
ביטוח תרופות קבוצתי לחברי מועדון 

בריאים ביחד
ההסתדרותתכנית הבריאות של ביחד בשבילך מבית ההסתדרות

הבית של העובדים בישראל

כללי
חברת הביטוח: מנורה מבטחים. 	 
תקופת ההסכם 1.4.2022-31.3.25. 	 
זכאות לביטוח – מבוטחים באופן אוטומטי, ללא עלות וללא צורך במילוי הצהרת בריאות, כל הלקוחות 	 

אשר עומדים בתנאי הזכאות המצטברים הבאים במועד תחילת ההסכם ו/או במהלך תקופת הביטוח: 
    1. חברי הסתדרות המשלמים דמי חבר במשך שנה, או דמי חבר להסתדרות במשך 3 חודשים רצופים    

      להם קדמו 9 חודשי תשלום דמי טיפול.
  2. חבר "מועדון ביחד בשבילך" בעל ותק של שנה ומעלה.

מבוטחים קיימים )שהיו מבוטחים בהסכם הקודם שהסתיים ב 31.3.2022( יבוטחו ברצף ביטוחי.               	 
אין צירוף בני משפחה לביטוח.	 
מבוטח/ת בתקופת חל"ד/חל"ת- יש לוודא המשכיות הביטוח ברצף מול מוקד ההסתדרות במספר 2383*.	 
אין תקופת אכשרה )למעט כתב שירות "סמארט דוקטור"(.	 

הכיסוי הביטוחי
תרופות שאינן בסל הבריאות:

כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות אך מאושרות ע"י הרשויות המוסמכות בישראל ו/או בחו"ל. 	 
.))FDA( כגון רשות המזון והתרופות האמריקאית(

תרופות אשר כלולות בסל הבריאות אך התוויתן בסל אינה תואמת את הצורך הרפואי של המבוטח, 	 
ומאושרות להתוויה הנדרשת ע"י הרשויות המוסמכות.

תרופה שלא אושרה להתוויה תהיה זכאית למימון, אם הוכרה כיעילה למחלתו של המבוטח ע"י פרסום 	 
רפואי רשמי בעולם. 

כיסוי לתרופה עבור מחלה יתומה- תרופה אשר אושרה באחת המדינות המוכרות לטיפול במחלה נדירה.	 
סכום הביטוח – 1,000,000 ₪ לתקופת ביטוח.	 
כיסוי לתרופות מותאמות אישית)תרופה שעדיין לא אושרה למחלת המבוטח ותאושר על פי נספח 29 	 

ג 3 לפקודת הרוקחים( תגמולי ביטוח עד 100,000 ₪  
השתתפות עצמית 200 ₪ למרשם לחודש.	 
במידה ועלות התרופה תהיה מעל 6,000 ₪ במצטבר או תרופה למחלת הסרטן - לא יישא המבוטח 	 

בהשתתפות העצמית. 
במקרה של צורך בסיוע רפואי למתן התרופה- כיסוי עד 30 פעמים. החזר 150 ₪ עבור כל שירות. 	 
מבוטח שלא תבע את הפוליסה בהתאם למקרה הביטוח בהסכם, יקבל פיצוי כספי בגובה 10% מגובה 	 

תגמולי הביטוח החודשיים. 
בדיקות גנטיות:

בדיקות גנטיות  לצורך התאמת טיפול תרופתי בהתאם לנתונים הגנטיים של המטופל.	 
תגמולי ביטוח: 1,500 ₪ לבדיקה אחת בתקופת ביטוח ובכפוף להשתתפות עצמית בשיעור 20%.	 

ייעוץ מומחים למבוטחים 
1. כתב שירות "סמארט דוקטור" – ייעוץ מקוון, ללא הגבלה, ע"י רופאים בכירים בהסכם בכל תחומי 

הרפואה ובהשתתפות עצמית של עד 120 ₪ בלבד. תקופת אכשרה 30 יום.
ייעוץ מיידי ומקוון ללא הגבלה ע"י רופא כללי ללא תשלום. 

2. יעוץ לבחירת רופא מנוסה בתחום הנדרש – סיוע בהכוונה, ללא עלות, מתוך רשימת רופאים ותיקים 
בעלי התמחות ספציפית.

3. תכנון לפרישה מעבודה ממתכנן פרישה בכיר – פגישה עם מומחה מתחום הפרישה מעבודה )גימלאות/ 
שינוי עבודה/ פרישה מוקדמת( שתכלול ניתוח ובקרה של נתוני מסלקה פנסיונית, בחינה הוליסטית של 
תיק החסכון, אופטימיזציה של משיכת כספים, סוגיות מיסוי ועוד. הייעוץ כרוך בהשתתפות עצמית של 

700 ₪ בלבד. 

4. ניהול זכויות במקרה של גילוי מחלה קשה –זכאות לאחר גילוי מחלה קשה, לפגישת ייעוץ בתחומי 
זכויות כספיות, זכויות מביטוח לאומי, התמודדות ומיצוי זכויות מול ספקי שירות כגון חברת החשמל, קופת 

חולים, חברות ביטוח ועוד. הייעוץ כרוך בהשתתפות עצמית של 200 ₪ בלבד.
5. ייעוץ וסיוע במקרה סיעוד – זכאות לייעוץ במקרה סיעוד הכולל מיפוי ומיצוי זכויות מול גורמים שונים 
כגון,משרד הבריאות, קופת חולים, חברות הביטוח ועוד, וכן ייעוץ בבחירת מוסד סיעודי איכותי. סיוע באיתור 

עובד זר ועוד. הייעוץ כרוך  בהשתתפות עצמית 150 ₪ בלבד.

למי פונים כשנזקקים לשירות?
במסגרת ההסכם נקבעו כללים ברורים ומפורטים לטיפול בתביעות באופן מיידי ויעיל. פירוט נוהל 

תביעה מפורט בחוברת ההסכם.
לפניות בנושא ביטוח התרופות שאינן בסל והכיסויים הנוספים יש לפנות למוקד תביעות ייחודי 

בחברת מנורה למבוטחי המועדון – טלפון: 072-2768705.
.best@experts-center.co.il -לפניות בנושא קבלת שירותי ייעוץ מומחים יש לפנות לכתובת מייל

לפניות בנושא כתב שירות "סמארט דוקטור" 03-5688108.
hist.org.il לחוברת הפוליסה המלאה וטפסי תביעה באתר המועדון בכתובת

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסה המלאה.


