צועדים ,צוברים נקודות ששוות
כסף והטבות מפנקות וייחודיות
לחברי מעו"ף לעמית!

איך זה עובד?
מורידים את
אפליקציית
RUMBLE
מעו"ףלעמית

מהיום עובדי הרשויות
המקומיות חיים יותר

בריא!

מקישים
את קוד
הארגון:

7723

צועדים,
צוברים
מטבעות
נהנים
מהטבות
ייחודיות

בואו לגלות אילו הטבות מחכות לכם >>

מוקד טלפוני • 03-6939399 :אתר מעו"ף לעמיתwww.mla.org.il :
מעו"ף לעמית

מהפכת הבריאות של
מעו"ף לעמית מקדמת את מהפכת שירותי הבריאות ואורח חיים בריא,
לרווחתם של עובדי הרשויות המקומיות.

לפרטים המלאים על ההטבות הכנסו
לאתרwww.mla.org.il :
רפואה

תזונה
הכוונה לרופאים מומחים

ב₪ 20-
טיפולי רפואה משלימה
ב₪50-
ייעוץ פסיכולוגי
ב₪145-
טיפולים מותאמים אישית לילדים
ב₪250-
סקר גילוי סרטן
ב₪ 500-
לתזונה נכונה וירידה במשקל
בדיקת
₪
ב1,250-
פגישת ייעוץ ב₪ 300-

סדנת חלי ממן ל 3-חודשים

ב₪ 400-

 3חודשים נוספים ב₪199-

DNA

ייעוץ דיאטנית קלינית בבית לזוג/יחיד

ב₪ 40/50-

בדיקת דם  COLONFLAGלהערכת
סיכון לסרטן המעי

₪ 150
סקר מנהלים (אחת ל–  3שנים)
₪ 300

מוקד תזונה אונליין אפליקציית
ייעוץ ולווי ע"י תזונאים ל 3 -חודשים
באמצעות אפליקציה

₪ 290
יעוץ דיאטנית אונליין
₪ 40

•

• •

אבחון רפואי מהיר ייעוץ מקיף תחת
קורת גג אחת

₪ 450

•

ייתכנו שינויים במחירים ובסבסודים חלק מהסבסודים לזמן מוגבל העמותה מבקשת להדגיש כי כל השירותים המצוינים בחוברת זו
המזמין /הנהנה תיחשב כהסכמה לאמור לעיל העמותה שומרת לעצמה את הזכות להגביל ,להפסיק או לשנות את גובה הסבסוד ואת

שירותים נוספים

ספורט
אסכולות -
קורסים להעשרה
הלוואה לעמיתים
הלוואה עד  10,000בתנאים
מועדפים פריים -1

מינויים שנתיים
לרשת הקאנטרי
אימון כושר אישי/זוגי

ב₪ 50/20-

אימון כושר אונליין ₪ 20
 GymPassכרטיסייה למכוני כושר

ב₪ 100-

מעו"ף לעמית עובדים בשבילכם

(בכפוף לאישור הבנק)

 5מפגשי קאוצ'ינג בסביבת הבית
(אלון גל)

ב₪1,200-

מפת בריאות למשפחה
התנהלות בעת מחלה בהיבטים
המנהליים והבירוקרטיים

ב₪1489-
הכנת צוואה
ב ₪585-לעמית

גיל בר טל ,עו״ד

יו"ר הסתדרות המעו"ף
לחיים בריאים ,ארוכים ומאושרים יותר
יו"ר עמותת מעו"ף לעמית
להלן ניתנים בידי ספק שירותים חיצוני בהתאם להזמנת המזמין/הנהנה ,ואין לעמותה כל אחריות על השירותים כאמור .הזמנת שירות בידי
תנאי ההטבה מעת לעת בכל סתירה בין תנאי ההטבות בחוברת זו לבין התנאים המוצגים באתר העמותה ,יגבר הכתוב באתר העמותה

•

