
"  פרקים"השוואת – 2'מסועדת היגוי 

ן"שבתכניות נבחרים בין 

של  ן"שבתוכניותועדה לבחינת 

קופות החולים

27/06/2018
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סיכום הפגישה הקודמת ומטרות הפגישה הנוכחית

1

מיקוד הפגישה•

הצגת מטרות הועדה–

מסגרת חקיקתית שיעורי  )ן"השבסקירה ראשונית של מערך –

...(  חברות

,  האחרונותבדמי חבר בשנים שינויים )שהתבקשו ניתוחים נוספים •

(עודפים/ יעודה 

להרחבה בפני הועדה בקשות •

פיקוח על )הצגה של מבנה העלויות של ביטוחי בריאות מסחריים –

(חברות הביטוח במשרד האוצר

ברוקדיילסקרים של מכון -אמון הציבור במערכת הבריאות –

(משרד הבריאות)

יש לבחון האם  -בישובים חרדיים וערביים ן"בשבשיעורי חברות –

ישנו מאפיין יישוב והאם הנתון קיים בקופות חולים  

,  בדגש על שיווק, עבודה בנושא שיוך הוצאות הנהלה וכלליות–

(משרד הבריאות)ן"שבבתכניות 

הבאבשלב מרכזיים שזוהו כפוטנציאליים להעמקה ודיון נושאים •

...(  קבוצת גיל, חברדמי , שירותים)אחידות –

ן בבתי חולים ציבוריים"ביצוע ניתוחי שב–

מטרות הפגישה הנוכחית(06/06/2018)1' סיכום ועדת היגוי מס

ניתוחים  )ן"שבנבחרים בין תכניות " פרקים"השוואת •

...(תרופות, ובחירת מנתח

בשלב הבאהעלאת נושאים לדיון •

(קול קורא)רשימת פגישות עם נציגי הציבור סיכום •

בצעדים הבאיםדיון •
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עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•
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של קופות חוליםן"שבתוכניותתהליך העבודה של הועדה לבחינת 

3

MMMMMMM

06/06/1827/06/18102/07/18116/07/18130/07/1812/08/1826/08/18

ת
כזיו

ר
מ

ת 
לו

עו
פ

וביטוחי  ן"השבהצגת הרקע על •

,  שיעור חברות)בריאות בישראל

...(צריכה, שירותים

נבחרים בין  " פרקים"השוואת •

ן"שבתכניות 

סוגיות מרכזיות לבחינת  זיהוי•

הועדה 

אשרנציגי הציבור רשימתסיכום•

יציגו את עמדתם בפני הועדה

שמיעת תגובות  •

(קול קורא)הציבור 

רקע על ביטוחי  הצגת •

בריאות מסחריים  

,  פיקוח על ביטוח)

(האוצר' מש

נושאים  סיכום•

הועדהבמיקוד 

ועדות היגוי/ פגישות  M

של נושאים במיקוד  בחינת עומק •

הועדה  

לשיפור  בחינת שינויים אפשריים •

ן"השב

השינויים  ניתוח השפעות •

האפשריים  

סיכום המלצות •

הועדה

,  יאספו סוגיות מרכזיות, כיוםן"השבהיגוי להצגת רקע על פעילות במסגרת וועדות 

בשלב הבאלהמשך העמקה , י חברי הועדה ונציגי הציבור"אשר יועלו ע

ן"השבבחינת שינויים אפשריים לשיפור כיוםן"השבתוכניותפעילות סקירת 

השלב הנוכחי

תאריכי ועדות היגוי צפויים להשתנות( 1
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עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•
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ן מציעות קופות החולים מספר סוגי שירותים עיקריים"במסגרת השב

5

2016, (בנטרול הכנסות עצמיות מהשתתפות עצמית)ן "נטו בכל תוכניות השבתביעות עלות אחוז מ( 1
2016-בן"שבכ עלות תביעות בגין ניתוחים ובחירת מנתח בכלל תכניות "סה( 2

&Strategyניתוח ; 2016של קופות החולים לשנת ן"שב–לשירותי בריאות נוספים תוכניותח ציבורי מסכם על "דו, http://call.gov.ilאתר , ן של הקופות"אתרי ועלוני השב: מקור

שירותים

מעלות  % 

(משתנה בין הקופות)שירותים עיקריים הנכללים בכיסוי –תיאור 1תביעות נטו

...(  תרומת ביצית, ח פרטי שבהסדר"בביגופיתחוץ הפריה )טיפולי פוריות •

...(בדיקות גנטיות, סקירת מערכות, מי שפיר)הדרכה והבראה ליולדות , בדיקות•

חבילות הריון•

ניתוחים ובחירת 

מנתח
38%

13%תרופות וחיסונים

התייעצות עם רופא  

(שנייהד"חוו)מומחה 
9%

9%הריון ולידה

14%רפואת שיניים

4%שירותים לילד

3%רפואה משלימה

בדיקות  שיקום

וטיפולים
3%

4%אביזרים רפואיים

רפואה אסתטית

(בעיקר ברובד עליון)

בכפוף לתשלום השתתפות עצמית–ח שבהסדר "מרשימת הרופאים ובביהבחירת מנתח •

(שאינן לסל הבריאות תרופות )פרק תרופות מורחב •

...(ל"חיסונים לחו, OTCתרופות , תרופות מרשם)ברכישת תרופות וחיסונים הנחה •

בשנה ברובד הבסיסי3עד –התייעצות עם רופא מומחה •

,  שיננית ואורתודנטיה, בדיקות שנתיות, משמרים, משקמים•
...עזרה ראשונה/ חרום , טיפולים משקמים, שתלים, כירורגיה

...(רכיבה טיפולית)ונוספים לסל הבריאות ...( פיזיותרפיה)מרחיבים –טיפולי התפתחות הילד•

הרטבה ליליתבטיפול , אבחון הפרעות קשב וריכוז, פסיכודידקטי/אבחון דידקטי–שירותים נוספים •

(צמחי מרפא, שיאצו, הומיאופתיה, דיקור, רופא מייעץ)טיפולי רפואה משלימה הנחה עבור •

פרטיתאחות ושירותי במוסד החלמה שהייה החזר עבור•

...(שיקום לב, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה)רפואיים-טיפולים פארהתוספת •

(ראיה ושמיעה, עזרי הליכה, אביזרי עזר לבית)רפואיתכשירים וציוד , אביזריםהנחה עבור •

...(,חזה, אף, עפעפיים, ניתוחי ורידים)ניתוחים וטיפולים אסתטיים •

הסרת שיער•
1%

ועודספורטרפואת , באמבולנסהסעה בעלויות השתתפות , ל"בחוניתוחים וחוות דעת •אחר <1%

2018-ח ב"מש600-צפוי לקטון בכ

כתוצאה  , ( ₪2מיליארד 1.4-מתוך כ)

מההסטה למערכת הציבורית

תזכורת
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ן"השבסוגי השירותים המרכזיים ברובד התחתון דומים בין כלל תכניות 

6

את אותה רשימת שירותיםלאומית כסף וזהב מציעות : מקביליםלמעט בלאומית שם הרבדים , (הרובד השני תוספתי לראשון)הרבדים בנויים אחד על גבי השני ( 1

למעט טיפולים קוסמטיים בוורידים בכללית ומאוחדת, מרבית שירותי רפואה אסתטית נמצאים ברובד העליון( 2

&Strategyניתוח ; 2016של קופות החולים לשנת ן"שב–לשירותי בריאות נוספים תוכניותח ציבורי מסכם על "דו; ן"השבתקנוני תוכניות : מקור

סוגי שירותים

ניתוחים ובחירת 

מנתח

תרופות וחיסונים

ייעוץ 
(שנייהד"חוו)

הריון ולידה

רפואת שיניים

שירותים לילד

רפואה משלימה

בדיקות שיקום

וטיפולים

אביזרים רפואיים

2רפואה אסתטית

אחר

כיסוי ברובד 

התחתון

יפורט בהמשך  –ן"השבקיימים הבדלים פרטניים בסוגי השירותים ורמת הכיסוי בין תכניות 

1

תזכורת
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ן"השבי תכניות "קיימת שונות גדולה יותר בסוגי שירותים המוצעים עהעליון ברובד 

7

הרבדים מקבילים; " לאומית כסף"והרחבת זכאות ביחס לתוכנית " לאומית זהב"השירותים הנכללים במסגרת –בלאומית (1

עם רופא מומחה מעבר ללאומית כסףייעוצים2–ב "לאומית זה, מאוחדת מעניקה ייעוץ אחד נוסף; בנושא אפוטרופסות הגוף1ד"חוונוספים או ייעוצים2מכבי מעניקה ( 2

(שקיפות, סקירות)מאוחדת מעניקה הנחה על בדיקות ; ...(עיסוי תינוקות, הנקה, הכנה ללידה)סדנאות על מכבי מעניקה הנחה ; ...(מי שפיר, סקירות)בדיקות הריון על מעניקה בנוסף הנחה כללית ( 3

דם חבל תבור, לנשים מתאמים שאינם רפואייםפיריוןתוספת שימור –מאוחדת , הוספת תרומת ביצית במדינות חוץ–כללית ( 4

במסגרת רובד עליון המבוטחים זכאים להשתתפות עצמית מופחתת, כללית ולאומית מציעות את השירות כבר ברובד התחתון. פסיכודידקטילא כולל אבחון -בלאומית ( 5

70ומעל גיל 18מתחת לגיל –מאוחדת ; 18מעל גיל –מכבי ; 18מתחת לגיל –כללית ( 6

&Strategyניתוח ; 2016של קופות החולים לשנת ן"שב–לשירותי בריאות נוספים תוכניותח ציבורי מסכם על "דו; ן"השבתוכניותתקנוני : מקור

לאומית זהבמאוחדת שיאמכבי שליפלטינוםכללית הרחבת כיסוי רובד התחתון/ שירותים נוספים סוגי שירותים

ההשתתפות העצמית לניתוחים בארץהפחתתניתוחים

הנחות/ הרחבת הזכאות לטיפולי שיניים רפואת שיניים

ל"הרחבת הזכאות לחיסונים לחותרופות וחיסונים

2התייעצויות נוספות מעבר לזכאותייעוץ

הריון ולידה
3...(מלונית,טיפולים, בדיקות)סל הריון ולידה 

4הנחות, שירותים נוספים-תחום טיפולי פוריות

שירותים לילד

הנחה, הכללה בכיסוי–5פסיכודידקטי/אבחון דידקטי 

הנחה לאבחון הפרעות קשב וריכוז/ הרחבת הזכאות 

(...רכיבה טיפולית)סוגי טופלים / הגדלת כמות 

הרחבת הזכאות לאביזרי עזראביזרים רפואיים

...(,גלי הלם, Anti Aging)טיפולים חדשניים וטיפוליםשיקום בדיקות 

הנחות/ רפואה משלימה הרחבת הזכאות לטיפולירפואה משלימה

ניתוחים וטיפולים אסתטייםרפואה אסתטית

אחר

ל"השתתפות בניתוחים פרטיים בחו

6עדשות/ ראייהמשקפיי–אופטיקה 

ניתוח לייזר לתיקון הראייה

חבילה תומכת לחולי סרטן

בדיקת סקר תקופתית

כיסוי ברובד 

העליון

1דוגמאות לשירותים הנוספים והרחבת הכיסוי ברובד העליון ביחס לרובד התחתון בכל קופה

תזכורת
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תבוצע לאורך מספר פרמטריםן"שבבין תכניות " הפרקים"השוואת עומק של 

8

(2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים )2016נתוני ( 1

(ן"שבתקנונים של תכניות )2018נתונים מעודכנים למאי ( 2

ניתוח הוצאות 

וכמויות לפי  

"  פרקים"

כמות  / עלות )

1(תביעות

2015-ושינוי מ( עלות תביעות)2016-סך הוצאה ב

ההוצאה הספציפית מסך ההוצאות)%(נתח

הוצאה לנפש

כמות תביעות לנפש

השוואת הכיסויים  

2והתנאים

(הפרקהשירותים המוצעים במסגרת )כיסוי / שירותים 

ן"השבהשתתפות / הנחות / השתתפות עצמית 

סכום ההשתתפות העצמית המקסימלי שיישלם המבוטח בתקופה מוגדרת על )תקרת השתתפות עצמית 
(שירותים מאותו סוג

(בגין השירותים המוצעים בפרקן"השבתוכניתי "שימומן עהמקסימלי הסכום )ן"שבתקרת השתתפות 

תקופת אכשרה

(השירותהמקרים בהם לא יהיה זכאי המבוטח למימון )חריגים לזכאות 

יצוינו גם שינויים  , במקרים רלוונטיים

רגולטוריים מהותיים בפרקים השונים
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עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•
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שינויים רגולטוריים בתחום הניתוחים ובחירת מנתח

10

(הסטתה מהמערכת הפרטית לציבורית)2018-ח ב"מש880-וכ2017-ח ב"מש780; ( הגדלת היקף הניתוחים)2016-ח ב"מש280(  1
מרקר-דה, כלכליסט, הודעות משרד הבריאות , פקודת בריאות העם, 2016–של קופות החולים ן"שבתוכניותדוח ציבורי על פעילות , חוק  ההסדרים: מקור

שינויים רגולטוריים מרכזיים

רופאים בהסדר ותשלום כולל 

עבור ניתוח

(1.7.16-החל מ)

למעט חריג מוגדר של רשימת  )הסדר עמםחולים יש לקופת מנתחים אשר כיסוי ניתוחים רק אצל •

(רופאים הטעונה אישור שר הבריאות

לרבות  , המבוטח ישלם רק את גובה ההשתתפות העצמית הקבועה עבור הניתוח על כל מרכיביו•

בגין אביזרים שהושתלו במסגרת הניתוח

הסדר עמו למתן  ן"לשבאלא אם יש ן"השבשל המנתחיםהרופאים לא ייכלל רופא ברשימת •

ן"שבבמסגרת הכיסוי של ייעוץ התייעצות

בחירת מנתח ללא השתתפות  

עצמית

(1.4.08-החל מ)

לא תכלולנה פרקי בחירת מנתח ללא השתתפות עצמיתן"שבתכניות •

ציוד מתכלה

(16.4.12)

לכלול הוראה מפורשת ביחס לאי חיוב  על כל ההסדרים עם בתי חולים והמנתחים שבהסכם •

המטופל בהוצאות לרכישת ציוד מתכלה

הקופה למוסד המטפלאותו משלמת במסגרת התשלום יגולםבגין הציוד המתכלה התשלום•

1.7.16-הוראה זו חלה גם על אביזרים מושתלים החל מ, 2016-בעקבות חוק ההסדרים מ•

קיצור תורים במערכת 

הציבורית

(2016-2018)

והסטת פעילות  פיתוח תשתיות , להגדלת היקף הניתוחים2016-2018על פני ₪ מיליארד 2-כ•

1מהמערכת הפרטית לציבורית

תקופת צינון לרופאים

(11.17-החל מ)

,  להמשיך טיפול באותו אדם שלא במימון ציבוריאיסור על רופא שטיפל באדם במסגרת ציבורית •

חודשים6במהלך תקופה של 

צעד משלים לתקופת 

צינון לרופאים

ניתוחים ובחירת 

מנתח
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בקופות הקטנות נתח ההוצאות בגין ניתוחים ובחירת מנתח מסך ההוצאות הינו  
2016-בכלל הקופות כמות ניתוחים ירדה ב; גבוה יותר

11

467,997
586,579

131,139
250,813

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

0

10

20

30

40

50

60

עלות ניתוחים ובחירת מנתח

(ח"אש) מסך הוצאות רפואיות% 

כללית

51%

43%

2מכבי

39%

33%

לאומיתמאוחדת

0.2%-9.2%0%0%
שינוי בעלויות בין  

:2016-ל2015

%, ח"אש, 2016, 1ברוטו, עלות תביעות ונתח מסך ההוצאות הרפואיות-ניתוחים ובחירת מנתח 

בה ההשתתפות העצמית משולמת ישירות לספק, למעט כללית( 1

"מגן כסף"לרבות כיסויים שניתנו במסגרת ( 2

מתכנית קיצור תורים במערכת הציבוריתכתוצאה ( ן"השבבו מבצעת מכבי את רוב ניתוחי )ח אסותא "בביהלציבורי פעילות ממימון פרטי בכמות הניתוחים במכבי נובע מיכולתה להמיר ניתן להניח כי הקיטון ( 3

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור

-7.2%-14%-3.4%-3.8%
שינוי בכמות בין  

:2016-ל2015

ניתוחים ובחירת 

מנתח
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לנפש של ניתוחים ובחירת מנתח בכללית משמעותית התביעות וכמות העלות 
נמוכה מיתר הקופות

12

0.019

0.025

0.028
0.026

לאומיתמאוחדתמכביכללית

עלות ניתוחים ובחירת מנתח בכללית משמעותית נמוכה  

ן"שבמיתר תכניות 

גם כמות תביעות לנפש בגין ניתוחים ובחירת מנתח בכללית  

משמעותית נמוכה מיתר הקופות

ניתוחים ובחירת 

מנתח

187

252

307

267

לאומיתמכביכללית מאוחדת

,1עלות לנפש

ח"ש, 2016

בקופהן"שבסך עלויות תביעות חלקי סך חברי –הכנסות ברוטו ( 1

בקופהן"שבמחושב כסך כמות תביעות חלקי סך חברי ( 2

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור

,2כמות לנפש

2016
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ן"שבהשוואת פרק ניתוחים ובחירת מנתח בין תכניות 

13

(רבדים מקבילים)לאומית מאוחדת"(כסף"ללא )מכביכללית

שירותים
1,2,3הסדר בלבד–ח פרטי "בחירת מנתח וביצוע ניתוח בביהרובד תחתון

כמו ברובד התחתוןרובד עליון

השתתפות  

עצמית

רובד תחתון

בהתאם לרשימת ניתוחים 

ומנתחים

בהתאם לרשימת ניתוחים •

ומנתחים

ח"ש300מינימום •

בהתאם לרשימת ניתוחים 

ומנתחים

לרשימת ניתוחים בהתאם 

ומנתחים

רובד עליון

מסכום ההשתתפות  25%•

4מושלםבכללית העצמית 

(75%הנחה של )

300₪מינימום•

30%הנחה של עד•

מההשתתפות העצמית 

"זהב"ב

300₪מינימום •

ההשתתפות מסכום 42%•

"  במאוחדת עדיף"העצמית 

(58%הנחה של )

300₪מינימום •

של  עצמיתבהשתתפות הנחה
830-40%

תקרת  

השתתפות  

עצמית

תחתוןרובד

4,000₪–רופאי מכבי •-

5לניתוח

–רופאים שאינם של מכבי •

ח"ש25,000

-לניתוח₪ 6,840

-לניתוח₪ 2,000-לניתוח₪ 2,000עליוןרובד

תקופת  

אכשרה

חודשים6חודשים12חודשים12חודשים12תחתוןרובד

חודשים6חודשים12חודשים6חודשים12עליוןרובד

חריגים  

/לזכאות 

התניות  

מיוחדות

:  6ן"השבשירותים לא במימון •--

מחלקה  /אשפוז בחדר

טלפון  , התקנת רדיו, מועדפת

עזרה סיעודית,או טלוויזיה

7סייגים נוספים•

9חירוםהניתוח אינו ניתוח 

השימושאו טכנולוגיה בהם ייעשה /האביזר המושתל ונדרש אישור ספציפי לסוג –בכללית 1)

שרותי הדמיה , מעבדהבדיקות , אביזרים מושתלים, הרדמהשירות , שימוש בחדר ניתוח, אשפוז במחלקה שנייה, מנתחעלות : לרבות, האשפוזח במסגרת "י בי"יכלול את כלל השירותים הניתנים עהכיסוי -בכללית 2)

העצמיתפרט לתשלום סכום ההשתתפות , העמית לא יידרש לשלם סכומים נוספים עבור הניתוח. ותרופות הנדרשים במהלך הניתוח

באף קופה לא קיימת רשימה זו, עם זאת. י משרד הבריאו"לפי רשימת רופאים מאושר ע, קיימת אפשר לבחירת מנתח וביצוע הניתוח במסלול החזר3)

למעט בניתוחים שיפורטו באתר האינטרנט של כללית מושלם שביחס אליהם עשויה להיגבות השתתפות עצמית שונה4)

11/2017-שינוי החל מ5)

השירותיםשלא על פי הסכמים קיימים בין הקופה לנותני 6)

רשאית הקופה לאתר עבורו מסגרת טיפול חלופית  , סיעודי או פסיכיאטרי, אשפוז שיקומיח פרטי המצריך טיפול במסגרת אחרת לרבות "של שינוי במצב בריאותי של המבוטח במהלך אשפוזו בביבמקרה 7)

לאומיתהערכה בהתאם להנחות בהשתתפות עצמית עבור מדגם של ניתוחים באתר 8)

שעות הראשונות לאשפוזו במקרה של אשפוז לא מתוכנן  48במהלך / מיון לעמית בבית חולים ציבורי בסמוך לאחר הגעתו לחדר ניתוח המבוצע 9)

אתרי אינטרנט של קופות החולים, 05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

ניתוחים ובחירת 

מנתח
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ן"שבדוגמאות להבדלים בהשתתפות עצמית בגין ניתוחים בין תכניות 

14

3,165

1,373

מאוחדת

"עדיף"

כללית

"מושלם"

-57%

1,1371,180
1,344

-’רופא ב

’ח ב"בי

-’רופא א

’ח א"בי

-’רופא ב

’ח א"בי

"זהב"מכבי 

2,555

"שלי"מכבי 

1,789

-30%

בין הקופות  

ח"עבור אותו רופא באותו בי

בין ספקים שונים: באותה קופה

ח שונים"אותו רופא בי/ ח רופאים שונים "אותו בי
בין רבדים: באותה קופה

י"ח ע"השתתפות עצמית למבוטח באותו בי

'18מרץ , ח"בש, אותו מנתח

,  ₪-ב, (ח"אותו רופא ובי)עלויות במכבי '18מרץ , ₪-ב, "מושלם"עלות בכללית 

'18מרץ 

בניתוח כריתת כיס מרה לפרוסקופין"בשבהבדלים בגובה השתתפות עצמית למבוטח : דוגמה

בין הקופות בביצוע  57%-פער של כ

ח  "אותו רופא באותו ביי "הניתוח ע

בין מנתחים14%הבדל של •

בין בתי חולים18%הבדל של •
30%-נמוכה בברובד עליוןעלות 

בהסכמים עם בתי חוליםהרופאים ושוני בכירות , ההבדלים בהשתתפות עצמית עשויים לנבוע מהבדלים בכוח מיקוח•

קושי בהשוואהעשויים ליצור , לכל שירותרמות השתתפות עצמית רבות •

לאומית מאוחדת מכבי כללית

&Strategyניתוח ; 01.05.2018-אתרי הקופות נכון ל: מקור

18%

14%

ניתוחים ובחירת 

מנתח
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ן"שבהשוואת פרק ניתוחים ובחירת מנתח בין תכניות –תובנות מרכזיות 

15

ברובד התחתוןפרק ניתוחים ובחירת מנתח מוצע כבר בכלל הקופות •

בגובההבדלים קיימים. הנחות בהשתתפות עצמיתהקופות מציעות , הרובד העליוןבמסגרת •

במכבי30%בכללית לעומת עד 75%' לדוג, בין הקופותההנחה 

בגובה ההשתתפות העצמיתמשמעותייםהבדלים •

(ח זהים"גם כשהרופא וביה)עבור אותו הליך בין קופות שוני בהשתתפות עצמית –

בניתוח כיס 18%הבדל של ', לדוג)באותה קופה בין ספקים שונים הבדלים בהשתתפות עצמית –

(ח שונים"מרה עם אותו רופא בבי

חודשים בכללית12חודשים בלאומית לעומת 6' לדוג, שוני בתקופות אכשרה•

ניתוחים ובחירת 

מנתח
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Agenda

16

עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•
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שינויים רגולטוריים בתחום השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס

17

שינויים רגולטוריים מרכזיים

הכללת טיפולי שיניים  

לילדים בסל הבריאות  

הממלכתי

1.1.17–בסל הבריאות הממלכתי 15הכללת טיפולי שיניים משמרים לילדים עד גיל •

"לאומית זהב"ו" מכבי שלי", "פלטינוםכללית "הפחתה בדמי חבר ב, כתוצאה מכך•

1.1.16–בסל הבריאות הממלכתי 14הכללת טיפולי שיניים משמרים לילדים עד גיל •

"לאומית זהב"ו" פלטינוםכללית "הפחתה בדמי חבר , כתוצאה מכך•

1.7.12–בסל הבריאות הממלכתי 12הכללת טיפולי שיניים משמרים לילדים עד גיל •

"  פלטינוםכללית "הפחתה בדמי חבר , כתוצאה מכך•

1.7.11–בסל הבריאות הממלכתי 8-10הכללת טיפולי שיניים משמרים לילדים עד בגילאים •

"  פלטינוםכללית "הפחתה בדמי חבר , כתוצאה מכך•

1.7.10–בסל הבריאות הממלכתי 0-8הכללת טיפולי שיניים משמרים לילדים עד בגילאים •

"  כללית מושלם"הפחתה בדמי חבר , כתוצאה מכך•

רפואת שיניים

1.1.18–הממלכתי בסל הבריאות 16הכללת טיפולי שיניים משמרים לילדים עד גיל •

בקופות הרלוונטיותהפחתה בדמי חבר , כתוצאה מכך•
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,  רפואת שיניים מהוה חלק גדול מסך ההוצאות הרפואיות, בקופות הגדולות
מסך ההוצאות הרפואיות21%–במיוחד במכבי 

18

244,631 254,526

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

0

5

10

15

20

25

מסך הוצאות רפואיות% 

עלות תביעות רפואת שיניים

(ח"אש)

3%

21%

14%

מאוחדת

15,012

מכבי

23,950

8%

לאומית כללית

-8%19.9%-22.8%5.9%
שינוי בעלויות בין  

:2016-ל2015

%, ח"אש, 2016, 1ברוטו, עלות תביעות ונתח מסך ההוצאות הרפואיות-רפואת שיניים 

בה ההשתתפות העצמית משולמת ישירות לספק, למעט כללית( 1

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור

רפואת שיניים
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עלות וכמות תביעות לנפש של רפואת שיניים במכבי משמעותית גבוהות מיתר 
הקופות

19

81

132

18

49

לאומיתמאוחדתמכביכללית

0.27

0.97

0.21

0.34

לאומיתמאוחדתמכביכללית

מכבי מובילה בפער ניכר את עלות תביעות לנפש של רפואת  

…שיניים
כמו גם את כמות התביעות לנפש... 

,1עלות לנפש

ח"ש, 2016

בקופהן"שבסך עלויות תביעות חלקי סך חברי –הכנסות ברוטו ( 1

בקופהן"שבמחושב כסך כמות תביעות חלקי סך חברי ( 2

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור

,2כמות לנפש

2016

רפואת שיניים
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ן"שבקיימים הבדלים בשירותים בפרק רפואת שיניים בין תכניות 

20

05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

כלליתשירותים נבחרים
מכבי  "לא כולל )מכבי

"(כסף
(רבדים מקבילים)לאומית מאוחדת

בדיקה חצי שנתית חינםבדיקה שנתית חינםבדיקה שנתית חינםבדיקה שנתית חינםבדיקה תקופתית

חינם אחת לשנההסרת אבנית
פעמיים  )הנחה50%

(בשנה

פעמיים  )הנחה 50%

(בשנה

–תחתון )הנחה 50%

-עליון ; פעם בשנה

(פעמיים בשנה

טיפול אורתודנטי  

לילדים

–( 18עד גיל )ילדים 

הנחה25%-תחתון

הנחה60%–עליון

–( 18עד גיל )ילדים 

הנחה25%-תחתון

הנחה50%-עליון

–ילדים ומבוגרים 

הנחה20%-תחתון

הנחה50%–עליון

–( 18עד גיל )ילדים 

הנחה15%-תחתון

הנחה35%–עליון

עזרה ראשונה לאחר 

שעות פעילות

ים משמרים  טיפול

...(עקירות, סתימות)

משקמיםטיפולים

...(שתלים, תותבות)

טיפולים אסתטיים

טיפולים מורכבים

(כירורגיה)

או  סדציה)הרדמה

(כללית

דחיקת לשון

הפרעות  )כאבי פנים 

(סגר

+שירותים ברובד עליון בלבדשירותים ברובד תחתוןרפואת שיניים

++

+ ++

+

+
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מרפאות הסדר/ אוטיפולים במרפאות הקופות(1

הפועלת בשעות הלילהמ מאחת ממרפאות ההסדר"ק30-דקות נסיעה ולא פחות מ45-עמית המתגורר במרחק של למעלה מ( 2

טיפולים שהתחילו לפני יום תחילת הזכאות, טיפולי שיניים למטרות אסתטיות, (או כלליתסדציה)הרדמה עלות: לא כולל( 3

05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

רפואת שיניים

מאוחדת"(מכבי כסף"לא כולל )מכביכללית
רבדים  )לאומית 

(מקבילים

/  שירותים

1כיסוי

רובד  

תחתון

בדיקה שנתית•

הסרת אבנית•

טיפול אורתודנטי לילדים•

לאחר שעות עזרה ראשונה •

הפעילות

,  אבחונים)משמרים טיפולים•

טיפולי  , עקירות,סתימות, צילומים

,  אפיסקטומי, מוך, קיטוע, שורש

(  עזרה ראשונה

עזרה ראשונה בשעות הלילה •

(  2לעמיתים המתגוררים רחוק)

שלא באמצעות מרפאות שיניים  

בהסדר

, 10-18גיל )טיפול בדחיקת לשון •

(מעבר לזכאות בסל

בדיקה שנתית•

הסרת אבנית•

טיפול אורתודנטי לילדים  •

והשתלת שתל מתכתי תוך גרמי

,  סתימות)משמרים טיפולים•

(  חניכיים, ועקירותטיפולי שורש 

ג "ושיקום עטיפולים משקמים•

שתלים

טיפול אסתטי•

(סדציה/ כללית )הרדמה •

בדיקה שנתית•

הסרת אבנית•

ומבוגריםטיפול אורתודנטי לילדים•

גרידת  , עקירות)משמרים טיפולים•

,  חניכיים והארכת כותרתניתוחי , חניכיים

(ופרוטטיקהיישור שיניים 

בדיקה )טיפולי חירום ועזרה ראשונה •

,  סתימה זמנית, וצילום השן הכואבת

,  עקירת שן דחופה, מרשם לשיכוך כאבים

ניקוז מורסות והדבקה ארעית של כתרים  

(שנפלו

תרופות•

בדיקה חצי שנתית•

הסרת אבנית•

אורתודנטי  טיפול •

לילדים

משמריםטיפולים•

תוכנית טיפולים חינם•

טיפולי שיניים נוספים•

רובד  

עליון

:3ה.ל.טיפולים בש

נוספיםטיפולים•

כירורגיה–

ג  "ושיקום ע)טיפולים משקמים–

(שתלים

כאבי פנים–

פרותטיקה–

טיפולי חניכיים–

אורטודנטיה–

הרחבת זכאות•

טיפולים משמרים–

טיפול אורתודנטי לילדים  –

:נוספיםטיפולים •

כירורגיה–

לאחר שעות עזרה ראשונה –

פעילות

:הרחבת זכאות•

טיפולים משמרים–

טיפול אורתודנטי לילדים–

ג  "ושיקום ע)טיפולים משקמים–

(שתלים

הרדמה–

:טיפולים נוספים•

כירורגיה–

(ג שתלים"ושיקום ע)טיפולים משקמים–

פריודנטיה–

טיפולי פלואור–

:הרחבת זכאות•

מונעים/ טיפולים משמרים –

טיפולים אורתודנטיים–

הסרת אבנית–

כמו בלאומית כסף
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לטיפול בעזרה ראשונה  עד לסכום מרבי שלא יעלה על תעריף מרפאות שיניים שבהסדר( 1

הנגבים עבור הטיפול המרפאות הסדר( 2

(כללית/ סדציה)לא כולל עלות הרדמה . כתרים טרומיים, טיפולי שורש, עקירות, מוךכיפוי, קיטוע מוך, סתימות, צילומים המבוצעים במרפאות: טיפולים ללא השתתפות עצמית( 3

05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

רפואת שיניים

(רבדים מקבילים)לאומית מאוחדת"(מכבי כסף"לא כולל )מכביכללית

השתתפות  

/  עצמית 

הנחה

רובד  

תחתון

חינם-בדיקה שנתית •

חינם אחת לשנה–אבנית •

הנחה25%–ילדים אורתודנט•

לעמיתי  )עזרה ראשונה בשעות הלילה •

החזר על ההוצאה  –( המתגוררים רחוק

בפועל בניכוי דמי השתתפות עצמית

25%–(משמרים)יתר הטיפולים •

הנחה ממחירון מרפאות הסדר

חינם-בדיקה שנתית •

הנחה50%–אבנית •

הנחה25%–ילדים אורתודנט•

הנחה25%–הטיפולים יתר •

חינם-בדיקה שנתית •

הנחה50%–אבנית •

הנחה20%–אורתודנטיטיפול•

הנחה20%–יתר הטיפולים •

הנחה85%עד –תרופות •

חינם–עזרה ראשונה•

חינם-בדיקה חצי שנתית •

הנחה50%–אבנית •

הנחה15%–ילדים אורתודנט•

הנחה10%–יתר הטיפולים •

רובד  

עליון

40%תשלום של –ילדים אורתודנט•

(הנחה60%)מהמחירון 

ללא  17-18גיל –משמרים•

ומעלה  18גיל , השתתפות עצמית

מהמחיר20%של השתתפות

לעמיתי  )עזרה ראשונה בשעות הלילה •

החזר על ההוצאה  –( המתגוררים רחוק

2בניכוי דמי השתתפות עצמית1בפועל

ממחיר המחירון  50%: הטיפוליםיתר •

22–בדיקה שנתית במסגרת צילום•

₪

22₪–משמרת•

,  כירורגיה, לחניכיים)יתר הטיפולים •

,  הרדמות, אורתודנטיה, שתלים, שיקום

עזרה ראשונה  , צילומי שיניים במכונים

הנחה50%–(לאחר שעות פעילות

50%–אורתודנטיטיפול•

חינם–בדיקה צילום במסגרת•

50%–טיפול פלואור •

ללא  17-18גיל –מונעים/ משמרים •

ומעלה  18גיל , 3השתתפות עצמית

מהמחיר20%של השתתפות

כולל  ; למבוגרים)מורכביםטיפולים •

50%–( פריודונטיה, כירורגיה, שיקום

הנחה35%–ילדים אורתודנט•

הנחה או 25%–(17-18)משמרים •

ח  "ש21השתתפות עצמית של 

הדרכה בהיגיינת  : לשירותים הבאים)

צילום  , אבניתהסרת , צילומים, הפה

טיפול מניעה באפליקציה  , נשך

(צחוקגז , חריריםאיטום , מקומית

הנחה25%–( 18מעל )משמרים •

תקרת  

השתתפות  

ן"שב

רובד

תחתון

ם בשנהפע–הסרת אבנית•בשנהפעמיים –אבניתהסרת בשנהפעמיים –אבניתהסרת -

צילומי2עד –חצי שנתית ביקורת •

נשך

עליוןרובד

על כמות טיפולים לתקופה  הגבלות

בהתאם לסוגי טיפולים

על כמות טיפולים לתקופה  הגבלות

בהתאם לסוגי טיפולים

פעמיים בשנה–הסרת אבנית •בשנה2עד –נשך צילומי •

צילומי2עד –חצי שנתית ביקורת •

נשך

תקופת  

אכשרה

רובד

תחתון

12–אורתודנטי לילדיםטיפול •

חודשים

אין-יתר הטיפולים•

חודשים24–טיפולי הרדמה •

חודשים12–משקםטיפול •

חודשים12–אסתטי טיפול •

ללא תקופת אכשרה–יתר הטיפולים•

ללא תקופת אכשרהללא תקופת אכשרה

עליוןרובד

חודשים  3-12–משמריםטיפולים 

בהתאם לסוג טיפול

'ח3–רפואה מונעת טיפולי •חודשים6

יישור )ואורתודנטיים ילדים משמרים •

' ח6–(שיניים

כולל אורתודנטיה )טיפולים מורכבים •

חודשים12–(למבוגרים

3–17-18טיפולים משמרים לגילאי •

חודשים

ללא תקופת אכשרה–יתר הטיפולים •
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כלל הקופות מציעות שירותי רפואת שיניים כבר ברובד התחתון•

על  הנחות נוספות ו( שירותים מורכבים' לדוג)שירותים נוספים הקופות מציעות , במסגרת הרובד העליון•

שירותי רפואת שיניים

:'לדוג, מספר הבדליםאך קיימים , דומיםבקופות השונות סוגי השירותים המרכזיים •

בניגוד לקופות אחרות, מכבי מציעה טיפולי הרדמות וטיפולים למטרות אסתטיות–

(הפרעות סגר)טיפול בכאבי פנים –פלטינוםשירות ייחודי בכללית –

ן"שבבין תכניות הנחות / שונות גבוהה בגובה השתתפות עצמית •

כתלות )פלטינוםחודשים בכללית 3-12חודשים במכבי שלי לעומת 6' לדוג, הבדלים בתקופות האכשרה•

(בסוג הטיפול

05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

רפואת שיניים
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עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•
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שינויים רגולטוריים מרכזיים

תרופות מאריכות  

ומצילות חיים

(23.12.07-החל מ(

לא יכללו זכאות לתרופות מאריכות ומצילות חייםן"שבתכניות •

תרופות
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עלו  , מסך ההוצאות הרפואיות10-15%אשר מהוות , עלויות תרופות וחיסונים
באופן משמעותי בכלל הקופות

26

113,065

275,669

38,866
75,923

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

0

5

10

15

מאוחדת

13%

לאומית

10%

15%

1מכבי

15%

כללית

עלות תביעות תרופות וחיסונים

(ח"אש) מסך הוצאות רפואיות% 

13.2%17.4%242%2.5%
שינוי בעלויות בין  

:2016-ל2015

%, ח"אש, 2016, נטו, עלות תביעות ונתח מסך ההוצאות הרפואיות-תרופות וחיסונים 

"מגן כסף"כיסויים שניתנו במסגרת לרבות ( 1

2015-הוצאות סווגו מחדש ב( 2

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור

תרופות
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תוכניותשונות גבוהה בעלויות וכמות תביעות לנפש של תרופות וחיסונים בין 
ן"שב

27

4.54

1.71

2.77

3.78

לאומיתמכביכללית מאוחדת

שונות משמעותי בעלויות תרופות וחיסונים לנפש בין תכניות  

במכבי העלות נמוכה ביותר–ן"שב

בכללית כמות תביעות תרופות וחיסונים לנפש משמעותית  

ן"שבגבוהה יותר מיתר תכניות 

88

61

93

79

לאומית מאוחדת מכבי כללית

,1עלות לנפש

ח"ש, 2016

בקופהן"שבסך עלויות תביעות חלקי סך חברי –נטו הכנסות ( 1

בקופהן"שבמחושב כסך כמות תביעות חלקי סך חברי ( 2

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור

,2כמות לנפש

2016

תרופות
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הנרכשותתרופותעלהנחותוכן,מורחבתרופותפרקמציעותן"השבתוכניות
החוליםקופתעםשבהסדרהמרקחתבבתי

28

זכאות לתרופות המצוינות ברשימה המצורפת לתקנון בלבד–סגורהרשימה •

רשימת התרופות בהנחה/ זכאות לתרופות הנדרשות לטיפול במחלת המבוטח ואינן בסל הבריאות –פתוחהרשימה •

תרופות שאינן בסל הבריאותהנחה הינה עבור / הזכאות •

סגורהרשימה

(תרופות15)

סגורהרשימה

(תרופות27) 2פתוחהרשימה  1פתוחהרשימה

סגורהרשימה סגורהרשימה סגורהרשימה סגורהרשימה

עוצמת ( א: )ובלבד שההתוויה המבוקשת עונה על שלושת התנאים במצטבר, אך לא להתוויה רפואית לטיפול במצב רפואי של העמית, תרופות הרשומות בישראל או הוגשה בקשה לרישומה בישראל–בכללית ( 1

בהתאמהEvidence Favors Efficiencyאו Effective-הרשומות כ, Iiaאו I Class-היעילות נמצאת ב( ג), Bאו Aנמצא בקטגוריה ( חוזק הראיות( ב), Iiaאו Iההמלצה נמצאת בקבוצה 

הייתה ותרופה למחלה כלולה בסל  . או ברשימת תרופות ספציפית בתקנון מכבי זהב/תרופה למחלה או למחלה קשה בלבד שאינה רשומה ברשימת התרופות הכלולות בסל הבריאות הממלכתי ו–במכבי ( 2

יהיה החבר זכאי לקבלה, (ולא נפסלה לשימוש באחת מהן" )המדינות המוכרות"ואושרה באחת , והוגשה בקשה לרישומה בישראל, אך לא להתוויה מבוקשת לחבר, הבריאות או רשומה בישראל

05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

תרופות

פרק תרופות מורחב

הנחה ברכישת  

תרופות נוספות  

בבתי מרקחת  )

/  מרשם –בהסדר 

(ללא מרשם

1

2

סוגי זכאויות בפרקי  

התרופות
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רובד תחתון  

(למעט לאומית)
לאומית  מאוחדתמכביכללית

זכאות/ שירות 

-רשימה פתוחה של תרופות 

/  י הקופה "אספקת תרופה ע

י מבוטח"החזר על רכישה ע

-רשימה פתוחה של תרופות 

/  י הקופה "ספקת תרופה עא

י מבוטח"החזר על רכישה ע

רשימה  פ "אספקת תרופה ע

(תרופות27)סגורה 

רשימה  פ "אספקת תרופה ע

(תרופות15)סגורה 

תנאים לזכאות

אישור רופא כי התרופה מיועדת לטיפול במחלת המבוטח•

אין תרופה חלופית בסל התרופות•

מיצוי הטיפול התרופתי הקיים בסל•

השתתפות עצמית

מהמחיר 50%/ ח "ש300

הנמוך  )המרבי לצרכן 

(  מהשניים

אין–3מחלה קשה•

ח"ש379–מחלה •

מהמחיר  50%/ ח "ש315

הנמוך  )המרבי לצרכן 

(  מהשניים

מהמחיר  50%/ ח "ש300

הנמוך  )המרבי לצרכן 

(  מהשניים

תקרת השתתפות  

עצמית

ח לחודש"ש600ח לחודש"ש630ח בחודש"ש758ח לחודש"ש600

חודשים6חודשים12חודשים24חודשים13תקופת אכשרה

תקרת השתתפות  

ן"שב

ח לכלל המרשמים לכלל התקופות"מש1

מימון מעבר

לתקרת השתתפות

שמירה על רצף טיפולישמירה על רצף טיפולי

3תרופה למחלה קשה+

שמירה על רצף טיפולישמירה על רצף טיפולי

חריגים לזכאות

-והמטותרופות אונקולוגיות •

אונקולוגיות

איידס  •

תרופות יתום•

2החרגות נוספות•

תרופה במסגרת ניתוח•

תרופות במסגרת מחקר•

4החרגות נוספות•

תרופות במסגרת  

אשפוז/ניתוח

תרופות במסגרת  

אשפוז/ניתוח

(בלאומית אין תקופת אכשרה לזכאות זו)מכבי ומאוחדת , חודשים בכללית3תקופת האכשרה לקבלת הנחה על תרופות היא ( 1

תרופות  , טיפולים בנשירת שיער, טיפולים בהשמנת יתר, טיפולים באין אונות, אביזרים מצופי תרופה, תכשירי קוסמטיקה, תוספי מזון, חיסונים, טיפול בוויטמינים–החרגה בפרק הספציפי בתקנון של כללית ( 2

תרופות מתחום הרפואה האלטרנטיבית, לטיפול בפריון

תרופה יתומה הרשומה בישראל להתוויה המבוקשת, גושה, אי ספיקת כליות כרונית המצריכה דיאליזה, המופיליה, אינטרמידיהור או 'מייגתלסמיה, איידס, סרטן–מחלה קשה ( 3

תרופות לטיפול בפריון, טיפול באין אונות, אביזרים מצופי תרופה, תרופות מתחום הרפואה האלטרנטיבית, תכשירי קוסמטיקה, תוספי מזון, חיסונים, טיפול בוויטמינים-החרגה בפרק הספציפי בתקנון של מכבי ( 4

05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

תרופות

בכלל הקופות הזכאות הינה ברובד  
פרק תרופות  בה , למעט לאומית, תחתון

"זהב"מופיע בתכנית מורחב 

1
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אינטרנט של קופות חוליםאתרי, 05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

תרופות

ן"שבתכניותביןהשוואה–נוספותתרופותברכישתהנחה 2

50%50%50% 51% Concerta 27 MG (M) TAB

ן"בשבהנחה למבוטח 

75%
50%50%50%

Etopan 200MG (M) CAP

79%90%

0%

80% Curatane 20MG (M) CAP

0%
50% 35%50% MALARONE ADULT (M)(12) TAB

(מרשם)דוגמאות לתרופות 

(תרופות מחוץ לסל)ללא מרשם / מרשם מציעות הנחות לתרופות ן"שבכל תכניות •

השונותן"שבבין תכניות שונות בגובה ההנחה •

NON-EXHAUSTIVE
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1בכלל הקופות פרק התרופות מוצע ברובד התחתון•

שלא  לעומת כללית ומכבי , של תרופות" סגורהרשימה "פרק תרופות מורחב מוגדר כבמאוחדת ולאומית •

2"רשימה פתוחה"–מגבילות את הזכאות לרשימה מוגדרת 

3מכבי מציעה כיסוי למחלות קשות•

:  'לדוג, ברכישת תרופותהנחה / העצמית שונות גבוהה הן בגובה ההשתתפות •

ברכישת תרופות מחוץ לסל הבריאות, במאוחדת₪ 315במכבי לעומת ₪ 379השתתפות עצמית של –

Etopanהנחה על 75%– 200MGביתר הקופות50%לעומת , בכללית

4ח לאורך כל תקופת החברות"מש1-עד להינה ן"שבתקרת השתתפות בכלל הקופות •

חודשים במכבי24חודשים בכללית לעומת 3' לדוג–הבדלים בתקופות אכשרה •

"זהב"רשימת תרופות מורחבת מופיע בתכנית -( בה הרבדים מקבילים)למעט לאומית ( 1

עוצמת ( א: )ובלבד שההתוויה המבוקשת עונה על שלושת התנאים במצטבר, אך לא להתוויה רפואית לטיפול במצב רפואי של העמית, הרשומות בישראל או הוגשה בקשה לרישומה בישראלתרופות–בכללית ( 2

בהתאמהEvidence Favors Efficiencyאו Effective-הרשומות כ, Iiaאו I Class-היעילות נמצאת ב( ג), Bאו Aנמצא בקטגוריה ( חוזק הראיות( ב), Iiaאו Iההמלצה נמצאת בקבוצה 

הייתה ותרופה למחלה כלולה בסל הבריאות . או ברשימת תרופות ספציפית בתקנון מכבי זהב/תרופה למחלה או למחלה קשה בלבד שאינה רשומה ברשימת התרופות הכלולות בסל הבריאות הממלכתי ו–במכבי 

יהיה החבר זכאי לקבלה, (ולא נפסלה לשימוש באחת מהן" )המדינות המוכרות"ואושרה באחת , והוגשה בקשה לרישומה בישראל, אך לא להתוויה מבוקשת לחבר, או רשומה בישראל

תרופה יתומה הרשומה בישראל להתוויה המבוקשת, גושה, אי ספיקת כליות כרונית המצריכה דיאליזה, המופיליה, אינטרמידיהור או 'מייגתלסמיה, איידס, סרטן–מחלה קשה ( 3

או עבור תרופות למחלות קשות במכבי, לצורך שמירה על רצף טיפולי–השתתפות מעבר לתקרה ( 4

אינטרנט של קופות חוליםאתרי, 05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

תרופות
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עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•
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בישראל( שניהד "חו)שינויים רגולטוריים בתחום התייעצות עם רופא מומחה 
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שינויים רגולטוריים מרכזיים

רופאים בהסדר  

(1.7.16-החל מ)

הסדר עמו  ן"לשבאלא אם יש ן"השבהרופאים המנתחים של לא ייכלל רופא ברשימת 

ן"שבבמסגרת הכיסוי של ייעוץ למתן התייעצות

תקופת צינון לרופאים

(11.17-החל מ)

להמשיך טיפול באותו אדם שלא במימון  איסור על רופא שטיפל באדם במסגרת ציבורית 

חודשים6במהלך תקופה של , ציבורי

התייעצות עם רופא  

(שנייהד"חוו)מומחה 
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ן"שבלעלויות תביעות בגין ייעוץ נתח שונה בסך ההוצאות הרפואיות בתכניות 
נתח עלויות ייעוץ בכללית הוא הגבוה ביותר  –השונות 

34

52,615

225,268

28,139 28,810
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

0

2

4

6

8

10

12

14

מאוחדת

9%

לאומית

4%

6%

מכבי

13%

כללית

עלות תביעות ייעוץ 

(ח"אש) מסך הוצאות רפואיות% 

-4.7%-13.7%-9.7%-0.5%
שינוי בעלויות בין  

:2016-ל2015

%, ח"אש, 2016, 1ברוטו, עלות תביעות ונתח מסך ההוצאות הרפואיות-( שניהד"חוו)התייעצות עם רופא מומחה 

התייעצות עם רופא  

(שנייהד"חוו)מומחה 

בה ההשתתפות העצמית משולמת ישירות לספק, למעט כללית( 1

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור
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הנובעים  , השונותן"שבהבדלים משמעותיים בעלות לנפש של ייעוץ בין תכניות 
בעיקר מכמות תביעות מאושרות למבוטח

35

0.19

0.05
0.06

0.10

לאומיתמכביכללית מאוחדת

...ן"שבשוני משמעותי בעלויות לנפש של ייעוץ בין תכניות 
אשר נובע בעיקר מהבדלים בכמות התביעות המאושרות ...

השונותן"שבלמבוטח בתכניות 

התייעצות עם רופא  

(שנייהד"חוו)מומחה 

72

28

35

57

לאומית מאוחדת מכבי כללית

,1עלות לנפש

ח"ש, 2016

בקופהן"שבסך עלויות תביעות חלקי סך חברי –הכנסות ברוטו ( 1

בקופהן"שבמחושב כסך כמות תביעות חלקי סך חברי ( 2

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור

,2כמות לנפש

2016
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ן"שבבין תכנות ( ד שניה"חו)השוואת פרק התייעצות עם רופא מומחה 

36

(רבדים מקבילים)לאומית מאוחדת"(מכבי כסף"לא כולל )מכביכללית

/  שירות 

זכאות

רובד תחתון

התייעצויות בשנה3•

60גיל –התייעצות 1+•

1בהריוןאישה , ומעלה

בשנההתייעצויות 3•התייעצויות בשנה3•

ביקורים אצל רופא  2•

ילדים עד  )מומחה ילדים

שאינו קשור בהסכם( 4גיל 

1התייעצות–רופא מומחה •

–רופא ילדים מומחה + •

1התייעצות 

רובד עליון
(ומעלה65גיל )התייעצויות 2+•-

בנושא אפוטרופסות גוף1ד "או חו•

התייעצות בשנה מעבר  1+

תחתון

עם רופא  התייעצויות2+

"כסף"למומחה מעבר 

השתתפות  

עצמית

רובד תחתון

מהוצאה80%–" החזר"•

150₪–לא בהדסה" הסדר"•

ח"ש250–בהדסה "הסדר"•

מהוצאה80%–" החזר"•

₪  200-350בהתאם –" הסדר"•

:ייעוץ

מהוצאה85%–" החזר"•

₪  200-250–"הסדר"•

מהוצאה80%–" החזר"•

ח"ש200–" הסדר"•

כמו ברובד התחתוןכמו ברובד התחתוןכמו ברובד התחתון-רובד עליון

תקרת  

השתתפות  

עצמית

תחתוןרובד

605₪–" החזר"ייעוץ •לביקור₪ 611–" החזר"לביקור₪ 603–" החזר"

השתתפות  –רופא ילדים •

לביקור₪ 335הקופה עד 

לביקור₪ 609–" החזר"

עליוןרובד
לביקור עבור ייעוץ או  ₪ 611–" החזר"-

ד לאפוטרופסות גוף"עבור חו₪ 1,222

לביקור₪ 670–" החזר"660₪–" החזר"ייעוץ •

תקופת  

אכשרה

תחתוןרובד
חודשים6-ייעוץ •חודשים12חודשים6

לא נדרש–רופא ילדים •

חודשים3

תחתוןהכמו ברובדתחתוןהכמו ברובדחודשים6-עליוןרובד

חריגים  

/לזכאות 

התניות  

מיוחדות

השתלות  , חניכייםרפואת שיניים •-

3ורגנרציה

(לא מסיבות רפואיות)פלסטי כירורג•

רפואה משלימה•

נלווים לבדיקות דימותייעוצים•

מבחן קשב ממוחשב•

(י פסיכיאטר"למעט ע)טיפול פסיכותרפי •

4החרגות נוספות•

התייעצות / טיפולי שיניים ו•-

בנושא רפואת שיניים

או  /התייעצות במהלך ניתוח ו•

טיפול רפואי

התייעצות שמכוסה בפרק אחר•

בנושא הריון ולידה( 1

מומחים אינם זמינים בתכנית זו/ חלק מהשירותים , 100-150₪-גבוהים ב" מכבי כסף"תעריפי הסדר ב. 200₪במרבית המקרים תעריף הסדר הוא ( 2

למעט תחום רפואת פה ולסת שבסל הבריאות הממלכתי( 3

יינתן עבור  )לא יינתן החזר בגין פעולה וייעוץ שבוצעו באותו מועד–שליה -בדיקות סיסי/ שפיר-בדיקות מי/ טיפולי ; עבור הפעולה, תשלום השתתפות עצמית אחד–ייעוץ שהסתיים באותו מועד בביצוע פעולה ( 4

;תחשב כהתייעצות של הקטין–התייעצות הורים בנודע לבעיית קטין ; התייעצויות2יאושרו עד –"( פריון הגבר"רופא בתחום )עם רופא נשים תוכר רק כחלק מאבחונה של בעיית פריון ( זכר)התייעצות חבר ; (פעולה

מבחן קשב ממוחשב, ד למטרות משפטיות"חו, י איש מקצוע אחר מטעם היועץ"ייעוץ ע: לא יחשב כייעוץ

05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

התייעצות עם רופא  

(שנייהד"חוו)מומחה 
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ן"שבהשוואת פרק התייעצות עם רופא מומחה בין תכניות –תובנות מרכזיות 
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למעט לאומית  , ברובד התחתוןעם רופא מומחה כבר 1התייעצויות3כלל הקופות מציעו •

(  התייעצות אחת וביקור אצל רופא ילדים)כסף 

והן עם  , תמורת השתתפות עצמית" הסדר"ניתן להתייעץ הן עם רופאי בכל הקופות •

זכאות לקבלת החזר מהקופה–רופאים נוספים 

התייעצויות נוספות1-2-במורחבת , למעט כללית, הזכאות בכל הקופותברובד העליון •

בין הקופותגובה ההחזר / הבדלים בהשתתפות עצמית •

ביתר הקופות80%במאוחדת לעומת 85%–החזר –

₪  100-150במכבי לעומת ₪ 200-350השתתפות עצמית של ' לדוג–רופאים בהסדר –

בכללית

חודשים במכבי12חודשים בלאומית לעומת 3' לדוג–הבדלים בתקופת אכשרה •

התייעצות עם רופא  

(שנייהד"חוו)מומחה 

התייעצויות עם רופא ילדים מומחה במאוחדת2-ו, ונשים בהריון בכללית65לא כולל התייעצות למבוטחים מעל גיל ( 1
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Agenda
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עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•
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גדלו בכלל  , מסך ההוצאות הרפואיות8-10%המהוות , הוצאות הריון ולידה
הקופות למעט מכבי

39

120,066

159,961

39,027
20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

0

2

4

6

8

10

2כללית

8%

לאומית

9%

27,690

9%

מאוחדתמכבי

10%
מסך הוצאות רפואיות% 

עלות תביעות הריון ולידה

(ח"אש)

18.6%-1%0.6%3.4%
שינוי בעלויות בין  

:2016-ל2015

%, ח"אש, 2016, 1ברוטו, עלות תביעות ונתח מסך ההוצאות הרפואיות-הריון ולידה 

בה ההשתתפות העצמית משולמת ישירות לספק, למעט כללית( 1

טרם משתקף בנתונים–2017-2018ביתר הקופות סל הריון הורחב במהלך . 1.2.16-הגידול נובע ברובו מהרחבת סל ההיריון אשר נכנס לתוקף ב( 2

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור

הריון ולידה
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מכבי מובילה מבחינת עלות לנפש ומאוחדת מבחינת כמות לנפש של תביעות בגין  
הריון ולידה
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0.05

0.07

0.14

0.07

לאומיתמכביכללית מאוחדת

עלות לנפש בגין הוצאות הריון ולידה במכבי גבוהה ביחס  

ליתר הקופות

מאוחדת מובילה בפער משמעותי בכמות תביעות לנפש של 

הריון ולידה

51

65

48

56

לאומית מאוחדת מכבי כללית

,1עלות לנפש

ח"ש, 2016

בקופהן"שבסך עלויות תביעות חלקי סך חברי –הכנסות ברוטו ( 1

בקופהן"שבמחושב כסך כמות תביעות חלקי סך חברי ( 2

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור

,2כמות לנפש

2016

הריון ולידה
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השונות בתחום הריון ולידהן"שבקיימים הבדלים בסוגי הכיסויים בין תכניות 
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ראיונות עם מומחי תוכן, 05/2018-מעודכנים לן"השבתקנוני תוכניות : מקור

כלליתשירותיםסוגי 
מכבי

"(כסף"לא כולל )
מאוחדת

לאומית  

(רבדים מקבילים)

חוץ  הפריה

גופית

IVF

משגיחה על טיפולי פוריות

IVFתמיכה למטופלות סדנאות

תרומת ביצית במדינות חוץ

לנשים מטעמים לא רפואייםפיריוןשימור

בדיקות  

ולידה

בדיקות גנטיות לשלילת מומים מולדים

בדיקות גנטיות בדור ישרים

מערכותסקירת

שפירבדיקות מי

שיליהבדיקות סיסי 

בדיקות שקיפות עורפית

מוניטור ביתי

שימור דם טבורי

הדרכה  

והבראה

מוקד טלפוני

הנקה-ייעוץ והדרכה 

ביקור יועצת הנקה בבית

קורס החייאה/ קורס הכנה ללידה /סדנאות

הבראה ליולדות

עיסוי תינוקות

התעמלות לאחר לידה

חבילת הריון

+שירותים ברובד עליון בלבדשירותים ברובד תחתון הריון ולידה

1

2

3

4

+

+

++ + +

+

+

+

++

+

+
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(1/2)הפריה חוץ גופית –ן"שבהשוואת פרק הריון ולידה בין תכנות 
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בכפוף לכללים הרפואיים שקבע משרד הבריאות ביחס לכל ילד( 1

גרידת ניסיון ובדיקות פולשניות לחלל הבטן וחלל  , בדיקות הדמיה, בדיקת תהליך יצירת הזירעונים, בדיקות זרע באמצעות מיקרוסקופ אלקטרוני, בדיקות זרע שגרתיות, בדיקות מעבדה, בדיקות קליניות: בדיקות(2

,של הביצית טרם הפרייתה או של הביצית המופריתמיקרומניפולציהלרבות טיפולי , טיפולי הפריה חוץ גופית, טיפולים כירורגיים, הזרעה מלאכותית: טיפולים שמרניים או פולשניים. הרחם

05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

(רבדים מקבילים)לאומית מאוחדת"(מכבי כסף"לא כולל )מכביכללית

/ שירותים 

זכאות

רובד  

תחתון

–( IVF)הפריה חוץ גופית •

ח "ילד ראשון ושני בביה

–מילד שלישי ואילך . פרטי

ח פרטי או ציבורי"בביה

משגיחה מטעם מכונים  •

בהסדר על טיפולי פוריות

תמיכה למטופלות  סדנאות•

IVFבמכוני הסדר

ילד שלישי  , ילד ראשון ושני–חוץ גופית הפריה•

, (בתי חולים בהסכם ולא בהסכם)ואילך 

משגיחה על טיפולי פוריות•

(ילד ראשון ושני)תרומת ביצית בחול •

ילדים2עד –( IVF)הפרעות פריון לגבר ואישה •

ח פרטיים"בדיקות לקביעת הפרעות פריון בביה•

תרופות לטיפול בהפרעות פריון•

הקפאה לשנתיים–( 'שלב ג, ביצית)הקפאת חומר גנטי •

נוספות מעבר לזכאות הרגילה

(למי שאין יותר מילד אחד)ל "תרומת ביצית בחו•

משגיחת פריון•

IVFיפולי ט•

החזרת עוברים מוקפאים•

שאיבת זרע•

השגת תרומת ביצית•

טיפול מיון תאי זרע•

רובד עליון

תרומת ביצית במדינות חוץ •

ילד ראשון ושני לצורך )

הפריה חוץ גופית במדינות  

(חוץ

-30גילאי )לנשים מטעמים שאינם רפואיים פיריוןשימור •"זהב"כמו ב

שימור ביציות–( 41

כמו בתחתון–השירותים יתר •

"כסף"כמו ב

השתתפות 

/  עצמית 

הנחה

רובד  

תחתון

זכאות  –הפריה חוץ גופית•

75%של 

משגיחה על טיפולי פוריות  •

ליום₪ 122החזר בסך –

סדנאות תמיכה למטופלי  •

IVF–50%מהוצאה

1,2ילד –הפריה חוץ גופית •

769' ב+'אשלב –( השתתפות עצמית)הסכם –

226₪' שלב ג, על כל ניסיון₪

מינימום תשלום של  –בית חולים שלא בהסכם –

26₪' לשלב ג, 769₪' ב+'אהחברה לשלב 

ואילך3ילד –הפריה חוץ גופית •

'  ב+'אשלב –( השתתפות עצמית)הסכם –

לכל טיפול₪ 452' שלב ג, 1,589₪

תשלום מינימאלי  –ח שלא לא בהסכם "ביה–

'  לשלב ג, 1,589₪' ב+'אי החברה לשלב "ע

לכל טיפול₪ 452

₪  120החזר של –משגיחה על טיפולי פוריות •

לכל יום

75%החזר של –תרומת ביצית בחול•

–( IVF)הפרעות פריון לגבר ואישה •

עד לתקרת  15%השתתפות עצמית של : ילדים2עד –

2,113₪השתתפות עצמית של 

50%–ואילך 3ילד –

ח פרטיים "בדיקות לקביעת הפרעות פריון בביה•

15%: ילדים2עד –

50%–ואילך 3ילד –

50%–תרופות לטיפול בהפרעות פריון •

50%–( 'שלב ג, ביצית)הקפאת חומר גנטי •

שיפוי בגין הוצאות עד תקרה–ל "תרומת ביצית בחו•

•IVFילד ראשון ושני

לטיפול₪ 333של ע"ה–' שלב א–

לטיפול₪ 604של ע"ה–' שלב ב–

•IVFילד שלישי ואילך

לטיפול₪ 484של ע"ה–' שלב א–

לטיפול₪ 968של ע"ה–' שלב ב–

החזרת עוברים מוקפאים•

453של ע"ה–ילדים ראשונים שני–

לטיפול₪ 

₪  604של ע"ה–ילד שלישי ואילך –

לטיפול

1,907₪של ע"ה–שאיבת זרע •

80%שיפוי –השגת תרומת ביצית •

טיפולים2עד –טיפול מיון זרע•

רובד עליון

–תרומת ביצית במדינות חוץ 

מההוצאה75%-זכאות ל

–(IVF)הפרעות פריון לגבר ואישה •"זהב"כמו ב

עד לתקרת  15%השתתפות עצמית של : ילדים2עד –

1,848₪השתתפות עצמית של 

85%-זכות ללא פחות מ–ואילך 3ילד –

ח פרטיים "בדיקות לקביעת הפרעות פריון בביה•

15%עד : ילדים2עד –

15%עד –ואילך 3ילד –

15%–תרופות לטיפול בהפרעות פריון •

15%–( 'שלב ג, ביצית)הקפאת חומר גנטי •

תקרהשיפוי בגין הוצאות עד –ל "תרומת ביצית בחו•

ליום₪ 125החזר של –פיריוןמשגיחת •

של  ע"ה–לנשים מטעמים שאינם רפואייםפיריוןשימור •

50%–טיפול תרופתי נדרש , למחזור טיפולים₪ 4,000

•IVF–כסף"כמו ב"

כמו  –החזרת עוברים מוקפאים •

"כסף"ב

1,209₪של ע"ה–שאיבת זרע •

" כסף"כמו ב–השגת תרומת ביצית •

₪  1,202של ע"ה–טיפול מיון זרע•

הריון ולידה

1
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05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

(רבדים מקבילים)לאומית מאוחדת"(מכבי כסף"לא כולל )מכביכללית

תקרת  

השתתפות 

ן"שב

רובד

תחתון

הפריה חוץ גופית•

₪  7,200עד –ילד ראשון ושני –

בשנהטיפולים 5עד , לטיפול

6עד –ילד שלישי ואילך –

ילדטיפולים לכל 

עד –משגיחה על טיפולי פוריות •

ימים לכל ניסיון3

–IVFסדנאות תמיכה למטופלי •

לסדנא₪ 610עד 

2, 1ילד –הפריה חוץ גופית •

עד ' ב+'אשלב –ח לא בהסדר "ביה–

₪  2,139עד ' שלב ג; 6,925₪

ואילך3ילד –הפריה חוץ גופית •

טיפולים לכל ילד7עד –

עד ' ב+'אשלב –ח לא בהסדר "ביה–

₪  2,139עד ' שלב ג; 6,925₪

ימים3–משגיחה על טיפולי פוריות •

בגין כל  11,966–תרומת ביצית בחול •

23,932תרומה ועד לתקרה כוללת של 

ח"ש

–הפרעות פריון לגבר ואישה•

לכל ילדIVFטיפולי 10עד : ילדים2–

טיפולים לכל  10עד –ילד שלישי ואילך –

79,239₪ילד ועד לתקרה של 

₪  9,245עד –ל "תרומת ביצית בחו•

עד שני מחזורי הפריה, לטיפול

•IVFילד ראשון ושני

ניסיונות6–' שלב א–

ניסיונות6–' שלב ב–

•IVFילד שלישי ואילך

ניסיונות4–' שלב א–

ניסיונות4–' שלב ב–

החזרת עוברים מוקפאים•

טיפולים6–ילדים ראשונים שני–

טיפולים4–ילד שלישי ואילך –

,  תרומות2עד–השגת תרומת ביצית •

להשגת ביצית₪ 8,531עד 

טיפולים2עד –טיפול מיון זרע•

רובד

עליון

עד –תרומת ביצית במדינות חוץ 

(52עד גיל )₪ 11,962

–( IVF)הפרעות פריון לגבר ואישה•

לכל ילדIVFטיפולי 10עד : ילדים2–

10עד –ילד שלישי ואילך –

115,480₪סך הזכאות עד –

₪  11,548עד –ל "תרומת ביצית בחו•

עד שני מחזורי הפריה, לטיפול

לנשים מטעמים שאינם  פיריוןשימור •

20השגת / שאיבות 4עד –רפואיים 

ביציות

ניסיונות לכל  3עד –פיריוןמשגיחת •

טיפול

•IVFילד ראשון ושני

ניסיונות12–' שלב א–

ניסיונות12–' שלב ב–

•IVFילד שלישי ואילך

ניסיונות7–' שלב א–

ניסיונות7–' שלב ב–

החזרת עוברים מוקפאים•

טיפולים12–ילדים ראשונים שני–

טיפולים7–ילד שלישי ואילך –

"  כסף"כמו ב–השגת תרומת ביצית •

טיפולים2עד –טיפול מיון זרע•

תקופת 

אכשרה

רובד

תחתון

חודשים12–הפריה חוץ גופית •

אין–משגיחה על טיפולי פוריות •

–IVFסדנאות תמיכה למטופלי •

חודשים12

אין–הפריה חוץ גופית •

אין–משגיחה על טיפולי פוריות •

חודשים24–תרומת ביצית בחול •

חודשים12חודשים24

רובד

עליון

12–תרומת ביצית במדינות חוץ 

חודשים

חודשים24-השירותים יתר •

חודשים3–משגיחת פריון•

חודשים12

הריון ולידה

(2/2)הפריה חוץ גופית –ן"שבהשוואת פרק הריון ולידה בין תכנות  1
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(רבדים מקבילים)לאומית מאוחדת"(מכבי כסף"לא כולל )מכביכללית

/ שירותים

זכאות

רובד תחתון

השתתפות בהוצאות–בדיקה גנטית •

–בדיקות גנטיות במכוני הסדר •

,  אשר, AT, נימן פיק,ML4, פנקוני

,  JOUBERT ,MSUD, בלום, גליקוגן

NEMALINE MYOPATHY ,MLC  ,

WWSתסמונת 

בדיקות גנטיות בדור ישרים•

סקירת מערכות•

שיליהמי שפיר או סיסי •

תסמונת על  ,אנמיה–גנטיות בדיקות •

,  טלגיאקטזיהאטקסיה , 4ML, שם בלום

,  NP ,MSUD, 1גלוקוןלאגרית

NEMALINE ,MLC ,וברט'ג ,USHER  ,

WWS

(יפ גנטי'כולל אפשרות לצ)מי שפיר•

שילייהבדיקת סיסי •

(מאוחרתומוקדמת)סקירת מערכות •

,  אחת מהבדיקות)השילייהמי שפיר או סיסי •

(35עד גיל 

סקירת מערכות העובד•

,  USHER ,ML4 ,GSD1–בדיקות גנטיות •

,  NEMALINE ,MSUD, בלום, פנקוני, נימן פיק

יאטקזיה'טלאנגאטקסיה 

 ,NIEMAN PICK, FANCONI A/X–מומים מולדיםבדיקות גנטיות לשלילת•

BLOOM, USHER, NEMALIME, MSUD, DYSFERLIN, MLC, GSD 1, ND, 

MUCOLIPIDOSIS TEPE 4 , מולקולריוברט'זתסמונת

(24-38שבועות )מוניטור ביתי •

סקירת מערכות העובר•

בדיקת מי שפיר•

שיליהבדיקת סיסי •

בדיקת שקיפות עורפית•

רובד עליון
(הסדרבמכוני)סקירת מערכות •

בדיקת מי שפיר או סיסי שליה•

NIPTבדיקות גנטיות לגילוי מומים •"זהב"כמו ב

עורפיתשקיפות •

שנה15עד –שימור דם טבורי •

לביצוע טיפולים במכונים שלא בהסדרתוספת אפשרות–בדיקות גנטיות •

השתתפות  

עצמית

רובד תחתון

75%-זכאות ל–בדיקה גנטית•

מהוצאה

–בדיקות גנטיות במכוני הסדר •

ח"ש80השתתפות עצמית של 

–בדיקות גנטיות בדור ישרים •

250₪השתתפות עצמית 

סקירת מערכות•

מהוצאה  50%–סקירת מערכות •

₪  114של ע"ה, (החזר)בפועל 

(הסדר)

-זכאות ל–שיליהמי שפיר או סיסי •

₪  570, (החזר)מהוצאה 75%

(הסדר)

בדיקות גנטיות•

השתתפות עצמית  –לא בדור ישרים –

לבדיקהח"ש101של 

170₪–במסגרת דור ישרים –

:מי שפיר•

,  125₪–ומעלה 35גיל : הסדר–

624₪–35מתחת לגיל 

–בהסכם עם רופא לא בהסכם ספק–

החזר בגין הוצאה בפועל

80%–ספק לא בהסכם –

החזר בגין הוצאה  –שילייהבדיקת סיסי •

בפועל

סקירת מערכות•

130₪–סקירת מערכות –

50%–החזר –

(אחת מהבדיקות)השילייהמי שפיר או סיסי •

ח לבדיקה"ש600–הסדר –

מהעלות75%שיפוי של –החזר –

(הסדר)₪ 132–סקירת מערכות העובד •

–בדיקות גנטיות •

לבדיקה₪ 77עד -הסדר –

80%–החזר –

עד  30%השתתפות עצית של –דור ישרים –

ח"ש229

בדיקות גנטיות•

145₪של ע"ה–מכון בהסדר –

80%שיפוי עד -דור ישרים –

בחודש₪ 55של ע"ה–מוניטור ביתי •

–סקירת מערכות העובר•

487₪של ע"ה–סקירה מוקדמת במכון הסדר –

80%שיפוי עד –סקירה מוקדמת במכון שלא בהסדר –

463₪–סקירה מאוחרת במכון שבהסדר –

80%שיפוי עד –סקירה מאוחרת במכון שלא בהסדר –

בדיקת מי שפיר•

609₪של ע"ה–מכון בהסדר רופא מטעם המכון –

(לא כולל שכר הרופא)₪ 366ע"ה–מכון בהסדר רופא מטעם העמיתה –

80%שיפוי עד -מכון לא בהסדר –

שיליהבדיקת סיסי •

₪  609ע"ה–מכון בהסדר –

80%שיפוי עד –מכון לא בהסדר –

80%שיפוי עד –בדיקת שקיפות עורפית •

רובד עליון

(57₪)50%-סקירת מערכות  •

285)50%–סיסי שליה / שפיר מי •

₪)

-NIPTבדיקות גנטיות לגילוי מומים מסוג •"זהב"כמו ב

75%זכאות עד 

75%זכאות עד -שקיפות עורפית •

50%–שימור דם טבורי •

בדיקות גנטיות•

110₪של ע"ה–מכון בהסדר –

80%מכון לא בהסדר שיפוי עד –

80%שיפוי עד -דור ישרים –

בחודש₪ 55של ע"ה–מוניטור ביתי •

–סקירת מערכות העובר•

244₪של ע"ה–סקירה מוקדמת במכון הסדר –

80%שיפוי עד –סקירה מוקדמת במכון שלא בהסדר –

244₪–סקירה מאוחרת במכון שבהסדר –

80%שיפוי עד –סקירה מאוחרת במכון שלא בהסדר –

בדיקת מי שפיר•

אין–מכון בהסדר רופא מטעם המכון –

(לא כולל שכר עלות הרופא)אין –מכון בהסדר רופא מטעם העמיתה –

80%שיפוי עד -מכון לא בהסדר –

שיליהבדיקת סיסי •

₪  366ע"ה–מכון בהסדר –

80%שיפוי עד –מכון לא בהסדר –

80%שיפוי עד –בדיקת שקיפות עורפית •

הריון ולידה

(1/2)בדיקות ולידה –ן "השוואת פרק הריון ולידה בין תכנות שב 2
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כללית
מכבי  "לא כולל )מכבי

"(כסף
(רבדים מקבילים)לאומית מאוחדת

תקרת  

השתתפות 

ן"שב

רובד

תחתון

עד ,פעם אחת–בדיקה גנטית•

187₪

–בדיקות גנטיות במכוני הסדר •

פעם אחת

–בדיקות גנטיות בדור ישרים•

פעם אחת

פעם אחת  –סקירת מערכות •

ח"ש616עד –החזר , לכל הריון

פעם  –שיליהמי שפיר או סיסי •

עד –החזר , אחת לכל הריון

1,440  ₪

:מי שפיר•

בהסכם עם רופא לא ספק–

החזר של עד –בהסכם 

ולא יותר משכר  ₪ 540

הרופא

1,068–ספק לא בהסכם –

(בדיקה ושכר רופא)₪ 

עד –שילייהבדיקת סיסי •

מהווה תחליף . 1,389₪

לבדיקות מי שפיר

בדיקות 2–סקירת מערכות•

בהסדר (. מוקדמת ומאוחרת)

ח"ש325עד –

השילייהמי שפיר או סיסי •

(אחת מהבדיקות)

ח"ש1,344עד –החזר –

–בדיקות גנטיות •

בדיקות בכל תקופת  4עד –

כל בדיקה פעם  , הביטוח

אחת

כ לכל  "סה₪ 834–החזר –

הבדיקות

בדיקות גנטיות •

פעם אחת בתקופת החברות–

₪  183עד –דור ישרים –

–סקירת מערכות העובר•

בדיקה את לכל הריון–

₪  366עד –לא בהסדר סקירה מוקדמת במכון–

₪  427עד –סקירה מאוחרת במכון שלא בהסדר –

–בדיקת מי שפיר •

בדיקה אחת לכל הריון–

₪  1,219עד –מכון לא בהסדר –

₪  731עד –מכון לא בהסדר -שיליהבדיקת סיסי •

₪  119עד –מכון לא בהסדר –בדיקת שקיפות עורפית •

רובד

עליון

פעם אחת  -סקירת מערכות  •

לכל הריון

פעם  –סיסי שליה / מי שפיק •

אחת לכל הריון מעבר לזכאות  

בסל

בדיקות גנטיות לגילוי מומים  •

זכאות עד -NIPTמסוג 

4,000  ₪

495₪–שקיפות עורפית •

₪   2,551–שימור דם טבורי •

15עד )לכל תקופת הביטוח 

(שנה

בדיקות גנטיות •

פעם אחת בתקופת החברות–

732₪עד –מכון לא בהסדר –

₪  671עד –דור ישרים –

–סקירת מערכות העובר•

(מוקדמת ומאחרת)בדיקות 2עד –

₪  548ע –לא בהסדר סקירה מוקדמת במכון–

₪  731עד –סקירה מאוחרת במכון שלא בהסדר –

–בדיקת מי שפיר •

בדיקה אחת לכל הריון–

₪  2,362עד –מכון לא בהסדר –

₪  1,462עד –מכון לא בהסדר -שיליהבדיקת סיסי •

₪  366עד –מכון לא בהסדר –בדיקת שקיפות עורפית •

תקופת 

אכשרה

רובד

תחתון

–סקירת מערכות , שפירמי•איןאין

חודשים3

אין-בדיקות גנטיות •

חודשים3–מוניטור ביתי •

אין–יתר השירותים •

רובד

עליון

בדיקות גנטיות לגילוי מומים  •איןאין

חודשיםNIPT-12מסוג 

אין–שקיפות עורפית •

חודשים6–שימור דם טבורי •

אין

הריון ולידה

(2/2)בדיקות ולידה –ן "השוואת פרק הריון ולידה בין תכנות שב 2
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(רבדים מקבילים)לאומית מאוחדת"(מכבי כסף"לא כולל )מכביכללית

/ שירותים 

זכאות

רובד תחתון

בנושא הריון הדרכה–מוקד טלפוני •

ולידה

מכון הסדר )ייעוץ והדרכה בנושא הנקה •

(או יועצת הנקה שלא בהסדר

בנושא הריון ולידה במכוני הסדרסדנאות•

קורס הכנה ללידה•

השתתפות בהוצאות  –הבראה ליולדות •

או כל ילד /הבראה לאחר לידת ילד רביעי ו

(עד חצי שנה לאחר לידה)נוסף 

עד חודשיים לאחר )הבראה לאחר לידה 

(לידה

מעקב לנשים בהריון בסיכון  •

מוניטור ביתי–גבוה

,  ילדים ויותר3)הבראה ליולדות •

(עד חודש מיום הלידה

הכנה ללידהקורס•

יעוץ הנקה•

ילד שלישי ואילך–הבראה ליולדות •

רובד עליון

השתתפות בהוצאות–הבראה ליולדות

/  שני / הבראה לאחר לידה של ילד ראשון 

שלישי  

הכנה ללידהסדנת•

(עד גיל שנה)עיסוי תינוקות•

(עד שנה מהלידה)התעמלות לאחר לידה •

החייאה•

ביקור יועצת הנקה בבית•

החל מילד  –הבראה ליולדות •

ראשון

קורס הכנה ללידה•

השתתפות בהוצאות לידה פרטית•

(ואילך4ילד )

ילד ראשון ואילך–הבראה ליולדות•

השתתפות 

עצמית

רובד תחתון

אין–מוקד טלפוני •

–ייעוץ הנקה •

56₪החזר של -יועצת לא בהסדר –

₪  150השתתפות עצמית –הסדר –

לפגישה שניה₪ 50-לפגישה ראשונה ו

–סדנאות בנושא הריון ולידה •

למפגש₪ 10השתתפות של

השתתפות עצמית  –קורס הכנה ללידה •

ח"ש200של 

75%-זכאות ל–הבראה ליולדות •

מההוצאה

החזר בגין הוצאות –הבראה לאחר לידה 

עד תקרה

מעקב לנשים בהריון בסיכון  •

השתתפות עצמית של  –גבוה

במקרה רכישה  )ח לחודש "ש59

שיפוי בגובה עלות עצמית של  –

(בהתאם לאישור, הקופה

שיפוי של  –הבראה ליולדות •

75%

שיפוי עד –הכנה ללידה קורס•

80%

80%שיפוי עד –ייעוץ הנקה•

80%שיפוי עד –הבראה ליולדות•

רובד עליון

(. יחיד/זוג)₪ 218–הכנה ללידה סדנת•כמו בתחתון–הבראה ליולדות 

מ מהסדנה "ק30מבוטחים גרים מעל 

בגין סדנא אצל ספק 50%–שבהסדר

בהחזר

(יחיד/זוג)₪ 164–עיסוי תינוקות•

ליחיד₪ 164–התעמלות לאחר לידה •

ליחיד₪ 22–החייאה •

השתתפות  –ביקור יועצת הנקה בבית 

₪  76, ביקור ראשון₪ 142עצמית של 

ביקורי המשך

50%הנחה של –הכנה ללידה •

הנמוך )לקורס ₪ 462או 

(ביניהם

יתר השירותים כמו בתחתון•

שיפוי עד –הכנה ללידה קורס•

80%

השתתפות בהוצאות לידה פרטית •

80%שיפוי עד –

80%שיפוי עד –ייעוץ הנקה•

80%שיפוי עד –הבראה ליולדות•

הריון ולידה
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(רבדים מקבילים)לאומית מאוחדת"(מכבי כסף"לא כולל )מכביכללית

תקרת  

השתתפות  

ן"שב

רובד

תחתון

מפגשים עם 5עד –ייעוץ הנקה •

יועצת לא בהסדר

300₪עד –הבראה ליולדות 

ימים3עד , ליום

3עד , ליום255₪עד –הבראה ליולדות 

ימים

₪  264עד –הבראה ליולדות 

ימים3עד , ליום

244עד –הכנה ללידה קורס•

  ₪

108₪עד –יעוץ הנקה•

,  ימים3עד –הבראה ליולדות•

ליום₪ 261עד 

עליוןרובד

למימוש  ניתן–הבראה ליולדות 

יתר  , עבור ילד אחד בלבד

התנאים כמו ברובד תחתון

סדנא אחת –התעמלות לאחר לידה •

ללידה

2018–הכנה ללידה לגרים רחוקסדנת•

₪

ביקורים2–ביקור יועצת הנקה בבית •

נכללת  –ללידה הכנה•

קורסים  2בהגבלה של עד 

לשנה יחד עם הרזיה

כמו  -יתר השירותים •

בתחתון

305עד –הכנה ללידה קורס•

  ₪

השתתפות בהוצאות לידה  •

שיפוי עד הרדמה  –פרטית 

, 305₪עד –אפידורלית 

₪ 305עד –מיילדת עד 

162₪עד –יעוץ הנקהי•

,  ימים3עד –הבראה ליולדות•

ליום₪ 351עד 

תקופת  

אכשרה

רובד

תחתון

אין–מוקד טלפוני •

אין-יועצת הנקה•

אין–סדנאות הריון ולידה •

אין–קורס הכנה ללידה •

חודשים3–הבראה ליולדות •

מעקב לנשים בהריון בסיכון  •חודשים3–הבראה לאחר לידה 

חודשים6–גבוה

6–הבראה ליולדות•

חודשים

חודשים3–הבראה ליולדות•

אין-יתר השירותים•

עליוןרובד
חודשים6–ביקור יועצת הנקה בבית •חודשים6–הבראה ליולדות 

אין-יתר השירותים•

אין–קורס הכנה ללידה •

כמו  –יתר השירותים •

בתחתון

"כסף"כמו ב

הריון ולידה
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05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

(רבדים מקבילים)לאומית מאוחדת"(מכבי כסף"לא כולל )מכביכללית

/  שירותים 

זכאות

----רובד תחתון

רובד עליון

,  תומכת לידה/דולה:שירותים•

ייעוץ שינה  , שימור דם טבורי

אחות פרטית בבית  , לתינוק

ייעוץ אישי לפעילות  , יולדות

תזונה נכונה/ גופנית 

שלושה ימי  :הבראה לאחר לידה•

מעבר )נוספים הבראה 

החל מילד רביעי, "(מושלם"ל

משאבות  , חזיות הנקה:אביזרים•

מכשיר  , הנקה וציוד נלווה להנקה

,  ביתי לזיהוי ומדידת דופק העובר

,  אביזרים לחיזוק רצפת האגן

אלקטרונימשקל

,  דולה–תומכת לידה : שירותים•

,  טבורישימו דם 

הבראה לאחר לידה•

חזיית  , משאבת הנקה:אביזרים•

הנקה ואביזרי הנקה רפואיים  

אחרים

ייעוץ  , ייעוץ הנקה אישי: שירותים•

תומכת  / דולה, שינה לתינוק

ייעוץ אישי לפעילות גופנית  , לידה

או תזונה נכונה ליולדת ואחות  /ו

פרטית בבית היולדות

ימים  3–הבראה לאחר לידה•

נוספים

משאבות הנקה וציוד  :אביזרים•

אביזרים  , חזיות הנקה, נלווה

,  משקך אלקטרוני, לרצפת האגן

דופלר  , ללידה בהשכרהטנס

בהשכרה ומוניטור עוברי

,  דולה–תומכת לידה : שירותים•

ייעוץ שינה  , שימור דם טבורי

ייעוץ אישי  , ייעוץ הנקה, לתינוק

אחות  , תזונה/ לפעילות גופנית 

פרטית

ימים  3–הבראה לאחר לידה•

ואילך3ילד, נוספים

משאבות הנקה וציוד  :אביזרים•

,  חזיות הנקה, נלווה להנקה

משקך  , אביזרים לרצפת האגן

,  ללידה בהשכרהטנס, אלקטרוני

מוניטור עוברי, דופלר בהשכרה

השתתפות  

עצמית

-רובד תחתון

רובד עליון
זכאות להחזר מספק שלא בהסדר

מסך ההוצאות75%–

מסך  75%–זכאות להחזר מסך ההוצאות75%–זכאות להחזר מסך ההוצאות75%–זכאות להחזר 

ההוצאות

תקרת  

השתתפות  

ן"שב

-תחתוןרובד

עליוןרובד
לכל תקופת  ₪ 8,000עד •

החברות

2עד –חזיות הנקה •

לכל תקופת החברות₪ 8,000עד •

2עד –חזיות הנקה •

לכל תקופת החברות₪ 8,000עד •

2עד –חזיות הנקה •

לכל תקופת  ₪ 8,000עד •

החברות

2עד –חזיות הנקה •

תקופת  

אכשרה

-תחתוןרובד

חודשים6חודשים9חודשים6חודשים9עליוןרובד

חריגים  

/לזכאות 

התניות  

מיוחדות

שירותים שאינם כלולים בסל •

הבריאות

,  שירותים לא קונבנציונליים•

תרופות  , לרבות הומאופתיה

אלטרנטיביות

שירותים שאינם כלולים בסל •

"מכבי שלי" / "מכבי זהב/ "הבריאות 

,  טיפול הקשור לפוריות: לא כולל•

רפואה  / טיפולים לא קונבנציונליים 

שירות, טיפול, בדיקה, ייעוץ, משימה

או אביזר מכל סוג שאינם רפואיים

שירותים שאינם נכללים בסל •

הבריאות או בתכנית לשירותים  

או כאלה  " שיא"או  /ו"עדיף"נוספים 

"  שיא"או /ו" עדיף"הכלולים בתכניות 

וביחס אליהם מימשה המבוטחת 

את זכאותה להחזר כספי

טיפול הקשור לפוריות•

טיפול לא קונבנציונאלי או מתחום  •

הרפואה המשלימה

אביזר שאינם  , טיפול, ייעוץ•

רפואיים

החזר בגין השתתפות עצמית •

לאומית  "י העמיתה ב"ששולמה ע

"זהב

הריון ולידה

4
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,  הדרכה והבראה, בדיקות, הפריה חוץ גופית: מרכזיים בתחום הריון ולידהסוגי שירותים 4קיימים •

חבילות הריון

:  עם זאת קיימים הבדלים, ל"הנכלל הקופות מציעות את סוגי השירותים •

רק מאוחדת מציעה שימור פריון לנשים לא מטעמים  ' לדוג-ן  "בין תכניות שבבשירותים ספציפיים –

רפואיים

לעומת  , תרומת ביצית במדינות חוץ בכללית ברובד עליון' לדוג-השונים השירותים ברבדים במיקום –

קופות אחרות

עבור  ₪ 8,000עם תקרה של 75%מציעות החזר של עד –חבילות הריון דומות בין כלל הקופות •

והבראה  , אביזרים, שירותים

תקרת השתתפות  ' לדוג)ן"שבעבור אותו בין תכניות ן"שבשוני בהשתתפות עצמית ובתקרת השתתפות •

(במאוחדת₪ 9,245עבור תרומת ביתי במדינות חוץ במכבי לעומת ₪ 11,966של ן"שב

חודשים  9חודשים עבור לחבילת הריון במכבי לעומת 6' לדוג)בגין אותו שרות הבדלים בתקופות אכשרה •

(בכללית

הריון ולידה
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עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

התפתחות הילד–

שירותים נוספים לילד–

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•
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בכלל תכניות  2016-עלות תביעות בגין שירותים לילד עלו באופן משמעותי ב
23%למעט כללית בה חלה ירידה של , ן"שב
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עלות תביעות שירותים לילד 

(ח"אש) מסך הוצאות רפואיות% 

מכבי

4%

מאוחדת

7%

לאומית

5%

כללית

4%

-23.4%22.6%18.4%9.3%
שינוי בעלויות בין  

:2016-ל2015

%, ח"אש, 2016, 1ברוטו, עלות תביעות ונתח מסך ההוצאות הרפואיות-שירותים לילד 

שירותים לילד

בה ההשתתפות העצמית משולמת ישירות לספק, למעט כללית( 1

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור
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מאוחדת מובילה בפער ניכר מבחינת עלות וכמות תביעות לנפש בגין שירותים  
לילד אל מול יתר הקופות

52

22
25

43

27

לאומית מאוחדת מכבי כללית

0.23

0.17

0.47

0.23

לאומיתמכביכללית מאוחדת

עלות תביעות לנפש בגין שירותים לילד במאוחדת  

משמעותית גבוהה מיתר הקופות

גם כמות תביעות לנפש בגין שירותים לילד במאוחדת גבוהה  

מקופות אחרות2פי 

שירותים לילד

,1עלות לנפש

ח"ש, 2016

בקופהן"שבסך עלויות תביעות חלקי סך חברי –הכנסות ברוטו ( 1

בקופהן"שבמחושב כסך כמות תביעות חלקי סך חברי ( 2

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור

,2כמות לנפש

2016
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סוגים עיקריים2-ניתן לחלק את תחום השירותים לילד ל

53

התפתחות הילד 1

שירותים נוספים 

לילד
2

סוגי שירותים לילד

קלינאי  , פסיכולוג, פיזיותרפיה–הרחבת כמות הטיפולים בהתפתחות הילד מעבר לסל הבריאות •

...תקשורת

...טיפולים באמצעות הבעה ויצירה, רכיבה טיפולית–הבריאות סוגי טיפולים נוספים מעבר לסל •

ופסיכודידקטיאבחון דידקטי •

...TOVA ,MOXO-אבחון הפרעות קשב וריכוז •

טיפול בהרטבת לילה•

שירותים לילד
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עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

התפתחות הילד–

שירותים נוספים לילד–

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•
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,  מציעות את רוב שירותי התפתחות הילד כבר ברובד התחתוןן"השבכלל תכניות 
למעט מספר חריגים

55

ראיונות עם מומחי תוכן, 05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

כלליתסוגי שירותים

מכבי

מכבי  "לא כולל )

"(כסף

מאוחדת

לאומית  

רבדים  )

(מקבילים

הרחבת זכויות  

בסל הבריאות

פיזיותרפיה

ריפוי בדיבור/ קלינאי תקשורת 

ריפוי בעיסוק

פסיכולוג

עובד סוציאלי

סוגי טיפולים  

נוספים מעבר  

הבריאותלסל 

ריפוי באמצעות בעלי/ רכיבה טיפולית 

חיים

טיפולים רפואיים במים/ שחיה 

ספורט טיפולי

מוזיקה  )טיפולים באמצעות יצירה והבעה 

(תנועה/ביבליותרפיה / דרמה / אמנות / 

שירותים ייחודיים

טיפול בליקויי  

קורס-דיבור 

טיפול בגמגום

+שירותים ברובד עליון בלבדשירותים ברובד תחתון

+

+

+

+

שירותים לילד

+
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לרבות טיפולים שאינם נובעים מבעיות התפתחותיות( 1

פרוט השירותים  ...". מעבר למכסת הטיפולים אשר הוגדרו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי...טיפול בתחום התפתחות הילד"–הגדרת השירותים לפי התקנון . בתקנות מאוחדת עדיף לא מופיע פרוט של השירותים( 2

המופיע בטבלה הינו בהתאם להגדת חוק ביטוח בריאות ממלכתי  

05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

מאוחדת"(מכבי כסף"לא כולל )מכביכללית
רבדים  )לאומית 

(מקבילים

/  שירותים

זכאות

רובד  

תחתון

:בעיות התפתחות של ילדים•

קלינאי  או/ו1פזיותרפיסט

,  או מרפא בעיסוק/ו, תקשורת

או עובד  /או פסיכולוג ו/ו

סוציאלי ופסיכולוגים

השתתפות בהוצאות טיפול  •

בבעיות התפתחות של  

(:  במכוני הסדר בלבד)ילדים

שחיה וספורט  , טיפול ברכיבה

טיפולי

,  ריפוי בדיבור: 'קבוצה אטיפולים •

,  פסיכולוג, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק

עובד סוציאלי

,  רכיבה טיפולית:'טיפולים קבוצה ב•

טיפולים  , טיפול ביצירה והבעה

ספורט טיפולי  , באמצעות בעלי חיים

להוציא  )ופעילות טיפולית במים 

*פיזיותרפיסטי "טיפולים הניתנים ע

טיפולים בתחום  •

ריפוי  :הילדהתפתחות 

,  עובד סוציאלי, בעיסוק

קלינאי  , פסיכולוג

2פיזיותרפיה, תקשורת

:  טיפול בליקויי דיבור•

,  קורס טיפול בגמגום

קלינאי תקשורת

: בסיסייםסוגי טיפולים

או ריפוי  /פיזיותרפיסט ו

או קלינאי  /בעיסוק ו

,  ריפוי בדיבור/תקשורת

יצירה והבעה , פסיכולוג

/  דרמה / אומנות / מוזיקה )

שחיה  , (ביבליותרפיה/ תנועה 

ספורט טיפולי, טיפולית

רובד  

עליון

הגדלת כמות טיפולים  •

,  רכיבה טיפולית: בתחומים

שחיה טיפולית, ספורט טיפולי

: סוגי טיפולים נוספים•

טיפולים בהבעה ויצירה

כמות טיפולים וקבוצות גיל  הגדלת

בטיפולים  ( 3-18גיל )נוספות 

'מקבוצה ב

טיפולים בתחום  •

:  התפתחות הילד

טיפוליםתוספת

נוספים  סוגי טיפולים •

רכיבה (: 12עד גיל )

,  טיפול במים, טיפולית

באומנות , במוסיקה

ובאמצעות בעלי חיים

רכיבה  : טיפולים נוספיםסוגי 

טיפולית

שירותים לילד
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(רבדים מקבילים)לאומית מאוחדת"(מכבי כסף"לא כולל )מכביכללית

השתתפות 

עצמית

רובד  

תחתון

:בעיות התפתחות של ילדים

75%של י הקופה"כיסוי ע: החזר•

לטיפול₪ 108מהוצאה בפועל עד 

:הסדר•

לטיפול₪ 29: 3-9גילאים –

1לטיפול₪ 30: 10-18גילאים –

נפשיים  / בתחומים רגשיים •

:  ס"י פסיכולוג או ע"המבוצעים ע

(במכוני הסדר)לטיפול ₪ 110

השתתפות בהוצאות טיפול בבעיות  

:התפתחות של ילדים

לטיפול₪ 45: 3-18גיל •

:'טיפולים קבוצה א

לטיפול₪ 49: 3-6גילאים •

₪  99החזר של : 6-10גילאים •

ולא יותר מסכום ההוצאה בפעול  

49בניכוי השתתפות עצמית של 

ח לטיפול"ש

:'טיפולים קבוצה ב

לטיפול₪ 68: 3-6גילאים •

סובל  / חבר המוגדר סומאטי •

₪  65: 6-10מאוטיזם בגיל 

לטיפול

חבר המאובחן כבעל הפרעות  •

(:  ADD-וADHD)קשב וריכוז 

לטיפול₪ 68

טיפולים בתחום  •

29:התפתחות הילד

לטיפול₪ 

טיפול בליקויי דיבור•

קורס טיפול בגמגום  –

מעלות  50%–

הקורס  

–קלינאית תקשורת –

הקורס  מעלות 50%

לפי מחיר הנהוג  )

(בקופה

או /ריפוי בעיסוק ואו/פיזיותרפיסט ו•

:ריפוי בעיסוק/קלינאי תקשורת

32₪–הסדר –

עם תקרה של  80%שיפוי של עד -החזר –

ח"ש97

:פסיכולוג•

104₪–הסדר –

ל  עם תקרה ש80%שיפוי של עד -החזר –

ח"ש43

טיפול בשחייה  , טיפול בהבעה ויצירה •

ח"ש76–י ספורט טיפול, טיפולית

רובד  

עליון

לטיפולים  )לטיפול ₪ 45: 3-18גיל 

(מעבר לזכאות כללית מושלם

טיפולים בתחום  כמו ברובד התחתון

30–התפתחות הילד

ח"ש

:טיפולים נוספיםסוגי 

75%רכיבה טיפולית •

לטיפול₪ 112ועד 

43₪: יתר הטיפולים•

או /ריפוי בעיסוק ואו/פיזיותרפיסט ו•

:ריפוי בעיסוק/קלינאי תקשורת

19₪–הסדר –

עם תקרה  80%שיפוי של עד -החזר –

ח"ש128של 

:פסיכולוג•

97₪–הסדר –

תקרה של  עם80%שיפוי של עד -החזר –

ח"ש67

:רכיבה טיפולית•

עם תקרה של  80%שיפוי של עד -החזר –

ח"ש60

טיפול בשחייה  , טיפול בהבעה ויצירה •

ח"ש44–ספורט טיפולי, טיפולית

פיזיותרפיה, קלינאי תקשורת, ריפוי בעיסוק: בתחומים הבאים( 1

05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

שירותים לילד
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05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

(רבדים מקבילים)לאומית מאוחדת"(מכבי כסף"לא כולל )מכביכללית

תקרת  

השתתפות  

ן"שב

רובד  

תחתון

סך  -בעיות התפתחות של ילדים

+ החזר )הטיפולים לא יעלה על 

(:הסדר

בשנה  45:  3-9גיל •

בשנה30: 10-18גיל •

השתתפות בהוצאות טיפול  

:בבעיות התפתחות של ילדים

טיפולים בשנה בכל 30עד •

הסוגים

טיפולים מכל הסוגים  100עד •

בכל התקופות

:סך כל הטיפולים מכל הסוגים

טיפולים בשנה45: 3-9גיל •

טיפולים בשנה30: 10-18גיל •

קבוצה  )טיפולים בשנה 30•

(.  'ב+'א

3-המטופל ב3-6חבר בגיל •

9-יהיה זכאי ל' תחומים בקבוצה א

'טיפולים נוספים בקבוצה א

:טיפולי התפתחות הילד

טיפולים בכל תחומי  36: 3-6גיל •

טיפול יחד בשנה

טיפולים בשנה 18: 6-9גיל •

טיפול בליקויי דיבור

עד  –קורס טיפול בגמגום אחד •

1,008₪

קורס אחד בן –קלינאי תקשורת •

טיפולים12

או ריפוי  /פיזיותרפיסט ו•

או קלינאי  /בעיסוק ו

עד  –ריפוי בעיסוק/תקשורת

טיפולים בשנה30

טיפולים  15עד –פסיכולוג•

בשנה

טיפול  , טיפול בהבעה ויצירה •

ספורט  , בשחייה טיפולית

טיפולים בשנה  30עד -טיפולי 

טיפולים בכל  100-ולא יותר מ

(יחד)התקופות 

רובד  

עליון

כולל רובד  )כלל הטיפולים 

(:תחתון

טיפולים בשנה70: 3-9גיל •

טיפולים בשנה55: 10-18גיל •

המאובחן  6-12גיל , 3-10גיל •

כבעל הפרעת קשב וריכוז  

(ADHDו-ADD) , 3-18גיל

המוגדר כסומאטי או סובל  

טיפולים מעבר  20-מאוטיזם 

'למכבי זהב מקבוצה ב

המאובחן  12-18גיל , 10-18גיל •

כבעל הפרעת קשב וריכוז  

(ADHDו-ADD )–50  טיפולים

כ"סה' מקבוצה ב

טיפולים בתחום התפתחות הילד

לפי הגדרת חוק ביטוח בריאות  

טיפולים  15תוספת -ממלכתי 

:סוגי טיפולים נוספים

–סך כל הטיפולים בכל התקופות •

100עד 

24עד –טיפולים מכל הסוגים 

בשנה

טיפולים  30–רכיבה טיפולית •

בכל התקופות  100בשנה ועד 

,  יחד עם טיפול ביצירה והבעה)

(שחיה טיפולית וספורט טיפולי

כמו  –יתר השירותים •

"כסףלאומית"ב

תקופת 

אכשרה

רובד

תחתון

חודשים6חודשים6חודשים12חודשים6

רובד

עליון

חודשים6חודשים6חודשים6חודשים6

שירותים לילד
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קלינאי , פיזיותרפיה)הרחבת טיפולי התפתחות הילד שבסלאתמציעותכלל הקופות •

1התחתוןברובד כבר(פסיכולוג, עובד סוציאלי, ריפוי בעיסוק, תקשורת

טיפולים  , שחיה טיפולית, רכיבה טיפולית)סוגי טיפולים נוספים " פיזור"הבדלים ב•

בקופות בין רבדים ( טיפולים באמצעות בעלי חיים, ספורט טיפולי, באמצעות הבאה ויצירה

לעומת מכבי, במאוחדת השירותים מוצעים ברובד העליון' לדוג–השונות 

(  3-9לגילאי )טיפולים בשנה 45עד ' לדוג–הטיפולים בכמות ן"שבבין תכניות הבדלים•

"מכבי זהב"טיפולים ב39לעומת עד " כללית מושלם"ב

ן"שבותקרת השתתפות עצמית השתתפות בגובה ן"שבבין תכניות שונות גבוהה •

(חודשים12)" מכבי זהב"למעט (חודשים6)ן"שבתקופות אכשרה דומות בין תכניות •

שירותים לילד

למעט לאומית אשר אינה מציעה שירותי הרחבת טיפולי עובד סוציאלי( 1
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עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

התפתחות הילד–

שירותים נוספים לילד–

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•
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05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

כלליתסוגי שירותים

מכבי

מכבי  "לא כולל )

"(כסף

מאוחדת

לאומית  

רבדים  )

(מקבילים

אבחון דידקטי  

ופסיכודידקטי

אבחון דידקטי

פסיכודידקטיאבחון 

אבחון הפרעות 

קשב וריכוז

TOVA

BRC

MOXO

NEUROTRAX

Mind Streams

בהרטבה ליליתטיפול 

+שירותים ברובד עליון בלבדשירותים ברובד תחתון

+

+

+

+

+

+

+

+

+

שירותים לילד



20180627 MoH SHABAN committee - SteerCo 2 - services comparison - vFinal - updated.pptx

1/2ן"שבתכניות השוואת תת פרק שירותים נוספים לילד בין 

62

לא כולל אבחונים פסיכולוגיים( 1

אבחון נוסף בהתאם לתנאי מכבי זהב, אבחון ראשון בהתאם לתנאי מכבי שלי( 2

05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

(רבדים מקבילים)לאומית מאוחדת"(מכבי כסף"לא כולל )מכביכללית

/  שירותים 

זכאות

רובד  

תחתון

–1אבחון דידקטי או פסיכודידקטי•

(הסדר)עם קשיי למידה 6-17גילאי 

TOVA–אבחון הפרעות קשב וריכוז •

או  MOXOאו BRCאו 

NEUROTRAX(הסדר)

טיפולים  )טיפולים בעיות הרטבה •

(הסדר, 5מעל גיל , התנהגותיים

–אבחון הפרעות קשב וריכוז •

TOVA אוBRC(הסדר)

5גיל )טיפולים בהרטבת לילה•

(הסדר, ומעלה

במסגרת  -בהרטבה לילית טיפול•

מרפאות לרפואה משלימה  

לגילאים  –אבחון דידקטי בסיסי •

(הסדר)6-18

אבחון הפרעות קשב וריכוז  •

–(הסדר, 6-18לגילאים )

TOVA ,MOXO

מעל גיל  )טיפול בבעיות הרטבה •

(הסדר, 5

רובד  

עליון

הנחות  –ופסיכודידקטיאבחון דידקטי •

נוספות

–1אבחון דידקטי או פסיכודידקטי•

ומעלה עם קשיי למידה  6גילאי 

(הסדר)

–אבחון הפרעות קשב וריכוז •

TOVA אוBRC אוMOXO  או

Mind Streams(הסדר)

1אבחון דידקטי או פסיכודידקטי•

ומעלה עם קשיי  6-26גילאי –

(הסדר)למידה 

אבחון הפרעות קשב וריכוז  •

או  TOVA–(5-18לגילאים )

BRC אוMOXO

עם מטפל חיצוני  –הרטבה לילית •

בהסדר

כמו בלאומית כסף•

השתתפות  

עצמית

רובד  

תחתון

הנחות  –ופסיכודידקטידידקטיאבחון•

על מחירים של מכוני הסדר

220₪–אבחון הפרעות קשב וריכוז •

60%זכאות של –בעיות הרטבה •

מהוצאה בפועל

300–אבחון הפרעות קשב וריכוז •

₪

50%–הרטבת לילה•

-25הנחה של –לילית הרטבה

40%

792₪–דידקטיאבחון•

–אבחון הפרעות קשב וריכוז •

297₪

הרטבה לילית  •

מכון הסדר על בסיס התחייבות  –

לכל סדרת טיפולים₪ 487–

מכון בהסדר על בסיס החזרים  –

80%שיפוי של -

רובד  

עליון

550₪–דידקטיאבחון•

950₪–פסיכודידקטיאבחון•

50₪–אבחון הפרעות קשב וריכוז •

ברובד התחתוןכמו–בעיות הרטבה •

654₪–דידקטיאבחון•

ח"ש1,308–פסיכודידקטיאבחון•

₪  22–אבחון הפרעות קשב וריכוז •

כמו ברובד תחתון–הרטבה לילית •

560₪–דידקטיאבחון•

967₪–פסיכודידקטיאבחון•

–אבחון הפרעות קשב וריכוז •

231  ₪

החזר בגובה –הרטבה לילית •

מההוצאות85%

491₪–דידקטיאבחון•

–אבחון הפרעות קשב וריכוז •

244  ₪

הרטבה לילית  •

מכון הסדר על בסיס התחייבות  –

לכל סדרת טיפולים₪ 341–

מכון בהסדר על בסיס החזרים  –

80%שיפוי של -

שירותים לילד
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אבחון נוסף בהתאם לתנאי מכבי זהב, אבחון ראשון בהתאם לתנאי מכבי שלי( 1

05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

(רבדים מקבילים)לאומית מאוחדת"(מכבי כסף"לא כולל )מכביכללית

תקרת  

השתתפות  

ן"שב

תחתוןרובד

אבחון דידקטי או  •

בדיקה אחת  –פסיכודידקטי

לאורך כל תקופת החברות

–אבחון הפרעות קשב וריכוז •

בדיקות לאורך כל תקופת  2

החברות

,  פעם אחת–בעיות הרטבה •

ח"ש504עד 

–אבחון הפרעות קשב וריכוז •

אבחון אחד

טיפול אחד–הרטבת לילה •

עד  , לאורך כל תקופת החברות

466  ₪

36במסגרת –הרטבה לילית 

טיפולים של רפואה משלימה  

בשנה

אבחון הפרעות קשב וריכוז  •

אבחון אחד לארוך תקופת  –

החברות

-הרטבה לילית •

סדרת טיפולים אחת לכל  –

תקופת חברות

מכון בהסדר על בסיס –

₪  673עד -החזרים  

לסדרת טיפולים

עליוןרובד

פסיכודידקטיאבחון דידקטי או •כמו ברובד התחתון•

בדיקה אחת לאורך כל תקופת  –

החברות

–אבחון הפרעות קשב וריכוז •

1אחד נוסףאבחון 

אבחון דידקטי או  •

בדיקה אחת  –פסיכודידקטי

לכל תקופת החברות

–אבחון הפרעות קשב וריכוז •

בדיקות  2בדיקה אחת או 

מצטברות לפי דרישת נוירולוג

סדרה אחת –הרטבה לילית•

₪  792עד , טיפולים4בת עד 

כמו בלאומית כסף

תקופת  

אכשרה

תחתוןרובד

אבחון דידקטי או  •

חודשים6–יפסיכודידקט

חודשים3–בעיות הרטבה•

אין-הפרעות קשב וריכוז •

–אבחון הפרעות קשב וריכוז •

תקופת אכשרהללא

חודשים12–הרטבת לילה •

תקופת  ללא–הרטבה לילית

אכשרה

אבחון  , אבחון דידקטי•

6–הפרעות קשב וריכוז

חודשים

חודשים3–הרטבה לילית •

עליוןרובד

-יפסיכודידקטאבחון דידקטי או •

חודשים במכבי שלי6

6–אבחון הפרעות קשב וריכוז •

חודשים

כמו ברובד  –הרטבה לילית •

תחתון

אבחון דידקטי או  •

חודשים6–יפסיכודידקט

–אבחון הפרעות קשב וריכוז •

ללא תקופת אכשרה

חודשים3–הרטבה לילית •

כמו לאומית כסף

שירותים לילד



20180627 MoH SHABAN committee - SteerCo 2 - services comparison - vFinal - updated.pptx

ן"שבפרק שירותים נוספים לילד בין תכניות -השוואת תת–תובנות מרכזיות 

64

,  בניגוד לקופות אחרות' לדוג–השונות ן"שבי תכניות "המוצעים עהבדלים בסוגי השירותים •

פסיכודדקטילאומית אינה מציעה שירותי אבחון 

ברובד הראשוןוריכוז מוצע כבר אבחון הפרעות קשב , בכללית ולאומית•

בגין אבחון דידקטי  ₪ 550' לדוג–ן"שהבבין תכניות שונות גבוהה בהשתתפות עצמית •

"מכבי שלי"ב₪ 654לעומת , "פלטינוםכללית "ב

504תקרה של ' לדוג–עבור שירותים שונים בין תכניות ן"שבהבדלים בתקרת השתתפות •

"לאומית כסף"ב₪ 673לעומת " בכללית מושלם"הרטבה לילית עבור טיפול בבעיות ₪ 

חודשים לטיפולי הרטבה לילית 3' לדוג–ן"שבבין תכניות תקופת האכשרה אינה אחידה •

"מכבי זהב"חודשים ב12לעומת " כללית מושלם"ב

שירותים לילד
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עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•
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מסך ההוצאות הרפואיות של  1-3%המהווה , עלות תביעות בגין רפאוה משלימה
למעט במכבי, בכלל הקופות2016-צמחו ב, ן"שבתכניות 

66

38,028
59,114
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7

מכבי

3%

מאוחדת

5,520

1%

לאומית

7,415

3%

רפואה משלימהעלות תביעות 

(ח"אש)

כללית

3%

מסך הוצאות רפואיות% 

17.1%-1.5%12.3%1.4%
שינוי בעלויות בין  

:2016-ל2015

%, ח"אש, 2016, 1ברוטו, עלות תביעות ונתח מסך ההוצאות הרפואיות-רפואה משלימה 

בה ההשתתפות העצמית משולמת ישירות לספק, למעט כללית( 1

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור

רפואה משלימה
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מכבי מובילה הן מבחינת עלות תביעות וכמות תביעות לנפש בתחום הרפואה  
המשלימה

67

19

21

7

15

לאומית מאוחדת מכבי כללית

0.11

0.36

0.16

0.20

לאומיתמכביכללית מאוחדת

עלות תביעות רפואה משלימה לנפש במאוחדת היא הנמוכה  

ביותר

מכבי מובילה בפער ניכר מבחינת כמות תביעות רפואה  

משלימה לנפש

,1עלות לנפש

ח"ש, 2016

בקופהן"שבסך עלויות תביעות חלקי סך חברי –הכנסות ברוטו ( 1

בקופהן"שבמחושב כסך כמות תביעות חלקי סך חברי ( 2

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור

,2כמות לנפש

2016

רפואה משלימה
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ן"שבמשלימה בין תכניות השוואת פרק רפואה 

68

05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקורפלטינוםבכללית " חבילה תומכת לחולי סרטן"לא כולל כיסוי ניתן במסגרת פרק ( 1

לאומיתמאוחדת"(מכבי כסף"לא כולל )מכבי1כללית

/ שירותים 

זכאות

רובד תחתון

במכוני הסדר  רפואה משלימה

–( השתתפות בהוצאות טיפול)

בהתאם לרשימת השירותים  

המוצעים במרפאות

מכבי  "הנחות על טיפולים המבוצעים במרפאות 

,  ביופידבק, אקופונקטורה: בתחומים, "טבעי

צמחי  , הומאופתיה, שיאצו, רפלקסולוגיה, כירופרקטיקה

שיטת  , אוסטיאופתיה, שיטת פאולה, טווינה, מרפא

היפנוזה ודמיון מודרך, יוגה לחולי סרטן, אלכסנדר

על טיפולים במרפאות  הנחות

דיקור  : לרפואה משלימה של הקופה

,  רפלקסולוגיה, שיאצו, (אקופונקטורה)

, אוסטאופתיה, כירופרקטיקה, טווינה

,  הומאופתיה, היפנוזה, ביופידבק

שיטת  , שיטת אלכסנדר, שיטת פאולה

טיפול בהרטבה לילית, פלדקרייז

טיפולי רפואה משלימה במכוני הסדר 

(בהתאם לרשימת טיפולים מוגדרת)

רובד עליון

הנחות בטיפולי רפואה משלימה במרפאות הסדר  כמו בתחתון

16במסגרת " )מכבי זהב"נוספת לזכאות הנחה•

(  טיפולים בשנה

מעבר " )מכבי זהב"הנחה על טיפולים מעבר לזכאות •

(טיפולים16-ל

עיסוי  " )מכבי זהב"הנחות בתחומים שאינם מכוסים ב•

(רפואי

"לאומית כסף"כמו בהגדלת כמות הטיפולים בהנחה

השתתפות  

עצמית

רובד תחתון

-זכאות ל: מרפאות הסדר•

מעלות הטיפול60%

": כללית רפואה משלימה"ב•

64-ולא פחות מ40%של ע"ה

לטיפול₪ 

(טיפולים16עד )לטיפול ₪ 50הנחה של •

טיפולים16-מעבר ל10%הנחה של •

לטיפול₪ 50של ע"ה–ביופידבק •

25-40%הנחה של -יתר הטיפולים•

₪  32-495עצמית של השתתפות

בהתאם לסוג הטיפול

רובד עליון

16במסגרת " )מכבי זהב"נוספת לזכאות הנחה•כמו בתחתון

נוספים50%–( טיפולים

מעבר " )מכבי זהב"הנחה על טיפולים מעבר לזכאות •

הנחה55%–( טיפולים16-ל

-ע"ה)50%–" מכבי זהב"טיפולים שאינם כלולים ב•

(ח"ש97

על טיפולים  )40%הנחה של •

(נוספים

הנחה על השתתפות עצמית  15-70%

"לאומית כסף"בהשוואה ל

תקרת  

השתתפות  

ן"שב

תחתוןרובד

₪  94עד : מרפאות בהסדר•

טיפולים בשנה  10עד , לטיפול

במרפאות הסדר

:  "כללית רפואה משלימה"ב•

טיפולים בשנה20

טיפולים בשנה36עד -כ "סה•טיפולים בשנה16עד 

טיפולים15עד –טיפולי ביופידבק •

(מעבר לסל הבסיסי)נוספים 

"עדיף"טיפולים נוספים מעבר ל₪18  1,004–שנים 3-לכמו בתחתוןעליוןרובד

תקופת  

אכשרה

תקופת אכשרהללאללא תקופת אכשרהללא תקופת אכשרהחודשים3תחתוןרובד

ללא תקופת אכשרהחודשים12חודשים6כמו בתחתוןעליוןרובד

חריגים לזכאות

ייעוץ  /טיפולים, היפנוטרפיה, היפנוזה

ייעוץ הקשורים /טיפולים, לצורך הרזיה

תרופות  , התמכרות/לגמילה מהרגלים

או חומרים אחרים  או צמחי מרפא/ו

שנדרשו לצורך הטיפול

רפואה משלימה
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ן"שבפרק רפואה משלימה בין תכניות השוואת –תובנות מרכזיות 

69

ברובד התחתוןמציאות שירותי רפואה משלימה כבר כלל קופות החולים •

, כמות גדולה יותר של טיפולים–הקופות מרחיבות את הזכויות הרובד העליון במסגרת•

"(מושלם"לעומת " פלטינום"בה אין הרחבת זכויות בתכנית , למעט כללית)הנחות נוספות 

טיפולים בשנה 36' לדוג–בכיסוי בין התכניות שונות גבוהה בסך כמות הטיפולים •

בכללית20במאוחדת לעומת 

השתתפות  ' לדוג–(גובה הכיסוי ואופן ההתחשבנות)בזכאות הכספית בין התכניות שוני •

"מכבי זהב"הנחה לטיפול ב₪ 50לעומת " כללית מושלם"מעלות הטיפול ב60%הקופה בסך 

12חודשים במכבי לעומת 6', לדוג–בעיקר ברובד העליון, הבדלים בתקופות אכשרה•

במאוחדת

רפואה משלימה
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עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•
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אך , (1-2%)ן"שבתכניות רפואה אסתטית מהווה חלק קטן מהוצאות רפואיות של 
2016-צמחה בקצב מהיר ב

71
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מסך הוצאות רפואיות% 

עלות תביעות רפואה אסתטית

(ח"אש)

כללית

2%

מכבי

1%

מאוחדת

2,875

1%

לאומית

33.6%36%17.1%-
שינוי בעלויות בין  

:2016-ל2015

%, ח"אש, 2016, 1ברוטו, עלות תביעות ונתח מסך ההוצאות הרפואיות-רפואה אסתטית 

רפואה אסתטית

בה ההשתתפות העצמית משולמת ישירות לספק, למעט כללית( 1

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור
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נמוכה משמעותית במאוחדת אסתטית שירותי רפואה לנפש של עלות וכמות 
הקופותמיתר 

72

10
9

4

לאומיתמאוחדתמכביכללית

0.00482
0.00455

0.00027

לאומיתמאוחדתמכביכללית

לכללית ומכבי עלות לנפש דומה בתחום רפאוה אסתטית
(  וגם העלות לנפש)למאוחדת כמות תביעות לנפש 

משמעותית נמוכה יותר

רפואה אסתטית

,1עלות לנפש

ח"ש, 2016

בקופהן"שבסך עלויות תביעות חלקי סך חברי –הכנסות ברוטו ( 1

בקופהן"שבמחושב כסך כמות תביעות חלקי סך חברי ( 2

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור

,2כמות לנפש

2016
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אשר מציעות רפואה  ן"שבקיימים הבדלים בסוגי השירותים הניתנים בתכניות 
אסתטית

73

05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

כלליתסוגי שירותים
מכבי

"(מכבי כסף"לא כולל )
מאוחדת

לאומית  

(רבדים מקבילים)

טיפול קוסמטי בוורידים

הסרת שיער

ניתוח עפעפיים

ניתוח אף

הגדלת שדיים

הרמת חזה/ הקטנת 

מתיחת בטן

שאיבת שומן

ניתוח אוזניים

מתיחת פנים וצוואר

בהזעת יתרטיפול

+שירותים ברובד עליון בלבדשירותים ברובד תחתון

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

רפואה אסתטית
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ן"שבהשוואת פרק רפואה אסתטית בין תכנות 

74

2016בו מופיע כי הם מעודכנים ליוני , התעריפים נלקחות מאתר כללית מושלם( 1

(ללא שתלים)הגדלת שדיים , הקטנת שדיים/ הרמת ( 2

05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

לאומיתמאוחדת"(מכבי כסף"לא כולל )מכבי1כללית

/  שירותים 

זכאות

רובד תחתון
במכוני הסדר  בוורידיםטיפול קוסמטי 

(באמצעות קצף)

במרפאות  )לצרכים קוסמטיים בוורידיםטיפול -

(הקופה

-

רובד עליון

מרפאות בהסכם•

,  עפעפיים, אף: ניתוחים וטיפולים•

,  מתיחת בטן, צוואר/ מתיחת פנים 

הזעת יתר, 2שדיים, שאיבת שומן

,  ידיים, פנים בית שחי: הסרת שיער•

חזה, בטן, עורף, גב, רגליים

ספקים בהסכם•

,  עפעפיים, אף:ניתוחים אסתטיים•

כולל  )הגדלת חזה , הצמדת אוזניים

, הקטנת והרמת חזה, (שתלים

(לא כולל נימים)ורידים 

הסרת שיער•

מרפאות בהסכם•

/ הרמת , שאיבת שומן, אף: ניתוחים וטיפולים•

,  עפעפיים,הגדלת שדיים, הקטנת שדיים

העלמת , הזעת יתר, מתיחת פנים וצוואר

ורידים

הסרת שיער•

-

השתתפות  

עצמית

רובד תחתון
₪5,900 ,  לרגל אחת₪ 3,400: ורידים

הרגלייםבשתי 

-25%הנחה עד :ורידים-

רובד עליון

כתלות  , 553-6,328₪–הסרת שיער •

בחלק בגוף

(  עליון או תחתון)אחד –עפעפיים•

₪ 9,356עליונים ותחתונים , 5,504₪

₪  6,353-6,642–אף•

6,300–( ללא שתלים)הגדלת שדיים •

₪

14,553-16,170₪–מתיחת בטן•

9,240-14,833₪–שאיבת שומן •

10,973–הקטנת חזה / הרמת חזה •

₪

2,888-3,158₪–הזעת יתר •

–שאיבת שומן י"עגניקומסטיה•

9,240₪

50%-הסרת שיער •

,  רגל אחת₪ 2,800-ורידים•

שתי רגליים, 4,000₪

עליונים או תחתונים  –עפעפיים•

עליונים  , ח"ש3,750-6,750

7,500-11,700₪ותחתונים 

7,500-9,450₪–אף•

10,519-14,400–הגדלת חזה•

₪

16,830-21,150-הקטנת חזה •

₪

–( שני שתליםכולל)הרמת חזה •

17,145-19,800₪

-10,425–קטנת שדיים גבר •

10,800  ₪

₪ 11,700–10,238–אוזניים •

לאיבר בודד5,283-הסרת שיער •

לכל רגל₪ 7,264-העלמת ורידים •

9,509₪-עפעפיים•

8,056₪-אף•

9,503₪-הגדלת שדיים •

13,735₪-הקטנת שדיים / הרמת •

5,283-16,904₪-שאיבת שומן •

16,508₪-מתיחת פנים וצוואר •

6,339₪-הזעת יתר •

-

תקרת  

השתתפות  

ן"שב

-איןשנים3-פעם אחת בתחתוןרובד

עליוןרובד
ניתוח אחד  : ניתוחים אסתטיים•אין

בשנה

שנים3-ח ל"ש2,008: הסרת שיער•

-אין

תקופת  

אכשרה

-חודשים6-איןתחתוןרובד

-חודשים3חודשים6חודשים12עליוןרובד

רפואה אסתטית



20180627 MoH SHABAN committee - SteerCo 2 - services comparison - vFinal - updated.pptx

ן"שבהשוואת פרק רפואה אסתטית בין תכנית –תובנות מרכזיות 

75

שירותי רפואה אסתטיתלאומית אינה מציעה •

למעט טיפולים קוסמטיים )כלל השירותים , בקופות המציעות שירותי רפואה אסתטית•

נמצאים ברובד העליון(בוורידים בכללית ומאוחדת

מכבי מציע ניתוח להצמדת ' לדוג–י הקופות "המוצעים עקיימים הבדלים בסוגי השירותים •

אשר לא מוצע ביתר הקופות, אוזניים

₪  8,056–ניתוח אף ' לדוג, בין הקופותבגובה ההשתתפות העצמית משמעותיים הבדלים•

במכבי₪ 7,500-9,450לעומת , במאוחדת

חודשים במאוחדת3חודשים בכללית לעומת 12' לדוג-שוני בתקופות אכשרה •

ישנה תקרה  ( טיפולים/ על כלל הניתוחים )ומכבי ( על טיפולים קוסמטיים בוורידים)בכללית•

ן"שבלכיסוי 

רפואה אסתטית
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Agenda
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עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•
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באמבולנס מהווה חלק קטן מסך ההוצאות  נסיעות ופינוי השתתפות בעלויות 
2016-אך ברוב הקופות חל גידול משמעותי ב, הרפואיות

77

4,9463,182
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

עלות תביעות השתתפות בהסעה באמבולנס

(ח"אש)

0.27%

232

מסך הוצאות רפואיות% 

0.05%

מאוחדת

0.05%

מכבי 3לאומיתכללית

778

0.26%

10.4%10.8%-8.3%7.2%
שינוי בעלויות בין  

:2016-ל2015

%, ח"אש, 2016, 2ברוטו, עלות תביעות ונתח מסך ההוצאות הרפואיות-באמבולנס ופינוי 1נסיעותבעלות השתתפות 

כולל טיסות לתושבי אילת( 1

בה ההשתתפות העצמית משולמת ישירות לספק, למעט כללית( 2

ן"שבאשר אינו מוצע במסגרת, לא כולל פינוי באמבולנס( 3

אתרי אינטרנט של קופות החולים, &Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור

הסעות  –אחר 

באמבולנס

לא כולל )1נסיעות בלבד

לא –פינוי באמבולנס 

(ן"שבמוצע במסגרת 
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כמות תביעות בגין השתתפות בעלויות הסעות באמבולנס לנפש בקופות הקטנות  
(גם עלות לנפש נמוכה ביותר)במיוחד במאוחדת , קטנה יותר

78

1.58

1.72

0.28

1.58

מאוחדתכללית 3לאומיתמכבי

0.011

0.010

0.001

0.003

3לאומיתמכביכללית מאוחדת

עלות השתתפות בהסעות באמבולנס לנפש במאוחדת היא 

הנמוכה ביותר

כמות תביעות השתתפות בעלויות הסעות  באמבולנס  

בקופות הקטנות נמוכה יותר

הסעות  –אחר 

באמבולנס

,1עלות לנפש

ח"ש, 2016

בקופהן"שבסך עלויות תביעות חלקי סך חברי –הכנסות ברוטו ( 1

בקופהן"שבמחושב כסך כמות תביעות חלקי סך חברי ( 2

ן"שבאשר אינו מוצע במסגרת , לא כולל פינוי באמבולנס( 3

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור

,2כמות לנפש

2016

לא כולל  )נסיעות בלבד

לא –פינוי באמבולנס 

(ן"שבמוצע במסגרת 

לא כולל  )נסיעות בלבד 

לא –פינוי באמבולנס 

(ן"שבמוצע במסגרת 
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ן"שבהשוואת פרק השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס בין תכנות 

79

מאוחדת"(מכבי כסף"לא כולל )מכביכללית
רבדים  )לאומית 

(מקבילים

/  שירותים 

זכאות

רובד  

תחתון

באמצעות  השתתפות בעלויות פינוי-

(ן"אט/ן"כולל נט)ח ציבורי "אמבולנס לביה

בעלויות הסעה  השתתפות 

באמבולנס

-

רובד עליון

דחוף  פינויהשתתפות בעלויות 

של עמית למיון באמצעות  

כולל  )ח ציבורי "לביהאמבולנס

(ן"נט

לבית  אמבולנס להסעה מבית חולים 

2שהיה מאושפז 65מעל גיל למבוטח 

חוליםלילות ומעלה בבית

-

השתתפות  

עצמית

רובד  

תחתון

מההוצאה  50%-השתתפות הקופה 

1בפועל

:הקופההשתתפות

מעלות הסעה 50%•

באמבולנס

1ן"מעלות הסעה בנט75%•

-

רובד עליון
50%-השתתפות הקופה 

1מההוצאה בפועל

מההוצאה  50%-השתתפות הקופה 

בפועל

-

תקרת  

השתתפות  

ן"שב

רובד

תחתון

•323₪

בשנהפעמיים•

מתעריף  75%-למוגבל

א"מד

-

עליוןרובד

•299₪

בשנהפעמיים•

התחתוןכמו ברובד–פינוי לבית חולים •

:פינוי מבית חולים•

–204₪

בשנהפעמיים–

-

תקופת  

אכשרה

רובד

תחתון

-איןחודשים6-

--חודשים6חודשים6עליוןרובד

חריגים  

/לזכאות 

התניות  

מיוחדות

ח ציבורי  "אמבולנס לביהשתתפות בעלויות

בתנאי שהמבוטח לא אושפז-

אמבולנס  השתתפות בעלויות

בתנאי  -ח ציבורי "לבי

שהמבוטח לא אושפז

-

1995ה"התשנ, ק הביטוח הלאומיחופ חוק ביטוח בריאות או "השתתפות שהעמית קיבל או זכאי לקבל ע/בניכוי כל החזר( 1

–ללא אשפוז ( ן"אטן או "נט)א "נסיעה באמבולנס של מד. פטור מלא מדמי השתתפות המבוטח–נפגע תאונת עבודה מוכרת / נפגע דרכים , א שהסתיימה באשפוז"נסיעה באמבולנס של מד–זכויות במסגרת הסל ( 2

50%–השתתפות המבוטח 

05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

הסעות  –אחר 

באמבולנס

השירות ניתן במסגרת  

2סל בסיסי בלבד
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השוואת פרק רפואה השתתפות בעלויות הסעות באמבולנס–תובנות מרכזיות 

80

במסגרת סל הבריאות בלבדשירותי פינוי באמבולנס ניתנים , בלאומית•

ברובד  בה היא כלולה לכלליתבניגוד , ברובד התחתוןההשתתפות מוצעת כבר במכבי ומאוחדת •

בלבדעליון 

65למבוגר מעל גיל )השתתפות בהסעה מבית חולים –(ברובד העליון)למכבי כיסוי ייחודי •

(לאחר אשפוז של יותר מיומיים

2להסעה עם הגבלה של ₪ 323במכבי ' לדוג–בין הקופות ן"שבהבדלים בתקרת השתתפות •

1ן"לעומת מאוחדת בה אין הגבלה על כמות הסעות ותקרת השתתפות שב, הסעות בשנה

חודשים בכללית לעומת ללא תקופת אכשרה במאוחדת6' לדוג–שוני בתקופות אכשרה •

(החוקמכחכולל זכויות )ן "בנט75%, באמבולנס50%–בתקנון של מאוחדת מופיע רק גובה השתתפות הקופה ( 1

של קופות חוליםאתרי אינטרנט, 05/2018-מעודכנים לן"השבתוכניותתקנוני : מקור

הסעות  –אחר 

באמבולנס
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Agenda
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עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•
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נדרש  , תגובות לקול קורא שפרסם משרד הבריאות אודות הועדה18התקבלו 
(1/2)להחליט אילו נציגי הציבור יזומנו להצגת עמדתם בפני הועדה 

82

?האם יזומן תחומי מיקוד בתגובה משיב לקול קורא

X / V
חיזוק ביטוחי בריאות משלימים ראש מערך  , דפנה כרמלי)כללית

(ביטוחי בריאות וכללית מושלם
1

X / V

:כשלים במערכת היחסים בין קופות חולים למבוטחים

זכות לשינויים, הרכב השירותים–ן"השבשונות והיעדר וודאות בתוכניות •

,  תקופת צינון, ניתוחים בהסדר)חופש הבחירה –ן"שבהגבלות במימוש תכניות •

...(פ"שרהגבלות על פעילות 

המרכז הרפואי שערי צדק

2

X / V

הרכב השירותים, מבנה וכמות רבדים•

י חברות ביטוח"פיצוי המשולם ע•

מנגנונים לקבלת רופאים להסדר•

על מערכת הבריאותן"השבהשלכות •

(ל"מנכ, ארי שמיס' פרופ)אסותא

3

X / V

:מדוחות ביקורתן"שבהוצפו ליקויים בפעילות 

חסכון בקופות כתוצאה  , איכות השירות הרפואי)שמירת זכויות המבוטחים -2006•

...(כפל ביטוחים, מאי ניצול סל שירותי בריאות

השתתפות עצמית-2008•

ח"בקסדרי הקצאת אביזרים רפואיים למבוטחים -2008•

אסדרה וכלי פיקוח, מדיניות-מערכת הרפואה הפרטית -2013•

בתי חולים וקהילה–שירותי הבריאות בפריפריה –2013•

שמירה על זכויות החולה המאושפז ועל כבודו–2015•

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות  

מנהל האגף , דן בנטל)הציבור 

(לביקורת מערכות בריאות

4

X / V

...(יעילות המערכת, הוגנות וסולידריות)השפעות של ביטוחי בריאות פרטיים •

חופש בחירת מנתח חינם בבתי חולים ציבוריים כחלק מביטוח בריאות ממלכתי•

הפחתת פרמיות•

תרופות מצילות חיים•

,  מנגנוני אישור שינויים, ן"בשבצמצום רכיבי איכות המשופרת : נושאים נוספים•

ביטוח בריאות מסחרי–ן"שבשיבוב , הוצאות שיווק ופרסום, קבוצות גיל אחידות

המכון  , בן גוריון' אונ)גבי בן נון ' פרופ

הלאומי לחקר שירותי הבריאות  

(ומדיניות הבריאות 5

X / V
...(במערכת הבריאות הציבורית, פגיעה בשוויון)ן"שבהשפעות של •

לייתר את הביטוחים המשלימים–המלצה •
רופאים לזכויות אדם

6

X / V
התנגדות להכנסת תרופות חיוניות לביטוח המשלים•

הטמעת הביטוחים המשלימים בסל הציבורי–הצעה •
,  רופאים לזכויות אדם, אדוהמרכז 

אגודה לזכויות האזרח
7

לדיון
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נדרש  , תגובות לקול קורא שפרסם משרד הבריאות אודות הועדה18התקבלו 
(2/2)להחליט אילו נציגי הציבור יזומנו להצגת עמדתם בפני הועדה 

83

?האם יזומן תחומי מיקוד בתגובה משיב לקול קורא

X / V לאפשר החזר מלא לטיפול בגמגום ארגון מגמגמים בישראל–י"אמב 8

X / V מימון תרופות יתום מצילות חיים י.ד.עעמותת  9

X / V CPAPמכשירי –עדכון הכיסוי  מ"בע2000מנהל לעמי , יורם מירון 10

X / V

אחידות, רבדים' מס–ן"השבמבנה •

...איסור רווח, הכללת טיפולים מוכחים, החרגות–ן"בשבעקרונות לכיסויים •

הנחות למקבלי קצבאות, תעריף משפחתי–עקרונות לתעריפים •

מימוש זכויות יזום/ עדכון החבר על זכויות •

האגודה לזכויות החולה בישראל

11

X / V
,  פסיכולוגיה לחולים כרוניים, פיזיותרפיה, תוספי מזון–ן"לשבבקשה להוספת טיפולים 

תרופות מקור, טיפול בתא לחץ
עמותת מפרקים צעירים 12

X / V

ן"בשבמצילות חיים /ביטול האיסור על הכללת תרופות מאריכות•

ן"בשבהכללת תרופות המדורגות כחיוניות שלא נכנסו לסל אוטומטית •

הימנעות מקביעת פרק תרופות המבוסס על רשימה סגורה•

(תרופות)בחינת נושא ההשתתפות העצמית •

לצורך התאמת טיפול תרופתין"בשבהכללת בדיקות גנטיות במחלות מסוימות •

ארגון חברות  )ישראל פארמה

(התרופות מבוססות מחקר ופיתוח
13

X / V

חיזוק המערכת הציבורית•

(מידע למבוטח)הגברת שקיפות •

כפל ביטוחים•

עלויות השתתפות עצמית•

"אחת מתשע"עמותת 

14

X / V
ביטול הגבלת כיסוי לתרופות למחלות נדירות•

מחלה סומאטית–הארכת סל הטיפולים •
"צעדים קטנים"עמותת  15

X / V ן"בשבהכללת ייעוץ של רוקח  ארגון הרוקחות בישראל 16

X / V
(שירותים מיותרים, עודפים)ן"בשבהורדת פרמיות •

היעדר אכיפה אפקטיבית•
מרצה למשפט  )יגודה-ד ניב"עו

(א"ת' אונ, רפואי ומדיניות
17

X / V

הגדלת ההשקעה הממשלתית במערכת הבריאות הציבורית•

א הרפואי במערכת הבריאות ושיפור תנאי עבודתו"הגדלת כמות כ•

הגברת השקיפות•

(חוק צינון, הסדר)ביטול הרגולציה שהוטלה על ביטוחים משלימים •

הבטחת קיומם של שירותי רפואה פרטיים•

(הסתדרות הרופאים בישראל)י"הר

18

לדיון

?...(לאומית, מאוחדת, מכבי' לדוג)האם ישנם גורמים נוספים שהועדה מעוניינת לזמן להצגת העמדה 
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Agenda

84

עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•
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הצעדים הבאים

85

 בעקבות הפגישה הנוכחיתהטמעת תובנות

 (קול קורא)שמיעת תגובות הציבור

סיכום הנושאים במיקוד הועדה להעמקה בשלב הבא

לדיון
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Agenda

87

עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•

השלמות לנושאים שעלו בפגישה הקודמת–

מי חבר ונתונים פיננסייםד–

תמהיל הוצאות רפואיות–

השוואת הוצאות רפואיות לנפש נטו בפרקים נבחרים–
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ן"שבצמחו בקצב מהיר בהשוואה ליתר תכניות " במאוחדת עדיף"דמי חבר 
ברובד התחתון

88
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201620142012 201720152013

70גיל 50גיל 30גיל 

-0.02%

+1.98%

+0.17%

+0.08%

-0.02%
+1.98%

+0.18%

+0.09%

+0.09%

-0.02%

+0.18%

+1.92%

X% CAGR 2012-2017

כללית 2מכבי מאוחדת 1לאומית

70, 50, 30גילאים , 2012-2017, ₪, רובד תחתון–ן"שבדמי חבר בתכניות 

רובד תחתון-דמי חבר 

לאומית כסף( 1

מכבי זהב( 2

(תאריך ייחוס ספציפי משתנה בין הקופות)מעודכנים ן"שבתקנוני –2017נתוני ; 2012-2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים -2012-2016נתוני : מקור

למעט מכבי, 2012-2017דמי חבר צמחו בכלל הקופות בין •

(בשנה ביתר הקופות-0.02-0.18%בשנה לעומת 1.98%-כ)דמי חבר במאוחדת צמחו בקצב המהיר ביותר •

דמי חבר במאוחדת מוצמדים למדדי המחירים לצרכן או מדד יוקר  –השוני בקצב הצמיחה נובע מאופן הצמדת דמי חבר •

כאשר ביתר הקופות דמי החבר מוצמדים למדד המחירים לצרכן בלבד, (הגבוה מבין השניים)הבריאות 
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אך גם , דמי חבר במאוחדת צומחות בקצב גבוה מיתר הקופות, גם ברובד העליון
דמי חבר בלאומית צמחו בקצב מהיר

89
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

X% CAGR3 2012-2017 רובד עליון-דמי חבר 

זהבלאומית ( 1

2013-פעילה מ, מכבי שלי( 2

3 )CAGR 2013-2017עבור מכבי שלי מחושב עבור השנים

(תאריך ייחוס ספציפי משתנה בין הקופות)מעודכנים ן"שבתקנוני –2017נתוני ; 2012-2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים -2012-2016נתוני : מקור

למעט מכבי, 2012-2017דמי חבר צמחו בכלל הקופות בין •

(בשנה2-3.4%-כ)דמי חבר במאוחדת צמחו בקצב המהיר ביותר •

70, 50, 30גילאים , 2012-2017, ₪, רובד עליון–ן"שבדמי חבר בתכניות 

70גיל 50גיל 30גיל 

כללית1לאומית 2מכבי מאוחדת

+3.46%

+0.18%

+0.99%

-0.47%

-0.47%
-0.64%

+2.41%

+2.01%

+0.17%

+0.18%

+2.34%

+1.99%
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וכן מבחינת שיעור  , כללית מובילה בפער ניכר מבחינת גובה העתודה והיעודה
(17%-כ)היעודה מיתרת העתודה 

90

661

עתודה  

נטו

548

יעודה

112

יתרת  

עתודה

₪  מיליוני , 31.12.2017נכון ליום , לפי קופות חולים, יעודה ועתודה נטו, יתרת עתודה

עתודה  

נטו

139

יעודה

18

יתרת  

עתודה

157

עתודה  

נטו

74

יעודה

10

יתרת  

עתודה

84

יתרת  

עתודה

83

עתודה  

נטו

70

יעודה

13

ח"מש984–( 31.12.2018ליום )ן"שבסך העתודה של כלל תכניות •

(מסך העתודה15.5%-כ)ח "מש153–( 31.12.2018ליום )ן"שבסך היעודה של כלל תכניות •

ח"מש831–( 31.12.2018ליום )ן"שבכלל תכניות סך העתודה נטו של •

עודפים ויעודה

י משרד הבריאות ומתעדכנת  "נקבעת ע

בקופה באותה השנהן"השבבהתאם לעודפי 

17%

11%

12%16%
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Agenda

91

עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•

השלמות לנושאים שעלו בפגישה הקודמת–

מי חבר ונתונים פיננסייםד–

תמהיל הוצאות רפואיות–

השוואת הוצאות רפואיות לנפש נטו בפרקים נבחרים–
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נקבעות לפי רבדים בהתאם לקבוצות גיל ללא חיתום ן"שבדמי חבר בתכניות 
רפואי

92

(לא תוספתי לדמי חבר של רובד תחתון)דמי חבר ברבדים עליונים הינו כולל עבור שני הרבדים ( 1

30-55נלקחו מתעריף לקבוצת גיל 50-ו30תעריפים עבור גיל . דמי חבר המוצגים במאוחדת הינם למבוטח יחיד שאינו חלק מהמשפחה( 2

לחודש₪ 128–55תעריף משפחה כאשר ראש המשפחה מעל גיל , לחודש₪ 120.5–תעריף משפחה ללא קשר למספר ילדים ( 3

0-17שייכים לקבוצת גיל של 10הקופות ילדים בגיל בכלל ( 4

&Strategyניתוח ; 2016של קופות החולים לשנת ן"שב–לשירותי בריאות נוספים תוכניותציבורי מסכם על ח "דו, אתר כל הבריאות: מקור

166

144

206

121

71

99
83

40

116119

152

104

58

79
70

30

75

116122

69

35

7270

26

 70גיל

זהב כסף שיא עדיף שליזהב 'פלט'מוש

20161,2, ח"בש, לפי קופה ורבדים, ן בגילאים נבחרים"השוואת דמי חבר לתוכניות שב

הבריאותמשרדשלאישורבדמי חבר מצריך כל שינוי , י הקופות"ענקבעים דמי חבר •

ן"בין תכניות שבשונות רבה בגובה דמי חבר וכן בהיקף הכיסויים קיימת•

ן"משתנה בין תכניות שבגילקבוצותהגדרת •

המבוטחגיל עולים עם דמי חבר •

 50גיל

זהב כסף שיא עדיף שליזהב 'פלט'מוש

 30גיל

זהב כסף שיא עדיף שליזהב 'פלט'מוש

21

40

58

18
6

22

44

8

 410גיל

זהב כסף שיא עדיף שליזהב 'פלט'מוש

קיים תעריף  " מאוחדת עדיף"ב

3(לחודש₪ 121-128)למשפחה 

NON-EXHAUSTIVE
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ההכנסה  , ההכנסה התוספתית הגבוהה ביותר לרובד עליון היא בכללית

הגבוהה ביותר לרובד תחתון היא במכבי

,  (בנטרול השתתפות עצמית)פ רבדים "סך הכנסה שנתית לנפש ע

₪ ,2016

,(בנטרול השתתפות עצמית)הכנסה שנתית ממוצעת לנפש 

₪ ,2016

ומושפעת מגובה  , ההכנסה הממוצעת לנפש משתנה בין הקופות וכן בין הרבדים
דמי חבר ותמהיל החברות ברבדים השונים

93

2016-ב, לנפש₪ 405הכנסה ממוצעת –להצטרפות לא כולל מכבי מגן כסף שהינה תכנית סגורה ( 1

&Strategyניתוח ; 2016של קופות החולים לשנת ן"שב–לשירותי בריאות נוספים תוכניותח ציבורי מסכם על "דו: מקור

רבדים-הכנסות 

685

787

712
653

לאומיתמאוחדתמכביכללית

הכנסה ברובד עליון  

תוספתית לרובד תחתון  

(למעט בלאומית)

685

366 385
519

447

665

460

222

זהבכסףשיאעדיףשליזהב'פלטמושלם

היא התכנית היקרה ביותר מבין  " זהב"מכבי ', לדוג)מגובה דמי חבר ותמהיל החברות ברבדים השונים ההכנסה לנפש נגזרת 

(בלאומית₪ 30לעומת 50בחודש במכבי לבני ₪ 80: הרבדים התחתונים

ההכנסה הממוצעת השנתית הגבוהה ביותר לנפש היא 

במכבי
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ובתכניות  , נמוך יותר ברבדים העליונים( עלות תביעות)שיעור הוצאות רפואיות 
"קטנות"בקופות הן"שב

94

הוצאות רפואיות–הוצאות 

2016-ב66%שיוער הוצאות רפואיות מהכנסות עמד על –לא כולל מכבי מגן כסף שהינה תכנית סגורה למשתתפים חדשים ( 1

בלאומית הרבדים הינם מקבילים( 2

&Strategyניתוח ; 2016של קופות החולים לשנת ן"שב–לשירותי בריאות נוספים תוכניותח ציבורי מסכם על "דו: מקור

2016, מסך ההכנסה% , 1(ללא השתתפות עצמית)שיעור הוצאות רפואיות ממוצעת 

89%

77%

85%

81%
79%

81%

77%

71%

75%

88%

73%73%

ממוצעעליוןתחתוןממוצעעליוןתחתוןממוצעעליון1תחתוןממוצעעליוןתחתון

נכללים ברובד התחתון, המהווים את מירב הצריכה, ...(,ייעוצים, רפואת שיניים, ניתוחים)" ליבה"שירותי ה•

ניצול נמוך יותרמצביע על –התחתונים מברבדיםהוצאות רפואיות ברבדים העליונים נמוך שיעור•

2
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הנהלה וכלליות משתנים  , שיווק, תפעול, תמהיל ועלות לנפש של הוצאות שכר
עקב הבדלים בגודל ובמבנה הארגונין"שבמשמעותית בין תכניות 

95

גבוה משמעותית לעומת  שיעור הוצאות שיווק והנהלה וכלליות בכללית 

(למעט לאומית)האחרות הקופות 

הנהלה וכלליות לנפש  , שיווק, תפעול, הוצאות שכר

בקופות הקטנות גבוהות יותר

41%

78%
86%

56%

54%

18%
12%

34%

10%

שכר

ותפעול

הנהלה

וכלליות

,שיווק

פרסום

וגיוס

עמיתים

כללית

255

מכבי

182

3%

מאוחדת

107

4%

לאומית

91

5%

נמוכות יותר בקופות הגדולות, שיווק הנהלה וכלליות, להוצאות תפעוליתרון הגודל מוביל •

מופרד באופן מלא ן"השב, בניגוד לשאר הקופות, בכללית–הארגוני בין הקופות יוצרים שוני בתמהיל הבדלים במבנה •

מוביל לשיעור הוצאות הנהלה וכלליות גבוה יותר–מהקופה 

2016, %, ח"מש, הנהלה וכלליות, שיווק, תמהיל הוצאות שכר ותפעול

82
99

131

184

כללית

12%

מכבי

13%

מאוחדת

18%

לאומית

28%

,  הנהלה וכלליות ממוצעות לנפש, שיווק, הוצאות שכר ותפעול

2016, ₪-ב

מדמי חברמסך הכנסות% 

עלות ממוצעת לנפש

שיווק הנהלה וכלליות, תפעול–הוצאות 

&Strategyניתוח ; 2016של קופות החולים לשנת ן"שב–לשירותי בריאות נוספים תוכניותח ציבורי מסכם על "דו: מקור

4% 18% 1% 1%
-שינוי מ

2015

טרם בוצעה  

סטנדרטיזציה  

לסיווג ההוצאות  

בכלל הקופות
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מצביע על מיצוי נמוך -שיעור העודפים ברבדים העליונים משמעותית גבוה יותר 
של השירותים ביחס לרבדים התחתונים

96

78,541

16,693

25,404

19,172

42,826

13,094

מאוחדת

38,498

לאומית

-6,588

-1,306
-5,282

רובד תחתון

רובד עליון

כללית

59,519

מכבי

97,713

2016, %,  ₪באלפי  , בחלוקה לקופות ורבדיםן"שבתמהיל עודפים בתכניות 

עודפים

של  תמחור גבוה מצביע על –התחתונים מברבדים2-15%ההוצאות הרפואיות מסך ההכנסות ברבדים העליונים נמוך ב שיעור 

ביחס לשימושים בפועלדמי חבר ברבדים אלו 

6%

1%

8%

6%
12%

3%-2%

-17%

% שיעור העודף

21%כסף עמד על "שיעור העודף במכבי . בלבד" זהב"מתייחס למכבי ( 6%)שיעור העודף ברובד התחתון (. ח"אש2,096" )כסף"כוללים את מכבי ( 78,541)עודפי רובד תחתון (1

רבדים מקבילים( 2

&Strategyניתוח ; 2016של קופות החולים לשנת ן"שב–לשירותי בריאות נוספים תוכניותח ציבורי מסכם על "דו: מקור

12
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עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•

השלמות לנושאים שעלו בפגישה הקודמת–

מי חבר ונתונים פיננסייםד–

תמהיל הוצאות רפואיות–

השוואת הוצאות רפואיות לנפש נטו בפרקים נבחרים–
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סוגי שירותים  3הינו עבור ( הוצאות רפואיות)ן"שבמהשימוש בכספי 65%
רפואת שיניים ותרופות וחיסונים, ניתוחים ובחירת מנתח–עיקריים 

98

ניתוחים

ובחירת מנתח 38%

רפואת שיניים
14%

תרופות וחיסונים

13%

ייעוץ

(ד שנייה"חוו)

9%

הריון ולידה
9%

4%אביזרים רפואיים

4%שירותים לילד

רפואה משלימה
3%

שיקום בדיקות

וטיפולים
3%

1אחר

2%

3.8

₪ מיליארד

2016, %-ב, 1לפי סוגי תביעות–( למעט תרופות וחיסונים)עלות תביעות ברוטו 

0.2%נסיעות ופינוי באמבולנס , 1%ל "ניתוחים וייעוץ בחו, 1%רפואה אסתטית : אחר( 1

K54נסיעות ופינוי באמבולנס , K1ל "ניתוחים וייעוץ בחו, K24רפאה אסתטית : אחר( 2

&Strategyניתוח ; 2016של קופות החולים לשנת ן"שב–לשירותי בריאות נוספים תוכניותח ציבורי מסכם על "דו: מקור

מסך ההוצאות הרפואיות38%–ניתוחים ובחירת מנתח מהווים רכיב ההוצאה הגבוה ביותר בפער רב 

מאמץ רגולטורי לצמצום היקף  

והסטתם  ן"בשבהניתוחים 

למערכת הציבורית
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בשל הבדלם  , בין היתר, ן"שבתמהיל ההוצאות הרפואיות משתנה בין תכניות 
בהיצע השירותים של הקופות ומידת השימוש במומחים עצמאים כבר בשירותי סל

99

43.3%
50.8%

39.2%
32.6%

7.9% 20.5%

14.2%

12.8%
15.4% 9.5%

15.3%

9.3% 12.5%

9.1% 7.9% 10.1% 8.9%

7.2% 3.3%1.1%

1.5%

3.2%

2.5%1.9%2.5%
2.4%

כללית

1,797

3.8%
3.3%

3.5%

מכבי

1,194

4.4%

3.9%
5.8%

3.2%
2.1%

מאוחדת

493

3.0%

5.8%

5.4%
1.4%

לאומית

303

4.4%
5.1%

2016, ח"ובמש% -ב, ח"בחלוקה לקופ, 1לפי סוגי תביעות–( למעט תרופות וחיסונים)עלות תביעות ברוטו 

ן"השבלאומית אינה מציעה רפואה אסתטית במסגרת . נסיעות ופינוי באמבולנס, ל"ניתוחים וייעוץ בחו, רפואה אסתטית: אחר( 1

&Strategyניתוח ; 2016של קופות החולים לשנת ן"שב–לשירותי בריאות נוספים תוכניותח ציבורי מסכם על "דו: מקור

ותמהיל עלויות תביעותעלולים להשפיע על תמהיל צריכת השירותים , ן"שבבפרקים השונים בין תכניות הבדלים בזכאות 

תרופות וחיסונים

רפואת שיניים

ניתוחים ובחירת מנתח

(ד שנייה"חוו)ייעוץ 

הריון ולידה

שירותים לילד

אביזרים רפואיים

רפואה משלימה

שיקום בדיקות וטיפולים

אחר
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עלות לנפש בסוגי השירותים העיקריים משתנים באופן משמעותי בין תכניות  
ועשויה להיות מושפעת מהבדלים גיאוגרפיים ודמוגרפיים, ן"שב

100

&Strategyניתוח ; 2016של קופות החולים לשנת ן"שב–לשירותי בריאות נוספים תוכניותח ציבורי מסכם על "דו: מקור

2016, ח"בש, ח"בחלוקה לקופ(בנטרול הכנסות מהשתתפות עצמית)לפי סוגי תביעות עיקריים –עלות תביעות ממוצעת לנפש  

232 276 256
189

134

82
79

89

73

93

62

57

52

48

59464

תרופות וחיסונים

ייעוץ

רפואת שיניים

ניתוחים

הריון ולידה

כללית

485

מכבי

540

29

מאוחדת

18

35
42

לאומית

416

רפואת  רכיב של לא כולל 

בשל סיווג מחדששיניים 

"  מוחלשות"אוכלוסיות ', לדוג)ן"שבתכניות ובעלויות לנפש ביןהבדלים דמוגרפיים עשויים להוביל להבדלים בצריכה •

(עלות לנפש נמוכה בלאומית–רפואה פרטית בשל עלויות השתתפות עצמית לצרוך פחות עשויות 

עם היצע שירותי  , ירושליםבאזור גבוהה נוכחות למאוחדת', לדוג)עשוי להשפיע על העלויות לנפש שוני בפריסה גאוגרפית •

(משפיע על עלות הניתוחים–פרטיים ח "מבייקרים יותר אשר פ"שר
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עדכון תהליכי•

תזכורת ומתודולוגיית השוואה–ן"בשבהשירותים הניתנים •

ניתוחים ובחירת מנתח•

רפואת שיניים•

תרופות•

בישראל( ד שניה"חו)התייעצות עם רופא מומחה •

הריון ולידה•

שירותים לילד•

משלימהרפואה •

רפואה אסתטית•

השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס•

(קול קורא)זימון נציגי הציבור •

הצעדים הבאים•

נספחים•

השלמות לנושאים שעלו בפגישה הקודמת–

מי חבר ונתונים פיננסייםד–

תמהיל הוצאות רפואיות–

השוואת הוצאות רפואיות לנפש נטו בפרקים נבחרים–
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לנפש של ניתוחים ובחירת מנתח בכללית משמעותית נמוכה מיתר  תביעות עלות 
הקופות

102

189

256
276

232

לאומיתמאוחדת מכביכללית

1ח"ש, 2016, לנפשעלות 

מהשתתפות עצמיתבנטרול הכנסות( 1

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור

ניתוחים ובחירת 

מנתח
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ן"שבתוכניותלנפש של תרופות וחיסונים בין תביעות שונות גבוהה בעלויות 

103

89

62

93

79

לאומית מאוחדת מכבי כללית

מהשתתפות עצמיתבנטרול הכנסות( 1

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור

1ח"ש, 2016, לנפשעלות 
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השונותן"שבהבדלים משמעותיים בעלות לנפש של ייעוץ בין תכניות 

104

73

29

35

57

לאומית מאוחדת מכבי כללית

מהשתתפות עצמיתבנטרול הכנסות( 1

&Strategyניתוח ;2016של קופות החולים לשנת ן"שב–דוח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים : מקור

התייעצות עם רופא  

(שנייהד"חוו)מומחה 

1ח"ש, 2016, לנפשעלות 


