואר  1הוראות התקן ולפיכך הופסקה, כאמור, ההתאמה החל מיום 

 
מכבי ערכה את דוחותיה הכספיים בעבר על בסיס העלות ההיסטורית המותאמת למדד המחירים לצרכן. הסכומים  .2

שימשו נקודת מוצא לדיווח הכספי נומינלי  2003בדצמבר  31נכללו בדוחות הכספיים ליום המותאמים, כאמור, ש
. תוספות שבוצעו במהלך התקופה נכללו בערכים נומינליים. לפיכך הדוחות הכספיים 2004בינואר  1החל מיום 

שבונאות של מוצגים בסכומים מדווחים בהתאם לתקני ח 2003בדצמבר  31לתאריכים ולתקופות דיווח שאחרי 
 המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

 
סכומי הנכסים הלא כספיים אינם מיצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי עדכני, אלא רק את הסכומים  .3

 המדווחים של אותם נכסים.
 
 בדוחות הכספיים "עלות" משמעותה עלות בסכום מדווח. .4
 

 עקרונות הדיווח ב.
 
 מאזנים: .1
 

 המאזני של השקעות בחברות מוחזקות נקבע על בסיס הדוחות הכספיים המדווחים של חברות אלו.שווין  א.
 

 רכוש קבוע והשקעות) מוצגים בסכומים מדווחים. -פריטים לא כספיים (בעיקר  ב.
 

 פריטים כספיים מוצגים במאזן בערכים נומינליים היסטוריים לתאריך המאזן. ג.
 
 דוחות רווח והפסד: .2
 

חלק מכבי בתוצאות הפעילות של חברות מוחזקות וחלקם של זכויות בעלי מניות החיצוניים בתוצאות של  א.
 חברות מאוחדות נקבעו על בסיס הדוחות הכספיים המדווחים של חברות אלו.

 
או מהפרשות הכלולות במאזן נגזרות  )הכנסות והוצאות הנובעות מפריטים לא כספיים (כגון פחת והפחתות ב.

 ועה בין סכום מדווח ביתרת פתיחה לבין סכום מדווח ביתרת סגירה.מהתנ
 

יתר מרכיבי דוח רווח והפסד (כגון: מחזור הפעולות, עלות הפעולות, הוצאות וכדומה) מוצגים בערכים  ג.
 נומינליים.

 
 .28נתונים של מכבי בערכים נומינליים היסטוריים לצרכי מס ניתנים בבאור  .3
 
 ):2009(מעודכן  18מספר תקן חשבונאות  .4
 

) "דיווח כספי על ידי בתי 2009(מעודכן  18כבי את תקן חשבונאות מספר ממיישמת  2011בינואר  1החל מיום 
 המעודכן"). 18(להלן "תקן  "חולים ציבוריים וקופות חולים

וקופות חולים  על דוחות כספיים של בתי חוליםמחיל בניסוחו הקודם,  18המעודכן אשר ביטל את תקן  18תקן 
(הנוסח המשולב) ומשנה את מתכונת התקן הקודם, כך שהוראותיו חלות אך  5ותקן חשבונאות  69את גילוי דעת 

 ים למגזרים אלה.ידוורק לסעיפים היח
 

 איחוד הדוחות הכספיים ג.
 
בהן מתקיימת הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של מכבי וכן דוחות כספיים של חברות  .1

 שליטה של מכבי.
 

, שיעורי ההחזקה במניות המקנות זכויות הצבעה ושיעורי המאוחדיםהחברות שדוחותיהן נכללו בדוחות  רשימת .2
 ברווחים, מובאת בנספח לדוחות הכספיים. חלקההחזקה במניות המקנות 

 
 יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות בין החברות שאוחדו בוטלו. .3
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 2באור 
 

 (המשך) איחוד הדוחות הכספיים ג.
 

בשווים ההוגן של נכסיה מוחזקת של החברה המאוחדת על חלקה רכישה של השקעה בחברה עלות ה עודף .4
הניתנים לזיהוי (לרבות נכסים בלתי מוחשיים) בניכוי שוויין ההוגן של התחייבויותיה הניתנות לזיהוי 

 יחוס מסים) במועד הרכישה הוא מוניטין.(לאחר 
 

החברה המאוחדת באופן שיטתי. במקום זאת, מבצעת  תיםמופח ונכסים בלתי מוחשיים אינםמוניטין  .5
מרכישה של חברה מוחזקת של בחינה לירידת ערך של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים כאמור, הנובעים 

בדצמבר) או בתדירות גבוהה יותר אם אירועים או  31 , אחת לשנה (ולכל המאוחר, ביוםהחברה המאוחדת
 שינויים בנסיבות מצביעים כי יתכן וחלה ירידת ערך של הנכסים.

 
ולהתחייבויות נזקף לסעיפים המתאימים במאזן. המוניטין מוצג במאזן חס לנכסים ויש עלותה עודף .6

 המאוחד במסגרת "רכוש אחר, נטו".
 

 ושיקול דעת באומדנים שימוש .ד
 

והנהלות החברות ת מכבי הנהלת ונדרש מקובליםוכללי חשבונאות  לתקינה הישראליתכספיים בהתאם הדוחות בעריכת ה
לגבי עסקאות או עניינים אשר השפעתם הסופית על הדוחות הכספיים איננה  באומדנים והערכות להשתמשהמוחזקות 

ניתנת לקביעה מדויקת בעת עריכתם. אף שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול הדעת של ההנהלה, השפעתם 
 הסופית של עסקאות או עניינים כאמור עשויה להיות שונה מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם.

 
 הפנייה השלכות אפשריות הנחות עיקריות ןאומד

למידע בדבר חשיפת מכבי  ביטול או יצירת האם צפוי כי יצאו משאבים הערכת סיכויי 
 והחברות המוחזקות שלה

 ג)10לתביעות (ראה באור  הפרשה בגין תביעה כלכליים בגין תביעות משפטיות  התחייבויות תלויות 
 התחייבויות תלויות בדבר  שהוגשו כנגד מכבי וחברות  
   מוחזקות שלה  
    

 למידע בדבר עמידת מכבי רישום או ביטול צפי עמידה במבחני התמיכה שנקבעו רישום הכנסה
 במבחני תמיכה ראה באור  רישום של הכנסות בהסכמים מתמיכות בגין

 (ד). 1    הסכמי ייצוב
 

 מזומנים ושווי מזומנים ה.
 

כוללים פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שהתקופה עד למועד פדיונם, בעת ההשקעה בהם, מזומנים ושווי מזומנים 
 לא עלתה על שלושה חודשים ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.

 
 ניירות ערך סחירים ו.
 
לתאריך המאזן. השינויים בערכם של  שווי שוקמוצגים על בסיס  המהווים השקעה שוטפתניירות ערך סחירים  .1

 ניירות הערך נזקפים לדוח רווח והפסד במלואם.
 ניירות ערך סחירים שהם השקעת קבע מוצגים לפי העלות, בניכוי הפרשה לירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני. .2
י בהשקעות קבע ירידת ערך השקעות החברה הבת בוחנת מעת לעת באם חלה ירידת ערך שאינה בעלת אופי זמנ .3

שלה בחברות אחרות. בחינה זו מתבצעת בהתקיים סממנים, אשר יש בהם כדי להצביע על האפשרות כי ערכן של 
השקעות קבע נפגם, לרבות ירידה במחירי הבורסה, עסקי המושקעת, הענף בו פעילה המושקעת ופרמטרים נוספים. 

בססת על בחינת מכלול ההיבטים הרלוונטיים ההפחתות להתאמת ערך השקעות אלה, אשר להערכת ההנהלה מת
 ומתן המשקל הראוי להם ואשר אינן בעלות אופי זמני, נזקפות לדוח רווח והפסד.

 
 מלאי תרופות, ציוד רפואי ואחר ז.
 

 המלאי מוערך לפי עלות. העלות נקבעת על בסיס "ממוצע נע". 
 

 הפרשה לחובות מסופקים ח.
 

לית ע"פ אומדני ההנהלה והפרשות ספציפיות לחובות מסופקים המשקפות בצורה הדוחות הכספיים כוללים הפרשה כל
נאותה, לפי הערכת ההנהלה, את ההפסד הגלום בחובות, שגבייתם מוטלת בספק. בקביעת נאותות ההפרשות התבססה 

תם והערכת ההנהלה, בין היתר, על הערכת הסיכון על סמך המידע שבידה בדבר מצבם הכספי של החייבים, היקף פעילו
 הבטחונות שנתקבלו מהם.

או אין סיכוי לגבותם, נמחקים מספרי מכבי או הנהלות החברות המוחזקות חובות מסופקים, אשר לדעת הנהלת מכבי 
 על פי החלטת ההנהלה.ספרי החברות המוחזקות 
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 2באור 
 

 רכוש קבוע .ט
 
בדבר רכוש קבוע (להלן: "התקן") בהתאם להוראות התקן הרכוש  27חשבונאות מספר הקבוצה מיישמת את תקן  .1

בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת ערך, אם קיימים. העלות כוללת הוצאות  העלות הקבוע מוצג על בסיס
שכר עבודה הניתנות לייחוס ישיר לרכישת הנכס. עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את עלות החומרים ו

ישיר, וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול 
 באופן שהתכוונה ההנהלה.

 
חסות י, ועלויות אחרות המתיקבועיםבגין הלוואות ואשראי ששימשו למימון ההקמה של נכסים  המימון הוצאות .2

היוון  בדבר 3 פראלה, בהתאם לתקן חשבונאות מס נכסיםועים נזקפות לעלות לרכישה או הקמה של הנכסים הקב
 עלויות אשראי.

 
עלות תחזוקה שוטפת של פריטי רכוש קבוע נזקפת לרווח והפסד  נזקפים לעלות הנכסים ואילו ושכלולים שיפורים .3

 עם התהוותן. 
 
 ל הנכסים.הפחת מחושב לפי שיטת הקו הישר על בסיס משך השימוש המשוער ש .4

 שעורי הפחת השנתיים הם:
 %    

 

 1-7 מקרקעין ומבנים (*)
 20-33 מחשבים ותוכנות

 7-20 מכשור רפואי
 1-14 *)*ושיפורים במושכר ( התקנות

 6-20 ריהוט וציוד
 15 כלי רכב

 
דיווח  האומדנים בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת

 ומותאמים בעת הדוח.
 

בהתבסס על ניסיון העבר ואמדן ההנהלה לתקופת השימוש המינימאלית, חברה מאוחדת מפחיתה את  (*)
 לשנה. 1%מבנה בית החולים ברמת החייל לפי שיעור פחת של 

 של הנכס.התקנות ושיפורים במושכר מופחתים לאורך תקופת השכירות, שאינה עולה על אורך חייו הכלכלי  (**)
נכסים קבועים שנחכרו בחכירה מימונית מוצגים בחברה מאוחדת כרכוש החברה, לפי מחירי הרכישה הרגילים  .5

(ללא מרכיב המימון), ומופחתים לפי שיעורי הפחת הנהוגים לגבי נכסים כאלה. סכומי דמי החכירה העומדים 
ולים במסגרת ההתחייבויות. הריבית בגין לתשלום בשנים הבאות, לאחר ניכוי מרכיב הריבית הגלום בהם כל

 סכומים אלה נצברת באופן שוטף ונזקפת לדוח רווח והפסד.
 
 '.כ 2 באור ראה נכסים ערך לירידת באשר .6
 
  קרן משותפת .י
 
ניירות ערך סחירים הכוללים אגרות חוב ממשלתיות ומשמשים כיעודה בקרן המשותפת עם ארגון הרופאים,  .1

שוויים בבורסה לתאריך המאזן (אשר אינו עולה באופן משמעותי על עלותן המותאמת של אגרות החוב מוצגים לפי 
 ליום המאזן). השינויים בערכם של ניירות הערך נזקפים לדוח רווח והפסד במלואם.

 

פקדונות צמודים לזמן ארוך המשמשים כיעודה בקרן המשותפת עם ארגון הרופאים מוצגים בהתאם לתנאי  .2
 צמדה שלהם וכוללים ריבית שנצברה ליום המאזן.הה

 
 דמי חופשה לעובדים .אי
 

 ההתחייבות לדמי חופשה לעובדים חושבה על בסיס השכר האחרון ובתוספת הוצאות סוציאליות מתאימות.
 
 פדיון ימי מחלה שלא נוצלו .בי
 

בהסכמים, יכולים עם עזיבתם את מכבי, על פי הסכמי העסקה של העובדים במכבי, עובדים העומדים בתנאים הנדרשים 
לפדות את ימי המחלה שלא נוצלו על ידם. ההתחייבות לפדיון ימי מחלה שלא נוצלו על ידי העובדים חושבה על בסיס 

 השכר האחרון.
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 2באור 
 

 הכרה בהכנסות .יג
 

 הכנסות מחוק ביטוח בריאות
 באשר למדד יוקר הבריאות). 4בסיס צבירה בהתאם לחלק מכבי בכספי סל הבריאות (ראה גם באור נרשמות על הכנסות 

 

 הכנסות ממענקים חד פעמיים
 נרשמות על בסיס צבירה בהתאם להערכת ההנהלה בעמידה בתנאים לקבלת המענק. הכנסות

שהי בתקופת האכשרה (תקופה הכנסות משירותי בריאות נוספים (שב"ן) מוכרות על בסיס צבירה ללא התחשבות כל
 ראשונית בה החבר בתוכנית אינו זכאי לשירות רפואי מסוים).

 

 הכרה בהכנסות ממתן שירותים רפואיים
 נעשית על בסיס צבירה בהתייחס לתקופת השירות ולצריכתו. ההכרה בהכנסות

 

 מענק ממשלתי בגין תמיכה ממשלתית במסגרת רשת הביטחון
 יים בטחון סביר שקופת החולים תציית לתנאים הנלווים וכי התמורה תתקבל.המענק אינו מוכר אלא אם ק

 
 שערי החליפין ובסיס ההצמדה .יד

 
נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, או הצמודים לו, נכללו לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל  .1

 והיו תקפים ליום המאזן.
 
 מדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או התחייבות.נכסים והתחייבויות הצמודים ל .2
 

 להלן נתוני מדד המחירים לצרכן , שער החליפין היציג של הדולר של ארה"ב ומדד יוקר הבריאות:
 
   שער החליפין של המדד בגין חודש 
   ארה"ב 1$ דצמבר 
   בש"ח בנקודות * 

 
     בדצמבר 31ליום 
2015  221.1  3.902   
2014  223.4  3.889   
2013  223.8  3.471   

 
  מדד יוקר שער החליפין של מדד המחירים 
  הבריאות ארה"ב 1$ לצרכן 

  %-בשינוי  %-בשינוי  %-בשינוי  השינוי במשך השנה
 

2015 )1.03(  0.33 1.42**  
2014 )0.18(  12.04 2.4**  
2013  1.82 )7.02( 3.0**  

 
 .100=  1993המדד לפי בסיס ממוצע  *

 ).4על פי הערכת הנהלת מכבי (ראה באור  **
 

 שווי נאות של מכשירים פיננסיים .טו
 

הסכום הפנקסני של מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 הנאות שלהם.וזכאים ויתרות זכות תואם או קרוב לשווי 

 
 הוצאות פרסום .טז

 
 הוצאות פרסום נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן.

 
 דיווח מגזרי יז.

 
 זיהוי המגזרים ברי הדיווח נעשה על בסיס המבנה הארגוני של מכבי.

על בדבר דיווח כספי של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות  18בדבר דיווח מגזרי ותקן  11בהתאם לתקן חשבונאות 
 ).24ידי קופות חולים (ראה באור 
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 2באור 
 

 עלויות פיתוח תוכנה יח.
 

. לפי התקן עלויות שנגרמו )2009(מעודכן  18 עלויות פיתוח תוכנה לשימוש עצמי מטופלות בהתאם לתקן חשבונאות מספר 
הפעילויות. עלויות שנגרמו בשלב יישום הפיתוח יהוונו ויוצגו בשלב התכנון המקדים ירשמו כהוצאות שוטפות בדוח על 

כרכוש קבוע. עלויות שנגרמו בשלב התפעול ירשמו כהוצאות שוטפות בדוח על הפעילויות. עלויות פיתוח תוכנה לשימוש 
 עצמי שהוונו מופחתות על פני אורך החיים השימושיים שלהן בשיטת הקו הישר.

 
 הנחות מספקים יט.

 
מכירה בהנחות מספקים על בסיס צבירה, בכפוף להסכמים הפרטניים שנחתמו ובהתאם לצפי לעמידה ביעדים מכבי 

 לקבלת ההנחות.
 

 ירידת ערך נכסים כ.
 

ירידת ערך נכסים (להלן: "התקן"). התקן קובע נהלים  - 15את תקן חשבונאות מספר  והחברות המוחזקות מיישמותמכבי 
במאזן (שלגביהם חל התקן), לא יוצגו בסכום העולה על  ןליישם כדי להבטיח שנכסיהוהחברות המוחזקות שעל מכבי 

ההשבה שלהם, שהינו הגבוה מבין מחיר המכירה נטו לבין שווי השימוש (הערך הנוכחי של אומדן תזרימי -סכום בר
 נכס וממימושו).בהמזומנים העתידיים הצפויים לנבוע מהשימוש 

המאוחד, למעט נכסי מסים ונכסים כספיים (פרט לנכסים כספיים שהם השקעות בחברות התקן חל על כל הנכסים במאזן 
מוחזקות שאינן חברות בנות). כמו כן קובע התקן את כללי ההצגה והגילוי לגבי נכסים שחלה ירידה בערכם. כאשר ערכו 

גובה הפער בין ערכו בספרים ההשבה שלו, מכבי מכירה בהפסד מירידת ערך ב-של נכס במאזן המאוחד עולה על הסכום בר
-ההשבה שלו. הפסד שהוכר כאמור יבוטל רק אם חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר-של הנכס לסכום בר

 ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר ההפסד האחרון מירידת ערך.
 

ופות החולים, קרי על הקופות יחידות המניבות תזרים מזומנים לצורך התקן תקבענה בהתאם לדיווח המגזרי החל על ק
 יהיה לבחון את הפחתת ערך נכסיהן על פי מגזרי הפעילות בני דיווח בדוחות הכספיים.

 
בדבר ביצוע הפחתת  15כיוון שקופות החולים הינן גוף מיוחד, מכבי מיישמת את ההוראות שנקבעו בתקן חשבונאות מספר 

משמעותי מכלל שימוש בקופת חולים או אינו תורם עוד ברמה ערך בעיקר במקרים בהם נכס יצא לחלוטין או באופן 
 האופיינית ליכולת קופת החולים לספק שירותים. במקרה זה יש להפחית את ערכו לערך הגרט, אם קיים.

 
 רכוש אחר .כא

 
 ).4ג'(2ראה באור  -מוניטין בגין חברה שאוחדה 

 
 על הכנסהמסים  .כב

 
זמניים הינם  הפרשים). Temporary Differencesבשל הפרשים זמניים (חברה מאוחדת מבצעת יחוס מסים  )1(

 בספרים.נכסים והתחייבויות לבין ערכם  שלהפרשים בין ערכם לצרכי מס 
 מימושלפי שיעורי המס שיחולו בעת ניצול המסים הנדחים, או בעת ת המסים הנדחים (נכס או התחייבות) מחושבו יתרות

שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך בהתבסס על הטבות המס, 
 המאזן. סכום המסים הנדחים בדוח רווח והפסד מבטא את השינויים ביתרות הנ"ל בשנת הדוח.

 
 הגורמים העיקריים בגינם לא חושבו מסים נדחים בחברה המאוחדת הם כדלקמן: )2(
 

 שונית במוניטין.הפרש זמני הנוצר בעת ההכרה הרא א.
 

 השקעות בחברות מוחזקות, וזאת מאחר שבכוונת החברה להחזיק בהשקעות אלה ולא לממשן. ב.
 

 הטבת מס לקבל בגין הפרשים זמניים כאשר אפשרות מימוש ההטבה מוטלת בספק. ג.
 

 הפרשות כג.
 

 הניתנת, בעבר שהתרחש מאירוע כתוצאה, משתמעת או משפטית,  נוכחית מחויבות ישנה לקבוצה כאשר מוכרת הפרשה
 .המחויבות לסילוק כלכליות הטבות זרימת תידרש כי צפוי וכאשר, מהימנה בצורה לאמידה

) שהשיפוי יתקבל אם הקבוצה תסלק את המחויבות.  Virtually Certain( למעשה וודאי, אם ורק, אם יוכר שיפוי נכס
 הסכום שמוגדר כשיפוי אינו עולה על גובה ההפרשה.
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 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 2באור 
 

 (המשך) הפרשות כג.
 
 משפטיות תביעות )1(

 כתוצאה משתמעת מחויבות או בהווה משפטית מחויבות קיימת לקבוצה כאשר מוכרת תביעות בגין הפרשה
 הכלכליים למשאביה תידרש הקבוצה כי) more likely than not( לא מאשר סביר יותר, בעבר שהתרחש מאירוע
 עלויות בגין חולים של לתביעות באשר 18 בתקן כאמור, בנוסף. מהימן באופן אותה לאמוד וניתן המחויבות לסילוק

 לתביעות בקשר, ייצוגיות לתביעות ובאשר בריאות שירותי בסל לטענתם כלולים אשר בעבר נשאו בהם טיפולים
 1' ג 10 באורראה -מהימן אומדן לערוך הקושי בשל בגינם מפרישים אין, התנהלותן של רבים שלבים לאורך, אלו

 .להלן' א
 
  מקצועית אחריות לכיסוי התחייבות )2(

 .להלן 20 באור ראה, ספציפית ביטוח בפוליסת מכוסה שאינה מקצועית אחריות בגין
 
 

 מזומנים ושווי מזומנים - 3באור 
 

 מכבי מאוחד 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
 2015 2014 2015 2014 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 5,221  6,605  66,310  73,553  ללא הצמדה -מזומנים במטבע ישראלי 

 2,326  330  5,539  2,580  מזומנים במטבע חוץ 
         פקדונות לזמן קצר (שיעורי

 383,733  650,514  387,662  650,643  )0.04% - 0.1%ריבית ( 
         
  726,776  459,511  657,449  391,280 
 
 

 משרדי ממשלה - 4באור 
 

 מכבי מאוחד 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
 2015 2014 2015 2014 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 2,777  513  2,777  513  )1(ואחרים משרד הבריאות

 49,768  4,893  49,768  4,893  המוסד לביטוח לאומי
  5,406  52,545  5,406  52,545 
          

 301,905  584,040  301,905  584,040  )1הכנסות מראש משרד הבריאות(
 
על פי הנחיות משרד הבריאות הכנסות ממקורות חוק ביטוח בריאותי ממלכתי הכלולות בדוחות הכספיים יוכרו  )1(

ויוצגו על בסיס צבירה, לרבות עדכון עלות סל הבריאות, בהתאם לשינויים במדד יוקר הבריאות. העדכון יעשה 
, למועד 2015בדצמבר  31ליום ריאות. בהתאם לנתוני עלות סל הבריאות כפי שיפורסמו מעת לעת על ידי משרד הב

ההצגה הינה על בסיס ובהתאם , 2015משרד הבריאות לא פרסם את נתוני מדד יוקר הבריאות לשנת  פרסום הדוח,
עליית מדד יוקר ותחזית משרד הבריאות באשר לשיעור עליית המדד לאותו מועד, לפיו הערכות הנהלת מכבי 

 כנסות ממקורות חוק ביטוח בריאות ממלכתי.העל בסיס זה הוצגו הו 1.42% -כ הינה 2015לשנת הבריאות 
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 , נטולקוחות - 5באור 
 מכבי מאוחד 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
 2015 2014 2015 2014 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

 5,463  3,372  19,638  17,112  המחאות לגבייה
 13,166  13,922  38,915  41,834  אשראי חברות כרטיסי
 56,898  57,826  234,707  268,184  חובות פתוחים

         
  327,130  293,260  75,120  75,527 
         

          ,בניכוי הפרשה לחובות מסופקים
 5,347  5,764  63,142  80,480  הנחות וערעורים 
         
  246,650  230,118  69,356  70,180 

 
 
 

 חייבים ויתרות חובה - 6באור 
 

 מכבי מאוחד 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
 2015 2014 2015 2014 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 - -  5,926  14,467  שלטונות המס
 10,923  22,579  16,932  27,443  הוצאות מראש

 4,308  2,780  4,308  2,780  הקצבות לקבל מממשלת גרמניה
     הכנסות לקבל בגין תאונות דרכים 

 9,257  10,465  9,257  10,465  )1ותאונות אישיות ( 
 16,994  21,190  16,994  21,190  קרן מכבי 

         (יחד עם חייבים שונים והכנסות לקבל 
 59,325  47,442  69,073  51,728  חייבים מוסדות רפואיים) 

 1,358  922  3,365  2,950  )2עובדים חייבים והלוואות לעובדים (
 - -  16,178  15,638  )ג'21מיסים נדחים (באור 

         
  146,661  142,033  105,378  102,165 
 
 
 .מסכום החובות 50% -החובות בשיעור של כהיתרות הינן לאחר הפרשה לחובות מסופקים  )1(

 -כ 2014בדצמבר  31ש"ח ( אלפי 10,058 -יתרת ההפרשה לחובות מסופקים במכבי הינה כ 2015בדצמבר  31ליום 
 .ש"ח) אלפי 8,723

 
 ההלוואות לעובדים צמודות למדד המחירים לצרכן. )2(

בדצמבר  31אלפי ש"ח ( 259 -יתרת ההפרשה לחובות מסופקים בגין עובדים חייבים הינה כ 2015בדצמבר  31ליום 
 אלפי ש"ח). 272 -כ 2014

 
 

 מלאי - 7באור 
 מכבי מאוחד 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
 2015 2014 2015 2014 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 111,784  115,614  118,380  119,153  תרופות 

 16,248  15,980  32,677  41,729  ציוד רפואי
 774  853  1,155  853  מלאי אחר

         
  161,735  152,212  132,447  128,806 
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 קרן משותפת עם ארגון הרופאים, נטו - 8באור 
 

בין מכבי לבין ארגון הרופאים העצמאיים של מכבי. מטרת הקרן  1992הקרן הוקמה על פי הסכם מחודש אפריל  א.
מצוקה למי מבין רופאי מכבי ו/או בני משפחותיהם ולממן פעולות משותפות עם הינה להושיט סיוע במקרי 

 הרופאים העצמאיים.
 

שנה השלישית במשך הממכבי,  םמתקבוליה 3%מקבלים תשלום מופחת של לשם הגשמת המטרה הנ"ל הרופאים 
סכום שהרופאים להתקשרות עם מכבי ואילו מכבי הסכימה להעמיד לשם הגשמת מטרה זו סכום זהה כנגד כל 

 לוותר עליו. וניאות
 

 ההרכב: ב.
 מאוחד ומכבי   
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2015 2014 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

 8,729  8,103    אגרות חוב ממשלתיות*
       

       -בניכוי 
       התחייבות בגין קרן משותפת עם 

 7,769  7,371    ארגון הרופאים 
       

    732  960 
 

 ).1י' (2באור ראה  *
 
 
 

 םיהשקעות בתאגידים מוחזקים למתן שירותים רפואי - 9באור 
 

 ההרכב: א.
 מכבי   
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2015 2014 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 300,025  300,025    עלות המניות

 392,883  456,901    רווחים שנצברו, נטו
       

    756,926  692,908 
 

 :הינה כדלקמןבהשקעות התנועה  .ב
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 610,576  692,908    יתרה לתחילת השנה

       
       שינויים במשך השנה:

 82,332  64,018    חלק ברווחים
       
    756,926  692,908 
 

 כספיים.הראה נספח א' המצורף לדוחות  -רשימת התאגידים המוחזקים  .ג
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות - 10באור 
 

 שעבודים א.
 

"הבנק"), נקבע  -לשם הבטחת התשלום המלא של ההלוואות שנלקחו על ידי חברה מאוחדת מתאגיד בנקאי (להלן  )1(
כי החברה המאוחדת תרשום לטובת הבנק שעבוד קבוע ראשון  2007באוגוסט  8בהסכם העמדת האשראי מיום 

ב'. 17בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על כל פרטי המטלטלין והציוד שיירכשו באמצעות ההלוואות הנ"ל. ראה באור 
כמו כן, נרשמו לטובת הבנק שעבודים קבועים על הון המניות הבלתי נפרע, על נכסי החברה המאוחדת, על הסימן 

 ותא" וזכויות לקבלת כספים בגין הסכם עם מכבי.המסחרי "אס
 

שעבוד קבוע, ראשון בדרגה,  2013ביוני  16לשם הבטחת התשלום המלא של הלוואה מתאגיד בנקאי נרשם ביום  )2(
 ג'.17על מניות אסותא אשדוד, ראה באור 

 
בגין הזכויות במקרקעין להבטחת ההלוואות נרשמה משכנתא לטובת הבנק מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום,  )3(

 ברמת החיל.
 

 ערבויות ב.
 
להבטחת ההלוואות שנטלה חברה מאוחדת מהבנק בעבור רכישת המבנה ברמת החיל, נרשמה לטובת הבנק ערבות  )1(

 130) כאשר 2009מיליון ש"ח צמודה למדד המחירים לצרכן (בסיס חודש יוני  180מתמדת מוגבלת בסכום של 
 מיליון ש"ח על ידי חברה בקבוצה. 50 -ג' ומיליון ש"ח על ידי צד 

 
אלפי   410אלפי ש"ח.  1,738 -להבטחת מספר הסכמי שכירות העמידה חברה מאוחדת ערבויות בנקאיות בסך של כ )2(

 2018אלפי ש"ח יגיעו לסיומן בשנת  93, 2017אלפי ש"ח יגיעו לסיומן בשנת  1,190, 2016ש"ח יגיעו לסיומן בשנת 
 .2040ח יגיעו לסיומן בשנת אלפי ש" 45 -ו
 

לצורך תכנון, מימון, הקמה, הפעלה והחזקה של בית חולים כללי בעיר אשדוד, העמידה חברה מאוחדת ערבות  )3(
 .2016במאי  29מיליון ש"ח צמוד למדד.  הערבויות יגיעו לסיומן ביום  32בנקאית בסך של 

 
 אלפי ש"ח. 210 -מכבי נתנה ערבויות ושטר חוב לצד ג' בסך של כ )4(
 

 תביעות והתחייבויות תלויות  ג.
 

 מכבי כנגד תלויות תוהתחייבויו תביעות )1(   
 

 בהקשר. מיליוני ש"ח 2,521 -בסך של כ ייצוגיות כתביעות לאישור בקשות מספר הקופה כנגד עומדות א.
 הבקשות לגבי רב, המשפטיים יועציה דעת חוות על בהתבסס הקופה הנהלת להערכת אלו לבקשות

. אלו בקשות בגין הפרשה הקופה כללה לא ולפיכך 50% -מ נמוכים ייצוגיות כתביעות יאושרוהסיכויים כי 
 אמדן לערוך הקושי בשל הפרשה הקופה כללה לא 50% על עולים הבקשה לאישור הסיכויים בהם במקרים

 .מהימן
 

מכבי שעיקרן דרישה להחזר הוצאות נכון ליום המאזן קיימות תביעות משפטיות שהוגשו בעבר כנגד  ב.
רפואיות בסכומים שונים. להערכת הנהלת מכבי ויועציה המשפטים טובים הסיכויים שתביעות אלו 

 תסתיימנה בפשרה בסכומים נמוכים באופן משמעותי מסכומי התביעות, או שתדחנה לגמרי.
 

רויות עם ספקים ונותני שירותים מעביד, התקש-כנגד מכבי הוגשו תביעות משפטיות שעניינן יחסי עובד ג.
ונושאים אחרים. הנהלת מכבי ויועציה המשפטיים מעריכים כי תביעות אלו תסתיימנה בסכומים נמוכים 

 כפשרה או שתידחנה לגמרי.
 

 8.5- 2014בדצמבר  31 ׁ( מיליון ש"ח 6.4 -ג' מסתכם ל-, סכום הנתבע בגין סעיפים ב' ו2015בדצמבר  31ליום  ד.
מיליוני ש"ח  1.9. בהתבסס על חוות דעת של עורכי דין מכבי יצרה הפרשה בספריה בסך של מיליון ש"ח)

 מיליוני ש"ח). 2.3 – 2014בדצמבר  31(
 

 תביעות והתחייבויות תלויות כנגד חברה מאוחדת וחברות מוחזקות שלה )2( 
 

במספר תביעות. סך התביעות במהלך העסקים הרגיל החברה המאוחדת וחברות מוחזקות שלה בקבוצה מעורבות 
מיליון ש"ח  47 -הינו כ 2015בדצמבר  31הכלולות בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה המאוחדת ליום 

מיליון ש"ח). להלן פירוט התביעות העומדות כנגד החברה המאוחדת, מסווגות  34 -כ 2014בדצמבר  31(ליום 
 לקבוצות בעלות מאפיינים דומים:

 
 צועיתאחריות מק א.

 .20ראה פירוט בבאור 
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות - 10באור 
 

 תביעות והתחייבויות תלויות (המשך) ג.
 

 תביעות והתחייבויות תלויות כנגד חברה מאוחדת וחברות מוחזקות שלה (המשך) )2( 
 

 הגבלים עסקייםתביעות בנושא  ב.
מיליון ש"ח כנגד  3.3הוגשה תביעת סעד הצהרתי, סעד צו עשה וסעד כספי בסך  2009בנובמבר  29ביום 

החברה המאוחדת לקבלת תגמול בגין פרוצדורה רפואית בה התובע שימש "כרופא עוזר". במסגרת התביעה 
 נכללה גם טענה לפיה החברה המאוחדת מפרה את דיני ההגבלים העסקיים. 

 ניתן פסק דין הדוחה את התביעה ומחייב את התובע לשלם הוצאות משפט. 2015 בינואר 6ביום 
 .2016הגיש התובע ערעור על פסק הדין. נקבע דיון בעניין הערעור לחודש מאי  2015בפברואר  22ביום 

 
 תביעות רופאים, עובדים, קבלני משנה ורשויות )3(

 
כנגד צדדים שלישיים תביעות משפטיות שונות על במהלך העסקים הרגיל הוגשו כנגד החברה המאוחדת ו א.

 ידי עובדים, רופאים קבלני משנה ותובעים אחרים.
מיליון ש"ח (ליום  10.5 -, הסכום הכולל הנתבע בגין תביעות אלו מסתכם לסך של כ2015בדצמבר  31ליום  

 מליון ש"ח). 4.8-כ 2014בדצמבר  31
המאוחדת הכירה בהפרשה בגין תביעות אלו בסך של  בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, החברה

 מליון ש"ח). 2-כ 2014בדצמבר  31מליון ש"ח (ליום  3.5 -כ
 

על סמך חוות הדעת של יועציה המשפטיים של החברה המאוחדת הוגשה בקשה לעיריית ת"א להכרה  ב.
 2012. בחודש ינואר 2011דצמבר  - 2009בהנחה בגין ארנונה עבור מבנה אסותא ברמת החיל לתקופה אפריל 

. החברה 2010בדצמבר  31נחתם הסכם פשרה עם עירית ת"א המסדיר את חיובי הארנונה עד ליום 
מליון ש"ח.  17 -בדרישה לקבל הנחה בסכום של כ 2011 -ו 2012המאוחדת הגישה עתירה לבג"צ בגין השנים 

 שלם בגין שנים אלו.החברה המאוחדת יצרה בספריה הפרשה בגין הסכום אותו היא צופה ל
ואילך  2013נחתם הסכם פשרה במסגרתו סוכם התשלום בגין אותן שנים ונקבע כי בשנים  2015בחודש מרס 

 יחויב בית החולים בארנונה לפי סיווג בית חולים חדש הקבוע בצו הארנונה.
 

 התקשרויות ד.
 

 קבוע רכוש לרכישת התקשרויות )1(
 

 מיליון ש"ח. 120 -להשקעות  במבנים ומתקנים לשימוש מכבי בסך של כלמכבי קיימות התקשרויות  א.
 

 אסותא אשדוד ב.
 

החברה המאוחדת סיכמה עם בנק לאומי, מסגרת למימון החברה המאוחדת שלה אסותא אשדוד,  .1
לצורך הקמה והפעלת בית החולים אסותא אשדוד, שתמומש בהתאם לקצב התקדמות העבודות. 

 2014-ו 2013ערבה על חריגה בעלויות ההקמה במידה ויהיו. במהלך השנים החברה המאוחדת תהיה 
 אלפי ש"ח במסגרת הסדר מימון זה. 385,347נטלה החברה המאוחדת הלוואות בסך משוערך של 

ש"ח ובהתאם  105,380קיבלה אסותא אשדוד את חלקו הראשון של המענק בסך  2015במאי  14ביום 
 ג'.17. ראה באור פרעה חלק מההלוואה בסכום דומה

 
נחתם הסכם עם חברת דניה סיבוס בע"מ לביצוע עבודות הקמה לצורך בניית  2012במאי  28ביום  .2

 .COSTבית החולים באשדוד במודל של + 
 

מיליון ש"ח  487.5במסגרת המכרז להקמת בית החולים זכאית החברה המאוחדת למענק בסכום של  .3
מעלות ההקמה המשוערת. קבלת המענק  75% -המהווים כ 2010בדצמבר  13צמודים למדד מיום 

 14כפופה לעמידה בתנאים מסוימים, החברה המאוחדת צופה כי היא תעמוד בכל התנאים. ביום 
 אלפי ש"ח. 105,380קיבלה החברה המאוחדת את חלקו הראשון של המענק בסך  2015במאי 
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות - 10באור 
 

 (המשך) התקשרויות ד.
 

 (המשך) )1(
 

 רכישת קרקע בראשון לציון ג.
 

, זכתה חברה מאוחדת במכרז לרכישת קרקע לצורך הקמת בית חולים באזור התעשייה החדש 2014ביולי  30ביום 
 31.9-, סכום של כ2014בראשון לציון. בהתאם לתנאי ההצעה, שילמה החברה המאוחדת במהלך חודש ספטמבר 

. התשלומים כוללים  את עלות המגרש, היטלי הפיתוח בגין 2015מיליון ש"ח בשנת  6.8-במזומן וכמיליון ש"ח 
 הקרקע, דמי הסכמה ושכר הטרחה המשפטי.

 
חתמה החברה המאוחדת, על הסכמים לפיתוח ורכישת הקרקע מעירית ראשון לציון  2014באוקטובר  26ביום 

 5ת החברה המאוחדת לממש את זכויות הבניה במגרש בתוך "העירייה").  במסגרת ההסכמים מחוייב –(להלן 
שנים. ניתן אישור העירייה כי החברה המאוחדת רשאית לקדם תב"ע המאפשרת להקים על המגרש בית חולים 

חודשים, רשאית החברה המאוחדת להודיע על  12פרטי. במידה ולא יסתייע בידה להביא לאישור התכנית בתוך 
ניתן אישור עירייה להארכת  2015ביוני  1תמורה בצרוף הפרשי הצמדה וריבית. ביום ביטול ההסכמים והשבת ה

 חודשים נוספים. 12 -תקופה זו ב
 

 הסכם עם חברה מאוחדת )2(
 

 ) להלן.4(23באשר להסכם שנחתם עם חברה מאוחדת, ראה באור 
 

 הסכמי שכירות )3(
 

 שטחים לשם הפעלת מרפאות, מכונים רפואיים, מכוני דימות ושירותים רפואיים נוספים. הקבוצה שוכרת
 

אופציות להארכת תקופות  קבוצהשנים. כמו כן, ניתנו ל 25 -ל  1סך תקופות השכירות בגין השטחים לעיל הינן בין 
 ולחלקם ניתנו מספר תקופות אופציות. שנים נוספות 15עד  1 -השכירות המקוריות ב 

מליון  150 -כ - 2014מליון ש"ח (בשנת  157.5 -כסך דמי השכירות השנתיים בגין תקופות השכירות המקוריות הינם 
 ש"ח).

 
. בהסכם נקבע מנגנון 2012-2014חדש עם ארגון הרופאים העצמאיים של מכבי לשנים  נחתם הסכם 2012ביוני  )4(

בו מוסדר עדכון התעריפים לשנים  2017 – 2015לשנים  אושר הסכם 2015לעדכון התעריפים הקיימים. במהלך שנת 
 אלה.

 
התקשרה החברה הבת בהסכם לרכישת פעולתו של בנק הזרע. הפעילות כוללת בין היתר את  2014ביוני  1ביום  )5(

נכסי הפעילות וכן נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לפעילות זו לרבות ידע בניהול פעילות בנק הזרע והן מלאי. ביום 
נתמלאו התנאים המתלים לרכישת הפעילות והחברה הבת החלה בהפעלת בנק הזרע. תמורת  2015בינואר  22

 ). 2014 -אלפי ש"ח מתוכם שולם ב 713 -אלפי ש"ח (כ 10,395הרכישה הסתכמה בסך של 
 

 עלות הרכישה יוחסה כדלקמן:
  מאוחד   
  אלפי ש"ח   
 

  2,971    מלאי
  556    רכוש קבוע

  115    הסכמים ואי תחרות
 

 אלפי ש"ח. 5,753בעקבות הרכישה הוכר מוניטין בסך של 
 

פורסם חוק התכנית הכלכלית תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2015בנובמבר  30ביום  ה.
שבין הרופאים לקופות . החוק קובע, בין היתר, מספר שינויים בתנאי ההתקשרות 2015 39-, התשע"ו2016-ו 2015

. בהתאם להוראות החוק, שירותי הבריאות הנוספים של 2016ביולי  1החולים וחברות הביטוח אשר יחולו מיום 
קופות החולים וחברות הביטוח המשווקות ביטוחי בריאות הכוללים כיסוי בחירת רופא מנתח לביצוע ניתוח 

סוי המציע החזר הוצאות רפואיות במקרה של בחירת רופא והתייעצות עם רופא מומחה בארץ, לא יוכלו להציע כי
מנתח לביצוע ניתוח, אלא הסדר בו המבוטח יכול לבחור לקבל את השירות מרשימת רופאים אשר איתם התקשרה 

 קופות החולים או חברת הביטוח ולשלם את עלות ההשתתפות העצמית בלבד, ככל שתיקבע.
 חוק החדשות על ידי התאמת התקשרויותיה עם קופות החולים והמבטחים.החברה המאוחדת נערכת ליישום הוראות ה
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 רכוש קבוע - 11באור 
 
 ההרכב א. .1

        מקרקעין 
  התקנות       ומבנים 
   ושיפורים ציוד מחשבים ציוד וריהוט   ציודמכונות,  מבנים -בהקמה  
 סך הכל במושכר ותקשורת משרדי כלי רכב ומכשירים מקרקעין ו אשדוד 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

         מאוחד
         עלות

 4,279,519  516,708  570,576  324,151  61  507,379  2,179,074  181,570  2015בינואר  1יתרה ליום 
 556,204  81,378  55,506  42,340  -  27,791  45,038  304,151  תוספות במשך השנה
 )28,146( -  -  )2,520( -  )28( )25,598( -  גריעות במשך השנה

 )105,380( -  -  -  -  -  -  )105,380( מענק השקעה
 4,702,197  598,086  626,082  363,971  61  535,142  2,198,514  380,341  2015בדצמבר  31יתרה ליום 

         
         

         פחת שנצבר
 1,843,774  268,714  452,643  214,191  61  391,955  516,210  -  2015בינואר  1יתרה ליום 

 161,928  33,771  29,238  31,575  -  26,314  41,030  -  תוספות במשך השנה
 )16,832( -  -  )2,467( -  )23( )14,342( -  גריעות במשך השנה

 1,988,870  302,485  481,881  243,299  61  418,246  542,898  -  2015בדצמבר  31יתרה ליום 
             

 10,142  -  -  -  -  -  10,142  -  2015בינואר  1הפרשה לירידת ערך ליום 
 )4,570( -  -  -  -  -  )4,570( -  2015תנועה בהפרשה לירידת ערך במהלך 

 5,572  -  -  -  -  -  5,572  -  2015בדצמבר  31הפרשה לירידת ערך ליום 
             

 8,619  -  -  -  -  -  8,619  -  2015בינואר  1רכוש קבוע מיועד למכירה ליום 
 8,619  -  -  -  -  -  8,619  -  2015בדצמבר  31ירה ליום סרכוש קבוע מיועד למ

              
 2,699,136  295,601  144,201  120,672  -  116,896  1,641,425  380,341  2015בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 

 2,416,984  247,994  117,933  109,960  -  115,424  1,644,103  181,570  2014בדצמבר  31ליום  עלות מופחתת
 ג מחדשסוו *
 
 רכישת מבנה ברמת החייל )1(
 

 ב'.17בדבר הלוואות מתאגיד בנקאי אשר נטלה חברה מאוחדת לצורך מימון העסקה ראה באור  א.
 .2054מליון ש"ח עד לשנת  78 -לחברה מאוחדת קרקע בחכירה מהוונת בסך של כ ב.

 
 באשדודהקמת בית החולים 

 
 .2061אלפי ש"ח עד לשנת  520 -לאסותא אשדוד קרקע בחכירה מהוונת בסך של כ

 .1ד'10מענק שהתקבל באסותא אשדוד ראה באור  )2(
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 (המשך)רכוש קבוע  - 11באור 
 

 ההרכב  א.
 

 הכל סך התקנות  ציוד מחשבים ציוד וריהוט  מכשור רפואי מקרקעין (ב)  
  ושיפורים ותקשורת משרדי  ומבנים  
  במושכר      
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
 

        מכבי
        

        עלות
 2,071,014  311,761  430,520  38,378  269,079  1,021,276   2015בינואר  1ליום  יתרה

 134,549  54,752  29,496  9  14,421  35,871   תוספות במשך השנה
 )25,598( -  -  -  -  )25,598(  גריעות במשך השנה

 2,179,965  366,513  460,016  38,387  283,500  1,031,549   2015בדצמבר  31יתרה ליום 
        

        פחת שנצבר
 1,178,100  165,196  346,835  36,780  187,329  441,960   2015בינואר  1יתרה ליום 

 79,359  21,712  14,262  711  16,032  26,642   תוספות במשך השנה
 )14,342( -  -  -  -  )14,342(  גריעות במשך השנה

 1,243,117  186,908  361,097  37,491  203,361  454,260   2015בדצמבר  31יתרה ליום 
        

 7,963  -  -  -  -  7,963   2014בדצמבר  31הפרשה לירידת ערך ליום 
 )4,570( -  -  -  -  )4,570(  2015תנועה בהפרשה לירידת ערך במהלך 

 3,393  -  -  -  -  3,393   2015בדצמבר  31הפרשה לירידת ערך ליום 
        

 8,619  -  -  -  -  8,619   2014בדצמבר  31ירה ליום סרכוש קבוע מיועד למ
 8,619  -  -  -  -  8,619   2015בדצמבר  31ירה ליום סרכוש קבוע מיועד למ

        
 924,836  179,605  98,919  896  80,139  565,277   2015בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 

        
 876,332  146,565  83,685  1,598  81,750  562,734   2014בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 רכוש קבוע (המשך) - 11באור 
 
 מידע נוסף: .2
 

 בחברה מאוחדת עלויות והוצאות שהוונו
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2015 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

 5,496  7,632     עלויות אשראי
 

 ההרכב: ב.
 הכלסך  טרם נרשמו רשומים על  
  )1על שם מכבי ( שם מכבי  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 636,521  400,753  235,768  נכסים בבעלות

 395,028  366,735  28,293  )2נכסים בחכירה בלתי מהוונת (
  264,061  767,488  1,031,549 
 
 של הקרקעות. הזכויות טרם נרשמו על שם מכבי, לרוב עקב אי השלמת הליכי הרישום )1(
 שנים. 49בדרך כלל לתקופה של  )2(
 
 .)1(ד)(10לגבי התקשרויות להשקעות במבנים ראה באור  .ג
 

והועמדו לשימוש מכבי ללא תמורה,  1995בינואר  1מקרקעין כוללים מבנים שנבנו ו/או נקנו ע"י קרן מכבי לפני  .ד
רה של נכס כאמור תתבצע בהסכמת מכבי מראש. . מכי2004בינואר  1בהתאם ליישום הסכם הסעד ההצהרתי מיום 

במקום הנכס הנמכר תעמיד קרן מכבי, לרשות מכבי, בתאום עמה נכס חלופי, לחלופין תועבר תמורת הנכס למכבי 
 למטרות פיתוח.

 
 

 רכוש אחר - 12באור 
 

 מוניטין:
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2015 2014 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

 57,414  57,414    מוניטיןסכום מקורי 
 -  5,753    )1פעילות שנרכשה השנה( -מוניטין 

 57,414  63,167    סה"כ מוניטין
 -  1,115    הסכמים וקשרי לקוחות

     
    64,282  57,414 
     

 )13,919( )14,332(   בניכוי הפחתה שנצברה
     
    49,950  43,495 

 
)5(ד)( 10) ראה ביאור 1(
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 והתחייבות בגין חכירה מימוניתאשראי מתאגידים בנקאיים  - 13באור 
 

 מאוחד   

    2015 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח    

 
 - 20,000    הלוואות לזמן קצר מבנקים

 39,579  60,613    )17(באור  חלויות שוטפות של הלוואות מבנקים
 1,817  1,816    ב')16חלויות שוטפות בגין חכירה מימונית (באור 

       
    82,429  41,396 

 
 
 

 חולים בגין אשפוז וטיפולים-בתי - 14באור 
 

, 1999 -(תיקוני חקיקה), התשנ"ח  1999החוק להגברת הצמיחה והתעסוקה להשגת יעדי התקציב לשנת הכספים  (א)
על מכירת השירותים הניתנים על ידי בתי החולים הממשלתיים והציבוריים לקופות  capping (cap)קבע מסגרת 

 החולים המהווה הנחה מדורגת בהתאם להיקף צריכת השירותים (תוך חלוקה לסוגי השירותים) על ידי הקופה.
 2013 -התשע"ג ), 2014-ו 2013בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  

תשלם כל קופת  2016 - 2014נקבע מנגנון להתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים. כאשר בכל אחת מהשנים 
 חולים בעבור שירותים שרכשה בכל בית חולים ציבורי כללי, סכומים כמפורט להלן:

יכה הפרטנית נטו באותה רצפת הצר -אם קופת החולים רכשה שירותים עד לרצפת הצריכה הפרטנית ברוטו  )1(
 שנה;

אם קופת החולים רכשה שירותים מעבר לרצפת הצריכה הפרטנית ברוטו ועד לתקרת הצריכה הפרטנית  )2(
תקרת הצריכה הפרטנית נטו בניכוי ההפרש שבין תקרת הצריכה הפרטנית ברוטו לבין מחיר  -ברוטו 

לא פחות מרצפת הצריכה הפרטנית נטו , אך 70%-הברוטו של השירותים שרכשה כאמור, כשהוא מוכפל ב
 באותה שנה;

תקרת הצריכה הפרטנית נטו   -אם קופת החולים רכשה שירותים מעבר לתקרת הצריכה הפרטנית ברוטו  )3(
 באותה שנה בתוספת:

מתקרת הצריכה הפרטנית  102%-בעבור שירותים מעבר לתקרת הצריכה הפרטנית ברוטו ועד ל א.
 ממחיר הברוטו של השירותים; 70%-לא יותר מ -ברוטו 

מתקרת הצריכה  112%-מתקרת הצריכה הפרטנית ברוטו ועד ל 102%-בעבור שירותים מעבר ל ב.
 ממחיר הברוטו של השירותים; 33%-לא יותר מ -הפרטנית ברוטו 

ממחיר הברוטו  65%-לא יותר מ -מתקרת הצריכה הפרטנית ברוטו  112%-בעבור שירותים מעבר ל ג.
 ים.של השירות

 
 נחתמו הסכמים פרטניים עם חלק מבתי החולים ממשלתיים ובי"ח של כללית.

עם רוב בתי החולים הציבוריים. ההסכמים מסדירים  2016 - 2014כמו כן, קיימים הסכמים חתומים עבור שנים 
 את התנאים המסחריים, לרבות ההנחות מול בתי החולים.

 
נקבע מנגנון של תקרת קאפ ע"י  2015ביולי  1-החולים החל מבנושא פסיכאטריה אשר הועבר לאחריות קופות 

מב"ר לאשפוז בבי"ח כלליים ובנושא אמבולטורי נקבע קאפ למחלקות פסכיאטריות בבי"ח ממשלתיים בלבד. 
 108%ל  95%שפוז בריאות הנפש עד תקרת הקאפ, תשלם קופת חולים לפי צריכה בפועל, בין אבעבור שירותי 

 . 70%תשלם קופת חולים בהנחה של  –מהקאפ 108%ומעל  ,וסףללא תשלום נ -מהקאפ
עד תקרת הקאפ תשלם קופת חולים לפי צריכה בפועל ומעל תקרת  –בעבור שרותים אמבולטוריים בריאות הנפש 

 .מעבר לקאפ הקאפ ללא תשלום נוסף
 

אלפי  908,654 -ל כ) והסכמים בגין התחשבנות עם בתי החולים הינו בסך שCAPסך ההנחות ( 2015במהלך שנת 
 אלפי ש"ח). 762,328 -סך של כ 2014ש"ח במאוחד. (שנת 

 
 .)4(23אסותא ראה באור  -לגבי הסכם מכבי  )ב(
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים - 15באור 
 
 מכבי מאוחד 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
 2015 2014 2015 2014 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

 34,546  54,607   213,610   236,723  ספקים בגין ציוד רפואי
 *3,226  13,444  *3,226  93,219  ספקים בגין עבודות פיתוח ובינוי

 90,862  108,213  90,862  108,213  מעבדות ומכונים
 *236,212  253,581  *275,050  295,245  ספקים ונותני שירותים אחרים

 270  -  2,194  3,269  המחאות לפרעון
       
  736,669  584,942  429,845  365,116 
 
 

 והתחייבויות לזמן ארוך זכאים ויתרות זכות - 16באור 
 

 זכאים ויתרות זכות .א
 מכבי מאוחד 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
 2015 2014 2015 2014 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

         מוסדות בגין שכר וניכויים  
         אחרות בגין שכר  והתחייבויות 
 157,126  162,544  258,315  271,646  )1ומשכורות ( 
 49,595  41,821  106,511  81,563   זכאים שונים והוצאות לשלם 
         זכאים שונים והוצאות לשלם בעיקר  
 25,846  28,016  25,846  28,016  ) 18בגין שירותי בריאות נוספים (באור  
 2,269  1,917  2,269  1,918  )2( הפרשה לתביעות משפטיות 
 523  642  523  749  הכנסות מראש 
 -  -  6,842  -  זכאים בגין הסכם פיתוח קרקע 
         
  383,892  400,306  234,940  235,359 
         
         והבראה כולל הפרשה לחופשה )1(

 110,562  118,399  142,820  158,448  בסך של: 
 
 ג.10ראה באור  )2(
 

 התחייבויות אחרות לזמן ארוך ב.
 ובגין חכירה מימונית 

 
 -  -  2,171  5,564  ספקים לזמן ארוך ואחרות

 -  -  4,175  3,176  )1חכירה ממונית(
 8,619  8,619  8,619  8,619  בנאמנותפקדון 

         
  17,359  14,965  8,619  8,619 
 
מכשירי ממוגרפיה חדישים (מתוכם  11בעסקת חכירה בחוזה שרות של  2013חברה מאוחדת התקשרה במהלך שנת  )1(

החכירה הינה לתקופה מליון ש"ח.  11.6) בסכום כולל של 2015בדצמבר  31מכשירים בלבד עד ליום  10התקבלו 
שנים ובסיומה יועברו המכשירים לבעלותה של החברה המאוחדת ללא תמורה כספית נוספת. ההתחייבות  5של 

 בגין החכירה הינה בגין החלק היחסי של המכשירים שהתקבלו בפועל.
 

 מאוחד   
   2015 2014 
 חש" אלפי חש" אלפי   

 
 5,992  4,992    חכירה מימונית לזמן ארוך

 )1,817( )1,816(   בניכוי חלויות שוטפות
    3,176  4,175 
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 הלוואות מתאגידים בנקאיים  - 17באור 
 
 מאוחד   
   2015 2014 
 חש" אלפי חש" אלפי   

 
 873,501  935,567    הלוואות לזמן ארוך

 )39,579( )60,613(   בניכוי חלויות שוטפות
    874,954  833,922 

 
 יתרות לפי זמני פרעון א.

 
  מאוחד   
  בדצמבר  31   
   2015  

  אלפי ש"ח   

 
2016    60,613  
2017    60,482  
2018    60,482  
  753,990    ואילך 2019

    935,567  
 

 27הלוואות מתאגיד בנקאי (להלן: "הבנק") ביום חברה מאוחדת נטלה  מימון רכישת המבנה ברמת החייל,לצורך  ב.
שבין  אלפי ש"ח לא צמודות בריבית שנתית משתנה צמודה לפריים בתוספת 437,000, בסכום כולל של 2009ביוני 
) 2009אלפי ש"ח צמודה למדד המחירים לצרכן (בסיס מאי  300,000, והלוואה נוספת בסכום של 3.5%עד  2.8%

 לשנה.  3%של בשיעור  בריבית קבועה
 

אופציה לפרוע את יתרת ההלוואות במהלך שלוש השנים הראשונות ולפרוס אותן כהלוואה לחברה הבת ניתנה 
 שנה מהמועד הראשון של נטילת ההלוואות תוך תשלום עמלת פרעון מוקדם.  20 -צמודת מדד ל

 
ח. מנגד נטלה החברה המאוחדת אלפי ש" 697,000פרעה חברה מאוחדת הלוואות בסכום של  2012ביוני  28ביום 

 4.4%-שנים בריביות קבועות צמודות מדד בשיעור שבין כ 10אלפי ש"ח לתקופת בת  710,000הלוואות בסכום של 
 .5.4%-לכ

 
. השעבודים 4.5% -לכ 3.5%הופחתו שיעורי הריבית על ההלוואות כאמור בשיעורים שבין  2015ביוני  24ביום 

אלו ללא שינוי מההלוואות שנפרעו. לחברה המאוחדת נקבעו אמות מידה פיננסיות  והערבויות בהקשר להלוואות 
הקשורות ליחס הון מאוזן וליחס כיסוי החוב, נכון לתאריך המאזן, החברה המאוחדת עומדת באמות המידה 
שנקבעו. להבטחת ההלוואות נרשמה משכנתא לטובת הבנק מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, בגין הזכויות 

 במקרקעין ברמת החייל.
 
הלוואות מתאגיד בנקאי  2015עד  2013לצורך הקמת בית החולים באשדוד, אסותא אשדוד לקחה במהלך השנים  .ג

אלפי ש"ח. ההלוואות אינן צמודות ונושאות ריבית שנתית משתנה צמודה  385,347בסכום משוערך כולל של 
 .2%לפריים בתוספת 

 14או לפני בכפוף לקבלת מענק ממשלתי בגין הקמת בית החולים. ביום  2017 ההלוואות והריבית תפרענה בשנת
אלפי ש"ח ובהתאם פרעה חלק  105,380קיבלה אסותא אשדוד את חלקו הראשון של המענק בסך של   2015במאי 

מההלוואה בסכום דומה. במסגרת הסכם המימון להקמת בית החולים סוכם כי לאחר הפעלת בית החולים ייושמו 
 תניות פיננסיות המתייחסות ליחסים פיננסיים תפעוליים שונים. בית החולים טרם הופעל.ה

 להבטחת ההלוואה נרשם שעבוד על מניות אסותא אשדוד.
 

 (ב).-(א) ו10לעניין שעבודים נוספים, בגין הרכישה והלוואות וערבויות שניתנו ראה באורים 
 

אלפי ש"ח. ההלוואה אינה צמודה ונושאת  20,000וואה בסכום של נטלה חברה מאוחדת הל 2014באוקטובר  5ביום  ד.
 5תשלומים חצי שנתיים החל מיום  11-. ההלוואה תפרע ב1.1%ריבית שנתית משתנה צמודה לפריים בתוספת 

 . 2015באוקטובר 
 

מתאגיד  2015בדצמבר  20לצורך מימון הקמת מבנה שלב ב' ברמת החייל נטלה החברה המאוחדת הלוואה, ביום  ה.
. ההלוואה נושאת ריבית צמודה לפריים בתוספת 2022אלפי ש"ח, ההלוואה תיפרע בשנת  10,000בנקאי בסך 

0.41%. 
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 שירותי בריאות נוספים  - 18באור 
 

 שירותי בריאות נוספים במכבי א.
 

, על פי חוק ביטוח בריאות 1998ביולי  1-שרותי הבריאות הנוספים של מכבי (להלן "השב"ן") פועלים מיום ה .1
, ונכללות בסל. הזכויות המוענקות לחברי השב"ן באות להוסיף על זכויותיהם 1994-ממלכתי, התשנ"ד

 .מכבי שלי""" ומגן זהב" ,במסגרת תכניות "מגן כסף"
 
 "מכבי שלי": .2

 
הושקה התכנית לאחר עבודת הכנה של שנה. מכבי שלי כולל הטבות בתחומים מגוונים:  2013בפברואר  1-ב

רפואת שיניים, היריון, לידה והורות, אורח חיים בריא, אבחונים, ייעוצים וטיפולים, אופטיקה ואסתטיקה, 
 ניתוחים ובדיקות מיוחדות.

 
 אלף מבוטחים נוסף על הקיימים. 124 -הצטרפו לתוכנית "מכבי שלי" בנטו כ 2015במהלך שנת 

 
 אלף מבוטחים. 542 -מכבי שלי מנתה כ 2015בסוף שנת 

 
: 2014בדצמבר  31חברים ( 1,807,688הינו  2015בדצמבר  31מספר החברים בתוכנית השב"ן נכון ליום  .3

 חברים). 1,763,177
 
 נדרשות קופות החולים וחברות הביטוח להיערך לביטול מסלולי ההחזר  2016 -במסגרת חוק ההסדרים ל .4

 עבור ניתוחים פרטיים ולהקמת רשת של מנתחים ויועצים בהסכם במסגרת השב"ן.                                   
הפרטי ומניעת תנועת רופאים הפחתת עלויות לחברי השב"ן, ריסון שכר הרופאים במגזר  -בין המטרות 

 מהמסלול הציבורי לפרטי, צמצום בירוקרטיה ושיקוף עלויות הניתוח למטופל מראש.
, התאמת םהחלה העבודה בנושא לרבות מו"מ מול הרופאים להסכמים עבור ניתוחים וייעוצי 2015בשנת 

 של מכבי ועוד.כלל מערכות המחשוב והמידע של מכבי, מו"מ ואישור מול הרגולטור של המתווה 
 1.7.2016 -רשת מנתחים בהסכם צפויה לעלות ב

 
, כוללת מכבי את נתוני שירותי הבריאות הנוספים כחלק מנתוניה )2009(מעודכן  18על פי תקן חשבונאות מספר  ב.

בנוסף התקן מגדיר את שירותי הבריאות הנוספים כמגזר פעילות בר דיווח  ,2005בינואר  1הכספיים החל מיום 
 2005בינואר  1בדוחות הכספיים של קופות החולים. לפיכך מוצגים הנתונים הכספיים של השב"ן החל מיום 

 דיווח מגזרי. 24במסגרת באור 
 

 עתודות בגין שירותי בריאות נוספים (שב"ן) ג.
 

 מאוחד ומכבי   
  לכיסוי הפרשה   
 עתודה כללית התחייבויות    
 בגין שב"ן בגין השב"ן*   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

 30,426  25,846   2014בדצמבר  31יתרות שנוצרו עד ליום 
 28,507  2,169   תנועה בשנת הדיווח  

     
 58,933  28,015    2015בדצמבר  31יתרה ליום  

 
 והוצאות לשלם. מוצג במסגרת זכאים שונים * 
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 (המשך) שירותי בריאות נוספים - 18באור 
 

 תמצית דוחות כספיים של תכניות השב"ן ד.
 
 בדצמבר  31מאזן תכניות השב"ן ליום  .1
 

 מאוחד ומכבי   
   2015 2014 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 39,455  69,876    רכוש שוטף

       
 39,455  69,876    סה"כ נכסים

       
 26,106  28,225    התחייבות שוטפות 

 30,426  58,933    עתודה כללית 
 )17,609( )17,726(   בניכוי יעודה לכיסוי התחייבויות עתידיות

 532  444    התחייבויות לזמן ארוך
       

 39,455  69,876    סה"כ התחייבויות
 

 בדצמבר  31דוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום  .2
 
 מאוחד ומכבי 
 2015 2014 
 סה"כ סה"כ מכבי שלי מגן זהב + כסף 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

 1,296,103  1,365,300  184,726  1,180,574  הכנסות מדמי חבר 
 238,848  217,870  1,363  216,507  הכנסות מהשתתפות עצמית*

 )1,326,624( )1,370,632( )146,250( )1,224,382( הוצאות רפואיות
        

 208,327  212,538  39,839  172,699  רווח לאחר הוצאות רפואיות
 )170,344( )184,139( )24,992( )159,147( הוצאות תפעול, שיווק, הנהלה וכלליות

        
 37,983  28,399  14,847  13,552  עודף תפעולי

 352  108  -  108  הכנסות מימון
        

 38,335  28,507  14,847  13,660  עודף לשנה 
 
 , בהתאמה.  2014 -ו 2015הכנסות מהשתתפויות עצמיות בגין תרופות לשנים  מיליון ש"ח 209 -ו 186 כולל * 

 
שלי" לבין הרבדים "מגן זהב וכסף" אשר מוצגים ביצעה מכבי הפרדה בין הרובד החדש "מכבי  2013החל משנת  .3

 יחדיו.
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 מעביד, דמי מחלה ופנסיה, נטו-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד - 19באור 
 

 סכומי ההתחייבויות והיעודות הינם כדלקמן: .א
 
 מכבי מאוחד 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
  2015 2014 2015 2014 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

 84,913  84,044  115,978  115,455  מעביד (ב)-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד
         יעודות המופקדות בקופות -בניכוי 

 )38,821( )37,592( )39,214( )37,986( מרכזיות לפיצויים (ב) 
         
  77,469  76,764  46,452  46,092 

 104,816  113,016  104,816  113,834  התחייבויות לפדיון ימי מחלה שלא נוצלו (ג)
 358  358  358  358  התחייבויות לפנסיה (ד)

         
  191,661  181,938  159,826  151,266 

 
 מעביד-התחייבויות ויעודות בשל סיום יחסי עובד ב.

 
מעביד מחושבות על בסיס שכרם האחרון של העובדים ליום המאזן ובהתאם ההתחייבויות בשל סיום יחסי עובד  .1

לחוק פיצויי פיטורין ומכוסות במלואן על ידי תשלומים שוטפים לחברות ביטוח בגין פוליסות ביטוח מנהלים וקופת 
 מעביד.-גמל וכן על ידי יתרת ההתחייבויות בשל סיום יחסי עובד

 
מנהלים וקופות גמל על שם העובדים וההתחייבויות בגינם, אינם מוצגים  הסכומים שנצברו בפוליסות ביטוח .2

 במאזן מאחר שאינם בשליטתה ובניהולה של הקבוצה.
 

היעודה המופקדת בקופת פיצויים כוללת רווחים שנצברו עד לתאריך המאזן. הכספים שהופקדו ניתנים למשיכה  .3
 פיצויי פיטורין או הסכמי עבודה.אך ורק לאחר שימולאו ההתחייבויות על פי חוק 

 
לחוק פיצויי פיטורין. לפי התוכנית הקבוצה משלמת  14לחלק מהעובדים תוכנית הפקדה מוגדרת בהתאם לסעיף  .4

 בקרן אם גם באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים
 השוטפת בתקופה העובד לשירות המתייחסות ההטבות לעובד כל את לשלם כדי מספיקים סכומים הצטברו לא

 בעת כהוצאה תגמולים מוכרות בגין או פיצויים בגין מוגדרת לתוכנית הפקדה הפקדות קודמות. ובתקופות
 .הכספיים בדוחות נוספת הפרשה נדרשת ולא מהעובד העבודה שירותי לקבלת לתוכנית במקביל ההפקדה

 
מעביד במכבי כוללת הסדר לפרישה מוקדמת על פי הסכמים שנחתמו עד ליום -ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד .5

 2011, השלישית בשנת 2009השנייה בשנת , 2006תוכניות פרישה, האחת בשנת  ארבעבגין  2011בדצמבר  31
 הסתכמה בסך של 2015בדצמבר  31. יתרת ההפרשה בגין ההתחייבות האמורה ליום 2011בשנת  והרביעית

מליון ש"ח) בגובה הערך הנוכחי של התשלומים שנקבעו בחוזי הפרישה  24 -כ 2014בדצמבר  31-מליון ש"ח (ב 19 -כ
מליון ש"ח שישולמו במהלך השנה הקרובה  4.9-. מתוך היתרה הנ"ל סך של כ4.5%המוקדמת, בשיעור היוון של 

 והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורת.כלול ביתרת זכאים מוסדות בגין שכר וניכויים 
 

 התחייבות לפדיון ימי מחלה שלא נוצלו ג.
 

שנים לפחות,  5שנים לפחות (או  10ההתחייבות לפדיון ימי מחלה שלא נוצלו חושבה בגין עובדים המועסקים במכבי 
 או פרישה מחמת מצב בריאות לקוי). 65במקרה של פטירה, בפרישה בגיל 

 
 לפנסיההתחייבות  ד.

 
 ההתחייבות הכלולה מכסה את התחייבות מכבי לתשלום פנסיה לאלמנתו של עובד שפרש בעבר.
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 התחייבות לכיסוי אחריות מקצועית - 20באור 
 

ההתחייבות לכיסוי אחריות מקצועית מבטאת את אומדן החברה המאוחדת בקשר לחשיפתה בגין אחריות מקצועית החל 
בפוליסת ביטוח ספציפית. (עד לתאריך זה היתה החברה המאוחדת מבוטחת בביטוח שאינה מכוסה  2009מפברואר 

 אחריות מקצועית כולל).
ההתחייבות מחושבת על בסיס אקטוארי בהתאם לנסיון העבר של החברה המאוחדת באשר לסכומים ששולמו במסגרת 

 תביעות כנגדה.
לתביעות שטרם הוגשו וזאת בחלוקה למספר תחומים  ההפרשה הינה בגין תביעות שטרם נסתיימה התבררותן וכן הערכה

 רפואיים. ההתחייבות מוצגת בניכוי סכומים שהופקדו ביעודות עבור התחייבות זו.
 

הסיכון בתביעות התלויות ועומדות בבתי משפט כנגד החברה המאוחדת בגין אחריות מקצועית והסיכון לגבי האירועים 
הינו  2015בדצמבר  31קרוב נגד החברה המאוחדת וחברות מאוחדות שלה ליום בהם רובץ סיכון ממשי לתביעה משפטית ב

אלפי ש"ח,  950 -אלפי ש"ח ו 28,117 - 2014בדצמבר  31 -אלפי ש"ח, בהתאמה (ב 950 -אלפי ש"ח ו 35,213-בסך של כ
 בהתאמה). התביעות הנ"ל מכוסות באמצעות העתודה לכיסוי אחריות מקצועית.

 
 
 
 ל ההכנסה מסים ע - 21באור 

 
 בחברה מאוחדת אסותא .1
 

 פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת חברה מאוחדת וחברות מוחזקות שלה .א
 
 מס חברות שיעור 

 
 :2014-2015בשנים המאוחדת לחברה  םלהלן שיעורי המס הרלוונטיי

 
2014 - 26.5% 
2015 - 26.5% 

 
 לשיעור המס האמור.המסים השוטפים והנדחים לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם 

 
אישרה מליאת הכנסת את החוק, אשר קבע בין היתר, הורדת שיעור מס החברות, החל משנת  2016בינואר  4ביום 
 .25%כך שיעמוד על  1.5%ואילך בשיעור של  2016

 
 31, השפעת השינוי על הדוחות הכספיים ליום 2015בדצמבר  31אילו החקיקה הייתה מושלמת למעשה עד ליום 

אלפי ש"ח. עדכון  1,893הייתה מבטאת קיטון ביתרות התחייבויות המסים הנדחים נטו בסך של  2015בדצמבר 
 יתרות המסים הנדחים היה מוכר כנגד הוצאות מסים נדחים  באותו סכום.

 
 מסים נדחים ב.
 

  ניכויים      
  והפסדים  הפרשה  הפרשה  הפרשות 
  להעברה בגין הפרשי בגין לחובות  לזכויות 
 סה"כ לצרכי מס פחת תלויות מסופקים עובדים 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
       1יתרה ליום 

 )11,654( 1,355  )34,906( 39  5,350  16,508  2014בינואר  
       

       זקיפה לדוח רווח
 )13,832( )1,355( )15,142( -  1,167  1,498  והפסד 
       

        31יתרה ליום 
 )25,486( -  )50,048( 39  6,517  18,006  2014בדצמבר  
       

       זקיפה לדוח רווח
 )7,254( -  )6,987( )39( )1,048( 820  והפסד 
       

        31יתרה ליום 
 )32,740( -  )57,035( -  5,469  18,826  2015בדצמבר  
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 (המשך)מסים על ההכנסה  - 21באור 
 
 (המשך) בחברה מאוחדת אסותא .1
 

 (המשך) המסים הנדחים מוצגים במאזן המאוחד כדלקמן: ג.
 

   שיעורי המס   
    2015 2014 2015 2014 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח % %    
 

 16,178  15,639  26.5 26.5    במסגרת רכוש שוטף
 570  283  26.5 26.5    ארוךבמסגרת מיסים נדחים לזמן 

 )42,234( )48,662( 26.5 26.5    במסגרת עתודה למס
        )32,740( )25,486( 

 
 ' לעיל.אהמסים הנדחים מחושבים לפי שעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כפי שצוין בסעיף 

 
 מסים על הכנסה הכלולה בדוחות על הפעילויות המאוחדים ד.

 
 בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה   
   2015 2014 2013 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 24,096  24,626  20,568    מסים שוטפים

 5,534  6,584  7,626    מסים נדחים
 -  7,248  )372(   מסים נדחים בגין שנים קודמות

 916  -  -    השפעת השינוי בשיעור המס
 )74( )10,612( 2,332    מסים בגין שנים קודמות

    30,154  27,846  30,472 
 

 התאמה בין המס התיאורטי לבין הוצאות המסים שנכללו בדוחות המאוחדים ה.
 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2015 2014 2013 

 ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 255,597  )172,340( )43,668(   לפני מסים על ההכנסה(הפסד)  רווח

       
 25%  26.5% 26.5%   שיעור המס הסטטוטורי

       
 63,899  )45,670( )11,572(  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

         תוספת (חסכון) בחבות המס:
 1,455  1,218  2,010   הוצאות לא מוכרות 

 -  )227( )889(  הכנסות פטורות
לצרכי מס בגינם לא נרשמו  והפרשים אחרים הפסדים

 מסים נדחים
  1,296 )312(  207 

 )1,661( )50( )400(  הפסדים משנים קודמות שלא נוצר נכס מס בגינם
 )74( )3,364( 2,332   מסים בגין שנים קודמות

 916  -  -   השפעת שינוי שיעורי המס
 1,704  195  )75(  הפרשים אחרים

 )35,974( 76,056  37,452   (מלכ"ר שאינו נישום לצרכי מס)התאמה בגין תוצאות  מכבי 
 30,472  27,846  30,154   מסים על ההכנסה
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 (המשך)מסים על ההכנסה  - 21באור 
 
 (המשך) בחברה מאוחדת אסותא .1

 
 שומות סופיות ו.
 
 .2011הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס חברה הבת ל
 
 מכבי  .2
 
    ידי שלטונות המס כמוסד ציבורי הפועל ללא כוונת רווח כמשמעותו -מכבי שירותי בריאות הוכרה על א. 

 )(א) לפקודת מס הכנסה.2(9 בסעיף 
 

 שומה שהוצאה למכבי על ידי שלטונות מס ערך מוסף ב.
 

 15.5 -אביב הוציא למכבי שומת עסקאות בסך של כ-משרד מס קניה ומע"מ תל 2009בדצמבר  31ביום 
 מיליון ש"ח.  (כולל ריבית והצמדה נכון למועד הוצאות השומה).

 
הצדדים ניהלו מו"מ והגיעו לפשרה נמוכה משמעותית מסכום הדרישה הראשונית, אשר נכללה בדוחות 

 הכספיים.
 
 
 

 פירוטים נוספים לסעיפי דוחות על הפעילויות - 22 באור
 

 מחזור הפעולות א.
 

 מכבי מאוחד 
 בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה  

 2015 2014 2013 2015 2014 2013 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
  8,471,286  8,509,623  9,491,904  8,471,286  8,509,623  9,491,904  )2( )1(הבריאות חוק לפי תקבולים
               ממתן שירותים  תקבולים
 1,029,204  1,065,324  1,108,848  1,768,350  1,877,951  1,956,781  החברים השתתפות כולל רפואיים
 1,523,410  1,638,097  1,652,365  1,523,410  1,638,097  1,652,365  נטושוטפות אחרות,  הכנסות

               
  13,101,050  12,025,671  11,763,046  12,253,117  11,213,044  11,023,900 

 
 :כולל זה סכום )1(

 
       בעמידה ותנהמות תמיכות

 109,549  20,366  350,707  109,549  20,366  350,707  הייצוב הסכםמבחנים/ ב
               

 364,898  451  446  364,898  451  446  אחרות תמיכות

               
  351,153  20,817  474,447  351,153  20,817  474,447 

 
 ד'.1ראה באור  )2(
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 פירוטים נוספים לסעיפי דוחות על הפעילויות - 22 באור
 

 הפעולותעלות  ב.
 

 מכבי מאוחד 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2015 2014 2013 2015 2014 2013 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
               שכר עבודה ונלוות לרופאים 

               שכירים ולנותני שירותים 
 1,184,576  1,207,721  1,303,926  1,624,564  1,622,070  1,744,394  רפואיים 

 1,892,835  2,015,291  2,170,814  2,038,131  2,209,259  2,373,671  רופאים עצמאיים
 3,371,365  3,531,056  3,791,158  2,733,484  2,777,037  3,137,742  אשפוז 

 1,433,812  1,530,817  1,674,190  1,433,812  1,530,817  1,674,190  שירותים רפואיים אחרים 
               תרופות (לאחר קיזוז 

 2,061,872  2,231,813  2,393,381  2,114,035  2,292,111  2,455,428  מספקים) הנחות 
 68,547  69,425  68,178  143,616  143,833  150,674  פחת והפחתות

 468,659  494,381  526,333  893,443  1,086,426  1,017,316  אחרות
               
  12,553,415  11,661,553  10,981,085  11,927,980  11,080,504  10,481,666 

 
 הנהלה וכלליותהוצאות  ג.

 
 מכבי מאוחד 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2015 2014 2013 2015 2014 2013 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח 
 

 225,084  236,956  255,916  262,728  280,799  304,911  שכר מינהלה
 104,156  103,523  119,002  104,193  104,247  119,731  הוצאות אחזקה

 25,516  27,237  27,059  25,516  27,237  27,059  אחזקת רכב ונסיעות
 16,115  14,149  18,179  25,143  25,276  29,680  שירותים מקצועיים

 1,173  1,821  1,057  1,519  1,405  1,561  חובות מסופקים
 11,974  11,806  11,179  12,472  12,300  11,635  פחת והפחתות 

 24,796  22,781  30,519  57,989  56,614  73,442  אחרות
  568,019  507,878  489,560  462,911  418,273  408,814 

 
 
 אחרות, נטוהכנסות  ד. 
 מכבי מאוחד 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2015 2014 2013 2015 2014 2013 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח 
 

                 רכוש קבוע,הון ממימוש רווח 
 14,941  3,599  3,490  14,953  4,418  5,004  נטו

 
 חלקה של מכבי בתוצאות מפעולות רגילות של תאגידים מוחזקים, נטו ה.

 
 מכבי  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2015 2014 2013 
 

 77,027  82,332  64,018   אסותא מרכזים רפואיים בע"מ
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 עסקאות והתקשרויות עם צדדים קשורים - 23באור 
 

 םיתרות עם צדדים קשורי .1

 מכבי מאוחד 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
 2015 2014 2015 2014 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
         הבריאות  משרד

         ביטוח חוק מקורות(בגין  
 2,724  4,841  2,724  4,841  )ממלכתי בריאות 

         
 164,647  129,883  -  -  התחייבויות שוטפות

         
 301,905  584,040  301,905  584,040  הכנסות מראש משרד הבריאות

 
 עסקאות והתקשרויות עם צדדים קשורים .2

 
 מכבי מאוחד 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2015 2014 2013 2015 2014 2013 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  
               תקבולים לפי חוק

 8,471,286  8,509,623  9,491,904  8,471,286  8,509,623  9,491,904 בריאות ממלכתי ביטוח 
 640,964  641,919  656,369  - - - המכירות והשירותים  עלות

 
 שכר מנכ"ל וחברי הנהלה: .3

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2015 2014 2013 

 אלפי ש"ח מס' אנשים אלפי ש"ח מס' אנשים אלפי ש"ח מס' אנשים 

  
               שכר מנכ"ל וחברי 

 *1,108,800 23 *1,122,144  23  *1,172,765  23  ההנהלה 
 

 .בהנהלה תפקידםלתגמול בגין   יםאאינם זכחברי הנהלה  לתקנון מכביבהתאם  * 
 הסכום לעיל המיוחס לשכר המנכ"ל מהווה עלות מעביד. 

 
 עסקאות והתקשרויות עם צדדים קשורים נעשות במחירי שוק המקובלים במערך הבריאות. .4
 
 הסכם בין מכבי לבין אסותא .5

 
. ע"פ ההסכם נקבעו 2016-2014החברה המאוחדת חתמה על הסכם מסגרת למתן שירותים למכבי עבור השנים 

שיעורי הנחות לכל שנה לפי מדרגות היקפי הפעילות. נושאים נוספים כגון שינוי מחירים עדכונים והצמדות יומרו 
הגדלת היקף הפעילות בשנים  סיכמה החברה המאוחדת עם מכבי על 2015ע"פ ההסכם הקודם. בחודש ספטמבר 

 , ובמקביל על עדכון מדרגות ההנחות.2016 -ו 2015
 

ת אסותא ראשון חתמה עם מכבי על הסכם להפעלת שני מכוני גסטרו. מאוחדהחברה ה 2014בנובמבר  10ביום  .6
 1 החברה  המאוחדת מפעילה את המכונים ונותנת שירותי גסטרו למטופלים. ההסכם חל רטרואקטיבית מיום

 .2018בדצמבר  31ועד ליום  2014בינואר 
במסגרת ההסכם, סוכם כי אסותא תישא בהוצאות התפעול השוטפות של המכונים. לצורך הפעלת המכונים רכשה 

עובדי של מכבי כקלטה חלק מעובדי מכוני הגסטרו כן ליון ש"ח וימ 1.7 -רכוש קבוע בסך של כ אסותא ממכבי
 אסותא.
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 מכבי שירותי בריאות
 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים

 
 דיווח מגזרי - 24באור 

 
 :כללי

 .החולים קופות של הדיווח בני הפעילות מגזרי נקבעו בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד של) מעודכן(  18 מספר בתקן
 :הנתונים בהכנת ששימשו הדיווח ועקרונות האומדנים ההנחות עיקרי להלן

 "ן.השבהינם בהתאם לתוצאות המשתקפות בספרי החשבונות של  אוריבב"ן במכבי מתנהלת במערכת חשבונות נפרדת .תוצאות המגזר המוצגים השב פעילות
 נזקף לכל אחד ממגזרי הפעילות אשר סיפק את השירותים לגורמים חיצוניים.  -לחיצוניים פעולותה מחזור
ם רפואיים הניתנים על ידי מגזר בתי החולים למגזרים האחרים. בית החולים המספק את השירות הרפואי ורושם את הכנסותיו כולל בעיקר שירותי -הפעולות בין המגזרים מחזור

 ) לעיל.4( 23כמפורט בבאור  לאסותאבהתאם להסכם בין מכבי 
 .צריכתם את משקפות אשר העמסה שיטות פי לע המגזרים בין יוחסו משותפות הוצאות, למגזרים ספציפית מיוחסות המגזר הוצאות עיקר -המגזרים הוצאות

  
 2015בדצמבר  31סתיימה ביום הש לשנה  
     בריאותשירותי   בריאותשירותי   
 מאוחד התאמות אחרים מעונות נוספים בתי חולים לקהילה  
  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

         הפעילויות:על  מידע
         

         מחזור הפעולות
 13,095,916  -  4,073  8  1,583,170  847,311  10,661,354   לחיצוניים

 5,134  )665,572( -  8,586  -  653,416  8,704   בין מגזרים
 13,101,050  )665,572( 4,073  8,594  1,583,170  1,500,727  10,670,058   סה"כ מחזור הפעולות

         
         תוצאות

 )25,482( -  2  )166( 28,398  117,387  )171,103(  תוצאות המגזר
         

 )25,482(        מפעולות גרעון
 )23,190(        הוצאות מימון, נטו 

 5,004         אחרות, נטו הכנסות
 )30,154(        מסים על ההכנסה

         מפעולות רגילותחלקו של המיעוט בתוצאות 
 )3,490(        של תאגידים מאוחדים  

 )77,312(        גרעון מפעולות רגילות
 )28,507(        העברת עודף שירותי בריאות נוספים

 )105,819(        גרעון לשנה
         

         מידע נוסף
 3,358,834  )197,726( 923  3,278  69,876  2,241,021  1,241,462   נכסי המגזר

 738,665  -  491  1  17,726  68,834  651,613   נכסים לא מיוחסים
 4,097,499         סה"כ נכסים במאוחד

 4,409,853  )197,726( 1,415  2,808  87,602  1,463,011  3,052,743   התחייבויות המגזר
 89,919  -  -  -  -  48,662  41,257   התחייבויות לא מיוחסות

 4,499,772         סה"כ התחייבויות במאוחד
         

 556,204  -  -  23  -  421,654  134,527   השקעות הוניות
  161,928  -  15  150  -  82,555  79,208   פחת והפחתות
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 מכבי שירותי בריאות
 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים

 
 דיווח מגזרי  - 24באור 

 2014בדצמבר  31סתיימה ביום הש לשנה  
     בריאותשירותי   בריאותשירותי   
 מאוחד התאמות *אחרים מעונות נוספים בתי חולים לקהילה  
  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

         הפעילויות:על  מידע
         

         מחזור הפעולות
 12,025,671  -  5,419  12  1,534,951  811,798  9,673,491   לחיצוניים

 -  )656,259( -  8,613  -  638,999  8,647   בין מגזרים
 12,025,671  )656,259( 5,419  8,625  1,534,951  1,450,797  9,682,138   סה"כ מחזור הפעולות

         
         תוצאות

 )148,510( -  -  111  37,983  141,971  )328,575(  תוצאות המגזר
         

 )148,510(        מפעולות גרעון
 )28,248(        הוצאות מימון, נטו 

 4,418         אחרות, נטו הכנסות
 )27,846(        מסים על ההכנסה

         המיעוט בתוצאות מפעולות רגילותחלקו של 
 )4,488(        של תאגידים מאוחדים  

 )204,674(        גרעון מפעולות רגילות
 )38,335(        העברת עודף שירותי בריאות נוספים

 )243,009(        גרעון לשנה
         

         מידע נוסף
 3,070,588  )164,820( 878  3,253  21,845  1,995,176  1,214,256   נכסי המגזר

 493,866  -  944  1  17,610  84,039  391,272   נכסים לא מיוחסים
 3,564,454         סה"כ נכסים במאוחד

 3,780,908  )164,820( 3,821  2,521  69,881  1,306,486  2,563,019   התחייבויות המגזר
 80,000  -  -  -  -  42,234  37,766   התחייבויות לא מיוחסות

 3,860,908         סה"כ התחייבויות במאוחד
         

 304,217  -  11  98  -  204,262  99,846   השקעות הוניות
 155,238  -  18  151  -  74,884  80,185   פחת והפחתות
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 מכבי שירותי בריאות
 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים

 
 

 דיווח מגזרי  - 24באור 
 2013בדצמבר  31סתיימה ביום הש לשנה  
     שירותי  שירותי  
     בריאות  בריאות  
 מאוחד התאמות *אחרים מעונות נוספים בתי חולים לקהילה  
  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

         הפעילויות:על  מידע
         

         מחזור הפעולות
 11,763,046  -  3,646  23  1,437,260  737,011  9,585,106   לחיצוניים

 -  )656,981( 3,083  8,224  -  637,881  7,793   מגזרים בין
 11,763,046  )656,981( 6,729  8,247  1,437,260  1,374,892  9,592,899   מחזור הפעולות כ"סה

         
         תוצאות
 288,359  -  1,515  10  36,510  158,978  91,346   המגזר תוצאות

         
 288,359         מפעולות עודף

 )47,715(         , נטומימוןהוצאות 
 14,953         אחרות, נטו הכנסות

 )30,472(        הכנסההעל  מסים
         חלקו של המיעוט בתוצאות מפעולות רגילות

 )4,199(        של תאגידים מאוחדים 
 220,926         רגילות מפעולות עודף

 )36,982(        עודף מפעילות מועברת, נטו
 183,944         העברת עודף שירותי בריאות נוספים

         לשנהעודף 
         

         נוסף מידע
 2,921,157  )147,420( 483  1,974  2,828  1,845,388  1,217,904   מגזרה נכסי

 485,728  -  757  -  17,257  68,193  399,521   מיוחסים לא נכסים
 3,406,885         במאוחד נכסים כ"סה

 3,399,381  )147,420( 3,246  2,289  27,994  1,242,234  2,271,038   המגזר התחייבויות
 60,949  -  -  -  -  27,671  33,278   מיוחסות לא התחייבויות

 3,460,330         במאוחד התחייבויות כ"סה

         
 239,901  -  -  257  -  154,934  84,710   הוניות השקעות

 158,314  -  18  142  -  75,784  82,370   והפחתות פחת
סווג מחדש *
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 מכבי שירותי בריאות
 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים

 
 

 בסיסי הצמדה - 25באור 
 

 2015בדצמבר  31 מאוחד

  פריטים לא  בדולר או ביורו או  בהצמדה למדד  
 סה"כ כספיים ללא הצמדה בהצמדה אליו בהצמדה אליו המחירים לצרכן 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 

       נכסים
 726,776  -  726,446  20  310  -  מזומנים ושווי מזומנים

 11,889  -  9,929  -  -  1,960  ניירות ערך סחירים
 5,406  -  5,406  -  -  -  משרדי ממשלה

 246,650  -  239,928  2,214  4,290  218  לקוחות, נטו
       קרן משותפת עם ארגון 

 732  -  732  -  -  -  הרופאים, נטו 
 146,661  -  146,661  -  -  -  חייבים ויתרות חובה

 161,735  -  161,735  -  -  -  מלאי
 38,836  -  38,836  -  -  -  הוצאות נדחות

 826  -  826  -  -  -  חייבים לזמן ארוך
 2,699,136  -  2,699,136  -  -  -  רכוש קבוע, נטו

 8,619  -  8,619  -  -  -  למסירהרכוש קבוע מיועד 
 49,950  -  49,950  -  -  -  רכוש אחר

 283  -  283  -  -  -  מסים נדחים לזמן ארוך
 4,097,499  -  4,088,487  2,234  4,600  2,178  סך הכל נכסים

       

       התחייבויות
       חלויות שוטפות של 

       הלוואות זמן ארוך  
       והתחייבויות בגין חכירה 

 82,429  -  82,429  -  -  -  מימונית 
 306,634  -  306,634  -  -  -  רופאים עצמאיים

 414,593  -  414,593  -  -  -  זכאים עבור תרופות
       בתי חולים בגין אשפוז 

 748,731  124  743,214  5,043  350  -  וטיפולים 
       התחייבויות לספקים 

 736,669  221  735,335  829  284  -  ולנותני שירותים 
 383,892  -  383,892  -  -  -  זכאים ויתרות זכות

       הכנסות מראש ממשרד
 584,040  -  584,040  -  -  -  הבריאות 

       הלוואות מתאגידים 
       בנקאיים, לרבות חלויות 
 874,954  -  874,954  -  -  -  שוטפות 

       התחייבויות בגין חכירה
 3,176  -  3,176  -  -  -  מימונית 

 48,662  -  48,662  -  -  -  עתודה למס לזמן ארוך
       התחייבויות בשל סיום 

       מעביד,-יחסי עובד 
 191,661  -  191,661  -  -  -  דמי מחלה ופנסיה, נטו 

       התחייבות לכיסוי 
 9,959  -  9,959  -  -  -  אחריות מקצועית 

 14,183  -  14,183  -  -  -  התחייבויות לזמן ארוך
       עתודה בגין שירותי

 58,933  -  58,933  -  -  -  בריאות נוספים 
 41,256  -  41,256  -  -  -  זכויות מיעוט

 4,499,772  345  4,492,921  5,872  634  -  סך הכל התחייבויות
       הפרש (נכסים 

 )402,273( )345( )404,434( )3,638( 3,966  2,178  (התחייבויות), נטו) 
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 מכבי שירותי בריאות
 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים

 
 

 (המשך) בסיסי הצמדה - 25באור 
  

 2014בדצמבר  31 מאוחד

  פריטים לא  בדולר או ביורו או  בהצמדה למדד  
 סה"כ כספיים ללא הצמדה בהצמדה אליו בהצמדה אליו המחירים לצרכן 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 

       נכסים
 459,511  -  451,261  4,337  3,913  -  מזומנים ושווי מזומנים

 17,609  -  8,736  -  -  8,873  ניירות ערך סחירים
 52,545  -  52,545  -  -  -  משרדי ממשלה

 230,118  -  220,728  4,450  4,686  254  לקוחות, נטו
       קרן משותפת עם ארגון 

 960  -  960  -  -  -  הרופאים, נטו 
 142,033  -  142,033  -  -  -  חייבים ויתרות חובה

 152,212  152,212  -  -  -  -  מלאי
 38,683  -  38,683  -  -  -  הוצאות נדחות

 1,115  -  1,115  -  -  -  לזמן ארוךחייבים 
 2,416,984  2,416,984  -  -  -  -  רכוש קבוע, נטו

 8,619  8,619  -  -  -  -  רכוש קבוע מיועד למסירה
 43,495  43,495  -  -  -  -  רכוש אחר

 570  -  570  -  -  -  מסים נדחים לזמן ארוך
 3,564,454  2,621,310  916,631  8,787  8,599  9,127  סך הכל נכסים

       

       התחייבויות
       חלויות שוטפות של 
       הלוואות זמן ארוך 

       והתחייבויות בגין חכירה 
 41,396  1,817  1,955  -  -  37,624  מימונית 

 263,149  -  263,149  -  -  -  רופאים עצמאיים
 432,042  -  432,042  -  -  -  זכאים עבור תרופות

       בתי חולים בגין אשפוז 
 685,329  -  685,329  -  -  -  וטיפולים 

       התחייבויות לספקים 
 584,942  -  580,117  3,826  999  -  ולנותני שירותים 

 400,306  -  400,306  -  -  -  זכאים ויתרות זכות
       הכנסות מראש ממשרד

 301,905  301,905  -  -  -  -  הבריאות 
       הלוואות מתאגידים 

         בנקאיים, לרבות חלויות 
 833,922  -  175,631  -  -  658,291  שוטפות 

       התחייבויות בגין חכירה
 4,175  4,175  -  -  -  -  מימונית

 42,234  42,234  -  -  -  -  עתודה למס לזמן ארוך
       התחייבויות בשל סיום 

 181,938  181,938  -  -  -  -  מעביד,-יחסי עובד 
       דמי מחלה ופנסיה, נטו 

       התחייבות לכיסוי 
 10,588  10,588  -  -  -  -  אחריות מקצועית 
 10,790  -  10,790  -  -  -  התחייבויות לזמן ארוך 

       עתודה בגין שירותי
 30,426  30,426  -  -  -  -  בריאות נוספים

 37,766  37,766  -  -  -  -  זכויות מיעוט
 3,860,908  610,849  2,549,319  3,826  999  695,915  סך הכל התחייבויות

       הפרש (נכסים 
 )296,454( 2,010,461  )1,632,688( 4,961  7,600  )686,788( (התחייבויות), נטו) 
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום באורים 
 
 

 השוואה לתקציב - 26באור 
 

 מכבי -תקציב רגיל  א.
 2015 
 אלפי ש"ח 
 הביצוע נתוני מעודכן תקציב ושינויים העברות תקציב מקורי מאושר 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 
 11,915,437  12,211,198  197,522  12,013,676  מחזור הפעילות *

     
 )11,927,980( )11,813,192( )209,267( )11,603,925( הפעולותעלות 

     
 )12,543( 398,006 )11,745( 409,751  גולמי (גרעון) עודף

     
 )5,098( )5,763( -  )5,763( הוצאות מכירה ושיווק

     
 )462,911( )459,671( )8,245( )451,426( הוצאות הנהלה וכלליות

     
 )480,552( )67,428( )19,990( )47,438( מפעולותגרעון 

     
 )1,948( )2,572( )10(  )2,562( מימון נטוהוצאות 

     
 3,490  -  -  -  אחרות, נטו הכנסות

     
     חלקה של מכבי בתוצאות תאגידים 

 64,018  70,000  20,000  50,000  מוחזקים, נטו 
     

 )414,992( -  -  -  מפעולות רגילות גרעון
     

 )28,507( -  -  -  שירותי בריאות נוספים עודףהעברת 
     

 )443,499( -  -  -  נטו לשנהגרעון 
 
מלש"ח בגין עדכון הכנסות הבריאות  9וכן  2014מלש"ח בגין שנת  329 -מנתוני הביצוע הוחרגו תמיכות בסך של כ *

 .2014לשנת 
 2014 
 אלפי ש"ח 
 הביצוע נתוני מעודכן תקציב ושינויים העברות מקורי מאושר תקציב 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 
 11,213,044  11,488,692  )58,935( 11,547,627  מחזור הפעילות

     
 )11,080,504( )11,133,522( 56,767  )11,190,289( עלות הפעולות

     
 132,540  355,170  )2,168( 357,338  עודף גולמי

     
 )4,750( )7,366( -  )7,366( הוצאות מכירה ושיווק

     
 )418,273( )417,804( 2,168  )419,972( הוצאות הנהלה וכלליות

     
 )290,483( )70,000( -  )70,000( גרעון מפעולות

     
 )122( -  -  -  מימון נטוהוצאות 

     
 3,599  -  -  -  אחרות, נטו הכנסות

     
     חלקה של מכבי בתוצאות תאגידים 

 82,332  70,000  -  70,000  מוחזקים, נטו 
     

 )204,674( -  -  -  מפעולות רגילות גרעון
     

 )38,335( -  -  -  שירותי בריאות נוספים עודףהעברת 
     

 )243,009( -  -  -  נטו לשנהגרעון 
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום באורים 
 
 

 השוואה לתקציב (המשך) - 26באור 
 

 מכבי -תקציב פיתוח  ב.
 2015 2014 
 אלפי ש"ח 
 נתוני תקציב מקורי נתוני תקציב מקורי 
 ביצוע מאושר ביצוע מאושר 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 
     מקורות

 -  102,000  -  91,200  העברות מהתקציב הרגיל
     

     שימושים
 25,134  -  35,871  -  מבנים וקרקע

 12,077  -  54,752  -  שיפורים במושכר
 22  -  9  -  ציוד וריהוט משרדי

     
  50,000  90,632  50,000  37,233 
     

 28,740  35,000  14,421  12,000  ציוד רפואי
     

 33,971  17,000  29,496  29,000  מערכות מידע ממוחשבות
     
  91,000  134,549  102,000  99,944 

 
 

 ארועים מהותיים בתקופת הדוח - 27באור 
 

 חוק ההסדרים א.
 

. במסגרת החוק קיימים סעיפים שיש בהם כדי 2008נחקק חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת  2007בדצמבר  31ביום 
 להשפיע על מכבי ועל פעילותה.

 
 עדכון עלות הסל .1
 

, 1994 -תשנ"ד הסל השרותים ניתן על ידי הקופה בהיקף ובאופן הקבועים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, 
, היטלים ותשלומים עבור שירותים השתתפויותהתקנות על פיו וכל דין רלוונטי אחר. קופת חולים רשאית לקבוע 

 מסוימים בתנאים ובכללים שיקבעו בתקנות ובחוק.
מגיעות מהמוסד לביטוח לאומי בהתאם לחלקה בעלות הסל הנקבע על פי חוק ביטוח בריאות עיקר הכנסות הקופה 

ממלכתי (נוסחת הקפיטציה), ומתעדכנות מדי שנה על פי מדד יוקר הבריאות. מעת לעת קובעת הממשלה עדכון 
עמד  2014ום שנת (בת 1.94%עודכן שיעור הגידול הדמוגרפי ל  2015גרפי לפיו מעודכנים מקורות הקופה בשנת דמו

 וכן טכנולוגיות חדשות שנכנסות לסל וניתנת תוספת מקורות לקופה למימונן.) 1.88%שיעור הגידול הדמוגרפי על 
 
-2012, מכבי עמדה במתווה ההסכם בשנים 2013 - 2011חתמה הקופה על הסכם ייצוב לשנים  2013בחודש אפריל  .2

2014. 
 

אלפי ש"ח המהווה את אומדן  474,447הכנסות בגין הסכם זה בסך  2013הקופה רשמה בדוח על הפעילויות לשנת 
 -. סכום זה הינו מתוך סכום כולל של כ2013 - 2011הקופה לסכומים להם היתה זכאית מתוקף ההסכם לשנים 

 מיליוני ש"ח בבגין הסכם הייצוב ומבחנים נוספים.  719
 מיליון ש"ח. 20 -תמיכות שונות בסך של כ נרשמו 2014בשנת 
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום באורים 
 
 

 (המשך) ארועים מהותיים בתקופת הדוח - 27באור 
 

 (המשך) חוק ההסדרים א.
 

 .2016 - 2014חתמה הקופה על הסכם ייצוב לשנים  2015בחודש יוני  .3
ה שנתית , בה הוחלט להעמיד תמיכ2013במאי  13מיום  223הסכם הייצוב נחתם בהתאם להחלטת הממשלה מס' 

, זאת כמרכיב במסגרת תוכנית כוללת להבאת קופות החולים 2016עד  2014לקופות החולים בכל אחת מהשנים 
למצב של איזון תקציבי, ובכדי להבטיח המשך מתן שירותי בריאות למבוטחי הקופות ברמה נאותה ובהתאם 

לקופה הינה בכפוף לעמידתה ביעדי . העברת סכום התמיכה 1994להוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 
 הוצאות ואיזון תקציבי, שנקבעו בהסכם.

 
הסכם הייצוב כולל התחייבויות שונות המהוות תנאי לקבלת התמיכה, אשר ביניהן התחייבות לפעול במתווה של 

נויים תכנית לייצובה הכלכלי של הקופה ולעמידה ביעד גירעון כפי שנקבע בהסכם, וכן הסדרת חובותיה שאינם ש
 כלליים. –במחלוקת לבתי החולים הממשלתיים ולבתי החולים הציבוריים 

 
בנוסף נקבעה מגבלת רכש לתוכניות הביטוחים המשלימים של הקופה בבתי החולים של החברה המאוחדת אסותא 

, לא יגדל מהרכש של השב"ן בשנה קודמת 2013מרכזים רפואיים בע"מ, לפיו הרכש השנתי של השב"ן החל משנת 
 כאשר הוא מותאם למחיר יום אשפוז ולשיעור עדכון דמוגרפי.

 
 (ד).1לפרטים נוספים בגין הסכם הייצוב ראה באור 

 
ואת חוק ההסדרים,  2015 – 2016אישרה מליאת הכנסת את תקציב המדינה לשנים  2015בנובמבר  19בתאריך  .4

ינוי בהתחשבנות עבור תאונות עבודה, עד כה הכוללים שינויים שיחולו במערכת הבריאות. חוק ההסדרים כולל ש
הייתה מתבצעת התחשבונות שרותים רפואיים של נפגעי תאונות עבודה עם המוסד לביטוח לאומי, החל מינואר 

מרבית השירותים הנ"ל כלולים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ויכללו במסגרת הכנסות מסל  2016
 הבריאות.

מכבי את אומדן רישום התקבול הצפוי בגין תביעות שהוגשו בתקופת הדוח. השפעת כתוצאה משינוי החוק שינתה 
מיליון ש"ח אשר קוזזו  49.3 -שינוי האומדן הינו הפסד בגין ירידת ערך הכנסות לקבל מביטוח לאומי בסך כ

 ממחזור ההכנסות.
 

 שירותי בריאות נוספים .ב
 

 .18ראה באור 
 
 רפורמה בבריאות הנפש .ג
 

, הועברה האחריות הביטוחית על שרותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לידי קופות החולים, 2015ביולי  1החל מיום 
והחל מיום זה מכבי אחראית על אספקת שירותי בריאות הנפש לחברי מכבי. שירותי אשפוז פסיכיאטרי מסופקים בדרך 

ות רב מקצועיות שנפתחו במכבי ושירות של של רכישת שירותים מבי"ח, שירותים אמבולטוריים מסופקים הן ע"י מרפא
רופאים ומטפלים עצמאיים והן בדרך של רכישת שירותים אמבולטוריים מספקים חיצוניים (בעיקר בי"ח ומרפאות 

 ציבוריות).
 

 העלאת שיעור המע"מ .ד
 

 .17% -ל  18% -ירד שיעור מס ערך מוסף באחוז אחד מ  2015באוקטובר  1החל מיום 
 

 מס שכר ותגמולים ,לאומיביטוח  ה.
 

(להלן   2012 -פרסם החוק לצמצום הגרעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב  2012באוגוסט  9ביום 
שיעור דמי הביטוח הלאומי הנגבה מהמעסיקים בגין חלק השכר  2013"החוק"). במסגרת החוק, החל מינואר 

 2015. כמו כן, שיעור זה עלה בינואר 6.5%כיום ויעמוד על  5.9% -מהשכר הממוצע במשק יעלה מ 60%העולה על 
 , בהתאמה.7.5% -ו 7.25%לשיעור של  2016ובינואר 

 
 . 1%-ב 2016ההפרשות לתגמולים עלו בינואר 
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום באורים 
 
 

 נתונים של מכבי בערכים נומינליים - 28באור 
 

 כללי חשבונאות ששימשו להצגת נתונים בערכים נומינליים: א.
 
 ם אלה נערכו על בסיס העלות ההיסטורית.דוחות כספיי .1
 
דוחות כספיים אלה כוללים את נתוני מכבי בלבד ללא הצגה של דוחות מאוחדים כמתחייב לפי כללי חשבונאות  .2

 מקובלים.
 

 מאזנים ב.
 מכבי   
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2015 2014 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   
 

        רכוש שוטף
 391,280  657,449    ושווי מזומניםמזומנים 

 17,609  11,889    ניירות ערך סחירים
 52,545  5,406    משרדי ממשלה

 70,180  69,356    לקוחות, נטו
 960  732    קרן משותפת עם ארגון הרופאים, נטו

 102,165  105,378    חייבים ויתרות חובה
 128,806  132,447    מלאי

    982,657  763,545 
       

       השקעות וחייבים לזמן ארוך
 -  -    יעודה בגין שירותי בריאות נוספים

 692,483  756,506    למתן שרותים רפואיים השקעות בתאגידים מוחזקים
    756,506  692,483 
       
       

 743,841  798,268    , נטורכוש קבוע
 6,682  6,310    רכוש קבוע מיועד למסירה

    2,543,741  2,206,551 
       התחייבויות שוטפות

 263,149  306,634    רופאים עצמאיים 
 *432,042  414,593    זכאים עבור תרופות

 849,976  877,881    חולים בגין אשפוז וטיפולים -בתי
 *365,116  429,845    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 301,905  584,040    הכנסות מראש ממשרד הבריאות
 235,359  234,938    זכאים ויתרות זכות

    2,847,931  2,447,547 
       

       התחייבויות לזמן ארוך
 8,619  8,619    התחייבויות לזמן ארוך

 151,266  159,826    מעביד, דמי מחלה ופנסיה, נטו-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד
 30,426  58,933    עתודה בגין שרותי בריאות נוספים

    227,378  190,311 
       

 )431,307( )531,568(   בנכסים נטו שאין לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויותגרעון 
       
    2,543,741  2,206,551 

 
 סווג מחדש. *
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 מכבי שירותי בריאות
 

 2015בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום באורים 
 
 

 נתונים של מכבי בערכים נומינליים (המשך) - 28באור 
 

 דוחות על הפעילויות ג.
 מכבי  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2015 2014 2013 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
 

 11,023,900  11,213,044  12,253,117  מחזור הפעולות
        

 10,478,780  11,075,875  11,924,803  עלות הפעולות
        

 545,120  137,169  328,314  עודף גולמי
        

 4,042  4,750  5,098  הוצאות מכירה ושיווק
        

 407,988  417,498  462,137  הוצאות הנהלה וכלליות
        
 133,090  )285,079( )138,921( מפעולותעודף  )גרעון(
        

 )420( )122( )1,948( הוצאות מימון נטו
        

 23,942  5,756  5,091  הכנסות אחרות, נטו
        
        לשנה לפני חלק מכבי בתוצאות מפעולות עודף  )גרעון(
 156,612  )279,445( )135,778( רגילות של תאגידים מוחזקים, נטו 
        

        חלקה של מכבי בתוצאות מפעולות רגילות של תאגידים
 77,674  82,557  64,024  מוחזקים, נטו 
        
 234,286  )196,888( )71,754( לשנה מפעולות רגילותעודף  )גרעון(
        

 )36,982( )38,335( )28,507( שירותי בריאות נוספיםעודף העברת 
        

 197,304  )235,223( )100,261( לשנה (גרעון) עודף 
 

 
 על השינויים בנכסים נטודוחות  ד.

 
 מכבי   
  נכסים נטו, שאין   
  לגביהם הגבלה ע"י   
  גורם חוץ בעלת    
 סך הכל אופי זמני   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 )393,388( )393,388(   2012בדצמבר  31יתרה ליום 

       
 197,304  197,304    שנהעודף ל

       
 )196,084( )196,084(   2013בדצמבר  31יתרה ליום 

       
 )235,223( )235,223(   לשנהגרעון 

       
 )431,307( )431,307(   2014בדצמבר  31יתרה ליום 

       
 )100,261( )100,261(   גרעון לשנה

       
 )531,568( )531,568(   2015בדצמבר  31יתרה ליום 
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 נספח א': רשימת תאגידים מוחזקים
 

  שיעור ההחזקה 
 שם התאגיד באחוזים עיסוק עיקרי

 
 אסותא מרכזים רפואיים בע"מ 94.83 הפעלת בתי חולים 

   
 אסותא ראשון בע"מ 100.0  הפעלת בתי חולים

   
 *אסותא לב בע"מ 100.0  הפעלת בתי חולים

   
 אסותא טכנולוגיות מתקדמות בע"מ 100.0  חברת אחזקות 

   
 שבע בע"מ-אסותא באר 100.0  הפעלת בתי חולים

   
 אסותא אשדוד 100.0  הפעלת בתי חולים

   
 קרני רנטגן ורדיום בע"מ 100.0  חברה לא פעילה

   
 ס.מ.ן. אחזקה בע"מ 88.0  אחזקת מבנה משרדים 

   
 ק.ח.מ. בע"מ 100.0  חברה לא פעילה

   
 מ.ש.ן. בע"מ 100.0  חברה לא פעילה

   
 בית מרקחת "אפרסמון" בע"מ 100.0  חברה לא פעילה

 
 
 לאסותא ראשון בע"מ. 2013החברה מוזגה במהלך שנת  *
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