14/2/2018
כ"ט שבט ה'תשע"ח

דיוור ישיר מלשכת היו"ר

דואגים לעובד בכל רבדי החיים
והפעם דואגים לשירותי רפואה מונעת ואורח חיים בריא
בהמשך לבשורה מיום  1.2.2018בדבר החתימה על ההסכם הקיבוצי למיצוי שארית עלות תוספת
השכר מהסכם  ,2016אני שמח וגאה להציג בפני כל ראשי וחברי הוועדים ברשויות המקומיות,
במועצות האזוריות ובשלוש הערים הגדולות את "עמותת מעו"ף לעמית"
עמותת מעו"ף לעמית
אנו בהסתדרות המעו"ף דואגים לשכרו של העובד ,לפנסיה שלו ,לחסכונותיו ,להשכלתו ,לרווחתו
ועכשיו גם לבריאותו.
עובד המועסק מעל לשלושה חודשים ומעל לרבע משרה יצורף אוטומטית (מיד לאחר קבלת דמי
החברות בעמותה מהרשות המקומית( לעמותת מעו"ף לעמית אשר מעניקה הלוואות בריביות
מסובסדות ,שירותי רפואה מונעת ,ואורך חיים בריא בסבסוד משמעותי.
דגשים:

דמי הזכאות בעמותה ישולמו על ידי הרשות המקומית /המועצה ולא על ידי העובד.
על פי הסיכום דמי הזכאות יועברו לידי העמותה בתשלום משכורת חודש פברואר או
מרץ  ,2018עם קבלת הכספים תחל העמותה להעניק שירות לעובדי אותה רשות
מקומית /מועצה ,אך לא לפני יום .1.5.2018

כל האמור בדיוור זה בלשון זכר אף בלשון נקבה משמעותו וכל האמור בלשון יחיד אף בלשון רבים משמעותו ,אלא אם נכתב מפורשות אחרת.
ה עמותה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות את גובה הסבסוד ולהגביל את השימוש בשירותי העמותה כפי שייקבע על ידי הוועד המנהל.
במקרה של סתירה בין האמור בדיוור זה לבין תקנון העמותה ונהליה יגבר האמור בתקנון העמותה ונהליה.

אמש ,פורסמה כתבה באתר

:

לקישור לכתבה המלאה לחץ
על התמונה

בדיוק בגלל המצב הלא נורמאלי אשר קיים היום המערכת הבריאות בישראל וכתבות שכאלו ,הקמנו את
עמותת "מעו"ף לעמית" אשר תעניק לעובדי הרשויות המקומיות את היכולת לקבלת שירותים רפואיים,
שירותי רפואה מונעת ,הכוונה לשירותים רפואיים ,שירותי רפואה אלטרנטיבית ,שירותי אורח חיים בריא
בקיצור זמנים ובסבסוד משמעותיים.
מהי בדיוק העמותה? אומרים שתמונה אחת שווה אלף אלף מילים ,אז הכנו לכם סרטון הסבר קצר,
לצפייה לחצו על התמונה:

כל האמור בדיוור זה בלשון זכר אף בלשון נקבה משמעותו וכל האמור בלשון יחיד אף בלשון רבים משמעותו ,אלא אם נכתב מפורשות אחרת.
ה עמותה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות את גובה הסבסוד ולהגביל את השימוש בשירותי העמותה כפי שייקבע על ידי הוועד המנהל.
במקרה של סתירה בין האמור בדיוור זה לבין תקנון העמותה ונהליה יגבר האמור בתקנון העמותה ונהליה.

מסלול תור מהיר לביצוע בדיקות דחופות
יתאפשר ביצוע של בדיקות דחופות תוך ארבעה ימי עסקים בלבד ממועד התשלום בגין השירות .השירות
מציע אבחנה מהירה ותכנון אסטרטגיית טיפול מידית.
מחיר אותו זכאי
מחיר ההטבה
בש"ח ,כולל מע"מ בעמותה ישלם בש"ח

ההטבה

הערות

תור מהיר –  CTעד  4ימי עסקים
ממועד התשלום בגין השירות אצל
הספק

129

129

במכון מור ומור-מאר לא
כולל עלות הבדיקה עצמה

תור מהיר –  MRIעד  4ימי עסקים
ממועד התשלום בגין השירות אצל
הספק

249

149

במכון מור ומור מאר לא
כולל עלות הבדיקה עצמה

שירות הכוונה לייעוץ עם רופאים מומחים
שירות ההכוונה לרופאים נועד להקל על ההתלבטות הסבוכה :במרכזו מתקיים שירות הכוונה מקיף
לרופאים מומחים המתמחים בבעיות רפואיות שונות
ההטבה

מחיר ההטבה בש"ח ,כולל מע"מ

מחיר לזכאי בעמותה בש"ח

הכוונה לייעוץ לרופא מומחה

20

20

הערות

טיפולי רפואה משלימה
מערך טיפולי הרפואה המשלימה כולל מגוון רחב של טיפולים המתבצעים על ידי מטפלים מוסמכים
בתחומים רבים
מחיר ההטבה בש"ח,
כולל מע"מ

מחיר לזכאי בעמותה בש"ח

הערות

130

50

עד חמש פעמים בחודש

סקר מנהלים (בדיקה תקופתית מקיפה ,לאבחון רפואי מוקדם)
תכנית סקר מנהלים כוללת סדרת בדיקות מגוונות ,לרבות בדיקת רופא מקיפה ,בדיקת דם ומעבדה,
בדיקת ראיה ושמיעה ,תפקודי ריאה ובדיקת ארגומטריה .בסיום הליך הבדיקות יימסר לנבדק סיכום
מפורט והמלצות בהתייחס לאבחון שבוצע
מחיר ההטבה בש"ח,
כולל מע"מ

מחיר לזכאי בעמותה בש"ח

הערות

890

100

אחת לשנה

כל האמור בדיוור זה בלשון זכר אף בלשון נקבה משמעותו וכל האמור בלשון יחיד אף בלשון רבים משמעותו ,אלא אם נכתב מפורשות אחרת.
ה עמותה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות את גובה הסבסוד ולהגביל את השימוש בשירותי העמותה כפי שייקבע על ידי הוועד המנהל.
במקרה של סתירה בין האמור בדיוור זה לבין תקנון העמותה ונהליה יגבר האמור בתקנון העמותה ונהליה.

שירות אבחון מהיר
אבחון בסיסי במסגרת פגישה עם מטפל מומחה ובדיקות ראשוניות (לרבות ,בדיקת דם ,שתן ורנטגן) תוך
שלושה ימי עסקים ממועד הפניה .במידת הצורך יתבצע גם אבחון מקיף הכולל בדיקות שונות ,כמו בדיקת
 ,M.R.I, C.Tבדיקת ממוגרפיה ועוד .בסיום האבחון ימסור הרופא הממיין דו"ח אבחון המפרט את
תוצאות הבדיקות המקיפות.
מחיר ההטבה בש"ח ,כולל מע"מ

מחיר לזכאי בעמותה בש"ח

הערות

975

450

אחת לשנה

שירות איתור מוקדם של מחלת הסרטן
תכנית האיתור המוקדם כוללת סדרת בדיקות ומפגשים עם מומחים ,לרבות בדיקת רופא מומחה ,מתן
יעוץ אישי להפחתת גורמי הסיכון ובדיקות שונות בהתייחס לאבחון המומחה ,בניהן בדיקת שד על ידי
כירורג ,בדיקת ממוגרפיה ,בדיקת דם בשתן ,בדיקה גינקולוגית( PAP ,בדיקת צוואר הרחם) ,בדיקה
גנטית לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס ,בדיקת ( PSAלגילוי מוקדן של סרטן הערמונית) ,פגישה אישית
עם פסיכולוג ,פגישה אישית עם תזונאית לשינויי באורח החיים
מחיר ההטבה בש"ח ,כולל מע"מ

מחיר לזכאי בעמותה בש"ח

הערות

1,350

500

אחת לשנה

מאמן כושר אישי  /זוגי עד הבית
מאמן אישי אשר מספק ליווי צמוד ,מעניק את המוטיבציה הדרושה להתמדה בתכנית האימונים לאורך
זמן .תכנית האימון האישית מספקת מסגרת ,יציבות ותמיכה מתמדת בתהליך .בנוסף ,מערך האימונים
האישי מותאם לצרכיו של המטופל ,למטרותיו ,למצבו הבריאותי ולרמת הכושר שלו.
ההטבה

הערות

מחיר ההטבה בש"ח ,כולל מע"מ

מחיר לזכאי בעמותה בש"ח

אימון כושר אישי

130

20

למבוגרים מגיל 21

אימון כושר זוגי

160

50

למבוגרים מגיל 21

תזונאי עד הבית
תכנית "תזונאי עד הבית" כוללת סדרת פגישות אישיות בניצוחו של דיאטן קליני מנוסה בבית הלקוח,
אשר במהלכן מתבצעות מדידות גופניות ומפוענחות בדיקות שונות של המטופל.
ההטבה

מחיר ההטבה בש"ח ,כולל מע"מ

מחיר לזכאי בעמותה בש"ח

ייעוץ עם דיאטנית קלינית בבית

165

40

ייעוץ לזוג עם דיאטנית קלינית

199

54

כל האמור בדיוור זה בלשון זכר אף בלשון נקבה משמעותו וכל האמור בלשון יחיד אף בלשון רבים משמעותו ,אלא אם נכתב מפורשות אחרת.
ה עמותה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות את גובה הסבסוד ולהגביל את השימוש בשירותי העמותה כפי שייקבע על ידי הוועד המנהל.
במקרה של סתירה בין האמור בדיוור זה לבין תקנון העמותה ונהליה יגבר האמור בתקנון העמותה ונהליה.

ייעוץ פסיכולוגי אישי
יעוץ פסיכולוגי אישי מציע סדרת טיפולים של פסיכולוגים מומחים ועובדים סוציאליים קליניים
ההטבה

מחיר ההטבה בש"ח,
כולל מע"מ

מחיר לזכאי בעמותה
בש"ח

הערות

טיפול פסיכולוגי ,לרבות לילדי חברי
העמותה

250

125

עד שנים עשר טיפולים
בשנה

נמשיך לדאוג לשכר העובדים ,לתנאי הפנסיה ,לחסכונותיו ,להשכלתו ,לרווחתו
ועכשיו גם לבריאות העובדים

ב ב ר כ ה,
ארנון בר-דוד
יו"ר הסתדרות המעו"ף
ליצירת קשר עם נציגי העמותה ניתן להתקשר לטלפון03-6939399 :

לפרטים נוספים ולמעבר לאתר עמותת מעו"ף לעמית לחץ כאן

כל האמור בדיוור זה בלשון זכר אף בלשון נקבה משמעותו וכל האמור בלשון יחיד אף בלשון רבים משמעותו ,אלא אם נכתב מפורשות אחרת.
ה עמותה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות את גובה הסבסוד ולהגביל את השימוש בשירותי העמותה כפי שייקבע על ידי הוועד המנהל.
במקרה של סתירה בין האמור בדיוור זה לבין תקנון העמותה ונהליה יגבר האמור בתקנון העמותה ונהליה.

