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חוק ביטוח בריאות 
ממלכתי

יחסי תלות



כלול בחוק ביטוח אינוהאשפוז הסיעודי 
בריאות ממלכתי

רק במידה , שהמדינה מסייעת במימונופרטימדובר באשפוז ➢
.והמאושפז עונה על התנאים הקבועים בחוק

מדריך לקונה "הוציא -ביטוח וחיסכון , אגף שוק ההון–משרד האוצר ➢
: ובו נקבע" ביטוח סיעודי

האחריות העיקרית על הטיפול באדם שמצבו סיעודי"

רפואי-טיפול לא. על בני משפחתומוטלת לפי חוק 

באדם שמצבו סיעודי אינו שירות שקופות החולים

."  מספקות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי



כיצד מסייעת המדינה  
?לאזרחים סיעודיים



ביטוח סיעודי במערכת הציבורית
זכאותכללי–לאומיביטוח➢

67גברים/62נשים–פרישהלגילהגיע•
הממוצעהשכרעד–הכנסהמבחן•
בלבדבבית-הזכאות•
-יוםפעולותבביצועאחראדםשללעזרתורבהבמידהזקוק":יכולתמבחן•

.נפשתשישותשלבמצבאו"יומיות
הזכאותאתלהמירויכולבשבועטיפולשעות22-לכזכאיסיעודיאדם•

.(2018עד)בחודש3,000₪כ–(זרעובדמעסיקאם)לכסף
סיעודיטיפולשלשעותתוספתאושרה,2018שלהרפורמהבמסגרת•

.(בחודש5,000₪–מקסימאלישווי)שבועיותשעות28ל22מ,בבית



ביטוח סיעודי במערכת הציבורית

זכאותכללי–הבריאותמשרד

בלבדבמוסד-הזכאות•
(וילדיו,זוגובת,עצמוהאדם)פיננסיבמבחןעמידה•
הבריאותמשרדעםשבהסדרבמוסדורקאך•
10,000₪–"(קוד)"מקסימאליתהשתתפותעלות•
שבהסדרבמוסדפנוימקוםפ"ע•
הבריאותמשרדשלהשנתיבתקציבבעמידהתלוי•



?מהו מצב סיעודי
.(ADL)חיוניותיומיותמפעולותמהותיחלקלבצעהיכולתאי

:הבאותמהפעולות3לבצעמסוגלאינואםסיעודיייחשבהמבוטח

,מכיסאלקוםאו/ולישיבהשכיבהממצבלעבור(1)
ולשתותלאכול(2)
ולהתפשטלהתלבש(3)
להתרחץ(4)
הסוגריםעללשלוט(5)
ניידותאו/וללכת(6)

.נפשבתשישותהמבוטחכאשר-או

גםאלאבלבדהמבוגרתלאוכלוסייהמיועדאינוהסיעודהביטוח
עקבסיעודילמצבלהגיעהעלולים,ילדיםובהם,צעיריםאנשים
.אחרתפגיעהכלאומחלה,דרכיםתאונת



נתוני סיעוד בישראל
.84-נשים , 80–גברים : תוחלת החיים הממוצעת בישראל➢
(עלייה בתוחלת החיים)שנים 4מהחולים הסיעודיים שורדים מעל 38%➢
(שנים ויותר6-9שורדים )ממקרה הסיעוד נובעים מאלצהיימר 20%➢
אנשים סיעודיים  200,000בישראל חיים מעל ל ➢
מעל 3מכול 1)ממספר המבוגרים החיים בישראל מגיע למצב סיעודי 15%➢

(80גיל 
,טיטולים,תרופותכולל)בביתסיעודימטפלשלעלות-10,000₪–7,000➢

(וביטוחיםמחייה
לחודשסיעודיבמוסדאשפוזעלות-25,000₪–15,000➢
במוסדסיעודשנות3עלות-720,000₪–540,000➢



ביטוח סיעודי בקופות החולים



ביטוח סיעודי בקופות החולים
החוליםבקופותסיעודיבביטוחמבוטחיםישראליםמיליון4כ•
(2009האוצרתקנות)דברלכל)!(פרטי-קולקטיביבביטוחמדובר•
איבהפעולותאועבודהאודרכיםמתאונתכתוצאהסיעודמכסהאינוהביטוח•
(כסיעודישהוכרלאחרהתשלוםלקבלת)יום60שלהמתנהתקופת•
בריאותלהצהרתבכפוףהצטרפות•
שנים5–שיפוי/פיצויתקופת•
(סילוקערכיאין)זכויותצבירתאין•
עלותללא-18גילעדלביטוחילדיםלצרףניתן•

:לפוליסההצטרפותובזמןהמבוטחמגילנגזר:הבסיסיהביטוחיהכיסוי
במוסד10,000₪/בבית49:5,500₪גילעדשהצטרפומבוטחים•
במוסד6,500₪/בבית59:4,500₪ועד49מגילשהצטרפומבוטחים•
במוסד4,500₪/בבית60:3,500₪גילמעלשהצטרפומבוטחים•

?העתידצופןמה



הביטוח הסיעודי הקבוצתי



סיום הביטוח הסיעודי הקבוצתי

ארגון , רקע עובדתי–2011המצב לפני הוראת הרגולטור מאוגוסט ✓
. עקרון הסבסוד הצולב, הגמלאים

.וההתנהלות מאז2011הוראת הרגולטור מ ✓

ביוםחל–(החוליםבקופותלמעט)הקבוצתיהסיעודיהביטוחהפסקת✓
31.12.2017.

?לבטחלהפסיק"להחליטפשוט"יכולהביטוחחברתכיצד✓

?קבוצתיתסיעודפוליסתסיוםלאחרזכויותשנמרותלאמדוע✓



הביטוח הסיעודי הפרטי



הביטוח הסיעודי הפרטי

(על פי גיל הכניסה)הפרמיה מתקבעת •
(זכויות במקרה של הפסקת התשלום החודשי)קיימים ערכי סילוק •
(אין בקופת החולים)תאונת עבודה /כיסוי למצב סיעודי מתאונת דרכים•

ביטוח   

פרטי

ח"קופ

ביטוח  

לאומי

משרד  

הבריאות



*סילוקלערכי דוגמא
(סכום פיצוי₪ 10,000-ל, פיצוי לכל החיים, עבור גבר)

שנים20לאחר 

(₪)ערכי סילוק כניסהגיל

355,360

405,680

455,720

506,110

556,460

605,530

גמלאי/יש להתייעץ עם סוכן הביטוח בנוגע לערכי הסילוק הרלוונטיים לכל עובד.דוגמאות להמחשה בלבד* 



יתרונות הביטוח הסיעודי הפרטי

משלים  /כל החיים)לתקופות  ביטוח שונות , ניתן לבחור מסלול ביטוח:  גמישות✓
(ן"שב

.הלקוח יכול לבחור את סכום הביטוח:  בחירת סכום פיצוי✓

ח והן מחברת  "המבוטח מקבל פיצוי הן מקופ, בקרות מקרה הביטוח: פיצוי✓
"(כפל ביטוח"אין )הביטוח 



סיום הביטוח הסיעודי הפרטי

הודעת אחד ממבטחי המשנה הגדולים על יציאה מהתחום   ✓

הדרישות הרגולטוריות לשמירה על עתודות✓

הודעת חברות הביטוח על היציאה מהתחום  -התמוטטות מגדל הקלפים ✓



לרשותכם תמיד
ל"מנכ, ד אריק בן עזרא"עו

פרש קונספט
מומחים לביטוחים קבוצתיים



!תודה


