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מנועי צמיחה והזדמנויות עיקריות, מגמות



בשניםמשמעותיתצמיחהחווהבישראלהבריאותביטוחיתחום

ההכנסותסך,2016-בהרפורמההחלתמאזבשנים.האחרונות

בעיקר,9%-כשלשנתיבממוצעעלוהבריאותבתחוםמהפרמיות

בעוד,(11%-כשלשנתיבממוצעשעלו)הפרטלביטוחיתודות

.בשנה4%-כשלמתוןבשיעורעלווהדירההרכבמביטוחיההכנסות

,ש״חמיליארד13-לכהגיע2018-בבתחוםהפרמיותהיקף,בנוסף

.הרכבביטוחילהיקףבדומה

2012-2018, נתוני רשות שוק ההון*
2020, מחקר שוק ביטוחי בריאות-רשות התחרות** 

1

3.2
3.9

2012 2018

,  מספר כיסויים ממוצע למבוטח

**2018-ו2012

3.3%

CAGR
3.0

3.9

2012 2018

מספר מבוטחי הבריאות הפרטית בשנים  

(במיליונים* )*2018-ו2012

4.5%

CAGR

11
13.1

1.7

13.1
14.1

1.8

ביטוח בריאות ביטוח רכב ביטוח דירה

(*ח"במיליארדי ש)2016-2018לפי ענפי ביטוח בשנים , סך הפרמיות במשק

8.8%

3.9%

3.7%

6.7 8.2

4.4
4.9

11.0
13.1

פרטי

קבוצתי

פרטי

קבוצתי

CAGR CAGR

CAGR

2016 2018 2016 2018 2016 2018

תחום ביטוחי  
הבריאות הינו  

אחד התחומים  
הצומחים  
והגדולים  

בישראל

הצמיחה נובעת  
בעיקר מעלייה  

בשיעור  
המבוטחים  

ומספר הכיסויים  
למבוטח

3.2
3.9

2012 2018

,  מספר כיסויים ממוצע למבוטח

**2018-ו2012

3.3%

CAGR
3.0

3.9

2012 2018

מספר מבוטחי הבריאות הפרטית בשנים  

(במיליונים* )*2018-ו2012

4.5%

CAGR

מצמיחהנובעתהבריאותבביטוחיהפרמיותבהיקפיהעלייה

בין:למבוטחהכיסוייםבמספרגידוללצדהפרטביטוחיבשיעור

4%-כשלבקצבצמחהמבוטחיםשיעור2010-17השנים

הואגםעלהלמבוטחהממוצעהכיסוייםמספרכאשרבשנה

עליההייתה2012-18השניםביןכאשר,משמעותיבאופן

.3.5%-כשלשנתית

שוק ביטוחי הבריאות בישראל: תמונת מצב



פרט)הבריאותבביטוחידומיננטיותהראלמראההשניםלאורך

שליציבשוקבנתחהחברהמחזיקה,האחרוןבעשור.(וקיבוצי

ניכרחלקמהוויםאשר,הבריאותביטוחיבתחום40%-כ

.החברהשלההכנסהממקורות

(**במיליוני ש״ח)2018שנת ,ביטוח פרט וקבוצתי–לא כולל תאונות אישיות, דמי פרמיה בביטוח בריאות
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קבוצתי

פרטי

52% 41% 44% 34% 25% 13% 8% 4%
נתח הפרמיות מביטוח  
בריאות מסך הפרמיות  

***של החברה

ביטוח רכב כולל ביטוח רכב שייר ורכב רכוש וביטוח הבריאות הוא ביטוח בריאות ברוטו. נתונים כמותיים בתחום הביטוח, נתוני רשות שוק ההון* 
2012-2018, נתוני רשות שוק ההון** 

פרמיות מביטוח הבריאות לא כוללות תאונות אישיות וסך הפרמיות לא כוללות ביטוח חיים*** 
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LR2018-לפי ענפי ביטוח ב*

45%

90%
75%

57%

ביטוח בריאות לפרט ביטוח בריאות קבוצתי ביטוח רכב ביטוח דירה

שיעור.נאיםרווחיותמשיעורינהנהפרטבריאותביטוחיתחום

,45%-כעלעומדלפרטבריאותבביטוחיLoss-Ratio(LR)-ה

בביטוחי75%-וכקבוצתייםבריאותבביטוחי90%-לכבהשוואה

.התחוםלצמיחתמשמעותימנועמהווההנמוךLR-ה.רכב

 Lossגם במונחי 
ratio ,  ביטוחי

ובעיקר  , הבריאות
רווחיים  , ביטוחי הפרט

ואטרקטיביים ביחס 
לביטוחים אחרים  

החברה  , כיום
הדומיננטית  

בביטוחי הבריאות  
הינה הראל

שוק ביטוחי הבריאות בישראל: תמונת מצב
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כיסוייםמספר)ביטוחיםבכפלמאופייןהבריאותביטוחיתחום

מהאוכלוסייה42%-כ2017-בכאשר,(ביטוחסוגאותועבור

בריאותבפוליסתגםהחזיקהן"שבבביטוחהחזיקהאשר

בחלקוהחופףן"בשבגםהחזיקוזומאוכלוסייה95%-כ.פרטית

רפואיבביטוחמהמבוטחים34%-כ,לזאתנוסף.הפרטילכיסוי

בשניהחזיקוהמבוטחיםכלומר,כיסוייםבכפלהחזיקופרטי

.רפואיאירועאותועבורנפרדיםרפואיביטוחמוצרי

ביצועידיעלהביטוחסוכניאתלהגבילניסיוןנעשה,הביטוחיםכפלבסוגייתמהטיפולכחלק

,ביטוחהראתרוהוקםנוספיםביטוחיםמכירתלפניהקיימיםהכיסוייםשלמקיפהבדיקה

נפוצהעדייןהבעיה,כןפיעלאף.שמםשעלהביטוחיםכלאתהמבוטחיםעבורפורטאשר

.הפעילותסביבתאתמהותיתולשנותלהתערבעשויוהרגולטור

34%

42%

כפל ביטוחים פרטיים

ן וביטוחים פרטיים"כפל שב

*2017, שיעור המבוטחים המחזיקים בכפל ביטוחים

2020, מחקר שוק ביטוחי בריאות-רשות התחרות* 

המעורבות  
הרגולטורית בתחום  

הבריאות גבוהה  
ועשויה להשפיע על  

,  סביבת הפעילות
בעיקר לאור סוגיית  

כפל הביטוחים  

שוק ביטוחי הבריאות בישראל: תמונת מצב



בישראלהבריאותבביטוחירפורמההוחלה2016בפברואר

מוצריפישוטתוך,והשקיפותהתחרותאתלהגבירבמטרה

מספרהחלתעלהוחלט,זאתלאור.רפואיותלהוצאותהביטוח

אפשרות,אחידהניתוחיםפוליסתהחלת-ביניהםשינויים

ביטוחילהשוואותמחשבוןיצירת,בנפרדביטוחכיסוילרכישת

.שנתייםבכלהפוליסהועדכון,בריאות

מחשבון להשוואת 
ביטוחי בריאות

אפשרות לרכישת כל  
כיסוי ביטוח בנפרד

אפשרות להשוות בין מחירים ורמת  

שירות מעניקה שקיפות לצרכנים  

ובכך מעודדת תחרות ומפחיתה את  

הבידול בין הצעות החברות על ידי  

מיקוד ההשוואה על המחיר

2016-2018, הממוצע חושב לפי ההצעות לקבוצות גיל, נתוני רשות שוק ההון*

רכישת כיסויים בנפרד מאפשרת 

להשוות בין מחירי מוצרי החברות  

באופן שלא היה ניתן לעשות לפני  

Bundle-הרפורמה לאור ה

פוליסה אחידה  
לביטוח ניתוחים

פוליסה אחידה לא מאפשרת  
לחברות לייצר בידול בביטוחי  

הניתוחים אשר מהווים את ענף  
פרמיות ביטוחי הבריאות העיקרי
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שלמחירלשחיקתהביאההרפורמה

ירידהחלה,2016-מ.הפרטביטוחי

למבוטחבשנהש״ח500-כשל

בשנהש״ח30-כ,ניתוחיםבביטוח

130-וכהשתלותבביטוחלמבוטח

כךתרופותבפרמייתלמבוטחש״ח

בפרמיותהממוצעהירידהששיעור

.23%-כהוא

2448

205 375

1964

178 245

ניתוחים השתלות תרופות
לפני הרפורמה לאחר הרפורמה

ממוצע הצעות מחיר הפרמיות לשנה בחלוקה לפרמיות 
*(בש״ח)ביטוחי בריאות 

20% 13% 35%

, ניכר כי החברות עוברות להתחרות על הגדלת שיעורי חדירה, בעקבות הצמצום בבידול

הנגישות והשירות ללקוחות, צמיחה במספר הכיסויים ללקוח ושיפור הזמינות

הצעדים ברפורמה הובילו לצמצום הבידול במוצרי ביטוח להוצאות רפואיות

הרפורמה בביטוחי  

בריאות הביאה  

לשחיקת הבידול בין  

המוצרים המוצעים  

במסגרת הפוליסות  

הבידול בין מוצרי ביטוח להוצאות רפואיות הצטמצם, בעקבות הפוליסה האחידה

?מה השתנה: העידן שלאחר רפורמת ביטוחי הבריאות



1
אוכלוסיותבקרבפרטייםביטוחיםשלנמוכהיחסיתחדירהקיימתבישראל

במשקוהשתתפותקנייהכוחמבחינתיותרלמשמעותיותהופכותאשר,מסוימות

עשוייםאשר,הבריאותבתחוםמשמעותייםצמיחהמנועיישנםכימסתמן

בישראלהביטוחלחברותובידולצמיחהלייצר

5

מהווההאוכלוסייה,זאתעם.נמוךעודנוהפרטייםהביטוחיםחדירתשיעורצעיריםבקרב

שלמשמעותיחייםשלבלקראתוהיותההמשמעותיגודלהלאורמשמעותיצמיחהגורם

.משפחההקמת

בסגמנטמתמקדות,בישראלחברותמספרואף,בעולםרבותביטוחשחברותניכרכיום

.לצרכיהםמותאמותביטוחחבילותובונות,הצעירים

Aetna , חברת הבת שלCVS ,  מציעה אפליקציה לניטור הפעילות הגופנית

והנחות לחדרי כושר ותוכניות לירידה במשקל  

15%

26%

37%

46% 46%
43%

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-50

*2017, בעלי ביטוח בריאות פרטי לפי קבוצות גיל

AXAמציעה חבילה ייעודית למשפחות צעירות הכוללת ביטוח חינם לרך הנולד ,

גישה טלפונית למיילדות ולינה להורים במהלך אשפוז ילדיהם

שיעור חדירה נמוך בקרב הצעירים

Aviva ,מתמקדת במשפחות צעירות על ידי אספקת קו חם  , המבטחת הבריטית

הנחה לחדרי כושר וגישה לכלים אונליין לניהול המצב הבריאותי, הנחה לבני זוג, 24/7

2017, לוח ביטוחי בריאות-למ״ס* 

?  כיצד ניתן לייצר מנועי צמיחה בשוק הבריאות בעת הנוכחית

דוגמאות לשיווק ביטוחי בריאות לצעירים
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בוגרימספר,בשנה5%-כשלבשיעורעולההאוכלוסייהבקרבההכנסהרמת,זאתעם

צפויהפרטיבביטוחלהשקיעהאפשרותכןועלבשנה12%שלבשיעורעולההתארים

.להשתפר

נמוךחדירהבשיעורומאופיין,אישמיליון2-ככוללאשר,הערביהמגזרהינהנוספתדוגמה

משליםבריאותבביטוחמחזיקההמגזרמאוכלוסיית38%-כרק.בריאותביטוחישלבמיוחד

.פרטיבריאותבביטוחמחזיקהמהאוכלוסייה12%-כורק

38%

12%

86%

40%

ביטוח משלים ביטוח פרטי

מגזר ערבי

מגזר יהודי

*2017שיעור מבוטחי הבריאות הפרטית לפי קבוצות אוכלוסייה בשנת 

6.8

67.4

10.5

67.6

מגזר ערבי מגזר יהודי ואחרים

(***באלפים)מספר בוגרי תארים בשנה 

2019, מקבלי תארים ממוסדות להשכלה גבוהה-למ״ס** 
2014-2017, הכנסות משקי בית-למ״ס*** 

11

20

13

22

מגזר ערבי מגזר יהודי

(**ברוטו באלפים)הכנסה ממוצעת של משקי בית 

5%

12%

2014 2018 2014 2018

3%

2014 2017 2014 2017

?  כיצד ניתן לייצר מנועי צמיחה בשוק הבריאות בעת הנוכחית

2017, לוח ביטוחי בריאות-למ״ס* 



7

2
,בהתאם;עולהבישראלומקוםזמןבכלשירותולקבלת,רופאלבחירתהחשיבות

תחרותייתרוןליצירתלמפתחהופכתללקוחותהבריאותשירותיוהיצענגישותהגדלת

ידיעלאנכיתאינטגרציהלייצרבארץבריאותביטוחחברותהחלו,האחרונותבשנים

ללקוחותהשירותאתלשפרלחברותמאפשרתהאינטגרציה.רפואייםמרכזייםרכישת

רקשירותלקבלניתןכינקבעהבריאותבביטוחיברפורמה,מזויתרה.עלויותאתולצמצם

מאפשרתאנכיתשאינטגרציהכךהביטוחחברתעםבהסדרנמצאיםאשרמרופאים

.הרופאיםהיצעאתולהגדיללשפרלחברות

מדיקה-נאראמבעלת המרכזיים הרפואיים 10%הפניקס רכשה 2019בסוף 

מיליון ש״ח45-תמורת כ

6מהמרכז הרפואי עין טל תמורת 20%חברת הביטוח הראל רכשה 2017בשנת 

ניתוחים בשנה8,000-בו מתבצעים כ, מהמרכז הרפואי מרב20%-ו, מיליון ש״ח

מרכז רפואי עם למעלה  , סנטרמדיקלממניות הרצליה 10%כלל ביטוח רכשה 

אלף ניתוחים פרטיים בשנה  18-עובדים שבו מבצעים למעלה מ400-מ

ספקיעםהאסטרטגייםהפעולהשיתופיאתולהרחיבלהמשיךיכולותהביטוחחברות

.הרפואייםהמרכזיםבתחוםלמגמהבדומה,שירות

שמספקות,ונובולוגצברכגוןחברותעםפעולהמשתפותהחוליםקופות,לדוגמהכך

יכולות,השירותיםוזמינותהיקףאתלהרחיבמנתעל.הלקוחבביתוטיפולאשפוזמערך

.דומהבאופןבתחוםחברותעםפעולהלשתףאולרכושהביטוחחברות

?  כיצד ניתן לייצר מנועי צמיחה בשוק הבריאות בעת הנוכחית

דוגמאות לרכישות מרכזים רפואיים



מאפשרות לרכוש ביטוחי בריאות  BCBSחלק מהחברות באיגוד 

מותאמים אישית באתרי האינטרנט שלהן

AXA מספקת הצעות בריאות מותאמות אישית באתר הבריטי של

כאשר העסקאות נסגרות טלפונית, החברה

Zilvernחברת הביטוח ההולנדית  Kruis  מספקת הצעות בריאות

מותאמות בהתאם לגיל ולרמת הכיסוי באתר החברה
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וחדירהיעילותלשיפורככליOnlineופלטפורמותישירבאופןבריאותביטוחימכירת3
הצעירלקהל

באופןבריאותביטוחילמכורובישראלל"בחובריאותביטוחחברותהחלו,האחרוןבעשור

ויותריותרמשמעותיכחלקדיגיטליותפלטפורמותעלהסתמכותןאתולהגבירמקוון

שירותיםלקבליעדיפו,מקווניםשירותיםלצרוךהרגילים,צעיריםלקוחות.המכירהבתהליך

הגשת,חיתום,ההרשמהתהליכיאתבאמצעותםולהשלים,שניתןכמהעדזהבאופן

.'וכדהתביעות

,באמינות,גבוההברמהלשירותהחשיבותשוניםביטוחבתחומיכיניכרכיוםכילצייןיש

שסקריהגם,למשלכך.הבריאותתחוםלעומתיותרגבוהמגוונותופלטפורמותמהירות

בעולמותגבוהיםציוניםמקבלותאינןהמסורתיותשהחברותכךעלמעידיםרצוןשביעות

.'וכדהכנסות,שוקנתחבהיבטימובילותעדייןהן,*השירות

.הבריאותלעולםגםתחלחל"והדיגיטלהשירותמהפכת"הארוךשבטווחייתכן,זאתעם

רכבמביטוחימסורתיבאופןהחלואשר,Libra-וWeSureדוגמת,דיגיטליותביטוחחברות

בביטוחהלקוחותבחירתאופןאתלשנותועשויותהבריאותלתחוםגםלהיכנסצפויות,ודירה

.משמעותיבאופןלדומיננטייםיהפכוהדיגיטליתוהחוויההשירותאיכותשמרכיביכך,בריאות

2019, אמיל וינשל, WeSureר "יו

79ביטוח דירה , 80.5ביטוח רכב רכוש , 77.3ביטוח רכב חובה , 74.5ביטוח בריאות : ממוצעי ארבעת החברות הבולטות במדד השירות המשוכלל* 

?  כיצד ניתן לייצר מנועי צמיחה בשוק הבריאות בעת הנוכחית

דוגמאות לחברות המציעות פלטפורמות מקוונות לביטוחי בריאות  

נתרחב לדירה ובהמשך גם  2020ברבעון הראשון של "
"לביטוחי חיים ולביטוחי בריאות, לביטוחי עסקים



From“מעברשלגישהמאמצותבעולםהביטוחחברות4 payer to partner”

שלמסורתימתפקידועוברותללקוחותגישתןאתמשנותבעולםהביטוחחברות

.(Partner)המבוטחיםבריאותבניהולשותפותשללתפקיד(Payer)תביעותתשלום

במטרההן,למבוטחיהןמיטבייםבריאותשירותיאספקתלתחומינכנסותהן,בהתאם

הצעתאתלשפרבמטרהוהןהארוךבטווחמשמעותיותבריאותהוצאותמראשלמנוע

.למבוטחהערך

“At AXA Partners we have also been very much focused on the overarching group 
strategy, to move away from being a payer to a partner; adding value to customers’ 
lives through relevant and problem solving services, such as those that provide 
prevention and help, when needed.”

Bob Ewers, CEO AXA UK & Ireland
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. לתקף שזה קורה ומה ההיגיון העסקי מאחורי זה, "Payer to partner"הסבר לגבי מגמת / לראות אם אפשר להביא ציטוט 

חברות הביטוח בעולם מבינות שמערכת היחסים והתפיסה שלהם בעיני הלקוחות כגורם מימוני בלבד "משהו בסגנון ' לדוג

..."  ועל כן מעוניינות להיכנס ל, נשחקת

מתן הנחות על מוצרי בריאות  
המלצות על פעילות  , וכושר

גופנית ושימוש במוצרים 
לבישים לניטור הפעילות 

הספורטיבית להענקת הנחות 
על מוצרים ופרמיות 

עידוד התנהגות בריאה שיפור השירות במחלות כרוניותזיהוי מבוטחים בסיכון

שימוש בכלים טכנולוגיים
בכדי לזהות סיכונים 
אפשריים וסימנים  

למחלות של המבוטחים  
וביצוע בדיקות וטיפולים  

מונעים בהתאם

שימוש בדאטה ואפליקציות 
בכדי לבצע מעקב ולסייע  
למבוטחים אשר חולים  

,  כרונית לקחת תרופות
ולדווח  , לפקח אחר הבריאות

על ההתקדמות לרופאים

?  כיצד ניתן לייצר מנועי צמיחה בשוק הבריאות בעת הנוכחית

חברות ביטוחי הבריאות מספקות שירותים בצורה אקטיבית



5
ביטוחישלהגוברתהחשיבותבסיסעלהקבוצתייםהביטוחיםלתחוםחדירה

לעובדיםאטרקטיביתכהטבהבריאות

בין,לעובדיםההטבותבחבילתמשמעותינדבךהינוהבריאותביטוחינושא,ב"בארה

הפועלותלאומיות-רבחברות,כיום.הבריאותהוצאותשלהגבוהותהעלויותלאורהשאר

חבילותובונות,לעובדיםהבריאותביטוחיחשיבותתפיסתאתהןגםמביאותבישראל

.לעובדיהןומותאמותאטרקטיביות

ביטוח , מייקרוסופט מעניקה סבסוד לטיפולי שיניים וטיפולים פסיכולוגיים

בריאות מסובסד בעלות מינימלית ובדיקות סקר רפואית

,  תרופות, ביטוחי ניתוח( 24כולל ילדים עד גיל )אינטל מעניקה למשפחה הקרובה 

ושיניים מורחב ועוד הטבות לרבות התייעצות עם רופאים וייעוץ פסיכולוגי

מעניקים לעובדים ביטוח בריאות ובדיקות סקר רפואיותSAP-ב

הקשורותההטבותאתהופכתומרחוקמהביתלעבודהוהמעברהקורונהמשבר,בנוסף

,לעובדיםההטבותבחבילתהמשמעותייםהמרכיביםאחדכהעדהיואשר,רכבלאחזקת

.הבריאותלתחוםהקשורותההטבותשלקרנןאתומעלה,אטרקטיביותלפחות

HR-מומחית בתחום ה

עבודה מהבית ... הטבת רכב החברה נולדה בתקופה אחרת…שירותי בריאות אין, רכב חברה אאוט"
העבודה זולגת מהמשרד לבית וצורכי בריאות משנים את ההתנהלות  ... מפחיתה את השימוש ברכב

..."אני צופה שנראה הרחבה של שירותי הבריאות שמעניקות החברות לעובדיהן... שלנו בחיים
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Lossמראיםהקבוצתייםהביטוחיםכילצייןיש ratioבישראלהפרטביטוחילעומתגבוה,

צעיריםלקהליםחשיפהואףמשמעותיצמיחהמנועלייצרעשוייםבהחלטאך

מעבר,שירכשוהביטוחיםומבחרהיצעאתלהרחיבגםבעתידיוכלואשר,פוטנציאליים

.העבודהמקוםבמסגרתשתוענקלחבילה

?  כיצד ניתן לייצר מנועי צמיחה בשוק הבריאות בעת הנוכחית

בישראלדוגמאות לחברות שמעניקות הטבות



80

200

2017 2022

(*במיליארדי דולר)תחזית גודל שוק הבריאות הדיגיטלית העולמי 

20%

הדיגיטליתהבריאותשוק

צמיחהחווההעולמי

צפויוהוא,משמעותית

בקצבלצמוחלהמשיך

ולהגיע,ספרתידוצמיחה

מיליארד200-כשללהיקף

.2022שנתעדדולר

בבריאותהעולמיתההשקעה.עלייהבמגמתדיגיטליתבבריאותההשקעות,לכךבהתאם

השקעותלהיקףוהגיעה,2014-18השניםביןבשנה20%מעלשלבקצבצמחהדיגיטלית

.2018בשנתדולרמיליארד15-כשל

,השארבין,מתבטאאשר,הדיגיטליתהבריאותלתחוםמשמעותימוקדמהווהישראל

.העולמיותההשקעותמתוךבישראלההשקעותובנתחההשקעותבסךהדרמטיתבצמיחה

וכיום,העולמיתהצמיחהלמוליותרומשמעותיתמהירהבישראלההשקעותהיקףצמיחת

.בעולםהדיגיטליתהבריאותבתחוםמההשקעות3.5%-למוקדמהווההיא

השקעה בפתרונות בריאות דיגיטלית  6

TASCוניתוח Start-Up Health+ ,Start-Up Nation Centralעל ידי 2018סקירת סוף שנת : דו״ח מימון בריאות דיגיטלית גלובלי**

CAGR
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ישראל

שוק גלובלי

2014 2018

+ 115%

+ 400%
$0.1B

$0.5B

$7B
$15B

3.5%
%  -השקעות בישראל כ
מסך ההשקעות

1.5%

(**במיליארדי דולר)2014-2018השקעות שנתיות בבריאות דיגיטלית בשנים 

?  כיצד ניתן לייצר מנועי צמיחה בשוק הבריאות בעת הנוכחית

BCC Research LLCומחקר של TASCניתוח * 



BCCSVP הקימה קרן השקעות בבעלות מלאה והשקיעה בשנים

מיליון בחדשנות בעולם הבריאות$ 800-האחרונות למעלה מ

מיליון $ 100-כCignaהשקיעה חברת ביטוחי הבריאות 2018עד 

הקימה החברה קרן השקעות בבעלות מלאה  2018-ב. בבריאות דיגיטלית

מיליון$ 250-בהיקף השקעה של כ

UHGמיליון דולר בקרן ההשקעות אשר $ 600-השקיעה למעלה מ

בכדי לזהות פתרונות בריאות דיגיטלית( Ovumventures)בבעלותה 
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פעולהשיתופימייצרות,החוליםקופותכיניכר,הישראליםהשחקניםמבחינת,זאתעם

הפרטיהביטוחחברותשלהנוכחותואילו,דיגיטליתבריאותחברותעםומשמעותייםרבים

.נמוכהעודנהבתחוםבישראלהמסורתיות

חברותעבורמשמעותיצמיחהאפיקלהוותיכולהדיגיטליתבבריאותהשקעהכיניכר

המשמעותיתהצמיחה,פיננסיתמבחינה:ואסטרטגיתפיננסיתמבחינההןבארץהביטוח

בריאותשילוב,אסטרטגיתמבחינה.נאיםרווחיםלהניביכולההדיגיטליתהבריאותבשוק

להגבירובכךהשירותואיכותהמוצריםסלאתלהרחיבמאפשרתהחברהבפעילותדיגיטלית

.תחרותיייתרוןולייצרללקוחהערךהצעתאת

ומשמעותיותפעילותשחקניותמהוותבריאותביטוחיחברותכיניכר,העולמיתברמה

עםרביםפעולהשיתופיובונותרוכשות,משקיעותאשר,הדיגיטליתהבריאותבתחום

.בתחוםחברות

להשקיעמעוניינותאשרלאומיות-רבביטוחחברותשלראשוניתנוכחותניכרת,בישראלגם

אשר,Sompo,המובילההיפניתהביטוחחברת,לדוגמה.בישראלהדיגיטליתבבריאות

.בישראלדולרמיליון40להשקיעמתכננת

?  כיצד ניתן לייצר מנועי צמיחה בשוק הבריאות בעת הנוכחית

חברות ביטוח בעולם משקיעות בבריאות דיגיטלית



עלייההחווהאטרקטיבישוקהואהבריאותביטוחיתחום

.גבוהיםרווחיותמשיעוריונהנההפרמיותבהיקףמשמעותית

הראלכאשר,המסורתיותהחברותידיעלנשלטהתחום,כיום

צמצמהאשרהבריאותבביטוחירפורמההוחלה2016-ב.בראשן

.השונותהחברותשלהבריאותביטוחימוצריביןהבידולאת

עללהתחרותהביטוחחברותעל,מהרפורמההשינוייםבעקבות

ללקוחהכיסוייםמספרהגדלת,חדירהשיעוריהגברתידי

שלרחבמגווןהצגנוזהבמסמך.השירותיםושיפורוהרחבת

התמקדות:הכולליםהרפורמהבצלוצמיחהבידולאפיקי

ביטוחמכירת,לשירותיםהנגישותהגדלת,צומחיםבשווקים

,הלקוחעםהיחסיםמערכתשינוי,מקוונותבפלטפורמות

.נוספיםונושאיםדיגיטלייםבפתרונותהשקעה

ולחלוקאלותהליכיםבליווישותפהלהיותתשמחTASCחברת

.הבריאותובתחומיהביטוחבתחומיוהיכרותההניסיון,מהידע

שוק ביטוחי  , לסיכום

הבריאות אטרקטיבי  

עבור חברות  , מתמיד

שיצליחו לשחק לפי  

בעידן  " כללי המשחק"

אנו מציעים  . הנוכחי

לחברות הביטוח לבחון  

מנועי צמיחה חדשים  

במטרה לתפוס מקום  

דומיננטי בשוק בעת  

הנוכחית ובראייה  

עתידית
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,  מתמחה ביעוץ לארגוני בריאות ומוסדות פיננסיםTASCחברת 
דיסציפלינארי המשלב מומחיות בשוק  -המבוסס על צוות ליבה מולטי

לצד מומחיות בתחום הביטוח, הבריאות

מוביל תחום הבריאות, TASCל חברת "מנכ|אילן שחורי 
Ilan.Schory@tasc-consulting.com

מנהלת בכירה|פריד נתליה
כלכלי ותכנון מדיניות בארגוני בריאות  , מומחית בתחומי תכנון אסטרטגי

Natalia.Fryd@tasc-consulting.com

מנהלת|מעין אס 
מומחית בתחומי התכנון האסטרטגי והכללי בענפי השירותים הפיננסים

Maayan.AS@tasc-consulting.com

מובילת תחום השירותים פיננסים, שותפה|הלה זך 
בעלת ניסיון רב בעיצוב אסטרטגיה ויישומה בענפי השירותים הפיננסים

Hila.Zach@tasc-consulting.com


