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 שלום רב, להורים

 
תהליך השילוב והטיפול  את הבחנ, הגב' דליה דורנר, שבדימוס ועדה ציבורית בראשותה של שופטת ביהמ"ש העליון

  המלצות מרכזיות: את המלצותיה, וביניהן שלוש 9002נת פרסמה בש בילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך

 . בחירת הורים:1

 :מבין האפשרויות הבאות החינוך עבור ילדםמסגרת סוג לבחור את הורים זכות ה    

  בית ספר לחינוך מיוחד -    

 ינוך מיוחד בבי"ס רגיל כיתה לח -    

 . כתה רגילההשתלבות ב -    

 סוג הלקות של התלמיד. )ב( רמת התפקוד )א( תקצוב יתבצע עפ"י ה קריטריונים לקביעת התקצוב:. 2

 שתלמיד עם רמת תפקוד נמוכה יקבל יותר משאבים מתלמיד עם רמת תפקוד גבוהה., אןמכ 

 .יעמוד לרשות התלמיד בכל מסגרת בה ילמדע התקציב שייקב :"הולך אחרי הילד"התקציב   .3

 

החליטו  לאמץ את המלצות הוועדה הציבורית והורו דאז, ד"ר שמשון שושני, שר החינוך, מר גדעון סער ומנכ"ל המשרד 

  על הקמת צוות מקצועי, אשר נועד לבחון את הדרכים המיטביות ליישום המלצותיה.

התהליכים המתבקשים מיישום ההמלצות בחינוך היסודי בעיר חולון,  לאחר גיבוש מתווה פעולה, הוחלט לבחון את

יתקיים . הפיילוט בחולון אשר קברניטיה הכירו בחשיבות הנושא ונרתמו לבחינה מעמיקה של הנושא במסגרת פיילוט

  ושנה"ל תשע"ג  בקרב תלמידי כיתות ג' בעיר.מהלך שנה"ל תשע"ב ב

השלבים השונים  הסביר אתמענה לתלמידים עם צרכים מיוחדים ולהמתן תאר את תהליך לנועד  להלןהמובא המידע 

, םכו/או בכל איש מקצוע אחר לפי בחירת הספרבית להיעזר לכל אורך הדרך בצוות הינה  ,הוריםכם הל ההמלצה .וב

 .ילדכםהמסגרת בה ילמד סוג בחירת ב לכם ואשר יסייע

 כחלק מהתהליך, תתבצעולכן, קשיים. לעלות  עלוליםת ההכנות נכנסים לתהליכים חדשים. למרואנו  ,במסגרת הפיילוט

דורנר והפקת  ועדת הערכה מלווה ע"י מומחה חיצוני. מטרת ההערכה, לסייע בבחינת השלכות היישום של המלצות

 לקחים להמשך. 

 .במתן הארות והערות לקידום התהליךסיועכם שיתוף הפעולה ונשמח ל מודים לכם על  אנו

 

סוגי  3 -באחת מ כםלפי בחירת צרכים מיוחדים עד לשיבוצו  עםכללי של מתן מענה לתלמיד התהליך ה בקובץ מתואר

 (. התהליך מתואר בהתייחס לסוג המסגרת בה נמצא ילדכם השנה.1המסגרות המופיעות למעלה )בסעיף 

יך הרלוונטי עבורכם ומקבל  תקציב אישי  ממשאבי החינוך המיוחד, התהל ולאאם ילדכם לומד השנה בכיתה רגילה 

 .4מתואר בעמוד 

אם ילדכם משולב השנה בכיתה רגילה ומקבל תקציב אישי ממשאבי החינוך המיוחד, התהליך הרלוונטי עבורכם מתואר 

 .7בעמוד 

אם ילדכם לומד השנה במסגרת של החינוך המיוחד )בי"ס לחינוך מיוחד או כיתה של חינוך מיוחד בבי"ס רגיל(  

 .10עבורכם מתואר בעמוד  התהליך הרלוונטי

 .כולו תהליךצוות ביה"ס ילווה את ההורים לילדים השייכים השנה לכל אחת מהמסגרות הנ"ל לאורך כל ה

 special.educat@gmail.com הלת האגף לחינוך מיוחד במייל: במקרה של שאלות נוספות, תוכלו לפנות להנ

 

 

 הצלחה רבה.ם ולילדכלכם אנו מאחלים 

 

 ,בברכה

 

 המנהל הפדגוגי, משרד החינוך

mailto:special.educat@gmail.com
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 תהליך כללי למתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ממשאבי החינוך המיוחד    

ור
ה

י  
וו

לי
י

ם
 

 תלמיד חנ"מ המשולב בחינוך הרגיל
 )תקצוב דיפרנציאלי לתשע"ב(

 מילוי שאלון חינוכי

תלמיד הלומד 
 במסגרות חנ"מ

תלמיד בעל צרכים 
 מיוחדים בחינוך הרגיל

תהליך מיצוי אפשרויות 
 במסגרת החינוך הרגיל

 מוסדית ועדת שילוב

 

לא 
 זכאי

זכאי לתקציב 
חנ"מ בית 

 ספרי

הפניה 
לבדיקת זכאות 
 לתקציב אישי

 ועדת ערר

 מילוי שאלון חינוכי

יישובית  זכאותועדת 
 )ועדת השמה לשעבר(

 

 בחירת הורים את סוג המסגרת החינוכית

 שיבוץ התלמיד במסגרת החינוכית

לא 
 זכאי

זכאי לתקציב אישי 
 ארצי מתקציב חנ"מ

בי"ס 
 לחנ"מ

כיתת חנ"מ 
 בבי"ס רגיל

שילוב בכיתה 
 רגילה

 ועדת ערר

 מילוי שאלון אפיון תפקוד

לבין רמת  תפקודממצאי שאלון אפיון ההלימה בין בקרה: בחינת 
 לוועדה התפקוד כפי שהיא משתקפת בכלל המסמכים שהוגשו

 קבלת תקציב אישי
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 תלמיד הלומד השנה בכיתה רגילה ולא ומקבל תקציב אישי ממשאבי החינוך המיוחד

 אוכלוסיית היעד:

יו תהליכי ההכלה ומיצוי האפשרויות בחינוך הרגיל, בהתאם להנחיות תכנית תלמיד, אשר מוצו לגב .א

ההכלה. הצוות החינוכי, באישור המפקח הכולל, הגיע למסקנה שצריך לבחון את זכאותו של התלמיד 

 המוקצה לביה"ס.תמיכות מתוך תקציב תכנית השילוב של החינוך המיוחד  ,לקבל

חד מתכנית השילוב נדונה מחדש, לאחר שקיבל תמיכה ממשאבי תלמיד, אשר זכאותו למשאבי חינוך מיו .ב

 תכנית השילוב תקופת מה.  

 .תשילוב מוסדי תתלמיד המשתייך לאחת מאוכלוסיות התלמידים הנ"ל, יופנה לוועד

תכנית תפקידה של הוועדה הינו לבחון את צרכי התלמיד ואת מגוון התמיכות המתאימות לו מתוך תקציב 

בחינוך שנעשו אפשרויות התהליכי ההכלה ומיצוי ל כהמשךהמוקצה לביה"ס, המיוחד  החינוךהשילוב של 

 ההכלה(.  בהתאם להנחיות תכנית)הרגיל 

 

 חברי הוועדה: 

ץ יועמטעם השפ"ח או  ה"סיו"ר, מחנך התלמיד, נציג החינוך המיוחד בביה"ס, פסיכולוג בי –מנהל ביה"ס 

ה הפסיכולוג חבר; בבי"ס שאין בו פסיכולוג אך יש בו יועץ יהיה חינוכי )בבי"ס שיש בו פסיכולוג ויועץ יהי

היועץ חבר; בבי"ס שאין בו פסיכולוג ואין בו יועץ יפנה מנהל ביה"ס למנהל השירות הפסיכולוגי ברשות או 

 . לדיון מוזמנים התלמיד והוריו. ליועץ בכיר במחוז כדי שישלחו נציג מטעמם(

 ם, על פי הצורך.כלהזמין לדיון אנשים נוספים מטעמרשאים  ,ההוריםמנהל ביה"ס ואתם 

 .אחראי לכינוסההמנהל ו ביה"סהועדה מתכנסת ב

תלמידים עם לקויות  ., כ"ג באייר תשע"ב15.5.19 –ה   יום שלישי, עדהועדות חייבות לסיים את עבודתן 
זכאות יישובית, יועלה  קשות / מורכבות, שוועדת השילוב המוסדית מייעדת להעלות את עניינם לדיון בוועדת

 עניינם לדיון בוועדת שילוב מוסדית בראשית חודש מרץ.

 

 מסמכים נדרשים לצורך עבודת הוועדה:

ההתערבויות העבודה ושל  תיעוד מפורט של תכניותלצרף  באחריות ביה"ס :תיעוד תוכניות .א

 בבית הספר. שבוצעו ,והניטור טיפוליות-החינוכיות

הכולל התייחסות של כל הגורמים ובכלל זה  מלא"ס לצרף שאלון חינוכי : באחריות ביהשאלון חינוכי .ב

 ההורים.

 מסמכים קבילים .ג

 .כאשר ההפניה לוועדה היא ביוזמת ביה"ס: על ביה"ס להבטיח קיומו של מסמך קביל  

 ובניגוד להמלצת הצוות החינוכי של ביה"ס:  כםכאשר הפנייה לוועדה היא ביוזמת

 לחוברת זו(.  1)פירוט המסמכים הקבילים ראה נספח  להמציא מסמך קביל כםבאחריות

  ,בכל מקרה שבו יש בידכם, תוצאות אבחונים קודמים, מומלץ מאוד להעבירם לביה"ס על מנת

ם להגיש מסמכים אלו עד ארבעה ימים לפני קיום כעלישישמשו את חברי הוועדה בדיון. 

 הוועדה.
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 :החלטות הוועדה

 ות הבאות:הוועדה יכולה לקבל אחת מההחלט

 המוקצה לביה"ס. החינוך המיוחדכנית השילוב של ת/ אי זכאות ילדכם לתמיכה מזכאות קביעת  .א
  וספות בהתאם לצורך.לבצע הערכות נבבתי הספר הגורמים המוסמכים הנחיית  .ב

המלצה )במקרים חריגים ולאחר היוועצות המפקח הכולל ובאישור המפקח על החינוך  המיוחד(  .ג

לתקצוב אישי מתוך תקציב החינוך המיוחד  ילדכםובית, לבחון את זכאותו של לוועדת זכאות ייש

עולה בפעם הראשונה לבחינת זכאותו לתקציב אישי בפני ועדת זכאות התלמיד חדש להארצי. 

  ה ואישור המפקח הכולל.יישובית, יש צורך בהמלצ

ורה תקצוב אישי, ישניתנת המלצה של ועדת שילוב מוסדית לבחינת זכאותו של תלמיד לבמקרה 
המשך הטיפול  .(6)הסבר לשאלון בנספח  מנהל ביה"ס למחנך הכיתה למלא שאלון אפיון תפקוד

 יהיה בוועדת זכאות יישובית כמובא בהמשך.
 

המוסדית בפני ועדת זכאות יישובית, ביושבה וועדת השילוב הנכם רשאים להגיש ערעור בכתב  על החלטת 
 .9כוועדת ערר, כמפורט בנספח 

 ועדת זכאות יישוביתבחינת זכאותו של ילדכם בו

במידה והמליצה ועדת שילוב מוסדית לוועדת זכאות יישובית, לבחון את זכאותו של ילדכם לתקציב אישי 

 מתוך תקציב החינוך המיוחד הארצי יתנהל התהליך כדלקמן:

 עבודת הוועדה תתקיים בשני שלבים:

 ם, ולהציג כלדווח לוועדה על מצבו של ילד תתבקשולב זה בש - כם ובנוכחות ילדכםבנוכחות  :שלב א
שאלון חינוכי  וות בית הספר יציג בפני הוועדה מסמכים קבילים,צ לוועדה מסמכים רלוונטיים.

 על עד כה. שבוצעו ,ותיעוד מפורט של תכניות ההתערבות
 . וצגו בפניההבממצאים ש ,נוכחותכם ללאהוועדה תקיים דיון   : שלב ב

  ועדה:חברי ה

החינוך ברשות המקומית או נציגו, מפקח חינוך מיוחד או נציגו, פסיכולוג חינוכי  מנהל מחלקת –יו"ר שלב א: 

 .נציג השפ"חמומחה 

מוזמנים: מנהל ביה"ס בו לומד התלמיד, מחנך / כת, יועצת ביה"ס, נציג הורים, הורים והתלמיד.              

ם, על פי הצורך. שלב זה מותנה כן אנשים נוספים מטעמרשאים להזמין לדיו אתםביה"ס ו/או 

 בנוכחותם של יו"ר, פסיכולוג ומנהל ביה"ס שהוזכרו ליעיל.

 פסיכולוגאו נציגו, ומפקח על החינוך המיוחד מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית או נציגו,  שלב ב: 

 .נציג השפ"ח מומחהחינוכי 

 .הוא האחראי לכינוסהועדה יו"ר הוו  רשות המקומיתהועדה מתכנסת ב

 .ב"תשע באייר ג"כ, 15.5.19 – ה,  שלישי יוםעד והן חייבות לסיים את עבודתן הועדות תחלנה בינואר 

 מסמכים נדרשים לצורך עבודת הוועדה:

  ( של התלמיד.י"תח) חינוכית יחידניתתכנית 

 עדהועבר לוויו צוות רב מקצועי בביה"ס בו לומד התלמיד ימולא ע"י : שאלון חינוכי . 

  ,ימלא צוות בית הספרלתלמידים עם לקויות מוטורית חמורות ו/או, לקות בשמיעה ו/או לקות ראייה 
 שאלון הערכת חומרת הלקות. 

 (.6)הסבר לשאלון בנספח  לוועדה ויועברממצאיו :  ימולא ע"י מחנכת הכיתה ושאלון אפיון תפקוד 

 רשימת הגורמים המוסמכים( יוגש 1ך )נספח : מסמכים  שנעשו ע"י גורם מוסממסמכים קבילים ,
 לוועדה.

 מוזמנים להעביר ליו"ר הוועדה ברשות המקומית, כל מסמך שיכול לסייע לוועדה לקבל את  הנכם
 ם עד ארבעה ימים לפני קיום הוועדה.כההחלטה הנכונה עבור ילדי
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  החלטות הוועדה:

המוקצים מהסל  ממשאבי החינוך המיוחדלזכאות התלמיד ל"תקציב אישי" אישור או דחיית ההמלצה  .1

 הארצי.

 של התלמיד סוג לקותקביעת  .9

 

כולל אפיון  ע"י יו"ר הועדה, ,ההחלטה תשלחזכאי לתקציב אישי,  ילדכםהוועדה כי  הטיהחל אם

, ילדכם ואליכםמוסד החינוכי בו לומד מנהל ה, לוגובה התקציב האישי ציון רמת התפקוד ,הלקות

 מסגרת הלימודים.  וגסלהמשך טיפול בבחירת 

יישום המלצות דוח דורנר,  שנבנה לצורך י,ייחודתקציבי מודל עפ"י יקבע  כםדלהתקציב האישי לי

ם זכות כאין ל .(5)הסבר על התקציב האישי בנספח  של התלמיד תפקודו ואפיון לקותובהתאם לרמת 

 .כםקבע לילדיש ,ערעור על גובה התקציב האישי

וזמנו לביה"ס על מנת להיוועץ במנהל בית הספר או מי מטעמו. במפגש תעם קבלת החלטת הוועדה, 

וכלו לבחור את סוג המסגרת החינוכית תכדי ש כםהיוועצות זה יבחנו כל החלופות העומדות בפני

 ם. כהאופטימלית לילד

ר לתאם עבורכם שיחת וכלו לבקש ממנהל בית הספתם המידע הבית ספרי אינו מספק, כהיה ולהערכת

 המתי"א.נוספת עם מומחה תחום מ ייעוץ

"טופס בחירת הורים את סוג המסגרת החינוכית בה ילמד  ם למלאכם יהיה עליכלאחר גיבוש עמדת

חינוך : בית ספר לכםילדילמד  ם שבהכצביעו על סוג המסגרת החינוכית המועדפת עליתבו  התלמיד"

  .(4ח )נספ  או כיתה רגילהלחינוך מיוחד בבית ספר רגיל כתה  ,מיוחד

חזיר את "טופס בחירת הורים את סוג המסגרת החינוכית בה ילמד התלמיד" מלא וחתום על עליכם לה

מנהל  יכם ואלהוצאת המכתב מהרשות המקומית אלמיום  ימים 14ם למנהל בית הספר בתוך כיד

  ביה"ס.

את סוג  וכלו לבחורלאחר קביעת הזכאות ורמת התפקוד, לא ת ,של בעיות התנהגות קשותבמקרים 

המסגרת החינוכית. וועדת הזכאות היישובית תקבע עבור התלמיד, את סוג המסגרת החינוכית 

 יתה לחינוך מיוחד או בית ספר לחינוך מיוחד( תוך התייחסות לצרכיו. כהמתאימה עבורו )

 השיבוץ הסופי של התלמיד במסגרת ספציפית יתבצע כפי שהיה נהוג עד כה. הודעה על השיבוץ הספציפי

 )באיזה בית ספר ובאיזו כיתה( תימסר לכם ע"י הרשות המקומית. כםשל ילד

 אין להורים זכות ערעור על שיבוץ זה.

, יו"ר הוועדה ישלח את תשובת החליטה הוועדה שלא לאשר לתלמיד זכאות לתקציב אישי אם  

לערער על  התלמיד, להמשך טיפול, ואליכם. הנכם רשאיםמוסד החינוכי בו לומד מנהל הלהוועדה 

 .3נספח הסבר לבפני יו"ר ועדת ערר מחוזית כמפורט ב ההחלטה



  7  

 

  למיד המשולב השנה בכיתה רגילה ומקבל תקציב אישי ממשאבי החינוך המיוחדת

 )"שילוב דיפרנציאלי"(

 

, לכןועדת השילוב המוסדית אינה מוסמכת לאשר זכאות לתקציב אישי מתקציב חנ"מ ארצי. עבר, בבשונה מ

, אשר צוות ביה"ס לצורך הפנייתו לוועדת זכאות יישוביתע"י וועדת שילוב בית ספרית לופנה התלמיד מ

 .מוסמכת לתת זכאות לתקציב אישי מתקציב חנ"מ ארצי

מחנך התלמיד, נציג החינוך המיוחד בביה"ס,  הוא מנהל ביה"ס. משתתפים בוועדה מוסדיתשילוב  יו"ר ועדת

ץ חינוכי )בבי"ס שיש בו פסיכולוג ויועץ יהיה הפסיכולוג חבר; בבי"ס יועמטעם השפ"ח או  ה"ספסיכולוג בי

שאין בו פסיכולוג אך יש בו יועץ יהיה היועץ חבר; בבי"ס שאין בו פסיכולוג ואין בו יועץ יפנה מנהל ביה"ס 

 . לדיון מוזמנים התלמידלמנהל הישרות הפסיכולוג בשרות או ליועץ בעיר במחוז כדי שישלחו נציג מטעמם(

 שלב זה מותנה בנוכחותם של יו"ר, פסיכולוג  שהוזכרו ליעיל.והוריו. 

 ההורים רשאים להזמין לדיון אנשים נוספים מטעמם, על פי הצורך.אתם יו"ר הוועדה ו

 .אחראי לכינוסההמנהל ו ביה"סועדה מתכנסת בוה 

תלמידים עם לקויות  .ב"עתש באייר ג"כ, 15.5.19 – ה,  שלישי יוםעד לסיים את עבודתן  חייבותועדות וה

קשות / מורכבות, שוועדת השילוב המוסדית מייעדת להעלות את עניינם לדיון בוועדת זכאות יישובית, יועלה 

 עניינם לדיון בוועדת שילוב מוסדית בראשית חודש מרץ.

 

 לצורך עבודת הוועדה: שיוגשומסמכים ה

 תיעוד מפורט של התכנית החינוכית לצרף  באחריות ביה"ס :חינוכית יחידנית )תח"י( תיעוד תוכנית

 בבית הספר. השבוצע ,היחידנית )תח"י( של התלמיד

 ת של כל הגורמים הכולל התייחסו מלאשאלון חינוכי לבקשה באחריות ביה"ס לצרף  - שאלון חינוכי

 ובכלל זה התייחסותכם.

  לא שאלון הערכת ומי ,או לקות ראייהו/, לקות בשמיעה חמורות ו/או מוטורית יותעם לקולתלמידים

 חומרת הלקות.

 לחוברת זו.  1פירוט המסמכים הקבילים ראה נספח :  מסמכים קבילים 

ם, תוצאות אבחונים קודמים, מומלץ מאוד להעבירם לביה"ס על מנת, שישמשו את כבכל מקרה שבו יש ל

 ם להגיש מסמכים אלו עד ארבעה ימים לפני קיום הוועדה.כבדיון. עליחברי הוועדה 

 

   :החלטות הוועדה

 המוקצה לביה"ס. החינוך המיוחדכנית השילוב של ת/ אי זכאות התלמיד לתמיכה מזכאות קביעת  .א

  וספות בהתאם לצורך.לבצע הערכות נבבתי הספר הגורמים המוסמכים הועדה רשאית להנחות את  .ב

יוחד( לבחון המלצה )במקרים חריגים ולאחר היוועצות המפקח הכולל ובאישור המפקח על החינוך המ .ג

 זכאותה לוועדתמתוך תקציב החינוך המיוחד הארצי,  את זכאותו של התלמיד לתקצוב אישי

עולה בפעם הראשונה לבחינת זכאותו לתקציב אישי בפני ועדת זכאות התלמיד חדש ל. יישוביתה

  ה ואישור המפקח הכולל.יישובית, יש צורך בהמלצ
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ורה לבחינת זכאותו של תלמיד לתקצוב אישי, י שניתנת המלצה של ועדת שילוב מוסדיתבמקרה 

המשך הטיפול  .(6)הסבר לשאלון בנספח  מנהל ביה"ס למחנך הכיתה למלא שאלון אפיון תפקוד

 יהיה בוועדת זכאות יישובית כמובא בהמשך.

הסבר כמפורט בעל ההחלטה בפני ועדת זכאות יישובית, ביושבה כוועדת ערר בכתב רשאים לערער  הנכם

 . 9נספח ל

 

 ועדת זכאות יישוביתבחינת זכאותו של ילדכם בו

 

במידה והמליצה ועדת שילוב מוסדית לוועדת זכאות יישובית, לבחון את זכאותו של ילדכם לתקציב אישי 

 מתוך תקציב החינוך המיוחד הארצי, יתנהל התהליך כדלקמן:

 

 עבודת הוועדה תתקיים בשני שלבים:

 

לוועדה  ם, ולהציג כלדווח לוועדה על מצבו של ילד בשלב זה תתבקשו –כם בנוכחותכם ובנוכחות ילד שלב א:

שאלון חינוכי ותיעוד מפורט  וות בית הספר יציג בפני הוועדה מסמכים קבילים,צ מסמכים רלוונטיים.

 על עד כה. שבוצעו ,של תכניות ההתערבות

 . וצגו בפניההם שבממצאי ,כם וללא נוכחות ילדכםנוכחות ללאהוועדה תקיים דיון  שלב ב:

  חברי הועדה:

החינוך ברשות המקומית או נציגו, מפקח חינוך מיוחד או נציגו, פסיכולוג חינוכי  מנהל מחלקת –יו"ר שלב א: 

 .נציג השפ"חמומחה 

  .אתם וילדכםמוזמנים: מנהל ביה"ס בו לומד התלמיד, מחנך / כת, יועצת ביה"ס, נציג הורים,              

רשאים להזמין לדיון אנשים נוספים מטעמם, על פי הצורך. שלב זה מותנה  אתםביה"ס ו/או 

 בנוכחותם של יו"ר, פסיכולוג ומנהל ביה"ס שהוזכרו ליעיל.

 פסיכולוגאו נציגו, ומפקח על החינוך המיוחד מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית או נציגו,  שלב ב: 

 .נציג השפ"ח מומחהחינוכי 

 .הוא האחראי לכינוסהיו"ר הוועדה ו  ות המקומיתרשהועדה מתכנסת ב

 .ב"תשע באייר ג"כ, 15.5.19 – ה,  שלישי יוםעד והן חייבות לסיים את עבודתן הועדות תחלנה בינואר 

 מסמכים נדרשים לצורך עבודת הוועדה:

  ( של התלמיד.)תח"י חינוכית יחידניתתכנית 

 עדהוויועבר לו ס בו לומד התלמידצוות רב מקצועי בביה" ימולא ע"י : שאלון חינוכי . 

 ,לא שאלון הערכת ומי לתלמידים עם לקויות מוטורית חמורות ו/או, לקות בשמיעה ו/או לקות ראייה

 חומרת הלקות. 

 (.6)הסבר לשאלון בנספח  לוועדה ויועברממצאיו :  ימולא ע"י מחנכת הכיתה ושאלון אפיון תפקוד 

 רשימת הגורמים המוסמכים( יוגש 1רם מוסמך )נספח : מסמכים  שנעשו ע"י גומסמכים קבילים ,

 לוועדה.

 לקבל את מוזמנים להעביר ליו"ר הוועדה ברשות המקומית, כל מסמך שיכול לסייע לוועדה  הנכם

 ם עד ארבעה ימים לפני קיום הוועדה.ההחלטה הנכונה עבור ילדיכ
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  החלטות הוועדה:

המוקצים מהסל  קציב אישי" ממשאבי החינוך המיוחדלזכאות התלמיד ל"תאישור או דחיית ההמלצה  .1

 הארצי.

 של התלמיד סוג לקותקביעת  .9

 

ציון רמת  ,, כולל אפיון הלקותההחלטתועבר הזכאי לתקציב אישי,  ילדכםהוועדה כי  הטיהחל אם

, להמשך טיפול בבחירת ילדכם ואליכםמוסד החינוכי בו לומד מנהל ה, לוגובה התקציב האישי התפקוד

 סגרת הלימודים. החלטת הוועדה תישלח ע"י יו"ר הוועדה.מ סוג

יישום המלצות דוח דורנר, בהתאם  שנבנה לצורך ,ייחודיתקציבי מודל עפ"י יקבע  התקציב האישי לילדכם

ם זכות ערעור על כאין ל .(5)הסבר על התקציב האישי בנספח  של התלמיד תפקודו ואפיון לקותולרמת 

 .שנקבע ,גובה התקציב האישי

וזמנו לביה"ס על מנת להיוועץ במנהל בית הספר או מי מטעמו. במפגש תעם קבלת החלטת הוועדה, 

וכלו לבחור את סוג המסגרת החינוכית תכדי ש כםהיוועצות זה יבחנו כל החלופות העומדות בפני

 ם. כהאופטימלית לילד

ר לתאם עבורכם שיחת וכלו לבקש ממנהל בית הספתם המידע הבית ספרי אינו מספק, כהיה ולהערכת

 המתי"א.ייעוץ נוספת עם מומחה תחום מ

"טופס בחירת הורים את סוג המסגרת החינוכית בה ילמד  ם למלאכם יהיה עליכלאחר גיבוש עמדת

חינוך : בית ספר לכםילדילמד  ם שבהכצביעו על סוג המסגרת החינוכית המועדפת עליתבו  התלמיד"

  .(4)נספח   או כיתה רגילהרגיל לחינוך מיוחד בבית ספר כתה  ,מיוחד

חזיר את "טופס בחירת הורים את סוג המסגרת החינוכית בה ילמד התלמיד" מלא וחתום על עליכם לה

  מנהל ביה"ס.יכם ואל הוצאת המכתב מהרשות המקומית אלמיום  ימים 14ם למנהל בית הספר בתוך כיד

את סוג המסגרת תוכלו לבחור ת התפקוד, לאחר קביעת הזכאות ורמ ,של בעיות התנהגות קשותבמקרים 

החינוכית. וועדת הזכאות היישובית תקבע עבור התלמיד, את סוג המסגרת  החינוכית המתאימה עבורו 

 יתה לחינוך מיוחד או בית ספר לחינוך מיוחד( תוך התייחסות לצרכיו. כ)

דעה על השיבוץ הספציפי של כה. הובמסגרת ספציפית יתבצע כפי שהיה נהוג עד  לדכםהשיבוץ הסופי של י

 )באיזה בית ספר ובאיזו כיתה( תימסר לכם ע"י הרשות המקומית. כםילד

 ם זכות ערעור על שיבוץ זה.אין לכ

, יו"ר הוועדה ישלח את תשובת החליטה הוועדה שלא לאשר לתלמיד זכאות לתקציב אישי אם  

 ואליכם. התלמיד, להמשך טיפול, מוסד החינוכי בו לומד מנהל הלהוועדה 

 

 .3נספח הסבר לבפני יו"ר ועדת ערר מחוזית כמפורט ב נכם רשאים לערער על ההחלטהה
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לומד השנה במסגרת של החינוך המיוחד )בי"ס לחינוך מיוחד או כיתה של חינוך תלמיד ה

 מיוחד בבי"ס רגיל(

 

ועדת  –שמה הקודם שובית )ביעדת זכאות יווללומד  השנה הוא מנהל בית הספר בו ע"י התלמיד מופנה 

 . זכאות לתקצוב אישיולמתן  סוג הלקותלצורך דיון חוזר לקביעת  השמה(

 עבודת הוועדה תתקיים בשני שלבים:

ם, ולהציג כתבקשו ההורים לדווח לוועדה על מצבו של ילדתבשלב זה  - בנוכחות ההורים והתלמיד  שלב א:

שאלון חינוכי  הוועדה מסמכים קבילים,וות בית הספר יציג בפני צ לוועדה מסמכים רלוונטיים.

 עד כה. שבוצעו ,ותיעוד מפורט של תכניות ההתערבות

 . וצגו בפניההבממצאים ש כם ונוכחות ילדכם,נוכחות ללאהוועדה תקיים דיון    שלב ב:

  חברי הועדה:

פסיכולוג חינוכי החינוך ברשות המקומית או נציגו, מפקח חינוך מיוחד או נציגו,  מנהל מחלקת –יו"ר שלב א: 

 .נציג השפ"חמומחה 

אתם ההורים מוזמנים: מנהל ביה"ס בו לומד התלמיד, מחנך / כת, יועצת ביה"ס, נציג הורים,              

ם, על פי הצורך. שלב זה כביה"ס ו/או ההורים רשאים להזמין לדיון אנשים נוספים מטעמ וילדכם.

 יה"ס שהוזכרו ליעיל.מותנה בנוכחותם של יו"ר, פסיכולוג ומנהל ב

 פסיכולוגאו נציגו, ומפקח על החינוך המיוחד מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית או נציגו,  שלב ב: 

 .נציג השפ"ח מומחהחינוכי 

 .הוא האחראי לכינוסהיו"ר הוועדה ו  רשות המקומיתהועדה מתכנסת ב

 .ב"תשע באייר ג"כ, 15.5.19 – ה,  ישליש יוםעד והן חייבות לסיים את עבודתן הועדות תחלנה בינואר 

 מסמכים נדרשים לצורך עבודת הוועדה:

 תל"א( של התלמיד. תכנית לימודים אישית( 

 עדהוויועבר לו צוות רב מקצועי בביה"ס בו לומד התלמיד ימולא ע"י : שאלון חינוכי . 

  ,ת ביה"ס ימלאצוולתלמידים עם לקויות מוטורית חמורות ו/או, לקות בשמיעה ו/או לקות ראייה 

 שאלון הערכת חומרת הלקות. 

 (.6)הסבר לשאלון בנספח  לוועדה ויועברממצאיו :  ימולא ע"י מחנכת הכיתה ושאלון אפיון תפקוד 

 רשימת הגורמים המוסמכים( יוגש 1: מסמכים  שנעשו ע"י גורם מוסמך )נספח מסמכים קבילים ,

 לוועדה.

 המקומית, כל מסמך שיכול לסייע לוועדה לקבל את  ההורים מוזמנים להעביר ליו"ר הוועדה ברשות

 ההחלטה הנכונה עבור ילדיהם עד ארבעה ימים לפני קיום הוועדה.
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  החלטות הוועדה:

 

המוקצים מהסל  לזכאות התלמיד ל"תקציב אישי" ממשאבי החינוך המיוחדאישור או דחיית ההמלצה  .1

 הארצי.

 של התלמיד סוג לקותקביעת  .9

 

ציון רמת  ,, כולל אפיון הלקותההחלטתועבר הדה כי התלמיד זכאי לתקציב אישי, הווע הטיהחל אם

התלמיד ואל ההורים, להמשך טיפול מוסד החינוכי בו לומד מנהל ה, לוגובה התקציב האישי התפקוד

 מסגרת הלימודים. החלטת הוועדה תישלח ע"י יו"ר הוועדה. סוגבבחירת 

יישום המלצות דוח דורנר,  שנבנה לצורך ייחודי,תקציבי מודל עפ"י יקבע  כםדלהתקציב האישי לי

ם זכות כאין ל .(5)הסבר על התקציב האישי בנספח  כםדלישל  תפקודו ואפיון לקותובהתאם לרמת 

   שנקבע. ,ערעור על גובה התקציב האישי

ש וזמנו לביה"ס על מנת להיוועץ במנהל בית הספר או מי מטעמו. במפגתעם קבלת החלטת הוועדה, 

וכלו לבחור את סוג המסגרת החינוכית תכדי ש כםהיוועצות זה יבחנו כל החלופות העומדות בפני

 ם. כהאופטימלית לילד

ר לתאם עבורכם שיחת וכלו לבקש ממנהל בית הספתם המידע הבית ספרי אינו מספק, כהיה ולהערכת

 המתי"א.ייעוץ נוספת עם מומחה תחום מ

"טופס בחירת הורים את סוג המסגרת החינוכית בה ילמד  ם למלאכם יהיה עליכלאחר גיבוש עמדת

חינוך : בית ספר לכםילדילמד  שבה ,םכצביעו על סוג המסגרת החינוכית המועדפת עליתבו  התלמיד"

  .(4)נספח   או כיתה רגילהלחינוך מיוחד בבית ספר רגיל כתה  ,מיוחד

חינוכית בה ילמד התלמיד" מלא וחתום על חזיר את "טופס בחירת הורים את סוג המסגרת העליכם לה

הוצאת המכתב מהרשות המקומית אל ההורים ומנהל מיום  ימים 14ם למנהל בית הספר בתוך כיד

  ביה"ס.

את סוג  ורמת התפקוד, לא תוכלו לבחורלאחר קביעת הזכאות  ,של בעיות התנהגות קשותבמקרים 

ר התלמיד, את סוג המסגרת החינוכית המסגרת החינוכית. וועדת הזכאות היישובית תקבע עבו

 יתה לחינוך מיוחד או בית ספר לחינוך מיוחד( תוך התייחסות לצרכיו. כהמתאימה עבורו )

במסגרת ספציפית יתבצע כפי שהיה נהוג עד כה. הודעה על השיבוץ הספציפי  ילדכםהשיבוץ הסופי של 

 .)באיזה בית ספר ובאיזו כיתה( תימסר לכם ע"י הרשות המקומית

 ם זכות ערעור על שיבוץ זה.כאין ל

, יו"ר הוועדה ישלח את תשובת זכאות לתקציב אישי כםדלהחליטה הוועדה שלא לאשר לי אם  

 התלמיד, להמשך טיפול, ואליכם. מוסד החינוכי בו לומד מנהל הלהוועדה 

 

 .3נספח הסבר לבפני יו"ר ועדת ערר מחוזית כמפורט ב הנכם רשאים לערער על ההחלטה
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 רשימת נספחים

 .הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד: שילוב, זכאות, ערר – 1נספח 

 בפני ועדת זכאות יישובית. ערעור הורי תלמיד על החלטת ועדת שילוב מוסדית - 2נספח 

 מיד על החלטת ועדת זכאות יישובית בפני ועדת ערר מחוזית.תלערעור הורי  - 3נספח 

 בחירת הורים את סוג המסגרת החינוכית בה ילמד התלמיד - 4נספח 

 ב האישייהסבר על התקצ  - 5נספח 

 הסבר על שאלון אפיון תפקוד  - 6 נספח
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 נספחים

 

 1 נספח

 , עררזכאותורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד: שילוב, הג

 )להלן"מסמך קביל"(

 

 שאבחנתו קבילה לצורך אפיון חריגותו של התלמיד הגורם המקצועי אפיון החריגות
 פסיכולוג חינוכי/פסיכולוג התפתחותי/פסיכולוג קליני משכל גבולי

 ועדת האבחון של השירות למפגר סיעודי-פיגור קל
פיגור בינוני 

 מורכב
ועדת האבחון של השירות למפגר וגורם מקצועי נוסף שאבחנתו קבילה בהלימה ללקות/ויות 

 ותהנוספת/

הפרעות  –
 התנהגותיות

 

הפרעות  –
 רגשיות

 

– AD(H)D 

    פסיכולוג התפתחותי / פסיכולוג קליני / מומחה  /חינוכי פסיכולוג   –

 בפסיכיאטריה של ילדים ונוער       

  פסיכולוג חינוכי / פסיכולוג התפתחותי / פסיכולוג קליני / מומחה   –

 בפסיכיאטריה של ילדים ונוער       

 ה / רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד / פסיכולוג מומח –

   רופא מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער / רופא ילדים עם ניסיון עבודה      
 שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד  3של      

 *PDD אוטיזם/
שנים לפחות  3ה של / רופא ילדים בעל ניסיון עבוד רופא מומחה בפסיכיאטרייה של ילדים ונוער

 -במכון מוכר להתפתחות הילד/ רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד** ובנוסף 
 פסיכולוג התפתחותי או קליני ***

  רופא מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער הפרעות נפשיות

 לקות למידה  -
 בעייתית-רב

 

- AD(H)D 

    פסיכולוג / כשר בנושא לקויות למידהפסיכולוג מומחה שהו / פסיכולוג חינוכי –

 ומאבחן דידקטי במסמך אחד או במסמכים נפרדים מומחה     

    פסיכולוג מומחה / רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד /  –

 רופא  מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער / רופא ילדים עם ניסיון עבודה      
  כון מוכר להתפתחות הילדשנים לפחות במ 3של      

 שיתוק מוחין
 /נכות פיזית

שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד / רופא מומחה  3רופא ילדים בעל ניסיון עבודה של 
  בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד

 חירשות
 /כבדות שמיעה

 קלינאי תקשורת שהוסמך לאודיולוגיה

  עיוורון
 לקות ראייה /

 של השירות לעיוור במשרד  העבודה והרווחה או רופא עינייםועדת האבחון 

עיכוב 
 התפתחותי

שנים לפחות  3רופא ילדים בעל ניסיון עבודה של / פסיכולוג חינוכי / פסיכולוג התפתחותי 
 במכון מוכר להתפתחות הילד / רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד

 עיכוב שפתי
נאית תקשורת / פסיכולוג התפתחותי + קלינאית תקשורת / רופא ילדים פסיכולוג חינוכי+קלי
שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד + קלינאית תקשורת / רופא  3בעל ניסיון עבודה של 

 מומחה בנוירולוגיה של הילד והתפתחות הילד + קלינאית תקשורת

 מחלות נדירות
ות במכון מוכר להתפתחות הילד / רופא מומחה שנים לפח 3רופא ילדים בעל ניסיון עבודה של 

  בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד
 

 9007תלמידים אשר אובחנו כאוטיסטים באבחון קביל לפני פרסום חוזר מנכ"ל משרד הבריאות משנת  * 

יהיו פטורים מאבחון משולב ויהיה אפשר להסתפק לגביהם באבחון בודד בתהליך של ועדה לחידוש 

 ות.הזכא

 רגשית.-התפתחותית-הילד יעבור בדיקה גופנית, נוירולוגית ורפואית ** 

 על שני הבודקים להסכים לאבחנה. *** 
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ערעור ההורים על החלטת ועדת שילוב מוסדית בפני ועדת זכאות : 2הסבר לנספח 

 יישובית

 

על החלטות ועדת השילוב הינו לדון בערעור הורים ביושבה כוועדת ערר תפקידה של ועדת זכאות יישובית 

 ., שהתקיימה בביה"סהמוסדית

הורה או תלמיד רשאי להגיש בקשת ערר בכתב על החלטת ועדת השילוב המוסדית ועל רמת התפקוד 

 שקבע הצוות הבין מקצועי אך לא על היקף התמיכה מתכנית השילוב. 

 גבי טופס ייעודי לכך ישיבת וועדת השילוב, על  יום ממועד 14להגיש בכתב בתוך את הערעור יש 

  , תוך פירוט מרבי של הנימוקים לערעור., ביושבה כוועדת עררליו"ר וועדת הזכאות היישובית (9)נספח 

במחלקת החינוך ברשות המקומית יקבל את פרטיכול ועדת השילוב  הזכאות לתקצוב אישייו"ר ועדת 

 המוסדית ואת החלטתה מהמוסד החינוכי.

ון בערר נציג מהמוסד החינוכי שבו התלמיד לומד וישמע את דעתו. המשך הדיון יו"ר הוועדה יזמין לדי 

 בוועדה יהיה ללא נוכחות הנציג מהמוסד החינוכי.

ביושבה כוועדת ערר לא יימצא חבר ועדה שהשתתף בוועדת  אישי לתקצוב הזכאותיש להקפיד שבוועדת 

 השילוב המוסדית בעניינו של התלמיד הנדון.

 .ם בדיון בעררכלהשמיע את דבריכם ואת ילדכם מין אתיו"ר הוועדה יז

 .מהלך הדיון יירשם בפרטיכול 

 החלטת הוועדה תתקבל בנוכחות חבריה בלבד.

 -ביושבה כערר רשאית  הזכאותועדת 

יקבל זכאות ילדכם במידה ובערר  ;ולהחזיר את העניין לביה"ס להמשך טיפול לקבל את הערר  .1

ה למסגרת החינוכית למלא שאלון אפיון תפקוד. עם קבלת ציון תורה הוועד אזי:לתקצוב אישי, 

ועדת הזכאות הלימת ציון רמת תפקוד למסמכים הקבילים ותעדכן ציון רמת תבדוק אפיון תפקוד, 

 .תפקוד בפרוטוקול

 .לדיון נוסף, עם הוראות ובלעדיהן להחזיר את העניין לוועדת השילוב המוסדיתלדחות את הערר ו  .9

 ר.לדחות את הער  .3

 

יום מהיום שבו הוגש הערר )זולת אם האריכה את המועד  91תיתן את החלטתה תוך  הזכאותועדת 

 מטעמים מיוחדים שיירשמו(.

הוא לומד ביושבה כערר תישלח להורי התלמיד ולמוסד החינוכי שהזכאות ההחלטה המנומקת של ועדת 

 .בו על גבי טופס ההחלטה 

 .רר היא סופיתביושבה כוועדת ע הזכאות החלטת ועדת 

 

 (9)נספח  ." לנוחיותכםמכתב ערעור של הורי תלמיד על החלטת ועדת שילוב מוסדיתצורף טופס "מ
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 2נספח 

 

 מכתב ערעור של הורי תלמיד על החלטת ועדת שילוב מוסדית 

 

 אל:

 היישובית יושב ראש ועדת הזכאות

____________________ 
 )שם הרשות(

 

 א.ג.נ., 

 חלטת ועדת שילוב מוסדיתערעור על ההנדון: 

 

 : ______________ביוםלערער בזאת על החלטתה של ועדת השילוב המוסדית אשר התקיימה  /תאני מבקש

 _____________________________________בבית הספר: 

 כיתה:______ _________________________ שם בני / ביתי:

 :ההייתהחלטת הוועדה 

 

 

 

 

 ר :הנימוקים לערעו

 

 

 

 

 

 מצורפים בזאת המסמכים הבאים:

 

 

 

 

_______________________     ______________________________   ____________________   
 חתימה                                                         ה    שם ההור                                            תאריך                          

 

  ____________________   ______________________________     _______________________ 

 ימהחת                                                             ההורה שם                                          תאריך                         
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 ערעור ההורים על החלטת ועדת זכאות יישובית בפני ועדת ערר מחוזית :3נספח הסבר ל

 

 תפקידה של ועדת הערר המחוזית לדון בערעור הורים על החלטות ועדת הזכאות היישובית.

"ר ( ליו3ממועד ישיבת וועדת הזכאות היישובית, בכתב על גבי טופס )נספח  יום 14את הערעור יש להגיש בתוך 

  ועדת הערר המחוזית, ביושבה כוועדת ערר, תוך פירוט מרבי של הנימוקים לערעור.

 : חברי הועדה

 מנהל המחוז או נציגו, מפקח חינוך מיוחד או נציגו, פסיכולוג מחוזי או נציגו, נציג הורים ארצי. –יו"ר הועדה 

 

 במקרים אלו:  כםעל פי בקשת תכנסועדת הערר המחוזית ת

 ילדכם ו/או בזכויותיכם.ה פרוצדורלית בזכויות התקיימה פגיע 

 נתקבלה החלטה על אי מתן זכאות לתקציב אישי . 

 

תינתן אפשרות ערעור על רמת התפקוד של התלמיד וגובה התקציב שיועמד לרשותו, כפי שנקבעה  לא יודגש כי

 על בסיס ממצאי שאלון אפיון תפקוד והערכות הגורמים המקצועיים. 

די כ כם,מידע שנמסר על ידב ישמחוזית ויחליט האם הערעור, ידון בבקשה יו"ר הוועדה ה לאחר קבלת מכתב

 . לדיון נוסףם כלכנס את הוועדה או שידחה את בקשת

 זמנו להופיע בפניה.תוהוועדה ום בוועדה המחוזית, יתואם מועד כהיה והוחלט לכנס דיון בבקשת

וכלו לבקש תקבלו על כך הודעה מנומקת בכתב ותר, היה ולא מצא יו"ר הוועדה כי ניתן לקבל את הערעו

  ם ועמדתו.כפגישה אישית עימו לצורך הבהרת עמדת

סופית )לא ניתן לערער  ועדת הערר היאהחלטה  .יום מיום שהוגש הערר 91 תוך תשובה תיתןועדת הערר 

ההורים רשאים להגיש יודגש כי במידה והוועדה מחזירה את הטיפול לבית הספר )לא מאשרת זכאות(,  עליה(. 

 בקשה חדשה לזכאות לתקציב אישי בשנת הלימודים שלאחריה.

 

 (3)נספח  "ערעור של הורי תלמיד על החלטת ועדת זכאות יישובית בפני ועדת ערר מחוזית טופס "מכתב צורףמ
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 3נספח 

 בפני ועדת ערר מחוזית ישוביתימכתב ערעור של הורי תלמיד על החלטת ועדת זכאות 

 

 אל:

 ושב ראש ועדת ערר מחוזיתי

____________________ 
 )שם המחוז(

 

 א.ג.נ., 

 

 ערעור על החלטת ועדת זכאות ישוביתהנדון: 

 

   , _______________אני מבקש/ת לערער בזאת על החלטתה של ועדת הזכאות הישובית מ: _

 _______________   ________התקיימה ביום: _אשר 

 בבית הספר: _________________________________ מכיתה:______ : ___________בני / בתיל

 

 :ההייתהחלטת הוועדה 

 

 

 

 

 הנימוקים לערעור :

 

 

 

 

 

 מצורפים בזאת המסמכים הבאים:

 

 

 

 

 
______________   ______________________________     ___________________________   

 חתימה                                                           ההורה שם                                               תאריך       
 
__________________________________     ___________________   __________________   

 חתימה                                                        ה   שם ההור                       תאריך                       
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 בחירת הורים את המסגרת החינוכיתל: 4נספח להסבר 

 

 הורים יקרים,

 אתם עומדים רגע לפני קבלת ההחלטה בדבר המסגרת המתאימה לילדיכם. 

יכם אתם עשויים לחוש בודאי, ברגעים אלו, עם קבלת ההמלצה לגבי הצורך בשירותי חינוך מיוחדים לילד
מוצפים ברגשות, במחשבות ולהרגיש לחוצים לגבי ההמשך,  מה עליכם לעשות? כיצד עליכם לפעול? 
 באיזה כיוונים לפעול? מה נכון עבורכם? עבור ילדיכם? ועוד שאלות שמתרוצצות במוחכם ובליבכם.

 ים לצרכיו:מערכת החינוך מציעה לכם שלוש אופציות בהם ילדיכם יוכל לקבל את המענ

 שילוב יחידני בכתה רגילה -
 חינוך מיוחד בבית ספר רגיל תשיבוץ בכית -
 שיבוץ בבית ספר לחינוך מיוחד -
 

רכזנו עבורכם בעמוד הבא, המובא  "בחירת ההורים את המסגרת החינוכית"טרם תמלאו את טופס 
 שאלות, נקודות למחשבה, שיסייעו לכם בדרך קבלת ההחלטה: 

לימודי, שפתי, -איך מוגדרים התפקוד והצרכים של ילדיכם בתחומים הבאים:  קוגניטיבי -חשוב לדעת .1
 רגשי, חברתי, תחום העצמאות התפקודית וההתארגנות, תחום התקשורת הבינאישית.

איך ילדכם יקבל מענה לצרכים שלו )באיזה אופן: פרטני, קבוצתי, בתוך ביה"ס(  בכל  –. חשוב לברר 9
 לוב יחידני, כיתת שילוב, בי"ס לחינוך מיוחד(. אחת האופציות )שי

. לאחר שתבינו אילו מענים טיפוליים, חינוכיים יקבל בתחומים השונים ובאיזה אופן ילדיכם יקבל את 3
המענה בכל אופציה, תשקלו איזה יתרונות ואיזה חסרונות יש לכך עבור ילדיכם ומתוך כך תקבלו 

 החלטה על האופציה המועדפת עליכם.

עליכם לזכור, כי מידע מקיף יסייע בקבלת החלטה שמטרתה לעזור לילדכם ולכן, חשוב שתקדישו זמן  .4
והכינו לכם בנקודות על  ושל ילדיכם נסחו את התפיסות והרצונות שלכם, עמדתכםאת  ומחשבה לגבש

 שבידיכם הרלוונטיים. המסמכיםכל  דף. ותרכזו את 

ת המקומית בהתאם לצרכים ומגבלת מקום. ההורה בוחר סוג ידי הרשו-השיבוץ נעשה על . יש לזכור,5
)לרוב, מסגרות החינוך המיוחד הנפרדות הן על אזוריות  מסגרת אך אינו יכול לקבוע את השיבוץ.

 .ומקנות זכאות אוטומטית להסעות(

ר . כדאי להתייעץ עם אנשי הצוות במערכת החינוכית המכירים את הילד לאורך זמן או אנשי מקצוע אש6
ילוו אתכם בתהליך ויהוו כתובת עבורכם בשלבים השונים של התהליך, כמו כן, כדאי להתייעץ עם 

 הורים ועם ארגונים וולונטריים אחרים הנותנים מידע על מסגרות.

, כמפורט בהסבר ועל החלטות וועדת הזכאות ,סדיתזכרו, זכותכם לערער על החלטות הועדה המו. 7
 .3ובהסבר לנספח  9לנספח 

 שוב לזכור!ח

אחד הדברים החשובים הוא לבחון מהי המסגרת המתאימה ביותר מתוך העיקרון שהמסגרת תהיה הכי  .1
, תענה ככל האפשר על עידוד התפתחותו, תתרום לאיכות חייואת שתאפשר פחות מגבילה עבור ילדיכם, 

 מכלול הצרכים של הילד.

 קדמות הילד. בשלבי ההערכה השונים. ניתן לשנות אותם לפי הת –החלטות אינן גורליות . ה9

. אין החלטה אידיאלית. תמיד יש יתרונות וחסרונות. צריך לנסות למזער את החסרונות ולמצוא את הדרך 3
 בה היתרונות עבורכם ועבור ילדיכם עולים על החסרונות. 

 בהצלחה!                                                                                                          
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 4נספח 

 טופס בחירת הורים את סוג המסגרת החינוכית בה ילמד התלמיד

 

 שם התלמיד/ה __________________________   ת.ז.:______________________________

 ת. לידה : _________________

 : _______________________שם ביה"ס: _________________________  הרשות המקומית

 שם האב: ______________________________  ת.ז.: _____________________________

 שם האם:_______________________________ ת.ז.______________________________

ת כי אנו, הוריו של התלמיד ___________________________ הלומד בכיתה _______  מבקשים בזא

 ג ילמד בננו/בתנו ב:הלימודים תשע"בשנת 

 בית ספר בחינוך הרגיל 

 כיתת חינוך מיוחד בבי"ס בחינוך הרגיל 

 בית ספר לחינוך מיוחד 

 

וקבלנו ות החינוכית לעיל נעשתה לאחר שבחנו את כל החלופ סוג המסגרתאנו מצהירים בזאת כי, בחירת 

בכל  ,שיועמדו לרשות בננו/בתנו ,על המשאבים החינוכיים הודעה על התקציב האישי של בננו/בתנו והסבר

 אחת מסוגי המסגרות לעיל.

ההחלטה הסופית לגבי שיבוצו של בננו'/בתנו במוסד החינוכי היא של הרשות המקומית  ,הננו מודעים לכך כי

  בהתאם לסייגים שנקבעו.

 

__________________  _________________         ___________________  
 חתימת האם                חתימת האב     תאריך               

 

 

 

 אישור מנהל בית הספר

הנני מאשר בזאת כי __________________________ הוריו של: _______________________ חתמו 

 ינוכית בה ילמד בנם / בתם.בפני על טופס בחירת סוג המסגרת הח

 

_________________  _________________  _______________________  
 חותמת וחתימה   שם מנהל ביה"ס          תאריך            
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 5נספח 

 הסבר על התקציב האישי

 תקציב אישי .א

ר בשנת הלימודים התקציב האישי מתקציב החינוך המיוחד הארצי יופעל לראשונה עבור תלמידים, אש

 תשע"ג, ילמדו בשכבת כיתות ד' בעיר חולון. 

ההסברים שלהלן מתייחסים לאופן הפעלת התקציב האישי בשנה זו בלבד. שנה"ל תשע"ג תהיה השנה 

הראשונה להפעלה ולכן גובה התקציב, שיקבע לתלמידים הזכאים כמו גם אופן הרכבת התקציב וניצולו, 

 תשע"ד.    –ל אלה עשויים לעבור שינויים לקראת שנת הלימודים שלאחר מכן הם בגדר ניסיון. משום כך, כ

 .יחידות תמיכההתקציב יוגדר במונחים של 

 

  על פי מה נקבע התקציב האישי של התלמיד?

  רמת התפקוד 

 סוג הלקות 

 )חומרת הלקות )בלקויות: לקות ראייה, לקות שמיעה ולקויות מוטוריות 

 

  ?גבתקציב האישי במודל לשנה"ל תשע"אלו סוגי שירותים כלולים 

 רפואי.-שבועיות לעובדי הוראה: חינוך, לימוד וטיפול פראתקן שעות 

 .שעות שבועיות לתמיכה מסוג סייעת 

 .יום לימודים ארוך בכיתות חנ"מ ובבתי ספר לחנ"מ 

 

 :כבעבר בתקציב נפרד ויינתנובתקציב האישי בשנה"ל תשע"ג ,  שירותים שאינם כלולים

ים בחופשות, שירותי רופא, שירותי עובד סוציאלי, שרותי אחות, הזנה, הסעות, הנחיית מומחים לימוד

 והערכות דידקטיות )לא פסיכולוגיות(.

 

 מה ממומן באמצעות התקציב האישי?

 ,סוגי השירותים הניתניםהשוני הוא ב. ובכל סוג מסגרת שתבחרקבוע סכום התקציב האישי נשאר 

בכל מסגרת קיימות אפשרויות  .עיפים אותם יש לכסות באמצעות התקציב האישיסבאופן נתינתם וכן בו

שונות למתן תמיכות ולכן סוגי השירותים הניתנים, משתנים. להלן מובא אופן ניצול התקציב האישי 

 בסוגי המסגרות השונות:

  תלמיד המשתלב בכיתה רגילה 

רפואי, -הוראה נוספת, טיפול פראהתמיכה בתקציב האישי מיועדת לתמיכות ולטיפולים שונים )

תמיכה מסוג סייעת( על פי צרכי התלמיד ועל פי השיקולים המקצועיים של הצוות המטפל ועל פי 

 האפשרויות הקיימות במערכת. 

 מתקציב התלמיד מופרש מראש חלקו בכיסוי עלות המורה והמנהל במסגרת החינוך הרגיל.

 

 חינוך מיוחדלל או בבי"ס תלמיד המשתלב בכיתה מיוחדת בבית ספר רגי 

  מתקציב התלמיד מופרשת העלות היחסית של מחנכת הכיתה לחינוך מיוחד והמנהל.

 מהתקציב של כל תלמיד מופרש החלק היחסי בהתאם למספר התלמידים שילמדו בכיתה.  כלומר:

אם הכיתה לומדת במתכונת של יום לימודים מוארך, המימון יבוא מתקציבם האישי של תלמידי 

 הכיתה. 



  21  

 

הקצאת תמיכה מסוג סייעת מיועדת לטיפול בכלל תלמידי הכיתה; אחוזי המשרה של הסייעת/ות  

נקבעים על פי רמת התפקוד של רוב התלמידים בכיתה. מתוך התקציב האישי של כל תלמיד בכתה 

 מופרש החלק היחסי עבור משרת הסייעת.

 

 בכל סוגי המסגרות 

טיפול וכן תמיכה מסוג סייעת אינם חייבים להינתן באופן פרטני , לרבות שעות ההוראה וההתמיכות -

ובלבד שסך כל ההשקעות בתלמיד )כולל ניכויים עבור תפקידים בביה"ס, הארכת יום הלימודים 

 . לתלמידיפחתו מהתקציב האישי שניתן  לא' אם היו כאלה( וכו

. אם התלמידים המשתתפים כללהמשאבים האישיים של  כשהטיפול ניתן באופן קבוצתי, מאוגמים -

 למטרות אחרות או לתלמידים אחרים.  םלהפנות איןבעקבות האיגום יוותרו עודפים, 

 

  ניצול תקציב אישי  ביחידות תמיכהל  -דוגמה  

 יחידות תמיכה.  1,700  -התקציב האישי של התלמיד בדוגמא מסתכם ב

 בלוח מוצגות שתי אפשרויות ניצול בכל אחת מהמסגרות. 

לשים לב: המספרים המודגשים הם הוצאות קבועות, שתלויות בסוג המסגרת ובמספר התלמידים יש 

 בכיתה. 

המספרים שלא מודגשים הם הוצאות משתנות בהתאם לצרכי התלמידים ולאפשרויות הקיימות 

 במערכת.

 ג()המספרים אינם סופיים כי יתכנו שינויים במודל ההקצאה ובעלויות לקראת שנת הלימודים תשע"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תלמידים בכיתה.   10שעות בשבוע ועלותן מתחלקת בין  35*בהנחה שהמורה והסייעת עובדות 

 נוך.שעות שבועיות עבור חי 3יש להוסיף למורה    

 תלמידים.  2שעות בשבוע ועלותה מתחלקת בין  32**בהנחה שהמורה פועלת 

 ש"ש. 52ש"ש חינוך. שתי סייעות בכיתה בהיקף כולל של  3למורה יש להוסיף     

 

 

תלמיד בכיתה מיוחדת בי"ס  תלמיד משולב בכיתה רגילה סוג ההוצאה
 רגיל או בבי"ס לחנוך מיוחד

 עלות
 תלמיד רגיל

365 365 -- -- 

 53 44 -- -- מנהל

 **1,103 *303 -- -- מורה 

 הוראה נוספת
475 

 ש"ש( 9)

934 

 ש"ש( 1) 

166  

 ש"ש( 0.7)

74 

 ש"ש( 0.3)

 טיפול
 רפואי-פרא

934 

 (ש"ש 1)

112 

 ש"ש( 0.5)

356 

 ש"ש( 1.5)

--- 

 

 סייעת
699 

 ש"ש ( 10)

274 

 ש"ש(( 16)
212* 464** 

 1,700 1,621 1,700 1,700 סה"כ
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 6נספח 

 

 שאלון אפיון תפקוד אינטרנטיהסבר על 

צוב אישי ממשאבי לתק ובעל צרכים מיוחדים, שזכאות ילדכםשל  ושאלון זה מיועד להערכת תפקוד

 ון בוועדת זכאות יישובית. ידעלות להחינוך המיוחד אמורה ל

. ילדכםזכאי יהיה השאלון מהווה כלי לבחינת גובה התקציב האישי מסל החינוך המיוחד הארצי לו 

לומד, תוך היוועצות עם בעלי תפקידים אחרים בבית הספר הוא השאלון ימולא על ידי מחנך/ת הכיתה בה 

 את התלמיד.המכירים 

-לימודי, שפתי, תקשורת בין-ד הם: חברתי, רגשי, קוגניטיביתתבצע הערכת התפקוהתחומים בהם 

 עצמאות תפקודית והתארגנות.  ,אישית

תלמידים הסובלים מלקות ראיה, לקות שמיעה או לקות מוטורית, ימלא צוות מקצועי בנוסף לגבי הערה: 

 . "ומרת לקותהערכת ח"נספח ל"שאלון אפיון תפקוד " גם 
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 !להזכירכם

 

 צוותי ההוראה בבתי הספר ובמתי"א עומדים לעזרתכם.

 

 

 הנכם מוזמנים לפנות בכל שאלה

 למייל "הנהלת האגף לחינוך מיוחד"

 

special.educat@gmail.com 

 

 בברכת הצלחה!

 

 חברי הוועדה לבחינת יישום המלצות ועדת דורנר

 
 

 

 

 

 


