
קפזום
: קפה להורים-מפגש זום

הסברה ושיח על ועדות מתוקף  
:  חוק

,  צוות רב מקצועי•

,  ועדת זכאות ואפיון•

זכאות לשירותי חינוך מיוחדים 
.וסוגי המענים האפשריים

מענה לשאלות

https://www.youtube.com/watch?v=lf72w9CMB-I


1' מסמטרה

וזכאותאפיוןר"יו
מרכזמחוז

:לידיעה

לחוק החינוך המיוחד  11' תיקון מס✓

.2018–עבר בכנסת ב 

הועדות התקיימו בהתאם  –פ"בתש✓

.לתיקון החוק

החל היישום בפועל של  –א"בתשפ✓

החלטות הועדות



המיוחדיםהחינוךשירותימטרות

החינוךמשרדמיוחדחינוךלחוק 11'מסתיקון
הפדגוגיהמנהל

חינוך 'אאגף
מיוחד

:אתולפתחלקדם
המיוחדיםהצרכיםעםהתלמידשלוהיכולותהכישורים,הלמידה•
וההתנהגותיהחברתי, יהנפש,יהשכל, הגופניתפקודותא•
.חברתייםוכישוריםחייםכישורימיומנויותידעלולהקנות•

2' מסמטרה

ואפיוןזכאותר"יו
מרכזמחוז



החינוךמשרד
הפדגוגיהמנהל

חינוך 'אאגף
מיוחד

צרכיםעםתלמידיםשלשילובםאתלקדם

.רגיליםחינוךבמוסדותמיוחדים

וזכאותאפיוןר"יו
מרכזמחוז

המיוחדיםהחינוךשירותימטרות

מיוחדחינוךלחוק 11'מסתיקון

3' מסמטרה



עיקרי התיקון לחוק החינוך המיוחד

לבחור את סוג  זכות התלמיד והוריו ✓
בה ילמדהמסגרת החינוכית 

החינוך המיוחד הוא שירות ולא מקום✓

–לתלמיד זכאי –סל תמיכות אישי ✓
האפיון  , נקבע בהתאם לרמת התפקוד

והמוגבלות

גמישות באופן פילוח התמיכות  קיימת ✓
בסל האישי
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אפיוני תלמידים המופנים לוועדות

:בשכיחות גבוהה תלמידים עם מוגבלות 

לקות למידה➢

הפרעות התנהגותיות ורגשיות➢

שפתי/ עיכוב התפתחותי ➢

משכל גבולי  ➢

:בשכיחות נמוכה תלמידים עם מוגבלות 

מוגבלות על רצף האוטיזם➢

מוגבלות בראיה/עיוורון➢

מוגבלות בשמיעה/חירשות➢

מוגבלות שכלית התפתחותית➢

מוגבלות פיזית➢

הפרעות נפשיות  ➢

(2-4רמת תפקוד )

מחלות ותסמונות נדירות➢

הפרעות נפשיות  ➢

(1רמת תפקוד )



לקבלת שירותי חינוך מיוחדים–תרשים זרימה 

התהליך

איתור קושי של  
תלמיד

התערבות בחינוך  
הרגיל

–במידת הצורך 
הפנייה לאבחון

הפנייה לצוות רב 
מקצועי

מתן זכאות 
לתמיכה מסל  

מוסדי

הפנייה לוועדת  
זכאות ואפיון

לאחר קבלת  
זכאות בוועדה

–שילוב אישי 
פילוח סל אישי

שיבוץ במסגרת 
מיוחדת

הפנייה לצוות  
רב מקצועי



מקצועירבצוותבדיוןזכאותלבדיקתהפניהתהליך
וזכאותאפיוןר"יו

מרכזמחוז

החינוךמשרד
הפדגוגיהמנהל

חינוך 'אאגף
מיוחד
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מקצועירבדיון בצוות ה

החלטות  
הצוות

לתמיכה  התלמיד זכאי
של שירותי חינוך  

מיוחדים מסוג הוראה 
או טיפול  /ו
סל מוסדי-

התלמיד אינו זכאי
לתמיכה משירותי חינוך  
מיוחדים ימשיך לקבל  
.תמיכות מהחינוך הרגיל

התלמיד מופנה לדיון  
,  בוועדת זכאות ואפיון

בשל קשיים משמעותיים  
המצריכים מענה כוללני  

.בתחומים השונים

הרכב הצוות



לקבלת שירותי חינוך מיוחדים–תרשים זרימה 

התהליך

איתור קושי של  
תלמיד

התערבות בחינוך  
הרגיל

–במידת הצורך 
הפנייה לאבחון

הפנייה לצוות רב 
מקצועי

מתן זכאות 
לתמיכה מסל  

מוסדי

הפנייה לוועדת  
זכאות ואפיון

לאחר קבלת  
זכאות בוועדה

–שילוב אישי 
פילוח סל אישי

שיבוץ במסגרת 
מיוחדת

הפנייה לוועדת  
זכאות ואפיון
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2018יולי-( 11' מסתיקון)מיוחדחינוךחוק
החינוךמשרד
הפדגוגיהמנהל

חינוך 'אאגף
מיוחד

"ואפיוןזכאותועדת"

וזכאותאפיוןר"יו
מרכזמחוז
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בשכיחותלתלמידזכאותלבדיקתהפניהתהליך
ואפיוןזכאותבוועדתגבוהה וזכאותאפיוןר"יו

החינוךמשרדמרכזמחוז
הפדגוגיהמנהל

חינוך 'אאגף
מיוחד
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החינוךמשרד
הפדגוגיהמנהל

חינוך 'אאגף
מיוחד

שבההחינוכיתהמסגרתסוגאתיבחרוהתלמידהורי

לוועדתבחירתםעלויודיעוהאפשרויותמביןילדםילמד

עללהםשנודעמיוםמיםי  14בתוךוהאפיוןהזכאות

.הוועדהקביעת

ביוני 15-העדהמסגרתסוגבחירתאתלשנותניתן

 .הועדהר"יועםבתיאום

וזכאותאפיוןר"יו
מרכזמחוז

בחירת הורים
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והתערבותהכלהתהליכישלמפורטתיעוד1.

.החינוכיתבמסגרתשנעשו

  .מקצועיהרבבצוותהדיוןשלמפורטפרוטוקול2.

.אישיתתוכניתצירוף3.

.סודיותויתורטופס4.

ואפיוןזכאותלוועדתהפניהשאלון5.

*(.ה"ראמ)התפקודרמתלקביעת שאלון6.

תלמידתיק–הוועדהבפניהמוצגיםהמסמכים

ואפיוןזכאותועדות
החינוךמשרד
הפדגוגיהמנהל

חינוך 'אאגף
מיוחד

זכאותר"יו
ואפיון

מרכזמחוז

שאלון הורים  .  7

שאלון תלמיד  .  8

המוגבלותאבחנתעלקבילמסמך.9

עדכניותוראייהשמיעהבדיקות.10

שההורים,נוספיםומסמכיםמקצועיותדעתחוות.11

אליהםתתייחסשהוועדהמעוניינים
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הלכה למעשה-ועדת זכאות ואפיון 

משרד החינוך

חינוך מיוחד ' אגף א

ר אפיון וזכאות"יו

מחוז מרכז 

דיון פתוח בו יציגו  
,  המוזמנים את עמדתם
.  בקשתם וחוות דעתם

ההורים  
והמוזמנים  
הנלווים  
יוצאים  

מתקיים דיון  
לקבלת  
החלטה 

בנוכחות חברי 
.הוועדה בלבד

החלטה לגבי זכאות או אי  
.מ"חנזכאות לשירותי 

מתגבשת החלטה לגבי  
רמת התפקוד וגובה הסל  

. מ"חנהאישי לשירותי 

ואפיוןזכאותוועדתהתנהלותשלבי

דיון עם  
מוזמנים

מוזמנים  
יוצאים

דיון חברי  
הוועדה

החלטות
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הלכה למעשה-ועדת זכאות ואפיון 

משרד החינוך

חינוך מיוחד ' אגף א

ר אפיון וזכאות"יו

מחוז מרכז 

ואפיוןזכאותוועדתקיוםלאחר

הודעה להורים  
על החלטות  

.  הוועדה

על ההורים להודיע על  
סוג המסגרת הנבחרת  

מיום  ימים 14תוך 
.קבלת מכתב הזכאות

לא הודיעו ההורים על  
רשאית  -בחירתם 

הוועדה להחליט על  
המסגרת המתאימה  

.לתלמיד

החלטה תשובה הודעה

השגה



לקבלת שירותי חינוך מיוחדים–תרשים זרימה 

התהליך

איתור קושי של  
תלמיד

התערבות בחינוך  
הרגיל

–במידת הצורך 
הפנייה לאבחון

הפנייה לצוות רב 
מקצועי

מתן זכאות 
לתמיכה מסל  

מוסדי

הפנייה לוועדת  
זכאות ואפיון

לאחר קבלת  
זכאות בוועדה

–שילוב אישי 
פילוח סל אישי

שיבוץ במסגרת 
מיוחדת

לאחר קבלת 
בועדהזכאות 
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2018יולי-(11' מסתיקון)מיוחדחינוךחוק

החינוךמשרד
הפדגוגיהמנהל

חינוך 'אאגף
מיוחד

שירותי חינוך מיוחדיםסל

זכאותואתקבעהואפיוןזכאותשוועדת ,מיוחדיםצרכיםעםלתלמידשיינתןהשירותיםסל

 .צרכיוולפיהתלמידשלתפקודורמתלפיייקבע ,מיוחדיםחינוךלשירותי

וזכאותאפיוןר"יו
מרכזמחוז



21

ילמדכיהוריובחרואשרלתלמידיינתןאישיסל

מיוחדיםחינוךלשירותיזכאיונמצארגילבחינוך

.ואפיוןזכאותבוועדת

,  פילוח התמיכות ייעשה בשיתוף ההורים

:בצוות רב מקצועי

ס"ר הועדה הוא מנהל ביה"יו-בבית ספר•

ר הועדה היא  "יו, א"במתי-עבור תלמיד גן  •

א"המתינציגת 

?אישילסלזכאימי
החינוךמשרד
הפדגוגיהמנהל

חינוך 'אאגף
מיוחד

וזכאותאפיוןר"יו
מרכזמחוז

פילוח בגן
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:  פילוח הסל האישי
משרד החינוךתחומי תמיכות

המנהל הפדגוגי

חינוך ' אגף א

מיוחד 

טיפול
באמצעות  )•

/ע"רב/אומנויות
( פיזיו/ת"קל

הוראה 
/  הוראה מותאמת•

/ מיומנויות חברתיות 
ניתוח התנהגות

הנחיה
לתלמידש"ש0.5•

סיוע 
= שעת הוראה 1•

שעת סיוע  4.3
(5.4בתיכון )

,  בהחלטה מקצועית, הפילוח מתקיים בצוות הרב מקצועי

בהתאם לצרכי התלמיד ולאפשרויות מתן התמיכות



:בחירה בשיבוץ במסגרת מיוחדת

גן חינוך מיוחד  
/  תקשורתי )

(עיכוב שפתי

כיתת חינוך מיוחד  
ס רגיל  "בבי

/  תקשורתית )
(לקות למידה/ 

מסגרת חינוך מיוחד  
ס  "בי–כוללנית 

,  לחינוך מיוחד
בהתאם למוגבלות  

ולצרכי התלמיד



שיבוצי התלמידים

פיקוח חינוך מיוחד  , ח"שפ, ועדת שיבוץ בנוכחות רשות

גנים/פתיחת כיתות

גנים בהלימה למספר הזכאים ולצורך/דיון באגף בעניין פתיחת כיתות

נתונים

ריכוז הנתונים שמגיעים מהועדות

ח"והשפתפקידי אגף החינוך בשיתוף הפיקוח 



שיבוץ ברשות

.בהתייחס לאפשרויות בכיתות ובגנים•

/  לקויי למידה)התלמידים משובצים בהלימה לגילם וצרכיהם •
(נפשית-רגשית/מוגבלות פיזית/תקשורת

(פ הנחיות משרד החינוך"ע)תיאום הסעות בהתייחס למרחק •

שיבוץ מחוץ לרשות

ויתור סודיות•

בקשות שיבוץ נשלחות לרשויות סמוכות•

אישור שיבוץ ותיאום הסעות•

שיבוצים



https://parents.education.gov.il/prhnet/special-education


27 1חזרה 
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תודה על ההקשבה
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צוות רב מקצועי 

הרכב הוועדה  

ר הוועדה"יו-ת מוסד החינוך הרגיל/מנהל

oהוועדהר"יו-א"המתית/נציג-ילדיםגןשהואחינוךבמוסד

oהתלמידשלהגןת/מנהלאוהכיתהת/מחנך

oת/חינוכית/יועץאות/חינוכיית/פסיכולוג

oה/מטעמומיאורגילחינוךת/כוללת/מפקחילדיםבגני

oא"המתית/נציגאוהמיוחדהחינוךמתחוםהוראהת/עובד.

oאחדקוליהיהלהורים-החינוכיתהתוכניתוקביעתהשירותיםסלקביעתלעניין.

משרד החינוך
מחוז מרכז

וזכאותאפיוןר"יו
מרכזמחוז
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מקצועי ידון ויקבע את סוגי התמיכות והיקפן במסגרת בניית התכנית -הצוות הרב

האישית של התלמיד  

:  הצוות הרב מקצועי כולל את

או מי מטעמוא"המתימנהל ✓

מפקחת חינוך רגיל✓

הגננת✓

עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד✓

יועץ/ פסיכולוג✓

ההורים ותלמיד✓

מרכז טיפולי למוגבלות בשמיעה וחירשות/ א"המתימומחה תחום מטעם ✓

מקצועי-דיון בצוות רב
תלמידים בגני -פילוח תמיכות

ילדים
משרד החינוך

המנהל הפדגוגי

חינוך ' אגף א

מיוחד 
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:בשהתקבלוהחלטותעלהוריםהשגת

וזכאותאפיוןבוועדתמקצועירבצוות

מחוזיתהשגהוועדתבואפיוןזכאותועדתב

ההחלטהקבלתמיוםיום21תוך

:אפשרויות3
ההחלטהושינויההשגהקבלת. 1

,נוסףלדיוןוועדהל/לצוותהדיוןהחזרת. 2
ההשגהדחיית. 3

?תימ

סמכות

?היכן

השגהועדת
החינוךמשרד
הפדגוגיהמנהל

חינוך 'אאגף
מיוחד

זכאותר"יו
ואפיון

מרכזמחוז


