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סדרת מפגשים בנושאי ניהול פיננסים וסיכוניםנקודה למחשבה 
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:החזון שלנו-קבוצת כנען

!לכל אחד מגיע מקום בו הוא ירגיש בטוח ושקט, בעולם חסר ודאות

הידע והטכנולוגיה , ועם היכולות, מקום אחד בו הוא יהיה מוקף באנשים עם הערכים של פעם

.של המחר

שנה אנחנו מהווים את המקום 50-ובמשך למעלה מ, אנחנו כאן כי אנחנו מאמינים באנשים

שמנו לעצמנו למטרה להיות המישהו הזה  .הבטוח הזה עבור אלפי לקוחות שהפכו חברים

. שפשוט אפשר לסמוך עליו

זה שיעזור לכם לתכנן קדימה❖

זה שיזיז הרים עבורכם❖

.שיהיה עוצמתי וחזק וייצג אתכם מול הגופים והחברות ❖

לפשוטה  ביטוחית-המקצוען שידבר בשפה שאתם מבינים ויתרגם״ את השפה הפיננסית❖

.  מתאימה לך. ובהירה

ברגעים הקריטיים בחייםלהיות שם עבורכם : השליחות שלנו



נקודה למחשבה  
סדרת מפגשים אינטרנטיים בנושאי ניהול פיננסי וסיכונים

!כי מגיע לכולם לדעת

:מטרות

.העלאה למודעות נושאים שדורשים תשומת ליבכם✓

מתן מענה לשאלות המטרידות אתכם בחיי היום יום✓

.יצירת שיפור משמעותי בניהול מיטבי של החסכונות והסיכונים של משק הבית✓

?למה אנחנו

שנות פעילות50כי אנחנו רוצים לשתף אתכם מהידע הרב שנצבר לאורך ✓

!ובגובה העיניים, קצר, כי אנחנו יודעים לעשות את זה פשוט✓

כי אנחנו רוצים לתת ערך ללקוחותינו הוותיקים והנאמנים✓



!  שריינו יומנים-המפגשים הקרובים

נשמח לדעת על אילו  
נושאים נוספים תרצו  

!לשמוע



?על מה נדבר

רבדי מערך הבריאות בישראל3✓

ח לבין ביטוח בריאות  "כפל כיסויים בין זכאות בקופ/ הבדלים✓

?  קבוצתי/ פרטי

?למה אנשים רוכשים ביטוח בריאות פרטי✓

?האם ניתן לצמצם-כפל ביטוחי✓



מערך הבריאות-רבדים3

/ ביטוח פרטי
קבוצתי

/  אישית)הצטרפות יזומה 
(קבוצתית

מעסיק/תשלום עצמאי

חברות ' השירות עי
הביטוח

שירותי בריאות  
(ן"שב)נוספים 

הצטרפות יזומה

תשלום עצמאי

י קופות "השירות ע
החולים

סל בריאות  
ממלכתי

זכאות לכל תושב  
ישראל

משולם באמצעות מס  
בריאות

3.1%-₪ 6331עד שכר  

5%-6331₪מעל שכר 

י קופות "השירות ע
החולים



ן"שב

:קופות החוליםן"שב-אתר משרד הבריאות  להשוואת כיסויים
https://call.gov.il/infocenter/index?page=insureCompare

לאומיתמאוחדתכלליתמכבי

ן"שב
בסיס

כללית  מגן זהב
מושלם

מאוחדת
עדיף

לאומית כסף

ן"שב
נוסף

מושלם  מכבי שלי
פלטיניום

לאומית זהבמאוחדת שיא

https://call.gov.il/infocenter/index?page=insureCompare


ן"שבמשלים 

שירותים נוספים בתשלום*

ח מתקבל  "כל חבר קופ*
בתשלום אחיד לפי גיל

מרבית השירותים כרוכים  *
בהשתתפות עצמית

חוות דעת רפואית נוספת

שיניים, רפואה משלימה

בדיקות תקופתיות

/  ל"השתלות וניתוחים בחו
'  תרופות מחוץ לסל וכו

סל הבריאות

סל בסיסי כולל שירותים  
פי חוק-רפואיים על

,  טיפולים, בדיקות, אשפוז
,  תרופות וציוד רפואי

'שירותי בריאות הנפש וכו



תרופות מחוץ לסל הבריאות

סל בריאות  
ממלכתי

/ ביטוח בריאות פרטין"שב
קבוצתי

אין כיסוי
בתנאי  קיים כיסוי 

מצילות  תרופות שאינן
חיים ומאריכות חיים

אין כיסוי לתרופות  
בדיקה  / בהתאמה אישית

גנטית לאפיון מחלה

כולל  קיים כיסוי 
תרופות מצילות  

, ומאריכות חיים

כיסוי לתרופות ניסיוניות  
ותרופות בהתאמה  

אישית ובדיקות גנטיות  
.לאפיון מחלה



ל"השתלות בחו

סל בריאות  
ממלכתי

/  ביטוח בריאות פרטין"שב
קבוצתי

:כיסוי בתנאי

סכנת חיים✓
אין אפשרות לטיפול  ✓

חלופי בארץ
אין אפשרות לבצע  ✓

השתלה בארץ
כפוף לאישור וועדה  ✓

לאומית

: כיסוי בתנאי

'  מיצוי הזכויות עפי✓
סל בריאות 

ממלכתי
השתתפות עד  ✓

תקרה

: כיסוי מלא בתנאי

רישום וועדה  / המלצת רופא✓
לאומית

אפשרות לקבלת פיצוי חד  ✓
פעמי לביצוע השתלה לא 

ביטוח' באמצעות חב



ל"טיפולים מיוחדים בחו

סל בריאות  
ממלכתי

/  ביטוח בריאות פרטין"שב
קבוצתי

:כיסוי בתנאי

סכנת חיים✓
אין אפשרות לטיפול  ✓

חלופי בארץ
כפוף לאישור וועדה  ✓

לאומית

:כיסוי בתנאי

מוגבל תלוי  ✓
בקופה

טיפול מציל /ניתוח✓
חיים

:כיסוי בתנאי 

צורך  -המלצת רופא מומחה✓
רפואי

בהתאם לסיכויי הצלחה✓



ניתוחים בישראל

סל בריאות  
ממלכתי

ביטוח בריאות  ן"שב
קבוצתי/ פרטי

:כיסוי בתנאי

ח ציבורי  "ניתוח בבי✓
.בלבד

אין אפשרות  ✓
לבחירת מנתח

זמן המתנה לפי  ✓
ח"זמינות בי

:כיסוי בתנאי

רשימת ניתוחים  ✓
ח"מאושרת בקופ

בחירת מנתח  ✓
בהסכם  

השתתפות עצמית✓
זמינות -זמן המתנה✓

ן"שב

:כיסוי בתנאי

כל סוג ניתוח רפואי✓
בחירת מנתח בהסכם✓
ללא השתתפות עצמית✓
זמינות –זמן המתנה ✓

רופא פרטי



למה להרבה ישראלים יש
?ן וגם ביטוח פרטי"שב

זמני המתנה ארוכים

ח "בטיפולים מצילי חיים קופ
מוגבלת

זכות בחירה וגמישות

צמצום בירוקרטיה

חוזה לעומת תקנון



ן"שבמשלים -ביטוח בריאות

ן"בשבתוכנית ביטוח המכסה הוצאות לאחר מיצוי זכויות ❖

צמצום ומניעת כפל ביטוחי  ❖

מביטוח בריאות שקל ראשון30%עלות נמוכה בכ❖



ביטוח בריאות ניתוחים  

ן"שבמשלים /שקל ראשון

שקל ראשוןן"שבמשלים :ביצוע הניתוח על ידי

' רופא בהסדר קופח
בלבד

אין כיסוי

+ 'רופא בהסדר קופח
חברת ביטוח

אין כיסוי 

למעט החזר *
השתתפות עצמית

כיסוי מלא

רופא בהסדר חברת  
ביטוח בלבד

כיסוי מלא

בכל מקרה דחיית  
' קופח' הניתוח עי

' והמנתח בהסדר עם חב
הביטוח

כיסוי מלא



?איך לבחור נכון

כיסויים נוספים

ליווי אישי רפואי

רפואה משלימה

נספח התפתחות הילד

כיסויים שצריכים

ניתוחים בארץ

טיפולים מחליפי ניתוח

טכנולוגיות מתקדמות

:כיסויים שחייבים

השתלות

תרופות

ל"טיפולים וניתוחים בחו



?מה לעשות-שורה תחתונה 

התאימו צורך 
:לתקציב

הגדירו צורך

ורמת חשיבות  
לעומת תקציב 

חודשי

בדקו היכן  
מבוטחים

איזה סוג משלים 
קייםן"שב

האם קיים ביטוח 
פרטי

בצעו פעולות

בהתאם לצורך

בדקו על מה  
מבוטחים

באמצעות תקנון 
נתוני הר , ח"קופ

הביטוח

(ן"שבהשוואת )



?שאלות

03-6486489: פקס| 03-7688400: טלפון| בני ברק 7722ד .ת, 33קומה ,בניין הכשרת הישוב ,בני ברק 9ז׳בוטינסקי 


