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מיצוי זכויות בתוכנית רמפה
המוסד לביטוח לאומי

אגף הנכות – הגשת תביעה לנכות כללית, קביעת אחוזי נכות, דרגת אי כושר עבודה, וקיצבה בהתאם. 

לאחר קבלת הכרה ניתן לקבל שירותים מאגף השיקום של ביטוח לאומי: זכויות שיקום לאנשים עם 20% אחוזי נכות 

ומעלה. לדוגמא: תכניות טרום שיקום, איבחונים תעסוקתיים במרכזי שיקום, לימודים אקדמיים, הכשרות מקצועיות, 

סדנאות, ליווי תעסוקתי והקלות נוספות. חשוב לפנות באופן אקטיבי למחלקת השיקום ולא לחכות שיפנו את האדם. 

  

יד מכוונת
הכוונה ויעוץ לקראת ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי )גם דרך שיחות וידאו(. 

השירות הינו ציבורי וללא תשלום וכולל:

סיוע בהגשת תביעה והכנת התיק הרפואי.	 

הסבר על תהליך הטיפול בתביעה.	 

מתן הדרכה אישית על ההתנהלות וההופעה בוועדה הרפואית.	 

משרד העבודה והרווחה - מחלקת השיקום של הרווחה
לאנשים עם נכויות פיסיות/קוגניטיביות/חושיות/אוטיזם, עם 40% אחוזי נכות ומעלה.

מחלקת שיקום מעניקה אבחונים מקצועיים, ליווי תעסוקתי דרך תעסוקה מוגנת או תעסוקה נתמכת, 

אפשרויות דיור שונות )הוסטלים, פנימיות שיקומיות( מסגרות פנאי, לימודים והכשרות מקצועיות.  

משרד הבריאות - שיקום בריאות הנפש
זכאות לשירות סל שיקום. השירות מיועד לאנשים עם מוגבלות נפשית מעל 40% נכות ודרכו ניתן לקבל 

"סל שירותים" המכיל: מסגרות דיור ופנאי שונות, ליווי תעסוקתי, סדנאות כישורי חיים, לימודים, הכשרות 

מקצועיות וסדנאות.  

משרד הביטחון
שיקום תעסוקתי: ליווי של 7 חודשים. פונים חריגים העובדים בחצי משרה יכולים 

)בתנאי שנשארים עובדים( לקבל השלמה של משכורת חצי משרה ממשרד הביטחון.

שיקום בלימודים: לאחר סיום לימודים + מעל 40% אחוזי נכות מקבלים ליווי של חצי שנה 

ושכר קבוע )בדומה לדמי אבטלה עד למציאת עבודה(.

שיקום לעסק עצמאי: מוגבל בסכום כספי. 

שירות התעסוקה
סיוע למחפשי ודורשי עבודה במציאת משרות והכשרות מקצועיות. 

פנייה עצמאית ללשכות בפריסה ארצית.

טלפון: 6500*לאתר הביטוח הלאומי

טלפון: 2496*

טלפון: 02-5085400לאתר משרד העבודה והרווחה

למידע נוסף על תהליך קבלת סל השיקום

ארגון נכי צה"ל:להורדת חוברת המידע
מוקד ארצי: 03-7776777זכויות ורווחה

טלפון: 9687*לאתר משרד התעסוקה
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https://www.btl.gov.il/Events/Pages/EventPegia.aspx
http://www.molsa.gov.il/Units/SocialDepartments/pages/searchdeparments.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Pages/Sal.aspx
https://www.shikum.mod.gov.il/InformationService/Pages/InformationalBrochure.aspx
http://www.inz.org.il/revaha.ASP?ID=808
https://www.taasuka.gov.il/he


גופים וארגונים אחרים

מיצוי זכויות חברתיות 
)פרטני וקהילתי( 

במרכזים בפריסה ארצית.

עמותת
ידיד

1-700-500-313

שירות מיצוי זכויות במשרד הרווחה 
לאוכלוסיות חלשות בפריסה ארצית. 

מרכזי עוצמה מכוונים לאנשים שעיקר 
קשייהם הם עוני ומצוקה כלכלית, ושהם 
מודרים ומתקשים למצות את זכויותיהם.

מרכזי
עוצמה

דרך משרד הרווחה:
02-5085400

מיצוי זכויות הקשורות 
לנגישות שירותים בעיר.

מורשי
נגישות 
השירות

מדריכה ומעניקה ייעוץ פיננסי 
לכל המעוניין ומספקת ידע, כלים 

והרגלים נכונים בתחום.

עמותת
פעמונים

מאגר מידע מקיף 
על זכויות בישראל.

כל
זכות

הוקמה במטרה להתמודד עם תופעת 
ההתאבדות ולתמוך במשפחות 

שכולות על רקע התאבדות.

עמותת
בשביל
החיים

תמיכה ויעוץ, רכישת מידע 
מועיל במטרה לקדם חיים 

עצמאיים - ללא עלות ומבלי 
לעזוב את הבית.

מרכז לחיים
עצמאיים 

ברשת

מוקד פניות ציבור המעניק מענה, 
ליווי וסיוע פרטני בנושאים מגוונים:
תעסוקת אנשים עם מוגבלות, דיור 

בקהילה וסיוע אישי, כשרות משפטית, 
נגישות השירות, נגישות לצדק והליך הוגן.

בזכות

עזרה בהקמה 
וליווי עסק עצמאי.

מעוף

מידע בנוגע למיצוי זכויות 
בחברה החרדית לאנשים 

עם מוגבלות נפשית.

מגן
זכויות עובדים בישראל.

קו
לעובד

קורס הכנה לפסיכומטרי 
בעבור חירשים וכבדי שמיעה.

E.Z. WAY

1-700-70-70-07

ליווי חולים במחלות קשות / כרוניות 
ומשפחותיהם בכל הארץ. 

השירות כולל אגף בריאות הנפש 
לציבור החרדי באזור מרכז.

*באגף בריאות הנפש של עזר מציון מספר 
תכניות סיוע, אחת מהן היא יעוץ למשפחות - 

פרטי קשר למטה, תחת "אזורי".

עזר
מציון

לשירות הייעודי

רוצים להכיר?
לאתר רמפה

https://www.yedid.org.il/?id=3226
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://www.ami.org.il/
https://www.ami.org.il/mental-health/
http://www.path-to-life.org/
http://rampa.org.il/he/rampa
https://www.facebook.com/rampaproject/
https://www.paamonim.org/he/%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA/
http://www.molsa.gov.il/Populations/Distress/DistressFamily/PowerCenters/Pages/PowerCentersHomePage.aspx
https://www.cil.org.il/
http://www.magen-gn.co.il/
http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/Pages/Default.aspx
http://bizchut.org.il/he/
http://www.kavlaoved.org.il/
http://www.maof.co.il/
https://www.ezway.co.il/



