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 ילדכם גדל ועולה לגן - חשוב לדעת....
 

מרבית הילדים ממשיכים מהמעון לכל ילד קצב התפתחות והתקדמות משלו.  
 לגן, ומגן לגן התואם את בני גילם, בשמחה וללא קושי.

פער בין ילדכם למצופה  קייםכי   ,עם זאת, כאשר נראה לצוות החינוכי / הורים
המתקיימות ניתנת אפשרות לפנות לועדות עפ"י חוק  ,עפ"י גילו הכרונולוגי

לדון בבקשה לתמיכה במסגרת הגן, לקראת שנה"ל הבאה.צה על מנת במוע  
 

 קיימים 2 סוגי ועדות:
בשבוע,  לקבלת תמיכה של גננת שילוב, פעמיים –ועדה רב מקצועית  .א

 לימודי.–לחיזוק התחום השפתי 
ם לימודיים/ התפתחותיים/ רגשיים לילדים עם פערי -ועדות זכאות ואיפיון .ב

במטרה לחשוב על שיבוץ בגן במסגרת החינוך המיוחד, בו  ,משמעותיים
 נרחבים, בהתייחס לצרכי התלמיד.  םשרותייינתנו 

 הורים. הועדות כוללות נציגות מהצוות החינוכי, פיקוח, שרות פסיכולוגי, -
 

 : חשוב להדגיש
מומלץ שתהליך איתור ילדכם אשר זקוק לתמיכה נוספת יערך בשיתוף  -

ם זאת, הורים יכולים לבקש קיום ועדה גם ללא עם הצוות החינוכי. ע
 המלצת צוות המסגרת החינוכית.

 יהיה זכאי/ לא זכאי לתמיכה. בסמכות הועדה להחליט אם ילדכם -
 

 על מנת להביא לדיון בועדה, עליכם להגיע עם: 
 בדיקת שמיעה עדכנית. -
 בדיקת ראיה עדכנית. -
חינוכי/ ו/או רופא נוירולוג אבחון והמלצה קלינאית תקשורת ו/או פסיכולוג  -

 )בהתייחס לסוג הקושי(.
 שאלון גננת/ מנהלת המעון. ) הגננות ומנהלות המעון מיודעות על כך( -
 .15/2/22יש להגיש המסמכים לשרות הפסיכולוגי עד ליום  -
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ההנחיות לעיל כוללות ילדים השוהים במסגרת גנית פרטית/ מעון פרטי 
 לקראת שילובם במסגרות גני הילדים של המועצה. 

 .  ללא הצגת המסמכים שצוינו לעיל לא יערך דיון
 

 אי לכך,  ,אנו מיודעים לקושי בהשגת המסמכים הנדרשים במועד הכתוב
 

בכוונתכם לפנות  כל הורה, יידע השרות הפסיכולוגי באםשמומלץ 
  ., על מנת לדעת כיצד עליכם לפעוללקיום ועדה

 
לאחר הפניה לשרות הפסיכולוגי והצגת המסמכים הנדרשים תקבלו 

 הודעה על מועד הועדה. 
 
או  7073838-073אורלי  –בכל שאלה ניתן לפנות לשרות הפסיכולוגי  -

 soreq.org.il-orli@ma במייל 
 

 
 מנהל מח' חינוך –העתק: אסף כהן 

 רכזת גנים.  -טובה שץ           
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