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 2018נובמבר  14, ' כסלו תשע"טו       
         

 לכבוד
 מנהלים רפואיים

 קופות חולים
 

 שלום רב,
 

 בילדים בריאים. נסיעות לפוליןגדנ"ע ועבור   צורך באישורים רפואיים העדר -הבהרה    הנדון:
 סימוכין: 

  ;17436318שמספרו  רפואיים"אישורים  –בנושא "צמצום בירוקרטיה  7.2.18מכתבנו מ 
 .0081הוראת קבע  4/2/18בנושא "אישורים רפואיים" מ  חוזר מנכ"ל משרד החינוך

   
 

הגורם ענו בדיקה מול ביצין, שבסימוכלמכתבנו ולחוזר בנוגע , רופאים בקופות החולים פניותלאור 
 בהיר כי:נהתייעצות עמם, לאחר  .ירותי בריאות התלמידבשבמשרד החינוך ו ,צה"להרלבנטיים ב

 
נדרש  אינו הנחיות משרד החינוך כאמור,, בהתאם לו עליו כי הוא בריאריהצהאשר הוריו תלמיד 

 לפולין. ומסעות "ע כולל בגדנלהביא אישור מרופא לצורך השתתפות בפעילויות המוסד או מטעמו 
 

צורף י  ,מסומן( ההצהרה)אחד הסעיפים בטופס  במקרה שהצהרת ההורה מציינת מצב חולי
)בקופה או בבית  התייחסות הגורם המטפל בליווי  ,להצהרה סיכום מידע רפואי מקופת החולים

טעמו. או ממגבלות על פעילותו של התלמיד במסגרת המוסד החינוכי העדר לקיום או חולים( 
ההנחיות הרפואיות במצבים אלו תהיינה תקפות לכל הפעילויות במוסד החינוכי או מטעמו למשך 

 .שנה, או עד עדכונן על ידי ההורים במקרה של המלצות רפואיות חדשות
 

וגע למצבו הבריאותי של תלמיד, בנשאלות המתעוררות בקרב הצוות החינוכי או  במקרה של ספק
וועץ בצוות הרפואי בשירותי הבריאות לתלמיד. הצוות יסייע לצוות החינוכי באימות המידע אפשר להי

 .י ובהבנת המשמעויות הנגזרות ממנוהרפוא
 

בהודעות האגף לרפואה  ,בנושא צמצום אישורים רפואייםוההודעות כלל המידע ניתן לצפות ב
 UnitsOffice/HD/MHealth/CRD/Pages/default.aspx/https://www.health.gov.il :קהילתית

                                                   
                 כה, בבר                                          
    

  ליברמן-ד"ר ניבה אזוז                                                 
 מנהלת המחלקה לקביעת נהלים וסטנדרטים בקהילה                                                           

 האגף לרפואה קהילתית, חטיבת הרפואה      
 משרד הבריאות        

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/CRD/Pages/default.aspx
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 העתקים
 משנה למנכ"ל –גרוטו  איתמרפרופ 
  ראש חטיבת הרפואה  –עזרא  ורדד"ר 
 מ ראש שירותי בריאות הציבור מ" – אודי קלינרד"ר 
 דיגיטלית ובריאות מחשוב, רגולציה חטיבת שרא - דורפמן מוריסמר 
 ראש אגף רפואה קהילתית  –אלעד הדר ד"ר 
 .להד אמנון 'פרופ בקהיל,  לבריאות המועצה ראש

 ני.מימו פרנסיס פרופ לפדיאטריה הלאומית המועצה ראש

 ד"ר מיכל שני, המשפחה רופאי איגוד ראש

 ,אשכנזי שי פרופ הילדים רופאי איגוד ראש

 .לבנה עירית גב' החינוך במשרד הבריאות תחום על המפקחת
 .קצין רפואה ראשי, צה"ל, תא"ל ד"ר טריף בדר

 


