نعتني بعائلتك
َ
برنامج َّ
األفضل في إسرائيل يهتم
التأمين المُ ك َ ِّمل
حي َّ
بتوفير َّ
التأمين ّ
امل واألوسع للعا ِئلة
الش ِ
الص ّ
 #عالج أسنان

عالجات وقائية لألسنان ب ِـ  22ش .ج! (رقع،
قلع وعالجات جذور) باإلضافة إلى عالجات
اسنان تقويميةِ ،طب وجراحة ِّ
اللثَّ ة ،تخدير
ِ
وعالج تقويم أسنان بـتخفيض  50%في
شبكة مكابي دنت وفي العيادات المشمولة
فاقية(للعالجات غير المشمولة في
في اال ّت َّ
الس َّلة ِّ
الص ِّح َّية).
ّ
#

َّ
سلة حَ مل ووالدة موَ َّسعَ ة

َ
باإلض َ
َ
حول الوالدة
اف ِة إلى :ورش مُ ختلفة
والوالديَّ ة واستشارة حول الرِّ َضاعَ ة حتَّ ى البيت
( 142ش .ج للزيارة األولى 76 ،ش .ج ّ
للزيارة
الثَّ انية لمُ ستشارة الرِّ ضاعة المشمولَة في
فاقية).
اال ّت َّ

عالجا
ً
ً
إضافيا
السنة (20
حتّ ى 50
عالجا في ّ
ًّ
عطى في نطاق "مكابي
للعالجات التي ُت َ
زهاف" في كل سنة) :ركوب الخيل العالجي،
عالجية،
العالج اإلبداعي والتَّ عبيري ،رياضة
َّ
عالجية بالماء ،عالج بواسطة
نش َطة
أ� ِ
َّ
الحيوانات؛ وذلك لدى المُ عا لِجين المشمولين
فاقية.
في اإل ّت َّ

وسب للكشف عن
 #تشخيص مُ حَ َ
إضطرابات في اإلصغاء والتركيز

(من النوع TOVA Hأو  BRCأو MOXOأو)NEUROTRAX
بإشتراك ذاتي بقيمة  22ش .ج ألحد التّ شخيصات،
فاقية.
في المعاهد المشمولة في اإل ّت َّ

 #تشخيص ّ
تعليمي ونفسي -تعليمي
مع تخفيض

מק"ט2010131 :

تسديد حتَّ ى  6024ش.ج لـ ِ 3والدات -نفقات
الوالدَ ة.
َحمل َو ِوالدَ ة ،وحتَّ ى  6أشهُ ر بعدَ ِ

 #تطوّ ر ّ
الطفل

فاقية( .من جيل
في المعاهد المشمولة في اإل ّت َّ
 6وما فوق ،التّ خفيض يُ منح لتشخيص واحد
فقط).

لمزيد من ّ
التفاصيل
ولإلنضمامُ ،يرجى
ّ
االتصال على الرقم

*4535

َ
مرضى ويُ وجد مكابي
يُ وجَ د صناديق

خاصتي" يُ مكن
اإلضافية ولفترة االنتظار الالزمة .للتفاصيل الكاملة عن مزايا "مكابي
حية
خاضع ألنظمة الخدمات ّ
َّ
ِ
َّ
الص َّ
صحية ،على العنوانwww.maccabi4u.co.il :
مُ شاهدة موقع االنترنت التابع لمكابي خدمات
َّ

