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פוליסת הבריאות הקבוצתית של עובדי עיריית קריית מוצקין משרתת אותנו ומעניקה ביטחון רפואי 
למשפחותינו מזה שנים.                                        

אנו חידשנו את הפוליסה  מ- 01/10/2010 עד 30/09/2024,בזאת דאגנו לשמר את זכויותיכם 
מהפוליסה הקודמת ואף לשדרג אותה ולהימנע מהשינויים הרגולטורים של משרד האוצר והבריאות.     
לכל שאלה או בירורים נוספים ניתן לפנות ל"קבוצת קידמה" היא הסוכנת היחידה המורשת ע"י ועד 

העובדים.  

עובדים, בני זוג וילדים שאינם רשומים בפוליסה הקודמת, תינתן אפשרות להצטרף ללא 
הצהרת בריאות עד 31.12.2015. את טופס ההצטרפות יש להעביר לוועד העובדים או 

לנציג קבוצת קידמה.

בהמשך יפורטו תמצית הכיסויים והשדרוגים של הפוליסה ואפשרויות הצטרפות רכישה עצמאית של 
כיסויים שאינם מופיעים בפוליסה.

לעובדים קבועים ועד העובדים משתתף ב- 22 ש"ח לחודש.

                                   שנה טובה ומבורכת
                                                                                                 רפי רוימי

                                                                                                 יו"ר ועד העובדים

פוליסת הבריאות לעובדי עיריית קריית מוצקין



להלן תמצית כיסויי הפוליסה ושדרוגיה:       
                      

תמצית הכיסויסוג הכיסוי
השתלות ו/או טיפולים 

רפואיים מיוחדים בחו"ל
סכום השיפוי המרבי- ללא תקרה אצל נותן השירות. 4,035,267 ₪ 

אצל נותן שירות שאינו בהסכם. טיפול מיוחד בחו"ל- עד לסכום של 
. ₪ 403,527

תרופות שאינן כלולות 
בסל הבריאות

סכום השיפוי המרבי בסך של 1,008,817 ₪ למשך כל תקופת 
הביטוח. השתתפות עצמית למרשם 152 ₪ ולא יותר מ-400 ₪ לכלל 

המרשמים בחודש.
ניתוחים בישראל שעלותם 

מעל 2,500 ₪ במקום 
מעל 5,000 בפוליסה 

הקודמת.

ניתוח שעלותו מעל סף תשלום תגמולי הביטוח )קרי מעל 2,500 ₪ ( 
לפי מחירי נותני השירות שבהסכם, יכוסה במלואו עפ"י תנאי הפוליסה.

ניתוחים בישראל- 
מסלול משלים שב"ן

זכאות לתגמולי ביטוח לאחר מיצוי הזכאות לתגמולי הביטוח להם זכאי 
המבוטח במסגרת תכנית שב"ן בה מבוטח העובד.

שיפוי למבוטח או תשלום ישירות לנותן השירות בגבולות ובתנאים ניתוחים בחו"ל
המפורטים בפוליסה על הניתוח והשירותים הרפואיים הנלווים. נותן 
שירות שאינן בהסכם- תקרת השיפוי המרבית תהיה 150% מעלות 

ביצוע הניתוח הכוללת בישראל/ מעלות ביצוע הניתוח הכוללת 
בישראל אצל נותן שירות שבהסכם עם החברה, אך לא יותר מהסכם 

ששולם על ידי המבוטח בפועל
התייעצות עם רופא מומחה עד 800 ₪ להתייעצות. כל מבוטח זכאי שירותים אמבולטוריים

ל-4 התייעצויות בשנת ביטוח.
כתב שירות- " תזונה 

בהתאמה אישית"
ייעוץ ואבחון תזונתי בהתאמה אישית על בסיס ניתוח חוסרים תזונתיים 

ובעיות בריאותיות.

ישנן אפשרויות לשדרוג הפוליסה באופן עצמאי כגון: )יש לפנות לנציג קבוצת קידמה( 
טיפולים אמבולטוריים | אבחונים גנטיים | אבחנה מהירה ומעקב מומחים במקרים של מחלה

ליווי רופא אישי | ליווי טיפול במחלת הסרטן | רפואה אלטרנטיבית | טיפולים פסיכולוגים | תאונות 
אישיות

ניתוחים שעלותם מעל 2,500 ₪ ניתוחים מסלול שב"ןסוג המבוטח

62.64 59₪ ₪עובד/ת, בו/בת זוג, ילד בוגר )מעל גיל 25(
9.72 8.5₪ ₪ילד עד גיל 25

* עובד קבוע ימומן 22 ₪ לחודש מועד העובדים.
* החל מילד שלישי ואילך- חינם.



אופן הצטרפות
עובדים שרשומים בפוליסה הקודמת לא צריכים למלא טופס.. 1
עובדים, בני זוג וילדים שאינם רשומים בפוליסה הקודמת, יש למלא את הטופס ולהעבירו לוועד . 2

העובדים או לנציג קבוצת קידמה.

לכל שאלה ובירורים הצטרפות ורכישת כיסויים נוספים ניתן לפנות ל"קבוצת קידמה" 
שהיא הסוכנת היחידה המורשת ע"י ועד העובדים.

לנציג "קידמה" בעיריית קריית מוצקין – מוטי בוסקילה  
                                                                                                                                 motib@kidma-ins.co.il : נייד: 054-6172750  |  דוא"ל

משרדי "קבוצת קידמה" בטלפון: 04-8201101 | ענבל זגורי – שלוחה 218
שימרית דהן - שלוחה 202 | סמנכ"ל השיווק אבי נשיא – 054-8163548   

www.kidma-ins.co.il "ניתן להיכנס לאתר "קבוצת קידמה
KM111 :הסיסמה לכניסה למידע פוליסת עיריית קריית מוצקין

ניתן להרשם לכניסה למידע אישי ותשלח אליך סיסמה הביתה.                                                                               
באתר ניתן לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל באופן מהיר ופשוט במחיר מוזל.

קבוצת קידמה – מהי:
קבוצת קידמה נוסדה ב-1988 ופועלת תחומי הביטוח, פנסיה והפיננסים הקרב ארגוני עובדים 

גדולים במשק.

"קבוצת קידמה" מטפלת ב-30,000 עובדים בכל ארגוני העובדים והמוסדות. התפיסה של "קבוצת 
קידמה" מיושמת יום יום לכל עובד. אנו נדאג שאתה תחיה מסודר פנסיונית ע"י ייעוץ מקיף תוך 

שימוש בתוכנה לניתוח צרכים פנסיונים. "קבוצת קידמה" מטפלת מזה שנים בביטוחי הבריאות של 
עיריית קריית מוצקין ומעניקה שירות אישי לכל עובד/ת. 

מהו תכנון פנסיוני?
הינך צריך לתת דעתך ל-3 מקרים: פרישה לגמלאות | חלילה, מוות מוקדם מגיל פרישה | חלילה, 

אובדן כושר עבודה ונכות. 

אחד מהמקרים הללו יתחרש בוודאות, על כן חשוב שתדע מהו מצבך הפנסיוני היום.                                                       
נציגי "קידמה" ייפגשו עימך על מנת לבצע את הבדיקה תצטרך להגיע לפגישה עם דוחות מצב 

שקיבלת בשנה של: קרן פנסיה, קופות הגמל, קרן ההשתלמות וביטוחים פרטיים שעשית בחברות 
הביטוח השונות.

*האמור בחוברת זו אינו מהווה שיווק או ייעוץ פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף או שיווק 
פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל הרישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.
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מדבקה
להוסיף כוכבית:המידע המופיע בתקציר זה הינו מידע כללי וכל האמור לעיל הוא בכפוף לתנאי הפוליסה, תקופת אכשרה וסייגה


