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 _______ :הגשה תאריך                                                                                                

 :לכבוד
 אתי קליג' 

  מרכזת ועדת השגה במשרד החינוך
 ומנח"ימחוז ירושלים 

 hasaga_jerusalem@education.gov.il באמצעות מייל:

 073-3934303פקס: 
 גבעת שאול ,22דואר: כנפי נשרים 

 91911ירושלים 
 

 ועדת השגה לבני/בתיובקשה לקיום דיון להגשת הנדון: 

 שלום רב,

   ______       שם משפחה:______________________ ::   שם פרטיפרטי התלמיד

 _____תאריך לידה:__________    ________________ת.ז: מס'                         

 דרגת כיתה: ____________בי"ס:___________  / לומד/ת כיום בגןשם המוסד החינוכי בו                         

 ערבי / חרדי / מגזר: מ"מ / ממ"ד  ברשות: _________________                        

 שהתקיימה ועליה מוגשת ההשגה: ואפיוןפרטים על ועדת זכאות 

 ברשות : ___________   ואפיוןהתקיימה ועדת זכאות  בתאריך:____________

 מתן / אי מתן זכאות לשירותי חינוך מיוחדים :בה הוחלט על 

 כאות:_____________________________הז דתוועברמת תפקוד שנקבעה 

 זכאות:______________________________ה וועדתבסוג מסגרת שהומלצה 

 מסגרת כיתה רגילה(_____________בקשה היא על )במקרה והשנקבע היקף סל אישי 

 אנו מערערים על:

 אי מתן זכאות לשירותי חינוך מיוחדים ⧵

 מתן זכאות לשירותי חינוך מיוחדים בניגוד לבחירת ההורים ⧵

 רמת התפקוד והיקף הסל האישי  ⧵

 בוועדהסוג הלקות שהוגדרה  ⧵

  כן    לא   :בוועדההאם יש בידכם מסמכים חדשים שלא הוצגו 

 אילו מסמכים:_____________________________________________________ ופרט

 )ניתן לצרף מכתב נלווה( הנימוקים להשגה:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________ מה הבקשה:
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 :עמכם דרכי תקשורת

 דואר / סרון מ/  / טלפון במייל : השגה בוועדתלדיון  נואנו מבקשים שתזמנו אות

 ___________________: ______________________ישוב: כתובתנו

   _____________: טלפון בבית מייל:_________________________                        

 האב: ________________ טלפון נייד של האם:_____________ טלפון נייד של                         

 טלפון של אנשי קשר מהמסגרת החינוכית: / מייל

  ________תפקיד: ________ _______________ :שם מלא

 ___________ טלפון:  ___________________  מייל:

 וחתימות המגישים: , מצב משפחתישמות ההורים

 _______________חתימה:_______________ שם האם:

 _______________ _______________חתימה: שם האב:

 נשואים / גרושים / פרודים / חד הורי  מצב משפחתי:

 

 המסמכים ביחד עם הפניה תזרז זימון הדיון(כל )שליחת  :לפנייה זו את המסמכים הבאים לצורך הדיון עליכם לצרף

 )מכתב זה( מכתב נלווה עם פירוט סיבת ההפניה ⧵

 ואפיוןועדת זכאות  מסמך החלטת ⧵

 ואפיון ועדת זכאות ב קול דיוןפרוטו ⧵

 בוועדהשהוצגו  אבחונים של התלמיד ⧵

 בוועדהשלא הוצגו נוספים מסמכים קבילים  ⧵

 

 

 

 

 

 

 

 

 


