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 לכבוד
 מר גדעון סער

 שר החינוך
  

 אפליית ילדים עם פיגור שכלי קל במערכת החינוך: הנדון
 

 ,לגדעון היקר שלום
 

מחקר של מרכז בממצאי  1144בנובמבר  41 בדיון שהתקיים בוועדת החינוך של הכנסת בתאריך
נחשף פער משמעותי בהקצאת משאבים במערכת החינוך לילדים עם  המחקר והמידע של הכנסת

  (.המחקר מצורף לעיונך)פיגור שכלי קל ביחס לילדים עם לקויות אחרות 
 

המסווגים  ילדים עם פיגור שכלי  00899– כ על פי נתונים של משרד החינוך במדינת ישראל ישנם 
  .ילדים מסווגים עם פיגור קל 1,111-מתוכם כ. לפי ארבע דרגות שונות

 
סיווג ילדים עם פיגור שכלי לדרגות שונות אינו עולה בקנה אחד עם הגישות הנהוגות בעולם 

שראל גם ביחס סיווג זה אינו קיים בי. הרואות את הילד וצרכיו ולא את סיווג המוגבלות שלו
השלכת הסיווג לרמות שונות היא כי ילדים המסווגים כפיגור קל . ללקויות אחרות כגון אוטיזם

-בעיקר בטיפולים פרא, מופלים לרעה ואינם מקבלים את השירותים החיוניים להם הם זקוקים
אי ממצ, בנוסף. בשעות להארכת יום הלימודים ובהפעלת תכניות חופשה בקיץ ובחגים, רפואיים

ילדים נמצאים  411-ילדים עם פיגור שכלי רק כ 0,811המחקר הציפו את העובדה לפיה מתוך 
 .במסגרות החינוך המשולב

 
עולה כי על מנת להאריך את יום הלימודים  י משרד החינוך"ע מהנתונים שנמסרו לצרכי המחקר

ולהשוותם , מכךעל הזכויות הנגזרות , ילדים עם פיגור שכלי קל 00499-ל ואת שנת הלימודים
 1,111 :החישוב הוא) מיליון שקלים 20תוספת תקציבית של  לילדים עם פיגור שכלי בינוני נדרשת

כאשר ההשוואה היא לילדים עם פיגור בינוני ולא , ₪ 81,881,111  = ₪  81,,48 ילדים כפול 
צוין בהקשר זה י (.לילדים מהספקטרום האוטיסטי הכרוכה בהקצאת משאבים משמעותית יותר

לקבוע לקראת שנת , באישור שר האוצר, כי חוק החינוך המיוחד מסמיך אותך כשר החינוך
 .הלימודים הקרובה תוספת תקציב להוראה ולימוד

 
אך , נכון כי לעתים נדמה שצרכיהם של ילדים אלה נמוכים מאלה של ילדים עם פיגור קשה יותר

  .ם חיים עצמאיים ופורייםלילדים אלה גם פוטנציאל גבוה להשתלבות בחברה ולקיו
 

, כ אלכס מילר"חה, ר הוועדה"יצוין כי במסגרת הדיון על ממצאי המחקר בוועדת החינוך קרא יו
לוועדה הפועלת מטעם משרדך הדנה בצרכי ילדים עם פיגור בינוני לבחון גם את צרכיהם של 

וך שלושה הוועדה התבקשה להציג את מסקנותיה ת. קבוצת הילדים עם הפיגור השכלי הקל
 .חודשים ממועד הדיון

 
חשוב לי לפנות אליך באופן אישי ולהביא את הנושא וממצאי , בנוסף לסיכום הדיון מטעם הוועדה

 .מחקר לתשומת לבך ומשרדך
 

 ,תודה רבה וברכות חמות
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