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  תמצית מחקר
. קופות החולים משווקות תכניות ביטוח משלים, 1995מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 

מורכבות עלתה , בקרב הציבור על הביטוח המשליםהבעלות ם חלה עלייה ניכרת בהיקפי לאורך השני
מכון ברוקדייל  -וינט'ג-התבקש מאיירס, לאור מגמות אלו. חלו שינויים בתוכן הכיסוייםהתכניות ו

ידי מרכז המידע והמחקר של הכנסת לבחון את תכניות הביטוח המשלים של קופות החולים -על
  . לאורך זמן תכניות אלהינויים שחלו בהשבישראל ואת 

  :שתי מטרותנקבעו למחקר 

ולערוך השוואה  2006בשנת  קופות החוליםארבע  הביטוח המשלים שמציעותתכניות לנתח את  .1
 . ביניהן

בתקופה תכניות הביטוח המשלים  ידי-עלהשירותים העיקריים שהוצעו  בין אההשווערוך ל .2
 .  שירותים המוצעים כיוםבין הל) 1996(החדשה התכניות במתכונתן  הראשונה לבניית

מוצג ניתוח משווה בין כל שבע תכניות הביטוח המשלים , של המחקר' המתאר את שלב א, בדוח זה
סוג השירותים : הניתוח המשווה נערך לפי מדדים אחידים. ידי קופות החולים-המוצעות כיום על

  . ימוש הזכאותתהליכי רישום ומ, מחיר, תנאים ומגבלות, המוצעים

סיווגנו . תיארנו את התפתחות השירותים לאורך זמן בכל קופה) 'שלב ב(בשלב הבא של המחקר 
הסיווג בוצע . פי השפעתם על מצבו הרפואי של הפרט-על 1996לקבוצות את השירותים שנוספו מאז 

ה בשיטת והמשקיפים בוועד" ועדה להכנסת טכנולוגיות לסל הבסיסי"תוך התייעצות עם החברים ב
  .של המחקר יפורסמו בדוח נפרד' ממצאי שלב ב. דלפי

חשיבות המחקר בכך שהוא מספק מידע מלא ואובייקטיבי לגבי התנאים והזכויות בתכניות הביטוח 
הוא מאפשר לזהות סעיפים שבהם תנאי הזכאות אינם ברורים או שאינם . המשלים של קופות החולים

מזהה תחומים שבהם נדרשת התערבות ממלכתית לצורך  המחקר, כמו כן. הוגנים כלפי מבוטח
ובכך מאפשר , המחקר שופך אור על הקשר שבין הסל המשלים לסל הבסיסי, בנוסף. הסדרת התנאים

להעלות לדיון ציבורי את השימוש של הקופות בסל המשלים כדרך למתן שירותים נוספים לחלק 
  . מהציבור

  
המגיעים לו מהביטוח המשלים  התנאים ותחומי הכיסוי לאדם נזקק קשה לברר ולהבין בעצמו מהם

המבוטח יכול . מהשימוש השונה במושגים ומריבוי הפרטים, הקושי נובע מהשפה המשפטית. שלו
, לכן. הוא צריך לדעת מה לשאול, אולם, לקבל תשובות לשאלות ספציפיות משירותי המידע של הקופה

המחקר מציע שורה של דרכים אשר מילוין יקל על  .ייתכנו מצבים שהוא אינו ממצה את זכויותיו
  .הציבור במימוש הזכאות ובהשוואה בין התכניות

  שיטת העבודה
דפי מידע על  ,וכן ,2006בסוף שנת  התקנונים המפורטים של כל קופה פי-ההשוואה נערכה על

: ותיםלפי קבוצות של שירההשוואה מוצגת . ומסמכי זכויות וחובותקופות הפיצו ופרסומים שה
   2.שירותים מצילי חיים וכדומה, וחיםנית, יםרפואי-פרהטיפולים , תרופות

                                                    
  .וף הדוחבג' השוואה מפורטת בין רכיבי תכניות הביטוח המשלים של קופות החולים מובאת בנספח ה 2
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נציגי כל הקופות . בכל קופות החוליםהביטוחים המשלימים לאחראים על הועבר ניתוח התכניות 

ידי הקופה שלהם וענו על שאלות הבהרה - ניות המוצעות עלשרו את נכונות הניתוח לגבי התכיא

התשובות של נציגי הקופות לשאלות סייעו להבנה מעמיקה של . נינו אליהםושאלות מרכזיות שהפ

  . ההשוואה בין התכניות ולחידוד סוגיות העולות מהממצאים
  

של שירותי בריאות כללית שכן התכנית עדיין לא " פלטיניום"הדוח אינו כולל התייחסות לתכנית 

  ".מאוחדת שיא"נית התכנית דומה לתכ, באופיה. הוצעה לציבור בעת כתיבת הדוח
  

  עיקר ממצאי ההשוואה  -התכניות הקיימות כיום 
  - שירותי בריאות נוספים (קופות החולים מציעות למבוטחיהן שבע תכניות ביטוח משלים , כיום

  ):ן"שב

 ".כללית מושלם"מציעה את ) להלן כללית(שירותי בריאות כללית  
" מכבי מגן זהב"כרובד ראשון ואת " מגן כסףמכבי "מציעה את ) להלן מכבי(מכבי שירותי בריאות  

 .כרובד שני
מאוחדת "כרובד ראשון ואת " מאוחדת עדיף"מציעה את ) להלן מאוחדת(קופת חולים מאוחדת  

 .כרובד שני" שיא
" לאומית זהב"כרובד ראשון ואת " לאומית כסף"מציעה את ) להלן לאומית(קופת חולים לאומית  

  .כרובד שני

חייבים להיות חברים , כוש את תכניות הביטוח המשלים של קופה מסוימתפרטים המבקשים לר

חייבים לרכוש את , אם קיימת, מבוטחים המבקשים לרכוש את תכנית הרובד השני. בקופת החולים

  .ידי הקופה-הרובד הבסיסי המוצע על

בבית חולים  ניתוחים, למשל(תחומי כיסוי שונים  55מוצעים בכל תכניות הביטוח המשלים , בסך הכול

את כל תחומי הכיסוי הכלולים המבוטחים קונים כמקשה אחת ). חוות דעת שנייה ותרופות, פרטי

  . בתכנית
  

  השירותים המכוסים בתכניות 

כיסויי (תחומי כיסוי עיקריים  15-ן סיווגנו ל"ידי תכניות השב-התחומים השונים המכוסים על 55את 

תחומי כיסוי אחרים  40- ול) שימוש גבוהים ותרופות כיסויים שגרתיים עם שיעורי, קטסטרופה

  ). כיסויים שגרתיים עם שיעורי שימוש נמוכים יחסית או בעלות נמוכה לקופה(

עיקר הפרמיה בתמחור (ה של התכנית תחומי כיסוי עיקריים הם תחומי הכיסוי המהווים את הליּב

לוקה נעשתה בהתייעצות עם הח. ואת עיקר ההוצאה של קופות החולים על התכנית) האקטוארי

  .אנשים מקצוע מתחום הביטוח ועם נציגים מהקופות

בין קיים דמיון ם אלה בתחומי. כל התכניות מכסות את כל חמישה עשר תחומי הכיסוי העיקריים

  .**תקרת הכיסוי והשתתפות עצמית, תנאי זכאות, תקופות אכשרה: לכיסויבתנאים התכניות 

                                                    
 .קיים דמיון בתקרת הכיסוי וההשתתפות העצמית בין התכניות בהתאם לרבדים השונים **
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רשימות אלה . מכוסההים ברשימת ספקי השירות ובשירות הספציפי מתמקדבין התכניות ההבדלים 

, האביזרים להשתלה, המנתחים שבהסכם, בתי החולים שבהסכם, כוללות את הניתוחים המכוסים

  .ל שבהסכם ותרופות הכלולות בתכנית"בחו מרכזים רפואיים, בתי ההבראה שבהסכם

. צות את הזכויות או להשוות בין התכניותהרשימות אמורות להתלוות לתקנון והן הכרחיות כדי למ

שכן הן בדרך כלל אינן מפורסמות לקהל ביחד עם , קיים קושי רב להשיג את הרשימות הללו

אך לגבי חלקן לא ברור למבוטח מן השורה , חלק מהרשימות ניתן לקבל בסניפי הקופות. התקנונים

  . היכן הוא יכול להשיג אותן

מההשוואה עולה כי מתוך חמישה , )רווחה לעומת שירותים רפואייםשירותי (אופי השירותים לגבי 

ניתוח , למשל, שנים עשר יכולים להיות מוגדרים כשירותים רפואיים, עשר תחומי הכיסוי העיקריים

, בתחומי הכיסוי האחרים. למשל הבראה לאחר ניתוח, כשירותי רווחה -בבית חולים פרטי ושלושה 

  .חהרוב הכיסויים הם כיסויי רוו

מההשוואה עולה כי רוב הכיסויים בתחומי הכיסוי  ,לסל הבסיסיהקשר של השירותים לגבי 

רק חלק מהם הם כיסויים משפרים ). מוסיפים לניתן בסל הבסיסי(העיקריים הם כיסויים מרחיבים 

אינם (מעט מאוד כיסויים הם משלימים ). ניתנים בתנאים טובים יותר מאלו הניתנים בסל הבסיסי(

  ).סים בסל הבסיסימכו

מההשוואה עולה כי שישה תחומי כיסוי עיקריים מיועדים , אוכלוסיית היעד לתחומי הכיסוילגבי 

אוכלוסיית היעד היא , לכלל האוכלוסייה או לאוכלוסייה הקשישה ובחמישה תחומי כיסוי עיקריים

חומי הכיסוי בת. ארבעה שירותים מיועדים לחולים קשים ולחולי לב. משפחות צעירות וילדים

רק כרבע . צעירים ומשפחות צעירות, אוכלוסיות היעד של רוב השירותים הן ילדים ונוער, האחרים

  .מהשירותים האחרים מיועדים לאוכלוסיות מבוגרות יותר

  .כוללת את המספר הרב ביותר של שירותים המיועדים לאוכלוסייה הקשישה" מאוחדת שיא"התכנית 

  תרופות

דגש על תרופות מרשם (באופי התרופות , פות במספר התרופות המכוסות בתכניתיש הבדלים בין הקו

, עקב התערבות משרד הבריאות. ובגובה ההשתתפות העצמית לתרופות) לעומת תרופות ללא מרשם

  . הוסרו לאחרונה בחלק מהתכניות תרופות אשר מכוסות בסל הבסיסי

בשל אורכן ובשל , של התכניות השונות קיים קושי בהשוואה בין רשימות התרופותיש לציין כי 

  ). שמות התרופות וייעודן(דע רפואי הצורך בי

  תקופות הגבלת זכאות

אשר במהלכה הזכויות של , ת מעת ההצטרפות לתכניתהיא תקופה רצופה של חברּו" תקופת אכשרה"

וסה בפוליסת ביטוח בריאות מסחרית נקבע כי אם אדם הזדקק לשירות המכ. המבוטחים מוגבלות

  .הוא אינו זכאי לקבל את השירות לאחר התקופה, בפוליסה במהלך תקופת האכשרה
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קופות חולים רשאיות לקבוע תקופות , לפי הוראות הפעלת הביטוח המשלים של משרד הבריאות

ללא כל , המבוטח זכאי לכל השירותים הניתנים בתכנית, לאחר סיום התקופה, אולם. ן"אכשרה לשב

  .החרגות או הגבלות

יכול ליצור  המסחרי במובן השונה מזה המקובל בתחום הביטוח" תקופת אכשרה"השימוש במונח 

  .  בלבול בקרב המבוטחים

בסעיף סייגים , )מאוחדת וכללית, לאומית(מניתוח תכניות הביטוח המשלים עולה כי בשלוש קופות 

גם , שבה הוגבלה הזכאות נאמר כי המבוטח אינו זכאי לקבל שירות רפואי שנזקק לו בתקופה, כלליים

מהכתוב לא ברור האם הכוונה לסוג השירות באופן כללי או להחזר . לאחר סיום תקופת ההגבלה

אם אדם לקח תרופה , לדוגמה. רטרואקטיבי על תשלום על שירות ספציפי לפני תקופת הזכאות

ת ההנחה על לא ברור האם הוא מוחרג מהזכות לקבל א, מסוימת הכלולה בתכנית הביטוח המשלים

התרופה בתום תקופת הגבלת הזכאות או שהוא רק אינו זכאי לקבל החזר רטרואקטיבי על הסכום 

אם משמעות הסעיף היא החרגה על שירות ספציפי לאחר תקופת . ששילם בעת תקופת ההגבלה

  . הסעיף סותר את הוראות הפעלת הביטוח המשלים של משרד הבריאות, ההגבלה

בפועל לא , ן במשרד הבריאות"ל לקופות חולים ושב"נציגי קופות החולים והסמנכפי -כי על, יש לציין

כזה קיום סעיף , עם זאת. ממומשת החרגה על שירותים ספציפיים לאחר תום תקופת הגבלת הזכאות

  .כגון הימנעות מהגשת תביעות, יכול ליצור בעיות שונות מההיבט הצרכני

  
  פרמיות ותשלומי השתתפות עצמית

הפרמיות ותעריפי (ה המורכבת ביותר בין התכניות היא ההשוואה בין תעריפי התכניות ההשווא

הקושי בהשוואה נובע מכך שבכל תכנית יש דירוג תשלום שונה , לגבי הפרמיות). ההשתתפות העצמית

הפרמיות . ובחלקן יש תעריפים משפחתיים, לפי קבוצות גיל והטבות לחיילים משוחררים ולילדים

ת הריאלית של ד ובנוסף לכך הן משתנות מעת לעת בהתאם להרכב סל השירותים ולעלּוצמודות למד

  . גוון השירותים שהן מציעותִמ 

מההשוואה עולה . בהשוואה שערכנו לא הבאנו בחשבון את התעריפים המשפחתיים וההטבות השונות

ראשונים במכבי הרבדים ה" (לאומית כסף"ו" מכבי מגן כסף"הם של  כי התעריפים הנמוכים ביותר

התכניות היקרות ". מאוחדת עדיף"ו" מכבי מגן זהב", "כללית מושלם"תעריפי : אחריהם; )ובלאומית

  . "מאוחדת שיא" -והרבה מעליה  "לאומית זהב"ביותר הן 

  .ראוי לציין שלא ערכנו ניתוח כלכלי של הגינות הפרמיה מול ההטבות הניתנות בתכניות

  . והתייצבות על המחיר הגבוה עד סוף חיי המבוטח 64תעריפים עד גיל בכל התכניות בולטת העלייה ב

חלק . כל התכניות גובות השתתפות עצמית על השירותים המכוסים, לגבי ההשתתפות העצמית

חלק אחר מהתכניות . מהתכניות משלמות ישירות לספקים שבהסכם והמבוטח משלים את ההוצאה

הקושי בהשוואה נובע מכך שכל תכנית קובעת את . המשפות כנגד קבלות בשיעור מסוים מההוצא

  .ההשתתפות העצמית בדרכים שונות
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ההשתתפות , )ל וטיפולי הפריה"השתלות וטיפולים בחו, ניתוחים(בתחום כיסויי הקטסטרופה 

, ההשתתפות העצמית אמנם נמוכה יחסית, בתחומי הכיסוי השגרתיים. העצמית מגיעה לאלפי שקלים

  .גיע לשיעור גבוה מהתשלום בפועלאולם היא יכולה לה

  שיטת התשלום

מהאוכלוסייה מחזיקים גם ביטוח  31%-כ, 2005, מכון ברוקדייל-וינט'ג-לפי נתונים מסקרי מאיירס

  "). כפל ביטוח"תופעה המוגדרת כ(משלים וגם ביטוח מסחרי 

שפות כולות ליהקופות , פי החוק-על. בביטוח בריאות מסחרי נהוג לשפות או לפצות את המבוטחים

ואינן יכולות לתת , הסכמים ישירות לספקי השירותים שאיתם יש להןלשלם כנגד קבלות מקוריות או 

קיים חשש במקרים שלאנשים יש גם ביטוח משלים וגם ביטוח מסחרי , לפיכך. פיצוי כספי למבוטחים

תשלום ו לקבל יוכל, כאשר יזדקקו, ביטוחהמשלמים פרמיה לאורך זמן לשתי תכניות על אף שהם ש

  . ביטוחי רק מאחת התכניותהכיסוי בעבור ה
  

  לשיפור התכניות מההיבט הצרכני אפשריות דרכים 
 :מימוש הזכאותלהקלת צעדים מספר לנקוט ב ניתן 

בעיקר ( זכאות אוטומטית לכיסויים מסוימיםכדי להעניק  להיעזר בטכנולוגיות מידע מתקדמות -

  ).כגון תרופות והתפתחות הילד, סיתחומי כיסוי המרחיבים את הסל הבסי

המצב ט רשימת כיסויים רלוונטיים לפי לפרַ  ספקלכדי  להיעזר בטכנולוגיות מידע מתקדמות -

במצב של אשפוז יקבל החולה מהקופה דף מידע ברור הכולל רשימה של תחומי , למשל. הרפואי

, דוגמה אחרת). דומהשיקום וכ, הבראה, אחות פרטית, חוות דעת שנייה(הכיסוי הרלוונטיים 

לספק לו את רשימת השירותים שהוא זכאי , כאשר ילד מופנה לשירותים להתפתחות הילד

    ).קלינאית תקשורת וכדומה, מרפאה בעיסוק(

ככל הנראה השינויים (על כל שינוי מהותי ותוספת שירותים לתכנית בדואר להודיע למבוטחים  -

  ).התדירים הם ברשימות התרופות והשתלים

אבל השילוב של הזכאות האוטומטית ודפי המידע , ברור לנו שלא ניתן לספק מידע על כל השירותים

  .יכול לעזור במימוש קל יותר של הזכאות

על הרחבת ( לנקוט בצעדים שיקלו על ההשוואה בין התכניות ויעודדו את התחרות בין הקופות ניתן 

למבוטח הנזקק  :)דת מחירי התכניות ועודהור, צמצום השתתפות עצמית, הגדלת החזרים, כיסויים

היום כל התכניות  .מה מגיע לו מהביטוח המשלים שלו לשירות כלשהו קשה לברר ולהבין בעצמו

, כמו כן. אך הם אינם מנוסחים בצורה אחידה וקיימת שונות בהדגשים, מספקות לוחות מתומצתים

 .לא תמיד מודגשים ההיבטים החשובים לצרכנים
טבלאות עם  וח המסחרי יידרשו הקופות בסעיפים עיקריים להעביר למבוטחבתכניות הביט -

  .חידים שיבחרו אנשי מקצועפירוט לפי פרמטרים א

אנשי המקצוע גם יסווגו באופן ברור את הכיסויים העיקריים שיפורטו לפי כיסויים רפואיים  -

הפרמטרים חשוב לתת גם סיווג של התרופות לפי . וכן לפי הקשר לסל הבסיסי, ורווחה

  .שייבחרו
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  :לכלול כאן ניתן למנות בין הפרמטרים שכדאי, ערכתנולה

  .פרסום של תקופות אכשרה לשירותים מרכזיים -תקופות האכשרה  -

כך שניתן יהיה , כולל תשלום למשפחה, הגדרה אחידה של קבוצות הגיל בכל התכניות -הפרמיה  -

יש לכלול את סך , ף לרובד הנוסףכדי לעזור לאנשים להחליט האם להצטר. להשוות ביניהן

  .התשלומים לכל הרבדים לפי גיל ולפי משפחה

לגבי הכיסויים העיקריים שיפורטו יש לציין גם את גובה  - גובה ההשתתפות העצמית וההחזרים  -

 ). שיפוי( ההשתתפות העצמית הנדרשת וגם את ההחזרים
את  מעליםתתפות העצמית ההבדלים הניכרים בין התכניות בפרמיות המשולמות ובגובה ההש 

 משרד הבריאותבכדאי לשקול בחינת הנושא  .הכיסוי הניתן לאורנות התשלומים יהשאלה של הג

 .המלמד על הגינות התכנית ***)Loss Ratio(ופרסום מדד שיעור הנזקים 
תקופת "מינוח אחיד של מוצע להנהיג , "תקופת אכשרה"עקב חוסר הבהירות בשימוש במונח  

החל ת בתכנית תקופה רצופה של חברּו: קרי, המתאים להוראות משרד הבריאות" הגבלת זכאות

אך אינו , חייב בתשלום דמי החבר, שבמהלכה המבוטח כלול בתכנית, מרגע ההצטרפות לתכנית

המבוטח יהיה זכאי לכל , בתום תקופת הגבלת הזכאות. זכאי לזכויות המפורטות בתכנית

  .ידי התכנית-השירותים המכוסים על

לגבי מקרים  מוצע לדאוג למחיקת הסייגים לזכאות המופיעים בתקנוני חלק מהקופות, בנוסף 

בהירות בפירוש - מנת למנוע אי-שבהם האדם נזקק לשירות הרפואי בעת תקופת הגבלת הזכאות על

  .הסעיף

קיים החשש , בשל כך. כשליש מהאוכלוסייה מחזיקים גם ביטוח משלים וגם ביטוח מסחרי 

משלמים פרמיה לאורך זמן לשתי תכניות ביטוח יוכלו לקבל כיסוי ביטוחי רק מאחת  שאנשים אשר

ואת  מוצע להביא לידיעת המבוטחים את הבעייתיות שבכפל ביטוח, על כן. התכניות בעת הצורך

ייתכן , בנוסף. האפשרות שהם אינם יכולים לקבל את התגמול המלא מכל התכניות שהם מבוטחים

ת לתת פיצוי כספי במקום שיפוי כנגד קבלות יכול לסייע לפרט למצות שמתן האפשרות לקופו

 ).כאשר בבעלותו גם ביטוח משלים וגם מסחרי( זכויותיו במקרה של כפל ביטוח

                                                    
לבין ) תביעות ששולמו ושינוי בתביעות תלויות(הוא היחס בין התביעות ברוטו ) Loss Ratio(שיעור הנזקים  ***

 .דמי הביטוח ששילמו המבוטחים
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