
 

התאמת תנאי הדיורב סיוע
לאנשים עם מוגבלות בניידות

אנשים עם מגבלה ביכולת הניידות והתפקוד, הנעזרים באביזרי עזר 

התאמת פנים הדירה ודרכי הגישה אליה. לניידות, זכאים לסיוע במימון 

השינויים כוללים: הרחבת פתחים, שינוי בחדר רחצה ושירותים, התאמת 

מטבח, בניית שבילי גישה מותאמים, התקנת מעקות לאורך המדרגות, 

הסיוע ניתן כהלוואה ממשרד הבינוי והשיכון, או  התאמת מעלון ועוד.

המשרד הבינוי  ות שקבעהזכא כהלוואה משולבת במענק, בהתאם לכללי

והשיכון.

 



 
 
 
 
 

 

 

 מי זכאי לקבל את הסיוע?

תנאי בסיסי לקבלת הסיוע

י שהוכר על ידי מוסד רפואי מוכר )בתי חולים, קופות חולים ומסגרות מ 

 שיקומיות ממשלתיות(, וקיים לגביו אחד מן התנאים האלה לפחות:

צמיתות, בגלל מחלה או פגיעה במערכת לנועתו או תפקודו מוגבלים ת 

 מוטורית.

 ,ליכההתוק לכיסא גלגלים או נעזר באביזרי עזר לרולה במחלה מתקדמת, ח 

 .הליכוןוקביים  כגון

כה צה"ל שהוכר על ידי משרד הביטחון, אך נקבע שאינו זכאי לסיוע נ 

 בהתאמת דירה.

ביטוח הלאומי לפגע תאונת עבודה או פעולות איבה שהוכר על ידי המוסד נ 

 בדרגת נכות

פגע תאונת דרכים שהוכר על ידי חברת ביטוח או גורם אחר, אך לא קיבל נ 

 פיצוי בנושא.

 

 מתי ניתן לקבל פעם נוספת סיוע, גם אם כבר ניתן סיוע בעבר?

 

ו החליפו את עבודתם לעבודה ב או בני משפחתו המטפלת גיש הבקשהמ 

שינוי מקום המגורים הוא הכרחי,  משרדית,-בעיר אחרת, ולדעת הוועדה הבין

אולם מקום מגוריו החדש לא עונה על צרכיו עד כדי פגיעה ביכולת תפקודו 

 היומיומית.

 וחלה הרעה במצב בריאותו וניידותו. ,י שקיבל בעבר סיועמ 

  



 
 
 
 
 

 

 

 ?מי לא זכאי לסיוע
 

 י שבבעלותו יותר מדירה אחת.מ 

 ירת קרוביו.די שבבעלותו דירה, אך הוא מבקש להתאים את מ 

 י שמבקש סיוע להרחבת דירה ולבנייה עצמית.מ 

 י שדירתו הותאמה לפני הגשת הבקשה, אלא אם כן החמיר מצבו.מ 

 י שמתגורר בשכירות חודשית פרטית.מ 

 כה צה"ל שקיבל או מקבל ממשרד הביטחון סיוע לשיפור תנאי הדיור.נ 

סיוע בשיפור  פגע פעולות איבה שקיבל או מקבל מן המוסד לביטוח לאומינ 

 תנאי הדיור.

פגע תאונת עבודה שקיבל או מקבל מן המוסד לביטוח לאומי סיוע לשיפור נ 

 תנאי הדיור.

פגע תאונת דרכים שקיבל או מקבל מחברת הביטוח סיוע לשיפור תנאי נ 

 הדיור.

 
 

 צריך לעשות כדי להתאים את הדירה? מה
 

 בעיסוקוקבלת המלצה של המרפאה שלב ראשון: ביקור בית 
ה לריפוי י  נ  פ  פנות לרופא המשפחה או לאחות במרפאה, ולבקש ה  לתחילה יש 

מך קשר יבעיסוק להתאמת דיור. עם קבלת ההפניה, מרפאה בעיסוק תיצור ע

המרפאה בעיסוק תכין בדירה שאותה מבקשים להתאים. לתיאום ביקור בית 

  .ךלמצב תפקודך וניידות אישית בהתאםכנית ות עבורך
 

: באיזו דרך אתה מעדיף לקבל את ההמלצה ביקור הבית עליך לומרבתום 

לאחר  באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני או באמצעות איסוף ידני שלך.

 הביקור אתה צפוי לקבל את דוח המרפאה בעיסוק.

 



 
 
 
 
 

 

 פנייה לקבלן לקבלת הצעת מחירשלב שני: 

 ,ממנו הצעת מחיר מפורטת לשינויים הנדרשים כעת יש לפנות לקבלן ולבקש

להלן ברשימת  .בהתאם לדוח השינויים שהתקבל מהמרפאה בעיסוק

אילו פרטים יש לכלול בהצעת המחיר. במקרים שבהם יש  המסמכים מצוין

לצרף שתי הצעות מחיר מחברה בעלת חובה צורך בהתקנת מעלון או מעלית 

 . תו תקן ישראלי
 

 

 עליך לקבל היתר בנייה כחוק לביצוע השינוי.במידת הצורך,   

 

 

 שלב שלישי: מילוי טופס מקוון
 

 מומלץ להגיש את הבקשה לסיוע בהתאמת דיור באמצעות טופס מקוון. 

במסגרת הטופס המקוון תידרש לצרף את המסמכים, המפורטים בסוף עלון  

 המידע, ועליך להכינם מראש. 

באפשרותך ללחוץ על כפתור "שמירה" שים לב שבעת מילוי הטופס, בכל שלב 

הממוקם בחלקו העליון של הטופס. לאחר הלחיצה תתבקש לבחור כיצד ברצונך 

בדוא"ל או בטלפון נייד. לאחר קבלת  –לקבל את הקישור לטופס ששמרת 

 ההודעה באפשרותך להיכנס לטופס השמור.

באפשרותך לפנות בדואר האלקטרוני אל  ,אם אין ביכולתך למלא טופס מקוון

 ך לציין את הפרטיםעלי ההודעהבגוף סוציאלית בלשכות הבריאות.   עובדת

ניתן של המרפאה בעיסוק.  תוכניתהוולצרף את ההמלצה  עימך, ליצירת קשר

של  תוכניתרק לאחר קבלת ההמלצה וה בדת הסוציאליתלפנות אל העו

מסמכים ה ללאהעובדת הסוציאלית לא תוכל לסייע לך  .המרפאה בעיסוק

הפנייה אליהן  ודרך של משרד הבריאות  רשימת העובדות הסוציאליות .האלה

 .ובאתר משרד הבינוי והשיכון הבריאותבאתר משרד ת ומתפרסמ

לעובדת ה ילהשאיר פני באפשרותך ,אתה לא נגיש לשירותי האינטרנטאם 

לברר עם המרפאה בעיסוק המטפלת  * או5400באמצעות המוקד  הסוציאלית

 .להתאמת דיור עדהלוופנייתך להעביר את  כיצד

 



 
 
 
 
 

 

 החלטת הוועדההמתנה לשלב רביעי: 
משרד ולשותפת למשרד הבינוי והשיכון מועדה היא להתאמת דיור  הוועדה

הלוואה או ו/ ,הלוואה אשר לךל אםקבע תו בבקשתך דנההבריאות. הוועדה 

  .או לדחות את הבקשה משולבת במענק

 .יאושרבהצעת המחיר שלא בהכרח כל הסכום  לתשומת ליבך,

פנייה  באמצעותלערער על החלטת הוועדה  באפשרותך וועדת ערער:פנייה ל

את הערעור ניתן להגיש באמצעות העובדת הסוציאלית בלשכת . לוועדת ערער

 הבריאות הקרובה לאזור מגוריך.

 

  קבלת הסיועשלב חמישי: 
גם למענק, תקבל מחצית מהסכום שיאושר לך לחשבון הבנק  זכאי אם נמצאת

ימי עבודה )כמקובל בממשלה(. את היתרה תקבל לאחר הצגת  15תוך בשלך 

 אישור של המרפאה בעיסוק שהשיפוץ בוצע לפי המפרט שהוגדר.

ולפתוח תיק  לבנק למשכנתאותעליך לפנות  יהאם תידרש גם להלוואה, יה

הבנק,  שדורשהלוואה. מחצית מההלוואה תשוחרר לאחר הסדרת הבטוחות 

בוצע  השיפוץומחציתה האחרת לאחר סיום השיפוץ ואישור המרפאה בעיסוק ש

 .(6)להלן שלב  לפי המפרט שהוגדר

ההלוואה תהיה צמודה למדד, בריבית מסובסדת כמקובל לזכאים חסרי דירה של 

שנה, בריבית בשיעור  30משרד הבינוי והשיכון. ההלוואה תינתן לתקופה של עד 

פחות מהריבית הממוצעת שמפרסם בנק ישראל, בהתאם לתקופת  0.5%של 

 .3.0%-ההחזר שתבחר, ולא יותר מ

 

 התאמת הדירה ישור ביצוע: ביקור בית חוזר לאשישי לב ש
לאחר השלמת העבודות להתאמת דירה, יש לתאם ביקור בית חוזר עם המרפאה 

בשלב זה תקבל את אם אתה זכאי גם למענק, בעיסוק לאישור ביצוע העבודות. 

 .מחציתו השנייה

בהתאם לדוח המרפאה בעיסוק בתוך שישה  התאמת הדירהיש להשלים את 
 . האישורחודשים, מרגע קבלת 

 

  

https://www.gov.il/he/departments/general/mortgage_contact


 
 
 
 
 

 

 

 אנחנו כאן כדי לעזור!

 

בכניסה או  במילוי הטופס המקוון )בלבד( טכנית או שאלה תקלהמקרה של ב

 .1299 מענה הממשלתיללפנות  ישלמערכת ההזדהות הממשלתית, 

 

מהם הקריטריונים ואילו טפסים צריכים להגיש  כגון ,התהליך עצמו שאלות לגביב

לפני  .*5442במספר  השיכוןובינוי מוקד משרד הללפנות  יש לזכאות,

 ההתקשרות בדוק בבקשה אם יש תשובה על שאלתך בדף השאלות ותשובות

 .המתפרסם באתר המשרד

יש לפנות  ,של הדירה בעת אשפוז בבית חולים מיידיתאם דרושה התאמה 

 יפנה את בקשתך לקופת החולים.והוא  ,שירות הריפוי בעיסוק בבית החוליםל

 

   

  יכוןוהשבאתר משרד הבינוי  המידע המלא מובא  

 באתר אפשר לקרוא מי זכאי להתאמת דירה וכן להגיש  

 www.moch.gov.ilבקשה מקוונת. היכנסו לאתר   

 

 

  

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


 
 
 
 
 

 

 המסמכים הדרושים 

 הסבר על המסמך שם המסמך

 טופס רפואי תפקודי
  בו שמוסד רפואי או  חוליםחתום על ידי רופא ואחות בקופת    

 .מטופל המבקש   

 דוח מרפאה בעיסוק
   מצב הנגישות לפני  תוכניתהמלצת מרפאה בעיסוק בצירוף    

 השינוי ואחריו   

 הצעת מחיר

   הצעת מחיר מפורטת מקבלן, הכוללת מחיר, מידות וכמויות    

 .באישורהבהתאם להמלצת המרפאה בעיסוק ו   

 להיות חתומה על ידי המרפאה בעיסוק.ההצעה צריכה    

   יש להגיש הצעה רק  -₪  45,000אם סכום ההצעה עולה על    

 .131מקבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף    

   , יש להגיש שתי במקרה שברצונך להוסיף מעלון או מעלית   

   הצעות מחיר מחברות בעלות תו תקן ישראלי. כמו כן יש לצרף    

 ריתוק לכיסא גלגלים באופן מלא:אישור על    

 אישור משרד הבריאות להשתתפות ברכישת  –לקשיש    

  גלגלים. כיסא   

  פרוטוקול ועדת הניידות האחרונה המעיד  – למי שאינו קשיש  

על רתיקות לכיסא גלגלים ועל מוגבלות בניידות לצמיתות של 

 .לפחות 80%

 הרשות מן אישור

 היתראו /ו המקומית

 בנייה

  , גשר, רמפה, גישה לשביל בקשה להגיש שברצונך במקרה   

  אישור ולקבל המקומית לרשות לפנות יש, ומעלית מעלון   

  היתר לקבל כיצד הדרכה לקבל או השינויים את לבצע שמותר   

  גם צרףל יש ,היבני בהיתר צורך שיש קובעת רשותה אם. יהיבנ   

 .בקשהל אותו   

3-ב לפחות בדירה שגרים המשפחה בני כל של הכנסה אישורי    הכנסות אישורי

פנסיה,  ישור שכר ו/אוא) הבקשה להגשת שקדמו החודשים

 וכל הכנסה נוספת(. קצבאות ביטוח לאומי או אחרות

   

    



* העלון מנוסח בלשון זכר או נקבה, מתוך ניסיון להתאים את המגדר למצב הרווח במציאות, 

אך מכוון לכל הגברים והנשים באשר הם. 

: לב לתשומת   

המבקש גר בדירות הדיור הציבורי או בקיבוץ שיתופי )שלא  אם   

אין צורך להגיש אישורי הכנסה. ,הופרט(   

אם המבקש הוא בוגר ומוגבל בניידות וגר בדירה של קרוב    

או בת, אב או אם, אח או אחות,  משפחה מדרגה ראשונה )בן   

בלבד  נכדים(, יובאו בחשבון הכנסות המבקש סבתא, סבא או    

ללא הכנסת בני המשפחה שאצלה הוא מתגורר.   

 זכויות על אישור

  בדירה

 או המקומית הרשות מן אישור או חוזהאו  מהטאבו אישור   

 .(וחלקה גוש מספר כולל) ארנונה תשלום תצלום   

 מדרגה משפחה קרוב של בדירה להתאמה סיוע המבקשים   דיור חסרי

 יהיו לא לפיה התחייבותו ,שלו "זת תצלום יצרפו ראשונה   

 לדירה זכאות לבחון הסיוע קבלת מיום שנים 4 במהלך רשאים   
בדיור ציבורי. 

https://go.gov.il/hitchayvut :לטופס ההתחייבות

 הבנק חשבון פרטי

 הסיוע יועבר אליוש

, )אם המענק כספי את הבנק לחשבון להעביר כדי דרוש המידע   

  כגון, הבנק בחשבון בעיה קיימת אם. לו זכאי שתהיה יימצא   

 יש לעדכן על כך. ,שעבודאו  חסימה, עיקול   

 ממשרד אישור

 הביטחון

נכה צה"ל המוכר במשרד הביטחון יצרף אישור שאינו זכאי    

בהווה או בעבר להתאמת דירה ממשרד הביטחון.   

 המוסד אישור

לאומי לביטוח

נפגע פעולות איבה יידרש לצרף את החלטת המוסד לביטוח    

 לאומי לגבי דחיית בקשתו לקבלת סיוע להתאמת דירה.   

נפגע בתאונת דרכים יצרף אישור מחברת הביטוח שהמבקש    ביטוח חברת אישור

לא זכאי בהווה או בעבר לסיוע להתאמת דירה.   

 בתוקף שהייה אישור

 זר לעובד

מבקש, שבן זוגו הוא עובד זר, יצרף אישור שהייה בתוקף    

 לתושב זר.   

 תעודות זהות יצלומת

ספח של המבקש ו

ובני המשפחה 

 מויהמתגוררים ע

רק בהגשה ידנית באמצעות העובדים  ,ידרשיזה  מסמך   

.הסוציאליים בלשכות הבריאות, אין צורך בהם בטופס המקוון   

https://www.gov.il/BlobFolder/service/request-to-improve-housing-conditions-for-handicapped/he/documents_siyua_bediyur_nispach9.pdf
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