
כלל בריאות מתחדשת
כתבי השרות החדשים



התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי כתבי השירות. המידע בעלון זה אינו מחליף 
את תנאי כתבי השירות ובכל מקרה תנאי כתבי השירות יגברו. כתבי השירות המפורטים ותוכנם, הינם בכפוף לאישור הפיקוח.

הצורך
הדרך הטובה ביותר לטפל במחלות, היא לנסות למנוע אותן 
מראש, גילוי מוקדם משפר באופן דרמטי את סיכויי הריפוי. 
בדיקות חדשניות ויעוץ רפואי מתקדם מאפשרים לקבל אבחנה 
מדויקת התורמת לסיכוי ההחלמה. צרכים אלה מקבלים כיסוי 

חלקי במסגרת חוק הבריאות הממלכתי והשב"ן.

תיאור כתב השירות
הכיסוי כולל שירותי בריאות פרטיים ומכסה בדיקות רפואיות 

אבחנתיות, רפואה מונעת, כיסוי למהלך הריון ואחריו 
וטיפולי פיזיותרפיה. 

למי מתאים כתב השירות
נספח זה מאפשר למבוטח שחלה במחלה פעילה לקבל שרותי 
רפואה שלא בעת היותו מאושפז: גיל כניסה מקסימלי–85

גיל כניסה מינימלי-החל מלידה.
 

מה כולל כתב השירות
  בדיקות אבחנתיות

רנטגן, אולטראסאונד, CT PET CT,MRI, קולונוסקופיה, 
צנתור, גלולה להראיית מעי הדק, סכום השיפוי המרבי 

לכל הבדיקות הינו 11,500 ₪.

  ההתייעצות עם רופאים מומחים
התייעצויות 90 ₪ לייעוץ בהסדר, או החזר של 80% 
מההוצאה ולא יותר מ-750 ₪ לא רק באמצעות ספקי הסדר. 

חדש!  לרבות פסיכיאטר.   

  התייעצות עם דיאטנית
3 ייעוצים, השתתפות עצמית בהסדר 40 ₪, לא הסדר 
החזר בגובה של עד 75% מההוצאות ולא יותר מ- 100 ₪ 

להתייעצות.

  ההתייעצות וטיפולים בנושאי גמילה והתמכרויות
זכאות ל-15 טיפולים בשנה. החזר בגובה של עד 75% 

מההוצאות ולא יותר מ-250 ₪ לטיפול.

  הריון ולידה
בדיקות הריון-שיפוי של עד 80% מעלות הבדיקות ולא יותר 
מסך כולל של 2,500 ₪ לכל הריון.  לרבות סקירת מערכות, 

שקיפות עורפית ובדיקת מי שפיר.

החזר כספי בעת:
שמירת דם טבורי-החזר כספי

חדש!   קורס הכנה ללידה

חדש!   בית החלמה )מלונית( עד 7 ימי שהייה. 

חדש!   יועצת הנקה, זכאות ל- 12 מפגשים. 

  רפואה מונעת
חדש!   בדיקות גנטיות-החזר הוצאות לסכום עד 800 ₪ 

לכלל הבדיקות.
חדש!    בדיקות לרפואה מונעת-ממוגרפיה, פאפ, צפיפות עצם 

החזר עד של 800 ₪. 
חדש!   בדיקת סקר לגילוי הסרטן זכאות לבדיקה אחת 

ל- 3 שנים. השתתפות עצמית: 350 ₪. 
בדיקת רופא טרם ביצוע פעילות ספורטיבית.

  כיסויים ייחודים
טיפולי פיזיותרפיה-זכאות ל-16 טיפולים בשנה.

סקר מנהלים-זכאות לבדיקה אחת ל-3 שנים. 
השתתפות עצמית: 350 ₪.

פסיכולוג-זכאות ל-12 מפגשים בהסדר, 
לשלוש הראשונות השתפפות עצמית 90 ₪.

מידע חשוב:
תקופת הביטוח – כל החיים.

תקופת המתנה – 90 יום מיום תחילת הביטוח,
365 יום לבדיקות הריון.

תקופת אכשרה – אין.
חדש!  לא רק באמצעות ספקי הסדר 

קיימת השתתפות עצמית. ללא הצהרת בריאות.

כתב שירות-אמבולטורי



התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי כתבי השירות. המידע בעלון זה אינו מחליף 
את תנאי כתבי השירות ובכל מקרה תנאי כתבי השירות יגברו. כתבי השירות המפורטים ותוכנם, הינם בכפוף לאישור הפיקוח.

הצורך
ביטוח בריאות לילד, הוא נושא העולה על סדר יומן של משפחות 
רבות, סל הבריאות הממלכתי, שרותי השב"ן וביטוח התלמידים 
נותנים מענה חלקי לבעיות הנוצרות עקב תאונה או מחלה 
של הילד, פוליסות הניתוחים הסטנדרטיות לא נותנות מענה 
שלם לצרכים המיוחדים של הילדים, כגון פיתוח כישורים 
התפתחותיים או טיפול בבעיות ההתפתחות של הילד, פתרון 

לצרכים ייחודים אלה בא לידי ביטוי בכתב השירות לילד. 

תיאור כתב השירות
הכיסוי כולל ייעוציים רפואיים, מכסה בדיקות רפואיות 

אבחנתיות, רפואה מונעת וטיפולי פיזיותרפיה. 

למי מתאים כתב השירות
נספח זה מאפשר למבוטח שחלה במחלה פעילה לקבל שרותי 

רפואה שלא בעת היותו מאושפז:
גיל כניסה מקסימלי-18. גיל כניסה מינימלי-החל מלידה.

הכיסוי עד גיל 25.
 

מה כולל כתב השירות
  בדיקות אבחנתיות

רנטגן, אולטרסאונד, CT ,PET, CT MRI, קולונוסקופיה, 
צנתור, גלולה להראיית מעי הדק. סכום השיפוי המרבי 
לכל הבדיקות הינו 11,500 ₪ לרבות בדיקת ראייה ובדיקות 

שמיעה המתאימות לילדים.

  ההתייעצות עם רופאים מומחים
חדש!  5 התייעצויות בשנה החזר של 80% מההוצאה 

ולא יותר מ- 750 ₪ לייעוץ לרבות פסיכיאטר  
  התייעצות טלפונית עם רופא מומחה

  התפתחות הילד
פגישות ייעוץ עם רופא מומחה לבעיות גדילה ייעוץ 
בהפרעות קשב וריכוז )TOVA, BRC( פיתוח כישורים 

התפתחותיים רגשיים לרבות רכיבה שחייה אומנויות, 
טיפול בהרטבה, טיפול פסיכולוגי כולל פוביה סקול.

  שירותים לתמיכה בעולם הלימודים של הילד
אבחון וייעוץ דידקטי זכאות ל-3 אבחונים במהלך כל 

תקופת השרות, אבחון פסיכו דידקטי, פיתוח מיומנויות 
למידה- הוראה מתקנת

  רפואה משלימה/אלטרנטיבית
זכאות ל-16 טיפולים בשנה 

  טיפולי פיזיותרפיה
זכאות ל-16 טיפולים בשנה

מידע חשוב:
תקופת הביטוח עד גיל 25

תקופת המתנה – 90 יום מיום תחילת הביטוח, 
תקופת אכשרה – אין

חדש!  לא רק באמצעות ספקי הסדר

קיימת השתתפות עצמית.
ללא הצהרת בריאות.

כתב שירות - לילדים



כתב שירות
רפואה משלימה 

ופיזיותרפיה

מה כולל כתב השרות:
20 טיפולים לשנת ביטוח לאירועים הבאים: 

אקופונקטורה, רפלקסולוגיה, שיאצו, אוסטיאופתיה, כירופרקטיקה, 
הומיאופתי, פלדנקרייז, ביו פידבק, טיפול נטורפתי, ייעוץ דיאטטי, 
שיטת פאולה, שיטת אלכסנדר, איורוודה, פרחי באך, שיטת טווינה, 
עיסוי רפואי, עיסוי רקמות עמוק, עיסוי תאילנדי, לומי לומי, סוגו’ק, 

חדרי מלח, פיזיותרפיה.

מידע חשוב:
תקופת הביטוח – כל החיים.

תקופת אכשרה –90 ימים.
קיימת השתתפות עצמית.

חדש!  לא רק באמצעות ספקי הסדר.

הצורך:
פתרונות הרפואה המשלימה והפיזיותרפיה. הם חלק משירותי 
הרפואה המודרנית, לעיתים הרופאים ממליצים על שירותים 
אלה כפתרון הטוב ביותר. צורך זה בא לידי פתרון באמצעות 
כתב  השירות  לרפואה משלימה ופיזיותרפיה - המעניק כיסוי 

לטיפולים אלטרנטיביים ומשלימים.

תאור סוג הנספח:
רפואה משלימה הוא כתב שירות המעניק כיסוי לטיפולים 

אלטרנטיביים ופיזיותרפיה.
 

למי מתאים הנספח:
כיסוי זה מתאים לכל המשפחה ומאפשר להתמודד עם העול 

הכלכלי הנובע מהשימוש בטיפולים אלטרנטיביים. 
גיל כניסה מכסימלי - 85 שנים. גיל כניסה מינמאלי החל מלידה.

התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי כתבי השירות. המידע בעלון זה אינו מחליף 
את תנאי כתבי השירות ובכל מקרה תנאי כתבי השירות יגברו. כתבי השירות המפורטים ותוכנם, הינם בכפוף לאישור הפיקוח.


