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 :החוזרפרטי 

 2018 בינואר 1 :תאריך

 של מחלקת השיקום זכאות למשתתפים בסדנת העצמה ואסטרטגיות למידה : החוזר שם

 1563/2018חוזר אזרח ותיק  ':מס חוזר

   1490הבטחת הכנסה 

 שיקום ביטוח לאומי למשתתפים בסדנה מטעם מחלקת השיקוםעילת : ושאנ

 ממועד פרסום החוזר :תחולה תאריך

 עירית עמיאל כותב החוזר:

 מטרת החוזר

 העצמה ואסטרטגיות למידה אותבסדנ בעילת שיקום ביטוח לאומי למשתתפיםתהליך העבודה תנאי הזכאות וסביר את החוזר מ

 מטעם מחלקת השיקום.

 פתח דבר

 חיצוניות. חברות על ידיהמופעלות  והכנה לעבודהמחלקת השיקום פיתחה סדנאות העצמה 

 

 : מחלקת השיקום על ידיהמופעלות ישנם שני סוגים של סדנאות 

 

 : (באינטנסיביות נמוכההעצמה ואסטרטגיות למידה )סדנה סדנאות א. 

  .לוסך הכשעות  65שבועות. הסדנה מתקיימת פעמיים בשבוע במשך  6משך הסדנה: עד 

 שעות כל אחד. 6בני נוספים מפגשים  10-שעות ו 5כל סדנה כוללת יום אוריינטציה בן 

 שעות בשבוע. 16בתקופה זו המשתתפים אינם זכאים לדמי שיקום שכן אינם מגיעים להיקף של 

דום אוכלוסייה מוחלשת לשילוב בעבודה, הוחלט לפטור ממבחן תעסוקה תובע שמשתתף בסדנה זו, לאור התרומה של הסדנה לקי

 גם אם אינה מתקיימת בכל ימות השבוע. 

 .(41)קוד עילה  בעילת שיקום ביטוח לאומיתיבחן  הזכאות לגמלה

  :(ברמת אינטנסיביות גדולה יותרהכנה להשתלבות בעבודה )סדנאות ב.  

 ימים בשבוע. 5 -שבועות רצופים, ו 4משך הסדנה: 

 דנה זו משולמים דמי שיקום מלאים.בס

אולם בדרך כלל דמי השיקום ישללו  מבחינת היקף ההשתתפות, המשתתפים בסדנה זו יכולים לענות על עילת שיקום ביטוח לאומי

 ./ השלמת הכנסהזכאות לגמלת הבטחת הכנסה
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 אפשר שדמי השיקום יזכו בהשלמה עפ"י חוק ה"ה. סיום הסדנה,כאשר מדובר בחודשים חלקיים בשל מועד תחילת/ 

 לפיכך הזכאות תיבחן בעילת שיקום ביטוח לאומי. 

 

 הוראות לביצוע

פתיחה התאריך  אתאת רשימת המשתתפים בסדנה, אזרח ותיק ושאירים  /פקיד שיקום יעביר למחלקת הבטחת הכנסה -

 .התכניותבאיזו סדנה מדובר משתי של הסדנה ויציין  סיוםהו

בעילת שיקום ביטוח לאומי, סדנת ההעצמה בזמן  תיבחן הזכאות –למשתתפים שזכאים לגמלת הבטחת הכנסה בשוטף 

 בכפוף לקיום יתר תנאי הזכאות.

בשוטף, להגיש  /השלמת הכנסה, שאינם זכאים לגמלת הבטחת הכנסהאת המשתתפים בסדנאותפקיד השיקום ידריך  -

 תביעה בהקדם.

 .ובהתאם לכל יתר תנאי הזכאות חודש הגשת התביעה בעילת שיקום ביטוח לאומיזכאותם תיבחן מ

יימסר דיווח מהמפעיל לפקיד שיקום על נשירה מהקורס בתוך כשבוע ממועד הנשירה. פקיד שיקום יעביר את המידע  -

 בהקדם האפשרי. אזרח ותיק ושאירים /לפקיד הבטחת הכנסה

 

 קישורים רלוונטיים

 לחוזר שיקום לחץ כאן 

 רשימת תפוצה

 פקידי תביעות הבטחת הכנסה 

 פקידי תביעות זו"ש 

 

http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/Rehabilitation/GM_DOCS/סדנאות%20תומכות%20תהליך%20שיקום.doc

