
לא תאמינו מה 
אנחנו מוכנים 

לעשות בשבילכם

עמותת קרן מכבי
בואו להכיר את קרן מכבי הפועלת 

לצידה של מכבי שירותי בריאות 
ועוסקת בתחום רווחת החבר. 

החברות בקרן מקנה זכויות 
לשירותי רווחה שונים שאינם 

 ניתנים על ידי
מכבי שירותי בריאות.



עיקרי השירותים הניתנים ע"י העמותה:

סיוע במימון טיפולים רפואיים

חברים, אשר הכנסתם מתחת לקו העוני 
כהגדרתו בביטוח לאומי, הזקוקים לעזרה 

במימון צרכים רפואיים, זכאים לסיוע 
באמצעות מענק ו/או הלוואות צמודות מדד 

ללא ריבית. במהלך כל שנה מסייעת הקרן 
לאלפים מחבריה במימון תרופות, אביזרים 

רפואיים, טיפולי שיניים משמרים, טיפולי 
התפתחות הילד, טיפולים פסיכולוגיים, 

סיוע לטיפולים פרא-רפואיים בילדים 
אוטיסטיים וסומאטיים ועוד.

הלוואות לחברים

אנו בקרן מכבי מבינים שהוצאות רפואיות בלתי צפויות עלולות 
להקשות מאוד על ההתנהלות הכלכלית השוטפת של החברים ולכן 

אנו מציעים לחברים בקרן הלוואות ללא ריבית ובהצמדה למדד בלבד, 
למימון טיפולים רפואיים. סכום ההלוואה מוגבל לתקרה המתעדכנת 

מעת לעת ע"י ועדת ההלוואות של הקרן.

 מלגות לסטודנטים לרפואה
ומקצועות הבריאות

קרן מכבי שמה לה למטרה לטפח את הדור הבא של 
הרופאים והמטפלים. לשם כך מעניקה הקרן מלגות 

 לחבריה עד גיל 29, הלומדים רפואה או מקצועות
בריאות המאושרים ע"י ועדת המלגות של הקרן. מאות 

מלגות מוענקות מידי שנה לסטודנטים. המלגה מאושרת 
ע"י ועדת המלגות, אשר קובעת את הקריטריונים למתן 

המלגות ומפרסמת אותם מידי שנה בשנה, לקראת מועדי 
ההרשמה למלגות.



נוער מכבי - מטפחים את דור העתיד

קרן מכבי מסייעת במימון פעילות נוער מכבי.  
מדובר בתכנית חדשנית בה לומדים ומתנדבים 

כ-1,200 בני נוער בעשרות סניפים ומתקנים 
של "מכבי שירותי בריאות". בתכנית עשרות 

קורסי העשרה הניתנים ללא תשלום לבני הנוער, 
בנושאים הקשורים בעולם הרפואה. "נוער מכבי" 

מתנסה באתגרי ההתנדבות והתרומה לקהילה 
ועוזר להפיץ אורחות חיים בריאים בישראל. 

הפרויקט כולל הקראת ספרים לילדים באזורי 
מצוקה בכל רחבי הארץ תוך עידוד קריאה 

ופעילויות תרבות בקרב הנוער. הפרויקט מעודד 
קריאת ספרים להדגשת החשיבות והקשר של 

קריאה והשכלה לבריאות הילד.

מעורבות חברתית בקהילה

קרן מכבי מסייעת ל"מכבי שירותי בריאות" 
בפעולות רווחה ומעורבות חברתית 

 ומקדמת תוכניות התנדבות בקהילה.
בין הפעילויות האחרונות של הקרן:

סיוע בפרויקט "קריאה לקריאה" המעודד 
קריאת ספרים ע"י רופאי ילדים

סיוע בפרויקט "רוח חמימה" לארגון 
פעילויות תרבות ורוחה לניצולי השואה 

)בשיתוף עם עמותת אשל והמשרד לענייני 
גמלאים(



הצטרפו לכ-1,600,000 
 מבוטחים החברים בקרן מכבי.

בואו להיות שותפים בפעילויות 
 הרווחה והסיוע לחברים.

 החברות בקרן מכבי מאפשרת
 לחברים זכאות למגוון השירותים

המפורטים בתקנות.

קרן מכבי היא בית אמיתי המסייע 
לכם ברגעים הטובים וברגעים 

הקשים, ופועלת לצד מכבי שירותי 
בריאות בכל הקשור לרווחת החבר. 

כבר היום חברים בקרן כמיליון 
ושש מאות אלף חברים, אשר 

זכאים ליהנות משירותי העמותה 
ומפעילותה, לסייע, להסתייע  

ולהרגיש בבית.

68012 מיקוד  אביב,  תל  הטקסטיל(,  )בית   2 קויפמן  רחוב  מכבי:  קרן 
pniot_kerenmaccabi@mac.org.il דוא״ל.   | 03.7463156 פקס.   | 03.7463150 טל. 

* החברות בקרן אינה חובה אלא רשות 
בלבד ונפרדת מהחברות במכבי שירותי 

בריאות או תוכניות השב"ן

* חלק מהשירותים המופיעים לעיל מותנים 
בתקופת המתנה המפורטת במז"ח 

* החברות בקרן כרוכה בתשלום חודשי בסך 
₪0.71, עפ"י תעריף שעודכן ב- 7/2015, 

צמוד מדד, לבגיר מעל גיל 19

* למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר בכתובת: 
www.keren-maccabi.co.il
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