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 תמצית

הוראות  והוא עוסק ביישום , התרבות והספורט של הכנסת,מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת החינוך
, 1988–ח"התשמ, חוק חינוך מיוחד(דים בחינוך הרגיל צרכים מיוחעם לשילוב תלמידים בנוגע החוק 

 ). העוסק בשילובפרק ה
זכאי ,  לשילובמיוחדים אשר ועדת שילוב מוסדית החליטה על זכאותוצרכים עם ילד  חוק קובע כיה

, בהסכמת שר האוצר, שר החינוך ,פי החוק-על. לתוספת של הוראה ולימוד וכן לשירותים מיוחדים
 .לשילוביקבע לכל שנת לימודים את מספר הזכאים 

 :הממצאים האלה, בין השאר, מן המסמך עולים

צרכים מיוחדים המשולבים עם  תלמידים 80,000-ככת החינוך לומדים במערזו בשנת לימודים  •
 .) תלמידים במסגרות החינוך המיוחד50,000לעומת  (במסגרות חינוך רגילות

שיעור  לפי הרגילים מוסדות החינוךהקצאת שעות השילוב למשרד החינוך קובע את כיום  •
מיוחדים הלי הצרכים ולא לפי מספר התלמידים בע, בכל מוסדמספר התלמידים הכולל קבוע מ

 .וחומרת לקויותיהם
 כי מכלל התלמידים במוסד חינו5.4%כיום הוא המפתח הסטטיסטי להקצאת שעות שילוב 

 שעות שילוב שבועיות לתלמיד מוגדרת 1.85הקצאה של ה.  שעות שבועיות לתלמיד1.85 ,מסוים
 . ומועילהקצאה המינימלית המאפשרת סיוע רצוף ידי משרד החינוך כ-על
נזקקים לשירותי החינוך בחינוך הרגיל התלמידים  מכלל 8%-כ, הערכת משרד החינוךל

בתקציב העומד לרשות המשרד כיום אפשר להקצות את ההקצאה , כאמוראך , המיוחד
 .הספר הזוכים להקצאה- מהתלמידים בבתי5.4%-רק להמינימלית 

 6,400-כלדיפרנציאלית תוספת כמשרד החינוך מקצה שעות שילוב , נוסף על ההקצאה האמורה
  לקויות קשות ומורכבותהםליש ביניים ש-חטיבותבספר יסודיים ו-בתיב, ילדים-תלמידים בגני

 .ה נמוכהיששכיחותן באוכלוסי

 .בשל מגבלה תקציבית ,ספר תיכוניים-לבתיהקצה משרד החינוך שעות שילוב לא עד כה  •

של  פות תקציביות בסך כוללאוצר למשרד החינוך תוסז העביר משרד ה"תשס–ה"בשנים תשס •
צעדים כמה  תוספות אלו נקט משרד החינוך בעקבות. חוקהח לצורך יישום " מיליון ש170

 כנית השילוב בחינוך המוכר שאינו רשמיובהם השוואת תקצוב תו, להרחבת יישום החוק
לקויות  להםיש שהקצאה דיפרנציאלית לתלמידים , בחינוך הממלכתיהתוכנית לתקצוב 
 .תוספת משרות סייעות ועוד, תמורכבו

 כיום מותמוסכוע "תש–ח"לשנים תשסהמתוכננות לשם יישום החוק תקציביות התוספות ה •
כנית ותהפי -על. )שנהבכל ח " מיליון ש30(ח " מיליון ש90של   כוללסךן בהמשרד האוצר על 

לת ולהגד' י–'תוספות אלו ישמשו בין השאר ליישום החוק בכיתות ט, שרד החינוךמשל 
 .ההקצאה הדיפרנציאלית

עמדתו של האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך היא כי התוספות התקציביות המתוכננות  •
 .  באותן שנים ע אינן מאפשרות את השלמת יישום החוק"תש–ח"לשנים תשס

–א"ח ליישום החוק בכיתות י" מיליון ש147.2נדרשת תוספת תקציבית של  ,להערכת האגף
לקויות להם יש שהשוואת תקצובם של תלמידים לח " מיליון ש179ב וכן תוספת של "י

.  תלמידים ברמת תפקוד דומה בחינוך המיוחדם שלמורכבות המשולבים בחינוך הרגיל לתקצוב
 ע"תש–ח"נוסף על התוספות המתוכננות לשנים תשס(נדרשת התקציבית התוספת הכ "סה

 .ח" מיליון ש326.2 –) על האוצר ומוסכמות
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   7 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מבוא

הוראות  והוא עוסק ביישום ,התרבות והספורט של הכנסת, מך זה נכתב לקראת דיון בוועדת החינוךמס

זהו מסמך עדכון ). וב חוק השיל– להלן(צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל עם לשילוב תלמידים בנוגע החוק 

יישום על  נתוניםבמסמך מוצגים . 2006 שהוכן במרכז המחקר והמידע של הכנסת ביולי ,למסמך קודם

 כן מוצגים .ותקצובה) ע"תש–ח"תשס(לשנים הבאות כנית השילוב ועל תו ,ז"תשס–ה"החוק בשנים תשס

 1.השלמת יישום החוקלשם שמשרד החינוך דורש נתונים על התוספות התקציביות בו 

  רקע–חוק השילוב  .1

 תיקון זה הוסיף .1988–ח"התשמ,  לחוק חינוך מיוחד7'  התקבל בכנסת תיקון מס2002 בנובמבר 13-ב

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

 . חוק השילובהתיקון האמור נהוג לכנות 

 ):ההדגשות אינן במקור(להלן עיקרי התיקון 

סדות במוצרכים מיוחדים עם תוכנית לשילוב ילדים  יקבע, בהסכמת שר האוצר, שר החינוך •

 .אופן הקצאת המשאבים למוסדות החינוך הרגילים גם יפורטתוכנית ב; חינוך רגילים

עם של תלמיד לשילוב  שתפקידה לקבוע את הזכאות ,ועדת שילובבמוסד חינוך רגיל תפעל  •

 .בהתאם לתוכנית השילוב, צרכים מיוחדים

ת של הוראה ולימוד תוספצרכים מיוחדים אשר ועדת שילוב החליטה על זכאותו זכאי לעם ילד  •

  .וכן לשירותים מיוחדים

, שירותים פסיכולוגיים, שירותי סיוע, שירותים מיוחדים הם עזרים מסייעים, פי החוק-על

בהתייעצות עם שר הבריאות , רפואיים וכל שירות אחר ששר החינוך קבע בצו-שירותים פארה

 .או עם שר הרווחה

 .שחוק השילוב חל עליו לכל תלמיד ת יחידניתתוכנית חינוכיבכל מוסד חינוך רגיל תיקבע  •

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

ולשירותים מיוחדים לפי  ולימוד  לתוספת הוראההזכאיםמספר דהיינו , לשילובאת מספר הזכאים 

  .פרק השילוב

 

 

 

                                                 
מדיניות משרד החינוך ליישום חוק , אוכלוסיית הילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך:  האלהלהרחבה בנושאים  1

-ית בב שהתקבלו בדיונים קודמים בנושאוהחלטות טענות ארגונים בנוגע לאופן יישום החוק, )ו"עד שנת תשס(השילוב 
 30, כתב יובל וורגן, " תמונת מצב– 'חוק השילוב'יישום ", ראו מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המשפט העליון ובכנסת

 .2006ביולי 



 

 
   7 מתוך 2עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 נתונים .2

 תלמידים זכאים לשירותי חינוך 130,000-כ) ז"תשס( זובשנת לימודים , ד החינוךפי נתוני משר-על

 :הזאתפי החלוקה -על, מיוחד

 2; תלמידים במסגרות חינוך מיוחד50,000-כ •

 3.צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות חינוך רגילות עם תלמידים 80,000-כ •

 

 4 רקע–צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל עם שילוב תלמידים  .3

הנהיג , שבה התקבלה לראשונה תוספת תקציבית ליישום חוק השילוב, ה"ד לשנת הלימודים תשסע

 מהתלמידים 8%-ככנית זו תוקצבו ופי ת-על. כנית שילוב שיזם האגף לחינוך מיוחדומשרד החינוך ת

 .בשעת שילוב שבועית אחת לתלמיד רגילהבחינוך 

כנית השילוב האמורה ולהתאימה ותת את לשנוקבלתו של חוק השילוב חייבה את משרד החינוך 

 :שני שינויים עיקרייםנדרשו . לדרישות החוק

כנית ונכללו בתכולם לא (חוק הפי -תלמידים הזכאים לכך עלכלל הכנית השילוב על והחלת ת •

 :בהםו, )השילוב שקדמה לחוק

 ; חובהצו לימודעליהם בה שחל חו- בגני טרום4–3גילאי  -

 ;רים שאינם רשמייםספר יסודיים מוכ-ילדים ובבתי-תלמידים בגני -

  .עליונותהחטיבות בתלמידים   - 

 קביעת מפתח סטטיסטי להקצאת שעות – להקצאת משאבי השילוב" מודל משולב" נקיטת •

 ).ראו פירוט להלן(דיפרנציאלית לחלק מהתלמידים השילוב לכלל התלמידים ולהקצאה 

 :ובכנית השילוהשירותים הניתנים בת האל, חוקהפי -על

 ;ידי מורים לחינוך מיוחד-הניתנים על, שירותי הוראה ולימוד •

  .פסיכולוגים וסייעות, רפואיים-העובדים פארידי -הניתנים על, שירותים מיוחדים •

                                                 
באתר האינטרנט , "ז" תשס–נתוני כיתות ותלמידים ",  האגף לחינוך מיוחד–משרד החינוך   2

NetoniKitotVetalmi/NetuneyKitot/HaagafBepeula/Special/Units/EducationCMS/il.gov.education.cms://http
htm.dim , 2007 במאי 6 –תאריך כניסה. 

התרבות והספורט של ,  מישיבת ועדת החינוך47'  מפרוטוקול מס,משרד החינוך, מנהלת האגף לחינוך מיוחד, רות פן  3
שיחת , משרד החינוך, האגף לחינוך מיוחד, ממונה על השילוב, מפקחת ארצית, סמדר מליחי' גב; 2006 ביולי 31, הכנסת
 .2007 במאי 6, טלפון

ידים עם צרכים מיוחדים בכיתות תוכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל לתלמ,  האגף לחינוך מיוחד–משרד החינוך   4
 .2007פברואר , יישום והרחבת התוכנית התקציבית,  עקרונות–רגילות 



 

 
   7 מתוך 3עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 5 כיום ותקצובהכנית השילובות .4

מספר שיעור קבוע מ לפי הרגילים מוסדות החינוךהקצאת שעות השילוב למשרד החינוך קובע את כיום 

 .מיוחדים וחומרת לקויותיהםה ולא לפי מספר התלמידים בעלי הצרכים בכל מוסדים הכולל התלמיד

 . ולא כהקצאה אישית לתלמידהשילוב מוקצות למוסד החינוכישעות 

 במוסד חינוך  מכלל התלמידים%5.4 כיוםהוא  שילובה שעות המפתח הסטטיסטי להקצאת, ככלל

 1.85ה של הקצא מבוסס על החלטת משרד החינוך שבהחישו 6. שעות שבועיות לתלמיד1.85 ,מסוים

 . ומועילההקצאה המינימלית המאפשרת סיוע רצוף שעת שילוב שבועיות לתלמיד היא 

 6,400-כל תוספת דיפרנציאליתו החל משרד החינוך להקצות שעות שילוב גם כ"בשנת הלימודים תשס

בשנת . הם לקויות קשות ומורכבותליש ביניים ש-חטיבותבספר יסודיים ו-בתיב, ילדים-תלמידים בגני

 ,) לתלמיד שבועיתה שע1.85נוסף על ההקצאה של ( שעות שבועיות לתלמיד 2.7–1התוספת היתה ו "תשס

הפרעות שיש להם תלמידים  ופיגור בינוניב  אושיתוק מוחיןב, אוטיזםהלוקים בתלמידים : כדלקמן

 שעות 2.7 –עיוורים תלמידים  ; שבועיתהע ש1.48 –חירשים תלמידים ;  שעה שבועית אחת–נפשיות 

 .שבועיות

 עות שבועיות ש2.03וקבע , ז הרחיב משרד החינוך את ההקצאה הדיפרנציאלית"בשנת הלימודים תשס

 הפרעות נפשיות תלמידים שיש להם, פיגור בינוניב  אושיתוק מוחיןב, אוטיזםהלוקים בלתלמידים 

(ידים עיוורים קצאה זו להקצאה הדיפרנציאלית לתלמכחלק ממהלך להשוואת ה – חירשיםותלמידים 

 ).שעות שבועיות 2.7

חינוך הרגיל בשיעור התלמידים הנזקקים לשירותי החינוך המיוחד , להערכת משרד החינוךיצוין כי 

אך בתקציב העומד לרשות המשרד כיום אפשר להקצות את ההקצאה ,  מכלל התלמידים%8-הוא כ

 7.הספר הזוכים להקצאה- מהתלמידים בבתי5.4%-רק להמינימלית האמורה 

 הביניים-חטיבותספר יסודיים ול-לבתי, ילדים- כי עד כה הקצה משרד החינוך שעות שילוב לגניודגשי

 ). פירוט להלןאור (בשל מגבלה תקציבית ,ספר תיכוניים-לא לבתיאך 

משרד החינוך ה החל "בשנת תשס ,כנית השילוב במוסדות החינוך המוכר שאינו רשמיולתקצוב ת בנוגע

ספר - בבתי שבועיתהע ש1.15(הספר היסודיים במעמד זה -הילדים ולבתי-להקצות שעות שילוב לגני

 תהליךהאת המשרד  השלים )ז"תשס(זו  שנת לימודים וב,)ילדים-בגני שבועית השע 1.65-יסודיים ו

תוכנית השילוב זהה  כך שכיום,  לתקצוב המוסדות בחינוך הרשמי של מוסדות אלה תקצובםלהשוואת

 ). לתלמידשבועית השע 1.85לפי  , מהתלמידים5.4%-הקצאה ל דהיינו( בשני סוגי המוסדות 

 

                                                 
 .שם  5
על מנת , 5.4%-ו הוא הורד ל"אולם בתשס,  מכלל התלמידים6%ה נקבע מפתח סטטיסטי של "בשנת הלימודים תשס  6

 .המפורטת בהמשך, לאפשר את ההקצאה הדיפרנציאלית
, 2006 באוגוסט 2, שיחת טלפון, משרד החינוך, )שירותי חינוך מיוחדים(ם "ממונה על שח,  מפקחת ארצית,ר לאה שקד"ד  7

  .2006 ביולי 30, כתב יובל וורגן, " תמונת מצב– 'חוק השילוב'יישום ", מרכז המחקר והמידע של הכנסת



 

 
   7 מתוך 4עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 

 8ת ליישום החוקות תקציביותוספ .5

אחת מנקודות המחלוקת . ניתנת תוספת תקציבית ליישום החוק) 2004/05(ה "משנת הלימודים תשס

 . נדרשתת התקציבית הנוגע ליישום חוק השילוב היא התוספבהעיקריות 

 העברתן אל משרד החינוך נדונולוח הזמנים להתוספות התקציביות הנדרשות ליישום מלא של החוק ו

 ובישיבתה , של הכנסת דנה בכךהתרבות והספורט, ועדת החינוך גם 9.ץ"בעבר בכמה עתירות לבג

תנה בשנת הלימודים שני ח" מיליון ש40התוספת בסך קבעה כי  בנושא יישום חוק השילוב אחרונהה

התרבות , שרת החינוך  10.ח לכל הפחות" מיליון ש120- ל מייד וכי יש להגדילה,אינה מספקתז "תשס

נדרשה אף היא לנושא וציינה בכמה דיונים שנערכו לאחרונה בכנסת כי התוספת , יולי תמירוהספורט 

 11. ליישום חוק השילוב אינה מספקתהניתנת כיום

  וניצולןז"תשס–ה"תשסנו בשנים תוספות תקציביות שנית .5.1

של ו בד החינוך בסעיף יישום חוק השילובסיס התקציב של משרעל התוספות של  להלן פירוט

תוספות הכ "סה( ז"תשס–ה" בשנים תשס,יישום החוקהרחבת לנקט בעקבותיהן משרד ההפעולות ש

 :)ח" מיליון ש170 –תקציביות בשנים אלו ה

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

                                                 
ל לתלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות תוכנית השילוב במסגרות החינוך הרגי,  האגף לחינוך מיוחד–משרד החינוך   8

 .2007פברואר , יישום והרחבת התוכנית התקציבית,  עקרונות–רגילות 
 .2006 ביולי 30, כתב יובל וורגן, " תמונת מצב– 'חוק השילוב'יישום ", מרכז המחקר והמידע של הכנסת  9

 .2006 ביולי 31, התרבות והספורט של הכנסת,  מישיבת ועדת החינוך47' פרוטוקול מס 10
מישיבת ועדת ) ללא מספר(פרוטוקול ; 2006 במאי 22, התרבות והספורט של הכנסת,  מישיבת ועדת החינוך2' פרוטוקול מס 11

 ).2006 ביוני 26(ו "בסיוון התשס' ל, דברי הכנסת; 2006 במאי 25, הכספים
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 יתתוספת תקציב ח " מיליון ש100 ח " מיליון ש30 *ח" מיליון ש40

 השלמת תקצוב מוסדות -
 ;החינוך המוכר שאינו רשמי

 ההקצאה הגדלת -
 ית הדיפרנציאל

 ; תוספת משרות פסיכולוגים-
 ; תוספת משרות סייעות-
  הרחבת התקצוב בהתאם-

 .לגידול הטבעי

משך תקצוב ה -
מוסדות החינוך המוכר 

 ;שאינו רשמי
הקצאה ה תחילת -
 ;דיפרנציאליתה
 הרחבת התקצוב -

 .תאם לגידול הטבעיבה

    ילדים -תקצוב גניתחילת  -
ספר יסודיים בחינוך -ובתי

 ;המוכר שאינו רשמי
- בגני4–3 תקצוב גילאי -

 ;בחינוך הרשמיילדים 
 משרות 30וספת ה -

 ;פסיכולוגים
 ;תווספת משרות סייעה -
" שעות ריכוז"וספת ה -

וספת תקצוב הו 12א"למתי
 .עזרים מסייעים

פעולות להרחבת 
 יישום החוק

 

בסיכום  , עם זאת. ו"כמו התוספת בשנת תשס, ח" מיליון ש30ז היתה "התוספת התקציבית שתוכננה לשנת תשס* 

עוד הוחלט על , 2006 בשנת ל משרד החינוך בדבר תוספות תקציביות למשרד החינוך"בין משרד האוצר לבין מנכ

 מסך התוספות התקציביות שניתנו למשרד 6.5%-סכום זה הוא כ.  לסעיף השילוב,ח" מיליון ש10של , תוספת

 ).ח" מיליון ש155 ( האמורהחינוך במסגרת הסיכום התקציבי

 

 השימוש בהןע ו"תש–ח"וספות תקציביות מתוכננות לשנים תשסת .5.2

 יס התקציב של משרד החינוך בסעיף יישום חוק השילוב על בסתמתוכננוהתוספות של ה להלן פירוט

יישום לשם הרחבת בעקבותיהן לנקוט משרד החינוך בכוונת והפעולות ש, מוסכמות על משרד האוצרה

 מיליון 90 –שנים אלו ל מתוכננות כיוםה תקציביותהתוספות הכ "סה(ע "תש–ח"בשנים תשס, החוק

 :)ח"ש

  )2007/08(ח "תשס )2008/09(ט "תשס )2009/10(ע "תש

 *ח" מיליון ש30 ח" מיליון ש30 ח" מיליון ש30

 יתתוספת תקציב

מתוכננת 

מוסכמת על (

 )משרד האוצר

 השוואת ההקצאה הדיפרנציאלית לתלמידים עם -

 ועיותשעות שב 2.7-עד ללקויות קשות ומורכבות 

'  החלת החוק על כיתות ט-

 , שנתיים-בתיכונים ארבע

מתוכננות פעולות 

להרחבת יישום 

                                                 
הזרוע הביצועית והארגונית של "משרד החינוך ל "פי ההגדרה בחוזר מנכ- הוא על–אזורי / מרכז תמיכה יישובי–א "מתי 12

 ". קוח החינוך המיוחד בכל רשות מקומיתיכנית השילוב לתלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים בפות
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 ;ח" שני מיליו5.6- כ–בחטיבות העליונות לתלמיד 

פי המפתח הסטטיסטי -על',  החלת החוק על כיתות י-

 .ח" מיליון ש53.3- כ–הקבוע 

תוספת המתחייבת (א " למתי"שעות ריכוז" תוספת -

 1.1- כ–) מהגידול באוכלוסיית התלמידים הזכאים

 .ח" שןמיליו

 .ח" מיליון ש60- כ–כ עלות מוערכת "סה

פי המפתח הסטטיסטי -על

 ;ח" מיליון ש15- כ–הקבוע 

 השלמת השוואתה של -

ההקצאה הדיפרנציאלית 

לתלמידים עם לקויות קשות 

שעות  2.7-ומורכבות עד ל

 18-  כ–  לתלמיד שבועיות 

 .ח"מיליון ש

 33- כ–כ עלות מוערכת "סה

 .ח"מיליון ש

הערכת החוק ו

-על שלהן עלותה

  משרד החינוךפי

 ביקש משרד החינוך ח" בדבר תוספות תקציביות לשנת הלימודים תשסבין משרד החינוך למשרד האוצרדיונים ב* 

בדומה לשנת (ח " מיליון ש40כך שהתוספת תעמוד על , ח ליישום חוק השילוב בשנה זו" מיליון ש10להוסיף 

 .בענייןרם הושג סיכום ט). ז"תשס

 

 

 

 החוקמלא של שום לייתוספות תקציביות הנדרשות  .5.3

ליישום חוק השילוב עמדתו של האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך היא כי התוספות התקציביות 

  .באותן שניםחוק ה יישום  השלמתאתע אינן מאפשרות "תש–ח"המתוכננות לשנים תשס

 תוך, יסודי-חינוך העלהיישום בל את השלמת והמשך יישום החוק מחייב קודם לכ ,פי עמדה זו-על

 יתנדרשת תוספת תקציב, לצורך כך. כיום במסגרות החינוך האחרות הקיימת התקצובשמירה על רמת 

של תוספת , ב"י–א" לכיתות יח להקצאת שעות שילוב" מיליון ש132.7תוספת של ( ח" מיליון ש147.2של 

 ).סייעותח להוספת משרות "שמיליוני  8.35ח להוספת משרות פסיכולוגים ותוספת של " שני מיליו6.2

צרכים   שחוק השילוב לא שינה את הגדרתו של ילד עם היות , לחינוך מיוחדהאגףלטענת ,  על כךנוסף

במסגרות החינוך למדו עד לקבלת החוק ש מאפשר לילדים עם צרכים מיוחדים  והיות שהחוקמיוחדים

מה לזו של יותר ויותר תלמידים שרמת תפקודם דושהתוצאה היא , המיוחד להשתלב בחינוך הרגיל

יש צורך להשוות את תקצובם של  לפיכך.  משולבים בחינוך הרגילתלמידים הלומדים בחינוך המיוחד

תלמידים עם לקויות ם של לתקצובהמשולבים בחינוך הרגיל תלמידים עם לקויות קשות ומורכבות 

 יתפת תקציבכ תוס"סה .ח" מיליון ש179  שליתלצורך כך נדרשת תוספת תקציב .דומות בחינוך המיוחד

פי -על, קשותלקויות  שלהםתלמידים ה ם שלנדרשת להשלמת יישום החוק ולהשוואת תקצובה

 .ח" מיליון ש326.2    – האגף לחינוך מיוחדתחשיבי 

  בגין גידול טבעייתתוספת תקציב .5.3.1
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 לאתקציביות הנדרשות להשלמת יישום החוק התוספות ה האגף לחינוך מיוחד בדבר לתחשיבים שב

עד . גידול טבעי במספר התלמידים הלומדים במערכת החינוךעקב שנה  בכלוספת הנדרשת  התתכללנ

. שנהבכל  מהתקציב הכולל שניתן ליישום החוק  נלקחוגידול הטבעיה עקבהתקציבים הדרושים כה 

  גםיידרש להמשיך ולהשתמש בתקציב הנתוןהמשרד שעמדתו של האגף לחינוך מיוחד היא כי במידה 

שעות שילוב של הקצאה צמצום הדהיינו  (סיועבמשמעותית ירידה תהיה , גידול הטבעי העללמתן מענה 

תוספת בסוגיית ה, שנהבכל , בכוונת משרד החינוך לדון עם משרד האוצר, לפיכך. )משאבים אחריםשל ו

גידול הבגין ,  להערכת האגף לחינוך מיוחד.גידול טבעי במספר התלמידיםעקב התקציבית הנדרשת 

 תלמידים 1,350-לכ ,שעות שבועיות 2,500- כנדרשת תוספת הוראה של ח "בשנת הלימודים תשסטבעי ה

 .נדרשת תוספת של משרות סייעות,  כמו כן.עם צרכים מיוחדים

 עמדת משרד האוצר .5.3.2

משרד החינוך טרם הגיש לאוצר , משרד האוצרברפרנט חינוך באגף תקציבים , לדברי מר יונתן רגב

, עם זאת. שבה מפורטות התוספות התקציביות הנדרשות, ת יישום חוק השילוב להרחב עדכניתכניתות

משרד החינוך יגיש אם , לדברי מר רגב. סדרי הגודל של התוספות האמורות מוכרים למשרד האוצר

 13.הנושא יידון, ח"במסגרת דרישותיו התקציביות לשנת תשסמפורטת כזו עדכנית וכנית ות

 2006אשר נערכה בחודש יולי ,  של הכנסתהתרבות והספורט, דת החינוךיצוין כי בישיבה קודמת של וע

ב יהוזכר שאחד מן התנאים שמשרד האוצר הציב בעבר להעברת התקצ, שילובועסקה ביישום חוק ה

. פי רמות תפקוד-תלמידים עם צרכים מיוחדים על מיפוי שלל כלישל פיתוח ליישום החוק במלואו הוא 

-אף. אורך כמה שניםש,  חדשני ומורכבבפיתוחטענה כי מדובר , רות פן' הגב, מנהלת האגף לחינוך מיוחד

כ הרב מיכאל מלכיאור הקצה למשרד החינוך פרק זמן של חצי שנה להשלמת "ר הוועדה חה"יו, כן-פי-על

מנת למנוע כל הצדקה להשהיות נוספות בהעברת  על, עדה לוו דיווח על תוצאותיוסירתהמיפוי ולמ

  14.התקציב הנדרש

מפקחת ארצית וממונה על , סמדר מליחי'  זה ציינה הגבאל משרד החינוך בענייןפנייתנו על בתגובה 

 לשמש יוכל  הואפי רמות תפקוד-כלי למיפוי תלמידים עלאם יפותח כי , השילוב באגף לחינוך מיוחד

צרכים  םעאולם עד לפיתוחו יש לתקצב את התלמידים , בסיס לשינוי שיטת התקצוב בחינוך המיוחד

 15.מיוחדים בהתאם לשיטות התקצוב הנהוגות כיום

                                                 
 .2007 במאי 8, שיחת טלפון, משרד האוצר, אגף תקציבים, רפרנט חינוך, יונתן רגב 13
 .2006 ביולי 31, ורט של הכנסתהתרבות והספ,  מישיבת ועדת החינוך47' פרוטוקול מס  14
 .2007 באפריל 23, דואר אלקטרוני, משרד החינוך, האגף לחינוך מיוחד, מפקחת ארצית וממונה על השילוב, סמדר מליחי 15


