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מצטרפים עכשיו
 ל"תכנית הדרכונאים" 

ונהנים מראש שקט
ההצטרפות אפשרית דרך:

 • מוקד "מכבי ללא הפסקה" 
 מהארץ: 3555* או 1-700-50-53-53

מחו"ל: 972-4-8188081+
www.maccabi4u.co.il אתר מכבי •

• בכל סניפי מכבי

סורקים את קוד ה-QR באמצעות הסמארטפון
נכנסים לעולמות של מכבי ונהנים ממידע,  טיפים, עצות והמלצות ישירות לסלולרי.
חינמית להוריד תחילה אפליקציית סריקה  יש  על מנת לסרוק את הברקוד 
)לדוגמה: Scanlife, Barcode scanner(, מחנות האפליקציות של יצרן הסלולר.

במכבי דואגים לכם לרפואה שלמה – קבוצת מכבי
מכבי טבעי

רשת מרפאות לרפואה משלימה בפריסה ארצית. ב"מכבי טבעי" ניתן לקבל מגוון רחב של טיפולים 
)רפלקסולוגיה, שיאצו, טווינא, דיקור ועוד(, לשיפור הבריאות ואיכות החיים, הניתנים ע"י רופאים ומטפלים 

מומחים מהשורה הראשונה. מכבי טבעי הוקמה כחלק ממערך הטיפולים הרפואיים המתקדמים מבית מכבי 
שירותי בריאות ומהווה חלק בלתי נפרד מהם, הן בעתות בריאות והן במצבי חולי. 

לפרטים 6395* או *טבעי

מכבידנט
רשת מרפאות שיניים בפריסה ארצית בהן ניתן לקבל את כל טיפולי השיניים, בכל גיל, תחת קורת גג אחת. 

הטיפול ניתן ע"י רופאי שיניים ויועצים מומחים מהשורה הראשונה. בכל מרפאה עומדים לרשותכם האמצעים 
המתקדמים ביותר לשמירה על שיניים בריאות ויפות. במכבידנט איכות הטיפול והרמה המקצועית, מעל לכל. 

לפרטים 6300* או *מכבידנט מכל סלולר

care מכבי
חברת מכבי care מקבוצת "מכבי אחזקות בע"מ" מתמחה בשיווק מגוון רחב של מוצרי בריאות מן השורה 

הראשונה, כמו: תוספי מזון, אביזרים רפואיים, ציוד דנטאלי, מוצרים דרמוקוסמטיים, תרופות ללא מרשם ועוד. 
במכבי care עומדים בסטנדרטים קפדניים של איכות, ידע ושירות. המוצרים נמכרים במחיר מוזל למבוטחי 

מכבי וניתן להשיגם בבתי המרקחת של מכבי פארם, ברשת ניו פארם ובבתי מרקחת נבחרים בארץ. 
לפרטים 1-800-36-36-34

מכבי ממבט ראשון
רשת האופטומטריה "מכבי ממבט ראשון" מציעה למבוטחי מכבי בסניפיה ברחבי הארץ, שילוב של שירות 

אופטומטרי איכותי, הניתן על ידי אופטומטריסטים מומחים מוסמכי משרד הבריאות ומבחר עשיר של אביזרי 
אופטיקה – משקפי ראייה, עדשות מגע ומשקפי שמש ממותגי האופנה המובילים.

לפרטים 6678*

מכבי פארם
למכבי רשת בתי מרקחת בפריסה ארצית, המעניקים שירות רוקחות אישי וייעוץ בנושא הטיפול התרופתי. בנוסף, 
בבתי המרקחת מגוון רחב של מוצרי בריאות משלימים כגון תוספי תזונה, קוסמטיקה רפואית, מוצרי חבישה, 

מכשור ועוד. ניתן להזמין תרופות מרשם ומוצרי בריאות משלימים דרך הפקס או דרך אתר מכבי באינטרנט. 
לפרטים 3555* שלוחה 4

* השירותים הניתנים ב"תכנית הדרכונאים" מקבילים לסל השירותים עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי 
ובכפוף לכללי ונהלי התכנית. בכל מקרה לא תהא זכאות מעבר לסל הבריאות הקבוע בחוק. 

עותק זה תקף לתאריך הדפסתו בלבד. קובץ מעודכן נמצא באתר מכבי באינטרנט.

"תכנית הדרכונאים"
 להיות

בראש שקט
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למה הכי כדאי לבחור ב"תכנית הדרכונאים" של מכבי שירותי בריאות?
הטיפול הרפואי במכבי נשען על טכנולוגיות חדישות ומתקדמות ומתן רפואה ציבורית ברמה של רפואה 

פרטית. במכבי שיעור הרופאים המומחים הינו הגבוה ביותר ולמבוטחים ניתנת האפשרות לבחור באופן אישי 
את הרופא והשירות הרצויים בכל רחבי הארץ.

מה מקבלים ב"תכנית הדרכונאים" של מכבי שירותי בריאות?
"תכנית הדרכונאים" הינה תכנית המאפשרת מתן שירותים רפואיים לתושבים חוזרים ולכל מי שחוק ביטוח 

בריאות ממלכתי אינו חל עליו ושוהה בארץ כחוק. 
ההצטרפות לתכנית היא ללא מגבלת גיל, בכפוף לחיתום רפואי ולתנאי התכנית כמפורט באתר מכבי באינטרנט. 

התכנית כוללת מגוון רחב של שירותים רפואיים )טיפולים, אשפוזים ותרופות( אשר ניתנים בארץ בלבד.
סל השירותים מקביל לסל הבריאות הקבוע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכולל בין השאר:

גישה חופשית לשירותי רפואה ראשונית: רופא משפחה ורופא ילדים  #
שירותי אשפוז ופניה לחדר מיון  #

שירותי רפואה מקצועית  #
בדיקות במכוני דימות, מכוני אבחון, מכוני גאסטרואנטרולוגיה  #

מעבדות ושירותי אשפוז אלקטיביים  #
לשוהים בחו"ל – שמירת הזכויות ב"תכנית הדרכונאים" בתעריף מופחת. 

התכנית מאפשרת לתושבים חוזרים ליהנות מקבלת שירותים רפואיים בעת שהותם בארץ וכן מיום החזרה 
לארץ ועד לקבלת הזכויות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 

שירותי הבריאות המתקדמים של מכבי 
במכבי יותר רופאים מומחים, יותר בחירה אישית

מכבי שירותי בריאות מציעה לכם את מיטב הקידמה הטכנולוגית ושוקדת ללא הרף לשיפור השירות הרפואי 
בעזרת אמצעים טכנולוגיים. השירות המקוון ניתן לכם במגוון אפשרויות: באינטרנט, בסלולרי ובעמדות המידע. 

מקדימים תרופה
סל התרופות - זכאות לסל התרופות של מכבי שירותי בריאות )עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי(.

טכנולוגיות מובילות
מכבי online – שירות אינטרנט אישי מתקדם והמוביל מבין קופות החולים   #

טלרדיולוגיה – העברת תמונת רנטגן דיגיטלית, מכל מכון בארץ, לפענוח מהיר ע"י מיטב הרופאים המומחים   #
במרכז פענוח ארצי 

תרופות מקוונות – במעמד הנפקת התרופה בבית המרקחת נבחן המרשם המונפק מול רשימת תרופות   #
נוספות שניתנו, על מנת למנוע תגובות בין-תרופתיות המסכנות את המבוטח – טכנולוגיה מובילה וחדשנית

שירות רכישת תרופות דרך האינטרנט   #
מוקד טלפוני "מכבי ללא הפסקה" 24 שעות ביממה, כולל מוקד אחיות ומוקד טלפוני להפסקת עישון  #

מרפאות להתפתחות הילד   #

במכבי דואגים לאורח חיים בריא
סדנאות בריאות לכל המשפחה – סדנאות לשינוי הרגלי אכילה, פעילות גופנית, הפסקת עישון, יציבה נכונה, 

קורס הכנה ללידה, גוף ונפש ועוד.

"אסותא" בקדמת הרפואה 
מאז הקמתה בשנת 1934 מפעילה "אסותא מרכזים רפואיים" את מערכת שירותי הרפואה הפרטיים הגדולה 

בישראל, עם מערך רופאים כירורגיים מבכירי המנתחים בארץ.
אסותא מספקת לחברי מכבי שירותי בריאות בפריסה ארצית, שירותי רפואה בטכנולוגיה מתקדמת, מכוני 

הדמיה ומכונים נוספים כגון אונקולוגיה, קרדיולוגיה, דיאליזה, בריאות האישה ועוד.

הביטוח המשלים "מגן זהב" נותן מענה רפואי מלא ומקיף 
במסגרת "מגן זהב" מוענק לכם במחיר שווה לכל נפש, כיסוי מקיף במגוון תחומים*   #

השתתפות בתרופות וחיסונים שאינם נכללים בסל הבריאות   #
הגדלת הכיסוי לניתוחים, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל  #

ניתוחים פרטיים בארץ  #
התייעצות עם מומחים פרטיים וקבלת חוות דעת שניה  #

הנחות בטיפולי שיניים ב"מכבידנט"   #
הנחות במגוון טיפולים ברפואה משלימה במרפאות "מכבי טבעי"  #

החזרים והנחות ברכישת אביזרים רפואיים  #
הנחות ברכישת אביזרי ראייה ברשת "מכבי ממבט ראשון"  #

השתתפות במנוי במכוני כושר שבהסדר  #
ועוד מגוון רחב ביותר של זכויות והטבות  #

*כפוף לתקנון שירותי הבריאות הנוספים

מכבי שירותי בריאות מספקת שירותי רפואה כבר יותר מ-70 שנה, תוך עיקרון 
מוביל של מתן שירותי רפואה מהמתקדמים ביותר וברמה הגבוהה ביותר.

אנו במכבי רואים חשיבות עליונה במתן מענה רפואי מקיף המותאם אישית לכל 
אחד ואחד. 

בין אם אתם שבים לישראל אחרי שנים של שהייה בחו"ל, בין אם אתם תיירים, 
דיפלומטים, סטודנטים, אזרחי חו"ל או שוהים בישראל ללא תעודת תושב – מעניקה 
לכם "תכנית הדרכונאים" של מכבי שירותי בריאות מענה בהתאם לסל הבריאות.

 אנו מזמינים אתכם להיכנס כבר עכשיו לאתר מכבי בכתובת: 
www.maccabi4u.co.il או לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, להתרשם ממגוון 

השירותים שמחכים לכם במכבי ולהיווכח שבכל הקשור לבריאות שלכם,
אתם יכולים להיות בראש שקט.

Welcome

ביטוח סיעודי מוביל
פוליסת הביטוח "מכבי סיעודי" הינה תכנית ביטוח ייחודית, המקנה זכויות נרחבות במטרה לתת מענה 

למבוטח בעת מצב סיעודי. תכנית הביטוח כוללת זכויות באשפוז סיעודי או בטיפול סיעודי בבית, תוך אפשרות 
בחירה באחד מבין 4 מסלולי כיסוי. 

בעת אשפוז סיעודי מעניקה הפוליסה את תקרת הכיסוי החודשי הרחבה ביותר מבין תכניות הביטוח המוצעות 
 כיום לחברי קופות החולים. הביטוח ניתן באמצעות חברת "כלל בריאות" 

לפרטים 1-700-505-520 או 8494*
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למה הכי כדאי לבחור ב"תכנית הדרכונאים" של מכבי שירותי בריאות?
הטיפול הרפואי במכבי נשען על טכנולוגיות חדישות ומתקדמות ומתן רפואה ציבורית ברמה של רפואה 

פרטית. במכבי שיעור הרופאים המומחים הינו הגבוה ביותר ולמבוטחים ניתנת האפשרות לבחור באופן אישי 
את הרופא והשירות הרצויים בכל רחבי הארץ.

מה מקבלים ב"תכנית הדרכונאים" של מכבי שירותי בריאות?
"תכנית הדרכונאים" הינה תכנית המאפשרת מתן שירותים רפואיים לתושבים חוזרים ולכל מי שחוק ביטוח 

בריאות ממלכתי אינו חל עליו ושוהה בארץ כחוק. 
ההצטרפות לתכנית היא ללא מגבלת גיל, בכפוף לחיתום רפואי ולתנאי התכנית כמפורט באתר מכבי באינטרנט. 

התכנית כוללת מגוון רחב של שירותים רפואיים )טיפולים, אשפוזים ותרופות( אשר ניתנים בארץ בלבד.
סל השירותים מקביל לסל הבריאות הקבוע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכולל בין השאר:

גישה חופשית לשירותי רפואה ראשונית: רופא משפחה ורופא ילדים  #
שירותי אשפוז ופניה לחדר מיון  #

שירותי רפואה מקצועית  #
בדיקות במכוני דימות, מכוני אבחון, מכוני גאסטרואנטרולוגיה  #

מעבדות ושירותי אשפוז אלקטיביים  #
לשוהים בחו"ל – שמירת הזכויות ב"תכנית הדרכונאים" בתעריף מופחת. 

התכנית מאפשרת לתושבים חוזרים ליהנות מקבלת שירותים רפואיים בעת שהותם בארץ וכן מיום החזרה 
לארץ ועד לקבלת הזכויות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 

שירותי הבריאות המתקדמים של מכבי 
במכבי יותר רופאים מומחים, יותר בחירה אישית

מכבי שירותי בריאות מציעה לכם את מיטב הקידמה הטכנולוגית ושוקדת ללא הרף לשיפור השירות הרפואי 
בעזרת אמצעים טכנולוגיים. השירות המקוון ניתן לכם במגוון אפשרויות: באינטרנט, בסלולרי ובעמדות המידע. 

מקדימים תרופה
סל התרופות - זכאות לסל התרופות של מכבי שירותי בריאות )עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי(.

טכנולוגיות מובילות
מכבי online – שירות אינטרנט אישי מתקדם והמוביל מבין קופות החולים   #

טלרדיולוגיה – העברת תמונת רנטגן דיגיטלית, מכל מכון בארץ, לפענוח מהיר ע"י מיטב הרופאים המומחים   #
במרכז פענוח ארצי 

תרופות מקוונות – במעמד הנפקת התרופה בבית המרקחת נבחן המרשם המונפק מול רשימת תרופות   #
נוספות שניתנו, על מנת למנוע תגובות בין-תרופתיות המסכנות את המבוטח – טכנולוגיה מובילה וחדשנית

שירות רכישת תרופות דרך האינטרנט   #
מוקד טלפוני "מכבי ללא הפסקה" 24 שעות ביממה, כולל מוקד אחיות ומוקד טלפוני להפסקת עישון  #

מרפאות להתפתחות הילד   #

במכבי דואגים לאורח חיים בריא
סדנאות בריאות לכל המשפחה – סדנאות לשינוי הרגלי אכילה, פעילות גופנית, הפסקת עישון, יציבה נכונה, 

קורס הכנה ללידה, גוף ונפש ועוד.

"אסותא" בקדמת הרפואה 
מאז הקמתה בשנת 1934 מפעילה "אסותא מרכזים רפואיים" את מערכת שירותי הרפואה הפרטיים הגדולה 

בישראל, עם מערך רופאים כירורגיים מבכירי המנתחים בארץ.
אסותא מספקת לחברי מכבי שירותי בריאות בפריסה ארצית, שירותי רפואה בטכנולוגיה מתקדמת, מכוני 

הדמיה ומכונים נוספים כגון אונקולוגיה, קרדיולוגיה, דיאליזה, בריאות האישה ועוד.

הביטוח המשלים "מגן זהב" נותן מענה רפואי מלא ומקיף 
במסגרת "מגן זהב" מוענק לכם במחיר שווה לכל נפש, כיסוי מקיף במגוון תחומים*   #

השתתפות בתרופות וחיסונים שאינם נכללים בסל הבריאות   #
הגדלת הכיסוי לניתוחים, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל  #

ניתוחים פרטיים בארץ  #
התייעצות עם מומחים פרטיים וקבלת חוות דעת שניה  #

הנחות בטיפולי שיניים ב"מכבידנט"   #
הנחות במגוון טיפולים ברפואה משלימה במרפאות "מכבי טבעי"  #

החזרים והנחות ברכישת אביזרים רפואיים  #
הנחות ברכישת אביזרי ראייה ברשת "מכבי ממבט ראשון"  #

השתתפות במנוי במכוני כושר שבהסדר  #
ועוד מגוון רחב ביותר של זכויות והטבות  #

*כפוף לתקנון שירותי הבריאות הנוספים

מכבי שירותי בריאות מספקת שירותי רפואה כבר יותר מ-70 שנה, תוך עיקרון 
מוביל של מתן שירותי רפואה מהמתקדמים ביותר וברמה הגבוהה ביותר.

אנו במכבי רואים חשיבות עליונה במתן מענה רפואי מקיף המותאם אישית לכל 
אחד ואחד. 

בין אם אתם שבים לישראל אחרי שנים של שהייה בחו"ל, בין אם אתם תיירים, 
דיפלומטים, סטודנטים, אזרחי חו"ל או שוהים בישראל ללא תעודת תושב – מעניקה 
לכם "תכנית הדרכונאים" של מכבי שירותי בריאות מענה בהתאם לסל הבריאות.

 אנו מזמינים אתכם להיכנס כבר עכשיו לאתר מכבי בכתובת: 
www.maccabi4u.co.il או לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, להתרשם ממגוון 

השירותים שמחכים לכם במכבי ולהיווכח שבכל הקשור לבריאות שלכם,
אתם יכולים להיות בראש שקט.

Welcome

ביטוח סיעודי מוביל
פוליסת הביטוח "מכבי סיעודי" הינה תכנית ביטוח ייחודית, המקנה זכויות נרחבות במטרה לתת מענה 

למבוטח בעת מצב סיעודי. תכנית הביטוח כוללת זכויות באשפוז סיעודי או בטיפול סיעודי בבית, תוך אפשרות 
בחירה באחד מבין 4 מסלולי כיסוי. 

בעת אשפוז סיעודי מעניקה הפוליסה את תקרת הכיסוי החודשי הרחבה ביותר מבין תכניות הביטוח המוצעות 
 כיום לחברי קופות החולים. הביטוח ניתן באמצעות חברת "כלל בריאות" 
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למה הכי כדאי לבחור ב"תכנית הדרכונאים" של מכבי שירותי בריאות?
הטיפול הרפואי במכבי נשען על טכנולוגיות חדישות ומתקדמות ומתן רפואה ציבורית ברמה של רפואה 

פרטית. במכבי שיעור הרופאים המומחים הינו הגבוה ביותר ולמבוטחים ניתנת האפשרות לבחור באופן אישי 
את הרופא והשירות הרצויים בכל רחבי הארץ.

מה מקבלים ב"תכנית הדרכונאים" של מכבי שירותי בריאות?
"תכנית הדרכונאים" הינה תכנית המאפשרת מתן שירותים רפואיים לתושבים חוזרים ולכל מי שחוק ביטוח 

בריאות ממלכתי אינו חל עליו ושוהה בארץ כחוק. 
ההצטרפות לתכנית היא ללא מגבלת גיל, בכפוף לחיתום רפואי ולתנאי התכנית כמפורט באתר מכבי באינטרנט. 

התכנית כוללת מגוון רחב של שירותים רפואיים )טיפולים, אשפוזים ותרופות( אשר ניתנים בארץ בלבד.
סל השירותים מקביל לסל הבריאות הקבוע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכולל בין השאר:

גישה חופשית לשירותי רפואה ראשונית: רופא משפחה ורופא ילדים  #
שירותי אשפוז ופניה לחדר מיון  #

שירותי רפואה מקצועית  #
בדיקות במכוני דימות, מכוני אבחון, מכוני גאסטרואנטרולוגיה  #

מעבדות ושירותי אשפוז אלקטיביים  #
לשוהים בחו"ל – שמירת הזכויות ב"תכנית הדרכונאים" בתעריף מופחת. 

התכנית מאפשרת לתושבים חוזרים ליהנות מקבלת שירותים רפואיים בעת שהותם בארץ וכן מיום החזרה 
לארץ ועד לקבלת הזכויות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 

שירותי הבריאות המתקדמים של מכבי 
במכבי יותר רופאים מומחים, יותר בחירה אישית

מכבי שירותי בריאות מציעה לכם את מיטב הקידמה הטכנולוגית ושוקדת ללא הרף לשיפור השירות הרפואי 
בעזרת אמצעים טכנולוגיים. השירות המקוון ניתן לכם במגוון אפשרויות: באינטרנט, בסלולרי ובעמדות המידע. 

מקדימים תרופה
סל התרופות - זכאות לסל התרופות של מכבי שירותי בריאות )עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי(.

טכנולוגיות מובילות
מכבי online – שירות אינטרנט אישי מתקדם והמוביל מבין קופות החולים   #

טלרדיולוגיה – העברת תמונת רנטגן דיגיטלית, מכל מכון בארץ, לפענוח מהיר ע"י מיטב הרופאים המומחים   #
במרכז פענוח ארצי 

תרופות מקוונות – במעמד הנפקת התרופה בבית המרקחת נבחן המרשם המונפק מול רשימת תרופות   #
נוספות שניתנו, על מנת למנוע תגובות בין-תרופתיות המסכנות את המבוטח – טכנולוגיה מובילה וחדשנית

שירות רכישת תרופות דרך האינטרנט   #
מוקד טלפוני "מכבי ללא הפסקה" 24 שעות ביממה, כולל מוקד אחיות ומוקד טלפוני להפסקת עישון  #

מרפאות להתפתחות הילד   #

במכבי דואגים לאורח חיים בריא
סדנאות בריאות לכל המשפחה – סדנאות לשינוי הרגלי אכילה, פעילות גופנית, הפסקת עישון, יציבה נכונה, 

קורס הכנה ללידה, גוף ונפש ועוד.

"אסותא" בקדמת הרפואה 
מאז הקמתה בשנת 1934 מפעילה "אסותא מרכזים רפואיים" את מערכת שירותי הרפואה הפרטיים הגדולה 

בישראל, עם מערך רופאים כירורגיים מבכירי המנתחים בארץ.
אסותא מספקת לחברי מכבי שירותי בריאות בפריסה ארצית, שירותי רפואה בטכנולוגיה מתקדמת, מכוני 

הדמיה ומכונים נוספים כגון אונקולוגיה, קרדיולוגיה, דיאליזה, בריאות האישה ועוד.

הביטוח המשלים "מגן זהב" נותן מענה רפואי מלא ומקיף 
במסגרת "מגן זהב" מוענק לכם במחיר שווה לכל נפש, כיסוי מקיף במגוון תחומים*   #

השתתפות בתרופות וחיסונים שאינם נכללים בסל הבריאות   #
הגדלת הכיסוי לניתוחים, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל  #

ניתוחים פרטיים בארץ  #
התייעצות עם מומחים פרטיים וקבלת חוות דעת שניה  #

הנחות בטיפולי שיניים ב"מכבידנט"   #
הנחות במגוון טיפולים ברפואה משלימה במרפאות "מכבי טבעי"  #

החזרים והנחות ברכישת אביזרים רפואיים  #
הנחות ברכישת אביזרי ראייה ברשת "מכבי ממבט ראשון"  #

השתתפות במנוי במכוני כושר שבהסדר  #
ועוד מגוון רחב ביותר של זכויות והטבות  #

*כפוף לתקנון שירותי הבריאות הנוספים

מכבי שירותי בריאות מספקת שירותי רפואה כבר יותר מ-70 שנה, תוך עיקרון 
מוביל של מתן שירותי רפואה מהמתקדמים ביותר וברמה הגבוהה ביותר.

אנו במכבי רואים חשיבות עליונה במתן מענה רפואי מקיף המותאם אישית לכל 
אחד ואחד. 

בין אם אתם שבים לישראל אחרי שנים של שהייה בחו"ל, בין אם אתם תיירים, 
דיפלומטים, סטודנטים, אזרחי חו"ל או שוהים בישראל ללא תעודת תושב – מעניקה 
לכם "תכנית הדרכונאים" של מכבי שירותי בריאות מענה בהתאם לסל הבריאות.

 אנו מזמינים אתכם להיכנס כבר עכשיו לאתר מכבי בכתובת: 
www.maccabi4u.co.il או לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, להתרשם ממגוון 

השירותים שמחכים לכם במכבי ולהיווכח שבכל הקשור לבריאות שלכם,
אתם יכולים להיות בראש שקט.
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למבוטח בעת מצב סיעודי. תכנית הביטוח כוללת זכויות באשפוז סיעודי או בטיפול סיעודי בבית, תוך אפשרות 
בחירה באחד מבין 4 מסלולי כיסוי. 
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למה הכי כדאי לבחור ב"תכנית הדרכונאים" של מכבי שירותי בריאות?
הטיפול הרפואי במכבי נשען על טכנולוגיות חדישות ומתקדמות ומתן רפואה ציבורית ברמה של רפואה 

פרטית. במכבי שיעור הרופאים המומחים הינו הגבוה ביותר ולמבוטחים ניתנת האפשרות לבחור באופן אישי 
את הרופא והשירות הרצויים בכל רחבי הארץ.

מה מקבלים ב"תכנית הדרכונאים" של מכבי שירותי בריאות?
"תכנית הדרכונאים" הינה תכנית המאפשרת מתן שירותים רפואיים לתושבים חוזרים ולכל מי שחוק ביטוח 

בריאות ממלכתי אינו חל עליו ושוהה בארץ כחוק. 
ההצטרפות לתכנית היא ללא מגבלת גיל, בכפוף לחיתום רפואי ולתנאי התכנית כמפורט באתר מכבי באינטרנט. 

התכנית כוללת מגוון רחב של שירותים רפואיים )טיפולים, אשפוזים ותרופות( אשר ניתנים בארץ בלבד.
סל השירותים מקביל לסל הבריאות הקבוע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכולל בין השאר:
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שירותי אשפוז ופניה לחדר מיון  #

שירותי רפואה מקצועית  #
בדיקות במכוני דימות, מכוני אבחון, מכוני גאסטרואנטרולוגיה  #

מעבדות ושירותי אשפוז אלקטיביים  #
לשוהים בחו"ל – שמירת הזכויות ב"תכנית הדרכונאים" בתעריף מופחת. 

התכנית מאפשרת לתושבים חוזרים ליהנות מקבלת שירותים רפואיים בעת שהותם בארץ וכן מיום החזרה 
לארץ ועד לקבלת הזכויות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 

שירותי הבריאות המתקדמים של מכבי 
במכבי יותר רופאים מומחים, יותר בחירה אישית

מכבי שירותי בריאות מציעה לכם את מיטב הקידמה הטכנולוגית ושוקדת ללא הרף לשיפור השירות הרפואי 
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סל התרופות - זכאות לסל התרופות של מכבי שירותי בריאות )עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי(.

טכנולוגיות מובילות
מכבי online – שירות אינטרנט אישי מתקדם והמוביל מבין קופות החולים   #
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תרופות מקוונות – במעמד הנפקת התרופה בבית המרקחת נבחן המרשם המונפק מול רשימת תרופות   #
נוספות שניתנו, על מנת למנוע תגובות בין-תרופתיות המסכנות את המבוטח – טכנולוגיה מובילה וחדשנית

שירות רכישת תרופות דרך האינטרנט   #
מוקד טלפוני "מכבי ללא הפסקה" 24 שעות ביממה, כולל מוקד אחיות ומוקד טלפוני להפסקת עישון  #

מרפאות להתפתחות הילד   #
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מאז הקמתה בשנת 1934 מפעילה "אסותא מרכזים רפואיים" את מערכת שירותי הרפואה הפרטיים הגדולה 

בישראל, עם מערך רופאים כירורגיים מבכירי המנתחים בארץ.
אסותא מספקת לחברי מכבי שירותי בריאות בפריסה ארצית, שירותי רפואה בטכנולוגיה מתקדמת, מכוני 
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מצטרפים עכשיו
 ל"תכנית הדרכונאים" 

ונהנים מראש שקט
ההצטרפות אפשרית דרך:

 • מוקד "מכבי ללא הפסקה" 
 מהארץ: 3555* או 1-700-50-53-53

מחו"ל: 972-4-8188081+
www.maccabi4u.co.il אתר מכבי •

• בכל סניפי מכבי

סורקים את קוד ה-QR באמצעות הסמארטפון
נכנסים לעולמות של מכבי ונהנים ממידע,  טיפים, עצות והמלצות ישירות לסלולרי.
חינמית להוריד תחילה אפליקציית סריקה  יש  על מנת לסרוק את הברקוד 
)לדוגמה: Scanlife, Barcode scanner(, מחנות האפליקציות של יצרן הסלולר.

במכבי דואגים לכם לרפואה שלמה – קבוצת מכבי
מכבי טבעי

רשת מרפאות לרפואה משלימה בפריסה ארצית. ב"מכבי טבעי" ניתן לקבל מגוון רחב של טיפולים 
)רפלקסולוגיה, שיאצו, טווינא, דיקור ועוד(, לשיפור הבריאות ואיכות החיים, הניתנים ע"י רופאים ומטפלים 

מומחים מהשורה הראשונה. מכבי טבעי הוקמה כחלק ממערך הטיפולים הרפואיים המתקדמים מבית מכבי 
שירותי בריאות ומהווה חלק בלתי נפרד מהם, הן בעתות בריאות והן במצבי חולי. 

לפרטים 6395* או *טבעי

מכבידנט
רשת מרפאות שיניים בפריסה ארצית בהן ניתן לקבל את כל טיפולי השיניים, בכל גיל, תחת קורת גג אחת. 

הטיפול ניתן ע"י רופאי שיניים ויועצים מומחים מהשורה הראשונה. בכל מרפאה עומדים לרשותכם האמצעים 
המתקדמים ביותר לשמירה על שיניים בריאות ויפות. במכבידנט איכות הטיפול והרמה המקצועית, מעל לכל. 

לפרטים 6300* או *מכבידנט מכל סלולר

care מכבי
חברת מכבי care מקבוצת "מכבי אחזקות בע"מ" מתמחה בשיווק מגוון רחב של מוצרי בריאות מן השורה 

הראשונה, כמו: תוספי מזון, אביזרים רפואיים, ציוד דנטאלי, מוצרים דרמוקוסמטיים, תרופות ללא מרשם ועוד. 
במכבי care עומדים בסטנדרטים קפדניים של איכות, ידע ושירות. המוצרים נמכרים במחיר מוזל למבוטחי 

מכבי וניתן להשיגם בבתי המרקחת של מכבי פארם, ברשת ניו פארם ובבתי מרקחת נבחרים בארץ. 
לפרטים 1-800-36-36-34

מכבי ממבט ראשון
רשת האופטומטריה "מכבי ממבט ראשון" מציעה למבוטחי מכבי בסניפיה ברחבי הארץ, שילוב של שירות 

אופטומטרי איכותי, הניתן על ידי אופטומטריסטים מומחים מוסמכי משרד הבריאות ומבחר עשיר של אביזרי 
אופטיקה – משקפי ראייה, עדשות מגע ומשקפי שמש ממותגי האופנה המובילים.

לפרטים 6678*

מכבי פארם
למכבי רשת בתי מרקחת בפריסה ארצית, המעניקים שירות רוקחות אישי וייעוץ בנושא הטיפול התרופתי. בנוסף, 
בבתי המרקחת מגוון רחב של מוצרי בריאות משלימים כגון תוספי תזונה, קוסמטיקה רפואית, מוצרי חבישה, 

מכשור ועוד. ניתן להזמין תרופות מרשם ומוצרי בריאות משלימים דרך הפקס או דרך אתר מכבי באינטרנט. 
לפרטים 3555* שלוחה 4

* השירותים הניתנים ב"תכנית הדרכונאים" מקבילים לסל השירותים עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי 
ובכפוף לכללי ונהלי התכנית. בכל מקרה לא תהא זכאות מעבר לסל הבריאות הקבוע בחוק. 

עותק זה תקף לתאריך הדפסתו בלבד. קובץ מעודכן נמצא באתר מכבי באינטרנט.

"תכנית הדרכונאים"
 להיות

בראש שקט
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אופטיקה – משקפי ראייה, עדשות מגע ומשקפי שמש ממותגי האופנה המובילים.

לפרטים 6678*

מכבי פארם
למכבי רשת בתי מרקחת בפריסה ארצית, המעניקים שירות רוקחות אישי וייעוץ בנושא הטיפול התרופתי. בנוסף, 
בבתי המרקחת מגוון רחב של מוצרי בריאות משלימים כגון תוספי תזונה, קוסמטיקה רפואית, מוצרי חבישה, 

מכשור ועוד. ניתן להזמין תרופות מרשם ומוצרי בריאות משלימים דרך הפקס או דרך אתר מכבי באינטרנט. 
לפרטים 3555* שלוחה 4

* השירותים הניתנים ב"תכנית הדרכונאים" מקבילים לסל השירותים עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי 
ובכפוף לכללי ונהלי התכנית. בכל מקרה לא תהא זכאות מעבר לסל הבריאות הקבוע בחוק. 

עותק זה תקף לתאריך הדפסתו בלבד. קובץ מעודכן נמצא באתר מכבי באינטרנט.

"תכנית הדרכונאים"
 להיות
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