
 

 

 
 

 

 :2013ספטמבר  – רשימת קרנות ועמותות המעניקות סיוע כספי

 

 
 -וראייטי. 1

 טיפולים פרא רפואיים, ציוד שיקומי. -השתתפות במימון עלות סביב צרכים מיוחדים הסיוע:

 דרך לשכת הרווחה או באופן עצמאי. פניה:

 : בתיאום עם המשרד.מסמכים

 69546שיכון דן תל אביב  3: רחוב תבואת הארץ כתובת

 03-6447220: טלפון

 03-6441203: פקס

 )טלפונית( 11:00-13:00ה' -ימים א': שעות פעילות

 : לא ניתן לקבל החזרים רטרואקטיביים.הערות

יפנו קודם לאיל"ן ועם אישור של איל"ן לפנות לוראייטי, כל הפרטים כולל טפסים  CPילדים עם 

 או דרך מענה טלפוני. ISRAEL.ORG-WWW.VARIETYנמצאים באתר:   למילוי

 
 -קרן פסיפס. 2

 התרומ, בקשה(: השתתפות במימון בנושאי רווחה וחינוך )להתקשר לפני שמגישים הסיוע

 צעד משמעותי קדימה. התרומה תוגש כתשלום בעבור השירות ולא בכסף. מאפשרתה

 .058-4461705ן: טלפו

 סוציאלי, הצעת מחיר,הקרן תבקש דו"ח   www.psifas.org -ניתן להוריד מהאתר מסמכים:

 של גורם מקצועי, תדפיס בנק או רמת זכאות מהרווחה. המלצה

 ₪. 500: הקרן אינה מחלקת הלוואות אלא מענקים. סכום מינימאלי: הערות

 

 -גמ"ח עמותת קרן ישעי. 3

 השתלות בארץ ובחו"ל,: מסייעים במציאת מימון לטיפולים רפואיים חריגים, ניתוחים הסיוע

 התנדבותיות למען חולים ועוד.... פעילות

 : למשרדי העמותהפניה

 : טופס בקשה + מסמכים רפואיים )מסמכים המופיעים בטופס(מסמכים

 91341ירושלים  34205ת.ד -ירושלים. למשלוח דואר 11: חיים ויטל כתובת

 02-6521986: טלפון

 02-6524055: פקס

 9:00-16:00ה' -: א'שעות פעילות

 yishiy20@gmail.com: דוא"ל

 * כל המידע בעמוד זה נמסר ע"י הקרנות השונות והינו באחריותם בלבד. 

 

http://www.variety-israel.org/
http://www.psifas.org/
mailto:yishiy20@gmail.com


 

 

 

 
   -הקרן המשפחתית על שם תד אריסון )ישראל( בע"מ. 4

 מסייעת לעמותות רשומות וגופים הסיוע:

 : רק דרך עמותות וגופים ולא יחידיםפניה

 64367מרכז גולדה תל אביב  21: שדרות שאול המלך כתובת

 03-6912749 טלפון:

 03-6073101: פקס

 taff@arison.co.il: דוא"ל

 www.arison.co.il: אתר אינטרנט

 2014סגורים עד לינואר : הערות

 

 -לב אוהב. 5

 סיוע כספי לרכישת ציוד ולמימון טיפולים: מכשור רפואי, טיפולים פרא רפואיים ייחודיים הסיוע:

 )הידרותרפיה, רכיבה על סוסים...(, טיפולי שיניים, מחשבים.

 )מכתב בקשה(: דרך עו"ס פניה

 : דו"ח סוציאלי, אישור רפואי, הצעת מחיר ואישורי הכנסות.מסמכים

 46555יה הרצל, 68: ת.ד כתובת

 09-9605604: טלפון

 09-9566945: פקס

 מענה טלפוני )יתכנו שינויים( 10:00-15:00: ראשון וחמישי שעות פעילות

 שהסיוע הכספי: אין החזרים רטרואקטיביים, כל מקרה נשקל לגופו, עם זאת מכיוון הערות

 ישירות לספק, סביר להניח כי לרוב לא יאשרו החזר מסוג זה.  משולם

 

 
 -עמותת חברים לרפואה. 6

 : סיוע בהשגת תרופות,ניתוב תרופות וסיוע לחולים.הסיוע

 הממוחשבת.: טלפונית לקביעת פגישה/ לרישום במערכת פניה

 

 03-5792220: טלפון

 03-5792223: פקס

 , בני ברק.4: שמואל הנביא כתובת

  9:00-17:00: שעות קבלה

 /http://www.haverim.org.il: אתר אינטרנט

 mitnadvim@haverim.org.il: אי מייל

 הקרנות השונות והינו באחריותם בלבד.* כל המידע בעמוד זה נמסר ע"י  

 

mailto:taff@arison.co.il
http://www.arison.co.il/
http://www.haverim.org.il/
mailto:mitnadvim@haverim.org.il


 

 

 

 

 -הקרן הישראלית למימון תרופות מיסודה של עמותת יחד בתקווה. 7

מימון טיפולים שאינם כלולים ו עזרים שונים ,ברכישת תרופות שאינן בסל התרופות: עזרה הסיוע

 בסל הבריאות.   

 : דו"ח עו"ס לגבי מצב משפחתי. מכתב מרופא מטפל.מסמכים דרושים

 פתח תקווה. 7: רחוב מנחת שלמה כתובת

 )לפנות ליצחק או לשיפי( 03-5743230: טלפון

 03-5743234: פקס

 : ניתן לפנות גם באופן פרטי. הערות

 

 
 -יחדעמותת . 8

הסעות  : עזרה לחולים בבתי חולים )מסיבות וביקורי חולים( בפרט לילדים חולי סרטן.הסיוע

 תשלום והתאמת תרופות. ללא

 חומר רלוונטי אחר: שולחים מסמכים רפואיים רלוונטיים, אישורים מרווחה, עו"ס וכל כיצד

 בפקס.

  1800-10-17-20: טלפון

 153-88658261: פקס לפניות

 אשדוד, 7הגדיר : כתובת

   yachad@barak.net.il  דוא"ל:

 

 

 
 -פעמונים. 9

הוצאות ולתכנון  : שיקום משפחות הנמצאות במצוקה כלכלית על ידי מתן כלים לבקרתהסיוע

המושתת על   ארגון ארצי, באמצעות ללא עזרה כלכליתכלכלי, תוך ליווי אישי וייעוץ מקצועי, 

 מתנדבים.

 

  www.paamonim.org: באמצעות אתר האינטרנט פניה

 03-9127150: טלפון לפניות משפחות

 03-9127151: פקס

  bait_el@paamonim.org: דוא"ל

 

 

 

 

 ע"י הקרנות השונות והינו באחריותם בלבד.* כל המידע בעמוד זה נמסר 

 

mailto:yachad@barak.net.il
http://www.paamonim.org/
mailto:bait_el@paamonim.org


 

 

 

 
 -קרן הרווחה של קרן מכבי. 10

 מימון טיפולים רפואיים : סיוע כספי לחברי הקרן הנמצאים במצוקה כלכלית, לצורךהסיוע

לילדים : למבוטחי מכבי המשלמים עבור קרן מכבי, חברי הקרן מעל לשנתיים. מיועד למי מיועד

 קבלות. סמךשמטופלים בקביעות ועל 

 .18, ילדים סומאטיים עד גיל 1-10: גילאים

 לשנה. הזכאות נבחנת בכל שנה מחדש.₪  3500: עד סך הסיוע

 : על ידי גורם רפואי חיצוני או גורם רפואי ממכבי.אבחנה

 : לכל סניף מכבי במקום המגורים.פנייה

 : סיוע בתרופות שאינן בסל, ניתן על בסיס צורך סוציאלי.הערה

 בחודש. ₪  18,000: ניתן גם לבעלי הכנסות של לילדים עם צרכים מיוחדיםסיוע 

 מעבר לטיפולים.-3מגיל 

 ההחזר ניתן אך ורק לגבי טיפולים פרא רפואיים.

  /maccabi.co.il-http://www.keren: כתובת האתר להורדת טפסים

 

 
 -הישראלית להלוואות ללא ריביתהאגודה . 11

תרופות ייחודיות שאינן : האגודה תעניק הלוואה אשר תשלים רכישה של אביזרי שיקום, הסיוע

 הלוואה לשיפוץ הדירה לצורך הרחבה.-הבריאות, לנכים בסל

 : טופס בקשה ודף הסבר ניתן להשיג במשרד האגודה ע"י הזמנה טלפונית או באתרפניה

     www.freeloan.org.il 

 .91104 מיקוד 10424. מען למכתבים: ת.ד 93461ירושלים  29: רחוב רבקה כתובת

  02-5300771/2/3/4  1-599-500-001: טלפון

 תשלומים ללא ריבית. 40: ההחזר מתבצע עד הערות

 

 
 -קרן לחיות -רפאנו. 12

בנוסף קיימים מפעלי רווחה לחולים  תשלומים. 36הלוואות לטווח ארוך ללא ריבית, עד : הסיוע

 ובני משפחותיהם

 לתרופות או טיפולים שאינם כלולים בסל הבריאות. -: לחולי סרטןמיועד

 : שולחים חומר רפואי רלוונטי.כיצד

או  נעשית בפקס לאחר אישור הוועדה,הכסף עובר למקום הטיפול )הפנייה -: פניה לוועדהפניה

 :(טלפונית

 

 * כל המידע בעמוד זה נמסר ע"י הקרנות השונות והינו באחריותם בלבד. 

 

http://www.keren-maccabi.co.il/
http://www.freeloan.org.il/


 

 

 

 

 09-8321556: טלפון

 09-8872878 פניה דרך פקס:

 נתניה, 7017ת.ד , 4: המייסדים כתובת

 
 -ידללין פקרן ע"ש ארוו. 13

 ביטוח לאומי קצבה.: לילדים עם נכויות לצרכים מיוחדים אשר מוכרים ע"י הסיוע

 : דרך המחלקה לשירותים חברתיים ועו"סים.פניה

 : דו"ח סוציאלי, הכנסות, אישורים רפואיים, מצוי זכויות במשרד הבריאות.מסמכים

תלפיות ירושלים, המחלקה לועדות  10: משרד הרווחה והשירותים החברתיים: יד חרוצים כתובת

 ערר וסיוע לבודדים.

 לא בפקס!( . )או פניה בדואר,02-6708425,  02-6708280: טלפון

 8:00-16:00ה' -: א'ימי ושעות קבלה

 
 -קרן עזרה לקהילה. 14

במצבי משבר. לא במקרים פעמי, כספי, בעיקר לעולים או משפחות ישראליות ותיקות -: חדסיוע

 סוציאליים מתמשכים ולא ציוד או מכשור שיקומי ורפואי.

 ובצירוף דו"ח סוציאלי.עדיפות לשליחה בדואר!: באמצאות טפסי הקרן פניה

 ₪. 1000: עד סכום

 09-9508371: טלפון

 09-9543781: פקס

 8:00-15:00ה' -: א'שעות קבלה

 :הערות

המבקשים למצב של עצמאות  . ועדת הרווחה נותנת עדיפות למקרים שבהם עזרתנו תקרב את1

 כלכלית.

 קבלת טופס הבקשה במשרדנו.שבועות מיום  8. זמן ההמתנה לתשובה הוא עד 2

 צידיהם ועל כל פרטיהם. . ועדת הרווחה תטפל אך ורק בטפסים אשר מולאו בקפידה משני3

 .השיק. במקרה ונענה לבקשה, נא לפרט במדויק לאן יש לשלוח את 4

 

 
 -מרפאלאגדות עזרה . 15

: השאלת ציוד רפואי ושיקומי, הטסת חולים למרכזים רפואיים ברחבי העולם, שרותי סיוע

 רפואה בינלאומי, ייעוץ והכוונה לרופאים -אמבולנסים בכל רחבי הארץ, וידאו קונפורנס טל

 

 
 * כל המידע בעמוד זה נמסר ע"י הקרנות השונות והינו באחריותם בלבד.

 



 

 

  

 

ני, מרפאת שיניים לילדים, מערך אדיגיטאלי, ביקור חולים וסיוע הוממקצועיים, שיגור מידע 

 טיפול 

ביתי לילדים חולי סרטן, קליניקות רופאים מומחים לחוות דעת מקצועית נוספת, מעון יום שיקומי 

 בית חם לילדים חריגים.-ובריכה הידרותראפית, ייבוא תרופות נדירות מחו"ל, מועדונית

 ,בשעות הקבלהמחלקת השאלת ציוד: פניה

 : כל פונה יענהאוכלוסיית יעד

  51371בני ברק , 518ת.ד , 24: רחוב חיד"א כתובת

 1599-515161  -לאמבולנסים, 03-5777000: טלפון

 03-6161177: פקס

 : הארגון עובד ללא מטרות רווח ולא נותן סיוע כספי.הערות

 11:00בימים א',ב',ד',ה' בשעה  03-5777001ניתן בטלפון  ייעוץ עם הרב פירר

 

 
 -קרן ברכה ומוטי זיסר. 16

 

על סמך אישורים רפואיים מבתי חולים ואו מרכזים,  –: חולים במחלות ואו בעיות רפואיות סיוע

הבקשה  –עדכניים לתאריך הבקשה. אם מדובר בעזרה למימון תרופות טיפול או ניתוח רפואי 

 סכום העלות, מתועדת במסמכים רשמיים.תכלול את 

 : פניה מעובד סוציאלי של המחלקה/המוסד הרפואי בו מטופל החולה או על המצב בבית.פניה

: אישורים על כל מקורות ההכנסה של כל בני המשפחה הגרים בבית באותו הזמן, מסמכים

 האישה, אישור הכוללים: קצבאות ילדים מהמוסד לביטוח לאומי, תלושי שכר של הבעל ושל 

התשלום החודשי מהכולל בו לומדים, קצבאות וגמלאות אחרות מהמוסד לביטוח לאומי ו/או 

סות בבנק, בקופות גמל ובקרנות הכנ-מוסדות אחרים, פנסיה וכל הכנסה אחרת שהיא

 למות.שתה

 נות הבנק, לתקופה של שלושה חודשים אחרונים.ובבנק של כל חש דפי

 לשלושה חודשים אחרונים.כרטיס אשראי, פירוט 

)לא ע"י  ם להגיש "בקשות" רק המבקשים עצמםיש להגיש מכתב בקשה, על פי התקנון יכולי

נא לשלוח בדואר  – 52168, רמת גן מיקוד 6965הבקשות תישלחנה לקרן צדקה לת.ד. . שליח(

 רגיל ולא ברשום.

 

 
 -עמותת עילאי .17

, מוגבלות שכלית התפתחותיתמימון פרויקטים ותמיכה לילדים ומשפחות ילדים עם  :הסיוע

 מימון  הסעות לבתי חולים. אוטיסטים, ילדים מוכים, יתומים וילדים בעלי צרכים מיוחדים.

 
 * כל המידע בעמוד זה נמסר ע"י הקרנות השונות והינו באחריותם בלבד.

 



 

 

 

 

 

וספורטיביים להעלאת איכות חייהם. ארגון שמחות וחגים, שי פרויקטים רפואיים, חינוכיים 

 ומתנות לילדים לפי צרכיהם.

 71700, מודיעין 34/46:חרצית כתובת

 08-9718494,  052-7078845: טלפון

 http://ilaifund.org: אתר

 : אלברט שאלתיאלאיש קשר

 

 -עמותת "ילדים של החיים" .18

עמותת "ילדים של החיים" דואגת לילדים חולים הזקוקים לסיוע כספי למימון טיפולים  :הסיוע

 רפואיים.

 42905מושב אודים  356: ת.ד כתובת

 09-8656064: טלפקס

  http://www.charity.org.il/site/he/homepage.asp: אתר

 charity@charity.org.il: מייל

 

 
 להושיט יד מלטפת לילד מיוחד -. עמותת ליט"ל19

 

לילדים עם נכויות  רפואיים -כספי בתחום רכישת ציוד שיקומי, טיפולים רפואיים ופרא :הסיוע

 פיזיות קשות ונכויות רב מערכתיות

   מעלה אדומים  12/5רחוב האבן : כתובת

 050-9100614/5: וןטלפ

 amuta.lital@gmail.com: מייל

 

 
 קרן מלכי. 20

 
בעיסוק, ריפוי בדיבור,שחיה  ריפוי, הטיפולים בהם משתתפת קרן מלכי הינם: פיזיותרפיה :הסיוע

 טיפולית ורכיבה טיפולית

על המשפחה לצרף דו"ח רפואי, אשר נערך לא יותר מאשר תשעה חודשים : מסמכים דרושים

לפני הגשתו מרופא ילדים התפתחותי, נוירולוג ילדים. הדו"ח הרפואי חייב לכלול אבחנה, תיאור 

על טיפולים עבור הילד/ה כיון שהסיוע הניתן המצב ותופעות. הדו"ח הרפואי אינו צריך להמליץ 

על ידי קרן מלכי מותיר שיקול דעת בבחירת הטיפולים בידי המשפחה. יש לשלוח העתק של 

 הדו"ח הרפואי בלבד. דוחו"ת מקוריים אשר יישלחו לא יוחזרו על ידי הקרן לשולחיהם.

http://ilaifund.org/
http://www.charity.org.il/site/he/homepage.asp
mailto:charity@charity.org.il
mailto:amuta.lital@gmail.com
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 02-5670602: וןטלפ

 03-5423783פקס: 
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מציע תמיכה לנזקקים בישראל בתחומי רפואה, חינוך, תזונה, צריכים מיוחדים ונוער : הסיוע

 .בישראל או שמציע הזדמנויות חינוכיות)כספים( לנזקקים  תומך בארגונים שנותנים בסיכון, גם

 02-561-0287/8טלפון: 

 02-561-9255פקס: 

  ppj@attglobal.netדוא"ל: 

 Mrs. Phyllis Jesselson Keren Matana 3 Rehov Dor v'Dorshav German Colony, JM: כתובת

 רחוב דור ודורשיו, מושבה הגרמנית 3פיליס יסלזון , קרן מתנה. ' גב

 

 . קרנות מענקים וסיוע למשפחות, יחידים ומזקקים ממשרד הרווחה22

 

 ועדות מקצועיות למתן מענקים לסיוע לנזקקים: 3במשרד הרווחה פועלות 

 ועדה לסיוע למשפחות ויחידים נזקקים.  .א

 ,  בקהילה ובמסגרות חוץ ביתיות. 18ועדה למתן מענקים לילדים יתומים נזקקים, עד גיל  .ב

ועדה בינמשרדית )בשיתוף משרד הבריאות( למתן מענקים לילדים חולים ובעלי  .ג

 .21מוגבלויות ומעניקה סיוע לילדים ובוגרים עד גיל 

 בכל הועדות צוות מקצועי הדן בבקשות המוגשות למטרות הבאות:

 שת ציוד ביתי בסיסי.רכי -

 טיפולי שיניים )לאחר מיצוי זכויות בקופ"ח(. -

 רכישת מכשירי שמיעה )לאחר מיצוי זכויות בקופ"ח וב"סל תקשורת"(. -

 רכישת אביזרי שיקום )לאחר מיצוי זכויות במשרד הבריאות(. -

או במסגרות החוץ ביתיות לשם הגשת בקשה יש לפנות לעו"סים במחלקות לשירותים חברתיים 

 )רק הם מוסמכים להגיש הבקשה(. 

  

 בלבד. * כל המידע בעמוד זה נמסר ע"י הקרנות השונות והינו באחריותם

 

 * כל המידע בעמוד זה נמסר ע"י הקרנות השונות והינו באחריותם בלבד.

 

 

mailto:office@kerenmalki.org
mailto:ppj@attglobal.net


 

 

 

 

 לבקשה יש לצרף המסמכים הבאים:

 דו"ח סוציאלי מפורט אודות המבקש -

 הצעת מחיר מעוסק מורשה עבור הפריט המבוקש -

 המלצה מנומקת מדוע יש צורך בפריט המבוקש. -

עבור אביזר שיקום, יש לצרף המלצת רופא, פיזיותרפיסט או כל מומחה אם הבקשה היא  -

 אחר הנוגע לענין.

אישור ממשרד הבריאות על גובה דמי ההשתתפות או אישור על אי השתתפות ברכישת  -

 המוצר. 

 

 מתי להגיש?

בין את הבקשות יש להגיש באמצעות העו"סים למחלקה לועדות ערר וסיוע לבודדים, 

 .עד מאי בכל שנההחודשים ינואר 

 

לאחר אישור הועדה, נשלחת בדואר רשום באמצעות העו"ס, ה"הודעה לקבלת תשלום" ע"ש 

 הפונה.

 על הפונה להציג קבלה מקורית המעידה שהרכישה בוצעה. 

 

 

 

 

 * כל המידע בעמוד זה נמסר ע"י הקרנות השונות והינו באחריותם בלבד.

 

 

 

 

 

 


