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הבאים:הדוחות   

  לאומית, מאוחדת, מכבי, כללית 2020דוחות כספיים לשנת 

  2019כ"א במקצועות הבריאות לשנת  

  2020מיטות אשפוז ועמדות ברישוי  

  2018בריאות הנפש בישראל שנתון סטטיסטי  

 2019מאפייני פעילות  -בקורים במחלקה לרפואה דחופה  

  2020אי שיוויון בבריאות וההתמודדות עמו  

 2013-2020ח הכלליים לשנים "ההלאומית למדדי איכות בבתי התכנית  

  2017-2019המודל להערכת בטיחות הטיפול בבתיה"ח הכלליים. דו"ח מסכם  

https://www.health.gov.il/


 

 

  2018מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל  

  עשור שלישי לחוק בטוח בריאות ממלכתי 

 2019 דוחות כספיים מאוחדים לשנת   

 2018-2019כלליים לשנים -דו"ח פיננסי מרכזים רפואיים צבוריים  

 ה  מערכת הבריאות בישראל בראי OECD 2018 

  2020אלח דם נרכש ביחידות טפול נמרץ כללי  

  2017דו"ח ועדת השר למיגור אלימות במע' הבריאות  

  2013-2019ממצאי התכנית הלאומית למדדי איכות 

 

 

 
 

 

 

 

 


