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 דף הסבר להורים המוזמנים לוועדה לתכנון טיפול והערכה

 

כל הורה רוצה את הטוב ביותר עבור הילד שלו. אנחנו באגף קהילה ורווחה מאמינים שניתן לעזור 

למצוא את הדרכים המתאימות לדאוג לילדיו. כפי שנקבע באמנה לזכויות הילד, אנו  לכל הורה

רואים את תפקידנו העיקרי להיות שותפים שלכם ולסייע לכם לדאוג לילדיכם בדרכים המתאימות 

 ביותר.

 הועדה לתכנון טיפול והערכה היא אחד האמצעים העומדים לרשותנו כדי להשיג מטרה זו.

 

 נון טיפול והערכה? מהי הוועדה לתכ

עו"ס המשפחה שלכם לחשוב על באמצעות  הועדה לתכנון טיפול והערכה מיועדת לסייע לכם 

הדרכים המתאימות בהן ניתן לפעול ביחד כדי לעזור לילדכם להתפתח ולמצות את היכולות 

 : רגשי, חברתי, בריאותי ולימודי.שלהם בתחומים השונים

לפעול ביחד כדי לעזור לילד/ה ולכם, ונכין תכנית שיכולה לכלול בדיון בוועדה נחשוב איך אפשר 

עזרה משירותי הרווחה, החינוך והבריאות וכן עזרה שאתם ובני משפחה נוספים יכולים לתת 

 לילד.

 

 מי משתתף בוועדה?

הוועדה מופעלת על ידי אגף קהילה ורווחה. יושבת ראש הוועדה היא עובדת סוציאלית המשמשת 

 ות לתכנון טיפול והערכה.כמרכזת הועד

 השירות הפסיכולוגי, בנוסף לעובדתהחינוך ודה חברים קבועים משירותי הרווחה , בווע

 הסוציאלית שלכם ואנשי מקצוע רלוונטיים נוספים.

 

. אם אינכם שבועיים מראשאתם תוזמנו לוועדה ותשתתפו בכל הדיון. חובה להזמין אתכם לדיון 

ראשון שנקבע, עליכם להודיע על כך מראש וייקבע מועד אחר לדיון יכולים להגיע לדיון במועד ה

)אלא אם זהו דיון דחוף(. אתם גם יכולים להזמין מטעמכם איש מקצוע, ידיד או קרוב משפחה, 

 שאתם חושבים שיוכל לתרום לחשוב על דרכים לעזור לכם ולילד.

 ההכנה לדיון בוועדה

אתם והילדים תתכוננו לוועדה ביחד עם העובדת הסוציאלית שלכם. העובדת הסוציאלית תתאר 

 לכם את הדרך בה מתקיים הדיון. 

o .תבררו מהן הדאגות שהביאו לכינוס הוועדה 
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o  תחשבו מהם התחומים שבהם אתם או העובדת הסוציאלית חושבים שיש לכם או

 לילד/ה צורך בעזרה.

o  בני משפחה אחרים יכולים לעשות כחלק מתוכנית תחשבו מה אתם ההורים או

 הטיפול. )שכנים, ארגונים שאתם מכירים, פעילים(.

o  תקבלו מידע מהעובדת הסוציאלית ביחס לשירותים ועזרה שניתן לקבל ברשות

 המקומית ולחשוב אילו מהם היו יכולים לסייע.

o ידים וקרובי תחשבו האם כדאי להזמין לוועדה שותף מבין אנשי המקצוע ומבין היד

 המשפחה שלכם.

o ועדה לשמוע את דעתו של הילד העובדת הסוציאלית תתייעץ אתכם כיצד לאפשר לו

 בדיון. שלכם

o .תעלו בפני העובדת הסוציאלית כל שאלה או דאגה שיש לכם לקראת הדיון 

o  העובדת הסוציאלית תכין דוח סוציאלי מקיף לקראת הוועדה בהסתמך על שיחות

 ההכנה שיערכו אתכם.

 

 הדיון בוועדה

 הדיון בוועדה מובנה משלושה שלבים:

 .פתיחה והכרות .1

 .העלאת דאגות בגינם התכנסה הועדה, כאשר בשלב זה להורים ולילדם ניתן מקום מרכזי .2

 דיון עם כלל המשתתפים והמלצות לדרכי טיפול. .3

  

בדיון בוועדה. חשוב שתביעו את עמדותיכם  מרכזיההורים, מהווים גורם אתם 

והצעותיכם. העובדת הסוציאלית שלכם תעזור לכם להבין ולהשתלב בדיון. אם 

אתם מרגישים שאינכם מבינים משהו בדיון, או שאתם חשים שדברים שנאמרים 

 פנו ליושבת ראש הועדה במהלך הדיון. -אינם מדויקים או שדבריכם אינם נשמעים 

 

 ימת הוועדה?היכן מתקי

 ZOOMבתקופה זו אנו מקיימים וועדות באמצעות אפליקציית 
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בסיום הדיון תקבלו מסמך המסכם את התכנית הטיפולית שנקבעה ולוח הזמנים שלה. 

 .על ביצוע התכנית ועל תוצאותיה הועדה תקבע מועד למעקב והערכהבמידת הצורך, 

 

 בתום הדיון כשותפים. אם אתם מסכימים לתוכנית, תתבקשו לחתום עליה

 אתם מוזמנים לפנות לעובדת הסוציאלית שלכם או למרכזת הועדה לקבלת כל מידע נוסף.

 

 בברכה,  

 יוסף צור גלית 

  יו"ר ועדות לתכנון טיפול  
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