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חוק חינוך מיוחד )תיקון מם׳ ד( ,התשס״ג*2002-
תיקון סעיף ו

בחוק חינוך מיוחד ,התשמ״ח) '1988-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף ו ,במקום
.1
ההגדרה ״ילד בעל צרכים מיוחדים׳׳ יבוא:
׳׳״ילד בעל צרכים מיוחדים״  -אדם בגיל שלוש עד עשרים ואחת ,עם לקות
משמעותית ,שבשלה מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינוך
מיוחד:
״לקות״  -לקות גופנית ,שבלית ,נפשית ,רגשית־התנהגותית ,חושית ,קוגניטיבית או
שפתית או לקויות התפתחותיות כוללניות:״.

תיקון סעיף 7

.2

בסעיף  7לחוק העיקרי -
)ו( סעיף קטן< - 0בטל:
) (2בסעיף קטן)ה( ,אחרי ׳׳מספר הזכאים לחינוך מיוחד״ יבוא ״ולתוספת הוראה
ולימוד וכן לשירותים מיוחדים לפי פרק דיו״.

הוספת פרק ד׳1

.3

אחרי פרק ד׳ לחוק העיקרי יבוא:

״פרק ד׳ :1שילוב ילד בעל צרכים מיוחדיפ בחינוך הרגיל
20א .בפרק זה -
הגדרות
״תלמיד משולב״  -ילד בעל צרכים מיוחדים ,הזכאי לחינוך חינם לפי
סעיף )6א( לחוק לימוד חובה ,התש״ט949-ו  ,אשר ועדת שילוב ,כאמור
בסעיף 20ד ,החליטה על זכאותו לתוספת של הוראה ולימוד
ולשירותים מיוחדים לפי פרק זה במוסד חינוך רגיל:
״מוסד חינוך רגיל״  -מוסד חינוך מוכר שאינו מוסד לחינוך מיוחד:
״עובד חינוך״  -מי שעוסק בהוראה או בחינוך במוסד חינוך:
״שירותים מיוחדים״  -עזרים מסייעים ,שירותי סיוע ,שירותים
פסיכולוגיים ,שירותים פארא־רפואיים וכל שירות אחר שהשר קבע
בצו ,בהתייעצות עם שר הבריאות או עם שר העבודה והרווחה ,לפי
הענין:
״תכנית השילוב״  -התכנית שקבע השר לפי סעיף 20ג.
זכאות ילד
20ב .תלמיד משולב זכאי ,במסגרת לימודיו במוסד חינוך רגיל ,לתוספת
בעל צרכים
במסגרת של הוראה ולימוד וכן לשירותים מיוחדים לפי הוראות פרק זה)בפרק זה -
מיוחדים
החינוך הרגיל
הזכאות(.
2

תכנית שילוב

20ג .השר ,בהסכמת שר האוצר ,יקבע תכנית לשילוב ילדים בעלי צרכים
מיוחדים במוסדות חינוך רגילים :התכנית תכלול גם את אופן הקצאת
המשאבים למוסדות החינוך הרגילים.

ועדת שילוב

20ד) .א( במוסד חינוך רגיל תפעל ועדת שילוב שתפקידה לקבוע את
הזכאות של תלמיד במוסד החינוך הרגיל שהוא ילד בעל צרכים מיוחדים
בהתאם לתכנית השילוב )בפרק זה  -ועדת שילוב(.

התקבל בכנסת ביום ח׳ בכסלו התשס״ג)ג 1בנובמבר  :(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק 057ג ,מיום ב״ה בכסלו התשס״ב ) 10בדצמבר  ,(2001עמי .167
ם״ח התשמ״ח ,עמ׳ ; 114התש־ס ,ענד .s24
ם״ח התש״ט ,עמי .287
90
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)ב( )ו( וזה הרכבה של ועדת השילוב:
)א( מנהל מוסד החינוך הרגיל והוא יהיה היושב ראש:
)ב( מחנך הכיתה של התלמיד;
)ג( עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד:
)ד( פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי:
)ה( בעל מקצוע נוסף שקבע המנהל אם נדרש לפי
הענין.
) (2היו למוסד החינוך הרגיל פסיכולוג חינוכי ויועץ חינוכי,
יהיה הפסיכולוג החינוכי החבר בועדה לענין פסקה ) :0x1לא
היה למוסד פסיכולוג חינוכי ולא יועץ חינוכי יהיה חבר הועדה
פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי שימונה לפי ההוראות שקבע
השר לפי סעיף קטן )ו( ,והוא יהיה חבר הועדה לענין פסקה
).(1X1

)ג( ) (1החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות :היו הקולות שקולים,
יהיה ליושב ראש קול נוסף.
) (2הועדה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו
בתקנות.
)ד( ועדת השילוב תדון בענינו של תלמיד במוסד החינוך הרגיל על
פי בקשה של הורה ,עובד חינוך במוסד החינוך הרגיל ,רשות חינוך
מקומית ,ועדת השמה או מי שהשר או שר העבודה והרווחה הסמיך לענין
זה.
<ה( ועדת השילוב תיתן הזדמנות ,טרם החלטתה ,להורי התלמיד
להשמיע את דבריהם ,ורשאים הם להשמיע את דבריהם בעצמם או על
ידי מי מטעמם ,כן רשאית היא לשמוע את התלמיד.
)ו( השר יקבע הוראות בדבר הקמת ועדות שילוב וסדרי עבודתן.
20ה) .א( על החלטת ועדת שילוב רשאי תלמיד או הורה להגיש ערר
ערר לועדת
השמה
לועדת השמה ,בתוך עשרים ואחד ימים מיום שקיבל את ההחלטה בכתב:
ועדת ההשמה רשאית לקבל את הערי״ ,להחזיר את הענין לועדת השילוב
לדיון נוסף ,עם הוראות או בלעדיהן או לדחות את הערר.
)ב( ועדת השמה תיתן את החלטתה בתוך עשרים ואחד ימים מיום
שהוגש הערר ,זולת אם האריכה את המועד מטעמים מיוחדים
שיירשמו.
)ג( על הדיון בערר בועדת ההשמה יחולו הוראות סעיפים  9ו־וו:
החלטת ועדת השמה לפי סעיף זה תהיה סופית.
מורים ומטפלים 20ו .ההוראה ,הלימוד והשירותים המיוחדים על פי סעיף 20ב יינתנו
שאינם מורים
לתלמיד משולב ,במסגרת לימודיו במוסד חינוך רגיל ,על ידי מורים כאמור
בסעיף  16ועל ידי מטפלים שאינם מורים כאמור בסעיף .18
תכנית חינוכית 20ז) .א( ) (1עם תחילת לימודיו של תלמיד משולב במוסד חינוך רגיל,
יחידנית לתלמיד
ובראשית כל שנת לימודים ,לא יאוחר ממועד שקבע השר
משולב
בתקנות ,תיקבע במוסד החינוך הרגיל ,בהתאם להוראות סעיף
קטן )ב( ,תכנית חינוכית יחידנית לכל תלמיד משולב הלומד
באותו מוסד.
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) (2התכנית החינוכית היחידנית תיקבע ,ככל האפשר ,מתוך
מגמה לשלב את התלמיד בתכנית הלימודים הרגילה ,לפי
צרכיו של הילד המשולב ובהתחשב בסוגי לקויותיו ,בחומרתן
ובגילו של התלמיד ,והכל במסגרת תבנית השילוב שנקבעה לפי
סעיף 20ג ולפי החלטת ועדת השילוב.
)ב( )ו( את התכנית החינוכית היחידנית יקבעו מחנך הכיתה
שבה לומד התלמיד המשולב ,עובד הוראה מתחום החינוך
המיוחד ,וכן בעל מקצוע נוסף אם נדרש לפי הענין ,לפי החלטת
מנהל מוסד החינוך הרגיל; לפני קביעת התכנית החינוכית
היחידנית יוזמנו הוריו של התלמיד המשולב והתלמיד עצמו
להשמיע את דבריהם ורשאים הם להשמיע את דבריהם
בעצמם או על ידי מי מטעמם.
) (2העתק התכנית החינוכית היחידנית יועבר להורי התלמיד
המשולב.
)ג( בסעיף זה ,״תכנית חינוכית יחידנית״  -תכנית המתארת את
רמת תפקודו של התלמיד המשולב בעת הכנתה ,בתחומים שבהם יטופל,
וקובעת לו מטרות ויעדים לימודיים ,פרק הזמן להשגתם ,האמצעים
הדרושים להשגתם ואמות מידה לבדיקת השגתם.
הערכה מסכמת

'' י
:

חובת התקנת
ת ק נ ו ת

תלמ

ד

מ ש י  1 7ב

20ח .בסיום שנת הלימודים יקבלו הורי התלמיד המשולב ממוסד החינוך
הרגיל שבו הוא לומד ,הערבה בכתב על מידת התקדמותו של התלמיד
בתחומים שונים ,בהתייחס לתכנית החינוכית היחידנית.״

השר יקבע תכנית ראשונה לפי סעיף 20ג ,והוראות ראשונות לפי סעיף 20ד לחוק
.4
העיקרי כנוסחם בחוק זה בתוך  6חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים התשם״ד.

תחילה

.5

מינוי המועצה

שר המדע התרבות והספורט ושר הדתות )בחוק זה  -השרים( ,בהתייעצות עם שר
.1
החינוך ,ימנו את המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח )בחוק זה  -המועצה(.

הרכב המועצה

.2

אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

לימור לבנת
שרת החינוך
אברהם בורג
יושב ראש הכנסת

חוק המועצה להנצחת מורשת יהדות &0רד והמזרח ,התשס״ג*2002-

)א( המועצה תהיה בת  19חברים ,ואלה הם:
) (1נציג משרד המדע התרבות והספורט:
) (2נציג משרד הדתות:

• התקבל בכנסת ביום ח׳ בכסלו התשם״ג )גו בנובמבר  :(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק 095ג ,מיום כ״ח באדר התשס״ב ) 12במרס  ,(2002עמי 88נ.
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) (3נציג משרד החינוך;
) (4שלושה רבנים העוסקים בתחום מורשת יהדות ספרד והמזרח ,לפי המלצת
הרבנים הראשיים לישראל;
) (5חמישה אנשי הסגל האקדמי במוסדות מוכרים שמומחיותם בתחום
מורשת יהדות ספרד והמזרח :בפסקה זו ,״מוסד מוכר״  -כמשמעותו בסעיף 9
לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי״ח,•1958-
י

) (6הגנז כהגדרתו בחוק הארכיונים ,התש0״ו955-ו*;
) (7חמישה נציגי ציבור מקרב מוסדות ,מכונים או ארגונים העוסקים בתחום
מורשת יהדות ספרד והמזרח ,שהמדינה משתתפת בתקציבם;
) (8נציג יד בן צבי שהוקמה לפי חוק יד בן צבי ,התשכ״ט969-ו ;
ג

) >9נציג הרשות הלאומית לתרבות הלדינו שהוקמה לפי חוק הרשות
הלאומית לתרבות הלאדינו ,התשנ״ו. 1996-
4

)ב( לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה ,חומרתה או
נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר המועצה.
.3

אלה תפקידי המועצה:

תפקידי המועצה

)ו( לייעץ לשרים לענין קידום ,סיוע ועידוד פעילות הקשורה למורשת יהדות ספרד
והמזרח והנחלתה:
) (2לקדם שיתוף פעולה בין גורמים שונים העוסקים בתחום מורשת יהדות ספרד
והמזרח.
.4

המועצה תמנה ,מבין חבריה ,באישור השרים ,את יושב ראש המועצה ואת ממלא

,״,-״,

מקומו.
)א( המועצה תתכנס לפחות פעמיים בשנה.
.5

יושב ראש
המועצה

סדרי עבודת
המועצה

)ב( יושב ראש המועצה יקבע את מועד ישיבות המועצה ואת סדר יומן ,יזמן את
ישיבות המועצה וינהל אותן.
)ג( המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
חבר המועצה יתמנה לתקופה של  5שנים ,ורשאים השרים להאריך את תקופת
.6
כהונתו בשלוש שנים נוספות :חדל חבר המועצה לכהן כאמור ,ניתן לשוב ולמנותו לאחר
שחלפו שנתיים לפחות.
.7

חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
) (1הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים:
) (2הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף )2ב(:

תקופת כהונה

פקיעת כהונה

) (3הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג
במועצה.
ס־ח
י ס־ח
ס־דו
* ם״ח
ג

התשי״ח ,עמי .191
התשט־ו ,עמי .14
התשכ־ט ,עמי .192
התשנ־ו ,עמ׳ .185
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העברה מכהונה

תוקף פעולות

ניגוד ענינים

השרים רשאים ,לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה ,להעביר חבר המועצה
.8
מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו ,אם נבצר ממנו ,דרך קבע ,למלא את תפקידו.
 .9קיום המועצה ,סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה
מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
 .10התברר לחבר המועצה ,לגבי נושא הנדון בישיבת המועצה או המטופל על ידו ,כי
הוא עלול להימצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של חשש לניגוד ענינים בין כהונתו
במועצה.לבין ענין אישי שלו ,או בין כהונתו במועצה לבין תפקיד אחר שלו -
) (1יודיע על כך מיד ליושב ראש המועצה;
) (2יימנע מהשתתפות בדיוני המועצה באותו נושא או מטיפול בו.

שמירת סמכויות) .11 ,א( אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכות יד בן צבי לפי חוק יד בן צבי,
מתן שירותים
ומימונה התשב״ט.1969-
למועצה
)ב( יד בן צבי תעניק למועצה את השירותים הנדרשים לצורך פעילותה ,ואולם בכל
הנוגע לפעילות המועצה יפעלו עובדי יד בן צבי הנותנים שירותים למועצה ,לפי הוראות
יושב ראש המועצה ובפיקוחו.
)ג( יד בן צבי תגיש ,בבל שנה ,במסגרת הצעת התקציב שלה ,הצעה לתקציב
המועצה ,בהסכמת יושב ראש המועצה :תקציב המועצה יאושר במסגרת תקציב יד בן
צבי.
ביצוע ותקנות

 .12השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו,
לרבות לענין סדרי עבודתה של המועצה.
תחילתו של חוק זה בתת :תשעה חודשים מיום פרסומו.

תחילה
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תיקון סעיף 174

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה) '1995-להלן  -החוק העיקרי(,
.1
בסעיף  74ו -
) (1במקום סעיף קטן)ג> יבוא:
״)ג( המענק יהיה -
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חוק הביטוח הלאומי)תיקון מם׳  ,(88התשס״ג*2002-

)ו( לגבי מי שהועסק בעבודה כאמור בחלקים)בג)ג() ,ד( ו־)ה( בלוח ח׳ -
בסכום השווה ל־ 50%מן השיעור לחייל בעד  138ימי אבטלה ,בניכוי ימי
האבטלה שבעדם קיבל דמי אבטלה באחד עשר החודשים שקדמו בתכוף
לחחילת העבודה המועדפת;
• התקבל בכנסת ביום ח׳ בכסלו התשם־ג )גו בנובמבר  :(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  -הממשלה  ,5מיום כ״ב בחשון התשס״ג ) 28באוקטובר  ,(2002עמ׳ 1ג.1
י ם״ח התשנ״ה ,עמ׳ .207
94
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) (2לגבי מי שהועסק בעבודה כאמור בחלק)ו( בלוח ח׳  -בסכום השווה
ל־ 80%מסכום המענק שלפי פסקה ).(1״:
) (2אחרי סעיף קטן)ו( יבוא:
״)ז( על אף האמור בסעיף קטן)ו( ,יינתן מענק חלקי למי שהועסק בעבודה
נדרשת כאמור בחלק )ד( בלוח ח׳ ,והתקיימו בו כל התנאים שבסעיף הקטן
האמור ,אף אם עבד תקופה שפחתה משישה חודשים ובלבד שלא פחתה
מארבעה חודשים.״
.2

בלוח ח׳ לחוק העיקרי -
גו( חלק )א(  -בטל:
) (2אחרי חלק )ה( יבוא:
")ו( במפעלי תעשיה ובבתי מלאכה:
) (1עבודות מתכת -
)א( מסגרות וריתוך:
)ב( חרטות וכרסום:
)ג( חשמלאות:
)ד( מכונאות:
)ה( מכשירנות;
)ו( משחיזנות:
) (2הלבשה -
)א( חייטות ותפירה:
)ב( גורנות:
)ג( תפירת עור:
) (3עבודות בלתי מקצועיות -
עבודה בלתי מקצועית בתעשיות הבניה ,המזון והטקסטיל ובתעשיות
אחרות ,לרבות הפעלת מכונות ועבודת ניקיון ,ולמעט עבודה
פקידותית.״

תיקון לוח ח

.3

)א( תחילתו של חוק זה ב־ 1בחודש שלאחר פרסומו)להלן  -יום התחילה(.

תחילה תחולה
והוראת מעבר

)ב( הוראות סעיפים )174ג( ו־ 0)174לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,וחלק)ו(
ללוח ח׳ לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  (2)2לחוק זה ,יחולו לגבי מי שהחל לעבוד בעבודה
מועדפת או נדרשת ,לפי הענין ,ביום התחילה ואילך.
)ג( ביטול חלק )א( ללוח ח׳ לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  (1)2לחוק זה ,יחול לגבי מי
שהשתחרר משירות על פי חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ״ו , 1986-למעט שירות
צבאי לפי התחייבות לשירות קבע ,ביום התחילה או לאחריו.
2

2

ם״ח התשמ״ו ,עמי 0)107ג.(1

ספר חוקים  ,1876ט״ז בכסלו התשם״ג21.11.2002 ,

95

)ד( על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,הוראות סעיף  00174לחוק העיקרי כנוסחו
בסעיף  (1)1לחוק זה ,לא יחולו על מי שהשתחרר משירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון
]נוסח משולב[ ,התשמ״ו986-ו ,למעט שירות צבאי לפי התחייבוח לשירות קבע ,לפני יום י׳
בתמוז התשס״א ) 1ביולי .(2001
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