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הנדון :הערות ארגון "בזכות" לתזכיר חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' ()11שינויים ארגוניים
בפעולת וועדות על פי החוק)

להלןמפורטותהערותארגון"בזכות"לתזכירחוקחינוךמיוחד(תיקוןמס' .)11
א .הקדמה
 .1תזכירחוקחינוךמיוחד(תיקוןמס')11מציעלתקןאתמנגנוןקביעתהזכאותוההשמהלמתן
שירותיחינוךמיוחד,זאתבאמצעותביטולועדתהשילוב,שינויהרכבוועדתההשמהוצמצום
סמכויותיהומתןזכותבחירהלהורהלקביעתסוגהמסגרתהחינוכיתשלילדיו.
 .2משמעותםשלצעדיםאלו,כפישיוצגלהלן,עלולהלהיותפגיעהממשיתבזכותםשלתלמידים
עם מוגבלות לקבל חינוך המותאם לצרכיהם ,ופגיעה בזכותם לשוויון ולשילוב .זאת ,בניגוד
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח –  1998(להלן :"חוק שוויון זכויות")
ובניגודלאמנתהאו"םבדברזכויותיהםשלאנשיםעםמוגבלויות(להלן:"האמנה").
ב .רקע
 .3סוגייתשילובםשלתלמידיםעםמוגבלותבמערכתהחינוךהכלליתמתגלגלת להביןכותלי
בתיהמשפט,הכנסת,משרדמבקרהמדינהומשרדהחינוךכברקרובלשניעשורים.
 .4המסע לעיגוןזכותםשלתלמידים עםמוגבלותללמוד במערכתהחינוך הכללית החלבבג"צ
ית"ד,1שםקבע ביתהמשפט שזכותושלתלמידעםמוגבלותלחינוךלאתמומשאם לאיקבל
חינוך העונה על צרכיו ,שחינוך מיוחד הינו שירות ולא מקום ושחובת המדינה לתקצב את
השירותבאופןשוויוניבכלמסגרתבהלומדתלמידעםמוגבלות.
 .5המסעהמשיךעםתיקוןמס'7שלחוקהחינוךהמיוחדוהוספתפרקד'1הוא"פרקהשילוב",
אשרקבעכיבכלמסגרתחינוכיתתוקםועדתשילובאשרתקבע זכאותלקבלתשרותיחינוך
מיוחד(ובעקבותפסיקתבג"צנקבעכיגםתחליטלגביזכאותלתמיכהמסוגסייעת).
 .6המסע לא תם עם תיקון החוק .תת התקצוב של תלמידים שבחרו ללמוד במערכת החינוך
הכללית(בשילוב) הביאלעתירותנוספותולהקמתועדה לבחינתהחינוךהמיוחדבשנת2007
עלידישרתהחינוךדאז,חה"כ(לשעבר)יוליתמיר,שבראשהעמדהכבודהשופטתדורנר.
 .7בוועדההיוחבריםושותפיםמלאיםגםנציגיארגוניםשלהוריםלילדיםעםמוגבלות,והוזמנו
להשמיע עמדתם ארגונים המקדמים ,בין השאר ,זכויות של ילדים עם מוגבלות ,ובכלל זה
ארגון "בזכות" .זאת ,מתוך הבנה שהורים וארגונים מכירים היטב את הבעיות ,המצוקות
והרצונותבשטח,כמוגםאתהמעניםהנדרשים,וששינויצריךלבואבהסכמהשלכלהצדדים.
1בג"צ2599/00ית"ד נ' משרד החינוך,פ"דנו(,)5834(להלן:בג"צית"ד) 

 .8וועדתדורנרהמליצהעלפתרוןהמבוססבעיקרושלדברעלשניאדנים:האחד,מתןאפשרות
להורהולתלמיד עםהמוגבלות,ככלשניתן,לבחוראתסוגהמסגרתהחינוכית,והשני,אימוץ
העקרוןשל"התקציבהולךאחרהילד"באופןשתקצובושלכלתלמידעםמוגבלותייקבעלפי
אפיונוהתפקודי,ולארקעלסמךהמוגבלות,ובאופןשכלהורהידעבשלבהבחירהאתהאפיון
שלהילדואתהסללוהואזכאי.המלצותועדתדורנרזכולהסכמהרחבהמצדחבריהוועדה.2
 .9אךלמרותההסכמה,המלצותועדתדורנריושמובמסגרתניסיוניתבלבדבמספרמצומצםשל
רשויות מקומיות ,וזאת עד לשנת הלימודים הנוכחית בה הופסקה ,למיטב ידיעתנו ,באופן
מוחלט.
 .10לאזואףזו,בשנת2012אישררהמדינתישראלאתאמנתהאו"םבדברזכויותיהםשלאנשים
עםמוגבלויות אשרקובעתבסעיף,24ביןהיתר,אתחובתהמדינה לאפשרלכללהתלמידים
עםמוגבלותלממשאתזכותםלחינוך במערכתהחינוךהכללית ,זאתבאמצעותמתןתמיכות
הדרושות להם .למרות זאת ,במדינת ישראל תמונת המצב הפוכה  - מנתוני משרד החינוך
עולה כי אחוז התלמידים המופנים למסגרות נפרדות של החינוך המיוחד במגמת עלייה,
ובהתאמה,כיחלהירידהבאחוזהתלמידיםהמשולבים.
 .11בנסיבותאלושינויבחקיקההקיימתוודאימתחייבהןמשפטיתוהןמוסרית,אךישלבחון
כיצדישפיע השינויהמוצעעלהתמונההחינוכיתהאמורה והאםישבוכדילהביאלהפסקת
ההפליההמתמשכתכלפיתלמידיםמשולבים.אלא,וכפישיוצגלהלן,התיקון המוצע דווקא
מעמיק את ההפליה ,מנוגד לפסיקת בית המשפט העליון ומסיג לאחור את מצבם של
הילדים המשולבים הן מבחינה מעשית והן מבחינה משפטית.

ג .התיקון המוצע
 .12בנוסחהמוצע,כאמור ,מובאיםשניתיקוניםמרכזייםלחוק שעניינםאחד ,והואשינוימנגנון
קביעתהזכאותוההשמהשלתלמידעםמוגבלותבמערכתהחינוך.
 .13התיקון הראשון ,בא לידי ביטוי בשינוי המנגנון הפרוצדורלי – ביטולן של וועדות השילוב
הביתספריותושינויהרכבן שלוועדותההשמה .הפקדתהוועדהבידינציג מקצועישל משרד
החינוך תחת נציג השלטון המקומי ,והשמטת הרופא והעובד הסוציאלי כחברים קבועים
בוועדה.
 .14התיקון השני בא לידי ביטוי בשינוי מהותי של קונספט ההשמה – צמצום סמכויותיה של
וועדת ההשמה (שמעתה ייקרא שמה וועדת זכאות) מוועדה הקובעת זכאות ,"אפיון לקות"
וסוג מסגרת אליה מופנה התלמיד ,לוועדה הקובעת זכאות ותפקוד בלבד ,ומתן הזכות
להוריםלבחוראתסוגהמסגרתהחינוכיתבהילמדילדם.
 .15חידושנוסףבהצעהזוהוא עיגונההחוקישלחלוקתהשירותיםוהמשאביםבאופןשהיקףסל
השירותיםשיינתןייגזרמהמסגרתהחינוכיתשלהתלמיד.
 .16מטרתהתיקוןהראשון,עלפיהנכתב ,לשפראתדרכיפעולתן שלוועדותההשמה,ביןהיתר,
באמצעותשיפורמקצועיותה.מטרתהתיקוןהשני,עלפיהנכתב,הינהאימוץהמלצותוועדת
דורנר.התזכירשותקביחסלעיגוןשיטתהתקצוב.
2למעטנציגהאוצראשרהביעהסתייגות

 .17הערותינו ,שלהלן ,מתייחסות לשינויים המרכזיים כאמור ,ובהתאמה ,ומיד אחריהן,
התייחסותלסעיפיםהשוניםעלפיסדרן.
ד .קביעת זכאות על פי תפקוד ותקציב במקום על ידי היכרות אישית עם צרכי התלמיד תפגע בשילוב

הסעיפים:סעיף5להצעה,סעיף13להצעה 
 .18מנגנוןוועדותהשילובעוגןבתיקוןמס' 7לחוקבפרקהשילוב.וועדתשילובמורכבתמצוות
ביתספריהמכיראתהילד,ותפקידה לקבועזכאותלשירותיחינוךמיוחד,וזכאותלתמיכה
מסוגסייעת.
 .19הרציונללמתןסמכויותבידיוועדהביתספריתהוסברעלידיגב'רותפן,מנהלתהאגףלחינוך
מיוחדדאזבישיבתועדתהחינוךשלהכנסתבענייןהתיקוןהאמור:

"ההיבטהמקצועיהוא,אנחנועובדיםעלסמךהיכרותועלסמךתכניתשעובדתבשטחמספר
שנים.מישבאמתמכיראתהילדיםואתהצרכיםשלהםלאשורםזהביתהספרוהצוותשל
בית הספר .המנהל ,המחנכת ,היועצת ,הפסיכולוג ,המורה לחינוך מיוחד ,ההורים של הילד
והילד עצמו יהיו שותפים בהחלטה לגבי הזכאות שלו לטיפול .הוועדה הבית ספרית תהיה
ועדהסטטוטורית.ג םבוועדתמרגליתדנובזהבצורהמאודמאודמעמיקהוחשבנואזשראוי
ונכון שההחלטות יהיו כמה שיותר קרובות לילד .ועדה בית ספרית היא ועדה שקרובה לילד,
היא מכירה אותו ,היא מכירה את צרכיו והיא זאת שתקבע את זכאותו".3
 .20גם פרופ' מרגלית אשר עמדה בראש הוועדה שהמליצה על קיומן של וועדות שילוב הוסיפה
ואמרה:

"השיקולהיהשאלותשלרווחוהפסדמבחינתכבודאדם,מבחינתהיעילות.בוועדותהשמה
לאקיבלויותרמאשריקבלובוועדותביתספריות .מצד שני ,נגרם נזק במובן של ביורוקטיה,
כבוד אדם ובעיות נוספות שהיה עליהם דיווח .לכן המחשבה היתה ,ככל שאפשר לא להגיע
לוועדות שהן מעבר לבית הספר ,חייבים לעשות כל מאמץ לחסוך את הביורוקרטיה,שהורים
באו והעידו בפני הוועדה שהיו להם חוויות קשות מאוד בתהליכים האלה והיתה הרגשה
שבעצםועדתהשמההיתהמערכתשבהאףאחדלאמביןלמימגיעהדברים.כשהגענולמצב
כל כך קשה ,שכל צד העיר וציין ,אמרנו :בואו נצמצם אותה לאותו מספר קטן של מקרי
מחלוקת.בכלאותםמקריםשבהםיחסיתמתארגניםבתוךהמערכתהבית-ספרית,נפשטאת
התהליךככלהאפשר".4 
 .21ביטול וועדות השילוב אפוא מחזיר את המצב לקדמותו לפיו הורה יידרש לעבור דרך
בירוקרטיתלקביעתהזכאותלשירותיחינוךמיוחדעלידיאנשיםשאינםמכיריםאתהילד,
אתתיפקודוואתצרכיו,וזאתאףללאקריטריוניםמנחיםלקביעתהזכאות.
 .22חמור מכך ,המשמעות שוועדה (שהעומד בראשה הוא נציג משרד החינוך ויש לו זכות ווטו)
קובעת זכאות לקבלת שירותי חינוך מיוחד בשים לב לרמת התיפקוד של התלמיד ,אך גם
בשים לב להיקף התקציב (כך ,על פי סעיף (7ה) לחוק) עלולה לגרום לאי מתן זכאות

3פרוטוקולועדתהחינוךמיום8.8.01עמודים,6-7ההדגשותאינןבמקור 
4שםבעמוד,8הדגשות-אינןבמקור 

לתלמידיםבתיפקודגבוהכאשרייגמרהתקציב,וזאתלמרותצרכיהתלמידיםלשירותיחינוך
מיוחד.
 .23איהיכרותאישיתעםהתלמידבדבבדעםהעדרקריטריוניםברוריםלחלוקתהמשאבים,כפי
שעלהמהמלצותועדתדורנרוכפישיפורטבהמשך,יובילבהכרחלאישוויוןביןתלמידים,וכן,
לפגיעה חמורה בזכותם לחינוך של תלמידים רבים ,שייקבע כי אינם זכאים לשירותי חינוך
מיוחד חרף היותם תלמידים עם מוגבלות וחרף הצורך שלהם בתמיכות (על מנת שיוכלו
להשתלבבאופןמיטביבמסגרתהחינוךהכללית),וכלזאתבניגודלסעיף24לאמנהכאמור.
ה .אפליה בהיקף השירותים על פי סוג המסגרת החינוכית
הסעיף:סעיף(6ג)להצעה 
 .24לפיהסעיף"רמתהתיפקוד וסוגהמסגרתישפיעועלסלהשירותיםשיינתןלתלמידבהתאם
למאפייניהמסגרתהחינוכית".
 .25פירוש הדבר קיבוע האפלייה בהיקף שירותי החינוך בין תלמידים לפי שיוכם למסגרות
משולבות או נפרדות .ואםכךהואהמצבכברכיום(מהשהוביללעתירה,לדיוניועדתדורנר
וכו')כיאזכעתמבקשהמשרדלעגןזאתבחקיקה.במקוםסלאישישייקבעלתלמידבתחילת
הדרך בהתאם לצרכיו וילך איתו לכל מסגרת  -הסעיף המוצע קובע כי התמיכות שיקבל
התלמידיגזרו,ביןהיתר,מסוגהמסגרתאליהישלח– ביתספרלחינוךמיוחדאוביתספר
כללי.
 .26קביעה זו חוטאת למהות השילוב ,מסכלת את אפשרות השילוב מנוגדת לפסיקת בית
המשפט העליון ומנוגדת למסקנות ועדת דורנר ,כפישיפורטלהלןבהתאמה.
 .27הזכות לשילוב של אדם עם מוגבלות בקהילה – ושל תלמיד עם מוגבלות במערכת החינוך
הכללית - נובעת מעקרון השוויון ,ומתוך תפיסה הרואה באדם -בילד -עם המוגבלות אדם.
אדםהזכאילממשאתזכותולחינוךבאותואופןבומממשיםזכותזוכלהילדיםוביחדעם
כולם ולא באופן נפרד מהם; הזכאי לקחת חלק בפעילויות בילוי והעשרה כמו כל הילדים
וביחדאיתם; והזכאילפתחאתכישוריוכמוכלהילדיםוביחדאיתם.זאת,לצדהבנהשעל
מנתשתלמידעםמוגבלותיוכללממשאתזכותולחינוךעליולקבלחינוךהמותאםלצרכיו,
וכדבריהשופטתדורנרבבג"צית"ד:

"הזכותלחינוךשל ילדיםבעליצרכיםמיוחדיםלאתמומשאלאאםכןיזכולחינוךמיוחד
העונהעלצרכיםאלה.5
 .28משמעות הדברים היא אפוא כי מתן אפשרות ללמוד במערכת החינוך הכללית ללא סל
שירותים שייתן מענה לצרכי התלמיד ימנע ממנו לממש את זכויותיו לחינוך ולשילוב באשר
לא תהיה להן כל משמעות ,ובכך יופלה התלמיד ביחס לכלל התלמידים בכיתה המממשים
את זכותם לחינוך .למעשה,דומההדברלתלמיד המתניידבכסאגלגלים המגיעלביתהספר
אךבהעדררמפהלאיכוללהיכנסאליו.

5בג"צית"ד,עמוד844
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.32

ברי ,אם כן ,כי סל שירותים המורכב בהתאם לסוג המסגרת החינוכית בה לומד התלמיד ולא
בהתאם לצרכי התלמיד חוטאת למהות השילוב ,כאילו עם כניסתו של תלמיד למסגרת
חינוכיתמשתניםצרכיואוהמעניםלהםהואנדרש.
ועוד ,נכון להיום משרד החינוך מתקצב תלמידים משולבים באופן חסר ומצומצם מתלמיד
הלומד במסגרת נפרדת של חינוך מיוחד ,הגם שמדובר בשני תלמידים עם אותה מוגבלות
ובאותהרמתתיפקוד.הסעיף המוצע ,למעשה ,מעגן משפטית הסדר זה ,ובכך מכשיר את
המשך ההפליה ומכשיל את אפשרות השילוב .שהרי ,אם מבחינה מקצועית נדרש היקף
שירותיםמסויםעבורתלמידפלוני,אךעםבחירתובמסגרתמשלבתניתןלוהיקףפחותמזה,
ברי,כימבחינהמקצועית,השילובנועדלכישלון.
בכך מופרות זכויותיהם של תלמידים עם מוגבלות לשוויון ,לשילוב ולחינוך.
עודישלהוסיףבענייןזהכימצב זה פותח פתח להפליה נוספת הנובעת מיכולת כלכליתאשר
אף היא נדונה בבג"צ ית"ד .שכן ,בהעדר סל שירותים מספק ,ועל אף נוהל משרד החינוך,6
משרדהחינוךמאפשר בשתיקהלהוסיףשירותיםלילדיםמשולביםבבתיהספר.בכך,ניתנת
הזדמנות אמיתית להצלחת השילוב ,אולם ,בכך גם נוצר מצב שבו רק ילדים שהוריהם
יכולים להרשות לעצמם או ילדים שהוריהם מאמינים בשילוב ומוכנים לשאת את המחיר
הכבד עבורו ,משתלבים בסופו של דבר ,ומילדים רבים שהוריהם חסרי יכולת כלכלית נמנעת
האפשרות להשתלב בבית הספר .ובלשונהשלהשופטתדורנר:

"אילוצםשלהוריםלילדיםבעליצרכיםמיוחדיםלוותרעלשילובםבמסגרתהחינוךהרגילה
אךורקבגללקשייםכלכלייםשבהםנתוניםההוריםהואחמור,ואיןלהשליםעמו.אילוץ כזה
פוגע בלב לבו של השוויון המהותי,שביטויובהסדרבדברחינוךחינםמתגלםלשאיפהלהעניק
– על-ידי חלוקת תקציבי החינוך – הזדמנות שווה לכל ילדה וילד בישראל למצות את
הפוטנציאל הטמון בהם .אכן ,מילדים בעלי צרכים מיוחדים הנשלחים למסגרת של חינוך
מיוחד ולא למסגרת של חינוך רגיל משיקולים תקציביים בלבד ,נשללת הזדמנות זו ,ותוצאה
מפלה כזאת אין לקבל "7.
 .33יתרה מכך ,סעיף זה מנוגד לפסיקת בית המשפט העליון בבג"צ ית"ד אשר קבע כי חינוך
מיוחד הוא שירות ולא מקום ,וכי יש לתקצב את השירות באופן שוויוני בין המסגרות בגדרן
הוא ניתן ,שכן ,הכפפת השירות לסוג המסגרת משמעותה הפיכת השירות שוב למקום .וכך
בלשונהשלהשופטתדורנר:

"פירושהחוקעל-פיתכליותיומחייבאתהמדינהלקיימובדרךשוויונית.מילויחובהזוכרוך
בשינוימדיניותהתקצוב ,כלומר בחלוקה שוויונית של התקציב בין המסגרות שבגדרן ניתן
החינוך המיוחד.8
 .34נזכיר,כיבדיוקבשלפעריםאלוהוקמהועדתדורנרוקבעה,כאמורבפתחהדברים ,כילכל
קבוצתאפיוןשלתלמידיםעםתפקודדומהיובטחתקציבנקוב,אשר"ילךאחריו"למסגרת

6סעיף1.12.4(ג)()7לחוזרמנכ"לתשעד(5א)"יישוםחוקהחינוךהמיוחד:ועדתשילובמוסדית,ועדתהשמה
ביושבהכעררשלועדתשילוב,ועדתהשמהוועדתערר"מיוםכ"טבטבת,התשע"ד,1בינואר2014
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בה יבחר הוא או הוריו .כך ,לא נוצרת אפלייה בין תלמידים דומים מבחינה תיפקודית
הלומדיםבמסגרותחינוךשונות,וכךהבחירהבסוגהמסגרתיכולהלהיותבחירהאמיתית.
 .35שיטהזו,עלפיהוועדה: 

",...הנוהגתגםבמדינותנוספות,תאפשרלכלילדבעלצרכיםמיוחדיםלהתניידביןמסגרות
החינוך השונות על פני הרצף הקיים בהתאם לצרכיו .יתר-על-כן ,שיטת תקצוב גמישה זו
תאפשרניצולטוביותרשלהמשאביםהמוקציםלכלהחינוךהמיוחדולשילובבפרט,ותהא
צודקתיותר.שיטהזונתפשתגםככזוהמעודדתאתהשילוב".9 
 .36אלא שהמלצתה של ועדת דורנר לשינוי שיטת התקציב באופן שהתקציב ילך אחר לא אומצה
בנוסח זה .
 .37הותרת הסעיף במתכונת זו תמשיך אפוא להנציח את הפערים הקיימים כיום בין תלמידי
החינוך המיוחד לבין תלמידים משולבים ולהפלות ביניהם ,זאת כאשר אין כל שוני רלוונטי
בין שתי הקבוצות .זכותם של התלמידים לשילוב תישאר תיאורטית בלבד וכן זכותם לקבל
חינוך מותאם לצרכיהם ,וממילא גם הבחירה בין מסגרת חינוכית משלבת למסגרת נפרדת
לא תהיה בחירה אמיתית ,כפי שיפורט.

ו .שינוי קונספט ההשמה – בחירה ידועה מראש המסלילה לחינוך נפרד

הסעיף:6ג)להצעה
 .38הסעיףקובעכי"קבעהועדתזכאותאתזכותושלהילדעםהצרכיםהמיוחדיםלשירותיחינוך
מיוחד,יבחרוהוריהילדעםהצרכיםהמיוחדיםאתסוגהמסגרתהחינוכיתשבהילמד-מוסד
לחינוךמיוחד,כיתהלחינוךמיוחדבמוסדלחינוךרגילאושילובבכיתהבחינוךהרגיל".
.39

.40
.41

.42

מתןזכותבחירהלהורההיאהכרהבזכותםשלהוריםלהיותמעורביםבתהליךהחינוכישל
ילדם ,היא אומצה במדינות רבות בעולם ואף ועדת דורנר סברה כי היא נתפשת הכרחית
וחיוניתלהצלחתושלהילד.
יחד עם זאת ,ועדת דורנר המליצה ,כאמור ,על הסדר הבנוי משני יסודות   -זכות בחירה
להוריםוגםלילד,מקוםשבוניתן,לצדשינוישיטתהתקציב-באופןשאלושלוביםזהבזה.
אימוץ המלצותיה של ועדת דורנר לתת זכות בחירה להורה של תלמיד עם מוגבלות באשר
לסוג המסגרת בה ילמד ילדו ,כאשר התקציב מותנה בסוג המסגרת החינוכית בה ילמד הילד
פוגעת בזכות הילד פעמיים .פעם אחת בהיותה מסלילה את התלמיד לחינוך המיוחד הנפרד,
ובכך גורמת להדרתו מהחברה ,ופעם שניה בהפרת זכות הבחירה המוקנית לו (ובעקיפיןגם
להוריו).
כך ,על פי ההצעה במועד בו בוחרים ההורים את סוג המסגרת החינוכית אין להם מידע על
היקף השירותים שיינתן לילד בכל אחת מהמסגרות (למעט הידיעה שבשילוב יקבלו שירות
מצומצםיותר) , ולומתןזכאותלתמיכהמסוגסייעתבמידהוההורהאוהילדיבחרובשילוב.
בנסיבות אלו של חוסר במידע בסיסי (סייעת בשילוב היא לעתים קריטית) ברור שהבחירה
בשילוב תהפוך להימור לא הגיוני והבחירה תהיה למסלול הנפרד . בכך ,תיפגע זכותו של
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הילד ,התלמיד ,לשילוב בניגוד לסעיף  24לאמנה ,בניגוד לחוק שוויון זכויות ובניגוד לפסיקת
בית המשפט העליון.10
 .43וכך ,מקום בו הילד אינו שותף לקבלת ההחלטה וזכות הבחירה מוקנית רק להוריו נפגעת
זכותולבחורעלפייכולתו,זאתבניגוד לסעיף  19לאמנה המכיר בזכות של אדם עם מוגבלות
לחיות בקהילה עם אותן אפשרויות בחירה כמו שיש לאחרים ,בניגוד לסעיף  4לחוק שוויון
זכויות המכיר בזכותו של אדם עם מוגבלות לקבל החלטות הנוגעות לחייו על פי רצונותיו
והעדפותיו ובשילוב עם סעיף  12לאמנת האו"ם בדבר זכויות הילד המכיר בזכותו של הילד
להשתתף בהליכים הנוגעים לחייו בהתאם לגילו ולמידת בגרותו.
 .44וכך,וכפועליוצא,זכותבחירהשאיןבהבחירהאמיתיתאינהזכותבחירה,וככזו,היאפוגעת
גםבזכותושלההורהלבחוראתסוגהחינוך שייתןלילדו – זכותהקיימתלכלהורהבמדינת
ישראל ,מתוךנקודתמוצאשבכלמסגרתבהיבחר– ביתספרממלכתי,ביתספרממלכתי
דתיאוביתספרמשלב–התקציבשעוברלילדהינוזהה,מהשמאפשרבחירהמתוךשיקולים
עניינייםבלבד.

ז .הערות פרטניות על פי סדר הסעיפים
הערהמקדימה 
 .45הערתנו המקדימהנוגעתלהתעלמותהתזכירמפרקיםא-בשלחוקחינוךמיוחד,תשמ"ח–
1988כמוגםלשםהחוק,כפישיפורט.
 .46בתזכיר החוק אין עקביות בשימוש בצמד המילים "חינוך מיוחד" .ועל כן ,ומאחר שמדובר
בשירותים ישלתקןבכלמקוםולכתוב "שירותי חינוךמיוחד".באופןדומה ,נדרשלתקןאת
שם החוק כחוק שירותי חינוך מיוחד ,וכן בסעיף ההגדרות את ההגדרות הבאות :"חינוך
מיוחד"ו"ילדבעלצרכיםמיוחדים"(וניתןבהזדמנותזולתקןאתההגדרהל"ילדעםצרכים
מיוחדים"–הגדרהזומופיעהכךאףבתזכירעצמו).
 .47באופןדומה,ולאורזכותהבחירההמוקניתלהורה,נדרשלתקןאתסעיף3לחוקהקובעכיום
כי
"ילדבעלצרכיםמיוחדיםזכאילחינוךמיוחדחינםבמוסדלחינוךמיוחדבאזורמגוריו"... 
באופןהבא:"ילדעםצרכיםמיוחדיםזכאילשירותי חינוךמיוחדחינםבמוסדלחינוךמוכר

אובמוסדלחינוךמיוחדבאזורמגוריו;לאנמצאמוסדכאמורבאזורמגוריו,אחראיתרשות
החינוךהמקומיתלמתןשירותי חינוךמיוחדלילדבמוסדמתאים,קרובככלהאפשרלאזור
מגוריואףאםהמוסדנמצאבתחוםשיפוטהשלרשותמקומיתאחרת." .
ואתסעיף(4ג)הקובעחובתהשתתפותבתשלוםעבורהוצאותקיוםמוסדשלרשותמקומית
השולחתילדעםצרכיםמיוחדיםלרשותמקומיתאחרת,וזאתבאופןהבא :
"רשותחינוךמקומיתששלחהילדעם צרכיםמיוחדים למוסדחינוךמוכראו למוסדלחינוך

מיוחדהנמצאבתחוםשיפוטהשלרשותחינוךמקומיתאחרת"... 
 .48בהקשרלפרקב'ייאמרעודכימןהראויהיהבהזדמנותזולתקןאתסעיףהמטרהבחוקאשר
מאזחוקקחלושינוייםדרמטייםבזכויותאנשיםעםמוגבלותבזירההמשפטית.ועלכן,נדרש
10בג"צ7081/93שחר בוצר נ' מועצה מקומית "מכבים רעות",פ"דנ(,)1,19 26

להתאים סעיף זה הן מבחינת המהות והן מבחינת השפה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ולסעיף המטרה בו .אין מקום עוד ל"תיקון הילד" או למטרה שיש "לסגל לו
התנהגות מקובלת בחברה" .המודלהרפואיאשרסברכיישלנרמלאנשיםעםמוגבלותאינו
מקובלעודוישמקוםלשינויהמטרהבהתאם.

סעיף1להצעה 
 .49בסעיףמוצעלשנותאתשםהפרקמ"אבחוןוהשמה"ל"אפיוןצרכיםוזכאות"– אולםשינוי
השםלא מביאלידיביטוי אתתוכנוהקובעכאמורזכאותבהתייחס לתיפקודולאלצרכים
ועלכךהלנולעיל.

סעיף5להצעה
 .50סעיף (5א)  -הסעיף קובע את הרכב וועדת הזכאות ,ובין היתר ,קובע כי נציג משרד החינוך
יהיה יושב הראש .ואולם ,בניגוד לדברי ההסבר ולרציונל המוזכר באשר לצורך במקצועיות
שליו"רהוועדה,איןכלדרישהכזובכתובים.כמוכן,ישלהוסיףבסעיףקטן()5לצדהורה
גםנציגארגוןהפועללקידוםזכויותשלאנשיםעםמוגבלות.
 .51בסעיף(5ב)– הסעיףקובעכיליו"רהוועדהיהיהקולכפולוזכותווטו.ישלמחוקאתהסיפא
של הסעיף באופן שלא יתווספו המילים "ויהיה בעל קול כפול וזכות ווטו בוועדה" .הסיפא
מייתרתאתכלהוועדה.במדינהדמוקרטיתמןהראוילקבועמנגנוןדמוקרטיאשרבופועל
הכללשלהכרעתהרוב,ובמקרהשלשוויוןישללכתל"קולא"ולקבועכלללפיותינתןזכאות.
 .52בסעיף(5ג)– הסעיףקובעחובתנוכחותשלארבעהנציגיםעלמנתשיתקייםדיוןכאשרנציג
ההוריםאינוביניהם.עלמנתשיתקייםדיוןמאוזן(עדכמהשניתןבהרכבהוועדהשנקבע)מן
הראויהיהדווקאשלאיתקייםדיוןמבלישיהיהנציגההורים.

סעיף6להצעה 
 .53סעיף (6א)  -הסעיף קובע זכאות לקבלת שירותי חינוך מיוחד ,מסיבה זו ומהנימוקים
המופיעיםלעיל,ישלמחוקאתהסיפאולתקןאתהסעיףבאופןהבא:

"וועדתזכאותתקבעאתזכאותושלילדעםצרכיםמיוחדיםלשירותיחינוךמיוחד"
 .54סעיף (6ב)  -הסעיף קובע כי ההסדר הקיים כיום ,שמאפשר רישומו של ילד עם צרכים
מיוחדיםבמוסדלחינוךמיוחדגםללאכינוסהשלוועדתהשמהבהתקייםהתנאיםשבסעיף,
בטל.לאברורמדועישלבטלסעיףזה–פטורמקיומהשלוועדתזכאותעדייןרלוונטי.
 .55סעיף(6ג)– הסעיףקובעאתבחירתההורים– וודאיכאשרהחוקנותןעדיפותלשילוב -יש
מקוםלהחליףאתסדרהמקומותולהתחילבאפשרותהשילוב,ועלכןמוצעלתקןאתהסעיף
באופןהבא:
" ....יבחרוהוריהילד עםהצרכיםהמיוחדיםאתסוג המסגרת החינוכיתשבה ילמדשילוב

בכיתהבחינוךהרגיל,כיתהלחינוךמיוחדבמוסדלחינוךרגילומוסדלחינוךמיוחד "...
 .56סעיף(6ד)()3 -הסעיףקובעאתסמכותוועדתהזכאותלפעולבניגודלבחירתהורים.עלמנת
להפוךסעיףזהלחריגשבחריגישלתקןאתהסעיףבאופןהבא:

"סברהוועדתהזכאותעלסמךחוותדעותשלאנשימקצועכיישבהחלטתהוריהילד"...... 
ובסיפאישלהוסיף :


" החלטת הוועדה תהיה מנומקת ותועברלהורים באופן מיידי .כן יימסר להורים על זכותם
להגישעררעלהחלטהזובפניוועדתעררתוך21יום" .
 .57סעיף (6ו) – מתייחסלסעיף(7ה)בחוקהמגבילאתקיוםהזכותלקבלשירותיחינוךמיוחד
בתקציבהשנתי.ישלמחוקסעיףזהלאורהאמורלעיל.זכותו של ילד לקבל שירותים על מנת
לממש את זכותו לחינוך אינה יכולה להיות מותנית בתקציב כפי שזכותו של ילד ללא
מוגבלות לקבל שירותי חינוך אינה מותנית בתקציב .

סעיף(8ג)להצעה 
 .58הסעיף מתייחס להעברת מסמכים להורים לפני הדיון ואחריו ומסייג זאת  במילים "ככל
האפשר" ו"במידתהאפשר" .מאחרשהוסףסעיףחיסיוןאיןכלהצדקהלאימסירתהמידע
בזמןהרלוונטיועלכןישלמחוקמיליםאלו .

סעיף9להצעה 
 .59סעיף(9ב)– הסעיףמתייחסלסעיף(10ד)בחוקאשרקובעכיניתןלקייםדיוןחוזרעלסמך
מסמכיםבלבד.למרותשכוונתהסעיףלדיוןחוזרהמתקייםביוזמתההוריםאוביוזמתמנהל
המוסד יש להבהיר כי ככל שזה נוגע לשלילת זכאות או להעברת הילד למסגרת של חינוך
מיוחדלאורהחריגכאמורבסעיף(6ד)()3לעיליתקייםהדיוןעלפיסעיף9לחוק.

סעיף10להצעה 
 .60הסעיף קובעאתאופןקבלתההחלטהעלידיוועדתהזכאותכאשרנדרשתנוכחותכאמורשל
נציגימשרדהחינוך,הרשותהמקומיתוהפסיכולוגבלבדמבלישישנציגותמאוזנת.
 .61לפיכך,ישלתקןאתהסעיףבאופןהבא:
"החלטתוועדתזכאותעלזכאותלשירותי חינוךמיוחדורמתתפקודשלתלמיד....וביניהם:

יו"רהוועדה,פסיכולוגהוועדהונציגהוריםאוארגונים" .
סעיף11להצעה 
 .62בסעיף(12ב)–תיקוןטכנישלדילוגשורות.
 .63בסעיף(12ג)מהטעםהמוזכרלעילאיןגםלקבלאתזכותהווטוהמוקניתליו"רוועדתהערר.

סעיף12להצעה 
 .64סעיף  (12ב) מתייחס לסעיף (13ב) בחוק אשר קובע את סמכויות ועדת הערר .מעבר לאי
בהירותבאשרלנוסחהסעיף("בסעיף(13ב)רישא יבואלאחר הסעיףהקיים") – קיימת אי
בהירות באשר למטרת הסעיף והאם זה בא לצמצם את סמכויות הוועדה לדון אך ורק
במקריםשלפגםבהליךהדיוןאובקבלתההחלטהאושלחוסרסבירות.אנוסבוריםכיאין
להגבילאתסמכויותועדתהערר.

סעיף13להצעה
 .65הסעיף מבטל את וועדות השילוב .אנו מתנגדים למהלך זה בהעדר קריטריונים ברורים
למיהותהזכאיםוכלעודישהגבלהתקציבית.

סעיף15להצעה 
 .66הסעיף קובע כי משרד החינוך יפרסם הנחיות למנהל מוסד חינוך על אופן ניצול המשאבים
עבורתלמידיםמשולבים.מאחרשקיימתחשיבותרבהלכלליםברורים,אחידיםושקופיםיש
מקום שהשר ,לאחר שהתייעץ עם ארגונים המקדמים זכויות של אנשים עם מוגבלויות ועם

נציבותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות ,יוציאבענייןזהתקנות באישורוועדתהחינוךשל
הכנסת.אין להסתפק בנהלים.
ח .הערה לסיום בעניין השפעת החוק על תקציב המדינה
 .67בדבריההסברנכתבכי

"הערכתהעלותשלהחקיקההמוצעתכ-100מיליון,.₪ובהמשך: 
"במסגרתהתיקוןלחוקתינתןתוספתתקניםלמצבתכוחהאדםשלמשרדהחינוך ,עלמנת
לעמודבהקמתןשלוועדותהזכאותשבראשןיעמודנציגהמשרד". 
 .68קשהשלאלבקרמהלךבומושקעסכוםעצוםשל100מיליון₪בתקניכוחאדםכאשרמדובר
בוועדותקיימות ,ולאברורמהנוסחמהתועלתישבנציגנוסףשלמשרדהחינוך.מוטבהיה
שסכוםזההיהמושקעבהשוואתהשירותיםביןהשילובלחינוךהמיוחד,וישלצייןכידברים
ברוחזו נאמרועלידימנהלתהאגףלחינוךמיוחד,גב' רותפן ,לפני 17שנהבחקיקתפרק
השילוב,וכךבלשונה:

"המדינה תצטרך להחליט מה היא מממנת ,האם היא מממנת אנשים שיישבו בוועדות
השמה  365ימים בשנה 24 ,שעות ביממה ,או שאת התקציב הזה היא לוקחת ונותנת אותו
ילדים לטיפולים בבתי הספר הרגילים .אנחנו חשבנו שמן הראוי שהתקציבים לא יממנו
11

תקנים של אנשים שיאיישו ועדות השמה אלא ניתן אותם לתלמידים  .".



בכבודרב ,

אביביתברקאי–אהרונוף,עו"ד 
המחלקההמשפטית,"בזכות"  

העתקים :
עו"דדןאורן,ראשאשכולחברתי(המחלקהלמשפטציבורי -חוקתי),מחלקתייעוץוחקיקה,משרד
המשפטים 
עו"דערןטמיר,היועץהמשפטי,נציבותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,משרדהמשפטים 
עו"דאילןשי,עוזרבכירליועצתהמשפטית,הלשכההמשפטית,משרדהחינוך 
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