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  נא למלא הצעה זו בדייקנות ובשלמות

הרשום בה מהווה בסיס לחוזה הביטוח וחלק בלתי נפרד ממנו

  כריכה זו משמשת
  ם לנייר כימיווצץ לרישכח

  נא להקפיד להשתמש בחוצץ
להפרדה זה



 

  

 

 Top Medic Meno    

  הצעה לביטוח

 פרטי המועמדים לביטוח (חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים) .1

  שם המעסיק: ______________________________________ ת.ז. של המעסיק

  כתובת המעסיק: ____________________________________________________________

  טלפון    מיקוד    עיר    מספר    רחוב      

  אזרח זר שקיבל אישור רשמי לעבוד בישראל   טופס הצעה עבור: 
 תייר   
 וקי בישראלעובד בלתי ח   

  פוליסה ראשונה    סוג ההצעה:
 הארכה של פוליסה מספר ___________________________   

   Meno-Medic Topלהלן) במסגרת ביטוח  מצוניםיהם משפחה שלי (ששמותאותי וקרובי  מטה מבקש/ת לבטח החתו"מאני 
  ז /נ    לתקופה מ: ____________ עד: ____________

  המבוטח       שם הפרטי של המבוטח     תאריך לידה       ארץ אזרחות          מספר דרכון שם המשפטה של
  

  כתובת המבוטח בחו"ל
  רחוב         מספר   עיר         מיקוד       מדינה             מספר טלפון

  
  כתובת המבוטח בישראל

  רחוב         מספר   עיר         מיקוד       מספר טלפון
  

  כן לא   האם בוטחת בעבר בביטוח בריאות בישראל 
  תקופת הביטוח ____________________

  חידוש הביטוח _____________________________________________________________- הסיבה לאי

  כן לא   האם אתה מעשן?  

  
1.  ዝ ርዝራዊ  ሓበሬታ  ሕጹያት  ኢንሹራንስ 

(ኩሎም ኣገደስቲ ዝርዝራት ኪምልኡ ኣለዎም) 

  

 
   ብወግዒ ዝጸደቐ እስራኤላዊ ፈቓድ ስራሕ ዘውጽአ ወጻእተኛ 
     በጻሒ 

ቅጥዒ እማመ መድሕን ን                        ዘይተፈቐዶ ወጻእተኛ ሰራሕተኛ ኣብ እስራኤል። 
ዓይነት እማመ       ቀዳማይ ፖሊሲ  

     መቐጸልታ ቍጽሪ ፖሊሲ     
ኣነ፡ ፊርማይ ኣብ ታሕቲ ዘንበርኩ፡ ኣነን ኣባላት ስድራቤተይን (ኣብ ታሕቲ እተዘርዘሩ) ኣብ ሚኖ - ሜዲክ ቶፕ መድሕን ክንኣትው እሓትት 

ፖሊሲ መድሕን፡ ኣብ  ውሽጢ  እዚ  ጊዜ   ኣ/ተ ካብ፥  (ዕለት/ወርሒ/ዓመት)           /            /               ክሳብ፥ (ዕለት/ወርሒ/ዓመት)            /            /    
መድሕን ናይ ዝኣተወ ስም ኣባሓጎ መጸውዒ ስም ዕለተ-ልደት ሃገር ዜግነት ቍጽሪ ፓስፖርት 

ዕለ/ወር/ዓመ 
        /       /   

መድሕን ናይ ዝኣተወ ኣድራሻ ገዛ 
ጎደና ቍጽሪ ክፍለ-ሃገር (ኣውራጃ) ከተማ ኮድ ሃገር ተሌፎን 

መድሕን ናይ ዝኣተወ ኣድራሻ ኣብ እ ስ ራ ኤ ል  
 

ቍጽሪ  ጎደና  ከተማ ኮድ ተሌፎን 
 መድሕን ጥዕና ኣብ እስራኤል ተሸፊኑልካ ይፈልጥዶ? 

መድሕን ዝኣተኻሉ እዋን      

መድሕን ዘየሐደስካሉ ምኽንያታት 

 
   ተትክኽዶ? ኣይፋል   እወ 



 

  

 

 
 

(למען הפשטות מנוסחת הצהרה זו בלשון   הצהרת בריאות. 2
  מכוונת לבני שני המינים). , אך היאזכר

  נא לענות על כל השאלות שלהלן.
,יואם הממצא חיוב "לא" בתשובה "כן" או √לכל שאלה יש לסמן

רשום בשורת "פירוט ממצאים חיוביים" את מספר השאלה ואת
    הפירוט

ሰነድ ጥዕና - (ሽሕ'ኳ እዚ ሰነድ ብውክልና ተባዕታይ እንተ ተጸሓፈ፡ ንክልቲኡ ጾታ ኬገልግል ዝሓለነ 
እዩ) 
ብኽብረትካ ነዞም ዚስዕቡ ሕቶታት ብምሉኦም መልሶም። ንነፍስ-ወከፍ ሕቶ ኣብ ዓምዲ "እወ" ወይ 
"ኣይፋል" ምልክት እናኣንበርካ፡ እቲ ርኽበት ኣዎንታ እንተ ኾይኑ፡ ቍጽሪ ሕቶን ዝርዝራትን ኣብ 
መስመር "ዝርዝራት ኣዎንታዊ ርኽበት" ጸሓፍ። 

 
ኣይፋል שאלות כלליות

 כן

እወ 

 לא
ሓፈሻዊ ሕቶታት 

ቍመት    ሜትር ሚዛን    ኪሎግራም።  .1_____    ק"ג - _______  מ'     משקל  - גובה .1
עשר החודשים-האם חל שינוי במשקלך במהלך שנים.2

ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ ኣብ ክብደትካ ዝኾነ ለውጢ ነይሩዶ (ካብ ምንካይ    .2    (שלא כתוצאה מדיאטה)?האחרונים  ኣመጋግባ
ወጻኢ)? 

 ?ሕጂ፡ ወይ ኣብ ሕሉፍ፡ ኣልኮላዊ መስተ ወይ ሓሽሽ ተህልኽ ነይርካዶ    .3   האם אתה בעבר/הווה צורך אלכוהול או צורך סמים? .3
ובל או סבלת בעבר ממחלה כלשהי, פציעה אוהאם אתה ס.4

 נזק מתאונה?
 האם עברת אי פעם ניתוח כלשהו?

האם ידוע לך על הצורך בבדיקות פולשניות, באשפוז או 
  בניתוח כלשהו בעתיד?

  4.    ሓደጋ ብዘስዓቦ መዘዝ ብዝኾነ ሕማም፡ ጕድኣት ወይ ማህሰይቲ ሕጂ ትሳቐ ኣለኻ፡ ወይ ኣብ 
ሕሉፍ፡ ትሳቐ ነይርካ ዲኻ? 
መብጣሕቲ ተገይሩልካ ይፈልጥዶ? ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ኣድላይነት መርመራታት ናይ 
ዜስፋሕፍሑ ሕማማት፡ ሕክምና ወይ ዝኾነ መብጣሕቲ ኣፍልጦ ኣለካዶ? 

?האם אושפזת אי פעם בבית חולים או במוסד.5
ኣብ ሆስፒታል ወይ ትካል ጥዕና ተሓኪምካ ትፈልጥዶ? (ኣበየናይ፡ መኣስ፡    .5   .י, סיבה) צרף סיכומי מחלה ומידע עדכני(איזה, מת  

ምኽንያት )። ጽማቝ ኵነታት ሕማምን እዋናዊ ሓበሬታን ኣተሓሕዝ። 

נמצא בטיפול רפואי כלשהו או תחת השגחה האם אתה  .6
 ?ዝኾነ ሕክምናዊ ክንክን ወይ ሕክምናዊ ክትትል ይግበረልካ ኣሎ ድዩ    .6   רפואית?

האם אתה לוקח או לקחת איזושהי תרופה באופן קבוע  .7
 או זמני?

  7.    ብቐጻልነት ወይ ብጊዝያውነት እትወስዶ መድሓኒት ኣሎ ወይ ነይሩዶ? 
 מלץ לך לבצע בדיקות: צינטור, מיפוי לב,והאם עברת או ה .8

, אנדסקופיה, בדיקות לגילוי גידול MRI ,CTקו לב, א
או בדיקה מיוחדת אחרת .אם כן, פרט את סוג ממאיר 

 הבדיקה)

  8.    ዝኾነ ካብዞም ዚስዕቡ መርመራታት ተገይሩልካ ወይ ተኣዚዙልካ ይፈልጥዶ፥ ምትካል 
መሸኒ ትቦ (catheterisation)፡ መርመራ ልቢ (cardiac scan)፡ መርመራ ዕዮ ልቢ 
(echocardiogram)፡ ኤምኣርኣይ፡ ሲቲ፡ ኢንዶስኮፒ፡ ሕበጥ መንሽሮ ዜግህዱ 
መርመራታት ወይ ካልእ ፍሉይ መርመራታት (መልስኻ እወ እንተ ኾይኑ፡ ብኽብረትካ 
ዓይነት መርመራ ግለጽ)። 

האם אתה סובל או סבלת ממום מלידה, מחלה תורשתית  .9
 או נכות?

  9.    ካብ እዋን ልደት ኣትሒዝካ ብዝኾነ ጸገማት፡ ተወርሶኣዊ ሕማም ወይ ስንክልና ትሳቐ 
ኣለኻ፡ ወይ ነይርካዶ? 

 ?ኣብዚ ቀረባ ጊዜ ኣብ ጥዕናኻ እተሰማዓካ ምንቍልቋል ኣሎዶ   .10 האם חשת לאחרונה בשינוי לרעה במצב בריאותך? .10
האם אתה חולה כעת במחלה כלשהי או שידוע לך שיש.11

לך הפרעה בריאותית כלשהי והאם קיבלת או אתה 
 .מקבל טיפול או תרופות? פרט כולל מינון ומשך טיפול

  11.  ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኾነ ሕማም ሓሚምካ ኣለኻ ዲኻ ወይ ዝኾነ ጸገማት ጥዕና ከም ዘለካ 
ትፈልጥ ዲኻ? ክንክን ወይ መድሓኒት ተዋሂቡካ ወይ ይወሃበካ ኣሎዶ? ብኽብረትካ 
እንተላይ ዚውሰድ መጠን መድሓኒትን ክንክን ዚውድኦ ጊዜን ኣነጽር. 

האם אי פעם קיבלת הודעה מבנק הדם בעקבות תרומת  .12
  ?דם שנתית

  12.  ድሕሪ ዓመታዊ ምልጋስ ደም ካብ ባንክ ደም ሓበሬታ ተቐቢልካ ትፈልጥዶ?

האם אתה מוגבל בביצוע אחת מהפעולות האלה, לקום,  .13
, להתרחץ, להתגלח, לאכול לשכב, להתפשט, להתלבש

ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ללכת, לתפקד, ולקיים את 
 מטלות משק הבית?

  13.  ዝኾነ ካብዞም ዚስዕቡ ንጥፈታት ኣብ ምስልሳል ትጽገም ዲኻ፥ ምትንሳእ፡ ጎቦ ምዃን፡ 
ክዳን ምውጻእ፡ ምልባስ፡ ምሕጻብ፡ ጭሕሚ ምልጻይ፡ ምብላዕን ምስታይን፡ ምምንጫው 
ኣካላዊ ፈሰስቲ ምቍጽጻር፡ ምስጓም፡ ዘቤታዊ ዕዮታት ምዕያይን ምስልሳልን? 

 ድጐማ ክንክን ነርስ ካብ ሃገራዊ ትካል መድሕን ክትረክብ መሰል ኣለካ ወይ ትቕበል  .14   האם אתה זכאי ו/או מקבל גמלת סיעוד לביטוח לאומי? .14
ኣለኻ ዲኻ? 

האם סבלת או אתה סובל מאובדן היכולת לעבוד באופן  .15
 חלקי או מלא?

  15.  ከፊል ጊዜኻ ወይ ምሉእ ጊዜኻ ክትሰርሕ ዜኽእል ዓቕሚ ብምስኣንካ ክትሳቐ 
ጸኒሕካ ወይ ትሳቐ ኣለኻ ዲኻ? 

תולדות המשפחה (הורים, ילדים, אחים, אחיות,  .16
דודים, דודות): האם סבלו ממחלות לב, סכרת, שבץ 

 מוחי, כליות, סרטן, מחלות קשות אחרות?

  16.  ታሪኽ ስድራቤት (ወለዲ፡ ቈልዑ፡ ኣሕዋት፡ ኣሓት፡ ሓወቦታትን ኣኮታትን፡ 
ሞታትን ሓውትኖታትን)፥ ብሕማማት ልቢ፡ ሽኮርያ፡ ወቕዒ ሓንጐል፡ ሕማም 
ኵላሊት፡ መንሽሮ፡ ካልእ ሓደገኛ ሕማማት ተሳቕዮም ይፈልጡዶ? 

מחלות מהאם את סובלת או סבלת  לנשים בלבד: .17
נשים כגון אי סדירות בווסת, בעיות פוריות, דמומים 
וגושים בשדיים, בעיות ברחם ובשחלות, ממצאים לא 

) או הפרעות PAPתקינים בבדיקה גניקולוגית (כגון 
 גיות אחרות?גניקולו

ה מספר העוברים? האם סבלת האם את בהריון? מ
  בהריונות קודמים או בהריון הנוכחי?מבעיות 

  האם ילדת בניתוח קיסרי?
  
  

  

  17.  ንደቂ-ኣንስትዮ ጥራይ፥ ብኸም ዘይስሩዕ ወርሓዊ ጽግያት፡ ጸገማት ፍርያምነት፡ መድመይትን 
ሕበጣት ጡብን፡ ጸገማት ኣብ ማህጸንን ክሳድ ማህጸንን፡ ዘይስሩዕ ርኽበት ኣብ መርመራ ጸጋዪ 
ኣካላት (ከም መርመራ መንሽሮ ክሳድ ማህጸን (PAP  smear)) ወይ ካልእ ዘይንቡር ተርእዮታት
ጸጋዪ ኣካላት ዝኣመሰሉ ሕማማት ደቂ-ኣንስትዮ ትሳቐዪ ወይ ክትሳቐዪ ጸኒሕኪ ዲኺ? 
ነፍሰ-ጾር ዲኺ? ክንደይ ዕሸላት? ኣብ ዝቐደሙ ጊዝያት ጥንሲ ወይ ኣብዚ ናይ ሕጂ እዋን 
ጥንሲ ብዝኾነ ጸገማት ክትሳቐዪ ጸኒሕኪ ዲኺ? 
ብሕክምናዊ መብጣሕቲ ወሊድኪ ትፈልጢዶ? 



 

  

 

  שאלות על מחלות
  האם אי פעם חלית במחלות או היו לך

סימני המחלות המפורטות להלן:

ኣይፋል

 כן

እወ 

 לא
ሕቶታት ብዛዕባ ሕማማት ብነጸርታታት ናይዞም 
ዚስዕቡ ሕማማት ተታሒዝካ ወይ ተሳቒኻ ትፈልጥዶ 

 לב וכלי דם .18
מחלות לב, כאבים בחזה, קוצר נשימה, דפיקות   .א

לב, תעוקת חזה (אנגינה פקטוריס), אוטם שריר הלב, 
הפרעות בקצב, בעיה בשסתום הלב, מחלת לב 

הלב או קרום הלב. ב. יתר לחץ  מולדת, מחלת שריר
דם. ג. כלי דם, כאבי רגליים בהליכה, קרישי דם, דליות 

 בוורידים, הפרעות במחזור הדם, היצרות עורקים.

  18.    ሻምብቆታት ልብን ደምን - ሀ. ሕማማት ልቢ፡ ቃንዛ ኣፍልቢ፡ ሕጽረት 
እስትንፋስ፡ ቅልጡፍ ህርመት ልቢ፡ ጸቕጢ ፍልቢ (angina pectoris)፡ 
ወቕዒ ልቢ (myocardial infarction)፡ ዘይስሩዕ ህርመት ልቢ፡ ጸገማት 
ሻምብቆ ልቢ፡ ተወርሶኣዊ ሕማም ልቢ፡ ሕማም ጭዋዳ ወይ ቲሹ ልቢ። ለ. 
ልዑል ጸቕጢ ደም። ሐ. ሻምብቆታት ደም፡ ኣብ እዋን ምንቅስቓስ ቃንዛ 
መሓውር፡ ምርጋእ ደም፡ ሕበጥ መትኒ ደም (varicose veins)፡ ዘይንቡር 
ተርእዮታት ዑደት ደም፡ እተጨበጡ ኣርተሪታት። 

 מערכת עצבים .19
סחרחורות, כאבי ראש, התעלפויות, שיתוקים, 

, הפרעות בזכרון, אובדן T.I.Aפילפסיה), התכווצויות (א
תחושה, מחלה ניוונית, אירוע מוחי, שטף דם במוח 

)c.v.a ,רעד, הפרעות בשיווי משקל, אלצהיימר ,(
  פרקינסון, תשישות נפש, דימנציה סנילית.

  19.    ስርዓተ-መትኒ - ምፍዛዝ፡ መርዘን፡ ንሓጺር እዋን ዚጸንሕ ምስሓት ሃለዋት፡ 
መልመስቲ፡ ኤፒለፕሲ፡ ቲ.ኣይ.ኤይ.፡ ምርሳዕ፡ ስእነት ምምዝዛን ሕልና፡ 
ክፍሊ ኣካላት ዜሰንክል (degenerative) ሕማም፡ ወቕዒ፡ ሓደጋ መትንታት 
ደም ሓንጐል (C.V.A)፡ ፈጥ ፈጥ ምባል፡ ሚዛን ዘይምሕላው፡ ሕማም 
ኣልዛይመርስ፡ ሕማም ፓርኪንሰንስ፡ ድኻም ኣእምሮ፡ እርጋን። 

 הפרעות נפשיות .20
 מחלת נפש, דיכאון, סכיזופרניה, חרדה, ניסיון אובדני.

  20.    ጸገማት ኣእምሮ - ሕማም ኣእምሮ፡ ጸቕጢ፡ ስኪዞፍሬንያ፡ ጭንቀት፡ ፈተነ ነፍሰ-
ቅትለት። 

 דרכי נשימה .21
אסטמה, ברונכיטיס כרונית, אמפיזיה, שחפת, גניחת 

דם, זיהומים חוזרים בדרכי הנשימה.

  21.    ሻምብቆ እስትንፋስ - ኣዝማ፡ ሕዱር ብሮንካይቲስ፡ ዘይንቡር ምውጣር ሰናቡእ 
(emphysema)፡ ቲቢ፡ ደም እተሓወሶ ኣኽታ፡ እናሳዕ ዚደግስ ረኽስታት  ሻምብቆ
እስትንፋስ። 

 דרכי העיכול והכבד .22
יב קיבה או תרסריון), צרבת, מחלת מעיים אולקוס (כ

דלקתית כרונית, דימום במערכת העיכול, טחורים, 
בעיות בפי הטבעת, מחלת כבד כרונית, צהבת, אבני 

 המרה, דלקת בלבלב, הפטיטיס (ויראלית או אחרת).

  22.    ሻምብቆ ምሕቃቕ መግብን ጸላም ከብድን - ኣልሰር (peptic ulcer  ወይ 
duodenum) ቀሓር፡ ሕዱር ረኽስታት መዓናጡ፡ መድመይቲ ሻምብቆ ምሕቃቕ 
መግቢ፡ ኤሞሮይዲ፡ ጸገማት መሃንቱስ፡ ሕዱር ሕማም ጸላም ከብዲ፡ ምፍሳስ 
ሓሞት (jaundice)፡ ጸጸር ሓሞት፡ ረኽሲ ቆስጠ፡ ወይቦ (ናይ ቫይረስ ወይ ካልእ)።

 כליות ודרכי השתן .23
אבני כליות, דלקות בכליה, מומים בדרכי השתן, דם או 
חלבון בשתן, ציסטות בכליה, פגיעה בתפקוד כלייתי, 

 סטטה).בלוטת הערמונית (פרו

  23.    ኵላሊትን ሻምብቆ ሽንትን - ጸጸር ኵላሊት፡ ረኽስታት ኵላሊት፡ ዘይንቡር 
ቅርጺ ሻምብቆ ሽንቲ፡ ደም ወይ ፕሮቲን ኣብ ሽንቲ፡ ሕበጣት ኣብ ኵላሊት፡ 
ዘይጥዑይ ዕዮ ኵላሊት፡ ረኽሲ ነዝዒ ፕሮስቴት (prostatitis)። 

 מחלות אנדוקריניות חילוף חומרים .24
סכרת, הפרעה בבלוטות המגן, יותרת הכליה, ציסטות 

אחרות, שומנים גבוהים  בכליה, יותרת המוח ובלוטות
 בדם (כולסטרול, טריליצרגידים).

  24.    ሕማማት ውሽጣዊ ነዝዕታትን ንመግቢ ናብ ጸዓት ናይ ምቕያር መስርሕን 
(Metabolism) - ሽኮርያ፡ ጕርንጕሪት፡ ሻምብቆ ሽንቲ፡ ሕበት ኣብ ኵላሊት 
ሻምብቆ ሰረበረም (cerebral ureter) ከምኡ'ውን  ካልእ ነዝዕታት፡ ልዑል 
ደረጃታት ወይ ስብሒ ኣብ ደም (cholesterol፡ triglycerides)። 

 עור ומין .25
עגבת, הרפס, גידולי עור, שומות, יבלות ו/או בעיות 

 עקרות ו/או בעיות פוריות.

  25.    ቈርበትን ሩካቤ ስጋን - ጅግል፡ ምጕሊ ልፋጭ ኣብ ዜመንጭዉ መላግቦ ኣካላት (herpes)፡ 
ሕበጥ ቈርበት፡ ተውሳስ (moes); ምጕሊ ዚሓዘ ሕበጥ ቈርበት ወይ ጸገማት ምምካን 
and/or ጸገማት ፍርያምነት። 

ל/ים ממאיר/ים גידומחלות ממאירות (סרטן ואיידס)  .26
או טרום ממאירים או איידס, כולל נשאות, פרט סוג 

 מועד ואופן הטיפול_______________________

  26.    ቀተልቲ ሕማማት (መንሽሮን አይድስን) - ቀተልቲ ወይ ቅድመ-ማህሰይቲ 
ሕበጥ/ሕበጣት ወይ አይድስ፡ እንተላይ ተሰከምቲ፡ ዓይነት፡ ዕለትን ሕክምናዊ 
ክንክንን ኣነጽር    

שגרון  דלקות פרקים (ארטריטיס), – פרקים ועצמות .27
(גאלט), כאבי גב או צוואר, פריצת דיסק, כתף, ברך, 

 מחלת עצם.

  27.    መላግቦታትን ኣዕጽምትን - ረኽሲ መላግቦ (arthritis), ሕማም ልፋጭ 
ዜመንጭዉ  ቲሹታት ኣብ መዓናጡ (galt), ቃንዛ ሕቘ ወይ ክሳድ፡ ዘባል 
መላግቦ፡ ካብ ቦታኡ ዚወጽአ መንኮብ፡ ብርኪ፡ ሕማማት ኣዕጽምቲ። 

 קטרקט, גלאוקומה, פזילה, עיוורון, מחלת – עיניים .28
 רשתית, מחלת קרנית, הפרעות ראייה, מס' דיופטר.

  28.    ኣዒንቲ  - ሓበላ ዓይኒ (ካታራክት)፡ ግላኮማ፡ ምሽውራር ኣዒንቲ፡ ዓይነ-ስዉርነት፡ 
ሕማማት ረቲና፡ ሕማማት ኮርንያ፡ ናይ ምርኣይ ጸገማት፡ ቍ. ዳዮፕተር. 

דלקות גרון או אוזניים חוזרות,  – אף אוזן גרון .29
שימה נסינוסיטיס, הפרעות בשמיעה, תסמונת דום 

 בשינה.

  29.   ኣፍንጫ፡ እዝኒ ጐሮሮ - እናሳዕ ዚደግስ ረኽስታት ጐሮሮ ወይ እዝኒ፡  ነድሪ ሽፋን ሽክና 
(sinusitis)፡ ናይ ምስማዕ ጸገማት፡ ሕጽረት እስትንፋስ ኣብ እዋን ድቃስ። 

של דופן הבטן, המפשעה,  – בקע (הרניה שבר) .30
 בצלקות ניתוחים, בטבור ובסרעפת.

  30.    አርንያ - መናድቕ ከስዐ፡ ረቃቒቶ፡ በሰላታት መብጣሕቲ ንከስዐ ካብ ዕትብቲ 
ኣብ ዚፈልይ ኣካልን ኣብ ድያፍራምን። 

הפרעות בריאות אחרות ו/או מחלות אחרות שלא  .31
 .פורטו לעיל

  31.    ካልእ ጸገማት ጥዕና ወይ ካልእ ኣብ ላዕሊ ዘይተጠቐሰ ሕማም። 
 

ዝርዝራት ኣዎንታዊ ርኽበታት _______________________________________________________________________פירוט ממצאים חיוביים 
 
ቍጽሪ ፓስፖርት _______________________________________________________________________________________________________________________ מספר דרכון 



 

  

 

 

1. ቃለ-እምነት ብኣመልከትቲ / ሕጹያት መድሕን ኣነ/ንሕና፡ ኣብ ታሕቲ 
ፊርማና ዘንበርና፡ ሕጹያት መድሕን፡ ብመሰረት ትሕዝቶ ናይዚ ቅጥዒ (ድሕሪ ሕጂ፥ “እማመ መድሕን” ተባሂሉ 
ዚጥቀስ) ወሃቢ መድሕን ንሕጹያት መድሕን ኪኣትወልና እነሆ ንሓትት። 

ኣነ/ንሕና እነሆ ቃልና ብምሃብ ንሰማማዕን ቃል ንኣትውን፥ 
ሀ.  ኣብቲ እማመ ወይ ኣዋጅ ጥዕና እተነጸሩ መልስታት ብምሉኦም ቅኑዓትን ምሉኣትን ምዃኖምን፡ ወሃቢ 

መድሕን  ንእማመ መድሕን ከይቅበል ንውሳነኡ ዚጸልው ዝኾነ ይኹን ነገር ከም ዘይሓባእኩን። 
ለ.  ኣብቲ እማመ እተነጸሩ መልስታት፡ ንወሃቢ መድሕን ብኣይ ብጽሑፍ ዚወሃብ ዝኾነ ካልእ ሓበሬታ፡ 

ከምኡ'ውን ልምዳዊ ስምምዓት ወሃቢ መድሕን፡ ኣብዚ ጕዳይ፡ ኣብ መንጎይ / መንጎናን ወሃቢ 
መድሕንን ከም ስምምዓት ውዕል መድሕን እናኣገልገሉ፡ ካብኡ ተነጺኡ ዘይርአ ክፍሊ ኬቝሙ 
እዮም። 

C. ኣነ/ንሕና ምቕባል ወይ ምንጻግ እማመይ/ና ኣብ ምሉእ ዊንታ ወሃቢ መድሕን ዚምርኰስ ምዃኑ፡ 
ብመሰረት ሕጋዊ መምርሕታት ንውሳነኡ ዝኾነ ይኹን መብርሂ ከይሃበ ነቲ እማመ ኪቕበሎ ወይ 
ኪነጽጎ መሰሉ ምዃኑ እነሆ ነረጋግጽን ንሰማማዕን። 

 
ኣነ/ንሕና 
ን ፈ ል ጥ ፥  
1.  ኣብቲ ፖሊሲ ተነጺሩ ከም ዘሎ፡ ንኣይ/ንኣና ኣገልግሎታት ጥዕና ክንደልይ ምኽንያት ዚኾነና ንፍጻመ 
መድሕን ዜቕውም ሕክምናዊ ኵነታት፡ ብመሰረት ፖሊሲ ቅድሚ እቲ ሸፈነ መድሕን ዝጀመረሉ ዕለት 
ወይ ቅድሚ እቲ ኣብዚ ኣብ እስራኤል ዘሎ ዝኾነ ኣስራሓይ፡ ንኣይ/ንኣና መድሕን ህኽምና ካብ 
ዘእተወና ቀዳመይቲ ዕለት (ካብዚ ንደሓር፥ “ቀዳመይቲ ዕለት” ተባሂሉ ዚጥቀስ) ኣትሒዙ ካብ 
ሕክምናዊ ኵነታት ዚምንጭው እንተ ኾይኑን፡ ሓደ ካብዞም ዚስዕቡ ተግባራዊ እንተኾይኑን፡ 
ኣነ/ንሕና ንኣገልግሎታት ጥዕና መሰል ኣይኪህልወናን እዩ፥ 

 
ሀ.  ኣነ/ንሕና እቲ ኣገልግሎት ንኼድልየና ምኽንያት ዚኾነና ነቲ ሕክምናዊ ጸገም ዜቕውም ፍጻመ 
መድሕን ኣቐዲሙ ካብ ዝጸንሐ ሕክምናዊ ኵነት ዚምንጭው ምዃኑ ኣነ/ንሕና ምስ እነረጋግጽ። 
ለ.  ሓደ ሓኪም፡ ብመሰረት ዚቐረበሉ ርኽበታት፡ ኣነ/ንሕና እቲ ኣገልግሎት ንኼድልየና 
ምኽንያት ዚኾነና ሕክምናዊ ጸገም ኣቐዲሙ ካብ ዝጸንሐ ሕክምናዊ ኵነት ዚምንጭው ምዃኑ 
ምስ ዜረጋግጽ። 
ኣነ/ንሕና ካብ እስራኤል ወጻኢ ጊዜ ምስ እነሕልፍ፡ ድሕሪ ቀዳመይቲ መዓልቲ (ካብዚ ንደሓር፥ “እቲ 
ጻንሖት” ተባሂሉ ዚጥቀስ) ን90 ተኸታተልቲ መዓልታትን ልዕሊኡን፡ ወይ ንልዕሊ 120 ተኸታተልቲ 
መዓልታት  እንተ ጸኒሑን እቲ ጻንሖት ኣብ ትሕቲ ሓደ ኣስራሓይ ኣብ እዋን ስራሕ ምስ ዚኸውንን — 
ቀዳመይቲ ዕለት፡ ኣነ/ንሕና ኣብ መቓን ሕክምናዊ መድሕን ካብ ዝኣተናላ ቀዳመይቲ መዓልቲ ድሕሪ እቲ 
ጻንሖት ተባሂሉ ይጽብጸብ። 

  2.    ኣብ ላዕሊ ኣብ ዓንቀጽ 1 እተጠቐሰ ብዘየገድስ፡ ካብ ዕለት 17.10.2001 ወይ ካብታ ቀዳመይቲ ዕለት   
ሰለስተ ዓመታት ሓሊፉ  
እንተ ሃልዩ፡ ብመሰረት እተን ዳሕረዎት ክልተ፡ እቲ ኣቐዲሙ እተጠቐሰ ድሩትነታት ንኣይ/ንኣና መልኪቱ 
ተግባራዊ ኣይከውንን። 

  3. ብዘይካ'ዚ፡ ኣቐዲሙ ብዝጸንሐ ሕክምናዊ ኵነት ንኣወሃህባ ኣገልግሎት ዚምልከቱ ድሩትነታት ብመሰረት 
ፖሊሲ ብምኽንያት ህጹጽ ሕክምናዊ ኵነት ኣነ/ንሕና ኣገልግሎታት ጥዕና ኣብ እንደልየሉ እዋን ተግባራዊ 
ኣይከውንን።  ኣብ ከምዚ ኵነት፡ ኵነታት ጥዕናይ/ና ተመሓይሹ ንዝያዳ ክንክን ካብ እስራኤል ወጻኢ 
ክ(ን)ለኣኽ ኼኽእለኒ(ና) ምእንቲ፡ ድሕረኡ ን30 መዓልታት ጥራይ ኣነ/ንሕና ንእተወሰነ ጊዜ ናይዞም 
ኣገልግሎታት ተጠቀምቲ ክንከውን ኢና። 

 
 
 
 

2. ሕድገት ሕክምናዊ ምስጢራውነት 
 ሀ.   ኣነ/ንሕና፡ ፊርማና ኣብ ታሕቲ ዘንበርና፡ ሕክምናውን ካልእን ምስጢራውነት ካብ ዘሎና ናይ ምዕቃብ 

ግዴታ    ተበጊስና፡   
ዝኾነ ሕክምናዊ ትካል፡ ዝኾነ ሕክምናዊ ላቦራቶሪ፡ ዝኾነ ሕክምናዊ ኮሚቴን ኩላቶም ኣብኡ ዘለዉ 
ሕክምናውን ካልእን ሰራሕተኛታት ብመንጽር ሜኖራ ሓላፍነቱ እተወሰነ ኩባንያ መድሕን (ካብዚ 
ንደሓር “ሜኖራ” ተባሂኡ ዚጽዋዕ) እነሆ አውጽእ። 

ለ.  ኣነ/ንሕና ኣብ ላዕሊ ንእተዘርዘሩ ብምሉኦም — እንተላይ ሕክምናዊ ኮሚቴታት ሃገራዊ ትካል መድሕን 
እስራኤል፡ ወሃብቲ መድሕን፡ ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ቤት ጽሕፈት ዲስትሪክት ጥዕና፡ ሰብ-መዚ ኣይዲኤፍ፡ 
ሚኒስትሪ ምክልኻልን፡ ስሙ ኣብዚ ሕድገት ዘይተጠቐሰ ዝኾነ ካልእ ኣካል ወይ ትካል፡ ከምኡ'ውን 
ኣነ/ንሕና ኣብ ሕሉፍ መድሕን ንዝኣተናሉ፡ ወይ ኣነ/ንሕና ሎሚ ኣቲናሉ ንእንርከብ ዝኾነ ኩባንያ 
መድሕን፡ ኔኖራ ወይ ወኪላቱ፡ ብሓባር ወይ በበይኑ — ምስ ኩሉ ዝርዝራት፡ ብዘይ ፍሉይነት፡ ንኵነታት 
ጥዕናይ/ና ዚምልከትን ኣነ/ንሕና ኣብ ሕሉፍ እተሳቐናሉ ወይ ኣብ መጻኢ ዜሳቕየና ዝኾነ ሕማም 
ዚምልከትን እንተላይ ጸብጻባት ሕክምናይ/ና ወይ ሕክምናዊ ፋይለይ/ና ወይ ዝርዝር ዝረኣዩኒ/ና ሓኻይም 
ወይ ንማዕከን ጥዕና እተጸንበርኩ(ና)ሉ ዕለት ኪህባ እነሆ ፈቓድ እህብ። 

     ሕድገት ሕክምናዊ ምስጢራውነት ብመሰረት እዚ ፖሊሲ ንእተዘተዩ መሰላትን ግቡኣትን ኣብ ምብራህ 
ከከም ኣገዳስነቱ ኬገልግሉ፡ ወሃቢ መድሕን ከኣ ሕክምናዊ ሓበሬታ ደልዩ፡ ካብ ክስተት ህጹጽ ሕክምናዊ 
ረድኤት ወጻኢ፡ ንኣስራሓይ ኣይኪረኽቦን እዩ። 

ሐ.  ኣነ/ንሕና ንኹለን ኩባንያታት ወሃብቲ መድሕን ወይ ካልኦት ትካላት ሜኖራ ዜድልዮ ዝኾነ ሓበሬታ ወይ 
ሰነድ ወይ ፖሊሲ መድሕን ናብ ሜኖራ ኬሰጋግራ እነሆ ስልጣን ንህብ። 

መ. ብመሰረት ፖሊሲ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ምእንቲ ኪወሃብ፡ ኣነ/ንሕና ዝኾነ ሕክምናዊ ወይ ውልቃዊ 
ወይ ካልእ ሓበሬታ ምስ ሜኖራ ምትእስሳር ናብ ዘለዎም ወሃብቲ ኣገልግሎት ሕክምና ኬሰጋግር፡ ንሜኖራ 
እነሆ ፈቓድ ንህብ። 

ረ.  ኣነ/ንሕና ብመንጽር እቶም ኣብ ላዕሊ እተጠቐሱ ምስ ምሃብ ኣገልግሎታት ዚተኣሳሰሩ ዝርዝራት፡ ዝኾነ ጠለብ 
ወይ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ይግበኣኒ ሕቶ ናብ ሜኖራ ወይ ናብ ወኪሉ — ብሓባርን ብተናጸልን ከም 
ዘይነቕርብ እነሆ ቃልና ንህብ። 

   ሰ.  እዚ ብኣይ/ብኣና ዚቐርብ ዘሎ ኣቤቱታ፡ ምስ ምዕቃብ ውልቃዊ መሰል ብዚቃዶ መንገዲ ኣብ ስራሕ     
ይውዕል። 
ሕጊ 5741 — 1981 እምበኣር፡ ንዝኾነ ክዙን ሕክምናውን ካልእን ሓበሬታ ኣብ ሳጹን ሓበሬታ ናይ ኩለን 
ትካላት፡ እንተላይ ማዕከናት ጥዕና ወይ ኣብኡ ዘለዉ ሓኻይም ወይ ሰራሕተኛታት ወይ ብኣታቶም 
ስልጣን እተወሃቦ ዝኾነ ሰብ ወይ ኣብ ላዕሊ እተነጸሩ ወሃብቲ ኣገልግሎት ዚርከብ ይምልከት። 

 
ሸ.  እዚ ሕድገት ኣብ ልዕለይ/ልዕለና፡ ኣብ ልዕሊ ንብረተይ(ና)፡  ኣብ ልዕሊ ወኪላተይ(ትና)፡ 
ከምኡ'ውን፡ ብመሰረት ሕጊ፡ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ዚትክኦም ቀያዲ እዩ። 

 
እዚ ሕድገት ስሞም ኣብቲ እማመ ንዚሰፈረ፡ ሰፊሩ እንተ ኾይኑ፡ ንትሕቲ ዕድመ ደቀይ(ቅና) 
ይምልከት። 

 
ኣነ/ንሕና ምስዚ ሕድገት ንእተተሓሓዙ ኣዋጃት ብምሉኦም ኣንቢብና ከም 
እተረዳእናዮምን: ናይ ትሕቲ ዕድመ ደቀይ(ቅና) ቃለ-እምነት ብምሉኡ፡ ከም 
ባህርያውያን ወለዶም/ሞግዚታቶም መጠን፡ ብኣይ/ብኣና ከም እተወሃበን ነረጋግጽ፥ 
ኣነ/ንሕና፡ ፊርማና ኣብ ታሕቲ ዘንበርና፡ ሕክምናውን ካልእን ምስጢራውነት ካብ ዘሎና ናይ ምዕቃብ ግዴታ  
ተበጊስና፡   
ዝኾነ ሕክምናዊ ትካል፡ ዝኾነ ሕክምናዊ ላቦራቶሪ፡ ዝኾነ ሕክምናዊ ኮሚቴን ኩላቶም ኣብኡ ዘለዉ 
ሕክምናውን ካልእን ሰራሕተኛታት ብመንጽር ሜኖራ ሓላፍነቱ እተወሰነ ኩባንያ መድሕን (ካብዚ ንደሓር 
“ሜኖራ” ተባሂኡ ዚጽዋዕ) እነሆ አውጽእ። 
 
 

  צהרת המבקש/ים המועמד/ים לביטוחהה .1

אני/ו החתום/ים מטה, המועמד/ים לביטוח, מבקש/ים בזה מהמבטח לבטח את 
  המועמד/ים לביטוח לפי הרשום בטופס זה (להלן: "ההצעה").

  :אני/ו מצהיר/ים מסכים/ים ומתחייב/ים בזה כי

ורטות בהצעה ו/או בהצהרת הבריאות הן נכונות ומלאות, ולא כל התשובות המפ  .א
  העלמתי מן המבטח דבר העלול להשפיע על החלטתו לקבל את ההצעה לביטוח.

ידי וכן - התשובות המפורטות בהצעה וכן כל מידע אחר בכתב שימסר למבטח על  .ב
 התנאים המקובלים אצל המבטח לעניין זה ישמשו תנאי לחוזה הביטוח ביני/ביננו

  לבין המבטח ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו. 
אני/ו מאשר/ים ומסכים/ים בזה כי קיבולה או דחייתה של הצעתי/נו זו נתון   .ג

לשיקול דעתו הבלעדי של המבטח והוא רשאי להחליט על קבלת ההצעה או 
  דחייתה בכפוף להוראות הדין.

  ידוע לי/לנו כי:

פוליסה אם האירוע הרפואי לא אהיה/נהיה זכאי/ים לשירותי בריאות כמפורט ב .1
המהווה מקרה ביטוח, בגינו אזדקק/נזדקק לשירותי הבריאות, נובע ממצב רפואי 
שקדם למועד יום תחילת תקופת הביטוח על פי הפוליסה ו/או קדם למועד הראשון 
שבו הסדיר בעבורי/בעבורנו מעביד כלשהו בישראל ביטוח רפואי (להלן: "המועד 

 ד משני אלה:הראשון") ואם נתקיים אח
  
אני/אנו אישרתי/אישרנו כי מקרה הביטוח המהווה הבעיה הרפואית בשלה   .א

  .נזקק/ים לשירות נובעת ממצב רפואי קודם
רופא אישר על פי הממצאים שלפניו כי הבעיה הרפואית שבשלה אני/ו   .ב

נזקק/ים המבוטח לשירות נובעת ממצב רפואי קודם. אם שהיתי/נו מחוץ 
ראשון (להלן: "שהיה"), תקופה או תקופות העולות לישראל, לאחר המועד ה

ימים רצופים אם השהיה הפרידה בין תקופות  120ימים רצופים, או על  90על 
העסקה אצל אותו מעביד יראו כמועד הראשון את המועד הראשון לאחר 

 השהיה שבו הייתי/היינו מבוטח/ים בביטוח רפואי.

או מהמועד  17.10.2001שנים מיום  3לעיל, אם חלפו  1על אף הקבוע בסעיף  .2
  הראשון, המאוחר מבין השניים, לא יחולו לגבי/נו המגבלות שצוינו לעיל.

בנוסף לא יחולו המגבלות למתן שירות רפואי עקב מצב רפואי קודם, במקרה בו  .3
אהיה/נהיה זקוק/ים לשירותי הבריאות שעל פי הפוליסה עקב מצב חירום רפואי: 

נו שירותים אלה לתקופה מוגבלת אשר במהלכה במקרה זה יינתנו לי/ל
איוצב/ניוצב מבחינה רפואית על מנת לאפשר העברתי/נו להמשך טיפול בי/בנו 

 יום לאחריה בלבד. 30מחוץ לישראל, ולמשך תקופה של 

  

  

  ויתור על סודיות רפואית. 2

אני/ו החתום/ים מטה משחרר/ים בזה כל מוסד רפואי, כל מעבדה רפואית, כל   .א
רפואית וכל עובדיהם הרפואיים והאחרים מחובת שמירת סודיות רפואית ועדה 

  "מנורה"). –ואחרת כלפי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (שתקרא להלן 

כולל הועדות הרפואיות של המוסד  –הריני/ו נותן/ים בזה רשות לכל המנויים לעיל   .ב
ונות לביטוח לאומי, מבטחים, משרד הבריאות, לשכת הבריאות המחוזית, שלט

וכן לכל  –צה"ל, משרד הביטחון, וכל גוף או מוסד אחר ששמו לא נזכר בכתב זה 
חברות הביטוח בהן בוטחתי/נו בעבר או שאני/ו מבוטח/ים בהן בהווה, למסור 

את כל הפרטים, ללא יוצא  –כולם ביחד וכל אחד לחוד  –ל"מנורה" או לבאי כוחה 
חליתי/נו בה בעבר או שאחלה/נחלה מן הכלל, על מצב בריאותי/נו ועל כל מחלה ש

שלי/נו ו/או כרטיסי/נו הרפואי ו/או רשימת הרופאים אצלם  בעתיד, דוחות אישפוז
  ביקרתי/נו ו/או תאריך הצטרפותי/נו לקופת חולים.

הויתור על סודיות רפואית יהיה ככל שהדבר דרוש לצורך ברור זכויות וחובות 
ה למעסיק לקבלת מידע רפואי אלא המוקנות על פי פוליסה זו והמבטח לא יפנ

  במקרה חרום רפואי.

הריני/ו מאשר/ים לכל חברות הביטוח ו/או המוסדות האחרים להעביר ל"מנורה"   .ג
  כל מידע ו/או מסמך ו/או פוליסת ביטוח כנדרש על ידה.

הריני/ו נותן/ים בזה רשות ל"מנורה" להעביר כל מידע רפואי או אישי או אחר   .ד
  ואיים הקשורים עמה למתן שירותים על פי הפוליסה.לנותני השירותים הרפ

בזה כי לא תהיה לי/לנו כל תביעה או כל טענה מכל סוג שהוא  םהריני/ו מצהיר/י  .ה
כולם  –כלפי המנויים לעיל בקשר למסירת הפרטים הנ"ל ל"מנורה" או לבאי כוחה 

  ביחד וכל אחד לחוד.

חלה על כל מידע  והיא 1981 –בקשתי/נו זו יפה לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א   .ו
רפואי או אחר המצוי במאגרי המידע של כל המוסדות, לרבות קופות החולים ו/או 

  רופאיהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן ו/או נותני השירותים שפורטו לעיל.

כתב ויתור זה מחייב אותי/נו, את עזבוני/נו, את בא/י כוחי/נו על פי דין ואת כל מי   .ז
 שיבוא במקומי/נו.

כתב ויתור זה יחול על ילדיי/נו הקטינים ששמותיהם צוינו, אם 
צוינו בהצעה. אני/ו מאשר/ים כי קראתי/נו והבנתי/נו את 
ההצהרות ומסמכים לכתוב בהן. כל ההצהרות לילדי/נו 
הקטינים נמסרות על ידי/נו כאפוטרופוס/ים טבעיים שלהם. 

  :ולראיה באתי/נו על החתום



 

  

 

 
 

  

ዕ ለ ት  ፊርማ ቍ. ፓስፖርት መጸውዒ ስምን ስ ም  ኣ ባ ሓ ጎ ን  

  שם פרטי ושם משפחה  מספר דרכון חתימה תאריך

  
  

      

  
  

  ________________,______ (שם מלא), בעל ת.ז. מס' ________________________אני בעל הפוליסה

  ______,על הפוליסה, ___________________ (שם מלא), בעל ת.ז. מס' ____________או בא כוחו של ב

מרח' ______________ מס' _________________עיר ________________, מתחייב בזה לשלם את 
  הפרמיה הנדרשת על ידי מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ על פי כל דין. 

  

  תאריך: __________________    _____________ , _____  חתימה: _____שם: ________________________

  _________________  מס' הסוכן:_____כן: __________________שם הסו

  
  
  
  
  


