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  ,מכובדינו

  
  2007ירותי בריאות נוספי� של קופות החולי� לשנת דוח  ציבורי מסכ� על תכניות לש

  

המבוצעות במסגרת ") �"שב: "להל�(הננו מצרפי� בזאת דוח מסכ� על פעילות שירותי הבריאות הנוספי� 

  .2007קופות החולי� לשנת 

מבוטחי� ותביעות בצורה , עלויות, � לרבות הכנסות"הדוח כולל נתוני� כספיי� וכמותיי� של תוכניות השב

  .שוואתית של קופות החולי� בישראלה

  .� של קופות החולי�"מצורפי� נתוני� השוואתיי� על פעילות השב, כמו כ�

 ,הנתוני� מבוססי� על דוחות כספיי� ועל דיווחי� שנתיי� מסכמי� של קופות החולי� למשרד הבריאות

  .הנתוני� לא בוקרו על ידי רואי חשבו�

ציבור ויביאו לידיעתו מידע השוואתי ושימושי אודות הכנסות והוצאות אנו מקוי� כי דוחות אלו ישמשו את ה

  .�"קופות החולי� בגי� תוכניות השב
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 כללי  .א

 מטרה .1

דוח המרכז נתוני� כספיי� וכמותיי� של תוכניות שירותי הבריאות הנוספי� של קופות 

� בהתא� "פק מידע בנושא השבמטרת הדוח הינה לס). "�"השב: "להל�(החולי� בישראל 

מבוטחי� :  המשתמשי� העיקריי� בדוח זה הינ�. לצרכי� השוני� של משתמשי הדוח

ומבוטחי� פוטנציאליי� שיוכלו לקבל מידע השוואתי תמציתי לגבי תעריפי� עדכניי� וסוגי 

כיסויי� רפואיי� לצור( אינדיקציה נוספת בקבלת החלטות לגבי הצטרפות לתוכנית זו או 

מוסדות מחקר ומשרדי ממשלה אשר יוכלו לבצע אנליזות לצור( קבלת החלטות מקרו ; חרתא

העיקריי� בשוק לצור( " השחקני�"כלכליות ולצור( פיקוח ציבורי וקופות חולי� אשר הינ� 

  .הגברת התחרותיות לטובת הצרכ�

  

   

 מקור חוקי לדוח .2

מאפשר לקופות החולי� להציע ") החוק: "להל� (1994 'ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי  .א

לחבריה� תכניות לשירותי בריאות שאינ� כלולי� בסל השירותי� הבסיסי של ביטוח הבריאות 

או שיפוי ( בפועל �שירותי, או באישורה, � יקבלו מהקופה"העמיתי� בתוכנית השב. הממלכתי

ת ומצילות  ותרופות מאריכולמעט שירותי סיעוד, )לרבות שיפוי עבור רכש שירותי� בפועל

הגור� המפקח על התוכנית יהיה . שנקבעו בחוק, לרבות הוראות המעבר, הוראותהחיי� לפי 

 .משרד הבריאות

על הקופות לקיי� , לפי סעי� זה. �" לחוק קבע כללי� לניהול כספי של תוכניות השב10סעי�   .ב

 .הפרדה מוחלטת בניהול הכספי והחשבונאי של שתי המערכות

ל ברמה של איזו� שנתי בי� הכנסותיה מתשלומי העמיתי� לבי� התוכנית צריכה להתנה

  . לעמיתי��הוצאותיה לצור( מת� שירותי

 –יוצג בשני סעיפי� מאזניי� , �"הדיווח בדוחות הכספיי� של הקופה הקשור לתוכנית השב

 .�"אקטיב ופאסיב ובדוח רווח והפסד בשורה אחת של תוצאות פעילות השב

כי ,  בריאות נוספי� הקובעי�י כללי� בדבר תוכניות לשירות2005 משרד הבריאות פרס� במר�  .ג

 שסופקו על ידי �מעבר לדיווחי� הכספיי� על קופה להגיש דיווח שנתי מסכ� ביחס לשירותי

 .� "תוכניות השב

� בכל קופות "יפורס� דוח ציבורי שנתי מסכ� על פעילות השב, על פי החלטת משרד הבריאות

  .ות המצוינות לעילהחולי� לש� הגשמת המטר
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 מבנה הדוח .3

הנתוני� המוצגי� להל� כוללי� את נתוני קופות החולי� בישראל המפעילות שירותי בריאות  

קופת , ")מכבי: "להל�(מכבי שירותי בריאות , ")כללית: "להל�(שירותי בריאות כללית : נוספי�

 �") לאומית: "להל�(ישראל חולי� לעובדי� לאומיי� של הסתדרות העובדי� הלאומית באר

  ").מאוחדת: "להל�(וקופת חולי� מאוחדת 

עליו� כולל את השירותי�  ה� במספר רבדי� כאשר הרובד "כל קופה מפעילה תוכניות שב

  . הניתני� ברובד התחתו� לו

הפרק הראשו� לדוח כולל מידע שימושי לציבור מבוטחי הקופות בדבר תעריפי פרמיות עדכניי� 

 . י הקופות"לרבות תמצית סוגי הכיסויי� הניתני� ע, לכל רובדי הכיסויי�לכל הקופות ו

 �הפרק הבא כולל את תמצית הדוחות הכספיי� של פעילות שירותי הבריאות הנוספי� לשני

  .המציגי� את המצב הכספי בכל קופה ואת תוצאות פעולותיה, 2006 ' ו2007

י� בדוחות הכספיי� המבוקרי� של � לנתוני� המופיע"נמצאה התאמה בי� נתוני דוח השב

  .קופות החולי�

  . ה� בהיבט הכספי וה� בהיבט הכמותי, הפרקי� הבאי�  מהווי� פירוטי� לדוחות הכספיי�

  :הפירוטי� שנבחרו להל� הינ� הפרקי� המרכזיי� בדוחות הכספיי�

  פרק שנות� אומד� כמותי לגבי היק� הפעילות וכולל מספר מבוטחי� בסל 'מבוטחי�  .1

 . � וצפי לשני� הבאות"תנועת החברי� בשב, � בכל קופה לפי קבוצות גיל"בסיסי ובשבה

 פרק שנות� אומד� כספי לגבי היק� הפעילות העסקית וכולל מידע על הכנסות 'הכנסות  .2

 . 2006 ' ו2007� בשני� "מתוכנית השב

ל סוגי  פרק שנות� אומד� כמותי וכספי לגבי הפעילות הרפואית כולל מידע ע'תביעות  .3

הכיסויי� ועלות� הניתני� על ידי כל קופה וכמות תביעות המבוטחי� המאושרות על ידי 

 . הקופות

 פרק שנות� אומד� כספי על הפעילויות הנלוות –הנהלה וכלליות ,  שיווק, תפעולהוצאות .4

 הנהלה וכלליות ופירוט בסיס תלפעילויות הרפואיות השוטפות וכולל מידע על היק� הוצאו

 . �" של הוצאות המשותפות לסל הבסיסי ולשבהעמסות

 פרק שנות� אומד� כספי לגבי מידת האיזו� במקורות ' תעתודות ויעודות לכיסוי התחייבויו .5

והשימושי� של הקופות ומציג את גובה ההתחייבות של התוכנית כלפי מבוטחיה לכיסוי 

  .לרבות הפקדות ליעודות, ביטוח והוצאות בלתי צפויות
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   �2007#2008 בשני� "תוכניות השבשינויי� ב  .ב

� לה� יש השלכות ישירות על הנתוני� והניתוחי� " בוצעו שינויי� משמעותיי� בתוכניות השב2008'2007בשני� 

  :להל� פירוט עיקרי השינויי� האמורי�, המוצגי� בדוח זה

 

כללית "שיווק התוכנית  ב2007 החלה שירותי בריאות כללית בפברואר 2.1.07לפי אישור משרד הבריאות מיו�  .1

התוכנית  . במסגרת הביטוחי� המשלימי� של הקופה" כללית מושל�"המהווה רובד מעל התוכנית " פלטינו�

 ".תרופות לטיפול במחלת הסרט�"כללה בי� היתר פרק " כללית פלטינו�"

ות עצמית  ללא השתתפ6נכנסה לתוק� הרחבת הכיסוי לטיפולי שיניי� לילדי� עד גיל  2007בתחילת שנת  .2

 ."מג� זהב"בתוכנית 

המשווקת " מג� זהב" הרחבת התוכנית 2007 נכנסה לתוק� באפריל 20.2.07לפי אישור משרד הבריאות מיו�  .3

תרופות שאינ� כלולות בסל "ההרחבה כללה בי� היתר עלייה בדמי החבר ופרק . י מכבי שירותי בריאות"ע

 .מצילות חיי�ו ות מאריכלרבות תרופות" הבריאות הממלכתי ובמג� כס�

 :י הכנסת בי� היתר כי" הוחלט ע2008בחוק ההסדרי� לשנת  .4

    . מצילות חיי�ו  מאריכות� לא יכללו זכאות לתרופות"תוכניות השב  .א

, "כללית פלטינו� "'מצילות חיי�ו  מאריכות� שכללו פרק תרופות הכולל תרופות"תוכניות השב

 למבוטחי� ' שנקבעו בחוק ההסדרי�ביצעו התאמה להוראות" מאוחדת שיא"ו" מג� זהב"

 23.12.07 ' מבוטחי� שהצטרפו לאחר ה.  נקבעה הוראת מעבר בחוק23.12.07 'שהצטרפו לפני ה

מצילות חיי� ודמי החבר שישולמו  לתרופות מאריכות ותרופותהלא יהיו זכאי� לזכויות בפרקי 

 .על ידיה� יהיו מופחתי�

  .1.4.08 ' תח ללא השתתפות עצמית החל מ� לא תכלולנה פרקי בחירת מנ"תוכניות השב  .ב

 "מאוחדת שיא", "מג� כס� "'התוכניות שכללו פרקי בחירת מנתח ללא השתתפות עצמית

קבעו השתתפות עצמית לבחירת מנתח כנקבע בחוק ההסדרי� וביצעו הפחתה " לאומית זהב"ו

 .בהתא� בדמי החבר בתוכניות

רפואת שיניי� מונעת לילדי� " מאוחדת עדי�"בתוכנית  הורחבה 15.7.07לפי אישור משרד הבריאות מיו�  .5

 1.8.07ההרחבה נכנסה לתוק� ב . חינ�–' בכיתה א

" כללית מושל�"בדמי החבר של  1  4 בוצעה עלייה של 1.5.08 ' ב18.3.08לפי אישור משרד הבריאות מיו�  .6

   .6'0י� בגיל  כנגד הוספת שרות של רפואת שיניי� ללא השתתפות עצמית לילד17'0בקבוצת הגיל 
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 עיקרי הדוח  .ג

  .�" חל גידול עקבי בהצטרפות מבוטחי� לתוכניות השב2007 עד 2002בשני�  1.1

אלפי  7,252 עמד על ס( של 2007מספר המבוטחי� בקופות החולי� בישראל בסו� שנת 

  . 1.7% 'גידול של כ, 2006 אלפי נפשות בסו� שנת 7,133 'נפשות בהשוואה לכ

 'אלפי נפשות בהשוואה לכ 5,185 ' לכ2007� גדל בשנת "וכניות השבמספר המבוטחי� בת

   .3.7% 'גידול של כ, 2006 אלפי נפשות בשנת 5,001

  

הגידול במספר החברים בשב"ן בכל אחת 
מהקופות בין השנים 2002-2007
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� בס( " גדל מספר המבוטחי� בתוכניות השב31.12.07 עד 31.12.02בתקופה המצטברת מיו�  1.2

המבוטחי� בתקופה זו גדלו מספר . 20.2% ' אלפי נפשות המהווה גידול של כ871 'של כ

   .7.9% ' אלפי נפשות ובשיעור של כ532 ' בקופות החולי� בישראל בס( של כ

,  בישראלהמגמה זו מצביעה על העמקת שירותי הבריאות הנוספי� בקרב האוכלוסיי

  .הבוחרת להרחיב את סל השירותי� הבסיסי של ביטוח הבריאות הממלכתי
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  .31.12.2007 ליו� קופה במבוטחי� המקרב� " החברי� בתוכניות השבאחוז 1.3
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לאומיתמאוחדתמכביכללית

 אחוז החברים בתוכניות השב"ן מקרב המבוטחים בקופה

  

ח " מיליוני ש2,081 ' לס( של כ2007� בישראל הגיע בשנת "ס( כל הכנסות מתוכניות השב  .2

  . לעומת אשתקד17% 'גידול של כ, 2006ח בשנת " מיליוני ש1,786 'בהשוואה לס( של כ

  

הכנסה  וה2006שיעור הגידול לעומת שנת , 2007להל� נתוני� בדבר הכנסות מדמי חבר בשנת 

  :ממוצעת למבוטח בארבעת הקופות

  
  קופה

  
  ח" במשהכנסות

  
  אחוז שינוי

  הכנסה שנתית
  ח" בשממוצעת למבוטח

  
  אחוז שינוי

  2007  2006    2007  2006    
  11%  330  365  14%  826  941  )1(כללית
  21%  385  464  25%  546  680  )2(מכבי

  9%  375  410  16%  217  252  )3(מאוחדת
  2%  466  477  6%  197  208  לאומית

  

� של כללית נובע בי� היתר מהצטרפות מבוטחי� "שיעור הגידול בהכנסות תוכניות השב )1(

מחזור ההכנסות של . לה תעריפי� גבוהי� יותר, "כללית פלטינו�"לתוכנית החדשה 

  . ח" מש73 ' הסתכ� בכ2007בשנת " כללית פלטינו�"

" כללית פלטינו�"הכנסות ההכנסה השנתית הממוצעת למבוטח בנטרול  לש� השוואה 

  .ח" ש337עומדת על 

� של מכבי נובע מעליה בפרמיה והרחבת "שיעור הגידול בהכנסות תוכניות השב) 2(

  ."מג� זהב"התוכנית 

� של מאוחדת נובע בי� היתר מאחוז מצטרפי� "שיעור הגידול בהכנסות תוכניות השב )3(

לה תעריפי� גבוהי� ," שיאמאוחדת "לתוכנית " מאוחדת עדי�"גבוה מקרב מבוטחי 

  .יותר
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  ' לס( של כ2007� בישראל הסתכ� בשנת "ס( עלות השימושי� בגי� תוכניות השב  .3

גידול של , 2006ח בשנת "מיליוני ש 1,481 'ח בהשוואה לס( של כ"מיליוני ש 1,658

12%.  

 2006שיעור הגידול לעומת שנת , 2007להל� נתוני� בדבר עלות השימושי� בשנת 

  :ועלות ממוצעת למבוטח בארבעת הקופות

  
  קופה

  
 עלויות רפואיות

  ח"במש

אחוז 
  שינוי

עלות ממוצעת 
 שנתית למבוטח

  ח"בש

  
  אחוז שינוי

  2007  2006    2007  2006    
  4%  269  279  7%  674  719  כללית
  19%  344  410  23%  488  601  מכבי

  4%  297  309  10%  172  190  מאוחדת
  )2%(  348  340  1%  147  148  לאומית

  

ח וס( ההוצאות " מש2,081 עמדו על 2007� לשנת "ס( ההכנסות של תוכניות השב .4

שיעור ס( ההוצאות , ח" מש1,658 עמדו על 2007� לשנת "הרפואיות של תוכניות השב

  .80%'הרפואיות מס( ההכנסות מהווה כ

סך ההכנסות וההוצאות הרפואיות בתוכניות השב"ן לשנים 
2005-2007 במש"ח

0

1,000

2,000

3,000

4,000

200720062005

הכנסות  הוצאות

  
  

  

ריאות כללית בשירותי ב 2007שיעור העלויות הרפואיות מס( ההכנסות למבוטח בשנת 

אשר הינה תוכנית חדשה לה רק " כללית פלטינו�"בנטרול הכנסות  ,76% 'הינו כ

, היות ומרבית מבוטחיה נמצאי� בתקופת אכשרה, הכנסות ומיעוט הוצאות רפואיות

, 75%'קופת חולי� מאוחדת הינו  כ, 88% ' מכבי שירותי בריאות הינו כ,83%'הינו כ

  71% 'ובקופת חולי� לאומית הינו כ
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יחס עלויות מסך הכנסה

יחס עלויות מסך הכנסה 2006 יחס עלויות מסך הכנסה 2007

  

  

כאשר בשנת , � הינה ניתוחי� ובחירת מנתח"העלות העיקרית במסגרת תוכניות השב

במכבי , ח"ש 86 'לית העלות למבוטח בממוצע הינה כ בשירותי בריאות כל2007

ח ובקופת "ש 110 'קופת חולי� מאוחדת הינה כ, ח"ש 171 ' שירותי בריאות הינה כ

  .ח "ש 153 'חולי� לאומית הינה כ

  

תרופות � הינה "וספת המהווה מרכיב עיקרי בעלות השימושי� של תוכניות השבעלות נ

 57'כללית כ  בממוצע למבוטח הוציאה שירותי בריאות2007אשר בשנת , וחיסוני�

ח "ש 42 'קופת חולי� מאוחדת הינה כ, ח"ש 35 'במכבי שרותי בריאות הינה כ, ח"ש

  .ח"  ש44 'ובקופת חולי� לאומית הינה כ

  

מהווה א� הוא מרכיב עיקרי בעלות השימושי� של ) החוות דעת שניי( יעו� ,כמו כ�

' בממוצע למבוטח הוציאה שירותי בריאות כללית כ2007אשר בשנת , �"תוכניות השב

 30 ' קופת חולי� מאוחדת הינה כ, ח" ש36 'במכבי שרותי בריאות הינה כ, ח" ש45

  .ח"  ש31 'ח ובקופת חולי� לאומית הינה כ"ש

  

לעומת (ח " שימיליונ 17 ' של כעוד� ב2007ירותי בריאות כללית סיימה את שנת ש  .5

 2007מכבי שירותי בריאות סיימה את שנת ,  )2006ח בשנת "מיליוני ש 15גירעו� של 

קופת , )2006ח בשנת "מיליוני ש 18לעומת עוד� של (ח "מיליוני ש 2 'בעוד� של כ

 4 של עוד�לעומת (ח "מיליוני ש 11 ' של כבעוד�  2007חולי� מאוחדת סיימה את שנת 

 23 'בעוד� של כ 2007וקופת חולי� לאומית סיימה את שנת ) 2006ח בשנת "מיליוני ש

  ). 2006ח בשנת "מיליוני ש 16לעומת עוד� של (ח "מיליוני ש

 מעתודות שנצברו בשני� קודמות �מוממ �הגירעו, ת� גירעוניו"כאשר תוכניות השב

ות מיועדי� לעתודות אלו ולהוספת או להרחבת כיסויי� קיימי� והעודפי� של הקופ

  .ביטול של תקופות אכשרהאו למבוטחי� 
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   תעריפי פרמיות וכיסויי�  .ד

  פרמיות . 1

  :31.12.2007 עבור שירותי בריאות נוספי� נכו� ליו� )ח"בש (להל� השוואת פרמיות

 . ובד הראשו�דמי החבר ברובד השני של כל קופה כוללי�  את דמי החבר בר

 )4( לאומית מאוחדת  מכבי  כללית

קבוצת 
 גיל

  מושל�
)3( )4 (  

פלטינו� 
)7()5(  

 )7(שיא )1(עדי�  )7 ()6(זהב  כס�
)4( 

 זהב  כס�

0'17 1.16 12.47  1.86 13.42 31)2( 41)2( 7.01  10.34 

18 12.44 24.77  18.08  32.01  31 41 16.89 22.12 

19'23  28.49 62.41  18.08 32.01 31 41 16.89 22.12 

24 28.49  62.41  18.08 32.01 38 48 16.89 22.12 

25'29 28.49  62.41  18.08 42.33 38 64 16.89 48.16 

30 28.49  62.41  33.67 57.82 51 83 22.57 56.87 

31'34 39.61 77.64  33.67 57.82 51 83 22.57 56.87 

35'39 39.61 77.64  33.67 57.82 51 83 23.82 62.92 

40'44 44.94 84.00  33.67 57.82 51 97 24.87 73.97 

45 44.94 84.00  33.67 57.82 51 97 25.59 80.14 

46'49 44.94 84.00  34.29 70.21 51 97 25.59 80.14 

50 46.79 88.93  34.29 70.21 51 109 25.59 80.36 

51 46.79 88.93  34.29 70.21 51 109 28.10 88.99 

52 46.79 88.93  34.29 70.21 51 109 28.10 91.67 

53 46.79 88.93  34.29 70.21 51 109 28.10 94.68 

54 46.79 88.93  34.29 70.21 51 109 28.10 95.58 

55'59 46.79 88.93  34.29 70.21 61 119 28.10 95.58 

60 49.92 100.29  34.29 70.21 61 133 29.58 95.58 

61'64 49.92 100.29  36.79 82.59 61 133 29.58 95.58 

65'69 54.45 125.38  36.79 82.59 61 133 33.14 95.59 

70  55.98 131.13  36.79 82.59 61 151 34.19 95.58 

71'79 55.98 135.13  38.03 92.92 61 151 34.19 95.58 

+80  55.98 135.13  38.03 92.92 61 158 34.19 95.58 
הפרמיה הינה על  ,55 המשפחה מעל גיל  כאשר ראש .ח" ש81  של ,מספר הנפשותב תלות ללא , קיי� תערי� למשפחה עדי�מאוחדתב) 1 (

  .ח"ש 87ס( 

 אינ� מחוייבי� בתוספת " עדי�מאוחדת"ולפיכ( עבור , 1 נכללי� בתערי� המשפחתי כאמור בהערה 18'0מרבית המבוטחי� בגילאי� ) 2(

  .ח" ש10ישנה תוספת של " ת שיאמאוחד"עבור , תשלו�

.       ח" ש12.44 הינו 17'0בכללית מושל� תערי� ילד ללא מבוגר בקבוצת גיל )  3(  

. חינ�–ילד רביעי ומעלה )  4(  

  .2007תוכנית חדשה שהחל שיווקה בתחילת שנת ) 5(

   .2007פו בשנת התערי� למג� זהב כולל שינויי� בתוכנית לרבות פרק תרופות מחו� לסל שנוס) 6(

  .23.12.2007הנתוני� הינ� למצטרפי� לתוכנית עד ליו� )7(
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  :30.6.2008 עבור שירותי בריאות נוספי� נכו� ליו� )ח"בש (להל� השוואת פרמיות

  .דמי החבר ברובד השני של כל קופה כוללי� את דמי החבר ברובד הראשו�

 )9()4(לאומית מאוחדת )9(מכבי  )3(כללית

קבוצת 
 גיל

 )8()4(שיא )1(עדי�   )8)(6(זהב  כס�  )8)(7(פלטינו�  )5)(4(מושל�
)10( 

 זהב כס�

0'17 4.09 15.72 1.55 13.16 31)2( 41)2( 7.11  10.47 
18 12.80 25.48 17.71 31.81 31 41 17.12 22.4 

19'23 29.31 64.20 17.71 31.81 31 41 17.12 22.4 
24 29.31  64.20 17.71 31.81 38 48 17.12 22.4 

25'29 29.31  64.20 17.77 42.13 38 64 17.12 48.8 
30 29.31  64.20 33.11 57.52 51 83 22.88 57.63 

31'34 40.75 79.86 33.11 57.52 51 83 22.88 57.63 
35'39 40.75 79.86 33.11 57.52 51 83 24.14 63.75 
40'44 46.22 86.39 33.11 57.52 51 97 25.19 74.97 

45 46.22 86.39 33.11 57.52 51 97 25.92 81.2 
46'49 46.22 86.39 33.23 69.42 51 97 25.92 81.2 

50 48.12 91.47 33.23 69.42 51 109 25.92 81.44 
51 48.12 91.47 33.23 69.42 51 109 28.47 90.17 
52 48.12 91.47 33.23 69.42 51 109 28.47 92.89 
53 48.12 91.47 33.23 69.42 51 109 28.47 95.94 
54 48.12 91.47 33.23 69.42 51 109 28.47 96.85 

55'59 48.12 91.47 33.23 69.42 61 119 28.47 96.85 
60 51.35 103.15 33.23 69.42 61 133 29.97 96.85 

61'64 51.35 103.15 34.04 80.86 61 133 29.97 96.85 
65'69 56.00 128.95 34.04 80.86 61 133 33.59 96.86 

70  57.57 138.97 34.04 80.86 61 151 34.65 96.85 
71'79 57.57 138.97 34.53 88.46 61 151 34.65 96.85 

+80  57.57 138.97 34.53 88.46 61 158 34.65 96.85 
הפרמיה  55 המשפחה מעל גיל  כאשר ראש .ח" ש81  קיי� תערי� למשפחה ללא קשר למספר הנפשות של  עדי�למאוחדת) 1 (

   .ח"ש 87הינה על ס( 

אינ� " מאוחדת עדי�"ולפיכ( עבור , 1 נכללי� בתערי� המשפחתי כאמור בהערה 18'0מרבית המבוטחי� בגילאי� ) 2(

 .ח" ש10ישנה תוספת של " יאמאוחדת ש"עבור , מחוייבי� בתוספת תשלו�

    

  .       ח" ש12.44 הינו 17'0בכללית מושל� תערי� ילד ללא מבוגר בקבוצת גיל )  3(
  

 . חינ�–ילד רביעי ומעלה )  4(

  .ח בגי� הרחבת הכיסוי לרפואת שיניי� לילדי� באישור משרד הבריאות" ש4 ל 17'0 עלה תערי� קבוצת גיל 1.5.2008 ביו� )5(

  

       .2007התערי� למג� זהב כולל שינויי� בתוכנית לרבות פרק תרופות מחו� לסל שנוספו בשנת ) 6(

  .2007תוכנית חדשה שהחל שיווקה בתחילת שנת ) 7(

    .�23.12.2007 הנתוני� הינ� למצטרפי� לתוכנית עד ליו) 8(

    

      .2008רת מנתח בהתא� לחוק ההסדרי� בחיהנתוני� כוללי� הפחתה של התערי� בשל הכנסת השתתפויות עצמיות בפרק ) 9(

תעריפי� אלו ה� הנגבי� בפועל והינ� נמוכי� מהתעריפי� המקורי� של התוכנית אשר מה� הופחתו דמי החבר בשל     ) 10(

  .2008הכנסת השתתפויות עצמיות בפרק בחירת מנתח בהתא� לחוק ההסדרי� 
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  כיסוי ביטוחי. 2

  � על ידי קופות החולי�שירותי� עיקריי� הניתני  .א

בכל . בסוגי הכיסויי� ובהיקפ� ,לביטוח המשלי� בכל קופה שני רבדי� שנבדלי� זה מזה בתעריפי�

  .� הרובד השני כולל בתוכו את הרובד הראשו�"תוכניות השב

אחוז , תקופת אכשרה: הכיסויי� לעיל נבדלי� זה מזה בי� הקופות ובי� שני הרבדי� בפרמטרי� כגו�

  .תקופת השתתפות ובמונחי�, תקרת השתתפות, השתתפות

מפורטות בתקנו� של כל תוכנית בכל , כפי שה� מתחייבות, פירוט הזכויות הניתנות על ידי הקופות

 הניתני� על ידי הקופות ומספר החודשי� לתקופת  העיקריי� להל� השוואה בי� הכיסויי�.קופה

  .�31.12.2007 הנתוני� מעודכני� נכו� ליו: אכשרה בכל סוג כיסוי

    לאומית  מאוחדת  מכבי  כללית

  זהב  כס+  שיא  עדי+  זהב  כס+  פלטינו�  מושל�  סוג כיסוי

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 ניתוחי� בבית חולי� פרטי

12 12 12 12 12 12 6 6 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 שתלי�/ אביזרי� רפואיי� מושתלי�

6-12 6-12 12 12 3-12 3-12 6 6 

√ √ - √ √ √ √ √ 
 וחאחות פרטית לאחר נית

3 3 ' 3 6 6 3 3 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 הבראה לאחר ניתוח

3 3 3 3 3 3 3 3 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 הבראה לאחר אירוע לב

3 3 3 3 3 3 3 3 

√ √ - √ √ √ √ √ 
 חוות דעת שנייה

6 6 - 12 6 6 3 3 

√ √ - √ √ √ √ √ 
 ל"חוות דעת שניה בחו

6 6 - 12 6 0 3 3 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 ל"ניתוחי� וטיפולי� בחו, ותהשתל

24 24 24 24 24 24 12-18 12-18 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 תרופות

6 6 3 3 6 6 0 0 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 טיפולי שיקו� והתפתחות הילד

3-6 3-6 12 12 3-6 3-12 3-6 3-6 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 הפריות חו- גופיות לשני ילדי� ראשוני�

12 12 24 24 24 24 12 12 

√ √ - √ √ √ √ √ 
 הפריה חו- גופית לילד שלישי ומעלה

12 12 - 24 24 24 12 12 

√ √ - √ √ √ √ √ 
 בדיקות לנשי� בהריו�

0 0-9 - 0 3-6 3-6 3 3 

√ √ - √ √ √ √ √ 
 בדיקות גנטיות לשלילת מומי� מולדי�

0 0 - 0 3 3 12 12 

 תרופות מצילות חיי� - - √ - √ - √ -

 - - 24 - 24 - 24 -  לפי הוראת מעבר23.12.08 ללמצטרפי� עד

- √ - - - √ - - 

 - - 3 - - - 12 -  רפואה אסתטית 

רויטל גרוס , גרינברג 'י שולי ברמלי"הנער( ע"  2006ניתוח והשוואה ב� סלי השירות לשנת : תוכניות הביטוח המשלי� שמציעות קופות החולי�"מידע נוס� נית� למצוא ממחקר בנושא * 

 www.knesset.gov.il/mmm) ( . מחקר משות� של מרכז המידע והמחקר בכנסת ושל מכו� ברוקדייל'ורונית מצליח
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  תמצית דוחות כספיי�  .ה

  )באלפי שקלי� חדשי�(
  )1(לאומית    מאוחדת  מכבי  כללית  

  06.31.12  07.12.31  06.31.12  07.31.12  06.31.12  07.31.12  06.31.12  07.31.12  מאז� ליו�
      12,987  24,549  87,468  94,569  245,482  285,436  רכוש שוט�
      ' . '  ' . '  ' . '  ' . '  7,131  7,438  רכוש קבוע
      ' . '  ' . '  ' . '  ' . '  9,732  9,624  רכוש אחר

      12,987  24,549  87,468  94,569  262,345  302,498  כ נכסי�"סה
      11,062  11,386  34,909  39,455  244,555  270,387   שוטפותתהתחייבויו

      ' . '  ' . '  1,148  1,338    '.'  התחייבויות לזמ� ארו(
      1,925  13,163  51,411  53,776  17,790  32,111  )בניכוי יעודה(עתודה לכיסוי התחייבויות עתידיות 

      12,987  24,549  87,468  94,569  262,345  302,498  כ התחייבויות"סה
                  
  06.31.12  07.31.12  06.31.12  07.31.12  06.31.12  07.31.12  06.31.12  07.31.12  ח רווח והפסד לתקופה שהסתימה ביו�דו

  196,802  207,675  217,302  252,220  545,793  679,711  826,338  941,478  הכנסות מדמי חבר
  19,506  20,822  12,562  14,246  )3(10,627  )3( 15,114  )2( – . '  '.'  הכנסות מדמי השתתפות

  216,308  228,497 229,864 266,466  556,420  694,825  826,338  941,478  כ הכנסות"סה
  )147,028(  )148,160(  )172,265(  )190,059(  )487,811(  )600,741(  )674,242(  )718,837(  הוצאות רפואיות

  69,280  80,337  57,599  76,407  68,609  94,084  152,096  222,641  רווח גולמי
  )50,847(  )55,578(  )54,076(  )65,169(  )50,342(  )92,093(  )166,252(  )205,308(  שיווק הנהלה וכלליות, הוצאות  תפעול

  18,433  24,759  3,523  11,238  18,267  1,991  )14,156(  17,333  תפעולי) גרעו�(עוד� 
  )2,132(  )2,051(  ' . '  ' . '  8  371  )1,116(  )278(  נטו, מימו�) הוצאות(הכנסות 

  16,301  22,708  )4(3,523  )4(11,238  18,275  2,362  )15,272(  17,055  הלשנה שנסתיימ) גרעו�(עוד� 
                  
  . מחשוב בקופה לא נית� להפיק נתוני� אלו בשלב זהת בשל בעיי)1(

   . השתתפות עצמית משולמת ישירות לספק)2(
  . ח" מש135'  ההשתתפות העצמית מתרופות במכבי עמדה על כ2007בשנת , מעלות התרופות מרכיב הכנסות מהשתתפות בגי� תרופות מוצג בנטו )3(
   . כתוצאה מבסיס ההצגה2007 וה� בשנת 2006ח ה� בשנת " מש2'  כולל הוצאות פחת בס( כש)4(
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  מבוטחי�   .ו

  

 נתוני� עיקריי� .1

 7,252 '  על ס( של כ2007מספר המבוטחי� בקופות החולי� בישראל עמד בסו� בשנת 

אלפי  119 'גידול של כ, 2006אלפי נפשות בסו� בשנת  7,133 'אלפי נפשות בהשוואה לכ

  .1.7% ' נפשות המהווה גידול של   כ

אלפי נפשות  5,185 'לכ 2007� בלבד גדל בשנת "ס( היק� המבוטחי� בתוכניות השב

גידול אלפי נפשות המהווה  184 'גידול של כ, 2006אלפי נפשות בשנת  5,001 'בהשוואה לכ

  .3.7% ' של כ

 71% ' � מתו( ס( המבוטחי� בקופות החולי� מהווה כ"חלק המבוטחי� בתוכניות השב

  . בהתאמה2006 ' ו 2007בשני�  70% ' וכ

מספר המבוטחים בקופות החולים בישראל לשנים 2007 ו-2006

7,1337,252

5,0015,185

0

2,000

4,000

6,000

8,000

20062007

ת
שו
פ
 נ
פי
אל
ב

ים ול ות הח ופ ים בק וטח סך המב ן ית השב" וכנ ים בת וטח מספר המב

  

  

  . �"בישראל ארבע קופות חולי� המפעילות תוכניות שב

 51%(בקופת חולי� כללית  50 %'  הינו כ2007התפלגות המבוטחי�  בתוכניות אלו בשנת 

 בקופת חולי� מאוחדת 12 %'כ, )2006' ב29%( בקופת חולי� מכבי 29 %'כ, )2006'ב

  ).2006' ב8%(בקופת חולי� לאומית  9 %'וכ) 2006' ב12%(

התפלגות מבוטחים בשב"ן בשנת 2007

כללית

50%

מאוחדת

12%

מכבי 

29%

לאומית

9%
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  : באלפי נפשות�#31.12.07 השונות נכו� ל "מספר המבוטחי� בתוכניות השב

  

  .מספר המבוטחי� ברובד התחתו� כולל את מספר המבוטחי� ברובד העליו�

  

  

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

לאומיתמכבי מאוחדתכללית

התפלגות החברים בין רבדי תוכניות השב"ן ליום 
31.12.2007

רובד עליון  רובד תחתון

  

בשרותי בריאות כללית ובקופת חולי� מאוחדת הרובד העליו� הינו יחסית חדש ונמצא עדיי� 

  .בשלבי השקה וגיוס מבוטחי�

  

  

  

  

  

  לאומית  מאוחדת  מכבי  כללית  
  זהב  כס�  שיא  עדי�  זהב  כס�  פלטיניו�  מושל�  תוכנית 

  403  442  224  637  1,434  1,491  290  2,615  מספר מבוטחי� 
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  חי�תמהיל מבוט .2

 � "מספר מבוטחי� בתוכנית השב  .א

 . בלוח זה מוצגי� הנתוני� של כלל המבוטחי� בקופות החולי� על פי נתוני הביטוח הלאומי

 31� לימי� "להל� נתוני� בדבר מספר עמיתי קופות החולי� בסל הבסיסי ובתוכניות השב

  : באלפי נפשות2006 ' ו2007בדצמבר 

  
מספר מבוטחי� 

  *בקופה
מבוטחי� מספר 

  �"בשב
� " מבוטחי� בשב%

  מכלל מבוטחי הקופה
    אלפי נפשות

  
  
  קופה

2007  2006  2007  2006  2007  2006  
 66.4% 67.8% 2,541 2,615  3,824  3,856 כללית
 83.4% 84.6% 1,437 1,491 1,723 1,762 מכבי

 66.4% 67.3% 594 637 895 947 מאוחדת
 62.1% 64.3% 429 442 691 687 לאומית

 70.1% 71.5% 5,001 5,185 7,133 7,252 כ"סה
  .ל מעל שנתיי�"כולל שוהי� בחו* 

  

 �"יחס המבוטחי� בתוכנית השב  .ב

  :2006 ' ו 2007 בדצמבר 31� בי� קופות החולי� לימי� "להל� יחס המבוטחי� בסל הבסיסי ובשב

    �"יחס מבוטחי� בשב  יחס מבוטחי� בקופה
  2006  2007  2006  2007  קופה
 50.8% 50.4% 53.6% 53.2% כללית
 28.7% 28.8% 24.2% 24.3% מכבי

 11.9% 12.3% 12.5% 13.0% מאוחדת
 8.6% 8.5% 9.7% 9.5% לאומית

 100% 100% 100% 100% כ"סה
  

לבי�      , יתכנו פערי� בי� הנתוני� המופיעי� בלוחות לעיל לעניי� ס( המבוטחי� בקופות

וזאת בשל פערי זמ� בעדכו� , וחות העמודי� הבאי�הדיווחי� של קופות החולי� המופיעי� בל

  . הנתוני� בי� הקופות חולי� למוסד לביטוח לאומי
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  כללית  .ג

 �"מבוטחי� בשב  )1(

    :2007 בדצמבר 31המבוטחי� בקופה ליו� � ביחס לכלל "להל� נתוני מבוטחי� בשב

קבוצת 
 גיל

מספר מבוטחי� 
 בקופה

מספר מבוטחי� 
 �"בשב

� ביחס לכלל "שב מבוטחי� ב%
 המבוטחי�

0'4 356,943  251,845 71% 
5'14 642,528 423,369 66% 

15'24 575,225 390,378 68% 
25'34 583,526 411,054 70% 
35'44 398,101  259,997 65%  
45'54 417,004  289,633 69% 
55'64 372,847 273,891 73% 
65'74 247,124 170,284 69% 

75+ 248,308 144,871 58% 
  68% 2,615,322 3,841,606 כ"סה

  

     :2006 בדצמבר 31� ביחס לכלל המבוטחי� בקופה ליו� "להל� נתוני מבוטחי� בשב

קבוצת 
 גיל

מספר מבוטחי� 
 בקופה

מספר מבוטחי� 
 �"בשב

� ביחס לכלל " מבוטחי� בשב%
 המבוטחי�

0'4 353,192  242,738 69% 
5'14 639,732 419,080 66% 

15'24 578,933 385,997 67% 
25'34 566,544 389,706 69% 
35'44 394,714  253,459 64%  
45'54 423,831  289,359 68% 
55'64 355,897 254,839 72% 
65'74 251,203 167,748 67% 

75+ 245,716 137,790 56% 
  67% 2,540,716 3,809,762 כ"סה

 
  

 �" התפתחות מספר המבוטחי� בשב     )2(

  :2007'  ו2006� במהל( השני� "על גידול וקיטו� המבוטחי� בשבלהל� נתוני� 

  

 2006 לעומת שנת �2007 בשנת " במספר המבוטחי� בתוכנית השב2.9%ישנו גידול של 

   .) בשנה קודמת2.8%לעומת גידול של (

גידול במספר המבוטחי� 
 במהל0 השנה

קיטו� במספר המבוטחי� 
 במהל0 השנה

 שנה

מספר 
מבוטחי� 

� "בשב
לתחילת 
 השנה

  
מצטרפי� 
 חדשי�

  
  
 ילודה

  
% 

 הגידול

  
עוזבי 
 התוכנית

  
  

 תמותה

  
% 

 הקיטו�

  
מספר 

מבוטחי� 
� "בשב

 לסו+ שנה

2006 2,470,214  258,500  53,807  13%  230,008  11,797  10%  2,540,716  

2007  2,540,716  293,006  50,443  14%  255,561  13,282  11%  2,615,322  
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 התפלגות לפי מחוזותמבוטחי הסל הבסיסי ב )3(

 ' ו 2007 בדצמבר 31להל� אחוז התפלגות מבוטחי הסל הבסיסי לפי מחוזות לימי� 

2006:  
  

 2006 2007 מחוזות
  %  % 

 1% 1% אילת
 10% 10% ת" פ–ד� 

 12% 12% דרו�
 18% 18% חיפה

 11% 11%  ירושלי�
  13%  13%  מרכז
  13%  13%  צפו�

  14%  14%   שומרו�–שרו� 
  8%  8%   יפו' תל אביב

 100% 100% כ"סה
  

 

  בהתפלגות לפי מחוזותסיי כאחוז ממבוטחי הסל הבס�"מבוטחי שב )4(

לפי מחוזות  כאחוז ממבוטחי הסל הבסיסי � "להל� אחוז התפלגות מבוטחי שב

  :2006 'ו 2007 בדצמבר 31לימי� 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2006 2007 מחוזות
  %  % 

 78% 80% אילת
 75% 76% ת" פ–ד� 

 60% 61% דרו�
 65% 67% חיפה

 51% 52%  ירושלי�
  75% 77%  מרכז
  64% 66%  צפו�

  70% 72%   שומרו�–שרו� 
  75% 76%   יפו'תל אביב 
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  מכבי  .ד

 �"מבוטחי� בשב )1(

      :2007 בדצמבר 31� ביחס לכלל המבוטחי� בקופה ליו� "להל� נתוני מבוטחי� בשב

קבוצת 
 גיל

מספר מבוטחי� 
 הבקופ

מספר מבוטחי� 
 �"בשב

� ביחס לכלל " מבוטחי� בשב%
 המבוטחי�

0'4 183,682 163,810 89% 
5'14 337,795 292,768 87% 
15'24 212,623 176,931 83% 
25'34 265,765 217,958 82% 
35'44 284,131 235,941 83% 
45'54 200,190 169,114 84% 
55'64 147,958 129,678 88% 
65'74 77,194 64,337 83% 

75+ 51,282 40,079 78% 
 85% 1,490,616 1,760,620 כ"סה

  

     :2006 בדצמבר 31� ביחס לכלל המבוטחי� בקופה ליו� "להל� נתוני מבוטחי� בשב

קבוצת 
 גיל

מספר מבוטחי� 
 בקופה

מספר מבוטחי� 
 �"בשב

� ביחס לכלל " מבוטחי� בשב%
 המבוטחי�

0'4 182,523  159,452 87% 
5'14 329,205 281,055 85% 
15'24 207,312 170,263 82% 
25'34 274,422 221,188 81% 
35'44 273,445 223,373 82% 
45'54 195,416 163,367 84% 
55'64 137,082 118,731 87% 
65'74 75,625 61,821 82% 

75+ 48,838 37,430 77% 
 83% 1,436,680 1,723,868 כ"סה

  

 

 �" בשבהתפתחות מספר המבוטחי� )2(

  :2007'  ו2006� במהל( השני� "להל� נתוני� על גידול וקיטו� המבוטחי� בשב

  

לעומת ( 2006 לעומת שנת 2007� בשנת " במספר המבוטחי� בתוכנית השב3.8%ישנו גידול של  

 .) בשנה קודמת2.8%גידול של 

גידול במספר המבוטחי� 
 במהל0 השנה

קיטו� במספר המבוטחי� 
 במהל0 השנה

 שנה

מספר 
מבוטחי� 

� "בשב
לתחילת 
 השנה

מצטרפי� 
 חדשי�

 ילודה
% 

 הגידול
עוזבי 
 התוכנית

 תמותה
% 

 הקיטו�

מספר 
מבוטחי� 

� "בשב
 לסו+ שנה

2006 1,397,403 66,211 31,925 7% 55,831 3,028 4% 1,436,680 

2007 1,436,680 86,421 32,987 8% 60,791 4,681 5% 1,490,616 
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 התפלגות לפי מחוזותמבוטחי הסל הבסיסי ב )3(

  :2006 'ו 2007 בדצמבר 31להל� אחוז התפלגות מבוטחי הסל הבסיסי לפי מחוזות לימי� 

 2006 2007 מחוזות
  %  % 

 19%  19% מחוז צפו�

 22%  23% מחוז מרכז

 24%  24% � והשפלה' מחוז י

 19%  19% מחוז השרו�

 16%  15% מחוז הדרו� 

 100%  100% כ"סה

 

  וז ממבוטחי הסל הבסיסי בהתפלגות לפי מחוזות� כאח"מבוטחי שב )4(

 31�  כאחוז ממבוטחי הסל הבסיסי לפי מחוזות לימי� "להל� אחוז התפלגות מבוטחי שב

  :2006 ' ו2007בדצמבר 

  
  

 2006 2007 מחוזות
  %  % 

 76%  78% מחוז צפו�

 88%  89% מחוז מרכז

 83%  84% � והשפלה' מחוז י

 88%  90% מחוז השרו�

 79%  81% � מחוז הדרו
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  מאוחדת   .ה

 �"מבוטחי� בשב  )1(

     :2007 בדצמבר 31� ביחס לכלל המבוטחי� בקופה ליו� "להל� נתוני מבוטחי� בשב

קבוצת 
 גיל

מספר מבוטחי� 
 בקופה

מספר מבוטחי� 
 �"בשב

� ביחס לכלל " מבוטחי� בשב%
 המבוטחי�

0'5 146,134 96,315 66% 
6'15 194,644 131,369 67% 
16'25 134,107 87,767 65% 
26'35 148,895 94,994 64% 
36'45 115,562 79,643 69% 
46'55 87,340 64,874 74% 
56'65 59,046 46,898 79% 
66'75 29,447 22,145 75% 

76+ 18,499 13,161 71% 
 68% 637,166 933,674 כ"סה

  

   :2006  בדצמבר31� ביחס לכלל המבוטחי� בקופה ליו� "להל� נתוני מבוטחי� בשב

קבוצת 
 גיל

מספר מבוטחי� 
 בקופה

מספר מבוטחי� 
 �"בשב

� ביחס לכלל " מבוטחי� בשב%
 המבוטחי�

0'5 133,341 88,854 67% 
6'15 175,284 122,685 70% 
16'25 123,023 79,534 65% 
26'35 143,478 91,208 64% 
36'45 105,995 74,241 70% 
46'55 83,049 62,491 75% 
56'65 53,462 42,141 79% 
66'75 27,514 20,580 75% 

76+ 17,540 12,364 70% 
 69% 594,098 862,686 כ"סה

 

 �"התפתחות מספר המבוטחי� בשב )2(

  :2007'  ו2006� במהל( השני� "להל� נתוני� על גידול וקיטו� המבוטחי� בשב
  

  
  

  

 2006  לעומת שנת �2007 בשנת "מספר המבוטחי� בתוכנית השב ב7.2%ישנו גידול של 

 .) בשנה קודמת5.2%לעומת גידול של (

גידול במספר המבוטחי� 
 במהל0 השנה

ו� במספר המבוטחי� קיט
 במהל0 השנה

 שנה

מספר 
מבוטחי� 

� "בשב
לתחילת 
 השנה

מצטרפי� 
 חדשי�

 ילודה
% 

 הגידול
עוזבי 
 התוכנית

 תמותה
% 

 הקיטו�

מספר 
מבוטחי� 

� "בשב
 לסו+ שנה

2006 564,952 42,790 14,943 10% 27,312 1,275 5% 594,098  

2007  594,098 49,004 17,627 11% 22,096 1,467 4% 637,166  
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 מבוטחי הסל הבסיסי בהתפלגות לפי מחוזות )3(

  :2006 ' ו 2007 בדצמבר 31להל� אחוז התפלגות מבוטחי הסל הבסיסי לפי מחוזות לימי� 
  

 2006 2007 מחוזות
 19% 19% מחוז צפו� והשומרו�

 19% 18% ז מרכז והשרו�מחו
 28% 27% מחוז יהודה והדרו�

 34% 36% ירושלי�מחוז 
 100% 100% כ"סה

 

  בהתפלגות לפי מחוזות כאחוז ממבוטחי הסל הבסיסי�"מבוטחי שב )4(

לפי מחוזות  כאחוז ממבוטחי הסל הבסיסי � "להל� אחוז התפלגות מבוטחי שב

  :2006 'ו 2007 בדצמבר 31לימי� 

  
  

 2006 2007 מחוזות
 46% 49% מחוז צפו� והשומרו�
 80% 81% מחוז מרכז והשרו�

 77% 78% מחוז יהודה והדרו�
 70% 65% ירושלי�מחוז 
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 לאומית   .ו

 �"מבוטחי� בשב )1(

   :2007 בדצמבר 31� ביחס לכלל המבוטחי� בקופה ליו� "להל� נתוני מבוטחי� בשב

קבוצת 
 גיל

מספר מבוטחי� 
 בקופה

מספר מבוטחי� 
 �"בשב

� ביחס לכלל "בוטחי� בשב מ%
 המבוטחי�

0'5 73,329 49,187 67% 
6'15 142,062 85,677 60% 

16'25 124,356 68,067 55% 
26'35 97,458 56,997 58% 
36'45 85,388 51,112 60% 
46'55 75,423 49,113 65% 
56'65 51,799 35,799 69% 
66'75 30,509 20,285 66% 
76'85 19,360 11,349 59%  

86+  5,801 3,081 53%  
 61% 430,667 705,485 כ"סה

  :2006 בדצמבר 31המבוטחי� בקופה ליו� � ביחס לכלל "להל� נתוני מבוטחי� בשב

קבוצת 
 גיל

מספר מבוטחי� 
 בקופה

מספר מבוטחי� 
 �"בשב

� ביחס לכלל " מבוטחי� בשב%
 המבוטחי�

0'5 82,346 47,436 58% 
6'15 149,695 84,381 56% 

16'25 112,189 65,960 59% 
26'35 98,960 55,329 56% 
36'45 86,955 50,432 58% 
46'55 75,348 48,011 64% 
56'65 48,314 32,906 68% 
66'75 30,950 19,470 63% 
76'85 19,084 10,904 57%  

86+  5,360 2,766 52%  
 59% 417,595 709,201 כ"סה

 ל" חו�שוהיהלא כולל * 

 �"בוטחי� בשבהתפתחות מספר המ )2(

  :2007'ו  2006� במהל( השני� "להל� נתוני� על גידול וקיטו� המבוטחי� בשב

  )כולל מוקפאי�(

  לעיל ) 1( כוללי� מוקפאי� לבי� הנתוני� בסעי� וש הללוקיי� פער בי� הנתוני� * 

  . כוללי� מוקפאי�אינ�אשר    

 2006לעומת שנת  �2007 בשנת " במספר המבוטחי� בתוכנית השב3.1% ישנו גידול של

  .) בשנה קודמת3%לעומת גידול של (

גידול במספר המבוטחי� 
 במהל0 השנה

קיטו� במספר המבוטחי� 
 במהל0 השנה

 שנה

מספר 
מבוטחי� 

� "בשב
לתחילת 
 השנה

מצטרפי� 
 חדשי�

 ילודה
% 

 הגידול
עוזבי 
 התוכנית

 תמותה
% 

 הקיטו�

מספר 
מבוטחי� 

� "בשב
לסו+ 
 *שנה

2006 415,888  40,801 6,003 11% 32,505 1,541 8% 428,646 

2007 428,646  39,357 8,241 11% 33,328 960 8% 441,956 
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 מבוטחי הסל הבסיסי בהתפלגות לפי מחוזות )3(

  :2006 'ו 2007 בדצמבר 31להל� אחוז התפלגות מבוטחי הסל הבסיסי לפי מחוזות לימי� 
  

 *2006 2007 מחוזות
 24% 25% מחוז צפו�
 29% 29% המחוז שפל

 21% 20% מחוז ירושלי�
 26% 26% מחוז דרו�

 100% 100% כ"סה

    

 � כאחוז ממבוטחי הסל הבסיסי בהתפלגות לפי מחוזות"מבוטחי שב )4(

�  כאחוז ממבוטחי הסל הבסיסי לפי מחוזות "להל� אחוז התפלגות מבוטחי שב

  :2006 ' ו2007 בדצמבר 31לימי� 
  

 *2006 2007 מחוזות
 46% 48% מחוז צפו�

 72% 73% מחוז שפלה
 50% 55% מחוז ירושלי�

 68% 69% מחוז דרו�
  

.מיו� מחדש של הסניפי� בי� המחוזות*
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 הכנסות  .ז

    

 היק� הכנסות .1

ח  "מיליוני ש 2,081 ' לכ2007�  בישראל הגיע בשנת "ס( ההכנסות מתוכניות השב

, ח"יליוני שמ 295 'גידול של כ. 2006ח בשנת "מיליוני ש 1,786 'בהשוואה לכ

  .לעומת אשתקד 17% 'המהווה גידול של כ

  

 ' כ:הינו 2007� בי� קופות החולי� בשנת "התפלגות ההכנסות מתוכניות השב

בקופת חולי� מכבי  33 %'כ, )46% 'אשתקד כ( בקופת חולי� כללית 45%

  10 %'וכ) 12% 'אשתקד כ( בקופת חולי� מאוחדת 12 %'כ, )31% 'אשתקד כ(

  ).11% 'אשתקד כ(לאומית בקופת חולי� 

    

התפלגות ההכנסות מתוכניות השב"ן בין קופות החולים 
לשנת 2007

45%

12%

33%

10%

כללית מאוחדת מכבי  לאומית

  

 מחזור הכנסות   .2

  :ח" שיאלפב 2006' ו 2007� מדמי חבר לשני� "להל� פירוט הכנסות השב

 קופה 
מחזור הכנסות בשנת 

2007 
מחזור הכנסות בשנת 

2006 
) קיטו�( הגידול %

 במחזור ההכנסות

  14%  826,338  941,478 )1(כללית

 25% 545,793 679,711 )2(מכבי

 16% 217,302 252,220 מאוחדת

 6% 196,802 207,675 לאומית

 17%  1,786,235  2,081,084 כ"סה
  

כללית "מחזור ההכנסות של ". כללית פלטינו�"כולל הכנסות מהתוכנית החדשה )1(

  .ח" מש73 – בכ 2007הסתכ� ב " פלטינו�

.כולל הרחבת התוכנית ועליה בפרמיה של התוכנית מג� זהב) 2(
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 עת למבוטחהכנסה ממוצ   .3
  

  
  קופה

  הכנסה שנתית
  ח" בשממוצעת למבוטח

  
  אחוז שינוי

  2007  2006    
  11%  330  365  )1(כללית
  21%  385  464  )2(מכבי

  9%  375  410  )3(מאוחדת
  2%  466  477  לאומית

  

 הכנסה ממוצעת חודשית   .4
  

  חודשיתהכנסה 
  ח" בשממוצעת למבוטח

  
  
  2006  2007  קופה

  27  30  )1(כללית
  32  39  )2(מכבי

  31  34  )3(מאוחדת
  39  40  לאומית

  

� של הכללית נובע בי� היתר "שיעור הגידול בהכנסות תוכניות השב  )1(

לה , "כללית פלטינו� ")02/07'חל מה( החדשה משיווק התוכנית

 לדוח 1סעי� ' ראה טבלת השוואת פרמיות פרק ג(תעריפי� גבוהי� יותר 

  .)זה

  

 נובע בי� היתר מכבי� של "ניות השבשיעור הגידול בהכנסות תוכ  )2(

והעלאת הפרמיה , "זהבמג� ) "04/07'החל מ(  התוכניתמהרחבת

  .) לדוח זה1סעי� ' ראה טבלת השוואת פרמיות פרק ג (בתוכנית 

  

אחוז שיעור הגידול בהכנסות התוכניות של מאוחדת נובע בי� היתר מ  )3(

מאוחדת "לתוכנית " מאוחדת עדי�"מבוטחי� גבוה מקרב מבוטחי 

' ראה טבלת השוואת פרמיות פרק ג(לה תעריפי� גבוהי� יותר , "שיא

  ). לדוח זה1סעי� 
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  עלויות רפואיות#תביעות  .ח

  

 עלויות רפואיות  .א

הוצאות אלו , בעלויות הרפואיות לא נכללו הוצאות של סילוק תביעות והוצאות בקרה

  .הנהלה וכלליות, שיווק, הוכללו בפרק הוצאות תפעול

השתתפות או מימו� בגי� , יות הרפואיות בגי� תביעות המבוטחי� להחזרי� ס( העלו

 2007בכל קופות החולי� בישראל הגיע בשנת ") עלויות התביעות ":להל�(� "ביטוחי השב

       ' גידול של כ, 2006ח בשנת "מיליוני ש 1,481 'ח בהשוואה לכ" שימיליונ 1,658 ' לכ

  .12% 'ח המהווה גידול של כ" שימיליונ 177

  

בקופת חולי� כללית  43 %'  הינו כ2007התפלגות עלויות התביעות  בי� הקופות בשנת 

בקופת חולי�  12 %'כ, )33% 'אשתקד כ(בקופת חולי� מכבי  36 %'כ, )45%'אשתקד כ(

  ).10% 'אשתקד כ(בקופת חולי� לאומית  9 %'וכ) 12% 'אשתקד כ(מאוחדת 

היקף עלויות בשנת 2007

43%

12%

36%

9%

כללית מאוחדת מכבי  לאומית

   

  

  :2006 ' ו2007ח לשני� "נתוני עלויות התביעות בקופות החולי� בישראל באלפי שלהל� 

 קופה 
היק+ עלויות בשנת 

2007 
היק+ עלויות בשנת 

2006 
) קיטו�( הגידול %

 בס0 העלויות
  7% 674,242 718,837 כללית
 23% 487,811 600,741 מכבי

 10% 172,265 190,059 מאוחדת
 1% 147,028 148,160 לאומית

 12%  1,481,346  1,657,797 כ"סה
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 כללית  .ב

 התפלגות התביעות לפי סוגי הכיסוי )1(

  :2006 ' ו2007להל� נתוני הוצאות התביעות לפי סוג הכיסוי לשני� 

  ח"הוצאות באלפי ש
כ ההוצאות " עלות הכיסוי מסה%

  סוג כיסוי  הרפואיות
2007  2006  2007  2006  

 33% 31% 223,233 221,548 ניתוחי�
 16% 20% 107,804 147,415 *תרופות
 � 16% 16% 103,526 114,930  )הד שניי"חו(ייעו

 7% 6% 49,450 45,242 אביזרי�

 7% 8% 48,715 54,319 נשי�
 5% 2% 31,884 13,674 תביעות תלויות

 4% 4% 27,270 29,390 שיניי�
 4% 4% 26,227 27,665 שונות

 3% 3% 22,173 25,809 אלטרנטיבי
 2% 3% 15,752 21,356 לדי�י

 2% 2% 12,410 12,333 ל"חו
 רשירותי� לאח

 5,156 אירוע לב
  

5,798 1% 
  
1%  

 100% 100% 674,242 718,837 כ "סה
כללית "כולל הוצאות בגי� ביטוח משנה לפרק תרופות למחלת הסרט� בתוכנית *

  "פלטינו�
   

 כמות התביעות )2(

  :2006 '  ו2007 בשני�  להל� נתוני� בדבר כמות התביעות שאושרו

   
  תביעות שאושרו בשנת

  סוג הכיסוי
2007  2006*  

   השינוי%

 9% 345,955 378,010 שיניי�

 � 14% 251,223 285,672  )הד שניי"חו(ייעו

  )11%(  89,829  79,909 שונות
 )24%( 145,066 109,877 אביזרי�

 )5%( 201,864 191,036 אלטרנטיבי

 18% 68,278 80,749 נשי�

 16% 77,595 89,821 *ניתוחי�

 40% 87,050 122,303 ילדי�

 152% 7,801 19,693 *שירותי� לאחר אירוע לב

   וספירהסווג מחדש עקב שינוי שיטת רישו�         *
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 מכבי  .ג

 התפלגות התביעות לפי סוגי הכיסוי )1(

  :2006 ' ו2007להל� נתוני הוצאות התביעות לפי סוג הכיסוי לשני� 

  

  ח"הוצאות באלפי ש
  כ " עלות הכיסוי מסה%

  סויסוג כי  ההוצאות הרפואיות
2007  2006  2007  2006  

 48% 42% 235,126 250,544 ניתוחי� פרטיי�

 10% 9% 50,617 53,183 רופאי� יועצי�

 9% 15% 45,082 88,343 )2()1(רפואת שיניי�
 6% 6% 30,103 34,289 )2(הפריה חו� גופית
 6% 5% 27,768 30,230 אביזרי� ושתלי�
 4% 9% 20,931 51,566 )2(תרופות וחיסוני�

 3% 3% 14,259 16,044 רפואה משלימה
 2% 2% 10,929 9,928 )2(ל"ניתוחי� בחו

 2% 1% 9,888 8,508 ילד ל�שירותי
 2% 2% 9,003 12,398 בדיקות גנטיות

 1% 1% 5,584 5,508 מדרסי�
 1% 1% 3,823 4,687 בדיקות 
  3%  3%  12,641  19,682  הריו�בדיקות 
 1% 1% 3,015 3,934 החלמה 

 1% 0% 2,920 2,929 אופטיקה
  1%  0%  2,456  3,495  טיפולי� ומכוני�

  0%  0%  1,807  2,507  ל"חיסוני� למטיילי� בחו
  0%  0%  1,249  2,324    ופינוי באמבולנססיעותנ

  0%  0%  610  642  ח"אחות פרטית בביה
 100% 100% 487,811 600,741 כ "סה
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 כמות התביעות )2(

  :2006 '  ו2007להל� נתוני� בדבר כמות התביעות שאושרו בשני�  

 תביעות שאושרו בשנת
 סוג הכיסוי

2007 2006 
  השינוי%

 63%  517,806 844,091 )2)(1(טיפולי שיניי�

 3% 466,919 481,422 )2(תרופות

 26% 285,180 357,950 רפואה משלימה

  1% 96,084 96,776 חוות דעת שנייה

  5% 88,982 93,442 אביזרי� רפואיי�

 6% 30,139 31,944 מדרסי�

  31% 17,740 23,259 סקירת מערכות

 25% 10,732 13,406 התפתחות הילד

  )13%( 4,745 4,146 )4(בדיקות גנטיות

  )42%( 3,358 1,948 אביזרי� מושתלי�

 44% 2,222 3,210 מי שפיר

  7% 2,147 2,305 הבראה לאחר לידה

  14% 2,132 2,420 רפואת ספורט

 3% 1,553 1,596 פסוריאזיס

  (70%)  1,321 400 )3 (אורוגניקולוגיה

 7% 943 1,005 הרטבת לילה

  (3%)  532 515 אחות לאחר ניתוח

 21% 434 526 הבראה לאחר אישפוז

  25% 64 80 )2(ל"ניתוחי� בחו

          

 בתוכנית                             6'0רפואת שיניי� חינ� לילדי� בגלאי הגידול בסעי� זה נובע מהכנסת  )1(

  ."מג� זהב"

גידול בהרחבת זכאות בכיסוי זה אושרה על ידי משרד הבריאות והוכנסה לתוק�  )2(

 .07באפריל 

 ולכ� חלה ירידה במספר 2007כיסוי זה נכנס לסל הבריאות הממלכתי בשנת  )3(

 .התביעות בסעי� זה

 .מיו� מחדש )4(
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 מאוחדת  .ד

 התפלגות התביעות לפי סוגי הכיסוי )1(

  :2006 ' ו2007להל� נתוני הוצאות תביעות לפי סוג כיסוי לשני� 

  ח"הוצאות באלפי ש
כ " עלות הכיסוי מסה%

  סוג כיסוי  ההוצאות הרפואיות
2007  2006*  2007  2006  

טיפולי� וניתוחי� בבתי 
  67,902 חולי� פרטיי�

  
64,159  36% 

  
37% 

 14% 14% 24,000 26,000  תרופות
 13% 14% 23,039 26,526 )1(הנחות ברפואת שיניי�

 10% 10% 16,258 18,644 חוות דעת נוספת בישראל
 6% 6% 10,321 11,766 רפואת ילדי�

 5% 4% 7,829 7,759 אבחו� וטיפול בהפרעות פריו�
 4% 4% 6,219 7,610 אביזרי�

 2% 2% 4,062 3,830 יעו� וטיפול פסיכולוגיי
 3% 2% 4,862 3,217 ל"עזרה רפואית בחו

 0% 0% 752 801 רותי� נוספי�יש
 2% 3% 4,060 5,247 הריו� ולידה

לרבות בדיקות (טיפולי מניעה
 )גנטיות

5,503 3,024 3% 2% 

 2% 2% 2,369 4,086 ניתוחי� פלסטיי�
 0% 0% 681 833 אשפוז סעודי מורכב

  0%  0% 630 335 הבראה והחלמה
 100% 100% 172,265 190,059 כ"סה

  סווג מחדש*          

    

  .'אהגידול בסעי� זה נובע מהרחבת הכיסוי ברפואת שיניי� לילדי� העולי� לכיתה ) 1(  

 כמות התביעות )2(

 :2007 '  ו2006להל� נתוני� בדבר כמות התביעות שאושרו בשני�  

 תביעות שאושרו בשנת
 סוג הכיסוי

2007 2006 
  השינוי%

  14% 248,829 282,794 הנחות ברפואת שיניי�
  14% 89,947 102,933 רפואת ילדי�

 )4%( 49,222 47,057 יעו� וטיפול פסיכולוגיי

 25% 38,726 48,362 חוות דעת נוספת בישראל

 82% 16,748 30,430 **טיפולי מניעה

 3% 14,638 15,043 טיפולי� וניתוחי� בבתי חולי� פרטיי�

 15% 12,267 14,054 ביזרי�א

 39% 10,839 15,035 הריו� ולידה

 )17%( 2,379 1,980 אבחו� וטיפול בהפרעות פריו�

  )42%( 55 32 ל"עזרה רפואית בחו
    ומכא� נובע 2007טיפולי מניעה כוללי� בדיקות גנטיות שלגביה� הורחבה הזכות בשנת ** 

  .הגידול במספר התביעות
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 לאומית   .ה

  התביעות לפי סוגי הכיסויהתפלגות )1(

  :2006 ' ו2007להל� נתוני הוצאות התביעות לפי סוג הכיסוי לשני� 

  ח"הוצאות באלפי ש
כ ההוצאות " עלות הכיסוי מסה%

  סוג כיסוי  הרפואיות
2007  2006  2007  2006  

� 41% 45% 59,676 66,794 ניתוחי� באר
 29% 27% 43,591 39,795    רפואיותפעולות
 13% 13% 19,106 18,537 תרופות

 11% 14% 16,670 20,844 החזרי�
 4% 0% 5,541 5 ל"ניתוחי� בחו

 2% 1% 1,993 1,581 ביקורי בית ומעבדה
 0% 0% 305 433 השתתפות בתעודות רפואיות

 0% 0% 146 171 טיסות חברי אילת
 100% 100%  147,028  148,160  כ "סה

  

 כמות התביעות )2(

  :2006 '  ו2007 התביעות שאושרו בשני�  להל� נתוני� בדבר כמות

   

 תביעות שאושרו בשנת
 סוג הכיסוי

2007 2006 
  השינוי%

  4% 149,840 156,055 אשפוזי�ו * רפואיותפעולות
  10% 42,277 46,364 החזרי�

 26% 17,895 22,536 השתתפות בתעודות רפואיות

 )4%( 11,808 11,348 ניתוחי�

 17% 764 897 טיסות חברי אילת

  

 �תרופות או שירותי� רפואיי,  שאינ� ניתוחי��בפעולות רפואיות נכללי� שירותי� רפואיי*

  .המפורטי� בנפרד

  העיקריות בקופותתעלויות התביעו  .ו

  ' ו2007 נושאי� עיקריי� בהשוואה בי� הקופות לשני� 6להל� עלויות התביעות בכל קופה לפי 

  :ח" באלפי ש2006

2007 

  כ"סה לאומית מאוחדת מכבי תכללי סוג הכיסוי

 606,788 66,794 67,902 250,544 221,548 ניתוחי� ובחירת מנתח

 244,187 19,206 26,000 51,566 )3(147,415  תרופות וחיסוני�

� 200,070 13,313 18,644 53,183 114,930  )חוות דעת שנייה (ייעו

 151,830 14,532 16,610 66,369 54,319 נשי� והריו�

  144,259  )2(0  26,526  )1(88,343  29,390  את שיניי�רפו

 45,036 3,406 11,766 8,508 21,356 שירותי� לילד

 25,483 5 3,217 9,928 12,333  ל"ניתוחי� וחוות דעת בחו
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2006 

  כ"סה לאומית מאוחדת מכבי כללית סוג הכיסוי

 582,194 59,676 64,159 235,126 223,233 ניתוחי� ובחירת מנתח

 172,738 20,003 24,000 20,931  107,804  תרופות וחיסוני�

� 180,842 10,441 16,258 50,617  103,526  )חוות דעת שנייה (ייעו

 126,647 12,924 13,261 51,747  48,715 נשי� והריו�

  95,391  )2(0  23,039  )1(45,082  27,270  רפואת שיניי�

 39,230 3,269 10,321 9,888  15,752 שירותי� לילד

 33,742 5,541 4,862 10,929  12,410  ל"ניתוחי� וחוות דעת בחו

  
   מג� "בתוכנית  6'0הגידול בסעי� זה נובע מהכנסת רפואת שיניי� חינ� לילדי� בגלאי   )1(

  ."זהב

היות והכיסוי ברפואת שיניי� אינו ממומ� מכספי תוכניות , בסעי� זה לא נרשמו הוצאות  )2(

  . תנות על ידי הספקי�אלה באמצעות הנחות הני

כללית "כולל הוצאות בגי� ביטוח משנה לפרק תרופות למחלת הסרט� בתוכנית   )3(

  ."פלטינו�

  

 עלות לנפש  .ז

  :  נושאי� עיקריי�3 בכל קופה לפי ח" בשלהל� עלות לנפש

 לאומית  מאוחדת מכבי  כללית סוג הכיסוי

 )2(153 )3(110 )1(171 86 ניתוחי� ובחירת מנתח

 44 42 35 )4(57  וחיסוני�תרופות 

�  31  30  36  45  )חוות דעת שנייה (יעו

  0  43  60  11  רפואת שיניי�

  

 בשנת הפרש גבוה בהוצאה לנפש נובע מכ( שכל הניתוחי� הכלולי� בהסכ� ע� מכבי )1(

  .השתתפות עצמיתמפטורי� היו  ,�" במסגרת תוכניות השב,2007

פטורי� מהשתתפות היו  "ת זהבלאומי"עמיתי שהפרש גבוה בהוצאה לנפש נובע מכ(  )2(

 .2007בשנת , י רופא הסכ�" ניתוחי� המבוצעי� עלגבי , עצמית

פטורי� מהשתתפות היו  "מאוחדת שיא"עמיתי שהפרש גבוה בהוצאה לנפש נובע מכ(  )3(

 . 2007בשנת , י רופא הסכ�" ניתוחי� המבוצעי� עלגבי , עצמית

כללית " הסרט� בתוכנית כולל הוצאות בגי� ביטוח משנה לפרק תרופות למחלת )4(

 ."פלטינו�
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 עלות והכנסה ממוצעת לנפש שנתית .1
 בכל ח" בשלהל� נתוני� בדבר ממוצע עלויות התביעות לנפש  בהשוואה להכנסה לנפש  .א

 :2006 '  ו2007קופות החולי� לשני�  

  

2007 2006 
  
  
  

 קופה

עלות 
תביעות 
ממוצעת 
 לנפש

הכנסה 
ממוצעת 
 לנפש

יחס עלויות 
מס0 
 ההכנס

עלות 
תביעות 
ממוצעת 
 לנפש

הכנסה 
ממוצעת 
 לנפש

יחס עליות 
מס0 
 הכנסה

 82% 330 269 76% 365 279 )1(כללית
 89% 385 344 88% 464 410 מכבי

 79% 375 297 75% 410 309 מאוחדת
 75% 466 348 71% 477 340 לאומית

הוצאות ה ו,אשר לה רק הכנסות, הינה תוכנית חדשה" כללית פלטינו�" )1(

זאת בשל העובדה שמרבית עמיתיה  ,2007 בשנת ,  מועטותהינ�פואיות  רה

  .נמצאי� עדיי� בתקופות אכשרה

 בנטרול הכנסות 2007 בשנת ההכנסה הממוצעת השנתית לנפש, לש� השוואה  

ח ושיעור העלויות הרפואיות מס( " ש337עומדת על " כללית פלטינו�"

     .83%עומד על ) לאחר הנטרול (ההכנסות לנפש

  

 , תפעוליתרת ההכנסה שאינה משמשת לכיסוי תביעות רפואיות  משמשת לכיסוי הוצאות

ל לפיקוח על קופות "על פי הוראת הסמנכ(הנהלה  וכלליות ולצבירת יעודות , שיווק

  ).� במשרד הבריאות"חולי� ושב

  

  :ח" בשעלות הכנסה ממוצעת לנפש חודשית    .2       

2007  2006  
  
 עלות תביעות  קופה

 ממוצעת לנפש
הכנסה ממוצעת 

 לנפש
עלות תביעות 
 ממוצעת לנפש

הכנסה ממוצעת 
 לנפש

  27  22  30  23 כללית
  32  29  39  34 מכבי

  31  25  34  26 מאוחדת
  39  29  40  28 לאומית
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 הנהלה וכלליות, שיווק, הוצאות תפעול  .ט

 הנהלה וכלליות, שיווק,ס0 הוצאות תפעול  .א

 ' ו2007הנהלה וכלליות של קופות החולי� בישראל לשני� , שיווק, להל� נתוני הוצאות תפעול

2006:  

2007  2006  

  קופה
 ח"אלפי ש

עלות שנתית 
 ממוצעת לנפש

 ח"בש
 ח"אלפי ש

עלות שנתית 
 ממוצעת לנפש

 ח"בש
 66.4 166,252 79.6 205,308  *כללית
 35.5 50,342 62.9 92,093  מכבי

 93.3 54,076 105.9 65,169  מאוחדת
 120.4 50,847 127.7 55,578  לאומית

    321,517    418,148  כ "סה
 ".כללית פלטינו�" ושיווק תוכנית חדשה הכולל הוצאות בגי� השק*  

 כללית  .ב

  :2006 – ו 2007ח לשני� "הנהלה וכלליות באלפי ש, שיווק,  להל� מרכיבי הוצאות תפעול

  אחוז השינוי  2006   2007  סעי+
  14%  91,197  104,188 הנהלה וכלליות
  71%  34,997  59,880 *מכירה ושיווק

  4%  29,146  30,434  ומחשובתפעול
  )1%(  10,912  10,806  סילוק תביעות' תפעול הוצ

  23%  166,252  205,308 כ"סה
כללית "שיעור הגידול בסעיפי� אלו נובע מהוצאות בגי� השקה ושיווק תוכנית חדשה *

 ".פלטינו�

 מכבי  .ג

  :2006 – ו 2007ח לשני� "הנהלה וכלליות באלפי ש, שיווק, להל� מרכיבי הוצאות תפעול

  אחוז השינוי  2006  2007  סעי+
  63%  24,575  40,095  *שכר ותקורות

  127% 11,018 25,041 שכר והשתתפות בהוצאות
  97% 6,215  12,253 *אחזקת משרדי� ומחשוב, ד"שכ

  105% 5,570 11,443 * ופרסו�שיווק, מידע לחברי�
  )1%( 2,416 2,405 גיוס חברי� חדשי�

  56% 548 856 )'ד וכו"שכ, רכב(אחרות 
  83% 50,342 92,093 כ"סה

  

שיעור הגידול בסעיפי� אלו נובע מהכנסה של כיסויי� חדשי� והרחבת כיסויי� *

  .2007אשר נכנסו לתוק� במהל( שנת , "מג� זהב"קיימי� בתוכנית 
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  מאוחדת  .ד

 :2006 – ו 2007ח לשני� "וכלליות באלפי שהנהלה , שיווק,להל� מרכיבי הוצאות תפעול

  אחוז השינוי  *2006  2007  סעי+
  19% 32,839 38,931 השתתפות בהוצאות תפעול בסניפי�

  23% 15,924 19,530 פרסו� ושיווק
  26% 5,313 6,708 השתתפות בהוצאות הנהלה

  21% 54,076 65,169  כ"סה
  סווג מחדש* 

  לאומית  .ה

  :2006 – ו 2007ח לשני� "הנהלה וכלליות באלפי ש,  שיווק,להל� מרכיבי הוצאות תפעול

  אחוז השינוי  2006  2007  סעי+
  25% 9,840 12,348 מחשב

  )48%( 9,135 4,711 מכירה ושיווק
  21% 31,872 38,519 הנהלה וכלליות, א"כ

  9% 50,847 55,578 כ"סה

 

 עתודות ויעודות לכיסוי התחייבויות   .י

    תלאומי  מאוחדת  מכבי  כללית
  ח"באלפי ש

 21,301 1,925 51,414 66,570  31.12.2006יתרת עתודה ליו� 
 - '  '   2007היוו� גרעו� בגי� 

 22,707 11,238 2,362  17,053  גידול בעתודה
 44,008 13,163 53,776 83,623  31.12.2007יתרת עתודה ליו� 

 )10,000( ' )32,331( )51,512(  31.12.2007יעודה ליו� 
 34,008 13,163 21,445 32,111  31.12.2007נטו ליו� , עתודה

 
  10,000  0  34,685  51,884  1.7.2008יתרת יעודה נצברת נכו� ליו� 

  
 

 


