עיריית קריית גת
אגף הרווחה והשירותים החברתיים
היחידה לעבודה קהילתית והתנדבות

מידעון עוצמה
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קריית גת

קצבה לשירותים
מיוחדים לנכים

שיקום מקצועי

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים מגיל 18
עד גיל פרישה ,הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות
היום-יום במשק הבית או שהם זקוקים להשגחה חלקית או
מלאה למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.
כמו כן משולמת הקצבה ,בתנאים מסוימים ,למקבלי
דיאליזה ,למטופלי כימותרפיה ,ולמי שעברו השתלה וכן
משולמת קצבה מוגדלת למי שמונשם.
שיעור הקצבה נקבע לפי  3רמות תלות בזולת:
 1,427 50%ש”ח
 3,334 112%ש”ח
 5,341 188%ש”ח
"נכה מונשם" זכאי לקבל גם תוספת לקצבה
בסכום של ₪ 1,844
תביעה לקצבת שירותים מיוחדים )בל( 7849/
יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי במקום המגורים.
את טופס התביעה ניתן להוריד מאתר הביטוח הלאומי,
ולשלוח באתר ,בדואר או בפקס
אפשר למלא את התביעה
באתר הביטוח הלאומי  -כאן
ולשלוח אונליין עם כל המסמכים.
לסניף או באמצעות נציג שירות בטלפון * 3928
לאחר הגשת התביעה ,במידת הצורך תוזמן לקבל
שירותי ייעוץ והכנה לוועדה לבדיקה בוועדה רפואית.
או התקשרו  *2496למרכזי יד מכוונת ,פגישה ללא
תשלום.

השיקום המקצועי נועד לכוון ולהכשיר נכים ,אנשים עם מוגבלות
ואלמנות להשתלב בעבודה בשוק הפתוח באמצעות הכשרה מקצועית,
לימודים והשמה בעבודה.
מי זכאי לשיקום מקצועי?
• נפגע בעבודה שנקבעו לו לפחות  10%נכות צמיתות או שהפגיעה
הוכרה כמחלת מקצוע.
• נכה ומי שמתמודד עם מוגבלות ,לא מפגיעה בעבודה או איבה,
שנקבעה לו נכות רפואית משוקללת בשיעור של  20%לפחות לצמיתות,
גם אם אינו מקבל קצבת נכות מהביטוח הלאומי.
• נפגע בפעולות איבה שנקבעו לו  20%נכות לפחות ,וכן אלמנה ויתומים
של נפגע בפעולת איבה שנפטר עקב הפגיעה בפעולות האיבה.
• אלמן/ה שהוכרו על ידי מחלקת שאירים או מחלקת תלויים בנפגעי
עבודה.
מהם שירותי השיקום המקצועי?
• סיוע באבחון והכוונה מקצועית.
• תשלום דמי שיקום בזמן ההכשרה או הלימודים )לנכה שאינו מקבל
קצבת נכות או שמקבל קצבה חלקית(.
• דמי מחיה )לאלמנים/ות(
• תשלום הוצאות הקשורות בלימודים  ,כגון שכר לימוד ,הוצאות נסיעה,
ספרים ומכשירי לימוד.
• סדנאות העצמה והכנה לעבודה.
הכול במסגרת התקנות וההוראות ולפי שעות הלימודים.
פקיד השיקום בסניף ,עובד סוציאלי במקצועו ,מייעץ לזכאי לשיקום בכל
הנוגע לבחירת מקצוע מתאים ולהשתלבות בעבודה ,לאחר היכרות
אישית עמו ובחינה של שאיפותיו ,כישוריו ומגבלותיו.
בסיום תהליך ההכשרה ניתן להסתייע בתוכנית השמה לשם השתלבות
בשוק העבודה.
שירותי השיקום ניתנים בדרכים מגוונות וכוללים טיפול פרטני ,סדנאות,
קבוצות התומכות בתהליך השיקום ופעילות קהילתית.
חדש!
אפשר למלא את התביעה באתר הביטוח
הלאומי ,ולשלוח אונליין עם כל המסמכים
לסניף ! כאן

הידעת?

מה קורה בחשבון החודשי שלי?
כמה הוצאתי על קניית אוכל?
מה העלות של הטלפון הסלולארי שלי?
הסוד לשמירה על התקציב המשפחתי הוא
תהליך מסודר של רישום כל ההוצאות
וההכנסות של משק הבית ,וכן מעקב ובקרה
יומיומיים אחריהם .רק רישום מסודר יכול
להוביל לשליטה ולבקרה על ההוצאות
וההכנסות בהתאם לתקציב .אין קיצורי דרך.

איך מנהלים רישום תקציבי?
באמצעות הרשומון כלי עזר לרישום ,מעקב ובקרה
שפותח בפעמונים תוכלו לבצע מעקב חודשי נוח ויעיל.
לקבלת מידע נוסף באתר פעמונים-

www.paamonim.org.il

היכנסו לקישור לחוברת שיקוף ע"מ ללמוד
ולהכיר את המצב הפיננסי שלכם לעומק.

קיבלתם מכתב התראה מההוצאה לפועל?
מבקרים אתכם נציגי ההוצאה לפועל?
לרשותכם מידע מאוד חשוב:
• מדריך לחייב בהוצאה לפועל שלא
מכחיש את החוב
•מדריך לחייב בהוצאה לפועל
שמכחיש את החוב או את חלקו
• פורטל הוצאה לפועל-
תגובה לפתיחת תיק
• הפורטל המלא של הוצאה
לפועל וגבייה

צפורה בן ישי

ענבל ביטון

יפית נגר

עו"ס מרכזת עוצמה

עו"ס מיצוי זכויות ותעסוקה

רכזת משפחות בניהול כלכלי

08-6116417

merkazotzma.kg@gmail.com

08-6819037

inbalc@noshmim.org.il

08-6116418

yafit.na@noshmim.org.il

