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הנדון :הנחיות לאופן ניצול התקציב השקלי להכלה ושילוב של תלמידים שוני צרכים
בחינוך הרגיל
במסגרתהחלתתיקוןחוקהחינוךהמיוחד,מבקשמשרדהחינוךלהרחיבאתמנעדהמעניםבבתי
הספר ,שאינם  מוסדות לחינוך מיוחד ,לקידום ההכלה וההשתלבות של תלמידים שוני צרכים
ותלמידים מאתגרים .לפיכך ,החל משנת תשע"ט יקבלו חטיבות הביניים הרשמיות סל שקלי
שיסייעבהכלתתלמידיםושילובם. 
בימיםהקרוביםתקבלואתהתקציבהשקליהייעודילביתספרכםבאמצעותהרשויותהמקומיות .
לאור האמור ,מצ"ב הנחיות לשימוש בסל השקלי ,המאפשר מתן מענים הולמים להכלה ושילוב
תלמידים .


אוכלוסיית היעד

חטיבות הביניים בישראל מתמודדות עם רמת מורכבות גבוהה של תלמידים הזקוקים למענים
לימודיים,רגשייםוחברתיים.
מתןמענהמותאםלתלמידיםמאותריםבחטיבתהבינייםבחינוךהרגיל,יחזקראייההוליסטיתשל
צרכי התלמידים ,יקדם את רווחתם הנפשית ,יסייע להם  בהתמודדות עם משימות הלמידה
והתמודדות עם האתגרים הרגשיים והחברתיים ואף יקטין את מספר התלמידים המופנים
למסגרותהחינוךהמיוחד.המענהיכולשיהיהמענהפרטניאוקבוצתי. 
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מטרות התקצוב
התקציבישמשלתכניותומעניםעבור :

 .1צוותיהחינוךוההוראה.
 .2תלמידיםעםקשייםהתנהגותייםרגשיים.
 .3תלמידיםמתקשיםלימודיתותלמידיםעםלקויותלמידהמורכבות.
 .4הורים.

התקציב מיועד למגוון אפשרויות שימוש המפורטות מטה .בית הספר רשאי לבחור אחת או
יותר מבין האפשרויות המוצעות ,בהתאם לצרכיו ולרוח בית הספר:


לצרכי קהילת עובדי ההוראה
 .1רכישתתכניתחיצוניתלהכשרתצוותיההוראהוהטיפולבהתמודדותעםבעיותהתנהגותיות
1
רגשיותוחברתיות.
2
 .2רכישת תכנית חיצונית שתספק למורים גישות וכלים שונים להוראה בכתה הטרוגנית
ולהעצמתהמורהכמומחהלהוראתתלמידיםעםלקויותלמידה.
3
 .3הרצאות/סדנאותלצוותיהחינוךבנושאיםהמקדמיםהכלהוהשתלבות.

לצרכי תלמידים 

 .1תכניות להעשרה והעצמה של תלמידים מאתגרים התנהגותית ו/או תלמידים עם בעיות
4
רגשיות,חברתיות.
5
 .2רכישתתכניתחיצונית(מאושרת)למניעהוטיפולבבעיותשלהפרעותהתנהגות.

1

הקורסהואשלמוסדאקדמימוכרע"יהמל"ג אוארגוןהמפורטכארגוןציבוריבצוחינוךמיוחד(הכרהבארגונים
ציבויים)תש"ן1990-אושנכללבקולקוראשיפורסםלענייןזהלגופיםהמתמחיםבעניין.
2
תכניתחיצוניתמאושרתממאגרהתכניותשלמשרד
החינוך http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/hp.htm

3עלהמרציםלהיכללברשימתהמרציםלעובדיהוראהבאתרההשתלמויותשלמנהלעובדיהוראהבקישור :
.https://professionaldevelopment.taldor.co.ilככלשנדרשבירורבענייןהכללתושלמרצהבענייןזהניתןלפנות
למרכזפסגה.

4
תכניתחיצוניתמאושרתממאגרהתכניותשלמשרד
החינוך http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/hp.htm

5
תכניתחיצוניתמאושרתממאגרהתכניותשלמשרד
החינוך http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/hp.htm
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אגף א' לחינוך על יסודי

 .3תכניות מאושרות 6למתן תיגבור לימודי לחיזוק ההכלה של תלמידים מתקשים במסגרת
החינוךהרגילולתמיכהבתלמידיםעםחשדללקויותלמידהאועםלקותלמידהמאובחנת.
 .4התערבות רגשית להורים וילדים על ידי מטפלים המאושרים על פי חוק הסדרת העיסוק
במקצועותהבריאות,תשס"ח2008-ומטפליםבאמנות.
לצרכי הורים
7

 .1הרצאות/סדנאותלהוריםבנושאיהכלהוהשתלבות.
 .2הדרכת הורים על ידי אנשי מקצוע המוסדרים בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות,
תשס"ח2008-ומטפליםבאמנות.

אופן ניצול תקציב
בתי ספר יבנו תכנית שנתית לניצול התקציב ,תכנית זו תכלול את אוכלוסיית היעד ואת הסכום
המתוקצב לכל פעילות הן מבחינת תוכן הפעילות וסוג הפעילות .התוכנית תוצג לוועדה המלווה
הביתספריתותאושרע"ימפקחביה"ס.
 .1לפחות50%מהתקציביוקדשלעבודהעםתלמידיםכאמורבסעיפים2-4בעמוד,2-3
למתןמענההתנהגותי,רגשי,חברתי.
 .2בית הספר יוכללרכוש שירותים פסיכולוגיים חינוכיים תוספתיים (באמצעות התקציב
האמור לעיל) רק באמצעות  השפ"ם (שירות פסיכולוגי מורחב ברשויות המקומיות )
ראהחוזרמנכ"למתווההשפ"ח.)2010


בברכה 
מירינבון 







דסיבארי
מנהלתאגףבכיר,יישוםחוקהחינוךהמיוחד 
מנהלתאגףא'לחינוךעליסודי 
ההכלהוההשתלבות 
העתק :
מרשמואלאבואב,מנהלכללי,משרדהחינוך 
גב'שושנחום,סמנכ"ליתבכירה,מנהלהמינהלהפדגוגי 
מרמשהשגיא,סמנכ"לבכירומנהלמינהלכלכלהותקציבים 
מרדודימזרחי,מנהלאגףתקציבים 
גב'מיכלמנקס,סמנכ"ליתחינוך,מרכזהשלטוןהמקומי 
מראביקמינסקי,מנהלאיגודמנהלימחלקותחינוך 
6 תכניותמאושרותעלידיהשירותהפסיכולוגיייעוצישלמשרדהחינוךאובמאגרהתכניותשלמשרדהחינוך .
7עלהמרציםלהיכללברשימתהמרציםלעובדיהוראהבאתרההשתלמויותשלמנהלעובדיהוראהבקישור :
.https://professionaldevelopment.taldor.co.ilככלשנדרשבירורבענייןהכללתושלמרצהבענייןזהניתןלפנות
למרכזפסגה.
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