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 זהערכות לוועדות השמה לקראת שנה"ל תשע"הנדון:                                                                         
 
 

 שלום רב,
 

, )רק וועדות ההשמה לגני הילדים הן עד סוף מאי(. אני  2016ועד סוף מאי  2016מפברואר ות ההשמה שיחלו לקראת הערכות לוועד .1
פונה אליכם בבקשה למלא את הטופס המצורף של רשימת התלמידים המועמדים לוועדת השמה. כמו כן, אני מצרפת דברי הסבר 

 להורים לקראת הוועדות שילוב והשמה.

 
 

קבעו מתוקף חוק החינוך המיוחד הן צומת משמעותי בתהליך מתמשך של תמיכה בתלמידים בעלי הצרכים וועדות ההשמה אשר נ .2
 המיוחדים בדרכם החינוכית. 

 וועדות ההשמה מיועדות למקרים אלו: 

 תלמידים הזקוקים לחידוש הזכאות למסגרות החינוך המיוחד. .א

  תלמידים במעבר:  .ב

 מסיימי גן חובה העולים לכיתה א'. -

 כיתה ו' העולים לחטיבת הביניים. מסיימי -

 מסיימי כיתה ט' העולים לחטיבה העליונה. -

-  
 תלמידים הלומדים בחינוך הרגיל ומופנים לדיון בוועדות ההשמה בעניין המשך לימודיהם בשנת הלימודים הבאה. .ג

תה את כל הפניית תלמיד הלומד במערכת החינוך הרגיל אל ועדת ההשמה תיעשה רק לאחר שהמסגרת החינוכית מיצ
 ההתערבויות החינוכיות והטיפוליות בתהליך השתלבותו של התלמיד בה:

התלמיד היה משולב במהלך השנתיים האחרונות עפ"י תכנית חינוכית יחידנית וקיים תיעוד של תהליך היישום של התכנית 
 בהתאם למטרות וליעדים הרשומים בה.

  'ת כלליותהוראו -: ההפניה אל ועדות ההשמה 1מצורף נספח מס. 
 

 מנהלות בתי הספר, היועצות והמחנכות מתבקשות להיערך לקראת וועדות ההשמה: .3

על פי שיקול דעת מומחי תחום נוספים. בפגישה יציע המנהל המנהל יזמן את ההורים לשיחה מקדימה בה ישתתפו המחנך/ת, ו .א
להורים את האפשרות להפנות את התלמיד אל ועדת ההשמה, יסביר את סמכויות הועדה ואת תפקידה ויתן להם עותק של 

 שאלון ההפניה לוועדת ההשמה עליו הם יחתמו בצירוף טופס ויתור סודיות. 
 למיד עצמו בוועדה.בשיחה זו תעלה גם שאלת נוכחותו של הת

  'ידי המוסד החינוכי-: תהליך ההפניה לוועדת ההשמה על2מצורף נספח מס. 

חינוכי של הרשות המקומית, או אבחון -הפניית התלמיד לאבחון פסיכולוגי / להערכה פסיכולוגית במסגרת השירות הפסיכולוגי .ב
 תקף אחר.

 .הפנייה לבדיקות: שמיעה, ראייה ומיקוד ראייה .ג

ן הפניה )עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל(, שעליו יחתמו: מנהל ביה"ס, מחנכת הכיתה/הגננת, מפקח/ת ביה"ס והורי מילוי שאלו .ד
 התלמיד. 

 היעדר המסמכים הקבילים בתיק התלמיד ימנע את קיום הדיון בוועדת ההשמה.
"ר וועדת ההשמה במקום כל אלה יועברו אל יו –שאלון ההפניה, חוות הדעת המקצועיות והמסמכים שהועברו ע"י ההורים  .ה

 כדי שהוועדה תוכל להיערך לדיון בתלמיד/ה מבעוד מועד. 31/1/2016המגורים של התלמיד עד 

 
שיבוץ התלמידים יקבע עפ"י מוכנות התיק של כל תלמיד )שאלון ההפניה,  נא העבירו את כל המסמכים לאגף החינוך בהקדם. .4

 אבחונים וכיוצ"ב(.
                                                                               

 
 

 בברכה,                                                                                                             
 אסתי מגידיש

 מנהלת מדור חנ"מ
 ה וקהילהמנהלת אגף חינוך רווח יו"ר וועדות השמה


