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בסיומו של הקורס הסטודנטים  הערכת הקורס:
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: הקורס אושר על ידי ועדת אישור הקורס

 ג' – שנה אקדמיתעבור  הוראה פקולטית

: התאריך האחרון בו עודכן עדכון אחרון

 2020 ספטמבר – הסילבוס

 

 

הקורס "חשבונאות של מלכ"רים וקופות חולים" עוסק בעקרונות הדיווח : תיאור הקורס

בכלל ואת קופות החולים בפרט. פרט להכרת הפרסומים  החשבונאי המייחד את המלכ"רים

המקצועיים, החוקים והתקנות הרלבנטיים, הנלמדים בקורס, נחשף הסטודנט לבעיות 

ולסוגיות הפיננסיות עימן מתמודדות קופות החולים במציאות של ימינו, ע"י הצגות מקרים 

 ושאלות אקטואליות. 

 להקנות לסטודנט נההילכ"רים וקופות חולים" "חשבונאות של מהקורס  מטרת :מטרות הקורס

לניהול מערכות בריאות ידע בתחום החשבונאות של גופים ללא כוונת רווח בכלל ושל קופות 

בהתאגדות,  החולים בפרט, וכן להקנות ידע בתחומים נלווים כגון: סוגיות ייחודיות במיסוי,

 ולים בפרט.והוראות חוק אחרות החלות על מלכ"רים בכלל ועל קופות הח

דגש נוסף בקורס יושם על הבקרה והפיקוח הפיננסי של קופות חולים בישראל לאור הוראות 

חוק ביטוח ממלכתי, וכן על כללי ההתחשבנות והתיקצוב במערכת הבריאות לאור השינויים 

 בנושאי בריאות בחוק ההסדרים במשק המדינה.

 כמפורט ב"מטרות הקורס".   :יעדי הקורס

 למידה: פוקותת

 עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:

   להכיר את תחומי החשבונאות, המיסוי והתיקצוב של מלכ"רים בכלל וקופות חולים בפרט.1

    דוחות כספיים של מלכ"ריםלנתח .2

 מש בידע הנרכש בקורס בתפקידי ניהול במוסדות מלכ"ר תלהש.3

 החשבונאות העיקרילשלב את התחומים הנלווים הנלמדים בקורס לתחום .4

   בקריירה הניהולית בארגוני בריאותלתמוך בהחלטות .5

 .הנוכחות תיקבע בסמוך לתחילת שנת הלימודים: נוכחות והפעלת מצלמותנהלי  

 . אין תרגול נפרד אלא כחלק מההרצאות. מקוונים שיעורים  אופן  ההוראה:

 : דנטים בקורסוהערכת הסט

 100%חובת בחינה בהיקף  של  –במצב רגיל 

                                                           100%בהיקף של מבחן מקוון עם השגחה  –במצב קורונה 

מהתרגילים בקורס כתנאי מקדים לקבלת הערכה  75%קיימת חובת הגשה של  –בכל מצב •

 בקורס.

 

undergraduate course that analyze the unique  : An advancedCourse Description

principles of not-for-profit organization (NPO) accountancy, specifically that of 

the Israeli HMOs. In addition to introduction of professional publications and 

relevant rules and regulations, the course present the financial issues that are 

daily met by the HMOs, by using actual cases and problems . 

profit entities-: To introduce principle of accounting for nonAims of the module. 

 : to provideObjectives of the module 

 knowledge regarding accounting issues of non-profit organizations, 

specifically HMOs, as well as in related issues such as unique matters of 

taxation, incorporation and legislation applying to non-profit organizations in 

general and specifically to HMOs. Special attention will be given to the 

financial control and supervision of the HMOs in Israel in light of the National 

Health Insurance Law. 

 חשבונאות של מלכ"רים  :שם הקורס

 480.1.4241 :מס' הקורס



 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 המחלקה לניהול מערכות בריאות
 

2 

 
 

 

 מטלות הקורס:

   מהתרגילים במועד 75%חובת הגשת •

 .שעות 10 – , כל סטודנט נדרש לעבודה וביצוע מטלות בהיקף של כלהרצאות המקוונותבנוסף  הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית:

 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

 המגזר השלישי. –מבוא כללי .   1 

 רקע כללי : -היבטים משפטיים.2

 מנית(.והקדש ציבורי, אגודה עות צורות התאגדות ומסגרות חוקיות  של מלכ"רים )עמותה, חברה לתועלת הציבור,.א

 אחריות אזרחית ופלילית של מנהלים בעמותות..ב

 ותקנותיו.חוק ביטוח בריאות ממלכתי .ג

 חוקים אחרים הקשורים בפעילות המלכ"ר )חוק מבקר המדינה, חוק עסקאות גופים ציבוריים ועוד(..ד

               הוראות מיסוי ספציפיות כולל פסקי דין בנושא זה: -היבטי מיסוי.3

 ות עודפות והוראות מיסוי נוספות.)תרומות(, הוצא 46מוסד ציבורי, זכאות לפטור ממס, מוסד ציבורי לעניין ס'    -פקודת מס הכנסה.א

 .א., עסקאות אקראי במקרקעין  והוראות מיסוי נוספות.6הפטור למלכ"ר, מס שכר, תקנה  –חוק מע"מ .ב

 הפטור למוסד ציבורי וההוראות בגין מס רכישה. –חוק מס שבח .ג

 הזכאות לפטור. -חוק מס רכוש.ד

 ההסדרים. הפטור והוראות המיסוי בחוק -פקודת מיסי עירייה וממשלה .ה

 כללי הדיווח הכספי למלכ"רים ולקופות חולים:.4

 (.5ותקן מס'  69כללי החשבונאות והדוחות הכספיים של מלכ"ר )ג"ד .א

 כללי היסוד בחשבונאות של מלכ"רים..1

 משמעות המונח "נכסים נטו" ..2

 הגישה הכוללנית. .3

 קיומן של הגבלות, סוגיהן ודרכי הדיווח..4

 של מלכ"רים. הכרת הדוחות הכספיים המיוחדים.5

 (.18 -דיווח כספי של קופות חולים בישראל )תקן .ב

 קופות החולים. 4-האירועים שהביאו להתקנת תקן יחודי ל.1

 הדוחות הכספיים של קופות החולים..2

 הוראות דיווח וגילוי מיוחדות כגון : הפרשה בנושא רשלנות רפואית, עתודות שב"ן, דיווח מגזרי פעילות ועוד..3

הוראות הדיווח הכספי וניהול התקציב של קופות החולים בישראל לאור תקנות חוק ביטוח בריאות  -פי  על קופות החוליםבקרה  ופיקוח כס.5

 ממלכתי )בקרה ופיקוח פיננסיים(.

 כללי ההתחשבנות והתיקצוב במערכת הבריאות לאור השינויים  -הכרת "כללי המשחק".6

 בחוק ההסדרים במשק המדינה בנושאי בריאות.      

  

 רשימת קריאה:

 , הוצאת אדמית.דיווח וביקורת הגישה החדשה: תיאוריה, -מלכ"רים:  1997האפט רפאל, .1

 , הוצאת אדמית.התאגדות ומיסוי של עמותות, מוסדות ציבור ומלכ"רים:  1999האפט רפאל, .2

 התנדבויות והמלכ"רים.האפט בשיתוף מגזר ה-זיו  - BDO. תל אביב : דיווח כספי על ידי מלכ"רים:  2003האפט רפאל, .3

חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה, חוק  : חוק ביטוח בריאות ממלכתי ותקנותיו, חוק העמותות, חוק החברות, חוק הנאמנות,ספר החוקים.4

 מס שבח, חוק ההסדרים.

 פרסומים מקצועיים של לשכת רו"ח בישראל והמוסד לתקינה חשבונאית: .5

 ח כספי על ידי מלכ"רים.כללי חשבונאות ודיוו - 69גילוי דעת מס' .א

 .69תיקונים והבהרות לגילוי דעת מס'  - 5תקן .ב

 דיווח כספי ע"י קופות חולים. - 18תקן .ג

 

 *כל חומרי ועזרי הלמידה יהיו זמינים לסטודנטים באתר הקורס/ בספריה/ במחלקה/ במאגרי מידע אלקטרונים הזמינים לסטודנטים באב"ג

 


