
 
 

 
 

 מכבי שירותי בריאות

 מגן זהב –מגן כסף  –שב"ן 

 "מגן זהב"-"מגן כסף" - שירותי בריאות נוספיםשינויים בתכניות להודעה על 

היא המשתלמת ביותר למבוטחים "מגן זהב"( -)"מגן כסף"ן של מכבי "קבע כי תכנית השב 0202דוח משרד הבריאות לשנת 

. כתוצאה משימוש מוגבר בשירותי התכנית המוצעת היא נקלעה לגרעון. יםהמשולמדמי החבר צול המקסימאלי של יעקב הנ

מצא במצב של גרעון. על מנת להמשיך ולשמור על סטנדרט שירות גבוה אנו ין לה"החוק קובע כי חל איסור על תכניות השב

מספר שירותים וב הפחתה בגובה ההחזרים ,תפויות עצמיותנאלצים להפעיל תכנית התייעלות הכוללת בין השאר העלאת השת

  דמי החבר.ועדכון בתעריפי 

 העלאת דמי החבר "מגן זהב" הוא הזול ביותר מבין הקופות בקרב מרבית קבוצות הגיל.  גם לאחר

"מגן זהב" השתתפה ומעלה, הבוחרות רופא פרטי לדיקור. עד לשינוי,  53במקביל, הוספנו כיסוי לבדיקת מי שפיר, לנשים מגיל 

בכיסוי התשלום לרופא, ואילו משרד הבריאות מימן את הבדיקה. החל ממועד השינוי, אישה שתבחר רופא מדקר פרטי, תקבל 

לנשים שלא תבחרנה רופא לביצוע הבדיקה, הזכאות הקיימת במימון משרד  את השתתפות "מגן זהב" גם בעלות הבדיקה.

 הבריאות הינה ללא שינוי.

 : 20214.1.מיום י השינויים שיחולו להלן פרט

ומעלה הבוחרות רופא פרטי לביצוע הדיקור, בנוסף  53לנשים מגיל "מגן זהב" יממן את הבדיקה  -בדיקת מי שפיר  .0

 להשתתפות במימון בחירת הרופא בעת ביצוע הדיקור, הקיים כבר כיום. 

 -תדירות עדכון  -דמי חבר והחזר הוצאות  .0

 דמי החבר יעודכנו בשיעור עלית מדד המחירים לצרכן אחת לחודש, במקום אחת לרבעון.  .א

 החזרים על הוצאות יעודכנו בשיעור עלית מדד המחירים לצרכן אחת לשנה, במקום אחת לרבעון. .ב

 :עדכון תעריפים כמפורט להלן -דמי החבר  .5

 10+ 40-12 24-42 52-23 03-02 01-02 *2-01 גיל

 ₪ 024.22 ₪ 24.22 ₪ 11.14 ₪ 12.11 ₪ 30.22 ₪ 52.22 ₪ 00.00 דמי חבר

 החל מילד רביעי חינם *

מההוצאה. כתנאי   12% -ולא יותר מכיום(  ₪ 425 -)מ ₪ 422 -תקרת ההחזר תופחת ל -התייעצות עם מומחים בארץ  .2

 למימוש הזכאות יש להגיש מכתב סיכום רפואי של ההתייעצות, בנוסף לקבלה וחשבונית מקוריות.

 בכיסויים הבאים: העצמיות תעלנהת ההשתתפויו .3

 בטיפולי הפריה חוץ גופית בבית חולים פרטי שבהסכם. .א

 העצמית(. שינוי בהשתתפותאין  01-43ומעלה אצל ספקי ההסכם )לבני  43ברכישת מכשירי שמיעה מגיל  .ב

 בחלק מהניתוחים הפרטיים בבתי חולים שבהסכם. .ג

 המעודכנת תפורסם באתר מכבי באינטרנט. העצמיות רשימת ההשתתפויות

 הכיסוי הוסר מהתקנון.  -ניתוחים אסתטיים  .4

על מנת  לסניפי מכבי* או 5333או  0-122-32-35-35אנו ממליצים לפנות בטרם מיצוי הזכאות למוקד מכבי ללא הפסקה בטל. 

  www.maccabi4u.co.ilמידע מפורט ניתן למצוא גם באתר מכבי באינטרנט  זכאותכם בדרך המתבקשת מהשינויים. למצות את

 

דויק את הזכויות המופיעות יצוין כי ההסבר לעיל מהווה תיאור כללי בלבד של השינויים בתכנית, ואין להסתמך עליו כמשקף במ

להלן ועל החבר לקוראו בעיון, ככל שברצונו לעמוד על  פיעבתכנית. הנוסח המחייב לצורך מימוש הזכויות הוא נוסח התקנון כמו

 מהות השינוי לכל מטרה או צורך.

http://www.maccabi4u.co.il/


 
 

 
 

 מכבי שירותי בריאות

 מגן זהב –מגן כסף  –שב"ן 

 :נוסח השינויים בתקנון שירותי הבריאות הנוספים

 - בדיקת מי שפיר - 52.0סעיף  .0

 חברה בהיריון, תהא זכאית להשתתפות בהוצאות בדיקת מי שפיר כמפורט להלן: - בדיקת מי שפיר 52.0

 -אצל ספק בהסכם עם רופא בהסכם  52.0.0

)ח( לתוספת השנייה לחוק 1העונה על תנאי סעיף ומעלה בתחילת ההיריון או חברה  53חברה בגיל  .א

 עבור הבדיקה ושכר הרופא.₪  002בהשתתפות עצמית בסך  -ביטוח בריאות ממלכתי 

)ח( לתוספת השנייה לחוק 1עונה על תנאי סעיף בתחילת ההיריון, שאינה  53חברה מתחת לגיל  .ב

 עבור הבדיקה ושכר הרופא.₪  330בהשתתפות עצמית בסך  -ביטוח בריאות ממלכתי 

"מגן זהב" תישא בעלות הבדיקה שתשולם ישירות לספק.  -אצל ספק בהסכם עם רופא שאינו בהסכם  52.0.0

 ולא יותר מגובה ההוצאה בפועל בגין שכר הרופא. ₪  302סך ההחזר המרבי יהיה ב

עבור הבדיקה ושכר ₪  0,222מההוצאה ועד תקרה בסך  12%החזר של  -אצל ספק שאינו בהסכם  52.0.5

 .הרופא

 .ההחזר כולל את הייעוץ שניתן במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר 52.0.2

 

 - דמי חבר - 5.0סעיף  .0

 החודשי במדד המחירים לצרכן, בראשון לכל חודש.דמי החבר מתעדכנים בהתאם לשינוי  5.0.5

 -"החזר הוצאות" - 0.02סעיף  .5

לשנה, אלא אם צוין אחרת  בשיעור עלית מדד המחירים לצרכן אחת"... סכום ההחזר, כפי שמצוין בסעיפי התקנון, יעודכן 

 או אלא אם סכום ההחזר אינו נקוב בש"ח..."

 - בארץ -התייעצות עם מומחים  - 01.0סעיף  .2

 החבר יגיש מכתב סיכום רפואי של ההתייעצות, בנוסף לחשבונית וקבלה מקוריות, כתנאי לקבלת ההחזר. 01.0.3

 .₪ 422-מ יותר ולא בפועל מהעלות 12% בגובה להחזר זכאי ויהא ההתייעצות בגין ישלם החבר 01.0.4

 

 - הפריה חוץ גופית - 02סעיף  .3

לילד חברה הזכאית על פי החוק לטיפולי הפריה חוץ גופית, תהיה זכאית מ"מגן כסף" לטיפולי הפריה חוץ גופית  02.0

 , לפי אחד מן המסלולים הבאים:בלבד ראשון ושני

 החברה תקבל התחייבות מ"מגן כסף" לביצוע טיפולי  - בבית חולים פרטי שבהסכם 02.0.0

 חוץ גופית לילד ראשון ושני, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית, כמפורט להלן: הפריה

 עבור כל ניסיון טיפולי.₪  412ההשתתפות העצמית הינה  - עבור שלב א' + שלב ב'

 עבור כל ניסיון טיפולי.₪  022ההשתתפות העצמית הינה  – עבור שלב ג'

חוץ גופית לילד  הפריהמגן כסף" בגין טיפולי החברה תהיה זכאית להחזר מ" - בבית חולים שאינו בהסכם 02.0.0

 ראשון ושני, עד לתקרת החזר ובתנאים כמפורט להלן:

ובכל מקרה חלקה של החברה בהוצאה ₪  4,122ההחזר הינו עד לתקרה של  - עבור שלב א' + שלב ב'

 עבור כל ניסיון טיפולי.₪,  412 -בפועל לא יפחת מ

ובכל מקרה חלקה של החברה בהוצאה בפועל לא ₪  0,022ל ההחזר הינו עד לתקרה ש - עבור שלב ג'

 עבור כל ניסיון טיפולי.₪,  022 -יפחת מ

בחרה החברה לקבל את הטיפולים בבית חולים פרטי שבהסכם או בבית חולים שאינו בהסכם, תדאג החברה לקבל  02.0

 אישור מראש לטיפול מ"מגן כסף" לאותו בית חולים.

 א בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה"2 רשימת בתי החולים שבהסכם תימצ 02.5

 חודשים2 10  -תקופת המתנה  02.2

 2תשומת לב החברה מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם 02.3
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 - גופית הפריה חוץ - 01סעיף  .4

לילד חוץ גופית  הפריהת מ"מגן זהב" לטיפולי , תהיה זכאיגופיתלטיפולי הפריה חוץ החוק חברה הזכאית על פי  01.0

 , לפי אחד מן המסלולים הבאים: ראשון ושני

חוץ גופית לילד  הפריהטיפולי ביצוע ל "זהב"מגן החברה תקבל התחייבות מ - בבית חולים פרטי שבהסכם 01.0.0

 ראשון ושני, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית, כמפורט להלן: 

 עבור כל ניסיון טיפולי.₪  412ההשתתפות העצמית הינה  - עבור שלב א' + שלב ב'

 עבור כל ניסיון טיפולי.₪  022ההשתתפות העצמית הינה  - עבור שלב ג'

חוץ גופית לילד  הפריההחברה תהיה זכאית להחזר מ"מגן זהב" בגין טיפולי  - בבית חולים שאינו בהסכם 01.0.0

 ראשון ושני, עד לתקרת החזר ובתנאים כמפורט להלן:

ובכל מקרה חלקה של החברה בהוצאה ₪  4,122ינו עד לתקרה של ההחזר ה - עבור שלב א' + שלב ב'

 עבור כל ניסיון טיפולי.₪,  412 -בפועל לא יפחת מ

ובכל מקרה חלקה של החברה בהוצאה בפועל לא  ₪ 0,022ההחזר הינו עד תקרה של  -עבור שלב ג' 

 עבור כל ניסיון טיפולי.₪,  022 -יפחת מ

 זכאית אינה אך, המטפל הרופא של דעתו ושיקול רפואיים כללים פי על, גופית חוץ הפריה לטיפולי הזקוקה חברה 01.0

זכאית מ"מגן זהב"  תהיה, הנוכחיים מנישואיה (יותר או) ילדים שני כבר לה שיש משום, על פי החוק להשתתפות

 הבאים:, לפי אחד מן המסלולים ילד כל בגין טיפולים 1 עד, לילד שלישי ואילךלטיפולי הפריה חוץ גופית 

חוץ גופית לילד  הפריהטיפולי ביצוע ל "זהב"מגן החברה תקבל התחייבות מ - בבית חולים פרטי שבהסכם 01.0.0

 שלישי ואילך בכפוף לתשלום השתתפות עצמית כמפורט להלן: 

 עבור כל ניסיון טיפולי.₪,  0,222ההשתתפות העצמית הינה  - עבור שלב א' + שלב ב'

 עבור כל ניסיון טיפולי.₪,  222הינה  ההשתתפות העצמית - עבור שלב ג'

חוץ גופית לילד  הפריההחברה תהיה זכאית להחזר מ"מגן זהב" בגין טיפולי  - בבית חולים שאינו בהסכם 01.0.0

 שלישי ואילך, עד לתקרת החזר ובתנאים כמפורט להלן:

צאה ובכל מקרה חלקה של החברה בהו ₪ 4,022ההחזר הינו עד תקרה של  - עבור שלב א' + שלב ב'

 עבור כל ניסיון טיפולי.₪,  0,222 -בפועל לא יפחת מ

ובכל מקרה חלקה של החברה בהוצאה בפועל לא  ₪ 0,222ההחזר הינו עד תקרה של  - עבור שלב ג'

 עבור כל ניסיון טיפולי.₪,  222 -יפחת מ

 החברה תדאג, או בבית חולים שאינו בהסכם שבהסכם פרטי חולים בבית הטיפולים את לקבל החברה בחרה 01.5

 .             חולים בית לאותו" זהב מגן"מ לטיפול  מראשאישור  לקבל

 ללא מכבי" ובמוקד מכבי של האינטרנט באתר, מכבי בסניפי תימצאהפרטיים שבהסכם,  החולים בתי רשימת 01.2

 "2הפסקה

, בארץ ביצית ותרומת גופית חוץ הפריה טיפולי בגין במכבי זכויות בעלת ,"זהב מגן" חברת - ל"בחו ביצית תרומת 01.3

 שתי עד כ"ובסה, ל"בחו ביצית תרומת השגת בגיןעבור ילד ראשון ושני בלבד " זהב מגן" להשתתפות זכאית תהא

 השגת, הכנתה, התורמת בדיקת לרבות, ההפריה ביצוע לצורך, )עבור ילד ראשון ושני גם יחד( ביצית תרומות

 שהתקיימו ובלבד, הפעולה ביצוע במועד שנים 30 לחברה מלאו שלא בתנאי והכל ל"בחו לחברה והחזרתה הביצית

 .מראש" זהב מגן" אישור את ושקיבלה - 0211-ז"התשמ( גופית חוץ הפריה) העם בריאות תקנות

 השתתפות תקרת ועד, תרומה כל בגין ₪ 00,132 ועד בפועל מההוצאה 13% בגובה תהיה "זהב מגן" השתתפות

 תקרת ההשתתפות כאמור לעיל הינה עבור כלל הפעולות בגין ילד ראשון ושני גם יחד. .₪ 05,322 של כוללת

, לעיל 01.3-01.0 בסעיפים האמור פי על להחזרלהתחייבות או  זכאית תהא, לעיל 01.3-01.0 סעיפים לפי הזכאית 01.4

 .אחרת חולים מקופת קבלו זוגה בן או/ו שהחברה התשלומים או/ו הטיפולים הפחתת לאחר

 .חודשים 10 - המתנה תקופת 01.1

 .וסייגיהם תנאיהם על הכלליים לסעיפים מופנית החברה לב תשומת 01.1

 

 
 השינויים אושרו כחוק על ידי משרד הבריאות.

 

 
 בברכת בריאות שלמה,

 שירותי הבריאות הנוספים

 מכבי שירותי בריאות


