
 ביטוח בריאות פרטי

 

אחת בבמדינת ישראל קיים חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חוק מהפכני וחיובי אשר מכריח כל אזרח להיות חבר 

אשר כל קופות החולים מחויבות לספק  ,וסה"כ יחסית נדיב ,מקופות החולים ואשר קובע סל בריאות מוגדר

הגבייה מהאזרחים  .למבוטחיהן. סל בריאות זה כולל טיפולים רפואיים, שירותים רפואיים, תרופות ושאר הגדרות

נעשית דרך מס הבריאות. אך בפועל, הכיסוי הממלכתי אינו מספיק כדי להקנות לאזרחי ישראל שקט נפשי אמיתי 

אפשרויות הטובות ביותר בעת צרה. לכן לצד הביטוח הממלכתי ותעשיית מבחינה בריאותית ואת קבלת ה

ביטוח הביטוחים המשלימים של קופות החולים פועלת תעשייה ענפה שבה חברות הביטוח המסחריות מציעות 

  לאזרחים. בריאות פרטי

 

 ההבדלים בין ביטוח משלים לביטוח הפרטי

 

ותרים מבולבלים מול שפע האפשרויות הקיימות בשוק רבים המגיעים לנושא החשוב של ביטוח בריאות נ

הישראלי, כאשר בלבול משמעותי ונפוץ הוא מהות ההבדלים בין הביטוחים המשלימים )שב"ן( שמציעות קופות 

באופן עקרוני שני רובדי הביטוח הללו מציעים כיסוי  החולים לבין הביטוחים הפרטיים שמציעות חברות הביטוח.

וי הבסיס במסגרת סל הבריאות וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, אך יש הבדלים גדולים מורחב ומשלים לכיס

 ומהותיים בין שני סוגי המוצרים.

 

הביטוחים המשלימים של הקופות מציעים באופן כללי הטבות שונות לחברי הקופה, למשל טיפולים נוספים בעלות 

שלימה, טיפולים להתפתחות הילד, טיפולי שיניים, מופחתת או בחינם, הנחות על שירותים רפואיים כגון רפואה מ

טיפול פסיכולוגי וכיוצא באלו. ביטוחי השב"ן כן כוללים עקרונית כיסויים מורחבים לניתוחים בחו"ל, השתלות 

וכדומה אך בפועל אלו כיסויים שקשה מאוד לממש והם דורשים השתתפות עצמית גבוהה במקרים רבים. לעומת 

ו/או פיצוי כספי  מטעם חברת ביטוח נועד להעניק או כיסוי רפואי מקיף ויקר בעת הצורך רטיביטוח בריאות פזאת, 

למבוטח בעת מקרה רפואי קשה. הביטוח הפרטי נועד בעיקר למצבים קשים או כאלו המצריכים התערבות רפואית 

 החורגת מהשוטף )ניתוח למשל( והם בהחלט מציעים הטבות וכיסויים בעלי ערך הן בריאותי והן כלכלי.

 

 ממתי ניתן להצטרף לביטוחי בריאות פרטיים?

כבר מהלידה, אמנם הכיסויים המוצעים לתינוקות ופעוטות  ביטוח בריאות פרטיצטרף לפוליסת למעשה ניתן לה

למשל אינם כוללים את כל האפשרויות לילדים גדולים ומבוגרים אך בהחלט אפשר לצרף תינוק בן יומו לביטוח 

י מבחינת הסיכון לחברת הפרטי. ככל שגיל המבוטח צעיר יותר, כך הפרמיה עבור הביטוח זולה יותר, באופן הגיונ

 הביטוח. 

 



חשוב לציין ולהבין כי בביטוחי בריאות קיימת לרוב תקופת אכשרה של כמה חודשים, זוהי תקופה בה משלמים את 

למנוע מצב בו הפרמיה אך עוד לא זכאים ליהנות מהכיסויים עצמם. תקופת האכשרה לביטוח בריאות פרטי נועדה 

או מצב בריאותי קיימים ומיד דורש מהחברה כיסוי. בנוסף במקרים רבים של מבוטח מצטרף לביטוח בגין מחלה 

 המצטרפים לביטוח.של רכישת ביטוח יש צורך בתהליך חיתום רפואי בו בודקים את ההיסטוריה הרפואית 

 

 סוגי ביטוח בריאות פרטי

בשנה עבור חברות תעשיית ביטוחי הבריאות הפרטיים הינה ענפה ומגלגלת סכומים של כשני מיליארד ש"ח 

הביטוח. כך שקיימים רבדים שונים של ביטוח פרטי וסוגים שונים של כיסויים. חשוב מאוד להבין מהם סוגי 

הכיסויים הקיימים וכמו כן במסגרת כל פוליסה להבין מה בפועל מגיע למבוטח מבחינת זכויות, מגבלות וכיוצא 

כמובן  חים פרטיים במלואם.מעסיקים גדולים וארגונים או ביטו כמו כן, יש ביטוחים קולקטיביים המוצעים ע"י באלו.

קיים מגוון  המקנה לרוב עלויות נמוכות משמעותית וזכויות עדיפות. ,שעדיף להצטרף דרך ביטוח קבוצתי שכזה

רחב של פוליסות וכיסויים, הבדלים בין החברות וכן הלאה, לכן בהחלט מומלץ ללמוד את הנושא ולהיעזר בסוכן 

 ח או יועץ מנוסים במיוחד בתחום זה. כיסויים נפוצים וחשובים של ביטוחי בריאות פרטיים כוללים:ביטו

 

 :כיסוי שבעת צרה יכול לעזור מאוד מבחינת העלויות הגבוהות המגיעות לצד מחלה  ביטוח מחלות קשות

 –על פי רשימות מוגדרות בפוליסות  –קשה או מקרה רפואי מורכב. בעת מחלה קשה או מקרה רפואי קשה 

 100,000זכאי המבוטח לפיצוי כספי, כאשר הפרמיה עולה ככל שרוכשים פיצוי גבוה יותר )כיסוי נפוץ הוא של 

 ש"ח(.

  :סל הבריאות מפרט את סל התרופות, אלו התרופות אשר ממומנות ע"י ביטוח תרופות שלא בסל התרופות

מימון כל תרופה מותנה בשימוש שלה עבור התוויה את כל התרופות וגם סל אינו כולל קופות החולים. אך ה

ביטוח מסוימת. כך יש תרופות רבות, לרוב מורכבות ומצילות חיים שאינן בסל. זהו כיסוי חשוב מאוד במסגרת 

והוא מאפשר לקבל מימון לתרופות אלו, מימון אשר בהחלט יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים  בריאות פרטי

 .בחודש

  :לא רק קשים ומורכבים אלא גם קלים ופשוטים  –כיסוי המאפשר לעבור ניתוחים ניתוחים פרטיים בארץ

 באופן פרטי בישראל. בלי תור ארוך, בחירת מנתח ומרכז רפואי, מימון האשפוז וההוצאות הנלוות. –יחסית 

  :כולל ביצוע השתלות בחו"ל. מימון העלויות של ניתוחים מורכבים ופרטים בחו"ל,ניתוחים והשתלות בחו"ל 

  :טיפול ז, מימון העלויות האדירות של אשפוביטוח בריאות פרטיתחום מורכב ונפרד של ביטוחי סיעודי/

 סיעודי.

 

, אלו כוללות למשל: טיפולים ביטוח בריאות פרטישניתן לרכוש ולהוסיף במסגרת  בנוסף יש אפשרויות נוספות

מתשלום הפרמיה בעת אובדן כושר עבודה )חשוב!(, טיפולי רפואה משלימה, מחליפי ניתוח, רכישה של שחרור 

בדיקה של קיום כפל ביטוח מול הביטוח נקודה לציון היא  טיפולים וייעוצים אמבולטוריים, ביקורי רופא ועוד.

 המשלים.

 



 מה לבדוק ועל מה לשים דגש?

יסויים המוצעים ולמגבלות השונות בפוליסה. חשוב מאוד כאמור לשים לב למהות הכ ביטוח בריאות פרטיברכישת 

חשוב לבדוק ולהבין את היקף הכיסוי הרפואי, האם יש השתתפות עצמית, הפרמיה ובאילו נקודות זמן היא עולה 

ועוד. סוכן הביטוח הוא הכתובת לייעוץ ולהפעלת הפוליסה בעת הצורך. כל חברות הביטוח הגדולות בישראל 

ולאור המצב בישראל כיום בהחלט ניתן להמליץ לרכוש לפחות חלק מהכיסויים  ביטוח בריאות פרטימציעות 

 המוצעים.


