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ג  -עמותות בקהילה

הרשות המקומית -עיריית ירושלים :הנחה בארנונה 31 ...................................................

האוניברסיטה העברית דוגלת ברכישת השכלה כמנוף להגשמה אישית
ולהשתלבות במעגל העשייה והיצירה של סטודנטים מכל שכבות הציבור ,לרבות
סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים .על מנת שתוכלו למצות את יכולותיכם האקדמיות
ולקחת חלק פעיל במגוון הפעילויות המוצעות באוניברסיטה ,למרות המוגבלות,
הוקמה במשרדנו יחידת נגישות שתפקידה לסייע לכם ,הן בהתאמות פיסיות–
טכנולוגיות והן בסיוע אנושי בכל רמה נדרשת.

בחוברת המצורפת מפורט מידע על שירותים אלו .אנו מקווים שיהיה בהם כדי
לענות על צרכיכם המיוחדים .דעתכם חשובה לנו מאד .אנו במשרד דיקן
הסטודנטים רואים בכם שותפים חשובים בפיתוח שירותים נוספים ובשיפור
השירותים הקיימים .אל תהססו לפנות אלינו.

ב  -מוסדות ציבורים

מאז עוגנה בחוק לפני כעשור זכותם של אנשים בעלי מוגבלות לקבל החלטות
הנוגעות לחייהם על פי רצונם והעדפותיהם ,חלה התקדמות ניכרת ,ביחס המדינה
ומוסדותיה כלפי אוכלוסייה זו .אנו ,בדיקנט הסטודנטים של האוניברסיטה
העברית ,פועלים לקידומו של הנושא ומציעים מגוון שירותים מיוחדים שמטרתם
לעזור לכם להגיע למיצוי יכולותיכם.

א  -יחידות באוניברסיטה

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,
בחרתם ללמוד באוניברסיטה העברית בשל יוקרתה ,רמת ההוראה שבה ,המורים
בעלי השם המלמדים בה .נבחרתם ללמוד באוניברסיטה בשל כישוריכם
ויכולותיכם האקדמיות.

ג  -עמותות בקהילה

פרופ' אודי שביט
דיקן הסטודנטים
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בשנים האחרונות עוברת מדינת ישראל תהליך שינוי ביחסה לאנשים עם מוגבלות.
עיקר השינוי מתבטא בהכרה בזכותם הבסיסית של אלה לחיים מלאים ויצרניים,
חיים של הגשמה עצמית ,לא בשולי החברה אלא תוך שהם משולבים בכל תחומי
העשייה האנושית .ביטוי מובהק למגמה זו הוא חקיקת חוק שוויון זכויות אנשים
עם מוגבלות ,התשנ"ח –  .1992חוק השוויון מגדיר את זכויותיהם של אנשים עם
מוגבלות ואת מחויבותה של החברה הישראלית לשמירה על זכויות אלו .תהליכים
דומים התרחשו בעשורים האחרונים ברוב המדינות המפותחות בעולם .ביטוי לכך
ניתן למצוא באמנה הבינלאומית של ארגון האומות המאוחדות שנחתמה ב2116-
העוסקת בזכויות אנשים עם מוגבלות .ישראל אישררה את האמנה בספטמבר
 2112ולמעשה אף קודם כללה את עקרונותיה במסגרת חוק השוויון.

5

ג  -עמותות בקהילה

קיימים שני מימדים עיקריים למושג נגישות:
 .1נגישות פיסית :בניית סביבה פיזית חדשה או שינוי הסביבה הקיימת כך
שאנשים עם סוגים שונים של מוגבלות יוכלו להגיע ולהיכנס אליה ,לנוע
ולהתמצא בתוכה בקלות ,בביטחון ובאפן עצמאי (כגון בניית מעלון המאפשר
ניידות של אדם בכס"ג בגרם מדרגות ,הרחבת פתח כניסה וכדומה).
 .2נגישות לשירות :התאמת אופן מתן השירות ,וכן אספקת אמצעי ושירותי עזר
על מנת לאפשר לאדם לקבל מידע הניתן או מופק במסגרת המקום ,או על
מנת שיוכל להשתתף בתכניות ובפעילויות המתקיימות בו (כגון הקפדה על
הקרנת סרטים בליווי כתוביות עבור אנשים כבדי השמיעה).

ב  -מוסדות ציבורים

לפי חוק השוויון אדם עם מוגבלות הוא "אדם עם לקות פיסית ,נפשית או שכלית
לרבות קוגניטיבית ,קבועה או זמנית אשר בשלה מוגבל תפקודו באפן מהותי
בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים" .דו"ח נציבות השוויון לשנת
 2119מראה כי בישראל כמיליון וחצי אנשים עם מוגבלויות (קרוב ל22%
מהאוכלוסייה) מתוכם כ 151,111אנשים עם מוגבלות חמורה המפריעה להם
בתפקוד היומיומי.
תנאי מרכזי לשילוב אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים הוא נגישות .הגדרת
הנגישות בחוק השוויון היא "אפשרות הגעה למקום ,תנועה והתמצאות בו ,שימוש
והנאה משירות ,קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר
אליהם ,שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם,
והכל באפן שוויוני ,מכובד ,עצמאי ובטיחותי".

א  -יחידות באוניברסיטה

מבוא

האוניברסיטה העברית רואה עצמה מחויבת לתת מענה לצרכים של קבוצות
סטודנטים בעלי מוגבלויות שונות על מנת שיוכלו להגיע למיצוי יכולותיהם.
בחוברת זו תוכלו לקבל מידע לגבי השירותים השונים והסיוע האנושי הניתנים
באוניברסיטה ,במוסדות הציבוריים ובעמותות קהילתיות על מנת לאפשר נגישות
והשתלבות מרבית בחיים הסטודנטיאלים.

א  -יחידות באוניברסיטה

מתוך הכרה כי השכלה גבוהה הינה כלי חיוני לפיתוח החברה ,ייצור והעברת
הידע המעצב אותה ,ובהיותה מפתח להשתלבות אישית חברתית ותעסוקתית,
קיימת חשיבות אדירה להנגשת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל .יצירת קמפוס
נגיש המיועד לסטודנטים ,מרצים ,עובדים ומבקרים תלויה לא רק באפשרות
הכניסה ,התנועה וההתמצאות בתוכו -אלא באפשרות הגישה המלאה והשוויונית
למכלול השירותים שהוא מציע.

ב  -מוסדות ציבורים
ג  -עמותות בקהילה
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א  -יחידות באוניברסיטה

יחידת ושירותים באוניברסיטה

ג  -עמותות בקהילה

1

ב  -מוסדות ציבורים

פרק א'

א  -יחידות באוניברסיטה

ב  -מוסדות ציבורים

ג  -עמותות בקהילה

2

יחידת הנגישות

אוכלוסיית יעד :סטודנטים עם מגבלה פיזית ,נפשית ,חושית או קוגניטיבית (למעט
לקויות למידה); סטודנטים המתמודדים עם מגבלה רפואית זמנית או קבועה שהינה
בעלת השלכות תפקודיות הקשורות בלמידה
תיאור השירות :יחידת הנגישות הוקמה במטרה לאפשר לסטודנטים עם מוגבלויות לקחת
חלק פעיל ושווה בתכניות ,בשירותים ובפעילויות שמציעה האוניברסיטה ושמזמנים החיים
הסטודנטיאליים .בנוסף לסיוע אנושי ופיזי-טכנולוגי ,היחידה הינה בית לשיתוף והוצאה
לפועל של מחשבות ,רעיונות ויוזמות בנוגע לנגישות שירות ו\או נגישות פיזית
באוניברסיטה.
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ב  -מוסדות ציבורים

דרכי פניה לשירות:
ניתן לפנות בימים א',ב',ג',ה' ( 2:31-13:31פגישות בתיאום מראש)
כתובת :מעונות רזניק ,בניין  ,11חדר  -119הר הצופים ,ירושלים
טלפון154-2221621 ,12-5221112 :
דוא"לNegishut@savion.huji.ac.il :

ג  -עמותות בקהילה

תחומי השירות (בחינת הצרכים והסיוע להם נדרש הסטודנט ומתן מענה בהתאמה):
א .מתן מענה בשאלות ונושאים הקשורים בנגישות ,כולל ייעוץ לאנשי סגל ומנהלה
ב .סיוע בסנגור עצמי ותיווך לגורמים שונים באוניברסיטה (פניות למרצים ,ועדות לענייני
הוראה ועוד)
ג .הכוונה לגורמי אבחון\טיפול ולשירותים רלוונטיים נוספים באוניברסיטה ומחוצה לה
ד .מתן המלצות להתאמות אקדמיות על סמך אישורים רפואיים (ניתן להוריד את
בקישור:
הסטודנטים,
דיקן
מאתר
המתאימים
הטפסים
)http://studean.huji.ac.il/?cmd=ease.207
ה .מתן מידע לגבי זכויות וסיוע ממסגרות הפועלות בקהילה
ו .שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי ומשרד הביטחון למתן שירותי חונכות ושיעורי עזר
לזכאים
ז .הפניה לשירותי חונכות אקדמאית לסטודנטים עם מגבלה נפשית
ח .התאמות לסטודנטים חרשים וכבדי שמיעה -השאלת מערכות  ,FMיידוע על זכויות,
הארכת זמן במבחנים ,קידום שיתופי פעולה והעלאת מודעות בקרב מרצים.
ט .הפניה למעבדה לחקר ואבחון תפקודי כתיבה בבית הספר לריפוי בעיסוק -המציעה
קורסי הקלדה יעילה ואבחוני כתיבה כתוצאה מדלקות גידים והפרעות נוירולוגיות
אחרות הכוללת הערכת תפקוד כתיבה ובדיקת התאמות בדרכי ההיבחנות.

א  -יחידות באוניברסיטה

רכזת :נעמה שוהם

وحدة وخدمات في الجامعة

مركزة :نعماه شوهم.
الجمهور المستهدف :الطالب الذين لديهم حاجة خاصة من ناحية جسدية ,نفسية ,حسية أو عقلية (ال
يشمل عُسر تعليم); الطالب الذي يتعاملون مع مشاكل صحية مؤقتة أو مزمنة التي لها تأثير على
القدرة للدراسة.
وصف الخدمات :وحدة الوصول لذوي االحتياجات الخاصة أقيمت كي تساعد الطالب ذوي
االحتياجات الخاصة للمشاركة في برامج ,خدمات و فعاليات الجامعة .باإلضافة للمساعدة اإلنسانية,
الجسدية و النفسية ,الوحدة عبارة عن بيت للمشاركة باألفكار ,المبادرات و تنفيذها في كل ما يتعلق
بتوصيل الخدمات للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.

ב  -מוסדות ציבורים

طرق التواصل:
ً
أيام األحد ,االثنين  ,الثالثاء و الخميس ( 0:3:8 -03:8يجب تحديد موعد مسبقا).
العنوان :سكن الطلبة رزنيك ,بناية رقم  ,08غرفة  -081جبل المشارف ,القدس.
هاتف280-5502252 ,20-8552885 :
بريد الكترونيNegishut@savion.huji.ac.il:

א  -יחידות באוניברסיטה

وحدة الوصول لذوي االحتياجات الخاصة

في كل ما يتعلق بترجمة لغوية للخدمات الوحدة المختلفة باإلمكان التوجه لرنا إسعيد ,مركزة وحدة
دعم الطالب العرب
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ג  -עמותות בקהילה

العنوان 3مبنى فرانك سينترا ,مكتب عميد الطلبة غرفة :8:8
هاتف8350088318 ,20-300888: :
بريد الكترونيAsep@savion.huji.ac.il :

מרכז הלמידה לעיוור

אוכלוסיית יעד :סטודנטים בעלי תעודת עיוור (הניתנת ע"י משרד הרווחה – השירות
לעיוור) ו/או לקויי ראייה שמגבלתם מוכרת ע"י המוסד לביטוח לאומי.
תיאור השירות :מרכז הלמידה לעיוור הוקם בשנת  1996ביסודה ובמימונה של עמותת
"על"ה" – עמותה לקידום הסטודנטים העיוורים בישראל .מטרתו העיקרית – סיוע
לסטודנטים מן המניין עיוורים ולקויי ראייה ,הלומדים באוניברסיטה העברית.

ב  -מוסדות ציבורים
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ג  -עמותות בקהילה

סוגי השירות:
 .1חדרי לימוד אישיים :החדרים מצוידים במיטב ציוד העזר הממוחשב לעיוורים ולקויי
ראייה .ציוד זה מותקן לפי הצורך בכיתות הלימוד ובחוות המחשבים באוניברסיטה.
 .2ספרייה אקדמית ע"ש ד"ר אנה מינץ ברכות ז"ל :הספרייה כוללת חומרים מוקלטים,
ספרי ברייל וחומרים בגופן מוגדל .מידע על ספרים מוקלטים ניתן למצוא באתר
רשות הספריות תחת קטלוגים אחרים ,מרכז למידה לעיוור.
 .3הקראה אישית ושיעורי עזר :ההתאמה נעשית על פי צורכי הסטודנט ונבדקת בכל
סמסטר.
 .4ייעוץ והכוון אקדמי :סיוע במגע עם קהילת האוניברסיטה (אקדמית ומנהלית) ועם
שירותים בקהילה.
 .5סיוע בבחינות :ביצוע בחינות בסיוע מקריא ,משכתב או ע"י מחשב.
 .6השאלת ציוד עזר ממוחשב לבית הסטודנט.
 .1קורסים :לימוד השימוש בציוד העזר ,שירותי ניידות והתמצאות ,סדנא למציאת
עבודה (למסיימים).
 .2אפשרות למגורים במעונות בחדרים ליחיד.
 .9פעילות תעסוקתית לסטודנטים" :סטודנטים עיוורים חונכים ילדים עיוורים" ,שיעורי
עזר לתלמידי מכינה עיוורים ,פעילות לסטודנטים במקצועות טיפוליים ב"-תחנות מידע
בבתי חולים למתעוורים חדשים" ,הפקה ועריכה של תוכנית רדיו "לא רואים ממטר"
במסגרת רדיו הר הצופים ורדיו דויד ילין ,הפקת ידיעון מרכז הלמידה לעיוור ,התנסות
בריכוז פעילויות שונות במרכז כגון :ריכוז חונכות וקורסים ,ריכוז תוכניות "אלומה",
הדרכה והוראה .

א  -יחידות באוניברסיטה

מנהל :משה עובד

כתובת:
 .1קמפוס הר הצופים -פורום תחתון ליד חוות המחשבים המרכזית
 .2קמפוס אדמונד י.ספרא (גבעת רם) -בניין שפרינצק חדר ( 111כניסה בתיאום עם
מזכירות המרכז)
 .3קמפוס רחובות -הסיוע ניתן בתיאום עם לשכת דיקן הפקולטה
שעות פתיחה :ימים א' – ד' בין השעות  2:11עד  ,22:11יום ה' בין השעות  2:11עד
 ,19:11בחופשת הקיץ והחגים יש להתעדכן במזכירות המרכז.
יצירת קשר :מזכירות  ,125222155/2611/2111ספרייה מוקלטת  ,12-5223199ייעוץ
והכוון  ,12-5223224השאלת ציוד עזר  ,12-5222121פקס12-5226166 :
דוא"ל lcb@savion.huji.ac.il :

מנהל השירות  :ד"ר אייל אליאש 12-5221116
פסיכולוג ראשי  :ד"ר מאיר פרלוב

ב  -מוסדות ציבורים

שירותי הייעוץ הפסיכולוגי של האוניברסיטה העברית

א  -יחידות באוניברסיטה

דרכי פניה לשירות:

אוכלוסיית יעד :השירות מיועד לכל אוכלוסיית הסטודנטים בכל הקמפוסים של
האוניברסיטה העברית ,וכן לאנשי סגל מנהלי או אקדמי.
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סוגי הטיפול המוצעים בשירות:
 .1התערבות חירומית במשבר – התערבות קצרה וממוקדת של  6-2פגישות ,בעקבות
משבר או במצב של מצוקה רגשית חריפה .הקליטה לטיפול זה היא מיידית ,ופתוחה
במהלך כל שנת הלימודים .הטיפול ניתן על ידי פסיכולוגים מומחים ובעת הצורך
נעשית הפניה לפסיכיאטרים .בסיום התהליך נעשית הערכה מחודשת של המצב כדי
לבדוק אם יש צורך בהמשך טיפול בשירותי הייעוץ או במקום אחר.
 .2טיפול פסיכולוגי קצר טווח  -מותאם לסטודנטים הפונים עם הפרעות חרדה כגון
חרדת מבחנים ,חרדה חברתית ועוד.
 .3טיפול פסיכולוגי ארוך טווח  -הטיפול מתאים לסטודנטים שמתמודדים עם סוגיות
האופייניות לתקופת חיים זו כגון :זוגיות ,בחירת מקצוע ,יחסים חברתיים ,שאלות

עלויות :פגישה מכל סוג . ₪ 121 -התשלום מתבצע אחת לחודש ,ומתעדכן פעם בשנה.
צוות המטפלים :הצוות מורכב מפסיכולוגים קליניים מומחים ומדריכים ,פסיכיאטרים,
עובדים סוציאליים קלינים ,מתמחים וסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית.

ב  -מוסדות ציבורים
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דרכי פנייה לשירות:
ההפניה לכל קמפוס מתבצעת דרך המשרד בהר הצופים ומיועדת לסטודנטים הלומדים
באותו קמפוס בלבד.
במידה והפנייה חירומית -יש לציין זאת בטלפון ,והפונים יופנו בהקדם להערכה ראשונית.
קמפוס הר הצופים
כתובת -מעונות רזניק ,בנין 11
טלפון  ,12-5221699 ,12-5222625 -פקס12-5211212 :
שעות פתיחה -ניתן לפנות למשרד בימים א-ה בין השעות  14:31 -2:11ולמלא טפסי
פנייה לטיפול.
דוא"לshoshir@savion.huji.ac.il -
קמפוס עין כרם :פסיכולוגים מטעם השירות נמצאים בבית הספר לרפואה מספר ימים
בשבוע.
טלפון12-6152119 -
שעות פתיחה -ראשון  ,15:11-19:31שלישי  , 12:11-13:31חמישי בין . 11:11-13:11
קמפוס רחובות :פסיכולוגית מטעם השירות נמצאת בפקולטה לחקלאות בימי רביעי אחר
הצהריים.
טלפון12-9429511 -
דוא"לdanagr@savion.huji.ac.il -
קמפוס אדמונד י.ספרא (גבעת רם) :פסיכולוג מטעם השירות נמצא בקמפוס מספר
שעות ייעוץ שבועיות בבניין קנדה .כדי לתאם פגישות בקמפוס זה ,יש להתקשר למספר
הראשי של השירות.

א  -יחידות באוניברסיטה

לגבי זהות ויחסים משפחתיים .כמו כן – התמודדות עם קשיים רגשיים כגון חרדה או
דיכאון.
 .4טיפול קבוצתי – הטיפול הקבוצתי מתאים למגוון בעיות ,כגון :קשיים חברתיים,
קשרים זוגיים ,בעיות במשפחה ,ועוד .הטיפול יכול להיות מוגדר מראש סביב נושא
משותף מסוים ,או קבוצה טיפולית לא ממוקדת ,בה כל אחד מעלה את הקשיים שלו,
וחברי הקבוצה עוזרים זה לזו.
 .5טיפול זוגי ומשפחתי – התמודדות עם קשיים בזוגיות או במשפחה והדרכת
הורים.

היחידה לתמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה

מנהלת מכון האבחון :קרן גולומבוביץ'
אוכלוסיית יעד :שירותי אבחון ניתנים לסטודנטים מן המניין ,מועמדים ללימודים במוסד
להשכלה גבוהה ,ומי שנרשמו לבחינה הפסיכומטרית .שירותי הייעוץ והתמיכה מיועדים
לסטודנטים מן המניין ,אשר אובחנו כלקויי למידה.

ב  -מוסדות ציבורים
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תיאור השירות :ייעוד היחידה הינו מתן סיוע לסטודנטים עם לקויות למידה והפרעות
קשב במהלך לימודיהם האקדמיים .היחידה שייכת לדיקנט הסטודנטים ופועלת תוך
אמונה כי בעזרת תמיכה ,הדרכה וליווי מקצועי ,יכולים סטודנטים לקויי למידה למצות את
הפוטנציאל הטמון בהם ולהצליח בלימודיהם האקדמיים.
היחידה מספקת את כל מגוון השירותים שסטודנט לקוי למידה עשוי להזדקק להם ,כגון:
אבחון לקויות למידה והפרעת קשב ,מתן התאמות לסטודנט לבחינות הפסיכומטריות
וללימודיו בהשכלה הגבוהה ,ליווי כל נושא ההתאמות בדרכי ההיבחנות ובחינת יעילותן,
ייעוץ ,הדרכה ,ליווי ותמיכה ,הדרכה בשימוש בטכנולוגיות מסייעות ועוד.
סוגי השירות:
 .1ייעוץ כללי בנושא לקויות למידה והפנייה לאבחונים -היחידה מספקת מענה לשאלות
כלליות בנושא לקויות למידה והשלכותיהן ,ייעוץ בענייני אבחון ,דרכי התמודדות
ותכנית טיפולית.
 .2אבחון דידקטי ממוחשב (אבחון מת"ל) ,שמטרתו לקבוע את קיומה של לקות למידה
או הפרעת קשב ,ואלו התאמות בדרכי היבחנות נגזרות מן האבחון .נוהלי הפנייה
לאבחון יפורסמו בנפרד.
 .3מרפאה לאבחון הפרעת קשב ומתן טיפול תרופתי
 .4אבחון לבעיות ספציפיות בכתיבה .האבחון נערך במעבדה לחקר תפקודי כתיבה
בביה"ס לריפוי בעיסוק.
 .5הדרכה להתמודדות עם הפרעת קשב במהלך לימודים אקדמיים (ניתנת באופן פרטני
ובסדנאות קבוצתיות ,ראו פרסום באתר).
 .6ייעוץ כללי בנושא לקויות למידה והפנייה לאבחונים -היחידה מספקת מענה לשאלות
כלליות בנושא לקויות למידה והשלכותיהן ,ייעוץ בענייני אבחון ,דרכי התמודדות
ותכנית טיפולית.
 .1סיוע פרטני בשיפור כישורי למידה -ביחידה ניתן לקבל סיוע פרטני לשיפור כישורי
למידה כגון :ארגון ותכנון זמן וחומרי למידה ,ארגון מערכת לימודים ,הכנה לבחינות,
שיפור הזיכרון ,אסטרטגיות לקריאה מהירה ולסיכום חומר לימודי ,קריאת מאמרים,
קריאה והבנה של שאלות ושל הוראות וכתיבת עבודות.

א  -יחידות באוניברסיטה

מנהלת היחידה :יהודית (דיתי) דנן

א  -יחידות באוניברסיטה
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דרכי פניה לשירות – יחידות התמיכה ( :נא להשתדל לפנות בדוא"ל)
כתובת למשלוח דואר :מרכז האבחון לסטודנטים עם לקויות למידה ,מעונות רזניק ,בניין
 ,11הר הצופים ,ירושלים 91915
הר-הצופים (עדיפות לשליחת מיילים לדוא"ל:)Ldsupport@savion.huji.ac.il :
כתובת – מעונות רזניק ,בניין  ,11קומת קרקע (מצד שמאל) ,טלפון – 12-5221123
שעות פתיחה – ימים א'-ה' בין השעות 19:11-15:11
קמפוס אדמונד י .ספרא (גבעת רם):
כתובת – אולם קנדה ,קומה ( 2מול חדר ההרצאות העליון) ,טלפון – 12-6524114
שעות פתיחה – ימים ב' ו -ג' ,פגישות בתיאום מראש
דוא"ל –  – Ldsupport@savion.huji.ac.ilעבור פנינה (לשאלות ולקביעת פגישות אנא
שלחו דוא"ל)
רחובות:
כתובת – בניין יק"א ,ליד השער הראשי ,קומת קרקע ,טלפון – 12-9429511
שעות פתיחה – ימים ב' ו-ג'.
דוא"ל – ( shirleyh@savion.huji.ac.ilלשאלות ולקביעת פגישות אנא שלחו דוא"ל)

ב  -מוסדות ציבורים

 .2סדנאות -במהלך השנה מוצעות מגוון סדנאות לשיפור מיומנויות למידה אקדמיות
בתחומי תוכן שונים כגון :סדנאות לשיפור מיומנויות כתיבה אקדמיות ,ייעול קריאה,
הכנה לבחינות ,ארגון ותכנון זמן ,אסטרטגיות לסיכום חומר ,סדנאות להתמצאות
בכלים טכנולוגיים המסייעים ללמידה ,וכן סדנאות להקלדה יעילה הנערכות במעבדה
לחקר תפקודי כתיבה בביה"ס לריפוי בעיסוק.
 .9טכנולוגיות מסייעות -ביחידה מרכז הדרכה בנושא טכנולוגיות מסייעות כגון תוכנות
הקראה ,תוכנות לארגון זמן ,שימוש במכשירי הקלטה ,עטים חכמים ומחברות
חכמות ,הדרכת הקלדה עיוורת לסטודנטים שנבחנים בהקלדה ועוד .ההדרכות
ניתנות בצורה אישית וקבוצתית.
 .11חונכות אישית -בשיתוף עם פר"ח ועמותת לשם מפעילה היחידה פרויקט חונכות בו
סטודנט חונך סטודנט לקויי למידה .החונכים מקבלים הדרכה מהיחידה ומלווים את
הסטודנטים לקויי הלמידה בתמיכה מתאימה במהלך שנת הלימודים.
 .11תמיכה רגשית -היחידה נמצאת בסמוך לשירותי הייעוץ לסטודנט ומקיימת שיתוף
פעולה הדוק עימם .במקרה הצורך ובהסכמת הסטודנט ניתן לפנות לקבלת טיפול
פרטני או לטיפול בחרדת בחינות בנוסף לעבודה על מיומנויות למידה.
קשר עם חוקרים באוניברסיטה :היחידה נמצאת בקשר עם חוקרים באוניברסיטה
ומעניינת את הסטודנטים בהשתתפות במחקרים בתחומי החינוך ,הפסיכולוגיה והרפואה,
וכן באפשרות להיעזר בכלים שונים ,שנמצאים תחת מחקר לצורך בדיקה.
סודיות :היחידה פועלת על פי תקנון אתיקה מקצועית המחייב שמירה על סודיות מלאה.
יש איסור על העברת מידע ,אלא אם נתקבל אישור לכך ע"י הסטודנט.

רכז :אריאל ברטוב
אוכלוסיית יעד :סטודנטים המתמודדים עם מגבלה נפשית

קריטריונים לקבלת שירות :סטודנטים בעלי אישור מטעם סל שיקום – שירותי בריאות
הנפש במשרד הבריאות למתן חונכות אקדמית ,הרשומים ללימודים בהיקף של חצי
תכנית לפחות.
קיים גם מסלול חונכות פרטית לסטודנטים המתמודדים עם מגבלה נפשית המעוניינים
בשירות ייחודי זה ,ואינם מעוניינים בקבלתו דרך סל השירותים של משרד הבריאות.
16

ג  -עמותות בקהילה

תיאור השירות :החונכות האקדמית מסייעת בשילוב סטודנטים עם מגבלה פסיכיאטרית
באוניברסיטה .הליווי והתמיכה במסגרת התכנית ניתנים בחונכות של עד ארבע שעות
שבועיות ,בהם מתמקדים בשלושה מישורים :
 .1אקדמי -לימודי :סיוע ברכישת מיומנויות למידה נכונה ,כגון :קריאה יעילה ,התארגנות
לפני הרצאה וטכניקות שונות לרישום במהלך הרצאה ,ארגון זמן ,הכנה לבחינות,
הכנה להצגות בעל פה ועוד.
 .2רגשי-חברתי :פיתוח מיומנויות חברתיות כגון פניה למרצה או לעמית לצורך סיוע
לימודי ממוקד ,נוכחות באירועים חברתיים סטודנטיאליים ,קבלת ביקורת ועוד.
 .3מערכתי :מתן סיוע בקשר עם גורמים בתוך האוניברסיטה ובשירותי שיקום בקהילה.
סיוע בהתמצאות ובסידורים שונים בתוך האוניברסיטה -ליווי בתהליך ההרשמה,
עזרה בהגשת בקשות להתאמות אקדמיות (תוספת זמן ,חדר שקט ועוד) ,הכרת
שירותים הניתנים בקמפוס ,הכרת המבנים בשטח הקמפוס ,סיוע לסטודנט במיצוי
זכויותיו ,עבודה בספרייה ועוד.

ב  -מוסדות ציבורים

שירותי חונכות אקדמית לסטודנטים עם מגבלה נפשית

א  -יחידות באוניברסיטה

דרכי יצירת קשר – מרכז האבחון:
כתובת – מעונות רזניק ,בניין  ,11קומת קרקע (מצד שמאל)
טלפון – ( 12-5221123אם לא נענית בטלפון -ניתן להשאיר הודעה ונחזור בהקדם)
שעות פתיחה – ימים א'-ה' בין השעות 19:11-15:11
* עדיפות לשליחת מיילים לדוא"ל.Ldd@savion.huji.ac.il :
* פרטים נוספים לגבי מרכז האבחון ומרכזי התמיכה ניתן לקבל ביחידת התמיכה
המרכזית בהר הצופים.

מעונות נגישים לסטודנטים עם מוגבלויות

א  -יחידות באוניברסיטה

אופן הפנייה לשירות (השירות מופעל על ידי חברת נתן בימים א,ב,ד,ה) :
כתובת :מעונות רזניק ,בנין  11חדר  – 251הר הצופים ,ירושלים.
טלפון – 151-6222234 :ניתן להשאיר הודעה.
פקס12-5221456 :
דוא"ל.comnathan.huji@gmail :

מנהל :ד"ר יצחק חפוטה (חופי)

מעונות ברונפמן -קיימות מספר דירות המותאמות לאנשים עם מוגבלויות כולל ציוד עזר
במקלחות ובשירותים שבקרבתן חנייה .הגישה לחוות המחשבים וכן למכבסה היא ללא
מדרגות  .לשם הגעה לשאר השירותים המוצעים בתוך מתחם המעונות יינתנו התאמות
במידת האפשר ועל פי צורך.
טלפון במשרד פקיד תורן154-2221116 ,12-5212115 :
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קמפוס הר הצופים (מוקד ביטחון)12-5223111 :
מעונות רזניק (מאירסדורף) -קיימים מספר מפלסים נגישים עבור אנשים המתניידים
באמצעות כסאות גלגלים .במפלס התחתון קיימת חניית נכים הסמוכה לכניסה .לשם
הגעה לשאר השירותים המוצעים בתוך מתחם המעונות יינתנו התאמות במידת האפשר
ועל פי צורך.
טלפון במשרד פקיד תורן154-2221115 ,12-5222614 :

ב  -מוסדות ציבורים

האוניברסיטה מציעה מגוון של אפשרויות למגורים במעונות מונגשים בקמפוסים השונים.
בחלק מהמגורים שכר הדירה כולל את הוצאות החשמל ,המים ,ההסקה והגז ,ובחלק
מהמגורים התשלום נפרד משכר הדירה .בנוסף נהנים הדיירים משירותי אחזקה ותפעול.
לסטודנטים המתגוררים במעונות הסטודנטים מוצעים מגוון שירותים כגון שירותי ייעוץ,
ש ירותי דת וחברה ,ושירותים נלווים כגון שירותי כביסה אוטומטיים ,חדרי כושר ,חדרי
לימוד ,חדרי מחשבים ,מועדונים ,חדרי צפייה בטלוויזיה ועוד .בכל קמפוס עומד לרשות
הסטודנטים פקיד תורן לטיפול במקרים דחופים אחרי שעות העבודה ,לצד משרדי ביטחון
הפתוחים  24שעות ביממה לצורך מתן מענה לבעיות ביטחון שונות .הנהלת המעונות
שוקדת על שיפור והעלאת איכות החיים במעונות ובכלל זה על שיפור נגישותם הפיזית.

קמפוס אדמונד י .ספרא (גבעת רם) (מוקד ביטחון)12-6525111 :
במעונות ליברמן קיימות דירות המותאמות לאנשים עם מוגבלויות ,המצויות בסמיכות
לחניה והינן בעלות גישה נוחה .בבניינים בהן מצויות דירות אלה קיימות מעליות .לשם
הגעה לשאר השירותים המוצעים בתוך מתחם המעונות יינתנו התאמות במידת האפשר
ועל פי צורך.
טלפון במשרד פקיד תורן1542221114 ,12-6524695 :

קריית היובל (מוקד בטחון )12-6152161
במעונות גואטמלה לא קיימות בשלב זה דירות מותאמות לאנשים עם מוגבלויות כולל ציוד
עזר במקלחות ובשירותים .סטודנטים עם מוגבלויות יופנו למעונות הסמוכים לקמפוס
הלימודים.
טלפון במשרד פקיד תורן1542221111 ,12-6411131 :
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קמפוס רחובות (מוקד בטחון )12-9429111
בשלב זה לא קיימות דירות מותאמות לאנשים עם מוגבלויות כולל ציוד עזר במקלחות
ובשירותים .לפי הצורך ובמידת האפשר יינתנו התאמות נגישות בדירות המעונות ובדרכי
הגישה אליהן.

ב  -מוסדות ציבורים

קמפוס עין כרם (מוקד ביטחון)12-6152116 :
קיימים מספר חדרים המותאמים עבור אנשים עם מוגבלויות כולל ציוד עזר במקלחות
ובשירותים ,בבניין בעל כניסה נגישה .לשם הגעה לשאר השירותים המוצעים בתוך
מתחם המעונות יינתנו התאמות במידת האפשר ועל פי צורך.
טלפון במשרד פקיד תורן154-2221111 ,12-6152124 :

א  -יחידות באוניברסיטה

כפר הסטודנטים -קיימות מספר דירות המותאמות לאנשים עם מוגבלויות כולל ציוד עזר
במקלחות ובשירותים ,שבקרבתן חנייה .בכלל הבניינים במתחם מותקנות מעליות ,וכן
ישנה חניה ייעודית לנכים הנפתחת בשלט חשמלי .כלל השירותים בכפר נגישים ללא
מדרגות.
טלפון במשרד פקיד תורן154-2221961 ,12-5912112 :

אישור חניה\ כניסה לרכב לסטודנטים עם מוגבלויות

ב  -מוסדות ציבורים

דרכי פניה לשירות:
קמפוס הר הצופים :משרדי אגף הביטחון – רחוב שדרות שיירת הר הצופים
טלפון 12-5222112 :פקס12-5221636 :
קמפוס אדמונד י .ספרא (גבעת רם) :משרדי יחידת הביטחון ,בכניסה לקמפוס (בסמוך
לטרמינל אגד) טלפון ,12-6526111 :פקס12-6526691 :
קמפוס עין כרם :ביחידת הביטחון בכניסה לפקולטה לרפואה – בניין 2
טלפונים ,12-6152161 ,12-6152115 :פקס12-6124111 :
קמפוס רחובות -הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית:
טלפון ,12-9429291 :פקס12-9429321 :

א  -יחידות באוניברסיטה

 .1תווי חניה לסטודנטים המוכרים כנכים ע"י ביטוח לאומי\ משרד הביטחון ,יינתנו לפי
הקריטריונים הבאים:
תו חניה ללא תשלום :סטודנטים בעלי תג נכה לרכב יוכלו לקבל תו חניה חינם עם הצגת
התג לרכב שבו מופיע מספר הרישוי של הרכב.
זכאות לחנייה במקומות שמורים לנכים בחניוני האוניברסיטה :סטודנטים בעלי תו
חניה מטעם משרד הרישוי ,זכאים לחנות במקומות השמורים לנכים ,ללא קשר לדרגת
הנכות.
מקומות חנייה שמורים לנכים :בכל חניון קיימים מקומות מסומנים לחניית נכים.
כניסה חופשית להורדת סטודנטים עם מוגבלויות :תינתן לכל רכב שירות רפואי מטעם
מוסדות מוסמכים ,כגון יד שרה וביטוח לאומי (בהצגת תעודת נכה).
 .2סטודנטים הסובלים מבעיות רפואיות מיוחדות ,אשר אינם מוכרים כנכים ע"י ביטוח לאומי
או משרד הביטחון ,יכולים להגיש בקשה מפורטת שאליה מצורפים מסמכים רפואיים.
המסמך ייבדק ותתקבל החלטה מוועדת התחבורה האוניברסיטאית.

ג  -עמותות בקהילה
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ספריות -נגישות לסטודנטים עם מוגבלויות

ספריית ארכיאולוגיה ,הפקולטה למדעי הרוח ,הר הצופים
גישה לספרייה  :הספרייה ממוקמת בקומה השנייה בתוך בניין המכון לארכיאולוגיה ,והיא
נגישה באמצעות מעלית ממפלס הכניסה למכון (קומה  .)4הגישה לבניין למשתמשים
בכיסאות גלגלים היא דרך חניון המכון לארכיאולוגיה .שירותים מותאמים לבעלי מוגבלויות
ממוקמים בקומת הכניסה למכון.
עמדות מחשבים :חבילת התוכנה המשרתת את קוראי הספרייה מותאמת גם ללקויי
ראייה ושמיעה.
התמצאות בספרייה :צוות הספרייה מסייע באיתור ספרים ובאיתור מידע ספרייתי
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בעמדות המחשב הנגישות הותקנו התוכנות הבאות בנוסף לתוכנות הספרייה השגרתיות:
 .1זום טקסט :תוכנה להגדלת טקסט
 .2קול קורא :תוכנה המקריאה טקסטים בעברית
 :Natural Reader .3תוכנה המקריאה טקסטים באנגלית ומאפשרת המרת קבצי
טקסט לקבצי .mp3
איתור ספרים והתמצאות בספרייה :ניתן להיעזר בעובדי הספרייה לאיתור ספרים וחומר
ספרייתי.
פירוט נוסף ניתן למצוא באתר הספרייה:
http://www.mslib.huji.ac.il/he/services/accessibility.html

ב  -מוסדות ציבורים

מתאמת נגישות בספרייה :שרה גרוסוולד ,טל12-5222134 :
גישה לספרייה :ספריית הר הצופים ממוקמת בין הפקולטה למדעי הרוח והפקולטה
למדעי החברה ,ונגישה מהמפלס הראשי של הקמפוס .הכניסה מותאמת גם למשתמשים
בכסא גלגלים .דלתות הזכוכית מסומנות באזהרה לבעלי לקויות ראייה .ניתן להגיע לכל
הקומות בעזרת מעליות המותאמות לכסא גלגלים ,ומבנה הספרייה כולו נגיש לסטודנטים
עם מוגבלויות .בקומת הכניסה של הספרייה ממוקמים שירותי נכים עם כל האביזרים
הנדרשים ושילוט הכוונה .דלפקי השירות ממוקמים בסמוך לכניסה ,וחלקם מותאמים
לשירות קוראים בכיסאות גלגלים.
עמדות מחשב מותאמות :בספרייה ישנן שתי עמדות מחשב נגישות ,המצוידות בפרטים
הבאים:
 .1שולחן מתכוונן :באמצעות שלט ניתן להתאים את גובה השולחן לצרכיו של הסטודנט.
מתאים לסטודנטים המשתמשים בכיסא גלגלים.
 .2מסך גדול :מאפשר לסטודנטים עם לקויות ראייה לקרוא טקסט מוגדל ללא שימוש רב
בעכבר.
 .3פריטים נוספים :אוזניות ,מקלדת עם מקשים גדולים ,מגן וכיסוי ,עכברים מיוחדים עם
אפשרות לחיבור מתגים (יש לפנות לעמדת היעץ בספרייה על מנת לקבל את
האביזרים הנדרשים לעבודה).

א  -יחידות באוניברסיטה

ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד

ספריית הרמן למדעי הטבע ,קמפוס אדמונד י.ספרא (גבעת רם)

הספרייה הרפואית ע"ש מוריאל ופיליפ ברמן ,קמפוס עין כרם

הספרייה למדעי החקלאות ,המזון ואיכות הסביבה ,קמפוס רחובות
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גישה לספרייה :הספרייה למדעי החקלאות ,המזון ואיכות הסביבה ממוקמת בפקולטה
לחקלאות ,מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,קמפוס רחובות ,בבניין הספרייה ע"ש קנדי-
לי ,קומה ראשונה .הכניסה למשתמשים בכסא גלגלים מתאפשרת בעזרת מעלון .דלפק
ההשאלה ממוקם בסמוך לכניסה וחלקו מותאם לשירות קוראים בכסא גלגלים.
עמדות מחשב :בכל המחשבים לקוראים קיימים כלי עזר  built-inבחלונות מיקרוסופט
כמו ,אפשרות להגדלת הטקסט ותוכנת הקראה באנגלית.
חומרה :בספרייה מכשיר להגדלת טקסט מודפס (לא אלקטרוני) מסוג
Videomatic M1 MPRII
איתור ספרים והתמצאות בספרייה :עובדי הספרייה מסייעים לקוראים בחיפוש ואיתור
חומר ספרייתי בקטלוג הספרייה ,מאגרי מידע ובמדפים בספרייה.

ב  -מוסדות ציבורים

גישה לספרייה :הספרייה הרפואית ממוקמת בכניסה לפקולטה לרפואה בקמפוס הדסה
עין כרם .הגישה בכסא גלגלים לספרייה מתאפשרת דרך הכניסה הראשית של הפקולטה.
הכניסה בקומת הכניסה ללא מדרגות ,מותאמת למשתמשים בכסא גלגלים .ניתן להגיע
לכל אולמות הקריאה בעזרת מעלית .שירותי נכים נגישים בקומות  1,2,4בבניין
הספרייה .דלפק ההשאלה ודלפקי היעץ מותאמים לשירות קהל בכסא גלגלים.
עמדות מחשב :בכל המחשבים לקהל קיימות תוכנות גישה של מערכת ההפעלה של
מיקרוסופט ,הכוללים אפשרות להגדלת טקסט והקראה באנגלית.
איתור ספרים והתמצאות בספרייה :עמדת שירותי קהל מצויה בשני אולמות הקריאה
בכל שעות הפתיחה .צוות הספרייה עומד לרשות הקהל ומסייע בחיפוש מידע ואיתור
חומר על המדפים .בנוסף ,ניתן לחפש חומר באופן עצמאי באמצעות גישה מרחוק
באינטרנט.

א  -יחידות באוניברסיטה

גישה לספרייה :ספריית הרמן למדעי הטבע ממוקמת במרכז הקמפוס אדמונד י .ספרא.
הגישה בכסא גלגלים לספרייה מתאפשרת דרך הכניסה הראשית של הקמפוס ,או מבניין
הספרייה הלאומית .הכניסה הראשית של הספרייה מותאמת למשתמשים בכסא גלגלים.
ניתן להגיע לכל אולמות הקריאה בעזרת מעלית .בקומת הכניסה של הספרייה ממוקמים
שירותי נכים עם כל האביזרים הנדרשים ושילוט הכוונה .דלפק השירות ממוקם בסמוך
לכניסה ומותאם לשירות קוראים בכסא גלגלים.
עמדות מחשב :בכל המחשבים לקוראים קיימים כלי עזר  built-inבחלונות מיקרוסופט
כגון אפשרות להגדלת טקסט ותוכנת הקראה באנגלית.
איתור ספרים והתמצאות בספרייה :עובדי הספרייה מסייעים לקוראים בחיפוש ואיתור
חומר ספרייתי בקטלוג הספרייה ,מאגרי מידע ובמדפים בספרייה.

קליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות

הקליניקה המשפטית לזכויות אנשים עם מוגבלות באוניברסיטה העברית פועלת למען
קידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ושילובם המלא בחברה ,ומתמקדת בעיקר
בתחומים של תעסוקה והשכלה.
הקליניקה מספקת ייעוץ משפטי לפונים פרטיים ולארגונים בתחום .במקרים
מתאימים ,הקליניקה גם מלווה ומייצגת לקוחות בהליכים משפטיים בערכאות השונות.
בנוסף ,הקליניקה עוסקת בקידום חקיקה ושינויי מדיניות בתחום.
שירותי הקליניקה ניתנים בחינם על ידי סטודנטים למשפטים ,בליווי והנחיה של עורכי-דין.

תא סטודנטים עם מוגבלויות

מידע נוסף ויצירת קשר:
דוא"לAccess.Huji@gmail.com :
פייסבוקhttp://www.facebook.com/DsHuji :
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תא סטודנטים עם מוגבלויות הוקם בשנת הלימודים תשע"ב ( ,)2111-2112מתוך מטרה
לקדם את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות באקדמיה הישראלית ובתוך כך גם
באוניברסיטה העברית.
הנחת היסוד שלנו היא כי מוגבלות אינה תופעה רפואית בלבד אלא גם תופעה חברתית,
וככזו היא תלויה ומעוצבת על ידי הסביבה בה אנו חיים ,כולל הסביבה האקדמית .פעילות
התא ,בו חברים סטודנטים עם וללא מוגבלויות ,מונעת מתוך רצון להשפיע על עיצוב
סביבה זו ומתוך רצון להפוך את האוניברסיטה העברית לנגישה עבור כלל הסטודנטים.

ב  -מוסדות ציבורים

דרכי פניה לשירות:
טלפון.12-5222554/69 :
פקס.12-5222544 :
דוא"לlaw_clinics@savion.huji.ac.il :
מידע נוסף באתר האינטרנטhttp://law.huji.ac.il/upload/hoveret2012.pdf :

א  -יחידות באוניברסיטה

הפקולטה למשפטים

א  -יחידות באוניברסיטה

זכויות סטודנטים עם מוגבלויות במוסדות
ציבוריים

ג  -עמותות בקהילה
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אדם המתמודד עם מגבלה גופנית ,נפשית ,חושית או שכלית ,יכול להגיש תביעה לנכות
כללית ,במוסד לביטוח לאומי .סטודנט או מועמד ללימודים ,שהועדה הרפואית קבעה לו
 21%נכות רפואית ומעלה ,ועומד בתנאים הנוספים שנקבעו ,זכאי לשיקום מקצועי.
פעילות אגף השיקום מכוונת להגברת שיעור השתתפותם של אנשים בשוק העבודה וזאת
באמצעות הכשרה מקצועית או השכלה גבוהה .במסגרת השיקום המקצועי ניתנים ייעוץ
בבחירת מסלול לימודים ומימון הכשרה מקצועית.

ב  -מוסדות ציבורים

במסגרת ההכשרה המקצועית ,זכאי הסטודנט לסיוע במימון הוצאות אלה:
א .שכר לימוד ,ציוד לימודי ושכר דירה
 סיוע בשכ"ל לתואר ראשון ,כולל דמי הרשמה ,דמי בחינות ונלווים נוספים ,עד סכום
השתתפות מרבי של כ ₪ 13,111-לשנה.
 בנוסף ניתן לקבל מימון עבור החזרי נסיעות ,ציוד לימודי (ספרי לימוד וציוד לימודי
מתכלה) ,מכשירי לימוד (כגון מקלדת מיוחדת ,מצלמה ,מכשיר  FMוכדומה ),
מחשב נייד\ נייח ,סורק ומדפסת ,ובמקרים מסוימים סיוע במימון שכר דירה.
 סטודנט שיש לו מעל  65%נכות ,זכאי בתנאים מסוימים לסיוע גם בלימודי התואר
השני.
ב .דמי שיקום -סטודנט הלומד בפועל  21שעות בשבוע לפחות,אשר אינו מקבל קצבת
נכות או שמקבל קצבת נכות חלקית ,זכאי לדמי שיקום .במידה והסטודנט עובד,
זכאות והיקף דמי השיקום יבדקו בהתאם לגובה שכרו.
ג .שירותי תמיכה והנגשה לזכאים :שיעורי עזר ,חונכות ,הקראות ,תמלול ושקלוט,
תרגום לשפת סימנים ,מלווה ונסיעות מיוחדות (שלא בתחבורה ציבורית).

א  -יחידות באוניברסיטה

המוסד לביטוח לאומי

סלי תמיכה לפי מוגבלות
בנוסף לסיוע הרגיל של מחלקת השיקום ,נבנו סלי תמיכה ייעודיים עבור סטודנטים עם
ליקויי שמיעה ,ליקויי ראייה ,מגבלה נפשית וליקויי למידה.

תרגום לשפת סימנים
 21שעות שבועיות ומעלה:
עד  ₪ 6111לחודש
 15-19שעות שבועיות:
עד  ₪ 4511לחודש
 14שעות שבועיות ומטה:
עד  ₪ 3111לחודש

תמלול

שקלוט

 26שעות שבועיות ומעלה:
עד  ₪ 3111בחודש
 25שעות שבועיות ומטה:
עד  ₪ 211בחודש
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סל תמיכה לסטודנטים עם לקות שמיעה או חרשים:
א .תרגום לשפת סימנים ,תמלול ממוחשב ,ושקלוט ,במימון על פי מספר שעות
הלימוד השבועיות:

סל תמיכה לסטודנטים עיוורים או עם ליקויי ראייה:
א .לימודי מכינה או קורס פסיכומטרי דרך מרכז הלמידה לעיוור  -עמותת על"ה.
ב .שעות הקראה ,חונכות ,שיעורי עזר וטכנולוגיה מתקדמת באמצעות מרכז הלמידה
לעיוור – עמותת על"ה.
(מידע נוסף ניתן לקבל במרכז הלמידה לעיוור).

מידע נוסף ופרטים על אודות היקף ההשתתפות ניתן לקבל ביחידת הנגישות .לברור
זכאות יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי הקרוב לביתך.
אופן הפניה לשירות:
אתר אינטרנט – המוסד לביטוח לאומיhttp://www.btl.gov.il/ :
מוקד טלפונים ארצי :בטלפון  *6151מכל מכשיר טלפון ,בזק וסלולארי.
השירות ניתן ב 4-שפות :עברית ,ערבית ,רוסית ואמהרית .לאחר שעות הפעילות יינתן
מענה טלפוני ממוחשב עם הקשת מספר זהות וקוד סודי.
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הסיוע במחלקת השיקום ניתן על ידי עובדות סוציאליות שקיבלו הכשרה בתחום השיקום
ומשמעותו ליווי ותמיכה לאורך כל תקופת הלימודים .הסיוע במימון הינו ברמת השתתפות
ולא נועד לכסות בכל המקרים את מלוא העלויות .המימון הינו על פי תקרות שנקבעו,
וסכומן עשוי להשתנות מעת לעת .לאחר שאושרה תוכנית השיקום בשילוב ההתאמות
הרלוונטיות ,על המשתקם להגיש מידי חודש את פירוט ההוצאות ודרישות התשלום ,על
גבי הטפסים המתאימים .התשלומים יבוצעו ישירות למשתקם ,אלא אם צוין אחרת
ובהתאם להוצאה לפועל ולהצגת קבלות.

ב  -מוסדות ציבורים

סל תמיכה לסטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז:
א .חונכות בנושא אסטרטגיות למידה.
ב .הקניית מיומנויות שימוש במחשב כולל שימוש בתוכנות המותאמות לאנשים עם
ליקויי למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז.
ג .שיעורי עזר.
ד .שעות הקראה ושקלוט בתקציב של עד  ₪ 6111לשנה.
* למידע נוסף לגבי סל זה יש לפנות למרכז התמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה.

א  -יחידות באוניברסיטה

* לחרשים נשעני שפת סימנים בלבד ,שהיקף הסל אינו עונה על צרכי ההנגשה ,ניתן
לפנות בבקשה חריגה.
ב .רכישת טכנולוגיה מסייעת:
מימון עלות מכשיר  FMבהשתתפות של עד ( ₪ 2111בתכנית שיקום של  13חודשים
ומעלה) ,מחשב נייד ,תוכנות מחשב (לפי דרישת חוג הלימוד) ומכשיר הקלטה
בהשתתפות של עד  ,₪ 511צילומים :למי שנעזר באחד או יותר ממרכיבי הסל עד 111
 ₪לחודש ,למי שלא נעזר בסל עד  ₪ 511לחודש.

שכר לימוד :המשרד מאשר סיוע בלימודים לסטודנט נכה שהוא תלמיד מן המניין במוסד
מוכר הנמצא בפיקוח ממשלתי או ציבורי בארץ (כגון המועצה להשכלה גבוהה לגבי
לימודים אקדמיים ,ומשרד העבודה לגבי הכשרה מקצועית) .בלימודים אקדמיים
השתתפות המשרד בשכר הלימוד תהיה כנהוג במוסד בו אושרו הלימודים ,אך לא מעבר
לשכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

שירותי חונכות :יינתנו לנכים הסובלים מפגיעה נפשית או פגיעת ראש ,בדרגות נכות מ-
 21%ומעלה ,או לנכים בדרגת נכות  111%בכל סוגי הנכות ,כאשר הם זקוקים לעזרה
ולהכוונה בצרכים תפקודיים וחברתיים.
הגשת בקשות :בקשות למימון לימודים יש להגיש ללשכת השיקום מוקדם ככל האפשר
ולא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת הלימודים .תחום הלימודים או המקצוע שיבחר הנכה
חייב להתאים לכישוריו ,ליכולתו הגופנית ולאפשרויות התעסוקה ,כפי שייקבעו בתיאום
עם לשכת השיקום .הלשכה תעזור לנכה בהכוון וייעוץ מקצועי.
פרטים נוספים לגבי זכאות ניתן לקבל בלשכת השיקום הקרובה למקום מגורך.
אופן הפניה לשירות:
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דמי מחיה :נכה זכאי לדמי מחייה בזמן לימודיו בפועל ,אם תכנית הלימודים אינה
מאפשרת לו לעבוד .שיעור דמי המחייה ותנאיהם יהיו על פי דרגת נכותו ומצבו
המשפחתי .התגמול הבסיסי נכלל בתשלום דמי המחייה.

ב  -מוסדות ציבורים

נכה אשר הוכר על ידי משרד הביטחון כנכה צה"ל ,ואשר דרגת נכותו  11%ומעלה רשאי
לקבל יעוץ ,הכוונה ועזרה בשיקומו באמצעות לשכת השיקום המחוזית .עובדי השיקום
וצוות העובדים בלשכה עומדים לרשות הנכה בכל בעיה הכרוכה בשיקומו .הלשכה
מציעה ,בין היתר ,מספר מסלולי שיקום לנכה שאין לו מקצוע ,או הזקוק להסבה מקצועית
עקב נכותו ,או שהפסיד מקום עבודה עקב פציעתו או נכותו ,או שנעשו צמצומים במקום
עבודתו.
מימון לימודים לרכישת מקצוע ניתן לנכה שדרגת נכותו  21%ומעלה (או  11%ומעלה אם
הוכר לפני  ,)1/1996אם הגיש בקשה תוך  5שנים מהיום בו הוכר כנכה ואם נתמלאו בו
אחד מאלה :הנכה חסר מקצוע ,או נדרש להסב מקצוע בגין פגיעתו המוכרת ,או זקוק
להשתלמות מקצועית כתנאי להשתלבותו במקום עבודתו ולהמשך העסקתו .החלטות
לאישור לימודים גבוהים ומקצועיים הן בסמכות הוועדות להשכלה גבוהה והכשרה
מקצועית .הוועדות רשאיות לאשר את הלימודים בתנאים שימצאו לנכון .כן רשאיות
הוועדות להחליט על מוסד אחר להכשרה מקצועית או להשכלה גבוהה ,בו אפשר לדעתן
לעבור השתלמות המבוקשת על ידי הנכה.

א  -יחידות באוניברסיטה

משרד הביטחון

משרד הבריאות -האגף לבריאות הנפש
אדם שדרגת נכותו בביטוח לאומי או במשרד הביטחון נקבעה ל 41% -נכות נפשית זכאי
במסגרת סל שיקום של שירותי בריאות הנפש לליווי חונך במסגרת תכנית חונכות
אקדמאית ,המסופקת על ידי חברת נתן .הסיוע כולל תמיכה חברתית והקנייה של
אסטרטגיות למידה (ראו פירוט קודם בפרק שירותי תמיכה באוניברסיטה).

משרד הרווחה -אגף השיקום

סל תקשורת כללי עבור סטודנטים עם לקות שמיעה:
סל התקשורת הינו סל כללי לצרכיו של אדם חרש או כבד שמיעה לצורך נגישות בחייו
(ובניגוד לסל הניתן בביטוח לאומי ,אינו ייעודי ללימודים) .הסל כולל:
החזר כספי של כ ₪ 3111-לכל היותר ב 4-שנים על רכישת עזרי תקשורת (הסכום
המדויק מתעדכן ב 1-לינואר מידי שנה) .רשימת העזרים כוללת בין היתר מערכת
הגברה אישית  ,FMטלפון נייד ,מכשיר פקס ,מחשב אישי נייח או נייד ,מדפסת למחשב,
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משרד הרווחה והשירותים החברתיים פועל להבטחת שילובם של אנשים עם מוגבלות
בתחומי התעסוקה ,הדיור ,הקהילה והחברה ולקדם השתתפות שוויונית ופעילה בכל
תחומי החיים על מנת לאפשר חיים בעצמאות מרבית ובכבוד .במשרד הרווחה פועל אגף
השיקו ם ,שבאמצעות המחלקות לשירותים חברתיים הפזורות ברשויות המקומיות
וארגונים ציבוריים שונים ,נותן שירותי שיקום לאנשים עם נכויות מגיל לידה ועד גיל 65
(גיל הפרישה לגמלאות) .עיוורים מקבלים שירותי שיקום לכל אורך חייהם.

ב  -מוסדות ציבורים

אופן הפניה לשירות:
אתר האינטרנט של משרד הבריאותhttp://www.health.gov.il :
קול הבריאות  -מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות12-6241111 , *5411 :
לקבלת מענה מהיר ניתן לפנות למוקד גם בערוצים הבאים:
פקס12-5655969 :
דוא"לCall.Habriut@moh.health.gov.il :

א  -יחידות באוניברסיטה

אתר אינטרנט -משרד הביטחון אגף השיקוםhttp://www.shikum.mod.gov.il :
מוקד טלפוני ,13-1116111 :פקס13-6934232 :
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א  -יחידות באוניברסיטה

אופן קבלת השירות:
יש לפנות למשרד לשירותים חברתיים באזור המגורים .מידע נוסף ורשימת הלשכות ניתן
למצוא באתר האינטרנט של משרד הרווחה -אגף השיקום בכתובת:
http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha
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השירות לעיוור:
השירות לעיוור באגף השיקום במשרד הרווחה ,המטפל באוכלוסיית העיוורים ,מציע
שירותי שיקום שונים ,וביניהם :הענקת תעודת עיוור ,תחנות מידע למתעוורים חדשים,
שירותי טיפול רגשי וחברתי ,הדרכה לשיפור תפקוד ועצמאות על ידי מורות מיוחדות,
ייעוץ ,הכוונה וסיוע בבחירת מקצוע וסיוע ברכישת ציוד עזר.

ב  -מוסדות ציבורים

מצלמת אינטרנט ועוד (רשימה מלאה ניתן לקבל ביחידת הנגישות) .זכאי לסל כל אדם
מגיל  12-65המתמודד עם ירידה בשמיעה של  11דציבל ויותר באוזן הטובה ,כאשר
הירידה בשמיעה התרחשה מהלידה עד גיל .3
שירותי תרגום ותמלול:
אדם עם ליקוי שמיעה של  51דציבלים ומעלה באוזן הטובה זכאי לשירותי תרגום ותמלול.
היקף השעות השנתי משתנה:
 סטודנט עם ירידה בשמיעה של  51-69דציבלים באוזן הטובה זכאי ל 16 -שעות
שנתיות.
 סטודנט עולה חדש או בעל תעודת עיוור עם ירידה בשמיעה של  51-69דציבלים
באוזן הטובה זכאי ל 32 -שעות שנתיות.
 סטודנט עם ירידה בשמיעה של  11דציבלים באוזן הטובה זכאי ל 45 -שעות
שנתיות.
 סטודנט בעל תעודת עיוור עם ירידה בשמיעה של  11דציבלים באוזן הטובה
זכאי ל 61 -שעות שנתיות.
במקרים מיוחדים ניתן לפנות למשרד הרווחה ולבקש תוספת שעות.
בנוסף מציע המשרד דמי תקשורת -סכום כספי חודשי לאנשים עם לקות שמיעה
שמטרתו לסייע במימון הוצאות שוטפות הנובעות מהלקות.
פרטים נוספים לגבי סל תקשורת ,שירותי תרגום ותמלול ודמי תקשורת ניתן לקבל באגף
השיקום של משרד הרווחה הקרוב למקום מגוריך .קבלת השירות מותנית באישור זכאות
לקבלת שירותי תמיכה בתקשורת ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
(בנושא סל תקשורת ניתן לפנות גם ישירות אל המכון לקידום החרש –למרכז סלע –
(sela@dpii.org

סיוע בשכר דירה

**עמותת 'בזכות' איגדה חוברת המפרטת זכויות בתחום הדיור עבור אנשים עם
מוגבלויות ,לה גרסה אינטרנטית בקישור הבא
( ,http://bizchut.org.il/he/?page_id=78:ראה גם בפרק עמותות בקהילה)
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ב  -מוסדות ציבורים

למידע נוסףhttp://www.moch.gov.il :
משרד ראשי -קריית הממשלה ,מזרח ירושלים טלפון 12-5241211

ג  -עמותות בקהילה

משרד הבינוי והשיכון מסייע לזכאים במענק חודשי לתשלום שכר דירה .הקריטריונים
לקבלת הסיוע:
א .נפגע נפש מגיל  ,12אשר מקבל קצבת נכות כללית ,נקבעה לו דרגת אי כושר
השתכרות בשיעור של  15%ומעלה ואשר מוגדר כחסר דירה.
את הבקשה לסיוע ניתן להגיש בכל סניף למשכנתאות ברחבי הארץ .לצורך הגשת
הבקשה לסיוע בדיור יש להמציא את המסמכים הבאים :תעודת זהות ,אישור על
מספר חודשי שירות בצה"ל\ שירות לאומי ,צילום תעודות זהות של אחיו ואחיותיו של
המבקש ,ואישורי הכנסה (קבלת קצבה בחודש הקודם).
ב .עיוור בעל תעודת עיוור לצמיתות מטעם משרד העבודה והרווחה.
ג .בעל אישור מהמוסד לביטוח לאומי ,משרד הביטחון או משרד הבריאות המעידה על
נכות יציבה או צמיתה בשיעור של  15%ומעלה ,דרגת אי כושר יציבה של 15%
ומעלה או מוגבלות בניידות בשיעור של  15%ומעלה.
ד .נכה על כסא גלגלים – בעל אישור ממשרד הבריאות או משרד הביטחון על היותו
רתוק לכסא גלגלים.
את הבקשה לסיוע יש להגיש לאחת מהחברות הבאות:
 .1חברת עמידר -רחוב יפו ( 11מול בנין העירייה) .טלפון*6266 :
 .2חברת מתן חן -רחוב יפו  ,91בנין מרכז כלל קומה  .c2טלפון,12-6223531 :
פקס.12-6231922 :
 .3חברת מ.ג.ע.ר  -רחוב יפו  ,224התחנה המרכזית החדשה קומה  .3טל1599- :
511-311
לצורך הגשת בקשה לסיוע בשכר דירה יש לצרף את הטפסים הבאים :צילום תעודת
זהות ,אישור על אחוזי נכות ,אישורי הכנסה (למקבלי קצבאות קיום של המוסד לביטוח
לאומי  -אישור על קבלת קצבה מהחודש הקודם) ,חוזה שכירות ,ודמי פתיחת תיק בסך
 51שקלים.
לסטודנט שימצא זכאי לסיוע תונפק תעודת זכאות המפרטת את רמת הסיוע ,התנאים
והמגבלות .תוקף תעודת הזכאות הוא לשנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.

א  -יחידות באוניברסיטה

משרד הבינוי והשיכון

הנחה בארנונה
הארנונה היא מס המוטל מכוח החוק על המחזיקים במבנים ובקרקעות .החיוב נערך
אחת לשנה ,ומתייחס לתקופה מ 1-בינואר ועד  31בדצמבר באותה שנה  .בהתאם
לקבוע בחוק חלה חובה לשלם את הארנונה ביום  1בינואר בכל שנה (אלא אם מועצת
העירייה קבעה מועד אחר).

אופן קבלת השירות:
יש לפנות לאגף גביית הארנונה בעירית ירושלים :כתובת :ככר ספרא  ,1טלפון12- :
 ,12-6296111 ,6296333דוא"לpniyot@jerusalem.muni.il :
לפנייה יש לצרף טופס בקשה להנחה בארנונה ואישור עדכני רלוונטי המעיד על אחוזי
נכות.
מידע נוסף באתר האינטרנט של העירייה http://www.jerusalem.muni.il :או
במוקד העירוני .116
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חשוב לדעת :
 לפני הגשת הבקשה לארנונה יש להסב את חשבון הארנונה על שם מבקש
ההנחה .לצורך זה יש למסור לעייריה את חוזה השכירות או רכישת הדירה .אם
הדירה בשכירות יש לצרף העתק נוסף של הסכם השכירות בעת הגשת הבקשה
להנחה.
 אם מבקש ההנחה אינו מופיע במרשם האוכלוסין כתושב ירושלים ,יש להביא
מהרשות המקומית בה הוא רשום אישור כי הוא לא מקבל באותה רשות מקומית
הנחה בארנונה.
 במי דה ובדירה מתגוררים מספר שותפים הזכאים להנחה ,יש להגיש את בקשות
ההנחה של כל השותפים ביחד .ההנחה תינתן לכל זכאי לפי חלקו היחסי בשטח
הדירה.

ב  -מוסדות ציבורים

קריטריונים לזכאות להנחה בארנונה:
 סטודנט שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של  15%ומעלה מטעם
המוסד לביטוח לאומי –  21%הנחה.
 סטודנט אשר יש לו אישור על נכות רפואית מוכחת לפי כל דין בשיעור של 91%
ומעלה –  41%הנחה.
 סטודנט בעל אישור ממשרד הבטחון על זכאות להנחה בארנונה –  66%הנחה
(במגבלת שטח של עד  4נפשות -עד  11מ"ר 5 ,נפשות ומעלה -עד  91מ"ר).
 סטודנט נפגע פעולות איבה – בעל אישור מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות
לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה  66% -הנחה (במגבלת שטח
של עד  4נפשות -עד  11מ"ר 5 ,נפשות ומעלה -עד  91מ"ר).
 סטודנט בעל תעודת עיוור  91% -הנחה.

א  -יחידות באוניברסיטה

הרשות המקומית ,אגף השומה והגביה –

א  -יחידות באוניברסיטה

ב  -מוסדות ציבורים

ג  -עמותות בקהילה
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א  -יחידות באוניברסיטה

מידע נוסף ועמותות בקהילה

ג  -עמותות בקהילה
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ב  -מוסדות ציבורים

פרק ג'

א  -יחידות באוניברסיטה

ב  -מוסדות ציבורים

ג  -עמותות בקהילה
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מידע כללי -זכויות ואביזרי עזר

מאגר המידע מקיף על זכויות תושבי ישראל והדרכים למימושן:
http://www.kolzchut.org.il

אתר מידע בעברית ,רוסית וערבית על יותר מ 16,11אביזרי עזר ,ספקים
ומשאילים http://www.azarim.org.il

מילב"ת
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עמותה ציבורית הפועלת במטרה להעלאת רמת חייהם ולהקלת
השתלבותם של אנשים בעלי מוגבלויות באמצעות סביבה טכנולוגית
נגישה ומותאמת .העמותה מספקת יעוץ מקצועי ונטול פניות על אביזרי
עזר בכל תחום ,לרבות אביזרים המסייעים בלימודים .כמו כן קיימת
בעמותה קבוצת מתנדבים טכניים המכינים אביזרים מותאמים במיוחד
בשוק :
עבורו
מתאים
אביזר
שאין
במקרה
לפונה,
http://www.milbat.org.il

ב  -מוסדות ציבורים

עזרים

א  -יחידות באוניברסיטה

כל זכות

גופים העוסקים בסנגור עבור אנשים עם מוגבלות:

בזכות  -המרכז לזכויות אנשים עם מוגבלויות

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה
למשפטים האוניברסיטה העברית
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ארגון בזכות פועל לקידום זכויותיהם של אנשים עם כל סוגי המוגבלות ,לשילובם
ולשיתופם בכל תחומי החיים .אנשים עם מוגבלות ,בני משפחה ואנשי מקצוע מוזמנים
לפנות למוקד פניות הציבור של בזכות במקרים בהם נפגעה זכותו של אדם מחמת
מוגבלותו.
כתובת :ת.ד ,34511 .ירושלים 91111
טלפון, 12-6521312 :פקס'12-6521219 :
דואר אלקטרוניmail@bizchut.org.il :
אתר אינטרנטhttp://bizchut.org.il :

ב  -מוסדות ציבורים

הנציבות פועלת מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשנ"ח .1992 -תחומי
הפעילות כוללים חקיקה ,אכיפה ,הדרכה ,שילוב בקהילה ,ייעוץ וייצוג משפטי .היחידה
לפניות הציבור של הנציבות מקבלת פניות בימים א'-ה' בין השעות .12:11-15:11
* לפנייה בנושאי :דיור ,תעסוקה ,הפליה בביטוח ,חינוך ,פנאי ותחומי חיים נוספים-
טלפון ,12-6549552 :דוא"לtovar@justice.gov.il :
* לפנייה בנושאי נגישות -טלפון ,12-6549561 :דוא"לiritsha@justice.gov.il :
כתובת :רחוב בית הדפוס , 12בנין "בית השנהב"  ,אגף  Bירושלים 95483
טלפון ,12-6549552 :פקס12-6549566 :
דוא"לmugbaluyot@justice.gov.il :
אתר אינטרנט www.mugbaluyot.justice.gov.il :

א  -יחידות באוניברסיטה

נציבות שוויון אנשים עם מוגבלות

עמותות המתמקדות במתן שירות וסנגור לסטודנט:

עבור אנשים עם לקויי למידה והפרעות קשב וריכוז
כתובת :ת.ד 1112 .כוכב יאיר 44964
טלפון ,19-1492111 :פקס 15391492111 :
דוא"לguyfink@bezeqint.net :
אתר אינטרנטhttp://leshem.telhai.ac.il/ :

המכון לקידום החרש הינה עמותה המקדמת את נושא ההשכלה הגבוהה ברמה
הציבורית (העלאת מודעות ושינוי תפיסות ,הטמעת זכויות ,ומתן התאמות מטעם
המוסדות הציבוריים והאקדמיים הרלבנטיים) .העמותה מפעילה מרכז תמיכה לסטודנטים
חרשים וכבדי שמיעה המספק ייעוץ ,תמיכה וסינגור.
כתובת :רח' לה גארדייה  ,63ת"א.
לפניות מוסדות  :אורית זולברג 13-6311595 -שלוחה  ,6דוא"לorit@dpii.org :
לפניות סטודנטים :ננה ברnena@dpii.org -
אתר אינטרנטhttp://www.sela.org.il/ :

ב  -מוסדות ציבורים

המכון לקידום החירש

א  -יחידות באוניברסיטה

לשם -עמותה לקידום השכלה גבוהה ותעסוקה

עמותת על"ה -עמותה לקידום סטודנטים
טלפון12-5212663 :
דוא"לleb@savion.cc.huji.ac.il :
אתר אינטרנטhttp://www.alehblind.org.il/ :
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כבדי ראייה ודיסלקטים בישראל

ארגון הפועל לקידום הנגישות לכבדי שמיעה במגוון מישורים ,כולל בהשכלה הגבוהה.
מקיים פעילויות פנאי (חוגים והרצאות) ,וקבוצות לעזרה עצמית המנוהלות על ידי אנשים
לקויי שמיעה .בירושלים השירות ניתן בשיתוף עם בית זוסמן ,שהינו מרכז של עיריית
י רושלים ,המינהל לשירותי קהילה .השירות כולל ייעוץ פרטני ע"י עובדות סוציאליות
המתמחות בלקות שמיעה .לסטודנטים ניתן שירות השאלת מערכות  FMללא תשלום.
הכתובת :בית זוסמן ,רחוב רובינשטיין ( 15הכניסה מרחוב בורוכוב  ,)3קרית יובל.
טלפון,12 -6413243 :
פקס ,12 -6431114 :נייד לשליחת 151-1639123 :sms
דוא"ל Shlomit@bekol.org ,shronit@jerusalem.muni.il
סניף ארגון "בקול" בת"א :רחוב טשרניחובשקי  ,11טלפון,13 -5251111 :
פקס,13 -5251114 :
דוא"לinfo@bekol.org :
פייסבוקhttps://www.facebook.com/beit.zusman :

ואנשים עם מוגבלות בחברה הערבית

עמותת אפ"י -אספרגר ישראל
כתובת :ת.ד ,11 .כפר יונה
טלפון, 152-116153 ;19-1112111 :פקס'19-2942116 :

דוא"לshmuela@asperger.org.il :
אתר אינטרנטhttp://asperger.org.il/ :
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העמותה פועלת בתחום הסנגור המשפטי ,הגברת מודעות קהילתית ,העצמה ופיתוח
כישורים ,ומתן ייעוץ טלפוני ופרטני .במרכז העמותה אשר בנצרת אולם פעילויות ,אולם
מחשבים הכולל ציוד מותאם לאנשים עם מוגבלות בראיה ,מדפסות ברייל ,אולפן
להקלטת ספרים וספרייה מותאמת בה ספרים מוקלטים ,ספרי ברייל וספרים אלקטרוניים
בשפה הערבית.
כתובת :בניין טאהה ,קומה ( 2ליד צומת אום ואסף) ,נצרת ,דרך יפיע ( .16211ת.ד
)11153
טלפון ,14-6111514 :פקס14-6111519 :
דוא"לinfo@almanarah.org :
אתר האינטרנט , www.almanarah.org :פייסבוקALMANARAH -

ב  -מוסדות ציבורים

עמותת אלמנארה  -לקידום עיוורים

א  -יחידות באוניברסיטה

בקול  -ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים

כתובת :ת.ד  ,1592ירושלים .מיקוד91114 :
טלפון( :סניף ירושלים) 12-5111223
דוא"לepilepsy.il@gmail.com :
אתר אינטרנטhttp://www.epilepsy.org.il :

עמותת אס"ף  -אגודת חולי סי .אף .אס .ופיברומיאלגיה
כתובת :ת.ד  ,1944שוהם .מיקוד61251 :
טלפון1-111-11-11-12 ,13-5191131 :
דוא"לamuta@asaf.org.il :
אתר אינטרנטhttp://www.asaf.org.il/ :

כתובת :יקנעם  ,5תל אביב .מיקוד61443 :
טלפון13-6421999 :
דוא"לinfo@ccfi.co.il :
אתר אינטרנטhttp://www.ccfi.co.il/ :

אגודת העיוורים הנעזרים בכלבי נחיה
כתובת :רחוב דוד חכמי  11תל אביב 61112
טלפון  ,13-5311165פקס 13-5311166
דוא"לinfo@igdu.org.il :
אתר אינטרנטwww.igdu.org.il :
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האגודה לסוכרת נעורים (סוג )1
כתובת :רוטשילד  11תל אביב ,מיקוד 66221
טלפון ,13-5161111 :פקס13-5111124 :
דוא"לoffice@jdrf.org.il :
אתר אינטרנטwww.jdrf.org.il :

ב  -מוסדות ציבורים

העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס כיבית

א  -יחידות באוניברסיטה

עמותת אי"ל  -אגודה ישראלית לאפילפסיה

ניתן להגיע ולהשתמש בכלל החומרים של ספריית האגודה ,הגדולה והמעודכנת
במזה"ת בנושא טרשת נפוצה .בנוסף ,האגודה מקיימת הכשרות לסטודנטים
במסגרתם נפגשים עם חולי טרשת נפוצה.
כתובת :חומה ומגדל  ,16תל אביב
כתובת למשלוח דואר :ת.ד  ,31431ת"א 61313
אשת קשר -ג'נין ווסברג ,מנכ"ל ומנהלת שירות לחולים
טלפון ,13-5311112 :פקס13-5311114 :
דוא"לagudaims@netvision.net.il :
אתר אינטרנטwww.mssociety.org.il :

ב  -מוסדות ציבורים

החוברת מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לכלל הסטודנטיות והסטודנטים.

א  -יחידות באוניברסיטה

האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

מידע זה נמסר לסטודנטים הנזקקים לכך לצורך הקלה על החיפוש .אין לראות בכתובות אלו
המלצה ,אלא מידע בלבד .אין לראות בציון או השמטת שם של משרד ,ארגון או עמותה משום
הבעת דעה על טיבה.
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המידע ב חוברת זו נכון למועד פרסומה .ייתכן כי חלו שינויים לאחר הפרסום ,ולכן מומלץ לפנות
ישירות לגופים השונים על מנת לקבל מידע עדכני.

