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מנהלות גני הילדים 

שפ"ח 
מנהלי אגפי החינוך 

פיקוח כולל 
פיקוח גנ"י 

פיקוח חנ"מ 
יו"ר ועדות זכאות 
מנהלי מתי"אות 

 
 

שלום רב, 
 
 

הנדון: קיצור שאלוני ההפניה לוועדות מתוקף חוק 
 

כחלק מתהליך יישום התיקון לחוק החינוך המיוחד, מתבצעים מהלכים לייעול תהליך 
הפניית התלמידים לוועדות מתוקף חוק. לאור זאת הוחלט על קיצור שאלוני ההפניה 

לוועדות באופן משמעותי.  
 

להלן ההנחיות בנוגע לשאלוני ההפניה לוועדות בהתאם לשלבי הגיל: 
 

גני ילדים רגיל ומיוחד 
 

 שאלון הפנייה אחד לדיון בצוות רב מקצועי ולוועדות זכאות ואפיון  
 

בתי ספר יסודיים ועל יסודיים – רגיל ומיוחד (שני שאלונים נפרדים): 
 

 שאלון הפנייה לוועדת זכאות ואפיון 
 שאלון הפנייה לדיון בצוות רב מקצועי 

 
יש להשתמש בשאלונים המצ"ב החל מיום שני ט' בטבת תש"ף, 6.1.20.  

השאלונים המעודכנים יופיעו בפורטל מוסדות חינוך, לרבות דפי מידע אודות כל שאלון.  
לתשומת לבכם: 

שאלונים שכבר מולאו – יהיו תקפים לוועדות, אין צורך לשנות דבר.  
שאלונים שנמצאים בתהליך מילוי – ניתן לסיים את התהליך במערכת המקוונת כפי 

שהיה ואין צורך למלא שנית בטופס המעודכן (יחד עם זאת העניין נתון לבחירת ממלא 
השאלון). 

במקביל לשאלוני ההפניה יש להנחות את ממלאי השאלונים כי נדרש למלא גם את 
שאלון רמת התפקוד – הראמ"ה, בהתאם לאוכלוסיות המפורטות בחוברת ההנחיות.  
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מפקחים, אודה על הנחיית צוותי ההוראה ועל בדיקת שלמות התהליך טרם חתימתכם 
על שאלון ההפנייה.  

 
להזכירכם – יש לסיים את דיוני מיצוי האפשרויות אודות תלמידים חדשים עם 

מוגבלויות בשכיחות גבוהה והפרעות נפשיות עד לתאריך 31.1.2020. נא עודדו הצוותים 
להשלים את משימות ההיערכות כולל סריקת החומרים למערכת על מנת לאפשר את 

עבודתן של ועדות הזכאות והאיפיון והיערכות טובה למתן מענה לתלמידים בתשפ"א.  
 
 

רצ"ב: 
1. שאלון הפניה לועדת זכאות ואיפיון של תלמיד הלומד בבית ספר רגיל/מיוחד. 

2. שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לצוות רב מקצועי לקביעת זכאות 
לשירותי חינוך מיוחדים. 

3. שאלון הפניה לדיון בצוות רב מקצועי/לועדת זכאות ואיפיון של תלמיד הלומד בגן 
(רגיל או מיוחד) 

 
 
 
 
 
 
 

בכבוד רב, 

 
 

ד"ר אורנה שמחון 
מנהלת המחוז 
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