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 2020אפריל 

  :משבר הקורונה
 מידע למשפחות –וועדות זכאות ואיפיון 

 

בצל משבר הקורונה נדרשה היערכות מחדש של וועדות הזכאות והאיפיון, ונקבעו הנחיות 

מיוחדות לקיום הוועדות בתקופה זו. כיצד יש לפנות לוועדה? כיצד יתקיימו הדיונים? כל 

 המידע לפניכם. 

 איך אדע עם בני/בתי נדרש/ת לעלות לוועדת זכאות ואיפיון?

 :יעלו לדיון בוועדה התלמידים הבאים

 עברו שלוש שנים מאז הוועדה האחרונה בעניינם. <   תלמידים מחדשי זכאות 

 לדוגמה, מגן תקשורת לגן רגיל, מגן  <   תלמידים המעוניינים במעבר למסגרת מסוג אחר

 . כיתה רגילהרגיל, מכיתת תקשורת או בי"ס לחינוך מיוחד, לתקשורת לכיתה א' בחינוך 

 ילדים העולים לגן, או   < תלמידים חדשים במערכת החינוך או במערכת החינוך המיוחד

 ילדים אשר לראשונה נבחן שילובם במסגרת מיוחדת. 

 

 מהו המועד האחרון לפתיחת בקשה לוועדה?

 .30.04.20תאריך המועד האחרון לפתיחת בקשה הוארך עד 

 

אילו מסמכים יש להגיש לוועדה? מה עושים אם לא ניתן לארגן את המסמכים הנדרשים 

   בגלל מצב החירום?

תלמידים חדשים  -שאלון הפניה )לא נדרשיםיש להגיש לוועדה  30.04.20עד לתאריך בשלב ראשון ו

תלמידים חדשים במערכת, תלמידים  -)לא נדרשים במערכת(, טופס ויתור סודיות, שאלון ראמ"ה

 . העוברים ממסגרת רגילה למיוחדת(

 גם את המסמכים הבאים:  השליםלאחר מכן ועד לתאריך שנקבע לילד לדיון בוועדה, על ההורים ל

  שנות ותק במכון להתפתחות  3רופא ילדים עם  אומסמך מרופא )פסיכיאטר ילדים ונוער

 יש למסור גם מסמך מפסיכולוג.  –נוירולוג ילדים( עבור תלמידים חדשים  אוהילד, 

 )שאלון הורים, שאלון תלמיד, דוח חינוכי ממחנכת  -  מסמכים נוספים )מומלץ אך לא חובה

 כיתה/גננת, פרוטוקולים של ועדות קודמות.  

חרים שיש בידם , יציגו ההורים מסמכים אהמסמכים בשל מצב החירוםכל אם לא ניתן לארגן את 

 שמעידים על מצבו של ילדם וצרכיו. 
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 לחצו כאן לשאלונים – , כדוגמת שאלון הוריםבטפסי השאלונים להיעזר ניתן

 

 מתי הוועדות צפויות לדון בבקשות? 

 . 15/06/2020-הוועדות ידונו בבקשות עד ה

 

 מה קורה אם המסמכים לא מספיקים לוועדה כדי לקבל החלטה? 

  לגבי תלמידים חדשים  וגם תלמידים קיימים )שזו אינה הוועדה הראשונה שלהם(לגבי

 : )עולים לגן, עולים חדשים(במערכת החינוך 

הוועדה תקבל החלטה על סמך המידע שהוצג בפניה, ואם אין בידיה מספיק מידע, תקבע 

זכאות מקוצרת, של שנה אחת, וההורים יתבקשו להשלים את המסמכים החסרים לוועדה 

 ( 31.03.2021המתכנסת בשנה הבאה )עד 

 :לגבי תלמידים בחינוך רגיל שניגשים לוועדה פעם ראשונה 

אם אין בידי ההורים מסמך מרופא ומפסיכולוג המעיד על המגבלה והקשיים, יש לפנות 

למסגרת ולבקש כי ימסרו לוועדה "תכנית התערבות למיצוי אפשרויות". לאחר הצגת המידע 

הקיים במגבלות המצב ע"י ההורים והצוות החינוכי, אם בכל זאת יהיה חסר לוועדה מידע, 

 לשנה אחת.  תוכל לקבוע זכאות מקוצרת 

   

 מה לגבי תלמידים שעדיין נמצאים בתהליך אבחון? 

ויוכלו להשלים את האבחון עד הורי התלמיד ימסרו אישור לוועדה כי ילדם עדיין בתהליך אבחון, 

 . לאחר קבלת האבחון הוועדה תמסור החלטה. 10/08/2020למועד 

 

 איך נדע על מועד הוועדה שנקבעה לנו? 

יום לפני  16-ימים לפני מועד הדיון. אם זומנתם פחות מ 16על הוועדה לזמן אתכם לוועדה עד  

 הוועדה ולא הספקתם להיערך לוועדה, ניתן לבקש דחייה של מספר ימים במועד.   

אם לא ניתן לשלוח את הזימון בדואר, הוועדה תיצור עמכם קשר טלפוני, או תשלח את הזימון 

 לכך(.  לדוא"ל )אם הסכמתם

 

   איך יתקיימו הדיונים בוועדה?

אם הנחיות משרד הבריאות לא יאפשרו כינוס של הוועדות פנים אל פנים בהשתתפות ההורים, 

, לאחר ZOOMבאמצעות אפליקציית/תכנת זום  באופן וירטואלייקיימו הוועדות דיונים מרחוק 
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הוועדה  בדיון באופן זה. ם את האפשרות להשתתףהכי אכן יש ל מול ההוריםשהוועדה תוודא 

תאפשר להורים להישמע ולהציג מסמכים, מסמכים המוצגים לחברי הוועדה בדיון יוצגו במקביל גם 

 להורים באמצעות מסך משותף. ניתן לזמן גם אנשי מקצוע המלווים את הילד.

, והם אינם מעוניינים ZOOMמצעות אפליקציית זום אם להורים אין אפשרות להשתתף בוועדה בא

בו ניתן יהיה לקיים  לדיון עתידימיוחד ניתן לקבל מועד שהוועדה תקיים דיון ללא השתתפותם, 

 דיונים פנים אל פנים. 

בהשתתפות  הנחיות משרד הבריאות יאפשרו התכנסות, ניתן יהיה לקיים את הוועדה וכאשר אם

 ההורים פנים אל פנים. 

מיד  -יום ממועד הדיון, או אם נכחתם פיזית בדיון 14לכם ההורים עד  בוועדה ימסרפרוטוקול הדיון 

שילוב יחידני,  –עם קבלת הפרוטוקול תתבקשו להודיע לוועדה על סוג המסגרת שבחרתם עם סיומו. 

כיתת תקשורת, גן תקשורת או בי"ס לחינוך מיוחד. יש להודיע לוועדה על ההחלטה לגבי סוג 

 בל הפרוטוקול. יום ממועד ק 14המסגרת תוך 

 

 ם לשנות את החלטתם על סוג המסגרת במועד מאוחר יותר? האם באפשרות ההורי

כן. אם הודעתם לוועדה על בחירתכם, באפשרותכם להתחרט ולהודיע על שינוי בבחירת סוג 

 . 1/07/2020המסגרת, עד לתאריך 

 

 

 :לשאלות נוספות ייעוץ והכוונה ניתן לפנות למרכזי אלו"ט למשפחה

 b_lauren@alut.org.il   03-6706077  <  מרכז
 family-j@alut.org.il   02-5665294 <  ירושלים 

 family-n@alut.org.il   04-9885590 <  צפון 
  family-s@alut.org.il   08-6431528  < דרום 

   052-4237535family-a@alut.org.il< החברה הערבית 


