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 לכבוד
 מנהלי המחוזות

 מיוחדמפקחות לחינוך 
 מפקחות גני ילדים

 מנהלי מתי"א
 

 שלום רב,
 סל שילוב מוסדי בגני הילדיםהנדון: 

 

סל שילוב מוסדי )"סל סטטיסטי"( לכל הילדים , החל משנת הלימודים תשפ"ב יוקצה לראשונה

)בכלל הגנים ולא רק ביישובי  3החל מגיל שנקבעה להם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים מסל זה, 

 צו(. 

קדם על מנת לקדם את המענים לילדים באופן המיטבי ביותר, מומלץ להקים פורום יישובי/רשותי 

 קדם יסודישמהותו בניית תוכנית רשותית המתייחסת לכלל הצרכים והמשאבים של ה יסודי

 ברשות. 

הפורום יפעל בהובלת מנהל/ת המתי"א או מי מטעמו/ה. השותפים לפורום: מפקחת חינוך רגיל 

חינוך מיוחד או מי מטעמם, נציג/ת הרשות המקומית, נציג/ת הייעוץ החינוכי והשירות  מפקחתו

 הפסיכולוגי החינוכי.
 

 המלצות לעבודת הפורום

 .חלוקת המשאבים בכפוף להחלטות הוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד 

  דיון וקבלת החלטות בסוגיית איגום המשאבים והשימוש בהם ובתקציבים נוספים עבור

 ברשות. קדם יסודיתלמידי ה

  קיום שגרות עבודה הנוגעות לשיבוץ וללווי של תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים

 ותלמידים עם צרכים ייחודיים ומעקב אחר שילובם והתקדמותם.
 

  סל השילוב המוסדי לגני הילדים תהליך הקצאת

את שעות סל השילוב המוסדי לגני הילדים  מתי"אכל אגף א' חינוך מיוחד, יקצה מידי שנה ל .א

הרשמיים, בהתאם למספר התלמידים שלמדו בשנה הקודמת בגני הילדים באזור השירות של 

 המתי"א, בחלוקה לפי רשויות.

 . 5 ולגילאי 3-4 פירוט השעות יוצג בנפרד לגילאי  .ב

 בגנים של המוכש"ר )חרדי ולא חרדי( ההקצאה תתבצע ישירות לבעלויות. .ג

 אופן חישוב הסל המוסדי: .ד

   .ש"ש X 1.85מסך מספר התלמידים בכל גני הילדים באזור השירות של המתי"א  5.4%
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ש"ש יוקצו להנחיית הצוותים  0.3ש"ש יוקצו לתלמידים כשעות הוראה ו/או טיפול.  1.5 .ה

 העובדים עם התלמידים.

לוב המוסדי למפקחות סל השי קובץ עם שעותאגף א' חינוך מיוחד יעביר במהלך חודש יוני  .ו

מתאמות החינוך המיוחד במחוזות, לרבות במחוז החרדי, עם העתק לאגף א' לחינוך קדם 

 יסודי. 

 באחריות המפקחות המתאמות של החינוך המיוחד במחוז להעביר את הקבצים לכל מתי"א

 . םעובדיהחלוקת השעות על פי זכאויות ושיבוץ  -לצורך תכנון העבודה 

יעביר את קובץ השעות למפקחות גני הילדים, כך שכל מפקחת תדע כמה  יסודי האגף הקדם

 שעות עומדות לילדים באזור פיקוחה.

 יועברו למתי"א במהלך חודש יוני, מידי שנה. השעות .ז

 
 ייעוד הסלים במתי"א:

מקצועי קבעו את -עבור תלמידים שוועדת זכאות ואפיון/הצוות הרב - סל שילוב מוסדי .א

שנכנסים לראשונה למערכת החינוך, זכאותם למענה. יש לשמור שעות עבור תלמידים 

אוקטובר -בחודשים ספטמבר, מקצועי-רבהדיונים מאוחרים בצוות  שבגינם יתקיימו

  בתחילתה של כל שנת לימודים.

למידים עם קשיים בתחום ההתנהגותי או הרגשי חברתי, עבור ת - שעות ניתוח התנהגות .ב

. במסגרת שעות אלה ניתן לאפשר תמיכות שאינן רק זכאים לשירותי חינוך מיוחדיםשאינם 

מסוג ניתוח התנהגות, זאת על פי שיקול דעת של מפקחת הגן, מנהלת המתי"א ומנהל/ת הגן 

 ח האדם הזמינים במתי"א.ובהתאם לתקציב ולמשאבי כ

 להרחבה:
  ועדות מתוקף חוק –חוזר המנכ"ל: יישום חוק החינוך המיוחד 

 
 בברכה,   

           
 אורנה פז                  רחלי אברמזון                              מירי נבון                    
 אגף  המנהלת              מנהלת אגף א'                             מנהלת אגף בכיר            
 לחינוך קדם יסודי                   חינוך מיוחד                                הכלה והשתלבות       

 
 העתקים: 

 "ל משרד החינוךעמית אדרי, מנכמר 
 , סמנכ"ל בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגיאינה זלצמןהגב' 
 ממונה הכלה והשתלבות באגף לחינוך קדם יסודי, אורלי נעיםהגב' 
 בחינוך המיוחד פיתוח מקצועי, מקצועות הבריאות ומתי"א , ממונהפנינה אלתרהגב' 

 ממונה יישום והטמעת חוק החינוך המיוחדהגב' יעל בכר, 
 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=357

