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 נהלים בתקופת השתתפות בתכנית שיקום מקצועי
 

 
  עם פנייתך לשיקום מקצועי במסגרת המוסד לביטוח לאומי. לאחר אישור זכאותך לשיקום, תיבנה אנו מברכים אותך

. פקיד השיקום ילווה אותך בכל תהליך השיקום, כדי עבודהעולם הב לעזור לך להשתלבהמיועדת , תכנית שיקום

 ו בהצלחה.שתוכל לסיימ

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

 .ולאשר זאת בחתימתך לפעול לפיהם להסכיםהנהלים בעיון, 
  

 נהלים

  גורם המאישור , שקיבלו בפיקוחלימודים או הכשרה במוסדות לימוד ובמקצועות מוסדרים, מוכרים ואנו מאשרים

 .או ההכשרה  תואר בסיום הלימודיםאו  ק תעודהיהממשלתי הרלוונטי להענ

 

 לבחון את ר פשאיהיה ש כדי ,לאחר גיבוש התכנית עם פקיד השיקום, עליך להמציא את כל המסמכים הרלוונטיים
טי שעות ופרהקבלה ללימודים , מערכת ההכרה של מוסד הלימודים, אישור הפרטי התכנית ולאשרה: אישור 

 .דרשנבהתאם ל מספר הצעות מחירוהתכנית, פירוט שכר הלימוד 
 

 השמה התכנית או  למודיםאו ה הכשרהאו ה עליך להשתתף בכל הפעילויות והמטלות הנדרשות במקום האבחון
 .בעבודה

 

    מראש . חובתך להודיעבזמן באופן קבוע משנקבע תאריך לביצוע אבחון, התחלת לימודים וכו' , עליך להגיע למקום 
      אם נבצר ממך להגיע. וכן לפקיד השיקום,  למקום האבחון או הלימודים

 
  ,עליך לעדכן בכתב או בשיחה את פקיד השיקום לפחות אחת לחודש על התקדמות תהליך ההכשרה או הלימודים

ות בית ציונים, בעיות, קשיים, הפסקת לימודים, וכן אתה מתבקש להודיע מיד במקרה של  אי עמידה בהתחייב
   מתאים.מענה לך כדי שניתן יהיה לתת  ,הספר לתכנית הלימוד

 

 לידיעתך

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

 
  ת. ויבות רפואיות מוצדקבשל נס קורס זהבנכשלת  אםקורס חוזר יאושר רק 

 
  של פקיד השיקום.והסכמה כל שינוי בתכנית השיקום שאושרה מחייב אישור מראש  

 
 מהשינוי ההוצאות הנגזרות במימוןשינוי ללא אישור פקיד השיקום לא יחייב אותנו באישור התכנית ו. 

 
 ( כגון שיעורי עזר, ליווי, הקראות, קרובי משפחה מדרגה ראשונה ושניה אינם מוכרים ע"י המוסד כנותני שירותים

 תרגום וכד'(.
 

 המוסד לביטוח לאומי, וחובתך להודיע  שבחראושרו לך הסעות מיוחדות, הן ניתנות רק באמצעות חברת הסעות  אם
 הנסיעה. לא תעשה כן תחויב במלוא עלותאם  לחברת ההסעות על כל שינוי או ביטול. מראש
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 תשלומים

  ,מוקדם מראש עם פקיד השיקום ובאישור תואמויכל הוצאה או תשלום. 
 
 ,)בתכנית,  בפועלבהתאם לנוכחותך  תשלומי השיקום שאושרו יבוצעו על סמך דיווח נוכחות חודשי מקורי )לא צילום

באופן ישיר למוסד לביטוח  ,ההכשרה הגורם האחראי במקום על ידי דו"ח הנוכחות ישלח חודש בחודשו.  בכלו

 .לאומי
 

 שיקום בימי היעדרות,  עבור ימי נוכחות בפועל )ימים מלאים(. אין משלמים דמיבשיאושרו משולמים רק  דמי השיקום

 .רפואי למעט חופשה מרוכזת במהלך הלימודים, ועד שני ימי מחלה בחודש, בהמצאת אישור
 

  יש להגישרי עזר(, עבור תשלומי שיקום שאושרו לך )לדוגמא שכר לימוד, נסיעות, ציוד לימודי, שיעובבקשות להחזר  

  הנדרשות. רוף האסמכתאותיובצ ,מעת התשלום בפועלים יעד חודש          

 

 שנה ממועד התשלום    , במקרה של איחור בהגשת הבקשות, תשלומי השיקום ישולמו לכל היותר בתוךלידיעתך 

 תשלום. החזריהיה לבצע  אי אפשרלאחר מועד זה בפועל,            

 

      ייעשה רק לאחר שתציג  החזר התשלום בשיקוםשכר הלימוד שאושר לך, עולה על הלימוד שעליך לשלם שכר אם
 שאותו התחייבת לממן באופן עצמי. ,קבלה על תשלום ההפרש

 

  שלא כדין יהיה עליך להחזירם.או  קיבלת כספים בטעותאם 

 

 כיצד יש להגיש את הבקשה

    חותמת של מקום  ללא מחיקות, בכתב ברור, חתימה:  לוי המחאהיש למלא את דף הנוכחות על פי נוהלי מי+ 
 וחתימתך ההכשרה      
 .באפן ישיר המשתקם לא יתקבל דף נוכחות שהועבר בפקס או על ידי  .1

וקיבלת על כך אישור מראש מפקיד  ,רק במקרים שמקום ההכשרה אינו יכול לחתום על דיווח הנוכחות .2

ולהגיש אותו  הנוכחותלה אקדמית(, יהיה עליך למלא את טופס השיקום )לדוגמא: אוניברסיטה, מכל

 .בעצמך

בהתאמה למערכת השעות שהגשת נוכחותך בפועל בלימודים ו לפידיווח הנוכחות החודשי חייב להיות  .3

 .התכנית השתנתה אםאו במהלכה  שנת הלימודיםאו  אושרה לך לפני תחילת התכניתשו

    תקוזז מדמי השיקום,  מלא הצהרה בדבר הכנסה מעבודה. לידיעתך, ייתכן שהכנסה זובתחילת התכנית עליך ל  

      וזאת בהתאם לתקנות. ,כולה או מקצתה            
     כי סכום זה יופחת יתכן . יאחר במימון הלימודים  )כגון מלגות, הנחות(להודיע על זכאות לסיוע מגורם נוסף  או עליך

  שתקבל מאגף שיקום.מתשלום שכר הלימוד 

   בסיום ההכשרה עליך להמציא תעודת גמר 

 

 אנו מאחלים לך הצלחה רבה, ועומדים לרשותך לאורך כל הדרך

 

 חייב לעמוד בכל האמור לעיל.אני מתו והבנתי אותם את כל פרטי הנהלים מאשר שקראתי  אני

 

 ________________ __  חתימה תאריך _________________  שם פרטי ומשפחה ____________________
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 מידע על תשלומי שיקום
 

 בתכנית לאבחון ולהכשרה מקצועית אתה עשוי להיות זכאי לתשלומי שיקום מגוונים.

 תשלומים אפשריים ותנאי הזכאות

 על פי הוראות השיקום המקצועי ועד לסכום מרבי שנקבע מעת לעת.  - שכר לימוד 
 אילו קצבת נכות מלאה של תקנות השיקום ובשיעור  לפיקופת הלימודים, גמלה חודשית בת  - דמי שיקום

דקות( , ואינך  60שעות לימוד שבועיות )שעה= 20אתה לומד לפחות  אםלדמי שיקום אתה זכאי . שולמה
 .השלמה לקצבה מלאה -יהיו  מקבל קצבת נכות חלקית, דמי השיקום  אם אתהמקבל קצבת נכות מלאה. 

 מקצועית ההכשרה התקנות  לפיגמלה חודשית בתקופת הלימודים,   - אלמנותאו  דמי מחיה לאלמנים
מרחק של מקום הלימודים במספר הילדים ובתלויים במספר שעות הלימוד,  שיעורהמחיה. הזכאות והודמי 

 .ממקום המגורים
 תחבורה התעריפי  הוא לפי ההכשרהאו  החזר נסיעות ממקום המגורים למקום האבחון - נסיעות

יבורית הזולים ביותר )או החזר על פי ק"מ למי שברשותו רכב ניידות(. נכים קשים שאינם מסוגלים, צה
הסעות   נבדוק אפשרות לתת להםמסיבה רפואית, להשתמש בתחבורה ציבורית ואין ברשותם רכב ניידות, 

 מיוחדות.
 תאם לתכנית השיקום ועד בה הוא .השתתפות ברכישת ספרים וציוד לימודישיעור ה – ספרים וציוד לימודי

   .לסכום מרבי שנקבע מעת  לעת
 סיוע ברכישת מכשיר מתאים, אשר עקב הנכות הרפואית תפקודית, או הצרכים הלימודיים,  - מכשירים

 הסיוע עד לסכום מרבי שנקבע מעת לעת. .חיוני והכרחי לביצועה של תכנית השיקוםהוא 
  לנסוענדרש כחלק מלימודיך  אם אתה  .נות השיקוםתק לפיעבור כלכלה בהחזר  - הוצאות כלכלה 

, ומקום זה הוא גם מחוץ מקום לימודיך הקבועלפחות משטח השיפוט של   ק"מ 10  -של למעלה מלמרחק 
 לשטח השיפוט של מקום  מגוריך. 

      בד השיקום. אום מראש עם עויסיוע בשיעורי עזר, על פי הצורך,  ועל פי כללים מפורטים, ובת - שיעורי עזר
 שעות הלימוד. במספרהמרבי של שיעורי העזר תלוי  שיעורה
  ימים  3אתה לומד לפחות תקפה רק אם מעונות , או ה השתתפות בשכר דירה - מעונותאו  שכר דירה

עד הוא ההשתתפות  שיעורק"מ ממקום מגוריך הקבוע.  40שעות בשבוע, במרחק העולה על  20ולפחות 
 .ת לעתלסכום מרבי שנקבע מע

  סיוע מיוחד בלימודים הדרוש לך בשל הקשיים התפקודיים הנובעים מנכותך, כגון תרגום  - שירותי הנגשה
לשפת סימנים, תמלול, הקראות. הסיוע יינתן באישור מראש של פקיד השיקום עפ"י הכללים וסכומי הסיוע 

 שנקבעו.

 לידיעתך

 ים בפועל בלבד, אין זכאות בתקופת חופשת הקיץהזכאות בהתאם לימי הלימוד בדמי מחיה ובדמי שיקום 
 בין שנת לימודים אחת  לשניה.       

באחריותך לבדוק את זכאותך לגמלת הבטחת הכנסה בתקופת הלימודים ובתקופת החופשות, וזאת 
 בטרם תחליט על תכנית הלימודים.

  קה ולהביא אישור  כי שעות שבועיות לפחות, אתה רשאי לפנות לשירות התעסו 20במידה ואינך לומד
 "עקב שיקומך  אינך ניתן לסידור בעבודה לתקופת היותך בהכשרה מקצועית".

  .לפירוט נוסף ולבדיקת זכאותך יש לפנות מראש לפקיד השיקום 

 אני מאשר שקראתי והבנתי את המידע המפורט מעלה.

 ________________________ תאריך _______________  שם המצהיר _______________________חתימה    
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