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 תקציר

במערכת החינוך בעשר  ושילובם רכי חינוך מיוחדיםוצ עםקירה זו דנה במדיניות הכלה של תלמידים ס

יורק(, ספרד, פורטוגל, גרמניה, קנדה  קליפורניה, ניואורגון, )צות הברית דיה, ארוומדינות: אנגליה, ש

 המוגבלויות טגוריותקלזכאות לחינוך מיוחד, את  הסקירה מפרטת את הקריטריונים )אונטריו(, אוסטרליה.

בשירותי חינוך מיוחד, את התהליך לקביעת הצורך בתוכנית חינוך אישי  תלמידים לקויות המזכותוה

בכמה ואת הגורמים המעורבים בתהליך זה. הסקירה מסתיימת ועם לקויות לתלמידים עם מוגבלויות 

קביעת הזכאות לשירותי של ם מתייחסות לקריטריוניתובנות אלה , המשווהתובנות שעולות ממצאי הניתוח 

, בתהליך רכי החינוך המיוחד והוריהםו, למקומם של הילדים עם צולתהליך קבלת הזכאות חינוך מיוחד

בתחום חינוך מיוחד, סוגיות של הכשרת מורים המורים המפנים לחינוך המיוחד, להמנהלים ואחריותם של ל

 ת, להקשר החברתי שבו מתעוררתקצובהרה ובקהמנגנוני  לושבחינת האפקטיביות של מדיניות הכלה ל

 הזה. לנושא בהקשר  אחרותוליכולת ללמוד ממערכות חינוך  רכי חינוך מיוחדושאלת השילוב של ילדים עם צ
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Abstract 

The research review describes and discusses policies on inclusion of students with special 

educational needs in ten states and countries: England, Sweden, the US (California, New York 

and Oregon), Spain, Portugal, Germany, Canada (Ontario) and Australia.  

The comparative policy analysis elaborates on the criteria and categories concerning the 

disabilities and impairments associated with these students, the procedure for establishing the 

entitlement for special education support and the various factors and parties which participate 

in it.  

The review discusses and concludes with some observations deriving from the comparative 

analysis. These have to do with such criteria and processes as well as with the role and place of 

children with special educational needs and their parents in the procedure, teachers' 

responsibilities, issues of teacher education and effectiveness of inclusion policies, control and 

finance mechanism, the social context of inclusion policies and the ability to learn and make 

analogies from different educational sectors in this context. 
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 הקדמה

במערכת ( םצח"להלן: מיוחדים )חינוך רכי וצתלמידים עם שאלת שילובם של התרחבה בשנים האחרונות 

עם לקויות לומדים בבתי ספר עם מוגבלויות ויותר ויותר תלמידים נמצא ש(. 2007)רייטר,  כלליתההחינוך 

נעה עם צח"ם ילדים הספציפיים של  םהתייחסות לצרכיו ,בתי ספר של החינוך המיוחדכמוגדרים  אינםש

  .הרגילותכיתות הלומדים בל תלמידים אלו מש ותדלנבה במדרג המותאם למידת

 1:יםמודל השלושמסגרות החינוך המיוחד ל

 ספר נפרדים בתי (segregation);  

  שילוב(integration )הספר הכלליים בכיתות משולבים בבתים עם צח" תלמידים ןבהש כיתות 

 ;משולבות או  נפרדות

  הכלהinclusion) ) למשך מספר ם עם תלמידים ללא צח" לומדיםם תלמידים עם צח" ןבהשכיתות

  .הלימודים כל יוםבמשך  אוביום הלימודים שעות 

עקרון לפי המיוחד.  החינוךהמודלים השונים שהתפתחו לוו בתמורות אידאולוגיות של תפיסות העולם של 

 ומוגבלויותצרכים מיוחדים יש להעניק לאנשים עם  ,של המאה שעברה שרווח בשנות השבעים ,הנורמליזציה

להתקיים באופן הקרוב אלה ם אנשיזכויות אזרחיות שוות לכלל האזרחים ולספק שירותים שיאפשרו ל

מדגיש מתן שוויון שירותים עקרון הנורמליזציה (. 2010)אבישר, הנורמטיבית ביותר לצורת החיים 

ולמידה  ביל להוראההולאוכלוסיות מוחלשות בכוונה לנרמל אותם ולהתאימם לסביבה הכללית. עקרון זה 

 ו ,ולירידה בשכיחות ההשמה במוסדות סגורים יםתלמיד ם שונים שלמותאמת לצרכי

ם צרכים שילוב של תלמידים עהמתכתב עם , mainstreaming-הרעיון  תחהתפ עקרון הנורמליזציה בעקבות

חינוך המשלב . בשנות השמונים התרחבו ההגדרות של ה(2004)קשמון,  ילותגמיוחדים במסגרות חינוך ר

משאב הרואה בכיתה ההטרוגנית תפיסת עולם  פתמשק(. התפתחות זו full inclusion)מלאה הכלה לכיוון 

ם מודליב(. 2010)אבישר,  יםתלמידהאחד מושנותן מענה לצרכים הייחודיים של כל ערכי צדק חברתי מייצג ש

לשילוב בכיתה  םופעלו כדי להתאימם עם צח" ים( התמקדו בלומדintegration & mainstreamingשילוב ) של

בית מההתאמה הנדרשת את ו כלליתהללמוד בכיתה  יםזכות הילד הדגישו אתמודל ההכלה ואילו ב, כלליתה

שונות משאב המאפשר בקולוגית הרואה א-ההכלה מבוססת על פרדיגמה חברתית. (Norwich, 2012) הספר

 (2013ת )טימור, ומסירה מחיצות וסטיגמות חברתיו "אחר"כרות עם היה

בשנות ו שמוניםשהיה שגור בשנות ה( integration) שילובאת המונח  ההחליפ( inclusion) הכלהמדיניות של 

במערכת  םח"צסימל רק את נוכחותם הפיזית של תלמידים עם זה מונח  ,של המאה הקודמת תשעיםה

תיים אישיים משמעו-קשרים ביןמבלי שהמערכת קידמה מעורבות, השתתפות או קיומם של  כלליתההחינוך 

  (. Norwich, 2012; Perles, 2012עם תלמידים שאינם עם צרכים מיוחדים )

גישה מתונה של הכלה מחזיקה בתפיסה רחבה של הכלה : מבחינה תאורטית יש שתי גישות מרכזיות להכלה

מוגדרים כחינוך וגם בתי ספר שאינם  המבקשים זאת םעם צח"הכוללת גם בתי ספר מיוחדים לתלמידים 

 תפיסה מלאה של הכלה ערעור עלגישה אוניברסלית להכלה רואה בהזדקקות לבתי ספר מיוחדים ו ;מיוחד

גישות לפי  הגדרת המונח הכלה(. על כן, Cigman, 2007) אינו נחוץ בתי ספר אלהקיומם של ל וגורסת כי ולכ

                                                      
ר צח"ם והמונחים הנלווים אליו לעיתים מוביל לבלבול מונחים אש חשוב לציין כי מנעד זה של מידת השתלבות התלמידים עם 1

 נעשה בהם שימוש חילופי. בלבול מונחי זה משתקף גם בשפה האנגלית. 
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בהתאם לבעלי המקצוע  הגדרות שונותכמה לו קיימות שהמונח נתפס כמונח אוניברסלי, אף  .אתגרהיא  אלו

 לרמת המוגבלות, רפואים(-מדיניות, חוקרים, רופאים ומטפלים פארא )מורים, מנהלים, קובעי השונים

של הכלה (. הגדרה אחת Nutbrown & Clough, 2009)החינוך המיוחד  מדיניות ם השונים שלשומייולי

וצמצום הדרתם וחדים בחברה הכללית הרגילה עם צרכים מימתייחסת להגברת השתתפותם של ילדים 

אל אוכלוסיית יעד  התוספים את ההכלה כהתייחסות)שם(. יש  בכללהחברה מו בפרט ממערכות החינוך

גיל, בהיבטים רבים: שונות המתאפיינות בכוללת ילדים ומשפחות הזקוקה להכלה, אוכלוסייה זו מגוונת 

דת, עוני נכויות ועוד.  ,קה, מגדר, שיכון, מחלה, שפה, השמנההישגים, מוגבלויות, יכולות לימודיות, תעסו

זוכים להערכה ולהשתתפות פעילה ושבו ניתנת ם צח"מקום שבו תלמידים עם  הגדרה אחרת רואה בהכלה

 ,McLeskey) ספרי-לימודי וחוץ בית-חוץ, לימודי, חברתי ים:מישורכמה להם תמיכה המאפשרת הצלחה ב

Waldron, Spooner, & Algozzine, 2014) . 

נכלל היעד הזה ו ,1988-חינוך מיוחד, תשמ"ח חוקל 1פרק דקבוע בילדים עם צח"ם  שילוב בישראל היעד של

)בג"ץ יתד יין בג"ץ בענהחלטות גם  ,בהתאם .(2019)משרד החינוך,  בתוכנית העבודה של משרד החינוך

 (ואח' נ' שר האוצר ואח' מרציאנו 6973/03 )בג"ץמרציאנו  ,(ואח' נ' משרד החינוך ואח' יתד 7443,7448/03

ת לא רק הכרה בזכאות והמדיניות הציבורית כוללו אלו"ט ואח' נ' שרת החינוך ואח'( 5597/07)בג"ץ  אלו"טו

מדיניות . וומימונ כלליתמסגרת חינוך מיוחד במערכת החינוך ה של שילובהכרה בגם אלא  ,לחינוך המיוחד

וגי ס. מוגבלויות ועל התאמת תמיכה בתלמידים בהתאם לרמת תפקודםשרה ע-שלוששל זו נסמכת על סיווג 

 חוק הם: ההמוגבלויות המופיעות בנספחי 

 משכל גבולי;  .1

 התפתחותית; -מוגבלות שכלית .2

 התפתחותית; -חשד למוגבלות שכלית .3

 הפרעות התנהגותיות ורגשיות;  .4

 ; (ASD) מוגבלות על רצף האוטיזם .5

 הפרעות נפשיות;  .6

 (; ADHDבעייתית )-רבלקות למידה  .7

 מוגבלות פיזית;  .8

 מוגבלות שמיעה;  .9

 מוגבלות ראייה;  .10

 עיכוב התפתחותי בתחום התפקודי;  .11

 עיכוב התפתחותי בתחום השפתי;  .12

 (.1988-מחלות ותסמונות נדירות )חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח .13

ם של ית הדמוקרטיפוגע ביסודו תםוהפרד םצח", שתיוג של תלמידים עם של מדיניות זו היא מוצאהנקודת 

 עם צח"םהבסיס הערכי שלו ועלול להוביל להפניה רבה יותר של תלמידים  עלהחינוך הציבורי, מערער 

אמנה "ה לש 24בסעיף  תמיכה במדיניות זו ניכרת(. 2015; אבישר, 2017למסגרות חינוכיות נבדלות )רייטר, 

תיקון עדכני לחוק חינוך מיוחד וכן ב (22–20, עמ' 2006האו"ם, ) "אנשים עם מוגבלויות יהם שלזכויות בדבר

מיוחדים עם צרכים  יםשל ילד םזכאותגבי כללים חדשים ל ו המחוקקיםקבעבו ש 2018-(, תשע"ח11)מס' 

ת ייהבנגבי ל, שיקבלו ילדיהם להחליט על מסגרת השירותים הםסמכות הורילגבי , לשירותי חינוך מיוחדים
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ת ותקנות נגישות פרטני התקנתגבי ול המשולבים במערכת החינוך יםתלמידלסל שירותים ותוכנית יחידנית 

ישיר של חקיקת חוק שוויון זכויות לאנשים עם  המשך הןתקנות אלו  מכוח החוק. יםולהור יםלתלמיד

של ועדה ציבורית בראשותה של  מקיפה תיקון החוק התאפשר בהמשך לעבודה .1998-תשנ"ח ,מוגבלות

התייחסה לזכאות לשירותים אלה ולמבנה תקצובם )משרד החינוך, . ועדה זו רדליה דורנ השופטת )דימוס(

2009 .) 

 ,Kauffman & Hallahanידי מדיניות וחקיקה ) מהנרטיב ההיסטורי של החינוך המיוחד מעוצב על לא מעט

אחת מנקודות המוצא של תפיסת ההכלה בחינוך מקורה בהצהרת סלמנקה בנושא העקרונות, (. 2011

ובהמשך בהצהרת  ,(UNESCO, 1994) שלו פעולההת והפרקטיקה של החינוך המיוחד ומסגרת המדיניו

, הנובעים ממוגבלויות צח"םשל ילדים עם  יהםתיוהמכירה בזכו 2001סלמנקה בנושא הזכות לחינוך משנת 

י לבתשל תלמידים עם צח"ם שיש להבטיח גישה  , בין היתר,או מקשיי למידה. הצהרה זו קובעת מלקויות

  . יםלומדצורכי הפדגוגיה שממוקדת בבאמצעות ליצור התאמות לכל הילדים כן שיש והרגילים הספר 

לקויות במערכת החינוך עם של הכלה אינה רק מדגישה הוראה של ילדים עם מוגבלויות ומדיניות מכאן ש

השתתפות שווה מקדמת ערך של שוויון בזכויות כלל הילדים וחותרת להגישה חינוכית , אלא היא כלליתה

מדגישה את רעיון המגוון מדיניות ההכלה  . בנוסף,(Ainscow, Booth, & Dyson, 2006שלהם בחברה )

(diversity ,) תורם לשיתוף פעולה ה (,2015במונח הרחב יותר "הכיתה ההטרוגנית" )משרד החינוך, המתבטא

 (. Sansour & Bernhard, 2018בין קבוצות שונות )

להמשיך ללמוד,  , כמו גם לכלל הלומדים,ועם לקויות תמוגבלויופשרת ללומדים עם ההכלה מאאם כן, 

היא ניזונה משלוש  (.Nilholm, 2006היא מממשת זכות יסוד בדמוקרטיה ) .(2012להתקדם ולהתפתח )שמש, 

מטרות מרכזיות של החינוך: קידום מצוינות, שיפור הישגים לימודיים וצמצום פערים חברתיים )רייטר, 

מבטאת גישה  ההכלהבאופן רחב יותר (. Apple, 2013) להיות טרנספורמטיבי חינוךל תמאפשרו( 2017

מתן זכויות מלאות לאנשים עם מוגבלויות בהיותם בהדוגלת גישה , לקויותהומניסטית לאדם עם -חינוכית

זאת  (.Farrell, 2000; Reiter, 2008; 2017הושע, י-שפרלינג, רייטר ויוספסברג בןשווי ערך לכל אזרח אחר )

בעלי  הם כלליתבמערכת החינוך ה משולביםעם צח"ם הברמה האישית תלמידים ועוד, בספרות נמצא ש

השילוב עצמו מעלה את רמת כן נמצא שהערכה עצמית גבוהה יותר ובעלי מיומנויות חברתיות משופרות. 

ידי  על אלהשל תלמידים את קבלתם החברתית קדם ומאפשר ל בכיתההמשולבים הציפיות מהתלמידים 

 ,Reese) במידה רבה יותר כלל, סביבה מכילה מאפשרת מודעות תרבותית וסובלנותכ תלמידים אחרים.

Richards-Tutor, Hansuvadha, Pavri, & Xu, 2018  .) 

דוגמה, לשיקפו את התפיסות שרווחו בחברה. ם וה ,החינוך המיוחד למונחים שוניםזכה  בתקופות שונות

באמצע המאה אידיוטים, עניים וחלושי מוח,  :םח"ילדים עם צ עשרה כונו-תשעהשנייה של המאה הבמחצית 

תלמידים בעלי ואחת  ם, ובמאה העשרימפגרים ומוגבלים מבחינה אינטלקטואלית ולימודית הם כונו:  20-ה

 ,Berhanu) הצא באל, אוטיזם, אספרגר וכיוADHDפסיכיאטריות כמו -ֵנירומאובחנים בעיקר בשיטות  ם"צח

חינוך מיוחד : שמו של תחום החינוך המיוחד שונה בין ארץ לארץ ומשקף תפיסת עולם שונה כך גם (.2011
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(special education( חינוך לבעלי צרכים מיוחדים ,)special needs חינוך מכיל ,)(inclusive education) הוראת ,

  ועוד.2 (1998, Malofeev )(defectology)הפגומים 

והם  ,מעלים שאלות וקשיים והשימוש בו חלתו של החינוך המיוחד בפרקטיקה, האידאולוגיה שבבסיסוה

 ,Arishi, Boyle, & Fraser, 2017; Booth & Ainscow, 2002; Florian;2016מביקורת )צבר ועידו,  יםאינם חפ

2014; Florian, Black-Hawkins, & Rouse, 2017; Moira, 2017 .)מדיניות מכילה של חינוך  כך, נטען, כי

ם היסודות המבקשים ליצור הבחנה בין תלמידים עם צח"על ומערערת  מאתגרת את החינוך המיוחד

(. ככלל, חינוך מיוחד מסורתי )מופרד( ניזון מתפיסה Clark, Dyson, & Millward, 1998) תלמידים אחריםו

מוגבלויות צריכים להתאים את עצמם עם (. ההנחה היא, כי ילדים עם קשיים ו(Ainscow, 1998של חסר 

לסביבה החינוכית או שעליהם לקבל שירותי חינוך בסביבה נפרדת המפצה על החסר הקיים בהם. תפיסה 

 . ולקות לותרפואי של מוגב-זאת נשענת על מודל קטגורלי

תלמידים  כופרת בהסברים מקומיים בדבר החסרונות החינוכיים שמצויים אצל מדיניות מכילהלעומת זאת, 

בשיח החברתי והמקצועי כדי  חסמיםולבמקום זאת היא מבקשת להפנות לבעיות מבניות ו ,מסוימים

התאמתה לצרכים הפרטניים של התלמידים. את חוסר להסביר את כישלון המערכת החינוכית והמקצועית ו

יינת בגמישות מדיניות חינוך מכילה מוצגת כחלופה להקשר המבודד והנפרד של החינוך המיוחד ומתאפ

 נשענת על מודל התייחסותיוהיא  ,(Malmqvist & Nilholm, 2016לשונות הקיימת בקרב התלמידים )

(relational)-ם בעיות עתלמידים עם קשיים ולא  יםתלמידועם לקויות עם מוגבלות  יםרואה בילדה חברתי

 (.Berhanu, 2011חסרים )עם או 

לסגירת  המביאיישום מדיניות ההכלה באיטליה  ,לדוגמהקום. יישומה של מדיניות הכלה שונה ממקום למ

 מורים, זמינות לשבהכשרה איכותית קושי במשאבים, מחסור בעיקר בשל  ,רוב בתי הספר לחינוך מיוחד

התועלת החברתית המידה הפחותה של על  יםמצביעה יםמחקרממצאי של חומרי למידה מתאימים ו מעטה

 אחרות יישומה של תוכנית הכלה מדינותב. (Lauchlan & Greig, 2015והחינוכית שבמערכת המופרדת )

 (. Sansour & Bernhard, 2018) לקיומה של מערכת חינוך כפולה המביא

אודות תלמידים שלומדים ולא לומדים במסגרות החינוך הרגילות  על נתונים יםארושלהלן מת 1תרשים ב

צם של תלמידים מרמז על שיבום כלליילבתי ספר  דיםת התלמיהרשמשיעור מדינות שונות.   עשרים ותשעב

. התלמידים כלליההספר  ית לחינוך המיוחד בתוך בתונפרד ותכיתב צם, או על שיבותוכללי ותבכיתעם צח"ם 

עבור  לחלוטיןספר נפרדים  : בתיהאלהלומדים באחת מהאפשרויות  כלליהלומדים במסגרות החינוך  אינםש

וך בלתי פורמליות המנוהלות בידי שירותי בריאות או רווחה וכדומה; או החינוך המיוחד, מסגרות חינ

 ם עםתלמידיהשתלמידים אלו אינם רשומים למסגרת חינוכיות כלל. אינדיקטור זה חושב כדלהלן: מספר 

מספר  חלקי עם צח"םרשמי ועמיתיהם ללימודים שאינם  הכלליחינוך ההרשומים למסגרות  צח"ם

. שיעור ההרשמה למסגרות החינוך הרגילות 100 כפול מסגרות החינוך הרשמיותהתלמידים הרשומים לכל 

עבור עשרים ותשע המדינות  כללייםהרישום לבתי הספר ה במדינות שנדגמו; ממוצע 99.97%–92.02% הוא

  .98.64%הוא 

                                                      
   :לדוגמה, באוניברסיטאות ברוסיה עדיין קיימות פקולטות ללימוד דפקטולוגיה, ראו 2

defectology-of-http://en.mpgu.su/admission/faculties/faculty/ 
work-social-and-defectology-of-http://lengu.ru/inen/faculty 

http://en.mpgu.su/admission/faculties/faculty-of-defectology/
http://lengu.ru/inen/faculty-of-defectology-and-social-work
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 הספר ביתל הרשומה הכללית ייההאוכלוס על בהתבסס, הכללי החינוך למסגרות ההרשמה שיעור: 2 תרשים

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018c, p. 13) 

 

 

 

Belgium (Fl) 92.02

Croatia 99.17

Cyprus 99.54

Czech Rep. 97.16

Denmark 97.97

Estonia 97.22

Finland 99.22

France 99.35

Hungary 94.59

Iceland 99.64

Ireland 98.92

Italy 99.97

Latvia 96.66

Lithuania 97.21

Luxembourg 99.16

Malta 99.81

Netherlands 96.69

Norway 99.79

Poland 98.48

Portugal 99.86

Slovakia 95.88

Slovenia 98.16

Spain 99.45

Sweden 99.06

Switzerland 97.97

UK (England) 98.34

UK (N. Ireland) 98.35

UK (Scotland) 99.06

UK (Wales) 97.54

Total average (29) 98.64

80.00 85.00 90.00 95.00 100.00
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 מזמן 80%-שלומדים במסגרת מכילה ב עם צח"ם התלמידים שיעורפרט בהרחבה את שלהלן מ 2 תרשים

עם כללית לומדים בכיתה שרשומים ועם צח"ם אינדיקטור זה חושב כדלהלן: מספר התלמידים . הלימודים

מספר התלמידים שרשומים לכל מסגרות  לפחות חלקיהלימודים  מזמן 80%-בח"ם צ עםעמיתים שאינם 

 הוא. הנתונים נאספו מעשרים ושמונה מדינות. שיעור ההרשמה לחינוך המכיל  100כפול החינוך הרשמיות

. הנתונים מעידים כי באף 98.19% המדינות שנדגמו הוא ה; הממוצע עבור עשרים ושמונ99.07%–92.02%

שירותים גם . בכל המדינות קיימים 100%אחת מהמדינות שנדגמו ההרשמה למסגרות המכילות אינה 

כיתות נפרדות בבתי ספר ו יחידות נפרדות לחינוך מיוחד, בתי ספר לתלמידים עם צח"ם: מיוחדים ונפרדים

 . הכלליים

 

 

 הספר לביתעל האוכלוסייה הכללית הרשומה בהתבסס שיעור ההרשמה בחינוך המכיל  :2תרשים 

 (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018c, p. 14) 

  

 

 

 

 

Belgium (Fl) 92.02
Croatia 98.96

Cyprus 97.61
Czech Rep. 96.44
Denmark 95.13

Estonia 95.27
Finland 95.52

France 98.63
Hungary 94.09

Iceland 98.72
Ireland 98.33

Italy 99.97
Latvia 95.88

Lithuania 94.35
Luxembourg 98.91

Malta 99.81
Netherlands 96.69

Norway 99.37
Poland 98.41

Portugal 98.67
Slovakia 93.79

Slovenia 97.87
Spain 99.31

Sweden 99.06
Switzerland 96.09

UK (England) 98.09
UK (N. Ireland) 97.67

UK (Scotland) 98.54
Total average (28) 98.19

80.00 90.00 100.00
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להלן. ניתן  3התייחסות נבדלת לשיעור התלמידים עם צח"ם הלומדים במסגרת מכילה מוצגת בתרשים 

דים במסגרות מכילות נותרה גדולה. שיעור התלמידים לראות כי השונות בשיעור התלמידים עם צח"ם הלומ

  19.5%-בשוודיה, ו 0.12%מהזמן לפחות( משתנה ממדינה למדינה:  80%הלומדים במסגרות מכילות )

 . 2.73%שרה המדינות הוא ע-בסקוטלנד, כשהממוצע הכללי של חמש

 

 (כלליתבכיתה  שילוב 80%הלומדים במסגרת מכילה )ם עם צח" שיעור התלמידים  :3 תרשים

 (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018c, p. 27) 

 

מדינות מעלה כי תרומתם של תוכניות  כמהסקירה השוואתית של תוכניות ושירותים של חינוך מיוחד ב

ן לערכים כמו ושירותים אלה נגזרת מהאידאולוגיה הכללית שרווחת במערכת החינוך, במיוחד המקום שנית

(. מכאן עולה החשיבות Pei & Graham, 2017תחרות חופשית, סלקטיביות, אחריותיות, מצוינות ושיווניות )

 .הניתנים לתלמידים עם צח"םשירותים של ההאופנים השונים  להשוות את
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 הסקירה ביצוע יתמתודולוגי

 ותדון בספציפיות ת לשירותי חינוך מיוחדבשאלה כיצד מדינות שונות קובעות את הזכאו תתמקדסקירה זו 

 :האלההיבטים חמשת הב

 ;הקריטריונים לקביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחד במדינות שונות 

 ;התהליך והמנגנונים הבירוקרטיים לקביעת הזכאות לשירותי חינוך מיוחד 

  ך מיוחד;הלקויות שבהן מתחשבים לצורך קביעת הזכאות לשירותי חינוהמוגבלויות וקטגוריות 

 ;קטגוריות תפקוד שאינן לקויות שבהן מתחשבים לצורך קביעת הזכאות לשירותי חינוך מיוחד 

  מחקר או סקירה המתייחסים למדיניות הכלה ולקביעת הזכאות לשירותי חינוך מיוחד במדינות

 השונות.

 שביקשוכפי  ,שונותמדינות  עשרבהקיימים מדיניות במצב החוקי ועיון בההיבטים שלעיל תוך  יושווסקירה ב

 : מזמיני הסקירה

 ; אנגליה .1

  ה;שוודי .2

 ;(יורק ניו, )אורגון, קליפורניה ארצות הברית .3

 ;גרמניה  .4

 ;ספרד  .5

 פורטוגל .6

 ;אוסטרליה .7

 קנדה )אונטריו(.  .8

 חינוך שירותי של הזכאות בשאלת ודיון למידה יאפשר בסקירה שיעלו נוספים ובהיבטים אלה בהיבטים וןדי

 . ישומהיוב זו לזכאות מדיניותה בהתוויית, מיוחד

במשרדי חינוך של המדינות חיפוש במאגרי מידע אקדמיים, באינדקסים שונים, על  מבוססתסקירה ה

הכלה;  :האלה מילות המפתח באמצעות ,שא הסקירהונטיים לנווובאתרים רשמיים של גופים רלשיסקרו 

 ;special needs; special education; services; policy; criteriaחינוך מיוחד; מדיניות; קריטריונים; לקויות; 

inclusion; inclusive education ;supportive education ;diversity education ;universal design ;

accessability ;integration.  

, EBSCO, ERIC ,ProQuest  :הםומסמכי התוכניות עשה חיפוש אחר ספרות מקצועית נבהם שמאגרי המידע 

באתרים רשמיים של משרדי חינוך , Google scholar,  European Commissionמאגרי המידע של מכון מופ"ת, 

וכן הסוכנות האירופאית לצרכים מיוחדים וחינוך כללי ארגונים הקשורים לחינוך מיוחד כמו של בעולם ו

 .(OECDכלכלי ) ופיתוח ארגון לשיתוף פעולהבארגונים כמו ה

ועם סקרו נשהתכתבות בלתי פורמלית עם קובעי מדיניות במדינות  ת סקירה זו התקיימהבמסגרבנוסף 

וקביעת  חוקרים בכירים במדינות אלה כדי לעמוד מקרוב על שאלות של זכאות לשירותי חינוך מיוחד

 . בתחום זה קריטריונים
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 חינוך מיוחד במדינות השונות מדיניות

 (OECDוח כלכלי )ארגון לשיתוף פעולה ופיתפי ה סיווג על

רכי ולנוכח הסיווגים השונים של צ ,אומית של מדיניות מכילה היא מלאכה קשה, בין היתרל-השוואה בין

 לשיתוף פעולה ופיתוח כלכליארגון העם השונות הזו ערך  תמיוחד בכל אחת מהמדינות. בהתמודדוהחינוך ה

 עיקריים ארבעה דפוסיםיתוח הזה זוהו בעקבות הנו ,מדינות עשרים ושלושניתוח של הסיווגים השונים ב

(OECD, 2000:) 

 שימוש בקטגוריה של מוגבלות בלבד )למשל, צרפת וגרמניה(;  .1

 זילנד(;  שימוש בקטגוריה של מוגבלות ותלמידים מוחלשים )למשל, יוון וניו .2

מוכשרים )למשל, ספרד או  שימוש בקטגוריה של מוגבלות, תלמידים מוחלשים ותלמידים מחוננים .3

 טורקיה(; ו

או  דופן הענקת שירותי חינוך מיוחד המבוססים על הצורך להגיב לתלמידים או למצבים יוצאי .4

 .בראונסיק שבקנדה, בריטניה ודנמרק( חריגים להבדיל מהגדרה של תלמידים )למשל, ניו

 אומית:ל-מכאן הוצע לסווג מחדש את הקטגוריות המשמשות בסיס להשוואה בין

 שלגביהן קיימת הסכמה נורמטיבית ביחס  ת הקשורות במקור אורגניקטגוריה א': מוגבלויו

 ;(במידה רבהלקטגוריות )מוגבלויות תחושתיות, תנועתיות, מוגבלויות קשות, מוגבלויות שכליות 

  לכליים, תרבותיים או כ-חברתייםקטגוריה ב': קשיים ללא מקור אורגני או קשר ישיר לגורמים

 ;יי למידה מתונים, קשיי למידה ספציפיים, דיסלקציה(לשוניים )קשיים התנהגותיים, קש

  לכליים, תרבותיים או לשוניים; רקעים כ-חברתייםקטגוריה ג': קשיים הנובעים מגורמים

 .לפצות עליהם תמבקש כיתחינופעילות המוחלשים או לא שגרתיים שה

 

 פי ארגון הבריאות העולמי סיווג על

 2007נוער בשנת בני ושפותח בהקשר של ילדים ו 2002העולמי בשנת ידי ארגון הבריאות  מודל אחר שהוצע על

מגבלות בלקויות, ביקש לעמעם את ההבחנה שבין גורמים רפואיים לגורמים חברתיים. מודל זה התמקד ב

לפי ארבעה  יםוציאלי זה ניתן להגדיר את התלמידס-סיכופ-הגבלות ביכולת להשתתף. במודל ביובפעולה ו

 : (WHO, 2007) ממדים

  ;פסיכולוגיהן הפיזי וה הןתפקוד גופני בעיה ב .1

 ;מבנה גופניבעיה ב .2

 ;)יכולת להיות מעורב בפעילויות הקשורות בגיל( והשתתפות , ביצוע משימותפעילותקושי ב .3

 מאפשרים את תפקוד הילד.המגבילים או ה גורמים סביבתייםקיומם של  .4

הסעיפים  ,במדיניות ההכלה במדינות השונות לצד סיווגים וקריטריונים אלה, המאפשרים דיון השוואתי

הבאים יפרטו את מסמכי המדיניות, החקיקה והתקנות העיקריים בכל הנוגע לזכאות לשירותי חינוך מיוחד 

 במדינות שנבחרו.
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הסוכנות האירופאית לצרכים מיוחדים  ידי מודל נוסף שהוצע לבחינה וניתוח של מדיניות הכלה פותח על

 שרע-שניםמודל זה מציע (. European Agency for Special Needs and Inclusive Education) וחינוך כללי 

 ,Soriano, Watkins) חינוך של המדינות השונות החברות באיגוד זההמדדים לבחינת מידת ההכלה במערכות 

Ebersold, & Symeonidou , 2016) . ,עקרונות ל הכשרת מורים להכלה,להמדדים מתייחסים לחינוך בגיל הרך

חינוך לשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת, למיפוי מידת היישום של המדיניות, ללעידוד הוראה מכילה, 

 :מדדים ארגונייםלמקצועי ו

  ;לוחינוך איכותי הנגיש לכוקיום שיפור החינוך המכיל,  .1

 ושיפורם; קשרי הגומלין של ההורים והקהילהבתמיכה  .2

  ;ריותיות ותשתית להערכת חינוך מכילניטור, ביסוס אח אסטרטגיותפיתוח  .3

 ;תוך שילוב מועילות, שוויון והכלה וייעולה העלות של מערכת החינוךשיפור  .4

 ;של חינוך בגיל הרך איכותיותמידת ההשתתפות בתוכניות  שיפור .5

 ועוד; הנחייה משופרת, אימון, למידה אישית :יםהמדדים הממוקדים בתלמיד שיפור .6

 ;אימוץ סביבות למידה מיוחדות לצרכים מיוחדיםלדוגמה באמצעות , ספרי האתוס הבית הגברת .7

ככל  מנגנון השארת כיתה והפחתתהשפעות שליליות של מעקב מגיל צעיר )כגון הסללה(  הפחתת .8

 האפשר;

 ;נמוכים התלמידים הישגישבהם הספר  הישגי בתי שיפור .9

הלמידה והפיתוח המקצועי, איכות באיכות צוות בית הספר תוך התמקדות באיכות המורים,  שיפור  .10

 ;יתרספ פיתוח כישורי הוראה וחיזוק המנהיגות הביתב

 ;מחוץ למערכת החינוך אל שלב המעבר ממערכת החינוך וההשמה המקצועית שיפור .11

 החינוך וההכוונה מקצועית בכל שלבי החינוך המכיל. שיפור .12

צע ניתוח המתבסס על בחינת לפי מודל זה נאספים הנתונים לכל מדינה באמצעות המדדים הנ"ל, ומבו

הספר ומנהיגיהם,  בחינת הדרישות מבתיעל הצהרת מדיניות הנוגעת להבניית הכלה, על החקיקה הקיימת, 

להם שמנגנוני פיקוח ובקרה של יישום המדיניות. בהקשר היישומי נבחנים הכלים והתמיכה על קיומם של 

 תועלת ואפקטיביות. –רכי בחינת עלותוונים לצזוכים בעלי העניין, התקנים והמנגנונים של איסוף הנת

 

 אנגליה

הנוספת שיש  עזרההקוד מגדיר את ה. "התמיכותקוד " :מכונהה הבריטימסמך המדיניות נכתב  2015בשנת 

 Department)שנים  25–0גילים בם המיוחדים של לומדים צרכיעל הלענות שתוכל לתת למערכת החינוך כדי 

of Education and Department of Health, 2015)  :להלן(Support for special education needs and disability 

– SEND). שינוי המייצג את ה , דברשהיה נהוג בעבר "שירותים"מחליף את המונח  "תמיכות"נח והמ

   ידי המערכת. עלללומדים ההתאמות הניתנות לגבי רכי הלומדים ווצ לגביתפיסתי ה

 ,Curranהשנים האחרונות בבריטניה ) שלושיםביותר בהחשובה רפורמה לשבת נח SEND-המדיניות 

Mortimore, & Riddell, 2017.) היא שחוויית השימוש של הורים וילדים במערכות של קוד זה  הנחת היסוד

. המטרה היא לזהות באמצעות מערכות פחות החינוך והבריאות צריכה להיות חוויה יעילה יותר ולעומתית
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הורי הילדים ומטפליהם בכל הנוגע  , תוך יידועהמיוחדים מוקדם ככל שניתןהחינוכיים הצרכים  אלו את

מטפליהם יהיו מעורבים בקבלת או  הילדים והוריהם .לשירותים שניתן לצפות לקבלם באופן סביר

ה חיים, לרבות תעסוק ם בתחום כישוריהישגי ובמתן התמיכות יודגשוההחלטות בנוגע לתמיכה הרצויה. 

 & Allanבית הספר )האזרחיים לאחר סיום שנות הלימוד ב לקראת מעבר אל החיים ,ועצמאות גדולה יותר

Youdell, 2017). 

 יםלחינוך מיוחד. ילד צורך ומכאן גם עםלמידה או מוגבלות, קשיי  עם יםילד הם ח"םצעם  יםלפי הקוד ילד

מרבית ל במידה רבה בהשוואהלמידה בקושי להם ם ילדים שיש מכך ה יותראו  (16בגיל חינוך חובה )עד גיל 

 להשתמשמעשית  הםמונעת מ הם ילדים שהמוגבלות מוגבלות עם ים; ילדםבני גיל האחרים הילדים

( או במוסדות רגילים של mainstream) הרגיליםבבתי ספר  םהמוצעים לילדים אחרים בני גיל במשאבים

  61.3ילדים מעל גיל 

השפעות על ביצוע יש שלהן  (impairment) מוגבלויות פיזיות או מנטליות עםם רביהקוד מציין כי ילדים 

מהותיות )לא  השפעות אלו צריכות להיות. "םצח עםתלמידים  מטלות חיים שוטפות עשויים להיות

על  בין היתר,הגדרה זו חלה, שנה. יותר מצריך להימשך  וביטוין ויאליות או שוליות( וארוכות טווחוטרי

הילדים סכרת, אפילפסיה וסרטן. הקוד מדגיש כי לא כל  אסטמה,חולי , מגבלות ראייה ושמיעה עםילדים 

 בין שתי קבוצות הילדים.  רבהאף שיש חפיפה  "ם,צח עםתלמידים  הםאו לקות מוגבלות להם  שיש

 רשויותעל , 16מוסדות לילדים מעל גיל על ספקי שירותים בגיל הרך, על , על בתי ספר, Equality Act 2010לפי 

 :האלהאחרים חלות החובות על ארגונים רלוונטיים מקומיות ו

  יםאו לפגוע בילדילדים עם מוגבלויות או עם לקויות, עקיף באופן אסור להם להפלות באופן ישיר או 

 ;האלה

  או לקותם יםשנובע ממוגבלות הילד בתירוץאסור להם להפלות; 

 םאינאו עם לקויות ת יומוגבלועם או  ח"םצ עם יםדכדי להבטיח שיל עליהם לבצע התאמות סבירות 

 .םבני גיל םאה לילדים אחריובהשו יםחסר יםיוצא

מוגבלות עם צח"ם או  עם בגיל חינוך חובה יםילד של םלאפשר להורי הרפואיות הקוד קובע כי על הרשויות

 החינוך פנו לרשויותבטרם י ,למידת התמיכה הנדרשת בבית הספרהזדמנות להביע את עמדתם או עם לקויות 

וכי לדעות אלה יש משקל  ם,זכות לקבל ולמסור מידע ולהביע את דעת יםהמקומיות. כן מודגש כי לילד

 םבגרותהקוגניטבית ו םרמת, הילדים בשים לב לגילבתהליך קבלת ההחלטות על אודות התמיכות, כל זאת 

ורים וצדדים נוספים וליישב מחלוקות בתוך כך, מצוין כי חשוב לקיים דיאלוג בין ההורים, המ. הרגשית

, המוגדרות כמוסדות המעניקים שירותי חינוך, רווחה, . על רשויות מקומיותיםלטובת הילדזאת כל  ,ביניהם

 קבלתועם הוריהם לצורך  או עם לקותמוגבלות  צח"ם או עם עםעץ עם ילדים ילהתי דיור, תעסוקה ועוד,

 . ש לספק להםשיהחלטה בנוגע לשירותי חינוך ובריאות 

עליהם לאסוף לשם כך . או עם לקות מוגבלותעם או  ח"םצ עםילדים לאתר רשויות מקומיות נושאות בחובה 

. מוסדות וצא באלהבתי הספר וכיבעלי עניין ב, הם, מחנכייםהורי הילד הגורמים הרלוונטיים: מידע  מכל

, יםהורי הילדל. אלהכ יםילד ותמאתרככל שהן  בריאות שונים מחויבים לידע את הרשויות המקומיות

זכות לבקש הערכת צרכים לצורך תכנון תוכנית טיפול חינוך  ולמכללות ישבתי ספר ל, 16ילדים מעל גיל ל

                                                      
3 SEND '16–15, בעמ. 
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 ,בשיתוף עם גופי בריאות ומוסדות נוספים ,על רשויות מקומיות(. Education, health and careובריאות )

 . שנאסףלפי המידע  לבצע הערכת צרכים ולתעדף אותם

ולהסרת  ח"םצ עםו מוגבלויות עםילדים  מחויבת לחינוך מכיל של הבריטית הקוד מציין כי הממשלה

אן עם לקות  מוגבלותצח"ם או עם עם  ים". לפי הקוד, ילדכללימחסומי למידה והשתתפות בזרם החינוך "

ילדים אלה ". כלליתה"החינוך במערכת  להשתלב יםתוכנית טיפול חינוך ובריאות חייב םשלא נקבעה עבור

 םיכולתלגבי יתקבלו למערכת בהתאם לתהליכי הקבלה הרגילים. קבלתם לא תסורב מהטעם שיעלה חשש 

 רכי החינוך שלהם או מכך שאין להם תוכניות לטיפול חינוך ובריאות. ולספק את צ

מיוחדים במקרים  ללמוד בבתי ספר ובמוסדותיכולים וללא תוכנית לטיפול חינוך ובריאות עם צח"ם ילדים 

: לצורך הערכה הנדרשת לתכנון תוכנית לטיפול חינוך ובריאות; במצב של שינוי נסיבות או מקרה אלהה

חירום; במצב של אשפוז שבמסגרתו מתקיים בית ספר מיוחד; במצב של קבלה לאקדמיה מיוחדת, לרבות 

 ל חינוך ובריאות. ללא תוכנית טיפו צח"םמאפשר קבלה של ילדים עם הבית ספר מיוחד חינם 

רווחה ליצירת  מוסדותגופים בריאותיים ובין הקוד מדגיש את יצירת השותפויות שבין רשויות מקומיות ו

או עם  מוגבלויותעם או  צח"םתוכנית טיפול חינוך ובריאות ו/או לכיסוי כלל הענקת השירותים לילדים עם 

דרך תרופות(, טיפול בתקשורת,  ,)למשל יםממומחתמיכה ותרפיה , בין היתר, . שירותים אלה כולליםלקויות

טכנולוגיה מסייעת, טיפול אישי או נגישות לו, תמיכה בבריאות הנפש, טיפול תעסוקתי, פיזיותרפיה, תמיכה 

 .   ועוד סיעודית

 

 

 (Department of Education and Department of Health, 2015רכי חינוך מיוחד ותכנון תוכנית טיפול בבריטניה )והערכת צ :3 תרשים

 

 שלושה סוגים:תוצרי הטיפול נחלקים ל

תכנון תוכנית טיפול חינוך ובריאות  
בדגש על התוצרים החשובים לילדים

פרסום ערוצי התמיכה הזמינים לילדים  
ם ועם מוגבלויות"עם צח

הסכמה על תוצרי טיפול ותמיכה  
ועבודה משותפת

הערכת האסטרטגיה המשותפת של  
הצרכים המיוחדים
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שבו ילד מסוים מסוגל ליצור קשר עם ייחודי , למשל באמצעות תכנון טיפול תוצרים ברמת הפרט 1

 ילדים אחרים בשעת משחק עצמאי; 

 תוצרים ברמת השירות, למשל שיפור בבריאות הנפשית של הורה הילד;  2

 צרים אסטרטגיים כמו עלייה בשיעורי התמיכה בתעסוקה וביכולת חיים עצמאית של צעיריםתו 3

 . בעלי צרכים מיוחדים

למשל במדדים  ,הקוד מציין כי לצורך קביעת תוצרים אלה ניתן להיעזר בסדרי עדיפויות לאומיות

  .  עדיפויות מקומיותובסדרי ( National Health Service – NHSרשות הבריאות הממשלתית )בשמפורסמים 

לילדים צעירים ולהורים לילדים עם תוכנית טיפול חינוך ובריאות יש זכות לבקש תקציב אישי המתייחס 

למימון של שירותים בתחום החינוך, הבריאות והרווחה. איש הקשר בין הילדים והוריהם לבין ספקי 

האחרון פואית, לרוב רופא ילדים. זה חות רהוא אדם עם התמ צא האלההשירותים השונים, בתי הספר וכיו

 אחראי לכך שתהליכי ההערכה, התכנון והתמיכה בפועל מבוצעים. 

למשל טיפול בתקשורת, טיפול , תמיכות שונות ניתנותעודי לחינוך מיוחד שבאמצעותו ילבתי הספר תקציב י

 המידע הרלוונטי לגביאת  .ח"םכל בית ספר קובע לעצמו את המדיניות ביחס לילדים עם צ רוחני וייעוץ.

והתמיכות הקיימים שירותים ה , בין היתר, עליו לפרסם מהםמפורטבלפרסם  בית הספר עלמימוש המדיניות 

 . שאותרולילדים וכיצד שירותים ותמיכות אלה מוענקים , לילדים עם צח"ם

נוך והרווחה שירותי הבריאות, החישמתייחסת ל (local offer) רשויות מקומיות מפרסמות הצעה מקומית

לרבות  ,או עם לקויות מוגבלויותעם או  צח"םילדים צעירים עם הניתנים בתחומן ומחוץ לתחומן עבור 

כיצד  :ההצעה כוללת הנחיות להורי הילדיםתוכנית טיפול חינוך ובריאות. לילדים שאין להם   שירותים

הם, חזרה מא נסיעות לבתי הספר ומידע נוסף, למשל בנושכן לבקש הערכה לתוכנית טיפול בריאות וחינוך ו

מציע קורסים, סדנאות והכשרה הנלווית להכשרת מורים  SENDארגון נוסף על כך, . דומהפעילויות פנאי וכ

מבוססת בית ספר וכן למידה מקצועית של מורים בארבעה תחומים עיקריים: תקשורת ואינטראקציה; 

 יים. זצרכים תחושתיים ופיקוגניציה ולמידה; קשיים חברתיים, רגשיים ונפשיים; 

 

 שוודיה

בהן שהיא בין המדינות בשילוב ערכים של צדק והכלה חברתית. אחת המדינות המובילות לנחשבת  שוודיה

לאחר שנים של הרחקה המספר הקטן ביותר של תלמידים הלומדים במסגרת של חינוך מיוחד מופרד. קיים 

 לקויות למידהילדים עם רשים, י, עניים, עיוורים, חמקבוצות שונות )ילדות ונערותרה של תלמידים דוה

 שוודיההמדיניות החינוכית ב ,דוח לאומי שהדגיש את האופי המניעתי של בית הספרפרסום ו( כיוצא באלהו

מדיניות  .(Lindqvist, 2013)הכלה ה תבבסיס רפורמהנשענת על קרון של "בית ספר אחד לכול" ימתומצתת בע

מערכת החינוך  , ולדידהמכירה בשונות הקיימת בין התלמידים ,1962ימודים בשנת זו, שנכללה בתוכנית הל

 . )שם( את התפתחותםספציפי ולקדם באופן  יםהתלמידכל רכי וצל עצמה צריכה להתאים

להביא ( מציינת במפורש כי יש 16–7תוכנית הלימודים החלה על מסגרת החינוך החובה )גילים  בשוודיה

וכי קיימות דרכים רבות להגשמת מטרות  ,הצרכים השונים של התלמידיםאת שונות ובחשבון את היכולות ה

לפי (. Berhanu, 2011ל )ואחיד לכבאופן יכולה להינתן אינה החינוך. תוכנית זו מכירה בכך שההוראה 

 יםעשויאבל המורים . כללית, תמיכה מיוחדת בתלמידים נעשית במסגרת מערכת החינוך השוודיההחקיקה ב
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אינה מספיקה  כלליתליט על שיבוץ אחר במקרה שהערכה מצביעה על כך שתמיכה במערכת הלהח

(Malmqvist & Nilholm, 2016 .) ו דעת נתון לשיקול הלמידה במסגרות החינוך המיוחד ענייןאם כן, בשוודיה

 בית הספר.  צוות הבלעדי של

 שוודיהנעשית במערכת החינוך, ב"ם של תלמידים עם צחשבהן הערכת הצרכים  אחרות, מדינות רבותשלא כ

של התלמידים עם  הערכת התפקוד .(Sansour & Bernhard, 2018הבריאות )במערכת  נעשיתזו ההערכה 

בתחום קשיי לימוד; בעיות בתחום : בעיות שלושה תחומיםת בינעשאו עם לקות  צח"ם או עם מוגבלות

וך תיולים. אחות בית הספר נושאת באחריות קשיים חברתי בתחום; בעיות פסיכולוגיים-קשיים רפואיים

לבית הספר עניין בביצוע בספרות נטען, כי . לגורמי המקצוע ולגורמים החינוכיים השונים הבעיות והבהרתן

המוסד בכלל והתלמידים  לזכות כיוון שהדבר עשוי להניב הקצאת משאבים ,הערכה ובעיקר בתיוג רפואי

 (.  Isaksson, Lindqvist, & Bergström, 2010) בפרט

לתמיכה בחינוך מיוחד ללא הכרח באבחנה  םזכאי שוודיהב ותלמידה קובעות כי כל תלמיד בשוודיהת התקנו

עמידה -נמצא בסיכון של אי םהזכאות נקבעת בהתאם להערכה שמעידה על כך כי ה .רפואיתפוזיטיבית 

החקיקה מגדירה באופן כללי כי  מגדירות מהו "חינוך מיוחד". אינןהתקנות בדרישות בית הספר )שם(. 

מטעמים פיזיים, פסיכולוגיים או אחרים צריכים לקבל את  להתפתחותםתלמידים הנזקקים לחינוך מיוחד 

 צאוכיו יםרופא)גננות, מטפלות,  הקודם לבית הספרהמקצועי צוות ההתמיכה הזו. ככל שקיים מידע מ

, במסגרת אחרת כל שהיא או אם הדבר עולה ים שלהםאו מאפוטרופס הםמהורי, ים עצמםמהילדבאלה(, 

 . (Lindqvist, 2013) הספר יבת ימנהלקבלים מוטלת על תמ יםרכי התלמידושצלכך אחריות ה

או  : לקות לימודיתפסיכולוגיה-רפואיה קשיים בתחוםבשוודיה ילדים עם צח"ם הם כאלה שיש להם 

הקשיים האלה: נוספו לרשימה זו גם  2013בשנת  לקות ראייה., לקות שמיעה, רשותיח, אינטלקטואלית

  .יוצא באלהוכ , הפרעת התנהגות(, תסמונת אספרגר, אוטיזם, דיסלקציהADHDהפרעות קשב וריכוז )

נמצא  רשותיבהתייחס למוגבלויות שכליות, שמיעתיות, ויזואליות וח שיעור הילדים הנזקקים לחינוך מיוחד

שלב החינוך של בלומדים  המאובחנים מחצית מהתלמידיםמעט יותר מ. 1.5%-על כ קבוע עם השנים ועומד

שיעור (. Hjörne, 2015)יסודי -בית הספר העלשלב החינוך של ב לומדים יתר התלמידיםבית הספר היסודי ו

הצורך עלה  םהשממקורות לגבי ההילדים מתועד בסוכנות החינוך הממשלתית, אך לא נמצא שם פירוט 

לומדים בכיתות רגילות במסגרת חינוך חובה.  ח"םרוב התלמידים עם צבתמיכה הניתנת לתלמידים )שם(. 

הם עשויים לזכות למגוון התאמות לימודיות ובכלל זה למידה בקבוצות למידה מיוחדות, הוראה נפרדת, 

יש גם כיתות מיוחדות לתלמידים עם . נגישה לילדיםלימודים מותאמים וספרי לימוד שנכתבים בשפה 

חברתיות רגשיות. החומר הנלמד בכיתות אלה תואם לתוכנית הלימודים בעיות עם או  מוגבלויות תפקודיות

זכות לבחור בין שתי מסגרות הלימוד הללו או עם לקות  ים עם צח"ם או עם מוגבלות. להורי הילדכלליתה

 מיוחד(. חינוך רגיל או חינוך כללי )

על על הערכה,  אחראים הם. הספר יבבת , העובדיםמיוחדהחינוך המתאמים של  יש אנשי מקצוע, שוודיהב

 ,Göranson, Lindqvist) צא באלהוכיו בתחום מוריםהפיקוח , על החינוך המיוחד בתחום פיתוח בית ספרי

Mölås, Almqvist, & Nilholm, 2017; Takala, Wickman, Uusitalo-Malmivaara, & Lundström, 2015). 

 משובצים במסגרות מיוחדות בשעות בית הספרו שוודיהובה בהתלמידים הלומדים בחינוך חנמצא ששיעור 

, כיתות לילדים על כיתות של חינוך מיוחד לילדים עם הפרעות קשב וריכוזמדובר ב, 3.1%–2.3%הוא 

ההערכה היא (. 1.5%גבוה מהאומדן שצוין לעיל )הוא שיעור זה . )שם( צא באלההספקטרום האוטיסטי וכיו
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תמיכה של חינוך  לפחות פעם אחתבמהלך לימודיהם מקבלים  החינוך במערכתמהתלמידים  40%-מיותר כי 

 (. Lindqvist, 2013מיוחד )

. משובצים בבתי הספר המיוחדים בתי הספר הכלליםב אינם עומדים ביעדי הלמידה המינימלייםשילדים 

עם לקויות שכליות : בתי ספר מיוחדים "רגילים" ובתי ספר לילדים ילדים אלה יכולים ללמוד בשתי מסגרות

 (. Sansour & Bernhard, 2018) (70-נמוך מ IQ)לילדים עם 

לבית כללית מהמסגרת ה או ילדה יש ארבעה סוגי הערכות הנדרשות לצורך קבלת החלטה אם להעביר ילד

או  על הורי התלמידפדגוגית. הערכה חברתית והערכה פסיכולוגית, הערכה רפואית, הערכה הספר המיוחד: 

ככל שעולה  ,אף ללא הסכמת ההורים םאך ניתן לשבצ ,להסכים לשיבוץ בבית הספר המיוחד דההתלמי

  (. שםהצורך בכך )

ועל כן קיימת שונות גדולה אשר לאופן שבו תלמידים  ,היא מערכת מבוזרת מאודבשוודיה מערכת החינוך 

(. Berhanu, 2011נות )מוגדרים ורשומים ברשויות מקומיות שו או עם לקות או עם מוגבלות ח"םעם צ

קשיי מהערים והמועצות המקומיות יש כיתות לילדים עם  17%-לפי סקר מהשנים האחרונות, בכ לדוגמה, 

תלמידים בכיתה(. משך  15–1תלמידים בממוצע )בטווח שבין  לומדים כשמונהקשב וריכוז. בכיתות אלה 

, שזכו למענה השכיח ביותר כאלה תותכי הסיבות להקמת .סמסטרים 5.15-השיבוץ בכיתה המיוחדת הוא כ

נוגעות לצורך בהענקת שיטות לימוד מיוחדות, התאמות  ,של קציני חינוך בעיריות ובמועצות המקומיות

    .)שם(במשך זמן העבודה, יצירת סביבת כיתה רגועה יותר והצורך בפדגוגיה מיוחדת 

 כלשהם ם המאובחנים עם צרכים מיוחדיםבספרות נטען, כי בשנים האחרונות ניכרת עלייה במספר התלמידי

מסגרות החינוך המיוחד. הטענה היא ב)לפי הערכות, אחד מכל חמישה תלמידים( ובמספר כיתות הלימוד ו

כמו כן, תופעה זו גוברת . פחות פרקטיתיותר וכי הכלה הופכת להיות "מילת קסם" בעלת משמעות רטורית 

נטען, כי הלכה למעשה, (. Tah, 2018ים בשוק החינוך המיוחד )לנוכח עלייה בכוחם של מוסדות וגופים פרטי

  . (Berhanu, 2011) ( של אותם תלמידים למסגרות אחרותexclusionהשדה מצביע על מגמה הפוכה: הוצאה )

 

 ארצות הברית

 כללי

 Individuals withזוכים לשירותים של חינוך מיוחד מכוח חוק פדרלי  ארצות הבריתילדים ובני נוער ב

disabilities education act (amended, 2004) .להבטיח גישה חינמית לחינוך ציבורי לכל  החוק מטרת

בחשבון את הצרכים המיוחדים של התלמידים. שמביאים התלמידים בדגש על חינוך מיוחד ועל שירותים 

שבכוונתה  נדרשת לפתח תוכנית לשמונה שנים שבה היא מפרטת את הצעדים ארצות הבריתכל מדינה ב

 אישור פדרלי. לקבל לעשות כדי ליישם את החוק ולהעריך את ההתקדמות בנושא. תוכנית זו חייבת 

 common coreקריאה להזדמנות שווה בחינוך באמצעות הסטנדרטים מקובלים ) קיימת ארצות הבריתב

state standardsהבריתארצות מדינות ב ארבעיםמיותר ידי  אומצו עלו 2009פותחו בשנת ( ש (Core Standards, 

2019; Van Boxtel, 2017) . האיגוד האמריקני המקובלים, פרסם  סטנדרטיםהלפני שנים אחדות, בעקבות

  ,McLaughlin) :עקרונות הנוגעים לחינוך תלמידים עם מוגבלויות שישה( NAESPלמנהלי בתי ספר יסודיים )

2012): 
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וצה הטרוגנית הדורשת תכנון חינוכי אישי. גם יש להכיר בכך שתלמידים עם מוגבלויות היא קב .1

 קיימת שונות גדולה בין תלמידים.מגבלה של או בתוך אותה קטגוריה של לקות 

את יש להבחין בין התאמות לתיקונים. התאמות כוללות יצירת הזדמנויות שונות לתלמידים ללמוד  .2

תיקונים כוללים ואילו ואינן משנות את תוכניהם, הרגילים הסטנדרטים לפי חומר הלימודים 

 שינויים בתוכן הסטנדרטים או בציפיות הנוגעות לביצועיהם. 

 המאפשרת שיתוף של פרקטיקות מועילות בהוראת תלמידים עם מוגבלויות יש לתמוך בסביבה .3

 וישתמשו בהן.  שמורים יכירו, יבינו מחקר ולייצר פרקטיקות מבוססות

השיפור של את וההתפתחות ינתיות כדי לבחון את יש להשתמש בתוכניות הערכה בית ספריות ומד .4

 .ועם לקויות מוגבלויותעם צרכים מיוחדים, תלמידים עם 

יש לבחון כיצד תוכניות חינוך אישיות הולמות את הסטנדרטים ואילו מטרות חינוכיות הן מבקשות  .5

 להגשים.

  יש להעסיק את המורים הטובים ביותר בחינוך המיוחד ולתמוך בהם.  .6

)קליפורניה, ניו יורק, אילינוי  ארצות הבריתמדינות ומחוזות בארבע מדינות גדולות בן כיצד חמחקר שב

ופנסליבניה( תומכות ביישום הסטנדרטים ביחס לתלמידים עם מוגבלויות קשות ואת המשאבים הנוגעים 

כמו כן, חוסר עקיבות בטרמינולוגיה הקשורה לסטנדרטים ובהסבר על אודות הרקע להתפתחותם. לכך מצא 

לא נמצא באתרי המשרדים השונים מידע שרלוונטי במיוחד למורים לתלמידים עם מוגבלויות קשות, למשל 

 ,Dukes, Darlingיחידות לימוד מקוונות, סדנאות לפיתוח מקצועי לאחר שעות בית ספר, מערך ייעוצי ועוד )

Bielskus-Barone, 2017). 

עם צרכים מיוחדים מהתלמידים  61% ארצות הבריתאים כי בנתונים רשמיים של משרד החינוך הפדרלי מר

 םמהתלמידים בגילי 81%. זאת ועוד, לפחות מהזמן 80%מוגבלויות לומדים במערכת החינוך הכללית עם ו

-Reese, Richards) כלליתבמערכת החינוך הלפחות מזמנם  40%, שמקבלים חינוך מיוחד, נמצאים 21–6

Tutor, Hansuvadha, Pavri, & Xu, 2018 .) הסעיפים הבאים מתמקדים במדיניות ההכלה בשלוש מדינות

  .וניו יורק : אורגון, קליפורניהארצות הבריתב

 

 אורגון

במדינת אורגון  IDEAבהתאם להגדרות המקבלים את שירותי החינוך המיוחד  21–3מספר התלמידים בני 

 (.U.S. Department of Education, 2018) 87,156הוא   2018לשנת 
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 ,U.S. Department of Education)  : אורגון, קליפורניה וניו יורקשיעור התלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחד במדינות: 4 תרשים

2018) 

תוכניות עם לתלמידים ( modified diploma) מותאמת דרישות דומות לקבלת תעודה רגילה ותעודהבאורגון 

יכולת לעמוד  והוכיחשלא את לימודי התיכון  מסיימיםניתנת ל מותאמתה . תעודובלעדיה ישיותחינוך א

על  מותאמת התאמות . כדי לקבל תעודה , אפילו אם היו להםבדרישות הלימודיות המלאות לתעודה רגילה

להישגים  של חוסר יכולת מתמשך )היסטורי( להגיערופא מהניתן ממורה או להראות תיעוד בכתב  יםהתלמיד

 Oregon Department of) מהווה מחסום להישגיםהמצב רפואי בשל מחסום לימודי והוראתי או בשל 

Education, 2019a) . 

, הנחיות המדיניות מציינות כי תוכניות לחינוך מיוחד מוצעות במדינה לתלמידים עם צרכים בכל התחומים

רשות, לקות אורתופדית, הפרעה יחאו  ית, עיוורוןמוגבלות שכל לקטגוריות האלה:להתייחס ובין היתר, יש 

בספקטרום האוטיסטי, לקות שמיעה, הפרעת תקשורת, פגיעת מוח טראומטית, מוגבלות למידה ספציפית, 

ההנחיות  4(. 7Department of Education, 201Oregonלקות ראייה, הפרעה רגשית ולקות בריאותית אחרת )

פי  אלא על ,פי הלקות כך שהבקשה נבחנת שלא על ,חינוך מיוחדמקלות על תהליך ההערכה והבקשה ל

 םלציין את מידת קרבת כיםצרי יםשהמועמד היגדיםלאו  התפקוד, וזאת באמצעות מענה לסיטואציות

"צחוק הוא ", חוזקות הכלליות של התלמיד: "נהנה לשחק כדורגל עם חבריםתחום הב לדוגמה,. םאליה

"ההורים מעידים  ,"ההורים אינם מודאגים, בשלב זה" :יםיגים לימודלהיש אשרבמשוב מהורים  ;מדבק"

"לתלמיד צורך : רמת התפקוד העכשווית של התלמידיםב ;כי התלמיד מתמודד/נאבק עם שיעורי הבית"

  .)שם( בתחום של אינטראקציה חברתית עם עמיתים במצבים של חוסר שליטה"

ך מיוחד על בתי הספר והמחוזות לאשר מראש את לפי ההנחיות כדי לזכות בתמיכה בתוכניות לחינו

 ,התוכניות עם משרד החינוך. נקודת המוצא היא שהחינוך המיוחד משולב בתוך מערכת בתי הספר המחוזית

                                                      
 epartment of Education, DOregonבהנחיות המשרד:  2000-150-581ת של קטגוריות אלה ראו פרק להגדרות המפורטו 4

2019b. 
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 Oregon) כפי שזכאים להן תלמידים רגילים ,זכאים לאותן הזכויות והפריבילגיות עם צח"םושתלמידים 

Department of Education, 2019b, § 581-015-2005) . נקבע שעל בתי הספר שבמחוזות להעניק חינוך ציבורי

 Oregon Department of() 21–5בני מוגבלויות בגיל בית ספר )צח"ם ועם  עםחינם ומתאים לכל הילדים 

Education, 2019b, § 581-015-2040) . לרבות ספרי רלוונטייםעליהם להבטיח הדפסה של חומרי לימוד ,

 Oregon Department of) אחר ובכל פורמט נגיש או כבדי ראייה מים לתלמידים עיווריםמתאיהלימוד 

Education, 2019b, § 581-015-2060 .) כן עליהם להבטיח הנגשה של מכשור טכנולוגי מסייע(Oregon 

Department of Education, 2019b, § 581-015-2055.)  

תלמידים במערכת החינוך והקצאה של תוכנית חינוכית  רכי החינוך המיוחד שלולצורך הכרעה בשאלת צ

טופס שבו הם נדרשים להתייחס למאפיינים  באמצעותעל המחוזות ומוסדות החינוך לבצע הערכה  ,אישית

 : (Oregon Department of Education, 2017)האלה 

בה האם התלמיד מראה התנהגות המסכנת את תהליך הלמידה שלו או של אחרים? ככל שהתשו -

 להתנהגות זו.לתת מענה ת ויכולהרלוונטיות החיובית יש להתייחס להתערבויות 

רכי השפה שרלוונטיים לתוכנית החינוך והאם בקיאותו של התלמיד בשפה מוגבלת? אם כן, מהם צ -

 האישית של התלמיד.

 תיבהרכי ברייל או להשלים הערכה של כו? אם כן, יש להתייחס לצכבד ראייההאם התלמיד עיוור או  -

 קריאה.ו

 .לו רכי תקשורת? אם כן, יש לפרט מהן דרכי התמיכה וההוראה הנדרשיםוהאם לתלמיד צ -

רכי השפה והתקשורת שלו, יכולתו וצשמיעה? אם כן, יש להעריך את כבד עם רש או יהאם התלמיד ח -

 .  אחרים כלליים םלהתקשר עם עמיתים ועם הצוות המקצועי, רמת הלימודים שלו וצרכי

 למיד זקוק למכשור טכנולוגי מסייע? אם כן, יש לפרט איזה.האם הת -

האם התלמיד זקוק לפורמט מיוחד כמו ברייל, כתב דפוס גדול, אודיו או טקסט דיגיטלי או  -

יעיל בחומרי לימוד משימוש מונעים ה ראייה אחרת עיוורון או מוגבלותבגלל לחומרים חינוכיים 

 הלימודי הדרוש לו.אם כן, יש לספק לו את הפורמט  מודפסים?

, , בין היתרהלימודי ותפקודו העכשוויים של התלמיד םביצועיהבנוסף הצוות המעריך צריך להתייחס לרמת 

 (מותאמתלתעודה ולהמליץ על המשך מסלול הלימודים )לתעודה רגילה או  ,התלמיד משוב מהורי באמצעות

  תוך ציון התמיכה הראויה. 

ה ושינוי תוכנית החינוך האישית של התלמיד יעשו תוך שקילת נקודות התקנות מציינות כי פיתוח, בחינ

החוזק שלו, הנושאים החשובים להוריו בחינוכו, תוצאות הערכתו העדכנית ביותר וצרכיו הלימודיים, 

ואת השאלה  התלמיד רכי התקשורת שלוההתפתחותיים והתפקודיים. במיוחד הצוות החינוכי ישקול את צ

 . (Oregon Department of Education, 2018) טכנולוגי מסייעאם נדרש לו מכשור 

הישגיו . בדוח יש לקבוע אם למוגבלותו של התלמיד השפעה על הצוות המעריך חייב לחבר דוח הערכה בכתב

 ,Oregon Department of Education) המוגבלות התלמיד זקוק לשירותי חינוך מיוחדבגלל , אם הלימודיים

2019b, § 581-015-2120).  הערכה ובהחלטות על שיבוצו במערכת להיות נוכחים ב התלמידיש לאפשר להורי

 (. Oregon Department of Education, 2019b, § 581-015-2190החינוך המיוחד )
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 ת המקרהא יםגורמים נוספים המכיר, תלמידנקבע בהמשך לעבודת צוות הכולל את הורי ה התלמידשיבוץ 

במקום הקרוב  צריך להיותהוא ו, ושנה כל שנהבתהליך ההערכה. השיבוץ נקבע מחדש מתקבלים מהונתונים 

בבית יהיה  תלמידביותר לביתו של התלמיד. ההנחיות מוסיפות כי ככל שאין אינדיקציה אחרת, שיבוץ ה

בחשבון כל גורם השפעה להביא לקות. בהחלטה היכן לשבץ, יש או ה לולא המוגבלות למודל עליובו שהספר 

הגיל שלו רק מהטעם שנדרש לבצע שינויים של זיק אפשרי. כן נקבע, כי אין להסיר תלמיד מקבוצת הכיתה מ

   (.  Oregon Department of Education, 2019b, § 581-015-2250בתוכנית הלימודים שלו )

 

 קליפורניה

במדינת  IDEAהמקבלים את שירותי החינוך המיוחד בהתאם להגדרות  21–3מספר התלמידים בני 

 (. U.S. Department of Education, 2018) 767,562הוא   2018קליפורניה לשנת 

וזכאותם לחינוך מיוחד. חקיקה  ועם לקויות חקיקה מפורטת בנושא תלמידים עם מוגבלויותיש בקליפורניה 

נהלי בתי לערעורים במדינה לפסוק כי על רשויות החינוך )מזו הביאה בשנים האחרונות את בית המשפט 

בהינתן פגיעותם  ועם לקויות הספר ומורים( מוטלת חובת זהירות מוגברת לשמור על תלמידים עם מוגבלויות

 התלמידים עם המוגבלויות ועם הלקויות  לצפות את אפשרות תקיפת אנשי החינוך וההוראה צריכיםהרבה. 

 Jennifer C. v. Los Angeles Unified Schoolפגיעתם הנזיקית בדרכים אחרות )את  ,ידי תלמידים אחרים על

District, 2008; Fossey & Russo, 2009 .) 

החוק בקליפורניה מציין כי הפניות למערכת החינוך המיוחד תהיינה בכתב ותציינה את הסיבה להפניה. כן 

שנשקלו או שונו כדי להתאים  כלליתיש לצרף להפניה מסמכים המעידים על המשאבים במערכת החינוך ה

 California Department of Education, Special) רכי החינוך של התלמיד ואת תוצאות ההתערבותוצל

California Code of Regulations, 2012, §3021 ,Education Division ) תוכנית ההערכה (. 3021.1)שם, סעיף

(. 3022מיד )שם, סעיף המתוכננת תכלול גם תיאור של הערכות קודמות ותציין את השפה העיקרית של התל

אלא אם מדובר בהערכות שניתן וצריך לבצען מחוץ לבית הספר, למשל  ,ככלל, בתי הספר יבצעו את ההערכות

 מרכזי אבחון אחרים. בו ים אולעיוור ים אורשיבתי ספר לחב

מוגבלות בהתאם לקטגוריות שלהלן מצריכה או ה אם הערכה מראה שהיקף הלקות ח"םצ עםתלמיד יחשב 

 :(3030)שם, סעיף  בהתאם לתוכניות החינוך הקיימות ,נוך מיוחדחי

 ;אוטיזם .1

 ;עיוורון-רשותיח .2

 רשות;יח .3

 :האלה הפרעת רגשות שכוללת את אחד המצבים .4

 ;חוסר יכולת ללמוד שלא ניתן להסבירה באמצעות גורמים שכליים, חושיים או בריאותיים -

 ;ומוריםחוסר יכולת לבנות או לתחזק מערכות יחסים עם עמיתים  -

 ;סוגים בלתי ראויים של התנהגות או רגשות בנסיבות נורמליות -

 ;מצב רוח כללי מפושט, עצב או דיכאון -

 ;ספריות נטייה לפתח סימפטומים פיזיים או פחדים הקשורים בבעיות אישיות או בית -

  ;הפרעת רגשות כולל סכיזופרניה -
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 לקות שמיעה; .5

 מוגבלות שכלית; .6

 של לקויות;מוגבלויות מרובות או שילוב  .7

 ;מום גנטי, מחלה או גורם אחר בגללשנוצרה  ופדיתתלקות אור .8

רמת אנרגיה מופחתת, לרבות גירוי מוגבר בחיוניות או ב, הקשורה בערנות, לקות בריאותית אחרת .9

בעיה כרונית אקוטית כמו אסטמה, בעיות בעקבות מהסביבה, המביא לתשומת לב חינוכית חסרה 

מצב לבבי, המופיליה, הרעלת מתכת, לוקמיה ועוד ושמשפיעה על יה, קשב וריכוז, סכרת, אפילפס

 הלימודיים.  םביצועיה

מוגבלות למידה ספציפית המשקפת הפרעה בתהליכים פסיכולוגיים הקשורים בהבנה או בשימוש  .10

בשפה מדוברת או כתובה והבאה לידי ביטוי ביכולת מוגבלת להקשיב, לחשוב, לדבר, לקרוא, לכתוב, 

חישובים מתמטיים, לרבות מוגבלויות תפיסה, נזק מוחי, חוסר תפקוד מוחי מינימלי, חשב ללאיית, 

. התהליכים הפסיכולוגיים האמורים כוללים תשומת לב וקשב, תהליכי צא באלהדיסלקציה וכיו

 ראייה, שמיעה, פונולוגיה, מיומנויות חישה, יכולות קוגניטיביות כמו אסוציאציה, המשגה וביטוי. 

בהתאם לקטגוריות  מיוחדיםצרכים עם יכול להיחשב שנים מציינות גם כי ילד מגיל לידה ועד שלוש  התקנות

 :, בתנאי שמתקיימים התנאים האלהאם הוא נזקק לחינוך מיוחד אינטנסיבי ולשירותים אחרים ,שלעיל

חי תפקוד הנוכהבפער בין רמת ההתפתחות המצופה לגיל לבין רמת  התבטאעיכוב התפתחותי  קיים .1

-בכל הנוגע להתפתחות קוגניטיבית, פיזית ומוטורית )לרבות ראייה ושמיעה(, תקשורתית, חברתית

בהתפתחות לפי אחד או יותר מהתחומים הללו לפחות  33%רגשית או התאמתית. מדובר בפער של 

בשני תחומים  33%שנתיים ומעלה בתחום אחד או  םבגילי 50%פער של שנתיים ועד  לידה םבגילי

 ת.לפחו

מוגבלות רפואית או סינדרום מולד שלדעת הצוות המעריך יש סיכוי גבוה כי יצריך חינוך  קיימת .2

 (. 3031)שם, בסעיף  מיוחד ושירותים

, וח אדם, כקיימים מתקנים מביא בחשבון את הנושאים האלה:מסגרת חינוך מיוחד ל תלמיד שיבוץתהליך 

בהקשר ציבורי, פרטי,  מיוחדיםצרכים  עםה למי שנמצא מיקום או ציוד שנדרשים כדי להעניק שירותי הורא

ביתי, אשפוזי או של מגורים. ככל שמדובר בשיבוץ במקום שונה מזה שהתלמיד היה לומד בו ללא המוגבלות 

או הלקות, יש לתעד את הרציונל לשיבוץ ולפרט מדוע מוגבלות או לקות זו מונעת ממימוש צרכיו במסגרת 

 (. 3042ת גם השלמה של סיוע ועזרים )שם, בסעיף כוללפחות ושהיא מגבילה 

, שנת הלימודיםשלא במסגרת המדיניות בקליפורניה מציעה גם אפשרות של הענקת שירותי חינוך מיוחד 

 עשריםתקופה זו לא תפחת מ (.extended school year)שבין סיום שנה אחת לתחילת השנה העוקבת  בשבועות

דים המשובצים בחינוך המיוחד או כאלה שהוועדה המעריכה המליצה להם יום. זכאים לתוכנית זו הם תלמי

עליה. התוכנית נמשכת בהתאם להיקף השעות הנלמדות במשך שנת הלימודים התואמת לגיל התלמיד 

 . (3043)שם, בסעיף  ובסטנדרטים דומים
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 ניו יורק

יורק  במדינת ניו IDEAרות המקבלים את שירותי החינוך המיוחד בהתאם להגד 21–3מספר התלמידים בני 

  (.U.S. Department of Education, 2018)  522,221הוא  2018לשנת 

ית ספר הוא כזה ב-בגיל טרום לקותעם בהתאם למצב המשפטי שבמדינת ניו יורק, תלמיד עם מוגבלות או 

. תלמיד ליתכלה במערכת החינוך ללמודרגשית אינו מסוגל סיבה פיזית או סיבה סיבה נפשית, עקבות בש

 תבתחום אחד לפחות של התפתחות הנוגעבמידה רבה הפרעה  עם עיכוב משמעותי אולהיות עם כזה צריך 

כשעיכוב או  ,ריתמוטוהאו  רגשית-חברתיתהאדפטיבית, התקשורתית, השפתית וההקוגניטיבית,  :תוליכול

-שניםמעידים על עיכוב של עיכוב או הפרעה אלה ללמוד. על היכולת הפרעה אלה משפיעים באופן פוגעני 

בהתפתחות בתחום אחד או  33%אלה או עיכוב בשיעור התפקודים הבאחד או יותר מלפחות חודשים עשר 

סטיות תקן מתחת לממוצע בתחום התפתחות אחד שתי בכל אחד משני תחומים, או  25%עיכוב בשיעור של 

מדובר בתלמיד עם הקובעים שליים יותר תנאים כלקיימים סטיות תקן בכל אחד משני תחומים, או ש 1.5או 

  .((mm)200.1)שם, בסעיף  (כמפורט להלן 13או  12 ,10 ,9 ,5 ,3 ,2 ,1 :מוגבלויות )סעיפים

)שם, בסעיף  טגוריותק עשרה-באמצעות שלושלקות  עם  תלמיד בגיל בית הספר מוגדר עם מוגבלות או

200.1(zz)) : 

 אוטיזם;  .1

 רשות; יח .2

 עיוורון; -רשותיח .3

שכליים, תחושתיים או  :חוסר יכולת ללמוד שלא ניתן להסבירה באמצעות גורמים –רעה רגשית הפ .4

סוגים בלתי מורים; עם ישיים עם עמיתים וא-בריאותיים; חוסר יכולת לבנות או לתחזק יחסים בין

כללי מוזר, עצב או דיכאון; נטייה הולמים של התנהגויות או רגשות בנסיבות רגילות; מצב רוח 

 ח סימפטומים פיזיים או פחדים הקשורים בבעיות אישיות או כאלה הקשורות בבית הספר;לפת

 לקות שמיעה; .5

 לקות למידה; .6

 מוגבלות שכלית; .7

 מוגבלויות;ו ריבוי לקויות .8

 לקות אורתופדית; .9

כוח, חיוניות או ערנות מוגבלים, לרבות ערנות מוגברת לגירויים  –מוגבלות אחרת או  לקות .10

בעיה בריאותית כרונית או אקוטית בעקבות ערנות מוגבלת לסביבה הלימודית סביבתיים שמביאה ל

 . צא באלה, אפילפסיה, המופיליה וכיואסטמהכמו 

 לקות דיבור או שפה; .11

 נזק מוחי טראומטי; .12

        .לקות ראייה .13

ה יבטיחו הערכצוותים אלה קובעת כי על רשויות החינוך להקים צוותים בנושא החינוך המיוחד,  תקנותה

 לפחות . צוותים אלה כוללים אדם עם קשר הורי לתלמיד, מורה אחדצח"םשיבוץ של תלמידים עם בזמן ו

ספר, נציג הבחינוך המיוחד, פסיכולוג בית  אחד לפחות , מורהכלליתהמכיר את התלמיד במערכת החינוך ה



28 
 

את הערכת הצוות  המחוז הבקי בתוכנית הלימודים הכללית ובזמינות המשאבים, אדם נוסף שיכול לתרגם

עם בית הספר )במידת הצורך ולפי דרישה(, הורה נוסף לתלמיד עם מוגבלות  העובדלכדי הוראה, רופא 

שהוא בעל ידע אחר שצרכיו לא זכו להכרה בחמש השנים האחרונות או שסיים את לימודיו, כל אדם נוסף 

 NYSED Regulations) הקוגניטיביתו מסוגלותבהתאם לרמת או מומחיות בנוגע לתלמיד וכן התלמיד עצמו, 

of the Commissioner of Education, 2016, at § 200.3(1)). 

 שב הראש שלמוגבלות, יש לפנות בכתב ליועם עולה החשד שתלמיד במערכת החינוך הוא עם לקות או כש

ים לחינוך תלמידים הזקוק העריךל האחראיהוועדה המחוזית לחינוך מיוחד או לגורם המנהלי בבית הספר 

ידי הורי התלמיד,  הפניה כזו יכולה להיעשות עלשירותי חינוך מיוחד. ל םזכאותמידת את  לקבועומיוחד 

עם קבלת (. 200.4(a)(2) ,(1)(a)200.4)שם, בסעיף  צוות בית הספר, רופא, פקיד עם סמכות שיפוטית ועוד

רכה זו כוללת שימוש במגוון כלים הסכמת הורי התלמיד )או דחיית סירובם( מתבצעת הערכת הצרכים. הע

, או לקויות מוגבלויותיש תלמיד ללקביעה האם  אשר ואסטרטגיות, לרבות מידע שמתקבל מהורי התלמיד

 . ולהתקדם בה , לרבות יכולתו להשתתף בתוכנית הלימודים הכלליתשלו האישית הלימוד תהערכת תוכני

בדיקה פיזית של התלמיד, הערכה פסיכולוגית וללת והיא כ ,מציינות כי ההערכה נעשית ללא עלות תקנותה

ידי פסיכולוג בית הספר(, בחינת רקע חברתי, תצפית בסביבת  אישית )אלא אם נעשתה הערכה כזו על

על והלימודיים  הישגיובכיתתו או עיון במסמכים המלמדים על תצפית לרבות  ,הלימודים של התלמיד

הערכה נוספים כמו הערכת תפקוד התנהגות או בחינה עם  וכן כלי ,כשתצפית אינה אפשריתהתנהגותו 

הבנת עשויים לתרום להיים, הנפשיים, ההתנהגותיים והרגשיים זגורמים אחרים אשר לגורמים הפי

בנוסף, ניתן להיעזר בהערכות כיתתיות קיימות,  .((b)200.4)שם, בסעיף  של התלמידלקות המוגבלות או ה

נקבע  ידי מורים וגורמים רלוונטיים אחרים. צפיות כיתתיות ותצפיות עלהערכות מקומיות או מדינתיות, ת

, לרבות פיתוח, בדיקה ושינוי תוכנית הלימודים ההערכה שעל המורה הישיר של התלמיד להשתתף בתהליך

שעשויות לתמוך ואסטרטגיות רלוונטיות סיוע בהמלצה על התערבויות חיוביות  של התלמיד, האישית

 .נוספים העשויים לסייע לתלמיד עזרים משלימים ושירותיםר כן איתובתלמיד ו

לקות כמפורט עם הוועדה לחינוך מיוחד אם התלמיד הוא עם מוגבלות או  , תקבעבסיומו של תהליך ההערכה

 ורכי ההתפתחות שלוואת צ התלמידשל  הלימודיים הנוכחיים וכן יש לציין את רמות הישגי .)לעיל( בתקנות

 בארבעה תחומים: 

רמות הידע ופיתוח המיומנויות כולל פעולות  –הישגים לימודיים, ביצוע תפקודי ומאפייני לימוד  .1

ידע וסגנון , תפקוד שכלי, התנהגות מסתגלת, שיעור צפוי לשיפור ברכישת מיומנויות ומיום-היום

 לימוד; 

נוגע של התלמיד עם תלמידים אחרים ומבוגרים, תחושות ב םיחסיהאיכות  –התפתחות חברתית  .2

 בקהילה;שונות לעצמי, התאמה חברתית לבית ספר ולסביבות 

שיעור או איכות הפיתוח המוטורי והתחושתי, הבריאותי, תחושת החיוניות  –התפתחות פיזית  .3

  והמיומנויות הפיזיות או הגבלותיהם המתייחסות לתהליך הלמידה;

מתהליך  ליהנותר לתלמיד של שינויים סביבתיים הנדרשים לאפש וטבעםאופיים  –רכי ניהול וצ .4

 . צרכים אלה קשורים לשלושת תחומי ההתפתחות שמצוינים לעיל. להפיק ממנו תועלת הלמידה

בנוסף, הוועדה קובעת אם התלמיד נזקק )או במקרה של הערכה מחדש, ממשיך להזדקק( לחינוך מיוחד. כן 

לתלמיד וך המיוחד כדי לאפשר עליה להתייחס לשאלה אם נדרש לבצע השלמות או תיקונים לשירותי החינ
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הדבר , ככל שכלליתבמערכת החינוך הוללמוד  שלו לממש את היעדים הקבועים בתוכנית החינוך האישית

     .((5)200.4)שם, בסעיף  מתאפשר

 

 גרמניה

ו. מערכת (. לכל מחוז חוקים וכללים משלLänderמחוזות )עשר -שישהגרמניה היא מדינה פדרלית שבה 

באחריות המדינה. זכותם של ילדים עם מוגבלויות לחינוך ולהכשרה ראויים בחוק היא ת החינוך הכולל

נכנס לתוקף קוד הרווחה החברתית. קוד זה מדגיש לא רק את  2001היסוד ובחוקות של המחוזות. בשנת 

אלא גם השתתפות אוטונומית ברמה החברתית, מיגור חסמים  ,הרווחה והטיפול באנשים עם מוגבלויות

הקוד  .(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018a)  הזדמנויות שוות תירויצ

 גדולהיא בין המדינות בהן המספר הגרמניה בלמרות זאת,  כולל הנחיות בנוגע לשילוב ילדים עם מוגבלויות.

 .(NESSE, 2012) ביותר של תלמידים הלומדים במסגרת של חינוך מיוחד מופרד

: ןשיעורי הלומדים בהו. להלן הקטגוריות קטגוריותלתשע  מתחלקים בגרמניה בתי ספר לחינוך מיוחד

לקויות דיבור  – 11.3%התנהגות מאתגרת;  – 14.5%מוגבלות שכלית;  – 16.4%לקויות למידה;  – 40.7%

לקויות ראייה;  – 1.5%מחלות כרוניות;  – 2.4%לקויות שמיעה;  – 3.6%מוגבלות פיזית;  – 6.9%ושפה; 

 .  (Sansour & Bernhard, 2018) ללא קטגוריות מובחנות – 2.8%

עם צרכים מיוחדים בעקבות התפתחויות חינוכיות כלליות ומגוון התנסויות בפרקטיקה של הכלה של ילדים 

בנוסף . (KMK, 2011בבתי הספר ) אלהנוסחה תוכנית מדיניות להכלת ילדים  2011עם מוגבלויות, בשנת ו

ראייה, למידה,  :בתוכנית זו נכללות גם הוראות ספציפיות המתמקדות במוגבלויות ,להנחיות הכלליות

, התפתחות נפשית, שמיעה, התפתחות פיזית ומוטורית והוראה של רגשית, דיבור-התפתחות חברתית

  תלמידים חולים.

גילי בית בו, 3.5% הואי הגן בגילשל חינוך מיוחד מכל סוג שהוא מקבלים תמיכה השיעור הילדים בגרמניה 

עם זאת, קיימת שונות . 6.6% הספר שיעור הילדים המקבלים תמיכה של תוכנית בתחום החינוך המיוחד הוא

 5%עד ל בשיעור ש בהיקף התמיכות בתחום החינוך המיוחד, שונות זו היאגדולה בין המחוזות השונים 

(Sansour & Bernhard, 2018 .) 

נמצא  לקויותמוגבלויות או  הלומדים עם ילדים ללא  עם צח"םשיעור הילדים , שם(סאנסור וברנרד )לפי 

, 44%-ל מגיעזה גבוה יותר ושיעור בשלב החינוך היסודי . לפי מקור אחד, 28%בעלייה והוא עומד על 

שיעור  ,עם העלייה בשנות הלימוד, שלמקרא נתונים אלה נראה. 23%ת הביניים שיעור זה הוא חטיבוב

 . (Authoring Group Educational Reporting, 2014)  הולך וקטןים כלליבבתי הספר הם המשולבים הילדי

בין בית ספר  יםתלמידשל של חינוך מיוחד. במעבר נפרדת  במסגרת לומדיםבגילי הגן צח"ם הילדים עם רוב 

של פשר עקב דרישה מתא , והואמורים ומנהלים של שתי המסגרות שותפיםמיוחד של חינוך לבית ספר  כללי

מסגרות חינוכיות שמתעדפות תמיכה בקשיי דיבור או בפיתוח . יםהורי התלמיד שלאו  החינוכיהמוסד 

רגשי נחשבות מסגרות מעבר ומעוצבות ככאלה. מטרתן היא לתקן את הלקויות הללו כדי -חברתי

 . (Eckhardt, 2017) כלליתבמערכת החינוך ה ללמודשהתלמידים יוכלו 

 -יכך שא ,מוגבלותשהזדמנויות החינוך, הפיתוח והלמידה שלהם  הם אלה ח"םעם צ יםיות, תלמידלפי ההנח

סיוע חינוכי של שירותים תוספתיים ים ללא כללילקדם אותם באופן מספק במסגרת בתי הספר האפשר 
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 לספקרכי החינוך המיוחד נקבעים בהתאם למטרות, לדרישות ולאמצעי התמיכה שבית הספר יכול וצמיוחד. 

 . )שם(

, יםהתלמידכל אחד מרכי התמיכה האישית של וקביעה של צרכי החינוך המיוחד כולל ותהליך קביעת צ

לסוג המסגרת ו המחוזות גם החלטה בנוגע למקום התמיכהובמקצת החלטה בדבר המהלך החינוכי, 

לות גם להיוועץ יכו ןוה ,בית הספרהמפקחות על רשויות ה. האחריות על תהליך זה רובצת על החינוכית

 ים עצמם, התלמידהםהורי שילוב תלמידים בחינוך מיוחד הוא יוזמה שלבמומחים לחינוך מיוחד. תהליך 

 או במקרים מסוימים גופים אחרים. ,(, בית הספר18)מעל גיל 

בהינתן שניתן להבטיח את הסיוע החינוכי המיוחד, את , כללייכולים ללמוד בבית ספר  ח"םתלמידים עם צ

בהם קיימת תמיכה לתלמידים עם שים כלליכה האנושית והפרקטית ואת הסביבה הפיזית. בתי ספר התמי

  .  )שם( מיוחדהחינוך תחום הבמומחים -ובתי ספר לחינוך מיוחד כוללים מורים צח"ם

המספקים ( Berufsschulenלחינוך מיוחד )לומדים במוסדות  ,כלליתילדים שאינם לומדים במערכת החינוך ה

מוסדות אלה ערוכים להציע ציוד טכני ועזרי מגוונות. מבנה המוסדות הללו משתנה בכל מחוז.  ותתמיכ

להסתייע בגופים נוספים  יםיכולכמו כן, מוסדות אלה . למגוון צרכים, מוגבלויות ולקויות הוראה נדרשים

, וג שהואמכל ס צח"םלצורך קבלת טיפול ותמיכה חברתית. מטרתם היא להציע תמיכה לתלמידים עם 

קיימים גם מרכזי חינוך מיוחד בגרמניה ים. כללילבתי ספר בשלב מסוים שעשויה לאפשר מעבר  תמיכה

רכי ואלה מספקים את צמרכזים (. sonderpädagogische Förderzentrenאזורית )-ברמה אזורית או על

נעת למי שטרם נקבע תמיכה מובמרכזים אלה ניתנת . בנוסף, יםהתלמיד יוממוקמים קרוב לבת יםהתלמיד

 .)שם( גיל הגןבהחל  עם צח"םכי הוא 

או לבית ספר  כלליתלמערכת ה םמחליטים אם לרשום את ילדהורים בהגיע גיל הרישום לבית הספר, ה

ככל שבקשתם להשתלב בבית ספר לחינוך מיוחד לא מתמלאת, הם עשויים לעתור לבית לחינוך מיוחד. 

 המשפט ולקבל ממנו סעד.

אורגנת מהיא ו ,יסודית-עללרמה ים תוכנית הלימודים נחלקת לרמה יסודית וכלליתי ספר בבבגרמניה 

בהתאם לכמה מכשירים את תלמידיהם  המיוחד החינוך של הספר בתי ים.בכיתות בהתאם לגיל התלמיד

 עם דגש על לקויות בתי ספר לחינוך מיוחדלדוגמה, . Realschule-ו,Hauptschule : ותכללימסגרות לימוד 

בתי ספר לחינוך ב ;(Gymnasium) הםרמת ביצועילאו  יםהתאם לגיל התלמידכיתות בלמידה מאורגנים ב

בהתאם  ,גילית-היא רברמות כיתתיות. כל רמה  ארבעש יהתפתחותיות -מיוחד עם דגש על לקויות נפשיות

 . ועודבשיעורים משולבים פיזיותרפיה, טיפול התנהגותי, ריפוי בדיבור ולסוג הלקות, 

לזו שמקבלים תלמידים  מסיימים את לימודיהם במערכת החינוך המיוחד זוכים לתעודה זהההתלמידים 

  ת להיות ממושכות יותר.יועשובחינוך המיוחד הלימוד שנות , אף שכלליבחינוך ה

יכולים להירשם לבתי  ,כלליתאינם מוכנים ללמוד במערכת החינוך הוהם ילדים שנמצאים בגיל חינוך חובה, 

בתי ספר אלה מקיימים קשר ארגוני עם בתי ספר יסודיים . Schulkindergärten or Vorklassenר מיוחדים ספ

אף שהמנהלים רשאים להופכה לנוכחות  ,בבתי ספר אלה הנוכחות וולונטריתאו עם מוסדות לחינוך מיוחד. 

לתעל את רצונם ידים ומעודדים את התלמחובה. בתי ספר אלה מציידים את הלומדים בהם ביכולות למידה 

המחוזות ניתן להירשם במקצת פריים. ס-לשחק ולהיות מעורבים בפעילות שאינה חלק מנושאי הלימוד הבית

 להכינם לבית ספר יסודי.  כדי, לבקשת הורי הילדים וזאת חמשלבתי ספר אלה כבר בגיל 
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 ספרד

 2013האיכות החינוך משנת  הזכות לחינוך היא זכות מוכרת בחוקה הספרדית. חקיקה העוסקת בהבטחת

. הנפשי או הגופני או למצבם חייהם כי יש להבטיח איכות בחינוך לכל התלמידים ללא קשר לנסיבות קובעת

כן יש לקדם שוויון בהזדמנויות והכלה כדרך להתגבר על אפליה ולהבטיח גישה אוניברסלית לחינוך 

נובע ממוגבלויות. הוחברתי בדגש מיוחד על זה ון אישי, תרבותי, כלכלי שווי-כך לפצות על אי ובאמצעות

בבתי  ח"םהוראה של תלמידים עם צ. ששמגיל הוא חינוך חובה , וחוק 16–4גילים קיים בחינם בספרד חינוך 

 European Agency) מתאימה להם לא נמצאה כלליתיחידות מיוחדות נעשית לאחר שהמסגרת הבספר או 

for Special Needs and Inclusive Education, 2018c) . 

 רכי חינוך מיוחדיםוצבשל הם אלה שדורשים תמיכה חינוכית נוספת  צח"םלפי החוק הספרדי, תלמידים עם 

, במיוחד קשיי למידה, הפרעת חושית או להפרעת התנהגותקות ללשכלית או לקות להקשורים ללקות פיזית, 

נסיבות ו כניסה מאוחרת למערכת החינוך ,)מחוננים( במיוחד קשב וריכוז, יכולת אינטלקטואלית גבוהה

, תלמידים עם צח"םשיעור הילדים  2012–2011שנים לנכון  .במערכת החינוכית אישיות או הישגים קודמים

מהתלמידים עם  1.48%מכלל התלמידים.  5.1% היהמחוננים ותלמידים שנכנסו מאוחר למערכת החינוך 

 .(Rao, Cardona, & Chiner, 2014)ספר שולבו במערכת בתי האו עם לקויות מוגבלויות 

תוך התאמות של תוכנית הלימודים  כלליתבמערכת החינוך הילמדו  צח"םכי תלמידים עם  גם החוק קובע

התאמה כזו יכולה לכלול שינוי של התכנים, של המטרות ושל הקריטריונים להערכה האישיות.  הםליכולותי

אך  ,תלוי בנסיבות רבות כלליתם שישולבו בכיתה במערכת המספר התלמידי. כלליתשל תוכנית הלימודים ה

בכל הנוגע לתלמידים בעלי ילדים בכיתה. עשרים וחמישה מתוך מספר מרבי של שניים מ יהיה יותרהוא לא 

יכולה לכלול קיצור משך תקופת החובה של ההשתתפות במסגרת התאמת התוכנית יכולות גבוהות, 

רכיהם לא יבואו על סיפוקם וילמדו במערכת מיוחדת ונפרדת רק אם צ םעם צח"תלמידים . , למשלהחינוכית

כדי לקדם התלמידים עם צח"ם של מדי פעם בפעם תיעשה הערכה  ,. בכל מקרהכלליתההחינוך במערכת 

מכתיבים את ארגון בתי הספר בהקשר זה הם נורמליזציה ההערכים הרלוונטיים הכלה מוגברת, ככל שניתן. 

מוצע להשתמש  ובין היתר,, יות מציינות כי יש להעדיף יותר מסוג אחד של הערכהההנח .)שם( והכלה

 . וכיוצא באלהשימוש בכלים מותאמים לכיתה בניתוח של תוצרי כיתה, בראיונות, בשאלונים, בתצפית, ב

מוקדם ככל האפשר באמצעות צוות אנשי מקצוע  הצרכים של תלמידים אלה והערכתם יעשהזיהוי 

ידי הצוות החינוכי המנהלי. צוותים אלה יגבשו תוכניות  קבע עליוונות ובהתאם לאופן שיבהתמחויות מג

מומשו יעדי התוכניות. הצוות  באיזו מידה. בסוף השנה תתבצע הערכה שתבחן ותלמידה ביצוע לכל תלמיד

ור כן עליו ליצלאחר גיל חינוך החובה ו צח"םשל תלמידים עם  הלמידהמנהלי אחראי גם על -החינוכי

 התאמות רלוונטיות של בחינות.   

אין בתי ספר וכשבבתי ספר הכלליים עם צח"ם תלמידים לבהם אין אפשרות לתת מענה שבתנאים מיוחדים 

. יש שני יםכלליספר  יללמוד ביחידות מיוחדות בבת יםיכול ם של התלמידים, הםמגוריהמיוחדים באזור 

ושבהם מלמדים מורים לחינוך  (16–6)גילי  וך בסיסי חובהמספקים חינה סוגים של בתי ספר מיוחדים: כאלה

, (21–16 יתוכניות מעבר לחיים בוגרים )גיל יםכוללהובתי ספר  ;צא באלהמיוחד, קלינאי תקשורת וכיו

 יםבתי הספר המיוחדמקצת . קורסים מעשיים מלמדים מורים טכניים וגם מורים לחינוך מיוחדבהם וש

בהתאם לגיל  יתבבית ספר מיוחד נעשהלמידה (. 6–3נוך לגיל הרך )גילים מספקים גם רמה שלישית של חי

 . כלליתבאופן דומה לזה שבמערכת הו יםהתלמיד
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החקיקה עומדת על כך שכל מתקני החינוך צריכים לעמוד בתנאים היגייניים, אקוסטיים, היותם ראויים 

רים באור טבעי. הגישה אליהם, התנועה אזורי הלימוד צריכים להיות מאווררים ומואיים. תחוילמגורים ובט

בנוסף לאסדרה הכללית של אספקת שירותי חינוך מיוחד, והתקשורת בהם צריכים להיות מונגשים היטב. 

יש הנחיות מיוחדות בהתאם ללקויות השונות, למשל בכל הנוגע לתלמידים עם לקויות חושיות )ראייה, 

 שמיעה(.  

יכולים להיות נוכחים בבית הספר, תלמידים  אינםשה רבה, במידהפרעות התפתחותיות עם תלמידים 

יכולים ללמוד במסגרות מבית הספר תים קרובות ימאושפזים או כאלה שצריכים להיעדר באופן ממושך ולע

מורים למידה עם תלמידים בגיל חינוך חובה; המיועדות ליחידות תמיכה חינוכית , בין היתר, בחלופיות

 ית בבתי חולים שעובדות במשותף עם בתוספרי יד; יצירת יחידות הוראה ביתניידים שיגיעו לבית התלמ

 . ים המאושפזיםשל התלמיד יםכלליהספר ה

עלייה בפרקטיקות ניכרת ו ,בספרד בשנים האחרונות צח"םאף שחלה ירידה בחינוך המופרד של תלמידים עם 

שבתי ספר משלבים  המחקר מגלה, (Rao, Cardona, & Chiner, 2014ילדים כאלה )המשלבות והמכילות 

ריבוי עם הפרעות אישיות ועם נוהגים בפרקטיקות של הפרדה, במיוחד ביחס לתלמידים עם אוטיזם, 

העדויות המצטברות הן שנותרה עוד דרך לעשות כדי לראות שילוב אמיתי של תלמידים עם מוגבלויות. 

 (. Cardona, 2009) רותים אלהובנגישות לשי ותחינוך איכותי מסגרותלמידתם ב, במיוחד צח"ם

 

 פורטוגל

החלה לפעול עם הקמתן של כיתות מיוחדות בבתי ספר יסודיים בשנת בפורטוגל מערכת החינוך המיוחד 

ובפועל למדו בהן גם ילדים  ,שכליתעם מוגבלות מוגבלות פיזית או עם . כיתות אלה שימשו לילדים 1946

דמת הוקם המכון להענקת סיוע לקטינים במשרד של המאה הקו שישיםשהתקשו בלמידה. בשנות ה

 םומטרתשל מוגבלות הבריאות ונוסדו מוסדות לחינוך מיוחד ולהערכה. מוסדות אלה אימצו תפיסה רפואית 

ולפקח  וענק חינוך מיוחדמלבתי ספר שבהם שזקוקים לתוכנית חינוך מיוחד, להפנות הייתה לזהות תלמידים 

 סגרות המתאימות להם. על השתלבותם של תלמידים אלה במ

תמורות ל , דבר שהובילאיגודי ההורים תנועת והוקמו בה תדמוקרטימדינה פורטוגל נעשתה  1974בשנת 

משרד החינוך ב ההוקמבפרט. כך מיוחד החינוך בכלל ובמערכת ה חינוכיות בארגון בתי הספר-חברתיות

ועם  דים עם תלמידים עם מוגבלויותוהמשרד קיבל אחריות על הכשרת מורים העוב ,מחלקה לחינוך מיוחד

 . לקויות

. הנחיות אלה, הנשענות על בפורטוגל כמה חוקים בתחום החינוך המיוחד, ומהם נגזרות ההנחיות בתחום

הצהרת סלמנקה, קובעות שלכל ילד עם צרכים מיוחדים לחינוך ישנה זכות לחינוך. בגיל חינוך החובה ילדים 

כן מוכרת הזכות לשוויון בחינוך ולהיעדר אפליה  5.כלליתהחינוך ה כאלה יקבלו שירותי חינוך במערכת

מרכזי באמצעות יותר מתשעים . בשנים האחרונות בתי הספר המיוחדים נתמכים והזכות להיכלל בחברה

והם  ,יםכלליבאמצעות שותפויות עם בתי ספר  משאבים להכלה. מרכזים אלה מספקים תמיכה מקצועית

 European Agency for) ים מסוימים כדי לזכות לתמיכה כלכלית מהמדינהצריכים לעמוד בקריטריונ

Special Needs and Inclusive Education, 2018b)  .  

                                                      
 קובעת גם כי ילדים עם צח"ם הנובעים ממוגבלות פיזית או שכלית מחויבים ללמוד במערכת החינוך.    1990הנחיה משנת  5
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מגבלות משמעותיות בביצוע פעילויות  ישתלמידים הלומדים במערכת החינוך המיוחד ללפי ההנחיות, 

קושי מתמשך יוצרות ה ותתפקודי או ותמבני סיבות, זאת בשל בחייםלפחות והשתתפות בתחום אחד 

 מעורבות חברתית.  באישיים או -יחסים ביןבאוטונומיה, בתנועה, בלמידה, בבתקשורת, 

לאחר הפניית התלמיד לבית הספר לחינוך מיוחד )באחריות בית הספר(, תלמיד זה עובר הערכה מקצועית 

ע המאפשר לאשר כי מדובר במצב אוספת מידהאחרונה זו  .של בית הספר הכללי ועצה המנהלתידי המ על

. תוכנית זו מתואמת עם לתלמיד תוכנית חינוכית ייעודיתולאחר מכן מתגבשת קבוע של צורך בחינוך מיוחד 

בפורטוגל תוכנית בכל מקרה, . (שם) המורה האחראי על מדיניות ההכלה בבית הספר ועם הורי התלמיד

מעבר טוב לחיים , לככל שניתןלויות ועם הלקויות, את התלמידים עם המוגבהחינוך האישית מיועדת לקדם 

 .לאחר שנות בית ספר

קבועים: תמיכה  צח"םמגדירות את סוגי התמיכה המיוחדת שניתנת לתלמידים עם  2008הנחיות משנת 

פדגוגית אישית; התאמה אישית בתוכנית הלימודים; התאמה בתהליכי הרישום; התאמה בתהליכי 

רשים יאו ח כבדי ראייהתלמידים שהם עיוורים או ישית; טכנולוגיה תומכת. ההערכה; תוכנית לימודים א

מוגבלויות רבות או  עםשוני. אלה ותלמידים ל-יכולים ללמוד בבתי ספר מיוחדים לחינוך דואו כבדי שמיעה 

רשויות מקומיות רבות מספקות הסעה לבתי הספר ו ,אוטיזם יכולים ללמוד גם ביחידות הוראה מובנותעם 

 לבתי הספר  ברישום יכולים לזכות בקדימות צח"םעם  נוסף על כך, תלמידים )שם(. האלה וחדיםהמי

 ם יכולים לדחותוריבמקרים יוצאי דופן ה. במערכת הגיל הרך ללא מגבלה של מקום מגוריםללמוד ויכולים 

יכולים  עם צח"םם ילדילמשך שנה )עם אפשרות להאריך תקופה זו(; למערכת החינוך  םילדת כניס את

כל עוד נשמר הרצף עם סודי, י-בשלב החינוך היסודי ובשלב החינוך העל מקצועות פרטנייםלמידת להירשם ל

מעבר שלו אלה אינם יעילים עבור תלמיד מסוים, ניתן להמליץ על שירותים אם . כלליתמערכת החינוך ה

מספר  ,ההנחיות עוד לפי (.Canha, Owens, SimÕes, & Gaspar de Matos, 2013)מיוחד. לחינוך בית ספר ל

או יחידה לתמיכה מיוחדת עם אוטיזם התלמידים שזוכים לתמיכה בכל יחידה )יחידה מובנת לילדים 

לכל תלמיד . שישהלא יעלה על  (רשות או עיוורוןימומים מולדים של חעם לתלמידים עם מוגבלויות רבות או 

תתי, האחראי על מדיניות הכלה בבית הספר ועם נבנית תוכנית חינוך אישית, שמתואמת עם המורה הכי

 די מרכזי המשאבים שהוקמו לצורך כך. י-הוריו. תוכנית זו יכולה לכלול מספר חלופות והיא נתמכת על

 

 אוסטרליה

וזאת מכוח חוק למניעת  ,בנושא מוגבלויות בחינוך סטנדרטיםממשלת אוסטרליה התקינה  2005בשנת 

באמצעות  ולהבטיח להם זכויות שוות לאלה של חברים אחרים בקהילה ותאפליה כנגד אנשים עם מוגבלוי

בתכנון הלימודים,  ,התאמות אלה באות לידי ביטוי, למשל .יצירת התאמות סבירות להנגשת שירותי חינוך

 קוריקולריות,-בהוראה ולמידה, בתוכנית הלימודים, בהערכת התלמידים, בדיווח עליהם, בפעילויות חוץ

 ,דוגמאות להתאמות אלה כוללות התייחסות לחסמים פיזייםותשתית ובהקצאת משאבים. ה סביבבהיבטי 

שירותים; הענקת שירותים כמו שפת למתקנים וללרבות יצירת שינויים כדי להנגיש תלמידים למבנים, 

 סימנים, ביקורי מומחים בבית הספר ועוד; יצירת הזדמנויות למידה ופיתוח מקצועי מתמשך והכשרה לצוות

     (.Nationally Consistent Collection of Data, 2014) החינוכי ועוד

: פיזית, האלה והלקויות המוגבלויותקבוצות  ארבעלאחת מוהלקויות מסווגות ככלל, קטגוריות המוגבלויות 

 הגדרות למונח מוגבלותשש מספקים האלה  סטנדרטיםהרגשית. -חברתיתוקוגניטיבית, תחושתית 

(Australian Government, 2006, § 1.4): 
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 אובדן מלא או חלקי של תפקוד גופני או נפשי; .1

 אובדן מלא או חלקי של חלק מהגוף;  .2

 ;)חיידק, נגיף, טפיל( בגוף מחולל מחלהקיומו של אורגניזם  .3

 תפקוד לקוי או מעוות של חלק מגופו של אדם; .4

 ;חרהפרעה או תפקוד לקוי שמביאים לכך שהאדם לומד באופן שונה מאדם א .5

הפרעה או מחלה המשפיעים על תהליכי החשיבה, תפיסת המציאות, הרגשות או השיפוט או  .6

 שמביאים להתנהגות מופרעת. 

על, שנקבעה -קטגורייתלקויות מותאמת או  לפי ההנחיות לצוות החינוכי, לכל קבוצת הגדרות של מוגבלויות

 ,(Australian Human Rights Commissionבאמצעות פרשנות של ועדת זכויות האדם האוסטרלית לחוק )

 :שלהלןבלוח מפורט פי ש(, כNationally Consistent Collection of Data, 2014) וקטגוריה רחבה יותר

ידי איש  על או עם לקויות מאובחנים פורמליתתלמידים עם מוגבלויות באוסטרליה חינוך מיוחד מיועד ל

הדורשת התאמה  או מגבלה לקות יש להםאך  ,ללא אבחנה פורמלית לתלמידיםיאות; ברה בתחום מקצוע

-עם מוגבלויות שכליות, פיזיות, תחושתיות או חברתיותלתלמידים או תמיכה באמצעות הוראה אישית; 

שיש  תלמידים מחוננים ומוכשריםלאו  או לקות, מוגבלותבעקבות רגשיות או עם קשיי למידה או התנהגות 

הגדרות מוגבלות מכוח החוק 

 והסטנדרטים

פרשנות ועדת זכויות האדם האוסטרלית 

 ל(ע-מכוח החוק )קטגוריית

קטגוריה רחבה של 

 מוגבלות

  חלקי של תפקוד אובדן מלא או

 ופני או נפשיג

 וי או מעוות של חלק תפקוד לק

 מגופו של אדם

  בגוף שגורם קיומו של אורגניזם

 או מסוגל לגרום למחלה

 מוגבלות נירולוגית 

 מוגבלות פיזית 

 עיוות או השחתה פיזית 

 קיומו של אורגניזם מחולל מחלה בגוף 

 מוגבלות פיזית

 או חלקי של תפקוד  אובדן מלא

 נפשיגופני או 

  הפרעה או מחלה המשפיעים על

תהליכי החשיבה, תפיסת המציאות, 

יפוט או שמביאים הרגשות או הש

  להתנהגות מופרעת

 מוגבלות שכלית 

 לקות למידה 

 מוגבלות קוגניטיבית

 או חלקי של תפקוד  אובדן מלא

 גופני או נפשי

 וי או מעוות של חלק תפקוד לק

 מגופו של אדם

 תחושתיתמוגבלות  מוגבלות תחושתית 

  הפרעה או מחלה המשפיעים על

תהליכי החשיבה, תפיסת המציאות, 

יפוט או שמביאים הרגשות או הש

 להתנהגות מופרעת

 מוגבלות חברתית מוגבלות פסיכיאטרית-

 רגשית
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בהווה או הלקות נוכחת בחיי התלמידים )בעבר, כי המוגבלות  ויןסטנדרטים מצבלקות. מוגבלות או מ להם

 ,Nationally Consistent Collection of Data)להיות קשורה או להתקיים בקרב אדם בקירבתו או  (בעתידו

2014.) 

רונה שנערכה בנושא חמש שנים. הביקורת האחכל  בנושא חינוך מיוחד נבדקים ומבוקריםסטנדרטים ה

בדוח המסכם של  .ארגונים, מחנכים וקובעי מדיניות חמש מאותמיותר והשתתפו בה  2015נעשתה בשנת 

בהתייחסות אל תלמידים עם ניכר שיפור חל באוסטרליה  בשנים האחרונותועדת הביקורת נמצא, כי 

נגישותם הפיזית השתפרה  במערכת החינוך: שיעורם במערכת עולה עם השנים,ועם לקויות מוגבלויות 

שרה ע-ארבעהדוח פרסם  ם במערכת ועוד.שיבוצלמתקיים תיעוד טוב יותר של נתונים הנוגעים  והשתכללה;

ם הנחיות ולמעונות הטיפול בגיל הרך, פרסהתקנים הרחבת  ,למשל ,המלצות לממשלה האוסטרלית שכללו

התמיכה בתוכניות חינוכיות  קבי יותר שלען ומיבנוגע לפרקטיקות המיטביות של למידה מותאמת אישית, מ

ממשלת אוסטרליה הגיבה לדוח וקיבלה חלק גדול (. URBIS, 2015לתלמידים עם מוגבלויות ועוד )

    (.Australian Government, 2015) ליישום יומהמלצות

 ,נוךלצוות החינוכי מפורטות הדרכים לקידום מגוון ושונות במערכת החי המונגשבמסגרת המידע הרחב 

מדגימה סביבה ה. המידע כולל התייחסות נקודתית ועם לקויות באמצעות שילוב תלמידים עם מוגבלויות

"המנהל והמורה מסבירי פנים"; "ניתן מידע  דוגמה:ל ,בעת ביקור בבית הספרבמצבים שונים: מכילה 

"קיימת  דוגמה:ץ לבית הספר, למחו ,לתלמידים ולמשפחותיהם בנוגע לקידום צרכי החינוך המיוחדים"

"הצוות  , לדוגמה:שיח על המצב האישי של התלמידבעת מוצהרת התומכת במגוון ושונות";  מדיניות

החינוכי נכון לדון בהתאמות בהוראה ובלמידה כך שתלמידים שונים יוכלו לבטא את התהליך בדרכים 

יות מובנות בשעת "ישנן פעילו, לדוגמה: פעילויות המתקיימות בבית הספרבזמן המתאימות להם"; 

 , לדוגמה:תלמידיםבשעת למידה  עם הצהריים לאפשר יצירת קשרים חברתיים בין כלל התלמידים"; 

קוריקולריות באותה -"תלמידים עם מוגבלויות מעורבים במועדונים השונים שבבתי הספר ובפעילויות החוץ

     6מידת מעורבות שיש לתלמידים ללא מוגבלויות".

לומדים במערכת החינוך. ועם לקויות המאגר נתונים הנוגעים לתלמידים עם מוגבלויות  אוסטרליהנוסף, בב

המיוחדים  םצרכיהאת להם להתאים  , במטרהזוכים להתאמה חינוכיתשתלמידים  מידע על נכללבמאגר 

כמו כן, . שלהם לקותהמוגבלות או ההנוגעים למצב  ,שבועות בשנה החולפת(עשרה )לפחות  הטווח-ארוכי

כולל פירוט של חקיקה ומידע הנוגע לסוגי מידה מקצועית של מורים ומנהלים. המאגר ם אתר ללהוק

אילו מבין  שמטרתו לקבועהוראה ומוצע מודל לאנשי צוות במאגר האפשריות. ולהשפעותיהן המוגבלויות 

הקשר מוגבלויות או לקויות, היקף ההתאמה בבעקבות התלמידים זוכים להתאמה סבירה לשירותי חינוך 

 Nationally Consistent Collection of) ותיעודה מתאימה לתלמידהספרי והקטגוריה הרחבה  הכיתתי והבית

Data, 2014). בצי וידאו שונים וקכן ו ,מספק פלטפורמה לדיון בתיאורי מקרים שונים המידע הלאומי מאגר

ולשיתוף ויות ועבודה עימם, ועם לק קשורות בשילוב ילדים עם מוגבלויותההממחישים שאלות פרקטיות 

מאגר זה מדגים את החשיבות  7(.Nationally Consistent Collection of Data, 2014) הצוות החינוכישל חברתי 

 .והתפתחותם המקצועית הגדולה שממשלת אוסטרליה רואה בלמידה של מורים בתחום של החינוך המיוחד

 

                                                      
למידע מפורט ראו:  6

https://resource.dse.theeducationinstitute.edu.au/sites/default/files/recognising_diversity_v4.pdf   
  practice-of-http://www.schooldisabilitydatapl.edu.au/illustrationsלהתרשמות מסרטונים אלה ראו:  7

https://resource.dse.theeducationinstitute.edu.au/sites/default/files/recognising_diversity_v4.pdf
http://www.schooldisabilitydatapl.edu.au/illustrations-of-practice
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 קנדה )אונטריו(

מיוחד וצריך להיות בעל הזדמנות להצליח הוא ו מכיר בכך שכל תלמיד מסמך המדיניות של מחוז אונטרי

נמצאים בסכנה שלא להצליח הושבין הילדים ובני הנוער  ,בהתאם לאינטרסים שלו, ליכולותיו ולמטרותיו

. לפי המסמך, תוכניות לחינוך מיוחד כפופות לארבעה עקרונות: חתירה עם צח"םנמצאים אלה שהם 

במיוחד קרון השני מכתיב י(; קידום רווחה; והשאה של אמון הציבור. העequityק )למצוינות; הבטחת צד

 (. Ontario Ministry of Education, 2017בה )וייכלל שכל תלמיד במערכת ירגיש מעורב 

מוגבלויות המשתכללות או אלה עם  במחוז קובע כי כל הילדים יוצאי הדופן באונטריו החינוך חוק( ל3)8סעיף 

זאת  .ללא תשלום שירותים הולמים של חינוך מיוחדליזכו לתוכניות ו 8(exceptionalities)צא דופן למצב יו

לערער אחר נאותות השיבוץ של תוכניות יכולים הורים או אפוטרופסיים של ילדים אלה ועוד, לפי החוק, 

צורכי הלימוד  התלמידים האלהעל בתי הספר לגבש תהליכים לזיהוי מוקדם של יכולות ושירותים אלה. 

ולמדינה הסמכות לבקר את קטגוריות ההחרגה שקיימות בהקשר  ,תוכנית חינוך אישיתלהם ולהעניק שלהם 

הוא זה שכתוצאה מהתנהגותו, תקשורתו, יכולתו השכלית, כשירותו השכלית או  "תלמיד יוצא דופן"זה. 

מיוחדת. תוכנית זו מבוססת ונשענת על נדרש לשיבוץ של תוכנית לחינוך מיוחד בידי ועדה  המוגבלויותריבוי 

 הערכה מתמשכת וכוללת מטרות מיוחדות ושירותים התואמים את צרכיו יוצאי הדופן. 

התקנות מציינות כי המספר המרבי של תלמידים בכיתת חינוך מיוחד יהיה תלוי בהיקף השירותים הזמינים 

בכיתה שבה , לדוגמהאם לסוגי הלקויות. מגבלות בהתה פירוט של תקנותויש ב, מוגבלויותהבאופיין של ו

חת לגיל בית גשיות, בעיות למידה קשות או ילדים מתר-ילדים עם בעיות התנהגות, בעיות חברתיותלומדים 

רשים יילדים עיוורים, חלומדים ; בכיתה שבה ילמדו לכל היותר שמונה תלמידים הספר עם בעיות שמיעה

שלב ילדים מחוננים ב בכיתה של; ו לכל היותר עשרה תלמדיםילמד או עם קשיי התפתחות, שפה או ביטוי

כל לעשר תלמידים -יילמדו שישה ילמדו לכל היותר עשרים תלמידים; בשלב החינוך היסודי היסודי החינוך

 . מוגבלויותעם ריבוי היותר  

 יכולת פיזית;( 4)( יכולת שכלית; 3)( תקשורת; 2)( התנהגות; 1): מוגבלויותיש חמש קבוצות קטגוריות של 

הגורם הקובע לעניין הענקת תוכניות של שירותי חינוך מיוחד אינו קשור באבחנה . מוגבלויות( ריבוי 5)

הנחיות רכי הפרט בהתבסס על הערכת חוזקותיו וצרכיו. ואלא בצ ,עדר אבחנה מסוימתירפואית או בה

 המדיניות מפרטות קטגוריות אלה כלהלן: 

ות התנהגות לאורך זמן, ברמה מסוימת ונושאת אופי מסוים כך הפרעת למידה המאופיינת בבעי .1

 :האלהשהשפעתה מזיקה על רמת הביצוע החינוכי והיא מלווה באחד או יותר מהמצבים 

 ישיותא-חוסר יכולת לבנות או לתחזק מערכות יחסים בין 

 פחדים או חרדות מוגברים 

  נטייה לתגובה קומפולסיבית 

  ו בריאותיים לגורמים שכליים, תחושתיים א קוף אותהאפשר לז-שאיחוסר יכולת ללמוד

 או לשילוב שלהם

 :האלהכולל את המצבים  –חריג תקשורת  .2

 אוטיזם 

                                                      
 מעניין לציין, כי החוק והתקנות אינם משתמשים בביטויים כמו "מוגבלות" או "לקות" אלא "חריגויות".  8
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 רשות או כבדות שמיעהיח 

 לקות שפתית 

 לקות דיבור 

 לקות למידה 

 :האלהכולל את המצבים  –חריג יכולת שכלית  .3

 מחוננות 

 לקות שכלית מתונה 

 לקות התפתחותית 

 :האלהכולל את המצבים  –חריג יכולת פיזית  .4

 מוגבלות פיזית 

 עיוורון וראייה לקויה 

שילוב של לקויות למידה עם הפרעות, לקויות או מוגבלויות פיזיות המצריכות  –ריבוי חריגויות   .5

 הענקת שירותי חינוך מיוחד

הצורך  רכי חינוך מיוחד בשלב מוקדם ככל שניתן.והנחיות המדיניות מדגישות את הצורך לבצע הערכה של צ

בעקבות התנהגויות מתוצפתות, נושאי בריאות ורמות עכשוויות של התפתחות.  לבצע הערכה מחודשת עולה

רכי החינוך המיוחד ואיסוף מידע הקשור אליהם חלה ומצוין, כי האחריות על הערכה וזיהוי ראשוניים של צ

במידע שניתן  משתמשיםים מורבמשותף על צוות בית הספר, על אנשי מקצוע אחרים ועל הורי התלמיד. 

להיעזר במידע נוסף, המתגבש בתצפיות  יםידי ההורים והצוות החינוכי בגיל הרך, למשל, אך יכול להם על

 ןבתי הספר אחראיים על מיסוד ועדה או ועדות לזיהוי, שיבוץ וביקורת שתפקידובסוגי הערכה נוספים. 

וע את שיבוץ תוכנית החינוך האישית שלו יוצאי דופן ולקב עם צח"םלהחליט אם תלמיד מסוים הוא 

על בית  בוועדה שלושה חברים, אחד מהם הוא מנהל בית הספר או המפקחשתתאים באופן המרבי לצרכיו. 

ההנחיות מוסיפות כי פרט לשלושת חברי הוועדה אנשים נוספים יכולים להשתתף בישיבות. אלה . הספר

בוועדה(, מורה/י התלמיד, צוות חינוך מיוחד, צוות תמיכה  כוללים, למשל את מנהל בית הספר )אם אינו חבר

)מעל גיל  בעצמו כן יכולים להשתתף נציג מטעם ההורים או התלמידמבית הספר או גורמי מקצוע אחרים. 

ידי הורי התלמיד או מנהל  סימנים( ואנשים נוספים שנוכחותם נדרשת על שפתמתרגם ל)כולל מתורגמן (, 16

( והוריו לדיונים, בוחנת מידע רלוונטי 16הוא מעל גיל אם ועדה מזמנת את התלמיד )הובית הספר )שם(. 

צרכיו, קובעת אם יש לראות בו "יוצא דופן", מזהה את התחומים שבהם את עליו, מתארת את חוזקותיו ו

מפרטת את יש לראות בו יוצא דופן בהתאם לחמש הקטגוריות שלעיל, מחליטה על שיבוץ חינוכי הולם, 

ורמים לשיבוץ בכיתת חינוך מיוחד )ככל שרלוונטי(, דנה בחלופות של שירותי חינוך מיוחד לבקשת הורי הג

 Ontario)  אלא אם ההורים מוותרים על כך ,התלמיד ובוחנת מחדש את השיבוץ החינוכי לתלמיד אחת לשנה

Ministry of Education, 2017).  בית הספר ולבקש הפניה נקבע, כי להורי התלמיד יש זכות לפנות למנהל

יכול להפנות את תלמיד לוועדה זו מיוזמתו תוך ידוע בית הספר  מנהלו ,ועדת הזיהוי, שיבוץ וביקורתול

 .הוריו

 אף שאין דרישה כזו, ההנחיות מציינות כי רצוי לתעד את ישיבות הוועדה. 

ילה את אפשרות השיבוץ לפי ההנחיות, ככל שהוועדה תשקול השמה בכיתת חינוך מיוחד, עליה לבחון תח

 כלליתששיבוץ בכיתה  ושוכנע חבריה . אם לאחר בחינת כלל המידע שהוצג בפניה הוועדהכלליתבכיתה 



38 
 

בעד שיבוץ כזה תוך הענקת שירותי  הוועדה תכריע ,תואם להעדפות הוריו הדברו ,רכי התלמידויתאים לצ

נוך מיוחד, עליה לנמק בכתב מדוע היא חינוך מיוחד. אם הוועדה תסבור שיש לשבץ את התלמיד בכיתת חי

 . באפשרות זובחרה 

 :)שם( אפשרויות שיבוץכמה בפני הוועדה עומדות 

  לכל משך שעות היום תוך מתן שירותי ייעוץ מיוחד למורה כלליתשיבוץ בכיתה; 

  כשהתלמיד זוכה להוראה מיוחדת )פרטנית או בקבוצות  ,לכל משך שעות היום כלליתשיבוץ בכיתה

 ;חינוך המיוחדידי מורה ל על( קטנות

  במשך פחות  כלליתהמחוץ לכיתה עם מורה לחינוך מיוחד כשהתלמיד לומד  ,כלליתשיבוץ בכיתה

 .מיום הלימודים 50%-מ

 מיום  50%-בהתאם למגבלות מספר הילדים בכיתה, לפחות ל ,שיבוץ בכיתה לחינוך מיוחד

 בכל יום. לפחות חתלשעת הוראה א כלליתבהוראה בכיתה  ושילובהלימודים, 

 לכל משך שעות יום  ,בהתאם למגבלות מספר הילדים בכיתה ,שיבוץ בכיתה לחינוך מיוחד

 הלימודים.

או אם הוא  ,רש ועיוורירש, עיוור או חיבנוסף, יש אפשרות לרשום את הילד לבית ספר זמני אם התלמיד ח

 ל ותמיכה מתאימים לצרכיו. מספק טיפוה או לרשום אותו למתקן חינוכי ,לקויות למידה קשותעם 

או לאחר חלוף פרק זמן מסוים שבו הורי  ,בית הספר מיישם את החלטת הוועדה עם קבלת הסכמת ההורים

מתנגדים להחלטה. מנהל בית הספר שבו מתקיימת כיתת החינוך המיוחד אחראי על פיתוח אינם התלמיד 

 .(Individual education plan) לתלמיד תוכנית חינוך אישית

ההנחיות מציינות כי משלושה חודשים לאחר שתוכנית ההשמה בתוקף ניתן לעיין בה מחדש לפי דרישת 

בוועד המנהל של בית הספר. בקשה לעיון מחדש בתוכנית לא תיעשה  נציגמנהל בית הספר, הורי התלמיד או 

ההחלטה המקורית.  ידי אותו הצוות שקיבל את לעתים קרובות יותר מאחת לשלושה חודשים. היא תידון על

ההתקדמות שהתלמיד עשה במשך תתואר וכן  ,ייבחן אותו מידע ששימש כבסיס להחלטהבדיון המחודש 

 .ככל שיחול שינוי בתוכנית המקורית, יש לציין נימוקים לכךהזמן במסגרת התוכנית. 

וך המיוחד החלטת ועדת ההשמה בפני ערכאת ערעור של החינעל התקנות מאפשרות גם מנגנון של ערעור 

(special education appeal board .) יום ממתן ההחלטה. עד להכרעה שלושים יש להגיש את הערעור בתוך

ימים מהפגישה שמתקיימת שלושה בערעור השמת התלמיד מעוכבת. החלטה בערעור מתקבלת בתוך 

חלטה ת לההסכמה עם החלטת ההשמה המקורית או התנגדולהיות בערכאת הערעור. החלטה זו יכולה 

ערכאת הערעור אינה מסכימה עם ההחלטה המקורית, על ועדת ההשמה לשקול אם . הקודמת שהתקבלה

 ערכאת הערעור. חברי ידי  מומלצים עלבין היתר, גם פתרונות  ,להשמת התלמיד אחרים פתרונות

וך מיוחד יכולים לפנות לבית דין מנהלי מיוחד לחינמבקשים להשיג על החלטת ערכאת הערעור ההורים 

(Ontario Special Education Tribunal בתוך ) יום מהחלטת ערכאת הערעור, לפעול בהתאם ללוחות שלושים

זמנים ולתהליכים ספציפיים הקשורים בכך. החלטת בית הדין היא סופית ומסיימת כל מחלוקת אפשרית 

ו/או  דרתו כתלמיד עם צח"ם, הגכ"יוצא דופן" תלמידהזיהוי לגבי בית הספר נציגי בין הורי התלמיד ל

  השמתו. 
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 דיון ומסקנות

 םסיכוסקירה זו מתארת ודנה במדיניות הנוגעת לזכאות לשירותי חינוך מיוחד בתשע מדינות שונות. 

מדינות רבות רואות בעקרון כפי שעולה מהסקירה, ההשוואה מתואר בטבלה, המופיעה כנספח לסקירה. 

ערך חשוב ומרכזי במערכת החינוך. מדיניות כזו מאפשרת שוויון  "םצחההכלה של ילדים עם או /השילוב ו

מדיניות החינוך המיוחד ובהמשך למה שנטען בספרות,  הזדמנויות בחינוך, פלורליזם ערכי וסובלנות. עם זאת

מבקשים ה גיות אצל תלמידים אחרים בכיתהעידוד מצוינות והיש הערך עקרונות כמומאתגרת ערכים ו

כמו כן,  .(2014כיתתית )גולדנברג, ורדיגר, לרנר ופסטנרק, הלכידות הינותם ועקרון להוכיח את הצטי

 McFarlane) הנדרשים ליישם מדיניות זובקרב מורים שונות לעורר תגובות  עשויהמדיניות החינוך המיוחד 

& Woolfson, 2013), ם שונים ערכי שמדיניות החינוך המיוחד יכולה להיות נתונה לפרשנות החושפתמכאן ו

(Reindal, 2016,) (1997אין לראות בה פתרון יחיד אפשרי )מרגלית, ו. 

(, המתייחסת multifaceted conceptפנים ומורכבת )-תפיסה רבת היאהכלה בחינוך מהסקירה עולה כי 

מסגרות לימוד מותאמות, להשמה של תלמידים, ללתאוריות חברתיות, דמוקרטיות והומניסטיות, לחזון, 

כלי לשילוב בעלי מקצוע טיפוליים, להקצאת משאבים, לופיתוח מקצועי של מורים ומנהלים, הכשרה ל

(. תפיסה זו צריכה להיות מגובה בחקיקה, ,Mitchell 2015מנהיגות )להנגשה ולקבלה, להערכה מותאמים, 

מוקרטיה, יכולים להתקיים בלי קבלה של ערכי שוויון וד אינםאכיפה. כל אלה בבקרה ובקביעת מדיניות, ב

תוביל היא ו ,קבל ערכים אלות ככל שהחברההכלה אחראית תתקיים  .כלל החברהבידי שונות וקבלת האחר 

בכיתה. הכלה בלתי אחראית, מוגבלת  אחרים תלמידיםשל צרכים שונים ועם התלמידים  תלשגשוג של חבר

רכי התקינות ולצ והמינוח של הכלה ושילוב תלמידים ישמש יתממשהחזון לא שכול חלא הובלה תלו

ספרית,  תיבות ביוהפוליטית בלבד. קידום השילוב דורש יצירת תרבות בית ספרית משלבת הכוללת יצירת מח

פיזית הסביבה ה ת בחינת נכונות המורים לשילוב, תהליכי הטמעה ובכללם הכנת הכיתה והורי הילדים, הכנ

 (.2013נלוות )מילשטיין וריבקין, התמיכות הו

להם זכאים שנת את המדיניות המוצהרת של המדינות השונות בנוגע לתמיכות ושירותים סקירה זו בוח

בחינה של מידת לא נעשתה כי בסקירה זו  ,מוגבלויות. חשוב להדגישעם ו מיוחדיםצרכים  עםתלמידים 

מסכמים את עיקרי הממצאים להלן הסעיפים וכי צפוי להיות פער בין השניים.  ,היישום של המדיניות

 רו בסקירה.שאות

 

 המיוחד החינוך לשירותי זכאות הגדרת

 מתוך הסקירה עולה כי יש שלוש גישות מרכזיות להגדרת הזכאות לשירותי החינוך המיוחד:

 גישה המבוססת על קטגורית הלקות .1

 גישה המבוססת על אבחון רמת התפקוד  .2

 גישה המבוססת על עמידה ביעדי הלמידה .3

בהן נכללים במסגרת שיש מדינות אך יות בין המדינות השונות, קיימת חפיפה בקטגוריות הלקואומנם 

, כניסה מאוחרת למערכת )מחוננים( גם ילדים עם יכולת אינטלקטואלית גבוהה עם צח"םקבוצת התלמידים 

 ,ספרד , לדוגמה במדינותבמערכת החינוכית , נסיבות אישיות או הישגים קודמים)מסיבות שונות( החינוך
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רוב המערכות שנסקרו יש התייחסות למצב הכולל ריבוי או שילוב של לקויות, הפרעות . בקנדה ואוסטרליה

   או מוגבלויות. 

 .עודרשות, לקויות ראייה, מוגבלות שכלית וירוב המדינות מתייחסות לקטגוריות דומות כמו אוטיזם, ח

לקות או המגבלות על ה תוך זיקה להשלכות בהרחבה,מוגבלות המוגדר או  כמעט בכל המדינות יש סוג לקות

 .  היכולות הלימודיות

אוסטרליה( יש התייחסות מיוחדת לנגישות של אוכלוסיות מוחלשות בקרב ב ,המקומות )למשלבמקצת 

תלמידים עם מוגבלויות שלא נהנות משירותים של החינוך המיוחד במידה דומה לזו של תלמידים אחרים 

ובחינה מעמיקה בתוך הקבוצה של תלמידים עם מוגבלויות עם אותן מוגבלויות. התייחסות זו מזמנת דיון 

והסתכלות על קבוצה זו שלא כמקשה אחת. נושאים אלה מעלים ביתר שאת את סוגיית החלתם עם צח"ם ו

נתונים עולה קריאה זהה בשל  ארצות הבריתגם ב של עקרונות של שוויון וצדק בעת יישום מדיניות הכלה.

שכונת מגוריהם תלויה שבם יהספר הכללי לדים עם מוגבלויות ללמוד בבתיהמראים כי האפשרות הניתנת לי

שיעורים נמוכים יותר של תלמידים נמצא ש. (National Council on Disability, 2018) האתני םבמוצא

 ת. הכלליו בכיתות מריקאים והיספנים(  לומדיםא-ם, אפרוים שונים )ילדי האיים הפסיפיימרקעים אתני

 

 מיוחד חינוך לשירותי הזכאות תקביע תהליך

קולו של "( מושמע ארצות הבריתמדינות )במיוחד, אנגליה וחלק מהמדינות ב במעטסקירה זו הראתה כי 

והוא מעורב בתהליך השמתו במערכת החינוך כמו גם בהחלטות הנוגעות לתכנון תוכניות החינוך  ",הילד

כמתו העקרונית, החופשית והכנה, המשקפת . השתתפותו של הקטין בתהליך והסויישומן האישית שלו

נראית תנאי מהותי לקיומו של תהליך זה ויסוד להצלחתו  ,כלליתהעדפה להיכלל במערכת החינוך ה

(Shyman, 2015 .) 

ברוב המדינות לא נראה מנגנון בקרה ועיון מחדש בכללים ובמדיניות. מנגנון כזה מצריך גם מסד נתונים 

 בעניין זה, שכן במדינה זו  החריגהיא יכולות ולהערכות בהתאם. אוסטרליה הנוגע לשיבוץ, למשאבים, ל

(  Nationally Consistent Collection of Data on School Students with Disabilityמסד נתונים )קיימים 

 ,עם גורמים שונים רחב תהליך התייעצות זאת ועוד, באוסטרליה מתקייםשנים. בכל חמש ביקורת ו

 לשיבוץאשר  או ערעוררק מוכתבת מלמעלה. מנגנון כזה מאפשר גם הגשת תלונות אינה יות מדינהו

תהליך  מודגשיםלמדינה שבה אחרת  ה. קנדה היא דוגמםלהקצאת משאבים ודיון בהאשר ו התלמידים

 הערעור עליהן.  כןבקשה לעיין מחדש בהחלטת ההשמה וביישומה והההשמה, 

(. 6–3כוללת התייחסות למעבר אל בית הספר )גילים  רכי החינוך המיוחדוצבנושא מדיניות המדינות ברוב 

מעבר  ותצורך לתכנן באפקטיבילובמיוחד  ,הבוגריםלמעבר מבית הספר אל החיים  פחותה נמצאה התייחסות

 (. Urbis, 2015) זה

 

 הכלה או שילוב של מדיניות יישום

המשולבים בזרם  עם צח"םבשיעור התלמידים במדינות שונות באירופה מצביע על עלייה במתרחש עיון 

, בסקוטלנד ,, למשלבעשור הראשון של המילניום מגמה זו ניכרתבעשר השנים האחרונות. החינוך הכללי 

כן עולה מהסקירה,  .(National Council on Disability, 2018) ארצות הבריתבו (NESSE, 2012)פינלנד ב
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במערכת החינוך הכללית. עם  יםלומד עם צח"םוגבלויות ו/או שככלל, שיעור גבוה של התלמידים עם המ

מערכת החינוך  סקירה של נתוני, לדוגמה כך, .זאת, עשוי להיות פער בין המדיניות המוצהרת לבין היישום

ההטרוגניות של יש נטייה להתעלם מ, ל"ו"חינוך לכ כי למרות מדיניות ההכלה המוצהרת מעלה, בשוודיה

הקצאת נטייה זו מלווה ב .(,Lundqvist 2016) כלליתונים של ילדים בכיתה ההצרכים השמהקבוצה ו

ערכה של ההכלה ב שחיקהמוביל לההתעלמות מהצרכים וצמצום המשאבים . ליים בלבדמשאבים מינימ

נתפסת כמועילה יותר ומגוננת  למסגרות מובדלות צח"םעם העברה של התלמידים בהם השייצר מהלכים מו

 עליהם.

השילוב יכולה להיבחן באמצעות בדיקת התנועה בין מסגרות מכילות למובדלות, כמדד ם מדיניות יישומידת 

לבין יישום מדיניות הכלה.  מתמשכת של התלמיד בכל שנות לימודיו בבית הספר בין הערכה ההתאםלמידת 

 החינוךמשלב מעברים אלו חשובים במיוחד בעת המעבר מגן הילדים לבית הספר היסודי ובהמשך במעבר 

לית יכולה צרכים מיוחדים בחברה הכל עםשילובם של ילדים (. שםיסודי )-עלשלב החינוך ההיסודי ל

 (. 2013גם במידת השתלבותם במערכות חינוך בלתי פורמליות )קרני וקליין, ולהיבחן להסתייע 

בות המקומית חשוב עוד להדגיש כי ההפניה לתוכניות חינוך מיוחד מושפעת מאוד מתפיסות המורה ומהתר

מופנים המצביעים על ייצוג עודף של מיעוטים  ארצות הבריתספרית. מחקרים מהשנים האחרונות ב והבית

( מנבא הפניה כהה עוראו בהיר עור למשל, כי מוצאו האתני של התלמיד )היותו  ,לחינוך המיוחד ומעלים

 ;Fish, 2017; Morgan, et al., 2015) לתוכניות מצטיינים, או להמשך הערכה וזכאות של שירותי חינוך מיוחד

National Council on Disability, 2018  מחקרים מראים שאף שרוב הסטודנטים להכשרת מורים והמורים .)

מוגבלויות בינוניות וקשות יכולים להצליח במערכת עם בפועל מאמינים שילדים עם מוגבלויות שכליות ו

לשילוב ילדים עם מוגבלויות מסוימות, בעיקר מוגבלויות  פחות הם רואים עצמם מחויבים ,החינוך הכללית

 & ,Chiner-Sanz & Cardona-Moltó, 2013; DeSimone, Maldonadoשכליות, אוטיזם ולקויות תחושתיות )

Rodriguez, 2013 ממצאים אלה נתמכים בעדויות מהספרות המצביעים על כך ששיעור גבוה ביותר של .)

 & ,Cosier, Whiteאו בכיתות נפרדות )לחינוך מיוחד שכליות לומדים בבתי ספר  תלמידים עם מוגבלויות

Wang, 2018; Kleinert, et al., 2015 .)  

תלוי רבות ביכולותיהם של הוריהם לפעול  צח"םכפי שעולה גם מהספרות, מימוש הזכאות של תלמידים עם 

ל פיתוח התוכניות האישיות ולמעקב לקידום האינטרסים של ילדיהם, לעמידה על תהליכי ההערכה וע

(. הורים אלה צריכים לגלות תעצומות נפשיות ובקיאות במערכת Buysse & Hollingsworth, 2009אחריהן )

 ועל כן נדרש תהליך של ליווי ההורים עצמם בדרך זו והעצמתם. ,(2014, ליבליךעצמה )

  

 מכילה מדיניות יישום בפני חסמים

חסרים מיומנויות וידע בשילוב ובעבודה עם כללית מועסקים במערכת ההספרות מלמדת שהמורים ה

. ידע כזה נחוץ בעיקר כדי להצליח לאזן בין (Boyle & Topping, 2012) ועם לקויות תלמידים עם מוגבלויות

, בין היתר, רכי התלמידים הנוספים בכיתה. חוסר הידע והמיומנויות נובעיםורכי התלמידים המשולבים וצוצ

מורים . כלליתההחינוך ההפרדה הקיימת כיום בהכשרה של מורים בחינוך המיוחד ומורים במערכת  בגלל

 גם מביעים צורך בהכשרה כזו ובתמיכה מתמשכת שתאפשר להם להתמודד עם אתגרים הקשורים בהכלה

זו  הכשרת מורים כפולה, כמו(. Alexander, et al., 2016)ות כלליה ותבכיתתלמידים עם צח"ם שילוב ו

, המספקת ידע אנגליהמוסדות מסוימים באו ב קליפורניהשב -Dual Credential Programהקיימת למשל ב
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 ,ולעבוד עימם מבחינה תרבותית ולימודיתשל תלמידים מחקר ויכולת לעבוד עם צרכים מגוונים  מבוסס

(. Lawson, 2015; Reese, Richards-Tutor, Hansuvadha, Pavri, & Xu, 2018עשויה להיות מודל ראוי לחיקוי )

במסגרות שהיו יכולות  מספיקאינם מעורבים הכלה, מורים או מיושמות תוכניות של שילוב כשזאת ועוד, גם 

 ,Cardona, 2009; Kilanowski-Press, Footeבמיוחד הוראה בצמד )ו רבה יותר לספק להם תמיכה מקצועית

& Rinaldo, 2010 .) נגזרת גם  עם צח"םהתחנך בחינוך המיוחד, ביחס לילד עמדתו היחסית של המורה, שלא

גם תלויה עמדה זו (. 2016ידו )צבר ועידו,  כפי שהוא נתפס על ,מהבסיס האידאולוגי הנוגע למקצוע ההוראה

יוצא אפוא שמחסור במיומנויות  (.2015ביכולתו להשקיף על התנסויותיו וללמוד מהן )ביגמן וגידלביץ', 

גורמים מעכבים וחסמים למוכנותם של מורים לפעול לשילוב הם קורות תמיכה ובמ המורים, במשאבים

 (. Chiner-Sanz & Cardona-Moltó, 2013) צח"םמוצלח של ילדים עם 

ים הקיימים, בנתוני הגודל כלליבהיצע בתי הספר ה ה גםתלוי צח"םשל תלמידים עם  םזכאותיישום  שאלת

תלמידים עם  ,ובמשאבים העומדים לרשותם. למשל ומדת בהםשלהאוכלוסייה של פרופיל של בתי הספר, ב

בזכותם לקבל שירותי חינוך  ,הלכה למעשה ,ומוגבליםמנועים מלבחור במוסדות חינוכיים קטנים  צח"ם

לתלמידים עם צח"ם בשל הערכת המשאבים הנוגעים (. הסיבה לכך נעוצה Butler Jessen, 2012ל )ושווים לכ

בספרות מושמעת גם הטענה כי ראוי לשקול מחדש את   .ידי המוסד עצמו ם עלאו כתוצאה מסינון שמתקיי

בתוכנית את התלמידים עם צח"ם יש לשבץ ש. נטען, צח"םעם  יםתלמידההצורך ביצירת תוכנית אישית לכל 

 (. Czapanskiy, 2016) של יכולותיהם ומסוגלותם לאחר הערכה קפדנית, כל זאת ציבורית קבועה מראש

לא התמקדה בהיבט התקציבי הקשור בהענקת שירותי החינוך המיוחד. אחת השאלות שיש סקירה זו 

או שיש להקצות תקציב  ח"םצעם  םאם ראוי להעניק תקציב כולל לבית הספר עבור תלמידיהיא להכריע בה 

לכיסוי סל שירותים אישי לתלמיד, שיעמוד לזכותו במקרה של מעבר ממוסד למוסד, עיכוב בצריכת 

כן לא נדונה השאלה האם מדיניות הכלה אוניברסלית עדיפה על מדיניות הכלה מתונה, קרי ים ועוד. השירות

-אם היא נעשית שלא במערכת הכללית עלאפילו למידה, המעורבות בתהליך ההאם יש להעדיף את עקרון 

תה נפרדת אם מדובר בכיאפילו ( המכתיב השמה במערכת החינוך הכללית, placementשיבוץ )הפני עקרון 

(Norwich, 2012 .) בכיתה ההטרוגנית צריכה גם להיבחן במבט  עם צח"םמידת השתלבותם של תלמידים

רגשי, תוך התייחסות לתהליכים חברתיים הדורשים מציאת קבוצת השווה בהרכב הכיתתי במבט חברתי ו

(Lundqvist, 2016.) תר בשאלות אלה. בחירה נראה כי נדרש לבצע מחקרים נוספים כדי לגבש עמדה ברורה יו

 (. Lauchlan & Greig, 2015אי ובלתי אחראית )ר-במדיניות ללא ביסוס אמפירי עלולה להיתפס כקצרת

 ולאפקטיביות שלה צח"םהמחקר האמפירי המועט, הנוגע להשפעת הסביבה הלימודית על תלמידים עם 

כן נמצאה (. Lindsay, 2007; Ruijs & Peetsma, 2009מצא, אם בכלל, יתרון קל ללימודים במערכת הכללית )

ל הישגי התלמידים ללא מחקרים בארצות שונות בנושא השפעת ההכלה עארבעים ושבעה אנליזה של -במטה

יותר במדיניות שבהן הייתה מדיניות הכלה רבה צרכים מיוחדים תרומה חיובית אך חלשה. תרומה זו הייתה 

 (.  Szumski, Smogorzewska, & Karwowski, 2017וקנדה ) ארצות הבריתנרחבת כמו 

לבסוף, ראוי לנקוט משנה זהירות בעת הבחינה המשווה של תוכניות המדיניות השונות שהובאו בסקירה זו 

ואימוצן במדינת ישראל. כפי שעולה מהסקירה, שאלת הכלתם של תלמידים עם מוגבלויות במערכת החינוך 

שלהן ומקומית של זכויות אדם לבין פרשנות תרבותית  ביחסי הגומלין שבין תפיסה אוניברסליתקשורה 

(Retish & Reiter, 1999 כן היא תלויה .) בהעדפות ערכיות ואידאולוגיות רבות שיכולות להיות בעלות הקשר

תפיסות בנוגע לתחרות חופשית, לסלקטיביות, לאחריותיות, למצוינות  ,למשל ,פרטי. אלה כוללות-מקומי
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זאת ועוד, שאלת הכלתם של תלמידים עם מוגבלויות (. Pei & Graham, 2017ינוך )ולשוויוניות במערכת הח

 כן, על(. Powell, 2009טווח בכל אחת מהמדינות )-בתהליכים מוסדיים ארוכי גם תלויהבמערכת החינוך 

של ו אידאולוגיותההעדפות של ה, ערכיםהלשקלל את המשקל היחסי של  צריכים קובעי המדיניות

 לה בבחינה אם ובאיזה היקף לאמץ מדיניות בנושא חינוך מיוחד הנוהגת במערכת חינוך זרהאה תהליכיםה

(, שנראית יותר Tomlinson, 2012) "תעשיית חינוך מיוחד" תולנקוט משנה זהירות מפני התפתחותה של תופע

נוך הן במערכת החיו כלליתהבמערכת החינוך הן ויותר במערכות החינוך ושמזמנת אתגרים מורכבים 

 . המיוחד
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כך , מוגבלות

אפשר -שאי

לקדם אותו 

באופן מספק 

בבתי ספר 

כלליים ללא 

חינוך מיוחד

מגיל 

חמש 

ועד 

לאחר 

לימודי 

החובה

לקויות ראייה 

קשיי ; ושמיעה

; למידה וקשיי דיבור

התפתחות לקויה 

-חברתי: בתחומים

פיזי , נפשי, רגשי

הוראה של , ומוטורי

תלמידים חולים

6.6-3.528% 

מהתלמידים 

זקוקים לחינוך 

אך הם , מיוחד

תלמידים ללא 

רוב ילדי , לקויות

הגן אינם 

לומדים 

במסגרות 

בגיל ; הכלליות 

בית הספר 

היסודי שיעור 

התלמידים עם 

צרכים מיוחדים 

הלומדים 

בכיתות כלליות 

, 44%הוא 

בכיתות 

החטיבה 

שיעורם הוא 

23%

הורי התלמיד לא מצוין

מחליטים אם 

לרשום את 

ילדם לבית 

ספר כללי או 

לבית ספר 

לחינוך 

הם ; מיוחד

יכולים גם 

לבקש 

להעביר את 

ילדם 

ממוסדות 

חינוך מיוחד 

למוסדות 

המתאפיינים 

בהכלה

מגבלות וקשיים 

צורך ; בלמידה

בסיוע מיוחד 

נוסף על מה 

שניתן בכיתות 

הכלליות

חקיקה והנחיות לא מצוין

מדיניות בכל מדינה

ככל שמדובר בתלמיד 

18בוגר מעל גיל 

מערכות חינוך מובדלות 

מדיניות הכלה ; בגילי הגן

לצד הפרדה בגילי גן חובה

קיימים בתי ספר לחינוך 

: מיוחד בתשע קטגוריות

מוגבלות , לקויות למידה

התנהגות , שכלית

לקויות דיבור , מאתגרת

, מוגבלות פיזית, ושפה

מחלות , לקויות שמיעה

, לקויות ראייה, כרוניות

ללא קטגוריות מובחנות

הכיתות לא מצויןלא מצוין

בבתי הספר 

של החינוך 

המיוחד 

מאורגנות 

בהתאם לגיל 

התלמיד או 

ביצועיו

לא מצוין
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התלמידים 

הלומדים 

במסגרות 

מובדלות 

(%)

היקף השילוב 

בבתי ספר 

כלליים

האחראים על 

זיהוי ואבחון

זכויות 

ההורים

קריטריונים 

לקביעת זכאות

, שילוב, הכלה)מדיניות זכות הילדאסדרהגורם מרכז

(הבדלה, אינטגרציה

שיבוץ למוסדות 

ייחודיים

גודל כיתה תקצוב

מספר )

תלמידים 

(בכיתה

תמיכה סל תמיכות

בהכשרת 

מורים

קידום שיוויון ספרד

הזדמנויות 

והכלה כדרך 

להתגבר על 

אפליה וכדי 

להבטיח 

גישה 

אוניברסלית 

לחינוך ובכך 

-לפצות על אי

שוויון בכלל 

שוויון -ועל אי

הנובע 

ממוגבלויות 

בפרט

תלמידים 

הזקוקים 

לחינוך מיוחד 

הם אלה 

שצריכים 

לקבל תמיכה 

חינוכית 

נוספת 

בהתאם 

לצרכים 

הייחודיים להם

, פיזיות: לקויות21-3

; חושיות; שכליות

; הפרעות התנהגות

; קשיי למידה

הפרעות קשב 

יכולת ; וריכוז

אינטלקטואלית 

כניסה ; גבוהה

מאוחרת למערכת 

נסיבות ; החינוך

אישיות או הישגים 

יוצאי דופן קודמים

הגבלה של עד 0.4

שני תלמידים 

עם צרכים 

מיוחדים בכיתה 

 25שבה לומדים 

תלמידים

הערכה עיתית לא מצויןלא מצוין

כדי לקדם הכלה

צוות חינוכי 

ומנהלי הנעזר 

באנשי מקצוע

חקיקה , חוקה

והנחיות

הכלה לצד הבדלה לא מצוין

במקרים שצריך

הלימוד במערכת 

מיוחדת ונפרדת רק אם 

צורכי התלמידים אינם 

מסופקים במערכת 

החינוך הכללית

עד שני לא מצוין

תלמידים 

בכיתה של 

25

שינוי של 

של , התכנים

המטרות ושל 

הקריטריונים 

להערכה של 

תוכנית 

הלימודים 

הכללית או 

קיצור משך 

חינוך חובה 

לתלמידים 

מצטיינים

לא מצוין

בגיל חינוך פורטוגל 

חובה שירותי 

חינוך מיוחד 

כלולים 

במערכת 

החינוך 

הכללית

הנחיות 

לחינוך מיוחד 

מגדירות מי 

הם 

התלמידים עם 

הצרכים 

המיוחדים 

ומה הן 

ההתאמות 

המתבקשות 

עבורם

מהגיל 

הרך 

ועד 

לסיום 

לימודי 

חובה

ילדים עם מגבלות 

המקשות על ביצוע 

פעולות שונות 

וילדים עם קשיים 

מתמשכים 

: בתחומים

, למידה, תקשורת

, עצמאות, תנועה

אישיים -יחסים בין

או מעורבות 

חברתית

בעבר המכון לא נמצאו נתונים0.4

להענקת סיוע 

לקטינים 

במשרד 

הבריאות וכיום 

בתי הספר

נקבעים על ידי לא מצוין

יש ; בתי הספר

לפרט את 

המשאבים ואת 

תוכניות 

ההתערבות 

שבוצעו לפני 

ההפנייה

מרכזי משאבים מועצה מנהלת

להכלה המספקים 

תמיכה מקצועית 

באמצעות שותפויות 

עם בתי ספר כלליים

אין התייחסות 

מפורשת

לאחר שנוסו התאמות חקיקה והנחיות

במערכת החינוך 

אך הן נמצאו , הכללית

לא יעילות

עד שישה לא מצוין

תלמידים

תמיכה 

פדגוגית 

; אישית

התאמת 

תוכנית 

; הלימודים

תהליכי 

רישום 

; והערכה

טכנולוגיה 

תומכת

המחלקה 

לחינוך 

מיוחד 

אחראית על 

הכשרת 

מורים 

המלמדים 

תלמידים 

עם 

מוגבלויות
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התלמידים 

הלומדים 

במסגרות 

מובדלות 

(%)

היקף השילוב 

בבתי ספר 

כלליים

האחראים על 

זיהוי ואבחון

זכויות 

ההורים

קריטריונים 

לקביעת זכאות

, שילוב, הכלה)מדיניות זכות הילדאסדרהגורם מרכז

(הבדלה, אינטגרציה

שיבוץ למוסדות 

ייחודיים

גודל כיתה תקצוב

מספר )

תלמידים 

(בכיתה

תמיכה סל תמיכות

בהכשרת 

מורים

ארצות 

הברית 

(כללי)

Individuals 

with 

Disabilities 

Education 

Act 

הזדמנות 

שווה לחינוך 

באמצעות 

התקנים 

המקובלים

; מוגבלות שכלית21-6

; חירשות; עיוורון

; לקות אורתופדית

הפרעה בספקטרום 

לקות ; האוטיסטי

הפרעת ; שמיעה

פגיעת ; תקשורת

; מוח טראומטית

מוגבלות למידה 

לקות ; ספציפית

הפרעה ; ראייה

רגשית ולקות 

בריאותית אחרת

 40%-כ

מהתלמידים 

עם 

מוגבלויות 

לומדים 

 מהזמן 20%

במסגרות 

מובדלות

 81% 

מהתלמידים בני 

 שלומדים 21-6

במסגרות של 

חינוך מיוחד 

 40%נמצאים 

מהזמן לפחות 

במערכת החינוך 

הכללית

המחוז בשיתוף 

בתי הספר

לא מאוזכרים 

במסמכים 

הפדראליים

באחריות 

המדינות 

והמחוזות

בהתאם 

להסדר 

שנקבע במחוז 

ובמדינה

חקיקה המגובה 

באישור תוכניות 

מדינתיות כל 

שמונה שנים

לא מפורטת 

במסמכים הפדראליים

הכלה לצד הבדלה 

במקרים שצריך

במקרים מסוימים ולפי 

דרישת ההורים

חינוך ציבורי 

ללא תשלום 

לכל 

, התלמידים

כולל חינוך 

מיוחד 

ושירותים 

המביאים 

בחשבון את 

הצרכים 

המיוחדים 

של 

התלמידים

בהתאם לא מצוין

לתוכנית 

המחוז 

והמדינה

קריאה 

להעסקת 

המורים 

הטובים 

ביותר 

והקצאת 

משאבים 

לתמיכה

ארצות 

הברית 

אורגון

תקנות 

והנחיות 

משרד החינוך

חוסר יכולת 

מתמשך 

 (היסטורי)

להגיע 

להישגים 

בגלל מחסום 

לימודי 

והוראתי או 

מצב רפואי 

המהווה 

מחסום 

;  להישגים

התנהגות 

מסכנת אחרים

;  מוגבלות שכלית21-5

;  חירשות;  עיוורון

;  לקות אורתופדית

הפרעה בספקטרום 

לקות ;  האוטיסטי

הפרעת ;  שמיעה

פגיעת ;  תקשורת

;  מוח טראומטית

מוגבלות למידה 

לקות ;  ספציפית

הפרעה ;  ראייה

רגשית ולקות 

בריאותית אחרת

לא התקבלו 

נתונים

לא התקבלו 

נתונים

המחוזות 

ומוסדות החינוך

צוות הערכה 

כולל את הורי 

התלמיד

שקילת נקודות 

החוזק של 

; התלמיד

הנושאים 

החשובים להורי 

התלמיד 

; בחינוכו

תוצאות 

הערכתו 

, העדכנית

ההתפתחותיים 

והתפקודיים

המחוזות 

ומוסדות 

החינוך

קביעת תוכנית 

חינוכית אישית

החינוך המיוחד משולב לא מצוין

בתוך מערכת בתי הספר 

ותלמידים עם , המחוזית

צורכי חינוך מיוחד זכאים 

לאותן הזכויות 

כפי , והפריבילגיות

שזכאים להן תלמידים 

אחרים

השיבוץ נקבע מחדש 

אין להוציא ;  כל שנה

תלמיד מקבוצת הכיתה 

מבוססת הגיל שלו רק 

מהטעם שנדרשים 

שינויים בתוכנית 

השיבוץ ;  הלימודים

נעשה במקום הקרוב 

ביותר לביתו של הילד

על בתי 

הספר 

שבמחוזות 

להעניק 

חינוך ציבורי 

חינם 

ומתאים 

לתלמידים 

עם 

מוגבלויות 

בגיל בית 

ספר

ספרי לימוד לא נמצא

מותאמים 

לתלמידים 

עיוורים ובכל 

;  פורמט נגיש

הנגשה של 

מכשור 

;  טכנולוגי

תעודת סיום 

מותאמת 

(modified 

diploma)

לא נמצא
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התלמידים 

הלומדים 

במסגרות 

מובדלות 

(%)

היקף השילוב 

בבתי ספר 

כלליים

האחראים על 

זיהוי ואבחון

זכויות 

ההורים

קריטריונים 

לקביעת זכאות

, שילוב, הכלה)מדיניות זכות הילדאסדרהגורם מרכז

(הבדלה, אינטגרציה

שיבוץ למוסדות 

ייחודיים

גודל כיתה תקצוב

מספר )

תלמידים 

(בכיתה

תמיכה סל תמיכות

בהכשרת 

מורים

ארצות 

הברית 

קליפורניה

חוק תלמידים 

עם מוגבלויות 

וזכאותם 

לחינוך מיוחד

תלמיד עם 

צורכי חינוך 

מיוחד

מגיל 

ינקות 

ועד 

שנה 

לאחר 

לימודי 

חובה

;  חירשות;  אוטיזם

הפרעת ;  עיוורון

לקות ; רגשות

מוגבלות ; שמיעה

מוגבלויות ; שכלית

לקות ; מרובות

לקות ; אורטופדית

;  בריאותית אחרת

בעיה כרונית 

מוגבלות ;  אקוטית

למידה

 3-0בגילים לא מצויןבתי הספרלא נמצאלא נמצא

קיים עיכוב 

התפתחותי 

המתבטא בפער 

בין רמת 

ההתפתחות 

המצופה לגיל 

הילד לבין רמת 

, תפקודו בפועל

בכל הנוגע 

להתפתחות 

, קוגניטיבית

מוטורית , פיזית

, תקשורתית,

רגשית -חברתית

או התאמתית 

רשויות 

החינוך 

מנהלי בית )

(הספר ומורים

מדיניות הכלה כברירת לא מצוין במפורשחוק ותקנות

מחדל לצד חינוך מופרד

; אין פירוט של נסיבות

בהתאם להערכה בית 

ספרית

אין אזכור 

במדיניות 

המדינתית

כוח , מתקניםלא מצוין

מיקום , אדם

או ציוד 

שנדרשים 

כדי להעניק 

שירותי 

הוראה למי 

שיש לו 

צרכים 

מיוחדים 

בהקשר 

, פרטי, ציבורי

אשפוזי , ביתי

ומגורים

לא נמצא

ארצות 

הברית ניו 

יורק

חקיקה 

ותקנות

תלמיד 

שמסיבה 

, נפשית

מסיבה פיזית 

או מסיבה 

רגשית אינו 

מסוגל ללמוד 

במערכת 

החינוך 

 ;הכללית

עיכוב 

התפתחותי 

במונחים של 

של אחוז , זמן

ושל סטיית 

תקן

לא 

מצוין

; חירשות; אוטיזם

; חירשות ועיוורון

; הפרעה רגשית

לקות ; לקות שמיעה

מוגבלות ; למידה

ריבוי ; שכלית

;  לקויות ומוגבלויות

; לקות אורתופדית

לקות ומוגבלות 

לקות דיבור ;  אחרת

נזק מוחי ;  או שפה

לקות ; טראומטי

ראייה       

, הורי התלמידלא מצויןלא מצוין

, צוות בית הספר

פקיד עם , רופא

סמכות שיפוטית

זכותם לפנות 

אל הוועדה 

המחוזית 

לתחילת 

הערכה 

וקביעת 

זכאות 

; לשירותים

הסכמתם 

נדרשת 

להערכת 

צורכי 

התלמיד 

ניתן לדחות )

(את סירובם

עיכוב רב 

ביכולות 

, הקוגניטיבית

השפתית 

, והתקשורתית

, האדפטיבית

-החברתית

רגשית או 

; המוטורית

קשיים בהישגים 

, לימודיים

בתפקודי 

, למידה

בהתפתחות 

, חברתית

בהתפתחות 

פיזית

ועדה מחוזית 

או בית ספרית 

, הכוללת הורה

, מורה אחד

מורה בחינוך 

, המיוחד

פסיכולוג בית 

נציג , ספר

, רופא, המחוז

הורה נוסף 

לתלמיד עם 

, מוגבלות

התלמיד עצמו

תקנות לצד נוהל 

הערכה מקומי 

ומחוזי

משתתף בתהליך ככל 

שהדבר מתאים

מדיניות הכלה כברירת 

מחדל לצד חינוך מופרד

בהתאם להערכת 

ללא ; הוועדה

קריטריונים ברורים

לא נמצאלא נמצאלא מצויןלא מצוין
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התלמידים 

הלומדים 

במסגרות 

מובדלות 

(%)

היקף השילוב 

בבתי ספר 

כלליים

האחראים על 

זיהוי ואבחון

זכויות 

ההורים

קריטריונים 

לקביעת זכאות

, שילוב, הכלה)מדיניות זכות הילדאסדרהגורם מרכז

(הבדלה, אינטגרציה

שיבוץ למוסדות 

ייחודיים

גודל כיתה תקצוב

מספר )

תלמידים 

(בכיתה

תמיכה סל תמיכות

בהכשרת 

מורים

תקנים בנושא אוסטרליה

מוגבלויות 

בחינוך מכוח 

חוק מניעת 

אפליה נגד 

אנשים עם 

מוגבלויות 

ופרשנות 

ועדת זכויות 

אדם

מוגבלויות 

ולקויות 

השייכות 

לארבע 

קטגוריות 

: רחבות

, פיזיות

, קוגניטיביות

תחושתיות או 

-חברתיות

רגשיות

חינוך 

חובה

אובדן מלא או חלקי 

של תפקוד גופני או 

היעדר , נפשי

תפקוד של חלק 

קיומו של , מהגוף

אורגניזם בגוף 

שגורם או מסוגל 

, לגרום למחלה

הפרעה בתהליכי 

תפיסת , החשיבה

הרגשות , המציאות

או השיפוט

איש מקצוע לא מצויןלא מצוין

מתחום הבריאות

תקנים התקפים לא מצויןמעוגנים בתקניםלא מצוין

מאגר ; לחמש שנים

נתונים של 

, התלמידים

צורכיהם 

וההתאמות שלהם

נטייה ; לא ברור לחלוטיןלא מצוין

לטובת מדיניות הכלה לצד 

אפשרויות להתאמות 

ולהפניות במוסדות 

מופרדים

לא מפורטות העילות 

להפנייה

תכנון תוכנית לא מצויןלא מצוין

לימודים 

והתאמתה 

להוראה 

, וללמידה

התאמות 

בתוכנית 

, הלימודים

התאמת 

הערכת 

תלמידים 

ודיווח 

; עליהם

-פעילויות חוץ

קוריקולריות 

בהיבטים 

סביבתיים 

ותשתיתיים 

ובהקצאת 

משאבים

הזדמנויות 

למידה 

ופיתוח 

מקצועי 

מתמשך 

לצוות 

; החינוכי

אתר 

ללמידה 

מקצועית 

של מורים 

ומנהלים

קנדה 

אונטריו

נעשית 

במסגרת 

עקרונות של 

, מצוינות

קידום , צדק

רווחה 

והשאה של 

אמון הציבור

יוצא "תלמיד 

שעקב " דופן

, התנהוגותו

, תקשורתו

יכולתו 

, השכלית

כשירותו 

השכלית או 

ריבוי חריגותיו 

זקוק לתוכנית 

חינוך מיוחד

;  חריג התנהגות

: חריג תקשורת

חירשות או , אוטיזם

, כבדות שמיעה

לקות , לקות שפתית

לקות , דיבור

חריג יכולת ;  למידה

, מחוננות: שכלית

לקות שכלית 

לקות , מתונה

חריג ;  התפתחותית

: יכולת פיזית

, מוגבלות פיזית

עיוורון וראייה 

ריבוי לקויות, לקויה

 צוות בית לא מצויןלא מצוין

אנשי ;  הספר

מקצוע אחרים 

והורי התלמיד

פנייה לוועדה 

בנושא שיבוץ 

;  וביקורת

חברות 

;  בוועדה

זכות לערער 

על נאותות 

השיבוץ ועל 

התוכניות 

והשירותים 

שהוצעו

;  התנהגות

;  תקשורת

;  יכולת שכלית

;  יכולת פיזית

ריבוי חריגויות

הנחיות משרד בית הספר

;  החינוך באונטריו

חקיקה מדינתית 

ותקנות

משתתף בוועדת זיהוי 

שיבוץ וביקורת מעל 

16גיל 

אלא אם , מדיניות הכלה

הוועדה מנמקת אחרת 

וההורים אינם מתנגדים

שיבוץ בכיתה כללית 

כולל ייעוץ או ליווי של 

מורה לחינוך מיוחד לצד 

שיבוץ בכיתה לחינוך 

מיוחד תוך השתלבות 

בחלק מהיום בכיתה 

הכללית

 20-8לא מצוין

 בהתאם

לסוג הכיתה

הוראה 

;  מיוחדת

הוראה 

;  פרטנית

הוראה 

בקבוצות 

קטנות

לא נמצא

59


