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.96-272דמ- מדיניות. חלופות ובחינת בשוק
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תקציר
 בהתפתחויות דן הדוח בישראל. הפרטיים הבריאות ביטוחי שוק את הבוחנת בסדרה שני הינו זה דוח

הצרכנים. להתנהגות הנוגעות ובסוגיות פיננסיות בסוגיות ,1998־1995 בשנים הממשלתית במדיניות

 הציבורי המימון שמקור בכך קשורה אחרות, במדינות גם כמו בישראל, הפרטיים הביטוחים התפתחות
 במגזר הניתן מסחרי בריאות לביטוח בנוסף האוכלוסייה. של הנתפסים הצרכים כל את לספק יכול אינו

 שירותי להציע אפשרות הבסיסי, הסל שירותי את המספקות לקופות-החולים, גם ניתנה בישראל, הפרטי
 בישראל הבריאות מערכת מבוססת ממלכתי, בריאות ביטוח חוק החלת מאז זאת, לאור נוספים. בריאות

 נוספים בריאות משליס/שירותי ביטוח ממלכתי, ביטוח :והם בריאות ביטוח של רבדים שלושה על
מסחרי. וביטוח )שב״ן(,

 שיורשה והגורם המשלים הביטוח תכניות לאופי באשר מתמשך ציבורי דיון התקיים האחרונות בשנים
 הבריאות ביטוחי שכן המדיניות, על להשפיע עניין היה לקופות־החולים והן הביטוח לחברות הן לשווקן.
 שנכללו האחרונות ההוראות המנהלות. לחברות גבוהים רווחים להעניק גבוה פוטנציאל כבעלי נתפסים
 חברות )קופות־החולים, השונים הגורמים דרישות בין פשרה מהוות 1998 ההסדרים חוק במסגרת
 יותר הדומים עקרונות לפי המשלים הביטוח להפעלת כללים קובעות ההוראות האוצר(. משרד הביטוח,
 חיתום ללא פונה כל לקבל בחובה במיוחד ביטוי לידי בא הדבר פרטי. לביטוח מאשר חברתי לביטוח

 שהן בכך פיננסית יציבות אי מפני החשש על לענות גם מנסות ההוראות מחלות. בגין החרגות או רפואי
 הדורש ארוך־טווח ביטוח שהינו סיעודי ביטוח מלהציע ויימנעו בפועל שירותים יתנו שהתכניות קובעות
אקטואריות. עתודות

 בריאות )ביטוחי המסחריים הביטוחים של הפעילות להסדרת הנוגעות התפתחויות גם חלו אלו בשנים
 הקרובה, בשנה גבוהה עדיפות שיקבל הביטוח, על המפקח אגף שבטיפול הנושאים אחד סיעודי(. וביטוח

 אגף נפרד. כענף הענף את להגדיר במטרה הבריאות, ביטוחי לענף בנוגע כוללת פיקוח מדיניות גיבוש הוא
 הוראות .1999 במהלך לתוקף להיכנס שאמורות הסיעודי, הביטוח לגבי הוראות קבע הביטוח על המפקח

 בפרמיה סבירה לא עלייה מפני הצרכן והגנת הפוליסה להמשכיות הביטוח חברות את מחייבות אלו
 לביטוחי נפרדות תקנות כיום מכין הביטוח על המפקח אגף הביטוח. הפסקת של במקרה זכויות ואיבוד

 לביטוחי הנוגע בכל פיקוח על בעתיד גם לשמור היא המפקח במדיניות המגמה קבוצתיים. בריאות
פרט. בביטוחי הנהוגה במידה שלא נראה אך הקבוצתיים, הבריאות

 כי עולה מהממצאים אוכלוסייה. מסקרי למדנו 1995 מאז התמורות ועל בשוק הצרכנים התנהגות על
 אלו על נוספים לשירותים נגישים ולפיכך משלים בריאות ביטוח יש הבוגרת מהאוכלוסייה 40%לכ-

 מכבי קופות-החולים מבוטחי בקרב גבוה משלים ביטוח בעלי שיעור הבסיסי. הסל במסגרת הניתנים
(.33%) והלאומית (22%) הכללית בקופות־החולים לעומת (,59%) והמאוחדת (74%)



 מאוחדת )מכבי, הכללית" לקופת־חולים פרט בקופות "מבוטחים שלמשתנים נמצא רב־משתני בניתוח
 את "מעריכים יחסית", גבוהה הכנסה "בעלי אקדמית", השכלה "בעלי (,64־45) הביניים״ ״גיל ולאומית(,

 על בעלות על מובהקת חיובית עצמאית השפעה יש ־ עברית" "דוברי מאוד", טוב עד כטוב בריאותם מצב
משלים. ביטוח

 בניגוד אך משלימים, ביטוחים יש הביניים משכבות לאוכלוסיות אמנם כי מראים המחקר ממצאי
 שיעור (.62%) יותר הגבוהות בשכבות מאשר (33%) נמוכים הבעלות היקפי המדיניות, קובעי לציפיות
 מלמדים הממצאים מכך, יתרה (.18%) יותר עוד נמוך התחתון בחמישון הכנסה בעלי בקרב הרכישה

 עם חברתי-כלכלי. מעמד מבחינת מסחרי ביטוח בעלי להתפלגות דומה משלים ביטוח בעלי שהתפלגות
 ביטוח של הבעלות ששיעור וכן המסחרי, מהביטוח יותר נפוץ המשלים הביטוח כי לזכור חשוב זאת,

מסחרי. ביטוח על הבעלות משיעור גבוה הביניים שכבות בקרב משלים

 33% בין נע מסחרי ביטוח בעלי שיעור (.17%) יחסית נמוך מסחרי בריאות ביטוח על הבעלות שיעור
 בחמישון 5%ול- ושלישי, שני בחמישונים הכנסה בעלי בקרב 15%ל- עליון בחמישון הכנסה בעלי בקרב

 הביניים" "גיל שלמשתנים נמצא, רב-משתני בניתוח המשלים, הביטוח לגבי לממצאים בדומה התחתון.
 עצמאית השפעה יש עברית" ו״דוברי יחסית", גבוהה הכנסה "בעלי אקדמית", השכלה "בעלי (,64־45)

 נמצאו לא בריאות" ו״מצב לקופה" "השתייכות המשתנים מסחרי. ביטוח על בעלות על מובהקת חיובית
עצמאית. השפעה בעלי

 ביטוח הן יותר, רוכשים גבוהות חברתיות־כלכליות לשכבות המשתייכים כי עולה מהממצאים כלומר,
 בסל הניתנים אלה על נוספים לשירותים יותר רבה נגישות להם שיש ומכאן משלים, ביטוח והן מסחרי

 נגישות לתפיסת משלים ביטוח על בעלות בין קשר אין כי מראים, המחקר ממצאי זאת, עם הבסיסי.
שלו. מקופת-החולים המבוטח של ולשביעות־הרצון הבסיסי שבסל השירותים

 קופות-החולים, כל מבוטחי מהמרואיינים, כשליש רק למידע. נוגעת הסקר מממצאי העולה נוספת סוגיה
 קיבלו שלא טענו אחוזים ושלושה ארבעים צורכיהם. על ענה המשלים הביטוח על שקיבלו שהמידע חשבו

 של המאפיינים מניתוח צורכיהם. את תאם שלא או חסר היה אשר מידע שקיבלו טענו 27%וכ־ מידע כלל
 את תואם אינו המשלים הביטוח על המידע העברת שאופן ייתכן כי עולה, מספיק מידע שקיבלו אלו

 לציבור. זה בתחום המידע בהעברת לשיפור מקום ויש באוכלוסייה, יותר החלשות השכבות של הצרכים
 מהשכבות אנשים יותר וכיום המידע, העברת באופן שיפור חל כי מלמדת 1995 לנתוני ההשוואה זאת, עם

לצורכיהם. ומתאים מספיק מידע קיבלו כי מדווחים החלשות

 אינם אשר אנשים של מבוטל לא שיעור קיים כי הממצאים מלמדים המסחריים, הביטוחים בשוק
 ביטוח רכשו שלא אנשים של המאפיינים בדיקת למידע. הקשורות סיבות בגלל מסחרי ביטוח רוכשים
 דוברי )לעומת ערבית ודוברי נמוכות, והכנסה השכלה בעלי הם כי מלמדת מידע היעדר בגלל מסחרי
 בוחרות המוצרים, בשיווק רב הון המשקיעות פרטיות כחברות הביטוח חברות כי ייתכן ורוסית(. עברית

 מסחרי. ביטוח ירכשו שלהערכתן או להן שרצויות אוכלוסייה לשכבות סלקטיבי באופן מידע להעביר



 החלשות השכבות של המידע לצורכי הביטוח חברות של מודעות מחוסר נובע זה שמצב גם ייתכן אולם,
באוכלוסייה.

 המשלים הביטוח בעלי בהיקף תנודות שהתרחשו מלמדת, 1997ל- 1995ב- הבעלות היקף בין השוואה
 ממצאי זאת, לעומת באוכלוסייה. הרוכשים בהיקף שינוי חל לא שבסך־הכל למרות השונות, בקופות

 מאמצי למרות עלו לא הבעלות והיקפי המסחרי, הביטוח בשוק יציבות שקיימת מלמדים הסקרים
 זו בתקופה נמשכו פוליסות, של הרכישה בהיקף היציבות למרות הביטוח. חברות של המוגברים השיווק
 לענף חדשות ביטוח חברות של בכניסה לביטוי בא הדבר המסחריות. הביטוח חברות של השיווק מאמצי

 וייחודיות, מגוונות חדשות, פוליסות של בשיווקן מסורתיות(, ביטוח חברות והן ישיר לביטוח חברות )הן
בתעריפים(. והן בכיסויים )הן קיימות פוליסות בעדכון וכן

 underwriting) הביטוחית מהפעילות הרווח כי עולה הבריאות ביטוחי בענף הפיננסיות התמורות מניתוח

profit) בביטוח מפרמיות ההכנסות סך כלומר, גבוה. רווח היה האחרון בעשור בענף הביטוח חברות של 
 יותר, הוותיקים הביטוח בענפי זאת, לעומת בענף. תביעות על ההוצאות מסך בהרבה גבוה היה בריאות

 נראה הביטוחית. מהפעילות יחסית נמוך רווח על מצביעים הנתונים חיים, ביטוח וענף כללי ביטוח ענף
הבריאות. ביטוחי בתחום הביטוח חברות של המוגברת לפעילות קשורה זו מגמה כי

 הדרוש שהמידע משום קופות-החולים של המשלימים הביטוחים רווחיות של ניתוח נערך לא זה במחקר
 העוסקים עובדים עם פורמליות לא ומשיחות הקופות התנהגות של ניתוח מתוך אולם, פורסם. לא לכך
 מהביטוח הכספית ההכנסה מבחינת הן לקופות, רווחי כנראה הינו זה תחום כי ללמוד ניתן בקופות, בכך

הבסיסי. הסל לגבי באמצעותו להשיג שניתן השיווקי היתרון מבחינת והן עצמו, המשלים

 התערבות שנחוצה ייתכן בהם תחומים מספר על מלמד הבריאות ביטוחי בשוק המגמות ניתוח
:השוק להסדרת ממשלתית

 פעילות ואת המשלים הביטוח בשוק קופות-החולים פעילות את המסדירות ההוראות לנוכח ־ אכיפה (1)
החדשות. להוראות אכיפה מנגנוני שקיימים לוודא מקום יש הסיעודי, הביטוח בתחום הביטוח חברות

 הביטוח של הנגישות הרחבת של מדיניות על מלמדות קופות־החולים על המפקחת הנחיות ־ נגישות (2)
 את להגדיל מנת על נוספים צעדים לשקול מקום יש זה יעד להשגת האפשר. ככל רחב לציבור המשלים
הבינוני-נמוך. המעמד לבני גם הנגישות

 בידי המידע העברת נושא בהפקדת די אין כי נראה, הממצאים לאור - מידע בהפצת מעורבות (3)
 זאת, לאור נרחבות. שכבות של צרכים על עונה אינה המידע העברת שכן הביטוח, וחברות קופות־החולים

 איכותו, על פיקוח מידע, להפיץ קופות-החולים עידוד על־ידי ממשלתית בהתערבות צורך שיש ייתכן
לציבור. בהפצתו סיוע אף ואולי

 רוכש שהוא הביטוח שפוליסת להבטיח על-מנת ביטוח, פוליסת רכישת בעת תפקיד יש עצמו לאזרח גם
 של כוללת סקירה מציג הדוח לציבור, מידע לספק יהיה שניתן כדי וציפיותיו. צרכיו את תואמת

 )תקופות הזכאות תנאי ובהם פרטי, ביטוח פוליסת רכישת בעת אליהם לב לשים שרצוי הנושאים
והחרגות. הטבות תיאום הרפואי, החיתום כללי המתנה(, ותקופות אכשרה



 לרלוונטי המוצר בהפיכת הבריאות ביטוחי לספקי להועיל שעשוי ייחודי מידע מספק המחקר ולסיכום,
 ביטוחי הרוכש ולצרכן והסדרתו, השירות על בפיקוח המדיניות לקובעי ובשיווקו, הציבור .לצורכי יותר

 התנהגות על והשפעתה המדיניות התפתחות אחר ולעקוב להמשיך מקום יש עתידיים במחקרים בריאות.
 בין הגומלין יחסי את לבחון חשוב כמו־כן, הענף. רווחיות על גם כמו הביטוח, וחברות קופות־החולים

 שירותים ופיתוח בקופות־החולים, נוספים שירותים פיתוח לבין הפרטיים הבריאות ביטוחי התפתחות
 בביטוח השימוש היקפי הצרכנים.בשוק: התנהגות אחר לעקוב חשוב לבסוף, הפרטית. הרפואה במסגרת
ולקשישים. לחולים נמוכה, הכנסה לבעלי המשלימים הביטוחים ונגישות זכויות, לממש היכולת הפרטי,



תודה דברי

 כמו-כן, האוצר. במשרד הביטוח על מהמפקח קומיסרנקו, ואדי גיורי, שרון אליאב, לאופירה מודות אנו
 לקופות־החולים סמנכ״ל בויאנג׳י-עבאדי, למיכל הבריאות; במשרד לכלכלה סמנכ״ל בן-נון, לגבי תודות

 יועץ שטיינר, לראובן הבריאות, במשרד לקופות־החולים הסמנכ״ל עוזר חבושה, לצחי הבריאות; במשרד
 וייס, לאריה הביטוח; סוכני בלשכת וסיעוד לבריאות הוועדה יו״ר ויקלמן, לאלי הבריאות; במשרד

 פרידמן לנורית ; ב״ציון" הבריאות תחום מנהל הרמן, לאיציק ;ב״שילוח-הראל״ הבריאות מחלקת מנהל
 בית-ספר שמואלי, לאמיר כללית; מקופת־חולים איילון לזוהר בריאות; שירותי ממכבי קיי ורחל

הדוח. לטיוטת הערות לנו ונתנו מידיעותיהם לנו תרמו אשר - העברית האוניברסיטה הציבור, לבריאות

 רוזן, לברוך חביב, לג׳ק ובמיוחד העבודה, במהלך שסייעו המכון צוות חברי לכל עוד נתונה תודתנו
 הסיוע על יוניוב ולענבל העריכה על אלון לבלהה תודה ולבסוף, דובני. ולאביגיל גרינשטיין למרים

בהדפסה.
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מבוא .1

 גרמניה, בלגיה, ובהן, אירופה, מארצות בחלק הבריאות למערכות בדומה בישראל, הבריאות מערכת
 התושבים חברתי ביטוח של במערכת חברתי. ביטוח על מבוססת ושוויצריה, הולנד צרפת, לוקסמבורג,

 ההדדית. העזרה לעיקרון בהתאם ההכנסה גובה לפי ונקבעת לבריאות, שמיועדת פרמיה משלמים
 ממשלתיים. ארגונים שאינן ציבוריות או פרטיות קופות-חולים על-ידי ניתנים עצמם הבריאות שירותי

 כלל בדרך הם והספקים ייעודי( )לא כללי ממיסוי הממומן ממלכתי בריאות שירות קיים אחרות במדינות
 את למנות ניתן אלה מדינות בין פרטיים. ספקים עם מתקשרת עצמה שהממשלה או ממשלתיים, גופים

 ייעודי מס על-ידי ממומן הממלכתי השירות אחרות בארצות ושוודיה. פורטוגל, דנמרק, אירלנד, אנגליה,
(.1999 )קיי, ספרד איטליה, יוון, ־

 החברה. לכלל תועלת שמביא (public good) ציבורי מוצר כאל היא אירופה במדינות לבריאות הגישה
 מערכת זאת, לעומת בארצות־הברית, ולמימונו. הביטוח להסדרת אחראית עצמה רואה המדינה לכן,

 והממשלה יכולתו כפי לעצמו רוכש פרט כל שבו - פרטי בריאות ביטוח של העיקרון על מבוססת הבריאות
ועניים. קשישים :החלשות השכבות של לביטוח רק דואגת

 גם מהאוכלוסייה, 96%כ־ מבוטחים שבו הממלכתי הביטוח לצד קיימים, אירופה מדינות במרבית
 נוסף פרטי בביטוח גם מחזיקים אלה במדינות מהאוכלוסייה 40%ל־ 15% בין פרטיים. בריאות ביטוחי
 למטרת )שלא הדדי לביטוח אגודות ובחלקן רווח כוונת עם בחלקן שהן פרטיות חברות על-ידי שניתן
 באמצעות ציבורי משלים בביטוח מחזיקים האוכלוסייה מכלל 65%כ- ובלוקסמבורג בצרפת רווח(.

 לבית־חולים או למנתח תשלום :הם הוולונטריים הסלים למרבית המשותפים הכיסויים אלה. ארגונים
 כיסוי מקיף, שיניים טיפול אבזרים, והחלמה, שיקום סיעודי, טיפול בבית-חולים, פרטי חדר פרטי,

(.Schneider 1992) אלטרנטיבית ורפואה פרה־רפואי טיפול עצמית, השתתפות

 המשלים הביטוח והם: פרטיים בריאות ביטוח סוגי שני עוד מוצעים הממלכתי, הביטוח לצד בישראל,
 המוצע המסחרי והביטוח נוספים( בריאות )שירותי שב׳ץ כיום שנקרא קופות־החולים, על-ידי המוצע
 מתבקש והוא הפרט של וולונטרית הצטרפות קיימת המקרים בשני רווח. למטרת’ ביטוח חברות על-ידי
 שירותים מציעים הפרטיים הביטוחים בריאות. מס בעבור החודשי לתשלום בנוסף חודשית פרמיה לשלם

 טיפולי למשל הבסיסי, הסל במסגרת ניתנים שאינם שירותים הכולל משלים שירות :סוגים משלושה
 או הפריה, טיפולי יותר למשל בסל, כבר שמכוסה בנושא נוספת הטבה הכולל מרחיב שירות ;שיניים
 בתנאים ניתן אך הבסיסי בסל שנכלל שירות הכולל תחליפי שירות בחו״ל; להשתלות נוסף כסף סכום

פרטי. מנתח על־ידי או פרטי בבית־חולים ניתוח למשל משופרים,

 לשם כ״ביטוח". ולא כ״שב״ן" קופות-החולים של המשלים הביטוח הוגדר ,1998 ההסדרים חוק לאחר 1
שב״ן. של במקרה גם משלים" "ביטוח אלו לתכניות נקרא אחרים מחקרים עם העקביות

1



 הציבורי המימון שמקור בכך קשורה אחרות, במדינות גם כמו בישראל, הפרטיים הביטוחים התפתחות
 המספקות לקופות-החולים ניתנה בישראל האוכלוסייה. של הנתפסים הצרכים כל את לספק יכול אינו
 עיקריות. סיבות שתי לכך יש נוספים. בריאות שירותי גם להציע אפשרות הבסיסי הסל שירותי את

 קופות-החולים ממלכתי בריאות ביטוח חוק בעקבות לקופות-החולים. בתמריצים קשורה הראשונה
 המדיניות קובעי הפרמיה. על או השירותים סל תוכן על להתחרות יכולות ואינן ביניהן בתחרות הוגבלו

 - ומחירם השירותים היקף על לתחרות נוסף אפיק מתן על-ידי הקופות בין התחרות את לעודד רצו
 סיבה השירות. רמת ולהעלאת להתייעלות תוביל שהתחרות ציפו המדיניות קובעי המשלים. הביטוח

 להמשיך מעוניינות והיו משלים, ביטוח הציעו קופות-החולים כל החוק החלת שלפני בכך קשורה שנייה
למבוטחים. השירותים הרחבת המאפשר נוסף הכנסה כמקור אותו לפתח

 שלושה על בישראל הבריאות מערכת מבוססת ממלכתי, בריאות ביטוח חוק החלת מאז זאת, לאור
:בריאות ביטוח של רבדים

 מס של פרוגרסיבי תשלום קובע החוק המדינה. תושבי כל את חוק לפי מכסה :ממלכתי ביטוח (1)
 במשק הממוצע השכר למחצית עד הכנסה בעלי לאומי. לביטוח המוסד על-ידי מהתושבים הנגבה בריאות

 הכנסה לתקרת ועד הכנסה תוספת על 4.8% משלמים יותר גבוהה הכנסה בעלי מהשכר. 3.1% משלמים
 מבטיח החוק מיוחדים. תעריפים נקבעו חלשות אוכלוסייה לקבוצות 2הממוצע. מהשכר 4 פי של

 במועד כללית בקופת-חולים שניתנו והתרופות השירותים את שכולל בסיסי שירותים סל לתושבים
 שהיה חובה משלים ביטוח במסגרת שניתנו שירותים לרבות (,1995 בינואר לתוקף נכנס )החוק הקובע

 וילד, אם שירותי - המדינה על-ידי לפרט שניתנו ושירותים בעבודה רפואה שירותי גם כולל הסל אז. נהוג
 לא וילד אם שירותי כי נקבע בהמשך שיקום. ומכשירי סיעודי אשפוז פסיכיאטרי, ואשפוז נפשי טיפול
3נדחה. וגריאטריה פסיכיאטריה לשירותי האחריות העברת מועד ואילו קופות-החולים, לאחריות יועברו

 המתלווה המדינה, במשק ההסדרים בחוק שנכלל תיקון במסגרת ההכנסה, בתקרת שינוי צפוי 2000 בשנת 2
.2000 לשנת הממשלה לתקציב

 הביניים תקופת לקופרת-החולים. האחריות תועבר במהלכה שנים שלוש של ביניים תקופת נקבעה בחוק 3
לקופות־החולים. הועברה טרם אלה לשירותים האחריות אולם ,1998 בסוף והסתיימה הוארכה

 לחבריה להציע רשאית ש״קופת־חולים נקבע בחוק )שב׳ץ(: נוספים בריאות משלימ/שירותי ביטוח (2>
 לגבי הוראות א׳(. 10 )סעיף הבריאות״ שירותי בסל כלולים שאינם נוספים בריאות שירותי למימון ביטוח

 קופת-חולים כל ההסדרים, חוק לפי (.1998) ההסדרים בחוק נקבעו הנוספים הבריאות שירותי הפעלת
 בכך מוגבלת הקופה שיוצעו. השירותים תוכן את ולקבוע המשלים, הביטוח את בעצמה לנהל רשאית
 הביטוח תכנית סיעודי. ביטוח להציע לה ואסור הבסיסי בביטוח שנכללים שירותים להציע לה שאסור

 אישור טעונות קופות־החולים של המשלים הביטוח תכניות בקופה. המבוטחים כל לגבי אחידה המשלים
 נקבע המשלים לביטוח התשלום הפרמיה. גובה ועל התכנית תוכן על לפקח שמסמכותו הבריאות שר של
 הפרמיה את להתאים רשאית הקופה בריאותו. למצב או ההכנסה לרמת קשור ואינו המבוטח גיל לפי

הבריאות. משרד לאישור בכפוף וזאת, שנה, כל בסוף להוצאותיה
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 בסל כלולים שאינם לשירותים כיסוי מציע זה ביטוח מסחריות. ביטוח מחברות נרכש מסחרי: ביטוח (3)
 הביטוח פרמיות שיעורי אותו. משפרים או הבסיסי בסל הכיסוי את המרחיבים לשירותים וכן הבסיסי,
 פרט כל לצורכי כלל בדרך מותאם הביטוחי הכיסוי גובה הרוכש. הפרט של הסיכון רמת לפי נקבעות
 לפיקוח נתון המסחרי הביטוח קבוצתיים(. לביטוחים )פרט העדפותיו לפי הכיסוי ותוכן היקף את הבוחר

החברות. של הפיננסית היציבות ואת התכניות הוגנות את הבוחן האוצר, במשרד הביטוח על המפקח של

 של היעד אוכלוסיית .1 בלוח המסוכמים בסיסים במאפיינים מזה זה נבדלים הביטוח רובדי שלושת
 כוללת המשלים הביטוח של היעד אוכלוסיית התושבים. כל את וכוללת ביותר רחבה הממלכתי הביטוח

 אוכלוסיית אוטומטית. אליה שצורפו או התכנית את לרכוש בחרו בה הרלוונטית בקופה המבוטחים את
 לקבלם. הסכימה הביטוח וחברת לביטוח להצטרף שביקשו מבוטחים כוללת המסחרי הביטוח של היעד
 נוסף הבדל ברווח. והזוכה הסיכון את עצמו על הנוטל בגורם כלומר המבטח, בגורם גם הבדל קיים

 להגיע במטרה והמשלים הממלכתי הביטוח את משווקות קופות-החולים כאשר המשווק לגורם מתייחס
 שלושת לבסוף, המסחרי. הביטוח את משווקות הביטוח חברות ואילו בקופה, חברים של יותר רב למספר
 הממלכתי, בביטוח הוצאות על הכנסות עודף של במקרה ברווחים. בשימוש נבדלים הביטוח רובדי

 עדיפויות פי על אחר לייעוד והן הבריאות למערכת הן להקצותו ויכולה הרווח ייעוד את קובעת המדינה
 לשיפור או מוקצה להיות ואמור קופת-החולים במסגרת נשאר המשלים מהביטוח רווח מדיניותה.

מהרווח. שייהנו הם המניות בעלי מסחרי בביטוח הבסיסי. הסל שירותי לשיפור או המשלים הסל שירותי

בישראל הביטוח סוגי אפיון :1 לוח
מסחרי ביטוח משליס/שב״ן ביטוח ממלכתי ביטוח

חברת דעת שיקול לפי חובה :הקופה מבוטחי התושבים כל היעד אוכלוסיית
הביטוח פונה כל לקבל

ביטוח חברת הקופה המדינה המבטח
ביטוח חברת הקופה המדינה הסיכון נוטל
)באמצעות ביטוח חברת פקידי )באמצעות הקופה הקופה המשווק
ישיר( ביטוח או ביטוח סוכני הקופה(
מניות לבעלי בסיסי סל שירותי לשיפור הבריאות למערכת ברווח השימוש

משלים* סל או אחר ליעוד או
או שירות על הוצאות כיסוי בפועל שירות מתן בפועל שירות מתן השירות אופי
כספי החזר

המשלים. בביטוח הפסדים למימון הבסיסי מהסל כספים העברת על איסור נקבע ההסדרים שבחוק לציין יש *

 באפשרות הינם פרטי ביטוח עם ממלכתי ביטוח המשלבת בריאות מערכת של העיקריים היתרונות
 מערכת הציבורי. התקציב חשבון על שלא וזמינותם, לאזרח, המוצעים השירותים היקף את להרחיב

 באיכות לשיפור להביא שיכול דבר הבריאות, במערכת התחרות את מעודדת גם הפרטיים הביטוחים
 ביטוחים הכנסת הבריאות, שוק של הייחודיים המאפיינים עקב זאת, עם הספקתם. וביעילות השירותים

 שיוצר בשירותים מיותר שימוש למשל, רצויות. לא לוואי לתוצאות גם לגרום יכולה למערכת פרטיים
 בקבלת השוויון הפחתת מאידך; לבריאות, הלאומית ההוצאה את ומגדיל מחד, המערכת, על עומס
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 לחסרי והשנייה פרטיים ביטוחים לרכוש היכולת לבעלי האחת רפואה, רמות שתי ובפיתוח שירותים
 מבוטחים מברירת וכתוצאה הפרטיים, לביטוחים האוכלוסייה של הגישה מהגבלת כתוצאה היכולת;

(.1996 וברמלי, )גרוס (cream skimming שמנת״ )״גריפת לחלות נמוך סיכון בעלי

 מספר מעלה בריאות, ביטוח חוק הפעלת לאחר שנים ארבע כיום, בישראל הבריאות ביטוחי שוק בחינת
 להסדרת הממלכתית במדיניות לתמורות נוגעת הראשונה הסוגיה זו. בעבודה נדון שבהן מרכזיות סוגיות

 שוויון, נגישות, ובהן לצרכנים נוגעות אחרות סוגיות הבא. בפרק נדונה והיא הבריאות, ביטוחי שוק
 את נבחן הרביעי בפרק השלישי. בפרק נדונות אלה סוגיות משוכללת. לתחרות ההכרחי מידע וקיום

 הענף. ורווחיות ובהוצאות בהכנסות המגמות ־ המסחריים הבריאות ביטוחי בשוק הפיננסיות התמורות
המחקר. להמשך כיוונים ונעלה סיכום נביא האחרון בפרק

 ביטוחי שוק להסדרת הממלכתית במדיניות תמורות .2
הבריאות

 חוק החלת מאז המשלים הביטוח לגבי המדיניות התפתחויות 2.1
ממלכת• בריאות ביטוח

מבוא א.
 כל הציעו החוק, החלת לפני הבריאות. ביטוחי בשוק לכת מרחיק שינוי יצר ממלכתי בריאות ביטוח חוק

 הביטוח את לרכוש חויבו המבוטחים כל דעתן. שיקול לפי משלים, ביטוח של תכניות קופות־החולים
 על נוספים שירותים לקבל זכאים היו המבוטחים בתמורה, נמוך. חודשי סכום של בתשלום כרוך שהיה

 חיים, להצלת ניתוחים )השתלות, בחו״ל בריאות שירותי בהם הקופה, של הבסיסי בסל שניתנו אלו
 בטיפולי והנחות אבזרים, לב, שיקום הפריה, קרדיולוגי, משדר סיעודי, ביטוח מיוחדים(, וטיפולים

 במערכת טיפולים גם המשלים הביטוח כיסה ולאומית, מאוחדת, מכבי, בקופות-החולים שיניים.
 לשירותי אידיאולוגית שהתנגדה כללית, בקופת־חולים מומחה. ורופא מנתח של בחירה וחופש הפרטית
 מיוחדים וטיפולים השתלות בעיקר שכלל שלה המשלים בביטוח אלו כיסויים נכללו לא פרטיים, בריאות
 ומאוחדת מגן מכבי - וולונטריות משלים ביטוח תכניות גם הוצעו ומאוחדת( )מכבי קופות בשתי בחו״ל.

המשלים. לביטוח נוסף רובד שהיוו זהב

 של המשלים הביטוח בתכנית שנכללו שירותים כי נקבע ממלכתי בריאות ביטוח חוק במסגרת
 נשארה כללית קופת־חולים החוק, החלת עם כך, הבסיסי. השירותים בסל ייכללו כללית קופת-חולים

 והלאומית, מכבי, המאוחדת, קופות-החוליס של המשלים הביטוח תכניות משלים. ביטוח תכנית ללא
 על אסר החוק שנית, חובה. ולא וולונטריות יהיו התכניות כי קבע החוק ראשית, שינויים. הן גם עברו
 איברים השתלות למשל, מהתכניות, שונים כיסויים נגרעו ולפיכך הבסיסי בביטוח שנכללו תחומים כיסוי

 בעבר נתנה שהקופה אחרים כיסויים הוספו שני, מצד שיקום. מכשירי או ,$250,000 עד העולות בחו״ל
 התפתחות טיפולי הם לכך דוגמאות המשלים. לביטוח הועברו החוק ובעקבות הבסיסי הסל במסגרת
(.1996 וברמלי, )גרוס תרופות מיני או בילדים
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1995 שנת ב.
 נושא הסדרת לגבי רבים דיונים התקיימו (1995) ממלכתי בריאות ביטוח חוק להפעלת הראשונה בשנה

 טענות. מספר בגלל קופות־החולים בידי משלים ביטוח להפעלת שהתנגדו היו במערכת. המשלים הביטוח
 משופרים לשירותים זכאים שחלקם הקופה מבוטחי בין לאי-שוויון יגרום שהדבר הייתה ראשונה טענה

 דהיינו מבוטחים, לבחירת קופות-החולים בידי לשמש יכול זה ששירות היו נוספות טענות לא. וחלקם
 משלים ביטוח כי ובנוסף, ובריאים. צעירים מבוטחים משיכת ועידוד חולים מבוטחים ממשיכת הימנעות

 המשלים הביטוח המשכיות תובטח לא אם הקופות בין מעבר להגביל יכול קופות-החולים על-ידי המוצע
 בעת אכשרה תקופות צפויות לגביהם וחולים, קשישים לגבי בעיקר בעייתי, הדבר מעבר. של במקרה
 של בשירותים גם העדפה יקבלו הביטוח שבעלי חשש שקיים עוד נטען אחרת. ביטוח לתכנית המעבר

 משלים ביטוח הפעלת להפך, כי, טענו אחרים יותר. נוח או מהיר שירות יקבלו למשל, הבסיסי, הסל
 הוא מסחרי, לביטוח ביחס הנמוך מחירו עקב שכן במערכת, השוויון את מגבירה קופות-חולים על-ידי
 לולא משופרים. לשירותים חלשות שכבות של הנגישות את מגדיל ולפיכך רבים, של יד בהישג נמצא

 במסגרת משופרים בריאות משירותי ליהנות יכולים היו גבוהות הכנסות בעלי רק המשלים, הביטוח
מסחרי. ביטוח או פרטית רפואה

 המשלים הביטוח להפעלת התנגדו האוצר, במשרד הביטוח על המפקח וגם המסחריות הביטוח חברות
 הנדרשת הפיננסית היציבות את אין לקופות־החולים לטענתם, אחרים. משיקולים קופות־החולים על-ידי

 על-ידי המסובסדים ציבוריים כארגונים לקופות-החולים, כמו-כן, אקטואריות. עתודות להבטחת
 לכך קשור הדבר המסחריות. הביטוח חברות עם בתחרות הוגן לא יתרון זו בצורה ניתן הממשלה,

 ציבוריים כגופים כמו-כן, .captive audience בעצם שהם מבוטחים קהל יש שלקופות-החולים
 עודי שטענו היו מוסף. ערך ובמס הכנסה במס הקלות כגון שונות, פיננסיות מהקלות נהנות הן וכמלכ״רים

 לסבסוד הבסיסי, הסל שירותי לאספקת מקבלות שהן בכספים גם שימוש לעשות יוכלו שקופות־החולים
 על־ידי המשלים הביטוח בהפעלת תמכו אחרים המשלים. הביטוח של הפעילות למימון או

 וכך הבסיסי, הסל הוצאות במימון לקופות יסייעו המשלים מהביטוח ההכנסות כי בטענה קופות־החולים
 את להרחיב מאפשר המשלים הביטוח כי נטען כמו-כן, ממשלתי. בסבסוד שלהן והתלות הגירעון יקטנו
 אפשרות מתן מכך, יתרה הציבורי. התקציב חשבון על שלא זמינותם ואת לאזרח השירותים היקף

 ממקורות תקציבן את להגדיל שלהן הלחץ את מוריד פרטי במימון לסל שירותים להוסיף לקופות
ציבוריים.

 לאפשך. האם היתה שעלתה העיקרית השאלה המשלים. השירותים סל תוכן של בשאלה גם התקיים דיון
 מתן נגד הנימוקים פרטי(. מנתח על־ידי פרטי בבית־חולים ניתוח )כגון תחליפי שירות להציע לקופות

 בעלי בין הציבורית במערכת אי-שוויון ליצור יכולה )תחליפי( משופר שירות שהצעת היו זו אפשרות
 ייתכן חוק. לפי שווה במידה לו זכאים שכולם הציבורי השירות בקבלת לאחרים, המשלים הביטוח

 נוספים שירותים של גם יותר גבוהה מנגישות ייהנו הביטוח בעלי פרטי באופן הניתן טיפול שבעקבות
 וממילא בכך, מעוניין הציבור שכן זאת לאפשר יש כי טענו קופות-החולים וכד׳(. אבחונים, )בדיקות,

 את יגביר המשלים בביטוח השירות כיסוי פרטיים. לשירותים פונים היכולת בעלי שכן אי-שוויון קיים
 יכולות אולם מכיסן, השירות את לממן יכולות שאינן יותר חלשות אוכלוסייה לקבוצות גם נגישותו
משלים. ביטוח לרכוש
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 המשלים, לסל הבסיסי מהסל כספים לזליגת האפשרות של הפיננסית בשאלה דיון התקיים לבסוף,
זאת. למנוע ודרכים

 כי נקבע התקנות בטיוטת .7/12/95 מיום תקנות בטיוטת לביטוי בא זו בתקופה שהתגבש הכיוון
 מסל כספים העברת איסור נקבע ביטוח. חברת באמצעות משלים בריאות ביטוח יציעו קופות-החולים

 רופא, בחירת המשלים בביטוח להכליל איסור נקבע וכן המשלימים, לשירותים הבסיסי השירותים
חלופיים. לשירותים הנחשבים השירותים, נתינת מרחק או המתנה זמני קיצור

 וגם דקלה, הביטוח חברת באמצעות משלים ביטוח תכנית בפיתוח כללית קופת-חולים החלה זו בתקופה
 מכבי קופות־החולים הפניקס. הביטוח חברת באמצעות חדשה תכנית הציעה לאומית קופת־חולים

החוק. להוראות כאמור, שהותאמו, לאחר שלהן הקודמות התכניות את המשיכו ומאוחדת

1997-1996 שנים ג,
 הביטוח חברות פעלו (,7/12/95) התקנות בטיוטת לביטוי שבאו המדיניות כוונות לנוכח אלה, בשנים

 בנימוקים המשלים, הביטוח בשוק בלעדיות הביטוח לחברות לתת האוצר במשרד הביטוח על והמפקח
 בקופה ינוהל המשלים שהביטוח דרשו ומאוחדת, מכבי במיוחד קופות־החולים, שני, מצד לעיל. שהוזכרו

 וביטוח בכלל, בריאות, ביטוח בניהול רב-שנים ניסיון להן יש לטענתן, ביטוח. חברת באמצעות ולא עצמה
 שחברות לדעתן, סיבה, אין ברווח. ואף גירעון ללא מתנהלים המשלימים הביטוחים בפרט. משלים,
 שונים. לשימושים הרווחים את שייעדו רווח למטרת חברות הן שכן אלה, מרווחים ייהנו הביטוח
 הרווחים כמו־כן, למבוטחים. השירותים לשיפור הרווחים את יפנו מלכ״ר שהן קופות-החולים לעומתן,

 השירותים סל בהספקת צברו שהקופות גירעונות שיכסו כך על-ידי הציבורית המערכת את לממן יוכלו
מאוחדת. בקופת־חולים נעשה שאכן כפי הבסיסי,

 ולהפסיק הפרטי, השוק לידי הפרטיים הביטוחים נושא את להעביר נטה הבריאות משרד תקופה, באותה
הציבורית. במערכת השירות בשוויוניות פגיעה של מהשיקול בעיקר בתחום, קופות-החולים פעילות את

1998 שנת ד.
 של תכניות בעצמן ינהלו קופות-החולים לפיה פשרה הסתמנה ,1998 ההסדרים חוק במסגרת ,1997 בסוף

 זאת, עם שב״ן. - נוספים״ בריאות ״שירותי נקראו אלה תכניות ביטוח. חברת דרך ולא משלים, ביטוח
 סיעודי ביטוח אקטואריות. עתודות נדרשות שלהפעלתו סיעודי ביטוח יינתן לא השב״ן שבמסגרת נקבע

מסחריות. ביטוח חברות על־ידי רק יימכר

 הקופה על-ידי שיינתנו כספי(, פיצוי )ולא בפועל שירותים כנגד יהיה שהביטוח עוד קובעות החוק הוראות
 שעשוי מאי-השוויון הנובעות בעיות עם להתמודד על-מנת בנוסף, קשורה. היא עמם ספקים על-ידי או

 ללא פונה כל לקבל קופת-החולים על כי החוק הוראות קובעות משלים, ביטוח מהפעלת כתוצאה להיגרם
 תקופות למעט )החרגה(, מצטרפים של זכויות להגביל אין כי נקבע כמו-כן, הבריאותי. למצבו קשר
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 קבוצת לכל אחידה תהיה הפרמיה כי נקבע כמו־כן, בתכנית. עמיתים בין להפלות ואין סבירות, 4אכשרה
לחלות. האישי הסיכון רמת את תשקף לא ולפיכך גיל,

 הביטוח. לכיסוי זכאי הוא אין שבמהלכו לביטוח המבוטח הצטרפות בעת שתחילתו הזמן פרק - אכשרה תקופת 4
חודשים. 24 עד של אכשרה תקופות לקופות־החולים יאפשרו התקנות

 נעשה הבריאות, למשרד האוצר ממשרד השב״ן תכניות על הפיקוח אחריות את שהעביר ההסדרים חוק בעקבות5
 הסל לגבי הן קופות-החולים, על לפיקוח האחראית סמנכ״ל מונתה 1998 בינואר הבריאות. משרד במבנה שינוי

המשלים. הסל לגבי והן הבסיסי

 נאסר בנוסף, נפרד. כספי כמשק ינוהלו הן כי נקבע התכניות של הפיננסית היציבות את להבטיח על־מנת
 לא אולם, המשלים. הביטוח לתכניות הבסיסי הסל למימון המיועדים כספים להעביר קופות-החולים על

 הבסיסי. הסל במסגרת גירעונות לכיסוי המשלים הביטוח מתכניות רווחים להעביר הקופות על נאסר
 על המפקח ולא הבריאות משרד יהיה המשלים הביטוח תכניות על המפקח הגורם כי נקבע כמו־כן,
 ניתנה הבריאות לשר ביטוח. ולא נוספים שירותים כתכנית הוגדרה התכנית שכן האוצר, במשרד הביטוח

עליהן. ולפקח קופות-החולים, של השב״ן תכניות את לאשר הסמכות

 )קופה המבטח בגורם שינוי יוצרות ההסדרים חוק הוראות ,1995ב־ שהוצעה התקנות לטיוטת בהשוואה
 )משרד המפקח ובגורם החרגות(, )איסור בנגישות פיצוי(, ולא )שירות הכיסוי בסוג ביטוח(, חברת ולא

 שבו מצב יוצרות ההסדרים חוק הוראות כללי, באופן האוצר(. במשרד הביטוח על המפקח ולא הבריאות
פרטי. לביטוח מאשר חברתי לביטוח יותר דומה נעשה המשלים הביטוח

 של לאישורו להגיש קופות-החולים התבקשו 1998 בינואר ההסדרים חוק תקנות של לתוקף כניסתן עם
 של שב״ן תכניות הבריאות למשרד הוגשו 1998 מארס עד 5שלהן. השב״ן תכניות את הבריאות משרד

 תיקונים להכניס התבקשו קופות-החולים אושרו. לא הן אולם ומכבי, המאוחדת הכללית, קופות־חולים
 לאישור, שב״ן תכניות הגישו קופות־החולים כל הבריאות. משרד על־ידי שהוצאו מנחים לקווים בהתאם

אושרו. טרם התכניות זה דוח כתיבת למועד נכון אך

:שעיקרן נוספות דרישות מפרטים אך ,1998 ההסדרים חוק הוראות על מתבססים המנחים הקווים
 החרגה, רפואי, חיתום על נאסר כך ולשם רפואיות סיבות בגלל מבוטחים לסנן יכולה לא קופה ♦

חודשים 24 על תעלה שלא אכשרה תקופת רק מותרת המתנה. ותקופות
בשב״ן בחברות הבסיסי בסל שירותים קבלת להתנות ניתן לא ♦
 כך לתכנית, רבדים מספר שיהיו ייתכן אך מרכיביה, כל על התכנית את לרכוש המבוטח על חובה ♦

מרכיביו כל על יירכש רובד כל אולם, הרבדים. כל את לרכוש יחויב לא שהמבוטח
הבסיסי הסל משל נפרד פיננסי ובניהול שנתי, כספי באיזון חייבות שב״ן תכניות ♦
 ייתכן מסוימים במקרים כספי(, פיצוי מתן )ולא בפועל שירות למתן תכנית בעיקרה היא שב״ן תכנית ♦

בתכנית הכלולים בשירותים שימוש בגין כספי החזר
בתכנית החברות הפסקת ואופן תעריפים כולל בשב״ן, וחובות בזכויות החבר את ליידע חייבת הקופה ♦
מבוטח של תביעה בגין להכרעה מראש קבוע סביר זמן להיות חייב ♦
ערעור מנגנון להיות חייב ♦

ר



 מטעמה, או הקופה של קודמת משלים ביטוח מתכנית במעבר והמשכיות זכויות רציפות חובת ♦
החדשה. השב״ן לתכנית

 כי נקבע סיעודי. ביטוח לרכיב מתייחס הבריאות משרד של המנחים בקווים שכלול נוסף שינוי
 באמצעות להינתן צריך זה רכיב אולם סיעודי, ביטוח גם השב״ן בתכנית לכלול רשאיות קופות-החולים

 על נאסר סיעודי. ביטוח של לרכיב האוצר במשרד הביטוח על המפקח של אישור נדרש ביטוח. חברת
 הביטוח חברת בין שיפוי הסכם נדרש וכן הסיעודי, לביטוח בהצטרפות לשב״ן הצטרפות להתנות קופה

הקופה. של ולא הביטוח חברת של תהיה למבוטחים התשלום על שהאחריות כך לקופת־החולים

1999 שנת ה.
 אילו השאלה על בעיקר ונסוב המשלים, הביטוח תכניות לגבי הבריאות במשרד הדיון נמשך 1999 במהלך
 לקופות-החולים לאפשר האם הייתה שנדונה העיקרית הסוגייה אלו. בתכניות לכיסוי יותרו נושאים
 פרטי. רופא לבחירת כיסוי לאפשר האם ובפרט, הבסיסי, בסל הנכללים בתחומים משופר שירות להציע
 כי טענו פרטי רופא לבחירת כיסוי באישור המצדדים הבריאות. במשרד דעות חילוקי נתגלעו זה בנושא

 פרטי רופא בחירת על איסור בנוסף, חלשות. לשכבות גם יותר נגישה תהיה הבחירה אפשרות כך בעקבות
 המתנגדים הפרטי. במגזר המוצעים הבריאות ביטוחי עם המשלימים הביטוחים של התחרות על יקשה

 אותם לגבי ולעניים( )לעשירים רפואה רמות שתי יוצר זה כיסוי כי טענו פרטי רופא בחירת לכיסוי
 )שר״פ( פרטי רפואי שירות הנהגת לגבי השלכות לכך יהיו בנוסף, הבסיסי. בסל המכוסים השירותים

 את לדחות יש כי נטען זאת, לאור במסגרתם. רופא בחירת לאפשר כדי ממשלתיים, בבתי-חולים
 הכיסוי וסוג שר״פ, הנהגת בתי־החולים, מבנה בנושא ועקבית כוללת מדיניות לגיבוש עד ההחלטה

המשלים. הביטוח בתכניות המותר

 קופות-החולים. של המשלים הביטוח תכניות אישור את לדחות הוחלט 1999 ביוני שהתקיים בדיון
 בנושא. החלטה קיבל טרם זה דוח כתיבת למועד שעד החדש, הבריאות לשר הועברה בנושא ההכרעה

 אישור ללא גם ופועלות משווקות רופא בחירת הכוללות קופות־החולים תכניות שבפועל, לציין חשוב
 בתי-חולים של מקומיות יוזמות להתפתח החלו זה רקע שעל לציין חשוב כמו-כן, הבריאות. משרד

 לדון צורך יהיה בעתיד כי נראה זאת, לאור הציבורית. המערכת בתוך רופא בחירת להסדרת
בישראל. הציבורית הרפואה אופי לגבי עקרוניות החלטות ולקבל אלו בהתפתחויות

 העת כל נמצא והנושא במדיניות, ניכרים שינויים חלו ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת מאז לסיכום,
 שהן כך רווחים, ונושא מתפתח שוק הינו הפרטיים הביטוחים שוק שכן מפתיע אינו הדבר ציבורי. בדיון

 גם תחרותי. יתרון להשיג על-מנת המדיניות על להשפיע עניין יש לקופות-החולים והן הביטוח לחברות
 למערכת הכנסה מקורות של לתוספת הזדמנות בו שיש מאחר השוק בפיתוח עניין מגלה הממשלה
 המיועד בתקציב גירעונות כיסוי אף או בשירותים שיפור שיאפשרו ממשלתיים, מקורות שאינם הבריאות

 של הבסיסיים לערכים הנוגעת דילמה מעורר המשלים הביטוח נושא שני, מצד הבסיסי. הסל למימון
 האינטרסים בין שתאזן מדיניות לגבש מנסים המדיניות קובעי לכן, ושוויון. סולידריות - החברה

הבסיסיים. והערכים הצרכים, השונים,
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 1995 מאז המסמר• הבריאות ביטוח לגבי במדיניות התפתחות 2.2
 השוק. את להסדיר במטרה המסחריים הבריאות לביטוחי הנרגעת במדיניות גם שינויים חלו אלה בשנים
 הנושאים אחד כי עולה ,1997 האוצר, במשרד וחיסכון, ביטוח ההון, שוק אגף של השנתי הדוח מתוך

 כוללת פיקוח מדיניות גיבוש הוא 2000־1999 בשנים גבוהה עדיפות שיקבל המחלקה שבטיפול השוטפים
 על-ידי הנדרשת הפיקוחית המעורבות מידת את לבחון היא המטרה הבריאות. ביטוחי לענף בנוגע

 מחלות מפני "ביטוח )שייקרא נפרד כענף הענף את להגדיר מקרם יש האם וכן הביטוח, על המפקח
 אישור וכללי דיווח כללי עתודות, תחשיבי הון, דרישות הכוללות: מיוחדות תקנות לרבות ואשפוז"(

 נתונים לאסוף המפקח יכולת את לשפר עשויה נפרד כענף הבריאות ביטוחי ענף הגדרת ביטוח. תכניות
הפרמיות. הוגנות על ולפקח אקטואריים

 שבו ביטוח הוא )קולקטיבי( קבוצתי ביטוח הקבוצתיים. הבריאות ביטוחי בנושא גם חלה התפתחות
 ומתן קבוצה לאותה כולל הסכם עריכת המצדיקים משותפים, ייחוד קווי בעלי אנשים קבוצת מבוטחת

 מאורגנת במסגרת והתקשרות מרוכזת בגבייה השאר, בין מתבטאים, הייחוד קווי כך. בשל הנחות
 הקבוצתי הביטוח (.1997 שנתי דוח ההון, שוק אגף על )הממונה המונית מכירה של יתרון למבטח הנותנת
 חברי ובין עצמם, לבין הקבוצה חברי בין באינטרסים מסוימת זהות קיימת כי ההנחה על מבוסס

 המשא בניהול כי להבטיח יכולה זו אינטרסים זהות לביטוח. הנוגע בכל 6הפוליסה, בעל לבין הקבוצה

 הטוב הביטוח את בקבוצה( )החברים למבוטחים השיג כי להבטיח הפוליסה בעל ינסה המבטח מול ומתן
7ביותר. הזול במחיר ביותר

 ניהול את מרכז אשר והוא קבוצתי, ביטוח לשם בחווה המבטח עם מתקשר אשר הגורם הינו הפוליסה בעל 6
המבטח. מול הפוליסה

 מול שלהם על לעמוד ויודעים הדין עורכי מיטב עם ומתן למשא המגיעים גדולים בגופי□ כלל, בדרך מדובר, 7
הביטוח. חברות

 רפואיות הוצאות כנגד ביטוח .1:קבוצתיות בריאות כפוליסות עיקריים מוצרי□ שלושה משווקים בשוק
 )כגון שגרתיות רפואיות הוצאות כנגד ביטוח .2 וכדומה(; השתלות ניתוחים, כנגד ביטוח )כגון מסובכות

סיעודי. ביטוח .3ו- ;שיניים( ביטוח

 הביטוח חברות פועלות הביטוח, על המפקח פי על קבוצתיים. בריאות ביטוחי לגבי תקנות אין כיום
 .1993התשנ״ג- קבוצתי, חיים ביטוח על לפיקוח התקנות ברוח קבוצתיים בריאות ביטוחי המשווקות

 תקנות מכין הביטוח על המפקח משרד חיים, ביטוח של מזה השונה הבריאות ביטוח של אופיו בגלל
קבוצתי. חיים לביטוח הקיימות לתקנות בדומה קבוצתיים, בריאות לביטוחי נפרדות

 בכל פיקוח על בעתיד, ג□ לשמור, הינה המפקח מדיניות הביטוח, על המפקח במשרד מרואיינים לדברי
 לכך עיקרית סיבה פרט. בביטוחי הנהוגה במידה שלא נראה אך הקבוצתיים, הבריאות לביטוחי הנוגע
 ביטוח חברות כיום, האחרונות. בשנים הקבוצתיים הבריאות ביטוחי בשוק התחרות התגברות הינה
 ההטבות על גם כמו המחיר, על ביניהן מתחרות והן שונים לארגונים קבוצתיים ביטוחים מציעות רבות
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 הביטוח על שהמפקח )כפי בצרכנים לעין נראית פגיעה ואין רבה התחרות בו בשוק בפוליסה. הניתנות
לפעול. השוק לכוחות ולתת הניתן ככל מעט להתערב כאמור, היא, מדיניותו בצרכנים(, פגיעה מגדיר

הסיעודי הביטוח לגבי מדיניות כיווני 2.3
מבוא א.

 לפני הסיעודי. הביטוח נושא להסדרת האוצר במשרד הביטוח על המפקח של מדיניות מתגבשת לאחרונה
 בקרב המוגבלות )היקף סיעודי לביטוח הצרכים את בקצרה נסקור החדשים המדיניות בכיווני הדיון

מימונם. ואופן מוגבלים, לקשישים כיום הניתנים השירותים את וכן קשישים(,

 היומיום בפעילויות המוגבלים לאנשים הניתן סיעודי בטיפול לצורך סיכון כנגד ביטוח הוא סיעודי ביטוח
 למבוטחים (.ADL) סוגרים על ושליטה הליכה, ושתייה, אכילה רחצה, לבישה, ושכיבה, קימה הכוללות

 ועלות נמוכה הסתברות בעל אירוע כנגד ביטוח כלומר קטסטרופה", "ביטוח רבה במידה זהו 70 גיל עד
גדלה. המקרים שכיחות 70+ בגילאים אולם, גבוהה.

 וקצב שלוש פי המדינה אוכלוסיית גדלה 1955 מאז - מהיר בקצב גדלה בישראל הקשישים אוכלוסיית
 יותר. אף גדול 75+ בני קשישים של הגידול קצב שש(. )פי כפול היה (65+ )בני הקשישים של הגידול
 אומדנים לפי שלוש. פי גדל 75+ בני של ומספרם שתיים, פי 65+ בני של מספרם גדל 1990־1970 בשנים

 במוסדות שהו 23% מתוכם מוגבלים, 65+ בני קשישים 80,000כ- בארץ היו 1998ב- ברוקדייל, מכון של
 8.75+ מבני 24%ו- 65+ בני מהקשישים 14% מהווים המוגבלים בקהילה. היו 77%ו- ממושך לטיפול

 מברית-המועצות, עולים קשישים בקרב 15% ותיקים, יהודים בקרב מהקשישים 13% מהווים המוגבלים
 של אומדנים לפי .1990-1996 השנים בין 43%ב- גדל המוגבלים מספר יהודים. לא קשישים בקרב 23%ו-

 (100,000 על יעלה )מספרם המוגבלים במספר 30%כ- של נוסף גידול צפוי 2001 שנת עד ברוקדייל, מכון
(.1999 באר ; 1998 ובאר שנור )ברודסקי, 65+ בני הקשישים מכלל 16% יהוו והם

 היו 74%ו־ ממושך לטיפול במוסדות שהו 26% מתוכם ,1998ב־ מוגבלים היו 75+ בני קשישים 60,000כ־
(.1999 )באר בקהילה

 מזכה נקודות( 6.5 )מעל יותר קשה בדרגה מוגבלות נקודות(; 6-2.5) שעות 10ב- מזכה קלה בדרגה מוגבלות 9
ביתית. עזרה שעות 15ב־

ומימונם מוגבלים לקשישים כיום תניתגים השירותים ב.
 על חל החוק (.1988) סיעוד ביטוח חוק מתוקף סיעוד לגימלת זכאים בקהילה החיים מוגבלים קשישים

 חדשים. ועולים אלמנה לבית, מחוץ עובדת שאינה בית עקרת ושאירים, זיקנה בביטוח שמבוטח מי כל
הכנסה. ומבחן מגורים מוגבלות, רמת גיל, וכוללים 1 בנספח מפורטים הזכאות תנאי

 בפעולות לסיוע מטפלת של עזרה בשבוע שעות 15 עד הבאים: השירותים את מכסה הסיעוד גימלת
 טיפול (;13%) מצוקה משדרי זה(; לשירות זכאים הגימלה ממקבלי 95%) 9משק־הבית וניהול היומיום

 בגין משולמת הגימלה ארוחות. הובלת מכבסה, שירותי (;7%) ספיגה מוצרי (;8%) לקשישים יום במרכז
 שירותים כשאין חריגים, )במקרים הזכאי. לידי ולא השירות את המספקת לחברה בעין, שירותים
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 סיעוד לגימלת זכאי□ היו מהקשישים 11%כ־ 1997 בתחילת כספית(. גימלה לקבל זכאי הפרט זמינים,
(.1998 )ברודסקי

 אינם אך מוגבלים, מספיק שאינם מכיוון שנדחו או סיעוד חוק לפי לגימלה זכאים שאינם קשישים
 לרווחת האגף באמצעות הניתנים סמך־מקצועיים לשירותים זכאים עצמם, בכוחות לתפקד מסוגלים

 5%כ- 1996 בשנת ביתית. ועזרה אישי טיפול כולל השירות והרווחה. העבודה במשרד והמשפחה הפרט
(.1998 )ברודסקי אלה שירותים קיבלו מהקשישים

 הטיפול צורכי כל על עונים אינם בקהילה החיים מוגבלים לקשישים המדינה על-ידי הניתנים השירותים
 מוגבלים בקשישים התומכים כי מראים מחקרים בטיפול. רבה במידה מעורבת הקשיש ומשפחת בהם,

 ניתנים מוגבלים בקשישים מהתמיכה 80% ולמעשה הטיפול, בהספקת בשבוע שעות 45־20 בין משקיעים
(.1998 )ברודסקי המשפחה על-ידי

 האשפוז מימון אולם, נפש. תשושי ובקשישים סיעודיים בקשישים לטיפול אחראי הבריאות משרד
 שבין ההפרש את כאשר הכספית, ליכולתם בהתאם ביתו ובני המתאשפז על-ידי נעשה הסיעודי

 בכל לכך המוקצה התקציב במסגרת הבריאות משרד מכסה בפועל האשפוז לעלות המשפחה השתתפות
 הבריאות משרד על־ידי הוכרו שלא המשפחות מרבית על כבדה מעמסה מהווה האשפוז עלות שנה.

 נכסים הכנסות, בקיצבאות, מתחשב ההכנסות מבחן הקיים. האמצעים מבחן לפי לסבסוד כראויות
 סיעודי לאשפוז ממתינים ,1998 לסוף נכון (.1998 )אקשטיין דלא-ניידי מרכוש והכנסות כספיים

 מהם הבריאות, משרד על-ידי כסיעודיים שהוכרו קשישים חולים 1,900כ- המדינה על־ידי המסובסד
 הבריאות משרד לגריאטריה, )האגף זכאות לאישור בתהליך נמצאים והשאר לאשפוז ממתינים 600כ-

 הטיפול, מעלות חלק מכסה סיעוד ביטוח חוק כאשר בקהילה, מטופלים רובם ההמתנה בתקופת (.1998
 הטיפול מימון בעול נושאות קופות-החולים אחרים במקרים העלות. במימון הן גם נושאות והמשפחות

 שאינן אף בקהילה( אמבולטורי טיפול מקבלים או כלליים בבתי-חולים המאושפזים חולים )לגבי
 ממלכתי בריאות ביטוח בחוק ממלכתי. בריאות ביטוח חוק מקורות במסגרת פיצוי כך על מקבלות

 של השירותים בסל הסיעודי האשפוז ייכלל שנים שלוש של ביניים תקופת בתום כי נקבע (1995)
לעתידה. באשר חלוקות והדעות יושמה, לא החוק הוראת אולם קופות-החולים,

 קופות־החולים של משלים ביטוח היה (65+ בני בקרב 26.5%)ל- מהאוכלוסייה 40%לכ- 1997 בסוף
 אינו המבוטח כאשר התכניות בכל נקבעת סיעוד גימלת לקבלת הזכאות סיעודי. ביטוח של רכיב שכלל
 מקום לפי ומשתנה להוצאות שיפוי הינה הגימלה (.ADL) יומיומיות פעולות שש מתוך ארבע לבצע יכול

 הלאומית )בקופות-חולים בפועל מההוצאה 60% בין ניתן השיפוי סיעודי(. במוסד לעומת )בבית הטיפול
 של הכניסה בגיל ותלויה בתכנית הקבועה תקרה עד או )במכבי(, בפועל מההוצאה 80% עד והכללית(,

 בין שיפוי ותקופת חודשים( 24ל־ חודשים 9 )בין אכשרה תקופת התכניות בכל כלשהי. לתכנית המבוטח
שנים. לחמש שלוש

 שווק הסיעודי המסחרי הביטוח מסחרית. ביטוח חברת של סיעודי ביטוח החזיקו 4%כ- בנוסף,
 זמן ראשונות. סיעוד בפוליסות יצאו ו״ציון" "מגדל" הביטוח חברות שנים. מעשר פחות לפני לראשונה
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 הביטוח חברות על־ידי המוצעות הסיעודיות הפוליסות הביטוח. חברות שאר הצטרפו מכן לאחר קצר
 ביטוחי הביטוח, סוכני )לשכת קבוצתיות כפוליסות או פרט, כפוליסות לציבור כיום נמכרות הפרטיות

 בגין פיצוי, בצורת או שיפוי בצורת הינו סיעודיות בפוליסות הביטוחי הכיסוי (.1998 בישראל הסיעוד
 המבוטח עוד וכל בפוליסה, מראש שנקבעה תקופה למשך המבוטח, של התפקודית עצמאותו אובדן
 מספר לבצע יכול שאינו במידה הגימלה את לקבל זכאי אדם סיעודי. כמצב הפוליסה לפי המוגדר במצב
 בכל נפש. תשישות של במצב אף ולעתים בפוליסה, כמפורט (ADL) יומיומיות פעילויות של נקוב

 הגימלה תשלום מותנה השיפוי מפוליסות בחלק המתנה. תקופות וכן אכשרה תקופות קיימות הפוליסות
 ועם אחרות סיעודי ביטוח פוליסות עם הטבות תיאום קיים אלה בפוליסות מקוריות. קבלות בהצגת
 לסכום המבוטח זכאי פיצוי בסיס על הנמכרות סיעוד בפוליסות הלאומי. הביטוח של הסיעוד גימלת
 הגימלה גובה הטבות. תיאום וללא בפועל בהוצאותיו תלות ללא זאת, סיעודי. לחולה הפיכתו בעת קבוע

 הטיפול מקום הכניסה, גיל לפי לבצע, יכול אינו המבוטח אותן היומיומיות הפעולות מספר לפי משתנה
 שיעור )או הטיפול הוצאות כל את מכסה אשר פוליסה לרכוש יכול מבוטח כל סיעודי(. במוסד או )בבית
 לפרמיה תוספת תמורת החיים לכל עד הוא הגימלה תשלום תקופת ומשך מההוצאות( יחסית גבוה

החודשית.

הסיעודי הביטוח לגבי מדיניות כיווני ג.
 חברת של תכנית לשווק רק אלא בעצמן, סיעודי ביטוח תכנית להציע קופות-החולים על נאסר 1998מ-

 ברכישת הסיעודי הביטוח רכישת את להתנות עליהן נאסר כמו-כן, בסיכון. הנושאת שהיא ביטוח
הסיעודי. הביטוח כיסוי היקף את להקטין צפויה זו הוראה )שב״ן(. המשלים הביטוח

 חברות בידי הסיעודי הביטוח להפעלת הנוגעות הוראות 1998ב- הביטוח על המפקח הכין במקביל,
 ארוך לטווח מוצר שהוא סיעודי ביטוח של המיוחדים המאפיינים לאור נדרשות ההוראות 10הביטוח.
 לשלם קשה למבוטח (;75 גיל לאחר הזיקנה, בגיל על-פי-רוב יותר גבוה סיעודי חולה להפוך )הסיכון
 הכנסתו ומקורות עובד אינו גם הוא זה שבגיל מאחר בפרט מבוגר, בגיל מלאה סיכון פרמיית

 בשל ארוכה לתקופה מראש קבוע פרמיה למבנה להתחייב קושי יש למבטח שני, ומצד מצומצמים;
 רמת על להשפיע הצפויות עתידיות התפתחויות לגבי ואי-ודאות הפרמיה לקביעת בנתונים מחסור
 של עקרונות על יתבסס הסיעודי שהביטוח להבטיח מיועדות הביטוח על המפקח הוראות לפיכך, הסיכון.
(.1998 )אליאב מאידך העיסקה, יציבות והבטחת מחד, למבוטח, עסקית הוגנות

 הארוך בטווח זה בתחום הבעיות את לפתור באו הן טיוטה. בגדר עדיין אלו הוראות היו זה דוח כתיבת בעת 10
סיעודי. בביטוח כיום המבוטחים קשישים של בעיותיהם את ולאו־דווקא

 עוד כל לבטלה, יכולה אינה הביטוח וחברת החיים לכל הנקנית פוליסה הינה לביטול ניתנת שלא פוליסה 11
 לתקופה הנקנית לפוליסה היא לחידוש" הבטחה עם ב״פוליסה הכוונה כנדרש. הפרמיה את משלם המבוטח
תקופה. כל בתום המבוטח לבין בינה החוזה את לחדש מתחייבת החברה אך מראש, מוגדרת

 פרטי סיעודי לביטוח ועקרונות "כללים בטיוטת ביטוי לידי שבאה )כפי המפקח מדיניות זאת, לאור
 כיסוי המבטיח ארוך־טווח כביטוח הסיעודי הביטוח את למכור שיש היא (1998 אליאב וקולקטיבי",

 כי התקנות קובעות זאת להבטיח על-מנת ההמשכיות(. )עקרון לסיכון חשוף המבוטח בה הגיל לתקופת
 11לחידוש. הבטחה עם פוליסה או על-ידה, לביטול ניתנת שלא פוליסה רק לפרטים למכור תורשה חברה
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 לקנות מבוטח לכל תאפשר היא התקופה שבתום להבטיח עליה קבוצתית פוליסה מציעה חברה כאשר
 של לזו זהה ובפרמיה מחדש, חיתום ללא החרגות( הגבלות גימלה, רמת )מבחינת דומה פרט פוליסת

אישי(. בסיכון קבוצתי סיכון המרת עקב לפרמיה תוספת )ללא הפוליסה את הקונים אחרים מבוטחים

 רצוי כי קובעות המפקח תקנות הסיכון, תעריפי את לממן יוכל לא המבוטח מבוגר שבגיל הסכנה לנוכח
בלבד. קבועה פרמיה תוצע 65 גיל מעל למבוטח ולכן קבועה, פרמיה להציע

 ללא בודד מבוטח של הכיסוי מלוא את לממן שתוכל ריאלית פרמיה הוא המפקח בתקנות נוסף עקרון
 ולכן המבוטחים, של הגילים הרכב ישתנה הארוך שבטווח ייתכן שכן, אחרים. במבוטחים תלות

12גיל. קבוצות בין הדדי סבסוד על ארוך לטווח פוליסות לבסס אי-אפשר

יושמט. זה שתנאי אפשרות קיימת מכאן, בתקנות. זה לתנאי מתנגדים הביטוח חברות נציגי
 בשני השנים לאורך ששילמו הפרמיות מן חלק חזרה לקבל למבוטחים מאפשרת מסולק" "ערך הכוללת פוליסה 13

 הרמה על-ידי או ;הפוליסה של המקורית התקופה למשך פרמיה של מוקטנת רמה קבלת על־ידי או :אופנים
מקוצרת. תקופה למשך אך הפרמיה של המקורית

 חברת המבוטח. על הגנה עם הפרמיה בהעלאת גמישות הביטוח לחברת להבטיח נועדו אחרות תקנות
 ן הכיסוי תחום לצמצום בתמורה עתה עד ששולמה הפרמיה את לשלם להמשיך למבוטח תאפשר הביטוח

 אמורה זו הוראה הפרמיה. את לשלם להפסיק יבחר המבוטח אם 13מסולק" "ערך לקבל תאפשר וכן

בעתיד. להעלותה שיוכל בהנחה מאוד נמוכה פרמיה להציע מהמבטח למנוע

 המבוטח אם גם הפרמיה. והעלאת זכויות איבוד בפני להגנה תקנות כוללות המפקח הוראות לבסוף,
 )כללים מינימלי מסולק ערך לתת חייב המבטח מסולק, ערך הכולל כיסוי ולקבל לשלם אפשרות דחה

בתקנות(. מפורטים מדויקים

 אלו גם המבוטחים, לכל להציע המבטח על הנ״ל(, במסמך )מוגדר בפרמיה מהותית העלאה תהיה אם
 וכן בפרמיה. העלאה ללא בתשלום המשכיות תמורת מופחתת סיעוד גימלת מסולק" "ערך קנו שלא

הביטוח. דמי תשלומי הפסקת עם מסולק ערך לקבל זכותו על למבוטח להודיע

 בחוק הסיעודי. האשפוז נושא להסדרת מקום שיש נראה סיעודי, לטיפול בצורך הצפוי הגידול לנוכח
 סיעודי לאשפוז האחריות תועבר שנים, שלוש של ביניים תקופת בתום כי נקבע ממלכתי בריאות ביטוח

 היתרונות לגבי ציבורי דיון ומתקיים אלה, שירותים לגבי החוק יושם לא כה, עד אולם, לקופות-החולים.
 בשיפור הטיפול, המשכיות בחיזוק הוא לקופות האחריות בהעברת העיקרי היתרון ביישומו. והחסרונות

 יכול החוק יישום כי הטוענים יש בחוק. האזרחים של זכותם ובעיגון השונים הגורמים בין התיאום
 חוששים אחרים בקהילה. טיפול לבין מיסוד בין תחלופה שיאפשר מאחר היתר, בין לחיסכון, להביא
 המערכת הוצאות את מאוד להגדיל ובכך לשירותים בביקוש רב לגידול להוביל עשוי בחוק זכאות שמתן
(.1999 ושירום רוזן )גרוס,
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 כוללות אלה אפשרויות (.1999) קיי של במאמרה בהרחבה נסקרות הנושא להסדרת נוספות אפשרויות
 לשירותים חוק לפי זכאות המקנה סוציאלי ביטוח הכללי; מהמיסוי שתמומן סיעוד קיצבת הנהגת

 האשפוז לנושא הממלכתי הפתרון טיב תלוי מהחלופות אחת בכל מוגדר. ייעודי ובמימון מוגדרים
 וכן בפועל(, הסיעודי הטיפול עלות את מכסה מידה )באיזו לזכאים המוקנות הזכויות בהיקף הסיעודי

והכנסה(. תפקוד מבחינת לזכאות )הקריטריונים לשירות הנזקקת האוכלוסייה כיסוי במידת

 ביטוח על המתבססת חלופה גם לשקול צורך שיש נראה הציבוריים, המימון מקורות של המגבלות לנוכח
 הטיפול במימון לפרטים יסייע פרטי ביטוח הציבורי. למימון כהשלמה חלקי, או מלא באופן פרטי סיעודי
 על הנטל את יקטין לאומית ומבחינה הממלכתיים, בגורמים תלותם את יקטין לו, שיזדקקו במקרה

הציבורי. התקציב

 סיעודי ביטוח רכישת לעודד עשויה זה תחום להסדרת הביטוח על המפקח של המתגבשת המדיניות
 של חדות העלאות מפני הרוכשים את מבטיחות הביטוח על המפקח הוראות שכן, לפרטים. מימון כמקור

 או בעתיד, גם הפרמיות תשלום את לממן שיוכלו ביטחון להם ונותנות הביטוח, חברות בידי הפרמיות
 המסחרי הסיעודי שהביטוח ייתכן כך, בו. להמשיך שלא יבחרו אם גם מהביטוח חלק לממש לפחות
בישראל. סיעודי לטיפול הגדלים הצרכים לכיסוי ציבורי, לא נוסף, מימון מקור ויהווה יתרחב

 הבריאות .ביטוחי בשוק הצרכנים בהתנהגות סוגיות .3
הפרטיים

רקע 3.1
 מאז הממשלה, פרטיים. ספקים לצד הציבורית במערכת ספקים פועלים בישראל הבריאות ביטוחי בשוק
 ויחסי השוק להסדרת התקנות קביעת עם מתמודדת ,1995ב־ ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת

 ביטוחי בשוק הצרכנים התנהגות את ננתח זה בפרק בו. הפועלים השונים הגורמים בין הגומלין
 מהיבטים וציבוריים, פרטיים ספקים המשלבת מערכת של תפקודה על ללמוד כדי וזאת הבריאות,
משוכללת. לתחרות ההכרחי מידע ולהספקת לשוויון לנגישות, הקשורים

 בתמורה נוספים שירותים למבוטחיהן לספק לקופות־החולים מאפשר ממלכתי בריאות ביטוח חוק
 הרחבת מאפשר החוק בכך, המשלים(. )הביטוח מהמבוטחים ישירות גובות שהקופות חודשית לפרמיה

 תוכן הפרמיה, גובה לגבי כללים קובע החוק לבריאות. הממשלתית ההוצאה את להגדיל מבלי השירותים
 מימון מקור מהוות המשלים הביטוח תכניות אלו, הגבלות למרות לביטוח. ההצטרפות וכללי הפוליסה

 למבוטחיהן להוסיף והן להתחרות הן יכולות קופות-החולים בו תחום וכן לקופות־החולים, נוסף
הבסיסי. בסל ניתנים שאינם שירותים

 שמנת" "גריפת לביצוע המשלים בביטוח ישתמשו שקופות־החולים חוששים המדיניות קובעי זאת, עם
(cream skimming) את לרכוש לא שהעדיפו בקופה מבוטחים לרעה יפלו ואף לקופה, מבוטחים בקבלת 

הקופה. של המשלים הביטוח
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 היא. בדרכה אחת כל במערכת, לתמורות עצמן להתאים קופות-החולים ניסו החוק החלת לאחר
 חברות הן המבטחות כאשר משלים ביטוח תכניות של בשיווק החלו ולאומית הכללית קופות-החולים

 העדיפו לעומתן, לאומית(. של במקרה ו״הפניקס" כללית של במקרה )"דיקלה" פרטיות ביטוח
 והמשיכו בריאות ביטוח חוק לפני קיים שהיה המצב את להשאיר ומאוחדת מכבי קופות-החולים

קודמות. תכניות של בשיווקן

 טיפולים ניתוחים, הפריה, משלימה, רפואה )כגון רב תחומים מספר מכסות המשלים הביטוח תכניות
 תחומים )כולל התכנית כל את לרכוש מחויבים המבוטחים יחסית. נמוכה כיסוי ברמת ועוד(, בילדים
 לפרמיות יחסית נמוכה פרמיה רמת על לשמור מצליחות התכניות כך אולם לגביהם(, רלוונטיים שאינם

המסחריים. בביטוחים המקובלות

 לאזרחים מציעות רווח, למטרות פרטיים גופים שהן המסחריות הביטוח חברות גם קופות־החולים, לצד
 של הדעת שיקול לפי נקבעים ההצטרפות וכללי הפוליסה תוכן הפרמיה, גובה בריאות. ביטוח פוליסות

הביטוח. על המפקח באישור הביטוח חברות

 השקיעו הביטוח מחברות חלק כי מלמדת האחרונות השנים בעשר המסחרי הביטוח שוק של סקירה
 מהסקירה במכירות. משמעותיים וגידול לפיתוח להביא מגמה מתוך כמובן בתחום, ניכרים מאמצים

:הבאים הממצאים עולים

 הפוליסות בהיצע גידול על־ידי אם שלהן הבריאות ביטוחי את הזמן כל מעדכנות הביטוח חברות (1)
 פוליסות של כיסוי תחומי הרחבת על-ידי ואם אטרקטיביים, ומוצרים ייחודיות פוליסות של ושיווק

קיימות.

 הבריאות ביטוח בפוליסות ראו הביטוח חברות בעבר אם השתנו. הפוליסות של השיווק תנאי גם (2)
 חלה האחרונות בשנים הרי בלבד, מעטים שיווק מאמצי בהן והשקיעו חיים, לביטוח נספחות פוליסות

 ולרוב עצמם, בפני עומדים בריאות ביטוח ומוצרי הביטוח חברות של השיווק במאמצי רבה עלייה
חיים. ביטוח של לפוליסות נספחות שאינן עצמאיות ביטוח כפוליסות משווקים

 להוסיף ניתן לה אשר בסיסית מפוליסה המורכבות מודולריות פוליסות פיתוח היא נוספת תמורה (3)
 מפוליסה יותר משווקות הביטוח חברות הכיסוי. תחומי את המרחיבים נספחים תשלום, תוספת תמורת

הצרכנים. של הכלכלית וליכולת לצרכים הפוליסה של מרבית להתאמה להגיע שניתן כך אחת, בסיסית

 רבה עלייה חלה כי נראה הקבוצתיים. הביטוחים התרחבות היא האחרונות בשנים בולטת תופעה (4)
 ביטוח פוליסת של שיווקה על ביטוח חברות עם להסכם המגיעות עובדים( של )בעיקר הקבוצות במספר
לעובד. הביטוח בגין המעביד תשלום על אף או בקבוצה, לחברים בריאות

 במחיר לפרטים המשווקת פוליסה למשל, הביטוח. פוליסות של המחירים את מורידות הביטוח חברות
 מגלות הביטוח חברות כמו־כן, יותר. הרבה נמוך במחיר אך קלים בשינויים לקבוצה נמכרת מסוים
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 כי עולה ביטוח אנשי עם משיחות 14הקבוצה. חברי לצורכי המותאמת פוליסה של בבנייה רבה גמישות
 מעסיקים ויותר יותר האחרונות שבשנתיים והיא הבריאות ביטוחי בתחום מעניינת תופעה קיימת

בריאות. ביטוח פוליסת לעובדים כהטבה רוכשים

 מבטיחה ההתקשרות (1) :ובהן רבות מסיבות מחירים ולהוריד קבוצות עם להתקשר כדאי הביטוח לחברות 14
 כלל בדרך הקבוצות (3);מבוטח לכל שיווק הוצאות פחות (2);זמן לאורך כלל ובדרך מבוטחים של רב מספר

יחסית. נמוך בהן החולים ומספר הסיכונים מבחינת הומוגניות
 .1995 סקר ממצאי של השקלול בשיטת שינויים נערכו ,1997 לסקר 1995 סקר בין נכונה השוואה לצורך 15

 הממצאים בין קלים הבדלים ייתכנו לפיכך, תגבור. מדגמי כוללים אינם 1995 נתוני הנוכחי, בדוח כמו-כן,
(.1996 וברמלי )גרוס הראשון המחקר בדוח שפורסמו הממצאים לבין כאן המתפרסמים

 הפרטיים הבריאות ביטוחי שוק על ביניהן מתחרות הפרטיות הביטוח וחברות הציבוריות קופות־החולים
 רב הון משקיעות ולכן הפרטיים הבריאות ביטוחי להתפתחות הרב הפוטנציאל את רואות הן בישראל.
המוצרים. ובפיתוח בשיווק

 התנהגות מבחינת והמסחריים( )המשלימים הפרטיים לביטוחים הביקוש צד את נבחן זה בפרק
 לביטוח נגישות הפרטיים: הביטוחים שוק לתפקוד הנוגעות בסוגיות נדון הממצאים סמך על הצרכנים.
 מגמות על נעמוד כמו-כן, בעתיד. רכישה וכוונות המידע טיב שוויון, הבסיסי, השירותים ולסל המשלים

.1997-1995 בשנים השוק התפתחות

 )חודשים 1997 בסתיו ברוקדייל ג׳וינט־מכון שערך טלפוני סקר מתוך נלקחו כאן המובאים הממצאים
 נועד הסקר .81%ל־ היגע ההיענות שיעור שאלונים. 1,205 מולאו הסקר במסגרת אוגוסט-אוקטובר(.

 רמת כגון הבריאות, במערכת מגוונים נושאים על ממלכתי בריאות ביטוח חוק השפעת את להעריך
 התמקד בסקר מיוחד פרק (.1998 ואחרים גרוס ראה )לפירוט ועוד המבוטחים שביעות-רצון השירות,

 הדגימה ואופן המחקר אוכלוסיית 15.1995ב־ נערך דומה טלפוני סקר והמסחריים. המשלימים בביטוחים
.2 בנספח מפורטים

קופות־החולים של המשלי□ הביטוח 3.2
משלים ביטוח בעלי תיאור א.

 מאפייני על נתונים לכן, הבסיסי. בסל קיימים שאינם נוספים שירותים מציעות המשלים הביטוח תכניות
 רבים בריאות לשירותי גישה להם שיש במערכת האנשים הם מי ללמד יכולים המשלים הביטוח בעלי
 ללמד יכולים הרכישה היקף על נתונים הציבורית. במערכת השוויון על ללמד ומכאן לאחרים מאשר יותר

יותר(. גבוהה במערכת הנגישות משלים ביטוח יש יותר שלרבי□ )ככל התופעה היקף על

הבעלות היקף מיפוי (1)
 כללית בקופת-חולים חברים. הם בה הקופה על-ידי המשווק משלים ביטוח יש 40%לכ- הסקר, נתוני לפי
 מהמבוטחים, 0/74°לכ- מכבי בקופת-חולים משלים, ביטוח תכנית הקופה ממבוטחי 22%ל- יש

 כי נזכיר מהמבוטחים. בלבד 33%לכ- יש ובלאומית מהמבוטחים, 59סלכ-ס/ מאוחדת בקופת-חולים
 משלים, כללית מגן, מכבי מכבי, )קרן קופות־החולים של הישנות התכניות שווקו עדיין הסקר בתקופת
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 זהב מכבי מושלם, )כללית החדשות התכניות של ברכישה מדובר ואין הפניקס(, ולאומית עדיף מאוחדת
וכדומה(.

 יחסית צומצמו, 1997ב־ בקופות־החולים משלים ביטוח על הבעלות בשיעורי ההבדלים כי, נראה
 דיקלה של משלים ביטוח היה כללית ממבוטחי 16%ל- כי הסקר נתוני הראו 1995ב- .1995ב־ להבדלים

 היה מאוחדת ממבוטחי 65%ל- מכבי, של משלים ביטוח היה מכבי ממבוטחי 80%לכ־ משלים", "כללית
לאומית. קופת-חולים של משלימה" "לאומית היה 50%ולכ- עדיף", "מאוחדת

 הביטוח בעלי בשיעור משמעותית עלייה חלה כי מוצאים ,1995ל- 1997ב־ הנתונים את משווים אם
 ובמכבי, במאוחדת משלים ביטוח בעלי בשיעור קטנה ירידה לעומת כללית, קופת-חולים של המשלים

 בעלי שיעור 1997ב- עדיין, בלאומית. משלים ביטוח בעלי בשיעור (33%ל- 50%)מ- ביותר חדה וירידה
 לומר ניתן מאוד. גבוה הוא ומאוחדת מכבי קופות־החולים מבוטחי בקרב משלים ביטוח

 על-ידי המסופקים לשירותים נגישות של אפשרות המבוטחים לרוב יש ומאוחדת מכבי שבקופות־החולים
ולאומית. כללית בקופות-החולים לעומת המשלים, הביטוח

1997 משלים ביטוח בעלי מאפייני תיאור (2)
 כל של ואחרים דמוגרפיים מאפיינים נותחו משלים ביטוח שרוכשת האוכלוסייה היא מי ללמוד על-מנת

 המשלים, הביטוח בעלי כל על הממצאים את נביא להלן בנפרד. קופה כל ולגבי המשלים, הביטוח בעלי
בנפרד. קופה כל לגבי הנתונים את נפרט ובהמשך

 בניגוד הקבוצות. בכל ודומים יחסית גבוהים דמוגרפיים משתנים לפי הבעלות היקפי כי עולה מהניתוח
 חברתיים- משתנים לפי השונות הקבוצות בין הבעלות בהיקפי משמעותיים הבדלים קיימים לכך,

בריאות. למצב הקשורים משתנים ולפי כלכליים

 הביניים גיל בני בקרב יותר גבוה המשלים הביטוח בעלי ששיעור עולה 2 מלוח דמוגרפים: משתנים
 הגברים לעומת הנשים בקרב (,27%ו־ 38% לעומת 42%) והמבוגרים הצעירים בקרב לעומת (,64-45)
 (.12%ו־ 22% לעומת 47%) ערבית או רוסית דוברי לעומת עברית דוברי ובקרב (,35% לעומת 40%)

 אינו הבעלות היקף הרוסית, ודוברי הגברים, המבוגרים, הצעירים, בקרב גם כי להבחין ניתן זאת, למרות
נמוך.

 מאוד, גבוה אקדמית השכלה בעלי בקרב משלים ביטוח בעלי שיעור חברתיים־כלכליים: משתנים
 תיכונית השכלה בעלי בקרב 37% לעומת 50%) ומטה תיכונית השכלה בעלי בקרב לשיעור בהשוואה

 הכנסה בעלי בקרב המשלים הביטוח בעלי שיעור כמו-כן, ומטה(. יסודית השכלה בעלי בקרב 15%ו-
 לעומת 62%) ומטה השלישי בחמישון הכנסה בעלי בקרב השיעור לעומת מאוד, גבוה העליון בחמישון

התחתון(. בחמישון הכנסה בעלי בקרב 18%ו- והשני, השלישי בחמישון הכנסה בעלי בקרב 33%

 בריאותם מצב את המעריכים אלו בקרב גבוה משלים ביטוח בעלי שיעור לבריאות: הקשורים משתנים
 42%) גרוע עד טוב כלא בריאותם מצב את המעריכים אלו בקרב השיעור לעומת מאוד, טוב עד כטוב
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 (.28% לעומת 41%) להם שיש אלו לעומת חמורות, בריאות בעיות להם שאין אלו ובקרב (;24% לעומת
 להם שיש אלו בין המשלים הביטוח בעלי בשיעור סטטיסטי מובהק הבדל נמצא לא זאת, לעומת

פיזית. מוגבלות להם שאין אלו לבין פיזית מוגבלות

(n=1,191) )באחוזים( רקע משתני לפי בקופות-מחולים, משלים ביטוח בעלי :2 לוח
קופת-חולים

מאוחדת לאומית . מכבי כללית משלים ביטוח סה״כבעלי
59 33 74 22 40 סה״כ

* * * גיל
50 31.5 73.3 18 ׳ 38 44־22
79 39.3 76 28 ׳ 42 64־45
50 15.4 68 19.5 26.5 65+
« « מיו

50 32 79 21 35 גברים
64 33 70 22.5 40 נשים

* * * • שפח
64 45.5 84 29 46.5 עברית
39 8 36 6.5 11.5 ערבית
47 19 46 4 22 רוסית

* • • * השכלח
25 25 55 9.5 14.5 ומטה יסודית
67 36 74 21 37 תיכונית
52 21 64 24.5 38 על־תיכונית
58 44 81 32 50 אקדמית
* * * • • סטנדרטית לנפש הכנסה

25 11 63 10 18 תחתון חמישון
65 24 65 17 33 ושלישי שני חמישונים
91 38 76 25 41 רביעי חמישון
57 47 94 48 62 עליון חמישון

* * • • בריאות מצב הערכת
53 19 55 17 24 טוב/גרוע לא

’ 59 40 78 24 42 מאוד טוב/טוב
* חמורות בריאות בעיות

50 14 69 20 28 יש
60 41 75 23 . 41 איו

* פיזית נכות/מגבלה
57 25 77 26 36 יש
58 33 72 21 37 איו

p<0.001 *
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 שהמאפיינים נראה המשלים, הביטוח בעלי מאפייני את בנפרד, קופה כל מבוטחי לגבי בודקים, כאשר
 שיעורי כי לזכור יש כי אם המבוטחים. כלל בקרב משלים ביטוח בעלי למאפייני כלל בדרך דומים

ומאוחדת. מכבי מבוטחי בקרב יותר הרבה גבוהים הבעלות

 בעלי סך מאפייני לבין בנפרד, קופה בכל משלים ביטוח בעלי מאפייני בין ההבדלים מבדיקת זאת, עם
 גבוה משלים ביטוח בעלי שיעור האחרות( הקופות )לעומת מכבי בקופת-חולים כי עולה משלים, ביטוח
 בעלי שיעור האחרות( הקופות )לעומת לאומית בקופת-חולים ;הנשים בקרב מאשר יותר הגברים בקרב
 אלו בקרב לעומת חמורות בריאות בעיות להם שאין אלו בקרב יותר מובהק באופן גבוה משלים ביטוח

 )לעומת מאוחדת בקופת-חולים להם. שיש אלו לעומת פיזית מגבלה להם שאין אלו ובקרב להם, שיש
 בריאותם מצב את המעריכים אלו בקרב משלים ביטוח בעלי בין מובהק הבדל אין האחרות( הקופות

טוב. כלא בריאותם מצב את המעריכים לאלו כטוב

 הרקע משתני של העצמאית ההשפעה את הבוחן לוגיסטית רגרסיה מסוג רב־משתני ניתוח מוצג 3 בלוח
 מקופות-החולים אחת של מבוטח "להיות שלמשתנה עולה מהלוח משלים". ביטוח "יש המשתנה על

 השפעה יש כללית", קופת־חולים של מבוטח "להיות המשתנה לעומת ולאומית", מאוחדת מכבי,
 הקופות ממבוטחי יותר גבוה לשיעור כלומר, משלים. ביטוח על בעלות על מובהקת חיובית עצמאית

 לאחר וזאת הקופה, על-ידי המשווק משלים ביטוח יש כללית, קופת־חולים מבוטחי לעומת האחרות,
 הביטוח בשיווק החלה כללית קופת-חולים כי לזכור יש האחרים. הרקע משתני של ההשפעה על פיקוח

.1995ב־ רק שלה המשלים

לוגיסטית(
)רגרסיה השכלה כולל רקע משתני לפי הקופות כל מבוטחי בקרב משלים ביטוח על בעלות :3 לוח

משלים ביטוח יש :התלוי המשתנה
Odds ratio 6מקדם

11.2 *2.41 מכבי של מבוטח להיות
5.4 *1.68 מאוחדת של מבוטח להיות
2.2 *0.80 לאומית של מבוטח להיות
1.8 *0.57 64-45 גיל קבוצת
1.3 0.24 65+ גיל קבוצת
1.0 0.06 )אישה( מין
1.8 *0.57 אקדמית השכלה
4.7 *1.55 עברית דוברי
1.5 *0.43 טוב בריאות מצב הערכת

p<0.001 *

 בריאות מצב "הערכת אקדמית", השכלה "בעל (״,64־45) ביניים ״גיל שלמשתנים עולה מהלוח כמו־כן,
 משלים", ביטוח "יש על מובהקת חיובית עצמאית השפעה ישנה עברית", ו״שפה מאוד", טוב עד כטוב
 השפעה יש "הכנסה" למשתנה גם משלים". ביטוח "יש על מובהקת השפעה אין "מין" למשתנה ואילו

 הוכנסו לא ו״השכלה" "הכנסה" המשתנים (.3 נספח )ראה משלים״ ביטוח ״יש על מובהקת חיובית
ביניהם. התלות עקב אחד למודל
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 חזקות היותר מהשכבות לאנשים כי מלמדים משלים ביטוח להם שיש מי מאפייני על הממצאים
 כי מראה הדו-משתני הניתוח אולם, קופה(. המשתנה על פיקוח לאחר )גם משלים ביטוח יש באוכלוסייה

באוכלוסייה. חזקות פחות שכבות בקרב גם נמוך אינו הבעלות היקף

1995ב״ משלים ביטוח בעלי למאפייני 1997ב־ משלים ביטוח בעלי מאפייני בין חשוואח (3)
 לנוכח בשוק הצרכנים התנהגות על ללמד יכול המשלים הביטוח של הביקוש בצד התמורות ניתוח

בכלל. הבריאות, ובמערכת בפרט, הפרטיים, הביטוחים בשוק שינויים

 1995ב- משלים ביטוח בעלי סך למאפייני 1997ב- משלים ביטוח בעלי סך של המאפיינים של השוואה
 מבוטחי בקרב ניכרת במידה ירד משלים ביטוח בעלי שיעור לעיל, כאמור כי, עולה מהלוח .4 בלוח מוצגת

כללית. מבוטחי בקרב ועלה לאומית,

 לפי קופות-החולים כל מבוטחי ,1995 לעומת 1997 משלים ביטוח בעלי מאפייני ביו השוואה :4 לוח
רקע משתני

משלים ביטוח בעלי סה״כ ~
. 1997 1995

37.5 . 35 סה״כ
• * קופת״חולי©#

22 16 כללית
74 80 מכבי
59 65 מאוחדת
33 50 לאומית
• *• גיל

38 39 44-22
42 36 64־45

26.5 20 65+
מיו

35 34 גברים
40 35 נשים

* השכלה
14.5 13 ומטה יסודית
37 36 תיכונית
38 34 על-תיכונית
50 44 אקדמית
• «* בריאות מצב הערכת

24 21 טוב/גרוע לא
42 42 מאוד טוב/טוב
* ססנדרטית# לנפש הכנסה

18 18 תחתון חמישון
53 32 ושלישי שני חמישונים
41 35 רביעי חמישון
62 47 עליון חמישון
« • * שפה

46.5 39 עברית
11.5 18 * ערבית
22 29 רוסית

 (p<0.001) 1997ב־ מובהק *
(p<0.001) 1995ב- מובהק “
1997ל- 1995 ביו מובהק הבדל #
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 62%ל- 1995ב- 47%מ- עלה העליון בחמישון הכנסה בעלי בקרב משלים ביטוח בעלי שיעור כמו-כן,
 שינויים חלו לא השתנה. שלא כמעט יותר נמוכה הכנסה בעלי בקרב משלים ביטוח בעלי שיעור .1997ב-

 מצב והערכת מין השכלה, שפה, גיל, לפי משלים ביטוח להם שיש מי במאפייני סטטיסטית מובהקים

מאוד. טוב עד כטוב בריאות

 בשנתיים משלים ביטוח לרכוש הנטייה גברה הגבוהה ההכנסה בעלי שבקרב מלמדים הממצאים
 ביטוח לממן ביכולתם גם כמו משופר, שירות להבטיח ברצונם זאת להסביר שניתן ייתכן האחרונות.

נוסף.

המשלים הביטוח תכניות על-ידי המוצעים בשירותים שימוש (4)
 הם אלו משירותים ניכר חלק בריאות. בשירותי רב תחומים מספר מכסות המשלים הביטוח תכניות כל

 ההסתברות אך יחסית נמוכה שעלותם רפואיים שירותים כלומר, שגרתיים, הנחשבים שירותים
 רופא אצל ייעוץ לילדים, התפתחות טיפולי מרפא, מעיינות חיסונים, )כגון יחסית גבוהה בהם שישתמשו

וכדומה(. אלטרנטיבית רפואה שיניים, לטיפולי הנחות פרטי,

 לשירותים הנגישות על ללמד יכול המשלים הביטוח תכניות על־ידי המוצעים בשירותים השימוש היקף
 למספר קשור בשירותים השימוש אולם, גבוהה. נגישות על להעיד יכול גבוה שימוש ששיעור מכיוון אלו

 בתכנית, זכויותיהם את לממש שלהם והיכולת הידע המבוטחים, של הרפואיים הצרכים ובהם: גורמים
הזכויות. למימוש הנוגעים התכנית של המינהליים ההסדרים וכן

 דרך הניתנים בשירותים השתמשו האם נשאלו קופות-החולים כל של משלים ביטוח בעלי מרואיינים
 התבקשו עליהם השירותים ממלכתי. בריאות ביטוח חוק החלת מאז המשלים הביטוח על-ידי הקופה

 מומחה רופא עם התייעצות פרטי, מנתח על-ידי פרטי בבית־חולים ניתוחים היו: להשיב המרואיינים
 פוריות טיפולי אלטרנטיבית, רפואה שיניים, בטיפולי הנחה בחו״ל, מיוחדים וטיפולים השתלות פרטי,

בילדים. התפתחות בבעיות וטיפול

 מבין אחד בשירות לפחות השתמשו כי ענו משלים ביטוח בעלי מהמרואיינים 35%כ־ כי עולה 1 מתרשים
 משלים ביטוח מבעלי 22% :קופות־החולים בין ניכרים הבדלים יש כי מלמד קופה לפי ניתוח הרשימה.

 מקופת-חולים 36%ו- לאומית מקופת-חולים 19% מכבי, בקופת־חולים 46% כללית, בקופת-חולים

אחד. בשירות לפחות השתמשו מאוחדת,

 הניתנות בהנחות השתמשו 15% פרטי, רופא עם להתייעץ באפשרות השתמשו 15% כי עולה 2 מתרשים
 מנתח על-ידי פרטי בבית־חולים ניתוחים לבחור זכותם את ניצלו 10% הקופה, במרפאות שיניים לטיפולי

 פוריות בטיפולי השתמשו 1% בילדים, התפתחות בבעיות טיפולים 3% אלטרנטיבית, רפואה 5% פרטי,
 טלפוני ריאיון היה שהריאיון מכיוון סיעודי בביטוח לשימוש אומדן אין בחו״ל. השתלה עבר אחד ואדם

זניח. הוא בטלפון להתראיין יכולים אשר סיעודי בטיפול הנמצאים האנשים ושיעור
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)באחוזים( 1997 קופה, לפי משלים ביטוח בעלי בקרב השימוש :1 תרשים

 כללית 'ממבוטחי

 מכבי ממבוטחי

 לאומית ממבוטחי

 מאוחדת ממבוטחי

משלים ביטוח בעלי מסך

46

10 20 300 40 50

)באחוזים( האחרונות בשנתיים שירות, לפי משלים ביטוח בעלי בקרב השימוש :2 תרשים

 בחוי׳ל השתלה

פוריות

 התפתחות בעיות

 אלטרנטיבית רפואת

 פרטי בית־חוליס/מנתח

 שיניים לטיפולי הנחות

 פרטי רופא עם ייעוץ
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 מכבי של מבוטח "להיות למשתנים כי עולה (5 )לוח לוגיסטית רגרסיה מסוג רב־משתני בניתוח
 ו״דובר אקדמית" השכלה "בעל ״,65+ ״גיל ולאומית״, כללית של מבוטח ״להיות לעומת ומאוחדת״,

המשלים. הביטוח בשירותי שימוש על מובהקת חיובית עצמאית השפעה יש עברית",

 השכלה כולל רקע משתני לפי משלים, ביטוח בעלי בקרב המשלים הביטוח בשירותי שימוש :5 לוח
לוגיסטית( )רגרסיה

אחד בשירות לפחות השתמש :התלוי המשתנה
Odds ratio 6מקדם

3.54 *1.3 במכבי חבר להיות
2.25 *0.82 במאוחדת חבר להיות
1.19 0.18 64-45 גיל קבוצת
1.84 *0.62 65+גיל קבוצת
0.94 -0.06 )אישה( מין
1.47 *0.4 אקדמית השכלה
2.00 *0.7 עברית דוברי
1.19 0.18 כטובה בריאותו את מעריך
1.89 0.64 מהקופה גבוהה שביעות־רצון

p<0.001 *

 בשירותים, מאחרים יותר משתמשים יותר, רבים הרפואיים צורכיהם אשר ,65+ בני כי עולה זה מניתוח
 זכויותיהם את לממש יותר טובים ויכולת ידע יש להם אשר עברית, ודוברי גבוהה השכלה בעלי גם כמו

 השפעה יש במאוחדת" חבר ו״להיות .במכבי״ חבר ״להיות שלמשתנים גם מלמד הניתוח מהתכנית.
 בלאומית". חבר ו״להיות בכללית" חבר "להיות למשתנים לעומת בשירותים, שימוש על עצמאית חיובית

 התכניות בין שהיו הזכויות למימוש הנוגעים המינהליים בהסדרים להבדלים קשור שהדבר ייתכן
 בכללית ואילו בעין, שירות ומבטיח עצמה בקופה מנוהל הביטוח ובמאוחדת במכבי הסקר. בתקופת

 כנגד חלקי הוצאות החזר והבטיח ביטוח חברת באמצעות נוהל הסקר בתקופת הביטוח ובלאומית
 מצב להערכת מובהקת חיובית עצמאית השפעה נמצאה לא החברה. על-ידי לאישורן וכפוף קבלות

 ביטוח קונים לא טוב כלא בריאותם מצב את המעריכים שאנשים לכך קשור שהדבר ייתכן בריאות.
חולים. לאנשים מתאימים לא המשלים בביטוח המוצעים שהשירותים ייתכן וכן (,3 לוח )ראה משלים

ממשלים מביטוח על ממידע טיב מערכת ב.
 זכויותיו על לעמוד הצרכן של האמצעים אחד הוא המידע למידע. מכרעת חשיבות קיימת תחרותי בשוק

הוגנת. תחרות לקדם האמצעים אחד את מהווה ולכן הפרט, של רציונלית בחירה ומאפשר

 על ענה שלה המשלים הביטוח תכנית על פרסמה שהקופה "המידע האם נשאלו המרואיינים כל
 הביטוח על שקיבלו שהמידע חשבו קופות־החולים, כל מבוטחי מהמרואיינים, כשליש צורכיהם".

 ארבעים שאלותיהם(. כל על וענה להם ברור שהיה מידע קיבלו )כלומר, צורכיהם על ענה המשלים
 או חסר היה אשר מידע שקיבלו טענו 27%וכ- מידע כלל קיבלו שלא טענו מהמרואיינים אחוזים ושלושה

צורכיהם. את תאם שלא
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רקע משתני לפי תמשלים הביטוח על המידע טיב הערכת (1)
 מכבי בקרפת־חולים יחסית גבוה מספיק, מידע קיבלו כי שדיווחו המבוטחים שיעור כי עולה 6 מלוח

 יותר; הצעירים לעומת 45+ בני בקרב \(31%) ובמאוחדת (28%) בלאומית (,27%) בכללית לעומת (41%)
 מצב את המעריכים אלו בקרב ;יותר נמוכה השכלה בעלי מבוטחים לעומת אקדמית השכלה בעלי בקרב

 לעומת העליון, בחמישון הכנסה בעלי מבוטחים בקרב ; האחרים לעומת מאוד, טוב עד כטוב בריאותם
 שיעור והרוסית. הערבית דוברי לעומת העברית דוברי ובקרב יותר; נמוכה הכנסה בעלי מבוטחים

 בקרב לעומת מהקופה, ששבעי־רצון אלו בקרב גם יחסית גבוה מספיק מידע קיבלו כי שטענו המבוטחים
שבעי־רצון. שאינם אלו

)באחוזים( רקע משתני לפי קופות-החולים, בכל המשלים הביטוח על המידע טיב הערכת :6 לוח
(n=912)

 חסר/לא מידע
הצרכים על ענה

 קיבל לא
מידע

 על ענה מידע
הצרכים סה״כ

27 43 30 100 סה״כ
25 48 27 100 כללית קופת־חוליס:"
30 29 41 100 מכבי
32 40 28 100 לאומית
27 42 31 100 מאוחדת
28 46 26 100 44־22 גיל:״
28 36 36 100 64-45
18 46 • 36 100 65+
17 57 26 100 ומטה יסודית השכלה:"
24 46 30 100 תיכונית
35 38 27 100 על־תיכונית
30 35 35 100 אקדמית
26 52 22 100 גרוע או טוב לא " בריאות: מצב הערכת
27 39 34 100 מאוד טוב או טוב
21 58 22 100 תחתון חמישון המשפחה:" הכנסת
25 47 28 100 ושלישי שני חמישונים
23 41 36 .100 רביעי חמישון
39 20 41 100 עליון חמישון
29 37 35 100 עברית שפה:"
11 64 25 100 ערבית
32 49 20 100 רוסית

מהקופה:- שביעות-רצון
38 49 13 100 מרוצה כל־כך לא + מרוצה לא
26 42 32 100 מאוד מרוצה + מרוצה

p<0.005 *

 על רקע משתני של העצמאית ההשפעה את הבוחן לוגיסטית רגרסיה מסוג רב-משתני ניתוח מוצג 7 בלוח
 ,45+ בני להיות מכבי, בקופת-חולים שלחברות עולה מהניתוח הצרכים״. על ענה ״המידע המשתנה
 השפעה יש מאוד, טוב עד כטוב האישי הבריאות מצב ולהערכת עברית לשפה יחסית, גבוהה להכנסה
 )גם מובהקת. השפעה אין מין למשתנה הצרכים. על שענה מידע קבלת על מובהקת חיובית עצמאית
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 התלות עקב אחד למודל הוכנסו לא והשכלה הכנסה המשתנים מובהקת. עצמאית השפעה אין להשכלה
ביניהם(.

 הכנסה כולל רקע, משתני לפי המבוטחים, כל בקרב המשלים הביטוח על מספיק מידע קבלת :7 לוח
לוגיסטית( )רגרסיה

מספיק מידע קיבל :התלוי המשתנה
Odds ratio B מקדם,

1.95 ״0.67 במכבי חבר להיות
1.22 0.20 במאוחדת חבר להיות
1.21 0.20 בלאומית חבר להיות
2.03 ״0.70 64־45 גיל קבוצת
2.91 ״1.06 65+גיל קבוצת
0.94 -0.05 )אישה( מין
1.20 ״0.18 הכנסה
1.57 ״0.45 עברית דוברי
2.17 ״0.77 כטובה בריאותו את מעריך

p<0.001 ♦

1995 לממצאי 1997ב־ מספיק מידע שקיבלו מבוטחים מאפייני בין השוואה (2)
 בקרב מספיק מידע בקבלת שיפור שחל רואים 1995ב־ לנתונים 1997ב־ הנתונים בין משווים כאשר

 טענו 1995ב- מאשר 1997ב- יותר מובהק באופן כי עולה 3 מתרשים יותר. החלשות האוכלוסייה שכבות
 יסודית השכלה בעלי אנשים יותר ן(1995ב־ 27% לעומת 1997ב- 36%) מספיק מידע קיבלו כי 65+ בני

 1997ב- 22%) התחתון בחמישון הכנסה בעלי אנשים יותר ־(1995ב־ 16% לעומת 1997ב- 26%) ומטה
 מספיק מידע שקיבלו האנשים בשיעור ירידה חלה כי עולה מהתרשים זאת, לעומת (.1995ב- 17% לעומת
 ששבעי-הרצון אלו ובקרב (,1995ב- 45% לעומת 1997ב- 31%) מאוחדת קופת-חולים חברי בקרב

 1995 בין מובהקים הבדלים נמצאו לא (.1995ב־ 37% לעומת 1997ב- 32%) שלהם מקופת-החולים
ושפה. בריאות מצב הערכת מין, לפי מספיק מידע שקיבלו האנשים בשיעור 1997ל-

 תואם אינו המשלים הביטוח על המידע העברת שאופן ייתכן כי עולה, 1997ב- הנתונים מניתוח לסיכום,
 שיפור חל כי מלמדת 1995 לנתוני ההשוואה אמנם, באוכלוסייה. יותר החלשות השכבות של הצרכים את

 ומתאים מספיק מידע קיבלו כי טוענים החלשות מהשכבות אנשים יותר וכיום המידע, העברת באופן
לציבור. המשלימים הביטוחים על המידע בהעברת כשל על מראים הממצאים עדיין אולם, לצורכיהם.
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 לעומת 1995 ממצאי ביו השוואה רקע, משתני לפי המשלים הביטוח על מספיק מידע קבלת :3 תרשים
1997

45

מאוחדת ומטה מקופת
חולים D1995 

■ 1997

 רכישת לאי ומסיבות משלים, ביטוח רכישת השוקלים מרואיינים של מאפיינים ג.
משלים ביטוח

 לרמוז יכול רכישתו, לאי הסיבות ושל משלים, ביטוח רכישת השוקלים מרואיינים של המאפיינים ניתוח
בעתיד. השוק של התפתחות כיווני על

 ביטוח ללא מבוטחים לגבי רקע משתני לפי משלים" ביטוח לרכוש "כוונה המשתנה את מציג 8 לוח
 ביטוח לרכוש מתכוונים 9% משלים, ביטוח להם שאין המבוטחים כלל בקרב כי עולה מהלוח משלים.
 התפלגות הקרובה. בתקופה משלים ביטוח לרכוש מתכוונים לא 40%ו־ מתלבטים 51% משלים,

המבוטחים. כלל בקרב להתפלגות דומה קופה לפי המבוטחים בקרב התשובות

 שיעור כי עולה 8 מלוח שונים. דמוגרפיים משתנים לבין משלים ביטוח לרכוש הכוונה בין הקשר גם נבדק
 שאין אלו בקרב תיכונית, השכלה בעלי בקרב קיים הקרוב בזמן משלים ביטוח לרכוש מתכוונים של גבוה
 אלו מאפיינים עברית. דוברי ובקרב יחסית, גבוהה הכנסה בעלי בקרב חמורות, רפואיות בעיות להם

משלים. ביטוח כבר להם שיש מי של למאפיינים דומים

 נמצא הקרוב, בזמן משלים ביטוח לרכוש האם המתלבטים קבוצת את בודקים כאשר ניתוח, באותו
 ומטה, יסודית השכלה בעלי בקרב ,64 גיל עד האנשים קבוצת בקרב קיים מתלבטים של גבוה ששיעור

 הערבית. דוברי ובקרב יחסית, הנמוכה הכנסה בעלי בקרב חמורות, בריאות בעיות ללא אנשים בקרב
משלים. ביטוח להם שאין אלו של למאפיינים דומים המתלבטים מאפייני
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 משלים, ביטוח ללא מבוטחים של רקע משתני לפי תקרובת, בשנת משלים, ביטוח לרכוש כוונת :8 לוח
 (n=730) )באחוזים( 1997

לרכוש מתכוון לא מתלבט לרכוש מתכוון
40 51 9 סת״כ
39 54 7 44־22 גיל:*
34 56 11 64־45
56 34 10 65+
41 48 11 גברים מין:
40 53 7 נשים
27 68 6 ומטה יסודית תשכלתר
40 49 12 תיכונית
47 44 9 על־תיכונית
50 43 8 אקדמית
49 44 7 יש חמורות:* בריאות בעיות
37 54 10 איו
30 64 6 תחתון חמישון תמשפחת:" תכנסת
43 48 9 ושלישי שני חמישונים
42 49 9 רביעי חמישון
53 28 19 עליון חמישון
47 41 12 עברית שפת:*
11 86 3 ערבית
52 41 6 רוסית

מתקופת: רצון שביעות־
43 51 6 מרוצה כל-כך לא + מרוצה לא
40 51 9 מאוד מרוצה + מרוצה

p<0.001 ♦

 לרכוש הכוונה לעומת משלי□ ביטוח של רכישה לאי המרואיינים על-ידי שהוזכרו הסיבות את גם בדקנו
 מי בקרב משלים ביטוח רכישת לאי העיקריות הסיבות כי עולה 9 מלוח האחרונה. בשנה משלים ביטוח
 (40%) מספקים הבסיסי בסל השירותים הן: הקרובה בשנה משלים ביטוח לרכוש מתכוונים שאינם
(.22%) גבוה ומחיר

 ביטוח ללא מבוטחים משלים, ביטוח רכישת לאי תסיבת לפי משלים ביטוח לרכוש כוונת :9 לוח
(0=729) )באחוזים( 1997 משלים,

 לא
מתכוון מתלבט

 מתכוון
לרכוש

 ללא מבוטחים סך
משלים ביטוח

16 35 53 28 מידע חוסר
40 16 8 5 מספקים הבסיסי בסל השירותים
8 33 8 22 לעומק זה על חשב לא

22 12 12 15 גבוה מחיר
15 4 19 10 1אחרת סיבה

וכדומה זקוק לא מדחייה, פחד מסחרי, ביטוח יש המשלים, בביטוח ביטחון חוסר כגון אחרת, סיבה1
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 (35%) מידע חוסר הן משלים ביטוח רכישת לאי העיקריות הסיבות זאת, לעומת המתלבטים, בקרב
 הסיבה משלים, ביטוח הקרובה בשנה לרכוש המתכוונים בקרב (.33%) לעומק זה על חשבו שלא ובגלל

 עתה עד רכשו לא לרכוש מהמתכוונים )כמחצית מידע חוסר היא משלים ביטוח רכישת לאי העיקרית
 שהם בגלל 6% :אחרות סיבות בגלל רכשו לא כי טענו מהמתכוונים אחוזים תשעה-עשר חסר(. מידע בגלל

 בביטוח עתה עד אמון חוסר בגלל 5% לעומק, לבדוק זמן להם שאין בגלל 5% העניין, את שוקלים
מדחייה. פחד בגלל 1%ו־ מסחרי, ביטוח יש כי 2% המשלים,

 והמתכוונים המתלבטים בקרב משלים ביטוח רכישת לאי מרכזית סיבה מהווה המידע חוסר כי נראה
 אלה לגבי משמעותי שיקול מהווים התכניות ומחיר הבסיסי מהסל שביעות־הרצון זאת, לעומת לרכוש.
 אלו בקרב גבוה" "מחיר הסיבה את המציינים שיעור כצפוי, משלים. ביטוח לרכוש מתכוונים שאינם
 בעלי בקרב לעומת (33%) נמוכה הכנסה בעלי בקרב יותר גבוה משלים ביטוח לרכוש מתכוונים שאינם
ושלישי(. שני )חמישונים הביניים שכבות בקרב גם (24%) נמוך אינו זה שיעור אולם, (.8%) גבוהה הכנסה

 והכוונה משלים ביטוח על בעלוה לפי המשלים הביטוח על המידע טיב הערכת ד.
בעתיד לרוכשו

 משלים ביטוח על בעלות לבין המשלים הביטוח על מסרה שהקופה המידע טיב הערכת שבין הקשר
 יותר גבוה משלים ביטוח בעלי ששיעור עולה 10 מלוח המבוטחים. כל לגבי נבדק בעתיד לרוכשו וכוונות
 משלים ביטוח להם שיש 50% לעומת (,60%) צורכיהם על ענה שהמידע שטענו אלו בקרב מובהק באופן
 מידע קיבלו שלא שטענו אלו מקרב משלים ביטוח להם שיש 20%ו־ חסר, מידע שקיבלו שטענו אלו מקרב

בנפרד. קופה כל לגבי בודקים כאשר גם דומה זאת התפלגות כלל.

 שלא אלו בקרב משלים ביטוח לרכוש האם מתלבטים 60%כ־ משלים, ביטוח רכשו שלא מבוטחים לגבי
 שטענו אלו בקרב 34%ו- צורכיהם על ענה שהמידע שטענו אלו בקרב מתלבטים 28% לעומת מידע, קיבלו

 שההתלבטות אחד, מצד ייתכן, כלומר, בנפרד. קופה בכל גם דומה זאת התפלגות חסר. מידע שקיבלו
 רכישת שתהליך ייתכן שני, מצד אולם, המשלים. הביטוח על מספיק מידע בהיעדר קשורה הרכישה לגבי

 כך על מאחרים יותר מדווחים משלים ביטוח בעלי ולפיכך מידע, אחר בחיפוש כרוך המשלים הביטוח
צורכיהם. על ענה שהמידע

 בעתיד, לרוכשו והכוונה משלים ביטוח רכישת לפי המשלים הביטוח על המידע טיב הערכת :10 לוח
)באחוזים( קופה לפי

מאוחדת לאומית מכבי כללית סה״כ
84 45 83 45 60 הצרכים על ענה מידע שיעור

47 18 56 9 20 מידע קיבל לא  בעלי
ביטוח

67 42 80 29 50 הצרכים על ענה חסר/לא מידע מתוך: משלים*

20 46 31 27 28 הצרכים על ענה מידע שיעור
67האם המתלבטים 30 63 61 59 מידע קיבל לא ביטוח לרכוש

33 39 37 30 34 הצרכים על ענה חסר/לא מידע מתוך: משלים*

p<0.001 *
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 על בעלות לפי מקופת-החולים ושביעות-רצון הבסיסי בסל שירותים נגישות ה.
משלים ביטוח

 ובמערכת בפרט, הציבורית, במערכת הפרטי הביטוח של ששילוב הוא המדיניות קובעי של החששות אחד
 והן נגישות של מהיבט הן כלשהו, פרטי בריאות ביטוח רכשו שלא באזרחים יפגע בכלל, הבריאות,
 משתנים עם משלים" ביטוח "יש המשתנה של ניתוח ערכנו שירותים. בקבלת שוויון של מהיבטים

 16כללי. באופן ומהקופה קופת־החולים של שונים משירותים ושביעות־רצון נגישות, המייצגים מרכזיים
 לשביעות-רצון הנוגע בכל הניתוח הקופות, בין ההבדלים בגלל .11 בלוח מובאים הניתוח ממצאי

המבוטחים. סך לגבי ולא קופה לפי ייערך ולנגישות,

 חוץ במרפאות אשפוזים ניתוחים, כגון בבתי-חולים, הניתנים השירותים את הבוחנים משתנים נכללו לא בניתוח16
וכדומה.

 מקופת־ רצון ושביעות־ הבסיסי בסל לשירותים ושוויון נגישות לפי המרואיינים התפלגות :11 לוה
(n=i,i9i) )באחוזים( קופה לפי משלים, ביטוח על בעלות לפי החולים_______

משלים ביטוח על בעלות
מאוחדת לאומית מכבי כללית  סה״ב

ישבאוכלוסייה איו יש איו יש איו יש יוא הזמנתו מרגע מקצועי רופא אצל תור קבלת
76 71 75 68 77 91 53 60 66 שבוע עד
10 29 17 9 10 1 8 17 13 שבועיים עד שבוע
14 0 8 23 13 8 39 23 21 משבועיים יותר

המשפחה רופאי של היחס
2 3 7 7 6 6 11 9 8 מרוצה כל־כך לא / מרוצה לא

98 97 93 93 94 94 89 91 92 מאוד מרוצה / מרוצה
האחיות של היחס

9 7 11 9 8 6 9 11 10 מרוצה כל־כך לא / מרוצה לא
91 93 89 91 92 94 91 89 90 מאוד מרוצה / מרוצה

מומחים של המקצועית הרמה
11 7 11 13 11 12 13 15 13 מרוצה כל-כך לא / מרוצה לא
89 93 89 87 89 88 87 85 87 מאוד מרוצה / מרוצה

* * במשרד הפקידים של היחס
22 21 21 17 24 15 11 15 17 מרוצה כל-כך לא / מרוצה לא
78 79 79 83 76 85 89 85 83 מאוד מרוצה / מרוצה
* * • התרופות מבחר

27 13 21 13 16 7 32 26 23 מרוצה כל־כך לא / מרוצה לא
73 87 79 87 84 93 68 74 77 מאוד מרוצה / מרוצה

מקצועי לרופא והתחייבות הפניה קבלת קלות
ולבדיקות

11 25 16 12 14 16 22 24 21 מרוצה כל-כך לא / מרוצה לא
89 75 84 88 86 84 78 76 79 מאוד מרוצה / מרוצה

יותר טוב רפואי שירות לקבל לדעתו, יכול,
* אחרת בקופה

98 91 90 92 96 100 88 85 89 לא
2 9 10 8 4 0 12 16 11 כן

מקופת־החולים כללית שביעות־רצון
5 5 7 11 5 6 8 11 9 מרוצה כל-כך לא / מרוצה לא

95 95 93 89 95 94 92 89 91 מאוד מרוצה/מרוצה

p<0.001 *
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 :להם שאין אלו לבין משלים ביטוח להם שיש אלו בין הבדלים קיימים משתנים במספר כי עולה מהלוח
 טוב רפואי שירות לקבל יכולים הם .שלדעתם שאמרו מי של שיעורם מאוחדת בקופת-חולים כי נמצא
 שאין אלו בקרב 9%) להם שיש אלר לעומת משלים, ביטוח להם שאין אלו בקרב גבוה אחרת, בקופה יותר
 לאומית מכבי, בקופות־החולים משלים(. ביטוח להם שיש אלו בקרב 2% לעומת משלים ביטוח להם

 להם שאין אלו בקרב נמצא התרופות ממבחר המרוצים אלו של יותר גבוה שיעור כי נמצא ומאוחדת
 של יותר גבוה שיעור כי נמצא ולאומית מכבי בקופות-חולים להם. שיש אלו בקרב לעומת משלים ביטוח

 אלו בקרב לעומת משלים ביטוח להם שאין אלו בקרב נמצא במשרד הפקידים של מהיחס המרוצים אלו
להם. שיש

 שיש אלו בין הבדל כלל בדרך אין ולשביעות-רצון לנגישות הקשורים במשתנים כי עולה מהלוח לסיכום,
בנפרד. קופת-חולים כל מבוטחי בקרב גם להם, שאין אלו לבין משלים ביטוח להם

חמסחיי והביטוח המשלים הביטוח תחליפיות ו.
 אחר פרטי ביטוח ירכשו הם האם נשאלו מסחרי( ביטוח להם יש שכבר לאלו )פרט המשלים הביטוח בעלי

 פירוט משלימים. ביטוחים למכור קופות-החולים יפסיקו בעתיד אם הביטוח, חברות דרך המשווק
.4 בתרשים מובא התשובות

המשלים הביטוח את שיבטלו במידה ביטוח חברת דרך פרטי ביטוח רכישת :4 תרשים

במחיר תלוי

לא
18%

 18% רק דומה. הוא הביטוח וחברות קופות-החולים מתחרות עליו השוק פלח כי בבירור עולה מהתרשים
 הביקוש צד את נבחן המסחרי בביטוח שיעסוק הבא בפרק זו. חלופה שוקלים אינם שהם בבירור ענו

הצרכנים. התנהגות מבחינת המסחריים לביטוחים
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המסחרי הביטוח 3.3
 הביטוח חברות בישראל. הפרטיים הבריאות ביטוחי משוק אינטגרלי חלק הוא המסחרי הביטוח

 על משפיע הביטוח חברות של והפרסום השיווק }יעד קהל אותו על קופות־החולים עם מתחרות הפרטיות
 ההוצאה על להשפיע יכול המסחרי הבריאות בביטוח והשימוש ;בריאות ביטוחי לצריכת הציבור מודעות

 הרווח לפוטנציאל המודעות הביטוח חברות 17במערכת(. הביקושים הגדלת )על-ידי לבריאות הלאומית
 שיווק לצד אלו לתכניות דומות פוליסות לשווק האחרונות בשנים החלו משלים ביטוח תכניות בשיווק

 המשווקות הקבוצתיות הפוליסות של חלקן גדל כמו־כן, ומגוונות. מודולריות ייחודיות פוליסות של
 הגישה את מגדיל ביטוח חברת של כלשהי בריאות פוליסת הרוכש אדם גדולות. עובדים לקבוצות בעיקר

 תופעה, שקיימת להזכיר, חשוב הבסיסי. שבסל מאלו משופרים אף או נוספים רפואיים לשירותים שלו
 לעובד(, כהטבה ביטוח פוליסת על משלם המעביד )בהן האובליגטוריות הקבוצתיות בפוליסות בעיקר

שברשותו. בפוליסה המכוסים בשירותים משתמש אינו ולכן בפוליסה זכויותיו לכל מודע אינו שהמבוטח

 האחרונים החודשים בשלושת פרטי לרופא שפנו אלו בקרב גבוה מסחרי ביטוח רוכשי שיעור כי נמצא לדוגמה, 17
(8% לעומת 13%) מסחרי ביטוח להם שאין אלו של שיעורם לעומת

 הינו שהריאיון מכיוון סיעודי. במצב שאיננה האוכלוסייה כלל מתוך השיעור הינו סיעודי ביטוח בעלי שיעור 18
 שווקו לאחרונה כמו-כן, נמוך. הינו ריאיינו אותם סיעודי במצב האנשים שיעור כי להניח סביר טלפוני ריאיון

 ניתן אלו בפוליסות העיקרי הרכיב אינו זה שכיסוי מכיוון מצומצם. סיעודי כיסוי הכוללות בריאות פוליסות
סיעודי. ביטוח להם שיש לכך מודעים אינם כלל בהן שהמבוטחים להניח

מסחרי ביטוח בעלי תיאור א.
ביטוח סוג ולפי הכל בסך־ מסחרי, ביטוח בעלי חיקף מיפוי (1)

 את בדקנו .17%לכ- מגיע קופות-החולים( כל )חברי כולה באוכלוסייה מסחרי ביטוח בעלי שיעור
 מכלל 9%ל־ כי עולה 5 מתרשים האוכלוסייה. כל בקרב ביטוח סוג לפי מסחרי ביטוח רוכשי התפלגות

 יש 6%ל- ונכויות, שיניים השתלות, ביטוחי יש 7%ל- פרטי, מנתח הכולל פרטי ביטוח יש האוכלוסייה
18פרטי. סיעודי ביטוח יש האוכלוסייה מכלל בלבד4%ול־ מחלות גילויי כנגד ביטוח

 של הנטייה )בגלל ביטוחים סוגי מספר לרכוש נוטה כלשהו ביטוח הרוכש שאדם היא ידועה עובדה
 ביטוחי סוגי מספר לפי מסחרי בריאות בביטוח המבוטחים התפלגות את בדקנו סיכון"(. "שנאת

 ביטוח של אחד סוג יש מסחרי בביטוח מהמבוטחים 35%ל־ כי עולה 6 מתרשים שברשותם. הבריאות
 סוגי מחמישה יותר יש מהמבוטחים 19%ול- סוגים לארבעה שניים בין יש 46%ל- לעומתם, בריאות.

 שיש אלו מבין אולם מסחרי, ביטוח יש מהאוכלוסייה 17%ל־ רק אמנם כלומר, מסחרי. בריאות ביטוח
ביטוחים. סוגי מספר יש (65%) לרובם מסחרי ביטוח להם
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(11=1,191) האוכלוסייה כל בקרב ביטוח סוג לפי מסחרי ביטוח בעלי התפלגות :5 תרשים

 סיעודי ביטוח

 מחלות גילוי

 נכות

 שיניים

 השתלות

 פרטי ניתוח

אחד לפחות

(n=200) הביטוח סוגי מספר לפי מסחרי בביטוח המבוטחים התפלגות :6 תרשים

0 5 10 15 20 25 30 35

%

1997 מסחרי, בריאות ביטוח בעלי מאפייצי (2)
 בעלי של ואחרי□ דמוגרפיים מאפיינים נותחו מסחרי, ביטוח בעלת האוכלוסייה מי ללמוד על-מנת
המסחרי. הביטוח
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 גיל בני בקרב יותר גבוה מסחרי בריאות ביטוח בעלי ששיעור עולה 12 מלוח דמוגרפים: רקע משתני
 עברית דוברי ובקרב בהתאמה(; 6%ו- 16%) יותר המבוגרים או הצעירים בקרב לעומת (23%) הביניים

 הבדלים נמצאו לא בהתאמה(. 8%ו- 11%) ערבית או רוסית דוברי מרואיינים בקרב לעומת (20%)
ומין. קופה המשתנים לפי מובהקים

 (23%) גבוהה השכלה בעלי בקרב יותר גבוה מסחרי ביטוח בעלי שיעור חברתיים־כלכליים: משתנים
 הכנסה בעלי בקרב לעומת (33%) גבוהה הכנסה בעלי ובקרב ; (7%) נמוכה השכלה בעלי בקרב לעומת
(.6%) נמוכה

 מצב את המעריכים אלו בקרב יותר גבוה מסחרי ביטוח בעלי שיעור לבריאות: הקשורים משתנים
 (.12%) גרוע עד טוב כלא בריאותם מצב את שמעריכים אלו לעומת (,18%) מאוד טוב עד כטוב בריאותם

 מגבלה או ונכות חמורות, בריאות בעיות במשתנים לאחרים מסחרי ביטוח בעלי בין הבדל נמצא לא
פיזית.

 מקופת-החולים מרוצים שאינם אלו בקרב יותר גבוה מסחרי ביטוח בעלי שיעור :מהקופה שביעות-רצון
סטטיסטית. מבחינה מובהק אינו זה הבדל אולם, (.16% לעומת 21%) שמרוצים מי בקרב לעומת שלהם,

 בקרב לעומת משלים ביטוח להם שיש אלו בקרב גבוה מסחרי ביטוח בעלי שיעור :משלים ביטוח רכישת
(.13% לעומת 22%) להם שאין אלו

 הרקע משתני של העצמאית ההשפעה את הבוחן לוגיסטית רגרסיה מסוג רב־משתני ניתוח מוצג 13 בלוח
 השפעה יש (64-45) הביניים״ בגיל ״להיות שלמשתנה עולה מהניתוח מסחרי״. ביטוח ״יש המשתנה על

 יש "65מ+ מבוגר בגיל "להיות למשתנה זאת, לעומת מסחרי". ביטוח "יש המשתנה על חיובית עצמאית
 כך הדו־משתני, הניתוח את תואם זה ממצא מסחרי". ביטוח "יש המשתנה על שלילית עצמאית השפעה
 עולה מהניתוח כמו-כן, הקשישים. בקרב ונמוך הביניים גיל בני בקרב יחסית גבוה הרכישה ששיעור

 "יש המשתנה על חיובית עצמאית השפעה יש עברית" ו״דובר אקדמית" השכלה בעל "להיות שלמשתנים
 מסחרי". ביטוח "יש על עצמאית השפעה אין בריאות", ו״מצב "מין" "קופה", למשתנים מסחרי". ביטוח

 (.3 נספח )ראה מסחרי״ ביטוח ״יש על מובהקת חיובית השפעה יש גבוהה״ ״הכנסה למשתנה גם
ביניהם. התלות עקב אחד למודל הוכנסו לא ו״השכלה" "הכנסה" המשתנים
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(n=l,191) )באחוזים( 1997 רקע, משתני לפי מסחרי ביטוח בעלי :12 לוח
מסחרי ביטוח בעלי סה״כ

16.5 סה״כ
קופת-חולים

16 כללית
18 מכבי
14 לאומית
18 מאוחדת

* גיל
16 44-22
23 64-45
6 65+

מין
19 גברים
14 נשים
* שפח

20 עברית
8 ערבית

11 רוסית
* חשכלח
7 ומטה יסודית

15 תיכונית
17 על-תיכונית
23 אקדמית
* סטנדרטית לנפש הכנסה
6 תחתון חמישון
15 ושלישי חמישוניסשני
20 רביעי חמישון
33 עליון חמישון

בריאות מצב הערכת
12 טוב לא + גרוע
18 מאוד טוב + טוב

חמורות בריאות בעיות
14 יש
18 איו

פיזית מגבלה / נכות
15 יש
17 איו

מהקופה שביעות-רצון
21 מרוצה כל-כך לא + מרוצה לא
16 מאוד מרוצה + מרוצה

משלים ביטוח
22 יש
13 איו

p<0.001 *
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למיסטית( )רגרסיה השכלה כולל רקע משתני לפי מסחר? ביטוח יש :13 לוח
מסחרי ביטוח יש  :התלוי המשתנה

BOdds ratio מקדם
0.99 -0.008 במכבי חבר להיות
1.02 0.02 במאוחדת חבר להיות
0.88 -0.12 בלאומית חבר להיות
1.56 ״0.45 64-45 גיל קבוצת
0.38 -״0.95 65+גיל קבוצת
0.74 ־0.3 )אישה( מין

1.7 ״0.53 אקדמית השכלה
2.3 ״0.82 עברית דוברי

1.05 0.05 טוב בריאות מצב

 הביטוח וחברות הצרכנים התנהגות על מהספרות הידוע את בחלקם תואמים אלו ממצאים לסיכום,
 בעלי יותר, בריאים כלל בדרך הם מסחרי ביטוח בעלי כי הראו שונים מחקרים הבריאות. ביטוחי בשוק

 Shmueli, 1995); מסחרי ביטוח בעלי שאינם מאנשים יותר ומשכילים יותר גבוה כלכלי סטטוס

1991 .Garfinkel et al. 1987; Short & Vistnes 1992; Evans, 1984; Arrow, 1963; McCall et al.) ניתוח 
 עצמאית השפעה יש שאכן מראה הסקר, בנתוני שעלו כפי מסחרי ביטוח הרוכשים מאפייני של רב-משתני

 רכישת על מובהקת עצמאית השפעה יש ושפה גיל למשתנים חברתיים־כלכליים. למשתנים חיובית
 לעומת מסחרי. ביטוח רוכשים אינם ורוסית, ערבית דוברי גם כמו מבוגרים, שאנשים כך מסחרי ביטוח
 להתרחבות קשור זה שממצא ייתכן מובהקת. עצמאית השפעה אין בריאות" "מצב למשתנה זאת,

 והתנהגות הרוכשים בהתנהגות שחל ולשינוי בישראל, הבריאות ביטוחי בשוק הקבוצתיים הביטוחים
קודמות. לשנים בהשוואה המציעים,

1995־1 מסחרי ביטוח בעלי למאפייני 1997ב- מסחרי ביטוח בעלי מאפייני בין חשוואח (3)

 ובמערכת בשוק הצרכנים התנהגות על ללמד יכול המסחרי הביטוח של הביקוש בצד התמורות ניתוח
 1997ב־ מסחרי ביטוח בעלי כלל מאפייני בין השוואה האחרונות. בשנים השינויים לנוכח הבריאות
 לא בסך־הכל כי עולה מהנתונים .14 ובלוח 7 בתרשים מובאת 1995ב- מסחרי ביטוח בעלי כלל למאפייני

 גדל מסחרי ביטוח בעלי שיעור (.16.5%ל- 15.6%)מ־ מסחרי ביטוח בעלי בשיעור משמעותית עלייה חלה
 לעומת העליון. בחמישון הכנסה בעלי ובקרב ,64־45 בני בקרב משלים, ביטוח בעלי בקרב מובהק באופן
 הנמוך שהאחוז ייתכן כי להדגיש יש .65+ בני מסחרי ביטוח רוכשי בקרב משמעותית ירידה חלה זאת,

 אלא נוסף, בריאות לביטוח שלהם בביקוש מירידה נובע אינו הקשישים בקרב מסחרי ביטוח בעלי של
 על-ידי או להצטרף שרוצים מי של דחייה על־ידי )אם הביטוח חברות על־ידי נדחים שקשישים מכך

 מובהקים שינויים חלו לא הפוליסה(. את עוזב שהקשיש עד משמעותית בצורה הפרמיות תעריפי העלאת
 עד כטוב בריאות מצב והערכת מין השכלה, שפה, לפי מסחרי ביטוח בעלי במאפייני סטטיסטית מבחינה

מאוד. טוב

35



 לספק המבוטחים של ניסיון על ללמד יכול משלים, ביטוח בעלי במאפייני לשינויים בדומה זה, ממצא
 והן משלים ביטוח הן קוני□ לעצמם, להרשות היכולים מבוטחים הבריאות. במערכת נוספת הגנה לעצמם
מסחרי. ביטוח

1995 לעומת 1997 מסחר? ביטוח בעלי מאפייני חשוואת :7 תרשים
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(n=l,191) )באחוזים( 1997 לעומת 1995 מסחרי ביטוח בעלי מאפייני בין חשוואח :14 לוח
 מסחרי ביטוח בעלי סה״כ

1997
מסחרי ביטוח בעלי סה״כ ”

1995
16.5 15.6 סה״ב

חולים קופת־
16 16 כללית
18 15 מכבי
14 17 לאומית
18 16 מאוחדת

* גיל#
16 17 44-22
23 17 64־45
6 11 65+

מין
19 17 גברים
14 15 נשים

* • * שפח
. 20 17 עברית

8 11 ערבית
11 15 רוסית

* «• ‘ חשכלח
7 6 ומטה יסודית

15 17 תיכונית
17 17 על-תיכונית
23 21 אקדמית
• « * סטנדרטית# לנפש חכנסה
6 9 תחתון חמישון

15 15 ■ ושלישי שני חמישונים
20 19 רביעי חמישון
33 21 עליון חמישון

* ** בריאות מצב הערכת
12 11 טוב לא + גרוע
18 18 מאוד טוב + טוב

« * מהקופה שביעות־רצון
21 23 מרוצה כל-כך לא + מרוצה לא
16 15 מאוד מרוצה + מרוצה
• משלים# ביטוח

22 15 יש
13 16 אץ

 (,p<0.001) 1997ב- מובהק *
(p<0.001) 1995ב- מובהק •*
1997ל- 1995 בין מובהק הבדל #

מסחרי ביטוח רכישת לאי חטיבות ב.
 העיקריות הסיבות כי נמצא מסחרי. ביטוח רכשו לא מדוע נשאלו מסחרי ביטוח רכשו שלא מבוטחים
 (,24%) מספקים הבסיסי בסל השירותים :הן מסחרי ביטוח של רכישה לאי המרואיינים על-ידי שהוזכרו
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 אמרו אחוזים ואחד עשרים (.14%) מספק המשלים והביטוח (,18%) מידע חוסר (,20%) גבוה המחיר
 שהם ציינו 1% ורק פרטי ביטוח חברת בשירותי אימון להם שאין אמרו 2%ו- כלל, זה על חשבו שלא

מדחייה. חוששים

 ביטוח רוכשים אינם אנשים של מבוטל לא שיעור כי מלמד מסחרי ביטוח רכישת לאי הסיבות ניתוח
 בשוק גם כי רומז זה ממצא זה(. על חשבו לא מידע, )חוסר למידע הקשורות סיבות בגלל מסחרי

 להגיע ומנסות המוצרים בשיווק רב הון משקיעות החברות בו פרטי, שוק שהינו המסחריים הביטוחים
מידע. חוסר של מצב כנראה, יש, האוכלוסייה של רחב לפלח

 שכבות של צורכיהן את תואם אינו הביטוח חברות על־ידי לאוכלוסייה המועבר המידע כי ייתכן
 על-ידי המידע של סלקטיבית העברה של תוצאה הינו זה מצב כי ייתכן אולם, באוכלוסייה. מסוימות

 בגלל מסחרי ביטוח רכשו שלא האנשים של המאפיינים את בדקנו להן. רצוי יעד לקהל הביטוח חברות
להלן. מובא והניתוח למידע, הקשורות סיבות

 לאי-קבלת תקשורות סיבות בגלל מסחרי ביטוח רכשו שלא האנשים מאפייני ג.
מידע
 הקשורות סיבות בגלל מסחרי ביטוח רכשו שלא האנשים של המאפיינים של תיאור מובא 8 בתרשים

 הקשורות סיבות בגלל מסחרי ביטוח רכשו שלא האנשים שיעור כי עולה מהתרשים מידע. לאי-קבלת
 לעומת 44%) להם שיש אלו בקרב לעומת משלים, ביטוח עדיין להם שאין אלו בקרב יותר גבוה למידע

 (;33% לעומת 48%) אקדמית השכלה בעלי בקרב לעומת ומטה, תיכונית השכלה בעלי בקרב (;25%
 48%) עליון בחמישון הכנסה בעלי בקרב לעומת ומטה, שלישי בחמישון הכנסה בעלי אנשים ובקרב
 יותר גבוה למידע הקשורות סיבות בגלל מסחרי ביטוח רכשו שלא האנשים שיעור כמו-כן, (.22% לעומת
 קופה, המשתנים לפי ההבדלים (.31% לעומת 66%) העברית דוברי בקרב לעומת הערבית דוברי בקרב

סטטיסטית. מבחינה מובהקים לא יצאו בריאות, מצב והערכת מין, גיל,

 יותר החלשות לשכבות מתאים אינו שהמידע נראה המסחריים הביטוחים בשוק שגם עולה אלו מנתונים
 רצויות אוכלוסייה לשכבות סלקטיבי באופן מידע מהעברת נובע אכן זה שמצב ייתכן באוכלוסייה.

 אלו שכבות של לצרכים הביטוח חברות של מודעות מחוסר נובע הוא כי ייתכן אך הביטוח, לחברות
באוכלוסייה.
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 רקע, מאפייני לפי מידע, לחוסר תקשורות סיבות בגלל מסחרי ביטוח רכשו שלא אנשים :8 תרשים
1997
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ס פערבית

 ביטוח בעלי למאפייני מסחרי ביטוח בעלי מאפייני בין השוואה 3.4
משלים

 חברות לעומתן, בארץ. הציבורית מהמערכת חלק הן המשלימים( הביטוחים )ספקיות קופות-החולים
 על החלות התקנות בארץ. הפרטית מהמערכת חלק הן המסחריים( הביטוחים )ספקיות הביטוח

 המדיניות, לקובעי לדיווח הנוגע בכל הביטוח חברות על חלות אשר מאלה שונות קופות-החולים
 עם וכדומה. בתכניות, והתנאים הביטוח תכניות תוכן קביעת לאפשרויות והשקעה, שיווק לאפשרויות

 שוק פלח על ביניהן מתחרות הביטוח וחברות קופות-החולים כי עולה כה עד שהוצגו מהממצאים זאת,
 משחק" "כללי לפי הפועלות בספקיות שמדובר לומר ניתן הפרטיים. הבריאות לביטוחי הנוגע בכל דומה
 וביטוח משלים ביטוח בעלי של המאפיינים של מפורשת השוואה להלן "המגרש". באותו אבל שונים

מסחרי.

ביטוח על בעלות לפי המרואיינים התפלגות א.
 אינם מהאוכלוסייה ניכר שיעור כי מלמדת (,9 )תרשים פרטי ביטוח על בעלות לפי המרואיינים התפלגות
 רוכשים 8%כ- (,29%) משלים ביטוח רק רוכשים כשליש זאת, לעומת (.55%) פרטי ביטוח כלל רוכשים

 ביטוח גם יש משלים ביטוח רוכשי בקרב 22%ל- הביטוחים. שני את רוכשים 8%ו־ מסחרי, ביטוח רק
משלים. ביטוח גם יש 51%ל־ מסחרי ביטוח רוכשי בקרב ובמקביל, מסחרי,

 בקרב בלבד משלים ביטוח בעלי שיעור כי עולה אלו מממצאים גם קודמים, בפרקים לממצאים בדומה
 בלבד משלים ביטוח בעלי 29%)כ- בלבד מסחרי ביטוח בעלי שיעור מאשר בהרבה גבוה האוכלוסייה כלל
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 הביטוח הכללית באוכלוסייה כי ללמוד ניתן זה מממצא בלבד(. מסחרי ביטוח בעלי 8%כ- לעומת
 בלבד, מסחרי ביטוח על לבעלות בדומה הביטוחים, שני על בעלות המסחרי. מהביטוח יותר נפוץ המשלים

נפוצה. איננה

)באחוזים( ביטוח על בעלות לפי המרואיינים התפלגות :9 תרשים

פרטי□ ביטוח אין
משלים■ רק
 מסחרי□ רק

מסחרי■ וגם משלים גם

 בעלי אקדמית, השכלה בעלי גברים, (,64-45) הביניים גיל בני הם: הביטוחים שני בעלי המאפיינים.של
 עולה מכאן עברית. ודוברי מאוד, טוב עד כטוב בריאותם מצב את שמעריכים מי גבוהה, הכנסה

 אולם, הביטוחים. שני את לרכוש שנוטה זו היא הכלכלית, היכולת בעלת יותר, המבוססת שהאוכלוסייה
 "שנאת כגון במחקר, נבדקו שלא נוספים למאפיינים גם קשורה הביטוחים שני של שרכישתם ידוע,

המבוטח. של הסיכון"

 דומים. מסחרי ביטוח בעלי ומאפייני משלים ביטוח בעלי מאפייני כי עולה קודמים בפרקים מהממצאים
 מאפייני התפלגות ניתוח המסחרי. מהביטוח יותר "עממי" מוצר הינו המשלים הביטוח כי היא ההנחה

 האם ללמד יכול באוכלוסייה הכללית להתפלגות והשוואתם מסחרי ביטוח ובעלי משלים ביטוח בעלי
נכונה. זו הנחה אכן

 ביטוח בעלי להתפלגות משלים ביטוח בעלי מאפייני התפלגות בין השוואה ב.
מסחרי

 להתפלגות בהשוואה מסחרי, ביטוח בעלי והתפלגות משלים ביטוח בעלי התפלגות את מתאר 15 לוח
19רקע. משתני לפי פרטי, ביטוח כל להם שאין מי והתפלגות הכללית האוכלוסייה

 נערד לא הקבוצות ביו חפיפה היוצרים מסחרי ביטוח וגם משלים ביטוח גם להם שיש האנשים קבוצת בגלל
בנתונים התבוננות מתוך הועלו המסקנות השונות. ההתפלגויות בין ההשוואה את הבודק סטטיסטי מבחן
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)באחוזים( 1997 רקע, משתני לפי
מסחרי, ביטוח בעלי מאפייני להתפלגות משלים ביטוח בעלי מאפייני התפלגות בין השוואה :15 לוח

 בעלי בקרב התפלגות
מסחרי ביטוח

 בעלי בקרב התפלגות
משלים ביטוח

 ביטוח ללא
פרטי

 סך
האוכלוסייה

׳■/r ׳ -׳׳*׳״•

100 100 100 100 סה״כ
** * גיל
49 51 50 50 44־22
46 37 29 33 64־45
6 12 21 17 65+

מיו
55 45 49 48 גברים
45 55 51 52 נשים
** « שפה
82 86 56 69 עברית
7 5 23 1S ערבית
11 9 21 16 רוסית
** " השכלה
8 7 27 19 ומטה יסודית
30 33 33 33 תיכונית
17 17 16 16 על־תיכונית
45 <3 24 32 אקדמית
** * סטנדרטית לנפש הכנסה
7 10 30 21 תחתון חמישון

35 37 24 41 ושלישי שני חמישונים
20 20 37 18 רביעי חמישון
38 34 9 20 עליון חמישון
• • * בריאות מצב הערכת
19 16 32 25 טוב לא + גרוע
81 84 68 75 מאוד טוב + טוב

מהקופה שביעות-רצון
11 6 9 9 מרוצה כל־כך לא + מרוצה לא
89 94 91 91 מאוד מרוצה + מרוצה

(p<0.001) במשלי□ מובהק *
(p<0.001) במסחרי מובהק ״

 21%) באוכלוסייה משיעורם גבוה פרטי ביטוח להם שאין מי בקרב 65+ בני שיעור כי עולה מהלוח גיל:
 רוכשי בקרב 65+ בני שיעור משלים. ביטוח רוכשי בקרב משיעורם ניכרת במידה נמוך אך (,17% לעומת
(.12% לעומת 6%) משלים ביטוח רוכשי בקרב משיעורם בחצי נמוך מסחרי ביטוח

 באוכלוסייה שיעורם לעומת המשלים, הביטוח רוכשי בקרב מאוד גבוה העברית דוברי שיעור שפה:
 לעומת והרוסית, הערבית דוברי שיעור מסחרי. ביטוח רוכשי בקרב לשיעורם דומה הוא אך הכללית,

 לשיעורם דומה אך הכללית, באוכלוסייה שיעורם לעומת המשלים, הביטוח רוכשי בקרב נמוך זאת,
 פרטי ביטוח להם שאין מי בקרב נמוך העברית דוברי שיעור במקביל, המסחרי. הביטוח רוכשי בקרב

הכללית. באוכלוסייה שיעורם לעומת
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 שיעורם לעומת המשלים, הביטוח רוכשי בקרב מאוד גבוה אקדמית השכלה בעלי שיעור השכלה:
 השכלה בעלי שיעור במקביל, המסחרי. הביטוח רוכשי בקרב לשיעורם דומה הוא אך באוכלוסייה,

 בעלי שיעור זאת, לעומת באוכלוסייה. שיעורם לעומת פרטי, ביטוח להם שאין אלו בקרב נמוך אקדמית
 לשיעורם דומה אך באוכלוסייה שיעורם לעומת משלים, ביטוח רוכשי בקרב נמוך ומטה יסודית השכלה

 להם שאין אלו בקרב גבוה ומטה יסודית השכלה בעלי שיעור ובמקביל, מסחרי. ביטוח רוכשי בקרב
הכללית. באוכלוסייה שיעורם לעומת פרטי ביטוח

 בקרב פרטי, ביטוח להם שאין מי בקרב הקבוצות: בכל דומה ועל־תיכונית תיכונית השכלה בעלי שיעור
מסחרי. ביטוח בעלי ובקרב האוכלוסייה כלל בקרב משלים, ביטוח בעלי

 שיעורם לעומת המשלים, הביטוח רוכשי בקרב מאוד גבוה העליון בחמישון הכנסה בעלי שיעור :הכנסה
 הכנסה בעלי שיעור ובמקביל, המסחרי. הביטוח רוכשי בקרב לשיעורם דומה הוא אך באוכלוסייה,

באוכלוסייה. שיעורם לעומת פרטי ביטוח להם שאין אלו בקרב מאוד נמוך העליון בחמישון

 ביטוח בעלי ובקרב משלים, ביטוח בעלי בקרב התחתון בחמישון הכנסה בעלי שיעור זאת, לעומת
 בקרב התחתון בחמישון הכנסה בעלי שיעור ובמקביל, באוכלוסייה. משיעורם ניכרת בצורה נמוך מסחרי,

הכללית. באוכלוסייה משיעורם ניכרת במידה גבוה משלים ביטוח להם שאין מי

 רוכשי בקרב גבוה מאוד טוב עד כטוב בריאותם מצב את המעריכים אלו שיעור בריאות: מצב הערכת
 לעומת המסחרי. הביטוח רוכשי בקרב לשיעורם דומה אך באוכלוסייה, שיעורם לעומת משלים, ביטוח
 לעומת נמוך משלים ביטוח רוכשי בקרב גרוע עד טוב כלא בריאותם מצב את המעריכים אלו שיעור זאת,

 אלו של שיעורם במקביל, המסחרי. הביטוח רוכשי בקרב לשיעורם דומה אך באוכלוסייה, שיעורם
 לעומת נמוך משלים, ביטוח להם שאין מי בקרב מאוד טוב עד כטוב בריאותם מצב את המעריכים

 לעומת גבוה גרוע עד טוב כלא בריאותם מצב את המעריכים אלו של ושיעורם באוכלוסייה, שיעורם
באוכלוסייה. שיעורם

 מלמדת המסחרי הביטוח של הרכישה להיקף המשלים הביטוח של הרכישה היקף בין ההשוואה לסיכום,
 התפלגות של ההשוואה אבל נגישים. יותר ולכן באוכלוסייה יותר נפוצים המשלימים הביטוחים כי

 יותר החזקות לשכבות המסחרי, בביטוח כמו המשלים, בביטוח כי מלמדת רקע מאפייני לפי הרוכשים
 שברור משום מפתיע אינו זה ממצא החלשות. לשכבות מאשר לביטוח יותר רבה נגישות באוכלוסייה

כלשהו. פרטי ביטוח בלרכוש קושי יש באוכלוסייה החלשות שלשכבות

 ועל-תיכונית, תיכונית השכלה )בעלי באוכלוסייה הביניים שלשכבות הוא מפתיע ממצא זאת, לעומת
 המסחרי. ולביטוח המשלים לביטוח דומה נגישות יש וכדומה(, הרביעי, עד השני בחמישונים הכנסה בעלי
 המשלים הביטוח כי לצפות היה ניתן הציבורית במערכת שיווקו ובגלל המשלים הביטוח של אופיו בגלל
כך. אינו המצב אולם אלו, שכבות בקרב המסחרי מהביטוח יותר נפוץ יהיה
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ודיון סיכום 3.5
 האמפיריים המקורות אחד הם ומסחריים משלימים ביטוחים על בעלות לגבי ברוקדייל מכון סקר נתוני

 שוק לתפקוד הנוגעות עיקריות סוגיות במספר נדון הממצאים לאור הבריאות. ביטוחי בשוק היחידים
 וכוונות המידע, טיב שוויון, הבסיסי, השירותים ולסל המשלים לביטוח נגישות :הפרטיים הביטוחים

.1997-1995 בשנים השוק התפתחות מגמות על נעמוד כמו־כן, המשלים. הביטוח של לרכישה בעתיד

ושוויון גגישות א.
 הניתנים אלה על נוספים בריאות שירותי נגישות על מלמד הפרטיים הבריאות ביטוחי על הבעלות היקף
 נוספים לשירותים מהאוכלוסייה חלק של גישה 20בריאות. ביטוח בחוק שנקבע הבסיסי השירותים בסל

 משלים ביטוח בעלי כי ייתכן בנוסף, הציבורית. הבריאות מערכת במסגרת אי-שוויון של בעיה מעוררת
 הסל במסגרת הניתנים לשירותים גם יותר גבוהה נגישות או מועדף ליחס זוכים קופות-החולים של

ושוויון. לנגישות פרטיים בריאות ביטוחי בין הקשר של אלה היבטים בשני נדון להלן הבסיסי.

 יכולות אינן אך פרטיים בריאות ביטוחי לרכוש הרוצות אוכלוסייה קבוצות לגבי בעיקר קיימת בנגישות הבעיה20
 שבחרו באוכלוסייה קבוצות שקיימות כמובן וכדומה. לידע למחיר, הקשורות סיבות בגלל לעצמן זאת להרשות

זאת. לעשות שיכלו למרות פרטיים בריאות ביטוחי לרכוש לא

הבסיסי בסל כלולים שאינם נוספים שירותים נגישות (1)
 נגישות להם יש ולפיכך משלים, בריאות ביטוח יש הבוגרת מהאוכלוסייה 40%ל־ כי עולה מהממצאים

 מבוטחים בקרב מאוד גבוה הבעלות שיעור הבסיסי. הסל במסגרת הניתנים אלו על נוספים לשירותים
 (22%) הכללית קופות־החולים מבוטחי בקרב לעומת (,59%) ומאוחדת (74%) מכבי מקופות-החולים

(.33%) והלאומית

 מאוחדת )מכבי, כללית" מקופת-חולים אחרות קופות "מבוטחי שלמשתנים נמצא רב-משתני בניתוח
 את "מעריכים יחסית", גבוהה הכנסה "בעלי אקדמית", השכלה "בעלי (,64-45) הביניים״ ״גיל ולאומית(,

 על "בעלות על מובהקת חיובית עצמאית השפעה יש עברית" ו״דוברי מאוד", טוב עד כטוב בריאותם מצב
משלים". ביטוח

 המשלים, הביטוח לגבי לממצאים בדומה (.17%) בהרבה נמוך מסחרי בריאות ביטוח על הבעלות שיעור
 הכנסה "בעלי אקדמית", השכלה "בעלי (,64-45) הביניים״ ״גיל שלמשתנים רב־משתני בניתוח נמצא
 מסחרי". ביטוח על "בעלות על מובהקת חיובית עצמאית השפעה יש עברית", ו״דוברי יחסית", גבוהה

 לכך קשור שהדבר ייתכן עצמאית. השפעה בעלי נמצאו לא בריאות" ו״מצב "קופת-חולים" המשתנים
 הקיימת לאפשרות או הקנייה, בעת בריאות מצב לפי החרגה אין בהן קיבוציות פוליסות שנמכרות
בריאים. פחות לאנשים יותר גבוהה פרמיה לקביעת

 בריאות לביטוחי יותר רבה נגישות ישנה גבוה חברתי-כלכלי למעמד למשתייכים כי מלמדים הממצאים
 המשלים שהביטוח למרות הבסיסי. בסל הניתנים אלו על נוספים לשירותים ומכאן ומסחריים, משלימים

 הדבר שאין כאמור, מלמדים, הממצאים רחבות, אוכלוסייה לשכבות ולהגיע וזול עממי מוצר להיות נועד
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 לצפות אין אמנם, יותר. חלשות של לאלה מבוססות אוכלוסיות של הרכישה היקפי בין פער וקיים כך,
 מאחר בפרט נמוכה, שהכנסתה למשפחה כספי עול המהווה משלים ביטוח ירכשו נמוכה הכנסה שבעלי

 המחקר ממצאי אולם, נמוכה. הכנסה לבעלי הקלות ניתנות ולא המבוטח לגיל קשורות שהפרמיות
 מאשר בהרבה נמוכים בהיקפים משלימים ביטוחים רוכשות הביניים משכבות אוכלוסיות גם כי מראים

 משלים ביטוח לרכוש מתכוונים אינם כי ציינו (24%) מהם יחסית גבוה שיעור יותר. חזקות אוכלוסיות
 להתפלגות דומה משלים ביטוח בעלי שהתפלגות עוד מלמדים הממצאים מכך, יתרה הגבוה. המחיר בגלל
 הביניים שכבות בקרב משלים ביטוח על הבעלות שיעורי כי לזכור חשוב זאת, עם מסחרי. ביטוח בעלי
 השני ההכנסה לחמישון המשתייכים מקרב 33%ו- תיכונית השכלה בעלי מקרב 37%ל- נמוכים: אינם

משלים. ביטוח יש והשלישי

 בין הפליה למנוע מכוונות המשלימים הביטוחים הפעלת לגבי הבריאות במשרד המתגבשות ההוראות
 הביטוח צפוי בכך, החרגות. ואיסור הרפואי החיתום ביטול באמצעות בריאות מצב לפי מבוטחים
 נגישות לנושא נוגעות אינן התקנות זאת, עם בריאים. שאינם מי של לקבוצה יותר נגיש להיות המשלים
יותר. החלשות השכבות של בנגישות אי-השוויון את לשפר צפויות אינן ולכן הכנסה, לפי הביטוח

 35% כי נמצא נגישות. של אחר היבט על מלמדים המשלים הביטוח בשירותי בפועל השימוש שיעורי
 קשור בשירותים השימוש האחרונות. בשנתיים השירותים באחד השתמשו המשלים הביטוח מבעלי

 יותר משתמשים 65+ בני כי נמצא ואכן הרפואיים, לצרכים השפעה קיימת ספק ללא גורמים. למספר
 זה שדבר וייתכן מאחרים, יותר משתמשים עברית ודוברי גבוהה השכלה שבעלי גם נמצא מאחרים.

מהמערכת. המרב את ולהפיק הזכויות את לממש והיכולת הידע והוא נוסף לגורם קשור

 הזכויות. למימוש הנוגעים מינהליים להסדרים גם כנראה, קשור, שהשימוש מלמדים המחקר ממצאי
 לעומת ומאוחדת, מכבי מבוטחי בקרב שניים פי כמעט גבוהים השימוש שיעורי כי נמצא זה בהקשר

 בקופה מנוהל הביטוח ומאוחדת שבמכבי לכך קשור הדבר כי נראה ולאומית. כללית מבוטחי בקרב
 והבטיח ביטוח בחברות הסקר בתקופת נוהל הביטוח ולאומית בכללית ואילו בעין, שירות ומבטיח עצמה
החברה. על־ידי לאישור ובכפוף קבלות כנגד חלקי הוצאות החזר

 המשלימים בביטוחים השימוש שיעורי את להגביר עשויות הבריאות במשרד המתגבשות ההוראות
 החזר ולא בעין שירותים ויתנו בקופות-החולים ינוהלו משלימים ביטוחים כי קובעות שהן מאחר

הוצאות.

הבסיסי בסל שירותים נגישות (2)
 להם שיש מבוטחים בין הפליה שתהיה חשש הועלה המשלימים הבריאות ביטוחי על שהתקיימו בדיונים

 לבדוק על-מנת חוק. לפי להם המגיע הבסיסי הסל שירותי בקבלת גם להם, שאין לאלה משלים ביטוח
 משלים ביטוח בעלי בין מהקופה ושביעות-רצון הבסיסי הסל לשירותי נגישות המשווה ניתוח נערך זאת,
 כמעט אין בנפרד מהקופות אחת בכל כי מלמדים המחקר ממצאי קופה. בכל משלים ביטוח חסרי לבין

 מגמה מראים אינם שנמצאו המעטים ההבדלים משלים. ביטוח לחסרי משלים ביטוח בעלי בין הבדלים
אחידה.
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המידע טיב ב.
 כל מבוטחי מהמרואיינים, כשליש רק כי מלמדים המשלים הביטוח על המידע הערכת על הממצאים

 אחוזים ושלושה ארבעים צורכיהם. על ענה המשלים הביטוח על שקיבלו שהמידע חשבו קופות-החולים,
 צורכיהם. את תאם שלא או חסר היה אשר מידע שקיבלו טענו 27%וכ־ מידע כלל קיבלו שלא טענו

 הביטוח על המידע העברת שאופן ייתכן כי עולה, מספיק מידע שקיבלו אלו של המאפיינים מניתוח
באוכלוסייה. יותר החלשות השכבות של הצרכים את תואם אינו המשלים

 מספיק מידע קיבלו כי כיום טוענים החלשות מהשכבות אנשים יותר כי עולה 1995 לנתוני מההשוואה
 נובע שהדבר ייתכן אך המידע, העברת באופן משיפור נובע שהדבר אמנם ייתכן לצורכיהם. ומתאים
 מסוים כשל על עדיין מלמדים הממצאים מקום, מכל המשלים. הביטוח לעניין הציבור במודעות מעלייה

לציבור. המידע בהעברת

 בשיווק המעוניינות קופות־החולים, של ורק אך היא לציבור מידע להעברת האחריות האם שאלה עולה
 ביטוח על בעלות לבין המשלים הביטוח על מספק מידע קבלת בין שנמצא הקשר המשלימים? הביטוחים

 של יותר רחבות לשכבות מידע מהעברת לקופות-החוליס לצמוח שיכולה התועלת על מלמד משלים,
 הנושא להפקדת מספיק תמריץ מהווה זה כי ייתכן שלהן. השוק פלח את להרחיב כדי האוכלוסייה

 להתערבות מקום ויש המדיניות קובעי של גם היא שהאחריות דעה קיימת זאת, עם הבלעדית. באחריותן
 לדאוג הוא הממשלה של התפקידים שאחד כך על מצביעים ממשלתית בהתערבות התומכים ממשלתית.

 על־ידי גם לתרום יכולה הממשלה לכך. מרכזי כלי היא למבוטחים מידע הפצת בשוק. הוגנת לתחרות
 צרכים על העונה מידע לספק הקופות המרצת על-ידי וגם בקופות-החולים המופץ המידע טיב על פיקוח

רחבות. שכבות של

 אינם אשר אנשים של מבוטל לא שיעור קיים כי מלמדים המסחריים הביטוחים בשוק הממצאים
 המסחריים, הביטוחים בשוק גם כי רומז זה ממצא למידע. הקשורות סיבות בגלל מסחרי ביטוח רוכשים

 בדיקת מידע. חוסר של מצב כנראה, יש, המוצרים, בשיווק רב הון משקיעות החברות בו פרטי שוק שהינו
 הם כי מלמדת מידע להיעדר הקשורות מסיבות מסחרי ביטוח רכשו שלא אנשים של המאפיינים
 סלקטיבי באופן מידע מהעברת נובע זה מצב כי ייתכן יותר. חלשות אוכלוסייה לקבוצות משתייכים

 חברות של מודעות מחוסר נובע זה מצב כי גם ייתכן אך הביטוח, לחברות הרצויות אוכלוסייה לשכבות
באוכלוסייה. יותר החלשות השכבות של לצרכים הביטוח

ממשלים מביטוח של בעתיד רכישמ כוונות ג.
 כיווני על מלמד רכישתו, לאי והסיבות משלים, ביטוח רכישת השוקלים מרואיינים של המאפיינים ניתוח

בעתיד. השוק של אפשריים התפתחות

 המאפיינים בדיקת הקרובה. בתקופה משלים ביטוח לרכוש האם מתלבטים 51%ש- הוא מעניין ממצא
כיום. משלים ביטוח להם שאין אלו למאפייני דומים מאפייניהם כי מראה המתלבטים של
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 ו״לא (,35%) מידע״ ״חוסר היו המתלבטים, בקרב משלים ביטוח של רכישה לאי העיקריות הסיבות
 מידע חוסר היא רכישה לאי העיקרית הסיבה לרכוש, המתכוונים בקרב גם (.35%) לעומק״ זה על חשבו

 הבסיסי בסל "השירותים היו רכישה לאי העיקריות הסיבות לרכוש מתכוונים שאינם מי בקרב (.53%)
(.22%) גבוה״ ו״מחיר (40%) מספקים״

 של המידע צורכי על ויענו שלהם השיווק מאמצי את יכוונו קופות־החולים שאם מלמדים אלו ממצאים
 אם שני, מצד המשלים. הביטוח בשוק השוויון יגבר וכך לגדול, עשוי בקרבן הרוכשים שיעור המתלבטים,

 לשקול יש כלל, בכך מעוניינות אינן שכיום לשכבות גם המשלים לביטוח הנגישות את להרחיב רוצים
 אינו שאולי הביטוחים תוכן הוא ביטוח לרכישת נוסף מחסום הביטוח. מחיר של משמעותית הורדה

 מספר להציע האפשרות את גם לשקול יש לכן, באוכלוסייה. חלקים של צרכים על עונה אינו או מותאם
 להרחיב מעוניינות קופות-החולים אם ליקר(. )מהזול שונים במחירים ביטוח, של רבדים המהוות תכניות

ביסודיות. אלו נושאים לבדוק מקום יש הרוכשים מעגל את

1997-1995 בשגים השוק התפתחות מגמות ד.
הבעלות היקפי (1)

 בשוק הצרכנים התנהגות על ללמד יכול הפרטיים הביטוחים שוק של הביקוש בצד התמורות ניתוח
בכלל. הבריאות, ובמערכת בפרט, הפרטיים, הביטוחים בשוק שינויים לנוכח

 ביטוח תכניות להציע לקופות־החולים לאפשר יש האם בשאלה ציבורי דיון התקיים 1997־1995 בשנים
 זו בתקופה המסחריות. הביטוח חברות לידי הפרטיים הביטוחים נושא כל את להעביר שיש או משלים,
 הדבר כי ייתכן כללית. קופת-חולים מבוטחי בקרב משלים ביטוח על הבעלות בשיעורי עלייה נצפתה
 להרחיב מאמצים נעשו הבאות השנתיים ובמהלך לשוק, יצא רק המשלים הביטוח 1995שב- לכך קשור

 בקופה מראיונות המשלים. הביטוח בעלי בשיעור ניכרת ירידה היתה לאומית בקופת־חולים שיווקו. את
 ביטוח, בחברת לניהול הקופה מניהול המשלים הביטוח של למעבר כנראה, קשורה, זו שמגמה עלה זו

 ירידה ניכרה ומאוחדת מכבי בקופות-החולים הרפואי. החיתום את לחדש האנשים התבקשו במהלכו
 הביטוח, את ביטלו ותיקים שמבוטחים מכך נובע הדבר כי ייתכן המשלים. הביטוח בעלי בשיעור קלה

המשלים. הביטוח את לרכוש שלא בחרו לקופה חדשים שמצטרפים מכך נובע שהדבר גם ייתכן אולם

 ביטוח שחברות למרות זאת, מסחריים. ביטוחים על הבעלות בהיקף שינוי כמעט חל לא אלה, בשנים
 אלה שנתונים ייתכן ומגוונות. חדשות פוליסות של רב מספר ושיווקו אלה, בשנים לענף נכנסו חדשות

 המשווקים קבוצתיים בריאות ביטוחי של השיווק שיטת התרחבה 1997־1995 שבשנים לעובדה קשורים
 עלה הביטוח בחברות בכירים עובדים עם מראיונות מקצועיים. איגודים או עבודה מקומות באמצעות

 שהוא לכך כלל מודע אינו שהמבוטח ייתכן ולכן הפרמיה, עלות כל את משלם המעביד מהמקרים שבחלק
 המכסות פוליסות מספר רוכשים פרטיים שאנשים שידוע היא נוספת סיבה פרטי. בריאות בביטוח מחזיק
 סוגי מספר יש מסחרי ביטוח בעלי מבין 65%של־ הראו הסקר )נתוני בריאות שירותי של רחב מגוון

האחרונות. בשנתיים נוספות פוליסות רכשו בריאות ביטוח להם שהיה שאנשים ייתכן לכן, ביטוח(.
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 נראה בו? הטמון הפוטנציאל מיצוי של למצב הגיע השוק כי כך על מלמדים הנתונים האם השאלה עולה
 קופות-החולים כלומר השונות, הספקיות בין הבעלות בשיעורי שונות קיימת ראשית, כך. הדבר אין כי

 ביטוח לרכוש האם מתלבטים גבוה שיעור כי הראו המחקר ממצאי שנית, הביטוח. וחברות השונות
 הרוכשים. היקף את תרחיב מספק מידע העברת כי ייתכן לפיכך, למידע. קשורה וההתלבטות משלים,
 תמורות. עוברת והפרטיים המשלימים הביטוחים שוק לגבי הממלכתיים הגורמים מדיניות לבסוף,
 הביטוחים כאשר למסחריים, המשלימים הביטוחים בין להבחין ניסיון הוא המסתמן העיקרי הכיוון

 מניסיון המסחריים. מהביטוחים מאוד שונים יהיו ולפיכך חברתי, ביטוח של אופי יישאו המשלימים
 התקנות החלת עם לפיכך, מדיניות. שינויי על במהירות מגיב הפרטיים הביטוחים שוק כי עולה העבר

 הקופות, של הנוספים הבריאות שירותי להפעלת הנוגעות קופות-החולים, על המפקחת של החדשות
המסחריים. של והן המשלימים, הביטוחים של הן הרכישה, בהיקפי שינויים צפויים

משלים ביטוח בעלי מאפייני (2)
 בעלי שיעור כי עלה ,1995ב- משלים ביטוח בעלי למאפייני ,1997ב- משלים ביטוח בעלי בין מהשוואה

 בעלי שיעור .1997ב- 62%ל־ ,1995ב- 47%מ- עלה העליון בחמישון הכנסה בעלי בקרב משלים ביטוח
 מבחינה מובהקים שינויים חלו לא השתנה. שלא כמעט יותר נמוכה הכנסה בעלי בקרב משלים ביטוח

אחרים. במאפיינים סטטיסטית

 שניתן ייתכן משלים. ביטוח לרכוש הנטייה גוברת הגבוהה ההכנסה בעלי שבקרב מלמדים הממצאים
 אלה נתונים נוסף. ביטוח לממן הכספית ביכולתם גם כמו משופר, שירות להבטיח ברצונם זאת להסביר
 קבוצות של המשלים לביטוח בנגישות השוויוניות במידת שיפור חל לא זו בתקופה כי עוד מלמדים

 של יחסית הנמוך המחיר שלמרות לכך קשור שהדבר ייתכן הרעה. חלה לא גם אך נמוכות, הכנסה
ונמוכה. בינונית הכנסה בעלי לאנשים ויקר כמשמעותי נתפס זה סכום עדיין הפרמיות,

 החלשות והשכבות הביניים שכבות של הנגישות את להגדיל רוצים אם כי נראה הממצאים לאור
 כיום, פרוגרסיביות. יהיו שהפרמיות כך התשלום, שיטת את לשנות צורך יש המשלימים לביטוחים
 את להמריץ יכול כזה שינוי כי לזכור יש להכנסה. קשור ואינו הגיל קבוצות לכל אחיד התשלום

(.cream skimming) גבוהה הכנסה בעלי מבוטחים ולמשוך לנסות קופות-החולים

מסחרי ביטוח בעלי מאפייני (3)
 גדל מסחרי ביטוח בעלי שיעור כי עלה ,1995ב־ למאפיינים 1997ב- מסחרי ביטוח בעלי מאפייני מהשוואת

 העליון. בחמישון הכנסה בעלי אנשים ובקרב 64-45 בני בקרב משלים, ביטוח בעלי בקרב מובהק באופן
 מובהקים שינויים חלו לא .65+ בני מסחרי ביטוח בעלי בקרב משמעותית ירידה חלה זאת לעומת

 טוב עד כטוב בריאות מצב והערכת מין, השכלה, שפה, לפי מסחרי ביטוח בעלי במאפייני סטטיסטית
מאוד.

 משופר, שירות להבטיח אנשים של ברצונם קשור גבוהה הכנסה בעלי בקרב ברכישה הגידול כי ייתכן
 ללמד יכול משלים, ביטוח בעלי בקרב עלה מסחרי ביטוח בעלי ששיעור הממצא גם זאת. לממן וביכולתם

נוספת. בהגנה מעוניינים הכלכלית היכולת שבעלי כך על
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 הרוכשים ושיעור ,65+ בני בקרב מסחרי ביטוח בעלי בשיעור ירידה היתה כי לממצא לב לשים חשוב
 לביטוחים בנוגע הביטוח על המפקח תקנות הפעלת לאחר ישתנה המצב כי ייתכן (.6%) נמוך בקרבם

 מעודדות התקנות השני, בפרק שפורט כפי להם. עיקרי יעד קהל היא הקשישים שאוכלוסיית הסיעודיים,
 קבועה פרמיה להציע הביטוח חברות את מחייבות שהן כך על-ידי קשישים, על־ידי סיעודי ביטוח רכישת

הפרמיה. בגובה עלייה בפני הגנה מספקות וכן ,65+ לבני

 פיננסיות תמורות - בישראל מסחריים בריאות ביטוח׳ ענף .4
האחרון בעשור

 חברות של מוגברת פעילות יש האחרונות בשנים כי מלמדת המסחרי הבריאות ביטוח שוק של סקירה
 וגידול הרחבה של תהיה בשוק המגמה כי נראה הקיבוצי(. בשוק והן הפרטי בשוק )הן בשוק הביטוח
 הסיבות אחת כי עולה הביטוח חברות נציגי עם שיחות מתוך הפרטיים. הבריאות ביטוחי של בהיצע

 הרפואי הביטוח לרכישת רב פוטנציאל שיש הביטוח חברות הערכת היא המוגברת לפעילות העיקריות
 גוברת למודעות יוביל בארץ הציבורית המערכת שמצב היא שלהן ההנחה הקרובות. בשנים הפרטי

 שהפעילות ייתכן אולם, הבסיסי. בסל לניתן מעבר ביטוחיות בהשלמות בצורך הציבור של והולכת
 ושל הענף של הפיננסים הנתונים את שלהן למידה על גם מבוססת בענף הביטוח חברות של המוגברת

 ביטוחי ענף על הפיננסים הנתונים האם הקיימות, במגבלות לבדוק, היא זה פרק מטרת אחרים. ענפים
 על מצביעים האחרונות בשנים ואשפוז"( מחלות אישיות, תאונות "ביטוח )כהגדרתו בישראל הבריאות

זה. בענף שעסקו הביטוח לחברות נאים רווחים

 מצד המסחריים הבריאות ביטוחי שוק את בקצרה נסקור הפיננסיים הנתונים את שנסקור לפני אולם,
הביטוח. חברות היצע

ההיצע צד סקירת - רקע 4.1
 צפוי גידול על להצביע יכולים אשר תהליכים מספר בישראל הביטוח בשוק חלו האחרונות בשנים

 לשוק. הישירים המבטחים של חדירתם ובהם: הבריאות, ביטוחי בענף הביטוח חברות של בפעילות
 גדל בשוק וחלקן אלמנטרי, בביטוח בעיקר שעסקו ישיר לביטוח חברות שלוש בישראל פעלו 1997 בסוף

 רשיון הישיר הביטוח לחברות היה בהם בענפים התחרות של השכלול רמת להעלאת שגרם דבר בהתמדה,
 וחיסכון, ביטוח ההון, שוק על הממונה של השנתי הדוח )מתוך אלו בענפים הרווחים ולשחיקת לעבוד,

1997.)

 קיבלה זהב" ביטוח ,AIG״ חברת האחרונה. בשנה רק חיים ביטוח לענף חדרו הישיר הביטוח חברות
 ניתן במקביל, בריאות(. ענף )להלן ואשפוז מחלות אישיות, תאונות בענפי לביטוח רשיון 1998 בתחילת

 חיים. ביטוח מוצרי במכירת החלה והחברה ישיר" "ביטוח לחברת גם חיים בביטוח לעסוק רשיון
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 לענף הישיר הביטוח חברות של הצפויה לכניסתן נערכו 21המסורתיות החברות כי עולה השנתי מהדוח

 מוצרים של ושיווק והתעריפים הכיסויים ברמת הקיימים המוצרים עדכון באמצעות וזאת חיים, ביטוח
יותר. אטרקטיביים חדשים,

 בניגוד וזאת הביטוח, סוכני באמצעות נעשה מבוטחיה עם שהקשר בכך מתאפיינת מסורתית" ביטוח "חברת
המבוטח. עם ישיר הוא הקשר בה ישיר" "ביטוח לחברת

 כי ייתכן לכן, בריאות. ביטוח לענף להיכנס ישיר ביטוח חברות של בקשות הפרק על עומדות כיום
 חיים. ביטוח בשוק להשפעה דומה באופן הקרובות בשנים הבריאות ביטוחי שוק יושפע כך, בעקבות
 רמת את יעלו או תעריפים )יורידו קיימים מוצרים יעדכנו המסורתיות שהחברות צפוי כלומר,

חדשים. מוצרים של בשיווק יחלו וכן הכיסויים(,

 לתחומים מסורתיות ביטוח חברות מספר של הרשיונות הורחבו נוסף: שינוי חל 1997-1996 בשנים
 כללי ביטוח לענפי מנולייף־מנורה חברת של רשיונה הורחב לדוגמה, כך, הבריאות. תחום כולל חדשים
 ביטוח חברות נוספו הבריאות לשוק כלומר, ובריאות. רכוש לענפי הורחב שומרה חברת של ורשיונה

בענף. פעילותן את וירחיבו בשוק הוותיקות בחברות להתחרות שיחלו להניח שסביר מסורתיות,

 מגדל, קבוצת הפניקס, הראל, שילוח :הן כיום הבריאות ביטוחי בשוק הפעילות העיקריות החברות
ציון. הביטוח וחברת כלל, קבוצת מנורה, קבוצת

 שיביאו, שינויים מספר בישראל הבריאות במערכת חלו הביטוח, בשוק שחלו לתהליכים במקביל
 השינויים הבריאות. ביטוחי בהיצע לגידול ומכאן בענף הביטוח חברות של בפעילות לגידול להערכתנו,
:הם העיקריים

 הציבור למודעות וחדר הנוכחית במתכונתו המשלים הביטוח מאוד התבסס האחרונות השנים בשלוש
 כדי רב פוליטי כוח להפעיל הביטוח חברות ניסו 1997 ההסדרים חוק לקראת הביטוח. חברות ולמודעות

 הסכם ובמעין המשלים, הביטוח את ולשווק להמשיך הותר לקופות־החולים אולם, הביטוח. את לבטל
 לגבי מסוימת ודאות יש כאשר כעת, סיעוד. ביטוח פוליסות לשווק הביטוח לחברות רק הותר פשרה של

 לצפות יש הבריאות, משרד של המנחים הקווים להתפרסם אמורים הקרוב ובעתיד המשלים, הביטוח
 באמצעות לדוגמה, המשלים. בביטוח לשינויים בעבר, שהגיבו כפי עתה, גם יגיבו הביטוח, שחברות

 יחלו שבמקביל ייתכן ועוד. ייחודיות פוליסות של שיווקן משלים, ביטוח תואמות פוליסות של שיווקן
רחב. יעד לקהל המיועדות אטרקטיביות סיעוד ביטוח פוליסות של בשיווק

 הוודאות ואי הנמשכת היציבות אי קריסתה. על פרסומים ויש גדול, בגירעון נמצאת הציבורית המערכת
 להמשך להביא שיכול בביקוש לגידול והן מסחרי ביטוח לקנות האנשים של לרצון הן תורמים במערכת
ההיצע. מבחינת הביטוח חברות של הפעילות

49



1996-1986 הפיננס״ם בנתונים התמורות 4.2
 הביטוח לחברת המבוטחים על-ידי ששולמו הפרמיות :מרכיבים מספר על מתבסס בביטוח הרווח חישוב

 תלויות, תביעות למבוטחיה, החברה על־ידי ששולמו תביעות לעומת החברה, של מהשקעות והכנסות

(.Benjamin 1977; Borch 1990) וכדומה עמלות שיווק, ניהול על החברה של הוצאות

 "חיתום"( )רווח Underwriting Profits המקצועית בספרות מוגדר הביטוחית מהפעילות רק הנובע רווח
 מסוימת לשנה החיתום רווח משרד. והוצאות פרסום כגון שונות, והוצאות מהשקעות רווחים כולל ואינו
 שלא ואלו שאושרו )אלו תלויות תביעות ששולמו, התביעות פחות זו בשנה ששולמו הפרמיות לסך שווה

(Benjamin 1977; Gabel et al.1992) בגינם תביעות הוגשו טרם אך שקרו ואירועים אושרו(

 הפרמיות סך בין בהפרש (,Gabel et al.1992; Borch 1990) כמקובל נשתמש, הנתונים, מורכבות בגלל
 22למבוטחים הביטוח חברות על־ידי ששולמו התביעות לבין הביטוח לחברות המבוטחים על־ידי ששולמו

הבריאות. ביטוחי בענף הביטוח חברות רווח של כאומדן

 תלויות תביעות כולל לא אך שאושרו, תלויות בתביעות וגידול תביעות ליישוב הוצאות ששולמו, תביעות כולל22
בגינם. תביעות הוגשו לא אך שקרו ואירועים אושרו שלא

 הלשכה של מהשנתונים נתונים נלקחו האחרונות, בשנים "החיתום" ברווח השינויים את לחשב על־מנת
 הניתוח מתבסס עליהם הלוחות (.1998-1988 לסטטיסטיקה המרכזית )הלשכה לסטטיסטיקה המרכזית

 ביטוח ענף על נתונים ביטוח", ענפי לפי כללי ביטוח מעסקי השנה ותביעות שנתקבלו "פרמיות (1) הם:
 כל עיקרי". ביטוח ענף לפי הביטוח עסקי דוחות "סיכום לוח (2) ואשפוז; מחלות אישיות תאונות מפני

 1996 למחירי חושבו המחירים הישראליות. החברות של במאזניהן והפסד רווח מדוחות נלקחו הנתונים
(.1998 אפריל לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה המחירים של לסטטיסטיקה בירחון הנתונים לפי

:שלהם מגבלות מספר לציין חשוב הביטוח, חברות רווחי לגבי הממצאים הצגת לפני
 פעם כל הסטטיסטיים, בשנתונים ופורסמו לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה על-ידי נאספו הנתונים (1)

 ,1996 התקציב לשנת רק נכונים 1998 בשנתון שפורסמו האחרונים הנתונים כלומר, שנתיים. של באיחור
האחרונות. בשנתיים בשוק שחלו ושינויים מגמות מראה אינו הניתוח ולכן,

 בדוחות בריאות ביטוחי על בנפרד לדווח הביטוח חברות החלו (1999 )תחילת האחרונה בתקופה רק (2)
 בפעילות הבריאות ביטוחי ענף של שחלקו הגדולות החברות רק נפרד בדיווח חייבות כיום, וגם הכספיים,
 כך, משום החוק. פי על נפרד ענף מהווה אינו הבריאות שענף מכיוון זאת, משמעותי. הינו בהן הביטוחית

 על נתונים גם כוללים הנתונים ואשפוז, מחלות לבין אישיות תאונות בין להפריד היה ניתן שלא מאחר
 שונה אישיות תאונות כנגד בביטוח העוסקות פוליסות של אופיין כי להזכיר חשוב אישיות. תאונות ענף

 קלאסיות. בריאות ביטוחי לפוליסות הנחשבות ואשפוז, מחלות כנגד ביטוח פוליסות של מאופיין
 מתמקדים הכיסוי תחומי כשנה. עד ־ קצרות־טווח פוליסות כלל בדרך הן אישיות תאונות כנגד פוליסות

 מבטיחות הפוליסות כלל ובדרך וכדומה, . זמני עבודה כושר אובדן מתאונה, נכות מתאונה, במוות
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 אישיות תאונות בתחום הפעילות היקף כי ציינו בענף בכירים גורמים זאת, עם שיפוי. ולא פיצוי למבוטח
הבריאות. ביטוחי בתחום לשינויים שחלו השינויים את ליחס ניתן ולכן השנים, לאורך קבוע

 הבריאות בענף עסקיהן על הכספיים בדוחות הביטוח מחברות חלק דיווחו 1996־1986 שבשנים ידוע (3)
 של שההתנהגות להניח סיבה אין אולם, כללי. ביטוח בענף כחלק במקום חיים ביטוח מענף כחלק

 הכללתם אי ולכן בענף, אחרות בחברות מההתנהגות שונה אלו בחברות המבוטחים ושל המבטחים
הממצאים. של המגמות על להשפיע צפויה אינה בניתוח

 האחרונות בשנים נמכרו הפוליסות רוב בו יחסית חדש בשוק שמדובר שמכיוון היא, נוספת מגבלה (4)
 לצפות יש ולכן מהפוליסות ניכר בשיעור האכשרה תקופות הסתיימו לא 1996 עד שנים(, חמש )עד בלבד

 ברווחים. מסוימת לירידה הביא ומכאן התביעות, שיעור יחסית גדל האחרונות השנים בשלוש שדווקא
האחרונות. השנים של הנתונים פרסום עם בהמשך, תיבדק זו הנחה

 ישנה אלה מגבלות שלמרות עלה האוצר ובמשרד הבריאות ביטוחי בשוק בכירים גורמים עם מראיונות
 עד זמין היה ולא ראשוני הינו הניתוח שכן, הענף. רווחיות על המלמדים אלה נתונים להציג רבה חשיבות

הרחב. לציבור עתה

 בחינת חינו האחד חיתום"(. )"רווח הביטוחית מהפעילות הנובעת הרווחיות של מדדים שני נציג בהמשך
לתביעות. הפרמיות בין היחס בחינת הינו והשני התביעות, לעומת הפרמיות של הגידול שיעורי

 ביטוחי בענף שהתקבלו ובתביעות הפרמיות בסך השינויים 4.3
הבריאות

 277 ,1996 במחירי היו, 1986ב- בריאות ביטוח מפרמיות ההכנסות סך כי עולה (10 )ותרשים 16 מלוח
 שההכנסות מכאן ש״ח. מיליון 592.5 היו 1996ב־ בריאות ביטוח מפרמיות ההכנסות סך־כל ש״ח. מיליון

 היו, 1986 בשנת שהתקבלו התביעות סך .114%ב- 1996-1986 בשנים גדלו בריאות ביטוח מפרמיות
 הגידול מכאן, ש״ח. מיליון 304 היו 1996ב- שהתקבלו התביעות סך ש״ח. מיליון 208 ,1996 במחירי

בלבד. 46% של היה 1996-1986 בשנים בריאות ביטוח בתביעות

ש״ח( במיליוני ,1996 )במחיר תביעות לעומת מפרמיות הכנסות :16 לוח
1996 1995 1993 1991 1990 1989 1988 1987 1986

 1בריאות ביטוח
זרות( חברות )כולל

308.3 277.1 289.8 268.4 277 שנתקבלו פרמיות
167.8 170.6 161.1 156.7 207.7 תביעות

חייס ביטוח
3,985.4 3,608.2 3,459.8 2,894.8 2,434 שנתקבלו פרמיות
1,275.9 1,365.9 1,247.4 1,048.3 1,122.4 תביעות

כללי ביטוח
5,871.9 6,299.6 6,722.4 5,764.5 5,010.7 שנתקבלו פרמיות
3,925.5 4,414.6 4,906 4,131.5 3,433.7 תביעות

ואשפוז מחלות אישיות, תאונות ביטוח :בחוק כהגדרתו בריאות ביטוח1

592.5 539.6 431.3 327
303.8 289.8 262.4 203.4

5,357.5 4,542.8 5,363.6 4,214.4
2,830.3 2,413 1,991.6 1,384.4

10,028 9,007.2 8,140.6 5,613.5
7,070.9 6,544.3 5,570 4,219.1
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1996 ועד 1986מ- בתביעות, הגידול שיעור לעומת בפרמיות הגידול שיעור :10 תרשים

 הפרמיות בסך 120.1% של גידול 1996־1986 בשנים חל חיים שבביטוח עולה ומהלוח מהתרשים
 שיעור אולם, (.1996ב- ש״ח מיליון 5,357.5 לעומת ,1996 במחירי 1986ב- ש״ח מיליון 2,434) שהתקבלו

 לעומת ,1996 במחירי 1986ב- ש״ח מיליון 1,122) 152% של היה אלו בשנים שהתקבלו בתביעות הגידול
 הגידול שיעור מאשר יותר 30%כ־ של היה בתביעות הגידול שיעור כלומר, (.1996ב- ש״ח מיליון 2,830

מהפרמיות. בהכנסות

 אישיות תאונות ביטוח וכן חבויות ענף רכב, כלי רכוש, אובדן ביטוח )הכולל כללי בביטוח דומה השוואה
 ,100% של היה 1996-1986 בשנים כללי ביטוח מפרמיות הכנסות בסך שהגידול מלמדת 25ואשפוז( מחלות
אלו. בשנים בתביעות 106% של גידול לעומת

 בלבד 6%ל- 5.3% בין נע כללי ביטוח מפרמיות ההכנסות סך מתוך בריאות ביטוח מפרמיות ההכנסות סך שיעור ”
 מכאן, הכללי. הביטוח בסך יחסית מאוד קטן חלק מהווה הבריאות ביטוח כלומר, .1996-1986 בשנים

הכללי. הביטוח שוק על משפיעים ואינם כמעט הבריאות ביטוח בשוק המתרחשים שהשינויים

 בין משווים אם בארץ. הביטוח בעסקי וותיקים גדולים שווקים הם החיים וביטוח הכללי הביטוח שוקי
 בתביעות הגידול ששיעור שבעוד רואים החיים וביטוח הכללי הביטוח לשוקי בריאות ביטוח שוק

 החיים ביטוח בשוק 30%)ב- מפרמיות ההכנסות בסך הגידול משיעור יותר גבוה היה אלו בשווקים
 יותר גבוה היה הבריאות ביטוח בשוק מפרמיות ההכנסות בסך הגידול הרי הכללי(, הביטוח בשוק 6%וב-
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 של המוגברת לפעילות הסיבות אחת את מהווה זאת שתופעה ייתכן בתביעות. הגידול משיעור 68%ב-
הבריאות. בענף הביטוח חברות

( • • ־
 מחלות אישיות, תאונות ענף ,1996-1986 בעשור בתביעות הגידול לעומת בפרמיות הגידול :11 תרשים

הבסיס כשנת 1986 שנת ואשפוז,

 כשנת )שנלקחה 1986 •לעומת שנה בכל הגידול את גם בדקנו ובתביעות בפרמיות הגידול לסך פרט.
 הפוליסות רוב אכן והאם בפרמיות המשמעותי הגידול חל מתי להראות כדי חשוב זה ניתוח הבסיס(.

 הגידול שיעור לעומת בפרמיות הגידול שיעור את מראה לעיל 11 תרשים האחרונות. בשנים נרכשו
.1986 לעומת השנים, לאורך בתביעות

 הפרמיות. סך של הגידול בשיעור חדה עלייה חלה 1996-1991 בשנים כי מראה התרשים שיפוע בחינת
 אמנם חלה 1995-1991 בשנים לתביעות, באשר יחסית. מהיר בקצב גדל הפרמיות סך אלו בשנים כלומר,
 הינו הגידול קצב 1993 משנת כי לראות ניתן התרשים משיפוע אולם, בתביעות, הגידול בשיעור עלייה
 1996שב- פער בתביעות, הגידול לבין בפרמיות הגידול בין פער נפתח אלו בשנים הפרמיות. של מזה איטי
(.10 תרשים )ראה 68%ל־ הגיע
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 לביו הפרמיות בין היחס הינו הביטוח חברות של הביטוחית מהפעילות לרווחיות'הנובעת נוסף .מדד
 מהפעילות הנובעים לרווחים (Proxy) באומדן זה ביחס להשתמש מקובל הביטוח בתחום 24התביעות.

 Benjamin 1977; Borch 1990; Gabel et) עולה הרווחיות עולה המדד כאשר כלל שבדרך ידוע הביטוחית.
1992 .al.) ' '־ . י' י

 שהתקבלו. לפרמיות ששולמו תביעות בין היחס הינו loss ratio-n כאשר {,loss ratio) / 1}) הינו זה יחס
(1992.Benjamin 1977; Borch 1990; Gabel et al.)
 וכן בביטוח המידע חוסר הביטוח, חברות של תביעות בגין הוצאות בגלל ,1מ־ גבוה להיות תמיד צפוי זה יחס “

 מן יותר גבוהות שיהיו כך תמיד מחושבות בביטוח הפרמיות אלה גורמים עקב הפרטים. של הסיכון" "שנאת
(.Reesl989) התביעות

אישיות. תאונות גם שכולל בענף הבריאות ביטוח של בחלקו מהגידול נובע מהעלייה שחלק להיות יכול26

 1996ב- כי עולה מהלוח שנה. לפי בשנה, ששולמו בשנה/תביעות שהתקבלו פרמיות היחס מחושב 17 בלוח
 מסך 40%ב- גבוהות היו מהפרמיות ההכנסות סך כלומר ,1.4 היה כללי בביטוח פרמיה/תביעה היחס

 ההכנסות כלומר ,1.89ל- ושווה גבוה היה פרמיה/תביעה היחס חיים בביטוח שנה. באותה התביעות
 יותר גבוה היה היחס בריאות בביטוח .89%בכ- התביעות מסך יותר גבוהות היו חיים בביטוח מפרמיות

25מהתביעות. 100%בכ־ יותר גבוהות היו בריאות מביטוח מהפרמיות ההכנסות סך כלומר ,1.95ל- ושווה

תביעה / פרמיה יחס : 17 לוח
1996 1995 1993 1991 1990 1989 1988 1987 1986

1.95 1.86 1.64 1.61 1.84 1.62 1.80 1.71 1.33 ־ בריאות ביטוח
1.42 1.38 1.46 1.33 1.50 1.43 1.37 1.40 1.46 כללי ביטוח
1.89 1.88 2.69 3.04 3.12 2.64 2.77 2.76 2.17 חיים ביטוח

 12 מתרשים זמן. לאורך אותן לבדוק יש השונים, הביטוח ענפי של ברווח המגמות את להבין על־מנת
 ירידה יש חיים ובביטוח 1996-1986 בשנים פרמיה/תביעה ביחס יציבות יש כללי שבביטוח שבעוד עולה

 כי לב לשים יש ואולם, 26עלייה. של מגמה מסתמנת בריאות בביטוח הרי אלו, בשנים ליציבות ושאיפה
 אולם, בתביעות. צפוי לא מגידול הנראה, ככל שנבעה, ברווחים, ירידה הייתה ■1991 ובשנת 1989 בשנת

ברווחים. עלייה שוב חלה מכן לאחר שבאה בשנה מיד
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 וביטוח כללי ביטוח בריאות, ביטוח ענפי ששולמו. תביעות לעומת שנתקבלו פרמיות יחס :12 תרשים
שנח לפי חיים,

 ♦-—בריאות ביטוח
 כללי-■- ביטוח
-&- חיים ביטוח

סיכום 4.4
 הביטוח לחברות היה הבריאות, ביטוחי שבענף מעידים הביטוח חברות פעילות על הפיננסיים הנתונים

 פרמיות/תביעות של היחס .1996־1986 בשנים (Underwriting Profit) הביטוחית מהפעילות גבוה רווח
 על להעיד יכול זמן לאורך גבוה רווח הכללי. בענף 1.42ו־ החיים בענף 1.89 לעומת בבריאות, 1.95 על עמד

מדי. גבוהה פרמיה מהם שנגבית מכך נובע שהוא האפשרות שקיימת מכיוון במבוטחים, פגיעה

 חדשות פוליסות ברכישת כלומר, הפרמיות, בהיקף משמעותי גידול חל 1996-1991 בשנים זאת, עם יחד
 תקופת תום עד בביטוח להשתמש למבוטחים מאפשרות אינן חדשות פוליסות הביטוח. מחברות

 צפויות שהתביעות הינה, בביטוח ידועה תופעה לפיכך, נמוך. התביעות שיעור מכך וכתוצאה האכשרה
 Hossack et al). הביטוח לחברת המבוטח בין הביטוח חוזה חתימת לאחר שנתיים עד וחצי שנה רק לגדול

 בהתאם הפרמיות את לעדכן הזכות הביטוח לחברת כלל בדרך נשמרת ביטוח בפוליסות אולם, (.1983
 למצטרפים הפרמיות מחירי את להעלות יכולות הן כמו־כן, שנה. כל החברה, של והפסד רווח לנתוני
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 את בתגובה יעלו הביטוח שחברות הוא החשש בתביעות, משמעותי גידול שיחול במקרה לכן, חדשים.
לתביעות. הפרמיות בין הקיים הגבוה הפער יישמר וכך הפרמיות,

 של הידע שחוסר ייתכן הבריאות. ביטוחי בענף נמוך תביעות לשיעור נוספים גורמים על להצביע ניתן
 זכאותם. את לממש מהם מונע בביטוח, להשתמש כיצד ובפרט שברשותם, הביטוחים לגבי המבוטחים

 אכשרה, תקופות )כגון בביטוח הזכאות למימוש מחמירים תנאים ישנם הביטוח שבתכנית גם ייתכן
 יחסית בריאים בריאות ביטוח שרוכשים מי בריאות. לצורכי קשור נוסף גורם המתנה(. תקופות

 של צורכיהם על עונה הציבורית שהמערכת ייתכן לבסוף, לשירותים. נזקקים ואינם בדרך־כלל,
הפרטי. הביטוח באמצעות בשירותים משתמשים אינם הם ולכן המבוטחים,

 בפיקוח הן צורך יש הביטוח, לחברות וגם למבוטחים גם הוגנים יהיו הפרמיות שמחירי להבטיח על-מנת
 וברמלי )גרוס בביטוח המכוסים האירועים של ההתרחשות הסתברות על במידע והן המדיניות קובעי של

1996; 1995 .Fox et al.) וצמצום ביטוח לחברות הפסדים למנוע אמור המדיניות קובעי של פיקוח 
 המכוסים האירועים התרחשות הסתברות על מידע פרמיות. של מדי גבוה תמחור גם כמו ברווחים,

 יותר נכון לחישוב ומכאן הביטוח, חברות של יותר ומדויקים נכונים אקטואריים לחישובים עוזר בביטוח
תפקידם. במילוי המפקחים לגורמים מסייע המידע כמו-כן, המבוטחים. מציבור הנגבות הפרמיות של

 בהן הרבות השנים בגלל ובמקביל, הביטוח, על המפקח של פיקוח קיים כללי וביטוח חיים ביטוח בשוקי
 ואכן, בביטוח. המכוסים האירועים התרחשות של הסתברויות על רב מידע קיים אלו, ביטוחים נמכרים

 הרווחים של ירידה קיימת חיים ובביטוח ;זמן לאורך הרווח בהתייצבות להבחין ניתן כללי ביטוח בשוק
 לפיקוחו אמנם נתון המסחרי הבריאות ביטוח שוק זאת, לעומת אחרונות. בשנים מסוימת והתייצבות

 בפני עומד ואינו הכללי הביטוח בתוך נישה מהווה הוא מעשית, מבחינה אבל, הביטוח, על המפקח של
נפרד. פיקוח עליו אין ולכן נפרד, ביטוחי כתחום עצמו

 משווה הבדיקה לאישורו. המוגשות חדשות פוליסות לגבי הביטוח על המפקח של בדיקה מתבצעת כיום
 מעקב אין הפוליסה אישור לאחר בתכנית. המוצע הכיסוי לעומת המבטח על-ידי המוצעת הפרמיה את

 על שהמפקח מקום שיש ייתכן תכנית. בכל התביעות לעומת מפרמיות ההכנסות סך לגבי זמן לאורך
 ביטוחי מפוליסות אחת בכל ותביעות פרמיות היקפי על נפרדים נתונים הביטוח מחברות ידרוש הביטוח

 הפרמיות, של כזו שבדיקה לציין חשוב הפיקוח. יעילות את להגביר על-מנת לציבור הנמכרות הבריאות
 חברות על-ידי להיתפס עלולה זו בדיקה כמו-כן, הביטוח. על מהמפקח מעטים לא משאבים תדרוש

בעסקיהן. המדיניות קובעי של ראויה לא כהתערבות הביטוח

 בשלבי נמצא הבריאות ביטוחי שוק בביטוח, המכוסים האירועים התרחשות הסתברות על למידע באשר
 פחות האקטואריים החישובים לפיכך, בישראל. מידע מספיק נאסף לא ועדיין ראשונים, התפתחות
 על בחו״ל המשנה מבטחי שקבעו תעריפים פי על נקבעות בריאות ביטוחי פוליסות של פרמיות מדויקים.

שונה. בישראל הצרכנים התנהגות כי שייתכן למרות מחו״ל, נתונים סמך
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 מביא זה גידול בריאות. ביטוחי המשווקות הביטוח חברות מספר גדל (1998־1997) האחרונות בשנתיים
 הפרמיה הורדת באמצעות לצרכן, המוצרים לשיפור להוביל יכול בתחרות גידול בשוק. בתחרות לגידול

 רגיל פיננסי שוק אינו הבריאות ביטוחי ששוק מכיוון ודאי אינו זה תהליך אולם, הכיסוי. הרחבת או
 אקטואריים לחישובים מספקים בנתונים צורך יש לכן, (.Evans 1984) שוק( כשלי מספר בו יש )אלא

התחרות. יתרונות את מקיים השוק האם שיתברר עד לפחות ובפיקוח,

מחקר להמשך וכיווני□ סיכום .5

 התפתחויות נדונו בדוח בישראל. הפרטיים הבריאות ביטוחי שוק את הבוחנת בסדרה שני הוא זה דוח
פיננסיות. וסוגיות הצרכנים, להתנהגות הנוגעות סוגיות הממשלתית, במדיניות

 שיורשה והגורם המשלים הביטוח תכניות לאופי באשר מתמשך ציבורי דיון התקיים 1998־1995 בשנים
 הבריאות ביטוחי שכן המדיניות, על להשפיע עניין היה לקופות־החולים והן הביטוח לחברות הן לשווקן.
 התמקד הציבורי הדיון המנהלות. לחברות גבוהים רווחים להעניק גבוה פוטנציאל כבעלי נתפסים
 של הפיננסית היכולת של בשאלה וכן במערכת, השוויון על המשלימים הביטוחים השפעת של בשאלה
 פשרה מהוות 1998 ההסדרים חוק במסגרת שנכללו האחרונות ההוראות התכניות. את להפעיל הקופות

 כללים קובעות ההוראות האוצר(. משרד הביטוח, חברות )קופות־החולים, השונים הגורמים דרישות בין
 בא הדבר פרטי. לביטוח מאשר חברתי לביטוח יותר הדומים עקרונות לפי המשלים הביטוח להפעלת
 גם מנסות ההוראות מחלות. בגין החרגות או רפואי חיתום ללא פונה כל לקבל בחובה במיוחד לביטוי
 ויימנעו בפועל שירותים יתנו שהתכניות קובעות שהן בכך פיננסית יציבות אי מפני החשש על לענות

אקטואריות. עתודות הדורש ארוך־טווח סיעודי ביטוח מלהציע

 הביטוח ובפרט המסחריים, הביטוחים של הפעילות להסדרת הנוגעות התפתחויות גם חלו אלו בשנים
 .1999 במהלך לתוקף להיכנס שאמורות הוראות קבע האוצר במשרד הביטוח על המפקח אגף הסיעודי.
 ואיבוד בפרמיה עלייה מפני הצרכן והגנת הפוליסה להמשכיות הביטוח חברות את מחייבות אלה הוראות
הביטוח. הפסקת של במקרה זכויות

 וחיסכון ביטוח ההון שוק אגף של השנתי הדוח מתוך בכללותם, המסחריים הבריאות לביטוחי בנוגע
 בשנה גבוהה עדיפות שיקבל האגף, שבטיפול השוטפים הנושאים אחד כי עולה ,1997 האוצר במשרד

 מידת את לבחון היא המטרה הבריאות. ביטוחי לענף בנוגע כוללת פיקוח מדיניות גיבוש הוא הקרובה
 מפני )ביטוח נפרד כענף הענף את להגדיר וכן הביטוח, על המפקח על־ידי הנדרשת הפיקוחית המעורבות

 הגדרת ביטוח. תכניות אישור וכללי דיווח כללי עתודות, תחשיבי הון, דרישות לרבות ואשפוז(, מחלות
 על ולפקח אקטואריים, נתונים לאסוף המפקח יכולת את לשפר עשויה נפרד כענף הבריאות ביטוחי ענף

הפרמיות. הוגנות
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 ביטוחי המשווקות הביטוח חברות פועלות כיום הקבוצתיים. הבריאות ביטוחי בנושא גם חלה התפתחות
 קבוצתי. חיים ביטוח על לפיקוח התקנות ברוח אלא מוסדרות, תקנות פי על לא קבוצתיים בריאות

 לענף נפרד ענף ליצור המגמה ולאור חיים, ביטוח של מזה השונה הבריאות ביטוח של אופיו בגלל אולם,
 המגמה קבוצתיים. בריאות לביטוחי נפרדות תקנות מכין הביטוח על המפקח אגף הבריאות, ביטוחי

 הבריאות לביטוחי הנוגע בכל פיקוח על בעתיד, גם לשמור, היא הביטוח על המפקח של במדיניות
פרט. בביטוחי הנהוגה במידה שלא נראה אך הקבוצתיים,

 שהמדיניות בעוד אוכלוסייה. מסקרי למדנו 1995 מאז תמורות ועל בשוק הצרכנים התנהגות על
 בין דמיון על מלמד הצרכנים התנהגות ניתוח למסחרי, המשלים הביטוח בין לאבחנה פועלת הממשלתית

המוצרים. שני בעלי מאפייני

 להם הייתה ולפיכך משלים, בריאות ביטוח בעלי היו הבוגרת מהאוכלוסייה 40%כ- כי עולה מהממצאים
 מבוטחי בקרב גבוה הבעלות שיעור הבסיסי. הסל במסגרת הניתנים אלו על נוספים לשירותים נגישות

(.33%) ולאומית (22%) הכללית בקופות-חולים לעומת (,59%) ומאוחדת (74%) מכבי קופות-החולים

 מאוחדת )מכבי, כללית" מקופת-חולים אחרות קופות "מבוטחי שלמשתנים נמצא רב־משתני בניתוח
 את "מעריכים יחסית", גבוהה הכנסה "בעלי אקדמית", השכלה "בעלי (,64־45) הביניים״ ״גיל ולאומית(,

 "בעלות על מובהקת חיובית עצמאית השפעה יש עברית", ו״דוברי מאוד", טוב עד כטוב בריאותם מצב
משלים". ביטוח על

 מאחר בפרט כספי, עול להוות שעשוי משלים ביטוח ירכשו נמוכה הכנסה שבעלי לצפות אין אמנם,
 המחקר ממצאי אולם, נמוכה. הכנסה לבעלי הקלות ניתנות ולא המבוטח לגיל קשורות שהפרמיות

 משלימים ביטוחים רוכשות הביניים משכבות אוכלוסיות גם המדיניות, קובעי לציפיות בניגוד כי מראים
 אוכלוסיות מאשר והשלישי(, השני ההכנסה לחמישוני מהמשתייכים 33%) בהרבה נמוכים בהיקפים

 בעלי שהתפלגות עוד מלמדים הממצאים מכך, יתרה עליון(. בחמישון הכנסה. מבעלי 620/0) יותר חזקות
 לזכור חשוב זאת, עם מעמךחברתי־כלכלי. מבחינת מסחרי ביטוח בעלי להתפלגות דומה משלים ביטוח

 שכבות בקרב משלים ביטוח על הבעלות ששיעור וכן המסחרי, מהביטוח יותר נפוץ המשלים הביטוח כי
נמוך. אינו הביניים

 המשלים. הביטוח על הבעלות שיעור לעומת (,17%) יחסית נמוך מסחרי בריאות ביטוח על הבעלות שיעור
 (,64-45) הביניים״ ״גיל שלמשתנים רב-משתני בניתוח נמצא המשלים, הביטוח לגבי לממצאים בדומה
 חיובית עצמאית השפעה יש עברית", ו״דוברי יחסית", גבוהה הכנסה "בעלי אקדמית", השכלה "בעלי

 בעלי נמצאו לא בריאות" ו״מצב לקופה" "השתייכות המשתנים מסחרי". ביטוח על "בעלות על מובהקת
 לרכוש לחולים שניתנת לאפשרות קשור בריאות" "מצב של ההשפעה היעדר כי ייתכן עצמאית. השפעה
 שנמכרות לכך גם קשור שהדבר ייתכן בריאותם. מצב את המשקפת לפרמיה בתמורה מסחרי, ביטוח

הקנייה. בעת בריאות מצב לפי החרגה אין בהן קבוצתיות פוליסות
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 הכנסה בעלי בקרב 15%ל־ עליון, בחמישון הכנסה בעלי בקרב 33% בין נע מסחרי ביטוח בעלי שיעור
 אלו כי עולה מהממצאים כלומר, תחתון. בחמישון הכנסה בעלי בקרב 5%ו- ושלישי, שני בחמישונים

 להם שיש ומכאן משלים, ביטוח ויותר מסחרי ביטוח יותר רוכשים גבוה חברתי-כלכלי במעמד הנמצאים
 היתה המדיניות קובעי ממטרות אחת הבסיסי. בסל הניתנים אלו על נוספים לשירותים יותר רבה נגישות

 רחבות. אוכלוסייה לשכבות ויגיע וזול, עממי מוצר יהיה המסחרי, מהביטוח בשונה המשלים, שהביטוח
 אולם, (,17%) מסחרי ביטוח על הבעלות מהיקפי גבוהים (40%) משלים ביטוח על הבעלות היקפי ואכן,

 מבוססות אוכלוסיות בין הבעלות בהיקפי פער קיים משלים ביטוח ברכישת שגם מלמדים הממצאים
החלשות. והשכבות הביניים שכבות לעומת

 את המשווה ניתוח נערך הציבורית, במערכת שוויון על המשלים הביטוח השפעת את לבחון על־מנת
 משלים ביטוח להם שיש מי בין מהקופה, שביעות-הרצון ואת הבסיסי בסל לשירותים הנגישות תפיסת

 על בעלות בין קשר אין כי הראו הניתוח ממצאי בנפרד. קופה בכל משלים, ביטוח להם שאין מי לבין
מקופת-החולים. המבוטח של ולשביעות־הרצון הבסיסי בסל לשירותים נגישות לתפיסת משלים ביטוח

 הוא שכן תחרותי, שוק לפעילות חשוב תנאי הוא מידע למידע. נוגעת הסקר מממצאי העולה נוספת סוגיה
 לפיכך הפרט. של רציונלית בחירה ומאפשר זכויותיו, על לעמוד לצרכן שמסייע האמצעים אחד מהווה
תחרותי. בשוק הוגנת תחרות לקדם חשוב אמצעי הוא המידע

 ענה המשלים הביטוח על שקיבלו שהמידע חשבו קופות-החולים, כל מבוטחי מהמרואיינים, כשליש רק
 היה אשר מידע שקיבלו טענו 27%וכ־ מידע כלל קיבלו שלא טענו אחוזים ושלושה ארבעים צורכיהם. על

 ייתכן כי עולה, מספיק מידע שקיבלו אלו של המאפיינים מניתוח צורכיהם. את תאם שלא או חסר,
 יותר החלשות השכבות של הצרכים את תואם אינו המשלים הביטוח על המידע העברת שאופן

 1995 לנתוני ההשוואה זאת, עם לציבור. זה בתחום המידע בהעברת לשיפור מקום ויש באוכלוסייה,
 קיבלו כי מדווחים החלשות מהשכבות אנשים יותר וכיום המידע, העברת באופן שיפור חל כי מלמדת

לצורכיהם. ומתאים מספיק מידע

 ייתכן, משלים. ביטוח רכשו לדעתם מספק מידע שקיבלו אנשים של גבוה שיעור כי עוד נמצא במחקר
 זה ממצא ולכן המשלים, הביטוח על מספיק מידע בהיעדר קשורה הרכישה לגבי שההתלבטות אחד, מצד

 של יותר רחבות לשכבות מספק מידע מהעברת עצמן לקופות־החולים לצמוח שיכולה התועלת על מלמד
 בחיפוש כרוך המשלים הביטוח רכישת שתהליך ייתכן שני, מצד אולם, השוק. פלח הרחבת - האוכלוסייה

צורכיהם. על ענה שהמידע כך על מאחרים יותר מדווחים משלים ביטוח בעלי ולפיכך מידע, אחר

 אינם אשר אנשים של מבוטל לא שיעור קיים המסחריים הביטוחים בשוק כי מלמדים הממצאים
 היעדר בגלל רכשו שלא ענו אחוזים שמונה-עשר למידע. הקשורות סיבות בגלל מסחרי ביטוח רוכשים

 מידע. כל קיבלו לא שהם כך על היא אף שמעידה סיבה בכלל", זה על חשבו ש״לא ענו 21% ועוד מידע,
 הם כי מלמדת מידע להיעדר הקשורות מסיבות מסחרי ביטוח רכשו שלא אנשים של המאפיינים בדיקת

 דוברי )לעומת ערבית דוברי ושהם נמוכות, והכנסה השכלה בעלות אוכלוסייה לקבוצות משתייכים
 בוחרות המוצרים, בשיווק רב הון המשקיעות פרטיות כחברות הביטוח, חברות כי ייתכן ורוסית(. עברית
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 מסחרי. ביטוח ירכשו שלהערכתן או להן, שרצויות אוכלוסייה לשכבות סלקטיבי באופן מידע להעביר
 אלו שכבות של המידע לצורכי הביטוח חברות של מודעות מחוסר נובע זה שמצב גם ייתכן אולם,

באוכלוסייה.

 מלמדת 1997ל- 1995ב- משלים ביטוח על הבעלות היקף השוואת השוק, של ההתפתחות לכיווני באשר
 שינוי חל לא שבסך־הכל למרות השונות, בקופות המשלים הביטוח בעלי של בהיקף תנודות שהתרחשו

 שהביטוח לכך לקשרה שניתן עלייה חלה הכללית בקופת־חולים באוכלוסייה. משלים ביטוח בעלי בהיקף
 להערכת אשר ירידה, חלה הלאומית בקופת־החולים להפיצו. שהצליחו עד זמן ולקח ,1995ב־ רק החל

 בפרמיות, עלייה תוך ביטוח, לחברת הקופה מניהול המשלים הביטוח להעברת מתקשרת בקופה, מנהלים
 הזכויות למימוש הקשורים מורכבים מינהליים הסדרים וקביעת קיימות, מחלות בגין להחרגות דרישה

בביטוח.

 מנהלים התרשמות שלפי המשלים, הביטוח בעלי בהיקף קלה ירידה חלה ומאוחדת מכבי בקופות־חולים
 של עזיבה בגלל ולא יחסית, נמוך חדשים מצטרפים בקרב הרכישה שהיקף מכך נובעת אלה בקופות
 שעזיבת מכיוון ומעמיק, אמפירי באופן זאת לבחון חשוב בהמשך, ותיקים. מבוטחים על־ידי התכנית

 מהסל בשביעות־הרצון עלייה על היתר, בין להצביע, יכולה המשלים הביטוח תכניות את מבוטחים
הציבורית. ומהמערכת הבסיסי

 הביטוח בשוק יציבות שקיימת הסקרים ממצאי מלמדים המשלים, הביטוח בשוק השינויים לעומת
 חלקי הסבר הביטוח. חברות של המוגברים השיווק מאמצי למרות עלו לא הרכישה והיקפי המסחרי,

 הפרמיות להוזלת אמנם הביאה זו התרחבות קבוצתיים. ביטוחים של השיווק התרחבות להיות יכול לכך
 מקום על־ידי ממומן הביטוח מהפוליסות בחלק אולם, הרוכשים. קהל ולהתרחבות משמעותית בצורה

 וייתכן מועט הוא העובד של חלקו אחרות בפוליסות לקיומו. מודע אינו שהעובד ייתכן ולפיכך העבודה,
 בעיה על להעיד יכולה זו תופעה כך. על יודעים אינם ביתו שבני או השתתפותו, להיקף מודע אינו שהוא
 זכויותיו. על לעמוד לצרכן שמסייע האמצעים אחד מהווה המידע לעיל, שנאמר שכפי מכיוון, בשוק

 בעלי שבה המידה ושל קבוצתיים, ביטוחים של הרכישה היקף של אמפירית לבדיקה מקום יש בהמשך
הצורך. בעת בו ומשתמשים לקיומו מודעים הביטוח

 הביטוח חברות של השיווק מאמצי זו בתקופה נמשכו פוליסות, של הרכישה בהיקף היציבות למרות
 חברות והן ישיר לביטוח חברות )הן לענף חדשות ביטוח חברות של בכניסה לביטוי בא הדבר המסחריות.
 בכיסויים )הן קיימות פוליסות בעדכון וכן וייחודיות, מגוונות חדשות, פוליסות של בשיווקן מסורתיות(,

בתעריפים(. והן

 המדיניות קביעת על להשפיע בניסיונן גם לביטוי באו המסחריות הביטוח חברות של ההתרחבות מאמצי
 ממצאי זה. משוק קופות-החולים את ולהוציא הפרטיים, הבריאות ביטוחי בשוק בלעדיות לקבל על-מנת
 את להסביר יכולים הבריאות בתחום הביטוח חברות לרווח הקשורים הפיננסיים הנתונים של הניתוח

המדיניות. קובעי ובקרב הבריאות, ביטוחי בשוק שלהן הרבה הפעילות
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 מתחום הביטוח חברות של (underwriting profit) הביטוחית מהפעילות הרווח כי עולה הפיננסי מהניתוח
 בהרבה גבוה בריאות בביטוח מפרמיות ההכנסות סך כלומר, גבוה. רווח הוא האחרון בעשור הבריאות

 ברווחים יציבות על מצביעים הנתונים כללי ביטוח בענף זאת, לעומת בענף. תביעות על ההוצאות מסך
 ביטוח ענפי האחרונות. בשנים מסוימת והתייצבות הרווחים של ירידה קיימת חיים ובביטוח ;זמן לאורך

 הממצאים, חושבו פיהם על הנתונים בריאות. מביטוח יותר ותיקים ביטוח ענפי הם חיים וביטוח כללי
 מפורטות 4.2 בפרק מגבלות. מספר להם ויש לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של מהשנתונים נלקחו

הנתונים. מגבלות

 הדרוש המידע שכן קופות-החולים של המשלימים הביטוחים רווחיות לגבי ניתוח נערך לא זה במחקר
 את לנהל להן שיתאפשר כך המדיניות על להשפיע קופות-החולים של הניסיון אולם, פורסם. לא לכך

 בכך, העוסקים בקופות עובדים עם פורמליות לא משיחות עדויות גם כמו בעצמן, המשלים הביטוח
 עצמו, המשלים מהביטוח הכספית ההכנסה מבחינת הן לקופות, רווחי כנראה, הינו, זה שתחום מלמדים

באמצעותו. להשיג שניתן השיווקי היתרון מבחינת והן

 התערבות שנחוצה ייתכן בהם תחומים מספר על מלמד הבריאות ביטוחי בשוק המגמות ניתוח
השוק. להסדרת ממשלתית

 הביטוח לגבי הן אמור והדבר תחרות, קיימת בו בשוק הכרחי מידע כאמור, - מידע בהפצת מעורבות
 מתפקיד היא לציבור המידע להעברת האחריות האם שאלה, עולה הבסיסי. הביטוח לגבי והן המשלים

 הממצאים לאור ממשלתית. להתערבות מקום שיש או הביטוחים, בשיווק המעוניינות קופות־החולים,
 על עונה אינו המידע שכן כנראה, מספיקה, אינה בלבד קופות־החולים בידי הנושא הפקדת כי נראה

 של התפקידים שאחד כך על מצביעים ממשלתית בהתערבות התומכים נרחבות. שכבות של הצרכים
 הממשלה לכך. מרכזי כלי הוא למבוטחים מידע והפצת בשוק, הוגנת לתחרות לדאוג הוא הממשלה

 לספק הקופות המרצת על-ידי וגם בקופות-החולים המופץ המידע טיב על פיקוח על-ידי גם לתרום יכולה
רחבות. שכבות של צרכים על העונה מידע

 חברות גם ובנוסף מסורתיות חברות 25כ- הבריאות ביטוחי בשוק פועלות כיום המסחרי, לביטוח בנוגע
 אף חלקן וסיעוד, בריאות ביטוחי פוליסות של רחב מגוון משווקת מהן אחת כל ישיר. לביטוח

 חברות ובעידוד בפיקוח או המידע, בהפצת ממשלתית התערבות דרושה כאן שגם ייתכן לכן, מודולריות.
 ביטוח תכניות של הרב ההיצע לנוכח רכישה, על בהחלטה לציבור לסייע על־מנת זאת, לעשות הביטוח
 המבוטחים זכויות ועל קבוצתיים ביטוחים קיום על מידע להפצת מיוחדת חשיבות ישנה בריאות.
זכויותיהם. את למצות יוכלו הביטוח שבעלי על-מנת

 פעילות ואת המשלים הביטוח בשוק קופות-החולים פעילות את המסדירות ההוראות לנוכח ־ אכיפה
 החדשות. להוראות אכיפה מנגנוני שקיימים לוודא מקום יש הסיעודי, הביטוח בתחום הביטוח חברות
 להקים חשוב לכן הביטוח. רווחיות את להקטין עשויות החדשות שההוראות מאחר במיוחד חשוב הדבר

 מקיימות הביטוח וחברות קופות-החולים שבה המידה על שוטף פיקוח שתאפשר מידע לאיסוף מערכת
בספק. מוטלת המדיניות קובעי של המטרות השגת אלו, אכיפה מנגנוני בהיעדר ההוראות. את
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 הביטוח של הנגישות הרחבת של מדיניות על מלמדות קופות-החולים על המפקחת הנחיות ־ גגישות
 להגדיל על-מנת נוספים צעדים לשקול מקום יש זה יעד השגת לשם האפשר. ככל רחב לציבור המשלים

 לחולים, משלים ביטוח למכירת הנוגעות להנחיות בדומה הנמוך. הבינוני המעמד לבני גם הנגישות את
 ברמת המתחשבת פרוגרסיבית פרמיה לקבוע למשל, הביטוח. מחירי של בתיחום התערבות לשקול ניתן

 דבר מקופות-החולים, (cream skimming) השמנת״ ״גריפת למניעת תמריצים עם הפרט של ההכנסה
 בריאות לשירותי נגישות להן גם ולאפשר הנמוכות, ולשכבות הביניים לשכבות הביטוח את להוזיל העשוי

נוספים.

 למאפייני לב לשים ועליו הפוליסה רכישת בזמן תפקיד יש עצמו לאזרח גם הבריאות ביטוחי בתחום
27הן לבדוק שחשוב העיקריות הנקודות הזכאות. ולתנאי הפוליסה

בישראל. הביטוח סוכני לשכת וסיעוד, לבריאות הוועדה יו״ר ויקלמן, אלי מר של בעזרתו נכתב זה חלק27

הרוכש. צורכי על עונים הם והאם מכסה, הפוליסה בדיוק שירותים אלו לבדוק חשוב ־ הכיסוי תחומי ♦
 גובה וכן מכוסה, שירות לכל וההמתנה האכשרה תקופות אורך מה לבדוק חשוב ־ הזכאות תנאי ♦

הנדרשת. העצמית ההשתתפות
 ומה בביטוח, הגבלות נקבעו האם )כלומר, הרפואי החיתום תוצאות מהן לבדוק חשוב ־ רפואי חיתום ♦

 בעיקר התביעה(. בזמן או הפוליסה רכישת )בזמן הרפואי החיתום נערך מתי לב לשים יש כמו-כן, הן(.
 מהמבוטח בריאות הצהרת מילוי דורשת הביטוח שחברת תופעה קיימת רק, לא אך קבוצתי, בביטוח

 להסכים לא עליו ולכן המבוטח, של מזכויותיו גורעת זו תופעה הביטוח. קניית בעת ולא התביעה בעת
זה. לתנאי

 בפוליסת פיצוי. או שיפוי פוליסת היא הפוליסה האם לבדוק חשוב - הביטוח תקבולי קבלת אופן ♦
 מקוריות בקבלות צורך כל ללא הביטוח בסכום המבוטח את כלל בדרך תפצה הביטוח חברת פיצוי
 הוצאה הוכחת לשם מקוריות בקבלות צורך יש כלל בדרך שיפוי בפוליסת בלבד. הוצאה בהוכחת אלא

 בפוליסות אחרים(. וגורמים לאומי ביטוח נוספות, ביטוח פוליסות עם ההטבות תיאום עניין )בגלל
מההוצאה. מסוים שיעור או מלא החזר הוא ההוצאות החזר האם לב לשים עוד יש שיפוי

 חשוב סיעודי, ביטוח כגון זמן, לאורך הניתנים שירותים המכסות בפוליסות ־ הגימלה תשלום תקופת ♦
למדי(. קצרה התקופה מהפוליסות בחלק )שכן הגימלה תשלום תקופת את לבדוק

 יכול המבוטח האם כלומר, זכויות, רצף קיים האם לבדוק חשוב אלו בפוליסות - קבוצתיות פוליסות ♦
 החיתום בתנאי הקבוצה, עזיבת של במקרה או הביטוח תקופת גמר לאחר גם בביטוח להמשיך

התקופה. בתחילת אליהם שהתקבל

 הבריאות ביטוחי לגבי במדיניות הרבות התמורות לנוכח לעתיד. מחקר כיווני זוהו המחקר ממצאי לאור
 התנהגות על והשפעתה המדיניות התפתחות אחרי לעקוב להמשיך יש והמסחריים, המשלימים

והצרכנים. הביטוח חברות קופות־החולים,

 הענף, רווחיות אחר בעתיד ולעקוב להמשיך צורך מעלים הביטוח חברות פעילות על הפיננסיים הנתונים
אקטואריים. נתונים של יותר רבה וזמינות הענף, על נפרד פיקוח החלת התחרות, גידול עם
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 לשימוש נוגע אחד מרכזי תחום בעתיד. לחקור שחשוב תחומים מספר קיימים לצרכנים בנוגע גם
 באחד השתמשו המשלים הביטוח מבעלי 35% רק האחרונות שבשנתיים הראו המחקר ממצאי בביטוח.

 הצרכים את תואמים אלה שימוש שיעורי מידה באיזו לבדוק מקום יש מספק. שהוא השירותים
 בתחום גם להם. המגיע את למצות מהם המונעים מחסומים שקיימים או הביטוח, בעלי של הרפואיים
 ייתכן כאן גם המשולמות. מהפרמיות בהרבה נמוך בענף התביעות שסך ראינו המסחריים הביטוחים
 הבסיסי הסל ששירותי מכך או הביטוח, רוכשי של מעטים רפואיים מצרכים נובע המועט שהשימוש
 איך ובפרט שברשותם הביטוחים לגבי האנשים של הידע מחוסר נובע שהדבר ייתכן אולם, מספיקים.
 שאלת את בעתיד לבדוק חשוב והקבוצתי האישי המסחרי בביטוח גם לכן, בביטוח. להשתמש

זכויותיהם. את לממש המבוטחים בפני העומדים המחסומים

 המחקר ממצאי חולים. אנשים על-ידי משלים ביטוח רכישת הינו בעתיד לחקור יהיה שחשוב נוסף כיוון
 מאוד טוב עד כטוב בריאותם מצב את המעריכים אלו בקרב גבוה משלים ביטוח רוכשי ששיעור הראו

 בריאות בעיות להם שאין אלו ובקרב גרוע; עד טוב כלא בריאותם מצב את המעריכים אלו בקרב לעומת
 עד שנקטו ההחרגות מדיניות הינו לכך האפשריים ההסברים אחד להם. שיש אלו בקרב לעומת חמורות,

 למחלה הקשורים שירותים מכסה אינו המשלים הביטוח כי קבעה זו מדיניות קופות־החולים. עתה
 המנחים הקווים ביטוח. לרכוש כדאי היה לא חולים לאנשים ולפיכך לביטוח, הצטרפות בעת קיימת

 את למנוע אמורים הבריאות במשרד קופות־החולים על לפיקוח הסמנכ״ל של המשלים הביטוח להפעלת
 לבדוק יהיה חשוב בעתיד ההחרגה. איסור על-ידי המשלים בביטוח מהחרגות כתוצאה הנוצר אי־השוויון

המשלים. לביטוח חולים של הנגישות גברה אכן והאם נאכפו אלה הוראות האם

 הרפואה התפתחות על פרטיים ביטוחים קיום של ההשפעות את לבחון יהיה חשוב עתידי במחקר לבסוף,
 במסגרות טיפול וקבלת פרטי רופא עלות המממנים פרטיים, ביטוחים השחורה. והרפואה הפרטית
 מצידה צפויה החוקית הפרטית הרפואה התפתחות הפרטית. הרפואה להתפתחות לגרום צפויים פרטיות,
 תופעת היקף בהערכת הקושי למרות חוקית. שאינה השחורה, הרפואה תופעת ממדי את להקטין
 אלה תהליכים אכן האם לבחון מקום יש (1988 וצדקה ברגלס ;1992 ונוי )לחמן השחורה הרפואה

בפועל. מתקיימים
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 ;1988 סיעוד, ביטוח חוק לפי סיעוד לגימלת זכאות תנאי :1 נספח
1998 יולי-ספטמבר לערכי הכנסה, ומבחן

 בארץ מקור מכל גימלאות הצמדה, הפרשי ריבית, דיבידנד, מעבודה, הכנסות בחשבון: שנלקחות הכנסות *
אחרות. הכנסות מחקלאות, הכנסות אחרים, מנכסים שמופקת הכנסה ותמלוגים, שכירות דמי ובחו״ל,

זכאות: תנאי
65 מגיל וגבר 60 מגיל אישה גיל
יומיומיות פעולות של מינימלי מספר בביצוע בזולת תלות מוגבלות

בקהילה מגורים

: 1998 יולי״ספטמבר ערכי הכנסה• מבחן
על משפיעה לא הכנסה גימלת מפחיתה הכנסה גימלת שוללת הכנסה
סיעוד לגימלת זכאות למחצית סיעוד סיעוד

הממוצע השכר עד מהשכר 50% עד הממוצע השכר מעל 50% יחיד
לחודש( ש״ח 5,801) הממוצע לחודש( ש״ח 8,701)

השכר מעל 50%עד מעל 125%ל־ 50% בין מהשכר 125%ל־ מעל זוג
הממוצע הממוצע השכר ש״ח 13,052) הממוצע

לחודש(

השכר מעל 100% עד מעל 200%ל- 100% בין הממוצע השכר מעל 200% ילד + זוג
הממוצע הממוצע השכר לחודש( ש״ח 17,403)

מהשכר 50% עד מהשכר 75%־50% הממוצע מהשכר 75% מעל להוסיף. נוסף ילד לכל
הממוצע הממוצע

1998 הכנסות, מבחן לאומי, לביטוח המוסד :מקור
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 האוכלוסייה סקר של הדגימה ושיטות האוכלוסייה תיאור :2 נספת
 בריאות ביטוח חוק להערכת ברוקדייל מכון על-יד׳ שנערך

1997 ממלכתי,

 את להעריך שנועד טלפוני, סקר ברוקדייל ג׳וינט-מכון ערך אוגוסט־אוקטובר( )חודשים 1997 בסתיו
 השירות, רמת כגון הבריאות, במערכת מגוונים נושאים על ממלכתי בריאות ביטוח חוק השפעת

 נערך דומה סקר והמסחריים. המשלימים בביטוחים התמקד מיוחד פרק ועוד. המבוטחים, שביעות-רצון
28.1995ב־

 בדוח כמו-כן, .1995 סקר ממצאי של השקלול בשיטת שינויים נערכו ,1997 לסקר 1995 סקר בין נכונה השוואה לצורך 8
 לבין כאן המתפרסמים הממצאים בין קלים הבדלים ייתכנו לפיכך, תגבור. מדגמי כוללים אינם 1995 נתוני הנוכחי,

(.1996 )גרוסוברמלי הראשון המחקר בדוח שפורסמו הממצאים
ברוסית. 14%ו־ בערבית 10% בעברית, מולאו מהשאלונים אחוזים ושישה שבעים "

 לדגימה המסגרת קבוע. באופן במדינה הגרים ,22 גיל מעל המדינה תושבי כל את כללה הסקר אוכלוסיית
 שיטת טלפון. מספרי 1,750 נדגמו בזק. של הטלפון מספרי של הממוחשבת הארצית הרשימה היתה

 בני מתוך אחד אקראית בצורה נדגם המחקר לאוכלוסיית ששייך משק-בית שבכל היתה הדגימה
 העיקריות לאוכלוסיות להתאימם במטרה ולרוסית, לערבית תורגמו השאלונים .22 גיל שמעל המשפחה

 את להשיג חודשיים, במשך חוזרים מאמצים נעשו האוכלוסייה, את לייצג במטרה עברית. דוברות שאינן
שנדגם. הבית בן

 )בתי הסקר באוכלוסיית נכללו שלא טלפון מספרי היו במדגם, שעלו טלפון מספרי 1,750 מתוך 16.4%כ-
 אחוז שאלונים." 1,205 מולאו בסך־הכל (.22 מגיל צעירים זרים, פועלים מודם, פקס, מוסדות, עסק,

 במשך קשר כל נוצר לא הטלפון ממספרי 9%בכ־ .10% היה המסרבים אחוז ,81%ל- הגיע ההיענות
 היה לא שנדגם הבית שבן או והלילה, היום שעות בכל תשובה כלל היתה שלא )או ומעלה חודשיים

 בעיות רפואיות, בעיות שפה, בעיות כגון שונות, בעיות בשל בוצע לא הריאיון אך קשר שנוצר או בבית(,
ועוד. נפשיות

 אזור מין, מבחינת בישראל הבוגרת האוכלוסייה למאפייני דומים המרואיינים מאפייני כללי, באופן
 הסקר נתוני לפיכך, הערבים. ובשיעור הגילי בהרכב נמצאו קלים הבדלים לקופת-חולים. ושיוך מגורים,

האוכלוסייה. להרכב בהתאם שוקללו זה בדוח המוצגים
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 ביטוח בעלי בקרב הכנסה, כולל לוגיסטיות, רגרסיות :3 נספח
מסחר■ וביטוח משלים

לוגיסטית( )רגרסיה הכנסה כולל רקע משתני לפי משלים, ביטוח על בעלות :1 לוח

הקופות כל מבוטחי בקרב א.
משלים ביטוח יש :התלוי המשתנה

Odds ratio B מקדם
11.5 *2.44 מכבי של מבוטח להיות

5.6 *1.73 מאוחדת של מבוטח להיות
1.6 0.5 לאומית של מבוטח להיות
1.5 *0.44 64-45 גיל קבוצת
13 0.27 65+ גיל קבוצת
1.2 0.15 )אישה( מין
1.5 *0.42 חמישונים לפי הכנסה
3.9 *1.36 עברית דוברי
1.5 ‘0.43 טוב בריאות מצב הערכת

p<0.001 *

כללית קופת-חולים מבוטחי בקרב ב.
1.0 0.05 64-45 גיל קבוצת
1.4 0.30 )אישה( מין
1.6 *0.5 חמישונים לפי הכנסה
4.5 *1.5 עברית דוברי
1.7 *0.51 טוב בריאות מצב

p<0.001 *

מכבי חב^מחיקופת-חולים בקרב ג.
1.09 0.09 64־45 גיל קבוצת
0.55 ־0.6 )אישה( מין
1.66 *0.50 חמישונים לפי הכנסה

6.5 *1.9 עברית דוברי
0.9 -0.1 טוב בריאות מצב

מאוחדת גובומחיקופת־חולים בקרב ר.
3.0 *1.1 64-45 גיל קבוצת
1.0 -0.05 )אישה( מין
1.5 0.40 ויותר ש״ח 7,000 הכנסה
3.4 *1.2 עברית דוברי
3.4 1.2 טוב בריאות מצב

p<0.001 *
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לאומית קופת-חולים ממטחי בקרב ח.
8.4 ״2.1 64־45 גיל קבוצת
2.0 0.7 )אישה( מין
1.3 0.2 חמישונים לפי הכנסה
1.9 0.65 עברית דוברי
1.6 0.44 טוב בריאות מצב

pO.OOl *

לוגיסטית( )רגרסיה הכנסה כולל רקע משתני לפי מסחר? ביטוח על בעלות :2 לוח

מסחרי ביטוח יש :התלוי המשתנה

Odds ratio 6מקדם

1.02 0.02 במכבי חבר להיות
0.84 ־0.17 במאוחדת חבר להיות
0.83 ־0.18 בלאומית חבר להיות
1.36 0.34 64־45 גיל קבוצת
0.36 ־״1.02 65+גיל קב׳
0.86 -0.15 )אישה( מין
1.57 ״0.45 חמישונים לפי הכנסה
1.74 ״0.56 עברית דוברי
1.04 0.04 טוב בריאות מצב
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 ושביעות-רצון הבסיסי בסל שירותים של ושוויון נגישות :4 נספח
משלים ביטוח על בעלות לפי מקופת-התולים,

 ושביעות-רצון הבסיסי בסל ושוויון לשירותים נגישות לפי המרואיינים התפלגות את בודק הבא הלוח
. משלים. ביטוח על בעלות לפי מקופת-החולים,

מקופת ושביעות־רצון הבסיסי בסל בשירותים ושוויון נגישות לפי המרואיינים התפלגות :1 לוח
41=1191) באחוזים קופה לפי משלים, ביטוח על בעלות לפי החולים,

 ביטוח ללא
משלים

 סך־הכלבעלי
משלים ביטוח

 סך־הנה
באוכלוסייה r

המשפחה רופא אצל המתנה זמן
67 70 ־ י 69 ’ דקות 15 עד
20 20 20 דקות 30 עד דקות 15
13 10 12 ויותר דקות 30

הזמנתו מרגע מקצועי רופא אצל תור קבלת
64 69 66 שבוע עד
16 10 13 שבועיים עד שבוע
20 21 21 משבועיים יותר

אחרת* בקופה יותר טוב רפואי שירות לקבל לדעתו, יכול,
87 93 89 לא
13 7 11 כן

המשפחה רופאי של מקצועית רמה
13 11 12 מרוצה כל-כך לא / מרוצה לא
87 89 88 מאוד מרוצה / מרוצה

המשפחה רופאי של היחס
8 7 8 מרוצה כל־כך לא / מרוצה לא

92 93 92 מאוד מרוצה / מרוצה
האחיות של היחס

10 9 10 מרוצה כל־כך לא / מרוצה לא
90 91 90 מאוד מרוצה / מרוצה

מומחים של המקצועית הרמה
15 11 13 מרוצה כל־כך לא / מרוצה לא
85 89 87 מאוד מרוצה/מרוצה

במשרד הפקידים של היחס
16 19 17 מרוצה כל-כך לא / מרוצה לא
84 81 83 מאוד מרוצה / מרוצה

התרופות מבחר
22 23 23 מרוצה כל-כך לא / מרוצה לא
78 77 77 מאוד מרוצה/מרוצה

ולבדיקות* מקצועי לרופא והתחייבות הפניה קבלת קלות
22 17 21 מרוצה כל־כך לא / מרוצה לא
78 83 79 מאוד מרוצה/מרוצה

מעבדה* שירותי
21 12 18 מרוצה כל-כך לא / מרוצה לא
79 88 82 מאוד מרוצה / מרוצה

מקופת״החולים* כללית שביעות-רצון
10 6 9 מרוצה כל-כך לא / מרוצה לא
90 94 91 מאוד מרוצה / מרוצה

p<0.001 "
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 קבלת מקלות המרוצים אלו של יותר גבוה שיעור ישנו . המשלים הביטוח בעלי בקרב כי עולה מהלוח
 אלו בקרב שיעורם לעומת המעבדה, משירותי אלו,המרוצים ושל ולבדיקות, מקצועי לרופא ההפניות

 העונים בהתפלגות הבדלים נמצאו לא הכללית. האוכלוסייה בקרב ושיעורם משלים ביטוח להם שאין
 קופה משירותי ולשביעות־רצון לנגישות הקשורים האחרים במשתנים משלים ביטוח רכישת לפי

 לשירותים בנגישות הבדל אין כלל בדרן עצמם, המבוטחים של מבטם מנקודת כלומר, ספציפיים.
להם. שאין אלו לבין משלים ביטוח להם שיש אלו בין הקופה משירותי ובשביעות-הרצון

 שלהם. מקופת־החולים כללי באופן מרוצים פחות משלים ביטוח להם שאין אלו כי נראה זאת, למרות
 הם שלדעתם שאמרו אלו .של יחסית גבוה שיעור נמצא ביטוח להם שאין אלו בקרב כי עולה מהלוח
 שלהם מקופת-החולים כללי באופן מרוצים שאינם אלו ושל אחרת, בקופה יותר טוב שירות לקבל יכולים
משלים. ביטוח להם שיש אלו בקרב שיעורם לעומת
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משלים ביטורו על ובעלות מהקופה כללית שביעות-רצון :5 נספרו

 מאוד מרוצים עד המרוצים אלו בקרב גבוה משלים ביטוח בעלי שיעור מקופת-החולים". שביעות-רצון
 מובהק אינו זה הבדל אולם (.29% לעומת 39%) מרוצים שאינם אלו לעומת שלהם, מקופת-החולים

סטטיסטית.

קופת־חולים
_

מאוחדת לאומית מכבי כללית משלים ביטוח מהקופה שביעות-רצון

60 22 77 16 28 מרוצה כל-כך לא + מרוצה לא
57 33 73 23 39 מאוד מרוצה + מרוצה
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development of private health insurance, the development of supplemental sick fund services, and 
the development of private medical services. Finally, it will be important to monitor consumer 
behavior in this market: the extent of purchase of private insurance, the ability to claim benefits, 
and the accessibility of supplemental insurance to those with low income, the ill and the elderly.



Between 1995 and 1998, the total number of supplemental insurance policy holders did not change. 
However, the number of policyholders increased in some sick funds, and decreased in others. The 
findings indicate that the commercial insurance market is stable, and that extent of ownership has 
not increased, despite the insurance companies’ intensified marketing efforts. These were 
evidenced by the entry of new (both “direct” and traditional) insurance companies into the market, 
the marketing of new, varied and unique policies, and the updating of existing policies (e.g., both 
coverage and premiums).

Analysis of financial changes in the health insurance line indicates that the insurance companies 
turned a high underwriting profit during the past decade. In other words, the total income from 
health insurance premiums was much higher than was the total expenditure for claims. In contrast, 
data indicate that the more traditional insurance lines of general and life insurance turned a 
relatively low underwriting profit. This may explain the insurance companies’ intensified activity in 
the health insurance line.

This study did not analyze the profitability of the sick funds’ supplemental insurance policies, as the 
information necessary to do so has not been published. However, from the analysis of the sick 
funds’ behavior and from informal discussions with the relevant sick fund staff, we may deduce that 
supplemental insurance is profitable to the sick funds - both in the fiscal income earned from 
supplemental policies, and in the marketing advantage they provide for the basic package.

Analysis of trends in health insurance indicate several areas where government intervention and 
regulation may be needed:
1. Enforcement: Given the recent regulation of the sick funds’ activities in the supplemental 
insurance market and the commercial insurance companies’ activities in the long-term care 
insurance market, mechanisms should be in place to enforce these regulations.
2. Accessibility: The guidelines set by the Regulator for Sick Funds reveal a policy of expanding 
the accessibility of supplemental insurance to as wide a public as possible. To implement this 
policy, additional steps should be taken to make services more accessible also to those in the 
middle- and low-income brackets.
3. Distribution of Information: The findings that information on supplemental and commercial 
insurance does not meet the needs of broad segments of the population suggest that sick funds and 
insurance companies have not taken sufficient care in distributing such information. This may 
indicate a need for government intervention in the form of incentives to the sick funds to distribute 
information, regulation of the quality of information, and perhaps even assistance with its actual 
distribution.

The public also plays a role in ensuring that the insurance policy a person purchases meets his needs 
and expectations. In order to provide information to the public, this report presents an overview of 
the eligibility for benefits (including waiting periods), rules governing limitations due to 
pre-existing medical conditions, coordination of benefits, and exclusions.

In summary, this study provides unique information that may help health insurance providers make 
their product and its marketing more relevant to public needs, help policymakers regulate this 
service, and help consumers make wise purchases. Future studies ought to continue to monitor 
policy developments, the effect of the sick funds’ and insurance companies’ behavior, and the 
profitability of this line of insurance. It will also be important to observe the relationship among the



“Hebrew-speaking” have a significant positive independent correlation with ownership of 
supplemental insurance.

The findings of the study indicate that, contrary to policymakers’ expectations, while members of 
the middle classes do own supplemental insurance, the extent of ownership is lower (33%) than it is 
among members of the upper classes (62%). The rate of purchase by those in the lower fifth of the 
population is even lower (18%). Moreover, the findings reveal that the breakdown by 
socio-economic status of supplemental policy holders is similar to that of commercial policy 
holders. It is important to remember that supplemental insurance is more prevalent than 
commercial insurance, and also that the rate of ownership of supplemental insurance among the 
middle classes is higher than the rate of ownership of commercial insurance.

However, the rate of ownership of commercial health insurance is relatively low (17%). The 
proportion of commercial insurance policy holders ranges between 33% of those in the top fifth 
income bracket to 15% of those in the second and third fifth income bracket, and to 5% of those in 
the bottom fifth income bracket. Multi-variate analysis revealed that the variables “being middle 
aged (aged 45-64)”, “having university education”, “having relatively high income”, and 
“Hebrew-speaking” have a significant positive independent effect on ownership of commercial 
insurance. The variables “member of a sick fund” and “health status” did not have an independent 
effect.

In other words, the findings indicate that people in higher socio-economic categories are more apt to 
purchase both commercial insurance and supplemental insurance; consequently, they have greater 
access to supplemental services.

The findings of this study indicate that there is no correlation between ownership of supplemental 
insurance and perception of the accessibility of services in the basic basket or satisfaction with one’s 
sick fund.

An additional issue that arises from the survey findings concerns information. Only about one-third 
of the respondents thought the information they received about supplemental insurance met their 
needs. Forty-three percent claimed they did not receive any information at all, and about 27% 
claimed that they received insufficient information for their needs. Analysis of the characteristics of 
those who received sufficient information reveals that the distribution of information about 
supplemental insurance may not meet the needs of weaker segments of the population, and hence 
could be improved. It should be noted that a comparison with data from 1995 indicates that there 
has been an improvement in the distribution of information, and that, as of 1997, more people from 
weaker segments were reporting receiving information sufficient to their needs.

The findings also indicate that a significant proportion, of. people are not purchasing commercial 
insurance because of insufficient information. The population of those who did not purchase 
commercial insurance for lack of information is characterized by having low education and income, 
and speak Arabic (rather than Russian or Hebrew). It may be that, as private companies which 
invest large sums in marketing their products, insurance companies choose to distribute information 
selectively, targeting segments of the population they wish to attract, or which they estimate will 
purchase commercial insurance. However, it is also possible that insurance companies are unaware 
of the information needs of weaker segments of the population.



Abstract
This report is the second in a series examining the private health insurance market in Israel. The 
report discusses developments in government policy between 1995 and 1998 concerning financing 
and consumer behavior in the market.

In Israel, as in other countries, private insurance has developed partly because public funding 
sources cannot meet all of the needs perceived by the population. In addition to commercial health 
insurance, which in Israel is provided by the private sector, the sick funds that are responsible for 
providing the services mandated by law (in a basic basket of services) are also allowed to offer 
supplemental health services. Since implementation of the National Health Insurance Law in 1995, 
Israel’s health system has been supported by three layers of health insurance: government (state) 
insurance, supplemental insurance, and commercial insurance.

In recent years, there has been constant public debate over the character of supplemental insurance 
policies and the agencies or organizations allowed to market them. Insurance companies and sick 
funds both have an interest in influencing policy, as they believe health insurance to be potentially 
very profitable. The items most recently amended to the Budget Arrangements Bill 1998 represent 
a compromise among the sick funds, the insurance companies, and the Ministry of Finance. These 
items regulate the provision of supplemental insurance according to principles more akin to social 
security than to private insurance. An example of this is the injunction to accept every applicant 
without exclusion or imposition of limitations for pre-existing medical conditions. These items also 
try to allay fears of financial instability by requiring that the policies provide services in kind, and 
exclude coverage of long-term care services, which necessitates actuarial reserves.

In recent years there have also been developments regarding the regulation of commercial (health 
and long-term care) insurance activities. One of the issues being given high priority by the 
Department of the Insurance Regulator is the formulation of comprehensive regulatory policy for 
health insurance, with the aim of defining it as a separate “line”. The Department of the Insurance 
Regulator has set regulations regarding long-term care insurance, which are to become effective in 
1999. These regulations require insurance companies to ensure policy continuity, and to protect 
consumers against unreasonable increases in premiums and the loss of benefits if the policy if 
canceled. The Department of the Insurance Regulator is presently preparing separate regulations for 
group health insurance. The trend is to regulate all aspects of group health insurance, as well, if not 
to the degree to which individual insurance policies are regulated.

We studied changes in consumer behavior in the market from population surveys conducted in 1995 
and 1997. The findings of these surveys indicate that about 40% of the adult population owns 
supplemental health insurance and therefore has access to supplemental services (over and above 
those provided in the basic basket of services). The proportion of those with supplemental 
insurance is higher among the members of the Macabbi (74%) and Meuhedet (59%) Sick Funds 
than among the members of Kupat Holim Clalit (22%) and the Leumit Sick Fund (33%).

Multi-variate analysis reveals that the variables “member of a sick fund other than Kupat Holim 
Clalit” (i.e. Macabbi, Meuhedet and Leumit), “being middle aged (aged 45-64)”, “having university 
education”, “having relatively high income”, “assessing health as good or very good”, and
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