
 1011 משרד החינו�

 שילוב תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� 

 במוסדות החינו� הרגיל 

 תקציר 

 �160,000כ;  מיליו� תלמידי��1.9 למדו במערכת החינו� בישראל יותר מ2012בשנת 
מה� הוגדרו על ידי משרד החינו� ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי�
1

 �73,000כ. 
� מיוחד בבתי ספר מהתלמידי� האלה למדו בבתי ספר לחינו� מיוחד ובכיתות חינו

 .  תלמידי� שולבו בחינו� הרגיל�87,000וכ, ) מסגרות לחינו� מיוחד�להל� (רגילי� 

מעוגנת זכות� , ) חוק חינו� מיוחד�להל�  (�1988ח" התשמ,בחוק חינו� מיוחד
שירותי� אלה . המשפטית של ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� לקבל שירותי חינו� מיוחד

, ריפוי בדיבור, טיפול שיטתיי� לרבות טיפולי פיזיותרפיהלימוד ו, כוללי� הוראה
כאשר תלמידי� אלה , על פי החוק. ריפוי בעיסוק וטיפולי� בתחומי� נוספי�

ה� זכאי� לקבל במסגרתו שירותי חינו� על פי צורכיה� , משולבי� בחינו� הרגיל
 . החינוכיי� המיוחדי�

2002בדוח שפרס� מבקר המדינה בשנת 
2

כי משרד החינו� הקצה , שארבי� ה,  עלה
משאבי� בהיק* משמעותי לתלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� שלמדו במסגרות החינו� 

א� המשאבי� שהקצה לתלמידי� אלה הלומדי� בחינו� הרגיל היו , המיוחד
הנטל הכלכלי של שילוב� במסגרת החינו� הרגיל נפל במידה ; מצומצמי� מאוד

והדבר פגע בעיקר בתלמידי� , די�ניכרת על כתפיה� של משפחות התלמי
פסק בית , זמ� קצר לאחר פרסו� דוח המבקר, באותה שנה. מהאוכלוסייה החלשה

המשפט העליו� בעתירה
3

אילוצ� של הורי� לילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� לוותר על  כי 
על ; לבו של השוויו� המהותי גלל קשיי� כלכליי� פוגע בלבבשילוב� בחינו� הרגיל 

 כרו� בחלוקה שוויונית של התקציב והדבר,  בדר� שוויונית� את החוקייהמדינה לק
 . החינו� המיוחד ובי� מסגרות החינו� הרגיל שבה� לומדי� תלמידי� אלהבי� מסגרות 

ונוס* לו פרק העוסק , תוק� חוק החינו� המיוחד, 2002בשלהי שנת , סמו� לאחר מכ�
 . וחדי� המשולבי� בחינו� הרגילבשירותי� אשר לה� זכאי� ילדי� בעלי צרכי� מי

ועדה ציבורית לבחינת מערכת , יולי תמיר' פרופ,  מינתה שרת החינו� דאז2007בשנת 
, )בדימוס(ר הוועדה מונתה שופטת בית המשפט העליו� "ליו. החינו� המיוחד בישראל

בנושא שילוב תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� , בי� היתר, הוועדה עסקה. דליה דורנר
 הגישה הוועדה את המלצותיה לשר החינו� מר 2009בינואר . סדות החינו� הרגילבמו

 מינה שר החינו� ועדה לבחינת ישימות� של המלצות ועדת 2009ביולי . גדעו� סער
 . דורנר

__________________ 

, �1988ח"התשמ, לקות על פי חוק החינו� המיוחד.  מציי� סוגי לקויות שוני�"צרכי� מיוחדי�"המונח   1
קוגניטיבית או שפתית או לקויות התפתחותיות , חושית, התנהגותית�רגשית, נפשית, גופניתלקות היא 

 . כוללניות
' מע, "שילוב תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� בחינו� הרגיל", )È˙�˘ ÁÂ„52·) 2002 , מבקר המדינה  2

224. 
עמותת הורי�  �ד " ית.839�840' עמ ,834, )5(ד נו" פ,'È"„ Á‡Â '� 'Á‡Â ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó˙ 2599/00' "בג  3

 .תסמונת דאו�� בעלי לילדי
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 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה היבטי� הנוגעי� לשילוב 2012ספטמבר �בחודשי� פברואר
שיעור התלמידי� בעלי : וחדי� במוסדות החינו� הרגילתלמידי� בעלי צרכי� מי

דרכי הטיפול בלקויות למידה ; התקציב לשילוב; הצרכי� המיוחדי� במסגרת השילוב
עוד נבדקו הפעולות שנקט משרד החינו� ליישו� . רגשיות�ובהפרעות התנהגותיות

ועדה קביעה של השלבי� ושל לוח הזמני� ליישו� המלצות הו: המלצות ועדת דורנר
�בדיקת השלמה . הביקורת נעשתה במשרד החינו�. ותכנו! המשאבי� הנדרשי� לכ

בתחו� השילוב) פיילוט(ש� החל משרד החינו� להפעיל ניסוי , נעשתה בעיריית חולו!
4

 . 

 

 עיקרי הממצאי�

  נתוני� ומגמות�שילוב תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� בחינו� הרגיל 

ולפיו יש להעניק זכות קדימה לשילוב תלמיד , קרו!בחוק חינו� מיוחד משתק% עי .1
נקבעו סוגי השירותי� , 2002�בתיקו! לחוק מ. בעל צרכי� מיוחדי� בחינו� הרגיל

נמצא כי עד לשנת . במטרה לעודד את השילוב, שילד המשולב בחינו� הרגיל זכאי לה�
מידי� לא זו בלבד שלא עלה שיעור� של תל, כעשר שני� לאחר שתוק! החוק, 2012

. 54%� ל66%�אלא שהוא ירד מ, בעלי צרכי� מיוחדי� המשולבי� בחינו� הרגיל
 . ירידה זו אינה מתיישבת ע� העיקרו! שמשתק% בחוק

 לער� השילוב בחוק ובפסיקה לא באה לידי ביטוי 2002ההדגשה שניתנה בשנת  .2
� בהגדלת שיעור המשאבי� שהקצה המשרד לשילוב תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי

 החלק היחסי מס� התקציב לחינו� מיוחד שהקצה המשרד לצורכי �בחינו� הרגיל 
כתוצאה מכ� הנטל הכספי של .  נותר כפי שהיה כעשור קוד� לכ!2011השילוב בשנת 

. השילוב מוסי% ליפול במידה רבה על כתפי משפחות הילדי� בעלי הצרכי� המיוחדי�
וסר השוויו! בהקצאת המשאבי� בי! קרי ח, +"יוצא מכ� שהתופעה שעליה הצביע בג

 �התלמידי� במסגרות החינו� המיוחד ובי! התלמידי� המשולבי� בחינו� הרגיל 
 .שרירה וקיימת

תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� שלקויותיה� נחשבות שכיחות יחסית  .3
באוכלוסייה
5

אלה מביניה� .  לומדי� ה! במסגרות חינו� מיוחד וה! בחינו� הרגיל
מתוקצבי� על ידי המשרד בדר� של הקצאה סטטיסטית, בחינו� הרגילשמשולבי� 

6
 .

__________________ 

, )בדימוס(במסגרת הביקורת נפגשו נציגי משרד מבקר המדינה ג ע שופטת בית המשפט העליו�   4
 . ועלי למע� ילדי בעלי צרכי מיוחדיוע נציגי של ארבעה ארגוני הפ, דליה דורנר

עיכוב התפתחותי או , לקויות למידה, רגשיות�הפרעות התנהגותיות, רמת משכל גבולית, פיגור קל  5
 .עיכוב שפתי

�הקצאה סטטיסטית   6  המשרד מקצה לכל אחד ממוסדות החינו� הרגילי משאבי עבור התלמידי
אול , צור� סיוע בהוראה או מת� שירותי נלווי רפואהבעלי הלקויות שנחשבות שכיחות יחסית ל

אלא על פי חישוב , ההקצאה אינה נעשית על פי מספר האמיתי של תלמידי אלה באותו מוסד חינוכי
עבור תלמידי , לעומת זאת.  מס� תלמידי המוסד החינוכי5.4% שעות שבועיות לתלמיד עבור 1.85של 

י שכיחות באוכלוסייה מקצה המשרד תקציב בדר� של הקצאה משולבי בעלי לקויות שנחשבות בלת
נוס& על ;  הקצאה של שעות סיוע שבועיות שמוגדרת אישית עבור כל תלמיד שנכלל בה�דיפרנציאלית 

כ� חלק מ� התלמידי שההקצאה עבור היא דיפרנציאלית זכאי לקבל עזרה של סייעת המלווה את 
 . א נדרש, עזר מיוחדהתלמיד בחלק משעות הלימוד וכ� ציוד 
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עוד נמצא כי מספר השעות ; נמצא כי המשרד מתקצב בחסר את השילוב בדר� זו
אלה .  שעות בלבד1.85 �השבועיות לתלמיד שמשולב באותה דר� הוא מצומצ� 

לחינו� עלולי� לשמש תמרי+ להשמת ילדי� שסובלי� מ! הלקויות הללו במסגרות 
התפלגות התלמידי� בעלי הלקויות השכיחות . מיוחד ולא לשלב� בחינו� הרגיל

בי! מסגרות החינו� משני הסוגי� מעלה חשש שכ� אמנ� קורה ) למעט לקויי למידה(
 . רוב� לומדי� בחינו� המיוחד ואינ� משולבי� בחינו� הרגיל�

ממצאי מחקרי� .4
7

ר בחינו� הרגיל  מלמדי� כי לצוותי� החינוכיי� בבתי הספ
וה� מתקשי� , רגשית�חסרי� כלי� לטיפול בתלמידי� בעלי הפרעה התנהגותית

כ� למשל הועלה במחקרי� שרק חלק מהתלמידי� שיש לה� קשיי� . להתמודד עמ�
על פי דבריה של . קיבלו טיפול מתאי� לקשייה�) 17%(בתחומי ההתנהגות והרגש 

�פול שנית! לילדי� בעלי בעיות רגשיות הטי, מנהלת אג% פסיכולוגיה במשרד החינו
והתנהגותיות שלומדי� במסגרת השילוב ואשר משולבי� בדר� של הקצאה 

טיפול שאינו נות! מענה מספק באופ! , הוא במהותו עזרה בלימודי�, סטטיסטית
שילובו של תלמיד בעל , באי! טיפול מספק. ממשי להיבטי� ההתנהגותיי� והרגשיי�

 . יל עלול להיכשללקות כזו בחינו� הרג

 

 פעולות משרד החינו� ליישו� המלצות ועדת דורנר

יש לשנות מ! היסוד את תהלי� , 2009�שהוגשו כאמור ב, לפי המלצות ועדת דורנר
התקצוב של שירותי החינו� המיוחד ואת מתכונת השמת� של הילדי� בעלי הצרכי� 

זכות לבחור , ל שנית!ככ, יש לתת להורי� ולילד בעל הצרכי� המיוחדי�: המיוחדי�
 חינו� מיוחד על מסגרותיו השונות או שילוב בחינו� �במסגרת החינוכית שבה ילמד 

עוד יש לקבוע לכל ילד תקציב אישי אשר יתבסס על אפיו! תפקודו ולא רק על ; הרגיל
 . ולהקצות תקציב זה למסגרת החינוכית שהוא לומד בה, הלקות ממנה הוא סובל

שו� המלצות ועדת דורנר משרד החינו� קבע כי יישומ! יחול רק בתהלי� בחינת יי .1
 �ואשר לתלמידי� המשולבי� בחינו� הרגיל , על תלמידי� במסגרות החינו� המיוחד

משמעות הדבר . רק על מי שאושרה זכאות� לשילוב בדר� של הקצאה דיפרנציאלית
למידי� ששולבו  ת80,000�על פי קביעה זו היא שהמלצות הוועדה לא ייושמו לגבי כ

 .  מהתלמידי� המשולבי� בחינו� הרגיל92%� כ�שה� הרוב המכריע , בחינו� הרגיל

תהלי� יישו� המלצות ועדת דורנר יחל לכל , על פי לוח הזמני� שקבע המשרד .2
 �בחטיבות הביניי� ; 2014 בספטמבר �בחינו� היסודי : המוקד� במועדי� שלהל!

, א� ימוצה, נית! להניח שהתהלי�. 2017פטמבר  בס� ובגני הילדי� 2016בספטמבר 
כעשור לאחר שוועדת דורנר הגישה את , 2020יסתיי� לכל המוקד� רק לקראת שנת 

 . המלצותיה למשרד

נמצא כי רק . המשרד ביצע בחולו! ניסוי לבדיקת יישו� המלצות ועדת דורנר .3
והודעה על כ� , באמצע אוגוסט אישר המשרד את תקצוב הסלי� האישיי� לתלמידי�

__________________ 

ÌÈÈ„ÂÒÈ ¯ÙÒ È˙·· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ·ÂÏÈ˘ : ¯Á‡ ·˜ÚÓ, מירב מרו, אל� מילשטיי�, דניז נא�  7
 ÌÂ˘ÈÈ'·ÂÏÈ˘‰ ˜¯Ù '„ÁÂÈÓ ÍÂ�ÈÁ ˜ÂÁ· ,המרכז לחקר מוגבלויות ותעסוקת אוכלוסיות מיוחדות ,
·ÌÈ„ÈÓÏ˙· ‰ÎÈÓ˙‰ ˙È�ÎÂ˙ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ ÈÏÚ ; 2011יוני , מכו� ברוקדייל�וינט'ג�מאיירס

 ·ÂÏÈ˘‰-È˙··Â ÌÈ�‚· - ÌÈÈ�È· ˙Â·ÈËÁÂ ÌÈÈ„ÂÒÈ ¯ÙÒ-Ò˘˙ ÌÈ�˘‰ È·‚Ï ‰Î¯Ú‰ ÈÎÓÒÓ "Ò˘˙Â ‰"Â ,
 � ). ה"ראמ(הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינו
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בעקבות זאת קיבלו הורי� לתלמידי� שהשתתפו בניסוי את . נמסרה לעיריית חולו!
המידע המלא על ס� התקציב האישי שאושר לילדיה� ימי� ספורי� בלבד לפני 

ובמקרי� מסוימי� א% לאחר פתיחת שנת , ג"תחילת שנת הלימודי� התשע
ע הנדרש כדי לקבל החלטה בדבר רק במועד זה היה בידי ההורי� כל המיד. הלימודי�

כיתה מיוחדת בבית ספר ,  בית ספר לחינו� מיוחד�מסגרת החינו� שבה ילמד ילד� 
במצב זה החלטות ההורי� . של החינו� הרגיל או שילוב בכיתה רגילה בחינו� הרגיל

א� הדבר , התקבלו במועד שאינו מאפשר הכנה של הילד למעבר ממסגרת למסגרת
תי הספר והמורי� המלמדי� בה� לא יכלו לדעת באותה עת מי ג� מנהלי ב. נדרש

� . מהתלמידי� עתיד ללמוד אצל� כדי להיער� לכ

האיחור במסירת המידע פגע אפוא פגיעה ממשית ביכולת� של ההורי� להשיג אחת 
 בחירה מושכלת של מסגרת החינו� �ממטרותיה! העיקריות של המלצות ועדת דורנר 

יכולתו של המשרד ללמוד מ! הניסוי על אודות בחירת ההורי� כמו כ! נפגעה . לילד�
 . שבה� נעשית השמת הילדי� בחינו� המיוחד ובשילוב, בתנאי� החדשי�

מגבלות התקציב ליישו� המלצות ועדת דורנר וכ! הממצאי� המסתמני�  .4
, מהניסוי בחולו! שלפיה� אפשר שיתעורר צור� בתוספת תקציב לש� היישו�

בדבר היכולת לייש� ללא תוספת של משאבי� את המלצות הוועדה מעוררי� ספק 
מתשובת משרד החינו� למשרד . הנוגעות לשילוב תלמידי� במוסדות החינו� הרגיל

מבקר המדינה עולה שהוא מטיל ספק ביכולת לייש� את המלצות ועדת דורנר 
 . באמצעות התקציב הקיי�

 

 סיכו� והמלצות

עדיי! , ינו� המיוחד ומאז אמר בית המשפט את דברוא% שחל% עשור מאז תוק! חוק הח
. לא מומש העיקרו! שלפיו יש להעדי% שילוב ילד בעל צרכי� מיוחדי� בחינו� הרגיל

השיעור של התלמידי� בעלי הצרכי� המיוחדי� ששולבו במסגרת החינו� הרגיל 
 מס� 2011חלקו של תקציב השילוב בשנת ; מכלל תלמידי החינו� המיוחד הצטמצ�

והנטל , כעשר שני� קוד� לכ!, 2002התקציב לחינו� מיוחד נותר כפי שהיה בשנת 
 . הכספי של השילוב עדיי! מוטל במידה ניכרת על הורי התלמיד

היו בסיס להובלת שינוי ולמימוש , 2009שהוגשו בשנת , המלצותיה של ועדת דורנר
נכו! . בפסיקההעיקרו! האמור המשתק% בחוק החינו� המיוחד והעקרונות שנקבעו 

וכי בשני� , למועד סיו� הביקורת אי! כלל ודאות שהמשרד אכ! יחולל שינוי כזה
הקרובות תאפשר מערכת החינו� בכללותה להורי� לילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� 

 בחירה בי! שתי מסגרות �לממש את זכות� לבחור במסגרת החינו� שבה ילמד ילד� 
 . רותי� על פי אפיו! צרכיו החינוכיי�שיעניקו לתלמיד שי, חינוכיות שונות

תכנית הניסוי והיישו� של , האחד: פעולת היישו� עדיי! חסרה שני נדבכי� יסודיי�
� תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� מתו� כ80,000�דוח דורנר אינה נותנת מענה לכ

המשרד מחויב לבחו! א� גריעה .  תלמידי� ששולבו במערכת החינו� הרגיל87,000
משרד , השני; של אוכלוסייה זו ממסגרת השינוי מתיישבת ע� הוראות הדי!כוללת 

, החינו� לא ליב! את סוגיית התקציב הכרו� ביישו� התכנית במתכונתה המלאה
. בשיתו% ע� משרד האוצר, ולש� כ� יש צור� בעבודת מטה שלו, ברמה הכלל ארצית

יישו� ההמלצות המחסור בנדבכי� יסודיי� אלה בצירו% לוח הזמני� שנקבע ל
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מעוררי� ספק משמעותי בנוגע ליכולת של משרד החינו� ליישמ! ולהביא לשינוי 
 .הנדרש כדי לקיי� את הוראות הדי! על פי תכלית!

על משרד החינו� לבצע את השלב הבא בניסוי לבדיקת ישימות! של המלצות ועדת 
את המידע בתנאי� שיבטיחו שהממצאי� שיעלו מ! הניסוי יספקו למשרד , דורנר

וכ! שיבטיחו כי נית! , הנחו+ בדבר בחירת ההורי� בי! המסגרות החינוכיות השונות
 .יהיה להפיק מהממצאי� מסקנות בדבר היכולת לפעול במסגרת התקציב הקיי�

כמו כ! על משרד החינו� לבחו! את המענה הנית! במוסדות החינו� הרגיל לתלמידי� 
התחשב בכלי�וזאת ב, רגשית�בעלי הפרעה התנהגותית

8
 � שמקבלי� המוסדות לצור

�א� יימצא שבידי מוסדות אלה אי! כלי� מספקי� למילוי צורכי התלמידי� . כ
מוטל על המשרד להכי! תכנית פעולה מפורטת לגיבוש כלי� כאלה , והמוסדות ג� יחד

 . ולפעול ליישומה

 

♦ 
 

 מבוא

 מה� הוגדרו �160,000כ; תלמידי� מיליו� �1.9 למדו במערכת החינו� בישראל יותר מ2012בשנת 
 מהתלמידי� האלה �73,000כ. 9ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי�, ) המשרד�להל� (על ידי משרד החינו� 

 מסגרות לחינו� �להל� (למדו בבתי ספר לחינו� מיוחד ובכיתות חינו� מיוחד בבתי ספר רגילי� 
 .  תלמידי� שולבו בחינו� הרגיל�87,000וכ, )מיוחד

עיג� את זכות� , ) חוק חינו� מיוחד או החוק�להל�  (�1988ח" התשמ,ינו� מיוחדחוק ח .1
המשפטית של ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� לקבל שירותי חינו� מיוחד וקבע כי ילד בעל צרכי� 

על , ילד בעל צרכי� מיוחדי�. מיוחדי� זכאי לחינו� מיוחד חינ� במוסד לחינו� מיוחד באזור מגוריו
שבשלה מוגבלת יכולתו , ע� לקות משמעותית, אד� בגיל שלוש עד עשרי� ואחת "הוא, פי החוק

לימוד , הוראה"הוא , על פי החוק, חינו� מיוחד; "להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינו� מיוחד
ריפוי , לרבות טיפולי פיזיותרפיה, וטיפול שיטתיי� הניתני� לפי חוק זה לילד בעל צרכי� מיוחדי�

הכול , בעיסוק וטיפולי� בתחומי מקצועות נוספי� שייקבעו ולרבות שירותי� נלווי�ריפוי , בדיבור
אשר לשילוב תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� בחינו� ". לפי צרכיו של הילד בעל הצרכי� המיוחדי�

הוגדר תלמיד משולב בחוק חינו� מיוחד כילד בעל צרכי� מיוחדי� הזכאי , ) שילוב�להל� (הרגיל 
החליטה על  "10אשר ועדת שילוב, �1949ט"התש, לחוק לימוד חובה) א(6 לפי סעי* לחינו� חינ�

 ". במוסד חינו� רגיל... זכאותו לתוספת של הוראה ולימוד ולשירותי� מיוחדי�

__________________ 

טיפולי� נלווי רפואה כגו טיפולי� ביצירה ובהבעה וכ כלי� לניתוח התנהגות ה� כלי� שעשויי�   8
 .סייע לתלמיד ולצוות החינוכי להתמודד ע� לקויות אלהל

1988�ח"התשמ, לקות על פי חוק החינו� המיוחד. מציי סוגי לקויות שוני�" צרכי� מיוחדי�"המונח   9 ,
קוגניטיבית או שפתית או לקויות התפתחותיות , חושית, התנהגותית�רגשית, נפשית, גופניתלקות היא 

 . כוללניות
 ועדה בית ספרית שמתפקידה להחליט על זכאות לקבל משאבי שילוב במסגרת החינו� � ועדת שילוב  10

 .הרגיל



 ג63דוח שנתי  1016

 עלה כי המשאבי� שהקצה משרד החינו� לתלמיד בעל 200211בדוח שפרס� מבקר המדינה בשנת 
 ולא על פי � חינו� מיוחד או רגיל � למד התלמיד צרכי� מיוחדי� נקבעו על פי המסגרת שבה

המשאבי� שהוקצו לתמיכה בצרכיו החינוכיי� הייחודיי� של תלמיד בעל לקות המשולב ; צרכיו
בחינו� הרגיל היו מצומצמי� מאוד לעומת משאבי� משמעותיי� שהמשרד הקצה לתלמיד כזה 

וב הוטל עליה� לא היו ערוכי� בתי הספר הרגילי� שהשיל; שלמד במסגרת של החינו� המיוחד
מבחינת כוח אד� מקצועי ומשאבי� לספק את הצרכי� הלימודיי� והרגשיי� של הילדי� 

וה� נאלצו לממ� , בנסיבות אלה הנטל הכלכלי נפל על כתפיה� של משפחות התלמידי�; המשולבי�
, ת לכ�בשל מצב� הכלכלי רבות מ� המשפחות לא היו מסוגלו; מכספ� את השירותי� החסרי�

 . והדבר פגע בעיקר בשילוב� של תלמידי� מהאוכלוסייה החלשה

, עתירה הנוגעת לתקציבי המדינה המיועדי� לשירותי החינו� " הוגשה לבג2000בשנת  .2
בית המשפט קיבל . 13 נית� פסק הדי� בעתירה�2002ב). ד", ית" בג�להל�  (12המיוחד בחינו� הרגיל
קולרית של חוק חינו� מיוחד היא להעניק חינו� מיוחד בחינ� תכליתו הפרטי"את העתירה וקבע כי 

כדי להביא למימוש הפוטנציאל הטמו� בו ולאפשר את שילובו , לכל ילד בעל צרכי� מיוחדי�
ואת , את עקרו� השוויו�,  תכלית פרטיקולרית זאת תואמת וא* מגשימה את הזכות לחינו�...בחברה

המשפט , לנוכח הזכויות לחינו� ולשוויו�"; "דינת ישראלידי מ�האמנות הבינלאומיות שאושררו על
ידי �המסקנה המתבקשת היא כי חובת המימו� על... הבינלאומי והתכלית הפרטיקולרית של החוק

 ".המדינה חלה ג� על הסיוע הדרוש לילד בעל צרכי� מיוחדי� ששולב במוסד חינוכי רגיל

 בעלי צרכי� מיוחדי� לוותר על שילוב� אילוצ� של הורי� לילדי�"עוד נאמר בפסק הדי� כי 
ליבו של � פוגע בלב...במסגרת החינו� הרגילה א� ורק בגלל קשיי� כלכליי� שבה� נתוני� ההורי�

ידי חלוקת � על�שביטויו בהסדר בדבר חינו� חינ� מתגל� לשאיפה להעניק , השוויו� המהותי
 ;"ות את הפוטנציאל הטמו� בה� הזדמנות שווה לכל ילדה וילד בישראל למצ�תקציבי החינו� 

מילוי חובה זו כרו� . פי תכליותיו מחייב את המדינה לקיימו בדר� שוויונית�פירוש החוק על"
בחלוקה שוויונית של התקציב בי� המסגרות שבגידר� נית� החינו� , כלומר, בשינוי מדיניות התקצוב

ל חינו� מיוחד ולא למסגרת של אכ� מילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� הנשלחי� למסגרת ש... המיוחד
 ". ותוצאה מפלה כזאת אי� לקבל, נשללת הזדמנות זו, חינו� רגיל משיקולי� תקציביי� בלבד

ונוס* לו פרק העוסק בשילוב ילד בעל צרכי� מיוחדי� , 14 תוק� חוק החינו� המיוחד�2002ב .3
לתוספת של הוראה ולימוד משולב במוסד חינו� רגיל זכאי התלמיד , על פי פרק זה. בחינו� הרגיל

, שירותי� פסיכולוגיי�, שירותי סיוע, עזרי� מסייעי�: "שהוגדרו באותו פרקוכ� לשירותי� מיוחדי� 
בהתייעצות ע� שר הבריאות או ,  קבע בצו]שר החינו�[שרפואיי� וכל שירות אחר �שירותי� פארא

  ".לפי העני�, ע� שר העבודה והרווחה

חוק חינו� מיוחד חותר לשילובו של ילד בעל " נאמר כי 15 לחוקבדברי ההסבר להצעת התיקו�
לפיו בבואה לקבוע השמתו ) ב(7ליבת החוק מצויה בסעי* . צרכי� מיוחדי� במסגרות החינו� הרגיל

זכות קדימה להשמתו במוסד חינו� מוכר ] 16[תעניק ועדת השמה, של ילד בעל צרכי� מיוחדי�

__________________ 

' עמ, "שילוב תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� בחינו� הרגיל", )È˙�˘ ÁÂ„52 ·)2002 , מבקר המדינה  11
224.  

עמותת הורי�  �ד " ית.840�839' עמ ,834, )5(ד נו" פ,'È"„ Á‡Â '� 'Á‡Â ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó˙ 2599/00* "בג  12
 . תסמונת דאו� בעלי לילדי

 האמור משנת אל דוח מבקר המדינהת תשומת לב השופטי� אהסבו העותרי� בפסק הדי נאמר כי   13
2002. 

 . 90ח "ס, 2002�ג"התשס, )7' תיקו מס(חוק חינו� מיוחד   14
צרכי� מיוחדי� במסגרות שילוב ילדי� בעלי ) (6' תיקו מס(דברי ההסבר להצעת חוק חינו� מיוחד   15

 . 167ח "ה, 2001�ב"התשס, )רגילות
דת השמה תקבע את זכאותו של ילד בעל צרכי� מיוחדי� לחינו� עו"כי , בחוק חינו� מיוחד נאמר  16

 ימנה ועדות השמה לילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� רשה"וכי ; "מיוחד ואת השמתו במוסד לחינו� מיוחד
 ".ויקבע את אזור פעולת



 1017 משרד החינו�

לפיו זכותו של ... משקפת את היעד ארו� הטווח של החוקהוראה זו . שאינו מוסד לחינו� מיוחד
מטרתה של הצעה זו לעג� "; "בסביבה רגילה, לרבות לימודיו, אד� ע� מוגבלות לנהל את חייו

במפורש את זכותו של ילד בעל צרכי� מיוחדי� לתוספת הוראה ולימוד שיטתיי� ולשירותי� 
לסייע לאות� ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� ובעיקר לנסות ו, מיוחדי� בכל מסגרת בה הוא לומד

, ולהימנע ככל האפשר מהפניית� למסגרות החינו� המיוחד, המסוגלי� להשתלב במסגרות הרגילות
 ". כ� שיפיקו את מירב התועלת הלימודית והחברתית

ועדה ציבורית לבחינת מערכת החינו� , יולי תמיר' פרופ,  מינתה שרת החינו� דאז2007בשנת  .4
דליה דורנר , )בדימוס(ר הוועדה מונתה שופטת בית המשפט העליו� "לתפקיד יו. ד בישראלהמיוח

לבחו� את מדיניות משרד החינו� , בי� השאר, בכתב המינוי הוטל על הוועדה).  ועדת דורנר�להל� (
ועדת דורנר עסקה בצורה רחבה ומעמיקה . בכל הנוגע לטיפול בילדי� בעלי צרכי� מיוחדי�

מר ,  הגישה את המלצותיה לשר החינו�2009ני� הקשורי� לחינו� המיוחד ובינואר בנושאי� שו
 לתת להורי� ולילד בעל הצרכי� �האחת : מסקנותיה הובילו לשתי המלצות מרכזיות. גדעו� סער
והשנייה , )חינו� מיוחד או רגיל(זכות לבחור במסגרת החינוכית שבה ילמד , ככל שנית�, המיוחדי�

שיטת תקצוב מוצעת זו ". התקציב הול� אחר הילד" תקצוב הפועלת במתכונת של  להעדי* שיטת�
 ואשר יופנה � נוכח לקותו ואופ� תפקודו �התבססה על הקצאת תקציב שייקבע על יסוד אפיו� הילד 

 מינה 2009ביולי . שיטה זו נתפסת ככזו המעודדת את השילוב; למסגרת החינו� שבה ילמד הילד
 ). ועדת היישו��להל� (חינת ישימות� של המלצות ועדת דורנר שר החינו� ועדה לב

 בדק משרד מבקר המדינה היבטי� הנוגעי� לשילוב 2012ספטמבר �בחודשי� פברואר .5
שיעור התלמידי� בעלי הצרכי� המיוחדי� : תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� במוסדות החינו� הרגיל

. רגשיות�בלקויות למידה ובהפרעות התנהגותיותדרכי הטיפול ; התקציב לשילוב; במסגרת השילוב
עוד נבדקו הפעולות שנקט משרד החינו� ליישו� המלצות ועדת דורנר ובה� קביעה של השלבי� 

הביקורת נעשתה . ושל לוח הזמני� ליישו� המלצות הוועדה ותכנו� המשאבי� הנדרשי� לכ�
שרד החינו� להפעיל ניסוי ש� החל מ, בדיקת השלמה נעשתה בעיריית חולו�. במשרד החינו�

 . 17בתחו� השילוב) פיילוט(

 

 

 �שילוב תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� בחינו� הרגיל 

 נתוני� ומגמות

על מנת ליצור תשתית חינוכית שתאפשר לייש� את העיקרו� שמשתק* בחוק חינו� מיוחד  .1
וכדי שנית� יהיה , � הרגיליש לתת עדיפות לשילוב ילד בעל צרכי� מיוחדי� בחינו, ככל הנית�, לפיו

לייש� את מסקנות ועדת דורנר בדבר מת� אפשרות בחירה להורי� ולילד במסגרת החינוכית שבה 
 יש להבטיח כי למערכת הרגילה יהיו הכלי� לתת � חינו� מיוחד או שילוב בחינו� הרגיל �ילמד 

ני� לתלמיד בעל צרכי� בפרק זה מוצגי� הבדלי� בי� השירותי� שנית. מענה לצורכי תלמידי� אלה
; מיוחדי� במסגרות החינו� המיוחד לעומת השירותי� שניתני� לו במסגרת שילוב בחינו� הרגיל
. ההבדלי� עשויי� להשפיע על שיקולי ההורי� והילד בבוא� לבחור במסגרת החינוכית המתאימה

 :להל� כמה היבטי�

ובדר� כלל , על פי סוג הלקות, בי� השאר, שעות הלימוד במסגרות לחינו� מיוחד נקבעות )א(
תלמידי� הלוקי� באוטיז� למשל ילמדו . יו� הלימודי� בה� ארו� מאשר במסגרת החינו� הרגיל

__________________ 

דליה ) בדימוס(מסגרת הביקורת נפגשו נציגי משרד מבקר המדינה ג� ע� שופטת בית המשפט העליו ב  17
 . וע� נציגי� של ארבעה ארגוני� הפועלי� למע ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי�, דורנר
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במסגרות לחינו� מיוחד , כמו כ�). 'ה�'בימי� א( לפחות 16:45במסגרות לחינו� מיוחד עד לשעה 
ימת שנת הלימודי� בסו* בחינו� הרגיל מסתי: שנת הלימודי� ארוכה יותר מאשר בחינו� הרגיל

ועבור תלמידי� , ולעומת זאת במסגרות לחינו� מיוחד מסתיימת השנה בסו* חודש יולי, חודש יוני
 . 18הסובלי� מלקויות שנחשבות מורכבות במיוחד שנת הלימודי� מסתיימת באמצע חודש אוגוסט

י� שניתני� קיימי� הבדלי� בי� השירותי� שניתני� לתלמידי� משולבי� לבי� השירות )ב(
, 19ל שקובע זכאות להסעה"על פי חוזר מנכ: לתלמידי� במסגרות החינו� המיוחד ג� בנוגע להסעות
 זכאי� להסעה ממקו� המגורי� למקו� 20תלמידי חינו� מיוחד שסובלי� מלקויות מסוימות

הבהיר לגבי הסעות של ,  למשרד מבקר המדינה2012בתשובתו מנובמבר , משרד החינו�. הלימודי�
ישנ� קריטריוני� אחידי� לגבי הסעות תלמידי� ע� צרכי� : "למידי� בעלי צרכי� מיוחדי�ת

כלומר לומד , אכ� יש הבדל בקריטריוני� א� התלמיד לומד בחינו� הרגיל, יחד ע� זאת. מיוחדי�
בקהילה קרוב למקו� מגוריו לבי� האפשרות שהוא לומד בחינו� המיוחד במרחק רב ממקו� 

 ". מגוריו

Â˜È··‰ÏÚ ˙¯ , ÍÂ�ÈÁÏ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂˆÂ·˜Ï ˙ÂÚÒ‰ ÔÓÓÓ „¯˘Ó‰ ÈÎ
„ÁÂÈÓ ,˙ÂÈÂ˜Ï‰ È‚ÂÒ ÈÙ ÏÚ , ·ÂÏÈ˘‰ È„ÈÓÏ˙ ÏÎÏ ‰Ï‡ ˙ÂÚÒ‰ ÔÓÓÓ Â�È‡ ÏÚÂÙ· Í‡

˙ÂÈÂ˜Ï Ô˙Â‡Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰. 

כי נושא ההסעות נמצא בבדיקה במסגרת יישו� , 2012משרד החינו� הוסי* בתשובתו מנובמבר 
 .ת דורנרהמלצות ועד

קיימי� הבדלי� בי� מוסדות לחינו� מיוחד לבי� מוסדות רגילי� ג� מבחינת המידה שבה  )ג(
מוסדות לחינו� מיוחד : מותאמות התשתיות הפיזיות שלה� לצורכי תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי�

 .21מתאימי� יותר לצורכיה� של תלמידי� אלה מאשר מוסדות החינו� הרגיל

ייעשה מאמ, , י במוסד החינו� שבו כל התלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי�משרד החינו� השיב כ
קדימות ראשונה תוענק למוסד שבו ריכוז של . מרוכז להבטיח שהמבנה יותא� לכלל תלמידיו

 .המאפשר הקמה של תשתיות פיזיות התואמות את צורכי תלמידיו, תלמידי� בעלי צרכי� דומי�

המורי� במוסדות לחינו� : דלי� בי� שני סוגי המסגרותג� בנוגע לכוח האד� בהוראה יש הב .2
ואילו מורי� בחינו� הרגיל שבכיתת� , המיוחד הוכשרו ללמד תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי�

עניי� זה הועלה ג� במחקר . לא הוכשרו באופ� דומה, משולבי� תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי�
 2011שממצאיו פורסמו ביוני , ) מכו� ברוקדייל מחקר�להל� (מכו� ברוקדייל �וינט'ג�שעשה מאיירס

במחקר זה רואיינו מנהלי מרכזי תמיכה יישוביי� . 22ל לשעבר של משרד החינו�"והוצגו לפני המנכ
 ממנהלי בתי הספר �84%אות ו" ממנהלי המתי96%;  ומנהלי בתי ספר23)א" מתי�להל� (אזוריי� 

__________________ 

 . 2004, )א(5/ד"תשס, ל"חוזר מנכ  18
 ". למוסדות חינו� רשמיי�הסעות תלמידי� ועובדי הוראה: "2007, )ג(8/ ז"תשס, ל"חוזר מנכ  19
20  וכ שיתוק מוחי או נכות ; הפרעות נפשיות; אוטיז�; )למעט פיגור קל(כל סוגי הפיגור : הלקויות ה

בתנאי שמתווספת ללקות זו לקות נוספת , חירשות או כבדות שמיעה ועיוורו או לקות ראיה; פיזית
 . 2007, )ג(8/ז"ל תשס"מבי הלקויות המוזכרות בחוזר המנכ

 . והוצגו להנהלת משרד החינו�, )ראו להל(ממצאי� בעניי זה נכללו במחקר של מכו ברוקדייל   21
22  ÌÈÈ„ÂÒÈ ¯ÙÒ È˙·· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ·ÂÏÈ˘ : ¯Á‡ ·˜ÚÓ, מירב מרו�, אל מילשטיי, דניז נא

 ÌÂ˘ÈÈ'·ÂÏÈ˘‰ ˜¯Ù '„ÁÂÈÓ ÍÂ�ÈÁ ˜ÂÁ· ,וסיות מיוחדותהמרכז לחקר מוגבלויות ותעסוקת אוכל ,
 . 2011יוני , מכו ברוקדייל�וינט'ג�מאיירס

הוא פועל באזור גיאוגרפי מוגדר : פדגוגית ליישו� חוק החינו� המיוחד�א הוא מסגרת ארגונית"המתי  23
ומטפל בנושאי� של ריכוז כוח אד� וניוד שירותי� לתלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� לבתי הספר 

 . אות" מתי67 פעלו באר* 2012בשנת , המשרדלפי נתוני . שבתחו� סמכותו
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ויות שונות למורי� בחינו� הרגיל שילדי� בעלי שרואיינו ציינו כי יש צור� בייעו, והדרכה על לק
 . צרכי� מיוחדי� משולבי� בכיתותיה�

אי� מחלוקת כי אחד המכשולי� העיקריי� בפני הצלחת החינו� המיוחד : "בדוח ועדת דורנר נכתב
הוא היעדר הכשרה מספקת של אנשי הוראה בחינו� הרגיל בנושאי חינו� , והשילוב בפרט, בכלל

ובה� ג� מורי� לדיסציפלינות ספציפיות ולא רק מחנכי� , וודא שמורי� לעתידיש ל"; "מיוחד
 ".ילמדו כיצד לעבוד ע� תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי�, וגננות בלבד

תוכנית הדרכה והשתלמויות לצוותי החינו� הרגיל על "בתשובת משרד החינו� נאמר שהוא בנה 
 �עוד בעניי� זה " (י� במוסדות החינו� הרגילמנת לאפשר שילוב� של תלמידי� בעלי צרכי� מיוחד

 ). ראו להל�

 ÔÈ·Ï „ÁÂÈÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ�˙È�˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÈ· ÏÈÚÏ ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÏ„·‰·
 Ì‡Â·· ÌÈ¯Â‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï È„Î ˘È ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· ·ÂÏÈ˘‰ ˙¯‚ÒÓ· Ì‰Ï ÌÈ�˙È�‰ ‰Ï‡

Ì„ÏÈÏ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· ¯ÂÁ·Ï ,˘Ó Ú�ÓÈ‰Ï ÂÙÈ„ÚÈ Ì‰˘ ÔÙÂ‡· ÍÂ�ÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· Ì„ÏÈ ·ÂÏÈ
ÏÈ‚¯‰ .‰Ó‚Â„Ï ,ÏÈÚÏ ‰ÏÚ˘ ÈÙÎ , ˙¯‚ÒÓ· ÌÊÈËÂ‡· ‰˜ÂÏ‰ „ÈÓÏ˙ Ï˘ Â˙ÁÙ˘Ó ¯Á·˙ ÂÏ
·ÂÏÈ˘ ,ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ ˙ÂÚ˘Ó ˜ÏÁ· ˙ÈÙÂÏÁ ˙¯‚ÒÓÏ ÂÏ ‚Â‡„Ï ‰ÈÏÚ ‡‰È , ‰�È‡ ¯˘‡

ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ˙�ÓÂÓÓ ; ÈÓÈ ÍÏ‰Ó· ˙ÈÙÂÏÁ ˙¯‚ÒÓ ÂÏ ‡ÂˆÓÏ ıÏ‡È˙ Ì‚ ‡È‰
‡˘ ıÈ˜‰ ˙˘ÙÂÁ‰�ÂÓÈÓ· ˙‡˘ÏÂ ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· ÌÈÈ˘„ÂÁÎ ˙Î¯Â , ‰˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡ Ì‡

ÂÈÏÚ ÁÈ‚˘‰Ï ; ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÏÎ‰ ÂÈ‰È ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· ¯ÙÒ‰ ˙È·· ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙ÂÂˆÏ Ì‡ ˜ÙÒÂ
„ÏÈ‰ Ï˘ È·ËÈÓ‰ Â·ÂÏÈ˘Ï ÌÈ˘Â¯„‰ . 

 

 

 התקציב לשילוב תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� בחינו� הרגיל 

הוגשה עתירה , התיקו� האמור לחוק החינו� המיוחדכשנה לאחר שהתקבל , 2003בשנת  .1
ובה טענו העותרי� כי המדינה אינה ממלאת את חובתה להעביר , ), מרציאנו" בג�להל� ( 24,"לבג

בית המשפט קיבל את טענת . את התקציבי� הנדרשי� על פי הוראות הדי� לתלמידי� המשולבי�
המדינה להציע תקציב בסכו� זעו� ביחס  מתכוונת 2004לשנת "ובפסק הדי� נאמר כי , העותרי�

תקציב שלא יאפשר את מימוש הזכות לחינו� א* ברמה , להערכת המומחי� במשרד החינו�
כקובעות כי לשר האוצר נתונה ] של החוק[המדינה מציעה לפרש הוראות אלה "; "המינימאלית

וצת הילדי� הנזקקי�  היא קב�הסמכות להחליט שקבוצה אחת מבי� הילדי� בעלי הצרכי� המיוחדי� 
לא תזכה , וממילא,  לא תקבל את הסיוע הדרוש לה�] ילדי� בשילוב[לחינו� במסגרות הרגילות 

היא אינה מתיישבת ע� תכלית , שכ�. אינה יכולה להתקבל"בפסק הדי� נכתב כי פרשנות כזו ". לחינו�
 חוק חינו� מיוחד היא תכליתו של"; "החוק כפי שהיא עולה מהקשר� החקיקתי של ההוראות האמורות

מעמד הבכורה הנתו� לחלופת השילוב , 7בתיקו� , הודגש"; "להשלי� את הוראות חוק לימוד חובה
לפיה תואמות , מ� הדי� לפרש את ההוראות ולהפעיל� לאור החזקה הפרשנית"ועל כ� ; "בחינו� מיוחד

  ". השוויו�אלא א* את עקרו�, ובכללו החינו� המיוחד, ה� לא רק את הזכות לחינו�

; "מחייבת תכנו� מערכתי... הגשמת השוויו�"שלפיו , 25בית המשפט אזכר את פסק די� מילר
הוא הוסי* כי . "אינ� יכולי� להצדיק החלטת מדינה הפוגעת בזכות יסוד... שיקולי� תקציביי�"
ובכללו , החינו� המיוחד משרת לא רק את עניינ� של הילדי� אלא ג� את האינטרס הציבורי"

__________________ 

 ). 2003 (270) 2(ד נח"פ, '˘¯ ‰‡Á‡Â Â�‡Èˆ¯Ó Ô˙� ˙‡ÈÏ '� 'Á‡Â ¯ˆÂ, 6973/03* "בג  24

144�142, 94) 4(ד מט"פ, ÏÈÓ '·‰ ¯˘ÈÔÂÁË¯ � ,4541/94* "בג  25. 
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לדאוג , לכשיגדלו, הדעת נותנת כי ילדי� שלא יוכלו, שהרי. האינטרס לחסו� במשאבי המדינה
הדעת שנית� לרשויות �המסקנה המתבקשת היא כי שיקול. יפלו לנטל על כתפי הציבור, לעצמ�

ההוראות האמורות מאזנות בי� המגבלות התקציביות של , אכ�. בתקצוב החינו� המיוחד הוא מוגבל
 לרבות ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� �כל הילדי� , א� כאמור. י� הזכות לחינו� ולשוויו�המדינה לב

המדינה חייבת אפוא "; " זכאי� לחינו� בסיסי חינ��הנזקקי� לשילוב במסגרות החינו� הרגילות 
 ". לממ� את הסיוע הנדרש לכל הילדי� בעלי הצרכי� המיוחדי�

מקו� בו מטיל ": שבו קבע בית המשפט, 26ותי בריאותבית המשפט הפנה ג� לפסק די� בעניי� שיר
בפסק הדי� בפרשת ". לא תישמע המדינה בטענה של היעדר תקציב, חוק חובה מהותית עליה

מרציאנו עסק בית המשפט ג� בתוספות התקציב של משרד החינו� לשילוב ילדי� בעלי צרכי� 
 לשר 2003מאי  במכתב מ דאזנו�ציינה שרת החי, משתוק� חוק החינו� המיוחד כאמור: מיוחדי�

מלבד עלויות  (ח" מיליארד ש2.9 כי התוספת הנדרשת ליישו� התיקו� לחוק הינה,  דאזהאוצר
, המבוססת על הפעלת תוכנית השילוב, ליתאציע תוכנית מינימהמשרד החינו� ; )והסעות פיתוח

על " הדי� נקבע כי בפסק. פני חמש שני��תיפרש עלאשר , ח" מליו� ש600 בס�עלות הראשונית ב
, סכו� אשר יהא בו כדי להפעיל את החוק, ד"תשס, לשנת הלימודי� הנוכחית, המדינה להקצות מיד

  .27"שהוזכר לעיל... ברוח האמור בסיפא למכתבה של שרת החינו� לשר האוצר, ולו בר* המינימו�

באלפי , טפי�במחירי� שו( מוצגי� נתוני המשרד על ס� התקציב לחינו� המיוחד 1בטבלה  .2
התקציב לשילוב נחלק לשני ; 2002�2011בשני� , לרבות לשילוב תלמידי� בחינו� הרגיל, )שקלי�

תקציב לשעות הוראה שבועיות ולטיפולי� נלווי רפואה ותקציב לסייעות שנית� : חלקי� עיקריי�
 .2006במסגרת ההקצאה הדיפרנציאלית שהחלה בשנת 

 1טבלה 

 ·Èˆ˜˙‰ ¯ÂÚÈ˘
 ÍÒÓ ·ÂÏÈ˘Ï

‰ ÍÂ�ÈÁÏ ·Èˆ˜˙
 „ÁÂÈÓ 

 ·Èˆ˜˙‰ ÍÒ
 ·ÂÏÈ˘Ï 

)˘ ÈÙÏ‡·"Á( 

 ˙ÂÚÈÈÒÏ ·Èˆ˜˙‰
 ÌÈ„ÈÓÏ˙ ¯Â·Ú

 ÌÈ·ÏÂ˘Ó 

)˘ ÈÙÏ‡·"Á( 

 ˙ÂÚ˘Ï ·Èˆ˜˙‰
 ‰‡¯Â‰

 ÈÂÂÏ� ÌÈÏÂÙÈËÏÂ
 ¯Â·Ú ‰‡ÂÙ¯
 ÌÈ„ÈÓÏ˙
ÌÈ·ÏÂ˘Ó 

)˘ ÈÙÏ‡·"Á( 

 ÍÂ�ÈÁÏ ·Èˆ˜˙‰
 „ÁÂÈÓ 

·ÂÏÈ˘ ÏÏÂÎ 

)˘ ÈÙÏ‡·"Á(  

‰  „)·+‚( ‚ · ‡  

23% 327,883 0 327,883 1,446,927 2002 

23% 347,390 0 347,390 1,511,052 2003 

24% 385,940 0 385,940 1,617,961 2004 

28% 481,603 0 481,603 1,731,036 2005 

28% 519,231 69 519,162 1,864,138 2006 

28% 551,882 82 551,800 2,004,459 2007 

28% 623,902 81 623,821 2,261,725 2008 

26% 645,273 103 645,170 2,473,255 2009 

24% 679,682 124 679,558 2,802,178 2010 

22% 741,745 150 741,595 3,368,384 2011 

__________________ 

 .729) 5(ד נד"פ, ˘¯ ‰‡Â‡È¯· È˙Â¯È˘ È·ÎÓ '¯ˆÂ˙ � 2344/98* "בג  26

 כי תוספת ,2004 שקיי� בית המשפט העליו בעקבות עתירת המדינה הוא קבע במאי בדיו נוס0  27
 .מספרי ולאו דווקא על הסכו� המסוי� האמור' התקציב שנקבעה בפסק הדי מלמדת על סדר גודל

  .)2004 (1056, )2(2004על �תק. מרציאנו' שר האוצר נ, 247/04צ "דנג
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 ‰Ï·ËÓ1 ˙�˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ 2011 ÈÒÁÈ‰ Â˜ÏÁ )¯ÂÚÈ˘‰ ( ·Èˆ˜˙‰ ÍÒ· ·ÂÏÈ˘Ï ·Èˆ˜˙‰ Ï˘
Â�ÈÚ· ¯˙Â� „ÁÂÈÓ ÍÂ�ÈÁÏ ,ÔÎÏ Ì„Â˜ ¯Â˘ÚÎ ‰È‰˘ ÈÙÎ , ˙�˘·2002 , ˜ÒÙ Ô˙È� ‰·˘ ‰�˘

‚·· ÔÈ„"˙È ı"„ÁÂÈÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˜ÂÁ Ô˜Â˙Â „ . 

‰· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡· ‡Ï ‰˜ÈÒÙ·Â ˜ÂÁ· ·ÂÏÈ˘‰ Í¯Ú ˙˘‚„‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ¯ÂÚÈ˘ ˙Ï„‚
ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ·ÂÏÈ˘Ï „¯˘Ó‰ ‰ˆ˜‰˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ . 

על פי ). ראו להל�( תלמידי� משולבי� בחינו� הרגיל �87,000ב היו כ"בשנת הלימודי� התשע .3
על פי , התלמידי� המשולבי� במוסדות החינו� הרגיל נחלקי� לשתי קבוצות, 28ל המשרד"חוזר מנכ
 :הקצאת משאבי�הזכאות ל

תלמידי� משולבי� בעלי , על פי משרד החינו�,  במסגרת זו נכללי��הקצאה דיפרנציאלית  )א(
עיוורו� או כובד , שיתוק מוחי� או נכות פיזית קשה: לקויות מורכבות שאינ� שכיחות באוכלוסייה

2006(ו "נת התשסהחל מש. תסמונות ומחלות נדירות, הפרעות נפשיות, פיגור בינוני, אוטיז�, ראייה
מקצה המשרד לבתי הספר עבור תלמידי� אלה הלומדי� בחינו� הרגיל הקצאה אישית של ) �2005

 שעות 2.7הקצאה זו כוללת ).  שילוב בדר� של הקצאה דיפרנציאלית�להל� (משאבי שילוב 
�פרה(יקבל תמיכה באמצעות הוראה וטיפולי� נלווי רפואה , שבה� לפי הצור�, שבועיות לתלמיד

כ� זכאי� חלק מתלמידי� אלה לאביזרי עזר לצור� שילוב� או לעזרת סייעת בחלק ). רפואיי�
 מכלל התלמידי� �8%כ( תלמידי� �7,000 כ2012בקבוצה זו נכללו בשנת . משעות הלימודי�

 ). המשולבי� באותה שנה

תלמידי� משולבי� , על פי משרד החינו�,  במסגרת זו נכללי��הקצאה סטטיסטית  )ב(
, בעלי רמת משכל גבולית, בעלי פיגור קל: שלקויותיה� נחשבות שכיחות יחסית באוכלוסייה

הסובלי� מעיכוב התפתחותי או , בעלי לקויות למידה, רגשיות�הסובלי� מהפרעות התנהגותיות
המשרד מקצה לכל אחד ממוסדות החינו� הרגילי� משאבי� עבור תלמידי� . הלוקי� בעיכוב שפתי

 �להל� (אלא בהקצאה כוללת למוסד , י מספר� בפועל במוסד החינוכי המסוי�שלא על פ, אלה
 �92%כ( תלמידי� �80,000 כ2012בקבוצה זו נכללו בשנת ). שילוב באמצעות הקצאה סטטיסטית

 ).מכלל התלמידי� המשולבי� באותה שנה

 ˙�˘Ó „¯˘Ó‰ Ï˘ ‰Î¯Ú‰ ÈÙ ÏÚ2006 ,Î-8%ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ„ÓÂÏ˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÏÎÓ  
˙ÈËÒÈËËÒ ‰‡ˆ˜‰ ÈÙ ÏÚ ·ÂÏÈ˘ Ï˘ Í¯„· „ÁÂÈÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ È˙Â¯È˘Ï ÌÈ˜˜Ê� ÏÈ‚¯‰ ; ÌÏÂ‡Â

 ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓÏ Â�˙�ÈÈ ˙ÈËÒÈËËÒ ‰‡ˆ˜‰ Ï˘ Í¯„· ·ÂÏÈ˘Ï ÌÈ·‡˘Ó ÈÎ Ú·˜ „¯˘Ó‰
Î· Ì˙ÂÚˆÓ‡· ÍÂÓ˙Ï ¯˘Ù‡È˘ Û˜È‰· ÏÈ‚¯‰-6%„·Ï· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÔÓ  . ‰˙Â‡· ÏÁ‰

 ‰ÙÂ˜˙-Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘· "Â ,˘Ó‰ ÌˆÓˆ ·ÂÏÈ˘Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÒÎÓ ˙‡ „¯
˙ÈËÒÈËËÒ ‰‡ˆ˜‰ Ï˘ Í¯„· , ¯Â·Ú ˜¯ ÌÈ·‡˘Ó Ï·˜Ï È‡ÎÊ „ÒÂÓ˘ ÍÎ5.4% ÂÈ„ÈÓÏ˙Ó 

ÍÎÏ ¯·ÚÓ ‡ÏÂ , ÈÙ ÏÚ1.85„ÈÓÏ˙Ï ÚˆÂÓÓ· ˙ÂÈÚÂ·˘ ˙ÂÚ˘  . 

בעבר טיפל החינו� המיוחד ג� בתלמידי� ע� "כי , 2012משרד החינו� ציי� בתשובתו מנובמבר 
, ול� לאור שילוב� של תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� מורכבי� יותר בתו� המערכתא. לקויות קלות

מאחר שלא התקבלה תוספת ; 29"הופנו תקציבי החינו� המיוחד לתלמידי� ע� לקויות מורכבות יותר
שאפשרה להשאיר את ההקצאות כפי שהיו ובנוס+ לתת תקציב יעודי לתלמידי� "תקציבית 

כמו כ� עולה ". המשרד להפחית את גובה ההקצאה הסטטיסטיתנאל, , בהקצאה דיפרנציאלית

__________________ 

 ). 'ד(3ח "התשס, "מיוחדותאוכלוסיות "ל המשרד בנושא "חוזר מנכ  28

קלות "ויש המכני� אות , בהקצאה הסטטיסטית נכללות לקויות הנחשבות שכיחות יחסית באוכלוסייה  29
 . בהשוואה לסוגי הלקויות שנכללות בהקצאה הדיפרנרציאלית" יותר
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מתשובת המשרד כי קיימת ציפייה שהצוותי� בחינו� הרגיל יפעלו לצמצו� הפער הזה באמצעות 
 . 30"אופק חדש"לרבות באמצעות שעות פרטניות במסגרת רפורמת , המשאבי� שעומדי� לרשות�

Î¯ˆ ÈÏÚ· ÌÈ„ÏÈ ·ÂÏÈ˘Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ˙Â·˘Á�‰ ˙ÂÈÂ˜Ï ÈÏÚ· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ
 ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ˙ÂÁÈÎ˘)˙ÈËÒÈËËÒ ‰‡ˆ˜‰ Ï˘ Í¯„· ·ÂÏÈ˘( , ·ÂÏÈ˘‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ·ˆ˜˙Ó

 ÏÎÏ ˘Â¯„‰ ‰�ÚÓ‰ ˙‡ ˜ÙÒÏ ¯ÙÒ‰ È˙· ˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ ¯ÒÁ· ¯ÙÒ‰ È˙··
‰Ï‡‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ . 

� ללמוד ג� מדברי� על התקצוב החסר לשילוב תלמידי� בעלי הלקויות השכיחות באוכלוסייה נית
מחויב "המשרד : 2007שאמרה המנהלת דאז של האג+ לחינו� מיוחד בישיבת ועדת דורנר בנובמבר 

בהמו� ילדי� נניח ע� , מה שהוא טיפל פע�, הוא לא יכול לטפל, היו� לטפל בילדי� היותר קשי�
 ".לקויות יותר קלות

תלמידי� בעלי הלקויות השכיחות התפלגות ה, על פי נתוני משרד החינו�, 2להל� בטבלה  .4
 :ב"בשנת התשע, בחלוקה בי� מסגרות חינו� מיוחד ובי� השילוב בחינו� הרגיל, באוכלוסייה

 2טבלה 

 ÌÈ·ÏÂ˘Ó‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ
ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· 

 ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ
 „ÁÂÈÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ˙ÂÁÈÎ˘ ˙ÂÈÂ˜Ï 

 פיגור קל 2,510 32

 ימשכל גבול 2,680 2,595

 הפרעות התנהגותיות ורגשיות 7,570 6,393

 *עיכוב התפתחותי 4,980 3,521

 עיכוב שפתי 3,150 1,928

 לקות למידה 29,000 65,483

79,952 49,890 ‰Ò"Î 

. 'והמונח עיכוב שפתי חל על ילדי� עד כיתה ג', המונח עיכוב התפתחותי חל על ילדי� עד כיתה א *
אימות לשלב הגיל הר� שבו עדיי לא ברור לאיזו קטגוריה של לקות הגדרות אלה ה כוללניות ומת

 .א� יש בכלל מקו� לייחס לו לקות כלשהי, לשיי� את הילד

‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ˙ÂÁÈÎ˘‰ ˙ÂÈÂ˜Ï‰ ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó , ˙Â˜Ï ËÚÓÏ
‰„ÈÓÏ ,‰ ÍÂ�ÈÁ· ÌÈ·ÏÂ˘Ó Ì�È‡Â „ÁÂÈÓ ÍÂ�ÈÁÏ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ„ÓÂÏ Ì·Â¯˘ È¯‰ÏÈ‚¯ .

 ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó99%„ÁÂÈÓ ÍÂ�ÈÁÏ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ‡ˆÓ� Ï˜ ¯Â‚ÈÙ ÈÏÚ· Ì‰˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó  ,
ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ·ÏÂ˘Ó Ì‰Ó „Á‡ ÊÂÁ‡ ˜¯Â . 

·ÂÏÈ˘‰ ˙‡ ¯ÒÁ· ·ˆ˜˙Ó „¯˘Ó‰ Â·˘ ·ˆÓ ,˙ÈËÒÈËËÒ‰ ‰‡ˆ˜‰Ï Ú‚Â�· ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î , ÔÎÂ
 ‰Ï‡ ˙ÂÚ˘ Ï˘ ÌˆÓÂˆÓ‰ Û˜È‰‰- 1.85˙Ï „·Ï· ˙ÂÈÚÂ·˘ ˙ÂÚ˘  „ÈÓÏ- ˘Ó˘Ï ÌÈÏÂÏÚ 

 Ì·Ï˘Ï ‡ÏÂ „ÁÂÈÓ ÍÂ�ÈÁÏ ˙Â¯‚ÒÓ· ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÂ˜Ï‰ ÔÓ ÌÈÏ·ÂÒ˘ ÌÈ„ÏÈ ˙Ó˘‰Ï ıÈ¯Ó˙
ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· . ‰Ï·Ë· ÌÈ�Â˙�‰2 , ˙ÂÈÂ˜Ï‰ ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ˙‡ ÌÈÙ˜˘Ó‰

ÌÈ‚ÂÒ‰ È�˘Ó ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â¯‚ÒÓ ÔÈ· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ˙ÂÁÈÎ˘‰ ,‰¯Â˜ Ì�Ó‡ ÍÎ˘ ˘˘Á ÌÈÏÚÓ. 

__________________ 

החינו� הסכ� שחת� משרד על פי ,  רפורמה במערכת החינו� היסודי ובחטיבות הביניי��" אופק חדש"  30
 .ע� הסתדרות המורי� בישראל
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 לי הצרכי� המיוחדי� במסגרת השילוב שיעור התלמידי� בע

את שילוב הילד בעל הצרכי� המיוחדי� , ככל האפשר, על פי חוק חינו� מיוחד יש כאמור להעדי+
משרד מבקר המדינה ריכז נתוני� של משרד החינו� בדבר מספר תלמידי החינו�  .בחינו� הרגיל

, 2002נו� המיוחד בשנת המיוחד לאור� עשר השני� שחלפו מאז התיקו� האמור של חוק החי
 . לרבות המספר של אלה מביניה� ששולבו בחינו� הרגיל

על פי נתוני משרד החינו� מספר התלמידי� במסגרות החינו� המיוחד ומספר ,  מוצגי�3בטבלה 
יצוי� . 31)2011�2012(ב " התשע�) 2002�2003(ג "התלמידי� המשולבי� בשנות הלימודי� התשס

הוא החל להקצות משאבי שילוב ג� ) 2004�2005(ה "בשנת התשס, כי על פי מסמכי המשרד
 ). ר"מוכש (32לתלמידי� במסגרות החינו� המוכר שאינו רשמי

 3טבלה 

‰ ¯ÂÚÈ˘È„ÈÓÏ˙ Ì
 ÏÏÎÓ ÌÈ·ÏÂ˘Ó‰
 ÍÂ�ÈÁ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰

„ÁÂÈÓ‰ 

 ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÍÒ
 „ÁÂÈÓ‰ ÍÂ�ÈÁ·

) ÍÂ�ÈÁ ˙Â¯‚ÒÓ
·ÂÏÈ˘Â „ÁÂÈÓ( 

 ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ
 ÍÂ�ÈÁ· ÌÈ·ÏÂ˘Ó‰

ÏÈ‚¯‰ 

 ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ
 ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â¯‚ÒÓ·

„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘

 ג"התשס 38,000 74,000 112,000 66%
)2002�2003( 

 ד"התשס 43,000 73,000 116,000 63%
)2003�2004( 

 ה"התשס 46,000 67,000 113,000 59%
)2004�2005( 

 ו"התשס 48,000 59,000 107,000 55%
)2005�2006( 

 ז"התשס 51,000 60,000 111,000 54%
)2006�2007( 

 ח"התשס 54,000 75,000 129,000 58%
)2007�2008( 

 ט"התשס 59,000 75,000 134,000 56%
)2008�2009( 

 *ע"התש 64,000 95,000 159,000 60%
)2009�2010( 

 *א"התשע 68,000  84,000  152,000 55%
)2010�2011( 

 *ב"התשע 73,000  87,000  160,000 54%
)2011�2012( 
ב כולל ג� תלמידי� מ החינו� "התשע�ע "מספר התלמידי� המשולבי� בחינו� הרגיל בשני� התש *

 . ר שנמצאי� בשילוב"המוכש

__________________ 

 . שנות הלימודי� האלה החלו בספטמבר והסתיימו באוגוסט  31

: המתנהלי� בשתי מסגרות עיקריות, במערכת החינו� בישראל יש סוגי� שוני� של מוסדות חינו�  32
דינה  מוחזקי� בידי המהרשמי מוסדות החינו� ).ר"מוכש( והחינו� המוכר שאינו רשמי החינו� הרשמי

כוללי� בעיקר ה ,במוסדות אלה.  ה� עובדי מדינהשלה�ועובדי ההוראה , או בידי הרשויות המקומיות
על פי תכנית , דתי� מונהג חינו� ממלכתי או חינו� ממלכתי,בתי ספר יסודיי� וחטיבות ביניי�, גני חובה

מוסדות , )ר"מוכש(חינו� המוכר שאינו רשמי ב. לימודי� מלאה שקובע המשרד ובפיקוחו המלא
 עובדי ,החינו� ה� בבעלות גופי� ציבוריי� כמו רשויות מקומיות ותאגידי� או בבעלות גופי� פרטיי�

פקח החינו� מממ את פעילות� באופ חלקי או מלא ועליו למשרד ו ,ההוראה אינ� עובדי מדינה
  .יה�על
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בתרשי� להל� משתקפת הירידה שחלה בשיעור התלמידי� בשילוב מס� התלמידי� בחינו� המיוחד 
 :ב"ג עד לשנת התשע"משנת התשס, )כולל שילוב(

 

Ú·˘ ˙ÂÙˆÏ ‰È‰ Ô˙È�˜ÂÁ‰ Ô˜Â˙ Ê‡Ó Â¯·Ú˘ ÌÈ�˘‰ ¯˘ , ˙‡˘ ¯˙È· ‰˘‚„Â‰ ÔÎÏ‰Ó·Â
·ÂÏÈ˘‰ ÔÂ¯˜Ú Ï˘ Â˙Â·È˘Á , ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· ÌÈ·ÏÂ˘Ó‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ÈÒÁÈ‰ Ì˜ÏÁ ‰ÏÚÈ

„ÁÂÈÓ‰ ÍÂ�ÈÁ·˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÏÎ· .˘ÎÂÓ‰ ÍÂ�ÈÁ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÏÚ ·ÂÏÈ˘‰ ˙ÏÁ‰ Ì‚" ¯
ÌÈ·ÏÂ˘Ó‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÏÎ Ï˘ Ì¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ‰ÈÂÙˆ ‰˙ÈÈ‰ .‡ ‰Ï·Ë È�Â˙� ÌÏÂ3 

‡Â‰ ÍÎ ‡Ï ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ : ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· ÌÈ·ÏÂ˘Ó‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ Ì¯ÂÚÈ˘) ÈÓ˘¯‰ ÍÂ�ÈÁ·
˘ÎÂÓ‰Â"„ÁÈ ¯ ( „ÁÂÈÓ‰ ÍÂ�ÈÁ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÏÎÓ)·ÂÏÈ˘Â „ÁÂÈÓ ÍÂ�ÈÁÏ ˙Â¯‚ÒÓ ( ÔÈ· „¯È

Ò˘˙‰ ÌÈ�˘‰"Ú˘˙‰Â ‚"· ,Ó-66%Ï -54% . 

 „·Ï· ÈÓ˘¯‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ÔÓ ·ÂÏÈ˘·˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ¯˘‡-Â˙�Ó  ÔÈ· ÈÎ ‰ÏÚ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó È�
Ò˘˙‰ ÌÈ�˘‰"Ú˘˙‰Â ‚"Ó Ì¯ÙÒÓ „¯È ·-74,000Ï -72,000 . 

 ÏÏÎÓ ·ÂÏÈ˘· ÌÈ„ÓÂÏ˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ˙ÈÏÏÎ‰ ‰„È¯È‰
 „ÁÂÈÓ ÍÂ�ÈÁ ˜ÂÁ· Ô‚ÂÚÓ˘ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰�È‡ „ÁÂÈÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ È„ÈÓÏ˙- ˜È�Ú‰Ï 

 ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ·ÂÏÈ˘Ï ‰ÓÈ„˜ ˙ÂÎÊÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÈÏÚ· . 

 

 

 רגשיות�לקויות למידה והפרעות התנהגותיות

בקרב תלמידי� בחינו� המיוחד בולט חלק� של תלמידי� בעלי לקויות למידה ושל תלמידי� בעלי 
רוב התלמידי� שה� בעלי לקויות למידה ;  לעיל2כמפורט בטבלה , רגשיות�הפרעות התנהגותיות

 . רגשיות משולבי� בחינו� הרגיל�מידי� בעלי הפרעות התנהגותיותוחלק ניכר מהתל
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 תלמידי� בעלי לקויות למידה

תלמיד נחשב לקוי למידה א� יש פער ניכר , 200333ל משרד החינו� מדצמבר "על פי חוזר מנכ
וכ� א� יש , ומתמש� בי� הישגיו בלימודי� ובי� רמת כיתתו וההישגי� המקובלי� לתלמיד בגילו

כדי . כר בי� הישגיו בלימודי� ובי� כישוריו האינטלקטואליי� לפי ממצאי מבחני המשכלפער ני
לאבחו� פסיכולוגי או לאבחו� , לקבוע א� התלמיד הוא לקוי למידה יש להפנותו לאבחו� דידקטי

 תלמידי� בעלי לקויות למידה למדו בשנת 29,000 עולה כי 2מטבלה ). דידקטי ופסיכולוגי(משולב 
 .היו לקויי למידה, �65,000 כ�רוב התלמידי� המשולבי� ; מסגרות חינו� מיוחדב ב"התשע

א דיווחו על ילדי� ע� צרכי� "מנהלי בתי ספר ומנהלי מתי"במחקר של מכו� ברוקדייל הועלה כי 
 57%; "מיוחדי� שאינ� זוכי� למענה הדרוש לה� בבית ספר כיוו� שאינ� עוברי� ועדות שילוב

הצביעו על קבוצה גדולה בקרב הילדי� ע� צרכי� "פר שהשתתפו במחקר מהמנהלי� של בתי הס
מרבית� בעלי לקות למידה או לקות למידה המשולבת , מיוחדי� שכלל אינ� פוני� לוועדות שילוב

אחת הסיבות לכ� היא , לפי הערכת מנהלי בתי הספר; "ע� הפרעות קשב וריכוז ובעיות התנהגותיות
ילדי� שהלקות שלה� אינה חמורה אינ� זכאי� , נוס+ על כ�. ה�חשש ההורי� מהתיוג של ילדי

בעיה זו ; 34ועל כ� הוריה� אינ� פוני� כלל לוועדות השילוב, ממילא לשירותי� במסגרת השילוב
לאחר כניסתו של , לדבריה�. הועלתה ג� על ידי אנשי מפתח במשרד החינו� לפני ביצוע הסקר

משו� שרוב� אינ� , "נופלי� בי� הכיסאות"ות קלות יחסית דווקא בעלי לקוי, לתוק+" פרק השילוב"
 . זכאי� לתמיכה במסגרת סל השילוב

התייחסה , )י"שפ�להל� (ייעוצי במשרד �מנהלת אג+ פסיכולוגיה באג+ השירות הפסיכולוגי
לתוצאות שעלולות לנבוע מהיעדר תמיכה , 2012בפגישה ע� נציגי משרד מבקר המדינה במאי 

כאשר תלמיד בעל לקות למידה אינו מקבל , לדבריה. בילדי� ע� לקות למידהלימודית מספקת 
גדל ע� הזמ� הפער הלימודי בינו ובי� בני כיתתו בד בבד ע� , תמיכה בדר� של הוראה מתקנת

קשיי� אלה עלולי� ; הפגיעה בדימוי העצמי שלו וע� תסכול גובר בשל כישלונותיו בלימודי�
גיעה ביתר התלמידי� ובמקרי� קיצוניי� יכולי� להביא א+ בפ, להתבטא ג� בהפרעות בכיתה

 . להעברתו מכיתה רגילה למסגרות של החינו� המיוחד

 

 תלמידי� משולבי� בעלי הפרעות רגשיות והתנהגותיות

 תלמידי� בעלי �6,400למדו בחינו� הרגיל כ) לעיל, 2ראו טבלה (ב "בשנת הלימודי� התשע
במסגרות החינו� המיוחד . 35ו בדר� של הקצאה סטטיסטיתרגשיות ששולב�הפרעות התנהגותיות

 .  תלמידי� בעלי לקויות אלה�7,570למדו באותה שנה כ

לקות כזו יכולה . תלמידי� בעלי הפרעה התנהגותית ורגשית מתקשי� להשתלב חברתית בבית הספר
חברתי של בבידוד ; באלימות כלפי תלמידי� אחרי� או אנשי צוות: למשל, להתבטא בצורות שונות

היא עלולה להתבטא ג� בהפרעות חוזרות של התלמיד . בהתנהגות אדישה וא+ בדיכאו�; התלמיד
כל אלה משפיעי� לרעה בעיקר . ציות לנוהלי בית הספר ולמורי��למהל� התקי� של השיעור או באי

ג� על המהל� התקי� של , כאמור, ועלולי� להשפיע לרעה, על התלמיד שסובל מהפרעה כזו
טיפולי� נלווי רפואה כגו� טיפולי� ביצירה . ודי� בכיתה ועל האקלי� החברתי בבית הספרהלימ

__________________ 

 .2003מדצמבר ) ב(4ד "ל משרד החינו� תשס"חוזר מנכ  33

 ועדה בית ספרית שמתפקידה להחליט על זכאות לקבל משאבי שילוב במסגרת החינו� � ועדת שילוב  34
 .הרגיל

, רגשית על ידי ועדות השילוב הפועלות בבתי הספר�תלמידי� אלה הוכרו כבעלי הפרעה התנהגותית  35
לאחר שאובחנו כסובלי� מהפרעה של התנהגות או רגש על ידי גור� מקצועי המקובל על , בי השאר

 . כגו פסיכולוג קליני או פסיכיאטר, י המשרדיד
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ובהבעה וכ� כלי� לניתוח התנהגות ה� כלי� שעשויי� לסייע לתלמיד ולצוות החינוכי להתמודד ע� 
 . לקויות אלה

למשרד החינו� ) ה"ראמ(במחקרי� שהגישה הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינו�  .1
וכי , ו הוקצו עיקר משאבי השילוב להוראה מתקנת"ה והתשס"לה כי בשנות הלימודי� התשסהוע

ה "בהקשר לכ� נכתב בדוח המחקר של ראמ. רק שיעור קט� מה� שימש למת� טיפולי� נלווי רפואה
בנוגע למידת ההתאמה בי� קשיי התלמידי� ובי� הטיפול שנת� לה� בית הספר בשנת הלימודי� 

הוראה (ל התלמידי� שהוגדרו חלשי� בלימודי� קיבלו טיפול בהתא� לקשייה� כמעט כ: ו"התשס
קיבלו טיפול מתאי� ) 17%(רק חלק מהחלשי� בתחומי ההתנהגות והרגש , לעומת זאת; )מתקנת

 . ממצא דומה עלה בגני הילדי�; לקשייה�

תמיכות מערכת החינו� מובילה הטמעה של התאמת סוג ה: "2012משרד החינו� השיב בנובמבר 
קלינאי , במסגרת תהלי� זה החלה עבודת� של מרפאי� בעיסוק.  שנה�15לצורכי התלמיד כ

על א+ ההבנה . כחלק מתהלי� התמיכות בתלמיד, תקשורת כמו ג� טיפולי� רגשיי� באמנות
מדובר בתהלי� מורכב המחייב שינוי , המקצועית והרצו� בשילוב עובדי� ממקצועות הבריאות

 ". ת לעשות שינוי במצבת כוח האד� הקבוע של המוסדות ועודיכול, לאור� זמ�

הקצאה "המשאבי� לשילוב תלמידי� בעלי הפרעות התנהגותיות ורגשיות מוקצי� בדר� של  .2
,  שעות שבועיות לתלמיד1.85לפי ,  מתלמידי המוסד5.4%דהיינו הקצאה על פי , "סטטיסטית

 . צאה דיפרנציאליתוהתלמידי� האלה אינ� זכאי� לתקציב בדר� של הק

 כי ילדי� בעלי 2012י מסרה לנציגי משרד מבקר המדינה במאי "מנהלת אג+ פסיכולוגיה בשפ
מקבלי� מענה רק כאשר נוצר פער לימודי , בעיות רגשיות והתנהגותיות שלומדי� במסגרת השילוב

 מענה מספק הטיפול שה� מקבלי� הוא במהותו עזרה בלימודי� והוא אינו נות�; בינ� לבי� הכיתה
 . באופ� ממשי להיבטי� ההתנהגותיי� והרגשיי�

 נמצא כי שילוב� של ילדי� בעלי הפרעות התנהגותיות �2011במחקר של מכו� ברוקדייל מ .3
 : ושל ילדי� בעלי לקויות קשב וריכוז בחינו� הרגיל מעורר התנגדות רבה אצל מנהלי� ומורי�

,  של מנהלי בתי ספר ושל מורי� לשילוב ילדי� אלהאות דיווחו על התנגדות" ממנהלי המתי�79%כ
לילדי� ע� ;  ממנהלי בתי הספר שהשתתפו במחקר דיווחו על התנגדות של מורי� לכ��45%ו

הפרעות קשב וריכוז או בעיות התנהגותיות יש קשיי� מיוחדי� בכיתה ה� מבחינת הקושי של 
נהלי בתי הספר ציינו כי בשילוב�  ממ�39%כ. המורי� להתמודד עמ� וה� מבחינת מקומ� החברתי

למורי� אי� די ידע וכלי� ; של ילדי� בעלי הפרעות התנהגותיות מתעוררי� הקשיי� הרבי� ביותר
וזאת בשונה מילדי� ע� לקויות , להתמודדות ע� ילדי� אלו העלולי� להפריע להתנהלות הכיתה

לפי דיווח ; חותה בהרבהשייתכ� שתשומת הלב שיתבעו מהמורה במהל� השיעור תהיה פ, אחרות
יש להדרי� את הצוות החינוכי , אות ושל מנהלי בתי הספר שהשתתפו במחקר"של מנהלי המתי

 . ולתת לו כלי� להתמודדות ע� קשיי� של ילדי� כאלה

 ˙ÂÈ˙Â‚‰�˙‰ ˙ÂÚ¯Ù‰ ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÈÙÏ‡ ·Ï˘Ï ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ÏÈË‰ „¯˘Ó‰
˙ÂÈ˘‚¯Â ,‰· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ·ˆ˜˙Ó ‡Â‰Â˙ÈËÒÈËËÒ ‰‡ˆ˜‰ Ï˘ Í¯„· Ì , ¯ÂÓ‡Î ‡È‰˘

‰¯ÒÁ ‰‡ˆ˜‰ .Ó‡¯ Ï˘ ¯˜ÁÓ‰Ó" ˙�ÂÓ˙ ˙¯ÈÈËˆÓ ‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙ Û‚‡ ˙Ï‰�Ó Ï˘ ‰È¯·„ÓÂ ‰
·ˆÓ , ÈÈ˘˜Ï Ì‡˙ÂÓ Â�È‡Â È„ÂÓÈÏ‰ ÔÙÏ Â¯˜ÈÚ· ÔÂÂÎÓ ‰Ï‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï Ô˙È�‰ ‰�ÚÓ‰ ‰ÈÙÏ

È˘‚¯‰ ÔÙ· „ÈÓÏ˙‰. 

Á‰ ÌÈ˙ÂÂˆÏ ÈÎ Ì‚ ÌÈ„ÓÏÓ ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ¯˜ÁÓ‰ È‡ˆÓÓ ÍÂ�ÈÁ· ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈÈÎÂ�È
˙È˙Â‚‰�˙‰ ‰Ú¯Ù‰ ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÓÏ˙· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÏÎ ÌÈ¯ÒÁ ÏÈ‚¯‰- ÌÈ˘˜˙Ó Ì‰ ÈÎÂ ˙È˘‚¯

ÌÓÚ „„ÂÓ˙‰Ï .˜ÙÒÓ ÏÂÙÈË ÔÈ‡· , ÏÂÏÚ ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· ÂÊÎ ˙Â˜Ï ÏÚ· „ÈÓÏ˙ Ï˘ Â·ÂÏÈ˘
Ï˘ÎÈ‰Ï . 
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È‚Â‚„Ù‰ Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ ,Ù˘Â „ÁÂÈÓ ÍÂ�ÈÁÏ Û‚‡‰ ˙ÂÚˆÓ‡·"È ,˙È�‰ ‰�ÚÓ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ô
 ÌÈÏ·˜Ó ÂÏÏ‰ ˙Â„ÒÂÓ‰˘ ÌÈÏÎ· ·˘Á˙‰· ˙‡ÊÂ ‰Ï‡Î ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ·

ÍÎ Í¯ÂˆÏ .ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯˜ÁÓ‰ È‡ˆÓÓ ˙‡ Ì‚ ÔÂ·˘Á· ˙Á˜Ï ˘È ÂÊ ‰�ÈÁ· ˙¯‚ÒÓ· . ÏÚ
„¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Ô‡È·‰ÏÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ˘·‚Ï Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ ÏËÂÓ ‰�ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÍÓÒ .

ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· ˙Â„ÒÂÓ È„È·˘ ‡ˆÓÈÈ Ì‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÈÎ¯Âˆ ÈÂÏÈÓÏ ÌÈ˜ÙÒÓ ÌÈÏÎ ÔÈ‡ 
„ÁÈ Ì‚ ˙Â„ÒÂÓ‰Â , ‰Ï‡Î ÌÈÏÎ ˘Â·È‚Ï ˙Ë¯ÂÙÓ ‰ÏÂÚÙ ˙È�Î˙ ÔÈÎ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÏËÂÓ

‰ÓÂ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏÂ . 

 

✯ 

 

 ˙�˘· „ÂÚ2002 ÈÙ˙Î ÏÚ ÏÙÂ� ·ÂÏÈ˘‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÏË�‰˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„· ·˙Î� 
ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÈÏÚ· ÌÈ„ÏÈ‰ ˙ÂÁÙ˘Ó .‚·· Ì‚"˙È ı"Èˆ „ ÂÊ ‰„·ÂÚ ÌÈËÙÂ˘‰ Â�È

ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú Ú‚Ù� ÈÎ ÂÚ·˜Â , ÔÂÓÈÓ‰ ÏË�· ˙‡˘Ï ˙ÂÏ‚ÂÒÓ Ô�È‡˘ ˙ÂÁÙ˘Ó˘ ˙ÂÈ‰
ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· Ô‰È„ÏÈ ·ÂÏÈ˘ ÏÚ ˙Â¯˙ÂÂÓ . ˙�˘· ‰˙˘Ú�˘ ÂÊ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ2012 , ¯Â˘Ú

‚· ˙˜ÈÒÙ ¯Á‡Ï"ı ,ÔÂÈÂÂ˘ ¯ÒÂÁ ÌÈÈ˜ ÔÈÈ„Ú ÈÎ ÂÏÚ‰ ,‚· ÚÈ·ˆ‰ ÂÈÏÚ˘"ı , Ú‚Â�‰ ÏÎ·
‰ ˙‡ˆ˜‰Ï ·ÂÏÈ˘‰ ÔÈ·Â „ÁÂÈÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â¯‚ÒÓ ÔÈ· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ ÈÏÚ· ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ·‡˘Ó

ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· . ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ·ÂÏÈ˘ ˙‡ ¯ÒÁ· ·ˆ˜˙Ï ¯Á· ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÚ „ÂÚ
 ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ˙ÂÁÈÎ˘ ˙Â·˘Á�˘ ˙ÂÈÂ˜Ï)˙ÈËÒÈËËÒ ‰‡ˆ˜‰ Ï˘ Í¯„· ·ÂÏÈ˘ .( ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÍÂ�ÈÁ· ÌÈ˙Â¯È˘· ¯ÂÒÁÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ˙ÂÁÙ˘Ó È�Ù· ÌÒÁ ˘Ó˘Ï ÏÂÏÚ ÏÈ‚¯‰ 
ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· Ì‰È„ÏÈ ˙‡ ·Ï˘Ï ˙Â�ÈÈ�ÂÚÓ˘ . ‰„È¯È‰ ˙‡ ¯È·Ò‰Ï È„Î ˘È ‰Ê ¯ÂÒÁÓ·

 ÍÂ�ÈÁ· ÌÈ·ÏÂ˘Ó‰ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÂÚÈ˘· ¯Â˘Ú ÍÏ‰Ó· ‰ÏÁ˘
ÏÈ‚¯‰ ,„ÁÂÈÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ È„ÈÓÏ˙ ÏÏÎÓ . 

 ˙�˘·2009‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ¯�¯Â„ ˙„ÚÂ ¯ÂÓ‡Î ‰˘È‚‰ , Ï˘ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ Ú·˜� Ô‰·Â " ·Èˆ˜˙‰
„ÏÈ‰ ¯Á‡ ÍÏÂ‰" , ÂÈÎ¯ˆ ÈÙÏ ·˘ÂÁÈ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ ÏÚ· „ÏÈ ÏÎ Ï˘ Â·Èˆ˜˙ ÂÈÙÏÂ

„ÓÏÈ ‰·˘ ˙ÈÎÂ�ÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓÏ ‰�ÙÂÈÂ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ . ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ ‰�˘ ‰˙Â‡·
‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ . Ú·˜˘ ÌÈ�ÓÊ ÁÂÏ ¯·„· ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÈÙ ÏÚ

ÈÈÏ „¯˘Ó‰˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ ,˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ˙ÏÂÎÈÏ Ú‚Â�· ÂÏÚ˘ ˙Â˜ÙÒ‰ ¯·„·Â , ÈÙÎ
ÔÏ‰Ï ¯‡Â˙È˘ , Â˘ÚÈÈ˘ ÌÈÈÂ�È˘Ó ˙Â�‰ÈÏ ¯ÙÒ È˙·· ÌÂÈ‰ ÌÈ„ÓÂÏ˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ Ì‰ÈÈÂÎÈÒ

 ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙Â·˜Ú·-È„ÓÏ ÌÈ�Ë˜ . 

 

 

 פעולות המשרד ליישו� המלצות ועדת דורנר

די ארגוני� המייצגי� ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי�  על י36," הוגשה עתירה לבג2007ביולי  .1
המדינה הפרה את חובתה להקצות תקציבי� "כי , בי� השאר, העותרי� טענו. ובעלי עניי� אחרי�

נאלצי� ילדי� "ומשו� כ� , "נוספי� לש� יישומו המינימאלי של פרק השילוב בחוק חינו� מיוחד

__________________ 

  2740, )1(2011על �תק, ˘¯˙ ‰5989/07ÂÏ‡ "� ÌÈËÒÈËÂ‡ ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰„Â‚‡‰ Ë 'ÍÂ�ÈÁ* "בג  36

)2011 .( 
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 לפנות ללימודי� �סגרות החינו� הרגילות  שראוי היה לשלב� במ�רבי� בעלי צרכי� מיוחדי� 
 ". במסגרות החינו� המיוחד

סמו� לאחר הגשת העתירה ונוכח טענות שהועלו במהל� השני� בנוגע לשילוב מינתה כאמור שרת 
לשכת , משרד האוצר, כחברי הוועדה מונו נציגי� מקרב משרד החינו�. החינו� דאז את ועדת דורנר
מטרות הוועדה לפי כתב המינוי . ני סיוע לילדי� בעלי צרכי� מיוחדי�עורכי הדי� וכ� מנהלי ארגו

, לבחו� את מדיניות משרד החינו� בכל הנוגע לטיפול בילדי� בעלי צרכי� מיוחדי�: "היו כלהל�
לשרטט תכנית , לבחו� את אופ� הקצאת התקציב של משרד החינו� בכל הנוגע לטיפול בילדי� אלו

 ". דיפויות לפעולה בתחו�פעולה לטיפול ולקבוע סדר ע

, בי� השאר, הוועדה המליצה.  פרסמה ועדת דורנר דוח מקי+ המסכ� את מסקנותיה2009בינואר 
לשנות מ� היסוד את אופ� התקצוב של שירותי החינו� המיוחד ואת מתכונת השמת� של הילדי� 

 . בעלי הצרכי� המיוחדי�

כי בכוונת משרד , 2007ה האמורה מיולי בתשובה לעתיר, ," הודיעה המדינה לבג2010במר,  .2
. לש� בחינת ישימות� של חלק מהמלצות ועדת דורנר הלכה למעשה) פיילוט(החינו� לבצע ניסוי 

טענו לעומתה העותרי� שהמלצות דוח ועדת דורנר דורשות , ,"על פי פסק הדי� שנת� בג
 . רפורמה מקיפה ונרחבת החורגת מגדר הסעדי� המבוקשי� בעתירה

בכל הקשור לטענותיה� : "בי� השאר, בפסק הדי� נאמר.  דחה בית המשפט את העתירה2011 במר,
.  לדלת פתוחה� במידה רבה �מתפרצי� ה� , של העותרי� בנוגע לחלוקת תקציב החינו� המיוחד

בשי� לב לכ� שבימי� אלה ממש מתנהל תהלי� כולל ומעמיק לבחינת מערכת החינו� המיוחד , זאת
מתבצע פיילוט שבמסגרתו נבחנות ישימות� של , בימי� אלה"; "תקציב המוקצה להואופ� חלוקת ה

לבחינת , ראוי בעת הנוכחית לאפשר למדינה לסיי� את התהלי� שבו החלה; ח דורנר"המלצות דו
; שבגדר� עשויה לבוא על פתרונה שאלת התקצוב למסגרות השונות, ישימות המלצות ועדת דורנר

שעשויה לשנות מ� הקצה אל הקצה , � אימו, או דחיית המלצות הוועדהמ� הראוי שההחלטה בעניי
תתקבל בצורה מושכלת ולאחר בחינת כל הנתוני� , את אופיו של החינו� המיוחד בישראל

עוד עלה מפסק הדי� כי בית המשפט מניח ". הרלוונטיי� שיעלו מהפיילוט שנער� בימי� אלה
יה ובתו� זמ� סביר לש� השלמת בחינת ישימות� של שגורמי המינהל יוסיפו ויפעלו בשקידה הראו

על מנת לקד� את הטיפול בקשיי� שמציגי� העותרי� ובבעיות שעליה� עמדה , המלצות ועדת דורנר
 . הוועדה

בי� ההמלצות שהובאו בדוח ועדת דורנר יש שתי המלצות שה� בעלות השפעות נרחבות  .3
מת� זכות להורי� ולילד בעל הצרכי�  ) א(:   ומשמעותיות על מערכת החינו� המיוחד באר,

מוקד בולט של "הוועדה מצאה כי . המיוחדי� לבחור ככל שנית� במסגרת החינוכית שבה ילמד
הוא שלב קבלת ההחלטה על השמת הילד בעל הצרכי� " חיכו� בי� ההורי� לבי� מערכת החינו�

אימו, העיקרו� של )  ב(;   יל חינו� מיוחד או שילוב בחינו� הרג�המיוחדי� במסגרת החינוכית 
דהיינו קביעת תקציבו של כל ילד בעל צרכי� מיוחדי� לפי אפיו� , "התקציב הול� אחר הילד"

יופנה הילד למסגרת , בהנחה כי לאחר שייקבע התקציב, תפקודו ולא על פי סוג לקותו בלבד
 . החינוכית שבה בחרו הוא והוריו

כחית של החינו� המיוחד ושל השילוב נתפסת כשיטה בדוח הוועדה נאמר כי שיטת התקצוב הנו
היוצרת עיוותי� כגו� זה המתקבל כאשר שני ילדי� ברמת תפקוד זהה מקבלי� היק+ שונה של 

עוד נאמר בדוח כי מסתבר ; מכיוו� שכל אחד מה� לומד במסגרת חינו� אחרת, שירותי חינו� מיוחד
רת המסגרת שבה יתחנ� הילד בעל שלשיטה התקציבית הנהוגה יש השפעה של ממש על בחי

הנהוגה על פי הדוח ג� במדינות ,  מתכונת התקצוב שהציעה הוועדה�ולעומתה , הצרכי� המיוחדי�
פני הרצ+ �תאפשר לכל ילד בעל צרכי� מיוחדי� להתנייד בי� מסגרות החינו� השונות על, נוספות

תאפשר ניצול טוב יותר של , בהנתפסת ג� כמעודדת את השילו, מתכונת זו; הקיי� בהתא� לצרכיו
לצור� יישו� . המשאבי� המוקצי� לכלל החינו� המיוחד ולשילוב בפרט ותהא צודקת יותר
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שתדו� בזכאותו של התלמיד לשירותי חינו� מיוחד " ועדת אפיו�"המלצותיה הציעה הוועדה להקי� 
  .ותקבע את סל התקצוב שהוא זכאי לו, על פי תפקודו ועל פי הלקות שאובחנה

בדוח הוועדה צוי� כי יישו� ההמלצות מחייב מהפכה במתכונת שבה משרד החינו� מספק שירותי 
ולכ� הוצע להתחיל ביישומ� במתכונת של ניסוי מוקד� שיאפשר להפיק , חינו� מיוחד לילדי�

רשאי יהיה משרד , לאחר שהתהלי� ינוסה; מערכתי בכל מוסדות החינו��לקחי� לפני היישו� הכלל
ובלבד שאלה יעלו בקנה אחד ע� העקרונות , לשקול חלופות נוספות לתהלי� המוצעהחינו� 

 .שתוארו לעיל

.  מינה כאמור שר החינו� ועדת יישו� לבחינת ישימות� של המלצות ועדת דורנר2009ביולי  .4
בכתב המינוי של ועדת היישו� נכתב כי תפקידה . ר הוועדה"לית המשרד לשעבר מונתה ליו"מנכ

הארגוניי� , המקצועיי�, ת דוח ועדת דורנר ואת עקרונותיו בהיבטי� הפדגוגיי�לבחו� א
תו� היוועצות ע� הגורמי� המקצועיי� הרלוונטיי� במשרד החינו� , והתקציביי� הכרוכי� בה�

ובמסגרתה הוקמו , 2010ועדת היישו� החלה לפעול בתחילת . ככל שהדבר נדרש, ומחוצה לו
 . הדרכי� ליישו� ההמלצותארבעה צוותי עבודה לבחינת 

). ' ו�'כיתות א(המשרד קבע כי בשלב ראשו� ייבח� יישו� המלצות ועדת דורנר בחינו� היסודי  .5
ה כלי אפיו� חינוכי המיועד לחינו� היסודי במסגרות לחינו� "לצור� זה הוא פיתח באמצעות ראמ

תו אפיו� רמת תפקודו של שתכלי, כלי האפיו� עוצב במתכונת של שאלו�. מיוחד ובחינו� הרגיל
 היגדי� שעל מחנ� הכיתה �170השאלו� כולל כ. התלמיד בבית הספר ללא התייחסות ללקות שלו

התחו� , ובאמצעותו נאס+ מידע על התלמיד בהיבטי� שוני� כמו ההיבט הקוגניטיבי, למלא
� פיתח נוס+ על כ. 2012ה מסרה את כלי האפיו� למשרד בתחילת "ראמ. החברתי והתחו� הרגשי

אחד העקרונות שעומדי� ביסוד פיתוח� של המודל . המשרד מודל בסיסי לתקצוב הסל האישי
התקציבי ושל כלי האפיו� הוא שככל שרמת התפקוד של התלמיד בעל הצרכי� המיוחדי� גבוהה 

 .  תיקבע לו הקצאה קטנה יותר�יותר 

 

 

 סטיתפעולות לשינוי בנוגע לתלמידי� משולבי� בדר� של הקצאה סטטי

, , בנושא עדיי� קיי� חוסר השוויו�"ממצאי ביקורת זו העלו כאמור כי עשור לאחר פסיקת הבג
בהקצאת המשאבי� לילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� בי� מסגרות החינו� המיוחד , ,"שעליו הצביע בג

בכל הנוגע לשילוב בדר� של הקצאה סטטיסטית פעל המשרד לכאורה ; ובי� השילוב בחינו� הרגיל
. שכ� הוא בחר ביודעי� לתקצב בחסר את שילוב התלמידי� בדר� זו, ,"לא על פי פסיקת בגש

לרבות החובה לתקצב ולקד� את , צ מרציאנו קבע בית המשפט העליו� כי חובה שבדי�"בבג
 יש למלא באופ� המתיישב ע� עקרו� �שילוב� של תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� בחינו� הרגיל 

 .השוויו�

, על פי דוח הוועדה, עדת דורנר בדבר תהלי� התקצוב של שירותי החינו� המיוחד נוגעותהמלצות ו
משרד החינו� יעביר את תקציב "בי� השאר נאמר בדוח הוועדה כי . לילדי� בעלי צרכי� מיוחדי�

השעות לכל מסגרת חינוכית באופ� שלכל מסגרת יועבר תקציב שאינו אלא סכו� התקציבי� 
יש להבהיר בהקשר זה כי . י� בעלי הצרכי� המיוחדי� שנרשמו לאותה מסגרתשהוקצו לכל התלמיד

שמטרתו לסייע לה� , מוסדות החינו� הרגיל ימשיכו לקבל תקציב במסגרת ההקצאה הסטטיסטית
 ".ע� תלמידי� שאינ� מוגדרי� כבעלי צרכי� מיוחדי� א� הנזקקי� לתגבור
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ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ˘ ËÈÏÁ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÏÚ ÏÂÁÈ ¯�¯Â„ ˙„ÚÂ ˙
ÌÈ·ÏÂ˘Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÏÚ ÔÎÂ „ÁÂÈÓ ÍÂ�ÈÁÏ ˙Â¯‚ÒÓ· , Ì˙Â‡ÎÊ ‰¯˘Â‡˘ Ì‰È�È·Ó ‰Ï‡ ˜¯ Í‡

˙ÈÏ‡Èˆ�¯ÙÈ„ ‰‡ˆ˜‰ Ï˘ Í¯„· ·ÂÏÈ˘Ï . ÂÓ˘ÂÈÈ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰˘ ‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó
Î È·‚Ï-80,000 ˙ÈËÒÈËËÒ ‰‡ˆ˜‰ Ï˘ Í¯„· ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· Â·ÏÂ˘˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ - ÌÈ„ÈÓÏ˙ 

 „ÁÂÈÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ È„ÈÓÏ˙Ó ˙ÈˆÁÓÎ ÂÈ‰ ‰Ï‡)·ÂÏÈ˘ ˙Â·¯Ï (Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘·" ÂÈ‰Â ·
 ÚÈ¯ÎÓ ·Â¯)Î-92% (ÌÈ·ÏÂ˘Ó‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ .¯ÓÂÏÎ ,„¯˘Ó‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ ,Î ˜¯-8% 

¯�¯Â„ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰Ï Ì‡˙‰· ˘„Á ·Âˆ˜˙· ˙ÂÎÊÏ ÌÈÈÂ˘Ú ÌÈ·ÏÂ˘Ó‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó. 

ההחלטה :  נאמר2013 ומינואר 2012מנובמבר בתשובות משרד החינו� למשרד מבקר המדינה 
להמשי� ולשלב תלמידי� בדר� של הקצאה סטטיסטית נועדה בראש ובראשונה לאפשר למערכת 

להמשי� את התמיכה בתלמידי� בעלי לקויות קלות וליהנות מתקצוב ישיר בהתא� לשיקול "החינו� 
ילוב לתהלי� ועדת התקצוב הכנסת כלל תלמידי תכנית הש"; "ס"הדעת המקצועי של צוותי ביה

מנגנוני� וועדות עבור תמיכה , האישי אינה מידתית ותחייב את המערכת להשקיע אלפי שעות
אנו חוששי� כי הכנסת בעלי הלקויות הקלות לתו� התהלי� עלולה "; "א� בכלל, בהיקפי� נמוכי�

 בחינו� המיוחד על תלמידי� שהיו משולבי� בחינו� הרגיל יבחרו... לחזק דווקא את המהל� ההפו�
במידה והצוות המקצועי יחשוב כי תלמיד ", יחד ע� זאת; "מנת לקבל מכלול שירותי� מקצועי יותר

בתנאי שבית , "נית� יהיה להעלות אותו לדיו� בוועדת תקצוב אישי, זה או אחר זקוק לתמיכה נרחבת
דנה ) ראו ג� להל�(ו� בניסוי שנער� בחול; והמפקח על בית הספר יאשר זאת, הספר ימלי, על כ�

 . הוועדה בשמונה תלמידי� ששולבו בעבר בחינו� הרגיל בדר� של הקצאה סטטיסטית

 ¯Â‚ÈÙ ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ¯ÂÓ‡Î ÌÈ�Ó� ˙ÈËÒÈËËÒ ‰‡ˆ˜‰ Ï˘ Í¯„· ÌÈ·ÏÂ˘Ó‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÌÚ
Ï˜ ,ÈÏÂ·‚ ÏÎ˘Ó ÈÏÚ· , ˙ÂÚ¯Ù‰ ÈÏÚ· ÔÎÂ È˙Ù˘Â È˙ÂÁ˙Ù˙‰ ·ÂÎÈÚÓ ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙

¯Â ˙ÂÈ˙Â‚‰�˙‰˙ÂÈ˘‚ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙¯‡˘‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
Â�Î ÏÚ ·ˆÓ‰ ,‰Ï‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰· Â‰˘ÏÎ ÈÂ�È˘ ‡Ï· , ˙ÈÏÎ˙ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó

Â�Â˜È˙Ï ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„Ó Û˜˙˘Ó˘ ÈÙÎ „ÁÂÈÓ ÍÂ�ÈÁ ˜ÂÁ ,· ‰˘Ú�˘-2002 .
 ‡È‰ ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ Ï˘ ‰˙¯ËÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯·Ò‰‰Ó"Ò�Ï ¯˜ÈÚ· ÈÏÚ· ÌÈ„ÏÈ Ì˙Â‡Ï ÚÈÈÒÏÂ ˙Â

˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ·Ï˙˘‰Ï ÌÈÏ‚ÂÒÓ‰ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ , Ì˙ÈÈ�Ù‰Ó ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ú�ÓÈ‰ÏÂ
„ÁÂÈÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â¯‚ÒÓÏ ,˙È˙¯·Á‰Â ˙È„ÂÓÈÏ‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ·¯ÈÓ ˙‡ Â˜ÈÙÈ˘ ÍÎ ." 

ראו  (�2007כי בית המשפט העליו� דחה את העתירה שהוגשה נגד המשרד ב, יודגש בהקשר זה
, שהמשרד בוח� אפשרות לייש� את המלצות ועדת דורנר, על רקע הודעת המדינה) רק זהלעיל בפ

 . ועל סמ� ההנחה שיוגדל באופ� הדרגתי תקציב המשרד לשילוב

 

 

  השלבי� ולוח הזמני� ביישו� המלצות ועדת דורנר

ל וכיוו� שלקביעת סל תקצוב אישי לתלמיד יש השפעות רחבות ע, בהתא� להמלצות ועדת דורנר
, בי� השאר, כדי לבדוק, החליט המשרד לבצע ניסוי במתכונת מצומצמת, מערכת החינו� המיוחד

 . ואת מודל התקצוב שהוא פיתח) השאלו�(את מידת ישימותו של כלי האפיו� 

, כפי שתוכננו על ידי המשרד,  להל� מפורטי� השלבי� ליישו� המלצות ועדת דורנר4בטבלה  .1
 .ופיתוח כלי אפיו� בגני ילדי� ובחטיבות ביניי�) פיילוט(י לרבות שלבי ביצוע הניסו
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 4טבלה 

ÌÈÈ�È·‰ ˙Â·ÈËÁ· ÌÂ˘ÈÈ È„ÂÒÈ‰ ÍÂ�ÈÁ· ÌÂ˘ÈÈ ÌÈ„ÏÈ‰ È�‚· ÌÂ˘ÈÈ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘ 

 ' פיילוט בשכבת כיתות ג פיתוח כלי אפיו
  בחולו

 ב"התשע 

)2011�2012 ( 

פיילוט בכל שכבות הגיל  פיתוח כלי אפיו
י בערי� בחינו� היסוד

שבתחו� טיפול של שתי 
 אות"מתי

פיתוח כלי הערכה 
 אפיו

 ג "התשע

)2012�2013( 

פיילוט בשתי שכבות גיל 
 בעיר אחת 

פיתוח כלי הערכה  פיילוט ברמת מחוז
 אפיו

 ד"התשע

)2013�2014( 

פיילוט בכל שכבות הגיל 
בערי� בתחו� טיפול של 

 אות"שתי מתי

 ה"התשע ר אחת פיילוט בעי התחלת פריסה ארצית 

)2014�2015( 

 ו "התשע פיילוט בשתי ערי�  המש� פריסה ארצית  פיילוט ברמת מחוז 

)2015�2016( 

 ז"התשע פיילוט ברמת מחוז המש� פריסה ארצית התחלת פריסה ארצית 

) 2016�2017( 

התחלת פריסה ארצית  המש� פריסה ארצית המש� פריסה ארצית   ח"התשע

)2017�2018( 

 כי יישו� 2013 ומינואר 2012חינו� ציי� בתשובותיו למשרד מבקר המדינה מנובמבר משרד ה
משרד החינו� מחויב להוביל את התהלי� בזהירות ; המלצות ועדת דורנר הוא תהלי� מורכב ומסוב�

 . נעשה ניסיו� לצמצ� את לוח הזמני� שתואר לעיל; ובאחריות

„ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÍÈÏ‰˙ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰ ÔÓ ÌÈ„ÚÂÓ· Ì„˜ÂÓ‰ ÏÎÏ ÏÁÈ ¯�¯Â
ÔÏ‰Ï˘ : È„ÂÒÈ‰ ÍÂ�ÈÁ·- ¯·ÓËÙÒ· 2014 ; ÌÈÈ�È·‰ ˙Â·ÈËÁ·- ¯·ÓËÙÒ· 2016 ; È�‚·Â
 ÌÈ„ÏÈ- ¯·ÓËÙÒ· 2017 .ÍÈÏ‰˙‰˘ ÁÈ�‰Ï Ô˙È� ,‰ˆÂÓÈ Ì‡ , ˙‡¯˜Ï Ì„˜ÂÓ‰ ÏÎÏ ÌÈÈ˙ÒÈ

 ˙�˘2020 ,„¯˘ÓÏ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ‰˘È‚‰ ¯�¯Â„ ˙„ÚÂÂ˘ ¯Á‡Ï ¯Â˘ÚÎ. 

על פי : ב נערכו המשרד ועיריית חולו� לשלב הראשו� של הניסוי"תשעבשנת הלימודי� ה .2
הוריה� קיבלו מהמשרד . ' תלמידי� משכבת כיתה ג77נתוני עיריית חולו� נכללו בניסוי בשלב זה 

הסבר כתוב על הניסוי לרבות על עקרו� חופש הבחירה שלה� במסגרת החינוכית עבור ילדיה� 
.  כתוב על הניסוי נשלח ג� למנהלי� ולצוותי החינו� בבתי הספרמידע. ובנושא הסל האישי לתלמיד

במהל� השנה התבקשו מחנכי הכיתות למלא שאלו� לגבי כל אחד מהתלמידי� בעלי הצרכי� 
ועדות שבה� השתתפו נציגי המשרד בחנו את נתוני התלמידי� כדי . המיוחדי� הלומדי� בכיתותיה�

 .הודעה על ההחלטה נשלחה להורי�. ילקבוע מי מה� זכאי להקצאת סל תקצוב איש

קבע המשרד , כדי לוודא שלא ייפגעו משאבי� שהוקצו לתלמידי� בשל השתתפות� בניסוי בחולו�
 . ב"ג לא יפחת מזה שקיבלו בשנת התשע"כי ס� השירותי� שיקבלו בשנת התשע

� ב אחר המועדי� שבה� התבצעו בחולו"משרד מבקר המדינה עקב בשנת הלימודי� התשע .3
 סיימו המחנכי� שנכללו בניסוי למלא את שאלוני 2012התברר שבמר, . שלבי� שוני� של הניסוי

 2012במאי ; )שהמידע בה� משמש בסיס לקביעת הזכאות לסל אישי ולקביעת היקפו(ההערכה 
לגבש את החלטותיה� לגבי כל ) ועדות הזכאות לקבלת סל תקצוב אישי(סיימו ועדות האפיו� 
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 הועבר להורי� מידע כללי וכ� מידע תיאורטי על היק+ 2012ביוני ; ונטיי�התלמידי� הרלו
וכ� הועברה לה� הודעה המאשרת את זכאות ילד� , המשאבי� שעשויי� לעמוד לרשות ילד�

 . באותה עת לא היה להורי� מידע על היק+ התקציב האישי. לתקציב אישי

 ËÒÂ‚Â‡ ÚˆÓ‡· ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ�2012 ·Âˆ˜˙ ˙‡ „¯˘Ó‰ ¯˘È‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈÈ˘È‡‰ ÌÈÏÒ‰ ,
ÔÂÏÂÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ‰¯ÒÓ� ÍÎ ÏÚ ‰Ú„Â‰Â . ÂÙ˙˙˘‰˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ¯Â‰ ÂÏ·È˜ ˙‡Ê ˙Â·˜Ú·

 È�ÙÏ „·Ï· ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈÓÈ Ì‰È„ÏÈÏ ¯˘Â‡˘ È˘È‡‰ ·Èˆ˜˙‰ ÍÒ ÏÚ ‡ÏÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÈÂÒÈ�·
Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙"‚ ,ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘ ˙ÁÈ˙Ù ¯Á‡Ï Û‡ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó·Â . ˜¯

‰Ê „ÚÂÓ· ÍÂ�ÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓ ¯·„· ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï È„Î ˘¯„�‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ÌÈ¯Â‰‰ È„È· ‰È‰ 
 Ì„ÏÈ „ÓÏÈ ‰·˘-„ÁÂÈÓ ÍÂ�ÈÁÏ ¯ÙÒ ˙È·  , Â‡ ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ‰ Ï˘ ¯ÙÒ ˙È·· ˙„ÁÂÈÓ ‰˙ÈÎ

ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· ‰ÏÈ‚¯ ‰˙ÈÎ· ·ÂÏÈ˘ . Â�È‡˘ „ÚÂÓ· ÂÏ·˜˙‰ ÌÈ¯Â‰‰ ˙ÂËÏÁ‰ ‰Ê ·ˆÓ·
˙¯‚ÒÓÏ ˙¯‚ÒÓÓ ¯·ÚÓÏ „ÏÈ‰ Ï˘ ‰�Î‰ ¯˘Ù‡Ó ,˘¯„�˘ ÏÎÎ . ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÏ‰�Ó Ì‚

 „ÂÓÏÏ „È˙Ú ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó ÈÓ ˙Ú ‰˙Â‡· ˙Ú„Ï ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰ ‡Ï Ì‰· ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈ¯ÂÓ‰Â
ÍÎÏ Í¯ÚÈ‰Ï È„Î ÌÏˆ‡ . 

) ברובה(הקצאת השעות הגיעה " כי 2012עיריית חולו� השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
 . חלה שנת הלימודי� דהיינו קרוב לשלושה חודשי� לאחר שה�" �15.11.12ב... רק

 ˙Á‡ ‚È˘‰Ï ÌÈ¯Â‰‰ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ· ˙È˘ÓÓ ‰ÚÈ‚Ù ‡ÂÙ‡ Ú‚Ù Ú„ÈÓ‰ ˙¯ÈÒÓ· ¯ÂÁÈ‡‰
 ¯�¯Â„ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ Ô‰È˙Â¯ËÓÓ- ÍÂ�ÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓ Ï˘ ˙ÏÎ˘ÂÓ ‰¯ÈÁ· 

Ì„ÏÈÏ .ÂÊ‰ ‰¯ËÓ‰ ˙‚˘‰ ÏÚ ÈÂÒÈ�‰ ÔÓ „ÂÓÏÏ „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ ‰Ú‚Ù� ÔÎ ÂÓÎ . 

˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÈÂÒÈ�Ï ‰�Â˘‡¯‰ ‰�˘‰ ÛÂÏÁ· ÈÎ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯ , Ô˙È� Ì‡ ˜ÙÒ
˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈÎÂ�ÈÁ‰ ˙Â¯‚ÒÓ‰ ÔÈ· ÌÈ¯Â‰‰ ˙¯ÈÁ· ÏÚ ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙Ó „ÂÓÏÏ. 

ÈÂÒÈ�‰ Ï˘ ÌÈ‡·‰ ÌÈ·Ï˘·˘ ‡„ÂÂÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ , ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÂÓ˘ÂÈÈ˘ ÏÎÎÂ
¯�¯Â„ ,Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡È˘ „ÚÂÓ· Ì„ÏÈÏ ¯˘Â‡˘ ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ‡ÏÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ÌÈ¯Â‰Ï Ô˙�ÈÈ Ï·˜

ÂÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙ÈÎÂ�ÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓ‰ ¯·„· ˙ÏÎ˘ÂÓ ‰ËÏÁ‰. 

הרי שג� א� , נוכח קיומ� של הבדלי� בי� מסגרות לחינו� מיוחד לבי� שילוב בחינו� הרגיל .4
יינתנו לתלמיד הלומד , ייושמו המלצות ועדת דורנר על פי מתכונת הפעולה של המשרד בניסוי

 לדוגמא שנת לימודי� ארוכה � לו במסגרת שילוב במסגרות החינו� המיוחד שירותי� שלא יינתנו
בעניי� זה כתב משרד החינו� בתשובתו כי הוא בוח� את היכולת לצר+ . יותר וכ� זכאות להסעות
 ".מודל האישי התקציבי המחודש"חלק מהשירותי� האלה ל

המפקחת מטע� משרד החינו� על החינו� המיוחד בחולו� מסרה למשרד מבקר המדינה  .5
שעל פי תוצאות ראשוניות של הניסוי בחרו ההורי� והתלמידי� שלמדו במסגרות , 2012סט באוגו

חלק מהתלמידי� ; ג"ב להמשי� וללמוד בה� בשנת התשע"חינו� מיוחד בשנת הלימודי� התשע
ביקשו בעקבות הניסוי לעבור לכיתת חינו� מיוחד , ב"שהיו משולבי� בכיתה רגילה בשנת התשע

 .בבית ספר רגיל

א� , ובהיעדר ידיעה עמוקה, בהיעדר הבנה אמיתית של התקציב"ד החינו� ציי� בתשובתו כי משר
בתשובתה של עיריית חולו� ". טבעי הוא שההורי� יבחרו שלא לשנות את המסגרת בה לומד ילד�

 ".נכו� לציי� את תחושת איבוד האמו� של ההורי� בתהלי� שנעשה: "נאמר
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·‰ ·Ï˘‰ ˙‡ Úˆ·Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚÈÂÒÈ�· ‡ , ÂÏÚÈ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰˘ ÂÁÈË·È˘ ÌÈ‡�˙·
˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈÎÂ�ÈÁ‰ ˙Â¯‚ÒÓ‰ ÔÈ· ÌÈ¯Â‰‰ ˙¯ÈÁ· ¯·„· ıÂÁ�‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ „¯˘ÓÏ Â˜ÙÒÈ. 

כי החל משנת , 2012עוד נאמר בתשובת משרד החינו� למשרד מבקר המדינה מנובמבר  .6
, "יעד ההכלה "�ג הוסיפה מערכת החינו� לתכנית האסטרטגית שלה יעד נוס+ "הלימודי� התשע

לתת מעני� ממוקדי� לתלמידי� מתקשי� טר� הפניית� לתכנית השילוב ובוודאי טר� "שתכליתו 
באמצעות יעד זה נוצרה ; "הפניית� לועדת ההשמה לצור� קבלת זכאות ללימודי� בחינו� המיוחד

ת מערכ; הזדמנות לפתח תהליכי הכשרה והשתלמויות לצוותי החינו� במוסדות החינו� הרגיל
החינו� בנתה תכנית הדרכה והשתלמויות לצוותי� בבתי ספר אלה על מנת לאפשר שילוב� של 

" התוכנית מתייחסת ה� לרצ+ התפקודי� וה� לרצ+ הלקויות"; תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� בה�
 . מתו� תפיסה הגורסת כי יש להטמיע את תהליכי ההכשרה וההשתלמויות בצורה מדורגת ומקצועית

ערב פתיחת ,  עולה כי עד למועד זה2012ההתקדמות ביישו� המלצות ועדת דורנר מיולי מדוחות 
א� , אמנ� השתתפו מנהלי� של בתי ספר בחולו� במפגשי למידה בנושא, ג"שנת הלימודי� התשע

עדיי� לא שותפו מחנכי כיתות ועובדי הוראה אחרי� בחינו� הרגיל בהשתלמויות או בפעולות 
 תכנ� באותה עת לערו� פעולות הדרכה כאלה רק במהל� שנת הלימודי� המשרד; הדרכה אחרות

 . ג"התשע

 ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ ˙¯˘Î‰· ÏÈÁ˙‰Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÈÎ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· ,Ì‰È˙Â˙ÈÎ· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ Ì·ÂÏÈ˘ ¯˘Ù‡Ï ‰¯ËÓ· ,

ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ËÈÏ˜Ï Ì„Â˜ . 

 

 

  המלצות ועדת דורנרהמשאבי� ליישו�

 בכתב 2007היק+ המשאבי� למימו� השינוי המוצע בהמלצות ועדת דורנר קיבל ביטויו כבר בשנת 
כל אלו ייעשו בהתחשב במגבלות התקציב : "שבו נכתב בנוגע להמלצות, המינוי של הוועדה

 לתקצוב במסגרת ועדת היישו� הוק� כאמור צוות עבודה לבניית מודל". הנוכחי של משרד החינו�
גרסה ראשונית של מודל זה שימשה את המשרד בשלב הראשוני של הניסוי ; סל אישי לתלמיד

התקציב לתלמיד נקבע על פי סוג הלקות ועל פי ; ג"שהתבצע בחולו� לקראת שנת הלימודי� התשע
 ). שאלו�(כפי שעלתה מכלי האפיו� , 37רמת התפקוד שלו

ובו השתתפו , ר שמשו� שושני"ד, משרד דאזל ה" התקיי� דיו� בלשכת מנכ2011במאי  .1
, אשר עמדה כאמור בראש הוועדה ליישו� המלצות ועדת דורנר, לית משרד החינו� לשעבר"מנכ

בניסוי : "כדלהל�, בי� השאר, בדיו� זה הוחלט. לית המשרד שהיא מנהלת המינהל הפדגוגי"וסמנכ
יסוי שהתקציבי� הנדרשי� ה� א� יתברר במהל� הנ. אי� מגבלות תקציב בשלב זה] הפיילוט[

נחפש אלטרנטיבות זולות יותר ונודיע כי המדינה אינה יכולה לעמוד בתקציבי� הגבוהי� , גבוהי�
כי ,  קבע המשרד בקשר לניסוי2012במר, ". מעל יכולת התקציב העומד לרשות המשרד

 ".כדי להפיק לקחי� ולטייב את הביצוע, ההתקדמות תלויה בממצאי כל שנה ושנה"

__________________ 

 נקבע �לקות ראייה /עיוורו, לקות שמיעה/חירשות: בלקויות מסוג שיתוק מוחי או נכות פיזית קשה  37
 . חומרת הלקותהתקציב לתלמיד ג� על פי 
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קיי� המשרד דיו� בנוגע לתובנות , ג"לאחר פתיחת שנת הלימודי� התשע, 2012בספטמבר  .2
בדיו� . ג"לקראת הרחבתו בשנת התשע, ב"שנצברו במהל� הניסוי בחולו� בשנת הלימודי� התשע

לית ומנהלת המינהל "וסיכו� הדיו� נשלח לסמנכ, השתתפה ג� מנהלת מחוז תל אביב של המשרד
 .הפדגוגי

כמו כ� ;  הדיו� הועלו קשיי� בשל היק+ התקציב הקיי� לש� הקמת כיתות לחינו� מיוחדבסיכו�
לקראת הרחבת "; "המסגרת התקציבית חייבת להיות מוסכמת וסגורה מבעוד מועד"נרש� בו כי 

ג יהיה פיילוט תקציבי מלא "הפיילוט יש לתת את הדעת למשמעויות התקציביות ולעובדה כי בתשע
 )". בללא תוספת תקצי(

בראש צוות העבודה לבניית המודל לתקצוב סל אישי לתלמיד עמד נציג המינהל לכלכלה  .3
לא נית� להסיק " כי 2012הנציג מסר למשרד מבקר המדינה באוקטובר . ולתקציבי� של המשרד

וזאת בשל העובדה כי פיילוט זה התבסס , מסקנות תקציביות על סמ� הפיילוט שבוצע בעיר חולו�
מסקנות . תקציבי זמני וכ� בשל מספר התלמידי� המצומצ� שעליו התבסס הפיילוטעל מודל 

תקציביות נית� יהיה להסיק רק לאחר שייער� פיילוט מקי+ יותר שיתבסס על מודל תקציבי 
כל "המשרד מתאי� את המודל התקציבי להיק+ התקציב שעומד לרשותו באופ� ש; "מעודכ�

 ".יי�הפתרונות יימצאו במסגרת התקציב הק

 כי המלצות ועדת דורנר ה� מהפכניות ועל כ� ה� 2012משרד החינו� כתב בתשובתו מנובמבר 
וכ� לתת מענה לתלמידי� תו� בחינת , מחייבות את מערכת החינו� לפתח כלי� ייחודיי� לאפיו�

מערכת החינו� תשקול בכובד ראש ומתו� אחריות גדולה את יכולתה "; מודלי� תקציביי� ייחודיי�
בתשובה . ג"לאחר ביצוע ניסוי נרחב יותר בשנת הלימודי� התשע" יש� את המלצות ועדת דורנרלי

עולה קושי כבר ברמה המיידית ביישו� המלצות הוועדה ללא תוספות תקציביות "ג� נכתב כי 
 ".משמעותיות

 ÔÎÂ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÈÂ�ÈÓ‰ ·˙Î· Â‡·Â‰˘ ÈÙÎ ¯�¯Â„ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÏ·‚Ó
È‡ˆÓÓ‰ Ì˘Ï ·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ˙· Í¯Âˆ ¯¯ÂÚ˙È˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ¯·„· ÈÂÒÈ�‰Ó ÌÈ�Ó˙ÒÓ‰ Ì
 ÌÂ˘ÈÈ‰- ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ÌÈ·‡˘Ó ˙ÙÒÂ˙ ‡ÏÏ Ì˘ÈÈÏ ˙ÏÂÎÈ‰ ¯·„· ˜ÙÒ ÌÈ¯¯ÂÚÓ 

ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ·ÂÏÈ˘Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· . ˜ÙÒ ÏÈËÓ ÂÓˆÚ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ì‚
ˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ¯�¯Â„ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ˙ÏÂÎÈ·ÌÈÈ˜‰ ·È . ‰˙ÏÚ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ

‰�·ÂÏ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÏÂ‡ „¯˘Ó· ÌÈ�ÂÈ„· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ . ‡·‰ ·Ï˘‰ ˙‡ Úˆ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÈÂÒÈ�· , ˙¯‚ÒÓ· ÏÂÚÙÏ ˙ÏÂÎÈ‰ ¯·„· ˙Â�˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÂÁÈË·È˘ ÌÈ‡�˙·

ÌÈÈ˜‰ ·Èˆ˜˙‰. 

 

 

 סיכו�

ÏÚ· „ÏÈ ·ÂÏÈ˘Ï ‰Ù„Ú‰ ˙˙Ï ˘È ÂÈÙÏ ÔÂ¯˜ÈÚ Û˜˙˘Ó „ÁÂÈÓ ÍÂ�ÈÁ ˜ÂÁ· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ 
ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ· . ˙�˘·2002‚· „ÓÚ "ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÓÈÈ˜‰ ‰ÏÙÓ‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÏÚ ı , ‰·˘

ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· ·Ï˙˘‰Ï ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ ÈÏÚ· ÌÈ„ÏÈÓ Ú�Ó� ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ÌÈÏÂ˜È˘Ó .
„ÁÂÈÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˜ÂÁ Ô˜Â˙ ‰�˘ ‰˙Â‡· „ÂÚ , ÌÈÎ¯ˆ ÏÚ· „ÏÈ ·ÂÏÈ˘· Ô„‰ ˜¯Ù ÂÏ ÛÒÂ�Â

�ÈÁ· ÌÈ„ÁÂÈÓÏÈ‚¯‰ ÍÂ . 
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 ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ˙˜È˜Á ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ¯˘ÚÎ˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„ Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ
¯ÂÓ‡‰ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ ˘ÓÂÓ ‡Ï „ÁÂÈÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ : ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÂÚÈ˘

ÌˆÓËˆ‰Â ÍÏ‰ ‡Ï‡ ‰ÏÚ ‡Ï˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· Â·ÏÂ˘˘ ; Ï˘ Â˜ÏÁ
 ˙�˘· ·ÂÏÈ˘‰ ·Èˆ˜˙2011‰ ÍÒÓ  Ì„Â˜ ÌÈ�˘ ¯˘ÚÎ ‰È‰˘ ÈÙÎ ¯˙Â� „ÁÂÈÓ ÍÂ�ÈÁÏ ·Èˆ˜˙

ÔÎÏ , ˙�˘·2002 ;„ÈÓÏ˙‰ È¯Â‰ ÏÚ ˙¯ÎÈ� ‰„ÈÓ· ÏËÂÓ ÔÈÈ„Ú ·ÂÏÈ˘‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÏË�‰ . 

 ˙�˘· ¯�¯Â„ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙Ó˜‰2007 ˙�˘· ÍÂ�ÈÁ‰ ¯˘Ï ‰„È ÏÚ Â˘‚Â‰˘ ˙Â�˜ÒÓ‰Â 2009 
ÍÂ�ÈÁ‰ ˜ÂÁ· Ô‚ÂÚÓ‰ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ ˘ÂÓÈÓÏÂ ÈÂ�È˘ ˙Ï·Â‰Ï ÒÈÒ· ÂÂÈ‰ ˙Â�Â¯˜Ú‰Â „ÁÂÈÓ‰ 

‰˜ÈÒÙ· ÂÚ·˜�˘ . ÏÏÂÁÈ ÔÎ‡ „¯˘Ó‰˘ ˙Â‡„Â ÏÏÎ ÔÈ‡ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ� ÌÏÂ‡Â
‰ÊÎ ÈÂ�È˘ , ÈÏÚ· ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ¯Â‰Ï ‰˙ÂÏÏÎ· ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ ¯˘Ù‡˙ ˙Â·Â¯˜‰ ÌÈ�˘· ÈÎÂ

 Ì„ÏÈ „ÓÏÈ ‰·˘ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· ¯ÂÁ·Ï Ì˙ÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ- ÔÈ· ‰¯ÈÁ· 
ÈÁ ˙Â¯‚ÒÓ È˙˘˙Â�Â˘ ˙ÂÈÎÂ� ,ÌÈÈÎÂ�ÈÁ‰ ÂÈÎ¯ˆ ÔÂÈÙ‡ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˙Â¯È˘ „ÈÓÏ˙Ï Â˜È�ÚÈ˘ . 

¯�¯Â„ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „ÚÂ�˘ ÈÂÒÈ�· ÏÁ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó .˙‡Ê ÌÚ , ˙ÏÂÚÙ
ÌÈÈ„ÂÒÈ ÌÈÎ·„� È�˘ ‰¯ÒÁ ÔÈÈ„Ú ÌÂ˘ÈÈ‰ :„Á‡‰ , ¯�¯Â„ ÁÂ„ Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ‰Â ÈÂÒÈ�‰ ˙È�Î˙

ÎÏ ‰�ÚÓ ˙�˙Â� ‰�È‡-80,000 ÌÈ„ÈÓÏ˙  ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· Â·ÏÂ˘˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ ÈÏÚ·
ÏÈ‚¯‰ . ˙·˘ÈÈ˙Ó ÈÂ�È˘‰ ˙¯‚ÒÓÓ ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ÚÈ¯‚ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ·ÈÂÁÓ „¯˘Ó‰

ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ ;È�˘‰ , ˙È�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ· ÍÂ¯Î‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ Ô·ÈÏ ‡Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó
‰‡ÏÓ‰ ‰˙�ÂÎ˙Ó· ,˙Èˆ¯‡ ÏÏÎ‰ ‰Ó¯· ,‰ËÓ ˙„Â·Ú· Í¯Âˆ ˘È ÍÎ Ì˘ÏÂÂÏ˘  , ÌÚ ÛÂ˙È˘·

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó . 

 ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ Ú·˜�˘ ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏÂ ÂÏ‡ ÌÈÎ·„� Ï˘ Ì¯„ÚÈ‰- ˜ÙÒ ÌÈ¯¯ÂÚÓ 
 ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï È„Î ˘¯„�‰ ÈÂ�È˘Ï ‡È·‰Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÏÂÎÈÏ Ú‚Â�· È˙ÂÚÓ˘Ó

‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ È„Î ÔÎÂ Ô˙ÈÏÎ˙ ÈÙ ÏÚ ÔÈ„‰ . 

 



 

 


