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 2018אוגוסט            לכבוד

 המסגרת החינוכית /תמנהל

 שלום רב,
 

 יש תלמיד החולה במחלה מתמשכת ולאור מצבו הוא נמצא עכשיו בביתו.   במסגרת החינוכית שבניהולך,

 שירותהקיבל ממך פניה למתן  ,המספק את שירותי החינוך לתלמידים חולים בביתםקדימה מדע, זכיין משרד החינוך 

 ד זה.לתלמי

, כל זמן שהותו של התלמיד בבית משךל והצוות החינוכי  /ת המסגרתדייק את חלקו של מנהלנחדד ובמכתב זה נ

הפניה, בניית תח"א )תכנית חינוכית אישית( שמירה על קשר רצוף עם התלמיד החולה  הגשת  תהליךהחל מ

שאמונה על יישום חוק ילדים  ים במתי"אעם מורים ומטפלים מטעם הזכיין ועם מומחית תחום ילדים חול ,ומשפחתו

 חולים במתי"א ובכלל זה על הקשר עם צוות בית הספר, המדריכה הארצית ליישום החוק והזכיין.
 

 במערך המענה לתלמיד החולה: צוותהו /ת המסגרת החינוכיתמנהל  להלן תפקיד
יום, עם תכנית  21על לקבל מההורים הפונים מסמכים רפואיים המתייחסים למשך השהות בבית העולה  .1

 טיפול רפואית וצפי לסיום השהות או משך המעקב. 

והורי התלמיד את התח"א לזמן השהות בבית. תכנית זו,  נציג של צוות הזכיין /הגןלבנות עם צוות הכתה .2

יודגש כי התכנית לא  צריכה להתחשב בהיקף הקצאת השעות להן זכאי התלמיד בהגדרתו כחולה בביתו.

  .נלמדים בכתתו של התלמיד אמורה להכיל מקצועות לימוד, שאינם

לבנות תכנית טיפולים לתלמידי החינוך המיוחד, הזכאים לשעות פרא רפואיות מתקן משרד החינוך )לא  .3

 ש"ש(. 3)עד  במסגרת החינוכיתוג הטיפולים והיקף השעות שנתנו לו ומס תי עמותות(משירו

על היעדרות של תקופות ארוכות  לשמור על קשר מתמשך עם התלמיד החולה ומשפחתו בביתו. יודגש כי גם .4

 חברתי וחינוכי מובהק.ערכי, מאוד חלה אותה חובה, ויש לה היבט 

הזכיין. קשר זה אמור לתת מענה הן לתכנים,   ם המועסקים על ידימטפליהו םמוריהלשמור על קשר עם  .5

 לדרכי היבחנות, והן להנחיית צוות ההוראה והטיפול בביתו של התלמיד החולה. 

וצוות הזכיין. מומלץ על שלוש ישיבות לאורך שנת  /הגןלזמן ישיבות פדגוגיות המשותפות לצוות הכתה .6

  לימודים או על אחת לפחות בגין היעדרות של שלושה חודשים.

משעות  50%לתת מענה פרא רפואי בתוך בית הספר, לתלמידים בהיעדרות חלקית מתמשכת של מעל  .7

והשלמה של טיפול פרא רפואי רק אם  יקבלו מהזכיין שעות הוראה המערכת של כיתתם. תלמידים אלה,

 .במסגרתאינם יכולים לקבל טיפול זה בעת נוכחותם 

לקיים ישיבות ולהעלות לדיון בוועדות מתוקף חוק, תלמידים השוהים בביתם על רקע נפשי. )ראה מסמך  .8

 .(א'-5מנכ"ל עד' על פי הנחיות חוזר  הנחיות לגבי תלמידים חולים בביתם על רקע נפשי

ליידע את מומחית תחום ילדים חולים במתי"א לגבי התלמיד השוהה בביתו עקב מחלה, וכן עם החלמתו של  .9

 לשלוח טופס סיום שירות הן לזכיין והן למומחית תחום ילדים חולים. למסגרת החינוכית,התלמיד וחזרתו 

 

 בפורטל האגף לחינוך מיוחדעומד לרשותכם מידע ליישום חוק ילדים חולים : לתשומת לבכם

 
 מודות על שיתוף הפעולה

 ברכת בריאות שלימהב

 חיה הראל, ממונה על יישום חוק ילדים חולים

 אורנה מידן, מדריכה ארצית ליישום חוק ילדים חולים

 אגף א' לחינוך מיוחד

 המינהל הפדגוגי

 

                                                                                                      העתק: רחל אברמזון, מנהלת אגף א' לחינוך מיוחד
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך 
 מנהל פדגוגי, 

 לחינוך מיוחד א' אגף
 
 

 תכנית חינוכית אישית )תח"א(
 

 

, אחראי לבניית תכנית הלימודים לתלמיד החולה המסגרת החינוכיתבקהילה, בראשות מנהל  המסגרת החינוכיתצוות 

 בביתו

 

החינוך, הלימוד של התלמיד החולה בתחומי )תח"א(  היא תכנית פעולה הקובעת את צרכיו  תכנית חינוכית אישית

 ובזיקה למסגרת החינוכית בה לומד התלמיד בקהילה. והטיפול

לעבודה ראליים הצבת מטרות ויעדים יכולתו ותפקודו, התכנית מתבססת על תיאור מצבו הנוכחי של התלמיד, 

 , וכל זאת בהלימה למשאב השעות שניתן לתלמיד.ובהתאמת תכנית העבודה להשגתם

, והיא מכוונת את עבודת הצוות להשגת מטרה למסגרתתכנית חינוך אישית נועדה לקידומו של התלמיד לקראת חזרתו  

 זו.

בקהילה, מידע מגורמי חוץ בקהילה.  הערכת  מהמסגרת החינוכיתהתוכנית כוללת מצבו התפקודי לימודי על פי דווח   

 לימודיים.יעדים מטרות ווהצבת ,  מצבו התפקודי של התלמיד בעת הכנתה

 

מידע קודם שיש הערכת מצבו הלימודי/תפקודי של התלמיד מתבססת על  -הערכת מצבו הלימודי תפקודי של התלמיד 

, התרשמות והערכה מבחינת מצבו היעדרותותקופת קודם להתלמיד ועל ביקור התלמיד בביתו,  לגבי למסגרת החינוכית

 .אם היה מאושפז ע"י ביה"ס שבביה"ח

ההישגים המצופים מהתלמיד הנגזרים מתחומי הלימוד של התלמיד, במקצועות  - בביתמתן השירות תקופת מטרות ל

 הלימוד שנבחרו. מטרות אלה מדידות, לימודיות, מכוונות להשגה ע"י התלמיד ומשמעותיות עבורו.

יד מבחנים או דרכי בית הספר בקהילה אחראי על הערכת התלמיד. בית הספר יעביר לתלמ  - דרכי הערכה והבחנות

 )עבודות, בחנים וכו'(, ןעל בדיקתם בנוהל שוטף, במקצועות שנבחרו להילמד בבית.אחרות הערכה 

צוות המורים המלמד את התלמיד בבית, יכתוב דו"ח )דוח חינוכי מסכם(:  ההיעדרותבסוף תקופת  סיכום והערכה

 המסכם את תקופת הלימוד בבית )מצורף טופס(

.  לקראת חזרתו של התלמיד למסגרת החינוכיתמקצועי -בישיבת צוות רבתעשה  ל התוכניתההערכה המסכמת ש

יוערכו  המטרותההערכה תתייחס למידת ההתקדמות של התלמיד בתחומים השונים: האם התלמיד השיג/לא השיג את 

לתמיכה בתלמיד עם חזרתו למסגרת החינוכית גם האמצעים, הקשר עם התלמיד, משך הזמן ,כמו כן, ינוסחו המלצות 

 .כגון בקשת שעות חולים, הכנת תכנית להשלמת הפערים הלימודיים וכו'
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  משרד החינוך מחוז 

 
 _________________ גן/בית ספר

 
 
 

 כנית חינוכית אישית )תח"א(ת
 
 

 _________:  __________הכנת התוכנית : _____________ תאריךמתן השירותתאריך התחלת 

 

 :_________'גן/רגת כתה בביסתאריך לידה:________       שם התלמיד:

 
      צוות נוסף:     מחנכת אחראית על התח"א: 

 
  

 פרטים רלוונטיים נוספים:
              

              

              

              

              

              

              

  

 

 הורים________________החתימת    ______________ תל המסגרת החינוכיחתימת מנה
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 החולה בביתו של התלמיד הלימודי תפקודיהערכת מצבו 

 

 בשיתוף התלמיד והוריו: המסגרת החינוכית, הבחירה תעשה על ידי מקצועות הלימוד שנבחרו

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

 

מצבו התפקודי לימודי של  מקצוע הלימוד

 התלמיד

 מטרות לתקופת הלימוד בבית

1  

 

 

 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

2 

 

 

 

 1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 
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1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 
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 1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

 
 

 
טיפולי -ימולא על ידי הצוות החינוכי, סיכום הערכה לימודית תפקודית עם סיום הלימודים לתלמיד חולה בביתו*דוח 

 של הזכיין. 
 


