
 
  

                                                               
 החינוך משרד                                    

 

 : אישור הורים   1נספח                               
 

באומנויות   טיפול  ובאמצעות  הבריאות  ממקצועות  וטיפול  חינוכי  סיוע  חינוכי,  מענה  מתן 
 בבית התלמיד לפי חוק ילדים חולים בביתם 

 
 

 הורים יקרים , 
 

 . ולכם  משרד החינוך מבקש לאחל איחולי החלמה מהירה ובריאות איתנה לילדכם
 

בבחינת זכאות   מותנההחולה מתן מענה חינוכי בבית התלמיד נבקש להביא לידיעתכם כי 

בהסכמת הורי התלמיד ובחתימתכם על הסעיפים   התלמיד למתן מענה זה בהתאם לחוק, וכן

 הבאים: 

  
    ___ : _________מספר זהות _________________  ( שם התלמיד/ה)אנו, הורי התלמיד/ה 

 ___________________   : מספר זהות      _____________________   :שם ההורה

 _________________  : רשות/ מועצה מקומית בה התלמיד מתגורר

 __________________   :רשות/ מועצה מקומית בה התלמיד לומד

 : __________________ ןג /שם בית הספר 

 _ _ _________________: טלפון  בית הספר: _______________  ת/מנהלשם 

 _ ___ ____ : _________טלפון  ת: ________________/גננ/ת הכיתה /שם מחנכ

  / טיפולכניסת  צוותי הוראה/    אתמאשרים את השתתפות ילדנו במתן  מענה חינוכי בביתנו  וכן   .1
 . , בכפוף לזכאות על פי דיןסיוע  חינוכי/ת  לביתנו

 
יינתן  .2 שתקבע  המענה  האישית  החינוכית  לתוכנית  למידה/    בהתאם  לצורכי  טיפול    לילדנו 

  .ממקצועות הבריאות ו/או טיפול באמצעות אומנויות  בלבד
 

 המענה יינתן לתקופת המחלה ו/או במהלך שנת הלימודים _____________ )לפי המוקדם   .3
 . בהתאם יחול   זה אישור ותוקף(, מביניהם

 
ייבים להקצות מרחב מתאים ללמידה בביתנו הכולל: שולחן, כיסא או כל אמצעי ישיבה ו/או  מתח .4

 סייע.    מטפל/ כיסא למורה/וכן  ילדינושכיבה המותאם למצבו הבריאותי של 
  כמו כן, אנו מתחייבים להעמדת אמצעי למידה מותאמים לתוכנית הלימודים כפי
שנקבע  בתכנית האישית: ספרים, מחברות, כלי כתיבה ו/או אמצעי דיגיטלי כפי  

 שהילד , למעט אביזריםזאת .(אייפד, מחשב)שנהוג בכיתה או כפי שנבחר על ידינו 
 קנותות 1998 -ח"התשנ מוגבלות, לאנשים עם זכויות שוויון חוק מתוקף לקבל  זכאי

ולהורה(,   לתלמיד נגישות פרטנית מוגבלות )התאמות עם לאנשים זכויות שוויון
     .2018-"חתשע

  
לכל אורך מפגשי הלמידה, טיפול  או שתהיה נוכחות מבוגר מטעמנו  ננכח  אנו  מתחייבים כי  אנו   .5

יל בשיעור אלא אם הדבר נקבע מראש  . ידוע לנו כי לא ניקח חלק פענוו/או סיוע המתקיימים בבית 
)במקרה שבו תהיה נוכחות בגיר אחר  כחלק מהתוכנית בתיאום מחנך/ת הכיתה או מנהל/ת הגן.  

 (. 9נודה על מילוי סעיף 
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אנו מאשרים ומתחייבים כי ככל שלאור מצבו הרפואי של התלמיד נדרש מתן טיפול רפואי, תרופתי   .6
 אנו נעשה  –וכיוצא בזה  בהתאם לצורכי התלמיד ועפ"י הנחיות הרופא המטפל בקהילה 

   , וכי ידוע לנו  כי אין המדובר בתפקיד שמוטל על עובדי ההוראה, סיוע)או מבוגר מטעמנו( זאת
 וכיוצא בזה. 

 מו כן, אנו מתחייבים כי לא יוטל מטעמנו כל תפקיד החורג ממסמך התוכנית החינוכית האישית.  כ
  

המפגש   .7 של  קיומו  את  מפגש  כל  של  בסופו  ולאשר  לחתום  מתחייבים  האנו  טופס  גבי  יווח  דעל 
 . החודשי

 
במצבו  אנ .8 שיפור  או  שינוי  כל  על  המוקד  לנציגי   שניתן  ככל  מוקדם  בכתב  להודיע  מתחייבים  ו 

 הרפואי של ילדנו ולצרף אישור רפואי מתאים.   
 

 
 :   (חובה למלא )אין  אלא בגיר אחר אישור קבלת תמיכה לימודית ללא נוכחות הורה - סעיף רשות .9

  
מאשרים   .א לתכנית     להעניקאנו   בהתאם  בביתנו  לילדנו  סיוע   או  טיפול  הלמידה,  שירותי   את 

החינוכית האישית, שלא בנוכחותנו, בתנאי שמתחילתו ועד סופו של המפגש יהיה נוכח מטעמנו  
 שאלו הם פרטיו:     (18מעל גיל )אחר  אדם בגיר

 
ף   יש לצר)שם פרטי:__________ שם משפחה  _____________ת"ז_____________ 

  (תצלום של תעודת הזהות של האדם הבגיר
  

אנו מייפים את כוחו של האדם הבגיר שפרטיו מופיעים לעיל לחתום ולאשר בסופו של כל מפגש   .ב
 את קיומו של המפגש.  

  
ידוע לנו, שאין בייפוי הכוח האמור כדי לפטור אותנו מלוודא שהמפגשים אכן התקיימו    כסדרם,   .ג

בתכנית החינוכית האישית שנקבעה לילדנו. כמו כן, ידוע לנו כי אנו נידרש לאשר  לצורך  עמידה  
תמיכה לימודית  לילדנו  את קיומם של המפגשים בדו"ח חודשי ועל כך שניתנה    ךלמנהל מוסד החינו 

 כסדרה.  
  

אנו מתחייבים להודיע בכתב לנציגי מרכז שירות ומידע ארצי על בקשתנו לשינוי או ביטול האישור   .ד
 ניתן לעיל.   ש

 
 על החתום: 

 
    מספר ת"ז_____________________      _____שם ההורה______________________

 ___________ חתימה_________________

 מספר ת"ז______________________       _____שם ההורה______________________

 ___________ חתימה_________________

 אריך:________________________ ת

 . םנדרשת חתימה של כל אחד מן ההורי –אם ההורים גרושים או פרודים 


