
הכירו את "שלבים" - התכנית למתן שירותי חינוך לילדים חולים בביתם, הפועלת מכוח 
חוק "חינוך חינם לילדים חולים" ומותאמת באופן אישי לצרכיהם.

מידעון הורים עבור שרותי חינוך לילדים חולים בביתם 

הורים יקרים,
שירותי  את  לקבל  מנת  על  הדרוש  המידע  את  המשפחה  ובני  ההורים  לכם  לספק  מבקש  שלפניכם  המידעון 
החינוך עבור ילדכם, במידה והוא זכאי לו על פי הקריטריונים המוגדרים בחוק. חוק "חינוך חינם לילדים חולים" 
יצירת רצף  ידי  וזאת על  ככל הניתן,  חיים  ולבני משפחותיהם לשמור על שגרת  לילדים החולים  נועד לסייע 

חינוכי, לימודי וטיפולי שיאפשר את חזרתם לשגרה, עם החלמתם.
* המידעון פונה בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים

קריטריונים            פירוט

                       מה כולל השירות לילדים חולים?

ילדים הזכאים לחינוך חינם מכוח חוק "חינוך חובה" והמרותקים לביתם; במשך תקופה העולה על 21 

ימים רצופים וילדים החולים במחלה מתמשכת ובתנאי שהם חלק ממצבת התלמידים במסגרת חינוכית 

בקהילה.
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- אם ילדכם חולה וצפוי לשהות בביתו, באישור רופא, מעל 21 יום. 

- אם ילדכם נעדר מהמסגרת החינוכית בקהילה בשל מחלה מתמשכת, באישור רופא, לתקופה העולה 

   על ארבעה שבועות.

- אם ילדכם נעדר לסירוגין מעל ל-50% ממערכת השעות של כיתת הלימוד במסגרת החינוכית בה רשום. 

התכנית נבנית על ידי הצוות החינוכי של בית הספר ומותאמת לצרכיו ומגבלותיו הרפואיות של 

הילד, לסוג החינוך אליו הוא משתייך ותכנית הלימודים בה למד טרם מחלתו. צוות המסגרת 

החינוכית בה לומד הילד, המתאם האזורי במטה "שלבים" ומורי "קדימה מדע", ימצאו בקשר קבוע 

עד לסיום מתן השירות בבית התלמיד החולה וחזרתו למסגרת החינוכית.

הקמפוס מספק לכל תלמיד ומורה בתכנית "שלבים" סביבת למידה דיגיטלית מלווה, באמצעותה 

יכול המורה לשתף עם התלמיד חומרי למידה ולקיים עמו תקשורת רציפה מעבר לשעות המפגש 

הפרונטלי. בנוסף, הקמפוס הווירטואלי מאפשר סביבת למידה עצמאית לצד פעילויות 

העשרה ופנאי. 

תכנית הלימודים, יכולה להתבצע בחלקה, באמצעות מערכת למידה מרחוק. פתרון זה מאפשר 

למידה סינכרונית עם מורים באופן מקוון, על ידי חיבור התלמידים החולים בביתם לתשתית 

טכנולוגית חדשנית.

ילדים הזכאים לשירותי חינוך מיוחד, על פי ועדה מתוקף חוק, זכאים לעיתים בנוסף לשירותי 

הוראה גם לשירותים פרא-רפואיים ולשעות סיוע בביתם, בהתאמה לשעות הלמידה והטיפול 

במסגרת החינוכית בה הם רשומים.

אוכלוסיית הילדים 
הזכאים לשירות:

גיל הזכאות לשירות: 

תנאי סף לקבלת 
השירות: 

1. תכנית חינוכית

2. קמפוס ווירטואלי

3. למידה מרחוק

4. זכאים



כיצד ניתן לקבל את השירות?

 שלבי הטיפול בפנייה

אודות מפעיל השירות

זכאות ילדכם לקבלת השירות תיבדק בהתאם לטפסים והאישורים הרפואיים שיועברו ע"י מנהל המסגרת החינוכית. 

הודעה רשמית בדבר קבלת או דחיית זכאות ילדכם, בהתאם להוראות חוק "חינוך לילדים חולים", תימסר לכם בשיחה 

טלפונית ממתאם האזור מטעם תכנית "שלבים".

במידה ואושרה זכאות ילדכם, מתאם האזור בתכנית "שלבים" יצור קשר איתכם ועם המסגרת החינוכית בה לומד 

ילדכם, לתיאום התכנית החינוכית. 

המסגרת החינוכית בה רשום התלמיד החולה, יחד עם צוות "קדימה מדע", יבנו את תכנית הלימודים המותאמת באופן 

אישי לתלמיד בביתו.

מתאם האזור מטעם התכנית ישבץ את המורים ו/או אנשי הטיפול על פי סל השעות שנקבע לתלמיד על ידי משרד 

החינוך ויקבע את תאריך תחילת מתן השירות בהתאם להוראות החוק. 

הארגון החינוכי "קדימה מדע" )חל"צ( מפעיל עבור משרד החינוך את תכנית "שלבים" - שירותי חינוך לילדים חולים בביתם, מכוח 

חוק "חינוך חובה" חינם לכל הילדים החולים בישראל, החל מחודש ינואר 2015.

"קדימה מדע" הוקם בשנת 2006 ומהווה את הנציגות בישראל של הארגון החינוכי הבינלאומי World ORT הפועל ביותר 

מכ-40 מדינות לקידום החינוך המדעי-טכנולוגי. 

הארגון מעניק שרותי למידה אישיים במסגרת תכנית "שלבים" באמצעות צוותי הוראה וצוותים פרא-רפואיים עבור כ- 5,000 

תלמידים חולים מידי שנה. בכל רגע נתון כ- 1,000 תלמידים מקבלים שירות בתכנית )ילדי חינוך מיוחד מהווים כ- 20% 

מילדי התכנית(.

בתכנית מועסקים מעל 640 אנשי צוות ובכללם 420 מורים מוסמכים, 125 סייעים ו-95 מטפלים פרא-רפואיים מקצועיים. 

הצוות כולו עובר הליכי מיון קפדניים, הכשרה ובקרה במשך פעילותם בתכנית. 

"קדימה-מדע" פועל כל העת בשלושה מישורים עיקריים על מנת ליצור מעטפת כוללת למשפחות המקבלות את השירות. 

1.  תמיכה פדגוגית ורגשית מותאמת אישית לילדים ולמשפחה, תוך יצירת קשר רציף עם בתי הספר

2.  טיפול פרא רפואי מותאם אישית בהתאם לזכאות התלמיד על פי חוק

3.  אספקת מעטפת טכנולוגית חדשנית מלווה
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מנהל המסגרת החינוכית בה רשום התלמיד, יעביר למוקד "שלבים" בקדימה מדע טופס בקשה לשירותי 
חינוך לילדים חולים בביתם )חתום על ידי מנהל המסגרת החינוכית והוריו(, בצירוף אישור רפואי הכולל את 

הפרטים הבאים:
1. פירוט המחלה / הסטאטוס הרפואי

2. הנחיית הרופא לצורך בשהייה בבית 
3. משך ההיעדרות הצפוייה מהמסגרת החינוכית

לתשומת ליבכם! פנייה מוקדמת לקבלת השירות, תאפשר תמיכה ועוגן עבור הילד ומשפחתו עד לחזרתו המיטבית למסגרת החינוכית ולשגרת חייו. 

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר בכל שאלה ובקשה בטל' 1-800-071-170 שעות מענה טלפוני: ימים א'-ה' 9:00-12:30 \ 14:30-16:00 
 www.wokm.org - לנוחיותכם: טופס פנייה לבקשת שירות מופיע באתר קדימה מדע | info@wokm.org :מייל לפניות

מספר פקס לשליחת טפסים ואישורים רפואיים: 03-9244493

לאורך התהליך כולו, החל מרגע קבלת הפנייה ועד לסיום מתן השירות, מובטחת שמירה מלאה על סודיות המידע וצנעת הפרט.

הדברים המובאים בחוברת זו הינם דברי הסבר והם אינם באים במקום הוראות החוק או הנהלים. 
בכל מקרה, ההוראות המחייבות היחידות הן רק אלו הקבועות בחוק ובנהלים.


