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המכון
ב1974 נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
קרן של בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הג'וינט במסגרת ופועל

■. ישראל. וממשלת בניו1ורק ברוקד"ל

: הבריאות בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
מומחים של הפעולה שיתוף את להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים
מסקנות מימוש לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמ'ות

למעשה. הלכה מחקר

העולמי הגיוינט
גווני מכל מדינות ב33 הפעיל הג'וינט, מחנות. ב75 'הודים למיליוני עזרה הגיש ומאז ב1914, נוסד
לסייע במסרה במצוקה, ליהודים עזרה להגיש "יש אחד: עיקרון ידי על מודרך הגיאופוליטית, הקשת
הג'וינט מע"ני בראש עומדת הקשישים של ולרווחתם לבריאותם הדאגה כיהודים". לחיות להם

העולם. ברחבי
בישראל חדשניים פרויקטים ביצוע אחר ולעקוב לפתח לתכנן, הוא ג'וינטישראל של תפקידו |

קהילות של הח"ם איכות לשיפור תוכניות יוזם ישראל ג'וינט והרווחה. החינוך הבריאות, בתחום
ולמוגבלים. לקשישים לצעירים, מרביות הזדמנויות מתן על מיזחד דגש שימת תוך ובודדים,

היהודית המגבית דרך האמריקאיות הפדרציות תרומות עליד' בעיקרן ממומנות הג'וינט פעולות
1'.  המאוחדת.
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תמרה ^םהמחנויברנע,
הבריאות שירותי סל קוםהסנר

בישראל החולים בקופות
חתימה תאריך השואל קום



j

תקציר

(כללית, קופותהחולים ארבע שמספקות הבריאות שירותי סל של הרכבו שאלת

בשנים מיוחדת משמעות מקבלת ישראל אוכלוסיית לרוב ולאומית) מאוחדת מכבי,
בריאות, שירותי של ובאספקת במימון הבריאות מערכת קשיי בגלל האחרונות
וכתוצאה ממלכתי בריאות ביטוח חוק דוגמת רפורמות לבצע הרצון בעקבות

והתרחבות הפרטית הרפואה התחזקות כגון בשטח, מהיר בקצב המתבצעים מהשינויים
והמסחריים. המשלימים הביטוחים

הביטוח במערכת קופותהחולים שמספקות השירותים סל את סוקרת זו עבודה
עלידי הניתנים הנוספים השירותים ואת בישראל כיום הקיימת הבסיסית הרפואי
המשלימים הביטוחים של ההתפתחות כיווני על העבודה מצביעה כמוכן הממשלה.

רחב למכלול נגישות יש המדינה תושבי לכל כמעט כי עולה הניתוח מן והמסחריים.

חוקי ובאמצעות קופותהחולים בארבע הבסיסי הביטוח באמצעות בריאות שירותי של .

לספק הקופות שעל הסל של הרכבו לגבי תקנות או חוק אין ומוסדותיה. המדינה
מסל הנובעות ההוצאות לבין הקופות של ההכנסות בין האיזון ולגבי למבוטחים

לאי מקור ומהווה כללי הינו קופותהחולים תקנוני של הנוסח שלהן. השירותים
מלוא את משקפים אינם התקנונים הבסיסי. השירותים סל מהות לגבי בהירות

הזכאויות. מימוש אופן לגבי רחב דעת שיקול יש ולקופות המבוטחים, של הזכויות
גיל, (כגון אליהן הצטרפות המגבילים שונים תנאים קיימים הקופות בכל
אפשרות אין מסוימות לאוכלוסיות ארגוני), שיוך עבודה, מצב בריאות, מצב

מצבים פנסיונרים); ובביטוח הורים בביטוח (כגון מלא בריאות מביטוח ליהנות
של הטוב ברצון תלוי בגינם הרפואיות ההוצאות ותשלום ממומנים אינם מסוימים

ומפעילות מאלימות כתוצאה אשפוז כגון (מצבים הבריאות משרה של או הקופה
כללי). בביתחולים פסיכיאטרי אשפוז פלילית,

(לדוגמה: מהקופות חלק של בסל כלולים אינם מסוימים בריאות שירותי
אחרים שיניים), טיפולי רפואי, מכשור לו, הזקוקים לקשישים שפעת נגד חיסון

רפואיים קריטריונים לפי ולעתים האפשר" "במידת או חלקי באופן ממומנים



אישי, בטיפול סיעודי, באשפוז הקופות של סיוע (לדוגמה: יחד גם וסוציאליים
קובע אינו הסל יקרות). תרופות והחלמה, הבראה בקהילה, פסיכיאטריים בשירותים

חלופות למצוא חובה הקופה על איו ולפיכך השירותים לאספקת מרבי המתנה משך

ארוכה המתנה בגלל לאספקה ניתנים אינם ואשר להם זכאים שהמבוטחים לשירותים
ההשתתפות צינתורים). קטרקט, פרוסטטה, שבר, כגון אלקטיביים ניתוחים (בעיקר
להתבצע שיכולים וטיפולים ניתוחים ושל השתלות של ההוצאות במימון הקופות של

, הבריאות, משרד של מיוחדת ועדה עלידי מאושרים הללו כאשר בחו"ל, ורק אר

לכך. מחויבות אינן הן אך הקופות, של הדעת בשיקול תלויה
המבוטחים, של הבחירה חופש את מגדילים והמסחריים המשלימים הביטוחים

אופן כי להבטיח יטי אך לשירותים, ההמתנה תקופת בקיצור לסייע ויכולים
ואת חיוניים בשירותים הפער את שיגדילו חדשים עיוותים יצור לא התפתחותם

. בעתיד. הבריאות מערכת כלל של העלויות

י
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תודה דברי

מקופתרוולים בןיעקב לאברהם מכבי, מקופתרוולים קיי לרחל נתונה תודתי
הבריאות ממשרד ריפתין לאריאל מאוחדת, מקופתחולים בןבסט לישראל לאומית,
לתכנון האגף לצוות האוצר, במשרד התקציבים מאגף מראני ואוהד מילגרום ולדוד
על צוויקל, ולגיולי פרנקל לדוד הבריאות, במשרד בןנון גבי בראשות ומחקר

ובמידע. בעצה לי שסייעו

חיים חביב, גיק  ברוקדייל במכון לעבודה לחברי תודתי נתונה כמוכן
לאתי הערותיהם, על פלכטה ורחל בנטור נטע יובל, דני רוזן, ברוך פקטור,
עריכתו. על יהב ולנאורה הדו"ח, הדפסת על אלון ולבלהה יהושע לאתי מזור,
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מבוא

הושפעה המערב במדינות הבריאות ביטוח והסדרי הבריאות שירותי התפתחות
והטכונולוגיה הרפואי הידע מהתפתחות האוכלוסייה, בתחלואת שחלו מהתמורות

הביטוח של מקומו לגבי והאידיאולוגיות ומהתפיסות השירותים מעלויות הרפואית,
בעיקר שחלו ההתפתחויות .(1988 Giaser) הסוציאלי הביטוח למערכת ביחס הרפואי
על הבסיסי השירותים סל של תוכנו שאלת את העלו האחרונות השנים עשרים במשך

בעבר הבריאות. שירותי של והספקים המממנים המדיניות, קובעי של יומם סדר

השירותים סל אקוטית. להתערבות כשירותים בעיקר הבריאות שירותי נתפסו

בביתחולים. ואשפוז תרופות ואחות, רופא של וטיפול ביקור כלל המסורתי
יותר. מורכב הסל ונעשה הלך בהדרגה

הצורך גבר החיים בתוחלת והעלייה הכרונית בתחלואה העלייה עם (1)
סיעודיות), מיטות אישיים, שירותים רווחה, (שירותי ארוךטווח בטיפול

תחלואה בין הקיים הקשר על והקליניות ולוגיות האפידמי העדויות התרבות (2)
במניעה הטמון הפוטנציאל על מידע וכן חיים סגנון ובין ומוגבלות כרונית
בריאות, וקידום מניעה פעולות גם השירותים בסל לכלול הביקוש את הגבירו

יצרה והשיקום הטיפול האבחון, בתחום הרפואיות הטכנולוגיות השתכללות (3)
השירותים, בסל אוטומטית ייכללו הללו גם כי הבריאות צרכני בקרב ציפיות

בתחום גם ביטוי לידי באו הצרכנית התודעה והתגברות החיים ברמת העלייה (4)
בחוות ולהיעזר דעת שיקול להפעיל להם לאפשר המבוטחים בדרישת הבריאות שירותי

וכדומה. הטיפול ובמקום ברופא בחירה לחופש בדרישה וכן נוספת דעת

קשיים בגלל הבסיסי השירותים סל של הרכבו בעיית התעוררה בישראל
ובעיות במשאבים מחסור בשל למבוטחים, ובנגישותם מסוימים שירותים של בזמינות
מהשירותים, חלק עול מאיכותם הצרכנים של ן ואישביעותרצו וארגוניות מבניות

המרכיבים שאחד ממלכתי, בריאות לביטוח השונות ההצעות על דיונים בעקבות וכן
מינימלי. בסיסי, שירותים סל של הגדרה הוא שלו

בריאות, סיכוני מפני ביטוח של רבגוני דפוס כיום ומתפתח הולך בארץ

שיקולים על המבוסס וביטוח חברתיים עקרונות על המבוסס ביטוח בתוכו המשלב
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בקופות וולונטרי בסיסי ביטוח כולל זה דפוס .(1988 (כהנא טהורים עסקיים
הביטוח פרטיים. מסחריים וביטוחים בקופותהחולים משלימים ביטוחים החולים,

הפרמיה סוציאלית. אוריינטציה בעל הוא בקופותהחולים הוולונטרי הבסיסי
קשר ללא היא לשירותים, המבוטחים של והזכאות סוציוכלכלי מצב לפי נקבעת
משלים ביטוח מהאוכלוסייה. %96 כיום מקיף זה ביטוח האישית. התשלום לרמת

סלקטיבית הרחבה בקופותהחולים למבוטחים המאפשר וולנטרי, ביטוח הסדר חינו
המסחריים הביטוחים נוסף. תשלום תמורת הבסיסי, בביטוח הכלול השירותים סל של

היא בסל הזכויות של ההכללה כלשהו. בסיסי ביטוח של בקיומו מותנים אינם
הפרמיה. ובגובה המבוטח במאפייני הביטוח, בסוג מותנית סלקטיבית,

כיום המסופק הבסיסי השירותים סל הרכב את ללמוד היא זו עבודה מטרת

מכלל %96 ל  ומאוחדת לאומית מכבי, כללית,  בישראל קופותהחולים בידי
השירותים סל של ניתוח כללית. בקופתחולים מבוטחים רובם ישראל. אוכלוסיית
התורפה ונקודות החוזק נקודות באיתור יסייע בישראל קופותהחולים שמספקות
של החשיבות בישראל. כיום קיימת שהיא כפי הבסיסי, הרפואי הביטוח במערכת
במימון הבריאות מערכת כלל של הרבים הקשיים נוכח וגוברת הולכת כזה ניתוח

בריאות ביטוח חוק (דוגמת רפורמות לבצע הרצון נוכח בריאות, שירותי ובאספקת
(דוגמת בשטח מהיר ובקצב למעשה הלכה המתבצעים השינויים ונוכח ממלכתי)

והמסחריים). המשלימים הביטוחים והתרחבות הפרטית הרפואה התחזקות
תוך להיעשות צריך קופותהחולים שמספקות הבריאות שירותי סל של הניתוח
ממשלתיים גופים כולל הבריאות, שירותי אספקת של הכוללת המערכת על הסתכלות
שירותים באספקת עצמם על לוקחים אלה שגופים האחריות שכן אחרים, וציבוריים

מי לשאלות: מתייחס הניתוח קופותהחולים. עלידי המסופק הסל הרכב על משפיעה
מידת הבחירה, חופש מבחינת הזכאות מתממשת אופן ובאיזה שירותים לאילו זכאי,

ועוד. העצמית ההשתתפות
זה המשלימים ומממנים, ספקים של מיגוון קיים בארץ כי לומר ניתן כללית
בריאות שירותי של רחב למכלול נגישות יש המדינה תושבי לכל כמעט וכי זה, את

עם ומוסדותיה. המדינה חוקי ובאמצעות קופותהחולים בארבע הביטוח באמצעות
בחסר. הלוקים תחומים מספר יש זאת,
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בישראל הבריאות שירותי הססקת מערכת מבנה

התחומים לפי בישראל הבריאות שירותי והמממנים המספקים את מסכם 1 לוח

השונים.

עלפי המאורגנת מורכבת, מערכת הינה בישראל הבריאות שירותי מערכת

: הבאים התחומים

ממושכות ולמחלות נפש למחלות כלליים, בתיחולים  אשפוז שירותי *

וסיעודיים). (שיקומיים

חוץ מרפאות עצמאיים, רופאים קהילה, מרפאות  אמבולטוריים רפואה שירותי *

לבתיהחולים, הארגונית הזיקה בגלל בהן, הרואים (שיש בתיהרוולים בתוף
האשפוז). ממערכת חלק

בריאות מפגעי הסביבה, זיהום למניעת  סביבתית מונעת רפואה שירותי *

מחלות. והתפשטות סביבתיים

א.ק.ג., יתרלחץדם, (כגון סינון בדיקות  אישיים מונעת רפואה שירותי *

ועוד), הרחם צוואר משטח שפיר, מי דם, ראייה, שמיעה, ריאות, תפקוד
מעקב ועוד), צהבת שפעת, חזרת, אדמת, חצבת, טטנוס, פוליו, (כגון חיסונים

ועוד). ספר בתי לתלמידי לקשישים, ולילד, (לאם והדרכה
ביתי. וטיפול יום טיפולי גריאטריים, פסיכיאטריים,  קהילתיים שירותים *

ספציפיים ושירותים נפגעים פינוי ראשונה, עזרה שירותי  משלימים שירותים *

אחרים.

ממשלתיים, גורמים באמצעות לאוכלוסייה ניתנים השונים השירותים
הבאה: לחלוקה בהתאם ופרטיים, ציבוריים

המערכת. ותיאום הפיקוח הכולל, התכנון על מופקד  הבריאות משרד

לסוגיהן, האשפוז מיטות ממספר כמחצית ישיר, באופן המשרד, מפעיל במקביל
מערכת עיקר ואת סביבתית, מונעת רפואה שירותי בסמים, למשתמשים גמילה שירותי

.181180 עמי ,1988 תשמ"זתשמ"ח, הממשלה שנתון על מתבסס התיאור 1
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באוכלוסיות הרפואי הטיפול בכיסוי משתתף המשרד האישיים. המניעה שירותי

מיוחדים. במצבים או נתמכות

ריפוי שירותי ומספקות וולונטרי בסיס על מאורגנות  קופותהחולים
הדבר האוכלוסייה. מכלל $96; לכ ביטוח דמי תמורת אשפוז ושירותי אמבולטוריים
(בתי במערכת אחרים מגורמים שירותים קניית עלידי והן ישיר באופן הן נעשה
הציבורית הממשלתית, במערכת מומחים ורופאים מכונים מעבדות, ממשלתיים, רוולים

והפרטית).
המרכז דוגמת ציבוריים, בתיחולים כוללת זו קבוצה  ציבוריים מוסדות

אדום". דוד "מגן או בסרטן" למלחמה "האגודה כמו וגופים "הדסה" הרפואי
בשירותי מעורבותן את ממקדות מקומיות רשויות מספר  מקומיות רשויות

שירותי בהפעלת ומשתתפות עירוניים, ומרפאתיים מונעים שירותים במתן הבריאות
אשפוז.

ההצעה או השר"פ (דוגמת ציבוריים גופים בתוך קיימים  פרטיים שירותים
פרטיים, רופאים אסותא, (ביתחולים עצמאיים פרטיים ובגופים שר"נ) להנהגת

ועוד). פרטיים מכונים

נובעת לעיל שהוזכרו הגורמים עלידי המסופקים הבריאות לשירותי הזכאות
הזכאי: של ממעמדו

ספציפיים, מדינה בחוקי המובטחות מזכאויות נהנה  ישראל במדינת אזרח 
הנאצים, איבה, פעולות (צה"ל, שונים בנפגעים באמהות, העוסקים החוקים דוגמת

בתלמידים, באסירים, במתנדבים, וספורט), דרכים, תאונות עבודה, תאונות
כמו .(1954 תשי"ד רפואי) (טיפול הנכים תקנות (לדוגמה: ועוד חדשים בעולים

דוגמת המדינה אזרחי לכלל הבריאות משרד שמספק מהשירותים האזרח נהנה כן

פסיכיאטרי. בביתחולים ואשפוז גריאטריסיעודי אשפוז הציבור, בריאות שירותי
ובתקנות, בחוקים הקבועים העצמית ההשתתפות כללי לפי ממומנים אלה שירותים
למצבים שנקלעו פרטים או ייחודיות נתמכות לקבוצות הבריאות משרד ומהקצאות

אי). נספח ראה (פירוט, ייחודיים
העירונית, הרשות עלידי לו המבוטחות מזכאויות נהנה  עירונית רשות תושב 
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לתינוקות, הרות, לנשים ומעקב מניעה שירותי כגון סימלי, תשלום תמורת לעיתים
ועוד. לקשישים לילדים,

עם שלו הביטורוי מההסכם הנובעות מהזכאויות נהנה  מקופותהחולים באחת חבר 

לה. ומחוצה הקופה בתוך שלהם מימון ו/או שירותים אספקת לו המבטיח הקופה,
בהמשך). יובא (פירוט

(1 שלו: הביטוח מהסדר הנובעות מהזכאויות נהנה  מסחרי רפואי ביטוח בעל 
הביטוח דמי תשלום תמורת כי למבוטחים המבטיחים מסחריים, בריאות ביטוחי

תקרה עד כלל בדרך (שיפוי), להם שהיו ריאליות רפואיות הוצאות החזרת יקבלו
לסוג בישראל כיום הקיימות דוגמאות מבטחת. שהפוליסה מיוחדים במצבים מסוימת

ניתוחים ביטוח ב"שילוח"), הקיים (כגון כולל רפואי ביטוח הן: זה ביטוח
קופת של "שתיל" (דוגמת ואשפוז ניתוח או "שילוח") של "ניתוחית" (דוגמת
"ניתוחית מאוחדת, קופתחולים של עדיף" "מאוחדת ו"דיקלה", כללית חולים

בסכום כספי פיצוי המבטיחים מסחריים בריאות ביטוחי (2 "שילוח"); של פלוס"
כבד, (לב, השתלות דיאליזה, לטיפולי והזדקקות מחלה של במקרר. מראש נקוב

הקיימות דוגמאות וסרטן. צינתורים, פתוח, לב ניתוחי קרנית), כליות, ריאות,
רפואיים) חירום (מקרי מ.ח.ר. ב"שילוח"; נמרץ" "פיצוי הן: בארץ כיום
תכנית ב"כלל"; לב לניתוח השקט" "הלב ב"סהר"; השתלות ביטוח ב"מגדל";

לב לניתוח תכנית ב"הסנה"; לב לניתוח פלוס" "בריאות כלל; של first class
"אררט". בחברת איידס בחולי המטפלים לצוותים וביטוחים ב"המגן";

של אשפוז הוצאות של כיסוי המבטיחה בתכנית אחת ביטוח חברת יצאה כה עד

"ראש התכנית ש"ח. 360,000 של תקרה עד בבית או גריאטרית במחלקה סיעודי קשיש

לקשישים ומתאימה ,80 גיל עד לביטוח הצטרפות מאפשרת מגדל חברת של מורם"
להסתיים. עומד שלהם החיים שביטוח

עם לצאת שוקלת כללית קופתחולים כי (1989 (פרג דווח זה דו"ח הכנת בעת
בנושא ופוליסת ועקרות פריון טיפולי לכיסוי פוליסה חדשות: ביטוח תכניות שתי

הגריאטרית.

שירותים, ומממנות רוכשות הן אך שירותים, מספקות אינן הביטוח חברות
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השירותים, צריכת התפתחות על הקצר לטווח להשפיע שיכול גורם מהוות הן ולכן

הבסיסי. השירותים סל הרכב על  הארוך ולטווח

תשלום תמורת פרטיים, רפואה שירותי האזרחים לכלל זמינים לכך בנוסף
החוק עלפי עולא לרופא הישיר התשלום תופעת ומתרחבת הולכת כידוע, עצמי.

השירותים צריכת דפוס על השפעה תהיה לה אף כי לזכור ויש שחורה") ("רפואה

שלו. ת ו י והעלו
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הבריאות שיריתי סל של מרכיבים

להבחין רצוי קופותהחולים שמספקות הבריאות שירותי בסל הדיון לצורך
זה: בהקשר בערבוביה לעיתים המשמשים מושגים, במספר

בריאות. שירותי לסל פורמלית הגדרה קיימת לא כיום  בריאות שירותי סל

ומקצועות שירותים מוסדות, של ופעולה רישוי המגדירים ותקנות חוקים אמנם יש

מרקחת, בתי קופתחולים), מרפאות (שאינן מרפאות בתיחולים, כגון רפואיים,
;1940 העם, בריאות פקודת [לדוגמה: רוקחים אחיות, רופאים, מגןדודאדום,
לקופות ספציפי רישוי חוק אין אך [1976 תשל"ז חדש), (נוסח הרופאים פקודת
למעט לספק, קופותהחולים שעל הבריאות שירותי לסל המתייחס חוק או חולים,
מקביל מס בתקנות כמפורט לספק הקופות חייבות אותם בעבודה הבריאות שירותי

.1973  תשל"ג בעבודה) בריאות (שירותי
סל (א) השירותים: סל לאותו גישות שלוש לפחות להעלות ניתן תיאורטית,
לספקו אחראית שהמדינה ממלכתי), בריאות ביטוח קיים (כאשר ממלכתי בריאות
שהמדינה שוויוני, בריאות סל (ב) קופותהחולים; באמצעות מתבצעת והאספקה

לקבלת כתנאי ו/או לקופות ממשלתיים כספים הזרמת תמורת לספק מהקופות דורשת
הדגם הקופות. עלידי עצמאי באופן הנקבע סל (ג) רפואית; כקופה לפעול היתר
בישראל. השירותים סל של זה לניתוח בסיס וישמש כיום הקיים זה הוא השלישי
נוספים רפואיים ביטוחים באמצעות להרחיב ניתן הבריאות שירותי סל את

מסוימים שירותים של וכיסוי הפרטית למערכת יותר רחבה נגישות למבוטח המקנים
הנוספים הרפואיים הביטוחים הבסיסי. בביטוח הקיימת מזו יותר גבוהה ברמה

למצבים רגיל  מסחרי רפואי ביטוח (1) שונותה במתכונות להיות יכולים
 הכל בפני פתוחה אליו שההצטרפות השתלות, או פתוח לב ניתוח כגון, ייחודיים

הסדר של בקריטריונים עומדים שהם בתנאי הביטוח, וחסרי הקופות כל מבוטחי
על הפיקוח לחוק בכפוף פועלים אלה ביטוחים בריאות. ומצב גיל מבחינת הביטוח
כספית השתתפות למבוטחים מבטיחים אלה ביטוחים .1981  התשמ"א ביטוח, עסקי
תקופת במשך הפוליסה מרכיבי את לשנות ניתן ולא מסוימת תקרה עד בהוצאותיהם
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ביטוח, הסדר דהיינו  משלים/מישני רפואי ביטוח של מתכונת (2) הביטוח.
אליו ההצטרפות חבריה. של הבסיסי לביטוח כהשלמה מסוימת קופתחוליס שמפתחת

(הפועלת בקופה המקובלים הכללים עליו וחלים קופה באותה בחברות מותנית
"מכבי ביטוח חינם לכך דוגמאות הבסיסי. הביטוח לגבי וולונטרית) כאגודה

לחברי "שתיל" וביטוח מכבי קופתחולים חברי רק אליו להצטרף שיכולים מגן",
ממבוטחי ןנ12 לכ משלים ביטוח כיום משמש מגן" "מכבי כללית. קופתחולים
למבוטחיו מאפשר הוא המבוטח) גיל (לפי לחודש ש"ח 10 עד 2 תמורת מכבי.

ושכר פרטי בביתחולים אשפוז כיסוי עלידי הפרטית, למערכת יותר רחבה נגישות
הקופה. לרופאי המשולם התעריף לפי הקופה, רופאי עם נמנה שאינו פרטי, מנתח

דוגמת ושירותים בחו"ל ניתוחים של כספי כיסוי מגן" "מכבי מקנה כמוכן
מסוימת, תקרה עד שיניים, וריפוי רפואיים אבזרים מומחים, עם נוספת התייעצות

הקופה מוסדות של בהחלטה זאת, עם הבסיסי. בביטוח הקיימת מזו יותר גבוהה
באמצעות כיום המובטח השירותים בסל שינויים להכניס ניתן לכך, המוסמכים

למשפחה ש"ח 5 תמורת מכסה "שתיל" המשלים הרפואי הביטוח תכנית "מכבימגן".
סרטן נגד מיוחדים וטיפולים בחו"ל ניתוחים וכן בחו"ל ההשתלות עלות את לחודש
הוועדה מסוימת. תקרה עד זאת כל  בארץ לבצעם ניתן לא כי קבע הבריאות שמשרד

תהפוך 1990 מינואר החל כי כללית לקופתחולים אישרה ההסתדרות של המרכזת
קופת מבוטחי לכלל חובה לביטוח בחו"ל להשתלות "שתיל" הוולונטרית התכנית
מההשתלות חלק זה חובה בביטוח לכלול האפשרות תיבדק כמוכן כללית. חולים

בארץ. המתבצעות

מספטמבר בתוקף עדיף") ("מאוחדת מאוחדת קופתחולים של המשלים הביטוח
לאומית") ובין לאומית ("רפואה לאומית קופתחולים של המשלים והביטוח 1989

זכאויות המסדירים סעיפים יש הללו הביטוחים בשני .1990 בתחילת לתוקף ייכנס
זכאויות לכך ובנוסף בחו"ל ולטיפולים לניתוחים להשתלות, המבוטחים של

בארץ. לשירותים

כאמור, מתייחסים, קופותהחולים שמספקות בריאות שירותי סל של המרכיבים
כי לזכור יש אופן". ובאיזה מה מקבל "מי דהיינו,  יחד גם ולזכאויות לזכאים
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היקף את למעשה מפחיתות הקבלה אופן על וההגבלות לקבל יכול מי לגבי ההגבלות
כלשהו. עיירות של הכיסוי

בקופתהחולים. לחברות להתקבל הזכאים לתיאור להתייחס יש _ ב"מי"
לדוגמה: להיות, יכולים לקופה הצטרפות מגבילים, ולעתים המאפשרים, התנאים

שחלים אנשים גיל, מסוים, מגורים אזור בריאות, מצב מקצועי, לארגון שייכות
ועוד. אסירים מלחמה, נפגעי חדשים, עולים כגון: מיוחדים, זכאות חוקי עליהם

שירות לדוגמה: ב"סל". הנכללים השירותים לסוגי להתייחס יש  ב"מה"

במעבדות בדיקות תרופות, בית, טיפולי ניתוחים, אשפוז, ואחות, רופא
כמוכן לבריאות. חינוך הבראה, רפואיים, עזרים במכונים, טיפולים ובמכונים,

הזמין השירותים סל מתוך מסוימים לשירותים זכאות על להגבלות להתייחס יש

החבר הצטרפות למועד שקדמה מחלה בגין הוצאות איכיסוי לדוגמה: הקופה. לחברי
בקופה, מדי קצר ותק בגלל בביתחולים אשפוז תקופת של מלא איכיסוי לקופה,

(תרופות השירות במימון חלקית עצמית השתתפות תמורת שירותים של זמינות
ועוד). דחוף במצב פרטי לשירות הזדקקות מסוימות,

להספקת המחויבות את המגדירים תנאים להעדר גם הינה ב"מה" הכוונה
את לספק להתחייבות האפשר" "במידת המלים קודמות כאשר לדוגמה: שירותים.

התקנון. עלפי לו זכאי שהמבוטח השירות
יש שבו הזמן לפרק השירות, אספקת למקום להתייחס יש  אופן" "באיזה
הטיפול, קבלת או האשפוז במקום או ברופא הבחירה לחופש מסוים, שירות לספק

זכויות על השמירה למנגנוני לחברים, המוזרם למידע העצמית, ולהשתתפות למחיר

בקופה. החברים

קופות תקנוני הוא זה בנושא שבכתב" "התורה ללימוד העיקרי המידע מקור
קופות בין ההדדיות והזכויות החובות את ממסדים אלה מסמכים השונות. החולים
וסוגיה צורותיה לכל העזרה מידת את סוגיה, כל על לעזרה הזכאים ובין החולים
הפעולה דפוסי את משקפים התקנונים כי ולומר להקדים חשוב וסדריה. תנאיה ואת

הן: לכך הסיבות מלא. לא באופן קופותהחולים של

ביצוע על הממונים לגופים נרחב פעולה שדה במכוון מותירים התקנונים כל 
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לזכויות ועדות מחוזיות, ועדות (הנהלות, למעשה הלכה הקופה מדיניות
או מרחיבה בצורה שונים סעיפים ולהפעיל לפרש ועוד) ערעורים ועדות חברים,

.<£<x2a וסוציאלי רפואי דעת שיקול לפי מצמצמת

יכולות והקופות ביותר, כללית בצורה מנוסחת התקנון עלפי הקופות מחויבות

מסוימים טיפולים של סלקטיבית הכללה להם שמאפשרת בצורה זו התחייבות לפרש

חוץ הפריה (דוגמת חדשות טכנולוגיות להתפתחויות קשורים כלל שבדרך יקרים
איידס). (דוגמת חדשים תחלואה למצבי או והשתלות) גופית

שירותים של אספקה מרחיבים או המקנים והוראות, נהלים מתלווים לתקנונים
. . למרות כללית, קופתחולים עלידי המסופקים מט"ב, שירותי (דוגמת מסוימים

ועדה באישור בחו"ל טיפולים או התקנון, עלפי לספקם מחויבות שאין

לאומית (בקופתחולים לא וחלקם לתקנון הזמן במשך מתווסף חלקם מיוחדת).
בקופת מעודכנים. חדשים תקנונים אלה בימים מכינים מאוחדת ובקופתחולים

.(1988 ל מעודכנים התקנונים מכבי ובקופתחולים כללית חולים
בכלל הבריאות שירותי מערכת ממצב מושפע הקופות של השירותים הספקת דפוס

או תקציב מצוקת נתון. ובזמן מסוים באזור בפרט הספציפית הקופה ושירותי

מגבילים הבריאות במערכת אחרים מקצועות ובעלי אחיות רופאים, של שביתות
בטווח הן התקנונים מכוח התחייבויותיהן את למלא הקופות של היכולת את

זמן. לאורך והן הקצר

ושל הרפואי הביטוח של הריאלית העלות על מהתקנונים ללמוד ניתן לא

נדון לא ולפיכך השירותים, סל של חשובים מאפיינים שהם הרפואי, הטיפול איכות
עצמן על נטלו שבהם התחומים את התקנונים מבטאים זאת עם זה. דו"ח במסגרת בהם

למבוטחיהן. בריאות שירותי למימון ו/או לאספקה האחריות את קופותהחולים 1

10



קופוחהחולים ארבע של הבריאות שירותי סל מרכיבי ניתוח

קופות ארבע שמספקות הבריאות שירותי סל מרכיבי של הנוכחי הניתוח
שיחות ועל הקופות תקנוני על מתבסס ומאוחדת) לאומית מכבי, (כללית, החולים
זה, בשלב נסתפק, וקופה קופה כל על מלא מידע בהעדר בקופות. מפתח אנשי עם

(ראה קופותהחולים ארבע כיום שמספקות השירותים סל של הכללית התמונה בתיאור
.(2 לוח (ראה הקופות ארבע של השירותים בסל מרכיבים מספר ובהשוואת (1 לוח

לקופה כחבר להתקבל זכאי מי

ישראל. תושבי לכל הקופות כל פתוחות התקנונים עלפי .1

אזור פוליטי, מקצועי, בארגון מחברות נובעת מסוימות לקופות ההצטרפות .2

מיוחדים. הסכמים או מגורים

(כגון, מסוימים בריאות במצבי חברים להצטרפות הגבלות קובעות הקופות כל .3
הגבלת לקופה. מקופה חברים במעבר וכן נרקומנים) או כרוניים חולים

כללית בקופתחולים קיימת גיל בגין מלא, רגיל, לביטוח לקופה ההצטרפות
במכבי הסתדרות. חבר ואינו עובד שאינו למי ,(62 מגיל החל כלל (בדרר

סמך על היא הקבלה 55 מגיל (כאשר 65 מגיל ובמאוחדת ,60 מגיל ובלאומית
לביטוח הצטרפות אפשרית ובמכבי כללית בקופתחולים רפואית). בדיקה תוצאות

פנסיונרים. וביטוח הורים ביטוח  מוגבל
הסכמים עלפי הקופות שירותי את לקבל זכאיות מסוימות אוכלוסייה קבוצות .4

אחרים. ציבוריים וגופים ומוסדותיה המדינה וביו הקופות בין מיוחדים
כאשר לחברים, עזרה שירותי ממימון או לחברות מקבלה פטורות הקופות כל .5

צה"ל, נפגעי (כגון אחר מדינה חוק עלידי ממומנת לשירותים הזכאות
ועוד). תלמידים תאונות, נפגעי אסירים,

מקביל, מס עבורו ומשולם עובד הוא כאשר מבוטח, שאינו אדם גם כי לזכור יש .6

האשפוז מהוצאות 10* עד לכסות חייבת הטיפול את לקבל יבחר הוא שבה הקופה
אחרים. משפחה בני של הוצאות לא אך שלו
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1986 אוגוסט וזירות, סוגי לפי בישדאל, הבריאות חירותי 8ל ומממנים ספקים מיפוי :1 m*
ציבוריים, גופים [~ נתיחולים 1 בריאות ביסוח' i 3(כבי. כללית. קופותהחוליס: ן וגופים הבריאות נו0דד 1 וםימ7ן אספקה ^___'
ואחרים פרטיים ופרסיים ציבוריים עצמי לשלים ומסחריי3 משלימים ; לאומיה. מאוחדת, ועירוניים ממלכתיים ____■
ו מיסו אספקה אספקה מימין , מימון npaoK י מימיי אספקה מימון אספקה ■ ובירות סוגי

j החברם: לכלל לכלי ייחודיות: לקבוצות ראשונית רפואח חירותי .H
י* לכלל לכלל ן | החברות באמצעות החברים: j נתמכת אוכלוסייה  אמבולטוריט

לגמים עם בקופה, באמצעות ! חדקים, עולים כגון תרופות, אחות; רופא,
דג&יס האוכלוסייה ; י^תחפות 2<ל 'זונים ומחקניס כא י חיילי תלמידים, וטיפולים בדיקות

האוכלוסייה: .החברים 8ל >צמית או הקופה של j אסירים. צה"ל, כללית, במרפאה
ו1וני0 אפשרית .בביקור בתרופות רכישת ע"י / תאונות נפגעי מקצועית, במרפאה

ופא אצל שירותים ו וספורט עבודה דרכים ובמכונים, במעברות
"י*1 במסגרת הו קני'ח י הקופה עבור / מיוחדים: ולמצבים ביתי רפואי טיפול

מספקים 1 נפגעי נרקומנים,
תותתפות ..ישירה חיצוניים ופלילים אלימות

_^_ ביטוחי ו חלקיתוכדומה של מימון j

, החברים: לכלל לכלל יכסה הבריאות מ. לכלל אשפוז שירותי ב.
npnwo הבריאות 1יריתי י"ייי1 יני חחברות באמצעות החברים: לקבוצות א^פוו האוכלוסייה: אקוטי, במצב

בקופה באמצעות עלפי הייחודיות בבתי א38וז w'an'אלקסיבי, rwn!r ' m"">n הקופה מתקני ולכלל הצרכים, כלל"ס, חולים שיקומי,
_ . די עלי והן בקופ"ח יכסה האוכלוסייה 8יקומיים סיעודי,
< ** ""■.* ■"" "' וע"י כללית גריאסזי א0קוז וסיעודיים. פ0*כיא0זי

_._..M ".,, n,,_>vm רכישת ובבתי סיעודי אחריות
רכישת ""  3 ס3גי מחוץ הטירות פסיכיאטריים חולים 0ל ייחודית

ייייי" יי "י "י ^ כי^י^ופ?; ^יל^^רי
שירותים "ח בבי ו וי* ך סיון

ייגטת ביסיח ^'י" לפי . פסיכיאסרילם.
באיסרר בחו"ל טיפולים

ח8*ידח עצג"י. באופן כל*.י ; רנ'ביטח חלקי    וקיפ"" הבריאות מ.
_^^ הסדרים  של בבי"ח הלאומי הגיטוח ע"י מ. ?8 בבי"ח לידה
למליקה או הקופה מומים פגים. כולל פרסיהבריאות להבסחת בביח במימון פולדיס
בסוסו 7]0וריס הבריאות 00רד

זמינות לקופה.
אי j

0ל ! קהילתיים שירותים ג.
א*ורת באמצעות 'i^n .r^n j חלקי בריאות מרפאות פסיכיאטריים

החוץ מרפאות שירותים חלקי חלל.' . חלקי ותחנות הנפ* גריאטריים
"י ינ ! לבריאות

j למבוטחים i nnssm
לב" כהמשר או כחלק מלא חלקי / רפואי שיקום

הרפואי לטיפול ! ריפוי (פיזיותרפיה,
ט*<פוז ייני"ו ;   טיבור) ריפוי בעיסוק,

ו ~~ יי יי1  1 ■   ... 1.  י



המשך) ) :1 לוח

ציבוריים גופים 1 1בתיחוליס 1 בריאות ביטוחי 1 מכבי, כללית, קופותהחולים: ו וגופיס הבריאות מטרד ו ומימון לאספקה '
י ואחריס פרסיים ופרטיים ציבוריים עצמי תשלום ומסחריים משלימים , לאומית מאוחדת, ועירוניים ממלכתיים ^___^.■

מימון אספקה אספקה | מימון | מימון אספקה מימון אספקה מימון אספקה  וזירות סוגי
", /ntea3 יש מיוחדים שירותים ד.

שונים: דגמים יש חלקי. חלקי חלקי (מניעה, שיניים ריפוי
ס הסדרי בלסת בשבר ואספקה מימון א. מניעה בעיקר שיקום) שימור,

ביטוחי פה ובמחלת שכונות) ובשיקום (בבתיספר
שוניס להבטחת של במימון חלקית השתתפות ב.

ושימור מניעה טיפולי
.", ,,.",_, זמינות ואיו"רימ תעודות
"י "י""" חלקי חלקי   יפיא"ס

ו"תחטות חלקית חלקי חלקי   והחלמה הבראה
תזתחפות חלק, חלקי   רפואיים לטיפולים נסיעות

וברכישה של חלקי  רפואיים ואבזרים כלים
חלקית חלקי  רפואי מזון מוצרי
באספקה פרטית השירותים חלקי/מלא חלק,   פוריות טיפולי
...".",   האוכלוסייה לכלל מונעת רפואה שירותי ובמימוןה  סביבתית
,_, ■" הבריאות משרד באחריות הסביבה זיהום

סביבתיים בריאות מפגעי
אגודות נוספים ממלכתיים וגופיס מחלות התפשטות

וולונטריות לרכישה ניתנים   החברים: לכלל לכלל האוכלוסייה: לכלל nyjin רפואה שירותי י.
דרך השירות כאשר החברים: לבריאות התחנות באמצעות אישיים

פרטי באופן בחיסונים הקופה. באמצעות הבריאות משרד של רג7שפחה לתינוק, והדרכה מעקב
בדולק יש מסוימים שירותי העירוניות והרשויות ולקשישים, לילד לאם,
השתתפות מהקופות הקופה ■ בגופים שירותים וקניית סינון, בדיקות
 ובחלק עצמית הפרטניים המדינה במימון נוספים לתינוקות חיסונים

מלא מימון סמלית עצמית בהשתתפות ו/או חינוך ולתלמידים,
למשל) (שפעת, לבריאות

שירותי או מדא משלימים שירותים ז.
פרסי אמבולנס האוכלוסייה לכלל זמין   המבוטחים: לכלל האוכלוסייה לכלל ופינוי חירום במצבי עזרה

דם תרומות מר^א   מיוחדים במצבים + המדינה במימון  wx7נפגעים של  חלקי  דם שירותי
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בקופות השירותים סל כולל מה

אמבולטוריים, רפואה שירותי של מימון ו/או הספקה מבטיחות הקופות כל .1

הקופה במתקני (1 בלוח ב', א', בסעיפים (המפורטים אשפוז ושירותי תרופות
או חירום במצבי לקופה מחוץ לעזרה הזדקקות ומימון חיצוניים, במתקנים או

שכל מכך משתמע מוסמך. רופא של הסכמה שניתנה בתנאי מיוחדים, במצבים
יקרים לאשפוזים מימון שלהן הבסיסי הביטוח במסגרת מבטיחות הקופות
פתוח לב ניתוחי דם, כלי הרחבת צנתורים, כגון: חדישים, ולטיפולים
בשעה קופותהחולים באמצעות אלה שירותים לספק התחייבות והשתלות.

בקרב למבוכה גורמת ארוכים, ותורים שביתות בגלל זמינים, אינם שהשירותים
(138 מספר המדינה מבקר (דו"ח הפרטיים לשירותים מאונס ולפנייה המבוטחים
המבוטח בהוצאות הקופה של ההשתתפות אלה כגון במצבים "ל. ו ברו ולטיפולים

באשר למבוטח. ממבוטח ולעתים לקופה מקופה שונה הפרטי בשירות שימוש בגין
משרד עלידי שאושרו בחו"ל, הכרחיים ולטיפולים לניתוחים להשתלות,

באופן משתתפות הקופות כל קופתחולים, של פנימית ועדה ו/או הבריאות
מפורשת מחויבות להן שאין למרות בחו"ל, הטיפול של חלקי במימון וולונטרי

לכך.

שירותים כגון: ,1 בלוח ג' בסעיף (המפורטים קהילתיים שירותים .2

ד' בסעיף (המפורטים מיוחדים ושירותים בקהילה) גריאטריים או פסיכיאטריים
רפואיים, לטיפולים נסיעות רפואיים, אבזרים הבראה, כגון: ,1 בלוח

הקופות עלידי ממומנים ו/או מסופקים פוריות) טיפולי למבוגרים, חיסונים
גם וסוציאליים רפואיים בשיקולים התחשבות תוך ולעתים חלקי, באופן השונות

לאחר זה בסעיף השירותים רוב יופיעו כללית בקופתחולים לדוגמה: יחד.
הקופה של חלקית השתתפות יש אחרות בקופותחולים האפשר". "במידת התנאי
בחלק אספקה, כולל מלאה, והשתתפות מהשירותים חלק של ההוצאות במימון

האחרים. מהשירותים

העירוניות והרשויות המדינה מעורבות וגוברת הולכת השיניים רפואת בתחום .3

שימור שירותי באספקת גוברת קופותהחולים ומעורבות מניעה, בשירותי בעיקר
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מרפאות הקמת עלידי והן משלימים ביטוח הסדרי עלידי הן  ושיקום
שיניים.

השירותים. בסל מסוימים למרכיבים זכאות על הגבלות קיימות הקופות בכל .4

האפשריים: ההגבלות סוגי להלן
שיש במיוחד, יקרים לטיפולים או אשפוז למשך זכאות על משפיע  בקופה ותק

בקופות. ותק תעריפי לגביהם

הסדרי או פנסיונרים ביטוח או הורים ביטוח (כגון, מיוחדים ביטוח הסדרי

הזכאות את מגבילים מלכתחילה  המדינה) במימון נתמכת לאוכלוסייה ביטוח
מסוימים. ולטיפולים אשפוז לשירותי

הקופה עלידי הרפואי הטיפול של מלא למימון זכאים אינם הקופות כל מבוטחי .5
פלילית. מפעילות או מאלימות כתוצאה פגיעה של במקרה המדינה עלידי או

להקים האפשרות בבדיקת לדון וקופותהחולים הבריאות משרד התחילו (לאחרונה
זו). למטרה מיוחדת קרן

רפואה שירותי ,(1 בלוח ה' (סעיף סביבתית מונעת רפואה שירותי כאמור, .6

נפש במחלת ואשפוז גריאטריסיעודי אשפוז שירותי וי), (סעיף אישיים מונעת
באמצעות המדינה, אזרחי ככל קופותהחולים, מבוטחי מקבלים בי) (סעיף

ועירוניים. ממלכתיים גופים

מקופה ושונה וולונטרית היא אישיים מניעה שירותי באספקת הקופות מעורבות

לספקם. מחויבות לקופות אין לקופה.

המימון לדעתם, תחומים, באילו ישירות קופותהחולים נציגי כשנשאלו
ההסדר של אופיו בגלל אם הצורך, על עונים ואינם מלאים אינם כיום וההספקה

הוזכרו הציבורית, הרפואה שירותי במערכת הנוכחית המצוקה בגלל ואם הביטוחי

הבאים: השירותים

וכרוני). רפואי (שיקומי, סיעודי אשפוז

פסיכיטארי). ובביתחולים כללי (בביתחולים פסיכיאטרי אשפוז
הרחבת לב, (צינתורי הציבורית במערכת ארוכה המתנה עם חיוניים טיפולים
לב (ניתוחי בארץ לקבלם ניתן שלא כאלה או פתוח) לב ניתוחי הדם, כלי

אברים). השתלת בחו"ל, הנערכים
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חוץגופית). הפריה (בעיקר ופוריות עקרות טיפולי
אשפוז. אחרי הבראה דמי

רפואיים. אבזרים

שיניים. טיפולי

מומחים. עם התייעצות

ורודות. מי בדיקות

המשלימים הביטוחים התרחבות היא אלה צרכים של לקיומם נוספת עדות
לעיל. שהוזכרו בתחומים והמסחריים

השירותים סל מסופק אופן באיזה

או לקופות השייכים ובשירותים במתקנים כלל בדרך  השירות אספקת מקום 1

מיוחד בהסכם למבוטחיה רוכשת שהקופה חיצוניים, ובשירותים במתקנים
מיוחדים. בהסכמים אליה הקשור כזה או עלידה המועסק אדם כוח ובאמצעות
טיפולים של מלא) או (חלקי מימון מבטיחות הקופות כל חריגים, במצבים
נעשה הדבר וכאשר לקופה, קשורים שאינם פרטיים בשירותים גם חיוניים

גם שלהן, הבסיסי בביטוח הקופות, מבטיחות להלכה מוסמך. רופא של באישור
משרד של ועדה עלידי כחיוני מוכר הוא כאשר בחו"ל, טיפול של חלקי מימון

להן אין אך מראש, כך על מוסכם וכאשר קופתחולים, של ו/או הבריאות
בחו"ל. טיפולים במימון להשתתפות מפורשת מחויבות

שבו הזמן לפרק התייחסות אין הקופות בתקנוני  השירות לאספקת הזמן פרק 2י

ישירה נגישות להיות צריכה שלמבוטחים מקובל זאת, עם השירות. את לספק יש

יומיים שבין לטווח הכוונה כי למדנו, אחת בקופה לפחות ולאחות. לרופא
השירותים, ושאר והפרהרפואיים הרפואיים המקצועות בעלי שאר לגבי לשבוע.
על משתנות הנורמות בפועל, אך האפשר. ככל קצרה להמתנה להגיע היא השאיפה

הזאת המחויבות את קופה אף עצמה על נטלה לא לפיכך, והביקוש. ההיצע פי
כה עד עצמם על נטלו לא והמסחריים המשלימים הביטוחים גם התקנון. במסגרת
ללוח התחייבות עצמה על לקבל מבטיחה לאומית קופתחולים כזאת. מחויבות

.1990 בינואר לתוקף להיכנס שאמור שלה המשלים הביטוח במסגרת זמנים,
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במסגרת חודשים. שישה תוך  קשה ניתוח חודשים, שלושה תוך יבוצע קל ניתוח
ניתוחים לבצע הקופה מתחייבת מאוחדת קופתחולים של המשלים הביטוח

המטפל. הרופא שקבע ההמתנה לזמן מעבר לא היא כשהכוונה סבירה", ב"זמינות
בבתי הסתייעות עלידי הללו הפוליסות עלפי תתאפשר הזמנים בלוח עמידה

ציבוריים. בבתיחולים שנייה במשמרת או פרטיים, חולים
ארבע של הרפואי הביטוח בתעריפי הריאלי הפער  עצמית והשתתפות מחיר .3

(שכר האחיד המס תשלום לצורך השכר של החישוב מבסיס מושפע קופותהחולים
הארגון. מס של ומגובהו וכדומה) נוספות שעות נוספות/כולל שעות ללא יסוד

לגביהם. מידע לנו ואין הקופות בכל אחידים אינם אלה מרכיבים שני
בביקורים נמוכה היא קופותהחולים. לכל בהדרגה חודרת העצמית ההשתתפות
במערכת השירות את מקבל המבוטח כאשר יותר וגבוהה ובתרופות רופא אצל

עצמית השתתפות יש הקופות בכל הקופות. עם בהסכמים קשורה שאיננה פרטית,
2 בלוח רופא. אצל בביקור השתתפות בנוסף יש מכבי בקופתחולים בתרופות.

ובהשתתפות שלהן הכספית בהשתתפות קופותהחולים בין לשוני דוגמאות מובאות
הפריה חיסונים, תרופות, רופא, אצל ביקורים בנושאים: המבוטחים של העצמית

של המימון מידת כי עולה מהלוח חו"ל. וטיפולי סיעודי אשפוז חוץגופית,
בכל מלא מימון אין קופה ובשום לקופה, מקופה שונה השונים הפריטים

הסעיפים.

מופיע אינו זה מידע השונים. לשירותים תעריפים קיימים הקופות בכל
הקופות, של בפרסומים מופיע אך גבוהה, בתדירות משתנה שהוא כיוון בתקנון,

התרופות". "פנקס דוגמת

ברופאים המבוטחים של הבחירה חופש להרחבת חותרות הקופות כל  בחירה חופש .4

לעמוד כדי משלהן ושירותים מתקנים אדם, כוח המחזיקות קופות ובשירותים.
בהבטיחו המבוטחים של הבחירה חופש את מגבילות שירותים, לאספקת במחויבות
מהן בחלק הקופות. של משאבים באמצעות המתבצע רפואי לטיפול רק מלא מימון

לעלות המקבילה תקרה, עד ממומן חיצוניים במתקנים או אדם בכוח שימוש
האזוריות מהקופה. מראש הסכמה לכך לקבל יש מהן ובחלק עצמה, בקופה השירות
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1988 אוגוסט החולים, קופות ארבע טל השירותים בסל לטוני דוגמאות. :2 לווו

פה הקו ~

י1!>יית מאיחית קיפ"ח לאינ"ת קיפ"ח ""י r"S"7 =ללית "י""" מי^ל^''^!"11

מלגב^"5^יירצררת התקנוך לפי הקבלה לפני רפואית בדיקה יש 40 מגיל ללא יגיל לביטוח הקבלה בקבלי גיל מיגבלות
65 ל 55 בי? "?""? ת ו מגבל ללא 60 גיל עד לביטוח הקבלה 60 גיל עד הקבלה. גיל עד בדכ גיל, מגבלות בקופי. "לחביות ל 5 5 ביו בריאות. רפואית. בדיקה ועס לגיל מעבר מיגבלות. ללא רגיל וחבר עובד האדם כאשר 62
יסיח 1  "קופה ה פנסיונרים לביטוח קבלה יש 60 הביטוח לכר מעבר הסתדרות.

פנסיונרלם) מוגבל). (ביטוח ופנסיונרים הורים  חלקי
""י" ר7כ?טחי" 7לי עצמית השתתפות איו המבוטחים טל עצמית השתתפות יש עצמית השתתפות איו עצמית השתתפות

המבוטח של המבוטח של כל של רבעון בכל ראשון בביקור המבוטח של רופא אצל בביקור
עד לביקור) ש"ח 3) בןמשפחח

מסוים. גג
הקופות כל של עצמית השתתפות ",, D>nt.1f1n up. ,.^רו,ד, ... ; .

*ם1 ,,,,, n,m.,m ל.?., יי י ה"ת"3י"\* 1 דיפרנציאלית עצמית השתתפות יש טל אחידה עצמית השתתפות עצמית השתתפות

ישם מ תיופה כנ(ות העצמית. בהשתתפות מהקטנה החודש.
דעת שיקול ות הפרי על הגבלה א^ו ררפריות .npy 5v 5.31 7ךךר  ^_

 S'™ ™Z? י ""י" <""?,.<<."" ^'^^^ '^,£7 ^צלח^אשו?ההל^^א (Ivn<u^
חברים לקבלת חלקית. השתתפות . יי *" השתתפות לכר מעבר ילדים.

חלקית. הקופה

זכויות ולהקניית אלה חיסונים ..^. "לתיי ל;._ מי ו ה., הקופה. ו במימי  שפעת חיסונים מממנת לא הקופה חיסונים כשי!2 .,,,ופה חשבון >ל  צהבת כאשר הקופה ע"ח החיסון  צהבת איו! *veal *.
למתל... ברורה תיחשבות ייי של י,"ט"ית ",, " . תקגון(שפעת' ל=תוב ף נ ש7 'חשםות יש נגיפית) למחלה.צהבת משפחה

ה!יופה ^ל מלא מימיו הקופה טל מלא מימון הקופה. חשבון על הקופה. חשבון על סיעודי אשפוז
טל סמלית עצמית השתתפות יש של סמלית עצמית השתתפות יש רפואי ליום).טיקומי טח 15) המשפחה ליום). ט"ח 11.5) המשפחה (מורכב)

קשה. סוציאלי במצב הנמצאת למשפחה הקיפה טל סמלי סיוע למשפחה .קופה סיוע ("באחר"ת כר?[י
ליום). ט"ח 10 או 5) האפשר" "במי^ עם הבריאות משרד

המשפחה של השתתפות
ציו ו הס המצב לפי
המשפחה של כלכלי

המורחבת)

חי"ל ^יייפיל' בא^יי^רד 'יליי"יל ^ני^ל"" ^ל^^ר ב^פולי^באש^וח !;"!לי";"'
הבריאות משרד באישור השתתפות לפעמים e/> הבריאות הקופה טל השתתפות לפעמים בנסיעה 504 ב השתתפות י",
הקופה טל השתתפות יש ב הכרטיס בעלות הקיפה של במערכת הטיפול עלות גובה עד (כשהוא ולנ(לוור. לחולה

r ■, 5C* ב הכרטיס בעלות תעריף לפי ובאשפוז ,50* בארץ. הציבורית ב*50  ובאשפוז חיוני)
 ן^י^^ ובאשפוז טיפול לאותו המקובל ^פוז בארץ. המקובל לתעריף מעבר



האזור לתחומי המבוטחים של הבחירה חופש את מגבילה היא אף האשפוז בשירותי
מיגוון בין יותר רחב בחירה חופש יש והמסחריים המשלימים (בביטוחים שלהם.

ספקים עלידי ניתן הטיפול כאשר מלא מימון עלויות: בהגבלת אר ספקים, של

להסכם). מחוץ הם הספקים כאשר חלקי ומימון הביטוח לחברת בהסכמים הקשורים

הקופות. בכל ומתרחב הולר המקצועיים וברופאים המשפחה ברופאי הבחירה חופש

שהרחיבה כללית בקופתחולים במיוחד בולטת הבחירה חופש להרחבת המגמה

וברופא המרפאה, בתוך ברופא במרפאה, לבחור חבריה אפשרות את לאחרונה
למרפאה. מחוץ עצמאי

זכות יש הקופה לחברי כי מציינים, התקנונים כל  לחברים מידע הזרמת .5

בנהלים גם לעיין זכות להם יש כי מצוין, לא הקופה. בתקנוני לעיין

בין רבה במידה שונה החברים של היידוע אופן לתקנון. המתווספים ובהוראות

התקנון, עלפי להסתפק, יכולה כללית קופתחולים לדוגמה: לקופה, קופה
יכולה מכבי קופתחולים התקשורת. ובאמצעי מודעות לוחות על מידע בפרסום

לאומית מכבי, קופותחולים יומיים. עיתונים בשני מידע בפרסום להסתפק
בהם האזוריים, השירותים מדריכי באמצעות גם מבוטחיהן את מעדכנות ומאוחדת

והחובות הזכויות עיקר פירוט גם והשירותים, הרופאים לרשימת נוסף מופיע,
תלת עיתון באמצעות גם חבריה את מיידעת מכבי קופתחולים המבוטחים. של

הזכאויות השירותים, לגבי הקופה חברי את המעדכן ("מכביתון") חודשי
("העיקר מיוחד מוסף חבריה בין מפיצה מאוחדת קופתחולים והחובות.

מקבל ומסחריים משלימים (בביטוחים "מעריב". בעיתון המופיע הבריאות"),
הביטוח). במסגרת וחובותיו זכויותיו של מלא פירוט ובה פוליסה, המבוטח

הקופות בכל מובטחות החברים זכויות  החברים זכויות על השמירה מנגנוני .6

דרכים: בכמה

וההוראות הנהלים התקנון, 
ערעור וועדות החברים לזכויות הוועדות 

הקופות מבקרי 

ובקרה תכנון מחלקות 
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הקופה למוסדות הבחירות תהליכי 

עם אלו. מנגנונים של היעילות עלידי נקבעת בפועל ההגנה שמידת מובן,
לעונות המוסמכים המוסדות זכאים הקופות, עול הוולונטרי האופי בגלל זאת,
שלו ה"פוליסה" כי ודאות אין ולמבוטח הביטוח, בהסדרי ונהלים זכאויות

על הצרכן מוגן מסחריים רפואיים (בביטוחים זמן. לאורך שהיא כפי תישאר
התשמ"א). מ1981, הביטוח עסקי על הפיקוח חוק ידי
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סיכום

כי: עולה, לעיל שנעשה הניתוח מן

כללית, בצורה מנוסחים הבסיסי הביטוח לגבי קופותהחולים של התקנונים .1
לכאורה, השירותים. סל של אופיו לגבי איבהירות של רבה למידה הגורמת

איננו כי במפורש נאמר לא שלגביו רפואי טיפול כל הכוללת רחבה מטריה זוהי

בספק מוטלת שאספקתם שירותים של ארוכה סידרה יש למעשה אר בסל, כלול
פירוט. והעדר הכללי הניסוח בגלל דווקא

יש הבריאות, שירותי על לפקח הבריאות למשרד המוקנית הסמכות במסגרת .2

ואיו והיקפם השירותים הרכב את לקבוע עצמאות של רבה מידה לקופותהחולים

של ההכנסות בין הקשר לגבי או הסל הרכב לגבי מחייבות תקנות או חוק
בריאות שירותי (למעט שלהן השירותים מסל המתבקשות ההוצאות לבין הקופות

בעבודה).
(שירותי במדינה הבסיסיים הרפואיים השירותים עיקר את מספקות הקופות .3
בהתחייבות לעמוד שלהן היכולת אשפוז). ושירותי אמבולטוריים רפואה

במלאי, ממחסור מתורים, משביתות, והביקוש, מההיצע מושפעת למבוטחים
השתלות). לב, ניתוחי צנתורים, (לדוגמה: ועוד הממשלה של מזומנים מתזרים

הדבר כאשר הקופות, עלידי מסופקים שאינם מהצרכים חלק משלימה המדינה .4

ובמצבים רגיל באופן לקופות להתקבל יכולות שאינן ייחודיות לקבוצות קשור

שאינם ייחודיים, לשירותים דאגה עלידי וכן מכוסים, שאינם ייחודיים
ציבורי). מצרך של אופי בעל הוא (שחלקם הקופות עלידי מסופקים

טיפולי רפואי, מכשור לקשישים, שפעת נגד חיסון כגון מסוימים, שירותים .5

הציבורית. המערכת באמצעות מהאזרחים לחלק כלל מסופקים אינם שיניים,

וקופת המדינה של האחריות אשר מיוחדים, בשירותים קיים ודאות אי של מצב .6
בעצם והאזרח וסוציאליים, רפואיים מקריטריונים מושפעת לספקם החולים
והחלמה, הבראה לדוגמה: לא. או אליהם ביחס מבוטח הוא אם יודע איננו

מיוחדות. יקרות תרופות רפואיים, אבזרים סיעודי, אשפוז
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מוגבלת שזכאותך משום מלא מביטוח ליהנות יכולות אינן מסוימות אוכלוסיות .7
ועוד). ביטוח סוג בריאות, מצב בקופה, (ותק שונות מסיבות

למו"מ מוקד מהווים פורמלי הסדר לגביהם נמצא לא שעדיין תחומים .8

או אלימות נפגעי כגון: הבריאות, משרד לבין קופותהחולים בין ולהתחשבנות
24 במשך קיבלו שירותיה שאת הקופה אשר חדשים עולים פלילית, פעילות
קבועים, כחברים לקבלם מעוניינת אינה הקליטה) משרד (במימון חודשים

המחוזי הפסיכיאטר אשר כללי, בביתחולים פסיכיאטריות במחלקות מאושפזים
וכדומה. בקהילה, בהם לטפל היה שניתן סבור

בהם המבוטחים של הבחירה חופש את מגדילים והמסחריים המשלימים הביטוחים .9

יש להלכה כי אם לשירותים. המתנה תקופות לקיצור להם לסייע ויכולים

שירותים באמצעות הבסיסי, הביטוח באמצעות אותם לספק מחויבות לקופות
בחו"ל. טיפול שירותי או פרטיים

בדפוסי לגיוון נטייה יש הקופות בכל כי לסכם ניתן השירות מתן אופן לגבי .10
קיים משלים רפואי ביטוח המבוטחים. של הבחירה חופש ובהרחבת השירות אספקת
,(1990 מינואר החל חובה לביטוח להפוך עשוי (הוא כללית בקופתחולים כיום

בכל לאומית. בקופתחולים גם לתוקף ייכנס 1990 וב ובמאוחדת במכבי
מוגדר זמן בפרק השירות את לספק הגמיש הביטוח במסגרת מחויבות אין הקופות
ללוח להתחייב קופתהחולים לראשונה מבטיחה "לאומית" של המשלים (בביטוח
הזרמת מהשירותים. בחלק לפחות עצמית השתתפות קיימת הקופות בכל זמנים).
יש הקופות בכל לקופה. מקופה שונה היא אך הקופות, בכל קיימת לחבר המידע

החברים. זכויות לשמירת אבטחה מנגנוני

של בלבד ראשוני ניתוח זהו כי ולהדגיש לשוב לנכון מוצאים אנו לסיכום,
של בדיקה מחייב מעמיק ניתוח קופותהחולים. ארבע שמספקות השירותים סל

הלכה והנהלים, התקנונים של התרגום ובדיקת לתקנונים המתווספים הנהלים
הקופות. ארבע ובכל היוםיום בחיי למעשה,

בסל כלול מה לגבי הבהירות וחוסר והפערים הבסיסי בסל ההבדלים רקע על
גיוון יש בה שגם משלימים, ביטוחים של עניפה מערכת מתפתחת בו, כלול לא ומה
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בהסדר בחירה לגבי הישראלי האזרח של המבוכה את להגביר עשויה זו התפתחות רב.
היא וכמוכן בעתיד, שלו האפשריים הצרכים על סבירה בצורה יענה אשר הביטוח
מרכיבים הם כאשר שונים לאזרחים שיש המימון במידת השונות את להרחיב עשויה
חוסר מתוך או הבנה מתוך אם  ומסחרי משלים בסיסי, ביטוח של שונות חבילות
בצורה היום סדר על שאלות מספר מעלה זה מצב שלהם. החבילה משמעויות של הבנה

חריפה:

וחדמשמעית? ברורה יותר בצורה הבסיסי הסל את להגדיר רצוי האם 
בחירה לבצע להם שיתאפשר באופן לצרכנים והדרכה מידע הזרמת להבטיח איר 

מפוקחת? ותר י

והמסחריים? המשלימים הביטוחים של ההתפתחות אופי את לכוון רצוי האם 
התחשבות כדי תוך המשתנה למציאות הסל התאמת של מסודר תהליך להבטיח איר 

הקופות? של וההוצאות ההכנסות בין בקשר

על והמסחריים המשלימים בביטוחים השירותים אספקת של ההשפעה תהיה מה 
לשירותים? הבסיסי בביטוח המבוטחים נגישות

סוגיות של הבדיקה להמשך מסייע זה בדו"ח שנערך שהניתוח מקווים אנו
אלה.
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מיוחדים ולמצבים ייחודיות לאוכלוסיות רפואיים שירותים מימון נספח:
הבריאות משרד באמצעות

הבריאות משרד מיוחדים, לתפקידים סמנכ"ל ריפתין, א. מר המקור:

1988 ב נתמכת. לאוכלוסייה מיוחדת הקצאה באמצעות מסייע הבריאות משרד

(מלא). כולל ביטוח יחידות 106,000 כ הקיפה היא
הכנסתם, כל שזוהי כללית, נכות גימלת מקבלי נכללים זו באוכלוסייה
הכנסה, השלמת עם ושארים זיקנה קיצבאות מקבלי הכנסה, הבטחת גימלת מקבלי

חודשים שישה עד שלושה במשך המדינה חשבון על ביטוח (מקבלים משוחררים אסירים
מבוטחים האשפוז, בנושא לחוסים למוסדות חלקיים ביטוחים השחרור), לאחר

הט"ס נושאי העברת (בעת והרווחה העבודה ממשרד הבריאות למשרד שהועברו
מסיבות לאומי לביטוח מהמוסד קיצבאות מקבלי עם נמנים ושאינם לטיפולו)

שונות.

הפרטנית ברמה גם הבריאות משרד מטפל לעיל שהוזכרו למבוטחים נוסף
עם נמנים והם שונות, מסיבות רפואי ביטוח להם שאין אנשים של במקרים

לאשפוזים נזקקים הם כאשר הרווחה, לשכות עלידי ומומלצת נתמכת אוכלוסייה
מתקיימים ואם נבדקת, זו אוכלוסייה לגבי בקשה כל לממן. ביכולתם עיאין

למצבים דוגמאות האשפוז. בעלות משתתף המשרד סיוע, המצדיקים קריטריונים
אי חולי מולד, מום עם תינוקות רפואי, ביטוח להם שאין להורים ילדים כאלה:
הכולל), הביטוח יחידות של הראשנה הקבוצה (מתוף סרטן וחולי כלייתית ספיקה
חודשי 24 לאחר ביטוח ללא חדשים עולים אשפוז, כדי תור אצלם התגלתה שהמחלה

ועוד. רפואי ביטוח חסרי נרקומנים הקליטה, משרד של הטיפול
כתוצאה שנפגעו אוכלוסיות של אשפוז עלות לפעם מפעם המשרד מכסה כמוכן
אם גם זו, אוכלוסייה שכן פלילית. מפעילות כתוצאה או המשפחה בתור מאלימות
אלה. מסיבות בנפגעים או במחלות מכירה אינה הקופה כלשהי, בקופה מבוטחת היא

אשפוז גם ולפעמים ממושך אשפוז המחייבים קשים, במקרים כלל בדרך מדובר
שיקומי.

בשנה. 800 לכ מגיע לעיל שפורטו הגבוליים המקרים מספר
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*

ראייה מתוך אותם, לקדם מיוחד עניין לו שיש נושאים גם מממן המטרד
הלאומיים: הבריאות צורכי של כוללת

ומעלה. 37 מגיל בהריון לנשים שפיר מי בדיקת 
האשפוז. במערכת לעובדים נגיפית וצהבת שפעת חיסוני 
ועוד). פעילה שחפת (דוגמת מידבקות במחלות אשפוז 

שירותים: מספר סבסוד עלידי האוכלוסייה לכלל מסייע המשרד

עד בשבעים לתינוקות) חלב תחליפי (דוגמת רפואיים מזון חומרי סבסוד 
ים. ז אחו שמונים

נעליים לגפיים, פרוטזות גלגלים, (כסאות לניידות רפואיים אבזרים מימון 
של מימון וכן החולה, של קטנה עצמית השתתפות עם רגליים) לנכי אורתופדיות

לשד. פרוטזה

ועוד) טלסקופיות משקפיים שמיעה, (מכשירי רפואיים אבזרים של חלקי מימון
החולה. של קטנה עצמית השתתפות עם ,18 גיל עד
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ABSTRACT

The question of the composition of the basic benefits package
which is supplied to most residents of Israel through one of the four
sick funds (Klalit, Maccabi, Meuchedet, and Leumit), has recently taken
on special significance in light of three factors: the difficulties
encountered by the health system in financing and supplying health
services; the desire to institute reforms such as the National Health

Insurance Law; and the rapid pace of changes in the field, such as the
growth of private medicine and the expansion of supplementary and

private insurance.
This paper surveys the services provided by the sick funds within

the medical insurance system operating today in Israel. It also
describes the recent development of supplementary and private
insurance. The analysis shows that nearly all residents have access to
a wide range of health services through the basic insurance of the four
sick funds and the country's laws and institutions. There is no

binding law or regulatory code with regard to the composition of the
basic benefits package that the sick funds must supply to their member,

or with regard to the balance between the sick funds' revenues and

servicerelated expenditures. The wording of the sick funds'
regulatory codes is general and makes the composition of the basic
basket of covered services unclear. The regulatory codes do not
reflect all the members' benefits. The manner in which benefits are
realized is at the discretion of the sick funds.

Each sick fund has different conditions which restrict membership

(such as age, health condition, work status, organizational



affiliation); some populations are not eligible for full health
insurance (e.g. parent and pensioners insurance), some conditions are
not covered and payment of related medical costs depends on the good

will of the sick fund or the Ministry of Health (such as
hospitalization resulting from criminal violence or psychiatric
hospitalization in an acutecare hospital).

Certain health services are not included in the benefits package

of some of the sick funds (for example, flu shots for the elderly,
medical aids, dental care) and others are covered only partially or
"if possible", sometimes using both medical and social criteria (for
example, assistance by the sick funds in nursing care, personal care,
communitybased psychatric services, recuperation, expensive
medication). The benefits package does not specify a maximum waiting
time for service supply, so the sick funds are not obligated to find
alternatives for services that the clients are entitled to and are not
being provided due to long waiting lists (mainly elective surgery such
hernias, prostate, cataract and cardiatric catheters). Participation by

the sick funds in the cost of organ transplants or other surgery and

treatments that can only be done abroad, when they have been approved
by a special Ministry of Health committee, is at the discretion of the
sick funds; who are not obligated to participate. The manner in which

benefits are realized is also at the discretion of the sick funds.
The supplementary and forprofit insurance system expand the

clients' freedom of choice and can help shorten the waiting time for
services, but it is important to ensure that their development does not
unduly widen the gaps in access to essential services and raise the
costs of the entire health system in the future.
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