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 לקויי למידה ובעלי הפרעות קשב –תהליך מיצוי זכויות 

 
 

 אנו המומחים בהוראה ללקויי למידה ולבעלי הפרעת קשב
הוא החלוץ בהוראת פסיכומטרי ללקויי למידה ובעלי הפרעת קשב וריכוז. אנו  EZ WAY בית ספר

מלמדים את הכמות הגדולה ביותר של תלמידים לקויי למידה בכל שנה. בית ספרנו מהווה את 

 .האסמכתא המקצועיות ביותר בנושא הוראה ללקויי למידה ובעלי הפרעת קשב וריכוז

 

זכויות לקויי הלמידה בנושא הפסיכומטרי בוועדת החינוך של  מנכ"ל ביה"ס מייצג את

לאורך השנים ערכנו קורסים אלה בשיתוף עם אוניברסיטאות, מכינות ייעודיות ללקויי  .הכנסת

 .למידה, אגודת ניצן ועוד

 

פועלים כל הזמן לסייע ללקויי למידה ובעלי הפרעות קשב להצליח באקדמיה ובכלל, תוך מיצוי אנו 

 גם הביטוח הלאומי ומס ההכנסה. ויותיהם מול המרכז הארצי, האוניברסיטאות וכעתזכ
 
 
 םם וקישוריוכן העניינית
 
 

 למה זכאים בעלי הפרעות קשב וריכוז מביטוח לאומי?
 

 להטבות מביטוח לאומי? מי זכאי
 

 איך מגישים את הבקשה לביטוח לאומי?
 

 נקודות זיכוי ממס הכנסה בעד ילד עם לקות למידה
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 ?למה זכאים בעלי הפרעת קשב וריכוז מביטוח לאומי
 

 נכות רפואית, עשויים להיות זכאים לסיוע 20%לפחות  נקבעו להםש הפרעות קשב וריכוז בוגרים עם

 .שיקום מקצועיבמסגרת  במימון לימודי תואר או מקצוע

 .הנכות יכולה להיות שקלול של ליקויים גופניים שונים, בנוסף להפרעת קשב וריכוז

 :במסגרת השיקום המקצועי, מספק המוסד לביטוח לאומי סיוע כספי משמעותי

 שעורי עזר.שכר לימוד )עד גובה שכ"ל אוניברסיטאי(, ציוד לימודי, מכשירי לימוד ו 

  ניתן לקבל החזר על קורס שהחל עד שנה לפני מועד הגשת התביעה  -קורס פסיכומטרי

 לשיקום.

  לחסרי רכב ישולמו דמי הנסיעה ללימודים על פי הוצאות הנסיעה בפועל  -הוצאות נסיעה

 ובהתאם לתעריפים בתחבורה הציבורית.

  ק"מ כך  40-גורים יותר מאם מקום הלימודים מרוחק ממקום המ -השתתפות בשכר דירה

שיש ללון מחוץ לבית, והלימודים הם בתכנית מלאה, תיבדק האפשרות לסיוע בשכר דירה, 

 בהתאם לתקנות ולסכומים שנקבעו ובאישור מוקדם של פקיד השיקום.

  כגון תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות. -שירותי תמיכה והנגשה 

  שעות  20לשיקום על פי החוק, הלומד לפחות  דמי השיקום משולמים לזכאי -דמי שיקום

 שעות בשבוע, בהתאם לנסיבות. 16בשבוע, או 

 

, ניתן לקבל השתתפות במימון הוצאות הלימוד והמחייה עד לגובה של עשרות אלפי כלומר

 שקלים בשנה.

 

 

 
 ?להטבות מביטוח לאומי מי זכאי

 
 , אשר אובחנוומכללות(סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה )אוניברסיטאות 

  20%ואית בשיעור של לפחות נכות רפ הםנקבעה לו (ADHD ,ADD) הפרעת קשב וריכוז יכבעל

 .ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי ידי-על

 

 : תהליך אישור ההטבות לוקח זמן רב והחוק מגביל את מתן ההטבות רטרואקטיבית חשוב מאוד

חודשים שקדמו להגשת הבקשה. לכן חשוב להגיש את הבקשה בהקדם ואולי אפילו תקבלו  12-ל

 מימון רטרואקטיבית על קורס הפסיכומטרי או השלמת הבגרויות. 

 
 
 

  

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%AA_%D7%A7%D7%A9%D7%91_%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96_(ADHD_,ADD)
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%AA_%D7%A7%D7%A9%D7%91_%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96_(ADHD_,ADD)
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A9%D7%91_%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A9%D7%91_%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%AA_%D7%A7%D7%A9%D7%91_%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96_(ADHD_,ADD)
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%AA_%D7%A7%D7%A9%D7%91_%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96_(ADHD_,ADD)
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A9%D7%91_%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
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 איך מגישים את הבקשה לביטוח לאומי?
 

 שלב ראשון: איסוף המסמכים הנחוצים

 

  בדיקתTOVA  אוMOXO. 

 דידקטי אבחון . 

  המעידים על הפרעת הקשב. רפואייםמסמכים 

 .תיעוד מנוירולוג או פסיכיאטר המתייחס לקיומה של הבעיה בעבר ובהווה 

 

 

 הגשת התביעה: שנישלב 

 

  :טופס הגשת תביעהממלאים את הטופס 

 ביטוח הלאומי במחלקת שיקום בסניף ה מגישים והמסמכים שאספנו את טופס התביעה

 כם.הקרוב למקום מגורי

  02-6463488לשאלות ובירורים יש לפנות לטלפון 

 
 

 ועדה רפואית: שלישישלב 

 

  לאחר הגשת המסמכים אתם תזומנו לוועדה רפואית בה ייבחנו המסמכים שהגשתם ואתם

 תידרשו להעיד על הפרעת הקשב שלכם.

 .בהמשך לכך הועדה יכולה לקבוע לכם אחוזי נכות רפואית וכן האם זה זמני או לצמיתות 

 .במקרים מסויימים אתם עשויים להיות מוזמנים לראיון אצל פקיד תביעות 

 

 
 תוצאות וערעור: רביעישלב 

 

  בסיום כל הבדיקות תישלח לכם בדואר הודעה על ההחלטה בעניין תביעתכם, בצירוף דוח

 הוועדה הרפואית.

  לשיקום שימו לב שגם אם לא אושרה לכם קצבת נכות כללית, אתם עשויים להיות זכאים

 מקצועי בעקבות קביעת נכות רפואית.

  יום ממתן ההחלטה  60אם אינכם מרוצים מקביעת הועדה הרפואית, ניתן לערער עד חלוף

 .טופס הערעורבכתב, באמצעות 

 .ערעור על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש רק בבית דין לענייני עבודה 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t270.pdf
http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t270.pdf
http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t7810.pdf
http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t7810.pdf
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 נקודות זיכוי ממס הכנסה בעד ילד עם לקות למידה
 

  ממס הכנסה נקודות זיכוי 2הורים לילד עם לקות למידה עשויים לקבל 

 ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עבור שש השנים הקודמות לתאריך הבקשה 

  שש"ח לחוד 436-ש"ח לשנה ו 5232שווי ההטבה הוא 

 

 טפסים:

  א116טופס 

  127טופס 

 

 מי זכאי?
 

 שילדו, או ילדו של בן זוגו, הוא אחד מאלה: תושב ישראל עובד/ת

 גמלת ילד נכהילד הזכאי ל 

 בחינוך המיוחד לאחת מהמסגרות הבאות ועדת השמה ילד שהופנה על ידי: 

 גן לחינוך מיוחד 

 בית ספר לחינוך מיוחד 

  ספר לחינוך רגיל )לא כיתה מקדמת או משלבת(כיתה לחינוך מיוחד בבית 

  י"ב( -" )תגבור בלימודים( בתיכון )כיתות ט' 07"מסלול 
 
 

 תהליך מימוש הזכות
  לצורך תביעת נקודות הזיכוי יש לפנות למשרדי מס ההכנסה באזור המגורים.

 המסמכים אותם יש להגיש:

  בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת -א'  116טופס. 

 :אל הטופס יש לצרף את המסמכים הבאים, בהתאם לזכאות 

 העתק מההודעה שנשלחה להורים מהמוסד לביטוח לאומי  - גמלת ילד נכהלילד הזכאי ל

מומחה. הטופס "תעודה רפואית" אותה ימלא רופא  - 127טופס  על הזכאות לגמלה ובנוסף

 צריך לכלול פרטים רפואיים, אבחנה ברורה ומאיזה תאריך האבחנה תקפה.

  הודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה" לגבי הפניית  -לילד שהופנה לחינוך המיוחד"

 במסגרת לחינוך מיוחד. ללא נדרש אישור על לימוד בפוע (.דוגמה הילד לחינוך המיוחד )ראו
 
 
 
 
 
 
 

 ?אני עדיין מרגיש שחסר לי מידע
 

מוזלת עם עורכת דין המתמחה בתחום. למען כתלמיד בקורס מותאם שלנו אתה זכאי לפגישת ייעוץ 

אם תצטרך לערוך/לחדש אבחון, יהא עליך להסדיר זאת מול המוסד המאבחן מבחינת הסר ספק, 

 . עם המסמכים הרלוונטיים שברשותך חשוב לבוא לפגישת הייעוץהתשלום. 

 
 

 בהצלחה! .ולעזור בכל שאלה ךנשמח לעמוד לרשות

 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc116a.pdf
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc127.pdf
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://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
http://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
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%94
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%94
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91_%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91_%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc116a.pdf
http://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
http://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
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc127.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fstorage.cet.ac.il%2FSharvitNew%2FStorage%2F404838%2F295330.doc&ei=hsl2UeevMsKs4ATX9YH4DQ&usg=AFQjCNECQ6Byd9qhdflYxxbZ36rgjf5N2A&sig2=VvN4nzlftSC-JSNI_EF46A&bvm=bv.45512109,d.bGE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fstorage.cet.ac.il%2FSharvitNew%2FStorage%2F404838%2F295330.doc&ei=hsl2UeevMsKs4ATX9YH4DQ&usg=AFQjCNECQ6Byd9qhdflYxxbZ36rgjf5N2A&sig2=VvN4nzlftSC-JSNI_EF46A&bvm=bv.45512109,d.bGE

