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  תמצית מחקר
. קופות החולים משווקות תכניות ביטוח משלים, 1995מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 

מורכבות עלתה , בקרב הציבור על הביטוח המשליםהבעלות ם חלה עלייה ניכרת בהיקפי לאורך השני
מכון ברוקדייל  -וינט'ג-התבקש מאיירס, לאור מגמות אלו. חלו שינויים בתוכן הכיסוייםהתכניות ו

ידי מרכז המידע והמחקר של הכנסת לבחון את תכניות הביטוח המשלים של קופות החולים -על
  . לאורך זמן תכניות אלהינויים שחלו בהשבישראל ואת 

  :שתי מטרותנקבעו למחקר 

ולערוך השוואה  2006בשנת  קופות החוליםארבע  הביטוח המשלים שמציעותתכניות לנתח את  .1
 . ביניהן

בתקופה תכניות הביטוח המשלים  ידי-עלהשירותים העיקריים שהוצעו  בין אההשווערוך ל .2
 .  שירותים המוצעים כיוםבין הל) 1996(החדשה התכניות במתכונתן  הראשונה לבניית

מוצג ניתוח משווה בין כל שבע תכניות הביטוח המשלים , של המחקר' המתאר את שלב א, בדוח זה
סוג השירותים : הניתוח המשווה נערך לפי מדדים אחידים. ידי קופות החולים-המוצעות כיום על

  . ימוש הזכאותתהליכי רישום ומ, מחיר, תנאים ומגבלות, המוצעים

סיווגנו . תיארנו את התפתחות השירותים לאורך זמן בכל קופה) 'שלב ב(בשלב הבא של המחקר 
הסיווג בוצע . פי השפעתם על מצבו הרפואי של הפרט-על 1996לקבוצות את השירותים שנוספו מאז 

ה בשיטת והמשקיפים בוועד" ועדה להכנסת טכנולוגיות לסל הבסיסי"תוך התייעצות עם החברים ב
  .של המחקר יפורסמו בדוח נפרד' ממצאי שלב ב. דלפי

חשיבות המחקר בכך שהוא מספק מידע מלא ואובייקטיבי לגבי התנאים והזכויות בתכניות הביטוח 
הוא מאפשר לזהות סעיפים שבהם תנאי הזכאות אינם ברורים או שאינם . המשלים של קופות החולים

מזהה תחומים שבהם נדרשת התערבות ממלכתית לצורך  המחקר, כמו כן. הוגנים כלפי מבוטח
ובכך מאפשר , המחקר שופך אור על הקשר שבין הסל המשלים לסל הבסיסי, בנוסף. הסדרת התנאים

להעלות לדיון ציבורי את השימוש של הקופות בסל המשלים כדרך למתן שירותים נוספים לחלק 
  . מהציבור

  
המגיעים לו מהביטוח המשלים  התנאים ותחומי הכיסוי לאדם נזקק קשה לברר ולהבין בעצמו מהם

המבוטח יכול . מהשימוש השונה במושגים ומריבוי הפרטים, הקושי נובע מהשפה המשפטית. שלו
, לכן. הוא צריך לדעת מה לשאול, אולם, לקבל תשובות לשאלות ספציפיות משירותי המידע של הקופה

המחקר מציע שורה של דרכים אשר מילוין יקל על  .ייתכנו מצבים שהוא אינו ממצה את זכויותיו
  .הציבור במימוש הזכאות ובהשוואה בין התכניות

  שיטת העבודה
דפי מידע על  ,וכן ,2006בסוף שנת  התקנונים המפורטים של כל קופה פי-ההשוואה נערכה על

: ותיםלפי קבוצות של שירההשוואה מוצגת . ומסמכי זכויות וחובותקופות הפיצו ופרסומים שה
   2.שירותים מצילי חיים וכדומה, וחיםנית, יםרפואי-פרהטיפולים , תרופות

                                                    
  .וף הדוחבג' השוואה מפורטת בין רכיבי תכניות הביטוח המשלים של קופות החולים מובאת בנספח ה 2
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נציגי כל הקופות . בכל קופות החוליםהביטוחים המשלימים לאחראים על הועבר ניתוח התכניות 

ידי הקופה שלהם וענו על שאלות הבהרה - ניות המוצעות עלשרו את נכונות הניתוח לגבי התכיא

התשובות של נציגי הקופות לשאלות סייעו להבנה מעמיקה של . נינו אליהםושאלות מרכזיות שהפ

  . ההשוואה בין התכניות ולחידוד סוגיות העולות מהממצאים
  

של שירותי בריאות כללית שכן התכנית עדיין לא " פלטיניום"הדוח אינו כולל התייחסות לתכנית 

  ".מאוחדת שיא"נית התכנית דומה לתכ, באופיה. הוצעה לציבור בעת כתיבת הדוח
  

  עיקר ממצאי ההשוואה  -התכניות הקיימות כיום 
  - שירותי בריאות נוספים (קופות החולים מציעות למבוטחיהן שבע תכניות ביטוח משלים , כיום

  ):ן"שב

 ".כללית מושלם"מציעה את ) להלן כללית(שירותי בריאות כללית  
" מכבי מגן זהב"כרובד ראשון ואת " מגן כסףמכבי "מציעה את ) להלן מכבי(מכבי שירותי בריאות  

 .כרובד שני
מאוחדת "כרובד ראשון ואת " מאוחדת עדיף"מציעה את ) להלן מאוחדת(קופת חולים מאוחדת  

 .כרובד שני" שיא
" לאומית זהב"כרובד ראשון ואת " לאומית כסף"מציעה את ) להלן לאומית(קופת חולים לאומית  

  .כרובד שני

חייבים להיות חברים , כוש את תכניות הביטוח המשלים של קופה מסוימתפרטים המבקשים לר

חייבים לרכוש את , אם קיימת, מבוטחים המבקשים לרכוש את תכנית הרובד השני. בקופת החולים

  .ידי הקופה-הרובד הבסיסי המוצע על

בבית חולים  ניתוחים, למשל(תחומי כיסוי שונים  55מוצעים בכל תכניות הביטוח המשלים , בסך הכול

את כל תחומי הכיסוי הכלולים המבוטחים קונים כמקשה אחת ). חוות דעת שנייה ותרופות, פרטי

  . בתכנית
  

  השירותים המכוסים בתכניות 

כיסויי (תחומי כיסוי עיקריים  15-ן סיווגנו ל"ידי תכניות השב-התחומים השונים המכוסים על 55את 

תחומי כיסוי אחרים  40- ול) שימוש גבוהים ותרופות כיסויים שגרתיים עם שיעורי, קטסטרופה

  ). כיסויים שגרתיים עם שיעורי שימוש נמוכים יחסית או בעלות נמוכה לקופה(

עיקר הפרמיה בתמחור (ה של התכנית תחומי כיסוי עיקריים הם תחומי הכיסוי המהווים את הליּב

לוקה נעשתה בהתייעצות עם הח. ואת עיקר ההוצאה של קופות החולים על התכנית) האקטוארי

  .אנשים מקצוע מתחום הביטוח ועם נציגים מהקופות

בין קיים דמיון ם אלה בתחומי. כל התכניות מכסות את כל חמישה עשר תחומי הכיסוי העיקריים

  .**תקרת הכיסוי והשתתפות עצמית, תנאי זכאות, תקופות אכשרה: לכיסויבתנאים התכניות 

                                                    
 .קיים דמיון בתקרת הכיסוי וההשתתפות העצמית בין התכניות בהתאם לרבדים השונים **
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רשימות אלה . מכוסההים ברשימת ספקי השירות ובשירות הספציפי מתמקדבין התכניות ההבדלים 

, האביזרים להשתלה, המנתחים שבהסכם, בתי החולים שבהסכם, כוללות את הניתוחים המכוסים

  .ל שבהסכם ותרופות הכלולות בתכנית"בחו מרכזים רפואיים, בתי ההבראה שבהסכם

. צות את הזכויות או להשוות בין התכניותהרשימות אמורות להתלוות לתקנון והן הכרחיות כדי למ

שכן הן בדרך כלל אינן מפורסמות לקהל ביחד עם , קיים קושי רב להשיג את הרשימות הללו

אך לגבי חלקן לא ברור למבוטח מן השורה , חלק מהרשימות ניתן לקבל בסניפי הקופות. התקנונים

  . היכן הוא יכול להשיג אותן

מההשוואה עולה כי מתוך חמישה , )רווחה לעומת שירותים רפואייםשירותי (אופי השירותים לגבי 

ניתוח , למשל, שנים עשר יכולים להיות מוגדרים כשירותים רפואיים, עשר תחומי הכיסוי העיקריים

, בתחומי הכיסוי האחרים. למשל הבראה לאחר ניתוח, כשירותי רווחה -בבית חולים פרטי ושלושה 

  .חהרוב הכיסויים הם כיסויי רוו

מההשוואה עולה כי רוב הכיסויים בתחומי הכיסוי  ,לסל הבסיסיהקשר של השירותים לגבי 

רק חלק מהם הם כיסויים משפרים ). מוסיפים לניתן בסל הבסיסי(העיקריים הם כיסויים מרחיבים 

אינם (מעט מאוד כיסויים הם משלימים ). ניתנים בתנאים טובים יותר מאלו הניתנים בסל הבסיסי(

  ).סים בסל הבסיסימכו

מההשוואה עולה כי שישה תחומי כיסוי עיקריים מיועדים , אוכלוסיית היעד לתחומי הכיסוילגבי 

אוכלוסיית היעד היא , לכלל האוכלוסייה או לאוכלוסייה הקשישה ובחמישה תחומי כיסוי עיקריים

חומי הכיסוי בת. ארבעה שירותים מיועדים לחולים קשים ולחולי לב. משפחות צעירות וילדים

רק כרבע . צעירים ומשפחות צעירות, אוכלוסיות היעד של רוב השירותים הן ילדים ונוער, האחרים

  .מהשירותים האחרים מיועדים לאוכלוסיות מבוגרות יותר

  .כוללת את המספר הרב ביותר של שירותים המיועדים לאוכלוסייה הקשישה" מאוחדת שיא"התכנית 

  תרופות

דגש על תרופות מרשם (באופי התרופות , פות במספר התרופות המכוסות בתכניתיש הבדלים בין הקו

, עקב התערבות משרד הבריאות. ובגובה ההשתתפות העצמית לתרופות) לעומת תרופות ללא מרשם

  . הוסרו לאחרונה בחלק מהתכניות תרופות אשר מכוסות בסל הבסיסי

בשל אורכן ובשל , של התכניות השונות קיים קושי בהשוואה בין רשימות התרופותיש לציין כי 

  ). שמות התרופות וייעודן(דע רפואי הצורך בי

  תקופות הגבלת זכאות

אשר במהלכה הזכויות של , ת מעת ההצטרפות לתכניתהיא תקופה רצופה של חברּו" תקופת אכשרה"

וסה בפוליסת ביטוח בריאות מסחרית נקבע כי אם אדם הזדקק לשירות המכ. המבוטחים מוגבלות

  .הוא אינו זכאי לקבל את השירות לאחר התקופה, בפוליסה במהלך תקופת האכשרה
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קופות חולים רשאיות לקבוע תקופות , לפי הוראות הפעלת הביטוח המשלים של משרד הבריאות

ללא כל , המבוטח זכאי לכל השירותים הניתנים בתכנית, לאחר סיום התקופה, אולם. ן"אכשרה לשב

  .החרגות או הגבלות

יכול ליצור  המסחרי במובן השונה מזה המקובל בתחום הביטוח" תקופת אכשרה"השימוש במונח 

  .  בלבול בקרב המבוטחים

בסעיף סייגים , )מאוחדת וכללית, לאומית(מניתוח תכניות הביטוח המשלים עולה כי בשלוש קופות 

גם , שבה הוגבלה הזכאות נאמר כי המבוטח אינו זכאי לקבל שירות רפואי שנזקק לו בתקופה, כלליים

מהכתוב לא ברור האם הכוונה לסוג השירות באופן כללי או להחזר . לאחר סיום תקופת ההגבלה

אם אדם לקח תרופה , לדוגמה. רטרואקטיבי על תשלום על שירות ספציפי לפני תקופת הזכאות

ת ההנחה על לא ברור האם הוא מוחרג מהזכות לקבל א, מסוימת הכלולה בתכנית הביטוח המשלים

התרופה בתום תקופת הגבלת הזכאות או שהוא רק אינו זכאי לקבל החזר רטרואקטיבי על הסכום 

אם משמעות הסעיף היא החרגה על שירות ספציפי לאחר תקופת . ששילם בעת תקופת ההגבלה

  . הסעיף סותר את הוראות הפעלת הביטוח המשלים של משרד הבריאות, ההגבלה

בפועל לא , ן במשרד הבריאות"ל לקופות חולים ושב"נציגי קופות החולים והסמנכפי -כי על, יש לציין

כזה קיום סעיף , עם זאת. ממומשת החרגה על שירותים ספציפיים לאחר תום תקופת הגבלת הזכאות

  .כגון הימנעות מהגשת תביעות, יכול ליצור בעיות שונות מההיבט הצרכני

  
  פרמיות ותשלומי השתתפות עצמית

הפרמיות ותעריפי (ה המורכבת ביותר בין התכניות היא ההשוואה בין תעריפי התכניות ההשווא

הקושי בהשוואה נובע מכך שבכל תכנית יש דירוג תשלום שונה , לגבי הפרמיות). ההשתתפות העצמית

הפרמיות . ובחלקן יש תעריפים משפחתיים, לפי קבוצות גיל והטבות לחיילים משוחררים ולילדים

ת הריאלית של ד ובנוסף לכך הן משתנות מעת לעת בהתאם להרכב סל השירותים ולעלּוצמודות למד

  . גוון השירותים שהן מציעותִמ 

מההשוואה עולה . בהשוואה שערכנו לא הבאנו בחשבון את התעריפים המשפחתיים וההטבות השונות

ראשונים במכבי הרבדים ה" (לאומית כסף"ו" מכבי מגן כסף"הם של  כי התעריפים הנמוכים ביותר

התכניות היקרות ". מאוחדת עדיף"ו" מכבי מגן זהב", "כללית מושלם"תעריפי : אחריהם; )ובלאומית

  . "מאוחדת שיא" -והרבה מעליה  "לאומית זהב"ביותר הן 

  .ראוי לציין שלא ערכנו ניתוח כלכלי של הגינות הפרמיה מול ההטבות הניתנות בתכניות

  . והתייצבות על המחיר הגבוה עד סוף חיי המבוטח 64תעריפים עד גיל בכל התכניות בולטת העלייה ב

חלק . כל התכניות גובות השתתפות עצמית על השירותים המכוסים, לגבי ההשתתפות העצמית

חלק אחר מהתכניות . מהתכניות משלמות ישירות לספקים שבהסכם והמבוטח משלים את ההוצאה

הקושי בהשוואה נובע מכך שכל תכנית קובעת את . המשפות כנגד קבלות בשיעור מסוים מההוצא

  .ההשתתפות העצמית בדרכים שונות
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ההשתתפות , )ל וטיפולי הפריה"השתלות וטיפולים בחו, ניתוחים(בתחום כיסויי הקטסטרופה 

, ההשתתפות העצמית אמנם נמוכה יחסית, בתחומי הכיסוי השגרתיים. העצמית מגיעה לאלפי שקלים

  .גיע לשיעור גבוה מהתשלום בפועלאולם היא יכולה לה

  שיטת התשלום

מהאוכלוסייה מחזיקים גם ביטוח  31%-כ, 2005, מכון ברוקדייל-וינט'ג-לפי נתונים מסקרי מאיירס

  "). כפל ביטוח"תופעה המוגדרת כ(משלים וגם ביטוח מסחרי 

שפות כולות ליהקופות , פי החוק-על. בביטוח בריאות מסחרי נהוג לשפות או לפצות את המבוטחים

ואינן יכולות לתת , הסכמים ישירות לספקי השירותים שאיתם יש להןלשלם כנגד קבלות מקוריות או 

קיים חשש במקרים שלאנשים יש גם ביטוח משלים וגם ביטוח מסחרי , לפיכך. פיצוי כספי למבוטחים

תשלום ו לקבל יוכל, כאשר יזדקקו, ביטוחהמשלמים פרמיה לאורך זמן לשתי תכניות על אף שהם ש

  . ביטוחי רק מאחת התכניותהכיסוי בעבור ה
  

  לשיפור התכניות מההיבט הצרכני אפשריות דרכים 
 :מימוש הזכאותלהקלת צעדים מספר לנקוט ב ניתן 

בעיקר ( זכאות אוטומטית לכיסויים מסוימיםכדי להעניק  להיעזר בטכנולוגיות מידע מתקדמות -

  ).כגון תרופות והתפתחות הילד, סיתחומי כיסוי המרחיבים את הסל הבסי

המצב ט רשימת כיסויים רלוונטיים לפי לפרַ  ספקלכדי  להיעזר בטכנולוגיות מידע מתקדמות -

במצב של אשפוז יקבל החולה מהקופה דף מידע ברור הכולל רשימה של תחומי , למשל. הרפואי

, דוגמה אחרת). דומהשיקום וכ, הבראה, אחות פרטית, חוות דעת שנייה(הכיסוי הרלוונטיים 

לספק לו את רשימת השירותים שהוא זכאי , כאשר ילד מופנה לשירותים להתפתחות הילד

    ).קלינאית תקשורת וכדומה, מרפאה בעיסוק(

ככל הנראה השינויים (על כל שינוי מהותי ותוספת שירותים לתכנית בדואר להודיע למבוטחים  -

  ).התדירים הם ברשימות התרופות והשתלים

אבל השילוב של הזכאות האוטומטית ודפי המידע , ברור לנו שלא ניתן לספק מידע על כל השירותים

  .יכול לעזור במימוש קל יותר של הזכאות

על הרחבת ( לנקוט בצעדים שיקלו על ההשוואה בין התכניות ויעודדו את התחרות בין הקופות ניתן 

למבוטח הנזקק  :)דת מחירי התכניות ועודהור, צמצום השתתפות עצמית, הגדלת החזרים, כיסויים

היום כל התכניות  .מה מגיע לו מהביטוח המשלים שלו לשירות כלשהו קשה לברר ולהבין בעצמו

, כמו כן. אך הם אינם מנוסחים בצורה אחידה וקיימת שונות בהדגשים, מספקות לוחות מתומצתים

 .לא תמיד מודגשים ההיבטים החשובים לצרכנים
טבלאות עם  וח המסחרי יידרשו הקופות בסעיפים עיקריים להעביר למבוטחבתכניות הביט -

  .חידים שיבחרו אנשי מקצועפירוט לפי פרמטרים א

אנשי המקצוע גם יסווגו באופן ברור את הכיסויים העיקריים שיפורטו לפי כיסויים רפואיים  -

הפרמטרים חשוב לתת גם סיווג של התרופות לפי . וכן לפי הקשר לסל הבסיסי, ורווחה

  .שייבחרו
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  :לכלול כאן ניתן למנות בין הפרמטרים שכדאי, ערכתנולה

  .פרסום של תקופות אכשרה לשירותים מרכזיים -תקופות האכשרה  -

כך שניתן יהיה , כולל תשלום למשפחה, הגדרה אחידה של קבוצות הגיל בכל התכניות -הפרמיה  -

יש לכלול את סך , ף לרובד הנוסףכדי לעזור לאנשים להחליט האם להצטר. להשוות ביניהן

  .התשלומים לכל הרבדים לפי גיל ולפי משפחה

לגבי הכיסויים העיקריים שיפורטו יש לציין גם את גובה  - גובה ההשתתפות העצמית וההחזרים  -

 ). שיפוי( ההשתתפות העצמית הנדרשת וגם את ההחזרים
את  מעליםתתפות העצמית ההבדלים הניכרים בין התכניות בפרמיות המשולמות ובגובה ההש 

 משרד הבריאותבכדאי לשקול בחינת הנושא  .הכיסוי הניתן לאורנות התשלומים יהשאלה של הג

 .המלמד על הגינות התכנית ***)Loss Ratio(ופרסום מדד שיעור הנזקים 
תקופת "מינוח אחיד של מוצע להנהיג , "תקופת אכשרה"עקב חוסר הבהירות בשימוש במונח  

החל ת בתכנית תקופה רצופה של חברּו: קרי, המתאים להוראות משרד הבריאות" הגבלת זכאות

אך אינו , חייב בתשלום דמי החבר, שבמהלכה המבוטח כלול בתכנית, מרגע ההצטרפות לתכנית

המבוטח יהיה זכאי לכל , בתום תקופת הגבלת הזכאות. זכאי לזכויות המפורטות בתכנית

  .ידי התכנית-השירותים המכוסים על

לגבי מקרים  מוצע לדאוג למחיקת הסייגים לזכאות המופיעים בתקנוני חלק מהקופות, בנוסף 

בהירות בפירוש - מנת למנוע אי-שבהם האדם נזקק לשירות הרפואי בעת תקופת הגבלת הזכאות על

  .הסעיף

קיים החשש , בשל כך. כשליש מהאוכלוסייה מחזיקים גם ביטוח משלים וגם ביטוח מסחרי 

משלמים פרמיה לאורך זמן לשתי תכניות ביטוח יוכלו לקבל כיסוי ביטוחי רק מאחת  שאנשים אשר

ואת  מוצע להביא לידיעת המבוטחים את הבעייתיות שבכפל ביטוח, על כן. התכניות בעת הצורך

ייתכן , בנוסף. האפשרות שהם אינם יכולים לקבל את התגמול המלא מכל התכניות שהם מבוטחים

ת לתת פיצוי כספי במקום שיפוי כנגד קבלות יכול לסייע לפרט למצות שמתן האפשרות לקופו

 ).כאשר בבעלותו גם ביטוח משלים וגם מסחרי( זכויותיו במקרה של כפל ביטוח

                                                    
לבין ) תביעות ששולמו ושינוי בתביעות תלויות(הוא היחס בין התביעות ברוטו ) Loss Ratio(שיעור הנזקים  ***

 .דמי הביטוח ששילמו המבוטחים
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  דברי תודה

אנו מודות למרכז המחקר והמידע של הכנסת על שאפשר את מימון המחקר ונתן במה מכובדת להצגת 

  .הממצאים

ראש תחום , לשרון סופר, מנהלת מרכז המחקר והמידע בכנסת, י אברמיר שירל"תודה מיוחדת לד

- וינט'ג-ראש תחום מדיניות בריאות במאיירס, ר ברוך רוזן"חברה במרכז המחקר והמידע בכנסת ולד

על השתתפותם בוועדת ההיגוי למחקר ועל הערותיהם המועילות ותמיכתם לאורך כל , מכון ברוקדייל

  . והצגת הממצאיםכתיבת הדוח , מהלך המחקר

תודתנו נתונה למנהלים האחראיים על תכניות הביטוח המשלים בכל קופות החולים אשר נתנו , כמו כן

יצחק גנור ממכבי , ר טוביה חורב מקופת חולים מאוחדת"ד: את ברכתם למחקר והתראיינו למחקר

ופרץ גוזה משירותי  מקופת חולים לאומית אירית שניזיק קולמןד "קובי שוקרי ועו, שירותי בריאות

  . בריאות כללית

אנו מודות גם לנציגי קופות החולים אשר עמלו שעות על בדיקה ואישור נכונות הניתוח לגבי התכניות 

יעל נבון מקופת חולים , מאיר בן מאיר משירותי בריאות כללית: ידי הקופה שלהם-המוצעות על

  .לאומית וחניאלה וילנר ממכבי שירותי בריאות

, כ משה שרוני"ולח 16-הרווחה והבריאות בכנסת ה, יושב ראש ועדת העבודה, כ שאול יהלום"תודה לח

  . 17-הרווחה והבריאות בכנסת ה, יושב ראש ועדת העבודה

  . תודה גם ליואל ליפשיץ ולגבי בן נון ממשרד הבריאות על הערותיהם המועילות

ן של קופות החולים "ין תכניות השבלוינגר על עיצוב לוח ההשוואה ב-תודה מיוחדת לדורית גנות

  .והפיכתו ללוח קריא ונהיר לכול

תודה למטי . ק חביב ולחברי המכון האחרים אשר סייעו במהלך העבודה בעצות'ג' אנו מודות לפרופ

  .מויאל על העריכה וללסלי קליינמן על ההפקה וההבאה לדפוס
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  מבוא. 1
. קופות החולים משווקות תכניות ביטוח משלים, 1995כתי בשנת מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממל

מורכבות עלתה , בקרב הציבור על הביטוח המשליםהבעלות לאורך השנים חלה עלייה ניכרת בהיקפי 

מכון ברוקדייל  -וינט'ג-התבקש מאיירס, לאור מגמות אלו. חלו שינויים בתוכן הכיסוייםהתכניות ו

הכנסת לבחון את תכניות הביטוח המשלים של קופות החולים  ידי מרכז המידע והמחקר של-על

  . לאורך זמן תכניות אלההשינויים שחלו בבישראל ואת 

המגיעים לו מהביטוח המשלים  לאדם נזקק קשה לברר ולהבין בעצמו מהם התנאים ותחומי הכיסוי

בוטח יכול המ. מהשימוש השונה במושגים ומריבוי הפרטים, הקושי נובע מהשפה המשפטית. שלו

, לכן. הוא צריך לדעת מה לשאול, אולם, לקבל תשובות לשאלות ספציפיות משירותי המידע של הקופה

המחקר מציע שורה של דרכים אשר מילוין יקל על . ייתכנו מצבים שהוא אינו ממצה את זכויותיו

  .הציבור במימוש הזכאות ובהשוואה בין התכניות

  

  ישראלמבנה מערכת ביטוחי הבריאות ב 1.1
  סוגי ביטוחי הבריאות

מתקיימים בישראל שלושה סוגים של ביטוחי  1995-חוק ביטוח בריאות ממלכתי ב מאז החלת

  : בריאות

חוק את כל תושבי המדינה ומבטיח סל שירותים בסיסי  פי-עלהמכסה  ביטוח בריאות ממלכתי .1

 עודי ישיר ויחסיימס י ידי- עלהחוק ממומן בחלקו . אותו מספקות קופות החוליםש ,המוגדר בחוק

 . המדינהמתקציב  -ובחלקו , גובה המוסד לביטוח לאומיאשר , עם פרמיה פרוגרסיבית
  
קופת חולים רשאית להציע "בחוק ביטוח בריאות ממלכתי נקבע גם כי  :ביטוח בריאות משלים .2

). א10 סעיף" (לחבריה ביטוח למימון שירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל שירותי הבריאות

בדומה לשירותים המוצעים בביטוח (הביטוח המשלים מציע כיסוי לסל קבוע של שירותים 

לחוק ביטוח  21-ו 10סעיפים  .גילהלפי קבוצת ידי קופות החולים -עלהפרמיה נקבעת ). המסחרי

   .'בריאות מובאים בנספח א
  
כיסוי למצבים שאינם  מציעהוא ו ,נרכש ישירות מחברות ביטוח מסחריות ביטוח בריאות מסחרי .3

יותר כסף (מרחיב את השירות שבסל הבסיסי , )סיעוד, שינייםטיפולי (כלולים בסל הבסיסי 

כל פרט ). בית חולים פרטי, מנתח פרטי(או משפר את תנאי קבלתו /ו )יותר תרופות, להשתלות

מת הסיכון והפרמיות נקבעות לפי תחומי הכיסוי ור ,בוחר את תחומי הכיסוי שבהם הוא מעוניין

בהן התעריף הוא אחיד לכל חברי ש קבוצתיותקיימות פוליסות , כמו כן). חישוב אקטוארי(האישי 

  . הצהרת המצטרף ונבחן בעת הגשת התביעה פי-עלאך החיתום נעשה , )לפי קבוצות גיל( הקולקטיב
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ניות הביטוח תקנות המסדירות את הפעלת תכ 1998שנת נקבעו ב ,לאחר דיון ציבורי בחלופות השונות

ובכך הוחלט על מבנה שוק ביטוחי , )1998 -ח "התשנ ,דרים במשק המדינהחוק ההס(המשלים 

המבנה שנקבע בהחלטה הבדיל בין מאפייני הביטוח המשלים למאפייני . אות הפרטיים בישראליהבר

  .הביטוח המסחרי
  
 ותקופהן מחייבות את ה .)ן"שב(כשירותי בריאות נוספים הביטוח המשלים תכניות הוגדרו תקנות ב

גיל הגובה הפרמיה רק לפי קבוצות קובעות את , הגבלות או החרגות בכיסויאוסרות על , לקבל כל פונה

לא תשקף את שאר רכיבי הסיכון האישי לחלות  פרמיהשהולפיכך  ,)גילהסבסוד הדדי בין קבוצות (

)Community Rating .(סל הבסיסי ב םשירותיאת מתן השאין להתנות קרון מרכזי נוסף שנקבע הוא יע

  . ן"שבהצטרפות לתכנית ב
  

התקנות קבעו עוד כי התכניות . ולא פיצוי כספי ,ן יינתנו שירותים בפועל"עוד נקבע כי במסגרת השב

נקבע כי  ,כמו כן. כספים מהסל הבסיסי למשלים נאסר עליהן להעבירו, ינוהלו כמשק כספי נפרד

סמכות לאשר את תכניות יש לשר הבריאות כי ו, ד הבריאותהגורם המפקח על התכניות יהיה משר

נקבעה , לבסוף). התכניתכספי של תוכן הסל ואיזון , גובה הפרמיה, כלומר(ן ולפקח על הפעלתן "השב

  .ווח מלאה למשרד הבריאותיגם חובת דבתקנות 

-טוח ארוךן לא ייכלל ביטוח סיעודי שהוא בי"קבעו כי במסגרת השב 1998תקנות : ביטוח סיעודי .4

קופות החולים רשאיות להציע  ,עם זאת. טווח הדורש ניהול סיכונים ועתודות אקטואריות

כל קופות  ,ואכן. ביטוח סיעודי אשר יינתן באמצעות חברות ביטוחל ותקולקטיבילחבריהן תכניות 

  .החולים מציעות לחבריהן תכניות ביטוח סיעודי

  מסחרייטוח על ביטוח משלים ובוהתשלומים היקפי הבעלות 

ניתן ללמוד מנתוני מחקרי  2005-1995 בשנים) ן"שב( ביטוח בריאות משליםעל היקף הבעלות על 

, המבוסס על נתונים אלה 2 מתרשים. 2מכון ברוקדייל על שוק הביטוח הפרטי בישראל-וינט'ג-מאיירס

 79%על  2005ועמד בשנת  ,הזמןך במש הוכפליותר מאשר שיעור בעלי הביטוח המשלים עולה כי 

  . 1995בשנת  35% לעומת

                                                    
מכון - וינט'ג-קרי אוכלוסייה תקופתיים שמבצע מאיירססהמידע על התנהגות הצרכנים נאסף במסגרת      2

חוק על נושאים הלהעריך את השפעת  ונועד יםהסקר .ברוקדייל לצורך הערכת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
תמקד מפרק מיוחד היש בו גם ו ,שביעות רצון המבוטחיםוכגון רמת השירות  ,מגוונים במערכת הבריאות

בחודשים הסקרים נערכו ). 2006, גרינברג ומצליח- ברמלי, גרוס( בביטוחים המשלימים והמסחריים
כללה את כל אוכלוסיית המחקר . 2005-ו, 2003, 2001, 1999, 1997, 1995נים אוקטובר בש-אוגוסט

  ).2006, גרינברג ומצליח-ברמלי, גרוס ולפירוט נוסף רא(הגרים במדינה באופן קבוע  22התושבים מעל גיל 



  3

  )באחוזים( 2005-1995, היקפי הבעלות על ביטוח משלים ומסחרי: 1תרשים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* p97-99<0.01  ;# p99-2001<0.01  ;= p2001-03<0.01 +p2003-05<0.01  

 או משלים או מסחרי(כלשהו מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל יש ביטוח בריאות פרטי  80%-ליותר מ

מההוצאה הלאומית  5%-ליותר מגבוה ומגיע משלמים המבוטחים שוסך דמי הביטוח , )שניהם

דמי ביטוח  ח"שליון ימ 1,786שילמו ) מהאוכלוסייה 34%(בעלי ביטוח מסחרי  2005-ב. לבריאות

בעלי ביטוח  2004-ב). לא כולל ביטוח סיעודי(ומחלות קשות  ביטוח שיניים, לביטוח הוצאות רפואיות

  .ן של קופות החולים"דמי ביטוח לתכניות השב ח"שליון ימ 1,574שילמו ) מהאוכלוסייה 72%(ים משל

  .'ראו נספח ב 2005-1995 להרחבה על בעלי הביטוח המשלים בקרב כלל האוכלוסייה בשנים

  

  השירותים שבסל המשלים 1.2
הביטוחים  החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי וקביעת סל שירותים בסיסי השפיעה על תוכן

כל שירותי הביטוח המשלים של שירותי . קופות החולים לפני החלת החוק ידי-עלהמשלימים שניתנו 

קופה זו תכנית ביטוח משלים פיתחה  ןכ לעו ,נכללו בסל הבסיסי 1995בריאות כללית שניתנו לפני 

 נכללוש חלק מהשירותים, כךו ;פעלו בהתאמהקופות חולים אחרות . חדשה ובה שירותים חדשים

חלק מהשירותים , ולהפך, ניתנו עתה במסגרת הסל הבסיסיובביטוח המשלים שלהן הוצאו ממנו 

  . עברו לביטוח המשליםוהשלהן  בסל הבסיסינכללו שבעבר 

  ניתוח של השינויים שחלו בתכניות הביטוח המשלים של הקופות בשנים  רךנע 1996בשנת 

נמצא כי הקופות השתמשו בביטוח המשלים ככלי למיתון . )1996 ,גרינברג-גרוס וברמלי( 1996-1995
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נמצא כי הקופות שינו באופן מתמיד את תכניות הביטוח המשלים  ,כמו כן. שינויים בסל הבסיסיה

הדמיון  את ריהגבלהתכניות ו את בימגמה להרחב ,בתגובה לשינויים בתכניות של קופות אחרות

  .  ביניהן

עולה , רשות מערכת הבריאות להרחבת סל השירותים הבסיסילאור המשאבים המוגבלים העומדים ל

הגישה "לפי ? תוכן סל השירותים המשליםאת ע וקבל שעיקרון ילפי איזה לדיון ציבורי השאלה 

כלומר את , יש לכלול בסל המשלים את השירותים בעלי התרומה הגבוהה ביותר לבריאות, "החברתית

משיקולי שוויוניות יש להעדיף . לו היה תקציבו גבוה יותר ,אלה שהיינו רוצים לראותם בסל הציבורי

לפי . ובכלל זה שירותים ותרופות מצילי חיים ,את השירותים שתרומתם לחולים גבוהה במיוחד

הכוללים את אלה , יש לכלול בסל המשלים את השירותים הכדאיים ביותר למבטח ,"הגישה העסקית"

, ס ים המלחוניכ") (מותרות"שניתן לכנותם (תם לעלּו שנכונות הציבור לשלם בעבורם גבוהה ביחס

2003 .(  

 לקופות של מאפייני השירותים וץחמגורם  ידי-עלניתוח מקיף  רךעד היום טרם נע, עם זאת

האם אילו שירותים בעלי תרומה רבה לבריאות או (לביטוח המשלים לאורך השנים מתווספים ה

  . הורי פורֶ מידע זה הכרחי לדיון ציב). שירותי מותרות

  

  מטרותיוהמחקר וערך מ. 2

נקבעו   ,והשינויים שחלו בהן לאורך זמן מורכבות התכניות, ן"רחבים של השבלאור היקפי הבעלות ה

  :למחקר זה שתי מטרות

התפתחות השירותים לאורך זמן לתאר את קופות החולים ו ידי- עלבין התכניות המוצעות  תלהשוו .1

 . בכל קופה
 קופות החולים בתקופה הראשונה לבניית ידי-עלם העיקריים שהוצעו השירותי ביןלהשוות  .2

 .  שירותים המוצעים כיוםבין ל) 1996(התכניות במתכונתן החדשה 

מידע מלא ואובייקטיבי לגבי התנאים והזכויות בתכניות  שהוא מספקבכך היא חשיבות המחקר 

התערבות ממלכתית לצורך זהה תחומים שבהם נדרשת שהוא מ ,וכן, ן של קופות החולים"השב

הוא מאפשר לזהות סעיפים שבהם תנאי הזכאות אינם ברורים או שאינם הוגנים  2.הסדרת התנאים

ובכך  ,הבסיסיסל להמחקר ישפוך אור על יחסי הגומלין שבין הסל המשלים , בנוסף. כלפי מבוטח

למתן שירותים נוספים השימוש של הקופות בסל המשלים כדרך אופן יאפשר להעלות לדיון ציבורי את 

  . לציבור

השוואה בין  של המחקר שבו ערכנו' בדוח זה מוצגים הממצאים משלב א. בשני שלבים בוצעהמחקר 

. נבחרים פרמטרים פי-על ,ארבע קופות החולים ידי-על 2006שהוצעו בסוף תכניות הביטוח המשלים 

                                                    
  .'ראה נספח ג יטוח המשליםהידע על הזכויות בקרב הציבור על הבלהרחבה על מחסום  2
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, תנאים ומגבלותל, מוצעיםהמתייחסים לסוג השירותים ה, לפי מדדים אחידים נערכהההשוואה 

  .  מימוש הזכאותלרישום והתהליכי ל, מחירל

קופות דפי מידע ופרסומים שהעל וכן  ,על התקנונים המפורטים של כל קופה תתבססמההשוואה 

, תרופות: לפי קבוצות של שירותים 'בנספח ה ההשוואה מוצגת בלוח. מסמכי זכויות וחובותעל והפיצו 

  . וכדומהשירותים מצילי חיים , וחיםנית, יםרפואי-פרהשירותים 

 כל הקופות נציגי .בכל קופות החוליםהביטוחים המשלימים לאחראים על הועבר ניתוח התכניות 

שנת בשחלו עדכנו שינויים , הקופה שלהם ידי-עלניות המוצעות שרו את נכונות הניתוח לגבי התכיא

תשובות נציגי הקופות כלשונן  .יהםוענו על שאלות הבהרה ושאלות מרכזיות שהפננו אל 2006

  .'מפורטות בנספח ד

התכנית דומה , יהיבאופ. כללית של שירותי בריאות" פלטיניום"הדוח אינו כולל התייחסות לתכנית 

 .הדוח אינו כולל התייחסות להרחבת רכיב התרופות במכבי מגן זהב, כמו כן ".מאוחדת שיא"לתכנית 

  . ור בעת כתיבת הדוחשתי התכניות עדיין לא הוצעו לציב

   2006שנת ות בתכנימקורות המידע להשוואה בין ה 2.1
 )כולל רשימת אביזרים רפואיים ורשימת התרופות( 2006" כללית מושלם"תקנון  .1

 )כולל רשימת אביזרים רפואיים ורשימת תרופות( 2006" לאומית זהב"ו" לאומית כסף"תקנוני  .2
 כולל רשימת אביזרים רפואיים ורשימת התרופות, 2006" שיאמאוחדת "ו" מאוחדת עדיף"תקנוני  .3
  )כולל רשימת אביזרים רפואיים( 2006" מכבי מגן זהב"ו" מכבי מגן כסף"תקנוני  .4
 ן "ות השבתכניהאחראים בקופות החולים על  ,לאומית ומאוחדת, מכבי, כלליתהערות נציגי  .5

השפעתם על מצבו  פי-על וצותלקב 1996את השירותים שנוספו מאז  סיווגנו בשלב הבא של המחקר

והמשקיפים  "ועדה להכנסת טכנולוגיות לסל הבסיסי"התייעצות עם החברים בתוך , הרפואי של הפרט

  . )(Passig, 1998 בשיטת דלפי בוועדה

שרון סופר ממרכז המחקר והמידע ור שירלי אברמי "דבה חברים שועדת ההיגוי  ידי-על מלווההמחקר 

 .מכון ברוקדייל-וינט'ג-ן ראש תחום מדיניות בריאות במאיירסר ברוך רוז"של הכנסת וד

  ותתכניפרמטרים לניתוח ה 2.2
המתייחסים לסוג השירותים , בנינו פרמטרים אחידים ,ותתכניכדי לערוך את ההשוואה בין ה

, )וכדומהשירותים מצילי חיים , ניתוחים, יםרפואי-פרה טיפולים, תרופות: לפי קבוצות(המוצעים 

  .  מימוש הזכאותלרישום והתהליכי ל, מחירל, ומגבלות תנאיםל

  :את הפרמטרים בנינו מתוך מספר מקורות מידע

ביטוח בריאות משלים  ות הביטוח המשלים כפי שהופיעו בדוח המחקרתכניבין  לוחות ההשוואה 

  )1996, ברמליו גרוס( 1996ומסחרי בישראל 
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 Mossialos and Thomson. 2004. Voluntary Health Insurance in the European Union.  European 
Observatory on Health Systems and Policies, WHO 

http://www.euro.who.int/eprise/main/WHO/Progs/OBS/Publications/20041014_3  
 Checkup on Health Insurance Choices. 2005. AHRQ (Agency for health care research and    

quality) http://www.ahrq.gov/consumer/insuranc.htm     
המפקח על הביטוח של  "למבוטח בעת ההצטרפות לפוליסות של ביטוח בריאותגילוי נאות "תקנות  

 )9/  2001ח חוזר ביטו(
גף א, 2000דוח שנתי  2-נספח ד(המפקח על הביטוח של  ואו לרכוש ביטוחי בריאותכלי עזר לצרכן בב 

 )ביטוח וחיסכון, שוק ההון
' פרק ב ,היבטים כלכליים: וויון במערכת הבריאותפערים ואי ש. 2003ס ים המלח הרביעי וניכ 

  שירותי הבריאות ומדיניות הבריאותהמכון הלאומי לחקר , הביטוח המשלים

 :)3ראו סיכום ההשוואה לפי הפרמטרים בפרק ( ותתכניהפרמטרים שהוכנסו להשוואה בין ה
 שיטת התשלום למבוטח  

 בשירותים עיקריים  כספי פיצוי/שיפוי -
 )תקרה שנתית; פעמי-תשלום חד(ירותים עיקריים שתקרות תשלום ב -
 השתתפות העצמית לשירותים עיקרייםהגובה  -
  תנאים ומידע 

 לבירוריםזמינות מוקד השירות  -
  השירות / קלות קבלת ההחזר  -

 קלות התהליך ואפשרות לערער  -
 שינויים בתקנון במהלך תקופת הביטוח  -
 המבוטח  ידי-עלת תכניתנאי ביטול ה -
 הקופה   ידי-עלת תכניתנאי ביטול ה -
  סייגים לחבות המבטח -

    המתנה/ תקופת אכשרה  

 הגדרת תקופת אכשרה -
 לתקופת האכשרהסייגים הקשורים  -
 מתקופות אכשרה פטורים -
 השירותים המכוסים  

 כיסויי קטסטרופה -
 עורי שימוש גבוהיםיעם ש שגרתייםכיסויים  -
 עורי שימוש נמוכיםיעם ש שגרתייםכיסויים  -
 כיסוי תרופות  -
  אופי השירותים 

  הרפוא/ שירותי רווחה  -
 מרחיב / משלים / משפר  -הקשר לסל הבסיסי  -
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, ילדים ,צעירים, משפחות צעירות, אוכלוסייה כללית - בשירותיםלשימוש אוכלוסיית היעד  -
 חולים כרוניים, קשישים, מבוגרים

 פרמיות  
  לפי גיל -
 הטבות פרמיה למשפחה -
 במהלך תקופת הביטוחהאפשרות של הקופה לשנות את הפרמיה  -

 

  2005 בשנת השוואה בין תכניות הביטוח המשלים. 3

ן "ות השבתכני ידי-עלל מוצעים ובסך הכ .ן"ות שבתכניקופות החולים מציעות למבוטחיהן ביחד שבע 

 "לאומית זהב"ואת " לאומית כסף"קופת חולים לאומית מציעה את  .תחומי כיסוי שונים 55
 "מאוחדת שיא"ואת " מאוחדת עדיף"את  מציעה קופת חולים מאוחדת 
 " כללית מושלם"את  מציעהשירותי בריאות כללית  
  "מכבי מגן זהב"את ו" מכבי מגן כסף"את  מציעה מכבי שירותי בריאות 

- עלהפרמטרים המרכזיים ו פי-על 2005ות לשנת תכניהשוואה מפורטת בין כל שבע המובאת  'בנספח ה

  . ותתכניונים של הוהסעיפים הש כל תחומי הכיסוי פי

בין היתר יצוינו הבדלים בולטים בין  .בפרק זה אנו מסכמים את הנקודות העיקריות שעלו מההשוואה

סעיפים הקשים להבנה לצרכן , הפרמטרים המרכזיים פי-עלליקויים שונים שנמצאו , התכניות

  .ומושגים בעייתיים

  שיטת התשלום  3.1
. ולא פיצוי כספין "במסגרת השבלים יתנו שירותים בפועל נקבע כי קופות החו 1998בחוק ההסדרים 

נהוגה בחלק  - ת האירועסכום כסף קבוע מראש למבוטח עם קרֹו - תשלום של פיצוי כספי השיטת 

  .אך לא בכולן ,מהפוליסות בביטוח המסחרי

למות משפות כנגד קבלות מקוריות או מש אלא, אינן נותנות פיצוי כספי למבוטחיםכל הקופות , ואכן

כל הקופות מתקזזות עם חברות ביטוח או , כמו כן .עמם הסכםלהן יש שישירות לספקי שירותים 

אם לאדם יש פוליסת ביטוח מסחרי  ,לכן .את המקרה המזכה יםאשר מכס) 'צד ג(גופים אחרים 

הוא לא יקבל את מלוא התמורה שמגיעה לו מכל  ,ות המשליםתכניבשהמכסה תחומים דומים לאלו 

מובילה לבזבוז , כפל ביטוחהידועה בשם , תופעה זו. התכניות שבעבורן הוא משלם פרמיהאחת מ

  . משאבים של הפרט ולחוסר יעילות במערכת

יש מקום לשקול , להערכתנו, בנוסף. וחשוב להביאה לידיעתם, מבוטחים רבים אינם מודעים לבעיה זו

ובכך , במקרים מסוימים כנגד קבלות ילקבוע פיצוי כספי במקום שיפוהחולים אפשרות לקופות מתן 
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הפרט יוכל להגיש . תופעת כפל הביטוח ולמיצוי זכויות במקרה של כפל ביטוחשל ם ולצמצלהביא 

  3.'ולקבל פיצוי כספי שאינו מותנה בקבות מתכנית ביטוח ב' קבלות לתכנית ביטוח א

  תנאים ומידע 3.2
ההבדלים מסוכמים  1בלוח  .ותתכניחת מהות ובמידע המפורט בכל אתכניקיימים הבדלים בתנאי ה

/ רים לתקופות האכשרה סיכום הדברים הקשו. ות בנושאים הקשורים לתנאים ולמידעתכניבין ה

  .פרק הבאב המתנה מובא

  המתנה/ תקופות אכשרה  3.3
  בהירות במונחים המשפטיים המגדירים זכאות-אי

במהלך . החל מרגע ההצטרפות לתכניתת בתכנית מוגדרת כתקופה רצופה של חברּו" תקופת אכשרה"

אך אינו זכאי לזכויות המפורטות , חייב בתשלום דמי החבר, המבוטח כלול בתכנית, תקופת האכשרה

וחלה מחדש בכל פעם שהחבר מצטרף לתכנית , תקופת אכשרה חלה לגבי כל חבר פעם אחת. בתכנית

  .ורוכש את ההסכם מחדש

קובעת כי אדם הנזקק לשירות או לאחד  ריאות פרטיתבפוליסת ביטוח ב" תקופת אכשרה"הגדרת 

גם  ,אינו זכאי לקבל את השירות לאחר תקופת האכשרהבמהלך תקופת האכשרה  הכיסויים בתכנית

  .רכששבפוליסה הכיסוי נכלל אם 

המבוטח זכאי לכל , ן"בתכניות השב" תקופת אכשרה"לאחר , לפי הנחיות משרד הבריאות

  . ללא כל החרגות או הגבלותהשירותים הניתנים בתכנית 

ביטוח המונח המשפטי הנהוג ב ממשמעותאפוא ן שונה "משמעות תקופות האכשרה בתכניות השב

  .בהגדרת המונחים בתכניות השונות בלבולהבדל זה יוצר . בריאות פרטי

חלק , )הגבלת הכיסוי לאחר תום התקופה(כדי להימנע מההגבלה הנובעת מהגדרת תקופת האכשרה 

בעגה , אבל". תקופת המתנה"במונח " תקופת אכשרה"ות משתמשות בתקנונים במקום במונח מהתכני

לאחר . במועד שבו אירע מקרה הביטוחמוגדרת כתקופה רצופה המתחילה  תקופת המתנההמקצועית 

הוא זכאי לתגמול , ובמהלכה נמצא המוטב באופן רצוף במצב המזכה, שתקופת ההמתנה מסתיימת

שכן תקופות , ן"ין שהגדרה זו אינה מתאימה להוראות ההפעלה של תכניות השביש לצי. מהפוליסה

  .ולא במועד שבו אירע מקרה הביטוח, ההגבלה צריכות להתחיל עם ההצטרפות לביטוח

ן שיתאים "בתכניות השב לתקופות הגבלת הזכאותייתכן אם כן שיש מקום להגדיר מונח משפטי נפרד 

החל מרגע ת בתכנית רצופה של חברּו כתקופהתוגדר " זכאותתקופת הגבלת . "להוראות הפעלתן

אך אינו זכאי , חייב בתשלום דמי החבר, שבמהלכה המבוטח יהיה כלול בתכנית, ההצטרפות לתכנית

יהיה המבוטח זכאי לכל השירותים , בתום תקופת הגבלת הזכאות. לזכויות המפורטות בתכנית

  .ידי התכנית-המכוסים על
                                                    

המבוטח למטרה הרפואית שלשמה הוא קיבל  ייד- י כספי אין ודאות שהכסף ינוצל עליש לציין כי במתן פיצו 3
 .את הכסף
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  )לא כולל תקופת אכשרה( 1דלים לפי תנאים ומידעסיכום הב: 1לוח 

  
  

  תנאים ומידע

  לאומית
, "לאומית כסף"(
  )"לאומית זהב"

  מאוחדת
, "מאוחדת עדיף"(
  )"מאוחדת שיא"

  
  כללית

  )"כללית מושלם"(

  מכבי
מכבי מגן ", "מכבי מגן כסף"(

  )"זהב

/ זמינות בירורים 
זמינות מוקד 

 השירות 

  זמין
חצי ת של עלּוְב שיחה 

מעלות שיחה  חירמ
  רגילה

  זמין
חצי ת של עלּוְב שיחה 
מעלות שיחה  מחיר
  רגילה

המוקד לא מצוין 
  בתקנון

  השיחה בתשלום

  זמין
 מחירחצי ת של עלּוְב שיחה 

  מעלות שיחה רגילה

/ אפשרות לערער 
  בהירות אופן הערעור

  ;יש אפשרות לערער
לא ברור איך להגיש 

  עדת עררותביעה לו

  ;יש אפשרות לערער
הדרך  מאודברורה 
  לערער

  ;יש אפשרות לערער
לא ברור איך להגיש 

  עדת עררותביעה לו

  ;יש אפשרות לערער
לא ברור איך להגיש תביעה 

  עדת עררולו

ת תנאי ביטול החברּו
 ידי- עלת תכניב

 המבוטח 

הודעה בכתב במשרדי   שליחת מכתב
חתימה על  ,הקופה
  טפסים

חתימה על הצהרת הפסקת   שליחת מכתב
ת במשרדי הקופה או זכויו

  במכתב רשום

החברות תנאי ביטול 
ידי - תכנית עלב

 הקופה  

אם הקופה מחליטה 
בגלל הסיבות (לבטל 

  )המפורטות בתקנון
  

מכתב  הקופה תשלח
התראה חודשיים לפני 

  ;הביטול
יש זכות שימוע בתקופת 

  ההתראה

הקופה תשלח מכתב 
התראה חודשיים לפני 

  ;הביטול
יש זכות לגשת לוועדת 

  ערר

מכתב התראה חודשיים לפני 
  ;הביטול

תשלום  -במקרה של  אי
פרמיה  יש אפשרות לשלם תוך 

ארבעה חודשים משליחת 
אינה חייבת להודיע   המכתב ולשמור על הזכויות

למבוטח על הביטול 
  במכתב

סייגים לחבות 
 המבטח

השירות הרפואי ניתן 
או /לפני ההצטרפות ו

במהלך תקופת 
  2 האכשרה

ת ניתן בפועל השירו
לפני תקופת הזכאות 

כולל הוא לא ברור אם (
את תקופת האכשרה או 

  2 )לא

השירות ניתן בפועל 
לפני תחילת תקופת 

לא ברור אם (הזכאות 
כולל את תקופת הוא 

  2)האכשרה או לא

  אין סייגים

  או  
  תביעה כוזבת/ מרמה 

  או
  תביעה כוזבת/ מרמה 

  או
  תביעה כוזבת/ מרמה 

  
  כוזבת תביעה/ מרמה 

  אין סייגים  
  

  או 
בגלל שהמקרה אירע 

כתוצאה מפעילות 
  ספורטיבית

  אין סייגים  אין סייגים

  או  
  :קיזוז עם החוקים

  נפגעי תאונות דרכים
נפגעי פעולות ; נכים
/ חוקי רדיפות ; איבה

נכי הנאצים ואסירי 
  ציון

  או
  :קיזוז עם החוקים

  נפגעי תאונות דרכים
נפגעי פעולות ; נכים
/ חוקי רדיפות ; איבה

נכי הנאצים ואסירי 
  ציון 

  או
  :קיזוז עם החוקים

  נפגעי תאונות דרכים
נפגעי פעולות ; נכים
/ חוקי רדיפות ; איבה

נכי הנאצים ואסירי 
  ציון

  או
  :קיזוז עם החוקים

  נפגעי תאונות דרכים
; נפגעי פעולות איבה; נכים

נכי הנאצים / חוקי רדיפות 
  ואסירי ציון

  אין סייגים  אין סייגים  ירות ביטחוןש  שירות ביטחון  

חוקי המשטרה ושירות   
נכים  -בתי הסוהר 

  ונספים

חוקי המשטרה ושירות 
נכים  -בתי הסוהר 

  ונספים

  אין סייגים  אין סייגים

  חוק נפגעי עבודה  חוק נפגעי עבודה  אין סייגים  
  

  חוק נפגעי עבודה

חוק תגמולים לחיילים ובני         
  משפחותיהם

 1
הבדלים  פריטים המסומנים בקו תחתיהבדלים לרעת התכנית לעומת התכניות האחרות והמוקפים במסגרת הם בלוח ם הפריטי  

  .לטובת התכנית
2

זכאי לכל השירותים באופן ן "בתכניות השבהמבוטח  ,בסעיף זה הנכתב על אף ,ן במשרד הבריאות"ל קופות חולים ושב"סמנכ פי-על   
.3.3פרק ראו ט לפירו. מלא לאחר תקופת ההגבלה
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  חוק ביטוח בריאות ממלכתי פי-עלזכות קופות החולים לקבוע תקופות אכשרה 

 "תקופת אכשרה"החולים לקבוע בתכניות הביטוח המשלים  לקופותחוק ביטוח בריאות ממלכתי מתיר 

   ."תקופות המתנה"הן לקבוע ילעסר ווא ,חודשים 24שלא תעלה על 

תקופות  ,ותתכניה תקנונילפי  ,אכןו. ת שונות לתחומי הכיסויקופות החולים יכולות לקבוע תקופו

כלל ם אין בהשמקרים  מאודיש מעט . לפי הכיסוי חודשים 24-עות בין חודש להמתנה נ/אכשרהה

  .2ההבדלים בין התכניות מפורטים בלוח  .לכיסויים תקופות הגבלת זכאות

  4המתנה/ סיכום הבדלים הקשורים לתקופות אכשרה : 2לוח 

  
  

  תנאים ומידע

  לאומית
, "לאומית כסף"(
  )"לאומית זהב"

  מאוחדת
, מאוחדת עדיף(
  )"מאוחדת שיא"

  
  כללית

  )כללית מושלם(

  מכבי
, מכבי מגן כסף(

  )מכבי מגן זהב

סייגים לחבות 
המבטח הקשורים 
 לתקופת האכשרה

השירות הרפואי ניתן 
לפני ההצטרפות 

או במהלך תקופת /ו
  האכשרה

השירות ניתן בפועל 
פני תקופת הזכאות ל
לא ברור אם כולל (

את תקופת האכשרה 
  )או לא

השירות ניתן בפועל 
לפני תחילת תקופת 

לא ברור (הזכאות 
אם כולל את תקופת 

  )האכשרה או לא

      
  אין סייגים

  
  

  

/ תקופת אכשרה 
  המתנה

  

 24-בין חודש ל
חודשים תקופת 

הגבלת זכאות לפי 
  שירות

 24-בין חודש ל
חודשים תקופת 

הגבלת זכאות לפי 
  שירות

 24-בין חודש ל
חודשים תקופת 

הגבלת זכאות לפי 
  שירות

 24-בין חודש ל
חודשים תקופת 

הגבלת זכאות לפי 
  שירות

פטור למצטרפים   
, חדשים לקופה

לחיילים , לתינוקות
  משוחררים 

פטור למצטרפים 
, חדשים לקופה

  לחיילים משוחררים

פטור למצטרפים 
, חדשים לקופה

  משוחרריםלחיילים 

אין פטור למצטרפים 
  חדשים לקופה

: למעט כיסויים
השתלות וניתוחים 

ל והפריה חוץ "בחו
  גופית

: למעט כיסויים
אבחון בעיות פריון 

,  וטיפול בהן
טיפול , פסיכולוג
סיעודי , ל"רפואי בחו

מורכב והתפתחות 
  הילד

הפטור חל על כל 
הכיסויים שהיו 
כלולים בתכנית 
  בקופה הקודמת

  

  

שוואה בין התכניות מלמדת כי בתכניות לאומית בדרך כלל תקופות האכשרה קצרות יותר מהתכניות הה

. לא קיימת מגמה אחידה בקביעת תקופות האכשרה, פרט לכך. האחרות לגבי אותם תחומי כיסוי

היא שישה " זהב/לאומית כסף"המתנה לניתוחים בבית חולים פרטי ב/תקופת האכשרה, לדוגמה

לאומית "המתנה לחוות דעת שנייה ב/תקופת האכשרה. חודשים 12 -אר התכניות ובש, חודשים

 - " כללית מושלם"שישה חודשים ב -" שיא/מאוחדת עדיף"ב, עומדת על שלושה חודשים" זהב/כסף

  .חודשים 12 -" זהב/מכבי מגן כסף"שישה חודשים וב

מסורבלת מאוד " לית מושלםכל"עוד עולה מתוך ההשוואה בין התכניות כי הגדרת תקופת האכשרה ב

. אנו חולקים על קביעתכם: "נציגי כללית השיבו לעניין זה 5.וכתובה בשפה משפטית מאוד מסובכת

                                                    
הפריטים בלוח המוקפים במסגרת הם הבדלים לרעת התכנית לעומת התכניות האחרות ופריטים המסומנים    4

  .תחתי הבדלים לטובת התכנית בקו
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באמצעות חברת ביטוח  בוצע הביטוח בעבר, יתה מציאות אחרת מקופות חולים אחרותיון שאצלנו הומכי

גם אם , הסעיף בתקנון פשוט להבנה. הין זה בהרחבייש צורך לפרט בנוגע לענ - 'כללית משלים'בפוליסת 

  ."היה צורך לנסח אותו משפטית

 המתנה/ רות לאחר תקופות האכשרה יבהירות בנוגע לזכאות לקבל את הש-אי
המבוטח זכאי לכל השירותים הניתנים  ,לאחר תקופת האכשרה, לפי הנחיות משרד הבריאות, כאמור

בסעיף  ,)מאוחדת וכללית, לאומית(שלוש קופות , אף על פי כן .בתכנית ללא כל החרגות או הגבלות

השירות הרפואי ניתן בפועל לפני תקופת הזכאות שמקרים לגבי  ןמחבותמתנערות  ,סייגים כלליים

   ).הזכאות מתחילה עם תום תקופת האכשרהשלפיה הגדרה המשפטית בניגוד ל(

בעת  ן במשרד הבריאות"שבלקופות חולים ול "סמנכ ,ו'בויאנג-מיכל עבאדי השיבה לשאלתנו בעניין

 ,תתכניהחבר זכאי לשירותים מלאים לפי ה ,לאחר שמסתיימת תקופת ההמתנה ,אכן" :כתיבת הדוח

י נואין זה משנה אם הם נובעים ממצב רפואי קודם או אם מדובר בהמשך של מהלך טיפולי שתחילתו לפ

, שכל הקופות נוהגות כך בפועלאלא  ,יצוין כי לא רק שזוהי המשמעות של האמור. סיום תקופת ההמתנה

  ."ולא שמענו אף תלונה בעניין זה

של קופות  חוסר ההתאמה בין הכתוב בתקנוניםלהסדיר את משרד הבריאות יכול בקלות , להערכתנו

  . שלהן הסייג מהתקנונים את קומחלאת הקופות חייב שלו ולמדיניות הלבין  החולים

  פטור מתקופות אכשרה

ות לאומית נותנות פטור גם תכני. ור מתקופות אכשרה לחיילים משוחרריםנותנות פט שלוש קופות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי משאיר לשיקולה של הקופה לקבוע , לגבי מצטרפים חדשים .לתינוקות

ן "שהייתה ברשותם תכנית שב מצטרפים חדשים לקופההוראות שונות הנוגעות לתקופת האכשרה לגבי 

  . בקופה הקודמת

 מאשרלמצטרפים החדשים ארוכות יותר תקופות אכשרה  עליכולה להחליט  ת חוליםקופ ,לפי החוק

  .או תקופות קצרות יותר עד פטור מלא ן"ופה המבקשים להצטרף לתכנית השבלמבוטחים ותיקים בק

ייפגעו מחשש שמא  עבר בין קופותאנשים ממרתיע עלולות להעלה החשש כי תקופות האכשרה , לאחרונה

אליה הם שוקלים ששל הקופה אחת לתכנית  המשליםתכנית הביטוח מעבר מחברות בזכויותיהם ב

  .לעבור

                                                                                                                                                                         

 
תקופה רצופה הנקובה בכל  -' תקופת אכשרה': "במסמך הזכויות והחובות של כללית מושלם אומר 2.8סעיף   5

המתחילה לגבי כל עמית במועד בו החלה לראשונה זכאותו של אותו עמית על פי תקנון זה , אחד מפרקי התקנון
וטח בפוליסת משלים דקלה בתקופה רצופה קודמת לתקופת או המועד בו התחילה תקופת הביטוח של המב

היותו זכאי על פי תקנון זה או המועד בו החלה תקופת הביטוח של המבוטח בביטוח משלים של קופת חולים 
 3אחרת בתקופה רצופה קודמת לתקופת היותו זכאי על פי תקנון זה למבוטח שהצטרף לכללית מושלם תוך כדי 

ירותי בריאות כללית המוקדם מבין שלושתם ומסתיימת בתום התקופה הנקובה בכל חודשים מיום המעבר לש
פרק או בתום תקופת האכשרה במשלים דקלה או בביטוח המשלים של קופת חולים אחרת המוקדם מבין 

תקופת האכשרה תחול לגבי כל עמית פעם אחת בתקופות זכאות . לגבי מקרה מזכה על פי אותו פרק, שלושתם
מועד התחלת . בתקופות זכאות בלתי רצופות, תחול מחדש בכל פעם בה הצטרף עמית לתכנית מחדשו, רצופות

תקופת האכשרה שאינו מועד הצטרפות העמית לתכנית על פי תקנון זה יחול אך ורק לגבי כיסויים שהיה 
י בתקופת האכשרה לא יהיה העמית זכא. מכוסה בהם בביטוחים המשלימים הקודמים שהיה מבוטח בהם

 ."פרט לחיילים ולאנשי קבע, לקבלת שירותי בריאות נוספים בהתאם לתקנון זה
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על חלק פוטרות מבוטחים חדשים מתקופות אכשרה ) מאוחדת וכללית, לאומית(חולים שלוש קופות 

וך שלושה חודשים בתנאי שהם הצטרפו לתכנית הביטוח המשלים ת, המשליםהביטוח גדול משירותי 

 למקלות ע הקופות אל. והיו חברים בתכנית ביטוח משלים בקופה הקודמת שלהם המהצטרפותם לקופ

  .בהתאם לעיקרון ההמשכיות בין תכניות, ן"שבבעלי אנשים מעבר של 

נציגי  .ן הקודמת של המבוטח"בתכנית השבכלולים גם היו אשר על הכיסויים רק הפטור חל  ,בכללית

סעיף כללית לא מפעילה , דה שהשירותים בדרך כלל דומיםלאור העוב ,בפועל"כללית ביקשו להדגיש כי 

 ,'כללית מושלם'לגבי כל השירותים בבתקופת האכשרה שנצברה בביטוח המשלים הקודם  הזה ומכיר

 ".כולל השירותים שלא היו מכוסים בביטוח המשלים הקודם

שתלות וניתוחים ה - )בעלי עלות גבוהה לנזקק להם( הפטור לא חל על כיסויי קטסטרופה ,בלאומית

 12(גופית -טיפולי הפריה חוץעל ו )טיפול הנדרשחודשים בהתאם ל 18או  12תקופות אכשרה של (ל "בחו

למנוע הצטרפות של מבוטחים חולים היודעים נועדה קביעת תקופות האכשרה לכיסויים אלה ). חודשים

  .מראש שיזדקקו לטיפולים אלו

שעליהם לא חל ) כיסויי קטסטרופה ואחרים(כיסויים  דרה שלקבעו גם במאוחדת ִס , מאותה הסיבה

ייעוץ וטיפול , )תקופת אכשרה של שנתיים(גופית וטיפולי פריון אחרים -טיפולי הפריה חוץ: הפטור

וטיפולי ) חודשים 12(אשפוז סיעודי מורכב , )שנתיים(ל "עזרה רפואית בחו, )חודשיםשישה (פסיכולוגי 

  ). חודשיםשישה (התפתחות הילד 

אין פטור מפורש מתקופות האכשרה ) מגן כסף ומגן זהב(בתקנון תכניות הביטוח המשלים של מכבי 

בין אם הוא  ,מצטרף לביטוח משלים חייב בתקופות אכשרההכל מבוטח . למצטרפים חדשים לקופה

הרציונל לכך , לדברי האחראים על תחום זה במכבי. מבוטח ותיק של מכבי ובין אם הוא מבוטח חדש

החולים להפלות בין עמיתים  הקובע שאסור לקופת, לחוק ביטוח בריאות ממלכתי) ד( 10ע מסעיף נוב

פטור בתקופות  גורסים כי מכביב. בין בעת ההצטרפות אליה ובין במתן השירותים במסגרתה, בתכנית

פטור להם אין שמבוטחים ותיקים במכבי  מפלה אותם לטובה לעומתאכשרה למצטרפים חדשים לקופה 

המעניק פטור מתקופות " מבצע"מכבי יצאה ב ,מועדים האחרונים למעבר בין קופותב, למרות זאת .זהכ

הניתנים לכיסוי שירותים פרט  ,)מבוטח חדש בקופה או ותיק(ן "כל מצטרף לתכנית השבהאכשרה ל

  .ל"בחו

  

  ותתכניהמכוסים ב השירותים 3.4
בהתייעצות עם אנשי מקצוע בתחום . סוי שוניםתחומי כי 55ן "ות השבתכני ידי-עלמוצעים  ,לובסך הכ

  :קבוצות ארבעל םתוא סיווגנוהביטוח 

הפריות חוץ , ל"וטיפולים בחו ניתוחים, השתלות, ניתוחים בבית חולים פרטי: 6כיסויי קטסטרופה .1

   ילדים ראשונים ולילד שלישי ומעלה שניל גופיות

, אביזרים רפואיים: גבוהה לקופה עלותעלי או ב י שימוש גבוהיםשיעורכיסויים שכיחים עם  .2

 ,הבראה לאחר אירוע לב ,ה לאחר ניתוחאהבר, אחות פרטית ,טיפולי התפתחות הילד ,טיפולי שיקום

מומים בדיקות גנטיות לשלילת , ריוןיבדיקות לנשים בה, ל"חוות דעת שנייה בחו, חוות דעת שנייה

  מולדים

  7ללא מרשם תרופות, מחוץ לסל :תרופות .3

                                                    
 .כיסויי קטסטרופה כוללים בעיקרם כיסויים בעלי עלות גבוהה מאוד לנזקק להם   6
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, ר קרדיולוגימשדֵ : כגון, עלות נמוכה לקופהעלי י שימוש נמוכים או בשיעוריחים עם כיסויים שכ .4

  רפואה משלימה , חיסונים, לודיםיסינון שמיעה לי, בעיות הרטבה של ילדים

כיסויים , י הקטסטרופהכיסוי( תחומי הכיסוי העיקריים 15בדוח הנוכחי מוצג בהרחבה ניתוח של 

או נמוכים י שימוש שיעורעם  כיסויים שגרתיים 40לגבי . )הים ותרופותי שימוש גבושיעורעם  שגרתיים

לפירוט מלא של . תתכניאם הם מכוסים ברק נבדק  אלא, מורחבנערך ניתוח בעלות נמוכה לקופה לא 

  .'הבנספח לוח ראו  ,ות בשירותים המכוסיםתכניההשוואה בין ה

דמיון רב יש גם . י הכיסוי העיקרייםתחומ ות מכסות את שלושה עשרתכניכל הכי מהניתוח עולה 

בצורך , )תקופות אכשרה קצרות יחסיתבדרך כלל בעלות הן שות לאומית תכני למעט(בתקופות האכשרה 

  .תבאישור מראש לחלק מהשירותים ובגובה הכיסוי וסכומי ההשתתפות העצמי

בתי חולים , יםניתוח(לוות לתקנון תרוב תחומי הכיסוי תלויים ברשימות שונות אשר אמורות לה

ל שבהסכם "מרכזים רפואיים בחו, בתי ההבראה בהסכם, אביזרים להשתלה, מנתחים בהסכם, בהסכם

ניתן . עם התקנוניםציבור מפורסמות ל ינןהן או ,ללוקיים קושי רב להשיג את הרשימות ה ).ותרופות

יכול היכן הוא  שורהמן ה מבוטחלברור  אין זה ןחלקלגבי אך  ,חלק מהרשימות בסניפי הקופותלהשיג 

כי יש צורך  יהןבינ קשה להשוות ,ברשות המבוטחנמצאות הרשימות  כאשרגם , זאת ועוד. ןלהשיג אות

  .בהכרת השוק המקצועי הרפואיו בידע רפואי

. מאודות בתחומים מרכזיים אלו מוגבלת תכניבין הההשוואה , מבחינתו של הפרט המבוטח, אם כן

  .והשגתן נגישות הרשימות תהקלשל הסדרה לכל הפחות בורך הצמצביע על דבר ה, להערכתנו

, השתלות"ות הוא תכנילהבנה בכל הביותר מסובך ההכיסוי  ,הכיסויים העיקריים 15יש לציין כי מתוך 

קיזוז עם הכיסוי הכספי הניתן בסל לו כל הנוגע לקשר עם הסל הבסיסי. "ל"ניתוחים וטיפולים בחו

כך ו ,לכל איברתנאי הכיסוי השונים מהם איברים כלולים בהשתלות ואילו לא ברור . ט בערפללּו הבסיסי

רב  יש סרבול, כמו כן. בפרט ,במחלת הסרטןטיפולים לגבי ו ,בכלל ,חייםטיפולים מצילי לגבי המצב 

  .הוצאות נלוות מכוסות לוואי אישורים נדרשים מראשאילו , המגבלות בתיאור בסעיף זה

  

  י רווחה לעומת שירותים רפואייםשירות :אופי השירותים 3.5
ניתוח , למשל(ר כשירותים רפואיים יגדניתן להשירותים  עשר שניים ,העיקריים תחומי הכיסוי 15מתוך 

תחומי הכיסוי בין מ ).הבראה לאחר ניתוח, למשל(כשירותי רווחה  - שלושהו) בבית חולים פרטי

. כיסויי רווחה -ים רפואיים והאחרים הם כיסוי כמחצית ,במכבי ובלאומית) םתחומי 42(השכיחים 

רוב , במאוחדת .כיסויי רווחהכמתחומי הכיסוי  יםכשני שליש ניתן להגדיר ,ובמאוחדתבכללית , מנגד

הם כיסויי ) "מאוחדת עדיף"(על פני הרובד הבסיסי ) "מאוחדת שיא"(שנוספו לרובד הנוסף הכיסויים 

  . רווחה

גם שירותי ורפואית מבחינה חשובים ההכולל גם מספר רכיבים  סל מנסות לבנותקופות החולים כי נראה 

  .רווחה

                                                                                                                                                                         

 
 -   תרופות רוקח) א: (קבוצות- לשתי תת) Non Prescription Drugs(יש לחלק את קבוצת התרופות ללא מרשם    7

אינן מחייבות  - )Over the Counter(תרופות מדף ) ב(; הצרכן בידישל רוקח ברכישתן  מחייבות מעורבות
  .י הצרכןבידוניתנות לרכישה חופשית מהמדפים , מעורבות ישירה של רוקח ברכישתן
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 מרחיב משלים או , משפר: רותים לפי הקשר לסל הבסיסיאופי השי
  : קבוצות ות הביטוח המשלים ניתן לסווג לשלושתכניאת תחומי הכיסוי של 

 ינייםלמשל טיפולי ש, הכולל שירותים שאינם ניתנים במסגרת הסל הבסיסי שירות משלים .1

למשל יותר טיפולי הפריה או סכום , מכוסה כבר בסלההכולל הטבה נוספת בנושא  שירות מרחיב .2

 כסף להשתלות מעבר לניתן בסל הבסיסי 
למשל ניתוח בבית , אך ניתן בתנאים משופרים ,הכולל שירות שנכלל בסל הבסיסי שירות משפר .3

  מנתח פרטי ידיבחולים פרטי או 

 השאלה היתהי ,1998לקראת חוק ההסדרים  ,המשליםוכן סל השירותים אחד המוקדים של הדיון בת

ניתוח בבית , למשל(האם לאפשר לקופות החולים להציע שירותים אשר משפרים את הניתן בסל הבסיסי 

המתנגדים טענו . ובמערכת בכלל ,במשרד הבריאות בפרט בנושא זה נתגלעו חילוקי דעות). חולים פרטי

לאלו היכולים להרשות לעצמם  - צרים שתי רמות רפואה במערכת הציבוריתכי כיסויים משפרים יו

המצדדים באישור כיסוי משפר טענו כי כיסוי שירות כזה . לרכוש את הביטוח המשלים ולאלו שלא

במשלים יגביר את נגישותו גם לקבוצות אוכלוסייה אשר אינן יכולות לממן את השירות מכיסן באופן 

לת שירותים כאלו יקשה על הכל נטען כי איסור על, בנוסף. ש ביטוח משליםיכולות לרכואך , פרטי

  . ביטוחי בריאותובינן לבין המגזר הפרטי המציע התחרות בין הקופות על הביטוחים המשלימים 

אומנם אינן יכולות להציע קופות החולים . עד היום לא התקבלה החלטה בנושא, המחלוקתבשל 

  .אולם הן יכולות להציע אותם בתנאים משופרים ,סיסישירותים שנכללים בביטוח הב

רק ). מוסיפים לניתן בסל הבסיסי(מרחיבים  כיסוייםם האלו  רובל ,תחומי הכיסוי העיקריים 15-אשר לב

מעט מאוד כיסויים  .)סיסיהבבסל ניתנים בתנאים טובים יותר מאשר (משפרים  חלק מהם הם כיסויים

הם כיסויים  האחריםתחומי הכיסוי כמעט כל  ,לעומת זאת). סיאינם מכוסים בסל הבסי(משלימים 

  .משלימים וחלק קטן מרחיב או משפר את הניתן בסל הבסיסי

  אוכלוסיית היעד לתחומי הכיסוי

סיווגנו את תחומי , ן לברירת מבוטחים"ות השבתכניכדי לבדוק האם קופות החולים משתמשות ב

: קבוצות האוכלוסייה הן. להשתמש בתחומי הכיסוי גבוה סיכוילה יש שאוכלוסיית היעד הכיסוי לפי 

יש לזכור כי  .כרונייםחולים כן קשישים ו, מבוגרים, ילדים, צעירים, משפחות צעירות, אוכלוסייהכלל ה

קשישים משתמשים יותר , כלומר .השימוש בשירותים לכלל האוכלוסייה עולה עם הגיל של המבוטחים

  .גם בשירותים המיועדים לכלל האוכלוסייה נכון והדבר, בשירותים מאשר הצעירים

ניתוחים ( אוכלוסייה וקשישיםהיא כלל ה תחומי הכיסוי העיקריים 15תוך מ שישהאוכלוסיית היעד ב

הפריה (ילדים ללמשפחות צעירות ומיועדים  חמישה תחומים .)טיפולי שיקום ועוד, בבית חולים פרטי

, השתלות(ארבעה שירותים מיועדים לחולים קשים וחולי לב  .)ריון ועודיבדיקות לנשים בה, חוץ גופית

רפיה לחולים תהרחיבו את הכיסוי לטיפולי פיזיו, מכבי ולאומית, שתי קופות ).הבראה לאחר אירוע לב

 .כרונייםות שאוכלוסיית היעד שלו היא חולים תכניבכל ה יםהיחיד יםהכיסוי אחד מתחומי. כרוניים

ם כרוניים קשורים לאביזרים רפואיים ואורתופדיים כמו טכנולוגיות לשימוש תחומי כיסוי נוספים לחולי

  .לשימוש כרוני טיפולי ואחר, כרוני תומך

צעירים , הן ילדים ונוערהאלה אוכלוסיות היעד של רוב השירותים , האחריםלגבי תחומי הכיסוי 

בעיות הרטבה של ילדים , הבראה ליולדת, לידה באמצעות ניתוח קיסרי פרטי, למשל( ומשפחות צעירות

כרוניים חולים קשישים והן  כרבע מתחומי הכיסוי האחרים לאוכלוסיות היעד ש .)סינון שמיעה לילודיםו
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התעמלות שיקומית , לדוגמה( לעומת היותר בריאים ,להשתמש בשירותים אלוגבוהה יותר סתברות עם ה

  . )טיפול בתעוקת לבו

 שירותיםשל ביותר נותנת את המספר הרב יות בכך שהיא בולטת בין התכנ "מאוחדת שיא"ת תכניה

  .קשישההאוכלוסייה המיועדים ל

  תרופות

 ,מסובכתהגדרת כיסוי התרופות  .הביטוח המשלים תותכניהכיסויים העיקריים בנכללות בין התרופות 

כיסוי כ -) בעיקר תרופות ללא מרשם(וחלק  ,שכן כיסוי חלק מהתרופות יכול להחשב ככיסוי לקטסטרופה

למשל (כיסוי חלק מהתרופות יכול להחשב כשירות משפר לניתן בסל הבסיסי , במקביל. שכיח ולא יקר

 ינןאשכיסוי תרופות (כשירות משלים  -וחלק ) בסיסיהסל גנרית בתרופה כיסוי של תרופת פטנט לעומת 

  ).בתשלומי ההשתתפות העצמיתהפחתה (או מרחיב ) בסל כלולות

 )ללא מרשםמרשם או (באופי התרופות , תתכנית במספר התרופות המכוסות ביש הבדלים בין הקופו

גובה ההשתתפות העצמית משתנה מתרופה  ,ותתכניבכל ה .גובה ההשתתפות העצמית על התרופותבו

  .לתרופה

  הנחה  :"לאומית זהב"הכוללת את הכיסוי למספר הרב ביותר של תרופות היא ת תכניה

ות היחידות המכסות גם הנחה בהשתתפות תכניות לאומית הן התכני. התרופות ללא תקופת אכשר 600-ל

  .ולות בסל הבסיסיהכל עצמית לתרופות

יש ות תכניבשתי ה. תרופות 145מכוסות  "מאוחדת עדיף"וב ,תרופות 368מכוסות  "כללית מושלם"ב

של ודשים חשלושה תרופות מרשם עם  120מכוסות  "זהב/מכבי מגן כסף"ב. של חצי שנה תקופת אכשרה

 ,נציגי מכבי ביקשו להוסיף כי ניתנת הנחה במאות תרופות מחוץ לסל למבוטחי מכבי. תקופת אכשרה

, כמו כן הניתוח אינו כולל את רכיב התרופות שאינן בסל במכבי מגן זהב .ן"ת בשבללא קשר לחברּו

  ).2007באפריל  1-ב(שייכנס לתוקף לאחר פרסום דוח זה 

מכסה גם תרופות שאינן אשר  "מאוחדת שיא"פרט ל ,תרופות מצילות חייםמכסות  ינןות אתכניכל ה

   .רשומות בישראל לטיפול בסרטן עם תקופת אכשרה של שנתיים

הרשימות ארוכות . ות השונותתכנייש לציין כי קיים קושי רב להשוות בין רשימות התרופות של ה

יש צורך בידע רפואי כדי להתמצא  ,חרותבדומה לרשימות הא .מופיעות בהן בשמות שונים תרופות זהותו

הרשימות מתעדכנות מעת לעת ומשתנות גם בהתאם לשינויים בסל , זאת ועוד. ברשימות התרופות

  .הבסיסי

  )פרט לתרופות(תחומי הכיסוי העיקריים  15-סיכום הבדלים ב 3.6
תקופת הגבלת , ויגובה הכיס :תחומי הכיסוי העיקריים 15-נוגע ללהלן מוצגים ההבדלים העיקריים ב

  .הגבלות והחרגות, )המתנה/ אכשרה (הזכאות 

  חולים פרטי  ניתוחים בבית

 "לאומית כסף"למעט ב ,חודשים 12היא ן "בתכניות השבתקופת הגבלת הזכאות לשירות זה  

  .חודשיםשישה שם תקופת ההגבלה היא  ,"לאומית זהב"וב

, ים לפי רשימות בתי החולים שבהסכםהסכומים נקבע -בסעיף גובה הכיסוי וההשתתפות העצמית  

  . ת ביניהןקשה להשווממילא אשר  ,תוחיםיהרופאים שבהסכם ורשימות הנ
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רק נה את הניתוח המְת ( "מאוחדת עדיף"למעט ב ,ות נדרש אישור מראש מהקופהתכניבכל ה 

  ).מצאות הניתוח והרופא המנתח ברשימת השירותים הרפואיים וברשימת הרופאים שבהסכםיהב

אין זכאות : טיפולים ואשפוזיםמספר מופיעה החרגה על " מכבי מגן זהב"ו "כבי מגן כסףמ"ות יתכנב 

ייתכן . סיבוכי היריון או לידה ותוצאותיהם, ניתוחים קוסמטיים, יפסיכיאטר ת חוליםלאשפוז בבי

ברשימות  יםמופיע ינםשטיפולים אלו אבאופן כזה  ,ות האחרותתכנישהחרגה כזו קיימת גם ב

  . חיםהניתו

  שתלים וִמ  רפואיים אביזרים

למעט  ,חודשים 12היא  לרכישת אביזרים רפואיים ומשתליםהגבלת הזכאות תקופת  ,ותתכניבכל ה

 שלושה -" מאוחדת עדיף"וב, לשני השירותיםחודשים שישה שבה התקופה היא  "לאומית כסף"ב

  .בלבד חודשים לאביזרים רפואיים

שבה השיפוי גדול יותר  "מאוחדת שיא"למעט ב ,הה ועד לתקרה דומהות ניתן שיפוי בגובה זתכניברוב ה

  .והתקרה גבוהה יותר) ותתכניבשאר ה 50%מההוצאה למשתל לעומת  85%(

שתל ִמ שהנה את הכיסוי בכך המְת  "מאוחדת עדיף"למעט ב ,ות נדרש אישור מראש של הקופהתכניבכל ה

  . הניתוחיםול ברשימת הכל הוכנס במהלך ניתוח

, שמירת היריון, מופיעה החרגה שלפיה אין זכאות לשירות במקרים של ניתוח קוסמטי "מגן זהב מכבי"ב

  .סיבוכי היריון או לידה

  אחות פרטית 

שבה  "מאוחדת עדיף"למעט  ,חודשיםשלושה לשירות זה היא  גבלת הזכאותות תקופת התכניבכל ה

  .חודשיםשישה ה היא תקופה

  .דומים בכל התכניות הקופהשל  גובה השיפוי והתקרה להשתתפות

שמירת ועל ניתוחים קוסמטיים על , פסיכיאטרי ת חוליםמופיעה החרגה על אשפוז בבי "מכבי מגן זהב"ב

  .וכן על אשפוז יילודים ופגים וטיפולי שיניים כירורגיים, היריון או סיבוכי היריון

  הבראה לאחר ניתוח 

  . דומההכיסוי גובה כן ו ,ותתכניזהה בכל ההגבלת הזכאות תקופת 

מופיעה החרגה שלפיה אין זכאות במקרים של ניתוחים  "מכבי במגן זהב"וב "מכבי מגן כסף"ב

  .לודים ופגיםישמירת היריון ואשפוז י, סיבוכי היריון או לידה, קוסמטיים

  הבראה לאחר אירוע לב 

בסל ה הכלולים נוספים על אלהכיסוי הוא של ימי הבראה . ותתכניזהה בכל ההגבלת הזכאות תקופת 

  . הבסיסי

הכיסוי הוא לימים מעבר  "מכבי מגן כסף"וב "כללית מושלם"ב ,"לאומית זהב"ב, "לאומית כסף"ב

, לעומת זאת). בהתאמה ,ימים 7-ימים ו 14או  7, ימים 10, ימים 7(הסל הבסיסי  פי-עללזכאות 

נמוך  -ומכאן  ,סל הבסיסיהכיסוי כולל את ימי ההחלמה שאושרו ב ,"מאוחדת שיא"ו "מאוחדת עדיף"ב

  ).כולל את הניתן בסל הבסיסי ,בהתאמה ,ימים 12, ימים 7(קופות האחרות מזה הניתן ב
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מגבלת הזמן  ,לעומת זאת .בלאומית ובכללית יש מגבלה של חודשיים על זמן הזכאות להבראה

  .במכבי אין מגבלה על זמן הזכאות. עומדת על שבועיים בלבד "מאוחדת עדיף"ב

  עת שנייה בארץ חוות ד

 - היא הקצרה ביותר " לאומית כסף"ב: לשירות זההגבלת הזכאות תקופת יש הבדלים בין התכניות לגבי 

היא הארוכה  "מכבי מגן זהב"ב ;חודשיםשישה  -" כללית מושלם"וב "מאוחדת עדיף"ב; חודשיםשלושה 

  .חודשים 12 - ביותר

  ."מכבי מגן כסף"אין כיסוי לחוות דעת שנייה ב

  .ותתכניהבכל ה הכיסוי ותקרת הכיסוי להתייעצויות דומה גוב

  . במספר ההתייעצויות האפשריות בשנה ,וכן ,ות בהגדרה של הרופאים היועציםתכניין היש הבדלים ב

  ל "חוות דעת שנייה בחו

 - " לאומית כסף"ב, אין תקופת אכשרה "מאוחדת שיא"ב: תתכניבכל שונה הגבלת הזכאות תקופת 

הארוכה  - "מכבי מגן זהב"וב ,חודשיםשישה  -" כללית מושלם"וב "מאוחדת עדיף"ב, חודשיםשלושה 

  .חודשים 12 - ביותר

  ."מכבי מגן כסף"ל ב"אין כיסוי לחוות דעת שנייה בחו

 75%-80%(נו בהסכם דומה בין הקופות השיפוי למבוטח במקרה של התייעצות במרכז רפואי שאי

מאוחדת "וב "מכבי מגן זהב"ב$ 800-ל" לאומית כסף"ב$ 500ן הבדל בי(אך התקרה שונה , )מההוצאות

  ).1,000$התקרה היא עד  "כללית מושלם"וב "לאומית זהב"בעוד שב, "עדיף

לאומית "(נע בין פטור מלא  עצמיתההשתתפות ה גובה ,במקרה של התייעצות במרכז רפואי שבהסכם

, "מאוחדת שיא"בח "ש 100השתתפות של  ,לדוגמה). "מאוחדת עדיף"ו "לאומית כסף"($ 50לבין  )"זהב

  ."כללית מושלם"ח ב"ש 57של ו" גן זהבמכבי מ"ב$ 20של 

  ל "ניתוחים וטיפולים בחו ,השתלות

להבנה בכל ביותר ל הוא תחום הכיסוי המסובך "הניתוחים והטיפולים בחו, כיסוי ההשתלות, כאמור

  . בגלל ריבוי הפרטים והתנאים הקיימים בו ותתכניה

 24ועד  "לאומית זהב"וב "לאומית כסף"חודשים ב 18-12-הגבלת הזכאות להשתלות נעה מתקופת 

  ."כללית מושלם"וב "זהב/כסףמכבי מגן "ב, "שיא/מאוחדת עדיף"בחודשים 

בטיפול , באיבר המושתל והדבר תלוי, ותתכניגובה הכיסוי ותקרת ההשתתפות בין הקשה להשוות את 

אדם  ,טיסה(יש קושי בהשוואת הכיסוי להוצאות נלוות , בנוסף ).כגון סרטן(הדרוש ובמחלה הקשה 

  .בשל התלות בגורמים רבים, )מגורים וכלכלה ועוד, מלווה

אין הגבלה  בסל הבסיסי, אולם. ות מתנות את הכיסוי להשתלות במיצוי הכיסוי בסל הבסיסיתכניכל ה

אישור של (שורה לביורוקרטיה המגבלה במיצוי הכיסוי בסל הבסיסי ק. המעוגנת בחוק לסכום הכיסוי

  .ובהשגת איברים מתאימים להשתלה בישראל) תועדה מיוחד
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  טיפולי שיקום  

למעט שיקום לב , עומדות על שישה חודשים תותכניה ברובלטיפולי שיקום הגבלת הזכאות ת ותקופ

 -  ביותרלכל טיפולי השיקום הן הקצרות הגבלת הזכאות תקופות  - "לאומית כסף"ב). שלושה חודשים(

  . חודשיםשלושה 

הרחיבו את הכיסוי לטיפולי פיזיותרפיה  "מכבי מגן כסף"ו "לאומית זהב", "לאומית כסף"ות תכני

  .לחולים כרוניים

  טיפולי התפתחות הילד  

בסל הבסיסי בתחומים המרכזיים  את טיפולי התפתחות הילד הניתנים כניות מרחיבותכל הת

תרפיה -כניות מכסות טיפולי הידרוכל הת, כמו כן). אית תקשורתוקלינריפוי בעיסוק , פיזיותרפיה(

מאוחדת ". מכסות גם רכיבה טיפוליתהתכניות , "מאוחדת עדיף"ו "לאומית כסף"פרט ל. ופסיכולוג

מכבי מגן ". באומנות ובדיקה לאבחון הפרעות קשב וריכוז ריפוי ,מכסה גם ריפוי במוזיקה "שיא

  .ירה ובהבעה וטיפולים באמצעות בעלי חייםמכסות גם טיפולים ביצ "זהב/כסף

בלאומית ילדים . כנית מכיסוי לכיסויבתוך כל ת, תיםולע ,כניתמשתנה מתכנית לת" ילד"ההגדרה של 

 ,בכללית. 12לילדים עד גיל   -ם חלקו  9-3חלק מהכיסויים הם לילדים בני  ,במאוחדת, 15הם עד גיל 

  9-3בני הכיסוי הוא לילדים  "מכבי מגן"ב. 18-10לבני  - םחלקו 9-3בני חלק מהכיסויים הם לילדים 

  . 10-6בני לילדים  "מגן זהב"וב

תקופת הגבלת הזכאות בכל . בשנהתקרת טיפולים  צמית לטיפול עםכל הטיפולים ניתנים בהשתתפות ע

  . חצי שנההתכניות עומדת על 

  גופיות -הפריות חוץ

מאוחדת "ב, לעומת זאת. חודשים 12היא ת הזכאות הגבלתקופת  ,"כללית מושלם"וב "לאומית כסף"ב

  . חודשים 24היא  התקופה "מכבי מגן כסף"וב "עדיף

 תקרתיש הבדלים ב .עצמית של המבוטחת על כל סוג טיפולהגובה ההשתתפות מצוין ות תכניבכל ה

  . "לאומית כסף"א בתכנית יהנמוכה ביותר הו, ההשתתפות העצמית

גובה הכיסוי כי הוא מחושב לפי אחוז  ברור מהו לא "כבי מגן זהבמ"ו "מכבי מגן כסף"ות תכניב

  . פרטי לטיפולים מסוג כזה ת חוליםציבורי לבי ת חוליםמההפרש בין המחיר המקובל בבי

  .נדרש אישור מראש של הקופה או מומחה מטעמה ,"כללית מושלם"ת של תכנילמעט ב ,ותתכניבכל ה

נקבע סכום קבוע  "לאומית זהב"ו "לאומית כסף"ת תכניב ,מעלהגופיות לילד שלישי ו-הפריות חוץלגבי 

החל (מההוצאה בפועל  שיעורות השתתפות היא תכניבשאר ה. של השתתפות עצמית בכל ניסיון טיפולי

 "מכבי מגן זהב"ת תכניב). "כללית מושלם"מההוצאה ב 75%- לועד  "מאוחדת עדיף"מההוצאה ב 50%-מ

  .החזר מתוספת התשלוםההוא מחושב לפי  -ר בבירור מהו גובה ההחזמצוין לא 

  בדיקות לנשים בהיריון

כל התכניות מכסות סקירת מערכות ובדיקת מי שפיר למבוטחת בהיריון שאינה , "מכבי מגן כסף"פרט ל

סקירה מוקדמת (קיימים הבדלים בקביעת השבוע להיריון שבו מתקיימת הזכאות . פי חוק-זכאית על

מכסות גם " כללית מושלם"ו" זהב/לאומית כסף. "אות בבדיקת מי שפירובגיל הזכ) לעומת מאוחרת

  . במקום בדיקת מי השפירשליה בדיקת סיסי 
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- מכסות בדיקת שקיפות עורפית גם בהיריון חד" כללית מושלם"ו" מאוחדת שיא", "זהב/לאומית כסף"

בהיריון שבו מתקיימת גם כאן יש הגבלה על המועד . עוברי-רק בהיריון רב -" מכבי מגן זהב"עוברי ו

  .הזכאות לבדיקה

, חודשים התקופה היא של שלושה" זהב/לאומית כסף"ב .אין תקופת הגבלת הזכאות" מכבי מגן זהב"ב

שלושה חודשים לסקירת מערכות ובדיקת שקיפות עורפית  - בכללית ,שישה חודשים -" מאוחדת עדיף"ב

פרט לשנה  ,חודשים לכל הבדיקות שישה -" מאוחדת שיא"בו שנה לבדיקת מי שפיר או סיסי שליהו

  .לבדיקת שקיפות עורפית

  בדיקות גנטיות לשלילת מומים מולדים

ים מולדים במתקני הקופה או לת מומכניות מכסות בדיקות גנטיות לשליכל הת, "מכבי מגן כסף"פרט ל

צמית או ניתן לבחור סל של בדיקות למספר של מחלות בעלות קבועה של השתתפות ע. במכוני הסדר

  . לבצע בדיקות בודדות בהשתתפות עצמית לכל בדיקה

, חודשים התקופה היא של שישה" שיא/מאוחדת עדיף"ב, אין תקופת הגבלת זכאות "מכבי מגן זהב"ב

  .בדיקותבין שלושה חודשים לחצי שנה בהתאם ל -" כללית מושלם"בו שנה -" זהב/לאומית כסף"ב

 ותשלום השתתפות עצמיתפרמיות  3.7
קושי נובע ה ).הפרמיות(ות תכניתעריפי הין ות היא ההשוואה בתכניביותר בין ההמורכבת שוואה הה

התשלום מדרגת שלפיהן נקבעת קבוצות הגיל אך  ,עולות עם הגילאמנם הפרמיות  ,ותתכניבכל המכך ש

ים תעריפ ן מונהגיםבחלקו ,יש הטבות לחיילים משוחררים ולילדיםת ותכניהבכל . תתכניבכל שונות 

  . משפחתיים

 מעת לעתהן משתנות  ,בנוסף). מדד יוקר הבריאות במאוחדתלאו (הפרמיות צמודות למדד , זאת ועוד

 .בוולים הכל ת הריאלית של מגוון השירותים הרפואייםולעלּושל הביטוח המשלים סל הבהתאם להרכב 

  .ד הבריאותעל חישוב אקטוארי המתבצע אחת לתקופה וכפוף לאישור משרהשינוי מתבסס גם 

ת פירטנו את הפרמיה תכנילכל  :ביצענו את החישוב הבאעל אף הקושי ות תכניהשוות בין תעריפי הלכדי 

חשוב להדגיש כי  .ואז חישבנו את המחיר הממוצע לפי קבוצות גיל אחידות לכל התכניות ,לכל שנת גיל

פירוט ראו (ם למשפחות התעריפים האחידיאת בחשבון את ההטבות השונות ו אינה מביאההשוואה זו 

  .)בסעיף מיוחד בהמשך

   .לפי קבוצות הגיל האחידותהמשלים ת הביטוח ותכנישל הפרמיות  ה ביןהשוואמובאת  3בלוח 
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  מחיר ( קבוצות גיל אחידות לפי,  2006, המשליםת הביטוח תכניהפרמיות של  ה ביןהשווא: 3לוח 
  )ח"לקבוצת בש            

  

תעריפי התעריפים הנמוכים ביותר הם . ות השונותתכניבין ה עולה כי קיימים הבדלים בפרמיות 3מלוח 

 אחריהם בסדר עולה הם תעריפי. )רובד ראשון במכבי ובלאומית( "לאומית כסף"ו "מכבי מגן כסף"

והרבה  "לאומית זהב"ות היקרות ביותר הן תכניה. "מכבי מגן זהב"ו "כללית מושלם", "מאוחדת עדיף"

  ."מאוחדת שיא"מעליה 

פרט ( עד סוף החיים והתייצבות על המחיר הגבוה 64ות בולטת העלייה בתעריפים עד גיל בכל הקופ

 65תכן שהדבר נובע מריבוי השירותים המיועדים לבני יי ).שם התעריף ממשיך לעלות - "מאוחדת שיא"ל

  .ובתכנית ז ומעלה

חלק . םכל התכניות גובות השתתפות עצמית על השירותים המכוסי, לגבי ההשתתפות העצמית

חלק אחר מהתכניות . מהתכניות משלמות ישירות לספקים שבהסכם והמבוטח משלים את ההוצאה

  .משפות כנגד קבלות בשיעור מסוים מההוצאה

  .הקושי בהשוואה נובע מכך שכל תכנית קובעת את ההשתתפות העצמית בדרכים שונות

ההשתתפות העצמית , )ולי הפריהל וטיפ"השתלות וטיפולים בחו, ניתוחים(י הקטסטרופה יבתחום כיסו

אולם היא , ההשתתפות העצמית אמנם נמוכה יחסית, בתחומי הכיסוי השגרתיים. מגיעה לאלפי שקלים

  .יכולה להגיע לשיעור גבוה מהתשלום בפועל

  מיוחדיםותנאים  תעריפים אחידים למשפחות, הטבות

משפחה מוגדרת כבני זוג . פחותתעריפים מיוחדים שניתנים למשעיף זה יפורטו הנחות בפרמיות ובס

  .18וילדיהם שמתחת לגיל 

 כללית"

 "מושלם
 מאוחדת"

  "עדיף

" שיאמאוחדת "

התעריפים כוללים (

מאוחדת "את 

 ")עדיף
לאומית "

  "כסף

  "לאומית זהב"

התעריפים (

כוללים את 

 )"לאומית כסף"
מכבי "

 "כסף

 "מכבי זהב"

התעריפים (

  כוללים את 

 )"מגן כסף"
קבוצות 

  גיל

1.7 31.0 41.0 7.2 10.4 2.6 10.1 18-0 

31.7 42.5 66.8 18.9 44.0 24.1 37.3 39-19 

43.5 51.6 102.1 24.8 78.2 32.2 49.1 55-40 

46.3 61.0 126.8 27.5 90.7 33.5 55.4 64-56  

51.9 61.0 133.0 31.5 90.7 34.8 61.6 69-65 

53.4 61.0 151.0 32.5 90.7 35.8 69.6 79-70 

53.4 61.0 158.0 32.5 90.7 36.0 70.5 80+ 
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  קופת חולים לאומית 
  .חינם -ילד רביעי ומעלה , ילדים למשפחהשלושה עד  -פרמיה לילדים 

  קופת חולים מאוחדת 

  .בנק הדואר של למשלמים בקופת הסניף באמצעות שוברי תשלום 5%תוספת של  

הגבוה מבין  -המחירים לצרכן או מדד יוקר הבריאות  בהתאם לשיעור עליית מדדהפרמיות מתעדכנות  

  .השניים

דמי אין גובים , למעשה, נציגי הקופה פי-על. ח"ש 15 - תתכנידמי הרשמה ללפי התקנון גובים  

  .מצטרפים חדשיםמההרשמה 

של תשלום חודשי  - 55עבור משפחה שראש המשפחה מתחת לגיל : "מאוחדת עדיף"ב תעריף משפחתי 

תשלום  -ומעלה  55עבור משפחה שראש המשפחה בן ; בלה במספר הילדיםחה ללא הגלמשפח "ש 81

  .ללא הגבלה במספר הילדים ח"ש 87חודשי של 

  ."מאוחדת שיא"ללא תשלום ב - ילד רביעי ואילך 

  .10%הנחה בגובה  ניתנתלמשלמים שנה מראש  

  . חינם -החל מילד רביעי  

  .לחודשח "ש 11.87משלם  ללא אחד מהוריו "כללית מושלם"צורף להמילד  

  .לחודשח "ש 11.87שלם מ )שטרם התגייס( 19עד  18עמית בגיל  

  מכבי שירותי בריאות 

   .חינם -החל מילד רביעי  

עד שנה מיום (או לחיילים משוחררים ) ושטרם התגייס( 19עד  18פטור מתשלום דמי חבר לשנה לבני  

  .18נצלו את זכאותם בגיל ישלא ) השחרור

  .חודשים שלושהמדד המחירים לצרכן אחת ל פי-דמי החבר מתעדכנים על .1/7/04-ל וניםהמחירים נכ 
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  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס.  349-99-דמ. פיננסיות והתנהגות הצרכנים

 ת ותפקוד מערכתדעת הציבור על רמת השירו. עומד להתפרסם. ר, מצליח; .ש, גרינברג-ברמלי; .ר, גרוס

  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס. והשוואה לשנים קודמות, 2005הבריאות בשנת 

הבריאות  ת ותפקוד מערכתדעת הציבור על רמת השירו. 2005. ר, מצליח. ש, גרינברג-ברמלי; .ר, גרוס

  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס. 455-05-דמ. והשוואה לשנים קודמות, 2003בשנת 

, 2001הבריאות בשנת  ת ותפקוד מערכתעל רמת השירודעת הציבור . 2003. ש, גרינברג-ברמלי. ר, גרוס

  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס. 03 -421-דמ. והשוואה לשנים קודמות

שנים הבריאות ב ת ותפקוד מערכתדעת הציבור על רמת השירו. 2001. ש, גרינברג-ברמלי; .ר, גרוס

  .362-01-דמ. והשוואה לשנים קודמות 1999, 1997, 1995

ניתוח , סקירה השוואתית: 1996ביטוח בריאות משלים ומסחרי בישראל . 1996. ש, ברמלי;  .ר, וסגר

  .272-96- דמ. שינויים בשוק ובחינת חלופות מדיניות

הביטוח  'פרק ב, היבטים כלכליים: פערים ואי שוויון במערכת הבריאות. 2003כינוס ים המלח הרביעי 

  .הבריאות ומדיניות הבריאותהמכון הלאומי לחקר שירותי . המשלים

, 2000דוח שנתי  2 -נספח ד( כלי עזר לצרכן בבואו לרכוש ביטוחי בריאות של המפקח על ביטוח בריאות

  ).ביטוח וחיסכון, אגף שוק ההון

 ,4' דוח מס. 2002-2001דוח נציב קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי לשנת . 2001. משרד הבריאות

  .ירושלים

   .ביטוחי בריאות נוספים בארצות אירופה והמערב דילמות וכיוונים. 2001. ר, ררוט; .ר, קיי

  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס. 366-01-דמ

חוזר (של המפקח על הביטוח  "גילוי נאות למבוטח בעת הצטרפות לפוליסות של ביטוח בריאות"תקנות 

  ).2001/9ביטוח 

כפי שמופיע באתר ). שימת אביזרים רפואיים ורשימת תרופותכולל ר( 2005" כללית מושלם"תקנון 

  .האינטרנט של שירותי בריאות כללית ובמשרדי הקופה

כפי ). כולל רשימת אביזרים רפואיים ורשימת תרופות( 2005" לאומית זהב"ו" לאומית כסף"תקנון 

  .שמופיע באתר האינטרנט של קופת חולים לאומית ובמשרדי הקופה

כפי ). כולל רשימת אביזרים רפואיים ורשימת תרופות( 2005"  מאוחדת שיא"ו" עדיף מאוחדת"תקנון 

  .שמופיע באתר האינטרנט של קופת חולים מאוחדת ובמשרדי הקופה
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כפי שמופיע באתר ). כולל רשימת אביזרים רפואיים( 2005" מכבי מגן זהב"ו" מכבי מגן כסף"תקנון 

  .די הקופההאינטרנט של מכבי שירותי בריאות ובמשר

AHRQ (Agency for Health Care Research and Quality). 2005. Checkup on Health Insurance Choices. 
http://www.ahrq.gov/consumer/insuranc.htm 

Mossialos, E.; Thomson, S. 2004. Voluntary Health Insurance in the European Union. European 
Observatory on Health Systems and Policies, WHO. http://www.Euro.who.int/eprise/main/WHO/ 
Progs/OBS/Publications/200410143 

Passig, D. 1998. "An Applied Social Systems Procedure for Generating Purposive Sound Futures". 
Systems Research and Behavioral Science. The Official Journal of the International Federation for 
Systems Research. 15(1):315-325.  
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 -ד "התשנ, הוראות כלליות מחוק ביטוח בריאות ממלכתי: 'אנספח 
  הנוגעות לשירותי הבריאות הנוספים, 1994

  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 10סעיף . 1
  :לחוק מובא להלן ככתבו וכלשונו 10סעיף 

ות לשירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל תכנים רשאית להציע לחבריה קופת חולי  )א(

בין בעצמה ובין , )םת לשירותים נוספיתכני -להלן (השירותים והתשלומים של הקופה 

, ת לשירותים נוספיםתכני; )הקופה -להלן בסעיף זה (בת בשליטה מלאה -באמצעות חברה

  .טעונים אישור שר הבריאות, וכל שינוי בה

בכפוף , והדדי בלבד ת לשירותים נוספים תוצע לחברי הקופה כהסדר של איזון משותףתכני  )ב(

 :לכללים הבאים
   ת תכנית יינתנו אך ורק במסגרת המקורות שנגבו לעניין זה ממי שהצטרף לתכניהשירותים שב )1

 ;)עמיתים -  להלן(
 .העמיתים ת ואת תשלומיתכניאת זכויות העמיתים ב, מעת לעת, הקופה רשאית לשנות )2

 או יהבריאות ללא קשר למצבו, תתכנית כל חבר המבקש להצטרף לתכניקופת החולים תצרף ל) 1  )ג(

למעט תקופות , ולא תגביל את הצטרפותו או את זכויותיו בעת הצטרפותו בתנאי כלשהו, כליהכל

ובלבד , הת לעניין מתן שירותים שונים במסגרתתכנישייקבעו לגבי כלל העמיתים ב, אכשרה סבירות

שלא תיקבע תקופת אכשרה כאמור לעניין שירותים שהיו כלולים בסל השירותים והתשלומים של 

ת לא יאוחר משנה אחת אחרי השינוי בסל תכניהקופה לגבי מי שהיה חבר בקופה והצטרף ל

  ;השירותים והתשלומים של הקופה

ראות שונות לגבי מעבר הו) 1(לעניין תקופות אכשרה כאמור בפסקה , הקופה רשאית לקבוע) 2

  .ת של קופה אחרתתכנימ

בין בעת ההצטרפות אליה , תתכניקופת חולים לא תפלה בין עמיתים ב, )ג(בכפוף לאמור בסעיף קטן   ) ד(

  .ובין במתן השירותים במסגרתה

או במצבו , תתכניללא תלות במספר שנות החברות ב, ת יהיה אחיד לכל קבוצת גילתכנימחיר ה  ) ה(

  .כלי של העמיתהכל או הבריאותי

לא , בכל שנה, באופן שהוצאותיה, תתכניקופת חולים תיתן את שירותי הבריאות הנוספים במסגרת ה  ) ו(

  .יעלו על הכנסותיה מתשלומי העמיתים

  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 21סעיף . 2
  :לחוק מובא להלן ככתבו וכלשונו 21סעיף 

את כל שירותי ) ג( 3כלפיו כאמור בסעיף קופת החולים תיתן לכל מי שהיא אחראית   )א(

ללא כל , בין בעצמה ובין באמצעות נותני שירותים, הבריאות שלהם הוא זכאי לפי חוק זה

ולים בסל השירותים שלה בהצטרפות או בחברות הכל הפליה ולא תתנה מתן שירותים

 .ת לשירותים נוספיםתכניב
יפטרו את קופת החולים מחובתה לתת אי תשלום או פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות לא   )ב(

  .את שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות
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  ,כלל האוכלוסייהבקרב משלים הביטוח הבעלי : 'בנספח 
2005-1995    

הייתה להגביר את השוויון  1998אחת המטרות המרכזיות של המדיניות שנקבעה בחוק ההסדרים 

פשר להם להצטרף לביטוח שמצבם הבריאותי לא ִא  האלבעבור בעיקר  ,בנגישות הביטוח המשלים

  .)משתני-ניתוח דו(ים מאפייני בעלי הביטוח המשלים לאורך השנים באמו 1ב בלוח. המשלים לפני כן

הפרופיל העכשווי של בעלי  עלמלמד ) 2בלוח (משתני של מאפייני בעלי הביטוח המשלים -ניתוח רב

עם ). דוברי עברית, עשירים, צעירים(ר באוכלוסייה הכללית השכבות החזקות יותבני : הביטוח המשלים

שיעורי בעלות לא נמוכים והדבר בא לידי ביטוי ב, הביטוח המשלים נגיש גם לשכבות החלשות יותר ,זאת

בקרב השכבות על הביטוח המשלים גידול בשיעורי הבעלות מגמת ניתן לראות , כןיתר על ). 1 לוח(

תושבי אזור הצפון , דוברי רוסית, המבוגריםוד שיעורי הבעלות בקרב גדלו מא 1999 משנת :החלשות

  . והחולים הכרוניים התחתוןשון יבעלי הכנסה בחמ, בעלי השכלה יסודית ומטה ,ואזור המרכז
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  )באחוזים( 2005-1995 ,בעלי הביטוח המשלים בקרב כלל האוכלוסייהמאפייני : 1בלוח 

  בעלות על ביטוח משלים
2005  2003  2001 1999 1997  1995  

79  72  65 51   כ"סה  35  37

*  
77  
86  
80  
71  

*  
69  
80  
77  
62  

* 
61  
78  
64  
53 

* 
44  
72  
63  
35 

*  
22  
74  
59  
33  

*  
16  
80  
65  
50  

חולים קופת
+#    ^‡

      

  כלליתשירותי בריאות 
  שירותי בריאות מכבי

  מאוחדתקופת חולים 
  לאומיתקופת חולים 

*  
78  
84  
67  

*  
72  
77  
60  

*  
64  
67  
58 

*  
54  
57  
34 

*  
38  
42  
27 

*  
39  
36  
20  

 גיל
^ # +

  

22-44  
45-64  

+65 

79  
79  

  
70  
73  

  
62  
66 

  
50  
53 

  
35  
40 

  
34  
35  

 מין
^ #

  

  גברים
  נשים

*  
89  
47  
58  

*  
83  
42  
49  

*  
74  
40  
38 

*  
59  
32  
27 

*  
47  
12  
22 

*  
39  
18  
29  

 שפה
^ # +

  

  עברית
  ערבית
  רוסית

*  
72  
69  
86  
76  

*  
66  
67  
75  
72  

*  
59  
53  
71  
62 

*  
44  
47  
57  
52 

*  
25  
39  
47  
30 

*  
25  
32  
41  
32  

 מגורים אזור
# + 

  והצפון חיפה
  ירושלים

  אביב והמרכז-תל
  והדרום בעשאר ב

*  
64  
80  
81  

*  
56  
73  
75  

*  
48  
65  
69 

*  
33  
52  
58 

*  
14.5  

37  
46 

*  
13  
36  
41  

 השכלה
^ #

  

  ומטה יסודית
  תיכונית

  אקדמית/תיכונית-על

*  
59  
81  
79  
88  
87  

*  
54  
68  
73  
77  
84  

*  
45  
49  
63  
80  
80 

*  
32  
41  
46  
64  
72 

*  
18  
27  
38  
41  
62 

*  
18  
30  
37  
35  
36  

 לנפש סטנדרטית הכנסה
‡ ^ # + 

  תחתון חמישון
  שניחמישון 
  שלישיחמישון 
  רביעיחמישון 
  עליון חמישון

*  
69  
82  

*  
65  
74  

*  
54  
68 

*  
41  
56 

*  
24  
42 

*  
21  
42  

 מצב בריאות הערכת
^ #

  

  גרוע/ טוב  לא
  טוב מאוד/  טוב

*  
76  
80  

  
72  
71  

  
63  
65 

*  
46  
54 

*  
30  
41 

*  
25  
39  

 כרונית מחלה
^ # + 

  יש
  אין

0.01  <p* ;p01-03<0.01 +   ;p99-01<0.01# ; p97-99<0.01^ ; p95-97<0.05‡;0.01<p03-05^^  
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  2005, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית- ניתוח רב, בעלות על ביטוח משלים: 2בלוח 

 B     Odds Ratioעוצמת ההשפעה  
  2.04-0.121*   דובר ערבית

  2  1.60-0.20*   דובר רוסית

  0.94-0.383*  חמישון תחתון

  0.94-0.394* +65: גיל

  1.405  0.34     מבוטח במכבי

  0.27-0.766     מבוטח בלאומית

  1.117  0.10   אישה: מין

  0.06-0.938     מבוטח במאוחדת

  0.06-0.939   כרוניחולה 

 *0.05  <p  
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  ידע על זכויות ומידע לציבור על הביטוח המשלים : 'גנספח 

  ידע על זכויות ומידע לציבור על הביטוח המשלים .1
לעתים המקשה הן מנוסחות בלשון משפטית  - כאלהכו ,תכניות הביטוח המשלים הן תכניות ביטוח

 ציינה כינציבת קבילות הציבור במשרד הבריאות . ותןלהבין את מלוא משמע הפרטים על קרובות 

ניסוח בוהיא מצביעה על הצורך בהסברה ו, צורך הדיוקהתקנונים מנוסחים בלשון משפטית מורכבת ל

מאוכזבים  באופן זה יימנעו תלונות של מבוטחים המרגישים, להערכתה. ן"ברור ופשוט של תכניות השב

הנציבה ממליצה על עריכה ופרסום של השוואה , בדבריה .)2001דוח נציב קבילות (או מרומים 

להבהיר את  כדי ,בין התכניות השונות לגבי ההתניות השונות הקבועות בהן אובייקטיבית ומעמיקה

  ).2001 ,דוח נציב קבילות(ולעודד את התחרות בין קופות החולים הדרוש 

לעורר הוא עלול  ,ולהפך; הזכויות חוסר ידע עלול ליצור מחסום בקבלת שירותים וביכולת למצות את

  .קיימותן נזכויות שלמעשה איליתר -ציפיות

  קבלת מידע מהקופות. 2
המידע "המרואיינים האם  נשאלו, 1997מכון ברוקדייל בשנת -וינט'ג-מסגרת מחקר שנערך במאיירסב

אחוזים  ארבעים ושלושה". שהקופה פרסמה על תכנית הביטוח המשלים שלה ענה על צורכיהם

טענו שקיבלו מידע לוקה בחסר או לא מתאים  27%, מהמרואיינים טענו שלא קיבלו כלל מידע

רק שליש מהמרואיינים סברו שהמידע שקיבלו על הביטוח המשלים ענה על צורכיהם . לצורכיהם

דוברי עברית , בעלי הכנסה גבוהה יחסית). קיבלו מידע ברור אשר ענה על כל שאלותיהם, כלומר(

את מצב בריאותם כטוב עד טוב מאוד דיווחו יותר מאחרים כי קיבלו מידע שענה על הצרכים והמעריכים 

  ).2006, גרינברג וגרוס-ברמלי(

קופות החולים  התבקשו ,2000ן בשנת "ות השבתכניעם האישור הסופי של , לפי הוראות משרד הבריאות

המרואיינים האם  נשאלו 2001בסקר . ות הביטוח המשליםתכנילשלוח מידע בדואר למבוטחיהן על 

 33% :ארבעים אחוזים השיבו בחיוב. קיבלו מידע מהקופה על תכניות הביטוח המשלים בשנה האחרונה

גרינברג -ברמלי( בקרב מבוטחי לאומית 58%-בקרב מבוטחי מכבי וכללית ו 40%, בקרב מבוטחי מאוחדת

 יםגבוהים שיעור עלמלמד ) 1גלוח (חיוב של המשיבים בלפי מאפייני רקע משתני -דוניתוח . )2003, וגרוס

תחתון החמישון הבקרב  כיםנמועל שיעורים בקרב דוברי רוסית ועברית וובקרב בעלי הכנסה גבוהה 

  .משתני מחזק ממצאים אלו-ניתוח רב. דוברי הערביתבקרב ו
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בשנה  על ביטוח משלים ת החוליםקבלת מידע מקופמאפייני רקע של המבוטחים שדיווחו על : 1גלוח 

  )באחוזים( 2001, שלפני הסקר

  אחוזים  

  40  כ"הס

  *קופה

  כללית

  מכבי

  מאוחדת

  לאומית

  

40  

40  

33  

58  

    

  מחלה כרונית

  יש

  אין

  

40  

41  

    

  גיל

  64-22בני 

  ומעלה 65בני 

  

40  

41  

    

  * שפה

  דוברי עברית

  דוברי ערבית

  דוברי רוסית

  

42  

26  

48  

    

  מין

  נשים

  גברים

  

38  

42  

    

  * הכנסה

  חמישון תחתון

  כל החמישונים האחרים

  

32  

42  

       *p<0.05 
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  ידע על זכויות לפי חוק ועניין בקבלת מידע נוסף מהקופות. 3
בוחנות את הידע של הסדרת שאלות כללו , וינט מכון ברוקדייל'ג-שנערכו במאיירס ,2003-ו 2001סקרי 

ידע על איסור דחיית גם לגבי המבוטחים שאלו נ ,בין היתר. יבור על זכויותיו במערכת הבריאותהצ

גרינברג -ברמלי, גרוס לפירוט על כל סדרת השאלות ראו(ן בגלל מחלות או גיל "ות השבתכנימבוטחים מ

  .)2005, ומצליח

לא ידעו כי קיים איסור דחיית מבוטחים  2001-מהמבוטחים ב 63%: כיםידע נמובסקר נמצאו שיעורי 

  .57%-ל - 2003-שיעור זה ירד במעט ב; ן"בשב

רמת הידע הנמוכה בכלל ובנושא הביטוח על אף  .2003בסקר רצון המבוטחים לקבל מידע נוסף נבדק 

רצו מידע ) 49%( םמחצית .משליםהביטוח הענו שהם מעוניינים במידע נוסף על  17%רק , בפרט המשלים

ות תכניהקופות או בין ה ות שלתכניבמידע השוואתי על ה ועניינתה 16%, תתכניכלולים בעל השירותים ה

חוברת יותר (רצו שיפור באופן הצגת המידע  7%-רצו מידע על תנאי הזכאות ו 15%, של אותה קופה

  ).   2גלוח (הבדלים מסוימים בין הקופות בתחומי העניין נמצאו ). אמינות, התאמת השפה, ידידותית

  2003, לפי קופה ,מידע נוסף שהמבוטחים היו רוצים לקבל על ביטוח משלים: 2גלוח 

 לאומית מאוחדת מכבי כללית כ"סה 
  19  19  15  17  17  צורך במידע נוסף מהקופה על ביטוח משלים

       
       :נושאים זקוקים למידעבאילו 

ות תכניה עלות של הקופות או תכנימידע השוואתי על ה

  9  26  19  13  16  של אותה קופה

  50  36  53  51  49  במשליםכלולים המידע על השירותים 

  12  9  9  19  15  מידע על תנאי הזכאות

, חוברת יותר ידידותית(שיפור באופן הצגת המידע 

  12  11  8  6  7  )אמינות, התאמת שפה

  17  18  11  11  13  )ללא פירוט(מידע כללי 

  

מידע מלא ואובייקטיבי הנוכחי מנסה לענות על הצורך שעלה מן הנתונים לעיל ב המתואר בדוח מחקרה

תחומים שבהם נדרשת התערבות  בזיהויו, ן של קופות החולים"נאים והזכויות בתכניות השבלגבי הת

  . ממלכתית לצורך הסדרת התנאים והפצת מידע מתאים
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  ן בעיני נציגי הקופות "השב :'דנספח 

כדי להבין לעומק את ההשוואה בין התכניות ביקשנו מנציגי קופות החולים להתייחס למספר שאלות 

יש להדגיש כי צוות המחקר לא  .להלן מובאות תשובות נציגי הקופות כלשונן .ביטוח המשליםעומק על ה

הורדנו מהתשובות התייחסויות של נציגי קופה לתכניות , כמו כן .נציגי הקופותשציינו בדק את הנתונים 

  .של הקופות האחרות

  ?אחרותות התכנית של הקופה שלך לעומת התכניהייחוד של האו היתרונות מהם  .1
  תשובת נציגי קופת חולים לאומית

גם . כיסויים שונים ארבעיםלות כולכ הן :מאוד מקיפות) "לאומית זהב"ו "לאומית כסף"(שתי התכניות 

  . זכאים לכיסוי נרחב ביותר" לאומית כסף"עמיתי 

ח דגש רב הושם על כך שההסכם יהיה מנוס. 2004ן של לאומית שונו בספטמבר "תכניות השב :שקיפות

   .באופן ברור

ן של "תקופת האכשרה בתכניות השב - )נציגי לאומית( נוידי-עלבכל הכיסויים שנבדקו  :תקופת אכשרה

ן של לאומית הנן התכניות היחידות אשר נותנות פטור "תכניות השב, כמו כן .לאומית הן הקצרות ביותר

מבלי לבדוק  ,זאת ;דמתן בקופה הקו"מתקופת אכשרה למצטרפים מקופות אחרות שהיו חברים בשב

ן של לאומית "ן הקודם הסתיימה תקופת האכשרה ומבלי לבדוק האם הכיסוי המבוקש בשב"האם בשב

  ).ותאחר ן"שבתכניות הגבלות אלה מצויות ב(ן הקודם "היה קיים גם בשב

  .יש לבחון את מהות הכיסוי ,אף שברוב הקופות רשימת הכיסויים דומה :הות הכיסוייםמ

השיטה היא בהתחייבות כנגד תשלום השתתפות  -בלאומית  :פ הדסה"בשר ניתוחים ההדוגמלשם 

   .עצמית בסניף עצמו

  תשובת נציגי קופת חולים מאוחדת

ולא רק את  ,רכי המבוטחון במאוחדת מביאים בחשבון את צ"עקרונות הפעילות של תכניות השב

הנוגעת לפטור מהשתתפות עצמית תעיד על כך ההטבה . מהצעת שירות כזה או אחר תהתועלת השיווקי

תרופות  היא נוספתדוגמה ). קבוצת אוכלוסייה חלשה שאחרים לא התייחסו אליה(לחולה סיעודי מורכב 

 .מצילות חיים שאינן רשומות בישראל

הן טיפולים שגרתיים והן טיפולים שהם בבחינת , )קטסטרופות(הקופה משתדלת לכסות הן מצבי חירום 

מעיד ) בין הקופותלהערכתנו מהגבוה ביותר (ן במאוחדת "ש הרחב בשירותי השבהיקף השימו. מותרות

 . רכי המבוטחיםון לצ"על ההתאמה של השב

ל "מספר דוגמאות לכל אחת מהקבוצות הנ ידי-עלהייחוד שלנו את ) נציג מאוחדת(להלן אציג 

ימות לקבוצות גיל תשומת לבכם לעובדה שהדוגמאות מתא). מותרות, טיפולים שגרתיים, קטסטרופות(

 . שונות ואינן מתמקדות דווקא בקבוצות מסוימות

ההתייחסות הקיימת כיום בקופות האחרות נוגעת רק לתרופות שאינן  -תרופות  ,לדוגמה: קטסטרופות

הסיוע של הקופה ). באמצעותן ניתן לסייע לחולים קשיםשאך מתעלמות מטכנולוגיות חדשות (בסל 

והן כרשימה פתוחה לכל תרופה שקיימת או שתגיע ) "מאוחדת עדיף"(בסל מתייחס הן לתרופות שאינן 

 )."מאוחדת שיא"(בעתיד כטכנולוגיה שטרם נכנסה לסל 
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מדובר בטיפולים היקרים ביותר  -טיפולי שיניים פרותטיים והשתלות  ,לדוגמה :טיפולים שגרתיים

פסיכולוגים פרטיים  ידי-עלטיפולים , דוגמה נוספת .וההנחות שאנו נותנים מהוות סיוע ממשי למבוטחים

גם לטיפול בהפרעות . הקופות האחרות אינן מתייחסות לכך. קיים ביקוש רב יחסית לשירות חיוני זה -

 .אין התייחסות מצד הקופות ך כללבתפקוד המיני בדר

 ות אפשרות לסיוע בניתוחיםמבוטח/כיום מבקשים המבוטחים -ניתוחים פלסטיים  ,לדוגמה :תתרֹומֹו

לא רק במימון  ,ראינו כחובתנו לעזור למבוטחים. קיים בשטח זה מגוון של בעלי מקצוע. פלסטיים

כך שהמבוטח שפונה דרכנו יהיה שקט  ,עמם אנו נקשרים בהסכםשאלא גם בבקרה על ספקים  ,הניתוח

 .שירות זה לא נזכר כלל בתקנות של הקופות האחרות. שרמתו הרפואית של הספק נבדקה

  גי מכבי שירותי בריאותתשובת נצי

 "מגן כסף"בתחילה , מאז שקיימות שתי התכניות. ן מכבי הוא בוותק ובהיקף הזכויות"הייחוד של שב

מה שעמד לנגד הנהלת הביטוח  ,)לשעבר "מכבי מגן"( "מגן זהב"ומאוחר יותר גם , )קרן מכבי לשעבר(

השלמת השתתפות , היינו. וקהמשלים הוא מתן מענה לצרכים אמיתיים שאין להם תשובה טובה בח

  ".קטסטרופות"מה שמכונה , ניתוחים פרטיים בארץ ותרופות, ל"טיפולים בחובאו  בניתוחים

  תשובת נציגי שירותי בריאות כללית

יה רחבה יהייחוד של התכנית שלנו הוא שמירה על דמי השתתפות שווים לכל נפש המאפשרים לאוכלוס

 ,מקצועית/אטרקטיביות ברמת השירותים מבחינה רפואית על - ובמקביל, ככל הניתן להצטרף לתכנית

 ידי-לרק בתכנית שלנו יש מגוון כה רחב של שירותים שניתנים ע. ומבחינת אטרקטיביות כלכלית

באמצעות הסדרים המאפשרים ללקוחות לשלם , הרופאים והמרכזים הרפואיים ברמה הגבוהה ביותר

ללא צורך בהליך של הגשת  ,הנות מתשלום במקוםיל וגם, סכומי השתתפות עצמית נמוכים יחסית

בדיקות , רשת הרופאים היועצים בהסדר, קרון ייחודי זה בא לידי ביטוי בתחום הניתוחיםיע. תביעה

אנו רואים באופציות ההסדר ייחוד מרכזי שלנו שכאמור . בדיקות גנטיות ושירותים רבים נוספים, ריוןיה

. ולהמתין להחזר ןאותלשלוח , ו את הצורך לארגן את החשבוניותחוסך ללקוח כסף רב וגם חוסך ממנ

הגבוהה ביותר  "השירותית"מכוני ההסדר והרופאים בהסדר יהיו ברמה המקצועית ושאנו מקפידים 

כי בשירותים רבים אנו מאפשרים ללקוח לקבל , יחד עם זאת, חשוב לציין. ובפריסה ארצית מקסימלית

  .הרופאים בהסדר לא מספקים אותומכוני ההסדר או שהחזר במידה 

ולהתאים את , ייחוד נוסף המאפיין את התכנית הוא הצורך לתת מענה לכל מגוון האוכלוסיות

ה הבוגרת בדמות יאנו שמים דגש גם על האוכלוסי. השירותים לצרכים היחודיים של כל קבוצת גיל

 ,)התייעצויות ועוד, פרטיים ניתוחים, ופדייםתהשתתפות ברכישת אביזרים אור(חודיים ישירותים י

אך לא ניתן להתעלם , ן"שאמנם אינו קשור ישירות לתכנית השב, באמצעות הביטוח הסיעודי ,ובעיקר

  .המקיף והמשתלם ביותר, די הרחבבתחום זה אנו מעניקים ללקוחות את הביטוח הסיעו. ממנו

, ריוןירפואת ה: בולטים החסרונות של התכניות האחרות לעומת התכנית שלנו הם בתחומי שירותים

הסדרים בתחום הניתוחים , התפתחות הילד, רשימת התרופות והאביזרים האורתופדיים בהנחה

באמצעות הסדרים המאפשרים ניתנים הבתכניות האחרות אין שירותים רבים  ,כמו כן. הפרטיים ועוד

כולל  ,מאוד תחום זה מפותח ,בתכנית שלנו. ללקוח לשלם השתתפות עצמית בעת קבלת השירות

  .ל"ל בעת הצורך חלילה בניתוח בחו"הנות מהסדרים עם בתי חולים גם בחויהאפשרות ל
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  ?יתרון לדעתך בהם יש לכםשלהדגיש ולפתח את התחומים שלך למה בחרה הקופה  .2
  תשובת נציגי קופת חולים לאומית

ל ההוצאה הגבוה ן של לאומית הן הטובות ביותר בתחום הניתוחים שהנו תחום מחול"תכניות השב

  .ביותר

אך לא , ן איכותי צריך לשלב שירותים עכשוויים ואטרקטיביים מתחום איכות החיים"אנו סבורים ששב

ן של לאומית נותנות את הכיסוי הרחב "תכניות השב ,מסיבה זו. לפגוע בכיסוי המהותי בתחום הניתוחים

שדרוג . קופההתלבות בפן השיווקי של ן מש"כי תכניות השב, יצוין .פרטייםהניתוחים הביותר בתחום 

הנו חלק מהדגש שנותנת הקופה על אוכלוסייה , למשל ,ריון ולידהין ושימת דגש על פרק ה"תכניות השב

  .צעירה

  תשובת נציגי קופת חולים מאוחדת

השיקול העיקרי היה  .)שגרתיים ומותרותשירותים , קטסטרופות(ש קטגוריות ושל מתוךתה יהבחירה הי

ביקוש מצד מבוטחים שאינם בעלי סיוע בטיפולים שגרתיים חיוניים לקטסטרופות ויסויים ללבחור כ

ת לצרכים רחבים של תכניהשאיפה היא להתאים את ה .מכוסים בסל או קיימים בו עם מגבלה מסוימת

  .המבוטחים

  תשובת נציגי מכבי שירותי בריאות

השירות הוקם בעיקר לטובת . עיםהשבתחילת הדרך של הביטוחים המשלימים במכבי היא בשנות 

השירות החליפי שנבנה . זכאים לאשפוז ציבורי ולא הי ,ולכן, מבוטחי מכבי שלא היו אזרחי המדינה

שוב בחנו את ר שאכ, השמוניםבאמצע שנות  ,לאחר מכן. אסותאבית חולים עבורם היה אשפוז פרטי בב

כמו (רותים שנתנו מענה לצורך אמיתי נבחרו שי ,אותה עתבמערך השירותים הרפואיים שהיו חסרים 

ל כשהסל לא כיסה את מלוא עלותם והגובה ההוצאה בגינם רחוק "טיפולים בחו/ניתוחים/השתלות

  ).מלהיות בהישג ידם של רוב האזרחים

בעיקר אלו  :אלה שלדעתנו מהווים מענה לצורך רפואי אמיתיעדיין השירותים הללו הם , במבחן הזמן

 .איים עם סיכוי נמוך להתרחשות והוצאה מאוד גבוהה בעת התרחשותםאירועים רפוהמכסים 

  תשובת נציגי שירותי בריאות כללית

לאור החשיבות הכפולה  ,יש לנו יתרון םאנו בשירותי בריאות כללית בחרנו להדגיש את התחומים בה

ניתוחים , רץניתוחים פרטיים בא(מתן מענה רפואי מקצועי ברמה הגבוהה ביותר : שאנו רואים בתכנית

ובמחירים האטרקטיביים ביותר שיאפשרו ) בדיקות גנטיות ועודו ריוןירפואת ה, התייעצויות, ל"בחו

תוך שמירת  ,כל זאת .ללקוח לבצע פעולות רפואיות שאינן כלולות בסל הבסיסי בעלות נמוכה ככל הניתן

יה ישכבות האוכלוסדמי השתתפות השווים לכל נפש ובהתאמה לצרכים הבריאותיים המגוונים של 

מקצועיות רפואית ואטרקטיביות  -אנו מאמינים כי התחומים הללו הם החשובים ביותר ללקוח . השונות

  ."שירותית"כלכלית ו

 
  ? בתכנית קריטריון פועלת הקופה להכללת תרופותלפי איזה , בסעיף תרופות .3

  ?תתכניכללות בתרופות נ אילו    
  תשובת קופת חולים לאומית

  :פי הקריטריונים הבאים-לן נעשית ע"תרופות בתכנית השב הכללת

 פי-לומשרד הבריאות ואינן נכללות בסל התרופות ע FDA-י היד-להמאושרות ע תרופות חדשניות .1

 .הנן התרופות המובילות בעולם המדע להורדת כולסטרול בדם Crestor-ו Ezetrol, לדוגמה .הסל
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של לאומית ן "הן הוכנסו לרשימת התרופות של השב אך, בסל הבריאותכלולות תרופות אלה אינן 

  .50%-70%וניתנות בהנחה של 

 -   Plavix,לדוגמה .ההתוויותן מרחיב את "מסוימות והשב בהתוויותתרופות הנמצאות בסל התרופות  .2

או , אך יש להם רגישות, ריןיתרופה לדילול הדם המצויה בסל התרופות רק לחולים הזקוקים לאספ

ידוע שלאחר השתלת שמאחר  .וזאת למשך חודש אחד בלבד, נתור והשתלת סטנטלחולים לאחר צ

ן "התרופה הוכנסה לסל התרופות של השב, רצוי לעשות שימוש בתרופה זו במשך שנה לפחות, סטנט

 .40%בהנחה של 
תוסף , לדוגמה .משרד הבריאות ידי-ליועצי הקופה ומאושרים ע ידי-לתוספי תזונה המומלצים ע .3

אשר הוכח בעבודות מחקריות כי הם מסייעים לחולים עם בעיות של , גלופלקס ודומיו-המזון מגה

ן "אך עמיתי השב, תוסף מזון זה אינו בסל הבריאות. בברכיים )Osteoarithritis(דלקת מפרק העצם 

 .30%יכולים לרכוש אותו בהנחה של 

  תשובת קופת חולים מאוחדת

נו ליהנות מקדמת ימצילות חיים כדי לאפשר למבוטח קיימת אפשרות סיוע לתרופות וטכנולוגיות

לצד אפשרות זו קיימת גם התייחסות לתרופות . קיימות כיום ושתהיינה קיימות בעתידההטכנולוגיות 

  .שגרתיות שאינן קיימות בסל

  .הרשימה היא רשימה פתוחה, "מאוחדת שיא"לגבי 

  תשובת מכבי שירותי בריאות

הצורך מזוהה  .ועדת התרופות של מכביובשלב כלשהוא לדיון ב מגיעה, כל תרופה המאושרת בארץ

, רוקחים(ים אנשי מקצוע ועדה יושבוב. באמצעות פנייה של רופאים מטפלים או באמצעות מטופלים

, הצלת חיים(תרומתה ואת לה  יםנזקקהכמות האנשים את , בוחנים את יעילות התרופהה) רופאים

  ).עודושיפור איכות חיים 

. ן"וניתנת לכל מבוטחי מכבי ולא רק למבוטחי שב!!! מכביהבסיסי של לת חיים נכנסת לסל תרופה מצי

ן ישנן עוד עשרות רבות של "למבוטחי השב). מאות(למבוטחי מכבי ניתנות תרופות רבות מחוץ לסל 

  ).אין אלה תרופות מצילות חיים, אולם כאמור(תרופות שניתנות רק להם 

  כללית תשובת נציגי שירותי בריאות

, מדיניות זו פי-על. האגף הרפואי של המוסד ידי-למדיניות התרופות בשירותי בריאות כללית נקבעת ע

". כללית מושלם"כללו בילא י ,ולכן ,תרופות בעלות ערך טיפולי מכריע חייבות להיות זמינות לכל החולים

בהנחה יכלה  ןשרכישתופות רב על מנת להכליל מגוון רחב של תרעשתה את הֵמ " כללית"תחת הגדרה זו ה

 .להקל על ההוצאות הכספיות של מבוטחיה

  נותנת  שלך ן ואילו הקופה"האם ישנם כיסויים שקופות אחרות נותנות במסגרת השב .4
  .אנא ציין מהם, כןאם ? במסגרת הסל הבסיסי

  תשובת נציגי קופת חולים לאומית

ישנן תרופות שלמרות שאינן בסל  ,אולם, ידנון האחרות לא מצוינות ב"רשימת התרופות של תכניות השב

  ).ן"ולא באמצעות השב(הוחלט בלאומית לספקן ללקוחות לאומית דרך הסל של הקופה  ,הבריאות
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  :דוגמאות

 אחוז הנחה למבוטח שם פריט ירפא קוד
5085Aerius 5 MG 15 TAB47 
9561Karin 250 MG 14 TAB50 

22667Klaridex 250 MG 14 CAP50 
29781Arthrease 3*2 ML47 
29835Provigil 100 MG 30 TAB16 
34624  Steronase AQ NASAL SPR50 
56522Protopic 0.03% OINT 30 G15 
56523Protopic 0.1% OINT 30 G15 
59292Aerius Syrup 0.5MG\ML 120  47 
76163Karin 500 MG 14 TAB50 

  אוחדתתשובת נציגי קופת חולים מ

 טיפולי פסוריאזיס 
 הטסות לטיפול רפואי לתושבי אילת 
 ריון מרובה עובריםישקיפות עורפית בה 
  טיפולי פיזיותרפיה 

  תשובת נציגי מכבי שירותי בריאות

בהפניית מקבלים מבוטחי הקופה שבמכבי קיים שירות יועצים רחב -שירות ייעוץ של רופאי קופה  .1

והפנייה אליהם אף אינה כרוכה , דים בכירים בבתי חוליםהיועצים הם רופאים בתפקי. רופא מטפל

  .בהיטל

תרופות רבות שמחוץ לסל ניתנות למבוטחי  ,כאמור -בהנחה  ללא מרשם תרופות מחוץ לסל ותרופות .2

בהנחה ניתנות לכל מבוטחי הקופה  ללא מרשם תרופות. ן"ולא רק למבוטחי השב, הקופה בהנחה

  .ן בלבד"ת אחרות הן רשומות כתרופות שבבעוד שבקופו, בבתי המרקחת של מכבי

  תשובת נציגי שירותי בריאות כללית

רוג יללא קשר לד ,"כללית מושלם"לת תרופות בסל הקופה ובכלועדת התרופות של הכללית דנה בה

   .התרופות בוועדת הסל

. ות השונותתכנינראה כי קיימים הבדלים בולטים בפרמיות בין ה ,מההשוואה שערכנו .5
הכיסויים שמייקרים את התכנית של הקופה שלך  םמה? כל לסייע לנו להבין זאתהאם תו

  ?לעומת האחרות
  תשובת נציגי קופת חולים לאומית

הנה  "לאומית זהב". ן זו"משקף את היקף הכיסוי בניתן בתכנית שב "לאומית זהב"גובה הפרמיה ב

, לעומת זאת, "לאומית כסף" .ליםן של כל קופות החו"ן המקיפה ביותר מבין תכניות השב"תכנית השב

על אף שבמקרים לא מעטים היא מעניקה  ,זאת ;ן"משקפת את הפרמיה הנמוכה ביותר מבין תכניות שב

  .ן אחרות"שבתכניות  ידי-למהכיסוי הניתן ע, ותרכיסוי רחב י
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  תשובת נציגי קופת חולים מאוחדת

השוואה ("מוצרים שונים בתכלית בדובר משמאחר  ,ות שונות אין למעשה ערךתכנילהשוואה בין תעריפי 

כיוון שלא כדאי לחטוא בהצגת  ,מבהירה נושא זהההייתי מכליל הערה  ,לכן"). בין תפוחים לעגבניות

  .דברים פשטנית מדי

  תשובת נציגי מכבי שירותי בריאות

ת תעריפים העלאתה ייהלא , מאז כניסת החוק לתוקפו. אין עודף כספי, מגן כסף ומגן זהב, בתכניות שלנו

  ). מעבר לשינויים במדד המחירים לצרכן(

הוא בהקשר של ההשתתפות ) "לאומית זהב" למעט( ותאחר ן"שבתכניות ההבדל העיקרי ביננו ל, בנוסף

ן היא ההוצאה על ניתוחים פרטיים בהסכם "ההוצאה הגבוהה ביותר בשב. העצמית בניתוחים פרטיים

  !ן במכבי"אין כל השתתפות עצמית של מבוטחי השב, בסעיף זה). בכל הקופות נוזה נכון לדעת(

האם גובים  :תפיסות/וההסבר בעצם טומן בחובו הבדלים בגישות, נראה לנו שזה מסביר את ההבדל

עבור שירות את מלוא עלותו ואז הקונה יודע מהי ההוצאה הסופית שלו או גובים עלות יחסית ומשלימים 

  ?אותה בעת שמתעורר הצורך בשירות

  ת נציגי שירותי בריאות כלליתתשוב

צים ותחום עּויתחום הי - לייקור דמי ההשתתפות" תורמים"העל אף שבשני הפרקים המרכזיים 

 .ותאחרה ן"שבתכניות המעניקה את הכיסוי המשמעותי ביותר יחסית ל" כללית מושלם" - הניתוחים

ובתחום , סגרת הסדרמב ציםעּויבתחום היועצים אנו לא מגבילים לרשימה סגורה ומאפשרים גם י

 הניתוחים אנו היחידים עם מערך ההסכמים הרחב ביותר עם כמעט כל בתי החולים הפרטיים בישראל

 . הם הנמוכים ביותר" כללית מושלם"דמי ההשתתפות ב .פ הדסה ושערי צדק"שרו
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  2006, ן של קופות החולים"השוואה בין תכניות השב: 'נספח ה

לפי תהליכי רישום ומימוש הזכאות , מחיר, מגבלות ,תנאים, ההשוואה כוללת את השירותים המוצעים

  .הפרמטרים להשוואה

קופות החולים . והטבות של הקופות" מבצעים"ן ולא "יש לשים לב כי ההשוואה כוללת רק את תוכן השב

, ן או לכל חברי הקופה הקשורים בדרך כלל לבדיקות תקופתיות"מדי פעם במבצעים לבעלי שב יוצאות

  .ריוןיבדיקות לנשים בהולמשל טיפולי שיניים לילדים , או להטבות לאוכלוסיות מיוחדות

ה הוצעת כללית שבעת כתיבת הדוח עדיין לא ושל שירותי בריא" פלטיניום"כולל את התכנית  ואינ הלוח

. הרחב לציבור
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  2006, השונות ן של קופות החולים"השוואה בין תכניות השב: 1הלוח 
  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  מושלם כללית  מאוחדת שיא  עדיף מאוחדת  לאומית זהב  כסף לאומית  
  תנאים ומידע -כללי . 1

  לאומית זהב  לאומית כסף  תכניתשם ה
יפורטו רק בלוח 

הנושאים השונים 
  1לאומית כסףמ

  מאוחדת שיא  דת עדיףמאוח
יפורטו רק בלוח 

הנושאים השונים 
  מאוחדת עדיףמ

  מגן זהב  מגן כסף  כללית מושלם
יפורטו רק בלוח 

הנושאים השונים 
  מגן כסףמ

קופת חולים לאומית   הגורם המבטח
  עמותה

    מכבי שירותי בריאות בריאות כללית  שירותי    קופת חולים מאוחדת  

ל מילוי וחתימה ע  אופן ההצטרפות
טופס הצטרפות 

במרפאות לאומית 
לאומית "אצל פקידות 

  "כל

מילוי וחתימה על טופס   
 בסניפי הקופה הצטרפות

המבוטח או מיופה  בידי
 םרשאי יםהמבוטח ;כוחו

בשם , םלחתום בשמ
  .זוגה ניובשם בם ילדיה

הגשת בקשת   
בסניפי הצטרפות 

לשירותי הקופה 
בריאות כללית 

  במרפאות

מילוי טופס הרשמה 
  ניפי מכביבס

  

הרשמה במוקד 
  :הטלמרקטינג
  5075*או  03-6080730

  :הרשמה במוקד  
1-700-706-706  

  

הרשמה דרך המוקד   
  "callכללית "הטלפוני 

  מכל טלפון* 2700

מילוי טופס הרשמה  
שניתן לבקשו במוקד 

 : "מכבי ללא הפסקה"
1-700-50-53-53  

  

מילוי טופס הצטרפות     
באתר האינטרנט של 

  ההקופ

 ,י נציגי הקופהדברל  
הצטרפות  דרך יש 

נציגי מכירות 
המגיעים לביתו של 

  המבוטח

מילוי טופס פרטים 
אישיים דרך אתר 

  האינטרנט
  

  

משך תקופת 
  ההסכם

תקופת ההסכם ללא 
   הגבלת זמן

  

חבר אשר בוטלה 
מכל  תכניתתו בחברּו

וחודשה , סיבה שהיא
חברותו במועד מאוחר 

חשב כמצטרף יי, יותר
בנוגע לתקופות חדש 

  .אכשרה

תקופת ההסכם ללא   
הגבלת זמן בתנאי שדמי 

החבר שולמו כסדרם ולא 
תו של הופסקה חברּו

ת של הפסקת חברּו החבר
המבוטח בקופה גוררת 

 תכניתהפסקת החברות ב
  ן לאלתר"השב

תקופת ההסכם ללא   
  הגבלת זמן

  

תקופת אכשרה תחל 
מחדש בכל פעם 

הצטרף שהעמית 
 תכניתלמחדש 
פות זכאות בלתי בתקו

  רצופות
  

החלטה על סיום 
והסדרים  תכניתה

תקופת ההסכם ללא 
  הגבלת זמן

  

הפסקת חברות במכבי 
גוררת הפסקת 
ן מאותו "הזכויות בשב

  .מועד
  

חבר החייב דמי חבר 
 חודשיים ומעלה אינול

זכאי לזכויות 
אם שילם  ;תכניתב

  

                                                   
  .ן ועל כן אינה מפורטת בלוח"פוליסה זו היא אינה תכנית שב.  פוליסה של חברת הביטוח הראל  -לאומית מקסימום   -קיים רובד שלישי לביטוח  1
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  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  מושלם כללית  מאוחדת שיא  עדיף מאוחדת  לאומית זהב  כסף לאומית  
ידי בלסיומה יאושרו 

המועצה ודירקטוריון 
כללית  שירותי בריאות

וטעונים אישור שר 
  הבריאות

 ,חובו בתוספת ריבית
  ;מתחדשת זכאותו

מופסקת  תחברּוה
אחרי הפסקת תשלום 

חדשים ארבעה של  
מיום משלוח ההודעה 

למבוטח על הפסקת 
 -ל וובסך הכ ,תשלומיו

אחרי הפסקת תשלום 
  חודשים שישהשל 

חבר בקופת , יחיד  רשאים להצטרף
  חולים לאומית
ילדיו יכול לצרף את 

  .לאומיתב םחבריה

 אלאומית זהב הי
תכנית נפרדת ואין 

צורך להיות חבר 
   .בלאומית כסף

כל חבר קופת חולים 
מגבלת גיל ללא , מאוחדת

  ;או מצב בריאות
כל מבוטח רשאי לצרף את 

 ;רשומים בקופההילדיו 
חברים במאוחדת עדיף 

חשבו יערב התקנות י
כל עוד  תכניתכמבוטחים ב

הם חברים בקופה 
ומשלמים את דמי 

בני משפחה  ;הביטוח
 תכניתרשאים להישאר ב
גם אם אחד מבני 

לא מבוטח המשפחה 
בני זוג פרודים  בקופה

יכולים להמשיך כל אחד 
בנפרד את חברותם 

כמבוטחים  תכניתב
  .חידיםי
  
  
  
  

  

מבוטח שירותי , יחיד  
בריאות כללית מעל 

ו יוכן ילד  18גיל 
 18להם שטרם מלאו (

נה שמּו כל אדם ;)שנה
שהוא ,  לו אפוטרופוס

מבוטח כללית או 
 - ו של אפוטרופוסשה

ביקש את אחד מאלה 
כללית "צירופו ל
והתחייב " מושלם
דמי  בעבורו לשלם

  השתתפות 

כל מבוטח במכבי ובני 
משפחתו  רשאים 

 למכבי מגןלהצטרף 
כולל ילד  ,בני משפחה

, חורג או מאומץ כדין
ובתנאי שהם חברים 

  במכבי
  

  

באמצעות כרטיס   תשלום אמצעי
  אשראי

באמצעות כרטיס     באמצעות כרטיס אשראי  
מצוין רק (אשראי 

באתר האינטרנט 
ובספר השירות כללית 

  )מושלם

אין אפשרות לשלם 
  בכרטיס אשראי
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, הוראת קבע בנקאית    באמצעות הוראת קבע

חשבונות הוראת הקבע 
  יחויבו אחת לחודש

    יתהוראת קבע בנקא  הוראת קבע בנקאית  

תשלום דרך קופת הסניף     
תשלום באמצעות שוברי 

נגבית , בנק הדואר של
  5%תוספת של 

        

  :ידי החברבביטול   לוטיבאופן ה
לקופה ימסור עמית ה

בכתב  ת ביטולהודע
כנס לתוקף תוך ישת

   ;חודש
ביטול ההסכם תקף 

 ,ילדי המבוטחלגם 
בתנאי שהוא משלם 

  .עבורם את הפרמיהב
  

  :ברידי החבביטול   
מסירת הודעה וחתימה על 

במשרדי  טופס מתאים
ת סיום החברּו ,הקופה

כנס לתוקף חודש לאחר יי
   ;מסירת ההודעה

מבוטח מרותק למיטה או 
מסיבות שלא בשליטתו ש

ל להגיע למשרדי ולא יכ
עזר יהקופה יכול לה
  .במיופה כוח

  :ידי החברבביטול   
הודעה העמית ימסור 

  ;לכללית בכתב 
כנס ייביטול הזכאות 

יום  30לתוקף תוך 
  .ממסירת ההודעה

  

: ידי החברבביטול 
חתימה על הצהרת 

הפסקת זכויות 
שתימסר במשרדי 
הקופה או במכתב 

רשום או באמצעות 
  ;מיופה כוח

כנס יסיום הזכויות י
לתוקף חודש מיום 

  .ההצהרה

  

 :ידי הקופהבביטול 
אם לא שולמה 
 ;הפרמיה כסדרה

 ;הגשת תביעה כוזבת
פי -אחרת עלכל עילה 

חוק ביטוח בריאות 
פי -עלממלכתי או 

  ;חוקים אחרים
  

התראה של חודשיים 
מראש לביטול 
-ההסכם בגין אי

תשלום הפרמיה בידי 
  החבר

 ,נציגי הקופה דבריל
נשלחים שני מכתבי 
. התראה לפני הביטול

הדבר יש להדגיש כי 
 כי , מצוין בתקנון וכן

   .זכות שימועאין 
החלפת קופה מבטלת 

בשל : ידי הקופהבביטול   
תשלום דמי חבר או -אי

 בשל התנהגות בלתי
שימוש  :כגון ,הולמת

באלימות נגד עובד מטעם 
דיווח כוזב בנוגע  ,הקופה
ח ודיווח כוזב מכ, להוצאה

או כל ' הסכם עם צד ג
עילה אחרת המאפשרת 
לבטל את החברות לפי 

  .חוק ביטוח בריאות
הקופה תשלח מכתב 

מועד לפני יום  60התראה 
תינתן  ;תהפסקת החברּו

זכות שימוע בתקופת 
הפסקת חברות . ההתראה

אינה גוררת הפסקת 
  .חברות של קטין

מבוטח שהפסיק את 
תופסק , חברותו בקופה

  .ן"השב תכניתחברותו ב

 :ידי הקופהבביטול   
הקופה רשאית להודיע 

לעמית על ביטול 
יום לפני  60הזכאות 

ביטולה אם העמית 
לא שמשלם או  אינו

שולמו בגינו דמי 
יום לפני  60ביטוח 
הגשת תביעה  ;ביטולו
  ;כוזבת

עמית זכאי לערער על 
הודעת ביטול בפני 

ועדת ערעור במהלך 
הודעת . הימים 60

ביטול תיכנס לתוקף 
רק אחרי החלטת 
 60ועדת ערר או תוך 

המאוחר  - יום
העמית   ;בניהםמ

זכאי להיות מיוצג 
-י באבידבעצמו או 

: ידי הקופהבביטול 
ת במכבי הפסקת חברּו

תגרור הפסקת חברות 
 ;ן מאותו מועד"בשב

הפסקת רכישת זכויות 
במגן כסף תגרור 

הפסקת הזכויות גם 
במגן זהב מאותו 

  ;מועד
מבוטח החייב דמי 
חבר בעד חודשיים 

ולאחר שקיבל  ומעלה
מכתבי התראה  2

אינו זכאי  , לפחות
 תכניתלזכויות ב
בו הפסיק מהחודש ש

ובתנאי שעברו , לשלם
יום ממועד  60

  .של הקופה ההודעה
אם החבר שילם את 
מלוא חובו בתוספת 
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  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  מושלם כללית  מאוחדת שיא  עדיף מאוחדת  לאומית זהב  כסף לאומית  
  .ההסכםאת 

  
  

  .וחוכ
  

 4ריבית פיגורים תוך 
חודשים ממשלוח 

יישמרו  ,ההודעה
, תכניתזכויותיו ב

כולל רצף זכויות ורצף 
אם  ;תקופות אכשרה

שילם את חובו לאחר 
הקופה  ,חודשים 4

רשאית להחזיר את 
להפסיק זכיותיו או 

 ;תכניתאת חברותו ב
המבוטח רשאי לערער 

יום קבלת  60תוך 
  .ההודעה

תביעה שהגיש חבר 
כוזבת או העלים 

עובדות בעת הגשת 
, בקשה למימוש  זכות
רשאית מכבי לתבוע 

ממנו פיצוי על 
הוצאה שנגרמו /נזק

ואף לבטל , עקב כך
  .ן"את חברותו בשב

אתר אינטרנט 
  לתקנון עם גישה

www.leumit.co.il  www.meuhedet.co.il  www.clalit.org.ilwww.maccabi-
health.co.il

  

   -  הפרמיה
דמי הביטוח 
  2החודשיים

  

פרמיה משתנה 
בהתאם לגיל במועד 

, התשלום בפועל
ניתנת , צמודה למדד

באישור  להעלאה
  .משרד הבריאות

  

התשלומים נקבעים בכפוף   
לגיל המבוטח ומצבו 

המשפחתי הרשום בקופה 
 ;)משפחהאו  חידי(

התשלום מתעדכן במעבר 
מקבוצת גיל אחת 

התשלומים  ;לאחרת
אחת  מתעדכנים

ה ילחודשיים בהתאם לעלי
במדד המחירים לצרכן או 

דמי ההשתתפות   
ישתנו בהתאם 
דמי . לקבוצות גיל

השתתפות ראשונים 
יקבעו לפי גיל העמית 

ד תחילת במוע
  .הזכאות

למעט , צמוד למדד 
  .מדד שלילי
 תכניתכל שינוי ב

הפרמיה נקבעת 
בהתאם למספר 

הנפשות במשפחה 
  .ובהתאם לגיל החבר

חבר ישלם לפי 
התעריף המקובל 

בקבוצת הגיל אליה 
  .הוא משתייך

התשלום עבור 
חודשים שחלפו 

  

                                                   
  .2גות בלוח טבלאות הפרמיה מוצ 2
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 - במדד יוקר הבריאות
  .הגבוה מבין שניהם

הקופה רשאית לשנות את 
זכויות המבוטחים 

, ואת תשלומיהם תכניתב
  .באישור שר הבריאות
 -  תשלום חודשי בפיגור
תוספת הצמדה למדד 

  .יוקר המחיה
המבוטח אחראי להסדרת 

התשלומים במשרדי 
הסיבות הקופה גם אם 

יה אינן תלויות יהגב-איל
או למשל בבנק  אלא, בו

 כאשר נערכת(במעסיק 
 ).יה מרוכזת מהמעסיקיגב

יפורסם בכפוף 
  .להוראות החוק

כל  פיגור בתשלום 
יעמוד לפירעון מיידי 

בתוספת ריבית 
והפרשי הצמדה עד 

. למועד תשלומו בפועל
הקופה זכאית לקזז 

מסכומים שהמבוטח 
זכאי להם מדמי 

השתתפות שבפיגור 
  .וחובות קודמים שלו

ציגי הקופה ביקשו נ
נשלחים להבהיר כי 

שני מכתבי התראה 
חודשיים מראש לפני 

הביטול במקרה של 
   פיגור בתשלומים

ישולמו לפי התעריף 
ביום התשלום או 

בתוספת הפרשי 
לפי הגבוה  -הצמדה 
  .מבניהם

אי גביית דמי חבר 
מחשבון הבנק אינה 
פוטרת את המבוטח 

מתשלום דמי חבר 
מידי חודש במשרדי 

  .הקופה
דמי  החבר מתעדכנים 

חודשים  3-אחת ל
בהתאם לשינוי במדד 

  המחירים לצרכן

שינויים בתנאי 
במהלך  תכניתה

  תקופת ההסכם

רשאית לערוך הקופה 
שינויים בתקנון 

באישורו של המפקח 
על קופות חולים 

ן במשרד "ושב
יחולו אם  ,הבריאות

 ,שינויים בסל הבסיסי
לרבות הוספת 

גריעתם או , שירותים
שינויים ברמת 

הפרמיה  ;הכיסוי
  .בהתאםתשונה 

ם יכל השירותים הרפואי  
המפורטים בתקנון ניתנים 

כל עוד הם  ,למבוטחים
ם בסל אינם כלולי

יש , השירותים הבסיסי
שירות להדגיש כי 

שיתווסף בעתיד לסל 
 תכניתגרע מהיהבסיסי י

  .באופן אוטומטי
הקופה רשאית לערוך 

שינויים בתקנון באישורו 
של המפקח על קופות 

ן במשרד "חולים ושב
  .הבריאות

  
  
  
  
  
  

  

יחולו שינויים אם   
בסל שירותי הבריאות 

 ,לפי חוק הבריאות
ערוך הקופה רשאית ל
שינויים בתקנון 

באישורו של המפקח 
על קופות חולים 

ן במשרד "ושב
   הבריאות

החלטה של לאחר 
  . הקופהדירקטוריון 

יחולו שינויים אם 
בסל שירותי 

 קופהה, הבריאות
רשאית לערוך שינויים 

בתקנון באישורו של 
המפקח על קופות 

ן במשרד "חולים ושב
   הבריאות
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  תכניתשל ההזכויות והחובות  תמצית. 2
   √  √  √  √  √  √  קיום

באתר האינטרנט 
, תקציר הזכויותמובא 

בחלוקה לפי שירותים 
  . ותחומי כיסוי

√  
  

  3בהירות 
  

√  √  √  √  √  √  √  

  √  זמינות
בכל מקרה של סתירה 

פי -בין הזכאות על
הטבלה לבין הזכאות 

נקבעת  ,בתקנות
  פי התקנון-הזכאות על

√  √  √  √  √  
ת כל המידע בטבל

וף למסמך כפהתמצית 
  זכויות וחובות

√  
  

  בירורים וערעורים. 3
מוקד (בירורים 
  )שירות

1-700-507-507   
  ניידטלפון מ*  507או 

מוקד  1-700-706-706  
  ;לביטוחים משלימים

מרכז מידע טלפוני במענה 
 - אנושי בכל היממה

מכל טלפון או * 3833
-1 מטלפון קווי במספר

222-3833  

  1-700-50-53-53  מכל טלפון*  2700  
מכבי ללא "מוקד 
שעות  24" הפסקה
  ביממה

  

עלות הבירור 
  למבוטח

  שיחה חצי חינם
  
  

  

  השיחה בתשלום    שיחה חצי חינם  
  

    שיחה חצי חינם

  ברור בתקנון    ברור בתקנון  זמינות
  

 בתקנון מצוין המוקד   
בסעיף שבאינטרנט 
  פניות הציבור

  
  
  
  

  

  ברור בתקנון 
  

  

                                                   
  הכיסוי בתכנית וההשתתפות העצמית בכל כיסוי, האם מפורטים תחומי הכיסוי העיקריים 3
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  ערעורים

  
 מפורטת האפשרות

 הקיימת לערער
ולהיות מיוצג בפני 

  ת העררדוע

כתובה במפורש האפשרות   
  לערער והדרך לעשות זאת

כתובה במפורש   
האפשרות הקיימת 

לייצוג לערר בכתב ו
  ;בפני ועדת הערר
ניתן לערער על 

החלטת ועדת הערר 
בפני ועדת הבירורים 
  .העליונה של הקופה

כי קיימת מצוין 
  אפשרות לערער

  

על דע זמינות המי
  אופן הערעור

במפורש מצוין לא 
תביעה  תהגשאופן 

  הערר ועדתל

, ועדת הערר הרכב פירוט   
ה יאלאופן הפנייה 

  .הדרושים מסמכיםוה
המבוטח זכאי לפנות 

לתביעה בפני בית הדין 
יה ילעבודה במקום פנ

  .הערר ועדתל

לא כתוב במפורש איך   
 ועדתלהגיש תביעה ל

  .הערר
כתובת מחלקת 
וינת התביעות מצ
במוקד . בספר השירות

" כללית מושלם"
  .נמסר המידע המפורט

  

לא כתוב במפורש איך 
 ועדתלהגיש תביעה ל

  הערר

  

  )תקופת האכשרה מועד תחילת(החלת תוקף ההסכם . 4
פירוט מלא 

  בתקנון 
√  √  √  √  √  √  √  

 ;לא פשוט להבנה  √  √  √  √  בהירות
משפטים מסורבלים 

בשפה משפטית מאוד 
נציגי  ילדבר .מסובכת
ניתן הביטוח , הקופה

בעבר באמצעות חברת 
אמצעות ביטוח ב
כללית "פוליסת 
ונוסח בצורה " משלים
אך פשוטה  ,משפטית
  .להבנה

√  √  

רים מתקופת פטּו
  האכשרה

תינוק אשר הוריו 
והוא  תכניתחברים ב
בתוך  תכניתצורף ל

שלושה חודשים 
   ;מלידתו

 - מצטרף חדש לקופה
חבר אשר הצטרף 

לים לאומית לקופת חו

מצטרף מבוטח 
חבר : יק בקופהות

לאומית כסף אשר 
יעבור ללאומית זהב 

במהלך תקופת 
האכשרה יהיה זכאי 
להמשיך ולקבל את 

השירותים 

חיילים משוחררים שהיו 
חברים בביטוח המשלים 

לפני גיוסם ומבקשים 
להצטרף לביטוח המשלים 

 ;לאחר שחרורם מהצבא
משוחררים שהיו חיילים 

ן "לא שבלמבוטחי הקופה 
לפני גיוסם בתנאי 

 משוחררים חיילים  
  ;ואנשי קבע

: מצטרף חדש לקופה
חבר אשר הצטרף 
לכללית והיה חבר 

במשלים של הקופה 
שהשלים עד הקודמת 

את תקופת האכשרה 

פטור למצטרפים 
שהם   חדשים לקופה

חיילים משוחררים 
מצבא סדיר ואנשי 

קבע המצטרפים 
  .ן"למכבי ולשב

מתקיימים מבצעים 
למבוטחים חדשים 
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ן "והיה חבר בשב

, בקופת חולים אחרת
בתנאי שהצטרף 

תוך שלושה  תכניתל
חודשים ממועד 
או  ,הצטרפותו לקופה

חייל אשר הצטרף 
תוך שלושה  תכניתל

חודשים ממועד 
 - ל "שחרורו מצה

פטורים מתקופת 
פרט  ,אכשרה

השתלות : לכיסויים
ל "וניתוחים בחו

  .והפריה חוץ גופית
  

המוענקים בתכנית 
לאומית כסף עד 

תום תקופת 
  .האכשרה

תוך  תכניתשהצטרפו ל
שלושה חודשים 

   ;מהשחרור
מצטרף חדש לקופה 

אשר ) בפעם הראשונה(
היה חבר במשלים של 

אם , הקופה הקודמת
השלים את תקופות 

האכשרה הנדרשות כולן 
 תכניתאו חלקן ב
זכאי לפטור , הקודמת
 ,בהתאם יחלקמלא או 

 תכניתהצטרף לשנאי בת
יום ממועד  90תוך 

הפטור . הצטרפותו לקופה
: לא חל על הכיסויים

טיפול בפריון ואבחון 
ייעוץ וטיפול , אישה/גבר

עזרה רפואית , פסיכולוגי
אשפוז סיעודי , ל"בחו

  .מורכב והתפתחות הילד
הקופה רשאית להתנות 
את הפטורים מתקופת 
ת ההמתנה בתקופת חברּו

 12לית של אנימימ
בעניין . תכניתחודשים ב

לא ברורה חוקיותה  ,זה
  . של התניה זו

 ,י נציגי הקופהדברל
משת מהקופה אינה מ

  .התניה זו

 הנדרשות כולן
תוך  תכניתשהצטרף לו
חודשים ממועד  3

  .הצטרפותו לקופה
 ,נציגי הקופהלדברי 

חבר המצטרף לקופה 
מבלי שהשלים את 

תקופת האכשרה 
 ,בקופה הקודמת
וותק בהקופה תכיר לו 

לים הוא יששצבר שם ו
לפי את התקופה 
   .הקבוע בתקנון

הפטור חל על כל 
המצטרף הכיסויים ש

היה מכוסה בהם 
בתכנית הקודמת 

מכוסים גם אשר ו
  בכללית מושלם

גם תינוק אשר אחד 
, תכניתמהוריו חבר ב

מקבל את תקופת 
האכשרה שצבר 

  .ההורה
  

, נציגי הקופהלדברי 
בשל הדמיון בין 
ים סהשירותים המכו
בכללית מושלם 

, אחרות תותכניל
הקופה מכירה 

בתקופת האכשרה 
שנצברה בביטוח 
גם המשלים הקודם 

לגבי שירותים שלא 
היו מכוסים בביטוח 

  .דםהקו
מצטרף מבוטח ותיק 

מבוטחים לגם  :בקופה
  .במשלים דקלה

במכבי וותיקים 
המבקשים להצטרף 

המבצע  ;ן"לשב
בתחילת היה האחרון 

סמוך למועד  ,2005
בין קופות  המעבר
כל : במבצע .חולים

מצטרף זכאי לפטור 
מתקופת אכשרה 

: שירותים הבאיםל
חיסונים למטיילים 

, רפואת ספורט, ל"בחו
השתתפות בהוצאות 

בדיקות , טיסה מאילת
גנטיות ובדיקות 
פרטיות במהלך 

ריפוי שיניים , היריון
, למעט אורתודונטיה

  .רפואה משלימה
מצטרפים מבוטחים 

י קרן חבר - ותיקים 
מכבי או מכבי מגן 

שילמו ש, 1998לפני 
 -את דמי החבר 

, זכאים לכל הזכויות
ותוכר להם רציפות 
בתקופות ההמתנה 
, ממועד הצטרפותם

לפי התקופה הקצרה 
  .מביניהן
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השירות הרפואי ניתן   םיסייגים כללי

בפועל לפני 
או /ההצטרפות ו

במהלך תקופת 
או לאחר /האכשרה ו

  תום תקופת ההסכם
  

מקרה מכוסה ה
במסגרת אחד 

נפגעי : החוקים
חוק , תאונות דרכים
חוק , שירות ביטחון

רות יחוק ש, המשטרה
חוק , בתי הסוהר

נפגעי פעולות , הנכים
נכי רדיפות , איבה

הנאצים ונכי מלחמות 
  הנאצים

  

  הגשת תביעה כוזבת

מבוטח לא זכאי לשירות   
רפואי או שיפוי שהוגש 

למבוטח לפני תחילת 
  ותותקופת זכא

  

המקרה מכוסה במסגרת 
נפגעי :אחד החוקים
חוק , תאונות דרכים
חוק , שירות הביטחון

, נכים ונספים - המשטרה
 - חוק שירות בתי הסוהר

חוק , נכים ונספים
תגמולים לנפגעי פעולות 

, חוק נפגעי עבודה, איבה
חוק הנכים תגמולים 

חוק נכי נרדפות , ושיקום
חוק נכי , הנאצים

חוק , המלחמה בנאצים
תגמולים לאסירי ציון ובני 

  משפחותיהם
  

המבוטח פעל בכוונת 
  מרמה ביחסו לקופה

]  

המקרה אירע כתוצאה 
מפעילות בענף ספורט 

  מסוכן

השירותים או   
הטיפולים הרפואיים 

ניתנו לפני תחילת 
תקופת הזכאות או 
לאחר תום תקופת 

  הזכאות 
  

המקרה מכוסה 
במסגרת אחד 

נפגעי : החוקים
נפגעי , םתאונות דרכי
ביטוח  ,פעולות איבה
חוק , נפגעי עבודה

חוק תגמולים , הנכים
חוק נכי , לאסירי ציון

חוק , רדיפות הנאצים
  נכי המלחמה בנאצים

המקרה מכוסה 
במסגרת אחד 

חוק נפגעי  :החוקים
נפגעי , תאונות דרכים
נפגעי , פעולות איבה

, חוק הנכים, עבודה
חוק תגמולי אסירי 

ת חוק נכי רדיפו, ציון
חוק נכי , הנאצים

, המלחמה בנאצים
חוק תגמולים 
לחיילים ובני 
  משפחותיהם

  

המבוטח או בא כוחו 
  פעל בכוונת מרמה

  

סעיף ההחרגות מאוד 
  מסובך להבנה

  

תשלום ישירות לספק   שיטת התשלום
כנגד  השירותים או

  קבלות מקוריות 
  

יש תחומי כיסוי 
הדורשים אישור 
מראש מהקופה 
  לקבלת הטיפול

  

בהתאם  אתז כל
כל  ללמפורט בתקנון ע

  שירות

קרון של יעפי -על  
השתתפות עצמית של 

המבוטח בהוצאה כתנאי 
בסיסי לקבלת השירותים 

המבוטח אינו  ;בתקנון
זכאי לשיפוי בגין 

הסכומים ששולמו 
  .כהשתתפות עצמית

  

ההשתתפות הקופה 
ידי בבהוצאות שאושרו 

הסמכות המאשרת כנגד 
 מסירת קבלות וחשבוניות

הסמכות  ;מס מקוריות
ה יהמאשרת תדון בכל פני

תשלום ישירות לספק   
השירותים או תשלום 

לעמית לאחר הצגת 
חשבונית מקורית 

  מהספק
  

כאי לקבל עמית ז
מקדמות או כתב 

התחייבות כספית 
שיאפשרו לו לקבל 
אם שירות לפי התקנון 

הזכאות לשירות אינה 
  .שנויה במחלוקת

  

סכומים הנקובים 

השתתפות כספית 
בהוצאות לפי קבלות 
וחשבוניות מקוריות 

ד או תשלום בלב
ישירות לספק 

  .השירותים
לעיתים נדרשת 

הוספת מסמכים 
ח "נוספים כגון דו

בהתאם  -ניתוח
  .למפורט בתקנון

לפני ביצוע  מומלץ
פרוצדורות כמו 

ניתוחים לפנות קודם 
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ס יבס על של מבוטח

תקנות ותודיע לו על ה
יום  60זכויותיו תוך 
הסמכות  ;ממועד פנייתו

דה את כל אית לקבל ליָ שר
המסמכים והפרטים 

  .הנוגעים למבוטח

במטבע זר ומשולמים 
בישראל ישולמו 

בשקלים לפי שער 
  .המטבע הזר

  

תשלום התביעה 
מועבר ישירות לחשבון 

הבנק או כזיכוי 
לכרטיס האשראי 
י בהתאם לאמצע

 ;הגבייה של המבוטח
 ,לבקשת מבוטח

המחאה שולחים אליו 
  .לפקודתו

  

 ,נציגי הקופהלדברי 
לשם מניעת תהליך 

תביעה של 
בשירותים ,המבוטח

כמו (מסוימים 
, ניתוחים בהסדר
, בדיקות בהיריון
בדיקות גנטיות 

) מוסדות הבראהו
המבוטח משלם 

עבור  בישירות 
כן הוא ו ,השירות

משלם השתתפות 
עת קבלת עצמית ב

השירות או שהוא 
משלם את המחיר 

  . לאחר ההנחה
  

הקופה משתתפת 
בעלות השירות מול 

  .הספק שבהסדר

לקופה לברר את גובה 
  .ההחזר

 יש, התקנון פי-על  תיאום הטבות
התקזזות עם חברת 
ביטוח או גוף אחר 

מכסה את המקרה ה
  .המזכה

המבוטח חייב להודיע   
לסמכות המאשרת אם 

לפיו חובת שיפוי קיימת כ
) כפל ביטוח(' מצד ג

להצביע על גורם מזיק ו

התקזזות עם חברת   
ביטוח או גוף אחר 

אשר מכסה את 
גם (המקרה המזכה 

לגבי זכות שיפוי לגבי 

התקזזות כך שבכל 
מקרה של זכאות 

פיצוי , לכפל תשלום
סכום  -או שירות 

ההשתתפות יוגבל 
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לא חל על פוליסות 

של לאומית ביטוח 
באופן שנרכשו 
  .קבוצתי

  

שגרם לאירוע ) אם קיים(
שבגינו נזקק לשירות 

  .הרפואי
  

הקופה תחתים את 
המבוטח על יפוי כוח בלתי 
חוזר כך שתוכל לפרוע את 

תחת ' , התשלום מצג ג
 שהעמיתתקרת השיפוי 

  .זכאי מתוקף ההסכם
  

מבוטח שיקבל שיפוי על 
" כפל ביטוח" מקרה שהוא

יודיע על כך לקופה ויעביר 
לה את חלקה היחסי בגין 

הקופה רשאית (ההוצאות 
לנקוט כלפיו באמצעים 

  .)ם בשל כךיהחוקי

  .)צד שלישי
  

  
אם בוטחו מקרים 
מזכים אצל מבטח 

אחר לתקופות 
העמית צריך  ,חופפות

  .להודיע לכללית
  

המבוטח מקבל את 
עד " מושלם"המחלקו 

  .גבול ההוצאה בפועל
  

כשיעור החלק היחסי 
של כל הסכומים 

שהחבר זכאי להם 
מכל (בשל אותו מקרה 

, מגן כסף -הגורמים
  ).צד שלישיזהב ו

  
החבר יהיה זכאי 

למלוא סכום 
ההשתתפות מהקופה 

בתנאי שחתם על 
מסמך המייפה את 

כוחה של הקופה 
לפרוע את התשלום 

העברת זכות זו .'מצד ג
לקופה תחול ביחס 

לחלק שבו החבר זכאי 
שהוא ' לפיצוי מצד ג

מעל סכום 
ההשתתפות לפי חלקה 

  היחסי של מכבי
  

   4שירותים עיקריים. 5
  ניתוחים בבית חולים פרטי. א

 :אופי השירות
רפואי הקשר 

  משפר : בסיסיל
  

: אוכלוסיית יעד
 כלל האוכלוסייה

מתוך רשימת ניתוחים 
מתוך  ,שבהסכם

רשימת רופאי ההסכם  
או מתוך רשימת 

  .רופאי הסכם המיוחד
  

קיימת אפשרות 
רופא "להחזר בגין 

כל רופא אשר  - "אחר
אינו בהסכם עם 

רשימת ניתוחים מתוך   
  ,וטיפולים שבהסכם

מתוך רשימת רופאים 
הקשורים בהסכם עם 

  .הקופה
במקרה של שירותים בבתי 

ם ומרופאים יחולים פרטי
שאינם קשורים בהסכם 

זכאי המבוטח , עם הקופה
  .לשיפוי בתנאים מסוימים

מתוך רשימת   
הניתוחים או ניתוח 

אחר בסל השירותים 
בהתאם לחוק בריאות 

  .וז מלאשנעשה באשפ
  

הניתוח יתבצע בבית 
חולים פרטי שבהסכם 

 ;י מנתח שבהסכםביד
בבית חולים  אפשרי

כל ניתוח הכלול בסל 
ביטוח י חוק פ-לע

בבית חולים , בריאות
בתנאי שהרופא , פרטי

ובית החולים נמצאים 
מגן "עם בהסכם 

  ."כסף
   

רשימות הרופאים 
 ובתי החולים

בית חולים פרטי 
הזכות : שבהסכם

לאשפוז היא בתנאי 
שהחבר זכאי לאשפוז 

   .במסגרת  מגן כסף
חבר רשאי לבחור בית 
חולים בהסכם לניתוח 

לניתוח שאינו , בהסכם
בהסכם או בית חולים 

  .פרטי אחר

                                                   
מאוחדת עדיף ומכבי מגן כסף , לאומית כסף(זכאים לקבל את כל הניתן ברובד הבסיסי , )מאוחדת שיא ומכבי מגן זהב, לאומית זהב(בכל תחומי הזכאות מבוטחים ברובד השני של התכניות  4

  ).תאמהבה
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פרטי שלא בהסכם   .לאומית

מנתח שלא  בידיו
  בהסכם

שבהסכם נמצאות 
פ "כולל שר( בסניפים
  .)הדסה

  
רשימת בתי החולים 

נמצאת שבהסכם 
  .בסניפים

  חודשים 12  חודשים 12  חודשים 12  חודשים 12  חודשים 12  חודשים 6  חודשים 6  אכשרה תקופת
, גובה הכיסוי

תקרה 
והשתתפות 

  עצמית

רופא ההסכם או רופא 
תשלום  - הסכם מיוחד 
מלוא , ישירות לרופא
  השכר בניכוי

  ההשתתפות העצמית
ידי רופא אחר בניתוח 

מההחזר  75% -
הקבוע ברשימת 

  הניתוחים 
  

חולים פרטי בית 
תשלום  - שבהסכם

, ישירות לבית החולים
 ,מלוא מחיר הניתוח

 ללא השתתפות עצמית 
 בית חולים פרטי אחר

תשלום ההחזר  -
הקבוע ברשימת 

הניתוחים בגין עלות 
בית חולים בעבור 

  ניתוח זהה
  

ניתוחים במסגרת 
עלות  - ן "שר/ פ "שר

מלאה של מחיר 
בניכוי  הניתוח 

ההשתתפות העצמית 
ורט ברשימת כמפ

  הניתוחים
  

 -רופא שבהסכם 
ר מהשתתפות פטֹו

  עצמית
  

רופא בהסכם מיוחד 
השתתפות עצמית  -

מופחתת לפי רשימת 
ההשתתפויות 

  העצמיות
  

 100% -רופא אחר 
החזר מהקבוע 

  ברשימת הניתוחים
  

תשלום ישירות 
בית חולים פרטי ל

מלוא  -שבהסכם 
פטור  ,מחיר הניתוח

  מהשתתפות עצמית
  

  
לים פרטי בית חו

החזר ה -אחר 
הקבוע ברשימת 

הניתוחים בגין עלות 
בית חולים בעבור 

  ניתוח זהה
  

ניתוחים במסגרת 
עלות  - ן "שר/ פ "שר

מלאה של מחיר 
הניכוי בניכוי 

השתתפות עצמית 
  מופחתת

רופאים ובתי חולים 
ההוצאה כיסוי  -  בהסכם

 ,הכוללת בגין הטיפול
למעט השתתפות עצמית 

על בשיעור שלא יעלה 
בית שמהתעריף  15%

בגין אותו  גובה החולים
  טיפול 

  
רשימת מחוץ לשירותים 

יחולו  - השירותים 
על חשבון  םבמלוא

  המבוטח
  

בית חולים או רופאים 
המבוטח  - שאינם בהסכם

יכסה את מלוא הוצאות 
האשפוז והטיפול מכיסו 
ויפנה לקופה עם סיכום 

מחלה מפורט וקבלות 
מקוריות על מנת לקבל 

הקופה תשפה את  ;וישיפ
המבוטח עד לתקרה 

המפורטת בטבלת 
בסניפי (ההחזרים 
  .)הקופה

  
 - פ"ניתוחים במסגרת שר

השירות כלול ברשימת אם 
הקרן תכסה , השירותים

את עלות האשפוז במלואו 
. פ"שרבתשלום ישיר ל

המבוטח יקבל  ,בנוסף
מסך  30%שיפוי בגובה 
תקרה של עד  ,הוצאותיו

ולים ומנתח בית ח
הקופה  -  בהסכם

תשלם את העלות 
המלאה ללא 

השתתפות עצמית 
  . של המבוטח

  
 - מנתח לא בהסכם

שיפוי על בסיס 
 ,טבלת החזרים
 20%- החזר גבוה ב

מסכום ההחזר  
זכאי מבוטח  שה

 ;ממאוחדת עדיף
טבלת ההחזרים 
תעודכן בהתאם 

לשיעור עליית המדד 
במועדי עדכון דמי 

  .הביטוח
  

  
  
 - הפ הדס"שר

תשלום ישירות 
כיסוי מלוא , להדסה

 הוצאות האשפוז
השתתפות עצמית ב

של המבוטח שלא 
 50%תעלה על 

מהתעריף הרגיל של 
  .פ הדסה"שר

  
 בית חוליםפ ב"שר

ציבורי אחר 
כיסוי  - בירושלים

ת חולים מנתח ובי
תשלום  - בהסכם 

העמית , ישירות להם
ישלם ישירות לבית 

החולים את 
ההשתתפות העצמית 

לניתוח כמפורט 
ברשימת 

  .ההשתתפויות
  

י רופא פרטי בידניתוח 
 ת חוליםאחר או בבי
העמית  - פרטי אחר

ישלם ישירות למנתח 
ויקבל  ת החוליםולבי
  :החזר
ח ברשימת לניתו

עד לסכום  - הניתוחים 
, "מחיר הניתוח"

עד  - לניתוח אחר
למכפלת מחיר יום 

ימי האשפוז ב אשפוז
אך לא יותר  ,בפועל

 בידיממה שאושר 
. המנהל הרפואי

ההשתתפות של כללית 
מושלם מחליפה את 
ההשתתפות במידה 

וקיימת בסל הבסיסי 
  .ולא מתווספת אליה
הכיסוי כולל אשפוז 

של  יהיבמחלקה שנ
, בתי חולים פרטים
, שימוש בחדר ניתוח

, רות הרדמהיש

כשבית החולים 
והמנתח קשורים 

 -בהסכם עם הקופה 
שימוש  הקופה תכסה
שירות , בחדר ניתוח

בדיקות , הרדמה
, צילומי רנטגן,מעבדה

. שכר הרופא ותרופות
ללא כיסוי לאביזרים 

ושתלים או בדיקות 
  .למצב בריאות

ניתוח במסגרת מגן 
בבית חולים  כסף

אינו כרוך  שבהסכם
בהשתתפות עצמית 

המבוטח על של 
הוצאות האשפוז 

   .והניתוח
תעביר  תכניתה

התחייבות  לאשפוז 
לבית החולים לפי 

הפניית הרופא 
באישור , המטפל

הרופא המחוזי או 
המנהלי ואישור של 

  .מגן זהב במחוז
  
  
  
  
  
  
  
  
  

בבית חולים בהסכם 
 :לניתוח שבהסכם
  .בדומה למגן כסף

  
 - מנתח שאינו בהסכם

ישלם ויקבל  החבר
 150%של  החזר

  . מתעריף מגן כסף
בית חולים או ניתוח 
 - שאינו כלול בהסכם
החבר יקבל כיסוי 

לאשפוז להוצאותיו 
בתנאי שההחזר 

ממכבי כסף וזהב יחד 
לא יעלה על התעריף 

לאשפוז התשלום 
 לבית חולים שבהסכם
או על עלות ממוצעת 
ת של ניתוח כזה בבי

ציבורי לפי  חולים
שרד תעריפי מ
הנמוך (הבריאות 

הזכות היא  ).הםימבינ
ימי אשפוז במשך  40-ל

  .ת אחתשנת חברּו
  

: מנתח שאינו בהסכם
לפי התעריף תשלום 

המשולם למנתחים 
בהסכם בתוספת של 

50%.  
  

החבר : פ"אשפוז בשר
זכאי להחזר ממגן זהב 

על שכר המנתח לפי 
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  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  מושלם כללית  מאוחדת שיא  עדיף מאוחדת  לאומית זהב  כסף לאומית  
עלות מלא של   .דולרים2,500

האשפוז בתשלום 
ישיר לבית החולים 

ושיפוי למבוטח 
 30%בשיעור של 

מההוצאות על 
פ ועד "רכישת השר

תקרה של 
  .דולרים3,000

, בדיקות מעבדה
שירותי הדמיה 

לא כולל , ותרופות
  .אביזרים מושתלים

  
י הסדרים עם בת

חולים פרטיים ועם 
פ הדסה ושערי "שר

המבוטח משלם  - צדק 
השתתפות עצמית 

מידע זה ( ניתוחלבלבד 
אינו מופיע בתקנון 

אלא רק  ,שבאינטרנט
  ).שירותבספר ה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ים במגן תעריף המנתח
 50%כסף ובתוספת 

  . משכר זה
  

ניתן  - רטימרדים פ
לבחור מרדים שאינו 

קשור עם מגן כסף או 
המבוטח ישלם   ;זהב

את שכרו ויקבל ממגן 
 50%זהב החזר של 
ובה מההוצאה ועד ג

משכר של  50%של 
  .מנתח שבהסכם

דרישת אישור 
מראש של 

  הקופה

 ,לא נדרש אישור מראש    אישור מראש  נדרש
בכפוף לרשימת שירותים 

רפואיים והסכמים בין 
  ה לנותני השירותהקופ

הניתוח חייב להיות   
י בידמאושר מראש 

המנהל הרפואי של 
  .כללית מושלם

, י נציגי הקופהדברל
בפועל מסתפקים 

בהוראה רפואית ולא 
נדרש אישור מהמנהל 

   .הרפואי

מראש חובה לקבל 
הפניה מהרופא 
 של המטפל ואישור 

  .מגן כסף

חובה לקבל אישור 
רפואי מראש ממגן 

  . זהב
  

ות רשימות זמינ
הרופאים 

הניתוחים ובתי 
החולים 
  שבהסכם

בתקנון או  - גבוהה
 באינטרנט או בסניפים

רשימת  -גבוהה   
השירותים נמצאת 

באינטרנט , בתקנון
רשימת  ;ובסניפים

הרופאים שבהסכם 
נמצאת בסניפי הקופה 

בתקנון מפורטת רשימת ו
השירותים ו הטיפולים

  .הרפואיים הניתנים

 רשימת בתי החולים  
והמנתחים זמינה 

במרפאות ובמוקד 
בספר  .כללית מושלם

השירות מופיעה 
רשימת המנתחים 

בחלוקה לפי תחומים 
  :רפואיים

, המנתחים בהסדר
סכומי ההשתתפות 

העצמית וההחזר 

רשימת בתי החולים 
והמנתחים שבהסכם 

זמינה בסניפים 
מכבי ללא "ובמוקד 
  ."הפסקה

שימת הניתוחים ר
כוללת את כל 

  .הניתוחים שבסל
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  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  מושלם כללית  מאוחדת שיא  עדיף מאוחדת  לאומית זהב  כסף לאומית  
בוצע אם לא לניתוח 

  .באמצעות ההסדרים
          תנאי אחר

  
: אין זכאות במקרים  

אשפוז במחלקה או 
 בית חוליםב
ניתוחים , כיאטרייפס
שמירת , וסמטייםק

סיבוכי היריון , היריון
, או לידה ותוצאותיהם

, ופגים ילודיםאשפוז י
שיניים טיפולי 
ם או השתלות יכירורגי
  שיניים

  

: ריםאין זכאות במק
אשפוז במחלקה או 

בבית חולים 
ניתוחים , כיאטרייפס

שמירת , קוסמטיים
סיבוכי היריון , היריון

, או לידה ותוצאותיהם
, ילודיםאשפוז י
שיניים טיפולי 
ם או השתלות יכירורגי
  שיניים

  
  שתלים/אביזרים רפואיים מושתלים. ב

: אופי השירות
  רפואי

: הקשר לבסיסי
 משלים/מרחיב 

אוכלוסיית 
כלל : היעד

  /האוכלוסייה
חולים /יםקשיש
  כרוניים

מתוך רשימת 
הרשימה  ;השתלים

כוללת שתלים אשר 
כלולים בסל הבריאות 

יעה לבצע מצ תכניתהו
את ההשתלה כניתוח 

  . פרטי
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

מתוך רשימת שתלים 
 ;ואביזרים רפואיים

מפורט גובה ההשתתפות 
  .העצמית של המבוטח

רשימת אביזרים 
שתלים  תים כוללהמושתל

אשר אינם כלולים בסל  
  .הבסיסי

אם קיימת השתתפות 
מתוקף סל הקופה באביזר 

הנחת מאוחדת , הבסיס
עדיף מגלמת בתוכה את 

  .חוק פי-עלההנחה 

כל שתל אשר אינו 
בסל הבסיסי  המכוס

למבוטח והוחדר 
במהלך ניתוח מתוך 

רשימת הניתוחים 
   ,המכוסים בתקנות

ללא הגבלה של 
  יזריםרשימת אב

מתוך רשימת 
  ;השתלים
אביזרים הרשימת 

שתלים  -המושתלים 
הכלולים בסל 

  ;הבסיסי
מדובר על  תכניתב

מנתח  בידיניתוח 
פרטי בהסכם 

שבמהלכו הושתל אחד 
  ברשימהשהאביזרים 

 מתוך רשימת שתלים  )סייפר(סטנט מצופה 
  ואביזרים

  למשתלים חודשים 12    חודשים 6  תקופת אכשרה
ים אביזרל חודשים 3

  רפואיים

  חודשים 12  חודשים 12  חודשים 12  חודשים 12

, גובה הכיסוי
תקרה 

והשתתפות 
  עצמית

עד  50%שיפוי של 
ח "ש 14,000תקרה של 

  בשנה קלנדרית

עד  50%שיפוי של 
 14,000תקרה של 

בשנה ח "ש
החזר  ;קלנדרית

בגין סטנט מסוג 
 50%(סייפר 

 ;)השתתפות עצמית
החזר בגין השתלת 

 50%שיפוי בגובה 
מההוצאות בניתוח 

המבוצע בבית חולים 
 3,000עד תקרה של  ;פרטי

רכישת  ללשנה ע דולרים
 750משתל ותקרה של 

אביזר  ללשנה ע דולרים
  רפואי שאינו משתל

שיפוי בגובה של 
 למההוצאה ע 85%

המשתל ועד לתקרה 
 ח"ש 16,000של 

כולל בית  ;לשנה
  חולים ציבורי 

המבוטח ישלם על 
האביזר הרפואי ויקבל 
החזר מכללית מושלם 

עלות המ 50%גובה ב
-ולא יותר מ ,בפועל
  בשנה יםדולר 3,000

) סייפר(סטנט מצופה 
 בבית חולים בהסכם  -
   ;)אסותא מרכזים(
מבוטח העומד ל
 - קריטריונים שבסלב

  מימון מלא

 המבוטח ישלם על
ם ויקבל אביזריה

החזר ממגן זהב של 
מעלותם ועד  50%

 ח"ש 12,725תקרה של 
  ;בשנה

) סייפר(סטנט מצופה 
בבית חולים בהסכם   -
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  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  מושלם כללית  מאוחדת שיא  עדיף מאוחדת  לאומית זהב  כסף לאומית  
גי סחוס אוטולו

לברך עם השתתפות 
 11,000עצמית של 

  ח"ש

  
הקופה רשאית לכוון את 
המבוטח לרכישת השתל 
בספק הקשור איתה או 

ותשתתף  במסגרתה
 50%-85%בהוצאה של 

מעלות המכשיר כנגד 
  .הצגת מסמכים וקבלות

המבוטח ישלם ישירות על 
הרכישה ויקבל החזר 

  . מהקופה

  ) אסותא מרכזים(
מבוטח העומד 

 -בקריטריונים שבסל 
  מימון מלא

דרישת אישור 
מראש של 

  הקופה

 ,אישור מראשלא נדרש     אישור מראשנדרש 
אך נדרשת הצגת מסמכים 

רפואיים וקבלות 
ובתנאי שהשתל  ,מקוריות

הוכנס במהלך ניתוח 
  הניתוחיםהכלול ברשימת 

 שלאישור מראש   
נהל הרפואי של המ

י דברל ;כללית מושלם
בפועל , נציגי הקופה

מסתפקים בהוראה 
רפואית ולא נדרש 

אישור מהמנהל 
כללית "הרפואי של 

  "מושלם

  אישור מראשנדרש   אישור מראשנדרש 

זמינות רשימות 
  אביזרים

מפורטת בתקנון רשימת     מפורט בתקנון
  האביזרים והשתלים

 12של  הרשימ  
אביזרים מושתלים 

פרטי  בית חוליםב
  מופיעה בתקנון 

רק סטנט מצופה 
מבוטח  ;)סייפר(

קריטריונים בהעומד 
  מימון מלא -שבסל 

מפורטת רשימת 
זרים המושתלים יהאב

  בתקנון

 ,לא יינתן החזר כספי  מגבלה אחרת
אם קיבל החבר טופס 

התחייבות מקופת 
החולים לכיסוי של 

  מהעלות 50%לפחות 
  

אין זכאות במקרים            
ל ניתוחים ש

שמירת , קוסמטיים
 היריוןסיבוכי , היריון

  או לידה 

  אחות פרטית. ג
: אופי השירות

הקשר  רפואי
  משפר: לבסיסי

 אוכלוסיית
כלל : היעד

קש/האוכלוסייה
   יםיש

שכירת שירותי אחות 
פרטית במהלך אשפוז 
לאחר ניתוח וכתוצאה 

  ישירה של ניתוח
  

שכירת שירותי טיפול   
ניתוח אחות פרטית לאחר 

ץ הרופא ישבגינו המל
המטפל בבית החולים 

שירותי אחות  לשכור
פרטית הצמודה לחולה 

  במהלך אשפוזו

שכירת שירותי אחות   
פרטית לאחר ניתוח 

שכתוצאה ישירה 
המבוטח ממנו היה 

מאושפז בבית חולים 
ומצבו הבריאותי חייב 

  את ביצוע הניתוח

שכירת שירותי אחות   
, לאחר ניתוח, פרטית
ה בבית להשגח
  החולים

  חודשים 3    חודשים 3    חודשים 6    חודשים 3  תקופת אכשרה
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  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  מושלם כללית  מאוחדת שיא  עדיף מאוחדת  לאומית זהב  כסף לאומית  
, גובה הכיסוי

תקרה 
והשתתפות 

  עצמית

, לשנהימים  10עד 
עד  ,80%שיפוי של 

 ח"ש 400תקרה של 
  ליום

, לשנה ימים 20עד 
עד  ,80%שיפוי של 

    ליום ח"ש 450

, ימים לאחר ניתוח 8עד 
שיפוי , ללא מגבלה שנתית

 75%ה של עד לגוב
עד  ,מההוצאה בפועל

 דולרים100תקרה של 
  ליום 

ימים לאחר  10עד   
ללא מגבלה , ניתוח
 85%של  ישיפו, שנתית

מההוצאות בפועל ולא 
  יותר 

  ח ליום"ש 353- מ

החזר ההוצאות בפועל   
עד גובה  ,ימים 8עד 
, ליום ח"ש 446של 

 6,684ועד תקרה של 
  תלשנת חברּו ח"ש

דרישת אישור 
מראש של 

  הקופה

לא מפורטת בתקנון 
  דרישת אישור מראש

לא מפורטת בתקנון   
  דרישת אישור מראש

בתנאי שהמבוטח 
מתאשפז בבית חולים 

ציבורי או בבית חולים 
  הסכםבפרטי 

לא מפורטת בתקנון   
  דרישת אישור מראש

אישור אין דרישה ל  
  מראש

: אין זכאות במקרים              הגבלה אחרת
אשפוז במחלקה או 

 יםבית חול
ניתוחים , כיאטרייפס

שמירת , קוסמטיים
סיבוכי היריון , היריון

, או לידה ותוצאותיהם
 יילודים אשפוז י

, ופגים אחרי לידה
 שיניים טיפולי
ם או השתלות יכירורגי
  שיניים

  הבראה לאחר ניתוח. ד
: אופי השירות

  רווחה 
: הקשר לבסיסי

  משלים 
אוכלוסיית 

כלל : היעד
קש/האוכלוסייה

  ישים

ות בבית הבראה שה
 אשפוזלאחר ניתוח ו

ימים רצופים  7במשך 
לא כולל  ;לפחות
בגין השתלת  אשפוז

ניתוח לב או אוטם , לב
כולל (שריר הלב 

במקרים אלה - )צנתור
יש זכאות להחלמה 

  בסל הבסיסי

לאחר שהות בבית הבראה   
, ניתוח מוח(ניתוח מורכב 

השתלת איברים או , בטן
ניתוח למעט  ,ניתוח אחר

) סמטי ומיילדותקו
המחייב אשפוז של למעלה 

  ימים רצופים 10- מ

שהות בבית הבראה 
 לאחר ניתוח מורכב
המחייב אשפוז של 

ימים  10- למעלה מ
למעט  ,( רצופים
קוסמטי ניתוח 

  ) ומיילדות

שהות במוסד החלמה 
 המחייב לאחר ניתוח 

לילות  6אשפוז של 
  ;יולפחות לאחר

, "אירוע לב"לא כולל 
ת יש זכאושבו 

  להחלמה בסל הבסיסי

שהות במוסד החלמה 
בבית לאחר אשפוז 
ימים  8חולים לפחות 

לא מחייב  ,רצופים
 ניתוח במהלך האשפוז

יום הכניסה והיציאה (
  , )נחשבים יום אחד

חבר הזכאי להחזר 
ממגן  כסף על דמי 

, הבראה לאחר אשפוז
 זכאי להחזר נוסף
ממגן  באותו השיעור

  זהב

  תקופת אכשרה
  

  חודשים 3  חודשים 3  חודשים 3    חודשים 3    םחודשי 3

, גובה הכיסוי
תקרה 

 270עד  80%שיפוי של 
עד תקופה , ליום ח"ש

עד  80%שיפוי של 
עד , ליום ח"ש 425

עד  ,י מלוא ההוצאהשיפו
לכל  דולרים 65תקרה של 

שיפוי מלוא 
עד תקרה , ההוצאה

מההוצאות עד  75%
 6ללילה עד  ח"ש 266

ליום הבראה  ח"ש 214
ועד לסכום הוצאות 

ליום  ח"ש 428
בכפוף לכללי  ,הבראה
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  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  מושלם כללית  מאוחדת שיא  עדיף מאוחדת  לאומית זהב  כסף לאומית  
והשתתפות 

  עצמית
השווה למחצית 

תקופת האשפוז עם 
ימי  7של  תקרה

  הבראה 

תקופת השווה 
למחצית תקופת 

 תקרה עםהאשפוז 
  ימי הבראה 25של 

יום החלמה במוסד 
החלמה לתקופה שלא 

ימים רצופים  7תעלה על 
  לאחר הניתוח

לכל  ח"ש 325של 
יום החלמה במוסד 

החלמה לתקופה 
 7שלא תעלה על 

ימים רצופים לאחר 
  הניתוח

  
לאחר ניתוח השתלת 

המבוטח זכאי , לב
מי החלמה י 12-ל
כולל ימי החלמה (

ח הסל ושאושרו מכ
במוסד ) הבסיסי

הנמצא בהסכם עם 
השתתפות . הקופה

עצמית של המבוטח 
 ח"ש 200בגובה של 

ליום עבור כל יום 
החלמה נוסף מעבר 
  תלזכאות הבסיסי

  לילות
  

אפשרות לשהות 
במוסד החלמה 

שבהסדר בהשתתפות 
 220-200ל עצמית ש

בהתאם למוסד  ח"ש
מופיע בספר ( ההחלמה

השירות של הקופה 
ולא בתקנון 
  )שבאינטרנט

לפי , ההבראה בפועל
 ;ניהםיהנמוך מב

הזכאות היא עבור 
מחצית ימי האשפוז 

ימי  21-ולא יותר מ
   .הבראה בשנה

  
  

ף ובתנאי מגן כס
שההחזר מגן כסף 

וזהב יחד לא יעלה על 
הסכום ששילם החבר 

   ,על ימי ההבראה
אם יש המלצה 

רפואית שהמבוטח 
זקוק להשגחה 
רפואית מלאה 

 . בתקופת ההבראה
מגן זהב תשלם על ימי 

במוסד (ההבראה 
מחצית  לע) פרוקרדיה

 21ימי האשפוז ועד 
  .ימים בשנה

דרישת אישור 
מראש של 

  הקופה

מראש שת המלצה נדר
של הרופא המנתח 

או הרופא המטפל /ו
נדרש אישור  ;בקופה

  מראש של הקופה

הצורך בהבראה הוכר   
הסמכות  ידי-עלמראש 

  המאשרת בקופה 

מחויבת הוראה   
ה ירפואית על שהי
  במוסד החלמה

  

המבוטח נדרש 
להעביר למגן כסף 
בית תעודת שחרור מ

קבלה , חולים
וחשבונית מס מקורית 

  הבראהממוסד ה

  

טרם חלפו חודשיים   מגבלה אחרת
מיום השחרור מבית 

  החולים

היציאה להבראה חלה   
בית שחרורו מעם ד מיַ 

יום לאחר  14או עד  חולים
  שחרורו

נדרשת הצגת מכתב 
  שחרור וקבלות מקוריות

  
  
  

  

טרם חלפו חודשיים   
ממועד שחרורו מבית 

  החולים
  

טרם חלפו חודשיים 
בית ממועד השחרור מ

  חולים
  

 :אין זכאות במקרים
, ניתוחים קוסמטיים

סיבוכי , שמירת היריון
היריון או לידה 
 אשפוז י, ותוצאותיהם

  .ופגים יילודים

טרם חלפו חודשיים 
בית ממועד השחרור מ

  חולים
  

: אין זכאות במקרים
, ניתוחים קוסמטיים

סיבוכי , שמירת היריון
היריון או לידה 
 אשפוז י, ותוצאותיהם

  .ופגים יילודים
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  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  מושלם כללית  מאוחדת שיא  עדיף מאוחדת  לאומית זהב  כסף לאומית  
  הבראה לאחר אירוע לב. ה

: אופי השירות
  רפואי

  
: הקשר לבסיסי

מרחיב 
אוכלוסיית 

  חולי לב: היעד

החלמה ושיקום לאחר 
  ;אירוע לב

העמית מיצה ש לאחר 
  את זכאותו לפי חוק

החלמה ושיקום 
  לאחר אירוע לב
לאחר שהעמית 

מיצה את זכאותו 
  חוק פי-על

 הבראה לאחר אירוע לב
בשריר לאחר אוטם חריף ו

ימי  7-זכאות ל, הלב
כולל ימי החלמה (החלמה 

שאושרו מכוח חוק ביטוח 
שבהסכם במוסד ) בריאות

  לשיקום לחולי לב 

הבראה לאחר אירוע 
לאחר אוטם ו לב

, חריף בשריר הלב
ימי  12-זכאות ל
כולל ימי (החלמה 

החלמה שאושרו 
מכוח חוק ביטוח 

במוסד ) בריאות
לשיקום שבהסכם 
  לחולי לב 

לאחר אירוע  הבראה
  - לב

השתתפות בהוצאות 
שהייה במוסד החלמה 

" אירוע לב"לאחר 
מעבר לזכאות לפי 

  .בריאות חוק ביטוח
: "אירוע לב"הגדרת 

השתלת לב או ניתוח 
לב או אוטם שריר 

  הלב

הבראה לאחר אירוע 
לאחר אירוע לב  ;לב

  - חריף או ניתוח לב
זכאות להשלמת 

מכבי השתתפות 
בהוצאות על הבראה 

 מוסדרוקרדיה או בפב
בתנאי , שבהסכם אחר

הסל  פי-עלשהוא זכאי 
  הבסיסי

כחלק מהניתן במגן 
הבראה "בסעיף  זהב 

  "לאחר ניתוח

    חודשים 3  חודשים 3    חודשים 3    חודשים 3  תקופת אכשרה
, גובה הכיסוי

תקרה 
והשתתפות 

  עצמית

ישירות לנותן תשלום 
השתתפות , השירות

 ח"ש 180עצמית של 
 7פה של עד ליום לתקו

ימים מעבר לזכאות 
  חוק פי-על

ם ישירות ותשל
, לנותן השירות

השתתפות עצמית 
ליום  ח"ש 180של 

 10לתקופה של 
ימים מעבר לזכאות 

שלושה ( חוק פי-על
ימים מעבר לזכאות 

  )בכסף

השתתפות המבוטח עד 
כל לליום  ח"ש 200לגובה 

יום החלמה נוסף מעבר 
ועד  לזכאות בסל הבסיסי

  ימים  7

מההוצאה  50%  
אך לא יותר   ,בפועל

לכל יום  ח"ש 235- מ
שהייה ועד למספר 

ימים  7של  מרביימים 
לאחר ניתוח לב או 
 שלאוטם שריר הלב  ו

ימים לאחר  14
  ;השתלת לב

אפשרות להבראה 
במוסדות הבראה 

ימים  5 - שבהסדר
ים ימוי+  ללא תשלום

נוספים בהשתתפות 
 220-200עצמית של 

 בהתאם למוסד ח"ש
   ההחלמה

יתרת ההוצאות כיסוי 
מעבר לניתן בסל 

הבסיסי לתקופה של 
ללא ( ימים 7עד 

השתתפות עצמית של 
  )המבוטח

  

  

דרישת אישור 
מראש של 

  הקופה

ההחלמה בוצעה 
  במכון שבהסדר

ההחלמה בוצעה 
  במכון שבהסדר

הצורך בהבראה הוכר 
הסמכות  ידי-עלמראש 

  המאשרת בקופה 

נדרשת הוראה   
יבת רפואית המחי

  יה במוסד החלמהישה

    

טרם חלפו חודשיים   מגבלה אחרת
מיום שחרורו של 

העמית מבית החולים 
  לאחר אירוע לב

טרם חלפו חודשיים 
מיום שחרורו של 

העמית מבית 
החולים לאחר 

  אירוע לב

נדרש מכתב שחרור 
  ;וקבלות מקוריות

היציאה להבראה חלה 
בית מיד אחרי שחרורו מ

חר יום לא 14או עד  חולים
  שחרורו

טרם חלפו חודשיים   
מיום שחרורו מבית 

  החולים
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  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  מושלם כללית  מאוחדת שיא  עדיף מאוחדת  לאומית זהב  כסף לאומית  
  חוות דעת שנייה. ו

: אופי השירות
הקשר  רפואי

משפר : לבסיסי
אוכלוסיית 

כלל : היעד
  האוכלוסייה

ה לרופא יועץ יפני
מומחה ורופא ילדים 

חוות כולל  ,מומחה
שנייה לבדיקה  דעת
  לוגיתופת

 - 5רופא יועץ מומחה
 5-משמש או שימש ב

אחרונות השנים ה
 סגן מנהל/כמנהל

מחלקה או מנהל 
יחידה בבית חולים 

סגן /ציבורי או מנהל
מכון או מנהל  מנהל

מחלקה לרפואה 
דחופה או פרופסור 
באחד מבתי הספר 

לרפואה בישראל 
שאינו רופא מומחה 

בקופה ואינו רופא 
  שיניים 

 - רופא ילדים מומחה
רופא מומחה ברפואת 

ילדים שאינו רופא 
ה ואינו רופא קופ

  שיניים

התייעצות עם רופא   
בתנאי  ,מומחה בארץ

רופא מומחה  ידיבשנבדק 
בתחום במסגרת הקופה 

החודשים  3במהלך 
   ;שקדמו למתן חוות הדעת

המבוטח  -יועץ בהסכם 
-עליקבל חוות דעת נוספת 

הקופה ללא  חשבון
יועץ  ;השתתפות עצמית

פ או יועץ "במסגרת שר
 בתנאי -  1שאינו בהסכם 

משרד  ידי-עלר כַ שמּו
הבריאות כמומחה או 

 5-משמש כיום או ב
/ השנים האחרונות כמנהל

מחלקה או  סגן מנהל
 בית חוליםמנהל יחידה ב

ממשלתי או ציבורי אחר 
או פרופסור באחד מבתי 
  הספר לרפואה בישראל

התייעצות עם רופא   
  מומחה בארץ
 - 1 רופא מומחה

 5-במשמש כיום או 
השנים האחרונות 

סגן מנהל /מנהלכ
מחלקה או מנהל 

סגן /מנהל או יחידה
מנהל  או מנהל מכון

מחלקה לרפואה 
בבית חולים , דחופה

ממשלתי או בבית 
חולים של שירותי 
בריאות כללית או 

בבית חולים ציבורי 
או פרופסור /ו, אחר

באחד מבתי הספר 
  .לרפואה בישראל

אינו הרופא המומחה 
המבצע את הטיפול 

נדרשת בגינו שהרפואי 
  ההתייעצות

, התייעצות עם מומחה  
הנמצא ברשימת 

רופאים שאושרה ה
המנהל הרפואי  ידי-על

  ;של מכבי
רשימת הרופאים 

שהם  1כוללת רופאים 
סגני מנהלים /מנהלים

יחידות , של מחלקות
או מכונים בבתי 

ורופאים , חולים
מומחים בכירים 

אחרים במידה 
יאשרם המנהל ש

  ;הרפואי של מכבי
ינה כוללת הרשימה א

, רופאים בהסכם
על של -למעט יועצי

  מכבי

  חודשים 12    חודשים 6    חודשים 6    חודשים 3  תקופת אכשרה
, גובה הכיסוי

תקרה 
והשתתפות 

  עצמית

עד  ,80%שיפוי של 
 ח"ש 500תקרה של 

להתייעצות אחת 
בשנה עם רופא יועץ 

מומחה ואחת עם 
  רופא ילדים מומחה

עד  80%שיפוי של 
 ח"ש 550תקרה של 
זכאי  ;להתייעצות

התייעצויות  3-ל
בשנה עם רופא יועץ 
מומחה והתייעצות 

מההוצאות  85% שלשיפוי 
לרכישת חוות הדעת 

הנוספת עד לתקרה של 
 3עד  ,ח"ש 458

במהלך שנה התייעצויות 
  קלנדרית

 85%שיפוי כספי של 
-מההוצאה ועד ל

 ח"ש 500
   ,להתייעצות

התייעצויות  4עד 
  בשנה

מההוצאה בפועל  80%
ההתייעצות עד  על 

  ;לביקור ח"ש 492
 3-לזכאות 

התייעצויות לשנה 
בנוסף , קלנדרית

המבוטח ישלם דמי   
התייעצות ויקבל 

 80%ובה החזר בג
מהעלות בפועל ועד 

, ח"ש 550תקרה של 
התייעצויות  3עד 

                                                   
מרופאים מומחים הכוללים רק ההגדרה של קופות החולים קבוצת רופאים מומחים הגישה תביעה כנגד קופות החולים לשינוי . ן נדון כעת בערכאות"הגדרת רופא יועץ מומחה בתכניות השב  5

הפרשה טרם הגיעה , אולם. אביב-לה תביעתם של הרופאים בבית המשפט המחוזי בתלהתקב 24.01.05-ב. גם מומחים אחרים, סגניהם ומנהלי יחידות ופרופסורים לרפואה, מנהלי מחלקות
  .  לסיומה
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אחת בשנה עם רופא 

  ילדים מומחה
עוץ באמצעות יי

ללא  - פ הדסה"שר
תשלום אצל יועץ 

פ "מטעם השר
  הקשור בהסכם 

להתייעצות אחת 
בשנה עם רופא 

שה ימומחה לא
   היריוןב
שה יהתייעצות של אל
ר גם אפש- היריוןב

תשלום השתתפות 
 20%עצמית של 

מההוצאה בפועל או 
השתתפות עצמית של 

לפי הנמוך  ח"ש 100
  ;מבניהם

בספר השירות מצוין 
יש אפשרות כי 

להתייעץ עם רופאים 
בהסדר מומחים ש

בהשתתפות עצמית 
מידע זה ( ח"ש 100של 

לא מופיע בתקנון 
  )שבאינטרנט

ביקור  ;תבשנת חברּו
חוזר נחשב התייעצות 

  נפרדת
  

דרישת אישור 
מראש של 

  הקופה

  אין    אין   אין  אין  אין  אין

רופאים התייעצות עם   מגבלה אחרת
. שאינם רופאי קופה

אין כיסוי , כמו כן
להתייעצויות בנושאי 

ם ע רפואת שיניים
  קופה הרופאי 

הסמכות "יתבצע באישור   
תמורת , "המאשרת

קבלות מקוריות ומסמכים 
  רפואיים

  

סעיף זה בהזכאות 
מחליפה את 

מאוחדת ב זכאותה
אם באותה . עדיף

שנה קלנדרית ניצל 
המבוטח את זכאותו 

 ,מאוחדת עדיףב
ההתייעצויות תימנה 

כחלק מהמכסה 
שהוא זכאי לה 

  מאוחדת שיאב
  
  
  
  

  

צריכה  ההתייעצות
בית פ ב"להתבצע בשר

ציבורי  חולים
בירושלים או 

  בקליניקה פרטית

התייעצות  במרפאה   
הפרטית של הרופא או 

  ;פ"במסגרת שר
: אין זכאות במקרים
, ניתוחים קוסמטיים

 שיניים טיפולי
ם והשתלות יכירורגי
  שיניים
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  ל"חוות דעת שנייה בחו. ז

 :אופי השירות
הקשר  רפואי

 משפר: לבסיסי
לוסיית אוכ
חולים  :עדהי

   קשים

התייעצות עם רופא 
מומחה בתחום 
המוגדר כנושא 

מרכז ב, ההתייעצות
  ל"בחו אחד רפואי

התייעצות עם רופא בכיר   
ל "בחו אחד במרכז רפואי

  בהסכם

ל "התייעצויות בחו 3
  בתקופת הביטוח

התייעצות עם 
ל "מומחים מחו

  במרכזים הרפואיים 

התייעצות עם רופא   
  ל"מומחה בחו

  חודשים 3  תקופת אכשרה
  

  חודשים 12    חודשים 6  ללא תקופת אכשרה  חודשים 6  

, גובה הכיסוי
תקרה 

והשתתפות 
  עצמית

שנייה  חוות דעת
במרכז רפואי 

הקופה  - שבהסכם
תעביר לרופא את 

מסמכיו הרפואיים של 
החבר לצורך מתן 

 50  ,חוות הדעת
השתתפות  דולרים

  עצמית לכל התייעצות
   

י שאינו במרכז רפוא
שיפוי של : בהסכם

מההוצאות  80%
הממשיות ועד תקרה 

  דולרים 500של 

שנייה  חוות דעת
במרכז רפואי 

הקופה  - שבהסכם
תעביר לרופא את 

מסמכיו הרפואיים 
של החבר לצורך 
 ,מתן חוות הדעת

ר מהשתתפות פטֹו
  עצמית

  
במרכז רפואי שאינו 

שיפוי של  -  בהסכם
מההוצאות  80%

הממשיות ועד 
 1,000של  תקרה
  דולרים

  
הבאת רופא מומחה 

ל לישראל "חומ
 לצורך בדיקת החבר

מההוצאות  80% -
 7,500-ולא יותר מ

  ח"ש

במרכז  שנייהחוות דעת 
 -עם הקופה שבהסכם 

מבוטח שנמצא זכאי לקבל 
, ל"בחו שנייהחוות דעת 

השתתפות עצמית של עד 
  .דולרים 50

אם לא ניתן לקבל חוות 
 - דעת ממרכז שבהסכם

שנייה במרכז  ות דעתחו
 - ,רפואי שאינו בהסכם

המבוטח ישופה בשיעור 
מהוצאותיו  75%של 

עד לתקרה של  ,הממשיות
נתן יהשיפוי י ;דולרים 800
הרופא הסכום שגבה על 

המייעץ ועל הוצאות שיגור 
  ל"החומר הרפואי לחו

  
  
 חוות דעת, בכל מקרה 

  אחת בשנהל "בחושנייה 

השתתפות עצמית 
 ח"ש 100של 
 תייעצותלה

במרכזים רפואיים 
  .שבהסכם

  
במרכזים שאינם 

 -בהסכם עם הקופה 
 85%של שיפוי 

עד ו, מההוצאה
בגין  ,ח"ש 5,000

הוצאות שכר הרופא 
היועץ ובגין שיגור 

החומר הרפואי 
  ל"לחו

  
המבוטח זכאי לקבל 

מהקופה ללא 
תשלום סיוע 

שלושה באיתור 
ם ימרכזים רפואי

ל המתאימים "בחו
 לצרכיו ושלושה

רופאים מומחים 
  בתחום

התייעצות באמצעות 
 -כללית מושלם 

השתתפות עצמית של 
 למקרה ח"ש 57

בהתייעצות עם רופא 
או  במרכז שבהסכם

 75%של החזר 
מההוצאה הישירה 

בפועל  עד לסכום 
 1,000בסך  מרבי
  ;יםדולר

פעם אחת לכל מקרה 
  מזכה

רופא התייעצות עם   
 במרכז רפואי 

זכאות אחת : בהסכם
השתתפות  ,לשנה

 20עצמית של 
  ;דולרים

 המרכזיםפרטים על 
שבהסכם נמצאים 

   .בסניפים
  

התייעצות עם מומחה 
שיפוי של  - בכיר פרטי

על (מההוצאות  75%
משלוח החומר 

חוות ותשלום על 
עד תקרה של  ,)דעת
  .דולרים 800

  
הזכאות היא אחת 

לשנה באחת 
  .האפשרויות לעיל

דרישת אישור 
מראש של 

  הקופה

ה בכתב של רופא הפני
אישור  ;מומחה בכיר

מראש של הגורם 
  המאשר בקופה

המבוטח צריך להתייעץ   
קודם עם מומחה בכיר 

מטעם הקופה ולקבל 
אישור מראש של הסמכות 

אין  ;המאשרת בקופה

נדרשת הפניה בכתב   
של רופא מומחה 

לפיה מצבו , בישראל
הבריאותי של העמית 
מחייב התייעצות עם 

השיפוי יהיה על   
התייעצות אחת בשנה 

ת רופא יהפני פי-עלו
- עלשאושרה מראש 

: מגן זהב במקרים ידי
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צורך באישור מראש 

המלצה של יועץ כאשר יש 
חשש  ,אונקולוגי בקופה

לניתוח לב פתוח או ניתוח 
, דכב, השתלת לב, מוח
או ריאות , עצם-מוח

מחלה המצריכה כריתת 
  גפה

ל לצורך "מומחה בחו
קביעת סוג הטיפול 

  ;המומלץ
יש צורך באישור 
מראש מהמנהל 

הרפואי של כללית 
  .מושלם

של רשימות  מותיקי
מרכזים רפואיים 

הן  ,רופאים בהסדרו
לצורך ניתוחים 
ל והן "וטיפולים בחו

לצורך התייעצויות 
  .ל"בחו

  

אבחון או טיפול של 
יועץ אונקולוגי 

במקרה של חילוקי 
יועצים  ביןדעות 
ניתוח בית  ,בארץ
, השתלות, החזה

ניתוח , כריתת גפה
מוח והפרעות 

  ליותאהורמונ
  

אין זכאות במקרים               מגבלה אחרת
ניתוחים : של

 טיפולי, קוסמטיים
ים ים כירורגשיניי

  והשתלות שיניים
  ל"ניתוחים וטיפולים בחו ,השתלות. ח

: אופי השירות
  רפואי 

  
: הקשר לבסיסי

  מרחיב
  

אוכלוסיית 
חולים : היעד
  קשים

  

של השתלת איבר 
תורם אדם של אחד 
  :מהאיברים הבאים

-לב, לב, כליה, כבד
ח ומ, ריאות, ריאות
, קרנית, לבלב, עצמות

  כליה ולבלב
טיפול  -טיפול מיוחד 

: רפואי מקובל הכולל
טיפול במחלת סרטן 

או /ניתוח ו ;ממאיר
טיפול רפואי מיוחד 

להצלת חיי החבר 
 ;הנמצא בסכנת מוות

או טיפול /ניתוח ו
רפואי מיוחד 

הדרושים למניעת 
היווצרות נכות של 

פי חוק ביטוח -לטיפולים ע  
שירות להצלת  -  בריאות
השתלת איבר אחד  ;חיים
לב או , כבד: אלהמ

   ;ריאות
טיפולים שאינם ניתנים 

מכוח תקנות משרד 
יכולת  ָאבדן - הבריאות

הצלת , היה או ראישמיע
  השתלת כליה, איבר

  

השתלת איבר מגופו   
של תורם אדם של 

, כבד :אחד האיברים
, ריאות-לב, לב, כליה
 ;עצםח ומ, ריאות

טיפול  - טיפול מיוחד
 :רפואי מקובל הכולל
 ;טיפול בסרטן ממאיר

ניתוח או טיפול 
הדרושים להצלת 
  ;עמית בסכנת מוות

טיפול רפואי מיוחד 
 75% הדרוש למניעת

ומעלה נכות 
טיפול  ;לצמיתות

למניעת ָאבדן רפואי 
מוחלט של חוש 

  יהיראההשמיעה או 

לב או , השתלת כבד
ריאות שהמבוטח 

חוק  פי-עלזכאי 
  ;ביטוח בריאות

ניתוחים להצלת חיים 
שאינם ניתנים לביצוע 

להוציא (בארץ 
 ;)השתלת איברים

טיפולים להצלת חיים 
שאינם ניתנים לביצוע 

לים טיפו ;בארץ
פי -לשאינם ניתנים ע

ואינם ניתנים חוק 
 לביצוע בישראל

 או מניעת נכותל
ה יראי ָאבדןמניעת ל

ניתוחים  ;ושמיעה
שהותרו לביצוע בארץ 

בנוסף לכיסוי מכבי 
  -מגן כסף 

השתלת כליה באופן 
בתנאי  ,ל"פרטי בחו

שלא ניתן לבצע 
במערכת הציבורית 

בארץ תוך זמן סביר 
ישור ונתקבל א

מהיועצים המוסמכים 
ניתוחים  ;של מגן זהב

גדולים שמומלץ 
ל מפאת "לעשותם בחו

עדר או מיעוט יה
 פי-עלסיון בארץ ינ

המלצת מנהל מחלקה 
  בית חוליםב
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ניתוח  ;ומעלה 75%

או טיפול רפואי /ו
מיוחד הדרושים 

להצלת שמיעה או 
  ראייה

   בידי מנתח זר

, גובה הכיסוי
תקרה 

והשתתפות 
  עצמית

 - ל"השתלת איבר בחו
סכום מרבי בסך 

 דולרים 250,000
ישולם ישירות לנותן 

אם עלות  ,השירות
תלה תעלה על ההש

  סכום הבסיס
  

סכום הבסיס הוא 
סכום הכסף אשר 

הקופה מחויבת לשלם 
מכוח חוק ביטוח 
בריאות והתקנות 

  .הנלוות אליו
  

  
טיפול  אוהשתלה 

מיוחד במחלת הסרטן 
תלוי בסכום הכיסוי  -

  .הבסיס
  

טיפול בסרטן ממאיר 
סכום מרבי -ל "בחו
דולרים  100,000של 
שולם ישירות לנותן י

 ובלבד ,השירות
שעלות הטיפול תעלה 

  על סכום הבסיס
  

ל "טיפול מיוחד בחו
שהוא לא למחלת 

טיפול שאינו  -הסרטן 
ניתן לביצוע בישראל 
, ואין לו טיפול חלופי

 25,000סכום מרבי של 

 ל"השתלת איבר בחו
בסך  מרביסכום  -

 דולרים 1,000,000
ישולם ישירות לנותן 

אם העלות  ,השירות
של ההשתלה תעלה 

  על סכום הבסיס
  

טיפול בסרטן 
- ל "ממאיר בחו

סכום מרבי של 
דולרים  150,000

שולם ישירות לנותן י
 ובלבד ,השירות

שעלות הטיפול 
תעלה על סכום 

  הבסיס
  

ל "ול מיוחד בחוטיפ
שהוא לא למחלת 

אינו ניתן  -הסרטן 
לביצוע בישראל 

ואין לו טיפול 
סכום מרבי , חלופי

דולרים  50,000של 
ישירות לנותן 

  השירות
  

 -השתלת כליה 
דולרים כולל  70,000

שיפוי  ;סכום הבסיס
ישירות לחבר הזכאי 

כנגד הצגת קבלות 
  מקוריות

לב או ריאה , השתלת כבד
השיפוי  תקרת - ל"בחו

מעבר  דולרים250,000
לסכום הבסיס לפי חוק 

ניתוח  ;ביטוח בריאות
תקרת  -להצלת חיים 

 דולרים 100,000של שיפוי 
מעבר לסכום הבסיס 

  הקבוע בחוק
  

טיפול או ניתוח להצלת 
לא ניתן לביצוע  -חיים 

להוציא השתלת (בישראל 
השתתפות , )איברים

הקופה תהיה עד לתקרה 
 בעלותה השתתפותשל 

בית חולים טיפול ב
  ולא יותר  ,שבהסכם

דולרים מעבר  100,000- מ
שהחבר לסכום הבסיס 

זכאי מכוח חוק ביטוח 
  בריאות 

  
ניתנים מכוח הטיפולים 

: תקנות משרד הבריאות
ל במרכז "יתבצעו בחו

הקופה  ;רפואי בהסכם
תשלם ישירות למרכז 

מלוא עלות את הרפואי 
  ההשתלה

  
ל שאינם "טיפולים בחו

בתקנות משרד  כלולים
הטיפול אם  - הבריאות

אינו ניתן בישראל ואין 

ל לפי "ניתוחים בחו
בחירת המבוטח 

במרכז רפואי 
 -עם הקופה  בהסכם

ללא השתתפות 
מכל (עצמית 

הניתוחים הכלולים 
  ;)בסל הבריאות

במרכז רפואי אחר 
החזר עד  -ל "בחו

 150%תקרה של 
מתעריף ניתוח זהה 

המבוצע בישראל 
פי תעריפי משרד -על

הבריאות  שיפורסמו 
ל "פי חוזר מנכ-על

הבריאות משרד 
מעודכן ליום ביצוע 

  ;הניתוח
הזכאות היא לניתוח 
אחד במהלך תקופת 

  .הביטוח

 - ל"השתלת איבר בחו
סכום הזכאות המרבי 

מעל  דולרים 275,000
ישולם  ;סכום הבסיס
  ישירות לעמית

  
 הוא סכום הבסיס

הסכום אשר הוצא 
בפועל עם ביצוע 

ההשתלה או הניתוח 
, או הטיפול המיוחד

ם וזאת עד לסכו
  הקבוע בחוק הבריאות

ניתוחים , בהשתלות
  ל "וטיפולים בחו

זכאות רק לאחר 
 פי-עלמיצוי הזכאות 

יתווסף סכום  אז, חוק
ההשתתפות 
  מהמושלם

  
טיפול במחלת הסרטן  
או טיפול להצלת חיים 

דולרים מעל  100,000 -
  לסכום הבסיס

  
ניתוחים וטיפולים 
להצלת שמיעה או 

 -ראייה ומניעת נכות 
 90,000רבי של סכום מ

דולרים ישולם 
  ;לעמית

לא קיים תנאי מקדים 
של מיצוי הזכאות 

במסגרת הסל 

-השתלת איברים  
  דולרים 300,000

  
ניתוחים להצלת חיים 

אינם ניתנים לביצוע  -
 100,000, בארץ

  דולרים
  

טיפולים להצלת חיים 
אינם ניתנים לביצוע  -

  דולרים 85,000, בארץ
  

סף על החזר ממגן כ
, הוצאות רפואיות

מעבר הוא בסכום ש
-לסכום שישולם על

  .ידי מכבי
טיפולים  שאינם 
פי -מקרים מזכים על

  -חוק ביטוח בריאות 
מבוטח יקבל החזר עד 

 85,000סכום של 
  דולרים

  
  

השתלת כליה באופן 
החבר  - ל "פרטי בחו

יקבל החזר על 
הוצאותיו בנוסף 

להחזר ממכבי למנתח 
ולבית החולים עד 

 35,000תקרה של 
כ "ובסה(דולרים  

, )דולרים 70,000
בתנאי שההחזר לא 

 50%יעלה על 
 ,מהתשלומים בפועל

בכל מקרה לא יעלה 
הסכום הכולל של 

הסכום ההחזר על 
  בפועלשילם החבר ש
  
תוחים גדולים ני

 50% -אחרים 
מההוצאה למנתח 

ולבית החולים ועד 
  דולרים 35,000
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דולרים ישירות לנותן 

  השירות
  

 -השתלת כליה 
דולרים כולל  40,000

שיפוי  ;סכום הבסיס
ישירות לחבר הזכאי 

ת קבלות כנגד הצג
  מקוריות

  

, בישראל טיפול חלופי
הקופה תכסה הוצאות 

רפואיות בגין הטיפול עד 
דולרים  85,000תקרה של 

לָאבדן יכולת שמיעה (
  ) יהיורא
הצלת (דולרים  35,000-ו

  ) איבר
השתלת ( דולרים 90,000-ו

  ;)כליה
לא  שהקופה במקרים 

יצוע מצאה הכרח בב
השיפוי  -ל "הטיפול בחו

ת ביצוע יהיה בגובה עלּו
ניתוח דומה בבית חולים 

  .ציבורי בישראל
הקופה רשאית לשלם 

ישירות למרכז הרפואי 
ל את ההוצאות "בחו

הרפואיות שאושרו או 
לשלם למבוטח בשיווי 
 ;השקלי ביום התשלום

במקרה של תשלום 
נדרשת הצגת , למבוטח

מסמכים רפואיים וקבלות 
  .וריותמק
  

  במקרים אלה

השתלת איבר שאינו   תקופת אכשרה
טיפול מיוחד /כליה

 12  - למחלת הסרטן
  חודשים

  
 18  - השתלת כליה

  חודשים
  

טיפול מיוחד שאינו 
 18  - מחלת הסרטן

  חודשים

השתלת איבר שאינו 
טיפול מיוחד /כליה

 12  - למחלת הסרטן
  חודשים

  
 18  - השתלת כליה

  חודשים
  

טיפול מיוחד שאינו 
 18  - מחלת הסרטן

  חודשים
  

  

השתלת איבר וטיפול     חודשים 24
  חודשים   24  - מיוחד

  
ניתוחים וטיפולים 

ראייה , להצלת שמיעה
 24  - ומניעת נכות

  חודשים

 24  - השתלת כליה  חודשים 24
  חודשים

ניתוחים גדולים 
  ודשיםח 24 - אחרים
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דרישת אישור 

מראש של 
הקופה ומגבלות 

  אחרות

 - השתלה פרט לכליה
ההשתלה אינה ניתנת 
לביצוע בישראל ואין 

 ,לה טיפול חלופי
החבר נמצא בסכנת 

ההשתלה  ,חיים
תאושר בהתאם לחוק 

  .הבריאות
  

מצבו  - השתלת כליה
הרפואי של החולה 

חוק  פי-עלמקנה לו 
הבריאות את הזכאות 

 לביצוע השתלת
  .הכליה בישראל

  
טיפול רפואי מיוחד 

הטיפול  - ל"בחו
הרפואי אינו ניתן 

לביצוע בישראל ואין 
  . לו טיפול חלופי

  
טיפול מיוחד /השתלה

אישור מראש נדרש  -
של רופא מומחה 

שיקבע את הצורך 
השתלה /בטיפול
אישור נדרש  ;ל"בחו

מראש של הגורם 
  המתאים בקופה

נדרש  - ל"ביצוע ניתוח בחו  
ר מראש בכתב אישו

  מהקופה
  

מבוטח שסירב להתאשפז 
 - שבהסכם בית חוליםב
זכאי לשיפוי למעט  ינוא

בהשתלת (זכאותו בחוק 
 ;)איבר או הצלת חיים

בגין אירוע של הצלת 
הצלת , הישמיעה וראי

השתלת כליה , איבר
ומצבים מיוחדים המבוטח 
יקבל שיפוי בגין ההוצאות 

שלו על בסיס העלות 
בית ב העצמית של הקופה

שבהסכם עד לגובה  חולים
  ;תקרת השיפוי

אם המרכז הרפואי 
ערוך לספק  ינושבהסכם א

 ,את השירות המבוטח
בית רשאי להתאשפז ב

  .אחר חולים

ל רק אם "יאושר בחו  
הטיפול אינו ניתן 

לביצוע בישראל ואין 
 ;לו טיפול חלופי

העמית נמצא בסכנת 
טיפול רפואי  ;מוות

ל בשל "הנדרש בחו
מתינים לא תור של מ

 ,כלל בסעיפים אלהיי
למעט אם לא ניתן 

להשיג איבר להשתלה 
בישראל או שהעמית 
  .נמצא בסכנת מוות

  
 ָאבדןלמניעת טיפולים 

 ראייהשמיעה או 
זכאות  -מניעת נכות לו
שיקול דעתו של  פי-על

המנהל הרפואי של 
ככלית מושלם ובתנאי 

 ידי-עלשהטיפול מוכר 
שלטונות הבריאות 

טיפול  בארץ ואינו
ניסיוני או 
  .אלטרנטיבי

טיפול /ניתוח/להשתלה
נדרש  -במסגרת החוק 

ממגן מראש אישור 
כסף על הצורך לביצוע 
ההשתלה ועל המוסד 

 ;המבצעהרפואי 
מראש נדרשת 

התחייבות כספית 
 ידי-עללמוסד הרפואי 

אישור  ;מגן כסף
הזכאות לחבר מגן 

 12-כסף תקף ל
חודשים ממועד 

  .האישור
  

ינם טיפולים שא
 -במסגרת החוק 

בתנאי שהטיפול אינו 
במסגרת מחקר או 

ניסוי קליני ואינו ניתן 
  .לביצוע בישראל

ניתוחים גדולים 
המלצת  פי-על - ל"בחו

בית מנהל מחלקה ב
  בארץ חולים

הטיפול וההשתלה   תנאי ייחודי
 בית חוליםיבוצעו ב

מוכר ומורשה 
  .במדינה

  
השתלה / טיפול רפואי 

הנדרשים מחוץ 
אל בגלל תור לישר

 שאינםהמתנה 
כאלה שלא ל יםנחשב

הקופה תשא בהוצאות   
האשפוז והטיפול הרפואי 

הקשורות (של תורם 
בכריתת האיבר או לקיחת 

כל עוד  ,)רקמות מגופו
ל בגין "התורם שוהה בחו

 ;הטיפול הרפואי הרלוונטי
המשך  ,בשובו ארצה

הטיפול יהיה על הקופה 
  .המבטחת שלו

ניתן להגיש ערעור     
  הערר  ועדתל
  

לטיפולים שאינם 
אם  -במסגרת החוק 

נמצא שהמבוטח זכאי 
לקבל את הטיפול 

במסגרת חוק ביטוח 
שלל ית ,בריאות

  .זכאותו לפי סעיף זה

ניתוחים גדולים 
בתנאי   -אחרים 

זכאי  ינושהמבוטח א
לפיצוי על הניתוח 

ממגן כסף או מחוק 
  ביטוח בריאות

  
אין זכאות במקרים  

בית /קהאשפוז במחל
, פסיכיאטרי חולים
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 ,בישראלניתן לבצעם 

למעט המקרה שלא 
ניתן להשיג את האיבר 

  המתאים בישראל

: אין זכאות במקרים
בית /אשפוז במחלקה

, פסיכיאטרי חולים
, ם קוסמטייםניתוחי

סיבוכי , שמירת היריון
היריון או לידה 
אשפוז , ותוצאותיהם

ופגים אחרי  יילודים
 שיניים טיפולי, לידה

ם או השתלות יכירורגי
  שיניים

, ניתוחים קוסמטיים
סיבוכי , שמירת היריון

היריון או לידה 
אשפוז , ותוצאותיהם

ופגים אחרי  יילודים
 שיניים טיפולי, לידה

ם או השתלות יכירורגי
  שיניים

אופן התשלום 
  וסוגי ההוצאות

הכיסוי כולל הוצאות 
, בגין שכר רופאים

בדיקות , אחיות
שירותי , רפואיות

, תרופות, עבדהמ
השגת איברים 

ושימורם עד תקרה 
 דולרים 20,000של 

ודמי , למקרה אחד
 ;אשפוז בבי החולים

הוצאות טיסה לחולה 
ולמלווה אחד לא 

הטסה  ;רפואי
אם נדרש  ;רפואית

,  ליווי של רופאי מלווה
 דולרים 500כיסוי של 

 4- ליום ולא יותר מ
הוצאות העברה  ;ימים

הוצאות  ;יבשתית
וכלכלה מגורים 

 ;לחולה ולמלווה אחד
הוצאות כלכלה של 

החולה ומלווה אחד 
זמן ההמתנה לביצוע ל

הטיפול ולאחר 
התקופה (השחרור 
ידי ב כחיוניתתאושר 

 ,)רופא מטעם הקופה
 100עד תקרה של 

  
  
  

  

הוצאות נלוות בקבלת 
הוצאות  - ל"טיפול בחו
המבוטח  לממשיות ש

לצורך קבלת הטיפול 
שאינן לצורך  ,ל"בחו

טיפולים , דיקותברכישת 
: רפואיים או תרופות

הוצאות הטיסה של  
החולה ושל מלווה אחד 

גם של  ,ובמקרה הצורך
לפי (וה תורם או רופא מלו
, )אישור של הקופה

, הוצאות העברה יבשתית
ל של המבוטח "אש

שכר הרופא , והמלווים
  המלווה עד 

, ל"ימי שהות בחו 4 -ל
הוצאות הטסת הגופה 

  .מות המבוטחשל במקרה 
  

שיפוי עד תקרה של 
לכל  דולרים 100,000

הוצאות  ;מקרה מזכה
 30%ל לא יעלו על "אש

הוצאות , מתקרה זו
א יעלו על הטסת הגופה ל

עד (מיתרת השיפוי  30%
אשר לא נוצלה ) לתקרה

  .עד לאותו מועד

השתלה /טיפול רפואי   
: ל"הנדרשים בחו

העמית יקבל פיצוי 
בגין ההוצאות 

הממשיות שהוציא 
בפועל מעל לסכום 

שכר : הבסיס עבור
, אחיות, רופאים

, בדיקות רפואיות
, שירותי מעבדה

השגת , תרופות
איברים ושימורם 

הוצאות קציר כולל 
איברים ודמי אשפוז 

  .בבית החולים
עבור ניתוחים 
ל "וטיפולים בחו
 ראייה, להצלת שמיעה
העמית  - ומניעת נכות
 ליקבל פיצוי ע

ההוצאות הממשיות 
לא יותר מסכום (

): מרביהזכאות ה
הוצאות לטיסה 

לעמית ומלווה אחד 
הלוך ושוב ) לא רפואי(

הוצאות , תפעם אח
הטיסה של הרופא 

במידת (וה המלו

המבוטח או שיפוי 
המוטב בגין הוצאות 

ולא יותר , ממשיות
מסכום התקרה כפי 

כל  לשפורט לעיל ע
  :להלן אחד מהמקרים

הוצאות טיסה של 
החבר ומלווה אחד 

בטיסה מסחרית 
סדירה בקו תעופה 

אם יש צורך  ;אזרחי
ובאישור , בליווי רפואי

ו יכוס, המנהל הרפואי
הוצאותיו בגין כרטיס 

 7-ל ל"אש, טיסה
ושכר יומי לפי , ימים

 בית חוליםדרגתו ב
הוצאות  ;ציבורי

הסעה באמבולנס 
הוצאות   ;למבוטח

שהייה של המבוטח 
ומלווה בזמן ההמתנה 

עד לקבלת הטיפול 
והוצאות שהייה 

מן זלמלווה ב
, שהמבוטח מאושפז

 100לפי מגורים 
ליום ועד  דולרים

  ;לחודש דולרים 1,200
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ליום ולא יותר  דולרים

הוצאות  ;ימים 60- מ
  הטסת גופה
ישולם  - השתלת כליה

 ,רופאים בגין שכר
, בדיקות ,אחיות

, שירותי מעבדה
השגת , תרופות

  איברים ושימורם

הסכומים ישולמו בישראל 
למבוטח ולרופא המלווה 

ח בשיווי הערך של "בש
המטבע הזר ששולם 

ל על בסיס השער של "בחו
  .יום התשלום

  
המבוטח והמלווים 

באופן  חייבים לרכוש
פרטי פוליסת ביטוח 

נוסעים שתכסה את מלוא 
ביטוח (ל "ותם בחושה

בריאות זה וביטוח מטען 
ת אינם נכללים בחבּו

  .)הקופה

עד סכום של ) הצורך
הוצאות  ;דולרים 500

העברה יבשתית של 
העמית ומלווה אחד 

בהתאם למצב 
הוצאות  ;הרפואי

מגורים וכלכלה 
ת של העמית סבירֹו

ומלווה אחד בתנאי 
שהשהייה חיונית 
סך  ;מבחינה רפואית

עבור בהוצאות אלה 
העמית והמלווה לא 

 10,000יעלו על 
הוצאות ( דולרים
לעמית ומלווה  כלכלה

 500עד  סך של 
לכל חודש של  דולרים
ה או החלק ישהי

הוצאות  ;)היחסי
של העמית  אשפוז

והטיפול הרפואי 
עבור המקרה ב

  הספציפי בלבד  
  

הוצאות רפואיות 
נדרשות להמשך טיפול 

 ןנית ואינשל "בחו
עד   - לביצוע בארץ

חודשים  18תקופה של 
מיום ביצוע הטיפול 

 10,000ועד סך של 
הוצאות  ;דולרים

  .הטסת גופת העמית
  
  

  

הוצאות כלכלה בסך 
למבוטח  דולרים 300

סך . ולמלווה
ל לא "ההוצאות הנ

מסכום  20%על  היעל
לכל אחד (התקרה 

מהכיסויים שצוינו לפי 
 ).המקרה הרפואי

הוצאות טיפול רפואי 
לרבות שכר רופאים 

בדיקות , ואחיות
שירותי , רפואיות
תרופות , מעבדה

אביזרים רפואיים 
והוצאות רפואיות 

  .תאחרו
  

 -במקרה השתלה 
המנהל הרפואי יכול 

לאשר הגדלת הכיסוי 
להוצאות נלוות עד 

 300,000לתקרה של 
  .דולרים

  
הוצאות הטסת גופתו 

של המבוטח לארץ 
  .נפטרשבמקרה 

  
אם גובה השיפוי בגין 

  הוצאות נלוות קטן 
מסכום  50%- מ

יהיה מבוטח , התקרה
זכאי לשיפוי נוסף 

עבור הוצאות בעזרה ב
עבור בו במשק בית

רכישת מכשור וציוד 
רפואי בגובה ההפרש 
שבין השיפוי שקיבל 

מתקרת  50%ועד 
ועד לתקרה , הכיסוי
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  .דולרים 7,000של 

סכומי השיפוי ישולמו 
יום מיום  30עד 

שנמסרו המסמכים 
  .הרפואיים למגן כסף

מגן כסף תשלם 
ישירות למוסד 

ואם לא ניתן , הרפואי
 ,לשלמו ישירות

ישולמו למבוטח 
תשלום  .מועצ

תגמולים יהיה רק 
בגין מקרה אחד 

  .לשנתיים
  6תרופות. ט

: אופי השירות
הקשר  רפואי

  :  לבסיסי
  מרחיב/משלים

: אוכלוסיית יעד
 כלל האוכלוסייה

מתוך רשימת 
  התרופות שבתקנון 

מתוך רשימת 
  התרופות שבתקנון 

מתוך רשימת תרופות 
  שאינן בסל השירותים

מתוך רשימת תרופות   
בסל השירותים  שאינן

  הבסיסי
  

מתוך רשימת תרופות 
כלולות בסל  שאינן

הבסיסי וניתנות 
בהנחות שונות 

למבוטחי הביטוחים 
  המשלימים

  
יש  ,נציגי מכבילדברי 

רשימת תרופות מחוץ 
כולל תרופות , לסל

עליהן שמצילות חיים 
גם ניתנת הנחה ל

 ינםמבוטחי מכבי שאל
את . ן"מבוטחים בשב

ן פירוט התרופות נית
 עלוןלמצוא ב

המידעון השלם "
לתרופות 

לטכנולוגיות רפואיות ו
הניתנות בסל מכבי 

  

                                                   
  .ותרופות שאינן בסל בהנחה בבתי המרקחת של הקופה שבה הם מבוטחים OTC  - מבוטחי כל הקופות יכולים לרכוש תרופות ללא מרשם  6
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  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  מושלם כללית  מאוחדת שיא  עדיף מאוחדת  לאומית זהב  כסף לאומית  
ואינן כלולות בסל 

בסניפי " הבסיסי
  .הקופה

    חודשים 3  חודשים 6  חודשים 24  חודשים 6    אין תקופת אכשרה  תקופת אכשרה
, גובה הכיסוי

תקרה 
והשתתפות 

  עצמית

הנחה ממחיר התרופה 
משתנה לכל תרופה  -

  רט בתקנוןכמפו

תרופות בהשתתפות  78  
עצמית של המבוטח בגובה 

   ;מהמחיר לצרכן 50%של 
תרופות בהשתתפות  5

עצמית של המבוטח בגובה 
לרכישה בבתי  75%

; מרקחת של הקופה בלבד
תרופות בהשתתפות  62

של  15%עצמית של 
  המבוטח

תרופות שאינן 
רשומות בישראל 
 - לטיפול בסרטן

המבוטח זכאי לקבל 
תרופה את ה

בהשתתפות עצמית 
 ח"ש 280של 

הקופה  ;למרשם
תשתתף עד לסך של 

למרשם  ח"ש 2,000
 מרביאו המחיר ה

הנמוך מבין (לצרכן 
ובתנאי   )השניים

שהמבוטח שילם את 
מלוא ההשתתפות 

). ח"ש 280(העצמית 
המרשם מיועד 
  .לחודש אחד

הנחה ברכישת 
התרופות לפי רשימה 

בבתי מרקחת של  
  - כללית שבהסדר

; תרופות מרשם  93
 OTC ;95תרופות  170

 לילדים  OTCתרופות 

  תרופות מרשם 185
  

  

דרישת אישור 
מראש של 

  הקופה

מרשם רופא  פי-על
לתרופות המחייבות 

ללא צורך  ;מרשם
במרשם לתכשירי 

OTC  
  

מרשם רופא  פי-על
לתרופות המחייבות 

ללא צורך  ;מרשם
במרשם לתכשירי 

OTC ; יש תרופות
ש עבורן נדרשב

אישור של רופא 
 ראשי בסניף

מרשם רופא  פי-על
לתרופות המחייבות 

ללא צורך במרשם  ;מרשם
  OTCלתכשירי 

  

המלצה בכתב 
לשימוש בתרופה 

מרופא שהוא מנהל 
מחלקה או סגנו 

בבית חולים ציבורי 
מרשם ; בישראל

מטעם רופא הקופה 
אשר הוסמך להפיק 

  מרשמים כאלה

בתנאי   
החיסון /שהתרופה

פול נחוצים לטי
במחלת החבר או 

לפי שיקול , מניעתה
הדעת של הרופא 

המנהל , המטפל
הרפואי או מי שיוסמך 

  על ידו

  

התרופה יש לרכוש את   מגבלה אחרת
בבתי מרקחת 

סניפי קופת חולים שב
מופיעים אשר לאומית 

ברשימת בתי מרקחת 
  .שבהסדר

התרופה האמורה     
אינה רשומה 

בישראל או שאינה 
רשומה בהתוויה 

וקשת ואין לה המב
חלופה בסל 

התרופות הבסיסי 
או ברשימת /ו

רכישה בבית מרקחת 
, של הקופה שבהסדר

מרשם של רופא  פי-על
בריאות שירותי 
ללא צורך  ;כללית

במרשם לתרופות 
OTC   

רכישת 
החיסון בבית /התרופה

מרקחת בהסכם עם 
מגן כסף או /  מכבי

בבית מרקחת של 
  מכבי
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  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  מושלם כללית  מאוחדת שיא  עדיף מאוחדת  לאומית זהב  כסף לאומית  
התרופות במאוחדת 

אם התרופה ; עדיף
סל ל הוכנסה
הקופה , הבסיסי

תפסיק את 
השתתפותה במימון 

התרופה ; התרופה
מאושרת בתקנות 

הרוקחים ומיועדת 
לטיפול במחלת 

  הסרטן
זמינות רשימות 

  התרופות
באינטרנט ניתן לברר 
מהי ההנחה הניתנת 

ספציפית לכל תרופה 
הקשה על שם ב

   ;התרופה המבוקשת
רשימה מרוכזת של 

לקבל התרופות ניתן 
  בשירות לקוחות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

רשימת התרופות זמינה   
מופיעה ובאינטרנט 

  .בתקנון
מצוינות במפורש 

 ןהתרופות שחובה לרכש
בבית מרקחת של הקופה 

המלצת רופא נדרשת שאו 
  .מומחה

הרשימה נמצאת   
זמינה , בתקנון

באינטרנט ומתעדכנת 
הרשימה ; מעת לעת

נמצאת גם במרפאות 
מוקד כללית כללית וב
  .מושלם

רשימות התרופות 
והחיסונים נמצאות 

  .בסניפי הקופה
 אינן הרשימות 

  .זמינות באינטרנט
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  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  מושלם כללית  מאוחדת שיא  עדיף מאוחדת  לאומית זהב  כסף לאומית  
  התפתחות הילדוטיפולי שיקום . י

: אופי השירות
הקשר  רפואי

 מרחיב: לבסיסי
  אוכלוסיית 

לטיפולי  היעד
כלל : שיקום

 /האוכלוסייה 
חולים / קשישים
 כרוניים

אוכלוסיית היעד 
חות להתפת
  ילדים: הילד

  

טיפולי פיזיותרפיה 
  ;יםילחולים כרונ

חולה כרוני  הוא חולה 
ידי הרופא בהמוגדר 
, כחולה כרוניהמטפל 

אשר עקב מחלתו 
הכרונית זקוק 

  . רפיהתפיזיו לטיפולי
בשלב זה עדיין לא 

והאישור , ממוחשב
מוקד  ידי-עלניתן 

  .ההתחייבויות
  

טיפולי פיזיותרפיה 
לאלו שאינם חולים 

  םיכרוני

טיפולי פיזיותרפיה 
  כרונייםלחולים 

  
טיפולי פיזיותרפיה 
לאלו שאינם חולים 

  כרוניים
  
  
  
  
  

  

 ,נציגי הקופהלדברי 
טיפולי פיזיותרפיה ניתנים 
כחלק מהסל הבסיסי לכל 

  מבוטחי הקופה
  
  
  
  
  

  

  
  

  

טיפולי פיזיותרפיה 
במכוני הסדר מעבר 

זכאות  ;לזכאות בסל
 9לכל עמית מגיל 

  ומעלה
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

טיפולי פיזיותרפיה 
לחולים כרוניים 

  ;במכוני מכבי
חולה כרוני  הוא חולה 

אשר מצבו  הרפואי 
סטטי ומחייב 

טיפולים מעבר לכמות 
הטיפולים המוגדרת 

ללא שיפור , בסל
  .מהותי במצב החולה

  
טיפולי פיזיותרפיה 

וריפוי בעיסוק בבית 
מטפלים  ידי-עלהחבר 

  הקשורים עם מגן כסף

  
  

  

ול לשיקום הדיבור טיפ  
  או ריפוי בדיבור/ו
  

ריפוי בעיסוק לשיפור 
  תפקוד כף היד

  
פי אטיפול פסיכותר

  6למבוטח מעל גיל 
  

  

טיפול לשיקום 
או ריפוי /הדיבור ו
  בדיבור 

  
ריפוי בעיסוק 

לשיפור תפקוד כף 
  היד

  
פי אטיפול פסיכותר

  6למבוטח מעל גיל 
  

 :טיפול בליקויי דיבור
 -קורס טיפול בגמגום 

זכאות  ;18מבוטח עד גיל 
לקורס אחד מעבר לזכאות 

  .הקיימת לפי חוק
  

זכאות  -קלינאי תקשורת 
, טיפולים 12לקורס בן 

כולל טיפול בגין קשיי 
למידה על רקע בעיה 

  שפתית אורגנית
  

  
  
  
  
  
  

  

שיקום דיבור למבוגר 
 18למבוטח מעל גיל  -

במצבים מסוימים 
מעבר לטיפולים (

  )המוענקים לפי חוק

 ,נציגי מכבירי לדב
 פיה ארתפסיכוטיפולי 

, אצל מטפלים בהסכם
ניתנים בהנחה לכלל 

 30עד  ,מבוטחי מכבי
  .טיפולים

  
  

  

התעמלות שיקומית לאחר       
  אוטם שריר הלב

התעמלות שיקומית   
של העמית לאחר 

אירוע לב שהסתיים 
מעבר (באשפוז 

לזכאות לפי חוק 
  )ביטוח בריאות

  

שיקום לב או מעקב 
רוע לב לאחר לאחר אי

שהמבוטח מיצה את 
; זכאותו ממכבי
פעילות גופנית 

מבוקרת במכון 
 2לבעלי  ;שבהסכם

זכאות  -גורמי סיכון 
למחלה קרדיו 

  וסקולריות
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התפתחות הילד   

  ):15לילדים עד גיל (
ריפוי , פיזיותרפיה

קלינאית , בעיסוק
  תקשורת ופסיכולוג 

  תרפיה-טיפולי הדרו

  :התפתחות הילד
ריפוי , יהפיזיותרפ
קלינאית , בעיסוק
 ,פסיכולוג ,תקשורת

 מטפל ברכיבה
טיפולי , טיפולית
  תרפיה- הדרו

  

ילדים (התפתחות הילד 
  באותם, )9-3 ניב

תחומי טיפול בהתפתחות 
הילד הכלולים בסל 

  הבסיסי 
  

התפתחות הילד 
  ) :9-3 ניילדים ב(

תחומי הטיפול 
בהתפתחות הילד 

הכלולים בסל 
טיפולי ; הבסיסי
ילד  -ותרפיה הידר

ריפוי ; 12עד גיל 
ילד עד  -במוזיקה

ריפוי ; 12גיל 
ילד עד גיל  - באמנות

הפרעות קשב ; 12
בדיקה  -וריכוז 

לאבחון הפרעות 
קשב וריכוז בשיטת 

TOVA  

התפתחות הילד 
  ):9-3בני לילדים (

ריפוי , פיזיותרפיה
קלינאית , סוקיבע

פסיכולוג או , תקשורת
  עובד סוציאלי

  
 ,הקופה נציגילדברי 

פיזיותרפיה כוללת גם 
תרפיה -טיפולי הידרו

  .ורכיבה טיפולית
  

התפתחות הילד 
): 6-3בני לילדים (

ריפוי , ריפוי בדיבור
, פיזיותרפיה, בעיסוק

פסיכולוג ועובד 
זכאי הילד ; סוציאלי

לטיפולים בהתפתחות 
הילד זכאי גם 

לטיפולים ברכיבה 
יצירה , טיפולית

והבעה וטיפולים 
  . לי חייםאמצעות בעב

  

התפתחות הילד 
): 10-6בני לילדים (

לאחר מיצוי 
החוק  פי-עלהטיפולים 

בתחומים ריפוי 
ריפוי בעיסוק , בדיבור
טיפולים ; רפיהתופיזיו

, ברכיבה טיפולית
טיפולים ביצירה 
והבעה וטיפולים 

  באמצעות בעלי חיים

, גובה הכיסוי
תקרה 

והשתתפות 
  עצמית

טיפולי פיזיותרפיה 
 - נייםכרולחולים 

תשלום ישירות למכון 
ללא הגבלה  ,שבהסדר

; ל מספר הטיפוליםש
השתתפות עצמית של 

  לטיפול₪  58
  

טיפולי פיזיותרפיה 
שאינם חולים  הלאל

תשלום   - כרוניים
ישירות למכון 

עם הגבלה  שבהסדר
טיפולים בשנה  12 של 

-כולל טיפולי הדרו(
השתתפות  ;)תרפיה

 ח"ש 26עצמית של 
  ללטיפו

פיזיותרפיה  טיפולי
 - כרונייםלחולים 

תשלום ישירות 
 ,למכון שבהסדר
ללא הגבלה על 
 ;מספר הטיפולים

השתתפות עצמית 
  לטיפול₪  44של 

  
טיפולי פיזיותרפיה 

שאינם חולים  הלאל
תשלום  - כרוניים

ישירות למכון 
 12 ,שבהסדר

טיפולים בשנה 
-כולל טיפולי הדרו(

השתתפות  ;)תרפיה
 ח"ש 26עצמית של 

  ללטיפו
  

  
  

טיפולי פיזיותרפיה   
מכון ב 9מגיל 

 12עד   - שבהסדר
טיפולים בשנה 

קלנדרית מעבר לניתן 
בסל הבסיסי 

בהשתתפות עצמית 
  לטיפול₪  40של 

  
טיפולי פיזיותרפיה 

במכון שאינו  9מגיל 
 - בהסדר עם הקופה

 75%שיפוי של 
מההוצאות ועד תקרה 

  ח"ש 80של 

 - בבית החבר םטיפולי
: פיזיותרפיה

תתפות עצמית של שה
ריפוי ; לטיפול₪  47

השתתפות  -  בעיסוק
 ח"ש 38עצמית של 

  לטיפול
  

טיפולי פיזיותרפיה 
לחולים כרוניים 

טיפול   - במכוני מכבי
טיפולים  12 -מעבר ל

-עלראשונים שניתנים 
בהשתתפות  מכבי ידי

₪  22עצמית של 
   לטיפול

  
  

  

  
  
  

שיקום הדיבור  יטיפול
 או ריפוי בדיבור/ו
פוי בעיסוק לשיפור ריו

טיפול לשיקום 
או ריפוי /הדיבור ו 

ריפוי ובדיבור 

 - טיפול בליקויי דיבור
  השתתפות הקופה 

מעלות הקורס ועד  50%-ב

 שיקום דיבור למבוגר  
  סכום השווה   -
מההוצאות  75%-ל
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  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  מושלם כללית  מאוחדת שיא  עדיף מאוחדת  לאומית זהב  כסף לאומית  
: תפקוד כף היד  

תשלום ישירות למכון 
 12עד , שבהסדר

כולל (טיפולים בשנה 
 ;)ריפוי בעיסוק

השתתפות עצמית של 
  לטיפול ח"ש 52
  

טיפול פסיכותרפי 
 - 6למבוטח מעל גיל 

תשלום ישירות למכון 
השתתפות  ;שבהסדר

 ח"ש 170עצמית של 
 24לטיפול ועד 

טיפולים בכל תקופת 
  ההסכם

בעיסוק לשיפור 
: תפקוד כף היד

תשלום ישירות 
עד , למכון שבהסדר

טיפולים בשנה  12
כולל ריפוי (

השתתפות  ;)בעיסוק
 ח"ש 52עצמית של 

  לטיפול
  

טיפול פסיכותרפי 
 - 6למבוטח מעל גיל 

תשלום ישירות 
 ;למכון שבהסדר

השתתפות עצמית 
לטיפול  ח"ש 100של 
טיפולים בכל  24ועד 

  תקופת ההסכם

  ח"ש 763תקרה של 
  

 12עד  -קלינאי תקשורת 
השתתפות , טיפולים

 50%עצמית בגובה 
  מהתעריף הנהוג בקופה

  

וע ביצ לבפועל ע
הטיפולים ועד סכום 

 ח"ש 82של  מרבי
 10עד  ;לטיפול

טיפולים בשנה 
  קלנדרית

התעמלות שיקומית לאחר       
 - אוטם שריר הלב

השתתפות הקופה בגובה 
לחודש  ח"ש 135של 

חודשים  3לתקופה של 
מעבר לזכאות לפי חוק (

  )ביטוח בריאות
  

התעמלות שיקומית   
של העמית לאחר 

במכוני  - אירוע לב
בהשתתפות  ;הסדרה

 ח"ש 100עצמית של 
חודשים  9לתקופה של 

 ;למי שעבר אירוע לב
 12מסתיימת בתום 

חודשים ממועד אירוע 
  הלב 

 ,נציגי הקופה דבריל
החודשים  12מגבלת 

מיושמת בפועל  ינהא
ובתקנון היא מופיעה 

  .בטעות
  

שיקום לב או מעקב 
 -  לאחר אירוע לב

זכאי לפעילות גופנית 
 3משקמת במשך 

חודשים בהשתתפות 
 ח"ש 98עצמית של 

בהמלצת ; לחודש
קרדיולוג תינתן 

חודשים  6-זכאות ל
בהשתתפות  ;נוספים

 ;לחודש ח"ש 139של 
חודשי  9כ "בסה

שיקום מעבר לניתן 
  בסל

  
פעילות גופנית 

 6-זכאות ל  - מבוקרת
חודשי פעילות במכון 

שבהסכם בהשתתפות 
 ח"ש 98עצמית של 

  לחודש
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  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  מושלם כללית  מאוחדת שיא  עדיף מאוחדת  לאומית זהב  כסף לאומית  
  :דהתפתחות היל  

ריפוי , פיזיותרפיה
בעיסוק וקלינאית 

במכון  תקשורת
השתתפות  - שבהסדר

   ח"ש 26עצמית של 
טיפולים בשנה  30-ל

מעל הניתן בסל 
במכון שאינו ; הבסיסי

 - בהסדר עם הקופה
 80%שיפוי של 

מההוצאות ועד תקרה 
  לטיפול ח"ש 80של 

  
שבהסדר עם פסיכולוג 

השתתפות  -הקופה 
 ח"ש 85עצמית של 

פול לאחר הניתן לטי
 ;בסל הבסיסי

פסיכולוג שאינו 
שיפוי של  - בהסדר

 35ועד תקרה של  80%
  ח לטיפול"ש
  

 - תרפיה-טיפולי הדרו
תשלום למכון 

טיפולים  12, שבהסדר
כולל טיפולי (בשנה 

 ,)אחרים פיזיותרפיה
השתתפות עצמית של 

לטיפול  ח"ש 25
 ח"ש 37-קבוצתי ו

  לטיפול פרטי
  

  :התפתחות הילד
ריפוי , ותרפיהפיזי

בעיסוק וקלינאית 
תקשורת  במכון 

  - שבהסדר
השתתפות עצמית 

   ח"ש 16של 
טיפולים בשנה  30-ל

מעבר לניתן בסל 
במכון ;הבסיסי

שאינו בהסדר עם 
שיפוי של  - הקופה

מההוצאות  80%
 105ועד תקרה של 

  לטיפול ח"ש
  

שבהסדר פסיכולוג 
  - עם הקופה

השתתפות עצמית 
למפגש  ח"ש 80של 

מעבר לניתן בסל 
פסיכולוג  ;הבסיסי

 - שאינו בהסדר
ועד  80%שיפוי של 

ח "ש 55תקרה של 
  לטיפול

  
מטפל ברכיבה 

שיפוי   - טיפולית 
מההוצאות  80%של 

 50ועד תקרה של 
 10 ,ח לטיפול"ש

טיפולים בשנה 
ברכיבת סוסים 

טיפולית אצל 
  מטפלים שבהסדר

  
 תרפיה-טיפולי הדרו

תשלום למכון  -
 12, שבהסדר

  :התפתחות הילד
זכאים  6-3בני ילדים 

טיפולים  36לקבל עד 
בשנה מעבר לניתן בסל 

 9-6 ילדים בגילו הבסיסי
 18עד זכאים לקבל 

טיפולים בשנה מעבר 
ד לניתן בסל הבסיס באח

ממכוני הקופה או במכון 
השתתפות  ;שבהסדר

 לטיפול  ח"ש 24עצמית של 
  

  :התפתחות הילד
 9-3בני ילדים 

 15זכאים לקבל עד 
טיפולים בנוסף 

לניתן במאוחדת 
עדיף באחד ממכוני 

הקופה או במכון 
; שבהסדר

השתתפות עצמית 
  .לטיפול ח"ש 24של 

  
  

, ריפוי במוזיקה
, ריפוי באמנות

 יהטיפולי הידרותרפ
 75%שיפוי של   -

 ;לטיפול ח"ש 85ועד 
  טיפולים לילד 24עד 

  
  
  

הפרעות קשב וריכוז 
 18-5ני ילדים ב-

שאובחנו בקופה 
כסובלים מהפרעות 
קשב וריכוז זכאים 

 TOVAלבדיקת 
בהשתתפות עצמית 

 ח"ש 175של 
במרכזים הקשורים 
  .בהסכם עם הקופה

  

  : התפתחות הילד
ריפוי , פיזיותרפיה

נאית קלי, בעיסוק
תקשורת ועובד 
סוציאלי במכון 

השתתפות   -שבהסדר 
   ח"ש 40עצמית של 

טיפולים בשנה  45-ל
מעבר לניתן בסל 

במכון שאינו  ;הבסיסי
 - בהסדר עם הקופה

 75%שיפוי של 
מההוצאות ועד תקרה 

   ח"ש 89של 
  

בהסדר עם פסיכולוג 
השתתפות  -הקופה 

 ח"ש 110עצמית של 
למפגש מעבר לניתן 

; סיבסל הבסי
פסיכולוג שאינו 

שיפוי של  - בהסדר
 89ועד תקרה של  75%
  ח"ש
  

תרפיה -טיפולי הידרו
טיפולים ה -ורכיבה 

ניתנים רק במסגרת 
  .הסדר עם הקופה

  

  : התפתחות הילד
ריפוי , ריפוי בדיבור

, פיזיותרפיה, בעיסוק
פסיכולוג ועובד 

אצל  - סוציאלי 
 ,מטפלים שבהסכם

השתתפות עצמית של 
טיפולים  33-ל ח"ש 32

מעל הניתן בסל 
אם מטופל  ,הבסיסי

 13במקצוע אחד או 
טיפולים בכל אחד 

מהמקצועות אם 
מטופל בשני 
ילד הזקוק  ;מקצועות

 3-לטיפולים ב
 ,מקצועות או יותר

טיפולים  13-זכאי ל
  .נוספים

  
טיפולים ברכיבה 

יצירה , טיפולית
והבעה וטיפולים 

 - באמצעות בעלי חיים
 13-זכאות להחזר ל

טיפולים אצל מטפלים 
השתתפות  ;שבהסכם

 ח"ש 32עצמית של 
  לטיפול

  :התפתחות הילד
ריפוי , ריפוי בדיבור

 פיזיותרפיהו, בעיסוק
אצל מטפלים   -

טיפולים  45 ,שבהסכם
 ;נוספים לכל התקופה

 112להחזר של  ותזכא
עבור כל טיפול  ח"ש

ועד לסכום ההוצאה 
  בפועל 

  
טיפולים ברכיבה 

 יצירה, טיפולית
והבעה וטיפולים 

 - באמצעות בעלי חיים
אצל מטפלים 

 13עד  ;שבהסכם
טיפולים לכל התקופה 

 45ין יהכלולים במנ(
הטיפולים שהוזכרו 

בהשתתפות ) לעיל
 32עצמית בגובה של 

  לטיפול ח"ש
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  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  מושלם כללית  מאוחדת שיא  עדיף מאוחדת  לאומית זהב  כסף לאומית  
טיפולים בשנה 

כולל טיפולי (
 פיזיותרפיה

השתתפות , )אחרים
 ח"ש 25עצמית של 

 37-לטיפול קבוצתי ו
  לטיפול פרטי ח"ש

 3 - כל טיפולי השיקום  תקופת אכשרה
  חודשים 

התעמלות שיקומית 
לאחר אוטם שריר 

  חודשים 6 - הלב
  

שיקומית של  התעמלות
   - העמית לאחר אירוע לב

  חודשים 3

 - טיפולי פיזיותרפיה
  חודשים 6

שיקום דיבור 
  חודשים 6  - למבוגר

שיקום לב או מעקב 
   -  לאחר אירוע לב

  חודשים 3

טיפולי פיזיותרפיה 
וריפוי בעיסוק בבית 

  חודשים 6 - החבר
  

טיפולי פיזיותרפיה 
לחולים כרוניים 

  - במכוני מכבי
  חודשים 6

  

כל טיפולי התפתחות 
  חודשים 6 - הילד

  - קלינאי תקשורת
  חודשים 6

לכל טיפולי התפתחות 
  חודשים  6:  הילד

  

לכל טיפולי התפתחות   
  חודשים 6 - הילד

 12 -התפתחות הילד   
  חודשים

  

דרישת אישור 
מראש של 

הקופה ומגבלה 
  אחרת

טיפול פסיכותרפי 
, 6למבוטח מעל גיל 

באישור עובדת 
ת מטעם סוציאלי
אשר עברה , הקופה

הכשרה מתאימה 
  יכותרפיהסבפ

טיפול פסיכותרפי 
, 6למבוטח מעל גיל 

באישור עובדת 
סוציאלית מטעם 

אשר עברה , הקופה
הכשרה מתאימה 

  יכותרפיהסבפ

התעמלות שיקומית לאחר 
האירוע  - אוטם שריר הלב

הוראת רופא  פי- עלמחייב 
מומחה לעסוק בפעילות 
 גופנית מבוקרת במכון
מורשה ותחת השגחה 

  רפואית
  

נדרש   - קלינאי תקשורת
אישור של הגורם 
המקצועי בקופה 

והטיפולים צריכים 

, ריפוי במוזיקה
ריפוי באמנות 

וטיפולי 
 -הידרותרפיה 

מותנה באישור של 
  הקופה

  
  

התעמלות שיקומית 
של העמית לאחר 

נדרשת  - אירוע לב
ה רפואית לעסוק הורא

בהתעמלות שיקומית 
  למי שעבר אירוע לב

  

שיקום לב או מעקב 
 -  לאחר אירוע לב

רשימת המכונים 
שבהסכם נמצאת 

  בסניפים
  
  
  
  
  

   - התפתחות הילד
כל הטיפולים מותנים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   - התפתחות הילד
כל הטיפולים מותנים 
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  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  מושלם כללית  מאוחדת שיא  עדיף מאוחדת  לאומית זהב  כסף לאומית  
הקופה או  ידי-עללהינתן 

  ספק הקשור איתה
  

בהפניה מראש של 
רופא משפחה או רופא 

ילדים או מכון מכבי 
  ;להתפתחות הילד

אישור מיוחד נדרש 
מראש ממנהל המכון 

לטיפול ביותר משני 
  מקצועות 

בהפניה מראש של 
רופא משפחה או רופא 

ילדים או מכון מכבי 
  להתפתחות הילד

  

התעמלות שיקומית לאחר       תנאי ייחודי
בתנאי  - אוטם שריר הלב

שהחל בפעילות הגופנית 
חודשים מיום  6תוך 

  האירוע

 דיבור למבוגרשיקום   
 ָאבדןהעמית במצב  -

מלא או חלקי של 
כושר הדיבור בשל 

ניתוח או , אירוע מוחי
  מחלה
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  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  כללית  מאוחדת שיא  מאוחדת עדיף  לאומית זהב  לאומית כסף  

 ילדים ראשוניםשניהפריות חוץ גופיות ל. א"י

  נלי להגברת ייצור ביציותוורמטיפול ה  -' שלב א

  טיפול לשאיבת ביציות והפרייתן  -' שלב ב

  :אופי השירות
  רווחה

  :הקשר לבסיסי
אוכלוסיית  משפר
משפחות  :היעד

   צעירות

-עלהמבוטחת זכאית 
חוק ביטוח בריאות  פי

מבצעת את יא האם 
הטיפול בבית חולים 

  פרטי שבהסכם

' כולל טיפולי שלב א
  'וטיפולי שלב ב

רת עוברים החז
בתנאי  - מוקפאים

שלמבוטחת אין ילדים 
מהיריון קודם או יש 

, לה רק ילד אחד
בית הטיפול בוצע ב

פרטי או  חולים
  .ציבורי שבהסכם

המבוטח  - שאיבת זרע
נמצא בהליך טיפולי 

הפריה ושאיבת הזרע 
  היא חלק מהטיפול

  

 - השגת תרומת ביצית
, ל"השגת ביצית מחו
, בדיקת התורמת

חזרה הכנתה וה
  מקבלת התרומהל

  

  
 - טיפול מיון תאי זרע

מיון תאי זרע בהגדלה 
לביצוע  6,000פי 

  מניפולציה-מיקרו

מבוטחים שנמצאו   
זכאים לטיפולי הפריה 

מכוח חוק ביטוח 
והטיפול , בריאות
 בית חוליםיבוצע ב

בית ב ;פרטי שבהסכם
מספר  -ציבורי  חולים

 פי-עלהניסיונות 
קביעת הגורם 

 ת חוליםביב ;המקצועי
ניסיונות  6 -פרטי 

מתוך אלה שאושרו 
 ידי- עלמכוח החוק 

  הגורם המקצועי

כל הבדיקות שמטרתן 
לקבוע סיבות להפרעה 
בפריון יינתנו במסגרת 

. ציבורי בית חולים
במימון הקופה וללא 
  .השתתפות עצמית

  

: הקפאת חומר גנטי
במסגרת ניסיונות 

הפריה שאושרו מכוח 
זכאות  ;.התקנות
כספי מלא של לכיסוי 

הקופה בגין הקפאת 
הביציות לשנתיים 
נוספות מעבר למה 
שניתן למבוטחות 

  הקופה

  

טיפול הפריה שבוצע   
 פי-עלבמבוטחת 

הפניה של רופא 
מומחה במחלקת 

 פריוןי ייפול בליקולט
בבית חולים פרטי 

  בישראל

  

המבוטחת זכאית לפי 
  הסל הבסיסי 

וטיפולי ' טיפולי שלב א
 -' שלב ב

, מיקרומניפולציה
, שאיבת זרע חשמלית
, הפקת זרע חשמלית

הפשרת עובר והחדרתו 
זכאות לפי  -לרחם 

על החזר , הסל הבסיסי
בית ביצוע הטיפולים ב

  ;פרטי שבהסכם חולים

ת מקבלת המבוטח
 בית החוליםהפניה ל

ובנוסף , הפרטי בהסכם
משלמת השתתפות 

ישירות לבית  עצמית
  החולים

  

ת לפי יזכאהמבוטחת 
וכן לפי  הסל הבסיסי

בביצוע  - מגן כסף
בית הטיפולים ב

פרטי  חולים
ללא , שבהסכם

הגבלה במספר 
  .הטיפולים לכל ילד

המבוטחת מקבלת 
 בית החוליםל הפניה

, הפרטי בהסכם
סף משלמת ובנו

השתתפות עצמית 
  .ת החוליםבבי

  

טיפול 
מיקרומניפולציה 

מבוטחת  ל"בחו
שמבקשת  במכבי זהב 

לבצע את הטיפול 
  ל"בחו
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למבוטח : שמירת זרע
שהוא חולה אונקולוגי 

או סובל מבעיות 
 5פוריות לתקופה של 

שנים במסגרת ספקי 
שירות ציבוריים 

  שבהסכם

, גובה הכיסוי
תקרה 

והשתתפות 
  עצמית

טיפול (' שלב א
הקופה  - ) הורמונלי

תשלם ישירות לבית 
מלוא  את החולים

השתתפות  ;עלותה
עצמית של המבוטחת 

 ח"ש 550בגובה של 
לכל ניסיון טיפולי 

שישה  עד, 'בשלב א
  .נות טיפולייםניסיו

  

טיפולי ( 'שלב ב
הקופה  -) הפריה

תשלם ישירות לבית 
השתתפות  ;החולים

עצמית של המבוטחת 
לכל  ח"ש 1,000בגובה 

  עד, ניסיון טיפולי
; נותניסיושישה 

החזרת עוברים 
השתתפות : מוקפאים

 6עד  ח"ש 750עצמית 
שאיבת ; ניסיונות

תשלום ישירות : רעז
 ,לבית החולים

השתתפות עצמית של 
לכל  ח"ש 3,000
תרומת ; ניסיון
שיפוי בגובה  :ביצית

מההוצאות  80%

 12-לזכאות  -' שלב א
 ;נות טיפולייםניסיו

השתתפות עצמית של 
לכל ניסיון  ח"ש 550

  'בשלב א

  

השתתפות  :'שלב ב
 1,000עצמית של 

לכל ניסיון  ח"ש
 12עד , טיפולי

החזרת ; ניסיונות
 - עוברים מוקפאים

השתתפות עצמית של 
עד , לטיפול ח"ש 750
שאיבת ; טיפולים 10
השתתפות   - זרע

 2,000של עצמית 
; לכל ניסיון ח"ש

עד   - תרומת ביצית
 ח"ש 7,000תקרה של 

מיון ; להשגת ביצית
השתתפות  - תאי זרע

 1,200עצמית של 
  לטיפול ח"ש

השתתפות עצמית של 
מעלות טיפולי  15%

ההפריה ועד תקרה של 
, לכל ניסיון ח"ש 1,600

התקרה ; ניסיונות 6עד 
 ח"ש 60,000היא עד 

 לכל ניסיונות ההפריה
  .שאושרו

  

כל הבדיקות שמטרתן 
לקבוע סיבות להפרעה 

יינתנו במימון  פריוןב
הקופה וללא 

  . השתתפות עצמית

  

 -פרטי  בית חוליםב
השתתפות עצמית של 

 15%המבוטח עד 
  .מעלותם

  

המבוטחים במהלך 
טיפולי הפריה זכאים 

לתרופות הכלולות 
בפנקס התרופות של 

הקופה ותרופות שאינן 
-כלולות בפנקס 

השתתפות עצמית של ב
  .מהמחיר לצרכן 50%

השתתפות בגובה   
מההוצאה  75%
 מרביעד סכום  ,בפועל

 ח"ש 5,668של 
 6עד  ,לטיפול

 ;טיפולים לכל ילד
ההשתתפות בכפוף 
לכללים הרפואיים 

שקבע משרד 
שגיל (הבריאות 

המבוטחת יהיה צעיר 
  ).45- מ

  

  ,י נציגי הקופהדברל

ישנה אפשרות לנשים 
 6( 48מתחת לגיל 

לבצע ) ניסיונות לילד
הפריות בבתי חולים 

 ,פרטיים בהסדר
בהשתתפות עצמית 

כל ל ח"ש 300של 
  .ךשלב בתהלי

  

ללא הגבלה במספר 
  ;הטיפולים לכל ילד

ההשתתפות העצמית 
הפרש מחושבת מתוך ה

בין המחיר המקובל 
ציבורי  בית חוליםב

בין לטיפול מסוג זה ל
 בית חוליםמחיר ב

. פרטי לכל ניסיון
זכאית המבוטחת 
ועד  33%להחזר של 

ח "ש 82התקרה של 
 ח"ש 219ושל ' שלב אב
  .'שלב בב

  

השתתפות עצמית 
 99 -ומניפולציה מיקרל
שאיבת זרע ; ח"ש

  ;ח"ש 321 -כירורגית 

השתתפות עצמית 
 - הפקת זרע חשמלית ל

השתתפות ; ח"ש 78
הפשרת עובר ל

 101 - והחדרתו לרחם 
  ח"ש

  

 ההשתתפות העצמית
 83%החזר של   -

 ,מתוספת התשלום
אך לא יותר מתקרה 

 'שלב אב ח"ש 207של 
  .'שלב בב ח"ש 551-ו

  

השתתפות עצמית 
 -רומניפולציה מיקל

שאיבת ; ח"ש 249
 809 -זרע כירורגית 

הפקת זרע ; ח"ש
  ;ח"ש 197 - חשמלית 

השתתפות עצמית 
הפשרת עובר ל

 258 - והחדרתו לרחם 
  ח"ש

  

מיקרומניפולציה 
 להחזר ע -ל "בחו

ההוצאות בביצוע 
ל "ניסיון אחד בחו

בגובה תעריף ביצוע 
 בית חוליםהפעולה ב

  בארץ
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הממשיות כנגד 
על , קבלות מקוריות
עד  ,השגת התרומה

 ח"ש 7,000תקרה של 
מיון ; להשגת ביצית

תשלום  :תאי זרע
, ישירות לבית החולים
השתתפות עצמית של 

  וללטיפ ח"ש 1,900

  

: הקפאת חומר גנטי
השתתפות עצמית של 

מהתשלום בפועל  50%
במהלך   של המבוטחת

שנתיים מעבר לשנה 
שניתנת בכיסוי מלא 

של הקופה לכלל 
הקרן ; המבוטחות בה

תשלם ישירות לבית 
  .החולים

    חודשים 24  חודשים 12    חודשים 24    חודשים 12  תקופת אכשרה

דרישת אישור 
 מראש של הקופה

ת רופא ינדרשת הפני
מומחה בקופה או 
מומחה במחלקה 

י ילטיפול בליקו
נמצא ה, היריון ופריון

נדרש אישור ; בהסכם
מראש של הקופה 

והמבוטחת נמצאה 
החלטת  פי-עלזכאית 

ועדת הפוריות של 
אין תנאי של ; הקופה

יפולי מספר ילדים לט
  שאיבת זרע

כל ניסיון הפריה אושר   
הסמכות  ידי-עלמראש 

המאשרת בקופה על 
בסיס חוות דעת של 
 ;יועץ על מטעם הקופה

יתנה חוות דעת 
מקצועית והמלצה של 

ממומחה לרפואת נשים 
כל ;או אנדוקרינולוג

הבדיקות שמטרתן 
לקבוע סיבות להפרעה 
- בפריון בתנאי שיועץ

על של הקופה קבע כי 
צורך רפואי  קיים

וסיכויי הצלחה 
  .סבירים לטיפול

הזכאות לתרופות 
במהלך הטיפול 

בהמלצת רופא מומחה 
למחלות נשים בעל 

סמכות לרישום 
מטעם הקופה  התרופה

ובבית מרקחת או 
מחסן מרכזי של 

  הקופה

  ;נדרש אישור של מכבי    

רשימת בתי החולים 
שבהסכם נמצאת 

  בסניפי מכבי
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 - ביצית השגת תרומת  מגבלה אחרת
כיסוי עד שתי תרומות 

במועדים שונים לכל 
  ;תקופת ההסכם

מבוטחת שקיבלה 
החזר על השגת ביצית 

זכאית לביצוע  ינהא
הליך הפריה חוץ 

באותו מחזור  גופית
  .טיפולי

  

השתתפויות עצמיות 
צמודות למחירון 

הממשלתי לשירותי 
למעט מיון , בריאות

תאי זרע שבו 
תפות לא תההש

  .צמודה למדד

  

הכיסויים אינם 
כוללים הוצאות בגין 

  .תרופות

בתנאי שאין לבני הזוג   
ילדים מנישואים 

  נוכחיים

  

הקופה תממן הפריה 
חוץ גופית רק במחלקה 

 בית חוליםמוכרת של 
בגבולות מדינת ישראל 
  .השהקופה קשורה אית

הטיפול בוצע בבתי 
חולים שבהסכם ועל 

אחריות המבוטח 
והגורם המקצועי 

  .המבצע

וף לכללים בכפ  
הרפואיים שקבע 
משרד הבריאות 

  .ביחס לסל הבסיסי

הזכאות להחזר היא   
הפחתת ר לאח

  /הטיפולים
שהחברה  םתשלומיה

או בן זוגה קיבלו 
  .מקופה אחרת

  

, לדברי נציגי הקופה
מגבלה זו אף כי 

היא , בתקנוןמצוינת 
. קיימת בפועל אינה

כל אחד מבני הזוג 
מקבל את מלוא 

 זכאותו במה שקשור
. הוא-בטיפול בגופו

שה יאם הא ,כךו
היא  ,מבוטחת

מקבלת השתתפות 
  .בכל הטיפולים שלה

  ד שלישי ומעלהלהפריה חוץ גופית לי. ב"י

 :אופי השירות
הקשר  רווחה

 מרחיב :לבסיסי
 :אוכלוסיית היעד
  משפחות צעירות

טיפולי הפריה ללידת 
  - ילד שלישי ואילך

בית בוצע במהטיפול 
 ציבורי או חולים

  .פרטי שבהסכם

  

 -בני זוג או משפחה חד  
 2שלהם כבר  ,הורית

  ילדים בריאים

מבוטחת שיש לה כבר 
 - ילדים בריאים 2

 43צריכה להיות עד גיל 
בטיפול עם חומר גנטי 

עצמוני או מתרומת 
 48זרע או עד גיל 
  .בתרומת ביצית

טיפול הפריה שבוצע   
 פי-עלבמבוטחת 

הפניה של רופא 
מומחה במחלקת 

 פריוןי יפול בליקולטי
בבית חולים פרטי או 

  ציבורי בישראל

מבוטחת הזקוקה   
לטיפולי הפריה 

ללידת ילד שלישי 
זכאית לבצע  ואילך
 בית חוליםזאת ב

פרטי בהסכם או 
  .ציבורי בית חוליםב
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, גובה הכיסוי
תקרה 

והשתתפות 
  עצמית

ללידת ' טיפולי שלב א
  -ילד שלישי ואילך

תשלום ישירות לספק 
השתתפות  ;השירות

 800עצמית בגובה 
לכל ניסיון  ח"ש

  ניסיונות 4עד  ,טיפולי

 'טיפולי הפריה שלב ב
השתתפות עצמית  -

 4עד  ,ח"ש 1,600של 
  נותניסיו

  

החזרת עוברים 
  - מוקפאים

 ;ניסיונות 4עד 
השתתפות עצמית של 

  לטיפול ח"ש 1,000

  

השתתפויות עצמיות 
צמודות למחירון 

הממשלתי לשירותי 
  .בריאות

הכיסויים אינם 
כוללים הוצאות בגין 

  תרופות

 -' טיפולי שלב א
ניסיונות  7-זכאות ל

טיפולים בהשתתפות 
 ח"ש 800עצמית של 
  לכל אחד

  

' טיפולי הפריה שלב ב
נות ניסיו 7-זכאות ל -

בהשתתפות עצמית 
לכל  ח"ש 1,600של 

  ניסיון

  

החזרת עוברים 
 7עד  - מוקפאים

, נות טיפולייםניסיו
צמית של השתתפות ע

  לטיפול ח"ש 1,000

  

השתתפות כספית של 
 50%הקרן בגובה 

 6עד , מעלות כל טיפול
  ;ניסיונות לכל ילד

 ח"ש 60,000 שלתקרה 
לכל ניסיונות ההפריה 

  שאושרו

השתתפות בגובה   
מההוצאה  75%

 מרביבפועל עד סכום 
 ח"ש 5,668של 

 6עד  ,לטיפול
  טיפולים לכל ילד

  

הטיפולים בבתי 
ים חולים פרטי

ילד שלישי לשבהסדר 
ומעלה נעשים 

  . בהשתתפות עצמית

  

, נציגי הקופה לדברי
השתתפות גובה ה
 - 'שלב אב עצמית

 - 'שלב בב ,ח"ש 500
 -' שלב גו ח"ש 1,000

    .ח"ש 300

ההשתתפות העצמית   
מחושבת מתוך 

ההפרש בין המחיר 
 בית חוליםהמקובל ב

ציבורי לטיפול מסוג 
בית זה למחיר ב

לכל  פרטי חולים
טיפולים  7עד  ,ניסיון 
  .לכל ילד

 50%החזר של 
מתוספת התשלום עד 

   ח"ש 125תקרה של  
 332ושל ' שלב אב
  .'שלב בב ח"ש

  

:  השתתפות עצמית
 -מיקרומניפולציה 

שאיבת ; ח"ש 150
 488 -זרע כירורגית 

הפקת זרע ; ח"ש
  ;ח"ש 119 - חשמלית 

הפשרת עובר 
 155 - החדרתו לרחם ו
  ח"ש

  חודשים 24    חודשים 12    חודשים 24    חודשים 2  רהתקופת אכש

דרישת אישור 
 מראש של הקופה

יש שני שלמבוטחת 
נדרש , ילדים לפחות

אישור מראש של 
החלטת  פי-עלהקופה 
הפוריות של  ועדת

  .הקופה

אושר  הפריהכל ניסיון   
הסמכות  ידי-עלמראש 

  ;המאשרת בקופה

ניתנה חוות דעת 
מקצועית והמלצה של 

לרפואת נשים ממומחה 

אישור מראש לטיפול       
בית ממגן זהב ב

 פרטי שבהסכם חולים
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  או אנדוקרינולוג

הזכאות לתרופות 
במהלך הטיפול 

בהמלצת רופא מומחה 
למחלות נשים בעל 

סמכות לרישום הקופה 
מטעם הקופה ובבית 

מרקחת או מחסן 
  מרכזי של הקופה

  היריוןבדיקות לנשים ב. ג"י

 :אופי השירות
  רפואי

 :קשר לבסיסה
 מרחיב

: אוכלוסיית היעד
  משפחות צעירות

בדיקת סקירת 
בין  מערכות העובר

 17-ל 13-השבוע ה
ובדיקה  להיריון

מורחבת בין השבוע 
  .להיריון 24-ל 19-ה

מגיעה לעמיתה 
 - בדיקה אחת
  תמורחבמוקדמת או 

 בדיקת מי שפיר
לעמיתה בהיריון 

שאינה  35שגילה עד 
זכאית לביצוע 

 ;חוק יפ-עלהבדיקה 
 ידי-עלניתן לבצע גם 

רופא פרטי מטעם 
החברה במכון 

שבהסדר ושאינו 
  בהסדר

 - בדיקת סיסי שיליה
בדיקה שבוצעה עד 

 ,להיריון 12-השבוע ה
בתנאי שהחברה לא 

ביצעה בדיקת מי 
  שפיר

בדיקת סקירת 
בין  מערכות העובר

 17-ל 13-השבוע ה
ובדיקה  להיריון

מורחבת בין השבוע 
  להיריון 24-ל 19-ה

י נהעמיתה זכאית לש
סקירת סוגי 
  .מערכותה

בדיקת מי שפיר 
לעמיתה בהיריון 

אינה ש 35שגילה עד 
זכאית לביצוע 

 ;חוק פי-עלהבדיקה 
 ידי-עלניתן לבצע גם 

רופא פרטי מטעם 
החברה במכון 

שבהסדר ושאינו 
  בהסדר

 - בדיקת סיסי שיליה
בדיקה שבוצעה עד 

להיריון  12 -השבוע ה
בתנאי שהחברה לא 

ביצעה בדיקת מי 
  שפיר

 סקירת מערכות העובר
חברה  - מורחבת

זכאית לסקירה 
מורחבת במקום 

הסקירה הבסיסית 
המאושרת לכלל 

  המבוטחות בשבוע 
סקירה  ;להיריון 23-20

אחת להיריון במכונים 
  .בהסכםש

נשים  - בדיקת מי שפיר 
 35-31בהיריון בגיל 

רשאיות לבצע את 
הבדיקה במכונים 

שבהסכם אפילו 
שחסרות נסיבות 

  .המהוות גורמי סיכון

סקירת מערכות עובר 
ר טטרימס(מוקדמת 
מעבר לזכאות ) ראשון
פעם אחת  - בסל

להיריון במכונים 
  שבהסכם

בנוסף לניתן 
במאוחדת עדיף 

  :זכאות ל

רכות סקירת מע
ר טמסימורחבת בטר

  השני של ההיריון

- בדיקת מי שפיר 
  35-31נשים בגיל 

אינן בסיכון אפילו 
גבוה לפי הגדרת 

  החוק

בדיקת שקיפות 
בין השבוע  -עורפית 

גם  היריוןל 14-ל 11-ה
אם מדובר בהיריון 

  שאינו מרובה עוברים

סקירת מערכות 
במכון שבהסדר או 

 - אצל רופא פרטי 
ריון פעם אחת לכל הי

מעבר לזכאות בסל 
כולל גם  ,הבסיסי

ייעוץ במסגרת 
  סקירת מערכות

בדיקת מי שפיר או 
סיסי שיליה לנשים 

 ,35בהיריון שגילן עד 
כולל בדיקת 

כרומוזומים לשלילת 
, תסמונת דאון

וחלבון  18טרזומיה 
  עוברי

בדיקת שקיפות 
 -עורפית בהסדר 

מעבר לזכאות בסל 
הבסיסי בשליש 

הראשון באמצעות 
-אולטרהבדיקת 
  ובדיקת דם סאונד

  

 - סקירת מערכות  אין
ן זכאית חברה בהיריו

להחזר על סקירת 
מערכות אחת 

  .להיריון

 - בדיקת מי שפיר 
חברה בהיריון 

שבתחילת ההיריון 
 35עולה על  אינוגילה 

זכאית לבדיקה אם 
סף הסיכון לתסמונת 

או  500:1 אדאון הו
גבוה יותר לפי תוצאת 

  המבחן המשולש

פות עורפית שקי
בהיריון מרובה 

 אחת להיריון ,עוברים
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בדיקת שקיפות 
בדיקת  - עורפית
סאונד - האולטר

שבוצעה לעמיתה עד 
, להיריון 14שבוע 

  עוברי-בהיריון חד

מוניטור ביתי בשבוע 
 ,של ההיריון 38-24

בתנאי שהעמיתה 
קיבלה את השירות 

  ממכון שבהסדר

בדיקת שקיפות 
בדיקת  -עורפית 
 סאונד- אולטרה

עד  שבוצעה לעמיתה
, להיריון 14 שבוע

  עוברי-בהיריון חד

מוניטור ביתי בשבוע 
 ,של ההיריון 38-24

בתנאי שהעמיתה 
קיבלה את השירות 

  .ממכון שבהסדר

  חודשים 6  חודשים 6  חודשים 3  חודשים 3  תקופת אכשרה

בדיקת שקיפות 
  חודשים 12 -עורפית

   -סקירת מערכות 
  חודשים 3

בדיקת מי שפיר או 
 12 -סיסי שיליה 

  חודשים

בדיקת שקיפות 
  חודשים 3 - עורפית

  ללא תקופת אכשרה  

, גובה הכיסוי
 תקרה

והשתתפות 
  עצמית

 - סקירת מערכות
הקופה תשלם ישירות 

 שבהסדר עם למכון
השתתפות עצמית של 

 400העמיתה בסך 
 לבדיקה ח"ש

 ח"ש 380-מוקדמת ו
 ;לסקירה מאוחרת

 -במכון שאינו בהסדר 
 80%שיפוי עד 

מההוצאות הממשיות 
לסקירה  ח"ש 300ועד 

 350מוקדמת  ועד 
לסקירה  ח"ש

כנגד מסירת  מאוחרת
  ות מקוריותקבל

- בדיקת מי שפיר 
הקופה תשלם ישירות 

 - סקירת מערכות
הקופה תשלם ישירות 

עם , בהסדר למכון
השתתפות עצמית של 

 200העמיתה בסך 
לבדיקה  ח"ש

 ח"ש 200-ו מוקדמת
 ;לסקירה מאוחרת

 -במכון שאינו בהסדר
 80%שיפוי עד 

מההוצאות הממשיות  
לסקירה  ח"ש 450עד 

 600מת  ועד מוקד
לסקירה  ח"ש

כנגד  ,מאוחרת
מסירת קבלות 

  .מקוריות

 -סריקת מערכות 
השתתפות עצמית של 

  לבדיקה ח"ש 200

 - בדיקת מי שפיר 
השתתפות עצמית 

 ח"ש 500בגובה 
המבוטחת  ;לבדיקה

הופנתה לבדיקה במכון 
זכאית לשיפוי   -חיצוני 
מהעלות  75%בגובה 

 ח"ש 100ועד תקרה של 

סקירת מערכות עובר 
השתתפות  - מוקדמת

 ח"ש 115עצמית של 
 -במכון אחר ;לבדיקה

המבוטחת זכאית 
 50%לשיפוי של 

מההוצאה בפועל ועד 
 ח"ש 325תקרה של 

ההחזר כולל את (
הייעוץ שניתן 

במסגרת סקירת 
  .)מערכות

סקירת מערכות 
השתתפות  -מורחבת 

   ח"ש 200עצמית של 

בדיקת מי שפיר 
 - 35-31לנשים בגיל 

 -סקירת מערכות 
 50%-סכום השווה ל

בפועל עד  מההוצאה
 501של  מרבילסכום 

במכון שבהסדר  ;ח"ש
השתתפות עצמית  -

 ח"ש 114בגובה של 
  לכל עובר

בדיקת מי שפיר או 
במכון  -סיסי שיליה 

 - שבהסדר
בהשתתפות עצמית 

במכון  ;ח"ש 570של 
-פרטי שאינו בהסדר 

מההוצאה  75%
של  בפועל ועד תקרה

  ח"ש 1,175

 - סקירת מערכות  
החזר בשיעור של 

מההוצאה  50%
  בפועל ולא יותר 

  ח"ש 295- מ

  -בדיקת מי שפיר
אצל ספקים שבהסכם 

ללא השתתפות  -
ספקים  אצל; עצמית

-שאינם בהסכם 
 1,903של  מרביהחזר 

  ח"ש

רפית שקיפות עו
בהיריון מרובה 

זכאות  -עוברים 
  ח"ש 212להחזר בסך 
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השתתפות  ;למכון
עצמית של העמיתה 

בדיקה  ;ח"ש 500בסך 
רופא פרטי  ידי-על

- מטעם העמיתה 
 300של השתתפות 

מכון שאינו ב; ח"ש
שיפוי בגובה   - בהסדר

מההוצאות  80%של 
עד תקרה  ,הממשיות

  ח"ש 1,000של 

-בדיקת סיסי שיליה 
ות הקופה תשלם ישיר

 ,למכון שבהסדר
השתתפות עצמית של 

 500העמיתה בגובה 
במכון שאינו  ;ח"ש

הקופה  - בהסדר
תשפה את העמיתה 

 80%עד גובה של 
מההוצאות הממשיות 

 600ועד תקרה של 
  .ח"ש

בדיקת שקיפות 
שיפוי על  -עורפית 

ההוצאות הממשיות 
, נגד קבלות מקוריותכ

 80%בגובה של 
מההוצאות ועד תקרה 

  ח"ש 100של 

-מוניטור עוברי 
השתתפות עצמית של 

 45העמיתה בגובה 
  .לחודש ח"ש

  –בדיקת מי שפיר 

יש פטור מתשלום 
השתתפות עצמית 

והקופה תשלם 
ישירות לנותן 

השירות גם במכון 
שבהסכם וגם לרופא 
. פרטי מטעם העמיתה
במכון שאינו בהסדר 

שיפוי בגובה של  -
מההוצאות  80%

הממשיות עד תקרה 
  ח"ש 1,950של 

-דיקת סיסי שיליה ב
הקופה תשלם ישירות 

למכון שבהסדר 
ותהיה השתתפות 

עצמית של העמיתה 
 ;ח"ש 300בגובה 

 -במכון שאינו בהסדר
הקופה תשפה את 

העמיתה עד גובה של 
מההוצאות  80%

הממשיות ועד תקרה 
  ח"ש 1,200של 

בדיקת שקיפות 
שיפוי על  - עורפית

ההוצאות הממשיות 
נגד קבלות כ

ובה של בג, מקוריות
מההוצאות ועד  80%

  ח"ש 300תקרה של 

מוניטור עוברי 
השתתפות עצמית של 

 45העמיתה בגובה 
  .לחודש ח"ש

השתתפות עצמית 
 ח"ש 500בגובה של 

לבדיקה במכונים 
שבהסכם ושיפוי 

ועד  75%בשיעור של 
 ח"ש 1018תקרה של 

  במכונים אחרים

בדיקת שקיפות 
השתתפות  -עורפית

 ח"ש 85עצמית של 
במכון שבהסכם 

ושיפוי בשיעור של 
מההוצאה ועד  75%

 ח"ש 375תקרה של 
  ון אחרבמכ

בדיקת שקיפות 
בדיקת סקר ( עורפית

 – )שליש ראשון
-באמצעות אולטרה
: סאונד במכוני הסדר

של השתתפות עצמית 
פעם אחת  ,ח"ש 220

  לכל היריון 

באמצעות בדיקת דם 
 -במכוני ההסדר 

השתתפות עצמית של 
באופן . ח"ש 100

 50% -פרטי 
מההוצאה בפועל ועד 

פעם אחת , ח"ש 125
בדיקת . יוןלכל היר

  -  באופן פרטידם 
מההוצאה  50%

 ,ח"ש 125בפועל ועד 
  פעם אחת לכל היריון
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דרישת אישור 
 מראש של הקופה

 -ת מערכות ירסק    
המלצה מטעם נדרשת 

  רופא נשים של הקופה

 -בדיקת מי שפיר
נדרשת המלצה של 

  רופא נשים של הקופה

סקירת מערכות עובר 
נדרשת  -  מוקדמת

המלצה מטעם רופא 
  נשים של הקופה

      

העמיתה , בכל היריון  רתהגבלה אח
יכולה לבצע בדיקת מי 
שפיר או בדיקת סיסי 

אך לא את (שיליה 
   ).שתיהן

העמיתה , בכל היריון
יכולה לבצע בדיקת 
מי שפיר או בדיקת 

אך לא (סיסי שיליה 
  ).את שתיהן

בדיקת מי שפיר 
אם  -ת מערכות ירקוס

המבוטחת בחרה לקבל 
את השירות על 

חשבונה וללא אישור 
לא  ,המאשרת הסמכות

תהיה זכאית לשיפוי 
   .ההוצאות למהקופה ע

אם  -בדיקת מי שפיר
הבעל אינו מבוטח 

בקופה וסיבת ביצוע 
הבדיקה היא מחלה 

תורשתית המצויה אצל 
הבדיקה לא  ,הגבר

 ל חשבוןתתבצע ע
  .הקרן

סקירת מערכות 
מורחבת רק במכונים 
  שבהסכם עם הקופה

בדיקת מי שפיר או 
פעם  - סיסי שיליה

, חת לכל היריוןא
מעבר לזכאות בסל 

  הבסיסי

    

 בדיקות גנטיות לשלילת מומים מולדים. ד"י
: אופי השירות

  רפואי

 :הקשר לבסיס
 מרחיב

 :אוכלוסיית היעד
  משפחות צעירות

במקרה  שהעמית אינו 
 פי-עלזכאי לבדיקה 

פעם אחת  ,חוק
 ;בתקופת החברות

בחן לכל יהזכאות ת
כ "סה, בדיקה בנפרד

מחלות  10-בדיקה ל
  גנטיות

המפורט  בדיקותהסל 
ציסטיק : כולל בתקנון

איקס  ,פיברוזיס
 קאנאוון, שביר

במקרה  שהעמית 
אינו זכאי לבדיקה 

פעם אחת . חוק פי-על
. בתקופת החברות

הזכאות תבחן לכל 
כ "סה -בדיקה בנפרד

מחלות  10-בדיקה ל
  .גנטיות

ניתן לבצע סל 
 בדיקות הכולל
: כמפורט בתקנון

ציסטיק 
איקס ,פיברוזיס

העמית זכאי באופן 
 פי-עלפעמי ו- חד

המלצת רופא גנטיקאי 
במכון מורשה 

  .שבהסכם

הבדיקות המורשות 
 ,פיברוזיס ציסטיק :ןה

, קאנאוון, איקס שביר
, פנקוני, וםבל, גושה

טלסמיה 
ודיסאוטונומיה 

  משפחתית

אותם תנאים 
שניתנים במאוחדת 

  .עדיף אין מעבר

-בדיקות גנטיות 
השתתפות בהוצאות 

 ,פעם אחת בלבד
במרפאה מוכרת שלא 

 ,במכון הסדר
במקרים שהבדיקה 

 ידי-עלאינה ממומנת 
הסל הבסיסי או 
  משרד הבריאות

 המכוסותהבדיקות 
, יסטיק פיברוזיסצ

, קנאוון, שביר איקס
, פנקוני

בדיקות גנטיות   אין
 6 - במתקני הקופה 

בדיקות מתוך רשימה 
זיהוי : בדיקות 16של 

את גנים הנושאים 
גן , CF-מחלת ה

 X-לתסמונת ה
, מחלת גושה, שבירה

ש "אנמיה ע, קאנאוון
ש "אנמיה ע, Aפנקוני 
תסמונת , Cפנקוני 
, 4MLמחלת , בלום

מחלקת אטקסיה 
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)CNAVAN( ,גושה ,
פנקוני , םבלו

ודיסאוטונומיה 
  משפחתית

, קאנאוון, שביר
פנקוני , בלום, גושה

ודיסאוטונומיה 
  משפחתית

דיסאוטונומיה 
, גושה, משפחתית

, ML4, 1חסר אלפא 
, בלום, AT, נימן פיק

F.M.F  

בדיקות גנטיות 
מתוך  -במכוני הסדר 
, רשימת בדיקות

פעם אחת לזכאות 
במקרים  ,בלבד

שהבדיקה אינה 
סל הבסיסי בממומנת 

משרד ידי -עלאו 
  הבריאות

מכון בדיקות גנטיות ב
זכאות  - "דור ישרים"

  לפעם אחת בלבד

, טלנגיאקטזיה
טונומיה דיסאו

תסמונת  ,משפחתית
USHER  לחרשות

מולדת ולגילוי מחלת 
  )NP(נימן פיק 

המבוצעות בדיקות 
מחוץ למתקני 

 4-החזר ל: הקופה
  ,CFנשאות (בדיקות 

גושה , שביר Xגן 
  ) ומחלת הקאנאוון

 בדיקות גנטיות    חודשים 6    חודשים 12  תקופת אכשרה
  חודשים 3 - מסוימות

גנטיות הבדיקות כל ה
 6 -ני הסדרמכוב

  חודשים

בדיקות גנטיות בדור 
  חודשים 3 - ישרים 

  ללא תקופת אכשרה  

, גובה הכיסוי
תקרה 

והשתתפות 
  עצמית

הקופה תשלם ישירות 
למכון שבהסדר 

בהשתתפות עצמית 
  .לבדיקה ח"ש 150של 

 - לסל של בדיקות
השתתפות עצמית 

 ח"ש 700בגובה של 
צמוד למדד , לכל הסל
בדיקות  ;הבסיס

מעבר לכך נוספות 
כרוכות בהשתתפות 

הקופה תשלם ישירות 
למכון שבהסדר 

בהשתתפות עצמית 
 ח"ש  120של 

  .לבדיקה

 - לסל של בדיקות
השתתפות עצמית 

 ח"ש 650בגובה של 
צמוד למדד , לכל הסל
בדיקות  ;הבסיס

נוספות מעבר לכך 

השתתפות  - כל בדיקה 
 150עצמית בגובה של 

  ח"ש

בדיקה במכון דור 
זכאות להחזר  - ישרים 

בגין  ח"ש 180של 
  ההוצאה הכוללת

 -בדיקה גנטית  
 75% שלהשתתפות 

מההוצאה בפועל 
עבור הבדיקה ועד ב

 153 שלמרבי סכום 
  ח"ש

בדיקות גנטיות 
-במכוני הסדר 

השתתפות עצמית של 
לכל אחת  ח"ש 114

השתתפות החבר בגין   
בדיקות לא תעלה  6

כל  לע ;ח"ש 600על 
בדיקה נוספת ישלם 

 ח"ש 150עד החבר 
בהתאם לרשימת 

  .הבדיקות והתעריפון
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עבור כל בעצמית 
  . בדיקה נפרדת

דור "בדיקה במכון 
נגד כשיפוי  -" ישרים

קבלות מקוריות 
 80%בשיעור 

ועד תקרה  מההוצאות
  ח"ש 150של 

כרוכות בהשתתפות 
עבור כל בעצמית 

  .בדיקה נפרדת

בדיקה במכון שאינו 
 תבדיק  - בהסדר

מחלות  4קיומן של 
שיפוי כנגד ;לפחות 

 ,קבלות מקוריות
 80%בגובה של 

מההוצאות הממשיות 
 600ועד תקרה של 

  ח"ש

דור "בדיקה במכון 
נגד כוי שיפ -" ישרים

קבלות מקוריות 
 80% של בשיעור

מההוצאות ועד 
  ח"ש 550תקרה של 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מהבדיקות

בדיקות גנטיות בדור 
השתתפות  - ישרים 

   ח"ש 250עצמית בסך 

  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  כללית  מאוחדת שיא  מאוחדת עדיף  לאומית זהב  מית כסףלאו  



 

 85

  מכבי מגן זהב  מכבי מגן כסף  כללית  מאוחדת שיא  מאוחדת עדיף  לאומית זהב  מית כסףלאו  

  כיסויים שכיחים בעלות נמוכה יחסית. ו"ט

החלמה לאחר 
  ארוע לב

√  √  √  √  √  √  √  

התעמלות 
  שיקומית

√  √  √  √  √  √  √  

טיפול בתעוקת 
  לב

  אין התייחסות  √  √

נמצא ברשימת שייתכן 
  הניתוחים

  אין התייחסות

 כן שנמצאיית
  ברשימת הניתוחים

  אין התייחסות

 ייתכן שנמצא
  ברשימת הניתוחים

  אין  אין

  √  אין  √  אין  √  √  √ משדר קרדיולוגי

  √  אין  √  אין  √  √  √  הבראה ליולדת

לידה באמצעות 
ניתוח קיסרי 

  פרטי

  אין  אין  אין  √  אין  √  √

בעיות הרטבה 
  של ילדים

√  √  

  

√   

במסגרת הרפואה 
  המשלימה

√  √  √  √  

נון שמיעה סי
  יילודיםל

  אין  אין  √  אין  אין  אין  אין

אבחון דידקטי 
ללקויות למידה 
ואבחון הפרעות 

  קשב וריכוז

  אין  אין  √  √  אין  √  √

  √  √  √  √  √  √  √  רפואה מונעת

בדיקות בנוסף כולל  √  √  √  √  בדיקות מעבדה
וכולל  אונקוגנטיות

√  √  √  
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בדיקות מעבדה בבית 

  המבוטח

אביזרים 
רפואיים 

  ופדייםטרואו

√  √  √  √  √  √  √   

  √  √  √  √  √  √  √  חיסונים

אישורים 
למכון (רפואיים 

רישיון , כושר
  )מהנהיגה וכדו

לא מצוין בתקנון ( √  √  √  √  √
שבאינטרנט אלא רק 

  )בספר השירות

כשירות לפעילות  √
  בלבד ספורט

√  

לא מצוין בתקנון ( √  √  √  √  √  ניתוח לייזר
שבאינטרנט אלא רק 

  )בספר השירות

נציגי מכבי ניתוח  פי-על
לייזר קיים במכבי לכל 

גם ללא (המבוטחים 
בעין טל ובהדסה ) ן"שב

  אופטימל

  אין

   √  √  √  טיפולים בכאב

במסגרת הרפואה 
  המשלימה

√   

במסגרת הרפואה 
  המשלימה

לא מצוין בתקנון ( √
שבאינטרנט אלא רק 

  )בספר השירות

  אין  אין

טיפול בתפקוד 
  מיני

  אין  אין  קנוןלא מצוין בת  √  אין  √  √

הרחבה לניתן  - √  √  √  √  √  √  √ רפואה משלימה
  במגן כסף

שיקום פציעות √  √  √  √  רפואת ספורט
  ספורט

√  √  √  

שירותי 
  אופטיקה

הרחבה לניתן  - √  √  √  √  √  √  √
  במגן כסף
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שירותים בבית 
  החבר

  √  √  √   √  אין  √  √

הנחות בטיפולי 
  שיניים

הרחבה לניתן במגן  √  √  √  √  √  √  √
  כסף

הנחות 
בהשתלות 

  שיניים

יש הנחה במסגרת 
  מרפאות ההסדר

אין הרחבה על הניתן 
  בלאומית כסף

  √    אין  √  אין

טיסה לתושבי 
  אילת

  אין  √  √

ההטבה ניתנת במסגרת 
סל הבסיס לכל 
  מבוטחי הקופה

  אין

ההטבה ניתנת 
במסגרת סל הבסיס 
  לכל מבוטחי הקופה

√  √  √  

הנחות בטיפול 
ודנטי תאור

) יישור שיניים(
  לילדים

  √  אין  √  √  √  √  √

השתתפות 
 Papבבדיקת 

Smear ) משטח
 )צוואר הרחם

מעבר לזכאות 
  בסל

√  √  √  √  √  √   √  

סדנאות בתחומי 
אורח חיים 

גמילה , בריא
  מעישון

מכבי מקיימת  -אין  √  √  √  אין  אין
סדנאות במסגרת 

הקופה לכל מבוטחי 
הקופה ללא קשר 

  ן"לחברות בשב

  אין

סדנאות בנושא 
, לידה, ןהיריו

הנקה ותמיכה 
  IVFלמטופלות 

  אין  אין  √  √  אין  √  √
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פטור / הנחה 
מתשלום 

השתתפות 
 אשפוזעצמית ל

  סיעודי מורכב

  אין  אין  אין  √  √  אין  אין

 ,נציגי הקופהלדברי  רפואה אסתטית
אומנם אין כיסוי 
אבל  ,במסגרת התקנון

הנחות לעמיתי יש 
ן אצל ספק "השב

רשת   - שבהסדר
  רציהמרפאות פרופו

  √  √  ל"כנ

כולל הסרת שיעור 
האטת , בלייזר

  תהליכי הזדקנות

לא מצוין בתקנון ( √
שבאינטרנט אלא רק 

  )בספר השירות

  אין  אין

הסעה דחופה 
  באמבולנס

  אין  אין  אין  √  √  אין  אין

ניתוחים 
  פלסטיים

 ,נציגי הקופהלדברי 
אומנם אין כיסוי 
אבל  ,במסגרת התקנון

הנחות לעמיתי יש 
ספק  ן אצל"השב

רשת   - שבהסדר
  מרפאות פרופורציה

  √  אין  אין

  

הנחות במכוני  - √
  ההסדר

  אין  אין

תחליפי 
חלב /מזון

  לתינוקות

  

  

  √  אין  אין  אין

  

√  

  

  אין  אין

טיפול בבעיות 
נחירה ואף 

  סתום

  אין

 ,נציגי הקופהלדברי 
הכיסוי היה כלול 

אך הוצא  ,תכניתב
נמצא לאחר שממנה 
  יעילבלתי 

  √  √  אין  אין

ים במסגרת קי
  הניתוחים הפרטיים

  אין  אין
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טיפול בטחורים 
  ובפיסורה

  אין

 -נציגי הקופה  פי-על
הכיסוי היה כלול 

אך הוצא  תכניתב
ממנה כי הטיפול נמצא 

יש , כמו כן. לא יעיל
  כיסוי מספק בסל

  √  √  אין  אין

קיים במסגרת 
  הניתוחים הפרטיים 

  אין  אין

טיפול בעזרת 
  גלי הלם

  אין  ןאי  אין  √  אין  √  √

פעילות גופנית 
מבוקרת לבעלי 

גורמי סיכון 
-למחלות קרדיו

  וסקולריות

  √   √  אין  √  √  אין  אין

הבראה 
במרחצאות ים 

המלח לחולי 
  פסוריאזיס

  אין  √  √

ההטבה ניתנת כחלק 
מסל הבסיס לכל 
  מבוטחי הקופה

  אין

ההטבה ניתנת כחלק 
מסל הבסיס לכל 
  מבוטחי הקופה

  √   √  אין

טיפול ביופידבק 
בעיות שליטה ב

על השתן 
של  פיזיותרפיה(

  )רצפת האגן

ניתנות הנחות  √  אין  אין  √  √
במרפאות כללית 
  רפואה משלימה

√  √  

  

 


