لن تصدقوا ما نحن مستعدون
للقيام به من أجلكم
جمعية صندوق مكابي

تعالوا وتعرفوا على صندوق مكابي الذي يعمل
إلى جانب مكابي شروتي بريئوت ويعتني بمجال
رفاهية العضو .العضوية في الصندوق تمنحك
الحق في الحصول على خدمات رفاه مختلفة ال
توفرها لك مكابي شروتي بريئوت.

أهم الخدمات التي تقدمها الجمعية:

تقديم مساعدة في تمويل العالج الطبي
يحق لالعضاء الذين يعانون من ضائقة مالية وهم
بحاجة لتمويل احتياجات طبية الحصول على مساعدة
مالية بواسطة منحهم هبة و/أو قرض مربوط بغالء
المعيشة خالي من الفائدة .تقوم الجمعية كل عام
بمساعدة آالف األعضاء في تمويل أدوية ،معدات
طبية مساعدة ،عالج للمحافظة على األسنان،
عالج يتعلق بنمو الطفل،عالج نفساني ،مساعدة في
عالجات شبه طبية لألطفال الذين يعانون من التوحد،
ومن األمراض الجسدية وغيرها.

المشاركة االجتماعية في المجتمع
يقوم صندوق مكابي بمساعدة "مكابي شروتي بريئوت"
في نشاطات الرفاه ،ويشارك اجتماعيا ،ويدفع البرامج
التطوعية في المجتمع قدما.تتضمن نشاطات الصندوق
األخيرة:
المساعدة في مشروع " الدعوة للقراءة" الذي يشجع
قراءة الكتب من قبل أطباء األطفال.
المساعدة في مشروع " الريح الدافئ" لتنظيم
نشاطات
ثقافية وأدبية للناجين من المحرقة ( بالتعاون مع
جمعية ايشل ،ووزارة شؤون المواطنين المتقاعدين)

قروض لألعضاء
نحن في صندوق مكابي نعي أن النفقات الطبية غير المتوقعة قد تؤدي إلى
صعوبة كبيرة في تعامل األعضاء المالي الجاري لذلك نحن نقترح على
أعضاء الصندوق أخذ قرضا مربوط بغالء المعيشة فقط وخالي من الفائدة
الجل تمويل العالج الطبي .تقوم لجنة القروض التابعة للصندوق بين الحين
واألخر بتعديل مبلغ القرض.

منح للطالب الجامعيين من دارسي
الطب ومهن الطب المساعد
صندوق مكابي وضع لنفسه هدفا لرعاية الجيل القادم من األطباء
والمعالجين ،لذلك يعطي منحا ألعضائه حتى سن  29عاما الذين
يدرسون الطب أو أحدى مهن الطب المساعد التي تمت المصادقة
عليها لهذا الغرض من قبل لجنة المنح في الصندوق يتم في كل
عام إعطاء مئات المنح للطالب الجامعيين ،تتم المصادقة على
هذه المنح من قبل لجنة المنح التي تقوم بتحديد معايير لمنحها،
وتعلن عنها كل عام قبيل التسجيل لهذه المنح.

شبيبة مكابي – نرعى جيل المستقبل
يساعد صندوق مكابي في تمويل نشاطات شبيبة مكابي.
وذلك ضمن برنامج حديث ،يتعلم ،ويتطوع من خالله
حوالي  1.200شابا في عشرات الفروع ،والمنشآت
التابعة لـ " مكابي شروتي بريئوت" .يتضمن البرنامج
العشرات من دورات االثراء تقدم للشباب بدون مقابل
في المواضع المتعلقة بعالم الطب .تتمتع " شبيبة مكابي"
بتجربة في التحديات  ،والبذل للمجتمع ،وتساعد في
نشر طابع حياة صحية في إسرائيل .وكذلك يتضمن
المشروع قراءة كتب على األطفال من سكان المناطق
الفقيرة في جميع أنحاء البالد ،مع تشجيع القراءة،
والنشاطات الثقافية بين أوساط الشبيبة .يشجع المشروع
قراءة الكتب للتأكيد على أهمية القراءة والثقافة للصحة،
وعالقتهما بذلك.

انضموا لحوالي
 1.600.000مؤمن من
أعضاء صندوق مكابي،

تعالوا لتصبحوا شركاء في نشاطات  ،ودعم
األعضاء .العضوية في صندوق مكابي تمكن
االعضاء من الحصول على الخدمات المتنوعة
المبينة في نظم الصندوق.

*العضوية في الصندوق ليس الزامية بل
طوعية محضة ،ومنفصلة عن العضوية
في " مكابي شروتي بريئوت" أو عن
العضوية في برنامج خدمات صحية
إضافية.
*الحصول على قسم من الخدمات المبينة
أعاله مشروط بفترة االنتظار المبينة في
موقع الصندوق على االنترنت.
*العضوية في الصندوق منوطة بدفع
العضو البالغ الذي يزيد عمره عن  19عام
الدفعات الشهرية بواقع  0.72ش.ج
 ،حسب التسعيرة التي سيتم حتلنتها في
 ،2014/4والتي ستكون مربوطة بجدول
غالء المعيشة.
*لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة
الموقع على االنترنت على العنوان:
www.keren-maccabi.co.il

صندوق مكابي يعتبر بيتا حقيقيا يساندكم
في لحظات الرخاء وفي لحظات الشدة،
باإلضافة لذلك يعمل الصندوق بالتعاون
مع مكابي شروتي بريئوت بكل ما يتعلق
برفاهية العضو.
يصل عدد األعضاء في الصندوق حتى اليوم
لحوالي الف وستمائة عضوا ،يحق لهم التمتع
بخدمات الجمعية وبنشاطاتها ،وبمساعدة
األخرين ،وبالحصول على المساعدة،
والشعور وكأنك في بيتك.

صندوق مكابي :كويفمان  ( 2بيت هتكستيل) تل أبيب 68012
هواتف 03.7463150:فاكسpniot_kerenmaccabi@mac.org.il 03.7463156:

