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 הקדמה .א

, ברמה היישובית המטרה מרכזית של הנייר הנוכחי היא לתאר את דפוסי המעברים בין קופות החולים

, ותיאר את דפוסי 2017נייר זה משלים נייר קודם, שפורסם בנובמבר באופן נגיש ושקוף לציבור. 

 .פרסום קודם בקישור כאן המעברים בין קופות החולים ברמה הלאומית.

 

 עיקרי הממצאים

  פריפריה גיאוגרפית ניתן לראות כלכליים וחברתיים, ולפי אשכולות בפילוח לפי אשכולות

. ייתכן כי ממצא זה מצביע מתאפיינים בריבוי מעברים של מבוטחים אשכולות הנמוכיםכי 

על השקעה רבה יותר של הקופות באשכולות אלו )אם השקעה בשירות, ואם השקעה 

 הסבר אחד הוא השקעה של הקופות ביישובים בעלי ילודה רבה. בשיווק(.

 מצטרפים מספר של המבט ודתמנק כי לראות ניתן, 2017יישובים של שנת  לפי בפילוח 

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

, וכך גם קופת חולים ערביים וביישובים חרדיים ביישובים דומיננטיות בעלת היא מאוחדת

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

 .לאומי לביטוח המוסד

 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

באמצעים נגישים ונוחים הינה להגביר את לקופה מספר פעמים ות לעבור מקופה מטרת 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 

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

 ואיזור גיאוגרפי בו הוא מתגורר. 

 םתיאור מגמות עיקריות בדפוסי המעברים בין קופות חולי .ג

מסך המבוטחים בשנה  2.2%המהווים מעברים,  189,167התבצעו  2017בשנת כפי שפורסם בנייר קודם, 

  .2016קודות אחוז ביחס לשיעור המעברים בשנת נ 0.2שיעור זה מהווה עליו של  זו.

ברמה הלאומית, ובפילוח  2017על מעברים בין קופות חולים בשנת לרקע היסטורי ולממצאים קודמים 

 .פרסום קודם בקישור כאןלפי קופות, ראה 
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 מעברים בין קופות חולים לפי מדד חברתי כלכלי ומדד פריפריה גיאוגרפית .ד

 בפרמטרים יישוביים. ציג עיבודים על נתוני המעברים בין הקופות פרסום זה מ

את המעברים בין קופות החולים לפי אשכול חברתי כלכלי ביישובים בהם מעל  יםמציג 1+2תרשימים 

ג את שיעור המעברים, כאחוז מסך כל המבוטחים באשכול, תרשים מצי 1בעוד תרשים . תושבים 2,000

 מיםתמונת המצב העולה מנתוני התרשימציג את מספר המעברים המוחלט, בלי תקנון לגודל האשכול.  2

כלכלי הנמוך -בדומה לשנה הקודמת, נשמרת תמונת המצב לפיה ביישובים בעלי המדד החברתיהיא ש

למעשה, בין קופות החולים. במונחי שיעור והן במספרים מוחלטים( )הן מעברים  יותרישנם בממוצע 

 ומטה.  3מהמעברים נעשו ביישובים בעלי מדד חברתי כלכלי של  53%

אחד ההסברים להתמקדות ביישובים בעלי מדד חברתי כלכלי נמוך הוא שיישובים אלו מאופיינים גם 

ומעלה  4, כאשר באשכולות 33% -( גבוה מ0-14 שיעור הילדים )גילאי 1-3בשיעור ילדים גבוה: באשכולות 

  .28%שיעור זה אינו עולה על 

 

 7201מעברים בין הקופות לפי מדד חברתי כלכלי של יישוב המגורים בשנת  – 21+מים תרשי

 

 אלף. 161 –נפש בלבד. סה"כ מספר המבוטחים ביישובים אלה  2,000התרשים כולל יישובים שלהם אוכלוסייה של לעל  הערה:

 

 

 

את המעברים בין קופות החולים לפי אשכול פריפריה גיאוגרפית ביישובים  יםמציגלהלן  3+4 תרשימים

מציג את המעברים כשיעור ממספר המבוטחים בכל אשכול,  3, כאשר תרשים תושבים 2,000בהם מעל 

קת שנצפתה . ניתן לראות כי בניגוד למגמה המובהמציג את מספר המעברים המוחלט 4ותרשים 

 כלכליים, באשכולות הגיאוגרפיים המגמה פחות ברורה. -באשכולות החברתיים

הפילוח לפי אשכולות של פריפריה גיאוגרפית הוא בעל עניין מיוחד נוכח התמריץ הכספי שמעניקה 

תקנות חוק ביטוח בריאות ממלכתי )הקצאה . 1-4הממשלה כיום להשקעה במבוטחים באשכולות 
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גבוה יותר עבור מבוטח המתגורר ביישוב באשכולות פריפריה גיאוגרפית מגדירות תשלום  לקופות חולים(

. למרות שלא נעשתה בחינה לעומק של אופן הקצאת המשאבים ושל התנהגות הקופות לאחר השינוי, 1-4

 סמך נתוני המעברים. -ניתן לומר שאחת הדרכים האפשריות למדידת התחרות בין קופות החולים היא על

אין קורלציה ברורה בין התמריץ הכלכלי במונחי מספר מעברים מוחלט, ניתן לראות כי  2017וני נתב

 23%רק  2017בשנת  המוצע לבין ההשקעה של הקופות, כפי שהיא באה לידי ביטוי במספר המעברים.

-1, אז שיעור המעברים מאשכולות 2016. תמונה זו דומה לתמונה בשנת 1-4מהמעברים היו מאשכולות 

כאשר לוקחים בחשבון את גודל האוכלוסייה באשכול )וביישובים  בלבד מסך המעברים. 17%עמד על  4

גם כאן  .4 -ו 3בתוך האשכול(, ניכר כי כן קיימת השקעה ביישובים הפריפריאליים, בעיקר באשכולות 

הוא הגבוה הם היישובים בהם שיעור הילדים  3-5בולט התמריץ הדמוגרפי: יישובים במדד פריפריאלי 

 ביותר, מבין שאר האשכולות )אם כי בהפרש קטן(.

 

 7201מעברים בין הקופות לפי מדד פריפריה גיאוגרפית של יישוב המגורים בשנת  – 43+מים תרשי

 

 אלף. 161 –נפש בלבד. סה"כ מספר המבוטחים ביישובים אלה  2,000תרשים כולל יישובים שלהם אוכלוסייה של לעל ( 1) :הערות

מוגדרים פריפריאליים על פי תקנות חוק ביטוח בריאות ממלכתי. התקנות מגדירות תשלום גבוה יותר לקופות  1-4אשכולות  (2)

 חולים עבור תושבים המתגוררים ביישובים באשכולות אלו.
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 ניתוח המצטרפים לקופות בפילוח יישובי .ה

היישובים בהם היו לה את המספר הגבוה ביותר של מצטרפים  15להלן מציגה עבור כל קופה, את  1טבלה 

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

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

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

 של המצטרפים ביחס לקופות אחרות.

-זוכה לדומיננטיות בערים שמאופיינות באוכלוסייה חזקה סוציומן הנתונים בטבלה עולה כי מכבי 

בולטת גם הדומיננטיות בעיר אשדוד, בה פתחה . ורמת גן כלכלית כגון תל אביב, ראשון לציון, מודיעין

מספר המעברים באשדוד  2017בשנת . ציבורי בבעלותה, אסותא אשדודבית חולים  2017הקופה בשנת 

 .  25%גדל בשיעור חד של 

, בני ברקקופת חולים מאוחדת נהנית מדומיננטיות ביישובים שמאופיינים בקהילה חרדית גדולה, כמו 

-אום אלנצרת, טייבה, וד. כמו כן למאוחדת דומיננטיות בולטת ביישובים ערביים כמו ביתר עילית ואלע

מאוחדת נהנתה  2016יישובים חרדיים, כמו גם ערביים מאופיינים בשיעור ילודה גבוה, ואכן, בשנת   פחם.

טחים, מבו 1000 -לידות ל 35.2משיעור גבוה באופן בולט של ריבוי טבעי של מספר המבוטחים בקופה, של 

בכללית.  16 -בלאומית ו 18.5נפש במכבי,  1000 -לידות ל 12.4בעוד שאר הקופות נהנו משיעור נמוך יותר 

היישובים העיקריים מהם הצטרפו מבוטחים לקופת חולים מאוחדת, לא  15בולטת העובדה, כי ברשימת 

 מופיעה העיר תל אביב.

ים חרדיות נוספות, כמו בית שמש, ירושלים היתה מאוחדת הקופה בעלת דומיננטיות בער 2016בשנת 

גם  נוגסת קופת החולים הכללית בנתח שוק ביישובים אלו. 2017ומודיעין עילית. ניתן לראות כי בשנת 

ניכר כי היא מצליחה לגייס  .מאמץ בגיוס ביישובים חרדיים וערבייםכי קיים בקופת חולים לאומית ניכר 

קופת חולים  דומיננטיות בכמה מהיישובים הקטנים במגזרים אלו, כמו טמרה )בשנה השנייה ברציפות(.

הכללית מגדילה את הדומיננטיות שלה השנה במספר ערים מרכזיות, והראשונה בהן היא ירושלים, 

  . 40%גדל בשיעור בולט של  . גם בבית שמש מספר המעברים21% -כאשר מספר המעברים בה גדל ב
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 2017בשנת היישובים העיקריים,  15 -מספר מצטרפים בכל קופה, ב – 1טבלה 

 כללית לאומית מכבי מאוחדת
מספר  שם יישוב

 מצטרפים
מספר  שם יישוב

 מצטרפים
מספר  שם יישוב

 מצטרפים
מספר  שם יישוב

 מצטרפים

  50,467 2017סה"כ   42,459 2017סה"כ 
סה"כ 

  64,214 2017סה"כ   32,027 2017

 9,484 ירושלים 4,346 ירושלים 6,553 ירושלים 7,484 ירושלים

 2,062 בני ברק
–תל אביב 

 2,437 סח'נין 1,292 אשדוד 3,162 יפו

 1,676 בית שמש 1,291 בני ברק 2,561 אשדוד 1,248 סח'נין

 1,592 יפו–תל אביב  1,214 בית שמש 1,852 בני ברק 1,220 בית שמש

 1,734 ראשון לציון 1,192 עראבה
מודיעין 

 1,470 נתניה 788 עילית

 1,433 פתח תקווה 629 טמרה 1,291 חולון 1,069 אשדוד

 1,376 באר שבע 617 עספיא 1,271 חיפה 1,035 נצרת

 1,228 רהט 608 רהט 1,259 נתניה 973 פחם-אום אל

 1,104 אשדוד 600 באר שבע 1,176 פתח תקווה 786 ביתר עילית

 1,062 אשקלון 532 אלעד 998 באר שבע 756 טייבה

 699 אלעד
-מודיעין
 983 רעות-מכבים

ביתר 
 529 עילית

מודיעין 
 942 עילית

מודיעין 
 931 בני ברק 456 צפת 957 רמת גן 689 עילית

 900 חיפה 442 נתניה 855 בת ים 601 חיפה

 899 רחובות 427 לוד 813 אשקלון 600 רהט

 801 רחובות 457 רחובות
מעלה 
 703 ראשון לציון 368 עירון

 

הערה: בטבלה מסומנים בצבע ערים בהם לקופה קיימת דומיננטיות )קופה אשר  יש לה מספר מצטרפים גבוה ביותר ביישוב 

 .ביחס לשאר הקופות(
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