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הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 מבוא

יישום החוק לשילוב והוא עוסק ב, התרבות והספורט, מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת החינוך

 היום הציבורי והמשפטי לעתים- זה עולה על סדרנושא. צרכים מיוחדים בחינוך הרגילבעלי תלמידים 

 .  וועדות הכנסת נדרשו אליו פעמים רבות,קרובות

את עיקרי מדיניות משרד החינוך בנושא ואת הטענות , ציג נתונים על יישום חוק השילוב כיוםהמסמך מ

המסמך סוקר החלטות קודמות שהתקבלו בעניין בוועדות הכנסת , כמו כן. המועלות כנגד מדיניות זו

 .המשפט העליון-ובבית

  רקע–" חוק השילוב" .1

תיקון זה הוסיף . 1988-ח"התשמ, חינוך מיוחד לחוק 7'  התקבל בכנסת תיקון מס2002 בנובמבר 13-ב

, "פרק השילוב"פרק זה מכונה . "שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל": 1'לחוק את פרק ד

 ". חוק השילוב"את התיקון האמור נהוג לכנות ו

 ):ההדגשות אינן במקור(להלן עיקרי התיקון 

וב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסדות תוכנית לשיל יקבע, בהסכמת שר האוצר, שר החינוך •

 .אופן הקצאת המשאבים למוסדות החינוך הרגיליםהתוכנית תכלול גם את ; חינוך רגילים

ועדת שילוב שתפקידה לקבוע את הזכאות של תלמיד בעל צרכים במוסד חינוך רגיל תפעל  •

 .בהתאם לתוכנית השילוב, מיוחדים

זכאי , ")תלמיד משולב" :להלן(ב החליטה על זכאותו אשר ועדת שילו, ילד בעל צרכים מיוחדים •

 1.תוספת של הוראה ולימוד וכן לשירותים מיוחדיםל

 . לכל תלמיד משולב הלומד באותו מוסדתוכנית חינוכית יחידניתבכל מוסד חינוך רגיל תיקבע  •

שנת לימודים יקבע לכל , בהסכמת שר האוצר, שר החינוך ,לחוק חינוך מיוחד) ה(7פי סעיף -יצוין כי על

 וכן לשירותים מיוחדים ,לתוספת הוראה ולימודואת התקציב להרחבת מספר הזכאים לחינוך מיוחד 

 . )פרק השילוב (1'לפי פרק ד

כי קובע , ועדת השמהבוהעוסק בקביעת זכאות לחינוך מיוחד , לחוק חינוך מיוחד) ב(7יצוין עוד כי סעיף 

 . מוסד לחינוך מיוחדשאינודים במוסד חינוך מוכר יש לתת קדימות להשמת ילד בעל צרכים מיוח

 תלמידיםהנתונים על מספר  .2

הזכאים לשירותי חינוך  18-5בני  תלמידים 118,000-ו היו כ"בשנת תשס, פי נתוני משרד החינוך-על

 2:פי החלוקה שלהלן-על, מיוחד

                                                 
רפואיים וכל -שירותים פארה, שירותים פסיכולוגיים, שירותי סיוע, הם עזרים מסייעים" חדיםשירותים מיו", פי החוק-על 1

 .בהתייעצות עם שר הבריאות או עם שר הרווחה, שירות אחר ששר החינוך קבע בצו
ם מדיניות יישו"הרצאה בנושא ,  האגף לחינוך מיוחד–משרד החינוך , מפקחת ארצית וממונה על השילוב, כרמלה איגל 2

 29, אביב-אוניברסיטת תל, " השתלמות בנושא משפט וחינוך–סדרת חינוך "במסגרת , "מגמת השילוב באגף לחינוך מיוחד
 .2006בינואר 
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הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 

o 45,000תלמידים במסגרות חינוך מיוחד ; 

o 73,000ם המשולבים במסגרות חינוך רגילות תלמידים בעלי צרכים מיוחדי. 

 ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך .2.1

. של כלל התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים במערכת החינוךבדבר מספרם המדויק בהירות - אייש

שיעור בעלי הצרכים , 2002פני ועדת החינוך של הכנסת בשנת ל  משרד החינוךשהציגהערכה  לפי

מכון במחקר אמפירי מקיף שנערך , לעומת זאת. 10%וסיית התלמידים הוא המיוחדים בכלל אוכל

18-המיוחדים בני הצרכים ה העלה כי שיעור הילדים בעלי 2000מוסד לביטוח לאומי בשנת בברוקדייל ו

 3.8.5% הוא שיעורם 18-3ובתיקנון לבני , 7.7%הוא כלל האוכלוסייה ב 0-

 :ו" לשנת תשסמיוחדים במערכת החינוךה צרכיםההילדים בעלי מספר של  אומדןלהלן 

-סיום ביתגיל  עד 5 גיל
ת הספר היסודי או חטיב

 )15 או 14( הביניים
 18-3 בני 18-5 בני

 

 ו מכלל התלמידים בגילים אל8.5% 147,480 128,700 99,320
 ו מכלל התלמידים בגילים אל10% 173,500 151,400 116,850

כרח את כלל התלמידים היכולים להיות זכאים לשירותי חינוך מיוחד יצוין כי אומדן זה אינו משקף בה

האומדן הוא כוללני ואינו מבחין בין , כמו כן. פי הקריטריונים לקביעת זכאות הנהוגים כיום בישראל-על

 .דרגות שונות של צרכים מיוחדים

 ילדים בעלי נכויות ולקויות קשות .2.2

 תלמידים בעלי 5,854 בשילוב יחידני בכיתות רגילות ו שולבו"בשנת תשס, פי נתוני משרד החינוך-על

תלמידים בעלי נכויות פיזיות קשות ; 504 –תלמידים עם אוטיזם :  כדלקמן"חריגויות בשכיחות נמוכה"

 1,300.4 –תלמידים עיוורים ; 2,700 –רשים יתלמידים ח; 150 –תלמידים בעלי פיגור בינוני ; 1,200 –

מכלל התלמידים העלה כי , ט"אלועמותת ד ו"בהזמנת עמותת ית, בלסר נחום "מחקר שערך הכלכלן ד

 ילדים סובלים מנכויות 7,000-5,000-כ, בעלי הצרכים המיוחדים המשולבים במסגרות חינוך רגילות

 טענות 5.המטופלות במסגרות נפרדות של חינוך מיוחדאלה ולקויות שאינן נופלות ברמת חומרתן מ

                                                 
שילוב ילדים בעלי צרכים  – תיקון( חוק חינוך מיוחד –הצעת תיקון לחוק החינוך המיוחד , מרכז המחקר והמידע של הכנסת 3

 .2002אוקטובר , סמירה כהונאי: כתבה,  התייחסות והערכה תקציבית– 2002-ב"שסהת, )מיוחדים במסגרות רגילות
- היו כ2002בשנת , פי הערכת משרד החינוך המוצגת במסמך זה-וכן על, 2001ב לשנת 52' דוח מבקר המדינה מספי -על 

הסיבה . א זכאים לקבלם ילדים במערכת החינוך הרגילה שלא קיבלו שירותי חינוך מיוחד אך היו עשויים להימצ50,000
ואף לא , כלל יסודי ובחטיבה העליונה-בחינוך הקדםאז  השילוב לא הופעלהכנית ות שתהלכך היהעיקרית שצוינה 

  . במסגרות החינוך שאינן רשמיות
 .2006 ביולי 30, מנהלת האגף לחינוך מיוחד, התקבלו מרות פן,  האגף לחינוך מיוחד–נתוני משרד החינוך  4
פרק מתוך מחקר מקיף , "כמה ילדים יש עם צרכים מיוחדים", ")מ"בלס תכנון וייעוץ חינוכי חברתי בע("ם בלס ר נחו"ד 5

 .2006 ביולי 27, ד"עמותת ית, התקבל מאילאיל לדר; ט"ד ואלו"שהוכן בהזמנת עמותות ית
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שיפורטו , צוב בין בעלי צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד ובחינוך הרגילד בדבר הפליה בתק"עמותת ית

 .  בראש ובראשונה לקבוצה זונוגעות, .)4.1 סעיף אהר(להלן 

 תקצוב תוכנית השילוב .3

בגיל ,  ילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל73,000-משרד החינוך מתקצב כיום כ

 . בים שעליהם חל צו לימוד חובה ביישו4-3בני ו) 16-5(חינוך חובה 

, הספר-מספר התלמידים הכולל בבית לפיכיום הספר הרגילים מחושבת -הקצאת שעות השילוב לבתי

המפתח הסטטיסטי להקצאת  .מיוחדים וחומרת לקויותיהםהולא לפי מספר התלמידים בעלי הצרכים 

 . לתלמידעות שבועיות ש1.85,  מכלל התלמידים במסגרת חינוכית מסוימת5.4%שעות שילוב הוא 

 . מכלל התלמידים6% – התבססה על הקצאה לפי מפתח סטטיסטי קבועכולה שיטת התקצוב , בעבר

שבועיות שילוב  שעות 1.85 הקצאה שלשלפיה החלטת משרד החינוך מבוסס על המפתח הסטטיסטי 

יעור התלמידים ש, להערכת המשרד. לתלמיד היא ההקצאה המינימלית המאפשרת סיוע רצוף ואפקטיבי

את  להקצותאפשר  כיום אך בתקציב העומד לרשותו, 8%-כהוא הנזקקים לשירותי החינוך המיוחד 

  6. בלבד מהתלמידים6%-לההקצאה המינימלית האמורה 

 0.6%עבור תוספת דיפרנציאלית ו החל משרד החינוך להקצות שעות שילוב גם כ"בשנת תשס

בין ו " בשנת תשסהיתהתוספת זו . י לקויות קשות ומורכבותשהם בעל)  תלמידים6,000-כ(מהתלמידים 

 ;שעה שבועית אחת –תלמידים עם אוטיזם :  כדלקמןלתלמידעות שבועיות  ש2.03-לשעה שבועית אחת 

שעה שבועית  – תלמידים בעלי פיגור בינוני ;שעה שבועית אחת –תלמידים עם נכויות פיזיות קשות 

 .עות שבועיות ש2.03 –עיוורים , עה שבועית ש1.4 –רשים י ח;אחת

ז יתרחב התקצוב "בשנת תשס, מנהלת האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך, רות פן' לדברי הגב

שיתוק מוחין ולקויות ראייה ושמיעה קשות יקבל , פיגור בינוני, כל תלמיד בעל אוטיזםו ,הדיפרנציאלי

 . ) שבועיתעה ש1.85נוסף על ההקצאה של  (עות שבועיות ש2.03תוספת של 

 תוספת תקציבית ליישום החוק .3.1

ת ליישום חוק השילוב היא התוספת התקציבית הדרושה והמחלוקת העיקריות הנוגעמנקודות אחת 

 ). 2004/05(ה "תוספת זו ניתנה משנת הלימודים תשס. ליישום החוק

   התוספות לבסיס התקציב של משרד החינוך בסעיף יישום חוק השילוב בשנים להלן פירוט 

 :ז"תשס-ה"תשס

 )2004/05(ה "תשס )2005/06(ו "תשס )2006/07(ז "תשס

 ח "ש מיליון 100 ח "ש מיליון 30 ***ח"ש מיליון 40

במסגרת , עם זאת. ו"תוספת בשנת תשסכמו ה, ח"ש מיליון 30היתה ז "התוספת התקציבית שתוכננה לשנת תשס *** 

הוחלט על , ל משרד החינוך"החינוך בין משרד האוצר לבין מנכסיכום תקציבי כולל בדבר תוספות תקציביות למשרד 

                                                 
 .2006 באוגוסט 2, שיחת טלפון , משרד החינוך,)שירותי חינוך מיוחדים(ם "ממונה על שח, מפקחת ארצית, ר לאה שקד"ד 6
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 מסך התוספות התקציביות שניתנו למשרד 6.5%-כהוא סכום זה .  לסעיף השילובח"ש מיליון 10תוספת נוספת של 

 ).ח"ש מיליון 155(החינוך במסגרת הסיכום התקציבי 

 רבות ושונות בדבר התוספת המשפט העליון הערכות-פני ביתלפני ועדות הכנסת ולבעבר הוצגו 

להלן הערכה עדכנית של . של פרק השילוב בחוק חינוך מיוחד" יישום מלא"התקציבית הנדרשת לשם 

 7: שהתקבלה ממשרד החינוך ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגילשילובעות לעלויות הנוג

 התוספת הנדרשת הערכת עלות

 ועל התלמידים 4-3-בני התלמידים על כלל ה) שעות הוראה(החלת פרק השילוב  ח"ש 162,430,000

  מהתלמידים5.4%- לעה שבועית ש1.85פי הקצאה של -על, בחטיבות העליונות

 ח"ש 250,000,000

 

 ח"ש 36,500,000

לקויות בשכיחות (הקצאה דיפרנציאלית לתלמידים בעלי נכויות ולקויות קשות 

 ;)נמוכה

 2,000עבור בשבועיות לתלמיד ) סייעות אישיות( שעות סיוע 14 השלמת –מתוך זה 

  ושיתוק מוחיןינבינופיגור , תלמידים בעלי אוטיזם

 *8%עבור בשל חינוך מיוחד ) שעת הוראה(נוספת  שעה שבועית אחתעלות  ח"ש 514,800,000

 18-3-ה בני מהתלמידים בחינוך הרגיל

                      .   שיעור הנזקקים לשירותי חינוך מיוחד ללא מגבלת תקציב– 8%* 

 מדיניות משרד החינוך ליישום חוק השילוב .4

מקבלים הגורמים המקצועיים במשרד שהחלטות פדגוגיות לפי משרד החינוך מיישם את חוק השילוב 

ו הפנה המשרד את התקציב שנוסף ליישום "תשס-ה"בשנים תשס. מגבלות התוספת התקציביתלפי ו

 8:יקר למטרות שלהלן בעח"ש מיליון 130השילוב בסך 

 ;חובה ויסודי- גן–החלת חוק השילוב במסגרות החינוך המוכר  -

 ; ביישובים שחל עליהם צו לימוד חובה4-3 לבני החלת החוק במסגרות החינוך הרשמי והמוכר -

 ; פסיכולוגיםשל משרות 30הוספת  -

 ; סייעותשל משרות 419הוספת  -

 .לקויות נדירותבעלות קבוצות הוספה של עזרים מסייעים ותגבור ל -

מקצועיים -צוותים בין. ועדות השילוב המוסדיות קובעות את היקף הזכאות של תלמיד לשילוב, כאמור

רמת "ובתוך כך קובעים גם , במסגרות החינוך קובעים כיום את התוכנית היחידנית לשילוב כל תלמיד

                                                 
מנהלת האגף לחינוך ,  התקבל מרות פן,עלות התוספת הנדרשת לשילוב בשעות הוראה,  האגף לחינוך מיוחד–משרד החינוך  7

 .2006 ביולי 30, מיוחד
 .2006 ביולי 30, מנהלת האגף לחינוך מיוחד, התקבלו מרות פן,  האגף לחינוך מיוחד–נתוני משרד החינוך  8
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קביעת התוכנית היחידנית  . כגון שירותי סיוע של סייעת אישית,לצורך קביעת זכאות לתמיכה" תפקוד

 9:חלוקה לשתי רמות של עדיפותבנעשית 

אשר מקבלים את (ספר רגילים -בעדיפות הראשונה תלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד בבתי. א

תלמידים שוועדת השמה החליטה על השמתם בכיתה , )רפואיים ממשאבי סל השילוב-ההטיפולים הפאר

תלמידים שעברו ממסגרות לחינוך מיוחד לכיתות רגילות , ם מיוחדיםרגילה והמליצה לתת להם טיפולי

, תלמידים לקויי חושים, תלמידים הסובלים מנכויות פיזיות קשות, )בשנה הראשונה שלאחר המעבר(

-שיעורם של אלה הוא כ. ספר לחינוך מיוחד המשולבים חלקית במסגרות רגילות ועוד-תלמידים בבתי

 .ים מכלל התלמידים המשולב14%

בעיות תפקודיות מורכבות סובלים מהמדובר בתלמידים . מסווגים בעדיפות שנייה) 86%(היתר . ב

מקצועי של מוסד הלימודים מצא כי הם נזקקים לשירותי -שהצוות הרב, הלמידה וההתנהגותבתחומי 

 .סל השילוב

 הוריםושל ארגונים של טענות  .4.1

 –בזכות ", )אגודה לאומית לילדים אוטיסטים(ט "בראשם אלוו, ארגונים מקצועיים ועמותות הורים

פועלים זה שנים לקידום ) ילדי תסמונת דאון(ד "וית" המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות

המשפט -בדיונים שנערכו בוועדות הכנסת ובבירור עתירות הנוגעות לנושא בבית. נושא השילוב בישראל

כל אחד מהארגונים ,  על כךנוסף. ינוך בתחום השילובהעליון הועלו טענות נגד מדיניות משרד הח

להלן הטענות . במאות פניות הורים הנוגעות לבעיות בתחום השילובמדי שנה האמורים מטפל 

 10:המרכזיות

 ")  סל השילוב"הקצאת (שינוי שיטת התקצוב  •

ל מספר התלמידים הכוללפי כיום הספר הרגילים מחושבת -הקצאת שעות השילוב לבתי, כאמור

לטענת . מיוחדים וחומרת לקויותיהםהצרכים הולא לפי מספר התלמידים בעלי , הספר-בבית

סל השילוב אינו נותן מענה לילדים בעלי לקויות מורכבות ואינו מאפשר לתת מענה , הארגונים

דיפרנציאלי -יש לפעול להקצאת סל אישי, לכן. לקויות מסוגים שוניםהסובלים מלכלל הילדים 

אשר יעמוד לרשות הילד בכל מסגרת , לפי סולם צרכים פרטני, אי לחינוך מיוחדלכל ילד הזכ

 .חינוכית שבה ילמד

ספר שבהם מספר רב של - משרד החינוך מקצה שעות נוספות לבתי– תגובת משרד החינוך

, ועדה לבחינת מערך תקצוב החינוך המיוחדפועלת במשרד החינוך , כמו כן. תלמידים משולבים

ועדה זו בוחנת שיטות תקצוב חלופיות ואף משווה שיטות .  תקציבים וכלכלהבראשות מינהל

ר נחום בלס שהוזכר "תוך הסתמכות על המחקר שערך דמ, בין השאר(תקצוב במדינות אחרות 

 .בכוונת משרד החינוך להמשיך ולהעמיק את שיטת התקצוב הדיפרנציאלי). לעיל

                                                 
שילוב ילדים בעלי צרכים  – תיקון( חוק חינוך מיוחד –הצעת תיקון לחוק החינוך המיוחד , מרכז המחקר והמידע של הכנסת 9

 .2002אוקטובר , סמירה כהונאי: כתבה,  התייחסות והערכה תקציבית– 2002-ב"התשס, )מיוחדים במסגרות רגילות
 המרכז לזכויות אדם –בזכות "עמותת , ד תרצה ליבוביץ"עו: הדברים בפרק זה מבוססים בעיקר על שני המכתבים האלה 10

,  אגודה לאומית לילדים אוטיסטים–ט "אלו, ט נעורים"מנהלת אלו, חני פרי; 2006 ביולי 27, "של אנשים עם מוגבלויות
וך של הפרק מבוסס על דברים שאמרו נציגי הורים וארגונים בישיבות של ועדת החינ, כמו כן. 2006 ביולי 27, מכתב
 .הכנסת
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הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 המיוחד לזה הניתן במסגרות השילוב השוואת התקציב הניתן לילדים במסגרות החינוך  •

 פער גדול בין תקצוב ילד בעל צרכים מיוחדים במסגרת חינוך נתוני הארגונים מצביעים על

הפער בתקצוב גדול . מיוחד לבין תקצוב ילד בעל צרכים דומים המשולב במסגרת חינוך רגילה

קצוב ילד עם אוטיזם נטען כי ת, כך למשל. במיוחד בקרב ילדים בעלי לקויות ונכויות קשות

 מתקצוב ילד עם אוטיזם המשולב יחידנית שניים-הלומד בכיתת חינוך מיוחד גבוה ביותר מפי

 ).  בשילובח"ש 50,000- בחינוך המיוחד לעומת כח"ש 120,000-כ(בחינוך הרגיל 

 משרד החינוך אינו עורך השוואה בין תקצוב תלמיד בחינוך המיוחד לבין – תגובת משרד החינוך

בעוד , מאחר שההקצאה בחינוך המיוחד היא של תקן לכיתה, קצוב תלמיד במסגרת הרגילהת

אין טעם לפגוע . בחינוך הרגיל הקצאת שעות השילוב היא תוספת על התקן לכיתה הרגילה

גם במדינות אחרות בעולם . בשירותים הניתנים לילדים הזקוקים לכך במסגרות החינוך המיוחד

אלא פועלים , ת בין ההקצאה לחינוך המיוחד להקצאה לשילובלא נערכת השוואה מדויק

 .להרחבת משאבי השילוב בפני עצמו

  הקצאת שעות הסיוע והכשרתן של הסייעות–שירותי הסיוע  •

שירותי הסיוע הניתנים לתלמידי השילוב הם מוקד מחלוקת נוסף בין משרד החינוך לבין 

 . לייעוץ של הורים הפונים אל הארגוניםנושא זה עומד גם במוקד תלונות רבות . הארגונים

. עבור התלמידים המשולביםבהקצאה של שעות סיוע נוספות דורשים הארגונים , ראשית

פי מספר השעות -בהקשר זה נטען כי להורים רבים נאמר שילדיהם יקבלו שעות סיוע מועטות על

ורים נמנעים ממסלול ועל סמך המידע הזה ה, ללא התחשבות בצורכי הילד, "סל הסיוע"שנותר ב

 ולכן אין באפשרותם של ,משרד החינוך אוסר העסקת סייעות במימון הורים, יתר על כן. השילוב

 .ההורים להוסיף שעות סיוע מעבר להקצאה

 הסייעות למוסדות פעמים רבותהכשרת הסייעות אינה מספקת ושמועלות טענות , נוסף על כך

ללא כל הכשרה או התאמה לתפקיד בכלל , תידי הרשויות המקומיו-עלמשובצות החינוך 

ט יש להכיר בתפקיד הסייעת המשלבת כמקצוע "לטענת עמותת אלו. וללקויות מסוימות בפרט

 . הדורש התמחות ומיומנות מיוחדת

 בעיות נוספות הנוגעות לתקינות הליכי השילוב ויעילותם •

עדיין ום הורים רבים פנייתנו עולה כי כי לעט "אלועמותת ו" בזכות"מתשובות של עמותת 

בבעיות הנוגעות לפעילותם התקינה של מסלולי השילוב במסגרות החינוך וברשויות נתקלים 

 11; ללא מיצוי מסלול השילובבני שלוש זימון אוטומטי לוועדת השמה לילדים :בהןו, המקומיות

ילוב לפי  ועדת שכינוסהימנעות מ; שילוב בחינוך המיוחד נגד דרישת ההורים-ינהשמת ילדים ב

 .מסירת מידע מטעה וחלקי בשל חוסר היכרות של הרשויות עם החוק; בקשת הורים

                                                 
ועדת השמה תקבע את זכאותו של ילד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ואת השמתו במוסד ,  חינוך מיוחדחוקפי -על 11

ספר רגיל -כיתה מיוחדת בבית, כיתה רגילה: ועדת ההשמה קובעת את מסגרת הלימודים המתאימה לילד .לחינוך מיוחד
 .ספר מיוחד-או בית
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הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 החלטות קודמות הנוגעות ליישום חוק השילוב .5

 בעניינו דיונים רבים והתנהלו, היום הציבורי לעתים תכופות-יישום חוק השילוב עולה על סדר, כאמור

נדרש לנושא בכמה עתירות , ץ"בשבתו כבג, עליוןהמשפט ה-בית. בוועדות ציבוריות ובמסגרות נוספות

רוב פי -לע,  אחדותועדות הכנסת דנו ביישום החוק פעמים, כמו כן). 3.1 סעיף אהר(שהוגשו אליו 

 .יישומןתוך התייחסות למידת מוץ "בסמיכות להחלטות בג

 )מרגלית-ועדת(הוועדה לבחינת יישום חוק חינוך מיוחד  .5.1

שתבחן כדי מלכה מרגלית ' ועדה ציבורית בראשות פרופ, יוסי שריד,  מינה שר החינוך דאז2000בפברואר 

 הוועדה הגישה את המלצותיה .את יישום החוק במערכת החינוך ואת השינויים שהתרחשו בה בעקבותיו

ותי חינוך יש לעגן את הזכאות לשיר: " כדלקמןבהמלצות הוועדה נקבע בין השאר. 2000בחודש יולי 

) כשם שהדבר מתחייב במסגרות של החינוך המיוחד(מיוחד של תלמידים במסגרות החינוך הרגיל 

תוך התחשבות , פי עקרונות מבוקרים הנקבעים בהשתתפות ההורים ואנשי מקצוע-על, בנהלים ברורים

 לשילובם יש צורך דחוף בהקצאת משאבים הדרושים"עוד קבעה הוועדה כי ". בהעדפות התלמיד והוריו

הקצאת המשאבים תיעשה במטרה . של תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות ומוכרות

-על, ובו בזמן מתוך כוונה להעצמה של כלל המסגרת החינוכית, לסייע לתלמיד עם הצרכים המיוחדים

 12".מנת שתהיה מוכנה ותוכל לעמוד בהתמודדות עם האתגרים המתחייבים מהשילוב

 ברתוד-ועדת .5.2

הוועדה . עסק גם בזכאות לחינוך מיוחד) ברתוד-ועדת(כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל 

, תלמידים בעלי צרכים מיוחדים נלווים: הבחינה בין שתי קבוצות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

, מורכביםותלמידים בעלי צרכים מיוחדים , הלומדים בכיתה הרגילה ונזקקים לתמיכה מסוג מסוים

. חינוך מיוחדשל מקיפים  םובכלל זה שירותי, ממדית-הנזקקים לתמיכה חינוכית אינטנסיבית ורב

לכל תלמיד יינתן  – "זכאי חינוך משולב מותאם"הוועדה המליצה כי תלמידים מן הקבוצה השנייה יהיו 

משולב מותאם הורים של תלמיד הזכאי לחינוך . דיפרנציאלי של שירותי חינוך מיוחד" סל אישי"

ובלבד , והתלמיד עצמו יוכלו לבקש כי ילמד במסגרת של חינוך רגיל או במסגרת של חינוך מיוחד

חינוכית וחברתית ומספקת את , קידומו מבחינה לימודיתמאפשרת לו לממש את מסגרת שבחרו בה שה

 .צרכיו במלואם

 ץ"החלטות בג .5.3

לדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל נדרש לנושא שילוב י, ץ"גבשבתו כב, המשפט העליון-בית

- ביתןובעקבותיהן נת, ארבע עתירות בעניין זה הוגשו נגד המדינה. פעמים רבות בחמש השנים האחרונות

להלן תיאור תמציתי של ההכרעות ). הדין אוחדו שתי עתירות-באחד מפסקי(דין -המשפט שלושה פסקי

 :המשפטיות בנושא

                                                 
 .2000יולי , )מרגלית-ועדת(יישום חוק החינוך המיוחד דוח הוועדה לבחינת  12
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הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

  ) ד הראשון" יתץ"בג: להלן(' משרד החינוך ואח' נ'  ואח יתד2599/00 ץ"בג 

חינוך מיוחד חינם לילדים בעלי צרכים לתת בעתירה זו נדונה השאלה אם המדינה חייבת 

ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות חינוך כמו למיוחדים ששולבו במסגרות החינוך הרגיל 

 .מיוחד

וחד חלה גם על הסיוע הדרוש לילד החינוך המיהמדינה לממן את חובת  הדין נקבע כי-בפסק

על המדינה לקיים את חוק  נקבע כי, כמו כן. בעל צרכים מיוחדים ששולב במוסד חינוך רגיל

בחלוקה שוויונית של התקציב בין המסגרות שבגדרן ניתן "כלומר , חינוך מיוחד בדרך שוויונית

 13".חינוך מיוחד

 וויות נרחבות יותר לתלמידים אל זכהחלטה המקנהעשויה להתפרש כ ץ"החלטה זו של בג

הדין נאמר במפורש -שכן בפסק, התיקון לחוק חינוך מיוחד שהוסיף את פרק השילובלעומת 

זכויותיהם של תלמידים משולבים פחותות מאלה של תלמידים ששאין לקבל את טענת המדינה 

ם רפואיים  לא כלל חוק השילוב שירותי בתחום השירותים הנלווים,הלדוגמ. בחינוך המיוחד

 14.וסוציאליים הניתנים כיום במסגרות החינוך המיוחד

   ) מרציאנוץ"בג: להלן(' שר האוצר ואח' נ'  ליאה נתן מרציאנו ואח6973/03 ץ"בג 

 דיכ, חוק חינוך מיוחדיישום ההיקף של חובת המדינה לתקצב את בעתירה זו נדונה סוגיית 

 .ים ששולבו במסגרת החינוך הרגילשיאפשר חינוך חינם של ילדים בעלי צרכים מיוחד

אל שר , לימור לבנת, המשפט מכתב ששלחה שרת החינוך דאז-בבירור העתירה הוצג לפני בית

העלות הראשונית של הפעלת , לפי מכתב זה. 2003בחודש מאי , בנימין נתניהו, האוצר דאז

בפריסה  (ח"ש מיליון 600 היא פי חוק השילוב-תוכנית השילוב בהיקף המינימלי הנדרש על

 . ) לשנהח"ש מיליון 120 – פני חמש שנים-על

עתירה עלה כי בכוונת המדינה לתת תוספת תקציבית ליישום החוק  הלעמתשובת המדינה 

שבה תועבר התוספת  (2004 משנת ,פני שבע שנים-בפריסה על, ח" מיליון ש250בסך 

אשר לטענת , ח" מיליון ש401נוסף על תקציב שנתי בסך , זאת. )ח" מיליון ש35הראשונה בסך 

המדינה משרד החינוך כבר הקצה לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות 

 .קודם לקבלת חוק השילוב

, להקצות ליישום חוק השילובהתכוונה הדין נקבע כי התוספת התקציבית שהמדינה -בפסק

המשפט -בית. ם המדינה עצמהאינה עונה על הדרישות שקבעו מומחים מטע, כמוזכר לעיל

מתח ביקורת חריפה על שהמדינה לא הקצתה כל תוספת תקציבית ליישום החוק במסגרת 

כלומר , ד" פתיחת שנת הלימודים תשס–לצורך יישום החוק מן המועד הקבוע בו  (2003תקציב 

, רכאמו (2004הציעה המדינה לשנת שהדין קבע כי התקציב - פסק,כמו כן). 2003 בספטמבר 1

תקציב שלא , בסכום זעום ביחס להערכת המומחים במשרד החינוך "אהו) ח" מיליון ש35

 ".יאפשר את מימוש הזכות לחינוך אף ברמה המינימלית

                                                 
 .2002 באוגוסט 14-הדין ניתן ב-פסק; 'משרד החינוך ואח' נ' יתד ואח 2599/00ץ "בג 13
 שילוב ילדים בעלי –תיקון ( חוק חינוך מיוחד –הצעת תיקון לחוק החינוך המיוחד , מרכז המחקר והמידע של הכנסת 14

הנושאים (סמירה כהונאי : כתבה,  התייחסות והערכה תקציבית– 2002-ב"התשס, )ילותצרכים מיוחדים במסגרות רג
 .2002אוקטובר , )ד מירב ישראלי"עו, המשפטיים במסמך תואמו עם היועצת המשפטית של ועדת החינוך
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 מחלקת מידע ומחקר

סכום "ד "המשפט על המדינה להקצות לשנת הלימודים תשס-הדין ציווה בית-בסיכום פסק

אמור בסיפא למכתבה של שרת ברוח ה, ולו ברף המינימום, אשר יהא בו כדי להפעיל את החוק

הוטל על המדינה לגבש קריטריונים ברורים , כמו כן". 26.5.03החינוך לשר האוצר מיום 

 15.ה"התוספת התקציבית ליישום החוק בשנת הלימודים תשסהקצאת ל

כפי שתפורט (וכן מעתירת המדינה לקיום דיון נוסף , יצוין כי מדיונים שנערכו בוועדות הכנסת

 120הדין כך שהמדינה חייבת להעביר תקציב בסך - כי הצדדים פירשו את פסקעולה, )להלן

כאמור במכתבה של שרת החינוך שהוזכר , הכול  בסךח"ש מיליון 600-ו,  בשנהח"שמיליון 

) בקשה נדחתהה(הדין -פסקשל לבקש תיקון את המדינה הדין הביא -פירוש זה של פסק. לעיל

 .לקיום דיון נוסףלעתור מכן  ולאחר

  מרציאנו  ץ"הדין שניתן בבג- עתירה לקיום דיון נוסף בפסק– 247/04צ "דנג 

: משני נימוקים עיקריים, הדין שלעיל-בעתירה זו טענה המדינה כי נדרש דיון נוסף בפסק

ידי קביעת רף תקציבי קונקרטי עד כדי -המשפט בקביעת תקציב המדינה על-התערבות בית

 .הדין-ובדתית לקביעת אותו רף תקציבי שבפסקוהעדר תשתית ע, נקיבת סכום מסוים

-פסקבהחלטה על דחיית העתירה קבע השופט מצא כי . העתירה לקיום דיון נוסף נדחתה

 מרציאנו לא חייב את המדינה להקצות את סכום הכסף הקונקרטי שצוין ץ"הדין בבג

ת של התוספ" סדר גודל מספרי"הדין התייחס ל-אלא שפסק, במכתבה של שרת החינוך

 16.התקציבית

שהתוספת התקציבית ליישום חוק השילוב אשר ניתנה עדיין טוענת " בזכות"יצוין כי כיום עמותת 

הדין - הפרה של פסקהן, ח"ש מיליון 30ז בסך " וכן התוספת אשר תוכננה לשנת תשס,ו"בשנת תשס

 ח"שיליון  מ35של ת תוספת ודינו את הצעת המדינה להקצ-המשפט דחה בפסק-בית.  מרציאנוץ"בבג

מקצה משרד שואילו התוספת , בקובעו כי תקציב זה אינו מספק אף ברמה המינימלית, 2004לשנת 

 17.המשפט-ז דומה לזו שדחה בית"תשס-ו"האוצר בשנים תשס

ד " יתץ"בג: להלן(משרד החינוך ' עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ – ד" ית7443/03 ץ"בג 

 '  שר החינוך ואח' נ' ואח" בזכות "7448/03 ץ"העתירה בג הדיון בעתירה זו אוחד עם ;)השני

ד הראשון לא קוים ונמשכת " יתץ"הדין בבג-פסקשד " עמותת יתה של נדונה טענתובעתירות אל

וכן טענות של הורים לילדים , ההפליה בין ילדים משולבים לילדים במסגרות חינוך מיוחד

הורי הילדים . לילדים משולבים) סייעות(משולבים הנוגעות לסוגיית הקצאת שירותי הסיוע 

טענו כי הקצאת שירותי הסיוע הועברה מידי ועדות השילוב המוסדיות אל גורם מרכזי המוגבל 

 .  בהיקף שעות הסיוע העומד לרשותו

אשר  ,ועדות השילוב המוסדיותשוהמשפט -בדיון בעתירות אלו קיבלה המדינה את הצעת בית

-בית, כמו כן. היקפםאת קבעו גם את הזכאות לשירותי הסיוע וי, קובעות את הזכאות לשילוב

                                                 
 .2003 בדצמבר 24-הדין ניתן ב-פסק; 'שר האוצר ואח' נ'  אח7-ליאה נתן מרציאנו ו 6973/03ץ " בג15
 .2004 במאי 10-ההחלטה ניתנה ב; 'ליאה נתן מרציאנו ואח' נ' שר האוצר ואח 247/04צ "ג דנ16
 .2006 ביולי 27, מכתב, " המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות–בזכות "עמותת , ד תרצה ליבוביץ"עו 17
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המשפט חזר והדגיש את חובתה של המדינה לגבש הסדר מלא לחלוקת תקציב החינוך המיוחד 

  18. מרציאנוץ"כפי שנקבע בבג, פי קריטריונים שוויוניים-על

 החלטות ועדת החינוך של הכנסת .5.4

כיהן , כ זבולון אורלב"חה, יוזם החוק. ב וביישומוועדת החינוך של הכנסת עסקה רבות בחוק השילו

ועניינים הנוגעים ליישומו העתידי של , )שבתקופתה התקבל החוק (15-ר ועדת החינוך בכנסת ה"כיו

 על נערכו דיונים רבים 16-בכנסת ה. בכנסת זוהצבעות החוק להצעת החוק נדונו כבר במסגרת הכנת 

במסגרת התוכנית הכלכלית של שנת (א של חוק השילוב הצעת משרד האוצר לדחות את היישום המל

נערכו בוועדת , כמו כן).  ההצעה נדחתה; וכן במסגרת הדיונים על תקציב המדינה וחוק ההסדרים2003

 .  מידת יישומו ואופן יישומו של החוקעלהחינוך שלושה דיונים 

 הדיונים הקודמים ועדת החינוך של הכנסת התקשתה להגיע להחלטות מהותיות בשלושת, ככלל

.  העדר נתונים מספקים ועקב מחלוקות משפטיות שהתעוררו בין הצדדיםעקבבעיקר , ה בנושאניהלש

 :ולהלן סיכום דיונים אל

למשרד , כ אילן שלגי"חה, ר הוועדה דאז" קרא יו2004 ביוני 28-בסיכום ישיבת ועדת החינוך מ •

 וכן , בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל בעניין שילוב ילדיםץ"ליישם את החלטות בג, החינוך

ת האפשרות של תקצוב כך לבחון אתוך וב, לפעול להעברת תקציבי חינוך מיוחד לטובת השילוב

 19.דיפרנציאלי לכל ילד

 קראו 2004 באוקטובר 19-בבסיכום הישיבה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדה לזכויות הילד  •

כ מיכאל "חה,  דאזר הוועדה לזכויות הילד" ויו,בלוך-שוקכ מלי פולי"חה, ר ועדת החינוך דאז"יו

בחינוך ו בעל צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד יםשיעורי התקצוב של ילדאת להשוות , מלכיאור

הראש של הוועדות ממשרד החינוך מידע מפורט על הצרכים -דרשו שני יושבי, נוסף על כך. הרגיל

 20.אלההצרכים ה נוכחוע הניתן להם להמיוחדים של ילדים משולבים ועל היקף הסי

כ גלעד ארדן כי " טען חה2005 בנובמבר 30- בבישיבת ועדת החינוך האחרונה בנושא זה •

 מרציאנו משום שאינה מעבירה תקציב מספיק ץ"הדין בבג-הממשלה אינה מיישמת את פסק

 21.הישיבה הסתיימה ללא החלטה. ליישום חוק השילוב

                                                 
 .2004 ביוני 2-הדין ניתן ב-פסק; 7448/03, 7443/03ץ "בג 18
 .2004 ביוני 28, יבת ועדת החינוך והתרבות מיש261' פרוטוקול מס 19
 19, התרבות והספורט ולוועדה לזכויות הילד,  מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החינוך85'  ומס314' פרוטוקול מס 20

 .2004באוקטובר 
 .2005 בנובמבר 30, התרבות והספורט,  מישיבת ועדת החינוך512' פרוטוקול מס 21


