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דיוור לחברי הארגון-ינואר 2020
לחברות וחברי הארגון,
• לאחר מו"מ של הוועד מול חברת "מנורה מבטחים" אנו שמחים להודיע על שיפורים בכיסוי
הביטוחי בפוליסת הבריאות של חברי הארגון ובני משפחותיהם .
הכיסויים הנוספים בעיקרם הם כיסויים אמבולטוריים (כיסויים שאינם באשפוז ) ,כיסויים שמבוטחים
נזקקים להם באופן פרטי .
 .1הדפסת אברים  :פעולות להדמיית תלת מימד ו/או פעולות להדפסה תלת מימד של
איבר/ים להמחשה ,הנדרש/ים לצורך הכנת הניתוח ו/או הדפסת תלת מימד של איבר לצורך
השתלתו בגוף המבוטח ו/או הדפסת תלת מימד של מכשור עזר רפואי הנדרש במהלך הניתוח
לצורך השתלת האיבר המודפס .שיפוי בסך של  ₪ 2000עבור הדמית תלת מימד₪ 10,000 ,
עבור הדפסת תלת מימד של האיבר לצורך המחשה ₪ 35,000 ,עבור הדפסת תלת מימד של
איבר להשתלה ו ₪ 15,000 -עבור הדפסת תלת מימד של כלי עזר לניתוח .הכל בכפוף
להשתתפות עצמית של .10%
 .2טיפולי שיקום :על פי הוראת רופא :טיפול שיקומי ,התעמלות שיקומית ,ריפוי בעיסוק ,עד 250
 ₪לטיפול ולא יותר מ 12 -טיפולים לשנת ביטוח ובכפוף להשתתפות עצמית של  .20%או שיקום
דיגיטלי לאחר ניתוח אורתופדי :מבוטח שעבר ניתוח להחלפת פרק ירך או פרק ברך ויבצע את
השיקום לאחר הניתוח בביתו באמצעות מערכת שיקום דיגיטלית אשר מנחה את החולה
ומדריכה אותו באמצעות אפליקציה ממוחשבת מפוקחת על ידי פיזיוטרפיסט שיקומי ועוקבת
אחר ביצועיו ,עד ₪ 2000 -לכל תקופת השיקום בכפוף להשתתפות עצמית של .20%
 .3טיפול בגלי הלם ,לייזר ,גלי קול ,גלי רדיו ושדות מגנטיים לריסוק הסתיידויות (לרבות דורבן)
וטיפול בכאבי מפרקים לרבות מפרקים בין חוליי תיים ורקמות רכות לרבות טיפול בלייזר למניעת
דליפת שתן במאמץ והריסת מיומה ברחם :עד סכום מרבי של  ₪ 3,500למקרה ביטוח.
 .4הזרקות לעמוד השדרה לטיפול בכאבי גב עם או בלי בלט דיסק ,בין אם תחת שיקוף ובין אם
לא :עד סכום מרבי של  ₪ 5,000למקרה ביטוח.
 .5הזרקות לוורידי הגפיים ו/או טיפול בלייזר בוורידי הגפיים ,במקרה של אי ספיקה של הוורידים
והיווצרות דליות המחייבות טיפול רפואי :עד סכום מרבי של  ₪ 5,000למקרה ביטוח.
השיפורים תקפים מ 1 -לינואר  .2020את הפוליסה המלאה ניתן למצוא באתר הארגון:
( https://senioracademic.tau.ac.il/index.php/he/כניסה דרך .)MyTau
נזכיר כי יועץ הביטוח 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  -ביטוח לאומי וכד' ,ייעוץ במקרה של רשלנות
רפואית .

שירותי "אקסטרא פרש"  -הכוונה במציאת הרופא המומחה  ,תיאום והקדמת תורים במסגרת הרפואה
הפרטית לבדיקות הדמיה  ,הנגשת מידע רפואי .ליצירת קשר :טל'. 073-2291301 :מייל:
EHUD.BIT@GMAIL.COM
עוד נזכיר ,כי יש חברות וחברים הנתקלים במקרים בהם סוכנות ביטוח כזו או אחרת פונה
אליהם ומציגה עצמה כמי שמייצגת את האוניברסיטה ,ו/או את הארגון ,כדי להציע מוצרי ביטוח
או פיננסים .ומבססת את ניסיון המכירה על מתן מידע שאינו נכון וזאת בנוגע לביטוח שכלל לא
מנוהל דרכם.
הגורמים המוסמכים למסירת מידע אודות ביטוח הבריאות הקולקטיבי הינו בלה לבון סוכנות
לביטוח  /פרש קונספט.

•

בהתאם להסכם השכר מ ,2016-מתעדכן שכרנו בעוד  1.5%החל ממשכורת ינואר
(שתיכנס ב .)1.2.2020-עדכון שכר זה ישלים עליה של  6%מאז דצמבר  .2016עדכון
השכר הבא יהיה ביוני .2020

