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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק חינוך מיוחד )תיקון מס' 11(, התשע"ח-2018

בחוקחינוךמיוחד,התשמ"ח-11998)להלן-החוקהעיקרי(,בכלמקום-1עהחלפתמונחים

צרכים "עם יבוא מיוחדים" צרכים "בעלי או מיוחדים" צרכים "בעל במקום )1(
מיוחדים";

במקום"בעלהצרכיםהמיוחדים"יבוא"עםהצרכיםהמיוחדים"; )2(

במקום"לקות"יבוא"מוגבלות"; )3(

במקום"לקויות"יבוא"מוגבלויות"; )4(

במקום"לקויותיו"יבוא"מוגבלויותיו"; )5(

במקום"השמה"יבוא"זכאות"; )6(

במקום"ההשמה"יבוא"הזכאות"ע )7(

בסעיף1לחוקהעיקרי,אחריההגדרה"ארגוןציבורי"יבוא:2עתיקוןסעיף1

""ועדתזכאות"-ועדהשמונתהלפיסעיף5;"ע

חוקחינוךמיוחד,התשמ"ח-1988)להלן-החוק(,  כללי
קובעאתהקמתןואתדרכיפעולתןשלועדות 
השמההפועלותבמסגרתהרשויותהמקומיותוכןועדות
השילובהפועלותבמסגרתהמוסדותהחינוכייםהרגיליםע
תפקידןשלועדותאלההואלקבועאתזכאותםשלילדים
עםצרכיםמיוחדיםלחינוךמיוחד,ואתהשמתםבמסגרות
מתאימותעכמוכןקובעהחוקאתהקמתןודרכיפעולתןשל
ועדותעררשאליהןניתןלערורעלהחלטותועדתהשמהע

במהלך29השניםמאזנחקקהחוקצברומשרדהחינוך
השמה ועדות בהפעלת רב ניסיון המקומיות והרשויות
וועדותעררעלאורניסיוןזההתגבשהההכרהכיישלערוך
וועדות ההשמה ועדות פעולת ובדרכי בהרכב רפורמה
במסגרת פעולתןע החוק,כדילשפראתדרכי לפי הערר
זומוצע,ביןהשאר,לבטלאתועדותהשילוב,ולרכזאת
עם לילדים מיוחד לחינוך זכאות על להחליט הסמכות

צרכיםמיוחדים,בוועדהמקצועיתאחת,ועדתהזכאותע

בנוסף,מוצעלשנותאתהיקףהסמכותהנתוןכיום
אתעצם לקבוע בסמכותן כי ולקבוע ההשמה לוועדות
המסגרת סוג את ולא מיוחד לחינוך הילד של זכאותו
החינוכיתהמתאימהשבהילמדעאחתההמלצותהמרכזיות
שלהוועדההציבוריתלבחינתמערכתהחינוךהמיוחד
בישראלבראשותהשופטת)בדימוס(דליהדורנר,היתה
הסמכות את מיוחדים צרכים עם לילדים להורים לתת
לבחוראתסוגהמסגרתהמתאימהלילדיהםעהחוקהמוצע
מיישםהמלצהזושלהוועדההציבוריתוקובעכילאחר
קביעתזכאותלחינוךמיוחד,יבחרוהוריהילדעםהצרכים
לחינוך מוסד - החינוכית המסגרת סוג את המיוחדים

מיוחד,כיתהבמוסדחינוךרגילשבהניתןחינוךמיוחדאו
שילובבמוסדחינוךרגילע

כמוכן,כוללהחוקהמוצעשינויבהוראותהנוגעות
עבודתה את לשפר כדי הזכאות, בוועדת דין לסדרי

ולהגדילאתמעורבותההוריםבקבלתההחלטהע

בנוסף,במועדחקיקתהחוקנעשהשימושבמונחים
אשרהיוםאינםמקובליםעודבחקיקהונחשביםכפוגענייםע
במונחים אלה מונחים מוחלפים לחוק התיקון במסגרת

המקובליםהיוםע

מוצעלשנותמונחיםשנקבעובחוקעםחקיקתו  סעיף 1
אךהיוםאינםמקובליםבחקיקהונלוויתלהם 
משמעותשליליתעהמילים"בעל"ו"בעלי"המופיעיםכחלק
מהמונח"ילדבעלצרכיםמיוחדים"יוחלפובמילה"עם",
כךשהביטויבחוקיהיה"ילדעםצרכיםמיוחדים";המונח

"לקויות"יוחלףבמונח"מוגבלויות"ע

במונח "השמה" המונח את להחליף מוצע עוד
"זכאות"עשינויזהמחליף,ביןהשאר,אתהשםשלהוועדה
העיקריתהמוקמתבסעיף5לחוקעמטרתשינויזהלבטאאת
השוניהמהותיהמוצעבהיקףסמכויותהוועדהעהסמכות
המרכזיתשלהוועדהתהיהכאמורלקבועזכאותלחינוך
מיוחדואילוהסמכותלבחוראתסוגהמסגרתהחינוכית
המתאיםיעבור,למעטבמקריםכמפורטלהלן,להוריהילד

עםהצרכיםהמיוחדיםע

מוצעלהוסיףלחוקהגדרהשל"ועדתזכאות"  סעיף 2
ולקבועכיועדתזכאותהיאהוועדההמוקמת 

בסעיף5לחוקע

ס"חהתשמ"חעמ'114;התשע"ז,עמ'331ע 1

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות



653 הצעותחוקהממשלה-1199,ד'באדרהתשע"ח,2018ע2ע19

בסעיף2לחוקהעיקרי,במקום"לתקןולשפר"יבוא"לשפר"ע3עתיקוןסעיף2

החלפתכותרת
פרקג'

במקוםכותרתפרקג'לחוקהעיקרייבוא:4ע

"פרק ג': זכאות".

בסעיף6לחוקהעיקרי-5עתיקוןסעיף6

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

בוועדתזכאותיהיושישהחבריםכמפורטלהלן: ")א(

עובדמשרדהחינוךשמתקייםלגביואחדמאלה,והואיהיהיושב )1(
הראש:

הואבעלניסיוןוהכשרהבחינוךמיוחד; )א(

הואבעלתעודהכהגדרתובחוקהסדרתהעיסוקבמקצועות )ב(
הבריאות,התשס"ח-22008,באחדממקצועותהבריאותהמפורטים

בסעיף18)ג(,ובעלניסיוןבעיסוקבמקצועכאמור;

נציגרשותהחינוךהמקומיתכהגדרתהבחוקלימודחובה,התש"ט- )2(
;31949

תיקוןסעיף2בסעיף2לחוקהעיקרי,במקום"לתקןולשפר"יבוא"לשפר"ע3ע

החלפתכותרתבמקוםכותרתפרקג'לחוקהעיקרייבוא:4ע
פרקג'

"פרק ג': זכאות".

תיקוןסעיף6בסעיף6לחוקהעיקרי-5ע

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

בוועדתזכאותיהיושישהחבריםכמפורטלהלן: ")א(

עובדמשרדהחינוךשמתקייםלגביואחדמאלה,והואיהיהיושב )1(
הראש:

הואבעלניסיוןוהכשרהבחינוךמיוחד; )א(

הואבעלתעודהכהגדרתובחוקהסדרתהעיסוקבמקצועות )ב(
הבריאות,התשס"ח-22008,באחדממקצועותהבריאותהמפורטים

בסעיף18)ג(,ובעלניסיוןבעיסוקבמקצועכאמור;

נציגרשותהחינוךהמקומיתכהגדרתהבחוקלימודחובה,התש"ט- )2(
;31949

סעיף2לחוקקובעכי"מטרתהחינוךהמיוחד  סעיף 3 
היאלקדםולפתחאתכישוריוויכלתושלהילד 
בעלהצרכיםהמיוחדים,לתקןולשפראתתפקודוהגופני,
מיומנות ידע, לו להקנות וההתנהגותי, הנפשי השכלי,
והרגליםולסגללוהתנהגותמקובלתבחברה,במטרהלהקל

עלשילובובהובמעגלהעבודהע"

מוצעלמחוקאתהמונח"לתקן"מסעיףזהעהכללת
המונח"לתקן"ביחסלתפקודילדיםעםצרכיםמיוחדים

אינהמתאימהע

הכותרתשלפרקג'לחוקהיא"פרקג':אבחון  סעיף 4
והשמה"עכותרתזומשקפתאתאחדהתפקידים 
הקייםוהיא החוק העיקרייםשלועדותההשמהמכוח
לקבועלילדעםצרכיםמיוחדיםאתסוגהמסגרתהחינוכית
שבהילמדעבמסגרתהחוקהמוצעסמכותזושלבחירת
סוגהמסגרתהחינוכית,עוברתלידיההוריםעעלכןמוצע
את הקובע הפרק כותרת ואת הוועדה שם את לשנות
כי מוצע פעולתהע ודרכי לסמכויותיה ביחס ההוראות
כותרתפרקג'תהיה"זכאות"ותבטאאתהתפקידהעיקרי
שלועדתהזכאות,שהיאאפיוןצרכיושלילדעםצרכים
מיוחדיםוקביעתזכאותלחינוךמיוחדבמקריםהמתאימיםע

מוצעלקבועאתהרכבועדותהזכאותולשנות  סעיף 5
השמה, לוועדות ביחס כיום הקבוע מההרכב 

וזאתבמטרהלשפראתתפקודןע

לפסקה )1(

סעיף6)א(לחוקקובעאתהרכבהשלועדתהשמה
כדלקמן:

בועדתהשמהיהיושבעהחבריםכמפורטלהלן: )א( 6"

)1(נציגרשותחינוךמקומיתוהואיהיההיושב
ראש;

)2(שנימפקחיםשלמשרדהחינוךוהתרבות,
או מיוחד, לחינוך מפקח הוא מהם שאחד

נציגיהם;

הפסיכולוגים, חוק לפי חינוכי פסיכולוג )3(
תשל"ז-1977)להלן-פסיכולוגחינוכי(,מטעם

הרשותהמקומית;

)4(רופאמומחהברפואתילדיםמתוךרשימה
שיקבעשרהבריאות;

העובדים בחוק כהגדרתו סוציאלי עובד )5(
הסוציאליים,תשנ"ו-1996,בעלנסיוןשל5שנים
לפחותבטיפולבילדיםבעליצרכיםמיוחדים
)להלן-עובדסוציאלי(,מתוךרשימהשיקבע

שרהעבודהוהרווחה;

)6(הורהלילדבעלצרכיםמיוחדיםשיקבעהשר
מתוךרשימותשיגישולוארגוניהוריםלילדים

בעליצרכיםמיוחדיםבמערכתהחינוךע"

מוצעלבטלאתסעיף6)א(שלעילולקבועכייושב
ראשהוועדהיהיהעובדמשרדהחינוךשהואבעלניסיון
באחד וניסיון תעודה בעל או מיוחד בחינוך והכשרה
18)ג(לחוקעעוד ממקצועותהבריאותהמפורטיםבסעיף
מוצעכיהוועדהתכלולנציגשלרשותהחינוךהמקומית
כולליםשלמשרדהחינוךאו מפקחים שני הרלוונטית;
נציגיהם,אשראחדמהםהואמפקחכולללחינוךמיוחד

ס"חהתשס"ח,עמ'720ע 2

ס"חהתש"ט,עמ'287ע 3

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות
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שנימפקחיםכולליםשלמשרדהחינוך,אחדמהםמפקחכולללחינוך )3(
מיוחדוהשנימפקחכולללחינוךרגיל,אונציגיהם;

פסיכולוגחינוכילפיחוקהפסיכולוגים,התשל"ז-41977)בחוקזה- )4(
פסיכולוגחינוכי(מטעםהרשותהמקומית;

הורהלילדעםצרכיםמיוחדיםשימנההשרמתוךרשימותשיגישו )5(
לוארגוניהוריםלילדיםעםצרכיםמיוחדיםבמערכתהחינוךע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בדיוןשלועדתזכאותבעניינושלילדעםצרכיםמיוחדיםהלומדבמוסד ")א1(
חינוךיהיהאחדהמפקחיםהכולליםהחבריםבוועדהכאמורבסעיףקטן)א()3(

המפקחעלמוסדהחינוךשבולומדהילד,אונציגוע"

בסעיף7לחוקהעיקרי-6עתיקוןסעיף7

בסעיףקטן)א(,במקום"ואתהשמתובמוסדלחינוךמיוחד"יבוא"בשיםלבלרמת )1(
התפקודשלו";

סעיףקטן)א1(-בטל; )2(

והשנימפקחכולללחינוךרגיל;פסיכולוגחינוכימטעם
מיוחדים צרכים עם לילד הורה וכן המקומית הרשות

שימנהשרהחינוךע

הניסיוןבהפעלתועדותהשמהמלמדכיברובהגדול
העובד הוועדה, חברי השתתפו לא הוועדות דיוני של
סוציאליים שעובדים מוצע לפיכך, והרופאע הסוציאלי
ורופאיםלאיהיוחבריםקבועיםבוועדהובמידתהצורך

יוזמנולדיוןכגורםמייעץע

לפסקה )2( 

בוועדה נדון שעניינו הילד אם כי לקבוע מוצע
הכוללים המפקחים אחד החינוך במערכת תלמיד הוא
שישתתפובדיוןהוועדהבעניינויהיההמפקחשלמוסד
החינוךשבולומדהילדעלמפקחזה,קשרמשמעותייותרעם
המסגרתהחינוכיתשבהלומדהילדוישביכולתולתרום

תרומהמשמעותיתלדיוןבוועדהע

לפסקה )1( סעיף 6

מוצעלתקןאתסעיף7לחוקבדברסמכויותועדת  כללי
ההשמהולקבועכיהסמכותהעיקריתשלועדת 
הזכאותתהיהלקבועאתעצםהזכאותשלילדעםצרכים
שלוע התפקוד לרמת לב בשים מיוחד לחינוך מיוחדים
צרכים עם לילד המתאימה המסגרת סוג על ההחלטה
מיוחדיםתהיה,למעטבמקריםמסוימים,בסמכותההורים
מסמכות זאתבשונה המיוחדיםע הצרכים שלהילדעם
וכן מיוחד לחינוך זכאות לקבוע כיום ההשמה ועדת
להחליטעלסוגהמסגרתהמתאיםלילדעבתיקוןמוצעזה
ישכדילשקףאתהתפיסההמקובלתהיוםכיההורים,
שעליהםהאחריותלטובתהילדובידיהםמרבהידעביחס
לצרכיו,יקבלואתההחלטהבדברסוגהמסגרתהמתאימה
ההמלצות אחת את כאמור מיישם זה תיקון בעבורוע

המרכזיותשלהוועדההציבוריתלבחינתמערכתהחינוך
המיוחדבישראלבראשותהשופטת)בדימוס(דליהדורנרע

לפסקה )2( 

האפשרות את קובעות לחוק 7)א1( סעיף הוראות
מיוחד לחינוך למוסד מיוחדים צרכים עם ילד לרשום
כמפורט בתנאים בעניינו, דנה השמה שוועדת בלא גם
קביעת סמכות את המרכז המוצע התיקון בשל בסעיףע
הזכאותלחינוךמיוחדבידיועדותהזכאותמוצעלבטל
סעיףזהעבאופןזה,עניינםשלכלהתלמידיםעםהצרכים
המיוחדיםיובאלפניועדותהזכאותענוסףעלכך,ביטול
הוראהזועשוילהגדילפוטנציאליתאתהיקףהתלמידים
משרד של למדיניות בהתאם הרגיל בחינוך המשולבים
לתת יש כי היום המקובלת לתפיסה ובהתאם החינוך
במסגרות שירותים האפשר, ככל מוגבלות, עם לאנשים

הרגילותהמיועדותלכללהציבורע

וזהנוסחושלסעיף7)א1(שמוצעלבטלו:

)א(,יקבעהשר עלאףהוראותסעיףקטן )1( "7)א1(
צרכים בעל ילד של רישומו בדבר הוראות
מיוחדיםבמוסדלחינוךמיוחד,גםבלאשוועדת
ואת מיוחד לחינוך זכאותו את קבעה השמה
שהוריו ובלבד מיוחד, לחינוך במוסד השמתו
ביקשואתהשמתובמוסדלחינוךמיוחד,עלסמך
חוותדעתבכתבשלאנשימקצועשקבעהשר,
המאשרתכילילדלקותקשההמחייבתהשמה
במוסדלחינוךמיוחד,וכילאניתןלשלבובמוסד

חינוךשאינומוסדלחינוךמיוחדע

לאחר ייקבעו )1( בפסקה כאמור הוראות )2(
התייעצותעםארגוניםציבורייםובאישורועדת
החינוךוהתרבותשלהכנסת,ויכללוגםהנחיות

ס"חהתשל"ז,עמ'158ע 4

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות
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במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

קבעהועדתזכאותאתזכאותושלילדעםצרכיםמיוחדיםלחינוך")ב( )1(
מיוחד,יבחרוהוריהילדעםהצרכיםהמיוחדים)בסעיףקטןזה-ההורים(

אתהמסגרתהחינוכיתשבהילמדהילד,מביןאלה:

שילובבמוסדחינוךרגילבהתאםלהוראותפרקד'1; )א(

כיתהבמוסדחינוךרגילשבהניתןחינוךמיוחד; )ב(

מוסדחינוךמוכרשניתןבוחינוךמיוחדע )ג(

ההוריםיודיעולוועדתהזכאותעלבחירתםלפיפסקה)1(,בתוך21 )2(
ימיםמיוםשנודעלהםעלקביעתועדתהזכאותכאמורבאותהפסקהע

לאהודיעוההוריםעלבחירתםבתוךהתקופההאמורהבפסקה)2(, )3(
רשאיתועדתהזכאותלהחליטעלהמסגרתהחינוכיתהמתאימהלילדעם
הצרכיםהמיוחדים;בבואהלהחליטכאמור,תעניקועדתהזכאותזכות

קדימהלשילובהילדבמוסדחינוךרגילבהתאםלהוראותפרקד'1ע

ממוסד שקיבלה בכתב מידע על בהסתמך הזכאות, ועדת סברה )4(
החינוךשבולומדהילדעםהצרכיםהמיוחדיםאועלחוותדעתשל
במסגרת הילד של שהשמתו ממשי חשש קיים כי טיפוליים, גורמים
חינוכיתבהתאםלבחירתההוריםלפיפסקה)1(תביאלסיכוןשלהילד
הודעת קבלת ימיםמיום 14 בתוך היא רשאית אחרים, ילדים של או
)2(,להחליטעלהשמתושלהילדבמסגרתחינוכית ההוריםלפיפסקה

אחרתהמתאימהלוע";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

קבעהועדתזכאותאתזכאותושלילדעםצרכיםמיוחדיםלחינוך")ב( )1(
מיוחד,יבחרוהוריהילדעםהצרכיםהמיוחדים)בסעיףקטןזה-ההורים(

אתהמסגרתהחינוכיתשבהילמדהילד,מביןאלה:

שילובבמוסדחינוךרגילבהתאםלהוראותפרקד'1; )א(

כיתהבמוסדחינוךרגילשבהניתןחינוךמיוחד; )ב(

מוסדחינוךמוכרשניתןבוחינוךמיוחדע )ג(

ההוריםיודיעולוועדתהזכאותעלבחירתםלפיפסקה)1(,בתוך21 )2(
ימיםמיוםשנודעלהםעלקביעתועדתהזכאותכאמורבאותהפסקהע

לאהודיעוההוריםעלבחירתםבתוךהתקופההאמורהבפסקה)2(, )3(
רשאיתועדתהזכאותלהחליטעלהמסגרתהחינוכיתהמתאימהלילדעם
הצרכיםהמיוחדים;בבואהלהחליטכאמור,תעניקועדתהזכאותזכות

קדימהלשילובהילדבמוסדחינוךרגילבהתאםלהוראותפרקד'1ע

ממוסד שקיבלה בכתב מידע על בהסתמך הזכאות, ועדת סברה )4(
החינוךשבולומדהילדעםהצרכיםהמיוחדיםאועלחוותדעתשל
במסגרת הילד של שהשמתו ממשי חשש קיים כי טיפוליים, גורמים
חינוכיתבהתאםלבחירתההוריםלפיפסקה)1(תביאלסיכוןשלהילד
הודעת קבלת ימיםמיום 14 בתוך היא רשאית אחרים, ילדים של או
)2(,להחליטעלהשמתושלהילדבמסגרתחינוכית ההוריםלפיפסקה

אחרתהמתאימהלוע";

בדברמסירתמידעלהוריםלעניןזכויותיושל
ילדבעלצרכיםמיוחדיםוהמסגרותהחינוכיות

השונותהקיימותלפיחוקזהע"

לפסקה )3( 

מוצעלבטלאתסעיף7)ב(לחוקהמנחהאתשיקול
דעתועדתההשמהבהחלטהעלסוגהמסגרתהמתאים
לילדעםצרכיםמיוחדיםעבמקוםההוראהקיימת,מוצע
לקבועכיהוריהילדשקיבלזכאותלחינוךמיוחדמאת
לוע המתאימה המסגרת סוג את יבחרו הזכאות, ועדת
הבחירההיאבין3סוגימסגרותהמעניקיםשירותיחינוך
מיוחדלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים:שילובבמוסדחינוך
רגילבהתאםלהוראותפרקד'1לחוק,כיתהבמוסדחינוך

רגילשבהניתןחינוךמיוחדומוסדחינוךלחינוךמיוחדע

וזהנוסחושלסעיף7)ב(שמוצעלבטלו:

צרכים בעל ילד של השמתו לקבוע בבואה ")ב(
מיוחדים,תעניקועדתהשמהזכותקדימהלהשמתובמוסד

חינוךמוכרשאינומוסדלחינוךמיוחדע"

מוצעלקבועכיההוריםיודיעועלבחירתםלוועדת
הזכאותבתוך21ימיםמיוםשנודעלהםעלקביעתהזכאות
לילדםוזאתכדילהבטיחכיההחלטהתתקבלבפרקזמן

סבירכךשיהיהניתןלהמשיךאתהתהליכיםהנחוצים
להיערכותלפתיחתשנתהלימודיםבמסגרותהחינוכיות

השונותלאחרקבלתההחלטהע

עודמוצעכיאםההוריםלאהודיעולוועדתהזכאות
עלבחירתםבפרקהזמןהאמורתעבורהסמכותלהחליט
עלהמסגרתהחינוכיתהמתאימהלוועדתהזכאות,בשל
הצורךלשבץאתהילדכנדרשולאפשרקבלתהחלטותעל
פתיחתמסגרותמתאימותעבהחלטהזועלועדתהזכאות
להעניקזכותקדימהלבחירהבמסגרתחינוכיתשלשילוב

במוסדחינוךרגילע

מוצעלקבועכיבמקריםשבהםסברהועדתהזכאות,
בהתבססעלמידעבכתבממוסדהחינוךשבולומדהילד
אומגורמיםטיפוליים,כיישחשששהשמתושלהילדבסוג
המסגרתהחינוכיתבהתאםלבחירתההוריםתביאלסיכון
שלהילדעםהצרכיםהמיוחדים,אושלילדיםאחרים,
תוכלועדתהזכאותלהתערבבהחלטתההוריםולשנות
אתסוגהמסגרתהחינוכיתבהתאםלשיקולדעתהעישבכך
כדילהבטיחאיזוןראויביןהרצוןלתתלהוריםאתזכות
הבחירהבסוגהמסגרתהחינוכיתהמתאימהלילדם,לבין
החובהלשמורעלשלומושלהילדעםהצרכיםהמיוחדים

ועלשלומםשלילדיםאחריםע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )4(

סלהשירותיםאשריינתןלילדעםצרכיםמיוחדיםשוועדתהזכאותקבעה ")ב1(
אתזכאותולחינוךמיוחדייקבע,ביןהשאר,בהתאםלרמתהתפקודשלהילדוכן

למאפייניםהמובניםשלהמסגרתהחינוכיתשבההואלומדע"

בסעיף9לחוקהעיקרי-7עתיקוןסעיף9

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

בדיוןבעניינושלילדעםצרכיםמיוחדיםהלומדבמוסדחינוךמוכריהיה ")א1(
לפניהוועדהמידעעלהילד,שימסורלהמוסדהחינוך,הכולבהתאםלהוראות

שיקבעשרהחינוךלענייןזהע";

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"ולהגישמסמכיםוחוותדעתמטעמם,וכןתמסורלהם )2(
לאיאוחרמשבעהימיםלפניהדיוןבוועדהכלמסמךהנמצאבידיהוועדהוהעשוי

לשמשאותהלצורךדיוניהאוקבלתהחלטתה";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

שונים הוועדהרשאיתלהזמין,בהתאםלצורך,אנשימקצועמתחומים ")ב1(
להשתתףבדיוניהוועדה,וביןהשאר,רופאמומחהאועובדסוציאליכהגדרתו

בחוקהעובדיםהסוציאליים,התשנ"ו-51996ע";

לפסקה )4(

מוצעלקבועכיסלהשירותיםשיינתןלילדשוועדת
הזכאותקבעהאתזכאותולחינוךמיוחדייקבע,ביןהשאר,
בהתאםלרמתתפקודוולמאפייניםהמובניםבסוגהמסגרת
החינוכיתשבההואלומדעמשמעותההוראההיאכינוסף
עלרמתתפקודושלהילדעםהצרכיםהמיוחדיםמושפע
בסוג המובנים קבועים ממאפיינים גם השירותים סל
המסגרתשבהלומדהתלמידכגוןגודלהכיתהבמסגרת
שילוב במסגרת הכיתה גודל לעומת מיוחד חינוך של
להתקין סוגימיתקניםשניתן כמוכן,יש הרגילע בחינוך
בכל לבנות ניתן ושלא מיוחד, לחינוך במוסד לבנות או
מוסדותהחינוךהרגילים,כגוןבריכהטיפוליתעמאפיינים
אלהמשפיעיםעלהיקףסלהשירותיםשייקבעלילדויובאו

בחשבוןע

סעיף 7

סעיף9לחוקקובעהוראותלעניין לפסקה)1(
סמכויותהוועדהוהדיוןבהעמוצעלהוסיףאתלסעיףזה
זכאות ועדת בפני בדיון כי ולקבוע )א1( קטן סעיף את
בעניינושלילדעםצרכיםמיוחדיםהלומדבמוסדחינוך
מוכריהיהבפניהוועדהמידעעלהילדשימסורלהמוסד
מידע הזכאות לוועדת לתת היא הסעיף מטרת החינוךע
רלוונטיועדכנישלהמוסדהחינוכיעלמצבושלהילדעם
הצרכיםהמיוחדיםועלצרכיועמוצעכיפרטיםעלהיקף
מידעועלאופןמסירתויקבעובהתאםלהוראותשיקבע

שרהחינוךע

לפסקה )2( 

סעיף9)ב(לחוקקובעכיהוועדהתזמיןאתהוריהילד
בעלהצרכיםהמיוחדיםואתהילדותאפשרלהםאולמי
לקבועבנוסףכי מטעמםלהשמיעאתטיעוניהםעמוצע
ההוריםיכוליםלהגישלוועדתהזכאותמסמכיםוחוות

דעתמטעמםעתיקוןזהמשקףאתהמצבהנהוגכיוםע

עודמוצעלקבועכיוועדתהזכאותתמסורלהורי
הילד,לאיאוחרמשבעהימיםטרםהדיוןבוועדהכלמסמך
הנמצאבידיהועשוילשמשאותהלצורךדיוניהאוקבלת
החלטתהעמטרתההוראהלאפשרלהוריםאתמלואהמידע

הרלוונטילקראתהדיוןע

לפסקה )3(

מוצעלאפשרלוועדתהזכאותלזמןלדיוניהאנשי
מקצועשוניםוביניהםעובדסוציאליורופאמומחהעכאמור
בדבריההסברלסעיף5,החוקהקייםקובעכיבכלוועדת
השמהיהיוחבריםעובדסוציאליורופאעהניסיוןשנצבר
סוציאליים עובדים כי מלמד השמה וועדות בהפעלת
ורופאיםאינםמגיעיםלדיוניהוועדה,אלאבמקריםנדיריםע
הצורךלקבלעמדהמקצועיתבתחוםהרפואיוהסוציאלי
מתעוררבמסגרתדיוניוועדהרקלעיתיםנדירותעלפיכך,
מוצעכיהרכבהוועדהלאיכלולעובדסוציאליורופא
יוזמנולוועדהככלשיידרשכמוגםבעלימקצוע ואלה

נוספיםאיתםתבקשהוועדהלהתייעץע

ס"חהתשנ"ו,עמ'152ע 5

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

עלאףהוראותסעיףקטן)ג(,הפרוטוקוליימסרלהוריהילדעםהצרכים ")ג1(
המיוחדים,ככלהאפשרעםתוםהדיוןבוועדהולאיאוחרמהמועדשבונמסרה

להוריםהחלטתהוועדהע

)ג2(עלאףהוראותסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג1(,רשאיתהוועדהלהחליטכימסמך
שהובאלפניהאופרוטוקולהדיון,כולואוחלקו,לאיימסרלהוריהילדעם
הצרכיםהמיוחדים,אםשוכנעהכיהמידעהכלולבועלוללסכןאתהילדאו

אדםאחר;החלטהכאמורתהיהמנומקתותירשםבפרוטוקולע"

בסעיף10לחוקהעיקרי-8עתיקוןסעיף10

בסעיףקטן)א(,במקום"מוסדלחינוךמיוחד"יבוא"מוסדלחינוךמוכר"; )1(

בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא"ואולםבדיוןעלסמךמסמכיםבלבד,לאתהיהנתונה )2(
לוועדתזכאותהסמכותלפיסעיף7)ב()4("ע

במקוםסעיף11לחוקהעיקרייבוא:9עהחלפתסעיף11

דיוניועדתזכאות
והחלטותיה

הוא11ע ולהחלטותיה זכאות ועדת לדיוני החוקי המניין )א(
ארבעהחברים,וביניהם:יושבראשהוועדה,נציגרשותהחינוך
המקומית,הפסיכולוגהחינוכי,והמפקחעלמוסדהחינוךשבו

לומדהילדשהדיוןאוההחלטההםבעניינואונציגוע

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

עלאףהוראותסעיףקטן)ג(,הפרוטוקוליימסרלהוריהילדעםהצרכים ")ג1(
המיוחדים,ככלהאפשרעםתוםהדיוןבוועדהולאיאוחרמהמועדשבונמסרה

להוריםהחלטתהוועדהע

)ג2(עלאףהוראותסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג1(,רשאיתהוועדהלהחליטכימסמך
שהובאלפניהאופרוטוקולהדיון,כולואוחלקו,לאיימסרלהוריהילדעם
הצרכיםהמיוחדים,אםשוכנעהכיהמידעהכלולבועלוללסכןאתהילדאו

אדםאחר;החלטהכאמורתהיהמנומקתותירשםבפרוטוקולע"

תיקוןסעיף10בסעיף10לחוקהעיקרי-8ע

בסעיףקטן)א(,במקום"מוסדלחינוךמיוחד"יבוא"מוסדלחינוךמוכר"; )1(

בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא"ואולםבדיוןעלסמךמסמכיםבלבד,לאתהיהנתונה )2(
לוועדתזכאותהסמכותלפיסעיף7)ב()4("ע

החלפתסעיף11במקוםסעיף11לחוקהעיקרייבוא:9ע

דיוניועדתזכאות
והחלטותיה

הוא11ע ולהחלטותיה זכאות ועדת לדיוני החוקי המניין )א(
ארבעהחברים,וביניהם:יושבראשהוועדה,נציגרשותהחינוך
המקומית,הפסיכולוגהחינוכי,והמפקחעלמוסדהחינוךשבו

לומדהילדשהדיוןאוההחלטההםבעניינואונציגוע

לפסקה )4(

יירשמו הוועדה דיוני כי קובע לחוק 9)ג( סעיף 
וכל הרפואיים המסמכים הפרוטוקול, וכי בפרוטוקול
מסמךאחרשבידיהוועדההםסודיים,אךמותרלהביאם
לידיעתאדםאשרנזקקיםלשירותיולצורךההחלטה;אדם
שלידיעתוהובאפרוטוקולאומסמךכאמורחייבבשמירת
סודיותםעהוראהזועשויהלהתפרשכקובעתחיסיוןשל
פרוטוקולהדיוןושלשארהמסמכיםשלפניהוועדה,גם
כלפיההוריםשלהילדעםהצרכיםהמיוחדיםעפרשנותזו
יוצרתקושירבביחסלזכויותיהםשלההוריםולמעמדם
במסגרתתהליךקבלתזכאותלחינוךמיוחדוההחלטות

הכרוכותבכךע

)ג1(ולקבועכיעלאף מוצעלהוסיףאתסעיףקטן
הוראותסעיףקטן)ג(פרוטוקולהדיוןיימסרלהורים,ככל
האפשרמידלאחרהדיוןבוועדתהזכאותובכלמקרהלא
יאוחרממועדמסירתההחלטהשלועדתהזכאותלהוריםע

עודמוצעלהוסיףאתסעיףקטן)ג()2(ובולקבועכי
)ב(המוצע,המחייבאתועדת עלאףהוראותסעיףקטן
בוועדה הדיון טרם להורים מסמכים להעביר הזכאות
בענייןילדם,ועלאףהוראותסעיףקטן)ג1(המוצעלעניין
מסירתפרוטוקולהדיוןלהורים,רשאיתהוועדהלהחליט
כימסמךשהובאלפניהאופרוטוקולהדיון,כולואוחלקו,
לאיימסרולהוריהילדעםהצרכיםהמיוחדיםעישמצבים
חשיפת או הוועדה לפני שנמצא מסמך חשיפת שבהם
עלולה מהם, אחד או ההורים לפני הדיון, פרוטוקול
להביאלפגיעהבילדאובאדםאחרעבמצביםאלהתוכל
הוועדהלקבלהחלטהעלחיסיוןשלהפרוטוקולאושל
אחרעהחלטה ההוריםאוכלאדם בפני המסמכים אחד

כאמורתהיהמנומקתותירשםבפרוטוקולעזאת,ביןהשאר,
כדילאפשרלערכאתהערראולביתהמשפטלבחוןאת

ההצדקהלקבלתההחלטהע

לפסקה )1( סעיף 8

סעיף10)א(לחוקקובעכימנהלמוסדלחינוך 
מיוחדיביא,אחתלשלוששנים,אתעניינושלילדבעל
ועדת לפני חוזר לדיון במוסד, הלומד מיוחדים צרכים
ההשמהעמוצעלתקןאתהסעיףהאמורכךשיחולגםעל
מנהלמוסדלחינוךרגילעבשלביטולןהמוצעשלועדות
הפועלותבמסגרותמוסדותהחינוך,ישלהביא השילוב
גםאתעניינםשלתלמידיםמשולביםלדיוןחוזרבוועדת

הזכאותבמועדיםהמחייביםע

לפסקה )2(

סעיף10)ד(לחוקקובעכיבדיוןחוזרבוועדתהשמה
בלבדע מסמכים סמך על להחליט השמה ועדת רשאית
מוצעלהוסיףהוראהכילאיהיהניתןלקייםדיוןעלסמך
מסמכיםבלבדמקוםשוועדתהזכאותשוקלתלהשתמש
בסמכותהלפיסעיף7)ב()4(המוצעולהחליטעלסוגמסגרת
חינוכיתמתאימהבניגודלעמדתהוריהילדעםהצרכים
המיוחדיםעבשלחשיבותהוהשלכותיהשלהחלטהזוראוי
שעמדתההוריםתישמעבמסגרתהופעתםבדיוןבוועדה

ולאתתקבלעלסמךמסמכיםבלבדע

סעיף11לחוקקובעכדלקמן: סעיף 9 

"החלטת ועדת השמה

חבריה דעות ברוב תתקבל השמה ועדת החלטת 11ע
המשתתפיםבישיבהובלבדשמספרםלאיפחתמשלושהע"

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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החלטותועדתזכאותיתקבלוברובקולותשלחבריה )ב(
המשתתפיםבדיון;היוהקולותשקולים,יהיהליושבראש

הוועדהקולנוסףע"

בסעיף12לחוקהעיקרי-10עתיקוןסעיף12

בכלמקום,במקום"ערר"יבוא"השגה"; )1(

בסעיףקטן)א(,במקום"שבעה"יבוא"שישה"; )2(

בסעיףקטן)ב(- )3(

אחריפסקה)3(יבוא: )א(

מפקחלחינוךרגיל;"; ")3א(

פסקאות)4(ו–)5(-יימחקוע )ב(

בסעיף13לחוקהעיקרי-11עתיקוןסעיף13

בכלמקום,במקום"ערר"יבוא"השגה"ובמקום"הערר"יבוא"ההשגה"; )1(

בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא"היוהקולותשקולים,יהיהליושבראשהוועדהקול )2(
נוסף";

סעיףקטן)ה(-בטלע )3(

מוצעלבטלסעיףזהולקבועכיהמנייןהחוקילדיוני
ובהם חברים ארבעה הוא ולהחלטותיה הזכאות ועדת
יושבראשהוועדה,פסיכולוגהוועדה,נציגרשותהחינוך
המקומיתוהמפקחשלהמוסדהחינוכישבולומדהילדאו
נציגועעמדתגורמיהמקצועבמשרדהחינוךהיאכיאלה
הםהגורמיםשהשתתפותםבדיוןובקבלתההחלטההיא
לקבוע מוצע כן כמו איכותהע את להבטיח כדי חיונית,
הרכבמינימליולאלחייבאתהשתתפותכלחבריהוועדה,
כדילצמצםאתהסיכוןלביטולדיוניםבשלהיעדרותאחד

מחבריהוועדהע

עודמוצעלקבועכיהחלטותועדתהזכאותיתקבלו
ברובקולותשלחבריההמשתתפיםבדיוןוכיבמצבשל

קולותשקולים,יהיהליושבראשהוועדהקולנוסףע

של והרכבה מינויה את קובע לחוק 12 סעיף  סעיף 10
ועדתעררעסעיףקטן)ב(שלהסעיףהאמורקובע 

כדלקמן:

חבריועדתערריהיו: )ב( 12"

מנהלמחוזשלמשרדהחינוךוהתרבותאו )1(
נציגווהואיהיההיושבראש;

פסיכולוגחינוכימחוזישלמשרדהחינוך )2(
והתרבות;

מפקחלחינוךמיוחד; )3(

שר שיקבע רשימה מתוך סוציאלי עובד )4(
העבודהוהרווחה;

שר שיקבע רשימה מתוך מומחה רופא )5(
הבריאות;

שיקבע מיוחדים צרכים בעל לילד הורה )6(
הורים ארגוני לו שיגישו רשימות מתוך השר
לילדיםבעליצרכיםמיוחדיםבמערכתהחינוך;

כי ולקבוע הוועדה חברי היקף את לצמצם מוצע
זומוצע שישהחבריםבלבדעבמסגרת ועדתעררתמנה
למחוקאתפסקאות)4(ו–)5(לסעיף12)ב(וזאתבהתאמה
גריעת לעניין ועדתהזכאות להרכב ביחס לאמורלעיל
סוגהחבריםאשרממעטיםלהגיעכיוםלוועדות-עובד

סוציאליורופאמומחהע

כמוכןמוצעלהוסיףלחבריועדתעררמפקחלחינוך
רגיל לחינוך מפקח שהוא ערר ועדת חבר הוספת רגילע
את לקדם ונועדה השילוב ועדות ביטול בשל מוצעת

השילובשלתלמידיםעםצרכיםמיוחדיםבחינוךהרגילע

עודמוצעלשנותאתהמונח"ערר"למונח"השגה"ע

סעיף13)ד(לחוקקובעכיהחלטתועדתהערר  סעיף 11
תתקבלברובדעתחבריההמשתתפיםבישיבה 
ובלבדשמספרםלאיפחתמשלושהעמוצעלקבועביחס
להחלטותועדתהעררכיבמצבשלקולותשקולים,יהיה
ליושבראשהועדה-מנהלמחוזשלמשרדהחינוךאו

נציגו-קולנוסףע

כמוכןמוצעלשנותאתהמונח"ערר"למונח"השגה"
וכןלמחוקאתסעיףקטן)ה(כךשיובהרכיניתןלהשיגעל

החלטותועדתהעררע

וזהנוסחושלסעיףקטן)ה(שמוצעלמחקו:

")ה(החלטתועדתעררתהיהסופית"ע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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בסעיף20א,בהגדרה"תלמידמשולב",במקוםהסיפההחלבמילים"אשרועדתשילוב"12עתיקוןסעיף20א
יבוא"אשרועדתזכאותהחליטהעלזכאותולחינוךמיוחד,והוריובחרולפיסעיף

7)ב()1()א(כיישולבבמסגרתמוסדחינוךרגילאושוועדתזכאותהחליטהעלכךלפי
סעיף7)ב()3(או)4(;"ע

ביטולסעיפים
20דו־20ה

סעיפים20דו־20הלחוקהעיקרי-בטליםע13ע

בסעיף20ז)א()2(לחוקהעיקרי,במקום"ועדתהשילוב"יבוא"ועדתהזכאות"ע14עתיקוןסעיף20ז

בסעיף20א,בהגדרה"תלמידמשולב",במקוםהסיפההחלבמילים"אשרועדתשילוב"12ע
יבוא"אשרועדתזכאותהחליטהעלזכאותולחינוךמיוחד,והוריובחרולפיסעיף

7)ב()1()א(כיישולבבמסגרתמוסדחינוךרגילאושוועדתזכאותהחליטהעלכךלפי
סעיף7)ב()3(או)4(;"ע

תיקוןסעיף20א

ביטולסעיפיםסעיפים20דו־20הלחוקהעיקרי-בטליםע13ע
20דו־20ה

תיקוןסעיף20זבסעיף20ז)א()2(לחוקהעיקרי,במקום"ועדתהשילוב"יבוא"ועדתהזכאות"ע14ע

סעיף20)א(לחוקקובעכי"תלמידמשולב"הוא  סעיף 12
ילדבעלצרכיםמיוחדים,הזכאילחינוךחינם 
לפיסעיף6)א(לחוקלימודחובה,התש"ט-1949,אשרועדת
שילוב,כאמורבסעיף20ד,החליטהעלזכאותולתוספתשל
הוראהולימודולשירותיםמיוחדיםלפיפרקזהבמוסד
חינוךרגילעבשלביטולןהמוצעשלועדותהשילובמוצע
מדובר כי ולקבוע משולב תלמיד הגדרת את להתאים
על החליטה זכאות שוועדת מיוחדים, צרכים עם בילד
זכאותולחינוךמיוחדושהוריואוועדתזכאות,לפיהעניין,
החליטועלמסגרתשילובבחינוךהרגילכמסגרתהחינוכית

המתאימהבעבורוע

סעיפים20)ד(ו־20)ה(לחוקקובעיםכדלקמן: סעיף 13

"ועדת שילוב

במוסדחינוךרגילתפעלועדתשילובשתפקידה )א( 20דע
לקבועאתהזכאותשלתלמידבמוסדהחינוךהרגילשהוא
ילדבעלצרכיםמיוחדיםבהתאםלתכניתהשילוב)בפרק

זה-ועדתשילוב(ע

וזההרכבהשלועדתהשילוב: )1( )ב(

מנהלמוסדהחינוךהרגילוהואיהיה )א(
היושבראש;

מחנךהכיתהשלהתלמיד; )ב(

עובדהוראהמתחוםהחינוךהמיוחד; )ג(

פסיכולוגחינוכיאויועץחינוכי; )ד(

בעלמקצוענוסףשקבעהמנהלאם )ה(
נדרשלפיהעניןע

היולמוסדהחינוךהרגילפסיכולוגחינוכי )2(
ויועץחינוכי,יהיההפסיכולוגהחינוכיהחבר
למוסד היה לא )1()ד(; פסקה לענין בועדה
חבר יהיה חינוכי יועץ ולא חינוכי פסיכולוג
הועדהפסיכולוגחינוכיאויועץחינוכישימונה
לפיההוראותשקבעהשרלפיסעיףקטן)ו(,והוא

יהיהחברהועדהלעניןפסקה)1()ד(ע

החלטותהועדהיתקבלוברובקולות;היו )1( )ג(
הקולותשקולים,יהיהליושבראשקולנוסףע

הועדהתקבעאתסדריעבודתהככלשלא )2(
נקבעובתקנותע

ועדתהשילובתדוןבענינושלתלמידבמוסד )ד(
החינוךהרגילעלפיבקשהשלהורה,עובדחינוךבמוסד

החינוךהרגיל,רשותחינוךמקומית,ועדתהשמהאומי
שהשראושרהעבודהוהרווחההסמיךלעניןזהע

ועדתהשילובתיתןהזדמנות,טרםהחלטתה, )ה(
להוריהתלמידלהשמיעאתדבריהם,ורשאיםהםלהשמיע
אתדבריהםבעצמםאועלידימימטעמם,כןרשאיתהיא

לשמועאתהתלמידע

השריקבעהוראותבדברהקמתועדותשילוב )ו(
וסדריעבודתןע

ערר לועדת השמה

עלהחלטתועדתשילוברשאיתלמידאוהורה 20הע)א(
להגישעררלועדתהשמה,בתוךעשריםואחדימיםמיום
שקיבלאתההחלטהבכתב;ועדתההשמהרשאיתלקבל
אתהערר,להחזיראתהעניןלועדתהשילובלדיוןנוסף,עם

הוראותאובלעדיהןאולדחותאתהעררע

ועדתהשמהתיתןאתהחלטתהבתוךעשרים )ב(
את האריכה אם זולת הערר, שהוגש מיום ימים ואחד

המועדמטעמיםמיוחדיםשיירשמוע

עלהדיוןבעררבועדתההשמהיחולוהוראות )ג(
סעיפים9ו־11;החלטתועדתהשמהלפיסעיףזהתהיה

סופיתע"

הוראותסעיפים20דו־20הלחוקקובעותאתסדרי
עבודתןשלועדותשילובואתהאפשרותלהגישעררעל
החלטותיהןעבהתאםלאמורבחלקהכללילדבריההסבר
בדברהצורךלייעלאתעבודתהוועדותהעוסקותבקביעת
זכאות לקביעת הסמכות וריכוז מיוחד, לחינוך זכאות
לחינוךמיוחדבידיועדתהזכאות,מוצעלבטלאתועדות
השילובובהתאמהאתסעיפיםאלהעלעמדתמשרדהחינוך
גורמיהמקצועבוועדותהזכאותהםבעלייכולותורמה
מקצועיתמתאימהלקבלתהחלטותבדברזכאותלחינוך
מיוחד,ואילוהדיוןבמסגרתמוסדהחינוךעצמויהיהבנוגע
לדרכיםהמתאימותליישםאתהחלטתועדתהזכאותעל
ההוריםעלסוגהמסגרת זכאותלחינוךמיוחדוהחלטת

המתאיםלילדעםהצרכיםהמיוחדיםע

20זלחוקעוסקבקביעתתכניתיחידנית סעיף  סעיף 14
לתלמידמשולבעמוצעלהתאיםאתנוסחהסעיף 
החינוכיתהיחידנית המוצעולקבועכיהתכנית לתיקון

תיקבעבהתאםלהחלטתועדתהזכאותע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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אחריסעיף20חלחוקהעיקרייבוא:15עהוספתסעיף20ט

"הנחיותעלאופן
ניצולמשאבים
בעדתלמידים

משולבים

הכללישלמשרדהחינוךיפרסםבאתרהאינטרנט20טע המנהל
אופן על חינוך מוסד למנהל הנחיות החינוך, משרד של
ניצולהמשאביםהמתקבליםבמוסדהחינוךבעדתלמידים

משולביםע"

הוראותחוקזה,למעטסעיף1)1(עד)5(,יוחלובהדרגההחלבשנתהלימודים16עהחלההדרגתית )א(
התשע"ט,עלפיצושיקבעשרהחינוך,ובלבדשהחלתןתושלםלאיאוחרמתחילתשנת

הלימודיםהתשפ"אע

מוצעלהוסיףלחוקאתסעיף20טהכוללהוראה  סעיף 15
משרד של הכללי המנהל את המסמיכה 
החינוךלפרסםהנחיותלמנהליבתיהספרעלאופןניצול
התקציביםהמתקבליםבעדתלמידיםמשולביםעבאופןזה
יינתנוכליםלמנהליביתהספרכיצדלנצלבצורהמיטבית

אתהתקציביםבעבורהתלמידיםהמשולביםע

כדילתתלמשרדהחינוךולמסגרותהחינוכיות  סעיף 16
השונותזמןלהיערכותמתאימהלתיקוןהמוצע, 
מוצעכיהוראותהחוקהמוצע,למעטהוראותסעיף1)1(
עד)5(שעניינןשינויימונחים,יוחלובהדרגההחלבשנת
הלימודיםהתשע"ט,בהתאםלצושיקבעשרהחינוךובלבד

שהחלתןתושלםלאיאוחרמשנתהלימודיםהתשפ"אע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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