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מגפת הקורונה -הנגשת שירותים וזכויות
נגיף הקורונה -מידע מרוכז :כל זכות
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%
_94_%D7%9E%D7%A6%D7%91_%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D_2020

רפואי:
אין לפנות לרופא/ת המשפחה לקבלת אישור מחלה.
במקום זאת על העובד להציג למעסיק את תעודת המחלה הגורפת שהוציא משרד הבריאות ,לחתום
על ההצהרה על היעדרותו ולצרף אישור על מועד עזיבתו את אותן מדינות ,שכל מי ששב מהן חייב
לשהות בבידוד.
תעודת המחלה הגורפת שהוציא משרד הבריאות (נוסח תעודת המחלה) הגורפת מתייחס כרגע רק
לשבים מסין ,אך הוא אמור לשמש כאישור מחלה גם לשבים ממדינות אחרות.
https://www.kolzchut.org.il/w/he/images/c/c9/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%
D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94_%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%
A4%D7%AA_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%94%D7%A9%
D7%95%D7%94%D7%94_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93.
pdf
קישור לטופס ההצהרה:
https://www.kolzchut.org.il/w/he/images/1/1f/%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%
D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%
91%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93.pdf
על העובד לדווח במידיות על הישארותו בבידוד ועל מקום מגוריו או מקום שהייתו בבידוד ,למוקד
משרד הבריאות בטלפון * 5400או באמצעות טופס דיווח מקוון:
https://govforms.gov.il/.../HouseIsolation@health.gov.il

ביטוח לאומי:
במידה ויש צורך ב שירותים של ביטוח לאומי ,ניתן לקבל את רב המענים דרך מערכת דיגיטלית
מפורטת שעומדת לרשותכם ללא צורך בהגעה לסניפים.


מתאים גם לאנשים הנמצאים בבידוד

הנחיות לקבלת דמי אבטלה  -לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה:
http://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx
-

אתר שירות אישיhttps://ps.btl.gov.il/#/login :
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מעקב אחרי טיפול בתביעה ,הנפקת אישורים ,צפייה במכתבים ששלחו לכם ועוד.
המוקדים ומרכזי השירות עסוקים במענה למי שנפגע מהמצב ,לכן רצוי שלפני
שמתקשרים למוקד לבדוק אם ניתן לבצע דרך האינטרנט.
-

פנייה לסניף דרך האינטרנטhttps://bit.ly/3aMIjga :

בבידוד וצריכים לפנות לסניף שלכם? צרו עם הסניף קשר באינטרנט.
-

שירות אישי בצ'אטhttps://chat.btl.gov.il/OtpLogin :

צ'אט עם נציג ביטוח לאומי .הצ'אט פעיל בימים א-ה ,בין השעות  08:00עד .17:00
-

הזמנת תור לסניףhttps://bit.ly/2Q8oKXA :

הזמינו תור מראש ,כדי למנוע שהייה ממושכת בהמתנה לשירות.
-

הגשת תביעות אונלייןhttps://bit.ly/38PVhsk :

יש לכם צורך להגיש תביעה עשו זאת אונליין!
-

שליחת מסמכים באינטרנטhttps://bit.ly/38Lvame :

אין צורך להגיע בשביל להביא מסמך ,ניתן לשלוח מהמחשב או מהטלפון את כל המסמכים ישירות
לגורם המטפל.
זכאות לדמי אבטלה לעצמאיים ופרילנסרים שהכנסתם נפגעה בעקבות נגיף קורונה במקרים
מסוימים:
-

מורי דרך שהכנסתם ירדה בעקבות התפשטות הקורונה והמשבר בענף התיירות
אמנים שמקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות הנגיף.
מרצים ,מדריכים ומורים העובדים כעצמאים ומקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות
הקורונה.

לשכת התעסוקה:
לציבור דורשי העבודה ,לאור הנחיות משרד הבריאו ת ,אנו מבהירים כי מי שהונחה על ידי משרד
הבריאות להיכנס לבידוד ,מתבקש שלא להגיע ללשכת התעסוקה.
זכויותיהם של דורשי עבודה השוהים בבידוד בגלל הקורונה לא יפגעו ובלבד שיצהירו ששהו
בבידוד בימי ההתייצבות.
ניתן להירשם ללשכה ולבצע מגוון פעולות מרחוק ,כמו גם מידע והנחיות באתר השירות בכתובת:
http://www.tassuka.gov.il
הנחיות לתובעי אבטלה והבטחת הכנסהhttp://bit.ly/3aFcAxh -
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זכויות לחד הוריים :
ריכוז מידע לקבלת החלטה נכונה בעקבות המשבר
יציאה לחופשה ללא תשלום  :עובדת אשר יצאה לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק נחשבת
כמתייצבת בלשכת התעסוקה החל ממועד תחילת המשבר ועד תום המשבר .אליה להצהיר בחתימה
כי יצאה לחופשה ללא תשלום שלא מרצונה ולהבנתה יש בכוונת הארגון בו עבדה לקלוט אותה חזרה
לעבודה בתום המשבר .אין צורך בפדיון של ימי חופשה ו/או מחלה.
קבלת דמי אבטלה ( ) %70הנם כבר מהיום הראשון:
-

דמי אבטלה מחייבים הצגת  12תלושי שכר בתקופה של  18חודשים (לא חייב רצופים)
שירות צבאי סדיר ייחשב כתקופת עבודה של חצי שנה.
שירות צבאי קבע ייחשב כתקופת עבודה בהתאם לחודשי הקבע

התהליך:
-

אין צורך הגעה ללשכת התעסוקה.
לבצע רישום ראשוני באתר לשכת התעסוקה:
https://www.taasuka.gov.il/he/pages/registration.aspx
להגיש תביעת אבטלה באתר המוסד לביטוח לאומי :קישור
למלא טופס הצהרה על יציאה לחופשה ללא תשלוםhttp://bit.ly/3d2xpoD :

 מומלץ לשמר על הרצף הפרשות לפנסיה על ידי תשלום מינימאלי בלבד.הפחתת היקף משרה :מעסיק רשאי בהסכמתך להפחית את היקף המשרה שלך .עם זאת,
הפחתת היקף משרה ללא הסכמה מראש ,עשויה להיחשב כהרעה מוחשית בתנאי העבודה,
שבגינה מותר לך להתפטר ולהיות זכאית לאותן זכויות של עובד מפוטר .כגון :פיצויי פיטורים ,
המשך העסקה בשכר מלא במשך תקופת ההודעה המוקדמת ,פדיון דמי הבראה ,פדיון ימי
החופשה שלא נוצלו.
שהיה בבידוד שלך או של ילדייך  :עובד אשר נאלץ לשהות בבידוד ביתי נדרש להגיש למעסיק
הצהרה בו מפורטת שם העובד ,מספר תעודת זהות והתקופה בה הוא נמנע מלהגיע לעבודה
עקב הבידוד .ימי הבידוד יהיו על חשבון ימי המחלה של העובד ,במידה ונצברו .למעסיקים אסור
לפטר עקב השהות שלך או של ילדייך בבידוד.
לינק -תעודת מחלה גורפת
המשך קבלת דמי אבטלה /הבטחת הכנסה :במידה ואת/ה חותמ/ת אבטלה ו/או מקבלת הבטחת
הכנסה אינך נדרשת להתייצב בלשכה החל מה 3\15 -וזכויותייך נשמרות .

התנהלות כלכלית בתקופת משבר הקורונה:
-

תשלומים בהליכי חדלות פירעון -נוהל הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון
בנוגע לחובת התשלומים של חייבים לאור התפרצות נגיף הקורונה.

-

חברת חשמל -עקב התפשטות הקורונה ,חברת החשמל לא תנתק חייבים .הוחלט להפסיק
לאלתר ניתוקי חייבים ולספק ללקוחות עם מונה תשלום מראש ,קודי חירום.

-

רשות המיסים -דחיית מועד הדיווח והתשלום של מע"מ ידחה ל 26-במרץ

-

בנק ישראל -הקלות רגולטוריות ושירותים לציבור על רקע התפשטות נגיף הקורונה.

בס"ד
מרץ 2020

עיריית קריית גת -אונליין





מידע חיוני ושירותים דרך אפליקציית https://www.mast.co.il/37/forms !MAST
אתר קריית גת https://www.qiryat-gat.muni.il/
פייסבוק עיריית קריית גתhttps://www.facebook.com/KGatCity -
הספרייה העירונית מגיעה אליכם הביתה -מאפשרת קריאה מגוונת של ספרים לכל הגילאים
ובמגוון רחב של שפות .השרות מיועד למנויי הספרייה וגם למי שאינו מנוי.
הסברים וההנחיות לכניסה לספרייה הדיגיטלית .בלינק:

https://telaviv.libraryreserve.com/10/50/en/SignIn.htm?url=MyAccount.htm%3fPerPage%3
d40
לינק לסרטון הדרכה לשימוש הספרייה הדיגטלית:
https://www.youtube.com/watch?v=QDHoOYBLY_s&feature=youtu.be

מערכות בריאות
יד שרה -ציוד רפואי עד הבית -המוקד פועל  08:00עד  17:00והציוד יסופק בכל חלקי הארץ תוך 24
שעות לפתח הבית ,בתשלום  60ש"ח02-6444639 .
חברים לרפואה  -תרופות עד הבית -קו חירום לקבלת תרופות עד הבית (למבודדים ולקבוצות סיכון)
0547123930
סופר-פארם -יביאו תרופות עד הבית למבוטחי קופות כללית ,מאוחדת ומכבי מעל גיל ( 65רק עם
מרשם דיגיטלי)
עזר מציון  -מסייעים בהשאלת ציוד ובהסעות לבתי חולים .אמבולנסים ,השאלת ציוד ,ייעוץ והכוונה
רפואית ועוד .קישורhttps://www.ami.org.il/:

מידע מתורגם לשפות:

שפה

קישור

אמהרית

https://drive.google.com/drive/folders/17Ro92PltKZIuv4X40EPyP5PELT9ScCi5

אנגלית

https://drive.google.com/open?id=1-fxaCJzmxrpebmFUaR5mkJku60J2AmFj

ערבית
צרפתית

https://drive.google.com/open?id=1BoivNNWpk43l0oteEIAAUb_anZFEhhAa
https://drive.google.com/open?id=1EbsOZOEhrZBDhmyCTNyliwiwf962l_Wo

רוסית
שפת
סימנים

https://drive.google.com/open?id=1N8c5agEZa7LTHzH7tlyhBETYaGJkli8G
https://drive.google.com/open?id=1POQaXRuUS2h1v4uqHCHGYi -T13kke6U2
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מוקדי סיוע ארציים מידע ושירותים חיוניים:
אוכלוסיית יעד

המענה שניתן לקבל

יצירת קשר

אחר

כלל האוכלוסיה
מוקד חירום לאומי

לסייע לכם בבעיות אזרחיות (לא
רפואיות!)

ידידים סיוע
בדרכים
לב אחד

סיוע בשינוע ועזרה לאנשים
הנמצאים בבידוד
תשתית מתנדבים לעזרה לאנשים
בבידוד המופעלת ע"ד י חניכי
מכינות ק"צ  .סיוע כללי במגוון
צרכים
עזרה בבירוקרטיה ,לכל מי שיש לו
שאלה ,או רוצה קצת סדר בתוך
הבלאגן .מתנדבות ומתנדבים
שיענו על שאלות ,מידע בנוגע
להנחיות חדשות ואירועים שונים
בקהילה לידכם.

המוקד של פיקוד העורף
החל לפעול.
המספר104 :

חמ"ל חברתי

ארגון הל"ב
למאבק בעוני
מרכז אלה
להתמודדות
נפשית עם אובדן
רקפת אונליין -
תמיכה נפשית
לילדים ומתבגרים
בבידוד
מוקד תמיכה
נפשית של עמותת
נט"ל

לב אחד  -כח סיוע
אזרחי במצבי
חירו ם
משרד הכלכלה
והתעשייה
זכויות עובדים
מבקשי מקלט
סיוע במצבי
אלימות

02-6760244

ניתן לפנות גם
בוואטספ

קישור

סיוע משפטי חינם ע"י סטודנטים

http://www.halev.org
/.il

סיוע נפשי להרגעת מצבי חרדה
אצל אנשים בבידוד.

050-9949244
https://www.rakefetgroup.org.il/onlineemergency

עמותת נט"ל האחראית על מתן
מענה לנפגעי נפש באירועים
צבאיים ולאומיים ,החליטה על
פתיחת קו לסיוע לחרדות לאור
התפשטות הנגיף בישראל.

ער"ן  -המלצות
להורים
ער"ן

0533131310

קיימת גם אפליקציה

1-800-36-33-63

קישור
קו סיוע לחרדות בעקבות נגיף
הקורונה
המטרה :הנעת כוח מתנדב גדול,
מאוחד ומקצועי ,לריכוז ומתן סיוע
אזרחי במצבי חירום.
מידע לבעלי עסקים

מוקד טלפוני ארצי 1201
שלוחה 6
אתר אינטרנט:
www.lev1.org.il
טלפון077-2003984:
קישור
קישור

הקו החם של הרווחה24 118 -
שעות ביממה.

קובץ סיוע

שעות פעילות 7/2
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קווי חירום וסיוע
לנפגעי אלימות
במשפחה

אלימות -בכל
בקשה לצו בשל
אלימות במשפחה,
בבתי המשפט

מרכזי תמיכה
לנפגעות ונפגעי
תקיפה מינית
מוקד מחוברים
לחיים של עזר
מציון
הבנק החברתי
למזון תינוקות

עמותת בת מלך -מתמחים בטיפול
באלימות במשפחה בקהילה
הדתית והחרדית .המספר 1-800-
292-333
כוח האדם תוגבר שם כדי לספק
מענה לכל הפניות.
נעמ"ת -מפעילה קו לגברים
במעגל האלימות במשפחה – טל.
 1-800-39-39-04יעזרו ויתנו לכם
כלים להתמודד עם הזעם והתסכול
בדרך אחרת.
איגוד מרכז הסיוע לנפגעי תקיפה
מינית בישראל1202 -
ויצו036923791 -
ממת036492469 -
ל.א .לאלימות נגד נשים-
1800353300
נשים נגד אלימות046566813 -
תהל -סיוע לנשים וילדות דתיות
וחרדיות026730002 -
מרכז סיוע -סיוע לגברים דתיים
וחרדים025328000 -
לצורך בחינת אפשרות לייצוג,
מרגע שפונה תיצור קשר טלפוני,
תבחן זכאותה לייצוג ,ואם תהיה
זכאית ומעוניינת בכך ,ימונה לה
עו"ד שיתייצב בביהמ"ש תוך שעה.

מספרי הטלפון הבאים:
0733927747/48/49/50

ריכוז טלפונים

קישור

עוזר בשינוע תרופות ,ארוחות,
ציוד וכו למי שזקוק באמצעות
מתנדבים בכל הארץ.
סיוע במזון לתינוקות

0732477777
 028002000שלוחה 2
https://www.2help.or
/g.il

בנקים
בנק לאומי -
הקפאת
משכנתאות

בלאומי למשכנתאות מציעים לכם
להקפיא את תשלומי המשכנתא ל-
 3חודשים (כולל הקרן ,הריבית
וההצמדה) ,ולקבל פטור מלא
מעמלה בגין ההקפאה ,וכל זאת
ללא צורך בהגעה לסניף

קישור

אנשי המערך לסיוע
משפטי במשרד
המשפטים פעלו
להקמת מערך בסיוע
המשפטי ,של עורכי דין
זמינים להגעה תוך זמן
קצר מעת הגשת
הבקשה ,לצורך ייצוג
בבקשות לצווי הרחקה
והגנה בתיקי אלימות
במשפחה.
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בנק הפועלים-
הקפאת
משכנתאות

בנק הפועלים מאפשר ללקוחותיו
להקפיא את תשלומי ההלוואה (קרן
וריבית) לתקופה של עד שלושה
חודשים באמצעות שיחת טלפון
למוקד .*2401

קישור

בנק מזרחי טפחות

לקוחות הבנק יוכלו לקבל דחייה
של עד  4חודשים בהחזרי
המשכנתא ,ועסקים קטנים ובינוניים
יוכלו לקבל הלוואות של לפחות
 500אלף שקל ,עם גרייס על הקרן
ל 6-חודשים ראשונים

קישור

בנק דיסקונט

הבנק מאפשר עד שלושה חודשי
דחייה של תשלומי המשכנתא,
כולל הקרן והריבית ,וקבלת פטור
מלא מעמלה .פתיחת מסלולי
הלוואות ייעודיים עבור עסקים
שנקלעו לקשיים תזרימיים,
הלוואות גישור לתשלום משכורות
והוצאות שוטפות ,הלוואות סיוע עם
מנגנון דחיית תשלומי הקרן עד 6
חודשים.

*6111

לאומי ומנורה

הלוואות בערבות המדינה לעסקים
קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים
כתוצאה מהתפשטות הנגיף
דחיית תשלומי משכנתא ל3-
חודשים .הדחייה כוללת הן תשלומי
קרן והן ריבית .מעניק אשראי
במסגרת הקרן לעסקים קטנים
בערבות המדינה.
הקפאה של תשלומי המשכנתא
למשך שלשה חודשים

קישור

הבנק הבינלאומי

בנק איגוד

*3009

*3215

קשישים
המשרד לשוויון
חברתי (החפ"ק
הלאומי)

לסיוע לאזרחים ותיקים
להתמודדות עם משבר הקורונה -
החלפת נורה ,קניות ,ועוד ויחסוך
יציאה של אזרחים ותיקים החוצה
לשם הגנה עליהם

*8840

ארגון דור לדור

ארגון המפעיל מערך התנדבות
גדול בכל רחבי הארץ ,נותן סיוע
נקודתי לקשישים ללא עלות .מוקד
*3284
מתנדבים להביא מוצרים לקשישים
הביתה

קישור

DOOR TO DOR

מוקד שבזמני שגרה
מטפל במיצוי זכויות
אבל עכשיו נוסף לו כוח
אדם ומתנדבים שיטפל
בכל נושא ועניין (מלבד
נושאים בריאותיים
כחלוקת תרופות
שמשרד הבריאות
אחראי מסיבות
רפואיות).

 https://www.door2dor.cפרויקט Door 2 Dor
o.il/
מאפשר לאנשים

בס"ד
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בקבוצות סיכון לקבל
את מה שהם זקוקים
לו מבלי לצאת
מהבית ולהמשיך
בשגרת יום יום
תקינה בעזרת מאות
צעירים מרחבי הארץ
שכבר נרתמו לערוך
את הקניות
יוניפר

סטרטאפ המנגיש תוכן ייחודי
ואינטראקטיבי לקשישים דרך
הטלוויזיה ,כעת גם לשוהים בבידוד

עזר מציון

קו יעוץ ,תמיכה וסיוע לבני +70
ובני משפחותיהם
תכנית פעילות גופנית לקשישים
בתנאי בית

עזר מציון -
שומרים על קשר
בתנועה

Caregivers

מספקת תמיכה לקרובי המשפחה
שדואגים למטופל ביום יום.

https://www.uniperca
re.co.il/he/home

1-800-80-20-30
קישור לאתר
מדריך כושר בתנועה

התוכנית כוללת 7
קבוצות תרגילים,
הנעשים בתוך הבית
באמצעות אביזרים
זמינים ונגישים.

קישור

מידע לאנשים עם
מוגבלות
מרכז לחיים
עצמאיים ברשת

רשת חברתית ,צ'אטים קבוצתיים,
ייעוץ אישי ומידע על זכויות,
המיועדים לאנשים עם מוגבליות
בגילאים .18-67

קישור

שירותים חיוניים
https://info.oref.org.il/

פורטל חירום
לאומי
משרד הרווחה
והשירותים
החברתיים
משרדי הממשלה
ורשויותיה
משרד הבריאות
פיקוד העורף

עדכונים בנושא נגיף הקורונה

קישור

נגיף קורונה  -מידע

קישור

אפליקציה של משרד הבריאות
שמראה איפה יש חשש להידבקות
מוקד למענה על כל השאלות הלא
רפואיות שעולות עקב הקורונה.

קישור
מוקד 104

למשל:
 ״אני בעל מפעלשצריך לפחות 11
אנשים שיגיעו ,אחרת
לא אוכל לפעול .מה אני
עושה?״
 ״יש לסבתא שליעובדת סיעודית
פלסטינית ,שאוסרים
עליה להגיע״
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 ״הבן שלי תקועבחו״ל״

שירותים חברתיים/חינוכיים בחינם -להנאתכם 
חינוך


מפגשים מקוונים לילדי הגניםhttps://israelpreschool.wixsite.com/zoom :



צרכים מיוחדים :הגן הוירטואלי של בית איזי שפירא.



מכון דוידסון -קו רסים דיגיטליים חינם ,ניסויים ביתיים ,סרטוני צפייה מדעיים ,חידוני טריוויה-
קישור



קלאסוס הוצאות הספרים -מאפשרות לבתי ספר ,מורים ותלמידים ,שימוש ללא תשלום
בספרי לימוד דיגיטליים עד לסוף חופשת פסחhttps://www.classoos.co.il/ .



מה עושים היום? קובץ מידע ופעילויות מתעדכן לילדים ומבוגרים-.

https://drive.google.com/drive/folders/121FCgl8Lp1hoMmqjJB2YrPTtXpl7hFpr




סרטונים לימודיים קצרים בחינם ובעברית ,מאורגנים לפי תכנית הלימודים:
https://the-openclass.org/common/home
אתר  GOOLפתח את שעריו בחינם לתקופת ההשבתה .יש שם שיעורים בכל מקצועות
הבגרותwww.bagrut.co.il .
לתלקיט פעילויות ומשימות בגישה מתמטיקה בכייף על פי שכבות מכיתה א׳-ו׳:
תלקיט משימות ופעילויות לכיתה א
תלקיט משימות ופעילויות לכיתה ב
תלקיט משימות ופעילויות לכיתה ג
תלקיט משימות ופעילויות לכיתה ד
תלקיט משימות ופעילויות לכיתה ה
תלקיט משימות ופעילויות לכיתה ו







פנאי

מיזם  - Yschoolמציע לכל התלמידים גישה מלאה לתכני האתר  -ללא תשלום .סרטונים
ובהם שיעורים קצרים בני  10דקות בממוצע .הסרטונים מיועדים לתלמידי כיתות ז'-י"ב בכל
המקצועות ,ומותאמים לתוכנית הלימודים של משרד החינוךhttps://yschool.co.il/ .
יואל גבע -הספרים פתוחים ואפשר להוריד את כל הבגרויות עם פתרונות.
https://www.geva.co.il/
 - GOOLחוברות תרגול להורדהhttps://www.gool.co.il/.
פלטפורמות ללמידה מרחוק -קישור
חוברת פעילות לגיל הרך -קישור
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תאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער מגיע אליכם הביתה :צפייה במגוון הצגות
איכות ללא עלות מהמחשב ,האייפון או הנייד -קישור



פודי  -T.Vהצגות ילדים איכותיות לצפייה ישירה בחינם -מומלץ קישור:
http://podi.tv/



כאן חינוכית (ערוץ  -)23משדרת מאולפן מיוחד מ 8-בבוקר עד  14בצהריים תוכן איכותי
ומלמד לילדות וילדים כולל פעילויות שהילדים יוכלו להשתתף בהן מהמחשב או הטלפון
הנייד .ערוץ היוטיוב שלנוhttps://www.youtube.com/user/23tv :

האתר שלנו לצפייה ישירה https://www.kan.org.il/live/tv.aspx?stationid=20 :תוכלו
למצוא אצלנו המלצות צפייה איכותיות ,פעילויות ותכנים ואנו מעדכנים מידי יום! נשמח שתפיצו:
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1197


 60פעילויות להורים ולילדים בבית -קובץ



ספרים מוקלטים -הספר המוקלט נותן מענה גם לקוראים המעוניינים לקרוא ספר דפוס רגיל,
אך אינם יכולים לעשות זאת עקב לקות כלשהיא דוגמת עיוורון ולקות ראייה ,לקות למידה
כגון דיסלקציה או קשב וריכוז ,מגבלות פיזיות המקשות על אחיזת ספר כגון נכות גפיים,
מחלת ניוון שרירים ועוד -קישור



אמיתי המספר -פתוח חינם לכולם ,עם עשרות סיפורים לילדים ,גדולים וקטנים,
מסודרים לפי נושאים ( בהרשמה חינם)http://lp6.me/lAuZW https://amistory.co.il/ -

