בס"ד ,חודש סיון ,תשע"ז

משרד החינוך
המחוז החרדי

בית ספר 'מעייני הישועה' לילדים חולים בבני ברק ,בפיקוח המפקחת רעיה לוי גודמן ובניהול המנהלת
ליאורה צימרמן ,משתף:
רעיה לוי גודמן :הכל החל לפני שלוש שנים ,באותיות נחושות הוספתי לתוכנית העבודה הגשמת חלום נוסף" :יישום חוק
חינוך חינם לתלמידים חולים" במחוז החרדי...
"חוק חינוך חינם לתלמידים חולים"? נשאלתי ...ויצאתי לדרך...
לימוד מעמיק ,הגדרת מטרות ,יעדים ולוח זמנים ,כתיבת נהלים והנחיות מותאמות למגזר ,העלאת חומרים לאתר המחוז,
הטמעה למפקחים וכמובן יציאה למסע מרתק בשטח...
השלב הראשון :בחירת שותפים לדרך ,כאן המקום להודות לשרי פינץ ,מדריכת הייעוץ ,שנרתמה לסייע בכל שצריך ולרבקי
בר חיים ,המדריכה הפדגוגית ,שנבחרה לרכז את הטיפול בפניות ,את הפיתוח הפדגוגי ואת כל שיימצא לנכון .תודה גדולה
לשתיכן על השותפות ,על העשייה המקצועית ועל המסירות.
השלב השני :מתן מענה לימודי מותאם לתלמידים חרדים המאושפזים בבתי החולים בארץ .נבנתה סדנא וגובשה הרצאה
במטרה לחזק את הקשר בין המרכזים החינוכיים בבתי החולים למחוז החרדי ובאמצעותו מתן סיוע לכל תלמיד חולה
ויצירת חיבור מיטבי עם המוסד החינוכי שלו/שלה בקהילה .ומכאן ,יציאה לשטח; ראשית למפגש עם כלל מנהלי המרכזים
החינוכיים בארץ ומשם למפגשי צוותים חינוכיים וטיפוליים במרכזים השונים; הדסה ,שניידר ,גהה ,סורוקה וצפת ...ועוד
היד נטויה ...והלב נכון .המפגשים האלה מניבים פירות חשובים ומשמעותיים ,הם מנפצים דעות קדומות ,ומחזקים את
הקשרים בין התלמיד ומשפחתו ,מוסד החינוך החרדי והמפקחים ,כל זאת במטרה לשפר את המענה החינוכי-לימודי
לתלמיד החולה.
השלב השלישי :תמיכה בתלמידים חולים הנמצאים בביתם לתקופה ארוכה וזקוקים לתמיכה לימודית ,הניתנת באמצעות
זכיין של משרד החינוך עמותת" :קדימה מדע" .התמקדות בשיפור השירות והתאמתו לאוכלוסייה החרדית.
השלב הרביעי :תמיכה בתלמידים חולים עם שובם למערכת החינוך לאחר היעדרות ממושכת .מתן שעות תמיכה לצמצום
פערים על ידי צוות ביה"ס/גן הילדים.
השלב החמישי :סיוע והבניית עבודת כתות החולים בתוך בתיה"ס לחינוך מיוחד ,הסדרת התקנים ,ההצטיידות וליווי
פדגוגי מותאם של הצוותים.
השלב השישי :הקמת מרכז חינוכי של משרד החינוך [ממ"ח] לתלמידים מאושפזים בביה"ח מעייני הישועה.
לאחר שנתיים וחצי של עמל ויזע בשיתוף הנהלת ביה"ח "מעייני הישועה" ,משרד הבריאות ואנשי משרד החינוך במטה
ובמחוז .נפתח בשעה טובה ומוצלחת ב-ה' בשבט [פברואר  ]2017המרכז החינוכי; נבחרה מנהלת ,נבחר צוות הוראה וטיפול.
נבחרו חדרי לימוד והחל תהליך ההקמה.
תודה לשר הבריאות הרב ליצמן ועוזריו ,תודה להנהלת המחוז ,תודה לחיה הראל וענת קשי-ברטמן מהאגף לחינוך מיוחד,
תודה לשי קלדרון ,מפקח ממונה ממ"ח במחוז ,תודה למנכ"ל ביה"ח מר שלמה רוטשילד ,לגב' רבקה שלזינגר מהנהלת
ביה"ח ,לציפי בורנשטיין ,מנהלת המערך הפסיכיאטרי ,לפרופ' שטראוס ולכל האנשים הטובים והמסורים בדרך ,על הסיוע
בפתיחת המרכז החינוכי.

בשנה"ל תשע"ז הקצה משרד החינוך לביה"ס  4תקני כיתות המיועדים לתמיכה בילדים מאושפזים במחלקת הילדים ואלו
המגיעים לניתוחים ,לנערים ונערות המאושפזים במחלקות הפסיכיאטריות ,לתלמידות ולתלמידים המגיעים לאשפוז יום
נפשי ולאלה המגיעים לטיפול יום קבוע בהפרעות אכילה.
התמיכה מיועדת לתלמידים בגילאי  5-18הלומדים בשגרה בחינוך הרגיל ולגילאי  3-21לתלמידים עם צרכים מיוחדים
הלומדים בתוכנית השילוב או בחינוך המיוחד.
תלמידים מאושפזים במחלקות השונות במעייני הישועה החלו לקבל תמיכה לימודית ורגשית ,בשאיפה להגשמת מספר
מטרות המבוססות על מגילת זכויות התלמיד החולה[ ,שנקבעה בברצלונה ,בכנס של  ,HOPEבשנת :]2000
THE RIGHTS AND EDUCATIONAL NEEDS OF SICK CHILDREN AND ADOLESCENTS
 –HOPEמגילת הזכויות
 .1לכל ילד /מתבגר יש את הזכות ללמוד בבית החולים או בבית.
 .2מטרת הלימוד עבור ילדים /מתבגרים חולים היא שמירה על רצף חינוכי ושמירה על תפקודם כתלמידים.
 .3בית הספר בבית החולים יוצר קהילה של ילדים ומתבגרים ומנרמל את חיי היומיום.
 .4הלימוד בבית החולים יערך בכיתות ,בקבוצה ,או בלמידה פרטנית שיכולה להתקיים גם לילד מיטת החולה.
 .5למידה בבית חולים או בבית צריכה להיות מותאמת לצרכיו וליכולותיו של הילד /המתבגר ,ובשיתוף פעולה עם
בית ספר האם בקהילה.
 .6סביבת הלימוד והתשתיות צריכות להיות מותאמות לצרכי הילדים /המתבגרים החולים .יש להשתמש
בטכנולוגיות תקשורת כדי למנוע בידוד חברתי.
 .7ייעשה שימוש במגוון מתודות לימודיות ומקורות .התוכן הנלמד יקיף יותר מאשר בתכנית הלימודים הפורמאלית.
התוכן יכלול גם נושאים משמעותיים המתייחסים לצרכים המיוחדים המתעוררים בעקבות המחלה או האשפוז.
 .8המורים המלמדים בבית החולים ובבית צריכים להיות מוסמכים לכך ,וכן להמשיך ולקבל הכשרה והדרכה
נוספת.
 .9המורים של הילדים /המתבגרים החולים שותפים מלאים לצוות הרב מקצועי ,ומהווים חוליה מקשרת בן הילד/
המתבגר החולה ובית הספר שלו בקהילה.
 .10הורי הילד /המתבגר החולה חייבים להיות מעודכנים בזכות להשכלה ובפרטי התוכנית החינוכית של ילדם .הם
יוכרו כשותפים פעילים ואחראים.
 .11פרטיות הילד /המתבגר תכובד ,כולל סודיות רפואית ותפיסת עולמו.
טעימות מן המרכז...
צוות חינוכי ומנהלי:
הצוות נבחר בקפידה ובשיתוף הנהלת ביה"ח והוא מלא מוטיבציה להקים מרכז מקצועי.
מנהלת :ליאורה צימרמן
מורים :רבקה שטיין ,רבקה מלמן ,מלכה נדל ,אלי מנה ,אסתי פריימן והגננת נחמי זומר.
מטפלות באומנויות :מירב שני ,מאשה רוטברד וברכה מיכאלי.
הסייעת :רבקה דלמן
המזכירה :מיכל קשטן.
אנחנו עדיין זקוקים למורה נוסף לבנים ,מורה לחינוך גופני ומטפל באומנויות למחלקת הבוגרים במחלקה
הפסיכיאטרית.

בחודש האחרון נאספו משחקים וספרים לרווחת התלמידים המאושפזים ,תודה מיוחדת לעובדי המחוז החרדי
שנרתמו לעניין .המרכז זקוק לציוד רב לכל הגילאים וישמח לקבל תרומות נוספות של משחקים וספרים [שלמים
ומלאים].
הצוות החינוכי מקבל הדרכה וליווי קבוע של המפקחת וצוות ההדרכה מידי שבוע.

המנהלת והצוות החינוכי מקבל עזרה גם ממנהלות מרכזים חינוכיים אחרים בארץ ,זאת הזדמנות להודות לשרה
שושני– מנהלת המרכז החינוכי בשערי צדק ,לנועה עופר– מנהלת המרכז החינוכי בגהה ,למשכית גולן-שוחט–
מנהלת המרכז החינוכי בשניידר ולעדנה פיצ'ובר – מנהלת המרכז החינוכי בהדסה על עצה טובה ,הדגמה ושיתוף.
תלמידים מאושפזים מקבלים תמיכה לימודית

אנו בראשיתה של דרך חשובה למימוש זכויותיהם של ילדים חולים לקבל תמיכה לימודית ורגשית מתוקף "חוק חינוך חינם
לילדים חולים" ,תודה לכל העוסקים במלאכה ,איחולי הצלחה לליאורה המנהלת ולצוות ההוראה והטיפול.
צוות המחוז ואני נמשיך ללוות אתכם ולסייע ככל שנוכל.
ניתן להסתייע ולהתעדכן באתר המחוז החרדי -תלמידים חולים בנוגע ליישום חוק ילדים חולים.
להלן קישורים חיוניים:
הנחיות ליישום חוק ילדים חולים  -תשע"ז

חוק ילדים ותלמידים חולים  -נהלים תשע"ז
דו"ח ביצוע שעות חולים
נוהל מתן תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם באמצעות ספק משרד החינוך
מצגת חוזר מנכ"ל  -נוהל מתן תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם באמצעות ספק משרד החינוך

בכל שאלה ניתן לפנות גם באמצעות הדוא"לcholim_charedi@education.gov.il :

כי "החינוך הוא הדרך ,האדם הוא המטרה"[ .א.ד.גורדון]
שלכם,
רעיה לוי-גודמן

