
 
 

 
 
 

 ?הזכות לבחירת בית החולים: מי הקופה המאפשרת ביותר

  לשירותי אשפוז אלקטיביים בבתי חולים כלליים הסדרי בחירה של קופות החולים

 ואבידן כהן ענבל קובץ ,רייצ'ל ברנר שלם

 
 
 
 

 ומטרת הפרסום רקע

קופות וספק.  –היחסים בין קופות החולים לבין בתי החולים במדינת ישראל, הם יחסים של מבטח 

בהתאם לחקיקה הקיימת בנושא והסכמים החולים משלמות לבתי החולים עבור כל חולה הפוקד אותם, 

 בין קופות החולים לבתי החולים. 

 עיקרים:

  ביצוע לצורך  יםמסויבתי חולים מלפקוד ה ימבוטחמאפשרת לכל קופת חולים
אלו נקראת חולים רשימת בתי . )שאינם חירום( אלקטיביים הליכים רפואיים

 רשימת הסדרי הבחירה של הקופות.
 
  ישראל את מצב הסדרי הבחירה  לתושבימטרת הפרסום הנוכחי היא להנגיש

הניתוח מציב בפעם הראשונה את  .של הקופה מנקודת הראות של המטופלים
ובר השוואה, כדי לאפשר הסדרי הבחירה של הקופות זה מול זה, באופן נהיר 

למבוטחים השוואה נוחה ונגישה של רמת השירות והבחירה שאותם הם מקבלים 
 מקופת החולים שלהם.

 
  100 -ל 0בציון המשוקלל הסופי של מדד הסדרי הבחירה, שנע בין ציון של ,

קיבלו הקופות את התוצאות הבאות: הקופה שמציעה את הסדרי הבחירה 
. הקופה במקום השני 98הרחבים ביותר היא  מכבי שירותי בריאות, עם ציון של 

ירותי . במקום השלישי מאוחדת ש87היא קופת חולים לאומית, עם ציון של 
. ולבסוף, עם ציון נמוך משמעותית מהאחרות, עומדת 84בריאות, עם ציון של 

 . 54שירותי בריאות כללית, עם ציון של 
 

 להלן התפלגות הציונים:
 

 
 
 

   

54 98 84 87 

 

 



 
 

 
 
 

בפניהם עומדות רעונות שיוהגנוכח תנאי העלות השונים שרואה כל קופה, בין בתי החולים השונים, 

את מבוטחיהן  ותמגביל ותקופה היעילה ביותר, כוש שירותים בצורהאותן לר יםמחייבקופות החולים, ו

של הספקים  הרשימלמעשה, הסדרי הבחירה של הקופות הן ה. שירותים מוזמניםב בהגעה לבתי חולים

בתי החולים הכלולים ברשימת הסדרי הבחירה הם בתי החולים  ,כלומר איתם עובדת קופת החולים.

, ניתוח לתיקון קטרקט ניתוח מעקפים)כגון  לצורך שירותים מוזמנים מראש שמבוטח יכול לבחור מהם

את . מבוטח להישלח אליובקשת הברשימה, הקופה יכולה לסרב לכלול כאשר בית החולים אינו . ועוד(

בדף "הסדרי הבחירה" באתר האינטרנט שלה, וכן  הבחירה מחויבת הקופה לפרסם ירשימת הסדר

 של הקופה.  במרפאות ובמוקד הטלפוני

יש לחדד כי בכל הנוגע לשירותים דחופים, כל מבוטח חופשי להגיע למיון בכל בית חולים בארץ, בלי 

קשר להסדרי הבחירה של הקופות. הפרסום הנוכחי עוסק רק בשירותים מוזמנים מראש )אלקטיביים(, 

 בלעדיתבות, שמסופקים ופרוצדורות רפואיות מורכ , אשפוזורק באותם שירותים מורכבים, כמו ניתוחים

הן בבתי חולים )למשל  שמסופקים על ידי קופות החוליםבבתי חולים. קיימים שירותים נוספים רבים 

והן במרפאות או במכונים הפזורים ברחבי הארץ. שירותים אלו אינם עיסוקו של פרסום במרפאות חוץ( 

 זה.

והתנאים הכלכליים של גמא, היה ? לדוקופת חולים מה המשמעות של הסדרי הבחירה עבור מבוטחי

לבית חולים היא יכולה לשלוח מבוטח  ,אזי ,מול אחד מבתי החולים פחות כדאייםקופת חולים מסוימת 

. מנגד, האינטרס המובהק )בכפוף לאמור בחוק ביחס למרחק וזמן סביר(מרוחק יותר ממקום מגוריו 

ולהעניק לו את מירב הבחירה בהגעה לבית חולים  של המבוטח הוא להפחית את המגבלות למינימום

מציע, ואם שבית החולים זמינות התורים , אם מבחינת ו, אם מבחינת הקירבה לביתו או להשנוח ל

כיום, לרוב המבוטחים אין את הידע או הכלים לדרוש את  .מבחינת איכות הטיפול שמציע בית החולים

 חולים מסוים, הם מקבלים זאת ללא ויכוח. זכויותיהם, וכאשר הקופה שולחת אותם לבית 

ישראל את מצב הסדרי הבחירה של הקופה מנקודת  לתושביהנוכחי היא להנגיש מטרת הפרסום 

הראות של המטופלים. הניתוח מציב בפעם הראשונה את הסדרי הבחירה של הקופות זה מול זה, 

בקופה בה ויות שעומדות בפניהם האפשרבאופן נהיר ובר השוואה, כדי שהמבוטחים יוכלו להבין את 

 בקלות. לקופות אחרות הם מבוטחים ולהשוות 

  



 
 

 
 
 

 ממצאים

 :זוויות שונות בארבעוטחיהן מורחבת שקופות החולים מעניקות למב הסדרי הבחירהבחינת 

 מבט ברמה לאומית: השוואה בין הסדרי הבחירה של ארבעת קופות החולים. א':פרק 

  :זווית המבוטחיםמבט מ ב': פרק

 'בתי החולים  4מתוך  בתי חולים מאפשרת הקופה למבוטח לפקוד, כמה :1-פרק ב

 .מבוטחיישוב המגורים של הל ביותר הקרובים

 'מרכזי העל  2כמה מרכזי על מאפשרת הקופה למבוטח לפקוד, מתוך  :2-פרק ב

 הקרובים ביותר ליישוב המגורים של המבוטח.

 'את לקוחותיה לנסוע עקב הסדרי מה מרחק הנסיעה שמאלצת הקופה  :3-פרק ב

 הבחירה שלה

 'אי שוויון ברמת הקופה :פרק ג: 

  צפונית(השוואה מרכז לפריפריה )דרומית ו :1-'גפרק 

  יהודים ללא יהודיםבין יישובים השוואה  :2-'גפרק 

  לכל קופה. ציון משוקלל :ד'פרק 

 

קופות מבט ברמה לאומית: השוואה בין הסדרי הבחירה של ארבעת פרק א': 
 החולים

 כמו. לפקוד למבוטחיה מאפשרת קופה כל בארץ הכלליים החולים בתי מבין אילו נבחן הראשון בשלב

 הסדרי בתחום ההבדלים אחר להתחקות במטרה השונים במחוזות המצב את נשווה זה בחלק כן

 .לפריפריה המרכז בין הבחירה

 מתארת את ההבדלים העקרוניים בין הסדרי הבחירה של ארבעת הקופות.  1-א'טבלה 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 : עקרונות הסדרי הבחירה של כל קופות החולים1-א'טבלה 

 לאומית מאוחדת מכבי כללית

אין מגבלות אזוריות 
על בתי חולים של 

 הכללית.
 

בתי חולים שאינם 
של הכללית הם 

בהסדרים שכוללים 
 מגבלות אזוריות,

אליהם והגישה 
תינתן לאחר מיצוי 

מתן השירות על ידי 
 הכללית במוסדותיה.

 
חולים אונקולוגיים  

מקבלים שירות בכל 
בתי החולים בארץ 

 .ללא הגבלה

אין מגבלות אזוריות, 
אלא אם כן מצוין 

 אחרת.

רוב ההסדרים 
כוללים מגבלות 

 אזוריות.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חולים אונקולוגיים 
מקבלים שירות בכל 

החולים  בתי
שבהסדר, ללא 
 מגבלה אזורית.

ין מגבלות אזוריות, א
אלא אם כן מצוין 

 אחרת.

 

ממפה את הסדרי הבחירה של כל קופה עם כל אחד מבין בתי החולים הכלליים להלן  2-א'טבלה 

 המשתתפים בניתוח.

  



 
 

 
 
 

 , לפי בית חולים: הסדרי הבחירה של כל קופות החולים2-א'טבלה 

 

 בתי חולים כלליים:

 

  

מקרא:

פירוט מגבלה        

יש הסדר בחירה אין הסדר בחירהבי"ח של הכלליתיש הסדר בחירה

תחת מגבלה אזורית

מרכז על

לאומיתמאוחדתמכביכלליתשם בית חולים

 גליל מערביחיפה וגליל מע' נהריה               

 גליל עליון וכנרתגליל נצרת עמקיםזיו צפת             

 מחוז צפוןחיפה וגליל מע' רמב"ם               

חיפה וגליל מע' בני ציון            

הכרמל               

 כנרתגליל נצרת עמקיםפוריה               

 אזור נצרת נצרתיים

 נצרת והעמקים, כנרתעפולה בלבד - Vהמרכזי בעמק         

 השרון וחדרהמחוז שרון ושומרוןהלל יפה             

 השרון וחדרה אזור נתניה לניאדו              

 השרוןמאיר                

בילינסון    

 בני ברק בני ברק ואלעד מעייני הישועה       

 מרכז, שפלה ושרון מחוז ת"אאיכילוב

 מרכז, שפלה ושרון מחוז דן ופ"ת שיבא                

 מרכז, שפלה ושרון מחוז ת"א וולפסון             

 מרכז מודיעין שרון ושפלה מחוז מרכזאסף הרופא           

 אזור רחובות והשפלה קפלן                

 אשדוד   אזור אשדוד ואשקלוןאסותא אשדוד

 אזור ירושלים אזור ירושליםשערי צדק            

 אזור ירושלים אזור ירושליםהדסה עין כרם        

 מז' ירושלים מז' ירושליםאל מוקאסד            

 אשדוד אשקלון ב"ש והנגב נגב צפוניברזילי              

 אזור ב"ש וקריית גת אזור ב"ש  סורוקה              

 אזור אילת אזור אילתיוספטל              



 
 

 
 
 

 :קטניםבתי חולים 

 

 

 מבט מזווית המבוטחים  ב': פרק

 ונבחן את הסדרי הבחירה מנקודת ראותם. – המבוטחים של הראייה לזווית נרד, שני בשלב

 ארבעת בתי החולים הקרובים :1-פרק ב'

, לה או, לו מאפשרת הקופה, למבוטח ביותר הקרובים החולים בתי 4 מתוך כמה נבחןפרק זה -בתת

משה מתגורר בקרית גת. ארבעת בתי החולים הקרובים ביותר ליישוב מגוריו הם: בית  :לדוגמא .לפקוד

החולים ברזילי, באשקלון, בית החולים אסותא אשדוד, בית החולים קפלן ברחובות ובית החולים סורוקה 

אסותא בבאר שבע. אם קופה מסוימת נמצאת בהסדר )שמוגדר לעיר קריית גת( עם בתי החולים 

מתוך  2וקפלן, אז הקופה מאפשרת למשה בחירה של  ברזיליוסורוקה, ולא נמצאת בהסדר עם  ודאשד

 ראו תרשים.בתי החולים הקרובים לביתו.  4

 

לאומיתמאוחדתמכביכלליתשם בית החולים

 מחוז צפוןאלישע

 מז' ירושליםאוגוסטה ויקטוריה

 אזור ירושליםמשגב לדך

 מז' ירושלים מז' ירושליםסנט ג'והן

 מז' ירושליםסנט ג'וזף

אסותא ראשלצ

אסותא רמת החייל

אסותא באר שבע

אסותא חיפה

מ.ר.ב בת ים



 
 

 
 
 

בתי החולים  4מציגה את אחוז המבוטחים בכל קופה, שלהם כל קופה מאפשרת בחירה בכל  1-ב'טבלה 

ואפס בתי חולים. במילים אחרות, הטבלה  1, 2הקרובים, בתי החולים  3, ובדומה עבור הםהקרובים אלי

מציגה את ממוצע  2-ב'טבלה  מציגה את ההתפלגות של מספר בתי החולים שמציעה לכלל לקוחותיה.

 בתי החולים שכל אחת מקופות החולים מציעה ללקוחותיה.

החולים בתי  4: פילוח מספר בתי החולים שכל קופה מציעה למבוטחיה, מבין 1-ב'טבלה 

  הקרובים ליישוב המגורים של המבוטח.

 

בתי החולים  4: מספר בתי החולים הממוצע שכל קופה מציעה למבוטחיה, מבין 2-ב' טבלה

 הקרובים ליישוב המגורים של המבוטח.

 לאומית מאוחדת מכבי כללית  

י המספר הממוצע של בת
החולים שמציעה הקופה 

 ללקוחותיה
1.5 3.9 3.3 3.7 

 93 82 97 37 מנורמלציון 

 

מאפשרות לרוב המוחלט של שירותי בריאות לאומית ו, כי מכבי שירותי בריאות בנתוניםניתן לראות 

מבוטחיהן לפקוד את כל ארבעת בתי החולים הקרובים אליהם, זאת בזכות הסדרי בחירה שאינם 

ממחצית מלקוחותיה כוללים מגבלות אזוריות כמעט כלל. קופת חולים מאוחדת מאפשרת ליותר 

לפקוד את ארבעת בתי החולים הקרובים, ולשאר מבוטחיה מאפשרת שניים או שלושה בתי חולים. 

שירותי בריאות כללית, עקב המגבלה שהיא מטילה על בתי חולים שאינם בבעלותה, מאפשרת ליותר 

  ממחצית לקוחותיה בית חולים אחד בלבד.

 : שני מרכזי העל הקרובים2-פרק ב'

מרכזי על הם בתי חולים גדולים, שמספקים מגוון גדול של שירותי רפואה, כולל מחלקות שעוסקות 

במקרים רפואיים יחסית נדירים, כמו לדוגמא, המטואונקולוגיה ילדים. ששת בתי החולים שמוגדרים 

( בתל על על ידי משרד הבריאות הם: רמב"ם בחיפה, בילינסון בפתח תקווה, איכילוב )סוראסקי-מרכזי

 זה בסעיף הניתוחאביב, תל השומר )שיבא( ברמת גן, הדסה עין כרם בירושלים, וסורוקה בבאר שבע. 

מספר בתי חולים בהסדר 

)מבין 4 הקרובים ביותר(
לאומיתמאוחדתמכביכללית

45%90%57%76% בתי חולים )מיטבי(

30%9%19%20% בתי חולים

238%1%21%3% בתי חולים

52%0%3%0%בית חולים 1

05%0%0%0% בתי חולים

100%100%100%100%סה"כ המבוטחים

אחוז המבוטחים לפי קופה:



 
 

 
 
 

 לדוגמא, .לפקוד, לה או, לו מאפשרת הקופה, למבוטח ביותר הקרובים העל מרכזי 2 מתוך, כמה בוחן

ושיבא )תל עבור משה שמתגורר בקרית גת, שני מרכזי העל הקרובים אליו הם סורוקה בבאר שבע, 

משה נמצאת בהסדר עם סורוקה, אך לא עם שיבא, אז הקופה השומר( ברמת גן. אם קופת החולים של 

 מרכזי העל הקרובים לביתו. 2מתוך  1מאפשרת למשה בחירה של 

מציגה את אחוז המבוטחים בכל קופה, שלהם כל קופה מאפשרת בחירה  3-בדומה לקודם, טבלה ב'

אליהם, ובדומה עבור מרכז על אחד, ואפס מרכזי על. במילים אחרות, מרכזי העל הקרובים  2בכל 

מציגה את  4-הטבלה מציגה את ההתפלגות של מספר מרכזי העל שמציעה לכלל לקוחותיה. טבלה ב'

 ממוצע מרכזי העל שכל אחת מקופות החולים מציעה ללקוחותיה.

הקרובים  מרכזי העל 2שכל קופה מציעה למבוטחיה, מבין  מרכזי העל: פילוח מספר 3-ב'טבלה 

  ליישוב המגורים של המבוטח.

 

 מרכזי העל 2הממוצע שכל קופה מציעה למבוטחיה, מבין  מרכזי העל: מספר 4-ב' טבלה

 הקרובים ליישוב המגורים של המבוטח.

 לאומית מאוחדת מכבי כללית  

רכזי המספר הממוצע של מ
העל שמציעה הקופה 

 ללקוחותיה
1.0 2.0 1.6 1.6 

 79 79 99 51 ציון מנורמל

 

בתי חולים  4ניתוח הסדרי הבחירה של מרכזי העל מצייר תמונה דומה לתמונה שעלתה מניתוח 

רחבה למרכזי העל בזכות מדיניותה לא לתת מגבלות אזוריות. מאוחדת קרובים. מכבי מאפשרת גישה 

, ולשאר מאפשרות גישה לשני מרכזי על. 1ממבוטחיהן גישה למרכז על  ולאומית מאפשרות לכמחצית

 קופת חולים כללית מאפשרת לרוב המוחלט של מבוטחיה מרכז על אחד בלבד.

 

 לנסוע עקב הסדרי הבחירה שלהמבוטחיה מרחק הנסיעה שמאלצת הקופה את : 3-פרק ב'

 לקוחותיה את מאלצת החולים שקופת העודף המרחק מה ונבחן, יותר גבוהה רזולוציה נציג זה בניתוח

 שמתגורר, לדוד החולים קופת שמעניקה הנגישות את נבחן לדוגמא. שלה הבחירה הסדרי עקב לנסוע

 23.4 שנמצא, באשקלון ברזילי החולים בית הוא דוד של לביתו ביותר הקרוב החולים בית: גת בקרית

 שנמצא, ברחובות, קפלן החולים בית הוא, ברזילי אחרי, ביותר הקרוב החולים בית. גת מקרית מ"ק

 ברזילי החולים בית את להכליל לא בוחרת דוד של החולים קופת אם, כן על. גת מקרית מ"ק 34.6

מספר מרכזי על בהסדר 

)מבין 2 הקרובים ביותר(
לאומיתמאוחדתמכביכללית

211%98%67%57% מרכזי על )מיטבי(

180%2%25%43% מרכז על

09%0%8%0% מרכזי על

100%100%100%100%סה"כ המבוטחים

אחוז המבוטחים לפי קופה:



 
 

 
 
 

 הסדר בעקבות( 23.4 מינוס 34.6) עודפים מ"ק 11.2 לנסוע יאלץ דוד אזי, שלה הבחירה בהסדרי

 ראו תרשים. .הקופה של הבחירה

 

 קנס" את ונסכם, דוד על הקופה שמשיטה" הקילומטרים קנס" בבחינת הם אלו מ"ק 11.2 כי נגדיר

. (אליו הקרובים החולים לבתי ביחס לקוח כל) בארץ הקופה לקוחות כל שלהממוצע " הקילומטרים

 מציגה את קנס הקילומטרים הממוצע שכל קופת חולים.  5-טבלה ב'

מאלצת את מבוטחיה לנסוע עקב הסדרי הממוצע שכל קופה  מרחק הנסיעה: 5-ב' טבלה

 הבחירה שלה.

 לאומית מאוחדת מכבי כללית  

קנס הקילומטרים ללקוח 
 ממוצע

11.1 0.3 0.6 1.6 

 94 98 99 57 ציון מנורמל

 

מטילות קנס קילומטרים נמוך מאוד מאוחדת  ניתן לראות בטבלה כי מכבי שירותי בריאות וקופת חולים

. ניתן לשים לב כי למרות שקופת חולים מאוחדת מטילה מגבלות אזוריות על הסדרי ללקוחותיהן

הבחירה, ברוב המוחלט של המקרים, היא מתכננת את הסדרי הבחירה שלה כך שכל מבוטח יוכל 

לאומית מאפשרת הסדרי בחירה שאינם מוגבלים שלבחור בבית החולים הקרוב אליו. עם זאת, למרות 

קילומטרים יותר מהמינימום הנדרש מבחינתו או  2.5לנסוע  מבוטח ממוצע של לאומית יאלץאזורית, 

מבחינתה, וזאת נוכח העובדה שלאומית מוותרת על הסדרי בחירה עם בתי חולים רבים מיתר הקופות. 

מבוטח ממוצע יאלץ לנסוע מבחינת שירותי בריאות כללית לעומת זאת, ובפער גדול משאר הקופות, 

מבחינתו, וזאת עקב המגבלות שהקופה מטילה על בתי  נדרשמינימום הקילומטרים יותר מה 11.1

 .חולים שאינם בבעלותה

 

  



 
 

 
 
 

 אי שוויון ברמת הקופהפרק ג': 

 בין, החולים לבית הנסיעה מרחק בניתוח והן, החולים בתי מבחר בניתוח הן, השוואה נערוך זה בחלק

 באמצעות למרכז הפריפריה בין שוויון אי יוצרות שונות קופות האם ונבחן, בארץ השונים המחוזות

 גם בפרק זה, כמו בקודם, סרגל הצבעים הוא ירוק )מיטבי( < צהוב < אדום. .שלהם הבחירה הסדרי

 

 השוואה מרכז לפריפריה :1-פרק ג'

בתי החולים  4: מספר בתי החולים הממוצע שכל קופה מציעה למבוטחיה, מבין 1-'ג טבלה

 פריפריה מול מרכז. –קרובים ליישוב המגורים של המבוטח  ה

 המספר הממוצע של בתי החולים שמציעה הקופה ללקוחותיה:  

 לאומית מאוחדת מכבי כללית  

 3.8 3.5 3.9 1.4 במרכז

 3.7 2.8 3.8 1.5 בפריפריה

פער שלילי באחוזים בין 
 הפריפריה למרכז

 1% 20% 3% אין פער

 99 80 97 100 ציון מנורמל

 

 מרכזי העל 2שכל קופה מציעה למבוטחיה, מבין הממוצע  מרכזי העל: מספר 2-'גטבלה 

 פריפריה מול מרכז. – הקרובים ליישוב המגורים של המבוטח

 המספר הממוצע של מרכזי על שמציעה הקופה ללקוחותיה:  

 לאומית מאוחדת מכבי כללית  

 1.6 1.8 2.0 1.0 במרכז

 1.6 1.1 1.9 1.1 בפריפריה

פער שלילי באחוזים בין 
 הפריפריה למרכז

 0% 35% 4% אין פער

 100 65 96 100 ציון מנורמל

 

טחיה לנסוע עקב הסדרי הבחירה מאלצת את מבוהממוצע שכל קופה  מרחק הנסיעה: 3-'ג טבלה

 פריפריה מול מרכז. –שלה 

 קנס הקילומטרים ללקוח ממוצע:  

 לאומית מאוחדת מכבי כללית  

 0.7 0.3 0.4 10.0 במרכז

 2.5 1.4 0.1 12.7 בפריפריה



 
 

 
 
 

בכמה אחוז הקנס 
בפריפריה גבוה מהקנס 

 במרכז
 254% 425% אין פער 27%

 28 19 100 79 ציון מנורמל

 

 

ניתן לראות בשלושת הפרמטרים, כי שירותי בריאות כללית מעניקה ללקוחותיה את השירות השוויוני 

ביותר, גם אם פחות זמין משאר הקופות. שירותי בריאות כללית היא גם הקופה שפזורה באופן הרחב 

במרכז  ביותר ברחבי הארץ, ובעיקר ביישובים קטנים בפריפריה. קופת חולים מכבי, שרוב מטופליה הם

הארץ, מצליחה להעניק למבוטחיה בפריפריה גישה רחבה לבתי חולים, גם אם בפריפריה קיים פער 

קטן ביחס למרכז. קופת חולים מאוחדת מעניקה ללקוחותיה בפריפריה את השירות הכי פחות שוויוני 

נמוכים ביחס לשאר הקופות, מספר בתי החולים הממוצע בהסדר, ומספר מרכזי העל הממוצע בהסדר, 

 אחוזים, בהתאמה.  17-, ו20 -בפריפריה בכ

 

, ואת הסדרי נוכח ממצאים אלו, מעניין לבחון בנפרד את הפריפריה הדרומית ואת הפריפריה הצפונית

להלן מציגה את נתוני קנס הקילומטרים בכל אחד מהאזורים בנפרד,  4-הבחירה בהם. טבלה ג'

ת, כי מכבי שירותי בריאות מצליחה לשמור על רמת בהשוואה לקנס הקילומטרים במרכז. ניתן לראו

הסדרי הבחירה שהיא מעניקה ללקוחותיה הן בדרום והן בצפון. שירותי בריאות כללית מעניקה שירות 

מאשר במרכז. בקופות החולים מאוחדת  54% -שוויוני בדרום הארץ, אך בצפון, קנס המרחק גבוה ב

ארץ הוא בולט מאוד, כאשר בדרום הארץ הוא גבוה בהרבה. ולאומית הפער הן בדרום הארץ והן בצפון ה

בדרום בית החולים המרכזי הוא סורוקה בבאר שבע, שהוא בית חולים בבעלות הכללית, והסדרי 

 הבחירה אליו בלאומית ומאוחדת, מוגבלים יותר.

טחיה לנסוע עקב הסדרי הבחירה מאלצת את מבוהממוצע שכל קופה  מרחק הנסיעה: 4-'ג טבלה

 פריפריה צפונית ודרומית, מול מרכז. –שלה 

 קנס הקילומטרים ללקוח ממוצע:  

 לאומית מאוחדת מכבי כללית  

 0.7 0.27 0.4 10.0 במרכז

 0.4 3.0 0.02 7.7 בפריפריה דרומית

בכמה אחוז הקנס 
בפריפריה דר' גבוה מהקנס 

 במרכז
 פער אין 1006% אין פער אין פער

          

 0.7 0.3 0.4 10.0 במרכז

 4.8 1.3 0.3 15.5 בפריפריה צפונית

בכמה אחוז הקנס 
בפריפריה צפ' גבוה מהקנס 

 במרכז
 581% 391% אין פער 54%

 



 
 

 
 
 

 

 לא יהודיםיישובים יהודים לבין יישובים השוואה  :2-'גפרק 

בדומה לניתוח לגבי פריפריה דרומית וצפונית, נציג את קנס הקילומטרים בהשוואה בין יישובים יהודים 

יש לשים לב שרובם המוחלט של התושבים שחיים ביישובים מעורבים, חיים בערים ושאינם יהודים. 

רוב הקופות,  יפו וחיפה, שיש בהן שירותי רפואה רחבים וקרובים, ולכן –הגדולות: ירושלים, תל אביב 

מלבד שירותי בריאות כללית, נותנות ביישובים המעורבים שירות בהסדרי בחירה מקסימליים. הפער 

 שנראה בקופת חולים כללית נובע בעיקרו מכך, שבירושלים אין לכללית בית חולים בבעלותה.

בוטחיהן הלא לגבי ישובים לא יהודיים, הן קופת חולים מכבי, והן קופת חולים לאומית מעניקות למ

יהודיים הסדרי בחירה שוויוניים ביחס למבוטחיהן היהודיים. במכבי השירות גם ליישובים היהודיים וגם 

ליישובים שאינם יהודיים, קנס מרחק ששואף לאפס. קופת החולים מאוחדת מעניקה הסדרי בחירה 

ם יהודיים, נמוכים נגישים בעיקר למבוטחיה היהודים, כאשר ניכר שהסדרי הבחירה ליישובים שאינ

 יותר.

מאלצת את מבוטחיה לנסוע עקב הסדרי הבחירה הממוצע שכל קופה  מרחק הנסיעה: 5-'ג טבלה

 יישובים שאינם יהודים בהשוואה ליישובים יהודים. –שלה 

 קנס הקילומטרים ללקוח ממוצע:  

 לאומית מאוחדת מכבי כללית  

 1.5 0.3 0.4 8.9 יישובים יהודים

 0.9 0.2 0.0 17.3 מעורביםישובים 

בכמה אחוז הקנס 
במעורבים גבוה מהקנס 

 ביהודיים
 אין פער אין פער אין פער 94%

          

 1.5 0.3 0.4 8.9 יישובים יהודים

 2.3 1.8 0.4 12.2 ישובים לא יהודים

בכמה אחוז הקנס בלא 
יהודיים גבוה מהקנס 

 ביהודיים
 52% 586% אין פער 36%

 

 

 לכל קופה ציון משוקללרק ד': פ

כפי  שניתן לראות בנספח המתודולוגי, כל אחד מהמדדים לעיל, שוקללו לידי ציון סופי לכל אחת 

מהקופות. מכבי שירותי בריאות מובילה את המדרג עם הסדרי בחירה זמינים מאוד ביחס לשאר 

ער מול מכבי מגיע מהסדרי הקופות. קופות החולים מאוחדת ולאומית מציגות ציון בינוני, כאשר מירב הפ

הנמוכים יחסית בתחום מרכזי העל, ובפרט: היעדר הסדר הבחירה עם בילינסון, והסדרי הבחירה 

הבחירה המוגבלים עם סורוקה. שניהם בתי חולים בבעלות הכללית. שירותי בריאות כללית משיגה את 

ירה עם בתי חולים שאינם הציון הסופי הנמוך ביותר, שנובע מההגבלות שהיא מטילה על הסדרי בח

בבעלותה. אף שהניתוח לא הוצג בפרסום זה, מעניין לגלות שגם אם הכללית הייתה מבטלת את הכלל 

לשלוח מבוטחים לבתי חולים שאינם בבעלותה רק לאחר מיצוי השירותים בבתי החולים של הכללית, 



 
 

 
 
 

ות האזוריות החמורות שהיא אזי הציון שהיתה משיגה היה נמוך מכל שאר הקופות, וזאת נוכח המגבל

 מטילה. להלן התפלגות הציונים הסופית: 

 לאומית מאוחדת מכבי כללית

54 98 84 87 

 

 

 נספח מתודולוגי 

 הגדרות:

הציבוריים בתי החולים שנבחרו לניתוח הם בתי החולים  :כללי , או בית חוליםת חוליםיב  (1)
מיטות. לא נכנסו לניתוח בתי חולים ייעודיים לאוכלוסייה  200הפחות הכלליים שבהם יש לכל 

בתי החולים  25מסוימת, למשל שניידר, בתי חולים גריאטריים וכולי. ניתן לראות את רשימת 
 בגוף הפרסום.  2-א' בטבלה

במקרים בהם בית חולים קטן נמצא סמוך לבית חולים אחר, אזי הוא אוחד לתוכו, כך למשל 
קור חולים בירושלם אוחד עם בית החולים שערי צדק. בדומה, שלושת בתי בית החולים בי

 בית חולים יחיד. לצורך העבודה החולים הקטנים בנצרת אוחדו ונחשבים
 

מגוון גדול של שירותי רפואה, כולל  שמספקים: מרכזי על הם בתי חולים גדולים, מרכזי על (2)
ששת מחלקות שעוסקות במקרים רפואיים יחסית נדירים, כמו לדוגמא, המטואונקולוגיה ילדים. 

על על ידי משרד הבריאות הם: רמב"ם בחיפה, בילינסון בפתח -בתי החולים שמוגדרים מרכזי
דסה עין כרם בירושלים, , התקווה, איכילוב )סוראסקי( בתל אביב, תל השומר )שיבא( ברמת גן

 סורוקה בבאר שבע.ו
 

)שנותנים שירות  : בתי חולים קטנים הם בתי חולים ציבוריים או פרטייםבתי חולים קטנים (3)
מיטות. בבתי חולים אלו ניתנים שירותי אשפוז כלליים בהיקף  200-, שבהם יש פחות מציבורי(

שלקופה מסוימת, בהתייחס ליישוב קטן יותר, והם נחשבים בניתוח כבית חולים רק בתנאי 
מסוים, יש הסדר עם בית החולים, ובית חולים זה מסייע לקופה להעניק שירות רב יותר לתושבי 

 בגוף הפרסום. 2-א'החולים הקטנים לצורך ניתוח זה מופיעים בטבלה בתי  10רשימת  היישוב.
 RMCומשך, הם נארא שני בתי חולים שלא נכנסו לניתוח, עקב מחסור בנתונים, ויכנסו בה

עפולה. שני בתי חולים קטנים אלו נמצאים בהסדרי הבחירה של קופות חולים מאוחדת, אך 
צפויים לשנות את ציון הקופה מעט מאוד, שכן באזורים אלו קיימים לקופה גם הסדרים עם רוב 

 בתי החולים באזור.
 

קופות החולים חייבות בפרסום הסדרי הבחירה שלהן, על  :הסדרי הבחירה של קופות החולים (4)
. הסדרי הבחירה שנותחו בפרסום הנוכחי, הם כאןפי הנהלים בחוזר משרד הבריאות, בקישור 

, 2019פברואר וף ס, נכון להאינטרנט של קופות החולים יבעמוד הייעודי באתר כפי המפורט
 : שהקישורים אליהם כדלקמן

 כאןשירותי בריאות כללית, קישור  .א
 כאןמכבי שירותי בריאות, קישור  .ב

https://www.health.gov.il/hozer/sbn06_2011.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/sbn06_2011.pdf
https://www.clalit.co.il/he/info/about_site/pages/hesderei_bchira.aspx
https://www.clalit.co.il/he/info/about_site/pages/hesderei_bchira.aspx
https://www.maccabi4u.co.il/4484-he/Maccabi.aspx?TabId=24573_24524
https://www.maccabi4u.co.il/4484-he/Maccabi.aspx?TabId=24573_24524


 
 

 
 
 

 כאןקופת חולים מאוחדת, קישור  .ג
 כאןקופת חולים לאומית, קישור  .ד

במקרים שבהם לא מוגדרת באתר מגבלה אזורית, אזי בית החולים הוגדר כזמין לכל היישובים 

ליישובים רק בארץ. במקרים שבהם מוגדרת מגבלה אזורית, אזי בית החולים הוגדר כזמין 

רק על  שלא באופן אוטומטי, אלא ם מוגדר בהסדריאם בית חול .שכלולים במגבלה האזורית

מוגדר כזמין לצורך ניתוח זה, שכן  אינות החולים, אזי בית החולים פי שיקול דעת של קופ

 ע לבית החולים.יהגקופת החולים אינה חייבת לאפשר לו למנקודת הראות של המבוטח, 

מתבצע חולים אלו לאם הקופה מגדירה הסדרי בחירה מיוחדים עבור חולים אונקולוגיים, אזי 

להם. הציונים המוצגים בפרסום הם יים המוגדרים הייחודבנפרד, על פי הסדרי הבחירה  ניתוח

 .והאחריםהאונקולוגיים  -ביישוב החולים כלל הציונים המשוקללים של 

: מרחק הנסיעה הקצר ביותר ממרכז היישוב, עד מרכז בית החולים, כולל מרחק מבית חולים (5)
 כבישי אגרה.בנסיעה 

 
מהניתוח בפרסום זה. אילת היא עיר יחסית קטנה ומבודדת, וקיים  מחוז אילת מוחרג :אילת (6)

רוב הקופות מפעילות שירותי הטסה למרכז  מיטות ביוספטל(. 65)בה בית חולים אחד, קטן 
אילת הזקוקים לטיפול רפואי, ולכן הניתוח על פי מרחק אינו רלוונטי לעיר אזור הארץ לתושבי 

 זו.
 

 : ירושלים (7)
 

לצורך הניתוח  הופרדההעיר ירושלים  ירושלים למזרח ירושלים:הפרדה בין מערב  .א
מאפיינים של מהותי בירושלים ולמזרח ירושלים. זאת לאור הבנה שקיים שוני מערב ל

במאגר הנתונים העדכני של ביטוח לאומי שמצדיק ניתוח נפרד. שני האזורים 
, יותר נים ישניםלצורך יישום ההפרדה נעשה שימוש בנתואיננה קיימת, ולכן  ההפרדה

. היחס עליו בין כמות התושבים בכל אזורהיחס  בוצעה הערכה שלועל בסיסם 
  .ירושלים במערב 66%במזרח ירושלים,  34% הסתמכנו:

בניתוח נכללו שלושה בתי חולים  –סיווג נפרד של בתי החולים במזרח ירושלים  .ב
)בית  קאסדומ-אל והם:, עליהם הוחל קריטריון סיווג ייחודיבמזרח ירושלים, אשר 

 נכללוהחולים הללו  בתי. )בתי חולים קטנים( , סנט ג'וזף וסנט ג'והןחולים כללי(
 ליתרלמבוטחים המתגוררים במזרח ירושלים וכן  זמיניםה החולים בתי בספירת

 בספירת נכללו לא אך, ירושלים במחוזיהודיים -הלא יישוביםב המתגוררים המבוטחים
המתגוררים באזור. זאת מתוך הבנה שבתי  יהודים למבוטחים הזמינים החולים בתי

 . ירושלים מערב תושבי את משמשים אינם בפועלחולים במזרח העיר 
 

 :ואופן הניתוח שלהם מקור הנתונים

היישובים במדינת ישראל, הוצמדו  1,232מאגר הנתונים לניתוח נבנה באופן הבא: לכל יישוב, מבין 

 של משרד הבריאות, ששת בתי החולים הכלליים הקרובים ביותר ליישוב. GIS -ה באמצעות מערכת

 .2017דצמבר ועדכני למספר המבוטחים המתגוררים בכל יישוב נקבע על בסיס נתוני הביטוח הלאומי 

 , ומכאן נגזרו הממצאים, באופן הבא:כל בית חולים נבחן בהתאם להסדרי הבחירה של קופות החולים

 ומית: השוואה בין הסדרי הבחירה של ארבע קופות החולים.מבט ברמה לא א':פרק 

https://www.meuhedet.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/
https://www.meuhedet.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/
https://www.leumit.co.il/heb/ServiceSearch/HospitalizationDepartments/
https://www.leumit.co.il/heb/ServiceSearch/HospitalizationDepartments/


 
 

 
 
 

 פרק זה משווה באופן תיאורי את הסדרי הבחירה בין הקופות.

  

בתי  4כמה בתי חולים מאפשרת הקופה למבוטח לפקוד, מתוך  :מבט מזווית המבוטחים :1-פרק ב'

 החולים הקרובים ביותר ליישוב המגורים של המבוטח.

הקרובים לכל יישוב מגורים, ומהם נספרו כמה בתי הכלליים רבעת בתי החולים פרק זה נבחנו א-בתת

 מוגדרים כזמינים על פי הסדרי הבחירה של הקופה. כלליים חולים 

 

 בהשוואה מהיישובבמרחק דומה  נמצא ,אם בית החולים המדורג חמישי ו/או שישי במרחק מהיישוב

ק"מ ביחס למרחק  2 -מהיישוב לא גדול ביותר מ ו)ליתר דיוק, אם מרחק רביעי המדורג החולים לבית

בית , ולבית החולים הרביעי אין הסדר בחירה עם קופת החולים, אז של בית החולים הרביעי מהיישוב(

החולים החמישי ו/או שישי יוכל להחליף לצורך העניין את בית החולים הרביעי בספירת בתי החולים 

, הדבר ייחשב כהסדר עם בית החמישי או השישים קיים הסדר עם בית החולים בהסדר. כלומר, א

החולים הרביעי. זאת במטרה למנוע מצב בו ספירת בתי החולים בהסדר מושפעת מהבדלי מרחק 

יפו, ונחשב בספירת בתי  –דוגמא לכך היא בית חולים וולפסון שנמצא על גבול העיר תל אביב  זניחים.

 החולים בעיר.

ים בית חולים קטן, שנמצא בהסדר עם קופת החולים, ומרחקו מהיישוב קטן מהמרחק של בית קיאם 

 החולים הכללי המדורג רביעי במרחקו מהיישוב, אזי גם בית חולים זה יספר במניין בתי החולים הזמינים

הסדרי בחירה עם בית החולים הקטן, אך מבלי בהמטרה הינה לתגמל קופות שמחזיקות  ליישוב זה.

 לפגוע בדירוג של קופות שאינן עושות זאת.

ירושלים, שבה קיימים מרכז על )הדסה עין כרם(, בית חולים גדול נוסף )שערי צדק(, ובית חולים שלישי 

בתי חולים אלו בלבד. לצורך  3בגודל רגיל )הדסה הר הצופים(, תחשב כמשק סגור, ולכן יספרו בה 

למניין בתי החולים בירושלים, באופן  1אזי יתווסף שמירת הסקלה עם החישוב של שאר הארץ, 

 אוטומטי.

 

מרכזי העל הקרובים ביותר  2כמה מרכזי על מאפשרת הקופה למבוטח לפקוד, מתוך : 2-פרק ב'

 ליישוב המגורים של המבוטח.

, אך לגבי מרכזי על בלבד. נבחנו שני מרכזי העל 1-פרק זה נעשה ניתוח דומה לניתוח בפרק ב' -בתת

ובים ביותר לכל יישוב מגורים, ומהם נספרו כמה מרכזי על מוגדרים כזמינים על פי הסדרי הבחירה הקר

 של הקופות.

ק"מ( למרכז העל  2, שנמצא במרחק דומה )לא עולה על ו/או רביעי גם כאן, אם קיים מרכז על שלישי

 השני, אז גם מרכז על זה יחשב בספירת בתי החולים.

שק סגור, ולכן לצורך החישוב ייספר רק מרכז העל שממוקם בירושלים ירושלים נחשבת כאמור למ

למניין מרכזי העל  1)הדסה עין כרם(. לצורך שמירת הסקלה עם החישוב של שאר הארץ, יתווסף 

 .בירושלים

 

 .מה מרחק הנסיעה שמאלצת הקופה את לקוחותיה לנסוע עקב הסדרי הבחירה שלה: 3-פרק ב'



 
 

 
 
 

המרחק" שמטילה הקופה על מבוטחיה. קנס המרחק מחושב כהפרש בין פרק זה נבחן "קנס -בתת

, לבין המרחק מהיישוב של המבוטח המרחק מהיישוב של בית החולים הקרוב ביותר ליישוב המגורים

קנס המרחק הסופי מחושב כממוצע  של בית החולים הקרוב ביותר ליישוב המגורים, שגם נמצא בהסדר.

 )בין אם יש להם קנס מרחק אפס, או קנס מרחק חיובי(. קנסות המרחק של כל המבוטחים

נמצא בהסדר, אז קנס המרחק הוא כמובן, ליישוב בו מתגורר המבוטח אם בית החולים הקרוב ביותר 

 אפס.

 ,כלומראם ביישוב עצמו שבו מתגורר המבוטח, קיים בית חולים בהסדר, אז קנס המרחק יהיה אפס. 

ו קיים יותר מבית חולים אחד, קנס המרחק יהיה אפס כל עוד הקופה במידה והמבוטח מתגורר ביישוב ב

 .חתומה על הסדר בחירה עם לפחות אחד מבתי החולים הממוקמים באותו יישוב

אם כל ארבעת בית החולים הקרובים ביותר ליישוב אינם בהסדר, אזי קנס המרחק יהיה באופן אוטומטי 

מכיוון   רג ראשון, לבין בית החולים המדורג חמישי.הפרש המרחקים בין היישוב לבית החולים המדו

, אז במקרה בו בעיר עצמהממוקמים רק שלושת בתי החולים שבספירה נלקחים בחשבון שבירושלים 

בהסדר, קנס המרחק יהיה שווה להפרש המרחקים בין בית החולים הראשון  ואינמהשלושה אף אחד 

 .)קפלן( לבית החולים הרביעי

אם קיים לקופה הסדר בחירה עם בית חולים קטן, ובית חולים זה הינו קרוב יותר ליישוב מאשר בית 

החולים הכללי הקרוב ביותר שעמו יש לקופה הסדר, בית החולים הקטן הוא שייחשב לצורך חישוב קנס 

 המרחק. 

 

 השוואה מרכז לפריפריה )דרומית וצפונית( אי שוויון ברמת הקופה:: 1 -פרק ג'

בתי חולים קרובים,  4פרק זה נבחן את שלושת המדדים שנבדקו קודם לכן, ברמה הלאומית )מניין -בתת

מרכזי על קרובים, וקנס מרחק( ונבצע את המדידה בנפרד עבור מחוזות המרכז )מחוז תל אביב,  2מניין 

וז דרום ומחוז , וכן עבור מחוזות הפריפריה )מחוז צפון, מח(ומחוז חיפה מחוז מרכז, מחוז ירושלים

 יהודה ושומרון )יו"ש(( כולם ביחד, וכל אחד בנפרד. 

 

 יהודים ללא יהודים בין השוואה אי שוויון ברמת הקופה:: 2-פרק ג'

בתי חולים קרובים,  4פרק זה נבחן את שלושת המדדים שנבדקו קודם לכן, ברמה הלאומית )מניין -בתת

מרכזי על קרובים, וקנס מרחק( ונבצע את המדידה בנפרד עבור יישובים יהודיים, מעורבים  2מניין 

(, ויישובים יפו, ירושלים וחיפה-ערבים )כוללים בעיקר את שלושת הערים הגדולות: תל אביב –יהודים 

 לא יהודים. הסיווג למגזר העיקרי ביישוב הוא על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

 ציון משוקלל לכל קופה.פרק ד': 

 הציון המשוקלל חושב על פי המתודולוגיה הבאה:

שם 
 הרכיב:

בי"ח  4
 קרובים

מרכזי  2
 על

 פריפריה קנס מרחק

 מתוכה:

 4פריפריה 
 ביח

 2פריפריה 
 על

פריפריה 
 קנס

משקל 
בציון 

 הכולל:
25% 25% 40% 10% 2.5% 2.5% 5.0% 



 
 

 
 
 

             
שיטת 
חישוב 

של 
 המרכיב:

100  =4 
בתי 

 חולים
0      =0 

בתי 
 חולים

100  =2 
 מרכזי על

0      =0 
 מרכזי על

= אין  100
כלל קנס 

 מרחק
0      =

מקסימום 
קנס מרחק 

אפשרי 
(23.4) 

  100  =
מספר ב"ח 

מוצע 
בפריפריה 

גבוה או 
שווה 

 למרכז.
ניקוד לפי 

יחס 
פריפריה / 

 מרכז

100  =
מספר ב"ח 

מוצע 
בפריפריה 

גבוה או 
שווה 

 למרכז.
ניקוד לפי 

יחס 
פריפריה / 

 מרכז

100  =
קנס 

בפריפריה 
נמוך או 

שווה 
 למרכז.

ניקוד לפי 
יחס מרכז 

/ 
 פריפריה

 

 


