
  סיוע במימון רכישת מכשירי שמיעה 
 ומערכת הגברה אישית )FM(  - משרד הבריאות

 משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שמיעה לילדים ונוער על-פי המלצה של קלינאית תקשורת 
קובעת גם את סוג המכשיר המומלץ. 

          מי זכאי?
קטין )ילד או נער עד גיל 18(, בהתאם להמלצה של קלינאי/ת תקשורת.

השתתפות משרד הבריאות במימון החלפת מכשירים  
משרד הבריאות יממן את מלוא העלות עבור המכשיר, עד לתקרה המרבית בהתאם לסוג המכשיר:

מכשיר שמיעה - עד 6,000 ש”ח למכשיר, לכל אוזן. מערכת FM - עד 8,000 ש”ח למערכת.
ככל שיש הפרש בין גובה ההשתתפות לעלות המכשיר, המשפחה תישא בהפרש.

הליך התאמת המכשירים  
יש לפנות עם הילד לרופא אף-אוזן-גרון באמצעות קופת החולים. לאחר קבלת הסיכום הרפואי, פונים למרכז שיקום או 

למכון שמיעה ותקשורת לצורך המלצה על סוג המכשירים המתאימים ולהתאמה וכיוון של המכשירים. מרכז AV ישראל 
מוכר ע”י משרד הבריאות כמכון שמיעה המבצע בדיקות שמיעה והתאמת מכשירי שמיעה לילדים, וכמכון המאושר לתת 

המלצה לקבלת מכשירים. נשמח לסייע לכם בכל שלב בתהליך. מלבד ההמלצה על סוג המכשירים, התאמה, כיוון והדרכת 
שימוש ותפעול, צוות AV ישראל יסייע לכם בטיפול ברכישת המכשירים אל מול הספקים מורשים על ידי משרד הבריאות.
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זכותכם לדעת!
זכותון לילדים עם חירשות ולקויות שמיעה
על מנת לסייע לילדכם בתהליך השיקום, ריכזנו כאן 

 מידע רב בנוגע לזכויות שלכם.
בכל שאלה או צורך במידע נוסף נשמח תמיד לסייע 

כמיטב יכולתנו. 

גמלת “ילד נכה” - המוסד לביטוח לאומי

          מי זכאי?
ילד מיום הלידה ועד גיל 18 ו-3 חודשים, שיש לו ירידה בשמיעה של 40 

דציבלים לפחות בתדירויות הדיבור בשתי אוזניו:
ילד עם ירידה בשמיעה של לפחות 45 דציבלים בתדירויות הדיבור בשתי 

אוזניו, זכאי לגמלה בשיעור של 100%. 
ילד עם ירידה בשמיעה של 40-44 דציבלים בתדירויות הדיבור בשתי 

 אוזניו, הזקוק למכשירי שמיעה באופן קבוע,
זכאי לגמלה בשיעור של 50%.

מימון ניתוח שתל קוכליארי
שתל קוכליארי כלול בסל הבריאות וממומן באמצעות קופות החולים. כמו כן ניתנים החזרים דרך קופות החולים עבור 

אחזקה ובלאי של השתל. 

          סכום הגמלה החל מ-1/1/22
ישנן שלוש רמות זכאות לקצבת ילד נכה:

-  סכום הקצבה הוא 1,527 ש”ח  50% נכות 

-  סכום הקצבה הוא 3,000 ש”ח  100% נכות 

-  סכום הקצבה הוא 5,641  ש״ח 188% נכות 

לפרטים נוספים

לפרטים נוספים

זיכוי ממס הכנסה בעד ילד או בוגר עם מוגבלות
מס הכנסה מעניק 2 נקודות זיכוי להורים לילד המוגדר “נטול יכולת” )כולל בוגר מעל גיל 18 - בהתאם לתנאי הזכאות(. 

ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיבית עד ל- 6 שנים. שווי ההטבה הוא 5,232 ש”ח לשנה ו-436 ש”ח לחודש

לפרטים נוספים

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93_%D7%A0%D7%9B%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%93%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%9E%D7%A1_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93_%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%A9


שילוב פעוטות עם לקויות שמיעה במעון רגיל
פעוטות המטופלים במרכז לשיקום שמיעה ונמצאים במסגרת מעון או משפחתון מפוקחים לילדים שומעים )מעונות נעמת, 
ויצ”ו, אמונה וכו’( באזור מגוריהם, זכאים לליווי סייעת בהיקף שבין 1-4 שעות ביום. במקרים אלו, על הסייעת לקבל הדרכה 

מהגורמים הפרה-רפואיים המטפלים בילד והזכאות היא רק לילדים המשולבים במסגרות רגילות הנמצאות בפיקוח ממשלתי. 
הסיוע לא ניתן לילדים המבקרים במעונות פרטיים שאינם בפיקוח ממשלתי, או לילדים שאינם מוכרים במשרד הרווחה.

          מי זכאי? 
פעוטות מגיל שנה עד גיל שלוש עם לקות שמיעה, אשר נמצאים בכל ימי השבוע או בחלקם במסגרת מעון או משפחתון 

לילדים שומעים הנמצא בפיקוח ממשלתי. 
הליך מימוש הזכאות  

מגישים בקשה במחלקה לשירותים חברתיים שבאזור המגורים. 
 הרשמה למעון  ניתן לפנות ישירות למעון באזור המגורים.

ההרשמה למעונות היום מתחילה בחודש ינואר בכל שנה לשנת הלימודים העוקבת.

החזרי תשלום עבור טיפולי שפה ודיבור
מרבית הפעוטות והילדים המטופלים בטיפולי שפה ודיבור ב-AV ישראל זכאים לקבלת החזרים עבור התשלום על 

טיפולים אלו, בהתאם למכסה הנקבעת לפי גיל ולתקרת ההשתתפות של קופות החולים.
          מי זכאי? 

פעוטות וילדים זכאים לטיפולים מטעם קופת החולים בהם הם חברים או להחזרי תשלום עבורם. מכסת כמות הטיפולים 
המאושרים וגובה ההשתתפות העצמית או החזר התשלום, נקבעות בהתאם לנהלי משרד הבריאות והסדרי קופות החולים, 
לפי גיל הילד ונתונים רפואיים נוספים. חברות הביטוח משלימים מטעם הקופה )“מושלם” ודומיו( עשויה גם היא להשפיע על 

כמות הטיפולים המאושרים ועל גובה החזר התשלום. 
מומלץ מאוד לברר אל מול קופת החולים בה אתם חברים מהי מדיניות החזרי התשלום ומכסת הטיפולים המאושרים 
החלות על ילדכם. לעתים תקבלו אישור להחזרים עבור סדרה של מספר טיפולים ותתבקשו לקבל אישור חדש לסדרה 

נוספת, לאחר מימוש הסדרה הראשונה, וכן הלאה.

התוצאות מדברות
judy@avisrael.orgשיקום שמיעה ודיבור בגישה השמיעתית-מילולית 02-6730244

 לפרטים
 נוספים

צרו קשר:

וועדת זכאות ואפיון לשירותי חינוך מיוחדים )לשעבר וועדת שילוב(
הוועדה קובעת את הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים של תלמיד עם צרכים מיוחדים, ואת היקף סל השירותים שיינתן לו לפי 

רמת תפקודו. הפניית תלמידים לדיון בוועדה תיעשה לא יאוחר מה-31 במרץ מידי שנה. 
ההורים יכולים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד ילדם: כיתה במוסד חינוך רגיל, כיתה במוסד חינוך רגיל שניתנים בה 
שירותי חינוך מיוחדים או מוסד לחינוך מיוחד. על החלטת ועדת זכאות ואפיון ניתן להגיש השגה תוך 21 יום, מיום קבלת 

ההחלטה של הוועדה.

הנגשה אקוסטית
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי תלמיד עם לקות שמיעה הלומד במסגרת רגילה או במסגרת של החינוך 
המיוחד זכאי להנגשה אקוסטית של כיתתו. משרד החינוך מאשר השתתפות עבור הנגשת הגן או הכיתה. אמנם חובת 

הביצוע היא של הרשות המקומית, הבקשה לביצוע ההנגשה באחריותו של המוסד החינוכי המשלב. תפקיד הורים לפעול 
למול המוסד חינוכי ומחלקת החינוך ברשות המקומית, ולדאוג שזה יצא לפועל! 

יש להתחיל את התהליך להנגשת כיתה שנה לפני המעבר של ילדך למסגרת!

ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות
1. הורה לאדם עם מוגבלות שעובד שנה לפחות באותו מקום עבודה, רשאי להיעדר מעבודתו עד 18 ימים בשנה לצורך סיוע 

אישי לילדו על חשבון ימי המחלה או על חשבון ימי החופשה שלו, על-פי בחירתו. הזכאות חלה גם על אפוטרופוס או הורה 
אומנה, בהתאם לתנאים. 

2. בנוסף העובד רשאי להיעדר 18 ימים נוספים על חשבון ימי המחלה או החופשה שלו במקרים מיוחדים. 
3.במהלך ימי ההיעדרות זכאי העובד לקבל דמי מחלה או תשלום דמי חופשה החל מהיום הראשון להיעדרותו. בנוסף, העובד 

זכאי להיעדר מעבודתו עד 52 שעות ובמקרים מסוימים עד 104 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילדו, וזאת ללא ניכוי משכרו. 

לפרטים נוספים

לפרטים נוספים

לפרטים נוספים

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%AA_%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%93%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%A8%D7%90_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_(%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA

