
  

  

 כ"ג אלול תשפ"א

 2021אוגוסט  31

 157756סימוכין:

 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 מנכ"לים ברשויות המקומיות

 מנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות

 גזברים ברשויות המקומיות

 מנהלי אגפי חינוך ברשויות המקומיות

 

 הלימודים תשפ"ב-שנת –שירותי חינוך לתלמידים חולים בביתם הנדון: 

 

, קובע את זכאותם של תלמידים חולים 2001-חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א

יום או תלמידים החולים במחלה מתמשכת, לקבל מענה חינוכי  21השוהים בביתם מעל 

ו/או טיפולי )במידה שהם זכאים לשירותי חינוך מיוחדים( בביתם. עד כה, וכאמור בחוזר 

ים ניתנו באמצעות ספק חיצוני בליווי המוסד החינוכי, , השירות2015מנכ"ל האחרון משנת 

 ובשנים האחרונות באמצעות הספק "קדימה מדע". 

במטרה לשפר את השירות לתלמידים החולים בביתם, ובתוך כך לחזק את השייכות שלהם 

לקהילה החינוכית גם במהלך תקופת המחלה, החליט משרד החינוך שבתום תקופת 

(, והחל משנת הלימודים תשפ"ב, מענים 31.8.21קדימה מדע" )ההתקשרות הנוכחית עם "

חינוכיים וכן מענים טיפוליים לתלמידים הזכאים להם, יינתנו באמצעות משרד החינוך או 

הבעלויות על מוסדות חינוך, ובליווי מוקד השירות והמידע הארצי של משרד החינוך עבור 

 (7* שלוחה  6552תלמידים חולים בביתם )

שותף של מרכז השלטון המקומי ומשרד החינוך סוכם כי תלמידים חולים בביתם בדיון מ

הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים ונדרש עבורם מענה של סייע/ת חינוכי/ת, תועסק הסייע/ת 

 מימון  של משרד החינוך.  100% –ע"י הרשות המקומית בה התלמיד החולה מתגורר וב 

למתן מענה חינוכי לתלמיד החולה בביתו במישרין ע"י להלן קישור לתמצית המתווה החדש 

 משרד החינוך:

-education/studies/study-https://parents.education.gov.il/prhnet/gov
home-at-kids-frameworks/sick 

 

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/studies/study-frameworks/sick-kids-at-home
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/studies/study-frameworks/sick-kids-at-home


  

  

 אופן ההקצאה, הדיווח וההסכם בינינו מצורף למכתבנו זה.

 

 נבקש להודות על שיתוף הפעולה, ולאחל שנת לימודים בטוחה ובריאה!

 

 

 

 העתק:

 יו"ר מרכז השלטון המקומיראש עיריית מודיעין מכבים רעות ו –חיים ביבס מר 

 בישראל האזוריראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז השלטון  -מר שי חג'ג'

 מנהל אגף תקציבים בכיר, משרד החינוך -מר דודי מזרחי

 סמנכ"ל ומנהלת המינהל הפדגוגי, משרד החינוך –אינה זלצמן גב' 

 מנהלת האגף לחינוך מיוחד, משרד החינוך –י אברהמזון רחלגב' 

 סמנכ"לית מינהל חינוך, רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי -גב' מיכל מנקס

 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי  -מר איתי חוטר

 יועמ"ש למרכז השלטון המקומי -אריה -עו"ד נועה בן

 מרכז השלטון המקומיראש מינהל הסכמי עבודה ושכר,  -גב' חגית מגן

 בישראל האזוריראש תחום חינוך, רווחה וקהילה במרכז השלטון  -גב' מירב בן שימול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלמה דולברג איציק אשכנזי יגאל סלוביק 

 מנכ"ל מנכ"ל מנכ"ל

 מרכז השלטון המקומי בישראל האזורימרכז השלטון  משרד החינוך



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אופן ההקצאה והדיווח על שעות הסייע/ת החינוכי/ת לתלמידים חולים בביתם: 

 

 )ראה תרשים מטה( 

 

ת החינוכי/ת, תחולת /את פרטי התלמיד, היקף שעות הסייע CRMהמוקד מזין במערכת  .1

 השירות ופרטי הרשות המקומית

לצורך מתן אישור להעסקת הסייע/ת  IBMהפרטים עוברים באמצעות ממשק למערכת  .2

 החינוכי/ת

 אישור העסקה של הסייע/ת החינוכי/ת ישוקף לרשות המקומית במערכת סייעות נ"ט .3

 תשלומים מאוחדתהעברת ההקצאה לשעות הסייע/ת החינוכי/ת תבוצע דרך מערכת  .4

 הדיווח על שעות הסייע/ת יבוצע ישירות למעסיק, הרשות המקומית .5

הרשות המקומית תדווח במערכת "סייעותנט" למשרד החינוך על השעות שבוצעו לצורך   .6

הסדרת התשלום לרשות בהתאם לדיווח בגין תקופת ההעסקה )דיווח השעות במערכת 

 (1/12/21 -יתאפשר מהתאריך ה

  הערה:



  

  

 התלמיד החולה מלווה ע"י סייעת שילוב מסגרת זכאותו לסל אישי ביום הלימודים ככל ש

במוסד החינוך, הרשות תבדוק אל מול הסייעת את נכונתה ללוות את התלמיד גם במסגרת 

זכאותו לקבלת מענה חינוכי בביתו בשל מחלה ממושכת. במידה והסיוע החינוכי יינתן 

כל זמן שהות התלמיד בבית  30%ישלים את מימון באמצעות סייעת השילוב, משרד החינוך 

 במסגרת חוק ילדים חולים.

 :לכל שאלה/הבהרה/בקשה ניתן לפנות 

 

  7* שלוחה  6552בטלפון  –למומחיות הפדגוגיות במוקד השירות והמידע הארצי 

  אגף א' חינוך מיוחד- education@education.gov.ilspecial_  

 073-3931564טלפון:  

 

 

 

 

 נוהל איוש תפקיד סייע/ת חינוכי/ת לתלמיד חולה בביתו :

 

mailto:special_education@education.gov.il
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