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 םירוהל הנושאר העדוה
 

 .ונמלוע תא ונלוכ לע וכפה םינורחאה םישדוחב .ררועתה לארשי תנידמב קזחו לודג םירוה רוביצ

 ,וישכע .טקשב ונלבס דוע ,םירוהה ונב רקיעב התיה ונלש דוסיה תויוכזב העיגפה דוע לכ לבא

  .ןאכ דע םירמוא ונא הנורוקה תוסחב םירבד ונידליל תושעל םיסנמשכ
 

 דרשמב םיניכמ רחא דצמ .הטילש ונל ןיאו תופיקש ןיא ,רפסה יתבל השיג ונתאמ םיענומ דחא דצמ

 םוכחתב רשפאל ראשה ןיב הסנמה ,)14 להונכ רכומ - םדא ינב םייאופר םייוסינ להונ( להונ תואירבה

  .םהירוה תמכסה אלל םיניטקב םייוסינ עצבל
 

 הז לע .םידליל םינשייח לע יולגב רבדמ )הזה ןיינעב םייטילופ-אל ונלוכו( ונרעצל הלשממה שאר

 תא ןיכהל רפסה יתבל הרומה ,ךוניחה דרשממ רפואל תרפא .בג י"ע אציש ריכזתה תא ופיסות

 .ןוסיח יעצבמכ רידגהל רשפאש המל םידליה
 

 לע עדימב תוקיזחמה ילטנו י"מפ ץוחה רוקימ תורבח תא ?רפסה יתבל סינכהל הצור איה ימ תאו

 .םייטרפ םימרוגל ונידלי לש דובכהו תויטרפה תא רכמ תואירבה דרשמ .ונידלי
 

 םינגהו רפסה יתב לע ונכמס .תכרעמה יפלכ תונתייצב הכ דע שאר ןיכרהל לגרתה רוביצה בור

 ליגה תא דירוהל םיסנמ .תכרעמב ןומא ונדביא .םרובע הנוילע תובישחב איה םידליה תואירבש

 ,םינשייחו םישדח םינוסיח ,םייוסינ ונל םיננכתמ ,םינגב םג םינוסיח ונתנייש ידכ ןוסיח תלבקל

 !ונרפס תיבב אל - ףוס הזל םישוע ונחנא .הנידמב הרוק בוט אל דואמ והשמ
 

 הרטמה
 םלועה תונידמ לככ גהנת לארשיש םיצור ונחנא .םייאופרה םיכילהה תא רפסה יתבמ איצוהל

 תואפרמב עוציבל םירוהה תוירחאב םיבקעמהו ,תוקידבה ,םילופיטה לכ תא ריאשתו תומדקתמה

 יבגל רפסה תיב תא םיכירעמ ונחנא .רפסה תיבב םידליב ועגיש דוע םיצור אל .םילוחה תופוקבש

 .טקשב ןושיל רוזחל םיצור ונחנא .תואירבה דרשמ לש עורז היהיש דוע םיצור אל לבא ,הרבחו ךוניח

 .ןושיל רוזחל ,תוחפל וא

 

 ?םישוע המ
 ךילה לכ עונמל קוחב תנגועמה תוכז שי לארשיב םירוהל .תיביטקפאו השוחנ לבא הטקש הכפהמ

 שי םיאלממ םירוההש תיתנשה תואירבה תרהצהבש אוה גהונה םויכ םנמא .רפסה תיבב יאופר

 תיבל תויחנה חולשל םירוהל תוכז תדמוע םלוא ,רפסה תיבב םייאופר םיכילהל תינבומ המכסה

 .יאופר ךילה לכמ ענמיהל רפסה
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 ןאכ הדרוהל םג ןתינ( הטמל ףרוצמה תויחנה ךמסמ םדקמ ,יטפשמ עויסב ,דליה תנגהל םירוהה דעו

https://bit.ly/2AZThSX(, שומיש וב תושעל לוכי םינגב וא רפסה יתבב םידלי ול שיש הרוה לכש 

 .יכוניחה דסומב םייאופר םיכילהמ ענמיהל תשרופמ הארוה חולשלו ,ישפוח
 

 לכ תא .םיבקעמו ,תוקידב ,םינכוסמ םינוסיח ,םיידיתע םייוסינ לכמ םינגומ ונידליש אדוול לכונ ךכ

 .וידלי רובע ןוכנה ןמזב םילוחה תפוקב עצבי הרוה לכ ,ונידליל תושעל רחבנש םינוסיחהו םילופיטה

 דיל תויהל םיכירצ םירוה .וידלי לש יאופרה עדימה תויטרפ לע הרימשבו תעדומו תלכשומ הטלחהב

 .רחא יאופר ךילה לכ וא םינוסיח םילבקמ םהשכ םהידלי

 

 םינג / רפסה יתב תרגסמב תיאופר תוברעתה תעינמ
 

  :ללוכ יכוניחה דסומל תויחנהה ךמסמ

 .)'וכו םייוסינ ,םינוסיח ללוכ( םייאופר םיניינע רובע ןפוא םושב םידליב תעגל אל היחנה -

 'ג דצל םידליה לש יאופר עדימ םוש ריבעהל אל היחנה -

 לבקמ דליהש יאופר ךילה לכב םירוהה תוחכונ תובישח לע הרהצה -

 תויחנהה עוציבל יכוניחה דסומה תוירחאל תוסחייתה -

 

  :תויחנהה לש ןוילעה קלחה יולימ רבסה

 ןגה / רפסה תיב םש -  יכוניח דסומ

 ןג / רפסה תיב לש רחא גיצנ לכ וא הרומ וא ת/להנמה םש -  ידיל

 דחא םדאמ רתויל ורבעוי תויחנההש רשפא םא .ןג / רפסה תיבב םרוג דועל -  קתעה

 ה/דליה םש -  ה/דימלתה

 ה/דליה לש תוהזה תדועת -  .ז.ת

 

 :תויחנהה לש ןותחתה קלחה יולימ רבסה

 םאה וא באה לש אלמה םשה -   םש

 באה וא םאה לש תוהזה תדועת רפסמ -   .ז.ת

 וקה לעמ םותחל -  המיתח

 המיתחה דעומב ךיראתה -   ךיראת

  ףיסוהל ןתינ זא ד״וע םכל ןיא םא .קתעה לבקיש םיניינועמ םתאש ד"וע לש םש -  ד״ועל קתעה

 .'לגרוט רימת ד"וע' ונלש יטפשמה ץעויה לש םשה תא  
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 תופסונ תודוקנ
 

 לע רושיאה קתעה תא .תויחנהה תא ורשאיש ןגל וא ס"היבל וריבעהו ךמסמה תא ואלמ -

  .דועית ולצא היהיש םיצור םתאש ד"וע לכל ריבעהל רשפא םכלש תויחנהה תלבק

 tamir@turgal.com :תבותכב ונל עייסמש ןידה ךרוע לצא דועיתל ריבעהל ןתינ ,ןיינועמש ימ
 

 םיבייח ונחנא .יטירק הז יכוניחה דסומה ידי לע םכלש תויחנהה תלבקל רושיא :רתויב בושח -

 לש רושיאה ןכל .םכמ תויחנהה תא ולביק אלש ןועטל הלילח ולכויש דיתעב בצמ עונמל

 םיכסהל אל .ןידה ךרועל קתוע ונממ ריבעהל ןתינש הזכ תויהל ךירצ ןגה וא רפסה תיב

  .הפ-לעב רושיאל
 

 .ךמסמב םוקמ לכב ,תויחנהה ךמסמ לע םהלש המיתחב רפסה תיבמ רושיאה תא לבקל ןתינ

 .ליגר בתכמב וא ,יכוניחה דסומהמ ליימיאב וא .םכל וריאשיש תילוק וא הבותכ העדוהב וא

 רשפתהל םוקמ ןיא תיטפשמ היאר םכל ןיא םהלש רושיאה ילב .רדסב איה תדעותמ ךרד לכ

 .רושיאה תלבק לע
 

 החננ ונחנא .הז םע ונילא תונפל ולכות תויחנהה תלבק תא םכל רשאל םיברסמש הרוק םא -

 .האלה םכתא
 

 תוחכונ אלב השעייש יאופר ךילה לכל דגנתהל םליגל םאתהב םידליה תא תוחנהל שי -

 הסנמש ימ .ןוכיס םוש תחקל אל .תודידמו תוקידב ללוכ רבד םושל םיכסהל אל .םירוהה

 םושב םיכסהל אל .השעיי הז ךכש ןיינע ול שי – םירוהה תוחכונ אלב םייאופר םיכילה עצבל

 .ןפוא
 

 .ןגל וא רפסה תיבל םידליה תא חולשל אל – ךוניחה תודסומב םינוסיח לש םימיב -
 

 םהינייעמ שארב םידליה תא םישל םינגהו רפסה יתבמ ושרדתו םכתדמע תא ועיבתש בושח -

 םינכומ אל ונחנא .ךכ םהב וגהני אלו רדע םניא ונידלי .תוכרעמה לש םיסרטניאה תא אלו

  .תופיקש אלל תויטרפ תורבח ידי לע אלש חטבו רפסה יתבב םייאופר םיכילה ועצביש
 

 ץחלה .טרפב םכידלי רובע אשונה תובישח תאו ,ללכב אשונב םכלש תוגייתסהה תא ועיבה

 םישוע ונחנא .םירוה דועו דוע וררועתו ופתשת השקבב .םירוההמ אובל ךירצ רפסה יתב לע

 .וידליל הז תא בייח יארחא הרוה לכ .ונידלי ןעמל הנידמב לודג יוניש ןאכ
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 ___________ ______(:___________________ 'מוסד חינוכי' ביה"ס / גן )להלן   לכבוד,

 

 העתק: _____________________________    לידי: ________________________

 

 _________________________ ______________________ ת.ז.  ה:/בעניין התלמיד

 

גרת המוסד  במס   ת רפואי   התערבות הליך או  למניעת כל  אפוטרופוס    הצהרת 

 ושמירת סודיות   החינוכי 
 

 א.ג.נ, 

 

 רפואית התערבות    הליך או   איסור  

כאפוטרופוס של התלמיד/ה, לאור אירועי החודשים האחרונים ולנוכח המגמה לצמצום   .א

מבקש/ת להבהיר ולהצהיר כי אני אוסר/ת בתכלית  האוטונומיה האישית בישראל. אני  

האיסור על המוסד החינוכי לבצע או לאפשר ביצוע, בין באמצעותו ובין באמצעות גורם  

אחר, של כל הליך ו/או התערבות רפואית הנהוגה בשגרה או הנמצאת בתכנון בתלמיד/ה,  

עה או כל טיפול  לרבות ביצוע בדיקות, חיסונים, ניסויים, מחקרים, מתן תרופות למני

 מונע אחר, ואיסוף נתונים. 

 

 שמירת סודיות 

המוסד   . ב על  האיסור  בתכלית  אוסר/ת  אני  כי  ולהצהיר  להבהיר  מבקש/ת  אני  כן  כמו 

)כדוגמת    חוץ  מיקורחברות  ו/או ללצד ג'    ה/החינוכי להעביר מידע רפואי של התלמיד

ונטלי( לרבות פמ"י  התלמיד,    ,  של  רפואית  רפואי ו  חיסונים,היסטוריה  מידע  של    כל 

. אין למסור מידע כלל, הן לגבי ביצוע או הימנעות מביצוע  הידוע למוסד החינוכי  התלמיד 

 . אחריםהליכים רפואיים כל ו/או חיסונים, 

 

 מניעת התערבות בענייני בריאות 

ך אחר  הליכל  או    ה/לתלמיד  חיסונים  על מתן אחליט  בכל מקרה בו  בנוסף אבקש להבהיר   .ג

במסגרת   זאת  לעשות  אבחר  המרפאה  שברפואה,  או  החולים  מטופלקופ"ח    ת /בה 

  בגיר בן משפחה  או  בהורה, אפוטרופוס,  מלווה    / היא  ורק כאשר הוא  ך, ואה/התלמיד

 .  לכך לצורך

 

ש אני   בעניינים  החינוכי  המוסד  של  להתערבות  בתוקף  הפרט  מתנגד/ת  צנעת  ל 

חיסונים  דוגמת  שניים כלביצוע הליכים פולכן  ו  ,ה/בריאות התלמידהתערבות בענייני  ו
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ואינה    במסגרת המוסד החינוכי. הפרקטיקה הזאת אינה נהוגה עוד ברוב מדינות המערב

ופוגעת    , תקינההיא אינה  .  מחסנים ושאינם מחסנים כאחד  , עיני רוב ההוריםראויה ב

 . תלמידיםהלפרטיות ולכבוד של ת ובזכ

 

 אחריות המוסד החינוכי 

  ה /למוסד החינוכי אני מביע ה/אבקש להצהיר כי בשליחתו ה/כאפוטרופוס של התלמיד .ד

עם זאת אני  של התלמיד/ה. יחד    ה/ בפועלו של המוסד בתחומי החינוך ורווחתואמון  

לשמיר כאחראי  החינוכי  במוסד  פרטירואה  על  פלישה    ה/וזכותו  ה/ותוה  כל  למניעת 

 ההנחיות שבמסמך זה.כבד את להמוסד החינוכי  מ ת/גופנית. אני מבקשוהתערבות 

 

בנושא זה.  שקורות    " טעויות"הרבה מקרים נפוצים של התעלמות מהנחיות ההורים או  

אחריות  המוטלת    , ועל אנשי הצוות,על מנהליואבקש להבהיר כי על המוסד החינוכי,  

אחריות אישית על כל  גם  עניין זה עשויה להטיל  . התרשלות בהנחיות אלהלהקפיד על  

 תקיפה  הנו  השלא בהסכמ  הליך  אחריות לביצועאו    ביצוע   אחד מעובדי המוסד החינוכי.

 . עוולה נזיקיתעבירה פלילית ועולה כדי ו

 

על   . ה בשמירה  לסייע  התלמידים  של  והאפוטרופוסים  ההורים  חובת  כי  אדגיש  לסיום 

חולה  כלל  בריאות   מלשלוח תלמיד/ה  ולהימנע  זאת,  התלמידים  עם  החינוכי.  למוסד 

סכנה אחד לשני או לסביבה. אני מתנגד/ת  לילדים בריאים יש להתייחס כבריאים ולא כ

במסגרת    ריחוקות חום, אמצעי הפרדה וור של תלמידים, בדיקטביצוע מעקב וניבתוקף ל

בני אדם בריאים כדי להגן על החולים או  בודדו מעולם בהיסטוריה לא . המוסד החינוכי

אני מצפה .  כדי להגן עליהם  בודדו תמיד את החולים או הפגיעים  -להפך  הפגיעים, אלא ש

 זה.מהמוסד החינוכי שלא יאפשר במסגרתו שינוי מגמה מסוכן 

 

 אבקש לאשר מסמך זה ע"י האחראי מטעם המוסד החינוכי.  .ו

 

 הורה, אפוטרופוס התלמיד/ה: 

 

 שם:______________________________  ת.ז. ____________________________ 

 

   :____________________תאריך ______________________________ חתימה: 

 

 העתק לעו"ד: ________________________________ 


