
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

אוגוסט

באחריות:

קבלת שמות הילדים עם זכאות לשרותי
חינוך מיוחדים מסל מוסדי או מסל אישי

הצפויים להשתלב בגן

שותפים: 

רשות, רכזת שילוב במתי"א

מפקחת, פסיכולוג/ית הגן, 
יועצת חינוכית

סוף אוגוסט

באחריות:

קיום שיחת היכרות עם הילד וההורים.
הקמת צוות חינוכי תומך שילווה את

שילוב הילד בהתחשב בפילוח
התמיכות והתכנית האישית של השנה

הקודמת.

שותפים: 

מנהלת הגן

הורים, פסיכולוג/ית הגן, 
יועצת חינוכית

ספטמבר

באחריות:

תצפיות/הערכה תפקודית של הצוות
המקצועי התומך.

קביעת לו"ז למפגשים
המלצה לשלושה  מפגשים בשנה לפחות.

שותפים: 

מנהלת הגן

צוות חינוכי תומך- גננת שילוב,
אנשי מקצוע מהמתי"א או אנשי

מקצוע נוספים בתוכניות
רשות/משרד העובדים עם

הילד.

סוף אוקטובר

באחריות:

איסוף הנתונים מהתצפיות וכן
מאבחונים שנערכו לילד בעבר.
ישיבה לשם בניית תוכנית אישית

עפ"י חוק והשלמתה עד ה-30.10
בשיתוף צוות חינוכי

שותפים: 

מנהלת הגן

גננת משלימה, צוות חינוכי
תומך 

נובמבר

באחריות:

חלוקת תפקידים ומשימות בין אנשי הצוות
לקידום הילד וליישום התוכנית האישית

שותפים: 

מנהלת הגן

צוות חינוכי תומך 

באחריות:

הצגת התכנית להורים והחתמתם - חשוב
לתת להם העתק מהתכנית שהוצגה.

שותפים: 

מנהלת הגן

צוות חינוכי תומך, פסיכולוג/ית
הגן או יועצת בהתאם לצורך 

מדינת ישראל
 משרד החינוך

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

הכלה והשתלבות
אגף א' חינוך מיוחד



סוף פברואר

באחריות:

זימון הצוות החינוכי לשיחה מקדימה
לשם בחינת התוכנית והתקדמות

הילד. 
קיום שיחה עם ההורים

הערכה מעצבת 

שותפים: 

מנהלת הגן

צוות חינוכי תומך, פסיכולוג/ית
הגן או יועצת בהתאם לצורך

עד סוף מרץ

באחריות:

תלמידים המקבלים תמיכה מסל
מוסדי, אשר התכנית האישית לא

הביאה להתקדמות המצופה ועולה
צורך בתמיכות נוספות, בהחלטה
משותפת עם ההורים  ניתן להפנות

לוועדת זכאות ואפיון לבחינת זכאות לסל
אישי. יש להגיש טופס הפנייה לוועדת

זכאות ואפיון.
מעבר לכיתה א'- יש לקיים דיון בוועדה
מתוקף חוק גם אם לתלמיד יש זכאות

בתוקף: 
-  תלמיד עם המלצה לתמיכה מסל אישי
יש להפנות לוועדת  זכאות ואפיון . שאלון

ההפניה בפורטל שער
- תלמיד עם המלצה לתמיכה מסל מוסדי
יש להפנות לדיון בצוות רב מקצועי בבית

הספר הקולט.

שותפים: 

מנהלת הגן

צוות חינוכי תומך 

הערה:
באחריות ההורים להעביר את

שאלוני ההפניה, בדיקות
שמיעה וראייה (לדיון הראשון ל
ועדת זכאות ואפיון. תלמידים

עם מוגבלות בשמיעה או
בראייה צריכים להביא בכל
דיון) ומסמכים נוספים לבית

הספר הקולט בהתאם למפורט
בחוזר המנכ"ל.

מרץ - מאי

באחריות:

השתתפות בוועדות זכאות ואפיון או בדיון
צוות רב מקצועי

שותפים: 

מנהלת הגן

מפקחת או מי מטעמה

מסמכים רלוונטים:
שאלון הפנייה לוועדת זכאות ואפיון

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.

יוני

באחריות:

הערכה מסכמת - פגישת צוות חינוכי,
כתיבת דוח מסכם חינוכי טיפולי

משותף.
פגישת סיכום

שותפים: 

מנהלת הגן

צוות חינוכי תומך, יועצת
חינוכית או פסיכולוג/ית הגן

בהתאם לצורך

https://mosdot.education/
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

