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סל בריאות לחברי עין חרוד איחוד

סל הבריאות בנוי מארבעה מרכיבים:
א .חוק בריאות ממלכתי ,באמצעות סל השירותים של שירותי בריאות כללית.
ב .סל שירותים משלים על ידי קבוץ עין חרוד איחוד.
ג .טיפולים שונים על פי בחירת החבר.
ד .ביטוח בריאות משלים באמצעות חברת ביטוח שנבחרה ע"י הקיבוץ.

מטרת פרסום הנוהל
א .להבהיר לחבר את זכויותיו במסגרת השירותים המסופקים.
ב .לתת מענה לפניות החברים לגבי טיפולים אשר אינם נכללים במסגרת "הסל"
המסופק ע"י שירותי בריאות כללית והביטוח המשלים.
ג .ליידע את הנהלים שעל פיהם יקבל החבר את השירותים המופיעים בסעיפים
הנזכרים למעלה.
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פרק א'  -מרפאה
 .1שירותי בריאות כללית
חברי עין חרוד איחוד מבוטחים בשירותי בריאות כללית .משנת  2002חברי
עין חרוד איחוד מבוטחים גם ב"כללית מושלם" וזכאים לסל השירותים של "כללית
מושלם".
הקיבוץ מממן לחבריו תשלום עבור "כללית מושלם" ,הכולל תרופות ,בדיקות,
טיפולים וביקורים אצל רופאים מקצועיים.
כל זאת על פי התקנון של כללית מושלם.
 .2מרפאת קיבוץ עין חרוד איחוד
שכר הדירה של המרפאה משולם ע"י שירותי בריאות כלליים.
התקן בעין חרוד כולל :אחת-עשרה שעות שבועיות רופא משפחה.
משרה מלאה של אחות.
נכון לנובמבר  2002צוות המרפאה כולל :רופאת משפחה ,ד"ר ברכה דגן;
ארבע אחיות; מזכירה רפואית; נהג אמבולנס.
 דלית אריאב  -מנהלת המרפאה ואחראית על מעקב נשים בהיריון.
 ענת רייכמן  -אחראית על הזמנת תרופות (בחצי משרה).
 ג'ודי רונן  -אחות ילדים
 חדוה שץ  -גמלאית העובדת במרפאה בחצי משרה.
 מיכל זלטין  -מזכירה רפואית
 אלי בן-חיים  -נהג אמבולנס
המרפאה פתוחה פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים מהשעה 00:00
עד השעה  ,00:00נוסף לשעות הפתיחה בבוקר.
 .3רפואת ילדים
ד"ר אנטונלי  -באה לביקורים תקופתיים .מתמקדת במעקב גדילה והתפתחות
של הילדים.
 .4רפואה מקצועית באזור  -נהלים
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ביקורים במרפאות מקצועיות מתואמים על ידי מזכירת המרפאה או באופן עצמאי
על ידי החברים.
המרפאה אחראית לסידור התחבורה לרופאים מקצועיים בעפולה ולבית חולים
"העמק" ,ולפי הצורך למוסדות רפואיים אחרים.
המרפאה אחראית להשגת טפסי התחייבות (טפסי  - )02בתיאום עם החברים.
 .5מוקד רפואי
בשעות שהמרפאה סגורה ,החל מהשעה  04:00ועד  2:00בבוקר למחרת,
בשישי-שבת ובחגים ,ניתן השירות הרפואי על ידי המוקד הרפואי.
המוקד אמור לתת ייעוץ רפואי טלפוני ,ביקור רופא והפנייה לחדר מיון.
ביקור על ידי רופא המוקד אמור להתקיים בתוך שעה וחצי מאז הזמנת הרופא.
במקרים דחופים יפנה רופא המוקד לחדר מיון באמצעות הפנייה כתובה בפקס.
 .6רפואת נשים
השירות ניתן ב"מרכז לבריאות האישה" שעל יד מרפאת "עומר" בעפולה.
ב"מרכז לבריאות האישה" בבית שאן ובמרפאות עצמאיות של רופאי נשים.
נשים הרות  -מעקב הריון
נשים הרות ,זכאיות מטעם הקיבוץ לבדיקות הבאות:
 חלבון עוברי.
 דיקור מי שפיר .נשים מעל גיל שלושים וחמש זכאיות לבדיקה זו במימון
שירותי בריאות כללית.
 סריקת מערכות (מוקדמת  +מאוחרת)
(הסדר "כללית מושלם" :אפשרות לסקירה אחת במחיר של  ₪ 004לכל עובר .אם
החברה מעדיפה באופן פרטי  -השתתפות המרפאה בגובה  00%מעלות הסקירה עד
 ₪ 022לכל עובר .תלוי ברופא( .סקירה נוספת בתשלום מלא).
 בדיקת שקיפות עורפית :הקיבוץ ישתתף ב 00% -מעלות הבדיקה.
 בדיקת סקר גנטי :הקיבוץ ישתתף ב 00%-מעלות הבדיקה.
 עלות הבדיקות השונות תיקבע עפ"י המוסדות הרפואיים שהמרפאה שלנו עובדת
איתם.
 חברה המעוניינת לבצע את הבדיקות במקומות אחרים מאלו המומלצים על ידי
המרפאה  -תישא בהפרש העלות.
קורס הכנה ללידה
זוגות בהיריון ראשון ,זכאים להשתתפות בקורס הכנה ללידה עד סכום של .₪ 300
בדיקת צפיפות עצם
4

בדיקה זו ממומנת על ידי סל הבריאות הממלכתי .ניתן להיבדק אחת לשנתיים על פי
הפנייה של רופא המשפחה.
מעקב לגילוי סרטן השד
השירות ניתן במרפאות הכירורגיות בבית חולים "העמק" ,וכן במרפאה
של "הכללית" בבית שאן .הזמנת התור דרך זימון תורים *.2200
 .7רפואה פרטית
במקרים מיוחדים ,על פי שיקול הצוות הרפואי  -ניתן לקבל התייעצות נוספת באופן
פרטי( .ב"כללית מושלם" הזכאות להתייעצות עם רופאים מומחים עד שלוש פעמים
בשנה).
ניתוחים שלא באישור שירותי בריאות כללית (ללא התחייבות טופס  )02יאושרו רק
על פי שיקול מיוחד ובאופן חריג.
 .8תרופות
קיבוץ עין חרוד איחוד מממן לחבריו תרופות כרוניות ,תרופות מרשם ותרופות מדף
(הכלולות בסל של שירותי בריאות כללית).
תרופות שאינן כלולות בסל של שירותי בריאות כללית ימומנו רק על פי התוויה
רפואית.
 .9ציוד מ"יד שרה"
לפי הצורך נשכר ציוד עזר רפואי וסיעודי כמו הליכונים ,עגלות נכים ,כפתורי
מצוקה ,מחולל חמצן וכו'.
 .11מכשירי שמיעה
 על מנת לקבל זכאות למכשיר שמיעה יש לבקש הפניה מרופא אף אוזן וגרון.
 בדיקת שמיעה נעשית במכונים הנמצאים בהסדר עם הקיבוץ.
 המכונים שעימם אנחנו עובדים מקבלים הנחות מביטוח מושלם ומהסדרי משרד
הבריאות.
 הזכאות למכשיר היא לחמש שנים.
 במקרים של קלקול המכשיר  -החברה שממנה נקנה המכשיר אחראית לתיקון.
 אם נדרש תשלום על התיקון יישא הקיבוץ בהוצאות אלה.
 אם הקלקול נובע מתחזוקה לא תקינה החוזרת על עצמה יחויב החבר בעלות
התיקונים החוזרים.
 במקרה של אובדן המכשיר יחול הפרש התשלום על החבר.
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 התחום הטכנולוגי של מכשירי השמיעה מתפתח כל העת ויחד עם זאת גם
המחירים עולים .קיימות כמה דרגות איכות למכשירים .יש החזר מלא על דרגה
בינונית בלבד.
 חבר אשר יבחר במכשיר שמיעה באיכות גבוהה יותר ,ישלם את הפרשי העלות.

פרק ב'  -רפואה משלימה
על פי תקנון רפואה משלימה מעודכן לאוקטובר .2112
מאושר על ידי ועדת בריאות.





הקיבוץ ישתתף ב 2/3-מעלות הטיפול לסדרה של  02טיפולים.
מהטיפול ה 03-השתתפות החבר ב 0/2-מעלות הטיפול.
מהטיפול ה 24-השתתפות החבר ב 2/3-מעלות הטיפול.
מהטיפול ה 36-החבר משלם את מלוא עלות הטיפול.
החלטה זאת תקפה לגבי מטפלים מקומיים ,מטפלים ברפואה משלימה של שירותי
בריאות כללית ,ומטפלים שנקבעו על ידי המרפאה וועדת בריאות.

דיאטנית
שירות דיאטני ניתן על ידי שירותי בריאות כללית .השתתפות הקיבוץ ב. 2/3-
שירות על ידי דיאטנית בעין חרוד
סדרה ראשונה בת  02פגישות ,השתתפות הקיבוץ ב.2/3-
סדרה שנייה השתתפות הקיבוץ ב.0/2-
סדרה שלישית השתתפות הקיבוץ ב.0/3-
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פרק ג'  -פיזיותרפיה
בעין חרוד קיים מכון פיזיותרפיה פרטי שבו עובדת פיזיותרפיסטית בחצי משרה (- 00
 00שעות בחודש)  -נורית אמיר.
במכון מטופלים חברי עין חרוד איחוד על פי המלצת רופאים מקצועיים ורופא
המשפחה.
בנוסף ,נורית מטפלת בחברים הזקוקים לפיזיותרפיה במסגרת "המשך טיפול".
המאושר על ידי שירותי בריאות כללית.
מדרסים
זכאות למדרסים היא אחת לארבע שנים.
במקרים מיוחדים יקוצר הזמן לזכאות למדרסים חדשים.
חברים המקבלים הפניה למדרסים (מאורטופד או רופא משפחה) יופנו על ידי
הפיזיותרפיסטית להתאמת מדרסים.
לקבלת אישור ההפניה יש לפנות למרפאה.
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פרק ד'  -מרפאת שיניים
מרפאת השיניים של עין חרוד איחוד היא מרפאה פרטית המיועדת לחברי ולילדי
עין חרוד.
מנהלת המרפאה וסייעת  -גוני שובל-סרבסטיין (חברת משק)
הצוות המקצועי (שכירים) כולל:
 ד"ר אדי פישמן  -יום עבודה פעם בשבועיים.
 ד"ר קרוליין פרוסט  -חצי יום פעמיים בשבוע (חברים וילדים).
 ד"ר שרלב  -אורתודנט  -יום בחודש.
 שלומית ינאי  -שיננית  -עד שישה ימים בחודש.
רפואת שיניים מחוץ לעין חרוד איחוד
על פי הפניית רופא השיניים נשלחים חברים לטיפולים כירורגיים וטיפולים ייחודיים במרפאת
גבע ובבית חולים פורייה.
מרפאת השיניים נעזרת בשירותי מעבדה בעפולה לצורך שיקום הפה (כתרים ,תותבות וכו').
הנסיעה לטיפולים  -באישור מנהלת מרפאת שיניים.
שכירים ,זמניים ותושבים המטופלים במרפאת השיניים משלמים עבור הטיפול על פי מחירון
פרטי.
כתרי זרקוניה לחברים
עם התקדמות רפואת השיניים "עלו כיתה" גם ההשתלות והכתרים .הכתרים המותקנים
במרפאתנו עשויים מחרסינה והם עונים על הדרישות של איכות ואסתטיקה .כיום
מצויים בשוק כתרים התואמים שן טבעית מהחומר זרקוניה שהם יקרים יותר מאלו של
החרסינה.
הוחלט לאפשר כתרי זרקוניה לשיניים הקדמיות בלבד (ארבע עליונות וארבע תחתונות).
החבר ישתתף ב 0/3מהפרש העלות בין כתר חרסינה לכתר זרקוניה.
0

חיובים
 על פי החלטת ועדת בריאות מחויב חבר שלא הגיע לשיננית ולא הודיע מראש,
בסך .₪ 20
 ילד שלא השלים טיפול אורתודנטי ,למרות ההסבר שקיבלה המשפחה על
תהליך הטיפול ,משפחתו תחויב ב.₪ 200-

פרק ה'  -נסיעות בריאות
 .1רכב בריאות לעפולה ולבית חולים "העמק".
רכב המרפאה עומד לרשות החברים בהסעות בשעות הבוקר והצהריים (עד  .)06:00שעות
ההסעה נקבעות על ידי המרפאה.
 .2הפניות דחופות למיון
לרשות נסיעות אלו עומד רכב המרפאה .במידת הצורך מוזמן אמבולנס מד"א.
 .3נסיעות לשירות רפואי מחוץ לעפולה ול"העמק":
חבר זכאי לנסיעה במימון ועדת בריאות אך ורק לאחר תיאום עם המרפאה.
 .4מוניות:
נסיעה במונית  -באישור המרפאה או מרכזת ועדת בריאות.
 .5רכב לביקור חבר מאושפז:
מאושר רכב לבני משפחה בקרבה ראשונה.
חבר הזקוק לסיעוד בבית החולים או ילד מאושפז  -תתואם קבלת הרכב עם
המזכירה הרפואית לקבלת כפתור משתתף.
 .6נוהל הזמנת רכב לנסיעת בריאות:
 הזמנת הרכב תירשם בכתב ,בטופס ההזמנה הקיים (ולא במחשב).
 בהזמנה יצוין היעד ,תאריך הביקור והשעה היעודה.
 הטופס יימסר למרפאה לאישור.
 הטופס המאושר יועבר לסדרן הרכב.
 חבר המתכוון להמשיך בנסיעה פרטית לאחר הביקור הרפואי ,תיחשב לו
נסיעה זו כנסיעה פרטית.
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פרק ו'  -ועדת ייעוץ ,נהלים והנחיות
אושר במועצה ב 16-ביולי  ,2112עודכן במזכירות  6באפריל ,2116
עודכן במזכירות ב 26.2.2119-וב.7.5.2119-
ועדת ייעוץ היא הגוף המתאם טיפול על ידי פסיכולוג או עובד סוציאלי.
התקנון אינו מתייחס לתחום הפסיכיאטריה .תחום זה נמצא באחריות צוות המרפאה.
התקנון מתייחס לחברי עין חרוד .הקיבוץ מממן טיפול פסיכולוגי בעבור חברים בלבד.
משפחה שבה בן הזוג הוא תושב ופונה לטיפול פסיכולוגי זוגי-משפחתי ישתתף התושב
במחצית עלות הטיפול.
.0
.2
.3
.4

.0
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כל חבר זכאי לקבל טיפול פסיכולוגי.
הפניה לקבלת טיפול תיעשה רק באמצעות חבר מוועדת ייעוץ.
חבר המתחיל טיפול ללא אישור הוועדה יחויב במלוא עלות הטיפול.
חבר יוכל לפנות לכל אחד מחברי הוועדה.
חבר הוועדה יעביר לפונה את התקנון וידאג להבהיר אותו.
הטיפול הפסיכולוגי כרוך בהשתתפות החבר על פי הרשום להלן:
 20פגישות ראשונות  -על חשבון ועדת ייעוץ
השתתפות החבר 30%
מפגישה  20עד - 40
השתתפות החבר 00%
מפגישה  40עד - 60
השתתפות החבר 20%
מפגישה  60עד - 00
תשלום מלא על ידי החבר
מפגישה - 00
כפתור רכב ועדת ייעוץ מבוטל ,והנסיעות על חשבון החברים.
לוועדת הייעוץ תהיה הסמכות ושיקול הדעת במקרים מיוחדים.
תעריף שעת טיפול הינו תעריף "תחנת העמקים" ( 200ש"ח ,נכון לנובמבר .2002
במקרה של ביטול פגישה ללא תיאום מראש עם המטפל ,יחויב החבר בסך 30%
מעלות הפגישה .פגישות שבוטלו ללא תיאום מראש ייחשבו בספירת הפגישות
לצורך סעיף  4בנוהל.
00

 .0מטופל המעוניין במטפל מסוים שעלותו גבוהה מתעריף "תחנת העמקים" ישלים
את ההפרש על חשבונו.
 .00על המטופל להודיע לאיש קשר או מרכז הוועדה על סיום הטיפול.
 .00פנייה לחידוש קשר טיפולי לאחר סיום או הפסקת טיפול ,דורשת אישור הוועדה.
 .02חבר המבקש לחדש טיפול בטרם חלפו שנתיים מסיום או הפסקת הטיפול
הקודם ,תחושב השתתפותו בטיפולים בהמשך לטיפול הקודם לפי סעיף  4בתקנון.
 .03מועמדים :בתקופת המועמדות תינתן למועמדים אפשרות לקבל עד  00פגישות עם
עובדת סוציאלית או מטפל אחר .אם לא יתקבלו לחברות ,יחויבו בעלות הטיפולים.

פרק ז'  -סיעוד  -והדרת פני זקן
תקנון בית הדר  -ספטמבר  2115קיבוץ עין חרוד איחוד
ייעוד הבית
הקיבוץ מחויב לדאוג לחבריו בעת זקנה ובעת מחלה .בית הדר מאפשר לחברים להישאר
בביתם הקיבוצי כאשר הם זקוקים לסיעוד וטיפול מלא.
בית הדר נותן מענה לחברים הזקוקים לסיעוד מפאת מצבם הפיזי או הנפשי וכמו כן,
לעזרה בשיקום לאחר ניתוח או מחלה.
בית הדר מיועד לחברי קיבוץ עין חרוד בלבד.
מטרות בית הדר
 סיעוד לחברים הזקוקים מפאת מצבם הפיזי או הנפשי.
החלמה אחרי מחלה או ניתוח לפרקי זמן מוגבלים.
שיקום לפרק זמן מוגבל בהתאם לאפשרויות הבית.
חברים המתגוררים בביתם ייעזרו בשירותים הניתנים בבית הדר.
בית הדר כולל אגף דיור מוגן ואגף סיעודי .התפיסה המנחה את התנהלות הבית
היא התייחסות כוללת למגוון צרכיהם של דייריו ברמה הניהולית וברמה הסיעודית.
צוות בית הדר כולל:
 צוות רפואי
 צוות סיעודי
 צוות פארא-רפואי
 תעסוקת קשישים
 מרכזת ועדת בריאות מלווה את הבית בתחומים המקצועיים והארגוניים.
תפקידי עובדי הבית
00

טיפול סיעודי בדיירי הבית.
קשר עם אנשי מקצוע רפואיים ופארא-רפואיים.
אחזקת הבית.
קשר עם המשפחות.
אספקת הצרכים האישיים של דיירי הבית.
מעורבות המשפחה בטיפול
הצוות הרפואי והסיעודי יעמדו בקשר קבוע עם בני המשפחה בעין חרוד ועם
אלו שמחוץ לעין חרוד ,כדי לשתפם בצורכי החבר ובהחלטות הנוגעות לענייניו הרפואיים
והסיעודיים.
מעבר לבית הדר
מעבר חבר לשהות קבועה בבית הדר ייעשה בהסכמת החבר ,ועל ידי החלטה משותפת
של צוות המרפאה ,כולל רופא ,מרכזת ועדת בריאות ומרכזת ועדת קשישים.
ההחלטה תיעשה בשיתוף עם בני המשפחה הגרים בעין חרוד ואלו שאינם גרים בעין
חרוד .המעבר לבית הדר יצא לפועל אך ורק לאחר הסכמה שהושגה בין כל הגורמים
שנמנו לעיל.
עם המעבר לבית הדר קבל החבר ומשפחתו דף מידע על נוהלי הבית.
חבר העובר לבית הדר יכול להביא עימו ריהוט וחפצים בהתאם לאפשרויות בחדרו.
* דירת החבר נשארת ברשותו עד שלושה חודשים מיום כניסתו לבית הדר (ראה
החלטת מזכירות מס'  6200מיום  2באוגוסט .)2000
* הקיבוץ ידאג לחדר או דירה לאירוח של בני משפחה מדרגה ראשונה שאינם חיים
בקיבוץ.
(ראה החלטת אסיפה מיום  30במאי " 0006תקנון כניסה לבית הדר").
תקציב בית הדר
תקציב הבית נקבע על ידי מוסדות הקהילה והאחראים על הבית.
התקציב מיועד לתשלום שכר לעובדי הבית .לעלויות כלכלה ,חומרי ניקוי ,מצעים
ומגבות ,טואלטיקה ,תקשורת פנים וחוץ ,בדק בית ,נוי ,אחזקת
קלאב-קאר ואירוח.
בנוסף ,מיועד התקציב לטיפולים משלימים ופעילויות תרבות ופנאי.
תקציב החבר
החלטת מזכירות מתאריך22.02.00 :
 .0בתקציב חברים דיירי בית הדר יקוזזו  00%מסעיף תקציב המזון
ו 20%-משאר הסעיפים.
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 .2החלטה זו באה במקום החלטות מזכירות  2060ו.2004-
 .3תחולת ההחלטה מ 00-לינואר  .2000לא תהיה התחשבנות לאחור.
טיפול בקשישים
מטפלות השטח  -דואגות לצרכי החברים המבוגרים הגרים בפריפריה.

עזרה בניקיון לחברים מבוגרים ולבעלי צרכים מיוחדים
 .0חברים זכאים לעזרה בניקיון ביתם עם הגיעם לגיל שבעים וחמש.
 .2כאשר מדובר בזוג ,תינתן העזרה כאשר הצעיר מביניהם יגיע לגיל שבעים.
 .3הבקשה לעזרה תופנה למרכזת ועדת בריאות או לאחראית על המנקות.
 .4עזרה בניקיון תינתן אחת לשבועיים ,למשך שעתיים.
 .0במקרים מיוחדים ,לפי שיקול דעתה של האחראית על שירות זה ,יתוגברו שעות
הניקיון עד למקסימום של פעם בשבוע למשך שעתיים.
 .6במקרים של מצב בריאותי קשה ,תינתן עזרה בניקיון ,על פי שיקול דעת האחראים
לנושא ועל פי המלצת המרפאה .עזרה זו תינתן לתקופה מוגבלת של
עד שלושה חודשים .במידה והמצב נמשך מעבר לשלושה חודשים ,יחודש האישור
בהתאם לצורך.
בכל מקרה ,תינתן העזרה בהתאם לסעיפים  3ו 4-בנוהל.
מפעלוני תעסוקה
קיימים שני מפעלונים המעסיקים חברים מבוגרים מהפריפריה בניהולן (נכון לנובמבר
 )2002של רינה יחיאלי ושלומית זוהר.
במפעלונים עוסקים בעבודות יד ולעתים בעבודות המסופקות על ידי מפעלים שונים.
המפעלונים פתוחים חמישה ימים בשבוע ,בין השעות  2:00בבוקר עד  02:00בצהריים..
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פרק ח'  -משקפיים
תקנון משקפיים  -מעודכן מאפריל 2117

החלת התקנון על חברים ,וילדים עד סיום הצבא.
הפניה לקבלת משקפיים תהיה באמצעות האחראית על נושא המשקפיים.
(להלן :האחראית).
קבלת משקפיים תהיה על סמך בדיקת אופטומטריסט מוסמך העובד עם המשק.
רכישת משקפיים תהיה בתיאום עם האחראית ועל סמך אישורה בכתב בלבד.
משקפיים ביפוקל ומולטיפוקל

* חבר זכאי לעדשות ביפוקל או מולטיפוקל עם או בלי ציפוי-פוטוגריי.
משקפי ראייה

* השתתפות הקיבוץ בעלות עדשות תהיה לפי הצורך ,על עדשות תוצרת הארץ בלבד.
* משקפי ראייה-פוטוגריי יינתנו למרכיבי משקפיים באורח קבוע.
* חלופה למשקפי ראייה-פוטוגריי תהיה קבלת שני זוגות משקפיים :משקפי ראייה
בהירים ומשקפי שמש אופטיים.
מסגרות

 מסגרות לילדים יוחלפו לפי הצורך הנובע מגדילת הילד .בעלות של עד ₪ 200
 השתתפות הקיבוץ בקניית מסגרת למשקפי קריאה לחברים תהיה עד .₪ 200
 השתתפות הקיבוץ בקניית מסגרת למשקפי ראייה למרחק ,וציפוי נגד סנוור (כולל) ,תהיה עד
 - ₪ 600עד ארבע שנים מהקנייה הקודמת.
עדשות מגע

 חברים ובני נוער זכאים לעדשות מגע קבועות או חודשיות .ההפניה לאופטומטריסט
להתאמת עדשות תהיה בתיאום עם האחראית ועל סמך אישור בכתב בלבד.
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 השתתפות החברים המשתמשים בעדשות מגע תהיה ב 00%-מעלות העדשות התמיסות
והביטוח.
 השתתפות בני נוער המשתמשים בעדשות מגע תהיה ב 20%-מעלות העדשות והתמיסות.
אובדן משקפיים או שבירתם

השתתפות הקיבוץ בעלות משקפיים עקב אובדן או שבירה  -בשנה הראשונה לאחר רכישתם -
היא להלן:
עלות העדשות תהיה על חשבון המשק ,ועלות המסגרת על חשבון החבר.
במקרה של אובדן משקפיים או שבירתם מעל פעם אחת בארבע שנים ,ישתתף הקיבוץ
ב 00%-מעלות העדשות ,ועלות המסגרת תהיה על חשבון החבר.
משקפיים לצרכים מיוחדים יינתנו במקרים מסוימים ,לפי שיקול דעת האחראית.

פרק ט'  -שונות
 .0פדיקור
הטיפול ניתן ע"י פדיקוריסטית שכירה ,העובדת יומיים בשבוע .הטיפול ניתן לתשעה
עד עשרה חברים ביום עבודה .בנוסף ,מוקדש חצי יום בחודש לטיפול בחברים השוהים
בבית הדר .עלות הטיפול לאדם .₪ 00
 .2קלנועיות
קריטריונים לקבלת קלנועית:
 גיל החבר –  - 20נכון לנובמבר 2002
 מצב בריאותי המחייב עזרה בניידות.

 .3החזר הוצאות
ועדת הבריאות מחזירה הוצאות בגובה אש"ל של עובד חוץ במקרים מיוחדים בלבד.
לדוגמה :כאשר חבר סועד בן משפחה בבית החולים במשך כל היום או כאשר נמצא
בבדיקות בבית חולים במשך כל היום.

 .4ביטוחים
קיבוץ עין חרוד ביטח את חבריו וילדיו בביטוח בריאות משלים וזאת בנוסף לביטוח
כללית מושלם.
ביטוח זה נחתם עם חברת "דקלה" המומלצת ע"י "ברית התנועה הקיבוצית".
הביטוח מיועד למקרים של "קטסטרופות" כגון :ניתוחי השתלות בארץ ובחו"ל לשם
הצלת חיים; החזר על תרופות מצילות חיים ,ומאריכות חיים ,שאינן כלולות בסל התרופות.
גובה הביטוח עד מיליון .₪
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"כללית מושלם" לחברי עין חרוד איחוד
חבר ב"כללית מושלם" ,רשאי לקבל החזר בעבור ייעוץ מרופא מומחה (דעה נוספת)
שלוש פעמים בשנה" .כללית מושלם" משתתפת בעלות הייעוץ עד  60%מתשלום למומחה.
החלטה:
 .0חבר המופנה לרופא מומחה בהמלצת רופא המשפחה  -הוצאות הביקור והנסיעה
יחולו על המרפאה.
 .2חבר הבוחר לקבל חוות דעת נוספת ,על דעת עצמו וללא המלצת רופא המשפחה:
עלות הנסיעה תחול על החבר.
ההפרש על עלות הביקור יתחלק באופן הבא 0/3 :על חשבון החבר 2/3 ,על חשבון ועדת
בריאות.

06

