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 לכבוד
 קופות החולים הלימנ

 שב"ן, קופות החוליםה תכניות מנהלי
 
 

 דרכים לצירוף מבוטחים לתכניות השב''ן של קופות החוליםהנדון : 
 

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )תכנית לשירותים נוספים ושינויים הוראות פרש את ל בא חוזר זה

בעניין צירוף מבוטחים לתכניות  (ממלכתי בריאות ביטוח תקנות –)להלן  1998-בה(, התשנ"ט

ת היועץ המשפטי לממשלה "כללים מנחים לגיבוש ילהנחי השב"ן של קופות החולים, בהתאם

וכן לאור תיקון מספר  (,לממשלה המשפטי היועץ הנחיית –)להלן  1.2500 'מס" דיגיטלייםהסדרים 

מטרת חוזר זה היא . (אלקטרונית חתימה חוק –)להלן  2001-לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א 3

מבוטח באופן שיקל על , דיגיטלייםאמצעים באפשר צירוף מבוטחים במספר דרכים, ובכלל זה ל

הצירוף נעשה בדרך  כידא ויוו ייעל את אופן הצירוף של מבוטחיםלשב"ן,  להצטרףשמעוניין 

 מאובטחת ובהתאם לרצון המבוטח. 

 'מס  ולים ושירותי בריאות נוספיםחת הקופו על לפיקוח"ל סמנכ חוזר במקום ובא מחליף זה חוזר

 .הקודם(החוזר  –)להלן  "ן"השב כניותולת מבוטחים של טלפונירוף י"צ בנושא 1/2013

 

 מבוטחים לצירוף דרכים

-)תכנית לשירותים נוספים ושינויים בה(, התשנ"ט  ממלכתי בריאות ביטוח קנותתל)א( 3 תקנה .1

 ."הצטרפות כתב על שחתםאלא לאחר  לתכנית מבוטח קופה תצרף"לא כי  תבעוק. 1998

 עם בשיחה טלפוני באופן או החולים קופת במרפאות פיסי באופן נעשה מבוטחים צירוף, כיום .2

. לאור ההתפתחות הטכנולוגית ועמדת המדינה לעודד הקודם לחוזר ובהתאם, הקופה נציג

מעבר למתן שירותים באופן טכנולוגי במקרים המתאימים ובאופן המשמר את התכליות 

נדגיש כי  "ן.השביוצגו להלן האפשרויות לצירוף מבוטחים לתכניות  – שבהסדרים הקיימים
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המפורטות בחוזר זה הינן דרכים שבאפשרות הקופה להציע למבוטחיה דרכי הצירוף לשב"ן 

 .פיסיבאופן צירוף בנוסף לאפשרות ה

הסדרים דיגיטליים. בנוגע לאימוץ כללים מנחים הנחיית היועץ המשפטי לממשלה קבעה מספר  .3

, בגיבוש הסדר דיגיטלי, יש לבצע ניתוח לפיוהפונקציונלית, כלל השקילות  אחד הכללים הוא

המטרות והשימושים של הדרישה המסורתית מהעולם הפיסי, ולקבוע כיצד ניתן להגשים  של

 . תמטרות ושימושים אלה בסביבה אלקטרוני

לעמוד מלמדת כי קיימות שלוש תכליות שיש לתכניות השב"ן  מבוטחצירוף דרכים לה של בחינה .4

מירת דעתו של העדה על ג; השני, גבוהה בטחון ברמתיהוי של המצטרף זהראשון,  :בהן

; והשלישי, אי שינוי של כתב לאחר הבנת פרטי השירות המוצע המצטרף להצטרף לשירות

 ההצטרפות לאחר החתימה עליו.

ולבד שיעשו בהתאם  יכול שיתבצע באחת הדרכים הבאותלאור האמור, צירוף מבוטחים  .5

 :להנחיות חוזר זה

 החולים קופת במרפאות המבוטח מולבאופן פיסי  יתבצעתהליך הצירוף  –פיסי  צירוף 

וודאות  ברמתזיהוי  באמצעי המבוטחנציג הקופה יזהה את  כאשר, אחר פיסי מקום או

בחתימה ידנית או  ההצטרפותכתב  על, והמבוטח יחתום המבוטחגבוהה של 

 . דיגיטלי פד גבי עלאלקטרונית 

 הקופה  נציג בשיחה טלפונית עם המבוטח כאשר יתבצע הצירוףתהליך  –טלפוני  צירוף

על  יחתום מבוטח, והכפי שיפורט להלן המבוטח שלוודאות גבוהה  ברמת זיהוי יבצע

. במקרים בהם לא קיימת למבוטח אפשרות כתב ההצטרפות בחתימה אלקטרונית

( תינתן אפשרות שאינם תומכים טכנולוגיתלביצוע חתימה אלקטרונית )כגון: טלפונים 

על לחצני הטלפון לאישור או ביטול לקבלת הסכמה מדעת באמצעות הקשה 

נדגיש כי במסגרת ההקלטה . ההצטרפות וזו תיחשב כחתימה על כתב ההצטרפות

החוזרת למבוטח יצוין כי היא מגיעה בהמשך להסבר מטעם נציג קופת החולים 

 ובמסגרת ההקלטה יצוין שם התכנית והעלות החודשית.

 בוטח באתר האינטרנט או תהליך הצירוף יתבצע על ידי המ –דיגיטלי  צירוף

באפליקציה של קופת החולים, כאשר זיהוי המבוטח יעשה באמצעות אמצעי זיהוי 
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אלקטרוניים המבטיחים זיהוי ברמה גבוהה והמבוטח יחתום על כתב ההצטרפות 

 בחתימה אלקטרונית.

 המבוטח זיהוי

  1.גבוהה בטחוןצריך להיות ברמת  המבוטח זיהוי .6

 :גבוהה בטחוןמהדרכים הבאות ייחשב כזיהוי ברמת  תבאמצעות אח זיהוי .7

 רישיון, דרכון, זהות תעודת: הבאים התקפים המסמכיםמ אחד אמצעותב פיסי זיהוי 

  ;החולים קופת של מגנטי כרטיס או נהיגה

  קיימות במאגרי קופת שאלות אישיות אשר  3בצירוף טלפוני הזיהוי יבוצע באמצעות

 באמצעות תוכנה המאפשרת זיהוי קולי קולי זיהויידועות למבוטח בלבד או החולים ו

 בסמוך המבוטח של הנייד לטלפוןפעמי שנשלח  חד סודי קוד אימותבאמצעות או 

  ;צירוףלפעולת ה

 קיימות במאגרי קופת שאלות אישיות אשר  3באמצעות יבוצע  זיהויבצירוף דיגיטלי ה

 טלפוןלשנשלח פעמי  חד סודי קוד אימותאמצעות באו למבוטח בלבד  ידועותהחולים ו

  ;צירוףלפעולת ה בסמוך המבוטח של ניידה

 

 :בנוגע לפרטי התוכנית המבוטח יידוע

 בעניינים פרטים זה ובכללצירוף המבוטח יקבל המבוטח מידע מפורט ובהיר על התוכנית  בעת .8

 פרמיהגובה ה; מלקוח ראשונה גבייה; המתנהה תקופות, בתוכנית הכלולים השירותים: אלו

 .חודשיתה

 :הבאים בנושאים, הקופה תיידע את הלקוח בנוסף .9

 ממנו יתבצע התשלום לתכנית תשלום אמצעי; 

 תוךעדכונו במערכת יבוצע  כיהלקוח  דועיי X שעות; 

 אליה לתוכנית מיוחד כרטיס)במידה וקיים  כרטיסקבלת  מועד ואופן על הלקוח יידוע 

 ;(הצטרף

                                                           
  "עיקרי המדיניות הלאומית להזדהות בטוחה"הממונה על היישומים הביומטריים ראו לעניין זה מסמך  1
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 21 -ו 20פים סעיבהתאם להוראות רות לביטול ההצטרפות הלקוח על האפש יידוע 

 להלן.

נציג הקופה תוצג למבוטח הודעה באופן דיגיטלי או על ידי , לתכנית השב"ן צירוף מבוטח בעת .10

: "עלות התוכנית )שם התוכנית( היא ... לחודש". במקרים של רובד שני יש עם הפירוט הבא

לחודש עבור התוכנית )שם הרובד השני( וסה"כ ₪  X: "תוספת של  גם את המשפט הבא להוסיף

  לחודש )עבור שני הרבדים(".₪  Xתשלום של 

, "ן של הקופה יהיו מוקלטותהשבצירוף מבוטחים לתכניות  לצורךהטלפוניות השיחות  כלל .11

לפי "ן במשרד הבריאות ושב"ח קופולפיקוח על  האגף לבקרת ימסרו תמלוליםאו ה הקלטותהו

 .רישתוד

באמצעות דוא"ל או הודעת  ,צירוף מבוטח, יינתן העתק או קישור )בהתאם לסוג הצירוף( בעת .12

SMS , הקובע הוא התקנוןכי לו יובהר ו להצטרף מעונייןלתקנון תכנית השב"ן אליה המבוטח 

 .לתוכנית הנוגע בכל

או הודעה מוקלטת  למבוטח תשלח הקופהשהצירוף נעשה באופן טלפוני או דיגיטלי,  במקרה .13

 . פושעות מעת צירו 24תוך  "ןהשבהמיידע אותו על צירופו לתכנית או דוא"ל   SMSהודעת

 בריאות ביטוח לתקנות)ג( 3"ן בהתאם לסעיף השבלתכנית  והצטרפות על המבוטח בעדכון .14

תאריך שיחת  ויצויןדיגיטלי(  /טלפוני)פיסי/  הצירוף נעשה ו דרךבאיזבמפורש  יצוין, ממלכתי

 . הדיגיטלי הצירוף ביצועהצירוף או 

  חתימת המבוטח

 .על כתב ההצטרפות הצירוף במועדיחתום  המבוטח .15

וקישור  , תקופות ההמתנה לכל שירות,על כתב ההצטרפות לכלול את עיקרי תכנית השב"ן .16

 אינטרנטי לתקנון התכנית. 

 אפוטרופוסועל ידי המבוטח בלבד, ובמקרה של קטין על ידי  יעשהההצטרפות ת כתב על חתימה .17

 הוריו.אחד מאו 
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, וכאשר מדובר במבוטח כתב ההצטרפות עלהמבוטח  ו שלחתימת מיום תחל בתכנית חברות .18

שתחילת חברותו בקופה טרם נכנסה לתוקף, המועד הקובע לעניין תחילת חברותו בתכנית 

  נכנסה לתוקף.השב"ן תהיה ביום שתחילת חברותו בקופה 

מבוטח בלבד כדי להסתמך על טענה של היעדר חתימה של ת ורשאיאינן  הקופותיובהר, כי  .19

     ודמי החבר החודשיים שולמו במשך אותה התקופה., זאת ככל זכאות ביטוחית ממנו לשלול

 תנאיםכל הב עומדת שהיא ובלבדאלקטרונים  באמצעיםשתהא גם  היכול חתימה, כאמור .20

 :הבאים

, כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, מאובטחת אלקטרונית חתימהתהיה  החתימה .20.1

מבוצעת ו גרפי כקובץ ממוחשב באופן הנשמרת"חתימה גרפית ממוחשבת" או  2001-תשס"א

 המבוטח שבבעלות דיגיטליים במסכים גם זה לעניין להשתמש ניתן כי יובהרדיגיטלי.  פדעל גבי 

( ובלבד שהם מאפשרים ביצוע חתימה גרפית תומך טכנולוגית טלפוןאו  נייד מחשב)כדוגמת 

לעיל באמצעות הקשה על לחצני הטלפון במקרים שצוינו,  5וכן, כפי שצוין בסעיף  , ממוחשבת

 להלן. 20.3ו  20.2ובלבד שהיא עומדת בתנאי סעיפים 

כל חתימה בנפרד תהיה נעולה ומקובעת במקומה, עם מאפייניה  –תימה מקובעת ח .20.2

 "דיים, באופן אשר ניתן יהיה להוכיח כי חתימה זו אינה תוצאה של "העתקה והדבקההייחו

של חתימה אחרת של המנוי שנחתמה במקום אחר. בהמשך לאמור, לכל חתימה תהיה שכבת 

מידע נוספת על החתימה אשר תתעד את הזמן המדויק של חתימתה )תאריך ושעה מדויקת 

 ברמת דיוק של שניות(. 

מסמך באופן שניתן ה, תתבצע "נעילה" של ההצטרפות כתבום החתימה על בת –" ה"נעיל .20.3

 לאחר מועד החתימה. ההצטרפות  כתביהיה לזהות שינוי שבוצע ב

 בתוכנית חברות ביטול

כל מבוטח יוכל לבטל את חברותו בתכנית השב"ן של הקופה בכל עת ובאמצעות כל אחת  .21

 לחוזר זה, לרבות דרישת החתימה. 5בסעיף מהדרכים בה ניתן להצטרף לתכנית כפי שמפורט 

בעת ביטול חברות בתכנית השב"ן באפיק דיגיטלי הביטול יכנס לתוקפו בעת יצירת קשר של  .22

שעות ממועד  72 -הקופה עם המבוטח לצורך ווידוא הרצון לבטל את החברות ולא יאוחר מ

 על טופס ביטול. יכנס לתוקפו מיום החתימה הביטול החתימה על טופס הביטול. ביתר הדרכים 
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לבטל חברות ולבצע החזרים עבור כסף שנגבה במקרים בהם הוכח כי  של הקופה מחובתה .23

 .זכויותהצירוף נעשה שלא בהסכמתו ולא היה ניצול של 

 

 נוספותהוראות 

 , בכל דרך צירוף שהיא, רוף המבוטח לתכנית השב"ןיבמהלך צ הצעת הטבות שיווקיות נלוות .24

  .אסורה

אינו מעוניין הוא כי  המבוטח. במידה והתקבלה תשובה מפעם אחת בלבדייעשה ניסיון לצירוף  .25

 שנה לפחות.חצי להצטרף לתוכנית, הקופה לא תיזום פנייה נוספת במשך 

 צירוף על התלונות היקף את משמעותית לצמצם מנת על איכות אבטחת מערכת תפעיל הקופה .26

 :זה ובכלל, תקין לא

 הטלפוניים המוקדים עבודת על הקופה של ויזומה שוטפת יומיומית בקרה ניהול .

 .ליקויים תיקון אחר שוטף מעקב ויבוצע תתועד הבקרה

 הכללים על דגש שימת תוך מדגמיות צירוף לשיחות יזומה יומית האזנה 

 צוותי ממנהלי משוב וקבלת יומי תוצאות דיווח. הצירוף בשיחת המחייבים

 .הצירוף

 שביצעו הפרה חוזרת של  םנציגיהטיפול משמעתי ותופסק עבודה של  יתבצע

 הסטנדרטים, חרף התרעה שניתנה להם. 

 

 וחיילים קטינים צירוף

מראש של כל  פםלרבות צירו ,של מבוטחים לתכניות השב"ן צירוף אוטומטי תבצעלא הקופה  .27

 משפחה.להמתווסף ילד 

ובאמצעות הסכמה  הוריו או אפוטרופוסואחד מיתבצע מול מבוטח שהוא קטין צירוף  .28

לחוזר  2לעיל )למען הסר ספק, אין באמור בסעיף  5פוזיטיבית בהתאם לדרכים שצוינו בסעיף 

"צירוף תינוקות לשב"ן" כדי לאפשר צירוף  – 9/08סמנכ"ל פיקוח ובקרה על קופו"ח ושב"ן מס' 

 .הוראות חוזר זה(ב עמידהקטין ללא 
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חיילים משוחררים אשר טרם גיוסם היו חברים בתוכנית השב"ן, יצורפו לתוכנית השב"ן מיד  .29

תום שירותם הצבאי. על הקופה להודיע לחייל המשוחרר ולגורם המשלם כי ככל שחברותו עם 

 בתוכנית לא תוסדר בהתאם להוראות חוזר זה לעניין הצטרפות לתכנית השב"ן עד יום חידוש

   ברותו בשב"ן תבוטל., חהגבייה החודשית

ו , ניתן לקבל את הסכמתאו אפוטרופוסו בעת הצירוף לתכנית של קטין ע"י הוריואף האמור,  על .30

תום שירותו הצבאי עם , הקטיןהגורם המשלם לחידוש הגבייה בגין החברות בתכנית  מראש של

פרד או תשלח לגורם המשלם הודעת תזכורת במכתב נבבוא העת , ובלבד שהחייל המשוחררשל 

  .לעיל , כאמוריום לפני חידוש הגביה 30על חידוש התשלום לאחר שחרורו  SMS תבהודע

 

  .מיום פרסומוחודשים  12תחולת חוזר זה 

 
 בברכה,

 
 ליאור ברק, רו"ח

לפיקוח על  סמנכ"ל
ות החולים ושירותי קופ

 בריאות נוספים
 

 העתק:

 הבריאות שר, ניצן הורוביץ"כ ח

 הבריאות משרד"ל מנכ, נחמן אש' פרופ

 יועצת משפטית )בפועל(, דנה נויפלדעו"ד 

 קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי נציבת, חיון דיקמן נילי"ד עו

 משפטית לשכה, נשרי טל"ד עו

 לשכה משפטית ,נעמה רנג'ברעו"ד 

 , אגף מערכות מידע ומחשובCTOמר ראובן אליהו, 

 "ןושב"ח קופו על לפיקוח האגף צוות
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 חולים קופות, כספים מנהלי
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