
חוזר חשב משרד הבריאות
חוזר מס'בתוקף מיוםתאריך פרסוםנושא

ת שירותי תיירות איסור על קבלת כספים במזומן בביצוע עסקאות במסגר
 רפואית בבתי החולים הממשלתיים ובתאגידי הבריאות שעל ידם

 ה"תשע, ניסן 'ד ה"תשע ,ניסן 'ד
03/2015 24.03.2015 24.03.2015 

 חשב המשרד
 משרד הבריאות

Head of finance department
Ministry of Health 

 0797990ירושלים  7711ת.ד.
 90רח' ירמיהו 

h.health.gov.ilHashavut@mo 
02-5655975 פקס: 8\02-5080935 טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 9101002
Jeremiah 39
Hashavut@moh.health.gov.il
Tel: 02-5080935\8 Fax: 02-5655975 

 ד' ניסן תשע"ה
 2102 מרץ 24 

21010102אסמכתא: 

  לכבוד
 הממשלתיים החולים בתי מנהלי

 הממשלתיים החולים בתי שליד הבריאות תאגידי לי"מנכ
 הממשלתיים החולים בבתי הכספים מנהלי
הממשלתיים החולים בתי שליד הבריאות דיבתאגי הכספים מנהלי

 בבתי רפואית תיירות שירותי במסגרת עסקאות בביצוע במזומן כספים קבלת על איסור: הנדון
 ידם-שעל הבריאות ובתאגידי הממשלתיים החולים

 ולטיפול לבחינה ותשתיות מנגנונים כיום קיימים לא הממשלתיים הרפואיים במרכזים .0

 . ידם על המתקבלים תשלומים במסגרת הון לבנתלה הקשורות בסוגיות

 הרשות עם בהתייעצות, הוחלט בישראל הרפואית התיירות ענף הסדרת ובמסגרת לפיכך .2

 המחאות, במזומן תשלומים קבלת על גורף איסור לקבוע, טרור ומימון הון הלבנת לאיסור

 בעת, 2111 -ס"תש הון הלבנת לאיסור בחוק שהוגדרו כפי נוסעים והמחאות בנקאיות

 על עולה המצטבר שסכומן, רפואית תיירות סוכני או \ו מרפא תיירי עם עסקאות ביצוע

 בית ידי-עלהן  ,מכל גורם כספים קבלת על חל ל"הנ האיסור, ספק הסר למען.  ₪ 01,111

 .ידו-על הפועל הבריאות תאגיד ידי-על והן החולים

 עם בהתייעצות, בהמשך ינקטו אשר צעדים שורת במסגרת הראשון הנדבך היא זו הוראה .1

 .טרור ומימון הון הלבנת לאיסור הרשות

בתוקף לא
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 תקופת תחול, מתקדמים בשלבים הנמצאות עסקאות לעניין. דיימי באופן תחול זו הוראה .4

 .  זו הודעה פרסום מיום ימים 11 של מעבר

 

 יש, לעיל הנקוב מועדב לעמוד מאפשרות שאינן נסיבות מתקיימות בהם חריגים במקרים .2

 .זו מהוראה לחריגה הבריאות משרד חשב אישור לקבלת ובכתב מראש לפנות

 

 הבריאות ובתאגידי הממשלתיים החולים בבתי ביקורת תערוך הבריאות משרד חשבות .1

 . זה חוזר בהוראות העמידה לבחינת ידם שעל

 
 

                      

                                                                                    

 :העתקים
 האוצר במשרד הכללית החשבת-    ד"עו, ו'בויאנג -עבאדי מיכל ח"רו

      הבריאות משרד ל"מנכ -                              אפק ארנון' פרופ
 הון לבנתה לאיסור הרשות ראש -                                    לנדס פול עו"ד

 האוצר משרד, הכללית לחשבת בכיר סגן -                          קינד נחמיה מר
 האוצר משרד, הכללית לחשבת בכיר סגן -                     ח"רו, וייס ויקטור מר

 הבריאות משרד, רפואה מנהל ראש מ"מ -                                  עזרא ורד ר"ד
    הבריאות משרד, המשפטית ליועצת המשנה -                                סמוך נתן ד"עו

 הבריאות משרד חשב סגנית -                      ח"רו, שוורץ שושי
 

לא בתוקף




