ספטמבר 2020

לחברות וחברי הארגון,

 .1אנו שמחים להודיע על שיפורים נוספים בכיסוי הביטוחי בפוליסת הבריאות
("ב"מנורה-מבטחים") של חברי הסגל (פעילים וגמלאים) ובני משפחותיהם.
בתחילת שנת  2020הודענו על שיפורים בכיסוי הביטוחי ,ובעקבות מעקב מתמיד אחרי תוצאות
הביטוח ,התברר כי הפוליסה רווחית ,ולכן ביקשנו לשפר את הכיסוי תוך כדי תקופת ההסכם.
לאחר מו"מ של נציגי הוועד מול חברת "מנורה מבטחים" השגנו כיסויים נוספים:
א .פרק ניתוח פרטי בארץ – גובה השיפוי הכספי במקרה של התייעצות הקשורה לניתוח
יהיה בגובה של ( ₪ 1,500כיסוי נוכחי  .) ₪ 900כיסוי ביטוחי ל  3התייעצויות בשנת ביטוח.
ב .פרק תרופות שאינן בסל הבריאות – בסעיף של תרופות מותאמות אישית ,סכום השיפוי
לתרופות על פי פקודת הרוקחים 29ג  3יהיה (.₪ 1,000,000כיסוי נוכחי .)₪ 800,000
בשנים האחרונות הרפואה מתקדמת להתאמת תרופה למחלה על בסיס התאמה
גנטית .חלק מהתרופות לא מאושרות למחלת המבוטח אולם על פי הוראות משרד
הבריאות ניתנות לייבוא אישי (הנחיה 29ג  .)3עלות תרופות אלה גבוהה מאוד והמודעות
של הרופאים והמבוטחים לאפשרות לקבלת כיסוי -עלתה גם היא בשנים האחרונות.
בדיקות גנטיות להתאמת תרופה מכוסות בפוליסה עד לסכום של  ₪ 40,000למקרה
ביטוח .השתתפות עצמית.15% :
תוקף השיפורים מ 1-בספטמבר .2020
לטיפול בתביעות שוטפות ונושאים נוספים בהקשר לביטוח –
בלה לבון סוכנות לביטוח ,סניף אונ' ת"א ,טל'  ,03-6408850או 03-5683333
lavontau@lavon-ins.co.il
תזכורת :
יועץ הביטוח הבכיר המלווה את עובדי הסגל מטעם "פרש קונספט"  -אהוד ליפשיץ ,עומד
לרשותכם בסיוע במקרה של אירוע רפואי מורכב ,מימוש זכויות בפוליסה ,השוואה מול תכניות
ביטוח אחרות למניעת כפל ביטוח ,מימוש זכויות מול גורמים ממשלתיים – למשל :ביטוח לאומי,
ייעוץ במקרה של רשלנות רפואית.
ניתן לקבל שירותי "אקסטרא פרש"  -הכוונה במציאת הרופא המומחה ,תיאום והקדמת תורים
במסגרת הרפואה הפרטית לבדיקות הדמיה ,הנגשת מידע רפואי.
ליצירת קשר :טל'073-2291301 :

מיילEHUD.BIT@GMAIL.COM :
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 .2לפני מספר חודשים פרסמה הנהלת האוניברסיטה נוהל חדש הנוגע לקרן קשרי מחקר
גמלאים (קקמ"ג) .הודעה על כך נשלחה מרשות המחקר לחברי הסגל הגמלאים ,ביחד
עם ההצהרה החדשה הנדרשת לקבלת כספי הקרן .הצהרה זו ,וכן קביעה של השימוש
המותר בכספי הקרן ,נדרשו מכוח הוראות ות"ת ומכתב נלווה להסכם השכר הארצי מ-
 .2016עם זאת ,לאוניברסיטאות ניתן שיקול דעת באשר לאופן השימוש בקרן.
במסגרת השינויים שהוכנסו בנוהל באוניברסיטת ת"א ,קבעה הנהלת האוניברסיטה
מגבלות חדשות על השימוש האפשרי בקרן (למשל ,רכישת מחשבים נייחים הוגבלה
לשימוש בקמפוס בלבד).
בעקבות פניות רבות שהגיעו אל הוועד ,פנינו להנהלת האוניברסיטה ,שנענתה לפנייתנו
והסכימה לשנות את הנוהל .משבר הקורונה הדגיש ,למשל ,את האבסורד שבהגבלת
קניית המחשב לקמפוס.
כתוצאה מכך ,במהלך מחצית השנה הקרובה אפשרית רכישת מחשבים וציוד נלווה.
נא פנו אל הרפרנטים שלכם ,ואם תתקלו בבעיה כלשהי ,דווחו לנו ונטפל בנושא.
הוועד מטפל בנושא במטרה להאריך את הסכמת ההנהלה לשינויים מעבר לחצי השנה
הקרובה.
 .3אנו שמחים לבשר כי ארגון הסגל האקדמי הבכיר ימשיך לממן תשלום עבור קורסי
העשרה לגמלאינו בהיקף של עד  6ש"ס לשנה בפקולטות למדעי הרוח ולאמנויות (250
 ₪ל 2-ש"ס) גם בשנה הקרובה.
הרישום לקורסים -בכפוף למכסות המיועדות לאותם קורסים בתכנית.
ההטבה חלה רק על אותם קורסים שבהם הפקולטות נותנות הנחה של  50%לגמלאים.
במילים אחרות ,ההטבה אינה חלה על סדרות הנערכות מטעם יחידות וחוגים בפקולטות
בנושאים יחודיים (נא ראו בידיעון "לומדים בגילמן" ,ובידיעון "העשרה והשראה
באמנויות") .בקורסים אלה זכאים הגמלאים להנחה של  ,10%בדומה לכלל עובדי
האוניברסיטה וידידיה ,ולכן באשר לקורסים אלה ארגון הסגל האקדמי הבכיר אינו
מעורב ,והגמלאים ישאו בעלות הקורס בדומה לכל חברי הסגל.
אנא שימו לב :אם הרישום ו/או ההשתתפות בקורס לא מומשו בגלל סיבות כלשהן ,על
הגמלאי/ת להודיע על כך למשרד ארגון הסגל הבכיר עד תחילת סמסטר א' או סמסטר
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ב' -לפי העניין .כל ביטול/שינוי קורס לאחר מועדים אלה יחויב בתשלום דמי ביטול
שיכוסה על-ידי הגמלאי/ת ולא על-ידי ארגון הסגל האקדמי הבכיר.
הידיעונים "לומדים בגילמן" ו"העשרה והשראה באמנויות" ( )2018-2019מצויים באתרי
הפקולטות .להלן הקישוריות:
/http://humanities1.tau.ac.il/lomdim-begilman
www.arts.tau.ac.il/arts4u

עקב המצב ,על המעוניינים להירשם לקורסי העשרה
בפקולטות הללו למלא ולשלוח במייל את הטפסים
המצורפים בהודעה ,ולהמתין לקבלת אישור חתום
במייל מאת הארגון לפני ביצוע הרישום במזכירויות

התכניות האמורות .נא זכרו :לא תהיה קבלת
קהל פרונטלית במשרד הארגון!

אנו מאחלים לכם ולבני משפחותיכם בריאות וכל טוב,
הוועד
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