
 
 

 

 

  

ة سة تربويّ تاحة فرديّة لطالب ذي إعاقة يتعلّم في مؤسّ إ

البوألهل الطّ   

2020-2021  

 معلومات لألهل

األهل، وتمّكنهم من تلقّي الخدمة  الب أواإلتاحة تُنَفَّذ مع الحفاظ على احترام وخصوصيّة الطّ 

. كل هذا، كجزء من الخدمات والفعّاليّات المقّدمة لجمهور الّطالب  ، آمن ومتساوٍّ بشكل مستقّلٍّ

اإلتاحة بشكل  اّّل في حاّلت شاذّة فيها الفصل ضروري لتقديم الخدمة أو عندما تضرّ واألهل. 

 جذري في الفعّاليات التّربويّة.

وزارة التربية والتعليم 

 اإلدارة التربويّة
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 حقوق ألشخاص ذوي إعاقةالقانون مساواة : خلفيّة

في مشاركة متساوية وفعّالة   ،بموجبه، كي يضمن حقوق اإلنسان ةالصادر  قواعد وال قانون مساواة الحقوق ألشخاص ذوي إعاقة أعّد 

عّرف القانون اإلنسان ذا اإلعاقة بأنّه: إنسان مع عسر جسدّي،   .وأيًضا لتلبية مناسبة لحاجاته ،المجتمع في مختلف مجاّلت الحياةب

أكثر من مجاّلت بصورة جوهريّة في مجال واحد أو    ،حصل لديه إعاقة في أدائه  وبسببهنفسّي أو عقلّي وغالبًا ذهنّي، دائم أو مؤقّت،  

  ".الحياة األساسيّة

 مؤّسسات تعليميّة، : 7الماّدة )المجال التعليمّي أيًضا  بما في ذلك ، مجاّلت عّدة قانون مساواة الحقوق ألشخاص ذوي إعاقةيشمل 

 إتاحة  -مؤّسسات فوق ثانويّة، خدمات التعليم والثقافة

  .التعليم والمبنى في على مالءمات إتاحة لخدمات  صالأن يحوولي أمر ذي إعاقة  من حّق التلميذ ذي إعاقة 

 

 ،في التعليم والمساواة تلميذ من ممارسة حقّه مّكن التإعاقة ولي أمر مع أو  تلميذحتياجات وفقًا ّلاإلتاحة الّتي يقّدمها جهاز التعليم  

 ة ألبنائه.ميّ إعاقة من المشاركة في الخبرات التعلّ  مع ولي أمرن وتمكّ 

وتلقّي الخدمات التربويّة  ةسات التعليميّ بإتاحة الوصول إلى المؤسّ  ربويّةسة التلمؤسّ والقيّمين على االسلطات  قواعديُلزم القانون وال

 مناسبة لهم.غير ة سة التعليمي  بقدر ما تكون المؤس  ذوي اإلعاقات، ولألهل  المقّدمة من قبَِلهم للتالميذ

  ي الخدمة بشكل مستقلّ نهم من تلقّ مكّ تر، وولي األمأو  ،تلميذوخصوصية ال احترامع الحفاظ على تنفّذ اإلتاحة مالتأكيد:  ن المهم  م

وأولياء األمور. باستثناء الحاّلت   تالميذال  كافّة جمهورمة لأ من الخدمات واألنشطة المقدّ . هذا جزء ّل يتجزّ قة مساويةوبطريان،  أمبو

 .ربويّ الت نشاطبال اكبيرً تلحق اإلتاحة ضرًرا أو عندما  ،لتوفير الخدمة ّلزًماة التي يكون الفصل فيها  خاصّ ال

 

 مالءمات لإلتاحة الفرديّة لتلميذ ولولي أمر قواعد. 1

 
ة مسؤوليّ   قع. تمالءمات لإلتاحة الفرديّة لتلميذ ولولي أمر  -الحقوق لألشخاص ذوي إعاقة  في  مساواةقواعد النشر    ، تمّ 2018  تّموزفي  

ة  السلطة المحليّ على  (، ولجهات المسؤولةا  /المحلّيّة   ة )وهي السلطةسة التعليميّ المؤسّ   عن  صاحب الملكيّة:  على  قواعدتنفيذ القانون وال

 حسب الحالة. بالتعليم، التربية ووزارة على باعتبارها الهيئة التي تدير التسجيل، و

 

توفيرها  التي يتمّ  اإلتاحاتأنواع  حول  ن تفاصيل، وتتضمّ تلميذ وولي األمري احتياجات التلبّ إعطاء مالءمات إتاحة ب قواعدلزم الت

إضافية لم يرد ذكرها   مالءماتليست ملزمة وقد تكون    قواعدفي ال  مالءماتقائمة ال  التعليم )تجدر اإلشارة إلى أنّ   جهازفي    بشكل عامّ 

ي ف  عد إجراء مسح مالئمتحديدها ب ة، ويتمّ ق باحتياجاته الشخصيّ ما يتعلّ  في  هي فرديّة للتلميذالتعليم  في جهاز تاحةاإل(. قواعدفي ال

ذلك في غضون فترة معقولة وفي أقرب وقت  ، كلّ ربويّ أو في أي مرحلة خالل فترة الدراسة داخل اإلطار الت الدراسيّ  بداية العامّ 

 .ممكن

ى وحت  سن  الروضة    ة منليمي  تعسات  مؤس  في    ونتعل متة( الذين يعاقة دائمة أو مؤق  إ ذوي إعاقة )  تالميذعلى    ةالفردي  اإلتاحة  ينطبق التزام  

التحق طفلهم بإحدى  وقدوللوالدين ذوي اإلعاقة  عاًما في التعليم الخاص   21 ى سن  أو حت   عادي  الثاني عشر في التعليم ال الصف  

  ة.سات التعليمي  المؤس  

 

http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/mishpati/HokShivion/Pages/HokShivion.aspx#E1g
http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/mishpati/HokShivion/Pages/HokShivion.aspx#E1g
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، البجروتامتحانات  :بما في ذلك، وف رهاة التي تخدمات تعليمي   بإتاحةالتعليم التربية ووزارة  قواعدلزم التباإلضافة إلى ذلك، 

 . نشرهاة التي تمتلك وزارة التعليم حق  مي  ة والمواد التعل  ي  قطرواالختبارات ال

. يجب صالحة ومتوف رة  مالءمات اإلتاحةأن تكون  ب، مسؤولة  إلزام اإلتاحةعليها  سري  ، التي يالجهات المسؤولة  /المحلي ة  تكون السلطة

طلب وإجراء   في أعقاب  -على شخص ذي إعاقة  دفع مبلغ يفرض  شخص آخر يجب أال    ة أو أي  ة التعليمي  سصاحب المؤس    التأكيد على أن  

 . اإلتاحة قواعدوفقًا لمالءمات إتاحة الزمة لتوفير الخدمة إليه 

 

ربية  نه وزير التالتعليم يعيّ التربية ووزارة  من قِبَل هنيّ هو عامل م - المستخدم في إطار هذه الكّراسةف"  رِ مصطلح "المش تعريف** 

 . اإلتاحة قواعدلغرض تنفيذ والتعليم 

 

 التعليمجهاز التربية و في تلميذل إتاحة فرديّة. 2
 

. لتمكينه يّ ربو نشاط ت  كلّ من المشاركة الكاملة في  تلميذن ال، لتمكّ ةالفردّي  اإلتاحة  ضمنتوفيرها  ، التي يتمّ اإلتاحةات ّم تخصيص مالءمت 

التي ّل يمكن الوصول إليها، على سبيل المثال: إتاحة   ّيةمنشطة التعلّ تاحة األة، إلسة التعليمّي اّلنتقال من مكان إلى آخر داخل المؤسّ من 

نوات بديلة، تمكين اكتساب المعرفة، والتعبير عن نفسه قصال في اّلتّ  وتمكينة، ة البصرّي ة أو السمعّي ة أو الصوتّي الوسائط المرئّي 

 غير ذلك. دون إعاقات، والّذين بمثل بقية أقرانه 

الناتجة عن اإلعاقة. باإلضافة   مالءماتم، مع مراعاة الباألدوات الالزمة للتعامل مع التعلّ  تلميذهو تزويد ال اإلتاحةالهدف من 

 تلميذال ة، مع مراعاة إعاق وفق وجهة نظرهذي اإلعاقة،  تلميذل المنهج لمالءمة ب مهنيّ ال الطاقم التربويّ إلى ذلك، يجب أن يقوم 

 .تعليميّ المنهج الماّدة ومستوى أدائه واحتياجاته، دون المساس بجوهر 

 

ات فحص احتياج يتمّ إذ ، ة ذات صلةمهنيّ  جوانب بمشاركة ،تخص صاتد المتعد  في اجتماع  تلميذلل ةالفرديّ  مالءمةتحديد ال مّ يت

 .اإلتاحة للتلميذ

إلى فحص   رحالتال تاحةوإة تكنولوجيّ  مالءمات فرديّةالموافقة على بخصوص  صاتد التخص  د  متع طاقمتوصية ال تحويل يتمّ 

 .وتصديق من قِبَل المشرف المهنّي المعيّن من وزارة التربية والتعليم

 

 مجاالت اإلتاحة: 
  

، الذين  وإعاقة في النظرة  ة وسمعيّ بدنيّ   ةإعاقّي،  جسدفي المجال ال:  مثال  ذوي اإلعاقة،  لتالميذل  :1ي ة دما  مالءمات إتاحة •

هي من  التي يستحّقون للمالءمات حتياجاتهم، وا ينوالتّي بها المبنى واألثاث غير مالئمة، يّ ربوسات تون في مؤسّ تعلّمي

وفق توزيع المسؤوليّة المحّددة في   ،أصحاب المبنىو أ التربويّة سةالمؤسّ عن  لجهات المسؤولةا مسؤوليّة وبواسطة

 . قانون المساواة

 
اإلتاحة الفرديّة الماّدّية من قَِبل وزارة التربية والتعليم، يكون تحديد المالءمات وفق اعتبارات مهنية لمختّصين كلّما تطالب المؤّسسة بالحصول على تمويل   1

 في المجال من وزارة التربية والتعليم وبحسب سياسة الوزارة بهذا الشأن.
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 الوزارة. يتوّجه بذلك إلى مشاركة من وزارة التعليم، فيجب أن  ةربويّ سة التالمؤسّ طلب صاحب إذا * 

ربويّة سة التالمؤسّ   صاحبّل ينتقص من التزام    ،التعليم عدم المشاركة في التمويلالتربية ووزارة  ت  رقرّ   وإن  ى، حتّ ةحالبكّل    *

 ات الالزمة.مالءمتوفير المن 

في أساليب التدريس    مالءماتذين يحتاجون إلى  ذوي اإلعاقة الّ   تالميذفحص الّم  سيت  في المجال البيداغوجي:  مالءمات إتاحة •

في المدرسة،    والعالجيّ   التربويّ لطاقم  ت من قِبل امالءماإلجراء الاستحقاقهم  من أجل    ،ختباراتة واّلوالمواد التعليميّ   والتعلمّ 

 التعليم.التربية وأو وزارة  ربويّةسة التالمؤسّ صاحب ة سؤوليّ ن مات هي ممالءمموافقة وإجراء هذه الو

 ميّ التعلّ  العسرف المدرسة وفقًا إلجراءات قسم يجب أن تتصرّ  -البجروتامتحانات مالءمات لالختبارات وق بما يتعلّ  في

 التعليم.التربية ووزارة "شيفي" في 

المجال البيداغوجي  التكنولوجي   مالءمات إتاحة •
 مالءمات ذين يحتاجون إلى ذوي اإلعاقة الّ  تالميذفحص الّم سيت : 2

جال من ماتيا خبراء الم، جال من ماتيا)خبراء الم عاقةة ذات الصلة وفقًا لإلات المهنيّ جهل الدة من قبَ ساعِ م ةتكنولوجيّ 

  ربويّ طاقم التال  مع(  السمع والصمّ ، ولثقيلي  لمكفوفينل   العالجيّ   مركزال  في المجال من  للمكفوفين، متخّصصون  صّ تالمخ

 في المدرسة.  يّ والعالج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ربويّ األنشطة الت أنّ ربوّي اإلطار الت صاحب ضمن ييجب أن  :3ةوالخارجي  ة الداخلي   الفع الي ات المدرسي ة / الت واألنشطةرحال  •

، ستكون متاحة وفقًا ذات طابع التحّدية واألنشطة ة والجوّلت واألنشطة الرياضيّ ة الثقافيّ الت والسلّ رحخارج المدرسة، مثل ال 

  إقامة  ة، قد يتمّ الوصول إليها، ولكن في حاّلت خاصّ  التي يمكنالمتاحة/ ة ة لألنشطة العامّ األفضليّ  منح. تُ تالميذّلحتياجات ال

 
لغاء الفعّاليّات المدرسيّة، من قِبَل وزارة التربية والتعليم، يكون تحديد كلّما تطالب المؤّسسة بالحصول على تمويل اإلتاحة الفرديّة التكنولوجّية و/أو إ  2

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

 

لغاء الفعّاليّات المدرسّية، من قِبَل وزارة التربية والتعليم، يكون تحديد كلّما تطالب المؤّسسة بالحصول على تمويل اإلتاحة الفرديّة التكنولوجيّة و/أو إ 3

 المالءمات وفق اعتبارات مهنية لمختّصين في المجال من وزارة التربية والتعليم وبحسب سياسة الوزارة بهذا الشأن.
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ذوي اإلعاقة   تالميذ، بمشاركة التالميذال كافّةمناسب ومحترم ل تاح،بديل مة ن تأمين إقاماضمتّم أن ي طأنشطة منفصلة، شر

 غير المعوقين. تالميذوال

 

 :لإلتاحةتقديم طلب . 3

 

 نموذج الطلبأثناء تسجيل أوّلدكم إلى المؤّسسة التربويّة أو خالل نشوء حاجة لمالءمة أثناء العمليّة التعليميّة يجب تعبئة  .1

المستندات  مع إرفاق مستندات تثبت صورة إعاقة التلميذ/ األهل بحسب أدائه في المؤّسسة التربويّة (1ملحق  مرفق)

 : المطلوبة الّتي يجب إرفاقها للطلب كما هي مفّصلة في القائمة

 المستندات المطلوبة اإلعاقة

فحص سمع وتوصية من المركز العالجّي اللوائّي للتالميذ ثقيلي السمع  إعاقة سمعي ة 
 وصمّ 

فحص نظر وتوصية من مختّص في مجال النظر من ماتيا المختّصة   إعاقة نظر
 اللواءفي 

 ،  تالميذواحتياجات المّي التعلّ يثبت العسر  نفسيّ  تربويّ  تشخيص  ذكاء محدودعسر تعل مي 

ري ة وجهة نظر لجنة التشخيص من وزارة الرفاه بموجب القانون وهيئة   إعاقة عقلي ة تطو 
 مهنيّة أخرى بحيث يكون تشخيصها مقبوّل وفقًا للعسر اإلضافّي 

سنوات على في معهد تطّور   3  طبيب أطفال ذو خبرة عملوجهة نظر   نادرة فيزيائي ة إعاقة
  طبيب اختصاصّي أعصاب لألطفال وتطّور الطفل /الطفل

اضطرابات سلوكي ة  
 وعاطفي ة

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

د طبيب أطفال في معهد تطّور  /اختصاصّي أطفال وشبيبةوجهة نظر  ASD /توح 
  طبيب اختصاصّي أعصاب وتطّور الطفل /الطفل

سنوات على في معهد   3 طبيب أطفال ذو خبرة عملوجهة نظر  نادرةأمراض 
 الطفل  طبيب اختصاصّي أعصاب وتطّور/  تطّور الطفل

 . طبيب اختصاصّي في مجال اإلعاقةوجهة نظر  إعاقة مؤق تة

 

تتبع لها المؤّسسة التعليميّة الّتي  يتّم تقديم نموذج الطلب وكافّة التصاريح إلى قسم التربية والتعليم في السلطة المحليّة الّتي  .1

في )  المسؤولة عن المؤّسسة التعليميّة  لجهاتيتعلّم فيها التلميذ أو سيتعلّم فيها )القصد مؤّسسة تربية وتعليم رسميّة( أو تقّدم ل

تلميذ الذي للتّو يتعلّم ال. لمؤّسسة التعليمّيةإلى اعند تسجيل التلميذ مؤّسسة تربية وتعليم معترف بها وغير رسميّة أو معفّاة( 

 في جهاز التربية والتعليم يحّق له تقديم الطلب في كّل وقت. 

، قبل الموعد الرسمّي  التسجيل المسبقيّة في المؤّسسة التعليميّة، فيحّق لكم تسجليه في ماديّ إذا كان ابنكم بحاجة لمالءمة  .2

شهًرا من الموعد الرسمّي ّلفتتاح السنة الدراسيّة وذلك من أجل أن   15لتسجيل األوّلد في الروضات والمدارس، وحتّى 
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اّلستعداد بشكل ّلئق من أجل تنفيذ اإلتاحة حتّى استيعاب التلميذ في المؤّسسة   لجهات المسؤولةاتستطيع السلطة المحلّيّة/ 

 .المدير العامّ فقًا لمنشور التعليميّة و

عند المعابر بين مؤّسسات التعليم، مثاًل: من الروضة إلى المدرسة، من اّلبتدائيّة إلى اإلعداديّة وغيرها؛ في حالة تغيير   .3

باإلمكان في مثل هذه الحاّلت أيًضا  .جديد ومحتلنمكان السكنى؛ أو في أعقاب تغيير بالحالة الصّحيّة، عليكم تقديم طلب 

 تقديم طلب مسبقًا.

إذا ُوِجد عند المعابر بين المراحل التعليميّة تلميذ مع إعاقة ولديه َخيار تسجيل واحد فتقوم السلطة المحلّيّة بإتاحة القبول  **  .4

قِبَل وزارة  للمرحلة التعليميّة القادمة دون اّلنتظار لموعد التسجيل المحّدد لهذه المرحلة، وذلك بموجب مصادقة مسبقة من 

 التربية والتعليم.

تسريع  يتّم إرسال نسخة من الطلب إلى مدير اإلطار التعليمّي الذي يتعلّم فيه التلميذ أو سيتعلّم فيه ّلحقًا. وذلك من أجل  .5

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

 

 اإلتاحة الفرديّة لتلميذ معالجة طلب مالءمات. 4
 

 مكان() ي ةماد  أ. للتالميذ المحتاجين لمالءمة إتاحة 

السلطة المحليّة باستدعاء طاقم مهنّي إلجراء جولة في اإلطار التعليمّي الذي يتعلّم/ أو سيتعلّم فيه  /صاحب الملكيّةقوم ي •

 لتحديد المالءمات المطلوبة. صاحب الملكيّةمن قِبَل  بمشاركة مخّول إتاحة التلميذ

يوًما.   60بصياغة توصياتها لطلب اإلتاحة الفيزيائيّة الّتي تتطلّب تصريح بناء، خالل    صاحب الملكيّةتقوم السلطة المحليّة/   •

  14وإذا اقتضت الحاجة لمنحدر خاّص بالمعاقين فخالل  يوًما 30باإلمكان صياغة التوصية للمالءمات األخرى خالل 

 يوًما.

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

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: •

في حال وأن  مالءمة اإلتاحة ستنف ذ أو  أشهر كحّد أقصى، في حال وجود تصريح بناء 10يتّم تحديد جدول زمنّي لمّدة  .

.  في المبنى المركزي 

شهًرا كحّد  18يتّم تحديد جدول زمنّي مّدة في حال وجود تصريح بناء، أو وجود حاجة ّلستصدار تصريح بناء جديد: 

وذلك وفقًا ّلعتباراته.   حتّى نصف سنة الجدول الزمنيّ  تمديدأو  صيرالمسؤول مخّول بتقأقصى. في ظروف خاّصة، 

صاحب المؤّسسة التعليميّة، وقد قّدم عنها تقريًرا للجنة مساواة حقوق  باستثناء تأخير نابع من ظروف خارجة عن سيطرة 

 األشخاص المعاقين. 

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

 عدم المشاركة في ميزانيّة البناء. 

 ة وتكنولوجي ة:مالءمة إتاحة بيداغوغي  . للتالميذ الذين يحتاجون أ
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يقوم مدير المدرسة بعقد اجتماع متعّدد التخّصصات بمشاركة اختصاصيّين حسب مجال اإلعاقة، وذلك من أجل مسح وتحديد جميع 

يوًما من تاريخ وصول   30المالءمات المطلوبة للتلميذ. على المؤّسسة التعليميّة مسح وصياغة المالءمات المطلوبة للتلميذ خالل 

 .ب الملكيّةصاحالطلب للسلطة المحليّة/ 

 تستند توصية الطاقم على معرفة معّمقة للتلميذ.

اّلستجابات ذات الصلة    كلّ في حال لم تتوفّر معرفة كافية عن التلميذ وعليه لم يتمّكن الطاقم متعّدد التخّصصات من اتّخاذ قراره بشأن  

رة لديه ويحّدد جلسة إضافية، حتّى ثالثين يوًما، بعد التعّرف والمطلوبة للتلميذ، يقوم الطاقم باتّخاذ قرار جزئّي وفقًا للمعلومات المتوفّ 

 ومعرفة احتياجات التلميذ بشكل معّمق.

 يتّم تحويل توصيات الطاقم متعّدد التخّصصات من خالل مدير المدرسة للحصول على مصادقة المسؤول المهنّي. •

 لتنفيذه.  صاحب الملكيّةيقوم المسؤول بتحويل قراره للسلطة المحليّة/  •

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

لإلطار التعليمّي، يقوم مباشرة بعد وصول المالءمات  -في حال شاركت وزارة التربية والتعليم باقتناء المالءمات التكنولوجيّة •

 ( للتوقيع عليه.5مدير اإلطار بتحويل نموذج مصادقة األهل )ملحق 

 موافقة وتوقيع األهل شرطان إلعطاء المالءمات للتلميذ. •

ي رحالت وفّعالّيات داخل المدرسة وخارجهاب. 
 : مالءمات للتالميذ ف 

ميذ وفقًا لبرنامج الرحالت واألنشطة المخّططة داخل المدرسة  يقوم المدير بعقد اجتماع إلجراء مسح للمالءمات المطلوبة للتل •

 وخارجها، يتّم عرض التوصيات أمام األهل والتلميذ للموافقة عليها.

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

 مالءمة اإلتاحة: َمن يستحق  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 

 تالميذ مع إعاقة سمعيّة )باإلعارة(  (FM)جهاز تكبير الصوت  

تمويل المبيت الذي يشمل اقتصاد 

 المبيت الشخصّي في رحالتالمرافق 

  العادّي. المدرسيّ  دواممساعدة في ال ستحقّ تلميذ ي

 فعّاليّة مصادقة مرافق في الرحلة/ ال لديهتلميذ 

 

 

دون مشاركة وزارة    صاحب الملكيّةمّولها  يللحصول على مالءمات إضافيّة    صاحب الملكيّةباإلمكان تقديم طلب للسلطة المحليّة/   •

أو أّن الدعم من نوع المساَعَدة  دعم من نوع ُمساعدة في الدوامة للتالميذ دون دَ ساعِ التربية والتعليم في التمويل، مثاًل: مرافقة مُ 

 ّل يوفّر تغطية لساعات العمل ومساعدة للتقوية للمساِعَدة في صّف التربية الخاّصة. 

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

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

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



 
 

8 

 

 ضات يكون نهائيًّا.يوًما من وصوله إلى اللواء. قرار لجنة اّلعترا 30يتّم إصدار قرار خّطّي بشأن اّلعتراض خالل  

 حيوان خدمة )كلب(: بواسطة. للتالميذ ال ذين يحتاجون مساعدة ث

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

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

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

 والمؤّسسة التعليميّة غير مسؤولين عن رعاية حيوان الِخدمة خالل وجوده في المؤّسسة التعليميّة. صاحب الملكيّة •

 :نلفت انتباهكم أيّها األهل .5

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

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

عن المؤّسسة التعليميّة، في اإلطار التعليمّي فقط  صاحب الملكيّةا اهفالطاقم التعليمّي مخّول بتحديد استعمال المالءمات التي اقتن

 وّل يُسمح للتلميذ بأخذها معه إلى البيت.

أّن التلميذ ليس بحاجة لمالءمات إذا حّدد طاقم اإلطار التعليمّي أّن المالءمات المتاحة ّل تُجيب عن حاجيّات اإلتاحة للتلميذ أو  •

تّصة/  اإلتاحة الّتي تّمت المصادقة عليها، يتّم إرجاع األدوات )إلى الحّد الذي تشارك فيه وزارة التربية والتعليم( للماتيا/ الماتيا المخ

 للمركز العالجّي لثقيلي السمع والصّم ّلستعمال تالميذ آخرين أو إعارتها لتالميذ آخرين مؤقّتًا.

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

ووزارة الصّحة(، ولكن باإلمكان استكمال  الحصول على مالءمات تكنولوجيّة إلتاحة اّلتّصال من قِبَل وزارة التربية والتعليم

 ضمن سلّة الصّحة، من خالل اإلتاحة الفرديّة.  األدوات الناقصة، التي لم تعط

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

 ُمضاعفة. 

 وط التأمين.عن أّي ضرر يحصل للجهاز، وذلك حسب شر صاحب الملكيّةيجب تقديم تقرير فورّي لإلطار التعليمّي و •

 تزويد جهاز بديل. صاحب الملكيّةفي حالة فقدان/ سرقة الجهاز فعلى  •

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

 

 معالجة طلب مالءمات اإلتاحة الفرديّة لألهل. 6

 

 
في اإلطار التعليمّي الّذي يتبع له أوّلده،   ىللمشاركة في األنشطة التي تجرولي أمر يعاني من إعاقة، ويحتاج لمالءمة إتاحة الوصول  

 في المؤّسسة التعليميّة بموجب األنظمة واإلجراءات. أمثلة:  لمالءمات اإلتاحةفهو ُمستحّق 

 . الحصول على مالءمة وإتاحة طرق الوصول في المدرسة  يستحقّ  ة:ولي أمر مع إعاقة جسدي   •

وإذا اقتضت الحاجة مرافقته    الحصول على مالءمة وإتاحة طرق الوصول في المدرسة  يستحقّ   :ي ةبصرولي أمر مع إعاقة   •

من موقف السيّارة إلى الهدف المطلوب. على المدرسة اّلهتمام باستدعاء األهل لالجتماعات بشكل ُمتاح لولي األمر )مثاًل 
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من خالل مكالمة هاتفية أو رسالة صوتيّة(. يهتّم مربّي الصّف بتسهيل وصول المعلومات البصريّة إلى ولي األمر الذي  

 إعاقة بصريّة. يعاني من 

: يستحّق الحصول على ترجمة إلى لغة اإلشارات في المناسبات واللقاءات الشخصيّة. إضافة إلى  ولي أمر مع إعاقة سمعي ة •

 (. SMS ةاهتمام المدرسة باستدعائه بشكل ُمتاح له )مثاًل من خالل رسالة نّصيّ 

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

 

 تجدر اإلشارة أن  الحديث عن أمثلة فقط، والمالءمات فردي ة حسب احتياجات ولي األمر. 
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 سيرورة تقديم طلب ومعالجة مالءمات اإلتاحة الفرديّة للتلميذمخّطط 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالءمات اإلتاحة  

في الرحالت  

 واألنشطة  

مالءمات  

بيداغوغية في  

طرائق التعلّم  

والتقّدم  

 لالمتحان

الءمات  م

 بيداغوغية

مالءمات  

بيداغوغية من 

نوع تكنولوجّي  

م   فرديّ 

 ممالءمات  

مالءمات أثاث  

   خاّص للتلميذ

مالءمات إتاحة  

فيزيائّية للمؤّسسة  

 التعليمّية

يضع الطاقم  

التعليمّي 

توصياته  

   ويحتلن األهل

يوًما من موعد  14يمكن تقديم اعتراض للواء خالل 

 القرار 

حسب إجراء إدارة    تعمل السلطة المحليّة

   عليمربية والتّ طوير في وزارة التّ التّ 

المصادقة على التوصيات من قبل المسؤول  

المهنّي وتحويلها للسلطة المحليّة/ صاحب  

 الملكّية للتنفيذ

 المحلّية األهل حول المالءمات الموصى بها تُبلّغ السلطة 

 

 

  

 

 ترسل نسخة لمدير/ ة المؤّسسة التعليمّية لبحث مالءمات اإلتاحة الفردّية المطلوبة للتلميذ 

 

جولة في المؤّسسة  

التعليمّية لتحديد 

سهولة الوصول  

 الفيزيائّية المطلوبة 

باإلمكان تقديم 

 االعتراض

للجنة اللوائي ة 

لمالءمة 

طرائق التعل م 

والتقد م 

   لالمتحان

مالءمات بمصادقة  

اختصاصّي في  

مجال اإلعاقات  

الجسدّية ومرشد  

 لوائّي  

( وتقديمه لقسم التربية والتعليم في السلطة المحلّية/ صاحب الملكّية عن المؤّسسة  1تعبئة نموذج طلب )ملحق على ولي األمر 

 التعليمّية التي يتعلّم فيها التلميذ أو سيتعّلّم فيها
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 )أ(:   4)الئحة الجدول األول   2018اإلعاقة، ص ذوي األشخ المساواة في الحقوق   قوانين بموجب موذج طلب ن

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

 .......................................................... : هوّية رقم

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

 : .................................. رقم هوّية األب/ األم ...........................................................:  اسم األب/ األم

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

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

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

 : .................................................................. عنوان البريد اإللكتروني لمقّدم الطلب

في هذه   ذي يعاني من إعاقة (، والاإلضافيّ  حذف ا ) تلميذ/ والدة ال تلميذ/ والد ال تلميذإلى ال الفرديّ على إمكانيّات إتاحة للوصول صول ح أطلب ال
 ة( ّي ربوسة الت المؤسّ  أدائه في وآثارها على    ،مجال القيود في كلّ هذه طبيعة يجب تفصيل  ة )سة التعليمّي في المؤسّ  أدائه قة ب المجاّلت المتعلّ 

 ............................................................... ............................................................. 

 ............................................................................................................................ 

 ..................................................................... ....................................................... 

سة  في المؤسّ  أدائهما يتعلق ب  ، في الفرديّ  فرد الذي قّدم طلب اإلتاحةال إعاقةة والمستندات األخرى التي تثبت طبيعة المستندات الطبّي  ةأرفق طّي 
 : 4بإيجاز  محتويات المستندات المرفقة نرجو تفصيل  – ربوّيةالت 

 ............................................................................................................................ 

 .............................................................................................. .............................. 

 ............................................................................................................................ 

 : المطلوبة مالءماتنوع ال أن يحّدد باختصار م الطلبلمقدّ  جوزي 
......................................... ................................................................................... 

 
 ............................................................................................................................ 

 .............................................. .............................................................................. 

 
من طرف آخر، فيرجى تحديد طبيعة   مالءمةة بغرض إجراء ة أو مساعدة مالّي ة فعلّي مالءم ى يتلقّ  إتاحة،طلب قّدم  ذا كان التلميذ /الوالد الذي  إ

بواسطة جهاز التربية الخاّصة، دعم   - ربية، وزارة الت مالّية، وزارة الفاه، وزارة الر ةالجهة المساعدة )وزارة الصحّ  ، وتحديدالمساعدة ونطاقها
أرفق المستندات   - ؛ إذا كان األمر كذلك (ة أخرى جهة أو أي  ة خاصّ أو جمعّي  الوطنيّ  تأمينأو ال ةّ أو غير ذلك، السلطة المحلّي  الدمجة سلّ من 

 ها: ونطاق المساعدة  التي تثبت طبيعة
 ............................................................................................................................ 

.......................................................... .................................................................. 

 ............................................................................................................................ 

 
المساواة في الحقوق   قوانين)د( من  4استكمال الوثائق بموجب المادة   بهدفل المدير إعادة الطلب إلى المسجّ خاذ القرار، يجب على إذا كانت المستندات المرفقة غير كافية ّلتّ  - * توضيح  4

 الوثائق المطلوبة.   من(، 2018والوالدين،  لألشخاص ذوي اإلعاقة
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 : بحسب تقدير مقّدم الطلب  مالحظات إضافّية،

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ......  ....................................      ................................ 

 توقيع مقّدم الطلب        تاريخ
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  (18)د( و  13تان الماد  )إضافة ثانية  -2ملحق 

 غير موجود في القائمة المطالبة بمالءمةويمكن أيًضا لمالءمات قد تتيح إمكانيّة الوصول الفردّي، هذه أمثلة 
 

 ؛ 1918 ת"י ـ  المدرسة، وفقًا ل منطقةداخل  اتمحط  الارات أو مواقف السي   إتاحة في (1)
المدرسة في مسارات الجميع  منة المدرسة ومن بواب   ا بشكل فردي  ي يمكن الوصول إليهلتلطريق اا (2)

، بما صة لالستخدام العام  والطرق المخص  في األقسام ذات الصلة، ، 1918 ת"י ي متطلباتلب  يجب أن ت

 ؛، سوف تمتثل ألحكام القانون المذكوردرجفي ذلك ال
بشكل  ،في الفناء لعابالفناء ومرافق األوة رضي  األ افاتالنوافير والمداخل وح وتحديد تمييز سيتم   (3)

 في األجزاء ذات الصلة؛ 1918 ת"י، وفقًا ألحكام وحسي   بصري  
 ;4 جزء 1918ת"י  دستور إسرائيلجب بمو -الالفتات (4)
 في الحاالت التي ال يمكن إزالتها؛، و 1918 ת"י تحديد العقبات الخطرة بموجب المعيار اإلسرائيلي (5)
ف على أن ه  مكان  كل   وضع عالمة على    يجب (6) في الجدول   2إلى البند    20  القسم الفرعي    ، فيمرتفعيعر 

 المذكور؛  بجوار البند الفرعي    جوفقًا ألحكام العمود    ،ةالحالي    الفردي    ة الوصولإمكاني  قوانين  ل من  األو  
 إضافةمن مساحة الفناء و % 15؛ تظليل صفوفوعند مدخل المدرسة وفي ال ،التظليل عند المداخل (7)

 الملعب، إن وجدت؛ موقع مرافقهتمام ب، واالاعً مرب   امترً  20
  4، الجزء  1918 ת"יة للجدران واألبواب الشفافة وفقًا للمعيار اإلسرائيلي بصري  إشارات وعالمات  (8)
 6، مقارنةً بالجدار وفًقا للمادة ابصري   ممي ًزاة ربوي  سيكون على األقل مرحاض واحد في المؤسسة الت (9)

 ؛1918 ת"י من القانون اإلسرائيلي لعام 
مع  ابصري  بشكل ظاهر وممي ز  ربوي ةسة التوالغرف الموجودة في المؤس   فوفتلوين أبواب الص سيتم   (10)

 الباب ؛يناقض لون بصريًا  بارز بلونسيبرز البيئة؛ مقبض الباب 
على الحائط وبدون   في لمسهاا وبصري    بارزة بما في ذلك مفاتيح اإلضاءة،  سوف تكون أجهزة التشغيل،   (11)

 ة ؛زوايا حاد  
   ؛تلميذاحتياجات ال مالءمة بحسب –اإلضاءة  (12)
وحد ة األلوان، وجلوس   الوهج  تجن بل  تعليمي ة والبيئة التعليمي ةال  لوسائللة  الجداري    لوحاتال  مالءمة ألوان (13)

بين وسائل  يجب الحرص على وجود مضاد  بصري  ؛  تلك اللوحاتلوهج  تجن بًا في أفضل مكان    تلميذال

  تلميذ؛لتحديد ارتفاع اللوح بحسب حاجة االلوح؛  الكتابة على
ي ة وكل  عالجغرف الوأيًضا في ال  بحيث تكون أكثر من الصفوف العادي ة،ة  الكهربائي    قابسالم  زيادة عدد (14)

يجب الحرص ؛  ة يحتاجهاتكنولوجي  ات  استخدامغرفة يتواجد بها التلميذ ذو اإلعاقة، وذلك لإلتاحة له في  

 ; عقبة بس أي  خطر أواقالم أال  تشك ل مواضع
وفقًا  ئمة،البطريقة برايل أو غيرها من الوسائل المالفردي  لدرج التلميذ أو خزانته، الوصول  إتاحة (15)

 1918 ת"יمن  4للجزء 
   ، يجب أن تتوف ر على  4الجزء ،1918 ת"יة، وفقًا لمعيار ئمالطريقة برايل أو غيرها من الوسائل الم (16)

 ؛المضامين التعل مي ةذوي اإلعاقة في  تالميذلمشاركة ال ف  جدران الص

وفقًا  ،ةربوي  سة تمؤس   أي   في الصف  إلى  ذوي اإلعاقة تالميذلل بشكل فردي  ة الوصول ستكون إمكاني   (17) 

في المباني   مؤث رات سمعي ة بصري ة )إيكوستيكس(ل،  ، الجزء األو  2004لعام    ת"י  ةللمعايير اإلسرائيلي  

ة من شأنها إضاءة قوي   توجيهات؛بات المحتوى والم الدائمة، معايير، متطل  ة: في أماكن التعل  غير السكني  

أي  شخص يقف أمام اللوح، شرط أال  تكون اإلضاءة م أو  لمعل  وجه اعلى  اللوح وسل ط الضوء على  أن ت

، مالءمة للمؤث رات السمعي ة البصري ة في فراغ الغرفة قوي ة لدرجة تسب ب صعوبة وفقدان في الرؤية؛

أرجل غطية ت، ورالستائأيًضا عن طريق ، وصف  عن طريق اختيار موقع هادئ في التتم  المالءمة 

النوافذ يجب الثغرات، وزجاج    سد  يجب  ة  وفي حاالت استثنائي  لي نة،  ات  ة، وأرضي  اطي  مط  األثاث بأغطية  

غيير عن طريق ت مالءمةو ب،مع شرائط مانعة للتسر   ثقياًل يجب أن يكون  ، والبابامزدوجً أن يكون 

  امتصاص الصوت؛ أجهزة ف الهواء واستخدام مكي   موضوع
 تلميذوضع ال ذلك، يجب في الحاالت التي ال يكفي ،في الصف   ؤث رات السمعي ة البصري ةمالءمة للمال (18)

ة، وفي الحاالت االستثنائي   ،ةمطاطي  أرجل األثاث بأغطية غطية تستائر وواالستعانة بفي مكان مناسب 

 ؛امتصاص الصوتأجهزة ف الهواء واستخدام مكي   غيير موضععن طريق تتكون المالءمة 
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التي تتيح إمكاني ة الوصول بشكل ة ات التكنولوجي  ، لتخزين المعد  تلميذليالئم اة مع قفل نة شخصي  خزا (19)

  ،ةة والكهربائي  ات اإللكتروني  لتحميل المعد  قابس م تحتوي الخزانة أيًضا على ؛فردي  وأجهزة الصوت
 ؛  التعليمالتربية و وزارة وفق توصيات الطاقم المهني  الخاص  في ذوي إعاقة،  لتالميذ طاولة مالئمة (20)
 التعليم؛التربية و في وزارة  طاقم المهني  ، وفقًا لتوصية الذي إعاقة مالئم لتلميذكرسي  (21)
إلى ذهاب ع الرافعة لمن يعانون من صعوبات في الحركة عند الانوأنتقال من وسائل للنقل واال (22)

 التعليم؛التربية و في وزارة  طاقم المهني  ؛ بناًء على توصية المنهالعودة المرحاض و
 جيجب الضتجن  والحرص، قدر اإلمكان، على  (  ي  انالعمل الفرد  زوايافي مكان منفصل )  اتالمهم    تنفيذ (23) 

  ؛تلميذة مع رفة دراسة خاص  وغ؛ واإلزعاج البيئي  

الفتات عن طريق ، ذوي إعاقة تالميذتقديم الطعام ل سيكونتقديم الطعام، ة المدرسة خدم فيإذا كان  (24) 

ه، حملو  في تحديد الطعام   تلميذوسيساعد العامل في المدرسة ال  تالميذمة للأنواع األطعمة المقد  واضحة ب

الطعام واألغراض  أدوات، وعليه أن يشرح له ويصف بصوت مسموع، مقعد شاغر وفي اختيار

ة لهم تاحلتكون م طاوالتال ىحدإ ستخص صذوي اإلعاقة،  تالميذلل. وولة الطعامطاالموضوعة على 

ة تخص ص لمنطقة  ، المتعل ق بل، الجزء األو   1918ת"יوفقًا للشروط    وفي خدمتهم،  كةي المتحر  اسلكرحر 

  (؛2.6.3.1)ألمام لالوصول مجال للتقد م و( و2.6.2ة للركبتين والقدمين )(، ومساحات حر  2.6.1)
، إذ يتناول الفرد وجبته بنفسه،  خدمة ذاتي ة  المدرسة  ت خدمة الطعام المتوف رة في غرفة طعام فيإذا كان (25)

شخص ذي ألي   متاحة للجمهور ستكون ة المعروضةطعميضمن المالك أن جميع أنواع األيجب أن 

ل وفي ا 1918ת"יه، وفق تعليمات يد في متناولوإعاقة  لبنود المتعل قة بمجال الوصول الجزء األو 

 ؛( 2.6.4إلى  2.6.3.1)
 ة؛الخصوصي  تراعي تخصيص غرفة لألكل  (26)
  -الساخن أو البارد الشرب؛ ة أو منشآت لتزويد ماءالمدرسة آالت خدمة أوتوماتيكي   توف رت فيذا إ (27)

اآلالت  د من أن  المالك التأك  يجب على  -حنفي ة بشكل مباشرصة للشرب من الالمنشآت المخص   نستثني

 ؛2.11، القسم 4الجزء  1918ת"יبات ة تتوافق مع متطل  األوتوماتيكي  
ة وخدمة رسائل نصي   ة وخدمة رسائل بريد إلكتروني  رسائل إلكتروني   منظومةإذا كانت المدرسة تدير  (28) 

أحد الوالدين يد في متناول  وأ هذه الخدمات متاحة لجميع التالميذ أن   على المالك التحق ق منقصيرة، 

إذا كانت الالفتات واللوحات إلكتروني ة تتغير  في خالل فترة زمني ة، يجب الحرص ، (اإلعاقة ذوي)

على أن تكون هذه الفترة معقولة وتتيح القراءة بسهولة للجميع، ويجب الحرص على أن تكون سرعة 

 ؛ثوان 5غضون في  اواحدً  اوف، ال تتجاوز مترً تغييرالحر

ة ر الصوتمدرسة نظام مكب  إذا توف ر في ال (29)  متاحة  عالناتاإليجب أن تكون هذه ، لإلعالنات العام 

بطيء شكل ر الصوت بنظام مكب   ومراعاة أن تنقل الرسائل الصوتي ة عبر؛ اتذوي اإلعاق تالميذلل

 ؛قدر اإلمكانوواضح 

 

ومستوى أدائه تلميذ ، مع مراعاة إعاقة الالطاقم المهني  الوزاري  ات م وفقًا لتقديربرنامج التعل   مالءمة (30) 

وفقًا للمناهج  مضامين التعليمي ةبال المس  أساليب التدريس دون  مالءمات فيواحتياجاته، من خالل 

، التعليمي ةمثل؛ تحديد األولويات، تقليل أو توسيع المواد  التغييرات في المحتوى التعليمي   التعليمي ة.

م والعمل على التقد   تلميذم دون المساس بقدرة الة، مع محاولة التعل  المواد التعليمي   اء تغييرات فيإجرو

 قدر اإلمكان؛ بشكل مستقل  
الوساطة، من أجل نقل المعرفة    وأيًضا ات باعة،  ئمالاستخدام أساليب تدريس م  -الئمةطرق التدريس الم (31) 

 ؛راسةمواضيع الدفي جميع  مطلوبةوالمهارات ال
إعاقته ومستوى أدائه؛ بحسب ، تلميذلعلى ااستخدام لغة مفهومة عن طريق ة، المواد التعليمي  مالءمة  (32) 

/ الماد ة، ومثل ،استخدام وسائل في الصياغة أو تبسيط  ،أو استخدام رموز ،اتإعداد ميزاني  ؛ النص 

 ؛ تلميذذلك وفقًا الحتياجات ال ل  أو طريقة برايل، كل الحوسبةتنسيق الصوت أو إعادة أو اللغوي ة، 
، باألمر ذي الصلة بناًء على توصيات الطاقم المهني   مالءمة في طرائق تقييم التلميذ وفي امتحاناته، (33)

 ؛مادة المفحوصةمع مراعاة إعاقة التلميذ ومستوى أدائه واحتياجاته، دون المساس بطبيعة ال

المتعل ق بطباعة المواد  واألوراق بشكل  بما في ذلك -/ البصري  المرئي  التعل م ة في الوسائل المساعد (34) 

 ة؛خالل الوسائل البصري  تاحة إمكاني ة الدرس من إل ،اإلعاقة يذ تلميذلل كاف  
 ة؛الوسائل الرقمي   إتاحة الفرصة ليقد م الوظائف والفروض البيتي ة عن طريق (35)
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على خزائن   )תת"ח( الوسائط الداعمة البديلة  عناوين بديلة للتواصل الداعم عن طريق الوسائط البديلة   (36)

 التالميذ  وطبقاتهم؛
 תת"ח; يشمل مالءمة للمواد  التعل مي ة واستخدام اإلشارات –תת"ח (37)
   ؛تعليمي  محتوى الالشارك التالميذ في يل ف  على جدران الص תת"חعناوين  (38)
تدريبهم بواسطة خبراء وزارة التعليم وفقًا إلعاقة التلميذ  الذين سيتم   التالميذساعد تات التقني   مالءمة (39)

رة في العالم؛ على ات المتغي  االعتبار التقني  بعين  )بالمجال( ؛ سيأخذ خبراءهومستوى أدائه واحتياجات

 ،وشاشة برايل ،)טמ"ס( فزة في دائرة مغلقةوالتلوالكمبيوتر المحمول   الـتابلتسبيل المثال: كمبيوتر 

نة وبرامج الكمبيوتر والطابعة الملو   واللوح الذكي   المسالطوجهاز  والفارة مالئمة، المفاتيحة لوح

 محوسبةبرامج  ؛مواضيع تعتمد على اللغة مل  ، برامج لتعحديث والخطابةتطوير اللإلثراء اللغوي  ول

 ولغة اإلشارة؛ عن طريق اإلصغاء م والجغرافيا، وبرامج للتعل  ات والعلوم لدراسة الرياضي  
  ؛واإلمالء لغة اإلشارة والنسخ (40)
 ؛كتابالحمل قاعدة ل (41)
 ؛ةعدسة مكبر   (42)
 برنامج برايل؛ (43)
 واالستماع إليها؛  ةات الصوتي  جهاز محمول لتشغيل الملف   (44)
  ؛معاقين تالميذ 5أكثر من  ،طريقة برايلعلى فيها  تعل م ي ، خاص  ال التعليم سة طابعة برايل لمؤس   (45)
 وسائل توضيحيّة؛ (46)
 ناطق؛آلة حاسبة ومترجم  (47)
 ذوي اإلعاقة؛ تالميذلل -جرس مع ضوء وامض (48)
   عليم؛ربية والتوزارة الت ذي وافقت عليهمن النوع ال ،محمولو أ صفي  أو  شخصي  جهاز صوتي   (49)
ذي اإلعاقة في مكان  التلميذ ل وضع ، يُفض  اإلتاحة في المؤث رات السمعي ة والبصري ة في الصف  ضمن  (50)

   هادئ قدر اإلمكان؛
  ؛اتذوي إعاق تالميذة لة المقدم  المساعدة والدعم في استخدام الوسائل التكنولوجي   (51)
   ؛اتالخدم قوانين إتاحةمن  7مي الخدمات بموجب الفصل مقد  إرشاد ل (52)
 ؛اوي  الكتابة أو شف فيذوي إعاقة بطريقة  تالميذلإرشاد مالئم  (53)
عبر الكمبيوتر   مسموع  -صال مرئيات    ؛مثل  ،من ذوي اإلعاقات  أولياء األمورطرق بديلة لعقد اجتماع   (54)

    اإلنترنت؛شبكة و
 الوصول إليها؛ منهم، ذوي اإلعاقةن مكتبطريقة  أولياء األمور دعوة لحضور اجتماعات (55)
 ات؛ذوي إعاق تالميذ وأهلة لالئمنماذج مإعداد استبانات و (56)
 قوانين إتاحةمن  8، وفقًا للفصل اتذوي اإلعاق من  هاتمة آلباء وأم  المعلومات المقد  حول ات مالءم (57)

 ات؛ذوي اإلعاق من وأولياء األمور دستور المدرسة متاح أمام التالميذ ؛ اتالخدم

  بما يتماشى مع 5568לת"י وفقًا إلرشادات  ي  والموقع الصف  اإللكتروني   موقع المدرسة تم  مالءمةسي ( 58) 
 اإلنترنت؛ المبادئ التوجيهي ة إلتاحة مضامين عبر

 ة؛ليست مدرسة داخلي  وة  ربوي  سة تمؤس  المتعل قة ب،  13ة  ة وفقًا للماد  ق بالمدارس الداخلي  ما يتعل    في  مالءمة (59) 
، حسب اتلخدما قوانين إتاحةمن  85ة وفقًا للماد   متاحة، ،تالسباحة، إن وجد أن تكون بركةيجب  (60) 

التخطيط والبناء )طلب الحصول على  ن اإلضافة الثانية لقوانينمכ"א  21ة، ووفقًا للجزءجالحا

  ؛1970- 1969تصريح، وشروطه ورسومه( 

 .قوانين إتاحة الخدماتمن  85ة بموجب الماد  متاحة، ة، إن وجدت، المنشآت الرياضي  أن تكون ب يج (61) 
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 3ملحق رقم 
 
 
 

 : ____________التاريخ

 
 

 فردي ة  نموذج استئناف ضد  قرار السلطة المحل ي ة/ صاحب الملكي ة حول مالءمات إتاحات 
 

 لجنة المعاقين اللوائيّة، 
 

 __________ : لواء
 

 حضرة السي د/ة المحترم/ة
 للمعاقينمالءمات لهيئة  قرار نموذج استئناف ضد  : المبحث

 

  :ّلبنتيإتاحة ّلبني/  حول مالءماتأن أستأنف  أودّ 

 : __________________________هويّة _________________: اسم التلميذ/ة

 : _____________________________ صفّ : _________________ تاريخ الميالد

 ____________اسم السلطة المحلّيّة/ صاحب الملكيّة:  ___________: ربويّ اسم اإلطار الت
 

 _________________________________________________ : أسباب اّلستئناف

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

____________________ _________________________________________ 

 

 .صاحب الملكي ة بالمالءمات المطلوبة /ةب السلطة المحلي  ليجب إرفاق ط، في هذا النموذج 

 
 اسم الوالد/ة

 
 رقم الهوي ة

 
 التوقيع

 
  

 
 نسخ لـِ:

 سلطة محلّيّة/ صاحب ملكيّة •

 ربويّ مدير اإلطار الت •
 

 
 

 

 



 
 

17 

 

 

 صاحب الملكي ة /ةشعار السلطة المحلي  
 4ملحق رقم 

 
 _________تاريخ

 

      تكنولوجية مالءمات إتاحة قبول األهل على  قة صادم
 ةالفردي   مالءمات اإلتاحةلطلب  صاحب الملكي ة /ةالسلطة المحلي  بقرار  لولي  األمر بالغإ

   

 حضرة

 _____________________: هويّة التلميذ/ـة  _____________ولّي امر التلميذ/ ـة

   _____________________: المؤّسسة التربويّة اسم_  : ___الصفّ 

 

 تحيّة طيّبة وبعد؛

 ة.المهنيّ  طواقمبالتعاون مع ال أجري اجتماعة، الفرديّ  حول مالءمات اإلتاحةبناًء على طلبك 

 يلي القرارات:  مافي

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 

 

 باحترام

 

 _________________ الختم   _______________التوقيع_  __________ اّلسم الكامل

 

ةالملكيّ  صاحب لة/ ممثّ في السلطة المحليّ  رفיقسم المعل ممثّ 



 
 

18 

 

 صاحب الملكي ة /ةشعار السلطة المحلي  

 5ملحق رقم 
 

 _________تاريخ

 

      ةتكنولوجي   مالءمات إتاحة قبول األهل على  قة صادم
 
 
 __________  _____: ةالملكي  صاحب اسم السلطة / ة: الملكّي  صاحب  ة / من السلطة المحلّي  قد استلمت ابني / ابنتيأّن  بهذا صادق أ

______________________  _هوي ة رقم: ____________________ :ـة ، اسم التلميذ/ةالفردّي ة تاحاإل في إطار

 __________________________   :المؤس سة التربوي ة ___________________________:بلدة

  المالءمات التكنولوجي ة التالية: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 أصادق/ أصّرح بهذا على أنّه:  

 فيه.   تدرس / الذي يدرس يّ ربوم في اإلطار الت ألغراض التعلّ  بني/ ّلبنتيّل لالستخدام الحصريّ اإلتاحة  إعارة تتمّ  .1

 

التلميذ ّل يحتاج   أو أنّ  ،التلميذستجابة المطلوبة ّلحتياجات اّل ر ّل توفّ  هذه اإلتاحة  أن  ربويّ داخل اإلطار الت  مهنيّ ال  الطاقم قرّ أإذا  .2

   والبكم بهدف إعارتها لتالميذمركز لعالج السمع والصمّ  /يّ البصر ة في العسرص المتخصّ ماتيا/ ماتيا إلى  معّدات إرجاع ال ، فسيتمّ يهاإل

 آخرين. 

 

 الطاقم التربوّي. لتعليم، وفقًا لتعليمات ل ستلمتهاتاحات التي استلمها/ اا مع األيوميًّ  ابني/ ابنتيد بأن يصل أتعهّ  .3

 

 لي.  بالنسبة  ة معروفةة المتعلقة بالتأمين والمسؤولّي الملكّي صاحب  /    المحلّيّة إرشادات السلطة  .4

 

   متالك جهاز بديل.  ّلفي حالة فقدان الجهاز أو سرقته، لن أكون مؤهاّلً  .5

 

وفقًا لشروط   ،الجهازحول كّل ضرر ب ة  ملكّي صاحب الة/ لسلطة المحلّي لوربوّي إلى اإلطار الت  يّ فور د بموجب هذا بتقديم تقريرأتعهّ  .6

  .التأمين

 

   مبلغ من المال أوبدونه. مقابل ء كان ذلك، سواطرف آخر  أليّ  جهاز ال إعارةد بموجب هذا بعدم بيع و/ أو أتعهّ  .7

 

 

 تفاصيل ولّي األمر: 

 _______________هوّية رقم: _______________ _: العائلة اسم_ ___________: الشخصيّ اّلسم 

 

 تفاصيل ولّي األمر: 

 _______________هوّية رقم: _______________ _: العائلة اسم_ ___________: الشخصيّ اّلسم 

 

 

 

 

 

  
 


