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 /אדר/תש"פג"כ    

 

 :לכבוד

 מנהלי מחוזות

 מפקחות מתאמות לוועדות זכאות ואפיון 

  מפקחות מתאמות חינוך מיוחד 

  ואגפי חינוך ת ומנהלי מחלק

 
 

 2020באפריל  18עד לתאריך ועדות זכאות ואפיון לקיום הנחיות הנדון: 

 

 שלום רב,

 

 המל"להנחיות שניתנו על ידי בהתאם לות נגיף הקורונה והתפשטעקב לאור האתגרים הניצבים בפנינו 

להמשך קיום  חינוך ואיגוד מנהלי אגפימשרד החינוך בשיתוף השלטון המקומי  , נערךמשרד הבריאותו

 .2020באפריל  18עד לתאריך , למחדשי הזכאות בלבדזכאות ואפיון ועדות 

 .ועליהם תועבר  הודעה חדשהשייקבעו בעתיד דיונים במועדים היתקיימו  לשאר התלמידים
 

 

, עפ"י הפירוט תלמידים מחדשי זכאות בלבדהדיונים יתקיימו עבור  2020במרץ  22החל מיום ראשון,  .1

 שלהלן:

 יםמודיהמשך ל בוחריםהוריהם ו ומקבלים תמיכה מסל אישי  הלומדים בכיתה רגילה תלמידים 

 שהיה לתלמיד בפועל. בכיתה רגילה ועם אותו היקף משאבים

 למידים הלומדים במסגרת לחינוך מיוחד )בית ספר לחינוך מיוחד או כיתה לחינוך מיוחד בבית ת

 מסגרת גבאותו סובוחרים המשך לימודים ספר לחינוך רגיל( והוריהם 

  ,חינוך  מסגרת אחרת שללימודים בל והוריהם בוחרים מעברתלמידים במסגרת לחינוך מיוחד

 חד לכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל ולהפך.חינוך מיולדוגמה: מבית ספר  ,מיוחד

  ים בוחרוהוריהם שלומדים בגן רגיל ומקבלים סל אישי,  עם מוגבלות בשכיחות נמוכהתלמידי גן

מגן רגיל לכיתה א' רגילה/כיתת חנ"מ/בי"ס חנ"מ וכן מעבר מגן חינוך מיוחד לכיתת מעבר 

 חנ"מ/בי"ס חנ"מ.

 

 

 

 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך
 המינהל הפדגוגי

 לחינוך מיוחדא' אגף 
 

 

  02-5603265': פקס02-5603973': טל  91911 ירושלים 2 הנביאה דבורה' רח
Special_education@education.gov.il 

 

 זכאות ייקבע כדלקמן:חידוש ה  בלבד עבור תלמידים אלה .2

  14טופס   ושבגינו לא התקבליו"ר הוועדה או מי מטעמו ייצרו קשר טלפוני עם הורי התלמיד 

בחירתם  כדי לקבל את ,)בחירת הורים( 7הסכמה לדיון בהשתתפות חברי ועדה בלבד(  וטופס )

ד. באשר לסוג המסגרת ואת הסכמתם לקבלת החלטה שלא בנוכחותם וע"י חברי הוועדה בלב

הקשר בין מוסדות החינוך במקרה של הורים פרודים או גרושים יש לפעול בהתאם לחוזר המנכ"ל: 

 .2014, תשע"ד, ובין הורים פרודים או גרושים

 ויצרף את תיעוד  יו"ר הוועדה או מי מטעמו יתעד את שיחת הטלפון שהתקיימה עם הורי התלמיד

 השיחה כחלק מפרוטוקול הדיון בוועדה.

 או ועידת לו"ז לקיום שיחות ועידה טלפוניות  תוף עם נציג הרשות המקומית, יתאםבשידה יו"ר הווע

תוך שמירה על  ,לקבלת ההחלטה בהתאם לבחירת ההורים חברי הוועדהכל ם עוידאו ככל שניתן ,

 . היקף הסל האישי לתלמידים שהוריהם בחרו המשך לימודים בגן/כיתה לחינוך רגיל

 ולשליחת מכתב ההחלטה   במערכת זכאות ואפיוןלעדכון ההחלטה וקול, יו"ר הוועדה ידאג לפרוט

  להורים.

  או עד מועד הדיון הבא שניםלשלוש הזכאות תקפה. 

ועבור תלמידים אלה נקבעה זכאות בעבר, ניתן לחדש בהתחשב בעובדה שהוועדות מתקיימות בתנאי חירום, 

 את זכאותם על סמך בחירת ההורים.

 

יתקיימו במועדים שייקבעו בעתיד ועליהם כלוסיות התלמידים המפורטות להלן, של או ןבעניינדיונים  .3

 תועבר  הודעה חדשה:

 .תלמידים שהוריהם מבקשים שהדיון יתקיים בנוכחותם 

 .תלמידים שלומדים בכיתה או במוסד לחינוך מיוחד והוריהם בוחרים מעבר לכיתה רגילה 

  מגן לכיתה א'.תלמידים עם מוגבלות בשכיחות גבוהה במעבר 

  שהוריהם בוחרים מעבר לכיתה עם מוגבלות בשכיחות נמוכה הלומדים בגן חינוך מיוחד, תלמידים

 .רגילה א'

  תלמידים חדשים שזה להם דיון ראשון לבחינת זכאותם לשירותי חינוך מיוחדים, לרבות תלמידים

 יון.המקבלים תמיכה מסל מוסדי )סטטיסטי/שילוב( המופנים לוועדת זכאות ואפ

 מקצועי לא יתקיימו עד להודעה חדשה.-דיונים בצוות הרב          

 
 צוות אגף א' חינוך מיוחד עומד לרשותכם בכל שאלה / הבהרה / בקשה. 

 

 מלוא ההערכה על עבודתכם המסורה 

                                             

 בברכה                                                                 

 עו"ד אילן שי                                                         רחלי אברמזון             

                                                                               

 מנהלת אגף א' חינוך מיוחד                                                ממונה ייעוץ משפטי  
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 העתקים:

 מר שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך

 אריה מור, סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר ביטחון, בטיחות ושע"ח

 ת המינהל הפדגוגיסמנכ"לית בכירה ומנהל, ד"ר שוש נחום

 , ההכלה וההשתלבות חוק החינוךליישום תיקון ף בכיר ת אגמנהל, מירי נבון

 מנהל אגף בכיר )תקציבים(, מינהל כלכלה ותקציבים, זרחידודי מ

 אילת מלקמן, יועצת משפטית , משרד החינוך

 איתן פלזנשטיין, יועץ המנכ"ל 

 סמנכ"ל חינוך , רווחה וחברה , שלטון מקומימיכל מנקס, 

 נועה בן אריה, יועצת משפטית, מרכז השלטון המקומי

 חינוך ברשויות המקומיותאבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלים ואגפי 

 מפקח/ת פיתוח מקצועי לעובדי הוראה, לשכת המשנה למנכ"ל, יפית בוכריס

 מנהלות אגפי הגיל  במנהל הפדגוגי

 עינב לוק , מנהלת אגף בכיר שפ"י

 ד"ר חוה פרידמן, מנהלת אגף פסיכולוגיה 

 יו"רים וועדות זכאות ואפיון 

 אגף א' חינוך מיוחד  ,פקחים ארצייםמ

 אגף א' חינוך מיוחד -ממונה יישום והטמעת חוק החינוך המיוחד, המינהל הפדגוגי לוין,  יואל

 אגף א' חינוך מיוחד -ממונה יישום והטמעת חוק החינוך המיוחד, המינהל הפדגוגי בכר,  יעל

 אגף א' חינוך מיוחד -, המינהל הפדגוגי תמרכז כהמדרייואלי,  צינה

 לכו"ח מנהלי מתי"א והמרכזים הטיפוליים

 מרל ברנט, מרכזת נציגות הורים בוועדות זכאות ואפיון


