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מבוא
מבין התחומים העיקריים בתקציב משרד החינוך, תקציב החינוך המיוחד הוא הסעיף שגדל 
מתמשכים  ציבוריים  בוויכוחים  מלווה  זה  גידול  האחרונות.  בשנים  ביותר  המהיר  בקצב 
בדבר עקרונות הקצאתו בין האוכלוסיות והקבוצות השונות של תלמידי החינוך המיוחד. 
ובפניות של ארגוני הורים  ביטוי במהלכים שונים של משרד החינוך  ויכוחים אלו קיבלו 
לבחינת  ציבורית  ועדה  של  להקמתה  הביאו  ואף  לבג"ץ,  מיוחדים  צרכים  עם  לתלמידים 
דורנר. שלוש המלצותיה  דליה  מערכת החינוך המיוחד בראשותה של השופטת בדימוס 
המרכזיות של הוועדה, שהוגשו בראשית 2009, היו: )א( מתן זכות בחירה להורים באשר 
למסגרת החינוכית שבה ילמדו ילדיהם; )ב( יצירת קשר בין התקציב המוקצה לתלמיד ובין 
רמת התפקוד והלקות שלו )הפיזית, הנפשית או השכלית(; )ג( קביעת העיקרון "התקציב 
הולך אחרי הילד", אשר יביא לניתוק הקשר בין התקציב המוקצה לתלמיד ובין המסגרת 

הלימודית שהוא מופנה אליה.

החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  מרכז  החינוך,  מדיניות  תוכנית  וראש  ראשי  חוקר  בלס,  נחום   *
בישראל. אני מודה למיכאל דבאוי וללורה שרייבר על הסיוע בהכנת התרשימים.
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בשנת 2018 אושר תיקון מס' 11 לחוק החינוך המיוחד, אשר כולל בין השאר התייחסות 
ספציפית ובעלת משמעות רבה לדרך התקצוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים.1 בעבודה 
זו נתמקד בהתפתחות תקציבי החינוך המיוחד ובחלוקת התקציב בין המסגרות השונות של 
החינוך המיוחד )בתי ספר לחינוך מיוחד, כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ותלמידים 
עם צרכים מיוחדים המשולבים בכיתות רגילות(.2 כמו כן נתאר את הגורמים המשפיעים על 
גודל התקציב של החינוך המיוחד ונציע כמה הצעות לשינוי בעקרונות התקצוב – הצעות 
ולחלק אותו באופן  שיכולות להערכתנו להאט את הגידול הכמעט בלתי נשלט בתקציב 
למסגרות  ילדיהם  את  המפנים  ההורים  של  מבטם  מנקודת  )לפחות  יותר  וצודק  שוויוני 

משולבות(. 

התפתחות תקציב משרד החינוך ותקציב החינוך המיוחד
כאמור, בשנים האחרונות גדל תקציב החינוך המיוחד במידה ניכרת. תרשים 1 מתאר את 
הגידול בתקציב משרד החינוך בכלל ואת הגידול בתקציב החינוך המיוחד בפרט בהשוואה 
 2005 השנים  בין  המיוחד.  החינוך  תלמידי  ובמספר  הכולל  התלמידים  במספר  לגידול 
ו-2019 גדל התקציב הריאלי של משרד החינוך ב-94%, ואילו התקציב של החינוך המיוחד 
עלה  החינוך  משרד  של  התקציב  מכלל  המיוחד  החינוך  תקציב  של  חלקו  ב-267%.  גדל 
ל-11%.  בעוד חלקם של התלמידים עם הצרכים המיוחדים עלה מ-6.5%  ל-13%,  מ-7% 
פירוש הדבר הוא שהתקציב לתלמיד בחינוך המיוחד גדל מהר הרבה יותר מתקציב החינוך 

המיוחד כולו, קל וחומר מתקציב החינוך באופן כללי. 
נבע  ריאלי,  גידול  שהיה  החינוך,  משרד  של  הכולל  בתקציב  הגידול  הדבר?  קרה  כיצד 
שיועדו  גדולות  תקציביות  מתוספות  האחר  ובחלקו  התלמידים  במספר  מגידול  בחלקו 
בעיקר למימון הסכמי העבודה החדשים עם המורים, ליישום חוק לימוד חובה לגילאי 3–4, 
להקטנת כיתות, להגדלת התקצוב הדיפרנציאלי ולתוכניות אחרות שהיקפן התקציבי קטן 

לתיאור מלא ומפורט של התפתחויות אלו ראו בלס, 2022. כאן נציין רק שעל פי הערכת משרד   1
החינוך, התיקון לחוק יביא לכך שתלמידים עם צרכים מיוחדים יופנו ברובם המכריע למסגרות 
משולבות ואילו המסגרות הנפרדות ישרתו בעיקר את התלמידים עם הצרכים המורכבים והנדירים 

יותר. שינוי זה יתרום לחיסכון ניכר בתקציב משרד החינוך.
השילוב מתייחס לקשת רחבה של אפשרויות, החל בהשתלבות התלמיד במסגרת חינוכית נפרדת   2
הפועלת בתוך המסגרת החינוכית הרגילה באופן מוגבל בהתאם לצרכיו, דרך שילוב חלקי במספר 
והוראה מיוחדת המתאימה לצרכיו,  לימוד, כשהתלמיד מוצא מהכיתה לקבלת עזרה  מקצועות 
 וכלה בשילוב מלא שבו התלמיד לומד כל שעות היום בכיתה הרגילה והסיוע המיוחד מגיע אליו.
אשר למונח "רגיל", נעיר כי יש המבקרים את השימוש בו בקשר לתלמיד היחיד, שהרי מי הוא 
התלמיד ה"רגיל" ובמה הוא נבדל מן התלמיד ה"שונה"? למרות זאת, בהמשך הדברים נשתמש 
במונחים "חינוך רגיל", "בית ספר רגיל" ו"כיתה רגילה" לציון מסגרות לילדים שאין להם לקויות 

המקנות להם תוספות תקציביות או הטבות אחרות.
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יותר. אשר לגידול בתקציבי החינוך המיוחד, התשובה, כפי שנראה בהמשך, מורכבת יותר. 
היא טמונה בכך שקצב הגידול במספר התלמידים עם צרכים מיוחדים ככלל מהיר יותר 
לקויות מסוגים שונים,  הגידול של  בקצב  בהבדלים  כלל האוכלוסייה,  הגידול של  מקצב 
בהבדלים בעלות הטיפול בכל לקות ובהבדלים בעלות המסגרות שהתלמידים לומדים בהן.

 
תרשים 1. תלמידי החינוך המיוחד ותקציבי משרד החינוך

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

הצעת התקציב במחירי 
ח"מיליארדי ש, 2005

חלקו של תקציב החינוך  
המיוחד מכלל התקציב
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הערות: התרשים מתייחס לכלל התקציבים לחינוך מיוחד ומבוסס על הסעיפים הרלוונטיים כפי שהם מוצגים בדוחות 
החשב הכללי של משרד האוצר. היות שבשנת 2020 לא אושר תקציב והמערכת פעלה על פי תקציב המשכי, הנתונים 

בתרשים הם עד 2019.
מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: תקציב משרד החינוך; דוחות החשב הכללי; אתר במבט רחב 

הגורמים המשפיעים על גודל התקציב לתלמידים עם 
צרכים מיוחדים

מספרם הכולל של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך
הגורם בעל ההשפעה הרבה ביותר על היקף תקציב החינוך המיוחד הוא מספר התלמידים 
התלמידים  כל  )סך  הכולל  התלמידים  שמספר  בשעה  מיוחדים".  צרכים  "עם  המוגדרים 
פחות תלמידי החינוך המיוחד( גדל בין שנת 2005 ל-2019 ב-29%, מספר תלמידי החינוך 
המיוחד )במסגרות המשולבות והנפרדות כאחד( גדל ב-122%. ככל הידוע לנו אין לכך שום 
מספר  גדל  ל-2018   2010 בין  הברית  בארצות  השוואה,  לשם  הדעת.  על  מתקבל  הסבר 
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התלמידים בחינוך המיוחד ב-7% בלבד ושיעורם מכלל התלמידים עלה מ-13.2% ל-13.7%, 
בעוד בישראל באותה תקופה גדל מספרם ביותר מ-50%, ושיעורם מכלל התלמידים עלה 

מ-8.3% ל-3.10.4%
ממספר  ארבעה  פי  מהיר  בקצב  גדל  המיוחד  החינוך  תלמידי  מספר  מדוע  השאלה 
התלמידים הכללי מחייבת מחקר מעמיק שאין באפשרותנו לערוך בשלב זה. ואולם היות 
שקשה להניח שמדובר בגידול אמיתי במספר התלמידים הסובלים מלקויות שונות, ייתכנו 

מספר סיבות אפשריות לתופעה:

כלל  	 את  לשרת  החברה  ולחובת  התלמידים  בין  לשונות  החברתית  המודעות  הגברת 
חבריה.

"ילדים עם צרכים מיוחדים" אף שבעבר – בצדק או שלא  	 הגדרת חלק מהתלמידים 
בצדק – לא הוגדרו כך.

גידול אמיתי במספר התלמידים הסובלים מלקויות שונות. 	

התרופפות השליטה והבקרה של משרד החינוך על ההגדרות ועל ההפניה של תלמידים  	
עם צרכים מיוחדים למסגרות השונות של החינוך המיוחד.4 

התפלגות התלמידים עם צרכים מיוחדים בין מסגרות החינוך המיוחד
התפלגות  הוא  המיוחד  החינוך  תקציב  על  ההשפעה  מבחינת  בחשיבותו  השני  הגורם 
תלמידי החינוך המיוחד בין המסגרות החינוכיות השונות. תלמידי החינוך המיוחד לומדים 
באחת משלוש מסגרות חינוכיות: חלקם לומדים בבתי ספר נפרדים לחינוך מיוחד, חלקם 
רגילות בבתי ספר  וחלקם משולבים בכיתות  רגילים  נפרדות בבתי ספר  לומדים בכיתות 

רגילים. לכל אחת מן המסגרות שיטת תקצוב משלה.5 

בתי ספר לחינוך מיוחד וכיתות נפרדות בבית ספר רגיל – תקצוב לפי כיתה. בשיטת א. 
תקצוב זו הנהלת משרד החינוך קובעת את רמת השירות הנדרשת – ושמערכת החינוך 
מסוגלת לממן – עבור כיתה של תלמידים עם לקות ספציפית, ומתקצבת אותה בהתאם. 

תלמידים עם לקויות קשות המשולבים בכיתה רגילה – תקצוב לפי תלמיד. זוהי שיטת ב. 
ולרמת התפקוד  תקצוב דיפרנציאלית שבה כל תלמיד מקבל סייעת בהתאם ללקות 
שלו וסיוע נוסף בהיקף של 2.7 שעות שבועיות לשירותים שונים )נוסף על מה שמקבל 

כל תלמיד רגיל בבית הספר(.6 

.)NCES( ראו באתר המרכז הלאומי לנתונים סטטיסטיים בחינוך  3
התיקון לחוק החינוך המיוחד 2018 נוסף בין השאר כדי להעמיד בראש ועדות ההשמה מפקחים   4
של משרד החינוך במקום אנשי הרשות המקומית. ראו גם את הרצאתה של מזכ"לית הסתדרות 

המורים יפה בן דוד בכנס השנתי של מנהלי אגפי החינוך באילת בפברואר 2020. 
להרחבה ראו בלס, 2022.  5

"שעה שבועית" היא מונח תקציבי המבטא עלות שכר שנתית ממוצעת של שעת עבודה של מורה.   6
לאחרונה עמד הסכום על כ-8,000 ש"ח.
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תלמידים עם לקויות קלות המשולבים בכיתה רגילה – לטיפול בתלמידים אלו מקבל ג. 
בו, כפול  גלובלית של 5.4% ממספר התלמידים הלומדים  בית הספר תוספת שעות 

1.55 שעות שבועיות.7 

למסגרות  התלמידים  הפניית  ככלל,  שונה?  באופן  מתוקצבת  חינוכית  מסגרת  כל  מדוע 
השונות נקבעת על פי סוג הלקות ורמת התפקוד שלהם: ככל שרמת התפקוד של התלמיד 
יופנה למסגרת נפרדת. כך, תלמידים  יותר, גדל הסיכוי שהוא  יותר והלקות קשה  נמוכה 
מיוחד,  לחינוך  ספר  בבית  ילמדו  ובינונית-נמוכה  נמוכה  תפקוד  ורמת  קשות  לקויות  עם 
ילמדו  ובינונית-גבוהה  בינונית-נמוכה  תפקוד  ורמת  אחרות  קשות  לקויות  עם  תלמידים 
וגבוהה  בינונית-גבוהה  תפקוד  רמת  עם  התלמידים  ורוב  הרגיל,  בחינוך  נפרדת  בכיתה 
לתלמידים  שונות  ברמות  תקצוב  להצדיק  גם  אמורה  זו  חלוקה  רגילות.  בכיתות  ישולבו 
זה  שעיקרון  היא  הבעיה  שונות.8  במסגרות  הלומדים  שונות  תפקוד  ורמות  לקויות  בעלי 
מתוקצבים  דומה  תפקוד  ורמת  דומה  לקות  עם  תלמידים  ובמציאות  מתממש,  תמיד  לא 
ברמות שונות, ותלמידים עם לקות שונה ורמת תפקוד שונה מקבלים את אותו התקציב. יש 
מגוון סיבות להבדלים בתקצוב, אבל בסופו של דבר גם כיום, יותר מעשור לאחר שהגישה 
לחינוך  ספר  בבתי  הלומדים  תלמידים   ,)2009 דורנר,  )ועדת  המלצותיה  את  דורנר  ועדת 
מיוחד מקבלים בדרך כלל תקציב נדיב יותר לעומת תלמידים עם לקויות דומות או ברמת 
תלמידים  לעומת  וחומר  קל  רגילים,  ספר  בבתי  נפרדות  בכיתות  הלומדים  דומה  תפקוד 

המשולבים בכיתות רגילות.9
בשנים  המסגרות  שלוש  בין  המיוחד  החינוך  תלמידי  התפלגות  את  מתאר   2 תרשים 
התקופה  לאורך  מאוד.  קטנים  כאלה,  שהיו  ככל  השינויים,  כלל  בדרך   .2019–2005
וכ- משולבות  במסגרות  למדו  מיוחדים  צרכים  עם  מהתלמידים  כ-55%–58%  שנבדקה 

42%–45% למדו במסגרות נפרדות, כמחציתם בבתי ספר לחינוך מיוחד ומחציתם בכיתות 
נפרדות בבתי ספר רגילים.

יקבל תוספת של כ-8.5 שעות שבועיות )5.4%  100 תלמידים  בו  לדוגמה, בית ספר שלומדים   7
ממספר התלמידים כפול 1.55 ש"ש לכל תלמיד(, שהן שוות ערך לכרבע משרת מורה )משרה 

מלאה של מורה בבית ספר יסודי היא 36 שעות שבועיות(.
המסגרות הנפרדות אמורות לכלול לא רק תלמידים עם רמת תפקוד דומה אלא גם תלמידים עם   8

לקויות דומות כדי לתת מענה מיטבי לתלמידים הלומדים בהן.
עובדה זו, שתוארה בהרחבה בדוח הוועדה, עמדה בבסיס ההמלצה שהמליץ בפניה מחבר מסמך   9
זה, בהסתמך על עבודות קודמות )בלס, 2003, 2008(, לתקצב כל תלמיד בהתאם ללקות ולרמת 

התפקוד שלו ללא התחשבות במסגרת שבה הוא לומד.

7 תקצוב החינוך המיוחד בישראל
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תרשים 2. התפלגות תלמידי החינוך המיוחד בין המסגרות החינוכיות 
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כ"סה, מספר התלמידים במסגרות נפרדות אחוז התלמידים במסגרות הנפרדות בחינוך המיוחד

ומ-2017   ,)2015( וייסבלאי  של  מעבודתה  נלקחו   2015 עד  המשולבות  במסגרות  הילדים  מספרי  על  הנתונים  הערה: 
ואילך הנתונים לקוחים מהמצגת של מנכ"ל משרד החינוך שהוצגה בכנס השנתי של מנהלי אגפי החינוך בפברואר 2020.

הנתונים על מספרי התלמידים בבתי הספר לחינוך מיוחד ובכיתות החינוך המיוחד בבתי הספר הרגילים נלקחו מאתר 
במבט רחב. יצוין שיש פערים בין הנתונים שהוצגו על ידי המנכ"ל ובין הנתונים באתר במבט רחב.

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: וייסבלאי, 2015; מצגת מנכ"ל משרד החינוך; אתר במבט רחב

שאלה אחרת היא, האם חלו שינויים של ממש בחלוקת התקציב בין המסגרות? כדי לבדוק 
בלעדית  המיועדים  תקציבים  קבוצות:  לשלוש  המיוחד  החינוך  תקציב  את  חילקנו  זאת 
לתלמידים המשולבים בבתי ספר רגילים, תקציבים המיועדים בלעדית לתלמידים הלומדים 
בבתי ספר לחינוך מיוחד או בכיתות נפרדות בחינוך הרגיל, ותקציבים שאי אפשר לשייך 
לחלקם  בהתאם  לשילוב  המיוחד  החינוך  בין  חילקנו  שאותם  האלה,  מהמסגרות  לאחת 
באוכלוסייה. דומה שגם בהיבט זה כמעט אין שינוי. נמצא כי בממוצע לאורך השנים 56% 
מתקציבי החינוך המיוחד מופנים לבתי ספר לחינוך מיוחד ולכיתות נפרדות בבתי הספר 
הרגילים ו-34% לשילוב. אם נחלק את 10% הנותרים לפי אותו יחס, התוצאה תהיה ש-60% 
מהתקציב מוקצה לתלמידים הלומדים במסגרות הנפרדות של החינוך המיוחד )המשרתות 
רק 40% מהתלמידים(, ו-40% מוקצה לתלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים בבתי ספר 
רגילים. פירוש הדבר הוא שלאורך כל התקופה הנבדקת, תלמיד עם צרכים מיוחדים הלומד 

במסגרת נפרדת מקבל פי 2.25 מתלמיד בשילוב. 

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
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התפלגות אוכלוסיית תלמידי החינוך המיוחד על פי הלקויות השונות
גורם חשוב נוסף המשפיע על תקציב החינוך המיוחד מלבד עצם הגידול במספר התלמידים 
עם צרכים מיוחדים וחלוקתם בין המסגרות השונות הוא סוג הלקות. בשל ההבדל בצרכים 
בין תלמידים בעלי לקויות שונות יש כמובן גם הבדל בתקציב המוקצה להם. כך למשל, 
עם  שתלמידים  מאלה  שונים  ולטיפולים  לעזרים  זקוקים  חירשים  או  עיוורים  תלמידים 

אוטיזם או תלמידים עם שיתוק מוחין זקוקים להם. 
ב-2019.  ל-248,488  ב-2005  מ-111,515  גדל  מיוחדים  צרכים  עם  התלמידים  מספר 
הגידול  קצב  3 מתאר את  יחס? תרשים  באותו  לקות השתנה  בכל  גם מספרם  אך האם 
סוג  פי  על  ל-2020   2005 בין  נפרדות  במסגרות  שלמדו  המיוחד  החינוך  תלמידי  של 
הלקות. כפי שניתן לראות, בעוד כלל אוכלוסיית תלמידי החינוך המיוחד גדלה פי 2.26, 
מספר התלמידים עם אוטיזם ועם הפרעות התנהגותיות או רגשיות קשות – שתי לקויות 
המתוקצבות בתקציבים גדולים במיוחד – גדל פי 7.63 ופי 5.62, בהתאמה. לעומת זאת, 
מספר התלמידים הסובלים מליקויי למידה רב-בעייתיים )ר"ב(, שעלות הטיפול בהם נמוכה 
לקות  וכל  היות  ירד.  אפילו  האחרונות  ובשנים  הכללי,  מהגידול  יותר  לאט  גדל  בהרבה, 
מתוקצבת אחרת, לכל שינוי במשקלן של הלקויות אצל כלל תלמידי החינוך המיוחד יש 

משמעות תקציבית גדולה.

תרשים 3. היחס בין מספר התלמידים במסגרות הנפרדות של החינוך המיוחד ב-2020 
למספרם ב-2005, על פי סוג הלקות  

2.26
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הערה: לא כולל לקויות שהיו בהן פחות מ-46 תלמידים ב-2018.
מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: אתר במבט רחב
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כפי שעולה מתרשים 4, לאורך השנים השתנה באורח דרמטי הרכב התלמידים במסגרות 
של  בחלקם  גדולה  עלייה  נרשמה  הלקות:  סוג  פי  על  המיוחד  החינוך  של  הנפרדות 
התלמידים עם אוטיזם ועם הפרעות ההתנהגות, וירידה בחלקם של התלמידים עם לקויות 
למידה. מאחר שעלות ההתמודדות עם אוטיזם והפרעות התנהגות גבוהה בהרבה מעלות 
בהתאם  המיוחד  החינוך  תקציב  את  להגדיל  צורך  היה  למידה,  לקויות  עם  ההתמודדות 
המיוחד.   החינוך  תלמידי  במספר  הגידול  בעקבות  למתחייב  מעבר  המשתנים  לצרכים 
מבדיקה ראשונית שערכנו בהתבסס על השוואת העלות הנדרשת לתקציב החינוך המיוחד 
ב-2005 )ללא תקציבי השילוב(, עלה כי לו הרכב התלמידים מבחינת סוגי הלקויות היה 

דומה לזה של 2018 היינו נזקקים ב-2005 לתוספת של כ-8%. 

תרשים 4. השינוי בחלקן היחסי של הלקויות השונות במסגרות הנפרדות של החינוך 
המיוחד בשנים 2005, 2010, 2015, 2020

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

עיוורון/מוגבלות בראייה

ב"משכל גבולי ר

חירשות/מוגבלות בשמיעה

ב"ונכויות פיזיות קשות ר. פי.סי

סיעודית/עמוקה/מוגבלות קשה

מוגבלות שכלית בינונית

)נ"ח(הפרעות נפשיות קשות 

מוגבלות שכלית קלה

מוגבלות בינונית מורכבת

מעוכבי שפה

מעוכבי התפתחות

רצף האוטיזם

רגשיות קשות/הפרעות התנהגותיות

ב"ליקויי למידה ר 2020

2015

2010

2005

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: אתר במבט רחב
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עד כאן עסקנו בתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות נפרדות – בבתי ספר 
לחינוך מיוחד או בכיתות נפרדות בחינוך הרגיל – אך כפי שראינו בתרשים 2 לעיל, תלמידים 
אלו הם כ-40% בלבד מכלל התלמידים עם צרכים מיוחדים. להלן נתייחס לתלמידים עם 
התפלגות  את  מתארים  ו-5ב  5א  תרשימים  רגילות.  בכיתות  המשולבים  מיוחדים  צרכים 
 10,2015 בשנת   – ונפרדות  משולבות   – המסגרות  סוגי  שני  בין  המיוחד  החינוך  תלמידי 
על פי סוג הלקות. מהתרשימים עולה בבירור שהרוב המכריע של התלמידים המשולבים 
הם תלמידים לקויי למידה )61%(, ורובם משולבים בכיתות רגילות )68%(. שאר הלקויות 
מהתלמידים  )כ-40%–50%(  גדול  חלק  שבהן  לקויות  עיקריות:  קבוצות  לשתי  נחלקות 

לומדים בשילוב, ולקויות שבהן הרוב המכריע של התלמידים לומדים במסגרות נפרדות. 

תרשים 5א. מספר תלמידי החינוך המיוחד במסגרות משולבות ונפרדות, על פי סוג 
הלקות, 2015
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מאחר שלא עלה בידינו להשיג נתונים מעודכנים יותר לגבי התלמידים המשולבים בכיתות רגילות,   10
נניח שככלל, השינויים שהתרחשו במסגרות הנפרדות התרחשו גם בקרב התלמידים המשולבים 

בכלל ובקרב התלמידים המתוקצבים דיפרנציאלית בפרט. 
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תרשים 5ב. שיעור תלמידי החינוך המיוחד במסגרות משולבות ונפרדות, על פי סוג 
הלקות, 2015
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מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: וייסבלאי, 2015, עמ' 6

השפעת ההגדרה של רמת התפקוד על תקצוב החינוך המיוחד
למיטב ידיעתנו אין כיום במערכת החינוך נתונים אמינים המאפשרים לסווג את התלמידים 
לקויות שונות  לעיל, תלמידים עם  יכולתם התפקודית. כפי שצוין  פי  על  סוג לקות  בכל 
יכולים להיות בעלי רמת תפקוד דומה )מבחינה לימודית וחברתית(, ותלמידים עם לקות 
שערכה  הסקר  נתוני   – שבידינו  הנתונים  שונה.  תפקוד  רמת  בעלי  להיות  עשויים  זהה 
לשכת המדען הראשי ב-2012 ששימשו בסיס לגיבוש שאלון רמת התפקוד של ראמ"ה, 
הצפון  במחוז  המיוחד  החינוך  לחוק  התיקון  ליישום  הניסוי  בעקבות  שעלו  והממצאים 
הבדלים  על  מצביעים   – הארץ  בכל  התיקון  של  הראשונה  ההפעלה  ושנת   2019 בשנת 
ניכרים בהתפלגות התלמידים על פי רמת התפקוד: על פי תוצאות שאלון ראמ"ה, שיעורי 
ועדות  שקבעו  השיעורים  לעומת  בהרבה  גבוהים  הגבוהות  התפקוד  ברמות  התלמידים 

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל



הזכאות והאפיון.11 היעדר תשובה אמינה לשאלת מקור הפערים הללו בין המציאות כפי 
שהיא משתקפת בשאלון רמת התפקוד לבין החלטות ועדות הזכאות והאפיון מערער את 
הביסוס הציבורי, החינוכי והתקציבי של תיקון מס' 11 לחוק החינוך המיוחד שנועד לאפשר 
את יישום המלצות ועדת דורנר )שעיקרן, כאמור לעיל, מתן זכות להורים לילד עם צרכים 
מיוחדים לבחור עבורו את סוג המסגרת החינוכית, תקצוב על פי רמת התפקוד ולא על פי 

מוגבלות בלבד, והצמדת התקצוב לילד ולא למסגרת שבה הוא לומד(.
11 לחוק הרחיבו את ההגדרות של התלמידים הלומדים  השינויים בעקבות תיקון מס' 
במסגרות משולבות ונהנים מסל אישי, ועקב כך השתנה משמעותית גם מספר התלמידים 

המשולבים וגם התקציב המוקצה לשילובם )תרשים 6(. 
 

תרשים 6. התלמידים המשולבים הנהנים מסל אישי ומסל מוסדי 
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מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: וייסבלאי, 2020 

הסעות 
מיליארד   1.29( החינוך  משרד  בתקציב  הגדולים  הסעיפים  אחד  הוא  ההסעות  סעיף 
מ-40% ממנו מוקדש להסעת תלמידים עם צרכים מיוחדים  ויותר   ,)2019 ש"ח בתקציב 
)וייסבלאי, 2015; מבקר המדינה, 2015(. על פי כללי משרד החינוך, חלק מתלמידי החינוך 
המיוחד זכאים להסעות ללא תלות במרחק,12 ואילו זכאותם של שאר התלמידים בחינוך 
זכאים להסעה אם הם  )כלומר, הם  המיוחד מותנית במרחק, כמו תלמידי החינוך הרגיל 

על סקר לשכת המדען הראשי מ-2012, על ההתפתחויות שהביאו לתיקון מס' 11 לחוק החינוך   11
המיוחד ועל הניסוי שהוחלט לערוך במחוז הצפון בעקבות השינויים הללו ראו בלס, 2022.

תלמידים הזכאים להסעה ללא תלות במרחק הם ילדים עם פיגור קשה וסיעודי, ילדים עם שיתוק   12
מוחין ועם נכויות פיזיות קשות, ילדים עם אוטיזם, ילדים עם הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש, 

ילדים עם פיגור בינוני רב-בעייתי )ר"ב( ומורכב, חירשים וכבדי שמיעה, עיוורים ולקויי ראייה.

13 תקצוב החינוך המיוחד בישראל
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גרים במרחק העולה על שני ק"מ מהגן שלהם או שלושה ק"מ מבית הספר שלהם(. מטבע 
הדברים, רבים מתלמידי החינוך המיוחד אינם לומדים בבית ספר קרוב למקום מגוריהם 
וזקוקים להסעות הרבה יותר מתלמידים ללא צרכים מיוחדים. לדוגמה, 7 רשויות מקומיות 
מסיעות תלמידים למרחק של יותר מ-60 ק"מ, ו-3% מתלמידי הגנים בחינוך המיוחד מוסעים 
למסגרת החינוכית שלהם יותר מ-25 ק"מ. שיעורם של אלה גדול במיוחד בקרב תלמידים 
עם מוגבלות שכלית התפתחותית – 12%. בשנת הלימודים תשע"ז )2016/2017(, 1,972 
6% מכלל תלמידי החינוך המיוחד –  תלמידים שלמדו בבתי ספר לחינוך מיוחד – שהם 
יש  כי  יצוין   .)4 עמ'   ,2018 )וייסבלאי,  ק"מ למסגרת החינוכית שלהם  מ-35  יותר  הוסעו 
הבדלים בין הנתונים המתקבלים מן המקורות השונים. לדוגמה, לפי נתוני מבקר המדינה, 
המדינה,  )מבקר  אלף   94 וב-2013  המיוחד  החינוך  מתלמיד  אלף  כ-80  הוסעו  ב-2012 
2013(, אך לפי הדוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת עמדו המספרים על 62 אלף 
מי  בין  בפער  הנראה  ככל  הוא  ההבדלים  מקור   .)2018 )וייסבלאי,  בהתאמה  אלף,  ו-58 
שהוכרו זכאים להסעה על ידי משרד החינוך למי שהוסעו בפועל לאחר שהוריהם הפעילו 
לחץ על הרשות המקומית. הזכאות המובטחת להסעה ללא תלות במרחק אמנם מאפשרת 
להורים יותר חופש בחירה בשאלה לאיזו מסגרת חינוכית לשלוח את ילדיהם, אך יש לה 
משמעות כלכלית רבה מבחינת המערכת. לפיכך, כל הסדר שיש בו כדי להפחית את מספר 

התלמידים הלומדים במסגרות נפרדות יביא לחיסכון גדול בעלויות.  

ההגדרה המשפטית של המוסד החינוכי 
קיימים פערים בתקצוב גם על פי ההגדרה המשפטית של בתי הספר. בתי ספר מוכרים 
ניכרת מבתי ספר רשמיים. לפי אומדן  נמוכה במידה  שאינם רשמיים מתוקצבים ברמה 
שערכו רואי חשבון מטעם כמה ממוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי, התקציב המוקצה 
שלישים  שני  על  עומד  מיוחד  לחינוך  רשמיים  שאינם  מוכרים  ספר  בבתי  לתלמיד 
מהתקציב המוקצה לתלמיד בחינוך הרשמי.13 הסיבה העיקרית לכך, אם כי לא היחידה, 
היא שבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים אינם כלולים בהסכמי העבודה "אופק חדש" 
של  הסקר  נתוני  פי  שעל  העובדה  רקע  על  במיוחד  בולטת  זו  אפליה  לתמורה".14  ו"עוז 
לשכת המדען הראשי שהוזכר לעיל, שיעור התלמידים בעלי רמת תפקוד נמוכה הלומדים 
במוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי גדול יותר משיעורם במוסדות הרשמיים )תרשים 7(.

ראו למשל חי, 2017.    13
גם בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים רגילים שלומדים בהם תלמידים עם צרכים מיוחדים, בין   14

בכיתות נפרדות ובין בשילוב, מתוקצבים ברמה נמוכה יותר.

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל



תרשים 7. התפלגות תלמידי החינוך המיוחד בין המוסדות הרשמיים למוסדות 
המוכרים שאינם רשמיים, על פי רמת התפקוד, 2012 
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מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: כהן, 2015 

חלקן של הרשויות המקומיות
בתלמידים  משקיעה  המדינה  החינוך,  משרד  נושא  שבהן  המיוחד  החינוך  עלויות  מלבד 
עם צרכים מיוחדים גם באמצעות הרשויות המקומיות. אלה נושאות בעלות 30% משכר 
הבדלים  ההסעות.15  מעלות  וב-10%–60%  והתחזוקה,  הבינוי  מהוצאות  בחלק  הסייעות, 
ביכולתן התקציבית של הרשויות וגישות שונות באשר לחשיבות החינוך המיוחד יכולים 

להשפיע לא מעט על השקעות הרשות בתחום זה.
בבתי ספר  לשילוב  נפרדים  במוסדות  הלומדים  מיוחדים  צרכים  עם  העברת תלמידים 
רגילים אמנם יכולה להגדיל את ההוצאה של הרשויות המקומיות על סייעות אבל צפויה 
להקטין את הוצאותיהן על הסעות ואחזקה של בתי ספר נפרדים לחינוך מיוחד. על כל 
פנים, התוצאה הסופית לגבי ההוצאה של הרשויות המקומיות אינה ברורה, ומכאן שגם 
המקומיות  הרשויות  מבחינת  נפרדות  למסגרות  התלמידים  הפניית  של  הכדאיות  שאלת 
איננה חד-משמעית. לפיכך, הטענה הנשמעת לעיתים בדבר נטייתן של רשויות להיענות 
)מסגרות  יותר  יקרות  למסגרות  ילדיהם  את  לשלוח  המבקשים  הורים  של  לדרישותיהם 
נפרדות( או לקבל הגדרה שתקנה לילדיהם הטבות גדולות יותר כי לא הן שנושאות בנטל 

ב-2015  ההסעות  בעלות  החינוך  משרד  שהשתתפות  עולה  גן  רמת  עיריית  של  מדוח  לדוגמה,   15
גן  20 מיליון ש"ח(. ראו דוח מבקר עיריית רמת  27% )5.5 מיליון ש"ח מתוך  הייתה בסך הכול 

לשנת 2015. 

15 תקצוב החינוך המיוחד בישראל
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מקור  להערכתנו,  בספק.  המוטלת  טענה  היא   – החינוך  משרד  אלא  בכך  הכרוך  הכספי 
אנשי  היו  לחוק  התיקון  )שעד  ההשמה  ועדות  בראש  העומדים  של  הקושי  הוא  הבעיה 
הרשות המקומית( לעמוד בלחץ שהפעילו ההורים, שזיהו יתרונות כלכליים או אחרים, ולא 

השיקול הכספי. 

ומה הלאה?
עד כמה צפוי תקציב החינוך המיוחד להוסיף ולגדול? האם גם בשנים הבאות רובו יוקדש 
יופנו  לתלמידים הלומדים במסגרות נפרדות? להערכתנו, אם בעקבות החקיקה החדשה 
התלמידים ברמות התפקוד הגבוהות למסגרות משולבות בבתי ספר רגילים, בהחלט ייתכן 

שהדבר יביא לחיסכון תקציבי ממשי, מכמה סיבות:

צמצום עלויות ההוראה – תלמידי החינוך המיוחד הלומדים בכיתות נפרדות לומדים א. 
לחבריהם  בהשוואה  יותר  הרבה  קטנות  ובכיתות  בשנה  ימים  יותר  ביום,  שעות  יותר 
המשולבים בכיתות רגילות. לפיכך ברור שההוצאה לתלמיד בכיתות הנפרדות גבוהה 
הרבה יותר מאשר בכיתות הרגילות. עלות הפיצוי שניתן עד כה לתלמידים משולבים 
בשעות סייעת, שעות שילוב ו"שעות דיפרנציאליות" לתלמידים עם לקויות ספציפיות 
הייתה בדרך כלל קטנה יותר מעלות שעות ההוראה והסיוע בכיתות החינוך המיוחד, 
אם כי הדבר השתנה לאחרונה לגבי ילדים עם לקויות מסוימות )במיוחד תלמידים עם 
מוגבלות שכלית גבוהה או בינונית(. נוסף על כך, כל הוספה של תלמיד בחינוך המיוחד 
הנפרד מחייבת תוספת גדולה בהרבה של כוח אדם בהוראה בהשוואה לשילובו בחינוך 
הרגיל. לאמיתו של דבר, כל עשרה תלמידים נוספים בחינוך המיוחד הנפרד מחייבים 
את המערכת לפתוח כיתה נוספת; מבחינת כוח אדם משמעות הדבר לפחות פי שלושה 
מורים משמתחייב בפתיחת כיתה רגילה, וכשהדברים אמורים בילדים עם אוטיזם – 
כמעט פי שישה. לבסוף, שכר המורים בחינוך המיוחד הנפרד גבוה יותר. לכל אלה יש 

להוסיף את הקושי בגיוס מועמדים טובים להוראה. 

בתקציב ב.  חשוב  מרכיב  הן  ההסעה  עלויות  לעיל,  כאמור   – ההסעה  עלויות  צמצום 
החינוך המיוחד, בייחוד ההסעות לבתי הספר לחינוך מיוחד. שילוב תלמידים עם צרכים 
שגרים  התלמידים  לגבי  הזאת  ההוצאה  את  ייתר  רגילים  חינוך  במוסדות  מיוחדים 
בקרבת בית הספר ויקצר במידה רבה את טווחי הנסיעה לגבי תלמידים הזכאים להסעה 
ובטיחות הנסיעה, קיצור משך הזמן  נוחות  ניתן להוסיף את  ללא תלות במרחק. לכך 

שהתלמידים מבלים בדרכים והחיסכון הצפוי בזיהום האוויר הנגרם על ידי ההסעות. 

צמצום עלויות הבינוי – מניתוח תוכניות הבינוי של משרד החינוך עולה שעלות בניית ג. 
כיתה בבית ספר לחינוך מיוחד גבוהה ב-26% מעלות בניית כיתה רגילה. היות ומספר 

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל



גדול פי שלושה מזה שבחינוך המיוחד, הרי שעלות הבינוי  התלמידים בכיתה רגילה 
לתלמיד בחינוך המיוחד גדולה פי ארבעה. בחישוב גס, העברת 30 תלמידים מהחינוך 
המיוחד לחינוך הרגיל "תחסוך" שלוש כיתות יקרות בחינוך המיוחד ותחייב בניית כיתה 

אחת בלבד בחינוך הרגיל.16  

ואולם מעבר לכל חיסכון תקציבי, חשוב להדגיש שיישום החוק באופן שיגדיל את שיעור 
תלמידים  לעומת  בתקצוב  שוויון  הבטחת  תוך  משולבות,  במסגרות  הלומדים  התלמידים 
והחברתיות  החינוכיות  המטרות  את  יגשים  נפרדות,  למסגרות  להפנותם  בחרו  שהוריהם 
וגורמים  החינוך  משרד  של  המוצהרות  והמטרות  דורנר  ועדת  המלצות  בבסיס  שעמדו 

ציבוריים שונים.  

סיכום 
בשנים האחרונות גֵדל מספר התלמידים המוכרים כתלמידים עם צרכים מיוחדים בישראל 
בקצב מהיר בהרבה מהגידול במספר התלמידים הכללי, ובהתאם לכך גדל גם חלקו של 
תקציב החינוך המיוחד בתקציב משרד החינוך. על אף ההסכמה הגורפת בקרב אנשי חינוך, 
חוקרים ואנשי ציבור בדבר חשיבותו החינוכית והחברתית של שילוב תלמידים עם צרכים 
שלישים  משני  פחות  היום  מהווים  המשולבים  התלמידים  רגילים,  ספר  בבתי  מיוחדים 
את  להגדיל  בישראל  החינוך  מערכת  של  היכולת  חוסר  המיוחד.  החינוך  תלמידי  מכלל 
שיעור התלמידים הלומדים במסגרות משולבות בולט גם על רקע העובדה שבמדינות רבות 
בהרבה  גבוהים  רגילות  במסגרות  המשולבים  המיוחדים  הצרכים  עם  התלמידים  שיעורי 
שילוב,  של  מאוד  גבוהות  רמות  לקיים  שניתן  כך  על  המעידה  עובדה  שבישראל,  מאלה 

והדבר מותנה בגישות החינוכיות ובתפיסות החברתיות הרווחות בכל מקום. 
כיום, התקציב המוקצה לחלק ניכר מהתלמידים הלומדים במסגרות נפרדות גדול יותר 
מהתקציב המוקצה לתלמידים עם אותה לקות ואותה רמת תפקוד המשולבים במסגרות 
הרגילות. כל זאת למרות החלטות בג"ץ בנושא, המלצות ועדה ציבורית שבחנה את הנושא 
2018. הטענה הנשמעת לעיתים  והתיקון לחוק החינוך המיוחד שהתקבל בשנת  לעומק 
ולפיה יישום השילוב הוא מהלך הכרוך בהוצאה ציבורית גדולה מדי איננה תקפה; יישום 
המלצות ועדת דורנר אינו כרוך בהכרח בתוספת תקציב, ואפילו להפך – בהתנהלות נכונה 

הוא אף עשוי להביא לחיסכון ניכר בעלויות.
להסתמך  שיכול  הסבר  בידינו  אין  דורנר?  ועדת  המלצות  יושמו  טרם  היום  עד  מדוע 
אחד  הסבר  אפשריים.  הסברים  שני  הדעת  על  להעלות  ניתן  אך  מוצקות,  עובדות  על 
הוא הקושי של מערכות אדמיניסטרטיביות גדולות דוגמת משרד החינוך לאמץ רעיונות 

למסגרות  המיוחד  מהחינוך  תלמידים   10,000 העברת  זה,  חישוב  לפי  החינוך,  משרד  לטענת   16
משולבות יכולה לחסוך את כל תוספת הכיתות הדרושה. 
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ועדת  מהמלצות  שמתחייבים  אלה  כמו  לכת  מרחיקי  לשינויים  אותן  המחייבים  חדשים 
דורנר. ההסבר האפשרי השני, המציאותי יותר, הוא שיש כמה קבוצות שעשויות להפסיד 
מארגון מחדש של מערכת החינוך המיוחד: גורמי הממסד האחראים לחינוך הנפרד; הורי 
למסגרות  ילדיהם  העברת  שבעקבות  החוששים  נפרדות  במסגרות  הלומדים  תלמידים 
להן  שאין  החוששות  הרגיל  בחינוך  ומורות  להם;  המוקצה  התקציב  יצומצם  משולבות 
בכיתתן.   שישולבו  המיוחד  החינוך  לתלמידי  הולם  מענה  לתת  המתאימה  ההכשרה 
כדי להתגבר על כל הקשיים הללו אין די לחוקק חוקים, ויהיו כוונותיהם טובות וראויות 
ככל שיהיו. להערכתנו יש היגיון רב בתפיסה העומדת בבסיס תיקון מס' 11 לחוק החינוך 
המיוחד, שלפיה יש לשלב את רוב התלמידים עם צרכים מיוחדים ברמות תפקוד גבוהות 
רמות  לבעלי  הנפרדות  המסגרות  את  ולייעד  רגילות,  חינוך  במסגרות  ובינוניות-גבוהות 
ייתנו מענה לתלמידים שיש להם קשיים  אלו  ובינוניות-נמוכות. מסגרות  נמוכות  תפקוד 
גדולים יותר, או כאלה שאינם יכולים לבוא על פתרונם במסגרות הרגילות, ובהתאם לכך 
להתקיים  צריכים  הזאת  התפיסה  את  ליישם  כדי  אבל  יותר.  גבוהים  בסכומים  יתוקצבו 
מספר תנאים. ראשית, יש לאפשר גם לילדים ברמות התפקוד הנמוכות הלומדים במסגרות 
נפרדות – אם הוריהם ירצו בכך – להשתלב בבתי ספר רגילים עם כל הסיוע התקציבי, 
מערכת  שבידי  לוודא  יש  שנית,  הנפרדות.  במסגרות  מקבלים  שהם  והחברתי  החינוכי 
החינוך יש כלים מקצועיים ואמינים לאבחון רמת התפקוד, ושההפניה למסגרות השונות 
תיעשה אך ורק על סמך כלים אלו. הורים לילדים עם צרכים מיוחדים צריכים להשתכנע 
שקביעת רמת התפקוד היא מהלך אובייקטיבי שלא נועד למטרות חיסכון תקציבי, ושרק 
טובת הילדים עומדת לנגד עיני המערכת. לבסוף, לפני שעורכים את השינויים הללו חשוב 
לקיים תהליך של הידברות עם ארגוני ההורים, ארגוני המורים, הרשויות המקומיות ואנשי 

מקצוע בתחום ולהגיע למרב ההסכמות. 
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