
נספח שירות אמבולטורי 

קבלת החזר הוצאותי נותני השירות או "קבלת השירות ע

:חבילת שירותים רחבה ומקיפה ביותר הכוללת
:התייעצויות

)  ייעוצים בשנה4(פגישות יעוץ עם רופאים מומחים -
התייעצות עם דיאטנית-
התייעצות עם רופא לצורך אישור לפעילות ספורטיבית  -

וטיפולים בנושא גמילה מהרגליםהתייעצויות 
:אבחנתיותבדיקות 

בדיקות רנטגן-
אולטרא סאונד-
C.T, PET C.T ,MRI)(הדמיה -
קולונסקופיה וירטואלית-
צנתור וירטואלי-
גלולה להראיית המעי הדק -

לשנה ₪ 11,000עד לסך של : סכום הביטוח



נספח שירות אמבולטורי 

:סל הריון רחב

שקיפות עורפית, )ראשונה ושנייה(סקירת מערכות : בדיקות הריון-

להריון₪ 2,500עד –סיסי שליה , מי שפיר

לשני בני הזוג  ₪ 1,000לכל הבדיקות לאישה או  500₪עד –בדיקות גנטיות -

ח"ש550עד –השתתפות בשימור דם טבורי -

עד גיל שנהמפגשים12–ייעוץ הנקה -

ימים7עד ליום₪ 200–מלונית -

להריון₪ 280–השתתפות במימון קורס הכנה ללידה -

טיפולים בשנה12–טיפולי פיזיותרפיה 

אחת לשנתייםסקר מנהלים 

שנים3–אחת ל סקר לגילוי מחלת הסרטן 

שירות מידע למימוש זכויות  



נספח שירות אמבולטורי 

השתתפות עצמית אצל תקרת כיסוי שנתית שירות  
נותן שירות שבהסדר

החזר כספי בגין נותן שירות שלא 
תקופת אכשרה  בהסדר

90 ₪  להתייעצות עד 4  התייעצויות בשנהרופא מומחה

בגין התייעצות ראשונה - החזר 80% 
מההוצאה ולא  יותר מ 750 ₪.             

בשאר ההתיעצויות -החזר  80% מההוצאה 
ולא יותר מ 450 ₪

בגין כל מפגש - החזר של  75% מההוצאה עד 3  התייעצויות בשנהדיאטנית 
ולא יותר מ -   120 ₪

 החזר של  75% מההוצאה ולא יותר מ- התייעצות אחת בשנה פעילות ספורטיבית 
₪  90

בגין כל מפגש - החזר של  75% מההוצאה עד 12 מפגשים בשנה גמילה והתמכרויות 
ולא יותר מ -   250 ₪

בדיקות אבחנתיות 

 בדיקות רנטגן
 אולטרא סאונד

 C.T, PET) הדמיה 
(C.T ,MRI

 קולונסקופיה וירטואלית
 צנתור וירטואלי

 גלולה להראיית המעי  
הדק 

תקרת החזר שנתית 
בגובה  11,000 ₪  -  
בכפוף לכתב השירות

20% מעלות  הבדיקה

החזר של 80% מעלות הבדיקה ועד  
לתקרת הכיסוי בהתאם לסוג הבדיקה .      

              בכל מקרה לא יותר מ סכום 
השיפוי המירבי לכל הבדיקות

3 חודשי  אכשרה 

3  חודשי אכשרה
התייעצויות 
רפואיות



נספח שירות אמבולטורי 

השתתפות עצמית אצל תקרת כיסוי שנתית שירות  
נותן שירות שבהסדר

החזר כספי בגין נותן שירות שלא 
תקופת אכשרה  בהסדר

סקירה ראשונה + שנייה 
שקיפות עורפית 

מי שפיר 
סיסי שליה 

החזר כספי בגובה 550 ₪ שמירת דם טבורי 
להריון

החזר כספי בגובה 280 ₪ קורס  הכנה ללידה 
 ₪ להריון

100 ₪ לכל בדיקה ולא בדיקות גנטיות 
יותר מ 500  ₪  להריון

החזר כספי בגובה 200 ₪ בית החלמה לאחר לידה 
ליום - עד 7 ימים בסה"כ

 החזר של  50% מההוצאה ולא יותר מ- 40 ₪ להתייעצות עד 12 התייעציות בשנהיועצת הנקה 
50 ₪ להתייעצות

 החזר של  50% מההוצאה ולא יותר מ- 150 ₪  לסקר סקר אחד לשנתיים סקר מנהלים 
12 חודשי אכשרה500 ₪ לסקר

 החזר של  50% מההוצאה ולא יותר מ- 350 ₪ לסקר סקר אחד ל 3 שנים סקר סרטן 
3 חודשי  אכשרה 400 ₪ לסקר

 החזר של  80% מההוצאה בגין כל טיפול 45 ₪ לטיפול 12 טיפולים בשנה פיזיותרפיה
ולא יותר מ 120 ₪

3 חודשי  אכשרה 

מקסימום בריאות - 
מימוש זכוית רפואיות

ללא אכשרה ללא השתתפות עצמיתללא הגבלה

גילוי מוקדם מציל 
חיים

12  חודשי אכשרה סל הריון

החזר של 80% מעלות הבדיקה ועד  לתקרת הכיסוי בהתאם לסוג 
הבדיקה .                    בכל מקרה לא יותר מ סכום השיפוי המירבי לכל 

הבדיקות
2500 ₪ לסך הבדיקות


