
 

 ?ילדים עם צרכים מיוחדים איזה תמיכות מקבלים 

 בחינוך הכללי ניתן לקבל את התמיכות הבאות: 

 : , לפי סוג מוגבלות המסגרתשל תמיכות מקבלים תקן במסגרות חינוך מיוחד

 

 : ותוכנית לימוד אישית   התמיכות ניתנות על פי תקן שנקבע לפי סוג מוגבלות המסגרת המיוחדת

 לחץ כאן   -פיון תקן מספר תלמידים לפי א -

 לחץ כאן   -לפי אפיון מורה/גננת לחינוך מיוחדתקן שעות  -

 אלא אפשרות לתגבור סיוע(  )אין סייעת אישית,  לחץ כאן –סייעת כיתתית  ות תקן שע  -

 לחץ כאן   -לפי אפיון  הארכת יום לימודיםתקן  -

   לחץ כאן –לפי אפיון  הארכת שנת לימודים  תקן  -

 ניתנות פרטנית/קבוצתית(  ) לחץ כאן  - לפי אפיון  מקצועות הבריאות שעות טיפולתקן  -

 

  : (1-4) התמיכ/סוג מוגבלות ורמות תפקודת על פי ונקבעהתמיכות  וכמותסוג 

 עם הנחיית צוות שימוש בתקצוב המסגרת  בחינוך כללי : ל מסגרתי ס

להמיר    ניתןראה/טיפול )הועיות  שעות שבו   2.2    -חטיבה די ויסו:  סל בסיס : בחינוך הכללי   סל אישי
 שעות סייעת שבועיות(.  4.3-שעה ב 

  שבועיות   שעות 2.4 -1.9גות/רגשי/משכל גבולי : התנה/ל"ל    - תיכון
  5.4-)ניתן להמיר שעה ב שעות  4.05 :  , יתר המוגבלויותטיפול /הוראה

 שעות סייעת( 

ניתן  חטיבה עליונה,  עד  )   לקביעת הוועדה   בהתאם:  עיות שבו  שעות סייעת +  
   (שעות  5.4בחטיבה עליונה , פולטי /הוראה סייעת לשעת  שעות 4.3להמיר 

 בועית חצי שעה ש : תהנחיית צוו+  

 במסגרת חינוך מיוחד   או בחירה

מורה  
לחינוך  
מיוחד

טיפוליםסיוע  
פחות  

תלמידים

הארכת  
יום  /שנה

לימודים

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/nh8bk1_2_2.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sd4ak1_2_33.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-2/HoraotKeva/K-2011-10-1-1-2-39.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/nh9ak1_2_5.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sd5ak1_2_34.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/s8ak1_2_25.htm


 
 יוחד:בחירה בחינוך מהמיכה וכן סוגי המוגבלויות רמות התריכזנו בטבלה את 

 

את מלוא הרמה הנדרשת  חשוב! רמות התמיכה הינן מינימום, כאשר לוועדה סמכות לקבוע  

 הקפידו על כך.לפי צורכי התלמיד מעבר לכך. 

 לחצו כאן  – תוספת שעות סיוע על הכתוב/" מידת הצורך" קביעת להנחיות חוזר מנכ"ל ל*

 מי קובע מה? 

 וועדת זכאות ואפיון / החינוךוועדה רב מקצועית במסגרת   – סל מסגרתי בחינוך הכללי 

 בלבד   וועדת זכאות ואפיון - סל אישי/בחירה בחינוך מיוחד

 4רמה  3רמה  2רמה  1רמה  
 

 משכל גבולי 
  סגרתימ סל 

 והנחיית צוות 

 ושעות סיוע : בסיס במידת הצורך סל אישי 

 ניתן לבחון מסגרת חינוך מיוחד
 

מוגבלות  חשד/ 
  שכלית 

 התפתחותית 

 
 סל אישי:  

  16-ו  בסיס סל  
לכל  שעות סיוע  
 הפחות 

  

 סל אישי:  
  16-ו  בסיס  סל  

לכל  שעות סיוע  
 הפחות

 סל אישי:  
  16-ו  בסיס  סל  

לכל  שעות סיוע  
 הפחות 

 סל אישי:  
  24-ו  בסיס סל  

לכל  שעות סיוע  
 הפחות 

 ניתן לבחור מסגרת חינוך מיוחד 
 

הפרעות רגשיות/  
 התנהגותיות 

___ 
 

- לקות למידה רב
 AD(H)D בעייתית

___ 
עיכוב התפתחותי  

  שפתי / תפקודי

  מסגרתיל ס
 והנחיית צוות 

  מסגרתיסל 
 והנחיית צוות 

הצורך  במידת 
 :  סל אישי 

ושעות  בסיס 
  סיוע 

במידת הצורך  
 :  סל אישי 

ושעות  בסיס 
  סיוע 

 ניתן לבחור מסגרת חינוך מיוחד 

 

 אוטיזם 
___ 

 מוגבלות פיזית 
___ 

 מוגבלות שמיעה 
___ 

 מוגבלות ראיה 
___ 

 מחלות ותסמונות  

במידת הצורך  
 :  סל אישי 

ושעות  בסיס 
    סיוע

 סל אישי:  
שעות   8-ו  בסיס 

לכל  סיוע  
  הפחות 

 סל אישי:  
  16-ו  בסיס 

לכל  שעות סיוע  
 הפחות 

 סל אישי:  
  24-ו  בסיס 

לכל  שעות סיוע  
 הפחות 

 ניתן לבחור מסגרת חינוך מיוחד 

 

 ת נפשימוגבלות 
  סגרתימ סל 

 והנחיית צוות 

 סל אישי:  
שעות   8-ו  בסיס 

לכל  סיוע  
 הפחות 

 סל אישי:  
  16-ו  בסיס 

לכל  שעות סיוע  
 הפחות 

 סל אישי:  
  24-ו  בסיס 

לכל  שעות סיוע  
 הפחות 

 ניתן לבחור במסגרת חינוך מיוחד 
 

https://files.webversion.net/i39ZOnke/education2021-bmidat-hazorech.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 צריכים הסבר נוסף, סיוע, מענה אנושי? 

 : שלנומרכז מידע ומיצוי הזכויות מוזמנים  ליצור קשר עם 

601-501-700-1   contact@kesher.org.il   פנייה מקוונת  

 

חשוב! האחריות על שימוש בתוכן דף מידע זה הינה על אחריות הקורא בלבד, והמידע, שמוצג בצורה מתומצתת  

עי לרבות משפטי או בירור מלא מול  בא להחליף כל ייעוץ או ייצוג מקצו  רשמי ואיננו  ומתעדכן מעת לעת, איננו

מעודכן    הבית של המשפחות המיוחדות.  - הגורמים הרשמיים העוסקים בנושא. כל הזכויות שמורות לעמותת קשר

 2021למאי  

 

 

mailto:contact@kesher.org.il
https://www.kesher.org.il/%d7%a6%d7%95%d7%a8-%d7%a7%d7%a9%d7%a8/
https://www.kesher.org.il/%d7%a6%d7%95%d7%a8-%d7%a7%d7%a9%d7%a8/

