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 מפרט שירותי בריאות פלוס

 החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה
 מועדון טוב

 מבוא

שירותים הכלולים בכתב מנוי  זה בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים להמנוי יהיה זכאי מהחברה, 

 להלן. 

 

האמור בכתב  המנוי  בלשון יחיד אף בלשון רבים משמעו, וכל  האמור בלשון זכר אף בלשון נקבה  כל.1 

 משמעו, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

 

 כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורך  פרשנות..2 

 

 הגדרות

  שבצידם:בכתב מנוי זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות האמורה 

 

 פמי פרימיום בע"מ. - "החברה".1 

 

פרטיו הועברו על ידי החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה כזכאי לקבלת השירותים אדם אשר  - "מנוי".2 

 נשוא כתב מנוי זה.

 

השירות . דמי מנויסכומים בהם מחויב המנוי לשאת בעצמו כתנאי לקבלת שירותים על פי הוראות כתב ה - "דמי שירות".3 

  ישולמו על ידי המנוי לנותן השירות בפועל או לחברה, כפי שיורה לו מוקד השירות.

 

(, למעט רופא וטרינר 1976 -מי שרשאי לעסוק בישראל ברפואה לפי פקודת הרופאים )נוסח חדש, התשל"ז - "רופא".4 

 ורופא שיניים.

 

מתן השירותים המפורטים בכתב מנוי זה,  נותן שירות עימו התקשרה החברה בקשר עם – "נותן שירות שבהסכם".5 

 ובלבד שהיה צד להסכם עם החברה במועד פניית המנוי לחברה לצורך קבלת השירות. 

 

קו טלפון שתפעיל החברה עבור המנויים, באמצעותו יווסתו פניות המנויים לנותני השירות שבהסכם  - "מוקד השירות".6 

 מנוילשם קבלת השירותים בהתאם לכתב ה

 

 חודש. 12תקופה של  –" שנה".7 

 

 מפרט השירותים

 השירותים הכלולים בכתב מנוי זה הינם כמפורט להלן:

 מוקד ייעוץ רפואי..1 

 רופא עד הבית..2 

 "לחיות בריא". –חבילת שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים .3 
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 תנאים מהותיים להתחייבויות החברה על פי כתב מנוי זה: 

פי כתב מנוי זה, על המנוי  לפנות תחילה למוקד השירות ולפעול בהתאם בכל עניין הקשור בקבלת שירותים על .1 

 להוראות המפורטות  בכתב מנוי זה להלן.

השירותים מושא כתב מנוי זה יינתנו על ידי נותני שירות שבהסדר עם החברה  בלבד והמנוי לא יהיה זכאי לקבלת החזר .2 

 ם.כספי בגין שירותים שניתנו על ידי נותני שירותים אחרי

 
 

 
 פירוט השירותים  

 מוקד ייעוץ רפואי: .1 

 שעות ביממה, וללא כל הגבלה של מספר הפניות,    24המנוי יהיה זכאי לקבלת שירותי מוקד מידע טלפוני .1.1 

 ע"י רופא כללי, כמפורט להלן

 בהתאם לשיקול דעתו של הרופא ולהסכמתו של המנוי, יתואם למנוי יעוץ טלפוני ע"י רופא כללי..1.1.1 

 מובהר במפורש, כי השירותים האמורים בסעיף זה הינם שירותי  מידע טלפוני בלבד, ללא פגישה פנים מול .1.1.2 

 פנים עם נותן השירות, והם יינתנו בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של נותן השירות ובכפוף לשיקול דעתו    

 של לא כל בדיקה אותם במסגרת שיחה טלפונית ול המקצועית של נותן השירות לעניין האפשרות ליתן                       

 המנוי או פגישתו פנים מול פנים.                       

 למען הסר ספק מובהר, כי בכל מקרה לא תימנע שיחה  טלפונית עם נותן השירות, והיה ולפי שיקול דעתו .1.1.3 

 את השירותים ללא בדיקה של המנוי, יודיע זאת למנוי נותן השירות עצמו. של נותן השירות, לא ניתן ליתן   

 מובהר, כי שירותי הייעוץ אינם בגדר שירותי חירום, וכי אין הם  באים להחליף התייעצות פנים אל פנים, בכל.1.1.4 

 מקום שהיא  דרושה.    

 שעות 24סעיף זה במשך מוקד השירות יופעל לקבלת פניות של המנויים לקבלת שירותי  הייעוץ על פי .1.1.5 

 בערב יום כיפור, ועד  שעתיים לאחר 14:00ביממה, כל ימות השנה  למעט בערב יום כיפור החל מהשעה    

 תום הצום.                       

 הפניות של המנוי וללא כל תשלום השירותים, כמפורט לעיל, יינתנו ללא כל הגבלה של מספר  .1.1.6 

 דמי שירות על ידי המנוי.    

 

 שירות רופא עד הבית:    .2 

המנוי יהא זכאי לקבל שירות רופא עד הבית )להלן: "שירות רופא עד הבית"(, כמפורט בסעיפים להלן על ידי רופא .2.1 

  מטעם החברהשהוא נותן שירות 

 לשירות, בכפוף לסעיפים להלן.השירות יינתן בביתו של המנוי או בכל מקום או ישוב אחר בו יימצא המנוי הנזקק .2.2 

נזקק המנוי לשירות רופא עד הבית, יפנה טלפונית למוקד השירות, יזדהה בשמו, יציין מקום הימצאו ומס' תעודת .2.3 

 הזהות שלו. השירות יינתן כנגד הצגת תעודה מזהה.

 יטת ישראל. שירותי רופא עד הבית יינתן בשטחי מדינת ישראל בלבד או בשטחים המוחזקים אשר נמצאים בשל.2.4 

החברה המנוי יהא זכאי לקבלת שירות רופא עד הבית, כמפורט להלן,  ולפי שיקול דעתו המקצועית של רופא .2.5 

 הכולל

 מסירת אנמנזה רפואית )הסיפור הרפואי( מהמנוי החולה )להלן: "החולה"( או מבני משפחתו. .2.5.1 

 סטטוסקופ, שפדלים, פנס, אוטו בדיקה גופנית של החולה, לרבות שימוש במכשירי עזר  המפורטים להלן:.2.5.2 
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 סקופ, פטיש רפלקסים, מד לחץ דם, קרדיו ביפר.   

 קביעת אבחנה רפואית..2.5.3 

 קבלת תרופות ראשוניות..2.5.4 

 קבלת מרשם לתרופות.2.5.5 

 הפנייה להמשך טיפול לרופא המשפחה/רופא ילדים, המטפל בחולה באופן שוטף )ו/או לרופא מומחה .2.5.6 

 אחר(   

 חולים. הפניית החולה לחדר מיון בבית.2.5.7 

 מתן תעודה רפואית. .2.5.8 

 שעות ביממה, למעט בערב יום כיפור החל  24השירות הרפואי על פי סעיף זה יינתן כל ימות השנה, .2.5.9 

 בערב יום  כיפור, ועד שעתיים לאחר תום הצום. 14:00מהשעה    

השירות למנוי  במקרים חריגים בהם נבצר מהחברה לספק למנוי את השירות בתוך זמן סביר,  יודיע על כך מוקד.2.6 

 והמנוי יהא זכאי לקבל את אחד השירותים המפורטים להלן לפי בחירתו:

 קבלת השירות הרפואי אצל כל גורם אחר, לרבות אצל  ספק אחר, מוקד רפואי או חדר מיון, וזאת לאחת.2.6.1 

 קבלת אישור מוקד השירות טרם הפנייה לספק אחר   

 קבלת השירות באמצעות יעוץ טלפוני עם רופא מטעם החברה. .2.6.2 

 לעיל, תשפה החברה את המנוי בסך 2.6.1חר המנוי לקבל את השירות אצל גורם אחר כאמור בסעיף  ב.2.6.3 

 יום ממועד מסירת 30להלן, וזאת תוך   2.4בניכוי דמי השירות כאמור בסעיף ₪  250שאינו עולה על     

 על התשלום הנ"ל. הקבלה המקורית המעידה   

 ₪.  20זה, ישלם המנוי ישירות לנותן השירות דמי שירות בסך של  2בגין קבלת השירות רופא עד הבית על פי סעיף 2.4 

כמו כן, המנוי ישלם ישירות לנותן השירות בפועל תמורה בגין תרופה בבקבוקים או תרופה באמפולות או זריקות, 2.4.1 

 השירות. במידה שתרופות כאמור ניתנו לו ע"י נותן

בתום הביקור יחתום המנוי או בן משפחתו על ספח ביקורת, לפיו הוא מאשר כי נותן השירות ערך את ביקור  הבית 2.4.2 

 בבית החולה.

 

 רפואה מונעת ואיכות חיים –שירות "לחיות בריא" .3 

 המנוי יהא  זכאי  לקבל את השירותים המפורטים להלן:.1 

 ייעוץ דיאטטי ותזונה נכונה.2 

 דיאטני ותזונה נכונה תוך התאמת תפריט ותוכנית דיאטה אישיתהשירות כולל  מתן יעוץ  2.1 

  דיאטן או תזונאיהשירות יינתן על ידי  2.2 

 דקות. 45 -פגישות טיפוליות, לכל שנה, משך כל פגישה כ 10השירות כולל סדרה בת 2.3 

 השירות ניתן בקליניקה של נותני השירות.2.4 

בעבור כל מפגש עד ₪  95המנוי ישלם ישירות לנותן השירות, שביצע את השירות בפועל, דמי שירות בסך 2.5 

 לתקרת המפגשים  כמפורט לעיל. 

 הרזיה רפואית3 

השירות כולל  מתן יעוץ  רפואי  להרזיה ושמירה על משקל הגוף לאורך זמן. במסגרת השירות יקבל המנוי 3.1 

 ערכת טיפול אישי המכילה רשימת תוספי מזון, תפריט אישי ויעוץ לפעילויות משלימות )כגון ספורט(. 

 השירות ייתן ע"י רופא מוסמך.3.2 

 דקות. 45 -לכל שנה. משך כל פגישה כפגישות טיפוליות,  12השירות כולל סדרה בת עד  3.3 

 השירות ניתן בקליניקה של נותני השירות.3.4 
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 בעבור המפגש הראשון. ₪  75המנוי ישלם ישירות לנותן השירות, שביצע את השירות בפועל, דמי שירות בסך 3.5 

 למפגש.₪  150בעבור כל מפגש נוסף ועד לתקרת המפגשים  כמפורט לעיל ישלם המנוי דמי שירות בסך 3.6 

 יקויי למידהל4 

. 14השירות כולל  מתן יעוץ ותמיכה ע"י קלינאי תקשורת, לאבחון וטיפול בבעיות ליקויי למידה ילדים עד גיל 4.1 

 השירות ניתן ע"י מטפלים מוסמכים בליקויי למידה בהוראה מתקנת.

 השירות כולל סדרת מפגשים כמפורט להלן:4.2 

 דקות.  90 -פגישות למטרת אבחון לכל שנה. משך כל פגישה כ 2עד 4.2.1 

 דקות.  45 -פגישות למטרות טיפוליות לכל שנה. משך כל פגישה כ 10עד 4.2.2 

 –השירות ניתן בקליניקה של נותני  השירות. 4.2.3 

 ממחיר המחירון של נותן השירות ללקוח פרטי. 25%בגין מפגשי האבחון יקבל המנוי  הנחה בגובה 4.2.4 

 לפגישה  ישירות לנותן השירות.₪  150בגין מפגשי הטיפול ישלם המנוי  דמי שירות בסך 4.2.5 

 גמילה מעישון5 

 פי הצורך. -השירות כולל מתן טיפול לגמילה מעישון בשיטת הדיקור הסיני ובשילוב צמחי מרפא על5.1 

 השירות ניתן ע"י מטפל מוסמך. 5.2 

 דקות. 45 -פגישות טיפוליות לכל שנה. משך כל פגישה כ 10השירות כולל סדרה בת עד  5.3 

 של המטפל. השירות יינתן בקליניקה5.4 

 בעבור המפגש הראשון. ₪  135המנוי ישלם ישירות לנותן השירות, שביצע את השירות בפועל, דמי שירות בסך 5.5 

 למפגש.₪ 95בעבור כל מפגש נוסף ועד לתקרת המפגשים  כמפורט לעיל ישלם המנוי דמי שירות בסך ו

 הפגת מתחים6 

הבאים: שיאצו, רפלקסולוגיה, עיסוי רקמות, השירות כולל מתן טיפול להפגת מתחים, באחד מן התחומים 6.1 

 טווינא, שיטת אלכסנדר, יוגה, פלדנקרייז. 

 השירות ניתן ע"י מטפלים מוסמכים, בקליניקה של המטפל. 6.2 

 דקות. 50 -פגישות טיפוליות לכל שנה. משך כל פגישה כ 10השירות כולל סדרה בת עד  6.3 

 לכל מפגש. ₪  100בפועל, דמי שירות  בסך  המנוי ישלם ישירות לנותן השירות, שביצע את השירות6.4 

 מאמן כושר אישי עד הבית7 

השירות כולל מתן שיעורי אימון כושר גופני ע"י מאמן אישי מוסמך תוך בנית תכנית אימונים אישית המותאמת 7.1 

 ריאה.          -למנוי, כולל חיטוב הגוף, חיזוק שרירים ושיפור סיבולת לב

 מוסמך. השירות ניתן ע"י מאמן כושר 7.2 

 דקות. 60 -אימונים עם מאמן כושר מוסמך לכל שנה. משך כל אימון כ 10השירות כולל סדרה בת  עד 7.3 

 המנוי.השירות יינתן בבית 7.4 

 בעבור כל מפגש. ₪ 100המנוי ישלם ישירות לנותן השירות, שביצע את השירות בפועל, דמי שירות בסך 7.5 

 רשת מכוני כושר8 

 וי שנתי מוזל במכון כושר אשר התקשר בהסכם לעניין זה עם החברההשירות כולל זכאות פעם בשנה למנ8.1 

 רשימת מכוני הכושר המלאה והמעודכנת נמצאת במוקד השירות. הרשימה תתעדכן מעת לעת.8.2 

 600 -ממחיר המחירון של נותן השירות שבהסדר ללקוח פרטי, אך לא יותר מ 25%המנוי זכאי להנחה בגובה 8.3 

 ש"ח.
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 השירותים:אופן קבלת  

 פי כתב מנוי זה, יפנה טלפונית למוקד השירות למספר הטלפון-נזקק המנוי לשירות על.1 

יזדהה בשמו, כתובתו, מס'  הטלפון בו ניתן להשיגו וימסור כל מידע אחר שיידרש  03-9535653 

 לשם ייעול מתן  השירות.

 לנותן השירות בפועל.השירותים המפורטים בכתב מנוי זה יינתנו כנגד הצגת תעודה מזהה .2 

פי כתב מנוי  זה, יודיע על כך המנוי למוקד השירות באופן -במקרה שמנוי יבקש לבטל את פנייתו לקבלת שירות על.3 

 מיידי.

לשם מתן השירות, ימסור המנוי לחברה ו/או למוקד השירות ו/או לנותן השירות בפועל, לפי העניין, את מלוא המידע .4 

 דרש על ידי החברה ו/או מוקד השירות ו/או נותן השירות  בפועל, לפי העניין.הרפואי הידוע לו,  כפי שיי

מובהר כי בכל מקרה על FEMI.COM .  WWWת לעת ותפורסם באתר החברה שכתובתרשימת נותני השרות תעודכן מע.5 

 המנוי לפנות למוקד השירות ולא ישירות לנותן השירות.

 

 קבלת השירותים בעת שירות צבאי:

בעת השירות הצבאי )סדיר, מילואים או קבע( חלות הוראות והנחיות הצבא, המשתנות מעת לעת והעלולות להגביל או 

למנוע מהמנוי בעת שירותו הצבאי קבלת טיפול רפואי באמצעות גורמים רפואיים שמחוץ למסגרת הצבא. מצב זה עלול 

מנוי זה. המידע בדבר הוראות והנחיות הצבא המשתנות מעת להשליך על מימוש הזכויות המגיעות למנוי בהתאם לתנאי כתב 

לעת כאמור לעיל, מצוי אצל רשויות הצבא. בכל מקרה שבו המנוי נמצא בשירות צבאי, עליו להתעדכן בדבר קיומן של 

 הוראות והנחיות אלה. 

 

 אחריות:

קצועית או אחרת תחול על נותן השירות פי כתב מנוי זה ו/או בגין רשלנות מ-האחריות בגין איכות השירותים הניתנים על

בפועל שנתן את השירותים למנוי והחברה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לגבי רשלנות מקצועית או אחרת ו/או כל נזק 

לגוף ו/או לרכוש או הפסד, אבדן או תוצאה אחרת מכל מין ו/או סוג שהוא שייגרם למנוי ו/או לכל אדם אחר בקשר עם 

 בשל מעשה או בשל מחדל, אם נזק ישיר או נזק עקיף. השירותים, אם

 

 :תוקפו של כתב המנוי

כתב המנוי יהא בתוקף כל עוד ההסכם שבין החברה לבין החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה 

באופן אוטומטי  מנויבע"מ )להלן: "המזמין"( עומד בתוקפו. בוטל ההסכם שבין החברה למזמין, יבוטל כתב ה

 צורך במתן הודעה נוספת.   ללא

 

 שונות:

 הזכות לקבלת השירות על פי כתב מנוי זה הינה אישית, ואין המנוי רשאי להעבירה לאחר..1 

 כל התשלומים הנקובים בכתב מנוי זה כוללים מע"מ כחוק..2 

לידי המנוי, המנוי מתחייב להודיע בכתב לחברה על כל שינוי בכתובתו, ולא  תישמע טענה כי הודעה כלשהי לא הגיעה .3 

 אם נשלחה לפי  הכתובת האחרונה שנמסרה על ידו.

 כל הודעה ו/או הצהרה לחברה ו/או למי מטעמה תימסר בכתב..4 
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 סיכול:

במקרה שפעילות החברה או חלק משמעותי ממנה תיפגע ע"י מלחמה, גיוס כללי, הפיכה, סכסוכי עבודה, מהומות, איתני 

גורם אחר, שאינו בשליטת החברה, יהיו תנאי כתב מנוי זה, או כל חלק מהם שהחברה  טבע, רעידות אדמה, כח עליון, או כל

ו/או נותן השירות בפועל לא יהיו מסוגלים לבצע, מושהים למשך תקופתה של ההפרעה כאמור. אם חלק שאינו משמעותי 

של אירוע בטחוני מקומי,  ממתקני נותן השירות יפגע, יושהו רק אותם השירותים שנפגעו למשך תקופת ההפרעה. במקרה

 השירות לא יינתן באזור האירוע באותו מועד.

 

  :סמכות שיפוט

בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים בקשר עם כתב מנוי זה, יהא מוסמך לדון אך ורק בית המשפט המוסמך עניינית לדון 

 במחלוקת בישראל.

 


