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 قانون مساواة الحقوق ألشخاص ذوي إعاقة: خلفيّة

 

 

والقواعد الصادرة بموجبه، كي يضمن حقوق اإلنسان، في  أعّد قانون مساواة الحقوق ألشخاص ذوي إعاقة

عّرف القانون . مشاركة متساوية وفعّالة بالمجتمع في مختلف مجاالت الحياة، وأيًضا لتلبية مناسبة لحاجاته

اإلنسان ذا اإلعاقة بأنّه: إنسان مع عسر جسدّي، نفسّي أو عقلّي وغالبًا ذهنّي، دائم أو مؤقّت، وبسببه حصل 

  ".لديه إعاقة في أدائه، بصورة جوهريّة في مجال واحد أو أكثر من مجاالت الحياة األساسيّة

: 7الماّدة قانون مساواة الحقوق ألشخاص ذوي إعاقة مجاالت عّدة، بما في ذلك المجال التعليمّي أيًضا )يشمل 

 إتاحة -مؤّسسات فوق ثانويّة، خدمات التعليم والثقافة مؤّسسات تعليميّة،

  .من حّق التلميذ ذي إعاقة وولي أمر ذي إعاقة أن يحصال على مالءمات إتاحة لخدمات في التعليم والمبنى

 

وفقًا الحتياجات تلميذ أو ولي أمر مع إعاقة تمّكن التلميذ من ممارسة حقّه في اإلتاحة الّتي يقّدمها جهاز التعليم  

 التعليم والمساواة، وتمّكن ولي أمر مع إعاقة من المشاركة في الخبرات التعلّميّة ألبنائه.

يُلزم القانون والقواعد السلطات والقيّمين على المؤّسسة التربويّة بإتاحة الوصول إلى المؤّسسات التعليميّة وتلقّي 

 الخدمات التربويّة المقّدمة من قبَِلهم للتالميذ ولألهل ذوي اإلعاقات،

 بقدر ما تكون المؤّسسة التعليميّة غير مناسبة لهم. 
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تنفّذ اإلتاحة مع الحفاظ على احترام وخصوصية التلميذ، أو ولي األمر، وتمّكنهم من ن المهّم التأكيد: م

تلقّي الخدمة بشكل مستقّل وبأمان، وبطريقة مساوية. هذذا جذزء ال يذتذجذّزأ مذن الذخذدمذات واألنشذطذة 

المقّدمة لكافّة جمهور التالميذ وأولياء األمور. باستثناء الحاالت الخاّصة التي يكون الفصل فيهذا الزًمذا 

 لتوفير الخدمة، أو عندما تلحق اإلتاحة ضرًرا كبيًرا بالنشاط التربوّي.

3 

http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/mishpati/HokShivion/Pages/HokShivion.aspx#E1g
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 قواعد مالءمات لإلتاحة الفرديّة لتلميذ ولولي أمر .1
 

مالءمات لإلتاحة الفرديّة لتلميذ ولولي  -قواعد المساواة في الحقوق لألشخاص ذوي إعاقة، تّم نشر 8102في تّموز 

لجهات امسؤوليّة تنفيذ القانون والقواعد على: صاحب الملكيّة عن المؤّسسة التعليميّة )وهي السلطة المحلّيّة/  قع. تأمر

 (، وعلى السلطة المحليّة باعتبارها الهيئة التي تدير التسجيل، وعلى وزارة التربية والتعليم، بحسب الحالة.المسؤولة

 

تلبّي احتياجات التلميذ وولي األمر، وتتضّمن تفاصيل حول أنواع اإلتاحات التي تلزم القواعد بإعطاء مالءمات إتاحة 

يتّم توفيرها بشكل عاّم في جهاز التعليم )تجدر اإلشارة إلى أّن قائمة المالءمات في القواعد ليست ملزمة وقد تكون 

مالءمات إضافية لم يرد ذكرها في القواعد(. اإلتاحة في جهاز التعليم هي فرديّة للتلميذ في ما يتعلّق باحتياجاته 

الشخصيّة، ويتّم تحديدها بعد إجراء مسح مالئم في بداية العاّم الدراسّي أو في أي مرحلة خالل فترة الدراسة داخل 

 .اإلطار التربوّي، كّل ذلك في غضون فترة معقولة وفي أقرب وقت ممكن

 

الفرديّة على تالميذ ذوي إعاقة )إعاقة دائمة أو مؤقّتة( الذين يتعلّمون في مؤّسسات تعليميّة من سّن اإلتاحة ينطبق التزام 

عاًما في التعليم الخاّص وللوالدين ذوي اإلعاقة  90الروضة وحتّى الصّف الثاني عشر في التعليم العادّي أو حتّى سّن 

 وقد التحق طفلهم بإحدى المؤّسسات التعليميّة.

 

باإلضافة إلى ذلك، تلزم القواعد وزارة التربية والتعليم بإتاحة خدمات تعليميّة التي توفّرها، بما في ذلك: امتحانات 

 البجروت، واالختبارات القطريّة والمواد التعلّميّة التي تمتلك وزارة التعليم حّق نشرها.

 

، التي يسري عليها إلزام اإلتاحة، مسؤولة بأن تكون مالءمات اإلتاحة صالحة الجهات المسؤولة/ المحليّة تكون السلطة

ومتوفّرة. يجب التأكيد على أّن صاحب المؤّسسة التعليميّة أو أّي شخص آخر يجب أاّل يفرض دفع مبلغ على شخص ذي 

 في أعقاب طلب وإجراء مالءمات إتاحة الزمة لتوفير الخدمة إليه وفقًا لقواعد اإلتاحة.  -إعاقة

لغرض تنفيذ هو عامل مهنّي من قِبَل وزارة التربية والتعليم يعيّنه وزير التربية والتعليم  -تعريف مصطلح "المشِرف" المستخدم في إطار هذه الكّراسة** 

 قواعد اإلتاحة.
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 لتلميذ في جهاز التربية والتعليم إتاحة فرديّة. 2
 

تّم تخصيص مالءمات اإلتاحة، التي يتّم توفيرها ضمن اإلتاحة الفرديّة، لتمّكن التلميذ من المشاركة الكاملة في كّل نشاط تربوّي. 

لتمكينه من االنتقال من مكان إلى آخر داخل المؤّسسة التعليميّة، إلتاحة األنشطة التعلّميّة التي ال يمكن الوصول إليها، على سبيل 

االتّصال في قنوات بديلة، تمكين اكتساب المعرفة،  وتمكينالمثال: إتاحة الوسائط المرئيّة أو الصوتيّة أو السمعيّة البصريّة، 

 غير ذلك.والتعبير عن نفسه مثل بقية أقرانه الّذين بدون إعاقات، و

هو تزويد التلميذ باألدوات الالزمة للتعامل مع التعلّم، مع مراعاة المالءمات الناتجة عن اإلعاقة.  الهدف من اإلتاحة

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم الطاقم التربوّي المهنّي بمالءمة المنهج للتلميذ ذي اإلعاقة، وفق وجهة نظره، مع 

 مراعاة إعاقة التلميذ ومستوى أدائه واحتياجاته، دون المساس بجوهر ماّدة المنهج التعليمّي.

بمشاركة جوانب مهنيّة ذات صلة، إذ يتّم فحص  متعّدد التخّصصات،يتّم تحديد المالءمة الفرديّة للتلميذ في اجتماع 

 احتياجات اإلتاحة للتلميذ.

 

بخصوص الموافقة على مالءمات فرديّة تكنولوجيّة وإتاحة الرحالت إلى  متعّدد التخّصصاتيتّم تحويل توصية الطاقم 

 فحص وتصديق من قِبَل المشرف المهنّي المعيّن من وزارة التربية والتعليم.

 

 مجاالت اإلتاحة:
  
 للتالميذ ذوي اإلعاقة، مثال: في المجال الجسدّي، إعاقة بدنيّة وسمعيّة وإعاقة في النظر، الذين  :ماديّة مالءمات إتاحة

يتعلّمون في مؤّسسات تربويّة، والتّي بها المبنى واألثاث غير مالئمين واحتياجاتهم، يستحقّون للمالءمات التي هي من 

عن المؤّسسة التربويّة أو أصحاب المبنى، وفق توزيع المسؤوليّة المحّددة في قانون  الجهات المسؤولةمسؤوليّة وبواسطة 

 المساواة.

 إذا طلب صاحب المؤّسسة التربويّة مشاركة من وزارة التعليم، فيجب أن يتوّجه بذلك إلى الوزارة.* 

حالة، حتّى وإن قّررت وزارة التربية والتعليم عدم المشاركة في التمويل، ال ينتقص من التزام صاحب بكّل * 

 المؤّسسة التربويّة من توفير المالءمات الالزمة.
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 في المجال البيداغوجي مالءمات إتاحة:  

فحص التالميذ ذوي اإلعاقة الّذين يحتاجون إلى مالءمات في أساليب التدريس والتعلّم والمواد التعليميّة ّم سيت

واالختبارات، من أجل استحقاقهم إلجراء المالءمات من قِبل الطاقم التربوّي والعالجّي في المدرسة، وموافقة 

 وإجراء هذه المالءمات هي من مسؤوليّة صاحب المؤّسسة التربويّة أو وزارة التربية والتعليم.

يجب أن تتصّرف المدرسة وفقًا إلجراءات قسم  -ما يتعلّق بمالءمات لالختبارات وامتحانات البجروت في 

 العسر التعلّمّي "شيفي" في وزارة التربية والتعليم. 

 

 المجال البيداغوجّي التكنولوجيّ  مالءمات إتاحة : 

فحص التالميذ ذوي اإلعاقة الّذين يحتاجون إلى مالءمات تكنولوجيّة مساِعدة من قبَل الجهات المهنيّة ذات ّم سيت  

الصلة وفقًا لإلعاقة )خبراء المجال من ماتيا، خبراء المجال من ماتيا المختّصون للمكفوفين، متخّصص في  

 المجال من المركز العالجّي للمكفوفين، ولثقيلي السمع والصّم( مع الطاقم التربوّي والعالجّي في المدرسة. 

 

  الت واألنشطة/ الفعّاليّات المدرسيّة الداخليّة والخارجيّة:رحال  

ضمن صاحب اإلطار التربوّي أّن األنشطة التربويّة خارج المدرسة، مثل الرحالت والسلّة الثقافيّة ييجب أن 

والجوالت واألنشطة الرياضيّة واألنشطة ذات طابع التحّدي، ستكون متاحة وفقًا الحتياجات التالميذ. تُمنح 

األفضليّة لألنشطة العاّمة المتاحة/ التي يمكن الوصول إليها، ولكن في حاالت خاّصة، قد يتّم إقامة أنشطة 

منفصلة، شرط أن يتّم ضمان تأمين إقامة بديل متاح، مناسب ومحترم لكافّة التالميذ، بمشاركة التالميذ ذوي 

 اإلعاقة والتالميذ غير المعوقين.

 

ارات عتبكلّما تطالب المؤّسسة بالحصول على تمويل اإلتاحة الفرديّة الماّدّية من قَِبل وزارة التربية والتعليم، يكون تحديد المالءمات وفق ا* 

 مهنية لمختّصين في المجال من وزارة التربية والتعليم وبحسب سياسة الوزارة بهذا الشأن.

 

لتعليم، يكون وا كلّما تطالب المؤّسسة بالحصول على تمويل اإلتاحة الفرديّة التكنولوجّية و/أو إلغاء الفعّاليّات المدرسيّة، من قِبَل وزارة التربية* 

 تحديد المالءمات وفق اعتبارات مهنية لمختّصين في المجال من وزارة التربية والتعليم وبحسب سياسة الوزارة بهذا الشأن.

 

التعليم، يكون ة و*كلّما تطالب المؤّسسة بالحصول على تمويل اإلتاحة الفرديّة التكنولوجيّة و/أو إلغاء الفعّاليّات المدرسّية، من قِبَل وزارة التربي

 تحديد المالءمات وفق اعتبارات مهنية لمختّصين في المجال من وزارة التربية والتعليم وبحسب سياسة الوزارة بهذا الشأن.
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 :تقديم طلب لإلتاحة. 3

 

أثناء تسجيل أوالدكم إلى المؤّسسة التربويّة أو خالل نشوء حاجة لمالءمة أثناء العمليّة التعععلعيعمعيّعة يعجعب تعععبعئعة   . 0

مع إرفاق مستندات تثبت صورة إعاقة التلميذ/ األهل بحسب أدائه في العمعؤّسعسعة   ( 0ملحق   مرفق) نموذج الطلب 

 : المستندات المطلوبة الّتي يجب إرفاقها للطلب كما هي مفّصلة في القائمة التربويّة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتّم تقديم نموذج الطلب وكافّة التصاريح إلى قسم التربية والتعليم في السلطة المحليّة الّعتعي تعتعبعع لعهعا العمعؤّسعسعة  .9

التعليميّة الّتي يتعلّم فيها التلميذ أو سيتعلّم فيها )القصد مؤّسسة تربية وتعليم رسميّة( أو تقدّم للجهات المسؤولة عن 

عند تسجيل التلميذ إلى المؤّسسعة في مؤّسسة تربية وتعليم معترف بها وغير رسميّة أو معفّاة( )   المؤّسسة التعليميّة

 التلميذ الذي للتّو يتعلّم في جهاز التربية والتعليم يحّق له تقديم الطلب في كّل وقت.. التعليميّة

 

، قبل العمعوععد التسجيل المسبقإذا كان ابنكم بحاجة لمالءمة ماديّيّة في المؤّسسة التعليميّة، فيحّق لكم تسجليه في  .3

شهًرا من الموعد الرسمّي الفتتاح السنة العدراسعيّعة  01الرسمّي لتسجيل األوالد في الروضات والمدارس، وحتّى 

لجهات المسؤولة االستعداد بشكل الئق من أجل تنعفعيعذ اإلتعاحعة حعتّعى اوذلك من أجل أن تستطيع السلطة المحلّيّة/ 

 .المدير العامّ المؤّسسة التعليميّة وفقًا لمنشور استيعاب التلميذ في 

7 

   المستندات المطلوبة اإلعاقة

فحص سمع وتوصية من المركز العالجّي العلعوائعّي لعلعتعالمعيعذ ثعقعيعلعي  إعاقة سمعيّة
 السمع وصمّ 

  

فحص نظر وتوصية من مختّص في مجال النظر من ماتيا المخعتعّصعة  إعاقة نظر
 في اللواء

  

   تربوّي نفسّي يثبت العسر التعلّمّي واحتياجات التالميذ تشخيص  عسر تعلّمّي، ذكاء محدود

وجهة نظر لجنة التشخيص من وزارة الرفاه بموجب القعانعون وهعيعئعة  إعاقة عقليّة تطّوريّة
 مهنيّة أخرى بحيث يكون تشخيصها مقبوال وفقًا للعسر اإلضافيّ 

  

سعنعوات ععلعى فعي معععهعد   3  وجهة نظر طبيب أطفال ذو خبرة ععمعل فيزيائيّة نادرة إعاقة
 طبيب اختصاصّي أعصاب لألطفال وتطّور الطفل/ تطّور الطفل

اضطرابات سلوكيّة  
 وعاطفيّة

/ اختصاصّي نفسّي تطّوريّ / وجهة نظر اختصاصّي نفسّي تربويّ 
   مختّص نفسّي لألطفال والشبيبة/ اختصاصّي نفسّي عالجيّ 

طبيب أطفال في معهد تطّور / وجهة نظر اختصاصّي أطفال وشبيبة ASD/ توّحد
   طبيب اختصاصّي أعصاب وتطّور الطفل/ الطفل

سنوات على في معهد  3 وجهة نظر طبيب أطفال ذو خبرة عمل أمراض نادرة
   طبيب اختصاصّي أعصاب وتطّور الطفل/  تطّور الطفل

   .وجهة نظر طبيب اختصاصّي في مجال اإلعاقة إعاقة مؤقّتة

file:///C:/Users/dvorame/Dropbox/חוזר%20מנכל%20ותקנות%20חתומות/חוברת%20להורים/חוברת%20הורים%20בערבית.docx#נספח1בקשתהורים#נספח1בקשתהורים
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عند المعابر بين مؤّسسات التعليم، مثاًل: من الروضة إلى المدرسة، من االبتدائيّة إلى اإلعداديّة وغيرها؛ في حالة  .4

فعي معثعل هعذه أيًضعا   . جديد ومحتللل تغيير مكان السكنى؛ أو في أعقاب تغيير بالحالة الصّحيّة، عليكم تقديم طلب 

 العععععععععععحعععععععععععاالت بعععععععععععاإلمعععععععععععكعععععععععععان تعععععععععععقعععععععععععديعععععععععععم طعععععععععععلعععععععععععب مسعععععععععععبعععععععععععقًعععععععععععا.

إذا ُوِجد عند المعابر بين المراحل التعليميّة تلميذ مع إعاقة ولديه َخيار تسجيل واحد فتقعوم السعلعطعة العمعحعلّعيّعة ** 

بإتاحة القبول للمرحلة التعليميّة القادمة دون االنتظار لموعد التسجيعل العمعحعدّد لعهعذه العمعرحعلعة، وذلعك بعمعوجعب 

 مصادقة مسبقة من قِبَل وزارة التربية والتعليم.

يتّم إرسال نسخة من الطلب إلى مدير اإلطار التعليمّي الذي يتعلّم فيه التلميذ أو سيتعلّم فيه الحقًا. وذلعك معن أجعل  .1

 تسريع المالءمات التي بإمكانه تنفيذها، وتحويل باقي الطلبات للجهات المسؤولة لمعالجتها.

 

 

 معالجة طلب مالءمات اإلتاحة الفرديّة لتلميذ. 4
 

 مكان() أ. للتالميذ المحتاجي  لمالءمة إتاحة ماّديّة

يقوم صاحب الملكيّة/ السلطة المحليّة باستدعاء طاقم مهنّي إلجراء جولة في اإلطار التعليمّي الذي يتعلّم/ أو 

 من قِبَل صاحب الملكيّة لتحديد المالءمات المطلوبة. بمشاركة مخّول إتاحة سيتعلّم فيه التلميذ

تقوم السلطة المحليّة/ صاحب الملكيّة بصياغة توصياتها لطلب اإلتاحة الفيزيائيّة الّتي تتطلّب تصريح بناء، خالل 

وإذا اقتضت الحاجة لمنحدر خاّص  يوًما 31يوًما. باإلمكان صياغة التوصية للمالءمات األخرى خالل  01

 يوًما. 04بالمعاقين فخالل 

يجب على صاحب المؤّسسة التعليميّة البدء بتنفيذ مالءمات اإلتاحة، أو الحصول  إذا لم تكن حاجة لتصريح بناء:

على المساعدات المطلوبة للتلميذ، حسب قرار المسؤول، فور علمه بذلك، وإنهاء التنفيذ حسب الجدول الزمنّي 

 المدرج في البرنامج، وقبل يوم من افتتاح السنة الدراسيّة.

 إذا كان الطلب يُلزم بتصريح بناء:

أو في حال وأّن مالءمة اإلتاحة  أشهر كحدّ أقصى، في حال وجود تصريح بناء 01يتّم تحديد جدول زمنّي لمدّة  .

 ستنفّذ في المبنى المركزّي.

شهًرا  01يتّم تحديد جدول زمنّي مدّة في حال وجود تصريح بناء، أو وجود حاجة الستصدار تصريح بناء جديد: 

كحدّ أقصى. في ظروف خاّصة، المسؤول مخّول بتقصير أو تمديد الجدول الزمنّي حتّى نصف سنة وذلك وفقًا 

العتباراته. باستثناء تأخير نابع من ظروف خارجة عن سيطرة صاحب المؤّسسة التعليميّة، وقد قدّم عنها تقريًرا 

 للجنة مساواة حقوق األشخاص المعاقين.

يمكن تقديم اعتراض للمدير العاّم في وزارة التربية والتعليم، حول قرار وزارة التربية والتعليم في  -اعتراض 

 المشاركة/ عدم المشاركة في ميزانيّة البناء.
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 للتالميذ الذي  يحتاجون مالءمة إتاحة بيداغوغيّة وتكنولوجيّة:. ب

  يقوم مدير المدرسة بعقد اجتماع متعدّد التخّصصات بمشاركة اختصاصيّين حسب مجال اإلعاقة، وذلك من أجل

مسح وتحديد جميع المالءمات المطلوبة للتلميذ. على المؤّسسة التعليميّة مسح وصياغة المالءمات المطلوبة 

 يوًما من تاريخ وصول الطلب للسلطة المحليّة/ صاحب الملكيّة. 31للتلميذ خالل 

 

 .تستند توصية الطاقم على معرفة معّمقة للتلميذ 

 

  كلّ في حال لم تتوفّر معرفة كافية عن التلميذ وعليه لم يتمّكن الطاقم متعدّد التخّصصات من اتّخاذ قراره بشأن 

االستجابات ذات الصلة والمطلوبة للتلميذ، يقوم الطاقم باتّخاذ قرار جزئّي وفقًا للمعلومات المتوفّرة لديه ويحدّد 

جلسة إضافية، حتّى ثالثين يوًما، بعد التعّرف ومعرفة احتياجات التلميذ بشكل معّمق. يتّم تحويل توصيات الطاقم 

 متعدّد التخّصصات من خالل مدير المدرسة للحصول على مصادقة المسؤول المهنّي.

 

 .يقوم المسؤول بتحويل قراره للسلطة المحليّة/ صاحب الملكيّة لتنفيذه 

 

 (4بتبليغ األهل عن المالءمات التي تّمت المصادقة عليها )ملحق  تقوم السلطة المحليّة/ صاحب الملكيّة 

 

 مباشرة بعد وصول المالءمات لإلطار  -في حال شاركت وزارة التربية والتعليم باقتناء المالءمات التكنولوجيّة

 ( للتوقيع عليه.1التعليمّي، يقوم مدير اإلطار بتحويل نموذج مصادقة األهل )ملحق 

 

 .موافقة وتوقيع األهل شرطان إلعطاء المالءمات للتلميذ 
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 :مالءمات للتالميذ في رحالت وفعّاليّات داخل المدرسة وخارجها.  ج

* يقوم المدير بعقد اجتماع إلجراء مسح للمالءمات المطلوبة للتلميذ وفقًا لبرنامج الرحالت واألنشطة العمعخعّطعطعة داخعل 

 المدرسة وخارجها، يتّم عرض التوصيات أمام األهل والتلميذ للموافقة عليها.

 المالءمات الممكنة للرحالت واألنشطة داخل المدرسة وخارجها الّتي تشترك الوزارة بتمويلها: * في ما يلي

 

باإلمكان تقديم طلب للسلطة المحليّة/ صاحب الملكيّة للحصول على مالءمات إضافيّة يمّولها صاحب الملكيّة دون 

مشاركة وزارة التربية والتعليم في التمويل، مثاًل: مرافقة ُمساِعدَة للتالميذ دون دعم من نوع ُمساعدة في الدوام أو أّن 

 الدعم من نوع المساَعدَة ال يوفّر تغطية لساعات العمل ومساعدة للتقوية للمساِعدَة في صّف التربية الخاّصة.

في حال تّم رفض طلب مالءمة اإلتاحة من نوع تكنولوجّي أو للرحالت من قِبَل السلطة المحليّة/ صاحب  -* اعتراض

ج( ويُرسل من خالل المدرسة لمرّكز  3الملكيّة يستطيع األهل تقديم اعتراض من خالل نموذج اعتراض )ملحق رقم 

 مالءمة اإلتاحة في ماتيا )في اللواء المتديّن )حريدي( لمرشد مالءمة اإلتاحة(.

 يوًما من وصوله إلى اللواء. قرار لجنة االعتراضات يكون نهائيًّا. 31* يتّم إصدار قرار خّطّي بشأن االعتراض خالل 

 

 . للتالميذ الّذي  يحتاجون مساعدة بواسطة حيوان خدمة )كلب(: د

 يتّم تحديد االستحقاق من خالل اتّخاذ قرار مشترك بين طاقم المدرسة وأشخاص من الجهة المهنيّة الّتي تدّرب الكلب.

بشكل عاّم، تكون أفضليّة الحصول على تصريح حيوان ِخدمة لتلميذ في جيل التاسعة وما فوق مع أداء ذهنّي في المجال 

 يتّم تباحث بشكل مهنّي مع المرشد اللوائّي لمالءمة اإلتاحة. -الطبيعّي ولديه إعاقة جسديّة، في حاالت أخرى

 صاحب الملكيّة والمؤّسسة التعليميّة غير مسؤولين عن رعاية حيوان الِخدمة خالل وجوده في المؤّسسة التعليميّة.
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 َم  يستحق مالءمة اإلتاحة: المالءمة المطلوبة نوع

 تالميذ مع إعاقة جسديّة إتاحة السفر

 بموجب تصريح طبّيّ  تالميذ مع إعاقة جسديّة وصوليّة

 تالميذ مع إعاقة سمعيّة ترجمة إلى لغة اإلشارات

( FM) جعععهعععاز تعععكعععبعععيعععر الصعععوت 

 )باإلعارة(

 تالميذ مع إعاقة سمعيّة

تمويل المعبعيعت العذي يشعمعل اقعتعصعاد 

 المبيت المرافق الشخصّي في رحالت

 تلميذ يستحّق مساعدة في الدوام المدرسّي العادّي.

 تلميذ لديه مصادقة مرافق في الرحلة/ الفعّاليّة
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 نلفت انتباهكم أيّها األهل:. 5
 

 .يجب االهتمام بأن يصل ابنكم يوميًّا، مع كافّة المالءمات التي تّم الحصول عليها في اإلطار التعليميّ 

م فالطاق -في حال شعر الطاقم التربوّي أنّه ال يوجد استخدام جيّد للمالءمات في البيت، أو أّن التلميذ ال يُحضر المالءمات معه بشكل دائم

تلميذ لل التعليمّي مخّول بتحديد استعمال المالءمات التي اقتناها صاحب الملكيّة عن المؤّسسة التعليميّة، في اإلطار التعليمّي فقط وال يُسمح

 بأخذها معه إلى البيت.

حة الّتي تاإذا حدّد طاقم اإلطار التعليمّي أّن المالءمات المتاحة ال تُجيب عن حاجيّات اإلتاحة للتلميذ أو أّن التلميذ ليس بحاجة لمالءمات اإل

جّي لعالتّمت المصادقة عليها، يتّم إرجاع األدوات )إلى الحدّ الذي تشارك فيه وزارة التربية والتعليم( للماتيا/ الماتيا المختّصة/ للمركز ا

 لثقيلي السمع والصّم الستعمال تالميذ آخرين أو إعارتها لتالميذ آخرين مؤقّتًا.

لن تُعطى مالءمات مضاعفة: لن تكون إمكانيّة للحصول على تمويل للمالءمات من قِبَل وزارتين حكومّيتين لنفس الهدف )مثاًل الحصول 

ووزارة الصّحة(، ولكن باإلمكان استكمال األدوات الناقصة، التي  على مالءمات تكنولوجيّة إلتاحة االتّصال من قِبَل وزارة التربية والتعليم

 لم تعط ضمن سلّة الصّحة، من خالل اإلتاحة الفرديّة.

 مع ذلك، في حال أّن التلميذ يدرس في مؤّسستين تعليميتيّن في آن واحد وحصل على مصادقة التفتيش، فال يُعتبر ذلك مالءمات ُمضاعفة.

 يجب تقديم تقرير فورّي لإلطار التعليمّي وصاحب الملكيّة عن أّي ضرر يحصل للجهاز، وذلك حسب شروط التأمين.

 في حالة فقدان/ سرقة الجهاز فعلى صاحب الملكيّة تزويد جهاز بديل.

 بيع و/ أو إعارة، بُمقابل أو بدون ُمقابل، الجهاز ألّي جهة أخرى. ممنوع

 
 معالجة طلب مالءمات اإلتاحة الفرديّة لألهل. 6
 

 في المؤّسسة التعليميّة بموجب األنظمة واإلجراءات. أمثلة: لمالءمات اإلتاحةأوالده، فهو ُمستحّق 

 .يستحّق الحصول على مالءمة وإتاحة طرق الوصول في المدرسة ولي أمر مع إعاقة جسديّة:

يستحّق الحصول على مالءمة وإتاحة طرق الوصول في المدرسة وإذا اقتضت الحاجة مرافقته من موقف  ولي أمر مع إعاقة بصريّة:

 أو السيّارة إلى الهدف المطلوب. على المدرسة االهتمام باستدعاء األهل لالجتماعات بشكل ُمتاح لولي األمر )مثاًل من خالل مكالمة هاتفية

 رسالة صوتيّة(. يهتّم مربّي الصّف بتسهيل وصول المعلومات البصريّة إلى ولي األمر الذي يعاني من إعاقة بصريّة.

: يستحّق الحصول على ترجمة إلى لغة اإلشارات في المناسبات واللقاءات الشخصيّة. إضافة إلى اهتمام المدرسة ولي أمر مع إعاقة سمعيّة

 (.SMSة باستدعائه بشكل ُمتاح له )مثاًل من خالل رسالة نّصيّ 

 على المعلّم استعمال لغة مالئمة في اجتماعات األهل، المستندات وعند إرسال معلومات. ولي أمر مع إعاقة ذهنيّة:

 

 تجدر اإلشارة أّن الحديث ع  أمثلة فقط، والمالءمات فرديّة حسب احتياجات ولي األمر.
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 سيرورة تقديم طلب ومعالجة مالءمات اإلتاحة الفرديّة للتلميذ 7.

مالءمات اإلتاحة 
في الرحالت 
 واألنشطة 

مالءمات 

بيداغوغية في 

طرائق التعلّم 

 والتقدّم لالمتحان

الءمات م

 بيداغوغية

 ترسل نسخة لمدير/ ة المؤّسسة التعليميّة لبحث مالءمات اإلتاحة الفرديّة المطلوبة للتلميذ

مالءمات 

بيداغوغية من 

نوع تكنولوجّي 

م  فرديّ 

 ممالءمات 

مالءمات أثاث 
   خاّص للتلميذ

مالءمات إتاحة 

فيزيائيّة للمؤّسسة 

 التعليميّة

( وتقديمه لقسم التربية والتعليم في السلطة المحليّة/ صاحب الملكيّة عن 0على ولي األمر تعبئة نموذج طلب )ملحق 
  المؤّسسة التعليميّة التي يتعلّم فيها التلميذ أو سيتعّلّم فيها

 تُبلّغ السلطة المحليّة األهل حول المالءمات الموصى بها

يضع الطاقم 

التعليمّي 

توصياته 

ويحتلن 

  األهل

يوًما من موعد  04يمكن تقديم اعتراض للواء خالل 

 القرار
تعمل السلطة المحليّة حسب إجراء إدارة 

  التطوير في وزارة التربية والتعليم

باإلمكان 

تقديم 

 االعتراض

للجنة اللوائيّة 

لمالءمة 

طرائق التعلّم 

والتقدّم 

 لالمتحان  

المصادقة على التوصيات من قبل 

المسؤول المهنّي وتحويلها للسلطة 

 المحليّة/ صاحب الملكيّة للتنفيذ

جولة في 

المؤّسسة 

التعليميّة لتحديد 

سهولة الوصول 

الفيزيائيّة 

 المطلوبة

مالءمات 

بمصادقة 

اختصاصّي في 

مجال اإلعاقات 

الجسديّة 

 ومرشد لوائّي 
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  (1 نموذج) طلب األهل بشأن اإلتاحة البنهم  -0ملحق 

 ..: .........................................................تاريخ الميالد: ...................................................اسم التلميذ

 هويّة رقم: ..........................................................

 )أحد الوالدين/ المسّجل إذا لم يكن أحد الوالدين(:.....................رقم هويّة األب/األم: ................................. اسم مقدّم/ الطلب

 ......اسم األب/ األم: ...........................................................رقم هويّة األب/ األم: ............................

 العنوان: .................................................................................................................

 يتعلّم في البستان/ مدرسة، اسم اإلطار: ..............................................................................

)أحد الوالدين/ المسّجل إذا لم يكن أحد الوالدين(:  رقم الهاتف، األرضي والجّوال، في حالة التواصل مع من قدّم الطلب
............................................................................................................ 

 عنوان البريد اإللكتروني لمقدّم الطلب: ..................................................................
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  (11)د( و  11الماّدتان ) المالءمات الممكنة بحسب اإلضافات الثانية -2ملحق 

(1)   
ات فلاماجاتلا اة  اماالءماة  ا   ماي ايض   

م
ًل  لمامابا  أالء اة فلايّايو فلا ايض هذه أمثلة لمالءمات  دات يا اماا يما اتواول

ـ   ت ل
م
ت  ضفخل منجقة فلمترسة  لفق

ل
ترف  أل فلمحج   ميفدف فلسول

 ؛ 1918 ת"י فلقتئمة ييتحة   
  فلاماترساة الا ا   (2)

ة فلمترسة لم   ممع فلمساترف     ًل م  بيف ل   المب  فليّيو يلمهت بش ل فيض
فلجرمق فلت 

  متجل ت 
ل
  الا   1918 ת"י أن يلت 

الاة لاالاساتاالاتف  فلاكات ل   امات      فألدسات  اف  فللالاة  لفلاجايخ فلاماالالل
   

 ؛فلترج  سيف يمتثل ألح ت  فلقتوين فلمذكير

ًل  (3)   فلا اناتء  بشا ال   ا
ة لفل نتء لميففق فأللاكاتف    سيتمل يمم    ليحتالت فلنيفف   لفلمتفخل لحتفت  فألرضول

ت ألح ت  
م
ل  لفق   فأل زفء اف  فلللة؛ 1918 ת"יلحس 

   
 ;4 جزء 1918ת"י  بموجب دستور إسرائيل -الالفتات (4)
  ال المب  يزفلتهت؛ 9191 ת"יيحتالت فلكق ت  فلالجية  مي   فلمكوتر فإلرسفئول   (5)

  فلحتال  فلت 
   ل  

ل   يجب (6)   فلقسم فل يع 
ه ميي ع    

ل
ف عل أو و  0يىل فلانانات  02لضع عالمة عل كلل م تن الكيل   فلا اتلو فأللل

  
ت ألح ت  فلكميض 

م
ة  لفق ًل فلحتلول ة فليّيو فل يض ل فلمذكير؛ جم  ديفوي   يم توول    يفر فلننت فل يع 

  فللا ايف؛ ياظالاوال  (7)
% ما  مساتحاة فلا اناتء ل ضاتفاة  91فلتظلول عنت فلمتفخل  لعنت متخال فلاماترساة ل  

ت  لفالهتمت   ميدع ميففق فلملك   ين ل ت ؛ 02 كم ف مربل م  م  
ت للمكوتر فإلرسفئول   (8)

م
ة لل ترفن لفألبيفف فلش تفة لفق   4  فل زء  9191 ת"יيشترف  لعالمت    مل

ات لالاماتضة  (9)
م
  اتلا اتفر لفاق

 
ات  ماقاترواة ف   ام  ل م اة ماما  

بايمل   فلاماةساساة فلا  
ما   6سوبين عل فألدل ميحتض لفحات   

 ؛9191 ת"יفلقتوين فإلرسفئول  لكت   
ت ماع فلانايا اة؛  (11) ل    م  ة بش ل ظتهي لمم  

بيمل سة فل     فلمةسل
سيتمل يليم  أبيفف فلل يف لفلغيف فلمي يضة   

ت ينتدض لين فل تف ؛ ز  لين  ترز   مم  مق ض فل تف سم  
  لاماساهات عال فلاحاتئا  لباتلن  (11)

ات ل     الا  ما اتياماا فإلضاتءة   اترزة   ام 
سيف يبين أ هزة فل شاغاوال   امات   

ة ؛
ل
 زلفالت حتض

 مالءمة  حس  فحتوت ت  فلتلموذ؛   –فإلضتءة  (12)
ة فأللاايفن   (13)

ل
ا  فلاايها  لحاات

ل
اة لاتا اان ااة لفلاناايا اة فلاتاكاالاوامااول ااة لاالايساتئاال فلاتااكالاوااماول ماالءماة ألايفن فلاالايحات  فلا اتفرمل

 باي   
ًل    ا

ل
ت لايها  يالا  فلالايحات ؛ الا ا  فلاحايض عال ل ايض مءاتض  م

ل
  أفءل م تن ي ن

ل ليس فلتلموذ   
 لستئل فلكتت ة عل فلليح؛ يحتالت فري تع فلليح  حس  حت ة فلتلموذ؛ 

اة لكالل  (14)   فلاغايف فلاكاال اول
ات   
م
اة  لأالء اة  احاوا  ياباين ألا و ما  فللا ايف فلاكاتضالل زمتضة عتض فلمقتبس فلكهرباتئاول

ااة الااحااتاات ااهاات؛ الاا اا     فسااتااالااتفمات  ياابااناايلااي ااول
 ايفااة يااتاايف اات بااهات فلااتاالاامااوااذ ال فإلعااتدااة  لالاا  لااييااتحاة لااه   

ًل خجي أل عق ة ل ميفضع فلمقتبس أ
ّ
 تش 

ل
 ;  فلحيض أّل

ات لالا ازء  (15)
م
هت ما  فلايساتئال فلاماالئاماة  لفاق  لترج فلتلموذ أل خزفوته   جرمقة بيفالل أل    

ًل ييتحة فليّيو فل يض
 9191 ת"יم   4

ات لاامااكااواتر  (16)
م
هات ماا  فلاايساتئاال فلااماالئاامااة  لفااق ااي عاال     4  فلاا اازء9191  ת"י طارمااقااة بايفالاال أل  اا  

ل
  الاا اا  أن ياتاايف

ة؛ مول
ّ
  فلمءتمي   فلتكل

  ترفن فللفل لمشتركة فلتالموذ الً فإلعتدة   
اات  (17) 

م
ااة  لفااق ااسااة ياارباايمل ًل مااةسل   أ

ًل لاالااتااالمااوااذ الً فإلعااتدااة يىل فللاافل    ااة فلاايّاايو بشاا اال فاايض سااتاابااين يماا ااتوااول
ة     ا   0224لكت   ת"יللمكتي   فإلرسفئولول

  فلاما ات  
 
اة كيالابايسا اواباس    اة   امل ايف  ساماكاول

ل
و  ماةّ   فل زء فأللل

اة ما  شا واهات أن  ا ات  فلاماحاتاي؛ لفلاتاي اماهات ؛ يضاتءة دايمل
ّ
م فلتفئمة  ماكاتيا    ماتاجال

ّ
  أمتل  فلتكل

ة:    فلسبنول
اة   ياباين فإلضاتءة دايمل

ل
ك أّل ًل شاالاي الاقاف أمات  فلالايح  رست م أل أ

ّ
  فلءيء عل فلليح لعل ل ه فلمكل

ّ
تسل

  فيفغ فلغيفة  يتمل فلاماالءماة 
ة    ة فل  مل يف  فلسمكول

ل
  فليؤمة؛ مالءمة للمةّ

لتر ة تسبل  ّكيبة لفقتفن   
اات عاا  طاارمااق فلسااتااتئااي  ليااغااجااوااة أر اال فألّاات   اا  ااجااوااة 

م
  فللاافل  لأالء

عاا  طاارمااق فخااتااوااتر ماايدااع هااتضا   
 فلااثااغاايف   لز ااتج فلااناايففااذ الاا اا  أن الاابااين 

ل
ااة الاا اا  ساات   حااتال  فساا ااثاانااتئااول

 
اانااة  ل  اات  لاامل ااة  لأرضااول ااتطااول

ل
مااج

اف  ف  لمالءمة ع  طرمق يغم   مايضايع ماباول فئ  متوكة لل رسل  مع رست
 
ت  لفل تف ال   أن البين ّقوًل مزضل م

 فلهيفء لفستالتف  أ هزة فمتلتض فللي ؛ 
(18)   

  الا   الا ا  لضاع فلاتالاماواذ   
  ال الاباب 

  فلاحاتال  فلات 
  فللافل    

اة    اة فلا ا امل يف  فلسمكول
ل
فلمالءمة للمةّ

اة  ياباين    فلاحاتال  فالسا اثاناتئاول
ة  ل   م تن منتس  لفالستكتوة بستتئي ليغجوة أر ل فألّت     جوة مجتطول

ف فلهيفء لفستالتف  أ هزة فمتلتض فللي ؛  فلمالءمة ع  طرمق يغم   ميضع مبول
اة فلايّايو بشا ال  (19)   يا اماا يما اتواول

اة فلات  ف  فلاتابانايلاي اول
ل
ة مع د ل الالئم فلتلموذ  لتالزم  فلمكت خزفوة شاللول
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ة   ة لفلكهربتئول لوول ف  فإللك  
ل
ت عل مقتبس لتحمول فلمكت

م
ًل لأ هزة فللي ؛ يحتيً فلالزفوة أالء  فيض

بوة لفلتكلوم؛   (21)   لزفرة فل  
ل فلالتضل     

 طتللة مالئمة لتالموذ الً يعتدة  لفق ييّوت  فلجتدم فلمهت 
بوة لفلتكلوم؛ (21)   لزفرة فل  

ل     
ت لتيّوة فلجتدم فلمهت 

م
 كيس  مالئم لتلموذ اً يعتدة  لفق

  فلاحايكاة عانات فلاذهاتف يىل فلامايحاتض  (22)
لستئل للنقل لفالوتقتو م  أويفع فليففكة لم  الكتواين ما  ّاكايبات    
بوة لفلتكلوم؛   لزفرة فل  

ل     
 لفلكيضة منه؛ بنتء  عل ييّوة فلجتدم فلمهت 

ا  فلءا اماا   (23) 
ل
ل  لفلاحاايض  داتر فإلما اتن  عال ياا ان  

  ماا اتن ماانا الاال كزلفالات فلاكاماال فلا اايضف  
اات     يانا ااواذ فلااماهامل

ة مع يلموذ؛  ّل ؛ ل يفة ضرفسة خت ل  
 لفإلزعتج فلنمت 

  فلمترسة ختمة يقتالم فلجكات   ساواباين ياقاتالام فلاجاكات  لاتاالماواذ الً يعاتداة  عا  طارماق الفاتات   (24) 
ياف كتن   

  يحاتالات فلاجاكات  لحامالاه  
  فلمترسة فلتلموذ   

مة للتالموذ لسيستعت فلكتمل   
ل
لفضحة   ويفع فألطكمة فلمقت

ح له لملف  لي  مسامايع  أضلف  فلاجاكات  لفأل ايفض فلامايضايعاة    فختوتر مقكت شت ي  لعلوه أن يرست
ل  

  خاتماتاهام  
ي يحت؛ فلجتلال  لتباين ماتاتحاة لاهام ل   عل طتللة فلجكت . لللتالموذ الً فإلعتدة  ستاللل

االك  اات لاالاارست
م
لااة ك 0208ת"י لفااق ااي لاالااكاايفس  فلاامااتااحاايل ة يااالاالل ااق  ااماانااجااقااة حاايل

ّ
و  فلاامااتااكاال    0.6.9  فلاا اازء فأللل

ة لليكنتي   لفلقتمي   ك   لفليّيو لألمت  ك0.6.0لمستحت  حيل
ل
  ؛ 0.6.6.9  لم تو للتقت

اة  يا يا اناتلو فلا ايض ل اناتاه بانا اساه   (25)   فلاماترساة خاتماة افياول
   يفة طكت    

ية   
ل
ياف كتوت ختمة فلجكت  فلمتيف

ًل شاالاي اً  ال ا  أن الءاما  فلاماتلا  أن  اماماع أوايفع فألطاكاماة فلاماكايلضاة لالا اماهاير ساتاباين ماتاتحاة أل
  متنتلو الته  لفق يكلومت  

قة  اما اتو فلايّايو ك 0208ת"יيعتدة ل  
ّ
  فلننيض فلمتكل

و ل    0.6.6.9فل زء فأللل
 ؛( 0.6.4يىل 

ة؛ (26)  ياللوي  يفة لألكل ييفع  فلالليّول
اف؛ فلساتخا  أل فلا اترض (27) لمات ماتء فلرست ة أل منشات  لا      فلمترسة آال  ختمة ألييمتيوبول

ي    
ل
    -ياف ييف

نسا اثات 
ااة بشاا اال ماا ااترست  اف ماا  فلااحااناا ااول ا االااة لاالاارست  ف ال   -فلااماانااشاات  فلاامااالاالل

ل
اات ماا  أن

ّ
الاا اا  عاال فلاامااتلاا  فلااتاا ل

 ت  
ّ
ة يتيففق مع متجل  ؛0.99  فلقسم 4فل زء  0208ת"יفأللييمتيوبول

ااة  (28)  ل لخااتمااة رسااتئاال ولااول  
ل   ااة لخااتمااة رسااتئاال باارماات يلااكاا   لوااول ياف كااتواات فلاامااترسااة يااتيااي ماانااظاايمااة رسااتئاال يلااكاا  

  ماتاناتلو الات أحات فلايفلاتيا  
 هذه فلالاتمات  ماتاتحاة لا اماماع فلاتاالماواذ أل   

ل
ق م  أن

ل
ة  عل فلمتل  فلتحق دل  

اة  الا ا  فلاحايض عال أن  ة زماناول   خاالو فا  
ل    اة ياتاغا   لواول

كالً فإلعتدة   ياف كتوت فلالفتت  لفلليحت  يلك  
ة ماااكاااقااايلاااة ليااا اااماااا فلاااقااايفءة بساااهااايلاااة لااالااا اااماااماااع  لمااا ااا  فلاااحااايض عااال أن ياااباااين رسعاااة  ياااباااين هاااذه فلااا ااا  

   ءين 
ف   
م
ف لفحت م فلحيلف  ال يت تلز م    ّيفن؛ 1يغم  

ة  ال   أن يبين هاذه فإلعاالوات  ماتاتحاة لالاتاالماواذ  (29)    فلمترسة وظت  مب  ل فللي  ليعالوت  فلكتمل
ي   
ل
ياف ييف

ء للفضااا دااتر  ااة عاا   وااظاات  مااباا  ل فللااي  بشاا اال  اا   الً فإلعااتداات ؛ لماايفعااتة أن ياانااقاال فلاايسااتئاال فللااييااول
 فإلم تن؛

 
ًل  ماع مايفعاتة يعااتداة فلاتالامااواذ لمساتاي؛ أضفئااه  (31)  ل فلايزفر  

ات لاتاقااتيايف  فلاجاتدام فلاماهات 
م
ام لفاق

ّ
ماالءماة بايواتماا  فلاتاكال

ات لاالامااناتهاا  
م
ااة لفااق   أسااتلاواا  فلاتااترياس ضلن فلااماسل  ااتلامااءاتماي   فلاتااكالااواماول

لفحاتاواات اتيااه  ما  خاالو ماالءماات    
اة   ل ماثال؛ ياحاتالات فألللايمات   ياقالاوال أل يايساماع فلامايفض فلاتاكالاواماول   فلاماحاتاي؛ فلاتاكالاواد 

 
ف    ة. فلتغاما   فلتكلومول

  لفلاكامال 
ل
ام ضلن فلاماساتس  اقاترة فلاتالاماواذ عال فلاتاقات

ّ
ة  مع محتللاة فلاتاكال   فلميفض فلتكلومول

 
ف    ل  يفء يغم  

 بش ل مستقلل دتر فإلم تن؛
ا اتع فلايساتطاة  ما  أ ال واقال فلاماكايفاة  -طيخ فلتتريس فلمالئمة (31) 

ل
ات في

م
فستالتف  أستلو  يترياس ماالئاماة  لأالء

   ممع ميفضمع فلترفسة؛
 لفلمهترف  فلمجليبة   

ة  ع  طرمق فستالتف  لغاة ما اهايماة عال فلاتالاماواذ   احاسا  يعاتداتاه لمساتاي؛ أضفئاه؛  (32)  مالءمة فلميفض فلتكلومول
اة     فللوات اة فلالاغايمل

ت   أل فستالتف  رميز  أل يبسو     فوول ة  ل عتفض م   
ل
/ فلمتض فستالتف  لستئل  مثل؛ فلنيل

ت الحتوت ت  فلتلموذ؛ 
م
 أل يعتضة ينسمق فللي  أل فلحيس ة أل طرمقة بيفالل  كللل ال  لفق

ل اً فللالاة  اتألماي  ماع  (33)  
  فماتاحاتواتياه  باناتء  عال يايّاوات  فلاجاتدام فلاماهات 

  طيفئق يقموم فلاتالاماواذ ل  
مالءمة   

 ميفعتة يعتدة فلتلموذ لمستي؛ أضفئه لفحتوت تيه  ضلن فلمستس  جنوكة فلمتضة فلم حيّة؛
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ًل  (34)  / فل   ل  
م فلمي  

ّ
  فلتكل

 لفأللرفخ بشا ال كاتف   -فليستئل فلمستعتة   
ل
اق  اجا اتعاة فلامايفض

ّ
  الا  فلاماتاكال

 امات   
ة؛ ة فلترس م  خالو فليستئل فل  مل  للتلموذ اً فإلعتدة  إليتحة يم توول

ة؛ (35) ة ع  طرمق فليستئل فليدمول   فليظتئف لفل يلض فلنيتول
ل
ة لوقت  ييتحة فل ّي

عال خازفئا    )תת"ח(  عنتلم   تاللة للتيفّل فلتفعم ع  طرمق فليستئ  فل تاللة فليستئ  فلتفعمة فلا اتالالاة  (36)
 فلتالموذ  لط قتيهم؛

 תת"ח; يشمل مالءمة للمواّد التعلّميّة واستخدام اإلشارات –תת"ח (37)
؛   תת"חعنتلم   (38) ل   فلمحتي؛ فلتكلود 

 عل  ترفن فللفل ليشترك فلتالموذ   
ات إلعاتداة فلاتالاماواذ  (39)

م
فء لزفرة فلاتاكالاوام لفاق ت  تستعت فلتالموذ فلذي  سيتمل يترمنهام بايفساجاة خا   مالءمة فلتقنول

  فلاكاتلام؛ عال 
ة    ات  فلاماتاغا  ل فء ك اتلاما اتو   اكاي   فالعاتا اتر فلاتاقاناول لمستاي؛ أضفئاه لفحاتاوات اتياه؛ ساوا خاذ خا  

لشاتشاة بايفالال    ،)טמ"ס(   والتلذفذزة فذي دائذرة مذغذلذقذةلفلكمنمييي فلمحميو    الـتابلتسبول فلمثتو: كمنمييي 
واة لبايفما  فلاكامانامايياي لايّايفء  ل لفلاجات اكاة فلامالايل ليحة فلم تيما لفل ترة مالئمة  ل هتز فلمسالك لفلليح فلاذي 
ام مايفضاماع ياكاتامات عال فلالاغاة؛ بايفما  ماحايسا اة لاترفساة 

ّ
ًل للتجيمي فلحتال  لفلاالاجات اة  بايفما  لاتاكال فللغي

م ع  طرمق فإلّغتء للغة فإلشترة؛
ّ
ت  لفلكلي  لفل غيففوت  لبيفم  للتكل  فلرمتضول

 لغة فإلشترة لفلنسخ لفإلمالء؛  (41)
 ؛دتعتة لحمل فلكتتف (41)

ة؛ (42) ل  عتسة مب  
 برنامج برايل؛ (43)
ة لفالستمتع يلمهت؛  (44) ت  فللييول

ل
  هتز محميو ل شغول فلمل 

م فمهت عل طرمقة بيفالل  أل و م   (45)
ّ
سة فلتكلوم فلالتضل   يتكل ؛  يالموذ  1طت كة بيفالل لمةسل  مكتدي  

 وسائل توضيحيّة؛ (46)

 آلة حتس ة لم   م وتطق؛ (47)
 للتالموذ الً فإلعتدة؛ - يس مع ضيء لفمض (48)
بوة لفلتكلوم؛   (49) ل أل محميو  م  فلنيع فلذً لففقت علوه لزفرة فل    

ل أل ّب  ل شالص   
  هتز ّي  

  ما اتن هاتضا  (51)
ل لضع فلتلموذ اً فإلعاتداة   

ل
  فللفل  اُل ء

ة    ة لفل  مل يف  فلسمكول
ل
  فلمةّ

ضم  فإليتحة   
 دتر فإلم تن؛  

ة لتالموذ الً يعتدت ؛  (51) ة فلمقتمل   فستالتف  فليستئل فلتبنيلي ول
 فلمستعتة لفلتعم   

م  فلالتمت   مي   فل لل  (52)
ل
 م  ديفوي   ييتحة فلالتمت ؛   7يرشتض لمقت

ت؛ (53)   فلكتت ة أل ش يم 
 يرشتض مالئم لتالموذ الً يعتدة  جرمقة   

(54)   
لاتو مااي  

ل
مسامايع عا   فلاكاماناماييااي  -طايخ  اتالالاة لااكاقات ف اتامااتع أللاواتء فألماير ما  الً فإلعاتدات   ماثال؛ في

وت؛     لش بة فإلو  
 ضعية لحءير ف تمتعت  أللوتء فألمير  جرمقة يمب  الً فإلعتدة منهم  فليّيو يلمهت؛ (55)
 إعداد استبانات ونماذج مالئمة لتالميذ وأهل ذوي إعاقات؛ (56)

ات لالا الال  (57)
م
اهات  ما  الً فإلعاتدات   لفاق مة   اتء لأمل

ل
ما  دايفواي   يياتحاة  1مالءمت  حيو فلمكليمت  فلمقت

 فلالتمت ؛ ضستير فلمترسة متتح أمت  فلتالموذ  لأللوتء فألمير م  الً فإلعتدت ؛
ات إلرشااتضف   تاامل ماالءمااةسايا  (  58)  

م
ل لفااق  

ل ل لفلامايدااع فللاب   
ل     بذذمذذا يذذتذمذذاشذذى مذذع  5568לת"י  مايداع فلاماترسااة فإللاكا  

وت؛ ة إليتحة مءتمي   ع   فإلو    فلم تضا فلتي مهول
ة  (59) 

ل
ات لالامااتض

م
اة لفاق اق  اتلاماتفرس فلاتفخالاول

ّ
  مات ياتاكال

اة للاياسات ماترسااة 96ماالءماة    اساة ياربايمل اقاة  اماةسل
ّ
  فلاماتاكال

ة؛  ضفخلول
ة  (61) 

ل
ات لالاماتض

م
ما  دايفواي   يياتحاة فلاالاتمات   حسا   11ال   أن يبين بيكة فلس تحة  ين ل ت   ماتاتحاة  لفاق

ت لل زء
م
م  فإلضتفة فلثتووة لقيفوي   فلتالجو  لفلننتء كطل  فلحليو عال ي اماااااا  כ"א   09فلحت ة  للفق

لطه لرسيمه    ؛ 9172- 0191لرست
ة  (61) 

ل
ة  ين ل ت   متتحة   مي   فلمتض  م  ديفوي   ييتحة فلالتمت .  11ال   أن يبين فلمنشت  فلرمتضول
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  ה'( 3 نموذج)  نموذج استئناف ضّد قرار السلطة المحلّيّة حول مالءمات إتاحات فرديّة -3ملحق 
 

 التاريخ: ____________
 
 

 نموذج استئناف ضّد قرار السلطة المحلّيّة/ صاحب الملكيّة حول مالءمات إتاحات فرديّة 
 

 لجنة المعاقين اللوائيّة،
 

 لواء:__________
 

 حضرة السيّد/ة المحترم/ة
 : نموذج استئناف ضّد قرار هيئة لمالءمات للمعاقي المبحث

 

   أودّ أن أستأنف حول مالءمات إتاحة البني/ البنتي:

 هويّة: __________________________ _________________اسم التلميذ/ة: 

 تاريخ الميالد: _________________ صّف: _____________________________

 ____________اسم السلطة المحلّيّة/ صاحب الملكيّة:   ___________اسم اإلطار التربوّي: 
 

 أسباب االستئناف: _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 في هذا النموذج، يجب إرفاق طلب السلطة المحليّة/ صاحب الملكيّة بالمالءمات المطلوبة.

 

 

 نسخ لـِ:
 سلطة محلّيّة/ صاحب ملكيّة

 مدير اإلطار التربويّ 

 

 

  
 اسم الوالد/ة

  
 رقم الهويّة

  
 التوقيع
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 ז'( 3 نموذج)  مصادقة األهل على قبول مالءمات إتاحة تكنولوجيّة -4 ملحق
 

 
 تاريخ_________

 

 مصادقة األهل على قبول مالءمات إتاحة تكنولوجيّة    
 
 

: اسم السلطة / صاحب الملكيّةأّن ابني / ابنتي قد استلمت من السلطة المحليّة / صاحب الملكيّة:  بهذا أصادق

 _______________ 

______________________ هويّة رقم: _____________________ : في إطار اإلتاحة الفرديّة، اسم التلميذ/ـة

 __________________________  المؤّسسة التربويّة:___________________________ بلدة:

 

 

   المالءمات التكنولوجيّة، التالية:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

 أصادق/ أصّرح بهذا على أنّه: 

 اإلتاحة لالستخدام الحصرّي البني/ البنتي ألغراض التعلّم في اإلطار التربوّي الذي يدرس/ تدرس فيه. إعارة تّمت

 

تاج يح إذا أقّر الطاقم المهنّي داخل اإلطار التربوّي أن هذه اإلتاحة  ال توفّر االستجابة المطلوبة الحتياجات التلميذ، أو أّن التلميذ ال

إليها، فسيتّم إرجاع المعدّات إلى ماتيا/ ماتيا المتخّصصة في العسر البصرّي/ مركز لعالج السمع والصّم والبكم بهدف 

 إعارتها لتالميذ آخرين.

 

 أتعّهد بأن يصل ابني/ ابنتي يوميًّا مع األتاحات التي استلمها/ استلمتها للتعليم، وفقًا لتعليمات الطاقم التربوّي.

 

 إرشادات السلطة المحلّيّة / صاحب الملكيّة المتعلقة بالتأمين والمسؤوليّة معروفة بالنسبة لي.

 

 في حالة فقدان الجهاز أو سرقته، لن أكون مؤهاّلً المتالك جهاز بديل. 

 

أتعّهد بموجب هذا بتقديم تقريرفورّي إلى اإلطار التربوّي وللسلطة المحليّة/ صاحب الملكيّة حول كّل ضرر بالجهاز، وفقًا لشروط 

 التأمين. 

 

 أتعّهد بموجب هذا بعدم بيع و/ أو إعارة الجهاز ألّي طرف آخر، سوتء كان ذلك مقابل مبلغ من المال أوبدونه. 

 

 

 تفاصيل ولّي األمر:

 االسم الشخصّي:____________  اسم العائلة:________________ هويّة رقم: _______________

 

 تفاصيل ولّي األمر:

 االسم الشخصّي:____________  اسم العائلة:________________ هويّة رقم: _______________
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 (4 نموذج)  إبالغ السلطة المحليّة على المالءمات التي حّددت -5 ملحق
 

 تاريخ_________
 

 مصادقة األهل على قبول مالءمات إتاحة تكنولوجية    
 إبالغ لولّي األمر بقرار السلطة المحليّة/ صاحب الملكيّة لطلب مالءمات اإلتاحة الفرديّة

  

 حضرة

 : _____________________هويّة التلميذ/ـة ____ولّي امر التلميذ/ ـة_________

  _____________________: اسم المؤّسسة التربويّة: ____  الصفّ 

 

 ., تحيّة طيّبة وبعد؛נ.ג./א

 بناًء على طلبك حول مالءمات اإلتاحة الفرديّة، أجري اجتماع بالتعاون مع الطواقم المهنيّة.

 في ما يلي القرارات:

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

 باحترام

 

 _________________الختم _______________ التوقيع___________  االسم الكامل

 

 رف في السلطة المحليّة/ ممثّل صاحب الملكيّةיممثّل قسم المع


