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עלויות הביטוח

ביטוח בריאות לילדים

עלות חודשית של ביטוח הבריאות
ילד אחד: 120 ₪

שני ילדים ומעלה: 240 ₪ )כלומר, ילד שלישי, רביעי וכן הלאה – מבוטחים בחינם(

על מנת שביטוח הבריאות יכסה את הטיפול הרפואי של ילדכם בכל עת, חשוב לשלם את 
 הביטוח באופן רציף, מידי חודש בחודשו או בתשלום מראש.

אי-תשלום ביטוח הבריאות יגרום להפסקת הביטוח וילדיכם לא יהיו זכאים לקבל שירותים 
רפואיים. חידוש ביטוח הבריאות לאחר הפסקתו יגרור תשלום חובות ותקופת המתנה עד 

לחידוש הזכאות לקבלת מלוא השירותים הרפואיים.

משרד הבריאות, ביחד עם קופת חולים מאוחדת, מאפשרים לבטח את ילדכם בביטוח בריאות 
 מלא ובכך להבטיח את שלומם ובריאותם.

ביטוח הבריאות מכסה את כל צרכי הבריאות של ילדכם ומאפשר טיפול רפואי זהה לטיפול לו 
 זכאים ילדים אזרחי מדינת ישראל.

ביטוח הבריאות ממומן בחלקו על-ידי משרד הבריאות ובחלקו על-ידי הורי הילדים.

הטיפולים הרפואיים אשר מכוסים על ידי ביטוח הבריאות 
כוללים בין השאר:

ביקורי רופא ילדים בקופת החולים	 
ייעוץ עם רופאים מומחים	 
בדיקות משלימות )כגון: בדיקות דם, צילומים, בדיקות ראייה ושמיעה(	 
תרופות במחיר מופחת	 
טיפולי שיניים לילדים עד גיל 14	 
אבחון וטיפול בבעיות התפתחותיות	 
טיפולים בבתי החולים לרבות אשפוזים וניתוחים	 

תשלומים נוספים
עבור חלק מהטיפולים הרפואיים תדרשו לשלם “השתתפות עצמית” )כפי שנדרש מכל 

מבוטחי מאוחדת בישראל(:

רופא מומחה במסגרת קופת החולים – 24 ₪	 
רופא מומחה במסגרת מרפאות חוץ בבתי החולים – 32 ₪	 
תרופות –  התרופות במחיר מופחת 	 
מוקד חירום – 72 ₪	 
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תנאי הביטוח
זכאות לכיסוי רפואי

ילדים אשר נולדו בישראל והחלו את הביטוח לפני גיל חצי שנה

 הילד זכאי באופן מיידי לקבלת שירותי בריאות מלאים.	 

ילדים אשר נולדו בישראל והחלו את הביטוח לאחר גיל חצי שנה

במשך 4 חודשים ראשונים, הילד יהיה זכאי רק לשירותיים רפואיים בסיסיים: ביקורי רופא, 	 
תרופות, שירותי מעבדה. הילד לא יהיה זכאי לכיסוי של ביקורים במיון, ניתוחים, אשפוזים, 

רופאים מומחים וכדומה.
 לאחר 4 חודשים, הילד יהיה זכאי לקבלת שירותי בריאות מלאים.	 

ילדים אשר נולדו מחוץ לישראל

במשך 4 חודשים ראשונים, הילד יהיה זכאי רק לשירותיים רפואיים בסיסיים: ביקורי רופא, 	 
תרופות, שירותי מעבדה. הילד לא יהיה זכאי לכיסוי של ביקורים במיון, ניתוחים, אשפוזים, 

רופאים מומחים וכדומה.
לאחר 4 חודשים, הילד יהיה זכאי לקבלת שירותי בריאות מלאים. 	 
מצב רפואי קודם של הילד, אשר החל לפני כניסתו לישראל, יכוסה על-ידי ביטוח הבריאות 	 

רק לאחר שנתיים מרגע תחילת הביטוח.

ביטול הביטוח
ניתן בכל עת לבטל את ביטוח הבריאות – יש לעשות זאת בסניף קופת החולים, )יש לגשת 	 

לסניף ולחתום על ביטול הביטוח, אי תשלום אינו מהווה עילה לביטול הביטוח(.
ביטוח הבריאות יבוטל באופן אוטומטי  אם הביטוח לא שולם במשך חצי שנה.	 

חידוש הביטוח לאחר ביטולו
על מנת לחדש את הביטוח לאחר ביטולו יש צורך:

להירשם מחדש )*ראה סעיף רישום לביטוח(	 
לשלם עבור חוב נצבר -  במקרה אשר לא התקבלה הודעה על ביטול הביטוח, החוב היינו 	 

בסכום של 120 ₪ לכל חודש )עד 6 חודשים , סכום מקסימאלי של 720 ש”ח(.

לאחר חידוש הביטוח:

במשך 4 חודשים ראשונים, הילד יהיה זכאי רק לשירותיים רפואיים בסיסיים: ביקורי רופא, 
תרופות, שירותי מעבדה. הילד לא יהיה זכאי לכיסוי של ביקורים במיון, ניתוחים, אשפוזים, 

 רופאים מומחים וכדומה. 
לאחר 4 חודשים, הילד יהיה זכאי לקבלת שירותי בריאות מלאים.
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רישום לביטוח הבריאות
על מנת לבטח את ילדכם יש שני שלבי רישום:

רישום הילד בלשכת הבריאות המחוזית בעירכם	 
רישום הילד בקופת חולים מאוחדת	 

רישום בלשכת הבריאות המחוזית
על מנת לרשום את ילדכם בלשכת הבריאות המחוזית , עליכם לגשת ללשכה באזור מגורכם 

בשעות הפעילות ולהביא עמכם המסמכים הבאים: 

ויזה/דרכון של שני ההורים )או רק של האם במקרה ואין אב רשום(	 
עבור ילד שנולד בישראל: תעודת יילוד חי מבית החולים בו נולד	 
ילד שנולד מחוץ לישראל: ויזה/דרכון - במידה ואין לילד דרכון יש להגיע למסיל”ה* על 	 

מנת לקבל הצהרה אודות זהות הילד.
 בסיומו של תהליך הרישום בלשכת הבריאות המחוזית יינתן להורים אישור על רישומו 	 

של הילד.

 לשכת הבריאות המחוזית תל-אביב
 כתובת: רחוב הארבעה 12, קומה 1 חדר 119

 ימי פעילות: א’, ד’ – 8:00-12:00
טלפון: 03-5684672 

 *מסיל”ה – מרכז סיוע ומידע לקהילה הזרה
 כתובת: רחוב ראשון לציון 3, תל אביב

 ימי פעילות: א’, ב’, ד’, ה’ - 9:00-13:00   ד’ - 16:00-18:00
טלפון: 03-7248238

רישום בקופת חולים מאוחדת
עם האישור שהונפק עבורכם בלשכת הבריאות המחוזית, ניתן לגשת לכל סניף של קופת 

חולים מאוחדת. בסניף קופת החולים יתבצע הרישום והתשלום עבור ביטוח הבריאות.

 לאחר הרישום יונפק כרטיס קופת חולים עבור כל ילד. יש לדאוג להביא את הכרטיס 
לכל טיפול וביקור רפואי בקופת החולים ובבתי החולים.

 מידע נוסף אודות שירותי קופת חולים מאוחדת ניתן למצוא באתר האינטרנט 
 www.meuhedet.co.il :של מאוחדת 

ניתן גם ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של קופת חולים מאוחדת בטלפון: *3833

 סניף מאוחדת – לוינסקי
 כתובת: לוינסקי 75, תל-אביב

 ימי פעילות: א’-ה’ 8:00-12:30, ב’ 16:00-19:30, ו’ 8:00-11:30
טלפון: 03-6873133

 סניף מאוחדת – שפרינצק
 כתובת: שפרינצק 15, תל-אביב

 ימי פעילות: א’-ה’ 8:00-19:00, ו’ 8:00-12:00
טלפון: 03-6941555

 סניף מאוחדת- רמת-אביב
 כתובת: ברודצקי 43, תל אביב

 ימי פעילות: א’-ו’ 8:00-12:00, א’, ב’,ד,’ ה’ 16:00-19:00
טלפון: 03-7400200
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שירותים רפואיים הניתנים במסגרת 
קופת החולים

ביקור רופא ילדים
ניתן לבקר אצל כל רופא ילדים השייך לקופת החולים. יש לזמן תור מראש. 

 זמינות: תוך מספר ימים
 זימון תור: טלפונית / בסניף קופת החולים

 הפנייה: אין צורך בהפניה
עלות: חינם

בדיקות דם ושתן
שירותי מעבדה קיימים בחלק מסניפי קופת החולים. במעבדה מתבצעות בדיקות דם ושתן. 
תוצאות הבדיקות מגיעות ישירות לרופא המטפל. יש להגיע למעבדה בשעות הפעילות עם 

הפנייה מהרופא המטפל בה מפורטות הבדיקות הנדרשות.

 זמינות: מיידית בשעות הפעילות
 זימון תור: אין צורך לקבוע תור

 הפנייה: הפנייה מהרופא המטפל
עלות: חינם

 מעבדה סניף מאוחדת – לוינסקי
 כתובת: לוינסקי 75, תל-אביב

 ימי פעילות המעבדה: א’, ג’, ה’ 8:00-8:45
טלפון: 03-6873133

 מעבדה סניף מאוחדת – שפרינצק
 כתובת: שפרינצק 15, תל-אביב

 ימי פעילות המעבדה: א’-ה’  6:30-11:45
טלפון: 03-6941555

 מעבדה סניף מאוחדת- רמת-אביב
 כתובת: ברודצקי 43, תל אביב

 ימי פעילות מעבדה: א-’ה’ 7:00-10:30
טלפון: 03-7400200

תרופות ובתי מרקחת
קופת החולים משתתפת בעלויות תרופות. יש להגיע לאחד מבתי המרקחת עם מרשם של 
קופת חולים מאוחדת. בתי המרקחת המכבדים את המרשמים של קופת החולים הינם בתי 

המרקחת בתוך סניפי קופת החולים ורשת בתי המרקחת “סופר-פארם” )ישנם 21 סניפי 
“סופר-פארם” בתל-אביב(.

 בית מרקחת סניף מאוחדת – שפרינצק
 כתובת: רחוב שפרינצק 15, תל-אביב

ימי פעילות המעבדה: א’-ה’  7:30-20:00, ו’ 7:30-12:00 

 בית מרקחת “סופר פארם” – תחנה מרכזית
 כתובת: רחוב לווינסקי 108, תל-אביב

ימי פעילות: כל יום – כולל שישי-שבת

 בית מרקחת “סופר פארם” – פלורנטין
 כתובת: רחוב הרצל 96, תל-אביב

ימי פעילות: כל ימי השבוע , כולל שישי-שבת

 בית מרקחת “סופר פארם” – אלנבי
 כתובת: רחוב אלנבי 115, תל-אביב

ימי פעילות: כל יום – כולל שישי-שבת

 בית מרקחת “סופר פארם” – יפו
 כתובת: שדרות ירושלים 49, יפו

ימי פעילות: כל יום – כולל שישי-שבת
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טיפולי שיניים
 טיפולי שיניים ניתנים חינם לילדים עד גיל 14. 

ניתן לקבוע תור ישירות ללא צורך בהפניה מרופא. 

 זמינות: מספר ימים -מספר שבועות
 זימון תור: זימון תור טלפוני במרפאת השיניים

 הפנייה: אין צורך בהפניה מרופא
הטיפולים כוללים: בדיקות שגרה, סתימות, עקירה, ניקוי אבנית, ייעוץ, צילומי רנטגן.

 מרפאת שיניים – מרכז רפואי פנקס
 כתובת: רחוב פנקס 14, תל-אביב

 טלפון: 03-7760033 
קביעת תור – טלפונית

רופאים יועצים
 במסגרת קופת החולים ניתן לראות 

רופאים יועצים ממגוון תחומים, 
 כגון: רופא עיניים, אורתופד, 

אף-אוזן-גרון.

זמינות: מספר ימים – 
מספר חודשים )תלוי 
 בדחיפות וסוג הרופא(

 זימון תור: טלפוני / 
בסניף קופת החולים

 הפנייה: הפניית רופא 
 עלות: השתתפות עצמית 

בסכום 24 ש”ח

 שירותים רפואיים הניתנים מחוץ 
לקופת החולים  וטופס 17

שירותים רפואיים רבים מסופקים למבוטחים דרך גורמים מחוץ לקופת החולים, כגון: בתי 
החולים , מרפאות חוץ  או מכונים. עבור שירותים אלו קופת החולים משלמת לנותן השירות. 

על מנת לקבל שירות במוסדות אלו, על המבוטח להציג טופס התחייבות אשר מבטיח שקופת 
החולים תעביר את התשלום לנותן השירות עבור הטיפול הניתן.

טופס התחייבות )טופס 17(
“טופס 17” - היינו טופס ההתחייבות המונפק על ידי קופת החולים עבור הטיפול. על המטופל 

לדאוג לקבל את הטופס מקופת החולים ולהביאו לטיפול.

על מנת לקבל “טופס 17” יש לגשת למזכירות סניף קופת החולים עם הזימון לטיפול ועם 
כל המסמכים הרפואיים הקשורים לטיפול הנדרש. קופת החולים תעבור על הבקשה ותנפיק 

עבורכם את הטופס. תהליך הנפקת הטופס אורך מספר ימים.

ללא “טופס 17” לא יינתן השירות הרפואי או יידרש תשלום מלא עבור הטיפול.

טופס 17 תקף לזמן מוגבל, כך שחשוב להוציא את הטופס בסמוך לתור שנקבע.

בכל מקרה שישנו צורך בבדיקה/טיפול/ביקור רופא  מחוץ לקופת החולים, יש לפנות 
למזכירות סניף קופת החולים לקבלת הסבר ומידע – ולשם קבלת טופס 17.
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טיפול במצבי חירום
כאשר הילד סובל ממצב חירום וישנו צורך מיידי לראות רופא, ישנן מספר אפשרויות 

למבוטחי קופת חולים מאוחדת:

מוקדי רפואה דחופה
ברחבי הארץ פרוסים מוקדי רפואה דחופה המספקים שירותים עבור מבוטחי קופת חולים 

מאוחדת לאחר שעות פעילות המרפאות )סופי שבוע, חגים ולילות( ניתן להגיע למוקד החירום 
 בשעות הפעילות באופן ישיר, ללא זימון תור וללא הפניה מרופא. 

 מוקד ביקור רופא, תל אביב
 כתובת: רחוב יגאל אלון 90, תל-אביב

 ימי פעילות: א’-ה’ 19:00-24:00, ו’ 16:00-24:00, ש’ 9:00-24:00
 טלפון: 03-6272350

עלות: אמצע שבוע 72 ₪, סוף שבוע: חינם

 מוקד רפואי לילדים, בת-ים
 כתובת: רחוב יוספטל 82, בת-ים

 ימי פעילות: 
 א’-ה’ 20:30-22:30, 

 ו’ 19:00-20:00, 
 ש’ 9:00-14:00,

17:00-23:00 
 טלפון: 03-5003323

 עלות: אמצע שבוע 72 
סוף שבוע: חינם

חדרי מיון – בתי חולים
ניתן להגיע במצב חירום לכל חדר מיון בבתי החולים.

הקבלה למיון מתאפשרת עם הצגת: הפניה מרופא ילדים / טופס 17 / הפניה ממוקד רפואה דחופה. 
 ללא טפסים אלו יתכן שבית החולים יגבה תשלום עבור הביקור בחדר המיון. 

לא יגבה תשלום למטופל אשר הגיע ללא הפניית רופא ומצבו הרפואי דורש אשפוז, כמו כן 
 ניתן להגיע ישירות לחדר מיון במצבים הבאים:

שבר חדש	 
תפירה או הדבקה - פציעה הדורשת איחוי ע”י תפירה או אמצעי איחוי חלופי	 
פריקה חריפה של כתף או מרפק	 
שאיפת גוף זר לדרכי הנשימה	 
חדירת גוף זר לעין	 
תינוקות עד גיל חודשיים )60 יום( הפונים עקב הופעה פתאומית של חום מעל 38.5	 
מי שפונה לבית חולים באמבולנס מהרחוב או ממקום ציבורי אחר עקב אירוע פתאומי	 
תלמיד שנפגע בבית הספר או בטיול של בית הספר. הפטור מותנה בהבאת אישור מבית הספר	 

14
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לשכות בריאות וסניפים מרכזיים של 
קופת חולים מאוחדת מחוץ לתל אביב

איזור המרכז 
לשכות בריאות

 ימים א' ד' לשכת בריאות תל-אביב
בשעות 8:00-12:00

רח' הארבעה 12, תל אביב, 
03-5684672קומה 1 חדר 119

 לשכת בריאות נפת 
פתח תקווה

 בימים א'-ה' 
בשעות 8:00-15:00

 רח' אחד העם 31, 
פתח תקווה

 03-9051818 
03-9051804 

 לשכת בריאות נפת 
רמלה

 בימים א'-ה'
08-9181212רח' מס דני 3, רמלהבשעות 8:00-15:00

 לשכת בריאות נפת 
 רח' אופנהיימר 10, בתיאום מראשרחובות

08-9485805רחובות

מרפאות מאוחדת
פתח תקווה

בית מרקחתשירותי מעבדהטלפוןכתובתשם המרפאה

-√03-7400300רחוב רפאל איתן 3אם המושבות

√√03-9076300דרך מנחם בגין 21הדר גנים
√√03-9051616רחוב נורדאו 19פתח-תקוה

בת ים
בית מרקחתשירותי מעבדהטלפוןכתובתשם המרפאה

√√03-5003333רחוב יוספטל 82בת ים

חולון
בית מרקחתשירותי מעבדהטלפוןכתובתשם המרפאה

√√03-5021414שדרות קוגל 45חולון
--03-5556801רבינוביץ יהושוע 58חולון- בן גוריון

רמלה

בית מרקחתשירותי מעבדהטלפוןכתובתשם המרפאה

-√08-9166696רחוב רבאט 8גן חקל רמלה

ג'ואדיש 
-√08-9250069רחוב ג'ואדיש 7רמלה

√√08-9183700שדרות הרצל 59 רמלה

לוד

בית מרקחתשירותי מעבדהטלפוןכתובתשם המרפאה

-√08-9520404הנשיא 11לוד

-√08-9293545ארבע עונות 14גני אביב

רחובות

בית מרקחתשירותי מעבדהטלפוןכתובתשם המרפאה

√√08-9399444בנימין 23בנימין 23
--08-9399333בנימין 4בנימין 4
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אשקלון
בית מרקחתשירותי מעבדהטלפוןכתובתשם המרפאה

√√08-6707500קיבוץ גלויות 5קיבוץ גלויות
√√08-6701444אקסודוס 6נווה דקלים

אשדוד

בית מרקחתשירותי מעבדהטלפוןכתובתשם המרפאה

-√08-8663602מבוא התנאים 6מבוא התנאים

--08-8661281אבן עזרא 4אבן עזרא

האדמו"ר 
מפיטסברג

האדמו"ר 
-√08-8531695מפיטסברג 46

√√08-8554729ינאי 46ינאי
-√08-8579111רוגוזין 41רוגוזין

-√08-8623100שבט לוי 16רובע י"ב

איזור הדרום וירושלים
לשכות בריאות

 לשכת בריאות 
מחוז ירושלים

בימים א'-ה' בשעות 
8:30-13:00

02-5314805/7רח' יפו 86, ירושלים

 לשכת בריאות 
מחוז דרום-באר שבע

בימים א'-ה' בשעות 
8:30-15:30 בתיאום 

מראש

 רח' התקוה 4, 
באר שבע

08-6263458

לשכת בריאות נפת 
אילת

בימים ב', ד' בשעות 
8:30-13:00

שדרות התמרים 2, 
אילת

08-6374279 שלוחה 4

מרפאות מאוחדת

באר שבע
בית מרקחתשירותי מעבדהטלפוןכתובתשם המרפאה

√√08-6261555רחוב וינגייט 63באר שבע - ראשי

אילת

בית מרקחתשירותי מעבדהטלפוןכתובתשם המרפאה

√√08-6300800ששת הימים 310אילת

ירושלים 

בית מרקחתשירותי מעבדהטלפוןכתובתשם המרפאה

√√02-5314444הטורים 4הטורים
-√02-5654222בית"ר 2הטיילת 

-√02-6267555שבטי ישראל 48שבטי ישראל

√√02-5300500דרך בית לחם 105תלפיות
גבעת שאול - 

לב שאול
-√02-6548666אלקבץ 1

גבעת שאול- 
רפא נא

-√02-6526552בית הדפוס 12

√√02-6442222אורוגואי 3קרית יובל
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איזור הצפון
לשכות בריאות

לשכת בריאות מחוז 
חיפה

בימים א'-ה' בשעות 
8:00-14:00

רח' שד הפלי"ם 15 
04-8632914א', חיפה

לשכת בריאות נפת 
חדרה

בימים א'-ה' בשעות 
8:00-15:30

רח' הלל יפה 13, 
04-6240803חדרה

לשכת בריאות נפת 
השרון - נתניה

בימים א'-ה' בשעות 
8:00-15:00

רח' שד ויצמן 23, 
09-8300116נתניה

מרפאות מאוחדת

חיפה

שירותי מעבדהטלפוןכתובתשם המרפאה

√04-8621515ארלוזורוב 11ארלוזורוב
√04-8658555חסן שורקי 5בית מאי

√04-8222421שלום עליכם 3שלום עליכם
√04-8231859אינטרנציונל 5נווה שאנן

חדרה

שירותי מעבדהטלפוןכתובתשם המרפאה

√04-6123000העצמאות 16בית אליעזר
√04-6218338מבצע עזרא 6גבעת אולגה

√04-6370448גולדה מאיר 17החורש
√04-6240000הרצל 21חדרה

נתניה

שירותי מעבדהטלפוןכתובתשם המרפאה

-09-8601333סמילנסקי 20נתניה

-?רמז 16רמז

√09-865853אמנון ותמר 6רמת פולג
√09-8660800לנטוס טום 26קריית השרון
√09-8640100פנחס לבון 18קריית נורדאו
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