
 1/2020"מכבי שלי", מעודכן מתאריך מבוטחי "מכבי זהב" ו מבוטחי ,מכבילחברי 

 
 ממחיר מחירון לחברי מכבי, כמפורט במחירון המופיע באתר מכבי טבעי / מכבי. 42% -הנחה בגובה כ :מכבי זהב

המופיעים ברשימת "מכבי לטיפולי הרפואה המשלימה  טיפולים )כולל ייעוץ רפואי( בכל שנה קלנדרית,  20ההנחה הינה על 
 זהב".

 ממחיר המחירון.  10% -בשנה ואילך, הנחה בגובה כ 21-מהטיפול ה
 

 ממחיר מחירון לחברי מכבי , כמפורט במחירון המופיע באתר מכבי טבעי / מכבי. 70% -הנחה בגובה כ :מכבי שלי
במרפאות מכבי הניתנים הרפואה המשלימה טיפולים )כולל ייעוץ רפואי( בכל שנה קלנדרית, לטיפולי  20ההנחה הינה על 

 .טבעי
 ממחיר המחירון )למעט טיפולים שאינם נכללים במסגרת מכבי זהב(. 10% -הנחה בגובה כבשנה ואילך,  21-מהטיפול ה

 .חודשים טרם קבלת ההנחה 3למצטרפים לביטוח "מכבי שלי" קיימת תקופת המתנה של 

 אינם נכללים במסגרת זכאות מגן זהב טיפולים המפורטים מטה,ה

 2020| הטיפול יתאפשר לאחר ייעוץ רפואי | נכון לינואר  לחברי מכבי שירותי בריאות, בכפוף לתקנון שירותי הבריאות הנוספים | ט.ל.ח

 ייעוץ רפואי/ 
 הטיפול

משך זמן 
 טיפול

מחיר 
 מחירון

 מכבי שלי מכבי זהב

 20עד 
 טיפולים

 -מהטיפול ה
 ואילך 21

 20עד 
 טיפולים

 -מהטיפול ה
 ואילך 21

 95 32 95 61 106  דקות 15 עד ייעוץ רפואי

דקות 30עד  דיקור )אקופונקטורה(  164 95 148 49 148 

דקות 03עד  שיאצו  151 88 136 45 136 

דקות 40עד  רפלקסולוגיה   153 89 138 46 138 

דקות 20עד  טווינא  150 87 135 45 135 

דקות 15עד  כירופרקטיקה   169 98 152 51 152 

יה/תרפיה תאוסטיאופ
 מנואלית 

דקות 20עד   177 103 159 53 159 

תזונה טבעית/ צמחי מרפא 
 )טיפול ראשון, טיפול שני(

דקות 30עד   200 116 180 60 180 

דקות 45עד  ראשון(ביופידבק )טיפול   241 140 217 72 217 

דקות 30עד  ביופידבק )טיפול המשך(  193 112 174 58 174 

דקות 45עד  יה )טיפול ראשון(תהומאופ  366 212 329 110 329 

דקות 30עד  יה )טיפול המשך(תהומאופ  259 150 233 78 233 

דקות 30עד  שיטת אלכסנדר  140 81 126 42 126 

דקות 30עד  שיטת פאולה   140 81 126 42 126 

 ייעוץ רפואי/ 
 הטיפול

משך זמן 
 טיפול

מחיר 
 מחירון

 מכבי שלי מכבי זהב

 20עד 
 טיפולים

 -ה מהטיפול
 ואילך 21

 20עד 
 טיפולים

 -ה מהטיפול
 ואילך 21

דקות 30 עד  עיסוי רפואי  139 139 139 42 139 

דקות 45 עד עיסוי רפואי   193 193 193 58 193 

דקות 60 עד עיסוי רפואי  246 246 246 74 246 

תזונה טבעית/ צמחי מרפא 
 שלישי והלאה(  )טיפול

דקות 15 עד  80 80   80 24 80 


