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 החריגים על פי נוהל ועדת חריגיםסמכים : יש לצרף את  המסמכים בהתאם לסיבה שבגינה נעשית הפנייה לועדת . מ8

מסמכים רפואיים מעודכנים המעידים כי המשפחה נושאת בהוצאות רפואיות כבדות בשל מחלת אחד מבני המשפחה  .1
 )ההורים או הילדים של התא המשפחתי בלבד(;

 ;דו"ח רפואי מפורט וחתום ע"י הרופא המקצועי המטפל המצדיק את ההוצאה החריגה האמורה בסעיף הקודם .2
דו"ח סוציאלי חתום על ידי עו"ס המעיד על הנסיבות בגינן מבוקשת תמיכה במסגרת נוהל ועדת חריגים; הדו"ח יכול  .3

 להיות מטעם אחד מהגופים הבאים: 
 הלשכה לשירותים חברתיים; .א
 המוסד לביטוח לאומי; .ב
 הסיבה בגינהמוסד משקם מוכר על ידי משרד הרווחה או כל רשות מרשויות המדינה; ויוער, במקרה בו  .ג

מבוקשת התמיכה במסגרת ועדת החריגים היא הוצאות רפואיות והפחתת היקף שעות עקב מחלת בן משפחה 
 ניתן להסתפק גם בהגשת דו"ח סוציאלי של עו"ס של בית החולים.  –

  תלושי שכר בגין חודשי עבודה מלאים ורצופים הסמוכים למועד הגשת הבקשה. 3 .4
אישורים רפואיים המעידים על המצב הרפואי של הפונה מטעם הרופא  המומחה המקצועי המטפל בקופת חולים או  .5

 בבית חולים , במידה והדבר רלוונטי להגשת הבקשה. 
 כל מסמך אחר הרלוונטי  לקביעת הזכאות על פי נוהל ועדת החריגים.  .6

 ,מתחייב/ת לעדכן את המשרד ביחס לכל שינוי בעתיד. הנני מצהיר/ה כי הנתונים שנמסרו הינם נכונים כמו כן 
 לגבי פונים לוועדת חריגים מטעמים של הוצאות רפואיות חריגות:       

 הנני מתחייב  שלא קיבלתי או עתיד לקבל מימון  בגין הוצאה זו מכל גורם אחר 
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