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 לחוק החינוך המיוחד  11יישום תיקון 

 :עבור חוברת מידע

 ינוך המיוחדבחינוך הרגיל ובח םימנהלמפקחים ו✓
 צוותים חינוכיים ✓
ועדת בו וחברים, מנהלי מחלקות חינוך יושבי ראש✓

 זכאות ואפיון
 מקצועי-יושבי ראש וחברים בדיוני הצוות הרב✓
 יושבי ראש וחברים בוועדת השגה✓
 בשפ"ח מיוחד ךמנהלים ורכזי חינו✓

 2019 נובמבר, ף"שנה"ל התש
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 תוכן עניינים

 4עמ'  מבוא 

 

 5 עמ' מקצועי-ת רבודיון בצו פרק א'

  החינוך הרגיל ממשאבי תוכניות התערבות ותמיכה 1-א 

  : מקצועי-דיון בצוות רב 

   ל השילוב המוסדילקביעת זכאות מסלבחינה ו מקצועי-דיון בצוות רב 2-א 

וועדת שזכאותם נקבעה בלקביעת הרכב סל שירותים לתלמידים  מקצועי-דיון בצוות רב 3-א 

 זכאות ואפיון

 

 

 14 עמ' ועדת זכאות ואפיון  פרק ב'

  עבודת הוועדה 1-ב 

  היערכות לקראת ועדת זכאות ואפיון 2-ב 

  תוקבלת ההחלטו ת זכאות ואפיוןתהליך הדיון בוועד 3-ב 

זכאות לתלמיד שמחלתו אינה מופיעה ברשימת המחלות  בחינת  – א' חינוך מיוחדבאגף יון ד 4-ב 

 ירותהנד

 

 

 28 עמ' אושרה במעמד ועדת זכאות ואפיון אותו לשירותי חינוך מיוחדיםזכלתלמיד ש אישיסל  פרק ג'

  פירוט סוגי התמיכות  1-ג 

  דגשים לקביעת הרכב סל השירותים  2-ג 

  אפשרויות ליישום תמיכה מסוג הוראה/טיפול 3-ג 

  אישית תוכנית 4-ג 

 

 32 עמ' השגה פרק ד'

  ואיפיוןמקצועי במעמד ועדת זכאות -השגה על החלטה של צוות רב 1-ד 

  השגה על החלטה של ועדת זכאות ואפיון במסגרת ועדת השגה מחוזית 2-ד 

 

 37 עמ' עבור ילדם חינוכית ה ת מסגרסוג הדיון בעניין זכות ההורים לקבוע את  'הפרק 

פגיעה ילדם במקרה של חשש ממשי לאת סוג המסגרת בה ילמד  דיון בזכות ההורים לבחור 

  אחריםשלום בשלומו או ב
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 38עמ'                                                                                                                                    נספחים  'ופרק 

  סדימו זמניםלוח  : 1נספח  

 ראשונהלחוק החינוך המיוחד, תוספת  11גורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף תיקון מס'  :2נספח  

 מקצועי לצורך קבלת החלטה -קווים מנחים לדיון בצוות רב : 3נספח  

וועדת נקבעה ב תלמיד שזכאותומקצועי לקביעת הרכב סל שירותים ל-פרוטוקול דיון בצוות רב : 4נספח  

 וזכאי לסל אישי בכיתה לחינוך רגיל ואפיון זכאות

 לוועדת זכאות ואפיון  ושאלון תלמיד :  שאלון הורים 5נספח  

 קווים מנחים לוועדת זכאות ואפיון לצורך קבלת החלטה:  6נספח  

 המסגרת החינוכית בה ילמד ילדם:  טופס בחירת הורים את סוג 7נספח  

 מקצועי -צוות רבהמלצת הפסיכולוג בדיון :  8נספח  

 מקצועי ולוועדת-זכאות ואיפון ביושבה כהשגה על החלטת צוות רב ים לוועדתסמכתבים וטפ : 9נספח  

 מחוזית השגה

 : סיכום דיון בזכות ההורים לבחור את סוג המסגרת בה ילמד ילדם10נספח  

  רשימת מחלות נדירות: 11נספח  

 בחינת זכאות לתלמיד שמחלתו אינה מופיעה ברשימת המחלות הנדירות               

 אלקטרוניינוכי או דואר ידע באמצעות המוסד החהסכמת הורים להעברת מ: 12נספח  

לחוק החינוך המיוחד, תוספת  11תיקון מס'  -: מענה בהתאם לסוג המוגבלות ולרמת התפקוד 13נספח  

 שניה

 בנוכחות חברי הוועדה בלבד טופס הסכמת הורים לקיום ועדת זכאות ואפיון: 14נספח  
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  מבוא

 

מתקיים כחלק ממהלך  ם החוקיישו .לחוק החינוך המיוחד 11תיקון מספר  אישרה הכנסת את 2018שנת  קיץב

מערכתי המקדם הכלה והשתלבות של תלמידים עם מגוון צרכים במוסדות החינוך, מהלך המהווה אתגר משמעותי 

 . ישראלבחברה ב

ולתמיכה הנדרשת   הייחודיים  לצרכיו,  למאפיני התפקוד שלו  בהתאםנה מותאם לכל תלמיד  המהלך מכוון למתן מע

 , כדי לאפשר לו השתתפות בתהליך הלמידה, מיצוי יכולות וקידום בתחום הלימודי, החברתי והרגשי. לו

 הן: ק החינוך המיוחדלחו 11תיקון המטרות של שירותי החינוך המיוחדים, כפי שמופיעות ב

לקדם ולפתח את הלמידה, הכישורים והיכולות של התלמיד עם הצרכים המיוחדים ואת תפקודו הגופני,  .א

 השכלי, הנפשי, החברתי וההתנהגותי ולהקנות לו ידע, מיומנויות, כישורי חיים וכישורים חברתיים;

המיוחדים להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה, בכל תחומי מיד עם הצרכים ותו של התללעגן את זכ .ב

החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, 

 בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי יכולותיו; 

 ילים.לקדם את שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במוסדות חינוך רג .ג

 

. כך, למשל המונח 'חינוך מיוחד' הופך ל'שירותי חינוך ותשינוי בתפיס  המבטאמונחים  שינוי  גם    התיקון לחוק מתווה

הניתנים לתלמיד בכל שירותי חינוך מיוחדים , שחינוך מיוחד הוא שירות ולא מקום כך נח המכוון למומיוחדים', 

מונח 'לקות' הופך ל'מוגבלות' שכן לחינוך מיוחד. כמו כן, ה מסגרת חינוכית בה ילמד ולא רק במוסדות כוללניים

תפיסת המוגבלות מושפעת מתנאי הסביבה ומתנאי הלמידה ותלמידים שהוגדרו בעבר כבעלי לקויות מוגדרים 

 כתלמידים עם מוגבלות.

שותפות רת הלהגבעקרונות נוספים ביישום התיקון לחוק החינוך המיוחד מתייחסים לשינוי בוועדות מתוקף חוק, 

לבחור את סוג המסגרת בה ילמד ילדם, לאפשרות המימוש של סל שירותים   םפשרות הניתנת להאעם ההורים ול

 .ולתמיכות הנדרשות לו לצרכי התלמיד גמיש בהתאםאישי בכיתה לחינוך רגיל, להרכב סל משאבים אישי 

ההשגה על ים, לרבות נהלי  פעולתן של הוועדות לקביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדל  הנחיותמופיעות  בחוברת זו  

 מידע אודות סל השירותים האישי.החלטותיהן ו

 .תהליך החקיקה ובגיבוש חוברת ההנחיותל השותפים שלקחו חלק באנו מודים לכ

 

 ת הצלחהבברכ

 

 רחלי אברמזון

  וך מיוחדחינ צוות אגף א'ו

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/152_048.htm#Seif2
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  מקצועי-רבדיון בצוות  -פרק א'

 

 חינוך הרגילה ממשאבי תכניות התערבות ותמיכה לקידום התלמיד  1-א

גם  זקות, כמו ובמסגרות החינוך לומדים תלמידים עם אפיונים שונים ולהם מגוון צרכים. לכל אחד מהתלמידים ח

ויות הדורשות חיזוק וכישורים הדורשים טיפוח, כל תלמיד בדרך המתאימה לו, תוך הבלטת כישוריו והעצמתו מיומנ

נה היא מתן מעמיושם במערכת החינוך  הההכלה וההשתלבות  גם בתחומים שבהם הוא מגלה קושי. מטרת מהלך  

, פדגוגיים מותאמים-רונות פסיכוישום עק, תוך יבאחריותןו ותחינוך הרגילמסגרות התלמידים בצורכי הל מותאם

באופן שיאפשר להם להיות חלק בלתי נפרד מהחברה, ללמוד למידה משמעותית, להתקדם ולהתעצם כשאר בני 

 גילם. 

 )לתלמידים ללא זכאות לשירותי חינוך מיוחדים( ובאחריותו תהליך התמיכה ממשאבי החינוך הרגיל

o הלימודי, הרגשי, ההתנהגותי והחברתי תוך  בתחום דיםשל התלמים תפקוד בחןבתחילת כל שנה יי

בשיתוף גורמים  ,הכיתה ת/מחנך או ת הגן/באחריות מנהל תהליך יתקייםקשיים. הלזקות ווחל התייחסות

 מקצועיים. 

o זקוקים לפדגוגיה מותאמת או להתאמות אחרות כמענה לצרכים ה, יאותרו תלמידים תהליךבעקבות ה

הצרכים הייחודיים של כלל התלמידים, ובכלל זה   לאתר את התהליך נועדים. לימודיים, רגשיים וחברתי

 תלמידים מתקשים, מצטיינים ומחוננים. 

o  ,ים השוניםתפקוד שלו בתחומחוזקות ולקשיים בבהלימה ל של צרכיםיבנה פרופיל לכל תלמיד שאותר. 

o ותתקבל  ו,הוריתלמיד ווף הבשית אישית חינוכית-חינוכית ו/או פסיכו תוכניתתבנה  על בסיס הפרופיל

מענה והמענה לקשייו בתחום הלימודי, הרגשי, ההתנהגותי והחברתי. ה  תלמידהחלטה באשר לאופן התמיכה ב

העומדים לרשות מוסד החינוך לצורך והמשאבים  תוך מיצוי כל תהליכי העבודה    ,החינוך הרגיל  ממשאבייינתן  

  .רכיוצללתפקודו ובהתאם  וקידומו של התלמיד המתן המענ

o ותלווה בישיבות של באופן מתמשך ההתערבות בחינוך הרגיל תנוהל באחריות מנהל מוסד החינוך תוכנית ,

, הערכה ומעקב אחר ההתקדמות לצורך  ו,הוריתלמיד והבשיתוף  הצוות החינוכי והטיפולי בהרכבים שונים

 בהתאם להתקדמות ולצרכים של התלמיד.  תוכניתוהכנסת שינויים ב

o קדמות מספקת, או שעולה צורך בתמיכות נוספות ידון הצוות החינוכי בעניינו של התלמיד א חלה התבמידה ול

 ויפעל בהתאם לאפשרויות הבאות:

, לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים מסל  מקצועי במוסד לחינוך רגיל-הרבהפניה לדיון בצוות  -

. )למעט במקרים חריגים( עוקבתהשילוב המוסדי )תמיכה בהוראה ובטיפול( בשנת הלימודים ה

מקצועי, הוא יקבל תמיכה מסל -במידה והתלמיד נמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים ע"י הצוות הרב

ת החינוכי יוכל לבחון את השתתפותו של התלמיד גם בתכניות התערבות הצווהשילוב המוסדי. 

במקרים בהם התלמיד וחדים(. מתאימות המתקיימות במוסד החינוכי )שאינן מסל שירותי החינוך המי

)מהסל המוסדי(,  יםמגלה קשיים משמעותיים גם עם התמיכות הניתנות לו ממשאבי החינוך המיוחד

הסכמת הוריו או ביוזמתם לדיון בוועדת זכאות ואפיון המתקיימת ברשות יופנה עניינו של התלמיד ב

 המקומית.   
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יוחדים בהתאם לרמת התפקוד לשירותי חינוך מלבחינת זכאותו  הפניה לדיון בוועדת זכאות ואפיון -

המגלים . וועדת הזכאות והאפיון דנה בעניינם של תלמידים במסגרות החינוך הרגיל  ולצרכיו  שתקבע לו

ות החינוך המיוחד. וועדת גרמוגבלות הלומדים במס קשיים משמעותיים ובעניינם של תלמידים עם

ך מיוחדים לרבות זכאות להסעה ולליווי, את רמת הזכאות והאפיון תקבע את הזכאות לשירותי חינו

 יתהגן/כואת היקף סל המשאבים שיינתן לתלמיד במידה והוריו יבחרו שילמד ב והצרכים התפקוד

 לחינוך רגיל )תמיכות מסוג הוראה, טיפול וסייעת(. 

o   נת זכאות לשירותי חילבלוועדת זכאות ואפיון  מקצועי או  -לדיון בצוות רבבכל שלב  יוכלו לפנות  והוריו  התלמיד

  .בהתאם ללוח הזמנים הקבוע לכל ועדה חינוך מיוחדים

o לאחר יישומה של מקצועי או לוועדת זכאות ואפיון -המסגרת החינוכית תוכל להפנות תלמיד לדיון בצוות רב

בהתאם לנהלי  תהליך של מיצוי אפשרויותתכנית התערבות מותאמת לתפקודו ולצרכיו של התלמיד ולאחר 

  .הההפני

o בחתימתו מפקח הכוללההפניה לוועדות תעשה רק לאחר שתהליך ההתערבות יבחן ויאושר על ידי ה . 

 (. 1)נספח: מוסדי  יםזמנניתן להיעזר בלוח 

 

 

 

 

 

  להרחבה:

 הכלה והשתלבות, משרד החינוך -עובדי הוראה פורטל 

 . 2014מהלך חינוכי לקידום חברת מופת, תשע"ד,  -חוזר מנכ"ל "האחר הוא אני"  

 

  מקצועי-דיון בצוות רב

מקצועי במקום -צוות רביפעל , קובע כי בכל מוסדות החינוך 2018לחוק החינוך המיוחד, תשע"ט  11תיקון מס' 

 ועדת השילוב המוסדית. 

 :מקצועי-תפקידי הצוות הרב

תים שיינתן לו לפי לשירותי חינוך מיוחדים והיקף סל השירו עם מוגבלות תלמידשל  וזכאות קביעת -

  (.וך רגילנכיתה לחיגן/הלומד ב)תמיכה מסל השילוב המוסדי לתלמיד רמת התפקוד שלו 

הוריו בחרו הוא ונקבעה במעמד ועדת זכאות ואפיון ו והרכב סל השירותים לתלמיד שזכאות קביעת -

 לחינוך רגיל )סל אישי(.  כיתה/בגן שילמד

 האישית של התלמיד. תוכניתקביעת ה -

 

 ון:טרם הפניית תלמיד לוועדת זכאות ואפי מיצוי אפשרויותלהלן קישורים לטופס 

oבבית הספר 

oבגן הילדים 

https://pop.education.gov.il/hahala-hishtalvot/
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=163#_Toc256000030
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=163#_Toc256000030
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/rules-and-procedures/Pages/specialeducationlaw.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/rules-and-procedures/Pages/specialeducationlaw.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/hahala-hishtalvot/bhinat-mitzuy-dyun.docx
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/hahala-hishtalvot/bhinat-mitzuy-terem-vaada.docx
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  לקביעת זכאות מסל השילוב המוסדי מקצועי-רבדיון בצוות   2-א

וקביעת  מיוחדים מסל השילוב המוסדימקצועי לקביעת זכאות לשירותי חינוך -דיון בצוות רבלהלן הנחיות לקיום 

 .לחינוך רגיל גן/כיתהלתלמיד הלומד/ילמד ב הרכב סל השירותים

 אוכלוסיית היעד

, עיכוב שפתי/התפתחותי, הפרעות התנהגותיות ורגשיות תיתבעיי-ה רבלקות למידתלמיד עם מוגבלות מסוג: 

 ,לחוק חינוך מיוחד 11תיקון בתוספת השניה לותלמידים עם הפרעה נפשית או עם משכל גבולי כמפורט 

 לחינוך רגיל. גן/כיתההלומד/ילמד ב

 מקום הדיון 

o  הדיונים יתקיימו בבית הספר בו התלמיד לומד.  -לתלמידים הלומדים בבתי הספר 

o  הדיונים יתקיימו במתי"א.  -לתלמידים הלומדים בגני ילדים 

o  ביניים   מגן חובה לכיתה א', מבית ספר יסודי לחטיבת ביניים, מחטיבת -במעברים בין חטיבות הגיל

 לחטיבה עליונה:

מקצועי במסגרת -, יש לקיים את הדיון בצוות רבבה שובץ התלמיד טתבמידה וידועה המסגרת הקול -

הקולטת לצורך בחינה מחודשת של זכאות התלמיד לשירותי חינוך מיוחדים. יש לקיים את הדיון 

פתיחת ני לפ הנדרשת לתלמיד טרם המעבר בהסכמת ההורים, כדי לשמור על רצף התמיכה

 השנה. 

יתן לדחות את מועד הדיון במסגרת הקולטת, לא יאוחר מסוף במידה ולא ידועה המסגרת הקולטת, נ -

 )תח"י או תל"א( עד לקיום הדיון ולקביעת תכנית אישית חודש אוקטובר בשנת הלימודים העוקבת.

 יש להמשיך וליישם את התכנית האישית הקיימת. 

את ההורים  נית )תח"י(, ניתן לזמןהם עדייו תכנית חינוכית יחידלעניין תלמידים חדשים שאין ל -

 לפגישת הכרות ואיתור צרכים עם הצוות החינוכי לצורך גיבוש דרכי עבודה עד לבניית תכנית אישית.

 מקצועי -סמכויות הצוות הרב

שילוב  לחינוך רגיל מתוך סל ה גן/כיתהלקבוע את זכאותו של התלמיד לקבל שירותי חינוך מיוחדים ב .א

 .שלוש שניםבחן מחדש אחת להזכאות ת לות אחת או יותר המשפיעה על תפקודו. המוסדי, בשל מוגב

בהתאם לרמת התמיכה הנדרשת לתלמיד המופנה  (2) גבוהה-בינונית או (1) גבוהה לקבוע רמת תפקוד .ב

 ואפיון בלבד. בסמכות וועדת זכאות הינה( 4) נמוכה או (3) בינונית נמוכה ת תפקודשל רמ הקביע. לדיון

לקבוע את הרכב סל השירותים בתחומי הוראה וטיפול, לתלמיד הלומד בחינוך הרגיל ונמצא זכאי מתוקף  .ג

 מקצועי.-החלטת הצוות הרב

 לקבוע את התוכנית האישית של התלמיד. .ד

 מקצועי -הרכב הצוות הרב

o  יושב ראש. -נציג/ת המתי"א  -גן ילדיםמנהל/ת מוסד החינוך הרגיל, ובמוסד חינוך שהוא 

o .מחנך/ת הכיתה או מנהל/ת הגן של התלמיד 

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/rules-and-procedures/Pages/specialeducationlaw.aspx
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o  חינוכי )שפ"ח( ברשות המקומית -פסיכולוג/ית המוסד החינוכי  מטעם השירות הפסיכולוגי -בבתי הספר

(, המכיר את התלמיד או/ו יועץ/ת  , מתווה השפ"ח2010)א(, 8חוזר מנכ''ל ע/)שרות ברמה א' עפ"י 

חינוכי )שפ"ח( -פסיכולוג/ית המסגרת החינוכית מטעם השירות הפסיכולוגי -חינוכי/ת ; בגני ילדים 

  .ברשות המקומית או יועץ/ת חינוכי/ת

o המתי"א המתמחה בתחום מוגבלותנציג נציג/ת המתי"א /  :עובד/ת הוראה מתחום החינוך המיוחד או 

בהתאם  , המומחה למוגבלות של התלמידהמרכז הטיפולי לכבדי שמיעה וחרשיםנציג בראיה ועיוורון / 

 .כי התלמיד ומוגבלותולצור

o וקביעת סל השירותים )תח"י או תל"א( התלמיד והוריו בבניית התכנית האישית של התלמיד. 

 עימקצו-בצוות הרבמוזמנים לדיון 

o התלמיד שיתוףע"י ההורים תוך שיתוף התלמיד תקבע  לע; החלטה והוריהתלמיד ו. 

o  מפקח/ת כולל/ת חינוך רגיל או מי מטעמו/ה.  יש להזמיןבגני ילדים 

o .ההורים רשאים להזמין לדיון אנשים נוספים מטעמם 

o  במידה וידועה המסגרת ל, ובמעברים בין חטיבות הגיבמקרה של מעבר תלמיד למוסד חינוכי אחר

  בהסכמת ההורים. לזמן את הצוות החינוכי מהמסגרת הקודמתהקולטת, יש 

o  הקשר בין מוסדות  2.3-8, סעיף 2014)א(, 7חוזר מנכ"ל עד/במקרה של הורים גרושים יש לפעול עפ"י

 .ובין הורים פרודים או גרושים החינוך

o  אם נקבעה לתלמיד מוגבלות בשמיעה/חירשות, חובה על היו"ר לזמן עובד הוראה מטעם המרכז

הטיפולי לכבדי שמיעה וחרשים. אם נקבעה לתלמיד מוגבלות בראיה/עיוורון חובה על היו"ר לזמן עובד 

 .המתי"א המתמחה בכבדי ראיה ועיוורים הוראה מטעם

 ת הוראה נוסף מטעם בית הספר המכיר/ה את התלמיד/עובד מקצועי-בצוות הרב מין לדיוןמומלץ להז

 מת"ל, מורה מקצועי(.                כגון: ) בהסכמת ההורים

 מקצועי -הגורמים שבאפשרותם להפנות תלמיד לדיון בצוות הרב

o .הורי התלמיד או התלמיד 

o .עובד חינוך במוסד החינוך הרגיל 

o ומית.רשות חינוך מק 

o  ע"י שר החינוך או שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.גורם שהוסמך לעניין זה 

 

 מקצועי-לוח זמנים לעבודת הצוות הרב

שנה ליישום בשנת הלימודים  בכל מרץ חודש מסוף יאוחר לא תוגשנה מקצועי-בצוות הרב לדיון הבקשות

  .העוקבת

שם בשנת הלימודים במאי. ההחלטה תיו 15-יסתיימו לכל המאוחר בבמרץ ו 1 -הדיונים יחלו בכל שנת לימודים ב

 העוקבת. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2010-8a-3-7-61.htm
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=178
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=178
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במצב לימודי, רגשי,  משמעותי שינויבמקרים חריגים במיוחד כגון: עולה חדש עם קשיים משמעותיים בתפקוד, 

, התנהגותי או חברתי, תלמיד לאחר שחרור מאשפוז ארוך וכן תלמיד שעובר מפנימייה וחוזר ללמוד בבית הספר

מקצועי, באישור מפקח כולל, לצורך מימוש הזכאות בשנת -לקיים דיון בצוות הרבבאחריות מנהל המוסד החינוכי 

 .הלימודית הנוכחית

 דיוןמסמכים הנדרשים ל

 .הם סודיים ,ול הנרשם במהלך הדיוןוקטומקצועי, ובכלל זה הפר-המסמכים המובאים בפני חברי הצוות הרבכל 

o   שאלון הפניה 

שער,  –פורטל מוסדות חינוך מקצועי )-מחנך/ת ימלאו שאלון הפניה לדיון בצוות רבהגן /  מנהלת/ת -

 (.לשונית קיצורי דרך

 . תוולחתימ ואישורלבחינה מעמיקה של המפקח הכולל של המוסד החינוכי, השאלון יועבר ל -

 ., לאחר חתימת המפקח הכולליום לפני קיום הוועדה 14 -לא יאוחר מ ון יועבר להורים לעיוןאלהש -

o  מיצוי אפשרויות( שהתקיימו טרם קיום הדיון.  תיעוד תכניות הכלה והתערבות( 

o 11תיקון מס' על אבחנת המוגבלות של התלמיד )גורמים שאבחנתם קבילה מתוקף  מסמכים קבילים 

, כולל המלצת פסיכולוג מטעם השירות הפסיכולוגי החינוכי  (תוספת ראשונה - לחוק החינוך המיוחד

החינוכי ומכיר את (, הנותן שירות למוסד , מתווה השפ"ח2010)א(, 8חוזר מנכ''ל ע/)שרות ברמה א' עפ"י 

 התלמיד דרך תהליכי ההתערבות במסגרת החינוכית. 

o  רותי חינוך מיוחדים.לתלמידים המופנים לראשונה לבחינת זכאותם לש בדיקות שמיעה וראייה עדכניות 

o במידה ויש בידי ההורים חוות דעת מקצועיות ומסמכים נוספים, מומלץ מאוד להעבירם  - מסמכים נוספים

 נוך.למנהל מוסד החי

 לתשומת הלב

o ימים לפני הדיון, כל מסמך הנמצא בידיו העשוי לשמש  14-להורים, לא יאוחר מ מוסד החינוכי ימסורצוות ה

  בקבלת ההחלטה.בדיון או מקצועי -באת הצוות הר

o  על מנהלת הגן /מנהל ביה"ס לוודא כי יש בידם טופס ויתור סודיות מטעם הורי התלמיד, טרם העברת

שער,  –ות חינוך מוסד פורטלמקצועי לקביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים )-ומידע לצוות הרבמסמכים 

  .(לשונית קיצורי דרך

 

 מקצועי וקבלת ההחלטות -הדיון  בצוות הרב

o  מקצועי בדבר החובה על שמירת סודיות הדיון-חברי הצוות הרביו"ר הוועדה יידע את. 

o   מכבד, תוך   שיחזכאות התלמיד לשירותי חינוך  מיוחדים, יתבסס על  ה שללקביעלבחינה והדיון

 ים והתלמיד.וות המוסד החינוכי, ההורשותפות של צ

o  להכין אותו ככל שניתן לקראת הדיון בהסכמת ההורים  על הצוות החינוכיהתלמיד, נוכח בדיונים בהם

 כדי שיוכל להיות שותף פעיל בו. 

o ויציג   ,מקצועי ומטרת הדיון בפני כלל המשתתפים-היו"ר יפתח את הדיון על ידי הצגת תפקיד הצוות הרב

 ההורים את הנוכחים ואת תפקידיהם. ו מידהתלבפני 

https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/shortcuts.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/shortcuts.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/rules-and-procedures/Pages/specialeducationlaw.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/rules-and-procedures/Pages/specialeducationlaw.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2010-8a-3-7-61.htm
https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/shortcuts.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/shortcuts.aspx
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o התלמידהציג את דעתם לעניין תיאור התפקוד והצרכים של ההורים יוזמנו ע"י היו"ר לשתף ולהתלמיד ו 

במידה ויבחרו להשמיע את דבריהם בשלב אחר של הדיון, יוכלו  וכן את התלבטויותיהם ובקשותיהם.

 לעשות כן.

o לאפשר לו תנאים ו  בדיונים בהם הוא משתתף,  את התהליךתלמיד  ר העבו  ידאג להנגישמקצועי  -הצוות הרב

 בהתאם לצרכיו האישיים. נאותים להשמעת דבריו

o   נקודות החוזק שלו, לתפקודו של התלמיד,  לכישוריו והצוות החינוכי יציג את חוות דעתו המקצועית באשר

יזדקק, באופן שיהיה נהיר לכלל צרכיו, תוכניות ההתערבות וסוגי התמיכות שניתנו לו, ולתמיכות שלהן 

 המשתתפים.

o  הפסיכולוג יציג את המסמכים הקביליםהפסיכולוג/היועץ יציג את המסמכים המובאים לדיוןהיו"ר ו/או , 

 .(8מקצועי )נספח -לרבות המלצת הפסיכולוג המסגרת החינוכית מטעם השפ"ח בדיון צוות רב

o  במקצועי עפ"י ההרכ-חברי הצוות הרבהשתתפות בדיון ב תקבעזכאותו של התלמיד ורמת התפקוד שלו 

מקצועי לצורך -מנחים לדיון בצוות רב דף העזר: קוויםמקצועי יסתייע ב-. הצוות הרבבלבד ילמצוין לעה

  (3 נספח ראה)קבלת החלטה 

o מקצועי בעניינו של התלמיד יתקבלו על פי האפשרויות הבאות:-החלטות הצוות הרב 

 ו/או טיפול.    י חינוך מיוחדים מסוג הוראההתלמיד זכאי לתמיכה של שרות -

 התלמיד אינו זכאי לתמיכה של שירותי חינוך מיוחדים. -

המצריכים , בשל קשיים משמעותיים בהסכמת ההורים התלמיד מופנה לדיון בוועדת זכאות ואפיון -

 .תחומים שוניםמענה כוללני ב

o  ת שקולים, ליו"ר קול נוסף.מקצועי יתקבלו ברוב קולות. במידה והקולו-הרבהחלטות הצוות 

o  זכאותו במסגרת הקולטת. באם התלמיד עובר למוסד חינוכי אחר במהלך השנה, הוא ימשיך לממש את

 מקצועי לשנה העוקבת.  -יתקיים דיון נוסף בצוות רב אך במידת הצורך הזכאות הינה לשלוש שנים

o  "של משרד החינוך. מהלך הדיון וההחלטות שיתקבלו יתועדו במערכת ה"שילובית החדשה 

o ישלחו להורים יופקו ממערכת ה"שילובית החדשה" ומקצועי ופרוטוקול  -מכתב בנוגע להחלטת הצוות הרב

ימים מיום  14-ה של תלמיד בגן הילדים, לא יאוחר מעל ידי מנהל מוסד החינוך או ע"י המתי"א במקר

 קבלתה. 

o בגין תלמידים הזכאים לשירותי חינוך   לצוות החינוכי ע"י מומחי תחום מטעם המתי"א תתבצע הנחיה

 מיוחדים.
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זכאות לשירותי חינוך מיוחדים מסל באשר ל מקצועי-השגה על החלטת צוות רב

  השילוב המוסדי

, בהתאם לנהלי הוועדה מקצועי תתקיים במעמד ועדת זכאות ואפיון-החלטה שהתקבלה בדיון צוות רבהשגה על 

 .המפורטים בפרק ב' להלן

ימים מיום שקיבלו   21יוכלו להגיש השגה לוועדת זכאות ואפיון ביושבה כוועדת השגה, תוך  התלמיד    ההורה או .א

 בכתב.  מקצועי-צוות הרבאת החלטת ה

וכן על מסמכים   על פרוטוקול הדיון ,מקצועי-צוות הרבהדיון בו צגתבסס על מסמכים שהויהשגה דיון בה .ב

אין צורך למלא שאלון  אג לקבלם מבעוד מועד. אות ואפיון ידיו"ר וועדת זכ. נוספים ככל שיוגשו ע"י ההורים

 רמת תפקוד )שאלון ראמ"ה(. 

מקצועי מתייחסות להחלטות שבסמכות  -וות רבסמכויות ועדת זכאות ואפיון ביושבה כוועדת השגה על דיון בצ .ג

-ו בינונית( א1)  גבוהה  קביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים לתלמידים ברמת תפקוד  ,מקצועי, קרי-הצוות הרב

 כותה:מ. בס(2בוהה )ג

o   לקבל את ההשגה 

o לדחות את ההשגה ולנמק את ההחלטה 

לצורך מימוש סל שירותים ( 4( או נמוכה )3נמוכה )-בינונית תפקודבמקרים בהם ההורים מעוניינים לבחון זכאות ברמת  .ד

למוד במסגרת לחינוך מיוחד, עליהם לפנות אישי בכיתה לחינוך רגיל, או במקרים בהם ההורים מעוניינים שילדם יעבור ל

, עפ"י נהלי הוועדה המפורטים בפרק מקצועי-שלא במסגרת השגה על החלטת צוות רבלדיון בוועדת זכאות ואיפיון  ישירות  

 .ב' בחוברת זו

דת זכאות ואפיון יזמין לדיון נציג מהמוסד החינוכי שבו התלמיד לומד, את הורי התלמיד ואת התלמיד  יו"ר וע .ה

 להשמיע את דבריהם. 

 המשך הדיון וקבלת ההחלטה יתקיימו בנוכחות חברי הוועדה. .ו

בצרוף את החלטתה להורים בכתב מקצועי תמסור -ועדת זכאות ואפיון, ביושבה כהשגה על החלטת צוות רב .ז

במידה והתלמיד בגיר ולא נקבע לו אפוטרופוס על פי  .ימים מיום הגשת ההשגה 21בתוך טוקול הדיון פרו

 וק, יש לשלוח את ההחלטה לתלמיד.הח

 .בפרוטוקולדיוני הועדה יירשמו  .ח
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ה נקבעתלמידים שזכאותם מקצועי לקביעת הרכב סל שירותים ל-דיון בצוות רב  3-א

   וועדת זכאות ואפיוןב

מקצועי לקביעת הרכב סל השירותים לתלמידים שזכאותם לשירותי חינוך  -להלן הנחיות לקיום דיון בצוות רב

לרמת התפקוד שנקבעה בוועדה לצרכים וסל השירותים ייקבע בהתאם וחדים אושרה בוועדת זכאות ואפיון. מי

 י סמכויות הוועדה.לתלמיד שהוריו בחרו כי יממש את זכאותו במוסד לחינוך רגיל או נקבע כך עפ"

 מקום הדיון 

o  ומד. הדיונים יתקיימו בבית הספר בו התלמיד ל -לתלמידים הלומדים בבתי הספר 

o  הדיונים יתקיימו במתי"א.  -לתלמידים הלומדים בגני ילדים 

 הרכב סל השירותיםהתכנית האישית ולקביעת  מקצועי-סמכויות הצוות הרב

o  עבור תלמיד הלומד  יעתסיאו /ו טיפולאו /ו בתחומים הבאים: הוראהלקבוע את הרכב סל השירותים

 ם בהתאם לצרכיו מתוקף החלטת ועדת זכאות ואפיון.בחינוך הרגיל, שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדי

o תח"י( –)תכנית חינוכי יחידנית  לקבוע את התוכנית האישית של התלמיד. 

 

 התכנית האישית והרכב סל השירותיםלקביעת מקצועי -הרכב הצוות הרב

o יושב ראש. -נציג/ת המתי"א  -מנהל/ת מוסד החינוך הרגיל, ובמוסד חינוך שהוא גן ילדים 

o הכיתה / מנהל/ת הגן של התלמיד. ך/תמחנ 

o התלמיד והוריו ולהם קול אחד. 

o או נציג/ת המתי"א / המתי"א  המומחה למוגבלות של התלמיד עובד/ת הוראה מתחום החינוך המיוחד

 / המרכז הטיפולי לכבדי שמיעה וחרשים. מוגבלות בראיה ועיוורוןתחום בהמתמחה 

 התכנית האישית והרכב סל השירותים לקביעת  מקצועי-מוזמנים לדיון בצוות הרב

o  שיתוף התלמיד.התלמיד והוריו; החלטה על שיתוף התלמיד תקבע ע"י ההורים תוך 

o  .יו"ר הוועדה רשאי להזמין בהסכמת ההורים בעלי תפקידים נוספים על פי הצורך 

o  .בגני ילדים נדרש מפקח/ת כולל/ת חינוך רגיל או מי מטעמו/ה 

o ון אנשים נוספים מטעמם. ההורים רשאים להזמין לדי 

o  ,ובמידה וידועה המסגרת  הדיון מתקיים במסגרת הנוכחית,במקרה של מעבר תלמיד למוסד חינוכי אחר

 .בהסכמת ההורים הקולטת, יש לזמן את הצוות החינוכי מהמסגרת הקולטת

o  הקשר בין מוסדות  2.3-8, סעיף 2014)א(, 7חוזר מנכ"ל עד/במקרה של הורים גרושים יש לפעול עפ"י

 .החינוך ובין הורים פרודים או גרושים

 

 

 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=178
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=178
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 מקצועי-לוח זמנים לעבודת הצוות הרב

o במקרים בהם וועדת זכאות    .ביוני  15-במרץ ויסתיימו לכל המאוחר עד ה  1-הדיונים יחלו מדי שנת לימודים ב

בחינת זכאות לתלמיד שמחלתו אינה  )  להלן  4.ב  סעיףבההנחיות  עפ"י    ון התקיימה במועד מאוחר יותרואפי

בהרכב סל השירותים בהתאם למועד בתכנית האישית ויתקיים הדיון    ,(מופיעה ברשימת המחלות הנדירות

 החלטת הוועדה.

o   פילוח התמיכות )לשעות הוראה, שעות טיפול ושעות סיוע( כפי שיקבע בדיון, יוקלד על ידי בית הספר

 ביוני מדי שנה.  15 -לא יאוחר מ בפורטל מוסדות חינוךע"י המתי"א,  ולילדים בגן הילדים

 מקצועי וקבלת ההחלטות-ות הרבהדיון  בצו

כים, ידון בתמיכות המתאימות לתלמיד בהסתמך על הצר ושאר המוזמנים לדיון, מקצועי-רבהצוות ה .א

 ע העומד לרשות הצוות.החוזקות והקשיים של התלמיד, על בסיס מיד

מקצועי, יקבע את סוגי התמיכות והיקפן, בהתאם לתוצאות הדיון,  כחלק מבניית התוכנית -הצוות הרב  .ב

 האישית של התלמיד. 

  (.בקישור בפורטל מוסדות חינוךמהלך הדיון והחלטות שיתקבלו יתועדו בפרוטוקול ) .ג

   .מיום קיום הדיוןלכל היותר ימים  21תוך יועבר להורים ( 4)נספח  לרבות ההחלטה פרוטוקול הדיון .ד

סל  הרכבלבחון מדי שנה את בשיתוף ההורים במסגרת הסל האישי המוקצה לתלמיד, על הצוות החינוכי 

ובהלימה  ואת חלוקת המשאבים בין סוגי התמיכות, מבלי לשנות את היקף הסל, תנו לתלמידהתמיכות שני

)תכנית חינוכית  , לשינויים בתפקודו ולתוכנית האישית שנקבעה לוולתמיכות הנדרשות לו לצרכי התלמיד

ים בצרכים ככל שידרש, יתקיימו דיונים לעניין הרכב הסל גם במהלך השנה בהתאם לשינוי .תח"י( –יחידנית 

 .או להתקדמותו של התלמיד

 והאפשרויות ליישומן: פרק ג' בחוברת זו פירוט סוגי התמיכותל     
 

 ועדת זכאות ואפיוןמקצועי במעמד -השגה על דיון בצוות רב

ימים מיום  21תוך  ,התלמיד או ההורה יוכלו להגיש השגה לוועדת זכאות ואפיון ביושבה כוועדת השגה .א

  .בכתב ואת הפרוטוקול הוועדהאת החלטת  ושקיבל

  מקצועי-ביושבה כוועדת השגה על דיון בצוות רב  ועדת זכאות ואפיוןסמכויות  .ב

o   לקבל את ההשגה 

o לדיון נוסף, עם הוראות או בלעדיהן מקצועי-הרבת ווצלהחזיר את הענין ל 

o לדחות את ההשגה ולנמק את ההחלטה 

)או לתלמיד,  ההשגה תימים מיום הגש 21בתוך  את החלטתה להורים בכתב מסורזכאות ואפיון תועדת  .ג

 ולא מונה לו אפוטרופוס(.   18אם הוא מעל גיל 

  .ד

 .' בחוברת זודראה פרק  להרחבה בנוגע לוועדת השגה:

 

 

http://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/links-main.aspx
http://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/links-main.aspx
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 ועדת זכאות ואפיון     -פרק ב' 

נוך מיוחדים, הקובעת את זכאותו של תלמיד עם מוגבלות לשירותי חיועדת הזכאות והאפיון היא ועדה מתוקף חוק,  

, או עד לקיומה של ותים לשלוש שנים או עד למעבר בין שלבי חינוךאת רמת התפקוד שלו ואת היקף סל השיר

, עפ"י )הטבה או החמרה( או עד לשינוי משמעותי בתפקוד התלמידשנים,  3-ועדה חדשה בפרק זמן הקצר מ

 . (13המפורט בתוספת השניה לחוק )נספח 

נינו של תלמיד עם צרכים מיוחדים הלומד במוסד, לדיון חוזר אחת לשלוש שנים, את ע מנהל מוסד חינוך יביא,

לפני ועדת זכאות ואפיון. ניתן לקיים דיון חוזר גם לאחר תקופה קצרה מזו, בין מיזמת מנהל מוסד כאמור ובין 

גורמים אלה ם ואולרגון ציבורי, ובלבד שחלפה שנה ממועד ההחלטה בעניינו של התלמיד. לבקשת הורה או א

רשאים להביא את עניינו של תלמיד לדיון חוזר בוועדת זכאות ואפיון פעם אחת בטרם חלפה שנה, ובאישורו של 

 ם נוספות.יפעמי –מנהל המחוז במשרד החינוך 

הקשר בין  2.3-8, סעיף 2014)א(, 7חוזר מנכ"ל עד/עפ"י עפ"י  יש לפעולבמקרה של הורים פרודים או גרושים 

 .מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים

 עבודת הוועדה  1-ב

  אוכלוסיית היעד

, הלומד/ילמד (13)נספח  חוק החינוך המיוחדבתוספת השניה לתלמיד עם מוגבלות אחת או יותר כמפורט 

בהתאם , חינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל או בגן/בית ספר לחינוך מיוחדליתה כבגן/כיתה לחינוך רגיל, 

 .לפירוט בטבלה לעיל

תש"ף ותשפ"א,  –חוק חינוך מיוחד )במחוז צפון בשנה הראשונה והשניה ליישום החלטות הוועדה עפ"י התיקון ל

הזכאים לשירותי חינוך מיוחד  ,1המפורטות מטהות וימוגבלהתשפ"א ותשפ"ב(, תלמידים עם  –ת בשאר המחוזו

 המוסדית שזכאותם עדיין בתוקף, אינם נדרשים לפנות לוועדת זכאות ואפיון.  ועדת השילובמתוקף 

 .במידה וימצאו לנכון לוועדההורי התלמיד רשאים לפנות עם זאת, 

סל אישי לתלמידים המפורטים לעיל, יתבסס על היקף התמיכות להן זכאי התלמיד מתוקף ועדת השילוב 

קביעת הרכב סל שירותים  -סוגי התמיכות. הרחבה בפרק ג' המוסדית. ניתן יהיה לאפשר גמישות בבחירת 

 לתלמיד.

 מקום הדיון

 גורר/רשום התלמיד.הועדה תתכנס ברשות המקומית בה מת

במקרים חריגים ניתן לקיים את הוועדה ברשות בה לומד התלמיד ובלבד שהרשות בה הוא רשום עפ"י תעודת 

 . ו את הסכמתםנתנוהורי התלמיד הזהות של הוריו 

 
  מחלות , נפשיות הפרעות, פיזית  מוגבלות, התפתחותית  שכלית  מוגבלות, בשמיעה מוגבלות/חירשות ,  בראיה מוגבלות/עיוורון, אוטיזם 1

 נדירות  ותסמונות

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=178
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=178
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/rules-and-procedures/Pages/specialeducationlaw.aspx
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 סמכויות הועדה

בשל מוגבלות אחת או  כיתחינוה גרתלקבוע את זכאותו של התלמיד לקבל שירותי חינוך מיוחדים במס .א

 מפורטות בתוספת הראשונה לחוק, המשפיעה על תפקודו. יותר מהמוגבלויות ה

 לקבוע את רמת התפקוד ואת רמת התמיכה הנדרשת לתלמיד. .ב

נמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים ולקבוע את הקף סל השירותים של תלמיד הלומד בחינוך הרגיל  .ג

 .לאפיון המוגבלות שלוורמת התפקוד שנקבעה לו בהתאם ל

כית לתלמיד שעולה בגינו חשש ממשי שהשמתו במסגרת חינוכית עפ"י וחינהמסגרת את סוג הוע לקב .ד

טעונה אישור של מנהל/ת אגף  ובחירת הוריו תביא לפגיעה ממשית בשלומו או בשלום אחרים. החלטה ז

 חינוך מיוחד או סגיניתה/ו.

 הרכב ועדת זכאות ואפיון:

 :להלןרט פוכמ שישה חבריםו מניועדות זכאות ואפיון 

o  עובד משרד החינוך שהוא בעל מומחיות, ניסיון והכשרה בחינוך מיוחד -יו"ר הועדה 

o בעל ניסיון והכשרה  נציג הרשות המקומית שהוא מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית או מי מטעמו

 בחינוך המיוחד

o  כולל לחינוך  קחמפשני מפקחים כוללים של משרד החינוך, האחד מפקח כולל לחינוך מיוחד והשני

 רגיל או נציגיהם

o ברשות המקומית (שפ"חשירות הפסיכולוגי חינוכי )פסיכולוג חינוכי מטעם ה 

o  שימנה השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני הורים  הורה לתלמיד עם צרכים מיוחדים -נציג הורים

 לתלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך

 ים ובהם: ואפיון ולהחלטותיה הוא ארבעה חברהמניין החוקי לדיוני ועדת זכאות 

o משרד החינוך מטעם נציג – יושב ראש הוועדה 

o נציג רשות החינוך המקומית 

o  מפקח כולל לחינוך מיוחד או נציגו 

o מטעם השפ"ח ברשות המקומית פסיכולוג חינוכי 

 מוזמנים לוועדה:

o למיד בדיון השתתפות התההחלטה על ם. מטעממי  אוו/ התלמידו ההורים/אפוטרופוס של התלמיד

 ולא מונה לו אפוטרופוס.  18תתקבל ע"י הוריו או האפוטרופוס, למעט כאשר התלמיד הוא מעל גיל 

o .ההורים רשאים להזמין גורמים נוספים מטעמם או לבקש מהיו"ר לזמן את הגורמים המוזכרים להלן   

במידה וההורים פרודים או בכתב. כמו כן יכולים ההורים לשלוח לדיון גורם מטעמם בצירוף יפוי כוח 

הקשר בין  2.3-8, סעיף 2014)א(, 7חוזר מנכ"ל עד/גרושים, יש להזמין את שניהם. הנחיות נוספות ב

 . וסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושיםמ

o מקצועי-שהוא איש הצוות הרב דנוך שבו לומד התלמיאיש צוות ממוסד החי.  

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=178
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=178
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=178
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=178
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o תחום מוגבלות ב. עבור תלמידים עם מוגבלות בראיה יוזמן מומחה  מומחה תחום המוגבלות מטעם המתי"א

כבדי שמיעה המרכז הטיפולי למומחה מ, עבור תלמידים עם מוגבלות בשמיעה יוזמן עיוורוןבראיה ו

 .חרשיםו

o  או עובד סוציאלי, בהסכמת ההורים. לפי הצורך ובהם רופא מומחהאנשי מקצוע מתחומים שונים 

 הגורמים שבאפשרותם להפנות בקשה לדיון בוועדת זכאות ואפיון:

o התלמיד ו/או הוריו 

o   מוסד חינוך מוכר 

o נציג רשות החינוך המקומית 

o  ארגון ציבורי 

o  גורם ששר החינוך, שר העבודה והרווחה או שר הבריאות הסמיך לכך 

 ים לוח זמנ

o ילדים לרבות , במרץ והומצא אישור לכך 31 -אשר לא הושלם עד ל תלמידים הנמצאים בתהליך אבחון

שנערך עבורם אבחון  ,בינואר באותה שנת לימודים 1-שנים לפני ה 3וימלאו להם  3המיועדים לגן לגילאי 

 באוגוסט.  10 -יוכלו לגשת לוועדת זכאות ואפיון עד לבמכון להתפתחות הילד, 

o י תחילת הדיונים:עדמו 

למעט בשנה הראשונה להטמעת התיקון לחוק חינוך דיוני הוועדות יחלו בתחילת חודש נובמבר  -

 .בתחילת חודש דצמברמיוחד, בה יחלו הדיונים 

  לדיונים בעניינם של תלמידים המחדשים את זכאותם.יוקדשו  ינואר-רמבבונהחודשים  -

o :מועדי סיום הדיונים 

)בשנת תש"ף בלבד ניתן לקיים דיונים  .ותה שנת לימודיםבמאי בא 15 -מו עד הדיוני הוועדות יסתיי -

 31 -בעניינם של תלמידים הלומדים בגני ילדים ובעניינם של תלמידים העולים לכיתה א' עד ה

 .(במאי

o  .החלטות הוועדה ימומשו בשנת הלימודים העוקבת 

o  וזבמח החינוך המיוחדעל המתאמת  ת/חהמחוז ובהיוועצות עם המפק ת/, באישור מנהלשלהלןבמקרים ,

  :נוכחיתהבשנת הלימודים יתקיים מימוש הזכאות  .)ועדה חריגה(לקיים דיון שלא במועד הקבוע  יש

 .ובהמלצת בית החולים נדרשים עבורם שרותי חינוך מיוחדיםתלמידים המשתחררים מאשפוז  -

 .תי חינוך מיוחדיםונשקלת האפשרות לשירו תלמידים שנשרו מפנימיה או עזבו אותה -

 .בתפקוד מורכב וחריג מוגבלויותתלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים עם  -

ונשקלת האפשרות לשירותי  מורכבתלמידים אחרי תאונות או טראומות נפשיות או פיזיות בתפקוד  -

  .חינוך מיוחדים

נדרשים שסעד תלמידים במצבי חירום חריגים על פי חוות דעת של עובד סוציאלי שהוא פקיד  -

 .עבורם שרותי חינוך מיוחדים

  .תלמידים עם מוגבלות בתפקוד מורכב וחריג במיוחד -
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מצא ( 4-)סעיף ב, שמנהל המחוז במעמד ועדת חריגים במחוז מקרים אחריםאו  שינוי מהותי בנסיבות -

ה בהתאם לאפשרות קליטתם במהלך השנ . הזכאות תיושםזכאות ואפיוןלנכון לדון בעניינם בוועדת 

 או לחילופין מתן תמיכה במסגרת החינוך הרגיל.במסגרות הקיימות, 

 10 -)עד ה ומצא אישור לכךבמרץ וה 31 -אשר לא הושלם עד ל תלמידים הנמצאים בתהליך אבחון -

 .באוגוסט(

o בתיאום עם יו"ר ועדת זכאות ואפיון  ביוני מדי שנה 15עד לתאריך  לשנות את בחירת סוג המסגרת ניתן

 .עדכון השינויים במערכת זכאות ואפיוןאשר ידאג ל

 המסמכים המוצגים בפני הועדה

o  המפקח על המוסד החינוכיו מנהל המוסד החינוכישאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון חתום ע"י . 

o  ראה פרק , במוסד החינוכי בו לומד התלמיד ובשו ויושמואשר ג ,ההתערבותתוכניות תיעוד מפורט של(

 לעיל(. 1-א

o  גורמים שאבחנתם קבילה  - 2על אבחנת המוגבלות של התלמיד )כמפורט בנספח קבילים מסמכים

, לרבות סיכום התערבות לחוק החינוך המיוחד, תוספת ראשונה( 11בוועדות מתוקף תיקון מס' 

 . המחדשים את זכאותם ככל שקיימת כזאת פסיכולוגית לתלמידים

o ת זכאותם לשרותי חינוך מיוחדים ים לראשונה לבחינלתלמידים המופנ - בדיקות שמיעה וראייה עדכניות

יש להמציא בדיקות שמיעה ירשות תלמידים עם מוגבלות בשמיעה/חל יא רק בדיון הראשון.יש להמצ

 . בכל דיון של וועדת זכאות ואפיון

o .לתלמידים עם מוגבלות בראיה/עיוורון יש להמציא בדיקת ראיה בכל דיון של וועדת זכאות ואפיון 

o  מידים החוזרים , לרבות תלבמוסד לחינוך רגיל או לחינוך מיוחד האישית שהוכנה לתלמיד תוכניתהסיכום

 מאשפוז בבית חולים.

o הורים. חתום ע"י הלטובת חברי הוועדה  טופס וויתור סודיות 

o  ככל שמולא והוסכם להציגו (5 )נספחהורים שאלון . 

o ככל שמולא והוסכם להציגו( 5)נספח  שאלון לתלמיד. 

במידה וההורים או תלמיד את האפשרות למלא את השאלונים המיועדים להם. והבפני ההורים  גילהציש 

וגע לשאלון ות בנהנחי .התלמיד בחרו למלא שאלון ומעוניינים להציגו, על יו"ר הוועדה לדאוג להצגתם בדיון

עומדת בפני ההורים  .. ההורים רשאים לצרף מסמכים נוספים(הורים ושאלון תלמיד בפורטל מסודות חינוך )שער

במידה וההורה לא  (.12האפשרות להעביר מסמכים באמצעות המוסד החינוכי בכפוף להסכמה כתובה )נספח 

 הציג את השאלונים גם במעמד הוועדה. ות לאפשרהגיש את השאלונים לפני מועד הוועדה לביה"ס, קיימת 

ימים לפני הדיון בוועדה, כל מסמך הנמצא בידיה ועשוי  14-לא יאוחר מ ,מסור להורים בכתבל יו"ר הוועדה ידאג

עם זאת, הוועדה רשאית להחליט, בהחלטה מנומקת שתירשם  לשמש אותה לשם  דיוניה או קבלת החלטתה.

ה לא יימסר להורי התלמיד, אם שוכנעה כי המידע הנכלל בו עלול לסכן את בפרוטוקול, כי מסמך שהובא לפני

 ו אדם אחר.התלמיד א

 

https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/special-quest-pupil_parent.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/special-quest-pupil_parent.aspx
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 היערכות לקראת ועדת זכאות ואפיון 2-ב

 הצוות החינוכי היערכות 

על הצוות החינוכי לדאוג להכנת התלמיד/ה וההורים לקראת הדיון בוועדה ולספק להם מידע אודות ההיערכות 

או לחוברת המיגע  פורטל הורים של משרד החינוךבות הפניה לרת ההחלטה, לון ואפשרויו, תהליך הדיהלוועד

יש לעודד את ההורים והתלמיד/ה למלא את השאלון המיועד להם כדי שניתן יהיה לצרפם לשאר  .להורים

לוועדה. השאלון לתלמיד ולהורים נבנה בהלימה לשיח שיתקיים בוועדה ומכוון לחשיבה על המסמכים המוגשים 

רים להכין אותו ככל בדיונים בהם נוכח התלמיד, על הצוות החינוכי בהסכמת ההו הדיון. הסוגיות שיעלו במהלך

 שניתן לקראת הדיון כדי שיוכל להיות שותף פעיל בו.

לקיום דיון בוועדת  או ליו"ר וועדת הזכאות לנציג הרשות המקומית קשההגיש בל ההורים/החינוכי מוסדעל ה

 צירוף"את המסמכים הנדרשים באמצעות מערכת מבעוד מועד  צרף. כמו כן על המוסד החינוכי לזכאות ואפיון

   .שער() פורטל מוסדות חינוך –", בכפוך לויתור סודיות המובנה במערכת מסמכים

  – פורטל מוסדות חינוךלשאלונים ניתן למצוא ב קישור - הפניה לוועדה נישאלועל המוסד החינוכי למלא 

 :, לשונית קיצורי דרךשער

o מקצועי, -ן ימולאו על ידי מנהל הגן/מחנך הכיתה, בשיתוף צוות רבועדת זכאות ואפיושאלוני ההפניה לו

המרכז הטיפולי  /מוגבלות בראיה ועיוורוןתחום בהמתי"א המתמחה  /המתי"אמומחה התחום מטעם 

 . כבדי שמיעה וחרשיםל

o לא גם החלק לתלמידים עם עיוורון/מוגבלות בראיה, חירשות/מוגבלות בשמיעה ומוגבלות פיזית, ימו

המתי"א/ מטעם המכיר את התלמיד בשאלון המתייחס להערכה של חומרת המוגבלות ע"י מומחה תחום

 . כבדי שמיעה וחרשיםהמתי"א המתמחה בתחום מוגבלות בראיה ועיוורון/ המרכז הטיפולי ל

o  בתבכל שנה לקראת שנת הלימודים העוק מרץחודש ב 31 -לא יאוחר מ סתייםשאלוני ההפניה ימילוי ,

  .יום טרם מועד קיום הוועדה 30-ולא פחות מ

o  יום לפחות טרם הדיון  14המסגרת החינוכית יימסר להורים, עותק של שאלון ההפניה חתום ע"י מפקח

  בוועדה.

o לקיום דיון ללא שאלוני הפניה בקשהבגינו ת ניתן להפנו -תלמיד חדש במערכת החינוך.  

o שאלון הורים  5)ראה נספח  ולתלמיד למילוי עפ"י בחירתםהורים ל פו שאלוניםלשאלון ההפניה יצור

 לוועדת זכאות ואפיון(.

o  הקשר בין מוסדות  2.3-8, סעיף 2014)א(, 7חוזר מנכ"ל עד/במקרה של הורים גרושים יש לפעול עפ"י

 .ודים או גרושיםהחינוך ובין הורים פר

o שאלון ה בנוסף לשאלון ההפניה אתעל הצוות החינוכי למלא  מפורטים המקרים בהם לןבטבלה שלה

 להערכה של רמת התפקוד )שאלון הראמ"ה(. 

 

 

https://parents.education.gov.il/prhnet/special-education
https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/links-main.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/shortcuts.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/shortcuts.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/shortcuts.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/shortcuts.aspx
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=178
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=178
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=178
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=178
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 היערכות הוועדה

 באחריות המשימה

 ארגון מקום הועדה והתנאים הפיזיים לקיום הועדה, כולל מחשב ומדפסת
 נציג רשות מקומית

 מהמשתתפים והתאמת ההנגשהורך בהנגשה למי ת הצבדיק
 נציג רשות מקומית

 תיאום מועדים להתכנסות הוועדה 
 ו"ר וועדת זכאותי

בתאום עם  ואפיון

 נציג רשות מקומית
 

 המלצה -דיונים קיום הל מניםזח לו

 דקות  50 -ועדות המתקיימות לתלמידים שזו להם וועדת זכאות ואפיון ראשונה  •

 דקות 30 -וועדות למחדשי זכאות בנוכחות חברי ועדה, תלמיד, הורים, צוות מומזמנים  •

 דקות 20עד  –בנוכחות חברי ועדה בלבד זרות ת חוועדו •

 ו"ר וועדת זכאותי
 בתאום עם ואפיון

 חברי הוועדה

 הכנת תיק יו"ר הוועדה

 בדיקת המסמכים בתיק התלמיד, שלמותם, תוכנם, קבילותם ותקפותם  •

 עידכון מפקח המסגרת החינוכית בדבר חוסר במסמך נדרש לדיון בוועדה •

 חוברת מידע להורים •

 סודיות וניגוד עניינים עם שמות כל חברי הוועדה ירתופס שמהכנת ט •

 יו"ר וועדת זכאות
 ואפיון

 

 הכנת תיק לכל חבר וועדה 

 טופס קוים מנחים לוועדת זכאות ואפיון לצורך קבלת החלטה  •

 רשימת פרטי התלמידים ולו"ז הוועדה •

 כלל החומר הנמצא בידי היו"ר, לרבות מסמכים קבילים –לפסיכולוג חבר הועדה  •

 וועדת זכאות"ר וי

 ואפיון
 

 ריכוז הבקשות שהופנו ע"י ההורים/המוסד החינוכי לקראת הדיון 
 נציג רשות מקומית 

 זימון חברי הוועדה ומוזמנים שונים עפ"י הצורך

תלמיד, הורים, צוות החינוכי, יועצים חיצוניים; מתורגמן, עו"ס, קב"ס, רופא ונציגים עפ"י  •

 רמוכש"אוכלוסיות; מ"מ, ממ"ד, חרדי, 

 לזימון ההורים יש לצרף חוברת מידע להורים •

 נציג רשות מקומית

מומחית תחום מוגבלות מטעם המתי"א / המרכז טיפולי לכבדי שמיעה וחרשים /  זימון

 המתי"א המתמחה בכבדי ראיה ועוורים בהתאם לצורך

 יו"ר וועדת זכאות
 ואפיון

 

הקשר בין מוסדות החינוך ובין  2.3-8, סעיף 2014)א(, 7חוזר מנכ"ל עד/במקרה של הורים גרושים יש לפעול עפ"י  

. אם הורה מבקש לדחות את הדיון בוועדת זכאות ואפיון, יש להיענות לבקשתו. אם ההורים הורים פרודים או גרושים

ון אליהם בדואר רשום, אך לא הופיעו בפני הוועדה, אישור על מסירת הזימים שפורטו לעיל ויש זומנו על פי הנהל

יש לזמנם בשנית על פי הנהלים. אם לאחר הזימון השלישי לא הופיעו ההורים בפני הוועדה, תהיה הוועדה רשאית 

ו מטעמם ים לשלוח לדיון מישהלדון בעניינו של התלמיד ולקבל החלטות תקפות ללא נוכחות ההורים. ההורים יכול

 ושלא מונה לו אפוטרופוס, יתנהל ההליך מול התלמיד.  18י כוח כתוב. במקרה ומדובר בתלמיד מעל גיל  בצירוף ייפו

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=178
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=178
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 עפ"י אוכלוסיות היעד ן רמת תפקוד )ראמ"ה(מילוי שאלוהמחויבות להדיון בוועדה וסוג 

המתקיימת  וועדהתייחסות לזכאות ואפיון, תוך ההטבלה שלהלן מתייחסת לכלל התלמידים הניגשים לוועדת 

 :עבור התלמיד

חברי ישתתפו  בו  יון  הטבלה מפרטת את המקרים בהם יתקיים ד  –  בנוכחות חברי וועדה ומוזמנים לוועדה  דיון

לוועדה הרכב הוועדה והמוזמנים כמפורט ב) ומוזמנים נוספים הורים, צוות חינוכיכן תלמיד, ו  ת זכאות ואפיוןועדו

  .(לעיל 1.סעיף בב

, הנוכחי  מסגרתהבמקרים בהם התלמיד והוריו בוחרים המשך לימודים בסוג    –  בנוכחות חברי וועדה בלבד  ןדיו

מקצועי -, לאחר דיון בצוות רב(לעיל 1.כמפורט בסעיף ב) בלבדחברי וועדת זכאות ואפיון בדיון ישתתפו 

 .ההורים ובהסכמתם בהשתתפות

   ן.להל 3.יתקיים בהתאם למתואר בסעיף במהלך הדיון 

)שאלון  רמת תפקוד  נדרש/לא נדרש למלא שאלוןכמו כן מפרטת הטבלה את המקרים בהם הצוות החינוכי 

, כמפורט בסעיף עבור התלמיד. בכל מקרה ימלא הצוות החינוכי את שאלון ההפניה )השאלון החינוכי( (ראמ"ה

 .לעיל 1-ב

מקצועי, דו"ח חינוכי -פורט של הדיון בצוות הרביועברו לידי יו"ר ועדת זכאות ואפיון פרוטוקול מבכל המצבים: 

אישית )תח"י/תל"א( של התלמיד. בסמכותו פורט, המסמכים הקבילים, תיעוד תכנית ההתערבות ו/או תכנית מ

תהיה אפשרות לזמן ועדת זכאות ואפיון בנוכחות חברי הוועדה, תלמיד, הורים, צוות חינוכי ומוזמנים נוספים לפי 

 שיקול דעתו. 

 בי כל הועדות למחדשי הזכאותם לגדגשי

 

יש לקיים וועדת זכאות ואפיון בהשתפות חברי ועדה, תלמיד, הורים, צוות ומוזמנים   של חידוש זכאות  במקרים הבאים

 )על אף המצוין בטבלה(:

o  .בכל מקרה שבו ההורים מבקשים לקיים ועדת זכאות ואפיון 

o הבחירה שלהם בסוג המסגרת החינוכית. בכל מקרה של אי הסכמה עם ההורים, או צורך בשלילת 

o צבו התפקודי או הלימודי של התלמיד. בכל מקרה שבו יש החמרה במ 

כל האמור בטבלה לגבי מחדשי הזכאות מתייחס גם לתלמידים במעברים  - תלמידים במעברים בין שלבי גיל

 סות נפרדת בטבלה.בין שכבות הגיל בבית הספר. לתלמידים במעברים בין הגן לכיתה א' קיימת התייח

לתלמידים עם הפרעות נפשיות קשות, הלומדים במסגרת חינוך מיוחד כוללני, ניתן לקיים דיון לחידוש הזכאות  

 מקצועי, בכפוף לעדכון הערכה פסיכיאטרית.-חינוכית בצוות רבבמסגרת ה

ם הפניה לוועדת מקצועי טר-לתלמידים המחדשים את זכאותם בהתאם לטבלה שלהלן, יש לקיים דיון בצוות רב

חברי ועדה בלבד, ללא נוכחות זכאות ואפיון. במקרה והוחלט בהסכמת ההורים על קיום ועדה בהשתתפות 

ת חינוכי, מנהל/ת המוסד החינוכי ובגני ילדים מנהל/ת המתי"א יחתים את הורי התלמיד )או תלמיד, הורים וצוו

וס( על טופס הסכמה לקיום ועדת זכאות ואפיון שנים ולא מונה לו אפוטרופ 18את התלמיד במידה ומלאו לו 

 (.14)נספח בנוכחות חברי ועדה בלבד 
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 **מוגבלות בשכיחות גבוהה* *מוגבלות בשכיחות נמוכה* סוג המסגרת סטטוס

 כל שלבי החינוך כל שלבי החינוך

 גן/כיתה לחינוך רגיל  מחדשי זכאות

 (תפקוד )ראמ"ה רמת   שאלון מילוי רמת תפקוד )ראמ"ה( מילוי שאלון

 

 ומוזמנים  צוות חינוכי ,, הוריםת זכאות ואפיוןחברי ועד - 1-2רמות  

מקצועי  -חברי ועדה בלבד לאחר דיון בצוות רב  ניתן: –  3-4רמות  
 * םבהסכמת והורים ה  בהשתתפות

 ומוזמנים  צוות חינוכי ,, הוריםת זכאות ואפיוןחברי ועד - 1-2רמות  

קצועי  מ-דיון בצוות רבחברי ועדה בלבד לאחר  ניתן:   - 3-4רמות  
 * םבהסכמת והורים ה  בהשתתפות

 מחדשי זכאות
כיתת חינוך מיוחד 

 בבית ספר רגיל 

 רמת תפקוד )ראמ"ה( שאלון מילוי רמת תפקוד )ראמ"ה(  שאלון ללא

  מקצועי בהשתתפות -חברי ועדה בלבד לאחר דיון בצוות רב ניתן:
 * םבהסכמת והורים ה

 ומוזמנים  יצוות חינוכ ,, הוריםואפיוןת זכאות חברי ועד - 1-2רמות  

מקצועי  -חברי ועדה בלבד לאחר דיון בצוות רב ניתן:    - 3-4רמות  
 * םבהסכמת והורים ה  בהשתתפות

 מחדשי זכאות
גן/בית ספר לחינוך  

 מיוחד

 רמת תפקוד )ראמ"ה( שאלון מילוי רמת תפקוד )ראמ"ה(  שאלון ללא

  מקצועי בהשתתפות -רבחברי ועדה בלבד לאחר דיון בצוות  ניתן:
 * םבהסכמת והורים ה

 ומוזמנים  צוות חינוכי ,, הוריםת זכאות ואפיוןחברי ועד - 1-2רמות  

מקצועי  -חברי ועדה בלבד לאחר דיון בצוות רב ניתן:    - 3-4רמות  
 * םבהסכמת והורים ה  בהשתתפות

מחדשי זכאות 
במעבר מגן לכיתה 

 א'
 כל סוגי המסגרות 

 רמת תפקוד )ראמ"ה( שאלון מילוי )ראמ"ה(רמת תפקוד   שאלון מילוי

 

 ומוזמנים  צוות חינוכי ,, הוריםת זכאות ואפיוןחברי ועד ומוזמנים  צוות חינוכי ,, הוריםת זכאות ואפיוןרי ועדבח

 חדשים:
 ועדה ראשונה

תלמידים במערכת 
 החינוך הרגיל 

 רמת תפקוד )ראמ"ה( שאלון מילוי

 

 )ראמ"ה(רמת תפקוד   שאלון מילוי

 

 ומוזמנים  צוות חינוכי ,, הוריםת זכאות ואפיוןחברי ועד ומוזמנים  כיצוות חינו  ,, הוריםת זכאות ואפיוןחברי ועד

 חדשים:
 ועדה ראשונה

תלמידים לראשונה 
 במערכת החינוך 

 רמת תפקוד )ראמ"ה(  שאלון ללא רמת תפקוד )ראמ"ה(  שאלון ללא

 ומוזמנים  צוות חינוכי ,, הוריםת זכאות ואפיוןחברי ועד ומוזמנים  צוות חינוכי ,הורים, ת זכאות ואפיוןחברי ועד

מקצועי בהשתתפות ההורים -, לאחר דיון בצוות רביים דיון בנוכחות חברי ועדה בלבדניתן לקהמקרים בהם התלמיד והוריו בוחרים המשך לימודים בסוג המסגרת הנוכחית, בכל  -ת למחדשי זכאו *

 .ובהסכמתם

, פיזית מוגבלות, בשמיעה מוגבלות/חירשות, בראיה מוגבלות/עיוורון, התפתחותית שכלית מוגבלות, התפתחותית שכלית למוגבלות חשד, נפשיות הפרעות, אוטיזם בשכיחות נמוכה:**מוגבלות 

 גבולי. נדירות. וכן משכל ותסמונות מחלות

 .שפתי/התפתחותי, הפרעות התנהגותיות ורגשיותלקות למידה, הפרעת קשב, עיכוב  ***מוגבלות בשכיחות גבוהה:

 (4( ; נמוכה )3( ; בינונית נמוכה )2( ; בינונית גבוהה )1גבוהה ) – מקרא רמות תפקוד
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 הדיון  בוועדת זכאות ואפיון וקבלת ההחלטות  3-ב

והבעת דעות  השתתפות משמעותיתהמאפשר  מכבד  שיחעל  יו"ר הוועדה יקיים את הדיון תוך הקפדה

כמו כן ינהל את הדיון תוך שימת דגש על הצגת מידע אודות רמת תפקודו  של כל הנוכחים בדיון. ועמדות

במגוון תחומים והתייחסות לנקודות החוזק והקושי המאפיינות את תחומי התפקוד השונים וצרכיו  של התלמיד

 שלו. 

להורים ולנוכחים האחרים בדיון, כדי לתלמיד, יו"ר הוועדה יוודא שהמונחים המקצועיים השונים יוסברו 

 שהכתוב במסמכים והנאמר במהלך הדיון יובנו להם. 

מקום בו מצויין הורים, יש לראות כאילו צויין א מונה לו אפוטרופוס, בכל שנים ול 18תלמיד שמלאו לו 

  התלמיד בלבד.

 

 דה ינהל את הדיון בוועדת זכאות ואפיון עפ"י השלבים הבאים:יו"ר הווע 

o יידע את כל המשתתפים בדיון על חובתם לשמור על סודיות הדיון. כל המוזמנים לישיבת  היו"ר הוועד

, ההורים ובאי כוחם של ההורים, מחויבים לחתום על טופס הצהרה על שמירת הוועדה, למעט התלמיד

 חברי הוועדה מחויבים לשמור על סודיות מתוקף חוק.סודיות המצורף לנוהל זה. 

o את הליך קבלת ההחלטות,   ,נוכחים בפני ההורים והתלמיד, יתאר את מהלך הועדהועדה יציג את הויו"ר ה

 .ה()מומלץ לשתף את התלמיד בבחירההורים את סוג המסגרת ו מידהתלמתן הזכאות ותהליך בחירת 

o .היו"ר ידאג להעברת מידע לתלמיד ולהורים אודות השירותים שהתלמיד זכאי לקבל בכל סוג מסגרת 

o החוזקותלשתף ולהציג את תיאור התפקוד מטעמם מיאת ו/או  התלמיד הורין את יו"ר הוועדה יזמי , 

במידה  להתייחס לשאלון ההורים יוכלו  בטויותיהם ובקשותיהם. ההוריםוהצרכים של ילדם וכן את התל

במידה ויבחרו להשמיע את דבריהם . על פי בחירתםולחוות דעת שהוצגו בדיון מסמכים נוספים ל, ומילאו

 , יוכלו לעשות כן.ולא בתחילתו בשלב אחר של הדיון

o  לו תנאים נאותים להשמעת דבריו בדיונים שבהם התלמיד משתתף בדיון, ידאג יו"ר הוועדה לאפשר

 בהתאם לצרכיו האישיים.

o בלבדהועדה חברי לדבר בפני  יוכלו לבקשת ההורה או התלמיד, הם . 

o  בסביבות  ולהשתתפותו לתפקוד התלמיד המקצועית באשראת חוות דעתו יציג  כימוסד החינוהצוות

 תמיכה.לו הם נידרשת ים שבהתחומעל החינוכיות השונות, תוך שימת דגש על החוזקות של התלמיד ו

  .ואת התמיכות שניתנו לו תכניות ההתערבות שבוצעו על ידו עבור התלמידאת יציג הצוות 

o עולה מתוכם.הפסיכולוג יציג את המסמכים הקבילים שהוגשו לוועדה ואת המידע ה 

o ס ייח בהתבמעמד ועדת זכאות ואפיון  תבחן מחלות נדירות/תונפשי ותהפרע עם תלמידים של זכאותם 

 .החינוכית במסגרת התלמיד שלוצרכיו  תפקודובדגש על ו קבילה מסמךב לאבחנה

o   למוגבלות של לתפקוד התלמיד בזיקה למענה המתבקש ומומחה תחום המוגבלות יציג ויסביר מידע הנוגע

וד יכרותו את תפק, בהתבסס על ההתלמיד, לרבות מידע רפואי, העולה מהמסמכים שהוגשו לוועדה

  התלמיד.
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o  לתלמיד בשגרת לימודיו במגוון תחומים במהלך הדיון יעריכו חברי הוועדה את רמת התמיכה הנדרשת  

חברי הוועדה יסתייעו בטופס: קווים מנחים לוועדת .  בהתבסס על המידע המובא בפניהםובסביבות שונות  

נוגע לתפקודו של ושאילת שאלות בלצורך התרשמות  (6)נספח  זכאות ואפיון לצורך קבלת החלטה

רמת נתון של ב להסתייע ו חברי הוועדהוכלכמו כן י התלמיד, חוזקותיו וקשייו ולצורך גיבוש חוות דעתם.

 תפקוד )שאלון הראמ"ה(.הבשאלון רמת  השהתקבלהתפקוד 

o ות חברי יו"ר הוועדה יסכם חלק זה של הדיון, תוך שהוא אומר למוזמנים כי המשך הדיון יתקיים בנוכח

 הוועדה בלבד.

 

   בנוכחות חברי הוועדה בלבד משך דיון לקבלת החלטהה

  :(נוספים שאינם חברי ועדההמוזמנים הו הצוות החינוכי ,התלמיד, ההוריםנוכחות הדיון שהתקיים ב)לאחר 

o זכאות לשירותי חינוך מיוחדים זכאות או אי וחברי הוועדה יקבע. 

o   בשאלון תוך התייחסות לנתון שהתקבל  יגבשו את דעתם ביחס לרמת התפקוד של התלמיד  הוועדה  חברי

 את ההחלטה על רמת התפקוד. כמכווןרמת תפקוד )ראמ"ה( 

o  חברי הוועדה יקבעו את רמת התפקוד על  – שאלון רמת תפקוד )ראמ"ה(במקרים בהם לא נדרש למלא

 בסיס המסמכים והשיח בוועדה.

 

לאחר דיון בצוות רים, מת הובהסכ בלבדחברי ועדה בנוכחות  מלכתחילה קייםדיון מתבמקרים בהם ה

שאלון רמת קבל בתשה השונה מז מתרשמת באופןלעיל, במידה והוועדה בהשתתפותם כמפורט  מקצועי-רב

, ולזמן דיון וועדה בנוכחות חברי ועדה והוריתלמיד ו, יש לעדכן את הצוות החינוכי ואת ה תפקוד )ראמ"ה(

 .נוספים ומוזמנים תלמיד, הורים, צוות חינוכי
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 :ואת בחירת ההוריםשל ועדת זכאות ואפיון להלן טבלה המפרטת את מימוש ההחלטות 

 בחירת הורים זכאות רמת התפקוד סוג המוגבלות

-לקות למידה רב

, עיכוב בעייתית

שפתי/התפתחותי, 

הפרעות התנהגותיות 

 ורגשיות

 2)גבוהה( או  1

זכאות לתמיכה   גבוהה(-)בינונית

פרטנית/קבוצתית 

ילוב מסל הש

המוסדי בכיתה 

 לחינוך רגיל

אפשרות בחירה באשר  אין

 לסוג מסגרת

הפרעה נפשית, משכל 

 גבולי

 )גבוהה( 1

-לקות למידה רב

, עיכוב בעייתית

שפתי/התפתחותי, 

-הפרעות התנהגות

 רגשיות

 4נמוכה( או -)בינונית 3

 )נמוכה(

זכאות לשירותי 

 חינוך מיוחדים

תהיה אפשרות לבחור להורים 

: גן/ כיתה ג המסגרתאת סו

רגיל/ה במוסד חינוך רגיל, 

כיתה במוסד חינוך רגיל שבה 

ניתנים שירותי חינוך מיוחדים, 

 לחינוך מיוחד.  גן/כיתה

הורים אשר יבחרו שילדם 

ילמד בכיתה לחינוך רגיל, 

התלמיד יקבל זכאות לשירותי 

 . חינוך מיוחדים מסל אישי

הפרעה נפשית, משכל 

 גבולי

והה( עד גב-)בינונית 2

 )נמוכה( 4רמת תפקוד 

מוגבלות שכלית 

חשד )כולל התפתחותית 

למוגבלות שכלית  

, אוטיזם, (התפתחותית

מוגבלות פיזית, מוגבלות 

בשמיעה/ראיה, מחלות 

 נדירות

)גבוהה( עד רמת  1

 )נמוכה( 4תפקוד 

 

 

o לו. יישום הזכאות להסעה  צרכיו של התלמיד, קשייו ויכולת הניידות ש  זכאות להסעה ולליווי תקבע עפ"י

הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך חוזר מנכ"ל    ת אגף הסעות. להרחבה:יבחן בהתאם להנחיו

 .2018שע"ט, רשמיים, ת

o היו הקולות שקולים,  ריה המשתתפים בדיון.תקבלו ברוב קולות של חבועדת הזכאות והאפיון י חלטותה

  ראש הוועדה קול נוסף.יהיה ליושב 

o באחריות יו"ר הוועדה ב"מערכת זכאות ואפיון" ייכתב דיוןפרוטוקול ה. 

 

 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=191#_Toc256000082
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=191#_Toc256000082
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=191#_Toc256000082
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=191#_Toc256000082
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=191#_Toc256000082
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 עפ"י השלבים הבאים:לאחר קיום הדיון בוועדת זכאות ואפיון תפעל הוועדה 

o ככל האפשר  ד את פרוטוקול הוועדה בחתימת כל חברי הועדהרי התלמיעביר להויו"ר הוועדה ידאג לה

להורים החלטת הוועדה,   ימים מתום הדיון או מהמועד שבו נמסרה  14עם תום הדיון בוועדה ולא יאוחר מ־

מנומקת שתירשם בפרוטוקול, כי פרוטוקול הוועדה רשאית להחליט, בהחלטה . לפי המוקדם מביניהם

ל לסכן את התלמיד , לא יימסר להורי התלמיד, אם שוכנעה כי המידע הנכלל בו עלוהדיון, כולו או חלקו

 או אדם אחר, ובלבד שיינתן להורי התלמיד חלק הפרוטוקול של הדיון שבו השתתפו.

o "אלא אם ימים ממועד הדיון  14כתב בתוך  ב  הוועדה  החלטתת  אלהורי התלמיד    ריהוועדה ידאג להעב  ריו ,

ם, לא יימסרו להורי התלמיד, אם שוכנעה כי  החלטתה ונימוקיה, כולם או חלקכן החליטה הועדה כי 

המידע הנכלל בהם עלול לסכן את התלמיד או אדם אחר. ואולם עורך דין, פסיכולוג חינוכי, רופא או עובד 

  ין בפרוטוקול כולו.סוציאלי מטעמם יהיה רשאי, בכל מקרה, לעי

o ואר אלקטרוני בכפוף ועדה באופן ידני או להעבירם באמצעות דניתן למסור את הפרוטוקול ואת החלטת הו

. בכל מקרה במקביל יש לשלוח את הפרוטוקול ואת החלטת הוועדה גם (12)נספח  להסכמת ההורים

 בדואר רשום.

o לקבל בכל מסגרת חינוכית שבה ילמד מבין אלה:שהתלמיד זכאי  השירותים בהחלטת הוועדה יפורטו  

 ד חינוך רגילגן/ כיתה רגיל/ה במוס •

 כיתה במוסד חינוך רגיל שבה ניתנים שירותי חינוך מיוחדים •

   (לחינוך מיוחד גן/כיתה) מוסד חינוך שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים •

מסל   קבעו שהוא זכאי למענה פרטני או קבוצתיהוראות סעיף זה לא יחולו על תלמיד שוועדת זכאות ואפיון  

 רגיל. בכיתה רגילה במוסד חינוך אישי

o  ילמד ילדם מבין האפשרויות  השב כיתהחינו המסגרתסוג לאחר קבלת הזכאות יבחרו הורי התלמיד את

 לעיל, ויודיעו על בחירתם לוועדת הזכאות והאפיון באמצעות "טופס לרישום סוג המסגרת החינוכית", בתוך

. את הטופס ניתן איההחלטה הגיעה לידיהם לרבות פירוט השירותים להם התלמיד זכ ימים מיום ש 14

לפי הפרטים  למזכירות הועדה ברשות המקומית דוא"ללהעביר באמצעות מנהל מוסד החינוך או בפקס/

 (.. טופס בחירת הורים את סוג מוסד החינוך7 נספח) אשר יופיעו על גבי הטופס.

o יון  במקרים בהם לא הודיעו ההורים על בחירתם בתוך התקופה האמורה, רשאית ועדת הזכאות והאפ

מיד במוסד  להחליט על המסגרת החינוכית המתאימה לתלמיד. הוועדה תעניק זכות קדימה לשילוב התל

 לחינוך רגיל. 

o ות ואפיון.יו"ר הוועדה יסרוק את טופס בחירת ההורים ויקליד את בחירת ההורים במערכת זכא 

o 15 -עדה לא יאוחר מעל כך ליו"ר הוו  עיבקשו ההורים לשנות את בחירתם, עליהם להודי במקרים בהם 

  בחודש יוני.

o  של גורמים טיפוליים, כי יש  ומסמכים סברה, בהסתמך על חוות דעת במקרים בהם ועדת זכאות ואפיון

בשלומו של התלמיד או בשלומם של אחרים במסגרת החינוכית שבה בחרו ממשית חשש ממשי לפגיעה 

זאת   חינוך מיוחד במשרד החינוך או סגניתה.  בבחירת סוג המסגרת בפני מנהלת אגף א'  הוריו, יובא הדיון

ימים מיום   14בתוך    וועדת זכאות ואפיון  בפני  לאחר שניתנה להורי התלמיד הזדמנות להשמיע את עמדתם

 . )ראה פרק ה' בחוברת זו( קבלת הודעת ההורים על בחירתם
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o מכיל באופן מלא ותקין  ,במערכת זכאות ואפיון ,בסיום תהליך הוועדה יוודא יו"ר הוועדה שתיק התלמיד

 את כל המסמכים שנדונו ואת ההחלטות שהתקבלו. 

o  תלמידים שנקבעה זכאותם לשירותי חינוך מיוחדים, סל השירותים יקבע עפ"י התוספת השנייה לחוק

התמיכות אישי. סל סל התמיכות המענה פרטני או קבוצתי מסל בית ספרי, היקף  - 2018 החינוך המיוחד

השירותים המיוחדים במוסדות חינוך מיוחד   כיתה רגילה בחינוך רגיל.גן/רק במסגרת    שוניתן למימהאישי  

לימודים, משך  היום אורך  – כהגדרתם בחוק החינוך המיוחד יינתנו בהתאם למאפיינים המובנים שלהם

 .שנת הלימודים, מספר תלמידים בכיתה, ארוחות ומיתקנים ייחודיים של מוסד לחינוך מיוחד

o  ון, והשיבוץ במוסד חינוכי לגבי תלמיד שהוגשה בעניינו השגה, מסתיים רק לאחר זכאות ואפיהליך ועדת

 שוועדת ההשגה קיבלה את החלטתה. עד למועד זה יישאר התלמיד במוסד החינוכי שבו הוא לומד. 

o  החלטת ועדת ההשגה תיושם בשנה"ל העוקבת למעט מקרים בהם הועדה דנה על זכאות מידית

 ת. ה"ל הנוכחילשנ

 

 חינוך מיוחד  -א'באגף דיון  4-ב

 ( 11)נספח  מחלות הנדירותאינה מופיעה ברשימת ה מחלתוכאות לתלמיד שבחינת ז      

 תלמידבגין  באגף א' חינוך מיוחד, מתקייםלשירותי חינוך מיוחדים,  לבחינה ולקביעה של זכאות דיון 

 (.11נספח ) דירותהנ תמחלואינה מופיעה ברשימת ה מחלתוש

 :דיוןמסמכים נדרשים אותם יש לצרף להפניית הבקשה ל

o א(11)נספח  חתום ע"י המפקח/ת ומנהל/ת המת"יא טופס בקשה לדיון. 

o  שבוצעה על ידי רופא מומחה.עדכנית מהשנה האחרונה  ההערכ 

o תח"י( -תוכנית חינוכית יחידנית ) אישית של התלמיד כניתת 

o מנהלת המתי"אמחית תחום במתי"א חתומה ע"י סיכום תצפית וחוות דעת של מו 

o  הכיתהמחנכת מנהלת הגן/ ע"ידו"ח חינוכי 

o הפניית הבקשה, בהשתתפות ההורים  שהתקיימה בגין התלמיד טרם, ןאחרו כום דיוןיס 

 *ללא צרוף כל המסמכים לא יתקיים דיון.

 דיוןהפניה ל

 באפריל.  15 -העד י"א המת באמצעותיעשה  ינוך מיוחדלאגף ח העברתםו מסמכיםריכוז ה

 .חינוך מיוחדא' באגף  ת ועדות חריגים/רכז המסמכים יועברו לידי

 :דיוניםהמועדים לקיום ה

 מדי שנה.אפריל -הועדות יתקיימו במהלך החודשים מרץ
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  ואפיון:הקלדה במערכת ועדת זכאות 

o  למנהל המסגרת  תועבר ע"י  מנהל/ת המתי"א ליו"ר ועדת זכאות ואפיון, שהתקבלה בדיוןההחלטה

 .ולא מונה עבורו/ה אפוטרופוס( 18)או לתלמיד/ה אם מלאו לו/ה   החינוכית ולהורי התלמיד/ה

o בהתאם לנוהל כמפורט בפרק ב' לעיל יו"ר וועדת הזכאות ואפיון יקיים דיון בוועדת זכאות ואפיון . 

o ות פיון ויאפיין את המוגבלהחלטות במערכת זכאות ואהיו"ר וועדת הזכאות ואפיון יקליד את תוכן הדיון ו

 . לסל אישי מצאו זכאיםי( לתלמידים שי89" )קוד מחלות נדירותקוד "ב

 

  השגה

o  השגה על החלטה  - מקצועי-רבוועדת זכאות ואפיון ביושבה כוועדת השגה על החלטת צוות

 ייםתתקבאשר לזכאות לשירותי חינוך מיוחדים מסל השילוב המוסדי מקצועי -שהתקבלה בדיון צוות רב

 במעמד ועדת זכאות ואפיון.

o תתקיים בועדת השגה מחוזית. השגה על החלטה של ועדת זכאות ואפיון 

 ' בחוברת זודראה פרק  להשגה: עלהרחבה בנוג
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 אושרה יםלתלמיד שזכאותו לשירותי חינוך מיוחד אישיסל  -פרק ג'

 ועדת זכאות ואפיון  עמדבמ

 

זכאות ואפיון, והוריהם בחרו כי ילמדו בכיתה  ועדת ם אושרה במעמדתלמידים שזכאותם לשירותי חינוך מיוחדי

לחינוך רגיל, יקבלו תמיכה מסל אישי. זאת במידה ואין מניעה לשבצם בהתאם לבחירת ההורים ובהתאם לתוספת 

 .  2018לחוק החינוך המיוחד,  11השנייה לתיקון 

 ברת זו.בחו 3-נוהל קביעת סל השירותים לתלמידים אלו מפורט בפרק א

  סוגי התמיכות פירוט 1-ג 

הוראה, טיפול ו/או סיוע ובקביעת  -זכאות התלמיד תוגדר בשעות הוראה, תוך גמישות בבחירת מרכיבי התמיכה 

 היקפם, בהתאם לצרכי התלמיד.

 

 הוראה: מסוגתמיכה 

  תינתן ע"י עובד הוראה מהחינוך המיוחד, לרבות מנתח התנהגות. •

תוכנית הלימודים בהלימה למטרות וליעדים שנקבעו למיד ותתבסס על התמיכה תינתן ישירות לת •

 .תח"י( –)תוכנית חינוכית יחידנית  בתוכנית האישית

 טיפול: מסוגתמיכה 

קשורת תינתן ע"י עובדי הוראה ממקצועות הבריאות והטיפול: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות ת •

 דרמה, מוסיקה, ביבליותרפיה ופסיכודרמה.תנועה, וטיפולים באמצעות אומנויות: אמנות חזותית, 

 הטיפולים יינתנו בהתאמה לצרכיו של התלמיד, כחלק מיישום היעדים בתוכנית האישית שלו. •

 ת )אישית(:/תמיכה מסוג סייע

 תינתן ע"י סייעת המועסקת על ידי הרשות המקומית, המהווה חלק מצוות המוסד החינוכי. •

 :שנקבע( ל האישי)בנוסף לס הנחיה מסוגתמיכה 

תינתן ע"י מומחי תחום טיפולי העובד עם התלמיד ולהורים, אשר  -צוות החינוכילתמיכה מקצועית והנחיה   •

 . המתמחה בתחום מוגבלות בראיה ועיוורון/ במרכז הטיפולי לכבדי שמיעה וחרשים במתי"א או במתי"א
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 דגשים לקביעת הרכב סל השירותים 2-ג 

 

o הכולל את ההורים, ידון בתמיכות המתאימות לתלמיד בהסתמך על  רכבבה מקצועי-רבהצוות ה

הצרכים, החוזקות והקשיים שלו, יקבע את סוגי התמיכות והיקפן כחלק מבניית התוכנית האישית של 

הקף סל השירותים של תלמיד הלומד בחינוך הרגיל שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים,  התלמיד. 

ות ולרמת התפקוד שנקבעה לו כמפורט בתוספת השניה לחוק החינוך גבלהמונקבע בהתאם לאיפיון 

 .(13 )נספח , במנעד המצוין בכל רמת תפקודהמיוחד

o בטא פתח ולמרכיבי התמיכה יקבעו מתוך מטרה לתת מענה לצרכיו של התלמיד, באופן שיאפשר לו ל

חסות לרצונות ולבחירות של ייהת י ככל שניתן. זאת, תוךאוטונומאת כישוריו ויכולותיו ולתפקד באופן 

 ומלץ להימנע ממצב של ריבוי דמויות שעובדות עם התלמיד.מ .התלמיד

o ע"י מומחי תחום מהמתי"א. ההקצאה  וההורים ש"ש עבור הנחיית הצוות 0.5לסל האישי יוקצו  בנוסף

  .בפורטל מוסדות חינוךלמתי"א מתבצעת לאחר הקלדת פילוח התמיכות במערכת המקוונת 

o   בית גן/לחינוך רגיל, בכיתה לחינוך מיוחד בבית הספר לחינוך רגיל וב  בגן/כיתהשירותי החינוך המיוחדים

הספר לחינוך מיוחד יינתנו בהתאם למאפיינים המובנים של כל סוג מסגרת )אורך יום הלימודים, משך 

  הלימודים, מספר התלמידים בכיתה, וכן ארוחות ומיתקנים ייחודיים של מוסדות לחינוך מיוחד(. שנת

o  מקצועי, הורים( בפילוח התמיכות -חוסר הסכמה בין הגורמים המעורבים )צוות רבבמקרים של

  המרכיבות את סל השירותים יופנה הדיון למפקח/ת החינוך המיוחד ויתקיים בהשתתפותו/ה.

o סל השירותים, מנהל המתי"א ירכז את המידע המגיע ממוסדות החינוך אודות   עת הרכב לאחר קבי

רותים אישי ולפילוח תמיכות. המתי"א יבחן את הצרכים כפי שמשתקפים התלמידים הזכאים לסל שי 

את הבקשות שהופנו, ויישם  מקצועיים-בדיווחי מוסדות החינוך מתוך דיוני הצוותים הרב

עבור תלמידים עם מוגבלות  יים(.הפיז והתנאים הוראה, כוח אדם )שעות ניםהזמי במשאבים בהתחשב

ת המרכז הטיפולי ועבור תלמידים עם מוגבלות בראיה /צעות מנהלבשמיעה וחרשות יתבצע התהליך באמ

 .ועיוורון, התהליך יתבצע באמצעות המדריך המחוזי של המתי"א המתמחה

o שירותים האישי  לתלמיד )פילוח התמיכות(.ה שותפים לכל תהליך הרכבת סל והוריתלמיד וה 

 

 

 לתשומת הלב

 שעות סיוע  4.3חטיבות הביניים: שעת הוראה=שעת טיפול=בתי"ס יסודיים ובבגני ילדים, ב

 שעות סיוע 5.4שעת הוראה=שעת טיפול=יבה העליונה: בחט

 

 

 

 

http://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/links-main.aspx
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  הוראה/טיפולתמיכה מסוג אפשרויות ליישום  3-ג 

o לתלמיד בהתאם לתוכנית האישית שנקבעה לו. כל שעה פרטנית  יפול פרטניהוראה/ט - תמיכה פרטנית

 .שהתלמיד מקבל, מחושבת כשעה מתקציבו האישי

 

o כל שעה שתלמיד מקבל בקבוצה, נחלקת כמספר התלמידים  – הוראה/טיפול בקבוצה - תמיכה בקבוצה

ש"ש עבור כל  0.25-ים שווה לינוך מיוחדם הזכאים לשירותי חתלמידי 4בקבוצה. לדוגמא: שעה בקבוצה של 

  תלמיד.

 

o לשיקול דעת מקצועי ובהסכמת  לשירותי חינוך מיוחדים, בהתאם    םזכאי  םשאינ  ים/ניתן לשלב בקבוצה תלמיד

 בין התלמידים שלהם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים. רק  במקרה זה יתחלק התקציב    הורי התלמידים בקבוצה.

 

o  דים שונים לצורך ביצוע תוכנית עבודה משותפת, לתלמיד או  לי תפקישני בע ןחיבור בי –תמיכה שיתופית

 לדוגמה: שעה שיתופית שווה לשתי שעות הוראה. לקבוצה. 

 חיבור בין גננת, גננת שילוב, מטפל בהרכב זה או אחר -

 חיבור בין מחנך/מורה מקצועי, מורת שילוב, מטפל בהרכב זה או אחר -

      

o יכה מסוג הוראה מחוץ לכתה לכל היותר עד שליש משעות ה זכאי לתמהתלמיד יהי – תמיכה מחוץ לכיתה

 הלימודים בשבוע באופן קבוצתי ו/או פרטני. 
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   תוכנית אישית  4-ג 

o  לרבות התמיכות תל"א( –או תכנית לימודים אישית  תח"י –התוכנית האישית )תוכנית חינוכית יחידנית ,

מנהל/ת הגן או מחנך/ת באחריות  , התלמיד וההוריםמקצועי-הצוות הרבשיקבל התלמיד, תגובש ע"י 

יובילו תהליך של תכנון, הנחייה, בקרה ומעקב, לצורך למידה והפקת תובנות באשר  אשר הכיתה, 

 ליישום התוכנית. 

o  .התוכנית האישית תגובש בהתאם לצורכי התלמיד, בהתבסס על תהליכי הערכה 

o לתלמיד ודרכים ליישומן בשנת הלימודים ברמה התוכנית האישית תתמקד במספר מטרות ייחודיות 

)בכפוף לתקנות  הפרטנית, הקבוצתית והכיתתית, לרבות התאמות בדרכי הוראה, למידה והערכה

 .רה(נגישות פרטנית לתלמיד ולהו

o  התוכנית האישית תהווה בסיס לעבודת הצוות החינוכי במוסד, כמסמך מחייב מתוקף חוק, ותעודכן

בשיתוף הורים ומקצועי הכולל את ה-בהתאם לצרכי התלמיד ע"י הצוות הרבשנה באופן שוטף במהלך ה

 תלמיד. ה

o עם השלמתה העתק תוכנית הלימודים האישית יימסר לתלמיד ולהורים . 

o  התוכנית האישית נקבעת לשנת לימודים אחת, והיא תיושם בשנת הלימודים העוקבת עד לקביעת

תוכנית לכל המאוחר עד חודשיים מתחילת שנת הלימודים  תוכנית חדשה. עבור תלמידים חדשים תיקבע

 או חודשיים ממועד קביעת הזכאות של התלמיד. 

 

  להרחבה בנושא תוכנית אישית:

שמה ביושבה ועדת שילוב מוסדית, ועדת היישום חוק החינוך המיוחד: חוזר מנכ"ל  –ידנית תוכנית חינוכית יח

 .2019כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר, תשע"ט, 

רות מדריך לתכנון למידה משמעותית והוראה איכותית לתלמידים עם צרכים מיוחדים במסג –תל"ם בחנ"מ 

 החינוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=235
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=235
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/telem/Pages/telem.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/telem/Pages/telem.aspx
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  השגה -'דרק פ

 

 השגה מתקיימת מתוקף חוק על ההחלטות הבאות:

 ועדת זכאות ואפיון סגרתמקצועי במ-החלטה של צוות רבהשגה על  -

 ון במסגרת ועדת השגה מחוזיתיהשגה על החלטה של ועדת זכאות ואפ -

 

 ועדת זכאות ואפיון סגרתממקצועי ב-צוות רב תהשגה על החלט 1-ד

 ועדת זכאות ואפיון. סגרתמקצועי תתקיים במ-החלטה שהתקבלה בדיון צוות רבעל  השגה

ימים מיום שקיבלו    21ההורה או התלמיד יוכלו להגיש השגה לוועדת זכאות ואפיון ביושבה כוועדת השגה, תוך   .א

 את החלטת הוועדה בכתב. 

וכן על מסמכים   וןוקול הדיעל פרוט ,מקצועי-הדיון בהשגה יתבסס על מסמכים שעמדו בפני הצוות הרב .ב

יו"ר וועדת זכאות ואפיון ידאג לקבלם מבעוד מועד. אין צורך  ידי ההורים.נוספים, ככל שהוגשו כאלו על 

 למלא שאלון רמת תפקוד )שאלון ראמ"ה(. 

מקצועי מתייחסות להחלטות שבסמכות  -סמכויות ועדת זכאות ואפיון ביושבה כוועדת השגה על דיון בצוות רב .ג

-( או בינונית1לתלמידים ברמת תפקוד גבוהה )מקצועי, קרי, קביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים  -הרב  הצוות

 (:2בוהה )ג

o  לדחות את ההשגה ולנמק את ההחלטה 

o מקצועי לדיון נוסף, עם הוראות או בלעדיהן-להחזיר את הענין לצוות הרב 

o מקצועי-רבלקבל את ההשגה ולשנות את החלטת הצוות ה  

( לצורך מימוש סל 4( או נמוכה )3נמוכה )-בינוניתהורים מעוניינים לבחון זכאות ברמת תפקוד  בהם ה  במקרים .ד

שירותים אישי בכיתה לחינוך רגיל, או במקרים בהם ההורים מעוניינים שילדם יעבור ללמוד במסגרת לחינוך 

- על החלטת צוות רב מיוחד, עליהם לפנות מלכתחילה לדיון בוועדת זכאות ואפיון שלא במסגרת השגה 

 . מקצועי

יון יזמין לדיון נציג מהמוסד החינוכי שבו התלמיד לומד, את התלמיד והוריו להשמיע את  יו"ר ועדת זכאות ואפ .ה

 דבריהם. 

 המשך הדיון וקבלת ההחלטה יתקיימו בנוכחות חברי הוועדה בלבד. .ו

המנומקת ואת  החלטתה מקצועי תמסור את-ועדת זכאות ואפיון, ביושבה כהשגה על החלטת צוות רב .ז

 ימים מיום הגשת ההשגה.  21( בתוך 9תב )נספח להורים בכ פרוטוקול הוועדה

 (.9דיוני הועדה יירשמו בפרוטוקול )ראה נספח  .ח

 

מכתבים וטפסים לוועדת זכאות ואפיון ביושבה כוועדת השגה על החלטת  -.ד 9.א עד 9 יםראה נספח

 מקצועי-צוות רב
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 פיון במסגרת ועדת השגה מחוזיתזכאות וא עדתהשגה על החלטה של ו 2-ד

 עבודת הוועדה  

ועדת ההשגה המחוזית הינה ועדה מתוקף חוק חינוך מיוחד, המתקיימת במשרד החינוך בראשותו של מנהל 

 נציגו. הוועדה דנה בהשגה של הורים על החלטה של ועדת זכאות ואפיון בלבד.המחוז או 

  :הוועדהבסמכות החלטות 

  .(ועדת זכאות ואפיון ה שלחלטהשינוי ה) שגההה את קבלל .א

 להחזיר את הענין לועדת זכאות ואפיון לדיון נוסף, עם הוראות או בלעדיהן. .ב

 .(בצירוף נימוקים להחלטה הזכאות ואפיון על כנהההשגה )השארת ההחלטה של ועדת את ת חודל .ג

     המחוזית  הרכב ועדת ההשגה

 יו"ר. -מנהל מחוז של משרד החינוך או נציגו  .1

תלמיד בתנאי שלא ישב בדיון בוועדת זכאות ואפיון בעניינו של ה ,פסיכולוג חינוכי מחוזי של משרד החינוך .2

 .שעניינו נדון בוועדת ההשגה

, שלא ישב בוועדת זכאות ואפיון בעניינו של התלמיד הנדון ומפקח לחינוך רגיל מפקח כולל לחינוך מיוחד .3

 בוועדת ההשגה.

  נוי.ים עפ"י מיהורנציג  .4

 עפ"י מינוי.נציג של ארגון ציבורי  .5

 להחלטותיה הוא שלושה חברים.ן החוקי לדיון בוועדת ההשגה והמניי

 מוזמנים לוועדה:

  ההורים/אפוטרופוס של התלמיד .1

 תלמידשיתוף התוך  םע"י ההורי; החלטה על שיתוף התלמיד תקבע התלמיד .2

ו כן רשאים ההורים לבקש מהיו"ר לזמן את אחד ההורים רשאים להזמין לוועדה גורמים נוספים מטעמם, כמ

ולא מונה לו אפוטרופוס, יבחר אם להופיע לוועדה עם הוריו או  18. תלמיד שמלאו לו הגורמים המוזכרים לעיל

 בלעדיהם.
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 : מכתבים וטפסים לוועדת השגה9ראה נספח  מחוזית היערכות לקראת הדיון בוועדת השגה

 אל ועדת ההשגה גורם המפנהה

o אפוטרופוס של התלמיד/רהוה 

o תקבל בשיתוף עם ההוריםת; החלטה על שיתוף התלמיד בדיון הוועדה תלמיד  

o נציג של ארגון ציבורי עפ"י מינוי  

 מועדי ההפניה וההתכנסות של ועדות ההשגה

o  יום מיום קבלת ההחלטה של וועדת הזכאות והאפיון ברשות  21יש להגיש את הבקשה להשגה תוך

 המקומית.

o במאי מדי  31ההשגה על החלטות ועדות זכאות ואפיון שהתקבלו עד  ת ההשגה יוודא שדיוני ועדתועד יו"ר

  .ועדות זכאות ואפיון –בפרק ב'  , למעט במקרים חריגים כפי שפורטוביולי באותה שנה 31שנה יסתיימו עד 

o ותר ממועד קבלת יו"ר הוועדה יקבע את המועד לכינוס הוועדה בטווח זמן של שלושה שבועות לכל הי

 השגה.בקשה לה

  תהליך הפניה לוועדת ההשגה 

הורה, תלמיד או נציג של ארגון ציבורי המבקש להשיג על החלטת ועדת זכאות ואפיון בפני ועדת השגה  .א

 יגיש את בקשתו בכתב ליו"ר ועדת ההשגה.

  הבקשה תכלול את הפרטים הבאים: .ב

o שם התלמיד ומספר תעודת הזהות שלו 

o התלמיד לוועדת הזכאות ואפיוןממנה הופנה כית המסגרת החינו 

o נימוקי ההשגה, בצירוף כל חוות הדעת המקצועיות והמסמכים שיש בידי המשיג 

 יו"ר ועדת ההשגה רשאי לפנות להורי התלמיד בבקשה להעביר לידיו מסמכים נוספים לפי שיקוליו. .ג

 לשהחלטת ההורים באם להעבירם.

 הוועדההיערכות 

o השגה, לזימון המשתתפים בה ולניהול ישיבותיה מוטלת על יו"ר האחריות לארגון עבודתה של ועדת ה

 הוועדה.

o .הזימון לישיבות הוועדה ייעשה תוך פרק זמן סביר ולא פחות משבוע ימים לפני מועד הישיבה 

o .לדיון יוזמנו כל חברי הוועדה, ההורים והתלמיד 

o הטופס המצורף לנוהל זה, יד תיעשה על פי ההנחיות ועל גבי ההזמנה להורים או לאפוטרופוס ולתלמ

ותישלח אליהם בדואר רשום. )במידה וההורים מסכימים,  ניתן יהיה לקיים עמם תקשורת בדואר 

 אלקטרוני(. העתק ההזמנה יתויק במשרדי המחוז.

o .יש לזמן לדיון את הגורם המשיג שיזם את הפנייה לוועדת ההשגה 

o  מסירת הזימון אליהם בדואר רשום, אך לא  על הנהלים שפורטו לעיל ויש אישור זומנו על פישהורים

 הופיעו בפני הוועדה, יש לזמנם בשנית על פי הנהלים. 
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o שלא יידחו דיונים בעניינו של  השתדל. יש לם, יש להיענות לבקשתמועד הדיוןות את שנל יםמבקשה יםהור

ופיעו ההורים בפני הוועדה, תהיה הוועדה רשאית לדון לא ההשלישי זימון ב. אם גם מייםתלמיד יותר מפע

 בעניינו של התלמיד ולקבל החלטות תקפות ללא נוכחות ההורים. 

o   .ההורים יכולים לשלוח לדיון מישהו מטעמם בצירוף ייפוי כוח כתוב 

o יד מעל גיל ההחלטה על השתתפות התלמיד בדיון תתקבל ע"י הוריו או האפוטרופוס, למעט כאשר התלמ

 ולא מונה לו אפוטרופוס.  18

o /בנושא  8-3.2,סעיף  2014)א(, 7במקרה של הורים פרודים או גרושים יש לפעול עפ"י חוזר מנכ"ל עד

 הקשר בין מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים.

o  זקוקים להנגשה או גישור הוריוהגורם המשיג יביא לידיעת יו"ר הוועדה כל מקרה שבו התלמיד ו/או . 

 וקבלת ההחלטותבוועדת ההשגה הדיון 

יו"ר ועדת ההשגה אחראי על ניהול הדיון. היו"ר יידע את כל המשתתפים בדיון על חובתם לשמור על סודיות 

הוועדה, למעט חברי ועדת ההשגה, התלמיד, ההורים ובאי כוחם של ההורים, הדיון. כל המוזמנים לישיבת 

 רת סודיות המצורף לנוהל זה.חייבים לחתום על טופס הצהרה על שמי

  חברי ועדת ההשגה מחויבים לשמור על סודיות מתוקף חוק.

 מהלך הדיון

o  הדיון.יו"ר הוועדה יציג את הנוכחים בישיבה ואת תפקידיהם וכן את מטרת 

o .הגורם המשיג יציג את הרקע לפנייה לוועדת ההשגה 

o  .ההורים והתלמיד ישמיעו את דבריהם 

o  משתתף בדיון יוודא יו"ר הוועדה שהוסברו לתלמיד מטרת הוועדה וסמכויותיה,  במקרים שבהם התלמיד

 ויאפשר לתלמיד תנאים נאותים להשמעת דבריו בהתאם לצרכיו האישיים וההתפתחותיים.

o שתתפיםם המובאים לפני הוועדה יוצגו למהמסמכי. 

o אחרים בדיון, כדי שהכתוב יו"ר הוועדה יוודא שהמונחים המקצועיים השונים יוסברו להורים ולנוכחים ה

 במסמכים והנאמר במהלך הדיון יובנו להם.

o  ההורים יוכלו להציג לוועדה מסמכים חדשים נוספים שהם רלוונטיים לדיון, והוועדה תתחשב במסגרת

 שיקוליה גם במסמכים אלה. 

o גוון יו"ר הוועדה ינהל את הדיון תוך שימת דגש על הצגת מידע אודות רמת תפקודו של התלמיד במ

 לנקודות החוזק והקושי המאפיינות את תחומי התפקוד השונים שלו.ו לצרכים תחומים והתייחסות

o  בדיון ועל מתן אפשרות לכל משתתף יו"ר הוועדה יקפיד על השתתפות משמעותית של כל הנוכחים

 להביע את עמדתו ואת חוות דעתו.

o .ועדת ההשגה רשאית, במידת הצורך, לבקש חוות דעת נוספות  

o .מהלך הדיון יירשם בפרוטוקול תוך ציון הנימוקים להחלטה שהתקבלה 
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 סיכום הדיון והחלטת הוועדה

o  בנוכחות חברי ועדת ההשגה בלבד ועל ידם. ההחלטה סיכום הדיון וההחלטה של ועדת ההשגה יתקבלו

של ועדת ההשגה תתקבל ברוב דעות חבריה המשתתפים בישיבה, בתנאי שמספרם לא יפחת משלושה. 

 במקרה של קולות שקולים ליו"ר הוועדה יהיה קול כפול.

o ות.החלטות של ועדת השגה המתקבלות בעניינו של תלמיד בלי שהוזמנו ההורים לדיון אינן תקפ 

o .דיון  במקרים בהם קיים צורך בהשלמת מסמכים או בחוות דעת נוספת, תוכל הוועדה לקבוע המשך דיון

 .המסמכים תקיים תוך שבועיים מיום קבלתי המשךה

o  פרוטוקול הדיון הוא מסמך המשקף את מהלך הדיון, וחשוב מאוד להקפיד לרשום באופן שוטף, אמין

 הסעיפים, בהתאם לטופס המצורף לנוהל זה.ומדויק את מהלך הדיון ולמלא את כל 

o  .יו"ר ועדת ההשגה יאשר את הפרוטוקול בחתימתו ויעבירו לאישורם של כל חברי הוועדה 

o ימים מתום הדיון או  14-ימסר להורי התלמיד, ככל האפשר עם תום הדיון בוועדה ולא יאוחר מהפרוטוקול י

המוקדם מביניהם. הוועדה רשאית להחליט, בהחלטה מהמועד שבו נמסרה להורים החלטת הוועדה, לפי 

נעה כי מנומקת שתירשם בפרוטוקול, כי פרוטוקול הדיון, כולו או חלקו, לא יימסר להורי התלמיד, אם שוכ

המידע הנכלל בו עלול לסכן את התלמיד או אדם אחר, ובלבד שיינתן להורי התלמיד חלק הפרוטוקול 

עורך דין, פסיכולוג חינוכי , רופא או עובד סוציאלי  ת ההורים בדבר.של הדיון שבו השתתפו. יש ליידע א

 מטעמם של ההוריםי רשאי לעיין בפרוטוקול כולו.

o ים תוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה ההשגה, זולת אם האריכה את החלטת הוועדה תועבר להור

 המועד מטעמים מיוחדים שיירשמו.

 שגההודעה להורי התלמיד על החלטת ועדת הה

o  טפסים המצורפים לנוהל תיעשה בהתאם ללרבות הפרוטוקול על החלטת ועדת ההשגה ההודעה להורים

 . ים ממועד קבלת החחלטהימ 5-לא יאוחר מ זה, ותישלח אליהם בדואר רשום

o  להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים. םזכותבהודעה להורים תצוין 

o  ולא מונה לו אפוטרופוס, תשלח ההחלטה כאמור לתלמיד עצמו. 18במידה והתלמיד מעל גיל  

 

 מחוזית : מכתבים וטפסים לוועדת השגהז.9.ה עד 9נספחים ראה 
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 זכות ההורים לקבוע את סוג המסגרת החינוכית   ענייןדיון ב -פרק ה'

 עבור ילדם 

 

התיקון לחוק החינוך המיוחד מעגן, בין השאר, את זכותם של הורי התלמיד לבחור את סוג המסגרת החינוכית בה 

בית ספרן גן/לחינוך רגיל, כיתת חינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל,  כתה  /ילמד ילדם מבין האפשרויות הבאות: גן

 ינוך מיוחד. לח

, כי יש חשש ממשי טיפולייםבהם ועדת זכאות ואפיון סברה, בהסתמך על חוות דעת של גורמים  חריגים במקרים

של אחרים בשלומו של התלמיד או בשלומם  ממשית  לפגיעה  שההשמה של התלמיד בהתאם לבחירת הוריו תביא  

 יום מיום קבלת הודעת ההורים על בחירתם.  14ף תוך  יזמן יו"ר הוועדה דיון נוסבמסגרת החינוכית שבה בחרו הוריו,  

לאחר הדיון הנוסף רשאית וועדת זכאות ואפיון להחליט על השמת התלמיד במסגרת חינוכית שונה מזו שבחרו 

 ת אגף א' חינוך מיוחד במשרד החינוך או סגניתה. /מנהלשל אישור טעונה  ת הוועדההחלטההורים. 

 ור את סוג המסגרת הפניה לדיון בזכות ההורים לבח

יושב ראש ועדת זכאות ואפיון יפנה את המקרה למנהלת אגף א' חינוך מיוחד, באמצעות המפקח על וועדות זכאות 

 ואפיון במחוז. 

המפקח על וועדות זכאות ואפיון במחוז ידאג לעדכן את המפקח המתאם על החינוך המיוחד במחוז אודות תלמידים 

 .צםשיבו ההחלטות שהתקבלו בגינם לצורך וכן אודותהמופנים לדיון זה, 

שימולא  שאלון אמות מידה להערכת התנהגות פוגעתלמסמכים הקיימים במערכת ועדות זכאות ואפיון יש לצרף 

 ע"י הצוות ונמסר להורים.

 אפשרויות ההחלטה בדבר זכות ההורים לבחור את סוג המסגרת

 משתי ההחלטות הבאות: מנהלת האגף לחינוך מיוחד או סגניתה רשאית לקבל אחת

o  לאשר את ההחלטה של וועדת זכאות ואפיון 

o  ולקבל את בחירת התלמיד והוריולא לאשר את ההחלטה של וועדת זכאות ואפיון 

 הודעה להורי התלמיד על ההחלטה שהתקבלה

o  את מכתב ההחלטה להורי התלמיד רייעביושב ראש וועדת זכאות ואפיון ברשות המקומית . 

o שאושרה ע"י  זכאות ואפיוןינוך המיוחד יוכלו ההורים להגיש השגה על החלטת וועדת בהתאם לחוק הח

 . מנהלת אגף חינוך מיוחד או סגניתה
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 נספחים 

 

 שם הנספח  מס' הנספח 

 מוסדי  זמניםלוח  1

לחוק החינוך המיוחד,   11גורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף תיקון מס'  2

 תוספת ראשונה 

   מקצועי לצורך קבלת החלטה-לדיון בצוות רבקווים מנחים  3

 מקצועי  -פרוטוקול דיון בצוות רב 4

לקביעת הרכב סל שירותים לתלמיד שזכאותו נקבעה בוועדת זכאות ואפיון וזכאי  

 לסל אישי בכיתה לחינוך רגיל

 שאלון הורים ושאלון תלמיד לוועדת אפיון זכאות   5

 ורך קבלת החלטה  קווים מנחים לוועדת זכאות ואפיון לצ 6

 את סוג המסגרת החינוכית בה ילמד ילדם  טופס בחירת הורים 7

 מקצועי-רבהמלצת הפסיכולוג בדיון צוות  8

   ג.9-.א9 9

-מכתבים וטפסים לוועדת זכאות ואפיון ביושבה כוועדת השגה על החלטת צוות רב

 מקצועי

 ז.9-.ד9

 וטפסים לוועדת השגה מחוזית מכתבים 

 בזכות ההורים לבחור את סוג המסגרת בה ילמד ילדם   סיכום דיון 10

 חלות נדירותרשימת מ 11 11

א' חינוך מיוחד לתלמיד שמחלתו אינה מופיעה ברשימת  לדיון באגף בקשה  – א.11

 המחלות הנדירות

 הסכמת הורים להעברת מידע באמצעות המוסד החינוכי או דואר אלקטרוני 12

 מענה בהתאם לסוג המוגבלות ולרמת התפקוד   13

 לחוק החינוך המיוחד, תוספת שניה  11תיקון מס' 

 חברי ועדה בלבד  נוכחותבפס הסכמת הורים לקיום ועדת זכאות ואפיון וט 14
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  1נספח 

 

 

 לוח זמנים מוסדי 

 יולי  יוני  מאי אפר מרץ פבר' ינו'  דצמ' נוב' אוק' ספט' שלב בתהליך צעדים

1 
 חשיפה, הדרכת צוותים וליווי הורים 

 חשיפת מתווה תיקון החוק לצוות בית הספר
                      

הדרכת הצוותים לגבי תהליך ליווי ההורים טרם פנייתם/ הפנייתם לדיון 
 זכאות ואפיוןמקצועי / בוועדת -צוות רב

                      

 חשיפה מתווה תיקון החוק להורים 
                      

תיק תלמיד , ניהול מתוקף חוקהדרכת הצוותים אודות הפניה לוועדות 
 השילובית החדשה במערכת

                      

2 
 וועדות זכאות ואפיון 

עדת מילוי שאלוני הפניה לתלמידים לקראת ועדות זכאות ואפיון, פניה לוו
 זכאות ואפיון לקיום הועדות

            
 סיום

        

 קיום ועדות זכאות ואפיון
      

 מחדשים
  

  
 חדשים

  

 
 15עד 

 

    

 בחירת סוג מסגרת חינוכית ליווי בתהליך
                  

 15עד 
  

3 
 מקצועי-דיוני צוות רב
 
 

 

  מקצועי-פתיחת פניה במערכת השילובית ומילוי שאלוני הפניה לדיון צוות רב
            

 סיום
      

  במוסד החינוכי מקצועי-קיום דיוני צוות רב
                

 15עד 
    

 ה להורים הפקת מכתבי החלט
                      

4 

 תוכנית אישית, תמיכות וכוח אדם

  תמיכותה פילוחלצורך  מקצועי-רבצוות  דיוני 
 15עד                     

  

הקלדת שעות תמיכה נדרשות לתלמיד בפורטל מוסדות  -פילוח תמיכות 
 חינוך )שער למנהל(, לתלמידי גנים במתי"א

 15ד ע                  

 

 שיבוץ כוח אדם
                      

  יית התוכנית האישית לקראת שנת הלימודים הבאהבנ
 התחלה              
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 2ספח נ

 לחוק החינוך המיוחד  11גורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף תיקון מס' 

 תוספת ראשונה 

 

 אפיון המוגבלות של התלמיד קבילה לצורךהגורם המקצועי שאבחנתו  אפיון המוגבלות

 פסיכולוג חינוכי/פסיכולוג התפתחותי/פסיכולוג קליני משכל גבולי

מוגבלות שכלית  
 התפתחותית 

-ועדת האבחון לפי חוק הסעד ) טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית
גורם מקצועי נוסף שאבחנתו  –, ובמידת הצורך 1969-התפתחותית( התשכ"ט

 או למוגבלויות נוספות. בהלימה למוגבלותקבילה 

חשד למוגבלות שכלית 
 התפתחותית 

 פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג התפתחותי, או פסיכולוג קליני

בפסיכיאטריה  מומחה, פסיכולוג קליני ,פסיכולוג התפתחותי ,פסיכולוג חינוכי הפרעות התנהגותיות
 של ילדים ונוער

מוגבלות על רצף 
 ASDהאוטיזם/ 

כיאטריה של ילדים ונוער, רופא ילדים עם ניסיון עבודה של רופא מומחה בפסי
שלוש שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד, או  רופא מומחה 

 -בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד בנוסף. נוסף על כך באבחון הראשון 
ום הקליני של הילד, פסיכולוג אבחון של פסיכולוג קליני מומחה בתח

יכולוג שיקומי או חינוכי בעל הכשרה מוכחת בתחום התפתחותי, או פס
 האוטיזם

 רופא מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער הפרעות נפשיות

-לקות למידה רב
 בעייתית-רב בעייתית

 

פסיכולוג חינוכי , פסיכולוג מומחה שהוכשר בנושא לקויות למידה , או 
 מסמכים נפרדיםפסיכולוג מומחה ומאבחן דידקטי בין במסמך אחד ובין  ב

 

AD(H)D 

 

פסיכולוג מומחה, רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד, רופא 
 3מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער, או  רופא ילדים בעל ניסיון עבודה של 

  שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד

לפחות במכון מוכר להתפתחות   רופא ילדים בעל ניסיון עבודה של שלוש שנים מוגבלות פיזית 
 הילד, או רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד

עריכת  –קלינאי תקשורת שהוסמך לאודיולוגיה, "לעניין זה, "אודיולוגיה"  מוגבלות שמיעה 
 שמיעה.בדיקות שמיעה והתאמות מכשירי 

 מכון לראייה ירודה או רופא עיניים  מוגבלות בראייה 

וב התפתחותי עיכ
 בתחום התפקודי 

רולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד, או פסיכולוג חינוכי או ירופא מומחה בנו
 יחד עם קלינאי תקשורת או מרפא בעיסוק  –התפתחותי 

עיכוב התפתחותי 
 בתחום השפה 

 קלינאי תקשורת במכון להתפתחות הילד 

מחלות ותסמונות 
 נדירות

להתפתחות של שלוש  שנים לפחות במכון מוכר  רופא ילדים עם ניסיון עבודה
 הילד, או רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד

 

 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך 
 המנהל הפדגוגי

 אגף א' חינוך מיוחד
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   3נספח 

 

 מקצועי לצורך קבלת החלטה -קווים מנחים לדיון צוות רב

 

 תחום/תחומי המוגבלות :

 קוגניטיבי/חברתי/רגשי/התנהגותי/תקשורתי/ניידות/אחר

 תחומי החוזק של התלמיד  .א

 
 שך המוגבלות מ .ב

 מאז הלידה/החל מהיותו תלמיד גן/במהלך השנתיים האחרונות
 

 הצורך בתמיכה תכיפות   .ג
 יומי/שבועי/חודשי/נדיר •

 לעיתים/לעיתים תכופות •
 

 השפעתה של המוגבלות על תחומי חייו של הילד  .ד
 בלימודים האקדמיים •

 בהתנהלותו החברתית •

 בהתנהלותו עם דמויות סמכות •

 לאורך כל היום במגוון היבטים בהתנהלותו •

 

 ו תמיכה שניתנה לתלמיד או תכנית התערבות שגובשה בעבור .ה

 סוג ההתערבות )לימודי, רגשי, חברתי וכד( •

 משך התמיכה/ התכנית •

 תכיפות  התמיכה/ התכנית •

 פרטנית/קבוצתית •

 

 התמיכה שניתנה לתלמיד /תכנית התערבות שגובשה בעבור התלמיד  .ו
 למידסייעה לתבחלקה/לא  סייעה/סייעה לתלמיד

 

 

 מקורות התמיכה הנוספים לתלמיד  .ז

 
 חוות הדעת מהמסמכים הקבילים  .ח

 תומכת/תומכת בקירוב/אינה תומכת בהתרשמות העולה לגבי התלמיד
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 4פח נס
 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך 
 המנהל הפדגוגי

 אגף א' חינוך מיוחד                                                                                        
 

   לקביעת הרכב סל שירותיםמקצועי -פרוטוקול דיון בצוות רב

וזכאי לסל שירותים אישי בכיתה  לשירותי חינוך מיוחדים נקבעה בוועדת זכאות ואפיון ולתלמיד שזכאות

 לחינוך רגיל

 

 
 תאריך הדיון:_______________    מחוז: __________________

 
 
 
 

 במשבצות המתאימות( x )מלא את הפרטים וסמן ה/פרטי התלמיד .א
 

  

 המין  הלידהתאריך  מס' תעודת הזהות שם המשפחה  השם הפרטי 

          
 זכר

  
 נקבה

      

  

המצב  פרטי ההורים
 מס' הטלפון הכתובת הפרטית המשפחתי 

 שם הורה/אפוטרופוס
  

      

 שם הורה/אפוטרופוס
  

      

     

  

סוג המוסד  סמל המוסד הישוב ד שבו התלמיד לומדשם המוס
 החינוכי 

דרגת 
 הכיתה

   חינוך רגיל        

חינוך  
 מיוחד

 
 
 

רמת התפקוד שנקבעה בוועדת  

 זכאות ואפיון 

היקף סל השירותים שנקבע  

 בוועדת זכאות ואפיון
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 הנוכחים בדיון .ב
 

 חברי הוועדה
  

 ן/לא(נוכח )כ שם חבר הוועדה התפקיד

 מנהל/ת בית הספר לחינוך רגיל 
 גן ילדים( )בנציג/ת המתי"א 

    

 מחנך/ת הכיתה
 מנהל/ת הגן 

  

יועץ/ת המוסד  / פסיכולוג/ית המוסד החינוכי   
 החינוכי 

    

 עובד/ת הוראה מתחום החינוך המיוחד 
 נציג/ת המתי"א

    

הורים )לקביעת הרכב סל השירותים לתלמיד שהופנה  
 ( זכאות ואפיון ע"י וועדת

    

      

   

 
 

 המוזמנים
 

 )כן/לא( נוכח  שם המוזמן התפקיד

      

      

      

      

      

   

 
  
 

 מהלך הדיון  .ג
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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 התמיכה(קף התמיכות שנקבעו וציין את המלצת הצוות להי ליד X )סמןלתמיכה  הבקשותפירוט  .ד
 

 תיאור התמיכה והמלצה להיקף התמיכה סוג התמיכה Xסמן 

  הוראה 

  טיפול 

  סייע/ת 

  הנחיה 

 התמיכות יינתנו בהתאם לאפשרויות הקיימות במוסד החינוכי/מתי"א/מחוז  

  

 

  הערות .ה
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 מקצועי : _____________________  -שם יושב ראש הצוות הרב

 

 חתימה: _______________________                                                            
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 5נספח 
 מדינת ישראל
 משרד החינוך 
 המנהל הפדגוגי

 אגף א' חינוך מיוחד

 _______________תאריך 

 הורים  לשאלון   -וועדת זכאות ואפיון 

 קישור להורדה או למילוי ממוחשב בפורטל מוסדות חינוך

 הורים יקרים,

מקורות מ זה. השאלון מהווה חלק משמעותי למלא שאלון ם מוזמניםהנכ ואפיוןועדת זכאות לקראת הדיון ב
 .  ביותרהמובאים בפני הוועדה ותרומתו לקיום הדיון חשובה מידע ה

 לתשומת לבכם:

 מילוי השאלון נתון לבחירתכם ואינו חובה. .1

 .ץ לקרוא את השאלון כולו לפני המילוימלומ .2

המסמכים המוגשים לוועדה באופן לשאר  והוא יצורףלהחזיר את השאלון המלא לבית הספר  מומלץ .3
 מקוון. 

 במידת הצורך ניתן להסתייע בגורמים נוספים למילוי השאלון .4

 

 רטים כלליםפ -חלק א'

 שנת לידה של הילד/ה  ______     מס' ת"ז של הילד/ה:  __________ שם ומשפחה של הילד/ה: ___________ 

 :  _________   רשות מקומית  _________מנהלת הגןהמחנכת/שם ביה"ס/גן: __________  כיתה: ___  שם 

 __________שם ומשפחה הורה: _______________  שם ומשפחה הורה: _______

 טלפון נייד:_____________________   טלפון נייד: _______________________ 

 ___דוא"ל : _______________________   דוא"ל: ______________________

 

לצורך השתתפות בוועדה )הנגשה פיזית, תרגום לשפה אחרת  מסוימת ם זקוק להנגשהכמ אחדאנא ציינו במידה ו
 מנים, גישור( או לשפת סי

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 לפניך חמישה תחומים, בהם הנך מתבקש לתאר את תפקודו של ילדך בפעילויות שונות: 

 

 בבית הספר, בהכנת שיעורי בית, במרכזי למידה וכד': ילות לימודיתפע .1

 א. תאר את התנהלות ילדך בפעילות הלימודית:

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 מגלה רצון או חוסר רצון להגיע לבית הספר, לעסוק בלמידה, לבצע מטלות בית.. באופן פעיל עוקב וקשוב ,משתתף: נקודות לדוגמא
 לומד באופן עצמאי )מבין את המטלה ופועל בהתאם(. מסוגל לבקר את עבודתו.משתתף בחוגי למידה עיוניים בשעות אחר הצהריים. 

https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/special-quest-pupil_parent.aspx
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 בע הקושי ומה לדעתך יכול לעזור לילדך?ממה לדעתך נו מסוימת, כתוב תיארת קושי בפעילות לימודיתו במידהב. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 (הקף בעיגולהעזרה בפעילות הלימודית שתיארת נדרשת לילדך )ומידה ג. באיזו תדירות 

 

 

 

 חברים, משחק משותף, השתתפות בחוגים במתנ"ס או בתנועות נוער וכד' מפגש עם: פעילות חברתית .2

  : במהלך יום הלימודים ואחר הצהרים תאר את התנהלות ילדך בפעילות חברתית/קבוצתיתא. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

ממה לדעתך נובע הקושי ומה לדעתך יכול לעזור  , כתובתיארת קושי בפעילות החברתית/קבוצתיתו במידהב. 
 לילדך?

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 (הקף בעיגולהעזרה בפעילות החברתית/קבוצתית שתיארת נדרשת לילדך ) ומידה ג. באיזו תדירות

 

 

   זמן פנוי/חופשי בו הילד מעסיק את עצמו                                                                                          פעילות עצמית:. 3

 : בשעות הפנאי )פעילות שאינה מובנית(א. תאר את התנהלות ילדך בפעילות עצמית 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 כל הזמן  ברוב המקרים  בחלק מהמקרים  במקרים בודדים  לא נדרש סיוע

 כל הזמן  ברוב המקרים  בחלק מהמקרים  במקרים בודדים  לא נדרש סיוע

ות של בני גילו ומתמיד בה. מעוניין בקשר עם חברים, נמנע/מבלה עם : מגלה עניין בפעילות קבוצתית עם קבוצנקודות לדוגמא
חברים בני גילו במהלך יום הלימודים, בשעות אחר הצהריים, יוצר קשרים חברתיים ושמור עליהם, משתתף בפעילות במתנ"ס או/ו 

יוזם שיח בעיתוי ובמינון מתאים. חב האישי ומרחב הזולת. מקשיב, משתתף ובתנועת נוער, פועל ברשתות החברתיות, שומר על המר
מפרש מצבים חברתיים ומגיב אליהם בהתאם למקובל. מייצג את רצונותיו העדפותיו בקבוצה. מפגין פתיחות לדעות/אמירות שונות 

 משלו, מתפשר, מגלה יכולת ויתור, מתמודד עם הפסד, ניצחון. 

 תוך בעיות פותר. ומסוכנות מסיכון נמנע. מובנית בלתי פעילות/בהבסבי ומותאם מושכל באופן ופועל פעילות : בוחרנקודות לדוגמא
 בהתאם והנחיות לכללים בהתאם פועל. צפויים בלתי ושינויים חדשים מצבים מול בהתנהלות גמישות מגלה. דעת שיקול הפעלת

 ספורט וכד'., יקהמוס כמו ועניין העשרה בחוגי משתתף שונים בתחומים עניין מגלה. ולהכוונה להנחיה נענה. לפעילות
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 ממה לדעתך נובע הקושי ומה לדעתך יכול לעזור לילדך? , כתובתיארת קושי בפעילות העצמיתו במידהב. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 (הקף בעיגולעילות העצמית שתיארת נדרשת לילדך )העזרה בפומידה ג. באיזו תדירות 

 

 

 טיולים במסגרת החינוכית, משפחה, חוגים  פעילות חוץ:.4

 :בית ספרית או מחוץ לבית בפעילות חוץא. תאר את התנהלות ילדך 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 ממה לדעתך נובע הקושי ומה לדעתך יכול לעזור לילדך?  , כתוביארת קושי בפעילות חוץתו במידהב. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 (הקף בעיגולדך )העזרה בפעילות החוץ שתיארת נדרשת לילומידה ג. באיזו תדירות 

 

 

 התארגנות, ניהול זמן, סדר יום, שגרות, התמודדות עם משימות, מעברים וכו'.: ניהול עצמי .5

 א. תאר את הניהול העצמי של ילדך:

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 ממה לדעתך נובע הקושי ומה לדעתך יכול לעזור לילדך?, כתוב תיארת קושי בניהול העצמיו במידהב. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 כל הזמן  ברוב המקרים  בחלק מהמקרים  במקרים בודדים  לא נדרש סיוע

 כל הזמן  ברוב המקרים  בחלק מהמקרים  דדים במקרים בו לא נדרש סיוע

. ומסוכנות מסיכון נמנע. דעת שיקול הפעלת תוך בעיות פותר. שונות חינוכיות פעילויות /מסביבות למידה : מפיקנקודות לדוגמא
 להנחיה נענה. לפעילות בהתאם והנחיות לכללים בהתאם פועל .צפויים בלתי ושינויים חדשים מצבים מול בהתנהלות גמישות מגלה

 .לפעילות אינטראקציות בהתאם יוצר. ומשתלב בפעילות טרףמצ. ולהכוונה

 ומבצע ושיטתי מאורגן באופן מתפקד. ביעילות אותו ומנהל לפעילות הנדרש הזמן את מעריך ,עצמאי : מתפקד באופןנקודות לדוגמא
 בקרה מבצע. המשימה עמביצו נמנע /עזרה מבקש /עצמאי באופן קשיים עם מתמודד. ןסיומ ועד מתחילתן ובהתמדה ברצף משימות

 .עצמי ומשוב



 
 

48 
 

 (הקף בעיגולג. באיזו תדירות העזרה בניהול העצמי שתיארת נדרשת לילדך )

 

 

 

 לניידות, אכילה ושתיה, לבוש, שימוש בשירותים, ניקיון אישי והיגיינה וכד'.פעולות הקשורות : טיפול עצמי .6

 א. תאר את ילדך בתחום הטיפול העצמי:

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

ממה לדעתך נובע הקושי ומה לדעתך יכול לעזור כתוב  ,תיארת קושי בתחום הטיפול העצמי של ילדךו מידהבב. 
 לילדך?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 (הקף בעיגולהעזרה בתחום הטיפול  העצמי שתיארת נדרשת לילדך )ומידה ג. באיזו תדירות 

 

 

 חלק ג': שאלות מידע כלליות 

 ספר בקצרה על ילדך, ציין את כישוריו וחזקותיו וכן את הדברים בהם הוא מתקשה וזקוק לתמיכה

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 מהו המידע החשוב ביותר על ילדך שעל חברי הועדה לדעת?דה יכירו את ילדך היטב, בכדי שחברי הווע

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 תאר את דרכי ההתערבות שסייעו לילדך, תאר את אלו שלא תרמו לו במידה מספקת 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 ידי ביטוי בשאלוןהתייחסות נוספת שלא באו ל הערות, בקשות או

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 זכר אך פונה לשני המינים. שאלון מנוסח בלשוןה

 תאריך _______________

 כל הזמן  ברוב המקרים  לק מהמקרים בח  במקרים בודדים  לא נדרש סיוע

 כל הזמן  ברוב המקרים  בחלק מהמקרים  במקרים בודדים  לא נדרש סיוע

 לבצע מנסה. במרחב מנחים בין ועובר מביע את צרכיו, העדפותיו ורצונותיו, נייד. עצמאי באופן לפעילות : מגיענקודות לדוגמא
 . עצמי ולטיפ פעולות לאחר לפעילות לחזור מצליח. הצורך במידת מתאימה לעזרה ופונה בעצמו( אישי ניקיון, םשירותי: כגון) פעולות
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך 
 המנהל הפדגוגי

 אגף א' חינוך מיוחד

 

 שאלון תלמיד/ה   -ועדת זכאות ואפיון 

 שאלון זה מומלץ לתלמידים מכיתה ד' ואילך

 קישור להורדה או למילוי ממוחשב בפורטל מוסדות חינוך 

 

 תלמיד/ה יקר/ה,

למלא שאלון זה. השאלון מהווה חלק משמעותי ממקורות המידע  ן/תמוזמ ךלקראת הדיון בועדת זכאות ואפיון הנ
 המובאים בפני הוועדה ותרומתו לקיום הדיון חשובה ביותר.  

 :ךמת לבלתשו

 ואינו חובה. ךמילוי השאלון נתון לבחירת .1

 מומלץ לקרוא את השאלון כולו לפני המילוי. .2

סמכים המוגשים לוועדה באופן מומלץ להחזיר את השאלון המלא לבית הספר והוא יצורף לשאר המ .3
 מקוון. 

 .במידת הצורך ניתן להסתייע בגורמים נוספים למילוי השאלון .4

 
 פרטים אישיים

 ___________  מס' ת"ז:  __________  שנת לידה  ______    שם ומשפחה:

 _____   :  ____שם המחנכתשם ביה"ס: __________  כיתה: ___  

 _______________   _________________: יםהורה מותש

 

 שאלות מידע

 לנו על עצמך, מה חשוב לך שנדע עליך? י/ספר

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 האם את/ה מעדיף/ה לעשות דברים עם חברים או לבד?

 לבד                 חברים               

 ______________________________________מה את/ה אוהב/ת לעשות עם חברים? ______________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 ____מה את/ה מעדיף/ה לעשות לבד? ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 
 

ללמוד, לצפות בטלוויזיה, לצפות בסרטונים : לשחק )משחקי כדור, משחק קופסה, משחקי מחשב ורשת וכד'(, לדבר, ותדוגמא
 במחשב, לצאת יחד לסרט או לקניון ועוד.

 .: לשחק במחשב, או בטלפון הנייד, ללמוד, לצפות בטלוויזיה, לצפות בסרטונים במחשב, לצייר, לנגן ועודותדוגמא

https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/special-quest-pupil_parent.aspx
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 האם את/ה לוקח חלק בפעילות החברתית בבית הספר?

 לא      כן 

 

 האם את/ה לוקח חלקבטיולים, חוגים או תנועות נוער?

 לא      כן 

 _____________________________________________________________  פרט/י

 לו? ___________________________________________________מה את/ה אוהב/ת בפעילויות הל

 ____________________________________ומה פחות? _________________________________

 

 בבית הספר, אילו שיעורים את/ה אוהב/ת?

 אחר: ספרות       מדעים     היסטוריה    ספורט    אנגלית    שפה       חשבון 
________      

       

 אילו שיעורים את/ה לא אוהב/ת?

אחר:  ספרות    מדעים        היסטוריה    ספורט    אנגלית שפה          חשבון 
________      

 

 כשמעורר קושי בלמידה, מי מסייע לך? __________________________________________________

 

 ___________________________________________________בלימודים?  מה לדעתך יכול לסייע לך

 

 האם את/המרוצה מהישגיך?

 לא      כן 

 

 האם את/ה רוצה להמשיך ללמוד בבית הספר בו אתר לומד?

 לא      כן 

 ______________________________________________________________  פרט/י

_______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________ האם יש משהו נוסף שחשוב שנדע?

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 תודה רבה!
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  6נספח 

 
 מדינת ישראל
 משרד החינוך 
 המנהל הפדגוגי

 אגף א' חינוך מיוחד

 

 ב'  –  קווים מנחים לוועדת זכאות ואפיון לצורך קבלת החלטה

 

 תחום/תחומי המוגבלות :

 טיבי/חברתי/רגשי/התנהגותי/תקשורתי/ניידות/אחרקוגני

 תחומי החוזק של התלמיד  .א

 
 משך המוגבלות  .ב

 מאז הלידה/החל מהיותו תלמיד גן/במהלך השנתיים האחרונות
 

 הצורך בתמיכה תכיפות   .ג
 יומי/שבועי/חודשי/נדיר •

 לעיתים/לעיתים תכופות •
 

 השפעתה של המוגבלות על תחומי חייו של הילד  .ד
 בלימודים האקדמיים •

 בהתנהלותו החברתית •

 בהתנהלותו עם דמויות סמכות •

 במגוון היבטים בהתנהלותו לאורך כל היום •

 

 ו תמיכה שניתנה לתלמיד או תכנית התערבות שגובשה בעבור .ה

 סוג ההתערבות )לימודי, רגשי, חברתי וכד( •

 משך התמיכה/ התכנית •

 תכיפות  התמיכה/ התכנית •

 פרטנית/קבוצתית •

 

 נית התערבות שגובשה בעבור התלמיד שניתנה לתלמיד /תכהתמיכה  .ו

 סייעה לתלמיד/סייעה בחלקה/לא סייעה לתלמיד .ז
 

 מקורות התמיכה הנוספים לתלמיד  .ח

 
 חוות הדעת מהמסמכים הקבילים  .ט

 תומכת/תומכת בקירוב/אינה תומכת בהתרשמות העולה לגבי התלמיד
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 ב'  –  זכאות ואפיון לצורך קבלת החלטהקווים מנחים לוועדת 

 תפקודים ניהוליים  חברתי/תקשורתי ירגש אקדמי תחום  

Executive functions 

 אחר

מיומנויות הנדרשות לביצוע תהליכי  פירוט
 למידה.

יכולת לשמר וויסות רגשי 
אצל התלמיד ותגובות 

 מותאמות. 

מיומנויות חברתיות 
ותקשורתיות הנדרשות 

לתלמיד בקשריו עם  
תלמידים אחרים, מורים, 

 סייעת וכו'. 

רגנות )יכולת ליזום, כישורי התא
לשנות, לתכנן(, תלמידאות, 

עצמאות תפקודית, פניות, 
מיומנות התנהלות ותחזוקה 

 פיזית. 

וג תמיכה שלא נכלל כל ס
בהגדרות  התחומים: 

אקדמי/רגשי/חברתי/תפקוד 
ניהולי. למשל: סיוע מוטורי, 

פיזי, שמירה על וויסות חושי, 
 רפואיים וכד'.-טיפולים פרא

שיעור 
 לי/פרונט

מפגש 
 כולל

נדרשת לתלמיד העוצמת התמיכה 
כדי להשתתף באופן משמעותי 

במהלך השיעור הפרונטלי, הכולל 
הוראה של כלל הכיתה, ובכלל זה 

היכולת לשבת לאורך זמן, להישאר 
 מרוכז, וכד'. 

הצורך בתיווך של התוכן, כתיבה 
של התוכן, העתקה מהלוח, הבנת 

 החומר והשתתפות בשיעור.
הטרמה לקראת השיעור  האם צריך
 לאחריו? או הטמעה

בהתייחס לתלמיד הלומד בחומר 
מותאם, מה מידת התמיכה שצריך 

כדי להיות חלק מהשיעור לצד 
 החומר המותאם.

עוצמת התמיכה הנדרשת 
כדי שהתלמיד יוכל 

להתמודד רגשית 
בשיעור/מפגש, להביע את 
רעיונותיו ודעותיו ולשמור 

על רמת וויסות 
ה, הבנה שמאפשרת הקשב

 והשתתפות.

התלמיד למשל: האם 
צריך "להתאוורר" 

במהלך השיעור? האם 
צריך שינוי מנחים פיזיים? 

 וכד'.

עוצמת התיווך הנדרשת 
לתלמיד כדי ליצור קשר עם 

תלמידים 
אחרים/המורה/גננת, להבין 

את הסיטואציות במהלך 
השיעור/מפגש ולהגיב 

בצורה מותאמת ולהשתתף 
 במידת הצורך.

תמיכה הנדרשת כדי עוצמת ה
ל לקחת חלק פעיל שהתלמיד יוכ

בשיעור/מפגש, כגון: להבין מהו 
השיעור המתקיים , מה הציוד 

הנדרש עבורו, להתארגן 
לקראתו, להשתמש בציוד 
הנדרש, לנהל זמן ותיזמון, 

להעתיק/לכתוב/להכין תוצרים 
 וכד'.

עוצמת התמיכה הנדרשת 
לעירנות פיזית )שינוי מנחי 

במהלך שיעור(, ישיבה/עמידה 
ור ולשימור להתנהלות, לשיפ

  מיומנויות פיזיות.
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 תפקודים ניהוליים  חברתי/תקשורתי ירגש אקדמי תחום  

Executive functions 

 אחר

עבודה/ 
משחק/ 
פעילות 

 בקבוצות

עוצמת התמיכה הנדרשת לצורך 
שיתוף פעולה עם אחרים בלמידה 
משותפת/ משחק משותף, הצורך 
בתיווך הידע/ התכנים, התמיכה 

לקחת חלק ולהביע כדי הנדרשת 
את חלקו בקבוצה, מידת התמיכה 

כדי שיוכל לבצע את חלקו  הנדרשת
במשימות הקבוצה בצורה שתביא 

לידי ביטוי והכרה בחוזקותיו. 
 רוק/הנגשה של התכנים.התאמה/פי

מידת התמיכה הנדרשת 
כדי שהתלמיד יוכל להכיל 

רגשית עבודה מצומצמת 
עם שותפים, הכוללת 

לעיתים נחישות ולעיתים 
ויתורים, תסכולים וחוסר 

 וודאות וכד'. 

עם דרישות התמודדות 
 המשימה/פעילות.

מידת התמיכה הנדרשת כדי 
לקבל תנאים שוויוניים 
להשתתפות משמעותית 

בעבודה הקבוצתית, בצורה 
בה יבלטו חוזקותיו, תיווך 

חברתי ותקשורתי מול 
התלמיד ומול הקבוצה, וכן 

 יצירת חיבורים.

מידת התמיכה הנדרשת כדי 
להתנהל בעבודה משותפת עם 

 צוות.

מרחב הקבוצה, התארגנות ב
שימוש בחומרי עזר ללמידה. 

התארגנות עם הכנת תוצרי 
 הקבוצה.

  

עבודה 
-אישית

עצמית 
במגוון 
 סביבות

מידת התמיכה הנדרשת כדי להבין 
משימה, לפרק אותה לחלקים 
ביצועיים, לבצע אותה באופן 

עצמאי ואוטונומי במידת האפשר, 
לפנות לעזרה במידת הצורך, להכין 

להצגה, לגשת אותה לשיתוף ו
למאגרי מידע נדרשים ולהפיק מהם 

 .מידע רלוונטי וכד'

וד מידת התמיכה והעיד
הנדרשים כדי לגשת 
למשימה, להתמודד 

רגשית עם ביצועה ועם 
התכנים. מידת התמיכה 

הנדרשת כדי להגדיר 
ולארגן את סביבת 

העבודה האופטימלית 
שתאפשר פניות רגשית 

 לעבודה.

מידת התמיכה הנדרשת 
ודדות עם עבודה להתמ

אישית, עם היכולת לפנות 
לעזרה מאחרים, ולעזור 

 לאחרים בעת הצורך.

ידת התמיכה הנדרשת מבחינה מ
פונקציונלית ומבחינת 

התארגנות אישית לצורך קיום 
ית וביצוע מיטבסביבת עבודה 

עבודה במידת האוטונומיה 
 הגדולה ביותר.

 תמיכה פיזית או מילולית.
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 תפקודים ניהוליים  חברתי/תקשורתי ירגש אקדמי תחום  

Executive functions 

 אחר

הפסקה/ 
חצר /חוץ 

 ית ספריב

מידת התמיכה הנדרשת להבנת 
הסביבה באופן כללי, מקומו של 

התלמיד בה, זיהוי המקומות בהם 
יכול לקחת חלק כשותף משמעותי, 

בחירת האינטראקציות 
חת ילקבהמתאימות, הבנתן וסיוע 

 . בהן חלק פעיל

מידת התמיכה הנדרשת 
כדי להכיל את 

ההתרחשויות, להישאר 
מווסת רגשית ותגובתית, 

באופן  לקחת חלקו
 מותאם ואפקטיבי. 

היכולת להתמודד עם 
תסכולים, הנאות וכד',  

מידת התמיכה הנדרשת כדי 
להיות חלק מחברת הילדים 

באופן חיובי משמעותי 
 ואפקטיבי. 

מידת התמיכה הנדרשת כדי 
להתארגן לפעילות, לעבור בין 

פעילויות, לסיים פעילות בכלל 
 ולקראת המעבר לשיעור.
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 7 ספחנ
 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך 
 המנהל הפדגוגי

 אגף א' חינוך מיוחד

 

   את סוג המסגרת החינוכית בה ילמד ילדם  טופס בחירת הורים

 

 תאריך _________

 

 לכבוד:

________________ 

 יו"ר ועדת זכאות ואפיון 

 

 

 ________________________________  ת.ז.:________________________שם התלמיד/ה 

 ת. לידה : _________________

 שם מוסד החינוך : ______________________  הרשות המקומית: _______________________

 שם הורה: ______________________________  ת.ז.: _____________________________

 __________:_______________________________ ת.ז.____________________שם הורה

אנו, הוריו של התלמיד ___________________________ הלומד בגן/ כיתה _______  מבקשים בזאת כי בשנת הלימודים 

 תשע" _ ילמד / תלמד בננו/בתנו ב:

 גן  חינוך רגיל  

 גן חינוך מיוחד 

 רגיל כיתה רגילה במוסד חינוך  

 כיתת חינוך מיוחד במוסד חינוך רגיל  

 בית ספר לחינוך מיוחד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________  _________________       ___________________  
 חתימת הורה             חתימת הורה    תאריך           
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 8 נספח
 

 

 ינת ישראל מד
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי 
 השרות הפסיכולוגי ייעוצי, אגף פסיכולוגיה 

 02/5603256פקס:  02/5603241, 02/5603239טל:  91911, ירושלים 2רח' דבורה הנביאה 
.gov.il/shefiwww.education 

 

 תאריך

 

 *מקצועי- רבבדיון צוות המסגרת החינוכית מטעם השפ"ח ג המלצת הפסיכולו

 

 שם התלמיד______________________              ת.ז. _____________________

 בי"ס / גן  ________________________             כיתה __________

 תאריך הועדה________________

 חים )שמות ותפקידים( נוכ

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

_______          מסתמן ש_______מקצועי ובעקבות דיווחי צוות בית הספר/גן וההורים, -בעקבות הדיון בצוות הרב
 ק למענים המותאמים לילד עם:זקו

 ( 58לקות למידה) 
 ( 55קשיים רגשיים/התנהגותיים) 
 ( 62עיכוב התפתחותי) 

 
    

 שם: _________________   שם: ____________________
 

     סטטוס הפסיכולוג בוועדה
 ________________________________________                            חתימה: 

 
 מדריך/מנהל השפ"ח         __________________ חתימה:

 
 

ת הוא פסיכולוג המסגרת החינוכית מטעם השרות הפסיכולוגי  מקצועי-רב*מסמך זה קביל אך ורק כאשר פסיכולוג הועדה ה
 ( 9.2010חוזר מנכ"ל: מתווה השרות הפסיכולוגי חינוכי  –חינוכי )רמה א' 

 
 
 
 

http://www.education.gov.il/shefi
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 9נספח 

 

 השגה

 

 מקצועי -פרוטוקול ומכתבים לוועדת זכאות ואפיון ביושבה כהשגה על החלטת צוות רב 

 מקצועי-פרוטוקול דיון בוועדת זכאות ואפיון ביושבה כהשגה על החלטת צוות רב .א.   9

 דחיית ההשגה  -מכתב החלטה  .ב.   9

 קבלת ההשגה  -מכתב החלטה  .ג.  9

 

 השגה מחוזית פרוטוקול ומכתבים לוועדת 

 הזמנת הורים ותלמיד לדיון בוועדת השגה מחוזית  .   ד.9

 פרוטוקול ועדת השגה מחוזית . ה.9

 דחיית ההשגה  -מכתב החלטה  .   ו.9

 החלטה על קבלת ההשגה  -מכתב החלטה  .   ז.9
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 .א9נספח 
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

    מחוז _________
 

 מקצועי -ות ואפיון ביושבה כוועדת השגה על החלטת צוות רבפרוטוקול דיון בוועדת זכא            
  

 המתקיימת בתאריך:_____________  ברשות המקומית: ________________

 מגיש ההשגה: _____________ תאריך הגשת ההשגה: _____________

 
 המתאימות(במשבצות  x )מלא את הפרטים וסמן פרטי התלמיד/ה .א

  

 המין  תאריך הלידה תעודת הזהות מס'  שם המשפחה  השם הפרטי 

 זכר          

 נקבה  

      

 פרטי ההורים 
המצב 

 מס' הטלפון הכתובת הפרטית המשפחתי 

 שם הורה/

 אפוטרופוס

  

      

 שם הורה/

 אפוטרופוס

  

      

     

שם המוסד שבו 
מוסד סוג  סמל המוסד התלמיד לומד

 החינוכי 
 סוג הכיתה

 דרגת הכיתה  

  
  

  
  

  
 חינוך רגיל 

  

   רגילה   

   כיתה לחנ"מ   

       

 הנוכחים בדיון .ב

 חברי הוועדה
  

 שם חבר הוועדה התפקיד

   יו"ר הועדה  
  

   נציג הרשות המקומית  
  

   מפקח כולל לחינוך מיוחד  
  

   מפקח כולל לחינוך רגיל  
  

  פסיכולוג חינוכי 

  נציג הורים  
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 המוזמנים

  
 התפקיד המוזמן  שם

    
  

    
  

    
  

  

    

  
 נוכחות ההורים: כן/לא. אם לא, מה הנימוק? _________________

 נוכחות התלמיד: כן/לא. אם לא, מה הנימוק? ________________
  

  המסמכים .ג

  
תפקיד מחבר  ידי-חתום על  מתאריך שם המסמך

 המסמך
        

        

        

  
 לרבות חוות דעת הצוות החינוכי  )בהשתתפות ההורים(הדיון  מהלך .ד

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
 

 רים, כפי שהוכתבה על ידי ההורים לרושם הפרוטוקולעמדת ההו
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
 עמדת התלמיד

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
 מהלך הדיון בהשתתפות חברי הוועדה בלבד .ה

______________________________________________ 
______________________________________________ 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
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 מחק את המיותר(פרטי ההחלטה ) .ו
 

 
 בנימוק _______________________________ הוחלט לדחות את ההשגה 
 

 לדיון נוסף מקצועי-רבט להחזיר את עניינו של התלמיד לצוות ההוחל 
 

  הוחלט לקבל את ההשגה 
 

 : מקצועי-רבוועדת זכאות ואפיון ביושבה כהשגה על החלטת צוות  החלטת

 התלמיד זכאי לקבל שרותי חינוך מיוחדים מסל השילוב המוסדי 

 
 שנת הזכאות: ___________________

 
 
 
 

 ___________________שם רושם הפרוטוקול: __

 _________ חתימה: ___________שם יושב ראש ועדת ההשגה: 

 שם המפקח על החינוך המיוחד / נציגו: _________ חתימה: _____
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 דחיית ההשגה - ב.9נספח 
 

 מדינת ישראל
 משרד  החינוך

 מחוז __________

 תאריך עברי: ___________
 _תאריך לועזי: __________

 נשלח בדואר רשום
 

 לכבוד

 _______________________ההורים: 

 התלמיד/ה: _____________________
 

 שלום רב,              

 
    מקצועי-רבהחלטה של ועדת זכאות ואפיון ביושבה כוועדת השגה על החלטת צוות  הנדון:          

וועדת זכאות ואפיון ביושבה כוועדת השגה על שנערך ב  1988התשמ"ח  בדיון, מתוקף חוק החינוך המיוחד,
 מקצועי -רבהחלטת צוות 

 בתאריך_______   ברשות המקומית _____________ 

        בעניין בנכם/בתכם   ________ מספר תעודת זהות_________  תאריך לידה________  

 
 על כנה  מקצועי-רבהוחלט לדחות את ההשגה ולהשאיר את החלטת הצוות ה

 

 וקים להחלטה ________________________________________________נימ

 הערות/ המלצות ________________________________________________             

 להורים זכות להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים 

    

 בכבוד רב,                                                                                              

                                                                               ___________________ 

 יושב ראש ועדת זכאות ואפיון ביושבה כוועדת השגה                                                            

      חתימה: ____________                                                                                                

 העתקים: 

 מפקח/ת המוסד החינוכי 

 מפקח/ת החינוך המיוחד 

 מנהל/ת מוסד החינוך                   

                        מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי ברשות המקומית       
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 קבלת ההשגה - ג.9נספח 

 
 מדינת ישראל
 משרד  החינוך

 מחוז __________

 

 תאריך עברי: ___________
 ___________תאריך לועזי: 

 נשלח בדואר רשום

 

 לכבוד

 _____________ההורים: __________

 התלמיד/ה: _____________________

 
 שלום רב,

  
    מקצועי-רבהחלטה של ועדת זכאות ואפיון ביושבה כוועדת השגה על החלטת צוות הנדון:        

שנערך בוועדת זכאות ואפיון ביושבה כוועדת השגה על   1988התשמ"ח  בדיון, מתוקף חוק החינוך המיוחד,
 מקצועי -רבהחלטת צוות 

 בתאריך_______   ברשות המקומית _____________ 

        __ מספר תעודת זהות_________  תאריך לידה________  בעניין בנכם/בתכם   ______

  
 הוחלט לקבל את ההשגה שהוגשה בעניינו/נה של בנכם/בתכם

 בנכם/בתכם זכאי/ת לקבל שרותי חינוך מיוחדים מסל השילוב המוסדי

 
 שנת הזכאות: ___________________

 ___________________________________נימוקים להחלטה _____________

 הערות/ המלצות ________________________________________________             

 בכבוד רב,                                                                                                 

                                                                               ___________________ 

 יושב ראש ועדת זכאות ואפיון ביושבה כוועדת השגה                                                            

 __     חתימה: __________                                                                                                

 העתקים: 

 החינוכי מפקח/ת המוסד 

 מפקח/ת החינוך המיוחד 

 מנהל/ת מוסד החינוך                   

 מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי ברשות המקומית                              
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            . הזמנת הורים ותלמיד לדיון בוועדת השגה                                       ד.9נספח 

 
 מדינת ישראל

 החינוך  משרד
 מחוז __________

 

 תאריך עברי: ____________             
 תאריך לועזי: ____________

 נשלח בדואר רשום                                                                  

 לכבוד

 _____________ההורים: __________

 _____________________התלמיד/ה: 
 

 שלום רב, 

 הזמנה לדיון בוועדת השגההנדון:              

, הנכם מוזמנים להשתתף בדיון ועדת השגה בעניין בקשתכם 1988מתוקף חוק החינוך המיוחד, התשמ"ח 
 להשיג  על החלטת ועדת זכאות ואפיון שנערכה  

 ___________ .ומית ברשות המק לבנכם/בתכם ___________  ת.ז ___________

 הדיון יתקיים בתאריך  __________בשעה  _______ במקום_____________

 השתתפותכם בדיון חשובה ביותר.

 
הזמנה זו כוללת את בנכם/בתכם. במקרים שבהם השתתפות ילדכם עולה בקנה אחד עם טובתו, תוך  

 תתפותו חיונית. במקרים אלה הש –התחשבות בגילו, בבשלותו, ברצונו ובנסיבותיו האישיות 

נוספים על אילו שהוצגו בוועדת הזכאות והאפיון )פסיכולוגיים,   מסמכים מקצועייםאם יש ברשותכם 
רפואיים או אחרים( אשר לדעתכם יוכלו לעזור לוועדת ההשגה בקבלת החלטה, אתם מתבקשים להעבירם 

 ליושב ראש הוועדה באמצעות הכתובת המצוינת בתחתית הדף. 

 ידי כותביהם ומצוין בהם שם כותב המסמך, מקצועו ומספר הרשיון שלו.-מכים חתומים עלאנא ודאו שהמס

 רצוי להעביר את המסמכים ימים אחדים לפני מועד הדיון לידי יו"ר הועדה. 

אם אתם נזקקים להנגשה או לסיוע של אדם שיתרגם עבורכם את מהלך הדיון בוועדה, אנא הודיעונו על  
 ו להביא מתרגם ו/או אדם מטעמכם שיסייע לכם. בכל מקרה תוכלכך מראש. 

ה של  /אנו מבקשים להפנות את תשומת לבכם לכך שוועדת ההשגה רשאית לקיים את הדיון בעניינו
   .לאחר שליחתה בפעם השניה הזמנה זובנכם/בתכם גם אם לא תיענו ל

  

                                                                                              בכבוד רב,                                               
___________________ 

 יושב ראש ועדת השגה

 חתימה: ___________

 הכתובת לפניות:___________________________ טל' _________________
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 . פרוטוקול ועדת השגהה.9נספח 
 

 מדינת ישראל
 וךמשרד החינ

    מחוז _________

 

 פרוטוקול ועדת השגה
  

 המתקיימת בתאריך:_____________ 
 דיון בעניין השגה על החלטת ועדת זכאות ואפיון ברשות המקומית: __________

 מגיש ההשגה: _____________ תאריך הגשת ההשגה: _____________
 
 במשבצות המתאימות( x הפרטים וסמן)מלא את  פרטי התלמיד/ה .ז

  

 המין  תאריך הלידה מס' תעודת הזהות שם המשפחה  השם הפרטי 

 זכר          

 נקבה  

      

 פרטי ההורים 
המצב 

 מס' הטלפון הכתובת הפרטית המשפחתי 

 שם הורה/

 אפוטרופוס

  

      

 שם הורה/

 אפוטרופוס

  

      

     

שם המוסד שבו 
סוג מוסד  סמל המוסד התלמיד לומד

 החינוכי 

 סוג הכיתה

 דרגת הכיתה
 רגילה   

   כיתה לחנ"מ    חינוך רגיל       

   מיוחדת   יוחדמחינוך       

       

 הנוכחים בדיון .ח

 חברי הוועדה
  

 נוכח )כן/לא(  שם חבר הוועדה התפקיד

     או נציגו  מנהל המחוז 

     פסיכולוג חינוכי  

     מפקח כולל לחינוך מיוחד  

ד עם צרכים  הורה ליל 
 מיוחדים 

    

     נציג של ארגון ציבורי  
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 המוזמנים

  
 נוכח )כן/לא( שם המוזמן התפקיד

      

      

      

   

    

  
 נוכחות ההורים: כן/לא. אם לא, מה הנימוק? _________________

 מה הנימוק? ________________נוכחות התלמיד: כן/לא. אם לא, 
  

 המסמכים .ט

  
-חתום על  מתאריך המסמך שם

 ידי
תפקיד מחבר 

 המסמך
האם 

חסוי? 
 )כן/לא(

          

          

          

  
 מהלך הדיון )בהשתתפות ההורים( .י

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
 

 ולוקטוידי ההורים לרושם הפר עמדת ההורים, כפי שהוכתבה על
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 

 עמדת התלמיד
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 

 מהלך הדיון בהשתתפות חברי הוועדה בלבד .יא
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
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הפרטים הנדרשים בה, ולאחר מארבע אפשרויות ההחלטה, ומלא את  אחת ליד X פרטי ההחלטה )סמן .יב
 מכן עבור לסעיף ז(

 
 המשך הדיון נקבע לתאריך: _______ הוחלט לקיים דיון נוסף. 0
 
 הוחלט לדחות את ההשגה. 0
 
   הוחלט לקבל את ההשגה ולשנות את החלטת ועדת זכאות ואפיון. 0

 
 )הקף בעיגול( םהתלמיד אינו זכאי לקבל שרותי חינוך מיוחדי  .1

 
 )מלא את הפרטים(התלמיד זכאי לשירותי  חינוך  מיוחדים   .2

 רמת תפקוד )גבוהה, בינוני גבוה, בינוני נמוך, נמוך( _____ ▪
 כן/לא -ההורים זכאים לבחור את סוג המסגרת  ▪
 סוג המסגרת שנבחרה:  ▪

o  גן לחינוך רגיל 
o  לחינוך רגיל כיתה 
o  גן לחינוך מיוחד 
o   ספר רגילכיתה לחינוך מיוחד בבית 
o  בית ספר לחינוך מיוחד 

 

 מועד תחילת הזכאות: ___________________  

 
 בעד:___ נגד:___ -תוצאות ההצבעה של חברי הוועדה        

 
 
 

 אפיון המוגבלות של התלמיד הזכאי לשירותי חינוך מיוחדים .יג
ועדה הקבועים, על סמך ידי הפסיכולוג החינוכי חבר הוועדה, בהתייעצות עם כל חברי הו-עלהאפיון ייעשה 

ליד  X-פי  הקטגוריות וההנחיות המובאות בטבלה. יש לסמן ב-מסמכי האבחון שהובאו לפני הוועדה ועל
 המוגבלות המאופיינת. במידת הצורך אפשר לסמן עד שלוש מוגבלויות.

 ישיבת הוועדה ויהיה חלק בלתי נפרד מההחלטה המסכמת.האפיון יתבצע במהלך 
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 המוגבלות של התלמיד אפיון

סמן 
X 

אפיון  אפיוני המוגבלות הקוד
המוגבלות 

 לשיבוץ
 ()סמן

אפיון 
 1מוגבלות 
 )סמן(

אפיון 
 2מוגבלות 
 )סמן(

 הנחיות

     בעייתי-משכל גבולי רב 51 

חשד למוגבלות שכלית  65 
 התפתחותית קלה  

תקף לשנה אחת בלבד ויסומן רק אם אין    
מוגבלות שכלית ון אבחל האסמכתה של ועד

 התפתחותית

     מוגבלות שכלית קלה 52 

חשד למוגבלות שכלית  66 
 התפתחותית בינונית

עד לקבלת תקף לשנה אחת בלבד ויסומן    
מוגבלות שכלית ון אבחל הועדאסמכתה של 
  התפתחותית

מוגבלות שכלית  53 
 התפתחותית בינונית

    

מוגבלות שכלית  68 
התפתחותית בינונית 

 מורכבת

שר לסמן מוגבלות זו רק כאשר  למוגבלות אפ   
הבינונית נלווית אחת או שכלית התפתחותית 

, ASDיותר מהמוגבלויות הבאות: אוטיזם/
פיזית, הפרעות נפשיות, שיתוק מוחין או נכות 

חירשות או מוגבלות בשמיעה, עיוורון או 
 מוגבלות בראייה

חשד למוגבלות  67 
התפתחותית 
 קשה/עמוקה

לקבלת עד נה אחת בלבד ויסומן תקף לש   
מוגבלות שכלית ון אבחל הועדאסמכתה של 
  התפתחותית

מוגבלות שכלית  54 
התפתחותית 
 קשה/עמוקה

קשה/עמוק יסומן מוגבלות שכלית התפתחותית    
 תמיד כמוגבלות עיקרית

הפרעות התנהגותיות  55 
 רגשיות/

–הפרעות התנהגותיות 

AD(H)D  

     

מוגבלות על רצף  56 

 ASDוטיזם/ הא

סוג מוגבלות זה יאופיין על ידי שני גורמים:    
פסיכיאטר של ילדים ונוער/רופא ילדים בעל 

להתפתחות שנים לפחות במכון  3ניסיון של 
הילד/מומחה בנוירולוגיה ובהתפתחות הילד; 

בנוסף, ובמקביל לבדיקה הרפואית, אבחון של 
פסיכולוג קליני מומחה בתחום הקליני של 

יכולוג התפתחותי/פסיכולוג שיקומי או הילד/פס
 חינוכי בעל הכשרה מוכחת בתחום האוטיזם

      הפרעות נפשיות 57 

-רבלקות למידה  58 
בעייתית / -רב בעייתית

AD(H)D 

     

      מוגבלות פיזית  59 

מוגבלות בשמיעה/  60 
 חירשות

     

מוגבלות בראייה/  61 
 עיוורון

     

תפתחותי עיכוב ה 62 
 תפקודי ושפתי

     

עיכוב התפתחותי  63 
 בתחום השפתי

     

      מחלות תסמונות נדירות 98 
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 _________________ :מים המקצועי/ים שאבחן/נו את המוגבלות/הגורם

 שם הפסיכולוג החינוכי המאפיין את המוגבלות: ___________________

 ________________ חתימה: ___________________מספר הרישיון: 

 המפקח על החינוך המיוחד: ______________ חתימה: _________ שם

  
  

 במשבצת המתאימה( X )סמן סיכום עמדת ההורים .יד

  
   עמדת ההורים

   . מסכימים1

   . מתנגדים2

   . מתלבטים3

   . לא הביעו עמדה4

   ראה פרטיכול –. אחר 5

   לא הופיעו לדיון. 6

  
 נימוקים להחלטה .טו

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 הערות .טז
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
 אישור על רישום הפרטיכול

 
 אני מאשר שבמהלך הדיון נרשם פרטיכול. שם רושם הפרטיכול: ____

 ההשגה: _________ חתימה: ___________ראש ועדת שם יושב 

 שם המפקח על החינוך המיוחד / נציגו: _________ חתימה: _____

 שם הפסיכולוג: _____________ חתימה: _________________

 אם נכח בדיון חבר נוסף )מתוך ההרכב שנקבע על פי החוק(, יש להוסיף את שמו ואת חתימתו.
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 דחיית ההשגה -החלטת ועדת השגה  . מכתבו.9נספח 
 

 מדינת ישראל
 משרד  החינוך

 מחוז __________

 תאריך עברי: ___________
 תאריך לועזי: ___________
 נשלח בדואר רשום

 לכבוד

 _____________ההורים: __________

 התלמיד/ה: _____________________

 
 שלום רב,             

 
    ועדת ההשגה בעניין בנכם/בתכם החלטת הנדון:          

 שנערך בוועדת השגה 1988התשמ"ח  בדיון, מתוקף חוק החינוך המיוחד,

 בתאריך_______   בעניין בנכם/בתכם   _________ מספר תעודת זהות__________  

        תאריך לידה________  
 

 ל כנהיון עהוחלט לדחות את ההשגה ולהשאיר את החלטה של ועדת זכאות ואפ

 
 נימוקים להחלטה ________________________________________________

 הערות/ המלצות ________________________________________________             

 

 לתשומת לבכם:             

ועל  בנכם/בתכםהמחלקה לחינוך ברשות המקומית, תודיעכם בהודעה נפרדת לאיזה מוסד חינוך ישובץ  •
 מועד תחילת הלימודים בו.

 עומדת לכם הזכות להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים •
   

  
 בכבוד רב,                                                                                     

                                                                               ___________________ 

 יושב ראש ועדת השגה                                                                                    

 ______     חתימה: ______                                                                                                

 העתקים: 
 מנהל/ת המחוז 

 יו"ר ועדת זכאות ואפיון ברשות המקומית

 מנהל/ת המחלקה לחינוך ברשות המקומית                             

 מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי ברשות המקומית                              

 מנהל/ת מוסד החינוך 
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 החלטה על קבלת ההשגה -השגה . מכתב החלטת ועדת ז.9נספח 

 מדינת ישראל
 משרד  החינוך

 __________מחוז 

 תאריך עברי: ___________
 תאריך לועזי: ___________
 נשלח בדואר רשום

 

 לכבוד

 _____________ההורים: __________

 התלמיד/ה: _____________________

 
 שלום רב,

  
 

    עדת  ההשגה בעניין בנכם/בתכםהחלטת והנדון:                        

 
 שנערך בוועדת השגה 1988התשמ"ח  החינוך המיוחד,בדיון, מתוקף חוק 

 בתאריך_______   בעניין בנכם/בתכם   _________ מספר תעודת זהות__________  

 תאריך לידה________         

 
 הוחלט לקבל את  ההשגה שהוגשה בעניינו/נה של בנכם/בתכם 

 סעיפים מיותרים(א את הסעיפים הנדרשים להשגה זו בלבד ולמחוק )יש למל
 

 זכאות

 אינו/ה זכאי/ת לשירותי חינוך מיוחדים ❑

 זכאי/ת לשירותי חינוך מיוחדים ❑

 
 רמת תפקוד ואפיון מוגבלות

 נקבעה לו/לה רמת תפקוד_________   ❑

 אפיון קוד מוגבלות _______  סוג מוגבלות ______ ❑

 
 סוג המסגרת: 

 וך רגילגן לחינ ❑

 כיתה לחינוך רגיל ❑

 מיוחדגן לחינוך  ❑

 כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל ❑

 בית ספר לחינוך מיוחד(  ❑

 
 _____________ :סוג גן/כיתה מומלץ לשיבוץ              
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 _________________________________________________נימוקים להחלטה 

 __________________________________________________הערות/ המלצות 

 ____________שנת הזכאות:              

 לתשומת לבכם:

המחלקה לחינוך ברשות המקומית, תודיעכם בהודעה נפרדת לאיזה מוסד חינוך ישובץ בנכם/בתכם על  •
 מועד תחילת הלימודים בו.

   על.השיבוץ בפואגף הסעות נוכח הזכאות להסעה וליווי, יבחן בהתאם לנוהלי יישום  •
                                                                                             

                                                                                            

 בכבוד רב,                                                                                                

 
                                                                               ___________________ 

 יושב ראש ועדת השגה                                                                                    

      חתימה: ____________                                                                                                

 

 

 העתקים: 

 מנהל/ת המחוז 
 יו"ר ועדת זכאות ואפיון, ברשות המקומית

 מנהל/ת המחלקה לחינוך ברשות המקומית                             
 חינוכי, רשות מקומית                               מנהל/ת שירות פסיכולוגי
                            מנהל/ת מוסד החינוך      
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 10נספח 

 

 לבחור את סוג המסגרת בה ילמד ילדם זכות ההורים נוגע לסיכום דיון ב
 
  

 בשנה"ל:              שהתקיים בתאריך: 

 

 טי הפונהפר

 מחוז: 

 המפקח על וועדות זכאות ואפיון במחוז: 

 יו"ר וועדות זכאות ואפיון ברשות המקומית: 

 
 

 במשבצות המתאימות( x )מלא את הפרטים וסמן פרטי התלמיד/ה

  

שם  פרטישם 
 משפחה

תאריך  מס' ת.ז.
סוג מוסד  המין הלידה

 החינוכי
דרגת  סוג הכיתה

 כיתה

    

  רגילה  חינוך רגיל  זכר  

חינוך   נקבה  
 מיוחד

כיתת  
 חנ"מ

 

  מיוחדת 

 

 תאריך הדיון שהתקיים בוועדת זכאות ואפיון: 

 

 תאריך דיון שני: 

 

 הנוכחים בדיון

  
 שם  התפקיד

מנהלת אגף א' חינוך 
 יו"ר –מיוחד או סגניתה 
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 דיוןמסמכים מתוך מערכת וועדות זכאות ואפיון ששימשו ב

  
 שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון

 דיון ראשון –פרוטוקול ועדת זכאות ואפיון 

 שאלון אמות מידה להתנהגות פוגעת

 דיון שני –פרוטוקול ועדת זכאות ואפיון 

   מסמך קביל

 אישית / תכניות התערבות תוכנית

 שאלון הורים לקראת ועדת זכאות ואפיון

 אחר

  
 

 תיאור המקרה

  זכאות ואפיון עולה כיון בפרוטוקול של שני הדיונים בוועדת מעי

  משאלון ההפניה לוועדת זכאות ואפיון עולה כי

  משאלון אמות המידה להתנהגות פוגעת עולה כי

  מההערכה הפסיכולוגית עולה כי

  משאלון ההורים עולה כי

 עמדת ההורים:

 החלטת וועדת זכאות ואפיון: 
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  פרטי ההחלטה

 את המיותר( )מחק
 

יש לאפשר להורי התלמיד     , הריני לאשר כי ()ב( לחוק חינוך מיוחד4)ב()7לסמכות המוקנית לי בסעיף בהתאם 
זכות בחירה לעניין סוג המסגרת החינוכית בה ילמד ילדם. זאת כדי לאפשר לתלמיד הזדמנות נוספת למצות 

 רו הוריו. תהליכי טיפול ומענה מותאם במסגרת החינוכית בה בח

 
יים ומידע בכתב. טיפולוועדת זכאות ואפיון קיימה דיונים בעניינו של התלמיד      על סמך חוות דעת של גורמים 

בהתאם לסוג המסגרת החינוכית שוועדת הועדה החליטה כי על התלמיד לקבל מענה ייחודי המותאם לצרכיו 
   .זכאות ואפיון מצאה לנכון עבורו

()ב( לחוק חינוך מיוחד, 4)ב()7בהתאם לסמכות המוקנית לי בסעיף  הזכאות והאפיוןועדת  הריני לאשר את החלטת
 ו/אושלומו שהשמתו של התלמיד בסוג המסגרת שבחרו הוריו תביא לפגיעה ממשית בוזאת לאור קיום חשש ממשי 

 שלומם של אחרים. ב

 

 

 על החתום                                                                                                                                  

____________________ 
                                                                                                                                    

  /ת אגף א' חינוך מיוחד/מנהל                                                                                                                                     
 סגנית מנהלת אגף א' חינוך מיוחד

 
 
 

 תפוצה:

 __________מנהל/ת מחוז 
 ___________ מפקח/ת על וועדות זכאות ואפיון במחוז
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  11פח סנ
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 א. 11ספח נ
 מדינת ישראל
 משרד החינוך
 המינהל הפדגוגי

 אגף א' חינוך מיוחד
 תאריך עברי
 תאריך לועזי 

 

 לשירותי חינוך מיוחדים  זכאות  ב  באגף חינוך מיוחד בקשה לדיון

 המחלות הנדירות אינה נמצאת ברשימת מחלתו ש לתלמיד 

 ______________  מחוז

שם 
 התלמיד

תאריך  מספר זהות
 לידה 

שלב כיתה 
 בשנה"ל 

 רשות מתי"א סמל מוסד בית ספר/גן 

        

 

 סיבת הבקשה:
_______________________________________________________________________________ 

 

   :ם אותם יש לצרף להפניית הבקשה לוועדהמסמכים נדרשי

  חתום ע"י המפקח/ת ומנהל/ת המת"יא  לדיון טופס בקשה 

 .הערכה עדכנית מהשנה האחרונה שבוצעה על ידי רופא מומחה 

 ( תח"יתכנית אישית) 

  סיכום תצפית וחוות דעת של מומחית תחום במתי"א חתומה ע"י מנהלת המתי"א 

  כת המחנת הגן//מנהלדו"ח חינוכי של 

 שהתקיימה בגין התלמיד טרם הפניית הבקשה, בהשתתפות ההורים  דיון/ועדה אחרונה סכום 
 באפריל  15 -על החומר להגיע לאגף לחינוך מיוחד עד ה               

 המסמכים לא יתקיים דיון. ללא צרוף כל 

 

 שם וחתימה מנהל/ת  המסגרת __________________   תאריך: ___________________

 שם וחתימה מנהל/ת  המתי"א ___________________  תאריך: ___________________

 ________  תאריך: ___________________שם וחתימה המפקח/ת ________________

 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

 12נספח 
 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך
 המינהל הפדגוגי

 אגף א' חינוך מיוחד

 
 

 וסד החינוכי או דואר אלקטרוניהסכמת הורים להעברת מידע באמצעות המ
 

 

 תאריך __________

 

 

 שלום רב,

 

 

אנו הורי התלמיד/ה __________________מאשרים העברת עותק ממכתב החלטת ועדת הזכאות והאפיון בדבר 
 זכאות בננו/ ביתנו 

באמצעות:   

o המוסד החינוכי בו לומד/ת בננו / ביתנו 
o ________________ דוא"ל בכתובת 

 

 מידע באמצעות הגורמים הנ"ל הינה על אחריותנו ובאישורנו. העברת ה

 

 המקור ישלח באמצעות דואר רשום מכתב 

 

 

 על החתום :

 

 הורה ____________                                                                                        הורה____________
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 13נספח 
 

 אם לסוג המוגבלות ולרמת התפקוד  מענה בהת

 לחוק החינוך המיוחד, תוספת שניה 11תיקון מס' 

 טור א'

 סוג המוגבלות

 טור ב'

 1רמת תפקוד 

 גבוהה

 טור ג'

 2רמת תפקוד 

 בינונית גבוהה

 טור ד'

 3רמת תפקוד 

 בינונית נמוכה

 טור ה'

 4רמת תפקוד 

 נמוכה

מענה פרטני או  משכל גבולי 
קבוצתי, וכן הנחיות 

 הצוות 

במידת הצורך שעות 
סיוע לפי הנחיות חוזר 

 מנכ"ל 

במידת הצורך שעות 
סיוע לפי הנחיות חוזר 

 מנכ"ל 

במידת הצורך שעות 
סיוע לפי הנחיות חוזר 

 מנכ"ל 

  -מוגבלות שכלית
 התפתחותית

שעות סיוע לשבוע  16
 לכל הפחות  

שעות סיוע לשבוע  16
 לכל הפחות 

סיוע לשבוע שעות  16
 לכל הפחות 

עות סיוע לשבוע ש 24
 לכל הפחות 

חשד למוגבלות  
- שכלית 

 התפתחותית 

שעות סיוע לשבוע  16
 לכל הפחות 

שעות סיוע לשבוע  16
 לכל הפחות 

שעות סיוע לשבוע  16
 לכל הפחות 

שעות סיוע לשבוע  24
 לכל הפחות 

מענה פרטני או  הפרעות התנהגות 
קבוצתי, וכן הנחיות 

 הצוות 

מענה פרטני או 
נחיות קבוצתי, וכן ה

 הצוות 

במידת הצורך שעות 
סיוע לפי הנחיות חוזר 

 מנכ"ל 

במידת הצורך שעות 
סיוע לפי הנחיות חוזר 

 מנכ"ל 

מוגבלות על רצף  

 ASDאוטיזם/

במידת הצורך שעות 
סיוע לפי הנחיות 

 חוזר מנכ"ל 

שעות סיוע לכל   8
 הפחות  

שעות סיוע לשבוע  16
 הפחות לכל 

שעות סיוע לשבוע  24
 לכל הפחות 

מענה פרטני או  עות נפשיות  הפר
קבוצתי, וכן הנחיות 

 הצוות 

שעות סיוע לכל   8
 הפחות 

שעות סיוע לשבוע  16
 לכל הפחות 

שעות סיוע לשבוע  24
 לכל הפחות 

-לקות למידה רב
-בעייתית רב

 AD(H)Dבעייתית 

מענה פרטני או 
קבוצתי, וכן הנחיות 

 הצוות 

מענה פרטני או 
קבוצתי, וכן הנחיות 

 הצוות 

הצורך שעות במידת 
סיוע לפי הנחיות חוזר 

 מנכ"ל 

במידת הצורך שעות 
סיוע לפי הנחיות חוזר 

 מנכ"ל 

במידת הצורך שעות  מוגבלות פיזית 
סיוע לפי הנחיות 

 חוזר מנכ"ל 

שעות סיוע לכל   8
 הפחות 

שעות סיוע לשבוע  16
 לכל הפחות 

 שעות סיוע לשבוע 24
 לכל הפחות 

במידת הצורך שעות  מוגבלות שמיעה  
יוע לפי הנחיות ס

 חוזר מנכ"ל 

שעות סיוע לכל   8
 הפחות 

שעות סיוע לשבוע  16
 לכל הפחות 

שעות סיוע לשבוע  24
 לכל הפחות 

במידת הצורך שעות  מוגבלות ראייה 
סיוע לפי הנחיות 

 חוזר מנכ"ל 

שעות סיוע לכל   8
 הפחות 

שעות סיוע לשבוע  16
 לכל הפחות 

שעות סיוע לשבוע  24
 לכל הפחות 

תחותי עיכוב התפ
 בתחום התפקודי 

מענה פרטני או 
קבוצתי, וכן הנחיות 

 הצוות 

מענה פרטני או 
קבוצתי, וכן הנחיות 

 הצוות 

במידת הצורך שעות 
סיוע לפי הנחיות חוזר 

 מנכ"ל 

במידת הצורך שעות 
סיוע לפי הנחיות חוזר 

 מנכ"ל 

עיכוב התפתחותי 
 בתחום השפתי 

מענה פרטני או 
קבוצתי, וכן הנחיות 

 הצוות 

ענה פרטני או מ
קבוצתי, וכן הנחיות 

 הצוות 

במידת הצורך שעות 
סיוע לפי הנחיות חוזר 

 מנכ"ל 

במידת הצורך שעות 
סיוע לפי הנחיות חוזר 

 מנכ"ל 

מחלות ותסמונות 
 נדירות 

במידת הצורך שעות 
סיוע לפי הנחיות 

 חוזר מנכ"ל 

שעות סיוע לכל   8
 הפחות 

שעות סיוע לשבוע  16
 לכל הפחות 

ע לשבוע שעות סיו 24
 לכל הפחות 
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                                                                           14 נספח
 
 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך
 המינהל הפדגוגי

 אגף א' חינוך מיוחד
 
 

 תאריך __________                                                                                                                                                                   
 

 

 
 בנוכחות חברי הועדה בלבד  הסכמת הורים לקיום ועדת זכאות ואפיון 

 
 

 

 

 שלום רב,

 

 

ון קיום ועדת זכאות ואפימאשרים ת.ז. _________________  אנו הורי התלמיד/ה __________________

 .מסגרת החינוכית הנוכחיסוג הומאשרים את המשך הלימודים של בננו/בתנו ב, נוכחותללא נו

  אנו מודעים לכך שהוועדה תקיים את הדיון בנוכחות חברי הוועדה בלבד, ללא נוכחות הצוות החינוכי וההורים.

  

 

 

 על החתום :

 

 שם ההורה ______________________                 ______________________                           הורהשם ה

  

                                                         חתימה ________________________                                                                                                                                     ________________________חתימה 


