
עיר שווה

חודש המודעות לאנשים עם מוגבלויות 2022
כולנו שונים. כולנו שווים.

כפר סבא

חוברת שירותים חברתיים-קהילתיים 
לאנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם



האגף לשירותים חברתיים-קהילתיים בעיריית כפר סבא מהווה כתובת למתן 
מענה והזדמנות לשיפור איכות החיים והעצמת החוסן האישי, המשפחתי 
והקהילתי של תושבי העיר. אנו פועלים כל העת, על מנת לאפשר לכל אדם 
חיים עם משמעות, איכות חיים ומיצוי פוטנציאל אישי בהתאם לצרכיו, 

רצונותיו, יכולותיו וערכיו.
אנו שואפים לפתח באופן מתמיד ובהתאם לצרכים העולים, מערך של 

שירותים ומענים לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם.
לשם כך, פיתחנו, ואנו ממשיכים לפתח, רצף מענים מערכתיים ורב 
מקצועיים, תוך שימת דגש על שקיפות, שותפות, איכות, חדשנות וזמינות.
העיקרון המנחה אותנו הוא הקשבה לאדם ומשפחתו ,תוך שיתוף פעולה, 
עזרה הדדית והערכה לכל השותפים. האגף מציע מערך שירותים חדשני, 
הפועל למען ניהול והרחבת המענים הקהילתיים למשפחות מיוחדות, 

בשיתוף עם גורמים בתוך העירייה ומחוצה לה.
בחוברת המידע שהפקנו, מפורטים שירותים ומענים המיועדים לסייע 

לאנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם במיצוי זכויות.
כולי תקווה שהמידע יסייע להכיר את השירותים הקיימים עבורכם ולמענכם.

 
בברכה,

M.S.W רוזי נוימן עו"ס
מנהלת אגף שח"ק-שירותים חברתיים קהילתיים

עירית כפר סבא

במערכת החינוך בכפר סבא לומדים בשנת לימודים תשפ"ג 24,154 תלמידים 
ותלמידות, מתוכם 1,200 תלמידים ותלמידות במסגרות החינוך המיוחד 

השונות - מגיל גן ועד תיכון.
אגף החינוך מקדם דרך חיים משלבת ומקרבת של כל תלמידות ותלמידי העיר. 
אנו רואים חשיבות רבה ביצירת שגרת חיים המאפשרת חיים משותפים של 
תלמידי החינוך המיוחד ותלמידי החינוך הרגיל. החיים המשותפים מובילים 
תפיסות חינוכיות הדוגלות בחינוך לסבלנות, סובלנות, קבלת האחר, מימוש 

אישי ומרחב חינוכי מצמיח לכל תלמיד ותלמידה.
מתוך אמונה כי יש להתחיל בחיים המשותפים כבר מגיל גן, יצאנו עם מגוון 
תוכניות ייחודיות, אשר יהפכו שגרת החיים בגני הילדים: "שישי ביחד", 

"חיים ביחד בקייטנות", חיים ביחד ביול"א" .
"שישי ביחד": כל גני החינוך המיוחד לומדים בגני החינוך הרגיל בימי שישי, 

כדרך לקדם חיים משותפים.
"חיים ביחד בקייטנות": בחודש אוגוסט, במהלך חופשת, משתתפים ילדים 

מגני החינוך המיוחד בקייטנות המופעלות בגני הילדים.
"חיים ביחד ביול"א": 60 ילדים וילדות מגני העיכוב נרשמו ליול"א בגני 

החינוך הרגיל.
תוכניות אלה מתווספות למגוון פעילויות אותן מקיימות מסגרות החנוך 
השונות, כגון "גדולים במדים", הכנה לתעסוקה, טורנירים ספורטיביים 
משותפים לבתי ספר לחינוך מיוחד עם בתי הספר לחינוך רגיל, מחויבות 

אישית בגני החינוך המיוחד ועוד.
יצירת חיים משותפים ללמידה ולחברות מקנה לתלמיד/ה התפתחות 
אישית סובלנית יותר, מאפשרת לקבל את האחר כחלק מהחיים, ומפתחת 
מיומנויות של שיח ושל תקשורת עם כל אדם באשר הוא. אלו זרעים להם 

ערך חינוכי עמוק לעתידם של תלמידינו.
אני מאחלת שנת לימודים פורייה ומלאת עשייה משמעותית לכולנו.

 
בברכה,

אסנת חכמון
מנהלת אגף החינוך

תושבות ותושבים יקרים,
במהלך חודש דצמבר אנו מציינים בכפר סבא את חודש העלאת המודעות 
לאנשים עם מוגבלויות, תחת הכותרת: כפר סבא עיר שווה, וזו לא רק 
סיסמה. זו דרך חיים בה בחרנו בעיר שלנו, תוך קבלה של כל אדם באשר 

הוא ושילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה שלנו.
הקהילה הכפר-סבאית מאופיינת יותר מכל ברוח ההתנדבות ובערכים של 
אהבת האדם – ערכים עליהם מתחנכים ילדינו והם אלה היוצרים שינוי 
חברתי. הם אלה שבזכותם אנו צועדים לעתיד טוב יותר בחברה טובה 
יותר, לעתיד בו איש אינו מרגיש לבד, אלא כולנו משפחה אחת גדולה, 

שווה, מכילה ומחבקת.
במהלך תקופת הקורונה שחווינו כולנו, זכינו לראות את הערכים הללו 

מתחזקים ומחזקים אותנו כחברה וכקהילה עירונית מגובשת ואחת.
החוברת המוצגת בפניכם מציגה את כלל הפעילות והמענים העירוניים 
הניתנים לאנשים עם מוגבלויות ולבני משפחותיהם בעירנו, הן באמצעות 

אגף שירותים חברתיים-קהילתיים והן באמצעות אגף החינוך העירוני.
עיריית כפר סבא תמשיך לעמוד לרשותכם בכל עת ובכל נושא.

שלכם,
רפי סער

ראש העיר

דבר מנהלת אגף חינוךדבר ראש העיר

דבר מנהלת אגף שירותים חברתיים קהילתיים
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במשרד הרווחה והביטחון החברתי פועל מינהל המוגבלויות באמצעות המחלקות 
לשירותים חברתיים הפזורות ברשויות המקומיות וארגונים ציבוריים שונים.

מינהל המוגבלויות פועל לקידום איכות חייהם ולשיפור רווחתם של אנשים עם 
מוגבלות, באמצעות פיתוח רצף שירותים מכווני אדם המסייעים, ככל האפשר, 
לאנשים לנהל את חייהם עם תוכן ועם משמעות, על פי רצונם ושאיפותיהם. 
המינהל, מכיר בזכות השווה של כל אדם עם מוגבלות לחיות בקהילה, עם אותן 
אפשרויות בחירה ככל אדם אחר; כל אלה בהתאם לצרכיו ולמאפייני סביבתו, 
תוך התחשבות במוגבלות; ובכללם לפעול לשילובו המיטבי בקהילה ובחברה.

אגפי/מחלקות הרווחה לשירותים חברתיים בעירייה מהוות את הזרוע הביצועית 
של משרד הרווחה והביטחון החברתי.

מחלקות הנכויות באגף שירותים חברתיים קהילתיים נותנות שירות 
לשלוש קבוצות של אוכלוסיית יעד:

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית -מש"ה	 
אנשים על הספקטרום האוטיסטי	 
אנשים עם נכויות פיזיות כולל מוגבלות מוטורית, מוגבלות חושית – עיוורים/	 

לקויי ראייה, חרשים/לקויי שמיעה
אנשים עם מחלות ניווניות	 

פעילות מחלקות הנכויות נעשית בשני מישורים עיקריים: 
מערך תמיכה ומתן שירותים סוציאליים	 
הפעלה ופיתוח של שירותים בקהילה	 

השירותים ביחידה לטיפול באדם עם המוגבלות ניתנים לתושבות ולתושבי כפר סבא 
המתגוררים בעיר ולתושבות ולתושבי כפר סבא המתגוררים במסגרות חוץ ביתיות.

השירותים הניתנים ע"י העובדים/ות הסוציאליים:
ייעוץ, תיווך הדרכה ותמיכה	 
ליווי בתהליכי שיקום והשמה )שילוב במסגרות - דיור ותעסוקה(	 
קשר עם נותני שירותים בקהילה ובמשרדי ממשלה )משרד הרווחה והביטחון 	 

החברתי, ביטוח לאומי וכד'( 
מיצוי זכויות	 

למי פונים?
יש לפנות לעובד סוציאלי/ עובדת סטציאלית במחלקה לשירותים חברתיים בהתאם 

לאזור המגורים לצורך פתיחת תיק.
המחלקה לשירותים חברתיים מרכז:

אזור אחריות: מרחוב הגליל )כולל( מערבה
כתובת המחלקה: רח' תל חי 68 כפ"ס.

יצירת קשר, הסדרי נגישות פרטניים ותיאום פגישה: טל' 09-7640300 פקס 09-7669217 
 i-revacha@ksaba.co.il :דוא"ל

המחלקה לשירותים חברתיים מזרח:
אזור אחריות: מרחוב הגליל )לא כולל( מזרחה

כתובת: רח' דרך קדומים 17 כפר סבא
יצירת קשר, הסדרי נגישות פרטניים ותיאום פגישה: טל' 09-7649090 פקס 09-7636697

i-revacha@ksaba.co.il :דוא"ל

השירותים הניתנים ביחידה:
השירותים מותנים בהכרה של משרד הרווחה והביטחון החברתי וניתנים בהתאם 

ל-3 סוגי מוגבלויות:
שיקום, אוטיזם ומוגבלות שיכלית התפתחותית.. 1
השירותים ניתנים עפ"י שיקולים מקצועיים.. 2
השירותים מופעלים ע"י עמותות וארגונים מטעם משרד הרווחה והביטחון . 3

החברתי ועובדים בשיתוף פעולה עם המחלקות לשירותים חברתיים ובפיקוח 
משרד הרווחה.

השירותים ניתנים בכפ"ס ומחוצה לה.. 4
השירותים ניתנים על פי תקנות העובדים הסוציאלים של משרד הרווחה – תע"ס.. 5

המסמכים הבסיסיים הנדרשים לפתיחת תיק:
יש להציג ת"ז + ספח.	 

ילדים/ות עד גיל 18 יש להציג תעודת זהות של ההורים + הורה / אפוטרופוס.
גילאי +18 ת"ז  + אפוטרופוס /תומך החלטה. )יש להצטייד בצו אפוטרופסות / 

תומך החלטה(.
חלק מהשירותים ניתנים בהשתתפות עצמית של המבקש ולכן יש להמציא 	 

אישורים על הכנסות ומצב עו"ש מהבנק.

חוברת שירותים חברתיים-קהילתיים לאנשים עם 
היחידה לטיפול באדם עם המוגבלות מוגבלויות ובני משפחותיהם:
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אילוסטרציה: יחד, לב אל לב



שירותים נוספים:

היחידה לטיפול באדם עם המוגבלות 

פרטי התקשורת תיאור הפעילות קהל יעד שם השירות / 
תוכנית

 השירות כרוך
 בתשלום חודשי

 ועומד לרשות כל
 בני המשפחה

 הגרעינית
 המתגוררים

.באותו משק בית
 ניתן לפנות

 למחלקה
 לשירותים
 חברתיים

 סל השירותים
 הניתן לאדם עם

 נכות, הכולל חיבור
 למכשיר מצוקה,
 שירותי בריאות
 בשעות חירום,

 שירותי תיקוני בית
 קלים, פעילויות

 חברתיות

 אנשים בגילאי 18
 ומעלה עם מוגבלות

 פיזית ו/או חושית או
 ליקוי נוירו פסיכולוגי

 , המוכרים על ידי
 המוסד לביטוח

 לאומי ב-40% נכות
לפחות

 קהילה תומכת
 לאנשים עם

 מוגבלויות

 לפרטים נוספים
 ניתן לפנות

 למחלקה
 לשירותים
חברתיים

 יצירת רשת תמיכה
 שתספק ליווי ומעקב

 רצופים בתחומי
 תעסוקה, פנאי,
 בריאות ומיצוי

 זכויות. אחזקת
 הבית בטיחות,

 יחסים חברתיים
ומעורבות בקהילה

 אנשים עם מוגבלות
 שכלית התפתחותית
 מגיל 21 ומעלה אשר

 גרים לבד ומנהלים
 משק בית עצמאי,
 או גרים עם הורים

 מבוגרים במצבי
 סיכון, או מנותקים

 משירותים ותמיכות
המתאימים בקהילה

 סביבה תומכת
 לאנשים עם

 מוגבלות שכלית
התפתחותית

היחידה לשירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלויות
היחידה לשירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלויות, הוקמה כחלק ממערך עירוני 
כולל, אשר מטרתו להמשיך ולהנגיש את המענים הקיימים במרחב העירוני עבור 

אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם.
לנגד עינינו עומדת ראיית הפרט, האדם ומשפחתו. על מנת לאפשר ליחיד 
ולמשפחתו לנהל אורח חיים איכותי ומשמעותי בחיי הקהילה, אנו שואפים 

להמשיך ולפתח שירותים ומענים ייעודיים וייחודיים.
אנו באגף שח"ק - שירותים חברתיים קהילתיים מאמינים כי שיתופי פעולה 

מובילים תהליכי שינוי בעלי השפעה רבה יותר ויחד נמשיך וניצור מענים.
פעילויות פנאי מותאמות – חוגים: בישול, אילוף כלבים, ריצה, כדורסל, 	 

כדורגל, רכיבה על אופניים, קבוצות חברתיות ועוד.
פיתוח כלים ותוכניות לשינוי עמדות, העלאת המודעות וקידום חברה נגישה.	 
פיתוח והנגשת השירותים והרחבת המענים הבלתי פורמאליים )חוגים  	 

פעילויות עירוניות ופיתוח מיזמים עירוניים(.
חונכות אישית.	 

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים ניתן ליצור קשר עם עו"ס אור-לי 
דוידי, היחידה לשירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלויות, אגף לשירותים 

חברתיים קהילתיים
 orlyd@ksaba.co.il | 09-7641145 'טל

הבית הקהילתי למשפחות מיוחדות - מרכז למשפחה 
הבית הקהילתי למשפחות מיוחדות הוא שירות של משרד הרווחה והביטחון 
החברתי המספק מגוון שירותים לכלל בני המשפחה )הורים, אחים, סבים וסבתות( 

אשר להם בן או בת משפחה עם מוגבלות.
מטרת השירות הענקת תמיכה, מידע וקיום פעילויות פנאי והפגה מתוך רצון 
לחזק את המשפחות ולשפר את איכות חייהן ובניית קהילה ומקום מפגש עם 

משפחות נוספות המתמודדות עם אתגרים דומים.
תחומי פעילות:

קבוצות תמיכה להורים, אחים סבים וסבתות המונחים ע"י מיטב אנשי המקצוע.	 
הנגשת מידע בנושא מיצוי זכויות.	 
פעילויות פנאי והפגה ייעודית להורים, לאחים ולכל המשפחה.	 
קידום מנהיגות הורים.	 

פרטים ליצירת קשר והסדרי נגישות פרטניים:
הבית הקהילתי למשפחות מיוחדות, רח' אלקלעי 1. 

טל' 09-8643088 טל' 050-3166422 

הנהגת הורים מיוחדים בכפ"ס קבוצת מנהיגות הורים לילדים/ות )בכל הגילים( 
עם צרכים מיוחדים אשר מסייעים בייעוץ, ליווי ותמיכה למשפחות.

מחלקת קהילות מגוונות
מחלקת קהילות מגוונות באגף קהילה הוקמה לפני כשנה ואמונה על מתן מענה 
חברתי-קהילתי למגוון של קהילות בעיר. ביניהם ילדים/ות ואנשים עם צרכים 

שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלויות
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מחלקת פרט 
מחלקת פרט נותנת מענה ייחודי המותאם לתלמידות ולתלמידים שוני צרכים 

בגילאי 3 עד 21.
מטרת העל של המחלקה לשפר את איכות חייהם של התלמידים/ות ולשלבם 

באופן מיטבי בקהילה על פי יכולותיהם. 

באחריות המחלקה: 
הוצאה לפועל של מדיניות עירונית הדוגלת ביצירת קהילה המקבלת את כל 	 

חבריה, שיוויון וקבלת האחר.
קיום ועדות זכאות ואפיון לצורך קביעת זכאות למתן שירותי החינוך המיוחד. 	 
שיבוץ התלמידים/ות למסגרות חינוכיות העונות על צורכיהם באופן מיטבי. 	 
מעקב אחר השתלבות התלמידים/ות במסגרות החינוכיות. 	 
קיום ועדות היוועצות רב מקצועיות בשיתוף ההורים, צוותי החינוך של בתי 	 

הספר ואגפי הגיל השונים באגף החינוך בעירייה. 
פיתוח וקידום יוזמות חינוכיות במסגרות החינוך המיוחד בעיר. 	 
קידום השילוב של התלמידים/ות במסגרות החינוך הרגיל ובקהילה. 	 
הנגשה פיזית וטכנולוגית לכל תלמיד/ה, הורה ומורה הזקוק לכך.	 
שיתוף פעולה עם הנהגת הורים מיוחדים כפר-סבא והנהגת הורים עירונית. 	 
פיתוח מקצועי של תומכות הלמידה )סייעות כיתתיות, משלבות לילדים עם 	 

תקצוב דיפרנציאלי וסייעות רפואיות.(
תכלול של כל הגורמים המטפלים בתלמידים עם צרכים מיוחדים: מסגרות 	 

חינוכיות, מתי"א, רווחה, ביקור סדיר, שירות פסיכולוגי, קידום נוער. 

צוות מחלקת פרט: 
הדס טרוסטלר, מנהלת המחלקה, hadast@ksaba.co.il )קבלת קהל בתיאום 	 

מראש( 
אפרת יוסף, מנהלת מדור חינוך מיוחד, efraty@ksaba.co.il | טלפון: 09-7649531  	 
לילך טולדנו, מנהלת מדור סייעות,  lilacht@ksaba.co.il | טלפון: 09-7649552	 
 	 NettaR@ksaba.co.il ,נטע רדיע, מנהלת מדור ועדות זכאות ואפיון ושיבוץ

טלפון: 09-7649316

קציני ביקור סדיר: 
טלי יהלום -  taliya@ksaba.co.il | טלפון: 09-7646594

עילית דגן - IlitD@ksaba.co.il | טלפון: 09-7646595
נועה ברקמן NoaBR@ksaba.co.il | טלפון: 09-7646595   

אלי שבו elis@ksaba.co.il | טלפון: 09-7646594 
קבלת קהל קציני ביקור סדיר, בתיאום מראש, באמצעות המייל / טלפון.

שעות קבלת קהל במחלקה: 
בימים ב', ד', - בין השעות 13:00 - 08:30 , יום ג' - בין השעות 18:00 - 16:00 

מענה טלפוני: ימים א', ג', ה', בין השעות 13:00 – 08:30
* הסדרי נגישות פרטניים במספרי הטלפון וכתובות הדוא"ל המצוינים מעלה

במסגרת המחלקה פועלת זה 10 שנים תוכנית "בונים קהילה" - תוכנית המשלבת 
ילדים וילדות צעירים וצעירות עם צרכים מיוחדים בפעילות חברתית חווייתית 

עם אנשים ללא צרכים מיוחדים.
התוכנית פועלת השנה בשש מסגרות: חטיבות אלון ורמון, בתי הספר גורדון 
ורחל המשוררת, צהרון עמותת עמיחי ובגלריה 29 – עבור דיירי הוסטלים בעיר. 
הפעילות הינה פעילות שנתית אחת לשבוע, סביב תוכן מסוים, כגון תיפוף, 

שירה, אילוף כלבים, אומנויות לחימה ועוד.
בימים אלה מפתחת המחלקה שירותים נוספים, בהתאמה לבקשות שעולות מן 

השטח. נשמח לעזור במימוש יוזמות שונות של תושבים/ות בתחום.
shirah@ksaba. ,יצירת קשר, פרטים והסדרי נגישות פרטניים: שירה חכמון

co.il

ש.י.ל -שירות ייעוץ לאזרח
שירות הניתן ע"י מתנדבים מקצועיים ללא עלות. ימים ושעות קבלה:
א'-ה', בין השעות 12:00-09:00 כתובת: רח׳ בן גוריון 19, כפר סבא | 

טלפון: 09-7669393
shil2@ksaba.co.il

השירות ניתן בנושאים הבאים:
ייעוץ טרום משפטי	 
יחסי עבודה 	 
ביטוח לאומי	 
צרכנות	 
תביעות קטנות	 
ביטוח	 
הוצאה לפועל	 
צוואות וירושות	 
כלכלת משפחה	 
ייעוץ במס	 
דיור ציבורי	 
משפחה	 

קישורים לאתרי מידע ומיצוי זכויות:
 	/https://www.kfar-saba.muni.il/revaha - אגף שח"ק
הנהגת הורים מיוחדים בכפ"ס - ניתן להירשם בפייסבוק לקבוצת "פורום 	 

 specialfamily@gmail.com משפחות מיוחדות כפר סבא" או לפנות במייל
עמותת "כל זכות" -עמותה המיידעת בזכויות של אנשים עם מוגבלויות 	 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%
A8%D7%90%D7%A9%D7%99

ארגון קשר - ארגון הנותן שירות מקצועי למשפחות הכולל מידע, ייעוץ, 	 
תמיכה וסנגור ומפעיל גם פרויקטים חברתיים להעצמת הורים ומשפחות 

/https://www.kesher.org.il מיוחדות

אגף חינוך שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלויות
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מחלקת פרט עובדת בשיתוף פעולה עם המתי"א והשירות הפסיכולוגי 
החינוכי

מתי"א כפר-סבא - מרכז תמיכה יישובי/אזורי, שתפקידו לתת מענה מותאם 
לתלמידים/ות עם צרכים מיוחדים אשר עברו ועדות שילוב ו/או השמה ונמצאו 
זכאים לתמיכה. בצוות מתי"א מדריכות מקצועיות המלוות ותומכות מקצועית 
 www.matya.ksedu.co.il בצוותים החינוכיים בגנים ובבתי הספר. למידע נוסף

השירות הפסיכולוגי החינוכי - מסייע להתפתחות ולהסתגלות תקינה של 
לתלמידים/ות במסגרות החינוך השונות, ומסייע למסגרות אלו ביצירת התנאים 
הפסיכולוגיים הדרושים להתפתחות תקינה. השירות אחראי גם על איתור, אבחון 

וטיפול בילדים/ות עם צרכים מיוחדים. 
השירות ניתן למרבית גני טרום טרום חובה וטרום חובה, לכל גני החובה, גני חינוך 
מיוחד, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ולמרבית בתי הספר התיכוניים בעיר. 

ליצירת קשר והסדרי נגישות פרטניים עם השפ"ח:
טלפון: 09-7646560 

פקס 09-7646582
 psychologks@ksaba.co.il :דואר אלקטרוני

קבלת קהל: ימים א' - ה' בין השעות 14:00-08:00 
כתובת: רחוב נחשון 14 כפר סבא 44447 

אגף חינוך
יישום חוק החינוך המיוחד, תשמ"ח 1988 , והתיקון לחוק )תיקון מס' )11 , תשע"ח 

2018 - מאפשר לקדם ולפתח את כישוריו 
ויכולתו של תלמיד עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך המיוחד ובמסגרות 

החינוך הרגיל. 

חוק חינוך מיוחד )תיקון מס 11( התשע"ח -2018 
https://meyda.education.gov.il/files/special/lows/%D7%AA
%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20
% D 7 % 9 7 % D 7 % 9 9 % D 7 % A 0 % D 7 % 9 5 % D 7 % 9 A % 2 0

%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%2019.7.18.pdf

הפנייה ללמידה בגני חינוך מיוחד, בבתי ספר לחינוך מיוחד ובכיתות חינוך מיוחד 
בחינוך הרגיל, תעשה במסגרת ועדת זכאות ואפיון. 

תלמידים עם צרכים מיוחדים הזקוקים לתמיכה במסגרת החינוך הרגיל, תקבע 
זכאותם בועדה בין מקצועית מוסדית. 

ועדת זכאות ואפיון 
ועדת זכאות ואפיון היא ועדת חוק הקובעת זכאותו של תלמיד/ה עם צרכים 

ייחודיים לשרותי החינוך המיוחד ולקביעת סוג המסגרת. 
פניית תלמיד הלומד במערכת החינוך הרגילה אל ועדת זכאות ואפיון תיעשה 
רק לאחר שהמסגרת החינוכית מיצתה את כל ההתערבויות  החינוכיות הקיימות 

לרשותה. 
הדיון בוועדת זכאות ואפיון מתקיים בהרכב: יו"ר ועדה מטעם משרד החינוך 
מנהל אגף/מחלקת חינוך, פסיכולוג- נציג השפ"ח, מפקח על החינוך המיוחד או 

נציגו, עובד סוציאלי, רופא, נציג ארגון הורים ארצי. 
הועדה מתקיימת בנוכחות נציגי המוסד החינוכי, ההורים והתלמיד. נוכחות 
התלמיד בוועדה חשובה ונתונה להחלטת ההורים. ההורים רשאים להזמין לדיון 

בוועדת זכאות ואפיון מומחים או אנשים אחרים מטעמם. 
ועדת הזכאות והאפיון תתכנס ותדון בזכאותו של התלמיד למסגרת חינוך מיוחד, 
מדי שלוש שנים לבחינת המשך זכאותו. ההורים והצוות  החינוכי זכאים לבקש 
דיון בוועדת הזכאות והאפיון בכל שנה. ועדת הזכאות והאפיון תתכנס גם 
במעברים בין חטיבות הגיל )גן – יסודי, יסודי-  חטיבת ביניים, חטיבת ביניים- 

חטיבה עליונה(.

כיצד פונים לוועדת הזכאות והאפיון
פנייה לוועדת הזכאות והאפיון יכולה להיעשות על ידי ההורה או על ידי המסגרת 
החינוכית בה לומד/ת התלמיד/ה או על ידי כל גורם מקצועי הסבור כי התלמיד 

זקוק לשרותי החינוך המיוחד. 
על פי חוזר מנכ"ל, הגשת הבקשה כוללת: סיכום התוכנית האישית שהוכנה 
לתלמיד במסגרת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים, מסמכים קבילים על אבחנת 
המוגבלות של התלמיד, שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון, שאלון רמת תפקוד, 

שאלון להורים, שאלון לתלמיד, בדיקות שמיעה וראייה עדכניות. 

החינוך המיוחד 

אילוסטרציה: תמיכה בילדים
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הורים לילדי/ות הגיל הרך )גיל 3-4 – טרום טרום חובה( יגישו בקשתם ישירות 
למחלקת הפרט לאחראית ועדות זכאות ואפיון. על ההורים להצטייד באבחון של 
רופא התפתחותי/נוירולוג/קלינאית תקשורת/מרפאה בעיסוק וצילומי ת.ז של שני 

ההורים כולל ספח. 

מועד הגשת פנייה לוועדת זכאות ואפיון
הגשת בקשות תעשה עד לתאריך 31 במרץ. 

קבלת זכאות לשרותי חינוך מיוחדים 
הודעה על זכאות לשרותי חינוך מיוחדים תישלח בדואר לכתובת ההורים המעודכנת 

במערכות המחשוב באגף החינוך )יש לוודא שכתובתכם  הנכונה מעודכנת(. 
חשוב לשמור את אישור ההחלטה של ועדת זכאות ואפיון לצרכי הקלות במס הכנסה. 

תוקף האישור הוא לשלוש שנים. 

ועדות חריגים 
כל בקשה שתוגש לאחר ה-31 במרץ ועומדת בקריטריון של ועדה חריגה,

תידון בוועדות חריגים שמתקיימות במשרד החינוך החל מ-15 במאי בכל שנה. 
הקריטריונים להגשת בקשת חריגים:

	 תלמידים/ות המשתחררים מאשפוז 
	 עולים/ות חדשים/ות / תושבים חוזרים

	 תלמידים/ות אחרי תאונות או טראומות נפשיות או פיזיות
	 תלמידים/ות במצב חירום בהתאם לחוות דעת של עובדת סוציאלית או פקידת סעד 

	 תלמידים/ות עם לקויות מורכבות בתפקוד חריג במיוחד

יישום המלצת ועדת הזכאות והאפיון 
החלטת ועדת הזכאות והאפיון תיושם במסגרת ועדת שיבוץ עירונית אשר בראשה 
עומדת מנהלת מחלקת הפרט בשיתוף פסיכולוג מהשפ"ח והמפקחת של החינוך 

המיוחד. 
ועדת השיבוץ העירונית תקבע באיזה מסגרת ישובץ התלמיד/ה בהתאם להגדרת 
הלקות על פי ועדת הזכאות והאפיון, שיקולים פדגוגיים, בקשת  ההורים ומרחק 

מאזור המגורים של הילד/ה. 
בסמכות ועדת השיבוץ לאתר מסגרת מתאימה לצרכי הילדים גם מחוץ לכפר-סבא 

וכל זאת בשיתוף ההורים. 
*תוצאות השיבוץ בגני החינוך המיוחד ובכיתות החינוך המיוחד בבתי ספר יפורסמו 

באמצעות המערכת המקוונת העירונית. 

השגה על החלטת ועדת הזכאות והאפיון
הורים אשר מבקשים לערער על החלטת ועדת הזכאות והאפיון, יכולים להגיש ערר 
תוך 21 ימים מיום קבלת ההחלטה. את הבקשה יש להפנות להנהלת מחוז מרכז 

במשרד החינוך. ועדת השגה תזמנם לדיון. 

רישום תושב חדש למסגרות חינוך מיוחד
כל תושב/ת חדש/ה שמגיע לכפר-סבא צריכים לבצע רישום עבור כל אחד/ת 

מילדיו הלומדים במסגרת החינוך המיוחד בעיר או מחוצה לה. 

יש להצטייד במסמכים: 
החלטת ועדת הזכאות והאפיון	 
ביטול רישום מהרשות אותה עזב	 
אבחון / הערכה פסיכולוגית אחרונה	 
דוח תפקודי עדכני מהמסגרת האחרונה בה למד / לומד	 
צילומי ת.ז של שני ההורים + ספח	 
לביצוע רישום יש לגשת למחלקת הפרט, לאחראית ועדות הזכאות והאפיון 	 

ברחוב ויצמן 148
שיבוץ תושבים/ות חדשים/ןת שיגיעו לאחר ה -31 במאי יתבצע על בסיס 	 

מקום פנוי במסגרת בעיר

כנסים להורים למועמדים חדשים 
החל מחודש ינואר, בכל שנה, יתקיים כנס הסברה להורים למועמדים חדשים 
בחינוך המיוחד ובשילוב. בכנס יפגשו ההורים את מנהלת מחלקת הפרט, 
פסיכולוגים מהשפ"ח, נציגי הפיקוח על החינוך המיוחד של משרד החינוך וכל 

זאת בשיתוף הנהגת הורים מיוחדים וועד ההורים העירוני. 

שירותי הסעות
על-פי חוק ובהתאם למדדים שקבע משרד החינוך, ילד/ה מגיל גן ועד כיתה 
ג' זכאים להסעה אם מסגרתם החינוכית ממוקמת במרחק של שני קילומטרים 
ויותר ממקום מגוריו. ילד/ה מכיתה ד' ואילך זכאים להסעה אם המרחק הוא של 
שלושה קילומטרים ומעלה. עם זאת, משרד החינוך מגדיר מקרים חריגים בהם 

הילד/ה זכאים להסעה ולליווי גם אם אינם עונים על המדדים האמורים. 
לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות לאסף גולן, מנהל מחלקת 

 asafg@ksaba.co.il :הסעות בטלפון 09-7646583 או במייל

החינוך המיוחד החינוך המיוחד 

אילוסטרציה: הסעות תלמידים
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בהתאם לחוק החינוך המיוחד תלמידים/ות עם צרכים מיוחדים זכאים לקבלת 
סיוע בשילוב במסגרת הרגילה. 

הזכאות לקבל שירותי חינוך מיוחד במסגרת תכנית שילוב כוללת: שעות שילוב 
לתמיכה לימודית/רגשית ובמקרים מסוימים גם תמיכה מסוג סייעת. 

פניית תלמיד אל ועדה בין מקצועית תיעשה רק לאחר שהמסגרת החינוכית 
מיצתה את כל ההתערבויות החינוכיות הקיימות לרשותה . 

ועדה בין מקצועית מוסדית מתקיימת בבית הספר ודנה בזכאותם של תלמיד/ה 
עם צרכים מיוחדים להיכלל בתכנית השילוב. יו"ר הועדה הנו מנהל בית הספר.

הזימון לדיון בוועדה יישלח להורים כ -10 ימים לפני הדיון. הורי התלמיד/ה רשאים 
לבקש דיון בוועדה בין מקצועית על ידי פנייה למנהל בית הספר. 

זכאותו של תלמיד בשילוב הנה לשלוש שנים. החלטת ועדה בין מקצועית 
תישלח להורים תוך 10 ימים מקיום הדיון. 

במעברים בין מסגרות הגיל )גן-יסודי, יסודי-חטיבה, חטיבה-תיכון( הדיון יתקיים 
במסגרת הקולטת. 

ועדה בין מקצועית של גני הילדים תתקיים במתכונת יישובית במתי"א. 
הדיון בוועדה בין מקצועית לילדי הגנים מיועד לגיל גן חובה. 

ילדים/ות בני 3-4 עם לקויות ששכיחותן נמוכה באוכלוסייה כמו אוטיסטים, 
משותקי מוחין, ילדים עם מוגבלות פיזית, עיוורים וליקויי ראייה, חירשים וכבדי 
שמיעה, ילדים/ות עם הפרעות נפשיות ומוגבלות שכלית יוכלו לפנות למתי"א 

לבקשת דיון בוועדה בין מקצועית. 

מועד הגשת פנייה לוועדה בין מקצועית 
בקשה לדיון בוועדת שילוב תוגש עד סוף חודש פברואר. הדיונים יתקיימו עד 

15 במאי. 

ערר על החלטת וועדה בין מקצועית 
הורה או תלמיד/ה רשאים להגיש בקשת ערר בכתב על החלטת ועדה בין מקצועית 
מוסדית. את הערר יש להגיש בכתב לוועדת זכאות ואפיון  במחלקת פרט באגף 
החינוך, תוך 21 יום מהיום שקיבלו את ההודעה על החלטת ועדה בין מקצועית. 
טופס ערר על החלטת ועדה בין מקצועית ניתן להוריד מאתר האינטרנט העירוני.

שילוב בחינוך הרגיל 
גני ילדים מיוחדים: עיכוב התפתחותי, תקשורתי )רצף אוטיזם(, ליקויי שמיעה, 

מוגבלות שכלית התפתחותית. 
צהרונים לתלמידי גני החינוך המיוחד. 

בית ספר גוונים המיועד לתלמידים/ות בדרגות גיל יסודי עם הפרעות נפשיות. 
בית ספר סאלד המיועד לתלמידים/ות עם מוגבלות שכלית התפתחותית קלה. 

מרכז חינוכי בבית חולים מאיר לתלמידים/ות מאושפזים. 
כיתות לתלמידים/ות ליקויי למידה בבתי הספר הרגילים וכיתות לתלמידים/ות 

עם הפרעות תקשורת ASD בבתי הספר הרגילים. 
*תלמיד/ה שאין עבורם מסגרת חינוכית בעיר, הנותנת מענה טיפולי הולם 

לצורכיהם,ישובצו במסגרת חינוכית מתאימה מחוץ לעיר. 

גני החינוך המיוחד
בכפר-סבא בשנת תשפ"ג פועלים 30 גני חינוך מיוחד, גני עיכוב התפתחותי, גני 
תקשורת, גנים לילדים/ות עם מוגבלות פיזית ומוגבלות שכלית וגן לליקויי שמיעה. 
בגני החינוך המיוחד, נבנית תכנית לימודית אישית לכל ילד בהובלת מנהלת הגן. 
התוכנית נכתבת ומופעלת על ידי כלל צוות הגן, הן החינוכי והן הטיפולי. את 

צוות הגן מלווה פסיכולוגית מהשפ"ח וכן מדריכה מהמתי"א. 
רוב גני החינוך המיוחד נמצאים בסמיכות לגנים רגילים, מתוך תפיסה מכוונת 
לשילוב תמידי בחברת הילדים בגני החינוך הרגיל. תפיסה זו  מעודדת שילוב 
פרטני ושילוב קבוצתי במגוון תחומים, וכן פעילויות משותפות בהנחיית צוותי 

החינוך של שני הגנים. 

גני החינוך המיוחד הפועלים בעיר:
גני עיכוב התפתחותי מיועדים לילדים עם איחור התפתחותי. בחודשים 	 

ספטמבר- יולי, למעט החופשות של משרד החינוך. בימים א'-ה' בין השעות  
07:30-14:00  בימי ו' בין השעות 07:30-12:45.

ניתן לשלב ילדים ביול"א: 
- בגני יול"א חינוך רגיל לפעילות הצהריים בתיאום עם הצוות החינוכי בגן 

ומחלקת קדם יסודי ומחלקת פרט, על בסיס מקום פנוי. 
- בגני היול"א חינוך מיוחד בתאום עם מחלקת קדם יסודי ומחלקת פרט. 

גני תקשורת המיועדים לילדים/ות עם מוגבלות תקשורתית על רצף 	 
האוטיזם. הגנים פועלים בימים א'-ה' בין השעות ,07:30-16:45  ובימי ו' בין 

השעות .07:30-12:45 
גן דוכיפת המיועד לילדים/ות עם מוגבלות פיזית ומוגבלות שכלית 	 

התפתחותית. הגן פועל בימים א'-ה' בין השעות 07:30-15:00, ובימי ו' בין 
השעות 07:30 - 12:45. 

גן ברק המיועד לילדים/ות ליקויי שמיעה. הגן פועל בימים א'-ה' בין 	 
השעות,07:30-15:15, בימי ו' בין השעות .07:30-12:45 בחופשות הגן פועל עד 

השעה 13:00.

מסגרות החינוך המיוחד בעיר כפר-סבא 

אילוסטרציה:שילוב בחינוך
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 אופן הפנייה לוועדת זכאות ואפיון 
ילד/ה ישובצו בגן חינוך מיוחד בהתאם לזכאותם שנקבעה בוועדת זכאות ואפיון. 
פנייה לוועדת זכאות ואפיון יכולה להיעשות על ידי הצוות החינוכי בגן בו נמצא 
הילד או הורה או כל גורם מקצועי הסבור כי צריך להפנות את  הילד לחינוך 
המיוחד. על פי חוזר מנכ"ל, הגשת הבקשה כוללת: שאלון הפניה לוועדת זכאות 
ואפיון, מסמכים קבילים על אבחנת המוגבלות של התלמיד, שאלון רמת  תפקוד, 

שאלון להורים, שאלון לתלמיד/ה, בדיקות שמיעה וראייה עדכניות. 
הורים לילדי הגיל הרך, גיל 3-4 טרום טרום חובה, יגישו בקשתם ישירות למחלקת 
הפרט לאחראית ועדות זכאות ואפיון או לשרות הפסיכולוגי החינוכי, שפ"ח. 
על ההורים להצטייד באבחון של רופא התפתחותי/נוירולוג/קלינאית תקשורת/
מרפאה בעיסוק /פסיכולוג/ פסיכיאטר וצילומי ת.ז של שני ההורים כולל ספח. 
הגשת בקשות תיעשה עד לתאריך 31 במרץ. הדיונים מתקיימים עד 15 במאי.

רישום לגן רגיל במקביל לדיון בוועדת זכאות ואפיון 
במקביל לדיון בוועדת זכאות ואפיון, חשוב לרשום את הילד/ה לגן רגיל באזור 
מגוריהם, וזאת כדי להבטיח את מקומם במסגרת חינוכית קרובה לבית על פי 
בקשת ההורים. אם ועדת זכאות ואפיון תחליט לתת זכאות לשירותי חינוך 
מיוחדים ולשבצם במסגרת של החינוך המיוחד, הרישום לגן הרגיל יבוטל והם 

ישובצו בגן חינוך מיוחד. 

רישום ילד הממשיך בגן חינוך מיוחד 
הרישום יתבצע באמצעות מערכת רישום מקוונת לגני ילדים, הודעה על כך 
תשלח אל ההורים. בטופס הרישום המקוון יש לבחור: 'גן חינוך מיוחד' ולציין גן 

יול"א או גן הפועל עד השעה 14:00.

מעבר מגן חינוך מיוחד לחינוך הרגיל 
ההחלטה על מעבר מגן חינוך מיוחד לחינוך הרגיל תקבע בוועדה בין מקצועית 

בשיתוף ההורים. 
לרישום לכיתה א' יש להגיע למדור רישום באגף החינוך ולהצטייד עם ההחלטה 

של הוועדה הבין מקצועית. 

שיבוץ לגן חינוך מיוחד 
שיבוץ לגן חינוך מיוחד נקבע על פי החלטת ועדת שיבוץ. ועדת השיבוץ העירונית 

תקבע באיזה גן ישובצו הילד/ה  לפי שיקולים מקצועיים.

מסגרות החינוך המיוחד בעיר כפר-סבא 
מסגרות החינוך המיוחד בעיר כפר-סבא 

גני חינוך מיוחד תשפ"ג
אפיון שם הגן

עיכוב התפתחות ההגנה
הגליל
יערון

כרכום
נחל )סיגלון(

פקאן
פלג

צבעוני
צבר
צור
צוף

קשת
ארגמן ממלכתי דתי

הפנינה ממלכתי דתי
תקשורת אנפה

אלון
יהודה
יהלום

פלמינגו
כלנית
סופית
צופית
פעמון

רינה
שרון
שקד
תפוח

גולן ממלכתי דתי
לקויי שמיעה ברק

 מוגבלות פיזית ומוגבלות שכלית
התפתחותית

דוכיפת

ההגנה
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כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בכפר-סבא 
בשנת הלימודים תשפ"ג  פועלות בכפר-סבא  64 כיתות חינוך מיוחד:

14 כיתות לקויי למידה בשכבת הגיל היסודי	 
12 כיתות תקשורת בשכבת הגיל היסודי	 
13 כיתות לקויי למידה בחטיבות הביניים	 
7 כיתות תקשורת בחטיבות הביניים	 
14 כיתות לקויי למידה בתיכונים	 
4 כיתות תקשורת בתיכונים	 

השיבוץ בכיתות חינוך מיוחד בבתי הספר בעיר נקבע בהתאם להחלטת ועדת 
השיבוץ העירונית. קדימות ניתנת לתלמידים תושבי כפר-סבא. 

תשובות השיבוץ לכיתות החינוך המיוחד בבתי ספר יפורסמו בתחילת חודש יולי 
במערכת העירונית המקוונת. 

בתי ספר לחינוך מיוחד בכפר-סבא
שני בתי ספר לחינוך מיוחד פועלים בכפר-סבא:

בית ספר סאלד
בית חינוך לתלמידים/ות עם מוגבלות שכלית התפתחותית. גיל התלמידים הוא 6-21.
בית הספר פועל בהתאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך, בפיקוח האגף 
לחינוך מיוחד. לכל תלמיד/ה תכנית לימודים אישית הנבנית ע"י צוות רב-מקצועי 
בהתאם ליכולותיו ולצרכיו. התוכנית משלבת פיתוח  התחום האקדמי ופיתוח 
מיומנויות לכישורי חיים. דרכי ההוראה מגוונות וחווייתיות. בתוכנית האישית כלולים 
טיפולים פרא רפואיים: קלינאית תקשורת, ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה, כמו גם 

טיפולים רגשיים באומנות, מוזיקה ובאמצעות בעלי-חיים. 

השתלבות עם תלמידי העיר: לתלמידים/ות שיעורים קבועים משותפים עם 
תלמידי בתי ספר בעיר, השיעורים מתקיימים בבית הספר ומתבססים על עקרון 
ההדדיות, החברות והחוויה. השיעורים הם בתחומי המחשב, המוזיקה, פינת חי, 

חינוך גופני, חקלאות וסדנת נגרות. 
בהמשך ליום הלימודים פועלת בבית הספר מועדונית בחסות הרווחה. המועדונית 

פועלת גם במהלך החופשות. 

קשר עם האקדמיה: צוות בית הספר מאמן סטודנטים ממוסדות אקדמיים בארץ- 
פרחי הוראה לחינוך מיוחד, סטודנטים למקצועות הפרא-רפואיים, טיפוליים, פרחי 

ניהול ועוד. 

הצוות: צוות בית הספר פועל לעשייה חינוכית תוך מתן יחס אישי, אכפתיות, אהבה 
ואחריות לקידום התלמיד/ה והשתלבותם בקהילה. עם הצוות נמנים פסיכולוגית, 

יועצת חינוכית, רופא ובעלי מקצועות ייחודיים. 

http://www.sold.hm.ksedu.co.il/BRPortal/br/P100.jsp למידע נוסף

בית ספר גוונים
בית ספר לחינוך מיוחד המיועד לתלמידים/ות בעלי אינטליגנציה תקינה ובעלי 

הפרעות נפשיות בשכבת הגיל היסודי א' – ו'. 

ביה"ס שם לו למטרה לקלוט תלמידים/ות וללוות אותם באופן מיטבי ובכך 
לאפשר הצלחה ולחזור למסגרות החינוך הרגיל. תהליך זה מתקיים בעזרת צוות 
רב מקצועי המורכב מאנשי חינוך ומאנשי טיפול. מטרתו המרכזית היא הגברת 
מודעות התלמידים להתנהגות נורמטיבית, טובה ומיטיבה והעברה הדרגתית 

של האחריות ההתנהגותית, הלימודית והחברתית לתלמיד. 

בנוסף בית הספר שם דגש על: 
אמונה ביכולותיהם של כל ילד/ה, פיתוח תחושת מסוגלות, טיפוח כוחות 	 

והעצמתם, לקיחת אחריות אישית.
חינוך מתוך אהבה לצד הצבת גבולות המהווים משענת בטחון יציבה 	 

המאפשרת שינוי.
יצירת מרחבי למידה מגוונים המעודדים תשוקה ללמידה, סקרנות וחקר בדגש 	 

על למידה חוץ כיתתית והכנסת הטבע כחלק אינטגרלי ויומיומי של הלמידה.
פיתוח וטיפוח מערך תמיכה רגשית וחברתית המאפשרים צמיחה אישית, 	 

יצירת קשרים חברתיים מייטיבים.
חיבור עמוק עם הילד/ה ומשפחתו כחלק ממערך שלם המניע להתקדמות 	 

והתפתחות.

http://www.gvanim.hm.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102. למידע נוסף
jsp?arc=1919514

מסגרות החינוך המיוחד בעיר כפר-סבא מסגרות החינוך המיוחד בעיר כפר-סבא 

אילוסטרציה: מעודדים סקרנות
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שיטות ההוראה, החינוך והטיפול בתלמידי החינוך המיוחד ובתלמידים משולבים, 
מבוססות על עבודה פרטנית וקבוצתית  ועל תכנית חינוכית טיפולית המותאמת 

ליכולתו של כל תלמיד. 
בחלק מהמסגרות הללו מתגברים את הצוות החינוכי המקצועי של המוסד 
בסייעות. הסייעות הן חלק בלתי נפרד מצוות המוסד החינוכי בו הן מועסקות. 

סייעות במוסדות החינוך המיוחד 
בבתי הספר של החינוך המיוחד, בגני הילדים לחינוך המיוחד ובכיתות החינוך 
המיוחד בבתי הספר היסודיים, קיימת הקצאת שעות אוטומטית  ממשרד החינוך 

לסייעת פדגוגית. 

סייעות לתלמידים/ות משולבים בחינוך הרגיל 
כחלק ממערך התמיכה בתלמידים/ות משולבים. תלמיד/ה שרמת תפקודם מחייבת 
זאת, זכאי/ת לקבל תמיכה אישית של סייעת כולל בחופשות. חל  איסור מוחלט 
על ההורים להעסיק סייעות באופן פרטי. הרשות המקומית היא האחראית על 
העסקת הסייעת. הזכאות לתמיכת סייעת נבדקת  מחדש בכל שנת לימודים 
בוועדה בין מקצועית. אופי הסיוע שיקבע והיקף השעות תלוי בסוג המוגבלות 

של כל ילד, בצרכיו ובתקציב המחוזי. 
על הסייעת לעזור לילד/ה להתנהל בזמן השיעור וההפסקה, לתת סיוע פיזי, 
לימודי וחברתי. תלמידים הזכאים לסייעת במהלך שנת הלימודים יוכלו לקבל 
תמיכה זו גם בקייטנות במהלך החופשות בתנאי שלקייטנה יש רישיון והיא 

מוכרת על ידי הרשות המקומית. 

הכשרה והשתלמויות לסייעות 
אגף החינוך בשיתוף אגף משאבי אנוש עורך השתלמויות לסייעות במהלך שנת 

הלימודים. 
ההשתלמויות מקנות ידע מקצועי וכלים יישומיים לעבודה במוסדות החינוך עם 

ילדים שוני צרכים. 

לפרטים נוספים בנושא סייעות ניתן לפנות ללילך טולדנו
במייל lilachto@ksaba.co.il | בטלפון09-7649284.

בהתאם לחוזר מנכ"ל, אוכלוסיית התלמידים/ות בחינוך הרגיל עם צרכים רפואיים 
ייחודיים זכאים לתמיכה באמצעות סייעות רפואיות מהגיל שבו הם נכנסים לגן 

ילדים במסגרת עירונית. 
ניתן להגיש בקשה לסיוע עבור תלמידי החינוך הרגיל עם צרכים רפואיים ייחודיים 

על פי המאפיינים הבאים: 
תלמידים/ות הנדרשים לטיפול פולשני בשגרה. 	 
תלמידים/ות הנדרשים להשגחה למניעת מצבים מסכני חיים מיידית. 	 
הזכאות לסיוע תיבדק במשרד החינוך לאחר קבלת חוות דעת רפואית של 	 

רופא מומחה בתחום בלבד' מומחה לאלרגיה ילדים, נוירולוג וכדומה. 
תלמידים/ות הזכאים לסייעת רפואית במהלך שנת הלימודים, יוכלו לקבל תמיכה 
זו גם בקייטנות במהלך החופשות, בתנאי שלקייטנה יש רישיון והיא מוכרת על 

ידי הרשות המקומית. 

*תלמידים/ות בחינוך המיוחד אינם זכאים לסייעת רפואית, אלא במקרים חריגים 
בלבד ובאישור משרד החינוך.

לפרטים נוספים בנושא העסקת סייעות רפואיות  ניתן לפנות ללילך טולדנו 
במייל lilachto@ksaba.co.il | בטלפון 09-7649284 

הגשת בקשה לסייעת רפואית
להגשת בקשה לסייעת רפואית והנחיות לגבי צירוף מסמכים ניתן לפנות:

nuritg@ksaba.co.il גנים לנורית גורפינק במייל
hagith@ksaba.co.il בתי ספר לחגית הללי במייל

https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=41 :למידע נוסף

הכשרה והשתלמויות לסייעות רפואיות
אגף משאבי אנוש עורך השתלמויות לסייעות.

סייעות במוסדות החינוך המיוחד וסייעות לתלמידים 
סייעות רפואיות לתלמידי החינוך הרגיל משולבים בחינוך הרגיל 

אילוסטרציה: הכשרה והשתלמויות לסייעות

אילוסטרציה:זכאות לסייעת רפואית
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קצין בקור סדיר פועל מתוקף חוק לימוד חובה ועל פי ההסמכה שניתנה לו על 
ידי שר החינוך. 

תפקידיו ותחומי אחריותו נוגעים בשני ההיבטים עיקריים: 
בקרה ואכיפה של חוק חינוך חובה והבטחת לימודיו של התלמיד/ה במוסד 	 

חינוכי מוכר. 
הנחייה וסיוע בגיבוש תכניות להכלה ולמניעת נשירה כחלק מהעבודה 	 

החינוכית טיפולית. 
* הקב"סים פועלים בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי והטיפולי בגן ובבית 

הספר, המשפחה וגורמים מקצועיים בקהילה. 

אוכלוסיית היעד:
תלמידים/ות בגיל 3 עד 18 המאופיינים בנשירה גלויה וסמויה. 	 
תלמידים/ות חדשים בעיר או חוזרים מפנימיות הזקוקים להכוון והוריהם. 	 

באחריות הקבסי"ם:
מעקב וטיפול אחר הביקור הסדיר של התלמידים/ות במסגרות החינוך השונות. 

איתור, ליווי ומעקב אחרי תלמידים/ות בסיכון ומניעת נשירה. 	 
ייעוץ והכוון להורים ולתלמידים/ות בסכנת נשירה ובמעברים. 	 
בניית תוכניות התערבות לשיפור תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה. 	 
שיתוף פעולה עם גורמים שונים בקהילה, כגון: מתי"א רווחה, שירות פסיכולוגי, 	 

קציני מבחן, קידום נוער ועוד. 

קציני ביקור סדיר:
טלי יהלום: taliya@ksaba.co.il | טלפון 09-7646594

עילית דגן: IlitD@ksaba.co.il | טלפון 09-7646595
נועה ברקמן: NoaBR@ksaba.co.il | טלפון 09-7646595

אלי שבו: elis@ksaba.co.il | טלפון 09-7646594

קבלת קהל קציני ביקור סדיר, בתיאום מראש, באמצעות המייל / טלפון.

בשנת 1988 חוקקה הכנסת את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שמטרתו 
להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות 

שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים. 
בשנת 2005 התקבל בכנסת תיקון המתייחס לפרק נגישות ובו נקבעה החובה 

להנגיש לאנשים עם מוגבלויות את הגופים הציבוריים. 
החוק מחייב הנגשה פרטנית הן לתלמיד/ה והן להורה/אפוטרופוס למקום שהוא 
מוסד חינוך או גן ילדים, לפי העניין, ולשירות חינוך הניתן על ידי אותו מוסד; 
בסעיף זה, "גן ילדים" – גן ילדים שהוא מוסד חינוך רשמי, גן ילדים בבעלות רשות 

חינוך מקומית או גן ילדים שחל עליו חוק החינוך המיוחד. 

ההתאמות נגישות כוללות:
התקנת מעלית נגישה בבניין מרכזי אחד. 	 
בניית תא שירותים נגיש לנכים. 	 
הנגשת הכניסה למוסד החינוך ודרכי הגישה מהכניסה לבניין המרכזי, בין 	 

הבניין המרכזי למבנים סמוכים ודרכי הגישה לחצר ולאולם הספורט ולרבות 
כבשים )רמפה( בדרכי הגישה. 

אמצעי נגישות לאנשים עם מוגבלות בראייה ובשמיעה, לרבות התקנת 	 
מערכות שמע ושירותי עזר. 

התאמות נוספות הנדרשות כדי לאפשר לתלמיד נגישות באופן סביר במוסד 	 
החינוך או בגן הילדים בו הוא לומד )כגון: התאמות טכנולוגיות(

בהתאם לתקנות החדשות שפרסם משרד החינוך ביולי 2018, תלמיד/ה עם 
מוגבלות או הורה/אפוטרופוס עם מוגבלות זכאים להגיש בקשה להנגשה. 

טופס להגשת בקשה להנגשה והנחיות לגבי צירוף מסמכים, מופיעים באתר 
האינטרנט העירוני. 

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות לאפרת יוסף בטלפון 
 efraty@ksaba.co.il :09-7649284 או במייל

התאמות נגישות פרטניות במוסדות חינוךביקור סדיר
לתלמיד ולהורה 

אילוסטרציה: התאמות נגישותאילוסטרציה:קציני ביקור סדיר
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עיר שווה

חודש המודעות לאנשים עם מוגבלויות 2022
כולנו שונים. כולנו שווים.

כפר סבא


