
ביטוח בריאות קבוצתי 
לחברי הסגל האקדמי 
הבכיר של אוניברסיטת 

חיפה  
ובני משפחותיהם



למה אני צריך ביטוח בריאות פרטי?

א. חוק בריאות ממלכתי

ב. שב"ן – ביטוח משלים

ג. ביטוח בריאות פרטי



תכנית הביטוח לחברי 
הסגל האקדמי הבכיר של 
אוניברסיטת חיפה  ובני 

משפחותיהם



תנאים כללים

  - 01.12.2012 תכנית הביטוח החלה  מה
 גיל צורפו 68עד  הבכיר  האקדמי  הסגל  חברי  -כל 

של  מלא  ובמימון  אובליגטורי  באופן  הבסיס  לרובד 
הארגון. 

 גיל צורפו 68מעל  הבכיר  האקדמי  הסגל  גמלאי   -
של  מלא  ובמימון  אובליגטורי  באופן  הבסיס  לרובד 

הארגון, להוציא פרק ניתוחים (ללא פרק י') .
 הביטוח תכנית  את  להרחיב  יכולים  הסגל  חברי 

הבסיסית  ולצרף בני משפחה (בני/בנות זוג, ילדים, 
כלות וחתנים וילדיהם). 

אופן ההצטרפות



תנאים כללים

אופן ההצטרפות
 במהלך  - הזדמנויות  הראשונים 90חלון  הימים   

לרכישת  הזדמנויות  חלון  קיים  ההסכם  לתחילת 
הצהרת  ללא  משפחה  בני  וצירוף  ההרחבות 

.3בריאות וללא תקופת אכשרה להוציא הרחבה 
 ורכישת משפחה  בני  צרוף  בגין  התשלום 

ההרחבות תעשה  באמצעות מילוי טופס הצטרפות 
 הכולל אמצעי גבייה אישי  

ההסכם תקופת
 30/11/2017 ועד 01/12/2012החל מיום



תוכנית הביטוח - עיקרי הכיסויים

'השתלות בארץ או בחו"ל, ניתוחים פרק ד-

בחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל.

'תרופות מחוץ לסל הבריאות.פרק ה-

'כיסוי לניתוחים לאחר מיצוי הזכאות פרק י-

בשב"ן (עבור הגמלאים הכיסוי יינתן כהרחבה 

לכיסוי הבסיסי).

רובד בסיסהביטוח הקבוצתי – 



תכנית הביטוח - עיקרי הכיסויים

-'70הוצאות רפואיות מיוחדות (עד גיל פרק ו.(

-'בדיקות אבחוניות והתייעצויות עם פרק ז

רופאים מומחים.

-'כתב שירות ביקור רופא.פרק ח

-'כתב שירות לחיות בריא.פרק ט

1רובד רשות  הרחבת הביטוח - 



תכנית הביטוח - עיקרי הכיסויים

- למי שלא רכש 2רובד רשות הרחבת הביטוח -
1את רשות 

'בדיקות פרק ז-

אבחוניות והתייעצויות 

עם רופאים מומחים.



תכנית הביטוח - עיקרי הכיסויים

 3רובד רשות -  הרחבת הביטוח –פרק יא'- 
שירותים רפואיים נוספים – לאחר מיצוי הזכאות 

בשב"ן
.החזר עבור טיפולי רפואה משלימה

.אביזרים רפואיים

. בדיקות הריון

.ייעוץ פסיכולוגי

.טיפולי פוריות



תכנית הביטוח  רובד בסיס 

השתלות בארץ או בחו"ל

o שירות נותני  אצל  מלא  הוצאות  כיסוי 
שבהסכם. אצל נותני שירות שאינם בהסכם - 

של  בגובה  לתקרה   4,500,000עד 
. ₪

o ,כיסוי להוצאות הנלוות (טיסה, שהייה, אשפוז
הבאת מומחה וכד').

o  בגובה השתלה  לאחר  חודשית   7,000גמלה 
 חודשים.₪24  למשך 



תכנית הביטוח – רובד בסיס המשך

טיפולים מיוחדים בחו"ל
הגדרת טיפול מיוחד בחו"ל הינו :

אי ביצוע הטיפול עלול לגרום לסכנת חיי •
המבוטח

אי ביצוע הטיפול עלול לגרום לנכות •
 עפ"י מבחני 75%צמיתה העולה על 
הביטוח   הלאומי.

הטיפול נועד להצלת אובדן מלא של •
השמיעה באחת או שתי האוזניים או 

הראייה    באחת או שתי העיניים 



תכנית הביטוח – רובד בסיס המשך

הטיפול לא ניתן לביצוע בארץ.•
טרם נצבר ניסיון מוכח לביצוע הטיפול •

הרפואי בארץ. 
זמן ההמתנה בארץ מהווה סיכון למבוטח. •
סיכויי ההצלחה בחו"ל גבוהים מאשר •

בארץ.

 כיסוי הוצאות עד לתקרה בגובה של
800,000 ₪ 

 ,כיסוי להוצאות הנלוות (טיסה, שהייה
אשפוז וכד').



תכנית הביטוח – רובד בסיס המשך

תרופות מחוץ לסל הבריאות

כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות.•

כיסוי לתרופות בסל הבריאות שאינן מכוסות בגין •

התוויה.

 ₪ לכל תקופת 4,000,000תקרת כיסוי בגובה •

הביטוח. 

 ₪ למרשם לחודש ועד 250השתתפות עצמית בגובה •

 ₪ לכל המרשמים לחודש.500

 ₪ - ללא השתתפות 5,000תרופות שעלותן מעל •

עצמית.



תכנית הביטוח – רובד בסיס המשך

ניתוחים וטיפול מחליפי ניתוח לאחר מיצוי הזכאות 
בשב"ן

(לבעלי ביטוח משלים מסוג: "כללית מושלם/פלטינום", "מגן זהב", "מאוחדת עדיף/שיא", 
"לאומית זהב")

החזר בגין התייעצות לפני הניתוח עם המנתח • 

והמרדים.

חוות דעת נוספת לפני ניתוח.•

בדיקות אבחון והדמיה במהלך הניתוח. •

פיצוי בגין ניתוח במערכת הציבורית.•

 מהשתתפות העצמית אותה שילם 200%החזר בגובה •

המבוטח לשב"ן .



הרחבת תכנית הביטוח

 1רובד רשות  - 
הכיסוי כולל:

o של לתקרה  עד  קשות  מחלות  בגין  שיפוי 
 ₪ במקרה של מחלת 80,000 ₪, או 50,000

 ה. עצמית.20%סרטן, כולל 
o עד  – מומחה  רופא  עם  התייעצות  בגין  החזר 

של  , 800לתקרה  בכיר  מומחה  רופא  עם   ₪  
ה. 500 כולל   , בכיר  שאינו  מומחה  רופא   ₪  

.20%עצמית בגובה 



הרחבת תכנית הביטוח – המשך הכיסוי 
כולל

 1רובד רשות  - 
o כגון אבחנתיות  בדיקות  בגין   CTהחזר 

MRI בגובה עצמית  השתתפות  כולל   ,
 הגבוה מבינהם.20% ₪ או 150

o של לתקרה  עד  בחול  נוספת  דעת  חוות 
בגובה 1,200$ עצמית  ה.  כולל   ,  

20%.
o כתב שירות ביקור רופא עד הבית כולל

 ₪ לביקור.20ה. עצמית בגובה 
o  רפואי וייעוץ  מידע  שעות 24מוקד   

ביממה.
o.כתב שירות לחיות בריא



הרחבת תוכנית הביטוח - עיקרי הכיסויים

 –למי שלא רכש את רובד רשות 2רובד רשות - 
 1
o:הכיסוי כולל

o עד  – מומחה  רופא  עם  התייעצות  בגין  החזר 
 500 ₪ עם רופא מומחה בכיר, 800לתקרה של 

עצמית  ה.  כולל  בכיר,  שאינו  מומחה  רופא   ₪
.20%בגובה 

o החזר בגין בדיקות אבחוניות כגוןCT , MRI כולל ,
 הגבוה 20% ₪ או 150השתתפות עצמית בגובה 

מבניהם.

o נוספת בחול עד לתקרה של , 1,200$חוות דעת 
.20%כולל ה. עצמית בגובה 

o-מונעת ורפואה  סקר  השתתפות 30%בדיקות   
עצמית.



הרחבת תוכנית הביטוח - עיקרי הכיסויים

כיסוי לאחר מיצוי הזכאות בשב"ן  - 3רובד רשות  - 

לבעלי ביטוח משלים מסוג: "כללית מושלם"/פלטינום", (
"מגן זהב", "מאוחדת עדיף/שיא", "לאומית זהב")

הכיסוי כולל:
o רפואה טיפולי  בגין  החזר 

שיאצו,   , רפלקסולוגיה  משלימה( 
עד   ועוד..) החזר  טיפולים 16נטורופתיה   

 ₪ לטיפול108לשנת ביטוח ועד  
o עד רפואי  אביזר  רכישת  עבור  החזר 

 ₪ לכל תקופת הביטוח 4,000לתקרה של 
40%כולל ה. עצמית בגובה 

o ייעוץ פסיכולוגי עד לתקרה של בגין  החזר 
 טיפולים לכל שנת 12 ₪ לטיפול ועד 220

20%ביטוח , כולל ע. עצמית בגובה 



הרחבת תוכנית הביטוח - עיקרי הכיסויים

 - המשך3רובד רשות  - 

o מגיל ילדים  התפתחות  בבעיות  לטיפול  כיסוי 
 טיפולים לכל 30 ₪ ועד 120 לתקרה של 3-16

40%תקופת הביטוח , כולל ה. עצמית בגובה 
o 4,000בדיקות לנשים בהריון  עד לתקרה של 

 ₪ להריון רב עוברי , ₪6,000 לכל הריון ועד 
20%כולל ה. עצמית בגובה 

o של לתקרה  עד   – פוריות  ₪ 10,000טיפולי   
20%לכל לידה כולל ה. עצמית בגובה 



דמי הביטוח

דמי הביטוח החודשיים לרובד הבסיס הינם כלהלן:

פרמיה 
לבני משפחה

פרמיה לחברי 
הסגל האקדמי 

הבכיר

גיל

    40 ₪ 
ממומן ע"י ארגון 

הסגל :פרק ד,ה,י68עד גיל 

ממומן ע"י ארגון   ₪ 40
הסגל :פרק ד,ה 68מעל גיל 

63 ₪ :פרק י'  68 מעל גיל ₪ 63

11 ₪ - 21ילד עד גיל 



דמי הביטוח

דמי הביטוח החודשיים להרחבות  :

3הרחבה  2הרחבה  הרחבה 
1

גיל

25 ₪ 5 ₪ 20 ₪ 

68מבוטח עד גיל 

25 ₪ 9 ₪ 27 ₪ 
68מבוטח מעל גיל 

9 ₪ 1.5 ₪ 6 ₪ 
21ילד עד גיל 



תיאור סוג הכיסוי

עם היוודע הצורך בהשתלה או בטיפול מיוחד בחו"ל, יש 
לפנות להראל חברה לביטוח כדי שידריכו אותך בתהליך 

הגשת התביעה במקרה השתלה ,טיפול מיוחד בחו"ל. 
או תרופה מחוץ לסל

מה לעשות כשצריך 
השתלה , טיפול מיוחד 
בחו"ל, תרופות מחוץ 

לסל?

בכל מקרה של צורך בניתוח, יש לפנות להראל חברה 
לביטוח כדי לקבל את מלוא העזרה והייעוץ הדרושים 

בדבר תהליך הגשת התביעה.
מה לעשות כשצריך לבצע ניתוח באופן דחוף?

במקרה של ניתוח דחוף הינך מתבקש/ת להודיע 
לביה"ח ולמנתח כי הנך מבוטח/ת בביטוח רפואי 

בהראל.
בהזדמנות הראשונה יש להודיע להראל חברה לביטוח 

על הניתוח ולהעביר את כל המידע הרפואי בצרוף 
הקבלות המקוריות על התשלומים ששילמת

מה לעשות כשצריך 
ניתוח?

לאחר קבלת ההתייעצות יש להגיש את טפסי התביעה 
בצורף הקבלה המקורית להראל חברה לביטוח.

מה לעשות במקרה 
התייעצות עם רופא 

מומחה

מה לעשות בעת הגשת תביעה ?



1-800-44-500
0

מוקד שירות לקוחות 
הראל – בריאות

הראל חברה 
לביטוח .

 ת.ד. 3אבא הלל 
 רמת גן1951

כתובת הראל

www.harel – ins.
co.il

אתר האינטרנט

כיצד ניתן לפנות להראל 

http://www.harel/
http://www.harel/


סוכנות הביטוח הנותנת שירות 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסוכנות 
הביטוח 

"מגן - פתרונות פיננסיים" 
שלומי ומשה באמצעות סוכני הביטוח : 

מגנזי
  0774-180060טלפון:
 0774-180061פקס  :

office@magen-ins.co.ilדוא"ל: 



תודה 
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