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 20 מתו� 2 עמוד  

  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

  מבוא

במערכת  פיגור שכלי ע!בשירותי! לילדי! והוא עוסק , עינת ויל  הכנסת תמסמ� זה נכתב לבקשת חבר

, במערכת החינו� המיוחד בעלי פיגור שכליע! מספר הילדי! במסמ� מוצגי! נתוני! על . החינו� המיוחד

לה! זכאי! שה! רפואיי! $הרא שירותי! פ,שעות הלימוד, ילדי! אלוהמיועדות למסגרות הלימוד 

  . וחד ומרכיבי טיפול ושירות נוספי!במסגרת החינו� המי

 �כגו ,בעלי לקויות מורכבותתלמידי! יש אוכלוסיית התלמידי! בעלי צרכי! מיוחדי! במערכת החינו� ב

סקירת הנתוני! ב 1.בעייתיות$ נכויות רבילדי! בעלי ו ילדי! בעלי פיגור, )ASD(ילדי! על רצ  האוטיז! 

המסקנה  .אוטיסטי!ילדי! ובעיקר ל, לקויות מורכבות נוספותהסובלי! מהשוואה לילדי! יעשה ת

עבור ילדי� בעלי פיגור שכלי קל בהקצאת משאבי�  היא שהנתוני� שנאספומ הנובעת עיקריתה

ת  וילדי� בעלי לקויובדרגות אחרותילדי� בעלי פיגור שכלי בעבור פחותה מהקצאת המשאבי� 

  . אחרותמורכבות

  :הממצאי� העיקריי� העולי� מ� המסמ�

מסגרת החינו� : בשתי מסגרותבמערכת החינו� ילדי� המשתייכי� לחינו� המיוחד לומדי�  •

 ומסגרת )ספר רגילי��ספר לחינו� מיוחד וכיתות לחינו� מיוחד בבתי�גני� ובתי (המיוחד

 .עות תוכנית השילובבאמצ) ספר רגילי�� כיתות רגילות בבתי (החינו� הרגילה

 :פיגור שכלי לש חמש דרגותובה� ,  סוגי לקויות16מסווגי� לפי בעלי צרכי� מיוחדי� ילדי�  •

ילדי� . פיגור קל וחשד לפיגור קל, בעייתי� פיגור בינוני רב, פיגור בינוני מורכב, פיגור קשה

 .האוטיסטי מסווגי� לפי סוג לקות אחדרצ, המשתייכי� ל

 – בעלי צרכי� מיוחדי� תלמידי� �146,000 א למדו במערכת החינו� כ"בשנת הלימודי� תשע •

 �11,000כ. בתוכנית השילובתלמידי�  �79,000  החינו� המיוחד ובמסגרתתלמידי�  67,000

 –י� במסגרות החינו� המיוחד ומיעוט� לומד מה� �10,000 כ; סובלי� מפיגור שכלי לסוגיו

 –מה�  �1,700 וכ, משולבי� במערכת החינו� ילדי� ע� אוטיז� �6,200  כ.ת השילובבתוכני

 .בתוכנית השילוב

מספר  .ל משרד החינו�"הספר לחינו� מיוחד נקבעות בחוזרי מנכ�שעות הלימוד בבתי •

עות תק�  ש57מקבלי� אוטיסטי� ילדי�  :סוג הלקות שלה�שה� מקבלי� תלוי בהשעות 

 –בעלי פיגור קל , ות שבועיותעש 41 – בעלי פיגור בינוני וקשה ;שבועיות כלליות בכל כיתה

 �בשעות  ואלבדלי� הל. עות שבועיותש) בכיתות הגבוהות (�37 ל) בכיתות הנמוכות (30בי

 � .אילוצי� תקציביי� והבדלי� בגישה הטיפולית :מרכזיי�ניתנו שני הסברי� התק

 ילדי� בעלי פיגור שכלי קשה ובינוני :שונה בכל לקות ולקות  יו� הלימודי�שעת סיו� •

ה בשעילדי� בעלי פיגור קל מסיימי� לכל המאוחר  ,14:30שעה בסיימי� לכל המאוחר מ

 .16:45מסיימות את יו� הלימודי� בשעה אוטיסטי�  ואילו כיתות של 12:45

מספר . שונה בכל לקות ולקותמספר הילדי� המינימלי המאפשר פתיחת כיתת חינו� מיוחד  •

פיגור בינוני מורכב לבעלי בכיתות  ,חמישהוא ה  ילדי� ע� אוטיז�כיתתהילדי� המינימלי ב

                                                 

1 �  .2011 במאי 10:  תארי� כניסה? לקות מורכבתמהי, האג  לחינו� מיוחד,  משרד החינו



  

    

 20 מתו� 3 עמוד  

  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

מספר . שמונה –בעייתי �ופיגור בינוני רבפיגור קל לבעלי כיתות  ואילו ב,שישה –וקשה 

בטווח כאשר אי� די תלמידי� . כל לקותב 3,000עד  2,000הוא פיגור הלוקי� בהתלמידי� 

השמה הסובל מלקות אפשר שתידרש לילד , הסובלי� מלקות דומה באזורהמתאי� הגילי� 

 .ספר מרוחק� בבית

פי החלטת משרד �שנת הלימודי� לתלמידי� בעלי פיגור שכלי בחינו� המיוחד מוארכת על •

 פיגור בינוני וקשה � בעלישנת הלימודי� של תלמידי. החינו� ה� בחופשת הקי1 וה� בחגי�

וכניות תמפעיל  משרד החינו� בתקופת החופשות .פיגור קלתלמידי� בעלי משל ארוכה 

פיגור שכלי תלמידי� בעלי של הפעילות . י� מיוחדי�עבור תלמידי� בעלי צרכבמגוונות 

 . חופשת הלימודי� של בעלי הפיגור הקשה והבינוניפי �עלנקבעת 

 בקיומו יתעבור ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� מותנבהשתתפות משרד החינו� בשירותי הזנה  •

  על כ� נוס,.שירותי הזנהמקבלי� אינ� ור שכלי קל פיגבעלי  , לפיכ�.ארו�של יו� לימודי� 

. וניקיו�) 'סייעות וכד, מזכירות(רותי היק, יעבור שב בהוצאות משרד החינו� משתת,

התלמידי� רוב , כאמור(אינ� זכאיות להשתתפות זו  14:30ת עד השעה ופועלהלימוד ות מסגר

 . )בעלי פיגור שכלי מסיימי� עד שעה זו

 מספר השעות. רפואיי� במערכת החינו�� הרא לטיפולי� פזכאי�מיוחד תלמידי� בחינו� ה •

יגור שכלי קשה מקבלי� את וילדי� בעלי פ  ילדי� ע� אוטיז�:השבועיות תלוי בסוג הלקות

בעלי  – ואחרוני� ,ילדי� בעלי פיגור בינוני –אחריה� , הרב ביותרשעות הטיפול מספר 

 .קלהפיגור ה

, כיתתיתסייעת :  סוגי סייעותהיש שלוש. סייעות בכיתהילדי� בחינו� המיוחד זכאי� ל •

 נות� העדפה כנית השילובו סייעות בתמפתח ההקצאה של. אישיתסייעת תגבור וסייעת 

זה עלול מצב . יות כמו פיגור קללקויות חושיות ופיגור בינוני על לקו, ללקויות כמו אוטיז�

 .עביר את ילדיה� לתוכנית השילובשל הורי� לילדי� בעלי פיגור קל להלפגוע במוטיבציה 

של  ופיזור מער� ההסעה כולל איסו,. זכאי� להסעהתלמידי� במערכת החינו� המיוחד  •

כל מיועדי� לבעלי  ההסעות אינ�שירותי . )חזרהב והספר�לביתמהבית (התלמידי� 

הסעה בלי קשר למקו� זכאי� לאוטיז� בפיגור קשה ובינוני ובתלמידי� הלוקי� . הלקויות

לפי ) למעט חריגי�( להסעה יגור שכלי קל זכאי�לקויות כמו פתלמידי� בעלי  ;וריה�מג

 . על ילדי החינו� הרגילכללי הזכאות החלי�

המש� ליו� ברות מועדוניות יעבור ילדי� בעלי פיגור שכלי שבמשרד הרווחה מפעיל  •

ו� שהות  י, יו� שהות ארו�:רות שלושה דגמי הפעלהישל. הלימודי� של החינו� המיוחד

 ילדי� �3,000 כ רק.חוגי� וטיפולי�, הזנהה�  הפעילויות .ומועדוניות אימוניות ארו� טיפולי

 שתי .אלההבשירותי� משתמשי�  ילדי� בעלי פיגור קל �1,000וכבעלי פיגור קשה ובינוני 

 משרד החינו�ע� תיאו� ההסעה בקשיי� זו ה� בפעילות השתתפות �לאיעיקריות הסיבות ה

 ילדי� בעלי פיגור שכלי �400כ,  על כ� נוס,.שתתפות של ההורי� בפעילויותהה גובהו

לילדי� נתונה  הזכאות למטפח .)חונ� אישי בבית הילד(בקהילה " מטפח"מקבלי� שירותי 

 . בעלי קשיי� הבאי� ממשפחות שבה� תפקוד ההורי� לקוי



  

    

 20 מתו� 4 עמוד  

  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

שיעור . לימודי�אחרי שעות הע� אוטיז�  עבור ילדי�במשרד הרווחה מפעיל מועדוניות  •

� לכ"מטפח בקהילה"שירות מפעיל המשרד לצד� א� , נמו�ההשתתפות במועדוניות אלו 

  .ע� אוטיז�   ילדי�3,000

 .ע� אוטיז� שונה מזה של ילדי� ילדי� בעלי פיגור שכלידמוגרפי של � הפרופיל הסוציו •

פיגור בעלי עור שי . רבה יותרילדי� בעלי פיגור שכלי בקרב אוכלוסיות חלשותהשכיחות של 

, כמו כ�. חברתיי� נמוכי��יותר באשכולות כלכליי�דול שכלי הרשומי� במשרד הרווחה ג

אוכלוסייה שבשניי� מזה �כמעט פי הואיה הערבית יפיגור שכלי באוכלוסבעלי שיעור 

 .היהודית

מעלויות במידה ניכרת נמוכה קל למערכת החינו� של תלמידי פיגור שכלי  העלות הכוללת •

 .די� בספקטרו� האוטיסטי ומבעלי פיגור בינוניתלמי

. דרגות פיגור אחרותבתלמידי� מתלמידי� בעלי פיגור קל מקבלי� פחות שירותי� וטיפולי� 

לפי משרד הרווחה  (לי יכולת השתלבות רבה יותר בחברהבענחשבי� לבעלי פיגור קל   גיסאמחד

זקוקי� לתמיכה נקודתית בלבד . תחומי היומיו� עצמאיי� במרבית"  ה�והשירותי� החברתיי�

דבר עשוי להסביר את הפערי� בשירותי� שה� מקבלי� לעומת וה ,")במצבי שינוי או משבר

ה זו עשויה ימשאבי� לאוכלוסישל הלטעו� כי הגדלה מסוימת אפשר ,  גיסאמאיד�. השאר

 .ניכרתהשתלבות� בחברה במידה את לקד� את איכות חייה� ו



  

    

 20 מתו� 5 עמוד  

  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

  רקע  .1

לומדי!  רותי חינו� מיוחד במערכת החינו�י הזכאי! לש21 עד 3 בני  מיוחדי!צרכי!בעלי  ילדי!

  :במסגרות משני סוגי!

, ילדי! לחינו� מיוחד$גנישבה , עבור אוכלוסייה זובנו� ייעודית מסגרת חי – החינו� המיוחד •

מסגרת החינו� : להל� (ספר רגילי!$ספר לחינו� מיוחד וכיתות לחינו� מיוחד בבתי$בתי

 .)המיוחד

 מסגרת שבה משולבי! ילדי החינו� המיוחד – שילוב במסגרת החינו� הרגיל :תוכנית השילוב •

רכיה! וצמסופקי! זכויותיה! ותו� שמירת  ,רגילי!ספר $בבתיבכיתות החינו� הרגיל 

  2.) תוכנית השילוב:להל� (המיוחדי!

, פיגור קשה:  פיגור שכלי חמש דרגות של�הוב,  סוגי לקויות16תלמידי החינו� המיוחד מסווגי� לפי 

, תפיסתי(ליקוי שכלי "פיגור שכלי מוגדר . פיגור קל וחשד לפיגור קל, פיגור בינוני, פיגור בינוני מורכב

  3".המתאפיי� בהגבלה משמעותית ג! בקוגניציה וג! בתפקודי התנהגות מסתגלת, )קוגניטיבי

רכי! מיוחדי! במערכת החינו� ה! חוק  של ילדי! בעלי צהחינוכיותזכויותיה! שבה� מעוגנות החוקי! 

 חוק :להל� ($1988ח"התשמ,  וחוק חינו� מיוחד,) חוק לימוד חובה:להל� ($1949ט"התש, לימוד חובה

 ובכלל! ילדי! בעלי ,בחוק לימוד חובה מעוגנת חובת השמת! של כל הילדי! בישראל. )חינו� מיוחד

 ;חובת לימוד עד גיל חטיבת ביניי!נקבעה בו כשנחקק החוק .  במסגרת חינו� רשמית,צרכי! מיוחדי!

באופ� עוסק  חוק חינו� מיוחד 4.ב" יעד כיתההלימודי! ה! חובה לאחר התיקוני! האחרוני! לחוק 

 כל ילד  לפי החוק,כ�. למסגרות חינו�זכאי! ילדי! בו שחינו� המיוחד ומגדיל את טווח הגילי! ב ספציפי

חוק חינו� ,  למעשה5. לטיפולי! על חשבו� המדינה21גיל  עד 3 גילזכאי משאובח� כבעל צרכי! מיוחדי! 

 ומגדיר ילד בעל )לחוק חינו� מיוחד) א(4לפי סעי, (מיוחד קובע את מסגרת האחריות למת� החינו� 

  . צרכי� מיוחדי�

 , כחלק מאוכלוסיית הילדי! בעלי צרכי! מיוחדי!,הטיפול הכללי באוכלוסיית הילדי! בעלי פיגור שכלי

תהלי� נקבעי� חוק זה ב).  חוק הסעד:להל� ($1969ט"תשכה, )טיפול במפגרי! (חוק הסעד� במעוג

�  6.ביתי ולסידור יומי ונושאי� אחרי��הזכות לסידור חו1,  לה��זכאי י�מפגרשהשירותי� , האבחו

                                                 

 .2009יוני , יובל וורג�: כתב, די! ע! צרכי! מיוחדי! במערכת החינו� לילסייעות, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 2

3 �  . 2011 במאי 10: תארי� כניסה,  שכליפיגור, האג  לחינו� מיוחד, משרד החינו
 . $1949ט"התש, חוק לימוד חובה 4

 .$1988ח"התשמ, חוק חינו� מיוחד 5

  .$1969ט"התשכ, )טיפול במפגרי!(סעד  החוק 6
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   מספר הילדי� בחינו� המיוחד .2

 �67,000 כ–לי צרכי� מיוחדי�  בע תלמידי��146,000 כלמדו במערכת החינו� א "בשנת הלימודי� תשע

   8.בתוכנית השילוב �79,000כ ו7 במסגרת החינו� המיוחדתלמידי�

   9א"שנת תשע ,מספר התלמידי� לפי סוג לקות ומסגרת לימודית: 1'  מסטבלה

  תוכנית השילוב  חינו� מיוחדמסגרת 

ילדי� �גני  
בחינו� 
 המיוחד

תלמידי 
חינו� 
מיוחד 
�בבתי
ספר 
  רגילי�

תלמידי 
ינו� ח

מיוחד 
ספר �בבתי

של החינו� 
  המיוחד

כ "סה
חינו� 

10מיוחד
 

חינו� 

11משולב
 

 שיעור
 תלמידי
 השילוב

כלל בעליב  
 הלקות

 תלמידי�

שיעור 
כל לקות 

כלל ב
 הלקויות

 54.9% 80,267 65.6% 52,616 27,651 4,656 22,897 98 לקויי למידה
הפרעות 
 8.9% 13,041 48.5% 6,323 6,718 3,927 2,591 200 התנהגות

מעוכבי 
 7.4% 10,809 54.0% 5,836 4,973 114 298 4,561 התפתחות

 4.5% 6,586 49.1% 3,236 3,350 0 174 3,176 מעוכבי שפה

 4.3% 6,215 27.5% 1,707 4,508 1,388 1,880 1,240 אוטיסטי�

 3.8% 5,518 45.3% 2,501 3,017 0 3,017 0 משכל גבולי

 2.9% 4,238 56.4% 2,390 1,848 329 1,132 387 חירשי�

 2.0% 2,913 4.1% 119 2,794 2,278 134 382 פיגור בינוני

� 2.0% 2,899 46.0% 1,334 1,565 957 125 483 שיתוק מוחי

 1.7% 2,442 21.0% 512 1,930 1,900 30 0 הפרעות נפשיות

 1.7% 2,422 1.5% 36 2,386 2,174 99 113 פיגור קל
פיגור בינוני 

 1.6% 2,347 0.0% 0 2,347 1,953 53 341 מורכב

 1.6% 2,267 27.9% 633 1,634 1,634 0 0 חולי�

 1.5% 2,197 0.1% 2 2,195 1,895 0 300 פיגור קשה

 0.8% 1,168 88.6% 1,035 133 86 0 47 עיוורי�

 0.6% 804 79.7% 641 163 0 163 0 חשד לפיגור קל

 100% 146,133 54.0% 78,921 67,212 23,291 32,593 11,328 כ"סה

  

בכל המסגרות ) כל חמשת הסוגי�ב(מספר התלמידי� בעלי פיגור שכלי מקיבו0 הנתוני! עולה כי 

לומדי� בתוכנית מעטי�  רוב� ככול� לומדי� כיו� במסגרת החינו� המיוחד ו`�11,000מתקרב ל

    12.השילוב

                                                 

  .2011 במאי 10: תארי� כניסה, א"ע תש–נתוני כיתות ותלמידי! , אג  חינו� מיוחד,  משרד החינו�אתר 7
  .2011 ביוני 29, מכתב, מנהלת האג  לחינו� מיוחד במשרד החינו�, גודמ�$רעיה לוי 8
 . לעיל$8 ו7הנתוני! בטבלה מתבססי! על המקורות המופיעי! בהערות  9

  .2011 במאי 10: תארי� כניסה, א"ע תש–נתוני כיתות ותלמידי! , אג  חינו� מיוחד, החינו� משרד אתר 10
  .2011 ביוני 29, מכתב, מנהלת האג  לחינו� מיוחד במשרד החינו�, גודמ�$רעיה לוי 11
  . באתר משרד החינו� אפשר לראות את מרכיבי הסיווג המדויקי! ביותר טופסי החלטת ועדות השמה וערר–'  אנספחב 12
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  מרכז המחקר והמידע

  :הטבלהמעול! ממצאי! נוספי! ה

 23,200(הספר של החינו� המיוחד $לומדי! בבתייוחדי!  מכלל התלמידי! בעלי צרכי! מ$16%כ •

 �וה� ה� בכיתות של החינו� המיוחד , ספר רגילי!$ר לומדי! בבתישאה).  תלמידי!146,100מתו

 .במסגרת תוכנית השילוב

, )תלמידי� 27,600( למידה תיו לקו� הבמסגרת החינו� המיוחדהלקויות השכיחות ביותר  •

  4,500 (ז�ואוטי) תלמידי� 4,900(התפתחות עיכוב , )ידי�תלמ 6,700(הפרעות התנהגות 

 ).תלמידי�

 52,600:  בעלי לקויות הלמידהא קבוצת הלקות הגדולה ביותר הי,תלמידי השילובבקרב  •

, ) תלמידי!5,800(מעוכבי התפתחות , )6,300(בעלי הפרעות התנהגות  – אחריה ;תלמידי�

)  תלמידי!2,400(רשי! יח, ) תלמידי!2,500(משכל גבולי , ) תלמידי!3,200(מעוכבי שפה 

 ).תלמידי! 1,700(ואוטיסטי! 

יש לקויות ).  מכלל תלמידי השילוב67%( לקויי למידה  כאמורמרבית תלמידי השילוב ה! •

 89%(עיוורי! :  לומדי! בתוכנית השילובשל תלמידי! הסובלי! מה�דול ור גששיעאחרות 

יש , לעומת זאת. )56%(וחירשי! ) 80%(פיגור קל חשד ל, )בתוכנית השילובה! מהתלמידי! 

�בה שיעור השילוב ש ,פיגור שכלי  היאבה�הבולטת ו, לקויות אשר שיעור השילוב בה� נמו

 חשוב לציי� כי תלמידי! בעלי פיגור שכלי המגיעי! לתוכנית השילוב .מעטי�מסתכ� באחוזי� 

ות לממש את הפוטנציאל שלה! הזדמנכ� ניתנת לה!  ו13,מלא בכיתה רגילהאופ� משתלבי! ב

  .בתו� קבוצת ילדי! רגילה

$ בעלי פיגור בינוני רב2,700: בעלי פיגור שכלי לומדי� במסגרת החינו� המיוחד �9,900כ •

$ בעלי פיגור קשה ופחות מ2,200,  בעלי פיגור בינוני מורכב2,300,  בעלי פיגור קל2,400, בעייתי

 בעלי  תלמידי�778יש בתוכנית השילוב  14.קלפיגור לחשד סיווג הלקות שלה! הוא ש 200

והשאר , ) תלמידי!621(חשד לפיגור קל  – בדרגת הפיגור הנמוכה ביותר רוב!, לקויות פיגור

   .)שניי! (ובעלי פיגור קשה) 36(בעלי פיגור קל , ) תלמידי!119 (בעלי פיגור בינוני

מכלל התלמידי�  7%, כלי ה� בעלי פיגור שהספר של החינו� המיוחד� מהתלמידי� בבתי36% •

 . מכלל תלמידי השילוב1%ורק , בכל מסגרות החינו� המיוחדבעלי צרכי� מיוחדי� 

 במערכת החינו� המוסדיתשירותי�  .3

3.1. �  ממוצע בכיתההתלמידי� ה ומספר הגודל הכית, שעת סיו� הלימודי�, שעות תק

פי המסגרת הלימודית $ � על בשלב ראשונקבעותזכאי! לה� ילדי! בעלי צרכי! מיוחדי! ששעות הלימוד 

  מקבלי! עליה! את תוכנית בכיתה רגילהילדי! הלומדי! בתוכנית השילוב. ! ה! לומדיהבסיסית שבה

 מוקצותילדי! הלומדי! במסגרות החינו� המיוחד לואילו  ,ר התלמידי! בכיתת!שאלימודי! של ה

                                                 

 .2011 ליולי 4, שיחת טלפו�, מנהלת האג  לחינו� מיוחד במשרד החינו�, רעיה לוי גודמ� 13

 .2011 במאי 10: תארי� כניסה, א"ע תש–נתוני כיתות ותלמידי! , אג  חינו� מיוחד,  משרד החינו�אתר 14
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  מרכז המחקר והמידע

ל האמור "מנכה בחוזר 15".ותאוכלוסיות מיוחד"ל משרד החינו� בנושא "פי חוזר מנכ$שעות לימוד על

מבוסס על  ותכיתהסיווג  .פי סיווג הלקות$על המוקצות) עות תק�ש(לימוד השעות מספר  במדויק מוגדר

לקות כיתה סוג כל סוג ב רובפי $לע .")חריגויות" –ל "בחוזר המנכ(לעיל שהוצגו לקויות הגדרות של ה 16

חריגויות  ומ–פיגור בינוני  –  עיקריתותיגחרסובלי! מ" בעלי פיגור בינוני מורכב "אול! 16,דאח

  17.משניות

תוכנית של שעות הור עבב" ייעוד כללי" הייעוד העיקרי הוא .עודיהאמורות מוגדרות לפי ישעות התק� 

שעות , )סוגי הכיתותשלוש שעות שבועיות לכל (שעות חינו� : שעות ייעוד אחרות .הלימודי! הבסיסית

 ).שעתיי! שבועיות בחטיבות הביניי!(ושעות ייעו0 חינוכי ) גי הכיתותסושעתיי! שבועיות לכל (ניהול 

  : לפי סיווג הכיתה"ייעוד כללי"עבור בלהל� טבלה המציגה את מספר שעות התק� 

                                          ) ניהול וייעו1 חינוכי, לא כולל שעות חינו�(שעות תק� כלליות : 2' טבלה מס

  19 18שעות כיתה מלאה –  של החינו� המיוחדספר � בבתי

 
  כיתות

 'ב$'א

  כיתות
 'ג

  כיתות
 'ד

  כיתות
 'ה

  כיתות
 'ט$'ו

חטיבת 
 ביניי!

 57 57 57 57 57 57  קשי!PDD/אוטיסטי!

 51 51 51 51 51 51 בעלי הפרעות נפשיות קשות

 41 41 41 41 41 41 י!ייתיבע$כבדי שמיעה רב/חירשי!

 41 41 41 41 41 41 י!יתיבעי$לקויי ראייה רב/עיוורי!

 41 41 41 41 41 41 בעייתי$בעלי פיגור בינוני רב

 41 41 41 41 41 41 משותקי מוחי� ובעלי נכויות פיזיות קשות

 41 41 41 41 41 41 עמוק סיעודיי!/בעלי פיגור קשה

 41 41 41 41 41 41 בעלי פיגור בינוני מורכב

 37 35 33 33 35 32 חולי! רגילי!$חולי! בבתי

 37 35 33 33 35 32 )ספר לחינו� מיוחד$בתי (בעייתי$בעלי פיגור קל רב

 37 35 33 33 35 32 רגשיות קשות/בעלי הפרעות התנהגותיות

 37 35 33 33 35 32 !יתייבעי$לקויי למידה רב

 37 35 33 33 35 32 מעוכבי התפתחות

 37 35 33 33 35 32 מעוכבי שפה

   ייתיבע$בעלי פיגור קל רב
 35 31 31 31 31 30  )ספר של החינו� הרגיל$בבתיינו� מיוחד חכיתות (

ה� בי� , ק� שמקבלי� בעלי הלקויותמספר שעות התהבדלי� ביש מנתוני הטבלה שלהל� עולה כי 

�פיגור מקבלי� פחות שעות תק� מבעלי פיגור קל בעלי :  בתו� קבוצת לקויות הפיגור השכליהלקויות וה

                                                 

  .2003 בדצמבר 1, הקצאת שעות תק� ממקורות החינו� המיוחד, 33$1.2)א(4/תשסדל "חוזר מנכ 15
טופסי  – ' אנספחב. מכיוו� שיש ילדי! הסובלי! מיותר מלקות אחת ואפשר לקבוע איזו לקות היא עיקרית ואיזו משנית 16

  . באתר משרד החינו� אפשר לראות את מרכיבי הסיווג המדויקי! ביותרהחלטת ועדות השמה וערר
לקות /כבדות שמיעה או עיוורו�/חירשות, נכות פיזית קשה/שיתוק מוחי�, הפרעות נפשיות, אוטיז!: חריגויות משניות 17

 .ראייה

  .2003 בדצמבר 1, הקצאת שעות תק� ממקורות החינו� המיוחד, 33$1.2)א(4/תשסדל "נכחוזר מ 18
 1 )ב(8/נח" נו� מיוחדנוהל אישור כיתות בחי"ל "לפי חוזר מנכ". כיתה מלאה"השעות השבועיות המוצגות ה� בעבור  19

כפי שמצוי� (הכפו  למספר התלמידי! המזערי והמרבי , היא מספר התלמידי! בפועל בכיתה" כיתה מלאה", 1998באפריל 
המפקח על .  התלמידי! הוא מתחת למספר התלמידי! המזערי בכיתה מלאה כיתה שבה מספר–" כיתה חסרה). "בחוזר

  .רק לאחר שימוצו אפשרויות השיבו0 של התלמידי! בכיתות מלאות" כיתה חסרה"החינו� המיוחד יאשר 
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  מרכז המחקר והמידע

 תלמידי� הסובלי� מאוטיז�  .לקויות אחרותהסובלי� מפחות שעות תק� ממרבית  ובינוני וקשה

   20.מקבלי� את שעות התק� הרבות ביותר

מצב החינו� בדבר בעמדתו של משרד החינו� למצוא אפשר  בהקצאת השעותהסבר אחד להבדלי! 

 :ד בישראל הוועדה הציבורית לבחינת מערכת החינו� המיוח–הובאה בפני ועדת דורנר שהמיוחד 

  .במת� שירותי� במוסדות החינו� המיוחד") דיפרנציאציה("אילוצי� תקציביי� הכתיבו הבחנות 

ממדית �ראייה חד ,לטענת גורמי! מקצועיי!. הלקויותמכל אחת ב !השיקופוטנציאל הוא  הסבר אחר

יות משו� שיש להביא בחשבו� את ההבדלי� בי� הלקובעייתית " שעות תק�"מול " שעות תק�"של 

  21.� של הסובלי� מה�שיקוהפוטנציאל ב

 בחוזר 22. בחינו� המיוחדיו! הלימודי! שעת סיו!על הבדלי! ב ללמודאפשר  מההבדלי! בשעות התק�

יש הבדלי! א� , תה השעה כי כל כיתות החינו� המיוחד מתחילות באובנושא צוי�משרד החינו� ל "מנכ

  :ת סיו! יו! הלימודי!בשע

  24במסגרות החינו� המיוחד  יו� הלימודי�23סיו�ת  שע:3' טבלה מס

ספר לחינו� מיוחד$בתי  
             כיתות חינו� מיוחד 

ספר של החינו� הרגיל$בבתי   סוג הכיתה 
'ה$'ימי! א 'יו! ו  'ה$'ימי! א  'יו! ו   

 12:45 16:45 12:45 16:45  קשי!PDD/אוטיסטי!
 $$ $$ 11:50 16:00 בעלי הפרעות נפשיות קשות

 11:50 12:45 11:50 14:30 !יתייבעי$כבדי שמיעה רב/חירשי!
 11:50 12:45 11:50 14:30 י!ייתיבע$לקויי ראייה רב/עיוורי!

 11:50 14:30 11:50 14:30 בעייתי$בעלי פיגור בינוני רב
 11:50 14:30 11:50 14:30 משותקי מוחי� ובעלי נכויות פיזיות קשות

 11:50 14:30 11:50 14:30 עמוק סיעודיי!/בעלי פיגור קשה
 11:50 14:30 11:50 14:30 בעלי פיגור בינוני מורכב

 $$ $$ 11:50 12:45 חולי! רגילי!$חולי! בבתי
 11:50 12:45 11:50 12:45  בעייתי$בעלי פיגור קל רב

 11:50 12:45 11:50 12:45 רגשיות קשות/בעלי הפרעות התנהגותיות
 11:50 12:45 11:50 12:45 י!ייתיבע$לקויי למידה רב

 11:50 12:45 11:50 12:45 מעוכבי התפתחות
 11:50 12:45 $$ $$ מעוכבי שפה

הוא  קשות ילדי� בעלי הפרעות נפשיותשל  ו ע� אוטיז�ילדי�יו� הלימודי� של מהטבלה עולה כי 

י� סיעודי מסיימ�תלמידי� בעלי פיגור קשה ובינוני מורכב ורב. 16:45 או 16:00 עד – הארו� ביותר

בעלי פיגור . שיתוקהסובלי� מובמסגרת החינו� המיוחד  כמו ילדי� בעלי לקויות חושיות ,14:30בשעה 

  .לכל המאוחר �12:45מסיימי� את יו� הלימודי� שלה� באחרי� ו לקויי למידה ,קל

                                                 

בכל דרגות , $50%יש לציי� בהקשר זה כי מחקרי! מראי! ששיעור האוטיסטי! המאובחני! ג! כבעלי פיגור שכלי הוא כ 20
מכבי "ביוע0 ארצי להתפתחות הילד , שפלה–מנהל מער� התפתחות הילד מחוז ירושלי!, ר דוידובי0 מיכאל"ד. יגורהפ

 .2011 ביוני 1, שיחת טלפו�, )י"הר(ר החברה הישראלית לרפואת ילדי! התפתחותית "יו, "שירותי בריאות

  .ש! 21
 ).5$1.2) א(9/תשנחל "כפי שנקבע בחוזר מנכ (00:08 –שעת תחילת יו! הלימודי! זהה בכל כיתות החינו� המיוחד  22

 ".עד שעה זו לפחות"כל שעה בטבלה היא  23

  5$1.2) א(9/תשנח, "שעות הלימוד במסגרות החינו� המיוחד"ל "חוזר מנכ 24
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המינימלי הנדרש לצור� פתיחת של מספר התלמידי! הבדלי! בי� סוגי הכיתות ג! בבסיס ההגדרה יש 

   :� טבלה המסכמת הבדלי! אלול לה.כיתה

  25 לחינו� מיוחד והמרבי בכיתותמספר התלמידי� המזערי: 4' טבלה מס

מספר תלמידי! בכיתת חינו� מיוחד 
ילדי! $בג�וספר לחינו� מיוחד $בבית

 לחינו� מיוחד

חינו� מיוחד מספר תלמידי! בכיתת 
ר לחינו� רגיל$בבית ס  

  

מספר תלמידי! 
מזערי ומרבי 

לאהבכיתה מ  

מספר תלמידי! 
מזערי ומרבי 
 בכיתה חסרה

מספר תלמידי! 
מזערי ומרבי 
 בכיתה מלאה

מספר תלמידי! 
מזערי ומרבי 
 בכיתה חסרה

 11$9 14$12 7 12$8  בעייתי$פיגור קל רב

 7$6 12$8 7$6 10$8  בעייתי$פיגור בינוני רב

 5 8$6 5 8$6  פיגור בינוני מורכב

 5 8$6 5 8$6  סיעודיי!/עמוק/פיגור קשה

 4 8$5 4 8$5  אוטיסטי!

מספר  מקט�) 5(ע� אוטיז�   המאפשר פתיחת כיתת ילדי�ימספר הילדי� המינימלמהטבלה עולה כי 

וממספר הילדי� לפתיחת ) 6( קשה ובינוני מורכב פתיחת כיתת ילדי� בעלי פיגורהילדי� המינימלי ל

לפתיחת כיתה בחינו�  דולמזערי גידי� תלממספר  .)8 (בעייתי� בינוני רבופיגור  כיתת בעלי פיגור קל

 קושי . נמוכההאוכלוסיי ב�שכיחותשלקויות בעלי כיתות של במילוי מכסה בהמיוחד עלול ליצור קושי 

של בחירה  ב–! או לחלופי� הספר מרוחק מאוד ממקו! מגורי$  להתבטא ברישו! של ילדי! לביתשויזה ע

  26.פחותמתאי! לילד שבמוסד לימודי! ההורי! 

ספר לחינו� �בבתי) הסוגי�מכל (  שכליפיגורלתלמידי� בעלי כיתות ב התלמידי� הממוצע מספר

גדולות מעט יותר ע� אוטיז�  ילדי�הכיתות של  ,לעומת זאת.  המזעריכיתההקרוב לגודל הוא מיוחד 

 להל� סיכו! .) ילדי! בכיתה5של מינימו! לעומת , ילדי! בממוצע בכיתה 6.4(המזערי גודל הכיתה מ

  :מצאי! המספריי!המ

  27ספר לחינו� מיוחד� בבתימיוחדממוצע בכיתות לחינו� התלמידי� המספר : 5' טבלה מס

 8.4 פיגור בינוני
 8.4 פיגור קל

 6.7 פיגור בינוני מורכב
 6.4 אוטיסטי!
 6.4 פיגור קשה

 חופשות  .3.2

ת החינו� המיוחד וחוק חינו� מיוחד מאפשר לשר החינו� להארי� את שנת הלימודי! לתלמידי! במסגר

 בכל ,פי נוהל הפעלת החופשות של משרד החינו�$ על28.וא  לקבוע לימודי! בחופשת הלימודי! הרגילה

$מ –די יסו$העלבחינו� (הספר לחינו� מיוחד תואר� שנת הלימודי! עד סו  חודש יולי $ הילדי! ובתי$גני

לקויות קשות ומורכבות בשכיחות  לומדי! תלמידי! ע!  שבה�במסגרות חינו�).  ביולי20 ביוני עד 21

                                                 

 .1998 באפריל 1, )ב(8/נח" נוהל אישור כיתות בחינו� מיוחד"ל  "חוזר מנכ 25

  .34' עמ, 2010 באוגוסט 29, התרבות והספורט של הכנסת,  מישיבת ועדת החינו�273'  מספרוטוקול 26
 עיבוד שנעשה .2011 במאי 10: תארי� כניסה, א"ע תש–נתוני כיתות ותלמידי! ,  אג  חינו� מיוחד משרד החינו�אתר 27

  .במרכז המחקר והמידע של הכנסת
  .14סעי  , $1988ח"התשמ, חוק חינו� מיוחד 28
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$בחינו� העל( באוגוסט 15שנת הלימודי! עד תואר� ) פיגור בינוני! ואוטיזדוגמת  (הינמוכה באוכלוסי

הלומדי! אלו תלמידי! , כמו כ�. חנוכה ופסח, ובחופשת סוכות)  באוגוסט5 ביוני עד $21 מ –יסודי 

, לעומת! 29.הארכת חופשות לפי הנוהל האמורספר רגילי! זכאי! א  ה! ל$בכיתות חינו� מיוחד בבתי

בעלי הפרעות התנהגותיות קשות ובעלי משכל גבולי , יבעיית$פיגור קל רבסובלי! מכיתות המסווגות לל

לא חל עליה! נוהל  ,כמו כ�. יוליעד סו  אוגוסט אלא אמצע שנת הלימודי! אינה מוארכת עד , בעייתי$רב

החופשות בי� ילדי� בעלי ק, יה הבדלי� בשי ,לפיכ� 30.חפסבחנוכה וב, סוכותהמסגרות בחופשה ב

של ת ובמסגראינ� שוהי�  ילדי� בעלי פיגור קל .פיגור קל לילדי� בעלי פיגור בינוני וקשה ואוטיסטי�

  .מערכת החינו� בחופשות החגי� המרכזיי� ובמחצית הראשונה של חודש אוגוסט

כנית החופשות ו הפעלת תנוהל"בעוג� מחופשות בת בעלי מוגבלויולילדי! ת� ינ התכני! והטיפול האופי

תוכניות החופשה ה� פעילויות העשרתיות מגוונות לתלמידי� : " של משרד החינו�"בחינו� המיוחד

כי , הרציונל הוא ...המתקיימות בחופשת הקי1 ובחופשות הקצרות בחגי�,  המיוחדבמסגרות החינו�

ע� פעילות מגוונת השוברת , כנית הלימודי� הרגילהותוכנית החופשות צריכה להיות שונה ואחרת מת

   ".לימודית�את שגרת המסגרת החינוכית

מסגרות החינו�  31,אות" המתי,כמו משרד החינו�, מעורבי! כמה גורמי!כנית החופשות ותבפעילות של 

בו שלפעילויות רק במועד ילדי! בעלי פיגור קל זוכי! , במצב הדברי! כיו! .סי!"המיוחד והמתנ

, כלומר. מדובר במועד מאוחר יותר, וכאמור, תלמידי! בעלי פיגור בינוני וקשה יוצאי! לחופשת הקי0

   . במסגרת רשמיתאינ! שוהי! החופשה ילדי! בעלי פיגור קל חלק מ

3.3.  �   וניקיו� רותי הזנהישמימו

  רותי הזנהיש .3.3.1

פי חוזר $ על. הספר$שעת סיו! הלימודי! בביתתלויי! בשירותי ההזנה לילדי! בעלי צרכי! מיוחדי! 

משתת, בעלי פיגור בינוני וקשה משרד החינו� וע� אוטיז�  לילדי�שנועדו בכיתות , ל בנושא"מנכ

 אי� , ארו�יו� לימודי� לומדי�אינ�   קלות פיגור שכלימכיוו� שתלמידי כית 32.במימו� שירותי ההזנה

 �  .עבור�ב שירותי הזנהלמימו

  רותי היק, וניקיו�יש .3.3.2

, סייעות טיפוליות, מזכירות, כמו שרתי!רותי עזר יש (רותי היק,ימשרד החינו� משתת, בהוצאות ש

רותי ניקיו� ישו) רותי חינו� א� נחוצי! לתפעול שוט  ויעיל של המערכתישאינ! ש ,'אבטחה וכד

נוסחת ההשתתפות בשירותי� אלו היא נגזרת של שעת סיו� יו� הלימודי�  .המיוחדבמסגרות החינו� 

 16:00במוסדות חינו� שפועלת בה! לפחות כיתה אחת עד לשעה " : כדלקמ�33,ווג הכיתהיושל ס

                                                 

  .2011 במאי 10: תארי� כניסה, אתר משרד החינו�, 2007דצמבר , ירושלי!,  הפעלת תכנית החופשות בחינו� המיוחדנוהל 29
 חוק החינו� המיוחד – תוכניות הפעלה של מסגרות החינו� המיוחד בחופשות –ת הלימודי! הארכת שנ"ל "חוזר מנכ 30

 .2004ינואר , )א(5/ד"תשס, "ח"התשמ

מרכזי תמיכה יישוביי! (ות א"המתי. י נפרד מהמער� החינוכי באזור חלק בלתי! למשרד החינו� ומהוופי!כפוה ני! ארגו31
 . כתובת למציאת פתרונות ומעני! לתלמידי! בעלי צרכי! מיוחדי!משמשי! )אזוריי!

התעריפי! של השתתפות , א" מועדי ההפעלה של תוכניות החופשה בתשע–יישו! חוק החינו� המיוחד "ל "חוזר מנכ 32
  .2010יוני , 10/תשע, "א"ולות העשרה ותערי  ההזנה בתשעהמשרד בהוצאות נלוות ובפע

33 � .2010השתתפות משרד החינו� בתקציב הרשויות המקומיות לשנת , המנהל לכלכלה ותקציבי!, משרד החינו
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. לכיתות ג�ח "ש $693 ולכיתות בית ספרח "ש 814לתלמידי! ע! הפרעות נפשיות יינת� מימו� חודשי של 

 לתלמידי! אוטיסטי! יינת� מימו� 16:45במוסדות חינו� שפועלת בה! לפחות כיתה אחת עד השעה 

מוסדות וגני ילדי! הפועלי! עד השעה . לכיתות ג�ח "ש $1,093ספר ו$יתלכיתות בח "ש 1,314חודשי של 

לגרו� למוטיבציה שלילית של מצב זה עלול  34."ק  וניקיו� אינ! זכאי! למימו� תוספת שירותי הי14:30

� רשויות מקומיות לקבל תלמידי� המאובחני� כבעלי פיגור שכלי למערכת לימודי� קיימת בשל אי

   .עבור�בהעברת מימו� נוס, 

 רפואיי��הרא� פטיפולי .3.4

ריפוי , טיפולי פיזיותרפיה "הכולל בו הרחבהגדרה " חינו� המיוחד" לחוק חינו� מיוחד מגדיר 1סעי  

   35."יפוי בעיסוק וטיפולי! בתחומי מקצועות נוספי! שייקבעו ולרבות שירותי! נלווי!ר, בדיבור

את , את תחומי השירותי!דיוק רפואיי! מגדיר ב$הראל משרד החינו� בנושא שירותי! פ"חוזר מנכ

 36.הקווי! המנחי! לפעילות! ואת הקריטריוני! לקבלת אנשי המקצוע לעבודה במערכת החינו� המיוחד

: אלהה הטיפולי!את לעיל מקצועות שהוזכרו  תחומי הלענוס  רפואיי! כוללי! $הרא הפהטיפולי!

 טיפול בדרמה וביבליותרפיה, טיפול באמנות חזותית, טיפול בתנועה, טיפול במוזיקה, טיפול במחול

   .)טיפול באמצעות קטעי קריאה וכתיבה(

ותקציב! , רפואיי!$הראותי! פלשירכל התלמידי! בעלי הלקויות במסגרת החינו� המיוחד זכאי! 

   ).רות חינו� מיוחדיסל ש(! "סל שחמקורו ב

  37 לפי סוג כיתהממוצע לתלמיד – רפואיי��הרא טיפולי� פשלשבועיות השעות המספר : 6' טבלה מס

  לתלמידמספר שעות שבועיות ממוצע

ג� לחינו�  סוג המסגרת סוג הכיתה
 מיוחד

  כיתות 
'ג$'א  

   כיתות 
'ו$'ד  

   ת כיתו
'ח$'ז  

' כיתות ט
 ומעלה

ספר רגיל$כיתות לחינו� מיוחד בבית פיגור בינוני  1.9 2.9 2.9 2.9 $$ 
ספר לחינו� מיוחד$בית מורכב  3.4 2.9 2.9 2.9 1.9 

38 ספר רגיל$כיתות לחינו� מיוחד בבית
1.0עד  $$  0.5עד   0.5עד        פיגור קל  סל שילוב 

עייתיב$רב ספר לחינו� מיוחד$בית   2.4 1.4 0.9 0.9 0.9 

ספר רגיל$כיתות לחינו� מיוחד בבית פיגור בינוני  0.9 1.4 1.9 1.9 $$ 
בעייתי$רב ספר לחינו� מיוחד$בית   2.9 1.9 1.9 1.4 0.9 

ספר רגיל$כיתות לחינו� מיוחד בבית / קשה פיגור 1.9 2.9 2.9 2.9 $$ 
סיעודי/עמוק ספר לחינו� מיוחד$בית   3.4 2.9 2.9 2.9 1.9 

ספר $כיתות לחינו� מיוחד בבית
39רגיל

 
1.0עד  $$ 0.5עד   0.5עד    סל שילוב 

הפרעות 
, התנהגותיות

ספר לחינו� מיוחד$בית רגשיות  2.4 1.4 0.9 0.9 0.9 

ספר רגיל$בביתכיתות לחינו� מיוחד   PDD/אוטיז! 2.9 2.9 2.9 2.9 $$ 
ספר לחינו� מיוחד$בית  הקש  3.4 2.9 2.9 2.9 2.9 

                                                 

התעריפי! של השתתפות , א" מועדי ההפעלה של תוכניות החופשה בתשע–יישו! חוק החינו� המיוחד "ל "חוזר מנכ 34
  .2010יוני , 10/תשע, "א"לות העשרה ותערי  ההזנה בתשעהמשרד בהוצאות נלוות ובפעו

35  �  .1סעי  , $1988ח"התשמ, מיוחדחוק חינו
36 � 1: תארי� כניסה, העסקת עובדי מקצועות הבריאות, רפואיי!$שירותי! פארה, האג  לחינו� מיוחד, אתר משרד החינו

 .2011ביוני 

  .ש! 37
תוכנית השילוב במסגרות החינו� הרגיל לטיפול בתלמידי! בעלי צרכי! מיוחדי! הלומדי! בכיתות , )ג(8/נטל "חוזר מנכ 38

 .רגילות ובכיתות חינו� מיוחד

 .ש! 39
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בעלי פיגור קל  לילדי�רפואיי� � הראי הטבלה מצביעי� על מספר שעות קט� בתחו� הטיפולי� הפנתונ

  .בעייתי לעומת ילדי� בעלי פיגור שכלי בדרגות האחרות�רב

 סייעות בכיתה .3.5

י! עבור ילדי! בעלי צרכבצרכי! מיוחדי! ה� במסגרת החינו� המיוחד וה� בעלי סייעות לילדי! יש 

ברמת , יחידברמת התלמיד ה: רבדי! בשלושהנותנת סיוע הסייעת  .ת השילובמיוחדי! במסגרת תוכני

ר� של הסייעות בשיעור משרד החינו� משתת, במימו� שכ 40.הספר בכללותו$הכיתה וברמת בית

יו� לימודי� ( ולפי שעת סיו� יו� הלימודי� של אותה כיתה תסוג החריגות הכיתתילפי  דיפרנציאלי

� שיעור ההשתתפות ואריו! לימודי! מונהג בה� שחינו� מיוחד במסגרות שא פועל יוצא מכ� הו. )ארו�

. 70%הוא  שיעור ההשתתפות ארו�בה� יו! לימודי! אי�  ובמסגרות ש,100%במימו� סייעות הוא 

   41.70%שיעור ההשתתפות של משרד החינו� במימו� העסקת� של סייעות הוא במסגרות השילוב 

ילדי! בעלי  לשכיתות למוקצות סייעות להשעות " ייעות בחינו� המיוחדס"ל בנושא "מבדיקה בחוזר מנכ

לפי )  ובעלי נכויות פיזיות קשותאוטיז! ומשותקי מוחי�(פיגור שכלי לסוגיו וילדי! בעלי לקויות נוספות 

  :שעת סיו! יו! הלימודי!

 . שעות עבודה שבועיות של הסייעת56 –) אוטיסטי! ($16:30 כיתות המסיימות ב •

 . עבודה שעות42.5 –) פיגור עמוק, בעייתי$רב/פיגור בינוני מורכב ($14:30  המסיימות בכיתות •

 33.5 –) רגשיות קשות/הפרעות התנהגותיות, פיגור קל ($12:45ספר יסודיי! המסיימות ב$כיתות בבתי

  42. שעות בחטיבות הביניי!$37.5 ספר יסודיי! ו$ שעות בבתי

, סייעות כיתתיות:  סוגי סייעותהמכיש הקצאה ל, ככלל. תמספר הסייעות בכיתופת היא נוססוגיה 

הקצאת הסייעות של משרד לפי סייעות כיתתיות ה� סייעות העובדות . סייעות תגבור וסייעות אישיות

בעלי לקויות יש בה� כוח עזר נוס  המצור  לכיתות שסייעות תגבור ה� . החינו� שתוארה לעיל

סייעות התגבור הקצאת . י מעבר לסייעת הכיתתית הקבועה טיפולאד!ומוגבלויות המצריכות כוח 

 , לענות על הצרכי!ות התגבור אמורותסייעש ההנחה היא . המפקחי! בשטח! שלנעשית לפי שיקול דעת

של  לשירות נוגעתושא הסייעות נהביקורת העיקרית ב. "סייעות אישיות"ורק במקרי! חריגי! יש לאשר 

שכ� (סייעות השילוב ה� למעשה סייעות אישיות . ")סייעות שילוב" ("תוכנית השילוב"הסייעות במסגרת 

 43,למקרי! חריגי! ביותרסייעות לבמערכת החינו� חשבות סייעות אישיות נו, )תות כיתתיוסייעאינ� 

פיגור , אוטיז�(הקצאה לסייעות שילוב נות� העדפה ללקויות בשכיחות נמוכה וקשה המפתח  כ�ול

לדברי ,  במצב זה44.התפתחות ולקויות למידהעיכוב , על לקויות כמו פיגור קל) לקויות חושיות, בינוני

   45.תוכנית השילובב ילדיה�שיבו1 מוטיבציה שלילית ליש לה�  ,לילדי� בעלי פיגור קלההורי� 

                                                 

 .סייעות במסגרות החינו� המיוחד, )ג(10/ח"תשנל "מנכחוזר  40

  .2009יוני , יובל וורג�: כתב,  ע! צרכי! מיוחדי! במערכת החינו� לילדי!סייעות, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 41
  .סייעות במסגרות החינו� המיוחד, )ג(10/ח"תשנל "חוזר מנכ 42
 .20' עמ, 2009ינואר , ירושלי!, די� וחשבו�, יוחד בישראלהוועדה הציבורית לבחינת מערכת החינו� המ 43

 .40, 31' עמ, ש! 44

  .41' עמ, ש! 45
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 הסעות .3.6

מהשירותי!  חלק שה! ,"נלווי!השירותי! "בשירותי הסעה כמרכיב אחד עוסק בחוק חינו� מיוחד 

ארגו� "ל "מנכנושא הסעות מופיעה בחוזר ב התקינה 46. זכאי! לה!רכי! מיוחדי!ילדי! בעלי צש

   47."חינו� רשמיי!סדות  הסעות תלמידי! ועובדי הוראה למו– נהליומ

תלוי בסוג הרשות  והשתתפותושיעור  , לצד הרשויות המקומיותהסעותמממ� את המשרד החינו� , ככלל

קביעת נוהל  (ציב ההשתתפות לרשות המקומית הרלוונטיתהוחלט להעביר את תקא!  ).$40% ל90%בי� (

 הרשות חייבת להשלי! את עלות ,)ל זה" נקבעי! ג! ה! בחוזר מנכשירותי ההסעה והמכרז לאספקת!

  . ההסעה

$ לביתאיסו  – היק  ההסעה אחיד. הילדי!$ ניהספר וג$קרי בתי,  בלבדלמוסדות הלימודה� ההסעות 

המשרד אינו משתת  "מובהר בחוזר כי .  מאפשר הסעות נוספותאינות  נוהל ההסעו;הספר ופיזור לבית

, רפואיי!$הראפ, � המיוחד לטיפולי! רפואיי!בהוצאות ההסעה של תלמידי! נכי! ותלמידי החינו

המשרד אינו משתת  בהוצאות הסעה המתחייבות משהיית תלמידי החינו� , כ� כמו. ב"שיקומיי! וכיו

   48".ב ומהארכת מסגרת הלימודי! שלה!"! וכיובצהרוני, המיוחד במועדוניות

נכות  ,שיתוק מוחי�, הפרעות נפשיות, אוטיז!, )למעט פיגור קל(פיגור תלמידי! הסובלי! מלקויות כמו 

הסעת התלמידי! בחינו� . זכאי! להסעה) לעילשנזכרו ו  אחת הלקויות בציר ( או לקות חושיתתפיזי

הסעת!  49.לת ברשות המקומית שהתלמיד מתגורר בתחומההמיוחד תלויה באישור ועדת השיבו0 הפוע

   .באישור ועדת השילובג! היא ילדי! בתוכנית השילוב מותנית של 

ילדי! במערכת החינו� הרגילה נקבע בנוגע ל . כקריטריו� לזכאות להסעהמרחקהמצוי� ל "חוזר המנכב

 2 אתתפות בעלות ההסעה הוהספר הקרוב המצדיק הש$ מזערי בי� מקו! המגורי! לבי� ביתהכי המרחק 

לקויות הסובלי! מהתלמידי החינו� המיוחד  .ומעלה' מכיתה המ " ק$3 ו'מג� חובה ועד כיתה דמ "ק

נכללי! בה! תלמידי! ,  כאמור.להסעה מאורגנת מיוחדת ללא הגבלת המרחקזכאי! שהוזכרו לעיל 

 ,ו� פיגור קל והפרעות התנהגות כג,ר הלקויותאשר לשא .בינוני לסוגיומפיגור פיגור קשה והסובלי! מ

תלמידי החינו� המיוחד הסובלי! מלקויות אחרות זכאי! להסעה בהתא! לכללי : "ל"מנכהנכתב בחוזר 

   50".הזכאות החלי! על ילדי החינו� הרגיל

, ציי� בדיו� בוועדת החינו� , ארגו� הורי! למערכת החינו� בירושלי!ראש$שבסג� יו, מר שלמה קרפ

הסובלי! קיומה של הסעה לילדי! $ את הסכנות האפשריות עקב אי2010התרבות והספורט באוגוסט 

אני כבר תקופה ארוכה מקבל הרבה פניות שחלק מהילדי! שיש לה! פיגור קל ייסעו : "אלולקויות מ

אני מגדל ילדה . 'מה עשינו, טעינו, ו�נכ ': ואני לא רוצה שיקרה אסו� ואז יבואו ויגידו,בהסעות עצמאיות

                                                 

  .$3 ו1סעיפי! , $1988ח"התשמ, חוק חינו� מיוחד 46
אפריל , " הסעות תלמידי! ועובדי הוראה למוסדות חינו� רשמיי!– הסעות –ארגו� ומינהל ", )ג (8/ז"תשס, ל"חוזר מנכ 47

2007.  
 .1,ג)2.3(2סעי  , ש! 48

 ).$1988ח"התשמ, חוק חינו� מיוחד(ועדות השמה וועדות שיבו0 ה� שמחליטות בדבר המסגרת המתאימה לילד בעל לקות  49

אפריל , " הסעות תלמידי! ועובדי הוראה למוסדות חינו� רשמיי!– הסעות –ארגו� ומינהל  ")ג (8/ז"תשס, ל"חוזר מנכ 50
 ).2.4(2סעי  , 2007
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כשה! יעלו על אוטובוס כשה! לא מביני! מצבי! , הילדי! האלה. ..PDDג! , שיש לה ג! פיגור גבולי

  51".של מעשי! מגוני!, ה! יהיו קרבנות של אונס, חברתיי! ולא כלו!

 זכות! של  ת אתתקנה המעגניש , ככלל. נושא הליווי בהסעותלג! קשורי! מר שלמה קרפ דבריו של 

הזכות לליווי תלויה בסוג . ליווי בהסעה שלה! אל מוסד הלימודי! ובחזרהתלמידי! בעלי לקויות ל

  :  כדלקמ�,הלקות

כמי שסובל מהפרעות , כאוטיסט,  שאופיי� בוועדת ההשמה כחולה נפש...ילד חריג כאמור) 1(

  ; כבעל פיגור בינוניכבעל פיגור קשה או, )סיעודי(כבעל פיגור עמוק , התנהגות קשות

  ;ית קשהזמשותק מוחי� או בעל נכות פי)  2(

  52 .י� זה שר החינו� התרבות והספורטיידי ועדת חריגי! שמינה לענ$נמצא זכאי לליווי על)  3(

  :שתי סיבותקושי ל. עבור הילדי!ב תנקודת מחלוקת בשל הקושי בתכנו� נסיעה אופטימליהוא הליווי 

 שהות .ממוסד הלימודמתגוררי! רחוק ילדי! בעלי לקויות ת פעמי! רבו –אור� הנסיעה   .א

קשיי! לילדי! בעלי קשיי! ברכב סגור ללא ליווי עלולה להוביל למתחי! ושל ממושכת 

  53.! רבי!יאובייקטיבי

תה  התקנות בדבר נוהל ההסעות והמציאות בשטח יוצרות מצב שבו באו– נוסעי!תמהיל ה  .ב

לעתי! תמהיל זה גורר . גילי! שוני!ויות שונות ובהסעה נמצאי! לעתי! תלמידי! בעלי לק

54.בעיות התנהגות בהסעה עד כדי אלימות ואובד� שליטה
 

 לפיה�שבעניי� זה התקבלו תלונות רבות .  ההסעותבתפעולכלליי! קשיי! יש , נוס  על האמור

רדית מש$ תופעה זו הובילה להקמת ועדה בי�.  ההפעלה שנוסחו בתקנותהליואינו עומד בנהתפעול 

לא עד כה (התרבות והספורט דאז חבר הכנסת זבולו� אורלב , ביוזמת יושב ועדת החינו� לעניי� זה

  55.)התקבלו מסקנות הוועדה

 

  משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�–" יו� שהות ארו�"שירותי� במסגרת  .4

  פיגור שכליע� שירותי� לילדי�  .4.1

עבור ילדי! בעלי פיגור שכלי  מפעיל בהחברתיי!משרד הרווחה והשירותי! האג  לטיפול באד! המפגר ב

 השירות מופעל .מועדוניות המש� ליו! הלימודי! של החינו� המיוחדשירות  הפיגור דרגותבכל 

לצרכי! של ה� השירות נות� מענה . באמצעות המחלקות לשירותי! חברתיי! ברשויות המקומיות

שעות פנאי והנאה  בטיפול הול!מאפשר  השירות לילדי! :פחותיה!של בני משלצרכי! הילדי! וה� 

                                                 

  .15' עמ, 2010 באוגוסט 29, התרבות והספורט של הכנסת,  מישיבת ועדת החינו�273'  מספרוטוקול 51
 .$1995ה"התשנ, )כללי! ומבחני! לזכאות להסעה ולליווי ( הסעה בטיחותית לילדי! נכי!תקנות 52

  .7$8' עמ, 2010 בפברואר 9, ועדת החינו� התרבות והספורט של הכנסת מישיבת 159'  מסולקפרוטו 53
  .3' עמ, ש! 54
 ביוני 14,  אתי וייסבלאי: כתבה, לי!ה בירוש"שירות יו! שהות ארו� והפעלתו במעו� על, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 55

2011.  
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לנהל אורח חיי! תקי� ככל האפשר באמצעות מאפשר השירות  להורי הילדי! ;שעות אחר הצהריי!ב

  56.שעות אחר הצהריי!כמה שחרור! מהטיפול בילדי! 

. שישה ימי! בשבוע, משרד החינו� כל השנהשל מתכונת הפי $מסגרת יו! שהות ארו� פועלת על

ל משרד החינו� למסגרות החינו� המיוחד בתחו! "בחוזר מנכובאות ות את ההנחיות המהחופשות תואמ

  :! של דגמי הפעלהי סוגי! עיקרישלושהרות ישל 57.הפיגור הקשה והבינוני

המש� ליו! ב ,פיגור שכלי ברמות תפקוד סיעודיותע! מיועד לילדי!  –יו� שהות ארו� סיעודי 

ארוחת ארבע ( ליווי והזנה, הסעה וכוללת ,$19:00מסתיימת בו $14:30מתחילה בהפעילות  .הלימודי!

  . רפואיי!$הרא וטיפולי! פהעשרהפעילויות , חוגי!התכני! המוצעי! לילדי! ה! ). קלה

. המש� ליו! לימודי!ב 58 פיגור שכלי ברמות תפקוד טיפולי ע!מיועד לילדי! –יו� שהות ארו� טיפולי 

ליווי והזנה , הסעה פעילות זו כוללת ,לפי משרד הרווחה. $19:00ומסתיימת ב $14:30הפעילות מתחילה ב

  .רפואיי!$הראפוטיפולי! חוגי! , התכני! המוצעי! לילדי! ה! פעילויות העשרה). ארוחת ארבע קלה(

 הלימודי! ליו!המש� ה� המועדוניות . קל עד בינוני שכלי  פיגור ע! מיועדת לילדי!–  אימוניתתמועדוני

שלוש  ותפועל מהמועדוניות חלק.  לכל הפחות שעות בשבוע12½ ,16:00 ועד 13:30 משעההספר $בבתי

פעילויות חברתיות וחוגי! ו ארוחת צהרי! קלה כוללת במועדונית אימונית הפעילות .פעמי! בשבוע

  .המותאמי! לילדי! בעלי פיגור

הילדי! ת בכמה מקומו אול!, הספר$ ביתבמתח!  בדר� כלל נעשית ההפעלה דגמי שלושתהפעילות ב

חשוב לציי� כי ילדי! בעלי  .ס"מתנל או לפעילותהרשות התאימה  שלמבנה הלימודי! שעות לאחרבאי! 

טיפולי או בעיות התנהגות , סיעודי"מבעלי פיגור שכלי ברמת תפקוד להבדיל ,  בלבדפיגור שכלי קל

  59.שירותי!לה! המועדוניות אינ� חייבות לתת כ� ול,  במפורש14.24ס "תע בי!זכרנ ! אינ,"קשות

� כ–  והיתר,רות ה� בעלי פיגור שכלי בינוני וכבדיממקבלי הש �3,000 כ,לפי נתוני משרד הרווחה

, לפיכ� 61 60.ס� הכול תלמידי� בעלי פיגור ב�11,000 מתו� כ  ,בעלי פיגור קלככל הנראה  ה� – 1,000

גורמי! ה. רות האמורימנצלי� את השאינ�  ,ופיגור שכלי קל בפרט, בכללפיגור הילדי� בעלי רוב ה

�  :לכ

משרד הרווחה ו,  בלבד"איסו  ופיזור"משרד החינו� מעביר תקציב עבור הסעות במודל של  – הסעות

 לשירותי יו! סעההב אמור לטפל ג! בליווי ו,14.24ס "תע בנוהלנקבע  כפי ש,והשירותי! החברתיי!

�של השוהה במסגרת יו!  מימו� הסעה שלישיתבדבר משרדי! הבי� שני יש מחלוקת . שהות ארו

                                                 

 .2011 במאי 9, מכתב, ממשלה במשרד הרווחה והשירותי! החברתיי!–מרכזת הקשר כנסת, ס אפרת שרעבי"עו 56

 . יו! שהות ארו�– 3$21מסגרת לגילאי , 14.24ס "תע, משרד הרווחה והשירותי! החברתיי! 57

זקוקי! ה �נמו�פיגור בינוניבעלי :  כדלקמ� משרד הרווחה והשירותי! החברתיי!אתררמות תפקוד טיפולי מוגדרות ב 58
 פיגור קשה בעלי ;אחרי! צרכי!במילוי ) עזרה בפועל(יכה מוגברת יו! ולתמ$!חלקית בחלק מתחומי היו לתמיכה

את ללא תמיכה שכז. קבועה ושאיננה מוגבלת בזמ� בכל תחומי החיי! כדי לתפקד באופ� פעיל זקוקי! לתמיכה מוגברתה

 .הפרט אינו מסוגל למלא את צרכיו הבסיסיי!

עצמאיי! במרבית תחומי  –) שיקומיי��חינוכיי�(פיגור קל ): לפיגור קל בלבד( רמת הפיגור של משרד הרווחה הגדרת 59
 –) אימוניי�(בינוני �פיגור קללפי הגדרה אחרת . זקוקי! לתמיכה נקודתית בלבד במצבי שינוי או משבר .יו!$!היו

ועה לתקופות זמ� קצרות כדי ללמוד ביצוע עצמאי וזקוקי! לתמיכה מוגבלת וקב יו!$!עצמאיי! רק בחלק מתחומי היו
 .מיומנויות חשובות יותר של

 ביוני 14, אתי וייסבלאי: כתבה, ה בירושלי!"שירות יו! שהות ארו� והפעלתו במעו� על, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 60
2011. 

 .2011 במאי 9, מכתב, ממשלה במשרד הרווחה והשירותי! החברתיי!–מרכזת הקשר כנסת, ס אפרת שרעבי"עו 61



  

    

 20 מתו� 17 עמוד  

  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

באמצעות מכרז מטע! הרשות מפעילי! את ההסעות פעילי! פרטיי!  מ62.לימודי! ארו� לביתו

 .מצב זה גור! לבעיות ניוד. המקומית

 מבח� הורי! במסגרות היומיות נקבע לפישל ההשתתפות התערי   – הורי�חודשית של השתתפות 

למשפחה שבה  (1לחודש בדרגה ח "ש $105 מ, דרגות השתתפות12יש . הכנסה ממוצעת לנפש למשפחה

 5,500לבעלי הכנסה ממוצעת לנפש של ( לחודש ח"ש 695עד ) ח"ש 1,005היא ממוצעת לנפש הכנסה הה

   63.)ח או יותר"ש

  64סטנדרטית לנפש כספיתההכנסה ה לפיההשתתפות החודשית במסגרות יו�  – 7' טבלה מס

לפי עשירוני! הכנסה כספית לנפש סטנדרטית  

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 עשירוני!

  8,245 6,258 5,153 4,349 3,629 2,950 2,350 1,796 1,294 ח"ש בל עליו�גבו
 

לפי דרגות הכנסה ממוצעת לנפש לחודש) ח"בש(שיעור השתתפות חודשי   

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 דרגה
השתתפות השיעור 

  ח"בש
105 145 239 303 379 410 435 490 532 595 695 695 

 5,501 5,001 4,581 4,151 3,721 3,291 2,861 2,431 2,001 1,566 1,006 -- – מהכנסה של

 מעל 5,500 5,000 4,580 4,150 3,720 3,290 2,860 2,430 2,000 1,565 1,005 – עד הכנסה של

  לפי עשירוני!ש בישראלההכנסה הכספית נטו לנפעומת בחינה של שיעור ההשתתפות המבוקש ל

סכו� ההשתתפות גבוה מדי ביחס להכנסה לנפש  שכ� ,מצביעה על קושי בסיסי במימו� הוצאה זו

 לחינו� הספר$אחד מבתיועד הורי! ב ראש$שב יו,יעקב בננומר  לדברי. במרבית העשירוני� הנמוכי�

תלמידי! הזכאי! לשירותי! במסגרות יומיות כמו ה $72מ ,מיוחד ואב לילדה בעלת צרכי! מיוחדי!

ההשתתפות והסיבה המשנית מחיר  א הסיבה העיקרית הי,לטענתו.  השתתפו בפעילות17רק , ועדוניותמ

65.היא קשיי! בארגו� ההסעות
 

בתו� מבני! של משרד בדר� כלל  כאמור פעילות יו! שהות ארו� נעשית – תיאו� ע� משרד החינו�

� דווח על כמה מקרי! שבה! התעוררו משרד הרווחה לפי . ג! בנושא התכני!ויש שיתו  פעולה  ,החינו

  66.תו  הפעולהקשיי! בשי

.  לילד"מטפח"שירות בקהילה של הוא סוג סיוע נוס  של משרד הרווחה והאג  לטיפול באד! המפגר 

 הבאי! ממשפחות שבה� תפקוד ההורי! לקוי 18$6 ניפיגור שכלי בבעלי  מסייע לילדי! "מטפח"ה

הוא נות�  "חמטפ" השהסיוע . לימודיהאו /חברתי ו ה,ולילדי! עצמ! יש קשיי תפקוד בתחו! האישי

הנזקקות . 'עידוד קשרי! חיוביי! ע! הסביבה והמשפחה וכד, עצמיהדימוי ה חיזוק –במישור האישי 

                                                 

 ביוני 14, אתי וייסבלאי: כתבה, ה בירושלי!"שירות יו! שהות ארו� והפעלתו במעו� על, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 62
2011.  

טבלת השתתפות הורי! במסגרות יומיות , 5.14'  ב5.6/ 2 ה14.12 להוראה נספח, משרד הרווחה והשירותי! החברתיי! 63
 .3א מעל גיל "למפגרי! ונכי! בשנת הלימודי! תשע

חודשית בעשירוני! של משקי בית לפי הכנסה כספית נטו לנפש  הכנסה – 2.1 לוח, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 64
 .סטנדרטית

 .2011 ליוני 29, שיחת טלפו�, שבע$ספר לחינו� מיוחד בבאר$ראש ועד ההורי! בבית$יושב, יעקב בננו 65

 ביוני 14, אתי וייסבלאי: כתבה, ה בירושלי!"שירות יו! שהות ארו� והפעלתו במעו� על, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 66
2011.  



  

    

 20 מתו� 18 עמוד  

  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

 שעות 30היק  הטיפול הוא עד  ו,ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה$ נקבעת על"מטפח"לקבלת 

  68. אישי"מטפח"שירותי  ילדי! בעלי פיגור שכלי $400 בשנה האחרונה קיבלו כ67.בחודש

  ע� אוטיז� שירותי� לילדי� .4.2

הפרעות ). PDD" (הפרעות התפתחות נרחבות"אוטיז! שיי� לקבוצה של לקויות התפתחות הנקראות 

ע! ילדי!  69.התקשורתי וההתנהגותי, החברתי: אפיינות בפגיעה בשלושה תחומי התפתחותת מואל

על מת� ר שאבי� המופקד  אשר, קו� ונוער מנותקילשירותי תמטופלי! במשרד הרווחה באג  אוטיז! 

ע! עבור ילדי! ב משרד הרווחה מפעיל 70.בתפקוד אישי וחברתימתקשי!  לחברתי שירותי טיפול ופיקוח

 ,עבור ילדי! הלומדי! בחינו� המיוחדב 17:00 שירותי! משעה הנותנותמועדוניות שיקומיות אוטיז! 

 $214לרק רות י נית� הש2010בשנת . עבור ילדי! הלומדי! בתוכנית השילובב 15:00  או14:00ומשעה 

בבית האפוטרופוס או במשפחת , מתגוררי! בבית ההורי!ה האוטיסטי  רצהילדי! ומתבגרי! על 

ילדי! הבדלי התפקוד והגיל בי� מ הנובעי!קשיי! נובע ממספר המשתתפי! המועט במועדוניות . אומנה

עדוניות המובדר� כלל ששכ�  ,הפעלת מסגרת אחת לילדי! מכמה אזורי!� בקושי בוכ, אוטיסטי!

הורי! פיכ� ל. מועדוניות ובחזרה הלא נדרשי! להסיע את ילדיה! הורי!ההספר ו$מחו0 לבתישוכנות 

לשלבו ולא , משרד הרווחה והשירותי! החברתיי!במימו� ,  לילד! בבית"מטפח"לקבל מעדיפי! רבי! 

,  לילדי! בעלי פיגור שכלי"מטפח"הכמו .  בקהילה"מטפח"רות ישמקבלי!  ילדי! $3,000 כ. במועדונית

 שעות $26כ( חונ� המגיע לבית הילד בשעות אחר הצהריי! א הועבור ילדי! בעלי אוטיז!ב "מטפח"ג! ה

במגוו� מקד! אותו מיומנויות חברתיות ומלמד , ותפעילויות הפגתיומקיי!  יוצר אתו קשר אישי ,)בחודש

  71.היבטי!

שלה! תקשורתית החברתית והמיומנות השי וקבוצתי לשיפור טיפול אימקבלי! במועדוניות החניכי! 

 הקניית מיומנויות ,לילדי! ע! אוטיז! מיוחדותטיפול בשיטות נית� בה� .  בקהילה!ולקידו! שילוב

ותוכניות לשילוב בחיי   פעילות העשרה והנאה, שיקומית וחברתית, פעילות חינוכית,תקשורת ושפה

  72.הקהילה

  :שני סוגי מועדוניותיש 

בעיות סובלי! מ אוטיסטי! ברמת תפקוד בינונית ונמוכה או –ה חריגה ימועדוניות לאוכלוסי  .א

  .התנהגות

 . אוטיסטי! ברמת תפקוד בינונית ומעלה ללא בעיות התנהגות–ה רגילה ימועדוניות לאוכלוסי  .ב

נו משרד הרווחה אינ.  שעות אחר הצהריי!ארבע$שלוששלושה בשבוע $ מועדוניות אלו פועלות יומיי!

  .על ההורי! להסדיר ולממ� אות�מתקצב הסעות למועדוניות ו

  

                                                 

 .סיוע במימו� שירותי! בקהילה לאד! ע! פיגור שכלי, 14.8ס "תע,  משרד הרווחה והשירותי! החברתיי! 67

 

 .2011 באוקטובר 3שיחת טלפו� , משרד הרווחה והשירותי! החברתיי!, �מפקח ארצי משפחות אומנה וגיל ר, אריה שמש 68

69 �  . 2011 במאי 14: תארי� כניסה,  הגדרות ואפיוני!– אוטיז!, האג  לחינו� מיוחד, משרד החינו
  . אוטיז!–בעלי מוגבלויות ,  משרד הרווחה והשירותי! החברתיי!אתר 70
  .2011 ביולי 26, מכתב, מנהלת השירות לטיפול באד! ע! אוטיז! במשרד הרווחה והשירותי! החברתיי!, לילי אבירי 71
  .2011 במאי 9, מכתב, ממשלה במשרד הרווחה והשירותי! החברתיי!–מרכזת הקשר כנסת, אפרת שרעביס "עו 72



  

    

 20 מתו� 19 עמוד  

  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

 מחקרלנושאי� נוספי� לדיו� ו .5

   עלויות תלמידי החינו� המיוחד •

 מיליארד $3.284כמסתכמת ביוחד המחינו� על התקציבית ההוצאה ה 2011הצעת התקציב לשנת לפי 

שכ� ה!  ,במערכת החינו�תלמידי! רגילי! גדולה מההוצאה על  ואלתלמידי! על ההוצאה  73.ח"ש

מניתוח שער� מינהל כלכלה ותקציבי! במשרד החינו�  .כדי לממש את יכולותיה!לעזרה נוספת זקוקי! 

  . בעלויות שנתיותניכרי! בי� תלמידי! בעלי לקויות שונות פערי! יש כי עולה 

  

  

  74תלמידי� בעלי לקויות  עלות שנתית אומד� .8' טבלה מס

  
ספר $בביתתלמיד עלות 
חינו� מיוחדל  

למיד בתוכנית עלות ת
 השילוב

  ח"ש 49,000  ח"ש 98,000 ז!אוטי

  ח "ש 49,000  ח "ש 58,500 פיגור שכלי בינוני

75פיגור שכלי קל
  ח "ש 28,370  ח "ש 44,820 

  

וה! תלמיד לאלה נתוני העלות בפועל , משרד החינו�בעדי קורסיה ממינהל כלכלה ותקציבי! מר לדברי 

 ע! .כיתהבממוצע ה על הנחות כגו� מספר תלמידי! מבוססי!הנתוני! . וסחה לתקצובאינ! משמשי! כנ

מעלות תלמידי� במידה ניכרת העלות הכוללת של תלמידי פיגור שכלי קל נמוכה כי ניכר , זאת

  .  בספקטרו� האוטיסטי ובעלי פיגור בינוני

יש להביא בעלי פיגור שכלי קל ללימודי! ההארכה של יו! את עלות הלהערי� כדי כי ציי� מר קורסיה 

תוספת בגי� שרתי! ותוספת , הזנה, תוספת שעות סייעת, כמו תוספת שעות הוראה, גורמי!בחשבו� כמה 

  .ותבגי� מזכיר

  תוכנית השילוב •

יש עדיפות , ת שקבע משרד החינו� בתהלי� ההשמה של ילדי! בעלי צרכי! מיוחדי!יוסדר העדיפולפי 

 היא במקו! השני בסדר ספר רגיל$ כיתת חינו� מיוחד בבית.וכנית השילובת קרי, השמה בכיתה רגילהל

לצד אפיו� בחשבו�  מובאי! קריטריוני! להשמהב .במקו! השלישי – ספר לחינו� מיוחד$בתיהעדיפויות ו

היק  ההתאמות , תפקוד חברתי, תפקוד לימודי: הלקות ארבעה תחומי! הקשורי! לתהלי� הלמידה

המספר הקט� של  76.מודי! והיק  ההשתתפות של התלמיד בפעילות הכיתתיתהדרושות בתוכנית הלי

 כפי ,זההת יועדיפוילדי! בעלי פיגור שכלי קל הלומדי! כיו! בכיתות השילוב אינו מתיישב ע! סדר ה

בייקטיביי! אובהקשר זה חשוב להדגיש כי משרד החינו� נתקל בקשיי! . במסמ� זה 2 פרק בשעולה 

למרות הקשיי! יש להביא  77. וא  תפיסתיי!פעוליי!ת, תקציביי! –בתהלי� יישו! השילוב  רבי!

                                                 

73 �  .10' עמ, א"חוברת י, 2011$2012הצעת התקציב לשנות הכספי! , משרד החינו
  .2011 ביוני 29, מכתב, מנהלת האג  לחינו� מיוחד במשרד החינו�, גודמ�$רעיה לוי 74
  .2011 ביולי 7, דואר אלקטרוני, לה וכספי! במשרד החינו�מינהל כלכ, עדי קורסיה 75
  .26' עמ, 2009ינואר , ירושלי!, די� וחשבו�, הוועדה הציבורית לבחינת מערכת החינו� המיוחד בישראל 76
 .57$56' עמ, ש! 77



  

    

 20 מתו� 20 עמוד  

  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

שילדיה! יקודמו לפי יכולת!  אשר מעונייני! ,הורי הילדי! בעלי הפיגור הקלשל ציפיות בחשבו� את ה

   78.עצמאות מרביתוישיגו 

ודבר בא לידי ביטוי , בעלי פיגור שכלי קלילדי! דומה בנוגע לגישה משרד הרווחה נוקט כי נזכיר 

 זקוקי� לתמיכה ;יו�� �היותחומי  עצמאיי� במרבית – )שיקומיי�� חינוכיי�(פיגור קל : בהגדרותיו

  79.נקודתית בלבד במצבי שינוי או משבר

  גיאוגרפיה ומה שביניה�, דמוגרפיה •

מאפייני! יש כמה כלי בעלי פיגור של. לאומי!דתות ו, מגוו� עדותמורכבת מאוכלוסיית ישראל 

  80:דמוגרפיי!

 .אוכלוסייה היהודיתמשיעור! בשניי! $כמעט פיהוא ה הערבית יפיגור שכלי באוכלוסיבעלי שיעור  $

במידה ניכרת משיעור! בקרב יוצאי אסיה ואפריקה גבוה שיעור בעלי פיגור שכלי באוכלוסייה היהודית  $

 .בקרב יוצאי אירופה ואמריקה

יותר באשכולות דול ר שכלי הרשומי! במשרד הרווחה והשירותי! החברתיי! גפיגובעלי שיעור  $

 .חברתיי! נמוכי!$ כלכליי!

  81: שכליפיגורהפרופיל של בעלי הפרופיל הדמוגרפי של אנשי! ע! אוטיז! שונה מ

 . גדול במיוחדאביב והמרכז$ במחוז תלשיעור האוטיסטי!  $

 .זר הערבישיעור נמו� ביותר של אוטיסטי! מאובחני! במג $

 . גדול יותראוטיסטי! בקרב ילידי ישראל בכלל וילידי ישראל ממוצא אשכנזי בפרטהשיעור  $

 .האוטיסטי! כלכלי גבוה יותר כ� עולה שיעור $ככל שהאשכול החברתי $

.  שלה�דמוגרפית $ ה למשאבי! תואמת את נקודת המוצא הסוציוישל קבוצות אוכלוסיהגישה ידוע כי 

, לדוגמה. ו ומידת ההתעניינות בואופ� הצגת, קיומו של מידע – שורה בטבורה למידעהגישה למשאבי! ק

לשונית ההמצגות המופיעי! תחת בדיקה פשוטה באתר משרד החינו� העלתה כי מספר המאמרי! ו

מאמרי! שמונה יש  אוטיז!בנושא  :לקותולקות בכל שונה "  הגדרות ואפיוני!–אוכלוסיות מיוחדות "

הגדרה רחבה של יש פיגור שכלי  בנושא  לעומת זאת82;)ישה קישורי! לאתרי מידע אחרי!שכ� ו (ומצגות

מאמר או מצגת אי� שו! א�  ,)אתר ישראלי אחדלב ו"לשני אתרי! מארה(שלושה קישורי! פיגור שכלי ו
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