הטבות במוסד לביטוח לאומי
מעטי הסטודנטי בעלי לקויות למידה היודעי שהינ זכאי לתמיכה כלכלית מביטוח לאומי
בשל היות ליקוי למידה .כמוב ,שעל מנת לזכות בתמיכה עליה לעבור מספר שלבי ,התהלי
אור כחודשיי וכלולות בו מילי מפחידות )שיקו מקצועי ,נכות ,ועוד( וצרי למלא הרבה
טפסי  א בשורה התחתונה ,היק העזרה משמעותי מאוד ,ויכול להגיע לכדי  50אל  #בשנה.
הזכאות הינה לתואר ראשו בלבד .א קבלת הזכאות הייתה בשני המתקדמות של התואר ,נית
לקבל את העזרה רטרואקטיבית שנה לאחור.
הסיוע בתוכנית השיקו מותא באופ אישי ,והוא תלוי באחוז הנכות שנקבע .הסיוע כולל:
א .דמי שיקו  תשלו שנועד לכסות את הוצאות המחיה בזמ הלימודי .מותנה בלמידה
בהיק של  20שעות בשבוע ,לפחות .גובה דמי שיקו מושפעת מאחוז הנכות אותו קובע
ביטוח לאומי.
ב .שכר לימוד ,ציוד לימודי ,מכשירי לימוד ושיעורי עזר.
ג .שירותי הנגשה ותמיכה ללימודי עבור מי שיש לו נכות קשה ,ומטרת להקל בתהליכי
הלמידה במהל ביצועה של תוכנית השיקו ,כגו :שירותי תרגו לשפת הסימני,
תמלול ,הקראות.
ד .הוצאות נסיעה ,על פי תעריפי התחבורה הציבורית.
ה .הוצאות לינה או דיור ,במידה ומקו הלימודי מרוחק מבית.
ו .שירותי תמיכה והנגשה.
על מנת לקבל את ההטבות יש לפעול בצורה הבאה:
 .1בכדי לקבל את התמיכה צרי לגשת לסני ביטוח לאומי בו רשומי ולבקש להגיש טופס
"תביעה למת שיקו מקצועי".
 .2זימו לוועדה בה יושב פסיכיאטר ,לתישאול על לקות הלמידה .חשוב להביא צילו של כל
האבחוני שעשית ,כולל הישני ,כיו שככל שיהיה בידי הוועדה מידע מפורט יותר –
יעלה הסיכוי לקבלת הזכאות.
 .3זימו לראיו אישי ע עובדת סוציאלית ,לתיאור מידת ההפרעה של הלקות בחיי היו
יו ,ובעיקר בלמידה )יותר זמ להתכוננות למבחני ,קושי לעבוד במקביל ללימודי,
קושי בקריאה וכו'(.
 .4קביעת אחוז נכות :אחוז הנכות של בעלי לקויות למידה הינו זמני .נכו בגי לקות למידה
1
נעה בי ) 0%אי נכות( ל ) 20%לקות למידה חמורה(.
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מאפיינים שכיחים המתאימים ללקות למידה חמורה :דיסלקציה חמורה ,דיסקלקוליה חמורה ,בעיות זיכרון
קשות ,הפרעת קשב ,לקות בלתי מילולית חמורה) .מתוך" :הנחיות לקביעת נכות בנושא לקויות למידה" ,חוזר
כללי  ,78/2010המוסד לביטוח לאומי – הלשכה הרפואית(

