שירותים רפואיים ייחודיים
 .1הגדרות
בכתב שירות זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות האמורה בצידם.
".1.1ביקורופא"  -חברת ביקורופא בע"מ.
".1.2המבטחת" או "חברת הביטוח"  -הראל חברה לביטוח.
".1.3פוליסת הביטוח"  -פוליסת ביטוח בריאות של המבטחת ,הכוללת כתב שירות
לשירותים רפואיים ייחודיים.
".1.4מוטב"  -עובד פעיל אצל המבוטח ו/או בן או בת זוגו ו/או ילדיהם עד גיל  21אזרחי
ארץ ישראל ששמם נקוב בקובץ הנתונים שיועבר מידי חודש לחברה על ידי המבוטח.
".1.5המנוי" או "המשפחה המנויה"  -מוטב הזכאי לקבלת השירותים נשוא כתב שירות
זה.
".1.6רופא"  -רופא שהוסמך ואושר ע"י השלטונות בישראל ובעל רשיון מטעם משרד
הביטוח לעסוק ברפואה.
".1.7מטפל"  -פסיכולוג קליני ,הרשאי על פי דין ליתן את השרות הרלוונטי למבוטח,
ואשר ביקורופא התקשרה עמו בהסכם בקשר למתן שרות למנוייה.
".1.8רופא הסכם"  -רופא אשר התקשר עם ביקורופא בהסכם למתן שירות ביקור רופא
לילי כהגדרתו להלן למנוייה.
".1.9מוקד השירות" -מוקד טלפוני ארצי בקו ירוק מס' ) 1-800-260-660רב קווי(,
המאפשר שיחת טלפון בחינם.
".1.10המדד"  -מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
".1.11מדד הבסיס"  -מדד  ,9322אשר פורסם ביום .15.1.2000
".1.12חג" -מועדי ישראל שהינם ימי שבתון.

.2שירות מוקד מידע טלפוני לבריאות המשפחה
.2.1השירות
.2.1.1המנוי יהא זכאי לקבל שירותי מידע ושירותים נוספים כמפורט להלן ושירותים
אלה בלבד )להלן " -שירותי המידע"(:
.2.1.1.1שירותי מידע ברפואת ילדים  -מתן מידע טלפוני כללי בתחום
רפואת ילדים על ידי רופא בעל תואר מומחה ברפואת ילדים,
הרשאי לעסוק במתן השירות האמור על פי כל דין במדינת
ישראל.

.2.1.1.2שירותי מידע ברפואת משפחה  -מתן מידע טלפוני כללי
בתחום רפואת משפחה על ידי רופא בעל תואר מומחה ברפואת
משפחה ,הרשאי לעסוק במתן השירות האמור על פי כל דין
במדינת ישראל.
.2.1.1.3שירותי מידע ברפואת נשים  -מתן מידע טלפוני כללי על
מחלות זיהומיות בתחום רפואת נשים ,מידע כללי על בדיקות
שונות במהלך ההריון ,מידע על בריחת סידן מהעצם ,וזאת על
ידי רופא מומחה ברפואת נשים ,הרשאי לעסוק במתן השירות
האמור על פי כל דין במדינת ישראל.
.2.1.1.4שירות מידע ברפואה גריאטרית  -מתן מידע טלפוני כללי
בתחום הגריאטריה ,על ידי רופא בעל תואר מומחה ברפואה
גריאטרית ,הרשאי לעסוק במתן השירות האמור על פי כל דין
במדינת ישראל.
.2.1.1.5שירות פסיכולוגי " -קו חם"  -סיוע פסיכולוגי טלפוני בנושאי
ילדים ,נשים ומשפחה ,לרבות גיל ההתבגרות ,התמכרויות
שונות והמשך לימוד במוסדות חינוך ,על ידי פסיכולוג ,הרשאי
לעסוק במתן השירות האמור על פי כל דין במדינת ישראל.
.2.1.1.6שירותי מידע לדיאטה ותזונה נכונה – מתן מידע טלפוני בתחום
הדיאטה והתזונה ,על-ידי דיאטן קליני או תזונאי הרשאי לעסוק
במתן השירות האמור על –פי כל דין במדינת ישראל.
.2.1.2מוקד השירות יפעל לקבלת הקריאות לשירותי המידע על פי כתב שירות זה,
בדיקת זכאות הפונה לקבל את שירותי המידע והפנית הפונה לקבלת אחד
משירותי המידע ,המפורטים בסעיפים  2.1.1.6 - 2.1.1.1לעיל.
.2.2היקף שירותי המידע
.2.2.1מובהר במפורש ,כי השירותים האמורים בסעיף זה הינם שירותי מידע טלפוני
בלבד ,ללא פגישה פנים מול פנים עם נותן השירות ,והם יינתנו בהתאם
לשיקול דעתו המקצועי של נותן השירות ובכפוף לשיקול דעתו המקצועי של
נותן השירות לענין האפשרות ליתן אותם במסגרת שיחה טלפונית וללא כל
בדיקה של המנוי או פגישתו פנים מול פנים .למען הסר ספק מובהר ,כי בכל
מקרה לא תמנע שיחה טלפונית עם נותן השירות ,והיה ולפי שיקול דעת נותן
השירות ,לא ניתן ליתן את השירותים ללא בדיקה של המנוי ,יודיע זאת לפונה
נותן השירות עצמו.
.2.2.2מובהר ,כי שירותי המידע אינם בגדר שירותי חירום ,וכי אין הם באים
להחליף התייעצות פנים מול פנים ,בכל מקום שהיא דרושה.
.2.2.3מוקד השירות יופעל לקבלת פניות של מנויים לקבלת שירותי המידע על פי
כתב שירות זה במשך  24שעות ביממה ,כל ימות השנה ,למעט ערב יום
כיפור מהשעה  14:00ועד שעתיים לאחר תום הצום.
.2.2.4שירותי המידע ינתנו בהקדם האפשרי ,ולא יאוחר מ  30 -דקות ממועד
הפנייה של המנוי למוקד השירות.
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.2.2.5שירותי המידע ינתנו ללא כל הגבלה של מספר הפניות של המנוי.
.2.3כללי
.2.3.1נזקק המנוי לשירותי המידע כאמור בכתב שירות זה ,יפנה טלפונית למוקד
השירות לפי מספר הטלפון המצויין לעיל ,יזדהה בשמו ,כתובתו ,מספר
הטלפון בו ניתן להשיגו ומס' תעודת הזהות של המנוי.
.2.3.2מוקד השירות יקשר את המנוי לנותן השירות הרלוונטי לאחר שיוודא ,כי
הפונה הינו אכן בגדר מנוי כהגדרתו לעיל ,הזכאי לקבל את שירותי המידע על
פי כתב שירות זה.
.2.3.3מחוייבותה של ביקורופא כלפי המנוי בטיפולה בפנייה של מנוי לקבלת שירותי
המידע תסתיים במוקדם מבין שני האירועים המפורטים להלן:
.2.3.3.1קישור המנוי לנותן השירות הרלוונטי.
.2.3.3.2ביטול הפנייה לקבלת איזה משירותי ע"י הודעת המנוי למוקד
השירות.
.2.3.4האחריות בגין איכות שירותי המידע ו/או בגין רשלנות מקצועית תחול על נותן
שירות המידע הרלוונטי בלבד ,וביקורופא לא תהא אחראית בכל אופן שהוא
לגבי כל אחד מהעניינים הבאים:
.2.3.4.1איכות שירותי המידע נשוא כתב שירות זה.
.2.3.4.2רשלנות מקצועית או אחרת ו/או כל נזק או הפסד שייגרם למנוי
ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השירות נשוא כתב שירות זה.
.2.3.4.3הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפול החורג משירותי המידע
המפורטים בכתב שירות זה.
.2.3.5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר ,כי נותן שירותי המידע ,שיתן
בפועל את שירותי המידע ,והוא בלבד ,יהיה אחראי לכל נזק ,אובדן לגוף או
לרכוש שייגרם למנוי או לכל אדם אחר תוך כדי ו/או עקב מתן שירותי המידע,
אם בשל מעשה ו/או בשל מחדל ,אם נזק ישיר ואם נזק עקיף ,וכי ביקורופא
ו/או חברת הביטוח אינן המעסיקות של נותני שירותי המידע והן לא תהיינה
אחראיות כלפי מנוי כלשהו בכל מקרה ובכל עניין.
.3שירות ביקור רופא לילי
.3.1השירות
.3.1.1המנוי יהא זכאי לקבל שירות רפואי כמפורט בסעיף  3.1.2להלן ע"י אחד
מרופאי ההסכם )להלן " -שירות ביקור רופא לילי"( .שירות ביקור רופא לילי
יינתן בביתו של המנוי או בכל מקום ישוב אחר בו ימצא המנוי הנזקק לשירות,
או שהמנוי הנזקק לשירות יופנה לקבלת שירות ביקור רופא לילי באחד
ממוקדי שירות ביקור רופא לילי המופעלים על ידי ביקורופא ,הנמצא בסמוך
למקום הימצאו )להלן " -המוקד הרפואי"( ,וזאת ללא כל תוספת מחיר לדמי
ההשתתפות העצמית האמורים להלן ,הכל לפי בחירת המנוי )ובכפוף לשעות
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הפעילות של המוקדים הרפואיים כאמור להלן( .האמור לעיל כפוף לסעיפים
 3.2.4ו  5.3 -להלן.
.3.1.2המנוי יהא זכאי לקבל שירות רפואי כמפורט להלן:
.3.1.2.1מסירת אנמנזה רפואית )הסיפור הרפואי( מהמנוי.
.3.1.2.2בדיקה גופנית של המנוי לרבות שימוש במכשירי עזר המפורטים
להלן :סטטוסקופ ,לוכדי לשון )שפדלים( ,פנס ,אוטוסקופ ,פטיש
רפלקסים ,מד לחץ-דם ,הכל כפי שידרש על פי שיקול דעתו
המקצועי של רופא ההסכם.
.3.1.2.3קביעת אבחנה רפואית.
.3.1.2.4בדיקת א.ק.ג .באמצעות קרדיו-ביפר על פי שיקול דעתו
המקצועי של רופא ההסכם.
.3.1.2.5קבלת תרופות ראשוניות ,הכל לפי שיקול דעתו המקצועי של
רופא ההסכם.
.3.1.2.6קבלת מרשם לתרופות לפי שיקול דעתו המקצועי של רופא
ההסכם.
.3.1.2.7הפנייה להמשך טיפול לרופא המשפחה/רופא ילדים ,המטפל
במנוי באופן שוטף )ו/או לרופא מומחה אחר( ,לפי שיקול דעתו
המקצועי של רופא ההסכם.
.3.1.2.8הפניית המנוי לחדר מיון בבית חולים ,לפי שיקול דעתו המקצועי
של רופא ההסכם.
.3.1.2.9מתן תעודה רפואית.
.3.1.2.10פינוי חינם באמבולנס  -במקרה שרופא ההסכם שבדק את
המנוי בעקבות קריאתו לקבלת השירות ,יחליט על פינויו
באמבולנס ,תשלם ביקורופא למנוי את סכום הפינוי באמבולנס
ששולם על ידו וזאת תוך  30ימים ממועד מסירת הקבלה על
התשלום הנ"ל במקור בלבד לביקורופא ,ובתנאי שהמנוי אינו
זכאי להחזר מקופת החולים בה הוא מוטב.
.3.2כללי
.3.2.1שירות ביקור רופא לילי על פי כתב שירות זה ינתן כל ימות השנה מהשעה
 20:00עד  07:00למחרת .בימי ו' וערבי חג שירות ביקור רופא לילי ינתן
ברציפות מהשעה  20:00ביום ו'/ערב החג ועד השעה  07:00ביום א'/היום
שלמחרת החג .כל קריאה לקבלת השירות צריכה להיות מופנת למוקד
השירות לא לפני השעה  20:00ולא יאוחר מהשעה .06:00
המוקדים הרפואיים יופעלו בין השעות  20:00עד  24:00ובשבתות
וחגים גם בין השעות  10:00עד .14:00
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שירות ביקור רופא לילי לא ינתן בערב יום כיפור וביום כיפור עד
שעתיים לאחר תום הצום.
.3.2.2נזקק המנוי לשירות רפואי לילי כאמור בכתב שירות זה ,יפנה טלפונית למוקד
השירות לפי מספר הטלפון המצויין לעיל ,יזדהה בשמו ,מקום המצאו ,שם
המנוי ומס' הטלפון של בית המגורים של המנוי )המהווה את מספר המנוי
של המשפחה המנויה אצל ביקורופא(.
.3.2.3שירות ביקור רופא לילי ינתן כנגד הצגת תעודה מזהה.
.3.2.4שירות ביקור רופא לילי ניתן בכל מקום ישוב בישראל למעט יהודה ,שומרון
וחבל עזה ,אך לרבות מעלה אדומים ,אריאל ,בית אריה ,אורנית ושערי
תקוה .ברמת הגולן שירות ביקור רופא לילי ינתן בקצרין או בכל מקום ישוב
אחר באיזור ,כאשר המנוי הנזקק לשירות הרפואי יצטרך להגיע בכוחות עצמו
ועל חשבונו אל רופא ההסכם לפי כתובת שתמסר לו על ידי מוקד השירות.
.3.2.5עם תום הביקור יחתום המנוי או בן משפחתו ,על ספח ביקורת לפיו הוא
מאשר ,כי רופא ההסכם ערך את ביקור הבית בבית החולה או נתן את שירות
ביקור רופא לילי במוקד הרפואי.
.3.2.6בחר המנוי לקבל את השירות במוקד הרפואי ,יגיע החולה למוקד הרפואי
בכוחות עצמו ועל חשבונו.
.3.3אחריות
.3.3.1מחוייבותה של ביקורופא כלפי המנוי בטיפולה בקריאה של מנוי לקבלת
שירות ביקור רופא לילי תסתיים במוקדם או בהתרחש אחד משני האירועים
המפורטים להלן:
.3.3.1.1הגעת רופא הסכם לבית המנוי או הפניית החולה למוקד הרפואי
הסמוך למקום הימצאו ,בכפוף לאמור בסעיפים  3.2.4ו .5.3 -
.3.3.1.2ביטול הקריאה לקבלת שירות ביקור רופא לילי ע"י הודעת המנוי
למוקד השירות.
.3.3.2האחריות בגין איכות שירות ביקור רופא לילי נשוא כתב שירות זה ו/או בגין
רשלנות רפואית או אחרת ,תחול על רופא ההסכם הרלוונטי בלבד,
וביקורופא לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לגבי כל אחד מהעניינים הבאים:
.3.3.2.1איכות שירות ביקור רופא לילי נשוא כתב שירות זה.
.3.3.2.2רשלנות רפואית או אחרת ו/או כל נזק או הפסד שייגרם למוטב
ו/או למנוי ו/או לכל אדם אחר בקשר עם שירות ביקור רופא לילי
נשוא כתב שירות זה.
.3.3.2.3הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפול ,החורג מהשירות המפורט
בכתב שירות זה.
.3.3.2.4הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפולים או שירותים על ידי רופא
אחר שאינו רופא הסכם.
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.4שירותי עזרה ראשונה ברפואת שיניים
.4.1השירות
.4.1.1המנוי יהא זכאי לקבל ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,שירותי חירום ועזרה
ראשונה ברפואת שיניים כמפורט להלן ,ושירותים אלה בלבד ,וזאת באמצעות
מרפאות שיניים ברחבי הארץ )את רשימת מרפאות השיניים באזור מגורי
המנוי ניתן לקבל במוקד השירות( )להלן " -שירותי עזרה ראשונה ברפואת
שיניים"(:
.4.1.1.1עששת נרחבת  -סתימה זמנית.
.4.1.1.2חלל פתוח בשן  -סתימה זמנית.
.4.1.1.3צוואר שן חשוף  -חומר למניעת רגישות.
.4.1.1.4דלקת חריפה  -עקירת עצב או חומר חניטה.
.4.1.1.5מורסה ממקור שן  -ניקוז מורסה ו/או טיפול בסגר.
.4.1.1.6דחיסת מזון  -טיפול בחניכיים.
.4.1.1.7דלקת סב כותרתית  -שטיפה ו/או טיפול תרופתי.
.4.1.1.8דלקת חניכיים  -הסרת אבנית מקומית ו/או טיפול תרופתי.
.4.1.1.9כאבים לאחר עקירה  -שיכוך כאבים.
.4.1.1.10מכתשית יבשה  -ניקוי מכתשית ו/או טיפול תרופתי.
.4.1.1.11דימום לאחר עקירה או פרוצדורה כרורגית  -עצירת דימום.
.4.1.1.12פצעי לחץ תחת תותבת קיימת  -שחרור פצעי לחץ.
.4.1.1.13נפילת כתרים  -הדבקה זמנית.
.4.1.1.14כל טיפול נוסף הנובע מכאב שיניים  -יינתן טיפול להקלה או
להפסקת הכאב.
.4.1.1.15בדיקה וצילום השיניים הכואבות.
.4.1.1.16מתן מרשם מתאים לשיכוך הכאב במקרה ולא ניתן לטפל בשן
באותה עת.
.4.2כללי
.4.2.1כל טיפול החורג מגדר שירותי עזרה ראשונה ברפואת שיניים יינתן
בתשלום ,לפי בקשת המנוי.
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.4.2.2שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים יינתנו במשך  24שעות ביממה ,כל
ימות השנה ,למעט ערב יום כיפור מהשעה  14:00ועד שעתיים לאחר תום
הצום ,ובכפוף לאמור להלן:
בין השעות  20:00עד  08:00בבוקר למחרת  -שירותי העזרה
הראשונה ברפואת שיניים ינתנו אך ורק במרפאות תורניות הנמצאות
בירושלים ,תל -אביב ,חיפה ובאר שבע.
.4.2.3נזקק המנוי לשירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים ,יפנה המנוי טלפונית
למוקד השירות לפי מספר הטלפון המצויין לעיל ,וימסור את הפרטים
המצויינים בסעיף  3.2.2לעיל .מוקד השירות יפנה את המנוי למרפאת
השיניים התורנית הקרובה .מובהר ,כי שירותי העזרה הראשונה ברפואת
שיניים ינתנו אך ורק לפי הפניה של מוקד השירות כאמור לעיל.
.4.2.4שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים יינתנו כנגד הצגת תעודת זיהוי.
.4.3אחריות
מובהר בזאת כי מרפאות השיניים הן המעסיקות של רופאי השיניים שיתנו את
שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים על פי כתב שירות זה ,והן בלבד
תהיינה אחראיות לכל טיפול שיתנו רופאי שיניים אלה לפי כתב שירות זה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תהא מרפאת השיניים הרלוונטית שתתן
בפועל את שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים ,והיא בלבד ,אחראית לכל
נזק ,אובדן לגוף או לרכוש שייגרם למנוי או לכל אדם אחר תוך כדי ו/או עקב מתן
שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים ,אם בשל מעשה ו/או בשל מחדל ,אם
נזק ישיר ואם נזק עקיף ,וכי ביקורופא ו/או כל מי מטעמה שיארגן את שירותי
העזרה הראשונה ברפואת שיניים )למעט מרפאת השיניים עצמה( ו/או המבטחת
לא תהיה אחראית כלפי המנוי בכל מקרה ובכל עניין.
 .5שירותי סיוע וייעוץ פסיכולוגי
.5.1השרות
.5.1.1המנוי יהיה זכאי לשירותי סיוע וייעוץ פסיכולוגי )להלן" :שירותי סיוע וייעוץ
פסיכולוגי"( ,אשר במסגרתם יהיה זכאי לפגישות פנים מול פנים עם מטפל
)להלן " -פגישות ייעוץ אישיות"(.
.5.1.2מובהר בזאת כי שירותי הסיוע והייעוץ הפסיכולוגי הינם טיפולים הנעשים
בקליניקות פרטיות בלבד ,ללא צורך באשפוז או טיפול במעון יום או כל
התערבות מוסדית אחרת.
.5.2כללי
.5.2.1נזקק המנוי לשירותי סיוע וייעוץ פסיכולוגי כאמור בכתב שירות זה ,יפנה
טלפונית למוקד השירות לפי מספר הטלפון המצוין לעיל ,יזדהה בשמו,
כתובתו ,מספר הטלפון בו ניתן להשיגו ומס' תעודת הזהות שלו.
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.5.2.2מוקד השרות יפנה את המנוי למטפל לאחר שיוודא ,כי הפונה הינו אכן בגדר
מנוי כהגדרתו לעיל ,הזכאי לקבל את שירותי הסיוע והייעוץ הפסיכולוגי על פי
כתב שרות זה.
.5.2.3פגישות הייעוץ האישיות תערכנה עם אחד המטפלים אשר ביקורופא
התקשרה עימו בהסכם .מובהר ,כי המטפל שנתן את הייעוץ הראשוני למנוי,
לא יבצע בהכרח את פגישות הייעוץ האישית עם המנוי ,ואולם הוא יהיה זה
שימסור למנוי ,את שם המטפל שיבצע את פגישות הייעוץ )להלן " -המטפל"(
ואת מספר הטלפון שלו ,בין במסגרת שיחת הייעוץ הטלפוני ובין במועד
מאוחר יותר.
.5.2.4על המנוי ,לפנות טלפונית בעצמו ,אל המטפל בפועל על מנת לתאם עמו
מועד לפגישת הייעוץ האישית הראשונה והפגישות שתבואנה אחריה.
.5.2.5פגישות הייעוץ האישיות תערכנה במועד שיתואם ישירות בין המנוי לבין
המטפל בפועל כאמור לעיל.
פגישת הייעוץ האישית הראשונה תיערך בתוך שבוע ימים ממועד
הפנייה של המנוי אל המטפל.
במקרים דחופים ,על פי שיקול דעתו המקצועי המלא והבלעדי של
המטפל ,תיערך פגישת הייעוץ הראשונה בתוך שני ימי עבודה ממועד
הפנייה של המנוי למטפל בפועל ,אלא אם המנוי יבקש שתיערך
במועד מאוחר יותר.
.5.2.6פגישות הייעוץ האישיות יערכו בימי עבודה ובשעות העבודה המקובלות אצל
המטפל.
.5.2.7פגישות הייעוץ האישיות ,יינתנו כנגד הצגת תעודה מזהה במועד פגישת
הייעוץ הראשונה.
.5.2.8פגישות הייעוץ האישיות תערכנה במשרדו של המטפל ,כאשר המנוי הנזקק
לשרות יצטרך להגיע בכוחות עצמו ועל חשבונו אל המטפל .מובהר בזאת כי
השרות אינו כולל פגישות ייעוץ בבית המנוי.
.5.2.9עם תום פגישת הייעוץ יחתום המנוי על ספח ביקורת לפיו הוא מאשר ,כי
המטפל בפועל קיים את פגישת הייעוץ האישית.
.5.2.10המנוי יודיע למוקד השרות על כל שינוי בכתובתו ובמספר הטלפון של ביתו.
.5.2.11במקרה שהמנוי יבקש לבטל פגישת ייעוץ כלשהי ,יודיע על כך ישירות למטפל
בפועל לפחות יום עבודה אחד מראש .למען הסר ספק מובהר ,כי במקרה
שהמנוי לא יודיע על ביטול פגישת הייעוץ לפחות יום עבודה אחד מראש,
יחויב המנוי בדמי טיפול עבור אותה פגישת ייעוץ.
.5.3הגבלות וחריגים
.5.3.1המנוי יהיה זכאי לכל היותר ל –  12פגישות ייעוץ לכל שנת ביטוח.
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.5.3.2למטפלים ,לפי שיקול דעתם המקצועי המלא והבלעדי ,הזכות במקרה
שלהערכתם נזקק לטיפול אחר שלא לטפל בפנייה של המנוי ולהפנותו
לשירותי חירום ציבוריים.
.5.3.3השרות על פי כתב שרות זה לא ינתן במקרה שלפי שיקול דעתו המקצועי
המלא והבלעדי של המטפל ,טיפול יעיל בבעיה מצריך אשפוז ,טיפול
במעון יום ,התערבות של מרפאה או טיפול משולב של מספר אנשי צוות.
.5.3.4שרותי הסיוע והייעוץ הפיסכולוגי על פי כתב שרות זה לא ינתנו במקרים
שעל פי שיקול דעתו המקצועי המלא והבלעדי של המטפל הינם מקרים
של אוטיזם ,פיגור שכלי ,מצבים פסיכוטיים כרוניים ,הפרעות נוירולוגיות
של התפתחות ,שימוש והתמכרות לסמים ועבריינות.
.5.3.5למנוי הזכות לבקש להחליף את המטפל ,ובמקרה זה ביקורופא תעשה
כמיטב יכולתה על מנת להפנות את המנוי למטפל אחר עימו התקשרה
ביקורופא בהסכם ,ובלבד שהחלפת המטפל לא תסתור את שיקול הדעת
המקצועי של המטפל המקורי בפועל.
.5.3.6למטפל שיקול הדעת המקצועי המלא והבלעדי להפנות את המבוטח
למטפל אחר במערך של ביקורופא.
.5.3.7השרות לא ינתן במקום שלפי שיקול דעתו המקצועי המלא והבלעדי של
המטפל ,קיים רקע אורגני לסבלו של המנוי או חשד לרקע אורגני,
המצריך על פי הוראות כל דין בדיקה של רופא בסמוך לתחילת הטיפול,
אלא אם נמסר למטפל בפועל אישור בכתב של הרופא הקובע את הטיפול
הדרוש.
.5.3.8השרות על פי כתב שרות זה אינו כולל מתן חוות דעת מקצועית לצרכים
משפטיים.
.5.4אחריות
.5.4.1מחויבותה של ביקורופא כלפי המנוי בטיפולה בקריאה של מנוי לקבלת
השרות תסתיים בהתרחש אחד משני האירועים המפורטים להלן ,המוקדם
מבין שניהם:
.5.4.1.1הפניית קריאתו של המנוי לייעוץ טלפוני או הפניית המנוי
למטפל לצורך פגישת ייעוץ ,לפי העניין.
.5.4.1.2ביטול הקריאה לקבלת הייעוץ הטלפוני על ידי הודעת המנוי
למוקד השרות.
.5.4.2האחריות בגין איכות השרות נשוא כתב שרות זה ו/או בגין רשלנות מקצועית
או אחרת ,תחול על המטפל בפועל בלבד או על המטפל שנתן את הייעוץ
הטלפוני ,לפי הענין ,וביקורופא לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לגבי כל
אחד מהעניינים הבאים:
.5.4.2.1איכות שירות הסיוע והייעוץ הפסיכולוגי נשוא כתב שרות זה.
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.5.4.2.2רשלנות מקצועית או אחרת ו/או כל נזק או הפסד שייגרם למנוי
ו/או להוריו ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השרות נשוא כתב
שרות זה.
.5.4.2.3הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפול ,החורג מהשרות המפורט
בכתב שרות זה.
.5.4.2.4הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפולים או שירותים על ידי איש
מקצוע שאינו מטפל כהגדרתו בסעיף  1.7לעיל.
.5.4.3מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר ,כי המטפל שיתן בפועל את שרות
הייעוץ והסיוע הפסיכולוגי ,והוא בלבד ,יהיה אחראי לכל נזק ,אובדן לגוף או
לרכוש שייגרם למנוי ,להוריו או לכל אדם אחר תוך כדי ו/או עקב מתן השרות,
אם בשל מעשה ואם בשל מחדל ,אם נזק ישיר ואם נזק עקיף ,וכי ביקורופא
ו/או המבטחת אינן ולא תהיינה אחראיות כלפי מנוי כלשהו בכל מקרה ובכל
עניין.
.6כללי
.6.1הזכות לקבלת השירות על פי כתב שירות זה הינה אישית ,ואין המנוי רשאי להעבירה
לאחר.
.6.2במקרה שהמנוי יבקש לבטל את פנייתו לקבלת איזה מהשירותים נשוא כתב שירות זה,
יודיע על כך המנוי למוקד השירות .למען הסר ספק מובהר ,כי על המנוי להודיע למוקד
השירות על ביטול קריאתו ,גם אם מסר על ביטול הקריאה לרופא ההסכם שיצר עמו
קשר טלפוני או לנותן איזה משירותי המידע.
.6.3על אף האמור בכתב שירות זה ,ביקורופא לא תהא מחוייבת על פי כתב שירות זה
במקרה של מצב מלחמה או גיוס כללי ,מחסור כללי בנותני שירות או מפאת כל גורם
אחר שלא ניתן לחזותו מראש או שאין באפשרות ביקורופא למונעו.
.6.4בכל ענין הקשור בקבלת השירותים על פי כתב שירות זה על המנוי לפנות תחילה
למוקד.
.6.5המנוי יודיע למוקד השירות על כל שינוי בכתובתו ,במספר הטלפון של ביתו ועל כל שינוי
בבני המשפחה המנויה.

.7השתתפות עצמית
.7.1שירותי המידע יינתנו ללא כל תשלום של דמי השתתפות עצמית על ידי המנוי
לביקורופא.
.7.2שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים יינתנו ללא כל תשלום של דמי השתתפות
עצמית על ידי המנוי לביקורופא.
.7.3שירות ביקור רופא לילי ,יינתן כנגד תשלום דמי השתתפות עצמית בסך של
) 25עשרים וחמישה( ש"ח בגין כל מנוי שניתן לו שירות ביקור רופא לילי במסגרת אותו
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ביקור )בין אם ביקור בית או ביקור במוקד הרפואי( .המנוי ישלם ישירות לרופא ההסכם,
שביצע את שירות ביקור רופא לילי את דמי ההשתתפות העצמית האמורים לעיל.
כמו כן המנוי ישלם ישירות לרופא ההסכם תמורה בגין תרופה בבקבוקים או
תרופה באמפולות או זריקות ,במידה ותרופות כאמור ניתנו לו ע"י רופא ההסכם.
.7.4ייעוץ וסיוע פסיכולוגי יינתן כנגד תשלום השתתפות עצמית בסך של  ₪ 80לפגישה
הראשונה ובתשלום וסך של  ₪ 100לכל אחת מ 11 -הפגישות הנוספות  .המנוי ישלם
ישירות למטפל ,את דמי ההשתתפות העצמית האמורים לעיל.
.7.5הסכומים האמורים כוללים מע"מ בשיעור של  .17%היה ויחול שינוי בשיעור המע"מ
ישתנו סכומים אלה בהתאם.
 .7.6הסכומים הנ"ל צמודים למדד ממדד הבסיס ואולם הם יעודכנו אחת ל  12 -חודשים
בלבד ולראשונה ב .1.1.2001 -
.7.7במקרה של אי תשלום דמי ההשתתפות העצמית על ידי המנוי ,תהא ביקורופא רשאית
להפסיק ליתן את השירותים למשפחה המנויה לאחר שנתנה למנוי ולחברת הביטוח
הודעה בכתב על כך.
.8תקופת תוקפו של כתב השירות
.8.1תוקף כתב השירות יהיה  12חודשים ממועד תחילת תוקפה של פוליסת הביטוח ,והוא
יחודש אוטומטית לתקופות נוספות של  12חודשים כל אחת ,ללא צורך בהצהרת
בריאות ,או בדיקה רפואית ,יהא מצבו הרפואי של המנוי אשר יהא ,אלא אם כן יוחלט
על ידי המנוי ו/או חברת הביטוח שלא לחדשו.
.8.2כתב שירות זה לא יהיה בתוקף אם יפוג תוקפה של פוליסת הביטוח ו/או אם המנוי לא
שילם את הפרמיה הנוספת בגין הזכות לקבלת השירותים.
.8.3מובהר ,כי במועד סיום תקופת תוקפו של כתב שירות זה ,תפקע באותו מועד כל זכות
של המנוי על פי כתב שירות זה לרבות במקרה שהמנוי פנה למוקד לקבלת השירות
לפני תום תקופת תוקפו ,אך טרם קיבל את השירות בפועל ,ולרבות במקרה שהמנוי
התחיל בקבלת הטיפולים נשוא כתב השירות לפני תום תקופת תוקפו אך לא השלים את
סידרת הטיפולים שהומלצה לו על ידי נותן השירות.
 8.4במקרה של ביטול כתב השירות יתבטל כתב השירות לגבי כל אחד מבני המשפחה
המנויה.
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כתב שירות – לחיות בריא -שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים
.1הגדרות
בכתב שירות זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות האמורה בצידם.
.1.1ביקורופא  -חברת ביקורופא בע"מ.
.1.2המבטחת או חברת הביטוח  -הראל חברה לביטוח בע"מ.
.1.3פוליסת הביטוח  -פוליסת ביטוח בריאות של המבטחת ,הכוללת כתב שירות לשירותי
רפואה מונעת ואיכות חיים.
.1.4מוטב  -עובד פעיל אצל המבוטח ו/או בן או בת זוגו ו/או ילדיהם עד גיל  21אזרחי
ארץ ישראל ששמם נקוב בקובץ הנתונים שיועבר מידי חודש לחברה על ידי המבוטח.
.1.5המנוי או המשפחה המנויה  -מבוטח הזכאי לקבלת השירותים נשוא כתב שירות זה.
.1.6נותני השירות – נותני השירות באחד התחומים המפורטים להלן ,אשר ביקורופא
התקשרה עימם בהסדר למתן השירותים נשואי כתב שירות זה.
.1.7רופא  -רופא שהוסמך ואושר ע"י השלטונות בישראל ובעל רשיון לעסוק ברפואה.
.1.8מטפל  -מטפל ,הרשאי על פי דין ליתן את השרות הרלוונטי למבוטח ,ואשר
ביקורופא התקשרה עמו בהסכם בקשר למתן שרות למנוייה.
.1.9דיאטן – דיאטן קליני בעל הסמכה רשמית ,אשר ביקורופא התקשרה עימו בהסכם
למתן השירות למנוייה.
.1.10תזונאי – תזונאי בעל הסמכה רשמית ,אשר ביקורופא התקשרה עימו בהסכם למתן
השירות למנוייה.
.1.11קלינאי תקשורת – קלינאי תקשורת בעל הסמכה רשמית ,אשר ביקורופא התקשרה
עימו למתן השירות למנוייה.
.1.12מאמן כושר גופני – מאמן בעל הסמכה רשמית ממכון וינגייט או סמינר הקיבוצים,
אשר ביקורופא התקשרה עימו בהסכם למתן השירות למנוייה.
.1.13מוקד השירות -מוקד טלפוני ארצי בקו ירוק מס' ) 800-1–660-260רב קווי(,
המאפשר שיחת טלפון בחינם.
.1.14המדד  -מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
.1.15מדד הבסיס  -מדד  10126אשר פורסם ביום 15.3.2003
.1.16חג -מועדי ישראל שהינם ימי שבתון.
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.2שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים
המנוי יהיה זכאי לקבל שירותים כמפורט להלן:
 2.1יעוץ דיאטטי ותזונה נכונה
 2.1.1השירות כולל מתן ייעוץ דיאטני ותזונה נכונה ,תוך התאמת תפריט
ותוכנית דיאטה אישית.
 2.1.2השירות ניתן ע"י דיאטן קליני או תזונאי ,עפ"י בחירת המבוטח.
 2.1.3השירות כולל ייעוץ טלפוני ראשוני ע"י מבצע הטיפול ,וסדרה בת 10
פגישות טיפוליות נוספות ,לכל שנת ביטוח ,משך כל פגישה כ 45 -דקות.
 2.1.4השירות ניתן בקליניקה של נותני השירות.
 .2.2הרזיה רפואית
 2.2.1השירות כולל מתן יעוץ ר פ ו א י להרזיה ושמירה על משקל הגוף
לאורך זמן .במסגרת השירות יקבל המנוי ערכת טיפול אישי המכילה
רשימת תוספי מזון ,תפריט אישי ויעוץ לפעילויות משלימות )כגון
ספורט(.
 2.2.2השירות ניתן ע"י רופא מוסמך.
 2.2.3השירות כולל סדרה בת  12פגישות טיפוליות ,לכל שנת ביטוח .משך כל
פגישה כ 45 -דקות.
 2.2.4השירות ניתן בקליניקה של נותני השירות.
 .2.3ליקויי למידה
 2.3.1השירות כולל מתן יעוץ ותמיכה ע"י קלינאי תקשורת ,לאבחון וטיפול
בבעיות ליקויי למידה בילדים עד גיל .14
השירות ניתן ע"י מטפלים מוסמכים בליקויי למידה בהוראה מתקנת
ו/או בשיטת אלבאום.
 2.3.2השירות כולל סדרת מפגשים כמפורט להלן:
א.

עד  2פגישות למטרת אבחון שאורך כל פגישה  90דקות.

ב .עד  10פגישות למטרות טיפוליות לכל שנת ביטוח .משך כל פגישה
כ 45 -דקות.
 2.3.2השירות ניתן בקליניקה של נותני השירות.
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 .2.4גמילה מעישון
 2.4.1השירות כולל מתן טיפול לגמילה מעישון בשיטת הדיקור הסיני
ובשילוב צמחי מרפא על-פי הצורך.
 2.4.2השירות ניתן ע"י מטפל מוסמך.
 2.4.3השירות כולל סדרה בת  10פגישות טיפוליות לכל שנת ביטוח .משך כל
פגישה כ 45 -דקות.
 2.4.4השירות יינתן בקליניקה של המטפל.
 .2.5הפגת מתחים
 2.5.1השירות כולל מתן טיפול להפגת מתחים  ,באחד מן התחומים הבאים :שיאצו,
רלפקסולוגיה ,עיסוי רקמות ,טווינא ,שיטת אלכסנדר ,יוגה ,פלדנקרייז.
 2.5.2השירות ניתן ע"י מטפלים מוסמכים.
 2.5.3השירות כולל סדרה בת  10פגישות טיפוליות לכל שנת ביטוח .משך כל
פגישה כ 50 -דקות.
 2.5.4השירות ינתן בבית המבוטח.
 .2.6מאמן אישי – טיפוח כושר גופני
 2.6.1השירות כולל מתן שיעורי אימון כושר גופני ע"י מאמן אישי מוסמך
תוך בנית תכנית אימונים אישית המותאמת למנוי  ,כולל חיטוב הגוף,
חיזוק שרירים ושיפור סיבולת לב-ריאה.
 2.6.2השירות ניתן ע"י מאמן כושר מוסמך.
 2.6.3השירות כולל סדרה בת  10אימונים עם מאמן כושר מוסמך לכל שנת
ביטוח .משך כל אימון כ 60 -דקות.
 2.6.4השירות יינתן בבית המבוטח.
 .2.7רשת מכוני כושר
 2.7.1השירות כולל זכאות למנוי שנתי מוזל במכון כושר אשר התקשר
בהסכם לעניין זה עם ביקורופא.
 2.7.2רשימת מכוני הכושר המלאה והמעודכנת נמצאת במוקד השירות.
הרשימה תתעדכן מעת לעת.
.3כללי
.3.1נזקק המנוי לשירות באחד מן התחומים כאמור בכתב שירות זה ,יפנה טלפונית למוקד
השירות לפי מספר הטלפון המצוין לעיל ,יזדהה בשמו ,כתובתו ,מספר הטלפון בו ניתן
להשיגו ומספר תעודת הזהות שלו.
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.3.2מוקד השירות יפנה את המנוי לנותן השירות לאחר שיוודא כי הפונה מנוי כהגדרתו
לעיל ,הזכאי לקבל את השירותים על פי כתב שירות זה.
.3.3תיאום מתן השירות יעשה בתוך  48שעות מקבלת הפנייה )לא כולל סופי שבוע
וחגים(.
.3.4עם תום פגישת היעוץ או הטיפול ,יחתום המנוי על ספח ביקורת לפיו הוא מאשר כי
נותן השירות ביצע את פגישת היעוץ או הטיפול.
.3.5השירותים עפ"י כתב שירות זה ,לא ינתנו במקרים שעל פי שיקול דעתו המקצועי
המלא והבלעדי של נותן השירות ,הינם מקרים שיכולים לסכן את בריאותו של המנוי.
לנותני השירות ,על-פי שיקול דעתם המקצועי המלא והבלעדי ,הזכות במקרה
שלהערכתם נזקק המנוי לטיפול אחר ,שלא לטפל בו.
.3.6השירות אינו כולל הוצאות של המנוי בגין רכישת תרופות ,צמחי מרפא וחומרים אחרים
שהומלצו על ידי נותן השירות לצורך הטיפול.
.3.7במקרה שהמנוי יבקש לבטל את פנייתו לקבלת איזה מהשירותים נשוא כתב שירות
זה ,יודיע על כך המנוי למוקד השירות .למען הסר ספק מובהר ,כי על המנוי להודיע
למוקד השירות על ביטול פנייתו ,גם אם מסר על ביטול פנייתו לנותן השירות.
.3.8מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר ,כי נותן השירות ,והוא בלבד ,יהיה אחראי
לכל נזק ,אובדן לגוף או לרכוש שייגרם למנוי ,להוריו ,או לכל אדם אחר ,תוך כדי ו/או
עקב מתן השירות ,אם בשל מעשה ואם בשל מחדל ,אם נזק ישיר ואם נזק עקיף ,וכי
ביקורופא ו/או המבטחת אינן ולא תהיינה אחראיות כלפי מנוי כלשהו בכל מקרה ובכל
עניין.
.3.9מחויבותה של ביקורופא כלפי המנוי בטיפולה בפניה של מנוי לקבלת השירות תסתיים
במוקדם מבין שני האירועים המפורטים להלן:
 .3.9.1הפנית המנוי לנותן השירות.
 .3.9.2ביטול הפנייה לקבלת השירות על ידי הודעת המנוי למוקד השירות.
.3.10אחריות בגין איכות השירות ו/או בגין רשלנות מקצועית תחול על נותן השירות
הרלבנטי בלבד ,וביקורופא לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לגבי כל אחד מהעניינים
הבאים:
 .3.10.1איכות הטיפולים נשואי כתב שירות זה.
 .3.10.2רשלנות מקצועית או אחרת ו/או כל נזק או הפסד שייגרם למנוי
ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השירותים נשואי כתב שירות זה.
 .3.10.3הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפול החורג מהשירות המפורט בכתב שירות זה.
.3.11על אף האמור בכתב שירות זה ,ביקורופא לא תהא מחויבת על פי כתב שירות זה
במקרה של מצב מלחמה או גיוס כללי ,מחסור כללי בנותני שירות או מפאת כל גורם
אחר שלא ניתן לחזותו מראש או שאין באפשרות ביקורופא למנעו.
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.3.12הזכות לקבלת השירות על פי כתב שירות זה הינה אישית ,ואין המנוי רשאי להעבירה
לאחר.
 .3.13למרות האמור בסעיפים  2.5ו 2.6-השרותים המפורטים בהם יינתנו למנויים
ביישובים יהודה ,שומרון ,חבל עזה ,וישובי בקעת הירדן והערבה ,בכתובות
שתימסרנה על ידי מוקד השירות ,ואליהן יגיעו בעצמם ועל חשבונם.
.4השתתפות עצמית
.4.1המנוי ישלם דמי השתתפות עצמית ישירות לנותן השירות כמפורט
להלן:
סוג
המפגש
סוג השירות
יעוץ דיאטטי
ותזונה נכונה
הרזייה רפואית

 95ש"ח

כל פגישה נוספת
)עד לתקרת
המפגשים(
 75ש"ח

מפגש
ראשון

₪ 75

₪ 150

כל פגישה
מעבר לתקרת
המפגשים
אין
אין

ליקויי למידה:
א .מפגשי
אבחון
ב .מפגשי
טיפול
גמילה מעישון

 135ש"ח

 95ש"ח

אין

הפגת מתחים

 100ש"ח

 100ש"ח

 150ש"ח

מאמן אישי –
טיפוח כושר גופני
רשת מכוני כושר

 100ש"ח

 100ש"ח

 125ש"ח

הנחה בת  25%ממחיר המחירון של נותן השירות
שבהסדר.
אין
₪ 150
₪ 150

הנחה בת  25%ממחיר המחירון של מכון הכושר.

.4.2הסכומים האמורים כוללים מע"מ בשיעור של  .18%היה ויחול שינוי בשיעור המע"מ
ישתנו סכומים אלה בהתאם.
.4.3הסכומים הנ"ל צמודים למדד הבסיס ואולם הם יעודכנו אחת ל  12 -חודשים בלבד
ולראשונה ב .5.2004 -
.4.4במקרה של אי תשלום דמי ההשתתפות העצמית על ידי המנוי ,תהא ביקורופא
רשאית להפסיק ליתן את השירותים למנוי לאחר שנתנה למנוי ולחברת הביטוח
הודעה בכתב על כך.
 .5בחירת נותני השירות
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 5.1המנוי יהיה זכאי לבחור את נותן השירות מתוך רשימת נותני השירות שבהסדר ,בהתאם
לתחום השירות המבוקש.
 5.2למנוי הזכות להחליף את המטפל ,ובמקרה זה ביקורופא תעשה כמיטב
יכולתה על מנת להפנות את המנוי למטפל אחר עמו התקשרה ביקורופא בהסכם,
ובלבד שהחלפת המטפל לא תסתור את שיקול הדעת של המטפל המקורי בפועל.
 .6תקופת תוקפו של כתב השירות
 6.1תוקף כתב השירות יהיה  12חודשים ממועד תחילת תוקפה של פוליסת הביטוח ,והוא
יחודש אוטומטית לתקופות נוספות של  12חודשים כל אחת ,ללא צורך בהצהרת בריאות,
או בדיקה רפואית ,יהא מצבו הרפואי של המנוי אשר יהא ,אלא אם כן יוחלט על ידי המנוי
ו/או חברת הביטוח שלא לחדשו.
 6.2כתב שירות זה לא יהיה בתוקף אם יפוג תוקפה של פוליסת הביטוח ו/או אם
המנוי לא שילם את הפרמיה הנוספת בגין הזכות לקבלת השירותים.
 6.3מובהר ,כי במועד סיום תקופת תוקפו של כתב שירות זה ,תפקע באותו מועד
כל זכות של המנוי על פי כתב שירות זה לרבות במקרה שהמנוי פנה למוקד
לקבלת השירות לפני תום תקופת תוקפו ,אך טרם קיבל את השירות בפועל,
במקרה שהמנוי התחיל בקבלת הטיפולים נשוא כתב השירות לפני
ולרבות
תום תקופת תוקפו אך לא השלים את סידרת הטיפולים שהומלצה לו על ידי
נותן השירות.
 6.4במקרה של ביטול כתב השירות יתבטל כתב השירות לגבי כל אחד מבני
המשפחה המנויה.
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