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  תקציר
  

המחקר משלב בין . דוח זה הוא השלישי בסדרה הבוחנת את שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל

ן הממצאים האמפיריים כדי לנסות ולהבין את המציאות של שוק הביטוח התיאוריה הביטוחית לבי

  .הפרטי בישראל

  

: התיאוריה גורסת כי בשוק הביטוח בכלל וביטוח הבריאות בפרט בולטים שני ִּכשלי שוק עיקריים

Adverse Selection - כאשר בעלי סיכון גבוה לחלות נוטים יותר לרכוש את הביטוח מאשר בעלי הסיכון 

 הנטייה של הפרט להשתמש יתר על המידה בשירותי בריאות בגלל - Moral Hazard; מוך יותר לחלותהנ

בעת החתימה על , כמו כן. והעלות השולית של השימוש שלו בשירותי הבריאות היא נמוכה, היותו מבוטח

עלי סיכון מבוטחים ב: סימטרי- ולמידע אMoral Hazard-חוזה הביטוח קיים ֶּכֶשל שוק נוסף הקשור ל

  . אולם אין להם תמריץ לדווח על כך לחברת הביטוח, גבוה לחלות יודעים זאת טוב יותר מהמבטחים

  

הבאים לידי ביטוי במאפייני (ניתוח שוק ביטוחי הבריאות בישראל מלמד על היארעות ִּכשלי השוק 

פי -גיש כי עלנד). בנטיית החולים להצטרף לביטוח ועוד, בדפוסי השימוש בשירותים, המבוטחים

הניתוח גם מלמד על דרכי ההתמודדות . היארעות ִּכשלי שוק אלה מאיימת על יציבות השוק, התיאוריה

ידי גריפת שמנת או הפליה לטובה של -על, למשל(של קופות החולים וחברות הביטוח עם ִּכשלי שוק אלה 

 ות ִּכשלי השוק וההתמודדותהיארעיש לזכור כי ). בעלי ביטוח משלים באספקת השירותים בסל הבסיסי

ב אחר ועקל ,על כן, חשוב מאוד. בציבור המבוטחיםאך גם , אמנם ביציבות החברותלפגוע עלולות  ִעמם

  . השוק

  

מיפינו את השוק והתפתחותו לאורך , בדוח הנוכחי ניתחנו את שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל

דנו בסוגיות מדיניות מרכזיות העולות , כמו כן. בארץהשנים וניתחנו לעומק את הביטוח הסיעודי הפרטי 

    .מהממצאים

  

  מבנה השוק
קובעי המדיניות בישראל התמודדו מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי עם הצורך לעצב מדיניות 

הקושי בקביעת מדיניות . המאזנת בין היתרונות ובין החסרונות שבשילוב ביטוח פרטי במערכת ציבורית

יטוי בדיון הציבורי המתמשך ובשינויים הרבים שהיו בתקנות המסדירות את שוק ביטוחי בא לידי ב

  .1995הבריאות המשלימים מאז 

  

ידי כך -ועל) ן"שנקראו שב(הוחלט על אופן הפעלת תכניות הביטוח המשלים ) 1998(בחוק ההסדרים 

 המדיניות לאזן בין ערכי בהחלטה זו ניסו קובעי. נקבע מבנה שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל

חופש הבחירה והתחרות לבין ערכי השוויון והסולידריות באמצעות מתן אפשרות לקופות להציע ביטוח 

להגביר , בין השאר, התקנות הללו מיועדות. משלים במסגרת תקנות מגבילות שנקבעו בחוק ההסדרים

סבסוד הדדי בין קבוצות , רגה בכיסויהח-אי, חובה לקבל כל פונה: את השוויון בנגישות הביטוח המשלים
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ובקרה הדוקה מטעם הממשלה על עמידה בתקנות בתכניות , התעלמות מסיכון אישי בפרמיה, גיל

  . הביטוח המשלים של קופות החולים

  

הביטוח המשלים , 1998סקירת מאפייני הביטוחים לימדה כי מאז שינוי המדיניות בחוק ההסדרים 

. )(community ratingהמבוסס על סבסוד צולב ) קולקטיב(ביטוח חברתי הוא בעל אופי של ) ן"השב(

. הביטוח המסחרי הוא בעל אופי של ביטוח פרט שבו כל אדם משלם לפי הסיכון שלו לחלות, לעומת זאת

גם קופות החולים וגם חברות הביטוח : ניתוח הממצאים מעיד על מגמת בידול בין שני סוגי הביטוחים

  .מקומן בשוק ולנצל את היתרון היחסי שלהן בתחומןמנסות למצוא את 

  

מניתוח השוק עולה כי הביטוח , באשר לשירותים המכוסים בתכניות הביטוח והיקף השימוש בביטוחים

, המשלים מתפתח לכיוון של מתן שירותי בריאות נוספים בעיקר באירועים שכיחים שעלותם נמוכה

ביטוח המסחרי מתפתח לכיוון של ביטוח כנגד אירועי ה, לעומת זאת. בהשלמה לניתן בסל הבריאות

ביטוח מחלות , ל"השתלות וטיפולים מיוחדים להצלת חיים בארץ ובחו, ניתוחים יקרים: קטסטרופה

תכניות הביטוח המשלים אף הן , מטעמים של תועלת שיווקית, כן-פי-על-אף. קשות וביטוח סיעוד

  . סחרי מכסות אירועים שכיחים ורכיבים שירותייםמכסות אירועי קטסטרופה  ותכניות הביטוח המ

  

 מהמרואיינים המבוטחים השתמשו 51%: עוד נושא שנדון בדוח הוא שיעורי השימוש בביטוח המשלים

לגבי השימוש בביטוח ( בשירות אחד לפחות של הביטוח המשלים בשנתיים הקודמות 2001בשנת 

ימוש לפי קופה מלמד על הבדלים ניכרים בין קופות ניתוח שיעורי הש). 2001המסחרי אין נתונים בסקר 

 - 49%,  במכבי שירותי בריאות- 53%,  מבעלי הביטוח המשלים בקופת חולים מאוחדת64%: החולים

ממצאי הסקר הראו כי שיעורי השימוש הגבוהים .  בשירותי בריאות כללית47%-בקופת חולים לאומית ו

ובשירותים שונים , התייעצות עם רופא, טיפולי שיניים, פותבביטוח המשלים היו בעיקר בהנחות על תרו

  . טיפולי פיזיותרפיה ובדיקות היריון, אבזרים ומכשירים רפואיים: כגון, המכוסים במשלים

  

שיעורי השימוש הגבוהים בביטוח המשלים מצביעים על כך שקופות החולים כנראה אינן מצליחות 

באמצעות השתתפות ) עלות שולית אפס בשימוש בשירותים( Moral Hazardלהתמודד עם ֶּכֶשל השוק 

ֶּכֶשל שוק זה קיים בעיקר בתכניות שכיסויי הביטוח בהן אינם . תקופות המתנה ודרכים אחרות, עצמית

  .ן"בדומה לשב, קטסטרופליים

  

ניתוח לאורך זמן לימד כי בקרב הביטוח המשלים מתחזקת המגמה , לגבי מאפייני בעלי הביטוחים

דבר המלמד על אופי הביטוח כביטוח ,  השנים של גידול בשיעורי הבעלות בקרב השכבות החלשותלאורך

 נצפתה אמנם מגמה דומה לזו 1997-1999בין השנים , בקרב הביטוח המסחרי, בניגוד לכך. חברתי

 1999-2001אך בין השנים , של התחזקות שיעורי הבעלות בקרב השכבות החלשות, שנצפתה במשלים

  .  מגמה הפוכהנצפית 

  

 לימד על התחרות שהייתה קיימת בין 1997-1999הדמיון במגמה במאפייני בעלי הביטוחים בין השנים 

התהפכות המגמה במאפייני . חברות הביטוח לקופות החולים על שיווק ביטוח בריאות לאותו קהל יעד
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כך , ן סוגי הביטוחים קשורה כנראה למגמת הבידול בי1999-2001בעלי הביטוח המסחרי בין השנים 

  .שחברות הביטוח וקופות החולים פונות לקהלי יעד שונים

  

הוכחה נוספת לבידול נמצאה בדמיון העולה מן ההשוואה בין התפלגות מאפייני בעלי הביטוח המשלים 

נמצאה שונות בהתפלגות , לעומת זאת. לפי מאפייני רקע שונים, לבין מאפייני האוכלוסייה הכללית

) בעלי הכנסה והשכלה גבוהות ודוברי עברית(בקרב השכבות החזקות : עלי הביטוח המסחרימאפייני ב

  .נמצא שיעור גבוה יותר של בעלי ביטוח מסחרי

  

  מיפוי השוק והתפתחותו לאורך השנים 
 בשנת 51% מהאוכלוסייה הבוגרת היה ביטוח משלים לעומת 64%- ל2001מהממצאים עולה כי בשנת 

, 78%שיעור בעלי ביטוח משלים בקרב מבוטחי מכבי שירותי בריאות היה , 2001-ב). 1.25גידול פי  (1999

הגידול . 53% - ובקופת חולים לאומית 61% -בשירותי בריאות כללית , 64% -בקופת חולים מאוחדת 

  ).1.4פי (וכללית ) 1.5פי ( היה בקרב מבוטחי לאומית 1999-2001הרב ביותר בשיעורי הבעלות בין השנים 

פי הראיונות עם נציגי -על, אולם. רבע מהאוכלוסייה הבוגרת דיווחו כי יש להם ביטוח בריאות מסחרי

שכן שיעור לא מבוטל של בעלי ביטוח מסחרי אינם , ייתכן מאוד ששיעור זה גבוה יותר, חברות הביטוח

לפוני או מדובר בעיקר בפוליסות ביטוח הנמכרות בשיווק ט. מודעים לכך שיש ברשותם ביטוח כזה

  .שתחומי הכיסוי שלהן מצומצמים מאוד

  

ממצא זה . 2001- ב20%- ל1999 בשנת 14%-מ: מצאנו גידול בשיעור המבוטחים בעלי שני סוגי הביטוחים

  .מעיד על מגמת התרחבות תופעת כפל הביטוח בשוק

  

. ייני הרקעמשתני המזהה השפעה עצמאית של מאפ-כדי לבנות פרופיל של בעלי הביטוח נעשה ניתוח רב

 הם אנשים מהשכבות היותר חזקות 2001-ב) משלים ומסחרי(הניתוח לימד כי בעלי ביטוח פרטי 

למשתנים מחלה כרונית . בעלי השכלה גבוהה ובעלי הכנסה גבוהה, דוברי עברית, 65גיל : באוכלוסייה

שלילית על אך נמצאה השפעה עצמאית , ומין לא נמצאה השפעה עצמאית על בעלות על ביטוח משלים

  .לגברים ולבריאים יש יותר ביטוח מסחרי מאשר לנשים ולחולים כרוניים: בעלות על ביטוח מסחרי

  

נבדק , שוויון בסל הבסיסי-כדי לבדוק האם אספקת הביטוח המשלים בידי קופות החולים גורמת לאי

 שירותים משתנים מרכזיים הקשורים לנגישותלבין הקשר שבין המשתנה בעלות על ביטוח משלים 

 שבקופות הממצא הבולט היה .ומהקופה באופן כללימהם רצון ה ולשביעותחולים השונים בקופת 

במשתנים הקשורים לקושי בקבלת טיפול וכן לשביעות הרצון מהיחס של החולים מאוחדת ולאומית 

ים  גם למשתנים נוספים הקשור.המשליםלטובת בעלי הביטוח מובהקים נמצאו הבדלים רופא המשפחה 

בשירותי בריאות כללית אין כמעט הבדלים בין בעלי . אך לא מובהקת, לשביעות רצון נמצאה מגמה דומה

יש שירותים , כלומר, משמעית-במכבי שירותי בריאות התמונה אינה חד. הביטוח המשלים לאחרים

  .שלגביהם בעלי הביטוח המשלים יותר מרוצים ויש שירותים שפחות
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ייתכן שבעלי הביטוח המשלים חשים כי . משמעי מבחינת סיבה ותוצאה-נו חדנדגיש כי כיוון הקשר אי

הם גם , ייתכן גם שבעלי ניסיון טוב עם הקופה שהם יותר שבעי רצון, אולם. הם זוכים לשירות טוב יותר

  .אלה הנוטים יותר לרכוש את הביטוח המשלים

  

סך ( הכספי של הביטוח המשלים כי גודלו,  מראה1999ניתוח הנתונים הפיננסיים של השוק לשנת 

דמי הביטוח ברוטו של ענף מחלות (היה קטן במעט מגודלו הכספי של הביטוח המסחרי ) הכנסות ברוטו

על אף ששיעור המבוטחים במשלים גדול פי , זאת. בהתאמה, ח"ח ומיליארד ש" מיליון ש891): ואשפוז

הבדל זה יכול . יותר מפרמיות המשלים מהמסחרי יש לכך קשר לעובדה שהפרמיות במסחרי יקרות 2.5

הביטוח המסחרי מתפתח לכיוון של ביטוח כנגד סיכוני . לנבוע בין היתר מההבדל באופי הביטוחים

לעומת , הביטוח המשלים. שהוא ביטוח הדורש עתודות כספיות רבות והשימוש בו מועט, קטסטרופות

ייתכן , אולם. ים שכיחים שעלותם נמוכהבעיקר לארוע, מתפתח לכיוון של מתן שירותי בריאות, זאת

 חלה ירידה 1999עוד נמצא כי בשנת . שהדבר נובע גם מחוסר הוגנות של הפרמיה בביטוח המסחרי

  .לעומת עלייה קלה ברווחיות בביטוח המסחרי, ברווחיות בביטוח המשלים

  

  ביטוח סיעודי פרטי 
והוא אף הולך , ם במדינות אחרות בעולםהשוק לביטוח סיעודי פרטי הוא רחב יחסית לשווקי, בישראל

על כן . מהראיונות עם קובעי מדיניות עלתה בעייתיות בהסדרת תחום זה בשוק, למרות זאת. ומתרחב

קיימים שלושה סוגים של הסדרי ביטוח , כיום. החלטנו לבחון את נושא הביטוח הסיעודי הפרטי לעומק

  : םלמתן שירותים סיעודיים במימון פרטי של המבוטחי

  ;המשווק בידי חברות הביטוח לכל תושבי המדינה, ביטוח סיעודי מסחרי לפרט 

, המשווק בידי חברות הביטוח לארגונים כגון מקומות עבודה, ביטוח סיעודי מסחרי קבוצתי 

  ;ואיגודים מקצועיים

והקופה היא במעמד של בעל פוליסה , המשווק דרך קופות החולים לחבריהן, ביטוח סיעודי קבוצתי 

בסוג זה כלול גם הביטוח ; )הגוף המנהל את המשא ומתן עם חברת הביטוח לגבי תנאי הפוליסה(

 אגודה שיתופית ולא חברת -" מכבי מגן"הסיעודי של מכבי שירותי בריאות המשווק באמצעות 

  .ביטוח
  

רט או פ,  יש כיום ביטוח סיעודי פרטי22 מהאוכלוסייה הבוגרת מעל גיל 25%-ממצאי הסקר מראים כי ל

.  מהאוכלוסייה יש גם ביטוח סיעודי מסחרי וגם ביטוח הסיעודי דרך קופת החולים5%-ל. קולקטיב

מצאנו הבדלים במאפייני הרקע של בעלי ביטוח סיעודי דרך המשלים לעומת בעלי ביטוח סיעודי דרך 

 סיעודי דרך בבעלות על ביטוח. על אף שאת שני סוגי הביטוחים מבטחות חברות ביטוח, חברות הביטוח

, הצעירים, לעומת זאת. אקונומי-למחלה כרונית ולמעמד סוציו, הקופה לא נמצאה השפעה עצמאית לגיל

  .אקונומי גבוה הם בעלי ביטוח סיעודי מסחרי-הבריאים והמשתייכים למעמד סוציו
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  סוגיות מדיניות העולות מהממצאים
 מהממצאים עולה כי קיים שוק -היקף שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים ובעיית כפל הביטוח  

 בולטת העלייה בשיעור בעלי שני סוגי 1999משנת . לביטוח בריאות פרטי בישראל בהיקף רחב למדי

  .בעיית כפל הביטוח: ממצא המלמד על אחת הבעיות המרכזיות בשוק, הביטוחים

על חוסר אולם גם ; היקפו הרחב של השוק יכול להצביע על כדאיות הביטוח למבוטחים ולמבטחים 

כפל הביטוח יכול להעיד על כך שגם הציבור . מידע הקיים בשוק באשר לניתן במערכת הציבורית

ואלה היכולים לעמוד בהוצאות רוכשים תכניות משני , רואה בשני סוגי הביטוח שני מוצרים נפרדים

יאום ת, ההטבות שלהן, הדבר יכול להעיד גם על חוסר הבנה של תכניות הביטוח, אולם. הסוגים

  .הדרכים לבחור ביניהן ועוד, ההטבות הקיים לעתים בין התכניות השונות

רווחיות תכניות הביטוח המשלים והמסחרי והיציבות הפיננסית של קופות החולים וחברות  

ניתוח רווחיות התכניות מעלה את ,  לאור המאפיינים של הביטוח המשלים כביטוח חברתי- הביטוח

וכן מצביע על הצורך במעקב אחר היציבות הפיננסית ,  בטווח הארוךהחשש ליציבות שוק המשלים

ן והדרישה לאיזון כספי "הוראת משרד הבריאות לקבלת דוחות אקטואר על תכניות השב. שלהן

אך גם עלולה לפי ההערכות בשוק להוביל לעלייה , שלהן מהווה רכיב חשוב בתהליך המעקב

  .וגם על כך נדרש פיקוח, עתודות כספיותבמחיריהן בגלל הדרישות האקטואריות לגבי 

הפרמיות " תיקון"הממצאים על עלייה ברווחיות ביטוחי הבריאות המסחריים מצביעים כנראה על  

ממצא זה מלמד על . לאחר ירידה ברווחיות הענף בשנים הקודמות, 2000בידי חברות הביטוח בשנת 

  .דה שבה הם מוצדקיםובדיקת המי, הצורך בפיקוח על השינויים במחירי הפרמיות

נטיית החולים הכרוניים לנסות ולהצטרף לביטוחי הבריאות הפרטיים ויציבות הביטוח המשלים  

גידול בשיעור מצביעים על  הסקר ממצאי - לאחר הצטרפותם או לאחר פרישת מבוטחים בריאים

נטיית ( Adverse Selectionֶּכֶשל השוק שיכול להיות קשור ל, ם בעלי הביטוח המשליםיהחולים הכרוני

 ככל שיגדל שיעור החולים בקרב בעלי ,בכל מקרה. )בעלי הסיכון הגבוה לחלות להצטרף לביטוח

 תאלצנה להעלות את הפרמיה כדי החולים יקטן הסבסוד ההדדי וקופות כך, הביטוח המשלים

י ההעלאות עלולות לגרום לפרישת המבוטחים בעל. ן"תכניות השבלשמור על רווחיות ויציבות 

נראה כי יש מקום למעקב שוטף ולפיקוח הן על הפרמיות והן על , לפיכך .הסיכון הנמוך לחלות

  .יציבות התכניות

 אחד החששות בהפיכת -נגישות שירותים בסל הבסיסי ושביעות רצון לפי בעלות על ביטוח משלים  

שקופות הביטוח המשלים לתכנית לשירותי בריאות נוספים בעל אופי של ביטוח חברתי היה 

ינסו להתמודד עם כשל , שכעת חייבות לקבל כל פונה ואינן יכולות להחריג בגין מצב רפואי, החולים

ובכך , ידי עידוד הצטרפות לביטוח של בעלי הסיכון הנמוך לחלות- עלAdverse Selectionהשוק 

: כגון, תעידוד הצטרפות ניתן לעשות בדרכים שונו. להגביר את הסבסוד ההדדי בין חברי התכנית

הכללת תחומי כיסוי אטרקטיביים לאוכלוסייה הרצויה והרחבת נגישות השירותים , שיווק אגרסיבי

ניתוח הנתונים מראה כי , ואמנם. ומתן שירותים טובים יותר בסל הבסיסי לבעלי הביטוח המשלים

ופה בעלי ביטוח משלים מרוצים יותר משירותי קופת החולים ומהק, שלא כבעבר בחלק מהקופות

  . וכן כי הם מדווחים על פחות קושי בקבלת טיפול, באופן כללי

 שוק הביטוח הסיעודי הפרטי בישראל הוא רחב יחסית למדינות - הסדרת הביטוח הסיעודי הפרטי 

קיימים מחסומים בשוק המונעים את הרחבתו כמשלים למימון הציבורי , אולם. אחרות בעולם
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חוסר נתונים ; וח סיעוד קולקטיב והבעיות הנגרמות בשל כךהסדרת השוק לביט-אי: לטיפול סיעודי

; פיננסיים על השוק הנובע מכך שהדיווח על הביטוח הסיעודי נכלל בדיווח על ענף ביטוח חיים

מחסומים אלה . מחסור בידע בקרב המבוטחים לגבי מימון האשפוז הסיעודי במערכת הציבורית

, ליציבות תכניות הביטוח, להגינות הביטוח, לנגישותמעלים מספר שאלות מדיניות באשר לשוויון ו

, בשוק הביטוח הסיעודי פועלים כוחות רבים הכוללים את קופות החולים. לבחירה של הצרכן ועוד

בפני המפקח על הביטוח עומד האתגר לבנות וליישם . משרד הבריאות והמבוטחים, חברות הביטוח

תוך שמירה על זמינות הביטוח והוגנותו ועל רמת , את מודל הרגולציה הרצוי והאפקטיבי ביותר

  .הידע בקרב המבוטחים

  

  סיכום 
 לקופות , בשוקוההתערבותד מאמצי הפיקוח וקימב יכולים לסייע לגורמים ממשלתיים המחקר ממצאי

ולצרכן הרוכש ,  ובשיווקוהציבורהחולים ולחברות הביטוח בהפיכת המוצר לרלוונטי יותר לצורכי 

  .שיעזור לו לעמוד על זכויותיו ולבחור באופן מושכל בין התכניות מידע ב- ביטוחי בריאות

  

 ,קופות החולים וחברות הביטוח הפרטיות מתחרות ביניהן על שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל

הראנו כי הן יכולות להתגבר על ִּכשלי השוק . הן משקיעות הון רב בשיווק ובפיתוח המוצריםו

ועל ,  לפגוע בציבור המבוטחיםים עלולה אליש לזכור כי אמצעים, אולם .רכים שונותבד םיהפוטנציאלי

  .כן חשוב מאוד לעקוב אחר השוק וללמוד את התנהגות חברות הביטוח

  

ושימשו כבר , ממצאי המחקר הוצגו בפני שר הבריאות וקובעי מדיניות בכירים במערכת הבריאות

הממצאים הוצגו במועצה הלאומית , כמו כן. וח המשליםבדיונים במשרדי הבריאות והאוצר על הביט

  .וישמשו לבחינת מימון האשפוז הסיעודי, לגריאטרייה
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  דברי תודה
  

  . במהלך המחקר והכנת הדוח הסתייענו באנשים רבים ותודתנו נתונה להם

  

רד ביטוח וחיסכון במש, אנו מבקשות להודות לידין ענתבי ולשרון דונסקי מאגף שוק ההון, ראשית

- ולגבי בן, ן במשרד הבריאות"ל לקופות חולים ושב" סמנכ-עבאדי -ו'ח מיכל בויאנג"לרו, כמו כן. האוצר

  .אשר הקדישו לנו מזמנם ומידיעותיהם, ל לכלכלה במשרד הבריאות" סמנכ-נון 

  

אנו מודות גם לאנשי קופות החולים וחברות הביטוח אשר תרמו לנו רבות במהלך כתיבת הדוח ואיסוף 

 חולים קופת ב אגף תקצוב וכלכלהראש - אורי אורליבפרט ל; בהערות ובהארות, תונים במידעהנ

 אגף כללית ראש -כרמי   דורוןר"לד, שירותי בריאות מכבי ב אגף הכספיםראש -  גנֹוריצחקל, לאומית

 קופתב ל"למנכ ים רפואיציםיוע -ר טוביה חורב "ולד סמני וזיר ע"ולד,  בריאות כלליתשירותי במושלם

 איציקר "לד, איילון בחברת הביטוח  מחלקת בריאותמנהל -  בן זכאיירוןתודה גם ל. חולים מאוחדת

 יועץ לביטוח בריאות -  ויקלמןאליל, הראל-שלוח בחברת הביטוח  אגף ביטוח בריאותמנהל - הרמן

  .דל הביטוח מגחברת מ תחום בריאותראש -  לנדאואליר "ולד, אדרי סוכנות ביטוח-ויקלמןמ

  

ובמיוחד לנטע , מכון ברוקדייל אשר סייעו במהלך העבודה בעצות ובהערות-וינט'תודה לכל חברינו בג

שערכה את הדוח במיומנות , אנו מבקשים להודות למטי מויאל, לבסוף. ק חביב'לברוך רוזן ולג, בנטור

, ותיה המועילותני רוזנפלד על הער'לג, למרשה ויינשטיין שתרגמה את התקציר לאנגלית, ובכישרון

  .ללסלי קליינמן על ההפקה וההבאה לדפוס ולאילנה פרידמן שסייעה בהדפסת הדוח
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21  2001, לפי משתני רקע והכנסה, בעלות על ביטוח משלים בקרב מבוטחי כל הקופות: 7לוח 
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24  2001, ולל הכנסהכלפי משתני רקע , בעלות על ביטוח בריאות מסחרי בקרב כל המבוטחים: 9לוח 
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  מבוא . 1
  

, גרמניה, ובהן בלגיה, בדומה למערכות הבריאות בחלק מארצות אירופה, מערכת הבריאות בישראל

 התושבים ,במערכת של ביטוח חברתי. מבוססת על ביטוח חברתי, ושוויץהולנד , תצרפ, לוקסמבורג

. נקבעת לפי גובה ההכנסה בהתאם לעיקרון העזרה ההדדיתה, מיועדת לבריאותהמשלמים פרמיה 

. חולים פרטיות או ציבוריות שאינן ארגונים ממשלתיים ידי קופותבשירותי הבריאות עצמם ניתנים 

 והספקים הם ,)לא ייעודי(ממיסוי כללי בעיקרו ם שירות בריאות ממלכתי הממומן במדינות אחרות קיי

בין מדינות אלה .  פרטיים שירותבדרך כלל גופים ממשלתיים או שהממשלה עצמה מתקשרת עם ספקי

 -ספרד , איטליה,  יוון- בארצות אחרות. פורטוגל ושוודיה, דנמרק, אירלנד, ניתן למנות את אנגליה

  ).1999, קיי(מס ייעודי בלכתי ממומן השירות הממ

  

המדינה אחראית להסדרת , לכןו ,לכלל החברההמועיל הגישה לבריאות במדינות אירופה היא כאל מוצר 

מבוטחת מרבית לצד הביטוח הממלכתי שבו , במרבית מדינות אירופה קיימים.  ולמימונו הבריאותביטוח

. ם בשילוב של מימון פרטי וציבורי בשירותי הבריאותגם ביטוחי בריאות פרטיים הממומני, האוכלוסייה

 שבו כל ,מערכת הבריאות מבוססת על העיקרון של ביטוח בריאות פרטי, לעומת זאת, הברית בארצות

והממשלה דואגת רק , רוכש בעבורו ביטוח  או שמקום עבודתו יכולתוביטוח לפיפרט רוכש לעצמו 

  . קשישים ועניים: לביטוח של השכבות החלשות

  

 בשל כך. הגורמים לִּכשלי שוק) 1נספח (מהספרות עולה שלשוק ביטוחי הבריאות יש מאפיינים ייחודיים 

 ;Evans, 1984 ( ויש צורך במעורבות ציבורית כדי לענות על הביקוש לשירותיםהפרטיתאין די במערכת 
Rees, 1989; Arrow, 1963.(וברת המעורבות במערכות מימון שהחלו כפרטיות גנמצא כי ,  על כן

בדרך כלל אין די במערכת הממלכתית לבדה כדי לענות , מצד שני.  בארצות הברית הדברכךו, הציבורית

. פי תפיסת האוכלוסייה-והמימון הציבורי אינו יכול לספק את כל הצרכים על, על הביקוש לשירותים

פולין , הולנד, בריטניה :מערכות מימון שהחלו כציבוריותמתרחבת ההפרטה ב, אפוא, במדינות רבות

  ). Hurst, 1991 ;1991 ,כהן וברנע( והונגריה

  

הגברת שירותים לאזרח ומאפשר היצע רחב יותר של קיום ביטוחים פרטיים לצד הביטוח הממלכתי 

את התחרות גם מערכת הביטוחים הפרטיים מעודדת . בוריי שלא על חשבון התקציב הצ,זמינותם

 ; 1991 ,כהן וברנע(ספקתם אהביא לשיפור באיכות השירותים וביעילות  דבר שיכול ל,במערכת הבריאות

Glazer & McGuire, 1995.(  

  

הכנסת ביטוחים פרטיים , )1ראו פירוט בנספח  ( המאפיינים הייחודים של שוק הבריאותבשל, עם זאת

ים הגבלת הגישה של האוכלוסייה לביטוח: למשל, למערכת יכולה לגרום גם לתוצאות לא רצויות

שימוש מיותר בשירותים ; )גריפת שמנת(הפרטיים כתוצאה מברירת מבוטחים בעלי סיכון נמוך לחלות 

הפחתת השוויון בקבלת שירותים ; על המערכת ומגדיל את ההוצאה הלאומית לבריאותהמעמיס 

 ;Evans, 1984(  לבעלי יכולת לרכוש ביטוחים פרטיים ולחסרי יכולת :רפואהבשתי רמות התפתחות ו
Shmueli, 1995; 1993; McCall et al., 1991; Garfinkel et al., 1987; Short & Vistness, 1992(. בספרות 
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היחס בין הפרמיה המשולמת , עדר פיקוח מתאים על תכניות הביטוח הפרטיותימוזכרים גם חששות שבה

  ).Fox et al., 1995(או המחיר / הביטוח עלול להיות לא הוגן מבחינת הכיסוי ויסוילכ

  

ההתערבות . אחד הפתרונות העולים מהספרות הוא התערבות ממשלתית בשוק ביטוחי הבריאות

הפצת מידע ישיר ,  חקיקה כנגד מונופולים או קרטלים:התבצע בדרכים שונותהממשלתית יכולה ל

רית פתרון נוסף להתערבות ציבו). 1995, כהן וברנע(פיקוח ישיר על משווקי הפוליסות ועוד , לצרכנים

רק  אשר תפקח , עם סמכויות נרחבותתבשוק הביטוח מתייחס להקמת רשות ביטוח בריאות אוטונומי

  ).1993 ,גלזר(בדומה לתפקיד של בנק ישראל במערכת הבנקאית , ותקבע את כללי המשחק בוזה על שוק 

  

ת הביטוח מתנהל בישראל דיון ציבורי מתמשך באשר לאופי תכניו, מהחלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

הן חברות הביטוח והן קופות החולים פעלו במצב של חוסר ודאות . המשלים והגופים שיורשו לשווקן

חברות הביטוח ,  הסתמנה פשרה בין דרישות קופות החולים1998בחוק ההסדרים . לגבי מקומן בשוק

ים שני סוגי ביטוח ממלכתי שלִצדו מוצע: ונקבע מבנה שוק ביטוחי הבריאות בישראל, ומשרד האוצר

 המכונה,  מציעות ומנהלותהחולים קופותשהביטוח המשלים סוג אחד הוא . ביטוח בריאות וולונטריים

 .ביטוחהחברות שמציעות הביטוח המסחרי הסוג השני הוא . 1)שירותי בריאות נוספים(ן "כיום שב

תשלום  הלעוסף הפרט מתבקש לשלם פרמיה חודשית נווולונטרית היא  סוגי הביטוחשני ההצטרפות ל

  .ן"ולא בתכניות השב, ביטוח סיעודי ניתן רק בביטוח המסחרי. החודשי בעבור מס בריאות

  

  : הביטוחים הפרטיים מציעים שירותים משלושה סוגים

  למשל טיפולי שיניים  , שירותים שאינם ניתנים במסגרת הסל הבסיסי - שירות משלים .1

למשל יותר טיפולי הפריה או ,  הבריאותר בסלמכוסה כבההטבה נוספת בנושא  -שירות מרחיב  .2

  ל " להשתלות בחוכיסוי רחב יותר

  .למשל בחירת מנתח פרטי,  שירות שנכלל בסל הבסיסי אך ניתן בתנאים משופרים-שירות משופר  .3

  

   מטרות המחקר1.1
 סוגיות יידונו בדוח, בנוסף. מטרת עבודה זו היא להציג תמונה כללית ועדכנית של שוק ביטוחי הבריאות

ומכאן שאלת יציבות , תיאורטיות ואמפיריות הנוגעות לִּכשלי שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל

 וסוגיות הקשורות - המשלים והמסחרי -סוגיות הנוגעות למבנה השוק ולאופי הביטוחים , השוק

  .לאספקת הביטוח הסיעודי בארץ

  

לקופות החולים ,  האוצר בפיקוח על המערכתהדוח מספק מידע שיכול לסייע למשרד הבריאות ולמשרד

 במידע שיכול לעודד -ולצרכנים ,  בפיתוח השוק ובהתאמת הביטוח לצורכי הציבור-ולחברות הביטוח 

  .את התחרות המשוכללת בשוק

                                                 
.  ולא כביטוחשירותי בריאות נוספיםהוגדר הביטוח המשלים של קופות החולים כ, 1998לאחר חוק ההסדרים   1

  ". משליםביטוח "-ן  "השבתכניות את  נמשיך לכנותמחקרים אחרים התאמה ללשם 
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   מקורות המידע1.2
  :במחקר השתמשנו בארבעה מקורות מידע עיקריים

וק הביטוח וניתוח תיאורטי של מודלים סקירות ספרות מקצועית הנוגעת לכלכלת בריאות וש 

   ).3 המתואר בנספח Newhouseכגון מודל הביטוח של (כלכליים ביטוחיים 

מקופות החולים ומחברות , ממשרד האוצר, ראיונות עם אנשי מפתח בשוק ממשרד הבריאות 

 .2002שנערכו במהלך שנת , הביטוח
מכון -וינט'יה תקופתיים שמבצע גהמידע על התנהגות הצרכנים נאסף במסגרת סקרי אוכלוסי 

חוק על ההסקר נועד להעריך את השפעת . ברוקדייל לצורך הערכת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

פרק יש בו גם  ו,שביעות רצון המבוטחיםו כגון רמת השירות ,נושאים מגוונים במערכת הבריאות

  ).  טרם פורסם,גרינברג-גרוס וברמלי (תמקד בביטוחים המשלימים והמסחרייםממיוחד ה

אוכלוסיית המחקר . 2001- ו1999, 1997, 1995נים אוקטובר בש-בחודשים אוגוסטהסקרים נערכו 

המסגרת לדגימה הייתה רשימת  . הגרים במדינה באופן קבוע22כללה את כל התושבים מעל גיל 

כו הראיונות נער.  באופן אקראיובכל דירה נדגם אחד הדיירים, הטלפונים הממוחשבת של בזק

גם  שתורגם  מובנה בעברית באמצעות שאלון,ידי מראיינים שקיבלו הכשרה מיוחדתבבטלפון 

  . רוסיתללערבית ו

. איש 1,727 רואיינו 1999בסקר איש ו 1,205 רואיינו 1997בסקר ,  איש1,089 רואיינו 1995בסקר 

 ההיענות גבוהים בכל הסקרים היו שיעורי.  איש1,849רואיינו , הסקר הרביעי בסדרה, 2001בסקר 

   ). טרם פורסם, גרינברג-גרוס וברמלילפירוט נוסף ראה (  .81%-מ

ן נלקחו מתוך דוח ויטקובסקי על "הנתונים הפיננסים על הכנסות קופות החולים מתכניות השב 

המידע הפיננסי על דמי ביטוח ברוטו של ענף מחלות ואשפוז . 2000פעילות קופות החולים לשנת 

  .2000- ו1999ביטוח וחיסכון לשנים , ת הממונה על שוק ההוןנלקח מתוך דוחו

  

  מבנה שוק ביטוחי הבריאות בישראל וִּכשלי השוק. 2
  

   רקע2.1
הוא עלולים לגרום אבל הנזק שהם , שיקרוסיכוי נמוך בעלי  לביטוח אירועים היה שוקי, באופן כללי

חוזה . טים תמורת פרמיה תקופתיתחברת הביטוח לוקחת על עצמה את סכום הסיכונים של הפר. גדול

עם המבוטח לאחר חתימת החוזה שמשלם  הפרמיה , האחד:רכיביםידי שני -ביטוח מוגדר בדרך כלל על

 אכן קורה האירוע המכוסה בחוזהש אשר המבטח מתחייב לשלם למבוטח במידה הסכום,  השני;המבטח

)Borch, 1990; Rees, 1989(.  

  

  )Insurable Risk(סיכון שוק ביטוח ליהיה התנאים לכך ש
שאפשר להעריך תנאי רק בביטוח -נהוג היה לקבוע שסיכון יהיה בר, בתיאוריה הקלאסית של ביטוח

רוב , לעומת זאת. ההסתברות לסיכון מתוך הנתונים הסטטיסטיים הקיימיםאת  ואמינה תמדויקבצורה 

ביטוח מספיק ששני -כון יהיה ברהמודרניות נוטות להסכים על כך שכדי שסיבתיאוריות הביטוח הגישות 

עם .  והחוזה יהיה כדאי למבטח ולמבוטחיסכימו לחתום על חוזה הביטוח, המבוטח והמבטח, הצדדים
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סימטרי בשוק והמאיימים על כדאיות -שלים מרכזיים הנובעים מבעיית המידע הַאקיימים שני ְּכ, זאת

הוא בין שני ִּכשלי שוק אלה הקשר . Moral Hazard- וAdverse Selection: הביטוח למבטח או למבוטח

  ).Borch, 1990 (אפשר להבחין בין השניים-איאף  ולעתים קרובות ,הדוק

  

Adverse Selection   

המבטח לא , בגלל מחסור במידע. בדרך כלל בעלי סיכון גבוה לנצל את הביטוח נוטים יותר לרכוש ביטוח

ולהתאים לו את הפרמיה , הרוצה לקנות את הביטוח הסיכון המדויק של כל פרט תמיד יכול לקבוע את

לגבות פרמיה ממוצעת המבוססת על ממוצע הסיכונים של קבוצת נאלץ במקרים אלו המבטח . המתאימה

הידע הכללי שלו לגבי ההפסד הממוצעת מתבססת על הפרמיה .  את הביטוחרכושלמעוניינים הפרטים ה

  . קבוצהשל ההממוצע הנגרם לו מביטוח הסיכון 

  

קונה פוטנציאלי בעל סיכון נמוך יכול למצוא את ייתכן ש, פי הממוצע-במקרים שבהם נקבעת הפרמיה על

 קונה בעל סיכון גבוה ימצא את הביטוח , לעומתו. ולכן לא יקנה את הפוליסה,הפרמיה גבוהה מדי

 בעלי סיכון ם בעלי סיכון נמוך מהביטוח וכניסתם של קוניםיפרישתם של קונים פוטנציאלי. אטרקטיבי

יה בהפסד הממוצע יעל. גבוה יכול להעלות את ההפסד הממוצע של חברת הביטוח בביטוח סיכון זה

וחוזר ,  אנשים נוספים בעלי סיכון נמוך מהביטוחתלפרישושוב  ,בפרמיה הממוצעתנוספת עלייה תגרור 

 ביטוח ציע בשוקאי להלא יהיה כדלחברות הביטוח שתוביל בסופו של דבר לכך זו תגובת שרשרת . חלילה

  .כנגד סיכון זה

  

Moral Hazard  

  : והוא בא לידי ביטוי בשני סוגים של התנהגות, "מוסרי"מצב זה קורה כאשר למבוטח אין תמריץ להיות 

למגן את , לנהוג בזהירות, לא לעשן (יבויות שלו בחוזה הביטוחי ההתחלמלא אתכדאי לא למבוטח  .1

  ;)רכבו כנגד גנבות וכדומה

   .לנצל את חוזה הביטוח שלו ללא צורךח יש תמריץ למבוט .2

  

קיימת האפשרות בדרך כלל , אם כי". מוסרית"שאינה למבטח קשה מאוד לאתר התנהגות בדרך כלל 

תקין את אמצעי ההגנה במכונית כמפורט בחוזה ה אכן שהמבוטח, למשל, את התנהגות המבוטחלבדוק 

ות מסוג זה כרוכות בעלות יקרה המובילה בסופו של בדיקאבל . גנבי להקטין את הסיכוי שלה להכדי

שאין אפשרות עלויות הבדיקה גבוהות מאוד או שמקרים אף  ישנם. עניין לעלייה במחיר הפרמיות

  .שוקללא כך שהסיכון הופך להיות סיכון , בדיקה

  

  ִּכשלי השוק בשוק ביטוח הבריאות
בשוק ביטוחי גם , )1נספח (ם גם בבריאות סימטרי וחוסר הוודאות הקיימי-בעקבות בעיית המידע הַא

  אשר מאיימים על יציבות השוק , Moral Hazard-ו Adverse Selection קיימים שני ִּכשלי השוק הבריאות

)Gaynor & Vogt, 2000.(  

מתקיים כיוון שהפרטים בעלי הסיכון הגבוה יותר לחלות נוטים יותר  Adverse Selectionֶּכֶשל השוק 

הפרטים יודעים טוב יותר מחברות . יטוח מאשר הפרטים בעלי הסיכון הנמוך יותר לחלותלרכוש את הב
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אך אין להם תמריץ לדווח את האמת , ועל כן גם מהי ההסתברות שיחלו, הביטוח מהו מצבם הבריאותי

חברות הביטוח מצדן מתקשות לזהות את בעלי . שהרי אז ישלמו פרמיה גבוהה יותר, לחברת הביטוח

אינן יכולות להתאים את , אפוא, חברות הביטוח). Neudeck & Podczeck, 1996(הגבוה לחלות הסיכון 

  .ולכן נאלצות לקבוע פרמיה ממוצעת, גובה הפרמיה לרמת הסיכון של פרטים שונים לחלות

  

  Moralֶּכֶשל השוקבריאות הביטוח שוק  ביםקי,  חוזה הביטוח בין המבוטח למבטחםחתשנלאחר 
Hazard .אפסא המחיר השולי של השימוש בשירותי בריאות הו,פרט המבוטח בביטוח בריאותהר עבוב , 

 את עלול להגדיל הוא , ברגע שאדם יודע שהוא משלם פרמיה קבועה ללא קשר לשימוש בשירותים,כלומר

  הנחה שקיימת גמישות לביקוש לשירותי בריאות ב זאת ,הביקוש לשירותי הבריאות ללא צורך ממשי

)Evans, 1984; Gaynor & Vogt, 2000; Arrow, 1963 .( תופעה זו מתקיימת בעיקר בכיסויי ביטוח שאינם

  2.) נמוכהם אך עלות, יקרו גבוההםכיסוי לאירועי בריאות שההסתברות שה(ם יקטסטרופלי

  

כדי להתגבר על . יהןמנסות בשיטות שונות להתגבר עלו בשוק החברות הביטוח מודעות לקיום בעיות אל

כים לקבוצות בעלות ישיהים אנשמראש חברות הביטוח נוהגות לדחות  ,Adverse Selectionל השוק ֶּכש

 כמו ,הצטרפותתנאי ת קביעת אמצעוהמבטח מבצע גריפת שמנת ב, כלומר. סיכון גבוה מהממוצע לחלות

עושות מובן שהבדיקות ש). Newhouse, 1996; Shmueli, 1995(הגבלת הגיל ובדיקות רפואיות ספציפיות 

 מעלות את הפרמיה ,קבוצת סיכון שייך הפרטלאיזו מדויק ככל האפשר ב לקבוע כדי ,חברות הביטוח

  . קבוצות מסוימות באוכלוסייהשביטוח הבריאות נמצא מעבר להישג ידן של כך גורמות לו

  

השתתפות עצמית גבוהה למבוטח יכולות חברות הביטוח לקבוע , Moral Hazardכדי להתמודד עם 

גובה הפרמיה בחידוש חוזה ביטוח בין ר וקשל, ע צורת תשלום של שיפוי לעומת פיצויוקבל, כוןבסי

  .לשימוש בשירותים בתקופה הקודמת וכדומה

  

   מאפייני הביטוח המשלים והמסחרי בישראל2.2
קובעי המדיניות בישראל התמודדו מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי עם הצורך לעצב מדיניות 

הקושי בקביעת מדיניות בא . בין היתרונות לחסרונות שבשילוב ביטוח פרטי במערכת ציבוריתהמאזנת 

לידי ביטוי בדיון הציבורי ובשינוים המתמידים שהיו בתקנות המסדירות את שוק ביטוחי הבריאות 

  ).2001, גרינברג-ברמלי, גרוס (1995המשלימים מאז 

  

ובכך הוחלט על מבנה שוק , יות הביטוח המשלים הוחלט על אופן הפעלת תכנ1998בחוק ההסדרים 

בהחלטה זו ניסו קובעי המדיניות לאזן בין הערכים של חופש בחירה . ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל

קופה אשר , כדי להגביר את השוויון בנגישות הביטוח המשלים. ותחרות ובין אלה של שוויון וסולידריות

להימנע , את במסגרת תקנות המחייבות אותה לקבל כל פונהמציעה ביטוח משלים חייבת לעשות ז

נקבע שתשלום הפרמיה יותאם , כמו כן. מהחרגה בכיסוי ולעמוד בדרישות בקרה הדוקה מטעם הממשלה

: ועדיין נשמר הסבסוד ההדדי בין קבוצות הגיל השונות, רק לגיל המבוטח ולא לסיכון האישי שלו

  ).2001,גרינברג-גרוס וברמלי(והמבוגרים משלמים פחות הצעירים משלמים יותר מהסיכון שלהם 

                                                 
שוק ריכוזי ומעורבות ספק : כגון, פרט לִּכשלי שוק אלו קיימים בשוק ביטוחי הבריאות ִּכשלי שוק נוספים  2

  .השירותים כסוכן
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  ).1לוח (המבנה שנקבע בהחלטה מבדיל בין מאפייני הביטוח המשלים למאפייני הביטוח המסחרי 

  

  לבין מאפייני הביטוח המסחרי) ן"שב(סיכום ההבדלים בין מאפייני הביטוח המשלים : 1לוח 

  ביטוח מסחרי  ביטוח משלים 
  חברות למטרות רווח  רים" מלכ-ים קופות החול  ספק

      
  שירותים בפועל   כיסוי הביטוח

  ללא ביטוח סיעודי 
  פוליסה אחידה לכל המבוטחים 

  שיפוי או פיצוי 
  כולל ביטוח סיעודי 
  ִמגוון רב של פוליסות ורבדי פוליסות 

      
  חובה לקבל כל פונה  הגבלות על הספק

  אין החרגות לפי מצב בריאות 
  גיל בלבדפי - פרמיה נקבעת על 

  אין חובה לקבל כל פונה 
  אפשרות להחרגה ולחיתום רפואי 
פי הסיכון שלו לחלות -הפרמיה נקבעת לפרט על 

  פי הסיכון הממוצע של הקבוצה-ולקולקטיב על
      

  המפקח על הביטוח  משרד הבריאות  הגוף המפקח
  

) קולקטיב( חברתי בחינת המאפיינים של הביטוח המשלים מלמדת כי לביטוח המשלים אופי של ביטוח

בביטוח כזה המבטח גובה פרמיה זהה מכל המבוטחים ). community rating(המבוסס על סבסוד צולב 

פרטים בעלי סיכון נמוך לחלות מסבסדים פרטים בעלי סיכון , לכן. בתכנית והוא חייב לקבל כל פונה

  ).Kifmann, 1999(גבוה 

  

ת קבעו את אופי הביטוח המשלים כתכנית לשירותי מראיונות העומק עלה כי לאחר שקובעי המדיניו

. פעלו קופות החולים לשווקו ככזה בקרב מבוטחיהן, בריאות נוספים בעלת אופי של ביטוח חברתי

. הביטוח המשלים נתפס בקרב קופות החולים כדרך להרחבת סל הבסיס במימון עצמי של המבוטחים

,  נועדו לתת מענה לשכבות רחבות באוכלוסייה1999ן מאז "תחומי הכיסוי שנוספו לתכניות השב, למשל

הורחבו הכיסויים לטיפולי שיניים והוספו עזרים : לדוגמה(והיו בעיקר שירותים בעלי אופי לא ביטוחי 

  ).אורתופדיים

  

ביטוח הבריאות המסחרי מתפקד בשוק בעיקר כביטוח פרט שכל אדם משלם לפי הסיכון , לעומת זאת

אך אין דימיון לביטוח , ת הביטוח משווקות גם פוליסות ביטוח קולקטיבחברו, אמנם. שלו לחלות

כמו ). כגון איסור החרגות וחיתום רפואי(זהו אינו ביטוח חברתי ולא חלות עליו אותן הגבלות : המשלים

  . לרוב הומוגניות למדי, הביטוח המסחרי הקולקטיבי משווק בדרך כלל לקבוצות קטנות יחסית, כן

  

חברות הביטוח מתאימות את עצמן לשינויים , 1998ה שלאור השינויים שחלו בשנת מהראיונות על

בעבר ניסו חברות הביטוח לפתח מוצרים . ומנסות לנצל את היתרון היחסי שלהן בשוק, בביטוח המשלים

). 1999, גרינברג וגרוס-ברמלי(דומים לביטוח המשלים ולהתחרות עם קופות החולים על אותו פלח שוק 

היא שימת הדגש ) אשר תידון בפרק הבא(וגמאות לתהליך ההתאמה שעוברות חברות הביטוח אחת הד

משלים על "דוגמה נוספת היא שיווק פוליסות . על שיווק פוליסות ביטוח המכסות אירועי קטסטרופה

אחת המטרות של פעולות חברות הביטוח היא . הפונות למבוטחי המשלים לרכישת רובד נוסף" משלים

בעלי מעמד , הבריאים יותר, כלומר, של האוכלוסייה" השמנת"תח שוק רחב ככל האפשר בקרב לתפוס נ
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 נבחן לעומק את מאפייני בעלי הביטוח המסחרי ונבדוק האם 4בפרק . כלכלי גבוה יותר והמשכילים יותר

  .הם אכן קהל היעד הרצוי מבחינת חברות הביטוח

  

) קופות החולים וחברות הביטוח(ודדות המציעות בגלל ההבדלים באופי של שני סוגי הביטוח מתמ

  ).2לוח (בדרכים שונות בִכשלי השוק הקיימים בדרגות שונות במשלים ובמסחרי 

  
   בישראלהפרטיים הבריאות יסיכום ִּכשלי השוק בשוק ביטוח: 2לוח 

    ביטוח משלים  ביטוח מסחרי
   בעת חתימה על חוזה הביטוחסימטרי-מידע א  --  ++

+  ++  Moral Hazard   
+  ++  Adverse Selection  

  לא מתקיים   -- 
  מתקיים במידה מועטה+   
  מתקיים במידה רבה ++

  

קובע כי צורת התשלום בתכניות ה , הקו המנחה של משרד הבריאות- Moral Hazardכשל השוק 

, שכן .עוזר בפתרון חלקי של הבעיה, או מתן שירותים בפועלהביטוח המשלים תהיה בצורה של שיפוי 

קופות ,  כמו כן.הצורך בהצגת קבלות מקוריות לשם קבלת תגמולי הביטוח מפחית את הביקוש העודף

מעת (דרך אחת היא יישום תקופות המתנה : מנהיגות השתתפות עצמית בשתי דרכיםהחולים 

פי החוק רשאיות קופות החולים לקבוע -שכן על, לכל השירותים המכוסים בתכנית) ההצטרפות לתכנית

עצמית יחסית ההשתתפות גבוה ל ת תעריףעיקבהדרך השנייה היא .  חודשים24קופות המתנה של עד ת

 של המבוטח ולצמצם את השימוש בשירותי Risk Sharing-מנסות להגדיל את הובכך , למחיר השירות

נים י אולם עלול לפגוע בפרטים המעוני,הקטנת השימוש בשירותיםלפתרון זה יעיל כמובן . הביטוח

  . השתתפות העצמיתעמוד בהוצאה על ההשתמש בביטוח אך אינם יכולים לל

  

ידי הגבלות - אשר אינן יכולות להתמודד עם בעיה זו על,קופות החולים -  Adverse Selectionֶּכֶשל השוק 

משיכת לעודד משיכת מבוטחים חולים וכדי למנוע דרכים שונות נוקטות ב ,גיל והחרגות לפי מצב בריאות

ם לקבוצות מסוימות יידי הכללת תחומי כיסוי שאינם אטרקטיבי-למשל על ,ם צעירים ובריאיםמבוטחי

  .באוכלוסייה

  

להתגבר על ההשפעה של הדומות לשיטות קופות החולים מנסות בשיטות המסחריות חברות הביטוח 

, ספותהן גם משתמשות בשיטות נו, מאחר שאין הן מוגבלות כמו קופות החולים, אולם. ִּכשלי שוק

 cream(יכים לקבוצות בעלות סיכון גבוה מהממוצע לחלות ישהמבוטחים של ה מראש ידחיובכללן 
skimming(,ייחודית  ובניית תכנית , בריאים יחסיתן וחיפוש קולקטיבי של קבוצות שרוב הפרטים בה

  .קבוצהלכל 

:  מדינות אחרותמהראיונות עלה כי קיימת תופעה מעניינת בשוק הביטוח המסחרי בישראל לעומת

תופעה זו פוגעת ביכולת של . תכניות ביטוח בריאות מסחרי הכוללות השתתפות עצמית אינן נמכרות

  .Moral Hazardחברות הביטוח להתמודד עם כשל השוק 
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   מיפוי והתפתחות –שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים . 3
  

את גודלו , פתחותו לאורך השניםבפרק זה נציג את מבנה שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל והת

את השימוש בשירותים המוצעים בביטוח המשלים ואת הכיסוי שנותן הביטוח , מבחינת היקף הבעלות

  .נאמוד את גודלו הכספי של השוק מבחינת הפרמיות המשולמות ואת רווחיותו, כמו כן. המסחרי

  

   על ביטוח בריאות פרטי היקף הבעלות 3.1
 על ביטוחי הבריאות הפרטיים יכולה לרמוז על כדאיות הביטוח למבטח בדיקה של היקף הבעלות

 על 2001 עולה כי שיעור בעלי הביטוח המשלים גדל מאוד לאורך הזמן ועמד בשנת 1מתרשים . ולמבוטח

אך קצב הגידול , 1997-1999שיעור בעלי הביטוח המסחרי גדל בצורה חדה בין השנים , לעומת זאת. 64%

  .3 יש ביטוח מסחרי כלשהו26%- ל2001-ב. חרונותהואט בשנתיים הא

  

   בשנת 14%לעומת  (20%-ממצא מפתיע הוא הגידול בשיעור המבוטחים בעלי שני סוגי הביטוחים ל

התופעה מצביעה על כך שגם . ממצא זה מעיד על מגמת התרחבות תופעת כפל הביטוח בשוק). 1999

ואלה היכולים לעמוד בהוצאות רוכשים תכניות , םהציבור רואה בשני סוג הביטוח שני מוצרים נפרדי

  .משני הסוגים

  

, לפי התרשים. 2001 ובשנת 1999 מסכם את התפלגות המרואיינים לפי בעלות על ביטוח בשנת 2תרשים 

 מהשיעור 7%-שיעור הגבוה ב,  מהאוכלוסייה הבוגרת ביטוחים משני הסוגים20%- היו ל2001בשנת 

לאור הגידול הכללי של . 6%- ל11%-שיעור בעלי ביטוח מסחרי בלבד ירד מ, במקביל). 13% (1999בשנת 

ניתן להניח כי חלק מהגידול בשיעור בעלי , )26%- ל24%-מ( בלבד בשיעור בעלי ביטוח מסחרי 2%

הביטוח המשלים נובע מהצטרפות של בעלי ביטוח מסחרי לתכניות הביטוח המשלים מבלי לבטל את 

  . 4הפוליסה המסחרית

  

                                                 
ולכן השיעור המוצג לגבי בעלות על , פי דיווח עצמי של המרואיינים לגבי בעלות על ביטוח-הנתונים הם על  3

  .יש להם ביטוח פרטי ומדווחים על כךביטוח הוא שיעור האנשים היודעים כי 
, ממתי יש לו ביטוח: כך שחסר מידע ספציפי על כל מבוטח, Panelמכון ברוקדייל אינם נתוני -וינט'נתוני סקרי ג  4

אפשר לשער את המגמות בשוק לפי , כן-פי- על-אף. האם עזב תכנית אחת לטובת תכנית אחרת וכדומה
  .חהשיעורים הכלליים של בעלות על ביטו
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  1995-2001בעלות על ביטוח בריאות פרטי בשנים : 1שים תר
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  2001- ו1999, התפלגות המרואיינים לפי בעלות על ביטוח: 2תרשים 
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   אופי הביטוחים– השירותים המכוסים בתכניות הביטוח הפרטי 3.2
כלשהי כל תחום כיסוי בתכנית ביטוח בריאות הוא למעשה מתן מענה טיפולי לאירוע בעל הסתברות 

יש תחומי כיסוי הנותנים מענה . אשר בעת ההתרחשות הוא עלול להסב נזק כלשהו למבוטח, לקרות

ובהם נמנים , אבל הנזק שהם עלולים להסב הוא גדול מאוד, לאירועים אשר הסיכוי שהם יקרו הוא קטן

ואשפוז , תרופות מצילות חיים, ניתוחים מסובכים, ל"טיפולים להצלת חיים בארץ ובחו, השתלות

  .פי ההגדרה הקלאסית-ביטוח על-אירועים אלו הם סיכונים ברי. סיעודי

  

אבל הנזק שהם , קיימים תחומי כיסוי הנותנים מענה לאירועים בעלי סיכוי גדול שיקרו, לעומת זאת

ובהם כלולים , אופיים של תחומי כיסוי אלו הוא של שירותי בריאות. עלולים להסב הוא קטן יחסית

תחומי . רפואה אלטרנטיבית וכדומה, ייעוץ אצל רופא פרטי, תרופות שאינן מצילות חיים, ייםטיפולי שינ

ביטוח -פיה כדי שסיכון יהיה בר-על, ביטוח-כיסוי אלה מתאימים יותר להגדרה המודרנית של סיכון בר

  .יסכימו לחתום על חוזה ביטוח, המבוטח והמבטח, מספיק ששני הצדדים

  

יגי חברות הביטוח עולה כי חברות הביטוח שמות דגש על תחומי כיסוי לאירועי מראיונות העומק עם נצ

בביטוח אירועים אלו יש לחברות הביטוח יתרון יחסי בניהול סיכונים בניסיון הרב , לדעתם. קטסטרופה

שחברות הביטוח החלו לשווק " משלים למשלים"דוגמה טובה לכך היא פוליסות . ובידע שצברו

הכללת תחומי כיסוי של אירועים . ת המוגדרות כרובד ביטוחי מעל תכניות המשליםפוליסו, לאחרונה

קיימת ) כגון ביקור בית של רופא ומוקד מידע רפואי בטלפון(שכיחים ורכיבים שירותיים בהיקף קטן 

בגלל התועלת השיווקית שיש לכך במשיכת אוכלוסיות אטרקטיביות לרכוש ביטוחים לאירועי 

  . קטסטרופה

  

מהראיונות למדנו .  כיסוי יוצא דופן הוא ביטוח שיניים אשר מבטח כנגד הוצאות על טיפולי שינייםתחום

כמעט כל האנשים (כי חברות הביטוח תופסות את ביטוח השיניים יותר כהסדר מימון לטיפול שיניים 

רוב . קושוהן מציעות אותו כי יש לו בי, )1-ולכן ההסתברות לשימוש היא קרובה ל, מטפלים בשיניים

  .תכניות ביטוח השיניים נמכרות כפוליסות קבוצתיות

  

הם מחזקים יותר , לכן). ן"שב(נציגי קופות החולים משווקים תכניות שירותי בריאות נוספים , לעומתם

ן "בתכניות השב. בתכניות את אספקת שירותי הבריאות לאירועים שכיחים אשר עלותם נמוכה יחסית

וקיים תיאום , אך הם אינם הדגש של התכניות, יסוי של אירועי קטסטרופהמוכללים אמנם גם תחומי כ

  .הטבות עם סל הבסיס ועם תכניות ביטוח פרטיות

  

  . בהמשך נראה כי ממצאי הסקר מחזקים את הממצאים מהראיונות

  

   שימוש בשירותים המוצעים בתכניות הביטוח המשלים3.3
) שימוש ללא צורך (Moral Hazardגבר על ֶּכֶשל השוק קופות החולים נוקטות צעדים כדי להת, מצד אחד

הדעה הרווחת היא שבגלל היקף הבעלות ההולך וגדל של , מצד שני; ולהגביל את השימוש בשירותים

בכל זאת ילך ויגדל שיעור השימוש בשירותים המוצעים , הביטוח המשלים בקרב מבוטחי קופות החולים

  . בתכניות הביטוח המשלים
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חלקם כיסויים של שירותים , הביטוח המשלים מכסות מספר תחומים רב בשירותי בריאותכל תכניות 

וחלקם הוא , )טיפול שיניים ורפואה אלטרנטיבית, רופא יועץ פרטי, תרופות: כגון(שהשימוש בהם שכיח 

השימוש בשירותים קשור למספר גורמים ). כגון ניתוח פרטי והשתלות(כיסוי של שירותים פחות שכיחים 

כגון הידע והיכולת של , אך גם לנגישות השירותים המוצעים, וביניהם הצרכים הרפואיים של המבוטחים

וכן ההסדרים הִמנהליים של התכנית הנוגעים למימוש , המבוטחים לממש את זכויותיהם בתכנית

  .הזכויות

  

רונות מרואיינים בעלי ביטוח משלים של כל קופות החולים נשאלו האם השתמשו בשנתיים האח

הנחה בטיפולי , התייעצות עם רופא מומחה פרטי, ניתוחים בבית חולים פרטי: בשירותים הכלולים בו

טיפולים , טיפולי פיזיותרפיה, שימוש באבזרים רפואיים, הנחה בתרופות, רפואה אלטרנטיבית, שיניים

 כי 2001-ים ענו ב מהמרואיינים בעלי ביטוח משל51% עולה כי 3מתרשים . בתחום התפתחות הילד ועוד

  . השתמשו לפחות בשירות אחד מהרשימה

  

שימוש בלפחות אחד משירותי הביטוח המשלים בקרב בעלי ביטוח משלים לפי קופת חולים : 3תרשים 
  )באחוזים (2001, 1997, בשנתיים האחרונות
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ים בקופת  מבעלי הביטוח המשל64%: ניתוח לפי קופה מלמד על הבדלים ניכרים בין קופות החולים

 בשירותי בריאות - 47%- בקופת חולים לאומית ו- 49%,  במכבי שירותי בריאות- 53%, חולים מאוחדת

 חלה עלייה משמעותית 2001- מלמדת כי ב19975ההשוואה לנתוני . השתמשו לפחות בשירות אחד, כללית

הבדל ). התאמהב, 51%- ל35%-מ(בשיעור המשתמשים בשירות אחד לפחות מקרב בעלי ביטוח משלים 

זה אף מתעצם לנוכח העובדה שבמקביל חלה עלייה משמעותית בשיעור בעלי הביטוח המשלים בקרב 

מספר האנשים , כלומר. 2001 בשנת 64%- ל1997 בקרב כלל המבוטחים בשנת 37%-כלל האוכלוסייה מ

  . שהשתמשו בביטוח גדל בצורה ניכרת

  

 השתמשו בהנחות הניתנות על 30%:  הביטוח המשלים מציג את השימוש בכיסויים של תכניות4תרשים 

 השתמשו באפשרות 15%,  השתמשו בהנחות הניתנות לטיפולי שיניים במרפאות הקופה16%, תרופות

 השתמשו בשירותי הרפואה 5%- בחרו לעבור ניתוח בבית חולים פרטי ו5%, להתייעץ עם רופא פרטי

אבזרים : כגון, ן"חרים המכוסים בתכניות השב השתמשו בשירותים א10%-כ, בנוסף. האלטרנטיבית

  . טיפולי הפריה והבראה לאחר ניתוח, בדיקות היריון, טיפולי פיזיותרפיה, ומכשירים רפואיים

  

 2001השימוש בשירותי הביטוח המשלים בקרב בעלי ביטוח בשנתיים שקדמו לשנת : 4תרשים 
  )באחוזים(
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 השאלה לגבי השימוש בשירותים נשאלה באופן שונה כך שאי אפשר להשוות את הנתונים לאלו של 1999בסקר   5

  . בו נשאלה השאלה באופן דומה1997לכן השוונו לנתוני סקר , 2001
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לעומת " להיות חבר במאוחדת"עולה כי למשתנים ) 3לוח (משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית -בניתוח רב

 -בעל השכלה על"ו" דובר עברית", " אישה-מין ", "חולה כרוני", "להיות מבוטח של כללית ולאומית"

למשתנה . יש השפעה עצמאית חיובית מובהקת על שימוש בשירותי הביטוח המשלים" אקדמית/תיכונית

להיות "למשתנים . עה עצמאית שלילית על שימוש בשירותיםיש השפ" שביעות רצון גבוהה מהקופה"

  .יש השפעה על גבול המובהקות" 45-64להיות בקבוצת הגיל "ו" חבר במכבי

  

, לפי משתני רקע כולל השכלה, שימוש בשירותי הביטוח המשלים בקרב בעלי ביטוח משלים: 3לוח 
 )רגרסיה לוגיסטית (2001

  ת אחדהשתמש לפחות בשירו: המשתנה התלוי 

  # דירוג עוצמת ההשפעה B Odds Ratioמקדם  
 1 2.23 *0.8  להיות חבר במאוחדת

 2 1.96 *0.7  חולה כרוני
 3 1.51 *0.4  מין אישה

 4 1.48 *0.4  דובר עברית
 5 0.69 *-0.37  שביעות רצון גבוהה מהקופה

 6 1.37 *0.3  אקדמית/תיכונית -השכלה על
 7 1.35 0.3  להיות חבר במכבי

 8 0.75 -0.28  45-64בוצת הגיל ק
 9 0.83 -0.18 +65קבוצת הגיל 
 10 0.96 -0.04  לגור במרכז

 *p<0.05 ;Cox&Snell R Square=0.054 ;Nagelkerke R Square=0.071 ;4%=מדד טיב ההתאמה  
  לית חושב ערך ועבור משתנים בעלי השפעה עצמאית שלי, Odd Ratio-פי דירוג ערכי ה-דירוג עוצמת ההשפעה נעשה על# 
  ).Odd Ratio/1(-ה
  

מממצאי הניתוח ניתן להסיק כי חולים כרוניים משתמשים יותר מאחרים בשירותים מאחר שצורכיהם 

אשר להם יש ידע ויכולת טובים יותר , כך גם בעלי השכלה גבוהה ודוברי עברית. הרפואיים רבים יותר

ת בקופת חולים מאוחדת יש השפעה חיובית הניתוח מלמד עוד שלחברו. לממש את זכויותיהם מהתכנית

ייתכן שהדבר קשור להבדלים . עצמאית על שימוש בשירותים לעומת חברות בכללית ובלאומית

בהסדרים הִמנהליים הנוגעים למימוש הזכויות בין התכניות או לכך ששיעור גבוה מבעלי תכניות 

ים את תנאי התכנית וכן חלות אשר פחות מכיר, המשלים של כללית ולאומית הם מצטרפים חדשים

נמצאה השפעה עצמאית שלילית לשביעות רצון גבוהה , כמו כן. עליהם תקופות ההמתנה שבתכנית

על אף . ומכאן שאלה שהיו פחות שבעי רצון מהקופה משתמשים יותר בשירותי המשלים, מהקופה

א נמצאה כל השפעה ל, שמבוגרים משתמשים בדרך כלל יותר מאחרים בשירותי בריאות באופן כללי

ייתכן שהדבר קשור לתחומי הכיסוי של התכניות אשר ברובם אינם . עצמאית למשתנה גיל מבוגר

או שהם תחומים שהקשישים אינם נוטים להשתמש בהם ) כגון טיפולי הפריה(רלוונטיים כלל לקשישים 

  ).כגון טיפולים אלטרנטיביים(
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תחומי הכיסוי שברשות  בעלות על ביטוח מסחרי לפי סוג הביטוח ו3.4
  המבוטח

. בעלי ביטוח בריאות מסחרי כלשהו נשאלו גם לגבי סוג הביטוח ותחומי הכיסוי שבפוליסות שברשותם

מידע זה יכול להצביע על הכדאיות של הביטוח בכל תחום כיסוי למבטח ולמבוטח ועל ההבדלים 

  .בכדאיות בין התחומים

  
, יש ביטוח בריאות קבוצתי)  בקרב כלל האוכלוסייה14%-לשיעור השווה (למחצית בעלי ביטוח מסחרי 

  . ארגון עובדים או ארגון אחר, )של המרואיין או בן זוגו(כלומר ביטוח שנקנה במסגרת מקום העבודה 

  
, 81%(ל " עולה כי מרבית בעלי הביטוח המסחרי דיווחו כי הביטוח כולל ניתוח פרטי בארץ ובחו4מלוח 

, ) מכלל האוכלוסייה16%שהם , 76%(ל "השתלות וטיפולים מיוחדים בחו, )ה מכלל האוכלוסיי18%שהם 

 מכלל 11%שהם , 64%(וביטוח סיעודי )  מכלל האוכלוסייה15%שהם , 75%(ביטוח מחלות קשות 

  ).האוכלוסייה

  
בקרב כלל האוכלוסייה ובקרב , התפלגות בעלי ביטוח מסחרי לפי תחומי הכיסוי שברשותם: 4לוח 

  )אחוזים( מסחרי בעלי ביטוח
  בעלי ביטוח מסחרי  כלל האוכלוסייה  תחומי כיסוי

 100 26  כ"סה
  81  18  ל"ניתוח פרטי בארץ או בחו

  76  16  ל"השתלות וטיפולים מיוחדים בחו
  75  15  ביטוח מחלות קשות

  64  11  *ביטוח סיעודי
  46  10  ביטוח שיניים
  46  10  **ביטוח אחר

  הביטוח הסיעודי המשווק דרך קופות החוליםביטוח סיעודי שאינו כולל את * 
  רפואה אלטרנטיבית וכדומה, תרופות, ביטוח אחר כולל בדיקות שונות** 
  

  )הביטוח המשלים(ן " הכנסות קופות החולים מתכניות השב3.5
מתוך דוח . ומכאן על פגיעה במבוטחים, ניתוח רווחיות הביטוח יכול ללמד על חוסר הוגנות הפרמיה

 2000לשנת ) ברוטו(ן "ומתוך הדוחות הכספיים של קופות החולים עולה כי סך הכנסות השבויטקובסקי 

ח " מיליון ש657 (1999 מסך ההכנסות לשנת 37%-סכום זה גדול ב). 4לוח (ח " מיליון ש891עמד על 

  ).נומינלי

   
  1999- ו2000לפי קופה לשנים , )ברוטו(ן "פירוט הכנסות השב: 5לוח 

 2000 סך הכנסות לשנת 
  )במיליוני שקלים(

  1999סך הכנסות לשנת 
 )במיליוני שקלים(

  אחוז הגידול

  37 657 891  כ"סה
  72 208 358  כללית
  7 324 348  מכבי

  128 39 89  לאומית
  12 86 96  מאוחדת

  2000דוח ויטקובסקי על פעילות קופות החולים לשנת : מקור
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לית ולאומית נובע מהגידול החד בשיעור המבוטחים הגידול החד במחזור ההכנסות בקופות החולים כל

  ). נתונים אלו יפורטו בהמשך(בתכניות הביטוח המשלים של קופות אלו 

  

ן אינן כוללות את ההכנסות מהביטוח הסיעודי המשווק לחברי קופות "נזכיר כי הכנסות הקופה משב

-על, חיה של משרד הבריאות הופנתה לקופות החולים הנ2001בסוף . החולים באמצעות חברות ביטוח

ובכלל זה איזונן הכספי בתעריפי , ן"פיה על הקופה לקבל חוות דעת של אקטואר באשר לתכניות השב

ההנחה במערכת היא שלאחר קבלת הניתוח האקטוארי יהיה צורך בהעלאת הפרמיות . ן הקיימים"השב

  .או בצמצום תחומי הכיסוי ובהטבות הניתנות, לפחות בחלק מהתכניות

  

העבירו , 1999בשנת , )ן לאחר ניכוי תביעות והוצאות אחרות"עודפי השב, כלומר(ן "לגבי רווחיות השב

לטובת כיסוי הגירעונות בסל )  מסך ההכנסות25%שהיוו (ן "ח עודפי שב" מיליון ש165-קופות החולים כ

ורם מתוך סך אך במקביל חלה ירידה בשיע, ן" חלה אמנם עלייה בסך עודפי השב2000בשנת . הבסיס

  .  מסך ההכנסות20%-שהיוו כ, ח לגירעונות בסל הבסיס" מיליון ש181כך שבסך הכול הועברו , ההכנסות

  

ן " מצוין כי יש הבדלים בין הקופות בשיטת ההתחשבנות בין תכניות השב2000בדוח ויטקובסקי לשנת 

 השפעה על עודפי לשיטת ההתחשבנות יש. לבין הסל הבסיסי המבוססים על הנחות יסוד שונות

  . השוואה-ועל כן העודפים אינם ברי, ההכנסות

  

מדוח ויטקובסקי ומהראיונות עם נציגי קופות החולים ומשרד הבריאות עולה כי משרד הבריאות העביר 

ן " הוראה כי בשנים הקרובות יוסדר נושא ההתחשבנות בין תכניות השב2000לקופות לקראת סוף שנת 

ן תשאנה את מלוא ההוצאות של השירותים הניתנים במסגרתן ועודפי "ת השבכך שתכניו, לסל הבסיסי

  . הבסיסין יופרדו מפעילות הסל "השב

  

מהראיונות עולה כי מאז הוראות משרד הבריאות בנוגע להעברת עודפים מהמשלים לבסיסי ובנוגע 

תחייבויות ן כעתודות לה"קופות החולים החלו להשתמש בעודפי השב, לקבלת חוות דעת אקטואר

  . לעתיד

  

   תוצאות עסקיות בענף מחלות ואשפוז3.6
עולה כי היקף הפעילות בענף , 2000- ו1999ביטוח וחיסכון לשנים , מתוך דוחות הממונה על שוק ההון

. מראה על המשך מגמת הצמיחה בענף, כפי שהוא משתקף בתוצאות העסקיות של הענף, מחלות ואשפוז

ואינו כלול בענף מחלות , וח מדווח בדרך כלל כחלק מענף ביטוח חייםביטוח הסיעוד של חברות הביט

  .ואשפוז

  

 7.4%גידול של , ח" עומדים על מיליארד ש2000בענף מחלות ואשפוז בשנת ) פרמיות(דמי הביטוח ברוטו 

וכך גם בסך ,  חלה עלייה בדמי הביטוח ברוטו בענף זה1993 עולה כי משנת 6מתרשים . 1999משנת 
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שיעור ( היחס בין סך ההוצאות ברוטו לסך דמי הביטוח ברוטו 2000בשנת . 6של חברות הביטוחההוצאות 

  .33%-הגיע לכ) ההוצאה

  

כך שבשיעור הנזקים ,  התייצב סך התביעות2000- ל1999אך בין ,  חלה עלייה1999עד , 7לגבי סך התביעות

)Loss Ratio( ,68.5%-חלה ירידה מ, טוח ברוטוהשווה ליחס שבין התביעות ברוטו לבין סך דמי הבי   

שיעור נזקים נמוך מלמד בדרך כלל על גביית פרמיות גבוהות יחסית . 2000 בשנת 63.6%- ל1999-ב

  . על עלייה ברווחיות הענף לחברות הביטוח-ומכאן , לתביעות

  

בר במחירי דצמ, במיליוני שקלים (1993-2000תוצאות עסקיות בענף מחלות ואשפוז בשנים : 5תרשים 
  )בהתייחס לתוצאות ברוטו ללא עתודות וללא ביטוח משנה, 2000
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  הוצאות הנהלה והוצאות כלליות, סך הוצאות ברוטו שווה להוצאות על עמלות סוכנים  6
  ווה לתביעות משולמות ושינוי בתביעות תלויותסך התביעות ברוטו ש  7
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   סיכום 3.7
ועל הסתמנות , הנתונים מצביעים על קיומו של שוק רחב מאוד של ביטוחי בריאות פרטיים בישראל

היקפו הרחב של השוק יכול להצביע על כדאיות הביטוח למבטחים . מגמת התרחבות כפל הביטוח בשוק

הדבר יכול להצביע גם , אולם. ידי המבוטחים כשני מוצרים שונים-ם ועל תפיסת הביטוחים עלולמבוטחי

ועל חוסר הבנה של תכניות הביטוח , על חוסר מידע הקיים בשוק באשר לניתן במערכת הציבורית

  .עלות הפוליסה ועוד, הדרכים לבחור ביניהן, ההטבות שלהן

  

מבלי לכלול את הביטוח :  יותר מהביטוח המסחריהיקף הבעלות על הביטוח המשלים רחב הרבה

גודלו הכספי של , אולם.  מהמסחרי2.5שיעור המבוטחים במשלים גדול פי , הסיעודי דרך קופות החולים

אחד ההסברים ). לא כולל סיעוד, ענף מחלות ואשפוז(המשלים קטן במעט מזה של הביטוח המסחרי 

נראה כי הביטוח המסחרי מתפתח לכיוון של ביטוח כנגד . להבדלים הללו הוא ההבדל באופי הביטוחים

, הביטוח המשלים. שהוא ביטוח הדורש עתודות כספיות רבות והשימוש בו מועט, סיכוני קטסטרופות

, אולם. בעיקר לאירועים שכיחים שעלותם נמוכה, מתפתח לכיוון של מתן שירותי בריאות, לעומת זאת

ועל כך נדרשת בדיקה מעמיקה של , של הפרמיה בביטוח המסחריייתכן שהדבר נובע גם מחוסר הוגנות 

  .המפקח על הביטוח

  

ן " הוציא משרד הבריאות הוראה לקופות החולים לקבלת דוחות אקטואר על תכניות השב2001-ב

אולם יישום ההוראה לקבלת , אין עדיין דרישה מפורשת לעתודות אקטואריות, אמנם. ואיזונן הכספי

אך ניתן , דרישות אלה חשובות ליציבות התכניות. וה שלב מקדים לדרישה כזאתדוחות אקטואר מהו

  .לצפות כי גם יובילו לעליות בפרמיות המשלים

  

לאחר ירידה מסוימת ברווחיות בשנים , עוד נמצא כי חלה עלייה קטנה ברווחיות הביטוח המסחרי

ברווחיות . ייצבות סך התביעותהעלייה נבעה כנראה מתיקון הפרמיות שביצעו החברות ומהת. הקודמות

נראה כי במקביל , לכן. צפויה בעתיד הקרוב עלייה בפרמיות, אך כאמור, המשלים חלה אומנם ירידה

יש גם לפקח על העלאת , ן והן של הביטוח המסחרי"הן של תכניות השב, לפיקוח על היציבות הפיננסית

  .כך שיהיו הוגנות, הפרמיות

  

  שלים והמסחרימאפייני בעלי הביטוח המ. 4
  

תוך התייחסות לארבע סוגיות ,  בעלי ביטוח משלים ובעלי ביטוח מסחרימאפיינינציג את בפרק זה 

בעלי סיכון גבוה לחלות לנטייה הגדולה יותר של , כלומר (Adverse Selectionל השוק ֶשהקשורות לֶּכ

  ): הנמוך לחלותהסיכוןלהצטרף לביטוח מאשר בעלי 

 שלמבטחים יש הוא )Community Rating(סבסוד צולב  על המבוססיםים  במקרים של ביטוחהחשש .1

הם יעשו זאת בדרכים שקשה יותר לפקח , פונהמכיוון שהם חייבים לקבל כל ו,  שמנתגריפתתמריץ ל

כדי לבחון האם שלוש שנים אחרי החלת התקנות החדשות מצאו ספקיות  ).Kifmann, 1999(עליהן 

 . המשליםהביטוחמאפייני בעלי נבדוק את ,  שמנתגריפת דרכים להמשליםהביטוח 
בדומה לחברות ביטוח , Adverse Selectionחברות הביטוח בישראל מתמודדות עם ֶּכֶשל השוק  .2

, כמו כן. אנו נבדוק האם החברות מצליחות בהתמודדות זו. בריאות בשוק הפרטי בכל רחבי העולם
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,  בעלי הביטוח המשלים ולאוכלוסייה הכלליתנשווה בין התפלגות בעלי הביטוח המסחרי להתפלגות

  .לפי משתני רקע

נאלצות ,  כל פונה ואינן יכולות להחריג מבוטחים בגין מצב רפואילקבלאשר חייבות ,  החוליםקופות .3

אחת . עם הנטייה של בעלי הסיכון הגבוה לחלות לרכוש ביטוח המשלים שונותלהתמודד בדרכים 

אחד החששות הוא .  לתכניתלהצטרףבעלי סיכון נמוך לחלות הדרכים להתמודדות היא עידוד של 

סל הבסיסי ה שירותיבכל הקשור לנגישות גם  בעלי הביטוח המשלים אפלייתידי -עלהן יעשו זאת ש

 מרכזיים משתנים לבין בעלות על ביטוח משלים בין את הקשר נבדוק, לאור זאת. םשוויון בקבלתלו

  .  מהםרצוןהולשביעות   הבסיסיהקשורים לנגישות שירותים שונים בסל

מהי המגמה שלה , נבדוק האם הנטייה של החולים להצטרף לביטוח הבריאות הפרטי אכן קיימת .4

 .לאורך זמן והאם קיימת סכנה ליציבות השוק כתוצאה מכך
 

  1997-2001 ביטוח משלים בעליאור מאפייני י ת4.1
 מאפיינים דמוגרפיים ואחרים של כל נותחומשלים הביטוח על בעלי הללמוד כדי לזהות גריפת שמנת ו

לזהות שינויים בביקוש לביטוח המשלים ובקהל היעד של קופות כדי , כמו כן. בעלי הביטוח המשלים

 ובין 1997-1999בין השנים משלים הביטוח ה בהרכב האוכלוסייה בעלת השינוייםבחנו את , החולים

מהשנים השוואה לנתונים ב 2001-ביטוח המשלים בהממצאים על בעלי היוצגו  להלן. 1999-2001השנים 

  .הקודמות

  

  )6לוח ( 2001מאפייני בעלי הביטוח המשלים בשנת 
  ת חוליםקופ
  ומאוחדת ) 80%-כ(מכבי קופות החולים  מבוטחי בקרבגבוה יותר על ביטוח משלים  הבעלות שיעור

   ).53%(ולאומית ) 61%(כללית מאשר בקרב מבוטחי קופות החולים ) 64%(

  

   דמוגרפיםמשתנים
לעומת ) 45-64 (הבינייםשיעור בעלי הביטוח המשלים גבוה יותר בקרב הצעירים ובני גיל  - גיל 

  ;המבוגרים

  ; לעומת הגבריםהנשים שיעור בעלי הביטוח המשלים גבוה יותר בקרב - מין 

 או רוסיתה בלבד בקרב דוברי 40%- העברית יש ביטוח משלים לעומת כמדוברי 75%-לכ - שפה 

  ;ערביתה

 .אזור המרכז יש ביטוח משלים של קופת החוליםתושבי  מתוך עשרה אנשים שבעהל -  מגוריםאזור 

שיעור הבעלות נמצא  בירושלים . מהאוכלוסייה יש ביטוח משלים50%- ליותר מהאזוריםגם ביתר 

  . ביותרהנמוך 

  

  כלכליים- חברתייםמשתנים
השיעור בקרב הרבה יותר מ אקדמית גבוה השכלהי  בעלי ביטוח משלים בקרב בעלשיעור - השכלה 

  ;בעלי השכלה יסודית ומטה
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 ניםחמישושני ה הכנסה בבעלישיעור בעלי הביטוח המשלים בקרב ,  להשכלהבדומה - הכנסה  

  .  התחתוןבחמישון לעומת השיעור בקרב בעלי הכנסה , גבוה מאודניםהעליו

  

  )באחוזים( 1997-2001, יהכלל האוכלוסיבקרב משלים הביטוח הבעלי : 6לוח 
   בעלות על ביטוח משלים

2001 1999 1997   
כ"סה  37.5 51 65

* 
61  
78  
64  
53 

* 
44  
72  
63  
35 

*  
22  
74  
59  
33  

  # $   חוליםקופת
   כלליתשירותי בריאות 

   שירותי בריאותמכבי
  מאוחדתקופת חולים 
  לאומיתקופת חולים 

*  
64  
67  
58 

*  
54  
57  
34 

*  
38  
42  

26.5 

  #    $גיל
22-44  
45-64  

+65 
  

62  
66 

  
50  
53 

  
35  
40 

  #  $  מין
   גברים
  נשים

*  
74  
40  
38 

*  
59  
32  
27 

*  
46.5  
11.5  

22 

   #    $שפה
  עברית
  ערבית
  רוסית

*  
59  
53  
71  
62 

*  
44  
47  
57  
52 

*  
25  
39  
47  
30 

   # מגוריםאזור
   והצפוןחיפה

   ירושלים
  אביב והמרכז-תל
   והדרוםבעשאר ב

*  
48  
65  
69 

*  
33  
52  
58 

*  
14.5  

37  
46 

   #  $השכלה
   ומטהיסודית
  תיכונית

  אקדמית/ תיכוניתעל
*  

45  
49  
63  
80  
80 

*  
32  
41  
46  
64  
72 

*  
18  
27  
38  
41  
62 

  #$  לנפש סטנדרטית הכנסה
   תחתוןחמישון
  שניחמישון 
  שלישיחמישון 
  רביעיחמישון 
   עליוןחמישון

*  
54  
68 

*  
41  
56 

*  
24  
42 

  #  $  מצב בריאותהערכת
  גרוע/  טוב אל

  טוב מאוד / טוב
  

63  
65 

*  
46  
54 

*  
30  
41 

  # $  כרוניתמחלה
  יש
  אין

 *0.01 < p  ; #p99-01<0.01 $ ;p97-99<0.01 
  

   מצב בריאותמשתני
בקרב אלו המעריכים את מצב בריאותם יותר  גבוה בעלי ביטוח משלים שיעור - בריאות מצב הערכת 

  . את מצב בריאותם כלא טוב עד גרועמעריכיםההשיעור בקרב אלו מכטוב עד טוב מאוד 
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 . ם ללא חולים בשיעורי הבעלותי הכרוניהחולים אין הבדל מובהק בין 2001-ב - כרונית מחלה 
  

  שינויים לאורך השנים
שנה לאחר החלת ההוראות החדשות בעקבות חוק ההסדרים  (1999 לנתוני 1997ההשוואה בין נתוני 

ממצאי המחקר הראו עוד כי . בעלות על ביטוח משליםלבריאות ה צבמקשר בין  איןכי מלמדת ) 1998

 בקרב וגם ות רב בהיקפי הבעלות על הביטוח המשלים גם בקרב בעלי הכנסה והשכלה נמוכגידולהיה 

  .  דוברי ערבית ורוסית
  

, במקביל. 1999 בשיעור הבעלות על המשלים באוכלוסייה הכללית לעומת 1.25 חל גידול של פי 2001-ב

כי שיעור המבוגרים בעלי  נמצא. נמשכה המגמה של התרחבות המשלים בקרב השכבות היותר חלשות

 תושבישיעור ו, )1.4פי (גדל שיעור דוברי הרוסית שכן ו, )1.7פי  (1999הביטוח המשלים גדל מאוד לעומת 

בעלי , )1.5פי (ה בעלי השכלה יסודית ומטבקרב שיעור גדל מאוד גם ה. )1.3פי ( המרכזאזור הצפון ואזור 

 חלה עלייה 1999-2001בין השנים ,  בנוסף).1.4פי (והחולים הכרוניים ) 1.4פי  (התחתוןהכנסה בחמישון 

  ).1.5פי (לאומית קופת חולים וב) 1.4פי (כללית שירותי בריאות משמעותית בשיעור הבעלות ב
  

עה העצמאית של משתני הרקע  מסוג רגרסיה לוגיסטית הבוחן את ההשפמשתני- מוצג ניתוח רב7 בלוח

 "עבריתדובר "למשתנים מהלוח עולה כי .  את עוצמת ההשפעהומדרג"  ביטוח משליםיש"על המשתנה 

 החיובית ההשפעה "כלליתבלאומית וחבר ב" לעומת "מכביבחבר " ו"דובר רוסית וערבית"לעומת 

 יםרוגמ לעומת "שליםגר בירו"נמצאה למשתנים השפעה עצמאית שלילית . העצמאית הגבוהה ביותר

 צעיר גיל לעומת +"65קבוצת גיל "ו לעומת הכנסה גבוהה יותר "הכנסה בחמישון התחתון", אחרבאזור 

  . יותר
  

אך הוא לא , " ביטוח משליםיש" חיובית מובהקת על המשתנה עצמאיתהשכלה יש השפעה ה למשתנה גם

  .ו לבין משתנה ההכנסהעקב התלות בינהוכנס למודל 
  



  

  25

רגרסיה  (2001, הכנסהו לפי משתני רקע , מבוטחי כל הקופותבקרבבעלות על ביטוח משלים  :7 לוח
  )לוגיסטית

  משליםיש ביטוח :  התלויהמשתנה 

 1 עוצמת ההשפעה רוגיד B  Odds Ratio מקדם 
  

 1 4.03 *1.4   עבריתדובר
 2 2.22 *0.8  חבר במכבי

 3 0.55 *-0.6   בירושליםגר
 4 0.57 *-0.57   בחמישון תחתוןהכנסה
 5 0.68 *-0.4  +65 גיל קבוצת

 6 1.43 0.35  חבר מאוחדת
 7 1.33 0.3  שהי אמין

 8 1.25 0.22   כרוניחולה
 9 1.08 0.08  45-64 גיל קבוצת

 10 1.01 0.01   בתל אביב ובמרכזגר
 *p>0.05 ;Cox&Snell R Square=0.141 ;Nagelkerke R Square=0.193 ; 11.5%= התאמהטיבמדד  
עבור משתנים בעלי השפעה עצמאית ב כאשר Odd Ratio-רוג ערכי היפי ד-  עוצמת ההשפעה נעשה עלרוגיד 1

  ).Odd Ratio/1(-השלילית חושב ערך 
  

  1997-2001מסחרי הביטוח ה בעלימאפייני  4.2
ידי תפיסת -אחת המטרות של פעולות חברות הביטוח בשוק היא להתמודד עם ִּכשלי השוק על, כאמור

ניתוח מאפייני ). השכבות החזקות יותר: קרי(של האוכלוסייה " השמנת"רחב ככל האפשר בקרב נתח 

יכול ללמד האם מאפייני אוכלוסייה אלו תואמים את קהל היעד מסחרי הביטוח בעלת ההאוכלוסייה 

להלן יוצג ניתוח . הרצוי מבחינתן של חברות הביטוח והאם הן מצליחות בהתמודדותן עם ִּכשלי השוק

  .בהשוואה לנתונים מהשנים הקודמות, 2001- במאפיינים דמוגרפיים ואחרים של בעלי הביטוח המסחרי

  

  )8לוח ( 2001מאפייני בעלי הביטוח המסחרי בשנת 
  ת חוליםקופ

  . הבעלות על ביטוח מסחריבשיעוריהבדלים בין הקופות לא נמצאו 

  

   דמוגרפיםמשתנים
מהשיעור  )45-64( הבינייםיותר בקרב הצעירים ובני גיל  שיעור בעלי הביטוח המסחרי גבוה - גיל 

  ; המבוגריםבקרב

  ;  הביטוח המסחרי גבוה יותר בקרב הגברים לעומת הנשיםבעלי שיעור - מין 

 שיעור זה בקרב דוברי הערבית לעומת בעלי ביטוח מסחרי בקרב דוברי העברית גבוה שיעור - שפה 

  ;והרוסית

  . הגבוה ביותרהוא  שיעור הבעלות ודרום מרכז יםראזותושבי ה בקרב - מגורים אזור 
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  ) באחוזים (1997-2001,  האוכלוסייה לפי משתני רקעמכללשיעור בעלי ביטוח מסחרי : 8 לוח
   בעלות על ביטוח מסחרי

2001 1999 1997  
כ"סה 17 24 26
 

26  
25  
26  
26 

 
23  
23  
25  
24 

  
16  
18  
18  
14 

  $ חולים קופת
   כלליתשירותי בריאות 

   שירותי בריאותמכבי
  מאוחדתקופת חולים 
  לאומיתקופת חולים 

* 
30  
28  
12 

* 
24  
27  
18 

*  
16  
23  
6 

   #  $גיל
22-44  
45-64  

+65 
* 

29  
23 

 
25  
22 

  
19  
14 

  #$   מין
   גברים
  נשים

* 
30  
14  
19 

* 
23  
17  
33 

*  
20  
8  

11 

  #  $  שפה
  עברית
  ערבית
  רוסית

* 
24  
21  
28  
27 

* 
21  
28  
25  
20 

*  
15  
23  
18  
10 

  #$  מגורים אזור
   והצפוןחיפה

  ירושלים
  אביב והמרכז-תל
  שבע והדרום- באר

* 
9  

27  
31 

* 
13  
23  
28 

*  
7  

15  
21 

  # $ השכלה
   ומטהיסודית
  תיכונית

  אקדמית/תיכונית- על
* 

12  
15  
22  
37  
45 

* 
11  
15  
26  
32  
35 

*  
6  
8  

20  
20  
33 

  #  $  לנפש סטנדרטיתהכנסה
   תחתון חמישון
  שניחמישון 

  שלישישון חמי
  רביעיחמישון 
   עליוןחמישון

* 
16  
30 

 
22  
24 

*  
12  
18 

  # $  מצב בריאות הערכת
  גרוע/  טוב לא
  טוב מאוד / טוב

* 
20  
29 

 
24  
24 

  
15  
17 

  #$  כרונית מחלה
  יש
  אין

 *0.01 < p  # ; p99-01<0.01 $ ;p97-99<0.01  
  

  כלכליים- חברתייםמשתנים
הרבה יותר אקדמית גבוה /תיכונית-בקרב בעלי השכלה על בעלי ביטוח מסחרי שיעור -השכלה  

  ;השיעור בקרב בעלי השכלה יסודית ומטהמ

 והרביעי העליוןשיעור בעלי הביטוח המסחרי בקרב בעלי הכנסה בחמישון ,  להשכלהבדומה - הכנסה 

  . )12% ( לעומת השיעור בקרב בעלי הכנסה בחמישון התחתון,)בהתאמה, 37%- ו45% (גבוה מאוד
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   מצב בריאותמשתני
בקרב אלו המעריכים את מצב פי שניים  גבוה בעלי ביטוח מסחרי שיעור - בריאות מצב הערכת 

  . לעומת אלו המעריכים את מצב בריאותם כלא טוב עד גרוע, בריאותם כטוב עד טוב מאוד

ש ביטוח  מחלה כרונית ילהםאין  ש2001דיווחו בשנת בקרב אלו שלשיעור גבוה יותר  - כרונית מחלה 

  . מי שדיווחו שיש להם מחלה כרונית לעומת ,מסחרי

  

  שינויים לאורך השנים
בדומה לשינויים בהיקפי הבעלות של הביטוח המשלים ,  מלמדת כי1999 לנתוני 1997ההשוואה בין נתוני 

נמצא , בנוסף לכך). בהתאמה, 24%- ל17%-מ(חל גידול בהיקף הבעלות על הביטוח המסחרי , בשנים אלו

בעלי מצב בריאות : מיון גם במגמת הגידול בשיעורי הבעלות בקרב האוכלוסיות החלשות בשנים אלוד

  גידול רב גם בקרב בני , וכן, דוברי ערבית ורוסית ובעלי השכלה והכנסה נמוכים, חולים כרוניים, גרוע

  ).8לוח + (65

  

ת ההתרחבות בקרב השכבות  מראה התהפכות של מגמ2001- ל1999מבט על השינויים שחלו בין , אולם

 בשיעור הבעלות על הביטוח המסחרי בקרב האוכלוסייה 1.08לעומת גידול של פי  ).8לוח (היותר חלשות 

, כמו כן). 0.7פי  (1999 משנתבעלי הביטוח המסחרי ירד  65מעל גיל  כי שיעור המבוגרים נמצא, הכללית

שיעור בעלי , )0.8פי  (בירושליםשיעור הגרים , )מה בהתא0.6- ו0.8פי (ירד שיעור דוברי הערבית והרוסית 

ושיעור החולים ) 0.7פי ( כלא טוב עד גרוע בריאותםשיעור המעריכים את מצב , )0.7פי (השכלה יסודית 

  ).0.8פי (הכרוניים 

 
עלה שיעור , כמו כן). 1.25פי  (1999 משנת בעלי הביטוח המסחרי עלה הצעיריםנמצא כי שיעור , במקביל

 מצבושיעור אלו המעריכים את , )1.3פי (שיעור בעלי הכנסה בחמישון העליון , )1.3פי  (העברית דוברי

  ).1.25פי (בריאותם כטוב עד טוב מאוד 

  

 של משתני הרקע העצמאיתמשתני מסוג רגרסיה לוגיסטית הבוחן את ההשפעה - מוצג ניתוח רב9 בלוח

גיל צעיר ", "הכנסה גבוהה"מהלוח עולה כי . עהההשפ את עוצמת ומדרג"  ביטוח מסחרייש"על המשתנה 

 משפיעים עצמאית חיובית על בעלות על ביטוח "כרוניתאין מחלה " ו"עבריתדיבור  תשפ", "65-מ

  . על בעלות על ביטוח מסחרישלילית  ת עצמאיהשפעיש ה "אישה-מין"למשתנה . מסחרי

  
אך הוא לא , "מסחרי ביטוח יש " יש השפעה עצמאית חיובית מובהקת על המשתנה"השכלה"למשתנה 

  .ו לבין משתנה ההכנסההוכנס למודל עקב התלות בינ
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 2001,  משתני רקע כולל הכנסהלפי ,בעלות על ביטוח בריאות מסחרי בקרב כל המבוטחים :9 לוח
  )רגרסיה לוגיסטית(

   יש ביטוח מסחרי:  תלוימשתנה
   B מקדם Odds Ratio  # עוצמת ההשפעהדירוג

   בחמישון תחתוןהכנסה *-1.0 0.36 1

  +65 גיל קבוצת *-0.99 0.37 2

   עבריתדוברי *0.56 1.74 3

   כרוניחולה *-0.35 0.70 4

  שהיא - מין *-0.28 0.76 5

   בירושליםלגור -0.27 0.76 6

   חבר במכבילהיות -0.16 0.85 7

   בתל אביב ובמרכזלגור 0.10 1.11 8

  45-64 גיל קבוצת -0.05 0.96 9

   חבר מאוחדתלהיות -0.07 0.93 10

 *p<0.05 ;Snell & Cox R Square=0.071 ;Nagelkerke R Square=0.104 ;6.4%= טיב ההתאמהמדד  
משתנים בעלי השפעה עצמאית שלילית חושב ול ,Odd Ratio-פי דירוג ערכי ה- עוצמת ההשפעה נעשה עלדירוג# 

  ).Odd Ratio/1(-ערך ה
  

  משלים לבעלי ביטוח מסחריהטוח ביה השוואה בין בעלי 4.3
ההשוואה בין התפלגות בעלי הביטוח המשלים להתפלגות בעלי הביטוח המסחרי ולהתפלגות 

וכן ללמד , האוכלוסייה הכללית יכולה ללמד על נגישות הביטוחים השונים לשכבות השונות באוכלוסייה

בין משלים והביטוח ה בעלי יןב המאפיינים השוואה מפורשת של להלן. עוד על אופי בעלי הביטוחים

  .מסחריהביטוח ה

  
 בהשוואה להתפלגות האוכלוסייה , קבוצה לפי בעלות על ביטוח פרטיבכלהתפלגות ה מתאר את 10 לוח

  .רקעלפי משתני , הכללית

  

ודוברי העברית גבוה משיעורם באוכלוסייה + 65 נמצא כי שיעור בני ביטוח משלים בלבדבקרב בעלי 

התפלגות , פרט לכך. ור דוברי הערבית והרוסית נמוך משיעורם באוכלוסייה הכלליתוכי שיע, הכללית

, מין: בעלי הביטוח המשלים דומה להתפלגות כלל האוכלוסייה לפי מאפייני הרקע האחרים שנבדקו

  .הערכת מצב בריאות ומחלה כרונית, הכנסה, השכלה, אזור מגורים

  

של , של בעלי השכלה גבוהה, של גברים, 22-44בוה של בני  נמצא שיעור גביטוח מסחרי בלבדבקרב בעלי 

של המעריכים את מצב בריאותם כטוב עד טוב מאוד ושל אנשים שאין להם מחלה , בעלי הכנסה גבוהה

נמצא שיעור נמוך מאשר באוכלוסייה הכללית של , במקביל. לעומת שיעורם באוכלוסייה הכללית, כרונית

של אלו , של בעלי הכנסה בחמישון התחתון, כלה יסודית ומטהשל בעלי הש, של נשים, +65בני 

  .המעריכים את מצב בריאותם כלא טוב עד גרוע ושל חולים כרוניים
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,  מאפייני בעלי ביטוח מסחרילהתפלגותהשוואה בין התפלגות מאפייני בעלי ביטוח משלים  :10 לוח
  )באחוזים (2001, לפי משתני רקע

  משלים בעלי 
  מסחריוגם 

 מסחריי בעל
  בלבד

בעלי משלים 
  בלבד

 ביטוח ללא
  פרטי

 כלל
  האוכלוסייה

 

  כ"סה 100 100 100 100 100

 
52  
41  
7 

 
55  
36  
10 

 
44  
38  
19 

 
43  
36  
21 

 
46  
38  
16 

   *גיל
22-44  
45-64  

+65 
 

51  
49 

 
65  
35 

 
44  
56 

 
48  
52 

 
48  
52 

   *מין
   גברים
  נשים

 
86  
7  
7 

 
68  
11  
21 

 
81  
10  
9 

 
50  
25  
25 

 
71  
14  
15 

    *שפה
  עברית
  ערבית
  רוסית

 
25  
9  

52  
14 

 
25  
14  
49  
12 

 
26  
11  
51  
12 

 
34  
16  
37  
14 

 
28  
12  
47  
13 

  * מגורים אזור
   והצפוןחיפה

  ירושלים
  אביב והמרכז-תל
  שבע והדרום- באר

 
5  

35  
60 

 
7  

38  
55 

 
15  
34  
51 

 
26  
33  
41 

 
16  
34  
50 

   *השכלה
   ומטהיסודית
  תיכונית

  אקדמית/ תיכוניתעל

  
8  

10  
15  
35  
36 

  
13  
18  
19  
21  
28 

  
17  
18  
22  
23  
20 

  
33  
28  
20  
11  
8 

  
20  
20  
20  
21  
19 

  * לנפש סטנדרטית הכנסה
   תחתון חמישון
  שניחמישון 
  שלישיחמישון 
  רביעיחמישון 
   עליוןחמישון

 
17  
83 

 
24  
76 

 
29  
71 

 
41  
56 

 
30  
70 

  * מצב בריאות הערכת
  גרוע/  טוב לא
  טוב מאוד / טוב

 
26  
74 

 
22  
78 

 
34  
66 

 
33  
67 

 
31  
69 

  * כרונית מחלה
  יש
  אין

  P)הבדלים בהתפלגות לפי בעלות על ביטוח פרטי(> 0.01* 
  

בעלי השכלה , אביב והמרכז-תושבי תל, דוברי עברית, 22-44שיעורי בני , שני הביטוחיםבאשר לבעלי 

ואנשים ללא מחלה , המעריכים את מצב בריאותם כטוב עד טוב מאוד, בעלי הכנסה גבוהה, גבוהה

שיעורים נמוכים מהשיעורים המקבילים באוכלוסייה . כרונית גבוהים מהשיעורים באוכלוסייה הכללית

, בעלי השכלה נמוכה, תושבי ירושלים, דוברי הערבית והרוסית, +65הכללית היו שיעורי המבוגרים בני 

  . וחולים כרונייםאלה המעריכים את מצב בריאותם כלא טוב עד גרוע, בעלי הכנסה נמוכה
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   הבסיסי ושביעות רצון מקופת החוליםסלהנגישות שירותי  4.4
 הוא ששילוב של הביטוח הפרטי במערכת הבריאות הציבורית יפגע המדיניות החששות של קובעי אחד

שירותים ההחשש הוא בעיקר מפני פגיעה בנגישות .  ביטוח בריאות פרטי כלשהורכשובאזרחים שלא 

 לבין "בעלות על ביטוח משלים" המשתנה בין בדקנו את הקשר ,לאור זאת. שירותים קבלת ובשוויון

 באופן ומהקופהמשתנים מרכזיים המייצגים נגישות ושביעות רצון משירותים שונים של קופת החולים 

 ת חוליםקופיתייחס לכל הניתוח בכל הנוגע לשביעות רצון ולנגישות ,  בין הקופותההבדלים בגלל 8.כללי

  ).11 לוח( בקופות סך המבוטחיםל ולא

  

   בריאות כלליתשירותי
שאינו ( לנותן שירות מסוים התחייבותקבל הפניה או לשאמרו שקשה מאוד עד קשה  המרואיינים שיעור

 מהמבוטחים שאין להם 11% לעומת ,21%(ביטוח משלים בעלי בקרב באופן מובהק   יותרגבוה) רופא

  . שתי הקבוצותנמצאו הבדלים משמעותיים ביןפרט למשתנה זה לא ). ביטוח משלים

  

   שירותי בריאות מכבי
ומשירותי הקופה ,  המשפחהרופאימאוד מהיחס של  המרואיינים שהביעו שביעות רצון גבוהה שיעור

 גבוה יותר בקרב המרואיינים שיעורנמצא , אולם .משליםהביטוח בעלי הבאופן כללי גבוה יותר בקרב 

רופא פי מרשם -על תרופות קבלת מקלות שהביעו שביעות רצון גבוהה מאודשאין להם ביטוח משלים 

כל ההבדלים הללו אינם מובהקים , אולם (ומקלות קבלת הפניות והתחייבויות לרופא מקצועי ולבדיקות

 על הכבדה במידה רבה של התשלומים על בריאות על המשפחה המדווחיםשיעור , כמו כן. )סטטיסטית

מהשיעור בקרב המרואיינים שלא היה להם  )30%(משלים הביטוח בעלי הקרב בבאופן מובהק גבוה 

  ).11%(ביטוח משלים 

  

   חולים מאוחדתקופת
בעלי  בקרב  באופן מובהק גבוה יותרהמשפחההם מרוצים מאוד מהיחס של רופאי המדווחים כי  שיעור

אולם הבדל , וח המשליםגם שיעור המרוצים מהיחס של הפקידים גבוה בקרב בעלי הביט. ביטוח משלים

בקבלת הפנייה או ,  קושי רב בקבלת טיפול רפואיעלשיעור המדווחים , זאת ועוד. זה אינו מובהק

באופן   יותרובקבלת הפניה או התחייבות לנותן שירות מסוים נמוךמסוים  מקצועיהתחייבות לרופא 

על הכבדה רבה של  שיעור המדווחים .אלו שאין להםמאשר ביטוח משלים בעלי  בקרב מובהק

  .משליםהביטוח בעלי הבקרב יותר באופן מובהק התשלומים על בריאות על המשפחה גבוה 

  

                                                 
אשפוזים במרפאות וכגון ניתוחים ,  בבתי חוליםהניתנים לא נכללו משתנים הבוחנים את השירותים בניתוח  8

  .חוץ
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 לפי בעלות על ביטוח , רצון מקופת החוליםושביעותשירותים בסל הבסיסי הנגישות ושוויון  :11 לוח
  )באחוזים (ת חוליםלפי קופ, משלים

   בעלות על ביטוח משלים
  כללית  כבימ  מאוחדת  לאומית
  אין  יש    אין  יש    אין  יש    אין  יש

  כ"סה
  באוכלוסייה

 
48  
29  
24 

* 
74  
10  
16 

  
59  
21  
21 

 
62  
17  
21 

  
61  
13  
27 

 
77  
12  
11 

  
46  
17  
37 

 
52  
13  
35 

 
48  
15  
37 

  קבלת תור אצל רופא מקצועי מרגע הזמנתו
  עד שבוע

  שבוע עד שבועיים
   משבועייםיותר

 
51  
49 

* 
31  
69 

  
55  
45 

*  
39  
61 

  
47  
53 

 
37  
63 

  
49  
51 

 
47  
53 

 
47  
53  

   רופא המשפחהשל היחס
   מאודמרוצה
  אחרת

 
33  
67 

 
28  
72 

  
35  
65 

 
37  
63 

  
35  
65 

 
33  
67 

  
39  
61 

 
38  
62 

 
37  
63 

   האחיותשל היחס
   מאודמרוצה
  אחרת

 
31  
69 

 
25  
75 

  
24  
76 

 
18  
82 

  
29  
71 

 
32  
68 

  
29  
71 

 
27  
73 

 
28  
72 

   הפקידים במשרדלש היחס
   מאודמרוצה
  אחרת

 
17  
83 

 
18  
82 

  
30  
70 

 
28  
72 

  
17  
83 

 
21  
79 

  
17  
83 

* 
27  
73 

 
21  
79 

  התרופות מבחר
   מאודמרוצה
  אחרת

 
25  
75 

 
17  
83 

  
34  
66 

 
39  
61 

  
28  
72 

 
34  
66 

  
24  
76 

 
26  
74 

 
27  
73 

   תרופות שהרופא רשםקבלת קלות
   מאודמרוצה
  אחרת

 
26  
74 

 
22  
78 

  
33  
67 

 
36  
64 

  
30  
70 

 
37  
63 

  
29  
71 

 
34  
66 

 
31  
69  

 

 הפניות והתחייבויות לרופא קבלת קלות
  מקצועי ולבדיקות

   מאודמרוצה
  אחרת

 
26  
74 

 
20  
80 

  
31  
69 

 
26  
74 

  
38  
62 

 
31  
69 

  
22  
78 

 
27  
73 

 
27  
73 

   כללית מקופת החוליםרצון שביעות
   מאודמרוצה
  אחרת

 
  

26  
37  

9  
28 

 
  

22  
42  
13  
23 

  
  

27  
35  
21  
17 

* 
  

20  
30  
17  
33 

  
  

30  
25  
20  
25 

* 
  

11  
29  
17  
43 

  
  

29  
34  
13  
24 

 
  

30  
28  
14  
28 

 
  

28  
31  
15  
26 

 התשלומים כל כלכלית של מבחינה הכבדה
   על בריאותהמשפחהשל 

   רבהבמידה
   בינוניתבמידה
   מועטהבמידה

   מכבידיםלא

 
8  

92 

 
12  
88 

  
2  

98 

* 
8  

92 

  
10  
90 

 
14  
86 

  
17  
83 

 
15  
85 

 
13  
87 

   טיפול רפואיבקבלת קושי
   מאוד עד קשהקשה
   לא קשהבכללכך קשה עד - כללא

 
  
6  

94 

* 
  

16  
84 

    

 
10  
90 

* 
  

21  
79 

    

 
7  

93 

  

 
8  

92 

    

 
16  
84 

  

 
11  
89 

  

 
13  
87 

 הפניה או התחייבות לרופא בקבלת קושי
  מקצועי מסוים

   מאוד עד קשהקשה
   לא קשהבכללכך קשה עד - כללא

 
  

11  
89 

 
  

16  
84 

  
  

11  
89 

* 
  

29  
71 

  
  
9  

91 

 
  
4  

96 

  
  

21  
79 

* 
  

11  
89 

 
  

15  
85 

 הפניה או התחייבות לנותן בקבלת קושי
  ) שאינו רופא(שירות מסוים 

   מאוד עד קשהקשה
   לא קשהבכללכך קשה עד - כללא

  p) לעומת אין משלים של הקופהמשליםיש (  >0.01*  
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   חולים לאומיתקופת
 גבוה יותר באופן מובהק בקרב בעלי הרופאמאוד מיחס ינים שהביעו שביעות רצון גבוהה  המרואישיעור

פי מרשם -עלמקלות קבלת תרופות , מיחס הפקידים במשרדגם שיעור המרוצים מאד . ביטוח משלים

אולם הבדלים אלו אינם , ביטוח משליםבעלי  כללי גבוה יותר בקרב באופןרופא ומשירותי הקופה 

 נמוךשיעור המדווחים על קושי רב בקבלת הפניה או התחייבות לרופא מקצועי מסוים ,  כןמוכ .מובהקים

 על קבלת תור אצל רופא המדווחים שיעור , זאתעם .ביטוח משליםבעלי בקרב באופן מובהק יותר 

 מהשיעור בקרב )74% ( ביטוח משליםלהם שאין הבקרב אלבאופן מובהק מקצועי תוך שבוע גבוה יותר 

  ).48%( המשלים בעלי

  

   נטיית החולים הכרוניים להצטרף לביטוח הבריאות הפרטי4.5
  המודל התיאורטי

קבוצתי וביטוח /מתאר מצב בשוק שבו פועלים יחד ביטוח חברתי, Newhouse) 1996(9מודל הביטוח של 

פרישת חוסר היציבות ייגרם מ. קבוצתי/מצב שעלול להוביל לערעור שיווי המשקל בביטוח החברתי; פרט

אשר תוביל לעלייה בשיעור , מבוטחים בעלי סיכון נמוך לחלות מהביטוח החברתי לטובת ביטוח הפרט

אלה יובילו לעלייה נוספת של הפרמיות . החולים בביטוח החברתי ולהפסדים לתכניות הביטוח החברתי

 .)3בנספח  מובאתיאור המודל (ולפרישה נוספת של מבוטחים בעלי סיכון נמוך לחלות מהביטוח החברתי 

  ).Adverse Selection) Buchmueller and DiNardo, 2002-מצב זה ידוע בספרות כספירלת המוות של ה

  

  :שלושה תנאים עיקריים בשוק אחראיים למצב זה

 )רביתואכן עדיין לא נקבעה לקופות החולים פרמיה מ(בביטוח החברתי פרמיה אין הגבלה לגובה ה .1

כך , ככל שהפרמיה של התכנית גבוהה יותר. פרוגרסיבי לפי ההכנסה נקבעות באופןפרמיות או שה

  .ליותר אנשים בעלי סיכון נמוך לחלות לא כדאי לקנות את התכנית

ללא קשר למצב , חל איסור על החרגה וקופות החולים חייבות לקבל לביטוח החברתי כל פונה .2

  .כניתהדבר מוביל להצטרפות חולים לת. בריאותו וגילו בביטוח החברתי

ולכן המבטח הפרטי מציע אותה לפרטים בעלי סיכון נמוך , תכניות הפרט אמורות לשאת רווחים .3

  .לחלות ודוחה מהביטוח פרטים בעלי סיכון גבוה לחלות

  

ו לנסות א) dump( יש תמריץ לדחות, שקופות החולים נמנות עליהם, החברתילמבטחי תכניות הקולקטיב 

 לשנות את מבטחות הקולקטיב יכולות). גריפת שמנת(ון גבוה לחלות מנע מלבטח מבוטחים בעלי סיכילה

 או , אטרקטיביות לקהל יעד רצויולעשותן יותר, )השתתפויות עצמיות וכדומה, תחומי כיסוי(התכניות 

דרכים ה.  למשוך פרטים רצויים להצטרף ולהקשות על פרטים אחרים וכדומהםלעודד את צוות המשרדי

 ,הקולקטיבלעלייה בהוצאות תכניות כלומר להביא ,  החוזההחתמתת עלויות אעלולות להגדיל לו הל

שלבסוף תעודד אותם , ומכאן לעלייה בפרמיה ולהעמסה נוספת על מבוטחים בעלי סיכון נמוך לחלות

  . לפרוש

                                                 
וקרוב בהגדרותיו ובתיאורו למודל של , )Rothschild-Stiglitz) 1976 המודל התיאורטי מבוסס על המודל של  9

Rees  )1989(.  
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 ולמשוך אליהן , להציע תכניות פרט אטרקטיביות יותריכולות המבטחות המתחרות בשוק, במקביל

למשל ייכללו תחומי ( בתחומי הכיסוישונות תכניות  באמצעות הצעת, סיכון נמוך לחלות בעלימבוטחים 

כיסוי אטרקטיביים לבעלי סיכון נמוך לחלות ולא ייכללו תחומי כיסוי אטרקטיביים לבעלי סיכון גבוה 

  . אשר יוזילו אותן, נמוכות יותרהחתמת חוזה  או בהוצאות )לחלות

  

  ב בישראלהשלכת המודל התיאורטי על המצ
ביטוח ב. )קולקטיב(חברתי תכניות הביטוח המשלים כתכניות ביטוח לתאר את ניתן , 2כפי שראינו בפרק 

כפונקציה של הסיכון הממוצע אלא , לפי ההוצאות הצפויות לכל מבוטחלא , נקבעת הפרמיהכזה 

  .את הביטוח המסחרי ניתן לתאר כביטוח פרט. בקבוצה הטרוגנית

  

ם רפואי והחובה לקנות את כל התכנית על כל רבדיה בביטוח המשלים יכולים איסור החרגה וחיתו

ומכאן להוביל לירידה בתועלת למבוטחים בעלי סיכון נמוך לחלות ולהגדלת , להוביל לעלייה בפרמיה

להציע למבוטחים עם סיכון , אם כן, לחברות הביטוח יהיה כדאי. האטרקטיביות של הביטוח לחולים

תכניות זולות יותר מתכניות הביטוח המשלים או שהן כוללות : ות פרט אטרקטיביותנמוך לחלות תכני

זאת בנוסף לכך שאינן . כמו שירות המשפר את הניתן בסל הבסיסי, תחומי כיסוי אטרקטיביים יותר

  .חייבות לקבל מבוטחים בעלי סיכון גבוה לחלות

  

בו ש, ה לזה המתואר במודל התיאורטי דומווצר מצבינראה שבמציאות הקיימת בישראל יכול לה, וכך

יפרשו מהביטוח המשלים ) הצעירים והאמידים יותר, הבריאים(הפרטים בעלי הסיכון הנמוך לחלות 

תופעה זו יכולה . ידי חברות ביטוח פרטיותב המשווקות ,םלטובת תכניות אטרקטיביות יותר מבחינת

  . יםווי המשקל של הביטוחים המשלימילאיים בטווח הארוך על ש

  

   ממצאים אמפיריים-מחלה כרונית ובעלות על ביטוח בריאות פרטי 
) משלים או מסחרי(ניתוח נתוני הסקר לגבי הקשר שבין מחלה כרונית לבעלות על ביטוח בריאות פרטי 

  .פי המודל התיאורטי-יכול ללמד על חוסר יציבות בשוק הישראלי על

  

   1999 בשנת 33%-בד בקרב החולים הכרוניים עלה מ עולה כי שיעור בעלי ביטוח משלים בל6מתרשים 

עדיין זהו שיעור נמוך משיעור הבעלות על המשלים בקרב , אמנם). 13%עלייה של  (2001 בשנת 46%-ל

גם שיעור .  ביטוח משלים- כבר היה לכמחצית החולים הכרוניים 2001-אבל ב, )64%(כלל האוכלוסייה 

שיעור , לעומת זאת). 4%עלייה של  (16%- ל12%-הכרוניים מבעלי שני הביטוחים עלה בקרב החולים 

שיעור החולים ). 7%ירידה של  (4%- ל11%-החולים הכרוניים שיש להם ביטוח מסחרי בלבד ירד מ

  ). 9%ירידה של  (34%- ל43%-ירד מ) משלים או מסחרי(הכרוניים שאין להם ביטוח פרטי 
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  )אחוזים (2001- ו1999, ב חולים כרונייםבעלות על ביטוח בריאות פרטי בקר: 6תרשים 
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התרשים מראה עלייה .  מתאר את שיעור החולים הכרוניים שיש להם ביטוח בריאות פרטי7תרשים 

לעומת . 2001 בשנת 31%- ל1999 בשנת 29%-בשיעור החולים הכרוניים בקרב בעלי הביטוח המשלים מ

ושיעור החולים בקרב האנשים שאין , 24%- ל33%-שיעור החולים בקרב בעלי ביטוח מסחרי ירד מ, זאת

הנתונים מצביעים על כך שחלק מהעלייה בשיעור ). 33%- ל35%-מ( בלבד 2%-להם ביטוח פרטי ירד ב

  .החולים הכרוניים במשלים מוסברת בירידה בשיעור החולים הכרוניים במסחרי

  

  )אחוזים (2001-ו 1999, החולים הכרוניים בקרב בעלי ביטוח בריאות פרטי: 7תרשים 
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ועל כן אינו מעיד בהכרח על חוסר , יש לזכור כי תהליך זה מתרחש בתנאי המערכת הישראלית, אולם

שלא , בשוק ביטוחי הבריאות הפרטיים חברות הביטוח לנות עלקופות החולים יש יתרוהיות ש, יציבות

י שהבריאים יישארו בתכנית היתרונות הללו מהווים תמריץ חזק מספיק כד. הובאו בחשבון בתיאוריה

פני חברות הביטוח בכך שהן משתמשות -לקופות החולים יש יתרון שיווקי על, ראשית. הביטוח המשלים

) עלונים וספרי קופה וכדומה, מרכזי מידע, פקידים, מרפאות(במערך אספקת השירותים בסל הבסיסי 

אלא גם , ווקיצאות הקופה על שהשימוש במערך זה לא רק חוסך בהו. ווק הביטוחים המשלימיםילש

כי   הואאצל המבוטחשנוצר  הרושם .קושר את הביטוח המשלים עם השירות הניתן בסל הבסיסי

 כדאי לו לרכוש את תכנית הביטוח , וכדי לקבל שירות מלא וטוב,לכאורה קיים קשר בין השניים

  .המשלים

  

חקים לטובת הביטוח המשלים גם  מש,בהחלטה האם לרכוש ביטוח משלים או ביטוח מסחרי, כמו כן

לעומת חוסר האמון בחברת ביטוח שהיא חברה למטרות , בה הם חבריםשנאמנות המבוטחים לקופה 

  .  חברת הביטוחהעובדה שאינם מכירים את את הקופה לעומת וכך גם לגבי הכרתם. רווח

  

מחר את השירותים הן יכולות לת, יתרון נוסף של קופות החולים קשור לכך שכספקיות הסל הבסיסי

 אלא , לא מהשקל הראשון של הכיסוי, המכוסים בתכניות הביטוח המשלים,המשלימים והמשפרים

מכיוון שאין כיום הסדרי תשלומים בין קופות . מהשקל שהוא מעל ומעבר לכיסוי הניתן בסל הבסיסי

, סי והמשליםהחולים לחברות הביטוח בנוגע להשלמה בין ביטוח פרטי לבין מה שמכסים הסל הבסי

 תחומי כיסוי זהים לחלוטין לשע, מכאן. חברות הביטוח מתמחרות את הפוליסות מן השקל הראשון

, מחברת הביטוח יותר יכולה קופת החולים לגבות פרמיה נמוכה הרבה) ניתוח בבית חולים פרטי, למשל(

  .כך שהפרמיה נשארת כדאית לבעלי הסיכון הנמוך לחלות

  

   סיכום 4.6
, 1998בעקבות ההוראות בחוק ההסדרים , דקנו האם השינויים בהפעלת הביטוח המשליםבפרק זה ב

באים לידי ביטוי גם במאפייניהם של בעלי , שקבעו לביטוח המשלים ולביטוח המסחרי אופי שונה

הציפיות היו שהתקנות החדשות אמנם יגבירו את השוויון והנגישות לשכבות רחבות . הביטוחים

אך יחזקו את ִּכשלי השוק בשוק המשלים ויערערו במידת מה את , ח המשליםבאוכלוסייה בביטו

  .לא היה ברור איך התקנות ישפיעו על שוק הביטוח המסחרי, לעומת זאת. יציבותו

  

הראנו ששיעורי הבעלות על שני סוגי הביטוח גבוהים יותר בקרב השכבות החזקות יותר באוכלוסייה 

והרחבת , ל בשיעורי הבעלות על המשלים בקרב השכבות החלשותמסתמנת מגמת גידו, אולם. הכללית

נראית התרחבות של , במקביל. נגישות הביטוח המשלים לשכבות רחבות יותר באוכלוסייה הכללית

. הבעלות על הביטוח המסחרי בקרב השכבות החזקות יותר והצטמצמות בקרב השכבות החלשות יותר

  . ות החזקות באוכלוסייה הכלליתהביטוח המסחרי נגיש יותר לשכב, כמו כן

  

משתנים מרכזיים הקשורים לנגישות שירותים לבין הקשר שבין המשתנה בעלות על ביטוח משלים נבדק 

 שבקופות הממצא הבולט היה .ומהקופה באופן כללימהם רצון ה ולשביעותחולים השונים בקופת 
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 וכן לשביעות הרצון מהיחס של במשתנים הקשורים לקושי בקבלת טיפול ,החולים מאוחדת ולאומית

 גם למשתנים נוספים הקשורים .המשליםלטובת בעלי הביטוח מובהקים נמצאו הבדלים רופא המשפחה 

בשירותי בריאות כללית אין כמעט הבדלים בין בעלי . אך לא מובהקת, לשביעות רצון נמצאה מגמה דומה

יש שירותים , כלומר, משמעית- חדהביטוח המשלים לאחרים ובמכבי שירותי בריאות התמונה אינה

  .שלגביהם בעלי הביטוח המשלים יותר מרוצים ויש שירותים שפחות

  

ייתכן שבעלי הביטוח המשלים תשים כי . נדגיש כי כיוון הקשר אינו חד משמעי מבחינת סיבה ותוצאה

, ר שבע רצוןייתכן גם שמי שיש לו נסיון טוב עם הקופה והוא יות, אולם. הם זוכים לשירות טוב יותר

  .הוא זה שגם נוטה יותר לרכוש את הביטוח המשלים

  

ממצאי הסקר מלמדים כי בשנתיים האחרונות חל גידול בשיעור החולים הכרוניים בעלי הביטוח 

הנטייה של החולים  (Adverse Selectionיכול להיות שממצא זה נובע בחלקו מֶּכשל השוק . המשלים

 ככל .Adverse Selection-ותחילת תהליך ספירלת המוות של ה) הכרוניים להצטרף לביטוח המשלים

וקופות החולים תאלצנה , כך יקטן הסבסוד ההדדי, שיגדל שיעור החולים בקרב בעלי הביטוח המשלים

דבר שעלול להוביל לפרישת מבוטחים , להעלות את הפרמיה כדי לשמור על רווחיות ויציבות התכניות

  .בריאים מהתכנית

  

  סיעודי ביטוח . 5
  

   רקע5.1
, אף שהגיל המתקדם כשלעצמו אינו מחלה-שעל, המציאות ומדעי הגרונטולוגיה והגריאטריה מלמדים

, הפיזית והנפשית, ובעיקר בנסיגה מתמדת ביכולת התפקוד, הוא אכן מלווה במספר מחלות גדל והולך

הסיעודיים ותשושי , םמכאן ריבוי הקשישים התשושי. לה תלות הפרט בזולתו ובמשפחתוועקב כך גֵד

  ). 2001, שטסמן(בקבוצות הגיל המבוגרות , הנפש

  

 622,900מנתה +) 65בני (ואוכלוסיית הקשישים ,  מיליון נפש6.4 מנתה אוכלוסיית ישראל 2000בסוף 

, כלומר. ואוכלוסיית הקשישים גדלה פי שבעה,  בקירוב3.5 גדלה אוכלוסיית המדינה פי 1955מאז . נפש

+ 75קצב הגידול של הקשישים בני . של הקשישים היה כפול מזה של האוכלוסייה הכלליתקצב הגידול 

. שאוכלוסיית הקשישים עצמה מזדקנת גם היא, מכאן+. 65היה מהיר יותר מזה של הקשישים בני 

  + 75 היו בני 44%, 2000ובסוף שנת , +80 היו בני 14%-ו+ 75 מהקשישים היו בני 32% 1980-ב, למשל

  ).2001, שנּור ובאר, ברודסקי+ (80יו בני  ה22%-ו

  

   1999בסוף +). 65 מבני 15.8%( קשישים גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי 97,400 קיבלו 2000בסוף שנת 

  ).2001, שנּור ובאר, ברודסקי( קשישים שהו במוסדות לטיפול ממושך 19,400-כ
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ה של פיצול במתן השירותים בין גורמים על הטיפול הסיעודי לסוגיו אחראים גורמים שונים וקיימת בעי

  :8ראה תרשים , )2000, שטסמן; 2002, בנטור(שונים 

פי חוק ביטוח סיעוד -יום ניתן לקשישים בקהילה על-סיעוד קל הדורש בעיקר עזרה בפעילויות היום 

  ; שבאחריות המוסד לביטוח לאומי

היא ) עצמאיים ותשושים(השמה מוסדית של הסובלים ממצוקה סוציאלית וליקוי קל בתפקוד  

במימון חלקי ובמבחן הכנסות של השירות לזקן במשרד , באחריות לשכות הרווחה העירוניות

  ; ובפיקוחו המלא, העבודה והרווחה

במקרה של מחסור במשאבים והיעדר ביטוח ; אשפוז סיעודי הממומן בידי החולה או בני משפחתו 

פי -על, בריאות באמצעות לשכות הבריאות המחוזיותניתן להיעזר במימונו של משרד ה, סיעוד פרטי

 ; מבחן הכנסות משלו
גם ממחלות פנימיות פעילות , בנוסף למחלתם הכרונית וליקויים בתפקוד, חולים סיעודיים הסובלים 

נחשבים כחולי , או שהם מטופלים בדיאליזה או סובלים ממחלה ממארת מפושטת, או מפצעי לחץ

ים אלו הוא באחריות ובמימון קופות החולים עם השתתפות עצמית הטיפול בחול. סיעוד מורכב

  .עליה ניתן לקבל הנחות סוציאליות, קבועה

  

קיימים שירותים נוספים לקשישים במימון קופות החולים ובכללם טיפול רפואי אקוטי בבית חולים 

 ומסגרות הטיפול הקשר בין הרשויות מורכב. הערכה גריאטרית ואשפוז בית, שיקום גריאטרי, ובקהילה

שיפור , אפוא, רמת התיאום בין המוסדות השונים טעונה. בחולה הקשיש אינן מבטיחות רצף טיפולי

רק חלק , בנוסף. הפיצול המוסדי בטיפול בקשיש מקשה עליו ועל בני משפחתו בעת צרה, יתר על כן. ניכר

ופים האחראים על בתקנות ובפרקטיקה של כל הג, קטן מהרופאים והאחיות מתמצאים בחוקים

גם עובדי הרווחה והמוסד לביטוח הלאומי . ורובם אינם יודעים למי לפנות במצבים נתונים, השירותים

ולחילופין עובדי משרד הבריאות , אינם בקיאים דיים בנוהלי משרד הבריאות ובנוהלי קופות החולים

  ).2000, שטסמן(אינם בקיאים בנוהלי משרד הרווחה והביטוח הלאומי 

  

  האחריות למימון ולאספקת שירותי הבריאות והרווחה לקשישים בישראל: 8תרשים 
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 כנגד הסיכון לצורך בטיפול סיעודי הניתן לאנשים במצב של ֶּכֶשל בתפקוד ביטוח סיעודי פרטי הוא ביטוח

   - שימוש בשירותים ושליטה בסוגרים , רחצה,  ניידות,תנועה, אכילה, לבוש( האישי הטיפולבתחום 

ADL(10 .אחוז המוגבלים , אולם,  נמוכה מאודההזדקקות לטיפול סיעודי שכיחות 70 עד גיל למבוטחים

שנּור , ברודסקי (65-74 בקרב בני 6%לעומת , +80 בקרב בני 32%- הגיל ומגיע לעםעולה בצורה חדה 

  ). 2001, ובאר

  

כרקע נציג . 11סיעודייםבפרק זה נעסוק בביטוח הסיעודי הנותן מענה רק לקבוצה המוגדרת כקשישים 

  ).8תרשים (בקצרה את השירותים הניתנים להם כיום בקהילה ובאשפוז 

  

  )חוק ביטוח סיעוד(אספקה ומימון של השירותים לקשישים סיעודיים בקהילה 
קשישים מוגבלים החיים בקהילה זכאים לִגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי מתוקף חוק ביטוח 

, עקרת בית שאינה עובדת מחוץ לבית, ל כל המבוטחים בביטוח זיקנה ושאיריםהחוק חל ע). 1988(סיעוד 

  . אלמנה ועולים חדשים

  

 שעות 15עד : לכל קשיש נקבעת תכנית טיפול הכוללת את השירותים הניתנים לזכאים לגמלת סיעוד

, שישיםטיפול במרכז יום לק, השגחה, יום ובניהול משק הבית-בשבוע עזרה של מטפלות בפעולות היום

האחריות לקביעת תכנית . שירותי מכבסה והובלת ארוחות לבית הזקן, מוצרי ספיגה, משדרי מצוקה

עובד סוציאלי ועובד , שחברים בה אחות, הטיפול בקשיש הוטלה בחוק על ועדה מקומית מקצועית

תוך , עוד נקבע שעל הוועדה לשתף את הקשיש בהחלטה לגבי תכנית הטיפול בו. המוסד לביטוח לאומי

בפועל רק חלק קטן מהקשישים אכן משתתפים , אולם. ציון האפשרויות הקיימות בסל שירותי הסיעוד

  ). 2001, שטסמן(בהחלטה 

  

הזכות לגמלה . ולא לידי הזכאי, ִגמלת הסיעוד משולמת לרוב לחברה המספקת את שירותי הסיעוד

ברמת המוגבלות ,  בגיל הקשיש,מותנים במבחן הכנסות) 37.5% מהשכר הממוצע או 25%(ושיעורה 

  ). 2001, שנּור ובאר, ברודסקי; 2001, שטסמן(ובמגורים 

  

 יותר ממספר מקבלי הִגמלה 8.5%,  קשישים קיבלו ִגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי104,000-כ, 2001בסוף 

ים מספר מקבלי הִגמלה גדל בשנות התשעים בקצב העולה על קצב גידול אוכלוסיית הקשיש. 2000בשנת 

   גדל מספר הזכאים לגמלה 1990-1998בשנים .  ומעלה80-כולה ועל קצב הגידול באוכלוסיית בני ה

גרא ( ומעלה 80 באוכלוסיית בני 52.2%ושל + 65 באוכלוסיית בני 39.3%לעומת גידול של , 219%-ב

  ). 2000, ומורגנשטיין

  

חוק ביטוח סיעוד מסייעים השירותים שמספקת המדינה לקשישים מוגבלים החיים בקהילה מתוקף 

השירותים אינם עונים על כל צורכי , מטבע הדברים, לכן. אך בהיקפים צנועים יחסית, לקשישים רבים

                                                 
,  בתחבורהשימוש, שימוש בכסף, הכנת מזון, הכנת תרופות, שימוש בטלפון( ניהול משק הבית בתחום לא אך  10

  ).IDAL -קיון הבית וכביסה ינ
. כולל חולי אלצהיימר, פרט הנותנות מענה גם לתשושי נפש-בשנים האחרונות משווקות פוליסות ביטוח סיעודי  11

  .טוח הסיעודי הפרטימדובר בחלק קטן מהמבוטחים בבי, אולם
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מחקרים ). 2001, שטסמן(ומשפחות הקשישים מעורבות במידה רבה בטיפול ובמימונו , הטיפול בקשישים

 80%ולמעשה , וע בהספקת הטיפול שעות בשב20-45מראים כי התומכים בקשישים מוגבלים משקיעים 

כמו ). Borowski & Schmid, 2000; 1998, ברודסקי(מהתמיכה בקשישים מוגבלים ניתנים בידי המשפחה 

שיעור גבוה מהקשישים המוגבלים זקוק למטפלת צמודה בבית אשר עלות החזקתה גבוהה הרבה , כן

  .יותר מגובה הִגמלה המשולמת

  

וסד לביטוח לאומי מכסה את מרבית הקשישים המוגבלים החיים חוק הסיעוד הממומן מתקציב המ

ההוצאה . ח" מיליארד ש1.6-הסתכמה ב, 1999ההוצאה הכוללת של חוק סיעוד בשנת . בקהילה

, שטסמן(ח " מיליון ש470 עמדה על 1999-המשוערת של המשפחות במימון העסקת מטפלים אישיים ב

2000.(  

  

  ונואשפוז במוסדות לטיפול ממושך ומימ
 53%,  מתוכם בבעלות של גוף וולונטרי44%,  מוסדות לטיפול ממושך390- היו בארץ כ2000בסוף שנת 

 עמד על 2000מספר המיטות לטיפול ממושך בסוף . בבעלות ממשלתית) 3%(בבעלות פרטית והשאר 

.  נפשומיועדות לקשישים סיעודיים ותשושי, הן בפיקוח משרד הבריאות) 15,800 (56% מתוכן 28,130

, ברודסקי(ומיועדות לקשישים עצמאיים ותשושים , יתר המיטות הן בפיקוח משרד העבודה הרווחה

  ). 2001, שנּור ובאר

  

האשפוז הסיעודי ממומן , אולם, משרד הבריאות אחראי אמנם לטיפול בקשישים סיעודיים ותשושי נפש

ות המשפחה לעלות האשפוז וההפרש בין השתתפ, בהתאם ליכולתם הכספית, בידי הקשיש ומשפחתו

השתתפות משרד הבריאות במימון . בפועל ממומן בידי משרד הבריאות במסגרת התקציב השנתי

נכסים כספיים והכנסות , הכנסות, תוך התחשבות בקצבאות, פי מבחן ההכנסות-האשפוז נקבעת על

  ).2000, שטסמן(מנכסי דלא ניידי של הקשיש וילדיו 

  

  . אך עדיין לא נענו,  קשישים בבקשת סיוע במימון אשפוז סיעודי2,500-נה כפנו למדי 2002בסוף שנת 

אך לא נמצא בעבורם , עמדו בקריטריונים ונמצאו זכאים,  מהם כבר עברו את תהליך הקבלה1,100-כ

  .מימון

  

ח " מיליון ש215-ו, ח" מיליארד ש1999-עלות מימון האשפוז הסיעודי בידי משרד הבריאות הייתה ב

ח נוספים שילמו משפחות של חולים סיעודיים לאשפוז סיעודי פרטי "חצי מיליארד ש. המשפחותשילמו 

  ).2000, שטסמן(

   

תועבר האחריות לאשפוז , בחוק ביטוח בריאות ממלכתי נקבע כי בתום תקופת ביניים של שלוש שנים

   מאז החלת החוק .לא יושם סעיף זה בחוק, עד עתה, אולם. סיעודי ממשרד הבריאות לקופות החולים

היתרון העיקרי של העברת :  מתקיים דיון ציבורי לגבי העברת האחריות על שירותים אלה1995-ב

בשיפור התיאום בין הגורמים , שירותי הגריאטרייה לקופות החולים היה טמון בחיזוק המשכיות הטיפול

מסגרת שירותי הרפואה בעיגון זכותם של האזרחים בחוק ובהסדרת המימון לשירותים אלו ב, השונים
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ובכך , החשש העיקרי הוא שמתן זכאות בחוק עלול להוביל לגידול רב בביקוש. הניתנים מתוקף החוק

  ).1999, רוזן ושירום, גרוס; 2000, שטסמן(אשר לא יוכלו לעמוד בכך , להגדיל מאוד את הוצאות הקופות

  

ן הנהגת קצבת סיעוד שתמומן מהמיסוי ביניה, קיימות מספר חלופות להסדרי מימון שירותים סיעודיים

חלופה אחרת . ביטוח סוציאלי המקנה זכאות לפי חוק לשירותים מוגדרים ובמימון ייעודי מוגדר, הכללי

  ).1999, קיי(הוא ביטוח סיעודי פרטי למתן שירותים סיעודיים 

  

וביניהם , ישראלנקבעו כללים חדשים להסדרת ביטוח הבריאות הפרטי ב, )1998(במסגרת חוק ההסדרים 

בחוק נקבע שקופות החולים רשאיות לנהל בעצמן תכניות של . גם כללים להסדרת הביטוח הסיעודי

ן לא ייכלל "נקבע שבמסגרת השב, יחד עם זאת. ולא באמצעות חברת ביטוח, )ן"שב(ביטוח משלים 

אשר יינתן , ודין רכיב לביטוח סיע"קופות החולים רשאיות לצרף לתכנית השב, אולם. ביטוח סיעודי

ויש לבנות , לפוליסה זו נדרש אישור של המפקח על הביטוח במשרד האוצר. באמצעות חברת ביטוח

  ).2001, גרינברג-גרוס וברמלי(אותה לפי ההוראות שיפורטו בהמשך 

  

  :קיימים בישראל שלושה סוגים של הסדרי ביטוח פרטיים לשירותים סיעודיים, כיום

הפוליסה נרכשת לפי העדפתו של . ות חברות הביטוח לכל תושבי המדינהביטוח סיעודי פרט שמשווק .1

חברת . לפי היקף הכיסוי של הפוליסה שבחר ורמת הסיכון האישית, המבוטח המשלם פרמיה

  .המפקח על הביטוח הוא המפקח על הפוליסה. הביטוח היא הנושאת בסיכון

נציגי .  כגון איגודים מקצועייםביטוח סיעודי קבוצתי המשווק בידי חברות הביטוח לארגונים .2

.  חברת הביטוח היא הנושאת בסיכון אך גם מקבלת את הרווחים12,הארגונים הם בעלי הפוליסה

ובחלקן התביעות מוגשות לחברת הביטוח , ברוב הפוליסות התביעה מוגשת ישירות לחברת הביטוח

 אחידה לכל חברי הפוליסה. המפקח על הביטוח הוא המפקח על הפוליסה. דרך בעל הפוליסה

  .והפרמיה נקבעת לפי הסיכון הממוצע לקבוצה, הקבוצה

והקופות הן במעמד , ביטוח סיעודי קבוצתי של חברת ביטוח המשווק דרך קופות החולים לחבריהן .3

המשווק , בסוג זה אנו כוללים גם את הביטוח הסיעודי של מכבי שירותי בריאות. של בעלות פוליסה

אך גם , חברת הביטוח היא הנושאת בסיכון. ודה שיתופית ולא חברת ביטוח אג-באמצעות מכבי מגן 

המפקח על . המבוטח צריך להפנות את התביעה ישירות לחברת הביטוח. מקבלת את הרווחים

הפוליסה . ן"ומשרד הבריאות מפקח על צירוף הפוליסה לתכנית השב, הביטוח מפקח על הפוליסה

הפרמיה אחידה .  משתנה לפי הגיל בהצטרפות לביטוחאולם התגמול, אחידה למבוטחי הקופה

  .לקבוצות גיל

  

   המדיניות לגבי הביטוח הסיעודי5.2
מוצר : קובעי המדיניות לגבי הביטוח הסיעודי מתחשבים במאפיינים המיוחדים של הביטוח הסיעודי

ן עולה מאחר שבגיל זה הסיכו, למבוטח קשה לשלם פרמיית סיכון מלאה בגיל מבוגר; לטווח ארוך

המבטח מִצדו מתקשה להתחייב למבנה ; והפרט בדרך כלל גם אינו עובד ומקורות הכנסתו מצומצמים

ודאות לגבי התפתחויות -פרמיה קבוע מראש לתקופה ארוכה בשל מחסור בנתונים לקביעת הפרמיה ואי

                                                 
  .בעל הפוליסה הוא הגוף המנהל את המשא ומתן עם חברת הביטוח לגבי תנאי הפוליסה    12
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במיוחד בביטוח סיעודי חשוב , בנוסף). 1998, אליאב(עתידיות הצפויות להשפיע על רמת הסיכון 

  .שהתגמולים הניתנים לאחר שנים רבות יהיו בעלי ערך ריאלי בהשוואה לעלות הטיפול הסיעודי

  

שניים מהם יוצרים . גם לביטוח קבוצתי יש מאפיינים ייחודיים שיש להתייחס אליהם בקביעת מדיניות

  : את עיקר הבעיות בפוליסות קבוצתיות

, קבוצתי מתבצע בדרך כלל חיתום רפואי מינימליבעת ההצטרפות לביטוח  13:חיתום רפואי בתביעה .1

רוב הפוליסות , אף על פי כן. מאחר שההצטרפות היא של חברי הקבוצה כיחידה אחת, אם בכלל

 - והחיתום הרפואי , הקבוצתיות קובעות כי המבטח יהיה פטור מאחריות בגין מצב רפואי קודם

לאחר שהפרט ,  נעשה בזמן התביעה- קביעת החרגות בגין מצב רפואי קיים בעת רכישת הפוליסה

  . שילם לאורך כל התקופה ולא דאג להסדר חלופי

תקופת הביטוח בביטוח קבוצתי מעוגנת בהסכם שנחתם בין בעל : תקופת הביטוח והמשכיות .2

פוליסות , לעומת זאת).  שנים3-5לרוב לתקופה של (הפוליסה לחברת הביטוח והיא מוגבלת בזמן 

למעט (ללא תנאי חידוש וללא אפשרות ביטול של המבטח ,  כל חיי המבוטחפרט הן בדרך כלל למשך

בפוליסות קבוצתיות יש להתייחס לעניין ההמשכיות במקרים , לכן). תשלום פרמיה-במקרים של אי

או שהקבוצה לא מחדשת , )יוצא לגמלאות או עוזב את העבודה, למשל(שהפרט עוזב את הקבוצה 

  , ביטוח וחיסכון, דוח הממונה על שוק ההון( אצל מבטח אחר כלל את הביטוח או מחדשת אותו

2000.(  

  

,  עונות על רוב הבעיות של הביטוח הסיעודי2002-ההוראות הנוגעות להפעלת הביטוח הסיעודי לפרט מ

משרד הבריאות פרסם הוראות , כמו כן. ומטרתן לשמור על הגינות הפוליסות הן למבוטח והן למבטח

, בביטוח סיעודי קולקטיב, לעומת זאת. ן"פוליסת הביטוח הסיעודי לתכניות השבהמסדירות את צירוף 

עדיין לא , הטומן בחובו הן את הבעיות של הביטוח הסיעודי והן את הבעיות של ביטוח הקולקטיב

  .פורסמו הוראות הפעלה המסדירות את השוק

  

  הוראות הסדרת ביטוח סיעודי לפרט
 הוראות הנוגעות להפעלת הביטוח הסיעודי בידי חברות הביטוח 2002המפקח על הביטוח פרסם בשנת 

  :המשווקות ביטוח סיעודי פרט

כך שהפוליסה תבטיח כיסוי לגיל , תקופת הביטוח בפוליסה לביטוח סיעודי תהיה לכל חיי המבוטח .1

  ).עיקרון ההמשכיות(הסיכון 

מיה בגלל הזדקנות הפרט לא יהיו שינויים בפר, כלומר,  תוצע פרמיה קבועה65למבוטח מעל גיל  .2

כגון שינויים בשיעורי התמותה , אבל החברה רשאית להעלות את המחירים בגלל סיבות אחרות(

כדי , על המבטח לצרף לטופס הצעת הביטוח את לוח הפרמיות). ועלייה במחירי שירותי האשפוז

  .להבטיח שהמבוטח יוכל לממן את תעריפי הביטוח גם בגיל מבוגר

                                                 
ולעתים הוא כרוך בבדיקות , חיתום רפואי הוא מילוי טופס מצב בריאות קיים וויתור על סודיות רפואית  13

  .החרגות בגין מצב בריאות קייםהחיתום הרפואי נעשה לשם קביעת . רפואיות הנערכות מטעם חברת הביטוח
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כדי שתוכל לממן את , ק עתודות מתאימות למבוטח שנקבעה בעבורו פרמיה קבועהעל המבטח להחזי .3

ללא סבסוד בין גילים וכן ללא סבסוד (ללא תלות במבוטחים אחרים , מלוא הכיסוי של מבוטח בודד

  .עיקרון זה יכול להוביל לעלייה בפרמיה למבוגרים). בין המינים

רק לאחר ,  את הפרמיות רק אחת לחמש שניםמבטח יהיה רשאי להעלות, לגבי שינויים בפרמיה .4

על חברת , בכל מקרה של העלאה בפרמיות. שיוכיח למפקח על הביטוח שאכן ההעלאה הכרחית

הביטוח לאפשר למבוטחים שאינם יכולים או שאינם מעוניינים לשלם את הפרמיה היקרה יותר 

 .להמשיך את תשלומי הפרמיה הקודמת תמורת מתן גמלת סיעוד מופחתת
 .על הפוליסה לכלול תגמולי ביטוח לטיפול סיעודי בבית המבוטח בידי בני ביתו או מטפלים בשכר .5
אפשרות לִגמלה (על המבטח לתת למבוטח ערך מסולק , בפוליסות שבעבורן נגבות פרמיות קבועות .6

ההוראות כוללות הנחיות לגבי החלת הערכים . בכל מקרה של הפסקת הפוליסה) מופחתת

- הערכים המסולקים לפחות על של דוגמאותבפוליסה צריכות להופיע , כמו כן. יסההמסולקים בפול

 ,מקרה של הפסקת הפוליסהבמבטיחים ש המסולקים הערכים .פי קבוצות גיל של חמש שנים

  .מופחתת ִגמלההמבוטח לא יאבד את כל זכויותיו והוא יקבל 

  

  הסדרת ביטוח סיעודי קולקטיב
אלא תכנית של חברת ביטוח שהיא , איות להציע תכנית ביטוח סיעודי קופות החולים אינן רש1998-מ

  .שהביטוח הסיעודי שהן משווקות הוא ביטוח סיעודי קבוצתי, מכאן. הנושאת בסיכון

  

בעת כתיבת דוח זה אין עדיין הוראות של המפקח על הביטוח הנוגעות להפעלת ביטוח סיעודי , כאמור

בפרט את תכניות , דיין לא תיקן תקנות ולא אישר את התכניותהמפקח על הביטוח ע, כלומר. קולקטיב

מהראיונות עולה כי הסדרת שוק הסיעוד קולקטיב הוא בין . הביטוח הסיעודי שקופות החולים משווקות

וכן כי הסדרת סיעוד פרט , הנושאים החשובים ביותר המונחים כיום על שולחנו של המפקח על הביטוח

  .זהיהיה השלב הראשון בתהליך 

  

ן כבר לאחר חוק "במשרד הבריאות נקבעו הוראות הנוגעות לצירוף פוליסה לביטוח סיעודי לתכנית השב

  ):1998(ההסדרים 

הפוליסה הסיעודית היא פוליסה של חברת ביטוח המאושרת בידי המפקח על הביטוח במשרד  .1

  ;האוצר

 ;ן בהצטרפות לביטוח הסיעודי"אין התניה של הצטרפות לשב .2

גילוי נאות כולל בין היתר צירוף טופס הפוליסה (אי גילוי נאות לגבי הפוליסה הסיעודית יתקיימו תנ .3

הבהרה למבוטח את מעמדה המוגבל של הקופה ביחס לפוליסה והדגשת אורך תקופת , ן"לטופס השב

  ;)הפוליסה

כך שהאחריות על התשלום למבוטחים תהיה , נדרש הסכם שיפוי בין חברת הביטוח לקופת החולים .4

  ;ולא של הקופה, ל חברת הביטוחש

 .נדרש אישור שר הבריאות לגבי ההסכם בין קופת החולים לחברת הביטוח .5
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כלומר (בעיקר מכיוון שלא מתקיים הסעיף הראשון , בראיונות נטען שתקנות אלו אינן מיושמות בפועל

סה הסיעודית רק כיום מוצעת הפולי, יתר על כן). ידי המפקח על הביטוח-הפוליסות אינן מאושרות על

  .ן של הקופה"לבעלי תכנית השב

 

   הנושאים להסדרה בביטוח סיעוד קולקטיב5.3
עולים מספר נושאים שיש להסדיר ) 1998(ושל שכטר ) 1998(מראיונות העומק ומעבודות של אליאב 

ט על מנת להגן על זכויות הפר, תוך התייחסות למאפיינים הייחודיים שלו, בביטוח הסיעוד הקולקטיב

  :ועל יציבות החברות

.  שנים3-5תקופת ההסכם בין חברת הביטוח לקולקטיב היא כיום לתקופה של : תקופת הביטוח .1

או לבטל את , בסוף תקופה זו ניתן לשנות את הפרמיה בהתאם לרווחיות או להפסד של הפוליסה

  .הסכם הביטוח בין הקולקטיב לחברת הביטוח

בתום תקופת הביטוח . 1: צרים בעיה של המשכיותשני מצבים הקשורים לתקופת הביטוח יו 

בתום . 2; הקבוצה או המבטח מחליטים לא לחדש את הפוליסה והקבוצה עוברת למבטח אחר

  . תקופת הביטוח הקבוצה מחליטה לא לחדש כלל את הביטוח

, ביטוח סיעודי ללא הבטחת המשכיות הכיסוי עלול לפגוע במיוחד בחברי הקבוצה המבוגרים יותר 

 שנים 3-5ר עלולים להידרש לחיתום רפואי חוזר כאשר הם מבוגרים וחולים יותר ממה שהיו אש

  . קודם

הפרט הבודד עלול לאבד את זכויותיו בעת : המשכיות כיסוי הביטוח עם פרישת הפרט מהקבוצה .2

שינויים במצבו הרפואי של ). ביציאה לגמלאות וכדומה, במעבר מקופה לקופה(פרישתו מהקבוצה 

ח במהלך תקופת הפוליסה משנים גם את תנאי החיתום שבהם יתקבל לביטוח אם ירצה המבוט

בחלק מהפוליסות הקבוצתיות . ועל כן ייאלץ לעבור שוב חיתום רפואי, להצטרף לפוליסה חדשה

  .מאפשרים לפרט הפורש מקבוצה להצטרף לפוליסת סיעוד פרט של חברת הביטוח ללא חיתום חוזר

ות ביטוח סיעוד קולקטיב יכולה חברת הביטוח להגביל את תוקף הפוליסה בפוליס: תוקף הפוליסה .3

במצב כזה המבוטח ).  או עד יציאה לגמלאות כאשר הקולקטיב הנו מקום עבודה65למשל עד גיל (

  . המבוגר חשוף לסיכון גבוה ועלול למצוא עצמו ללא כיסוי ביטוחי מתאים עם סיום תקופת הפוליסה

עובדה , ביטוחי בגילים המבוגרים עולה באופן משמעותי ובמהירות רבהעלות הסיכון ה: הפרמיה .4

במיוחד על רקע , המקשה על יכולתו של מבוטח ממוצע לשלם פרמיית סיכון מלאה לאדם בגיל מבוגר

.  ומעלה תוצע פרמיה קבועה65בביטוחי פרט נקבע כי למבוטח מעל גיל , על כן. פרישתו מהעבודה

במצב שבו . טיב מתבסס בדרך כלל על סבסוד בין גילים ובין המיניםתמחור הפרמיה בביטוח קולק

המבוטח חשוף לסיכון של העלאות בפרמיה או לפגיעה בזכויותיו עם הפחתת , משתנה הרכב הקבוצה

תהליך זה עלול להתרחש במיוחד בשוק תחרותי . מספר המבוטחים הצעירים המממנים את הסבסוד

 צעירים יחסית ביטוח בתנאים אטרקטיביים יותר ויגרמו שבו מבטחים אחרים יציעו למבוטחים

  . לפרישתם מהביטוח הקבוצתי

והפרט הקונה ביטוח , הביטוח הסיעודי הוא מוצר לטווח ארוך, כאמור :הצמדת תגמולי ביטוח .5

אחת הדרכים של חברות הביטוח . אם בכלל, סיעודי יעשה בו שימוש בדרך כלל לאחר שנים רבות

של תמחור הסיכון של הפרט להפוך לחולה סיעודי היא קביעת צורת התשלום להתמודד עם הקושי 

במקרה זה הפרט . המפורטת ברוב הפוליסות הסיעודיות, )פיצוי או שיפוי עד ִתקרה(כִגמלה כספית 

יש להסדיר את , לכן. חשוף לסיכון אם תתרחש עלייה משמעותית במחירי שירותי הטיפול הסיעודי
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כך שיהיו בעלי ערך ריאלי בעת התביעה לעומת עלות השירות , ִגמלהעניין הצמדת תשלומי ה

  . או למצוא פתרון אחר כגון הבטחת אשפוז סיעודי בבתי חולים סיעודיים שבהסכם, הסיעודי

בביטוח הסיעודי קיימים קריטריונים מחריגים : החרגות בפוליסות קולקטיביות ותנאי הצטרפות .6

 מתקיימים קריטריונים אלו בעת ההצטרפות לא יהיה זכאי מבוטח שבעבורו, וכך. בעת ההצטרפות

בפוליסות לקולקטיבים גדולים לא מקובל . ועל כן לא כדאי לו לרכוש את הפוליסה, לקבל את הִגמלה

בעת , כלומר. אלא מונהג חיתום בתביעה, לעשות חיתום אינדיבידואלי לכל אחד מחברי הקבוצה

ואז במקרה של הגשת , תם על ויתור לסודיות רפואיתההצטרפות האדם ממלא טופסי בריאות וחו

מבוטחים אשר הצטרפו לפוליסה . התביעה נבדק מצבו הרפואי בעת ההצטרפות לביטוח

לעתים אף (תביעתם נדחית , הקולקטיבית על אף שענו על קריטריונים מחריגים בעת הצטרפותם

יש לציין . עם מענה חלקי בלבדוהם נשארים ללא מענה או ) מוחזרת הפרמיה ששולמה בגינם בשוגג

בביטוח קבוצתי נמצא בתהליך " חיתום בתביעה"ידי המפקח על הביטוח שהסדרת עניין -כי נמסר על

  .הסדרה

הן לקובעי המדיניות והן לציבור , חסר מידע בתחום הביטוח הסיעודי, באופן כללי: היעדר מידע .7

 הביטוח הסיעודי במסגרת ענף ביטוח חברות הביטוח מדווחות על הנתונים הפיננסים לגבי. הרחב

ועל כן אין אפשרות לבודד את הנתונים הללו ולפקח על הוגנות , חיים ולא כחלק מענף ביטוח בריאות

יש לציין כי גובשה השנה טיוטה של המפקח על . ועל יציבות הפוליסה מצד שני, הפרמיה מצד אחד

בתחום הביטוח .  בידי חברות הביטוחהביטוח לדיווח פיננסי נפרד של פוליסות ביטוח סיעודי

לגבי ההבדלים בין , הסיעודי חסר מידע בקרב הציבור לגבי הכיסוי הסיעודי במערכת הציבורית

הצמדת , חיתום בתביעה, החרגות(תכניות הביטוח הסיעודי בתחומי הכיסוי ובתנאי הפוליסה 

ידע לגבי הסיכון להפוך לחולה חסר מ, כמו כן. וכיצד לבחור בין התכניות) התגמולים למדד וכדומה

  . סיעודי

  

   בעלות על ביטוח סיעודי שקופות החולים משווקות5.4
, 1999ידי קופות החולים החל לפעול במתכונתו הנוכחית בשנת -הביטוח הסיעודי קבוצתי המשווק על

  . התפתח מאוד בשנים האחרונות ומבוטחים בו מספר רב של אנשים

  

  שיעורי הבעלות
, אלנו את המרואיינים האם יש בבעלותם ביטוח סיעודי של קופת החולים שבה הם חברים ש2001בסקר 

 ענו 60%, שלושים אחוזים מבעלי הביטוח המשלים ענו שיש להם ביטוח סיעודי.  השיבו בחיוב19%-ו

 מפורטים שיעורי הבעלות על ביטוח 2בנספח ( לא ידעו אם יש להם ביטוח סיעודי 10%-שאין להם ו

  ). לפי משתני רקעסיעודי 

שיעור המבוטחים בביטוח הסיעודי דרך קופות החולים , פי נתוני המפקח על הביטוח-על, יש לציין כי

נתונים דומים מספקים נציגי . גבוה הרבה יותר ומגיע ליותר ממחצית המבוטחים בביטוח המשלים

 הביטוח הסיעודי בנפרד יש לזכור כי חברות הביטוח עדיין אינן מדווחות על, אולם. קופות החולים

 שלא נכללו במדגם 22האומדנים כוללים מבוטחים מתחת לגיל , כמו כן. בדוחות הכספיים וכי חסר מידע

  . הסקר
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ייתכן שנתוני הסקר נמוכים מהמציאות בשל בעיית המידע והידע של המבוטחים על סוגי הביטוח 

לים מציעים למבוטחים להצטרף גם בעת ההצטרפות לביטוח המש. 1: וזאת משתי סיבות, שבבעלותם

אף שאין הם מודעים לכך , והם מסכימים, )המשווק בידי הקופה(לביטוח הסיעודי של חברת הביטוח 

ולכן הם אינם , משלמים סכומים קטנים) 65עד גיל (מבוטחים צעירים יחסית . 2; שזהו רכיב נפרד

נים אמרו שאינם יודעים האם יש להם  מהמרואיי10%-כ, כאמור(זוכרים האם רכשו גם ביטוח סיעודי 

  ).ביטוח סיעודי שקופת החולים שלהם משווקת

  

  מאפייני בעלי הביטוח
משתני מסוג -ערכנו ניתוח רב, כדי לבדוק את מאפייני בעלי הביטוח הסיעודי שקופות החולים משווקות

, "ות חבר בלאומיתלהי", "להיות חבר במכבי"הניתוח מלמד כי למשתנים ). 12לוח (רגרסיה לוגיסטית 

יש השפעה עצמאית חיובית על " ארץ מוצא באירופה או באמריקה"ו"  אישה-מין ", "דוברי עברית"

אזור "ו" מחלה כרונית", "השכלה", +"65קבוצת גיל "למשתנים . בעלות על ביטוח סיעודי דרך הקופה

שפעה עצמאית על לא נמצאה ה" הכנסה"גם למשתנה . אין השפעה עצמאית על משתנה זה" מגורים

  ".השכלה"אך הוא לא הוכנס למודל הרגרסיה בגלל הקשר עם המשתנה , משתנה זה

  

רגרסיה  (2001, לפי משתני רקע כולל השכלה, בעלות על ביטוח סיעודי דרך קופת החולים: 12לוח 
  )לוגיסטית

  יש ביטוח סיעודי דרך המשלים: המשתנה התלוי 

  #השפעהדירוג עוצמת ה B Odds Ratioמקדם  

  1 5.17 *1.64  להיות חבר במכבי
 2 4.36 *1.47  דוברי עברית

  3  1.95  *0.67  אמריקה/ארץ לידה אירופה
 4 1.49 *0.4  להיות חבר בלאומית

 5 1.44 *0.36   אישה- מין 
  6  1.28  0.26 +65קבוצת גיל 

 7 1.27 0.25  מחלה כרונית
 8 1.26 0.22  45-64קבוצת גיל 
  9  1.15  0.14  קדמיתא/תיכונית-השכלה על
 10 1.08 0.08  לגור במרכז

 11 1.04 0.04  להיות חבר במאוחדת
 *p<0.05 ;16.5%=מדד טיב ההתאמה  
  )n=1,849(המכנה לרגרסיה כל המרואיינים בסקר כולל אלו שאין להם ביטוח משלים # 
  

   בעלות על ביטוח סיעודי שחברות הביטוח משווקות5.5
יטוח בריאות מסחרי נשאלו האם הביטוח שלהם מכסה גם ביטוח סיעודי המרואיינים שענו שיש להם ב

 2001-אחד עשר אחוזים מכלל המבוטחים ב). לא כולל ביטוח סיעודי המשווק בידי קופות החולים(

כמעט כפול משיעור המבוטחים שדיווחו כך , השיבו בחיוב)  מבעלי ביטוח בריאות מסחרי42%המהווים (

  ).6% (1999-ב

  

,  מבעלי ביטוח סיעודי המשווק בידי חברות ביטוח דיווחו שזהו ביטוח בריאות קבוצתי54%, 2001בשנת 

נראה שהעלייה בשיעור . אולם הבדל זה אינו מובהק סטטיסטית, 1999- שדיווחו כך ב61%לעומת 
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שכן הסדרת ענף ביטוח , המבוטחים בביטוח סיעודי נבעה מעלייה ברכישת פוליסות ביטוח סיעודי פרט

מעניין יהיה לבדוק בעתיד האם . יעודי לפרט הובילה לפיתוח פוליסות סיעוד לפרט ולשווק נרחב שלהןס

  .מגמה זו תתחזק

  

משתני מסוג -ערכנו ניתוח רב, כדי לעמוד על מאפייני בעלי הביטוח הסיעודי המשווק דרך חברות הביטוח

/ תיכונית-השכלה על"ו" ובר עבריתד"מממצאי הניתוח עולה כי למשתנים ). 13לוח (רגרסיה לוגיסטית 

נמצאה " הכנסה"גם למשתנה . יש השפעה עצמאית חיובית על בעלות על ביטוח סיעודי מסחרי" אקדמית

" השכלה"אם כי הוא לא הוכנס למודל הרגרסיה יחד עם המשתנה , השפעה עצמאית חיובית על המשתנה

יש " מחלה כרונית"ו"  אישה-מין ", +"65קבוצת גיל "למשתנים , לעומת זאת. עקב התלות ביניהם

בעלי מאפיינים אלו הם האנשים בעלי הסיכון הגבוה להשתמש בביטוח : השפעה עצמאית שלילית

אין השפעה עצמאית על המשתנה " אמריקה/ארץ לידה באירופה"ו" מגורים במרכז"למשתנים . סיעודי

  .התלוי

  

רגרסיה  (2001, י משתני רקע כולל השכלהלפ, בעלות על ביטוח סיעודי דרך חברות ביטוח: 13לוח 
 )לוגיסטית

  יש ביטוח סיעודי דרך חברות הביטוח: המשתנה התלוי 

  #דירוג עוצמת ההשפעה B Odds Ratioמקדם  

 1 2.65 *0.97  דובר עברית
 2 0.67 *-0.4  +65גיל 
  2  0.67  *-0.4   אישה- מין 

  3  0.72  *-0.33  מחלה כרונית
  4  1.35  *0.3  יתאקדמ/תיכונית-השכלה על

  5  1.24  0.22  באמריקה/ארץ לידה באירופה
  6 0.81 -0.21  לגור במרכז

 7 1.1 0.1  45-64גיל 
 *p<0.05 ;4=%מדד טיב ההתאמה  
  )n=1,849( מסחרי כולל אלו שאין להם ביטוח המרואיינים לרגרסיה כל המכנה# 

 

ברת דרך קופת החולים או דרך ח( בעלות על ביטוח סיעודי כלשהו 5.6
  ) ביטוח

נמצא כי המשתנים המשפיעים עצמאית חיובית על ) 14לוח (משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית -בניתוח רב

חבר ", "דובר עברית: "הם) דרך קופות החולים או דרך חברות הביטוח(בעלות על ביטוח סיעודי כלשהו 

ש השפעה עצמאית חיובית י" הכנסה"גם למשתנה ". 45-64גיל "ו" אמריקה/ארץ לידה אירופה", "במכבי

גיל "למשתנים . אך הוא לא הוכנס למודל ביחד עם המשתנה השכלה עקב התלות ביניהם, על המשתנה

אין " קופת חולים מאוחדת או לאומית"ו"  אישה-מין ", "מגורים במרכז", "מחלה כרונית", +"65

  .השפעה עצמאית
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  )רגרסיה לוגיסטית (2001, קע כולל השכלהלפי משתני ר, בעלות על ביטוח סיעודי כלשהו: 14לוח 
  יש ביטוח סיעודי כלשהו: המשתנה התלוי 
  #דירוג עוצמת ההשפעה B Odds Ratioמקדם  

 1 3.63 *1.3  דובר עברית
  2 3.05 *1.1  חבר במכבי

  3  1.78  *0.6  באמריקה/ארץ לידה באירופה
 4 1.26 *0.23  45-64גיל 

 5 1.24 0.2  חבר בלאומית
 6 0.83 -0.19  וחדת במאחבר

 7 1.13 0.12  אקדמית/תיכונית-על השכלה
 8 1.09 0.09   אישה- מין 

 9 0.92 -0.08  מחלה כרונית
 10 0.97 -0.03  מגורים במרכז

  11  1.01  0.01 +65גיל 
 *p<0.05 ;10%=מדד טיב ההתאמה  
  )n=1,849(מסחרי כלשהו המכנה לרגרסיית כל המבוטחים כולל את אלו שאין להם ביטוח משלים או ביטוח # 
  

   הקשר בין בעלות על ביטוח סיעודי למשתנים מרכזיים מהסקר5.7
בדקנו את הקשר שבין בעלות על ביטוח , כדי להבין טוב יותר מניעים אפשריים לרכישה של ביטוח סיעודי

, ם עולה כי שיעור בעלי ביטוח סיעודי דרך קופת החולי15מלוח . סיעודי ומשתנים מרכזיים מהסקר

אמנם גבוה יותר משיעור האנשים שאין להם , שידעו על כך שהאשפוז הסיעודי אינו ממומן בידי הקופה

כמחצית המבוטחים בביטוח . עדיין זהו שיעור נמוך יחסית, אולם, )בהתאמה, 17%- ו25%(ביטוח כזה 

ממצא . רים בקרב האח43%לעומת , סיעודי דרך הקופה חושבים שדרוש שינוי יסודי במערכת הבריאות

זה מצביע על נטייתם של אלה שמעריכים את תפקוד המערכת כנמוך לדאוג יותר להבטחת עתידם בגיל 

עוד נבדק הקשר בין שביעות הרצון מהקופה לבין בעלות על ביטוח סיעודי דרך הקופה . מבוגר יותר

, )33%(לי מהקופה ונמצא ששיעור גבוה יותר בקרב בעלי ביטוח זה מעידים שהם מרוצים מאוד באופן כל

ייתכן שהמבוטחים מקשרים בין הביטוח הסיעודי לבין קופת החולים שבה הם ). 26%(לעומת האחרים 

  .נוטים יותר לרכוש ביטוח סיעודי, ולכן אלו שהביעו שביעות רצון גבוהה, מבוטחים

  

רק בחינת הקשר בין בעלות על ביטוח סיעודי מסחרי למשתני הסקר שנבדקו מעלה קשר מובהק 

בעלי ביטוח סיעודי מסחרי יודעים זאת : למשתנה הידיעה שהאשפוז הסיעודי אינו ממומן בידי הקופה

לא נמצא קשר מובהק בין . זהו עדיין שיעור נמוך יחסית, אולם). בהתאמה, 17%- ו24%(יותר מהאחרים 

  .הבעלות על ביטוח מסחרי להערכת תפקוד מערכת הבריאות ולשביעות הרצון הכללית מהקופ

  

 יש גם 21%-בדיקת שיעור בעלי ביטוח סיעודי מסחרי בקרב בעלי ביטוח סיעודי דרך הקופה העלתה כי ל

  .ממצא המלמד על כפל הביטוח הקיים בתחום זה, ) בקרב האחרים11%לעומת (ביטוח סיעודי 
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 )n=1,849(כל המרואיינים , התפלגות משתנים מרכזיים בסקר לפי בעלות על ביטוח סיעודי: 15לוח 
  בעלות על ביטוח סיעודי 

 דרך קופת חולים
  בעלות ביטוח סיעודי 

 דרך חברת ביטוח
  לא יודע/אין  יש     לא יודע /אין  יש  

         #* ידע על כך שאשפוז סיעודי אינו במימון הקופה 
  17  24   17 25  תשובה נכונה

  54  51    54  48  תשובה לא נכונה
  29  25    29  27  לא יודע

            
            *כת תפקוד מערכת הבריאות הער

  42  36    42  33  המערכת פועלת טוב
  44  46    43  52  דרוש שינוי יסודי

  14  18    15  15  יש לבנות את המערכת לגמרי מחדש
          

          *שביעות רצון כללית מהקופה 
  27  27   26 33  מרוצה מאוד

  59  59   59 57  מרוצה
  14  14   15 10  לא כל כך מרוצה או לא מרוצה

          
          *בעלות על ביטוח סיעודי מסחרי 

  --  --   11 21  כן
  --  --   98 79  לא 

  p)בעלי ביטוח סיעודי דרך קופת חולים לעומת אלו שאין להם(>0.01* 
  p)בעלי ביטוח סיעודי דרך חברת ביטוח לעומת אלו שאין להם(>#0.01 
  

   סיכום5.8
לנוכח המגבלות במימון , )מלא או חלקי(ימון טיפול סיעודי ביטוח סיעודי פרטי הוא אחת החלופות למ

  .הציבורי לשירותים אלו

  

 יש גם ביטוח 5%- מהאוכלוסייה יש ביטוח סיעודי פרטי כלשהו ול25%-ממצאי הסקר מראים שכיום ל

, ניתוח מאפייני הרקע של בעלי הביטוח מלמד על הבדלים. סיעודי דרך הקופה וגם ביטוח סיעודי מסחרי

בעלות על הביטוח הסיעודי דרך הקופה אינה .  אף ששני סוגי הביטוחים שייכים לחברות הביטוחעל

לעומת . אקונומי של המבוטח-מקיום מחלה כרונית ומהמעמד הסוציו, מושפעת באופן עצמאי מהגיל

אקונומי גבוה הם בעלי ביטוח סיעודי -הבריאים והמשתייכים למעמד סוציו, נראה כי הצעירים, זאת

  .סחרימ

  

. והוא הולך ומתרחב, השוק בישראל לביטוח סיעודי פרטי הוא רחב יחסית למדינות אחרות בעולם

ולכן נראה שיש מקום להסדיר , בעבודה זוהו תחומים שיכולים לפגוע בזכויות הפרט וביציבות החברות

  . את השוק לביטוח סיעודי קולקטיב

  

בעקבות חוסר נתונים , מידע לקובעי המדיניותממצאי הסקר הצביעו על בעיית המחסור ב, כמו כן

הנובע מכך שחברות הביטוח אינן מדווחות בנפרד על הביטוח הסיעודי , פיננסים נפרדים לגבי השוק

  .בדוחות הכספיים
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מהספרות עולה . נמצאה בעיית מידע גם בקרב המבוטחים לגבי מימון אשפוז סיעודי במערכת הציבורית

חוסר הבנה ; וח סיעודי בעיות מידע הקשורות לבלבול לגבי הכיסוי הציבוריכי בדרך כלל קיימות בביט

ומידע חסר לגבי הסיכון ; עלות הפוליסה; מה ניתן במסגרתן ואיך לבחור ביניהן, של תכניות הביטוח

  ). Cohen & Kumar, 1997(להיות חולה סיעודי 

  

   סיכום והשלכות למדיניות. 6
  

, גרינברג וגרוס-ברמלי( את שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל דוח זה הוא שלישי בסדרה הבוחנת

המחקר בוצע תוך שילוב בין התיאוריה הביטוחית ובין הממצאים ). 1996, גרינברג-גרוס וברמלי; 1999

והוא מנתח את מציאות שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל עם דגש על נקודות בעלות , האמפיריים

  .ביעת המדיניות בתחוםהשלכות חשובות על ק

  

  :מהתיאוריה עולה כי בשוק הביטוח בכלל וביטוח הבריאות בפרט בולטים שני ִּכשלי שוק עיקריים

 Adverse Selection - בעלי סיכון גבוה לחלות נוטים יותר לרכוש את הביטוח מאשר בעלי הסיכון 

 ; הנמוך יותר לחלות
 Moral Hazard -ון גבוה לחלות אין תמריץ לדווח את האמת  בעת החתימה על החוזה לבעל סיכ

וכן כאשר בעבור פרט המבוטח בביטוח בריאות המחיר השולי של השימוש בשירותי , לחברת הביטוח

  .הבריאות הוא אפס

  

המתבטאת במאפייני , ניתוח שוק ביטוחי הבריאות בישראל לימד על היארעות ִּכשלי שוק אלה

הניתוח לימד עוד על דרכי . חולים להצטרף לביטוח ועודבנטיית ה, בשימוש בשירותים, המבוטחים

ידי גריפת שמנת או -על, למשל(ההתמודדות של קופות החולים ושל חברות הביטוח עם ִּכשלי שוק אלה 

היארעות ִּכשלי השוק יש לזכור כי ). ידי הפליית בעלי ביטוח משלים באספקת השירותים בסל הבסיסי-על

 ,על כן.  מצד שניבציבור המבוטחיםו, ביציבות החברות מצד אחדלפגוע ת עלולו ִעמם  התמודדותדרכיו

  . מעקב אחרי השוקלרבה  חשיבותיש 

  

; )המשלים והמסחרי(בדוח נדונו סוגיות תיאורטיות ואמפיריות הנוגעות למבנה השוק ולאופי הביטוחים 

צטרף לביטוח ומכאן לנטיית החולים לה; לצד הפיננסי של השוק; להיקף השוק ובעיית כפל הביטוח

  . וסוגיות הקשורות לאספקת הביטוח הסיעודי בארץ; שאלת יציבות השוק

  

   מבנה השוק6.1
 ביטוחי שוקמבנה נקבע כך ב הוחלט על אופן הפעלת תכניות הביטוח המשלים ו)1998( ההסדרים בחוק

חופש בחירה  זו ניסו קובעי המדיניות לאזן בין הערכים של בהחלטה. הבריאות הפרטיים בישראל

 במסגרתלהציע ביטוח משלים החולים לקופות כאשר אפשרו  ,סולידריותהשוויון וה ערכיותחרות ובין 

חובה : ביטוח המשליםהלהגביר את השוויון בנגישות , בין השאר, התקנות הללו נועדו. מגבילות תקנות

ובקרה , בפרמיהסיכון אישי התעלמות מ, סבסוד הדדי בין קבוצות גיל, החרגה בכיסוי-אי,  כל פונהלקבל

  . הדוקה של הממשלה על תכניות הביטוח המשלים של קופות החולים
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-גרוס וברמלי ( למדנו מסקרי אוכלוסייה1995 שנת הצרכנים בשוק ועל ההתפתחות מהתנהגות על

 2001-ב.  מהאוכלוסייה הבוגרת יש ביטוח משלים64%- לכימהממצאים עולה . )טרם פורסם, גרינברג

, 64% -מאוחדת קופת חולים ב, 78% מכבי שירותי בריאות מבוטחישיעור בעלי ביטוח משלים בקרב היה 

 ביותר בשיעורי הבעלות בין הרבהגידול . 53% -לאומית בקופת חולים  ו61% - כלליתשירותי בריאות ב

  ).1.4פי  (וכללית) 1.5פי ( היה בקרב מבוטחי לאומית 1999-2001השנים 

  

בשיעור  1999-2000בין ממצא מפתיע הוא הגידול . בריאות מסחרי ביטוחה הבוגרת יש מהאוכלוסיי לרבע

   .20%- ל14%-מ :הביטוחיםשני סוגי בעלי המבוטחים 

  

) קולקטיב( אופי של ביטוח חברתי בעלימדה כי הביטוח המשלים הוא ל מאפייני הביטוחים סקירת

אופי של ביטוח פרט יש  המסחרי ביטוחל, תלעומת זא. )Community Rating(סבסוד צולב  המבוסס על

במחקר נמצאו מספר עדויות לכך שמגמת הבידול בין . פי הסיכון שלו לחלות-עלבו כל אדם משלם ש

אלא גם , הביטוחים גוברת ומקבלת ביטוי לא רק בתקנות ההפעלה שנקבעו בידי קובעי המדיניות

מהראיונות . ומי הכיסוי ובשיעורי השימושבתח, במדיניות השיווק של קופות החולים וחברות הביטוח

גם קופות החולים וגם חברות הביטוח מנסות , אלא להפך,  דומיםמוצרים קמנסות לשוועלה כי הן אינן 

  . ולנצל את היתרון היחסי שלהןבשוקלמצוא את הנישה שלהן 

  

 לכיוון של  המשלים מתפתחהביטוח. גם בתחום השירותים המכוסים בתכניות הביטוח נמצאו הבדלים

 . בעיקר אירועים שכיחים שעלותם נמוכה,להשלמת הניתן בסל הבסיסי  בריאות נוספיםשירותימתן 

אירועים שעלותם גבוהה , כלומר ( מתפתח לכיוון של ביטוח כנגד סיכוני קטסטרופההמסחריהביטוח 

לת חיים בארץ  מיוחדים להצוטיפולים הכיסוי הנפוצים בו הם השתלות תחומיו, )מאוד לאדם הממוצע

  .ביטוח סיעוד וכן ניתוחים פרטיים שעלותם גבוהה, ביטוח מחלות קשות, ל"ובחו

  

 כי 2001- בדיווחו משלים ביטוחבעלי  מהמרואיינים 51% , המשלים בביטוח14שיעורי השימושלגבי 

היה ממצאי הסקר הראו כי השימוש  .הקודמותהשתמשו לפחות בשירות אחד של המשלים בשנתיים 

 , ובשירותים שונים שמכוסים במשליםרופאהתייעצות עם , טיפולי שיניים,  בהנחות על תרופותבעיקר

 הם שירותי בריאות הכל אל. ריוןיבדיקות בהו פיזיותרפיהטיפולי , אבזרים ומכשירים רפואיים: כגון

  . אשר עלותם נמוכהשכיחיםהנותנים מענה לאירועים 

  

אינן  שקופות החולים מעלים את החששש הגבוהים במשלים  לציין כי שיעורי השימוחשובבעניין זה 

, Moral Hazardֶּכֶשל השוק עם ) כגון השתתפות עצמית(מצליחות להתמודד באמצעים הקיימים ברשותן 

  .םיליא שאינם קטסטרופביטוחמתקיים בעיקר בכיסויי ה

  

על  הבעלותדול בשיעורי גיה תמגמעל התחזקות  זמן לימד לאורך ניתוח, לגבי מאפייני בעלי הביטוחים

, מגמת העלייה.  ביטוח חברתי:אופי הביטוחעל דבר מלמד ה. בקרב השכבות החלשותהביטוח המשלים 

                                                 
  . על שימוש בביטוח המסחרי2001אין נתונים בסקר   14
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בין התהפכה , בקרב השכבות החלשות 1997-1999ביטוח מסחרי בין השנים שנצפתה בשיעורי הבעלות על 

 לימד על התחרות 1997-1999ים הדמיון במגמה במאפייני בעלי הביטוחים בין השנ. 1999-2001השנים 

התהפכות המגמה . בין חברות הביטוח לקופות החולים על שיווק ביטוחי בריאות לאותו קהל יעד

 מלמדת על התגבשות אופי שונה של הביטוח 1999-2001במאפייני בעלי הביטוח המסחרי בין השנים 

  .פונים לקהלי יעד שוניםה, וייתכן שיש לכך קשר למגמת הבידול בין סוגי הביטוחים, המסחרי

  

 האוכלוסייההתפלגות מאפייני  התפלגות מאפייני בעלי הביטוח לבין בהשוואה ה לכך נמצאנוספת הוכחה

 מאפייני להתפלגותהניתוח לימד כי התפלגות מאפייני בעלי הביטוח המשלים דומה מאוד . הכללית

 בעלי הביטוח המסחרי מאפייניגות התפל, לעומת זאת.  לפי מאפייני רקע שונים,האוכלוסייה הכללית

בקרב השכבות שיעור הבעלות  :האוכלוסייה הכללית מהתפלגותשני סוגי הביטוחים שונה בעלי ומאפייני 

  .גבוה יותרהוא החזקות 

  

   היקף שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים ובעיית כפל הביטוח6.2
 מהציבור היה 70%-לכ. רחב למדימהממצאים עולה כי קיים שוק לביטוח בריאות פרטי בישראל בהיקף 

.  שני הביטוחים- 20%- רק מסחרי ול- 6%-ל,  רק משלים- 44%-ל:  ביטוח בריאות פרטי כלשהו2001-ב

אשר נבעה כנראה מכך שאנשים שהייתה ,  בולטת העלייה בשיעור בעלי שני סוגי הביטוחים1999משנת 

ממצא זה מלמד על אחת הבעיות . ברשותם פוליסת ביטוח מסחרי רכשו גם תכנית ביטוח משלים

  . בעיית כפל הביטוח-המרכזיות בשוק 

  

טיפולים להצלת , השתלות: כגון(בתחומי הכיסוי היקרים יותר שהם תחומי הכיסוי לאירועי קטסטרופה 

, קיימת חפיפה בין פוליסות הביטוח המסחרי לתכניות הביטוח המשלים) ל וניתוח פרטי"חיים בחו

  . טוחקיים כפל בי, כלומר

  

אך בעת , הנפגע העיקרי הוא המבוטח המשלם לאורך שנים בעבור שתי הפוליסות, במצב של כפל ביטוח

והמבוטח מקבל , )במקרה זה קופת החולים וחברת הביטוח(התביעה מבצעות המבטחות תיאום הטבות 

  .פי כל פוליסה-ולא את כל המגיע לו על, מכל פוליסה את החלק היחסי שלה

  

למשל במקרה של (נעשה גם בתחומי כיסוי מסוימים עם סל הבסיס , ומכאן כפל ביטוח, תיאום הטבות

  .וגם במקרה שלמבוטח יש יותר מפוליסת ביטוח מסחרי אחת, )השתלות וטיפולים להצלת חיים

  

כפל הביטוח נובע כנראה . כפל ביטוח מוביל לבזבוז משאבים של הפרט וגורם לחוסר יעילות במערכת

יש מקום להתערבות של קובעי , על כן. רב ציבור הרוכשים לגבי זכויותיהם לפי הפוליסהמחוסר הידע בק

מידע יכול לסייע . הפצת מידע למבוטחים הוא כלי מרכזי לכך. המדיניות בהבטחת הגינות התחרות בשוק

כך שיוכלו למצות את המגיע , וללמד את המבוטחים על זכויותיהם, לציבור בהחלטה על רכישת ביטוח

  .הם לפי הפוליסה שהם רכשול
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   הצד הכספי של המשלים והמסחרי והגינות הפרמיות6.3
לעומת . ח" מיליון ש900- עמדו על כ2000ן ברוטו לשנת "מהדוחות הפיננסים עולה כי סך הכנסות השב

שוק , כלומר. ח" היו כמיליארד ש2000סך דמי הביטוח ברוטו של ענף מחלות ואשפוז בשנת , זאת

, לעומת זאת). לא כולל ביטוח סיעודי(ן מעט במונחים כספיים משוק הביטוח המסחרי המשלים קט

שוק המשלים . שיעור המבוטחים בביטוח המשלים גבוה פי שלושה משיעור המבוטחים בביטוח המסחרי

הבדל זה . אך דומה לו מבחינת ההיקף הכספי, גדול אפוא בהיקף המבוטחים פי שלושה משוק המסחרי

  .אך גם מחוסר הוגנות של הפרמיה בביטוח המסחרי,  בין היתר מההבדל באופי הביטוחיםיכול לנבוע

  

   רווחיות הביטוח המשלים והמסחרי והיציבות הפיננסית6.4
עולה גם , שעלה מההבדל באופי הביטוחים והרכב האוכלוסייה הרוכשת, החשש ליציבות שוק המשלים

 25%-ירידה מ,  מסך הכנסות התכניות20%-ן כ"דפי השב היו עו2000בשנת . מניתוח הנתונים הפיננסים

. ן מצביעה על הצורך במעקב אחר היציבות הפיננסית שלהן"הירידה ברווחיות תכניות השב. 1999בשנת 

ן והדרישה לאיזון כספי מהווה אבן דרך "הוראת משרד הבריאות לקבלת דוחות אקטואר על תכניות השב

אך גם עלולה לפי ההיערכות בשוק להוביל לעלייה במחירי תכניות , חשובה בתהליך המעקב על היציבות

  .בגלל הדרישות האקטואריות לגבי עתודות כספיות, ן"השב

  

דבר המצביע על עלייה ברווחיות הביטוח ,  חלה עלייה בשיעור עודפי הביטוח המסחרי2000- ל1999בין 

בביטוח מסחרי . ות בשנים קודמותכתוצאה מיציבות בתביעות ועלייה בפרמיות לעומת ירידה ברווחי

פי -בין שנה לחמש שנים על(נשמרת בדרך כלל לחברת הביטוח הזכות לעדכן מדי פעם את הפרמיות 

ולשינויים חיצוניים כגון , בהתאם לתוצאות העסקיות של התכנית) הוראות המפקח לכל סוג הפוליסה

חברות הביטוח , כמו כן. על הביטוחעדכון המחירים טעון אישור של המפקח . עלייה במחירי האשפוז

  .יכולות להעלות את מחירי הפרמיות למצטרפים חדשים

  

, 2000הפרמיות בידי חברות הביטוח בשנת " תיקון"הממצאים על רווחיות הענף מצביעים כנראה על 

ממצא זה מלמד על הצורך בפיקוח על עליות במחירי . לאחר ירידה ברווחיות הענף בשנים הקודמות

  .ובדיקת הגינותן, ותהפרמי

  

 ? האם קיימת גריפת שמנת בביטוח הבריאות הפרטי6.5
בניתוח . 2001-משתני שערכנו נבדק פרופיל בעלי הביטוח המשלים ובעלי הביטוח המסחרי ב-בניתוח רב

נמצא כי בשני סוגי הביטוח קיימת הסתברות רכישה גבוהה יותר בקרב השכבות החזקות יותר 

  ). בעלי השכלה גבוהה והכנסה גבוהה ובריאים,צעירים(באוכלוסייה 

  

שיעורי הבעלות ובהשוואה בין התפלגות מאפייני בעלי הביטוח (הראנו בניתוח מבנה השוק , למרות זאת

ולעומתו , שהביטוח המשלים נגיש לשכבות רחבות באוכלוסייה) להתפלגות מאפייני האוכלוסייה הכללית

  .ות באוכלוסייההביטוח המסחרי נגיש יותר לשכבות החזק
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, דוברי רוסית(בקרב קבוצות אוכלוסייה חלשות יחסית . הניתוח הראה שינויים בפרופיל בעלי הביטוחים

, חל גידול בשיעורי הבעלות על הביטוח המשלים) מבוגרים וחולים כרוניים,  נמוכההכנסה, השכלה נמוכה

 קבוצות האוכלוסייה החזקות בקרב. דרכים לבצע גריפת שמנת) עדיין(ונראה שקופות החולים לא מצאו 

 , גדלו שיעורי הבעלות על הביטוח המסחרי)יחסיתצעירים ובריאים , הכנסה גבוהה, דוברי עברית(יחסית 

  .ידי גריפת שמנת- עלAdverse Selectionונראה שחברות הביטוח מצליחות להתמודד עם ֶּכֶשל השוק 

  

ריאות הפרטיים  נטיית החולים הכרוניים להצטרף לביטוחי הב6.6
  והשפעתה על יציבות הביטוח המשלים

 נבדקה שאלת הנטייה של החולים הכרוניים להצטרף לביטוח ,Adverse Selectionבקשר לֶּכשל השוק 

קולקטיב לצד /ביטוח חברתי(תופעה זו במבנה השוק הקיים בישראל . המשלים והמגמה שלה לאורך זמן

 ומכאן ,Adverse Selection-ה לתהליך ספירלת המוות של היכולה להוביל לפי התיאורי, )ביטוח פרט

  .לסכן את יציבות השוק

  

המהווים כנראה תמריץ חזק מספיק כדי , לקופות החולים יש יתרונות בשיווק הביטוח המשלים, אולם

יתרונות אלה קשורים לאספקת הביטוח המשלים במערך אספקת סל . שהבריאים ישארו בתוכנית

דבר המוביל לא , )מרכזי מידע ועוד, ספרי קופה, עלונים, מרפאות, פקידים(בורית הבסיס במערכת הצי

את הביטוח , גם אם זה רק לכאורה, אלא גם קושר מבחינת המבוטח, רק לחסכון בהוצאות השווק

לטובת קופות החולים משחקים גם נאמנות , כמו כן. המשלים עם השירות הניתן בסל הבסיסי

. לעומת חוסר האמון ואי הכרת חברות הביטוח, רים בה והכרתם אותההמבוטחים לקופה שהם חב

אך בשנים האחרונות הן הגבירו את , לחברות הביטוח קשה להתמודד עם יתרונות אלו של קופות החולים

מאמצי השיווק שלהן והן מפעילות דרכים שונות ומגוונות למשוך אליהן את האוכלוסייה האטרקטיבית 

  "). תשמנ"ה(יותר מבחינתן 

  

ממצאי הסקר מלמדים כי בשנתיים האחרונות חל גידול בשיעור החולים הכרוניים בעלי הביטוח 

 ולאו דווקא מהתהליך ,Adverse Selectionיכול להיות שממצא זה נובע בחלקו מֶּכשל השוק . המשלים

כך או . רפרישת המבוטחים בעלי הסיכון הנמוך לחלות לטובת תכניות ביטוח מסחרי אטרקטיביות יות

וקופות , יקטן הסבסוד ההדדי, ככל שיגדל שיעור החולים הכרוניים בקרב בעלי הביטוח המשלים, כך

החולים תאלצנה להעלות את הפרמיה או להקטין תחומי כיסוי בתכניות כדי לשמור על רווחיות ועל 

  .דבר שעלול להוביל לפרישת מבוטחים, יציבות הביטוח

  

שש ליציבות הביטוח המשלים באמצעות הוראה חדשה המחייבת את משרד הבריאות מתמודד עם הח

יש לזכור כי , אולם. קופות החולים לקבל חוות דעת של אקטואר על יציבות תכניות הביטוח המשלים

כך שתידרש נשירה המונית של , לקופות החולים יתרונות רבים ושוק הביטוח המשלים הוא רחב מאוד

נראה כי , בכל מקרה. ח המשלים כדי לפגוע בסבסוד ההדדי הקיים כיוםבעלי סיכון נמוך לחלות מהביטו

  .יש מקום למעקב מתמשך ולפיקוח ערני על התכניות
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נגישות השירותים בסל הבסיסי ושביעות רצון לפי בעלות על    6.7
  ביטוח משלים

 חברתי אחד החששות מהפיכת הביטוח המשלים לתכנית לשירותי בריאות נוספים בעל אופי של ביטוח

ינסו להתמודד , שכעת חייבות לקבל כל פונה ואינן יכולות להחריג בגין מצב רפואי, היה שקופות החולים

הנוטים פחות , ידי עידוד הצטרפות לביטוח של בעלי הסיכון הנמוך לחלות- עלAdverse Selectionעם 

 הצטרפות ניתן לעשות עידוד. ובכך להגביר את הסבסוד ההדדי בין חברי התכנית, לרכוש את הביטוח

הכללת תחומי כיסוי אטרקטיביים לאוכלוסייה הרצויה והרחבת , שיווק אגרסיבי: כגון, בדרכים שונות

  . נגישות השירותים ומתן שירותים טובים יותר בסל הבסיסי לבעלי הביטוח המשלים

  

ם הקשורים ובין משתנים מרכזיי" בעלות על ביטוח משלים"בדקנו את הקשר בין המשתנה , על כן

הקשר שבין נבדק . לנגישות ולשביעות רצון משירותים שונים בקופת חולים ומהקופה באופן כללי

משתנים מרכזיים הקשורים לנגישות שירותים שונים בקופת לבין המשתנה בעלות על ביטוח משלים 

אוחדת החולים מ שבקופות הממצא הבולט היה .ומהקופה באופן כללימהם רצון ה ולשביעותחולים ה

וכן לשביעות הרצון מהיחס של רופא המשפחה , במשתנים הקשורים לקושי בקבלת טיפולולאומית 

 גם למשתנים נוספים הקשורים לשביעות רצון .המשליםלטובת בעלי הביטוח מובהקים נמצאו הבדלים 

ח בשירותי בריאות כללית אין כמעט הבדלים בין בעלי הביטו. אך לא מובהקת, נמצאה מגמה דומה

יש שירותים לגביהם בעלי , כלומר, משמעית-המשלים לאחרים ובמכבי שירותי בריאות התמונה אינה חד

  .הביטוח המשלים יותר מרוצים ויש שירותים שפחות

  

ייתכן שבעלי הביטוח המשלים חשים כי . משמעי מבחינת סיבה ותוצאה-נדגיש כי כיוון הקשר אינו חד

, ייתכן גם שמי שיש לו ניסיון טוב עם הקופה והוא יותר שבע רצון, אולם. הם זוכים לשירות טוב יותר

  .הוא גם זה שנוטה יותר לרכוש את הביטוח המשלים

  

בעבר נמצא כי אין קשר בין בעלות על ביטוח משלים לתפיסת נגישות השירותים בסל הבסיסי ולשביעות 

  ).1999, גרינברג וגרוס-ברמלי(באופן כללי וגם לפי קופה , הרצון של המבוטח מקופת החולים

  

   הביטוח הסיעודי6.8
אנו , כאשר בוחנים את שיעורי הבעלות על ביטוח סיעודי פרטי בקרב התושבים הבוגרים של ישראל

 יש רק 14%-ל(למדים כי בסך הכול לרבע מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל יש ביטוח סיעודי פרטי כלשהו 

  ).  יש את שני סוגי הביטוחים5%-ביטוח סיעודי מסחרי ול יש רק 6%-ל, ביטוח סיעודי דרך קופת חולים

  

בארצות . שיעור זה בולט בגודלו לעומת שיעורי הבעלות על ביטוחי סיעוד פרטיים במדינות אחרות בעולם

בסוף שנות התשעים היה ביטוח סיעודי פרטי . הברית שיעורי הבעלות נמוכים יחסית והיו כך לאורך זמן

 ;Cohen et al., 1992; Cohen, 2002; Cutler, 1993; Norton, 2000(נים בלבד לכארבעה מיליון אמריק
Pauly,1990 .( גם בבריטניה הגידול בהיצע השירותים הפרטיים לאשפוז סיעודי לא לווה בעלייה

 & Bartlett( 15%-באמצע שנות התשעים עמד שיעורם על כ: משמעותית בשיעור בעלי ביטוח סיעודי פרטי
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Phillips, 1996( .יש הטוענים כי הביטוח הפרטי נכשל באספקת ביטוח סיעודי בארצות , יתרה מזאת

  ).Norton & Newhouse, 1994(וכי דרוש פתרון אחר , הברית

  

אנשים ממוצא אירופי , בחינת המאפיינים של בעלי ביטוח סיעודי דרך קופת חולים לימדה כי יותר נשים

  .שירותי בריאות נוטים יותר לרכוש ביטוח סיעודי דרך הקופהדוברי עברית וחברי מכבי , או אמריקני

  

לפי הממצאים בקרב מבוגרים וחולים כרוניים לא נמצאה נטייה ברורה לרכוש ביטוח סיעודי דרך 

  .אף שהם נזקקים לעתים לאשפוז סיעודי-על, הקופה

  

הכנסה גבוהה , ריתדוברי עב, גברים, נטייה לרכוש ביטוח סיעודי מסחרי נמצאה בקרב צעירים יותר

  . לא נמצאה השפעה עצמית לארץ מוצא. והשכלה גבוהה ובריאים

  

כי שיעור המיסוד , וכן, ידוע כי שיעור הנשים השוהות במוסדות סיעודיים הוא כפול משיעור הגברים

אם , נראה). 2001, שנּור ובאר, ברודסקי(אמריקה /עולה עם הגיל והוא גבוה במיוחד בקרב ילידי אירופה

כי מאפייני בעלי הביטוח הסיעודי דרך קופות החולים דומים באופן חלקי למאפייני השוהים , ןכ

 בקרב המבוטחים בביטוח Adverse Selectionממצא זה מרמז על נטייה לֶּכשל השוק . במוסדות סיעודיים

משלימות מאפייני בעלי ביטוח סיעודי מסחרי דומים למאפייני קבוצות האוכלוסייה ה, לעומת זאת. זה

ממצא זה ). בעלי הסיכון הנמוך להשתמש בביטוח, היינו(את קבוצת השוהים בפועל במוסדות סיעודיים 

  . מרמז על האפשרות לקיום גריפת שמנת בביטוח הסיעודי המסחרי

  

מימון . ממצאי המחקר הצביעו גם על ליקויים בידע של הציבור לגבי אחריות הקופות על אשפוז סיעודי

ממצאי הסקר הראו שידעו . ד סיעודי הוא באחריות משרד הבריאות ולא קופות החוליםהאשפוז במוס

רבע מהמבוטחים בביטוח סיעודי דרך הקופה ובביטוח סיעודי (זאת כחמישית מכלל המרואיינים בלבד 

  ). מסחרי

  

מהספרות עולה כי אדם החושב שהמדינה או המערכת הציבורית יממנו את כל ההוצאות על אשפוז 

, במקביל). Cohen & Kumar, 1997(ודי או את רובן לא יהיה לו תמריץ לרכוש ביטוח סיעודי פרטי סיע

הממצאים הראו שידע לגבי אספקת האשפוז הסיעודי במערכת הציבורית משפיע על רכישת ביטוח 

להפיץ מידע לגבי הזכויות במערכת הציבורית בנושא האשפוז , אם כן, חשוב במיוחד. סיעודי פרטי

  .וכך לאפשר לפרט להחליט האם לרכוש באופן פרטי ביטוח סיעודי, יעודיהס

  

אולם קיימים , שוק הביטוח הסיעודי הפרטי בישראל הוא רחב יחסית למדינות אחרות בעולם, אמנם

הסדרת -אי: ובהם, מחסומים בשוק המונעים את הרחבתו כמשלים למימון הציבורי לטיפול סיעודי

הנובע , יב והבעיות הנגרמות בשל כך וחוסר הנתונים הפיננסים על השוקהשוק לביטוח סיעוד קולקט

ממצאי הסקר הצביעו על , כמו כן. מכך שהדיווח על הביטוח הסיעודי נכלל בדיווח על ענף ביטוח חיים

מחסום נוסף הקשור לבעיית המידע הקיימת בקרב המבוטחים לגבי מימון אשפוז סיעודי במערכת 

מהספרות עולה כי בדרך . י יהיה חשוב לבחון לעומק את סוגיית המידע בשוקבמחקר עתיד. הציבורית
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לחוסר הבנה , כלל קיימות בביטוח סיעודי בעיות מידע נוספות הקשורות לבלבול לגבי הכיסוי הציבורי

ת הפוליסה ולמידע חסר לגבי הסיכון להפוך לעלּו, )מה הן נותנות ואיך לבחור ביניהן(של תכניות הביטוח 

  ). Cohen & Kumar, 1997(ה סיעודי לחול

  

ליציבות תכניות , להגינות הביטוח, מחסומים אלה מעלים מספר שאלות מדיניות באשר לשוויון ולנגישות

בשוק הביטוח הסיעודי פועלים כוחות רבים הכוללים את קופות . בחירה של הצרכן ועוד, הביטוח

פני המפקח על הביטוח עומד האתגר לבנות ב. משרד הבריאות והמבוטחים, חברות הביטוח, החולים

על אף מורכבות השינויים הכרוכים ביישום מודל , וליישם את מודל הרגולציה הרצוי והאפקטיבי ביותר

  .תוך שמירה על זמינות הביטוח והגינותו למבוטחים, כזה

  

   סיכום 6.9
מקד את מאמצי הפיקוח  ל-לגופים ממשלתיים : ממצאי המחקר יכולים לסייע לגורמים שונים במערכת

 להפוך את המוצר לרלוונטי יותר לצורכי הציבור -לקופות החולים ולחברות הביטוח ; וההתערבות בשוק

  .מידע שיכול לעודד את התחרות המשוכללת בשוק לספק -ולצרכן הרוכש ביטוחי בריאות ; ולשווקו

  

 ,חי הבריאות הפרטיים בישראלקופות החולים וחברות הביטוח הפרטיות מתחרות ביניהן על שוק ביטו

הראנו כי הן יכולות להתגבר על ִּכשלי השוק . הן משקיעות הון רב בשיווק ובפיתוח המוצריםו

ועל כן ,  עלולות לפגוע בציבור המבוטחיםהדרכים אליש לזכור כי , אולם .בדרכים שונות םיהפוטנציאלי

  .וחחשוב מאוד לעקוב אחר השוק וללמוד את התנהגות חברות הביט
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  שוק שירותי הבריאות לשיחודיים יסיכום המאפיינים ה: 1נספח 
  

 שלילית או פרט השפעההלבריאות יש , בריאות כמוצר ציבורי בעל השפעות חיצוניותכאשר נתפסת ה

פרטים בציבורי בטיפול רפואי - האינטרס החברתי,אולם. חיובית על הרווחה של פרטים אחרים בחברה

החברה . יםיטריגם ממניעים הומנניתן הוא שכן , הרבה מעבר להשפעות החיצוניותחזק בקהילה הוא 

  .פגעויי ולא רק כדי שאחרים לא ,נת במתן טיפול רפואי לחולים כדי שהללו יבריאוימעוני

  

גם אם מביאים בחשבון את , קשה מאוד לאמוד את ההסתברות לשימוש עתידי של פרט בשירותי בריאות

 הן של ,ת יש משקל גדול לחוסר הוודאותובשוק הבריא. )מצב בריאות וכדומה ,גיל(כל המשתנים 

  .שכיחות המחלה והן של יעילות הטיפול בה

  

הרופא יודע יותר , כלומר(לקוח ק השירותים לעומת הסימטרי מצד ספ-אם מידע בשוק הבריאות קיי

ייתכנו שיקולים נוספים . קבלת ההחלטה לגבי הטיפול הרפואי שייכת ברובה לרופא ולא לצרכן) מהחולה

סימטרי מצד הפרט אשר - אמידע םקיי, ולהפך ").בעיית הסוכן("מעבר לשיקולים רפואיים , של הרופא

  .ולא תמיד הוא מדווח את מלוא הפרטים, רו לאשויודע את מצבו האישיזה ההוא 

  

 וכן ,שיפורים טכנולוגיים בשוק הבריאות מביאים לגידול הפער בין הידע של החולים לידע של הרופאים

  . לעלייה בהוצאות לבריאות
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, בעלות על ביטוח סיעודי דרך קופת חולים לפי משתני רקע: 2נספח 
2001  

  בעלות על ביטוח סיעודי 
 ) ביטוח משליםבקרב בעלי(

  
  בעלות על ביטוח סיעודי 

כ"סה 19  30
*  

22  
51  
27  
20  

*  
13  
40  
14  
13 

  קופת חולים 
  שירותי בריאות כללית 
  מכבי שירותי בריאות
  קופת חולים מאוחדת
  קופת חולים לאומית

*  
27  
29  
37  

*  
17  
19  
22 

  גיל 
22-44  
45-64  

65+ 
*  

25  
33  

*  
15  
22 

  מין 
  גברים 
  נשים

*  
32  
12  
23  

*  
23  
5  
8 

  שפה   
  עברית
  ערבית
  רוסית

*  
23  
27  
35  
22  

*  
13  
14  
24  
14  

  אזור מגורים 
  חיפה והצפון

  ירושלים 
  אביב והמרכז-תל

  באר שבע והדרום
*  

50  
24  
28  
25  

*  
36  
17  
18  
11  

  ארץ מוצא
  אמריקה- אירופה
  אפריקה-אסיה
  ישראל

  ברית המועצות לשעבר
  

23  
31  
29  

*  
11  
20  
20 

  השכלה 
  טהיסודית ומ
  תיכונית

  אקדמית/תיכונית- על
  

24  
27  
27  
30  
30  

*  
10  
13  
17  
23  
24 

  הכנסה לנפש סטנדרטית 
  חמישון תחתון
  חמישון שני

  חמישון שלישי
  חמישון רביעי
  חמישון עליון

*  
33  
28  

  
18  
20 

  מחלה כרונית
  יש
  אין
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  Newhouse )1996(15מודל הביטוח של : 3נספח 
  

  הפרמטרים 
במערכת ). ההכנסה של הצרכן במקרה של חוסר ביטוח (Eים מנקודה שלושה קווי תקציב יוצא

 מתאר את הרווחה W2- לא קורה האירוע וכאשר  את הרווחה של הצרכן W1 מתאר, W2-  ו W1הצירים

 ELשיפוע הקו ; )L(קו התקציב של פרט עם סיכון נמוך לחלות : EL. קורה האירועכאשר של הצרכן 

לבין ההסתברות שיקרה האירוע , )L) :PL - 1 שלא יקרה האירוע לפרט שווה למינוס היחס בין ההסתברות

שיפוע הקו שווה ). H( קו התקציב של פרט עם סיכון גבוה לחלות  הואEHבאופן דומה .  L :PLלפרט 

את קו . H16 מסמן את ההסתברות שיקרה האירוע לפרט PHכאשר ,  PH-ל )PH- 1(למינוס היחס בין 

פרטים עם סיכון (צג קו התקציב של אוכלוסייה עם שני סוגים של פרטים  ניתן לפרש כמייEMהאמצע 

   את ההסתברות שיקרה האירוע באוכלוסייה כך p-נסמן ב). גבוה לחלות ופרטים עם סיכון נמוך

) -ש )p p pl h= − +1 λ λ   . בוה באוכלוסייהית הפרטים בעלי סיכון גימתארת את פרופורצ λכאשר . *

  

  9תיאור תרשים 
 H מתארות את עקומות האדישות של פרטים מסוג UL1- וB :UHשתי עקומות האדישות העוברות דרך 

:  נניח כי כל צרכן ממכסם את תועלתו הצפויה). בהתאמה( באוכלוסייה Lבאוכלוסייה ופרטים מסוג 

( )E u p U w pU w= − +( ) ( ) ( )1 1  שווה Bל סיכון מסוים בנקודה  בעjשיפוע עקומת האדישות של פרט . 2

 -ל
Uw Uw p U p U p pj j j j1 2 1 1/ ( ) '/ ' ( ) /= − = −

גבוהה ) H) pHמכיוון שההסתברות לאירוע של פרט . 

 תהיה שטוחה יותר מאשר H עקומת האדישות של פרט Bבנקודה , )L) pLמההסתברות לאירוע של פרט 

  .Lעקומת האדישות של פרט 

  

 אשר ימוקמו בפער Dיש את האפשרות להציע תכניות מסוג ות המתחרות כי למבטח עולה תרשיםהמ

, B תועלת גבוהה יותר מאשר תועלתם בנקודה Lתכניות אלו מציעות לפרטים מסוג . UL1- לUHשבין 

 ומושכת אליה B נמצאת בסביבות תכנית D שאם תכנית ,מכאן. Hאך תועלת נמוכה יותר לפרטים מסוג 

  B.17 תהיה רווחית יותר למבטח מאשר תכנית D אזי ניתן להניח כי תכנית מסוג ,Lרק פרטים מסוג 

  

                                                 
וקרוב בהגדרותיו ובתיאורו למודל של , )Rothschild-Stiglitz) 1976המודל התיאורטי מבוסס על המודל של   15

Rees  )1989(.  
16  PH   <PL  
כניות שימשכו גם בעלי סיכון נמוך לחלות מן הסתם אפשר לומר שהמבטחות המתחרות יכולות להציע גם ת  17

אך ידחו את בעלי הסיכון הגבוה לחלות ויקבלו רק את בעלי הסיכון הנמוך , וגם בעלי סיכון גבוה לחלות
 שיעלה את הוצאות Adverse Selectionאז הן יצטרכו להתמודד ביתר שאת עם כשל השוק , אבל. לחלות

  .ות כדאיתחתימת החוזה של התכנית ויהפוך אותה לפח
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 כדי שהוא יציע ,B תהיה רווחית למבטח יותר מאשר תכנית Dמסקנות המודל תלויות בהנחה שתכנית 

אשר מציין את הפרש הפרמיה שבעלי סיכון ) B-C( תלויה בקטע Dרווחיות התכנית . אותה למבוטחים

אם תכנית . היו משלמים אם הם היו רוכשים פוליסה אשר נמצאת על קו התקציב שלהםנמוך לחלות 

, )Dכפול מספר המבוטחים בתכנית ) B-C(ההוצאה  + Bעלות תכנית ( תעלה למבטח יותר מאשר Dמסוג 

אשר  B ולכן השוק לא יעבור מנקודת שיווי המשקל הקולקטיב Dאזי לא יהיה כדאי לו להציע תכנית 

  .וי משקל יציבוישיישאר 

  

   תכניות פרט לעומת תכניות קולטיב-שיווי משקל בשוק ביטוח הבריאות הפרטי : 9תרשים 
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