
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

ספטמבר

באחריות:

קבלת הילדים:
הסתגלות, גמילה, הקניית הרגלים וסדר
יום מותאם התפתחותית, יצירת תחושת

שייכות ובטחון בקבוצת ילדי הגן. 
הכרות עם ילדי הגן

שותפים: 

מנהלת הגן

צוות הגן

אוקטובר

באחריות:

עריכת תצפיות ושיחות היכרות עם
ילדים והורים (בהתאם לצורך).

הפניית ההורים לבדיקות שמיעה
וראייה.

מיפוי גני וכתיבת תוכנית עבודה
שנתית.

שותפים: 

מנהלת הגן

יועצת הגן, פסיכולוג/ית הגן, 
מפקחת, גננת מובילה, מדריכה

פדגוגית, הורים.

נובמבר - דצמבר

באחריות:

כתיבת תוכנית התערבות והפעלתה
בשיתוף ההורים. 

לילדים עם קשיים משמעותיים ניתן
להמליץ על קבלת מענה בקהילה

שותפים: 

מנהלת הגן

הורים

גננת מובילה
מדריכה פדגוגית

פסיכולוג הגן
יועצת הגן

ינואר - מרץ

באחריות:

מעקב אחר יישום תכנית ההתערבות
במידה וההתקדמות אינה מספקת

הגשת שמות הילדים המופנים לוועדת
זכאות ואפיון למפקחת או למי

מטעמה.

יש לשקול הפניה לוועדות מתוקף
חוק: צוות רב-מקצועי או ועדת זכאות

ואפיון.

שותפים: 

מנהלת הגן

פסיכולוג/ית הגן
יועצת הגן 

מסמכים רלוונטים:
חוברת "וזוהי רק ההתחלה"/אגף קד"י

מסמכים רלוונטים:
כלי הערכה:

כלי תצפית דיגיטלי 
"מבטים"

מדינת ישראל
 משרד החינוך

אגף א' לחינוך קדם יסודי
אגף בכיר יישום חוק החינוך המיוחד

הכלה והשתלבות
אגף א' חינוך מיוחד

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/ZohiRakHaHathala.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/mabatim16.pdf


מרץ

באחריות:

מילוי שאלוני הפניה, החתמת
המפקחת ווההורים, מתן עותק של

השאלון להורים.
מילוי שאלון רמת תפקוד (ראמ"ה)

מקוון לוועדת זכאות ואפיון.
הכנת המסמכים הרלוונטיים: שאלון

הפנייה, שאלון מיצוי הליכים, תוצאות
בדיקות שמיעה וראיה, שאלון הורים,

מסמכים קבילים)
הגשת השאלונים לדיון הצוות הרב

מקצועי במתי"א.

שותפים: 

מנהלת הגן

גננת מובילה
מדריכה פדגוגית

יועצת הגן 
פסיכולוג/ית הגן

מרץ - מאי

באחריות:

השתתפות בוועדות זכאות ואפיון ברשות
 ובדיוני צוות רב מקצועי במתי"א.

שותפים: 

מנהלת הגן

מפקחת או מי מטעמה

מסמכים רלוונטים:
שאלון הפנייה לוועדת זכאות ואפיון

ולדיון צוות רב מקצועי.
ויתור על סודיות להעברת מידע

לוועדת זכאות ואפיון.
ויתור על סודיות להעברת מידע לצוות
רב-מקצועי לקביעת זכאות לשירותי

חינוך מיוחדים.

מאי - יוני

באחריות:

השתתפות בדיון צוות רב מקצועי
לפילוח תמיכות במתי"א.

ליווי ההורים בהגשה לוועדת השגה
במידת הצורך ועל פי שיקול הדעת של

ההורים.

שותפים: 

מנהלת הגן

יועצת הגן
פסיכולוג/ית הגן

פברואר

באחריות:

מילוי טופס מיצוי תהליכים לפני הגשה
לוועדת זכאות ואפיון.

במידת הצורך הגשת טפסים לדיון
בצוות רב מקצועי.

(אין צורך למלא טופס מיצוי הליכים
לילדים עם המוגבלויות: אוטיזם, הפרעות

נפשיות, חשד למוגבלות שכלית
התפתחותית, מוגבלות שכלית

התפתחותית, עיוורון/ מוגבלות בראייה,
חירשות/ מוגבלות בשמיעה, מוגבלות

פיזית, מחלות ותסמונות נדירות וכן משכל
גבולי.) 

שותפים: 

מנהלת הגן

צוות חינוכי תומך 

https://mosdot.education.gov.il/students/special_edu/deserving-commitee/preschool
https://meyda.education.gov.il/files/PortalShaar/privacy_waiver.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalShaar/privacy_multi_prof.pdf

