
        13.10.1013.10.1013.10.1013.10.10עדת העבודה הרווחה והבריאות ביו� עדת העבודה הרווחה והבריאות ביו� עדת העבודה הרווחה והבריאות ביו� עדת העבודה הרווחה והבריאות ביו� וווונוסח לדיו� בונוסח לדיו� בונוסח לדיו� בונוסח לדיו� בו

        2010201020102010––––        אאאא""""עעעעעעעע""""התשהתשהתשהתש, , , , ))))תיקו�תיקו�תיקו�תיקו� ( ( ( ())))חולי�חולי�חולי�חולי�הההההקצאה לקופות הקצאה לקופות הקצאה לקופות הקצאה לקופות (((( ביטוח בריאות ממלכתי  ביטוח בריאות ממלכתי  ביטוח בריאות ממלכתי  ביטוח בריאות ממלכתי תקנותתקנותתקנותתקנות

  

, ) החוק  להל�(  1 1994  ד"תשנה, לחוק ביטוח בריאות ממלכתי60   ו17בתוק# סמכותי לפי סעיפי� 

וועדת ובאישור  ,  לחוק17חברתיי� ובאישורו לפי סעי#  והשירותי� השר הרווחה ושר האוצרבהסכמת 

  :  אני מתקי� תקנות אלה,הרווחה והבריאות של הכנסת,העבודה

            1111תקנה תקנה תקנה תקנה     החלפההחלפההחלפההחלפה

 1995  ה"תשנה,)חולי�ההקצאה לקופות (  לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי 1במקו� תקנה  .1
 : יבוא2

 חישוב מספר המבוטחי� המשוקלל"

    יינת� ,  לחוק17ת מקופות החולי� כאמור בסעי# שוקלל בכל אחהמבחישוב מספר המבוטחי� . 1

פרטי מקו� מגוריו כפי לפי    המתגורר למבוטח; משקל למבוטחי� לפי גיל כל מבוטח ומינו     

 מארבעת האשכולות אחדברשות מקומית המסווגת תחת  , מרש� האוכלוסי� ב שה� מופיעי�

 הלשכה המרכזית ידי  שפורס� על "2004 ויות מקומיותאליות של רשפריפריהמדד "התחתוני� של 

ג� זאת בהתחשב בגילו , ינת� משקל נפרד ,) תושב פריפריה–להל�  (2008בשנת לסטטיסטיקה 

  : הכל כמפורט להל�ומינו

  'טור א

   המבוטחגיל
  

  'טור ב

  ניקוד

שאינ�   מבוטחי�        

מבוטח תושבי הפריפריה

  שאינו תושב פריפריה

מבוטח  פריפריהתושבי  מבוטחי�

      שהוא תושב פריפריה

  זכר  נקבה  זכר  נקבה

 1.92 1.45  1.87  1.41    1עד 

  0.99  0.80  0.94  0.75    5 עד 1עולה על 

  0.45  0.42  0.41  0.38    15 עד 5עולה על 

  0.40  0.47  0.36  0.43    25 עד 15עולה על 

  0.46  0.77  0.41  0.73    35 עד 25עולה על 

  0.62  0.82  0.57  0.78    45 עד 35עולה על 

  1.03  1.18  0.99  1.14    55 עד 45עולה על 

                                              

 
  156' עמ, ד"ח התשנ"ס 1

  .493' עמ, ה"ת התשנ"ק 2



  1.84  1.74  1.79  1.70    65 עד 55עולה על 

  3.18  2.67  3.14  2.63    75 עד 65עולה על 

  4.18  3.45  4.13  3.40    85 עד 75עולה על 

  4.27  3.57  4.23  3.52    85עולה על  

        תחילה תחילה תחילה תחילה 
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