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(יישור שיניים), רק במרפאות הקופה (כמו בכל הקופות למעט 
לאומית, שמאפשרת טיפולים ב־300 מרפאות פרטיות). 

גם מבוטחי הביטוחים המשופרים, בכל הקופות, מקבלים 
מימון בעיקר לטיפולים המשמרים (חינם בכללית ובמאוחדת, 
השתתפות עצמית של 20 שקל בלאומית, 25% הנחה במכבי). 
האורתודנטי,  בטיפול  מספיק  אותם  מצ'פרות  לא  הקופות 
שהוא יקר ומשמעותי בגילאים של מעל 10, למעט הכללית 
שמעניקה הנחות של 60% למבוטחי פלטינום בלבד. לאומית 

נותנת עד 50% הנחה גם על כתרים.

אבחון בעיות קשב וריכוז
המצטיינת: הכללית

היום כל ילד שמתקשה לצייר בגן עלול להכניס את הגננת 
ללחץ ואת הוריו להיסטריה ולהיסטוריה של אבחונים וטיפו־
לים. לא במקרה תחומים אלו נמצאים בגידול דרמטי בשנים 
 TOVA ׁׁׁ(Test :האחרונות. קיימים שני מבחני אבחון בולטים
of Variables of Attention)ׁ הוא מבחן ממוחשב המיועד 
להערכה נוירולוגית של הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות, 
בצורת משחק מחשב המודד תגובות לגירויים חזותיים. הוא 
נחשב לאחד הנפוצים ביותר בקרב נוירולוגים, אך משמש רק 
טעויות  של  גבוהה  תכיפות  חסרונו:  האבחון.  מתהליך  חלק 
ריכוז,  בעיית  של  קיומה  אבחון  של  רבים  (מקרים  בהערכה 
חשובה  השלמה  מהווה   ,BRC השני,  המבחן  כזו).  אין  כאשר 
ל־TOVA, שמעלה את שיעור הדיוק האבחנתי והטיפולי. גם 

כאן מדובר בבדיקה ממוחשבת באמצעות מסך מגע. 
למרבה הצער, אף אחת מהקופות איננה מאפשרת את ביצוע 
שתי הבדיקות לכל ילד הנחשד כסובל מהפרעות קשב וריכוז, 
מה שמחייב את ההורים המתעקשים על דיוק להוציא מכיסם 
כלל)  (בדרך   BRC למבחן  שקלים  אלפי  ואפילו  מאות  עוד 
מאפשרות  וכללית  מאוחדת  פרטי.  מכון  של  מדויק  ולאבחון 
מימון שני המבחנים רק באישור נוירולוג או רופא התפתחותי, 
אך לא תמיד קל להשיג אישור כזה. הכללית בולטת גם בכך 

שהיא מסבסדת חלקית אבחונים דידקטיים במכוני הסדר.

טיפולי התפתחות הילד — בסיסיים 
המצטיינת: לאומית

מקשיי  הסובלים  לילדים  טיפולים  סוגי  ארבעה  קיימים 
התפתחות, הכלולים בסל הבריאות: פיזיותרפיה, ריפוי בעי־
סוק, ריפוי בדיבור, ריפוי/טיפול פסיכולוגי. ילדים המוגדרים 
בעיות  עם  (סי־פי),  מוחי  מפיגור  סובלים  כלומר  כסומטיים, 
לשאר  הטיפולים.  במספר  מוגבלים  אינם  ומרובות,  קשות 

הילדים יש תקרה בסל: 54 טיפולים בשנה לגילאי 3־6, ו־18 
טיפולים לגילאי 6־9, בתחומים השונים. בכל תחום ניתן לנצל 

עד 27 טיפולים. 
טיפולים  מכסות  הקופות  מוסיפות  כך  על  הסל.  כאן  עד 
משלהן, המשתנים דרמטית לפי הקופה, הגיל, מסגרת הביטוח 
המשלים ועוד. ההשתתפות העצמית נמוכה יותר כאשר הטי־

פולים נעשים אצל מומחי הסדר של הקופה. הבולטת לטובה 
היא לאומית, שנותנת עד 55 טיפולים לילד לשנה, עד גיל 15, 

בהשתתפות עצמית נמוכה יחסית: עד 31 שקל לטיפול.

טיפולים נוספים להתפתחות הילד 
המצטיינת: לאומית 

אלה כוללים רכיבה על סוסים, הידרותרפיה, ריפוי במו־
החולים  קופות  כל  ועוד.  חיים  בעלי  בעזרת  באמנות,  זיקה, 
הרכיבה  הוא  המוביל  הטיפול  כאלה.  בטיפולים  משתתפות 
בטיפול  גם  משתתפות,  החולים  קופות  כל  ובה  הטיפולית, 
ההש־ איתן.  בהסדר  קשורים  שאינם  חיצוניים  מומחים  אצל 

תתפות משתנה מקופה לקופה. שתי הקופות הקטנות, לאומי 
לאומית  הטיפולים.  בכמויות  נדיבות  יותר  הרבה  ומאוחדת, 
נותנת עד 30 טיפולים לילד לשנה, לילדים עד גיל 15, גם 
אצל מטפלים שלא נמצאים בהסדר עם הקופה, ובהשתתפות 

עצמית נמוכה יחסית: 59־75 שקל.
את  המוגבלת  במכסה  כוללות  ומכבי  כללית  לעומתן, 
מכך  שסובל  מי  יחד.  גם  והנוספים  הבסיסיים  הטיפולים 
לטיפולים  זכאים  שאינם  מ־9,  יותר  בני  ילדים  בעיקר  הם 
טיפולים  עם 30  ונותרים  הבריאות,  סל  במסגרת  הבסיסיים 

לשנה בלבד.

התייעצות עם רופא ילדים מומחה
המצטיינות: מאוחדת ולאומית 

לילד  שנייה  דעת  חוות  על  להתפשר  יסכים  הורה  איזה 
הם א־א־ג,  ביותר  הפופולריים  התחומים  בעיה?  לו  שיש 
היא  ביותר:  הליברלית  היא  לאומית  ועיניים.  נוירולוגיה 
מאפשרת ייעוץ עם כל רופא שמוגדר מומחה במקצועו חמש 
ייעוצים.  של  יחסית  גדולה  כמות  נותנת  וגם  לפחות,  שנים 
עם זאת, מאוחדת נותנת את כמות הייעוצים הגדולה ביותר, 
חלקם עם מומחי הסדר בלבד (עד 3 בשנה, ולילדים עד גיל 4 

אפשר לקבל מכסת ייעוצים נוספת של עד 4 ייעוצים). 
מכבי וכללית אינן מאפשרות מכסת ייעוצים ייעודית לי־
לדים מעבר למכסה הבסיסית של כל הביטוחים המשלימים: 
מכבי, "מגן  של  הבסיסי  המשלים  בביטוח  בשנה.  ייעוצים   3

גם  יש  לכללית  קיימת.  לא  הזאת  האפשרות  אפילו  כסף", 
אופציה של מסלול זול במיוחד.

טיפול בהרטבת לילה
המצטיינת: מאוחדת 

שינה  כדי  תוך  בקביעות  שמרטיב  ומעלה   4 בגיל  ילד 
מראים  מחקרים  לילה.  מהרטבת  לסבול  שעלול  כמי  מוגדר 
כי 15% מהילדים עד גיל 6 ממשיכים להרטיב בלילה. בדרך 
הילדים  רופא  בשיתוף  ההורים  ובוודאי 6  גיל 5  אחרי  כלל 

יפנו לטיפול. 
בסל הבריאות קיים טיפול תרופתי, המינרין, המכוסה בסל 
הבריאות, אך הוא מרתיע הורים רבים. מאוחדת בולטת בכך 
שהיא מסבסדת עד 54 טיפולים ברפואה משלימה, לפי סוג 
הביטוח המשלים, ולא מגבילה את גיל המטופלים. שאר הקו־

פות די דומות זו לזו, למעט מכבי, הדורשת תקופת אכשרה 
של 12 חודשים — פי ארבעה מבכל הקופות האחרות. 

חיסונים 
המצטיינת: מאוחדת

חיסוני הילדים נעשים ברובם בטיפות חלב ובבתי הספר. 
אבל בישראל מאושרים כיום לשימוש 2 סוגי חיסון עיקריים 
נגד סרטן צוואר הרחם: גרדסיל, לילדות ונשים מגיל 9 עד 
26, וסרווריקס, לבנות 9־45. ההתייחסות הכלכלית של הקו־

פות לשני החיסונים דומה מאוד, המימונים כמעט זהים. 
בחיסונים  גם  משתתפות  הקופות  כל  לאומית,  מלבד 
נוספים: כולן מציעות חיסונים נגד שפעת בזריקה, לקראת 
לגילאי  בספריי,  שפעת  נגד  חיסון  מציעה  מאוחדת  החורף. 
2־8. למרות שיש הטוענים שלחיסון זה יותר תופעות לוואי, 

הוא נחשב לידידותי ביותר לבני הגילאים הנמוכים. 

אביזרים רפואיים לילדים 
המצטיינת: לאומית

רפואיים,  אביזרים  של  ארוכה  בשורה  מנפנפות  הקופות 
האביזרים  מגוון  ילדים  בקרב  אבל  שונות,  סבסוד  ברמות 
בכמויות  נצרכים  שהם  אף  יחסית  קטן  הנדרשים  הרפואיים 
גדולות, כמו מכשירי אינהלציה, מדרסים, אטמי אוזניים, וב־

קרב תינוקות גם אבדוקציה — מכשיר לפיסוק פרקי הירכיים. 
מהבדיקה שלנו עולה, כי ברוב האביזרים הנפוצים לאומית 
דורשת את ההשתתפות העצמית הנמוכה ביותר ומציעה את 

ההחזרים הגבוהים ביותר.

איזו קופת חולים הכי טובה למשפחות עם ילדים? הדירוג לפניכם
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לדים וקשישים אחראים להוצאה הגדולה ביותר על 
בריאות, בעוד שגילאי 20־40 עשויים לראות רופא 
פעם בשנה אם בכלל. אך בעוד שאחרי הקשישים, 
החולים  קופות  במערכת,  ביותר  היקרים  החולים 
אינן מחזרות, משפחות עם ילדים הן מבחינתן מגזר אטרקטי־

בי, שנחשב לנאמן ביותר והכי פחות נוטה להחליף קופה. 
מה נותנות קופות החולים לילדים, ומי נותנת הכי הרבה? 
במסגרת  הקופות  שמציעות  מה  על  שערכנו  מקיף  תחקיר 
הקופות  חברי  רוב  את  המקיפים   — המשלימים  הביטוחים 
— מגלה כי הילדים הם אמנם על ראש שמחתן של הקופות, 
טוב  אפילו  או  מצוין  לציון  ראויה  לא  מהן  אחת  אף  אבל 
מאוד בבית־ספרנו. לכל אחת המלכודות שלה (לא התייחסנו 
לאיכות הטיפול הרפואי או לזמינותו, שקשה מאוד להעריך 
אותם על־פי המידע החשוף לציבור. לא ידוע, למשל, מה אחוז 
הטעויות אצל הרופאים/מעבדות/מטפלים בקופות השונות).  
בהכרת  האחרונות  בשנים  מתקדמות  החולים  "קופות 
לדוגמה  לראות  שניתן  כפי  הילדים,  של  וצורכיהם  משקלם 
טוענת  מספיק",  לא  עדיין  זה  אבל  הילד,  התפתחות  בתחום 
מאיה יעקוביאן, מנהלת תחום ביטוחי בריאות בחברת "פרש 

קונספט", המתמחה בביטוחי בריאות. 
את  לחפש  כדי  לבב  וטובי  שמחים  לדרך  יצאנו  כאשר 
הקופה הטובה ביותר לילדים, התברר לנו שמדובר באתגר לא 
פשוט. כאמור, אין קופת חולים שאפשר להכתירה כנדיבה עם 
הילדים לאורך כל הדרך. לא תמיד זה עניין של כסף בלבד. 
המאושרים,  הטיפולים  בכמות  קשורים  ההבדלים  לפעמים 
עם  הסכם  על  החתומים  למטפלים  הגבלה  הטיפולים,  מגוון 
מהתחלת  להמתין  שצריך  (הזמן  אכשרה  תקופת  הקופות, 
המתנה  זמני  בו),  מסוים  סעיף  לממש  שאפשר  עד  הביטוח 
של  השפיץ  שעל  והדובדבן  המשלים.  הביטוח  וסוג  לטיפול, 

הקצפת: התקנונים, שכמעט הפילו אותנו חלל. 
הנפקת  על  ישראל  לפרס  זכאיות  כולן  החולים  קופות 
תקנונים מסורבלים וארוכים להפחיד. התקנון של מכבי כולל 
בתקנון של מאוחדת, ילך  לפשפש  עמודים. מי שרוצה   112
לאיבוד בין 108 עמודים. בכללית הוא יצלול בין 69 עמודים. 
והם גם לוקים במבנה מסורבל: לפרמטר מסוים, למשל, יכולה 
דווקא  ולא  התקנון,  של  שונים  בעמודים  התייחסות  להיות 
עמודים עוקבים. מה שהופך את הניסיון להשוות בין הקופות 

לאתגר כמעט מזוכיסטי. 
כשה־ אותנו,  שמחייב  חוזה  דבר  של  בסופו  הוא  "התקנון 
דילמה התמידית שלנו נעה בין עודף מידע לבין תמציתיות", 
חולים  בקופת  הביטוחים  אגף  מנהל  סמני,  עוזי  ד"ר  מסביר 
לא  כללית  בריאות  בשירותי  בעברו  גם  לדבריו,  מאוחדת. 
נתקל בתלונות של מבוטחים בנושא בהירות התקנונים. אולי 

כי הם התייאשו מלכתחילה. 
לא  שהם  שגילינו  ומכיוון  התקנונים,  את  צלחנו  אנחנו 
תמיד מעודכנים מבחינת מחירים, נעזרנו לקבלת הנתונים גם 
בדוברי הקופות. בסיועו של ד"ר אהוד פרישמן, רופא ומומחה 
לביטוחי בריאות, בעלים ומנכ"ל של "פרש קונספט" ומנהל 
 ,doctors בפורטל  הקופות  של  משלימים  ביטוחים  פורום 
הרכבנו בסיס להשוואה בין הקופות, הכולל את מה שמציעה 
כל קופה למשפחות בעלות ביטוח משלים בעשרה פרמטרים 
מובילים בתחום בריאות הילדים. כל קופה דורגה בכל אחד 
מהפרמטרים, שקיבלו משקל שבין 5% ל־10% כל אחד. בציון 

הסופי שיקללנו גם את הפרמיה שמשלמים המבוטחים. 

כמה עולה הביטוח (הפרמיה)
המצטיינות: מאוחדת ומכבי 

במאוחדת,  "עדיף"  בסיסי:  משלים  ביטוח  יש  קופה  לכל 
יש  כן  כמו  בכללית.  ו"מושלם"  ובלאומית,  במכבי  "כסף" 
להן ביטוח משלים משופר: "שיא" במאוחדת, "זהב" במכבי 
ובלאומית, ו"פלטינום" בכללית. הביטוחים מחייבים תוספת 
פרמיה על כל ילד. בביטוחים הבסיסיים התוספת לילד מש־
ועד  חינם),  רביעי  (ומילד  במכבי  לחודש  שקל  מ־1.75  תנה 
7.92 שקל לחודש בלאומית. בביטוחים המשופרים התוספת 
משתנה מ־12 שקל במאוחדת ועד 21.97 שקל בכללית. במ־
ובלאומית זהב — 17.66  כבי זהב התוספת היא 17.52 שקל, 
להפוך  יכולים  בפרמיה  הקופות  בין  האלה  הפערים  שקל. 

למשמעותיים כאשר במשפחה יש יותר מילד אחד. 
הביטוח   ,2010 לשנת  הבריאות  משרד  נתוני  פי  על 
המשלים המשופר תופס את השיעור הנמוך ביותר בכללית 
ובלאומית,  במכבי  בהתאמה.  ומחצית  שליש   — ובמאוחדת 
נמ־ המשלימים  הביטוחים  ממבוטחי  מ־80%  יותר  לעומתן, 

צאים בתוכנית המשופרת ("זהב"). 
ההבדל הזה מוביל להתייחסות שונה של הקופות לביטוח 
המושלם הבסיסי לעומת המשופר: כשמדובר בילדים, הביטוח 
המושלם הבסיסי של כללית מעניק את רוב הזכויות, ול"פ־
לטינום" היקר יש רק יתרונות מוגבלים — בסעיפי הרטבת 
לילה, טיפולי שיניים ומשקפיים. במבחן עלות מול תועלת 
זה הופך את הביטוח הבסיסי של הכללית, "מושלם", שעולה 

3.45 שקל לחודש לילד בלבד, למשתלם ביותר לילדים. 

שירותים לילוד
המצטיינת: כללית

אנחנו נוטים לראות בטיפול בילוד כשייך לטריטוריה של 

טיפות החלב, ועל כן לא מפליא שקופות החולים דלות מאוד 
בהצעות בתחום, גם בביטוחים המשלימים. ובכל אופן, שתיים 
ייעוצי  במתן  זה  בתחום  גם  מטפלות  וכללית,  לאומית  מהן, 
הנקה. כללית נותנת בנוסף גם סדנאות לעיסוי, טיפול בתי־
נוקות, עזרה ראשונה והחייאה, אם כי ניתן להשיג סדנאות 

דומות בטיפות החלב במחירים נמוכים. 

משקפיים ובדיקות ראייה
המצטיינת: כללית

30% מהילדים עד גיל 18 מרכיבים משקפיים או עדשות 
מגע, ולכל אחד/ת מהם כשני זוגות משקפיים. כך לפי סקר 
גם  הסקר  בפברואר 2011.  כללית  בריאות  שירותי  שערכה 
העלה שהסכום הממוצע שמוציאה משפחה על זוג משקפיים 

לילד עומד על כ־500 שקל. 
למרות השוני בסכומים שמעניקות קופות החולים השונות, 
משהו עקרוני אחד משותף לכולן: הן מתעקשות לתת הנחות 
לקופות הסדר  שיש  בחנויות  משקפיים  שקונה  למי  ורק  אך 
איתן. בין אם מדובר ברשת אחת, כמו "סופר־פארם אופטיק" 

במאוחדת, או במגוון חנויות אופטיקה, כמו בכללית. 
למבוטחי  מסגרות  של  מסוים  מגוון  מקצות  החנויות 
הקופה. במקרה של ילדים, שם לאו דווקא מחפשים חידושי 
של  והישרדות  אמינות  יותר  אלא  עיצובים  ומגוון  אופנה 

המשקפיים, זה יכול להיות נוח. 
ומאוחדת  מכבי  הכיסויים:  בסכום  הבדל  יש  זאת,  בכל 
מותנית  היא  ובמאוחדת  שקל,  עד 400  של  הנחה  מעניקות 
ברכישת משקפיים יקרים יחסית (650 שקל). במכבי ההנחות 
מיוחדות.  עיניים  ובעיות  ממחלות  לסובלים  יותר  גדולות 
כללית היא היחידה שמתעקשת על תקופת אכשרה של שלו־
שה חודשים. עם זאת, כללית עדיפה הן מבחינת ההחזר הכ־
ספי שהיא נותנת (עד 600 שקל) והן מבחינת כמות החנויות 

שהיא קשורה איתן. לאומית נותנת הנחה של עד 70%.

טיפולי שיניים
המצטיינות: כללית ולאומית

שיניים  טיפולי  האחרון  ביולי  אישרה  שהממשלה  אחרי 
ההבדלים  הבריאות,  סל  במסגרת  גיל 10  עד  לילדים  חינם 

בין הקופות מתייחסים לגילאים הגבוהים יותר. 
במאוחדת ובמכבי מבוטחי הביטוחים המשלימים הבסיסיים 
מוזנחים יחסית: במאוחדת אין להם כלל כיסוי לטיפולי שי־
ניים, ובמכבי יש להם מימון של 5% בלבד בטיפולים המשמרים 
אורתודונטי  ובטיפול  ועקירות,  שורש  טיפולי  סתימות,   —
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(יישור שיניים), רק במרפאות הקופה (כמו בכל הקופות למעט 
לאומית, שמאפשרת טיפולים ב־300 מרפאות פרטיות). 

גם מבוטחי הביטוחים המשופרים, בכל הקופות, מקבלים 
מימון בעיקר לטיפולים המשמרים (חינם בכללית ובמאוחדת, 
השתתפות עצמית של 20 שקל בלאומית, 25% הנחה במכבי). 
האורתודנטי,  בטיפול  מספיק  אותם  מצ'פרות  לא  הקופות 
שהוא יקר ומשמעותי בגילאים של מעל 10, למעט הכללית 
שמעניקה הנחות של 60% למבוטחי פלטינום בלבד. לאומית 

נותנת עד 50% הנחה גם על כתרים.

אבחון בעיות קשב וריכוז
המצטיינת: הכללית

היום כל ילד שמתקשה לצייר בגן עלול להכניס את הגננת 
ללחץ ואת הוריו להיסטריה ולהיסטוריה של אבחונים וטיפו־
לים. לא במקרה תחומים אלו נמצאים בגידול דרמטי בשנים 
 TOVA ׁׁׁ(Test :האחרונות. קיימים שני מבחני אבחון בולטים
of Variables of Attention)ׁ הוא מבחן ממוחשב המיועד 
להערכה נוירולוגית של הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות, 
בצורת משחק מחשב המודד תגובות לגירויים חזותיים. הוא 
נחשב לאחד הנפוצים ביותר בקרב נוירולוגים, אך משמש רק 
טעויות  של  גבוהה  תכיפות  חסרונו:  האבחון.  מתהליך  חלק 
ריכוז,  בעיית  של  קיומה  אבחון  של  רבים  (מקרים  בהערכה 
חשובה  השלמה  מהווה   ,BRC השני,  המבחן  כזו).  אין  כאשר 
ל־TOVA, שמעלה את שיעור הדיוק האבחנתי והטיפולי. גם 

כאן מדובר בבדיקה ממוחשבת באמצעות מסך מגע. 
למרבה הצער, אף אחת מהקופות איננה מאפשרת את ביצוע 
שתי הבדיקות לכל ילד הנחשד כסובל מהפרעות קשב וריכוז, 
מה שמחייב את ההורים המתעקשים על דיוק להוציא מכיסם 
כלל)  (בדרך   BRC למבחן  שקלים  אלפי  ואפילו  מאות  עוד 
מאפשרות  וכללית  מאוחדת  פרטי.  מכון  של  מדויק  ולאבחון 
מימון שני המבחנים רק באישור נוירולוג או רופא התפתחותי, 
אך לא תמיד קל להשיג אישור כזה. הכללית בולטת גם בכך 

שהיא מסבסדת חלקית אבחונים דידקטיים במכוני הסדר.

טיפולי התפתחות הילד — בסיסיים 
המצטיינת: לאומית

מקשיי  הסובלים  לילדים  טיפולים  סוגי  ארבעה  קיימים 
התפתחות, הכלולים בסל הבריאות: פיזיותרפיה, ריפוי בעי־
סוק, ריפוי בדיבור, ריפוי/טיפול פסיכולוגי. ילדים המוגדרים 
בעיות  עם  (סי־פי),  מוחי  מפיגור  סובלים  כלומר  כסומטיים, 
לשאר  הטיפולים.  במספר  מוגבלים  אינם  ומרובות,  קשות 

הילדים יש תקרה בסל: 54 טיפולים בשנה לגילאי 3־6, ו־18 
טיפולים לגילאי 6־9, בתחומים השונים. בכל תחום ניתן לנצל 

עד 27 טיפולים. 
טיפולים  מכסות  הקופות  מוסיפות  כך  על  הסל.  כאן  עד 
משלהן, המשתנים דרמטית לפי הקופה, הגיל, מסגרת הביטוח 
המשלים ועוד. ההשתתפות העצמית נמוכה יותר כאשר הטי־

פולים נעשים אצל מומחי הסדר של הקופה. הבולטת לטובה 
היא לאומית, שנותנת עד 55 טיפולים לילד לשנה, עד גיל 15, 

בהשתתפות עצמית נמוכה יחסית: עד 31 שקל לטיפול.

טיפולים נוספים להתפתחות הילד 
המצטיינת: לאומית 

אלה כוללים רכיבה על סוסים, הידרותרפיה, ריפוי במו־
החולים  קופות  כל  ועוד.  חיים  בעלי  בעזרת  באמנות,  זיקה, 
הרכיבה  הוא  המוביל  הטיפול  כאלה.  בטיפולים  משתתפות 
בטיפול  גם  משתתפות,  החולים  קופות  כל  ובה  הטיפולית, 
ההש־ איתן.  בהסדר  קשורים  שאינם  חיצוניים  מומחים  אצל 

תתפות משתנה מקופה לקופה. שתי הקופות הקטנות, לאומי 
לאומית  הטיפולים.  בכמויות  נדיבות  יותר  הרבה  ומאוחדת, 
נותנת עד 30 טיפולים לילד לשנה, לילדים עד גיל 15, גם 
אצל מטפלים שלא נמצאים בהסדר עם הקופה, ובהשתתפות 

עצמית נמוכה יחסית: 59־75 שקל.
את  המוגבלת  במכסה  כוללות  ומכבי  כללית  לעומתן, 
מכך  שסובל  מי  יחד.  גם  והנוספים  הבסיסיים  הטיפולים 
לטיפולים  זכאים  שאינם  מ־9,  יותר  בני  ילדים  בעיקר  הם 
טיפולים  עם 30  ונותרים  הבריאות,  סל  במסגרת  הבסיסיים 

לשנה בלבד.

התייעצות עם רופא ילדים מומחה
המצטיינות: מאוחדת ולאומית 

לילד  שנייה  דעת  חוות  על  להתפשר  יסכים  הורה  איזה 
הם א־א־ג,  ביותר  הפופולריים  התחומים  בעיה?  לו  שיש 
היא  ביותר:  הליברלית  היא  לאומית  ועיניים.  נוירולוגיה 
מאפשרת ייעוץ עם כל רופא שמוגדר מומחה במקצועו חמש 
ייעוצים.  של  יחסית  גדולה  כמות  נותנת  וגם  לפחות,  שנים 
עם זאת, מאוחדת נותנת את כמות הייעוצים הגדולה ביותר, 
חלקם עם מומחי הסדר בלבד (עד 3 בשנה, ולילדים עד גיל 4 

אפשר לקבל מכסת ייעוצים נוספת של עד 4 ייעוצים). 
מכבי וכללית אינן מאפשרות מכסת ייעוצים ייעודית לי־
לדים מעבר למכסה הבסיסית של כל הביטוחים המשלימים: 
מכבי, "מגן  של  הבסיסי  המשלים  בביטוח  בשנה.  ייעוצים   3

גם  יש  לכללית  קיימת.  לא  הזאת  האפשרות  אפילו  כסף", 
אופציה של מסלול זול במיוחד.

טיפול בהרטבת לילה
המצטיינת: מאוחדת 

שינה  כדי  תוך  בקביעות  שמרטיב  ומעלה   4 בגיל  ילד 
מראים  מחקרים  לילה.  מהרטבת  לסבול  שעלול  כמי  מוגדר 
כי 15% מהילדים עד גיל 6 ממשיכים להרטיב בלילה. בדרך 
הילדים  רופא  בשיתוף  ההורים  ובוודאי 6  גיל 5  אחרי  כלל 

יפנו לטיפול. 
בסל הבריאות קיים טיפול תרופתי, המינרין, המכוסה בסל 
הבריאות, אך הוא מרתיע הורים רבים. מאוחדת בולטת בכך 
שהיא מסבסדת עד 54 טיפולים ברפואה משלימה, לפי סוג 
הביטוח המשלים, ולא מגבילה את גיל המטופלים. שאר הקו־

פות די דומות זו לזו, למעט מכבי, הדורשת תקופת אכשרה 
של 12 חודשים — פי ארבעה מבכל הקופות האחרות. 

חיסונים 
המצטיינת: מאוחדת

חיסוני הילדים נעשים ברובם בטיפות חלב ובבתי הספר. 
אבל בישראל מאושרים כיום לשימוש 2 סוגי חיסון עיקריים 
נגד סרטן צוואר הרחם: גרדסיל, לילדות ונשים מגיל 9 עד 
26, וסרווריקס, לבנות 9־45. ההתייחסות הכלכלית של הקו־

פות לשני החיסונים דומה מאוד, המימונים כמעט זהים. 
בחיסונים  גם  משתתפות  הקופות  כל  לאומית,  מלבד 
נוספים: כולן מציעות חיסונים נגד שפעת בזריקה, לקראת 
לגילאי  בספריי,  שפעת  נגד  חיסון  מציעה  מאוחדת  החורף. 
2־8. למרות שיש הטוענים שלחיסון זה יותר תופעות לוואי, 

הוא נחשב לידידותי ביותר לבני הגילאים הנמוכים. 

אביזרים רפואיים לילדים 
המצטיינת: לאומית

רפואיים,  אביזרים  של  ארוכה  בשורה  מנפנפות  הקופות 
האביזרים  מגוון  ילדים  בקרב  אבל  שונות,  סבסוד  ברמות 
בכמויות  נצרכים  שהם  אף  יחסית  קטן  הנדרשים  הרפואיים 
גדולות, כמו מכשירי אינהלציה, מדרסים, אטמי אוזניים, וב־

קרב תינוקות גם אבדוקציה — מכשיר לפיסוק פרקי הירכיים. 
מהבדיקה שלנו עולה, כי ברוב האביזרים הנפוצים לאומית 
דורשת את ההשתתפות העצמית הנמוכה ביותר ומציעה את 

ההחזרים הגבוהים ביותר.

איזו קופת חולים הכי טובה למשפחות עם ילדים? הדירוג לפניכם
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לדים וקשישים אחראים להוצאה הגדולה ביותר על 
בריאות, בעוד שגילאי 20־40 עשויים לראות רופא 
פעם בשנה אם בכלל. אך בעוד שאחרי הקשישים, 
החולים  קופות  במערכת,  ביותר  היקרים  החולים 
אינן מחזרות, משפחות עם ילדים הן מבחינתן מגזר אטרקטי־

בי, שנחשב לנאמן ביותר והכי פחות נוטה להחליף קופה. 
מה נותנות קופות החולים לילדים, ומי נותנת הכי הרבה? 
במסגרת  הקופות  שמציעות  מה  על  שערכנו  מקיף  תחקיר 
הקופות  חברי  רוב  את  המקיפים   — המשלימים  הביטוחים 
— מגלה כי הילדים הם אמנם על ראש שמחתן של הקופות, 
טוב  אפילו  או  מצוין  לציון  ראויה  לא  מהן  אחת  אף  אבל 
מאוד בבית־ספרנו. לכל אחת המלכודות שלה (לא התייחסנו 
לאיכות הטיפול הרפואי או לזמינותו, שקשה מאוד להעריך 
אותם על־פי המידע החשוף לציבור. לא ידוע, למשל, מה אחוז 
הטעויות אצל הרופאים/מעבדות/מטפלים בקופות השונות).  
בהכרת  האחרונות  בשנים  מתקדמות  החולים  "קופות 
לדוגמה  לראות  שניתן  כפי  הילדים,  של  וצורכיהם  משקלם 
טוענת  מספיק",  לא  עדיין  זה  אבל  הילד,  התפתחות  בתחום 
מאיה יעקוביאן, מנהלת תחום ביטוחי בריאות בחברת "פרש 

קונספט", המתמחה בביטוחי בריאות. 
את  לחפש  כדי  לבב  וטובי  שמחים  לדרך  יצאנו  כאשר 
הקופה הטובה ביותר לילדים, התברר לנו שמדובר באתגר לא 
פשוט. כאמור, אין קופת חולים שאפשר להכתירה כנדיבה עם 
הילדים לאורך כל הדרך. לא תמיד זה עניין של כסף בלבד. 
המאושרים,  הטיפולים  בכמות  קשורים  ההבדלים  לפעמים 
עם  הסכם  על  החתומים  למטפלים  הגבלה  הטיפולים,  מגוון 
מהתחלת  להמתין  שצריך  (הזמן  אכשרה  תקופת  הקופות, 
המתנה  זמני  בו),  מסוים  סעיף  לממש  שאפשר  עד  הביטוח 
של  השפיץ  שעל  והדובדבן  המשלים.  הביטוח  וסוג  לטיפול, 

הקצפת: התקנונים, שכמעט הפילו אותנו חלל. 
הנפקת  על  ישראל  לפרס  זכאיות  כולן  החולים  קופות 
תקנונים מסורבלים וארוכים להפחיד. התקנון של מכבי כולל 
בתקנון של מאוחדת, ילך  לפשפש  עמודים. מי שרוצה   112
לאיבוד בין 108 עמודים. בכללית הוא יצלול בין 69 עמודים. 
והם גם לוקים במבנה מסורבל: לפרמטר מסוים, למשל, יכולה 
דווקא  ולא  התקנון,  של  שונים  בעמודים  התייחסות  להיות 
עמודים עוקבים. מה שהופך את הניסיון להשוות בין הקופות 

לאתגר כמעט מזוכיסטי. 
כשה־ אותנו,  שמחייב  חוזה  דבר  של  בסופו  הוא  "התקנון 
דילמה התמידית שלנו נעה בין עודף מידע לבין תמציתיות", 
חולים  בקופת  הביטוחים  אגף  מנהל  סמני,  עוזי  ד"ר  מסביר 
לא  כללית  בריאות  בשירותי  בעברו  גם  לדבריו,  מאוחדת. 
נתקל בתלונות של מבוטחים בנושא בהירות התקנונים. אולי 

כי הם התייאשו מלכתחילה. 
לא  שהם  שגילינו  ומכיוון  התקנונים,  את  צלחנו  אנחנו 
תמיד מעודכנים מבחינת מחירים, נעזרנו לקבלת הנתונים גם 
בדוברי הקופות. בסיועו של ד"ר אהוד פרישמן, רופא ומומחה 
לביטוחי בריאות, בעלים ומנכ"ל של "פרש קונספט" ומנהל 
 ,doctors בפורטל  הקופות  של  משלימים  ביטוחים  פורום 
הרכבנו בסיס להשוואה בין הקופות, הכולל את מה שמציעה 
כל קופה למשפחות בעלות ביטוח משלים בעשרה פרמטרים 
מובילים בתחום בריאות הילדים. כל קופה דורגה בכל אחד 
מהפרמטרים, שקיבלו משקל שבין 5% ל־10% כל אחד. בציון 

הסופי שיקללנו גם את הפרמיה שמשלמים המבוטחים. 

כמה עולה הביטוח (הפרמיה)
המצטיינות: מאוחדת ומכבי 

במאוחדת,  "עדיף"  בסיסי:  משלים  ביטוח  יש  קופה  לכל 
יש  כן  כמו  בכללית.  ו"מושלם"  ובלאומית,  במכבי  "כסף" 
להן ביטוח משלים משופר: "שיא" במאוחדת, "זהב" במכבי 
ובלאומית, ו"פלטינום" בכללית. הביטוחים מחייבים תוספת 
פרמיה על כל ילד. בביטוחים הבסיסיים התוספת לילד מש־
ועד  חינם),  רביעי  (ומילד  במכבי  לחודש  שקל  מ־1.75  תנה 
7.92 שקל לחודש בלאומית. בביטוחים המשופרים התוספת 
משתנה מ־12 שקל במאוחדת ועד 21.97 שקל בכללית. במ־
ובלאומית זהב — 17.66  כבי זהב התוספת היא 17.52 שקל, 
להפוך  יכולים  בפרמיה  הקופות  בין  האלה  הפערים  שקל. 

למשמעותיים כאשר במשפחה יש יותר מילד אחד. 
הביטוח   ,2010 לשנת  הבריאות  משרד  נתוני  פי  על 
המשלים המשופר תופס את השיעור הנמוך ביותר בכללית 
ובלאומית,  במכבי  בהתאמה.  ומחצית  שליש   — ובמאוחדת 
נמ־ המשלימים  הביטוחים  ממבוטחי  מ־80%  יותר  לעומתן, 

צאים בתוכנית המשופרת ("זהב"). 
ההבדל הזה מוביל להתייחסות שונה של הקופות לביטוח 
המושלם הבסיסי לעומת המשופר: כשמדובר בילדים, הביטוח 
המושלם הבסיסי של כללית מעניק את רוב הזכויות, ול"פ־
לטינום" היקר יש רק יתרונות מוגבלים — בסעיפי הרטבת 
לילה, טיפולי שיניים ומשקפיים. במבחן עלות מול תועלת 
זה הופך את הביטוח הבסיסי של הכללית, "מושלם", שעולה 

3.45 שקל לחודש לילד בלבד, למשתלם ביותר לילדים. 

שירותים לילוד
המצטיינת: כללית

אנחנו נוטים לראות בטיפול בילוד כשייך לטריטוריה של 

טיפות החלב, ועל כן לא מפליא שקופות החולים דלות מאוד 
בהצעות בתחום, גם בביטוחים המשלימים. ובכל אופן, שתיים 
ייעוצי  במתן  זה  בתחום  גם  מטפלות  וכללית,  לאומית  מהן, 
הנקה. כללית נותנת בנוסף גם סדנאות לעיסוי, טיפול בתי־
נוקות, עזרה ראשונה והחייאה, אם כי ניתן להשיג סדנאות 

דומות בטיפות החלב במחירים נמוכים. 

משקפיים ובדיקות ראייה
המצטיינת: כללית

30% מהילדים עד גיל 18 מרכיבים משקפיים או עדשות 
מגע, ולכל אחד/ת מהם כשני זוגות משקפיים. כך לפי סקר 
גם  הסקר  בפברואר 2011.  כללית  בריאות  שירותי  שערכה 
העלה שהסכום הממוצע שמוציאה משפחה על זוג משקפיים 

לילד עומד על כ־500 שקל. 
למרות השוני בסכומים שמעניקות קופות החולים השונות, 
משהו עקרוני אחד משותף לכולן: הן מתעקשות לתת הנחות 
לקופות הסדר  שיש  בחנויות  משקפיים  שקונה  למי  ורק  אך 
איתן. בין אם מדובר ברשת אחת, כמו "סופר־פארם אופטיק" 

במאוחדת, או במגוון חנויות אופטיקה, כמו בכללית. 
למבוטחי  מסגרות  של  מסוים  מגוון  מקצות  החנויות 
הקופה. במקרה של ילדים, שם לאו דווקא מחפשים חידושי 
של  והישרדות  אמינות  יותר  אלא  עיצובים  ומגוון  אופנה 

המשקפיים, זה יכול להיות נוח. 
ומאוחדת  מכבי  הכיסויים:  בסכום  הבדל  יש  זאת,  בכל 
מותנית  היא  ובמאוחדת  שקל,  עד 400  של  הנחה  מעניקות 
ברכישת משקפיים יקרים יחסית (650 שקל). במכבי ההנחות 
מיוחדות.  עיניים  ובעיות  ממחלות  לסובלים  יותר  גדולות 
כללית היא היחידה שמתעקשת על תקופת אכשרה של שלו־
שה חודשים. עם זאת, כללית עדיפה הן מבחינת ההחזר הכ־
ספי שהיא נותנת (עד 600 שקל) והן מבחינת כמות החנויות 

שהיא קשורה איתן. לאומית נותנת הנחה של עד 70%.

טיפולי שיניים
המצטיינות: כללית ולאומית

שיניים  טיפולי  האחרון  ביולי  אישרה  שהממשלה  אחרי 
ההבדלים  הבריאות,  סל  במסגרת  גיל 10  עד  לילדים  חינם 

בין הקופות מתייחסים לגילאים הגבוהים יותר. 
במאוחדת ובמכבי מבוטחי הביטוחים המשלימים הבסיסיים 
מוזנחים יחסית: במאוחדת אין להם כלל כיסוי לטיפולי שי־
ניים, ובמכבי יש להם מימון של 5% בלבד בטיפולים המשמרים 
אורתודונטי  ובטיפול  ועקירות,  שורש  טיפולי  סתימות,   —
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