זכויות בוגרים-
זכותכם לדעת!

בוגרים שלום רב!

שירותי תמיכה
בתקשורת לחירשים
וכבדי שמיעה

עם הגיעכם לגיל הבגרות ( 18ומעלה) חשוב שתדעו
שמשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
מציע שירותי תמיכה לסייע לכם להצליח בדרככם.
חשוב להתחיל כבר היום במילוי הטפסים והעברת
החומרים כך שתתחילו להנות מזכויות אלו ולא
תפספסו.

סל תקשורת
בוגרים עם חירשות או כבדי שמיעה זכאים לסל תקשורת עבור רכישת אביזרי עזר המסייעים להם בתקשורת היום-יומית.
הסל ניתן בכפוף לאישור זכאות אחת ל 4-שנים ,כהחזר הוצאות רכישה .נדרשת השתתפות עצמית של  10%מהעלות
של כל אחד מהעזרים שנרכשו .היקף הסל מתעדכן בכל שנה ,ונכון ל 2019-עומד על  3,768ש”ח.

מי זכאי?
בני  18ומעלה עם ירידה בשמיעה של  70דציבלים לפחות באוזן הטובה ,שאירעה לפני גיל .3

על אילו אביזרים ניתן לקבל החזר מתוקף סל תקשורת?
אביזרי אתראה

אביזרים למחשב ,לטלוויזיה ,לרכב

אביזרי עזר לשמיעה

אביזרי עזר לתקשורת

מחשב אישי נייח/נייד/כף יד

אינטרקום ,מצלמה ומוניטור

טלפון עם צלצול/קול מוגבר והתראת
צלצול ויזואלית ו/או כרית רטיטה

מערכת הגברה אישית .F.M

מדפסת למחשב

פעמון דלת מוגבר/מהבהב אלחוטי,
או קווי חיישן לזיהוי דפיקה בדלת

מגבר נייד המתחבר לאפרכסת
טלפון

מגבר אישי לשמיעה

מצלמה לאינטרנט

גלאי עשן מהבהב

מגבר דיבור לטלפון ו/או צלצול
לטלפון

מכשיר שמיעה ואוזניות

מודמים
(לא כולל סכום המיסים שהוחזר)

שעון מעורר רוטט/מהבהב שולחני
ו/או ידני

טלפון נייד הכולל כתיבה וקבלת
הודעות SMS

ממיר דיגיטלי עבור כתוביות

מתקן אתראה מהבהב נייד לטלפון
פקס נייח או נייד

סוללה רוטטת לטלפון נייד

מפענח טלטקסט

מתקן לגילוי צפירות חירום לרכב

דיבורית לטלפון נייד עם הגברה או
השראה למצב T

מערכת עזר לשמיעה לטלוויזיה

מערכת אתראה משולבת כולל
מכשיר נייד לתצוגה
ו/או טקסטואלית ויזואלית

דיבורית לרכב עם השראה למצב T

T.V. PHONE

וידאופון

ראי פנורמי מיוחד פנימי וחיצוני לרכב

מכשיר פקס נייח/נייד

מערכת טלוויזיה למשאיות

בקשה לקבלת
שירותי תמיכה
לתקשורת

מי שעונים על תנאי
הזכאות לסל תקשורת,
זכאים גם ל-

יש לקבוע פגישה עם
עובד/ת סוציאלי/ת
במחלקה לשירותים
חברתיים באזור
המגורים.

תשלום דמי
תקשורת
חודשי

יש להצטייד בטופס
בקשה לקבלת שירותי
תמיכה לתקשורת ולפנות
עם הטופס לבדיקה אצל
רופא אף ,אוזן גרון.

שירותי
תרגום או
תמלול.

הרופא ימלא על גבי
הטופס את החלק
הרלוונטי לבדיקה,
וייתן הפניה לבדיקת
שמיעה.

יש לעבור בדיקת
שמיעה ,שבסיומה
ימולאו הפרטים
הרלוונטיים בטופס
על-ידי האודיאולוג.

הגשת הבקשה
יש להגיש למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה את טופס הבקשה המלא ולצרף אליו:
 2תמונות פספורט.
אם קיים אישור מהמוסד לביטוח לאומי על לקות השמיעה  -מומלץ לצרף גם אותו.
הטפסים יועברו למנהלת תחום שירותים ישירים לאנשים עם מוגבלות בשמיעה לצורך
בדיקת זכאות
המחלקה לשירותים חברתיים תודיע לפונה אם אושרה הזכאות.
קבלת ההחזר על מכשירים שנרכשו
מי שאושרה זכאותו ורכש מכשיר הכלול בסל התקשורת,
יגיש למרכז תמיכה בתקשורת של שמעיה את המסמכים הבאים:
עותק של חשבונית על רכישת המכשיר ,רשומה על שמו של הזכאי לקבלת סל תקשורת.
צילום תעודת זהות כולל הספח.
פרטי חשבון הבנק של הזכאי (ההחזר יועבר ישירות לחשבון הבנק שלו).
את המסמכים ניתן להגיש באחת מהדרכים הבאות:
משלוח בדואר אל מרכז תמיכה בתקשורת -שמעיה ,ת”ד  393בני ברק מיקוד 5110301
משלוח בפקס למספר 03-6486030
משלוח בדוא”ל לכתובת simanim@shmaya.org.il
הגעה למרכז ברחוב בן גוריון  38רמת גן (בית נח מנחמי) קומה 4
חשוב לדעת!
פרק  4השנים מחושב החל מיום תחילת הזכאות.
לא ניתן לקבל סל תקשורת רטרואקטיבית.

דמי תקשורת לחירשים וכבדי שמיעה
חירשים וכבדי שמיעה הזכאים לקבל סל תקשורת ,מקבלים גם מענק חודשי שמטרתו השתתפות במימון
הוצאות הנובעות מלקות השמיעה.
זכאי שעובד  25שעות בשבוע לפחות מקבל דמי
תקשורת בסך  415ש”ח לחודש (נכון לשנת )2018

מי שאינם עובדים זכאים לקבל דמי תקשורת
בסך  379ש”ח לחודש (נכון לשנת .)2018

מי זכאי?
בני  18ומעלה ,עם ירידה בשמיעה של  70דציבלים לפחות באוזן הטובה ,אשר אירעה לפני גיל .3
תהליך מימוש הזכות
תהליך מימוש הזכאות (הזהה לתהליך קבלת סל תקשורת) ,מפורט לעיל.
בנוסף לאישורים שיפורטו יש לצרף  3תלושי שכר אחרונים (למי שעובד) ואישור ניהול חשבון מהבנק.
דמי התקשורת יועברו ישירות בכל חודש לחשבון הבנק של מי שאושרה להם הזכאות.
לכל הפרטים ,באתר משרד
העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים

לפרטים
התוצאות מדברות נוספים
שיקום שמיעה ודיבור בגישה השמיעתית-מילולית צרו קשר02-6730244 :

judy@avisrael.org

