
ل الُمكَمِّ أمين  التَّ  برنامج 
األفَضل في إسرائيل يهتم بتوفير 

للعاِئلة اِمل واألوسع  الشَّ الّصحّي  أمين  التَّ
عالج أسنان  #

أالقل تكلفة  
)رقع،  23 ش. ج!  ـِ  ب عالجات وقائية لألسنان   

قلع وعالجات جذور( باإلضافة إلى عالجات 
ة، تخدير  اللِّثَّ اسنان تقويمية، ِطب وِجراحة 

%50 في  وعالج تقويم أسنان بـتخفيض 
المشمولة  العيادات  شبكة مكابي دنت وفي 

المشمولة في  ة)للعالجات غير  االّتفاقيَّ في 
ة(.  يَّ حِّ الصِّ الّسلَّة 

َعة رزمة حمل ووالدة مَوسَّ  #

إرجاع لغاية 8,000 ش.ج لنفقات الحمل   
4 x وللوالده  )% 75 وحتى 2,000 ش.ج للحمل 

فترات من الحمل(. وحتى 6 اشهر بعد الوالده.

باإلَضاَفِة إلى: ورش ُمختلفة حوَل الوالدة   
ى البيت  َضاَعة حتَّ ة واستشارة حول الرِّ والوالديَّ

)142 ش. ج للزيارة األولى، 76 ش. ج للّزيارة 
ضاعة المشمولَة في  انية لُمستشارة الرِّ الثَّ

ة(. االّتفاقيَّ

 #   فحوصات مسح فصلية 

23 ش.ج   )״סקר מנהלים״( بـ 
)فوق جيل 45( لرزمة فحوصات، مرة كل 3 

سنوات، لدى مزودين ضمن االتفاق.

تطّور الّطفل  #

ا  حّتى 50 عالًجا في الّسنة )20 عالًجا إضافيًّ  
"مكابي  ُتعَطى في نطاق  التي  للعالجات 

زهاف" في كل سنة(: ركوب الخيل العالجي، 
ة،  عبيري، رياضة عالجيَّ العالج اإلبداعي والتَّ

بالماء، عالج بواسطة  ة  نِشَطة عالجيَّ اأ
المشمولين  الُمعاِلجين  الحيوانات؛ وذلك لدى 

ة. اإلّتفاقيَّ في 

تشخيص ُمَحوَسب للكشف عن      # 

إضطرابات في اإلصغاء والتركيز
 )NEUROTRAx أو MOxO أو BRC أو TOVA H من النوع(  
بإشتراك ذاتي بقيمة 23 ش. ج ألحد الّتشخيصات، 

ة.  في المعاهد المشمولة في اإلّتفاقيَّ

تشخيص تعّليمي ونفسي- تعليمي   # 

مع تخفيض
ة. )من جيل  في المعاهد المشمولة في اإلّتفاقيَّ  
6 وما فوق، الّتخفيض ُيمنح لتشخيص واحد 

فقط(. 

ة ولفترة االنتظار  ة اإلضافيَّ خاِضع ألنظمة الخدمات الّصحيَّ
تي" ُيمكن  الالزمة. للتفاصيل الكاملة عن مزايا "مكابي خاصَّ
ة، على  ُمشاهدة موقع االنترنت التابع لمكابي خدمات صحيَّ

www.maccabi4u.co.il :العنوان

ُيوَجد صناديق مرَضى وُيوجد مكابي

 لمزيد من الّتفاصيل ولإلنضمام، ُيرجى
االّتصال على الرقم 4535*

بعائلتك نعتني 
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