
 ביטוח בריאות קבוצתי בטכניון

אשר הופעל באמצעות חברת  ,לקראת סיום ביטוח הבריאות הקבוצתי בטכניון
. לאחר תהליך כמתחייב מחוק המכרזים , הטכניון פרסם מכרז לביטוח חדש"הראל"

והיא זו אשר תבטח את עובדי וגמלאי הטכניון  ,"הפניקס"זכתה חברת  ,ארוך ומורכב
 (.1.6.2018-השנים הבאות )החל מובני משפחותיהם בחמש 

רפואיים שונים ומתקדמים, בשלושה פוליסת הביטוח החדשה כוללת בתוכה כיסויים 
 רבדים, בהתאם להוראות החוק החדשות.

 ע"י הטכניון( כולל השתלות  /ת)אשר ממומן לעובד הרובד הבסיסי
וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות שאינן בסל הבריאות, ניתוחים 

ייעצויות עם רופאים מומחים, בדיקות אבחנתיות וחוו"ד ל, הת"בחו
 שנייה בחו"ל. 

 כולל ניתוחים בישראל כמוגדר ומנוסח ע"פ  רובד ההרחבה הראשון
או ( מהשקל הראשוןרופא בהסכם )כיסוי  . ניתן לבחורהתקנות החדשות

 מחליפי ניתוח. םרובד ההרחבה הראשון כולל טיפולי .משלים שב"ן

  בדיקות הריון, חוו"ד רובד ההרחבה השני כולל כיסוי אמבולטורי רחב(

ים, טיפולי יבדיקות פתולוגיות ו/או גנטיות, אביזר/ים רפוא, IVFשניה, 
פיזיותרפיה והידרותרפיה, הזרקת חומרי סיכוך למפרקים, הזרקות 

לעמוד השדרה, הזרקות לעין למניעה או טיפול במחלת רשתית, הזרקות 
תעמלות שיקומית לאחר השתלת לב או ניתוח לב, הגפיים, לוורידי ה

כתב שירות וועוד(  טיפולים ו/או אבחון בבעיות התפתחות של ילדים
 לרפואה משלימה.

מירב הכיסויים )בתכולה ובסכום( בעלויות סבירות ובמזעור  -עקרונות הפוליסה
 השתתפות עצמית.

, חייב לאשרר את יסה הישנהבפול שהיו מבוטחיםכל עובד או גמלאי ובני המשפחה 
 60הביטוח החדש )למעט רובד הבסיס של העובד(. פעולה האשרור ניתנת לביצוע תוך 

 .(31.7.2018 -) עד ל 1.6.2018ריך ה יום מתא

יכול להצטרף לפוליסה החדשה או לרכוש הרחבות  שלא היה מבוטחכל עובד או גמלאי 
  יום 90תוך  וללא חיתום רפואי ללא הצהרת בריאותנוספות )שלא היה מבוטח בהן ( 

, וניתן חובהבסיסי הפוליסה )רובד ליכול לצרף את בני משפחתו העובד  ,1.6.2018 -מה
ללא הצהרת בריאות וללא חיתום רפואי בכפוף  (לבחור את רבדי ההרחבה השונים

 . 1.6.2018, מתאריך ה יום 90למילוי טופס הצטרפות, תוך 

ולצרף את בני משפחתם לפוליסת  זכאים להצטרף - בניסיון לקביעות עובדים חדשים
הבריאות ללא הצהרת בריאות וללא חיתום רפואי בכפוף למילוי טופס הצטרפות, תוך 

 . יום מתחילת עבודתם 90

 90בתוך בתקופת הביטוח יהיה רשאי לצרף את בן/בת זוגו, כולל ילדיו/ה,  עובד שנישא
צורך בחיתום וללא , ללא צורך במילוי הצהרות בריאות ללא יום ממועד הנישואין

 תקופת אכשרה.



, או שאומץ ע"י מבוטח ו/או ע"י בת/בן זוגו, יצורף לביטוח ללא תינוק שנולד למבוטח
צורך במילוי הצהרת בריאות, ללא צורך בחיתום וללא תקופת אכשרה ובלבד שיוגש 

 יום ממועד לידתו או ממועד אימוצו או ממועד הגעתו לארץ 90טופס הצטרפות בתוך 
 חר מביניהם(.)המאו

המעבר מפוליסה  ?מה עושים -פרטי או קולקטיבי  באם קיים ביטוח רפואי אחר
, לכן פרטית/קבוצתית לפוליסה של הטכניון הוא נושא רגיש ויש לייחס לו חשיבות רבה

 -, בנוסף יש לבדוק את כל המצבים"מדנס"יש לבקש השוואת פוליסות מחברת  תראשי
מידע נוסף ניתן למצוא באתר . פרטני יעוץ שם כך חשוב לקבליתרונות וחסרונות, ול

 , בפרק הדן בתנאי הצטרפות."מדנס לעובדי הטכניון"

 -כשרה, חריג מצב קיים, החרגות וביטולן ועודאתקופת  -י לדעתאנושאים נוספים שכד
 באתר של מדנס.

ניתן היה לרכוש פוליסות  -פוליסת הסיעוד הקולקטיבית בוטלה ע"י מדינת ישראל

ביטוח  עדין ניתן לרכוש .)מעבר מקולקטיב לפרט(  30/6/2018פרט ברצף ביטוחי עד ל 

למי   31/3/2018) ,יום מסיום הפוליסה 120)תוך ברצף ביטוחי סיעודי בקופת החולים 
 שלא היה מבוטח בקופת החולים בהתאם לתנאי פוליסות הסיעוד של קופות החולים.

סוכנות מדנס  .ע"י סוכנות מדנס עם חיתום רפואיש פוליסות סיעוד פרט ניתן לרכו
פרמיה נמוכה עם ל סבהתייחלבחור חברה באיזו  ותייעץ חברות תבדוק עבורכם בכל ה

לרכוש באופן עצמאי ביטוח כל אחד יכול ש חשוב לדעת .ערכי הסילוק הטובים ביותר
סוכנות מדנס  .ללא קשר לביטוח הטכניוני בחברת ביטוח ו/או באמצעות קופת חולים

 .תסייע בנדון, ככל שיתבקש

 לפוליסה יינתן ע"י סוכנות מדנס כבעבר. תפעול ושירות

 מדנס לעובדי הטכניוןמידע מלא לגבי הפוליסה ונהלי השירות מפורסמים באתר 
  ובאתרי אירגוני העובדים.

אשר נתקלים בקשיים לממש תביעות ו/או  שירות ייעוץ למבוטחיםלראשונה יינתן 
/או טכנולוגיה רפואית. השירות יינתן ע"י חברת וזקוקים להכוונה לבחירת רופא 

 המתמחה בביטוחי בריאות.  "פרשקונספט"

 הינם: השותפים לתהליך המכרז

 ייעוץ ועריכת המכרז. -חברת פרשקונספט 

  של ארגוני העובדים.צוות וועדת הבריאות 

 .צוות אגף/מחלקת משאבי אנוש ושכר בטכניון ומוסד הטכניון 

 עריכת המכרז וההסכם. -יח' מכרזים ולוגיסטיקה 

 הטמעת ותפעול הפוליסה.-צוות סוכנות מדנס 
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