
 

 

15/12/2022 

 

 לכבוד  

 הנהלת הקיבוץ המבוטח בפוליסת הבריאות הקולקטיבית של התנועה הקיבוצית 

 

 שלום רב, 

  התאמת דמי ביטוח בפוליסת "מגן בריאות מורחב לקיבוץ"הנדון: 

 ***ראו פירוט בהמשך על מפגשי זום להסברים נוספים***

 נ.ג.א.

ובני   חבריו  את  ביטח  הקיבוצית,  הקיבוץ  התנועה  של  הבריאות  ביטוח  במסגרת  משפחותיהם 

 . "(הפוליסה"  )להלן:  31.7.2026ועד ליום  1.8.2021שנים מיום  5הפוליסה הינה לתקופה של 

ולהקטין את    פוליסת בריאות מקיפה המאפשרת לקיבוץ לחזק את הערבות ההדדית הפוליסה הינה  

הבריאות הוצאות  בתחום  משפחותיהם  הסיכון  ובני  חבריו  הקיבוצים    .של  של  המוחלט  רובם 

ובשל יתרון הגודל  החברים בתנועה הקיבוצית בחרו לבטח את חבריהם ובני משפחותיהם בפוליסה  

למקסם את השימוש בתקציב המוגדר לצרכי הבריאות של  כל קיבוץ יכול באמצעות הביטוח      השל

 . חבריו

,  תרופות מחוץ לסלוהשתלות, ניתוחים בחו"ל    כגון  בוהות הוצאות בריאות גל  מענה  ת נותנ  הפוליסה 

ל אלקטיביטיפולים  ,  פרטיים  ניתוחיםוכן  טיפולים  ניתוח,  אמבולטורייםימחליפי  טיפולים    , ם, 

 , ועוד. טכנולוגיות רפואיות מתקדמות

עם   הפוליסה  להסכם  בע"מבהתאם  לביטוח  חברה  של    ,הראל  בחינה  תיערך  שנה  מידי  כי  נקבע 

   שנה. בפוליסה באותה של כל המבוטחים השימושמהצורך בהתאמת דמי הביטוח כפועל יוצא 

התייקרות  בצד  ולמיצוי זכויות החברים    שנעשה בפוליסה על רבדיה השונים  בשל שימוש נכון ומיטבי

הראל על ביצוע עדכון בשיעור  לאחר מו"מ ארוך להסכמה עם חברת  הגענו  ,  השירותים הרפואיים

 :יעמדו על הסך שלהלן 1.3.2023, אשר החל מיום מינימאלי לדמי הביטוח

 * פרמיה חודשית )בש"ח(  גיל המבוטח  

רובד בסיסי  

 ג'( -)פרקים א' 

רובד מורחב א'  

 ו'( -)פרקים ד' 

רובד מורחב ב'  

 ח'( -)פרקים ז'

הרחבה לכיסוי  

מלא לניתוחים על  

 1פי פרק ד'

 - 10 35 15 )כולל(   0-20

 100.61 27 99.5 39 ואילך  21

 . 15.11.2022*דמי הביטוח צמודים למדד המחירים לצרכן ומוצגים נכון למדד שפורסם ביום 

   



 

 

 קיבוצים המבוטחים ברבדים מורחבים 

על הקיבוץ לקבל החלטה  על מנת לאפשר את המשך הביטוח עבור כל המבוטחים השייכים לקיבוץ,  

למכתב    נספח א'כמצורף    המאשרת את דמי הביטוח המעודכנים.  ,הכללית )של האגש"ח(  באסיפה

 זה נוסח מוצע לאישור. 

יש לשלוח לחברת הראל נוסח אישור חתום על ידי הקיבוץ, בנוסח המצ"ב    לאחר אישור האסיפה

 '.  נספח בכ

ו/או שתתקבל אצלו החלטה    28.2.23עד לא יאוחר מיום    קיבוץ אשר לא יעביר את האישור  –יודגש  

 כל המבוטחים שלו )חברי הקיבוץ ובני משפחותיהם(  –דמי הביטוח המעודכנים  שלא לאשר את  

   ייגרעו מהפוליסה והביטוח עבורם יבוטל.

, יחד עם  על מנת לעמוד בלוחות הזמנים נבקש כי תשלחו את מכתבי האישור המצ"ב בנספח ב'

עו"ד רעות גולדסטין, במייל   -למנהלת הפוליסה    -  15.2.2023עד ליום    ,העתק פרוטוקול ההחלטה

reut@tkz.co.il  

אנו מבקשים להדגיש את חשיבות הרצף הביטוחי עבור חברי הקיבוץ ובני משפחותיהם ומפצירים  

 בקיבוצים הנדרשים לכך להוביל החלטה לאישור עדכון דמי הביטוח והמשך הביטוח. 

 לכל המבוטחים.   מחברת הביטוח מכתבי הסבר מתאימים יצאו בימים הקרובים

 בלבד  קיבוצים המבוטחים ברובד הבסיס

לפרמיה  העדכון    סך השינוי בדמי הביטוח של רובד הבסיס אינו מצריך את אישור המבוטחים ולפיכך

 . ללא צורך בפעולה כלשהי מצד הקיבוץ 1.3.2023החל מיום  יבוצע

 לכל המבוטחים.   הביטוחמחברת  בימים הקרובים מכתבי הודעה יצאו

 ה מפגשי הסבר

 בנושא: להסברה להלן מועדים בהם נקיים מפגשי זום 

ב',   הקישור:  –   19:00בשעה    19.12.22יום  באמצעות   הצטרפות 

https://us06web.zoom.us/j/82995131024  

ד',   הקישור:  –   8:30בשעה    21.12.22יום  באמצעות   הצטרפות 

https://us06web.zoom.us/j/81022159769  

 

 בברכה,

 , עו"ד רעות גולדסטין
 מחלקה משפטית 

 התנועה הקיבוצית 
 052-7444881 –טלפון נייד 

 reut@tkz.co.il –אימייל 

mailto:reut@tkz.co.il
https://us06web.zoom.us/j/82995131024
https://us06web.zoom.us/j/81022159769


 

 

 נספח א'
 : כללית נוסח החלטת אסיפה

 

מיום   דמי הביטוח החל  הקיבוץ המבוטחים במסגרת הקיבוץ את העלאת  כל חברי  לאשר בשם 

 בהתאם לרבדים בהם הם מבוטחים כיום(. ( 1.3.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נספח ב'

 אישור לחברת הביטוח על החלטת הקיבוץ  

 לכבוד, 

 הראל חברה לביטוח בע"מ 

 

  –ביטוח בביטוח הבריאות הקבוצתי של התנועה הקיבוצית הסכמת הקיבוץ להעלאת דמי  הנדון:  

 )"הפוליסה"(  "מגן בריאות מורחב לקיבוץ"

 

 הריני לאשר כי ביום ____התקבלה במסגרת אסיפה כללית בקיבוץ החלטה: 

מיום   דמי הביטוח החל  הקיבוץ המבוטחים במסגרת הקיבוץ את העלאת  כל חברי  לאשר בשם 

 ם מבוטחים כיום(. בהתאם לרבדים בהם ה( 1.3.2023

 (: 15.11.2022 שפורסם ביום  להלן פירוט דמי הביטוח המעודכנים )נכון למדד

 פרמיה חודשית )בש"ח(*  גיל המבוטח  

רובד בסיסי  

 ג'( -)פרקים א' 

רובד מורחב א'  

 ו'( -)פרקים ד' 

רובד מורחב ב'  

 ח'( -)פרקים ז'

הרחבה לכיסוי  

מלא לניתוחים על  

 1פי פרק ד'

 - 10 35 15 )כולל(   0-20

 100.61 27 99.5 39 ואילך  21

ללא תוספת פרמיה. נכדים יחושבו לכל בית אב בנפרד    –, מהילד השלישי ואילך 21ילד עד גיל *

 דמי הביטוח יוצמדו למדד המחירים לצרכן מידי חודש.  לצורך מתן ההטבה. 

 

 בברכה, 

 

___________________________  ____________ 

 תאריך                     )שם קיבוץ , חתימה וחותמת הקיבוץ( 

 באמצעות מורשי חתימה )שם ותפקיד(: 

______________      _____________ 

 

 : העתק 

 ( reut@tkz.co.ilהתנועה הקיבוצית ) -עו"ד רעות גולדסטין, מחלקה משפטית  

 


