מידעון מיצוי זכויות
ותעסוקה

08
21

מרכז עוצמה
קצבה לשירותים מיוחדים-
לנכים
לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים
מגיל  18עד 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:

שיקום מקצועי

מי זכאי לשיקום מקצועי?
נפגע בעבודה שנקבעו לו לפחות  %10נכות צמיתות או שהפגיעה הוכרה כמחלת
מקצוע.
נכה ומי שמתמודד עם מוגבלות ,לא מפגיעה בעבודה או איבה ,שנקבעה לו נכות
רפואית משוקללת בשיעור של  %20לפחות לצמיתות ,גם אם אינו מקבל קצבת

 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

נכות מהביטוח הלאומי.
נפגע בפעולות איבה שנקבעו לו  20%נכות לפחות ,וכן אלמה ויתומים של נפגע
בפעולת איבה שנפטר עקב הפגיעה בפעולות האיבה.

תביעה לקצבה לשירותים מיוחדים
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

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

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 2496
 **2496למרכזי יד
מכוונת ,פגישה ללא תשלום.

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.

הידעת?
קיצור ימי עבודה בחודשים אוגוסט וספטמבר להורים עובדי מדינה
הורים עובדי מדינה עשויים להיות זכאים ל"שעות חופשה מיוחדת"
בתנאים מסוימים ,העובד יוכל לנצל את שעות החופשה המיוחדת ביום אחד

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.

מרוכז
או לפזרן על פני מספר ימים.
הורים עובדי מדינה שאינם זכאים לשעות חופשה מיוחדת להורים בחודש
אוגוסט
עשויים להיות זכאים ליום חופשה מיוחד על חשבון המשרד.
לא ניתן לצבור או לפדות את יום החופשה המיוחד ויש לנצלו בין ה1.8-
ל 30.9-באותה שנה.

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

הארכת הזכאות למענק הסתגלות לבני  67ומעלה עד 30.9.21
אנו שמחים לעדכן אתכם שבעקבות החלטת הכנסת ,ישולם מענק הסתגלות למשך  3חודשים נוספים )יולי ,אוגוסט וספטמבר (2021
לבני  67ומעלה שלא חזרו לעבודה.
מי זכאי להארכה?
הזכאות לקבלת המענק למשך  3חודשים נוספים ,תינתן למי שקיבל מענק הסתגלות בחודש יוני ,21
גם אם הוא קיבל מענק חלקי .
סכום המענק
בחודשים יוני ויולי ישולם מענק בשיעור  90%מסכום המענק שלו אתה זכאי
באוגוסט ישולם מענק בשיעור  ,80%ובספטמבר מענק בשיעור . 70%
לדוגמה :מי שקיבל בחודש יוני  21מענק בסך  3,600ש"ח ,יקבל ביולי גם מענק בסך  3,600ש"ח
באוגוסט יקבל מענק בסך  3,200ש"ח ובספטמבר מענק בסך  2,800ש"ח
לפרטים נוספים הקליקו כאן
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