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 להלן תשובות לשאלות שנשאלו בכנס ההסברה להורים לקראת ועדות הזכאות ואפיון . 

 

האם ילד שצריך גן שפתי צריך לרשום אותו ברישום שהעיריה מפרסמת סביב פברואר או  :שאלה

 רגיל הייתי תמיד רושמת בקישור הזה... שלא? אצל בתי כשהיתה בגן עיריה

ירשם ברישום המקוון באתר כל ילד האמור להכנס לגן ילדים בשנת הלמודים הבאה עליו לה :תשובה

 . עד לועדת זכאות ואפיון ומיש לציין כי ילדך מ העיריה.

האם יש צורך לרשום שוב ילד שכבר נמצא השנה בגן תקשורתי ועדיין לא עולה לכיתה : שאלה

  שהוא ממשיך באופן אוטומטי במסגרת הגן בו הוא נמצא לשנה"ל הבאה?א? או 

רוצים ו עברו שלוש שנים אםיכול להמשיך אוטומטית. שנים ואם לא עברו  3הזכאות היא לתשובה: 

שכל הגורמים )גננת, הורים ופסיכולוג( תומכים בהחלטה נחה שאיר שנה נוספת בגן חובה ובהלה

תתקיים ועדה מקוצרת להמשך לימודים באותה מסגרת. והועדה הבאה תתקיים בתום שלוש הזאת 

 שנים. 

ילדה שעולה לכיתה א מגן שפתי, איך יודעים האם יהיה עליה לקבל סיוע בבי הספר? : שאלה

 האם תיכנס לכיתה מיוחדת?

איפיון  ישנן שאלות לגבי סוג המענה הנדרש בשנה הבאה יש צורך בעליה לוועדתבאם  :תשובה

 שם יוחלט האם תכנס לכתת לקויות למידה או תקבל סיוע בתוך הכתה הרגילה.וזכאות ו

  האם נושא סל השירותים רלוונטי במקרה של גן תקשורת? או רק במקרה של שילוב?: שאלה

מקבלים את כל המענים ואין צורך בועדת פילוח שתקבע איך בתוך מסגרות החינוך המיוחד תשובה: 

לחלק את הסל. ועדה כזו משמעותית רק במקרה של למידה במסגרת רגילה ואז היא תתקיים 

יש צורך להבחין בין שילוב מתוקף ועדה רב מקצועית  במתי"א )במקרה של ילד גן( או בבית הספר.

 ת.לבין סל אישי הניתן לאחר ועדת איפיון וזכאו

  : האם תלמיד יכול להיות מועמד לועדת אפיון וזכאות רק לאחר שהיה תלמיד שילוב?שאלה

קודם לוודא כי קיבל את מירב המענים רצוי . אם מדובר בילד עם לקויות למידה אין חובהתשובה: 

שעות שילוב. אם מדובר בילד עם קושי אחר )נפשי/ ופעמים רבות מדובר גם בקבלת בבית הספר, 

 .'( אין שעות השילוב רלוונטיות לקשייותקשורתי וכד

: קצת התבלבלתי. גם בשביל סייעת פרטית גן עיריה רגיל צריך לעשות ועדת זכאות שאלה

  ואפיון?

בועדת  תלוי מה סוג הקושי. אם מדובר בסייעת על רקע בריאותי )אלרגיה וכד'( אין צורך: תשובה

למחלקת גיוס עובדים על מנת העבירם למשרד החינוך זכאות אולם יש להעביר מסמכים רפואיים 

. אם מדובר בסייעת על רקע תקשורתי/ גופני/ ראיה/ שמיעה נדרשת לבחינת אשור לסייעת רפואית .

ועדת איפיון וזכאות שתקבע האם ומה גודל הסל ואז ניתן להמיר חלק ממנו לשעות סייעת. במקרים 

להתייעץ עם פסיכולוג/ית הגן או לפנות לשירות הפסיכולוגי שלא ברור לאיזה קטגוריה עונה הילד ניתן 
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: למה עד חצי שנה? זה סתם לטרטר את הילד )אנחנו היינו בספטמבר בבדיקת ראיה שאלה

  ונתנו לו משקפיים(

  .כך נקבע בחוזר מנכ"ל על מנת לדייק את המענים לילדתשובה: 

בעיר אחרת ועובר לראש העין, מקבל את כל התנאים? משולב  : ילד שעבר ועדת איפיוןשאלה

  בחטיבה

 .כן. הזכאות עוברת איתותשובה: 

  : נער בשילוב בכיתה ט' עם אבחון מכיתה ז' זה מספיק?שאלה

כל מקרה לגופו. מציע לפנות לפסיכולוג/ית בחטיבה ולהתייעץ איתה. לעיתים זה מספיק, תשובה: 

הפסיכולוגי להוסיף נספח הנותן מענה מספק ולעיתים יש צורך באבחון במקרים אחרים יכול השירות 

 .חדש ומלא

  ילד עם קושי שפתי, למה צריך בדיקת ראיה?: שאלה

כפי שנאמר בפגישה לעיתים יובילו קשיים בראיה או בשמיעה לקושי בהפנמה מיטבית של : תשובה

לוודא לפני שקובעים סופית את מהות . חייבים או קוגנטיבי חומר הלימוד וזה יראה כמו קושי שפתי

 הקושי.

  : רופא התפתחותי תוקפו של המסמך רק חצי שנה?שאלה

במקרים של עיכוב התפתחותי המסמך הקביל עדכני  רק לבדיקות ראיה או שמיעה.לא. תשובה: 

נפשי נדרשת מסמך פסיכיאטרי משנת הלימודים בה עולה  מהשנתיים האחרונות. במקרים של איפיון

  . התלמיד לוועדה

  : צריך לעדכן מסמכים בשינוי סוג אפיון?שאלה

פיון הקודם לא משקף את הילד יש צורך במסמכים חדשים אם יש מחשבה שהאבוודאי.,: תשובה

 שישקפו אבחנה תואמת יותר. 

  : אבל מה הקשר בין ראיה למוגבלות שכלית או קוגנטיבית?שאלה

כפי שנאמר בפגישה לעיתים יובילו קשיים בראיה או בשמיעה לקושי בהפנמה מיטבית של : תשובה

חומר הלימוד וזה יראה כמו קושי שפתי או קוגנטיבי. חייבים לוודא לפני שקובעים סופית את מהות 

 הקושי.

  יותר ארוך, של שישה חודשים זה בסדר?: במידה ויש טווח קצת שאלה

  בכל מקרה פרטני יש להתייעץ עם פסיכולוג המסגרת/ מדריכת מתי"א.תשובה: 

  : אבחון פסיכודידקטי, גם צריך תוקף של חצי שנה אחרונה?שאלה

במקרים מסוימים  פיון הנו ההערכה הפסיכולוגית. המסמך הקביל לצורך ועדת זכאות וא לא.תשובה: 

ייעץ ניתן להסתמך על אבחון שנעשה לפני מספר שנים או רק להוסיף לו נספח עדכני. ממליץ להת

הערכה דידקטית מיועדת רק להתאמות בדרכי  ית בית הספר.בכל מקרה לגופו עם פסיכולוג

 . ההבחנות בתיכון

 

 

 



 

 

 ?  3: מה עושים במידה ולא ניתן לעשות בדיקת ראיה לילדה בת שאלה

כמו כל בדיקה נדרשת אחרת צריך למצוא דרך להצליח לעשות גם בדיקה זו. מציע להתייעץ : תשובה

עם מכרים וחברים על רופאים רגישים ומיומנים יותר בבדיקה ראיה בגילאים הצעירים. במידת הצורך 

 .039389350ירות הפסיכולוגי בטלפון להתייעץ עם השניתן גם 

 ד אחר?עוחודשים נספרים אחורנית ממועד הגשת הבקשה או ממ :שאלה

 . ט מרופא התפתחותי לגבי קשיי שפהסדוח שניתן בסוף אוגובקשר לעיכוב התפתחותי : תשובה

: זה הכל רלוונטי לשילוב נכון? בגן תקשורת מקבלים את כל הטיפולים כמו שיש במעון שאלה

  נכון?

השירותים הפרא רפואיים בגן התקשורת ניתנים מטעם אלו"ט. במצבים בהם לא  אכן כן.תשובה: 

 . 17ניתן שירות מסוים ניתן לקבל את אותו שירות בקהילה באמצעות טופס 

במידה והתורים לאבחונים של רופאה התפתחותית ופסיכולוגית הם רק מה עושים : שאלה

  ?לאפריל

המסגרת החינוכית תמלא שאלון הפניה, ההורים יחתמו על ויתור סודיות. תפתח פניה. תשובה: 

הועדה תשאר פתוחה עד לקבלת .במידה והמסמכים הקבילים לא יושלמו עד למעמד הועדה 

 המסמכים ולא יאוחר מסוף חודש יולי. 

  ? 21מאי עד סוף  ועדת הזכאות היא  א' כתה : ילד שעולה ל שאלה

 . 2021שעולה לכתה א' הוא בבחינת ילד גן וועדות הזכאות שלו מתקיימות עד סוף מאי ילד : תשובה

יום מהועדה להחליט ואז אפשר לשנות את ההחלטה עד  14ט אמרו שצריך תוך "באלו: שאלה

  זה נכון? 25.6

  אכן נכון. מתוקף חוזר מנכ"ל.תשובה: 

 ? ניתן באופן מלאמה קורה עם ילדים שקיבלו סל מסוים והוא לא שאלה : 

 צוות בית הספר נפגש עם הורי התלמיד לצורך פילוח שעות  התמיכה המגיעות לו .  :תשובה 

לעיתים יש קושי במציאת אנשי מקצוע לצורך בו התלמיד מבקש . המתי"א בשיתוף ביה"ס עושה 

 מאמצים לגייס אנשי מקצוע מתאימים . אם לאו בית הספר והמתיא יציעו טפול חלופי. 

ילד בגן תקשורת שלפי השנתון אמור לעלות לכיתה אבל  יתכן ובמרץ עדין לא ברורה : שאלה 

  ההמלצה עבורו לשנה הבאה, מה צריך לעשות?

מחודש ונבחן מהו המשך הזכאות של  ןאם הועדה אינה בתוקף נעלה את התלמיד לדיו : א. תשובה

בגן תתקיים ועדה בינמקצועית  בגן  ומעוניינים בהמשך למודים –התלמיד . ב. אם הועדה בתוקף 

פיון וזכאות ולבקש נציע להעלות בכל זאת לועדת אותנתן והמלצתה  של הועדה . בכל מקרה  

 שהועדה תתכנס כמה שיותר מאוחר שאפשר בתקווה שעד סוף מאי התמונה תהיה ברורה יותר.

 מה בנוגע למסמכים קבילים ?: שאלה 

אנסה לענות בכללי אבל מציע להתייעץ עם הצוות החינוכי ועם  -בנוגע למסמכים קבילים  תשובה :

הפסיכולוג )במידה וקיים(. אם רוצים יכולים גם להשאיר לי הודעה )לאורי( במזכירות השפח בטלפון 
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לכיתה א' וההמלצה של הצוות האם ילד שנמצא בגן תקשורת ועפ"י הגיל צריך לעלות  :שאלה 

  היא להשאיר שנה נוספת צריך לעבור ועדת איפיון לזכאות? איך נעשה התהליך?

אם כל הצוות סבור שצריך להישאר אין צורך בועדת אפיון וזכאות אבל חשוב ליידע את אגף  תשובה :

 החינוך ואת השירות הפסיכולוגי.

לפרט סוגי מוגבלויות שאפשר  -ו מצב חריג אפשר דוגמא לסעיף האחרון שדיברתם עלי שאלה :

  לפיהן להגיש בקשה לועדה חריגה.

 תלמידים אשר יכולים לעלות לועדת זכאות ואפיון חריגה הם במצבים חריגים כגון :  תשובה :

 ילד שהיה מאושפז לפרק זמן ואמור לצאת מהאשפוז ויש צורך בלמצוא לו מסגרת אחרת .             

 באמצע שנה ונמצאו קשיים למודיים . שנוי משמעותי באבחנה          תלמיד שחזר מחו"ל            

 .המצריכה מסגרת חדשה            

  האם קיימים גנים שהם  רק שפתיים ולא גן שפתי התפתחותיים? שאלה :

בעבר קראו לזה גנים שפתיים היום גנים הללו הם גנים  אין גנים כאלה בראש העיןתשובה : 

 .  . בכלל רוב הגנים בארץ עברו למינוח של גני עכוב התפתחותי הנקראים עכוב התפתחותי 

  כתה א?בשימה של הכיתות הקטנות שקיימות  לקבל ר היכן ניתן  שאלה :

 ביהס צורים , צומח ממד (  כתות ממ"ד ) 2כתות המוגדרות כלקויות למידה   4כרגע יש  : תשובה 

 כתות מ"מ . ) ביה"ס נופרים וביהס אשכול (  2 -ו             

 (  eכתות תקשורתיות בשני בתי ספר ) נופים , ומתחם  2קיימות             

שישנם עוד עיכובים התפתחותיים  האם גן שפתי זה רק ילדים עם עיכוב שפתי?או: שאלה 

בגן?)רוצה לדעת מה התמהיל של הילדים..האם יש בעיות אלימות כתוצאה מילדים עם קשיי 

 שפה וכו(.

 בגנים אילו יש תמהיל של ילדים של עכוב שפתי והתפתחותי . : תשובה 

ים? ילד בגן חינוך מיוחד שצריך להגיש אותו לועדת זכאות,  מי מטפל בזה? ההור שאלה :

  הגננת?

  הגננת דואגת לכל הליך ההגשה לועדת זכאות ואיפיון.תשובה : 

  אם קיבלנו אישור בט.ט.ח )הכוונה שעכשיו לכתה א( צריך לעבור ועדה חדשה?: שאלה

 מכיוון שעברו שלוש שנים יש צורך בועדה חדשה.תשובה : 

 היכן ניתן לקבל רשימה של בתי ספר כוללני ללקויות למידה? שאלה :

: ישנם מספר בתי ספר כוללניים  ללקויות למידה ברחבי הארץ במרכז יש: בית אקשטיין : תשובה 

 רמת גן , גבעתיים , כפר מלל , אור יהודה . מכללת טומשין : ראשל"צ , שפיים . 

 מתי יש תכנון לפתוח בראש העין? -מה לגבי כיתות י' לקויות למידה  שאלה :

ט .  -הרשות המקומית מתכוונת לפתוח בי"ס לחינוך מיוחד מכתות ז : לשנת הלמודים תשפבתשובה 

 באם יהיו מספיק ילדים אז גם כתה י תפתח . זה יהיה בית ספר צומח . 

 

 

 



 

  ז האם יהיה ביס או כיתה שתתאים לו?-מה קורה לגבי מכיתה ו ל :שאלה 

וזכאות יידונו בכל מקרה ושם יוצגו האפשריות הרלוונטיות. לרוב נפתחות  בועדת איפיון: תשובה 

כתות לקויות למידה בז' הן בממלכתי והן בממ"ד. בנוסף, כפי שנאמר בפגישה אמור להפתח בית 

 .לכתות ז'. למרבית האיפיונים האחרים אין  כרגע מסגרות חינוך מיוחד בחטיבה.ספר ללקויות למידה 

 התאמות לבגרויות? ומה לגבי  שאלה :

במצבים בהם נדרשת רק התאמה בדרכי הבחנות יש לפנות לועדת התאמות של משרד תשובה : 

 . החינוך ללא קשר לשירותי החינוך המיוחד

  ?ומה לגבי הגנים... תמיד הסל הוא אישי? או שיש גם מוסדי: שאלה 

מוסדי ( ניתן מתוקף ועדה רב ניתן מתוקף ועדת זכאות ואפיון . וסל שילוב )  -סל אישיתשובה : 

 .  מקצועית

כלומר אתם מחליטים רק אם זכאי/לא זכאי לסל שילוב ובית הספר מחליט את גודל   שאלה :

 הסל ומה מהסל ?

בועדה מחליטים אם זכאי/ לא זכאי לסל אישי ומה גודלו ובבית הספר מתקיימת ועדת   תשובה :

  פילוח יחד עם ההורים שקובעת איך לחלק אותו.

 . אשמח להסבר על גני שיח שאלה :

אין גני שיח יש גננת שיח שתפקידה לתת שעות שילוב לתלמידי השילוב בגן שמקבלים תשובה : 

 זכאות מתוקף ועדה רב מקצוועית 

  ?כולל המרכז למידה בבגין?  זה זהה לשעות שילוב שאלה :

ידי הסלים האישיים שקבלו מרכז הלמידה בתיכון בגין מורכב מאיגום משאבים של תלמ: תשובה 

  התלמידים מתוקף ועדת זכאות ואפיון .

 מתי נוכל להתעדכן לגבי פתיחת הביס החדש? : שאלה 

   2021מניחה כי לקראת מאי : תשובה 

 עד מתי צריך להגיש את כל המסמכים והאבחונים וההמלצות לגנים? :שאלה 

  .יש להגיש את המסמכים  31.03.21-עד התשובה : 

  אנא התייחסו לילדים שמותאמים לביה"ס לחינוך מיוחד כגון בית אקשטיין. :שאלה 

יש כל מיני סוגי בית ספר לחינוך מיוחד ולכל אחד מהם מתאימים ילדים אחרים. לגבי תשובנה : 

 מקרה ספציפי ניתן להתייעץ עם השירות הפסיכולוגי.

  אמור לקבל בסל האישי?מה הוא  -ילד שעולה לגן תקשורתי לכיתה א' בשילוב :  שאלה 

אפשר לקבל סייעת, סיוע לימודי, תרפיה רגשית,  -תלוי בגודל הסל והמענים שהוא צריך: תשובה 

 עיצוב התנהגות, קבוצה חברתית ולעיתים גם קלינאית תקשורת או ריפוי בעיסוק.

  האם למרות החלטת הוועדה , בית הספר יחליט כמה ומה הילד יקבל?:  שאלה

ת סל הפילוח מתקיימת יחד עם ההורים וכפופה מן הסתם גם למגבלות המשאבים חלוק תשובה:

 העומדים בפני בית הספר וגודל הסל.

  בחון  דידקטי חדש במעבר מחטיבה לתיכון?האם צריך א : שאלה 

 אבחון דידקטי לבדו אינו מסמך קביל לשם זכאות לחינוך מיוחד. אבחון פסיכודידיקטיתשובה : 

 מהחטיבה יכול פעמים רבות להספיק גם במעבר לתיכון אך כל מקרה לגופו.



 דהתלמיאבל מה קורה שנקבעו הנקודות וחלק מהן לא ניתנות למימוש מחוסר כח אדם   שאלה :

  ? מפסיק נקודות 

      השנה צוות המתיא עושה כל שביכולתו לגייס כח אדם ולתת מענים לכל תלמיד לפי תשובה : 

  צרכיו .

  כמה משקל / דגש יש בלשבץ ילדים באותה רמת תפקוד? :שאלה 

 לרמת התפקוד יש משקל גדול אך זה לא הקריטריון היחיד. :  תשובה

האם ברישום כיתה א' יאפשר השאלת ספרים בהתאם לנהלי המוסד )למרות השיבוץ : שאלה 

 לאחר ההרשמה?(

 ישנה אפשרות בתי הספר מודעים לכך . תשובה : 

נעשות בדיקות שמיעה וראיה בשכבות גיל מסויימות בשוטף גם בתוך בתי הספר והורים  : שאלה 

 לרב שואלים האם זה מספק אתכם לועדות?

  הבדיקה צריכה להיות בתוקף עד חצי אחורה מיום הועדה . תשובה :

  


