
יישום חוק חינוך חינם לילדים חולים
(2001א "תשע)

-שומלידועא

אלפחםאום א"מתימומחית תחום ילדים חולים 



ילדים החוזרים  לבית הספר לאחר 

היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות

, ילדים השוהים בביתם עקב מחלה

באישור רופא  

ילדים חולים המאושפזים בבתי  

חולים 



ילדים חולים המאושפזים בבתי חולים 

תמיכה לימודית היא המסגרת החינוכית בבית החוליםהנותנת המסגרת  

על בית הספר להיות בקשר ישיר  עם המרכז החינוכי בבית  החולים בו 

.מאושפז הילד 



הערכות לקראת חזרתו של התלמיד המאושפז בבית חולים  
למסגרות החינוכית בקהילה

בקהילההחינוכיהמסגרתמנהל

א"מתי

התלמידשלחזרתועל,ומההוריםחוליםבביתהחינוכיתמהמסגרת,הודעהיקבלו

.בקהילההלימודיםלמסגרת

סודיותויתורטופסעלההוריםחתימתלאחרישלחההודעהטופס•

א"התחאתתצרףהחוליםבביתהחינוכיתהמסגרת•



4נספח  ח"הודעה על חזרת תלמיד שלמד במסגרת החינוכית בביה

__________תאריך

______________________:  מחוז

____________________:  שם המסגרת החינוכית בבית החולים

לכבוד                                                                                                              

____________א"מתימנהל 

______________מחוז 

,שלום רב

__________-ח "הודעה על חזרת תלמיד שלמד במסגרת החינוכית בביה

____________________________:זהות' מס________________________ :שם התלמיד

_______________________________________:ס בקהילה וכתובתו"שם ביה

_______________:דרגת כיתה________________________(כולל קידומת)ס "טלפון בביה

_____________:קוד סוג מוסד__________ :קוד סוג  כיתה______________: ס"סמל ביה

______________________________:סמל מוטב_________________ :ס"שם בעלות ביה

______________עד תאריך______________ח מתאריך "התלמיד למד במסגרת החינוכית של ביה

(טיפולית/ב טופס ויתור סודיות חינוכית"רצ)לא קיימת  הסכמת הורים להעברת הודעה זו / קיימת

.ס בקהילה"לתלמיד תכנית חינוכית הנמצאת בידי ההורים במידה ויש אישור הורים הועברה תכנית זאת לביה

.בה למד מחייבת ליווי מקצועי ומעקב, חזרתו של התלמיד ללימודים במסגרת בקהילה

.ותהיה שותפה לעבודה של צוות המסגרת החינוכית בקהילהא"המתיאת חזרת ושילובו של התלמיד במסגרת החינוכית בקהילה תלווה מומחית תחום 

.הזכאות תהיה לשנה בלבד , במידה והתלמיד יקבל זכאות לשעות חולים במסגרת החינוכית בקהילה

______________________                         _________________________________

ס                        שם מנהל בית הספר"ח וחותמת ביה"חתימת מנהל מסגרת הלימוד בביה



טיפולית  /טופס ויתור סודיות חינוכית
_____________:תאריך•

______________________:  מחוז

____________________:  שם המסגרת החינוכית בבית החולים

טיפולית  /ויתור על סודיות חינוכית

_________________________  תעודת זהות _____________________      ה /אנו הורי התלמיד

. מחוץ למסגרת החינוכית שלעיל ולקבל מידע מהם, בתי/לגורמי המקצוע המטפלים בבני, בתי למסור מידע שבתחום מומחיותו/טיפולי  העובד ישירות עם בני/מאשרים לצוות החינוכי 

:אלה הגורמים

oרווחה

oבריאות

oמסגרות חינוך אחרות

oשרות פסיכולוגי

oאחר.........................................

ת לצוות המסגרת החינוכית למסור ולקבל מידע  שבתחום מומחיותו  /מאשר, ה מטה/החתומאני 

:כמפורט  להלן, בתנו/אודות בננו

oלימודי

oחינוכי

oטיפולי

o אחר.........................................

____________________חתימה__________________, .ז.ת________________,     שם האם

____________________חתימה__________________, .ז.ת________________,     שם האב



(א"תח)תכנית חינוכית אישית 



באישור רופא  , ילדים השוהים בביתם עקב מחלה

•

,שבועותמשלושהלמעלהרופאבאישור,מחלהעקבבביתםהשוהיםתלמידים

.מההיעדרות22הביוםמידעמקדימהבביתמותאםחינוכישירותמקבלים

-החוליםהתלמידיםבבתיחינםניתנתהתמיכה

.הארץרחביבכל(המיוחדבחינוך3-21ובגילאיהרגילבחינוך5-18גילאי)



התפלגות השעות של קדימה מידע לפי חתיכי גיל

-4יסודי ש"ש 5

ש"ש7-8ב"חט

ש"ש10-12תיכון

המוגדרים   , התלמידים הזכאים לשירותי שעות תמיכה מטעם קדימה מידע 

:כתלמידי חינוך מיוחד זוכים בסל שירות הכולל שלושה סוגים והם 

  שעות הוראה

שעות טיפול

שעות סיוע

באופן הזהה לאותו סל אישי של התלמיד המקבל אותו בבית ספרו



טופס בקשה לשירותי חינוך לילדים חולים בביתם  
 

אנא הקפידו למלא את כל הפרטים ולצרף אישור רפואי ובו יציין במפורש את מהות המחלה.  
ללא אישור רפואי ובו המלצה למשך חופשת ההחלמה בבית לא נוכל לאשר את הסיוע הלימודי 

 
 03-9244493את הפניה יש להעביר לכבוד "קדימה מדע" באמצעות פקס 

  073-2033294 / 03-9244438/  03-9101714ולוודא שהפניה התקבלה בטלפון  
 
 

 פרטי התלמיד/ה: 
 

     כיתה:        שם התלמיד/ה: 
 

      ת"ז: כתובת התלמיד/ה בבית : _______________________  
 

                 טלפון סלולרי    טלפון:
 

                                                                     פרטי ביה"ס/הגן:
 

 חינוך רגיל  / חינוך מיוחד               שם ביה"ס/הגן 
 

       כתובת:      יישוב: 
 

   פקס: __________________         טלפון: 
 

  בית הספר:הגורם המטפל בתלמיד
 
    /טל. סלולרי :טלפון            תפקיד:   שם:  (1
 
    /טל. סלולרי :טלפון            תפקיד:   שם:  (2
 
 

     תאריך תחילת ההעדרות מהמסגרת החינוכית: 
 

            : ההיעדרותסיבת 
 

חובה לצר  לפניה זאת אישור רפואי ובו מצוינת במפורש מהות המחלה מרופא מטפל ובו המלצה למשך חופשת 
ההחלמה בבית. במקרה וההעדרות  היא על רקע נפשי, חובה לצר   אישור מפסיכיאטר המאשר את חופשת 

ההחלמה וממליץ על הוראה בבית במהלך חופשת ההחלמה. 
 

            הערות נוספות: 
             
             
              

 
 

                                 
ההורים     חתימת    חתימה                                                  שם מנהל/ת המסגרת                            

                                                                                           
                                                                                                                                                              

03-9244436: פקס03-9244438: בני ברק ישראל טלפון( 3ר .ס.מגדלי ב)5כנרת ' רח, (צ"חל)מ "חינוך לחיים בע-קדימה מדע 

Educating for Life - Kadima Mada Ltd. (PBC), 5 Kineret St. (B.S.R Towers 3) Bnei Brak ISRAEL  Tel: +972-3- 9244438 Fax: 
+972-3-9244436

E-mail: km.office@kadimamada.org
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21-שמירה על קשר עם תלמיד השוהה בביתו עד

:חוזר המנכל

במקרה שהתלמיד נעדר  יום21-שמירה על קשר עם תלמיד השוהה בביתו עד"8.1•
וייצור , לדרוש בשלומו של התלמידמחנך הכתה יום יתקשר 21מבית הספר עד 

.עד לשובו לבית הספר, קשר מדי יומייםאיתו

במקרה  . המורה יעודד את תלמידי הכיתה ליצור קשר עם התלמיד הנעדר8.2•
ימים ידאג מחנך הכיתה להכין רשימת תורנות עבור תלמידי  4שהתלמיד נעדר מעל 

.הכיתה ליצירת קשר ולמסירת שיעורי הבית

יכין המורה טבלת  ( באישור רופא בלבד)אם מחלתו של התלמיד אינה מדבקת 8.3•
.ביקור חולים עבור התלמידים

חומרי למידה חשובים מהמורים המקצועיים לתכלולמחנך הכיתה ידאג 8.4•
.ולהעברתם לתלמידים להשלמה בעת שיהיו כשירים ללמידה ולהשלמה

תלמיד הנעדר מבחינה בשל מחלתו יהיה רשאי להשלימה עם שובו לבית  8.5•
.בתיאום עם המורה המלמד, הספר

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2015-4-1-2-2-88.htm


ילדים החוזרים לבית הספר לאחר היעדרות מתמשכת  

מסיבות רפואיות

לגיבוש,והתלמידההוריםעם,מקצועיתרבצוותישיבתתאורגן,ללימודיםהתלמידשלחזרתועם

.אחרתתמיכהאוחוליםשעותמסלתמיכהצריךהתלמידהאםולהחליט,עבורומותאמתתכנית

.הגניתהמערכתהמקובליםהערכהבכליהתלמידשלוקשייויכולותיוהערכתתתקיים:בגן

.החינוךהמערכתהמקובליםהערכהבכליהתלמידשלוקשייויכולותיושלהערכהתתקיים:יסודיס"בבי

עלאחראיהכיתהמחנך.המוריםכללידיעלהתלמידשלוקשייויכולותיוהערכתתתקיים:עליונהוחטיבהב"חט

.המידעתכלול



"שעות חולים"מי הם התלמידים הזכאים ל

החינוכיתמהמסגרתנעדרוהבריאותימצבםשמחמת,מתמשכותבמחלותהחוליםתלמידים

במהלךגבוההבתכיפותיותרקצרותלתקופותנעדרואושבועותארבעהעלהעולהלתקופה

ימי30-מיפחתלאהתלמידהיעדרותזמןכ"בסה.מתמשכיםטיפוליםבגין,הלימודיםשנת

.הלימודיםשנתכלבמהלךלימוד



חוליםלשעות תמיכה לתלמידים קשה ב-

ההורים על טופס ויתור על סודיות  חתימת -

יום מפוזרים בשנת  30לפחות חודש ברצ  או ) נט ס"ממנבדוח היעדרות התלמיד -

(הלימודים הנוכחית

חוות דעת יועצת בית הספר-

.  אישורים רפואיים עדכניים -

המסמכים הנדרשים מבית הספר

https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/matiaomf/holem-1/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94 %D7%9C%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA  %D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94 %D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D %D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%2C.docx?attredirects=0&d=1
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בגרויות לתלמידים חולים

היבחנות במסגרת . 3

ביתית  

היבחנות בבית .1

ספר בקהילה בו למד 

התלמיד טרם 

אשפוזו

היבחנות במסגרת .2

.החינוכית בבית החולים

 היבחנות אמצעות סמל מוסד

אשפוזו  טרםביה׳׳ס בו למד 

.  בקהילה

 היבחנות באמצעות סמל

מוסד של המסגרת החינוכית  

בבית החולים



 המסגרת החינוכית

בבית החולים תדווח  

לבית הספר בקהילה  

אודות מערך ההתאמות 

בדרכי ההיבחנות 

. לתלמיד

 המסגרת החינוכית

בבית החולים תדווח  

לביה״ס בקהילה על 

מקצועות ההיבחנות 

של התלמיד

  ביה״ס ידווח אודות

היבחנות התלמיד 

בסמל מוסד ביה״ס בו  

למד טרם אשפוזו

 יש לקבל הסכמת

התלמיד ואישור הוריו  

ויתור : "באמצעות טופס

על חסיון המידע 

החינוכי 

  אישור בכתב של

הצוות הרפואי 

ולהוצאתו של 

התלמיד להיבחנות  

בבית ספר בקהילה 

 התלמיד המאושפז יבחן

בבית הספר בו למד טרם  

אשפוזו  

בית הספר בקהילה ידאג  •

להזמנת השאלונים  

ולבקשת ההתאמות 

בדרכי ההיבחנות 

. ס"המנב• במערכת 

בתום הבחינה יעביר •

ביה״ס בקהילה את מחברת 

הבחינה של התלמיד  

המאושפז עם כל מחברות  

נבחני ביה״ס לתחנת 

הקליטה

היבחנות בבית ספר בקהילה בו למד התלמיד טרם אשפוזו



.  היבחנות באמצעות סמל מוסד ביה׳׳ס בו למד טרם אשפוזו בקהילה

ויתור על חיסיון המידע החינוכי לגבי פרטים  : "קבלת אישור הורי התלמיד באמצעות טופס

דיווח לבית הספר בקהילה על מקצועות ההיבחנות של התלמיד  .

דיווח לבית הספר בקהילה אודות מערך ההתאמות בדרכי ההיבחנות לתלמיד .

באמצעות טופס בקשה אישור היבחנות במסגרת החינוכית  , בית הספר בקהילה יפנה לוועדת חריגים לקבלת אישור

בבית החולים  

ס"בקשת ההתאמות בדרכי ההיבחנות באמצעות מערכת המנב, בית הספר בקהילה ידאג להזמנת השאלונים  .

בית הספר בקהילה ידאג להזמנת משגיחים למסגרת החינוכית בבית החולים.

מטעם המסגרת החינוכית בבית " מיופה כח"מחברת הבחינה של התלמיד המאושפז תועבר על ידי , בתום הבחינה

.  החולים לתחנת הקליטה אליה המסגרת משוייכת

ס בקהילה על ידי  "תדאג להעברת מחברת הבחינה לביה, מסגרת חינוכית בבית חולים שאינה משויכת לתחנת קליטה

ספריות-ס בקהילה יעביר מחברת זו עם כלל מחברות הבחינה הבית"ביה. המשגיח



היבחנות באמצעות סמל מוסד של המסגרת החינוכית בבית החולים

מנהל המסגרת החינוכית בבית החולים יפנה באופן חד פעמי באמצעות טופס

 תלמידים מאושפזים למבחני בגרות18את הטופס יש לשלוח לאג  לחינוך מיוחד עד  "

האג  לחינוך מיוחד יעדכן את המסגרת החינוכית בבית החולים אודות אישור הבקשה .

לפעול כדלהלן, עם קבלת האישור מהאג  לחינוך מיוחד תדאג המסגרת החינוכית בבית החולים :

פתיחת מצבת תלמידים זמנית בהתאם לתאריכים המתפרסמים בכל שנה על ידי אג  הבחינות  .

ויתור על חיסיון המידע החינוכי לגבי פרטים מזהים  : "קבלת אישור הורי התלמיד באמצעות טופס

וזאת לצורך היבחנות בלבד, דווח למצבת תלמידים פרטי התלמיד הנבחן.

והזמנת משגיחים( ס"באמצעות מערכת המנב)בקשת ההתאמות בדרכי היבחנות , הזמנת השאלונים  .

 מטעם המסגרת החינוכית בבית החולים לתחנת הקליטה אליה  " מיופה הכוח"בתום הבחינה תועבר מחברת הבחינה ע׳י

.  משויכת



היבחנות במסגרת ביתית 

לצורך הבחנות  , במצב בו תלמיד חולה בביתו ואינו מסוגל להיבחן בבית הספר בקהילה בשל מצבו הרפואי
, על  התלמיד והוריו לבקש מבית הספר בקהילה להגיש בקשה להיבחן תחת סמל מוסד בית הספר, בביתו

:ולשם כך יש לפעול כדלהלן

ויתור על חיסיון המידע החינוכי  : "בית הספר ידאג לקבלת אישור מהורי התלמיד באמצעות טופס

למנהל המתי׳׳א שביה׳׳ס נמצא באזור   , על מנהל ביה׳׳ס להגיש את הבקשה להיבחנות במסגרת ביתית

. תמיכה שלו

 א"במתימומחית תחום ילדים חולים / א"המתיאת הטופס יש להעביר לוועדת חריגים עם חתימת מנהל

.  שבדקה את הפניה ומאשרת אותה

 ס"המנבביה״ס בקהילה ידאג להזמנת השאלונים ולבקשת ההתאמות בדרכי ההיבחנות באמצעות מערכת  .

ביה״ס בקהילה ידאג להזמנת משגיחים לקיומה של הבחינה בביתו של התלמיד.

ביה״ס יעביר את מחברת  . בתום הבחינה המשגיח יעביר את מחברת הבחינה לביה״ס בו התלמיד לומד

לתחנת הקליטה, הבחינה בצירו  דו״ח מהלך בחינה ואישור מוועדת חריגים

טופס בקשה היבחנות במסגרת ביתית
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התאמות לבגרויות

על בית הספר בקהילה  -וזקוקים להתאמות בדרכי הבחנות"מחלה מתמשכת "תלמידים החולים ב

רכזת בגרויות  /א"במתיבנוכחות מומחית תחום ילדים חולים ,  לקיים דיון בצוות רב מקצועי

.  מהמסגרת החינוכית בבית החולים

דוח רופא מעודכן דוח : יש להתייחס לצרכיו של התלמיד ולרמת תפקודו על סמך המסמכים הבאים

.  שמתאר את תפקודי הלמידה במקצועות בהם ניגש התלמיד למבחני הבגרות באותה שנת לימודים

ביה״ס בקהילה בו לומד התלמיד יפנה לוועדת חריגים באג  הבחינות באמצעות טופס  ' 19בקשה -

מחלה מתמשכת"מס למערך התאמות בדרכי היבחנות בבחינת הבגרות לילדים חולים ב

בקשה למערך התאמות בדרכי היבחנות בבחינת הבגרות לילדים חולים  -
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חוליםילדים 

אופי מחלה התאמה

מחלות הגורמות לאיטיות בביצוע מטלות  הארכת זמן 

מחלות בעלות אופי המשפיע קוגניטיבית על עוקרונות הקריאה והפוגמים בצורה 

משמעותית את איכות הקריאה הקראה

מחלות המשפעות באופן ישיר על איכות ויכולת הכתיבה שאינם זוכים במענה  

ממוחשב הכתבה

חסמים בתהליכי  , מחלות המשפיעות באופן ישיר על ביטוי הידע האישי של הלומד 

המשפיע באופן ישיר  -גידול-ראויי לציין כי זה אופייני למחלות ממאירות ) שליפה 

(על ההיבט הקוגנטיבי מבחן מותאם  

חסמים בתהליכי  , מחלות המשפיעות באופן ישיר על ביטוי הידע האישי של הלומד 

המשפיע באופן ישיר  -גידול-לציין כי זה אופייני למחלות ממאירות ראויי) שליפה 

הקוגנטיביעל ההיבט  )

פ"בע

מצבים בהם התלמיד אינו יכול לבטא כושר כתיבה שמספר המלים בכתיבה עובר 

המשפיעה באופן ישיר קוגנטיביתכל מחלה , טעויות 30%

התעלמות משגיאות כתיב



הילד המסגרת  שחרור עם •

החינוכית בבית החולים מדווחת  

על חזרתו של התלמיד  א"למתי

.למסגרת הלימודים בקהילה

מתן חוות דעת מקצועית לגבי  •
היבחנות במסגרת אפשרות 

ביתית
לדרכי היבחנות לכל  התאמות•

הגילאים

שמירת בית הספר על  •
עם התלמיד  קשר 

21-השוהה בביתו עד

שעות תמיכה מקדימה  •
בבית הילד מהיום  מידע 

22ה 

  האם התלמיד צריך

מסל שעות חולים  תמיכה 

או תמיכה אחרת  

ילדים החוזרים  

לבית הספר לאחר  

היעדרות ממושכת  

מסיבות רפואיות

ילדים השוהים 

, בביתם עקב מחלה

באישור רופא 

ילדים חולים 

המאושפזים בבתי 

חולים 

היבחנות במסגרת 

התאמות \ביתית 

לבגרויות


