
 

 

 קול קורא      

 משפחות נזקקותללהגשת בקשות לסיוע  

 להן בן משפחה עם מוגבלות שכלית התפתחותית 

  2023לשנת  1ועדה מספר 

אקים ישראל יוצאת בזה בקול קורא לסיוע למשפחות נזקקות להן בן משפחה עם מוגבלות 

 ע מ"קרן אקים".סיושכלית התפתחותית לקבלת 

נועדה לסייע ולשפר, ולו במעט, את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית  "קרן אקים"

 מסייעת אחת לשנתיים.הקרן  התפתחותית ובני משפחותיהם, אשר נמצאים במצוקה כלכלית.

 הקרן מסייעת ל:

 משפחות נזקקות להן בן משפחה עם מוגבלות שכלית המתגורר בבית המשפחה ב:

 יים אשר אינם נכללים בסל הבריאות.רפוארא מימון טיפולים פ •

 שאינה ממומנת ע"י המדינה ה הנדרשת מהמשפחה לטיפולי שינייםהשלמ •

 לצרכיו של האדם עם הנכותמימון התאמה והנגשה פיזית של דירה בהתאם  •

 )כהשלמה לסיוע שניתן ע"י משרד השיכון(.    

סיוע ברכישת ציוד רפואי או ציוד אישי ביתי ואביזרים תומכים עבור האדם עם המוגבלות  •

 השכלית.

 משפחות נזקקות להן בן משפחה עם מוגבלות שכלית המתגורר בדיור חוץ בייתי ב:

 ך ביקורים קבועים של האדם עם המוגבלות השכלית.הנגשה פיזית בבית האפוטרופוס לצור •

 מסייעת ל:אינה ן הקר

 רכישת רכב •

 רכישת ריהוט )למעט מיטה מותאמת( •

 : רשאים להגיש בקשת סיוע

על ידי האגף המאובחן כאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בוגר  /לילד/ אפוטרופוס  הורים

 .במשרד הרווחה מוגבלות שכליתלטיפול באדם עם 

הבקשות שיוגשו יובאו בפני ועדת הקרן לשם בדיקת התאמת הזכאות על פי התנאים 

 המפורטים להלן:

על ידי הפונה הוכחת נזקקות כלכלית בהתאם להכנסה חודשית לנפש במשפחה בדו"ח חתום  •

הכנסה  עובד סוציאלי ממחלקת רווחה ברשות המקומית בה מתגוררת המשפחה. ועל ידי 

 .הכנסה מנדל"ןטו מעבודה או מעסק, קצבאות ור ברושכלנפש משוכללת 

משרד הבריאות, קופת  :כגוןבהתאם לסוג הבקשה  הוכחת מיצוי קבלת סיוע מגורמים אחרים •

 .וכיו"בחולים, ביטוח לאומי, משרד השיכון 

)אין תשלום / החזר  שכבר שולמוהקרן אינה מסייעת בבקשות עבור מוצרים או טיפולים  •

 בדיעבד(.

 .תוגש ללא המסמכים הנדרשים לא תידון בוועדה הקרובהבקשה אשר  •



 

 

הבקשה המצורף או טופס טופס הנוכחית באמצעות  הלוועדתמיכה ניתן להגיש בקשת 

 הנמצא באתר אקים 

 30/03/2023ועד לתאריך את הבקשות ניתן להגיש החל מיום פרסום קול קורא 

 sharon.a@akim.org.ilלכתובת מייל  את הטפסים יש לשלוח

 073-2261926באמצעות פקס שמספרו  או

  69410, הדר יוסף, ת"א יפו 69בדואר לאקים ישראל, רחוב פנחס רוזן או 

 הוועדה תדון בבקשות ותשיב לכל פונה, גם במקרה של אי יכולת להיענות לבקשה.

  נוספים ניתן לפנות לאקים ישראל:לקבלת מידע ופרטים 

 03-7662261מחלקת פיתוח משאבים באקים 

 www.akim.org.il, 333-399-1800קו סיוע ותמיכה "הורים למען הורים" 
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