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השמה בחינוך המיוחד

מדיניות משרד החינוך הנגזרת מחוק  

החינוך המיוחד בכל הקשור לטיפול 

בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים היא  

להעניק זכות קדימה ככל האפשר להשמתו  

תוך , של תלמיד במסגרת החינוך הרגיל

.מתן מענה לצרכיו במסגרת הרגילה

מערךשלערכית-הפילוסופיתהתפיסהבבסיס"

התפיסהמצויהבישראלהמיוחדהחינוך

,האדםכבודשלערכיםעלהמושתתתההומניסטית

הידברותיחסיקיוםתוך,שלוהביטויוחופשחירותו

."הדדיאמוןועליושרעלהמבוססיםאישיים-בין
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תפיסת עולם בתהליך שינוי

 תפיסת העולם שעומדת מאחורי החינוך המיוחד בכל

תרבותית–מייצגת תפיסה ערכית חברתית , העולם

תפיסת עולם של קבלת השונה בחברה

 וחברתיתדמוגרפית –מציאות משתנה

זכויות הילד והוריו"ל" טובת הילד"שינוי תפיסה מ"

 שילוב והנגשה, שותפותקהילתיות משתנה בדגש על

 לקוחות עם ידע בנהלים וגם בתחומי הידע–שקיפות

 5שינוי תפיסות מקצועיותDSM
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בעולםהשינוי 

4

  שילוב מלא של כל הילדים מלבד

:לקויות מאוד מורכבות

 רוב מדינות הOECD

 ב"ארהממדינות חלק

קנדה

אוסטרליה

ארגנטינה

גיוון  

שילוב

הוגנות

:דוגמה

-ילדים עם אלרגיות לסוג מזון 

ס לא אוכלים  "ביה/כל הכתה



הימצאותם של תלמידים בעלי מגוון צרכים מיוחדים בכיתה 

.  חברתי הן לצוותי החינוך והן לתלמידים-מזמנת אתגר חינוכי

זכות קדימה להשמתו  לכן מורה חוק החינוך המיוחד להעניק 

על  של תלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת החינוך הרגיל 

.  פני השמתו במסגרת החינוך המיוחד

הכרה ביכולתם של כל התלמידים ללמוד ובזכותם  "זוהי 

מתוך הכרה וקבלה של שונות בין בני אדם כמרכיב  , ללימודים

"  בסיסי וטבעי

(.מתוך דוח ועדת מרגלית לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד)

מיצוי כל אפשרויות  רק לאחר 

יש ההתערבות במסגרת הרגילה 

לשקול במידת הצורך את הפניית  

התלמיד לדיון בוועדת השמה
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תפיסת עולם של שילוב והכלה

 צמצום פערים

צמצום הפניות לחינוך מיוחד

שותפות עם הורים

יעדי משרד החינוך
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מענים שונים

יתרונות

  שייכות חברתית ורגשית

לחברה רגילה 

 בתוך הקהילהלמידה

למידה בתוך שונות

למידה ברמת הגיל

מענה בחינוך הרגיל

חסרונות
למידה ברמה גבוהה מדי•

צוות ללא הכשרה מספקת•

מעט שעות תמיכה•

חוויית שונות מאחרים•

חוסר מענה לצרכים ייחודיים•
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יתרונות

צוות מיומן עם ידע מקצועי

טיפולים שונים

יחס אישי

כתות קטנות

למידה מותאמת

למידה עם דומים

מענה לצרכים ייחודיים

מיוחד כוללנימענים בחינוך 

חסרונות
למידה עם דומים•

לימודיפער •

והדרהתיוג •

מרחק מהקהילה•

הסעות•
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עקרונות ועדת דורנר
ההוריםשיתוף-1עקרון

ילדםיקבלהיכןלבחורהזכותישלהורים
.לוהדרושותוהתמיכותהמענהאת

יותרמקיףמענהביןלבחורהיכולת
עםבקהילהלמידהלביןהמיוחדבחינוך
בסיסיתזכותהיאמותאמיםמענים

צרכיםעםלילדהורהלכלשמגיעה
.מיוחדים
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תפקודזכאות על פי -2עקרון 
התפקודעםבשילובללקותהתייחסות.

התפקודיסודעלותקצובאיפיון.



ועדת השמה כצומת החלטה

 לעתים  –של ילד גורלוועדת השמה קובעת
.21או 18קרובות עד סיום לימודיו בגיל 

 שבו  בתהליךועדת השמה היא נקודת שיא
הילד וההורים להחלטה, נפגשים אנשי החינוך

שמזמנת דיון מעמיק וחילוקי דעותצומת

  מחייבת הבאה בחשבון של גורמים שונים
ומורכבים
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ועדה ביורוקרטית שמכוונת  •
שמצמצמת , לתפיסה רפואית

את תפקידה לקביעת  
והחלטה ממיינת , אבחנות

לחינוך מיוחד

ועדה שמייצגת את האינטרס  •
".טובת הילד"של 

,  חינוכית מקצועית-ועדה פסיכו✓

שבודקת את מיצוי תהליך  

משפחה , ההתערבות עם ילד

.ומערכת בחינוך הרגיל

ועדה שבודקת את הצרכים ואיך  ✓

נותנים את המענים באופן 

תוך שמירה על עקרון , מיטבי

.חינוך רגילתעדוף

ועדה ששומרת על זכויות הילד ✓

והוריו

ועדת השמה
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פרדיגמות השמה בחינוך מיוחד
פרדיגמה רפואית

התמקדות בלקות ולא בילד

תפיסת עולם של מחלה

מאבחנת פתולוגיה

מתייגת ומדירה חברתית

 קובעת זכאות ומתאימה אליה
את המענים

 הלקותלביטויי /לכשלוןממתינה

המענה מוצמד מקום

  תלויה במשאבים חיצוניים של
מומחים

 אובייקטיבית"נתפסת"

תפקודית-פרדיגמה חינוכית
ראיה הוליסטית של הילד ומשפחתו

  תפיסת עולם שלRTI
  יכולה למנוע התפתחות פתולוגיה

התפקוד קובע את רמת ההתערבות

ההתערבות היא תהליך דינמי

מכילה חברתית

מענה של שירות ולא מקום

תלויה בשותפויות 12



סיבות לשינוי הפרדיגמה

הרגילהבחברהלהשתלבותהחברתיתבתפיסהשינוי,

מאפשרתאלאלקותםפיעלאנשיםמתייגתשאינה

תפקודםלפימענים

הישגיםביןהפערתיאוראו/ורפואי-קליניסיווג

רלוונטייםאינםקוגניטיבייםולמדדיםליכולותאקדמיים

החינוכייםלתוצריםאוהוראתילתכנון

מחכים)מוקדמתובמניעההמוקדםבאיתורעיכוב

(לכישלון

אומוחלשותאתניותמקבוצותילדיםשליתרייצוג

המיוחדבחינוךמקופחות

מיוחדבחינוךלמידהלקוייתלמידיםשליתרייצוג
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דיספרופורציה
 תרבותית)קבוצה מסוימת -דיספרופורציה  ,

מיוצגת מעל או מתחת לאחוז  ( מגדרית, אתנית

שלה באוכלוסייה הכוללת

  ייצוג יתר כזה מצביע על תפיסה של קבוצה

מסוימת כמתקשה יותר וזקוקה ליותר מערכות 

עזרה ומנציחה את הקבוצה כשונה או נזקקת

14

UK 2016 - What types of children have SEND?

twice as likely to be eligible for free school meals

than those without SEN (28% compared with 13%).

Boys are more likely to have special needs - 16% of 

boys require SEN support compared with 9% of 

girls. 

And the black community has the highest 

percentage of special needs pupils, while the 

Chinese population has the lowest

דרך חדשה  –בארץ 

אחוז הילדים  

מהקהילה של יוצאי  

אתיופיה בחינוך  

המיוחד  



לתפקודמאבחנה 
שינוי דגשים

DSM5-בבריאות הנפש שינוי תפיסות 

דגש על תפקוד והשפעתו על הסתגלות

 לאבחנהדגש על חומרה בנוסף

 כדי לקבל זכאות לחינוך מיוחד החוק

מחייב אבחנה של מוגבלות משמעותית

אבחנה מגדירה את סוג המוגבלות

  התפקוד מגדיר את חומרת הפגיעה

רק שילוב בין שניהם  

מאפשר דיוק במענים 15



תפקיד הפסיכולוג החינוכי  
חבר ועדת השמה

 הסכמה  , זכות היידוע: על זכויותיהם של הילד והוריושמירה
.כבוד והגנה על פרטיותם, זכות שימוע, מדעת

  השתתפות בדיון והחלטה על סוג המסגרת שתתן מענה הולם
.  לצרכיו של הילד והוריו

 פארא, רפואיים, פסיכולוגיים)הצגת המסמכים המקצועיים-
.בועדהבהעדר כותב המסמך המקצועי בדיון , ('רפואיים וכד

 את  המתכללבשיקול דעת מקצועי , בוועדהאפיון הלקות
.רצונות ההורים/צרכי הילד ועמדות, האבחנה, התפקוד

אך תיעשה  , ההחלטה על האיפיון היא באחריות הפסיכולוג
.בהיוועצות עם חברי הוועדה

בעיקר אם החלטת הועדה לא  , שותפות בכתיבת הנימוקים
בהלימה עם המלצת המסמך הקביל

 הועדה והתהליכים שהובילו אליההסתכלות מערכתית על 16



מסמך קביל

 רלוונטיתחוות דעת מקצועית

גורם קביל בהתאמה למוגבלות:

רופא רלוונטי למוגבלות

 למוגבלותפסיכולוג מומחה רלוונטי

ועדת אבחון לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

קלינאיות תקשורת

י הגורם הקביל תוך ציון סטטוס מקצועי  "חתום ע

ומספר רישוי

 בעל  , אובייקטיבי, עובדתי"–משפטית מייצג שפה

"תלוי בסביבהלא , תוקף 17



?אבחנהמהי 

מקצועייםקריטריוניםלפיהלקותהגדרת❖

(ICD-10אוDSM-5)מקובלים

המקצועאישידיעלרקלהיקבעיכולה❖

במסמךמגובהלהיותועליההמתאים

.קביל

ניתןלאלעתים–משוערתאבחנה❖

לפיברורהלאבחנהלהגיע

גיל,מורכבותעקבהקריטריונים

.והתפתחות

במקבילאבחנות2–קומורבידיות❖
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משרדשלטיפולוגיהפ"עהמוגבלותשלקטגוריההגדרת
.למעניםהמותאמתהחינוך

עלהתפקודורמתהאבחנהתכלולעלמתבססהאפיון
הועדהבפניהנמצאותפקודיאבחונימידעסמך

הועדהחברהפסיכולוגשלמקצועידעתלשיקולנתון.

לחינוךהילדשלזכאותועלההחלטהלאחררקקבעיי
מיוחדחינוךשרותיהמקבליםילדיםלגביורקמיוחד

.מיוחדחינוךשלבמסגרותלומדיםאוהרגילבחינוך

בהתייחס,המתאימההמסגרתסוגייקבעהאיפיוןלפי
.הקיימותהחינוכיותלאפשרויות

הלקותאתלבחורישקומורבידיותשלבמקרה
.המעניםלצורךיותרהמשמעותית

האפשרויותכאשר–הלקותמאיפיוןשונהלשיבוץאיפיון
הצרכיםאוהאיפיוןאתבמדויקתואמותאינן

?מהו איפיון
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?האיפיוןאיך נקבע 
 הוא ( כולל אפיון הלקות לשיבוץ)הלקות אפיון

והוא ייקבע על ידי , חלק חשוב בדיון
,  הפסיכולוג החינוכי חבר הוועדה בחתימתו

. בהיוועצות עם כל חברי הוועדה

 ובמידת הצורך גם לקות או  )הלקות אפיון
מורכב ( לקויות נוספות והאפיון לשיבוץ

מהאבחנה שנקבעה על סמך המסמכים 
הקבילים ומהתיאור התפקודי של התלמיד  

.  ועוצמת התמיכות הדרושות לו

 של מידע לא מספק או חילוקי דעות  במקרה
את ההחלטה  אפשר לדחות על אפיון הלקות 

או מסמך נוסף  /מידע ו, במידת הצורך, ולבקש
להכריעשיסייע  20



שיקולי דעת

שיקולי הדעת בקבלת החלטות של ועדת ההשמה

 ועדת ההשמה לקבל החלטה בדבר סוג המוסד החינוכי בבוא

שיושם בו התלמיד בעל הצרכים המיוחדים היא צריכה להביא  

הכוללים כל תחומי התפקוד לצורך הכרעתה בשאלה זו את 

-רגשי-תפקודו החברתי, תפקודו הלימודי: של התלמיד

היקף ההתאמות הדרושות בתכנית הלימודים  , התנהגותי

.  והיקף ההתערבות החינוכית שחינוכו של התלמיד דורש

 בעמדת המשפחה  הדעת של הוועדה יתחשבו גם שיקולי

וביכולתה לשתף פעולה עם ההחלטות המתקבלות ולהסתגל  

אליהן כחלק מהשיקולים המקצועיים

21



התייחסות אל הילד ומשפחתו
בועדותהעיקריכלקוח

הוליסטיתבראיה

חייםאיכותשלבראיה

הנפשיתרווחתושלבראיה

והוריוהילדזכויותעלשמירה
חוק זכויות החולה

חוק הפסיכולוגים

חינוך מיוחד חוק 

2017קוד האתיקה 

חוזרי מנכל

הנחיות אגף פסיכולוגיה

מחויבות הפסיכולוג החינוכי

בהסתמך על

22



עמדות וצרכים בועדת השמה

הורים
חינוך רגיל מול חינוך מיוחד•

מול קשרים חברתייםלימודים •

חווית הדרה ואי צדק•

מרחק  , הסעות, חרדות מתיוג•

וניתוק חברתי

מערכת
תסכולים, למידה–טובת הילד •

טובת הילדים האחרים•

,  עייפות–טובת הצוות •

חוסר אונים, שחיקה

צורך בהומוגניות•

בהצלחותצורך •

הילד
צורך בשייכות ונראות•

צורך בהערכה•

תפיסת עצמי כשונה•

צרכים חברתיים•

חרדה ממעברים•
חברי ועדת השמה

מייצגים אינטרסים  

ותפיסות עולם שונות
23



קוגניטיביותהטיות 

תפיסות עולם מנחות

החלטה במצב של חוסר ודאות

עקרון ההתמדה

 ללקיחת סיכוניםנטייה

 חיפוש חיזוקים לתפיסת העולם–סלקטיביות

 הסכמה עם הדומה-אפקט הניגודיות

סטראוטיפים מודעים ולא מודעים

רושם ראשוני

עיוורון לשינוי

  השפעות רגשיות ותחושות פיזיות
24



Proportion of rulings in favour of the prisoners. 

Shai Danziger et al. PNAS 2011;108:6889-6892

©2011 by National Academy of Sciences

...כל היום בוועדת השמה

25



פתרונות להטיות קוגניטיביות

 להטיות האישיותמודעות

 הקשבה לכל הקולות–מעריכים ריבוי

  תשומת לב למידע שחוזר על עצמו

ופחות לאירועים חד פעמיים

חיפוש מידע רלוונטי וממוקד

26



2.10סעיף –2014ל מינואר "על פי חוזר מנכ

2017ומכתב עדכון הנחיות ממאי 

דיונים ואבחונים חוזרים  

לוועדות השמה

.מרבית האבחנות לא משתנות לאורך שנים•

.בתפקודהעיקריים הקורים אצל ילדים הם השינויים •

תפקודו של הפרט משתנה עקב מצבי חיים  •

.והתערבויות טיפוליות

אלא כאשר  , אינטליגנציה לא משתנה מהותיתרמת •

.יש פגיעה משמעותית

בגיל הרך יש צורך בזהירות רבה באבחנות עקב •

.השינויים ההתפתחותיים

27



ועדות השמה חוזרות

:'אלכתהמגןבמעבר,חוזרותהשמהבוועדות

הלקויותבכלילדלכלהשמהועדתלקייםיש.

קביליםמסמכיםלהציגישההשמהבוועדת

שלבנספחהטבלהלפי)חובהגןבמהלךשעודכנו

.(קבילהשאבחנתםגורמים

:מלבד

או  3ילדים שאובחנו על רצף האוטיזם לפני גיל •

הערכה מחודשת עי רופא מוסמך–שהאבחנה בספק 

ה ונכויות פיזיות לאחר  "מש, ילדים שאובחנו עם אוטיזם•

ניתן להשתמש במסמך הקיים–3גיל 

מסמך רפואי מעודכן–ילדים שאובחנו עם לקויות חושים • 28



ועדות השמה חוזרות

אין צורך בעדכון מסמכים קבילים

ס הכולל "על הצוות הרב מקצועי של ביה

בתנאי של רמת שרות  )את הפסיכולוג 

לדון בצרכי התלמיד ובמענים  ( 'א

שנדרשים לו ולכתוב את עמדת הצוות  

.בדוח החינוכי

:בתנאי ש

 הצוות מעריך שאין שינוי בצרכים

ובמענים הנדרשים

קיים מסמך קביל קודם

ההורים מסכימים

ועד סיום הלימודים' החל מכיתה א

בכל מצב שבו ההורים  

או שחל  , מתנגדים להחלטה

יש  , שינוי במצבו של הילד

לבצע הערכה עדכנית על ידי  

הגורם הקביל בהתאם  

.  להנחיות בחוזר זה 29



הפסיכולוג החינוכי כגורם קביל

יקבל דווח על מצבו התפקודי של הילד מההורים והצוות

יקרא מסמכים קבילים קודמים

  יחליט בשיקול דעת מקצועי על צורך בעדכון מסמכים

 ישקול את תכולת ההערכה  -אם יחליט על עדכון

הנדרשת לצורך המלצה מיטבית

הפסיכולוג החינוכי כחבר ועדה

ישמע בוועדה את הגורמים המציגים

יקרא את דוח התפקוד ומסמכים קבילים

יחליט אם יש בידיו מספיק חומר כדי לקבוע איפיון

  יביע דעתו המקצועית לגבי צרכיו של הילד על בסיס

המוצג בדיון
30



סיכום

כצומתהשמהבועדותההשתתפות

,תלמידשלגורלוהקובעתהחלטה

:הועדהחברימכלדורשת

ספציפיתומיומנותהתמקצעות

וחברתיתבינאישיתרגישות

שונהחשיבהדפוס

שיקוליםמכלולשלבחשבוןהבאה

אינטרסיםניגודיהכולליםמורכבים
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