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 Topטכנולגיות 

 טכנולגיות מתקדמות ואביזרים רפואיים

בתכנית עבור הוצאות כמפורט להלן )ככל וקיים( השירות  נותן/קרה מקרה הביטוח, תשפה המבטחת את המבוטח או תשלם ישירות לספק

בתנאים  לתנאים ולסייגים המפורטים וכן בכפוף להוראות בתכנית ביטוח זובכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים זו  ביטוח

 .מתכנית ביטוח זוחלק בלתי נפרד המהווים  (755נספח מס' ) ביטוח בריאותלתכניות הכלליים 

 

רק בתנאי שמצוין במפורש בדף פרטי הביטוח כי המבוטח הינו מבוטח על פיו הביטוחי בתכנית ביטוח זו יחול, על פי הוראותיו,  הכיסוי

 וכן בתנאי שהינו בתוקף לגבי אותו מבוטח בעת קרות מקרה הביטוח.

 הגדרות .1

 , תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות שלצידם:בריאות לתכניות ביטוחבנוסף להגדרות המופיעות בתנאים הכלליים 

הקלה על סימפטומים לניתן למבוטח על פי הוראת רופא מומחה, אשר מכשיר או אביזר שניתן לו אישור אמ"ר  - אביזר רפואי 1.1

 כלי עזר לבעל מוגבלות פיזית או תחליף של איבר אנטומי. משמש כמחלה, מצב רפואי או נכות או ברפואיים, טיפול 

 אישור של היחידה לרישום אביזרים ומכשור רפואי הכפופה למנהל הרפואי של משרד הבריאות בישראל.  - אישור אמ"ר 1.2

ות החברות באיחוד ניו זילנד, שוויץ, נורבגיה, איסלנד או כל אחת מהמדינ ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, - מדינות מוכרות 1.3

 .2004האירופי לפני מאי 

תנאים כלליים לתכנית ביטוח בריאות שאליהם מצורף נספח זה והחלים  - התנאים הכלליים של הפוליסה ו/או התנאים הכלליים 1.4

 .על נספח זה

 מקובלות בעולם.מתן חמצן בלחצים הגבוהים מהלחץ האטמוספירי כחלק מטיפול רפואי על פי התוויות רפואיות  -תא לחץ  1.5

רופא, שהוסמך על ידי השלטונות המוסמכים בישראל כרופא מומחה בתחום רפואי מסוים, אשר עוסק בישראל  - רופא מומחה 1.6

לתקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות(,  34ברפואה ואשר שמו כלול ברשימה הרופאים המומחים באותו תחום לפי תקנה 

 ה שתבוא במקומה ושתחום מומחיותו הינו התחום הרלוונטי למקרה הביטוחאו לפי כל תקנ 1973 -התשל"ג

המאושר על ידי הרשויות המוסמכות בישראל  ולא לצורכי אבחון הליך או אמצעי לטיפול במצב רפואי -לטיפול  תרפואי הטכנולוגי 1.7

 במדינות המוכרות כמוגדר לעיל,המסומכות לכך או שהנו מוכר בעת ביצועו על פי קריטריונים רפואיים מקובלים על ידי הרשויות 

 כטכנולוגיה מקובלת או מתקדמת, בישראל או בחו"ל, בין אם כלולה בסל ובין אם לאו, בין אם הינה קיימת או תהיה קיימת בעתיד.

  טכנולוגיות אלו יכללו את הטיפולים המפורטים להלן בלבד:

 טכנולוגיות לטיפול עקב מחלה אונקולוגית.  1.7.1

 ב.טכנולוגיות לטיפול בכא 1.7.2

 ש"ח. 500אביזרים רפואיים שעלותם מעל  1.7.3

 .הזרקות לטיפולים רפואיים לרבות הזרקות של חומרי שגשוג למפרקים 1.7.4

 .טיפולים בתא לחץ  1.7.5

ניתוחים, השתלות, תרופות וטיפולים מתחום הרפואה המשלימה, וכן לא  יובהר כי טכנולוגיות אלו לא יכללו טיפולים לצורך אבחון,
 יכללו טכנולוגיות שאינן מצויינות לעיל. 

 מקרה הביטוח  .2

להלן במהלך תקופת הביטוח  3מפורט בסעיף או בחו"ל כאשר בעקבותיה נזקק המבוטח לשירות רפואי בישראל  בעיה רפואית מתועדת

 ולאחר תום תקופת האכשרה. 

הרפואיים  השירותיםאחד או יותר מ בעבורבהן נשא בפועל בגין ההוצאות  המבוטח להחזר יהיה זכאי ,ביטוח מקרה בקרות .3

 שללתקרה כוללת  עד וזאת .רפואיות( בעיות כמה אם בשל ובין אחת רפואית בעיה בשל )בין אם 3.2ו  3.1בסעיפים המפורטים 

 .(לרבות בתקופות ביטוח רצופות) יתחדש אחת לשנתיים הביטוח המירביסכום . )להלן: סכום הביטוח המירבי( ח"ש 100,000

  טכנולוגיה רפואית לטיפול .3.1

 "טכנולוגיה רפואית לטיפול"לביצוע או שימוש בישראל או בחו"ל, במבוטח הנזקק על פי הפניית רופא מומחה בתחום הרלוונטי, 

מההוצאות בהן נשא  75יהיה זכאי להחזר בגובה %למעט טיפולים בתא לחץ, רפואית,  בשל בעיהלעיל, לצורך טיפול  כהגדרתה

 ביטוח. לסכום הביטוח המירבי בתקופתעד זאת ו בפועל

  

https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/d295faf5-283a-4957-bd3e-2e5b5e72444b/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D+755.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d295faf5-283a-4957-bd3e-2e5b5e72444b
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/d295faf5-283a-4957-bd3e-2e5b5e72444b/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D+755.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d295faf5-283a-4957-bd3e-2e5b5e72444b
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/d295faf5-283a-4957-bd3e-2e5b5e72444b/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D+755.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d295faf5-283a-4957-bd3e-2e5b5e72444b
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 לחץ תא .3.2

לעיל, לצורך טיפול בשל  כהגדרתו בתא לחץ בישראל או בחו"ל לטיפולמבוטח הנזקק על פי הפניית רופא מומחה בתחום הרלוונטי, 

 20,000 -ולא יותר מ  בתא לחץכלל הטיפולים בעבור  נשא בפועל ה בהאמההוצ 90בעיה רפואית, יהיה זכאי להחזר בגובה %

 מסכום הביטוח המירבי לתקופת ביטוח.  לא יותרובכל מקרה  אשר יתחדשו אחת לשנתיים. ח"ש

 

 אביזר סיוע לכבדי ראיה .3.3

כי הינו כבד  איבד באופן מוחלט ובלתי הפיך את כושר הראיה בשתי העיניים, או נקבע על ידי רופא עיניים מומחה אשרמבוטח 

 מעלות 20%בניכוי השתתפות עצמית בסך  ש"ח 15,000של עד , יהיה זכאי להחזר , בהתאם להגדרות רפואיות מקובלותראיה

 אחד מהאביזרים הבאים:רכישת , עבור ההוצאה בפועל

3.3.1 OrCam MyReader - מצלמה ייחודית ניידת וזעירה אשר מותקנת על מרבית סוגי מסגרות המשקפים  - אביזר להקראה

  ומאפשרת למשתמש לקרוא ספרים, מסמכים ומצגות.

3.3.2 OrCam MyEye -  מצלמה ייחודית ניידת וזעירה, אשר מותקנת על מרבית סוגי מסגרות  -אביזר לזיהוי והקראה

המשקפיים ומאפשרת למשתמש לקרוא ספרים, מסמכים ומצגות. המכשיר מזהה פנים של אנשים, שטרות של כסף, 

 מוצרים בסופר, שעון, צבעים ועוד. 

 .הזכאות הינה פעם אחת בתקופת ביטוח

  תקופת אכשרה .4

 יום ממועד תחילת הביטוח. לא תחול תקופת אכשרה במקרה של תאונה.  90נספח זה תחול תקופת אכשרה בת ב

 מדד הפוליסה .5

  .12328שערכו  01/08/2020ונכונים למדד הידוע ביום כל הסכומים המפורטים בתכנית ביטוח זו הינם צמודי מדד 

 תחולת התנאים הכלליים על תכנית הביטוח .6

 .בתנאים הכלליים לתכניות ביטוח בריאות יחולו על תכנית ביטוח זוכל ההוראות 

בתכנית ביטוח  צויין אםרק כל שינוי ו/או ויתור ו/או סטיה מהאמור בתנאים הכלליים לתכניות ביטוח בריאות יחייב לעניין תכנית ביטוח זו 

 זו במפורש.

 חריגים מיוחדים לנספח זה .7

לא תהא המבטחת אחראית ולא תהא חייבת לשלם על פי  לתכניות ביטוח בריאותבתנאים הכלליים  לחריגים הקבועיםבנוסף 

 :תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאיםתכנית ביטוח זו 

 .טיפולים שאינם עקב בעיה רפואית או מצב רפואי לקוי .7.1

 .ניתוחים, השתלות ותרופות .7.2

 האלטרנטיבית שכוללת טיפולים שאינם קרי לא יכוסו טיפולים מתחום הרפואה) טיפולים מתחום הרפואה המשלימה .7.3

 .(רפואי וכו' המודרנית כגון שיאצו, דיקו סיני, עיסוי כלולים במסגרת הרפואה הקובציונלית

משרד  שהתעריף של האביזר על פי תעריפון ו/או ש"ח 500בפועל סכום נמוך מסך של  אביזר רפואי בגינו הוציא המבוטח .7.4

  .ש"ח 500בריאות נמוך מסך של ה

 שתלים המורכבים במהלך ניתוח, עדשות מגע, משקפיים ו/או מדרסים.  .7.5

נעליים אורטופדיות, למעט נעליים אורטופדיות רפואיות בהתאמה אישית ובנייה מיוחדת לחולים במחלה ראומטית, או  .7.6

 של כף הרגל או שיתוק שרירים. לחולי סוכרת הסובלים מנמק או חסר אצבעות, לחולים אחרי כריתה חלקית 

בדיקות ו/או טיפולי שיניים למיניהם ו/או כל פרוצדורה המבוצעת ע"י רופא שיניים ו/או אביזר ו/ או שתלים לטיפול בבעיות  .7.7

 שיניים ו/או חניכיים. 

 תוקף הביטוח על פי נספח זה יסתיים, עבור כל אחד מהמבוטחים, במוקדם מבין האירועים הבאים:  .8

 ופת הביטוח עפ"י הנקוב בתנאים הכלליים של הפוליסה. בתום תק .8.1

 .במועד בו בוטל ביטוח זה .8.2
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www.menoramivt.co.il 

 כתובת למשלוח דואר:
  927ת.ד תחום בריאות 
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 מוקד שירות לקוחות החברה:
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 Topטכנולוגיות  -תמצית תנאי הביטוח 

 טכנולגיות מתקדמות ואביזרים רפואיים
 תמצית פרטי הפוליסה

 תנאים סעיף

 טכנולגיות מתקדמות ואביזרים רפואיים -Topטכנולוגיות  שם הביטוח .1

 אמבולטורי סוג הביטוח .2

ים הכלליים לתכניות ביטוח בתנא 5בסעיף מתחדשת כל שנתיים בהתאם למפורט  תקופת הביטוח .3

 בריאות

  כיסוי להוצאות רפואיות הקשורות בטכנולוגיות רפואיות ואביזרים רפואיים לטיפול תיאור הביטוח .4

הפוליסה אינה מכסה את  .5

המבוטח במקרים הבאים )חריגים 

 בפוליסה(

פח לנס 18 בסעיףלא יכוסו מקרי ביטוח בהתאם להוראות מצב רפואי קודם כמפורט 

19-בסעיפים תנאים הכלליים וכן לא יכוסו מקרי ביטוח המוחרגים בהתאם למפורט 

 בתכנית זו. 7בסעיף בתנאים הכלליים לתכניות ביטוח בריאות וכן  20

אחרי כמה זמן מתחילת הביטוח  .6

 ניתן לתבוע ולקבל תגמול

 1)תקופת אכשרה(

  ימים 90 -לנספח זה 4 בסעיףכמפורט 

 בגין טכנולגיה רפואית לריפוי מההוצאה בפועל 25% השתתפות עצמית  .7

 בגין תא לחץ  10%

 מההוצאה בגין אביזר ראיה 20%

האם קיימים כיסויים חופפים  .8

בביטוח המשלים של קופות 

 החולים

 .מהכיסויים קיימים גם בשירותי בריאות נוספים של קופת החוליםחלק 

 עלות הביטוח .9

 

 על פי קבוצות גיל דמי ביטוח משתנים

 דמי ביטוח חודשיים בש"ח גיל

0-20 6.3 

21-30 11.5 

31-35 11.8 

36-40 13.0 

41-45 14.6 

46-50 17.1 

51-55 19.7 

56-60 25.1 

61-65 30.8 

66+ 40.8 

 12328שערכו  01/08/2020הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 

 נקודות.

דמי הביטוח בפוליסה יקבעו לפי גיל המבוטח במועד הצטרפותו לביטוח וישתנו במהלך 

 תקופת הביטוח על פי טבלת דמי הביטוח, בהתאם לגילו של המבוטח. 

 שים לב!

 למצבך הרפואי או עקב מתן הנחה.מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם 

                                                           

 לתגמולי( מוטב)או מבוטח זכאי יהיה לא, זו תקופה במהלך ביטוח מקרה בקרות. הביטוח תחילת במועד המתחילהתקופה -אכשרה תקופת 1

 .ביטוח

https://goo.gl/nPn9G3
mailto:moked-health@menora.co.il
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D+755.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D+755.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D+755.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D+755.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D+755.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D+755.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D+755.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D+755.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D+755.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9
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 כתובת אתר החברה:
www.menoramivt.co.il 

 כתובת למשלוח דואר:
  927ת.ד תחום בריאות 

 6100802תל אביב 

 כתובת דואר האלקטרוני של החברה:
health@menora.co.il-moked 

 מוקד שירות לקוחות החברה:
 *2000טלפון: 
 153-747049338פקס: 

 תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה

מה הסכום המקסימלי שניתן  הכיסוי תיאור שם הכיסוי
 לתבוע

אחרי כמה זמן 
מתחילת 

הביטוח ניתן 
לתבוע ולקבל 

תגמול 
 )אכשרה(

רפואית  טכנולוגיה
 לטיפול

שיפוי בגין הוצאות רפואיות בביצוע טכנולגיה 
 שהינם: בישראל או בחו"לרפואית לטיפול 

 ש"ח 500ביזרים רפואיים שעלותם מעל א -
 טיפולים בתא לחץ  -
הזרקות לטיפולים רפואיים לרבות הזרקות  -

 של חומרי שגשוג למפרקים
 טכנולוגיות לטיפול בכאב -
 טכנולוגיות לטיפול עקב מחלה אונקולוגית -

 לתכנית ביטוח זו 3.1 בסעיףלמפורט בהתאם 

, בניכוי החזר הוצאות
לסך של  עד השתתפות עצמית

בעבור כלל  ש"ח 000,100
ולא  תקופת ביטוחההוצאות ב

בגין  ש"ח 20,000 -יותר מ
סכום ההוצאות עבור תא לחץ 

זה יתחדש אחת 
לשנתיים,לרבות בתקופות 

 ביטוח רצופות. 
 

 יום 90

אביזר סיוע לכבדי 
 ראיה

 הוצאות רכישת אביזר עזר לכבדי ראיה
 לתכנית ביטוח זו 3.3 בסעיףלמפורט בהתאם 

 80החזר בשיעור של %
מההוצאה בה נשא המבוטח 

 בפועל אך לא יותר מסך של
 לתקופת ביטוח. ש"ח 15,000

 סכום זה אינו מתחדש
 

 יום 90

 

 הערות

.נקודות 12328שערכו  /2020/0801הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום   

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה 

ליסה.בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפו  

 התנאים המלאים הינם התנאים המפורטים בפוליסה

 

https://goo.gl/nPn9G3
mailto:moked-health@menora.co.il

