
 מסגרות ושירותים לילדים בעלי צרכים מיוחדים בשהם
 זשנת לימודים תשע"

  

 מסגרות חינוך מיוחד בשהם

  

מסגרות חינוך מיוחד, הנותנות מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים  13פועלות בשהם  זבשנת תשע"
 שונים.אפיונים בגילאים ו

  

 להלן פרוט המסגרות:

  

 כתובת וטלפון  מנהלת  גילאים סוג המסגרת שם המסגרת

 9791201טל'  2לשם  זהבה זיידמן רב גילאי   גן  תקשורת גן  יסמין 

 גן סביון 
 תקשורתגן 

 ( אוטיסטים)
 9791203טל'  2לשם  עדי גרינדלר רב גילאי

 גן כלנית 
 התפתחותיגן 

 )מעוכבי שפה(
 9732740טל'  רחבת כלנית ליבת בן  דוד רב גילאי

 9791197טל'  7תפן  אורית כוכבימנהלת בי"ס:  'ב כיתה רגשית בי"ס אבן  חן 

 'ג רגשיתכיתה  בי"ס רבין
 טניה דורנשטייןמנהלת ביה"ס: 

 
 9711681טל'  3נרקיס 

ני בי"ס אב
 החושן 

כיתה ללקויי 
 למידה

 'ה
 תרצה הולנדרמנהלת ביה"ס: 

 
 9732783טל'  96מכבים 

 בי"ס ניצנים 
כיתה ללקויי 

 למידה
 9795618רח' צורן  טל'  מנהלת בי"ס: תמי בן אבי  ו'-ה'

 אולפנת שלהבת
כיתה ללקויי 

 בנות למידה
 9795756טל'  1רח' תירוש  טנגרהוימנהל:  אבי  פי 'ט

 חט"ב יהלום 
כיתה ללקויי 

 למידה
 5359422 /24רח' קשת  טל'  אביבית קליין מנהלת בי"ס:  ז',ח',ט'

 5359422/ 24רח' קשת טל'   אביבית קלייןמנהלת בי"ס:  ח' כיתת תקשורת  חט"ב יהלום 

 7710203טל'  2רח' החושן  מנהלת ביה"ס:  אסתר פוסטר י' כיתת תקשורת תיכון  שהם 

  

 .סיגל  שאקיכל המסגרות הללו עובדות ע"פ הנחיות ונהלים של משרד החינוך ומפוקחות ע"י הגב' 

  

 
 

 3מתחת לגיל שירותים לילדים בעלי צרכים מיוחדים 

 
 

 סייעת במעון לילדים מעוכבי התפתחות

  

יש אפשרות לקבל סייעת במעון רגיל לילדים מעוכבי התפתחות, המאובחנים ע"י מרכז להתפתחות 

 .9791343הילד, זאת באישור משרד הרווחה ובמימונו פרטים במחלקת הרווחה טל' 

  

  מעונות יום שיקומיים

 , באישור משרד הרווחהצרכים 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.מקצועי במעון קובע לכל ילד תכנית אישית המורכבת מטיפולים -הצוות הטיפולי

 כל ילד במעון זכאי להסעה למסגרת, הכוללת מלווה.

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

 .9791343הפנייה דרך מחלקת הרווחה טל' 

  

 
 
 
 
 



 נוך משליםחי -פעילות העשרה 

  

  

  מרכז יחד
 

  :  .העשרה וטיפול  לילדים  ונוער בעלי  צרכים  מיוחדים המופעל ע"י מחלקת הרווחה. מנהלמרכז 
 6888164/6888161 לפרטים: טל' 

   

 בני עקיבא –ושבט שובל שבט יובל 

חריגויות שונות מכיתות שבט יובל בבני עקיבא נותן מענה לילדים ובני נוער חילונים ודתיים כאחד, בעלי 

 ד' עד יב'. פעילות השבט מתקיימת בימי שלישי ושישי, במגביל לפעילות של כלל השבטים. 

  

  

 צופי שהם -קבוצת צמיד 

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

 בהתאם  לצורך.

  .ביל ובשיתוף לפעילות של כל השבטקו', במ-ו פעילות השבט מתקיימת בימי ג'

  
  

 מועדונית "חוויה"

  -,2'. מתקיימת במתחם הגנים בלשם המועדונית לילדים עם בכיתות א' עד 

 שונות.העשרה  במועדונית סיוע בהכנת שיעורי בית ופעילויות 

 רישום למועדונית נעשה ע"פ תנאי ועדת קבלה..

 .6888155המועדונית מופעלת ע"י מחלקת רווחה. לפרטים: טל' 
 

 

 

 


