
בשני העשורים האחרונים הושם דגש גדול על שילוב יחידני של 
לומדים עם מוגבלות במסגרות חינוך רגילות. מגמה זו, הנקראת 
שילוב בחינוך, התרחשה במקביל במדינות רבות בעולם ולוותה 
חינוכיות  פרקטיקות  של  ובהתפתחות  ומדיניות  חקיקה  בשינויי 

תומכות.

גם  כמו  המוגבלות  עם  ללומד  יתרונות  לשילוב  כי  ידוע  כיום 
לחבריו ולמערכת אך גם חסרונות וקשיים רבים. גישת השילוב 
לו.  שניתן  הפרטני  ובסיוע  בילד  המאמצים  מירב  את  ממקדת 
המערכת הפדגוגית נותרת כפי שהיא ועל התלמיד להתאים עצמו 
 אל מרכיביה השונים )מבנה ותכני הלימודים, מטלות ההערכה(.
מציאות מורכבת זו הביאה לביקורת רבה על האופן בו משולבים 
שונים  גורמים  ידי  על  עולה  השונות  במערכות  אלו  תלמידים 

ביניהם נשות חינוך, הורים ואנשים עם מוגבלות.

חינוך מכיל או מכליל )inclusive education( הוא תחום חדש 
יחסית בישראל ובניגוד לשילוב, מהותו הוא להבנות מחדש את 
הסביבה החינוכית באופן שתהיה מותאמת ללומדים עם יכולות 
שונות. המעבר לגישה זו מופיע גם באמנת האו"ם בדבר זכויותיהם 
של אנשים עם מוגבלות )2006( המגדירה את הזכות לחינוך ללא 
הפליה ועל בסיס שוויון הזדמנויות, תוך הבטחה כי מערכת חינוך 

תהיה מכלילה בכל הרמות ובלמידה לאורך החיים. 

יוזמות  וקידום  רעיונות  החלפת  מאפשרת  כיום  הטכנולוגיה 
אזוריות, לאומיות ובינלאומיות באופן מהיר ונגיש. בעולם קיימות 
רלוונטי  ידע  העברת  המקדמות  שונות  טכנולוגיות  פלטפורמות 
ועדכני ומאפשרות פיתוח שיח ושיתופי פעולה בין בעלי העניין 

השונים בתחום החינוך המכיל.

בהמשך למגמה זאת, ארגון בית אקשטיין מקבוצת דנאל, החוג 
לחינוך וחברה והמרכז לאקדמיה שיוונית בקריה האקדמית אונו, 
החליטו לחבור ולהקים רשת דיגיטלית בתחום החינוך המכליל, 
לקידום  ובמה  פעולה  שיתופי  קידום  ידע,  העברת  שתכליתה 
יוזמות חדשניות לכל בעלי העניין בתחום. פעילות הרשת תכלול, 
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