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  מלווה/דף מידע ופעולות לצורך הגשת בקשות עבור סיוע

 ים עם צרכים רפואיים בחינוך הרגיללתלמיד

 

תלמידי החינוך הרגיל עם צרכים רפואיים הדורשים טיפול פולשני בשגרה או השגחה במצב 

ופעילויות מסכן חיים, ועומדים בקריטריונים הנדרשים לכך, זכאים לסיוע במסגרת ימי הלימודים 

 משרד החינוך בחופשות.

מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים  - "11/13בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות  הנושא מוסדר

 . לפרטים נוספים ראו כאן." ת(ייחודיים בחינוך הרגיל )סייעת רפואי

 

 

 טרם הגשת הבקשה יש להקפיד שהתלמיד עונה על הקריטריונים להעסקת סייעת. .1

 הם: הקריטריונים לסיוע לתלמידים

 

  טיפול פולשני בשגרה

 :במסמך רפואי הוגדר כי נדרש סיוע באחת מהפעולות הבאותבמידה ו התלמיד זכאי לסיוע רפואי

 מתן חמצן. 

 שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום. 

 צנתור שלפוחית השתן. 

 ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין. 

 הזנה דרך זונדה או גסטרוסטום. 

  שגחה לשם מניעת סכנת חיים מיידיתה

על פי מסמך רפואי שתוקפו לא יאוחר משישה חודשים מרגע הגשת הבקשה תלמיד זכאי לסיוע 

 :לסיוע, הקובע את קיומו של אחד המצבים הרפואיים הבאים

 אפילפסיה לא מאוזנת שאינה ניתנת לאיזון תרופתי. 

 לאחר השתלת איברים או קוצב לב. 

 ה עם נטייה לדימום לא מבוקרהפרעת קרישה חמור. 

  אלרגיה מסכנת חיים למוצרי המזון הבאים: חלב, שומשום, בוטנים, אגוזים, שקדים, ביצים

 .ודגים

 

http://www.edu.gov.il/
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2013.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2013.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2013.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/BriutTalmid/sayaot/TofesSayaot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/BriutTalmid/sayaot/TofesSayaot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/BriutTalmid/sayaot/TofesSayaot.htm
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על ידי מורשה להגשת בקשות הגשת הבקשה תתבצע באמצעות המערכת המקוונת באתר  .2

את ניתן להגיש  .שנקבע מטעם מנהל אגף החינוך ברשות המקומית שבה לומד התלמיד

 וע.הבקשה עבור כל תלמיד העומד בקריטריונים המזכים אותו בסי

 

חוות דעת רפואית עדכנית שבה מוטבע תאריך של לא יותר משישה יש לצרף לבקשה  .3

 .חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה מרופא מקצועי מטפל

 חוות דעת תפקודית. -במקרים של בקשה לטיפול פולשני 

 

  לתשומת ליבכם, .4

 .להעסיק הורה או בן משפחה כסייעת רפואיתאין -

אין אפשרות לשתי סייעות רפואיות בכיתת גן או בכיתה אחת, הכול בהתאם להנחיות -

 .הוועדה

 יש להקפיד כי התלמיד שעבורו מוגשת הבקשה רשום במצבת התלמידים של הרשות.-

 

לצתה בנוגע לאחר דיון בבקשת הסיוע, תקבל הוועדה החלטה שתכלול את תשובתה ואת המ .5

 לבקשת הסיוע וכן את היקפו ומהותו של הסיוע.

 

יום מתאריך  14בתוך ערעור על החלטות הועדה והשלמת מידע שנדרש על ידי הוועדה יוגש  .6

 בקשות ברשות המקומית בה לומד התלמיד רק על ידי המורשה להגשתקבלת ההחלטה, 

  .באמצעות האתר

 

וכן במכתב  רופא מומחה.מאת הערעור בחוות דעת רפואית עדכנית וחדשה  יש לגבות .7

 המעיד על מצבו התפקודי והחינוכי של התלמיד במוסד החינוכי בפועל.

 

 במידה וגם הבקשה וגם הערעור נדחו ויוגש ערעור נוסף, הערעור יועבר לטיפול בועדת ערר. .8
מועברת לרשות באמצעות  ועדת ערר מתקיימת במשרד הבריאות. התשובה מועדת ערר

 המערכת המקוונת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.gov.il/
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טרם הגשת הבקשה  

יש להקפיד  
שהתלמיד עונה על  

הקריטריונים  
.להעסקת סייעת

הגשת הבקשה תתבצע  
באמצעות המערכת  

המקוונת באתר על ידי  
מורשה להגשת בקשות  

שנקבע מטעם מנהל אגף  
החינוך ברשות המקומית  

שבה לומד התלמיד

יש לצרף לבקשה חוות  
דעת רפואית עדכנית שבה  
מוטבע תאריך של לא יותר  
משישה חודשים הקודמים  
לתאריך הגשת הבקשה 

מרופא מקצועי מטפל

במקרים של בקשה 
יש -לטיפול פולשני 

לצרף חוות דעת  
תפקודית

תקבל  , לאחר דיון בבקשת הסיוע
הוועדה החלטה שתכלול את תשובתה  
ואת המלצתה בנוגע לבקשת הסיוע וכן  

את היקפו ומהותו של הסיוע

ערעור על החלטות הועדה והשלמת  
מידע שנדרש על ידי הוועדה יוגש רק  

על ידי המורשה להגשת בקשות  
ברשות המקומית בה לומד התלמיד  

באמצעות האתר

יש לגבות את 
הערעור בחוות דעת  

או תפקודית  /רפואית ו
עדכנית וחדשה של 

רופא מומחה

במידה ויוגש ערעור  
נוסף הבקשת תועבר  
לוועדת ערר במשרד  

הבריאות

יש להקפיד כי  
התלמיד שעבורו  
מוגשת הבקשה  
רשום במצבת  
התלמידים של 

הרשות

http://www.edu.gov.il/

