
  למשלמי דמי רווחה  	  כתב שירות

  אגודת הסטודנטי� של אוניברסיטת תל אביב
  

להוראות בכפו� לתנאי�,היה זכאי לשירותי� הכלולי� בכתב שירות זה,המנוי יכאמור בכתב השרות,דמי מנוי תמורת תשלו� 

  ולסייגי� המפורטי� להל�.

  

 הגדרות. א

  ות האמורה בציד�. בכתב שירות זה יהיו למונחי� המפורטי� להל� המשמע

כמנויי� בכתב שירות בד� כתב השירות אשר שמ� נקוב ,20עד גיל אד� ו/או ב� או בת זוגו ו/או ילדיה�  � "המנוי" .1

 שהוא או ה� מנויי�.ובתנאי   זה

  . 30.09.2019ועד לתארי"  1.10.2018החל מתארי"  � "תקופת השירות" .2

 גבולותהכולל בי� היתר את פרטי המנויי�,ותי נפרד ממנו,הווה חלק בלד� כתב שירות זה המ � "ד� כתב השרות" .3

  ופרטי� נוספי� הנוגעי� לשירות.  אחריות

 שירותי רפואה בע"מ.בריאות ישיר � "החברה"  .4

לית� החברה על ידי שמונה  פה בע"מ או נות� שירות אחרהחברה לשירותי רפואה דחו,טליחברת נ �""ספק השירות .5

 השירותי� על פי כתב שירות זה.

 .כתב השירותותי� על פי הוראות כתנאי לקבלת השירסכומי� שהמנוי מחויב לשל� בעצמו, �""השתתפות עצמית .6

א" בשו� אופ� לא ,כפי שיורה לו מוקד השירות או לספק מי ההשתתפות העצמית לנות� השירותהמנוי ישל� את ד

 .באמצעות החברה

 וסתו פניות המנויי� לנותניאמצעותו יובטלפו� שיפעיל הספק עבור המנויי�,קו  � ""מוקד השירות .7

  השירות לש� קבלת השירותי� על פי כתב שירות זה. 

בכתב או � מספר הטלפו� תימסר הודעה למנויי�על כל שינוי ב 8887	224	072: מספר הטלפו� של מוקד השירות הוא

  . באמצעות מענה קולי במספר הטלפו� הקוד� של מוקד השירות שיודיע על מספר הטלפו� החדש

תחו� הטיפול שבו אשר עבר הכשרה לעסוק בפל אחד או יותר מתחומי השירותי�,מט � "נות! שירות שבהסכ�" .8

תק� ת זה,ואשר הספק קשור עמו בהסכ� רוהמספק שירות מהשירותי� המפורטי� בכתב שיהוא משמש כמטפל,

  . לצור" קבלת השירותבמועד פניית המנוי למוקד השירות 

ק ברפואה בישראל בהתא� להוראות  כל די� והרשויות המוסמכות, למעט רופא וטרינר מי שראשי לעסו 	  רופא"" .9

 ורופא שיניי�

את השרות הרלוונטי למנוי,ואשר ספק השירות התקשרה עמו בהסכ� למת� הרשאי על פי די� לית� מטפל, � "מטפל" .10

 שירות למנוייו. 

 עמו בהסכ� למת� השירות למנוייו.  דיאט� קליני בעל הסמכה רשמית,אשר ספק השירות התקשר � "דיאט!" .11

 תזונאי בעל הסמכה רשמית,אשר ספק השירות התקשר עמו בהסכ� למת� השירות למנוייו. �"תזונאי" .12

 

פיזיותרפיסט בעל הסמכה רשמית , אשר הספק התקשר עמו  �" פיזיותרפיסטפיזיותרפיסט הגדרה   .13

 למת� השירות למנויה.   בהסכ�

  

  

  



  

  

 היק� השירותי�. ב

  בהתא� למפורט בכתב השירות להל�:ו זכאי� לקבל את השירותי� הבאי�,י� יהיהמנוי

 ייעו, רפואי כללי טלפוני. .1

 בחירו� פינוי רפואי וטיפול  .2

 �טיפולי  12 טיפולי� ברפואה משלימה ופיזיותרפיה .3

 יעו, דיאטטי ותזונה נכונה.    .4

  .גמילה מעישו�  .5

 הפגת מתחי� .   .6

 

  תנאי כתב שירות זה ג.

רות זה בטר� קבלת השירותי� עצמ�, הקשור בקבלת שירותי� על פי כתב שי למוקד השירות בכל עניי!לפנות  על המנוי

רטות בהמש& כתב  ולפעול בהתא� להוראות המפונות! שירות שבהסכ�,הקשור לקבלת שירותי� על ידי וזאת בכל 

הוא לא יהא זכאי לכיסוי על  קד,מוות הכי א� יפנה המנוי ישירות  לנותני שירות שבהסכ� שלא באמצעהשירות.מובהר,

 פי כתב שירות זה. 

  

  פירוט השירותי� ד.

  

 ייעו' רפואי כללי טלפוני  .1

 על פי דרישת המנוי הזכאי לשירות זה ,יופנה המנוי לייעו, טלפוני רפואי על ידי רופא כללי. 1.1

הרופא, והוא יינת� שירות הייעו, הטלפוני הוא שירות מידע, המתבצע ללא פגישה, פני� מול פני� ע�  1.2

בכפו� לשיקול דעתו המקצועי של הרופא, לעניי� האפשרות לית� אותו במסגרת שיחה טלפונית  וללא כל 

 בדיקה של המנוי.  

מובהר, כי השירותי� אינ� בגדר שירותי חירו�, וכי אי� ה� באי� להחלי� התייעצות פני� מול פני�, בכל  1.3

 מקו� שהיא דרושה. 

היה זכאי לשירות ביקור בית בכל ימות השנה ובכל שעות היממה (למעט ביו� מנוי על שירות זה י 1.4

פי הזמנת שירות שתתקבל במוקד, � רפואי במקו� הימצאו, וזאת על� ידי צוות רפואי או פרה�הכיפורי�) על

ובהתא� למצב הרפואי ודחיפות המקרה, לפי שיקול דעת מוקד נטלי. הפניית המנוי לחדר מיו� בבית 

 שיקול דעתו המקצועי של הרופא. חולי�, לפי

 פינוי רפואי וטיפול בחירו�   .2

המנוי זכאי להחזר עלות פינוי חירו� רפואי באמבולנס עבור העברתו של המנוי  לביה"ח  הקרוב או העברתו  2.1

וזאת  בי� בתי החולי� לצור" ביצוע ניתוח או קבלת טיפול או שירות רפואי אחר ללא השתתפות עצמית,

 ויות  בקופת חולי� על פי חוק ובכפו� להצגת חשבונית מקור.לאחר מיצוי זכ

 תנאי הכרחי לקבלת ההחזר הינו אישור מראש של מוקד השירות למעט פינוי חירו� באמבולנס.  2.2

         מובהר כי האמור בכפו� לס� פיצוי  .החזר אחד בלבד לכל שנה/,  1,000� מקסימו� תקרה להחזר                              

  כאמור רק החזר העולה על סכו� זה יכוסה עד לתקרה המוגדרת לעיל.( ,  500בסכו� של                         

  

  



 ופיזיותרפיה  טיפולי� ברפואה משלימה .3

 טיפולי� בשנה הכוללי� את סוגי הטיפולי� הבאי�: 12ס" הכול מנוי זכאי לקבל  3.1

  דיקור מחטי�. –מת� טיפולי אקופונקטורה  3.1.1

 עיסוי ולחיצות בכפות הרגליי�. –ולי רפלקסולוגיה מת� טיפ 3.1.2

 לחיצה ועיסוי בעזרת האצבעות בכל הגו�. –מת� טיפולי שיאצו  3.1.3

 טיפול במערכת השלד, עצמות ושרירי�. –מת� טיפול אוסטיאופתיה  3.1.4

 עיסוי וטיפול בעמוד השדרה והחוליות. –מת� טיפולי כירופרקטיקה  3.1.5

 תרופות מיוחדות מחומרי� טבעיי�. טיפול באמצעות –מת� טיפול הומיאופתי  3.1.6

 טיפול בעזרת הקניית הרגלי תנועה נכוני�. –מת� טיפולי פלדנקרייז  3.1.7

 טכניקה לטיפול בבעיה רפואית ע"י מכשיר אלקטרוני.  –פידבק �טיפולי ביו 3.1.8

 טיפול בגו� בשיטה טבעית ובהתאמה אישית למטופל. –מת� טיפול נטורופאתי  3.1.9

 שית של תכנית תזונה למטופל. התאמה אי –קבלת ייעו, דיאטטי  3.1.10

שיקו� ומניעה של בעיות במערכת התנועה ושיפור יכולת תפקודיות במגוו� –טיפולי פיזיותרפיה  3.1.11

  רחב של איברי� בגו�. 

יינתנו בכפו� לכ" שהמנוי מסר למוקד השירות  הפניה בכתב   3.1.10 – 3.1.1הטיפולי� המפורטי�  בסעי�  3.2

 מרופא לביצוע הטיפולי� .

בכפו� לכ" שהמנוי מסר למוקד   3.1.11במפורט בסעי�  יהא זכאי לקבלת טיפולי פיזיותרפיה המנוי 3.3

 השירות הפניה בכתב מרופא מומחה בתחו� הרלוונטי הממלי, על ביצוע טיפולי פיזיותרפיה. 

 ע"י  נות� השירות שבהסכ� ע� הספק. השירות יינת�  3.4

/  100לטת הספק, השתתפות עצמית בס" של או הספק, לפי החנות� השירות שבהסדר המנוי ישל� ל 3.5

 לטיפול.

 למע� הסר ספק מובהר, כי פגישת  הייעו, נכללת במניי� הטיפולי�.  3.6

השירות לא יינת� בהתייחס לבעיות התמכרות כלשה� ו/או גמילה מהרגלי� (עישו�, סמי�, אלכוהול  3.7

 וכיוצ"ב). 

 ר. השירות לא יינת� בהתייחס לנושא הרזיה או בעיות השמנת ית 3.8

השירות אינו כולל הוצאות של המנוי בגי� רכישת תרופות, צמחי מרפא וחומרי� אחרי� שהומלצו ע"י נות�  3.9

 השירות לצור" הטיפול.

  

 יעו' דיאטטי ותזונה נכונה  .4

 רות כולל מת� ייעו, דיאטני ותזונה נכונה,תו" התאמת תוכנית דיאטה אישית.השי 4.1

 ל פי בחירת המנוי. השירות נית� ע"י דיאט� קליני או תזונאי,ע 4.2

כל ,בפגישות טיפוליות נוספות 10מבצע הטיפול,וסדרה בת ל ידי השירות כולל ייעו, טלפוני ראשוני ע 4.3

 .דקות 45� ,מש" כל פגישה כשנה

 . ת נית� בקליניקה של נותני השירותהשירו 4.4

 גמילה מעישו!  .5

  . י מרפא על פי הצור"י ובשילוב צמחהשירות כולל מת� טיפול לגמילה מעישו� בשיטת הדיקור הסינ 5.1

 מטפל מוסמ". השירות נית� על ידי  5.2

  . דקות 45ות לכל שנה.מש" כל פגישה פגישות טיפולי 10השירות כולל סדרה בת  5.3



  השירות יינת� בקליניקה של המטפל.  5.4

 

 הפגת מתחי�  .6

 רפלקסולוגיה,שיאצו,:מת� טיפול להפגת מתחי�,באחד מ� התחומי� הבאי�כולל השירות  6.1

  יוגה,פלדנקרייז. אקופונקטורה,שיטת אלכסנדר,

  לי� מוסמכי�.השירות נית� על ידי מטפ 6.2

 . דקות 50� פגישות טיפוליות לכל שנה.מש" כל פגישה כ 10ה בת השירות כולל סדר 6.3

 המנוי.  השירות יינת� בבית 6.4

  

   השתתפות עצמית  ה.
  

 : שירות לנותני השירות כמפורט להל�יהמנוי ישל� השתתפות עצמית  .1
 

  סוג המפגש 

  
  סוג השירות 

  כל פגישה נוספת (עד לתקרת המפגשי�)  מפגש ראשו! 

  ללא השתתפות עצמית   יעו' רפואי כללי טלפוני 

פינוי רפואי וטיפול 

  בחירו�
  ללא השתתפות עצמית 

טיפולי� ברפואה 

  משלימה ופיזיותרפיה 
100  /  100  /  

יעו' דיאטטי ותזונה 

  נכונה
80  /  75  /  

  /  95  /  100  גמילה מעישו! 

  /  100  /  100  הפגת מתחי� 

 

   אופ! קבלת השירותי� .ו
  

 י" כמפורט להל� בסעי�למוקד השירות של נות� השירות "נטל יפנה טלפוניתמנוי לשירות על פי כתב שירות זה,נזקק  .1

לש� ייעול כל מידע אחר שיידרש סור וימיזדהה בשמו,כתובתו,מס' הטלפו� בו נית� להשיגו,ש� בריאות ישיר, 14

 מת� השירות.

לקבלת כתנאי  בתשלו� השתתפות עצמיתחייב יהא המנוי זה,בשירותי� שבה� צוי� הדבר בכתב שירות  .2

 לא תשול�בהתא� להנחיות הספק.ות העצמית לנות� השירות או לספק,השירותי�.המנוי ישל� את דמי ההשתתפ

 לא לית� את השירות שלגביו נדרש תשלומה כאמור.רשאי הספק ש –השתתפות עצמית כאמור 

ל ידי נות� השירות  השירות אינו כולל הוצאות של המנוי בגי� רכישת צמחי מרפא וחומרי� אחרי� שהומלצו ע .3

  .לצור" הטיפול

 תו� ועד 14:00 בשעה הכיפורי� יו� מערב החל למעט,ביממה שעות 24, השנה ימות בכל פעיל יהא השירות מוקד .4

 .כיפורי� יו� צו� סיו� שעת לאחר �שעתיי

 יינתנו כנגד הצגת תעודה מזהה לנות� השירות.המפורטי� בכתב שירות זה, השירותי� .5

 ו.לת השירות בכוחות עצמו ועל חשבונעל המנוי להגיע למקו� קב .6

 בסיו� כל טיפול יחתו� המנוי על ספח ביקורת המאשר את קבלת השירות בפועל . .7

 נת ישראל בלבד. השירות יינת� בשטחי מדי .8



השירותי� על פי כתב שירות זה יינתנו בשעות הפעילות הרגילות ובהתא� לשעות העבודה של נות� השירות  .9

 .שבהסכ�

, של נות� השירותשיקול דעתו המקצועי המלא והבלעדי השירותי� על פי כתב שירות זה לא יינתנו במקרי� שעל פי  .10

לנותני השירות,על פי שיקול דעת� המקצועי המלא  נוי.בריאותו של המכולי� לסכ� את שיהינ� מקרי� 

 ק המנוי לטיפול אחר,שלא לטפל בו.והבלעדי,הזכות במקרה שלהערכת� נזק

יודיע על כ" המנוי למוקד השירות באופ� לקבלת שירות על פי כתב שירות זה,שמנוי יבקש לבטל את פנייתו  במקרה .11

מובהר כי על המנוי להודיע למוקד השירות על ע� הסר ספק,למשעות טר� מועד הבדיקה. 12 –ות מ מיידי ולא פח

לא יודיע המנוי על הביטול מובהר כי א� ל הפנייה לנות� השירות הרלוונטי.ביטול פנייתו ג� א� מסר על ביטו

לרבות לעניי� ההשתתפות העצמית ולעניי� הזכאות ש את אותו שירות לכל דבר ועניי�,ייחשב כאילו מימכאמור,

 וי� של שירותי�. למספר מס

 יחולו ההוראות האלה:שירות אצל נותני השירות שבהסכ�, במקרי� שבה� בחר המנוי בקבלת .12

שבהסכ�, שירות מתו" רשימה של נותני שירות המנוי יהא זכאי לבחור את נות� השירות שממנו יקבל את ה 12.1

 שתנה מעת לעת.� תרשימת נותני השירותי� שבהסכתוק� במועד פנייתו למוקד השירות.כפי שתהא ב

 ונטי בי� המנוי לבי� נות� השירות.מוקד השירות יתא� את מת� השירות הרלו 12.2

 ישירות ע� נות� השירות שבהסכ�.  די יתר הטיפולי�המנוי עצמו יתא� את מועבמקרה של סדרת טיפולי�, 12.3

� מבי� שני שירות אצל נות� שירות שבהסכ� תסתיי� במוקד פק לטיפול בפנייה של המנוי לקבלתההסמחויבות  .13

 ה:האירועי� האל

 הפניית המנוי לנות� השירות.  13.1

 ל ידי הודעות המנוי למוקד השירות.ביטול הפנייה לקבלת השירות ע 13.2

 8887	224	�072: שירות לקוחות בטלפו מוקד .14

  

  החברה ו/או הספקהגבלות אחריות . ז
  
בריאות ישיר מנוי במסגרת כתב שירות זה. הניתני� ל � הספק אינ� אחראי� לטיב השירותי� בריאות ישיר ו/או .1

א& לרבות,הוצאה או תוצאה אחרת שייגרמו למנוי ו/או לכל אחד אחר,הפסד,ו/או הספק אינ� אחראי� לכל נזק,

שירות לנות� שירות ו/או עקב טיב שירות ו/או הפנייתו על ידי נות�  של המנוי בנות� ו עקב בחירתמבלי לגרוע,

לרבות בגי� אי מת� השירות במועד שנקבע של הספק,בקשר לנ"ל או למי מהנ"ל ו/או  דלהשירות וכל מעשה או מח

 .לכ" מכל סיבה שהיא

אד� אחר בגי� מעשי� א תהא אחראית כלפי המנוי או כל למובהר כי בריאות ישיר מבלי לגרוע מ� האמור לעיל, .2

ות בגי� אי מת� שירותי� או טיב לרבי השירותי� בכל מקרה ובכל עניי�,ו/או מחדלי� של הספק ו/או מי מנותנ

   השירותי� נושאי כתב שירות זה. 

 מהענייני� אחד כל לגבי כלשהו באופ� אחראי� יהיו לא והספק ישיר בריאות,לעיל האמור מ� לגרוע מבלי .3

 :הבאי�

 השירותי� נושאי כתב שירות זה.  איכות 3.1

 וסוג מי� מכל אחרת תוצאה או בד�או הפסד או לרכוש או לגו� נזק כל/או ו אחרת או מקצועית רשלנות 3.2

 ישיר נזק א�,מחדל בשל או מעשה בשל א�, השירותי� ע� בקשר אחר אד� לכל/או ו למנוי מושייגר שהוא

 .עקי� נזק או

 החורג מהשירותי� המפורטי� בכתב השירות. שירות שהוציא מנוי עבור  הוצאות 3.3

רעידת אדמה, כה,סכסוכי עבודה,מהומות,מלחמה,הפיפגיעה בפעילות הספק או בחלק משמעותי ממנה עקב  3.4

 כוח עליו� או כל גור� אחר שאינו בשליטת הספק. 



 �שירותיה,על פי שיקול דעתה הבלעדי,להגביל או להפסיק את אספקת אחד או יותר מישיר תהא רשאית בריאות .4

במקרה תה זו.תחול עליה החובה לנמק החלטלמנוי מסוי� ו/או  לכלל המנויי� וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי ש

 30ת תו" וזא ודעה בכתב למנויי� הזכאי� לשירותתמסור בריאות ישיר ההשירותי� של ביטול,שינוי או הגבלת 

מסוי� מנוי ביטול שירות,בי� א� ליעדכנו דמי המנוי בהתא�.� שירות במקרה של ביטול  יו� לפני ביצוע השינוי.

 . לא ישנה את יתר תנאי ההתקשרות,י�ימנוובי� לכלל ה

  

 

  תנאי הצמדה.  ט

  

יהיו צמודי� למדד ויעודכנו ההשתתפות העצמית, סכומילרבות דמי המנוי,� בכתב השירות,כל הסכומי� הנקובי .1

 בהתא� ליחס המדד החדש למדד הבסיס. 

�, לפע מפע� לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת ותוירק פירות כולל לצרכ� המחירי� מדד משמעו המדד .2

 נתוני� אות� על בנוי יהיה א� הבמקומ שיבוא אחר רשמי מוסד או גו� אותו יפרס� א� א� מדד אותו זה ובכלל

 גו� ר,ואותוכאמו מוסד או גו� שיפרס� אחר מדד האמור המדד במקו� יבוא א�.אל וא� הקיי� המדד בנוי שעליה�

הלשכה המרכזית  ידי על האמור היחס ייקבע טהמוחל המדד לבי� האחר המדד שבי� היחס את יקבע לא מוסד או

 לסטטיסטיקה. 

 . כתב השירותמדד הבסיס" יהיה המדד המצוי� בד� " 1.1

 .עד שבו היה אמור התשלו� הרלוונטי"המדד החדש" יהיה המדד הידוע במו 1.2

  

  שונות. י

  

 הזכות לקבלת השירות על פי כתב שירות זה הנה אישית,ואי� המנוי רשאי להעבירה לאחר.  .1

 יעודכנו תשלומי� אלה בהתא�. במידה ויחול שינוי בשיעור המע"מ,כוללי� מע"מ כחוק. כתב שירות זה כל התשלומי� לפי .2

הרי הודעות שנשלחו למנוי הראשי כהגדרתו בבריאות מה מנויי� הזכאי� לכתב שירות זה,כא� רשומי� בכתב  השירות  .3

 כאמור.  כתב השירותשומי� בייחשבו כהודעות שנמסרו לכלל המנויי� הרמענו האחרו� שנמסר לבריאות ישיר, ישיר ,לפי

א� נשלחה ודעה כלשהי לא הגיעה לידי המנוי,הינוי בכתובתו,ולא תישמע טענה כי המנוי מתחייב להודיע בכתב על כל ש .4

 לפי הכתובת האחרונה שנמסרה. 

 כל הודעה ו/או הצהרה לבריאות ישיר ו/או למי מטעמה  תימסר בכתב.  .5

 

  טהשיפו מקו�. אי

  

  אביב.� המשפט המוסמ" בתללדו� א" ורק בית  יהא מוסמ"י� הצדדי� בקשר ע� כתב שירות זה,בבכל מחלוקת שתתגלע 

  

 

 

  

 

 

       


