
  

 
 
 
 

 ביטוח בריאות קבוצתי לחברי 
 ל ובני משפחותיהם"ארגון נכי צה

 2008ספטמבר  24-ה

 

 
 ר בעז ים"ד דינה ברס                                       ד"עו
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 קצת הסטוריה

 ר בעז ים"ד                                                             ד"עו, דינה ברס
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:  סל בריאות ציבורי  

 חוק בריאות ממלכתי
1 

ן”שב  

 שירותי בריאות נוספים
2 

פרטי     
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 מערך ביטוחי הבריאות בישראל
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 הולדת פוליסת הסיעוד – 2004במאי  1

/  פעילות אינטנסיבית לבניית תכנית  - 2004 -2008
 .תכניות לביטוח רפואי לחברי הארגון ולבני משפחותיהם

תחילת פוליסה לביטוח בריאות   – 2008במאי  1
 .ל"נכי צה כל קבוצתי ל

תחילת פוליסת ביטוח בריאות   – 2008במאי  1
ל ולבני  "קבוצתי מורחב לחברי ארגון נכי צה

 .משפחותיהם בלבד

 ר בעז ים"ד                                                             ד"עו, דינה ברס

 
 ...אלה תולדות
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 מבנה הפוליסה

 הפוליסה חולקה לשני רבדים
 ל"לכל נכי צהאובליגטורי  –רובד חובה 

וולונטארי לחברי הארגון ולבני   –רובד רשות 
 .משפחותיהם בלבד

 

כיסוי סיכונים   -יעדו , המוצר" ליבת"הוא  החובהרובד 
נכי   כלקטסטרופאליים והוא כולו במימון מערכת הביטחון ל

 .ל"צה

כולל את כל ספקטרום הפרקים חובקי  .  רשות –רובד שני 
מעבר למה שניתן על פי חוק ביטוח , מירב הצרכים הרפואיים 

 .ן"ומעבר לניתן על פי השב, בריאות ממלכתי

 ר בעז ים"ד                                                             ד"עו, דינה ברס
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 הקונספט המרכזי

 

אין לשחרר את משרד הביטחון 
ומערכותיו מאחריותו לנכות המוכרת  

 ל"של נכי צה

 ר בעז ים"ד                                                             ד"עו, דינה ברס
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 מבנה הפוליסה לפרקיה

 רובד חובה –הכיסוי  נספח

 א
ל "ביטוח להשתלת איברים בישראל או בחו

 ל"וטיפולים מיוחדים בחו

 ב
ביטוח תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות 

 הממלכתי

 טכנולוגיות רפואיות הקשורות לניתוחים ג

 ר בעז ים"ד                                                             ד"עו, דינה ברס
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 מבנה הפוליסה

 רובד רשות –הכיסוי  נספח

 ד
ניתוחים פרטיים בארץ כולל חליפי ניתוח ושירותים  

 נלווים

 UPGRADE -ניתוחים פרטיים בארץ  ה

 ל"ניתוחים פרטיים בחו ו

 בדיקות הריון/הוצאות אמבולטוריות ז

 כתבי שירות לרבות רפואה משלימה ח

 ר בעז ים"ד                                                             ד"עו, דינה ברס

 כיסוי למחלות קשות ט
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 תיאור הפוליסה

 תקופת הביטוח

 .2008למאי  1 תחילת הביטוח

 ".תקופת הסכם ראשונה" -חודשים  60משך ההסכם  

אלא אם נתן אחד  , חודשים 36 -חידוש אוטומטי ל
יום על אי רצונו   120הצדדים הודעה מוקדמת בת 

 .לחדשה

יום לבטל   120לארגון זכות בהודעה מוקדמת של 
 .בכל עת את הפוליסה מכל סיבה שהיא

 

 ר בעז ים"ד                                                             ד"עו, דינה ברס
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 המשך -תיאור הפוליסה 

 

 הצטרפות לרובד החובה

 

ל  "הצטרפות אובליגטורית של כל נכי צה
 .לרובד החובה

הצטרפות וולונטארית של בני משפחות  
 .ל שהינם חברי הארגון"נכי צה

 

 ר בעז ים"ד                                                             ד"עו, דינה ברס
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 המשך -תיאור הפוליסה 

 

מותנה   –הצטרפות לרובד הרשות 
 ל"בחברות בארגון נכי צה

 

,  ל "הצטרפות וולונטרית של חברי ארגון נכי צה
 .ובני משפחותיהם

 

ל אינו יכול להצטרף  "מי שאינו חבר ארגון נכי צה
 (.גם בני המשפחות אינם יכולים. )לרובד הרשות

 ר בעז ים"ד                                                             ד"עו, דינה ברס
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 המשך -תיאור הפוליסה 

 

 תנאי הצטרפות
 

ל לרובד  "הצטרפות אובליגטורית של נכי צה
ללא הצהרת  , הגבלת גילהחובה הינה ללא 

 .*בריאות וללא חיתום רפואי
הצטרפות וולונטארית של בני משפחות חברי  

הינה  , הארגון הן לרובד החובה והן לרובד הרשות
כנגד הצהרת בריאות מקוצרת והליך חיתום  

 .פ פרוטוקול חיתומי מקל"ע, רפואי
לתקופה מוגבלת ניתנה הקלה למצטרפים אשר  
קיבלו פטור מחובת חתימה על הצהרת בריאות  

 .וקיום הליכי חיתום רפואי
 
 

 !משמעות חיתום רפואי  *

 ר בעז ים"ד                                                             ד"עו, דינה ברס
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 המשך -תיאור הפוליסה 

 

 המשך –תנאי הצטרפות 
 

לרובד הרשות הייתה קיימת הגבלת גיל 
 .שנה במועד ההצטרפות 76 –הצטרפות 

נפתחה האפשרות   2008ליולי  1-החל מה 
בדמי ביטוח   76להצטרפות חברי ארגון מעל לגיל 

 .מיוחדים וכנגד הצהרת בריאות מלאה

הצהרת הבריאות והפרוטוקול החיתומי המקל היו  
 .חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז

 
 ר בעז ים"ד                                                             ד"עו, דינה ברס
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 המשך -תיאור הפוליסה 

 
 ?חיתום רפואי משמעו

 

  –מודגש שנית כי נקודת המוצא       
 לא לשחרר את משרד הביטחון מאחריותו כלפי      
 .חברי הארגון בכל הנוגע לנכות המוכרת      

 
 

חבר ארגון מהווה  /לכן הנכות המוכרת של כל נכה
את תוצאות החיתום לגביו ותהווה חריג לאחריות  

 .המבטח
 

 ר בעז ים"ד                                                             ד"עו, דינה ברס
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 המשך -תיאור הפוליסה 

 

תקנות הפיקוח הנוגעות למצב רפואי קודם 
תחולנה אך ורק לגבי מצב בריאות שאינו מהווה  

חודשים  12/6ועל כן לאחר , את הנכות המוכרת
 .יתבטל

 
החריג לאחריות המבטח הנוגעת לנכות 

המוכרת תישאר בתוקף לאורך כל תקופת  
 .הביטוח

 ר בעז ים"ד                                                             ד"עו, דינה ברס
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 המשך -תיאור הפוליסה 

 ביטולו/הפסקתו/רצף ביטוחי בתום ביטוח –המשכיות 

 

התחייבות המבטח לקבלת המבוטחים לפוליסת 
ללא תקופת , פרט ברצף ביטוחי ללא חיתום

למעט החריגים הנובעים מהנכות  )אכשרה 
 (.המוכרת

 

מהתעריף הרשמי של המבטח   25%הנחה בשיעור 
 .חיי הפוליסה כללמשך , בפוליסת הפרט

 
 ר בעז ים"ד                                                             ד"עו, דינה ברס
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 המשך -תיאור הפוליסה 

 חריגים

 שירות המבוטח בצבא

 פגיעה כתוצאה ממלחמה

 פשע/עוון/השתתפות פעילה במעשי חבלה

 אלכוהוליזם

 התאבדות

 שימוש בסמים

 פעילות ספורטיבית מקצועית

 איידס

 צ"וכיו

 ר בעז ים"ד                                                             ד"עו, דינה ברס
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 ...על מנת שכולנו נזכור
 

ביטוח  מה נותנת פוליסת 
 בריאות קבוצתי לחברי  

ל ובני  "ארגון נכי צה
 משפחותיהם
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 רובד חובה-הכיסויים
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כולל תרומת מח  )ל "השתלות בארץ ובחו
 (עצם עצמית

 למסלול פיצויאפשרות , כיסוי ללא תקרה
טיסה , Evaluation, איתור איבר, חד פעמי

 ...הטסה רפואית , שהות, ל"לחו
 

ל בתנאי  "טיפולים וניתוחים מיוחדים בחו
 זכאות מקלים במיוחד

,  ל"טיסה לחו$ ,  150,000כיסוי עד לסך 
הטסה רפואית והמשך טיפולים  , שהות

 ...ל או בקרה עליהם"או בחו/בארץ ו

 רובד החובה -הכיסויים
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 תרופות שאינן בסל הבריאות
 

מימון לתרופות שאינן בסל או לתרופות הנכללות  
בסל הבריאות אך אינן להתוויה הרפואית הנדרשת  

 .למבוטח
מותנה שהאישור להתוויה ניתן על ידי הרשויות  

או  /ו( (FDAב "או בארה/המוסמכות בישראל ו
לפני מאי  )במדינות החברות באיחוד האירופי 

 .יפן וקנדה, או באוסטרליה/ו( 2004
 

 "תרופות יתומות"מימון ל
 

יישום תקנות הפיקוח  או הגדרות הפוליסה  
 .המיטיבות עם המבוטח

 

 המשך -חובהרובד  –הכיסויים 



22 

 
 (המשך)תרופות שאינן בסל הבריאות 

 
הסכום המרבי לתקופת הביטוח   

 36סכום זה יתחדש לאחר כל  ₪ 1,000,000
 .חודשים

 
למרשם   ₪ 150השתתפות עצמית של 
לחודש בגין   ₪ 450תרופתי אך לא יותר מ 

 .כ המרשמים לאותו חודש"סה

 

 המשך -רובד חובה -הכיסויים
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 -שימוש בטכנולוגיות רפואיות  
במהלך ניתוח   , המבוצעות לפני ניתוח

 .₪  350,000ולאחריו עד לסך של עד 

 

לכל  ₪  25,000 –כיסוי לשתלים 
שתל עד לתקרה של /אביזר

 .  לתקופת  טיפול -₪ 150,000

 

לכל  ₪  15,000עד   –בדיקות הדמיה 
 -בדיקה אך לא יותר מ/פעולה

 .לכל תקופת טיפול -₪  100,000

 המשך -רובד חובה -הכיסויים
 (הקשורות בניתוח)טכנולוגיות רפואיות 
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לכל הליך או פעולה אחרים המוגדרים  

לכל  ₪  15,000כטכנולוגיה רפואית סך של 
לכל תקופת  ₪  100,000פעולה ולא יותר מ

 טיפול

 

הכיסויים בגין טכנולוגיות רפואיות קשורים  
להליכים ניתוחיים בלבד אשר מבוצעים  

 .  בישראל

 

עלות הניתוח )אין כיסוי לעלות הניתוח עצמו 
תכוסה לגבי כל מי שהרחיב ורכש את רובד  

 .הרשות

 ימים 90תקופת הכשרה בת 

 

 המשך -רובד חובה -הכיסויים

 (המשך)טכנולוגיות רפואיות 
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 :להזכיר לכולם
 

הרובד הבסיסי ממומן לכל  
ל במלואו על ידי  "נכי צה

 משרד הבטחון

 !!!סיכום-רובד ראשוני -הכיסויים
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 רובד רשות-הכיסויים
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כיסוי מורחב לניתוחים שירותים רפואיים  
 כיסוי מהשקל הראשון –נלווים 

 ניתוח פרטי בארץ

,  בית חולים, מרדים, כיסוי מלא למנתח
אחות /אח, בדיקה פתולוגית,חדר ניתוח

 .הסעה, ת/פרטי

 .התייעצות לפני ניתוח

 הכיסויים רובד רשות
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 (המשך)ניתוחים 
 

 פיצוי מיוחד במקרה של אי שימוש בביטוח  

 יח פרטי "בב 17המצאת טופס 

 .ל"ביצוע ניתוח בחו

 ח"ש 150,000חליפי ניתוח עד 

פיצוי חד פעמי במקרה של הדבקות 
. כתוצאה מעירוי דם Bבאיידס או בצהבת 

 ח"ש 250,000כיסוי של 

 הכיסויים רובד רשות
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 (  המשך)ניתוחים 
פיצוי חד פעמי במקרה של מוות כתוצאה  

 ח"ש 250,000. ישירה של ניתוח

אובדן כושר עבודה כתוצאה ישירה מניתוח  
חודשים לאחר  12למשך  ₪ 8,000כיסוי של 

 ימים 60תקופת המתנה בת 

  ₪ 700החלמה לאחר ניתוח קשה כיסוי של 

  14ליום החלמה לתקופת שלא תעלה על 
 ימים

 

 

 

 הכיסויים רובד רשות 
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 UPGRADEניתוחים פרטיים בישראל מסלול 

ן באחת מקופות  "כיסוי המוצע לבעלי שב
 .החולים

כיסוי לניתוחים פרטיים כהשלמה לאחר 
 .ן"מיצוי הזכאות על פי השב

 

 

 הכיסויים רובד רשות 
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 ל"ניתוחים בחו

כיסוי מלא בכפוף לאישור מראש של 
 .המבטח

ל  "ההתקשרות בכל הנוגע לניתוח בחו
תעשה על ידי המבטח תוך התקשרות  

 .ל"ותיאום עם נותני השירות הרפואי בחו

ל ללא תיאום וללא הסכמת "בוצע ניתוח כנ
 200%ישופה המבוטח עד ל , המבטח

 .ל בישראל"מעלות ניתוח כנ

 

 הכיסויים רובד רשות 
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 רפואה אמבולטורית
 התייעצות ברופאים מומחים

 בדיקות רפואיות אבחנתיות 
 בדיקות הריון

 I.V.F -טיפולי הפרייה חוץ גופית 
 אם פונדקאית

 .ל"השגת תרומת ביצית בחו
 מינוי לשירותי משדר קרדיאלי

 (לכל שנת ביטוחטיפולים  12עד )פיסיותרפיה  
 .רדיותרפיה/ תרמותרפיה / טיפולי כימותרפיה  

לידה והפריה  ,תקופת הכשרה לכל הקשור להריון 
חודשים מיום תחילת הביטוח לגבי אותו   9חוץ גופית 

בני הזוג   2תנאי לכיסויים אלו היות , מבוטח 
 .מבוטחים

 

 

 הרובד הנוסף -הכיסויים 



33 

 כתבי שירות

 הרובד הנוסף -הכיסויים 
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 השירותים הניתנים

 מעבדה עד הבית: שירות ראשון

 מוקד מידע טלפוני: שירות שני

ייעוץ דיאטטי לרבות : שרות שלישי
 ייעוץ תזונאי לספורטאים

 קשר עין: שרות רביעי

 ל  "חוות דעת שניה בחו: שרות חמישי

שרות לרפואה משלימה  : שרות שישי
  (.אלטרנטיבית)
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מחלות קשות  -'נספח ט
 (אופציונלי)

 
 ביטוח למקרה גילוי מחלה קשה למבוגרים

 

 ביטוח למקרה גילו מחלות קשות לילדים

 

כיסוי למחלה קשה נוספת לאחר גילוי  
 מחצית הסכום –המחלה הראשונה 

 

 ימים 365תקופת אכשרה    

 

 

 



36 

 מחלות קשות–'נספח ט

 ביטוח למקרה גילוי מחלה קשה
 

 :חלוקה לקבוצות
 

 .מחלות טרמינליות -קבוצה ראשונה
,  m.s, פרקינסון, תשישות נפש-קבוצה שניה

 .שבץ מח, חרשות , עיוורון 
השתלת  , ניתוחי לב , מחלות לב -קבוצה שלישית

 .איברים
 .סרטן והשתלת מח עצם -קבוצה רביעית

 
 אפשרות לפיצוי מקרה ביטוח שני
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 מחלות קשות לילדים
 

 סרטן  
 סכרת נעורים

 אי ספיקת כליות כרונית
 השתלות

 שיתוק
 איבוד איברים

 כוויות קשות
 מחלות זיהומיות
 עיוורון וחירשות

 ניוון שרירים
 אין מקרה ביטוח שני

 מחלות קשות–'נספח ט
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 ??כמה זה עולה
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ממומן במילואו לכל נכי  -רובד חובה 
 .י משרד הביטחון"על "צה

ממומן   רובד החובה לבני המשפחה
י חברי הארגון בהסדר עם "אישית ע
.  באמצעות הוראת קבע או כ, המבטח
 .אשראי

י המצטרפים  "ע ממומן אישיתרובד הרשות 
.  לרובד זה באמצעות הוראת קבע או כ

   אשראי

 ר בעז ים"ד                                                             ד"עו, דינה ברס

 דמי הביטוח המשך
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 דמי הביטוח המשך

 י משרד הבטחון  "תמומן ע -פרמיה לחבר לחודש 

 

 חובה גילאים

 3.5 25עד 

26-30 16 

31-40 16 

41-50 16 

51-60 16 

61-65 25 

65+ 25 
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 לבני משפחה רובד חובה
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 דמי הביטוח המשך

כיסוי לבעלי   כיסוי מלא גילאים
 ן"שב

 13 20 25עד 

26-30 40 30 

31-40 48 36 

41-50 64 46 

51-60 99 66 

61-65 160 84 

65+ 220 104 

 ר בעז ים"ד                                                             ד"עו, דינה ברס

 (רובד הרשות)ז -נספחים ד

  –נספח ח 

 כתבי שירות

 ₪  4 יחיד

 ₪  6 משפחה
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 דמי הביטוח המשך

כיסוי לבעלי   כיסוי מלא גילאים
 ן"שב

65-75 220 104 

76+ 270 250 
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 נספח ט גילאים

 1.5 25עד 

26-30 3 

31-40 6 

41-50 15 

51-60 36 

61-65 76 

65+ 110 

 (רובד הרשות)ז -נספחים ד
 נספח ט

 מחלות קשות



  

 שאלות

 
 

  ????? 

 ר בעז ים"ד                                                             ד"עו, דינה ברס



  

 תודה על ההקשבה
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