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עקרונות מרכזיים בתיקון החוק
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מתן עדיפות לשיבוץ 
בחינוך רגיל

סל משאבים אישי  
מכוון תלמיד  

ראייה הוליסטית על  
הילד הוריו ומשפחתו

בחירת הורים את סוג  

המסגרת עבור ילדם

חינוך מיוחד אינו  
מקום אלא שירות
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מטרות שירותי החינוך המיוחדים

לחוק חינוך מיוחד11' תיקון מס

1' מטרה מס

ופעילה  להשתתפות שוויונית של התלמיד עם הצרכים המיוחדים עגן את זכותו ל

,  בכל תחומי החיים, בחברה

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

.תוך מיצוי יכולותיו, בפרטיות ובכבוד, מרבית



מטרות שירותי החינוך המיוחדים

של התלמיד עם הצרכים  הכישורים והיכולות , לקדם ולפתח את הלמידה

החברתי וההתנהגותי ולהקנות  , הנפשי, השכלי, תפקודו הגופניהמיוחדים ואת 

.  לו ידע מיומנויות כישורי חיים וכישורים חברתיים

2' מטרה מס



מטרות שירותי החינוך המיוחדים

3' מטרה מס

.של תלמידים עם צרכים מיוחדים במוסדות חינוך רגיליםלקדם את שילובם 



הגדרות ומונחים חדשים  

2018, לחוק חינוך מיוחד 11תיקון 1988חוק החינוך המיוחד 

עם צרכים מיוחדיםבעל צרכים מיוחדים  

תלמיד  ילד

מוגבלות  לקות

זכאות ואפיון  השמה

שירותי חינוך מיוחד  חינוך מיוחד 

מוסד שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדמוסד שניתן בו חינוך מיוחד  

השגה ערר

ועדה רב מקצועיתוועדת שילוב  

וועדת זכאות ואפיוןוועדת השמה 
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ועדה רב מקצועית



שתפעל במוסד בו ( סטטוטורית)היא ועדה על פי חוק , ועדה רב מקצועית

-בגני ילדים , ס שבו התלמיד לומד"בביה-בבתי ספר )לומד התלמיד 

הקובעת את זכאות התלמיד לשירותי חינוך מיוחדים ותהיה  (  א"במתי

.בתוקף שלוש שנים במוסד החינוך הנוכחי למעט אם השתנו התנאים 

הגדרת ועדה רב מקצועית



:  הוועדה תדון בעניינו של תלמיד עם מוגבלות באחד או יותר מהתחומים

עצמאות , תקשורת, חברתי, התנהגותי רגשי, שפתי, לימודי, קוגניטיבי

בתוספת השנייה  הלומד בכיתה רגילה ועל פי המפורט , תפקודית והתארגנות

.לחוק

בהרכב סל השירותים של תלמיד שקיבל זכאות לשירותי חינוך מיוחדים  לדון 

.ויממש את זכאותו במוסד לחינוך רגיל, במעמד וועדת זכאות ואפיון

12

אוכלוסיית היעד  



'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
וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתימשכל גבולי

הצוות
במידת הצורך שעות סיוע לפי  

ל"הנחיות חוזר מנכ
במידת הצורך שעות סיוע לפי  

ל"הנחיות חוזר מנכ
במידת הצורך שעות סיוע לפי  

ל"הנחיות חוזר מנכ

שעות סיוע לשבוע לכל הפחות24שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16התפתחותית-מוגבלות שכלית

שעות סיוע לשבוע לכל הפחות24שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16התפתחותית-חשד למוגבלות שכלית

וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתיהפרעות התנהגותיות ורגשיות
הצוות

וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתי
הצוות

במידת הצורך שעות סיוע לפי  
ל"הנחיות חוזר מנכ

במידת הצורך שעות סיוע לפי  
ל"הנחיות חוזר מנכ

במידת הצורך שעות סיוע לפי  ASD/מוגבלות על רצף האוטיזם
ל"הנחיות חוזר מנכ

שעות סיוע לשבוע לכל הפחות24שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16שעות סיוע לשבוע לכל הפחות8

וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתיהפרעות נפשיות
הצוות

שעות סיוע לשבוע לכל הפחות24שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16שעות סיוע לשבוע לכל הפחות8

וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתיAD(H)Dבעייתית -לקות למידה רב
הצוות

וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתי
הצוות

במידת הצורך שעות סיוע לפי  
ל"הנחיות חוזר מנכ

במידת הצורך שעות סיוע לפי  
ל"הנחיות חוזר מנכ

במידת הצורך שעות סיוע לפי  מוגבלות פיזית
ל"הנחיות חוזר מנכ

שעות סיוע לשבוע לכל הפחות24שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16שעות סיוע לשבוע לכל הפחות8

במידת הצורך שעות סיוע לפי  מוגבלות שמיעה
ל"הנחיות חוזר מנכ

שעות סיוע לשבוע לכל הפחות24שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16שעות סיוע לשבוע לכל הפחות8

במידת הצורך שעות סיוע לפי  מוגבלות ראייה
ל"הנחיות חוזר מנכ

שעות סיוע לשבוע לכל הפחות24שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16שעות סיוע לשבוע לכל הפחות8

וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתיעיכוב התפתחותי בתחום התפקודי
הצוות

וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתי
הצוות

במידת הצורך שעות סיוע לפי  
ל"הנחיות חוזר מנכ

במידת הצורך שעות סיוע לפי  
ל"הנחיות חוזר מנכ

וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתיעיכוב התפתחותי בתחום השפתי
הצוות

וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתי
הצוות

במידת הצורך שעות סיוע לפי  
ל"הנחיות חוזר מנכ

במידת הצורך שעות סיוע לפי  
ל"הנחיות חוזר מנכ

במידת הצורך שעות סיוע לפי  מחלות ותסמונות נדירות
ל"הנחיות חוזר מנכ

שעות סיוע לשבוע לכל 8היקף הסיוע 
הפחות

שעות סיוע לשבוע לכל הפחות24שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16



ת הוראה מתחום החינוך  /עובד

/  א"המתית /המיוחד או נציג

המתמחה לעיוורים  א"המתי

ומהמרכז הטיפולי המומחה  

למוגבלות של התלמיד

בגני ילדים  

ת /ת כולל/מפקח

חינוך רגיל או מי  

ה/מטעמו

ית/פסיכולוג

ת או /חינוכי

ת  /ת חינוכי/יועץ

אוהכיתהת/מחנך

שלהגןת/מנהל

התלמיד

במוסד חינוך שהוא  

ת  /נציג-גן ילדים

ר "יו-א"המתי

הוועדה

ת מוסד /מנהל

-החינוך הרגיל

ר הוועדה"יו

הרכב הוועדה  



רשות חינוך 
מקומית 
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המפנההגורם



:לוועדה הרב מקצועית שני תפקידים

בוועדהלדון בתלמידי המוסד החינוכי העולים לדיון 1.

בהרכב סל השירותים של תלמיד שקיבל זכאות לשירותי חינוך  לדון 2.

ויממש את זכאותו במוסד לחינוך  , מיוחדים במעמד וועדת זכאות ואפיון

רגיל

16

תפקידי הוועדה  



קביעת רמת תפקוד וצרכים▪

סל בית ספרי-קביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים ▪

טיפול וסיוע, הוראה-פילוח תמיכות-קביעת הרכב סל השירותים ▪

ל"בניית תכנית אישית לתלמיד לא יאוחר מחודשיים לאחר פתיחת שנה▪

ימשיך המוסד , נקבעה לתלמיד תכנית אישית בשנת הלימודים הקודמת▪

.עד לקביעת תכנית חדשה, ביישומה גם בשנת הלימודים שלאחריה

גם להורי  , לעניין קביעת סל השירותים וקביעת התוכנית החינוכית▪

. התלמידים יהיה קול אחד

17

סמכויות הוועדה  



(ל"מנכחוזרפ"ע)לוועדההפניהשאלוןימלאות/המחנךאוהגןת/מנהלת▪

החברתי,הלימודיבתחוםהתלמידשלתפקודווקשיייכולותיואתהמתאר

.רגשי-וההתנהגותי

החודשיםששתשללתקופהעדכנידיווחעלתתבססזותפקודיתהערכה▪

לגביהםשאין,חדשיםתלמידיםלמעט)לפחותהדיוןשלפניהאחרונים

.ולחתימהלקריאהלהוריםיועברהשאלון(טווחארוךתיעוד

18

לוועדההפנייהשאלון



פברוארחודשמסוףיאוחרלאיוגשוהבקשות▪

מרס1-ביתחילו,העוקבתהלימודיםלשנת,שנהבכלהדיוניםתחילת▪

במאי15-בהמאוחרלכליסתיימובוועדותהדיונים▪

כוללמפקחאישור-מיוחדיםמקרים▪

19

הוועדהלעבודתזמניםלוחות



הפנייתהמאשרהחינוכיהמוסדשלהכוללהמפקחי"עחתוםהפניהשאלון▪

לוועדההתלמיד

השניםבמהלךלתלמידובוצעושהותאמווההתערבותההכלהתכניותתיעוד▪

התלמידשלהמוגבלותאבחנתעלקביליםמסמכים▪

עדכניותוראייהשמיעהבדיקות▪

שהוועדהמעונייניםשההורים,נוספיםומסמכיםמקצועיותדעתחוות▪

.החינוךמוסדלמנהללהעבירםמומלץאליהםתתייחס

20

לוועדההנדרשיםמסמכים



והוריוהתלמיד

:לוועדהלהזמיןמומלץ▪

מיוחדותואוכלוסיותהשתלבותת/רכז▪

מורה,ל"מת)התלמידאתה/המכירהספרביתמטעםנוסףהוראהת/עובד▪

(מקצועי

פיעל,מטעמםנוספיםאנשיםלדיוןלהזמיןרשאיםוההוריםהוועדהר"יו▪

.הצורך

הצוותאתלזמןמומלץאחרספרמביתתלמידמעברשלבמקרה▪

.התלמידאתהמכירהקודםטיפולי/החינוכי

21

נוכחות אנשים נוספים בוועדה 



תלמידים בשכיחות גבוהה שהוגדרה  ▪

.להם רמת תפקוד בינונית גבוהה

בוועדה רב מקצועית סטטוטוריתידונו  בוועדת זכאותידונו 

יקבלו מענים מהסל  

הסטטיסטי המורחב בניהול  

בית הספר

לא זכאי

תלמידים עם מוגבלות בשכיחות נמוכה  ▪

,  תלמידים עם מוגבלות בשכיחות גבוהה▪

.    ברמת תפקוד נמוכה

לשירותי  זכאי
חינוך מיוחד

סל אישיההורה בחר בית ספר רגיל עם 

:בסל האישי ניתן לרכוש

הוראה1.

טיפול 2.

סיוע3.

הנחייה4.
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"ועדת זכאות ואפיון"



הקובעת את זכאותו של תלמיד , ועדת הזכאות והאפיון היא ועדה מתוקף חוק

את רמת התפקוד ואת היקף סל , עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחדים

הועדה תפעל ברשות  , השירותים לשלוש שנים או עד למעבר בין שלבי חינוך

.  המקומית שבה התלמיד רשום על פי תעודת הזהות של הוריו

24

הגדרה



הורה לתלמיד עם 

נציג  )צרכים מיוחדים 

(הורים

פסיכולוג חינוכי  

מטעם הרשות  

המקומית

מפקח כולל לחינוך  

רגיל או נציגו

מפקח כולל לחינוך  

מיוחד או נציגו 

נציג הרשות המקומית  

שהוא מנהל מחלקת  

החינוך ברשות 

המקומית או מי מטעמו

עובד  -ר הועדה "יו

משרד החינוך שהוא  

ניסיון  , בעל מומחיות

והכשרה בחינוך מיוחד

הוועדההרכב

,  יושב ראש הוועדה: המניין החוקי לדיוני ועדת זכאות ואפיון ולהחלטותיה הוא ארבעה חברים ובהם

. הפסיכולוג החינוכי והמפקח הכולל לחינוך מיוחד או נציגו, נציג רשות החינוך המקומית

הוועדה 



ביושבהואפיוןזכאותלוועדתהשגהלהגישיוכלוההורהאוהתלמיד•

כוועדת

.בחוקהמצוין,הוועדההחלטתאתשקיבלמיוםימים21תוךהשגה

ועדת זכאות ואפיון ביושבה כוועדת השגה על ועדה רב מקצועית



:רשאיתואפיוןזכאותועדת▪

ההשגהאתלקבל✓

בלעדיהןאוהוראותעם,נוסףלדיוןמקצועי–הרבלצוותהענייןאתלהחזיר✓

ההחלטהאתולנמקההשגהאתלדחות✓

מיוםימים21בתוךבכתבלהוריםהחלטתהאתתיתןואפיוןזכאותועדת▪

.ההשגהשהוגשה

27



(תוספת השנייה לתיקון החוק) קביעת רמת התפקוד והקף סל השירותים ▪

קביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים  ▪

28

סמכויות הוועדה  



התנהגותיותהפרעות,וריכוזקשבהפרעת/למידהלקות)גבוההבשכיחותמוגבלותעםתלמיד▪

רגילחינוךבמסגרתהלומד,(התפתחותיתשכליתלמוגבלותחשד,שפתי/התפתחותיעיכוב,ורגשיות

זכאותלבחינתואפיוןזכאותבוועדתלדיוןיופנהשעניינומבקשיםוהוריוהתערבותתהליךוהתבצע

ספרבית/בגןאורגילספרבביתמיוחדחינוךבכיתת,רגיללחינוךכיתה/בגןמיוחדיםחינוךלשירותי

.מיוחדלחינוך

,בראיהמוגבלות/עיוורון,האוטיזםרצףעלמוגבלות)נמוכהבשכיחותמוגבלותעםתלמיד▪

מחלות,נפשיותהפרעות,פיזיתמוגבלות,התפתחותיתשכליתמוגבלות,בשמיעהמוגבלות/חירשות

לשירותיזכאותלבחינתואפיוןזכאותבוועדתלדיוןיופנהשעינינומבקשיםוהוריו(נדירותותסמונות

לחינוךספרבית/בגןאורגילספרבביתמיוחדחינוךבכיתת,רגיללחינוךכיתה/בגןמיוחדיםחינוך

.מיוחד

זכאותואתלבחוןמעונייניםהחינוכיהצוותאווהוריומיוחדחינוךמוסד/בכיתההלומדתלמיד▪

.הרגילבחינוךמיוחדחינוךלשירותי
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אוכלוסיית היעד  



'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
וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתימשכל גבולי

הצוות
במידת הצורך שעות סיוע לפי  

ל"הנחיות חוזר מנכ
במידת הצורך שעות סיוע לפי  

ל"הנחיות חוזר מנכ
במידת הצורך שעות סיוע לפי  

ל"הנחיות חוזר מנכ

שעות סיוע לשבוע לכל הפחות24שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16התפתחותית-מוגבלות שכלית

שעות סיוע לשבוע לכל הפחות24שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16התפתחותית-חשד למוגבלות שכלית

וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתיהפרעות התנהגותיות ורגשיות
הצוות

וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתי
הצוות

במידת הצורך שעות סיוע לפי  
ל"הנחיות חוזר מנכ

במידת הצורך שעות סיוע לפי  
ל"הנחיות חוזר מנכ

במידת הצורך שעות סיוע לפי  ASD/מוגבלות על רצף האוטיזם
ל"הנחיות חוזר מנכ

שעות סיוע לשבוע לכל הפחות24שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16שעות סיוע לשבוע לכל הפחות8

וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתיהפרעות נפשיות
הצוות

שעות סיוע לשבוע לכל הפחות24שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16שעות סיוע לשבוע לכל הפחות8

וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתיAD(H)Dבעייתית -לקות למידה רב
הצוות

וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתי
הצוות

במידת הצורך שעות סיוע לפי  
ל"הנחיות חוזר מנכ

במידת הצורך שעות סיוע לפי  
ל"הנחיות חוזר מנכ

במידת הצורך שעות סיוע לפי  מוגבלות פיזית
ל"הנחיות חוזר מנכ

שעות סיוע לשבוע לכל הפחות24שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16שעות סיוע לשבוע לכל הפחות8

במידת הצורך שעות סיוע לפי  מוגבלות שמיעה
ל"הנחיות חוזר מנכ

שעות סיוע לשבוע לכל הפחות24שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16שעות סיוע לשבוע לכל הפחות8

במידת הצורך שעות סיוע לפי  מוגבלות ראייה
ל"הנחיות חוזר מנכ

שעות סיוע לשבוע לכל הפחות24שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16שעות סיוע לשבוע לכל הפחות8

וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתיעיכוב התפתחותי בתחום התפקודי
הצוות

וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתי
הצוות

במידת הצורך שעות סיוע לפי  
ל"הנחיות חוזר מנכ

במידת הצורך שעות סיוע לפי  
ל"הנחיות חוזר מנכ

וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתיעיכוב התפתחותי בתחום השפתי
הצוות

וכן הנחיית  , מענה פרטני או קבוצתי
הצוות

במידת הצורך שעות סיוע לפי  
ל"הנחיות חוזר מנכ

במידת הצורך שעות סיוע לפי  
ל"הנחיות חוזר מנכ

במידת הצורך שעות סיוע לפי  מחלות ותסמונות נדירות
ל"הנחיות חוזר מנכ

שעות סיוע לשבוע לכל 8היקף הסיוע 
הפחות

שעות סיוע לשבוע לכל הפחות24שעות סיוע לשבוע לכל הפחות16



במרס31-מיאוחרלאיוגשוהבקשות▪

במאי15-בהמאוחרלכליסתיימובוועדותהדיונים▪

במאי31-בהדיוניםיסתיימוגןלילדי▪

הועדהר"יועםוהתייעצותהמחוזמנהלבאישור-חריגהועדה▪

יום16-סבירזמןבפרקהוועדהלישיבתהזימון▪

בקשהולהגישאבחוןתהליךקיוםעלאישורלהמציאישהאבחוןתהליךהושלםלאבאם▪

הקבועהמועדאחרילדיוןזכאותלשמורכדימקרהבכללדיון

31

לוחות זמנים לעבודת הוועדה  

הוועדה  



32

המפנההגורם

אפוטרופוס / הורה

חוקי של התלמיד 

צוות המוסד החינוכי בתאום  

ובהסכמת הורים

רשות חינוך מקומית  ארגון ציבורי



תיעוד מפורט של ההתערבויות שנעשו במסגרת החינוכית ▪

שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון  ▪

שאלון הורים  ▪

שאלון תלמיד  ▪

המוגבלותאבחנתעלקבילמסמך▪

עדכניותוראייהשמיעהבדיקות▪

אליהםתתייחסשהוועדהמעונייניםשההורים,נוספיםומסמכיםמקצועיותדעתחוות▪

33

הועדהבפניהמוצגיםהמסמכים



34

שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון

בגני ילדים

('ט-'ז)בחטיבות ביניים 

(  ב"י-'י)בחטיבה עליונה 

('ו-'א)יסודיספרבבית

:שני שאלונים

שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון  1.

הקיים כיום בחוזר ( חלופה להשמה)

ל חתום על ידי המפקח הכולל  "מנכ

של המוסד החינוכי

שאלון מקוון לבחינת רמת תפקוד  2.

*(  ה"ראמשאלון )

:חלקיםבשניאחדמקווןשאלון

יש להחתים את המפקח של מוסד  ' חלק א

החינוך על טופס ההפניה לפני העברתו  

.  לוועדת הזכאות והאפיון היישובית

שאלון מקוון לבחינת רמת תפקוד  ' חלק ב

*(ה"ראמשאלון )



הוריםשלהבחירהזכותמימוש✓
החינוכיתהמסגרתבחירתידיעל
.ילדםשל

אישיתקציבקביעת✓
תפקודרמתפ"עלתלמיד

התלמידאחרי "הולך"תקציב✓

ציבוריתציפייה✓
הכנסתשלהחינוךוועדת✓
המדינהמבקר✓

המשמש כלי תומך בתהליך קבלת  , ליצור כלי אמפירי לאפיון תפקוד▪

החלטה לתקצוב תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים בחינוך  

המיוחד או בחינוך רגיל

פ סיווג "י רמת תפקוד ומוגבלות ולא רק ע"בחלוקת תקציב עפלסייע ▪

רפואי

מטרות-שאלון רמת תפקוד 



הוריםשלהבחירהזכותמימוש✓
החינוכיתהמסגרתבחירתידיעל
.ילדםשל

אישיתקציבקביעת✓
תפקודרמתפ"עלתלמיד

התלמידאחרי "הולך"תקציב✓

ציבוריתציפייה✓
הכנסתשלהחינוךוועדת✓
המדינהמבקר✓

תפקוד שפתי▪

תפקוד והבנה בתחום הרגשי▪

תפקוד והבנה בתחום החברתי▪

תקשורת▪

עצמאות והתארגנות▪

תפקוד קוגניטיבי לימודי▪

,  מקצועי-המורה בשיתוף עם צוות רב/ ידי גננת-שאלון ממוחשב אשר ימולא על:  אופן מילוי השאלון▪

א"ומומחית תחום מטעם המתי

ס "היבטים שונים בתפקוד התלמידים בביה
המוערכים באמצעות כלי הערכת רמת תפקוד



באחריותתהליכים

/  וצרוף המסמכים על ידי ההורים , מילוי שאלונים, הגשת בקשה

ס לקיום דיון בוועדת זכאות ואפיון "ביה

נציג , ס"ביה

ר הועדה"רשות ויו

ר ועדת "יונציג הרשות ותיאום מועדי הועדות

זכאות ואפיון יישובי

הצוות החינוכי והיועצים החיצוניים  , חברי הועדה, זימון ההורים

,  מ"מ)ועל פי אוכלוסיות ( פסיכולוג, רופא, ס"קב, ס"עו, מתורגמן)

(ר"מוכש, חרדי, ד"ממ

נציג הרשות

הכנה לקראת ועדות הזכאות ואפיון



באחריותתהליכים

ר ועדת זכאות "בתיאום עם יו)נציג הרשות  ברשות המקומית-מיקום הועדה 

(ואפיון יישובי

,  תוכן המסמכים, בדיקת שלמות המסמכים

תקפותם וכדומה ואישורם, קבילותם

ר ועדת זכאות ואפיון יישובי ונציג רשות"יו

מסמך כלשהו למסגרת  /הודעה בדבר חסר פריט

או להורים/החינוכית ו

:  ר ועדת זכאות ואפיון יישובי בתיאום עם "יו

/  מפקח כולל / מ"חנמפקח / רשות נציג ה

א"מתינציג 



.ר הוועדה יפתח את הדיון על ידי הצגת תפקידה של הוועדה לכלל הנוכחים"יו▪

יתאר את מהלך הועדה ואת הליך קבלת ההחלטות, ר הועדה יציג את הנוכחים"יו▪

הורים ותלמיד משתפים את חברי הועדה▪

צוות מוסד החינוך מתאר את תפקודו של התלמיד▪

פסיכולוג הועדה מציג את המסמכים הקבילים שהוגשו לוועדה▪

מומחה תחום המוגבלות המצטרף לוועדה יציג את הממצאים הרפואיים שהוגשו  ▪

לוועדה  

39

ואפיוןזכאותועדתשלהעבודהשלבי



מומחה תחום המוגבלות המצטרף לוועדה יציג את הממצאים            6.

הרפואיים שהוגשו לוועדה  

פסיכולוג הועדה מציג את המסמכים הקבילים שהוגשו לוועדה. 5

צוות מוסד החינוך מתאר את תפקודו של התלמיד.4

הורים ותלמיד משתפים את חברי הועדה. 3

40

ר הוועדה יפתח את הדיון על ידי הצגת תפקידה של"יו. 1

.הוועדה לכלל הנוכחים

יתאר את , ר הועדה יציג את הנוכחים"יו. 2

מהלך הועדה ואת הליך קבלת ההחלטות

שלבי העבודה של ועדת 

זכאות ואפיון



את רמת התמיכה הנדרשת  , באמצעות מחוון, חברי הוועדה, במהלך הדיון יעריכו לעצמם▪

לתלמיד בשגרת לימודיו במגוון תחומים

ההורים  והצוות החינוכי עוזבים את הוועדה   ▪

ה"הראממתקיים דיון לקביעת  רמת התפקוד של התלמיד וזכאות בעזרת שאלון ▪

החלטה על רמת תפקוד וזכאות▪

יום מקבלת ההחלטה14הודעה להורים על החלטות הוועדה תוך ▪

ימים  14על ההורים להודיע על סוג המסגרת הנבחרת תוך ▪

הצגת עמדת ההורים במקרה של תלמיד שהוועדה החליטה על סוג ההשמה בשל קיום חשש  ▪

ימים  14תוך , ממשי לפגיעה בשלומו ובשלומם של אחרים

ר להפנות את הבקשה לאישור המטה"במקרה של שלילת זכאות הבחירה מההורים על היו▪

רשאית הוועדה להחליט על המסגרת המתאימה לתלמיד  -לא הודיעו ההורים על בחירתם ▪

41

ואפיוןזכאותועדתשלהעבודהשלבי



באחריותהשלב

.ר ועדת זכאות ואפיון יישובי"יוניהול מהלך הדיון וסדר הדברים במהלך הועדה

בשיתוף חברי ר ועדת זכאות ואפיון יישובי "יוהפקת מסמכים להורים  , החתמה, קבלת החלטות

הועדה

בשיתוף חברי ר ועדת זכאות ואפיון יישובי "יואישור הפרוטוקול

הועדה

לאחר שכל חברי הועדה חתמו  )העברת פרוטוקול הועדה להורים 

(על הפרוטוקול

ר הועדה"נציג הרשות ויו

,  נציג רשות, ר ועדות זכאות ואפיון יישובי"יוקבלת מסמכים ומעקב, ניהול ועדות המשך

א"מתימפקח כולל ונציג , מ"חנמפקח 

ניהול ועדת זכאות ואפיון



43

הורי התלמיד יבחרו את סוג המסגרת  

החינוכית שבה ילמד ילדם

מבין האפשרויות  

ויודיעו על בחירתם לוועדת הזכאות והאפיון  

ימים מיום שנודע להם על קביעת  14בתוך 

בחירת הוריםהוועדה 



כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל עם סל אישי

כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל

(גן/בית ספר) מסגרת חינוך מיוחד 

הבחירהאפשרויות



?אלו תמיכות ניתן לרכוש מסל אישי

45

טיפול הוראה  

הנחיה סיוע 

,היקף הסל האישי מוגדר במונחים של שעות הוראה שבועיות
בהתאם לתוספת השנייה לחוק  



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

לפני ועדת זכאות ואפיון  

בין מיזמת מנהל מוסד כאמור  , (א)דיון חוזר יכול שיתקיים גם לאחר תקופה קצרה מזו שנקבעה בסעיף קטן •

.ובלבד שחלפה שנה ממועד ההחלטה בעניינו של תלמיד, ובין לבקשת הורה או ארגון ציבורי

קיימת אפשרות להביא את עניינו של תלמיד לדיון חוזר בוועדת זכאות ואפיון פעם אחת בטרם חלפה שנה •

.פעמים נוספות–או באישורו של מנהל המחוז במשרד החינוך , כאמור

ואפיוןזכאותבוועדתחוזרדיון



תלמיד-שאלון  שאלון  )שאלון רמת  תפקוד
צוות חינוכי-(ה"הראמ

הורים-שאלון 

וועדת זכאות
ואפיון 

מסמכים קבילים  
פסיכולוג

היקף סל השירותים  

חוות דעת  
מומחים   על פי המחוון–קביעת רמת תפקוד 

קביעת זכאות ואפיון

ועדת זכאות ואפיון

בחירת הורים



בבית הספרוועדה רב מקצועית קיום 

תלמיד עם מוגבלות המשפיעה על תפקודו
באוכלוסייה                                                                 מוגבלות בשכיחות נמוכה באוכלוסייה   מוגבלות בשכיחות גבוהה 

בינוני נמוך  /שכיחות גבוהה באוכלוסייה  בתפקוד נמוךמוגבלות ב

תהליך הכלה ומיצוי אפשרויות  
( ה"ראמ)מילוי שאלון הפניה ורמת תפקוד במסגרת משאבי החינוך הרגיל

לוועדת זכאות ואפיון

טופס הפניה/ מילוי שאלון חינוכי
לוועדה רב מקצועית

לקבלת זכאות לשירותי  וועדת זכאות ואפיון 
החינוך המיוחד

לא נתנה זכאות לשירותי  
מ"חנ

עם מ"חננקבעה זכאות לשירותי 
אפשרות לסל אישי

ההורים יבחרו סוג המסגרת
שבה ילמד ילדם

נקבעה זכאות לשירותי  
באמצעות מענה  מ"חנ

או קבוצתי/פרטני ו

לא נתנה זכאות לתמיכה מסל  
ס"ביה

נקבעה זכאות לתמיכה מסל  
ס"ביה

כיתה רגילה עם 
סל אישי

מ"חנכיתת 
בבית ספר רגיל

בית ספר לחינוך  
מיוחד

שיבוץ התלמיד במסגרת  
החינוכית

כיתה רגילה סל שילוב  
בית ספרי

גיבוש תכנית הכוללת את סוגי  
.התמיכות והרכבם

בניית תכנית אישית

מ"החנאם לאחר מיצוי אפשרויות ממשאבי 

זקוק  ( בתפקוד נמוך) והרגיל ניכר כי התלמיד 

ניתן לפנות  מ"החנלתמיכה נוספת משירותי 

(בהסכמת הורים) לוועדת זכאות ואפיון 

.מתקיימת במעמד וועדת זכאות ואפיון ביושבה כוועדת השגה : וועדת השגה על החלטת וועדה רב מקצועית-
.מתקיימת במעמד וועדת השגה מחוזית ברשותו של מנהל המחוז או נציגו :על החלטת וועדת זכאות ואפיוןוועדת השגה-



ועדת השגה מחוזית



.החינוךבמשרדנציגואוהמחוזמנהלשלבראשותומתקיימתההשגהועדת

:אלובמקריםההוריםבקשתפיעלתזומןהמחוזיתההשגהועדת
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ועדת השגה מחוזית

התקיימה לכאורה 

פגיעה  

פרוצדוראלית 

או /בזכויות הילד ו

בזכויות ההורים

במקרים שלהורים  

לא ניתנת הזכות  

לבחור את סוג  

,  המסגרת

ומתקבלת החלטה  

.בניגוד לעמדתם

במקרים שלא  

אושרה זכאות 

.לתלמיד

במקרים בהם  

ההורים מעוניינים  

להשיג על רמת  

התפקוד שנקבעה  

בוועדה



:הבאותמהאפשרויותאחתפיעלהחלטהלקבלמוסמכתמחוזיתהשגהועדת

אפיון,בוועדהשנקבעההתפקודרמת,והאפיוןהזכאותועדתהחלטתושינויההשגהקבלת▪

.לשיבוץהמוגבלותואפיוןהמוגבלות

.בלעדיהןאוהנחיותעם,נוסףלדיוןוהאפיוןהזכאותלוועדתהדיוןהחזרת▪

כנהעלוהאפיוןהזכאותועדתשלההחלטההשארת/ההחלטהונימוקההשגהדחיית▪
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סמכויות ועדת השגה מחוזי



משילוב להכלה והשתלבות



שילוב

בכיתה  , התלמיד הוא שמשתלב בגן
ובבית הספר

  ישנה התמקדות בתלמידים עם צרכים
מיוחדים

הכלה והשתלבות

  המערכת החינוכית מתאימה את עצמה

למגוון ולשונות של כל הבאים בשעריה

  ישנה התמקדות בכל תלמיד ולא רק

בתלמידים עם צרכים מיוחדים



להכלה והשתלבות  בין שילוב 

הכלהשילוב

כלל התלמידים ובתוכם גם תלמידים  חינוך רגילהתלמיד זכאי שירותי חינוך מיוחדים במסגרתאוכלוסיית יעד

הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים

תפקודו של התלמיד  הקניית כלים ומיומנויות לשיפור מיקוד

בכיתה ובחברה

לצרכי התלמיד שונה  התאמת המסגרת 

הצרכים

טווח זמן

הכלה/שילוב

לאורך כל היום  בהתאם להחלטת הצוות הרב מקצועי

התלמיד יתקדם בהתאם ליכולותיוהתלמיד יתקדם על פי יכולותיו בהתאם לרמת הכיתהרצויהתוצאה



קידום הכלה והשתלבות-אבנים13

...מודל צומת ועוד, רכזי הכלה, תקציב שקלי, שעות הכלה-נענים לחינוך הרגיל1.

חשיפה–הכשרה לבבות 2.

פיתוח מקצועי3.

הדרכות4.

הכשרת סטודנטים5.

מתווים ומודלים לשילוב והכלה מיטביים6.

תכנים וכלים7.

שיתוף ציבור והיוועצויות, תהליך היוועצות 8.

תומכי רפורמה ומתנדבים9.

פיתוח תכניות חברתיות10.

פיתוח תכניות הוראה ולמידה11.

ה"ראמ–הערכה ומדידה 12.

מחקר ותיקוף13.



שותפים להכלה והשתלבות

מנהלת
פיקוח

הורים

הדרכה

רשות  
מקומית

מורות  
מקצועיות

צוות  מחנכות
א"מתי

סייעות

רכזת  
חברתית

פסיכולוגית

רכזת  
השתלבות

יועצת



הכלה רגשית 
וחברתית

הכלה 
פדגוגית

הכלה פיזית הכלה 
ארגונית
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הכלה פדגוגית

בית הספר מקיים ומפתח תפיסות פדגוגיות מערכתיות מותאמות לכלל הלומדים▪

למידה והערכה  נגישות ומותאמות לכלל אוכלוסיית הלומדים, דרכי ההוראה▪

מקצועידעתשיקולהפעלתתוךוהיקפןלתלמידהתמיכותסוגיאתבוחרההוריםבשיתוףמקצועיהרבהצוות▪

הכיתהמחנךעלמוטלתהכיתהתלמידילכללהכוללתהאחריות▪



הכלה רגשית וחברתית

מקדמת ומפעילה תכניות רגשיות וחברתיות התומכות בהכלה  , המסגרת החינוכית מפתחת▪

ובשילוב

בית הספר מקדם רצף בין הפעילות החברתית במסגרות הפורמאליות למסגרות הבלתי  ▪

מתן מענה גם בשעות הפנאי וחיזוק תחושת השייכות בקהילהפורמאליות תוך עידוד ב

צוות בית הספר חש מוכל וכי קיים מענה לצרכיו וקשייו  ▪

ההורים  , בבית הספר מתקיים דיאלוג המבוסס על שיתופי פעולה וכבוד הדדי בין הצוות החינוכי▪

והתלמידים  



הכלה ארגונית

במסגרת החינוכית מתקיימים בקביעות שיח מקצועי ולמידת עמיתים בין צוות החינוך המיוחד •

לצוות החינוך הכולל

התמקצעות ופיתוח מקצועי בהיבטי  , במסגרת החינוכית מתקיים תהליך מתמיד של למידה•

ההכלה והשתלבות

הרשויות  , המסגרת החינוכית עושה שימוש מושכל בתקציבים ובתמיכות של משרד החינוך•

המקומיות והקהילה לקידום הכלה ושילוב מיטביים



תלמידים הזכאים לתמיכה ממשאבי החינוך המיוחד הינם חלק מכלל תלמידי בית  •

הספר ויכולים לקבל מענה נוסף מכלל משאבי בית הספר על פי צרכיהם

הסייעות מהוות חלק אינטגרלי מצוות בית הספר ומקבלות הדרכה וליווי מקצועי •

בנושא הכלה והשתלבות

הכלה ארגונית



הכלה פיזית

,  בבית הספר מרחבים פנימיים וחיצוניים המאפשרים לכולם לנוע בחופשיות•

בביטחון ובתחושה שיש מקום לכל אחד  

,  המרחב הבית ספרי מעוצב ומאורגן באופנים שונים ומאפשר למידה רב גונית•

בחירה וחקר  , אוטונומיה

אנשים עם מוגבלות/והתאמה לתלמידיםהנגשה פיזית •



תודה על ההקשבה


