
1 



1 

  
  לכבוד  לכבוד
  ד יואל ליפשי�"עו  רוני גמזו' פרופ
  �"ל לפיקוח על קופות חולי� ושב"סמנכ  ל"מנכ

  משרד הבריאות  משרד הבריאות
  ירושלי�  ירושלי�

  
  ,מכובדנו

  
  

  2010דוח ציבורי מסכ� על תכניות לשירותי בריאות נוספי� של קופות החולי� לשנת 
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 כללי  .א

 מטרה .1

� כספיי� וכמותיי� של תוכניות שירותי הבריאות הנוספי� של נתוניזה הינה לרכז דוח מטרת 

� בהתא� "מטרת הדוח הינה לספק מידע בנושא השב). "�"השב": להל�(קופות החולי� בישראל 

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

י לגבי תעריפי� עדכניי� וסוגי כיסויי� רפואיי� פוטנציאליי� שיוכלו לקבל מידע השוואתי תמצית

משרדי ממשלה ; לצור' אינדיקציה נוספת בקבלת החלטות לגבי הצטרפות לתוכנית זו או אחרת

ומוסדות מחקר אשר יוכלו לבצע אנליזות לצור' קבלת החלטות מקרו כלכליות ולצור' פיקוח 

שוק לצור' הגברת התחרותיות לטובת העיקריות ב" השחקניות"ציבורי וקופות החולי� אשר הינ� 

  .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 

 בפועל �שירותי, או באישורה, ה� יקבלו מהקופ"העמיתי� בתוכנית השב. הבריאות הממלכתי

למעט שירותי סיעוד ותרופות מאריכות , )או שיפוי לרבות שיפוי עבור רכש שירותי� בפועל(

הגור� המפקח על . שנקבעו בחוק, לרבות הוראות המעבר, ומצילות חיי� לפי ההוראות

 .התוכנית יהיה משרד הבריאות

על הקופות לקיי� , לפי סעי& זה. �" השב לחוק קבע כללי� לניהול כספי של תוכניות10סעי&   .ב

 .הפרדה מוחלטת בניהול הכספי והחשבונאי של שתי המערכות

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

  . לעמיתי��הוצאותיה לצור' מת� שירותי

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

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

,  בריאות נוספי� הקובעי�י כללי� בדבר תוכניות לשירות2005משרד הבריאות פרס� במר�   .ג

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

 .� "שבידי תוכניות ה

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

  .החולי� לש� הגשמת המטרות המצוינות לעיל

  

 מבנה הדוח .3

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

קופת , ")מכבי: "להל�(י בריאות שרותמכבי , ")תכללי: "להל�(י בריאות כללית שרות: נוספי�

  .")לאומית: "להל� ( ולאומית שירותי בריאות") מאוחדת: "להל�(חולי� מאוחדת 
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 כולל את )רובד שני (� במספר רבדי� כאשר הרובד העליו�"כל קופה מפעילה תוכניות שב

לה שני רבדי� למעט לאומית המפעי, )רובד ראשו� (ירותי� הניתני� ברובד התחתו� לוהש

  .מקבילי�

  

דוח כולל מידע שימושי לציבור מבוטחי הקופות בדבר תעריפי פרמיות עדכניי� לכל הקופות ולכל ה

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

 % ו2010 � תמצית הדוחות הכספיי� של פעילות שירותי הבריאות הנוספי� לשני ג� כוללהדוח

  .המציגי� את המצב הכספי בכל קופה ואת תוצאות פעולותיה, 2009

� לנתוני� המופיעי� בדוחות הכספיי� המבוקרי� של קופות "נמצאה התאמה בי� נתוני דוח השב

  .החולי�

  . ה� בהיבט הכספי וה� בהיבט הכמותי, פירוטי� לדוחות הכספיי� מופיעי�כמו כ� בדוח 

  

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

נות� אומד� כמותי לגבי היק& הפעילות וכולל מספר מבוטחי� בסל הבסיסי   פרק ה%מבוטחי�  .1

 . �"תנועת החברי� בשב, � בכל קופה לפי קבוצות גיל"ובשב

נות� אומד� כספי לגבי היק& הפעילות העסקית וכולל מידע על הכנסות  פרק ה%הכנסות  .2

 . 2009 % ו�2010 בשני� "מתוכנית השב

נות� אומד� כמותי וכספי לגבי הפעילות הרפואית כולל מידע על סוגי  פרק ה%תביעות  .3

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

 . הקופות

נות� אומד� כספי על הפעילויות הנלוות  פרק ה%הנהלה וכלליות , שיווק, הוצאות תפעול .4

 הנהלה וכלליות ופירוט בסיס תפעילויות הרפואיות השוטפות וכולל מידע על היק& הוצאול

 . �"העמסות של הוצאות המשותפות לסל הבסיסי ולשב

נות� אומד� כספי לגבי מידת האיזו� במקורות  פרק ה% תעתודות ויעודות לכיסוי התחייבויו .5

נית כלפי מבוטחיה לכיסוי והשימושי� של הקופות ומציג את גובה ההתחייבות של התוכ

 .לרבות הפקדות ליעודות, ביטוח והוצאות בלתי צפויות

 נבחרי� לפי בשירותי�תביעה לנפש  נספח המפרט את עלות התביעות ועלות % נספח א .6

  .זותוחמ
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 2011 עד מחצית שנת 2008משנת � " בתוכניות השב משמעותי�שינויי�  .ב

  

לה� יש השלכות ישירות על , �"יי� משמעותיי� בתוכניות השב בוצעו שינו2011 ועד מחצית שנת 2008שנת מ

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

 :י הכנסת בי� היתר כי"הוחלט ע 2008בחוק ההסדרי� לשנת  .1

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

כללית ": רק תרופות הכולל תרופות מאריכות ומצילות חיי�� שכללו פ"תוכניות השב

 :ביצעו התאמה להוראות שנקבעו בחוק ההסדרי�" מאוחדת שיא"ו" מג� זהב", "פלטינו�

מבוטחי� . הוראת מעבר בחוקלגביה�  נקבעה 23.12.07 %מבוטחי� שהצטרפו לפני ה

ות לתרופות מאריכות  לא יהיו זכאי� לזכויות בפרקי התרופ23.12.07 %שהצטרפו לאחר ה

 .ומצילות חיי� ודמי החבר שישולמו על ידיה� יהיו מופחתי�

. 1.4.08 %� לא תכלולנה פרקי בחירת מנתח ללא השתתפות עצמית החל מ"תוכניות השב  .ב

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

חירת מנתח כנקבע בחוק ההסדרי� וביצעו קבעו השתתפות עצמית לב" לאומית זהב"ו

 .הפחתה בהתא� בדמי החבר בתוכניות

 

ח בדמי החבר של " ש4 בוצעה עלייה של 1.5.08 %ב, 18.3.08לפי אישור משרד הבריאות מיו�  .2

 בתוכנית שנבע 2005%2008 בשל גרעו� שנתי בי� השני� 0%17 אי�בקבוצת הגיל" כללית מושל�"

בשל הוספת שירות של רפואת שיניי� משמרת ללא השתתפות עצמית מההוצאות בקבוצת גיל זו ו

  .0%6 אי�לילדי� בגיל

 

של רפואת שיניי� " מאוחדת שיא" הוס& שירות בתוכנית 15.9.08לפי אישור משרד הבריאות מיו�  .3

 .2008בסו% דצמבר ההרחבה נכנסה לתוק& . 0%12 אי�משמרת ללא השתתפות עצמית לילדי� בגיל

 

כללית "בתחו� רפואת השיניי� לתוכנית  הוס& כיסוי 26.7.09 ד הבריאות מיו�לפי אישור משר .4

במקביל )  ללא השתתפות עצמית18כולל שירות רפואת שיניי� משמרת לילדי� עד גיל (" פלטינו�

  .1.9.09 % השינוי נכנס לתוק& ב.העלאה בדמי החברלהוספת הכיסוי בוצעה 

  

אשר כללו , � של מכבי"בוצעו שינויי� בתוכניות השב 30.11.09לפי אישור משרד הבריאות מיו�  .5

בתארי' זה ,  ע� זאת.1.1.10השינויי� נכנסו לתוק& ביו� ". מג� זהב"עליה בדמי החבר בתוכנית 

ולפיכ' ג� , הסתיימה תקופת הוראת המעבר בפרק תרופות הכולל תרופות מאריכות ומצילות חיי�

 .� להוראת המעברלמבוטחי� שהיו זכאי, הופחתה הפרמיה במקביל

  

 � הוכללו בסל הבריאות הממלכתי כאמור טיפולי שיניי� משמרי�  לילדי�  בגילאי1.7.2010ביו�  .6

 .לקבוצת גיל זו, � שכללו כיסוי זה"הוצא השירות לגילאי� האמורי� מתוכניות השב, עקב כ'. 0%8
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כתי החל מיו�  בסל הבריאות הממל0%8 �בשל הכללת טיפולי שיניי� משמרי� לילדי� בגילאי .7

 :כדלקמ�" כללית מושל�"בוצעה הפחתה בדמי החבר של , 1.7.10

 ח למבוטח לחודש" ש1 הפחתה של 0%18 �לגילאי

  . אגורות למבוטח לחודש53 הפחתה של 19%49 �לגילאי

 

 הועלו דמי החבר וגובה ההשתתפויות העצמיות בסעי& 29.6.10לפי אישור משרד הבריאות מיו�  .8

השינוי נכנס לתוק& . בשל הגרעו� אליו נקלעו התוכניות" מג� זהב "% "מג� כס&"ניתוחי� בתוכניות 

 .1.8.10 %ב

  
  

 הורחב הכיסוי של רפואת שיניי� משמרת לילדי� ללא 8.11.10לפי אישור משרד הבריאות מיו�  .9

 .1.1.11 'בההרחבה נכנסה לתוק& ". מאוחדת שיא" בתוכנית 12%18 �השתתפות עצמית ג� לגילאי

 

 � הוכללו בסל הבריאות הממלכתי כאמור טיפולי שיניי� משמרי�  לילדי�  בגילאי1.7.2011ביו�  .10

לקבוצת גיל , � שכללו כיסוי זה"הוצא השירות לגילאי� האמורי� מתוכניות השב, עקב כ'. 8%10

 .זו

 

 בסל הבריאות הממלכתי  שני�10שטר� מלאו לה� בשל הכללת טיפולי שיניי� משמרי� לילדי�  .11

0% אי� לקבוצת הגילח"ש 2 %ב" כללית פלטינו�"בוצעה הפחתה בדמי החבר של , �1.7.11 החל מיו

17.  
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 עיקרי הדוח  .ג

 י הפרדה בי� רבדבי� היתרמוצגת ,  המובא בזאת�2010 לשנת "בדוח המסכ� את פעילות תוכניות השב

  . פרקי� נבחרי� בדוח� ב"תוכניות השב

, ההפרדה היא , בקופת חולי� לאומיתו, ת לרובד העליו�ההפרדה הינה בי� הרובד התחתו� של התוכניו

   .המתווספי� אחד על השני) תחתו� עליו�(קבילות זו לזו ולא מתנהגות כרבדי�  המ�"בי� תוכניות השב

  

, המוצג בדוח זה מפרט את עלות התביעות ועלות התביעות לנפש בנושאי� נבחרי� לפי מחוזות' נספח א

  ).אשר לא הצליחה להפיק נתוני� אלו,  לאומיתלמעט קופת חולי�(בכל קופה 

  

זקנה ע� השלמת הכנסה בדוח זה מוצגי� לראשונה נתוני� אודות מבוטחי� מקבלי קצבת נכות או 

  .�"וחברות� בתכניות השב

  

  :�"להל� עיקרי הדוח בנושא של מספר המבוטחי� בתוכניות השב .1

 עמד 2010 בסו& שנת )ל מעל שנתיי�"כולל שוהי� בחו (מספר המבוטחי� בקופות החולי� בישראל 1.1

 %גידול של כ, 2009אלפי נפשות בסו& שנת  7,507 %אלפי נפשות בהשוואה לכ 7,630 %כעל ס' של 

1.6%.  

 5,462 %אלפי נפשות בהשוואה לכ 5,578 %לכ �2010 גדל בשנת "מספר המבוטחי� בתוכניות השב

   .2.1% %גידול של כ, 2009אלפי נפשות בשנת 

  

 ע� זאת, �"השב חל גידול עקבי בהצטרפות מבוטחי� לתוכניות 2010  סו& שנתעד 2002מסו& שנת  1.2

 .הראשו� חלה האטה בקצב הגידול של הרובד 2009משנת 

� בס' של " גדל מספר המבוטחי� בתוכניות השב31.12.10 עד 31.12.02בתקופה המצטברת מיו� 

ו גדלו מספר המבוטחי� בקופות בתקופה ז .29% %אלפי נפשות המהווה גידול של כ 1,264 %כ

אחוז הגידול של ,  בנוס&.14% %אלפי נפשות ובשיעור של כ %909החולי� בישראל בס' של כ

י בריאות כללית שרותגדל בשנה האחרונה משמעותית ב, המצטרפי� מהרובד הראשו� לרובד השני

) 3%(ריאות י בשרותבמכבי . לה� תוכניות רובד שני חדשות יחסית, )9%(ובמאוחדת ) 34%(

  . נצפתה עליה מתונה בהצטרפות מבוטחי� לרובד השני) 3% (ובלאומית

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

 של  את השרותי� הניתני� במסגרת הרובד הראשו� על ידי חברות ג� ברובד השני ג�להרחיב

ההצטרפות לרובד הראשו� מתונה בשנתיי� האחרונות ומתקרבת יש לציי� כי , �"תוכניות השב

  .לאחוז הגידול הדמוגרפי של המבוטחי� בקופות החולי�
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הגידול במספר החברים בשב"ן בכל אחת מהקופות 
בין השנים 2002-2010
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  31.12.2010 ליו�  לפי רבדי� המבוטחי� בקופהמכלל� "אחוז החברי� בתוכניות השב 1.3

אחוז החברים בתוכניות השב"ן מכלל המבוטחים בקופה 
לפי רבדים ל- 31.12.2010
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רובד תחתון רובד עליון
  

� "מית תוכניות השבבקופת חולי� לאו ,בשונה מיתר הקופותאנו מפני� את תשומת לב הקורא כי   )*( 

    .המתווספי� אחד על השני) ועליו� תחתו�( מתנהגות כרבדי� אינ�מקבילות ו

  

� מקרב מקבלי קצבת נכות או "השנה לראשונה מוצגי� בדוח שעור העמיתי� בשב,  כאמור .2

 מאוכלוסיה זו מבוטחת 60% %מהנתוני� עולה כי כ. קצבת זקנה ע� השלמת הכנסה

ו' משמעותית משעור מחזיקי ביטוח משלי� בקרב כלל שעור זה אינו נמ, �"בשב

 ). 73%(האוכלוסיה 
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 62 %כלעומת עוד& של (ח " שי מיליונ128 % בעוד& של כ2010י בריאות כללית סיימה את שנת שרות .3

ח " מיליוני ש21 %של כבגרעו�  2010י בריאות סיימה את שנת שרותמכבי , )2009ח בשנת "מיליוני ש

 בעוד& 2010קופת חולי� מאוחדת סיימה את שנת , )2009ח בשנת " מיליוני ש39 %כ של גרעו�לעומת (

וקופת חולי� לאומית סיימה ) 2009ח בשנת " מיליוני ש11 % כלעומת עוד& של(ח " מיליוני ש%9של כ

  ). 2009ח בשנת " מיליוני ש%9כלעומת עוד& של (ח " מיליוני ש%11 בעוד& של כ2010את שנת 

והעודפי� של , הגירעו� ממומ� מעתודות שנצברו בשני� קודמות, ת� גירעוניו"שבכאשר תוכניות ה

ביטול ל להרחבת כיסויי� קיימי� למבוטחי� או /להוספת וא� מיועדי� לעתודות אלו "תוכניות השב

   .של תקופות אכשרה

כל זאת � ו"יש לציי� כי זו השנה השניה ברציפות שמכבי שרותי בריאות מציגה גרעו� בתוכניות השב

  .2010על א& העלאת דמי החבר שאושרה למכבי על ידי משרד הבריאות ונכנסה לתוק& באוגוסט 

  

מיליוני  2,878 % לס' של כ�2010 בישראל הגיע בשנת "תוכניות השבחבר בהמדמי הכנסות הס' כל  .4

  .לעומת אשתקד %11%גידול של כ, 2009ח בשנת " מיליוני ש2,585 %ח בהשוואה לס' של כ"ש

  

  שיעור ו, %2009 ו2010 י� בשנהכנסה שנתית ממוצעת למבוטח, ל� נתוני� בדבר הכנסות מדמי חברלה

  :בארבע הקופות ,2009 לעומת שנת שינויה

  

  
  ח"מליוני שהכנסות ב

  הכנסה שנתית
  ח"ממוצעת למבוטח בש

  
  קופה

2010  2009  

  
  אחוז השינוי

2010  2009  

  
  אחוז השינוי

  15%  441  507  16%  1,203  1,393  כללית
  2%  520  531  5%  816  858  מכבי

  10%  483  532  14%  328  374  מאוחדת
  4%  537  558  7%  238  254  לאומית
  

� בישראל בנטרול הכנסות מהשתתפויות עצמיות הסתכ� " בגי� תוכניות השבהעלויות הרפואיותס'  .5

גידול , 2009ח בשנת "מיליוני ש 2,098 %ח בהשוואה לס' של כ" מיליוני ש2,270 % לס' של כ2010בשנת 

  . 8%של 

  

עלות ממוצעת , )בנטרול הכנסות מהשתתפויות עצמיות (העלויות הרפואיותלהל� נתוני� בדבר 

  : בארבע הקופות,2009 לעומת שנת השינוישיעור ו ,2009 % ו2010 י� בשנלמבוטח

  

מליוני עלויות רפואיות ב
  ח"ש

עלות ממוצעת שנתית 
  ח"למבוטח בש

  
  קופה

2010  2009  
  אחוז השינוי

2010  2009  

  
  אחוז השינוי

  13%  341  384  13%  931  1,054  כללית
  2%%  490  479  1%  769  774  מכבי

  10%  352  388  14%  239  272  מאוחדת
  4%  358  373  7%  159  170  לאומית
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  ח"מליוני ש 2,878 %כ הסתכמו לס' של �2010 לשנת "של תוכניות השבמדמי חבר ההכנסות  .6

הסתכמו  �2010 בנטרול הכנסות מהשתתפויות עצמיות לשנת "פואיות של תוכניות השבההוצאות הרו

) תות עצמייוהכנסות מהשתתפונטרול ב(ואיות ות הרפשיעור ס' ההוצא, ח"מליוני ש 2,270 %לס' של כ

  .2009 בשנת %81%כלעומת  ,2010 בשנת %79%מהווה כדמי חבר הכנסות ס' מ

      

סך הכנסות וסך הוצאות רפואיות (בנטרול הכנסות 
מהשתתפויות עצמיות) בשנים 2007-2010
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והכנסה ) בנטרול הכנסות מהשתתפויות עצמיות(ביעות ממוצעת לנפש תעלות להל� נתוני� בדבר  .7

  :2010 לשנת ,� לפי רבדי�"ממוצעת לנפש שנתית של תוכניות השב

  

עלות תביעות   רובד  קופה
 ממוצעת לנפש

  שנתיתהכנסה
  ממוצעת לנפש

יות מס) ויחס על
  הכנסה

  כללית  85%  375  317  מושל�
  51%  498  252  **פלטינו�

  ***מכבי  89%  256  227  &כס
  92%  283  260  זהב
  מאוחדת  80%  362  290  עדי&
  57%  348  200  שיא
  *לאומית  57%  213  121  כס&
  67%  595  400  זהב

   

יחס העלויות הרפואיות (בנטרול הכנסות מהשתתפויות עצמיות) 
מסך ההכנסה, לפי רבדים, בשנת 2010
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יחס עלות מהכנסה רובד תחתון יחס עלות מהכנסה רובד עליון
  

  

� "בקופת חולי� לאומית תוכניות השב, אנו מפני� את תשומת לב הקורא כי בשונה מיתר הקופות  (*)

  .  מתווספי� אחד על השניה) תחתו� ועליו�(מקבילות ואינ� מתנהגות כרבדי� 

, 2010 בשנת 51% % ל2009 בשנת 41% % אחוז ההוצאות הרפואיות בפלטינו� מס' ההכנסות עלה מ(**)

  .10%גידול של 

  .� של מכבי מציגות גרעו� זו השנה השניה ברציפות"יש לציי� כי תוכניות השב )*(**
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בנטרול הכנסות  ,�"יות השב במסגרת תוכנ ממוצעות למבוטחפירוט עלויות עיקריותלהל�  .8

  :מהשתתפויות עצמיות

  

 מס' %38% כה המהוו,� הינה ניתוחי� ובחירת מנתח"העלות העיקרית במסגרת תוכניות השב

י בריאות כללית הינה שרות בהממוצעת העלות למבוטח 2010כאשר בשנת  , נטוההוצאות הרפואיות

ח " ש%156פת חולי� מאוחדת הינה כבקו, ח" ש%225י בריאות הינה כשרות במכבי ,ח" ש113 %כ

  .ח " ש177 %ובקופת חולי� לאומית הינה כ

  

 14% %כ, �"מהווה א& הוא מרכיב עיקרי בעלות השימושי� של תוכניות השב) החוות דעת שניי(יעו� 

 העלות הממוצעת למבוטח בשרותי בריאות כללית 2010כאשר בשנת ,  מס' ההוצאות הרפואיות נטו

ח " ש%46בקופת חולי� מאוחדת הינה כ, ח" ש%43מכבי שרותי בריאות הינה כב, ח" ש%73הינה כ

  .ח" ש%45ובקופת חולי� לאומית הינה  כ

  

%  כהוו המה,� הינה תרופות וחיסוני�" בעלות השימושי� של תוכניות השבעיקרי & נוסמרכיב, כמו כ�

י בריאות שרותבלמבוטח הממוצעת העלות  2010 כאשר בשנת , נטו מס' ההוצאות הרפואיות9%

 %32בקופת חולי� מאוחדת הינה כ, ח"ש %32במכבי שרותי בריאות הינה כ, ח"ש %40כללית הינה כ

  .ח"ש 60 %כ ח ובקופת חולי� לאומית הינה"ש

  

חוות (יעו� ,  בחירת מנתח;י� נבחרי�שירות מציג את עלות התביעות ועלות התביעות לנפש ב',נספח א .9

מטרת נספח זה הינה .  בפילוח לפי מחוזות בכל קופה בנפרד,ת שיניי�הריו� ולידה ורפוא, )דעת שניה

  . � בכל קופה"לנתח את ההבדלי� בשימושי� בי� המחוזות השוני� בתוכניות השב

  . בשלב זה,כי  קופת חולי� לאומית לא הצליחה להפיק פילוח של  עלות התביעות לפי מחוזות, יש לציי�

  

השימושי� הגבוהי� , י בריאות כלליתשרות עולה כי ב2010ת  בשנבחירת מנתחמניתוח השירות של 

והשימושי� הנמוכי� ביותר ) ח לנפש" ש240עלות שנתית ממוצעת של (ביותר הינ� במחוז ירושלי� 

השימושי� , י בריאותשרותבמכבי ). ח לנפש" ש61עלות שנתית ממוצעת של (צפו� ההינ� במחוז 

והשימושי� הנמוכי� ) ח לנפש" ש259 שנתית ממוצעת של עלות(דרו� ההגבוהי� ביותר הינ� במחוז 

, ובקופת חולי� במאוחדת) ח לנפש" ש202עלות שנתית ממוצעת של (צפו� הביותר הינ� במחוז 

) ח לנפש" ש361עלות שנתית ממוצעת של  (ירושלי�השימושי� הגבוהי� ביותר הינ� במחוז 

  ). ח לנפש" ש65עלות שנתית ממוצעת של  (� והשומרוצפו�הוהשימושי� הנמוכי� ביותר הינ� במחוז 
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השימושי� , י בריאות כלליתשרות עולה כי ב2010 בשנת )חוות דעת שניה(יעו( מניתוח השירות של 

והשימושי� ) ח לנפש" ש102עלות שנתית ממוצעת של (יפו %הגבוהי� ביותר הינ� במחוז תל אביב

י שרותבמכבי ). ח לנפש" ש55מוצעת של עלות שנתית מ (ירושלי�הנמוכי� ביותר הינ� במחוז 

) ח לנפש" ש60עלות שנתית ממוצעת של  (מרכזההשימושי� הגבוהי� ביותר הינ� במחוז , בריאות

  ) ח לנפש" ש30עלות שנתית ממוצעת של  (הדרו�והשימושי� הנמוכי� ביותר הינ� במחוז 

עלות שנתית ממוצעת (י� השימושי� הגבוהי� ביותר הינ� במחוז ירושל, ובקופת חולי� במאוחדת

עלות שנתית ממוצעת (צפו� והשומרו� הוהשימושי� הנמוכי� ביותר הינ� במחוז ) ח לנפש" ש74של 

  ). ח לנפש" ש16של 

  

השימושי� הגבוהי� , י בריאות כלליתשרות עולה כי ב2010 בשנת ולידה הריו� מניתוח השירות של

והשימושי� הנמוכי� ) ח לנפש" ש55עת של עלות שנתית ממוצ(יפו %ביותר הינ� במחוז תל אביב

, י בריאותשרותבמכבי ). ח לנפש"ש 18עלות שנתית ממוצעת של  (ירושלי�ביותר הינ� במחוז 

והשימושי� ) ח לנפש" ש95עלות שנתית ממוצעת של (השימושי� הגבוהי� ביותר הינ� במחוז המרכז 

ובקופת חולי� ) ח לנפש" ש43עלות שנתית ממוצעת של (הנמוכי� ביותר הינ� במחוז הדרו� 

ח " ש66עלות שנתית ממוצעת של (השימושי� הגבוהי� ביותר הינ� במחוז המרכז והשרו� , במאוחדת

ח "ש 26עלות שנתית ממוצעת של  (צפו� והשומרו�והשימושי� הנמוכי� ביותר הינ� במחוז ) לנפש

  ). לנפש

  

השימושי� הגבוהי� , י בריאות כלליתתשרו עולה כי ב2010 בשנת  רפואת שיניי�מניתוח השירות של

והשימושי� הנמוכי� ביותר הינ� ) ח לנפש" ש65עלות שנתית ממוצעת של  (הדרו�ביותר הינ� במחוז 

השימושי� , י בריאותשרותבמכבי ). ח לנפש" ש44עלות שנתית ממוצעת של  (שומרו�%שרו�במחוז 

והשימושי� הנמוכי� ) ח לנפש" ש57 עלות שנתית ממוצעת של(הגבוהי� ביותר הינ� במחוז הדרו� 

, ובקופת חולי� במאוחדת) ח לנפש" ש39עלות שנתית ממוצעת של (ביותר הינ� במחוז הצפו� 

) ח לנפש" ש70עלות שנתית ממוצעת של (השימושי� הגבוהי� ביותר הינ� במחוז יהודה והדרו� 

). ח לנפש" ש42ממוצעת של עלות שנתית (והשימושי� הנמוכי� ביותר הינ� במחוז הצפו� והשומרו� 
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  :� בכל קופה"מתוכניות השבהשימוש בהכנסות להל� התפלגות   .10

  

ס' הינ� ב 2009 % ו2010 י�לשנ� " בתוכניות השבכלליתהכנסות מדמי חבר בקופת חולי�   .א

 .בהתאמה, ח" מליוני ש1,203 % כ שלח ובס'" שמליוני 1,393 % כשל

ש בהכנסות מדמי חבר בכללית,  התפלגות השימו
בשנים 2010 ו- 2009

76%

16%

8%

77%

18%
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הנהלה וכלליות

אחר *

2010 2009
  

  

ס' הינ� ב 2009 % ו 2010 י�לשנ� " בתוכניות השבמכביהכנסות מדמי חבר בקופת חולי�   .ב

  .בהתאמה, ח"ש מליוני 816 % כס' שלבו, ח"ש מליוני 858 % כשל

ש בהכנסות מדמי חבר במכבי,  התפלגות השימו
בשנים 2010 ו- 2009

90%

13%

-3%

94%

11%
-5%

-20%
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הנהלה וכלליות

אחר *

2010 2009

  

  .הכנסות מימו� נטו/גרעו� וכ� הוצאות/ל כולל עוד&"המוצג בגרפי� הנ" אחר"סעי& (*) 

  

  



 
  אג& לפיקוח ובקרה 
  על קופות החולי�

  ושירותי בריאות נוספי�
  משרד הבריאות

  

  
 

 16 

ס'  בהינ� %2009 ו2010 י�לשנ� " בתוכניות השבמאוחדתהכנסות מדמי חבר בקופת חולי�   .ג

  . בהתאמהח"ש מיליוני 328 % כס' שלבח ו" ש מליוני374 % כשל

ש בהכנסות מדמי חבר במאוחדת  התפלגות השימו
בשנים 2010 ו- 2009

73%

2%

25%

73%

3%

24%
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אחר *

2010 2009

  

  

 הינ� בס' %2009 ו2010 י�לשנ� " בתוכניות השבלאומיתהכנסות מדמי חבר בקופת חולי�   .ד

  .בהתאמה, ח"מליוני ש 238 % כ ובס' שלח" שמליוני 254 % כשל

ש בהכנסות מדמי חבר בלאומית,  התפלגות השימו
בשנים 2010 ו- 2009

67%

28%

5%

67%

28%

5%
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הנהלה וכלליות

אחר *

2010 2009

  

  .הכנסות מימו� נטו/ותגרעו� וכ� הוצא/ל כולל עוד&"המוצג בגרפי� הנ" אחר"סעי& (*) 
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 תעריפי פרמיות וכיסויי�  .ד

  פרמיות  .1

  :31.12.2010עבור שירותי בריאות נוספי� נכו� ליו� ) ח"בש(חודשיות להל� השוואת פרמיות 

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

  )4(לאומית )2(מאוחדת  )4(מכבי  כללית
קבוצת 

 )4)(3(�מושל גיל
 זהב  כס&  )4(שיא  )1(עדי& )7)(5(זהב כס&  )5(פלטינו�  )6(

0%17 3.39 23.32  1.70 17.16 7.72  11.36 

18 12.79 26.65  

19%23  

36.00 48.00 

24 

19.45 35.74 

56.50 

24.31 

25%29 19.52 48.38 
44.50 

75.00 

18.58 

52.96 

30 

31.09 69.60  

31%34 
24.83 62.54 

35%39 
43.43 88.96  

97.50 

26.20 69.19 

40%44 27.34 81.36 

45 

36.37 63.91 

46%49 

49.34 96.93  114.00 
88.13 

50 

28.13 

88.39 

51 97.87 

52 100.82 

53 104.12 

54 

60.00 

128.00 

55%59 

51.93 106.96  

139.50 

30.90 

60 

36.50 70.87 

61%64 
55.41 123.11  32.53 

105.11 

65%69 60.42 146.54  

156.00 

36.46 105.12 

70  

37.39 83.31 

71%79 
177.00 

+80  

62.12 152.22  
37.92 91.10 

71.50 

185.50 

37.60 105.11 

  .ח"ש 102הפרמיה הינה על ס' , 55  כאשר ראש המשפחה מעל גיל.ח" ש95  של ,מספר הנפשותב תלות ללא , קיי� תערי& למשפחה עדי&מאוחדתב) 1(

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

  .ח" ש12ישנה תוספת של " מאוחדת שיא     "

 .       ח" ש12.79 הינו 0%17 אי�בכללית מושל� תערי& ילד ללא מבוגר בקבוצת גיל)  3(

  . חינ�–ילד רביעי ומעלה )  4(

  .23.12.2007הנתוני� הינ� למצטרפי� לתוכנית מיו� ) 5(

   מתוכניות 0%8 � בשל הוצאת טיפולי שיניי� משמרי� לילדי� בגילאי0%49בוצות הגיל  בק הופחתו דמי החבר לעמיתי כללית מושל�%1.7.2010ב) 6(

  .� והכללת� בסל הבריאות הממלכתי"     השב

  . %1.1.2010השינוי נכנס לתוק& ב ,  אושרה הרחבת הכיסויי� במג� זהב שכללה ג� עליה בדמי החבר2009 בנובמבר) 7(

   השינוי ,החבר ובסכומי ההשתתפות העצמית בניתוחי� של התכנית מג� זהב בשל הגרעו� אליו נקלעה התכנית אושרה העלאה בדמי 2010      ביוני  

  .1.8.2010 %       נכנס לתוק& ב



 
  אג& לפיקוח ובקרה 
  על קופות החולי�

  ושירותי בריאות נוספי�
  משרד הבריאות

  

  
 

 18 

  :1.7.2011עבור שירותי בריאות נוספי� נכו� ליו� ) ח"בש(להל� השוואת פרמיות 

  .שו�דמי החבר ברובד השני של כל קופה כוללי� את דמי החבר ברובד הרא

  )4(לאומית )2(מאוחדת  )4(מכבי  כללית
קבוצת 

 זהב  כס&  )4(שיא  )1(עדי& )5(זהב כס&  )6)(5(פלטינו�  )4)(3(מושל� גיל

0%17 3.47 21.84  1.75 17.65 7.89  11.62 

18 13.06 27.22  

19%23  

37.00 49.00 

24 

20.00 36.75 

57.50 

24.86 

25%29 20.07 49.75 
45.00 

76.50 

18.99 

54.16 

30 

31.76 71.10  

92.50 

31%34 
25.39 63.95 

35%39 
44.36 90.87  100.00 

26.79 70.76 

40%44 27.96 83.20 

45 

37.39 65.71 

46%49 

50.40 99.01  
90.12 

50 

116.50 
28.77 

90.38 

51 100.08 

52 103.09 

53 106.47 

54 

61.50 

131.00 

55%59 

53.04 109.25  
31.59 

60 

37.53 72.87 

143.00 

61%64 
56.60 125.75  33.26 

107.48 

65%69 61.73 149.70  37.28 107.50 

70  

38.44 85.66 160.00 

71%79 182.00 

+80  

63.46 155.49  
39.00 93.68 

73.50 

190.50 

38.45 107.48 

    

הפרמיה הינה , 55 המשפחה מעל גיל  כאשר ראש .ח" ש97.5  של ,מספר הנפשותב תלות ללא , קיי� תערי& למשפחה עדי&מאוחדתב  )1(

  .ח"ש 104.5על ס' 

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

  .ח" ש12ישנה תוספת של " מאוחדת שיא"עבור  , בתוספת תשלו�

 .       ח" ש13.06 הינו 0%17בכללית מושל� תערי& ילד ללא מבוגר בקבוצת גיל   )3(

  . חינ�%ילד רביעי ומעלה   )4(

  . 23.12.2007הנתוני� הינ� למצטרפי� לתוכנית מיו�    )5(

 תעריפי %1.7.11הופחתו ב,  בסל הבריאות הממלכתי שני�10שטר� מלאו לה� יניי� משמרי� לילדי� בשל הרחבת הכיסוי לטיפולי ש  )6(

  .ח"ש %2 ב0%17הפלטינו� לגילאי 
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  כיסוי ביטוחי  .2

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

סויי�  בסוגי הכי,לביטוח המשלי� בכל קופה שני רבדי� שנבדלי� זה מזה בתעריפי�

� הרובד השני כולל בתוכו "בכל תוכניות השב. ובהיקפ��למעט קופת , את הרובד הראשו

  .חולי� לאומית

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

  . ובמונחי�היק% הכיסוי, סכו� ההחזר, תקרת השתתפות, אחוז השתתפות, אכשרה

מפורטות בתקנו� של כל , כפי שה� מתחייבות, ניתנות על ידי הקופותפירוט הזכויות ה

   .תוכנית בכל קופה

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

  .31.12.2010 ליו� נכוני�הנתוני� : אכשרה בכל סוג כיסוי

    לאומית  מאוחדת  מכבי  כללית
  זהב  כס%  שיא  עדי%  זהב  כס%  ינו�פלט  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 

 אחות פרטית לאחר ניתוח √ √ √ √ √  -  √ √
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, השתלות √ √ √ √ √ √ √ √
24 24 24 24 24 24 12-18 12-18 

 תרופות √ √  √ √ √ √ √ √
6 6 3 24 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�  √ √ √ √ √ √ √ √
 12 12 24 24 24 24 12 12 ראשוני�

 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 

- √ - √ - √ - - 
 - - 3 - 0 - 12 -  רפואה אסתטית 

 חינ� לילדי� משמרי� טיפולי שיניי� - - √ √ √ -  √ √
 - - 6 0 0 - 3  0  כאות בסל הבסיסימעבר לז

התפתחויות בסל השירותי� של הביטוחי� המשלימי� עשור "מידע נוס& נית� למצוא ממחקר בנושא      
 %  ל" זרויטל גרוס'  ופרופגרינברג%שולי ברמליר "די "הנער' ע"  לאחר החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 ע והמחקר בכנסת ושל מכו� ברוקדיילמחקר משות& של מרכז המיד

http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156&ArticleID=230.  
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�"תמצית דוחות כספיי� של תוכניות השב  .ה  
  )באלפי שקלי� חדשי�(דוחות מאז� ורווח והפסד תמצית  .1

  לאומית  מאוחדת   מכבי  כללית  
  2009  2010  0920  2010  2009  2010  2009  2010   בדצמבר31מאז� ליו� 

                  

  60,067  70,208  51,569  59,956 21,808 27,680  538,760  780,940  רכוש שוט&
  %  %  %  % % %  7,532  9,270  רכוש קבוע

  %  %  %  % 7,697 6,108  %  %  )בניכוי עתודה(יעודה לכיסוי התחייבויות עתידיות 
  60,067  70,208  51,569  59,956 29,505 33,788  546,292  790,210  כ נכסי�"סה

  746  331  11,553  10,999 28,660 32,830  433,301  516,187   שוטפותתהתחייבויו
  174  190  %  % 845 958  %  42,667  התחייבויות לזמ� ארו'

  59,147  69,687  40,016  48,957 % %  112,991  231,356  )בניכוי יעודה(עתודה לכיסוי התחייבויות עתידיות 
  60,067  70,208  51,569  59,956 29,505 33,788  546,292  790,210  כ התחייבויות"סה
                  

  2009  2010  2009  2010  2009  2010  2009  2010   בדצמבר31דוח רווח והפסד לשנה שהסתימה ביו� 
                  

  237,765  253,750  327,754  373,633 816,285 857,819  1,202,752  1,393,270  הכנסות מדמי חבר
  30,637  37,897  29,119  35,556 20,078 28,210  )1( %.%  )1( %.%  )2(  עצמיתפותהכנסות מדמי השתת

  268,402  291,647  356,873  409,189 836,363 886,029  1,202,752  1,393,270  כ הכנסות"סה
  )189,201(  )207,481(  )267,939(  )307,749( )789,226( )802,244(  )931,317(  )1,054,489(  הוצאות רפואיות

  79,201  84,166  88,934  101,440 47,137 83,785  271,435  338,781   גולמירווח
  )67,467(  )70,185(  )78,055(  )92,499( )88,491( )107,304(  )213,055(  )216,841(  שיווק הנהלה וכלליות, הוצאות תפעול

  11,734  13,981  10,879  8,941 )41,354( )23,519(  58,380  121,940  תפעולי) גרעו�(עוד& 
  )2,687(  )2,643(  %  % 2,732 2,082  3,645  6,060  נטו, מימו�) הוצאות(הכנסות 

  9,047  )4(11,338  )3(10,879  )3(8,941  )38,622( )21,437(  62,025  128,000  לשנה ) גרעו�(עוד& 
  . השתתפות עצמית משולמת ישירות לספק  )1(
 עמדו על ס  של  בכלליתבכלליתבכלליתבכלליתפות ות עצמית מתר הכנסות מהשתתפו2009� ו2010 בשני� . בסעי� הוצאות רפואיותנטו מעלות התרופות תרופות מוצג במרכיב הכנסות מהשתתפות בגי�בכל הקופות   )2(

�ח וס  של כ"מליו� ש 65� עמדו על ס  של  כבמאוחדתבמאוחדתבמאוחדתבמאוחדת .בהתאמה, ח" מליוני ש157 �ח וס  של כ" מליוני ש179� על ס  של כ עמדובמכביבמכביבמכביבמכבי    .בהתאמה, ח" מליו� ש243 �ח וס  של כ" מליו� ש233�כ 62 
   .בהתאמה, ח" מליוני ש71 � וס  של כח"שליוני ימ 78 � עמדו על ס  של כבלאומיתבלאומיתבלאומיתבלאומיתבהתאמה ו, ח"מליו� ש

  .כתוצאה מבסיס ההצגה , בהתאמה2009 � ו2010ח בשני� " מליוני ש3 �ח וכ"מליוני ש 3.5�כולל הוצאות פחת בס  של כ  )3(
  .� ובי� הוצאות מנהל ומשק ולכ� אי� התאמה בי� הדוחות"נפלה טעות במיו� בי� רווח השב 2010ת החולי� לשנת בדוח המסכ� על פעילות קופו)  4(
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רבדי� על פי הנחיות משרד � לפי " של תוכניות השבתמצית דוחות רווח והפסד .2
 )באלפי שקלי� חדשי�( הבריאות

  
          כללית 

  2009  2010   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביו� 
  פלטינו�  מושל�  פלטינו�  מושל�  

  205,011  997,741  362,607  1,030,663  הכנסות מדמי חבר
  %  %  %  %   עצמיתהכנסות מדמי השתתפות

  205,011  997,741  362,607  1,030,663  כ הכנסות"סה
  )83,521(  )847,796(  )183,183(  )871,306(  הוצאות רפואיות

  121,490  149,945  179,424  159,357  רווח גולמי
  )74,198(  )138,857(  )88,578(  )128,263(  שיווק הנהלה וכלליות, וצאות  תפעולה

  47,292  11,088  90,846  31,094  עוד& תפעולי
  %  3,645  1,959  4,101  נטו, הכנסות מימו�

  47,292  14,733  92,805  35,195  עוד& לשנה 

  
          מכבי 

  2009  2010   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביו� 
  זהב  %כס  זהב  כס%  

 432,631 383,654 444,039 413,780  הכנסות מדמי חבר
 15,480 4,598 19,160 9,050   עצמיתהכנסות מדמי השתתפות

 448,111 388,252 463,199 422,830  כ הכנסות"סה
 *)426,411( *)362,815( )426,773( )375,471(  הוצאות רפואיות

 21,700 25,437 36,426 47,359  רווח גולמי
 )46,900( )41,591( )55,545( )51,759(  שיווק הנהלה וכלליות, ות  תפעולהוצא

 )25,200( )16,154( )19,119( )4,400(  גרעו� תפעולי
 1,448 1,284 1,078 1,004  נטו, הכנסות מימו�

 )23,752( )14,870( )18,041( )3,396(  גרעו� לשנה 

  .סווג מחדש* 
 

          מאוחדת 
  2009  2010   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביו� 

  שיא  עדי%  שיא  עדי%  
  97,391  230,363  119,465  254,168  הכנסות מדמי חבר

  7,031  22,088  8,080  27,476   עצמיתהכנסות מדמי השתתפות
  104,422  252,451  127,545  281,644  כ הכנסות"סה

  )58,405(  )209,534(  )76,940(  )230,809(  הוצאות רפואיות
  46,017  42,917  50,605  50,835  רווח גולמי

  )21,553(  )56,502(  )32,480(  )60,019(  שיווק הנהלה וכלליות, הוצאות  תפעול
  24,464  )13,585(  18,125  )9,184(  תפעולי) גרעו�(עוד& 

  %  %  %  %  נטו, מימו�) הוצאות(הכנסות 
  24,464  )13,585(  18,125  )9,184(  לשנה ) גרעו�(עוד& 

  
          לאומית 

  2009  2010   בדצמבר31תיימה ביו� לשנה שהס
  זהב  כס%  זהב  כס%  

  228,804  8,961  244,379  9,371  הכנסות מדמי חבר
  29,397  1,240  36,371  1,526   עצמיתהכנסות מדמי השתתפות

  258,201  10,201  280,750  10,897  כ הכנסות"סה
  )183,180(  )6,021(  )200,624(  )6,857(  הוצאות רפואיות

  75,021  4,180  80,126  4,040  רווח גולמי
  )64,924(  )2,543(  )67,593(  )2,592(  שיווק הנהלה וכלליות, הוצאות  תפעול

  10,097  1,637  12,533  1,448  עוד& תפעולי
  )2,586(  )101(  )2,542(  )101(  נטו,  מימו�הוצאות

  7,511  1,536  9,991  1,347  עוד& לשנה 
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  מבוטחי�  .ו

 נתוני� עיקריי� .1

שנת  עמד בסו& )ל מעל שנתיי�"כולל שוהי� בחו(ופות החולי� מספר המבוטחי� בק

אלפי נפשות בסו& שנת  7,507 %אלפי נפשות בהשוואה לכ 7,630 % על ס' של כ2010

  . 1.6% % כאלפי נפשות המהווה גידול של 123 %גידול של כ, *2009

ות אלפי נפש 5,578 %לכ �2010 בלבד גדל בשנת "ס' היק& המבוטחי� בתוכניות השב

אלפי נפשות המהווה  %116גידול של כ, *2009אלפי נפשות בשנת  5,462 %בהשוואה לכ

  . אשתקד1.6% %לעומת גידול של כ, 2.1% %גידול של כ

� מתו' ס' המבוטחי� בקופות "המבוטחי� בתוכניות השב אחוז %2009 ו2010בשני� 

  .73% %החולי� מהווה כ

מספר המבוטחים בקופות החולים ובשב"ן, 
נכון ליום 31 בדצמבר 2010 ו- 2009

5,578

7,630
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7,507
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2010 2009  

  . �"יות שבבישראל ארבע קופות חולי� המפעילות תוכנ

בקופת  50% % כ:הינה *2009 %ו  2010 פלגות המבוטחי� בתוכניות אלו בשני�הת

  8% %בקופת חולי� מאוחדת וכ 13% % כ,בקופת חולי� מכבי  29% %כ, חולי� כללית

  .בקופת חולי� לאומית 

התפלגות המבוטחים בתוכניות השב"ן בין קופות החולים 
בשנת 2010

50%

29%

13%

8%

כללית מכבי מאוחדת לאומית

  

  ".מוקפאי�" בלאומית מוצגי� מחדש לא כולל מבוטחי� 2009שנת נתוני (*) 
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 2010 בדצמבר 31 ימי�לנכו�   לפי רבדי��"פר המבוטחי� בתוכניות השבמסלהל� פירוט 

  :באלפי נפשות, %2009ו

  *לאומית  מאוחדת  מכבי  כללית
  תוכנית  זהב  כס%  שיא  עדי%  זהב  כס%  ו�פלטינ  מושל�

  אלפי נפשות
2010  2,766  834  1,638  1,591  711  359  46  417  

2009  2,731  622  1,592  1,542  693  328  42  404  
  

למעט בקופת חולי� , מספר המבוטחי� ברובד התחתו� כולל את מספר המבוטחי� ברובד העליו�

  ).ו�תחתו� ועלי(� מקבילות ולא מתנהגות כרבדי� "לאומית אשר אצלה תוכניות השב

 ".מוקפאי�" בלאומית מוצגי� מחדש לא כולל מבוטחי� 2009שנת נתוני (*)

 

  תמהיל מבוטחי� .2

�" השבמספר מבוטחי� בתוכנית  .א 

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

קופות החולי� בסל הבסיסי ובתוכניות מבוטחי� בלהל� נתוני� בדבר מספר . הלאומי

  :באלפי נפשות ,2009 % ו2010 בדצמבר �31 לימי� "השב

  
מספר מבוטחי� 

                           * בקופה
מספר מבוטחי� 

�"בשב  
  אלפי נפשות

� " מבוטחי� בשב%
  מכלל מבוטחי הקופה

  
  

  קופה
2010  2009  2010  2009  2010  2009  

 69.4% 69.3% 2,731 2,766  3,937  3,991 כללית
 85.6% 86.1% 1,592 1,638 1,860 1,902 מכבי

 68.1% 68.6% 693 711 1,017 1,037 מאוחדת
 64.4% 66.1% 446 463 693 700 לאומית

 72.8% 73.1% 5,462 5,578 7,507 7,630 כ"סה
  .ל מעל שנתיי�" בחושוהי� כולל(*) 

�"יחס המבוטחי� בתוכנית השב  .ב 

 �31 בי� קופות החולי� לימי� "המבוטחי� בסל הבסיסי ובשב יחס  נתוני� שללהל�

  :2009 %ו 2010בדצמבר 

�"יחס מבוטחי� בשב  יחס מבוטחי� בקופה    
  2009  2010  2009  2010  קופה
 50.0% 49.6% 52.4% 52.3% כללית
 29.1% 29.4% 24.8% 24.9% מכבי

 12.7% 12.7%  13.6%  13.6% מאוחדת
 8.2% 8.3% 9.2% 9.2% לאומית

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

 בעדכו� פערי�וזאת בשל , הדיווחי� של קופות החולי� המופיעי� בלוחות העמודי� הבאי�

  . חולי� למוסד לביטוח לאומיההנתוני� בי� הקופות 
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 כנסהע� השלמת האו זקנה מספר מבוטחי� מקבלי קצבת נכות   .ג

זקנה ע� השלמת או קצבת להל� נתוני� בדבר מספר המבוטחי� מקבלי קצבת נכות 

הכנסה החברי� בקופה ומספר החברי� הנמני� בקבוצה האמורה העמיתי� בתכניות 

  : 2010 בדצמבר 31ליו� � "השב

  

  2010 בדצמבר 31ליו� 

  *לאומית  מאוחדת  מכבי  כללית  קופה

  25,247  21,951  140,041  476,569  מספר מבוטחי� בקופה

  13,984  10,382  92,612  280,969  �"מספר מבוטחי� בשב

  55%  47%  66%  59%  �"יחס המבוטחי� בשב

 
  

  .2011הנתוני� של קופת חולי� לאומית נכוני� לחודש נובמבר (*) 

  

טבלה לעיל עולה כי שעור מקבלי קצבת נכות או זקנה ע� השלמת הכנסה המנתוני 

  .60% %� עומד על כ"העמיתי� בתכניות השב
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  כללית  .ד

 �"מבוטחי� בשב .1

  :2010 בדצמבר 31המבוטחי� בקופה ליו� � ביחס לכלל "להל� נתוני מבוטחי� בשב

קבוצת 
 גיל

מספר מבוטחי� 
 בקופה

מספר מבוטחי� 
�"בשב 

� ביחס לכלל " מבוטחי� בשב%
 המבוטחי�

0%4 390,945 285,499 73% 
5%14 667,138 436,472 65%  
15%24 557,717 362,330  65%  
25%34 618,589 454,850 74%  
35%44 429,384  288,361 67%  
45%54 398,846 274,269 69%  
55%64 406,940 308,011 76%  
65%74 250,540  184,788 74% 

75+ 257,985 171,052 66%  
  70% 2,765,632 3,978,084 כ"סה

  

 :2009 בדצמבר 31 ליו� � ביחס לכלל המבוטחי� בקופה"להל� נתוני מבוטחי� בשב

קבוצת 
 גיל

מספר מבוטחי� 
 בקופה

מספר מבוטחי� 
�"בשב 

� ביחס לכלל " מבוטחי� בשב%
 המבוטחי�

0%4 376,130 274,563 73% 
5%14 655,791 431,166 66%  
15%24 563,655 377,491  67%  
25%34 610,618 447,794 73%  
35%44 414,611  277,245 67%  
45%54 404,841 281,785 70%  
55%64 398,791 301,358 76%  
65%74 246,301  177,954 72% 

75+ 254,420 162,034 64%  
  70% 2,731,390 3,925,158 כ"סה
  

 �"התפתחות מספר המבוטחי� בשב .2

  :%2009 ו �2010 במהל' השני� "להל� נתוני� על גידול וקיטו� המבוטחי� בשב

  

לעומת  (2009 לעומת שנת �2010 בשנת "במספר המבוטחי� בתוכנית השב 1.3%ישנו גידול של 

 במספר מבוטחי הרובד השני 34.1% במקביל ישנו גידול של ). בשנה קודמת0.2%גידול של 

 .2009 לעומת שנת 2010בשנת 

 

 במספר המבוטחי� גידול
 במהל) השנה

קיטו� במספר המבוטחי� 
 במהל) השנה

 שנה

מספר 
מבוטחי� 

� "בשב
לתחילת 
 השנה

  
מצטרפי� 
 חדשי�

  
  

 ילודה

  
% 

 הגידול

  
עוזבי 

 התוכנית

  
  

 תמותה

  
% 

� הקיטו

  
מספר 

מבוטחי� 
� לסו% "בשב

 שנה

2010  2,731,390  193,452  58,319  9%  202,880  14,649  8%  2,765,632  

2009 2,724,746  246,880  60,550  11%  285,922  14,864  11%  2,731,390  
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 תפלגות לפי מחוזות� כאחוז ממבוטחי הסל הבסיסי בה"מבוטחי שב .3

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

  :2009 % ו2010בדצמבר 

  
  2009  2010 מחוזות

  80%  81% אילת
  79%  80% ת" פ–ד� 

  60%  60% דרו�
  68%  67% חיפה

  54%  53% ירושלי� 
  80%  80%  מרכז
  66%  65%  צפו�
  73%  73%   שומרו�–שרו� 

  80%  81%   יפו%תל אביב 
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  מכבי  .ה

 �" בשבמבוטחי� .1

 :2010 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%4 192,276 173,455 90% 
5%14 364,647 320,368 88% 
15%24 232,818 195,774 84% 
25%34 256,028 214,568 84% 
35%44 311,680 263,632 85% 
45%54 221,738 189,179 85% 
55%64 176,139 155,929 89% 
65%74 87,990 76,365 87% 

75+ 60,110 49,110 82% 
 86% 1,638,380 1,903,426 כ"סה

  

  

 :2009 בדצמבר 31 לכלל המבוטחי� בקופה ליו� � ביחס"להל� נתוני מבוטחי� בשב

קבוצת 
 גיל

מספר מבוטחי� 
 בקופה

מספר מבוטחי� 
�"בשב 

� ביחס לכלל " מבוטחי� בשב%
 המבוטחי�

0%4 188,905 169,950 90% 
5%14 358,675 313,441 87% 
15%24 225,760 189,041 84% 
25%34 258,770 215,417 83% 
35%44 305,359 256,644 84% 
45%54 214,436 182,099 85% 
55%64 168,492 148,613 88% 
65%74 83,395 71,321 86% 

75+ 56,578 45,454 80% 
 86% 1,591,980 1,860,370 כ"סה

 

 �"התפתחות מספר המבוטחי� בשב .2

  :%2009  ו�2010 במהל' השני� "להל� נתוני� על גידול וקיטו� המבוטחי� בשב

  

לעומת  (2009 לעומת שנת �2010 בשנת " במספר המבוטחי� בתוכנית השב2.9% ישנו גידול של

במספר מבוטחי הרובד השני  3.2% במקביל ישנו גידול של ). בשנה קודמת2.9%גידול של 

 .2009 לעומת שנת 2010בשנת 

גידול במספר המבוטחי� 
 במהל) השנה

קיטו� במספר המבוטחי� 
 במהל) השנה

 שנה

מספר 
מבוטחי� 

� "בשב
תחילת ל

 השנה

מצטרפי� 
 חדשי�

 ילודה
% 

 הגידול
עוזבי 

 התוכנית
 תמותה

% 
� הקיטו

מספר 
מבוטחי� 

� "בשב
 לסו% שנה

2010  1,591,980  81,051  33,965  7%  63,722  4,894  4%  1,638,380  

2009 1,547,318 81,476 34,011 7% 66,153 4,672 5% 1,591,980 
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  גות לפי מחוזות� כאחוז ממבוטחי הסל הבסיסי בהתפל"מבוטחי שב .3

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

  :2009 % ו2010בדצמבר 

  

  2009  2010  מחוזות
  78%  78% מחוז צפו�
  90%  90% מחוז מרכז

  85%  86% � והשפלה%מחוז י
  90%  91% מחוז השרו�
  83%  84% מחוז הדרו� 
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  מאוחדת   .ו

 �"מבוטחי� בשב .1

  :2010 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%5 157,700 106,712 68% 
6%15 220,834 149,522 68% 
16%25 148,461 94,675 64% 
26%35 148,316 97,008 65% 
36%45 133,469 91,645 69% 
46%55 94,572 69,126 73% 
56%65 74,146 59,247 80% 
66%75 33,910 26,594 78% 

76+ 21,610 16,048 74% 
 69% 710,577 1,033,018 כ"סה

  

 :2009 בדצמבר �31 ביחס לכלל המבוטחי� בקופה ליו� "להל� נתוני מבוטחי� בשב

קבוצת 
 לגי

מספר מבוטחי� 
 בקופה

מספר מבוטחי� 
�"בשב 

� ביחס לכלל " מבוטחי� בשב%
 המבוטחי�

0%5 156,309 104,720 67% 
6%15 215,022 145,179 68% 
16%25 145,123 94,352 65% 
26%35 149,889 97,456 65% 
36%45 128,378 88,272 69% 
46%55 92,208 67,691 73% 
56%65 69,727 55,674 80% 
66%75 32,141 24,845 77% 

76+ 20,545 15,046 73% 
 69% 693,235 1,009,342 כ"סה

  

 �"התפתחות מספר המבוטחי� בשב .2

  :%2009  ו�2010 במהל' השני� "להל� נתוני� על גידול וקיטו� המבוטחי� בשב
  

    
  

לעומת ( 2009לעומת שנת  �2010 בשנת "תוכנית השבבמספר המבוטחי� ב 2.5% ישנו גידול של

 במספר מבוטחי הרובד השני 9.5% במקביל ישנו גידול של ). בשנה קודמת4.2%גידול של 

 .2009 לעומת שנת 2010בשנת 

 

גידול במספר המבוטחי� 
 במהל) השנה

טחי� קיטו� במספר המבו
 במהל) השנה

 שנה

מספר 
מבוטחי� 

� "בשב
לתחילת 
 השנה

מצטרפי� 
 חדשי�

 ילודה
% 

 הגידול
עוזבי 

 התוכנית
 תמותה

% 
� הקיטו

מספר 
מבוטחי� 

� "בשב
 לסו% שנה

2010  693,235  49,446  2,455  7%  32,876  1,683  5%   710,577  

2009 665,243 39,998 19,980 9% 30,401 1,585 5% 693,235  
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 � כאחוז ממבוטחי הסל הבסיסי בהתפלגות לפי מחוזות"מבוטחי שב .3

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

  :2009 % ו2010בדצמבר 

  

  2009  2010  מחוזות
  49%  49% מחוז צפו� והשומרו�
  83%  83% מחוז מרכז והשרו�

  79%  79% מחוז יהודה והדרו�
  64%  64% מחוז ירושלי�
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 לאומית  .ז

 �"מבוטחי� בשב .1

   :2010 בדצמבר 31קופה ליו� � ביחס לכלל המבוטחי� ב"להל� נתוני מבוטחי� בשב

קבוצת 
 גיל

מספר מבוטחי� 
 בקופה

מספר מבוטחי� 
�"בשב 

� ביחס לכלל " מבוטחי� בשב%
 המבוטחי�

0%5 72,774 51,813 71% 
6%15 141,092 90,994 64% 
16%25 112,775 71,542 63% 
26%35 96,482 62,076 64% 
36%45 83,769 52,795 63% 
46%55 76,516 51,552 67% 
56%65 60,042 43,838 73% 
66%75 30,969 22,245 72% 
76%85 19,517 12,691 65%  

86+  7,099 4,095 58%  
 66% 463,641 701,035 כ"סה

  

  :*2009 בדצמבר 31המבוטחי� בקופה ליו� � ביחס לכלל "להל� נתוני מבוטחי� בשב

קבוצת 
 גיל

מספר מבוטחי� 
 בקופה

מספר מבוטחי� 
�"בשב 

� ביחס לכלל "� בשב מבוטחי%
 המבוטחי�

0%5 71,415 49,583 69% 
6%15 141,046 87,139 62% 
16%25 111,418 69,287 62% 
26%35 95,854 59,786 62% 
36%45 83,722 51,306 61% 
46%55 76,025 50,406 66% 
56%65 57,478 40,987 71% 
66%75 30,346 21,242 70% 
76%85 19,226 12,196 63%  

86+  6,685 3,750 56%  
 64% 445,682 693,215 כ"סה
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 �"התפתחות מספר המבוטחי� בשב .2

  : 2009 % ו�2010 במהל' השני� "להל� נתוני� על גידול וקיטו� המבוטחי� בשב
  

  

 2009ת שנת לעומ �2010 בשנת " במספר המבוטחי� בתוכנית השב4.0%ישנו גידול של 

 במספר מבוטחי 10%  במקביל ישנו גידול של). בשנה קודמת1.6%לעומת גידול של (

 לעומת שנת 2010 במספר מבוטחי הרובד השני בשנת 3.2% הרובד הראשו� וגידול של

� של לאומית ה� מקבילות ואינ� מתנהגות כרובד עליו� "בשי� לב כי תכניות השב, 2009

  . השניותחתו� המתווספי� אחד על 

  

  ".מוקפאי�" בלאומית מוצגי� מחדש לא כולל מבוטחי� 2009נתוני שנת               (*)
  

 

 � כאחוז ממבוטחי הסל הבסיסי בהתפלגות לפי מחוזות"מבוטחי שב .3

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

  :2009 % ו 2010 בדצמבר 31
  

  2009  2010  מחוזות
  49%  52% מחוז צפו�
  78%  78% מחוז מרכז

  57%  58% מחוז ירושלי�
  71%  71% מחוז דרו�

  

גידול במספר המבוטחי� 
 במהל) השנה

קיטו� במספר המבוטחי� 
 במהל) השנה

 שנה

מספר 
מבוטחי� 

� "בשב
לתחילת 
 השנה

מצטרפי� 
 חדשי�

 ילודה
% 

 הגידול
עוזבי 

 התוכנית
 תמותה

% 
� הקיטו

מספר 
מבוטחי� 

� "בשב  
  לסו% שנה

2010  445,682  49,723  9,110  13%  39,094  1,780  9%  463,641  

2009* 438,870  40,153 8,428 11% 39,974 1,795 10% 445,682 
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 הכנסות  .ז

    

 היק% הכנסות .1

לס'  2010 בשנת הסתכמובישראל  ת החולי�ו בקופ�"תוכניות השבב  מדמי חברותההכנס

ידול של ג. 2009ח בשנת "מיליוני ש 2,585 %כס' של בהשוואה לח " מיליוני ש2,878 %כשל 

  .11% %המהווה גידול של כ, ח"מיליוני ש 293 %כ

  

 %כ: הינה �2010 בי� קופות החולי� בשנת "תוכניות השבב  מדמי חברהתפלגות ההכנסות

 %אשתקד כ(בקופת חולי� מכבי  30% %כ, )46% %אשתקד כ(בקופת חולי� כללית  48%

קופת חולי� לאומית  ב9% %וכ) 13% %אשתקד כ( בקופת חולי� מאוחדת 13% %כ, )32%

  ).9% %אשתקד כ(

  

התפלגות ההכנסות מתוכניות השב"ן בין קופות החולים 
לשנת 2010

48%

30%

9%

13%

כללית מכבי מאוחדת לאומית

  

  

 מחזור הכנסות .2

  :ח" שיבאלפ ,2009 %  ו2010שני� � מדמי חבר ב"ל� פירוט הכנסות השבלה

 קופה 
מחזור הכנסות בשנת 

2010 
מחזור הכנסות בשנת 

2009 
במחזור  הגידול %

 ההכנסות

  16% 1,202,752 1,393,270 כללית

 5% 816,285 857,819 מכבי

 14% 327,754 373,633 מאוחדת

 7% 237,765 253,750 לאומית

 11%  2,584,556  2,878,472 כ"סה
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� "תוכניות השב בהתא� לרבדי� של הכנסה ממוצעת למבוטח  .3 

התחתו� לשני� וברובד רובד העליו� ות מדמי חבר למבוטחי� בהכנסלהל� פירוט בדבר 

 :� את הכנסות הרובד התחתוללותודגש כי הכנסות הרובד העליו� אינ� כוי, 2009 % ו2010
  

  2009  בשנת כ"סה  2010  בשנתכ"סה  פלטינו�  מושל�  כללית

  1,202,752  1,393,270  362,607  1,030,663  ח"מחזור הכנסות באש

  הכנסה שנתית
  ח"ממוצעת למבוטח בש

375 498 507  441  

  הכנסה חודשית
  ח"ממוצעת למבוטח בש

31 42 42  37  

  

  2009  בשנתכ"סה  2010  בשנתכ"סה  זהב  כס%  מכבי

  816,285  857,819  444,039  413,780  ח"מחזור הכנסות באש

  הכנסה שנתית
  ח"ממוצעת למבוטח בש

256  283  531  520  

  הכנסה חודשית
  ח"ממוצעת למבוטח בש

21  24  44  43  

  

  2009  בשנתכ"סה  2010  בשנתכ"סה  שיא  עדי%  מאוחדת

  327,754  373,633  119,465  254,168  ח"מחזור הכנסות באש

  הכנסה שנתית
  ח"ממוצעת למבוטח בש

362  348  532  483  

  הכנסה חודשית
  ח"ממוצעת למבוטח בש

30  29  44  40  

  

  2009כ בשנת "סה  2010כ בשנת "סה  זהב  כס%  *לאומית

  237,765  253,750  244,379  9,371  ח"מחזור הכנסות באש

  הכנסה שנתית
  ח"ממוצעת למבוטח בש

213  595  558  537**  

  ה חודשיתהכנס
  ח"ממוצעת למבוטח בש

18  50  47  45**  

  

בקופת חולי� לאומית , אנו מפני� את תשומת לב הקורא כי בשונה מיתר הקופות  (*)

המתווספי� אחד על ) תחתו� ועליו�(� מקבילות ואינ� מתנהגות כרבדי� "תוכניות השב

  .  השני

  ".מוקפאי� " בלאומית מוצגי� מחדש לא כולל מבוטחי�2009נתוני שנת (**)  
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  עלויות רפואיות ' תביעות  .ח

 עלויות רפואיות

הוצאות אלו , עלויות הרפואיות לא נכללו הוצאות של סילוק תביעות והוצאות בקרהבפרק ה

  .הנהלה וכלליות, שיווק,  בפרק הוצאות תפעולנכללו

פי י� נבחרי� בפילוח לשירותמציג את עלות התביעות ועלות התביעות לנפש ב', נספח א

מטרת נספח זה הינה לנתח את ההבדלי� בשימושי� בי� המחוזות . מחוזות בכל קופה בנפרד

  . � בכל קופה"השוני� בתוכניות השב

  

 בחלק מהסעיפי� הקופות בגי� עלויות רפואיות מוצגותנטו של , על מנת לשק& את ההוצאות

ות של תוכניות בפרק זה עלויות התביעות הרפואיות בנטרול ההכנסות מהשתתפויות עצמי

 בסעיפי� בה� לא נוטרלו ההכנסות מהשתתפויות ").עלויות התביעות נטו: "להל�(� "השב

 .עצמיות מוצגות העלויות הרפואיות ברוטו

  

,  בגי� תביעות המבוטחי� להחזרי�, בנטרול השתתפויות עצמיותס' העלויות הרפואיות

בכל קופות החולי� ") תביעותעלויות ה ":להל�(� "השתתפות או מימו� בגי� ביטוחי השב

ח בשנת "מיליוני ש 2,098 %ח בהשוואה לכ" שימיליונ 2,270 % לכ2010 בשנת הסתכ�בישראל 

  .8% %ח המהווה גידול של כ" שימיליונ 172 %גידול של כ, 2009

  

 בקופת 46% %כ:   הינה2009 % ו2010בי� הקופות בשני�  התפלגות עלויות התביעות נטו .1

 12% %כ, )%37%אשתקד כ( בקופת חולי� מכבי 34% %כ, )%44%תקד כאש(חולי� כללית 

 %אשתקד כ( בקופת חולי� לאומית %8%וכ, )%11%אשתקד כ(בקופת חולי� מאוחדת 

8%.(  

התפלגות עלויות התביעות נטו, בין קופות החולים 
בשנים 2010 ו- 2009

34%

44% 46%
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  :ח"באלפי ש, 2009 % ו�2010 לשני� "בתוכניות השב ברוטו להל� נתוני עלויות התביעות .2

 קופה
היק% עלויות בשנת 

2010 
ת היק% עלויות בשנ

2009 
 בס) העלויות הגידול %

  13% 931,317 1,054,489 כללית
 2% 789,226 802,244 מכבי

 15%  267,939  307,749 מאוחדת

 10%  189,201  207,481 לאומית
 9%  2,177,683  2,371,963 כ"סה

 

באלפי  ,�2010 לפי רבדי� לשנת "בתוכניות השב ברוטו להל� נתוני עלויות התביעות .3

 :ח"ש

  ס) עלויות רפואיות  התביעותעלויות   דרוב  קופה
  871,306  מושל�

  כללית
  183,183  פלטינו�

1,054,489  

  375,471  כס&
  מכבי

  426,773  זהב
802,244  

  230,809  עדי&
  מאוחדת

  76,940  שיא
307,749  

  6,857  כס&
   *לאומית

  200,624  זהב
207,481  

  

בקופת חולי� לאומית , יתר הקופותאנו מפני� את תשומת לב הקורא כי בשונה מ  (*)

המתווספי� אחד על ) תחתו� ועליו�(� מקבילות ואינ� מתנהגות כרבדי� "תוכניות השב

  .  השני

  

 בתוכניות )בנטרול הכנסות מהשתתפויות עצמיות(להל� נתוני עלויות התביעות נטו  .4

  :ח"באלפי ש, 2009 %ו 2010 לשני�� "השב

 קופה
היק% עלויות בשנת 

2010 
 עלויות בשנת היק%

2009 
  בס) העלויות הגידול%

  13% 931,317 1,054,489 כללית
 1% 769,148 774,034 מכבי

 14%  238,820  272,193 מאוחדת
 7% 158,564 169,584 לאומית

 8%  2,097,849  2,270,300 כ"סה
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 בתוכניות )בנטרול הכנסות מהשתתפויות עצמיות( נטו להל� נתוני עלויות התביעות .5

 :ח"ש באלפי , רבדי�לפי, 2010 בשנת �"בהש

  ס) עלויות רפואיות   נטו, התביעותעלויות   רובד  קופה
  871,306  מושל�

  כללית
  183,183   פלטינו�

1,054,489  

  366,421  כס&
  מכבי

  407,613  זהב
774,034  

  203,333  עדי&
  מאוחדת

  68,860  שיא
272,193  

  5,331  כס&
   *לאומית

  164,253  זהב
169,584  

  

בקופת חולי� לאומית , אנו מפני� את תשומת לב הקורא כי בשונה מיתר הקופות (*) 

המתווספי� אחד על ) תחתו� ועליו�(� מקבילות ואינ� מתנהגות כרבדי� "תוכניות השב

  .  השני
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הוצאות אלו מוצגות . להל� פירוט ההוצאות הרפואיות ומספר התביעות לפי סוגי הכיסוי .6

  .סעי& תרופות וחיסוני�עט למ, בברוטו

 כללית  .א

 התפלגות התביעות לפי סוגי הכיסוי )1(

  :ח" באלפי ש,2009 % ו2010להל� נתוני הוצאות התביעות לפי סוג הכיסוי לשני� 

הוצאות הס) 
  הרפואיות

כ " מסהיחס עלות ההוצאה
  סוג כיסוי  ההוצאות 

2010  2009  2010  2009  
 32% 30% 295,872 311,816  ובחירת מנתחניתוחי�

 9% 10% 86,703 108,855 תרופות וחיסוני�
 20% 19% 182,252 200,557  )הד שניי"חו(ייעו� 

 8% 7% 72,401 78,008 הריו� ולידה
  10%  14%  93,332  145,190  רפואת שיניי� 
 4% 4% 34,433 43,738 שירותי� לילד

 0% 0% 2,985 2,333 ל"ניתוחי� וייעו� בחו
 7% 6% 69,466 67,375 אביזרי� רפואיי�
 5% 4% 41,986 41,946 רפואה משלימה

 5% 4% 45,091 40,103 שיקו� בדיקות וטיפולי�
 0% 1% 4,601 8,804  רפואה אסתטית

 0% 1% 2,195 5,764  נסיעות ופינוי באמבולנס
 100% 100% 931,317 1,054,489 כ "סה
  

 כמות התביעות )2(

  :2009 % ו2010 ני� בדבר כמות התביעות שאושרו בשלהל� נתוני�

  תביעות שאושרו בשנת
  סוג הכיסוי

2010  2009  
   השינוי%

  18% 99,591 117,521  ובחירת מנתחניתוחי�
  7% 10,322,223 11,033,165 תרופות וחיסוני�

  11% 388,118 430,273  )הד שניי"חו(ייעו� 
  6%  99,893  105,772 הריו� ולידה

  10%  582,136  641,062 רפואת שיניי� 
  9%  249,520  271,350 שירותי� לילד

  55%  101  157 ל"ניתוחי� וייעו� בחו
  10%%  134,199  121,438 אביזרי� רפואיי�
  8% 291,013 314,615 רפואה משלימה

  9%% 229,298 209,186 שיקו� בדיקות וטיפולי�
  129%  2,113  4,847  רפואה אסתטית

  101% 11,601 23,311  נסיעות ופינוי באמבולנס
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 מכבי  .ב

 התפלגות התביעות לפי סוגי הכיסוי )1(

  :ח"באלפי ש, 2009 % ו2010להל� נתוני הוצאות התביעות לפי סוג הכיסוי לשני� 

  כ ההוצאות "יחס עלות ההוצאה מסה  הוצאות הרפואיותהס) 
  סוג כיסוי

2010  2009  2010  2009  
 42% 45% *333,871 363,290  ובחירת מנתחניתוחי�

 10% 6% 82,451 51,686 ני�תרופות וחיסו
 8% 9% *63,473 70,218  )הד שניי"חו(ייעו� 

 13% 13% 100,273 104,296 הריו� ולידה
 12% 10% 98,186 80,080 רפואת שיניי� 
 2% 3% 11,687 20,827 שירותי� לילד

 1% 2% 10,467 12,851 ל"ניתוחי� וייעו� בחו
 7% 7% 51,084 58,846 אביזרי� רפואיי�

 3% 3% 22,593 22,305 ואה משלימהרפ
 2% 2% 11,641 14,544 שיקו� בדיקות וטיפולי�

 % % % %  רפואה אסתטית
 0% 0% 3,500 3,301  נסיעות ופינוי באמבולנס

 100% 100% 789,226 802,244 כ "סה
  

 .סווג מחדש* 

 כמות התביעות )2(

  :2009 % ו2010  בדבר כמות התביעות שאושרו בשני�להל� נתוני�

 תביעות שאושרו בשנת
 סוג הכיסוי

2010 2009 
  השינוי%

 8% *61,561 66,285  ובחירת מנתחניתוחי�
 21% 1,914,693 2,325,067 תרופות וחיסוני�

 7% *117,374 125,444  )הד שניי"חו(ייעו� 

 9% *163,846 178,569 הריו� ולידה

  2% 1,090,713 1,117,266 רפואת שיניי� 
 74% 17,384 30,327 שירותי� לילד

  10% 108 119 ל"ניתוחי� וייעו� בחו
  12% *151,451 169,954 אביזרי� רפואיי�
 1%% 449,275 446,234 רפואה משלימה

 5% 80,454 84,264 שיקו� בדיקות וטיפולי�

 % % 78  רפואה אסתטית
 2% *18,860 19,211  נסיעות ופינוי באמבולנס

  

  .סווג מחדש* 
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 מאוחדת  .ג

 ות התביעות לפי סוגי הכיסויהתפלג )1(

  :ח" באלפי ש,2009 % ו2010סוג כיסוי לשני� התביעות לפי הלהל� נתוני הוצאות 

הוצאות הס) 
  הרפואיות

כ "יחס עלות ההוצאה מסה
  סוג כיסוי  ההוצאות 

2010  2009  2010  2009  
 41% 42%  110,246  129,609  ובחירת מנתחניתוחי�

 10% 7% 25,386 22,807 תרופות וחיסוני�
 10% 10% 25,557 32,143  )הד שניי"חו(ייעו� 

 8% 9% 21,493 26,104 הריו� ולידה
 15% 14% 39,232 41,503 רפואת שיניי� 
 5% 6% 14,512 17,708 שירותי� לילד

 1% 2% 2,099 4,738 ל"ניתוחי� וייעו� בחו
 4% 4% 10,633 12,750 אביזרי� רפואיי�
 1% 1% 4,008 4,481 רפואה משלימה

 3% 3% 7,712 9,012 שיקו� בדיקות וטיפולי�
 2% 2% 6,205 6,441  רפואה אסתטית

 0% 0% 856 453  נסיעות ופינוי באמבולנס
 100% 100% 267,939 307,749 כ"סה
          

  

 :2009 % ו2010  בדבר כמות התביעות שאושרו בשני�להל� נתוני�

 תביעות שאושרו בשנת
 סוג הכיסוי

2010 2009 
  השינוי%

  9% 20,848 22,643  ובחירת מנתחניתוחי�
  10% 1,225,377 1,343,506 תרופות וחיסוני�

 19% 64,249 76,406  )הד שניי"חו(ייעו� 

 8% 56,462 60,840 הריו� ולידה

 7% 383,318 410,785 רפואת שיניי� 

 6% 153,138 163,032 שירותי� לילד

 15% 39 45 ל"ניתוחי� וייעו� בחו

  11% 16,731 18,496 אביזרי� רפואיי�
  17%  81,572  95,608 רפואה משלימה

  31%  79,112  103,883 שיקו� בדיקות וטיפולי�
  7%%  501  464  רפואה אסתטית

  46%%  3,682  1,980  נסיעות ופינוי באמבולנס
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 לאומית   .ד

 התפלגות התביעות לפי סוגי הכיסוי )1(

  :ח" באלפי ש,2009  % ו2010כיסוי לשני� להל� נתוני הוצאות התביעות לפי סוג ה

הוצאות הס) 
  הרפואיות

כ "יחס עלות ההוצאה מסה
  סוג כיסוי  ההוצאות 

2010  2009  2010  2009  
 40% 43% 75,837 90,126  ובחירת מנתחניתוחי�

 19% 13% 36,337 27,237 תרופות וחיסוני�
 9% 10% 17,900 20,256  )הד שניי"חו(ייעו� 

 10% 10% 18,530 20,878 הריו� ולידה
 0% 4% % 7,486 רפואת שיניי� 
 3% 3% 5,241 5,406 שירותי� לילד

  2%  0%  2,839  62 ל"ניתוחי� וייעו� בחו
  9%  10%  17,591  21,164 אביזרי� רפואיי�
  4%  3%  7,309  6,794 רפואה משלימה

  4%  4%  7,082  7,414 שיקו� בדיקות וטיפולי�
 % %  %  %  רפואה אסתטית

  0%  0%  535  658  סיעות ופינוי באמבולנסנ

 100% 100%  189,201  207,481  כ "סה
  

 כמות התביעות )2(

  :2009 % ו2010  בדבר כמות התביעות שאושרו בשני�להל� נתוני�

   

 תביעות שאושרו בשנת
 סוג הכיסוי

2010 2009 
  השינוי%

  14% 14,507 16,558  ובחירת מנתחניתוחי�
  13% 1,290,070 1,461,167 תרופות וחיסוני�

 9% 32,686 35,731  )הד שניי"חו(ייעו� 

 0% 35,159 34,998 הריו� ולידה

  100%  %  44,736 רפואת שיניי� 
  7%  41,932  44,668 שירותי� לילד

  50%%  8  4 ל"ניתוחי� וייעו� בחו
 11% 23,736 26,421 אביזרי� רפואיי�

  4%%  107,216  102,632 רפואה משלימה
  10%  49,587  54,786 קות וטיפולי�שיקו� בדי

  %  %  %  רפואה אסתטית
  30%  1,096  1,423  נסיעות ופינוי באמבולנס
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  העיקריות בקופותתעלויות התביעו .7

 בהשוואה בי� הקופות , בכל קופה לפי נושאי� עיקריי� ברוטולהל� עלויות התביעות  .7.1

  :ח"פי שבאל,  2009 % ו2010לשני� 

2010 
  כ"סה לאומית מאוחדת כבימ כללית סוג הכיסוי
 894,841 90,126 129,609 363,290 311,816 ניתוחי� ובחירת מנתח

 210,585 27,237 22,807 51,686 108,855  תרופות וחיסוני�
 323,174 20,256 32,143 70,218 200,557  )חוות דעת שנייה(ייעו� 

 229,286 20,878 26,104 104,296 78,008 הריו� ולידה
  274,259  7,486  41,503  80,080 145,190  יניי�רפואת ש

 87,679 5,406 17,708 20,827 43,738 שירותי� לילד
 19,984 62 4,738 12,851 2,333  ל"ניתוחי� וחוות דעת בחו

  

2009 
  כ"סה לאומית מאוחדת מכבי כללית סוג הכיסוי
 815,826 75,837 110,246 *333,871 295,872 ניתוחי� ובחירת מנתח

 230,877 36,337 25,386 82,451 86,703  רופות וחיסוני�ת
 289,182 17,900 25,557 *63,473 182,252  )חוות דעת שנייה(ייעו� 

 212,697 18,530 21,493 100,273 72,401 הריו� ולידה
  230,750  %  39,232  98,186 93,332  רפואת שיניי�
 65,873 5,241 14,512 11,687 34,433 שירותי� לילד

 18,390 2,839 2,099 10,467 2,985  ל"ניתוחי� וחוות דעת בחו
  

  .סווג מחדש* 

 לפי  נושאי� , בכל קופהבנטרול הכנסות מהשתתפויות עצמיות התביעותלהל� עלויות  .7.2

  :ח"באלפי ש, 2009 % ו2010 בהשוואה בי� הקופות לשני� ,עיקריי�

2010  

  כ"סה לאומית מאוחדת מכבי **כללית סוג הכיסוי
  מס) %

  עלות 
  התביעות

  38% 865,048  80,481  109,461 363,290 311,816 ניתוחי� ובחירת מנתח
  9% 210,203 27,237 22,807 51,304 108,855  תרופות וחיסוני�

  14% 323,174 20,256 32,143 70,218 200,557  )חוות דעת שנייה(ייעו� 
  9% 206,809  16,951  21,312 90,538 78,008 הריו� ולידה

  12% 268,131  1,358  41,503  80,080 145,190  רפואת שיניי�
  3% 73,495 4,037 12,791 12,929 43,738 שירותי� לילד

  1% 19,984 62 4,738 12,851 2,333  ל"ניתוחי� וחוות דעת בחו
 

2009  

  כ"סה לאומית מאוחדת מכבי **כללית סוג הכיסוי
   מס)%

  עלות 
  התביעות

  38% 791,361  67,332  94,286 *333,871 295,872 ניתוחי� ובחירת מנתח
  11% 230,460 36,337 25,386 82,034 86,703  תרופות וחיסוני�

  14% 289,182 17,900 25,557 *63,473 182,252  )חוות דעת שנייה(ייעו� 
  9% 189,195  14,551  16,894 85,349 72,401 הריו� ולידה

  11% 230,750  %  39,232  98,186 93,332  רפואת שיניי�
  3% 60,614 3,930 11,630 10,621 34,433 שירותי� לילד

  1% 18,390 2,839 2,099 10,467 2,985  ל"ניתוחי� וחוות דעת בחו
 .סווג מחדש* 

  .7.2 % ל7.1השתתפות עצמית משולמת ישירות לספק ולכ� אי� הבדל בנתוני סעיפי� ** 
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 לפי רבדי� תתפויות עצמיותבנטרול הכנסות מהש  העיקריותלהל� עלויות התביעות .7.3

  :ח"באלפי ש, 2009 % ו2010בהשוואה בי� הקופות לשני� , בכל קופה

  

2010  

  (**)לאומית  מאוחדת  מכבי  כללית  קופה

   רובד               
  

  סוג הכיסוי

  זהב  כס%  שיא  עדי%  זהב  כס%  פלטינו�  מושל�

ניתוחי� ובחירת 
  76,617  3,864  12,790  96,671 104,166 259,124 60,799 251,017 מנתח

תרופות 
  27,176  61  %  22,807 43,902 7,402 8,953 99,902  וחיסוני�

חוות דעת (ייעו� 
  19,721  535  10,211  21,932 70,218 % % 200,557  )שנייה

  16,622  329  3,334  17,978 30,770 59,768 9,222 68,786 הריו� ולידה
  1,324  34  33,963  7,540 70,677 9,403 94,672 50,518  רפואת שיניי�
  3,951  86  1,127  11,664 6,277 6,652 % 43,738 שירותי� לילד
ניתוחי� וחוות 

  60  2  506  4,232 10,528 2,323 681 1,652  ל"דעת בחו
  

  

  

  

2009  

  )**(לאומית  מאוחדת  מכבי  כללית  קופה

                 רובד 
  

  סוג הכיסוי

  זהב  כס%  שיא  עדי%  זהב  כס%  פלטינו�  מושל�

ניתוחי� ובחירת 
  63,844  3,488  9,310  84,976 *81,861 *252,010 37,668 258,204 מנתח

תרופות 
  36,192  145  %  25,386 70,458 11,576 8,341 78,362  וחיסוני�

חוות דעת (ייעו� 
  17,466  434  7,226  18,331 *63,473 % % 182,252  )שנייה

  14,219  332  979  15,915 29,209 56,140 5,893 66,508 הריו� ולידה
  %  %  29,804  9,428 88,215 9,971 26,406 66,926  רפואת שיניי�
  3,842  88  1,075  10,555 4,561 6,060 % 34,433 שירותי� לילד
ניתוחי� וחוות 

  2,836  3  448  1,651 8,651 1,816 197 2,788  ל"דעת בחו
  
  
  .סווג מחדש  (*)
  

בקופת חולי� לאומית תוכניות ,  בשונה מיתר הקופותאנו מפני� את תשומת לב הקורא כי  )**(

  .  המתווספי� אחד על השני) תחתו� ועליו�(� מקבילות ואינ� מתנהגות כרבדי� "השב  
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 עלות ממוצעת לנפש.   8

, לפי עלויות עיקריות, בכל קופה) בנטרול הכנסות מהשתתפויות עצמיות(להל� עלות ממוצעת לנפש 

  :ח "בש, 2010בשנת 

  
  

 לאומית  מאוחדת מכבי  כללית  הכיסויסוג
 177 156  225 113 ניתוחי� ובחירת מנתח

 60 32  32 40  תרופות וחיסוני�
 45  46 43 73  )חוות דעת שנייה(יעו� 

 3  59 50 53  רפואת שיניי�
 37  30 56 28  הריו� ולידה

  

  

 עלות והכנסה ממוצעת לנפש שנתית . 9

בנטרול הכנסות ( לשנה יעות לנפשלהל� נתוני� בדבר ממוצע עלויות התב  .א

 2010 שני�� ב"וכניות השב בתלשנה בהשוואה להכנסה לנפש )מהשתתפויות עצמיות

  :ח"בש, 2009 %ו

2010 2009   
  
  

 קופה

עלות תביעות 
ממוצעת 
 לנפש

הכנסה 
ממוצעת 
 לנפש

יחס עלויות 
מס) 
 הכנסה

עלות תביעות 
ממוצעת 
 לנפש

הכנסה 
ממוצעת 
 לנפש

יחס עליות 
מס) 

 נסההכ
 77% 441 341 76% 507 384 כללית
 94% 520 490 90% 531 479 *מכבי

 73% 483 352 73% 532 388 מאוחדת
 67% 537 358 67% 558 373 לאומית

  .2010 וה� בשנת �2009 של מכבי שרותי בריאות מציגות גרעו� ה� בשנת " יש לציי� כי תוכניות השב(*)

  

, ביעות רפואיות  משמשת לכיסוי הוצאות תפעוליתרת ההכנסה שאינה משמשת לכיסוי ת

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

  ).� במשרד הבריאות"ושב

  

בנטרול הכנסות  (לחודשלהל� נתוני� בדבר ממוצע עלויות התביעות לנפש   .ב

שני�   ב,�"כניות השב בתולחודשבהשוואה להכנסה לנפש ) מהשתתפויות עצמיות

  :ח"בש, 2009 %ו 2010

2010  2009  
  

עלות תביעות   קופה
 ממוצעת לנפש

הכנסה ממוצעת 
 לנפש

עלות תביעות 
 ממוצעת לנפש

הכנסה ממוצעת 
 לנפש

  37  28  42  32 כללית
  43  41  44  40 מכבי

  40  29  44  32 מאוחדת
  45  30  47  31 לאומית
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והכנסה ) יטרול הכנסות מהשתתפויות עצמיותבנ(התביעות עלות להל� נתוני� בדבר   .ג

 :2010שנת  לפי רבדי� ב,�"לשנה של תוכניות השבממוצעת לנפש 

  

  רובד  קופה
עלות תביעות 
 ממוצעת לנפש

 ח"בש

הכנסה ממוצעת 
  ח" בשלנפש

יחס עלויות מס) 
  ההכנסה

  85%  375  317  מושל�
  כללית

  51%  498  252   **פלטינו�
  89%  256  227  כס&

  מכבי
  92%  283  260  ***בזה

  80%  362  290  עדי&
  מאוחדת

  57%  348  200  שיא
  57%  213  121  כס&

  *לאומית
  67%  595  400  זהב

  

יחס העלויות הרפואיות (בנטרול הכנסות מהשתתפויות עצמיות) 
מסך ההכנסה, לפי רבדים, בשנת 2010

57%

67%

57%

80%

89% 85%92%

51%
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70%

80%

90%

100%

לאומיתמאוחדת מכביכללית

יחס עלות מהכנסה רובד תחתון יחס עלות מהכנסה רובד עליון
  

  

בקופת חולי� לאומית תוכניות , אנו מפני� את תשומת לב הקורא כי בשונה מיתר הקופות  (*)

  .  השניהמתווספי� אחד על ) תחתו� ועליו�(� מקבילות ואינ� מתנהגות כרבדי� "השב

ת           בשנ51% % ל2009 בשנת 41% %אחוז ההוצאות הרפואיות בפלטינו� מס' ההכנסות עלה מ(**) 

  .10%גידול של , 2010

 וה� בשנת �2009 של מכבי שירותי בריאות מציגות גרעו� ה� בשנת "יש לציי� כי תוכניות השב(***) 

2010.  
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 הנהלה וכלליות, שיווק, הוצאות תפעול  .ט

 הנהלה וכלליות, שיווק,צאות תפעולס) הו  .א

� לשני� "הנהלה וכלליות של תוכניות השב, שיווק,  הוצאות תפעול� בדברלהל� נתוני

  :2009 % ו2010

2010  2009    

הוצאות   קופה
באלפי 

 ח"ש

עלות שנתית 
ממוצעת לנפש 

 ח"בש

הוצאות 
באלפי 

 ח"ש

עלות שנתית 
ממוצעת לנפש 

ח"בש  
  השינוי%

  2% 78 213,055 79 216,841  כללית
  21% 56 88,491 66 107,304  מכבי

  19%  115 78,055  132 92,499  מאוחדת
  4% 152 67,467 154 70,185  לאומית

 9%    447,068    486,829  כ "סה
   

ת                                             בשנ מס' ההכנסה מדמי חברהנהלה וכלליות, שיווק,ת תפעוללהל� שיעור הוצאו  .ב

            2010  :   

2010  
  קופה

 שיעור ההוצאות מס) ההכנסה ח"הכנסות באלפי ש  ח"הוצאות באלפי ש
 16% 1,393,270  216,841  כללית
 13% 857,819  107,304  מכבי

  25% 373,633  92,499  מאוחדת
 28% 253,750  70,185  לאומית

 

 כללית  .ג

  :ח"ש באלפי ,2009 %ו 2010נהלה וכלליות לשני� ה, שיווק, להל� מרכיבי הוצאות תפעול

  כ"אחוז מסה  2009  כ"אחוז מסה   2010  סעי%
 48% 101,898 52% 113,828  שכר ותפעול

 33% 70,638 32% 69,250 הנהלה וכלליות
 19% 40,519 16% 33,763 פרסו� שיווק וגיוס מבוטחי�

 100% 213,055 100%  216,841 כ"סה
 

 מכבי  .ד

  :ח" באלפי ש, 2009 % ו2010 וכלליות לשני� הנהלה, שיווק, וצאות תפעוללהל� מרכיבי ה

  כ"אחוז מסה  2009  כ"אחוז מסה  2010  סעי%
 80% 70,857 84% 90,469 שכר  ותפעול

 15% 13,573 14% 14,404 הנהלה וכלליות
 5% 4,061 2% 2,431 פרסו� שיווק וגיוס מבוטחי�

 100% 88,491 100% 107,304 כ"סה
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  מאוחדת  .ה

באלפי  ,2009 % ו2010הנהלה וכלליות לשני� , שיווק,להל� מרכיבי הוצאות תפעול

 :ח"ש

  כ"אחוז מסה  2009  כ"אחוז מסה  2010  סעי%
  66% 51,545  59% 54,319 שכר ותפעול

  12% 9,222  13% 11,844 הנהלה וכלליות
  22% 17,288  28% 26,336 פרסו� שיווק וגיוס מבוטחי�

  100% 78,055  100% 92,499  כ"סה
  

  לאומית  .ו

 באלפי ,2009 % ו2010 וכלליות לשני� הנהלה, שיווק, להל� מרכיבי הוצאות תפעול

  :ח"ש

  כ"אחוז מסה  2009  כ"אחוז מסה  2010  סעי%
  38% 25,748 38% 26,961 שכר ותפעול

  56% 37,475 54% 37,590 הנהלה וכלליות
  6% 4,244 8% 5,634 פרסו� שיווק וגיוס מבוטחי�

  100% 67,467 100% 70,185 כ"הס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  אג& לפיקוח ובקרה 
  על קופות החולי�

  ושירותי בריאות נוספי�
  משרד הבריאות

  

  
 

 48 

 עתודות ויעודות לכיסוי התחייבויות   .י

    לאומית   מאוחדת  מכבי  כללית
  ח"באלפי ש

 69,215 40,016 30,899 176,007  31.12.2009יתרת עתודה ליו� 
 11,338 8,941 )21,437(  128,000  בעתודה) קיטו�(גידול 

 80,553 48,957 9,462 304,007  31.12.2010יתרת עתודה ליו� 
 )10,866( % )15,570( )72,651(  31.12.2010יעודה ליו� 

 69,687 48,957 )6,108( 231,356  31.12.2010ליו� ) נטו, יעודה(נטו , עתודה

 
  11,012  10,069  15,439  76,049  1.7.2011יתרת יעודה נצברת נכו� ליו� 
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  'נספח א

  
בכל קופה  לנפשועלות תביעות ) ל הכנסות מהשתתפויות עצמיותכול(להל� עלות התביעות 

  :ח"באלפי ש, 2010 נבחרי� לפי מחוזות לשנת בשירותי�
  

  כללית .1
  
  

  כ עלות תביעות"            סה

  בחירת מנתח  מחוז
חוות דעת  (ייעו( 

  )שנייה
  רפואת שיניי�  הריו� ולידה

 1,424 434 1,380 1,524  אילת
 15,800 12,386 27,771 35,943  ת"פ%ד�

 19,791 5,718 17,591 26,795  דרו�
 26,277 12,559 35,080 39,205  חיפה

  12,635 4,252 13,145 56,924  ירושלי�
 23,552 9,792 27,586 42,591  מרכז
 14,905 7,288 19,585 20,046  צפו�
 18,889 12,319 33,673 55,089  שומרו�%שרו�

 11,917 13,260 24,746 33,699  יפו%תל אביב
  145,190 78,008  200,557  311,816  כ"סה
  
  

   לנפש ממוצעת           עלות תביעות

  בחירת מנתח  מחוז
חוות דעת  (ייעו( 

  )שנייה
  רפואת שיניי�  הריו� ולידה

 63 19 61 68  אילת
 49 38 86 111  ת"פ%ד�

 65 19 58 88  דרו�
 56 27 75 84  חיפה

  53 18 55 240  ירושלי�
 59 25 69 107  מרכז
 46 22 60 61  צפו�
 44 29 79 130  שומרו�%שרו�

 49 55 102 139  יפו%תל אביב
  

, י בריאות כללית עולה כי בשירות של בחירת מנתחשרותמניתוח עלות התביעות לנפש של 

נתו� זה נית� להסבר בשל זמינות ונגישות . השימושי� הגבוהי� ביותר ה� במחוז ירושלי�

בדומה לכ' . המספקי� אופציה של בחירת מנתח באופ� פרטי, גדולי� באזור רפואיי� מרכזי�

  .ג� השימושי� באזור גוש ד� והסביבה גבוהי� לעומת השימושי� באזור הפריפריה

מגמה של שימושי� גבוהי� יעו� והריו� ולידה נצפית  עולה כי ג� בשירותי� של ,במקביל

  . באזור גוש ד� והסביבה

 . לא גבוהה השיניי� השונות בי� המחוזות השוני� היא יחסיתבתחו� רפואת, ע� זאת
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  מכבי .2
  
  

  כ עלות תביעות"             סה

  בחירת מנתח  מחוז
חוות דעת (ייעו( 

  )שנייה
  רפואת שיניי�  *הריו� ולידה

 10,564 13,118 9,197 54,398  מחוז צפו�
 19,630 36,481 23,095 82,123  מחוז מרכז

מחוז ירושלי� 
  הוהשפל

87,803 12,769 21,682 19,016 

 17,278 22,906 17,981 77,412  מחוז השרו�
 13,592 10,109 7,176 61,554  מחוז הדרו�

  80,080  104,296  70,218  363,290  כ"סה
  
  .כולל השתתפויות עצמיות* 
  
  

             עלות תביעות לנפש

  בחירת מנתח  מחוז
חוות דעת (ייעו( 

  )שנייה
  ואת שיניי�רפ  הריו� ולידה

 39 49 34 202  מחוז צפו�
 51 95 60 214  מחוז מרכז

מחוז ירושלי� 
 48 55 32 222  והשפלה

 52 70 55 235  מחוז השרו�
 57 43 30 259  מחוז הדרו�

  
י בריאות עולה כי בשירות של בחירת מנתח שרותמניתוח עלות התביעות לנפש של מכבי 

   .חוזות ביחס לקופות האחרות בכל המ משמעותיתהשימושי� הינ� גבוהי�

  

בשירותי� של יעו� והריו� ולידה עולה כי המגמה של שימושי� גבוהי� הינה באיזור המרכז 

  . והשרו�

 .בשירות  רפואת שיניי� עולה כי במחוז הצפו� עלות התביעות לנפש היא הנמוכה ביותר
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  מאוחדת .3
  
  

  כ עלות תביעות"             סה

  *בחירת מנתח  מחוז
חוות דעת (( ייעו

  )שנייה
  רפואת שיניי�  *הריו� ולידה

מחוז צפו� 
  3,849  2,357  1,486  6,027  והשומרו�

מחוז מרכז 
  9,021  9,734  5,413  13,731  והשרו�

מחוז יהודה 
  15,775  7,727  7,814  24,372  והדרו�

  12,858  6,286  17,430  85,479  מחוז ירושלי�
  41,503  26,104  32,143  129,609  כ"סה
  
  . כולל השתתפויות עצמיות*
  
  

             עלות תביעות לנפש

  בחירת מנתח  מחוז
חוות דעת (ייעו( 

  )שנייה
  רפואת שיניי�  הריו� ולידה

מחוז צפו� 
  42  26  16  65  והשומרו�

מחוז מרכז 
  61  66  37  94  והשרו�

מחוז יהודה 
  70  34  35  108  והדרו�

  54  27  74  361  מחוז ירושלי�
  
  

 של בחירת מנתח בשירותתביעות לנפש של קופת חולי� מאוחדת עולה כי מניתוח עלות ה

  . ה� במחוז ירושלי� לעומת יתר המחוזות באופ� משמעותיהשימושי� הגבוהי�

בשל זמינות ונגישות מרכזי� רפואיי� גדולי� באזור זה , נתו� זה נית� להסבר בי� היתר

 בשל מודעות גבוהה לשירות  ויתכ� ג�אופציה של בחירת מנתח באופ� פרטיהמספקי� 

  .זה של מבוטחי הקופה באזור ירושלי�

  

  .השימושי� הגבוהי� ביותר ה� במחוז ירושלי� בשירות של יעו� 

  .בשירות של הריו� ולידה השימושי� הגבוהי� ביותר ה� באזור המרכז והשרו�

  

בארבעת השירותי� הנבחרי� לעיל עולה כי במחוז הצפו� והשומרו� בקופת חולי� 

  .מאוחדת השימושי� הינ� הנמוכי� ביותר מיתר המחוזות

  

 לאומית .4
  

  . בשלב זה,הקופה לא הצליחה להפיק פילוח עלות התביעות לפי מחוזות  


