זכויות במערכת החינוך ובמס הכנסה
בעשרות השנים האחרונות גדל המחקר האקדמי בנושא לקויות למידה ,והביא לפיתוח כלים המאפשרים איתור ,אבחון וטיפול יעילים
במרבית הבעיות הנגזרות מלקויות למידה והפרעות קשב.
מוסדות השלטון מכירים )לאט מדי( בצרכיהם השונים של ילדים ומבוגרים לקויי למידה ,ומאפשרים עזרה חינוכית וכלכלית לתלמיד
ולהוריו.
תוכל לקרוא כאן על זכויות תלמידים לקויי למידה במערכת החינוך ,ועל זיכוי במס הכנסה להורים של תלמידים עם הפרעות קשב.
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זכויות תלמידים לקויי למידה במערכת החינוך
בשנים האחרונות גדלה המודעות לקשייהם של תלמידים לקויי למידה  ,וישנה מגמה של התאמת שירותי מערכת החינוך
לצרכי תלמידים אלה ,המהווים  10%או יותר מכלל התלמידים.
מערכת החינוך משתדלת לתת לתלמידים עם קשיי למידה שוויון הזדמנויות כדי להגשים את הפוטנציאל שלהם למרות
הקשיים ומבלי להוריד את רמת הבחינות.
תוכנית העזרה וההתערבות נבנית באופן הדרגתי ,מן הקל אל הכבד ,לפי חומרת הקשיים והיקף ההתערבות הנדרש.
שלבי ההתערבות:
איתור תלמיד עם קשיי למידה באמצעות המורה והיועצת החינוכית.
.1
 .2בניית תוכנית התערבות חינוכית בכתה להדבקת הפער הלימודי
של התלמיד.
המלצה להורים לקחת את התלמיד לאבחון פסיכולוגי או אבחון דידקטי או אבחון פסיכודידקטי או אבחון רפואי של
.3
הפרעות קשב.
 .4התלמיד יקבל התאמה של דרכי ההיבחנות בהתאם להמלצות האבחון.
 .5ועדת שילוב תמליץ על ההתערבויות החינוכיות שיש לתת לתלמיד בבית הספר
בהתאם להמלצות האבחונים ובהתאם לאפשרויות בית הספר.
ועדת השמה תמליץ להפנות את התלמיד לכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל ,או בבית ספר לחינוך מיוחד.
.6

לקריאה נוספת:
.1

התאמות בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי ליקויי למידה:

http://www.education.gov.il/edun_doc/sd4bk4_3_25.htm
 .2איפיון חריגויות של ילד שהוחלט על השמתו במסגרת חינוך מיוחד:
/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HukimUnehalim/Aifyun
.3

חוק החינוך המיוחד:

SubNum=2&LawNum=1876&http://www.knesset.gov.il/laws/heb/FileD.asp?Type=1
.4

משרד החינוך – הקו הפתוח לפניות תלמידים

http://207.232.9.131/kav_patuach/me.htm#1
.5

חוזר מנכ"ל משרד החינוך – ועדת השמה

http://www.education.gov.il/mankal/indux/s9k1_2_13.htm
.6

חוזר מנכ"ל משרד החינוך – תוכנית השילוב

http://www.education.gov.il/edun_doc/se9bk1_2_35.htm

זיכוי במס הכנסה להורים של תלמידים עם הפרעות קשב
רשויות החוק החלו להכיר בכך כי הוריו של תלמיד עם הפרעות קשב נדרשים להוצאות רבות מן המקובל .לפיכך ,ישנה
התחשבות מסוימת )אם כי לא מספקת( בצרכיהם של הורים אלה.
הוריו של תלמיד עם הפרעת קשב זכאים לנקודות זיכוי במס.
כדי לקבל את הזיכוי ,יש להציג בפני פקיד השומה:
מסמך של ועדת השמה אשר מצאה את הילד זכאי ללמוד בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בבית ספר לחינוך
א.
מיוחד.
דו"ח רפואי חתום על ידי הרופא אשר אבחן את התלמיד.
ב.
גם הורים לתלמיד אשר מקבל קצבת נכות מטעם הביטוח הלאומי בגלל לקות למידה חמורה במיוחד ,זכאים לזיכוי זה
במס.
הזיכוי ניתן עד  7שנים רטרואקטיביות מזמן הגשת הבקשה לזיכוי ,אם יש אישור ועדת השמה לכל התקופה.

לקריאה נוספת:
המסמך של מס הכנסה:

http://img.tapuz.co.il/forums/22059154.pdf
תעודה רפואית חתומה על ידי הרופא המאבחן )טופס :(127

http://www.mof.gov.il/itc/tfasim/print/127.pdf

