
 
 

 מדינת ישראל

והשירותים החברתיים משרד הרווחה  

 
   הלב פתוח לרווחה

 

    WWW.MOLSA.GOV.IL דוא"ל:    ilanagl@molsa.gov.il אתרנו באינטרנט:    www.gov.il ממשל זמין:    

 לקהילת הידע "עיוורים ולקויי ראייה" ושתפו אותנו בידע שלכם.הרשמו   :
 http://www.molsa.gov.il/Kehilot/Pages/wflogin.aspx! זיכרו! ידע שווה כוח  

 טופס בקשה לסבסוד רכישת ציוד טכנולוגי
  TechIver@molsa.gov.ilולשלוח לדוא"ל: יש למלא הטופס בכתב יד ברור/מודפס

 פרטים אישיים .א

 

 ודוא"ל מגורים  כתובת .ב

 
 נייד: טלפון:

 
 פקס: :דוא"ל

    

 

 
 

יש  –הפריט המבוקש 
 vלסמן ב

 

 עלות מלאה הספק

__ צג ברייל ותוכנה   
ולא  80%קולית בגובה 

 ש"ח 36,000יותר מ
 

  

 80%__ צג ברייל בגובה 
 ש"ח 19,500ולא יותר מ

  

__ תוכנה קולית בגובה   
 11,550ולא יותר מ 70%
 ש"ח

 

  

 50%__ טמ"ס בגובה   
 ש"ח 8,000ולא יותר מ

 

  

__ תוכנת הגדלה עם או   
ללא תמיכה קולית בגובה 

ולא יותר  50%
 ש"ח2,500מ
 

  

__מכשיר לזיהוי והקראה 
ולא יותר  50%בגובה 

 ש"ח  5,000מ

  

 שם שם משפחה
 רטיפ

 אריךת מס' זהות
 לידה

עודת מס' ת
 עיוור

תאריך 
 הנפקה

מצב 
 משפחתי

 מגדר

 ז/נ ר/נ/א/ג      

 מיקוד ישוב מס' בית רחוב
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 מדינת ישראל

והשירותים החברתיים משרד הרווחה  

 
   הלב פתוח לרווחה

 

    WWW.MOLSA.GOV.IL דוא"ל:    ilanagl@molsa.gov.il אתרנו באינטרנט:    www.gov.il ממשל זמין:    

 לקהילת הידע "עיוורים ולקויי ראייה" ושתפו אותנו בידע שלכם.הרשמו   :
 http://www.molsa.gov.il/Kehilot/Pages/wflogin.aspx! זיכרו! ידע שווה כוח  

 יש לצרף לבקשה את האסמכתאות הבאות
 

 צילום תעודת זהות + ספח 
  צילום תעודת עיוור 
   יש לצרף אישור ידיעת ברייל ממורה  -בבקשה לפריטים הבאים צג ברייל, צג ברייל+קול

עיוורים או ממרכז אבחון תעסוקתי או עו"ס מומחה לשיקום  שיקומית/מורה תומכת
האישור ישמר .(6.7תע"ס   ראה )על גבי נספח ייעודי לאנשים עם עיוורון/לקות ראיה.

 יעמוד לזכותך גם בפניות הבאות.במערכת ו
 

  תאריך:_______________   _______________חתימה: 

 תשובת הוועדה תשלח בדואר ישראל ע"פ הכתובת שציינת בסעיף ב'.

 

 הצהרה

  

 לשימוש משרדי בלבד:

o מאושר 

o סיבה:______________ לא מאושר 

 
 תאריך:_______________  חתימה:_______________

  V / Xיש לסמן 
 
  אני מצהיר בזאת שלא קיבלתי את הסבסוד המבוקש או הציוד מכל גורם אחר 

 כיי הפרטיים )לא לצורכי עבודה(, ראני מצהיר כי הציוד שיירכש נועד לשימושי האישי בלבד ולצ 

 .אני מתחייב לשמור על תקינות הציוד 
 .בביתי ______ )מספר( מחשבים 
  )טמ"סבביתי _______)מספר 
 באותו בית אב יש אדם עיוור נוסף או אנשים עיוורים נוספים 
  במידה וישנם אנשים עם עיוורון/לקות ראייה נוספים בבית האב, ידוע לי כי הגיש/ו בקשה לקבלת סבסוד רכישת ציוד

 השנים האחרונות.  7-ממוחשב או/ו קיבלו סבסוד לרכישת ציוד ממוחשב ב
  _____________פריט שסובסד___________ מועד הרכישה___________שם האדם ___________ ת.ז. 

 שם האדם ___________ ת.ז. _____________פריט שסובסד___________ מועד הרכישה___________
 שם האדם ___________ ת.ז. _____________פריט שסובסד___________ מועד הרכישה___________

 תאריך _____________________ חתימה ______________________
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