משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
אגף א' לחינוך מיוחד

דף מידע להורים ולתלמיד חולה
שירותי החינוך לילדים חולים ,ניתנים על פי חוק חינוך חינם לילדים חולים ,התשס"א – 2001
הקובע ,בין היתר ,כי שר החינוך ,בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,יקבע
תכנית למתן חינוך לילדים מאושפזים ולילדים חולים.
החוק מבחין בין ילד חולה ממסגרת החינוך הרגיל ,גן או בית – ספר,
וזכותו לקבל שירותי חינוך מגיל 18 -5
לבין ילד שעבר וועדת השמה ,והוא משובץ במסגרת של החינוך המיוחד,
וזכותו לקבל שירותי חינוך מגיל 3-21
קיימים שלושה מצבים בהם ילד חולה יכול לקבל תמיכה לימודית ,טיפולית וסיוע:


תלמיד מאושפז בבי"ח לתקופה ארוכה או קצרה (למשל :למספר שעות לשם קבלת
טיפול) ונמצא אח"כ בביתו כשהתקופה המצטברת עולה על  21יום



תלמיד השוהה בביתו (אחרי או ללא אשפוז בבי"ח) בהנחיה של רופא ,ותקופת
שהותו בבית עולה על ארבע שבועות



תלמיד שחזר למסגרת החינוכית בקהילה ובשל היעדרותו ,צבר פער לימודי ,לכן הוא
זקוק לשעות ללמידה פרטנית במסגרת החינוכית.

בבית החולים
תלמיד מאושפז ,מקבל מענה חינוכי לצרכיו מצוות המרכז החינוכי בבית החולים.
ההורים צריכים לפנות לצוות המחלקה ולבקש שייווצר הקשר עם צוות המרכז החינוכי
לקבלת השירות .השירות יכול להינתן ליד מיטת הילד החולה ,או במרכז החינוכי שנמצא
במחלקה או במרחב הרפואי ,בנוכחות הורה או מבוגר מלווה.

בבית התלמיד
באוכלוסיית התלמידים הזכאים לסיוע נכללים תלמידים שהיעדרותם הצפויה היא לתקופה
העולה על ארבעה שבועות וכן לתלמידים שהיעדרותם המצטברת היא  50%לפחות מימי
הלימוד בבית הספר (לפי הצהרת הגורם המטפל מטעם בית הספר).
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הגורם שאחראי לפנות ולבקש את התמיכה הלימודית ,הטיפולית ואת הסיוע הוא מנהל
המסגרת החינוכית.
לפיכך ,תלמיד חולה בביתו ,חייב להיות משובץ במסגרת חינוכית התואמת את צרכיו וגילו,
גם אם לא נכח בה.
ההורים צריכים להעביר למנהל/ת המסגרת את המסמכים הרפואיים המעידים על הצורך של
התלמיד ללמוד בביתו.
מנהל המסגרת החינוכית מעביר את הבקשה לזכיין משרד החינוך ,והזכיין ,ביחד עם מנהל
המסגרת החינוכית מחליטים על תמהיל השעות אותן יקבל הילד החולה בביתו :שעות
הוראה לתלמיד בחינוך הרגיל ,ושעות הוראה ושעות סייעת ,וכן שעות פרא רפואיות לתלמיד
בחינוך המיוחד.
חישוב הזכאות הוא מתאריך קבלת הפניה בעמותה הזכיינית ,ותכנית התמיכה תיעשה לפי
המלצת הרופא לגבי משך זמן השהות בבית ובתיאום עם המסגרת החינוכית בקהילה.
תלמידי החינוך המיוחד זכאים לקבל את שירותי החינוך בהתאמה למשך הלימודים במסגרת
החינוך המיוחד בה הם משובצים (כולל חופשים).

בחזרה למסגרת החינוכית בקהילה
תלמידים שהחסירו תקופה ארוכה מהמסגרת החינוכית על רקע מחלה ונעדרו מעל  21יום
במהלך שנת הלימודים ,או תלמידים שעקב טיפולים נמצאים לסירוגין בבית חולים ובבית
הספר זכאים לקבל סיוע זה.
סיוע זה ,מטרתו לעזור ולתמוך בתלמיד חולה ולאפשר לו להשלים את חומר הלימודים
שהפסיד.
ההורים צריכים להודיע למנהל המסגרת החינוכית שהתלמיד חוזר ללימודים אחרי היעדרות
ממושכת.
בכל מחוז קיים "סל שעות תלמידים חולים" .כשהתלמיד חוזר ,אחרי מחלה ממושכת,
למסגרת החינוכית ויש לו צורך בעזרה לגישור על פער לימודי שנוצר מהיעדרותו הממושכת,
מנהל המסגרת החינוכית פונה למפקח במחוז להקצאת שעות עזרה לתלמיד .השעות
מועברות למסגרת החינוך ומורי המסגרת שמביעים את הסכמתם ורצונם ,מפעילים שעות
אלה ,בנוסף להיקף משרתם .הקצאת השעות לתלמיד יכולה ללוות אותו ע"פ צרכיו לאורך
שנת לימודים.
לצורך מימוש תמיכה לימודית זו ,לתלמידים בבית ספר יסודי ובחטיבת ביניים ,מנהל
המסגרת החינוכית בקהילה פונה למפקח ,לקבלת השעות מתוך "סל שעות חולים" המחוזי.
לתלמידים בבית הספר התיכון ,מנהל בית הספר בקהילה פונה לרכזת תלמידים חולים
במתי"א (מרכז תמיכה יישובי אזורי) ,עם ההמלצה למספר השעות להקצאת לתלמיד.
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מנהלת המתי"א מעבירה את הבקשה לסגנית מנהלת האגף לחינוך מיוחד והבקשה נבדקת
ע"ס המסמכים המצורפים והמלצות המסגרת החינוכית ומאושרת להפעלת השעות במסגרת
החינוכית.
לתלמיד שחוזר למסגרת החינוכית ועדיין בגין מצבו ,מחסיר הרבה ( 50%מימי הלימוד) ,יש
זכאות להמשיך ולקבל את שעות התמיכה מזכיין משרד החינוך ,בביתו.

רכזת תלמידים חולים במתי"א
בכול אזור ,יש מרכז תמיכה יישובי /אזורי מתי"א ובו רכזת תלמידים חולים ,שמהווה חוליה
מקשרת בין המסגרת החינוכית ,המשפחה ,זכיין משרד – החינוך ומורי הזכיין.
המידע שמגיע לרכזת התלמידים החולים מאפשר לה תכלול כלל השותפים במענה לתלמיד
החולה.

בחינות בגרות
ילד מאושפז בבית החולים ,או ילד חולה בביתו ,המעוניין להבחן בבחינת בגרות ועקב מצבו
אינו יכול להגיע לבית ספרו בזמן הבחינה ,רשאי להגיש בקשה מסודרת לצורך הבחנות
בבית -החולים או בביתו.
ההורים צריכים לפנות מבעוד מועד לצוות החינוכי בבית החולים בו הוא מאושפז ,או למנהל
המסגרת ולרכזת ילדים חולים במתי"א ,אם הוא תלמיד חולה בביתו ,והמנהל מפנה את
הבקשה לוועדת חריגים במשרד החינוך .התלמיד מקבל את שירות ההיבחנות בבית החולים
או בביתו באמצעות מורה חיצוני – בוחן של משרד החינוך.
חשוב שההורים יזמו את הקשר עם המסגרת החינוכית של התלמיד החולה.
קשר זה עם הצוות ,למענה לצרכיו הלימודיים של הילד ועם חבריו לכיתה ,למענה לצרכיו
החברתיים ,הוא חשוב ,משמעותי ותורם להתמודדות של הילד החולה עם מצבו.

האגף לחינוך מיוחד ,עומד לרשות כול מי שזקוק להכוונה ולייעוץ בנושא תלמידים חולים.
ניתן לפנות בטלפון 03-6896102 :או במייל chayaha@education.gov.il

בריאות לכולם,
חיה הראל ,ממונה על יישום חוק ילדים חולים
אגף א' לחינוך מיוחד.
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