
 
-התוספות כל בשבט שמח עם ו"ט הבית של המשפחות המיוחדות מאחל לכולם -קשר

 וצמיחה שגשוג, אהבה, לבלוב, פריחה 

  

 קשר הבית של המשפחות המיוחדות והעצים המיוחדים -כי האדם עץ השדה לינק לברכה: 

 

  

יכנס לפייסבוק לאלבום המלא, אתם מוזמנים לה
 שלנו:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.905094886215537.1073741887.3433437

42390657&type=1  
  

  

 מידע וזכויות מארגון קשר -מידעון

  

 המידע בנושאים הבאים:

 הכנסת מחשבי תקשורת לסל הבריאות -חדש  -בריאות  .1

 גמלת מונשמים -עדכון -. רווחה2

 הגדלת הקצבה לילדים נכים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת. -עדכון -. ביטוח לאומי3

 . בריאות1
                             

 קשורתמחשבי ת
  

חברי ועדת סל הבריאות הכירו בזכות לדיבור. הוועדה הכלילה את מערכות התקשורת התומכת והחליפית בסל 
מחשבי תקשורת יסופקו לילדים ובוגרים עם מגבלות דיבור על ידי משרד  2015הבריאות ומתחילת שנת 
 הבריאות במימון ציבורי.

 עמותת קשר. שם מספר עמותות וביניהןההישג הגדול הושג בעקבות עתירה שהוגשה לבג"ץ ב
  

 חשוב לציין כי מדובר במחשבי תקשורת בלבד ולא עזרי תקשורת חליפית תומכת אחרים כמו אייפד או טאבלט.
  

בימים אלה משרד הבריאות טרם נערך לסיפוק השירות וטרם נקבעו קריטריונים ברורים לזכאות וכן דרך הגשת  חשוב לדעת:

 אנו כמובן נמשיך לעקוב ולעדכן. קבע הזמן בו משרד הבריאות יערך לספק את השירות.הבקשה. כמו כן לא נ
  

 . רווחה2
  

 עדכון גמלת מונשמים
  

זכאים להגיש בקשתם ילדים ובוגרים מונשמים עם מוגבלות  כידוע גמלת מונשמים ניתנת ע"י משרד הרווחה.
 פיזית העונים על כל הקריטריונים שקבע משרד הרווחה.

, תשלום גמלת טיפול אישי סיעודי למונשמים הניתן לפונים חדשים יינתן מיום 1/1/2015החל מתאריך   חשוב לדעת:

 הבקשה בהתאם לעמידה בקריטריונים )לא יינתנו תשלומים רטרואקטיביים(.
  

 . ביטוח לאומי3
  

 הגדלת הקצבה לילדים נכים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת
  

 2015שימו לב בהמשך להעלאת סכומי הקצבה לקבוצות ילדים שונות, והרחבת הזכות לקצבה, החל מינואר 
 .גדלה הקצבה של ילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת

  
  הוגדלה הקצבה לילדים נכים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת  2015בינואר  1-החל ב

 . לקצבה₪  1,029של   תוספת -%175 לשיעור של

http://www.horimbekesher.co.il/res/pics-inner/tu-bishvat.jpg
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.905094886215537.1073741887.343343742390657&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.905094886215537.1073741887.343343742390657&type=1


תשולם לילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת קצבה חודשית בסכום כולל  לכן,
 (.01.01.2015 -ש"ח )החל ב 4,203 של

 ביטוח לאומי עורך בדיקה של הזכאים ומיידע את מי שלדעתו זכאי לגמלה. חשוב לדעת:
  

כלומר הגמלה ניתנת באופן אוטומטי. מי שלא יקבל גמלה אוטומטית יכול לפנות לביטוח הלאומי ולבקש שיכירו בו ויעלו לו 

 את אחוזי הנכות ואת הקצבה.

_____________________________________________________
__________________ 

  

 יזמויות הורים עם הורים

 הורה מתכנן להוציא ספר בנושא ילדים עם צרכים מיוחדים.

 לצורך הגשמת חלומו הוא זקוק לסיוע ע"י עורך לשונית, עורך תוכן, וסופר ילדים שייתן לו הדרכה.

 שישלח אלינו מייל עם פרטים בנושא. מי שיכול לסייע בחיבורים לבעלי המקצוע הללו, אנא

yael@mrkesher.org.il 

_____________________________________________________
__________________ 

 המטפלת של ילדיי, מחפשת להגיע לישראל כעובדת זרה .

 מדובר בבחורה יוצאת דופן. רגישה, אמפתית, מאד אחראית, בעלת חוש בריא ומהירת למידה.

 עם צרכים מיוחדים. היא בחורה מאד מסורה ובעלת גישה מקסימה לילדים ובכלל לאנשים. עבדה בעבר עם ילד

בינה לרוב. היא מלמדת את ילדיי מילים בסיסיות בעברית )כגון: צבעים, האנגלית שלה מעולה וגם עברית היא מ
 חיות, ירקות ופירות(.

ניתן ליצור עימי קשר  במידה ואתם מכירים משפחה המתעניינת בעובדת זרה, אשמח לקשר בניהם.
 מספר ישראלי -9820123-053או בנייד:  siv.nadav@gmail.com במייל

  בברכה,
 סיון נדב

_____________________________________________________
__________________ 

 )המידע והפעילויות המופיעים במדור זה, הינם באחריות המפרסמים בלבד( מדור פרסומי

לילדים ואנשים עם מוגבלות, כולל  -של בית איזי שפירא מציעה את כל סוגי טיפולי השיניים מרפאת השיניים

 טיפול אורטודונטי.
ניתן לקבל החזרים  -הטיפול ניתן באופן רגיל, עם גז צחוק, בסדציה או בהרדמה כללית. מבוטחי כללית ומכבי

 מהקופות במקרים בהם לא ניתן היה לטפל במרפאת הקופה.
 09-7701208ר לקביעת תו

_____________________________________________________
__________________ 

  
  המיוחדות הבית של המשפחות-קשר

  http://www.horimbekesher.co.il -אתר התוכן הורים בקשר

  http://www.horimbekesher.co.il/144.html    -הצטרפו אלינו
 https://www.facebook.com/horimbekesher-חפשו אותנו בפייסבוק

  /http://www.horimbekesher.co.il/contact -צרו איתנו קשר

  
  איתם נוכל להיות ב"קשר". ה"קשר" איתנו תורם לכם? ספרו עלינו להורים נוספים, כדי שגם

mailto:yael@mrkesher.org.il
mailto:yael@mrkesher.org.il
mailto:siv.nadav@gmail.com
http://www.beitissie.org.il/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9D/
http://www.beitissie.org.il/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9D/
http://www.horimbekesher.co.il/
http://www.horimbekesher.co.il/144.html
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