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מכתבו :מיום 19.5.2021
בהמשך לשיחתו ,ולבקשת מרשתו ,קופת חולים מאוחדת )"מאוחדת"( ,הריי מעלה על הכתב מידע וסף
בוגע למאוחדת.
.1

מאוחדת מאוגדת כאגודה עותומית )שהוקמה בהתאם לחוק העותומי על האגודות(.

.2

סעיף  10לתקון מאוחדת 1קובע את מוסדות הקופה :מועצה ,2דירקטוריון 3וועדת ביקורת .4התקון
קובע גם את תפקידיו של המכ"ל ,5כמו גם מתייחס לאורגים וספים של הקופה.6

.3

מצ"ב דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של מאוחדת לשה שהסתיימה ביום  .31.12.2020דוחות
אלה מתפרסמים גם באתר של משרד הבריאות .כפי שיתן לראות ,סך המאזן עומד על כ 3-מיליארד
 ₪וקיים גירעון מצטבר מפעילות של כ 644-מליון ש"ח.

.4

סעיף )3ג( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התש"ד") 1994-חוק ביטוח בריאות"( קובע ,כי קופת חולים
אחראית כלפי מי שרשום בה למתן מלוא שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי לפי חוק זה .החוק מגדיר
את מי שזכאי לשירותי בריאות לפי החוק ,כ"מבוטח" .7לאורך כל החוק ,עולה כי קופת החולים
מספקת שירותי ביטוח בריאות למבוטחים .מעבר לשירותי הבריאות שהקופה מספקת למבוטחים
בהתאם לסל השירותים הקבוע בחוק ,הרי שקופת חולים רשאית להציע לחבריה תכיות לשירותי
בריאות וספים שאים כלולים בסל השירותים )'שב"ן'( ,ואכן קופת חולים מאוחדת מציעה
למבוטחיה מספר תכיות ביטוח כאמור.8

 1תקון מאוחדת מפורסם באתר האיטרט שלה:

https://www.meuhedet.co.il/media/2567/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA.pdf

 2תפקידיה מפורטים בסעיף  13לתקון מאוחדת.
 3תפקידיו מפורטים בסעיף  14לתקון מאוחדת.
 4תפקידיה מפורטים בסעיף  18לתקון מאוחדת.
 5ראו סעיפים  15-16לתקון מאוחדת.
 6ראו לדוגמא הוועדה הציבורית שתפקידיה מפורטים בסעיף  11לתקון מאוחדת.
 7ראו סעיף  1לחוק ביטוח בריאות.
 8ראו לדוגמא עמ'  10-11לדוח הדירקטוריון של מאוחדת לשה שמסתיימת ב.31.12.2020-

1

אם כן ,קופת החולים עוסקת בביטוח )בריאות( ,ולפיכך היתה דרשת לרישיון מבטח בהתאם לסעיף
 14לחוק הפיקוח על שירותים פיסיים )ביטוח( ,תשמ"א") 1981-חוק הפיקוח על הביטוח"( ,אלמלא
סעיף  95לחוק הפיקוח על הביטוח פטר במפורש את קופות חולים מתחולת חוק הפיקוח על הביטוח
בוגע לשירותים רפואיים שהקופה ותת לפי חוק ביטוח בריאות ,לרבות שב"ן.
.5

כאמור במכתבו שבסימוכין ,ודה על אישורכם כי אין מיעה לסווג את מאוחדת "כמשקיע מתוחכם"
לעיין סעיף 15א)ב() (1לחוק יירות ערך ,ולחילופין ,הודעתכם כי לא תתערבו במקרה שבו מאוחדת
תפעל בהתאם לעמדה זו.

.6

או עומדים ,כמובן ,לרשותכם ,במידה שתתעוררה שאלות או תידרשה הבהרות.

בב"ח,

גרוס ושות'

העתק :קופת חולים מאוחדת
לוט:
תקון מאוחדת
דוחות כספיים של מאוחדת לשת 2020

2

