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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

  



  

v  

  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



  

vi  

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



  

  

  תוכן העניינים
  
1 מבוא. 1

2 מטרות המחקר 1.1
3 מקורות המידע 1.2

  

3  מבנה שוק ביטוחי הבריאות בישראל וִּכשלי השוק. 2
3  רקע 2.1

Insurable Risk(  3(תנאים לכך שיהיה שוק ביטוח לסיכון ה
4  ִּכשלי השוק בשוק ביטוח הבריאות

5  מאפייני הביטוח המשלים והמסחרי בישראל 2.2
  

8   מיפוי והתפתחות–שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים . 3
8  היקף הבעלות על ביטוח בריאות פרטי 3.1
10   אופי הביטוחים- השירותים המכוסים בתכניות הביטוח הפרטי 3.2
10  ידי תכניות הביטוח המשלים-ש בשירותים המוצעים עלשימו 3.3
14   מסחרי לפי סוג הביטוח ותחומי הכיסוי שברשות המבוטחבעלות על ביטוח 3.4
14  )הביטוח המשלים(ן "הכנסות קופות החולים מתכניות השב 3.5
15  תוצאות עסקיות בענף מחלות ואשפוז 3.6
17  סיכום 3.7

  

17  יטוח המשלים והמסחרימאפייני בעלי הב. 4
18  1997-2001תיאור מאפייני בעלי ביטוח משלים  4.1

18  2001אפייני בעלי הביטוח המשלים בשנת מ
20  ינויים לאורך השניםש

21  1997-2001מאפייני בעלי הביטוח המסחרי  4.2
21  2001אפייני בעלי הביטוח המסחרי בשנת מ
23  ינויים לאורך השניםש

24  אה בין בעלי הביטוח המשלים לבעלי ביטוח מסחריהשוו 4.3
26  גישות שירותי הסל הבסיסי ושביעות רצון מקופת החולים נ4.4

26  ירותי בריאות כלליתש
26  כבי שירותי בריאותמ
26  ופת חולים מאוחדתק
28  ופת חולים לאומיתק

28  נטיית החולים הכרוניים להצטרף לביטוח הבריאות הפרטי 4.5
28  מודל התיאורטיה
29  שלכת המודל התיאורטי על המצב בישראלה
29   ממצאים אמפיריים-חלה כרונית ובעלות על ביטוח בריאות פרטי מ

31   סיכום4.6



  

  

  
32  ביטוח סיעודי. 5

32  רקע 5.1
34  )חוק ביטוח סיעוד(ספקה ומימון השירותים לקשישים סיעודיים בקהילה א
35  ל ממושך ומימונושפוז במוסדות לטיפוא

37  המדיניות לגבי הביטוח הסיעודי 5.2
37  וראות הסדרת ביטוח סיעודי לפרטה
38  סדרת ביטוח סיעודי קולקטיבה

39  הנושאים להסדרה בביטוח סיעוד קולקטיב 5.3
40  בעלות על ביטוח סיעודי שקופות החולים משווקות 5.4

40  יעורי הבעלותש
41  אפייני בעלי הביטוחמ

42  בעלות על ביטוח סיעודי שחברות הביטוח משווקות 5.5
42   או דרך חברת ביטוחקופת החולים בעלות על ביטוח סיעודי דרך 5.6
43  הקשר בין בעלות על ביטוח סיעודי למשתנים מרכזיים מהסקר 5.7
44  סיכום 5.8

  

45  סיכום והשלכות למדיניות. 6
46   מבנה השוק6.1
47  שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים ובעיית כפל הביטוחהיקף  6.2
48  השוק הכספי של המשלים והמסחרי והוגנות הפרמיות 6.3
48  רווחיות הביטוח המשלים והמסחרי והיציבות הפיננסית 6.4
49  ?האם קיימת גריפת שמנת בביטוח הבריאות הפרטי 6.5
49 יציבות הביטוח המשליםת והשפעתה על  הבריאונטיית החולים הכרוניים להצטרף לביטוחי 6.6
50  בעלות על ביטוח משליםן לפי נגישות השירותים בסל הבסיסי ושביעות רצו 6.7
51  הביטוח הסיעודי 6.8
52  סיכום 6.9

  

53  רשימת מקורות
  

  ספחיםנ
59  סיכום המאפיינים הייחודיים של שוק שירותי הבריאות: 1נספח 

  

60  2001,  על ביטוח סיעודי דרך קופת חולים לפי משתני רקעבעלות: 2נספח 
  

Newhouse )1996(  61ודל הביטוח של מ: 3נספח 
  
  



  

  

  רשימת לוחות
  
6 לבין מאפייני הביטוח המסחרי) ן"שב (סיכום ההבדלים בין מאפייני הביטוח המשלים: 1וח ל
 

7 ם בישראלסיכום ִּכשלי השוק בשוק ביטוחי הבריאות הפרטיי: 2לוח 
  

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

  
13

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

  ובקרב בעלי ביטוח מסחרי            
  

14
  

14  1999- ו2000לפי קופה לשנים , )ברוטו(ן "ט הכנסות השבפירו: 5לוח 
  

19  1997-2001, בעלי הביטוח המשלים בקרב כלל האוכלוסייה: 6לוח 
  

21  2001, לפי משתני רקע והכנסה, בעלות על ביטוח משלים בקרב מבוטחי כל הקופות: 7לוח 
  

22  1997-2001,  משתני רקעשיעור בעלי ביטוח מסחרי מכלל האוכלוסייה לפי: 8לוח 
  

24  2001, ולל הכנסהכלפי משתני רקע , בעלות על ביטוח בריאות מסחרי בקרב כל המבוטחים: 9לוח 
  

  השוואה בין התפלגות מאפייני בעלי ביטוח משלים להתפלגות מאפייני בעלי ביטוח: 10לוח 
  2001, לפי משתני רקע ,מסחרי              

  
25

  
  לפי בעלות על, נגישות ושוויון השירותים בסל הבסיסי ושביעות רצון מקופת החולים :11לוח 

  לפי קופת חולים, ביטוח משלים             
  

27
  

41  2001, לפי משתני רקע כולל השכלה, בעלות על ביטוח סיעודי דרך קופת החולים: 12לוח 
  

42  2001, לפי משתני רקע כולל השכלה,בעלות על ביטוח סיעודי דרך חברות ביטוח: 13לוח 
  

43  2001, לפי משתני רקע כולל השכלה, בעלות על ביטוח סיעודי כלשהו: 14לוח 
  

44  כל המרואיינים, התפלגות משתנים לפי בעלות על ביטוח סיעודי: 15לוח 
  



  

  

  רשימת תרשימים
  
9 1995-2001בעלות על ביטוח בריאות פרטי בשנים : 1רשים ת
 
9 2001- ו1999, התפלגות המרואיינים לפי בעלות על ביטוח: 2רשים ת
  
  פי קופת לשירותי הביטוח המשלים בקרב בעלי ביטוח משליםלפחות אחד משימוש ב: 3רשים ת

  1997-2001,  בשנתיים האחרונות,חולים                 
  

11
  
12  2001וח בשנתיים שקדמו לשנת השימוש בשירותי הביטוח המשלים בקרב בעלי ביט: 4רשים ת
  
16  1993-2000תוצאות עסקיות בענף מחלות ואשפוז בשנים : 5רשים ת
  
30  1999-2001, בעלות על ביטוח בריאות פרטי בקרב חולים כרוניים: 6רשים ת
  
30  2001- ו1999, החולים הכרוניים בקרב בעלי ביטוח בריאות פרטי: 7רשים ת
  
33  ריות למימון ולאספקת שירותי הבריאות והרווחה לקשישים בישראלהאח: 8רשים ת
  
63  תכניות פרט לעומת תכניות קולטיב -שיווי משקל בשוק ביטוח הבריאות הפרטי : 9רשים ת


	שער
	פרסומים נוספים של מכון ברוקדייל בנושא זה
	תקציר
	דברי תודה
	תוכן העניינים
	רשימת לוחות
	רשימת תרשימים
	.1 מבוא
	.2 מבנה שוק ביטוחי הבריאות בישראל וכִּשלי השוק
	.3 שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים – מיפוי והתפתחות
	.4 מאפייני בעלי הביטוח המשלים והמסחרי
	.5 ביטוח סיעודי
	.6 סיכום והשלכות למדיניות
	רשימת מקורות
	נספח 1: סיכום המאפיינים הייחודיים של שוק שירותי הבריאות
	נספח 2: בעלות על ביטוח סיעודי דרך קופת חולים לפי משתני רקע,2001
	נספח 3: מודל הביטוח של Newhouse

