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 כללי

כל חברי הקיבוץ, כמו כל אוכלוסיית ישראל, מבוטחים במסגרת בריאות חובה. 

את סל השירותים קובעים מוסדות המדינה, והוא זהה בכל קופות החולים. 

ברפואה הציבורית, ונוסף על כך ביטח את כל חבריו וילדיו קיבוץ מגן משתמש 

 כדלקמן:

 הרחבת סל השירותים, כולל הנחות מסוימות. – בריאות מושלםביטוח  .1

לתרופות שאינן בסל התרופות ולניתוחים מצילי חיים  – קטסטרופותביטוח  .2

 בחו"ל. ביטוח זה נעשה בחברת דקלה.

 :מגן ניתוחים וטיפולים לקיבוץביטוח  .3

 ביטוח לניתוחים פרטיים. –רובד א'  .א

 מחליפי ניתוח. –רובד ב'  .ב

 (.2013ביוני  1פוליסה זו תקפה לחמש שנים )מתאריך 

הקיבוץ מממן לחבריו תשלום עבור תרופות, בדיקות, טיפולים וביקורים אצל 

פי שיקולי הצוות הרפואי. החברים יכולים לנצל את ל רופאים מקצועיים ע

על חשבון  היאעצמית השתתפות הה .פי בחירתם לעשל הביטוחים ההטבות 

בוחר לעבור ניתוח או פרוצדורה במסגרת הניתוחים הפרטיים החבר  .החבר

חברת  מתבקש לידע מראש את מירב משום שיש צורך לבקש את הסכמת

 ביצוע ההליך הרפואי. לפני ,מראשהביטוח 

לעבור מומלץ  ם,כלנוחות – ים בקופה אחרתמבוטחלמצטרפים לקיבוץ ה

 לקבל את מלוא הטיפול במרפאה במגן.כדי כללית  שירותי בריאותל

 

 מגן יבוץמרפאת ק

 66%-שעות רופא משפחה ו 10של ע"ח שירותי בריאות כללית לקיבוץ מגן תקן 

 משרת אחות.

  :צוות המרפאה במגן כולל

 .66% :+ טיפת חלב מנהלת המרפאה אחות

 .66% :שכיר אח

 .שעות 10: חהמשפ תרופא

 .66% :מזכירה רפואית

 .אום מראשיפי ת לע :רופא קרדיולוג פרטי
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עם אחות טיפת  אום מראשילפי ת וחצי פעם בחודש –רופא להתפתחות הילד 

 חלב.

 פרטי. – לשעת חירוםכוננים 

 .מענה טלפוני – 16:00–14:00בשעות 

  – 07:00עד למחרת בבוקר בשעה  16:00משעה 

 . 054-7915717או  08-9983000 :ניידמ ;000 :יקווטלפון מבחיוג מקוצר 

 שעות פעילות המרפאה

 .14:00–7:00בשעות כל יום בהמרפאה פתוחה 

 .14:00–10:00שעות קבלת קהל ב

 .16:30עד השעה  –בימים ראשון ושני 

 .9:00–8:30 –הפסקה לארוחת בוקר 

 .12:30–12:00 –הפסקה לארוחת צהריים 

 קבלת קהל. – 12:00–10:00 ;טיפת חלב – 10:00–08:00 –יום שישי 

 בדיקות דם

  .(כרטיס המגנטילהצטייד ביש ) 08:30 -07:00 – א', ג', ה'

 הביקור רופאת משפחה במרפא

 16:00–12:30 – יום א'

 12:00–08:00 – ב'יום 

  11:30–09:30 – 'דיום 

 כוננים במגן – רפואת חירום

 –וחגים  שבת-שישימשעת סגירת המרפאה ועד לפתיחתה למחרת בבוקר + 

במקרה דחוף )רום יבתשלום. חיוג לטלפון חכוננים  מבצעיםהתורנות את 

 (:בלבד

 .054-7915717או  08-9983000 :מנייד ;000 :יקווטלפון מבחיוג מקוצר 

 .12:00מהשעה  –ערבי חג בתחילת כוננות בימי שישי ו

, או 2700של מוקד כללית  הפניה של המרפאה אוברק  מיוןהפנייה לחדר 

כשנמצאים  א"דרך מד 1700-703-900פ בקהילה מכל מקום "מוקד שרשל 
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היא  ,עלות פנייה לחדר מיון ללא הפניה, להוציא תאונות דרכיםמחוץ לקיבוץ. 

 .(2015)נכון לינואר  עליהם אין החזרו ,₪ 700-כ

  (9)101טלפון בזק מרום ניתן להזמין את מד"א באופן עצמאי יבמקרי ח

 

 אזורית אשכולהמועצה ב – שר"פ בקהילה

 . את המוקדלרשות התושבים עומד מוקד טלפוני למצבי חירום – מוקד חירום

עוץ רפואי, יעניק ימשעות ביממה. הצוות במוקד  24צוות רפואי מיומן  מאייש

פנה את הקריאה לגורם המתאים. במקרה הצורך מבצע אבחון ראשוני ומ

 באמצעות מד"א.ופעל פינוי מהיר מ

ניתן להתייעץ עם רופאים  – עוץ טלפוני על ידי רופאים מומחיםישירות י .1

 6:00ועד  14:00 משעה נשיםרפואת מומחים בתחומים של רפואת ילדים ו

 (.24:00–20:00)בצוחר  שעות פתיחת המוקדאת להוציא המחרת, בבוקר 

 . היאלרשות התושבים עומדת מרפאת הלילה בצוחר מרפאת לילה .2

. ניתן 24:00עד  20:00 משעה בכל ימי השבוע ופועלת מאוישת ברופא

 –השתתפות עצמית לביקור במרפאה להגיע למרפאה ולקבל טיפול רופא. 

30 .₪ 

 .1-700-703-900יתן להתקשר מכל מקום בארץ לטלפון נ .3

 עד 14:00ניתן להזמין רופא לבית התושב בין השעות  – רופא לביקור בית

בהן מרפאת הלילה  24:00עד  20:00בבוקר )להוציא את טווח השעות  06:00

 תוך שעה וחצי.ב הוא בצוחר פתוחה(. זמן הגעת הרופא לבית התושב

 השירות כולל:

 .(על פי צורךג )"א. בדיקה רפואית מקיפה ואק

 .ב. טיפול רפואי

 .צורך( יפל ג. מתן הפנייה למיון )ע

  ₪. 55 – השתתפות עצמית לביקור בית

 תושבים בני הגיל השלישי יוכלו להזמין רופא – שירות ביקור בית לקשישים

  ₪. 95. השתתפות עצמית: 14:00עד  06:00לביקור בית גם בין השעות 

ניתן להשתמש בשירות זה באופן  "סביב השעון"ובמגן יש כוננים  הואיל

 רכב.ה עלרופא ואצל הביקור  על אין החזר פרטי.
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 ואישור ימי מחלה בריאותנסיעות 

 באישורה.והמרפאה  דייל הבריאות מוזמנות רק ע שבוןחל נסיעות ע

 למרפאה הזכות לאחד נסיעות כאשר הזמנים תואמים.

  :הבריאות שבוןחל נים לאישור קבלת רכב עקריטריו

 ,חקיםורמובתי חולים  רחובות ,אשקלון צוחר, אופקים. 

 תחבורה ציבורית.בהן טיפולים בשעות שאין או מקרים של בדיקות ב 

 ינוקות מתחת לגיל שנתיים.ת 

  אום עם המרפאה.יתוב הבקשפי ל –ומעלה  70חברים מגיל 

 מוגבלים בריאותית.הברים וילדים ח 

 פי שיקול צוות המרפאה.ל יפולים או בדיקות הדורשות נסיעה ברכב עט 

 .נסיעה ללידה / שחרור היולדת 

  / חג.אשפוז בסוף שבוע 

 החבר. שבוןחל עהיא הנסיעה טיפולים אלטרנטיביים במקרה של 

 :(2014מרץ ב בי אנושבמשא )הוחלט ילדאו  חבר –אישור ימי מחלה 

 החבר אחראי לצרף לדוח העבודה החודשי שלו כל אישור על:

 ימי מחלה .1

 נסיעות בריאות .2

 בריאות ילדים .3

 

מהמרפאה )מזכירה שעות בריאות שיירשמו בדוח העבודה בלא גיבוי בכתב 

 תירשמנה כחופשה. –ות, רופאה( , אחרפואית, אח

 ורישיון לנשק נהיגה ןרישיו

 .(1998 בשנת )הופרט על חשבון החבר –לחידוש הרישיון בדיקת רופא 
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 מושלם" "כללית ביטוח בריאות

התייעצויות בשנה עם רופאים  עד שלושההסדר עם המושלם מאפשר לחברים 

 ההשתתפות העצמית. ועוד, הנחות על תרופות ביצוע ניתוחים פרטיים מומחים,

 החבר. שבוןחל ע

  מומלץ להתייעץ עם מירב לפני כל פנייה לפרוצדורה רפואית.

 .המרפאהמיינתן אישור מראש  ,רפואידעת בהתאם לשיקול  ,במקרים מיוחדים

 

 אחרים יםביטוח

 ":ניתוחים וטיפולים לקיבוץמגן כן "ו "קטסטרופות ותרופות שלא בסל"

 ינןפרמיית הקטסטרופות כוללת השתתפות בניתוחים מצילי חיים ותרופות שא

 בסל הבריאות.

ייעוצי רופא מומחה בשנה, השתתפות  עד שניפרמיית הניתוחים כוללת 

 שבוןחל ע ההשתתפות העצמיתבניתוחים פרטיים, טיפולים אלטרנטיביים ועוד. 

 החבר.

מירב לפני כל פנייה לפרוצדורה רפואית לצורך אישור חברת יש להתייעץ עם 

 הביטוח.

 .המרפאהמרפואי יינתן אישור מראש דעת במקרים מיוחדים בהתאם לשיקול 

 

 טיפולים אלטרנטיביים

עלות הטיפול האלטרנטיבי  – במימון הקיבוץ לביטוח "מגן לקיבוץ" תנועם כניס

ההשתתפות של  .חברת הביטוח על ידי החלקבעל ידי החבר ו החלקב נתממומ

)לפי דרישת  של רופאת המשפחהבכתב  באישורחברת הביטוח במימון מותנית 

 :אלההביטוח( עבור הטיפולים ה רתחב

 קופונקטורהא 

 פלקסולוגיהר 

 יאצוש 
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 יאופתיהטוסא 

 ירופרקטיקהכ 

 יהתהומאופ 

 פלדנקרייז 

 פידבק-ביו 

 נטורופתיה 

 ייעוץ דיאטטי 

 שיטת אלכסנדר 

 טוויה 

 סינית רפואה 

טיפולים בשנה  עשריםועד ) טיפולים בשנה עד עשרהלכיסוי בגין  החבר זכאי

 על חשבון החבר. – 40% עצמית בשיעורההשתתפות ה. תו(למשפח

 דייל , אלא במקרים שהופנו עועדת בריאות אינה מממנת רפואה אלטרנטיבית

 רכב(.לא ת המשפחה )לא יינתנו שעות עבודה ורופא

 לי". -טיפולים בקליניקת "עדן עשרההשתתפות המושלם בכל חבר זכאי ל

לחברת מגישה מירב , ולמירב גיש את הקבלותמ: החבר משלם וסידור תשלום

 .הביטוח

 

 רפואת שיניים

 אינה בסל הבריאות של קופת החולים. שינייםהרפואת 

תושבים הו מועמדיםה ,מרפאת השיניים משרתת את אוכלוסיית החברים

 מעוניינים.ה

שיניים הניתן אך ורק במרפאת מועמדים וילדיהם ול לחבריםשיניים הטיפול 

 .(הצוות הרפואי מחליט אחרתבהם שמיוחדים מקרים בלמעט )במגן 

שיניים השיניים במגן(. טיפולי ה רפאתלצילום שיניים )דרך מ נדרשיםנקלטים 

 השיניים להיותעל בזמן הקבלה לחברות  לעבור יהיו על חשבונם. יצטרכוש

 במצב תקין.

 שנות חברות )כולל תקופת המועמדות(. חמשלאחר רק  –השתלות שיניים 
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 קביעת , כוללשיניים יבאחריותה כל הקשור לטיפול – מנהלת המרפאה

עם עצות עם הרופא ויהתורים לרופא ולשיננית. קביעת מדיניות טיפולים בהתי

 בריאות. ועדת

 טיפולואיטום חריצים , לילדיםטיפול מונע באחריותה  .שכירה – שיננית

 .צילומים וניקוי אבן – היכלוסיוטיפול מונע לכלל הא פלואור.ב

 סתימות וטיפולי שורש. :משמרתרפואה  – רופא השיניים

  פרותטיקה: כתרים וגשרים.

 השתלות(. עשר)עד  השתלות

  .צוות המקצועידעת של ההפניה לרופאים מומחים על פי שיקול 

 ודנט לפי הצורך בהמלצתתילדים יקבלו טיפול אור – לילדיםאורתודנטיה 

קיום הקפדה על  תומחייב המטופל ילדהההורה ו ותודנט והשיננית. חתימתהאור

 .ההוראות שניתנו

 .18עד גיל ולנערים ם אך ורק לילדים יודנטיתטיפולים אור מממן קיבוץה

 בלבד. חשבונםעל  –מכל סיבה שהיא אורתודנט רוצים טיפול המבוגרים 

עובדת תינתן במרפאות בצוחר או  ינהבהם המרפאה אשבימים  עזרה ראשונה

 האחראית על מרפאת השיניים.ידוע יבאופקים ב

 אום.יבת –שיניים ה: טיפולים במרפאת שעות פתיחה

 .14:30–08:00 בשעות רופא שיניים – ד' יום

 .)במרפאה שהוא עובד בה(ודנט תאור –פעם בחודש 

 

ואינם  )ניקוי אבן או שונים )שיניים, אורתודנטהחברים המוזמנים לטיפולים 

 יפול.הט יחויבו על חלק מעלות –או שאינם מודיעים בעוד מועד  מגיעים
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 מכשירי שמיעה

במרפאה לשם קבלת  מזכירה הרפואיתלפני תחילת התהליך יש לגשת ל

 !פרטים וליווי

השתתפות מקסימלית למכשיר אחד לאחר השתתפות המושלם ומשרד 

 דייל הגשת קבלות וליווי התהליך ע למכשיר אחד.₪  5,000עד  –הבריאות 

 .המזכירה הרפואית

  ישלם את ההפרש.מי שירכוש מכשיר יקר יותר 

 ת קלינאית התקשורת.ולפי המלצת הקופה ולפי המלצ – 65מתחת לגיל 

 .!(מומלץ)ללא עלות ואפשרות לקחת את המכשיר לניסיון לחודש ימים  קיימת

חשבונית המקור להגיש את  . על החברמבטח את מכשירי השמיעה קיבוץה

שהביטוח  הסכוםהביטוח סכום נכבד. ישיב  של אובדן המקרבהביטוח.  לאיש

 החבר. שבוןחל ישולם ע יכסה לא

 

 אופטיקה

 .עמם הסכםיש  קיבוץאצל אחד האופטומטריסטים של יםלרכוש משקפי מומלץ

 אופטומטריסטים: הארבע קיבוץ מגן עובד עם

  (תל אביב)העין  –דורון 

  (באר שבע)קרנית  –מירית  

  (רעים קיבוץ)אופטיק דיפו 

  (באר שבע)גבי מישור 

 לפני רכישת משקפיים באופטיקה אחרת.  את אחראית התחוםיש ליידע 

זמן בין חידוש ההזיכוי על פי התקנון מבחינת הפרשי  יהיה בכל מקרה

לגובה המחיר הממוצע של עדשות עד עדשות. העלות שתוחזר תהיה ה

 זהות/תואמות אצל האופטומטריסטים שאנו עובדים אתם )הנמוך מהם(.

 התשלום במזומן או בכרטיס אשראי.
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עבודה/פירוט צירוף הזמנת זיכוי יינתן אך ורק בהגשת חשבונית מס מקורית ב

פירוט הרכישה יישלח )אצל גבי מישור  ללא פירוט לא יזוכה החבר הרכישה.

 למגן במרוכז פעם בחודש(. 

 על בסיס צבירה שנתי. –החזר עבור מסגרת 

 .צורך רפואיעל פי רק החזר  –עדשות 

 יכוייםז

 ת:מסגרֹו

עבור מסגרת ראשונה. לכל מסגרת ראשונה ₪  500חבר יקבל זיכוי של עד 

: עבור משקפי קריאה למי שרכש קודם משקפים הלדוגמ₪.  300נוספת 

 .יםלמרחק ולמשקפיים רזרבי

 ₪ 100-בכל שנה ב (2012החל משנת )ם שלו יחבר יזוכה בכרטיס המשקפי

 להחלפת מסגרות.

 הרגליו וצרכיו את סוג המשקפיים. כל חבר יבחר על פי רצונו,

 עדשות למשקפים: 

 הצרכים. כל חבר יקבל מהאופטומטריסט הסבר עלקיים מחירון על פי רמת 

, סי יקר מזה שהחבר מזוכה בומבוססים לרוב על מחיר בסי 1+1צרכיו. מבצעי 

עם  מלוא סכום העדשות. ניתן להתייעץ טלפוניתבהחבר לא יזוכה שיתכן וי

 .שלומית

יקבע בבדיקה אצל יהקיבוץ מממן לחבר את העדשות על פי הצורך הבריאותי ש

 טריסט.האופטומ

 שדרוגים למיניהם יהיו על חשבון החבר.

 ציפוי נגד שריטות וסנוור. לכל העדשות מחומר פלסטי

מי שמרכיב משקפיים למרחק זכאי למשקפי שמש אופטיים או קליפסים או פוטו 

 מאלה. אחדבכל מקרה ו – כרומי )עדשה מתכהה(

 .ומספרה סוג העדשה –רמת הצורך הרפואי בלבד  מתבסס עלהזיכוי  ,כאמור
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 :סוגי משקפיים

יקבל החבר  –בגין עדשות משקפי קריאה, משקפי מרחק, ועדשות ביפוקל 

החזר פעם בשלוש  –הנזקק לשינוי זיכוי בכל שנה. עבור עדשות רב מוקדיות 

יזוכה באופן  –שנים ה שלוששנים. חבר שיחליף עדשות רב מוקדיות לפני תום 

 מוקדיות.-בביפוקל בתוספת עדשות חדמוקדיות -יחסי. ניתן להמיר עדשות רב

אישור רופא על  החלפת עדשות רק לאחר – עוברים ניתוחים עינייםהחברים 

 התייצבות הראייה.

מותנה באישור מנהל הענף! אם יש צורך במשקפיים מיוחדים  –משקפי עבודה 

 – ( באופן ספציפי במקום העבודהלימגן וכו ", משקפיים)"משקפיים משרדי

 בלבד.₪  300סכום של בבגין מסגרת  כהוהענף יז

 עדשות מגע:

בגין  ם.רזרביי יםזוג משקפיים פשוטלמי שבוחר להרכיב עדשות מגע זכאי 

 ₪. 300עד בסכום של מסגרת יזוכה 

 לשנה.₪  1,600עד של החבר להחזר זכאי עבור עדשות וחומרים 

  את המתאים לו.החבר על פי הזכאות המפורטת יבחר לעצמו 

 :י"בכיתה עד סוף  נערים / ילדיםמשקפי 

 ש"ח. 500במחיר  (בשל גדילת הראש)החלפת מסגרת עד פעם בשנה 

עד פעם בחצי ו (אופטומטריסט / נייםיהוראת רופא עבלפי הצורך ) –עדשות 

 –במקרה של שבירה  !לרכוש מסגרות עמידות –שנה(. המלצה להורים 

 בשנה.₪  250עד בסכום של עדה והשתתפות הו

משקפיים מקרנית. לצורך כך  תלקבלת או להיעזר במירית בקיש להעברניתן 

את המשקפיים בה לשים מוזמנים החברים המיועדת לכך. יש מגירה במפגשית 

 מירית תטפל. ובעיה או ל עם דף הסבר לבקשה

פתק לתא הדואר שלה על הימצאות באו  במסרוןיש ליידע את מירית 

 .המשקפיים במפגשית

 במפגשית.השונות ניתן לקבל כתובת ומספרי הטלפון של האופטיקות 

 רות.יאישור לקבלת השהצגתן משמשת 
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 וייעוץ טיפול פסיכולוגי

 :(2013מרץ בעודכן ) תקנון ועדת ייעוץ

 )מלכה, מיכאלה, נעמי(.ועדת ייעוץ מורכבת משלושה חברים בתחום הטיפולי 

 האוכלוסייה.הצוות מטפל בפניות של ייעוץ נפשי לכלל 

לרכזת  ואקיימות מספר אפשרויות לפנייה: לאחד מחברי הצוות, למזכיר/ה 

 רווחה.ה

 פגישות טיפוליות בידיעת המטפל. 12 עד צוות הייעוץ מאפשר

  פגישות נוספות. 12ועדה והתאשר יש צורך בהמשך טיפולים אם 

 מעלות הטיפול. 50%-ביחויב החבר  –פגישות טיפוליות  24-מ יותר

 חברי מגן יכולים לקבל טיפול בתל"ם או ברווחה אשכול.

 קיימת אפשרות לקבלת טיפול במסגרת קופת חולים או משרד הבריאות.

ת הייעוץ, במסגרת בקשה לעזרה במקום אחר מחייבת דיון ואישור של צוו

 העלות המקובלת.

 ועדת ייעוץ מממנת את הנסיעות לטיפולים באזור שלנו בלבד.

 שמרת הזכות להחליט החלטות חריגות לאחר דיון.ועדת ייעוץ נול

חלטות הצוות הייעוץ מתחייב לשמור על סודיות וצנעת הפרט. כל הדיונים וה

 כלפי גורמים מחוץ לצוות. חסויים

ניתן  ביטול פגישות טיפוליות: קביעת מועד הפגישה מחייבת את שני הצדדים.

 או שבוטלה מאוחר ,שלא בוטלה לבטל פגישה עד שבוע לפני קיומה. פגישה

 בתשלום מלא. המטופל יחויב בתקציבו האישי. מחויבת ,לא הצדקהול

 .למגן פעמיים בחודש המגיעהשוב יניתן לפנות לעו"ס הי כמו כן
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 ועדת שיקום

למיצוי פוטנציאל שעות העבודה והפנאי. ו להביאו עדה לעזור לחברות הומטר

דאגה  מתוך קיבוץהועם מוסדות  (פי הצורך ל)עעם בני המשפחה הוא קשר ה

לצרכים המיוחדים של החבר בתקופת השיקום. לחבר הזקוק לשיקום יוצמד 

  עדה.ומלווה אישי מטעם הו

עם  .מהמדינהלו זכויות המגיעות את כל הלמצות  תומשפח ואחובת החבר 

בין ין קשר בין הכנסות חיצוניות מהביטוח הלאומי או מקורות אחרים לאזאת, 

 בחבר.טיפול ה

 .גיל השלישיהצוות ת אחריולהליווי  רועבי 65 במלאות לחבר

 :סיעוד

, יממן הקיבוץ יומי הבסיסי-םחבר זקוק לעזרה בתפקוד היוה במקרים שבהם

 .על פי הצורך שנקבע עם הגורמים המוסמכיםשעות עזרה 

דרך היא עובדות מטפלות שטח. הפנייה תינתן עזרה מ מוגבל זמניתה חברל

 .שלישיהגיל ה עדתבריאות או ו עדתו

זכויות את כל ה ותמצול החובהעל המשפחה חלה  חבר סיעודיבמקרה של 

 .טפלמהמדינה )חוק סיעוד( כתנאי לקבלת מהמגיעות 

 הקיבוץ יתקין לחצן מצוקה לפי הצורך.

 הקיבוץ הקים קרן מילואים להבטחת קיום לאדם הסיעודי. 

  .בחברהקיבוץ יתכנן עם המשפחה את הטיפול 

 

 קלנועיות

לקנות קלנועית והקיבוץ  היכול 65כל משפחה שאחד מבני הזוג בה מגיע לגיל 

₪  10,300)של קלנועית כמעט חדשה  2/3-יזכה את המשפחה בסכום השווה ל

 עם המוסך. עצותיהתיבו אוםיעשה בתיהקנייה ת(. 2015 נוארבי

 כל משפחה זכאית לקלנועית אחת בלבד בהסדר זה.
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: שתי חלופותחברים המשתמשים בקלנועית של הקיבוץ צריכים לבחור בין 

רווחה לא  עדתלרכוש אותה בתנאים הנ"ל או לשאת בהוצאות התיקונים. ו

  תאשר תיקונים גדולים לקלנועיות אלה.

 תיקונים:

 אחזקתן.על רכישת הקלנועיות ו המוסך ימשיך להיות האחראי על

 הרווחה. שבוןחל ע –תיקונים לקלנועיות שבהסדר 

 .חשמל: חשמל לטעינת הקלנועיות יהיה על חשבון המשפחה

 ויופנו אלי הרלוונטיותאת נושא הקלנועיות. כל הפניות  מרכז מנהל הרווחה

 קשר בין כל הגורמים.יא ווה

באחריות  – זיכוי בתקציב החבר על רכישת קלנועית חדשה בהתאם להסדר

 רווחה.ה

 :קלנועיות מטעם הבריאות

 בריאות והרווחה מספר קלנועיות לשימוש זמני לצרכי בריאות. עדתלרשות ו

 המרפאה.של  הואקלנועיות במקרה של מחסור ב הדעת בנוגע לקדימותשיקול 

 

 שונות במימון הבריאות

, ותוספת של בשכירת טלוויזיהיש השתתפות  (מעל שבוע) אשפוז ארוךבעת 

 .(למלווה אחד) ליום כלכלה₪  50

 ליקיבוץ שוכר עגלות נכים, הליכונים וכוה – קו לרחלו א יד שרה עמותותציוד מ

 בהתאם לצורך.

ל ע – יםגרביים אלסטיוכגון חגורת גב, מדרסים  ,םיופדיתאביזרים אוררכישת 

 .רפואית בלבדהמלצה  יפ

  , עד פעם בשנה.₪ 1,000עד של החזר כספי  – מדרסים
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עד בסכום של  –השתתפות הקיבוץ על פי המלצה רפואית בלבד.  – נעלי אפוס

 . בשנה₪  1,000בהחזר של על  –הטיפול ובהמשך  ,₪ 2,000

 משלימה ולכן אין השתתפות רפואה בקטגוריית הםנעלי אפוס 

 בנסיעות. 

 

 /תרופא על ידי הומלצוממן תוספי תזונה אלא אם לא יהקיבוץ  – תוספי תזונה

 המשפחה.

₪  1,200 עד בריאות מממנת ברית מילה בעלות של עדתו – ברית מילה

ההפרש  –זה פונה למוהל שעלותו מעל סכום המשפחה  .(עבור מוהל בלבד)

בית תינוקות תיידע את החברה על כך עוד על אחראית ה על חשבון המשפחה.

 את החשבון לזיכוי יש להגיש למזכירה הרפואית במרפאה. הלידה. טרם

הקיבוץ אינו מממן ניתוחים קוסמטיים )הסרת משקפיים  – ניתוחים קוסמטיים

 בלייזר, ניתוחי אף, חזה ועוד(.

 חובה . לפני כל נסיעהקיבוץעל חשבון ה – חו"ללנוסעים לריאות בביטוח 

יודעים על בעיות בריאות מיוחדות החברים  .דרך הקיבוץ רפואי טוחילעשות ב

או שהיו מאושפזים חצי שנה לפני הטיסה מתבקשים להגיש את הבקשה 

חברת לקבל את אישור  שיספיקולפחות שלושה שבועות מראש כדי לביטוח 

 .הביטוח

 

 

 

 

 תושב שאחד מהם זוג בני

 .(ליביטוחי בריאות, תרופות וכו) 100%-ב השתתפות התושב –עלויות אישיות 

מהעלויות  50%-ב קיבוץהשתתפות ה – ריוןיבני זוג עם ילדים או במהלך ה

 ודנט.תאור ואשיניים רופא כנ"ל בטיפולי  .קיבוץובכפוף לתקנון ה


