
חברי מכבי יקרים,

הרינו להודיעכם כי החל מיום 1.10.2017 יכנסו לתוקף שינויים אשר בוצעו בתוכניות "מכבי זהב" ו"מכבי שלי", כדלהלן: 

סעיף 11.1 בתקנון "מכבי שלי" – סל ליולדת )מקרה מזכה(. 1
בוטלה המגבלה למספר ההריונות. יתאפשר לממש הבראה לאחר לידה עד חודשיים לאחר הלידה )במקום חודש אחד(, 
ובלבד שההבראה תהיה ברצף. בסל ליולדת יכללו עד שתי חזיות הנקה. יתאפשר לקבל החזר בגין יועץ שאינו ברשימת 

יועצי "מכבי זהב". לא יתאפשר לקבל החזר בגין יועץ הכלול ברשימת מנתחי "מכבי זהב", כהגדרתו בסעיף 27.1.5 בתקנון 
"מכבי זהב". 

סעיף 11.2 בתקנון "מכבי שלי" סל ליולדת )גובה הכיסוי(. 2
הורחב סל ההריון באופן שהסכום לו תהיה זכאית מבוטחת מכבי שלי בגין הוצאות במסגרת "סל ליולדת" יהיה בשיעור של 
75%  )במקום 50%( מההוצאות בפועל ועד תקרה כוללת של 8,000 ₪ )במקום תקרה של 2,024 ₪ להריון בודד, עד שלושה 

הריונות(. לא תהיה תקרת החזר להריון בודד.

סעיף 27.1 בתקנון "מכבי שלי" אופטיקה )מקרה מזכה(. 3
בוטל הצורך בבדיקה אצל רופא עיניים לפני רכישת משקפיים על פי פרק זה.

סעיף 12.6 בתקנון "מכבי זהב"– תרומת ביצית בחו"ל )מקרה מזכה(. 4
גיל המקסימום יעלה מגיל 51 לגיל 54.

סעיף 28.1.3 בתקנון "מכבי זהב"– בדיקות גנטיות )במסגרת "דור ישרים"(. 5
ההשתתפות העצמית תפחת מ 300 ₪ ל 170 ₪. לא יאושרו החזרים עבור הוצאות נוספות, כגון זירוז התוצאות.

סעיף 29.1 בתקנון "מכבי זהב" – בדיקות הריון פרטיות )בדיקת מי שפיר(. 6
בדיקת מי שפיר באמצעות צ'יפ גנטי תבוצע בהתאם להמלצת יועץ גנטי / גנטיקאי מומחה לבצוע הבדיקה, במצבים בהם 

נהוג לממן את הבדיקה במסגרת סל הבריאות במימון ציבורי.

סעיף 29.3 בתקנון "מכבי זהב" – בדיקת הריון פרטיות )סקירת מערכות(. 7
ההשתתפות העצמית בסקירת מערכות מוקדמת ו/או מאוחרת אצל ספק בהסכם תהיה 130 ₪, במקום 125 ₪/ 250 ₪ 

בהתאמה. 

נספח ג' בתקנון "מכבי זהב" )אופטומטריה(. 8
נוספה הבהרה כי לא תתאפשר כפילות הטבות בתקופה חופפת בין תוכנית "מכבי זהב" לתוכנית "מכבי שלי".

ההסבר שלעיל מהווה תאור כללי בלבד של השינויים בתוכנית, ואין להסתמך עליו כמשקף במדויק את הזכויות המופיעות 
בתוכנית. הנוסח המחייב לצורך התוכנית הוא נוסח התקנון המלא )הקיים באינטרנט או במרפאות מכבי( ועל החבר לקרואו 

בעיון, ככל שברצונו לעמוד על מהות השינוי לכל מטרה או צורך. נוסח השינויים מופיע להלן.

השינויים אושרו כחוק על ידי משרד הבריאות.

מידע מפורט יפורסם באתר האינטרנט של מכבי www.maccabi4u.co.il, או במרפאות ובמרכזים הרפואיים של מכבי.

 
בברכת בריאות שלמה             

                                                                                            מכבי שרותי בריאות

                                                                                     

הודעה בדבר שינוי בתכניות "מכבי שלי" ו"מכבי זהב" 
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נספח: סעיפי תקנון עדכניים

"מכבי זהב"

12. הפריה חוץ-גופית

12.1 עד 12.5 – אין שינויים בנוסחי הסעיפים

12.6 - תרומת ביצית בחו"ל

12.6.א - מקרה מזכה 

חברת "מגן זהב", בעלת זכויות במכבי בגין טיפולי הפריה חוץ גופית ותרומת ביצית בארץ, תהא זכאית להשתתפות 
"מכבי זהב" עבור ילד ראשון ושני בלבד בגין השגת תרומת ביצית בחו"ל, ובסה"כ עד שתי תרומות ביצית )עבור ילד 
ראשון ושני גם יחד(, לצורך ביצוע ההפריה, לרבות בדיקת התורמת, הכנתה, השגת הביצית והחזרתה לרחם בחו"ל 

והכל בתנאי שלא מלאו לחברה 54 שנים במועד ביצוע הפעולה, ובלבד שהתקיימו תקנות בריאות העם )הפריה חוץ 
גופית( התשמ"ז - 1987 ושקיבלה את אישור "מכבי זהב" מראש.

12.6.ב - גובה הכיסוי

השתתפות "מגן זהב" תהיה בגובה 75% מההוצאה בפועל ועד 11,966 ₪ בגין כל תרומה, ועד תקרת השתתפות 
כוללת של 23,932 ₪. תקרת ההשתתפות כאמור לעיל הינה עבור כלל הפעולות בגין ילד ראשון ושני גם יחד.

12.7 עד 12.9 – אין שינויים בנוסחי הסעיפים

28. בדיקות גנטיות

28.1 - חבר יהיה זכאי לביצוע בדיקות גנטיות, במקרים שאינם מכוסים בסל השירותים הבסיסי, בהתאם לאמור להלן:

28.1.1 - במתקני מכבי - כל אחת מהבדיקות מתוך רשימה. ההשתתפות העצמית עבור כל בדיקה הינה 99₪.  
להלן רשימת הבדיקות:

  A אנמיה על שם פנקוני  
 C אנמיה על שם פנקוני  

  תסמונת על שם בלום
)ML4) Mucolipidosis מחלת  

  מחלת אטקסיה טלנגיאקטזיה
GSD1a 1 בדיקה לאגירת גלוקוגן מסוג  

)NP( מחלת נימן פיק  
  תסמונת MSUD - מייפל סירופ

 Nemaline  
MLC  

  בדיקת ג'וברט
3a -1 וa מסוג Usher תסמונת  

Walker Warburg Syndrome פגם בגן  

28.1.2 - רשימת הבדיקות תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".

28.1.3 - במסגרת "דור ישרים" - החבר יהיה זכאי להשתתפות 'מכבי זהב' בעלותה של חבילת הבדיקות המבוצעת 
 על-ידי הספק, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית בגובה 170 ₪. 

יודגש כי השתתפות 'מכבי זהב' לא תחול על תוספות תשלום מעבר לעלותה הישירה של חבילת הבדיקות, כגון 
תשלום עבור האצת הטיפול בבדיקות.

28.2 עד 28.4 – אין שינויים בנוסחי הסעיפים
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29.  בדיקות היריון פרטיות

29.1 - בדיקת מי שפיר - לצורך סעיף זה, בדיקת מי שפיר תכלול את האפשרות לביצוע בדיקת צ'יפ גנטי, בכפוף לקיומם 
של התנאים המצטברים הבאים:

29.1.א - ניתנה המלצה רפואית של יועץ גנטי/גנטיקאי מומחה לביצוע הבדיקה.

29.1.ב - ההמלצה ניתנה לפני הדיקור )סיסי שליה/מי שפיר/חבל טבור( וההריון ממשיך )לא כחלק מבירור לאחר 
הפסקת הריון(.

29.1.ג - ההמלצה ניתנה במצבים בהם נהוג לממן את הבדיקה במסגרת סל הבריאות במימון ציבורי. 

לא ימומנו בדיקת קריוטיפ ובדיקת צ'יפ גנטי לאותה מטופלת, אלא אם כן האינדיקציה בבדיקת הצ'יפ הגנטי נובעת 
מבדיקת הקריוטיפ.

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

29.1.1 - אצל ספק בהסכם עם רופא בהסכם - 

א. חברה בגיל 35 ומעלה בתחילת ההיריון או חברה העונה על תנאי סעיף 7)ח( לתוספת השנייה לחוק 
ביטוח בריאות ממלכתי - בהשתתפות עצמית בסך 125₪ עבור הבדיקה ושכר הרופא.

ב. חברה מתחת לגיל 35 בתחילת ההיריון, שאינה עונה על תנאי סעיף 7)ח( לתוספת השנייה לחוק ביטוח 
בריאות ממלכתי - בהשתתפות עצמית בסך 624₪ עבור הבדיקה ושכר הרופא.

29.1.2 - אצל ספק בהסכם עם רופא שאינו בהסכם -"מגן זהב" תישא בעלות הבדיקה שתשולם ישירות לספק. 
ההחזר המרבי יהיה בסך 540₪ ולא יותר מגובה ההוצאה בפועל בגין שכר הרופא 

29.1.3 - אצל ספק שאינו בהסכם - החזר של 80% מההוצאה ועד תקרה בסך 1,068₪ עבור הבדיקה ושכר הרופא.

29.1.4 - מקום בו מפורט בסעיף זה סכום החזר, הרי שסכום ההחזר כולל את הייעוץ שניתן במסגרת ביצוע בדיקת 
מי השפיר והצ'יפ הגנטי.

בכל מקרה לא תקום למבוטחת זכות נוספת לקבלת החזר בגין הייעוץ. 

29.2 - בדיקת סיסי שיליה – אין שינויים בנוסח הסעיף 

29.3 - סקירת מערכות - חברה בהיריון תהא זכאית להשתתפות בהוצאות עבור שתי סקירות מערכות, אחת מוקדמת 
ואחת מאוחרת מורחבת, בכל היריון:

29.3.1 - אצל ספק בהסכם - בהשתתפות עצמית של 130 ₪ עבור ביצוע סקירת מערכות מוקדמת.

29.3.2 - אצל ספק בהסכם - בהשתתפות עצמית של 130 ₪ עבור ביצוע סקירת מערכות מאוחרת מורחבת.

29.3.3 - אצל ספק שאינו בהסכם - החזר של 50% מההוצאה בפועל ועד תקרה של 325 ₪, עבור ביצוע סקירת 
מערכות אחת - מוקדמת או מאוחרת מורחבת.

29.3.4 - ההחזר כולל את הייעוץ שניתן במסגרת ביצוע בדיקת סקירת המערכות.

29.4 - רשימת ספקי השירותים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא 
הפסקה".

29.5 - ללא תקופת המתנה.

29.6 - תשומת לב החברה מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.



 * הזכות מוקנית לרכישה אחת בלבד של אביזר כלשהו מבין האביזרים המסומנים בכוכבית )*(, בשנת חברות.
 שיעורי ההנחות כמצוין בטבלה לעיל הינן מעלות האביזר שנרכש בפועל על פי מחירון "מכבי ממבט ראשון".

למען הסר ספק יודגש כי אין כפילות הטבות בין 'מכבי זהב' לבין 'מכבי שלי'. בכל תקופת זמן יכול חבר 'מכבי שלי' לבחור אם 
הוא מעוניין לממש הטבת מכבי זהב או הטבת מכבי שלי אך לא יהיה זכאי לשתיהן בתקופות חופפות.

"מכבי שלי"

11. סל ליולדת

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מגן זהב": מתווסף.

11.1. מקרה מזכה - מצב בו אשה בהריון, או עד 6 חודשים לאחר לידה, שהינה מבוטחת בתכנית ”מכבי שלי“ זקוקה 
לקבלת ייעוץ, ביצוע בדיקה, טיפול רפואי, שירות רפואי ואביזר רפואי, אשר אינם נכללים בסל הבריאות הבסיסי ו/או 

 בתכנית "מגן זהב" ו/או בתכנית ”מכבי שלי“ והכל בקשר עם הריונה ו/או הלידה )ועד 6 חודשים שלאחר הלידה(.
על אף האמור, תהיה המבוטחת זכאית להחזר לפי סעיף זה בגין שירותים שרכשה מספק שלא בהסדר ושמזכים אותה 

בהחזר מ"מגן זהב", וזאת מעבר לסכום ההחזר המגיע לה מ"מכבי זהב".

כל האמור לעיל בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

11.1.1 - ה"סל ליולדת" הינו למבוטחת בלבד ולא יינתן לבן הזוג ו/או ליילוד.

11.1.2 - בכל הקשור ללידה ועד 6 חודשים שלאחריה יכלול ה"סל ליולדת" רק את הנושאים הבאים:

11.1.2.1 - תומכת לידה - דולה.

11.1.2.2 - שימור דם טבורי.

11.1.2.3 -  הבראה תוך חודשיים ימים מהלידה בבית הבראה או מתקן המיועד להבראה לאחר לידה, וזאת 
כאשר החברה שהתה את כל ימי ההבראה ברציפות בבית ההבראה.

11.1.2.4 - משאבת הנקה, חזיית הנקה )עד 2 חזיות( ואביזרי הנקה רפואיים אחרים.

הנחות "מכבי זהב"סוג האביזר

 עדשות מגע *. 1
 במקרים הבאים: 

 א. קרטוקונוס, השתלת קרנית, ריפוי קרנית. 
ב. בקוצר או ברוחק ראיה ממס 7 ומעלה לבוגר מגיל 18 

 %83 ועד לתקרה בסך: 

₪ 1,995 
₪ 510

83% ועד לתקרה בסך: 3,192 ₪משקפיים טלסקופיים ומקרוסקופיים לבוגר * . 2

 עדשות פלסטיק למשקפיים )לא כולל מסגרת( * . 3
 א. במקרה של אסטיגמטיזם ממס' 7 ומעלה. 

 ב. לילדים עד גיל 10 רוחק ראיה ממס' 5 ומעלה. 
 ג. קרטוקונוס )במקום עדשות מגע, סעיף 1 א'(. 

ד. בקוצר ראיה או רוחק ראיה ממס' 7 ומעלה לבוגר מגיל 18 )במקום עדשות 
מגע, סעיף 1ב'(.

 83% ועד לתקרה בסך:
₪ 1,995 
₪ 1,995 
₪ 1,995 

₪ 510

 עד לתקרה בסך 600 ₪ ולא יותרה. לילדים עד גיל 18 במקרים שאינם נכללים בסעיף 3 א-ג *
מגובה ההוצאה

נספח ג'

אביזרי ראיה רפואיים הניתנים לרכישה אצל ספקים שבהסכם בכפוף לאמור בסעיף 16.2:
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11.1.3 - ה"סל ליולדת" לא יכלול את הנושאים/התחומים הבאים:

11.1.3.1 - טיפול הקשור לפוריות מכל סוג שהוא.

11.1.3.2 - טיפול שאינו קונבנציונלי או טיפול מתחום הרפואה המשלימה.

11.1.3.3 - יעוץ, בדיקה, טיפול, שירות או אביזר מכל סוג שהוא שאינם רפואיים.

11.1.3.4 - ייעוץ הניתן למבוטחת על-ידי רופא שהינו יועץ הכלול ברשימת המנתחים, כאמור בסעיף 27.1.5.א' 
לתקנון "מכבי זהב".

11.2 - גובה הכיסוי -  הסכום לו תהיה זכאית מבוטחת "מכבי שלי“ בגין הוצאות במסגרת ה"סל ליולדת", יהיה בשיעור של 
75% מסך ההוצאה בפועל ועד לתקרה מצטברת של 8000 ₪ לכל ההוצאות גם יחד, לכל תקופת החברות. 

11.3 - תקופת המתנה - 6 חודשים.

11.4 - תשומת לב המבוטחת מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם. 

27. משקפי ראיה ועדשות מגע אופטיות מגיל 18 ומעלה

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי “מכבי זהב”: חדש.

27.1. מקרה מזכה - מבוטח שגילו 18 שנים ומעלה יהיה זכאי לרכישת משקפי ראיה אופטיים או עדשות מגע אופטיות 
)להלן: “אביזרי ראיה”(, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

27.1.1 - הרכישה בוצעה אצל ספקים שבהסכם עם מכבי.

27.1.2 - המבוטח קיבל אישור מאופטומטריסט מורשה שבהסכם, המאשר כי למבוטח קיימת בעיית ראיה )קוצר/
רוחק( והוא זקוק לאביזר ראיה.

27.1.3. - סכום השתתפות “מכבי שלי” מתחדש בכל 3 שנים צפות, מעת הרכישה הראשונה.

27.2 - גובה הכיסוי - ההשתתפות העצמית שישלם מבוטח “מכבי שלי" בגין כל רכישה של אביזר תהיה בשיעור של 50% 
מסך ההוצאה בפועל, וזאת עד לתקרת זכאות מצטברת של 1,012 ₪ לכל הרכישות גם יחד. תקרה זו תתחדש בכל 3 שנים 

צפות. למען הסר ספק, אין כפל כיסויים - הזכאות מ”מכבי שלי” מחליפה את הזכאות מ”מכבי זהב”, ככל שקיימת, ואינה 
באה בנוסף לה.

27.3 - רשימת הספקים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד “מכבי ללא הפסקה”.

27.4 - תקופת המתנה - 6 חודשים.

27.5 - תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.
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