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לכבוד  
מנהלי המחוזות 

 
שלום רב, 

הנדון: הצהרת בריאות דיגיטלית שנתית לתלמיד 

לקראת פתיחת שנת הלימודים על כל הורה לחתום על הצהרת בריאות שנתית עבור ילדו.  מטרת 

ההצהרה הינה מידע על מצב בריאותו של התלמיד לצורך השתתפותו בפעילויות השונות במסגרת 

המוסד החינוכי ומחוצה לו, וכן פירוט לשירותי בריאות לתלמיד. מידע זה משמש את צוות המוסד 

החינוכי להיערכות מותאמת במקרים שיש צורך בהתייחסות מיוחדת בשל בעיות בריאות של 

התלמידים.  

בהמשך לשנה"ל  הנוכחית גם בשנה"ל תשפ"ג יתאפשר להורה להצהיר בצורה מקוונת דרך פורטל 

הורים, הצהרת הבריאות המקוונת תחליף את הטופס הידני שההורים נדרשו למלא בכל שנה עד 

כה. עד לסוף שנת הלימודים הנוכחית תהיה אפשרות לדווח במקביל עבור השנה הנוכחית ועבור 

השנה הבאה. 

מילוי הצהרת הבריאות השנתית באופן דיגיטלי טומנת בחובה יתרונות רבים: 

1. ההצהרה תואמת את חוזר המנכ"ל העדכני. 

2. ההצהרה זמינה להורים בפורטל הורים בקישור המצורף. 

3. מנהל מוס"ח יוכלו, בלחיצת כפתור, להפיק דו"חות בחתכים של שכבות, גילאים, מגבלות 

רפואיות וכד'. 

4. הנתונים יישמרו באופן מאובטח במערכת ויישמרו בהתאם לחיסיון הרפואי של 

התלמידים. כמו כן, נתוני ההצהרה יועברו בממשק למשרד הבריאות לשירותי בריאות 

התלמיד. 

5. ההורים יאשרו את ההצהרה מדי שנה (ללא צורך במילוי חוזר של כל הפרטים) ויעדכנו רק 

בשינוי המצב הבריאותי.  

6. כל שינוי שידווח על ידי ההורה על שינוי במצבו הבריאותי של הילד - ישוקף למנהלי 

מוסדות החינוך. 

7.  הרשאות לצפייה ולהפקת הדוחות יתאפשרו למנהל/ת בי"ס,  למחנכים/ות ולכל עובד 

מוסד החינוך אשר המנהל יאשר כי הצפייה נדרשת לו לצורך ביצוע תפקידו במוסד 

החינוך.  

 

http://www.edu.gov.il
https://bit.ly/3geYeZI
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החל מיום ב'  25.4.22 יעודכנו מנהלי בתי הספר לגבי השירות הדיגיטלי להצהרת הבריאות.  

החל מיום ג'  26.4.22 תשלח הודעה להורים באופן אישי בדבר השירות. 

מצ"ב פירוט תאריכי העדכון על פי מחוזות: 

· 26.04 מחוז חיפה 

· 02.05 מחוז תל אביב 

· 08.05 מחוז מרכז 

· 11.05 מחוזות ירושלים + התיישבותי 

· 15.05 מחוזות צפון + דרום 

· 18.05 מחוזות חרדי + מנח"י 

חשוב לתווך לצוות החינוכי ולהורים את יתרונות ההצהרה המקוונת, לקיים הסבר על 

מילוי הטופס ולהטמיע את השימוש בטופס המקוון כחלק משגרת ההכנה לשנת 

הלימודים. 

דרכים לתיווך ולהטמעה:  

 הסבר מפורט הכולל סרטון הדרכה ומצגת בפורטל מוסדות בקישור המצורף  

 פנייה למוקד תמיכה לצורך עזרה:  
     תמיכה עבור ההורים - מרכז שירות ומידע ארצי בטלפון 6552* שלוחה 3. 

     תמיכה עבור המנהלים - מנהלת ליישומים מתוקשבים בטלפון 03-6906600 

 

בברכה, 

 

אפרת לאופר 

ממונה על תחום הבריאות, המנהל הפדגוגי 

העתקים: 
גב' דלית שטאובר, מנכ"לית המשרד 

גב' אינה זלצמן, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי 
גב' אתי סאסי, סגנית בכירה למנהלת המינהל הפדגוגי 

עו"ד אילת מילקמן, היועצת המשפטית 
עו"ד עדי נועם, מנהלת מחלקה בכירה (יעוץ משפטי- חינוך מיוחד) 

גב' גילה כרמל, מנהלת חטיבה ומובילת תפיסת השירות הדיגיטלית 

                                                                                                                                                                                                           

http://www.edu.gov.il
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