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כגוף שירותי המטפל בלמעלה ממחצית תושבי ישראל, ופועל בתעשיה הנחשבת כמסורתית, כללית 
מקפידה לחדש ולהעז על מנת להמשיך ולהוביל את שוק הבריאות ולשמור על רלבנטיות. התוצאה: מהפך 
שירותי, והתאמת שירותי הרפואה לצרכים המשתנים של הלקוחות, בכל זמן שירצו ובכל מקום שיימצאו

שירותי בריאות כללית היא ארגון הבריאות הגדול 

לכ-4  רפואיים  שירותים  הנותן  בישראל  ביותר 

מיליון לקוחות. לכללית פריסה ארצית של כ-1400 

מרפאות, 40 מרכזי בריאות הילד ו-39 מרכזי בריאות 

האשה הייחודיים רק לה, 14 בתי חולים, כ־400 בתי 

מרקחת ומאות מכונים ומעבדות.

בנוסף לאלה, לכללית מערך חברות בנות 

המעניקות שרותי בריאות משלימים: 

ביטוחים )כללית מושלם, כללית חו“ל 

וביטוח סיעודי(, אסתטיקה, רפואה 

משלימה וסמייל - רפואת שיניים.

האתגר השיווקי
כללית, כגוף שירותי הפונה 

לציבור גדול עם מנעד רחב 

של קהלי יעד, ופועל בתעשיה 

הנחשבת כמסורתית, צריך להעז, 

לחדש, להיות יצירתי ולקחת סיכונים, על מנת להמשיך 

ולהוביל את שוק הבריאות ולשמור על רלבנטיות.

מגוון  הזמן את  כל  להרחיב  כללית  נובע, שעל  מכך 

השירותים, ולהתאים את שירותי הרפואה שהיא מספקת 

לצרכים המשתנים של הלקוחות.

הפתרונות היצירתיים
בשנתיים האחרונות, כללית מיישמת תכנית אסטרטגית, 

שבמרכזה הרחבת מגוון השירותים במרפאות הפיזיות 

 תוך העמקה ופיתוח של שירותי רפואה מקוונת )און-ליין(, 

והנגשת השירותים הרפואיים ללקוחות, בכל מקום שיימצאו 

ובכל זמן שירצו.

כללית החליטה לייצר מפגשים נוספים מלבד המפגש 

לפגוש את  כדי  רופא-לקוח במרפאה,  המסורתי של 

לקוחותיה בערוצים, שבהם הם נמצאים.

לשם כך, הוקם בכללית גוף שירות, שמתמקד ביצירת 

שירותים מובנים, המותאמים לצרכי הלקוחות. גוף זה 

משפר את ממשקי המפגש המסורתיים הקיימים, ומייצר 

ערוצי שירות רפואי אלטרנטיביים: באינטרנט, בסלולר 

וברשתות החברתיות.

גם בביטוחים המשלימים מתמקדת כללית בפתרונות 

מותאמים לצרכי הלקוח. כללית מושלם, למשל, מציעה 

למבוטחיה שירות של התייעצות עם רופא 

מומחה, החבר ברשת רופאים מקצועית 

בפריסה ארצית, המונה כיום מעל 1,200 

זה, שהוא אחד השירותים  רופאים. שירות 

כללית,  לקוחות  ידי  על  ביותר  הנצרכים 

מאפשר לכל לקוח מושלם לקבל חוות דעת 

ולכללית הוא  שנייה בתשלום מופחת, 

מאפשר להרחיב את השירות הניתן 

במרפאות.

בנוסף, בכללית מושלם פלטינום 

תכנית  של  הפרימיום  )רובד 

ים  י כיסו הכולל  הביטוח, 

תחום  עם  המתחרים 

הפרטיים(  הביטוחים 

הושקה תכנית כיסויים 

נרחבת לרפואת שיניים 

זו  לכלל המשפחה. תכנית 

היוותה פריצת דרך בשוק ביטוחי הבריאות המשלימים 

אלפי  לחסוך  למשפחות  והיא מאפשרת  והפרטיים, 

שקלים בשנה.

חדשנות שירותית
בשנים האחרונות, כללית משקיעה סכומים ניכרים בשיפור 

השירותים בשטח: עשרות מרפאות שופצו, שעות הפתיחה 

ושירותי המרפאה הותאמו לצרכים הסקטוריאלים של 

לקוחות המרפאה, והוקמו מרכזי בריאות נוספים לנשים, 

לילדים ולרפואה משלימה. 

בנוסף, במהלך 2010 השיקה כללית מספר שירותים חדשים 

ויישמה שיפורים בשירותים הקיימים ללקוחותיה: 

ייעודי  הקמת מוקד אונקולוגי )9585*( - מוקד טלפוני 

לחולים אונקולוגיים בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן, 

הקיימים במרפאות  השירותים  את  להשלים  שנועד 

הקהילה ובתי החולים, ומסייע לחולים להתמודד עם 

שאלות הנוגעות למחלתם. 

השקת מוקד גיל הזהב )2700*( - מוקד טלפוני המיועד 

לגילאי +65 ובני משפחותיהם, המתמודדים עם שאלות 

ובעיות בריאות ייחודיות לאוכלוסיית הגיל השלישי.

מוקדים מתמחים אלה הוקמו בנוסף למוקד אחיות 

מוסמכות, הנותן מענה טלפוני 24 שעות ביממה.

 ביטול אגרות והרחבת פטורים בשירותי רפואה דחופה - 

בוטלו האגרה לפניות למוקדי חירום בסופי שבוע וחגים, 

אגרת מיון בבתי חולים ואגרת מיון לנשים בהיריון.

מרכזי בריאות one stop shop לילדים
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השקת תכנית סיעודית 

“סיעודי מושלם פלוס“: 

מערך הביטוחים של 

כללית השיק בשיתוף 

חברת  ת  ו י אחר ב ו

הביטוח דקלה תכנית 

משופרת,  סיעודית 

הנותנת מענה מקיף 

ולבני  לחולה הסיעודי 

משפחתו.

חדשנות 
 בתחום 

האון-ליין
משמש  כללית   אתר 

כבר שנים רבות כשער 

כניסה לשירותי כללית, 

ולמקור למידע בנושאי 

חיים  ואורח  בריאות 

דש  חו מדי  א.  י בר

 נכנסים אליו כ-3 מיליון 

הפך  והוא  מבקרים, 

חשוב  מגע  לממשק 

עם  כללית  של  מאד 

של  משמעותי  פלח 

לקוחותיה. על כן, בשנה האחרונה השיקה כללית פתרונות 

וכלים חדשים לרפואה און-ליין:

ניהול תיק רפואי אישי ומשפחתי - לקוחות כללית יכולים 

כיום לנהל תיק רפואי אישי של כל בני המשפחה באתר 

האינטרנט, לקבל גישה לתוצאות מעבדה, לזמן ביקורים 

לרופאים ולבדיקות דם, לנהל רשימת תרופות אישית, 

להדפיס טפסי התחייבות ועוד. 

 שירות “רופאי ילדים און ליין בניהול מומחי שניידר“ - 

רופא מומחה  להיוועץ עם  כללית  ללקוחות  מאפשר 

לרפואת ילדים, באמצעות שיחת וידאו אינטרנטית או 

בטלפון, בכל ערב ובסופי שבוע כשהמרפאות סגורות. 

יכול לשלוח במידת הצורך מרשמים לתרופות  הרופא 

לפקס או לבית המרקחת הקרוב, וכן טופס 17. 

כללית www.clalit.tv - ערוץ וידאו המכיל מאות סרטונים 

במגוון תחומי רפואה, בריאות, כושר, אורח חיים בריא 

ולייף סטייל. בערוץ ה‘צעיר‘ ניתן לצפות בסרטוני רפואה 

ובריאות, בנושאים המעסיקים 

צעירים: מיניות, זוגיות, טיולים 

לחו“ל וכו‘.

ק  ו ב ס י י פ ב ת  י ל ל כ ץ  ו ר  ע

 -  www.facebook.com/Clalit 

המציע  ממותג,  תוכן  ערוץ 

לגולשים תכנים, שירותים וכלים 

אינטראקטיביים בנושאי הריון, 

לידה, הורות, בריאות ולייף סטייל, ומנגיש כלים ושירותים 

רלוונטים כמו פורומים, מענה של מומחים ועוד. בפייסבוק 

של כללית פועלות קהילות ייעודיות בדמות אפליקציות: 

קהילה לנשים בהריון “גולשות בשביל 2“ ובקרוב תעלה 

לרשת החברתית גם קהילה להורים צעירים, המאפשרת 

ושיתוף עם חברות  שילוב של מידע ממומחי כללית 

מהקהילה. 

כללית בסלולר - כללית מאפשרת לזמן ביקורים לרופאי 

משפחה וילדים, או לקבל תוצאות של בדיקות מעבדה 

באמצעות מסרונים )SMS(. בנוסף, ניתן להירשם לתזכורן 

תרופות ולקבל תזכורת יומית ב-SMS לנטילת תרופה 

או גלולה למניעת הריון.

התפתחות השפה התקשורתית
חמודי, הילד המצויר המשמש כפרזנטור של כללית ב-4 

שנים האחרונות, הוא אייקון רב עוצמה, המזוהה איתה 

1911
בעקבות הצעתו של ברל כצנלסון 

מוקמת “קופת חולים הכללית 
של העובדים העבריים בארץ 

ישראל“.

1930
בית החולים הראשון של הקופה, 

העמק, מוקם בעפולה.

1993
מנותק הקשר שבין הסתדרות 

העובדים לקופת החולים. 

2005
כחלק מתהליך מיתוג ומיקוד 

מחדש, כללית מאמצת את 
הסיסמה “הכי טובה למשפחה“.

2010
שנת החדשנות השירותית: מוקדי 

שירות חדשים, ביטול תשלומים 
ואגרות והרחבת שירותי און ליין.

דברים שלא ידעת על
כללית

שנים   00100 מציינת  כללית  בשנה הבאה 
והיא הקופה הראשונה שנוסדה  להיווסדה 

בישראל.

00 כללית הינה הקופה היחידה המפעילה
9 כלליים,  14 בתי חולים ציבוריים, מתוכם 

2 פסיכיאטרים, 2 גריאטריים ו-1 שיקומי.

‘מצוינות סביבתית‘  זכתה בפרס  כללית  00
מטעם השר לאיכות הסביבה, על מגוון פעילויות 

שיזמה.

כללית מציעה ללקוחותיה מערך של מרכזים  00
ייעודיים, הכוללים 39 מרכזים לבריאות הילד, 
38 מרכזים לבריאות האישה, מרפאות ספורט, 
למטיילים, לבני נוער ולרפואה משלימה, 77 
מרפאות שיניים של כללית סמייל ו- 8 מרפאות 

של כללית אסתטיקה.

וזוכה לאהדה גבוהה בקרב קהל היעד. השפה התקשורתית 

ממשיכה להתפתח ולהפוך לעכשווית ומעודכנת יותר, 

מאפשרת לכללית להעביר מסרים שיווקיים מורכבים 

וחדשניים, ומתחברת טוב יותר לקהל היעד של נשים 

צעירות בגילאי 25-40. 

ובעתיד...
במקביל להמשך יישום התכנית האסטרטגית, שבמרכזה 

הרחבת מגוון השירותים במרפאות הפיזיות תוך העמקה 

ופיתוח של תהליכי רפואה מקוונת, כללית תמשיך לפתח 

והילדים תחת הסיסמה  את תחום רפואת המשפחה 

“כללית הכי טובה למשפחה“.

ולהרחיב את מרכזי הבריאות  כללית תמשיך לפתח 

של   One Stop Shop-כ שישמשו  מנת  על  לילדים, 

ידידותית  ופרא-רפואיים בסביבה  רפואיים  שירותים 

לילדים ותומכת בהורים. במסגרת זו תעמיק כללית גם 

את שירותי ביטוח המושלם לילדים, ותרחיב את שירותי 

הרפואה שהיא נותנת בבתי החולים שלה - גם ללקוחות 

במרכזים הקהילתיים.


