
 משרד החינוך
 מחוז ירושלים

 הפיקוח על החינוך המיוחד
 

_____________________________________________________________________ 
 

   ירושלים        22רח' כנפי נשרים , 02-5601505/6   02-5601501 

 דף הסבר להורים
 ועדת ההשמהלפני  הנמסר להורים 

 
ם ההורים מערערים על סוג המיועדת למקרים שב - ת במשרד החינוךועדת ערר מחוזי

 . המסגרת )בי"ס לחנ"מ, כיתה לחינוך מיוחד בבי"ס רגיל, גן לחינוך מיוחד(

 או נציג מטעמו ועדת הערר מתקיימת בראשותו של מנהל מחוז במשרד החינוך .
  יום מיום קבלת החלטת ועדת ההשמה. 21ועד להגשת הערר הוא המ

 

  ועדת ערר מוסמכת לדון בערר של ההורים על החלטת ועדת ההשמה שהתקיימה
( ולקבל החלטה על פי 1988 –ברשות המקומית )על פי פרק ג' לחוק החינוך המיוחד 

 אחת מהאפשרויות האלה:

 דיון חוזר לקבלת מידע  נוסף. .א

 נוי החלטת ועדת ההשמה.קבלת הערר ושי .ב
 החזרת העניין לוועדת ההשמה לדיון נוסף, עם הוראות או בלעדיהן. .ג

 דחיית הערר )והשארת ההחלטה של ועדת ההשמה על כנה(. .ד
 

 החלטת ועדת הערר היא סופית.
 

  מסתיים רק  ,לגבי תלמיד שהוגש בעניינו ערר,הליך ההשמה והשיבוץ במוסד חינוכי
עד למועד זה יישאר התלמיד במוסד את החלטתה. לאחר שוועדת הערר קיבלה 

 . החינוכי שהוא לומד בו
 שהגורם המערער יציג מסמך מטעם יו"ר ועדת הערר המאשר את פנייתו תנאיב

 לוועדת הערר לצורך ערעור על החלטת ועדת ההשמה.

 

 מכתב על החלטת  קבלו תלדאוג לכך שתוך שבועיים מקיום ועדת ההשמה  עליכם
 ועדת ההשמה ברשות המקומית. הוועדה מיו"ר

 
 סבטלנה נסטרנקולגב'/מר:         9666909-02לפנות לטל:  םעליכ

 

,כמוכן המצורפת להחלטת ועדת ההשמה ,)מצ"ב מסמך א'(לוועדת ערר  תוגש בכתב בקשהה
( שאלון הפניה שנמסר ע"י 1)  ;עדת עררויש לצרף את המסמכים שיאפשרו דיון מקצועי בו

)שהוגשה בועדת  (חוות דעת פסיכולוגית שנמסרה ע"י השירות הפסיכולוגי2  ,המסגרתצוות 
 או חוות דעת פסיכולוגית, פרטית. השמה(

 לא יקבע מועד לדיון.במלואם,   המסמכיםכל ללא הגשת 

 שימו לב:

  פנייתכם יו"ר ועדת ערר המאשר את   להצטייד במסמך מטעםעליכם ערר הבהגשת
וועדת השיבוץ ברשות המקומית ולמסגרת החינוכית בה להגיש ל ישאליו. את המסמך 

 לומד.
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 התלמיד מתגורר  נעשית ברשות המקןמית שבה –הורים לשיבוץ מחודש בקשה 

 

הודעה על שיבוץ ספציפי לכיתה הורים יקבלו יולי( -בחודשי הקיץ )יוני ועדות השיבוץבסיום 

 וחד.לגן לחינוך מיאו  חינוך מיוחד לחינוך מיוחד, לבי"ס

למסגרת בה  תחילה  שעל ההורים והתלמיד להגיע על שיבוץ הוא מחודש לבקשת דיון תנאי  

 (  15.7.16 )עד שובץ ולהיפגש עם הגורמים המקצועיים של המסגרת.

 לבקשתם.עם נימוקים  מסמך ב'(ועדת השיבוץ )לפנות במסמך מסודר ליו"ר  על ההורים 


