
 
 
 
 

 

 2022ינואר 
 

 ,שלום רב ות וחברי הארגוןחברל
 

 הקבוצתי בריאותהתוכנית ביטוח חידוש את  כם להציג בפני ים שמחאנו  .1

  :םכבני משפחותי עבורכם ועבור

השנים   במהלך  בריאותבחינת תוצאות השימוש והיקף הטיפולים של המבוטחים בביטוח ה

ובני    לחברי הסגל  בריאות קבוצתי  ביטוח  עד כמה חשוב  האחרונות, הוכיחה לנו

 ובני משפחותיהם. חברים נדבך חשוב במאמץ המשותף לדאגה לרווחת ה . זהומשפחותיהם

הצלחנו לשפר בצורה משמעותית את הכיסויים  , מבטחים"-מנורה"אחרי ניהול מו"מ מול 

   .10%בפוליסה וגם להוריד את גובה הפרמיה החודשית ב 

כם הנוכחי ולהתחיל הסכם לתקופת ביטוח הוחלט להקדים את מועד סיום ההסלפיכך, 

 .המבוטחים בדגש על פרק אמבולטורי , לרווחת ,חדשה תוך הטמעת שיפורים משמעותיים

 

 .1.2.2022תאריך לתוקפו ב כנס יהחדש הביטוח  
 

אנו מאמינים כי התוכנית מעניקה לך ולבני משפחתך כיסוי טוב ביותר, בתנאים מצוינים 

 מיה נמוכה  מפוליסה דומה הנרכשת באופן פרטי.ובפר

 
בסל  אינןטיפול/ניתוח מיוחד בחו"ל, תרופות ש ,הפוליסה כוללת: כיסוי להשתלות איברים

פרק  ,, ניתוח פרטי בארץ ובחו"ל כולל כיסוי לתחליפי ניתוח בטכנולוגיה מתקדמתהבריאות

  .  חים, כתב שירות להתייעצות מקוונת עם רופאים מומאמבולטורי

אמבולטורי )טיפולים ה פרקהבמסגרת חשוב לנו להדגיש את הכיסויים הנוספים בפוליסה 
מסגרת הרפואה שים בבעלי שימוש רב ביותר ונדראלו סעיפים  :(שלא נעשים באשפוז

ילדים, הורים צעירים  -מענה רחב לכלל המבוטחים שלנו די להעניקכ הכיסוי נבחר הפרטית.
 .ובוגרים

 
 (:מצוי בחוברתרחב  )פירוט החדשים בפרק אמבולטורי חלק מהכיסוייםלהלן  

 פעם אחת בכל שנת ביטוח -התייעצות עם רופא מומחה בכל בעיה רפואית •

כגון בדיקות הדמיה /מעבדה שמטרתן אבחון או מניעה או מעקב  -בדיקות אבחנתיות •

 טיפול לבעיה רפואיתאו קביעת דרכי 

 רפיה /הידרותרפיהתפיזיו •

 אביזרים רפואיים •

 טיפול בכאבי מפרקים-טיפול בגלי הלם /לייזר / גלי קול  •

 הזרקות לוורידי גפיים /טיפול בלייזר למקרה של אי ספיקת וורידים •

סיקור גנטי   .שקיפות עורפית ,ר, צ'יפ גנטי, מי שפי: סקירת מערכותבדיקות הריון •

 לפני /במהלך הריון

   אבחון וטיפולים -התפתחות הילד  •

  התייעצות מקוונת עם רופא מומחה אונליין במגוון תחומי הרפואה •



 
 
 
 

 

החזר הוצאות - במקרה של גילוי או חשד לקיומה של מחלה קשה או אירוע קשה      •

       .רפואיות

 

מידע אודות אופן הגשת בה בנוסף מצוי  .פוליסת הביטוחמפרטת את  מצורפתהחוברת  ה

 רות עפ"י תוכנית הביטוח.יהתביעות וקבלת הש

 

 תנו לא יזדקק לשירותים אלו.אחד מאאחת וכי אף  יםקוומאנו 

 
 נא שימו לב:

 
   .להסכם החדש הביטוחי כל המבוטחים הקיימים ממשיכים ברצף •

יוכלו  -שלא מבוטחים   סגל ת/שאינם מבוטחים או בני משפחה של חבר חברי סגל  •

יום מתחילת ההסכם . חשוב לנצל אפשרות  90להצטרף ללא הצהרת בריאות עד 

 גם את בני המשפחה. ולבטח זו

 .שלא היו מבוטחים יוכלו להצטרף בכפוף להצהרת בריאות איםמלג •

 

 

ם ודילק חדש , מידע על מיזם"בשער" אנו מבקשים לחשוף אתכם לפעילות של .2

חלקם נמצאים גם בלבה של פעילות שהפלטפורמה כבמה לדיון בנושאים שונים, 

 . שלנו הארגוניםהמוסדות ו

 עם מידע מפורט.קובץ  מצורף

  

 
 
 

 
 ברכה,ב

 
         קדמי הבכירועד ארגון הסגל הא

   


