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מסמך זכויות – חובות
חברי "קרן מכבי" (להלן" :קרן מכבי" או "העמותה" או "הקרן")
מעודכן ליום 27.12.16
הזכויות המוענקות לחברי קרן מכבי הן אלה המפורטות במפורש בסעיפים להלן.
המונחים וההגדרות הכלולים במסמך זה יפורשו על פי ההגדרות המופיעות בו ובתקנות העמותה ,כפי שהן בכל עת וכפי
שישונו מעת לעת.

1 .1הגדרות:
" .1.1בני משפחה" – בן או בת זוג (לרבות ידוע/ה בציבור) ,של החבר וילדיו שטרם מלאו להם  19שנה ,כולל ילד חורג וילד
מאומץ כדין ,המצויים בחזקתו של החבר ומתגוררים עמו באופן קבוע.
" .1.2דמי חבר" – תשלום חודשי שחבר חייב לשלם לעמותה מדי חודש בחודשו ,כפי שייקבע מעת לעת ,כתנאי לקבלת
הזכויות המוענקות לחברי קרן מכבי כמפורט במסמך זה.
" .1.3ועד עמותה" – ועד עמותה שנבחר בהתאם לתקנות העמותה.
" .1.4חבר" – אדם שאושרה חברותו ומשולמים בעבורו דמי חבר.
" .1.5חודש" – חודש ימים לפי הלוח הגרגוריאני.
" 1.6חודש חברות" – חודש ששולמו בעדו דמי חבר.
" .1.7חוק ביטוח בריאות" – חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד – , 1994לרבות התיקונים שיוצאו מעת לעת ו/או
התקנות ו/או הצווים שיוצאו מכוחו.
" .1.8מכבי" – מכבי שירותי בריאות.
" .1.9סטודנטים" – חברי קרן מכבי הלומדים בפועל רפואה ,רפואת שיניים ,ו/או מקצועות בריאות המהווים תואר מוכר
(כמשמעות מונח זה בחוק המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח )1948-המוכרים ע"י העמותה באחד ממוסדות
ההשכלה הגבוהה המוכרים ע"י העמותה.
" .1.10סל הבריאות" – סל שירותי הבריאות על פי הגדרתו בסעיף  7לחוק ביטוח בריאות.
" .1.11שירותי הבריאות הנוספים" – תוכנית לשירותים נוספים שמציעה קופת חולים לחבריה ,כמוגדר בסעיף  10לחוק
ביטוח בריאות.
" .1.12שנת חברות" –  12חודשי חברות רצופים שהראשון בהם מתחיל במועד תחילת חברותו של החבר בעמותה על פי
האמור בסעיף  3.2להלן.
" .1.13תקופת המתנה" – פרק זמן רצוף של חברות בעמותה שתחילתו במועד תחילת החברות בעמותה על פי האמור
בסעיף  3.2להלן ,ושהחבר אינו זכאי בו לזכויות המוענקות לחברי העמותה מכח מסמך זכויות זה ,והכל כמפורט
בסעיף  5להלן.
" .1.14תקנות העמותה" – תקנות העמותה כפי שהן בכל עת וכפי שישונו מעת לעת.
" .1.15ילד של חבר" – ילד של חבר שטרם מלאו לו  19שנה ,כולל ילד חורג וילד מאומץ כדין ,המצוי בחזקתו של החבר
ומתגורר עמו באופן קבוע.

2 .2הרשמה:
 .2.1מועמד המבקש להתקבל כחבר בקרן מכבי ימלא טופס בקשת הצטרפות בכתב (לרבות באמצעים אלקטרוניים ו /
או דיגיטליים) הכולל את פרטיו האישיים ובו התחייבות לפעול על פי תקנות העמותה .כן ימלא טופס הרשאה לחיוב
חשבונו לתשלום דמי חבר בגינו ובגין בני משפחתו הרשומים בקרן מכבי יחד עמו.
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 .2.2מי שמסר מידע כוזב ו/או מידע לא נכון – בעת מילוי טופס הבקשה או תוך כדי תקופת חברותו – רשאית קרן מכבי
להפסיק מיד בהיוודע המידע ,את חברותו בעמותה כפוף לתקנות העמותה ולתבוע ממנו פיצוי על כל נזק ו/או
הוצאה שנגרמו לעמותה עקב כך.
 .2.3חבר חייב להודיע לעמותה על שינויים שחלו בשמו ,במצבו המשפחתי ובכתובתו .החבר חייב להודיע על שינויים כנ"ל
גם לגבי בני משפחתו הזכאים לשירותים מהעמותה.

3 .3תחילה וסיום של חברות:
. 3.1
.3.2
.3.3
.3.4

אישור חברות של מועמדים שהגישו בקשה להצטרפות לעמותה ייעשה בהתאם להוראות תקנות העמותה ,ובכפוף
לתשלום דמי חבר.
החברות מתחילה ביום בו אושרה חברותו של מועמד בקרן מכבי ,ושהחל ממנו שולמו דמי חבר.
חבר המעוניין להפסיק חברותו בקרן מכבי ,יודיע על כך חודש ימים מראש ע"י משלוח הודעה בכתב לעמותה .סיום
החברות ייכנס לתוקפו בתום החודש בו נתקבלה ההודעה ,אלא אם ועד העמותה החליט אחרת.
החליט ועד העמותה להפסיק חברותו של חבר בעמותה מן הטעמים המפורטים בתקנות העמותה ,יודיע על כך
במכתב רשום לחבר .החבר יהא רשאי להשמיע טענותיו בפני ועד העמותה או כל מי שיוסמך על ידו ובלבד שיבקש
לעשות כן בתוך  30יום מיום משלוח ההודעה .בחר החבר שלא להשמיע טענותיו כאמור ו/או החליט הועד על בטול
החברות לאחר שמיעת טענותיו של החבר ,תופסק החברות בתום  15יום מתום המועד להשמעת הטענות או ממועד
קבלת החלטתו הסופית של הועד.

4 .4דמי חבר:
 .4.1ועד העמותה יקבע מזמן לזמן את תעריפי דמי החבר לעמותה .העמותה רשאית לקבוע תעריפים שונים לקבוצות
מסוימות.
 .4.2דמי החבר צמודים למדד המחירים לצרכן ,כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ומתעדכנים אחת
לשלושה חודשים.
 .4.3חבר העמותה ישלם את דמי החבר לקרן מכבי מדי חודש בחודשו או לתקופה כפי שתקבע ע"י העמותה ,החל
בחודש בו אושרה חברותו בעמותה .התשלום יבוצע ע"י הרשאה לחיוב חשבון הבנק ,או בכל דרך אחרת שתקבע ע"י
העמותה.
 .4.4בלי לפגוע בכל הוראה אחרת ,דמי חבר בעד חודשים שחלפו ,שלא שולמו במועדם ,ישולמו לפי התעריף התקף
בעמותה ביום התשלום בתוספת דמי עמלת החזרת הרשאה לחיוב חשבון ,עבור כל החזרה כאמור ,אשר תעריפו
ייקבע על ידי הקרן מעת לעת.
 .4.5חבר החייב דמי חבר בעד חודשיים או יותר – אינו זכאי לזכות מהזכויות המנויות בסעיפים  6-8להלן ,במסמך זה.
 .4.6חבר החייב דמי חבר בעד תקופה של חודשיים עד שישה חודשים והמעוניין בחידוש זכאותו לזכויות המנויות
בסעיפים  6-8להלן במסמך זה ,יחולו עליו ההוראות הבאות:
 .4.6.1עליו לשלם לעמותה את כל חובו בגין דמי החבר ,לפי התעריף התקף ביום התשלום
 .4.6.2זכויות החבר לאיזה מהזכויות המנויות בסעיפים  1-1להלן ,תוחזרנה לו למפרע ,עם תשלום חובו ,ורצף
זכויותיו יישמר לו.
 .4.7חבר החייב דמי חבר בעד תקופה העולה על  6חודשים – רואים אותו בכל הנוגע לזכויותיו בעמותה כמי שסיים
חברותו בעמותה ,מן החודש עבורו הפסיק לשלם דמי חבר ,והוא יהיה חייב בתקופות המתנה נוספות ,במידה שישוב
ויצטרף לעמותה ,אלא אם ועד העמותה יחליט אחרת.
 .4.8הפסקת הזכויות האמורה בסעיפים  4.5-4.7לעיל  -חלה גם על בני משפחתו של החבר הרשומים בעמותה יחד עמו ומכוחו.
 .4.9מבלי לפגוע בכל זכות אחרת ,רשאית העמותה לתבוע מאת חבר את כל חובו לעמותה בכל האמצעים החוקיים
העומדים לרשותה.
 .4.10אי גביה של דמי החבר מחשבון הבנק של החבר עפ"י הרשאה שנתן החבר – אינה משחררת את החבר מתשלום דמי
החבר מדי חודש בחודשו ישירות לעמותה.
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5 .5תקופת המתנה
בתקופות ההמתנה לא תהיינה לחבר זכויות המוענקות לחברים מכח הסעיפים  1-1להלן .זכאותו של החבר לזכויות עפ"י
סעיפים אלה מתחילה עם סיום תקופות המתנה כלהלן:
 .5.1תקופת ההמתנה של שנה אחת רצופה תחול לשם קבלת סיוע לחבר ,הנמצא במצוקה כלכלית ,במימון ההשתתפות
העצמית שחלה על חבר בגין תרופות הכלולות בסל הבריאות ,כמפורט בסעיף  6להלן.
 .5.2תקופת המתנה של  2שנות חברות רצופות תחול לשם קבלת סיוע לחבר ,הנמצא במצוקה כלכלית ,בהשתתפות
במימון טיפול רפואי שאינו נכלל בסעיף  5.1לעיל כמפורט בסעיף  6להלן.
 .5.3תקופת המתנה של  2שנות חברות רצופות תחול לשם קבלת הלוואות כמפורט בסעיף  7להלן.
 .5.4תקופת המתנה של  3שנות חברות רצופות תחול לשם קבלת מלגות לסטודנטים כהגדרתם בסעיף  1.9לעיל ,כמפורט
בסעיף  8להלן .על אף האמור לעיל ,עבור מלגות לסטודנטים שהינם "עולים חדשים" תחול תקופת המתנה של
שנת חברות אחת בלבד .לעניין זה" :עולים חדשים" – מי שתאריך עלייתם לישראל הינו  3שנים או פחות מיום ה31 -
לאוקטובר הסמוך למועד פתיחת שנת הלימודית האקדמית בגינה מבוקשת המלגה.
 .5.5על אף האמור בסעיפים  5.1-5.4לעיל ,יובהר כי תקופת ההמתנה תכלול אף תקופה שבה היה החבר ילד של חבר
בעמותה ,ובלבד שבמועד הגשת הבקשה היה המבקש חבר בקרן .כמו כן ,לא יראו את התקופות שלהלן ככאלה
הקוטעות את רצף החברות )1( :תקופת "שירות סדיר" ו/או "שירות מוכר" מכח חוק שירות בטחון [נוסח משולב],
תשמ"ו )2( ; 1986-תקופת "שירות לאומי-אזרחי"" ,שירות אזרחי-ביטחוני" ו"-שירות אזרחי-חברתי" (כהגדרתם בחוק
שירות לאומי-אזרחי ,התשע"ד )3( ; )2014-תקופת התנדבות בשירות לאומי.

להלן זכויות החברים:
6 .6סיוע לחברים הנמצאים במצוקה כלכלית ,בהשתתפות במימון טיפול רפואי:
.6.1

.6.2
.6.3
.6.4

.6.5

קרן מכבי תהא רשאית להקצות סכומי כסף בשיעור שייקבע מעת לעת ע"י ועד העמותה ,לטובת "קרן רווחה",
שתסייע באופן פרטני לחבריה ,בבקשות להשתתפות במימון טיפול רפואי ,לרבות סיוע במימון ההשתתפות
העצמית שחלה על חבר בגין תרופות הכלולות בסל הבריאות ו/או בגין שירותי הבריאות הנוספים.
חבר במצוקה כלכלית ,שנזקק לטיפול רפואי שאינו ממומן במסגרת סל הבריאות ו/או שירותי הבריאות הנוספים ,או
שמחייב השתתפות עצמית ,יוכל לפנות לקרן בבקשה לקבלת סיוע כספי למימון השירות או ההשתתפות העצמית.
ועדת קרן הרווחה ,אשר תמונה על ידי ועד העמותה ,תקבע כללים וקריטריונים לגבי השירותים עבורם יינתן הסיוע,
שיעור ואופן מתן הסיוע ואופן הגשת הבקשה.
ועדת קרן הרווחה תדון בבקשות שיתקבלו ,תתחשב בהחלטתה ,בין היתר ,במצבו הרפואי של החבר ,במצבו הכלכלי
של החבר ,ביעילות הרפואית של הטיפול המבוקש ,במיצוי זכאות החבר במימוש זכויותיו על פי סל הבריאות ו/או
שירותי הבריאות הנוספים וכן בשיקולי תקציב .הועדה תחליט האם יינתן סיוע ,מה יהיה אופי הסיוע – הלוואה או
מענק חד פעמי – ושיעור סכום הסיוע שיינתן.
יודגש ,כי האמור בסעיף זה כפוף לתקופות המתנה כמפורט בסעיפים  5.1ו 5.2-לעיל.

7 .7הלוואות
 .7.1קרן מכבי תעמיד הלוואות לחבריה לצורך מימון צרכים רפואיים ,בהתאם לנהלים ולהוראות שיקבעו מעת לעת ע"י
ועדת ההלוואות של העמותה.
 .7.2יודגש ,כי האמור בסעיף זה כפוף לתקופת המתנה כמפורט בסעיף  5.3לעיל.
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8 .8מלגות לסטודנטים:
.8.1
.8.2
.8.3
.8.4
.8.5
.8.6

העמותה תעמיד מעת לעת ,לפי שיקול דעתה ,סכומי כסף למתן מלגות לחבריה הסטודנטים ,כהגדרתם בסעיף 1.9
לעיל.
ועדת המלגות ,אשר תמונה על ידי ועד העמותה ,רשאית לקבוע קריטריונים ו/או תנאי סף לקבלת המלגות ובהם
רשימת מוסדות ומקצועות המוכרים ע"י העמותה לצורך קבלת המלגה.
החליטה העמותה על חלוקת מלגות ,תפרסם העמותה את הקריטריונים שייקבעו באופן פומבי ,כפי שייקבע על ידה.
סטודנטים רשאים להגיש בקשה למלגה ,ועדת המלגות תדון בבקשות ,ותחליט האם תינתן מלגה ,ומה גובה סכום
המלגה שיינתן ,בהתאם לקריטריונים שנקבעו.
כל סטודנט יהיה זכאי לקבלת מלגת לימודים פעם אחת בלבד.
יודגש ,כי האמור בסעיף זה כפוף לתקופת המתנה כמפורט בסעיף  5.4לעיל.

9 .9פרטי התקשרות עם העמותה ומידע נוסף:
להלן פרטי התקשרות עם קרן מכבי:
בטלפון03-7463150 :
בפקס03-7463156 :
כתובת דואר :רח' קויפמן ( 2בית הטקסטיל) תל-אביב 6801294
דואר אלקטרוניpniot_kerenmaccabi@mac.org.il :
אתר אינטרנטWWW.KEREN-MACCABI.CO.IL :
אתר אינטרנט למגזר החרדיwww.keren-maccabi.co.il/safe :

1010שונות:
 .10.1בסמכות ועד העמותה לשנות מהתנאים האמורים לעיל ,על פי שיקול דעתו.
 .10.2כל סכסוך ו/או מחלוקת בין חבר העמותה לבין העמותה ו/או מנהליה ו/או פקידיה ידון בדרך של בוררות כקבוע
בתקנות העמותה.
 .10.3בכל מקרה של סתירה בין מסמך זה לבין תקנות העמותה ,יגבר האמור בתקנות העמותה.
 .10.4האמור במסמך זה מתייחס לגברים ולנשים כאחד ,וכל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.

