
תרופות בהתאמה אישית
השוואה בין הפוליסות הקיימות בשוק

16/05/2020: עדכון אחרון

אליעד תמיר: ניתוח נתונים ועריכה, עיצוב
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נספחים שנבדקו

תוכן עניינים

ניקוד מוצר

כולל  –השוואת עלויות 

תרופות מחוץ לסל

להרחבהבחרו לשונית 
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ניתוח ממצאים–תרופות בהתאמה אישית 

מקרא

יתרון ביחס לשוק

יש מקום לשיפור

דורש תיקון

חשוב מאוד

כדאי

נחמד שיהיה

חשיבות  
הפרמטר

הטוב ביותר

הרע ביותר

ירוק מודגש

אדום מודגש

חזרה לתוכן עניינים>
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הערותתאריך הוצאת גילוי נאותתאריך הוצאת נספח מלאמספר נספחיצרן

ללא640703/201810/2018הפניקס

גילוי נאות כלול בפוליסה227709/201809/2018כלל

ללא45701/201901/2019הראל

מגדל

2173 ,2172 ,2141  ,

214008/201908/2019

.  גילוי נאות כלול בפוליסה

כולל תרופות מחוץ לסל

ללא76010/201709/2018מנורה מבטחים

כולל תרופות מחוץ לסל130006/201809/2018איילון

ללא52504/201904/2019הכשרה

AIG ללא1.201901/201901/2019בחוברת 45עמוד

ללא167/0310/201710/2017ביטוח ישיר

נספחים שנבדקו

נספחים שנבדקו

חזרה לתוכן עניינים>
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ציון סופי(50%)ציון עלות (50%)ציון איכות יצרן

95%100%97%איילון

AIG100%62%81%

100%40%70%הפניקס

84%53%69%מגדל

95%37%66%מנורה

58%73%66%ביטוח ישיר

68%60%64%הכשרה

74%47%60%כלל

42%47%44%הראל

ניקוד מוצר

:מה אנחנו רואים

.  הציון מחושב לפי ניקוד הפרמטרים השונים ומובא באחוזים לשם הנוחות. ציון כולל לפי איכות המוצר= ציון מוצר 

המוצר של איילון הוא הזול ביותר בשוק ואילו זה של  : לדוגמא. כך הניקוד נמוך יותר, ככל שהעלות הכוללת גבוהה יותר. נקודות100-העלות הנמוכה ביותר ביחס לשאר המוצרים שווה ל= ציון עלות 

.מנורה הוא היקר ביותר

.תועלת-עלותככל שהציון גבוה יותר כך המוצר משתלם יותר ביחס ". ציון עלות"ו" ציון מוצר"הציון הסופי משקלל את הניקוד של הפרמטרים = ציון סופי

ניקוד מוצר

חזרה לתוכן עניינים>
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השוואת עלויות

גיל
מנורה 

מבטחים
AIGהראל הכשרההפניקס

ביטוח 

ישיר
כלל 

05.682.883.12.723.303.003.90

105.682.883.12.723.303.003.90

205.682.883.12.723.303.003.90

307.324.398.146.194.773.004.70

4011.217.4210.029.937.104.008.35

5019.3513.4017.7618.2612.599.0014.55

6050.1336.9534.0637.3435.7315.0034.40

7075.4175.3344.0071.7264.9240.0062.10

8081.6575.3344.0071.7264.9240.0062.10

מגדלאיילוןגיל

07.927.70

107.927.70

207.927.70

309.4115.30

4011.1718.80

5018.5934.40

6024.8256.40

7035.9198.40

8040.9298.40

כולל תרופות מחוץ לסלתרופות בהתאמה אישית בלבד

:מה אנחנו רואים

.  הטבלאות מתארות את עלויות המוצר לפי קבוצות גיל

.הסימון הירוק מייצג את העלות הנמוכה ביותר בין כל קבוצה

.כפוליסה אחתתרופות בהתאמה אישית + תרופות מחוץ לסל הסיבה שישנן שתי טבלאות היא משום שאיילון ומגדל ייחודיות בכך שהן מוכרות את הכיסויים ל

:מה ניתן ללמוד

.הכיסוי של ביטוח ישיר ואיילון נמכר בעלות מוזלת ואילו הכיסויים של מנורה הם היקרים ביותר

השוואת עלויות

חזרה לתוכן עניינים>
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כולל תרופות מחוץ לסל–השוואת עלויות 

גיל
מנורה 

מבטחים
מגדלאיילוןכלל ביטוח ישירAIGהראל הכשרההפניקס

014.328.666.207.735.816.008.407.927.70

1014.328.666.207.735.816.008.407.927.70

2014.328.666.207.735.816.008.407.927.70

3021.7013.1816.2811.437.186.0014.309.4115.30

4025.0618.3220.0418.5211.028.0019.9511.1718.80

5039.2333.3835.5228.1222.7718.0029.5518.5934.40

6077.1060.0468.1259.3159.0830.0061.1024.8256.40

70110.73125.0988.00119.2496.3180.00111.1035.9198.40

80126.59125.0988.00119.2496.3180.00111.1040.9298.40

:מה אנחנו רואים

. הכיסוי תרופות בהתאמה אישית הוא נספח שניתן למכור רק כתוספת למוצר תרופות מחוץ לסל באותה חברה

.העלויות בטבלה זו מקפות את העלות הכוללת עבור שני המוצרים, מסיבה זו

:מה ניתן ללמוד

ניתן לראות כי איילון מציגה עלות נמוכה משמעותית ביחס שוק ואילו העלויות במנורה והפניקס גבוהות משמעותית מהעלות הממוצעת למוצר זה

חזרה לתוכן עניינים>
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התייעצויות עם  

מומחים

השתתפות עצמיתגובה זכאות

סיכוי מימוש

תנאי סף לזכאות

שירות מתן התרופה

ן"החזר השתתפות שב

סכום ביטוח לתרופות

סכום ביטוח ויטמינים  

וקנאביס

הגדלת תקרת סכום

השתתפות עצמית  

לתרופת סרטן

השתתפות עצמית לכל  

תרופה

השתתפות עצמית  

ויטמינים וקנאביס

גנטיקאיהתייעצות עם 

התייעצות עם פרמקולוג

חוות דעת שניה

בדיקות אבחנתיות

בדיקה פתולוגית

בדיקות גנטיות  

(פרמקוגנטיקה)

גנומיותשיפוי לבדיקות  2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

1115

1

מרכיבי הפוליסה
להרחבהלשונית בחרו 

חזרה לתוכן עניינים>
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יצרן
האם המבוטח נדרש לעמוד בתנאי אחד או בכל 

התנאים במצטבר
מספר הנתיבים למימוש הפוליסה

5תנאי אחדהראל

4תנאי אחדמגדל

3תנאי אחדביטוח ישיר

3תנאי אחדהפניקס

3תנאי אחדאיילון

3תנאי אחדמנורה

AIG3תנאי אחד

2כל התנאים במצטברכלל

1כל התנאים במצטברהכשרה

סיכוי מימוש

תנאי סף לזכאות 1

חזרה לשקופית הבית

9

:מה אנחנו רואים

הסיבה לכך היא שגם הפוליסה שמעניקה את  . ישנן חברות שמגדירות בפוליסה תנאים רבים וקשים למימוש באופן שיכול לרוקן את הפוליסה מתוכן. תנאי סף לזכאות הם למעשה שער הכניסה לפוליסה

אנו נרצה לבחור בפוליסה שיהיה קל יחסית לממשה ושמנוסחת באופן  . הכיסוי הגבוהה ביותר בשוק במחיר הזול ביותר אינה מועילה למבוטח אם התנאים למימוש הכיסוי שרכש נוקשים ומורכבים

.שמיטיב עם המבוטח

האם המבוטח נדרש לעמוד בתנאי אחד או בכל התנאים במצטבר

פוליסות הדורשות עמידה בהרבה קריטריונים במצטבר יקשו בדרך כלל על המבוטח  . בדיקה גנטית או אישור רופא מומחה: למשל, כדי להיות זכאי לתרופה בהתאמה אישית ישנם תנאים מקדימים שונים

.פוליסות שמסתפקות בתנאי אחד יטיבו עם המבוטח בשעת הצורך, לעומת זאת. ויקטינו את הסיכוי שיהיה זכאי לתרופה

מספר הנתיבים למימוש הפוליסה

ככל שיש יותר נתיבים למימוש כך גדל הסיכוי  . אשר עמידה באחד מהם תעניק למבוטח את הזכאות לכיסוי הביטוחי, החברות השונות מציעות מספר נתיבי מימוש: מספר הנתיבים למימוש הפוליסה

.לממש את הפוליסה



השתתפות עצמיתח"תקרת החזר כוללת בשגנטיקאיקיים החזר להתייעצות עם יצרן

40,00020%כןמגדל

75025%כןהפניקס

00לאמנורה

00לאהכשרה

00לאכלל

AIG00לא

00לאביטוח ישיר

00לאאיילון

00לאהראל

התייעצויות עם מומחים

גנטיקאיהתייעצות עם  2

:מה אנחנו רואים

במטרה לקבוע אילו גנים יש לבדוק בכדי להתמודד עם המחלה גנטיקאיהכיסוי מעניק החזר להתייעצות עם 

:מה ניתן ללמוד

.  ניתן לראות כי מגדל והפניקס הן החברות היחידות המעניקות החזר להתייעצות זו

חזרה לשקופית הבית
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יצרן
קיים החזר להתייעצות עם  

פרמקולוג
השתתפות עצמיתח"תקרת החזר כוללת בש

40,00020%כןמגדל

50025%כןהפניקס

00לאמנורה

00לאהכשרה

00לאכלל

AIG00לא

00לאביטוח ישיר

00לאאיילון

00לאהראל

התייעצויות עם מומחים

התייעצות עם פרמקולוג 3

:מה אנחנו רואים

הכיסוי מעניק החזר להתייעצות עם פרמקולוג

:מה ניתן ללמוד

.  ניתן לראות כי מגדל והפניקס הן החברות היחידות המעניקות החזר להתייעצות זו

חזרה לשקופית הבית

11



יצרן
קיים החזר בגין חוות דעת שניה  

של רופא מומחה
השתתפות עצמיתח"תקרת החזר כוללת בש

1,50015%כןאיילון

00לאהפניקס

00לאמנורה

00לאהכשרה

00לאכלל

AIG00לא

00לאביטוח ישיר

00לאמגדל

00לאהראל

התייעצויות עם מומחים

חוות דעת שניה 4

:מה אנחנו רואים

הכיסוי מעניק החזר להתייעצות עם רופא מומחה המעניק חוות דעת שניה

:מה ניתן ללמוד

.  ניתן לראות כי איילון היא החברה היחידה המעניקה החזר להתייעצות זו

חזרה לשקופית הבית
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שלב סרטן מכוסההשתתפות עצמיתתקרה לבדיקה אחתתקרת כיסוי מקסימליתיצרן

בכל שלב60,00060,00020%כלל

AIG60,00030,00020%בכל שלב

בכל שלב60,00025,00020%מנורה

בכל שלב40,00040,00020%מגדל

בכל שלב30,00015,00020%הכשרה

בכל שלב20,00020,00020%ביטוח ישיר

מתקדם50,00050,00025%הפניקס

מתקדם50,00050,00015%איילון

הראל

–אונקוטסט)30,000
מתקדם30,00020%(כיסוי מלא

בדיקות אבחנתיות

גנומיותשיפוי לבדיקות  5

:מה אנחנו רואים

.  בהתאם לפרופיל הגנטי של המטופל, הבדיקה מאפשרת התאמת טיפול תרופתי לגידול הספציפי

:מה ניתן ללמוד

.שח בלבד20,000-שח ל60,000ניתן לראות כי סכום הביטוח נע בין 

.ובכך קטן משמעותית הסיכוי לממש את הפוליסה, ישנן חברות המעניקות כיסוי לסרטן בשלב מתקדם בלבד, בנוסף

חזרה לשקופית הבית
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יצרן
תקרת כיסוי לבדיקות גנטיות לכל 

מצב רפואי
סוג המחלה המכוסההשתתפות עצמית

כל מחלה10,00025%הפניקס

סרטן בלבד60,00020%כלל

לא רלוונטילא רלוונטילא קיים בפוליסהמנורה

לא רלוונטילא רלוונטילא קיים בפוליסההכשרה

לא רלוונטילא רלוונטילא קיים בפוליסהמגדל

AIGלא רלוונטילא רלוונטילא קיים בפוליסה

לא רלוונטילא רלוונטילא קיים בפוליסהביטוח ישיר

לא רלוונטילא רלוונטילא קיים בפוליסהאיילון

לא רלוונטילא רלוונטילא קיים בפוליסההראל

בדיקות אבחנתיות

(פרמקוגנטיקה)בדיקות גנטיות  6

:מה אנחנו רואים

היא גישה טיפולית המאפשרת התאמת טיפול תרופתי המבוסס על השונות הגנטית בין מטופלים בתגובתם לטיפול תרופתיפרמקוגנטיקה

:מה ניתן ללמוד

לכל מחלהיש לציין כי הפניקס היא החברה היחידה המעניקה בדיקה זו . כלל והפניקס הן החברות היחידות המעניקות כיסוי זה

חזרה לשקופית הבית
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השתתפות עצמיתהחזר הוצאות לבדיקה פתולוגיתיצרן

3,00015%איילון

לא רלוונטילא קיים בפוליסהמנורה

לא רלוונטילא קיים בפוליסההכשרה

לא רלוונטילא קיים בפוליסהכלל

AIGלא רלוונטילא קיים בפוליסה

לא רלוונטילא קיים בפוליסהביטוח ישיר

לא רלוונטילא קיים בפוליסההפניקס

לא רלוונטילא קיים בפוליסההראל

לא רלוונטילא קיים בפוליסהמגדל

בדיקות אבחנתיות

בדיקה פתולוגית 7

:מה אנחנו רואים

בדיקה פתולוגית היא בדיקה שמטרתה להגיע לאבחנה רפואית

:מה ניתן ללמוד

איילון היא החברה היחידה המעניקה החזר לבדיקה מסוג זה במסגרת הפוליסה

חזרה לשקופית הבית
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תקרה חודשיתתקרת כיסוי מקסימליתיצרן
האם התקרה מתחדשת  

אחת לשנתיים

האם סכום הביטוח 

מתחדש עבור כל מחלה 

בנפרד

לאכן600,00055,000איילון

כןלא1,000,000250,000מנורה

AIG1,000,000250,000כןלא

כןלא800,00050,000מגדל

כןלא500,00050,000ביטוח ישיר

לאלא1,000,000160,000כלל

לאלא1,000,000100,000הכשרה

לאלא1,000,000100,000הראל

לאלא500,000500,000הפניקס

גובה זכאות

סכום ביטוח לתרופות 8

:מה אנחנו רואים

.  שח1,000,000-שח ל500,000סכום הביטוח המקסימלי נע בין : תקרת כיסוי מקסימלית

.שח500,000-שח ל50,000התקרה החודשית למימון נעה בין : תקרה חודשית

.אחת לשנתייםלהתמלא מחדש הכיסוי יכול להיות מוגבל לתקרת הכיסוי או : האם התקרה מתחדשת אחת לשנתיים

.מחלות נוספותחלק מהחברות מעניקות תקרת כיסוי מחודשת עבור כל מחלה ובאחרות סכום הזכאות אינו מתחדש עבור : האם סכום הביטוח מתחדש עבור כל מחלה בנפרד

חזרה לשקופית הבית
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יצרן
הכיסוי קיים בנספח  

תרופות מחוץ לסל

הכיסוי קיים בנספח  

תרופות בהתאמה 

אישית

מגבלת סכום יומימגבלת ימים
מקסימום שיפוי 

אפשרי

9025022,500קייםקייםהכשרה
6035021,000קייםקייםמנורה
AIG6035021,000קייםקיים

6030018,000קייםקייםאיילון
6030018,000קייםקייםמגדל

000לא קייםקייםכלל

000לא קייםקייםביטוח ישיר

000לא קייםקייםהפניקס

000לא קייםקייםהראל

גובה זכאות

שירות מתן התרופה 9

:מה אנחנו רואים

(.  למשל מתן זריקה)ישנן תרופות שעצם קבלתן דורשת טיפול רפואי 

:מה ניתן ללמוד

שח וכי יש חברות שאינן מעניקות אותו כלל20,000ניתן לראות כי הכיסוי מגיע לסביבות 

חזרה לשקופית הבית
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סכום ביטוח מתחדשתקרה חודשיתתקרת כיסוי כוללתהשתתפות עצמיתיצרן

לא10030,0001,000הפניקס

לא15015,0001,000מנורה

AIG15015,0001,000לא

לא000הכשרה

לא000כלל

לא000ביטוח ישיר

לא000איילון

לא000הראל

לא000מגדל

גובה זכאות

סכום ביטוח ויטמינים וקנאביס 10

:מה אנחנו רואים

.לעיתים שימוש בוויטמינים וקנאביס רפואי מקלים על תסמיני המחלה

:מה ניתן ללמוד

.חברות בלבד המעניקות כיסוי מסוג זה3ישנן 

חזרה לשקופית הבית
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יצרן
היקף כיסוי לשנתיים ראשונות  

מכוח תרופות מחוץ לסל

האם רכישת התוכנית מגדילה את 

הכיסוי לתרופות מחוץ לסל

היקף הכיסוי לתרופות לאחר  

השדרוג

6,000,000לא קיים בפוליסה6,000,000כלל

3,000,000לא קיים בפוליסה3,000,000הפניקס

3,000,000לא קיים בפוליסה3,000,000איילון

3,000,000לא קיים בפוליסה3,000,000מנורה

3,000,000לא קיים בפוליסה3,000,000הכשרה

2,000,0002,000,0003,000,000הראל

1,000,0002,000,0002,000,000ביטוח ישיר

2,000,000לא קיים בפוליסה2,000,000מגדל

AIG1,500,0001,500,000לא קיים בפוליסה

גובה זכאות

הגדלת תקרת סכום 11

:מה אנחנו רואים

שח לכיסוי הרגיל2,000,000במקרה שלפנינו מדובר בתוספת של עד . לזכאות עבור תרופות מחוץ לסלתוספת כיסוי ישנן חברות המעניקות 

:מה ניתן ללמוד

ניתן לראות כי הגדלת סכום הזכאות משפר משמעותית את היקף הכיסוי הכולל שמעניקות הראל וביטוח ישיר

חזרה לשקופית הבית
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עלות חודשית שמעליה לא תשולם השתתפות עצמיתהשתתפות עצמית לסרטןיצרן

00הכשרה

00כלל

AIG00

00ביטוח ישיר

00הפניקס

00איילון

300300מנורה

800800מגדל

80010,000הראל

השתתפות עצמית

השתתפות עצמית לתרופת סרטן 12

:מה אנחנו רואים

פרמטר זה מציג את גובה ההשתתפות העצמית החודשית אותה נדרש המבוטח לשלם עבור תרופה לסרטן

:מה ניתן ללמוד

.מגדל והראל, ניתן לראות כי מרבית החברות אינן גובות השתתפות עצמית למעט מנורה מבטחים

חזרה לשקופית הבית
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עלות חודשית שמעליה לא תשולם השתתפות עצמיתגובה השתתפות לכל מחלהיצרן

00הכשרה

00כלל

AIG00

00ביטוח ישיר

800800מגדל

תשולם תמיד300מנורה

תשולם תמיד800איילון

80010,000הראל

תשולם תמיד(כמה מחלות/מחלה אחת)750/2,500הפניקס

השתתפות עצמית

השתתפות עצמית לכל תרופה 13

:מה אנחנו רואים

(  בגין תרופת לסרטן קיים פרמטר נפרד)לכל תרופה פרמטר זה מציג את גובה ההשתתפות העצמית החודשית :גובה השתתפות לכל מחלה

:עלות חודשית שמעליה לא תשולם השתתפות עצמית

אינן גובות השתתפות עצמית–ביטוח ישיר , AIG, כלל, הכשרה•

שח בחודש800אינה גובה השתתפות עצמית עבור תרופות יקרות שעלותן מעל –מגדל •

.שח בחודש2,500-שח ל300גובות השתתפות עצמית בכל מקרה וזאת בין –הראל והפניקס , איילון, מנורה מבטחים•

חזרה לשקופית הבית
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האם קיימת השתתפות עצמית לשם מימון התרופההחזר במקרה של מימון קופת חוליםיצרן

כןקייםמנורה

כןקייםאיילון

כןקייםמגדל

לאלא רלוונטיהכשרה

לאלא רלוונטיכלל

AIGלאלא רלוונטי

לאלא רלוונטיביטוח ישיר

כןלא קייםהפניקס

כןלא קייםהראל

השתתפות עצמית

ן"החזר השתתפות שב 14

:מה אנחנו רואים

.יינתן החזר בגין השתתפות עצמית, (הביטוח המשלים של קופות החולים)ן "במקרה והתרופה מכוסה בשב

:מה ניתן ללמוד

.בכל מקרההמשמעות היא שהמבוטח נדרש לשלם השתתפות עצמית . ן"ניתן לראות כי הפניקס והראל הן החברות היחידות שבהן קיימת השתתפות עצמית ובנוסף לא ניתן לקבל זיכוי בשב

חזרה לשקופית הבית
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קנאביס רפואי ותוסף תזונה, השתתפות עצמית עבור רכישת ויטמיניםיצרן

100הפניקס

150מנורה

AIG150

לא קיים בפוליסההכשרה

לא קיים בפוליסהכלל

לא קיים בפוליסהביטוח ישיר

לא קיים בפוליסהאיילון

לא קיים בפוליסההראל

לא קיים בפוליסהמגדל

השתתפות עצמית

השתתפות עצמית ויטמינים וקנאביס 15

:מה אנחנו רואים

שח150-ל100קנאביס רפואי ותוסף תזונה נע בין , ניתן לראות כי השתתפות עצמית עבור רכישת ויטמינים

:מה ניתן ללמוד
.AIG-מנורה מבטחים ו, החברות היחידות המעניקות כיסוי למרכיב זה הן הפניקס

חזרה לשקופית הבית
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