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ההכלה בחברה ובחינוך ו השילוב" בראי השונה מושג "האחר

 משמעותי"? בישראל: האומנם "אחר

 צפי טימור

 תקציר

מי שאינו  –שונה" בניגוד ל"אחר  המאמר בוחן את המושג "אחר" במשמעות של "אחר

לאור מודל השילוב והמצע הרעיוני של ההכלה בחברה ובמערכת החינוך וזאת אני" 

ספרות מחקרית. של ניתוח מגובה בהאמר זה הינו מאמר עמדה מבחלקו, בישראל. 

 ,הנורמליזציהרעיון לאור סקירת הספרות ניתן לקבוע כי במודל השילוב שבבסיסו 

ואילו המצע הרעיוני של  ,מצומצמתהיא כאדם שלם  "השונה אחר"ההתייחסות ל

ת א "השונה אחר"תואם את הראייה ההוליסטית והפלורליסטית הרואה בהכלה ה

 יתפסו כמשמעותיים אף בעיניו. יחיים של ומעודד אותוהייחודיות שבו 

יישום לגבי חברה בישראל הכלה בשל  בהקשר דוגמאות מייצגותניתוח 

פי אמות -מראה שלא קיימת הכלה על "השונה אחר"חקיקה, תעסוקה, והתייחסות ל

ערכת החינוך מ ה שלהבניעדיין לא מתקיימת , העכשוויתהמידה הרעיוניות. במציאות 

, הטיפול עקרונות האיתור המוקדם אולםתנועת ההכלה,  אמות המידה שלפי -מחדש על

המאמר היא כי למרות החוקים העולה מכבר מיושמים. התובנה הכללית  והמעקב

הוא  "שונה אחר"כי הציבור  בשכנועלהשקיע מאמצים יש  ,שכבר קיימיםהשוויוניים 

 "אחר משמעותי"ומחובתנו כחברה לראות בו קודם כל בן אדם בזכות ולא בחסד, 

 ."שונה אחר"במקום 

 נורמליותת, שונּו-תשילוב, הכלה בחינוך, הכלה חברתית, אחרּו :מילות מפתח
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 מבוא

 לפיכךו ,מי שאינו אני - "אחר": יש שתי משמעויות שונותמושג "אחר" לבשפה העברית 

 ובין אם כל בני האדם שאינם אני עצמי ייחשבו למישהו אחר בין אם הם מוכרים לי 

לאו, בין אם הם בני משפחה, חברים, או אנשים החיים מעבר לים. למושג "אחר" יש 

. באנגלית ניתן להדגים המקובל בחברהבשונותו מ או בולט בזרותו: משמעות נוספת

 המתקשר להגדרה הראשונה otherן זאת באופן פשוט יותר באמצעות ההפרדה בי

בעל חריג, שונה, ) המתקשר להגדרה השנייה  different, ובין המושג )מישהו אחר(

שילוב של הקשר ב "השונה האחר". המאמר שלפנינו עוסק בתפיסת צרכים מיוחדים(

מושגים חריג, בעל במאמר זה את ה חליףמ זה מושגהכלה בחינוך ובחברה בישראל. ו

 .ספרותבם מופיעיים ובעל מוגבלות הצרכים מיוחד

בהקשר של שתי כ"אחר משמעותי"  "השונה האחר"את מושג  בוחןמאמר ה

. חיים ואיכותהכלה המול גישת שילוב הנורמליזציה והגישות הקיימות בספרות: גישת 

בחברה ובמערכת  תמונת המצב העכשווית את באמצעות שתי גישות אלולהציג ו מטרת

  החינוך בישראל.

 בהקשר היסטורי הכלהילוב וש

 השונה" אחרה"בעייתיות הטמונה בקבלת מקורו בהשילוב וההכלה  נושאבהצורך בדיון 

 אחרים"מבחינה  היסטורית, אנשים שנתפסו כ ידי רוב בני האדם.-ופן טבעי עלבא

מעוניינת או תה ילא היסיכוי להשתלב בחברה. החברה כל ללא ו בידולחיו ב "שונים

. כבר  בימי הביניים היו באירופה בתי מחסה "תנּושו   תאחרּו"ד עם מסוגלת להתמוד

מטעם הכנסייה בהם שוכנו בעלי מוגבלויות בינוניות וקשות ואיש לא סבר שניתן או 

במטרה אבות תנועת השילוב שמו דגש על שני כיוונים  1.צריך לשלבם בחינוך ובחברה

והרחבת זכויותיהם  2,המוגבלויות לקבל את בעליחינוך הציבור לתקן את העוול שנוצר: 

בשנים  4שראשיתה בארצות הברית ,בנושא זהחקיקה ה 3.תויוניוש חקיקהבאמצעות 

שלאחר מלחמת העולם הראשונה, מעידה על ההכרה בתפקידה של החברה לשמש כסוכן 

  שינוי בתחום זה.

מדגיש את  8991משנת יות לאנשים עם מוגבלויות" בישראל  "חוק שוויון זכו

בודו וחירותו של אדם עם מוגבלויות ומעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בכל כ

זיהה מכשולים ביישום החוק  ,2002-מ מעגלי החיים. למרות זאת, דו"ח מבקר המדינה

פנאי. הדיור והתעסוקה, הבריאות, הבתחומי החינוך,  "שונים אחרים"של ובשילובם 

לקידום שילובם בחברה של בעלי מוגבלויות,  שובחחינוך הציבור שכיום קיימת הסכמה 

                                                           
1
 2002רונן,  
2
 Perrin & Nirje, 1985 
3
 Wolensberger, 1983; Bank-Mikkelson, 1980 
4
 Americans with Disabilities Act, 1990 
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בעידן הנוכחי של  5.ולשנות עמדות ואין די בחקיקה כדי לקיים מהפכה חברתית בנושא

יש מקום  ,שיתופיות המתבססת על רשתות חברתיותטכנולוגיות מתקדמות ושל חברה 

 הוגמדיותר מאשר בעבר.  השונה" אחרה"  שללגבש דרכים לשינוי בתפיסה החברתית 

-רימרמן וארטןשל  קביעתםלהבנת הקשר בין חקיקה לחינוך הציבור ניתן לראות ב

אך אינם  ,ענה נקודתילנכים הם מירותים שהעובדה שקצבת נכות ולגבי  6ברגמן

 .הזדמנות אמתית לשבירת מעגל התלות והבידוד החברתי של אנשים עם נכויות

ממשי או אינו שילוב , כשילובה ידי החבר-על נתפסהיא שמה ש ה של קביעה זומשמעות

 .מלא

]...[ "את הקשר בין שינוי חברתי ומשפט תיארה השופטת בדימוס דליה דורנר: 

ויון חברתי; אבל המשפט שוי החברה והמשפט גם יכול להוביל להמשפט משקף את ערכ

 7."]...[ ן שעליו לזכות בלגיטימיותואינו יכול להתרחק יתר על המידה מן החברה, כיו

נדרש   ,תחיקתית ליצירת שוויוןהתשתית כי להיא  דת המוצא של השופטת דורנרנקו

 של הציבור. הערכית תפיסה בשינוי 

נורמליזציה הגישת חברתי:  הקשרבכ"אחר משמעותי"  "השונה אחר"ה

 חייםה ואיכותהכלה הגישת מול שילוב הו

 שילוב נורמליזציה ו .א

גונים הלוחמים למען זכויות נכים החלו להישמע תביעות מצד אר שישיםהחל משנות ה

ובבסיס  יםחברתיה יםים מסייע אלא בשינוי כולל בהסדרלא להסתפק במערך שירותש

 לאאשר אצבע מאשימה לחברה   9מקונקי, מפנה לאומי-ןבכנס בידבריו ב 8.הםהערכי של

 , כך טען,החברה .הםרכיוצבערך, ומכאן גם בשונות כהשכילה להכיר בשונות בין אנשים 

מבטא  הנורמליזציה, ותהליך היחידים המרכיבים אותהיין חותרת להאחדה של עד

שאיפה להפוך את כל בני האדם ל"נורמלים", כלומר לשווים בהתנהגותם, בצורת 

יש לאפשר לאנשים בעלי  ,קרון זהיפי ע-עלחייהם ובדרך בה הם לומדים וחיים. 

 –בכל הממדים  "רגילים"מוגבלויות תנאי חיים דומים ככל שניתן לאלה של אנשים 

את הפרדיגמה הרפואית להבנת קרון הנורמליזציה תואם ומגורים. ע תעסוקהלימודים, 

. בתקופה שבעיםותחילת שנות השישים התה מקובלת החל מסוף שנות ישהימוגבלויות 

 ,פי הפרדיגמה הרפואית-חלחל מודל השילוב מסקנדינביה לארצות אחרות. עלגם זו 

ש להתאים את עצמו לדרישות החברה, ועיקר הטיפול מתמקד נדר השונה" אחרה"

ות/תקינות לעומת השולטים הם של בריא בתיקון הלקות והחסכים. הקריטריונים

"נורמלי"  וקובעת את התבחינים לגבי מהמובן שהחברה היא זו אשר  חולי/חריגות.

                                                           
5
 2004דינרשטיין,  
6
 2004 ,ברגמן-רימרמן וארטן 
7
 22-24: 2088רותם ורייטר,  
8
 Fougeyrollas & Beauregard, 2001 
9
 McConkey, 2005 



51 

 

 10. רייטרכמו כולםכדי שיהיו  המוגבלים "לונרמ"ל ועיקר המאמצים בשילוב מוקדשים

לקבל את הייתה שיש האבות המייסדים של הנורמליזציה כוונתם של תכן שיטוענת כי י

משמעו  "שונה": כךבחברה ולהכיר בזכויותיו, אולם דבריהם התפרשו  השונה" אחרה"

חינוך ושיקום, להשיטה הופעלה באופן נרחב במוסדות . משמעו טוב "נורמלי"לא טוב ו

ט נשכחה. מסגרות החינוך המיוחד החלו להדגיש את הפר אך ראיית הייחודיות של

 "נרמול"ה תמטריוצא מכך, ש 11.הקונפורמיות שהפכה לערךאת ההופעה החיצונית ו

 קהילה. מהתחושת ניכור הקנתה להם בידוד החריגים ושל הושגה במחיר 

 אחר"ההתייחסות ל ,תפרש ברביםמהוא לפחות כפי ש, בתהליך הנורמליזציה

קיימת באופן מוגבל ומצומצם.  ,ותואדם שלם מעבר לחריגעותי" וכ"אחר משמכ "שונה

למה  חלוקה ברורהתפיסת הנורמליזציה מדגישה את ערך הנורמלי בחברה נורמלית עם 

נכון ומה שאינו נכון, מה מקובל ומה שאינו מקובל. הדבר אמור לגבי סגנון חיים, 

בקטגוריה זו ניתן לכלול גם מגורים, סגנון ביטוי, וכמובן גם דעות בנושאים שונים. 

אלא בעלי אופן חשיבה שונה ותפיסת עולם  או חולים,אנשים שאינם מוגבלים 

האני "שמוגדרים כנורמלים, יוצא מכך בחברה  האנשים רובאידיוסינקרטית. מאחר ו

 הוא אשרשכן  השונה" המוגדר כלא נורמלי האחר"על פני  עליונותהנורמלי" הינו בעל 

 . הנורמליותות רחולש על הגד

 ואיכות חייםהכלה  .ב

של המאה  תשעיםמשנות ההחל אקולוגית אשר תפסה מקום -הפרדיגמה החברתית

חינוך של חשיבות הת ואת השונּוכלפי מדגישה את אחריותה של החברה  ,הקודמת

הפרדיגמה החברתית רואה את השונות כיתרון  12.הציבור והסרת הסטיגמות החברתיות

בתקופה זו התחולל  13.פוח של פלורליזם במקום אחידות כערךולא כמגבלה ומעודדת טי

צרכים "הוחלף ב "צרכים מיוחדים"המושג למשל, מהפך במושגים שהיו נהוגים עד אז ו

כמצב של  "מוגבלות". תנועת ההכלה החברתית הגדירה מחדש את המושג "מגוונים

של הגדרה אינטראקציה בין הפרט והסביבה תוך הדגשה שמצב של לקות הוא תוצר 

  14.חברתית ולא של מציאות קיימת

לאומי לנכות, -ןארגון הבריאות העולמי את הסיווג הביפרסם  2008בשנת 

וקבע שחוסר תפקוד של אדם איננו נובע אך ורק מהלקות אלא מחוסר  ,תפקוד ובריאות

15.היכולת של החברה להתאים עצמה לצרכים הייחודיים של אנשים עם לקויות
 גם 

מליזציה" הוחלף במושג "איכות חיים" המתייחס לתנאי חיים נורמליים, המושג "נור

חופש בחירה, שאיפה למימוש עצמי, תחושת אוטונומיה של הפרט על חייו, ויחס מכבד 

                                                           
10
 2002רייטר,  
11
 8999רייטר,  
12
 Culham & Nind, 2003 
13
 Mittler, 2000 
14
 8999רייטר,  
15
 World Health Organization, 2001 
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המושג "איכות חיים" נחקר רבות בהקשר של  16.מצד המוסדות השלטוניים והחברתיים

למידת  מתייחסיםמחקרים  17.הנכונים לקביעת איכות החיים הקריטריוניםמציאת 

מייחס לחייו באופן אישי משמעות שהוא , ול"השונה אחרה"האושר ושביעות הרצון של 

יום קיימת הסכמה שכדי לקבל תמונה כ. הקשורים לתנאי חייםמעבר לקריטריונים 

כוללת לגבי רווחת הפרט, אין להסתפק בקריטריונים תיאוריים אלא יש להוסיף לכך גם 

ו של הפרט חייאיכות מתייחס ל "רווחה"המושג כאשר , של הפרט יתאת הערכתו העצמ

 18.פי נקודת ראותו-על

בעל חסך כ "שונהה אחראת "התנועת הנורמליזציה ומודל השילוב ראו שבעוד 

חולי שיש לרפאו באמצעות מאמצים שיעשה הפרט להשתלב בחברה ובאמצעות  או

נועת ההכלה רואות את הפרדיגמה החברתית ותהרי המומחים הקיימים בחברה, 

החברה מאמינות שו כפרט בעל ייחודיות שיש לאמצו וללמוד ממנו השונה" אחרה"

האמונה  :ייחודיות (8) ההכלה: מאפיינים של גישתמספר להלן . היתרם ממנוליכולה 

פלורליזם: ההבנה והקבלה שבני האדם  (2; )הבסיסית שבכל אדם קיימת ייחודיות

לקיים פלורליזם חברתי לגבי שונות בצרכים ולא רק לגבי שונים זה מזה ועל החברה 

קבלה ולא רק  (2; )למשל, שונות בדעות פוליטיות או שונות אתנית, דעות ואורחות חיים

אדם  כל פיכךל, ו"השונה אחרל "התנועת ההכלה מקבלת את הייחודיות ש :נתינה

ת גם לסביבת המתייחס ראייה הוליסטית (5)-; ומסוגל לתת ולא רק לקבל מהחברה

 והקשיים שלו במידה שווה. נקודות החוזק ומדגישה את  הפרט,

אלא היא רק אחד  השונה" אחרה"דרשת הבנה שהלקות אינה מוקד חייו של נ

 אחר"ההכלה רואה בתפיסת  ,בסיס הרעיונישב כהשלמה לכך ניתן לומר ממאפייניו.

תפסו ייים שילו ליצור חסייע ל היא לחברה והשאיפה "אחר משמעותי" "שונה

 בעיניו.אף כמשמעותיים 

 בישראל בחברהמציאות השילוב וההכלה  .ג

עשרים ואחת של המאה החברה בישראל באת המציאות  מציגותדוגמאות שלפנינו ה

  .שילוב והכלה: שתי הגישות בחינתבאמצעות 

חוק שוויון זכויות  :סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים במוסדות להשכלה גבוהה

-וחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על 8991גבלות משנת לאנשים עם מו

. בנוסף, השונה" אחרה" של הסטודנט מעגנים את זכויותיו ,2001תיכוניים משנת 

תמיכה לו ם בנים סביבה לימודית מותאמת ומספקיומרכזי תמיכה מ   "לשם"עמותת 

  19,צון של הסטודנטיםעל שביעות ר חלק מהמחקרים מצביעלימודית, חברתית ורגשית. 
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ששירותי התמיכה אינם נותנים מענה הולם לצרכים פסיכולוגיים  על כך וחלק מדווח

  20.וחברתיים של סטודנטים בעלי לקויות

 ידעיש למרצים  (8)תפיסות הסטודנטים:  פי -עלמצטיירת ההתמונה  אציג את 

 חוסרלויות חשים מוגבבעלי סטודנטים ( 2)-ו 21;מצומצם בנושאי חקיקה והכרת לקויות

 22.הלומדים באופן שונהגבי הבנה וחוסר רגישות מצד המרצים, דחייה וחוסר סובלנות ל

גישת השילוב ועל המכוונות לעזור קיומה של מצביעה על  החקיקה בנושא זה

. יחד עם בכל הקשור לזכויותיהם ותפקודםלסטודנטים בעלי לקויות להיות כמו כולם 

קיימת תחושת קיפוח כלומר,  :איכות חייםהכלה ול אינה מצביעה עזאת התמונה 

 מצד המערכת לראיית נכונותהמעידה על היעדר  ,לקויי למידהבקרב סטודנטים ותסכול 

    .מקיףשינוי מערכתי מחויבות לוהייחודיות שבשונות 

 צרכים מיוחדיםבעלי עידוד העסקת אנשים לחוק ההצעת מטרתה של  :לנכים התעסוק

ולהגביר  למעסיקים, םיתמריצים פיננסימתן  ידי-לע םהעסקתאת ד לעודהיא  (2004)

מוצרי של סימון  ידי-לבשוק העבודה ע םאת המודעות האזרחית לחשיבות שילוב

מת בוגרים בעלי צרכים מרכזי שיקום מסייעים בהש   עסקים.מוהם חברות בהן ה

עדיין אשר ק זו עובד. הצעת חושל המעסיק ושל המיוחדים במקומות עבודה, כולל ליווי 

סימון  .אינה מייצגת את רוח ההכלה ואף נוגדת אותה ,לא נמצאת במאגר החקיקה

קבלת אנשים בעלי מוגבלויות לעבודה בשל מוגבלותם ולא חרף מצביע על המוצרים 

 אולירים אחר הייחודיות )מציעיה תפי מגמה זו אין -בשל תרומתם. עלומוגבלותם 

איון עבודה לאדם י. קשה לדמיין רבקשים לתייגו, אלא מ( של האדםתמיוחד יכולת

למפעל במטרה  ורואה את תרומתכיצד הוא מיוחדים שבו יישאל  המתויג כבעל צרכים

שונה" ובדרך כלל העבודות  לזהות יכולת סמויה. אנשים אלו מתויגים מראש כ"אחר

ת אינה מצליחה לשנות אאפליה  המיועדת למנועגם חקיקה שיבצעו תהיינה בהתאם. 

מבין  84%בפועל רק  נכים בחברה הישראלית והאמריקאית: שיעור התעסוקה של

 4% וח לאומי נמצאים במסגרת תעסוקתית,המקבלים קצבת נכות כללית מהמוסד לביט

מן הנכים מועסקים במסגרת תעסוקה מוגנת ומקבלים שכר זעום ללא תנאים 

הערכות למרות  23.עובד בתעסוקה נתמכת בשוק החופשינמוך ואחוז  ,סוציאליים

עדיין קיימים מקומות עבודה  ,מהם יכולים להשתלב בשוק העבודה 50%-מומחים  ש

  24.השונה" אחרה"בוחרים שלא להעסיק את הרבים 

התמונה המצטיירת בנושא התעסוקתי מצביעה על שילוב בחסד )בשל 

ובכך  ,מעבר ללקות( הפוטנציאל הטמון בהםבשל המוגבלות( ולא בזכות )בשל תרומתם ו

 נוגדת את רוח ההכלה.הינה 
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קושי רב חווים נפש  פגועי :שונים" יצגים של "אחריםיכמ פגועי נפשתיוג חברתי של 

מעבר  ארגונים שונים מסייעים בנושאעמותות ולהשתלב בחברה. בניסיונותיהם 

ארגון מל"מ  ,למשל .למאבקים הקשורים בזכויות ובשירותים לאוכלוסייה זו

 יואחת ממטרות אשרתמודדים( הוא גוף התנדבותי של נפגעי נפש )מתמודדים למען מ

גם עמותת "לשמה" שמה לה  לוקים בהן.במחלות נפש ושדבקה ב בסטיגמה הינה מאבק

מעמדם ושילובם של המתמודדים עם תיוג פסיכיאטרי בחברה לקדם את למטרה 

 . הישראלית

ים לחולים חקרו את חוויותיהם של הור 25אורבך-בידניי ושרשבסק, שטרוך

באה לידי ביטוי, מחלה הדרך בה האת משפחות החולים,  תיוגן שלאת , ת נפשובמחל

 8/4-כ; דיווחו כי היחס כלפיהם הוא רגילמההורים  2/2-כאופני ההתמודדות עמה. את ו

קרובים דיווחו על התרחקות של אנשים שהיו  8/5-כ; דיווחו על התרחקות של שכנים

דרכי  .בקשייהם יכלו לשתףאותם אנשים שמיעוט דות ובחשו בבדי 2/2-להם בעבר; כ

ההתמודדות עם הסטיגמה כללו הסתרה, ניסיון ללמד אחרים על טיפול נפשי ועל בעיות 

נפשיות, התקוממות נגד ביטויים גלויים של סטיגמה, הימנעות ממצבים או מאנשים 

 ת נמוכה.סטיגמה, והעדפת חברתם של אלה שההסתברות שיעשו זאהנוטים לשימוש ב

 עם אנשים של שיקומם על המקשות והדעות הקדומות הסטיגמות, הסטריאוטיפים

 26,בורזיקובסקי. בחברה החרדית באות לידי ביטוי באופן מוקצן נפש בקהילה הפרעות

ות סנתפהנפש  מחלות החרדי במגזרמעיד כי  החרדי לציבור " לנפש לבט "פרויק רכז

 מנעילה לולהעהמשפחה החרדית  .משפחהה בכבוד לפגוע עלולאשר   קלון כאות

כדי לא לפגוע  עד כדי הסתרת בן משפחה חולה בביתומטיפול מאבחון פסיכיאטרי 

 ,. לא רק שאין זו מציאות של שילוב או הכלהובשידוכים של שאר האחים בשמה הטוב

אלא שהיחס המתאפיין בבושה, ניכור והרחקה, מזכיר במידה רבה את היחס לבעלי 

תהליך . בידודם מהחברה ואחזקתם בבעבר הרחוק, אשר כלל את הוקעת מוגבלויות

המתקיים בחברה  ,בדיקת ההיסטוריה הנפשית המשפחתית של המועמד לשידוך

של כבעל מכלול אדם ההוליסטית של -הראייה ההומניסטית לחלוטין את נוגד ,החרדית

עיון ההכלה. ת את רסת הפלורליזם והייחודיות המאפיינאת תפיו, יכולות וקשיים

במגזר החרדי תהיה  השונה" אחרה"גם תפיסת איכות החיים של יש לשער שלפיכך, 

 נמוכה. 

התמונה המצטיירת לגבי הלוקים בהפרעות נפשיות אינה עולה בקנה אחד עם 

מהסיבות הבאות: קיים תיוג חברתי לגבי נפגעי נפש ובעיקר אלו שעברו  רוח ההכלה

 הכוללת גם את מוקדי החוזק שלייחסות הוליסטית הת אשפוזים פסיכיאטריים, חסרה

שלו על  תנּולתפיסת השו  ו, םחייהאיכות חסרה התייחסות לממדים של , האדם
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למרות החקיקה והשירותים , ה זויהייחודיות שבה. הרושם המתקבל לגבי אוכלוסי

 חברתי.  כורחהוא של שילוב בחסד ומתוך , לחבריה הניתנים

מבחינת  בשנים האחרונות חלה מהפכה :לסבית-הומוה התייחסות לחברים בקהילה

הזכות להורות, השוואת זכויות במעונות  רבות, לה זאתישל אוכלוסי החקיקה והזכויות

זכויות , רישום בישראל של נישואים שנערכו בקנדה ,יום למשפחות הומוסקסואליות

 מנויות בעבודהחוק שוויון הזדל, "ות שארים, שירות בצהאפנסיה, קצבזכויות ירושה, 

במתן בפיטורין, ובקבלה לעבודה, בקידום חברי הקהילה של  העל אפלי הכולל איסור

. אם חקיקה , וזכויות נוספות הנמצאות בתהליךבמסגרת העבודהלבן/בת הזוג זכויות 

 :תמונה מורכבת אך אופטימיתגישת השילוב וההכלה נגלה  באמצעותנבחן את הנושא 

לסבית -את החברים בקהילה ההומו יסיון חברתי לנרמלנ לא קייםבמקרה זה אמנם 

הציבור את ך לחנכדי מאמצים משקיעים הם עצמם אך , "רגיליםולהפוך אותם ל"

 קיום מצעדי גאווה ופעולות הסברהידי -על ,, למשלולעורר מודעות ציבורית לנושא

נפש: יותר מזו של פגועי רבה  חברתיתזוכה להכלה קבוצה זו ש , נראהאכן. נוספות

היותם  עובדת ,לראיהו ,הינה הוליסטית הלחבריהחברתית ההתייחסות 

הם ביכולתם לתרום בתחומים רבים. שית הומוסקסואלים אינה פוגעת בהכרה החברת

, אינם מודרים מחיי חברה ובחינוך בהוראהתעסוקה ובכלל זה נוכחים בכל תחומי ה

 ברוח ערכי ההכלה. וכל זאת  הטרוסקסואליים, קיימת נכונות לקבל מהם ולא רק לתת, 

בהכרח  המוביל האינ חקיקהשהדוגמאות שהובאו מצביעות על כך  לסיכום:

על מנת לשנות את הדעה  .חברהידי ה-כ"אחר משמעותי" על "שונהה אחרה"לראיית 

. הדבר נכון לגבי נדרשים מאמצים נוספים ,התפיסה החברתיתאת ציבור ורווחת בה

השכלה הגבוהה, לגבי נכים מוסדות ללקויות בהבעלי סטודנטים את התפיסת מרצים 

מוכיחה  לסבית-של הקהילה ההומו הלגבי פגועי נפש. הדוגמכן המועסקים במשק, ו

ת ראּונ   דבריש ל ,ומודעות ציבורית תפיסה חברתיתשל חקיקה מגובה בשינוי כאשר ש

 מעשית. 

 של מערכת החינוך: הקשר בכ"אחר משמעותי"  "השונה האחר"

 חייםה ואיכותהכלה המול גישת שילוב הנורמליזציה והגישת 

 מודל השילוב .א

קובע שזכויות ושירותים מיוחדים יינתנו רק  (8911)חוק חינוך מיוחד בישראל 

החינוך  לתלמידים המוגדרים כבעלי צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות נפרדות של

בעלי צרכים מיוחדים  תלמידים לפיוו ,לחוק 2 פרמסתיקון  אושר 2002המיוחד. בשנת 

בחנה  2009יוכלו לקבל שירותים מיוחדים גם כשהם משולבים בחינוך הרגיל. בשנת 

( 8) בישראל והמלצותיה העיקריות היו: את מערכת החינוך המיוחדועדת דורנר 

פיון הצרכים א (2)-ו ומר, לא משנה היכן הוא לומד(;"התקציב הולך אחרי הילד" )כל

   27.לתפקוד ולא בהתאם ללקותהמיוחדים נקבע בהתאם 
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השינוי שעברה מערכת החינוך: מסגרות  למוד עלניתן ל 28מסקירתו של רונן

ובישראל בשנות עשרה -תשעהחינוך המיוחד החלו לצמוח בעולם בראשית המאה ה

ההעדפה הברורה הייתה לבית הספר  שישיםשל המאה הקודמת. בשנות ה חמישיםה

התפתח מודל שבעים י ספר רגילים. משנות ההמיוחד על פני כיתות מקדמות בבת

וכתוצאה מכך ירד בהדרגה מספרם של הלומדים בבתי ספר מיוחדים לטובת  ,השילוב

כיתות מקדמות או טיפוליות בבתי ספר רגילים. מודל השילוב התפתח על הבסיס 

בית ספר מיוחד כוללות זציה והוא דוגל ברצף מסגרות ההרעיוני של עקרון הנורמלי

תה מקדמת או טיפולית בבית ספר רגיל יבמתכונת יומית, בית ספר מיוחד פנימייתי, כ

מתבסס על שילוב בסביבה המגבילה  מלא בכיתה רגילה. עקרון השילוב ושילוב חלקי או

בסביבה שתעודד את התפתחותו מבחינת איכות  ץ את התלמידפחות, כלומר יש לשב

אשר השילוב מתבצע רק כ ,פי עיקרון זה-. עללגביו שהוצבוחייו והמטרות החינוכיות 

על לשמירה גם  מתייחסהשילוב  מודלתמיכה וליווי. מותנה בקבלת הילד מוכן לכך ו

איכות "פי המונח -אמות המידה להערכת תכנית חינוכית עלב 29.של התלמיד ואיכות חיי

זמה וטפחת בו יהאם היא מ ?האם התכנית מכבדת את הפרט :נכללות השאלות "חיים

האם הפרט  ?האם התכנית מבוססת על יכולות הפרט או רק על מגבלותיו ?ויצירתיות

    30?האם הוא נשאל לחוות דעתו ?מפעיל שיקול דעת במהלך התכנית

 ההכלה גישת .ב

אין ו לכל ילד הזכות הבסיסית לחינוךכי  ברוח תנועת ההכלה קובעת 31הצהרת סלמנקה

ש לעודד שיטות הוראה י. בנוסף, תנּוים המפגינים שו  ליצור מסגרות נבדלות לתלמיד

 פיידוצנטריות המעמידות את התלמיד ואת צרכיו במרכז תהליך הלמידה בעזרת שיטות

הוראה מתאימות. ההגדרה מתייחסת לא רק להבדלים קוגניטיביים )פיגור מול 

דים אלא גם לפלורליזם תרבותי )מיעוטים אתניים, אזורי שוליים, יל ,(ותמחוננ

הסובלים מחסכים(. הצהרת סלמנקה משקפת את תהליך השינוי שעברה החשיבה 

בישראל. גם גם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בעולם המערבי ו לשהחינוכית בהקשר 

חתומים  32על זכויות אנשים עם מוגבלויות "םבאמנה החדשה של האו 25סעיף ב

בעלי המוגבלויות בקהילה בה  לכל הילדים המשתתפים על הנגשת חינוך חינם איכותי 

 הם חיים.  

רפורמה יסודית במערכת החינוך ורואה את המשותף דורשת תנועת ההכלה 

, השוני נתפס כערך ומספק זאת. יתרה מביניהם לכלל התלמידים יותר מאשר את השונה
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 33.בית הספר באמצעות גישות ארגוניות וגישות הוראה חדשות התייעלותהזדמנויות ל

נדרש לשינוי ארגוני ולהנגשת תכנית הלימודים לכלל התלמידים בכיתה בית הספר 

  .הרגילה

 הואבכיתה הרגילה של התלמיד מקומו  ,תנועת ההכלהפי עקרונות -על

איינסקאו   34.כמו ביטול העבדות וההפרדה הגזעיתממש חסד, בזכות ולא ב מלכתחילה

ברחבי העולם: הכלה מציעים טיפולוגיה של הכלה בהסתמכם על מחקרים  35ועמיתיו

של בעלי צרכים מיוחדים, הכלה של התנהגויות ובעיות משמעת, הכלה של כל הקבוצות 

 "חינוך לכל". ו "בית ספר לכל" במובן של הרגישות להוקעה מבית הספר, 

לגבי המורים ם של תפיסתטוענים כי הכלה מתחילה בשינוי  36אינסקאו ומיילס

המודל . על הישגיהםלקיחת אחריות בוימות קבוצות מסומשל תלמידים  םיכולותיה

 ,של התלמיד תומך בראייה הוליסטית 37ד'מאטו ועמיתיוהאקולוגי להבנת לקויות של 

ומשתנים סביבתיים  ,אינטראקציות בין משתנים אנושיים )תפקוד מוח, למשל(בוחן ו

מש מש. מודל זה )כיצד הסביבה תומכת או פוגעת בהתפתחות החינוכית של הילד(

יש  על איתור מוקדם, טיפול ומעקב.דגש בו  מושםו התערבותתכניות חון ולפיתוח לאב

קצים משאבים ומ ,"אופק חדש"הרפורמה בתי הספר הפועלים במסגרת שבלציין 

   .פעריםצמצום המתן סיוע פרטני אינטנסיבי לללאבחון מוקדם של קשיים ו

 מציאות השילוב וההכלה במערכת החינוך בישראל .ג

המיון תקף  ם מערכת ממיינת מיסודה המושתתת על הישגיות והישגים. הספר הבתי 

מה במסגרות לותיהם ועד להש  ומחלוקת התלמידים לקבוצות לימוד המשקפות את יכ

 אחרה"את הקושי בהכלת  עשויה להסבירעובדה זו לכשעצמה  של החינוך המיוחד.

ת השילוב וההכלה עקרונו, ומכאן שמערכת החינוךשל שאינו עומד בדרישות  השונה"

  לעתים כנוגדים את המציאות החינוכית של היום. תפסילה לוליםע השונה" אחרה"של 

ריבוד בבית הספר היסודי ומצאה הבידול והחקרה את תופעת ההכלה,  38תובל

שהחלוקה למעמדות נתפסת שם כטבעית. בניגוד למדיניות המוצהרת של משרד החינוך 

תובל  .סמוילעתים אם גם תקף ערך תרבותי כקיים ר בבתי הספהריבוד של הכלה כערך, 

משקיע בחלשים ומעודד את המצטיינים, שמציינת שבעוד שבעבר המורה הטוב היה זה 

לטיפול. הממד  יםמאבחן ליקויים ומפנה את התלמידהכיום המורה הטוב הוא זה 

משתקף ו המורים תמודדותהשל פחד מפני הזר והשונה נלווה להפסיכולוגי 

מאז הכנסת מבחני המיצ"ב למערכת החינוך גבר הלחץ על המורים  לשמר  ותיהם.בתגוב

 אחרה" התלמידשל  ואת הסטנדרטים הנדרשים, וכמובן שהדבר מקשה על שילוב

 . השונה"
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שילוב ה מערכת החינוך מנסה להתמודד עם סוגייתבשני העשורים האחרונים                 

הכלה בבתי ספר בארץ מצביעים על שילוב והא המחקרים בנוש השונה". האחר" והכלת

לשני ממדים  נתייחס פער בין הרמה המוצהרת ובין היישום.מציאות מורכבת ועל 

 ת לשילוב, ויישום השילוב.עמדות ומכוונּו: בהקשר זה

על  תהכלתי" )באיזו מידה המנהל חרניהולי בדיקת קיומו של "חזון מ: עמדות                

קיימת מודעות כי  עלה ,א ההכלה( בקרב מנהלים של בתי ספר תיכונייםנוש דגלו את

במחקר אחר נמצא כי  39.(על סולם ליקרט 5.12-2.41 בין הציונים נעיםלנושא ההכלה )

אך  (,חברתימיישמים בפועל את שלושת מרכיבי השילוב )פיזי, לימודי ואכן מנהלים 

בקרב מורים בישראל נמצאו  40.ת רבה יותר לסיכויי השילוב החברתיובמייחסים חשי

נובעות מקשיים ו השוללות זאת תפיסות חיוביות התומכות בשילוב, אולם גם תפיסות 

חששות מוכן  ,בפועל, כמו זמן ותשומת לב הנדרשים לטיפול בתלמידים אלה מוביישו

מחקרים נוספים מצביעים על גם  41.יםמשולב יםתלמיד הכוללתכיתה מקשיים בניהול 

   42.יות המלוות בחששות והסתייגויותעמדות חיוב

מצאו כי המורים בחינוך הרגיל  43יהודה-לייזר ובן יישום השילוב,בחינת ב                 

נוטים לערוך שינויים מועטים בדרכי ההוראה שלהם כדי ספר יסודיים  המלמדים בבתי

בנושא  יותיהםשתף בבעל אינם נוטיםלהתמודד עם צרכים מיוחדים בכיתותיהם. הם 

שנערך בבתי מחקר  ., דבר החיוני להצלחת השילובאנשי מקצוע נוספים בבית הספר זה

צביע על עמדות חיוביות לגבי נושא השילוב בקרב מורים ויועצות, אך מספר תיכוניים 

המוגזם של  םהנובעות ממספר ,תסכול, חשדנות וציניותשל שף גם תחושות וח

ללא פיצוי מצד המערכת. , מצד המוריםאלו  ומההשקעה הרבה בתלמידים ,המאובחנים

מצד מקצועית ורגשית בדידות וחוסר תמיכה תחושה של  דווחו עליתר על כן, המורים 

במחקר נוסף נמצא כי   44.תלמידים בעלי צרכים מיוחדיםהתמודדותם עם ב ,המנהלים

בעלי צרכים תלמידים עבור  ותניכולל ניות לימודיםתכמעודדים המנהלים אינם 

הרצון מצד המורים והיועצות  תואמת את חוסר שביעותזו עובדה  .פרהס בבתי וחדיםמי

בכל הנוגע  התגמשותים תהליך של קי . יחד עם זאת, נמצא כיתנּוהמענה לשו  רמת לגבי 

באמצעות סיוע, פטור  סיון להקל על תלמידים אלויונ פרהסלתכניות לימודים בבתי 

לה כי מורים ומן המחקר ע. את בחינות הבגרותתגבור לקרויה, ימלימודי שפה זרה שנ

יותר בעלי צרכים מיוחדים לגבי תלמידים בתכנית הלימודים מגלים נכונות לגמישות 

   45.מאשר מנהלים
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אלו הן  .)תכנית חינוכית יחידנית( תכניות תח"י מופעלותבבתי ספר יסודיים 

ה" השונ ם בין "האחרממשי לפערימספקות פתרון למרות שאינן אינטגרטיביות תכניות 

  .דיומובין קבוצת השווים בתפקוד הלי

מתקיים תהליך של סקירה זו היא שבמערכת החינוך בישראל מ המסקנה

 השונה" לתוך תכנית הלימודים הקיימת האחר"בניסיון לנרמל את שילוב המתבטא 

אמנם . הסתגלות נדרשים מהיחיד ולא מהמערכתה מאמצימרב  .והמערכת הנוכחית

כמו ראייה הוליסטית של התלמיד ותכניות  ,השאובים מההכלהאלמנטים ב לצפות ניתן

עולם אולם ב שוטף אחר התקדמותו, הכוללות איתור מוקדם, טיפול ומעק התערבות

את מושג "צרכים מיוחדים" כמבטא מתייחס לעדיין  ,בארץהנהוג המושגים החינוכי 

 .ההכלה פיסת תוזאת בניגוד לכלל, ל בהשוואהשל היחיד  ונחיתות

 סיכום

אפשר לומר בחברה ובחינוך נמצאת על פרשת דרכים.  השונה" אחרה"ראיית נדמה ש

גם בהשוואה למדינות מערביות מתקדמת בנושאים שהוזכרו החקיקה בישראל ש

ברמה היישומית  ,בה בשעה, אך "שונהה אחר"מתן שוויון הזדמנויות למגמה לומשקפת 

לגיטימציה ה כמייצגות את  ,השילוב שלבבנוכיות והחיאות המערכות החברתיות צנמ

 אחרה"של יקר ההשקעה בשלב זה מתבטאת ב"נרמול" ע. להחליט מיהו "נורמלי"

נתפס כמי שנעשה עמו  השונה" אחרה" .תהקיימת החברתי התפיספי ה-על  השונה"

ומערכת החינוך  ,החברה. בין אם בבית הספר ובין אם בחברה ,חסד בעצם שילובו

ת יותר מאשר את נּות והשו  האחרּואת  "השונה אחר"עדיין רואות ב ,ת החברהכמייצג

הכלה שלב הל ,(ברוח הנורמליזציה)וטרם השכילו לעבור משלב השילוב  הייחודיות,

המערכת  ה שלהכולל את מחויבות ,(ברוח ההומניזם וזכויות האדם אשר בבסיסם)

שונה" ולא לראות אותו ה האחר"רכי והחברתית והחינוכית להתאים את עצמה לצ

 . לכךבלעדי כאחראי 

 מקורותרשימת 

הספר -(. שילוב תלמידים חריגים בחינוך הרגיל: מנהל בית2002אבישר, ג', רייטר, ש' ולייזר, י' )
 . 92–42 ,72 ,עיונים במינהל ובארגון החינוךכסוכן שינוי. 

יספר"א האגודה . הנפש בריאות ותחום החרדית היהאוכלוסי .(2082)י'  ,בורזיקובסקי
 . 88 ,8הישראלית לשיקום פסיכיאטרי, 

 48 ,72, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום .חוק משפט ואנשים עם מוגבלויות (.2004' )ר דינרשטיין,
– 48.       

 .22-25, 11-12, הד החינוךמורים נבוכים.  .(8999) 'היימן, ט

ם עם לקות שמיעה וסטודנטים עם לקות ראייה: סטודנטי (.2004)א'  וגודר,   , נ'אלמוגט', היימן, 
סוגיות בחינוך מיוחד התמודדות ודרכי סיוע באוניברסיטה הפתוחה.  קשיים,

  .55-22, 2, 71 ,ובשיקום

  .ט"תשנ בטבת י"ג . 1568 החוקים ספר. (8991 ח")תשנ מוגבלויות  עם לאנשים שוויון חוק

 .(2001, תשס"ח) תיכוניים-חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על
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-למידה בבתי  ספרי ושילובם של תלמידים בעלי לקויות-הקשר בין אקלים בית .(2001) 'טימור, צ
עיונים במינהל ובארגון  .ספר תיכוניים של החינוך הרגיל לפי תפיסת הצוות החינוכי

 .812-848 ,02, החינוך

רת אסטרטגיות הוראה על ידי מורים בחינוך האתגר בשילוב: בחי .(8999יהודה, ש' )-בןו לייזר, י'
 .45-29  ,2, 11 ,סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקוםהרגיל ובחינוך המיוחד. 

. 2008 לשנת 42 שנתי דוח. ובעבודה בחברה מוגבלות בעלי אנשים שילוב(. 2002) המדינה מבקר

 .ירושלים

 .ומספרים עובדות בישראל תנכויו עם אנשים(. 2002, ד' )נאון' ונ ,טרוסברגשא',  ,לף-סנדלר

 .וינט'הגארגון  :ירושלים

בתוך: ש' . סוגיות ומחלוקות בנושא השילוב וההכלה במסגרות חינוך פורמליות .(2002ח' ),  רונן
שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכת )עורכים(,  רייטר, י' לייזר, וג' אבישר

 אחווה הוצאה לאור.חיפה:  .(44-22 )עמ' החינוך

איון עם שופטת בית המשפט י: רחינוך מיוחד צריך להינתן כזכות .(2088ש' )ורייטר, , י' םרות
עדה הציבורית לבחינת מערכת החינוך והעליון בדימוס, דליה דורנר, בעקבות דוח הו

שילובים: מערכות  )עורכים(,  ג' אבישר, י' לייזר וש' רייטר בתוך:המיוחד בישראל. 
 אחווה הוצאה לאור.חיפה: . (22-24 )עמ' חינוך וחברה

(. איכות חייו של הילד בעל הצרכים המיוחדים לאור הרחבת עקרון 8999) , ש'רייטר
 . 28-48 ,11, סוגיות בחינוך ובשיקוםהנורמליזציה. 

בתוך: ש' רייטר, י' לייזר, וג'  .'נרמול' השילוב או: השילוב כאורח חיים (.2002) , ש' רייטר
 .(12-42 )עמ' ים: לומדים עם מוגבלויות במערכת החינוךשילוב)עורכים(,  אבישר
 אחווה הוצאה לאור.חיפה: 

שומה בישראל: מגמות וכיוונים יחקיקת זכויות נכים וי .(2004)ט'  ,ברגמן-וארטןא'  רימרמן
  .28-88 ,56 ,סוציאלי ביטחון .עתידיים

סטיגמה בתחום בריאות הנפש: עמדות,  .(2002אורבך, א' )-בידניו שטרוך, נ', שרשבסקי, י'
 .התנסויות והתמודדויות של הורים לאנשים המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית

 מכון ברוקדייל.-ג'וינט-ירושלים: מאיירס

הייצוגים החברתיים של הכלה, בידול וריבוד בבית הספר המנתבים ילדים  (.2004) , ס' תובל
 גוריון-אוניברסיטת בן. . חיבור לשם קבלת תואר דוקטורלקריירה של חינוך מיוחד
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