
                                                   חינוך וקהילהאגף 

 

 
 
 
 

 צרכים מיוחדים בשהם עםמסגרות ושירותים לילדים 
 תשפ"בשנת לימודים 

  

 
 מסגרות חינוך מיוחד בשהם

  

צרכים מיוחדים עם לתלמידים חינוך מיוחד, הנותנות מענה של ההם מסגרות ופועלות בש תשפ"בבשנת 
 שונים.אפיונים בגילאים ו

  

 להלן פרוט המסגרות:

  

 כתובת וטלפון  המסגרתמנהלת  סוג המסגרת שם המסגרת

 גן התפתחותי  גן סביון 
 )מעוכבי שפה(

 9791203 טל'  2לשם  כחלון  שמרית

 9791202טל'   2לשם  אורטל  ליבשיץ  תקשורת  גן  רקפת 

 התפתחותיגן  גן כלנית 
 )מעוכבי שפה(

 9732740טל'  רחבת כלנית ליבת בן  דוד

כיתה רגשית  בי"ס ניצנים 
 התנהגותית

 9795618טל'     6צורן   רינת מרציאנו 

 כיתה רגשית  קשת בי"ס 
 התנהגותית

 9791197טל'  7תפן  איילה  קופלוביץ

 רגשיתכיתה  בי"ס רבין
  התנהגותית

 טניה דורנשטיין
 

 9711681טל'  3נרקיס 

 9794459טל'   34עמק  איילון  לאה  דיאמנט  כיתת תקשורת   בי"ס צוקים 

תקשורת  ותכית חט"ב יהלום 
 למידה לקוי ו

 5359422 /24רח' קשת  טל'  אביבית קליין 

  ת תקשורתוכית תיכון  שהם 
 ולקוי  לימדה 

 7710203טל'  2רח' החושן  איריס בוייקיס

  

 סימה רוזנברגכל המסגרות הללו עובדות ע"פ הנחיות ונהלים של משרד החינוך ומפוקחות ע"י הגב' 

 סיגל גרטנר.שירותי החינוך  המיוחד ניתנים  על  ידי מתי"א מיתר, מנהלת 
  

 שיבוץ תלמידים  למסגרות חינוך  מיוחד מחוץ לשהם 
 

שיבוץ תלמידים  למסגרות חינוך  מיוחד מחוץ ליישוב נעשה בליווי המחלקה לצרכים  מיוחדים  ולאחר 
עדיאל . לפרטים  נוספים  ניתן  לפנות למנהל המחלקה, זכאות ואפיוןקבלת זכאות במסגרת ועדת 

 Adiel@shoham.muni.il  03-9723076/3. טל' אסולין,

 
בפורטל הורים לילדים  עם  חינוך, נהלים  וחוקים  ניתן  למצוא  ודות זכויות,  מסגרות אמידע נרחב 

 משרד החינוך.ב  צרכים  מיוחדים
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 3צרכים מיוחדים מתחת לגיל  עםשירותים לילדים 
 

 סייעת במעון לילדים מעוכבי התפתחות

  

ע"י מרכז להתפתחות הילד,  ןאפשרות לקבל סייעת במעון רגיל לילדי מעוכב התפתחות, המאובחיש 

 .6888155זאת באישור משרד הרווחה ובמימונו פרטים במחלקת הרווחה טל' 

  

  מעונות יום שיקומיים

 הרווחה, באישור משרד צרכים מיוחדים זכאים לקבל מסגרת חינוכית שיקומית עם 3ילדים מגיל שנה עד 

בוועדת  עם מוגבלות שכליתבהתאם לקריטריונים המפורטים בחוק מעונות יום שיקומיים: מאובחן ו

 אבחון, או שמקבל קצבת ילד נכה מביטוח לאומי.

 התפתחותיים.קצועי במעון קובע לכל ילד תכנית אישית המורכבת מטיפולים מ-הצוות הטיפולי

 לווה.כל ילד במעון זכאי להסעה למסגרת, הכוללת מ

 את השהות במסגרת השיקומית מממנים משרד הרווחה, הרשות המקומית וההורים.

 .6888155הפנייה דרך מחלקת הרווחה טל' 

 

 תכנית כיוונים

התוכנית מיועדת לאיתור מוקדם של ילדים  עם קשיים התפתחותיים ע"י בעלי מקצוע בתחום  האבחון  

 והטיפול. התוכנית כוללת הדרכת צוותים חינוכיים והורים במעונות היום . תוכנית זו  פועלת  בשנת תש"ף

ם  במבנים  במעונות  של החברה העירונית חמש, במעונות נעמ"ת ובמספר מעונות פרטיים הפועלי

 ציבוריים . לפרטים  נוספים ניתן לפנות למנהלות המעונות, למחלקה לשירותים  חברתיים 

 03-9723076, ובמדור גני ילדים בחינוך טל'03-6888155  טל'

  

 

 למידי בית ספר לת חינוך משלים -פעילות העשרה 
  

  

  מרכז יחד
העשרה וטיפול  לילדים  ונוער עם  צרכים  מיוחדים המופעל ע"י מחלקת הרווחה במתחם  הגנים  מרכז 

 68888155 לפרטים: טל' . המרכז פועל  מספר ימים  בשבוע  בשעות אחה"צ. 2ברח' לשם  
 

 קבוצה לתלמידי כיתה ג' עם  צרכים  מיוחדים   –מדצי"ם  שהם 
 

-17:00שלישי בשעות ים  במתחם  הנוער. מתקיימת בימי מיוחד  ייחודית לתלמידים  עם  צרכיםלות יפע
 1שלוחה  03-9794530לפרטים  נוספים  ניתן  לפנות להגר בטל' .18:15

 
 בני עקיבא –ושבט שובל שבט יובל 

גויות שונות מכיתות ער חילונים ודתיים כאחד, בעלי חרשבט יובל בבני עקיבא נותן מענה לילדים ובני נו

 ביל לפעילות של כלל השבטים. ק, במבתפעילות השבט מתקיימת בימי שלישי ושד' עד יב'. 

  

  

 צופי שהם -קבוצת צמיד 

תנועת הצופים בשהם  משלבת תלמידים  בעלי צרכים  מיוחדים בקבוצות ייחודיות או כיחידים בהתאם  

פרטים   .השבטביל ובשיתוף לפעילות של כל ק, במשלישי ושישיפעילות השבט מתקיימת בימי לצורך.

 054-7616949נוספים  אצל  יובל בשן,  רכזת בוגרת,  טל' 

   

 פעילויות סיוע במימון משרד הרווחה
 

מחלקת הרווחה מסייע במימון  מסגרות ופעילויות שונות כגון  מועדוניות בבתי ספר לחינוך מיוחד )יום 
 .איש לימודים ארוך(,קייטנות, נופשונים, מטפח
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