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שלוםרב ,
הנדון :הנחיות לאופן ניצול התקציב השקלי להכלה ושילוב של תלמידים שוני צרכים
בחינוך הרגיל
במסגרת החלת תיקון חוק החינוך המיוחד ,מבקש משרד החינוך להרחיב את מנעד המענים
בבתי הספר ,שאינם מוסדות לחינוך מיוחד ,לקידום ההכלה וההשתלבות של תלמידים שוני
צרכים ותלמידים מאתגרים .לפיכך ,החל משנת תשע"ט יקבלו כלל בתי הספר היסודיים
הרשמייםסלשקלישיסייעבהכלתתלמידיםושילובם. 
בימים הקרובים תקבלו את התקציב השקלי הייעודי לבית ספרכם באמצעות הרשויות
המקומיות .
לאור האמור ,מצ"ב הנחיות לשימוש בסל השקלי ,המאפשר מתן מענים הולמים להכלה
ושילובתלמידים .

א .אוכלוסיית היעד
מתן מענה מותאם לתלמידים מאותרים בחינוך הרגיל ,יחזק ראייה הוליסטית של צרכי
התלמידים ,יקדם את רווחתם הנפשית ,ויסייע להם בהתמודדות עם משימות הלמידה
והתמודדותעםהאתגריםהרגשייםוהחברתיים.המענהיכולשיהיהמענהפרטניאוקבוצתי.
התקציבישמשלתכניותומעניםעבור :
.1
.2
.3
.4


קהילתעובדיההוראה.
תלמידיםעםקשייםהתנהגותיים,רגשייםוחברתיים.
תלמידיםמתקשיםלימודיתותלמידיםעםלקויותלמידהמורכבות.
הורים.
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ב .אופן השימוש
התקציבמיועדלמגווןאפשרויותשימושהמפורטותמטה.ביתהספררשאילבחוראחתאו
יותרמביןהאפשרויותהמוצעות,בהתאםלצרכיוולרוחביתהספר :
לצרכי קהילת עובדי ההוראה

 .1רכישת תכנית חיצונית להכשרת צוותי ההוראה והטיפול בהתמודדות עם בעיות
1
התנהגותיותרגשיותוחברתיות.
 .2רכישת תכנית חיצונית 2שתספק למורים גישות וכלים שונים להוראה בכתה הטרוגנית
ולהעצמתהמורהכמומחהלהוראתתלמידיםעםלקויותלמידה.
3
 .3הרצאות/סדנאותלצוותיהחינוךבנושאיםהמקדמיםהכלהוהשתלבות.

לצרכי תלמידים 
.1
.2
.3

.4

תכניותלהעשרה והעצמה שלתלמידיםמאתגריםהתנהגותית ו/אותלמידיםעםבעיות
4
רגשיות,חברתיות.
5
רכישתתכניתחיצונית(מאושרת)למניעהוטיפולבבעיותשלהפרעותהתנהגות.
תכניותמאושרות 6למתןתיגבורלימודילחיזוקההכלהשלתלמידיםמתקשיםבמסגרת
החינוך הרגיל ולתמיכה בתלמידים עם חשד ללקויות למידה או עם לקות למידה
מאובחנת.
התערבותלטיפולבבעיותהתנהגותיותרגשיות וחברתיות להוריםוילדים עלידימטפלים
המאושרים על פי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות ,תשס"ח 2008-ומטפלים
באמנות.

1

הקורסהואשלמוסדאקדמימוכרע"יהמל"ג אוארגוןהמפורטכארגוןציבוריבצוחינוךמיוחד(הכרה
בארגוניםציבויים)תש"ן1990-אושנכללבקולקוראשיפורסםלענייןזהלגופיםהמתמחיםבעניין.

2

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

3

עלהמרציםלהיכללברשימתהמרציםלעובדיהוראהבאתרההשתלמויותשלמנהלעובדיהוראהבקישור :
.https://professionaldevelopment.taldor.co.ilככלשנדרשבירורבענייןהכללתושלמרצהבענייןזהניתן
לפנותלמרכזפסגה .

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

6

 תכניותמאושרותעלידיהשירותהפסיכולוגיייעוצישלמשרדהחינוךאובמאגרהתכניותשלמשרדהחינוך .
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לצרכי הורים
 .1הרצאות/סדנאות להורים בנושאי הכלה והשתלבות ובעיקר בטיפול בנושא בעיות
התנהגותיותרגשיות.
 .2הדרכת הורים בנושא טיפול בבעיות התנהגותיות ,רגשיות וחברתיות על ידי אנשי
מקצוע המאושרים על פי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות ,תשס"ח2008-
ומטפליםבאמנות. 
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
לוועדההמלווהותאושרע"ימפקחביה"ס.
 .1לפחות50%מהתקציביוקדשלעבודהעםתלמידים
 .2בית הספר יוכל לרכוש שירותים פסיכולוגיים חינוכיים תוספתיים (באמצעות
התקציבהאמורלעיל)רקבאמצעות השפ"ם(שירותפסיכולוגימורחבברשויות
המקומיות)(ראהחוזרמנכ"למתווההשפ"ח.)2010
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אתיסאסי
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מרשמואלאבואב,מנהלכללי,משרדהחינוך 
גב'שושנחום,סמנכ"ליתבכירה,מנהלהמינהלהפדגוגי 
מרמשהשגיא,סמנכ"לבכירומנהלמינהלכלכלהותקציבים 
מרדודימזרחי,מנהלאגףתקציבים 
גב'מיכלמנקס,סמנכ"ליתחינוך,מרכזהשלטוןהמקומי 
מראביקמינסקי,מנהלאיגודמנהלימחלקותחינוך 
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