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 תמצית המחקר

 מבוא. 1
לפני אמנם, . "השילוב פרק"לחוק חינוך מיוחד, הידוע בשם  7התקבל תיקון מספר  2002בסוף שנת 

 ים(להלן: תלמיד רגילההחינוך הילדים עם צרכים מיוחדים במערכת כבר שולבו חקיקת החוק 

 התלמידלהם נזקק שחייב את המדינה לממן את שירותי התמיכה הנלווים מהחוק אולם, , )יםמשולב

רפואיים ועזרים מסייעים שונים. בנוסף לכך, -השירותי סיוע, שירותים פסיכולוגיים ופר :המשולב

עליהן מוטלת ההחלטה אשר שילוב הכללי ההתנהלות של ועדות את החוק קובע ומפרט את התפקיד ו

בדבר זכאות הילד לשילוב במסגרת חינוך רגילה. כמו כן, התיקון לחוק מעגן בחקיקה את חובת 

 עוד קובע . עליה שילוב, יחד עם זכותם לערערהועדת והורים ושיתופם בקבלת ההחלטה במעורבות ה

גם בעת  וכי חינוכית יחידנית תכניתלכל תלמיד משולב בע שנת לימודים תיַק כל החוק כי בתחילת 

 חייבים לשתף ולערב את הורי הילד.  הגיבוש

, אם כי תוספת התקצוב למטרת יישומו 2003שנת במגבלות מסוימות, החל בהתיקון לחוק, יישום 

 (תשס"ה).   2005-2004רק כשנה לאחר מכן, משנת ניתנה 

 המחקר הנוכחי נועד לספק תמונת מצב עדכנית על סוגיות מהותיות בתחום השילוב. 

 המחקר מערך. 2
 המחקר מטרות 2.1

 וחד היבטים ביישום פרק השילוב בחוק חינוך מיהייתה לבחון המחקר מטרת 

 חינוכית יחידנית תכניתבניית וליים של החוק, כגון: ועדת שילוב אהיבטים פרוצדור 
 רפואיים, שירות פסיכולוגי ועוד-הסייעת, שירותים פר :שירותי תמיכה נלווים 
 התאמת מבנה בתי הספר וציוד עזר 
  ,הורים לילדים משולביםושל סייעות של הכשרה והדרכה של צוותי הוראה 
  ההורים בתהליך השילובשל מעורבות הושיתוף המידת 
 שילוב חברתי של ילדים עם צרכים מיוחדים 
  הצלחות בתהליך שילוב הילד.וקשיים 

 המחקר שיטות 2.2

  . ממשרד החינוך ומהעמותות השונות נערכו ראיונות עם אנשי מפתח ומקבלי ההחלטות בתחום

 שה מקורות מידע:שלו פי-תהליך השילוב עללאחר מכן, נבדקו היבטים שונים של 

 מנהלי מתי"אות 
 דתי-מנהלי בתי ספר יסודיים בזרם הממלכתי והממלכתי 
 .הורים לילדים משולבים בחינוך היסודי 
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מנהלי בתי ספר  363מדגם מייצג של עם ), 67מתוך  53מתי"אות (ההמחקר כלל ראיונות עם רוב מנהלי 

מדגם ההורים נאסף דרך עמותות יש לציין כי הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים שונים.  302 ועם

ביקורתית ו מודעת לזכויותיה ,אקטיבית הסביר להניח כי מדובר באוכלוסיי ,ולכן ,וארגוני הורים

יחד עם זאת, כפי שנראה בהמשך, אנו מוצאים הלימה בנושאים רבים בין דיווחי ההורים  יותר.

 .דיווחי מנהלי בתי הספרל

תחילת יישום שנים בלבד לאחר  ארבע, 2007 שנת סוףל 2006שנת ה שבין הממצאים מתייחסים לתקופ

שום ייהמלצות להמשך כן של המחקר ו מרכזייםממצאים  יוצגולהלן חוק חינוך מיוחד. בהשילוב פרק 

 החוק.

 ממצאים. 3
 הספר תבחירת בי 3.1

כחמישית בחרו על ו הספר של ילדם עקב קרבתו הגאוגרפית לביתם ההורים בחרו את בית כמחצית

. ידע בתחום השילובבעל נכונות לשלב ילדים עם צרכים מיוחדים ו בעל בית ספרסמך המוניטין שלו כ

שליש ציינו כ . אולם,בית הספרקיבלו את המידע הדרוש להם לשם בחירת דיווחו שרוב ההורים 

סיון והידע של י, הנבעיקר, בנוגע למידת הנכונות ,בחירת בית הספרהיה חסר להם מידע לשם עדיין ש

מידע על היבטים מחסור בצוין  . בנוסף,בסביבה לקלוט תלמידים עם צרכים מיוחדים בתי ספר

 כולל תכניות לימודים ספציפיות וזכויות הילד המשולב. , בית הספרתהליך השילוב בהקשורים ל

 ועדות שילוב 3.2

ית הקובעת את הזכאות של ספר-יתבצריכה לפעול ועדת שילוב  בית ספרהשילוב", בכל  פרקפי "-על

רובם של -רובלאור רמת תפקודם והאבחונים שלהם.  ,ילדים עם צרכים מיוחדים לקבל שירותי תמיכה

ת שילוב וועדפועלות ספר אכן השבבתי  דיווחו) 98%(מנהלי בתי הספר  שלו )93%(מנהלי המתי"אות 

 ת שילוב.וועד ום עבריהציינו שילד רוב ההורים, במקביל. באופן סדיר

-כ עם זאת, פחות מחודש. עומד עלעדת שילוב וציינו כי זמן ההמתנה לו )56%( מנהלי בתי הספר רוב

נדרש  ,שילוב לוועדתלהגיע  מנת-עללמעלה משלושה חודשים. ראוי לציין כי במדובר  ציינו כי 13%

תם לממן אבחון אין ביכולר שאהורים , בשל התורים הארוכים לאבחונים . אולם,אבחון מגורם קביל

 . יותר פרטי לילדם, נאלצים להמתין זמן רב

ילדים עם צרכים מיוחדים שאינם  מנהלי בתי ספר ומנהלי מתי"א דיווחו על, מיושם פרק השילובשאף 

חמישים ושבעה אחוזים כיוון שאינם עוברים ועדות שילוב.  ,בית הספרבזוכים למענה הדרוש להם 

אינם פונים ל לכילדים עם צרכים מיוחדים שצה גדולה בקרב הקבומנהלי בתי הספר הצביעו על מ

מרביתם בעלי לקות למידה או לקות למידה המשולבת עם הפרעות קשב וריכוז ובעיות , שילוב לוועדות

שהלקות אינה חשש ההורים מהתיוג או הסיבה לכך היא התנהגותיות. לפי הערכת מנהלי בתי הספר, 

 . פרק השילובבמסגרת  זכאים לשירותים אינםחמורה מאוד והילדים ממילא 
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ביצוע הסקר. לדבריהם, לאחר כניסתו של אנשי מפתח במשרד החינוך לפני ידי בהועלתה גם בעיה זו 

לתוקף, דווקא בעלי לקויות קלות יחסית "נופלים בין הכיסאות", משום שאינם זכאים  "פרק השילוב"

 השילוב.   לוועדותאינם פונים כלל  ,כן ברוב המקרים לתמיכה במסגרת סל השילוב, ועל

ציינו שנציג מתי"א נוכח ממנהלי המתי"אות  91%-וכ בתי הספרממנהלי שבעים וחמישה אחוזים 

אלו הנה חשובה  בוועדותמקצוע חיצוני נוכחות של איש . או ברוב המקרים באופן קבועשילוב  בוועדות

עשוי  גורם כזההם גם ציינו כי  .ערכת החינוךנציגים בכירים של מהדבר בא לידי ביטוי בדברי . במיוחד

עוד חלטות בנוגע לילד. הה טיבול בוועדהלתרום למקצועיות הדיונים ו לסייע למנוע ניגודי אינטרסים

 םחשוב להגדיל ולמסד את היקף מעורבות מתי"אות,השל נציגי  תרומתם הייחודיתלאור  הוסיפו כי

  השילוב. בוועדות

  האישית הטיפול תכנית יישום 3.3

, ורק כרבע סברו שהן לא יושמו או ןבנוגע לילדם יושמו במלוא הוועדהרוב ההורים סברו שהחלטות 

יושמו באופן חלקי, בעיקר בתחום שירותי הסייעת. פחות ממחצית ההורים דיווחו שנבנתה לילדם 

 . חינוכית יחידנית בבית הספר תכנית

מחליטה על זכאות לילד, התמיכה אינה ניתנת  עדההווגם כאשר  ,לעתים ,ציינו כי בתי ספרמנהלי 

 די. במלואה או באופן מיַ 

 בתהליך השילוב םהוריהמעורבות  3.4

על החלטות ועדת השילוב. עם זאת, כפי שכבר צוין, יש  ,ואף השפיעו ,רוב ההורים העידו שהשתתפו

זרת עמותות וארגוני ם הפעיל והמעורב יותר של ההורים שגויסו לסקר בעאופיַ בלסייג ממצאים אלה 

 הוועדותממנהלי בתי ספר ציינו כי הורים משתתפים באופן פעיל בהחלטות  55%-כ הורים. במקביל,

ממנהלי המתי"אות ציינו כי הורים משפיעים בפועל על  17%רק  ,יש להם השפעה. לעומת זאתכי ו

  השילוב. בוועדותקבלת החלטות בנוגע לילדם 

עבור ילדם. כשני בחינוכית יחידנית  תכניתהיבט נוסף של מעורבות ההורים נוגע להשתתפותם בגיבוש 

אינם מעורבים בקביעת שציינו כי הורים כמעט  בתי הספרממנהלי המתי"אות וממנהלי  יםשליש

הביעו שביעות רצון  ההיו שותפים לבנייתשם ההורי מרבית .עבור ילדםבתכנית חינוכית יחידנית 

מתי"אות הדגישו את הצורך בהגברת הלי בתי הספר ומנהלי נהבוהה או גבוהה מאוד ממנה. מג

 .בתחום זהמעורבות ההורים 

 הדרכת הורים 3.5

במהלך תהליך השילוב: פחות משליש מההורים ציינו שקיבלו  המועטהדרכה להורים ניתנת נראה ש

מגורמים מקצועיים  בית הספרילד בהדרכה או ייעוץ בנושאים הקשורים לשילוב במהלך השתלבות ה

כלל  . גם אלו שקיבלו הדרכה, השתתפו בדרךחבריםהם שבו או בארגון ההורים  בית הספרבמתי"א, ב

במפגש אחד בלבד במשך השנה. כרבע מהמרואיינים שקיבלו הדרכה, ציינו כי קיבלו הסבר בנוגע 

לגבי קים למידע או הדרכה נוספים השילוב. כשליש ממקבלי ההדרכה ציינו כי הם עדיין זקו לוועדת

 נושאים שונים הקשורים בשילוב. 
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 הכשרת צוותי הוראה 3.6

בנוסף לצורך בהדרכת הורי הילדים, נבדק הצורך בהכשרה של צוותי בתי הספר (מנהלים, מורים 

סייעות) בנושאים השונים הקשורים לשילוב. לדעת רוב רובם של מנהלי המתי"אות ומנהלי בתי ו

מחנכות יודעות תמיד או ברוב המקרים כיצד לנהוג כאשר מתעוררת בעיה הקשורה לילד הספר, ה

, ותלגבי לקויות ספציפי מורים המשלביםלהמשולב. עם זאת, עדיין דווח על הצורך בייעוץ והדרכה 

 84%-ממנהלי המתי"אות ו 96%(לדעת ובעיות התנהגותיות ת קשב וריכוז והפרע לגבי ,ובמיוחד

 ). בתי הספרממנהלי  80%-(לדעת כ לקויות למידה חמורות לגביו )הספרבתי ממנהלי 

ההדרכה  .קיימות תכניות הדרכה שפותחו במתי"אות או במרכזים פדגוגיים אזוריים של משרד החינוך

ידי מדריכים המגיעים לבתי הספר מהמתי"אות, בימי עיון או באמצעות חלוקת חוברות מידע. בניתנת 

מנהלי המתי"אות ומנהלי בתי הספר נראה שהמשתתפים העיקריים  עם זאת, מדיווחם של

ממנהלי בתי הספר ציינו שבהשתלמויות  26%, רק לדוגמהבהשתלמויות הם מורים לחינוך מיוחד. 

הן מנהלי  .נזקקים במיוחד להשתלמויות אלואף על פי שהם אלה ה, משתתפים מורים לחינוך רגיל

בית במקצועיים -ו על השתלמויות המיועדות לצוותים רבהמתי"אות והן מנהלי בתי הספר דיווח

חשוב לחזק את נושא ההדרכה, במיוחד עם זאת, מורים רגילים.  בהן גםמשתתפים שלעתים , הספר

 צורך רב בהדרכה.  המנהלים כי קיים יינוצעבור הלקויות שלגביהן 

בבית ספרם מועסקות  אשר דיווחו כים מנהליהמבין  65%סייעות: בקרב הצורך בהכשרה קיים גם 

 הכשרה מטעם בית הספר. כלסייעות ציינו שהסייעות אינן מקבלות 

מרבית ההורים סברו שהמחנכת יודעת להתמודד בהצלחה עם בדומה להערכת מנהלי בתי הספר, 

 רובםיחד עם זאת, . באופן כללי עם הבעיות האופייניות לילדים עם הלקותוצרכיו המיוחדים של ילדם 

עם ילדים  ותתמודדבתחום הההעריכו את ההכשרה והידע של המחנכת  )הוריםהמ םרבעי הכשלוש(

 ה, אולם,נמוכאמנם רמת הידע והכשרה של המחנכת שרשמית,  יתכןחלקית. יכעם צרכים מיוחדים 

יומי היא מצליחה להתמודד עם צרכיו המיוחדים של הילד, בזכות תכונותיה האישיות או -םבאופן יו

 וגי הכללי. ניסיונה הפדג

  נלווים תמיכה שירותי 3.7

, שירותים כמו פסיכולוג, יועץ חינוכי, הוראה מתקנת וסייעת קיימים מנהלי בתי הספרלפי דיווח 

גם טיפול באמנות. קצת בבית ספרם ניתן במרבית בתי הספר. למעלה ממחצית המנהלים אף ציינו כי 

, כמו מרפא בעיסוק רפואיים-פרהשירותים כי קיימים בבית ספרם דיווחו ם מנהליהפחות משליש מ

 וקלינאי תקשורת. 

כל בגם האם התמיכה והאם ילדם מקבל שירות זה או אחר, לציין הורי הילדים המשולבים התבקשו 

ילדם אינו זכאי לשירות כלשהו, האם הוא ש, במקרה . עוד התבקשו לצייןמספיקה אחד מהשירותים

בית במההורים ציינו כי התמיכה הכוללת שילדם מקבל  יםכשני שליששירות זה. זאת זקוק ל בכל

 : לדוגמה , אינה מספיקה.הספר

  מקבל כלל  ואינאך , בית הספרב םלימודיביותר ממחצית ההורים ציינו שילדם זקוק לעזרה

 ;תמיכה מסוג זה
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  דיווחו שהתמיכה הניתנת (למשל  בית הספרבההורים שילדם מקבל שירותי עזר למעלה ממחצית

 ) אינה מספיקה. רפואיים-פרהוטיפולים  םלימודיבהוראה מתקנת, עזרה 

 מספר סיבות לכך שילדם אינו מקבל עזרה בבית הספר. בין השאר:ציינו ההורים 

  בבית הספר;  בקרב ההורים ציינו העדר תקציב ניכרשיעור  
 בעיות בקבלת  :, כמוקבלת השירותיםברוקרטיים וציינו מחסומים וקשיים בי כחמישית מההורים

 .בית הספרשירותי הסייעת והגבלות בסל השילוב של 
 

יותר ממחצית ההורים משתמשים בשירותי תמיכה נוספים מחוץ לבית הספר, כמו כתוצאה מכך 

חלק מהשירותים הללו ממומנים במסגרת חוק ביטוח בריאות הצהריים.  אחר רפואיים-פרהטיפולים 

 באופן פרטי. -תי וחלקם ממלכ

יותר ממחצית עות. יאחד השירותים החשובים ביותר מבין שירותי התמיכה הרבים הנו שירות סי

סייעת בעקבות החלטתה של ועדת שילוב, ומרביתם ציינו כי תמיכת ההורים דיווחו שילדיהם מקבלים 

ר לילדים עם לקויות בעיק יםהסייעת ניתנשירותי . הוועדהה שעות הסייעת ניתנות בהיקף שקבע

תסמונת דאון, לקויות ראייה או נכות פיזית. רוב המרואיינים  או אספרגר, פיגור אוקשות: אוטיזם 

שפחות ממחציתם העריכו את  , על אףשדיווחו שלילדם יש סייעת מרוצים ממנה במידה רבה, וזאת

פן עצמאי, כיוון דיווחו שהן מספקות לסייעת הכשרה באואף הכשרתה כמספקת. חלק מהמשפחות 

 .ידי גורם אחר-שהיא לא הוכשרה במידה מספקת על

 ציוד עזר והתאמת מבנה בית הספר 3.8

נראה כי קיים מחסור בציוד עזר לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחלק ניכר מבתי הספר. אחוז 

בתי טן ממתי"אות דיווח שציוד עזר לשילוב קיים רק בחלק קהמנהלי  ב) בקר45%גבוה מהנשאלים (

לא יתאפשר שילוב מוצלח של ילדים עם צרכים מיוחדים.  ,ללא ציוד עזר מתאים. יש לציין כי הספר

מחשבים נישאים, ציוד אורקולי, מכשירי  :על הצורך בציוד, כמו ודיווח ספרהבתי מנהלי  כמעט כל

ברייל. ממצאים דומים המעידים על המחסור בציוד העזר הנדרש  יפרסאות מיוחדים וִס יתקשורת, כ

ציוד עזר  בית הספרלשילוב נמצאו גם בסקר הורים: כחמישית מההורים ציינו כי ילדם אינו מקבל מ

 לשילוב הנדרש לו. 

במבנה הפיזי של בית  אחד לפחות , נדרש שינויבתי הספרממנהלי  70%-מפי דיווחם של למעלה -על

כן,  לשלב ילדים עם צרכים מיוחדים. כמו מנת-עלהוספת רמפה, מעלית ושירותי נכים)  ספרם (כולל

לצורך  בית הספרמדיווחי ההורים נראה כי במרבית המקרים שבהם נזקק הילד להתאמה במבנה 

   השילוב, היא אינה קיימת.

 התנגדות לשילוב מצד צוות בית הספר 3.9

לשילוב מצד צוותי בתי הספר. למעלה ממחצית ההורים ציינו היבט נוסף שראוי לציון קשור להתנגדות 

לקבלו.  בית הספרהסכים  ,לשילוב ילדם, ורק לאחר שהפעילו לחץ בית הספרשנתקלו בסירוב מצד 

מתי"אות נוגע לסוגי המנהלי בקרב אחד הממצאים המעניינים בסקרים בקרב מנהלי בתי הספר ו

ממנהלי המתי"אות  79%-מצד מנהלים ומורים. כילוב לשמתעוררת התנגדות רבה שלגביהן הלקויות 
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ובעיות  דיווחו על התנגדות של מנהלי בתי ספר ושל מורים לשילוב ילדים עם הפרעות קשב וריכוז

 ,שאר סוגי הלקויותלגבי . כךדיווחו על התנגדות של מורים ל בתי הספרממנהלי  45%-ו ,התנהגותיות

כי גם  מתי"אות ציינוהמנהלי מ 15%-התנגדות. בנוסף, ככי עוררו  אחוז קטן בלבד של מרואיינים ןציי

 . מנהלי בתי ספר ומוריםשל  לשילוב םהתנגדותאת פיגור ותסמונת דאון מעוררים  ,אספרגר ,אוטיזם

 שילוב חברתי 3.10

לא נתקלו בהתנגדות מצד הורי הילדים האחרים. רוב ההורים העריכו דיווחו ש כמעט כל ההורים

משתדל לסייע לילד  בית הספרמשתדלת לעזור לילדם להשתלב בכיתה מבחינה חברתית וששהמחנכת 

 להשתתף באירועים חברתיים מטעם בית הספר. 

. יותר בתי הספרעם זאת, עדיין דווח על מספר בעיות בשילוב החברתי של ילדים עם צרכים מיוחדים ב

תלמידים המשלבים בכיתה לפני מההורים ציינו שלא התבצעה הכנה מוקדמת של ה יםמשני שליש

רכיב משמעותי בשילובם של ילדים עם צרכים  ושבספרות מציינים שזהעל אף , קליטת הילד המשולב

 . מיוחדים

הבדלים במידת השילוב החברתי של ילדים עם סוגי לקויות שונים. הממצאים מצביעים על , כמו כן

וילדים עם ראייה ושמיעה ים עם לקויות עולה כי ילד בתי הספרמדיווח מנהלי המתי"אות ומנהלי 

נכויות פיזיות משולבים מבחינה חברתית במידה רבה יותר, בהשוואה לילדים עם אוטיזם ואספרגר או 

לבחון דרכים להגברת השילוב החברתי של קבוצת . ממצא זה מצביע על הצורך פיגור ותסמונת דאון

כמו כן, מנהלי בתי ספר מדווחים כי . שלבת, כגון, באמצעות הכנה מוקדמת של הכיתה המילדים זו

משולבים מבחינה חברתית במידה רבה יותר, בהשוואה לילדים  לקויות למידה חמורותתלמידים עם 

  התנהגותיות.בעיות ת קשב וריכוז וועם הפרע

 הלקות סוג לפי שילוב של שונים בהיבטים הבדלים 3.11

 :של השילוב, לפי סוג הלקות של הילד המשולב נמצאו הבדלים משמעותיים בהיבטים שוניםכאמור, 

מידת ההתנגדות לשילוב מצד המורים והורי הילדים האחרים בכיתה  ,לצוותהנחוצה מידת ההדרכה 

 מידת השילוב החברתי של הילד. ו

בכיתה, הן  קשיים מיוחדיםיש התנהגותיות בעיות וילדים עם הפרעות קשב וריכוז כפי שדווח קודם, ל

 39%שי של המורים להתמודד עמם והן מבחינת מקומם החברתי בכיתה. ראוי לציין כי ומבחינת הק

ציינו כי בשילובם של ילדים עם הפרעות התנהגותיות מתעוררים הקשיים הרבים  בתי הספרממנהלי 

 .ביותר

קבוצת הילדים המשולבים בעלי הפרעות קשב וריכוז , ווח מנהלי המתי"אות ומנהלי בתי הספרידלפי 

מורים אין די ידע וכלים לקיים הצורך הרב ביותר בהדרכה. לגביה היא הקבוצה שיות התנהגותיות ובע

פריע להתנהלות הכיתה, בניגוד לילדים עם לקויות אחרות להעלולים הלהתמודדות עם ילדים אלו 

 שכלפיהדורשים פחות תשומת לב מצד המורה במהלך השיעור. בנוסף, זוהי הקבוצה כי הם  ייתכןש

הורי ילדים משלבים, לפי דיווח מנהלי המתי"אות מורים וימת ההתנגדות הרבה ביותר בקרב קי

 . בתי הספרומנהלי 
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המשולבים  בעיות התנהגותיותו שקבוצת הילדים עם הפרעות קשב וריכוזאפוא הממצאים מעידים 

עולה . עוד התערבות חינוכיות תכניותבחינוך הרגיל זקוקה לתשומת לב מיוחדת מצד מתכנני 

ובהגברת תמיכה בבהדרכה,  -לסייע למורים שבכיתותיהם משולבים ילדים אלו  מהממצאים הצורך

הנחיית המורים עשויה לסייע באבחון הילדים עם בעיית קשב וריכוז, . ותיעילעמם ב התמודדליכולת ה

 הדבר הוכחובהמשך, לספק למורים דרכי הוראה חדשות ויעילות יותר להתמודדות עם התופעה. 

0F"עידוד" תכניתמחקר מעקב של הב

1 . 

 תרומות וקשיים -בית הספר השילוב ב 3.12

תרומות מרבית המנהלים ציינו בעקבות השילוב,  בית הספרפתוחה מה מרוויח הבתשובה לשאלה 

ותרומה  מהנשאלים) 45%( הכללית של בית הספרהחברתית כגון תרומה לאווירה  בתחום החברתי,

שינוי חברתי מסוג זה מהווה  .)46%(סובלנות לכולל חינוך לקבלת השונה ולילדים ללא מוגבלויות, 

 .במשרד החינוךאחת השאיפות המרכזיות של האגף לחינוך מיוחד 

זקוק  בית הספרכדבר החשוב ביותר ש משאבים כספייםתוספת של ציינו  בתי הספרממנהלי  82%מעל 

 לו למען הצלחת השילוב.

עומס גדול מדי על המורים בכיתה בעקבות השילוב, הפרעה להתנהלות  בין הקשיים הבולטים, דווח על

הכיתה, היעדר משאבים כספיים ראויים לשילוב וירידה ברמת הלימודים הכללית בבתי הספר 

 המשלבים. 

 הערכה כללית של השילוב 3.13

רבה הורים העריכו את תהליך השילוב של ילדם כמוצלח במידה ההקשיים שתוארו לעיל, רוב  חרף

 רובם .מאוד או במידה רבה. למעלה ממחציתם ציינו מספר קשיים ובעיות הקיימים בתהליך השילוב

 או בעיות בשילוב החברתי של הילד.  בית הספרהכשרה של צוות ההיעדר הצביעו על 

בשכיחות הגבוהה ביותר נושא עלה , בתי הספרלשיפור תהליך השילוב בההורים  הציעובין ההצעות ש

מתן יותר שירותי תמיכה, סיוע להשתלבות  - יוולאחר בית הספרההכשרה המקצועית לצוות 

 הוריםרכי הילד. חלק מהולצ בית הספרוהתאמת המבנה הפיזי של  בית הספרבהחברתית של הילד 

מותאמת וערוכה היא עדיין אינה שציינו שבמערכת החינוך אין מספיק מודעות לחשיבות השילוב ו

שיפור למשאבים לקידום ואת המחסור בלשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים. כרבע מהמשיבים ציינו 

להבטיח את הצלחת השילוב,  מנת-עלש אמרו רבע מההוריםמעט פחות מ .תהליך השילוב בבית הספר

העלו את  ספרמנהלי בתי גם מנהלי מתי"אות וגם , כאמורבתהליך. מאוד  יםמעורבהם נדרשים להיות 

 לו. הלסוגיות מרבית ה

                                                   
עידוד לטיפול בילדים  תכנית .2008'. ד, '; נאוןד, וילנסקי'; נ, שטרוסברג'; אנוי, -'; אורס'סנר, צ'; א, שרון  1

. 08-26-. תמהערכה מחקר תמצית - בירושלים ספר-בתי בארבעה(ADHD) הסובלים מהפרעות קשב וריכוז 
 מכון ברוקדייל, ירושלים. -ג'וינט-מאיירס
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  פריפריהל מרכזובין ם ערביל יהודים בין השוואה 3.14

, ערביההבדלים בין המגזר היהודי למגזר  דיווחו על בתי ספרהן מנהלי מתי"אות והן מנהלי 

מחסור בשירותי תמיכה, בציוד עזר, בהתאמות פיזיות ובהדרכה ותמיכה למורים משתקפים בה

נדרשות הדיווחו על צורך רב יותר בהתאמות פיזיות  ערביה, המרואיינים במגזר לדוגמה .ולסייעות

 מחסור רב יותר בשירותי תמיכה, בהשוואה למרואיינים מהמגזר היהודי. על לשילוב ו

נמצא  לשילוב, בהשוואה למגזר היהודי.רבה יותר התנגדות  דיווחו על ערביהבמגזר המנהלים בנוסף, 

שילוב ועל  בוועדותנוטים יותר לדווח על השתתפות פסיבית של הורים  ערביבמגזר ה בתי ספרשמנהלי 

עם זאת, יותר מנהלים במגזר היהודי דיווחו על השלכות . מוריםהנכונות פחותה לשילוב בקרב 

פגיעה ברמת  ,עומס רב על המורה והפרעה להתנהלות הכיתה, וכן, כמו של השילוב שונות שליליות

 .בית הספרבהגות אלימה כתוצאה משילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים הלימודים והתנ

מנהלי בתי ספר בפריפריה. יותר  בתי ספרבמרכז הארץ ל בתי ספרגם בין נוספים נמצאו הבדלים 

שירותי תמיכה נלווים, לעומת במורים ולהכשרה בבפריפריה הצביעו על הצורך בציוד עזר נוסף, 

ם באזור הפריפריה דיווחו על נכונות מועטה או מועטה ביותר של מורים המרכז. כמו כן, יותר מנהלי

 לשלב, בהשוואה למרכז. 

 תיאום ושיתוף פעולה בין הגורמים המשלבים 3.15

שיתוף פעולה בין כל הגורמים המקצועיים המטפלים  הצביעו על ספרהבתי רובם המכריע של מנהלי 

קיימת פונקציה של רכז או מתאם שילוב במרבית  , אף). לדבריהםתמיד או ברוב המקרים(בילדים 

 מתי"א. ל בית הספר ביןאיש הקשר המשמש , בתי הספר

 .מיוחדלחינוך הסמכויות בין החינוך הרגיל החלוקת אחריות והתחומי לא תמיד ברור מהם עם זאת, 

הילדים , אנשי החינוך הרגיללתפיסת  ,פעמים רבותן אחד הבכירים במערכת החינוך, כפי שציי

המשולבים מצויים תחת אחריות החינוך המיוחד (המתי"א), ואילו מתי"א מתייחסת אליהם 

נובעות  בקרב אנשי החינוךהרגיל. עמדות  בית הספרדים לכל דבר שהאחריות עליהם היא של מילתכ

ד לעתים מכך שלמורים אין די ידע בנוגע לאופן הטיפול בילדים משולבים, נושא שבהחלט ניתן להתמוד

 עמו באמצעות מתן הדרכה והכשרה רבה יותר למורים המשלבים ולמנהלים.

 מסקנות מרכזיות. 4
כן, יש על מהווה אתגר מאוד משמעותי למערכת, מאחר שהוא נוגע לכל בתי הספר.  פרק השילוביישום 

 הממצאים המוצגים בדוח הנוכחי מהווים אפוא. יישום מלא שלו יידרש תהליך ממושךלצורך לצפות ש

 תהליך. ה חיזוקובסיס משמעותי ל פרק השילובנדבך חשוב ביישום של 

כל הנהלים והפרוצדורות, כגון ועדות שילוב ובניית תכנית  מתקיימיםמראים כי המעקב ממצאי מחקר 

 על בסיס ממצאי המחקר ודיונים עם נציגי משרד החינוך עולות כמה מסקנות מרכזיות: יחידנית. 

  ההורים, במיוחד בבניית תכנית הטיפול ולעודד אותם לקחת חלק פעיל יותר יש לחזק את מעורבות

  .בוועדות השילוב, במיוחד במגזר הערבי



 

ix 

  המורים המשלבים, לקראת קבלת תלמידים משולבים, וזאת בעיקר יש צורך לשים דגש על הכשרת

  .ולקויות למידה לגבי הפרעות קשב וריכוז ובעיות התנהגותיות
 בתוך בית הספר. השילוב מנגנונים וסטנדרטים להטמעת משלבת בבית הספר ולפתח ש לעודד אווירהי 

הכנת הכיתות המשלבות ו שינוי זה דורש תהליך מורכב של שכנוע מורים ומנהלים בחשיבות הנושא

  .לקראת קבלת התלמידים המשולבים על מנת לשפר את  השילוב החברתי שלהם

 הוצגו הממצאים". השילוב"פרק  של ושיפור הפעלה להמשך חיוני משוב החינוך למשרד סיפק המחקר

בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל, בפני  השילוב על האחראים במשרד ובכירים החינוך משרד"ל  מנכ בפני

 נציגי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובפני נציגים של הפיקוח. 

 

 .המחקר מומן בסיוע קרן מנדל ברמן למחקר על ילדים עם מוגבלויות
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 . מבוא 1

ציבורית בשילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים ההתעניינות הולכת וגוברת  בשנים האחרונות

במעורבות גוברת של במדיניות משרד החינוך, במערכת החינוך הרגילה. התעניינות זו באה לידי ביטוי 

תחיקתי, בעתירות שהוגשו -הכנסת, במישור המשפטי בוועדותארגונים ועמותות בתחום, בדיונים 

בחינת מדיניות הטיפול בתלמידים בעלי צרכים משפט ובהקמתה של ועדה ציבורית ל בנושא לבתי

מיוחדים בראשות השופטת בדימוס  דליה דורנר. התעניינות ציבורית זו מתבטאת גם בכתבות הרבות 

באמצעי התקשורת השונים, ונותנות במה לנושאים שונים המתפרסמות חדשות לבקרים  בנושא זה

 משולבים בחינוך הרגיל. ולאלו מביניהם ה ,הקשורים לילדים עם צרכים מיוחדים

. פרק זה עיגן בחוק פרק השילובלחוק חינוך מיוחד, המכונה  7התקבל בכנסת תיקון מס'  2002בשנת 

, חל ידי משרד החינוך-על את זכויותיהם של תלמידים המשולבים בחינוך הרגיל. בעקבות יישום החוק

 לקויות המורכבות. גידול במספר התלמידים המשולבים בחינוך הרגיל, במיוחד בעלי ה

מנקודת ראותם של מנהלי מתי"אות, של  פרק השילובלבחון היבטים ביישום  הייתהמטרת המחקר 

 משולבים בחינוך הרגיל. היסודיים ושל הורים לילדים  בתי ספרמנהלי 

מידת  אתאת מעורבות ההורים בתהליך ו תהליך יישום החוק על מרכיביו השונים,הדוח סוקר את 

מורים לשילוב. נבחנת היערכות בתי הספר לשילוב, המידה שיש להם צורך ההורים וה של המוכנות

בציוד ובהתאמות פיזיות והמשאבים הנדרשים להם לצורך הצלחת השילוב. כמו כן נסקרים ההבדלים 

 בין קבוצות אוכלוסייה ואזורים.  

 . רקע2

 חוק חינוך מיוחד  2.1
במטרה להגן ולתת תוקף חוקי לזכויות התלמיד עם צרכים מיוחדים  1988-ב נחקק חוק חינוך מיוחד

מוגבלות גופנית, שכלית, בעלי  ,21-3 ים בניילדה) קבע כי כל 1988-במערכת החינוך. החוק (תשמ"ח

לקבלת חינוך מיוחד. החינוך המיוחד ניתן בחינם, באזור מגוריו של  םנפשית או התנהגותית, זכאי

חוק נאמר: "בבואה לקבוע השמתו של ילד עם ל 7סעיף ר לביתו. בהתלמיד או קרוב ככל האפש

מוגבלות, תעניק ועדת ההשמה זכות קדימה להשמתו במוסד חינוך מוכר, שאינו מוסד לחינוך מיוחד... 

החליטה ועדת ההשמה על השמתו של ילד עם מוגבלות במוסד כאמור, תמליץ הוועדה על טיפולים או 

" ילד בעל מוגבלות מוגדר בחוק כ"אדם שמחמת .לו באותו מוסדשיעורים מיוחדים, שיינתנו 

התפתחות לקויה של כושרו הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת, 

 והוא נזקק לחינוך מיוחד."

 חוק חינוך מיוחד הביא לארבעה שינויים עיקריים:

נלווים: "שירותי טיפול שיטתיים  מיכהשירותי תהרחבת זכויות הילדים משירותי לימוד ל .1

הניתנים לפי חוק זה לילד עם מוגבלות, לרבות טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק 
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הכל לפי צרכיו של הילד  ,וטיפולים בתחומי מקצועות נוספים שייקבעו ולרבות שירותים נלווים

 עם המוגבלות." 

 .21ועד גיל  שלושינוך כלפי ילדים אלו מגיל הרחבת הטיפול והמחויבות של מערכת הח .2

 פני-מתן זכות קדימה והעדפה מראש של מערכת חינוכית רגילה על :שילוב חינוכי ככל האפשר .3

 מתן שירותי חינוך מיוחד וטיפולים במסגרת הרגילה.וחינוך מיוחד 

ה השתתפותם בוועדות ההשמכולל הרחבת השתתפות ההורים בקבלת החלטות לגבי ילדיהם,  .4

 וחשיפת מסמכים בפני ההורים.

שלוש מסגרות שונות להשתלבותם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת  ישמשרד החינוך ל

וכיתה רגילה בבית ספר רגיל.  מיוחד בבית ספר רגילהחינוך: בית ספר לחינוך מיוחד, כיתת חינוך 

 .בפן החברתי והן בפן החינוכיהן  בצעאמור להתשילוב התלמיד בעל הצרכים המיוחדים בכיתה רגילה 

פי החוק, ועדת ההשמה היישובית היא הקובעת את זכאותם של התלמידים לחינוך מיוחד ואת -על

עבורם. להוריו של הילד נקבעה הזכות להשתתף בדיוני הוועדה. כמו כן, להורים בהמסגרת המתאימה 

יום מיום קבלת ההחלטה.  21ערר מחוזית, תוך  לוועדת הוועדהשמורה הזכות לערער על החלטות 

בתיאום עם  ,לאחר שוועדת ההשמה קובעת את המסגרת המתאימה לילד, רשות החינוך המקומית

 אחראית ליישום ההחלטה ולשיבוץ הילד בבית ספר מתאים. ,המפקח על החינוך המיוחד

בין במסגרות חינוך רגילות.  לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדיםמתייחס  1988-חוק החינוך המיוחד מ

שמחליטה על הזכות של התלמיד לחינוך מיוחד וקובעת  הוועדההשמה, הועדת לוהיתר החוק מתייחס 

אמורה לתת עדיפות לשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים  . לפי החוק, הוועדהאת מסגרת ההשמה

  .עזר נלווים יכולה להמליץ על טיפולים ושיעורי הוועדהבחינוך הרגיל; מלבד זאת, 

פי פרשנות משרד החינוך, רק תלמיד הלומד במוסד -, מאז שחוקק חוק החינוך המיוחד, עלעם זאת

לחינוך מיוחד זכאי לקבלת סל שירותים מכוח החוק. בנוסח ובפרשנות החוק הייתה סתירה לפיה 

 ,נוך הרגילולא לפי יכולותיו של הילד. לכן, עם המעבר לחי ,זכויות הילדים נקבעו לפי המסגרת

צומצמה באופן משמעותי זכאותו של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים למשאבים של החינוך המיוחד 

 ). 2000(ועדת מרגלית, 

 מיוחדהחינוך ההאב ליישום חוק  תכנית 2.2
חוק כי על ועדת ההשמה לתת עדיפות להפניית התלמיד לבית ספר רגיל, לא הייתה ב הקביעהמלבד 

לילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות מיוחדת ) התייחסות 1988ד (בחוק החינוך המיוח

הרגילות. השינוי המשמעותי ביותר בהתרחבות מערכת החינוך המיוחד היה תחילת יישומו של עיקרון 

האב קבעה מספר "סלי  תכנית. 1994האב ליישום החוק שהוכנה בשנת  תכניתהשילוב במסגרת 

שילוב" המיועד לתלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל. בסל שירותים", וביניהם "סל 

, רפואיים-פרההשילוב נכללו, בין השאר: מורה לחינוך מיוחד, הוראה מתקנת, שיעורי עזר, טיפולים 

חלו האב  תכניתטיפולים באומנויות, שירותים פסיכולוגיים וחינוכיים ועוד. בעקבות יישומה של 

 : עיקרב, ושינוייםמספר 
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 תגבור תוך, ותרגיל בכיתות, חמורות למידה לקויות בעיקרשל ילדים בעלי לקויות שונות,  שילובם 

 משלבת והוראה טיפולית הוראה באמצעות
 מיוחדים נפרדים לכיתות לחינוך  ספר בתימ חמורות למידה לקויותשל תלמידים בעלי  מעבר

 .רגילים ספר בתימיוחד ב

יים אזורשוביים/יתכונת השילוב, הוקמו מרכזי תמיכה יבמ מבחינה ארגוניתבנוסף, במטרה לתמוך 

על אספקת שירותים לתלמידים המשולבים במוסדות חינוך הוטלה האחריות מסגרת זו על (מתי"א). 

והיא אמורה לתרום לניתוק התלות הקיימת בין מסגרת הלימודים של התלמיד לבין סל  ,רגילים

ספריים -מעבר משירותים ביתהובילה ל ). הקמת סניפי מתי"א1996ונשר,  השירותים הניתן לו (ברנדס

 אזורי.-ילד ממרכז שירותים יישוביסל שירותים הניתן ל לאהקשורים למסגרות ולוועדות השמה 

 ם המוגדרים כ"משולבים" תלמידיהגדל מספר  1999-1990האב, בשנים  תכניתבעקבות 

בשנת תלמידים  35,000-מהצטמצם מספר הילדים במסגרות המיוחדות . כמו כן, 70,000-ל 17,000-מ

וי והחרדי, ו). עם זאת, במגזרים הערבי, הדרוזי, הבד2002(בלאס ולאור,  2001בשנת  32,000-ל 1990

 ). 2002; בלס ולאור, 1999הנתונים היו פחות מעודדים (אבישר, 

 )2002וחד () לחוק חינוך מי7(תיקון מס'  "פרק השילוב"הכנסת  2.3
הלכה למעשה  י נאות, השילוב לא יושםהאב, בהיעדר הסדר תקציב תכניתגם לאחר יישומה של 

ההקצאה הרבה יותר של תקציבים חרף ), 2002. כפי שציינו בלס ולאור (לו קצב הראוייםבבהיקף ו

משאבי מימשיכו ליהנות  לשילוב, אופן ההקצאה לא יכול היה להבטיח שילדים בעלי צרכים מיוחדים

) שכל ילד בעל צרכים מיוחדים 2001(אוגוסט  מרגלית ועדתמיוחד. בעקבות זאת, המליצה החינוך ה

בתי יוכל לזכות במשאבי החינוך המיוחד, ללא תלות במסגרת שבה הוא לומד (חינוך מיוחד או רגיל). 

נוספות יופעלו שיטות  ,כןכמו יקבלו תוספת משאבים בהתאם לצורכי הילדים המאותרים.  הספר

חופש להחליט על דרכי ה בית הספרלהענקת חופש . בבתי הספרלתגבור, כמו הקמת מרכזי למידה 

קבל תקציבים אלו, לילדים שאינם ילדי החינוך המיוחד אפשר ל, והשימוש במשאבים העומדים לרשות

יתר של -הנות מהם. ועדת מרגלית המליצה להימנע מזיהויימיוחד לא זכו להחינוך הואילו ילדי 

אוכלוסיות מתקשות שאינן שייכות לחינוך המיוחד וממתן משאבי חינוך מיוחד לתלמידים שאינם 

 ). 2002זקוקים להם (בלס ולאור, 

. ועדות אלו הגישו בפברואר ועדת מרגליתשל  ועדות משרדיות ליישום המלצותיההקים משרד החינוך 

 עלו צרכים: ההמלצותמן את המלצותיהן.  2001

 תגבור מערכת החינוך הרגיל בשעות שילוב ובכוח אדם מיומן מתחום החינוך המיוחד; 
  ית שבה יובאו בחשבון הצרכים החברתיים, הפיזיים והלימודיים של ספר-ביתפיתוח תרבות

 תלמידים בעלי צרכים מיוחדים; 
  ושיבוצם בכיתה קטנה יותר. תגמול מורים המשלבים בכיתתם תלמידים אלה 

 נייםתיכו בתי ספרנושא השילוב, ולהקצות משאבים לתלמידי את ת יועדיפולשים בראש סדר ההוחלט 

לתת  ותהוועד והמליצ, כמו כןשעד כה לא נכללו בתכנית השילוב.  ,יסודי-ולתלמידים בחינוך הקדם

ם הערבי, הדרוזי, הבדווי עדיפות גבוהה להגדלת המשאבים המוקצים למסגרות החינוך במגזרי
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, מועטיםצוין כי הם מקבלים משאבי תמיכה  ,והחרדי. לגבי כל התלמידים המשולבים בחינוך הרגיל

 לא ניתן להגדיל משאבים אלו במידה ניכרת. ,אך מפאת מגבלות תקציב

. ותהוועדלא יושמו מרבית המלצות  2002בבדיקה שערך משרד מבקר המדינה נמצא כי עד ינואר 

וין בדוח, כמות המשאבים המופנים לתלמיד בעל צרכים מיוחדים המשולב במערכת החינוך כמצ

 ,מזו שהיה זכאי לה אילו למד במסגרת של חינוך מיוחד (מבקר המדינהקטנה יותר הרגילה הרבה 

מיוחד החינוך מעשה, רובו המכריע של תקציב הל ,כימראים פי הדוח, נתוני משרד החינוך -). על2001

 הופנה למסגרות החינוך המיוחד, ורק חלק קטן ממנו הועבר למטרות שילוב. 

במקביל לדיונים בוועדות השונות ולדוח מבקר המדינה אשר הצביעו על הנימוקים השונים לתיקון 

כך במשפט והת יארגונים חברתיים ועמותות הורים מספר עתירות לבהגישו ), 1988חוק חינוך מיוחד (

שהגישו עמותת "יתד" (עמותת הורים לילדי , לבג"ץבעתירה נושא השילוב לשיח הציבורי.  העלו אתגם 

טענו העותרים כי שיעור הילדים בעלי  ,תסמונת דאון) ונציגי משפחות נגד משרד החינוך ושר החינוך

 בחינוך המיוחד. הסיבהלומדים היתר כי ו ,בלבד 8%-כ עומד עלתסמונת דאון הלומדים בחינוך הרגיל 

הורים חסרי אמצעים מעבירים את ילדיהם שלכך היא שהנטל הכספי של השילוב מוטל על ההורים, ו

מיוחד. העותרים ביקשו מבית המשפט להורות למשרד החינוך להסביר מדוע לא החינוך הלמסגרות 

יזכו ילדים בעלי תסמונת דאון לחינוך מיוחד כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, גם כאשר הם משולבים 

וסדות חינוך רגילים. בפסק הדין, קיבלו השופטים את עמדת העותרים. השופטת דליה דורנר קבעה במ

כי בעתיד, החל משנת התקציב הבאה, על משרד החינוך מוטלת החובה להקצות את התקציב כך 

"שיממש בדרך שוויונית את הזכות לחינוך של ילדים בעלי צרכים מיוחדים, בין באמצעות הקצאת 

בעבור הוצאות החינוך שלהם, שיתחלק בהמשך באופן שוויוני, ובין באמצעות הקצאה  סכום אחד

בג"צ רגילים" ( בתי ספרנפרדת... של סכומים בעבור חינוך של ילדים כאלה במוסדות לחינוך מיוחד וב

מוטלת על . משמעות הפסיקה הייתה כי חובת המימון )834) 5ית"ד נ' משרד החינוך, פ"ד נו ( 2599/00

 סיוע הדרוש לילד בעל צרכים מיוחדים המשולב במוסד חינוכי רגיל. בדינה גם המ

 התקבלכל אלו השפיעו על ניסוח התיקון לחוק חינוך מיוחד. לאחר שנתיים של דיונים ומשא מתן, 

. החידוש העיקרי )2002נובמבר ב 13(תיקון חוק חינוך מיוחד בקריאה שלישית במליאת הכנסת 

היה בחיוב המדינה לממן את שירותי (להלן פרק השילוב) חוק חינוך מיוחד של  7שבתיקון מספר 

"תלמיד משולב זכאי, במסגרת להם נזקק הילד המשולב במסגרות חינוך רגילות: שהתמיכה הנלווים 

 לימודיו במוסד חינוך רגיל, לתוספת של הוראה ולימוד וכן לשירותים מיוחדים לפי הוראות פרק זה".

ועזרים מסייעים שונים.  רפואיים-פרהשירותי התמיכה כוללים שירותי סיוע, שירותים פסיכולוגיים ו

שתפקידה לקבוע את הזכאות של בנוסף לכך, פרק השילוב קובע ומפרט את הרכבה של ועדת השילוב, 

כיתה של , מחנך הבית הספרמנהל ישתתפו: ועדה זו בותלמיד בעל צרכים מיוחדים במוסד חינוך רגיל. 

התלמיד, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד ופסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי. ההחלטה על הזכאות 

מעורבות ושותפות  פי המלצת ועדת השילוב, בשיתוף הורי הילד.-על בית הספרלכל ילד תתקבל ברמת 

 הוועדהבחקיקה. שילוב, יחד עם זכות ערר, קיבלה מעתה עיגון הועדת ושל ההורים בקבלת ההחלטה ב

רשאית גם להזמין את התלמיד בעצמו לדיוניה. התיקון לחוק קובע גם שבראשית כל שנת לימודים 

תיקבע במוסדות החינוך הרגיל תכנית חינוכית יחידנית לכל תלמיד משולב הלומד באותו מוסד, תוך 

המשולב להשמיע  יזומנו הוריו של התלמיד ,התחשבות בהחלטות ועדת השילוב. לפני קביעת התכנית
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את דבריהם. בסוף שנת הלימודים יקבלו הורי התלמיד הערכה בכתב על מידת התקדמותו בתחומים 

 שונים, בהתייחס לתכנית החינוכית היחידנית.

 יישום פרק השילוב 2.4
אף המאמצים הרבים והלחץ הציבורי מצד הארגונים החברתיים -מאז חקיקת התיקון לחוק, על

שלוש עתירות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בישראל נתקל בקשיים רבים.  השונים, שילובם של

קיום החוק -ידי קבוצות הורים יחד עם עמותות ית"ד ו"בזכות" בדבר אי-לבג"ץ עלבמקביל הוגשו 

בית המשפט פסק והעדר הקצאת משאבים מתאימים לצורכי הילדים המשולבים. בשלוש העתירות 

רישותיהם. יחד עם זאת, בשנים הראשונות מאז הפעלת החוק נכנסו לטובת העותרים, בנוגע לרוב ד

 שינויים משמעותיים למערכת שתרמו להתקדמות ביישום החוק. 

משרד החינוך להרחיב את החליט בעקבות קבלת תוספת תקציבית,  בשנים הראשונות לאחר החקיקה,

חובה בחינוך מוכר שאינו  : כיסוי גילאי גןהאלהיישום פרק השילוב לחוק לשנת תשס"ה בסעיפים 

רשמי; כיסוי חינוך יסודי -שאינו-ביישום החוק למגזרים רשמי ומוכר 4-3רשמי; כיסוי גילאי 

משרות לסייעות  370משרות לפסיכולוגים,  שלושיםרשמי; ותוספות של כ-שאינו-במסגרות חינוך מוכר

 ותוספת לעזרים מסייעים. 

בין  ושמשלפי התכנית יאשר  ,נת הלימודים תשס"ונוספים בש, הוחלט על הקצאת משאבים בנוסף

יבת כיסוי אוכלוסיית חטל ,רשמיהרשמי לחינוך -שאינו-היתר להשלמת הפער בין החינוך המוכר

רשמי והחלת תקצוב דיפרנציאלי לאוכלוסיות מורכבות (כגון: תלמידים -שאינו-בחינוך המוכר הביניים

לקויי ראייה תלמידים עם פיגור בינוני ותלמידים  ,PDDעם שיתוק מוחין, תלמידים עם אוטיזם/

 נקבע אופן הקצאת שעות השילוב במסגרות החינוך הרשמיות.  2003יוני בבנוסף, ). ולקויי שמיעה

 שירותי תמיכה נלווים במסגרת "סל השילוב" 2.5
: מורים להוראה מתקנת, מטפלים ביצירה ובהבעה, האלהשירותי התמיכה ב"סל השילוב" נכללו 

(קלינאי תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה), מאבחנים דידקטיים, מורים  רפואיים-פרהעובדים 

שלא יה ולחירשים/כבדי שמיעה ומורים מומחים לבעיות התנהגות. יוורים/כבדי ראימומחים לע

ידי -אלא עלועדה חיצונית,  ידי-על תנקבעות) אינה הסיוע (כולל שירותי סייעהזכאות לשירותי כבעבר, 

. היקף הזכאות של הילד לשירותי הסיוע )משנת הלימודים תשס"ה ואילך(ספרית -ועדת השילוב הבית

 בהתאם לשלוש רמות תפקוד בסיסיות.ידי ועדת השילוב, -עלייקבע 

 תקציב ב בעיות הנובעות מהמחסור 2.6
. עם לחוק חינוך מיוחד פרק השילובן הדרגתי מאז הכנסת התלמידים המשולבים גדל באופמספר 

ונציגי ארגונים חברתיים, רבים מהילדים שהיו יכולים  צרכים מיוחדיםלדעת הורי הילדים עם  זאת,

הנות ולזכות משילובם בחינוך הרגיל, נותרו במסגרת החינוך המיוחד. במערכת החינוך לומדים כיום יל

 כללמ 6.5% - 72,000-כ ,מתוכם .)2008; א', ב'2007תלמידים עם מוגבלויות (קשתי,  130,000-כ

-כ). 2007משולבים בכיתות הרגילות (המועצה הלאומית לשלום הילד,  - תלמידי מערכת החינוך

. כלומר, רוב התלמידים עם מיוחד לחינוך בכיתות, רגילים ספר בבתי לומדיםנוספים תלמידים  22,000

 מיוחדים זכאי חינוך מיוחד לומדים במוסדות לחינוך רגיל.הצרכים ה
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בראש ובראשונה בזכות בסיסית של כל ילד וילד  ים המועברים לצורכי שילוב, פוגעהמחסור בתקציב

במסגרת סל השילוב המיועד  תמיכהמספקת של שעות ה-בלתילשוויון בחינוך. כתוצאה מהקצאה 

מנת לשלב בצורה מוצלחת -על, לים את החסר מכספםלהש ,הוריםהנדרשים  ,לתלמידים המשולבים

בעלי המוגבלויות הקשות נפגעות יותר מהמחסור הקיים בשירותים.  אוכלוסיות מסוימותאת ילדיהם. 

נכות פיזית, זוכים להרבה פחות שעות סיוע, ווהמורכבות יותר, כגון תסמונת דאון ופיגור, אוטיזם 

בהשוואה לילדים בעלי לקויות דומות באותה רמת תפקוד  סייעת אישית ושירותי תמיכה,ובכלל זה, 

מחסור במשאבים בא לידי ביטוי בקיצוץ שעות  ,הלומדים במסגרת החינוך המיוחד. לעתים קרובות

 ). 2008צור, -; בן2007סייעת אישית המוקצבות לילדים עם מוגבלויות קשות (כהן, 

 60%-למידה המהווים כהלקויי  ִהנה ילוב,היום עקב המחסור בתקציבי שנוספת שנפגעת  אוכלוסייה

למידה  בעל לקות). בהתאם לחקיקה, תלמיד 2007מכלל התלמידים המשולבים כיום בישראל (מליחי, 

ית בהיעדר אבחון מוכר ורשמי. המצב כיום הוא כי האגף ספר-ביתלא יקבל סיוע מוועדת השילוב ה

ילדים רבים אים עוברים אבחון  ,בשנה, אולםאבחונים  1,500-י למידה במשרד החינוך מממן כיללקו

 ). 2005(זליקוביץ, עקב העלויות הגבוהות 

 הבדלים בין המגזרים 2.7
שוויון בסיכוי לשילוב בא לידי ביטוי גם במספר התלמידים המשולבים הנמוך יחסית בקרב ה-אי

עליו הצביעה ועדת ש שוויון-ת והחרדית (בחינוך המוכר שאינו רשמי), איבדוויהאוכלוסייה הערבית, ה

מספר גורמים, ביניהם: היעדר תקציב הולם, שבא לידי יכולים להיות לכך . 2001בשנת כבר מרגלית 

אדם מוכשר, חוסר מודעות לזכויות הילדים עם לקויות -כוחבביטוי במחסור במסגרות מתאימות ו

מה). לפי הנתונים של (סטיג מתיוג שליליהימנעות מאבחון הילד בגלל החשש ו בקרב אוכלוסיות אלה

הערכה בחינוך (תשס"ו), שיעור הזכאים לסל שילוב גדול יותר במגזר להרשות הארצית למדידה ו

בעיה נוספת המקשה  קיימת ). בקרב המגזר החרדי5.2%יהודי (-מגזר הלאמהשיעור ב )7.1%היהודי (

; )2007רשמי (מינץ, -נושאי-במסגרת החינוך המוכרישירות מתי"אות אינם פעילים  :על תהליך השילוב

 .בהןקשר של פיקוח, הדרכה והכוונה של אנשי ההוראה המועסקים ביניהם אם כי קיים 

 . מטרות המחקר3
השילוב פרק נועד לבחון את יישום בדוח זה , המחקר המתואר סקירת המצב המתוארת לעיללאור 

ת העיקריות המתעוררות לסייע למשרד החינוך לזהות את הבעיו ,כךבבמערכת החינוך היסודית, ו

 ביישום החוק, יחד עם הפתרונות האפשריים להתגברות על עליהן. 

, לבחון היבטים ביישום פרק השילוב מנקודת ראותם של מנהלי מתי"אותאפוא מטרת המחקר הייתה 

של מנהלי בתי ספר יסודיים ושל הורים לילדים המשולבים בחינוך הרגיל. המחקר נועד לספק תמונת 

, פרק השילובמצב עדכנית על סוגיות מהותיות בתחום השילוב: יישום היבטים פרוצדוראליים של 

 מעורבות הורים בתהליך השילוב בבית הספר, הדרכה והכנה של צוות בית הספר והילדים המשלבים

לתהליך השילוב ותמיכה בילדים המשולבים. המחקר גם בחן האם קיימים ההבדלים בין אוכלוסיות 

 . , ובאיזו מידהם) ובין אזורים (פריפריה לעומת מרכז הארץ)ערבי(יהודים לעומת 
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 המחקרמערך . 4
ם והורייסודיים המחקר הנוכחי הושתת על שלושה מקורות מידע: מנהלי מתי"אות, מנהלי בתי ספר 

 לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך היסודי. 

 מחקר מקדים 4.1
תחילה רואיינו ולכלול בהם את הסוגיות הרלוונטיות לנושא, המחקר  במטרה לבנות את שאלוני

השונים בארץ; בעלי תפקידים: מנהלים ומפקחים על סניפי מתי"א  31פנים -אל-בראיונות פנים

אחראי שילוב בבתי ספר; נציגים של ארגונים המייצגים אוכלוסיות עם ; רכזי שילוב ומתי"א מדריכי

צרכים מיוחדים; בעלי תפקידים במשרד החינוך (משנה למנכ"ל מנח"י, מפקחת על תכנית השילוב, 

ואנשים מנהלת אגף לקויות למידה, מנהלת האגף לחינוך יסודי, מנהלת המחלקה למעורבות חינוכית); 

לחוות המרואיינים התבקשו  ,. במהלך הראיונותבדוויב במגזר הערבי והם על נושא השילויאחראיה

ולגבי ) 2002בחוק חינוך מיוחד ( פרק השילובל שינויים עיקריים שהתרחשו בעקבות יישום עאת דעתם 

כלל סדרה של שאלות במחקר המקדים סוגיות ובעיות מרכזיות ביישום החוק הלכה למעשה. השאלון 

 נושאים אלו.מובנות ופתוחות ב-חצי

 סקר מנהלי מתי"אות 4.2
רשימה שהתקבלה פי , לםמנהלי 67-, נשלח בדואר שאלון ל2006בסקר מנהלי מתי"אות, שבוצע בשנת 

שאלון הממשרד החינוך. השאלון נבנה בשיתוף פעולה עם בעלי תפקידים במשרד החינוך ובאישורם. 

 ושאים: התייחסו למספר נ , אשרשאלות, רובן שאלות סגורות 50כלל 

 ) שיש ספר שבאחריות המתי"א הבתי מספר תיאור כללי של תמונת המצב בתחום השילוב במתי"א

כיתות שילוב בלומדים בכיתות רגילות, הילדים עם מוגבלויות שונות מספר הכיתות שילוב, בהם 

 כיתות לחינוך מיוחד)באו 
 בחוק חינוך מיוחד פרק השילובהמצב כיום למצב המערכת לפני הוספת ה בין השווא 
 (הרכבן, סדירות מפגשיהן, תהליך ההפניה אליהן) התנהלות ועדות השילוב 
 מעורבות הורים בוועדות שילוב ובתהליך השילוב 
 הדרכה והכשרה לצוות בתי הספר שבאחריות המתי"א 
  ועדות השילובעם ו בית הספרצוות עם עבודת המתי"א 
 ידי-עלב של הילד עם צרכים מיוחדים, כפי שנקבעו השילו תכניתמימוש הלכה למעשה של זכויות ו 

שעות הסייעת, אופי עבודתה ביחס לתלמיד, שעות  :(כגון מקצועיות-והוועדות הבין ועדת השילוב

 ההוראה המתקנת)
 ה של מנהלי בתי ספר ומורים לשלב תלמידים עם מוגבלויות וגורמים המשפיעים על הנעמידת ה

 זו נעהה
 מידים משלבים והוריהם כלפי שילוב ילדים עם מוגבלויות בחינוך רגילהערכת התייחסותם של תל 

 ). היענות 80%-כ( 53התקבלו חזרה  ,שאלונים שנשלחו 67מתוך 
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 דתי-יסודיים במגזר הממלכתי והממלכתי בתי ספרסקר מנהלי  4.3
דיים יסו בתי ספרמנהלים של  363) השתתפו 2006-2007בסקר שבוצע במהלך שנת הלימודים תשס"ז (

יסודיים במגזרים אלו  בתי ספר 399דתי, מתוך מדגם מייצג של -במגזר הממלכתי ובמגזר הממלכתי

1Fבישראל

ראיונות מלאים (שיעור  363רבו להשתתף בסקר ולכן בוצעו ימנהלים ס שלושים ושישה. 2

 ). 91%-כהיענות של 

לשכת  ידי-עלהשאלון  אושר  :בניית השאלון נעשתה בשיתוף משרד החינוך (האגף לחינוך מיוחד)

 . בתי ספרהמדען הראשי של משרד החינוך, בהתאם להנחיות המקובלות לביצוע מחקרים ב

 הנושאים שנכללו בשאלון היו: 

 הכללי התלמידים מספר, הספר בית(מגזר, שם היישוב שבו נמצא  הספר בית עלכלליים  נתונים 

 , לפי סוג לקות.בו המשולבים הילדים מספר ועל) מיוחד לחינוך כיתות קיום, הספר בבית
 עזר לילדים משולבים והתאמת המבנה הפיזי של  ציוד, המשולבים לילדים הניתנות התמיכות סוגי

 .המשולבים הילדים ורכילצ הספר בית
 שילוב ואופן התנהלותן, מעורבות הורים, תכנית חינוכית -(קיום ועדות הספר ביתבהשילוב  הליך

 . השילוב בתהליך המתעוררות בעיות), הוועדותיחידנית, הערכה שנתית, יישום החלטות 
 למורים הניתנת הדרכה, שונים לקויות סוגי לגבי הדרכהבו נוסף בייעוץ ההוראה צוות צורכי 

 המטפלים בילדים עם צרכים מיוחדים. הספר בבית םהשוני הגורמים, תיאום בין ולסייעות
 בעקבות השילוב, הערכת השילוב החברתי של והקשיים המתעוררים  הספר לבית התרומה הערכת

 ילדים עם צרכים מיוחדים, התנגדות לשילוב מצד מורים והורים לילדים משלבים.
 בתחום השילוב. הספר ביתשל  הצרכים 
 סוגי לקויות שונים.    עבורב השילוב אפקטיביות הערכת 

 יסודיים רגילים בתי ספרסקר הורים לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים ב 4.4
הורים לילדים עם צרכים  302, השתתפו 2007בסקר הטלפוני, שבוצע בשליש האחרון של שנת 

יסודיים רגילים. שמות ההורים התקבלו מעמותות הורים (רשימת  בתי ספרמיוחדים המשולבים ב

מדגם מייצג של הורים לילדים אין מדובר בכן,  ההורים. על הסכמתב), א'בנספח מופיעה עמותות ה

לעומת הם פעילים ומעורבים יותר בנושא השילוב,  סקרשההורים שהשתתפו ב ייתכןמשולבים, ו

הורים שאינם רשומים בעמותות. יתרה מזו, ייצוג הלקויות השונות בקרב הורי הילדים המשולבים 

הכללית  האוכלוסייה הילדיםואיינו במסגרת הסקר אינו משקף את התפלגות הלקויות בקרב אשר ר

כמו כן, בסקר זה (שלא כבסקרי מנהלי בתי הספר והמתי"אות) רואיינו מספר מצוצם של בישראל. 

הורים  326, מתוך הורים 302רואיינו בטלפון  ,לוהכ בסךהורים לילדים בחינוך המוכר שאינו רשמי. 

התאימו לקריטריונים להשתתפות בסקר (הורים לילדים יהם התקבלו מהעמותות ואשר ששמות

הורים  : שישה93%-כ ההיענות עמד עלשיעור ו', בעלי צרכים מיוחדים). -בחינוך הרגיל, בכיתות א'

                                                   
דתי שהתקבלה ממשרד -בתי הספר נדגמו מתוך רשימת בתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי והממלכתי  2

 החינוך. 
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הורים לא אותרו עקב קבלת מידע  18-עמותות) והסכימו להעברת שמם מן השאף רבו להתראיין (יס

 עמותות. לא מעודכן מה

מציג את  1מהמרואיינים בסקר הורים היו אמהות לילדים עם צרכים מיוחדים. לוח  90%כמעט 

 דמוגרפיים העיקריים של המשיבים ומשפחותיהם.-המאפיינים הסוציו

ובמספרים  באחוזים(דמוגרפיים של הורי הילדים שרואיינו בסקר -: מאפיינים סוציו1לוח 
 )מוחלטים

 מספר המרואיינים אחוז המרואיינים דמוגרפיים-סוציומשתנים 
   לילד משפחתית קרבה

 266 88 אם

   משפחתי מצב
 269 89 זוג גר עם בן, נשוי

   אחרון לימודים מוסד
 68 23 )ישיבה, תיכון ספר בית, ביניים חטיבת(יסודי,  ספר בית
 52 18 אקדמי לאתיכוני -על ספר בית

 173 59 מוסד לימודים אקדמי

   תעסוקתי מצב
 86 29 עובד לא

 83 28 חלקית משרה
 123 41 משרה מלאה

   לאום
 271 91 יהודי

 26 9 יהודי -לא

   הדתיות מידת
 132 44 חילוני

 50 17 מסורתי
 56 19 דתי

 62 21 חרדי

   במשפחה ילדים מספר
1 26 71 

3-2 43 120 
5-4 15 41 

 47 16 ומעלה 6

 61 22 מוגבלויות עם נוספים ילדים
 

 ההורים במדגםכאמור, מדגם ההורים באופן ברור אינו מייצג את כלל הורי הילדים עם מוגבלויות: 

 -ייצוג קטן יותר של לאבמדגם יש כמו כן  בעלי השכלה גבוהה יחסית ורובם מועסקים במשרה מלאה. 

 ).הכללית באוכלוסייה 25%-כ לעומת 10%-יהודים (כ
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דמוגרפיים העיקריים של הילדים שהוריהם רואיינו במסגרת -להלן מציג את המאפיינים הסוציו 2לוח 

יש לציין כי התפלגות הלקות העיקרית של הילד אינה מייצגת את ההתפלגות של הלקות בקרב  הסקר.

 כלל הילדים עם מוגבלות.

ים בבתי ספר יסודיים, ילדים עם צרכים מיוחדים המשולבהדמוגרפיים של -: מאפיינים סוציו2לוח 
 )באחוזים ובמספרים מוחלטים(בסקר  רואיינושהוריהם 
 מספר ילדים אחוז מכלל אוכלוסיית המחקר משתנים דמוגרפיים

   מין
  171 57 בנים

   גיל
7-6 17 51 

10-8 55 165 
 86 29 ומעלה 11

   כיתה
 44 15 א'
 65 22 ב'
 48 16 ג'
 42 14 ד'
 50 17 'ה
 53 18 ו'

   הספר בית של חינוכית מסגרת
 180 60 ממלכתי
 67 22 דתי-ממלכתי

 42 14 רשמי שאינו מוכר ספר בית
 13 4 אחר

   הילד של העיקרית הלקות סוג
 72 24 אספרגר, אוטיזם

 61 20 תסמונת דאון, פיגור
 25 8 יהילקות רא

 46 15 לקות שמיעה
 53 18 נכות פיזית

 או לקות למידה /ו התנהגותית הפרעה
 29 9 וריכוז ו/או הפרעת קשב      

 16 6 אחר
 

 :לההשאלות בשאלון התייחסו לנושאים הא

 הילד לקות סוג כולל, והמשפחה הילד של ייםדמוגרפ-סוציו מאפיינים 
 הנוכחי שבו לומד הילד הספר בית לבחירת הסיבות 
 ובתהליך  בוועדהשילוב, מעורבות ההורים  ועדות - הילד שילוב של פרוצדוראליים היבטים

 בפועל, בנייה של תכנית לימודים פרטנית והערכה שנתית הוועדההשילוב, יישום המלצות 
 והשימוש בשירותים בשעות שלאחר הלימודים הספר בבית מקבל שהילד התמיכה סוגי 
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 הספר ביתלצורכי הילד וציוד עזר הניתן לילד ב הספר ביתפיזית של  התאמה 
 השילוב בנושאי להורים הדרכה ןמת 
 הילד לקות על שלה והידע הילד ורכילהתמודד עם צ כתהמחנ של המסוגלות הערכת 
 לשילוב הוראה צוותי והתנגדותהורי ילדים משלבים  התנגדות 
 בכיתה הילד של החברתי השילוב הערכת 
 של תהליך השילוב ושל הבעיות והקשיים בו כללית הערכה 

מכיוון שמדובר במדגם לא מייצג, לא נשתמש בדוח הנוכחי באחוזי התשובות המדויקים שנתקבלו 

-69%, נציין זאת במונחים "רוב" או "מרבית"; מהמשיבים 70%-ביותר מכאשר מדובר בסקר הורים. 

 .  "מיעוט" -ופחות  39%"חצי" או "מחצית";  - 40%

 . ממצאים5

 מאפייני הילדים המשולבים 5.1
יסודיים  בתי הספרנתונים כלליים על ילדים משולבים בעלו  ספר יסודייםהסקר בקרב מנהלי בתי המן 

 ). 3שבניהולם (לוח 

יסודיים שנכללו ה בתי הספרב יחידניהילדים בשילוב ובתי ספר שבהם קיים שילוב יחידני  : 3לוח 
  )במספרים מוחלטים(בסקר מנהלי בתי ספר, לפי סוג לקות עיקרית 

 רגילים ספר בבתי משולבים ילדים של עיקרית לקות  

 "כסה 
אוטיזם 

 ואספרגר

פיגור 
ותסמונת 

 דאון
נכות 
 פיזית

לקות 
 היראי

לקות 
 שמיעה

לקות 
 למידה
 חמורה

 הפרעות 
ובעיות  קשב וריכוז

 התנהגותיות
בתי ספר שבהם 

 247 268 150 103 97 29 74 363 קיים שילוב יחידני 

שילוב בילדים 
 3,123 7,864 358 236 157 129 209 12,076 יחידני
 

ילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים  12,000-בתי ספר שנכללו במחקר לומדים יותר מ 400-בכ

ובעיות  ת קשב וריכוזואו בעלי הפרע לקויות למידה חמורותבכיתות הרגילות. רוב הילדים הנם בעלי 

. התפלגות הלקויות בקרב הילדים בבתי הספר שנכללו במדגם דומה להתפלגות כלל התנהגותיות

אם כי החלוקה ללקויות בסקר אינה חופפת הילדים המשולבים בארץ, לפי פרסומי משרד החינוך, 

סמדר מליחי, מצגת בפני ועדת דורנר, (ידי משרד החינוך -באופן מלא את ההגדרות שנקבעו על

 ). 2007אוקטובר 

בישראל (יסודיים  בתי ספרנתוני משרד החינוך, בשנת הלימודים תשס"ו שולבו בשילוב יחידני בלפי 

 69,887 ,לוהכ עליהם צו לימוד חובה)  בסךשחל ביישובים  4-3 יסודיים) ובגני ילדים (כולל גילאי-ועל

בעלי  3,637בעלי לקויות למידה,  43,959בתהליכי אבחון), מהם הנמצאים  16,235תלמידים (לא כולל 

 1,203ילדים בעלי נכות פיזית קשה,  777ילדים עם אוטיזם,  446פיגור קל עד בינוני,  או משכל גבולי
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ילדים  9,377ילדים בעלי מחלות נדירות,  408, ראייהילדים בעלי לקות  757ילדים בעלי לקות שמיעה, 

(סמדר מליחי, מצגת הגותיות הפרעות נפשיות או התנ בעליילדים  9,323-התפתחותיים ובעלי עיכובים 

 ). 2007בפני ועדת דורנר, אוקטובר 

 ליים של יישום פרק השילובאהיבטים פרוצדור 5.2
 בבתי הספרועדות שילוב א. 

שילוב, נדרש בדרך כלל אבחון שנערך בידי גורם קביל (פסיכולוגי, דידקטי או הכדי להגיע לוועדת 

ה ממחנכת הכיתה. המסמכים הנדרשים משתנים יבהתאם לסוג הלקות) ודיווח או הפנ -רפואי 

ממנהלי בתי הספר דיווחו כי ועדות שילוב מתקיימות בבית  98%-למעלה מ בהתאם לסוג הלקות.

 ִהנו לוועדהועדות מתקיימות פעמיים בשנה ומשך ההמתנה הו, הםמ 44%-ספריהם. לדברי כ

 משלושה חודשים. למעלה של מהמנהלים ציינו זמן המתנה  13%-להערכתם עד חודש. כ

). לעומתם, 4מנהלי בתי הספר ציינו כי בכרבע מהמקרים לא משתתף נציג מתי"א בוועד השילוב (לוח 

השילוב משתתף תמיד או ברוב המקרים נציג מטעם  בוועדותממנהלי המתי"אות ציינו ש 91%-כ

 המתי"א.  

 לפי דיווחם של מנהלי בתי ספר שנכללו בסקר (באחוזים) ,: הרכב ועדת השילוב4לוח 
 "תמיד" או "ברוב המקרים"     השיבו  חברי הוועדה       

 99 מנהל בית הספר             

 98 מורה שילוב                    

 98 מחנכת הכיתה                

 88 אחד מהורי הילד            

 96 פסיכולוג

 75 מתי"א*נציג 

 98 יועץ חינוכי
 "א.מתימנהל  ִהנומהמשיבים ציינו כי הנציג  56%* 

פי החוק. אולם, לא -עולה גם כי לא בכל הוועדות משתתף אחד ההורים, אף שהדבר מחויב על 4מלוח 

 ברור האם זה עקב רצון ההורים או מסיבות אחרות.

מפנה ילדים בעלי סוגים שונים של לקויות בדרך כלל נשאלו מי  בתי הספרמנהלי המתי"אות ומנהלי 

לגבי רוב הלקויות, המורים הם המפנים העיקריים, אך גם פנייה משותפת ). 1תרשים (השילוב  לוועדות

, קשב וריכוז לקויות למידה חמורות בעליכי הורים לילדים  נראה של הורים ומורים היא שכיחה.

 לילדים הורים מאשר, השילוב לוועדת הית הפניהתנהגותיות, פחות נוטים ליזום בעצמם אבעיות ו

  "אות.המתי מנהלי בקרב בסקר גם נמצאו דומים ממצאים. ותאחר לקויות בעלי
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 פי סקר מנהלי בתי ספר-שילוב, לפי סוג לקות, על לוועדות: התפלגות הגורמים המפנים 1תרשים 

 
 

, או מורים, הורים ויועצת הורים, מורים: כגון, גורמים מספר של משותפת החלטה, מהגן אבחון: כולל"אחר"   *
 "א וכדומה.ומתי

 

) דיווחו כי ישנם ילדים עם צרכים 57%-ספר שהשתתפו בסקר (כהלמעלה ממחצית מנהלי בתי 

דיווחו שהילדים הללו הם בעלי  36%-כמתוכם, ם שאינם פונים לוועדת שילוב כלל. בית ספרמיוחדים ב

התנהגותיות. בין הסיבות ובעיות ת קשב וריכוז ולקות למידה או שילוב כלשהו של לקות למידה, הפרע

: חשש הורי הילד ניתן למנות שילוב לוועדותלכך שילדים עם צרכים מיוחדים אינם פונים הנוספות 

אין טעם  ,ולכן ,שהילד לא יקבל סיוע בית הספרמהמשיבים); הודעה לא רשמית של  15%-כמהתיוג (

, מכיוון שהם מטפלים לוועדה מהמשיבים); חוסר רצון ההורים לגשת 10%-השילוב (כ לוועדתה יבפני

 ). 5%-(כ בית הספרבילד באופן פרטי ואין להם צורך בתמיכה מ

 בית הספרוריכוז השילוב בהמקצועיים תיאום בין הגורמים  ב.

מנהלי בתי ספר) מ 98%-מתי"אות; למעלה מהמנהלי מ 94%כמעט כל המרואיינים בשני הסקרים (

 תמיד או ברוב המקרים.  - רמים המקצועיים המטפלים בילדהסכימו כי קיים שיתוף פעולה בין כל הגו

פועל ) כי ברוב בתי הספר 83%ממנהלי המתי"אות ( 44לגבי ריכוז נושא השילוב בבית הספר, ציינו 

הרכז  ,)53%-נשאלים (כ 28 לדברי"רכז" או "מתאם שילוב" המרכז את הנושא ועובד מול המתי"אות. 

נה נשאלים ציינו בעלי תפקידים אחרים: יועצת, מורה שמּוהוא מורה מהחינוך המיוחד. שאר ה

 לתפקיד או מספר בעלי תפקידים במשותף. 

  ,חינוך מיוחדלממנהלי בתי הספר ציינו כי הרכז הוא מורה  37%-באופן דומה, למעלה מ

 תפקידיםבעלי  השיבו כי את הנושא מרכזים שני 18%-כופסיכולוג או יועץ חינוכי זהו ציינו כי  26%-כ

כי נושא השילוב מרוכז בבית ספרם בידי אנשי צוות נוספים, כגון מנהל  . שאר הנשאלים דיווחואו יותר

 בית ספר, רכז שילוב או רכז חינוך מיוחד ומורה מהחינוך הרגיל.

28 
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 הערכה שנתית של תפקוד הילד .ג

נעשית הערכה הנשאלים בסקר מנהלי בתי הספר ציינו כי בהתאם למה שידוע להם, בבתי הספר 

 ). 9%מהנשאלים) או ברוב המקרים ( 90%-כשנתית לגבי תפקוד הילד המשולב והתקדמותו תמיד (

 מעורבות ההורים בתהליך השילוב  5.3
שבניהולם ארגון דיווחו כי ב) 97%( מנהלי בתי ספר) ושל 92%-כ(מנהלי המתי"אות הרוב המכריע של 

 54%-כתמיד או ברוב המקרים.  ,שילוב לוועדותיה נוהגים לעדכן את ההורים בנוגע להליך הפני

ברוב המקרים. בדומה  - 33%-ו השילוב תמיד בוועדותספר ציינו שאחד ההורים נוכח הממנהלי בתי 

, וכשלושה רבעים מתוכם ציינו שהשתתפו כי ילדם אכן עבר ועדת שילובדיווחו לכך, רוב ההורים 

 .בוועדת השילוב

ממנהלי בתי הספר ציינו כי ההורה לא רק נוכח  55%, כמעט בוועדההורה בנוגע לאופי מעורבותו של ה

הוא גם שותף פעיל בהחלטות הוועדה ויש השפעה לדבריו. כמעט כל ההורים ש, אלא בוועדת השילוב

עדת השילוב ציינו כי במהלך הוועדה הם הביעו את דעתם בנוגע לצורכי ושדיווחו על השתתפותם בו

 בפועל.  הוועדהדעתם אכן השפיעה על החלטות סבורים כי ורובם  ילדם

עבור הילד בלימודים מיוחדת  תכניתנבנתה  בית הספרפחות ממחצית ההורים דיווחו כי בעם זאת, 

 םרובתכנית. מתוכם לקחו חלק בגיבוש ה יםהמתחשבת בצרכיו המיוחדים. קצת יותר משני שליש

ממנהלי בתי הספר כי  66%השיבו בנושא זה . לשאלה מרוצים ממנה במידה רבה או במידה ניכרת

 . כלל לאהורים שותפים באופן פעיל רק בחלק קטן מהמקרים או 

 ,יוזמתו לגבי התקדמות הילדמדואג לעדכן אותם  בית הספררוב הורי הילדים המשולבים דיווחו כי 

לגבי מעדכנים את ההורים הם מ 49% לפי דיווח מנהלי בתי הספר, הלימודים. תכניתבהתאם ל

ממנהלי  27%לדברי פעמיים בשנה בלבד. -פעם - 4%-ופעמים בשנה  4-3התקדמות השילוב של ילדם 

 ,םהמ 56% , ולדברימורים מהחינוך המיוחד הם אלו שמעדכנים את ההורים בדרך כלל ,בתי הספר

מורה מהחינוך המיוחד ביחד עם מחנכת  ,מספר בעלי תפקידים במשותף, לרוב בידיהעדכון מבוצע 

 . בית הספרת צהכיתה ו/או יוע

לדעת רוב  .נמצאה רמת מודעות גבוהה, בית הספרמגיעה לילדם מהמודעות ההורים לתמיכה לגבי 

ממנהלי בתי הספר), ברוב המקרים או  85%-ממנהלי המתי"אות ו 75%הנשאלים בשני הסקרים (

 . מודעים לזכויותיהם בנושאהורים התמיד 

לעתים: המתעוררות  מחלוקות עם ההוריםעל מנהלי בתי הספר דיווחו מ 54%-ראוי לציין כי למעלה מ

הילד את א ילהוצההורים אינם מסכימים  ,של ההורים מרמת התמיכה בילד ןחוסר שביעות רצו

 . ועוד מהכיתה הרגילה
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 הדרכה והכנה לתהליך השילוב 5.4
 הדרכה והכנה של צוותי בתי ספר א.

לכל בתי הספר במהלך השנתיים שקדמו לביצוע הסקר ניתנה כי  דיווחוממנהלי המתי"אות  70%-כ

. םשבאחריות בתי הספררוב דיווחו כך לגבי  23%-כבנושא השילוב, ו הדרכה מרוכזת םשבאחריות

 שיטתית להדרכת מורים או ילדים משלבים.  תכנית) פותחה 85%-ברוב המתי"אות (כ

בתי יינו כי ההדרכה לצוותי ההוראה בממנהלי המתי"אות צ 89%לגבי אופן העברת ההדרכה, כמעט 

 79%-כ .ידי מדריכים מומחים בתחום הלקות מהמתי"אות, המגיעים לבתי הספרבניתנת  הספר

 49%-למעלה מוממנהלי המתי"אות דיווחו על קיום ימי עיון בנושא לקויות ספציפיות והטיפול בהן 

 ציינו כי בבתי הספר מחולקות חוברות מידע בנושא השילוב. 

ממנהלי  93%לפי דיווח שתלמויות מטעם המתי"אות משתתפים לרוב מורים לחינוך מיוחד (בה

 74%כמעט  .בהתאמה) ,49%-ו 55%). מורים לחינוך רגיל וסייעות נוטים להשתתף פחות (המתי"אות

 :ציינו כי מדובר בהשתלמות משותפת לצוותי חינוך. מספר המפגשים משתנה ממנהלי המתי"אות

 מפגשים בשנה.  יותר מעשריםל ועדמפגש אחד מ

מטעם , רובל ),37%( ממנהלי בתי ספר דיווחו על הכשרה למורים המשלבים שלא מטעם מתי"אחלק 

 .מתוכם) 72%(בית הספר 

מחנכת הכיתה  בניגוד לדיווחי מנהלי המתי"אות ובתי הספר, הורי הילדים המשולבים סבורים כי

רכים מיוחדים של ילדים עם אותו סוג לקות. כמחצית להתמודד עם צכדי הכשרה מועטה בלבד קיבלה 

ההורים ציינו כי שמעו תלונות ממשפחות אחרות על רמת ההכשרה והידע של המורים בנושא שילוב 

כי לצוותי הוראה של בתי הספר  ילדים עם אותו סוג לקות שיש לילדם. כאשר נתבקשו לפרט, נאמר

 ,גע לשילוב באופן כללי. חלק קטן מההורים ציינו כיבנוו חסרה הכשרה בנוגע לסוג הלקות של הילד

אף הציונים הנמוכים שנתנו ההורים למידת -, הם דואגים להכשיר את הצוות בעצמם. עלמכךכתוצאה 

הנשאלים בסקר, למעלה משני שלישים מהידע וההכשרה של צוותי בתי הספר בנושא השילוב, לדעת 

יו המיוחדים של הילד ויכולה לעזור לו להתקדם מחנכת הכיתה יודעת להתמודד בהצלחה עם צרכ

 במקצועות השונים. 

סברו כי המחנכות יודעות תמיד או ברוב  )83%(מנהלי המתי"אות ו )95%( מנהלי בתי הספרמרבית 

בעיות הקשורות לילדים המשולבים. למרות זאת, שיעורים כאשר מתעוררות המקרים כיצד לנהוג 

מורים המשלבים לגבי לם ציינו כי יש צורך ביותר ייעוץ והדרכה גבוהים של המשיבים בשני הסקרי

 96%: ובעיות התנהגותיות ת קשב וריכוזולקויות ספציפיות. הממצא בולט במיוחד במקרה של הפרע

ממנהלי בתי הספר סברו כי יש צורך ביותר ייעוץ והדרכה למורים לגבי  84%-ממנהלי המתי"אות ו

ממנהלי  60%-מ ממנהלי בתי הספר, בהשוואה לקצת יותר 81%-כ ). בנוסף,2לקויות אלה (תרשים 

. יש להניח כי לקויות למידה חמורותמורים לגבי ליעוץ והדרכה יהמתי"אות, סברו כי יש יותר צורך ב

ולשיעור גבוה  ,בכלל ,אחוזי דיווח גבוהים אלה קשורים לשיעורי השכיחות הגבוהים של לקויות אלה

 בפרט. ,הללושל השילוב מקרב הילדים 
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 לפי  ,מורים המשלביםלצורך בייעוץ והדרכה שראו ומנהלי בתי ספר* מנהלי המתי"אות : 2תרשים 
 )*אחוזיםבסוג לקות (                  

 

 .ספרם לבית רלוונטי הלקות סוג כי שדיווחו הספר בתי מנהלי מתוך אחוזים* 

 

דיווחו על הצורך ביותר ייעוץ והדרכה  מקרב מנהלי המתי"אות 89%כמעט כי  2עוד עולה מתרשים 

 בנוגע לפיגור ותסמונת דאוןבלבד מקרב מנהלי בתי הספר;  48%-ל בנוגע לאוטיזם ואספרגר, בהשוואה

לגבי לקויות חושיות ; , בהתאמה35%-ו 62% -במקרה של נכות פיזית; , בהתאמה33%לעומת  79% -

מנהלי המתי"אות נטו ניתן לומר כי פן כללי, , בהתאמה. באו42%-לעומת כ 70%-כ - (ראייה ושמיעה)

, שאינן לדווח יותר על קיום הצורך בהדרכה עבור המורים בכל סוגי הלקויות, מלבד לקויות הלמידה

 . נמצאות באחריותם, אלא באחריות החינוך הרגיל

 המשלביםילדים ההדרכה והכנה של ב. 

מתי"אות ציינו כי המנהלי מ 15%בנוגע להכנת הילדים הרגילים בכיתה לפני כניסת התלמיד המשולב, 

רק  - 30%-וכ בתי הספרברוב  - 51% ,מתבצעת הכנה לילדים לפני תחילת השילוב בתי הספרבכל 

  בחלק קטן מבתי הספר.

התלמידים בכיתה לפני  הכנה מוקדמת שללא מתבצעת  ברוב המקרים עולה כי הוריםהווח ימדמנגד, 

 שהילד משולב בה.

 הורים לילדים משולביםלהדרכה וייעוץ  ג.

הורי הילדים המשולבים נשאלו האם הם קיבלו הסבר, מידע או ייעוץ כלשהו לפני שבחרו בבית הספר. 

רק כרבע מן הנשאלים ענו בחיוב לשאלה זו. בין הגופים שהעבירו להורים את המידע צוינו, בין השאר, 

כמעט שליש מהנשאלים ציינו כי היה חסר . בית הספרמשרד החינוך וצוות  או גוני הורים, מתי"אאר

: מידת הנכונות, הניסיון והידע של בתי הספר בסביבה לקלוט , כגוןלהם מידע לפני בחירת בית הספר
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 ; פרטים שונים לגבי תהליךבית הספרלימודיות ספציפיות ב תכניותילדים עם צרכים מיוחדים; 

 ). ב'נספח ב 1-לוח בבמוצגת (רשימת נושאים מפורטת  בית הספרהשילוב ב

הם קיבל הדרכה או ייעוץ בנושאים השונים הקשורים לשילוב. אחד מבנוסף לכך, ההורים נשאלו האם 

לגביהם התקבל הייעוץ, שרק כרבע מתוך הנשאלים השיבו בחיוב לשאלה זאת. מבחינת הנושאים 

בין אלה השילוב באופן כללי, כולל זכויות הילד המשולב. רק כרבע מכמחצית התייחסו לתהליך 

 לוועדתהדריך אותם לגבי אופן הפנייה  בית הספרשקיבלו ייעוץ או הדרכה ציינו כי מישהו מצוות 

אף היה במפגש הדרכה אחד בלבד במהלך השנה. כשליש מדובר עבור קצת יותר ממחצית בהשילוב. 

הילד, לגבי הלקות ל זכויות שונות שלגבי  וייעוץ נוספים, בעיקרציינו כי הם זקוקים להדרכה 

   לימודי של הילד.החברתי והשילוב ולגבי ההתמודדות עם בעיות ספציפיות המתלוות אליה הו

 תמיכות הניתנות לילדים משולבים 5.5
 סייעות א.

סייעת מטעם הרשות שירות של בסקר דיווחו שילדם מקבל  שרואיינוהורים היותר ממחצית 

רוב ההורים העריכו כי שעות הסייעת ניתנות בהיקף המקומית, בעקבות החלטתה של ועדת שילוב. 

 לומדיםממנהלי בתי הספר שדיווחו כי בבית ספרם  65%-כידי ועדת השילוב. -המלא, כפי שנקבע על

רוב המקרים בהיקף תלמידים הנעזרים בסייעות אישיות, ציינו כי שעות הסייעת ניתנות תמיד או ב

שעות הסייעת ניתנות לילד החל כי  93%-כהוסיפו , מתוכםשנקבע בהתאם למסקנות ועדות השילוב. 

 מהחודש הראשון של השנה ולאורך כל השנה. 

ם באופן פרטי. עם זאת, קרוב ילדלשכרו סייעת כי ורים דיווחו הרק מרואיינים בודדים בסקר ה

בנוסף (שירותי הסייעת הם מממנים חלק מסייעת ציינו כי  שליש מההורים שילדם מקבל שירותיל

מקבלים ההתפלגות הילדים מוצגת  'בנספח ב 2-לוח בב .)למימון הניתן מטעם הרשות המקומית

אחוזם היחסי של , בהשוואה ללפי סוגי הלקויות השונים ,סייעת מטעם הרשות המקומיתשירותי 

 בסקר. שנכללוהילדים עם הלקות  כללילדים אלה מתוך 

 -משתתפות בישיבות צוות הן ם ישנן סייעות אישיות ענו כי בית ספרבש) 53%(ם נהלימהכמחצית 

חלק קטן מהמקרים או שאינן רק במשתתפות הן ציינו כי  )47%(, וכמחצית או ברוב המקרים תמיד

העבודה של הסייעת מתואמת  תכניתממנהלי בתי הספר,  94%-יותר מ לפימשתתפות אף פעם. 

 .ידי מחנכת הכיתה תמיד או ברוב המקריםבומבוקרת 

ידי -, בנוסף להכשרתן עלהאם ניתנת לסייעות הכשרה כלשהי מטעם בית הספרגם נשאלו  ם אלהמנהלי

הנותרים  34%-כ ;כזוהכשרה כל כי הסייעות אינן מקבלות מהמנהלים  66%לכך השיבו  .המתי"אות

הורי הילדים המשולבים העריכו את פחות ממחצית ציינו כי לסייעות ניתנת הכשרה מטעם בית הספר. 

גורם  ידי-עלכמספקת. כרבע מההורים ציינו כי הסייעת לא הוכשרה במידה מספקת  סייעתה הכשרת

חסרים כי סבורים ממחצית ההורים יותר באופן עצמאי.  ירהאחראי כלשהו, אך המשפחה דאגה להכש

 . ')בנספח  3-לוח בבהידע החסר (ראו פירוט  , בעיקר לגבי סוג הלקותידע או הכשרה לסייעת

 משירותיה.הביעו שביעות רצון רבה אף המחסור המדווח בהכשרת הסייעת, רוב ההורים ציינו -על
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 הוראה מתקנת ב.

שעות ההוראה המתקנת דיווחו כי הילדים הזכאים מקבלים את כל  מנהלי בתי הספררובם הגדול של 

 - 30%-כותמיד  - 60%-כ: חינוכית יחידנית תכניתו דת השילוב, בהתאם להחלטת ועםזכאיהם להן ש

כי שעות ההוראה המתקנת ניתנות בהיקף שנקבע אמרו מהמשיבים  9%-כ עם זאת, .ברוב המקרים

  אף פעם.בחלק קטן מהמקרים או שאינן ניתנות 

ניתנות בפועל כבר מהחודש אלה ספר כי שעות הוראה מתקנת המנהלי בתי מ 93%דיווחו בנוסף לכך, 

 ולאורך כל השנה. ,הראשון של השנה

כשליש דיווחו שילדם מקבל את : , הורי הילדים המשולבים מדווחים על מחסור בהוראה מתקנתמנגד

אינה  בית הספרבציינו כי התמיכה המתקבלת בעזרת השירות  יותר ממחציתאך , בית הספרב השירות

כי סברו  בית הספרב מספקת. בנוסף לכך, כמעט מחצית הורי הילדים שאינם מקבלים את השירות

פי שההוראה המתקנת ניתנת בהתאם להמלצות הוועדה, ההורים חשים -על-אףש יתכןילו. ילדם זקוק 

 שילדיהם זקוקים ליותר תמיכה בתחום זה. 

  נלווים שירותי תמיכה ג.

האם קיים חדר  פרטמנהלי בתי הספר התבקשו לציין אילו שירותים נלווים קיימים בבית ספרם ול

כל אחד משירותים אלה. השירותים שנבדקו הם: קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק, לטיפולים מתאים 

מתקנת, סייעת, בנות שירות  מטפל באומנויות, פיזיותרפיסט, פסיכולוג, יועץ חינוכי, מורה להוראה

 . )5(לוח  לאומי ומורות חיילות

  ספרהמנהלי בתי  דיווח: הימצאות שירותים נלווים וחדרי טיפולים מתאימים בבתי ספר, לפי 5לוח 
 (באחוזים)           

 יש חדר טיפולים מתאים  מתוכם: השירות קיים סוג השירות
 59 93 פסיכולוג

 76 82 יועץ חינוכי

 72 80 מורה להוראה מתקנת

 -- 72 סייעת

 47 56 מטפל באומנויות

 20 35 בנות שירות לאומי

 24 30 מרפא בעיסוק

 26 27 קלינאי תקשורת

 1 16 מורות חיילות

 8 3 פיזיותרפיסט

 

, שירותי פסיכולוג, יועץ חינוכי, מורה להוראה מתקנת וסייעת קיימים ברוב 6כפי שניתן לראות בלוח 

ביניהם מרפא ו. לעומת זאת, שאר השירותים, םבלמעלה ממחציתניתן טיפול באומנויות ובתי הספר 

 בעיסוק, קלינאי תקשורת ופיזיותרפיסט, קיימים בחלק קטן מבתי הספר בלבד. 
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. , בהתאם למדיניות משרד החינוךרוב השירותים בבית ספרםת ילדיהם מקבלים א, םהוריהלפי דיווח 

ר אחנוספים  רפואיים-פרה אועם זאת, יותר ממחצית ההורים ציינו כי ילדם מקבל טיפולים רפואיים 

. םעצמבהשירות הם מממנים את  ,ברוב המקרים  .או מטעמו בית הספר, שלא במסגרת הרייםהצ

 . במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי מטעם קופות החוליםם שירותיבבדרך כלל בשאר המקרים, מדובר 

זקוק ליותר שעות של שירותי  או אינוכי ילדם אינו מקבל ציינו  ההוריםרובם הגדול של יחד עם זאת, 

הורי הילדים המשולבים אילו בעיות או קשיים נשאלו , לבסוף. , מעבר לניתן בבית הספרהתמיכה

ההיכרות עם פי -עלפי נסיונם האישי ו-ותי התמיכה השונים, עלעיקריים מתעוררים בקבלת שיר

שירותים. כסיבה לכך שלא קיבלו  העדר תקציב כקושי מרכזיציינו יותר ממחציתם  אחרות.משפחות 

   .'בנספח ב 4-לוח בראו ווחו ההורים ילפירוט מדויק של הבעיות והקשיים שד

 שילוב התנגדות מורים והורים ל 5.6
 התנגדות מצד צוותי בתי הספר לשילוב א.

הורים ציינו מהכחמישית הורים ציינו כי לא נתקלו בסירוב מצד בית הספר בקבלת ילדם. מה 80%-כ

. מקרי סירוב רבים במיוחד ילדםפנו לבית ספר מסוים ונתקלו בסירוב לקבל את הם ש היו מקריםכי 

אוטיזם. בין  או תסמונת אספרגרילדים עם ותסמונת דאון  או ידי הורים לילדים עם פיגורבדווחו 

 או בעקיפין, נמנים: במישרין  ,בית הספרצוות מהורים שקיבלו ההנימוקים 

 אינו ערוך לשילוב הילד;  בית הספראו  בית הספרמתאים ל ינוהילד א 
  ובנוגע לסוג הלקות, בפרט; ,בכלל ,חסר הכשרה וידע בנושא השילוב בית הספרצוות 
 מחסור או העדר שירותי תמיכה ושירותי סייעת;  - בית הספרב סל שילוב מוגבל 
 בית הספרעליו אחראי שהגאוגרפי  אזורמתגוררים מחוץ ל יםילדה ; 
  להכנסת הסייעת לכיתה;  בית הספרהתנגדות צוות 
 כגון קבלת אבחון או עמידה במבחנים; בית הספרהצבת תנאים מוקדמים לקבלת הילד ל , 
 והוא אינו מוכן לקבל ילדים נוספים לשילוב;  ,כבר ישנם תלמידים עם הלקות בית הספרב 
  והתאמתו לצרכים המיוחדים של הילד.  בית הספרבעיות בנגישות מבנה 

אך ורק לאחר הפעלת לחץ ומאבק  ,בית הספרהילד התקבל בסופו של דבר ל ,בחלק גדול מהמקרים

 . "קשרים"ו "פרוטקציה"לדבריהם, בעקבות  ,מצד ההורים או

מידת המוטיבציה של מנהלי בתי ספר לשלב ילדים עם צרכים מיוחדים.  לגבימנהלי המתי"אות נשאלו 

הלים ציינו כי חלק מהמנ 38%-כו ציינו כי רוב מנהלי בתי הספר מעוניינים בשילוב םמה 53%כמעט 

ספר סירבו לשלב  כאשר נשאלו האם קרה בפועל שמנהלי בתיעם זאת, . מעוניין וחלקם אינו מעוניין

קרו שט שלא קרו או ציינו כי מקרי סירוב כאלה כמע 90%-למעלה מילדים עם צרכים מיוחדים, 

 . יםמעטמקרים 

 81% , העריכומידת המוטיבציה של מורים בכיתות הרגילות לשלב ילדים עם צרכים מיוחדים לגבי

כאשר וב. ביותר או רבה לשיל נכונות רבהבדרך כלל כי מורים בכיתות הרגילות מפגינים מהמנהלים 
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, שלב ילדים עם צרכים מיוחדיםנשאלו האם קרה בפועל שמורים בכיתות הרגילות גילו התנגדות ל

 . יםמעטשהיו מקרים  ציינו כי מקרי התנגדות כאלה כמעט שלא קרו או 90%-למעלה מ

 רבה במיוחדהתנגדות הובעה כלפיהן סוגי הלקויות ש מנהלי בתי הספר נשאלו באופן ספציפי יותר לגבי

, המוריםאת הממצאים על היקף ההתנגדות לשילוב בקרב  להלן מציג 3ם מורים. תרשילשילוב מצד 

ת ובהם משולבים ילדים עם הפרעממנהלי בתי הספר  )45%-כ( בולט שיעורם הגבוה לפי סוג המוגבלות.

מהמשיבים  8%-למעלה מ .םלשילובהמורים על התנגדות שדיווחו , התנהגותיותבעיות קשב וריכוז ו

שאר לגבי . לקויות למידה חמורותבסקר דיווחו על התנגדות מצד מורי בית הספר לשילוב ילדים עם 

לא צוינו כלל (נכות הן או שציינו שהייתה התנגדות ) 2%מנהלי בתי הספר (מאחוז קטן בלבד  ,הלקויות

 ). ראייהית ולקות זפי

ספר (אחוז הפי הערכת מנהלי בתי -לעסוג לקות, : התנגדות של מורים לשילוב לפי 3תרשים 
 )םסוג הלקות רלוונטי לבית ספרשדיווחו שהמנהלים 

 
 

 לשילוב הרגיליםהתנגדות הורי הילדים  ב.

הורים לא נתקלו בהתנגדות מצד הורי הילדים האחרים בכיתה ההנשאלים בסקר  רובם הגדול של

כמעט  - 90%( כזוהתנגדות ם נדירים מאוד של מקרידיווחו על  מנהלי בתי ספר. גם ילדםכלפי שילוב 

 . מקרים מעטים) 10%-ושלא קרו 

באיזו מידה קיימת התנגדות מצד הורי הילדים  ,מנהלי בתי הספר התבקשו לציין לגבי כל לקותבנוסף, 

אך ורק התנגדות כי מתעוררת יהם עולה . מתשובות)4(תרשים  זו לקות האחרים לשילוב ילדים עם

 ילדים עם פיגורכלפי  -מעטה , ובמידה ובעיות התנהגותיות לתלמידים עם הפרעות קשב וריכוזביחס 
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ספר היו תמימי דעים בדבר התנגדות התסמונת דאון. בנוגע לשאר סוגי הלקויות, מנהלי בתי או עם 

 ביותר מצד הורי הילדים האחרים בכיתה לשילוב.  מועטה

 פי סקר -ורי הילדים האחרים בכיתה, לפי סוג לקות, על: הערכת ההתנגדות לשילוב מצד ה4תרשים 
 *(אחוזים) ספרהמנהלי בתי                   

 

 

 

 .םבית ספר*מתוך המנהלים שציינו כי הלקות רלוונטית ל

 

 שילובהשל השלכות ההתרומות, הקשיים והערכת  5.7
). 6מנהלי בתי הספר נתבקשו לציין מה מרוויח בית הספר משילוב ילדים עם צרכים מיוחדים (לוח 

לאווירה חברתית כללית בבית המשיבים ציינו כי שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים תורם חצית כמ

. תרומה לצוות ההוראה , בהתאמה)46%-ו 45%( יש לו תרומה לילדים ללא צרכים מיוחדיםכי הספר ו

 רק . עם זאת,מהמרואיינים 18%, צוינה בידי הקניית מיומנויות וידע חדשים ובכלל זהבבית הספר, 

 וח אדםציבים, שעות לימוד וכממנהלי בתי הספר דיווחו על תוספת משאבים לבית הספר (תק 18%

בלבד ציינו כי שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים מעלה את היוקרה  6%-ונוסף) בזכות השילוב, 

כי עיקר תרומתו של תהליך השילוב לבתי הספר עולה מממצאים אלה המיוחסת לבית הספר המשלב. 

 דווקא בתחום החומרי, אלא בתחום החברתי. אינה 
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  צרכים עם ילדים שילובבעקבות שליליות ההשלכות הקשיים וה, הספר ביתל ותרומהת: 6 לוח
 )*(אחוזים , לפי הערכת מנהלי בתי הספרמיוחדים            

 אחוז  
  הספר לבית תרומה
 46 )והאחר השונה קבלת( מוגבלויות ללא לילדים תרומה
 45 כללית חברתית לאווירה תרומה

 18 משאבים יותר מקבל בית הספר
 18 בית הספרב ההוראה לצוות תרומה

 6 השילוב בעקבות בית הספר ביוקרת יהיעל
 7 בית הספרל בשילוב תועלת כל אין

  קשיים הנגרמים עקב השילוב
 30 בכיתה המורה על גדול עומס

 26 הכיתה להתנהלות הפרעה
 24 לשילוב כספיים משאבים מספיק אין

 15 הכללית הלימודים ברמת פגיעה
 10 מיוחדים צרכים עם ילדים של החברתי בשילוב קשיים

 8 המורים של הכשרה או ידע חוסר
 6 משולבים ילדים של אלימה התנהגות

 5 המשולבים הילדים רכיובצ לטפל אדם כוח מספיק אין
 5 )בעיסוק ריפויכגון ( נלווים שירותי תמיכה מספיק אין

 3 משלבים לילדים הורים מצד לשילוב התנגדות
 3 משולבים לילדים הורים מצד פעולה שיתוף חוסר

 13 קשיים אין

  השלכות שליליות של השילוב
 15 הפרעה להתנהלות הכיתה

 14 פגיעה ברמת הלימודים
 10 למורים יש פחות זמן ויכולת להתייחס לשאר התלמידים בכיתה

 9 המשולבים הילדים שלהתנהגות אלימה 
 3 האווירה החברתית בכיתה השפעה שלילית של שילוב על

 .אחת מתשובה יותרציין ל אפשרות ניתנה למשיבים *

בנוסף לכך, מנהלי בתי הספר נשאלו (בשאלה פתוחה) אלו קשיים נגרמים לבית הספר בשל השילוב של 

מהמרואיינים דיווחו על עומס גדול מדי על המורה  30%-). למעלה מ6ילדים עם צרכים מיוחדים (לוח 

ציינו כי אין  מהמשיבים 24%כמעט  .דיווחו על הפרעה להתנהלות הכיתהנוספים  26%-ו בכיתה

פגיעה התייחסו ל 15%-למעלה מומספיק משאבים כספיים הנדרשים לבית הספר לשם שילוב מוצלח 

דיווחו על קשיים בשילוב החברתי של ילדים עם  10%-כ .רמת הלימודים הכללית בעקבות השילובב

  קשיים בעקבות השילוב. כלבלבד ציינו כי לא נגרמים  13%-צרכים מיוחדים. כ

במטרה לחדד את נושא הפגיעה בילדים האחרים בכיתה, מנהלי בתי הספר נשאלו באופן ספציפי האם 

האחרים בכיתה, ואם כן, באיזה אופן.  השילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים פוגע להערכתם בילדים

עולה כי מדובר בעיקר בהפרעה להתנהלות  6מלוח מהמנהלים השיבו בחיוב על שאלה זו. פחות משליש 

 הכיתה ופגיעה ברמת הלימודים.
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 שילוב רך הולצציוד ושינויים במבנה הפיזי הנדרשים  5.8
 ציוד עזר לשילובא. 

שילוב להנדרש לבתי הספר נוסף מסכם את תשובותיהם של מנהלי בתי הספר לגבי ציוד עזר  7לוח 

הם ממנהלי בתי ספר ציינו כי  78%מוצלח של ילדים עם צרכים מיוחדים. כפי שניתן לראות בלוח, 

ציינו את הצורך  45%-קולי; כ-דיווחו על הצורך בציוד אור 59%מחשבים נישאים; כמעט זקוקים ל

 ספרי ברייל, בהתאמה. לכיסאות מיוחדים והם זקוקים לציינו  11%-וכ 27%במכשירי תקשורת; 

דיווח על ציוד עזר הנדרש לבתי הספר לשם שילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים, לפי הערכת : 7לוח 
 )*(אחוזים מנהלי בתי הספר

 יםאחוז 

 78 מחשבים נישאים
 59 קולי-ציוד אור

 45 מכשירי תקשורת
 27 כיסאות מיוחדים

 11 פרי בריילִס 
 27 אחר**

 .אחת מתשובה יותר לבחור אפשרות ניתנה למשיבים* 
 .לתרפיות וציוד) להרפיה ציוד(או  הירגעות לחדר ציוד, בעיקר** 

 

 יהורים דיווחו כהפחות משליש מהנשאלים בסקר רוב ההורים ציינו כי ילדם אינו נזקק לציוד עזר. 

הוא פי ש-על-את הציוד, אף בית הספרציינו כי ילדם אינו מקבל מכמחציתם ילדם נזקק לציוד עזר. 

, טמ"ס FM. בין הציוד החסר דווח על כיסא או שולחן מתכווננים, מחשב מסוג מסוים, מכשיר נזקק לו

 גורם אחרשאר המרואיינים ציינו כי המשפחה או  ומכשיר שמיעה.(מכשיר הגדלה לקריאה על מסך) 

 . רכשו את הציוד

 מבנה פיזי של בית הספר  ב.

תשובות מנהלי בתי הספר בנוגע לשינויים הנדרשים במבנה הפיזי של בית ספרם במטרה להתאימו 

יש צורך לפחות בשינוי אחד במבנה נראה כי להלן.  8רכי התלמידים המשולבים מסוכמות בלוח ולצ

 . זאת)ממנהלי בתי הספר ציינו  71%(הפיזי 

שינויים במבנה הפיזי של בתי הספר הנדרשים לשם שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים, לפי : 8לוח 
 )*(אחוזים הערכת מנהלי בתי הספר

 יםאחוז 

 71 בית הספריש צורך בשינוי המבנה הפיזי של 
 25 הוספת מעלית   
 22 הוספת רמפה   
 22 בניית שירותי נכים   
 .אחת מתשובה יותר לבחור אפשרות ניתנה למשיבים* 

עבורם סעיפי שאלון אלה באשר יותר ממחצית המרואיינים : הוריםהבסקר ממצאים דומים נמצאו 

 היו רלוונטיים דיווחו על היעדר התאמה אקוסטית בכיתות, היעדר רמפה, שירותי נכים ומעלית. 
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 המשאבים הנדרשים לבית הספר לצורך הצלחת השילוב  5.9
מנהלי בתי הספר היו תמימי דעים שהדבר החשוב ביותר שבתי הספר זקוקים לו למען הצלחת השילוב 

מהמשיבים דיווחו על מחסור במשאבים כספיים בתשובה לשאלה  82%-ִהנו המשאב הכספי: למעלה מ

ה זו. בנוסף, צוינו: הכשרה נוספת למורים; יותר שירותי תמיכה נלווים, כגון ריפוי בעיסוק ותרפי

 ).9שיתוף פעולה בין כל הגורמים המשלבים (לוח ובאומנות; כוח אדם נוסף; ציוד עזר נוסף; 

 : המשאבים הנדרשים לבתי הספר להצלחת השילוב, לפי הערכת מנהלי בתי הספר (באחוזים*)9לוח 

 אחוזים 

 82 יותר משאבים כספיים באופן כללי
 33 הכשרה נוספת למורים

 32 וים (ריפוי בעיסוק, תרפיה באומנויות וכדומה)יותר שירותי תמיכה נלו
 30 כוח אדם נוסף (מורים, סייעות)

 21 יותר ציוד עזר לשילוב
 6 יותר שיתוף פעולה בין כל הגורמים המטפלים בילדים המשולבים

 .אחת מתשובה יותר לציין אפשרות ניתנה למשיבים* 
 

אדם -ציינו קשיים ובעיות דומים לאלה שהעלו מנהלי בתי הספר (כולל מחסור בכוח מנהלי המתי"אות

מספקת של צוותי הוראה, מחסור בשעות סייעת, שירותי תמיכה נלווים -מקצועי והכשרה בלתי

מתאים של בית הספר ומחסור בציוד עזר). לדבריהם, -רפואיים, מבנה פיזי בלתי-ושירותים פרה

הולם לחוק השילוב. לדברי רבים ממנהלי -בתקציב בלתיהוא ת וקשיים אלה מקורם העיקרי של בעיו

המתי"אות, שיטות התקצוב הקיימות אינן מעודדות לפעול למען שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים 

 במערכת חינוך רגילה. להיפך, הן מכוונות להוצאתם אל תוך מסגרות החינוך המיוחד. 

למספר נקודות ייחודיות, ביניהן הניתוק הקיים, לדבריהם, בין עם זאת, מנהלי המתי"אות התייחסו 

החינוך הרגיל לחינוך המיוחד. לדעתם, בעיות רבות נוצרות בעקבות הנתק הקיים בין שני חלקים אלה 

של מערכת החינוך וחוסר המוטיבציה מצד אנשי החינוך הרגיל לקחת חלק פעיל בקידום וביישום 

הבהירות וחוסר -נוספת שהעלו מנהלי המתי"אות מתייחסת לאי תכנית השילוב. נקודה ייחודית

התייחסות של החוק וחוזר מנכ"ל להיבטים מנהליים חשובים רבים, כגון: הדרכות והשתלמויות 

רפואי. חוסר בהירות זה מעכב ומקשה מאוד על -מטעם מתי"א ומספר המטופלים לשעת טיפול פרה

 בכלל.תפקוד המתי"אות, בפרט, ועל יישום החוק, 

מנת לשפר ולהקל -גם הורי הילדים המשולבים התבקשו להעריך מה עוד יכולים בתי הספר לעשות על

על שילוב ילדיהם. חלקם הגדול של הנושאים שהעלו ההורים זהים למשאבים שהזכירו מנהלי בתי 

השילוב, לעיל) ומנהלי המתי"אות. כשליש מכלל המרואיינים ציינו כי לשם שיפור תהליך  9הספר (לוח 

יש להעניק הכשרה מקצועית נוספת לצוות בית הספר, ויותר מרבע הניחו כי יש לספק יותר שירותי 

בין ההמלצות הנוספות שצוינו היו: ושירותי סייעת. תמיכה נלווים, כגון הוראה מתקנת ריפוי בעיסוק. 

לצורכי הילד; סיוע בשילוב החברתי של הילד; התאמת מבנה בית הספר והספקת ציוד עזר בהתאם 

סיוע בלימודים; שיפור היחס כלפי הילד מצד צוות בית הספר; בניית תכנית לימודים מיוחדת; הגברת 

 '). בנספח ב 5-לוח בשיתוף הפעולה בין בית הספר להורי הילד; הקטנת מספר התלמידים בכיתה (
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 בתי הספרשל ילדים עם מוגבלויות בשילוב חברתי  5.10
מיחס שלילי מצד הילדים בדרך כלל משולבים אינם סובלים הילדים הספר המנהלי בתי לפי דיווח 

 . )בחלק קטן מהמקרים - 47%-ו פעם אף - 49%-כ(האחרים 

מנהלי בתי הספר התבקשו לציין באופן ספציפי לגבי כל אחד מסוגי הלקויות באיזו מידה ילדים אלו 

נראה כי מידת השילוב החברתי משתנה בהתאם לסוג  דיווחהמשולבים בדרך כלל מבחינה חברתית. מ

עם לקויות שמיעה וראייה , השילוב החברתי של ילדים עם לקויות בתחום הלימודי. )5 םתרשי(הלקות 

, של ילדים עם אוטיזם ואספרגרשילובם של ועם נכות פיזית זוכה להצלחה רבה יותר  בהשוואה ל

 התנהגותיות. בעיות ם הפרעות קשב וריכוז וילדים עושל  פיגור ותסמונת דאוןילדים עם 

 ) *לפי סוג הלקות (באחוזים, במידה רבהמידת השילוב החברתי מנהלים שהעריכו את : 5תרשים 

 
  .ספרם לבית רלוונטית הלקות כי שציינו המנהלים מתוך *

יום כאשר נשאלו הורי הילדים המשולבים האם ילדם נפגש עם ילדים אחרים מהכיתה לאחר סיום 

שאר המרואיינים  .הלימודים, פחות ממחציתם השיבו כי מפגשים אלה מתקיימים לעתים קרובות

הורים לילדים עם העריכו כי מפגשים אלה מתקיימים לעתים רחוקות או שאינם מתקיימים אף פעם. 

בהשוואה , כאלהתסמונת דאון נטו יותר לדווח על היעדר מפגשים  אולקויות כמו נכות פיזית ופיגור 

  .להורים לילדים עם לקויות אחרות

בנוגע לסיוע מצד צוותי בתי הספר בשילובם החברתי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים, רוב ההורים 

עם זאת, . בנושארלוונטית ציינו כי מחנכת הכיתה משתדלת לעזור לילד  הייתהעבורם שאלה זו ש

יתה אינה עוזרת לילד בעל הצרכים הורים השיבו כי מחנכת הכהכחמישית המשתתפים בסקר 

 המיוחדים להשתלב בכיתה מבחינה חברתית. 
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. בית הספררוב ההורים דיווחו כי ילדם נוהג להשתתף באירועים חברתיים שונים, הנערכים מטעם 

סידורים הנחוצים את הלבצע  רך כללמשתדל בד בית הספר, רוב הנשאלים העריכו כי כמו כן

עם זאת, כחמישית מקרב . בית הספרהחברתיים השונים במסגרת להשתתפות ילדם באירועים 

 ההורים ענו בשלילה לשאלה זו. 

 של השילוב מידת ההצלחה 5.11
 מידת ההצלחה של תהליך השילובא. 

לא נמצאו הבדלים  רבה מאוד. ,ואף ,הורים העריכו את שילוב ילדיהם כמוצלח במידה רבההרוב 

 ).10לפי סוג הלקות של הילד (לוח  ,שילובהההערכה של תהליך במידת  משמעותיים

, לפי סוג הלקות של רבה מאוד ואבמידה רבה תהליך השילוב כמוצלח את  וכיהערהורים ש: 10לוח 
 )*הילד (באחוזים

 יםאחוז 
 90 אספרגר ואוטיזם

 90 פיגור ותסמונת דאון
 83 ראייהלקות 

 93 לקות שמיעה
 86 נכות פיזית

 85 התנהגותיותבעיות קשב וריכוז והפערות , חמורה לקות למידה
 64 שילוב של מספר מוגבלויות

 מתוך סה"כ הורים לילדים עם אותה לקות*
 

שילובם החברתי בהצלחת את ההערכה החיובית שנתנו לשילוב ילדיהם ייחסו כמעט מחצית המשיבים 

בין הסיבות הנוספות להצלחת השילוב צוין בין השאר: נכונות התקדמות הילד בלימודים. ל -שליש ו

לשילוב; התאמה אישית של הילד לשילוב (כולל אופיו האישי, סוג  בית הספרה של צוות רבותרומה 

בית הלקות וחומרתה); מעורבות גבוהה של הורי הילד בתהליך השילוב; חוויה חיובית של הילד ב

ילד רוכש את הנורמות/הערכים של החברה ה"); בזכות השילוב, בית הספר("הילד נהנה ב הספר

 ). ז'(נספח  בית הספרהורי הילד לבין צוות שיתוף פעולה בין והרחבה; תרומת הסייעת; 

מועטה מאוד.  ,ואף ,רק כשמינית מהמשיבים בסקר ציינו כי שילוב הילד הצליח במידה מועטה

מוצלח -לאשילוב חברתי בותו של הילד בלימודים, הנשאלים נטו לנמק את הערכתם זו בחוסר התקדמ

להשתתף ולעזור בשילוב הילד. את הפירוט המלא של הסיבות  בית הספרחוסר נכונותו של צוות באו 

  .'ב חנספב 6-לוח בלחת השילוב ניתן לראות בהצ-לאי

ך השילוב רוב ההורים העריכו את שילוב ילדיהם כמוצלח בעיקר, יותר ממחציתם ציינו כי במהלאף ש

, בין השאר: נוהתעוררו בעיות וקשיים מיוחדים. בין הבעיות העיקריות שהתעוררו במהלך השילוב, צוי

, בעיות בשילוב החברתי של הילד, בעיות וקשיים בלימודים בית הספרהעדר הכשרה של צוות 

הקשורים במקצועות השונים, בעיות התנהגות מצד הילד המשולב (אלימות ועוד), בעיות וקשיים 

מחסור בציוד עזר מתאים ושירותי תמיכה נוספים (העדר השירות, חוסר שעות), ללשירותי הסייעת ו

  .)ח'פירוט בנספח (ראו 
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 מידת ההצלחה של השילוב לפי סוג הלקות ב. 

מנהלי בתי הספר נשאלו האם קיימים סוגי מוגבלויות שלגביהם השילוב בבית הספר מוצלח יותר, או 

הצביעו כמחצית המשיבים . )שונות שאלות בשתי(בשילוב רבים קשיים התעוררו גביהם לשלחילופין, 

מהמנהלים  33%יחד עם זאת, . )11(לוח  לקויות למידה חמורותילדים עם של המוצלח  םשילובעל 

 11 לוח .)6(תרשים  מתעוררים הכי הרבה קשיים לקות למידה חמורהילובם של ילדים עם כי בשציינו 

  להלן מפרט את תשובות מנהלי בתי הספר בנוגע לנושאים אלה.

 )*(באחוזים השילוב בבית הספר מוצלח יותרציינו מהלי בתי הספר כי  ן: סוגי לקויות שלגביה11לוח 

  יםאחוז 
  שילוב מוצלח
 50 חמורה לקות למידה
 15 לקות שמיעה

 12 אוטיזם / אספרגר
 11 התנהגותיותהפרעת קשב וריכוז והפרעות 

 11 ראייהלקות 
 .אחת מלקות יותר לציין אפשרות ניתנה למשיבים* 
 

 : סוגי לקויות שלגביהן ציינו מנהלי בתי הספר כי הן הקשות ביותר לשילוב (באחוזים)*6תרשים 

 
 מתמודדים אשר, משפחתיים או חברתיים למצבים הקשורותמהמנהלים כללו ילדים עם בעיות רגשיות  חלק* 

 .המיוחד החינוך למערכת שייכים אינם אלה ילדים. מיוחדים קשיים עם

 יוזמות מוצלחות ביחס לשילוב ג.

מתי"אות הרבים ממנהלי מנהלי המתי"אות נשאלו לגבי יוזמות מוצלחות בבתי הספר בתחום השילוב. 

ים עם לקות ייחודיות שפותחו במתי"אות שלהם, המכוונות בדרך כלל לילד תכניותיוזמות ודיווחו על 

המיועדות לילדים עם לקויות תקשורת,  תכניותספציפית. מבין הלקויות השונות, בלט מספר רב של 
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שילוב אלו מתייחסות  תכניות ובעיות התנהגות. לקויות למידה חמורותתסמונת דאון, מוגבלות פיזית, 

ת בכל שכבות מערכת אישי או החברתי. קיימות יוזמות ייחודיו-הן לתחום הלימודי והן לתחום הבין

תיכון, וגם יוזמות ספציפיות המיועדות  בית ספרו יבת בינייםהחינוך: גני ילדים, חינוך יסודי, חט

 המעבר בין מסגרות הלימוד השונות. תקופות ל

מבוססות על  ארו מנהלי המתי"אותישילוב מוצלחות רבות שת תכניותניתן לומר כי  ,באופן כללי

שיתוף פעולה ותיאום בין הגורמים המקצועיים השונים המטפלים בילד (כולל מחנכים מהחינוך 

שיתוף פעולה גם בשילוב מוצלחות  תכניותאופיינו ). כמו כן, הרגיל, מורים מקצועיים, מורות שילוב

 .ד תמיכה באופן פרטי בתשלום ההוריםמטפלים ואנשי מקצוע המעניקים ליל עם

 יםאזורהבדלים בין בין קבוצות אוכלוסייה והבדלים  5.12
 יםמגזרהבדלים בין  א.

מנהלי  בדקנו את ההבדלים בין המגזר היהודי למגזר הערבי. במסגרת סקר מנהלי המתי"אות

המתי"אות בשני המגזרים ציינו שמספר התלמידים המשולבים בחינוך הרגיל והתמיכה הניתנת להם 

שובים ערביים הצביעו יבנוסף, מנהלי מתי"אות מי לוב בחוק חינוך מיוחד.גדל בעקבות יישום פרק השי

לעומת על עלייה במספר התלמידים המשולבים עם לקויות ראייה ושמיעה בעקבות יישום החוק, 

חלקם הגדול של ילדים עם שעובדה בדיווח זה מוסבר ש יתכןי. שינוי לא חלבו ש -מגזר היהודי ה

 טרם כניסתו של פרק השילוב לתוקפו. עוד היו משולבים במגזר היהודי ושמיעה  ראייהלקויות 

, הכולל ערביהיהודי וה -בסקר בקרב מנהלי בתי הספר נמצאו הבדלים משמעותיים בין שני המגזרים 

ים, בדיווח על מחסור בציוד עזר הנדרש לשם שילוב מוצלח של ילדים עם ובתוכו ערבים, דרוזים ובדו

 104-במגזר היהודי, ו 262בתי ספר, מתוכם  366 ך הכול. בסקר זה נכללו בס)12ח (לו צרכים מיוחדים

 במגזר הדרוזי).  - 10-; ובדוויבמגזר ה-20בתי ספר נמצאים במגזר הערבי;  74( ערביבמגזר ה

רשימת הפריטים בהבדלים בין שני המגזרים הנם עקביים לאורך כל ה, 12 כפי שניתן לראות בלוח

מהו הדבר החשוב מוצא ביטוי גם בתשובה לשאלה  ערבישמחסור בציוד במגזר ה יש לצייןהציוד. 

יהודיים ציינו ציוד -מהנשאלים הלא 33%כמעט  .זקוק לו למען הצלחת השילוב בית הספרביותר ש

 ). 16%-נוסף, פי שניים יותר מאשר היהודים (כ

להערכת  כים מיוחדים לשם שילוב ילדים עם צר בית הספר: מחסור בציוד עזר הנדרש ל12לוח 
 (באחוזים)מגזרלפי  ,מנהלי בתי הספר

 ערבימגזר  מגזר יהודי הציוד
 45 20 כיסאות מיוחדים
 82 77 מחשבים נישאים
 69 35 מכשירי תקשורת

 72 53 קולי-ציוד אור
 22 7 ספריי ברייל

שתי ב רבצורך התאמת המבנה הפיזי של בית הספר לצורכי הילדים המשולבים, נמצא לגבי 

 לא הבדלים מובהקים., להאוכלוסיות
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שירותי תמיכה שונים וחדרי טיפולים של הימצאות הבשיעורי גם הבדלים בין שתי האוכלוסיות נמצאו 

, מלבד שירותי סיעוד, פיזיותרפיסט וסייעת, כל 13מתאימים בבתי הספר. כפי שניתן לראות בלוח 

הוראה , בעיקר, יהודי-י הספר במגזר הלאבולט בבתבאופן שאר שירותי התמיכה נדירים יותר 

בכל הנוגע להימצאות חדר טיפולים מתאים, ניתן . טיפול באומנות, פסיכולוג ויועץ חינוכי מתקנת,

דרי טיפולים חכי באופן עקבי בבתי ספר שאינם במגזר היהודי, קיימים פחות מהממצאים להסיק 

נמצא עבור שירותים מסוימים באם כי  ,עבור כל אחד משירותי התמיכה הכלולים בסקרבהולמים 

 גם ברוב בתי הספר במגזר היהודי. מחסור 

, מנהלי בתי הספרדיווח לפי  הספרעבורו בבתי בשל שירות וחדר טיפולים מתאים  קיומם: 13לוח 
 (באחוזים)לפי קבוצת אוכלוסייה 

 סוג השירות
 חדר טיפולים מתאים  יש  בית הספרקיים בהשירות 

 יהודי-המגזר הלא המגזר היהודי יהודי-המגזר הלא היהודיהמגזר 
 70 83 74 54 שירותי סיעוד
 1 13 3 3 פיזיותרפיסט

 26 41 72 73 סייעת
 5 34 13 33 קלינאי תקשורת

 11 31 25 33 מרפא בעיסוק
 9 64 15 73 מטפל באומנות

 47 64 85 97 פסיכולוג
 47 87 61 91 יועץ חינוכי

 27 89 45 94 מתקנתמורה להוראה 

 

מגזר היהודי, למגזר הערבי העל הבדלים בולטים בין  יםצביעאינם ממתי"אות הממצאי סקר מנהלי 

בכל הקשור להתנהלות ועדות שילוב, מעורבות ההורים בתהליך השילוב ומידת המוטיבציה של צוותי 

משני המגזרים כי ועדות מנהלי בתי ספר בדומה, דיווחו הוראה בשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים. 

בשני המגזרים דיווחו על כך). למעלה  98%-שילוב מתקיימות בבתי הספר באופן סדיר (למעלה מ

יהודי) ציינו כי ישנם ילדים שאינם מגיעים -בשני המגזרים (היהודי והלא מנהלי בתי הספרממחצית 

  .לוועדות שילוב

במספר שאלות הבודקות את מידת מעורבות ההורים בתהליך השילוב של ילדיהם, נמצאו הבדלים 

. לגבי השתתפות הורי הילד בוועדת ם השוניםמגזריבמסוימים בין דיווחיהם של מנהלי בתי הספר 

אינם (יהודי העידו על השתתפות פסיבית -ממנהלי בתי הספר מהמגזר הלא 29%השילוב, כמעט 

היהודי. במגזר בלבד  11%-לעומת ככאשר הם נוכחים),  אינם נוטים להביע את דעתםשאו  נוכחים כלל

דיווחו כי ההורים שותפים בקביעת תכנית  ערביהבמגזר  73%-וכבמגזר היהודי  63%כמעט זאת ועוד, 

הממצאים מראים עוד כי חינוכית יחידנית בחלק קטן מהמקרים בלבד או שאינם שותפים אף פעם. 

בית המשולב ב עבור ילדםבההורים מודעים תמיד או ברוב המקרים לתמיכה שהם יכולים לדרוש 

 . על כךיהודי בהתאמה העידו -מהנבדקים במגזרים היהודי והלא 78%וכמעט  85%-למעלה מ :הספר

ת) גם בנוגע למידת נכונותם ערביניתן להצביע על הבדלים מסוימים בין שתי האוכלוסיות (היהודית וה

במגזר  מנהלי בתי הספרמקרב  85%-ל המורים בבתי הספר לשלב ילדים עם צרכים מיוחדים. כש
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רבה או רבה מאוד ציינו כי המורים מפגינים בדרך כלל נכונות  ערביהבמגזר  75%-כלעומת היהודי 

 לשלב ילדים עם צרכים מיוחדים. 

 100%האחרים לשילוב:  התנגדות מצד הורי הילדיםה לא נמצא הבדל בין שני המגזרים במידת

מעטים מקרים אירעו יהודיים ציינו כי -לאהספר המנהלי בתי מ 97%-וכממנהלי בתי הספר היהודיים 

  כאלה או שכמעט שלא.

בתלמידים האחרים  לפגיעה המיוחסת נוגעיהודית -הבדל שנמצא בין האוכלוסייה היהודית ללא

למורים יש פחות זמן ויכולת שבגללה דיווחו על פגיעה, במגזר היהודי  40% :בכיתה, בעקבות השילוב

(לוח  להתייחס לשאר התלמידים בכיתה, השפעה שלילית של השילוב על האווירה החברתית בכיתה

פגיעה ברמת הלימודים, הפרעה להתנהלות הכיתה, וביתר פירוט,  .הערביבמגזר  21%לעומת ), 14

   .התנהגות אלימה של הילדים המשולבים

 הערכתל בית הספר משילוב של ילדים עם צרכים מיוחדיםוהקשיים הנגרמים ל התרומה: 14לוח 
 *(באחוזים)לפי מגזר  ,מנהלי בתי הספר

 ערבים יהודים רווח לבית הספר
   הספר לבין התרומה

 10 4 יוקרה
 25 15 תוספת משאבים

 39 47 אווירה חברתית כללית
 8 61 תרומה לילדים ללא מוגבלויות 

   הקשיים הנגרמים לבית הספר
 19 35 עומס גדול מדי על המורה
 11 32 הפרעה להתנהלות הכיתה

 30 22 אין מספיק משאבים כספיים
 10 18 פגיעה ברמת הלימודים
 14 9 קשיים בשילוב החברתי

 10 7 חוסר ידע של המורים
 1 7 התנהגות אלימה

 .אחת מתשובה יותר לציין אפשרות ניתנה למשיבים* 
 

ביותר הדרכה וייעוץ באופן כללי צורך ראו לגבי כל סוגי הלקויות, מנהלי המתי"אות בשני המגזרים 

מורים המשלבים. מעניין כי רובם הגדול של מנהלי המתי"אות, הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי, ל

, 100%-ו 95%הוראה (הכמצריכות הדרכה נוספת לצוותי ציינו בעיות קשב וריכוז ובעיות התנהגותיות 

 ). בהתאמה

מנהלי בתי הספר בשתי האוכלוסיות היו תמימי דעים כי הצורך העז ביותר בהדרכה וייעוץ נוספים 

ובעיות , הפרעת קשב וריכוז לקויות למידה חמורות ":הקלות"מורים קיים בנוגע לשלוש הלקויות ל

את ולמעט אוטיזם ואספרגר, בכל אחד . מלבד ז)כל לקותלגבי  80%-ידי למעלה מבצוין ( התנהגותיות

שיעור דיווחו , שמיעה, נכות פיזית, פיגור ותסמונת דאון) ראייהמסוגי הלקויות הנוספים ברשימה (

 מורים. ליהודי על הצורך בייעוץ והדרכה נוספים -הלאר מגזמהגבוה יותר של מרואיינים 
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בית עות הכשרה כלשהי מטעם נשאלו האם ניתנת לסיישבהם מועסקות סייעות מנהלי בתי הספר 

 .ערביבמגזר ה 78%-על היעדר הכשרה עבור הסייעות, לעומת כ 61%במגזר היהודי דיווחו . הספר

של ילדים עם צרכים  הספר משילוב מרוויח בית בתי ספר לציין מה לדעתם מנהליעוד התבקשו 

לשתי ת התפלגות התשובו  אילו קשיים נגרמים כתוצאה ממנו. ניתן לראות את מיוחדים, ולחילופין,

   .14 ) בלוחערביאלה בקרב שני המגזרים (היהודי והשאלות 

ים , לעומת מנהלתרומה לילדים ללא מוגבלויותציינו במיוחד את המנהלי בתי הספר במגזר היהודי 

  .ערבימגזר הבבתי הספר ב מעטים

 מרכז לעומת פריפריה ב.

, חיפה, אביב-להארץ או בערים הגדולות (כגון: תבמרכז  - 15 :מנהלי מתי"אות 53בסקר רואיינו 

 ,בהתאם גליל).והנהריה כגון פריפריה (ב 38-וים, גבעתיים, רמת גן, הרצליה, רחובות), -ירושלים, בת

 בפריפריה.  166-מרכז וב 199 :חלוקה דומהבספר הבתי רואיינו מנהלי 

היו כאשר התבקשו להשוות בין המצב כיום למצב שקדם להכנסת פרק השילוב לחוק חינוך מיוחד, 

תמימי דעים לגבי גידול במספר הילדים המשולבים בחינוך רגיל  במרכז ובפריפריהמנהלי המתי"אות 

 ה בתמיכה הניתנת לתלמידים אלה. ממצא זה נכון בנוגעלאחר יישום פרק השילוב, וגם בנוגע לעליי

המרכז  אזורב ראייהלכל הלקויות, למעט ילדים בעלי לקויות שמיעה במרכז ובפריפריה ובעלי לקויות 

 בלבד. 

 ועדותכי האזורים דיווחו בשני ) 98%(מנהלי בתי הספר כמעט כל ממנהלי המתי"אות ו 90%-למעלה מ

 ,95%-ו 80%י"א (נציג של מתבהן נוכח  ,או ברוב המקריםוכי תמיד,  מתקיימות באופן סדירהשילוב 

ממנהלי בתי הספר מהמרכז ומהפריפריה (בהתאמה) ציינו כי ישנם ילדים  49%-ו 63%-בהתאמה). כ

בעלי צרכים מיוחדים שאינם פונים לוועדות השילוב. לא נמצאו הבדלים בין שתי האוכלוסיות בסוגי 

או שילוב כלשהו בין לקות למידה  לקויות למידה חמורותהלקויות של ילדים אלה (רובם ילדים עם 

 ת). והתנהגותי בעיותו/או הפרעת קשב וריכוז ו/או 

לתמיכה שמשפחות זכאיות רבה יותר מתשובות מנהלי המתי"אות ניתן להסיק כי קיימת מודעות 

 71%-כלעומת  ,93%-כמרכז הארץ (בבקרב הורים המתגוררים  ןעבור ילדיהבלדרוש מבתי הספר 

 לוועדתמזו, יותר מנהלי מתי"אות מהמרכז ציינו את הורי הילד כגורם מפנה יתרה ). בפריפריה

 השילוב.

תמיד או ברוב (לעומת זאת, הערכה פרטנית של יכולות הילד בכל מקצועות הלימוד מתבצעת 

יותר גם הוג נבמרכז. בפריפריה  60%-לעומת כ 71%-יותר בבתי ספר בפריפריה: למעלה מ) המקרים

 ממנהלי המתי"אות בפריפריה 86%-למנות "רכז" או "מתאם שילוב": כ )ספרהי תמיד או ברוב בת(

   במרכז הארץ. 73%-כלעומת 

מעורבות ההורים בתהליך השילוב לגבי פריפריה לדיווחי מנהלי בתי ספר במרכז לא נמצא הבדל בין 

והערכת תפקודו של הילד המשולב. הבדל משמעותי בין המרכז לפריפריה נוגע לציוד עזר הקיים בבתי 
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ממנהלי המתי"אות בפריפריה ציינו כי ציוד כזה קיים  53%עבור הילדים המשולבים. כמעט בהספר 

ספר השל מנהלי בתי מתוך הדיווח מרכז. באופן דומה, ב 27%-רק בחלק קטן מבתי הספר, לעומת כ

לא נמצאו הבדלים  .)15(לוח  יזקקות לציודניתן ללמוד על הבדלים בין המרכז לפריפריה במידת הה

ממרכז הארץ לעומת מנהלים בפריפריה, בהיבטים הקשורים למבנה פיזי  בתי הספר בתשובות מנהלי

 של בתי הספר. 

לשם שילוב ילדים עם  בית הספרציוד עזר הנדרש למחסור במנהלי בתי הספר שהצביעו על : 15לוח 
 (באחוזים) במרכז ובפריפריהצרכים מיוחדים, 

 פריפריה מרכז ציוד

 34 21 כיסאות מיוחדים*
 85 72 מחשבים נישאים*
 50 41 מכשירי תקשורת*

 61 56 קולי-ציוד אור
 15 8 פרי ברייל*ִס 

 

שירותי  במרכז ובפריפריה לגבי הימצאותם של להלן מציג את דיווחם של מנהלי בתי הספר 16לוח 

לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין המרכז לפריפריה, למעט שירותי  התמיכה השונים בבתי הספר.

סיעוד, טיפול באומנות והוראה מתקנת. במרכז יש פחות אחיות מאשר בפריפריה, אך יש יותר 

וגע לכל אחד משירותי התמיכה, למעט מטפלים באומנות ויותר מורות להוראה מתקנת. עם זאת, בנ

 חדרי טיפולים מתאימים.מחסור בפסיכולוג, מרואיינים מאזורי הפריפריה נטו יותר לדווח על 

מנהלי דיווח במרכז ובפריפריה, לפי  ת הספריעבורו בבב: העדר שירות וחדר טיפולים מתאים 16לוח 
 (באחוזים) בתי הספר

 יפולים מתאיםחדר טיש    השירות קיים בבית הספר 
 פריפריה מרכז  פריפריה מרכז סוג השירות

 78 80  75 47 שירותי סיעוד*
 6 11  4 2 פיזיותרפיסט

 35 37  75 70 סייעת
 21 31  29 25 קלינאי תקשורת

 20 29  34 28 מרפא בעיסוק
 66 53  93 93 פסיכולוג

 32 61  46 65 מטפל באומנות*
 72 79  79 85 יועץ חינוכי

 64 78  70 88 מורה להוראה מתקנת*

 

מרכז הארץ בין  מנהלי המתי"אות ומנהלי בתי הספרלא נמצאו הבדלים משמעותיים בתשובות 

מידת המוטיבציה של צוותי ההוראה בנושא ללפריפריה ברוב ההיבטים הקשורים לצורך בהדרכה ו

  היקף השילוב החברתי של ילדים עם צרכים מיוחדים.להשילוב, כמו גם 
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מקרב  82%-זקוק לו למען הצלחת השילוב, למעלה מ בית הספרכאשר נשאלו מהו הדבר החשוב ש

 צורך בכוח אדם נוסףעל  - 30%-הצביעו על צורך במשאבים כספיים וכבכל האזורים מנהלי בתי הספר 

מהנבדקים באזורי הפריפריה הצביעו על הצורך בציוד עזר נוסף  26%. עם זאת, כמעט )17(לוח 

במרכז);  28%-מורים (בהשוואה ללציינו צורך בהכשרה נוספת  38%במרכז); כמעט  17%-שוואה ל(בה

  .)מרכזב 38%דיווחו על הצורך בשירותי תמיכה נוספים (לעומת כמעט  26%-ו

במרכז לפי הערכת מנהלי בתי ספר  : המשאבים הנדרשים לבתי הספר להצלחת השילוב,17לוח 
 **(אחוזים) *ובפריפריה

 פריפריה מרכז המשאב

 82 82 יותר משאבים כספיים באופן כללי
 30 30 )כוח אדם נוסף (מורים, סייעות

 38 28 הכשרה נוספת למורים
 26 38 נלווים שירותי תמיכהיותר 

 26 17 יותר ציוד עזר לשילוב
 .אחת מתשובה יותר לציין אפשרות ניתנה למשיבים* 
 

 הספר אחוז התלמידים המשולבים בבית ג.

 אזורלבין מגזר,  בית הספרמשתני את הקשר בין אחוז התלמידים המשולבים ב-בדקנו בניתוח רב

מיקום גאוגרפי המשתנים להלן,  18כפי שניתן לראות בלוח ומספר התלמידים הכללי בבית הספר. 

התלמידים  שיעורמנבאים מובהקים ל אינם) ערביהשתייכות למגזר (יהודי/ו(מרכז/פריפריה) 

ככל שבית הספר קטן יותר,  :מנבא מובהקנמצא כגודל בית הספר . לעומת זאת, המשולבים בבית ספר

האגף לחינוך  ידי-עלדומה לממצאים שהוצגו  . ממצא זההתלמידים המשולבים בו גדול יותר שיעורכך 

 (מצגת באתר האינטרנט של משרד החינוך).  2005מיוחד במשרד החינוך בשנת 

התלמידים המשולבים בבית הספר, לפי דיווח מנהלי בתי  שיעורהגורמים המשפיעים על : 18לוח 
 משתני)-הספר (ניתוח רב

 B SEB Beta משתנה
Constant 230. 020.  

 -.003 .011 -.001 ערבימגזר יהודי/
 -.078 .009 -.014 מרכז/פריפריה

 -.312 .007 -.038 מספר התלמידים הכללי בבית הספר
Adjusted R2=0.094 
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 ת מקורותרשימ
. כסוכן שינוי בתהליך שילוב התלמיד החריג בכיתה הרגילה הספר בית מנהל. 1999. 'אבישר, ג

 הפקולטה לחינוך, החוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.

. הוצאת המרכז לחקר המדיניות החינוך המיוחד בישראל ומדיניות השילוב. 2002. '; לאור, א'בלס, נ
 החברתית בישראל, ירושלים.

 שלינוי והצעה בישראל החינוך במערכת מיוחדים צרכים בעלי ילדים על מקיף מחקר. 2006 '.בלס, נ
המרכז לקידום החינוך והשילוב של עמותת ית"ד ואלו"ט, האגודה  .דוח מחקר .התקציבית השיטה

 הלאומית לאוטיסטים בישראל. 

 .Ynet ,24.03.08 חדשות '".זה חיים ומוות'ללא סייעת:  "הפגנת הורי נכים .2008'. צור, ר-בן

הקפיצה תלמידים בעלי צרכים מיוחדים". בתוך:  -. "שווים ולא נפרדים 1996. '; נשר, פ'ברנדס, ע
. 146-127. (עורך). עמ' '. ברנדס, עהשלישית, שינויים ורפורמות במערכת החינוך בשנות התשעים

 ירושלים.משרד החינוך, התרבות והספורט, 

 .2001 לשנת המדינה מבקר דוח". "שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה ובעבודה. 2002מבקר המדינה. 

 http://www.pigur.co.il/parshanut/mevaker52bspecial.htmב'.  52מס' 

  .סטטיסטי שנתון - 2007 בישראל ילדים .2007. דהמועצה הלאומית לשלום היל

. דו"ח הוועדה לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד. 2000ועדת מרגלית. 

http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/2148/12285 

ים מיוחדים: סקירה של השילוב בפועל", מצגת שהוצגה לפני "שילוב התלמיד עם צרכ .2007'. ע חיים,
 .28.10.07ועדת דורנר השנייה, 

 .Ynet  ,19.12.05חדשות  ."לך כסף ה"הילד לקוי למידה? כדאי שיהי .2005'. זליקוביץ, מ

 .19.12.07, 7חדשות ערוץ  .?""האם חוסכת המדינה על גב ילדים מוגבלים .2007'. כהן, ש

ההשמה", מצגת שהוצגה  לוועדת"סקירת מסד הנתונים האינטרנטי לנושא השילוב ו .2007'. מינץ, ס
 .28.10.07לפני ועדת דורנר השנייה, 

השילוב כחלק מיישום החוק", מצגת  תכניתהשילוב: עקרונות יישום  תכנית" .2007'. מליחי, ס
 .28.10.07שהוצגה לפני ועדת דורנר השנייה, 

 . 16.03.08, הארץאין די פיקוח על כספי החינוך המיוחד",  - ם במערכת החינוך"בכירי .2008'. קשתי, א

 .27.07.07, הארץ ."הגיע הזמן שמשרד החינוך ישלם" .א'2007'. קשתי, א

 .16.02.07, הארץ ."דילמת ההורים: מאבק בממסד או שיתוף פעולה?" .ב'2007'. קשתי, א

http://www.pigur.co.il/parshanut/mevaker52bspecial.htm
http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/2148/12285
http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/2148/12285
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עידוד לטיפול  תכנית. 2008 , ד'.נאוןד'; וילנסקי,  נ';שטרוסברג,  ';נוי, א-אור ';צ'סנר, ס ';שרון, א

תמצית מחקר  .בירושלים ספר בתי בארבעה) ADHDבילדים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז (
 מכון ברוקדייל. -ג'וינט-, מאיירס08-26-. תמהערכה

 .9.07.07, חדשות וואלה ."עתירה: משרד החינוך מפלה בין אוטיסטים" .2007'. תיבון, א
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 נספחים

 עמם נוצר קשר לצורך גיוס הורים למחקר שילובש: עמותות וארגונים 'אנספח 
 סוג הלקות שם הארגון

 נכות פיזית איגוד ישראלי לילדים נפגעים -איל"ן

 אוטיזם האגודה הישראלית לילדים אוטיסטים -אלו"ט 

 אספרגר עמותה ישראלית לתסמונת אספרגר -אפי 

 תסמונת דאון עמותת הורים לילדי תסמונת דאון -ית"ד 

 לקות ראייה ארגון הורים לילדים לקויי ראייה ועיוורים - אופק לילדינו

 הפרעות קשב וריכוז ילדים ומבוגרים עם הפרעות קשב וריכוז -ביחד 

 לקות שמיעה לחינוך ושיקום ילדים ונוער לקוי שמיעהמרכז שמ"ע 

 לקות שמיעה Auditory Verbal Israel - א.ו.י. ישראל

 תסמונת דאון הורים דתיים לילדים עם תסמונת דאון -יד על הלב 

 נכות פיזית הדרוזיבמגזר עמותה לתמיכה בילד הנכה 

 לקות ראייה אגודת עיוורים בנצרת –אלמאנארה 

 לקויות למידה מתנ"ס קריית יובל

 לקויות למידה מתנ"ס רמות

 למידהלקויות  מתנ"ס בוכרים

 לקויות למידה מתנ"ס כפר מנדא

 לקויות למידה מתנ"ס מעלה אדומים
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  לוחות -הערכות ההורים בנושאים שונים  :'בנספח 

לפי הערכת לגביהם התקבל או היה חסר מידע לפני בחירת בית הספר, שהנושאים : 1-לוח ב
 )אחוזים( *ההורים

 היה חסר מידע התקבל מידע 
 מידת הנכונות, הניסיון והידע של בתי הספר בסביבה לקלוט 

 58 57 ילדים עם צרכים מיוחדים      

 34 40 בית הספרפרטים שונים לגבי תהליך השילוב ב

 48 27 בית הספרלימודיות ספציפיות ב תכניות

 29 22 ועודזכויות הילד המשולב, כולל שירותי תמיכה, ציוד עזר, שעות סיוע 

 25 19 ומההנגישות של בתי הספר, כולל רמפה, מעלית וכדמידת 

 11 9 אחר
 .בית הספרהסבר לפני שבחרו ב או שקיבלו מידעהורים * 
 

וחלקם היחסי מתוך סה"כ  (לפי הערכת ההורים) : התפלגות מקבלי הסייעת לפי סוג הלקות2-לוח ב
 )באחוזים(הילדים עם הלקות 

אחוז יחסי מתוך סה"כ מקבלי  
 מטעם הרשות בסקר סייעת

אחוז יחסי מתוך סה"כ ילדים 
 עם אותו סוג של לקות בסקר

 85 33 אספרגר/אוטיזם

 90 30 פיגור/תסמונת דאון

 60 8 ראייהלקות 

 13 3 לקות שמיעה

 70 20 נכות פיזית

הפרעה רגשית ו/או התנהגותית, ו/או 
 26 3 לקות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז

 36 3 אחר
 

 )*לפי הערכת ההורים (אחוזיםחסרים במיוחד לסייעת, ה: סוגי ידע ו/או הכשרה 3-בלוח 

 .אחת מתשובה יותרציין ל אפשרות ניתנה למשיבים* 
 

  

 יםאחוז 
 60 לגבי סוג הלקות יםספציפי או הכשרה ידע

 28 לסייע לילד בלימודים מנת-לע יםהנדרשאו הכשרה ידע 
 24 בנוגע לתהליך השילוב באופן כלליאו הכשרה ידע 
 14 לסייע לילד בשילוב חברתי מנת-לע יםהנדרשאו הכשרה ידע 
 10 אחר
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 )*לפי הערכת ההורים (באחוזיםבעיות וקשיים עיקריים בקבלת שירותי תמיכה נלווים,  : 4-לוח ב
 יםאחוז 

 59 לא מקבלים את השירותים הנדרשים בגין היעדר תקציב 
ביורוקרטיים המקשים על קבלת השירותים (כולל זמן מחסומים וקשיים 

 21 )ומההמתנה לאבחון וכד
בעיות וקשיים בקבלת שירותי הסייעת (יש צורך ביותר שעות סיוע, העדר 

 20 הכשרה מספקת ועוד)
מאפשר לקבל את השירותים הנדרשים (הגבלות בסל השילוב  אינו בית הספר

 20 )בית הספרב , העדר שירות תמיכה מסויםבית הספרשל 

 19 שהילד אכן יקבל את מה שמגיע לו מנת-להורי הילד חייבים להילחם ע

 15 חוסר מודעות או ידע בקרב הורים בנוגע לשירותים שילדיהם זכאים לקבל

אדם מקצועי שיכול להעניק את השירותים (קלינאי תקשורת, -מחסור בכוח
 12 )ומהמרפאים בעיסוק וכד

שפחה חסרים נותני שירותים/אנשי מקצוע להענקת מגורים של המ אזורב
 9 טיפול הולם לילד

הולמים ומחסור בציוד עזר אינם מאפשרים את קבלת -בלתיתנאים פיזיים 
 3 השירותים הנדרשים

 15 אחר**

 אחת מתשובה יותר לציין אפשרות ניתנה למשיבים* 
 )פת חולים** שירותים המתקבלים מחוץ למסגרת בית הספר (קו

 

 )**אחוזים( *לפי הערכת ההורים: הצעות לשיפור תהליך השילוב בבתי הספר, 5-ח בול

 הספר בבתי השילוב תהליך לשיפור נוספות הצעות שהציעו הנשאלים מקרב* 
 אחת מתשובה יותר לציין אפשרות ניתנה למשיבים** 

 

  יםאחוז 
 34 בית הספרלהעניק הכשרה מקצועית נוספת לצוות 

 27 ומהלספק יותר שירותי תמיכה נלווים, כולל הוראה מתקנת, ריפוי בעיסוק וכד
 21 מבחינה חברתית בית הספרלסייע לילד להשתלב ב

 18 לצורכי הילד בית הספרלהתאים את המבנה הפיזי של 
 16 לסייע לילד בלימודים במקצועות השונים

 11 כלפי הילד המשולב בית הספרלשפר את היחס מצד צוות 
 10 לימודים מיוחדות המתחשבות בצורכיהם המיוחדים של הילדים  תכניותלבנות 

 9 לספק יותר שירותי סייעת

 7 בהתאם לצורכיהם המיוחדים של הילדיםלספק ציוד עזר 

 7 לבין הורי הילדים בית הספרלהגביר את שיתוף הפעולה בין 

 4 להקטין את מספר התלמידים בכיתות לימוד
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 )*לפי הערכת ההורים (אחוזיםהצלחה של שילוב הילד, -: הסיבות העיקריות להצלחה או אי6-לוח ב

 יםאחוז  
סיבות 

להצלחת 
 השילוב

 45 שילוב חברתי מוצלח של הילד
 33 הילד מתקדם טוב בלימודים

 29 לשילוב בית הספרנכונות ותרומה גבוהה של צוות 
 22 )ועודהתאמה אישית של הילד לשילוב (כולל אופיו האישי, סוג הלקות וחומרתה 

 18 מעורבות גבוהה של הורי הילד בתהליך השילוב

 17 בית הספרילד נהנה להיות ב

 10 בזכות השילוב, ילד רוכש את הנורמות/הערכים של החברה הרחבה

 9 תרומתה ועזרתה הגדולה של הסייעת

 6 בית הספרשיתוף פעולה בין הורי הילד לבין צוות 

-סיבות לאי
הצלחה של 

 השילוב

 9 הילד אינו מתקדם בלימודים

 8 להשתתף ולעזור בשילוב הילד בית הספרחוסר נכונותו של צוות 

 8 השילוב החברתי אינו מוצלח

 3  בית הספרהיעדר הכשרה מקצועית של צוות 

 3 (אין סייעת, חסרות שעות סייעת)חסרה עזרתה של הסייעת 
 .אחת מתשובה יותר לציין אפשרות ניתנה למשיבים* 
 

 *)*אחוזים( *לפי הערכת ההורים: בעיות וקשיים עיקריים במהלך שילוב הילדים, 7-לוח ב

 יםאחוז 
 29 בית הספרהעדר הכשרה של צוות 

 25 בעיות בשילוב החברתי של הילד
 17 במקצועות השוניםבעיות וקשיים בלימודים 

 17 בעיות התנהגות מצד הילד המשולב (אלימות ועוד)
 15 בעיות וקשיים הקשורים לשירותי הסייעת (העדר השירות, חוסר שעות)

 10 בעיות וקשיים הקשורים לשירותי תמיכה נלווים (העדר השירותים, חוסר שעות)
 8 בעיות וקשיים הקשורים למחסור בציוד עזר 

 שציינו כי בעיות וקשיים מיוחדים התעוררו במהלך שילוב ילדיהם. הורים* 
 .אחת מתשובה יותר לציין אפשרות ניתנה למשיבים** 
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