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2013 ינואר, 14
לחברות וחברי הלשכה שלום,

הרחבות ותוספות לחברי הלשכה המבוטחים בביטוח הבריאות   בהראל חברה לביטוחהנדון: 

 בימים אלה הסתיים סבב שיחות עם הראל חברה לביטוח ביוזמת נאווה ויקלמן יו"ר ועדת
 ביטוח בריאות וסיעוד ורפי גורדון יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח , בנוגע להרחבות ולתוספות

לפוליסה הקיימת של חברי הלשכה. 

 נציין כי ההרחבות של סעיפי הביטוח הקיימים אינם מחייבים תוספת פרמיה וייכנסו.1
 .2013 בינואר 1לתוקף ביום 

  שינויים בביטוח הקיים.2

  פרק ראשון – תרופות.2.1
 3  ₪ לתקופה של 1,500,000 תוגדל ותעמוד על 4.6התקרה כאמור בסעיף .2.1.1

 שנים.3שנים. למען הסר ספק, סכום זה יתחדש מידי 

  פרק שני – ניתוחים ושירותים נלווים לניתוחים.2.2
 יתווסף גם טיפול     2.20  בסעיף במסגרת הכיסוי לטיפול חלופי לניתוח כאמור .2.2.1

 טיפול בדרבן העקב, "טניס אלבו", "גולף אלבו", הסתיידות ו/או דלקת - בגלי הלם
 ועד תקרה של בכתפיים, דלקת גיד אכליס, דלקת גיד הפיקה בברך ודומיהם

לשנת ביטוח.  3,000₪

  פרק רביעי – שירותי רפואה אמבולטוריים.2.3

   בדיקות רפואיות אבחנתיות יהיה מעתה כלהלן:  3.3  סעיף  .2.3.1
  - בדיקות מעבדה, רנטגן, א.ק.ג., בדיקותבדיקות רפואיות אבחנתיות. 3.3"

 .), בדיקת תהודהC.T. אולטרסאונד), טומוגרפיה ממוחשבת (U.Sהדמיה (
 , קולונוסקופיה אנדוסקופיה של דרכי מרה ולבלבPET.) בדיקת M.R.Iמגנטית (

ERCP.וגסטרוסקופיה 
 בדיקות אבחנתיות יכללו בין היתר גם בדיקת אנטרוסקופיה ארוכה בטכניקת בלון

 , אולטרא סאונד אנדוסקופיEUS, אולטרא סאונד אנדוסקופי   :DBEכפול  
  ופריאנלי, וכן כל בדיקה אחרת הנדרשת על פי אמות מידהTURSטרנסרקטאלי 

רפואיות מקובלות לאבחון מחלתו של המבוטח או לקביעת דרכי הטיפול בו. 
  2,700₪ מההוצאה בפועל אך לא יותר מ-80%סכום הביטוח – החזר של עד 

למבוטח לשנת ביטוח."

  - תקרת ההחזר בדיקות לרפואה מונעת תוגדל ותעמוד על החזר  3.4  סעיף  .2.3.2
 ₪ לכל בדיקה.350 מההוצאה בפועל  ועד 85%של עד 



:    ישתנה ויהיה כלהלן  4.4  סעיף .2.4

 ביצוע בדיקה לאבחון גנטי טרום לידתי ובדיקות הריון: 4.4"
        מבוטחת בפוליסה זו תהייה זכאית להחזר בגין בדיקות לאבחון גנטי טרום לידתי,

כגון:
 שביר.Xבדיקת אבחון נשאות ל-
..C.Fבדיקת אבחון נשאות ל- 

בדיקת אבחון  לגושה.
בדיקת אבחון נשאות לקנוואן.
בדיקת אבחון נשאות לבלום.

בדיקת אבחון נשאות לפנקוני.
בדיקת אבחון נשאות לדיסאוטונומיה.

.4בדיקת אבחון מוקוליפידוזה מס' 
בדיקת אבחון אטקסיה.

בדיקת אבחון לנימן פיק.
 אלפא אנטיטריפסין.1בדיקת אבחון 

בדיקת אבחון אשר.
בדיקת אבחון קוסטף.

בדיקת אבחון להמופיליה.

כמו כן, תהיה זכאית המבוטחת להחזר בגין בדיקות ההיריון הבאות:
סריקה על קולית מוקדמת וסריקה על קולית מאוחרת של העובר.

בדיקת מי שפיר ו/או בדיקת סיסי השלייה.
בדיקת שקיפות עורפית

  ₪ וישולם5,390סכום הביטוח הכולל בגין כל הבדיקות הרשומות לעיל, לא יעלה על 
 למבוטחת  תמורת קבלות מקוריות פעם אחת בלבד בכל הריון. לסעיף זה תהיה

 לכל  בדיקה.25%השתתפות עצמית של 
" חודשים.6לסעיף זה תקופת אכשרה בת 

   חדש כלהלן:  4.10  יתווסף סעיף .2.5
 Hyperhidrosis– למבוטחים הסובלים מהזעת יתר  טיפול בהזעת יתר 4.10" 

 ומעלה ואשר מועמדים לניתוח, יאושרו הטיפולים הבאים:3מדרגות 
  2,000₪זריקות בוטוליניום טוקסים (בוטוקס) לאזור המזיע עד תקרה של 
 לטיפול ולא יותר מעלות ניתוח לסך כל ההזרקות  שיבוצעו. ניתוח

Sympathectomy".במקומות בהם יידרש 

   חדש כלהלן:  4.11  יתווסף סעיף .2.6
 - במקרים בהם יחליט רופא מומחה מטעם קולונוסקופיה וירטואלית4.11"

 המבוטח כי מומלץ מסיבות רפואיות לבצע קולונוסקופיה וירטואלית ולא רגילה,
 ₪ לבדיקה."2,800ובכל מקרה לא יותר מ- 



   חדש כלהלן:  4.12  יתווסף סעיף .2.7
 5- מבוטח יהיה זכאי לבצע צנתור וירטואלי אחת ל- צנתור וירטואלי4.12"

 20%שנים, בהמלצה מתועדת של קרדיולוג מומחה ובהשתתפות עצמית של 
 ₪ לצנתור."2,600ובכל מקרה לא יותר מ-

 כיסויים חדשים נוספים במסגרת רובד הרחבה חדש "אמבולטורי רחב" תמורת.3
פרמיה נוספת :

 - המבוטח יהיה זכאי בכל ניתוח לשכר רופא מייעץ (מלווה). שכר רופא מייעץ3.1
 מרגע הקביעה על הצורך בניתוח ועד לשבועיים לאחר השחרור מבית החולים

 72בעקבות הניתוח האמור. התשלום יינתן אך ורק בגין ניתוח המחייב אשפוז של 
 שעות לפחות. ההחזר יינתן בכפוף להוצאה בפועל ובכפוף להצגת קבלות מקוריות

 ₪ לניתוח.3000ובכל מקרה לא  יותר מ-
  – מבוטח אשר רכש הרחבה זו, ייהנהחוות דעת רפואית בישראל.3.2

  לפרק רביעי -תקרת ההחזר לחוות3.1מהרחבת הכיסוי הקיים על פי סעיף 
 6 ₪ לכל התייעצות ועד 1,200דעת רפואית בישראל תעמוד על עד 

התייעצויות בשנת ביטוח למבוטח."
  – מבוטח אשר רכש הרחבה זו, ייהנה מהגדלתבדיקות אבחנתיות.3.3

  לפרק רביעי. סכום הביטוח3.3התקרה לבדיקות אבחנתיות על פי סעיף 
."20% ₪ בכפוף להשתתפות עצמית של 4,500יעמוד על 

  מבוטחת אשר רכשה הרחבה זו, תיהנה מהרחבתבדיקות הריון -  .3.4
  לפרק רביעי. בדיקות4.4רשימת בדיקות ההיריון המכוסות על פי סעיף 

  בפרק רביעי גם בדיקה4.4ההיריון יכללו בנוסף לבדיקות המצוינות בסעיף 
  בדיקת צ'יפ גנטי לאבחון מומים מולדים. וכן כלCGHגנטיקה מתקדמת 

 בדיקת אחרת לאבחון גנטי טרום לידתי. כמו כן, תכוסה סריקה על קולית
נוספת (מוקדמת או מאוחרת) של העובר."

  טיפולים12 - לפי הוראת רופא, עד ו/או הידרותרפיה . טיפולים פיזיוטרפים3.5
 ₪ למוטב לשנת ביטוח.2,000למצב רפואי אחד ובכל מקרה לא יותר מ- 

  דמי הביטוח.4
דמי הביטוח הנוספים בגין הוספת הכיסויים כאמור לעיל הינה: 

 ₪ בחודש9.00למבוגר: 
 ₪ בחודש3.00לילד: 

.15.12.2012 נקודות שפורסם ב- 12,134דמי הביטוח וסכומי הביטוח יהיו צמודים למדד 
התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים על פי ההסכם החתום בין הצדדים

לתשומת לבכם את הבקשות ,חתומות יש לשלוח ישירות להראל חברה לביטוח 
qlqpiv1@harel-ins.co.il או לאימייל לאחר סריקה 03-7348178 לפקס מספר 

 זו ההזדמנות לחברים שטרם רכשו את ביטוח הבריאות של חברי הלשכה ,למלא טפסים
   בלשוניתwww.insurance.org.ilולהצטרף לביטוח . טפסים נמצאים באתר הלשכה 

ביטוח ומבצעים, ביטוח בריאות הראל חברה לביטוח

                                                                       בברכה ובבריאות שלמה
                                                                               רפי גורדון

                                                                  יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח בע"מ

http://www.insurance.org.il/

