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 נהלים בתקופת השתתפות בתכנית שיקום מקצועי
 

  לשיקום תאושר תביעתךבמידה ועם פנייתך לשיקום מקצועי במסגרת המוסד לביטוח לאומי. אנו מברכים אותך ,

השיקום ילווה אותך בכל  עובד. עבודהעולם הב לעזור לך להשתלבהמיועדת , תכנית שיקוםאיתך  תגובש ביחד
 תוכל לסיימו בהצלחה.תהליך השיקום, כדי ש

 
 את לקרוא  אתה מתבקששיקום. הקבלת תשלומי בהקשורים להשתתפות באבחון, בלימודים ו להלן מפורטים נהלים

  מומלץ לשמור לך עותק משלך. .ולאשר זאת בחתימתך לפעול לפיהם להסכיםהנהלים בעיון, 
  

 נהלים

  גורם מהאישור , שקיבלו בפיקוחסדרים, מוכרים ולימודים או הכשרה במוסדות לימוד ובמקצועות מואנו מאשרים
במשך הזמן המקובל לקבלת כן ו ,או ההכשרה תואר בסיום הלימודיםאו  ק תעודהיהממשלתי הרלוונטי להענ

במידה ומדובר בהכשרה שאינה בפיקוח משרד ממשלתי, התכנית תיבדק באופן  התעודה המקצועית או התואר.
 פרטני.

 

  לבחון את ר פשאיהיה ש כדי ,השיקום, עליך להמציא את כל המסמכים הרלוונטיים .תבדעולאחר גיבוש התכנית עם
 ,ירוט שכר הלימודמערכת השעות, פ הכרה של מוסד הלימודים, פרטי התכנית,האישור   - פרטי התכנית ולאשרה

 .ואישור הקבלה ללימודים דרשנבהתאם ל מספר הצעות מחיר
 

 השמה התכנית או  מודיםילה ,הכשרהה ,הנדרשות במקום האבחון עליך להשתתף בכל הפעילויות והמטלות
 .בעבודה

 

    חובתך להודיע מ. באופן קבועובזמן  משנקבע תאריך לביצוע אבחון, התחלת לימודים וכו' , עליך להגיע למקום
      אם נבצר ממך להגיע. השיקום,  עובדוכן ל למקום האבחון או הלימודים מראש

 
 השיקום לפחות אחת לחודש על התקדמות תהליך ההכשרה או הלימודים,  .תעובדבשיחה את  עליך לעדכן בכתב או

כן אתה מתבקש להודיע מיד במקרה של אי עמידה בהתחייבות בית . כמו ציונים, בעיות, קשיים, הפסקת לימודים
   מתאים.מענה לך כדי שניתן יהיה לתת . כל זאת הספר לתכנית הלימוד

 

 לידיעתך

 תנאים מסוימים עלולה להביא להפסקת התכנית: לדוגמא: אי הצלחה בלימודים, אי התאמה לתכנית, אי עמידה ב
 .מלאים וכו'חיסורים, איחורים, ימי לימודים לא 

  
 במידה ואחוזי הנכות הזמניים יופחתו, תיבדק מחדש זכאותך להמשך תכנית הלימודים והתשלומים  -בנכות זמנית

 להפסיק את התוכנית שנקבעה. םהשיקום רשאי .תלווים. עובדיהנ
 
  ת. ובשל נסיבות רפואיות מוצדק קורס זהבנכשלת  אםקורס חוזר יאושר רק 

 
  השיקום. .תעובדשל והסכמה כל שינוי בתכנית השיקום שאושרה מחייב אישור מראש  

 
  ינוימהש ההוצאות הנגזרות במימוןהשיקום לא יחייב אותנו באישור התכנית ו.ת עובדשינוי ללא אישור. 

 

   בסיום ההכשרה עליך להמציא תעודת גמר. 

 
 

 

 המוסד לביטוח לאומי
 מינהל הגמלאות

 יקוםאגף ש
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 טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד
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 תשלומים

  ,מוקדם השיקום ובאישור .תעובדמראש עם  יתואמוכל הוצאה או תשלום. 
 
 כגון  תשלומי השיקום שאושרו לך יבוצעו בהתאם לאישורים ואסמכתאות אותם תתבקש להמציא במהלך התוכנית(

 דיווחי נוכחות, קבלות וכו'(הצהרות, 
 
  ובהתאמה  ,נוכחותך בפועל בלימודיםבהתאם לצריך להיות הוא דיווח נוכחות חודשי במידה ותידרש להמציא

 השתנתה התכנית.או במהלכה אם  ,שנת הלימודים/למערכת השעות שהגשת ושאושרה לך לפני תחילת התכנית
 

  ימה +חותמת של מקום ללא מחיקות, בכתב ברור, חת:  מילוי המחאהכללי יש למלא את דף הנוכחות על פי   
 .ההכשרה

 
  בנוסף ישולמו עד שני ימי  .בעת חופשה מרוכזת במהלך הלימודים )אך לא בחופשת הקיץ(גם ישולמו דמי השיקום

  .בעת היעדרות מיום לימודיםלא ישולמו דמי שיקום  .מתאים מחלה בחודש בהמצאת אישור רפואי
 

 ייעשה רק לאחר שתציג קבלה על  החזר התשלוםד שאושר לך, שכר הלימועולה על שכר הלימוד שעליך לשלם ם א
 , או החזר יחסי במהלך הלימודים.תשלום ההפרש שאותו התחייבת לממן באופן עצמי

 

 לחברת  מראשהמוסד לביטוח לאומי, מחובתך להודיע  אם אושרו לך הסעות מיוחדות באמצעות חברת הסעות שבחר
 הנסיעה. עשה כן תחויב במלוא עלותאם לא ת ההסעות על כל שינוי או ביטול.

 

  יש להגישעבור תשלומי שיקום שאושרו לך )לדוגמא שכר לימוד, נסיעות, ציוד לימודי, שיעורי עזר(, בבקשות להחזר  

  הנדרשות. רוף האסמכתאותיובצ ,מעת התשלום בפועלים יעד חודש          

 

 שנה ממועד התשלום    ישולמו לכל היותר בתוך , במקרה של איחור בהגשת הבקשות, תשלומי השיקוםלידיעתך 

 תשלום. החזריהיה לבצע  לא ניתןלאחר מועד זה בפועל,            

 

 
 שלא כדין יהיה עליך להחזירם.או  קיבלת כספים בטעותאם 

 
בתקופה בה  –( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 4()ג()2( )1)א8לפי סעיף י נכות רפואיים כנכה כללי זלך אחובמידה ונקבעו 

הינך מקבל דמי שיקום ו/או תשלומי שיקום, אתה פטור מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותים רפואיים שונים 
 לקופת החולים ולא למוסד לביטוח לאומי.לבדיקת הזכאות יש לפנות בקופות החולים. 

 
 

 אנו מאחלים לך הצלחה רבה, ועומדים לרשותך לאורך כל הדרך

 

 חייב לעמוד בכל האמור לעיל.אני מתו והבנתי אותם ת כל פרטי הנהליםא מאשר שקראתי  אני

 

 ________________ תאריך _________________  שם פרטי ומשפחה ______________________  חתימה 

 


