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 הקואליציה לחינוך מיוחד ומטרותיה

  (*)מיוחד לחינוך ספר בתי המאגדת – מיוחד לחינוך הקואליציה
  שבהם ,מוסדות 18 וכוללת 2017 בראשית הוקמה ר"מוכש במעמד
.תלמידים 4,000 מ למעלה לומדים

 .הרשמית במערכת מיוחד חינוך תלמיד מול שוויון :מטרה

 

 

 

 

 

 

 

 
 .רגילים ספר בבתי מיוחד חינוך וכיתות ,ילדים גני כולל לא (*)

 

 להתאמת – מדיניות התווית .א
  בדומה ,ר"מוכש לילדי הניתן המענה
  .לרשמי

  ,הפערים לבחינת - מנגנון הקמת .ב
  יישום ומעקב המלצות הגשת

   .המדיניות
  משרדית בין ועדה הקמת .ג

  האמונים הגורמים כלל את שתאגם
 .המיוחד החינוך לתלמיד השרות על

 .  התאמת רפורמה. א
 .  דירהשיפוצים ושכר , בינוי. ב
בתחשיבי מודל  עיוותים תיקון . ג

.הנוכחיהתקצוב 

 

 טווח קצר טווח ארוך



 ר"מוכשהחינוך המיוחד במעמד 

 .פרטיות בעלויות י"ע מופעל ר"מוכש במעמד המיוחד החינוך•

 .המוסד דעת לשיקול נתון ואינו השמה ועדות י"ע נקבע התלמידים הרכב•

 .מלא למימון נדרשות והרשויות המדינה המיוחד החינוך לחוק בהתאם•

 

 

  יהנה רשמי למוסד שהופנה שתלמיד כך ,בחסר לוקה התקציבי המענה

 .ר"מוכש למוסד שהופנה מתלמיד משמעותית נרחב השקעה מהיקף

 !38%היקף הפעלת המוסדות לחינוך מיוחד בזרם המוכר שאינו רשמי 

 
 9,400 ר"מוכש 15,100 -רשמי

 בפועל



 ?מקבל תלמיד בחינוך המיוחד מה

 פרא רפואי שעות סיוע שעות הוראה

 תפעול חופשות
, בינוי

שיפוצים 

 והצטיידות



 ?(*)מקבל תלמיד בחינוך המיוחד כמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .לא כולל בינוי(*) 

 

 

 לשנה -מוכר שאינו רשמי לשנה -רשמי

95,639₪   

62,838₪   



גורמי� עיקריי� לפערי�

עיוותים במודל  
 התקצוב

שיפוצים  , בינוי
 והצטיידות

 :רפורמה

עוז , אופק חדש
 לתמורה



 אופק חדש  

 

 

 

לבתי ספר  2011רפורמה שהופעלה בהדרגתיות החל משנת : אופק חדש

שיפור  , המטרות המרכזיות של התכנית חיזוק מעמד המורה. רשמיים בלבד

 .התלמידיםאיכות ההוראה והקשר עם 

 .הקצאת שעות פרטניות ושעות שהיה -המשמעות העיקרית ביישום הרפורמה 

 .  37%-17%התוספת לשכר המורים בין 

 

 

 

 

 

 (*)לשנה 4,500₪:  המשמעות התקציבית לתלמיד
 
 
 

 .בלקויות הקלות, תוספת שכר 24%ממוצע של –באומדן זהיר (*) 

אופק   רפורמת לקות קלה–כיתה 

 חדש

 עולם ישן

 33 33 פרונטלשעות 

 - 6.3 שעות פרטניות

 - 6.3 שעות שהיה



ס רב גלאי�"ס על יסודי ולא בי"בי

 .  כבית ספר יסודי ולא כעל יסודי מתוקצבותיא -כיתות ט

 

 בגרויות 

 גמול בגרות

 שעות בגרות

שעות  
הוראה  
 נוספות

 פרונטלשעות 

–שעות תפקיד 
,  יעוץ חינוכי, ריכוז

פיצול חינוך גופני  
 וכן הלאה

גובה שכר  
 ותנאי שכר

 !!!פדיון ימי מחלה

תוספת  עדכון 
 שחיקה

זכויות פנסיה 
 מוגדלות

 2011תוספת 
 מוגדלת

עובדי 
  מינהל

 ושרותים

מפתח משרות 
מוגדל עובדי  

 מינהל

מספר משרות  
מוגדל עובדי  

וכן   שרותים
עובדים נוספים  

כמו טכנאי  
 מעבדות



 שיפוצים והצטיידות, שכר דירה/בינוי

שיפוצים  
 והצטיידות

שיפוצים והצטיידות  
ראשונית במימון הבעלות  

אין . ללא מימון מקביל
הסדרה לשיפוצי נגישות  

 .ר"במוכש

 ד"שכ/בינוי

 .  לא קיים נוהל מחייב להקצות מבנה: בינוי

תקנת תמיכה דרך  . אין תקציב אוטומטי: ד"שכ
 .  הרשות המקומית לוקה בחסר

רק , לכיתה 750₪רק , רק כיתות אם ולא ספח(
 )בהתאם לשיתוף פעולה דרך הרשות המקומית



 עיוותים במודל התקציב

 נוספים

שיפוי ימי  
 מחלה

הזנה בימי  
 חופשות

הגדרת  
עליונה  חטיבה 

 'יסודי'כ

 פרא רפואי

הקצאת תקן  
מופחת  

והקפאת ערך  
 שעה

 שעות הדרכה

 סיוע

השלמות  
 היקף משרה

הסכמי  
 המעוף

תקציב  
הוראה  

 חסר

 שעות גיל

 חסר בגמולים

חסר בזכויות  
 אמהות

 חסר בנסיעות



 'פער מימוני'ו' פער שירותי'סיכום בחלוקה 

ח "אומדן בש פער שירותי

 לתלמיד בשנה

ח "אומדן בש פער מימוני

 לתלמיד בשנה

שיפוצים   ,ד"שכ/בינוי  4,500₪ אופק חדש
 והצטיידות

4,200₪  

  1,800₪ הוראה  2,300₪ פרא רפואי תקן

 800₪ סיוע  1,400₪ הדרכה פרא רפואי

  1,000₪ הזנה בימי חופשה

   250₪ שיפוי ימי מחלה

   .מתוקצבות שאינה ושעות פעילויות- ילדל השירות ברמת :שירותי פער•
  .הרשמי במוסד ילד שמקבל השירות מלוא את מקבל אינו הילד -בפשטות

 להיות מחויב השירות .לבעלות המועבר התקציב ברמת :מימוני פער•
 תקצוב מנגנון בהעדר אך ,הלימודים מתוכנית כחלק לילדים מסופק
 .הבעלות קופת על ,ממומן שאינו תקציבי נטל מוטל ,מלא משפה



 סיכום הנושאים שמתבקשים בהסדרה

 בטווח הקצר

)₪ 4,500כ ( עוז לתמורה, אופק חדש רפורמה לחינוך המיוחדהתאמת •

הצטיידות ושכר  , שיפוצים, לבינויקביעת מדניות והקצאת משאבים •

)לתלמיד בשנה 4,200₪כ . (דירה

שכר , שכר הוראה–תיקון עיוותים בתחשיבי מודל התקצוב הנוכחי•
)  לתלמיד 7,550₪-אומדן תקציבי כ. (סיוע ורכיבים נוספים

 

 הארוךבטווח 

  .לרשמי בדומה ,ר"מוכש לילדי הניתן המענה להתאמת – מדיניות התווית .א
   .המדיניות יישום ומעקב המלצות הגשת ,הפערים לבחינת - מנגנון הקמת .ב
 לתלמיד השרות על האמונים הגורמים כלל את שתאגם משרדית בין ועדה הקמת .ג

 .המקומי השלטון ומרכז הבריאות משרד ,הרווחה משרד ,החינוך משרד –המיוחד החינוך



המוסדות החברים בקואליציה לחינוך מיוחד  
 ר"מוכשבמוסדות 

מוסד

מספר 
ילדים

150ויצו ירושלים

2100בית אקשטיין רמת גן 

40מכון פוירשטיין 

אלי"ן 

15אור שלום  

90בני ברית 

100מרכז שיקום נוער

71

110

61עלה נגב 

150סולם

315מגן אברהם

עלי שיח

400שתילים רכים

200צוהר הלב 

230אוהל שרה

86חינוך ועתיד 

55תקווה לילד 

33הדרת מנחם

144מרכז אלון 

4,610   

עלה ב "ב וירושלים


