
 
 
 

  لحركة في  مع محدودية صالسكن لألشخاظروف  مالئمةالمساعدة في 

األشخاص مع محدودية في القدرة على الحركة واألداء، الذين يستعينون بأدوات مساعدة لغرض التنقل، يستحقون 

التغييرات توسيع الفتحات، الداخلية للشقة وطرق الوصول اليها. التغييرات تتضمن:  مالئمةالمساعدة في تمويل ال

المطبخ، بناء طرق وصول مناسبة، تركيب الدرابزينات على طول الدرج،  مالئمةيض، حفي الحمامات والمرا

 المصعد وغيرها.  مالئمة

طبقا لقواعد أو كقرض مدموج في المنحة، ، اإلسكانيتم تقديم المساعدة على شكل قرض من وزارة البناء و

 االستحقاق التي حددتها الوزارة. 

 

   اإلسكانالمعلومات الكاملة متوفرة في موقع وزارة البناء و

 الشقة وكذلك تقديم  مالئمةيمكن من خالل الموقع االطالع على من يستحق 

  طلب اونالين. 

 www.moch.gov.il  أدخلوا الى الموقع

 

 من يستحق الحصول على المساعدة؟ 

 شرط اساسي للحصول على المساعدة 

من تم االعتراف به من قبل مؤسسة طبية معترف بها )مستشفيات، صناديق المرضى وأطر تأهيلية حكومية( 

 ويتوفر بالنسبة له على األقل أحد الشروط التالية: 

 حركته أو أداؤه محدودة الى األبد، بسبب مرض أو ضرر بالجهاز الحركي.  •

قعد في كرسي عجالت او يستعين بأداة مساعدة للسير، مثل العكازين وعكاز مريض بمرض متقدم، م •

 السير. 

شخص مع اعاقة من جيش الدفاع االسرائيلي تم االعتراف به من قبل وزارة الدفاع، لكن تحدد أنه غير  •

 الشقة.  مالئمةمستحق للحصول على 

مصاب في حادث عمل أو عمل عدائي وتم االعتراف به من قبل مؤسسة التأمين الوطني بدرجة اعاقة  •

 % لكن لم يحصل على مساعدة من مؤسسة التأمين الوطني. 65أكثر من 

، لكن لم يحصل على ىخرأمصاب في حادث طرق وتم االعتراف به من قبل شركة تأمين أو جهة  •

 تعويض في هذه القضية.

  

http://www.moch.gov.il/


 
 

 متى يمكن الحصول مرة أخرى على المساعدة، حتى لو قُدمت مساعدة في الماضي؟ 

أو أبناء عائلته الذين يعتنون به قاموا بتبديل عملهم بعمل في مدينة أخرى، ووفقا لما تراه مقدم الطلب  •

ياجاته اللجنة الوزارية المشتركة، فإن تغيير مكان السكن ضروري، لكن مكان سكنه الجديد ال يستوفي احت

 الى حد المس بقدرته على األداء اليومي. 

 من حصل في السابق على مساعدة وطرأ تدهور على حالته الصحية وتنقله.  •

 

 من ال يستحق المساعدة؟ 

 من يمتلك أكثر من شقة واحدة.  •

 شقة أقاربه.  مالئمةمن يمتلك شقة، لكنه يطلب  •

 من يطلب مساعدة لتوسيع الشقة والبناء الذاتي.  •

 شقته قبل تقديم الطلب، إال إذا طرا تدهور على وضعه.  مالئمةتم من  •

 من يسكن بااليجار الشهري الخاص.  •

شخص مع اعاقة في جيش الدفاع االسرائيلي أو يحصل من وزارة الدفاع على مساعدة لتحسين ظروف  •

 السكن. 

شخص مصاب جراء عملية عدوانية وحصل أو يحصل من مؤسسة التأمين الوطني على مساعدة لتحسين  •

 ظروف السكن. 

على مساعدة لتحسين ظروف  مؤسسة التأمين الوطنيحصل أو يحصل من مصاب في حادث عمل  •

  السكن. 

 على مساعدة لتحسين ظروف السكن.   شركة تأمين حصل أو يحصل منمصاب في حادث طرق  •

 

 الشقة؟  مالئمةما الذي ينبغي عمله من أجل 

 عالجة بالتشغيل المرحلة األولى: زيارة بيتية والحصول على توصية من المُ 

 

 

 مالئمةفي البداية ينبغي التوجه الى طبيب العائلة أو الممرضة في العيادة، وطلب تحويل الى المعالجة بالتشغيل ل

ترغبون  السكن. مع الحصول على التحويل، تقوم المعالجة بالتشغيل بالتواصل معك لتنسيق زيارة في الشقة التي

 . تقوم المعالجة بالتشغيل بإعداد برنامج شخصي طبقا لحالة األداء والتنقل لديك. مالئمتهافي 



 
 
ا للحصول على التوصية: هل من خالل الطريق التي تفضلهي نهاية الزيارة البيتية ينبغي عليك أن تقول ما هي ف

في أعقاب الزيارة من المتوقع لك البريد العادي، البريد االلكتروني او بواسطة الحصول عليها يدويا من قبلك. 

   أن تحصل خالل بضعة أيام على تقرير المعالجة بالتشغيل.

 

 المرحلة الثانية: التوجه الى مقاول للحصول على عرض سعر 

طبقا ، التوجه الى المقاول والحصول منه على عرض سعر مفصل بخصوص التغييرات المطلوبةاآلن يجب 

في تتضمن قائمة المستندات التالية التفاصيل التي ينبغي شملها . لتقرير التغييرات الوارد من المعالجة بالتشغيل

ارفاق عرضين اثنين  بيجعرض السعر. في الحاالت التي تستدعي الحاجة الى تركيب مصعد صغير أو مصعد، 

 . شارة المواصفات االسرائيليةللسعر من شركة تملك 

 بقدر الحاجة، يجب عليك الحصول على رخصة بناء حسب القانون لتنفيذ التغيير. 

 

 

 المرحلة الثالثة: تعبئة نموذج اونالين 

يُطلب منك  النموذج اونالينبواسطة النموذج اونالين. في اطار  بالسكن مالئمةالمساعدة في ال تقديم طلبيمكن 

 المفصلة في نهاية كراسة المعلومات، وعليك اعدادها مسبقا.مستندات، الارفاق 

انتبه خالل تعبئة النموذج، أنه في كل مرحلة يمكنك الضغط على زر "حفظ" الواقع في الطرف العلوي من 

بالبريد  -على الرابط للنموذج الذي حفظتهالنموذج. بعد الضغط يُطلب منك أن تختار الكيفية التي تريدها للحصول 

  بعد الحصول على االشعار يمكنك الدخول الى النموذج المحفوظ. االلكتروني أو بالهاتف المحمول. 

إذا لم يكن بمقدورك تعبئة النموذج اونالين، يمكنك التوجه عبر البريد االلكتروني الى العاملة االجتماعية في 

 مكاتب الصحة. 

 رة في نص االشعار الى تفاصيل التواصل معك، ارفاق التوصية وبرنامج المعالجة بالتشغيل. عليك االشا

يمكن التوجه الى العاملة االجتماعية فقط بعد الحصول على التوصية وبرنامج المعالجة بالتشغيل. ال يمكن 

 للعاملة االجتماعية مساعدتك دون هذه المستندات.

منشورة في موقع وزارة الصحة )ابحثوا  وزارة الصحة وطرق التوجه اليهنفي قائمة العامالت االجتماعيات 

 "(. في الشبكة "العامالت االجتماعيات في وزارة الصحة في قسم المعالجة المتواصلة والتأهيل

إذا لم تكن قادرا على التواصل عبر خدمات االنترنت، يمكنك ترك توجه للعاملة االجتماعية بواسطة الموكيد 

  السكن.  مالئمةو االستفسار من خالل المعالجة بالتشغيل حول كيفية تحويل توجهك الى لجنة * أ5400



 
 
  

 

 قرار اللجنة انتظار المرحلة الرابعة: 

. تقوم اللجنة ببحث اإلسكانمشتركة بين وزارة الصحة ووزارة البناء وهي لجنة  ظروف السكن مالئمةلجنة 

 ستصادق لك على القرض، و/أو القرض مدموجا بالمنحة أو رفض الطلب. إذا ما كانت طلبك وتحدد 

 انتبه، ليس بالضرورة المصادقة على جميع المبلغ في عرض السعر. 

: يمكنك االستئناف على قرار اللجنة من خالل التوجه الى لجنة االستئناف، يمكن تقديم التوجه الى لجنة االستئناف

 تماعية في مكتب الصحة القريب من منطقة سكناك. االستئناف بواسطة العاملة االج

 

  الحصول على المساعدةالمرحلة الخامسة: 

إذا اتضح انك تستحق المنحة أيضا، سوف تحصل على نصف المبلغ المصادق عليه لك من خالل حساب البنك 

يوم عمل )كما هو دارج في الحكومة(. سوف تحصل على الباقي بعد عرض المصادقة من  15خالل  الخاص بك

 المعالجة بالتشغيل بأن الترميم تم تنفيذه طبقا للمقياس المحدد. 

يتم تسريح نصف القرض وفتح ملف قرض.  مشكنتا بنكإذا كانت هناك حاجة الى قرض، ينبغي عليك التوجه الى 

ات التي يطلبها البنك، والنصف اآلخر بعد االنتهاء من الترميم ومصادقة المعالجة بالتشغيل بأن بعد ترتيب الضمان

  (. 6الترميم تم طبقا للمقياس المحدد )فيما يلي المرحلة 

كما هو دارج بخصوص المستحقين المفتقرين لشقة من قبل القرض مرتبط بجدول غالء المعيشة، بفائدة مدعومة، 

% أقل من معدل الفائدة التي 0.5عاما، بفائدة بنسبة  30. يتم تقديم القرض لمدة لغاية إلسكاناوزارة البناء و

 %. 3.0ينشرها بنك إسرائيل، طبقا لفترة االعادة التي تختارها، وليس أكثر من 

 

    الشقة  مالئمةالمرحلة السادسة: زيارة بيتية أخرى للمصادقة على تنفيذ 

، يجب تنسيق زيارة بيتية أخرى مع المعالجة بالتشغيل للمصادقة على تنفيذ الشقة مالئمةبعد استكمال األعمال ل

 األعمال. إذا كنت تستحق أيضا الحصول على المنحة، فإنك تحصل في هذه المرحلة على النصف الثاني. 

 ول على المصادقة.الشقة طبقا لتقرير المعالجة بالتشغيل خالل ستة أشهر، من لحظة الحص مالئمةينبغي استكمال 

  



 
 

 نحن هنا لمساعدتك ! 

 تعبئة النموذج أونالين أو بالدخول الى منظومة التعرف الحكومية، يف خلل أو سؤال فني )فقط(في حالة حدوث 

 . 1299يجب التوجه الى شبكة الرد الحكومية 

، مثل النماذج التي يتوجب تقديمها وما هي المعايير الخاصة باالستحقاق، بالعملية نفسهالة المتعلقة ئبخصوص األس

*. قبل االتصال افحص من فضلك إذا كان هناك 5442عبر الرقم  اإلسكانينبغي التوجه الى موكيد وزارة البناء و

 المنشورة في موقع الوزارة. جواب على سؤالك في صفحة األسئلة واألجوبة 

، يجب التوجه مباشرة الى خدمة المعالجة فورية للشقة خالل مكوثك في المستشفى ئمةمالإذا كنت بحاجة الى 

 بالتشغيل في المستشفى، وهي تقوم بتوجيه الطلب الى صندوق المرضى.

 واالسكان البناء وزارة موقع في متوفرة الكاملة المعلومات

  تقديم وكذلك الشقة مالئمة يستحق َمن على االطالع الموقع في يمكن

 www.moch.gov.il الموقع الى ادخلوا. أونالين طلب

 

 قائمة المستندات المطلوبة لغرض معالجة الطلب

 شرح عن المستند اسم المستند

موقع من قبل طبيب وممرضة في صندوق المرضى أو مؤسسة طبية يعالج  نموذج طبي وظائفي 

 الطلب.  مفيها مقد

 توصية المعالجة بالتشغيل مع برنامج التيسير قبل التغيير وبعده  تقرير المعالجة بالتشغيل

عرض سعر مفصل من المقاول، يتضمن السعر، المقاسات والكميات طبقا  عرض السعر 

 . ومصادقتهالتوصية المعالجة بالتشغيل 

 العرض موقعا من قبل المعالجة بالتشغيل.  يجب أن يكون

يجب تقديم العرض فقط من  -شيكل 45.000إذا كان مبلغ العرض يزيد عن 

 . 131قبل مقاول مسجل في سجل المقاولين في الفرع 

، يجب تقديم عرضين اثنين في حالة رغبتك بإضافة مصعد صغير أو مصعد

للسعر من شركات تحمل شارة المواصفات االسرائيلية. كذلك ينبغي ارفاق 

 القعود التام في كرسي عجالت: مصادقة بخصوص 

 قة وزارة الصحة للمشاركة في شراء كرسي العجالت. مصاد -للمسن



 
 

القعود في بروتوكول لجنة الحركة األخيرة الذي يشهد على  -لمن ليس مسنا

   % على األقل.80محدودية الحركة الى األبد بنسبة وكرسي عجالت 

مصادقة من السلطة المحلية 

 و/أو رخصة بناء 

في حالة رغبتك بتقديم طلب لطريق وصول، منصة، جسر، مصعد صغير 

ومصعد، ينبغي التوجه الى السلطة المحلية والحصول على مصادقة لتنفيذ 

التغييرات أو الحصول على ارشاد حول كيفية الحصول على رخصة بناء. إذا 

 حددت السلطة أنه ينبغي الحصول على رخصة بناء، يجب ارفاقها بالطلب. 

قل عن مصادقات الدخل لجميع أفراد العائلة الذين يسكنون في الشقة على األ صادقات حول الدخل م

مصادقات عن الراتب و/أو التقاعد، األشهر الثالثة التي سبقت تقديم الطلب )

 مخصصات التأمين الوطني أو غيرها وكل دخل اضافي(. 

 نتباه: اال

العمومي أو كيبوتس تعاوني  اإلسكانإذا كان مقدم الطلب يسكن في شقق  •

 )لم يتم تخصيصه(، ال حاجة الى تقديم مصادقات الدخل. 

للعائلة إذا كان مقدم الطالب بالغا ومحدود الحركة ويسكن في شقة قريب  •

من الدرجة األولى )ابن أو بنت، أب أو أم، أخ أو أخت، جد أو جدة، 

مدخوالت مقدم الطلب فقط بدون مدخوالت ابناء  بالحسباند(، تؤخذ أحفا

 العائلة التي يسكن عندها. 

 

مصادقة بخصوص الحقوق 

 في الشقة 

مصادقة من الطابو او عقد أو مصادقة من السلطة المحلية أو صورة عن دفع 

 األرنونا )يشمل رقم الحوض والقسيمة(. 

في شقة قريب العائلة من الدرجة األولى  مالئمةالمساعدة للينبغي على طالب  المفتقرون للسكن 

 4ال يحق لهم بموجبه خالل  بأنه ارفاق صورة عن بطاقة الهوية، والتزام

 اإلسكانسنوات من تاريخ الحصول على المساعدة فحص استحقاق شقة في 

 .  ال حاجة الرفاق هذا المستند عند تقديم النموذج اونالينالعمومي. 

الحساب الذي تُحول تفاصيل 

 اليه المساعدة 

المعلومات مطلوبة لتحويل أموال المنحة الى حساب البنك )إذا اتضح انك 

مستحق لها(. إذا كانت هناك مشكلة في حساب البنك، مثل المصادرة، المنع 

 او الرهن، يجب التحديث بهذا الخصوص. 

االسرائيلي يرفق مصادقة انه حاليا أو في الشخص مع اعاقة من جيش الدفاع  مصادقة من وزارة الدفاع 

 الشقة من وزارة الدفاع.  مالئمةالماضي لم يستحق 

مصادقة من مؤسسة التأمين 

 الوطني 

قرار مؤسسة التأمين الوطني  ارفاقيُطلب من المصاب بعمل عدواني 

 الشقة.  مالئمةبخصوص رفض طلبه بالحصول على مساعدة ل



 
 

غي على المصاب في حادث طرق ارفاق مصادقة من شركة التأمين ان ينب مصادقة من شركة التأمين

 مالئمةمقدم الطلب غير مستحق حاليا وال في الماضي للحصول على مساعدة ل

 الشقة. 

مصادقة مكوث سارية 

 المفعول للعامل األجنبي 

الذي له شريك وهو عامل أجنبي، عليه ارفاق مصادقة مكوث مقدم الطلب، 

 سارية المفعول لساكن أجنبي. 

صور بطاقات الهوية والملحق 

الخاص بمقدم الطلب وأبناء 

 العائلة الذين يسكنون معه 

هذا المستند مطلوب فقط عند التقديم اليدوي بواسطة العاملين االجتماعيين في 

 مكاتب الصحة، التي ال حاجة فيها الى نموذج اونالين. 

الخطاب للحالة الشائعة في الواقع، لكنه  مالئمة* تم صياغة الكراسة بصيغة المذكر أو المؤنت، من خالل محاولة 

  على حد سواء. موجه الى جميع الرجال والنساء 

  

 

   


