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 הנחיות כלליות בדבר:

 זכות השימוע לתלמידים בוועדות השמה וערר

 

 13וסעיף  9את סעיף  )אשר תיקן, 2005בינואר  24לחוק החינוך המיוחד מתאריך  8תיקון מס' 

 וערר   זכות השימוע לתלמיד בוועדות ההשמה ( ועוסק ב1988 לחוק החינוך המיוחד התשמ"ח

ילד בעל הצרכים המיוחדים ואת הילד ותאפשר להם או למי "הוועדה תזמין את הורי ה כי: קובע

 מטעמם להשמיע את טיעוניהם". 

יש לציין כי החידוש המהותי בתיקון חוק זה הוא בכך שאם בעבר, טרם החקיקה, הועדה הייתה 

את  חלה החובה להזמיןרשאית להזמין את התלמיד בנוסף לחובת זימון הוריו, הרי שכעת 

 השמיע את דבריו בפני הועדה.התלמיד ולאפשר לו ל

שיתוף התלמיד בדיון נועד לאפשר לתלמיד  את הזכות להשמיע את דבריו ולהביע את רצונותיו 

 במעמד שבו מתקבלות החלטות המשפיעות על המשך דרכו במערכת החינוך.

 מידע זה בחשבון בדיוניה ובהחלטותיה. על הועדה לקחת

  ין אם במישרין,  ובין אם בעקיפין  . בוועדה תינתן לתלמיד הזכות להישמע,  ב

 
 תלמידתחילה שהוסברה ל  בבואה של הועדה לשמוע את דבריו ועמדתו של הילד, תוודא הועדה

 מטרתה של הועדה )השמה/ ערר( וסמכויותיה.

הועדה תדאג לאפשר לילד תנאים נאותים להשמעת דבריו בהתאם לצרכיו האישיים 

החשיבה,   ואת יכולות י ון את גילו של הילד, מצבו הרגשוההתפתחותיים, כשהיא לוקחת בחשב

 .השפה והתקשורת שלו

שיובאו מראש לידיעת הועדה או יעלו מתוך הדיון עצמו, תאפשר הועדה לילד  במקרים מיוחדים, 

  .באופן נפרד, בנוכחות הוריו, אלא אם תתבקש אחרת ו בפני מי מחבריה,ידבר להשמיע את

 

 ם של ההורים הוא המכריע  בשאלת נוכחותו של התלמיד בוועדה.ראוי לציין ששיקול דעת

 הורי התלמיד רשאים על פי שיקול דעתם להחליט בדבר שיתופו של ילדם בוועדה.

במקרים שבהם הורי התלמיד מוצאים לנכון כי משיקולים הלוקחים בחשבון את טובת ילדם לא 

   , יש לכבד את שיקול דעתם.יופיע התלמיד לוועדה

של הופעתו תשאל אותם לנימוקיהם בנוגע לאי , הועדה תנסה לברר זאת עם ההורים ץ כימומל

 ועדה, ותתעד זאת בתמצית בפרוטוקול הדיון. והתלמיד ל

 

 ההזמנה להורים ולתלמיד תעשה על גבי הטפסים  הבאים: 
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 שם הרשות המקומית________________________                   

 
 והתלמיד לדיון בוועדת השמה הזמנת  ההורים

 
 תאריך :____________

 נשלח בדואר רשום                                                                                                     
 לכבוד

 ההורים: _____________________
 התלמיד: _____________________

 
 

 שלום רב,
 

  הזמנה לדיון בוועדת השמההנדון:                                         
 

 :____________, הנכם מוזמנים להשתתף בועדת השמה אשר תתקיים בתאריך 
 במקום__________________________________.____________,  : בשעה

 
וחד, ותקבע את סוג המסגרת החינוכית ועדת ההשמה תדון בזכאות של בנכם/בתכם לחינוך מי

 ההולמת את צרכיו/ה.
 

בנכם/ בתכם מוזמן/נת להשתתף בוועדה  על מנת להקנות לו אפשרות להשמיע את דברו/ה, וזאת 
 על פי שיקול דעתכם.

 
 בדיון חשובה ביותר. והשתתפות ילדכםהשתתפותכם 

 
גרת החינוכית בה התלמיד לומד, דו"ח חינוכי של המס -אנא וודאו שיש בידכם את שאלון ההפניה

 והעתק של סכום חוות הדעת הפסיכולוגית .
 

אם יש ברשותכם מסמכים מקצועיים נוספים )פסיכולוגיים, רפואיים או אחרים( אשר לדעתכם 
 יוכלו לעזור לוועדת ההשמה בקבלת החלטה, הנכם מתבקשים להעבירם ליושב ראש הוועדה . 

די כותביהם ומצוין בהם שם כותב המסמך מקצועו ומספר אנא ודאו שהמסמכים חתומים על י
 הרישיון שלו.

 הנכם מתבקשים להעביר את המסמכים ימים אחדים לפני מועד הדיון לידי יושב ראש הועדה.
 

לקבלת החוברת "דברי הסבר להורים אשר ילדיהם מופנים לועדת השמה" נא לפנות למנהל בית 
 ד החינוך והתרבות בירושליםהספר, או למחלקה לפניות הציבור במשר

 02-5602538 -בטלפון
 

 .מראשאם אתם נזקקים לסיועו של אדם שיתרגם עבורכם את מהלך הדיון, אנא הודיעונו 
 בכל מקרה תוכלו להביא מתרגם ו/או אדם מטעמכם שיסייע לכם.

 
 אנו מבקשים להפנות את תשומת לבכם לכך שוועדת השמה רשאית לקיים את הדיון  גם אם לא

 תיענו להזמנה זו.
 

 אנו מתנצלים מראש אם תאלצו להמתין , ומקווים שתגלו הבנה באשר לכך.
       

 בכבוד רב ,                                                                                                                      
 יושב ראש ועדת ההשמה              

 
 -----------------חתימת היו"ר                                                                                            

 כתובת לפניות:______________________ טלפון:_______________
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 מחוז:________________________                            

 
 הזמנת  ההורים והתלמיד לדיון בוועדת הערר

 
 תאריך :____________

 נשלח בדואר רשום                                                                                                                              
 לכבוד

 רים: _____________________ההו
 התלמיד: _____________________

 
 

 שלום רב,
 

 הזמנה לדיון בוועדת ערר הנדון:                                         
 

, הנכם מוזמנים להשתתף בועדת הערר בעניין 1988מתוקף חוק החינוך המיוחד, התשמ"ח 
 לבנכם/ לבתכם ____________,  בקשתכם לערער על החלטת ועדת ההשמה שנערכה

 ברשות המקומית__________________________________.
 

____________,  בשעה:____________, הדיון יתקיים בתאריך 
 במקום__________________________________.

 
 

וזאת בנכם/ בתכם מוזמן/נת להשתתף בוועדה  על מנת להקנות לו אפשרות להשמיע את דברו/ה, 
 על פי שיקול דעתכם.

 
 בדיון חשובה ביותר.  והשתתפות ילדכםהשתתפותכם 

 
נוספים )פסיכולוגיים, רפואיים או אחרים( אשר לדעתכם  מסמכים מקצועייםאם יש ברשותכם 

 יוכלו לעזור לוועדת ההשמה בקבלת החלטה, הנכם מתבקשים להעבירם ליושב ראש הוועדה . 
ל ידי כותביהם ומצוין בהם שם כותב המסמך מקצועו ומספר אנא ודאו שהמסמכים חתומים ע

 הרישיון שלו.
 הנכם מתבקשים להעביר את המסמכים ימים אחדים לפני מועד הדיון לידי יושב ראש הועדה.

 
 מראש.אם אתם נזקקים לסיועו של אדם שיתרגם עבורכם את מהלך הדיון, אנא הודיעונו 

 מטעמכם שיסייע לכם. בכל מקרה תוכלו להביא מתרגם ו/או אדם
 

אנו מבקשים להפנות את תשומת לבכם לכך שוועדת הערר רשאית לקיים את הדיון  גם אם לא 
 תיענו להזמנה זו.

 
 אנו מתנצלים מראש אם תאלצו להמתין , ומקווים שתגלו הבנה באשר לכך.

       
 בכבוד רב ,                                                                                                                      

 יושב ראש ועדת הערר              
 

 -----------------חתימת היו"ר                                                                                            
 
 
 

 טלפון:_______________כתובת לפניות:______________________ 

 

 

 
 שם הרשות המקומית________________________                   
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 הזמנת  ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השמה
 ביושבה כוועדת ערר על החלטת ועדת שילוב מוסדית 

 
 תאריך :____________

 נשלח בדואר רשום                                                                                                                            
 לכבוד

 ההורים: _____________________
 התלמיד: _____________________

 
 

 שלום רב,
 

 הזמנה לדיון בוועדת השמה ביושבה כוועדת ערר על החלטת וועדת השילוב המוסדיתהנדון: 
 
 

ועדת השמה בעניין בקשתכם לערער על החלטת ועדת השילוב הנכם מוזמנים להשתתף ב
 ____________. המוסדית, שנערכה לבנכם/ לבתכם ____________ בתאריך 

 במקום: ___________________________. 
 

____________,  : בשעה____________,הדיון יתקיים בתאריך  בתאריך 
 ______________________.במקום____________

 
בנכם/ בתכם מוזמן/נת להשתתף בוועדה  על מנת להקנות לו אפשרות להשמיע את דברו/ה, וזאת 

 על פי שיקול דעתכם.
 

 בדיון חשובה ביותר. והשתתפות ילדכםהשתתפותכם 
 

דו"ח חינוכי של המסגרת החינוכית בה התלמיד לומד,  -אנא וודאו שיש בידכם את שאלון ההפניה
 והעתק של סכום חוות הדעת הפסיכולוגית .

 
נוספים )פסיכולוגיים, רפואיים או אחרים( אשר לדעתכם  מסמכים מקצועייםאם יש ברשותכם 

 יוכלו לעזור לוועדת ההשמה בקבלת החלטה, הנכם מתבקשים להעבירם ליושב ראש הוועדה . 
המסמך מקצועו ומספר  אנא ודאו שהמסמכים חתומים על ידי כותביהם ומצוין בהם שם כותב

 הרישיון שלו.
 הנכם מתבקשים להעביר את המסמכים ימים אחדים לפני מועד הדיון לידי יושב ראש הועדה.

 
לקבלת החוברת "דברי הסבר להורים אשר ילדיהם מופנים לועדת השמה" נא לפנות למנהל בית 

 הספר, או למחלקה לפניות הציבור במשרד החינוך והתרבות בירושלים
 02-5602538 -פוןבטל

 
 .מראשאם אתם נזקקים לסיועו של אדם שיתרגם עבורכם את מהלך הדיון, אנא הודיעונו 

 בכל מקרה תוכלו להביא מתרגם ו/או אדם מטעמכם שיסייע לכם.
 

אנו מבקשים להפנות את תשומת לבכם לכך שוועדת השמה רשאית לקיים את הדיון  גם אם לא 
 תיענו להזמנה זו.

 
 ם מראש אם תאלצו להמתין , ומקווים שתגלו הבנה באשר לכך.אנו מתנצלי

 בכבוד רב ,                                                                                                                         
 יושב ראש הועדה              

 
 -----------------חתימת היו"ר                                                                                            

 כתובת לפניות:______________________ טלפון:_______________

 


