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ודיגיטלמטה שיווק , מנהלת מוצר בריאות



מבנה מערכת הבריאות בישראל

פרטי

ן"שב

(שירותי בריאות נוספים)

סל בריאות ציבורי

(חוק בריאות ממלכתי)

תלות



רובד ראשון  -סל בריאות 

1995–עיקרי חוק הבריאות הממלכתי 

.החוק קבע סל כיסויים אחיד לכלל תושבי המדינה בקופות השונות, (מצומצם)סל מוגדר ואחיד 

ומועברת  ( מהשכר4.8%)י הביטוח הלאומי בהתאם לגובה שכר המבוטח ”גביית דמי ביטוח הבריאות מתבצעת ע
.לקופות החולים

בישראל  הבריאות יינתנו שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי ... ”

זמן סביר ובמרחק סביר  בתוך , באיכות סבירה, שיקול דעת רפואילפי 

והכל במסגרת מקורות המימון העומדים  , מגורי המבוטחממקום 

.”קופות החוליםלרשות 

,  מטרת החוק ליצור שוויון בין כל תושבי המדינה ללא קשר לקופת החולים
אזור מגורים וגובה ההכנסה  



:  מערכת בריאות     שאינה שוויונית

במרכז ולא  –רפואה איכותית •
בפריפריה

לא שווה  –הקמת ביטוח משלים •
לכל כיס 

סל הבריאות–1995חוק בריאות ממלכתי 

?האם זה טוב לנו 

:  ביטוח בריאות בסיסי 

לכל אזרחי המדינה•

נמוכה  עלות •

בסיסית טובהרמה •



רמת הרפואה         שירותי הרפואה

רפואה

שירותי הרפואה

?האם זה טוב לנו 

:רמת הרפואה בין הגבוהות בעולם

רופאים•

אקדמיה•

טכנולוגיה ומחקר  •

:בעולםשירותי הרפואה מהנחותים 
זמינות•
חופש בחירה•
נגישות•
תלות בקופות•



ן"שב–רובד שני 

רובד ראשוןן"שב

(כסף, עדיף, מושלם, מגן זהב)

כל קופת חולים משווקת סל שונה

ן"השבחוסר אחידות בסלי -המשמעות 

משתנה מקופה לקופהן"השבתמחור סל 

*  תקנון= ן"השבתוכניות

מוגבלים  ן"השבכיסויי 

ולעיתים מותנים בסל הבריאות

תקנון נתון לשינוי מעת לעת לעומת הפוליסה  *

ניתן לשינויהמהווה חוזה  בלתי 

רובד שנין"שב

(זהב, שיא, פלטיניום, שלי)

:פלטפורמה נוספת הכוללת הטבות נוספות

טיפולי שיניים

טיפולים לילדים

חבילת היריון נוספת



ל  "השתלות וטיפולים מיוחדים בחו
הבעיות  

דתיות/חלק לא תורמים מסיבות אתניות-בישראל מלאי איברים קטן מאוד •

מצמצמת את האפשרות להשתלה" מוות מוחי"הגדרת החוק ל•

ב תרומה מותרת רק  מקרוב מדרגה ראשונה  "באירופה וארה, בחוק בארץ•

שנות מאסר3קניית איבר מאדם חי היא עבירה פלילית שדינה •

יזכו לקבל איבר ולהציל את חייהםמהממתינים20%-רק כ •



ל  "השתלות וטיפולים מיוחדים בחו
הבעיות  

2–ל ובכפוף ועדה מותנה באישור המימון 

תנאים מצטברים 

השתלה בארץניתן לבצע את לא •

בסכנת חייםהמבוטח נמצא אם •

של  ומיצוי המימון מותנה בזכאות 
סל הבריאות-הראשון הרובד 

לקופהקופה בין הזכאות משתנה תקרת 

ן"שב קופות החולים



ל  "השתלות וטיפולים מיוחדים בחו
הבעיות

שיעור תרומת האיברים בישראל
נפשמיליון לכל תורמים 16•

"אדי"מחזיקים כרטיס 12%רק •

ב "שיעור תרומת האיברים בארה
נפש  תורמים לכל מיליון 50-כ •

כרטיס תרומת איבריםעל חתומים 20%-כ •



ל  "השתלות וטיפולים מיוחדים בחו
הבעיות

רשימת ההמתנה הארצית להשתלות

ריאותלבכבדכליות
-לב

ריאות

כליה  

ולבלב

כ"סה

ממתינים

כ  "סה

השתלות  

שבוצעו

נפטרו 

בעודם  

ממתינים

2010690151133666231069228124

2011733159128792161117384105

201272913596701101041277155

201375516493901111114392147

201476212489872111075333

201584914673704181160433136

201684313173836171153504

20178471046389671116520

?הפתרון
מיד עם גילוי הצורך, ל"התחלת תהליך לביצוע השתלה פרטית בחו-למחזיק ביטוח בריאות פרטי 

?הפתרון
מיד עם גילוי הצורך, ל"התחלת תהליך לביצוע השתלה פרטית בחו-למחזיק ביטוח בריאות פרטי 



-זמני המתנה ממוצעים לניתוחים 

רפואה ציבורית

ח "בי, הוצאת שקדים

ימים159: ם"רמב

ח "בי, בריאטריניתוח 

ימים161:  העמק

ח "בי, כריתת רחם

ימים107: בילינסון

ח  "בי, החלפת ברך

ימים366: ציוןבני 

,  יישור מחיצת אף

ימים210: זיוח "בי

,  ניתוח בעמוד שדרה

ימים104: ח איכילוב"בי

ח  "בי, תיקון מפרצת

ימים126: שיבא

:  ח מאיר"בי, בקע

ימים126

ח  "בי, החלפת מפרק

ימים212: ם"רמב
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חוק ההסדרים
זמינות רופאים



תרופות מצילות ומאריכות חיים

הבעיות

.תקציב מוגבל בסל התרופות המונע יצירת סל רחב ומקיף

מרביתן  , סוגי תרופות חדשות200מדי שנה מפותחות כ 

. נכנסות לסליקרות ולא 

.הן בעלות נמוכהן"השבי "רוב התרופות שאינן בסל ומאושרות ע

על בסיס מחקרים עולה כי רופאים מעידים כי פועלים תחת לחץ 

של הקופות בעת בחירת התרופה לחולה וחשים שמראש  כלכלי 

.תרופה פחות טובה מזו שהיו צריכים לרשוםנתנו 



תרופות מצילות ומאריכות חיים
הבעיות

תרופות שרשומות בסל אך לא להתוויה נתוני עלויות בתרופות

TAXOTERE

5000₪-עלות לטיפול חודשי 

, שד, תרופה לטיפול בסרטן ריאות

,  ראש, קיבה, ערמונית, שחלה

התרופה  . צוואר ועוד

. בסל רק עבור חלק מההתוויות

TRCEVA 

13,6000₪-עלות לטיפול חודשי 

, התרופה בסל לסרטן ריאות

ואיננה בסל לסרטן לבלב  

. קו ראשוןגרורתי 



הצורך בביטוח בריאות פרטי
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מוצרי הבריאות בענף הביטוח בישראל

16

הוצאות  

רפואיות  

תאונות  

אישיות  

מוצרי  

פיצוי

סיעוד

נסיעות  

ל "לחו

שיניים

דמי 

מחלה
עובדים  

זרים

מפת מוצרי 

מנורה  

כתבי  

שירות  

,  ניתוחים, השתלות–הוצאות רפואיות 

ל"ניתוחים בחו, תרופות

תאונות אישיות, מחלות קשות–פיצוי

כתבי שירות  



תמונת מצב–שנתיים אחרי הרפורמה בבריאות 
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אחידה-ניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל 

יתרונות

צמצום חריגי הפוליסה  •

שתלים ללא תקרה•

ניתוחים מניעתיים•

מחליפי ניתוח כחלק בלתי נפרד מהפוליסה•

חסרונות

12/13הפסד רכיב הפיצוי שנמכר בפוליסות עד •

(חסרון כיס= מנתח שאינו בהסכם )חוסר יכולת לבחור במנתח שאינו בהסכם •

18



שתלים בניתוח  ?כמה זה עולה

לפני

עד תקרה  

אחרי

ללא תקרה  
הרפורמה

02/2016



?ניתוח מניעתילי ימומן האם 

₪ 55,000כריתה ושחזור -BRCAנשאית של רק , אינני חולה

₪ 14,000אבחנתי פולשני צנתור -לב מדום נפטר 33אחי בן ה 

₪ 2,500קולונוסקופיה אבחנתית -במעי לאבי התגלה סרטן 



ן"השבנתון לשיקול –ן"בשבשתלים 

מדיקל סנטרבהרצליה כלי דם זקוק לצנתור מבוטח 

למבוטח פוליסה עם סעיף פיצוי ומעוניין לבצע הניתוח 

.  ₪אלף 20-זכאי לפיצוי של כ, ן"באמצעות השב

.ן של כללית מושלם"ח בהסכם עם השב"הרופא ובי

ן"השבי "האם התביעה אושרה ע

!לא
(ובלון מצופה תרופהגראפטסטנט )ן "השתלים אינם בהסדר של השב: הסיבה 



חידוש תכניות כל שנתיים

יתרונות

מעבר של מבוטח קיים ללא חיתום רפואי וברצף ביטוחי–התעדכנות טכנולוגית בחידוש •

או תוספת פרמיה למבוטחים קיימים/ללא חיתום ו, עם יתרונות מובהקים2018, חודשה ביולי–TOPקרן אור •

חסרונות

מבוטחים  " איבוד"הסבירות נמוכה בשל הסיכון ב-או ליקר את הפוליסה /ו(  שינוי מהותי)ניתן לצמצם כיסוי •

קיימים שלא יאשרו מעבר לפוליסה החדשה

22



פרימיוםTOPמסלול 

ניתוחים ומחליפי ניתוח  

ל"בחו
מלאכיסוי –נותני הסכם 

3

תרופות מיוחדות  
למקרה ביטוח  ₪  3,000,000

כל שנתיים מתחדש 

4

תרופות בהתאמה אישית  
למקרה  ₪ 1,000,000לחודש ועד ₪  250,000

הביטוחביטוח לתקופת 

לבדיקה ועד  ₪ 25,000–גנומיותבדיקות 

עצמית.ה20%לתקופת הביטוח ₪ 60,000

סרטןלמבוטח חולה 

₪  1,000וקנאביס רפואי תזונה תוספי /ויטמינים

ביטוחלמקרה ₪ 15,000בחודש ועד 

5

השתלות וטיפולים  

ל  "מיוחדים בחו

350,000₪–פיצוי

החברהללא מעורבות 

אחרי/לפני–גמלת החלמה 

₪  7,500–ביותר בשוק הגבוהה 

2

ניתוחים וטיפולים מחליפי  

ניתוח בישראל אחידה

רופאי הסכם

שתלים ללא תקרה

  ניתוחים מניעתיים

 מחליפי ניתוחטיפולים

1



מנתחי הסכם במנורה מבטחים

ן"שב, חברת ביטוח: הדרכים3-מ חוק ההסדרים קבע כי מנתח יקבל שכרו באחת 

בית החולים בו מתבצע הניתוח

!!!מנתחי הסכם במנורה מבטחים1,700-כ –הפתרון 

קיימים פערים בין רשימות ההסכם–יתרון משמעותי מול מתחרים 

חובת פרסום מספר הרופאים המנתחים ברשימה-בעתיד הקרוב 

24



למה

?מבטחיםמנורה 
05/2018–כבד השתלת 

לפני כשלושה חודשים פנתה סוכנת ביטוח למחלקת תביעות בריאות ודיווחה  

בשל נטילת אנטיביוטיקה לטיפול בסינוסיטיס נגרם למבוטח נזק שהוביל  . בפוליסת בריאות2010המבוטח משנת , 43מבוטח בן על 

.כל זאת בתוך כשלושה שבועות מעת שנטל את האנטיביוטיקה. לכישלון מוחלט של תפקוד הכבד

.בשלב זה המבוטח היה בסכנת חיים ממשית והצורך במימון השתלת כבד דחופה היה מידי

.  ח בפריז"באותו היום דאגה מחלקת התביעות במנורה מבטחים לאשר את התביעה ולדאוג להטסה רפואית לביה

לבסוף  . ימים נשרד לעבור השתלה נוספת3בחלוף . ימים לאחר מכן בוצעה ההשתלה במימון שלנו ושל קופת החולים מכביארבעה 

מקבל כעת גמלת  המבוטח .ההשתלה עברה בהצלחה והמבוטח שב לארץ בהטסה רפואית כחודש וחצי מיום פנייתו למחלקת התביעות

.חודשים גם אם בטווח הזמן הזה יחזור לעבודה24לחודש למשך ₪  7,800-החלמה לאחר השתלה כ 

.גאים לשתף את השתלשלות המקרה שהסתיים בהצלת חיים של מבוטח צעיראנו 

.ל"ובחשיבות הרבה של הכיסוי להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו, ביעילות והמקצועיות שהפגינו כל העוסקים בדבר

סוכני מנורה מבטחים ומחלקת תביעות בריאות במנורה מבטחים יודעים כיצד לתפעל את  , לכולם כיסויים דומים

.באופן היעיל ביותר והמציל חייםהתביעה 

.בברכת בריאות שלמה למבוטח ובמלאכה ברוכה לסוכנים ולעובדי מחלקת התביעות

! בבריאות תהיו בטוחים במנורה מבטחיםגם 



....מיקומך בתור

ניתוחים פרטיים בארץ

  פרוצדורות ניתוחיות באיכות גבוהה

 כאן ועכשיו–זמינות גבוה לניתוחים

ח פרטי"בחירה חופשית של מנתח ובי

 (לא כפוף לרשימה)כל פרוצדורה ניתוחית תכוסה

  אי תלות במערכת הציבורית

ללא השתתפות עצמית

ביטוח פרטי יבטיח איכות גבוהה של הפרוצדורות הניתוחיות ללא כל תלות במערכת הציבורית



תודה על ההקשבה

!גם בבריאות תהיו בטוחים במנורה מבטחים


