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 מידע על תשלומי שיקום
 

בהתאם לחוק ולתקנות והוראות השיקום  בתכנית לאבחון ולהכשרה מקצועית אתה עשוי להיות זכאי לתשלומי שיקום,  

 תשלומים אפשריים ותנאי הזכאות

 ההחזר הוא בתשלומים, בהתאם  עד לסכום מרבי לשנת לימודים/לקורס, אשר נקבע מעת לעת.  - שכר לימוד
 התכנית. להתקדמות

 עליך להודיע על זכאות לסיוע מגורם נוסף או אחר במימון הלימודים )כגון מלגות, הנחות(.            
 ייתכן כי סכום זה יופחת מתשלום שכר הלימוד שתקבל מאגף שיקום.           

 בשיעור של גמלה חודשית בתקופת הלימודים -למקבלי שרות המוכרים בנכות כללית/נפגעי עבודה  דמי שיקום ,
שעות לימוד שבועיות, ואינך  16קצבת נכות מלאה אילו שולמה. אתה זכאי לדמי שיקום אם אתה לומד לפחות 

 מקבל קצבת נכות מלאה. לחישוב שעות הלימוד יש לפנות לעובד השיקום. 
 אם אתה מקבל קצבת נכות חלקית, דמי השיקום יהיו השלמה לקצבה מלאה. 

לאות מחליפות שכר המשולמות לך בזמן הלימודים )דמי פגיעה, אבטלה, מילואים, מדמי השיקום מופחתות גמ
 עשויות להיות מופחתות הכנסות מעבודה.  וכמוכן  לידה, שמירת הריון ודמי תאונה(

 גמלה   - דמי מחיה לאלמנות/נים, להורים לילד נכה שנפטר, ולבן/בת זוג של נכה שאינו מתאים לשיקום
דים. הזכאות ושיעורה תלויים במספר שעות הלימוד, במספר הילדים ובמרחק של מקום חודשית בתקופת הלימו

 הלימודים ממקום המגורים.

 הלימודים אם בוצע מעבר דירה לצורך רקהשתתפות בשכר הדירה או המעונות תקפה  - שכר דירה או מעונות 
ממקום מגוריך הקבוע. על  ק"מ 40שעות בשבוע, במרחק העולה על  16ימים ולפחות  3אתה לומד לפחות ו

 הדירה/המעונות להיות בסמיכות למקום הלימודים. שיעור ההשתתפות הוא עד לסכום מרבי שנקבע מעת לעת.

 החזר נסיעות ממקום המגורים למקום האבחון או ההכשרה הוא לפי תעריפי התחבורה הציבורית הזולים  - נסיעות
ידות(. לנכים קשים שאינם מסוגלים, מסיבה רפואית, להשתמש ביותר )או החזר על פי ק"מ למי שברשותו רכב ני

 בתחבורה ציבורית ואין ברשותם רכב ניידות, תיבדק אפשרות לתת הסעות מיוחדות.

 שיעור ההשתתפות ברכישת ספרים וציוד לימודי הוא בהתאם לצורך העולה מתכנית  – ספרים וציוד לימודי
  לבקשה זו. ולקבל מראש אישור לעת. יש לפנות לעובד השיקום   הלימודים, ועד לסכום מרבי שנתי, שנקבע מעת

 ע עד לסכום סיוע ברכישת מכשיר הנדרש ללימודים שהוא חיוני עקב הנכות הרפואית תפקודית. הסיו - מכשירים
   מרבי שנקבע מעת לעת, ויש לקבל מראש אישור עובד השיקום לבקשה זו.

 סיוע בשיעורי עזר, חונכות, הדרכה באסטרטגיות למידה ומלווה בהכשרה , וכן בתחומים  - והנגשות  שיעורי עזר
 קראות ושקלוט.נוספים הנדרשים לך בשל הקשיים התפקודיים הנובעים מנכותך: תרגום לשפת סימנים, תמלול, ה

ההיקף המרבי של שיעורי העזר וההנגשות תלוי במספר שעות הלימוד הכולל בתכנית הלימודים, וניתן על ידי           
או על ידי מרכזי התמיכה במוסדות הלימוד. הסיוע יינתן באישור מראש של   ספקים שנבחרו על ידי אגף השיקום

 עובד השיקום.

 כלכלה בימים בהם אתה נדרש כחלק מלימודיך לנסוע למרחק של למעלההחזר בעבור  - הוצאות כלכלה 
  לפחות משטח השיפוט של מקום לימודיך הקבוע, ומקום זה הוא גם מחוץ לשטח השיפוט של מקום  ק"מ 10-מ

 מגוריך. 

 לידיעתך

 בין שנת הזכאות בתקופת הלימודים בפועל בלבד. אין זכאות בתקופת חופשת הקיץ,  בדמי מחיה ובדמי שיקום
 לשנייה.  לימודים אחת

באחריותך לבדוק את זכאותך לגמלת הבטחת הכנסה בתקופת הלימודים )במידה ואינך זכאי לדמי שיקום/דמי 
 מחייה( ובתקופת החופשות, וזאת בטרם תחליט על תכנית הלימודים.

 

  .לפירוט נוסף ולבדיקת זכאותך יש לפנות מראש לעובד השיקום 
 אתי והבנתי את המידע המפורט מעלה.אני מאשר שקר       
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