
 המחלקה לחינוך מיוחד-בית שמש אגף החינוך               
                                      

 בס"ד
 כד' בכסלו תשע"ו         
2015בדצמבר  06                     
        

 הודעה למנהלי בתי ספר:                      
שיבוץ לצורך  ה של תלמידי בתי ספרועדות השמות לערכיה
     תשע"ז  שנה"ל ב

 
)כב' בטבת תשע"ו(  3/1/2015יחלו בתאריך  ועדות ההשמה לתלמידי בתי הספר 

  )ז' באייר  תשע"ו(.  15/5/2016ויסתיימו  ב   
 ת השמה לאחר מועד זה.וועד תתקיינה לא   -לתשומת לבכם

 
 להקפיד הקפדה יתרה בקיום הוועדות על פי הנוהל, לאור בקרה של משרד יש

לא יוכל להגיש ,יעמוד בנוהל  שלאלהדגיש כי מוסד חינוכי  אי לכך חשוב לנו .החינוך
תלמיד לוועדת השמה. אנו רואים חשיבות במתן שירות מקצועי מיטבי לכל 

 התושבים והמוסדות שעבדו ע"פ הכללים.
 

אין להגיש תלמיד לועדת השמה מבלי שנעזר ב"תוכנית ההכלה" עפ"י "יעד ככלל,
   (.ניםמגוו יםומתן מענ בחינוך הרגיל תוך הרחבת יכולת הכלתםוקידומם שילוב הלומדים )" 12

 .משה"ח לשאלות נא לפנות למפקח/ת יש לקרוא בעיון את התוכנית ולפעול על פיה. 
 
בבתי  מהחינוך הרגיל לתלמידים  לצורך ועדה אחרון להגשת המסמכים התאריך ה

 "ו.י' בשבט תשע 20/1/2016  -הוא  הספר
ובמרוכז למחלקה לחינוך מיוחד באגף  ידניתכל המסמכים לוועדה ימסרו 

 (עימכם את תיק התלמיד בבואכם לועדה)בכל מקרה,הביאו .26החינוך,רח' הגפן 
 

 שימו לב:
יש להקפיד על מילוי כל הפרטים המעודכנים של המשפחה  -בשאלוני ההפנייה *

 שני ההורים.כולל כתובת, מספר טלפון, טלפונים ניידים של 
בנפרד על גבי  שני ההוריםיש להחתים את  פרודים/ גרושיםבמקרה של הורים 

 השאלון.
לפסיכולוג  ביה"ס )אם להורים למסור העתק של שאלון ההפניה  /תחייב המנהל/ת

 יש( ולהבהיר להורים  שמדובר בוועדה לצורך זכאות לחינוך מיוחד.
 תם לקבל העתק .על זכויש ליידע את ההורים  -דו"ח פסיכולוגי   *

חובת המוסד החינוכי לעשות כל הנדרש כדי לגייס  : במקרה של התנגדות הורים*  
את ההורים כשותפים לתהליך.לאחר מיצוי כל ההליכים, חובת המוסד החינוכי 

 להגיש את הילד לוועדת השמה. 
 אי הגעה ללא תאום בכתב ובזמןלא תתקיים ועדה ללא נוכחות הגורם המפנה. * 

 תבטל את הוועדה לשנה זו. 
 מוקדם ככל האפשר.  בכתבביטול דרישת הגורם המפנה לוועדת השמה תתקבל *  

יגיעו לוועדה.  ,תלמיד,מחנך,עו"ס(הוריםמוזמנים )על המנהל/ת לוודא שה* 
 השתתפות התלמיד בדיון תלויה באישור ההורים.

 
 

 
 



 
 

 :לצורך פתיחת הפנייה וזימון לועדה המסמכים הדרושים
 

שאלון חינוכי )ניתן להוריד מאתר משה"ח או מתי"א אית"ן(  מלא וחתום  .1
ע"י: הורים, המנהל/ת, פיקוח  משרד החינוך על החינוך הרגיל   )ביום הועדה 

 יש להביא דו"ח מעודכן(. 
 אבחון פסיכולוגי . .2

 פרוטוקול וועדת שילוב ותח"י. .3

 תוצאות עדכניות של בדיקות ראייה ושמיעה. .4

)כמו פסיכיאטרי  או  צועי המעיד על הצרכים והקושי של הילדכל מסמך מק .5
 נוירולוגי(

 מותאמים לכל לקות. ראו טבלה: חתומים מסמכים .6
 
 
 
 הערות מסמך דרוש לקויות 

  אבחון פסיכולוגי לקויות למידה
פסיכולוג/רופא התפתחותי +דו"ח  לקות שפתית

 קלינאי תקשורת 
 

לקות 
 התפתחותית

  התפתחותי/נוירולוג/פסיכולוגרופא 

 
 

 PDDאוטיזם / 
 

. אבחון רופא 1
 )פסיכיאטר/נוירולוג/רופא התפתחותי(

 ובנוסף
. אבחון פסיכולוגי קליני, או 2

 פסיכולוגי התפתחותי

 

  דו"ח  פסיכיאטר הפרעה נפשית
הפרעות קשב 

 וריכוז
דו"ח פסיכולוגי / 

 נוירולוגי/פסיכיאטר/רופא התפתחותי
ADD/ADHD 

להמשך זכאות, אבחון השרות  דוח פסיכולוג/רופא התפתחותי חשד לפיגור
 למפגר

  אבחון השרות למפגר פיגור
  דו"חות רפואיים נכות פיזית

  דו"ח מרופא מוסמך  לקות ראייה
דו"ח מרופא מוסמך  +קלינאי  לקות שמיעה

 תקשורת )מוסמך לאודיולוגיה(
 

 
 

 לגבי המסמכים הקבילים לכל לקות.חשוב : יש להתעדכן מחוזר מנכ"ל 


