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אגף א' חינוך מיוחד
כ"ה שבט תשפ"א
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לכבוד
מפקחים כוללים ומפקחי חינוך מיוחד בחטיבות הביניים
מנהלי חטיבות הביניים

שלום רב,
הנדון :תלמידים מחדשי זכאות בשנת הלימודים תשפ"א– מעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה
בשנה"ל תש"פ פורסם נוהל בעניינם של תלמידי כיתות ט' עם מוגבלות בשכיחות גבוהה ,המחדשים זכאות
בשנת הלימודים תשפ"א ,ולומדים או למדו במהלך שלוש השנים האחרונות בחטיבת הביניים במסגרות של
החינוך המיוחד (כיתת חינוך/בית ספר לחינוך מיוחד).
הרינו לעדכן כי הנוהל שפורסם תקף גם לשנה"ל תשפ"ב ,והתלמידים שצוינו לעיל ונקבעה להם בוועדה רמת
תפקוד  , 1-2או באם למדו במסגרות החינוך המיוחד בשנה"ל תשפ"א ולהם זכאות בתוקף לשירותי חינוך
מיוחדים (לרבות תלמידים הלומדים בתשפ"א בכיתות תל"מ ,מב"ר ) והם ילמדו/ימשיכו לימודיהם
בחטיבה העליונה בשנה"ל תשפ"ב :


ההורים/התלמידים יוכלו לבחור המשך לימודים באותו סוג מסגרת או בכיתה לחינוך רגיל ,ותסומן
במערכת הממוחשבת רמת תפקוד בינונית-נמוכה (.)3
אישור זה ניתן כדי לשמור על רצף הזכאות והזכויות הנלוות של התלמידים במעבר מחטיבת הביניים
לחטיבה העליונה ועד תום לימודיהם בחטיבה העליונה.



אם קיימים בבית ספרכם תלמידים מחדשי זכאות כמפורט לעיל ,והצוות החינוכי סבור ,בתיאום
עם ההורים כי לתלמידים נדרשת תמיכה נוספת ממשאבי החינוך המיוחד ,יש לפנות ליו"ר ועדת
זכאות ואפיון שמנהל את הועדות ברשות המקומית בבקשה לעדכן רמות התפקוד גבוהה -בינונית
( , )1-2לבינונית נמוכה ( )3וזאת עד לתאריך . 31.3.2021



אישור זה ניתן באופן חד פעמי והוא תקף לתלמידים אשר סיימו/מסיימים את לימודיהם בחט"ב
בשנות הלימודים תש"ף ותשפ"א בלבד.
בברכה,
רחלי אברמזון
מנהלת אגף א' חינוך מיוחד

דני ז'ורנו
מנהלת אגף לקויות למידה והפרעת קשב
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אגף א' חינוך מיוחד

העתק:
גב' אינה זלצמן -סמנכ"לית בכירה ומנהלת המנהל הפדגוגי
מנהלי מחוזות
גב' עינב לוק -מנהלת אגף בכיר שפ"י
גב' מירי נבון -מנהלת אגף בכיר ליישום חוק החינוך המיוחד ההכלה וההשתלבות
גב' דסי בארי ,מנהלת אגף א' ,חינוך על יסודי
עו"ד אילן שי -ממונה יעוץ משפטי ,לשכת יעוץ משפטי
ד"ר חוה פרידמן – מנהלת אגף פסיכולוגיה ,אגף בכיר שפ"י
גב' אורנה קרשטיין-ממונה שילוב והכלה שירות פסיכולוגי ייעוצי ,אגף בכיר שפ"י
גב' זוהרה פלורסהיים -מנהלת אגף ייעוץ ,אגף בכיר שפ"י
גב' לילי טלדן -ממונה על מערך האבחון וההתאמות ,אגף לקויות למידה ,שפ"י
מר אבי קמינסקי -יו"ר איגוד מנהלי מחלקות ואגפי חינוך ברשויות
מר יואל לוין -מפקח ארצי ליישום תיקון  11לחוק החינוך המיוחד ,אגף א' חינוך מיוחד
גב' רויטל בר -מפקחת ארצית ממונה על תחום לקויות למידה ,אגף א' חינוך מיוחד
גב' יעל בכר – מפקחת ארצית ליישום תיקון  11לחוק החינוך המיוחד ,אגף א' חינוך מיוחד
מפקחות מתאמות חינוך מיוחד במחוזות
מפקחים כוללים בחטיבות הביניים
מפקחות מתאמות יו"רים וועדות זכאות ואפיון
יושבי ראש ועדות זכאות ואפיון
מפקחים רפרנטים לתחום לקויות למידה
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