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 יקרים,הורים 

 לכתה א'!   ברכות ואיחולי הצלחה עם כניסת ילדכם
 

   מלווה בהתרגשות רבה, בחששות ובציפייה להצלחה. זהו ציון דרך משמעותי הלכיתה א' המעבר מהגן 
 במטרהחודית ואישית,  ילכל ילד וילדה אפשרות לביטוי עצמי בדרך י ומעניקה ועידוד הישגים למידה משמעותיתלקידום  העירונית פועלת  חינוך המערכת 

 העיר רמת השרון רואה בחינוך מנוף מרכזי להעצמה ומשקיעה משאבים רבים בפיתוח וטיפוח  .לחלום, ליצור, להגשים ולהצטיין
 מערכת החינוך על כל היבטיה.

חינוך  ומסוגלות עצמית ו טיפוח תחושת שייכותלצד  חדשנות פדגוגית מובילים כן , ויםחברתי -משקיעים רבות בהיבטים הרגשייםאנו  בבתי הספר היסודיים 
 . קבלת האחר ו סובלנות, הכלה ל לערכים 

 למחוננים ומצטיינים "רמה". דתי ומרכז אזורי-ממלכתי 1ממלכתיים,  9 :בתי ספר יסודיים 11החינוך היסודי בעיר כולל 
מיומנויות וכלים אשר יסייעו לתלמידים להצליח בעולם  ליצור סביבה לימודית המעניקה בעיר בבתי הספר היסודיים הצוותים החינוכיים של  ם תפקיד

 המשתנה של העתיד. 
חדשות,   בשנה זו פותחו יוזמות ומיזמים חדשים בבתי הספר במרחבים האישיים, חברתיים וחדשניים וההנהגה החינוכית בעיר התחדשה בארבע מנהלות

 נאחל להן בהצלחה. 
 במתן אוטונומיה למנהלי בתי הספר ומקצה להם משאבים רבים לפיתוח מרחבי למידה חדשניים   מאמינהעיריית רמת השרון 

 את המיטב (ראו פרק תכניות עירוניות). נמשיך להתחדש וזאת בכדי להעניק לכל תלמידנו  ד בשנת הלימודים תשפ"
 פירוט המסגרות התומכות ותכניות עירוניות יחודיות.  המידע הנדרש,הנחיות הרישום ואת כל   כוללרישום לכתה א' המידעון 

 בכל אחד מבתי הספר היסודיים.   ים החינוכיים הקיימיםלבנוסף, צירפנו את המוד
יכולת אמפתית ומכוונות לטיפוח וקידום כל אחת ואחד  , גמישות מחשבתיתיצירתיים, בעלי  תודות לאנשי חינוך  אנו מאמינים כי איכויות חינוכיות מתממשות

 מהתלמידים. 
 

ויחס חם   הטוב ביותר וכי יעמדו לרשותו ולרשותכם תכניות לימודיות מעניינות ומרתקות את המוסד החינוכי   עבור ילדכםבחרתם היו סמוכים ובטוחים כי 
 ואוהב של הצוות החינוכי.

 
 שנת לימודים מעניינת, מקדמת, מעשירה ומהנה מאחלים לכם ולילדיכם  אנו

 
 *המידעון כתוב בלשון זכר, אך פונה לכלל המינים והמגדרים. 

 
 מיכל פלהיימר שלומית שפיגלבלט                     

 החינוך היסודימנהלת אגף החינוך              מנהלת מחלקת 
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 גילאי רישום 
' בטבת  גהינם ילדים שנולדו   בתקופה שבין    דפ"חובה, חייבי הרישום לכיתות א' לשנה"ל תשבהתאם לחוק לימוד  

 .31.12.2017 זבטבת תשע" לב'  01.01.2017 ז תשע"
 רים של -03קבע על פי אזורי הרישום וכתובת  המגוי ד" השיבוץ לבתי הספר בשנה"ל תשפ

 התלמיד/ה.   

 קישור למפת אזורי רישום
-hasharon.muni.il/%D7%90%D7%92%D7%A4%D7%99%D7%9D-https://ramat
-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA
-D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%90%D7%92%D7%A3%

D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%/ 
 

 תהליך הרישום 
  המתאימים את ת"ז של הילד/ה ות"ז הורה, אנא הקפידו על מילוייש להיכנס לאתר ולהקליד בשדות  

 פרטים מדויקים בעת הרישום, כולל טלפון ודוא"ל של שני ההורים.

 .בסיום תהליך הרישום, יש לוודא כי ההודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה", תופיע עם גמר הרישום 

 .הרישום באינטרנט הינו לתושבי רמת השרון בלבד 

  יכולים לרשום את ילדיהם לפי אזורי הרישום שאושרו ע"י הרשות המקומית. הורים 
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   מי שאינו רשום ברשות ויש ברשותו מסמכים המעידים על העתקת מקום מגורים לרמת השרון בשנה"ל
באגף   למנהלת מחלקת הרישום לשלוחלא יוכל לבצע רישום באמצעות האינטרנט ויהיה עליו   דתשפ"

 מסמכים המאשרים כתובתו העתידית ביישוב .renana_g@ramhash.co.il : רננה גלוברמן -החינוך
 שום שלא באמצעות האינטרנט לאוכלוסיות הבאות בלבד רי

 שאינם מופיעים במרשם התושבים יש להביא חוזה דירה חתום ותעודות זהות של שני  – תושבים חדשים
 ההורים עם כתובת עדכנית (ספח פתוח) וטופס ביטול רישום מהרשות ממנה הגיעו.

  "(הרישום באגף החינוך).    דילדים שנשארים שנה נוספת בגין חובה בשנת הלימודים תשפ 
  שני ההורים וחוזה דירה חתום. של  יש להביא תעודות זהות  –עולים חדשים 
  לפנות לאגף החינוך.מתבקשים  –הורים שאין להם גישה לאינטרנט 
  מתבקשים למלא כתב הצהרה חתום ע"י שני ההורים, את הטופס ניתן   –הורים עצמאים, גרושים/פרודים

להוריד מאתר הרשות, במהלך הרישום. במידה ולא מופיעה חתימה של שני ההורים על גבי הטופס, יש  
 לצרף מסמך משפטי (החלטה או פסק דין) המתייחס למשמורת על הילדים. 

 
 רישום למוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי

ינים לרשום את ילדיהם ללימודים במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים נדרשים להגיע למשרדי  הורים המעוני 
 לרישום.  אישורכדי לקבל    רשם יאגף החינוך עם אישור מהמוסד החינוכי אליו מעוניינים לה

 
 מעוכב רישום 

 בנושא בשלות הילד לעלות לכיתה א'.  ההלימודים בגן החובה עולה לעיתים הסוגיי במהלך
תלמידים שיש התלבטות לגבי התאמתם לכיתה א' יופנו ע"י הגננת לשרות הפסיכולוגי. במקרה זה, ההורים יבצעו 

לא   -ההחלטה תבבית הספר ובגן הילדים עד לקבל . מקומם של הילדים יישמרא'רישום כפול לגני הילדים ולכיתה 
ע"י השירות הפסיכולוגי, ההורים מתבקשים   . עם קבלת ההחלטה שתימסר להורים בכתב31.05.2023-יאוחר מה

 ליצור קשר עם אגף החינוך על מנת לקבל הפניה לביה"ס או להירשם לשנה נוספת בגן. 
 הגשת בקשה ללימודי חוץ 

מנומקת   בקשה המקווןבאתר למלא  מתבקשים אחרתהגשת בקשה לאישור ללימודים בעיר הורים המעוניינים ב
    ולהעביר לאגף החינוך.  (כולל צילום תעודת זהות עם ספח פתוח) ללימודי חוץ בצירוף המסמכים הנדרשים
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 העברת תלמידים 

 המבקשים לרשום את ילדם לבית הספר אחר מביה"ס אליו הוא שייך מתבקשים:  הורים
 ! חובה  - הוזמנו להירשם במועדי הרישוםלרשום את ילדם לביה"ס אליו  •
 למלא באתר בקשת העברה מנומקת. בסיום תהליך הרישום יש   •

 
 בקשות העברה  

בקשות העברה ניתן להגיש אך ורק   לאחר השלמת תהליך הרישום באתר הרשות, תופיע בקשת העברה.
 באמצעות הטופס המיועד.

 .2023במהלך חודש יולי תשובות לבקשות העברה יינתנו 
 לא יינתן מידע טלפוני על התשובות לבקשות. 

 הורים עצמאים מתבקשים לחתום שניהם על בקשת ההעברה.  
 

 שיבוץ כיתות 
 חלוקת התלמידים לכיתות נעשית ע"י צוות בית הספר בלבד.  

 . דהשיבוץ ייערך סמוך לפתיחת הלימודים תשפ"
 

 להעברת תלמידים בין בתי ספר יסודיים  םקריטריוני 
 ג'2סעיף   1959מתוך תקנות חינוך ממשלתי" תשע"ט  

 סיבות רפואיות חריגות (יש לצרף מסמכים).  •
 סיבות/קשיים חברתיים (יש לצרף חוות דעת מקצועית)   •
 מגורים (יש לצרף מסמכים)  מקום העתקת  •

 
שיקולים  ו (ויסות תלמידים כשהמצבת מלאה)    סיבות מערכתיות של תקני פיצול וסגירת כיתות ליבכם:  שימת

      לאישור/אי אישור בקשת העברה. ןמהווים קריטריופדגוגיים מערכתיים 
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   העברה  דיון חוזר בבקשות
ימים מיום קבלת התשובה. את   7הורים המבקשים דיון חוזר על החלטת ועדת ההעברות יוכלו לעשות תוך 

    .באתר ההעברותבאופן מקוון יש למלא הבקשה 
 

 העברות                                           בבקשת למשרד החינוךערעור 
אביב  -הורים שבקשתם נדחתה ע"י הועדה העירונית  לאחר הדיון החוזר רשאים לערער בפני מנהלת מחוז תל

   ימים מקבלת התשובה מהדיון החוזר של ועדת ההעברות. 7במשרד החינוך, הגב' חיה שיטאי, תוך  
 

 : חשוב לדעת 
 . ךאגף החינוב מחלקת בתי הספר היסודייםל  פנותלתלמיד יש ל ס ופובמקרה שמונה אפוטר •
במידה ואתם או ילדכם זקוקים להתאמות מסוימות, עקב מוגבלות פיזית או חושית, תלמידים עם אלרגיות   •

ותלמידים הזכאים לסייעת רפואית, אנא ציינו זאת בעת הרישום ויידעו את מנהלת מחלקת הפרט באגף  
 .6760245-03או בטלפון:   maayan_o@ramhash.co.il  באמצעות דוא"ל : החינוך 

למנהלת מחלקת הפרט באגף החינוך  יש להגיש מסמכים - דבקשה לסייעת רפואית לשנה"ל תשפ"הגשת  •
 .301.07.202מתאריך  ולא יאוחר maayan_o@ramhash.co.il באמצעות דוא"ל :

ך באמצעות לאגף החינוהורים לילדים בעלי לקות שמיעה מתבקשים להעביר מסמכים  -כיתות אקוסטיות •
 .3202עד לחודש מרץ  ramhash.co.ilmaayan_o@ באמצעות דוא"ל :

 
 

 חינוך דתי:
דתי "אור השחר" וקיבלו זימון לבי"ס אחר, מתבקשים לשלוח  -המעוניינים לרשום את ילדיהם לבי"ס ממלכתי הורים

 לאגף החינוך ולקבל הפניה לבי"ס "אור השחר".  
 

 ביטול רישום: 
, מתבקשים למלא באתר טופס מקוון בצירוף ד תושבים העתידים לעזוב את רמת השרון לקראת שנה"ל תשפ"

 צילום ת"ז כולל ספח .  
 

mailto:maayan_o@ramhash.co.il
mailto:maayan_o@ramhash.co.il
mailto:maayan_o@ramhash.co.il
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 ביטוח תאונות אישיות 
 כל התלמידים במערכת החינוך מבוטחים בביטוח תאונות אישיות. 

 וסכומו נקבע ע"י מערכת החינוך.  התשלום השנתי הוא חובה
 התשלום ייגבה ע"י ביה"ס בתחילת השנה.

 
 לידיעתכם! 

אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים של מקום המגורים הקבוע של התלמיד,    - רישום כוזב הינו עברה פלילית  
 . יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות הנתונות בידי הרשות

 
 

 קטיםמחלקת רישום וניהול פרוי
 

והתיכונים מחלקת רישום וניהול פרויקטים אמונה על רישום מועמדים לבתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים 
 בעיר.

הפדגוגיות ועוסקת   המחלקת מטפלת בבקשות העברה בין מוסדות החינוך השונים בשיתוף מנהלי המחלקות
 י"ב.- ברישום תלמידים חדשים המגיעים לעיר בכיתות א'

 תחומי אחריות: 
 דות החינוך בעיר (גני ילדים ובתי ספר). למוסלרישום תלמידים ירת תשתית יצ •
 .ניהול אתר הרישום המקוון  •
 ריכוז בקשות העברה בין מוסדות החינוך השונים.  •
 מתן מענה לפניות בבקשות לביטול רישום.  •
 טיפול בבקשות לאישור לימודי חוץ. •
 החינוך בעיר.  התלמידים במוסדותניהול מאגר נתוני  •
 עם מנהלות בתי הספר ואגפי העירייה השונים.ניהול ממשק עבודה רציף  •

 
 renana_g@ramhash.co.il/ 7602455-03 /רננה גלוברמן  -מנהלת המחלקה

 ruti_h@ramhash.co.il/ 7602463-03רות חפץ/  - יסודייםמזכירת מחלקת בתי הספר היסודיים והעל 
 08:00-12:00ה' בין השעות -מענה טלפוני: ימים א'

 16:00-18:00ימי ג' , 09:00-12:00קבלת קהל במהלך השנה: ימים ב',ה' 

mailto:renana_g@ramhash.co.il
mailto:ruti_h@ramhash.co.il
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 ג'. -בכל בתי הספר היסודיים פועל צהרון לילדי כיתות א'
צהרוני בתי הספר הפועלים תחת רשת המרכזים הקהילתיים מגוונים נותנים מענה לבתי  

 הספר היסודיים בעיר ומהווים המשך ישיר ללימודי הבוקר. 
 הצהרונים מסובסדים ופועלים תחת התכנית הארצית "ניצנים" מטעם משרד החינוך. 

 
ומקבלים כלים של הנחיית קבוצה וכן הצוותים החינוכיים בצהרונים עוברים הכשרה מקצועית, 

 כלים פדגוגיים המותאמים לשלבי ההתפתחות של הילדים. 
 ההכשרות ניתנות על ידי משרד החינוך ועל ידי הצוות המקצועי במגוונים.

התכנים בצהרונים חינוכיים, חברתיים וערכיים וכוללים פעילויות תרבות, למידה והעשרה אשר  
 נה. מועברות בדרך חווייתית ומה

במהלך השנה, ילדי הצהרונים משתתפים ביוזמות קהילתיות ברשת מגוונים ובכך נחשפים  
 לערכי נתינה, מעורבות וראיית האחר. 

משותפת, פעילות   צהריםהתכנית הפדגוגית הינה שנתית וסדר היום מובנה וכולל ארוחת 
ה וכן סיוע העשרה מותאמת יומית, פעילות מובנית באוויר הפתוח שמטרתה אוורור והפג

  . בשיעורי הבית
 

ארוחת צהרים מזינה, חמה ובריאה תחת בקרה של תזונאית ובדיקות קפדניות  לילדים מוגשת 
 ומעל הכל ישנה הקפדה על בטיחותם וביטחונם של הילדים.  של משרד הבריאות

 

 
  

: צוות הצהרונים עומד לרשותכם בכל עת  
 

 etik@migvanim.com     אתי כליף, מנהלת אגף חינוך משלים 
  arielag@migvanim.com    אריאלה גזית, רכזת משאבי אנוש

 rinatd@migvanim.com  רינת דוד, רכזת רכש     
 hadas@migvanim.comהדס כחלון, רכזת לוגיסטיקה ותיאום

 
הרישום לצהרוני בתי הספר מתבצע דרך אתר מגוונים בכתובת  

www.migvanim.com . 
 

mailto:etik@migvanim.com
mailto:arielag@migvanim.com
mailto:rinatd@migvanim.com
mailto:PazitA@migvanim.com
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  . 
  
  

 
 
 
 

 שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) 
השרות הפסיכולוגי החינוכי (שפ״ח) ברמת השרון, הינו מחלקה באגף החינוך  

בעירייה שמטרתה קידום התפתחותם הרגשית המיטבית של התלמידים במערכות 
 .החינוך בעיר

עבודת הפסיכולוג החינוכי מתמקדת בייעוץ חינוכי וטיפולי לצוותים, לוועדות  
מקצועיות, לצד אבחון וטיפול ישיר בילדים והוריהם. השירות ניתן לתלמידי מערכות  

 .בעיר החל ממעונות היום ועד התיכונים
 .השירות הפסיכולוגי החינוכי שותף לגופים בקהילה העוסקים בקידום הילד ורווחתו

 
 
 

 מחלקת הפרט 
עבור הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. המחלקה מחלקת הפרט מהווה בית חם  

מעניקה קשר אישי ומיטבי המותאם לצרכי הילדים ואחראית על כלל תלמידי החינוך 
ממלכתי, ממלכתי דתי, חרדי, ילדים משולבים וילדים הזקוקים לסיוע רפואי. -המיוחד

למחלקה ממשקים ושיתופי פעולה עם יחידות העירייה השונות, ביניהן האגף 
כן, המחלקה פועלת לשירותים חברתיים וקהילתיים והשירות הפסיכולוגי. כמו 

עם הפיקוח על החינוך המיוחד של משרד החינוך ושל המתי"א. זאת  בשיתוף 
במטרה להעניק מענה רחב, כולל ומיטבי תוך שילוב אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים  

 בקהילה. 
 בבתי הספר היסודיים:כיתות חינוך מיוחד  9ברמת השרון פועלות 

 מיכלזון -גב' קרן גל  -השפ"ח מנהלת 
 shapacha@ramhash.co.il 
 / 03-7602487טל'  /03-7602499טל'  

 :ימים ושעות קבלה
 16:00 -08:00ה' -ימים א'

 4קבלת קהל בתיאום טלפוני מראש/רחוב יצחק שדה 

ותועברו לשיחה עם   106יש לפנות למוקד  במצבי חירום מעבר לשעות הפעילות
                         פסיכולוג המסגרת או פסיכולוג כונן.                                                                                    

  קישור

 
 מעיין אורלב  גב' -המחלקה   מנהלת

 .ilramhash.comayan_o@ 
 03-7602400פקס / 03-7603903טל'  / 03-7602455טל'  /03-7602456טל'  
 , רמת השרון4רח' יצחק שדה  

 (בהתאם לתו הסגול)  בתיאום מראש  מים ושעות קבלהי
 קישור

 
 
 

 

mailto:shapacha@ramhash.co.il
https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%a9%d7%a4%d7%97/03-7602499
https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%a9%d7%a4%d7%97/03-7602487
https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%a9%d7%a4%d7%97/
mailto:mayan_o@ramat-hasharon.muni.il
https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%a9%d7%a4%d7%97/03-7602499
https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%a9%d7%a4%d7%97/03-7602487
https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%a9%d7%a4%d7%97/03-7602490
https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%a9%d7%a4%d7%97/%D7%A8%D7%97'%20%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7%20%D7%A9%D7%93%D7%94%204,%20%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98-2/
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 כיתות רגשיות  2 -בית ספר "אורנים"
 כיתת תקשורת 1כיתה רגשית,   1 -בית ספר "אמירים"

 כיתות רגשיות 2 -בית ספר "גולן"
 כיתות תקשואת  3 -בית ספר "דורון"

  תלמידי כיתות התקשורת, אייפדים ומגוון תכניות העשרה:אגף החינוך מספק לכלל  
 תכניות אלה במימון עיריית רמת השרון.וסדנאות יצירה. כלבנות טיפולית, ספורט 

 ון עיריית רמת השרון.מתוגברות בכח אדם מסייע נוסף במימכלל כיתות החינוך 
 

 תהליך הפניית ילדים עבור שירותי חינוך מיוחד: 
לחוק החינוך  11בעקבות הרפורמה הכוללת, החל משנה"ל תשפ"א מיושם תיקון 

   , המעניק להורים את זכות הבחירה לאופן מימוש שירותי החינוך המיוחד המיוחד
 ת. ובחירת סוג המסגר

הורים הסבורים כי לילדם ישנם קשיים בתחומים שונים: שפה, מוטוריקה, תקשורת,  
יפנו לתהליכי אבחון בהתאם לסוג הקושי. באבחון ימוקדו צרכי הילד   רגשי וכד'

 לה שאובחנה.למגב בשירותי החינוך המיוחד, בהתאם
 .31.03.2023הגשת המסמכים לוועדות הינה עד לתאריך 

מאי לתלמידים שהוגשו עד חודש מרץ של  - הוועדות תתקיימנה בחודשים דצמבר
 אותה שנה. הוועדה הינה עבור מתן זכאות לשרותי חינוך מיוחד. 

במסגרת של  החינוך המיוחד מאפשר לילדים עם צרכים מיוחדים ללמוד יישום חוק 
 ם סל שירותים אישי או מוסדי.החינוך המיוחד או במסגרת החינוך הרגיל ע

 
 בקשה להגשת ועדות איפיון וזכאות: 

במקרים בהם ועדת איפיון וזכאות מחליטה כי הילדים אינם זקוקים לסל שירתי חינוך 
 מיוחד, הנושא מועבר לדיון צוות רב מקצועי על מנת לקבל סיוע בגן רגיל. במידה

יום   21וההורים מתנגדים להחלטת הוועדה, זכותם לגשת לוועדת השגה תוך 
 מקבלת ההחלטה.

 
 

 ליצירת קשר עם מתי"א: 
 טל עינת  -מנהלת המתי"א

 טליה פרץ –  מתי"א שרוניםסגנית 
 שרית אורן -מפקחת חנ"מ ממלכתי משרד החינוך

 שלומית שגיא -מפקחת חנ"מ חמ"ד משרד החינוך
 דנה סעדון, אורלי רול - מזכירות

atya.herzliya@matya365.org.ilm 
 09-9564401טלפון: 

 , הרצליה 10סוקולוב 
 קישור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:matia@012.net.il
https://matyahrz.tik-tak.net/%d7%9e%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93/%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%9f/
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 ועדות שיבוץ: 
ועדות שיבוץ מתקיימות מסוף חודש יוני בהתאם להחלטות ועדות האיפיון והזכאות  

הודעה בכתב על   על סוג המסגרת ובהתאם לגיל ואיפיון הילדים. ההורים מקבלים
הזכאות והשיבוץ. בתום ועדת השיבוץ ולאחר קבלת המכתב ניתן לגשת לרישום  

 בהתאם. 
 

 בקשה למתן זכאות לסיוע רפואי: 
, מתבקשים להמציא  סיוע רפואי לילדים הזקוקים להשגחה צמודההורים המבקשים 

ניתן  חודשים).סיוע רפואי  6מסמך רפואי מרופא מומחה. (תוקף המסמך לא יעלה על 
 מעט סכרת. לעד כיתה ב' בלבד,  

- מהר ח, לא יאומעיין אורלב-המסמכים יש להעביר למנהלת מחלקת פרט את 
 maayan_o@ramhash.co.ilלדוא"ל:  15.06.2023

 על ידי משרד הבריאות אשר לו הסמכות לדון בבקשה.  לצורך בדיקת זכאותו
 
או חושית,   במידה ואתם או ילדכם זקוקים להתאמות מסוימות, עקב מוגבלות פיזית*

תלמידים עם אלרגיות ותלמידים הזכאים לסייעת רפואית. אנא ציינו זאת בעת  
:  ת מחלקת הפרט באגף החינוך באמצעות דוא"לאת מנהל הרישום ויידעו

maayan_o@ramhash.co.il 
יש להגיש מסמכים למנהלת מחלקת  -*הגשת בקשה לסייעת רפואית לשנה"ל תשפ"ד 

ולא יאוחר מתאריך  maayan_o@ramhash.co.ilהפרט באגף החינוך באמצעות 
01.07.2023. 

 
 הנגשה פרטנית  
לצורך  תשע"ח פרסם משרד החינוך קול קורא לרשויות -במהלך השנים תשע"ו 

התאמות נגישות לתלמידים עם מוגבלויות, קבועה או זמנית הלומדים במוסדות 
 .21עד גיל  החינוך בגילאי גן

זכויות לאנשים עם מוגבלויות שעל פיהן  פורסמו תקנות שיוויון  2018ביולי  30-ב
החוק מחייב הנגשה פרטנית הן לתלמיד והן להורה. התאמות ההנגשה הפיזיות,  

הטכנולוגיות והפדגוגיות הניתנות במסגרת ההנגשה הפרטנית מיועדות לסייע 

mailto:maayan_o@ramhash.co.il
mailto:maayan_o@ramhash.co.il
mailto:maayan_o@ramhash.co.il
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  להתנייד ממקום למקוםלתלמידים להתמודד ביעילות עם המגבלה, לאפשר להם 
, להנגיש עבורם פעילויות לימודיות, ידע בערוצים ויזואליים.  בתוך המוסד החינוכי

 לאפשר לתלמידים ערוצים חליפיים ורכישת ידע. 
 

 תחומי ההנגשה 
(מוגבלויות שמיעה, ראיה, נכויות), התאמות הנגשה בתחום   התאמות הנגשה פיזיות

הפדגוגי טכנולוגי (טכנולוגיה מסייעת), התאמות הנגשת טיולים, הנגשה פרטנית  
 להורה לתלמיד. 

 
 אוכלוסיית היעד 

(מוגבלות קבועה או זמנית) הלומדים במוסדות החינוך  תלמיד עם מוגבלויות  •
 בחינוך המיוחד. 21בחינוך הרגיל או עד גיל בגילאי גן ילדים ועד כיתה י"ב 

 הורה עם מוגבלות שילדו לומד חינוכי. •
 

 אופן הגשת הבקשה
ההורים הם האחראים על תחום הנגישות של ילדיהם, הבקשה תוגש ע"י ההורים 

(בצירוף   1נספח - של משרד החינוך טופס בקשה להנגשה פרטנית בפורמט מיוחד
הנובעים ממנה, ככל שאלו  המסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים 

 החינוכי בו לומד). לתפקוד הילד במוסד  נוגעים
 

לרשות הקהילה מעטפת כוללת, הנותנת מענה בתחומים מעמידה הפרט  תמחלק
 הבאים:
  אפיון וזכאותקיום ועדות 
 במסגרת החינוך המיוחד מסגרות מתאימותושיוך תלמידים ל שיבוץ . 
 מעקב אחר השתלבות תלמידים. 
 סייעות רפואיות מענה עבור תלמידים הזקוקים ל. 
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 אזורי  ייישוב מרכז תמיכה  – מתי"א 
משמש כמערכת תומכת למסגרות החינוך הרגיל ולמסגרות החינוך המיוחד  המתי"א

 ביישום חוק החינוך המיוחד. 
 של החינוך המיוחד. פדגוגי וטיפולי-הוא מאגם את הידע והשירות המקצועי

 שרונים נותן מענה לרשות רמת השרון. מתי"א הרצליה
המענה ניתן באופן ישיר  והורים.  צוות מקצועי נותן מענה לתלמידים, צוותים, רשויות

הבריאות  עובדי הוראה בחינוך מיוחד (גננות, מורות), עובדי הוראה ממקצועות ע"י 
(ריפוי בעיסוק, קלינאיות תקשורת, פיזיותרפיה), מטפלים באמצעות אומנויות ומנתחי  

  עקיף באמצעות פיתוח תכניות, הדרכה בתחומים שונים, ליווי התנהגות וכן באופן
 קים מקצועיים ועבודת צוות מערכתית. ממש

העבודה מתקיימת בשותפות מלאה עם הרשויות, השפ"ח, הרווחה, העמותות  
המשלימות וההורים כאשר לנגד עיני כל השותפים נמצא התלמיד הזקוק למערך  

 תמיכה רחב ומחויב. 
 גן ועד סיום ביה"ס התיכון.התמיכה ניתנת מגיל ה

 
 
 

 מרכז רקפת  
הינו מרכז טיפולי עירוני ותיק ומוכר הממומן על ידי אגף החינוך של עיריית  "רקפת"

 חינוכי.-רמת השרון, תחת פיקוחו המקצועי של השירות הפסיכולוגי

בעלי לקויות למידה, קשיי מקצועי עבור ילדים ונוער -המרכז נותן מענה טיפולי רב
 קשיים רגשיים.  למידה, קשיי קשב וריכוז, קשיי התפתחות, קשיי התנהגות ו

באשר להתקדמותם  מקבלים הדרכה ועדכון שוטף , בתהליך מלאים ההורים שותפים
 בפן הלימודי והן בפן הטיפולי.הן של ילדיהם 

צוות  במרכז "רקפת" מוצע סל שירותים מורחב בכל תחומי הטיפול, הכולל כמו כן, 
  מטפלותצוות פרא רפואי, פסיכולוגים, : תחום הטיפול וההוראה במקצועי ומיומן 
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,    בבליותרפיה  בעלי חיים,   מוזיקה, פסיכודרמה, יצירה,, הבעהבתחומים שונים: 
CBT  .ומורים להוראה מותאמת 

מוכנות לכיתה א':מיד לאחר חופשת הפסח, תיפתח קבוצה לחזוק מיומנויות הלמידה 
 לקראת כיתה א'. 

 ביסו מרסלהמנהלת גב' 
 ilash.co Rakefet@ramh 
 03-5471613פקס  /03-5405377טל'  
 , רמת השרון 4רח' העבודה  

 קישור                                                        בתיאום מראש  ימים ושעות קבלה

 

 
 רמ"ה למחוננים מרכז

למחוננים ומצטיינים מכתה א' ועד ט'  ית הספר רמ"ה הוא מרכז טיפוח והעשרה ב
הפועל בפיקוח ואחריות האגף למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך בשיתוף עם  

 .עיריית רמת השרון
בית הספר פועל כמרכז העשרה יומי (כל קבוצת גיל מגיעה ליום אחד בשבוע).  

תכניות הלימוד בביה"ס ייחודיות ונבנות בהלימה לצרכים ההתפתחותיים  
  עודדוהרגשיים של התלמידים המחוננים והמצטיינים מתוך רצון ל  םהאינטלקטואליי

 . סקרנות, מבט חוקר ועניין בלמידה כדרך חיים
 

 אופנהיים - אודליה כהןמנהלת גב' 
 merkaz.rama@gmail.com 
 03-7602400פקס  /03-7262756טל'  
 השרון-, רמת102שראל רח' שבטי י 

 קישור
 

 

mailto:Rakefet@ramhash.co%20il
https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%a8%d7%a7%d7%a4%d7%aa/03-5405377
https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%a8%d7%a7%d7%a4%d7%aa/03-5471613
https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%a8%d7%a7%d7%a4%d7%aa/%D7%A8%D7%97'%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%204,%20%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://ramat-hasharon.muni.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%A8%D7%A7%D7%A4%D7%AA
mailto:merkaz.rama@gmail.com
https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a8%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%a0%d7%a0%d7%99%d7%9d/03-7262756
https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a8%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%a0%d7%a0%d7%99%d7%9d/03-7602400
https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a8%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%a0%d7%a0%d7%99%d7%9d/%D7%A8%D7%97'%20%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20102,%20%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://ramat-hasharon.muni.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A8%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D
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 .  קהילתי -חדשנות וחברתי: אישי, מבוסס על רשת מרחבי צמיחהעירוני הוליסטי המודל הה
ך התאמתן לכישוריו, יכולותיו ורצונותיו ללא תלות בזמן תו ות החוזק שלוד מרחבי הצמיחה מאפשרים לכל לומד לפתח את נקו

 כניות הבאות:ומתקיימות התבמסגרת המודל  ומקום.
 

 המאפשרים חוויית לימוד מעצימה, חדשנית ומעשירה.  עיריית רמת השרון , המעוצבים בהלימה לתפיסה הבית ספרית ובמימוןמרחבי לימוד חדשניים ופורצי גבולות , 

 
 לימודי ורגשי למתן מענה לשעות משרד החינוך, במטרה לאפשר למידה בקבוצות קטנותבנוסף  במימון עיריית רמת השרון,    שעות לימוד שבועיות תוספת . 

 
 מרכז , בבתחומי המדעים, האומנויות וההומניסטיקה לילדים בעלי יכולות קוגניטיביות גבוהות החל מכיתה א'עירונית תוכנית העשרה  "תכנית רמון" -צטיינים מהיום הראשון מ

 . למחוננים ומצטיינים "רמ"ה"

 
 צרכנות נבונה, הבנה של מושג הכסף, תכנון כלכלי וחיסכון. ,תכנית עירונית לכיתות ו' המקנה כלים ומושגי יסוד בתחום הפיננסי -ינוך פיננסי לצעיריםח  

 
 City Walk –   לאנגלית. לימודי הישוב שליכיתות ד' המשלבת בין תלמידי לייחודית לרמת השרון תכנית עירונית מולטי דיסציפלינרית 

 
  בשיתוף הועדה לזכויות הילד באו"ם  , ו' -תלמידים מצטיינים בכיתות ה'בשפה האנגלית, בנושא זכויות הילד בעולם, לתכנית עירונית ייחודית   -שגרירים צעירים-זכויות הילד

 ומשרד החינוך. 

 
 21-כחלק ממיומנויות המאה ה תקשורת והבעה עצמית, להקניית מיומנויות תלמידי שכבת ה'לתוכנית דיבייט ורטוריקה עירונית  -  ותר להתווכחמ . 

 
  ו' בשיתוף מועדון "רוטרי"-לשכבות ה'    תחרות עירונית -הנואם הצעיר . 

 
  שיתוף משרד החינוך.ב תלמידי שכבת ב' שיעורי שחייה ל -שוחים אל היעד   
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  ו. -תכנית לעידוד הקריאה בשיתוף רשת הספריות העירונית לשכבות א -סופר מפגש עם 

 
 מאפשר לילדי וו, -מורכב מנציגי בתי הספר היסודיים משכבות ה . הפרלמנט שלוש אבני יסוד: מנהיגות, ערכי דמוקרטיה וזכויות הילד המבוסס עלגוף מייצג עירוני   -רלמנט הילדיםפ

  משמעותיים בחברה ובקהילה, לקחת אחריות ולפעול למען אחרים ועצמם.העיר להפוך לחברים 

 
 תכנית להקניית ידע בנושא שוויון מגדרי ומיניות המסייעת לתלמידים להתמודד עם האתגרים המלווים את שלבי ההתפתחות בכל גיל, ברמת  - מגדירים את העיר מחד"ש -שוויון ברמה

   פרט ובמסגרת החברתית.
 

 שיעורי עזר בחשבון, אנגלית ושפה לתלמידי היסודי המועברים ע"י תלמידי תיכון.   -מרכז למידה עירוני  -כלים שלובים
 

 




