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 מתפרסמת בזה מטעם ועדת החיגי־ד והתרבות הצעת חופ! של חבר הכנסת:

 . חוק לימוד חובה (תיקון מם׳ 14), תשל״ח-1978

 תיקון סעיף 6 1. בסעיף 6 לחוק לימוד חובה, תש״ט—1949!—

 ״(1) בסעיף קטן(א), אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) מי שבאחד הגילים 15, 16 או 17, ומומחה או רופא
 מאלה שנקבעו לפי סעיף 4א(ב) קבע שהוא קשה,חינוך או
 ־ _. בעל מום; לענין סעיף זה ולענין סעיפים 9 עד 12 דין אדם

 כאמור כדין נער״;

 (2) בסעיף קטן(א1), במקום ״סעיף קטן(א)(2)״ יבוא ״סעיף קטן(א)(2)
 ו־(3)״.

 תחולה 2. חוק זה תחולתו לגבי שנת הלימודים תשל״ט ואילך.

ר ב ס  ה

 הזכות למסגרת טיפולית-חינוכית שתסייע בידו להשתקם
 ; באופן אישי ןלהשתלב בבגרותו בחברה.

 זוהי זכותו של הילד החריג וזוהי חובתה של מערכת
 החינוך.

 לפיכך אין להגביל את היקף החינוך המיוחד במסגרת
 חוק לימוד חובה, אלא להרחיבו עד גיל 18 כדי לאפשר

 שיקומם האמיתי של הילדים.

 ילדים אשר לא יגיעו לעצמאות חברתית וכלכלית
 אחרי גיל 18 יכוונו למסלול שיקום והגנה, שהם נזקקים
 לו. מתוך נימוקים אלה באה הצעת החוק הנדונה להעלות

 את חוק חינוך חובה בחינוך המיוחד לגיל 18.

 חבר הכנסת יצדמ יצחל\

י ר ב  ד

 מערכת החינוך המיוחד מהווה חלק בלתי נפרד ממ
 ערכת החינוך הכללית. בשנת הלימודים תשל״ז כללה
 דשת החינוך המיוחד כ־38,000 תלמידים המתפלגים
 (באחוזים) בהתאם לסוג הליקוי באופן הבא: מפגרים
 (35.5), אימבצילים (4.5), מופרעים.(10.5), מופרעים
 קשה (5.6), טיפוליים(30.5), לקויי למידה(7.3), חרשים

 (2.5), עיוורים(0.4), ומשותקים(1.1).

 הנסיון מעיד שבגיל 14-13 מגיעים התלמידים לרוויה
 ?לימודים עיוניים ומוכנים לעבודה מעשית (שיקומית).
 חוסר יציבותם הרגשית מקשה על הוצאתם מחוץ לכתלי

 ביה״ם.

 לכל ילד חריג, שאובחן בכלי האבחון המוכרים,

 1 ס״ח תש״ט, עמ׳ 287; ס״ח תשל״ו, עמ׳ 99; ה״ח 1336, תשל״ח, עמ׳ 157.
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