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 א"פתשכ"ה באב 
 2021באוגוסט  3

 
 לכבוד

 מנהלי בתי החולים
 מנהלי קופות החולים

 מנהלי אגפים, משרד הבריאות

 שלום רב,

 עדכונים בתעריפון השירותים של משרד הבריאות הנדון:

שלישי, כ"ה באב ביום כנסו לתוקף אשר נ השירותים של משרד הבריאותבתעריפון  עדכונים רצ"ב

 .03/08/2021תשפ"א, 

 העדכונים בתעריפון השירותים של משרד הבריאות כוללים:

 - 2 - ..................................... עדכון תעריף יום אשפוז במחלקת קורונה בבתי חולים כלליים .1

 - 2 - .................... עדכון תעריף יום אשפוז במחלקת קורונה בבתי חולים ומרכזים גריאטריים .2

 - 2 - ......................................................... עדכון תעריף השירות והגדרה לבדיקת קורונה .3

 

 באתר משרד הבריאות באינטרנט *קישור לתעריפון 

 .בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים בתהתעריפון נכ *

בצי התעריפון באתר משרד ובק התעריפים המופיעים במסמך זה הם תעריפי קבוצת תעריף ב'. *

  .ףהתעריקבוצות כל  הבריאות מפורטים תעריפי

http://www.health.gov.il/subjects/finance/taarifon/pages/pricelist.aspx
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 עדכונים בתעריפון משרד הבריאות

 יםחולים כללי יעדכון תעריף יום אשפוז במחלקת קורונה בבת .1

עקב הכנסת ציוד מיגון ₪,  72-הועלה ב יםחולים כללי יבבתת קורונה ומחלקב יום אשפוזתעריף 

 עדת מחירים:לתעריף, בהתאם להחלטת ו

קוד 
 שם השירות השירות

תעריף 
 )₪(קודם 

תעריף חדש 
)₪( 

G0C19 202,4 2,348 מחלקת קורונה בבית חולים כללי ,יום אשפוז  

 בבתי חולים ומרכזים גריאטרייםעדכון תעריף יום אשפוז במחלקת קורונה  .2

עקב הכנסת ₪,  67-בבבתי חולים ומרכזים גריאטריים הועלה ת קורונה ומחלקב יום אשפוזתעריף 

 ציוד מיגון לתעריף, בהתאם להחלטת ועדת מחירים:

קוד 
 שם השירות השירות

תעריף 
 )₪(קודם 

תעריף חדש 
)₪( 

G0J19  ,יום אשפוז, מחלקת קורונה בבתי חולים ומרכזים גריאטריים
 מטופל חיובי לנגיף קורונה במצב בינוני, קשה או מונשם

1,334 4011,  

 לבדיקת קורונה ת השירותוהגדר עדכון תעריף השירות .3

לתעריף, בהתאם להחלטת וציוד רפואי מתכלה תעריף בדיקת קורונה הועלה, עקב הכנסת ציוד מיגון 

 ועדת מחירים:

קוד 
 השירות

שם 
 מתשירות קוד הגדרת השירות

 תעריף
 קודם
 הגדרת שירות חדשה )₪(

תעריף 
חדש 
)₪( 

L 2717  נגיף קורונה 
COVID19, 
,RT-PCR 

לא כולל 
 לקיחה

בדיקה מולקולרית בשיטת 
RT-PCR  לגילוי נגיף

בדגימות  COVID19קורונה 
מדרכי הנשימה העליונות 

)משטח לוע ואף( או 
התחתונות )נוזל 

ברונכואלבאולרי וכיח(. 
התעריף כולל את עבודת 

המעבדה ותשובת המעבדה. 
התעריף אינו כולל לקיחה 

וציוד רפואי מתכלה אשר 
 משרד הבריאות מסופק על ידי

בדיקה מולקולרית בשיטת  96
RT-PCR  לגילוי נגיף

בדגימות  COVID19קורונה 
מדרכי הנשימה העליונות 

)משטח לוע ואף( או 
התחתונות )נוזל 

ברונכואלבאולרי וכיח(. 
התעריף כולל את עבודת 

המעבדה ותשובת המעבדה. 
 התעריף אינו כולל לקיחה

110 

 בברכה,

 המחלקה להסדרת שירותים רפואיים, חטיבת הרפואהזהבה רומנו, מנהלת 

 לתכנון, תקצוב ותמחורנריה שטאובר, תחום תמחור, האגף 
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 משרד הבריאותמנכ"ל,  ,נחמן אשפרופ'  העתק:
 הרפואה, משרד הבריאותחטיבת , ראש ד"ר ורד עזרא

 משרד הבריאות ,בפועל ,המפקח על המחירים תכנון, תקצוב ותמחור,סמנכ"ל  ,חיים הופרטמר 
 מידע, משרד הבריאותאגף הגב' ציונה חקלאי, מנהלת 

 , משרד הבריאותמחשובהאגף  ,מנהלת תחום מחשוב בתי חוליםריקי נחמיה, 

 מחשוב, משרד הבריאותהאגף  ,מזור פרויקט תמנהלאנה רוחלין, 
 , ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאותדודו דגןד"ר 

 אניטה שורץ, הרשמת הרפואית הארצית, משרד הבריאותגב' מיכל 
 חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, , מנהל מחלקת בדיקות תוכנהוטי עברימר מ

 צה"לומשרד הביטחון 
 בתי חולים

 קופות חולים
 לשכות בריאות

 המוסד לביטוח לאומי
 חבאמצעות איגוד חברות הביטו ,חברות הביטוח


