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 השהייהקריאה ל - הנדון: המשך קיום ועדות זכאות ואיפיון בעת משבר נגיף הקורונה העולמי

 

כידוע לך, המצב הנוכחי בצל משבר הקורונה, מביא עמו פגיעה דרמטית בשגרת החיים של אזרחי מדינת ישראל. 

אנו, הפסיכולוגים החינוכיים, רואים הכרח בהמשך המענה למסגרות החינוכיות בהתאם להנחיות משרד 

מחשבה על 'היום הבריאות ובאמצעים מקוונים. ישנה חשיבות רבה להחזקה השוטפת בחירום, כמו גם ב

 שאחרי', ותהליכי השיקום של ילדים, משפחות וצוותים חינוכיים, אשר יזדקקו לכך בחלוף הסער. 

יחד עם הצורך לשמור על מענים פסיכולוגיים בעת חירום זו, אנו קוראים לך להשתמש בסמכותך ולהורות על 

גיע אלינו מן השטח, עקב התנאים בהם עצירת וועדות הזכאות והאיפיון המתנהלות בימים אלו. לפי המידע המ

, שיעשה 1988-מתנהלות הוועדות, נוצרת פגיעה של ממש בזכות התלמידים הנובעת מחוק חינוך מיוחד תשמ"ח

דיון מקצועי ומעמיק בזכאותם. הועדות מתקיימות ללא אחידות וללא הקפדה מספקת על מענים אתיים כמו 

תתפים החשופים למסמכים הפרטיים, מצטרפים לוועדה גם מקצועיים. כך למשל, מכיוון שחלק מהמש

באמצעים אלקטרוניים )טלפון ווידאו קונפרנס( קשה להקפיד שתתקיים אבטחת מידע ראויה כחוק. גם הגעה 

פיזית לוועדות אינה מסתמנת כפתרון ריאלי משום שיש קושי לעמוד בהנחיות משרד הבריאות. )בפועל, 

המטרים, לא בכל רשות  2ופונים עוברים מיד ליד, לא ניתן להקפיד על כלל מסמכים, עטים, טלפונים או מיקר

 יש חדרים בגודל מספק, וכו'(. 

יתרה מכך, משום ששירותים פסיכולוגים חינוכיים רבים ברחבי הארץ, כמו גם מענים במערכת הבריאות, 

, וממשיכים להצטמצם בכל ובמכונים להתפתחות הילד, צומצמו מאוד מאז סגירת מסגרות החינוך בשבוע שעבר

יום שעובר, תהליכי אבחון והערכה רבים טרם הגיעו למיצוי ולא ניתן לערוך דיון מעמיק ורציני בעניין אותם 

תלמידים. משכך, קשה שבעתיים לקבל החלטות מושכלות ומקצועיות בעניין קביעת הזכאות והאפיון של אותם 

 תלמידים.

ים אלו פגיעה חמורה בזכויותיהם של התלמידים. למעשה, הדיון בוועדה אנו רואים בהמשך קיום הוועדות בתנא

הופך לטכני, חלקי ולא מקצועי. בשגרה, ועדות הזכאות והאיפיון מהוות מעמד רגיש ומורכב, אשר חורץ גורלות 

, של תלמידים ותלמידות, ורידודן לכדי הליך פרוצדורלי וחלקי באופן הזה חוטא למטרת החוק ומדיניות המשרד

 לאפשר חינוך רגיש ומוכוון שיספק מענה לצרכיהם הייחודיים של תלמידים. 

  



 

   
       

לסיום, ברשויות מקומיות רבות, הוחלט לאחרונה על צמצום מצבת כוח האדם בשירותים הפסיכולוגים 

להשתתף בוועדות גם מחוייב  שנותרהחינוכיים, וניתנים כעת שירותים חיוניים בלבד. אם מעט כוח האדם 

משמע הדבר כי בפועל אין אפשרות לתת מענה פסיכולוגי חינוכי לתלמידות ותלמידים, למשפחות זכאות ואיפיון,  

, עם חרדות רבות, ועם ההיעדרות הממושכת ממסגרות החינוךולצוותים החינוכיים אשר מתמודדים עם אתגרי  

שלל גורמי סיכון קודמים אשר מחריפים בעת המשבר הנוכחי. לעניות דעתנו, שירותים אלה נחוצים היום יותר 

 מתמיד, ונחיצותם רק תתגבר עם חלוף הימים עד להתמתנות התפשטות הנגיף, וחזרה לשגרת לימודים ופעילות. 

 קנה לך החוק ולהורות על עצירת הוועדות באופן מידי.לאור כל זאת, אנו קוראים לך להשתמש בסמכות שה
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