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 העברת מסמכים לוועדת זכאות ואפיון ברשות המקומית  -מסמכים ירוףצ

 

 לוועדת זכאות ואפיון הילצורך פתיחת הפנמסמכים נדרשים 

באחריות מוסד החינוך למלא את השאלון, להחתים  –יה לוועדה כפי שמופיע בפורטל מוסדות חינוך שאלון הפנ

 ."לסרוק ולהעלות למערכת "צירוף מסמכיםאת המפקח/ת ואת ההורים, 

 .ה המיועד לוועדת זכאות ואפיון בלבדיש למלא שאלון הפני

 -טופס ויתור סודיות לצורך העלאת מסמכים למערכת "צירוף מסמכים" כפי שמופיע בפורטל מוסדות חינוך 

 ."כיםמסמבאחריות מוסד החינוך להחתים את ההורים, לסרוק ולהעלות למערכת "צירוף 

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

 .מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים

 .ימולא ע"י צוות המסגרת החינוכית במקרים בהם נדרש –במערכת הממוחשבת  (שאלון רמת תפקוד )ראמ"ה

 בוועדת זכאות ואפיון קיום דיוןהמסמכים הנדרשים לצורך 

גורמים )מסמכים קבילים על אבחנת המוגבלות של התלמיד כמפורט בתוספת הראשונה לחוק החינוך המיוחד 

  .באחריות ההורים –או אישור על אבחון בתהליך   ( 2נספח  -שאבחנתם קבילה 

 .ההורים יוכלו להעביר את המסמך הקביל לוועדה גם באמצעות השפ"ח או באמצעות מוסד החינוך 

המסמך הקביל הקיים ניתן  לצדהמסמך הקביל.   אין צורך בעדכוןתלמידים המחדשים את זכאותם ל -

 .(בתנאי רמת שירות א(להציג סיכום התערבות פסיכולוגית או המלצת פסיכולוג המסגרת 

 (11נספח (המחלות הנדירות  מחלות נדירות שאינן מופיעות ברשימת התסמונות/ סמונות/לתלמידים עם ת -

 .באחריות ההורים. המוסד החינוכי יבקש מההורים להמציא את הבדיקות –בדיקות שמיעה וראייה 

 .לתלמידים המופנים לראשונה לוועדה מתוקף חוק, יש להמציא רק בדיון הראשון של ועדת זכאות ואפיון  -

ניתן יון, שילוב, והופנו לחידוש זכאות בוועדת זכאות ואפ תלמידים שעניינם נדון בעבר בוועדת השמה/  -

 .שילוב השמיעה שהוצגו בדיון בוועדת השמה/ ה/ילהשתמש בבדיקות הראי

 .יש להמציא בכל דיון של וועדת זכאות ואפיון –יה יברא לתלמידים עם מוגבלות בשמיעה/  -

בחוברת   14ספח מס' )ניום ועדת זכאות ואפיון בנוכחות חברי הועדה בלבד סיכום דיון והסכמת הורים לק
 .במקרים בהם נדרש –( ההנחיות
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 מסמכים משמעותיים נוספים לצורך הדיון בוועדה 

 .טופס מיצוי אפשרויות חתום ע"י המפקח הכולל, המתייחס לתוכניות ההתערבות שיושמו

 .סיכום התוכנית האישית שהוכנה לתלמיד במוסד לחינוך רגיל או לחינוך מיוחד

 .ככל שמולא והוסכם להציגו. מילוי השאלון נתון לבחירת ההורים ( 5נספח )שאלון להורים 

 .ככל שמולא והוסכם להציגו. המילוי נתון לבחירת ההורים והתלמיד (5נספח ) שאלון לתלמיד

 .מסמכים נוספים כגון דוח חינוכי, סיכום שיחה, פרוטוקול דיונים קודמים

 
                    מצארווה                                                                                              -רים עויסאת      
 רכזת תיקון חוק חינוך מיוחד  
 מתי"א אום אלפחם      

 


