


 

 

 י  "ל זכאי לפוליסת בריאות וסיעוד בסיסית הממומנת ע"חבר בארגון נכי צה/ עובד
 .משרד הביטחון או על ידי הארגון

 

(.בכפוף להצהרת בריאות: ) זכאים להצטרף, כמו כן 

(.נשואים או ידועים בציבור)עובד הארגון / בת הזוג של החבר / בן 

 עובד הארגון/ ילדים של חבר. 

 (.בת חבר הארגון/בכפוף לצירוף בן. ) עובד הארגון/ נכדים של חבר 

 

 (.הוראת קבע/א.כ)התשלום עבורם נעשה באמצעות אמצעי גבייה אישי 

 

 



 

תקופת אכשרה: 

 

 חודשים 3 –טכנולוגיות רפואיות ברובד הבסיס 

 חודשים 9 –פריון / הריון. 

 חודשים 3 –רפואה משלימה. 

 יום למקרה ביטוח   365-יום למקרה ביטוח ראשון ו 30 –מחלות קשות
 .שני

בניתוחים אין תקופת אכשרה. 

 

 יש חריג מצב קיים בפוליסה. 



 
 

 

 30.11.18ביטוח בריאות בסיס עד ליום 

 

 30.4.2023ביטוח בריאות הרחבות עד ליום 



 (:    'ג-'פרקים א)רובד בסיס / פוליסת בריאות בסיסית 

                                         

ל וכיסוי לשימוש  "השתלות איברים בארץ ובחו, תרופות שלא בסל הבריאות
  קאטרקטעדשה טכנולוגית בניתוח : דוגמא לטכנולוגיה)בטכנולוגיות רפואיות 

 (.בעת צנתור ועוד בסטנטיםשימוש , לעיניים

 

 

 (:                                                                              'ט-'פרקים ד) -רובד רשות / הרחבות 

 

  טיפולים מחליפי ניתוח, (ן"שבמסלול שקל ראשון או )ניתוחים פרטיים בארץ, 
 .כתבי שירות, שירותים אמבולטוריים, ל"ניתוחים פרטיים בחו

כיסוי למחלות קשות. 



 יש לפנות  ( לא כולל בני המשפחה)בנושא תביעה ברובד הבסיס של חבר הארגון בלבד
 .יועצים בי.די.לווי

 

 צ"אני משרד הביטחון או על ידי "ממומן ע צ"באנביטוח הבסיס לחבר או לעובד ,
 (.הוראת קבע/א.כ)ואילו הרחבות משלמים באופן עצמאי 

 

( לקבלת מידע   –שקלים על ביטוח חיים  20-מנוכה מהשכר כ? מה הקשר פה  –למחוק
 .(בנושא הזה יש לפנות לארגון

 

ל לרובד המורחב מבלי שהנכה עצמו ירחיב את "לא ניתן לצרף בני משפחה של נכי צה
 .הביטוח

 

אין החזר בגין תביעה בנושא בריאות הקשורה לנכות הצהלית הקיימת. 

 

 



 

0-25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-64 65+ 

 32.03 32.03 21.58 21.58 21.58 21.58 5.06 כ"סה

מדד ידוע ב   רובד בסיס לבני משפחה לפי

1.12.2015 
 



רובד רשות כולל   גילאים

מלא    כיסוי

 (ח"בש)לניתוחים 

  כולל רשות רובד

  לניתוחים מסלול

 ן"שב לבעלי

 (ח"בש)

  עד ל"צה נכה

   25 גיל

24.23 16.10 

26-30 49.45 35.84 

31-40 58.74 44.81 

41-50 77.34 56.42 

51-60 117.98 79.66 

61-65 188.85 100.57 

65+ 258.54 123.80 

 :י מסלולים"רובד הרחבה עפ

 :עובד ארגון/ל"עבור נכי צה

 1.12.2015לפי מדד ידוע ב 
 



מלא   רובד רשות כולל כיסוי גילאים
 לניתוחים

 (ח"בש)

רובד רשות כולל מסלול לניתוחים לבעלי  
 ן"שב

 (ח"בש)

 15.10 23.23 * 25נכד עד גיל /ילד

26-30 46.45 34.84   

31-40 55.74 41.81 

41-50 74.34 53.42 

51-60 114.98 76.66 

61-65 185.85 97.57 

65+ 255.54 120.80 

ח לרובד  "טבלת דמי הביטוח החודשיים בש

הרשות של בני המשפחה לפי מדד ידוע ב 

1.12.2015 

 

 



 66-75 61-65 51-60 41-50 31-40 26-30 0-25 כיסוי

 126.74 87.57 41.48 17.28 6.91 3.45 1.72 מחלות קשות

 הרחבה למחלות קשות      

יחידות ביטוח   4למבוטחים בתוכנית זו יש את האופציה לרכוש עד 

 (  ₪ 25,000 –שווי כל יחידה )



 

  ניתן לעבור לפוליסה פרטית בחברת הראל ברצף ביטוחי   -במקרה של תום ביטוח
יום מיום תום   90בתנאי שמוסדר עד . ) למשך כל חיי הפוליסה 25%ובהנחה של 

 (.הביטוח

 

  במידה וחבר הארגון נפטר בני המשפחה שהיו מצורפים לפוליסת הבריאות יכולים
(  בניגוד לסיעוד שניתן להמשיך כל עוד ההסכם בתוקף)שנים  3להמשיך אותה עד 

 .ובתשלום אישי 

 



זכאים להצטרף: 

 

 (.נשואים או ידועים בציבור)עובד הארגון / בת הזוג של החבר / בן 

(.חתנים/כלות/לא ניתן לצרף נכדים. ) עובד הארגון/ילדים של חבר 

 

3: גיל כניסה מינימאלי. 

 

75לאחר גיל   סיעוד  לא ניתן להרחיב. 

 עובדי הארגון זכאים לפוליסת סיעוד בסיסית הממומנת באופן  / נכים חברי הארגון
 (.₪ 12-חלק מנוכה מהשכר כ)י משרד הביטחון "חלקי ע



 

 

07/2016-שינויים החל מ  : 

 

 1,100במקום  ₪ 1,000כל יחידת סיעוד תהיה ₪. 

 1929יליד , למשך שנתיים וחצי  ₪ 1300ומטה זכאי לקצבה חודשית של  1928יליד 
 .שנים 5למשך  ₪ 2200ומעלה זכאי לקצבה חודשית של 

 

 31.12.2016( נכון לעכשיו ) מועד סיום הכיסוי. 

 

 



 

 חבר הארגון יכול להישאר ברובד הבסיס בסיעוד ויכול לצרף את בני המשפחה
 (.בשונה מפוליסת הבריאות)להרחבה מבלי להרחיב לעצמו 

 

 ימי המתנה   -ו  60ומטה  1928ימי המתנה לילידי  90במקרה של תביעה סיעודית יש
 .ימים זמן טיפול בתביעה 30ומעלה ועוד  1929ליליד 

 

 ומטה שלא יכול   1928בניגוד ליליד , ומעלה יכול להרחיב את הסיעוד 1929יליד
 .להרחיב

 



 
   חותם על ויתור הסודיות  ( הסיעודי)במקרה של תביעה סיעודית יש לשים לב שהמבוטח עצמו

 .ד או רופא"עו -בנוכחות עד 

 

אלא מטופלים דרך משרד הביטחון, נכות לא מבוטחים בכלל בסיעוד 100%ל בעלי "נכי צה  .
 (.אז זכאי 100%אחוז ותוך כדי עלה ל 100%-אם התקבל בפחות מ: לשים לב)

 

כולל אלה שמבוטחים  , לכל מבוטחי הפוליסה הסיעודית בין אם מבוטחים בהרחבה ובין אם לא
השירות מגיע גם  . י"מפממגיע לקבל שירות ביקור רופא עד הבית , (חברי הארגון)בבסיס בלבד 

 ?לבני המשפחה של חבר הארגון שאינם מבוטחים בפוליסה

 

  בעת פטירה של חבר הארגון בני המשפחה שמצורפים לפוליסת הסיעוד זכאים להמשיך אותה
 (.בניגוד לבריאות( )לכל החיים -למחוק )כל עוד ההסכם בתוקף 

 

מבוטח יכול לרכוש פוליסת סיעוד פרטית כהשלמה לפוליסה הקבוצתית  . 



 

 1.25   24עד 

25-39 8.13 

40-49 10.63 

50-65 12.50 

65+ 41.88 

צמוד  ₪  1,000של ' פרמיה בכיסוי עבור כל יח
 למדד הידוע בעת הרכישה

 



 מידע אינפורמטיבי בלבד  
תנאי הפוליסה המלאים והמחייבים הם 

 המחייבים
 ח.ל.ט


