
 

 

 םימוגבלויות על ידי מוסדות ציבור םסיוע לסטודנטים ע

 

 המוסד לביטוח לאומי:

סטודנט אשר תביעה במוסד לביטוח לאומי בשל מגבלה גופנית, נפשית חושית או שכלית. רשאי סטודנט 

 לשירותים הבאים:זכאי ומעלה,  20%מוכר על ידי ביטוח לאומי בדרגת נכות 

 שיקום מקצועי

 בבחירת מסלול לימודים ומימון הכשרה מקצועיתייעוץ 

תי חונכות, שיעורי עזר, שכר לימוד לתואר ראשון, ציוד לימודי, מכשירי לימוד, הוצאות נסיעה, שירו :מימון

בהתאם לקריטריונים של המוסד לביטוח  ברכישת מכשירים החיוניים והכרחיים לשיקום.סיוע שכר דירה, 

 לאומי.

 שהינו אך אינו מקבל קצבת נכות או, נקבעו לו אחוזי נכותבשבוע ו שעות 20סטודנט הלומד : דמי שיקום

 .מול המוסד לביטוח לאומי שיקוםלבדוק אפשרות לסיוע בדמי מקבל קצבה חלקית, יכול 

 כה לפי מוגבלותסל תמי

 סל תמיכה לסטודנטים עם ליקויי שמיעה או חרשים

שת טכנולוגיה רכי תרגום לשפת סימנים, תמלול ממוחשב, שקלוט בהתאם למספר שעות הלימוד השבועיות.

 ., מחשב נייד, תוכנות מחשב, מכשיר הקלטה וצילומיםFMמסייעת, השתתפות במימון מכשיר 
 ליקוי ראייה סל תמיכה לסטודנטים עיוורים או

 הקראה, חונכות,שיעורי עזר וטכנולוגיה מתקדמת. עתש

 או הפרעות קשב וריכוז\סל תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה ו

שימוש במחשב כולל שימוש בתוכנות המותאמות  ,הקניית מיומנויותו חונכות בנושא אסטרטגיות למידה

 .שעות הקראה ושקלוט, שיעורי עזר, הפרעות קשב וריכוזאו \לאנשים עם ליקויי למידה ו

 ורייך.למקום מגניף הביטוח הלאומי הקרובה לבירור זכאות יש לפנות למחלקת השיקום בס
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 משרד הביטחון:

ומעלה, יכול לפנות לאגף השיקום של  20%ודרגת נכותו  ,המוכר על ידי משרד הביטחון כנכה צה"לסטודנט 

ניתן לקבל ייעוץ והכוון מקצועי, מימון חלקי או מלא  ה. במסגרתמשרד הביטחון על מנת לקבל תכנית שיקום

 ודמי קיום. מכינה קדם אקדמית  \של התוארשל שכר הלימוד 

 לבירור זכאות יש לפנות למחלקת השיקום הקרובה למקום מגורייך.

 www.shikum.mod.gov.il אתר:
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 האגף לבריאות הנפש -משרד הבריאות

ומעלה, זכאי לסל שיקום ממשרד הבריאות.  40%ודרגת נכותו הינה  סטודנט המתמודד עם מגבלה נפשית,

קום ניתן לקבל סיוע באמצעות תכנית "השכלה אקדמית נתמכת" הכוללת ליווי ותמיכה יבמסגרת סל הש

 אישית במהלך הלימודים. הליווי כולל תמיכה חברתית, הקנייה של אסטרטגיות למידה ועוד. 

 -לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הבריאות

 www.health.gov.il אתר:
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 אגף השיקום -משרד הרווחה

 -אמצעות המחלקה לשירותים חברתייםניתנים בההשירותים 

חומרי הלימוד והציוד באמצעות  : סיוע לימודי, שיעורי עזר, הנגשתלקוי ראייה \עם עיוורוןסטודנטים 

הקראות, הקלטות של ספרי לימוד או מאמרים, הגדלת הכתב של חומרי הלימוד, מימון עמדת מחשב, ליווי 

 וחניכה באקדמיה וסיוע כספי. השירותים ניתנים בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה.

–ו 18נכות רפואית לפחות מגיל  20%שיקום מקצועי עבור זכאים בעלי  מימון :סטודנטים עם לקות שמיעה

מסלולי הלימודים המאושרים נעים בין לימודי תעודה ללימודים אקדמיים, ומימון ההכשרה  .חודשים 3

 .כולל שכר לימוד, נסיעות, דמי שיקום, שכר דירה, ושירותי תמיכה והנגשה

 .תמיכה לתקשורת יש לפנות למחלקה לשירותים חברתייםלפרטים נוספים ובדיקת הזכאות לשירותי 
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