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 שילוב יחידני ות/תלמידיהשלב שאחרי ועדות זכאות ואפיון עבור 

 מקצועי-כיצד להיערך לדיון בצוות הרבו

טיפים להיערכות כמו גם , הרגילבחינוך שמשולבים עיקר זכויות תלמידי החינוך המיוחד את בתמצית בדף זה תמצאו 

 :(ומתייחס באופן ספציפי אליה עם אוטיזםלאוכלוסיית התלמידים  מידע זה רלוונטי) מקצועי-לדיון בצוות הרב

 הודעה על בחירת המסגרת

רשאים לבחור ו, בחירת המסגרת הלימודיתההורים אחראים ל 1988-תשמ"חלחוק החינוך המיוחד,  11בעקבות תיקון 

 ההורים  . עלחינוך מיוחדשל מסגרת בלבחור לחילופין באמצעות שילוב יחידני או  הרגילחינוך במערכת הלשלב את ילדיהם 

בשנת תש"פ באופן ספציפי, במקרים בהם הועדה  יום ממועד קיום הדיון בוועדה. 14להודיע על בחירת המסגרת תוך 

. במקרים בהם הועדה התקיימה 19/7/2020-ההורים רשאים להודיע על בחירתם עד ה 30/6/2020-ה ליום התקיימה עד

 יום. 14, על ההורים להודיע תוך 1/7/2020-אחרי ה

 נישילוב יחיד

אפיון התלמיד, בהורים אשר בחרו שילוב יחידני יקבלו הודעה על שיבוץ ילדם מהרשות המקומית. שיבוץ תלוי בין היתר 

מקצועי -יתכנס צוות רב ,השיבוץאחרי . שלו יחודייםיוהצרכים הכפי שנקבע בוועדת הזכאות והאפיון, גילו, הזרם החינוכי 

של משרד  מרכז התמיכה היישובי/האזורי)אם מדובר בגן ילדים, הצוות יתכנס ב תלמידבמוסד החינוכי שאליו שובץ ה

בוועדת הזכאות והאפיון בהתאם הסל האישי שניתן לפלח את , הילדזכאי התמיכות להן  כדי לבחון אתמתי"א( ה –החינוך 

 .ורך השלמה מהסל המחוזיהצורך בהשלמת תמיכות מהסל המוסדי או פנייה למתי"א לצולשקול את לרמת תפקודו, 

 מקצועי-זכויות ההורים והתלמיד בצוות הרב

, 13/7/2020על פי ההנחיות החדשות של משרד החינוך מיום . מהצוות הרב מקצועיאינטגרלי ההורים והתלמיד הם חלק 

לקיים את הדיון  בהסכמת ההוריםניתן , החינוכית שתקלוט אותוהמסגרת נקבעה כבר ואם התלמיד עובר למוסד חדש, 

במקרים של חוסר הסכמה בין , 13/7/2020כמו כן, על פי ההנחיות מיום  או במסגרת הקולטת. ממנה הוא עוברבמסגרת 

ברוב קולות. תתקבל בצוות ההחלטה , הצוות הרב מקצועי וההורים בפילוח התמיכות המרכיבות את סל השירותים

על  ניתן להשיגבמידה ואתם לא מרוצים, ו ,הדיוןם מיום ימי 14 עדפרוטוקול הדיון לרבות ההחלטה יועבר להורים 

 יום מיום קבלת ההחלטה בכתב. 21תוך החלטות הצוות הרב מקצועי 

סל היקף מ מבלי להפחיתיישם את הבקשות בהתחשב במשאבים הזמינים, להמתי"א  על –לאחר קביעת הרכב הסל 

הרכב הסל האישי יבחן מידי שנה ע"י הצוות החינוכי בשיתוף ההורים, אולם מבלי לשנות את . התמיכות שנקבע לתלמיד

 .דיונים לעניין הרכב הסל גם במהלך השנהיקיים מקצועי -צוות הרבההיקף הסל. ככל שיידרש, 

 מקצועי-טיפים לדיון בצוות הרב

לצרכים הפרטניים של לא מספיק האישי שנקבע בועדת הזכאות והאפיון שהיקף הסל  על פי עצת משרד החינוך, במקרה

. במידה והסל המוסדי לא מספק או המוסד מחליט מהסל המוסדיהשלמת שעות  מקצועי-בצוות הרביש לבקש  התלמיד,

שלא להשלים לתלמיד את השעות מהסל המוסדי, מנהל/ת המוסד יכול/ה לפנות למתי"א על מנת לבקש השלמת שעות 

 מהסל המחוזי.

לבדוק כמה זאת אומרת, להתחיל ב .התלמידהצרכים של בחינת עם להתחיל את הדיון מהצוות לכם לבקש אלו"ט מציעה 

, ובהתאם למסקנה לכל טיפול. לאחר מכןנדרשות שעות סייעת משלבת דרושות לו, אילו טיפולים דרושים לו, וכמה שעות 

כמה שעות סל אישי נקבעו לכך, ובהתאם , על פי צרכיוכמה שעות סל נדרשות לאותו ילד לבחון לעבור  ,בשלב הראשון

 להשלים מהסל המוסדי, ובמידת הצורך מהסל המחוזי.כמה שעות יש ובועדת הזכאות והאפיון, 
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