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נהלים ועדכונים

עדכון ותיקון החלטת וועדת השמה•

המועד להעברת הבקשה–זכאות לשנה אחרונה בחינוך המיוחד •

החלטת צוות בין מקצועי•

החלטות הוועדה לאבחון  –מוגבלות שכלית התפתחותית •

מסמכים קבילים בוועדות השמה חוזרות•

•ADHD-הגורמים שאבחנתם קבילה

המערכת המשבצת•







סוגי הפניות



זכאות לשנה אחרונה בחינוך המיוחד

2.2.4ק"סא 5' ל עד"חוזר מנכ•

שאינם מחייבים דיון בוועדת השמהמקרים 

תלמיד שהייתה לו זכאות לחינוך מיוחד עד שנה לפני סיום לימודיו ויש צורך  " 

בעניינו לממונה על  הרשותתועבר בקשה של , בהארכת זכאותו לשנה אחת נוספת

."ח"מתוקף חוק להארכת הזכאות בלוויית הסכמת ההורים והשפועדות 

:הספר-יש להעביר בראשית כול שנה תזכורת למנהלי בתי

העברת הבקשות להארכת זכאות לשנה אחרונה בחינוך המיוחד צריכה להתבצע  

.באותם מועדים שבהם מגישים תלמידים לדיון בוועדות השמה לשנה העוקבת



החלטת צוות בין מקצועי

2.2.4ק"ס' א5' ל עד"חוזר מנכ•

מקרים שאינם מחייבים דיון בוועדת השמה

העברת תלמיד ממסגרת של בית ספר לחינוך מיוחד או ממסגרת של כיתת  " 
תתבצע ללא  לחינוך רגיל לכיתה בחינוך הרגיל חינוך מיוחד בבית ספר 

זאת אך ורק אם התקבלה הסכמה של הגורמים המקצועיים  . ועדת השמה
הורי התלמיד יוזמנו . במסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד ושל ההורים

החתום על ידי מנהל המוסד החינוכי  , פרוטוקול הדיון. לדיון במוסד החינוכי
המפקח על החינוך . יועבר לאישור המפקח על החינוך המיוחד, וההורים

המיוחד יעדכן את המפקח הכולל ואת הרשות המקומית שבה התלמיד 
מקצועי במערכת ועדות  -הרשות תתעד את החלטת הצוות הבין. מתגורר

תלמיד זה ייחשב לתלמיד של החינוך הרגיל לכל  . ההשמה האינטרנטית
.דבר ועניין

מועד המעבר של . בזאת כי אין להתנות התניה כלשהי למעברמובהר 
של החינוך הרגיל ייקבע  התלמיד ממסגרת של החינוך המיוחד למסגרת 

."מקצועי-על ידי הצוות הבין



מוגבלות שכלית התפתחותית

הוועדה  לאבחון אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית החליטה על שש דרגות  •

:לאפיון החריגות

קלהמוגבלות שכלית התפתחותית •

קלה בינוניתהתפתחותית מוגבלות שכלית •

בינוניתהתפתחותית מוגבלות שכלית •

בינונית נמוכה  התפתחותית מוגבלות שכלית •

קשההתפתחותית מוגבלות שכלית •

עמוקההתפתחותית מוגבלות שכלית •



מסמכים קבילים בוועדות השמה חוזרות

לכול  , ללא הליך מקוצר, יש לקיים וועדת השמה' במעבר מגן ילדים לכיתה א•

בוועדה יוצגו מסמכים קבילים שעודכנו במהלך גן חובה  . התלמידים בכול הלקויות

.לקראת המעבר לבית הספר

או ילדים שיש לגביהם ספק באשר  , 3ילדים שאובחנו על רצף האוטיזם לפני גיל •

לעניין זה מספיק רק מסמך  . נדרשת עבורם הערכה מחודשת, לאבחנה הקיימת

.עדכני של רופא המוסמך לכך

שאובחנו לאחר  , כמו גם ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ילדים עם אוטיזם•

ניתן להשתמש במסמך הקיים כמסמך קביל לאורך שנות הזכאות לחינוך , 3גיל 

.מיוחד

צריכים להביא בדיקה מעודכנת לקראת  , ילדים עם לקות ראייה או עם לקות שמיעה•

.כול וועדת השמה חוזרת

או שחל שינוי במצבו של , בכול מקרה בו ההורים מתנגדים להמלצת הצוות החינוכי•

יש לבצע הערכה עדכנית על  , הילד המעורר ספק בדבר המענה החינוכי המתאים לו

.ידי הגורם הקביל



ADHD  הגורמים שאבחנתם קבילה

:  3.1מתייחס בנספח ' א5' ל עד"חוזר מנכ

:הגורמים שאבחנתם קבילה

רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות  / פסיכולוג מומחה 

רופא ילדים עם  / רופא מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער / הילד 

.הילדשנים לפחות במכון מוכר להתפתחות 3ניסיון עבודה של 

רופאי ילדים ומשפחה שקבלו הכשרה  400לרשימה זו נוספו 

ל משרד הבריאות לאבחן הפרעת קשב וריכוז  "ותעודה ממנכ



המשבצת

שיבוץ תלמיד בשנה הנוכחית•

היסטוריה של שלוש שנים קודמות•

פ סמלי מסגרות ברשות"סוגי כיתות ע•

כתובת ושנת זכאות, הרכב תלמידים בכתות כולל פרטי תלמיד•

דוחות של תלמידי הרשות המשובצים ברשות ומחוצה לה•

דוחות של תלמידים ממתינים לשיבוץ•

דוחות של תלמידים שנקלטו לשיבוץ מרשויות אחרות  •




