
ביטוח בריאות קבוצתי לעובדי  
הטכניון ומוסד הטכניון



משנים| פועלים | יודעים 

2

: מערכת הבריאות הציבורית בישראל

מבנה
ואתגרים



רבדים במערכת הבריאות בארץ

3

ן שירותי  "שב
בריאות נוספים

ביטוח בריאות
פרטי

סל בריאות
ציבורי 

חוק ביטוח בריאות 
ממלכתי

יחסי תלות



ביטוח פרטיביטוח משליםסל הבריאותהשירות

תרופות  
שאינן כלולות  

בסל 
הבריאות

יש הנחה לתרופות  –אין כיסוי אין כיסוי
זולות ויומיומיות בבתי  , שגרתיות

ח"המרקחת של קופ

לתרופות שאינן  ₪ 3,000,000עד 
.בסל הבריאות

כיסוי לתרופות בהתאמה אישית  
(.ג)29)

המשך| מצבים רפואיים קיצוניים 



ביטוח פרטיביטוח משליםסל הבריאותהשירות
השתלת  

איברים בארץ  
ל  "ובחו

$ 250,000עד 
אם לא ניתן  + 

לבצע את  
ההשתלה בארץ  
ואין טיפול חלופי 

נשקפת סכנה + 
מידית לחיי  

המבוטח

תוספת כיסוי בסך
$  מיליון15

–למבוטח 
אבל רק אם נמצא  

י חוק "זכאי עפ
הבריאות

!  י רופא מומחה מטעם המבוטח"קביעת הצורך להשתלה ע
או, כיסוי מלא•
או  ₪ מיליון 5כיסוי עד •
350,000₪בסך ( אחרי/לפני)פיצוי •

ניתוחים  
וטיפולים  
מיוחדים  

ל"בחו

תוספת כיסוי בסךל"כנ
ועד  100,000$
אבל  -$ 150,000

רק אם נמצא זכאי 
י חוק הבריאות"עפ

:לטיפול העונה על אחד ממספר תנאים כגון: 1,500,000₪
סכנה לחיי המבוטח-אי ביצוע הטיפול •
לא ניתן לבצע את הניתוח בארץ•
הטיפול נועד להצלת אובדן של השמיעה או הראייה•

מצבים רפואיים קיצוניים



–נתוני משרד הבריאות 
זמני ההמתנה לניתוח בארץ במגזר הציבורי קיצוניים

יום81| החלפת מפרק ברך •

יום69| תיקון בקע •

יום102| טיפול במפרצת אבי העורקים •

יום72| ניתוח קטרקט  •
התייעצויות •



השינויים הרגולטוריים   

העיקריים בשנים האחרונות

שינויים רגולטוריים



:2014מינוארהפיקוחתקנות•

.הניתוחיםבפרקשימושאיבגיןפיצוימתןביטול

:2016מפברוארהפיקוחתקנות•

.הניתוחיםבפרקאחידמלל

:2016מיוליההסדריםחוק•

.הקופה/המבטחעםבהסדרשאינורופאעםניתוחבגיןהוצאותהחזראיסור

שינויים רגולטוריים עיקריים



פוליסת הבריאות הקבוצתית של הטכניון ומוסד הטכניון  

תנאים כלליים



(שנים5)31.05.2023יוםועד01.06.2018:ההסכםתקופת
, ה בציבור/כולל בני אותו המין ולרבות ידוע, בנות זוגם/בני, עובדים וגמלאים: המבוטחים

לרבות ילדים של בני הזוג מנישואין , ילדי אומנה, לרבות ילדים מאומצים, וילדיהם

בנות זוגם של הנכדים/ובני( הנכדים)בנות זוגם וכן ילדיהם /ובני, קודמים

הפניקס: חברת הביטוח

מדנס: סוכנות הביטוח

פרש קונספט: יועץ הביטוח

מהשנה השלישית עד השנה החמישית כולל10%למשך שנתיים ו25%: הנחת המשכיות

תנאים כלליים



הכיסויים בפוליסה



ל"בחומיוחדיםוטיפוליםהשתלות•
הבריאותבסלשאינןתרופות•
ל"בחוניתוחמחליפיוטיפוליםל"בחוניתוחים•

ד"חו,אבחנתיותבדיקות,מומחיםרופאיםעםהתייעצויות•
מיוחדותרפואיותוהוצאותל"בחושניה

( ממומן)רובד בסיס 



:1הרחבהרובד
ן"שבמשליםאוהראשוןמהשקל–בישראלניתוחים•

:2הרחבהרובד
רחבאמבולטוריכיסוי•
שירותכתב–משלימהרפואה•

מהםאחדאףאושניםאואחדהרחבהרובדלבחורניתן

רבדי הרחבה



רובד הבסיס  -הכיסויים בפוליסה 



:ל"בחואובארץהשתלותשלבמקרהביטוחסכום
.מלא–הסכםבמסגרת•
5,000,000₪שללתקרהעד-הסכםבמסגרתלא•

ואיבריםמלאכותייםאיבריםכולל,רחם,שחלה,לבכולל,רחבהאיבריםרשימת–השתלההגדרת
.חייםמבעליאבריםוכןמתקדמתבטכנולוגיהשפותחו

:ל"בחומיוחדטיפול
מלא–הסכםבמסגרת•
1,500,000₪שללתקרהעד-הסכםבמסגרתלא•

ל"ל וטיפולים מיוחדים בחו"השתלות בחו



:הבאותההוצאותבגיןשיפוי
.150,000₪עד–המיוחדהטיפולאוההשתלהלביצועהחיוניתאחרתהוצאהכלעבורתשלום•
.30,000₪עד–ושהייהטיסההוצאותכוללל"בחומעקבבגיןתשלום•
.350,000₪–ל"בחוההשתלהביצועאחריפעמיחדפיצוי•
.350,000₪-ההשתלהביצועלפניפעמיחדפיצוי•
.200,000₪עד-במאגריםורישוםטיסההוצאות,איבראיתורלצורךהוצאות•
.ימים אחרי300יום לפני ביצוע ההשתלה או הטיפול ועד 180עד , ל"הוצאות אשפוז בחו•
.200,000₪ליום לשני מלווים ועד ₪ 1,500ליום למלווה אחד או ₪ 1,000-ל "הוצאות לשהייה בחו•
לישראלרפואימומחההבאתהוצאות•
3,750₪–באשפוז.חודשים12ועדלחודש7,500₪-בבית:להשתלהלמועמדהחלמהגמלה•

.חודשים12ועדלחודש
.חודשים24עד7,500₪:השתלהלאחרהחלמהגמלת•
טרשתכמו)אוטואימוניתמחלהאוהסרטןמחלתרקעעלל"בחוניסיוניטיפולבגיןהוצאותהחזר•

(קרוהןאונפוצה

ל"ל וטיפולים מיוחדים בחו"השתלות בחו



.חודשים30חודשים ומתחדש כל 30ל ₪ 3,000,000: סכום ביטוח•

ואם ( 200,000₪היה )₪ 300,000עד :לפקודת הרוקחים( ג)29תרופה על בסיס •
.   (500,000₪היה )₪ 800,000התקרה עולה ל , התרופה אפקטיבית

.40,000₪עד :בדיקה גנטית להתאמת תרופה•

לחודש ועד סכום ₪ 600החזר בגין טיפול בקנאביס רפואי בסך של : קנאביס רפואי•
ובלבד שבידי המבוטח אישור של  , לכל תקופת הביטוח₪ 12,000ביטוח מרבי של 

.  הרשויות המוסמכות המתירות לו שימוש בקנאביס רפואי והקנאביס נרכש על פי חוק

תרופות שלא בסל



200%–המבטחעםבהסדרשלאניתוח.מלא–המבטחעםבהסדרניתוח–הביטוחסכום
.מבניהםהגבוהה,250,000₪אובארץהניתוחמעלות

:מכוסותהוצאות
.(100,000₪היה)150,000₪עד–ל"מחומומחההבאתלהוצאותכיסוי•
.פיזיותרפיהטיפולי•
.והדמיהמעבדהבדיקות•
.הניתוחתחליףאוהניתוחביצועלצורךתרופות•
.במבוטחטיפוללצורךתידרשאשררפואיתהוצאהכל•
.ניתוחלפניייעוץ•
.ל"בחוביקורותאו/והתייעצויות2ועד10,000₪עד-ניתוחלאחרביקורתאו/וייעוץ•
(טיפולים12ועדלטיפול180₪עד)ניתוחלאחרבעיסוקריפוי•

ל"ל וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ניתוחים בחו



התייעצויות(3היה)4ועדלהתייעצות1,000₪עד–לניתוחקשרללאמומחהרופאעםהתייעצות•
.בשנה

.ביטוחלשנת12,000₪שלכוללתתקרהועדלבדיקה5,000₪עד–אבחנתיותרפואיותבדיקות•
,רנטגן,(ביולוגיתרקמה,תאים,הפרשות,דםבדיקותכגון)מעבדהבדיקות:כוללתהבדיקותרשימת

,(.C.T)ממוחשבתטומוגרפיה,פיברוסקאןבדיקתלרבות,(.U.S)אולטרסאונד:הדמיהבדיקות,.ג.ק.א
.ועודP.E.T)),(FMRI)טומוגרפיהבדיקת(.M.R.I)מגנטיתתהודהבדיקת

.בהסדרשאינהלחברה6,500₪ועדבהסדרלחברהמלאשיפוי–ל"בחושנייהדעתלחוותכיסוי•
.4,500₪עדטיסההוצאותהחזר–הדעתחוותלביצועלטוסנדרשוהמבוטחבמידה

.עצמיתהשתתפותלתשלוםכפוף*

שירותים אמבולטוריים



:היתרבין,הכוללות–קשותמחלות32מאחתאצלואובחנהאשרמבוטח•
להחזררשאייהיה:נפשותשישותפרקינסון,סרטן,כבדספיקתאי,נפוצהטרשת

המחלהמקרותכתוצאהלושנגרמו(שיפוי–קבלותפיעל)רפואיותהוצאותבגין
.(20%שלעצמיתלהשתתפותבכפוף)

30למקרה ביטוח לתקופה של ( 10,000₪היה )₪ 20,000הינו : סכום הביטוח•
.החודשים הנוספים30ל ( 10,000₪היה )₪ 20,000חודשים ומתחדש לעוד 

בדיקות , אביזרים רפואיים, תרופות, ניתוחים, טיפולים: ההוצאות הרפואיות כוללות•
.  טיפולים שיקומיים, רפואיות

(שיפוי מחלה קשה)הוצאות רפואיות מיוחדות 



1רובד הרחבה -הכיסויים בפוליסה 



ביטוחשנתבכלהתייעצויות1.3
.ההוצאותמלא-בהסכםשירותנותןידיעלהתייעצות
שירותנותןמשכר120%אוהתייעצותלכל1,500₪-בהסכםשאינושירותנותןידיעלהתייעצות
.מבניהםהגבוה,שבהסכם

מנתחשכר.2
.ההוצאותמלאאתיכסההמבטח-בהסכםשירותנותןידיעלהמבוצעהליך
.הניתוחהוצאותאתיכסהלאהמבטח–בהסכםשאינושירותנותןידיעלהמבוצעהליך

פרטיתכירורגיתבמרפאהאופרטיחוליםבביתניתוח.3
לרבות,לביצועוהנלווהולאשפוזהניתוחביצועלשםהנדרשותהרפואיותההוצאותכלאתכוללהכיסוי

בדיקות,והאשפוזהניתוחבמהלךתרופות,שתלים,מתכלהציוד,ניתוחחדרהוצאות,מרדיםרופאשכר
;ניתוח-טרוםאשפוזכוללאשפוזימי30שללתקרהעדאשפוזוהוצאותמהניתוחכחלקשבוצעו

ניתוחמחליףטיפול.4
.נוסףלטיפולהמבוטחיזדקקהחלופיהטיפוללאחראםלניתוחהזכאותאתמהמבוטחישלוללאזהכיסוי

בארץניתוחמחליפיוטיפוליםלניתוחיםכיסוי
(בלבדהסכםרופא)



2רובד הרחבה -הכיסויים בפוליסה 



.לשנת ביטוח₪ 4,500עד -כיסוי לחוות דעת שנייה לבדיקה פתולוגית•
.למקרה ביטוח₪ 3,000עד –חוות דעת שנייה לפענוח של בדיקות הדמיה•
טיפולים לשנת ביטוח 12לטיפול ועד ₪  150עד –טיפולי פיזיותרפיה והידרותרפיה אמבולטוריים•

(.בשנה₪ 2,000בהסכם הנוכחי רק פיזיותרפיה ועד )
.לשנת ביטוח₪ 4,000עד –טיפול בדום נשימה והפרעות נשימה בשינה•
למקרה ביטוח₪ 5,000עד –הזרקות לעמוד שדרה לטיפול בכאבי גב•
. כולל עלות החומר והטיפול, למקרה ביטוח₪ 4,000עד –הזרקת חומרי סיכוך למפרקים•
.למקרה ביטוח₪ 3,500עד –טיפול בגלי הלם לריסוק הסתיידויות המפרקים•
לטיפול ועד  ₪ 150עד -טיפול . 2,500₪עד –אבחון : טיפולים ואבחון בבעיות התפתחות של ילדים•

.טיפולים12
או שהייה בבית/ימי אשפוז ו7ליום ועד 550₪עד : או לאחר ניתוח בארץ/לפני ו, שכר אחות פרטית בעת•

שירותים אמבולטוריים



לסקירתמוקדמתקוליתעלסריקה,עורפיתשקיפותבדיקת,עובריחלבוןבדיקת:כולל–היריוןבדיקות•
בדיקותכולל,היריוןבדיקות.ועודגנטייפ'צלרבות,שליהסיסיבדיקת,שפירמיבדיקת,העוברמערכות

4,000₪עד–אחריואוההיריוןבמהלךגנטיותבדיקות.6000₪עד–היריוןלפניגנטיסיקור
בהסכם )ילדים 2לכל ילד ועד ₪ 15,000עד –ל "טיפולי פריון לרבות הפריה חוץ גופית בארץ ובחו•

(.  ועד שני ילדים₪ 12,000הנוכחי עד 
לתרומת ביצית וההוצאה נלווית לתהליך זה ועד לשתי תרומות  ₪ 20,000עד :ל"תרומת ביצית בחו•

.ובכפוף לאישור בכתב מרופא פריון מומחה, ל"בחובגין השגת תרומת ביצית , ביצית בכל תקופת הביטוח
בגין  , ילדים2ועד ₪ 20,000עד –ל"מימון בדיקות רפואיות הנדרשות לשירותי פונדקאות בארץ ובחו•

. בדיקות ושירותי היריון לאם הפונדקאית
הדפסת איבר , (10,000₪עד )של איבר לצורך המחשה מימדכולל הדפסת תלת -הדפסת איברים •

של מכשור עזר  מימדאו הדפסת תלת /ו, (35,000₪עד )בגוף המבוטח במהלך ניתוח השתלתולצורך 
(15,000₪עד )רפואי הנדרש במהלך הניתוח לצורך השתלת האיבר המודפס 

כפוף לתשלום השתתפות עצמית* 

שירותים אמבולטוריים



: השירותים במסגרת כתב השירות
(דיקור סיני)אקופונקטורה . 1
רפלקסולוגיה. 2
שיאצו. 3
אוסטאופתיה. 4
כירופרקטיקה. 5
הומאופתיה. 6
פלדנקרייז. 7
ביו פידבק. 8
נטורופתיה. 9

ייעוץ דיאטטי. 10
שיטת אלכסנדר. 11
(טיפול במגע מקומי)טווינא . 12

(למשפחה20טיפולים למנוי ו 16היה )טיפולים בשנה 16המנוי זכאי ל -
י נותן שירות שבהסכם עם הספק"הטיפולים יינתנו ע-

כתב שירות רפואה משלימה



.אירוע ביטוחי המזכה את המבוטח בתגמולי הביטוח: הגדרה?  "מקרה הביטוח"מהו . 1

(והלאה( 1.8.20)ממועד ההתאמה –התאמת פרמיה ): להן שתי דוגמאות

מצבו הרפואי של המבוטח המצריך טיפול תרופתי עקב מחלה בה חלה ": בפרק התרופות--

"במהלך תקופת הביטוח

"ניתוח באמצעות רופא שבהסכם עם חברת הביטוח": בפרק הניתוחים-

?מה המשמעות של ביטול הביטוח. 2

סוכן שכנע את העובד לבטל ולרכוש פוליסה    , ביטול עקב רצון לחסוך כסף:מקרים

פרטית ובן משפחה קיבל עבודה חדשה ובמקום העבודה החדש יש ביטוח  

הערות כלליות



הפרמיות



**הפרמיות

 7.5                 0-25  100          105          55.00     עובד

 16.5              26-45  100          105          47.34     בת זוג של עובד וילד בוגר

 22                  46-67  9              10            16.07     ילד*

 משלים 

שב"ן

רובד הרחבה 2
פרמיות לפי גיל

)אמבולטורי וכתב שירות(

רובד בסיס מבוטח

רובד הרחבה 1

(ניתוחיםבארץ)

שקל ראשון

67-70     85.34          183          180                 25 

71-75     87.34          183          180                 30 

76+   102.34          183          180                 30 

(ניתוחים בארץ)

 משקל 

ראשון
משלים שב"ן

רובד בסיס
רובד הרחבה 

 2
)אמבולטורי וכתב 

שירות(

גיל המבוטח

רובד הרחבה 1

אינם משלמים פרמיה–ילד שלישי ואילך . 25או נכד של עובד עד גיל /הינו ילד של עובד ו-ילד *
הפרמיה צמודה למדד-** 



ברגע האמת אין שני  
לשירות וליווי אישי



בקרת תביעות  

.  י חברת הביטוח"תביעה נדחתה ע

.  מיישבי התביעות במדנס לא הסכימו עם החלטת חברת הביטוח שקבעו כי לא מתקיים צורך רפואי, בבקרת התביעה

התקבלה עמדתנו ואושרה התביעה  , לאחר ערעור

מדנסאישור התביעה לאחר התערבות  י חברת הביטוח"דחייה ע



בקרת תביעות  

.  י חברת הביטוח"תביעה נדחתה ע

אושרה תביעה  , הביטוח' לאחר ערעור התייעצות משותפת וערעור לחב

אישור התביעה לאחר ערעור י חברת הביטוח"דחייה ע

י מדנס ופרש קונספט למיצוי זכאות מקסימלי"טיפול משולב ע



שימוש בכיסויים החדשים  

תביעות קנאביס רפואי אושרו ' מס

כולן כמובן בעקבות המלצת רופא מומחה ולאור בעיה רפואית 



"לי זה לא יקרה"

תרופות , השתלות-תביעות של מקרים מורכבים

.  שאינן בסל אינן מקרה ביטוח נדיר

כיסוי ביטוחי למקרים אלה יכול לייצר הבדל  

.  משמעותי באופן קבלת הטיפול

מדובר במקרים שלעיתים משנים שגרת חיים, בנוסף



ברגע האמת  
אין שני לשירות  

וליווי אישי

זמין ומהיר  , שירות אנושי

מבוטחת פנתה בעקבות מצב רפואי של בעלה שהזדקק לייעוץ לפני ניתוח  

.  קולונוסקופיה

שביצע שבסופם הוחלט יעוצים3עבור ₪ 3,000המבוטח לא עובד והתבקש לשלם כ 

.על ביצוע ניתוח

אין ברשותם פקס ולכן חששו כיצד יוכלו להעביר את הקבלות ולחתום על מסמכי  

.התביעה ושיתפו שיש לחץ כלכלי משמעותי

בווטצאפנשלח אליהם טופס דיגיטלי לחתימה בסלולר ואת הקבלות צילמו ושלחו 1.

. מרגע שהתקבלו המסמכים עודכנו כי התביעה שולמה' דק14לאחר 2.

ח אסותא "יום למחרת שלחנו לו התחייבות לביצוע ניתוח בבי3.

מילים שמילאו את ליבנו2התגובה כללה 



ל"מנכ, ד אריק בן עזרא"עו

פרש קונספט
מומחים לביטוחים קבוצתיים

03-6380206: מוקד שירות טלפוני

מוקד השירות לאחר הצטרפות  -1שלוחה •

מוקד ההצטרפויות  -2שלוחה •

Technion@madanes.com:ל"דוא

בלבד  אחדמענה יינתן תוך יום עסקים 

WhatsApp :052-8259424

/https://technion.madanes.com:אתר טכניון במדנס

לשירותכם בכל עת

mailto:Technion@madanes.com

