
חינוך מיוחד שירות ולא מקום

לחוק החינוך המיוחד11' הכרות עם תיקון מס

ב "תשפש"בהודנתוני החינוך המיוחד 



על קצה מזלגהסטוריה
.מוגבלים ושאינם ניתנים לחינוך, נחותים, חריגים...י החברה"עילדים עם צרכים מיוחדים הוזנחו במשך מאות בשנים •

ובלתי ניתן לשינויהליקוי קבוע •

האכזרילהגן מפני העולם אם ניתנו היו בעיקר על מנת התמיכות•

החל שינוי גם כלפי ילדים עם צרכים מיוחדיםכך , התפתחוושיויוןדמוקרטיה ככל שרעיונות •

מי שבעיקר אחראים לשינויים היו ארגוני ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים 

 והשמהקווים ברורים לאבחון אין

 לתכנית לימודים יחידניתאין דרישה

 התלמידים התמקדות בהכשרת אין

חיים בוגריםלקראת 

 עידוד להשמה בסביבה אין

מגבילההפחות 

יצחק נבון כיהן כשר  

החינוך והתרבות בין  

1984-1990השנים 



כרוניקה של מדיניות

עיקרי הדברים חוק/ שם הועדה  שנה

הנפשי או  , השכלי, שמחמת התפתחות לקויה של כושרו הגופני3-21אדם בגיל -הגדיר מיהו ילד חריג 

".  והוא נזקק לחינוך מיוחד, מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת, ההתנהגותי

להקל על שילובו בחברה ובמעגל  במטרה...מ"בעצמטרת החוק לקדם ולפתח את כישוריו ויכולותיו של הילד 

.אך לא ניתן תוקף תקציבי, עדיפות לשילוב במסגרת הרגילהתינתן . העבודה

חוק החינוך המיוחד  1988

מיסוד סלים דיפרנציאלים למימון תלמידים בשילוב .  מ"החנאב ליישום חוק תוכנית 1994

.המעוניינים בשילובמ"בעצס עבור כל התלמידים "שתינתן לבתיהעל תוספת תקציבית ממליצה ועדת מרגלית 2000

. פער בין מדיניות לפרקטיקה

אשר להם זכאים ילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגילהוספת פרק השילוב העוסק בשירותים

(חוק השילוב)ד"יתעמותת  2002

.המלצות הועדה לא התרחשו.  על הצורך בתקצוב על פי רמת תפקודמדברת

.דורנראבן דרך לקראת ועדת בעצם היתהזו 

ועדת דוברת 2005

.  הוחל פיילוט2009ב שנת .  לשינוי מדיניות בנושא החינוך המיוחדהצעה דורנרועדת 2007

שילוב הלומדים וקידומם בחינוך הרגיל תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים ההכלהיעד 2012



לחוק החינוך המיוחד11התיקון ה -2018

התלמידים •
הזכאים 

יתוקצבו על פי  
מודל תקצוב  
המבוסס על  
רמת תפקוד 

ולקות

שאלון רמת  •
תפקוד 

ה"ראמ

ועדת זכאות  •
ואיפיון

התקציב הולך •
:אחרי הילד

סל אישי•

ההורים בוחרים •
את סוג  

המסגרת בה 
הילד יקבל את  
שירותי החינוך  

:המיוחד

חינוך רגיל•

כיתת חינוך  •
מיוחד

ס חינוך  "בי•
מיוחד





ואיפיוןועדת זכאות 

אוכלוסיית היעד

בשכיחות גבוהה תלמיד עם מוגבלות 

(..התנהגותי-ריגשי, ל"ל)

התבצע  , הלומד במסגרת החינוך הרגיל
תהליך התערבות  

להפנות עניינו לדיון  והוריו מבקשים 
לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים

בשכיחות  תלמיד עם מוגבלות 

(...פיגור, אוטיזם)נמוכה 

שעניינו  שהוריו מבקשים 

יופנה לדיון לבחינת  

זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים

תלמיד הלומד  

מ"חנמוסד /מ"חנבכיתה 

הצוות  / והוריו 

מעוניינים לבחון זכאותו לשירותי חינוך  
בחינוך הרגילמיוחדים 



התהליך

איתור קושי של  
תלמיד

התערבות בחינוך  
הרגיל

–במידת הצורך 
הפנייה לאבחון

הפנייה לצוות רב 
מקצועי

מתן זכאות 
לתמיכה מסל  

מוסדי

הפנייה לוועדת 
זכאות ואפיון

לאחר קבלת 
זכאות בוועדה

–שילוב אישי 
פילוח סל אישי

שיבוץ במסגרת 
מיוחדת

הפנייה לצוות  

רב מקצועי

לקבלת שירותי חינוך מיוחדים–תרשים זרימה 



סערה בדיון על חוק החינוך 

איך אתה ישן  : "המיוחד

"אתם פוגעים בילדים? בלילה

החינוך אישרה את התיקון לחוק שמסדיר אפשרות לשלב  ועדת 

פעילים שייצגו  . ילדים בעלי צרכים מיוחדים בבתי ספר רגילים

".  רק העשירים ישולבו: "מרגיר "את ההורים תקפו את היו

: משרד החינוך". הפעילים מכרו להורים חרדה: "גורם בוועדה

"עוד חצי מיליארד שקלים להרחבת הטיפולים"

שלמורים במערכת החינוך הרגילה אין את  טענה נוספת היא 

.  ההכשרה והידע להתמודד עם ילדים עם צרכים של חינוך מיוחד

,  אלף תלמידי חינוך מיוחד246בישראל ישנם כיום כמעט 

.אחוזים מכלל התלמידים11המהווים 

הנהגת ההורים הארצית מתנגדים ליישום התיקונים לחוק  חברי 

המגדיר שילוב התלמידים מהחינוך המיוחד בכיתות  , החינוך המיוחד

זאת עד אשר תתקיים הכשרה מוקדמת ומראש של , לחינוך רגיל

צוותי ההוראה בבתי הספר וגני הילדים

המחנכים יכולים להסתייע בגורמי המקצוע  : החינוך נמסרממשרד 

המלווים את בית הספר

כי כל ניסיון ליישם את החוק ללא  חברי הנהגת ההורים טוענים 

,  הכשרת צוותי ההוראה בצורה מקצועית ולפני התחלת התכנית

שממילא עומדת במקום  , תוביל ללא פחות מקריסת מערכת החינוך

.ביחס לשאר המדינות העולם המערבי, מחמיא-לא



יותר הורים שולחים את  : רפורמת השילוב נכשלה

ילדיהם לחינוך מיוחד נפרד
אך הם אומרים  , משרד החינוך נתן להורים לבחור בעצמם מסגרת

ומספר הילדים  , שבכיתות הרגילות לא ניתן מענה מספק לילדיהם

: משרד החינוך. לעומת השנה שעברה2021-בחינוך הנפרד גדל ב

מספר הילדים בעלי צרכים מיוחדים שלומדים בשנת  נבחן מחדש את חוק החינוך המיוחד

הלימודים הנוכחית במסגרות החינוך המיוחד עלה 

מספר  , בה בעת. לעומת השנה שעברה50%–בכ

–בכהילדים שהוריהם בחרו במסגרות משולבות ירד 

הירידה הזאת נרשמת זמן קצר לאחר  . 20%

שמשרד החינוך החל ביישום רפורמה בחינוך 

לקדם הכלה והשתלבות של  "שמטרתה , המיוחד

כך לפי , "תלמידים עם מגוון צרכים במוסדות החינוך

.דברי ההסבר של המשרד

על

19.10.21



–בשכיחות נמוכה באוכלוסייה מספר תלמידים עם מוגבלויות 
, תלמידים על הרצף ותלמידים עם קשיים נפשיים

בשילוב אישי בחינוך רגיל
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בשנה בממוצע14%-עליה של כ

תלמידים בחומש16,000-כ 



ב"תשפ–נתוני החינוך המיוחד בהוד השרון 

661 מספר תלמידים  

הזכאים לשירותי  

מ"החנ

במסגרות)

(השונות

249 מספר תלמידים  

המשובצים  

ברשות אחרת

320-כ  מספר תלמידים  

המשולבים בחינוך

הרגיל ונתמכים  

י סייעת אישית"ע

כמות מ"חנמסגרות 

גנים  10 לעיכוב  גנים

התפתחותי

גנים6 גנים לתלמידים על 

הרצף התקשורתי

14 כיתות ללקויי למידה

6 על כיתות לתלמידים

הרצף התקשורתי

1 בית ספר לחינוך

מיוחד לתלמידים עם 

-מוגבלות רגשיות

נפשיות

, שלוותא

מרכז טיפולי-א"מתי



חינוך מיוחד/ מחלקת הפרט 

.בהם עובר ילדםבצמתים מרכזיים להורים ליווי והנחייה מתן מענה של 1.

.מקצועיות בתי הספר הרגילים בעיררב התמדה /ועדות היוועצותקיום 2.

.למסגרות חינוכיות העונות על צורכיהם באופן מיטביתלמידים שיבוץ 3.

.המיוחדהחינוך ימי עיון בנושאי , שיעור אחר, אתגרים: כגוןבעיר וקידום יוזמות במסגרות החינוך המיוחד פיתוח 4.

א"מתיבשיתוף עם בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים חינוכיים בבתי הספר הרגילים צוותים והכוונה של ייעוץ 5.

.המלוות תלמידים בשילוב היחידניבפיתוח מקצועי של הסייעות החינוכיות שותפות 6.

מתן  , פיקוח,שירות פסיכולוגי, ביקור סדיר, רווחה: של כל הגורמים המטפלים בתלמידים עם צרכים מיוחדיםתכלול 7.

ילדםהמיטביים עבור החינוכיים ליווי והדרכה בכל הקשור למענים , לפניות הוריםפרטני באופן מענה 

לאורך השנהואיפיוןזכאות בועדותלקיחת חלק. 8

מנהלת המחלקה–אתי לוי 

מזכירת המחלקה–ליאורה בן חור 

דתיס הממלכתי "ובתיהי"גנס"קב–זינגרניצה 

ס היסודיים"בתיהס"קב–נועה פיש ויסמן 

חינוך מיוחדס"קב–ליאת טל

ס העל יסודי"בתיהס"קב-אירית קרן פז

מנהלת היסעים–אושרת איינס 



אילוף וטיפול  
באמצעות  

כלבים
תרפיה בריצה

תלמידי תיכון  
רמון חונכים  
תלמידים על 

הרצף בחטיבת 
עתידים

חיבור לאגף  
הנוער בהקמת 

הנהגת תלמידים  
המורכבת 

מתלמידים בעלי  
צרכים מיוחדים

ועדות היגוי  
להקמת בית  
ספר לחינוך  

מיוחד  
לתלמידים על 

הרצף

,  "גינת הגשם"
מיזם לתלמידים  

על הרצף  
במציאת נקודות 

והוצאתם הכח
לפועל

ועדות היגוי  
בהקמת  

בעיר" גשר"

הכשרת  תוכנית
י  "סייעות ע

ט"אלו

מקצת מהיוזמות והתוכניות
:שותפה להם/ שמחלקת הפרט אחראית



,נפלא כוחו של אדם המביט בניצן ורואה בו את הפרח" 
"גם ניצן המתקשה להיפתח ראוי לפרוחכי אשרי האדם המבין 

תודה על ההקשבה


