
 ה של משרד החינוך הדיסאינפורמצי

 הסיבה  הבעיות לדברי המשרד

 

תלמידים מוסללים לחינוך המיוחד 

 ללא הצדקה

 כלים לתת לתלמידים אזמענים/ נכון. כי אין בבתי הספר 

ותם לחינוך למערכת זה להפנות א הפתרון הכי קל ופשוט

 שיטפל בהם. המופרד המיוחד 

 אז  –חים ומנהלים פקלחינוך המיוחד אלו מ מי שמפנה

במקום לפקח על ההחלטות ולהכשיר את האנשים  מדוע

 עוצרים את ההפניה על ידי שלילת זכאויות מתלמידים?!

 

 

 תלמידים נמצאים שעות רבות

 בדרכים 

 לקבוע זמן  לקחת אחריות נכון. כי משרד החינוך מסרב

כבר  סביר בתקנות הסעה בטיחותית לילדים עם מוגבלות.

 החינוך יוציאם אנחנו מחכים שמשרד למעלה משנתיי

 תקנות אבל המשרד ממשיך לגרור רגליים.

 דרך הרבה יותר צודקת את בעיית הנסיעות אפשר לפתור ב

שילוב התלמידים בבתי הספר השכונתיים ולא  – ושוויונית

כיתות חדשות שממשיכות להדיר את התלמידים  1000 -ב

 מחבריהם. 

 

מפקחים  35 –היקף הפיקוח נמוך 

 בלבד בכל הארץ 

  נכון. אבל ברפורמה אין תוספת מפקחים. יש תוספת של

 נציגים לוועדות זכאות.

ממי שמקבל היום מהסל  לוקחים  –  נכון. אז מה עושים  המשאבים לא מנוהלים ביעילות 

נותנים רק למי שעבר ו ,הבית ספרי  ולא עבר ועדת שילוב

ועדת שילוב, ולוקחים ממי שהיה בכיתת חינוך מיוחד 

ולאן הולך הכסף שעמד לרשותו בכיתת  –לוב ומועבר לשי

 החינוך המיוחד?

 סופו ב ,ולו מינימליים ,מענים תלמידים אלואם לא יינתנו ל

יעלו יותר למערכת שלא לדבר הם ו מצבם יתדרדרשל דבר 

 על הנזק שייגרם להם. 

 

המענה אינו מותאם לצרכים 

 אישיים

 ברור אז לא את המצב כפי שהוא היום  וק מקבע אבל הח

 איך המענה החדש יותאם לצרכים האישיים?

  כל עוד התקציב לא מוצמד לילד, המערכת תמשיך

"לשחק" עם התקציבים והילדים לא יקבלו את מה שמגיע 

  להם.

בתי הספר מתקשים לשלב בגלל 

 היעדר משאבים, הדרכה ליווי 

 נכון. אבל לא מוסיפים משאבים והיקף ההדרכה לא ישתנה 



 המשמעות המתווה על פי משרד החינוך

ההורים יהיו שותפים בבחירת 

 המסגרת

 כשנותנים לך שני  ישמתוכן. איזו בחירה  היקה ררבחי

 אחד מתוקצב והשני לא....המסלולים ש

  זכות הבחירה יכולה להישלל על ידי החלטה של אותה

בה  במסגרתוועדה אם היא סבורה כי השמתו של התלמיד 

לפגיעה ממשית בשלומו או בשלום בחרו ההורים תביא 

 הגדרה רחבה דיה כדי להכיל הכל! –אחרים 

לכל תלמיד ברמת תיפקוד נמוכה 

 יש זכות לקבל סל שילוב אישי 

  הולך למתי"א(  0.7שעות )כי  2כדאי לדעת ש"סל אישי" זה

סיוע אישי תלוי ברמת התיפקוד שתיקבע סיוע אישי. ללא  

 לד.לי

  ולמרות זאת, גם ברמת תיפקוד נמוכה לא לכולם יש סיוע

לתלמידים עם המוגבלויות הפחות מורכבות משרד   -אישי 

החינוך החליט להוריד את שעות הסיוע בלי לעדכן בדיון על 

 השינוי. אז מה נשאר להם?!

 יפקוד הכי נמוכה יכול לעשות מה בדיוק תלמיד ברמת ת

להשתלב הוא לא  –מה שבטוח  עם שתי שעות הוראה?

 ....אז הוא ילך לחינוך הנפרד –יוכל 

 

  –שתי וועדות 

לתלמידים עם  -ועדה בבית הספר

מוגבלויות פחות מורכבות וועדת 

זכאות לתלמידים עם מוגבלויות 

 יותר מורכבות 

 

 –המשמעות 

  ועדה בית ספרית שמוסמכת לתת זכאות אך ורק מתקציב

 בית ספרי זעום ומוגבל.

  כלל לא מכירים את בשמורכבת מאנשים ש וועדת זכאות

אמורה לקבוע אם הוא זכאי לקבל שירותי חינוך והתלמיד 

 מיוחד, ומה היקף סל השירותים שיקבל אם נמצא זכאי.

בראש ועדת הזכאות והאפיון יעמוד 

 נציג מקצועי של משרד החינוך.

  מוגבל. ולתקציבשהשר יקבע, כפוף למכסות נציג המשרד 

 

לכל תלמיד יינתן סל שירותים לו 

 הוא זקוק

 ון של סל השירותים עיג הלוואי! מה שיש בחוק זה

וודאי  , , שרחוק מלהיות מלאשמקבל היום תלמיד משולב

בהתאם למה שהילד  וודאי לא ,לא ניתן בהתאם לצרכים

 !  זקוק

הפרדה של עוד  -נכון. זה הכיוון עוד כיתות חינוך מיוחד  בניית מסגרות וכיתות 

 תלמידים עם מוגבלות מהחברה.

  איגום משאבים  –למערכת זה הכי קל 

  אם היו באמת רוצים שילוב היה נדרש רק חצי מהסכום

, והרי לכאורה הזה לשילוב ואז גם היו מתייתרות הכיתות

 גם אמורות להיסגר כיתות חינוך מיוחד ויתפנה מקום. 



 

העצמת השילוב במספר מודלים של 

 שילוב 

  דורנר, בתי ספר מכלילים  –פיילוטים  –זה הכיוון– 

 דוגמיות

  זה עלה תאנה! –זה לא העצמה 

 

 

 האמת המרה התקציבים  ההבטחות 

כיתת  1000בנייה של מעל 

לימוד חדשות וחדרי הכלה 

 מליארד ש"ח 1.2 –

שצריכים למלא  כיתות  –משמעות פתיחת כיתות   מיליון 300

 מהחברה. מוגבלותהפרדת תלמידים עם  -

 כיתות רבות כל כך אם עדיין לא  מדוע נדרש לפתוח

 יודעים מה תהיה בחירת ההורים?

 בתקצוב  התקציב להפרדהלו היו משקיעים חצי מ

 כיתותהתה מתייתרת פתיחת יהי -ילדי השילוב

 להעביר לשילוב.אמיתי להורים היה תמרוץ  כי

 ליווי הסעות בגנים 

 

מוגבלות שכלית קלה, תלמידים עם תלמידים עם   מיליון  30

עם מוגבלות בשמיעה ימשיכו  עיוורון ותלמידים

 לנסוע רק עם הנהג וללא ליווי.

 ראו  –מעבר לזה  בעיית ההסעות דורשת הרבה

הגדרת זמן סביר, הגבלת מספר הילדים  –לעיל 

 אבל לזה אין כסף -ברכב ועוד

שירותים ההגדלת תקציב 

 רפואיים ופרא רפואיים 

 100000 -מיליון לחלק לכ 120 –חישוב פשוט   מיליון 120

 דקות לשבוע , לא?! 10בערך  -  תלמידים

נוסף למנגנון זה לא פיקוח. זה תקציב   מיליון   60 פיקוח מתן השירותים

נציגי משרד החינוך בוועדות   -ובירוקרטיה

הזכאות שמעתה יהיו שומר הראש של המשרד על 

 מי זכאי ולכמה.

שירותים רפואיים ופרא 

 רפואיים במוכש"ר 

תקציב שהובטח ממזמן למוכש"ר לתגבור הצוות   מיליון   35

 הרפואי  על ידי משרד הבריאות.

 מדובר רק על רופאים ואחיות ולא על  -ושוב

 מטפלים פארא רפואיים

 ?האם זו השוואת השירותים המובטחת 

בתי ספר  5000 -לחלק לכ –. חישוב פשוט מצויין   מיליון   120 הוספת הדרכה לצוותים 

. כמה זה פר לבית ספר לשנה להדרכה ₪  24000 –

  מורה?

  זה לא חובהעל כך נוסף. 



האם מתכוונים לתקציב צבוע קודם של פיתוח   מיליון  7 ליווי והכשרת מורים 

מקצועי? כי להסתדרות הורים לא ידוע על 

 התקציב הזה.

תפקיד והעמקת הסדרת 

רכז ההשתלבות בבתי 

 הספר 

  ר בחוזר מנכ"ל ללא קשר לרפורמה. כבר הוסד 

  שעתיים  רכזי שילוב מתוקצבים עבורבפועל

 האם זה יציל את השילוב?! בשבוע....

  במסגרת אותן שעתיים הם אמורים לתת מענה גם

לעולים חדשים, ילדים מחוננים ועוד. כמה זמן 

 יישאר לו לילדים משולבים?

לא ייגרעו מבטיחים ש

  תקציבים אלא יורחבו

 וישופרו

   אז מדוע מעגנים בדיוק את אותו סל חסר הניתן

 ?!  משולבים לתלמידים היום

  תלמידים עם   -מדוע גורעים תקציבים מתלמידים

יש גריעה בתקציבים  – 1מוגבלות נפשית בתיפקוד 

כי משרד   - אין לדעת –שאר התלמידים   כל

, כך החינוך לא קבע אמות מידה לרמות תיפקוד

שייתכן ותלמידים נוספים לא יקבלו זכאות 

 .לשירותי חינוך מיוחד

 

 

 

 

 

 


