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 2021 נובמבר

 אל הקבוצתי לחברי ועורכי לשכת עורכי הדין בישר לביטוח הבריאות הכיסוי עיקרי  
 

 מנורה   -חברת הביטוח 
 31.10.2026  - 01.11.21 שנים 5 -סכם תקופת הה

 
 -את הכיסויים הבאים ת תכנית הביטוח כולל

 בחו"ל  ים מיוחדים פולים/ניתוחוטיהשתלות  – 'פרק א
 שאינן כלולות בסל הבריאות פות רו ת – 'ב פרק

 וטיפולי מחליפי ניתוח בחו"ל ניתוחים   – 'פרק ג
 וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל  ניתוחים  – 'פרק ד
 משלים שב"ן מסלול  –ם מחליפי ניתוח  ניתוחים וטיפולי– 'פרק ה

 לטוריים ואמב רותיםיש – 'ופרק 
 שרות סמארט דוקטור  כתב  – 'פרק ז

 
 שכיות אי הצטרפות והמ נת  

בני/בנות זוגם של  ,  ובני משפחותיהםלשכת עו"ד    ועובדי  חברי  -  זכאות להצטרף לביטוח •
העובד ו/או  המין)  החבר  אותו  בני  ידוע/ה(כולל  לרבות  ילדים    ,  לרבות  וילדיהם,  בציבור 

וי ובני/בנמאומצים  קודמים,  מנישואין  זוג  בני  של  זוגםלדים  ילדי   ות   ובד/החברהע  של 
 . ובני/בנות זוגם(הנכדים)וילדיהם 

 
והינמבוטחים שהיו מבוטחי  -מבוטחים קיימים ▪ ובני   )כולל(  40  גילעד  ם  ם בהסכם קודם 

בריאות  משפחותיהם בהצהרת  צורך  ללא  אוטומטית  ללא יצורפו  רפואי,  חיתום  ללא   ,
אכ קודםתקופת  רפואי  סייג  וללא  הרשרה  במצב  החמרה  לרבות  תקופת  ,  במהלך  פואי 

הביטוחי,    גות לכיסויללו החרם נכוח הקודטהבירת  סגם  שבממבוטחיל.  הביטוח הקודמת
    .חודשים ממועד תחילת הפוליסה 12החרגות אלו יהיו בתוקף 

 
משפחותיהם  41  גילמ  םקיימי  מבוטחים ▪ ובני  והלאה  בכפו  )כולל(  לביטוח  ף  יצטרפו 

 הפוליסהוחידוש  את המשכיות  שמטרתו לאשר    ב'  5ואישור על מסמך    תםחתימ   לאישור
עד מבוטח שלא יחתום על מסמך זה  .  הסכם החדשפורט בכמת  דשוהח  ועלויותים  תנאב
 .תבוטל הפוליסה 2.20231.1

 
חדשים ▪ בריאות,   -מבוטחים  הצהרות  במילוי  צורך  ללא  לביטוח  יצורפו  חדשים  מבוטחים 

ממועד  יום    90משו את זכאותם תוך  ימללא צורך בחיתום וללא תקופת אכשרה, ובלבד ש
העבודה  או   ד" עו  בלשכתהחברות   תוך  אצל    תחילת  או  הפוליסה,  ממועד   90בעל  יום 

 .בכפוף למילוי טופס בקשת הצטרפות תחילת ביטוח זה
 
במסגרתו,   יום מתחילת הביטוח   90זמן של    פרק  –  חדשיםלמבוטחים    חלון הזדמנויות ▪

חר אל,  רהתקופת אכש   וללאלא מילוי שאלון בריאות  ל  לתוכנית הביטוחרף  הצטניתן ל
עד    1.11.2021  היה כרוכה במילוי טופס שאלון רפואי וחיתום רפואי.ת  פותצטרהה  מכן

.20221.31 
 

זוג  ירוףצ ▪ ילדים  בן/בת  הניו   90בתוך      -  כולל  ממועד  הצטרפות  ם  לטופס  כפוף  ישואין 
 והצהרת בריאות מקוצרת  
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אומץ ▪ או  שנולד  למבוטח,  -  תינוק  שנולד  ז  תינוק  בן  ע"י  ו/או  מבוטח  ע"י  ,  וגואו שאומץ 
ם וללא תקופת אכשרה, ובלבד שיממשו את זכאותם בתוך  וחיתך ב ללא צורלביטוח    צורף י

 (.מבניהם יום ממועד לידתו או ממועד אימוצו או ממועד הגעתו לארץ )המאוחר  90
 

פבמ ▪ של  משפחת  -  מבוטחהטירת  קרה  תקופת בני  לסיום  עד  מבוטחים  להיות  יוסיפו  ו 
 ישי גבייה א ות אמצעיההסכם, באמצע

 
וע  -  חיוטביף  רצ ▪ ערב   שלים  ובדחברים  אשר  משפחותיהם  בני  ו/או  הפולסה  בעל 

צתי אחר,  ח בריאות פרטי או קבופי הסכם זה היה ברשותם ביטו  הצטרפותם לביטוח על
הצהרות בריאות, ללא צורך בחיתום וללא   להצטרף לביטוח ללא צורך במילוייהיו רשאים  

החרגות,    נןש י  םיקיה  בביטוחמידה וב   פיםחופהוי  פרקי כיסתקופת אכשרה, בכל הנוגע ל
 הן תתבטלנה בתום שנה ממועד ההצטרפות לביטוח הקבוצתי 

 
הפוליסהפסקוה  -המשכיות ▪ ז/ה  לביטוחהופסקה  הסכ  כאות  /במסגרת  זה  משפחם  ה בן 

 חתו הוא ובני משפ  זכאי  ית,לקטיביסה הקופולח בבוטה מיהו  ןב גירושי עקכאותו  ד זאיבש
ברצף וחטויב  לעבור  ברי ילבמ  ורך צ  ללאי  הצהרת  חופפים  תאווי  כיסויים  לעבור   סתפולי, 

בעלת כיסויים דומים הקיימות אצל    מנורה  היה באותה העת אצל חברת הביטוחשתפרט  
לאחר מכן    10%ו    שנים   4משך  ל  25%  שלהנחה    . במקרה זה, תינתןטח באותה העתהמ

 .  ולכל החיים
 

   –סייג בשל מצב רפואי קודם 
  מערכת  ;ודהיינ  קודם   רפואי   במצ  של  רגיל  לךמה  ה יה  לו  ממשי  שגורם  וחטיב  המקרלא יכוסה  

 או   לה חמ  בשל  בותרל,  לביטוח  תוהצטרפו  מועד  לפני  במבוטח  שאובחנו  רפואיות  נסיבות
  -יג זה מוגבל בזמן לפי גילו של המבוטחחר. ונהתא
 םחודשי 12למשך  תקף היהיחריג  – 65פחות מ מבוטח שגילו במועד ההצטרפות  ▪
 חודשים  6למשך  תקף היהיחריג  – ומעלה 65 פותהצטרשגילו במועד הטח ובמ ▪

 
   -ת אכשרה ותקופ

באניתוחים  '  דפרק   ניתוח  ו/או  וי  90  –  רץומחליפי  להריון  בנוגע  אולם                                 לידהם, 
                   םחודשי 12תהה תקופת אכשרה בת 

וניתוחים    'ה  פרק שב"ן  מחליוליטיפמשלים                  בנוגע   אולם  ם,וי  90  -ניתוחפי  ם 
   חודשים 12רה בת א תקופת אכשאו לידה תה/ו להריון
תהה  והתפתחות הילד  להריון ולידה    אולם בנוגעיום,    90  –  םאמבולטוריירותים  יש   '  ופרק  

 יום.   180תקופות אכשרה 
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   -ים יהכיסורי  עיק
 

 בחו"לחדים יומ םיתוחם/ניפולי וטיהשתלות   -פרק א 
המקר ידיורצ  -חביטוה  על  שנקבע  כפי  בהשתלה,  מומחה    ך  רופא  ל  ש   מטעמוהמלצת 
 .בוטחהמ
 ע השתלה וצריך בימצ טחובהבריאותי של הממצבו כאשר יינתן ו"ל חב התלשהוי להכיס ▪

הינ תקרההכיסוי  ללא  מוסכםבבי   הנערכתהשתלה  ל   ו  השתלה  "ח  כלול ב,  שאינו  בי"ח 
    ₪ 5,000,000עד שיפוי  –כם בהס

ככה ▪ לת  -  ולליסוי  בדירופאים,  שלום  אשפוז,  שתלים ,  הדמיה בדיקות  קות,  הוצאות 
ממיוחדים,   ומלושרותי  למבוטח  לחו"ל  נסיעה  הוצאות  )עבדה, תרופות,  אחד    2-לקטיןוה 

הוצאות משדה   מלווים(,  יבשתית  לבי"ח  העברה  שימור   התעופה  איבר,  איתור  בחו"ל, 
  ה השתל ע ר ביצולאחים ש חוד 24שך למ ₪ 7,500ך בס גמלה חודשית האיבר,והעברת 

 קרנית ו/או במקרה של השתלת  .  (ו/או השתלת מח עצם עצמית  ת  קרני  תל השת  למעט)
 .ש"ח בלבד לחודש  4,000על יעמוד מח עצם עצמית סכום הגמלה 

למעט )  המבטח  מעורבות  ללא  -  הלשתבה  אירפו  צורך  או  ה תלהש  של  במקרה  יצו פי ▪
 ביטוח. חברת ה ללא מעורבות פיצוי חד פעמי ₪ 400,000 :צם(ו/ או מח ע  קרנית

   ₪  1,000,000 בסךיפוי ש  –טיפול מיוחד בחו"ל  ▪
 

 סל הבריאות ב ותכלול שאינןתרופות  –פרק ב 
הביטוח ה  -מקרה  המבוטח  של  הרפואי  טיפול  מצבו  חלה מצריך  בה  מלה  עקב   תרופתי 
ה שונה  ו/או מאושרת  להתוויל  בס  כלולהאות,  או  ה שאינה כלולה בסל הבריבאמצעות תרופ

רשות  במחל  לטיפול   ידי  על  המבוטח  של  אחכלשהי    מוסמכת  תו    מהמדינות   בלפחות 
  .וכרותהמ
ו ת החמרתו אואי, מניע פר  במצל בנועד לאבחון ו/או טיפולוגי אשר  ו ו בימי אחומר כי  –פה  תרו
 .ונהאו תא כתוצאה ממחלהתו, ות הישנעמני

ל כ    במלואו  ש מתחד סכום זה    ,טח בולמ   ₪  3,000,000    ד סךו עהינ  רביהמיביטוח  סכום ה
עצ השתתפו  שנים  2.5 המרשמים ין  בג  ₪   300ועד    ₪   150  -ש  ודחלם  רש למ  תמית  כל 

   .החודשיים
טיפוצול  תרופה** תאהסרטן  במחלת  ל  רך  המרשם    הופרו  עדוהחשעלות  עולה  שלה  ל שי 

 מית.צעפות השתתה בגינ תידרשלא  ₪ 5,000
תרוופרת  -כולל  וייסהכ הבריאות,  שרותי  בסל  כלולה  שלא  בסלה  שכלולה  להתו  פה  יה  ואך 

  ₪  40,000ות עד  בדיקות גנומי   ,  ג'  29לפי  ת  ופותר  ,   OFF LABEL  תום,ות יתרופאחרת,  
 .מיתצהשתתפות ע 15%בכפוף ל

 -בהתאמה אישית ותפורת
ביטוחזה  במקרה   למחלות  אישי  בהתאמה  לתרופה  סכום  הביד  יעמו  סרטןת  עד    טוחסכום 

הביטוח,  ל  לכ  ₪   1,000,000 לו  הידבמתקופת  הביטוח  סכום  יוגדל  כיעילה    גובהתוכח 
2,000,000   ₪ . 

     .לכל תקופת הביטוח  ₪   1,000,000עד  גובה הכיסוי הינו  –סרטן ה שאינה למחלותתרופה 
 

 ומחליפי ניתוח בחו"ל ניתוחים   –פרק ג' 

   קופת הביטוח, במהלך תלחו" ניתוח ב יף תחלו/או  ביצוע ניתוח -מקרה הביטוח
 . חברת הביטוח על ידי ראשרו מושאשי  חים בחו"למלא לניתוסוי יכ

ו אישור"ל  בחו  וח ניתבוצע  במידה  מחליף   תטחהמבשל    מראש  ללא  תקרת    -ניתוח    וטיפול 
 . יהםמבנ  , הגבוה₪ 350,000או  ץבארניתוח עלות המ 200% הנההחזר הי

כוללכה היתר  יסוי  מאשפוזהוצאות    -בין  מרדינתח,  נים,  חדר  בגין  שתל  תוח, ,  הוצאות  ים, 
מיה, תרופות  , הד יקות מעבדה, בדרפיהתוח, פיזיותייעוץ לפני או אחרי ניבדיקה פתולוגית,  

רת אשר תידרש לצורך טיפול  פואית אחהוצאה ר   לח או תחליף הניתוח וכתונילצורך ביצוע ה
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על  הרפואי של    במצבו הצוות הרפואי במהלך  המבוטח  רפואית, הטסת פוזהאשידי  , הטסה 
לאחר   "לבחואו ביקורת    תהתייעצוחר ניתוח,  ה לאשהיי  גופה, הבאת מומחה מחו"ל, הוצאות

 ועוד ניתוח 
 

 : פרק ד או פרק ה לבחירת המבוטח -ניתוחים
 

מקרה  ישראל  ניתוח ב  ים מחליפירות שבהסכם וטיפולש תן  נו  באמצעותחים  ניתו  –  פרק ד
או טיפול  ,  פא שבהסדרבאמצעות רו  הביטוח  ופתקת  במהלך  ראלשבוצע בישניתוח    -הביטוח

יהא זכאי   יטוחמקרה בבקרות  .  שבוצעה בישראלת  התייעצואו  שבוצע בישראל    מחליף ניתוח  
כר רופא ניתוח בבית חולים פרטי , ש תח הסדר,שכר מנ -רטותההוצאות המפו בוטח לכיסויהמ

 וד. וע אשפוז  ימי  30עד  ם,ישתל אגב ניתוח,  םייעוציי  3עד , תרופות  ,רדיםמ
  הסדר ות נותן שירות בניתוח שבוצע שלא באמצע ין  בג  ר כי לא ישולמו תגמולי ביטוחבהיו

  ן ניתוח שבוצע שלא החזר כספי או תשלום כלשהו בגי  המבטחת, וכן לא יינתן למבוטח  עם
  נשא המבוטח בפועל  התפות העצמית בזר ההשת למעט הח  רבאמצעות נותן שירות בהסד

ובתנאי   השב"ןית  תכנעבור ניתוח שבוצע באמצעות    תרווכות המאוצכר מנתח וההת שועל  בגין
 .ר עם המבטחתהינו מנתח בהסד שביצע את הניתוח שהמנתח

 פולים מחליפי ניתוח  טי  כולל גם הכיסוי**
אכשרה   או  90  -תקופת  להריום,  בנוגע  לידה    ןוילם  תאו  בת  תהא  אכשרה    12קופת 

 חודשים. 
 

תוח י ניבהסכם וטיפולים מחליפ    נותני שרות   באמצעות  משלים שב"ן    חים ניתו  –  פרק ה
 בישראל
או ,  שבהסדר  אפבאמצעות רו  הביטוח  ופתקת  ניתוח שבוצע בישראל במהלך  -הביטוחמקרה  

ניתוח   בישראל    טיפול מחליף  בישראלת  התייעצואו  שבוצע  יטוח,  רה בקמבקרות  .  שבוצעה 
שכר   -רטותזכאי המבוטח לכיסוי ההוצאות המפוהא  , י)קופ"ח(  ולאחר מיצוי הזכויות בשב"ן

 . דוועאשפוז   ימי 03עד  ם,אגב ניתוח, שתלי ם עוצייי י 3תח הסדר, עד מנ
  ר הסדות נותן שירות בטוח בגין ניתוח שבוצע שלא באמצע בימולי  מו תגר כי לא ישולבהיו

  וצע שלא שב  ן ניתוחהחזר כספי או תשלום כלשהו בגילמבוטח    ןן לא יינת המבטחת, וכ  עם
  נשא המבוטח בפועל  תפות העצמית בהזר ההשת למעט הח  באמצעות נותן שירות בהסדר

ובתנאי   עות תכנית השב"ןצע באמשבוצ  עבור ניתוח   תרווכמה  ותאוצכר מנתח וההבגין עלות ש
 .טחתהמב ר עםתח בהסדו מנהינ שביצע את הניתוח שהמנתח

 פולים מחליפי ניתוח  טי  כולל גםהכיסוי **
או  90  -שרה  אכ  תקופת להריום,  בנוגע  לידה  וילם  או  תן  בת  תהא  אכשרה    12קופת 

 חודשים. 
 

 אמבולטוריים  שרותים  –פרק ו 
אח  -הביטוחמקרה   קבלת  או  או    הרפואיים   ם מהשירותיד  ביצוע  בישראל  להלן,  המפורטים 

פורט ת לנותן השרות עד לתקרת הסכום המלם ישירוטח או ישבחו"ל, המבטח ישפה את המבו
 -לןלה
 
  ₪  1,500וצאה ועד  מהה  80%  בגובההחזר    -חר לניתוללא קש   ופא מומחהעם ר  ייעוץ ▪

וילדיםוח  ביטבשנת    ם ייעוציי  3ועד  ליעוץ   משפחה  רופא  כולל    מומחיםם  שאינ  לא 
 (בתחום

  ₪  2,500ועד  אה הוצמה 80%בגובה  רהחז -אשפוז צות עם רופא מומחה במהלךהתייע ▪
נמצא    אחד ץ  ליעו אשר  נמנ ביב  זבאשפולמבוטח  שאינו  מומחה  רופא  ע"י  בצוות "ח  ה 

 הרופאים של בי"ח.
 ₪.   6,500 עד גובההחזר  -כיסוי לחוות דעת שנייה בחו"ל ▪
 ₪.    12,000ועד   80% בגובה החזר -תדיקות רפואיות אבחנתיו ב ▪
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 ₪.   4,500 ועד  80%בה גוב  החזר -כיסוי לחוות דעת שנייה לבדיקה פתולוגית ▪
    ₪.  3,000ועד   80% בגובההחזר  -ות הדמיהיקבד חוות דעת שנייה לפענוח של ▪
₪, עד    4,840ועד    80%  בגובההחזר    -יזיותרפיה והידרותרפיה אמבולטוריים לי פטיפו ▪

 ₪ לכל טיפול.    220-ולא יותר מ  שנת ביטוח,טיפולים ל 22
 22-₪, לא יותר מ  250ועד    80%  בגובה   זרהח  -ונהטיפולי שיקום אחרי ניתוח ו/או תא ▪

   ה.נטיפולים בש
אונקולוגיים ▪ ו/ולי  טיפ  -  טיפולים  כימותררדיותרפיה  ו/או  או  טיפול  היפיה  ו/או  פרטרמיה 

אלקטרומגנטיים בגלים  ו/או  חום  בגלי  ו/או  רדיואקטיבית,  טיפול  בקרינה  בסרטן   לרבות 
באמצעות   בפרפוזיהnovacureמוחי  טיפולים  הימופילטרציה  טיפולי  טיפול  י  ,  וכל  שירה 

.  וטחאי של המבטיפול במצבו הרפואמות רפואיות מקובלות ל  אונקולוגי אחר המוכר על פי
   .15%טוח. השתתפות עצמית בי לכל שנת  ₪  200,000עד יהיה ההחזר 

גנטיותדיב ▪ ו/או  פתולוגיות  מעבדה  -קות  גנטיות   בדיקות  בדיקות  על לרבות  הנעשות 
 ₪.    30,000ועד  85%בגובהההחזר  ,רקמת ביולוגית

 ₪.  5,000ועד  85% הבגובהחזר   -)טיפול בזיהומים( מקרופאגים ע"י יפולט ▪
  24הכיסוי ניתן עד  ₪ ,    3,600ועד    75%  בגובההחזר    -יולוגיקרד   תי משדרורימנוי לש  ▪

 חודשים.  
הש  ▪ לאחר  שיקומית  לבהתעמלות  ניתוח  או  לב  ב  -תלת  מההוצאות   75%  גובההחזר 

   חודשים.  9ועד    ₪   200בפועל, עד  
גדול ▪ ניתוח  לאחר  מוכר  החלמה  במוסד  במוסד מההוצאות    85%עד    -שהייה  שהייה 

למבוטח   ניתהחלמה  טיפול שעבר  וקיבל  הסרטן  במחלת  חלה  ו/או  כהגדרתו  גדול  וח 
  ₪   700סרטן  עד  של החלמה מ  קרהבמ  יום.  14ליום ועד    ₪    700עד  כימותרפי כיסוי  

 ימים.   21עד ליום ו
נשי ▪ בדום  נשימה  טיפול  בשינהוהפרעות  הנדרשים   מה  טיפולים  ו/או  אביזרים  עלות 

ובכפוף להשתתפות עצמית   ש"ח 4000ועד טיפול בדום נשימה והפרעות נשימה בשינה  ל
 א מומחה.  יקה/טיפול בוצעו על פי הפניית רופובלבד שהבד 25%של 

של    ה  במקר  ריפוי בעיסוק למבוטח לאחר אירוע מוחיו/או הראיה ו/או    בוריקום הדיש  ▪
או בעקבות (  C.V.Aירוע מוחי )הראיה בעקבות אאבדן מלא או חלקי של כושר הדיבור או  

געו בכושר הדיבור או הראיה ושניתן לשפרו ע"י טיפול מיוחד לשיקום ניתוח או מחלה שפ
ה או  עד  הדיבור  וזאת  של    200ראיה  עצמית  להשתתפות  בכפוף    12ועד    ₪20% 

 . טיפולים
ח בעת אשפוז ות פרטי/ת , לצורך שמירה על המבוטירותי אח/ש השכרת    -אח/ות פרטי/ת ▪

לבא קשר  )ללא  בביתו  ניתוח(  ו  ועד    לכל  ₪   750ועד  יצוע  ובכפוף    14יום  בשנה  ימים 
 מההוצאה.   20%להשתתפות עצמית של המבוטח בשיעור של 

מכשיר אלקטרוני   -לאביזרים הבאים ₪  7,000ועד    80%  ובהבג. החזר  -פואיאביזר/ים ר ▪
(,  Ararscol, Nevrogar. Agrelief 10שנה בלבד )  18שור גב למבוטחים שגילם עד  ילי

)אוטומ דם  לחץ  למדידת  מכשיר  מכשיר  אוטומטי(,  חצי  או  ,  BPAPמכשיר  ,  CPAPטי 
ות  , פרוטזה חיצונית לשד, רצועTNSגעי לרינגס, מכשיר  פמכשיר שמיעה, מגביר קול לנ

קור עדשות  לתינוקות,  אבדוקציה  קוכולאריקטוומכשיר  שתל  אורטופדיות  ,  ונוס,  נעלים 
חסר אצבעות,    אושית ובניה מיוחדת לחולי סוכרת הסובלים מנמק  רפואיות בהתאמה אי

ד  ה לחולה אונקולוגי, ספא  לחולים לאחר כריתה חלקית של כף הרגל ו/או שיתוק שרירים,
 גבס קל ומשאבת אינסולין. 

איבריםה ▪ בסך    -דפסת  מימד,  יהדמ עבור      ₪   2,000שיפוי  תלת  עבור    ₪   10,000ית 
ת תלת מימד של עבור הדפס  ₪  35,000רך המחשה,  תלת מימד של האיבר לצוהדפסת  

להשתלהאי ו  בר  של    ₪   15,000,  מימד  תלת  הדפסת  כפוף  עבור  לניתוח.  עזר  כלי 
    .10%להשתתפות עצמית 

הפניית לבכפוף , מחלת ריאות  כרונית ו/או מחלת עוראו /במקרה של אסטמה ו -דר מלחח ▪
 ול.  ₪  לטיפ  120ד טיפולים בשנה  וע 12רופא מומחה. עד 
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ויציבה ▪ הליכה  ה  -שיקום  לשיקום  טיפול  או עלות  בינה'  'צעד  נעל מסוג  הליכה באמצעות 
כתוצאה וגית או אורתופדית  אביזר דומה, לטיפול בהפרעה נוירולפול בשיטת אפוס או  טי

מוחימפג ביכולת ההליכה  ת  יעה  היציבההפוגמת  מוכ  , או  קרע  או  או  ברצועות המפרק  ח 
חרי ניתוח  לט דיסק הלוחץ על השק הדורלי או שיקום לפני וא קרע מוכח במיניסקוס, או ב

 . 20%חודשים , השתתפות עצמית  30ל  ₪  7000 עד   , החלפת מפרק
יומי  הח  -תוצאה מניתוחפיצוי לאחר אשפוז שלא כ ▪   עד לאשפוז    השלישי  ל מהיוםפיצוי 

   שפוז. ₪ לכל יום א 400ועד מים י 10
פול להזרקת חומרי סיכוך למפרקים לרבות עלות ות טיעל -סיכוך למפרקיםהזרקת חומרי  ▪

 . 15%תתפות עצמית  , הש₪ 6,000של בי יפול ועלות החומר המוזרק עד סכום מרהט
לריסוט ▪ הלם  בגלי  וברקמותיפול  המפרקים  הסתיידויות  בגלי    -הרכות   ק  טיפול  עלות 

ה לריסוק  עד  וסתיידהלם  הרכות   ברקמות  או  במפרקים  ביטוח  4,500יות  למקרה   ₪  ,
 . 15%ות עצמית שתתפה

באשפוז ▪ ראיה  במהלבגין  שיפוי    -בדיקות  ראיה שבוצעה  בביתו של בדיקת  או  אשפוז  ך 
  ₪  200עד    ,אושפז או מרותק לביתומתאונה או מחלה שבגינה המבוטח  המבוטח לאחר  

 . 20% ובכפוף להשתתפות עצמית של
לטהזרקו  ▪ מיגרנהזבהיפול  ת  או  יתר  מרבי    -עת  בגין  6,000עד סכום  כלל הזריקות   ₪ 

 ותר מעלות הטיפול בפועל.  ולא י הנדרשות לאותו מקרה הביטוח
ל ▪ לעין  במחלות  הזרקות  טיפול  או  יו  ₪   2,000  -רשתית מניעה  ולא  מ  להזרקה  תר 

 .15%ת עצמית פושתתה ,לסדרת הזרקות ₪   10,000
  6,000סכום מירבי של  עד    –יים  רידי הגפוטיפול בלייזר לו  ו/או  הגפיים  יריד והזרקות לו ▪

 . 15%שתתפות עצמית בסך כפוף לה ₪ 
בכ ▪ ובלט  -אבטיפול  גב  כאבי  רק  ולא  לרבות  בכאב  להקלת  הנדרשים  דיסק,    טיפולים 

חת אמצעי הדמיה ו/או  ו תומרים נוגדי כאב לגוף ישירות אזרקות או הזלפות של חלרבות ה
השתלת    גיים מכל סוג שהוא לרבות גלי הלם, לייזר, תא לחץ ו/אונולוזרים טכבאבי  שימוש

.  או כל טיפול אחר הנדרש להקלה על הכאבלהזלפת נוגדי כאב    קוצב נגד כאב, משאבה
ו    1,500  עד תקרה של לכלל הטיפולים    ₪10,500 לטיפול  ביטוח₪  השתתפות   בשנת 

כג  ,    20%  עצמית משאבה,אביזר  או  כאב  נגד  קוצב  הישו  ון  מעלות   75%של  חזר  לם 
 ש"ח.  30,000האביזר ולא יותר מ 

ושדות מגנטיים   רדיו  גלי קול, גלי  יפול בגלי הלם, לייזר,ט  -ול ממוקד במחלת הסרטןטיפ ▪
לטיפ המוחשמליים  החומר  הרופא,  לרבות שכר  ממוקד בסרטן,  וציוד ול  האביזרים    וזרק, 

 ביטוח.  ₪ למקרה 80,000של ום מרבי סכ נלווה, עד
ברמו שי ▪ רפואיובוט  ש  הטיפול    40%  -לצורך  טיפול  מבוטחמעלות  חודרני    שעבר 

 . יאות לאותו הטיפולהבר , על פי מחירון משרדבאמצעות רובוט
ועד    ₪   150עד    -עד הבית  ר רופאביקו ▪ עצמית  ת  , השתתפו  יקורים בשנהב  12לביקור 

15% . 
רפוק ▪ ו  ₪  1,000  ועד   80%בגובה    החזר  -יאנאביס  ת  ₪  25,000עד  לחודש  ופת  קלכל 

 20%השתתפות עצמית בכפוף להביטוח, 
בעיות קשב וריכוז, קשיי   ללהאבחון כו  -או אבחון בבעיות התפתחות של ילדים/יפולים וט ▪

התפתחותילמידה עיכוב  לתשלום    ,  בכפוף  הילד,  התפתחות  בתחום  אחרת  בעיה  וכל 
   ₪.  2,500ועד  20%  לש השתתפות עצמית 

בהו טיפולים  העבור  רופא  בגי ילד,  תפתחות  ע"י  שאובחנו  התפתחות  בעיות  וירולוג  נן 
מגיל    מומחה לילדים   הילד,  להתפתחות  מומחה  רופא  ידי   ה.   2-17או  על  יעשה  טיפול 

נאי תקשורת ו/או פסיכולוג ו/או טיפולים בתנועה פסיכותרפיסט ו/או מרפא בעיסוק ו/או קלי
ה טיפולית ו/או באמצעות ו/או שחיהוראה מתקנת  ת ו/או  רכיבה טיפוליות ו/או  באומנ  וו/א

   .הטיפולים לתקופ 12ועד   20%  השתתפות עצמית , פול₪ לטי 150   עדם,  בעלי חיי
תקופתיתב ▪ סקר  אחת   -דיקת  מנהלים(,  סקר  )בדיקת  תקופתית  סקר  בדיקת  ביצוע 

וב  -  לשנתיים דם  בדיקות  מקיפה,  רופא  מדבדיקת  תפקודי  עבדה,  יקות  ריאות,  תפקודי 
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ותפקוד כבדכליות  צל,  י  עיני,  תוך  לחץ  בדיקת  ושמיעה,  ראיה  בדיקת  דם,  חזה חץ  ילום 
 . ₪ כל שנתיים  1,200 עד  85%בגובה  חזרהא.ק.ג ו/או ארגומטריה,  – ובדיקת לב

לר  -ואילך  50עת מגיל  רפואה מונ ▪      ממוגרפיה  -ןפואה מונעת כמפורט להלעבור בדיקות 
הצוואר,  אקו עורקי  של  ודופלר  מש  לב  הרטח  בדיקת  בדיקת צוואר  העצם,  צפיפות  חם, 

PSA  ,בדיקות    3ש"ח לבדיקה עד    350החזר של  תפקודי ריאות,     ובדיקת לחץ תוך עיני
 . 20%של  ובהשתתפות עצמית

היריון  ל  ₪   6,000להורות ועד  בגין הבדיקות  מההוצאות    80%  -בדיקות ושירותים להריון  ▪
לפנ סיק  גיןוב מומחה,  רופא  אצל  גנטי  יעוץ  ו/או  במור  ו/י,  כולל הלך  ההיריון,  לאחר  או 

המבוהבדיקות   ע"י  עדשנעשו  להורות,  הזוג  בת  ו/או  להיריון.   5,000  טחת  בהיריון    ₪ 
 .מהתקרות הנקובות 175%בגובה תהיינה  מרובה עוברים התקרות

קת הריון הנדרשת על הפס  -מהולוגיה דוכנפסקת הריון באמצעות גלולת מייפגין או טה ▪
רפואי,   מייע השביעי להעד לשבורקע  גלולת  דומפגין  ריון, באמצעות  טכנולוגיה  עד או  ה 

 . 20% ות עצמיתהשתתפ, ₪   4000לסכום של  עדסכום הביטוח המצוין 
   -כיסוי הוצאות נלוות להריון ולידה ▪

 ₪   040ועד תקרה של  80% בגובההחזר  –  התייעצות עם יועצת הנקה •

 ₪.    200,3  ועד  80% בגובההחזר   -לה פרטית ללידהוי לדוכיס •

ביציותלתרומת ביצית לרבות שאייסוי  כ • והקפאת  . בכפוף למכתב מרופא מומחה  בה 
     ₪.   20,000להחזר של יטוח. עד פעם אחת  בתקופת הב

לידה • לאחר  החלמה  בפועל  מההוצאות    80%  -בית  המבוטח  שימוש   שהוציא  בגין 
 ₪.    600ועד החזר של מלונית לאחר לידה,  /חלמה ה בשירותי בית

ובחו"ללרבות  פריון  יפולי  ט ▪ בארץ  גופית  חוץ  מהסכום   גובהבהחזר  80%  -הפריה 
(  .I.V.F)הפריה חוץ גופית  פריון לרבות  ורת טיפולי  תמבפועל, בארץ או בחו"ל,    מהששיל

.   ל ילדלכ   ₪   20,000עד      בוטחת להריוןפואי שתכליתו כניסת המו/או כל טיפול ושירות ר 
 ועד לשני ילדים.  

לשירות ▪ פונדקאות מימון  ובחו"לב  י  בגובה  -ארץ  בפוע  75%החזר  ששילם  ל  מהסכום 
פונדקאות שירותי  ועד יכוסו    . ₪   20,000עד  ו  תמורת  לילד  טיפולים  סדרות של    עד שתי 

   לשני ילדים.
    .ן₪ להריו  4000עד  80%החזר בגובה  דם טבורי,  איסוף ושימור -שימור דם טבורי ▪
ימים    10  מעל    בוכי הריון או לידהסייון, ו/או  שמירת הר  -וכי הריון יבצאה מסכתו  וזאשפ ▪

 . ימים  30 -א יותר מם ולימי  10ם אשפוז מעבר ל ₪ לכל יו 150לפיצוי בסך תהיה זכאית 
 -לאחר ניתוח לצורך הגנה על האיבר המנותח  אביזרים הנדרשים    -אביזרים לאחר ניתוח ▪

 .תתפות עצמיתהשלתשלום  ובכפוף ₪   2,500עד 

מקצועי   ▪ קשה  ותמיכליווי  בחולה  מ    ₪   5,000  –ה  יותר  תקופ  ₪   20,000ולא  ת לכל 
 . 12%השתתפות עצמית  קוםהשי

משלימה ▪ המכהטיפול  -רפואה  שיאצו, רפ  אקופונקטורה,  -וסיםים  לקסולוגיה, 
הומא כירופרקטיקה,  פידבק,  פלדנקרייז,    ,  ופתיהאוסטיאופתיה,  ירנטוביו  יעוץ  ופתיה, 

אליאד שיטת  היפ  כסנדר,  טטי,  מוטווינא,  דמיון  שיטת  נוזה,  סרטן,  לחולי  פאולה, דרך 
סינית,   שניידרשיטרפואה  ועד    ₪  180עד    .  ת  השתתפות בשנה   ולים טיפ  16לטיפול   ,

 .  20%עצמית 

חב' הביטוח  רפואי מקופת חולים בה הוא חבר,    שירותלקבל    וטחמבהבחר    -שיפוי שב"ן  ▪
אתתחזיר   בכועד  ששילם  עצמית  השתתפות  ההבגין  ה  ההוצא  למבוטח  אחד התקרה  ל 

 םמהסעיפי
 דוקטור סמארט כתב שירות   –ז  רקפ

ות  השתתפ  רפואה,  תחומי ה  כל שבהסכם ב    א מומחהעם  רופייעוץ רפואי מקוון  כתב שרות  
 . עבור כל שיחת ייעוץ ₪  100עצמית 
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 נטי,  וו סוי הרל כילו לתוקפם בכפוף לתשלום פרמיה והצטרפות  ויכנס ינם תמצית בלבד  ה  קרי הכיסוייםעי    
 בפוליסה. מפורט לתנאים המלאים והמחייבים כוכן בכפוף 

 

 03-6380233 מוקד הצטרפות ושרות:

 5942482-052  briutlaw@madanes.com   

 

 בש"ח  דמי הביטוח / פרמיה חודשית

ניתוחים גיל פא ו ר  –  מסלול 
 בהסכם 

נ משלים   -וחיםיתמסלול 
 שב"ן 

19-30 108   97   

31-35 123 110 

36-40 123 110 

41-45 171 148 

46-50 177 154 

51-55 214 178 

56-60 257 208 

61-65 302 237 

66-70 389 291 

71+ 403 303 

 38 43 ילד/נכד 

 
     . נםחי –. ילד/נכד שלישי ואילך )כולל( 24גיל  עד  –ילד/נכד **

 

 החריגי ,לתנאיה , כפוףהמלאהה יסבפולתנאים ש הינם ה המלאיםבים ו מחייה םהתנאי
 ה ותוקפ

 
 לרשותך  בוצת מדנס בקאגף הבריאות 

 17-00  – 08-00 שעות' בין הה -ם א' ימי -תפעילושעות 
 
 03-6380233 -מוקד שירות טלפוני

 מוקד השירות לאחר הצטרפות   - 1שלוחה 
 קד ההצטרפויות  מו  - 2שלוחה 

 
WhatsApp- 052-8259424    

 
 

 בד  בל אחדהמענה יינתן תוך יום עסקים   danes.combriutlaw@ma -דוא"ל
 

  
 

 

https://wa.me/972528259424
mailto:briutlaw@madanes.com
mailto:briutlaw@madanes.com

