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 שלום רב,

 

לאור פרסום  תלמידים משולביםה'תשפ"א עבור יערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים הנדון: ה

 מתווה 'לומדים בביטחון'

 

 קראת שנת הלימודים הבאה בעקבותלאור ההיערכות המחודשת של משרד החינוך לך הרינו לפנות אלי

, ובכלל והצורך לתת מענה לימודי וחברתי לכלל התלמידים במערכת החינוך ,מגפת הקורונה המתמשכת

במערכת החינוך הכללית בכיתות לומדים ו יםתי חינוך מיוחדשזכאים לשירותלמידים עם מוגבלות  זה

 ,"(תלמידים משולבים)להלן: " הוראה, טיפול וסיועשעות  ות, בין היתר,הכולל עם תמיכות, "רגילות"ה

 .אשר לפי התכנית החדשה עתידים ללמוד באופן מקוון מהבית

 

במתכונת שונה עקב מגפת כידוע, בשנת הלימודים שזה עתה הסתיימה התקיימו הלימודים  .1

עם החזרה  –החל מחודש מרץ למדו התלמידים במתכונת של למידה מרחוק, בהמשך . הקורונה

וחלקם המשיכו ללמוד באמצעות למידה  "קפסולות"ב חלקם למדו –למוסדות החינוך המדורגת 

מטעמים שונים  בביתםחלק מהתלמידים נותרו  –עם החזרה המלאה  –ולסיום  ,מקוונת

 הקשורים למגפה.

  

 יםוחברתי יםחינוכי יםנו מענלא נית תהיתכונת הלימודים שהימבלצערנו, וכפי שעלה מהשטח,  .2

ם כחלק בלתי לשירותי חינוך מיוחדימשולבים אשר זכאים הלרבים מהתלמידים  מיםמותא

 לא ניתנו שעות הסיוע.  ,יתרהבין ו ,נפרד משירותי החינוך

 
שעות סיוע על ידי משלב/ת המנגיש/ה ל זכאים המשולביםחלק מהתלמידים כפי הידוע לך,  .3

לו הינן חלק מסל אישי שעות אחברתית, כאשר הלימודית וה הסביבהעבורם את ומתווך/כת 

מועסקים על ידי הרשות המקומית. אך חרף והמשלבים אשר קיבל זכאות לכך,  תלמידהמוקצה ל

 )המצ"ב לנוחיותך(, למשרד החינוך אותמשרד הברי יולמרות אישור שניתן על ידהזכאות האישית 

שונות התנגדו לכך והורו מקומיות רשויות  המאפשר למשלבים/ות להגיע לבתי התלמידים,

 . לבתי התלמידים למשלבים/ות שלא להגיע
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לים את הצוות החינוכי בבית הספר עקב מחסור הונחו להש חמור מכך, חלק מהמשלבים/ות .4

והתקציב  ,לתלמידים משולביםלתת מענה הגדרת תפקידם שלמרות  וזאת באנשי צוות,

למידה בהעדר הנגשה של המשלב/ת הברי, כי  .להעסקתם הינו בגין ועבור התלמיד המשולב

 ל ידין עהמענה שניתאף ו ,רת תועלתחס המקוונת הייתה עבור מרבית התלמידים שנותרו בבית

ולא  תלמידלא מותאם לנסיבות הפרטניות של ה לרובהיה  שהונחו לסייע מרחוק /ותמשלבים

נוצרו ו ,רבים תלמידיםשל  מצבם הלימודי והחברתיב חלה נסיגה במצב זה ו.יתוהשיג את מטר

  .מצוקהלשהובילו לתסכול ו לימודיים בינם לבין בני כיתתם פערים

 

אשר אמורים היו לתת מענה  ואמנם מיד לאחר הפסח נפתחו בחלק מהמקומות מוקדים רשותיים .5

בין היתר, בהעדר הסעות  - לחלק מהתלמידים עם המוגבלות, אולם אלו לא רק שלא נתנו מענה

אשר המשיכו  ,התלמידי הכיתבין שאר  -אף יצרו הפרדה גדולה יותר והפליה אלא  –אליהם 

 יםלהגיע למרכז ואשר נדרש יםהמשולב יםלבין התלמיד ,ללמוד יחד באופן מקוון בביתם

. ת ספורות בלבד ובנפרד מחבריהםושעחינוכי, ואף זאת למשך לצורך קבלת מענה  יםרשותיה

החינוך  מסגרותבם הלומדים המוקד הרשותי לא הבחין בין המענה שניתן לתלמידיבנוסף, 

לא היה ינוך הרגיל, ועל כן בפועל, בחהלומדים המיוחד ובין המענה שניתן לתלמידים משולבים 

 .מותאם לכולם

 

מטרת התכנית לאחרונה פרסם משרד החינוך את התכנית הנרקמת לשנת הלימודים הבאה.  .6

לאפשר שגרת לימודים רגילה עבור שכבות הגיל הצעירות ולמידה מקוונת  המסתמנת היא

 . חלק מהימיםקפסולות בבכיתתית  למידה ד' או ה' ומעלה( בשילוב) לשכבות הגיל הבוגרות יותר 

 

ולכן, קיימת חשיבות  .השנה וחווינלמתכונת שכבר  הבאופיידומה  מתכונת הלמידהלמעשה,  .7

  מותאם מענה באמצעות שעלו השנה ולמצוקות להסיק מסקנות ולתת פתרונות לבעיות  רבה

את צמצום  אשר יאפשר ובכלל זה מתן שירותי סיוע בבית התלמיד,, משולביםתלמידים ל

   ם.וחלילה לא ירחיב שנוצרו, הפערים

 

מעבר לכך שהינם שירותי  –שירותי הסיוע לתלמידים עם מוגבלות הזכאים להם נשוב ונדגיש כי  .8

שהלמידה כוודאי  –מרכיב קריטי בלמידה  הינם –חינוך מיוחדים אשר הזכאות להם הינה בחוק 

יתר  .הזקוקים להנגשה זו תלמידיםעבור ווה קושי עצום היווה ומה וחסרונם מתבצעת מרחוק,

והבריאות, כאמור, הבינו זאת ולכן המליצו ואישרו את מתן שירותי גם משרדי החינוך על כן, 

אנשים עם  בנושא ימגזר הביןלשולחן נה המש שולחןבנוסף, במסגרת הסיוע בבית התלמיד. 

נציבות שוויון  על ידיהובל ואשר , אותו כינס משרד ראש הממשלה ,קורונהמשבר הבעת מוגבלות 

 לאפשר למשלבים/ות להגיע לבתי התלמידים. הומלץ, אנושעמותת ו זכויות לאנשים עם מוגבלות
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זכותם של כלל  לממש את המקומיות רשויותהשל יבות לאור המחו לאור האמור לעיל, .9

התלמידים בכל הרשויות  ללכל שוויון הזדמנויות אמיתיועל מנת לאפשר התלמידים לחינוך, 

לבתי  המקומיות לאפשר הגעת משלבים/ות כלל הרשויותאת נבקשך להנחות  ,המקומיות

להיערך כיאות עד פתיחת שנת על מנת ובהקדם האפשרי  ,זאת. ם הזכאים לכךהתלמידי

 הלימודים הקרבה.

 תודה ובברכה,ב                                                                            

 אהרונוף, עו"ד –אביבית ברקאי                                                                 

 המחלקה המשפטית, "בזכות"                                                                 

 החתומים מטה והעמותות בשם הארגונים                                                       

 ה"אהב .1

 לחייםחזרה  –אופק  .2

 אופק לילדינו .3

 איגוד ישראלי לילדים נפגעים –אילן  .4

 אלו"ט .5

 טוראט ישראל ארגון סינדרום  –אסט"י  .6

 אקדם .7

 בזכות .8

 ביחד .9

 איזי שפיראבית  .10

 חברים בנגב .11

 יתד .12

 המטה לחינוך מעול"ה .13

 ילדים חולים לחינוך ל מאבקהמטה  .14

 ברצףמשתלבים  .15

 שווהסיכוי  .16

 פורום מיוחדים בשרון  .17

 צרכני חינוך ייחודים -יצח" .18

 קול הזכויות .19

 ישראלקורנליה דה לנגה  .20

 הבית של המשפחות המיוחדות -קשר .21

 תסמותק .22

 העתקים:
 מר עמית אדרי, מנכ"ל משרד החינוך

 חבר הכנסת רם שפע, יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט
 טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים  מר אברמי

 גב' רחל אברמזון, מנהלת אגף חינוך מיוחד, משרד החינוך
 סמנכ"ל חינוך רווחה וחברה, מרכז שלטון מקומיגב' מיכל מנקס, 

 יו"ר ועדת חינוך, מרכז שלטון מקומי מר שלום בן משה, 


