
ברוכים הבאים

לתהליך וועדת השמה



ה יש צורך  /הצוות החינוכי במסגרת הלימודים או ההורים מזהה כי לילד

.  סיוע שהחינוך הרגיל אינו יכול לספק/כיתה/להתאמת גן

הצוות החינוכי מגיש פנייה לדיון בוועדה לצורך  , לאחר שיחה ותיאום עם ההורים

.  התאמת סוג המסגרת לילדך

מגדירים את צרכי הילד ובהתאם לכך תוגדר סוג בשיתוף ההורים חברי הוועדה 

.המסגרת החינוכית שתענה על צרכיו

היחידה לחינוך מיוחד במועצה מאתרת  , בהתאם לקבלת החלטת הוועדה

ולעיתים ברשויות  , לעיתים במסגרות המועצה, מסגרת התואמת את צרכי ילדך

.אחרות

מועצה אזורית שומרון במסגרת עם הפנים לתושב הקימה פורטל לשיקוף  

.התהליך עד לשיבוץ הסופי של ילדך למסגרת מתאימהוהנגשת

?מהו , תהליך וועדת השמה



שלבי תהליך הוועדה

זיהוי קושי

שלב סגירת הוועדה

שלב השיבוץ

שלב היערכות לועדה

שלב הוועדה

שלב קדם ועדה

מפגש של הצוות  

החינוכי עם ההורים

שלב וועדת השיבוץ



מחלקת חינוך/מנהל אגףר"יו•

משרד החינוךפיקוחנציגות•

מהשירות הפסיכולוגי במועצהית/פסיכולוג•

מהאגף לשירותים חברתיים במועצהת /עובד סוציאלי•

('ת וכד/מנהל/מורה/ס"יועצת ביה/גננת)צוות חינוכי •

נציגות הורים ארצית•

מזכירת הוועדה•

ה/הורי התלמיד•

לצרף את ,  בהתאם להתייעצות עם הצוות החינוכי, ומעלה ניתן ואף מומלץ' מכתה דהחל•
.לוועדהה/התלמיד

הרכב הוועדה



הערכות לוועדה
.מבצע איתור מוקדם של ילדים עם קשיים, כחלק מנוהל קבוע, הצוות החינוכי, בתחילת שנת לימודים

.  הצוות החינוכי פונה להורים ומשתף אותם בקשיים שאיתם הילד מתמודד

במידה והקשיים נשארים משמעותיים הצוות החינוכי  , לאחר התערבות והפעלת תכנית לקידום הילד

:ומתקבלת החלטה על המשך טיפול , מקיים התייעצות עם ההורים ופסיכולוג המסגרת

הפניה לביצוע אבחון  ❑

.י הצוות החינוכי וההורים כאחד"מילוי שאלון היערכות לוועדת השמה חתום ע❑

(התורים לבדיקת שמיעה עמוסים, שימו לב)שמיעה /הפניה לביצוע בדיקת ראיה❑

.הצוות החינוכי יעביר את השאלון והאבחון ליחידה לחינוך מיוחד במועצה לצורך קביעת מועד לוועדה

.בשלב זה תקבלו סיסמה לפורטל לקבלת מידע מפורט על שלבי התהליך

טיפולי ולבקש שימלאו  /עליהם לפנות לצוות החינוכי, במידה וההורים הם יוזמי הבקשה לוועדה

.שאלון הפניה לוועדה לצורך הנעת התהליך



ועושה מאמץ לתאם בין  , היחידה לחינוך מיוחד נערכת לוועדות ההשמה•

.חברי הוועדה וההורים מועד שיתאים ככל הניתן לכל המוזמנים

הנדרשים  המסמכיםהוועדה בעזרת הצוות החינוכי וההורים מוודאים שכל •

.י חוק נמצאים במערכת"עפ

.SMSלפני מועד הוועדה  תשלח תזכורת בהודעת שבועיים•

.SMSלפני מועד הוועדה  תשלח תזכורת בהודעת יומיים•

:  הוועדה מתקיימת ב 

חדר מרכז גישור  

, (קומת כניסה), קניון לב ברקן

אזור התעשיה ברקן

קדם הוועדה



.י הצוות החינוכי"שיישלח ע, אבחון קביל❑

.י הצוות החינוכי"שאלון היערכות לוועדות השמה מלא וחתום שיישלח ע❑

.  טופס ויתור סודיות❑

.מועד לוועדה שתואם מול צוות בית הספר❑

(.במיוחד בגני ילדים)בדיקת ראיה ושמיעה ❑

:המסמכים הבאים נדרשים לקיום הוועדה 

!ללא מסמכים אלו לא תתקיים וועדה 



מתקיים דיון בוועדה בשיתוף ההורים והצוות החינוכי ובסיומו מתקבלת החלטה , שנקבעבמועד
.התואמת את צרכי ילדך

:להחלטה שלושה חלקים 

מתן או אי מתן זכאות לחינוך המיוחד1.

אפיון הלקות2.

גן חינוך מיוחד  : קביעת סוג המסגרת 3.

כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל  

בית ספר לחינוך מיוחד

.נקבע דיון המשך בטרם קבלת החלטה סופית, לעיתים

.  מסמך החלטת וועדה יונפק תוך שבוע לכל היותר מיום קיום הוועדה וישלח בדואר

.המסמך יצורף לפורטל וניתן יהיה לבצע שמירה במחשב הביתי, בנוסף

.חשוב לשמור את החלטת הוועדה שכן הוא משמש כמסמך לזיכוי מס

קיום הוועדה



היחידה לחינוך מיוחד מלווה אתכם  , כאשר מתקבלת החלטה על שינוי המוסד החינוכי•

.  החלטת הוועדהי "ההורים ומסייעת במציאת מסגרת חינוכית מתאימה עפ

בוועדה דנים בשיבוצים של ילדים במסגרות של  . בסוף חודש יוני מתקיימת וועדת שיבוץ•

.  המועצה

.נבדקות מסגרות חינוך ברשויות אחרות, במידה ואין מסגרת מתאימה במועצה•

מנהל אגף החינוך  :בוועדה יושבים •

ת מחלקה באגף החינוך  /מנהל

נציגות הפיקוח של החינוך המיוחד במשרד החינוך  

פסיכולוגית רכזת תחום החינוך המיוחד במועצה

רכזות היחידה לחינוך מיוחד

היחידה לוועדות השמה מפנה לשיבוץ בבתי ספר המתאימים במועצה

ולחילופין פונה בבקשת שיבוץ לרשויות אחרות בהם קיימת מסגרת מתאימה

וועדות שיבוץ



.החל מסוף יוני מתחילים שיבוצים של תלמידי חוץ ברשויות המקומיות•

כל רשות מקומית משבצת תחילה את התלמידים שלה ולאחר מכן מאפשרת מקום לתלמידים מרשות  •
.אחרת

ולכן רוב השיבוצים  , מועצה אזורית שומרון נעזרת רבות ברשויות אחרות בהן קיימות אפשרויות רבות•
כ במהלך חודשי יולי  "מתקיימים לאחר פתיחת האפשרות לרישום של הרשויות האחרות  וזה קורה בד

.אוגוסט

לא תמיד אנו יכולים להציג בפני  , בשל העובדה שמערכת השיבוצים ברשויות האחרות אינה תלויה בנו•
.ההורים מראש את החלופות האפשריות ברמת רזולוציה של מוסדות חינוך

לילדים עם זכאות לחינוך מיוחד תוסדר הסעה מהישוב בו הם מתגוררים למסגרת ששובצו  
.י קריטריונים של משרד החינוך"עפ, בה

.היחידה לחינוך מיוחד מעבירה דיווח על הזכאות והשיבוץ לרשות ההסעות במועצה
.  רשות ההסעות יוצרת קשר עם ההורים ומעדכנת אותם בפרטי הנסיעה

.ישנן לקויות שמזכות גם ליווי בהסעה

שיבוץ למסגרות חוץ



יחידת וועדות השמה

03-9061123רעות  -רכזת וועדה 

:  מייל 

03-9061141סתיו -וועדה רכזת 

:מייל 

חדר מרכז גישור  :  מיקום הוועדה
,  קניון לב ברקן

,  (קומת כניסה)

אזור התעשיה ברקן

:רשות ההסעות 

03-9066455

shep@shomron.org.il

vhasama@shomron.org.il

mailto:shep@shomron.org.il
mailto:vhasama@shomron.org.il

