
פינת המדריך:
המדריך להגשת הבקשה 

לסייעת רפואית 
   מסגרות חינוך חובה.



מי זכאי לסייעת
 

מגילאי טט"ח עד כתה ב כולל: כל ילד אלרגי לאחד או יותר  

 

חינוך חובה

מהמזונות הבאים: אגוזים, בוטנים, חלב, שומשום, דגים, ביצים.   
שיש לו אישור רפואי בתוקף מרופא מומחה לאלרגיה.   

אישור רפואי- מה בדיוק צריך? 

6 חודשים הקודמים ליום הגשת  1  דע-ףקות( ףקותב תויהל בייח יאופר רושיא .
הבקשה) מרופא מומחה לאלרגיה. האישור צריך לכלול את  הפרטים הבאים:   

 .יגרלא דליה המל * 
העובדה שמדובר באלרגיה מסכנת חיים והילד חייב לשאת אפיפן בכל זמן.   * 

.)רגת /טסאר/םיטסט( עציב דליהש היגרלאה תוקידב תואצות לכ * 
 .שיש לככ ,הליעפ המתסא לע החמומ אפורמ רושיא * 
 .ויהש לככ םיזופשא /יטקליפאנא ףקתהל דועית * 
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תקף לכל ילד, הלומד במוסד בעל סמל מוסד, שמפוקח ע“י משרד החינוך,  
כולל מוסד מוכר שאינו רשמי.



החינוך/ אגף החינוך ברשות המקומית בלבד. - באמצעות מחלקת      

(לפי הפירוט בסעיף הקודם)
 םייאופרה םירושיאה ףוריצל השירדו יולימל םיספט ולבקת 

כדאי לבדוק מבעוד מועד מי האחראי על נושא הסייעות הרפואיות במחלקת 
החינוך ולדעת להתנהל מולו בהמשך. 

מתי מגישים את הבקשה?
 

בחינוך חובה בגילאי טט"ח- כתה ב משתנים   םידליל תושקבה תשגה ידעומ *
משנה לשנה. המועדים מפורסמים באתר משרד החינוך.   

 שדוח ךלהמב תוימוקמה תויושרב תחתפנ תושקבה תשגהל תכרעמה ,בורל *
פברואר-מרץ.   

למרות שהמועדים משתנים, עליכם להיות מוכנים להגיש את הבקשה 

 :דואמ בושח 

לקבלת הסייעת עבור שנה"ל הבאה עד לתאריך שנקבע ובכל מקרה לא יאוחר 
מתאריך 1/5. חשוב להתעדכן באתר משרד החינוך בתאריך הסופי להגשת הבקשה  

-2-

*בעת הרישום

 איך ואיפה מגישים את הבקשה?

 

1. את הבקשה יש להגיש במקביל לרישום למוסדות הלימוד.
.2



הגשתי את הבקשה, מה קורה עכשיו?

* הגורם הרלוונטי ברשות המקומית מגיש את הבקשה למשרד החינוך באמצעות 
מערכת ייעודית. (ניתן להגיש את הבקשה רק באמצעות המערכת הייעודית). 

 

 לש תפתושמה הדעווב הניחבל תרבעומו ךוניחה דרשמב תלבקתמ השקבה *
משרד החינוך ומשרד הבריאות.   

 .ילוי-ינוי שדוח תוביבסב תויפוס תובושת םילבקמ כ"דב *
התשובה מגיעה באמצעות הרשות המקומית.   

 - רוערעל השקב שיגהלו ,הטלחהה לע רערעל ןתינ *
גם בקשת הערעור מוגשת באמצעות אותו גורם ברשות המקומית.   

כמה שעות סייעת מקבל כל ילד

גילאי טרום טרום חובה עד גן חובה- 6 שעות יומיות.   *
כתה א - 5 שעות יומיות.

 

כתה ב- 3 שעות יומיות.

 

בהצלחה!
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 *

לאחר ציוות הסייעת חשוב לוודא שהסייעת עברה הדרכה מתאימה.

שעות סיוע בצהרון
ככלל אין שעות סיוע בצהרון מטעם משרד החינוך מלבד מסגרות יול"א, יוח"א. 

במידה וניתנות שעות סיוע בצהרון מעבר לשעות חינוך חובה, הן בהתאם למדיניות 
הרשות.


