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 הקדמה .א

המטרה מרכזית של הנייר הנוכחי היא לתאר את דפוסי המעברים בין קופות החולים, באופן נגיש ושקוף 

לציבור. מטרה נוספת של נייר זה היא לבחון את דפוסי התחרות בין קופות החולים, כפי שהם באים לידי 

 ביטוי בדפוסי המעבר של המבוטחים בין קופות החולים. 

 עיקרי הממצאים

 בשנה המבוטחים מסך 2.2% המהווים, מעברים של מבוטחים 189,167 התבצעו 2017 בשנת 

 .אשתקד המעברים למספר ביחס 15% של עליה מהווה זה מספר. זו

 מעבר אמצעי על המצביע דבר, האינטרנט באמצעות ממעברים נבעה במעברים העליה מירב 

יחד עם זאת, עיקר המעברים  .החולים קופות בין בתחרות לאזרח בשירות מרכזי כלי זה

  מתבצע עדיין דרך הדואר.

  קופת החולים עם מספר כלליתקופת החולים אליה עברו הכי הרבה מבוטחים היא .

, כאשר קופה זו בלבד שמרה על איזון מצטרפים נטו מכביהמצטרפים נטו הגבוה ביותר היא 

ים הגבוה ביותר ביחס חיובי )יותר מצטרפים מעוזבים(. קופת החולים עם שיעור המצטרפ

. קופת החולים עם שיעור הנטישה הגבוה ביותר היא לאומית לאומיתלמבוטחים בה  היא 

 עם שיעור הנטישה הקטן ביותר. מכביואילו 
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 מצטרפים מספר של המבט מנקודת כי לראות ניתן, 2016של שנת  יישובים לפי בפילוח 

 חולים קופת. כלכלית-סוציו חזקים ביישובים דומיננטית מכבי חולים קופת חדשים

 גיוס לאומיתב גם. ערביים וביישובים חרדיים ביישובים דומיננטיות בעלת היא מאוחדת

 .בפריפריה יהודיים וביישובים, חרדיים גבוה ביישובים מבוטחים

 רופאים גניבת" של בתופעות חלק מהתחרות בין קופות החולים אופיינה האחרונה בשנה "

 המטופלים קהילת כל עם יחד, קופה לעבור מתומרצים רופאים כאשר, לאחרת אחת מקופה

 תוספת כל ללא, עלות תוספת ותמשקפ ןה שכן, למערכת תורמות אינן אלו תופעות. שלהם

 בין התחרות את למקד כדי פועל הבריאות משרד. הבריאות שירותי של לכמות או לאיכות

 .למבוטחים השירות שיפור של חיוביים באספקטים הקופות

 רקע היסטורי  .ב

 , עם החלתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, נקבע כי על כל קופות החולים בישראל לקבל1995בשנת 

ן או לעבור אליהן ולהעניק לו את מלוא השירותים שמציע סל הבריאות. כל תושב שבחר להירשם בה

ונוחים הינה להגביר את  באמצעים נגישיםת לעבור מקופה לקופה מספר פעמים ומטרת מתן האפשרו

מודל  התחרות בין קופות החולים וע"י כך לתמרץ אותן לשפר את השירותים הניתנים למבוטחים.

התקצוב של קופות החולים מבוסס על עקרון הקפיטציה, כלומר תשלום סכום מוגדר על כל מבוטח 

פרמטרים של גיל, מגדר  בקופה, כאשר המבוטחים אינם בעלי משקל שווה, אלא כל מבוטח מתוקנן על פי

 ואיזור גיאוגרפי בו הוא מתגורר. 

בשנים הראשונות לחוק, בקשת המעבר הוגשה תחילה בקופת החולים אליה בחר המבוטח להצטרף והחל 

הוא בוצע באמצעות מילוי טופס ייעודי בסניפי הדואר. לכל תושב המבוטח באחת מקופות  1998משנת 

קופות החולים בשישה מועדים בשנה )עד שני מעברים בתקופה של  החולים ניתנה האפשרות לעבור בין

יש לציין כי הרחבת מספר מועדי המעבר וכן האפשרות לעבור פעמיים בשנה גם הם תורמים חודשים(.  12

 לגידול במספר המעברים.

לחברי קופות החולים  שניתנתשונו תקנות הרישום ונוהלי המעבר עודכנו כך  2011בחודש אוקטובר 

אפשרות לעבור לקופה אחרת באינטרנט דרך האתר של המוסד לביטוח לאומי. בניגוד לבקשת מעבר ה

 , מעבר באמצעות האינטרנט הוא ללא עלות למבוטח.  ₪ 17 -באמצעות סניפי הדואר, שעלותה כ

מטרת השימוש באינטרנט היא הסרת שני חסמי מעבר: נגישות ותשלום. החסם הראשון נובע מהקושי 

סניף דואר בכלל ובאזורים פריפריאליים בהם הסניפים פחות נגישים בפרט. החסם השני הוא להגיע ל

 התשלום שעלול להכביד על מעבר בקרב אוכלוסיות מעוטות יכולת.

 של והתכנון המחקר מינהל ידי-על שנאספו נתונים עיבוד על מבוססים זה בנייר המופיעים הנתונים כל

 .לאומי לביטוח המוסד
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 מגמות עיקריות בדפוסי המעברים בין קופות חוליםתיאור  .ג

מציג את  1מסך המבוטחים בשנה זו. תרשים  2.2%המהווים מעברים,  189,167התבצעו  2017בשנת 

החלת חוק השינויים באחוז המעברים על פני זמן. ניתן לראות כי להוציא מהשנים הראשונות לאחר 

ניתן לראות כי מסך המבוטחים.  2%-1%ים עמד על , אחוז המעבר1995נת ביטוח בריאות ממלכתי בש

 של זינוקנרשם  2017חלה עלייה הדרגתית בשיעור המעברים בין קופות החולים, כאשר בשנת  2012מאז 

 .2%-ה רף מעל המעברים שיעור עלה 1997 מאז ולראשונה, לאשתקד ביחס אחוז נקודות 0.2

 

 7201 - 1995 בישראל החולים קופות בין המעברים אחוז -1 תרשים

 

 

 22% -, מספר המעברים שבוצעו בדואר עלה ב2011להלן ניתן לראות כי בעוד שהחל משנת  2 בתרשים

)בבחינת שנת  4-בלבד )עליה בשנתיים האחרונות בלבד(, מספר המעברים שבוצעו באינטרנט הוכפל ב

, יש לציין כי הנתונים מצביעים על כך (. למרות מגמות הגידול במעברים באינטרנט2012מול שנת  2017

שהמעברים באינטרנט אינם מחליפים לחלוטין את המעברים בדואר, וגם לנתיב שירות זה יש ביקוש 

 בציבור. 
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 7201 - 2005מעברים באינטרנט ובדואר בשנים  – 2 תרשים
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 המעברים , מי גדלה ומי קטנה בעקבות2017מאיזו קופה לאיזו קופה עברו מבוטחים בשנת  .ד

נהנית ממספר  כי מכבי להלן ממפה את מספר המצטרפים והעוזבים לפי קופה. ניתן לראות 3תרשים 

אלף מצטרפים נטו. במקביל, לאומית סובלת ממספר הנוטשים  21 -המצטרפים נטו הגבוה ביותר, עם כ

לטה את המספר אלף עוזבים נטו. כללית, שהיא הקופה הגדולה ביותר, ק 13 -נטו הגבוה ביותר, עם כ

אלף  3 -הגבוה ביותר של מבוטחים מצטרפים, ועם זאת, בניכוי העוזבים, סובלת מעזיבה נטו של כ

אלף מבוטחים. להזכיר, מגמת  5 -מבוטחים. קופת חולים מאוחדת סובלת ממספר עוזבים נטו של כ

אלף(,  21תר ), כאשר במכבי היה מספר המצטרפים נטו הגבוה ביו2016מעברים דומה היתה גם בשנת 

אלף מבוטחים, וקופות חולים כללית ומאוחדת היו באיזון של מצטרפים נטו  21לאומית הפסידה נטו 

 אפס.

 

 , אלפים(2017)שנת  מספר מצטרפים ועוזבים לפי קופות חולים – 3 תרשים

 

 

מוסיף נדבך נוסף לניתוח של השינויים במספר המבוטחים בכל קופה. תרשים זה מציג את  4 תרשים

ות נתון זה מדגים את עוצמת ההשפעה שיש למעברים על קופשיעור המצטרפים נטו, ביחס לגודל הקופה. 

  כתוצאה מכך. התנודתיות שנוצרת בהכנסות הקופותומשקף את  קטנות
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 (2017כאחוז ממספר המבוטחים בקופה ) לפי קופות חוליםנטו מספר מצטרפים  – 4תרשים 
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וממפה את קופת היעד של העוזבים מכל קופה.  3להלן מפרק את המעברים שתוארו בתרשים  5תרשים 

מלאומית למכבי: ניתן לראות כי גם השנה הפער הגבוה ביותר בין עוזבים ומצטרפים בין שתי קופות הוא 

 מבוטחי לאומית.  12,469, 3פי  כמעט עברומבוטחי מכבי, למכבי  4,462בעוד אל לאומית עברו רק 

 

 , באלפים(7201)שנת  מספר מצטרפים ועוזבים לפי קופות חולים – 5תרשים 

 

, המציג את הפער השנתי בין מספר המצטרפים לבין מספר העוזבים בכל קופה )מצטרפים 6 בתרשים

 מוצגת התנודתיות של מעברי מבוטחים בין קופות החולים לאורך העשור האחרון.  נטו(,
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 )באלפים( 7201 - 2002בשנים  לפי קופות חולים נטומספר מצטרפים  – 6תרשים 
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 מעברים בין קופות חולים לפי מדד חברתי כלכלי ומדד פריפריה גיאוגרפית .ה

-הקופות תוך חלוקת היישובים לאשכולות חברתייםבחלק זה נציג עיבודים על נתוני המעברים בין 

של  יישובהם פילוח לפי  7,8 יאוגרפית. הנתונים המוצגים בתרשימיםכלכליים ולאשכולות פריפריה ג

 .טרם זמינים 2017, מאחר ובביטוח לאומי העיבודים והמידע עבור שנת 2016המעברים בשנת 

ם לפי אשכול חברתי כלכלי ביישובים בהם מעל מציג את שיעור המעברים בין קופות החולי 7תרשים 

כלכלי -. בדומה לשנה הקודמת, נשמרת תמונת המצב לפיה ביישובים בעלי המדד החברתיתושבים 2,000

 הנמוך ישנם בממוצע שיעורי מעברים גבוהים יותר בין קופות החולים. 

 6201המגורים בשנת מעברים בין הקופות לפי מדד חברתי כלכלי של יישוב  שיעור – 7תרשים 

 

 

מציג את שיעור המעברים בין קופות החולים לפי אשכול פריפריה גיאוגרפית ביישובים בהם  8תרשים 

כלכליים, -תושבים. ניתן לראות כי בניגוד למגמה המובהקת שנצפתה באשכולות החברתיים 2,000מעל 

 באשכולות הגיאוגרפיים המגמה פחות ברורה. 

בינמשרדי לעדכון נוסחת חלוקת מקורות המימון לפי חוק ביטוח בריאות החליט הצוות ה 2010-ב

ממלכתי בין קופות החולים לעדכן את נוסחת ההקצאה ולהכליל בה פיצוי גבוה יותר עבור מבוטח 

. העדכון נעשה בין השאר גם כצעד מדיניות הנועד 1-4המתגורר ביישוב באשכולות פריפריה גיאוגרפית 

קיע יותר משאבים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית. למרות שלא נעשתה בחינה לתמרץ את הקופות להש

לעומק של אופן הקצאת המשאבים ושל התנהגות הקופות לאחר השינוי, ניתן לומר שאחת הדרכים 

פי הנתונים, שיעור -סמך נתוני המעברים. על-האפשריות למדידת התחרות בין קופות החולים היא על

 שיעור המעברים הכללי, והיה גבוה משמעותית מ2.3%-עמד על כ 1-4לות המעברים הממוצע באשכו

  .1.8%-על כשעמד 
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 2016מעברים בין הקופות לפי מדד פריפריה גיאוגרפית של יישוב המגורים בשנת  שיעור – 8תרשים 

 

 ניתוח המצטרפים לקופות בפילוח יישובי .ו

היו לה את המספר הגבוה ביותר של מצטרפים היישובים בהם  15הטבלה להלן מציגה עבור כל קופה, את 

. הנתונים הללו מעניקים לנו אינטואיציה להבחין מהם היישובים בהם כל קופה ממקדת את 2016בשנת 

מאמצי השיווק והשירות שלה, להשגת מבוטחים חדשים. בטבלה סומנו בצבע יישובים שבהם לקופה יש 

רה שהקופה גייסה מיישוב זה את המספר הגבוה ביותר דומיננטיות בגיוס המועמדים ביישוב, כלומר במק

 של המצטרפים ביחס לקופות אחרות.

מן הנתונים בטבלה עולה כי למכבי, שהיא כזכור הקופה שנהנתה מהגידול הרב ביותר של מצטרפים נטו, 

 כלכלית כגון תל אביב, ראשון לציון-זוכה לדומיננטיות בערים שמאופיינות באוכלוסייה חזקה סוציו

ורמת גן. קופת חולים מאוחדת נהנית מדומיננטיות ביישובים שמאופיינים בקהילה חרדית גדולה, כמו 

בית שמש, מודיעין עילית, ביתר עילית ואלעד. כמו כן למאוחדת דומיננטיות בולטת ביישובים ערביים 

מאופיינים בשיעור פחם, מעלה עירון ולקיה. יישובים חרדיים, כמו גם ערביים -כמו ג'ת, טייבה, אום אל

מאוחדת נהנתה משיעור גבוה באופן בולט של ריבוי טבעי של מספר  2016ילודה גבוה, ואכן, בשנת 

 12.4מבוטחים, בעוד שאר הקופות נהנו משיעור נמוך יותר  1000 -לידות ל 35.2המבוטחים בקופה, של 

היישובים  15ה, כי ברשימת בכללית. בולטת העובד 16 -בלאומית ו 18.5נפש במכבי,  1000 -לידות ל

 העיקריים מהם הצטרפו מבוטחים לקופת חולים מאוחדת, לא מופיעה העיר תל אביב. 

רשימה נוספת ממנה נעדרת תל אביב היא רשימת היישובים העיקריים של קופת חולים לאומית. גם כאן 

כלכלית -מיוחד ביישובים חרדיים וערביים, וכן יישובים יהודיים בפריפריה חברתית גיוסניכר כי קיים 

 כמו קריית גת.
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  כללית  לאומית  מכבי  מאוחדת

מספר  שם יישוב
 מצטרפים

שם 
 יישוב

מספר 
 מצטרפים

שם 
 יישוב

מספר 
 מצטרפים

מספר  שם יישוב
 מצטרפים

סה"כ 
2016 

סה"כ  33,467
2016 

סה"כ  42,357
2016 

סה"כ  18,881
2016 

47,135 

 7,051 ירושלים 4,219 ירושלים 6,273 ירושלים 7,843 ירושלים
תל אביב  1,679 בני ברק

 יפו-
-תל אביב  1,141 אשדוד 3,027

 יפו
1,564 

מודיעין 
 עילית

פתח  686 טמרה 2,003 בני ברק 1,234
 תקווה

1,405 

 1,294 באר שבע 663 בית שמש 1,993 אשדוד 1,200 בית שמש
ביתר 
 עילית

ראשון  1,052
 לציון

 1,261 אשדוד 553 רהט 1,588

 1,149 בית שמש 485 באר שבע 1,180 חיפה 904 אלעד
ביתר  1,115 נתניה 854 חיפה

 עילית
מודיעין  477

 עילית
1,072 

מודיעין  1,099 בית שמש 817 אשדוד
 עילית

 1,044 אשקלון 457

 896 נתניה 394 מסעדה 1,022 חולון 790 ג'ת
-אום אל

 פחם
פתח  763

 תקווה
 875 בני ברק 388 נתניה 983

 863 נצרת 385 לקיה 867 באר שבע 707 טייבה
 844 רהט 383 בני ברק 847 רמת גן 466 לקיה

מעלה 
 עירון

 834 רחובות 374 קריית גת 738 בת ים 442

 780 חיפה 372 לוד 736 שפרעם 436 רחובות
-מודיעין 422 לוד

-מכבים
 רעות

-מג'ד אל 300 אשקלון 723
 כרום

678 

 

 

חשוב לנתח את מגמות ההצטרפות במופיעות בטבלה למעלה, בהנחה שהן משקפות את המאמצים 

השיווקיים שמבצעות הקופות, לאור הפרסומים האחרונים על תופעה של "גניבת רופאים" מקופה אחת 

סכום כסף, והוא עובר אליה, ומעביר יחד עמו עם כל קהילת לאחרת. במקרים הללו, קופה מציעה לרופא 

מטופליו. תופעה זו היא פסולה מנקודת המבט הציבורית, שכן המשמעות שלה היא תוספת עלות למערכת 

הבריאות, ללא כל תוספת שירותי בריאות ולעיתים תוך פגיעה ברצף הטיפולי של המבוטחים ובאובדן 

משקפים צדדים שליליים של התחרות בין קופות החולים. גם במקרים  המידע הקליני שלהם. מקרים אלו

של העברה של קבוצות גדולות של מבוטחים באופן קבוצתי, עולה ספק לגבי האופי החיובי שנושאת 

התחרות. תחרות בין קופות החולים על גיוס מבוטחים נמצאת בבסיס רוחו של חוק ביטוח בריאות 

תחרות בין הקופות תייצר שיפור בשירות לאזרח. משרד הבריאות פועל  ממלכתי, וזאת לאור התפיסה כי

  להבטיח כי התחרות בין הקופות תמשיך לשרת מטרה זו.
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