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

בחוקחינוךמיוחד,התשמ"ח-11988)להלן-החוקהעיקרי(,בכלמקום-1רהחלפתמונחים

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

"לילד" במקום "התלמיד", יבוא "הילד" במקום "תלמיד", יבוא "ילד" במקום )2(
יבוא"לתלמיד",במקום"ילדים",יבוא"תלמידים",במקום"בילדים"יבוא"בתלמידים"

ובמקום"לילדים"יבוא"לתלמידים";

ובמקום "מוגבלויות" יבוא "לקויות" במקום "מוגבלות", יבוא "לקות" במקום )ר(
"לקויותיו"יבוא"מוגבלויותיו";

במקום"השמה"או"ההשמה"יבוא"זכאותואפיון"; ) (

במקום"ערר"יבוא"השגה",במקום"הערר"יבוא"ההשגה"ובמקום"בערר"יבוא )5(
"בהשגה"ר

בסעיף1לחוקהעיקרי-2רתיקוןסעיף1

בהגדרה"חינוךמיוחד",במקום"חינוךמיוחד"יבוא"שירותיחינוךמיוחדים" )1(
ואחרי"שירותיםנלווים"יבוא"אושירותיםמיוחדים,לפיהעניין";

במקוםההגדרה"ילדבעלצרכיםמיוחדים"יבוא: )2(

21,שישלואחתאויותר רעד ""תלמידעםצרכיםמיוחדים"-אדםבגיל
מהמוגבלויותהמפורטותבתוספתהראשונה,המגבילהאתתפקודובאחת

מרמותהתפקודהמפורטותבתוספתהשנייה;";

בהגדרה"מוסדלחינוךמיוחד",במקום"שניתןבוחינוךמיוחד"יבוא"שניתניםבו )ר(
שירותיחינוךמיוחדים"ובמקום"שניתןבהחינוךמיוחד"יבוא"שניתניםבהשירותי

חינוךמיוחדים";

אחריההגדרה"מוסדלחינוךמיוחד"יבוא: ) (

""מוסדחינוךרגיל"-מוסדחינוךמוכרשאינומוסדלחינוךמיוחד;

"מתי"א"-מרכזתמיכהיישוביאואזורישבוניתנים,ביןהשאר,מידע,הנחיה
חינוךמיוחדיםלתלמידיםעםצרכים חינוכיוכןשירותי וסיועלצוות
מיוחדים;לענייןזה,"צוותחינוכי"-עובדיהוראה,מטפליםהנותנים
שירותיםפארא-רפואייםוסייעים,העוסקיםבמתןשירותיחינוךמיוחדים;

"נציבותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות"-כמשמעותהבחוקשוויוןזכויות
לאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-1998;

"צוותרב־מקצועי"-כמשמעותובפרקד'1;";

בהגדרה"שירותיםנלווים",במקום"וארוחות"יבוא"וליווי,ארוחות",במקום"וכל" )5(
יבוא"וכןכל"ובסופהיבוא"בחוקזה-

"שירותיהסעהוליווי"-כמשמעותםלפיחוקהסעהבטיחותיתלילדיםולפעוטות
עםמוגבלות,התשנ"ד- 199;

התקבלבכנסתביוםכ"זבתמוזהתשע"ח)10ביולי2018(]בישיבהשהחלהביוםכ"ובתמוזהתשע"ח)9ביולי *
2018([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1199,מיוםד'באדרהתשע"ח)19בפברואר

2018(,עמ'652ר
ס"חהתשמ"ח,עמ' 11;התשע"ז,עמ'1ררר 1
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"עזריםמסייעים"-כמשמעותםלפיחוקשוויוןזכויותאנשיםעםמוגבלות,
התשנ"ח-1998;";

אחריההגדרה"שירותיםנלווים"יבוא: )6(

""שירותיםפארה־רפואיים"-לרבותשירותיםהניתניםבידימישהואבעל
תעודהבמקצועותהבריאותלפיחוקהסדרתהעיסוקבמקצועותהבריאות,

התשס"ח-22008,וטיפולבאמנות;";

בהגדרה"ארגוןציבורי",אחרי"ארגוןארצי"יבוא"אוארגוןמקומי"; )7(

אחריההגדרה"ארגוןציבורי"יבוא: )8(

""ועדתזכאותואפיון"-ועדהשמונתהלפיסעיף5;

"חוזרמנכ"ל"-חוזרהמנהלהכללישלמשרדהחינוך,המפורסםבאתרהאינטרנט
שלמשרדהחינוךר"

תיקוןכותרת
פרקב'

בכותרתפרקב'לחוקהעיקרי,במקום"חינוךמיוחד"יבוא"שירותיחינוךמיוחדים"ררר

החלפתסעיפים
2ו־ר

במקוםסעיפים2ו־רלחוקהעיקרייבוא: ר

"מטרותשירותי
החינוךהמיוחדים

מטרותשירותיהחינוךהמיוחדיםהן-2ר

של והיכולות הכישורים הלמידה, את ולפתח לקדם )1(
התלמידעםהצרכיםהמיוחדיםואתתפקודוהגופני,השכלי,
הנפשי,החברתיוההתנהגותיולהקנותלוידע,מיומנויות,

כישוריחייםוכישוריםחברתיים;

המיוחדים הצרכים עם התלמיד של זכותו את לעגן )2(
להשתתפותשוויוניתופעילהבחברה,בכלתחומיהחיים,
וכןלתתמענההולםלצרכיוהמיוחדיםבאופןשיאפשרלו
לחיותאתחייובעצמאותמרבית,בפרטיותובכבוד,תוךמיצוי

יכולותיו;

לקדםאתשילובםשלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים )ר(
במוסדותחינוךרגיליםר

שירותיחינוך
מיוחדיםחינם

תלמידעםצרכיםמיוחדיםזכאילשירותיחינוךמיוחדיםרר )א(
חינםבאזורמגוריור

לאנמצאמוסדלחינוךמיוחדבאזורמגוריושלתלמיד )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,אחראיתרשותהחינוךהמקומיתלמתן
שירותיחינוךמיוחדיםלתלמידבמוסדמתאיםקרובככל
האפשרלאזורמגוריו,אףאםהמוסדנמצאבתחוםשיפוטה

שלרשותמקומיתאחרתר

לאנמצאמוסדחינוךרגילשהואמוסדחינוךמתאים )ג(
התש"ט-9 19 חובה, לימוד לחוק 7א בסעיף כמשמעותו
)בסעיףזה-מוסדחינוךמתאים(,באזורמגוריושלתלמיד
כאמורבסעיףקטן)א(,אחראיתרשותהחינוךהמקומיתלמתן
שירותיחינוךמיוחדיםלתלמידבמוסדחינוךמתאיםלפי

הוראותהחוקהאמורר

"עזריםמסייעים"-כמשמעותםלפיחוקשוויוןזכויותאנשיםעםמוגבלות,
התשנ"ח-1998;";

אחריההגדרה"שירותיםנלווים"יבוא: )6(

""שירותיםפארא-רפואיים"-לרבותשירותיםהניתניםבידימישהואבעל
תעודהבמקצועותהבריאותלפיחוקהסדרתהעיסוקבמקצועותהבריאות,

התשס"ח-22008,וטיפולבאמנות;";

בהגדרה"ארגוןציבורי",אחרי"ארגוןארצי"יבוא"אוארגוןמקומי"; )7(

אחריההגדרה"ארגוןציבורי"יבוא: )8(

""ועדתזכאותואפיון"-ועדהשמונתהלפיסעיף5;

"חוזרמנכ"ל"-חוזרהמנהלהכללישלמשרדהחינוך,המפורסםבאתרהאינטרנט
שלמשרדהחינוךר"

תיקוןכותרתבכותרתפרקב'לחוקהעיקרי,במקום"חינוךמיוחד"יבוא"שירותיחינוךמיוחדים"ררר
פרקב'

החלפתסעיפיםבמקוםסעיפים2ו־רלחוקהעיקרייבוא: ר
2ו־ר

"מטרותשירותי
החינוךהמיוחדים

מטרותשירותיהחינוךהמיוחדיםהן-2ר

של והיכולות הכישורים הלמידה, את ולפתח לקדם )1(
התלמידעםהצרכיםהמיוחדיםואתתפקודוהגופני,השכלי,
הנפשי,החברתיוההתנהגותיולהקנותלוידע,מיומנויות,

כישוריחייםוכישוריםחברתיים;

המיוחדים הצרכים עם התלמיד של זכותו את לעגן )2(
להשתתפותשוויוניתופעילהבחברה,בכלתחומיהחיים,
וכןלתתמענההולםלצרכיוהמיוחדיםבאופןשיאפשרלו
לחיותאתחייובעצמאותמרבית,בפרטיותובכבוד,תוךמיצוי

יכולותיו;

לקדםאתשילובםשלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים )ר(
במוסדותחינוךרגיליםר

שירותיחינוך
מיוחדיםחינם

תלמידעםצרכיםמיוחדיםזכאילשירותיחינוךמיוחדיםרר )א(
חינםבאזורמגוריור

לאנמצאמוסדלחינוךמיוחדבאזורמגוריושלתלמיד )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,אחראיתרשותהחינוךהמקומיתלמתן
שירותיחינוךמיוחדיםלתלמידבמוסדמתאיםקרובככל
האפשרלאזורמגוריו,אףאםהמוסדנמצאבתחוםשיפוטה

שלרשותמקומיתאחרתר

לאנמצאמוסדחינוךרגילשהואמוסדחינוךמתאים )ג(
התש"ט-9 19 חובה, לימוד לחוק 7א בסעיף כמשמעותו
)בסעיףזה-מוסדחינוךמתאים(,באזורמגוריושלתלמיד
כאמורבסעיףקטן)א(,אחראיתרשותהחינוךהמקומיתלמתן
שירותיחינוךמיוחדיםלתלמידבמוסדחינוךמתאיםלפי

הוראותהחוקהאמורר

ס"חהתשס"ח,עמ'720ר 2
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השר,בהתייעצותעםנציבותשוויוןזכויותלאנשיםעם )ד(
מוגבלותועםועדתהחינוךהתרבותוהספורטשלהכנסת,

רשאילקבועהוראותלענייןסעיףזהר"

בסעיף ,בכלמקום,במקום"חינוךמיוחד"יבוא"שירותיחינוךמיוחדים"ר5רתיקוןסעיף 

החלפתכותרת
פרקג'

במקוםכותרתפרקג'לחוקהעיקרייבוא:6ר

"פרק ג': זכאות ואפיון".

במקוםסעיף6לחוקהעיקרייבוא:7רהחלפתסעיף6

"הרכבועדת
זכאותואפיון

בוועדתזכאותואפיוןיהיושישהחבריםכמפורטלהלן:6ר )א(

עובדמשרדהחינוךשהואבעלמומחיות,ניסיון )1(
והכשרהבחינוךמיוחד,והואיהיהיושבהראש;

נציגרשותהחינוךהמקומיתשהואמנהלמחלקת )2(
)מנהל המקומיות הרשויות בחוק כהגדרתו החינוך
מחלקתחינוך(,התשס"א-2001ר,אומימטעמושהוא

בעלניסיוןאוהכשרהבחינוךמיוחד;

שנימפקחיםכולליםשלמשרדהחינוך,האחד )ר(
מפקחכולללחינוךמיוחדוהאחרמפקחכולללחינוך

רגיל,אונציגיהם;

הפסיכולוגים, חוק לפי חינוכי פסיכולוג ) (
התשל"ז-1977 )בחוקזה-פסיכולוגחינוכי(מטעם

הרשותהמקומית;

הורהלתלמידעםצרכיםמיוחדיםשימנההשר )5(
מתוךרשימותשיגישולוארגוניהוריםלתלמידיםעם

צרכיםמיוחדיםבמערכתהחינוךר

יושבראשועדתזכאותואפיוןיזמןאתהוועדהר" )ב(

בסעיף7לחוקהעיקרי-8רתיקוןסעיף7

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ואפיון"; )1(

במקוםסעיפיםקטנים)א(,)א1(ו–)ב(יבוא: )2(

ועדתזכאותואפיוןתקבעאתזכאותולשירותיחינוךמיוחדיםשל")א( )1(
תלמידשישלואחתאויותרמהמוגבלויותהמפורטותבתוספתהראשונה,
בתוספת המפורטות התפקוד מרמות אחת לפי תפקודו את המגבילה
השנייה,וכןאתהיקףסלהשירותיםשיינתןלולפירמתתפקודו,כמפורט

בחלקא'אובחלקב'לתוספתהשנייה,ולפיצרכיור

בהתאם התלמיד והצרכיםשל רמתהתפקוד תקבעאת הוועדה )2(
למצבוביןהשארבתחומיםאלה:קוגניטיבי,לימודי,שפתי,רגשי,חברתי,

עצמאותתפקודיתוהתארגנות,ותקשורתר

בחוקזה,"רמתתפקוד"-רמתתפקודכמפורטבתוספתהשנייה,לפי )ר(
אמותהמידהשנקבעובחוזרמנכ"לר

ס"חהתשס"א,עמ'ר20ר ר

ס"חהתשל"ז,עמ'158ר  
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צרכים)ב( עם תלמיד של זכאותו את שקבעה ואפיון זכאות ועדת )1(
מיוחדיםלשירותיחינוךמיוחדים,תמסורלהוריהתלמידמידעבכתב
בדברפירוטהשירותיםשהתלמידזכאילקבלבכלמסגרתחינוכיתשבה

ילמדמביןאלה)בסעיףזה-מסגרתחינוכית(:

כיתהרגילהבמוסדחינוךרגילבהתאםלהוראותפרקד'1; )א(

כיתהבמוסדחינוךרגילשבהניתניםשירותיחינוךמיוחדים; )ב(

מוסדחינוךמוכרשניתניםבושירותיחינוךמיוחדיםר )ג(

הוריהתלמידיבחרואתהמסגרתהחינוכיתשבהילמדילדםמבין )2(
)ג(,ויודיעועלבחירתםלוועדת )1()א(עד האפשרויותהמנויותבפסקה
הזכאותוהאפיוןבתוך 1ימיםמיוםשנודעלהםעלקביעתהוועדהכאמור

בסעיףקטן)א(ר

האמורה התקופה בתוך בחירתם על התלמיד הורי הודיעו לא )ר(
בפסקה)2(,רשאיתועדתהזכאותוהאפיוןלהחליטעלהמסגרתהחינוכית
המתאימהלתלמיד;בבואהלהחליטכאמור,תעניקועדתהזכאותוהאפיון

זכותקדימהלשילובהילדבמוסדחינוךרגילבהתאםלהוראותפרקד'1ר

של) ( דעת חוות על בהסתמך והאפיון, הזכאות ועדת סברה )א(
גורמיםטיפוליים,ולענייןתלמידהלומדבמוסדחינוךאובמעון
יוםשיקומי-גםעלמידעבכתבממוסדהחינוךאוממעוןהיום
השיקומי,כיישחששממשישהשמתושלהתלמידבמסגרתחינוכית
בהתאםלבחירתהוריולפיפסקה)2(תביאלפגיעהממשיתבשלומו
אובשלומםשלאחרים,רשאיתהיאלהחליטעלהשמתובמסגרת

חינוכיתאחרתהמתאימהלור

החלטתהוועדהכאמורבפסקתמשנה)א(תינתןלאחרשנתנה )ב(
להוריהתלמידהזדמנותלהשמיעאתעמדתםבתוך 1ימיםמיום
קבלתהודעתההוריםעלבחירתםלפיפסקה)2(,היאטעונהאישור
שלמנהלהאגףלחינוךמיוחדבמשרדהחינוךאוסגנו,ויחולועליה

הוראותסעיףר1ר

השרימסורלוועדתהחינוךהתרבותוהספורטשלהכנסת, )ג(
מדישנה,לאיאוחרמא'בחשוון,דיווחעלההחלטותשהתקבלולפי

פסקהזובשנתהלימודיםשקדמהלמועדהדיווחר

בסעיףזה,"מעוןיוםשיקומי"-כהגדרתובחוקמעונותיום )ד(
שיקומיים,התש"ס-52000ר

הוראותסעיףקטןזהלאיחולועלתלמידשוועדתזכאותואפיוןאו )5(
הצוותהרב־מקצועיקבעושהואזכאילמענהפרטניאוקבוצתיכמשמעותו
בתוספתהשנייה;נקבעכאמור,ילמדהתלמידבכיתהרגילהבמוסדחינוך

רגילבהתאםלהוראותפרקד'1ר

סלהשירותיםשיינתןלתלמידעםצרכיםמיוחדיםשוועדתזכאותואפיון )ב1(
קבעהאתזכאותולשירותיחינוךמיוחדיםייקבעלפירמתתפקודושלהתלמיד
ולפיצרכיו,וכןבכפוףלמאפייניםהמובניםשלהמסגרתהחינוכיתשבההוא
לומד;בסעיףזה,"מאפייניםמובנים"-יוםלימודיםארוך,משךשנתהלימודים,

מספרתלמידיםבכיתה,ארוחותומיתקניםייחודייםשלמוסדלחינוךמיוחדר"

צרכים)ב( עם תלמיד של זכאותו את שקבעה ואפיון זכאות ועדת )1(
מיוחדיםלשירותיחינוךמיוחדים,תמסורלהוריהתלמידמידעבכתב
בדברפירוטהשירותיםשהתלמידזכאילקבלבכלמסגרתחינוכיתשבה

ילמדמביןאלה)בסעיףזה-מסגרתחינוכית(:

כיתהרגילהבמוסדחינוךרגילבהתאםלהוראותפרקד'1; )א(

כיתהבמוסדחינוךרגילשבהניתניםשירותיחינוךמיוחדים; )ב(

מוסדחינוךמוכרשניתניםבושירותיחינוךמיוחדיםר )ג(

הוריהתלמידיבחרואתהמסגרתהחינוכיתשבהילמדילדםמבין )2(
)ג(,ויודיעועלבחירתםלוועדת )1()א(עד האפשרויותהמנויותבפסקה
הזכאותוהאפיוןבתוך 1ימיםמיוםשנודעלהםעלקביעתהוועדהכאמור

בסעיףקטן)א(ר

האמורה התקופה בתוך בחירתם על התלמיד הורי הודיעו לא )ר(
בפסקה)2(,רשאיתועדתהזכאותוהאפיוןלהחליטעלהמסגרתהחינוכית
המתאימהלתלמיד;בבואהלהחליטכאמור,תעניקועדתהזכאותוהאפיון

זכותקדימהלשילובהילדבמוסדחינוךרגילבהתאםלהוראותפרקד'1ר

של) ( דעת חוות על בהסתמך והאפיון, הזכאות ועדת סברה )א(
גורמיםטיפוליים,ולענייןתלמידהלומדבמוסדחינוךאובמעון
יוםשיקומי-גםעלמידעבכתבממוסדהחינוךאוממעוןהיום
השיקומי,כיישחששממשישהשמתושלהתלמידבמסגרתחינוכית
בהתאםלבחירתהוריולפיפסקה)2(תביאלפגיעהממשיתבשלומו
אובשלומםשלאחרים,רשאיתהיאלהחליטעלהשמתובמסגרת

חינוכיתאחרתהמתאימהלור

החלטתהוועדהכאמורבפסקתמשנה)א(תינתןלאחרשנתנה )ב(
להוריהתלמידהזדמנותלהשמיעאתעמדתםבתוך 1ימיםמיום
קבלתהודעתההוריםעלבחירתםלפיפסקה)2(,היאטעונהאישור
שלמנהלהאגףלחינוךמיוחדבמשרדהחינוךאוסגנו,ויחולועליה

הוראותסעיףר1ר

השרימסורלוועדתהחינוךהתרבותוהספורטשלהכנסת, )ג(
מדישנה,לאיאוחרמא'בחשוון,דיווחעלההחלטותשהתקבלולפי

פסקהזובשנתהלימודיםשקדמהלמועדהדיווחר

בסעיףזה,"מעוןיוםשיקומי"-כהגדרתובחוקמעונותיום )ד(
שיקומיים,התש"ס-52000ר

הוראותסעיףקטןזהלאיחולועלתלמידשוועדתזכאותואפיוןאו )5(
הצוותהרב־מקצועיקבעושהואזכאילמענהפרטניאוקבוצתיכמשמעותו
בתוספתהשנייה;נקבעכאמור,ילמדהתלמידבכיתהרגילהבמוסדחינוך

רגילבהתאםלהוראותפרקד'1ר

סלהשירותיםשיינתןלתלמידעםצרכיםמיוחדיםשוועדתזכאותואפיון )ב1(
קבעהאתזכאותולשירותיחינוךמיוחדיםייקבעלפירמתתפקודושלהתלמיד
ולפיצרכיו,וכןבכפוףלמאפייניםהמובניםשלהמסגרתהחינוכיתשבההוא
לומד;בסעיףזה,"מאפייניםמובנים"-יוםלימודיםארוך,משךשנתהלימודים,

מספרתלמידיםבכיתה,ארוחותומיתקניםייחודייםשלמוסדלחינוךמיוחדר"

ס"חהתש"ס,עמ'169ר 5
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בסעיף9לחוקהעיקרי-9רתיקוןסעיף9

בכותרתהשוליים,במקום"ועדה"יבוא"ועדתזכאותואפיון"; )1(

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

צרכים")ב( עם תלמיד של בעניינו ואפיון זכאות בוועדת דיון לפני )1(
על מידע לוועדה החינוך מוסד ימסור חינוך במוסד הלומד מיוחדים
התלמידואתחוותדעתולגביו,והכולבהתאםלהוראותשיקבעהשר
)ו(;המידעוחוותהדעתיהיולפני לענייןזהבדרךהאמורהבסעיףקטן

הוועדהבעתהדיוןר

לדיוןבעניינושלתלמידכאמורבפסקה)1(יוזמןאישצוותממוסד )2(
במוסד הרב־מקצועי הצוות איש שהוא התלמיד לומד שבו החינוך

כמשמעותובפרקד'1ר

הוועדהתזמיןאתהוריהתלמידואתהתלמידותאפשרלהםאולמי )ר(
מטעמםלהשמיעאתטיעוניהם,ולהגישמסמכיםוחוותדעתמטעמם,וכן
תמסורלהם,לאיאוחרמ־ 1ימיםלפניהדיוןבוועדה,כלמסמךהנמצא

בידיהועשוילשמשאותהלשםדיוניהאוקבלתהחלטתהר

הוועדהרשאיתלהזמיןאנשימקצועמתחומיםשונים,לפיהצורך, ) (
להשתתףבדיוניהוועדה,ובהםרופאמומחהאועובדסוציאליכהגדרתו
בחוקהעובדיםהסוציאליים,התשנ"ו-61996;ביקשוזאתהוריהתלמיד
סוציאלי עובד או מומחה רופא הוועדה תזמין בוועדה, נדון שעניינו

כאמורר";

בסעיףקטן)ג(,האמורבויסומןכפסקה")1(",ואחריהיבוא: )ר(

עלאףהאמורבפסקה)1(,הפרוטוקוליימסרלהוריהתלמיד,ככלהאפשר )2("
עםתוםהדיוןבוועדהולאיאוחרמ־ 1ימיםמתוםהדיוןאומהמועדשבונמסרה

להוריםהחלטתהוועדה,לפיהמוקדםר";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: ) (

ו–)ג()2(,הוועדהרשאיתלהחליט, )ב()ר( עלאףהאמורבסעיפיםקטנים ")ג1(
בהחלטהמנומקתשתירשםבפרוטוקול,כימסמךשהובאלפניהאופרוטוקול
הדיון,כולואוחלקו,לאיימסרלהוריהתלמיד,אםשוכנעהכיהמידעהנכלל
בועלוללסכןאתהתלמידאואדםאחר,ובלבדשיינתןלהוריהתלמידחלק

הפרוטוקולשלהדיוןשבוהשתתפור";

בסעיףקטן)ד(,במקום"בכתבלהוריהילדבעל"יבוא"בהחלטהמנומקתבכתב )5(
להוריהתלמידעם"ובמקום"שמטעמיםמיוחדיםאיןלהביאאתנימוקיהלידיעתם,
ואולם"יבוא"כיהחלטתהונימוקיה,כולםאוחלקם,לאיימסרולהוריהתלמיד,אם
שוכנעהכיהמידעהנכללבהםעלוללסכןאתהתלמידאואדםאחר;ואולםעורךדין,";

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )6(

השר,בהתייעצותעםנציבותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותועםועדת ")ו(
החינוךהתרבותוהספורטשלהכנסת,יקבעהוראותבדברהקמתועדותזכאות

אפיוןוסדריעבודתןר"

ס"חהתשנ"ו,עמ'152ר 6
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בסעיף10לחוקהעיקרי-10רתיקוןסעיף10

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

בסעיףקטן)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"ארגוןציבורי"יבוא"הורהאוארגון )2(
אחד כל ואולם תלמיד; של בעניינו ההחלטה ממועד שנה שחלפה ובלבד ציבורי,
מהמנוייםבסעיףקטןזהרשאילהביאאתעניינושלתלמידלדיוןחוזרבוועדתזכאות
ואפיוןפעםאחתבטרםחלפהשנהכאמור,או-באישורושלמנהלהמחוזבמשרד

החינוך-פעמיםנוספותר";

סעיףקטן)ג(-בטל; )ר(

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: ) (

עלאףהאמורבסעיף9)ב(,בדיוןחוזררשאיתועדתזכאותואפיוןלהחליט ")ד(
עלסמךמסמכיםבלבד,ואולםבדיוןכאמורלאתהיהנתונהלוועדההסמכות

לפיסעיף7)ב() (ר"

במקוםסעיף11לחוקהעיקרייבוא:11רהחלפתסעיף11

דיוניועדתזכאות
ואפיוןוהחלטותיה

המנייןהחוקילדיוניועדתזכאותואפיוןולהחלטותיה11ר )א(
הואארבעהחברים,ובהם:יושבראשהוועדה,נציגרשות
החינוךהמקומית,הפסיכולוגהחינוכיוהמפקחהכולללחינוך

מיוחדאונציגור

החלטותועדתזכאותואפיוןיתקבלוברובקולותשל )ב(
חבריההמשתתפיםבדיון;היוהקולותשקולים,יהיהליושב

ראשהוועדהקולנוסףר"

בסעיף12לחוקהעיקרי-12רתיקוןסעיף12

בסעיףקטן)א(,במקום"שבעה"יבוא"שישה"; )1(

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)ר(,בסופהיבוא"ומפקחלחינוךרגיל;"; )א(

פסקאות) (ו–)5(-יימחקו; )ב(

)ג1(ו–)ד(יחולועלדיוניועדת )ג(,בסופויבוא"הוראותסעיף9)ג(, בסעיףקטן )ר(
ההשגה,בשינוייםהמחויבים";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: ) (

השר,בהתייעצותעםנציבותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותועםועדת ")ד(
החינוךהתרבותוהספורטשלהכנסת,יקבעהוראותבדברהקמתועדותהשגה

וסדריעבודתןר"

בסעיףר1לחוקהעיקרי-ר1רתיקוןסעיףר1

בסעיףקטן)ג(,במקום"שהוגש"יבוא"שהוגשה"; )1(

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

סעיףקטן)ה(-בטלר )ר(

תיקוןסעיף10בסעיף10לחוקהעיקרי-10ר

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

בסעיףקטן)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"ארגוןציבורי"יבוא"הורהאוארגון )2(
אחד כל ואולם תלמיד; של בעניינו ההחלטה ממועד שנה שחלפה ובלבד ציבורי,
מהמנוייםבסעיףקטןזהרשאילהביאאתעניינושלתלמידלדיוןחוזרבוועדתזכאות
ואפיוןפעםאחתבטרםחלפהשנהכאמור,או-באישורושלמנהלהמחוזבמשרד

החינוך-פעמיםנוספותר";

סעיףקטן)ג(-בטל; )ר(

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: ) (

עלאףהאמורבסעיף9)ב(,בדיוןחוזררשאיתועדתזכאותואפיוןלהחליט ")ד(
עלסמךמסמכיםבלבד,ואולםבדיוןכאמורלאתהיהנתונהלוועדההסמכות

לפיסעיף7)ב() (ר"

החלפתסעיף11במקוםסעיף11לחוקהעיקרייבוא:11ר

דיוניועדתזכאות
ואפיוןוהחלטותיה

המנייןהחוקילדיוניועדתזכאותואפיוןולהחלטותיה11ר )א(
הואארבעהחברים,ובהם:יושבראשהוועדה,נציגרשות
החינוךהמקומית,הפסיכולוגהחינוכיוהמפקחהכולללחינוך

מיוחדאונציגור

החלטותועדתזכאותואפיוןיתקבלוברובקולותשל )ב(
חבריההמשתתפיםבדיון;היוהקולותשקולים,יהיהליושב

ראשהוועדהקולנוסףר"

תיקוןסעיף12בסעיף12לחוקהעיקרי-12ר

בסעיףקטן)א(,במקום"שבעה"יבוא"שישה"; )1(

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)ר(,בסופהיבוא"ומפקחלחינוךרגיל;"; )א(

פסקאות) (ו–)5(-יימחקו; )ב(

)ג1(ו–)ד(יחולועלדיוניועדת )ג(,בסופויבוא"הוראותסעיף9)ג(, בסעיףקטן )ר(
ההשגה,בשינוייםהמחויבים";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: ) (

השר,בהתייעצותעםנציבותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותועםועדת ")ד(
החינוךהתרבותוהספורטשלהכנסת,יקבעהוראותבדברהקמתועדותהשגה

וסדריעבודתןר"

תיקוןסעיףר1בסעיףר1לחוקהעיקרי-ר1ר

בסעיףקטן)ג(,במקום"שהוגש"יבוא"שהוגשה"; )1(

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

סעיףקטן)ה(-בטלר )ר(
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בסעיף19לחוקהעיקרי- 1רתיקוןסעיף19

בסעיףקטן)א(,במקום"ממועדשקבעהשרבתקנות"יבוא"מחודשייםמתחילת )1(
שנתהלימודיםאוממועדקביעתהזכאותוהאפיוןשלתלמידעםצרכיםמיוחדים,לפי
המאוחר"ובסופויבוא"נקבעהלתלמידבמוסדהחינוךתכניתלימודיםאישיתבשנת
לימודיםקודמת,ימשיךהצוותהמטפלבמוסדביישומהגםבשנתהלימודיםשלאחריה,

עדלקביעתתכניתחדשהלפיסעיףזהר";

בסעיףקטן)ב(,במקוםהסיפההחלבמילה"הורי"יבוא"התלמידעםהצרכים )2(
המיוחדיםוהוריו,ורשאיםהםלהשמיעאתדבריהםבעצמםאועלידימימטעמם;

העתקתכניתהלימודיםהאישיתיועברלהוריהתלמידר";

בסעיףקטן)ג(,במקוםהקטעהחלבמילים"רמתתפקודו"ועדהמילה"לימודיים" )ר(
יבוא"רמתתפקודווצרכיו,לרבותבענייןהתאמותבתכנוןהלמידהוהתאמותבדרכי

הערכהומדידה,שלהתלמידעםהצרכיםהמיוחדיםבעתהכנתה,מטרותויעדים,"ר

בסעיף20אלחוקהעיקרי-15רתיקוןסעיף20א

במקוםההגדרה"תלמידמשולב"יבוא: )1(

""תלמידמשולב"-תלמידעםצרכיםמיוחדיםהזכאילחינוךחינםלפיסעיף6)א(
לחוקלימודחובה,התש"ט-9 19,שמתקייםלגביואחדמאלה:

ועדתזכאותואפיוןהחליטהעלזכאותולשירותיחינוךמיוחדים, )1(
והוריובחרוכיילמדבמסגרתמוסדחינוךרגילבכיתהרגילהלפיסעיף

7)ב()2(אושוועדתזכאותואפיוןהחליטהעלכךלפיסעיף7)ב()ר(או) (;

הצוותהרב־מקצועיבמוסדקבעאתזכאותולפיסעיף20ד;"; )2(

בהגדרה"שירותיםמיוחדים",לפני"עזריםמסייעים"יבוא"שירותיהסעהוליווי,"ר )2(

החלפתסעיפים
20דו־20ה

במקוםסעיפים20דו־20הלחוקהעיקרייבוא:16ר

צוותרב־מקצועישתפקידיו20דר"צוותרב־מקצועי במוסדחינוךרגיליפעל )א(
יהיו:

לקבועאתזכאותולשירותיחינוךמיוחדים)1( )א(
שלתלמידבמוסדהחינוך,שישלואחתאויותר
הראשונה, בתוספת המפורטות מהמוגבלויות
המגבילהאתתפקודולפיאחתמרמותהתפקוד
במענה המזכות השנייה, בתוספת המפורטות
פרטניאוקבוצתיכמשמעותובאותהתוספת,
וכןאתהיקףסלהשירותיםשיינתןלולפירמת
התפקודשלו,כמפורטבחלקא'לתוספתהשנייה,

ולפיצרכיור

הצוותהרב־מקצועייקבעאתרמתהתפקוד )ב(
בין למצבו בהתאם התלמיד של והצרכים
השארבתחומיםאלה:קוגניטיבי,לימודי,שפתי,
והתארגנות, תפקודית עצמאות חברתי, רגשי,

ותקשורת;

לקבועאתהרכבסלהשירותיםשלתלמידמשולב )2(
בהתאםלצרכיושלהתלמיד;
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של היחידנית החינוכית התכנית את לקבוע )ר(
תלמידמשולבלפיסעיף20זר

וזההרכבושלהצוותהרב־מקצועי:)ב( )1(

מנהלמוסדהחינוךהרגיל,ובמוסדחינוך )א(
יהיה והוא המתי"א, נציג - ילדים גן שהוא

היושבראש;

מחנךהכיתהאומנהלהגןשלהתלמיד; )ב(

פסיכולוגחינוכיאויועץחינוכי; )ג(

עובדהוראהמתחוםהחינוךהמיוחדאו )ד(
נציגהמתי"אהמומחהלמוגבלותשלהתלמיד

המשולב;

לענייןקביעתהרכבסלהשירותיםלפיסעיף )ה(
קטן)א()2(וקביעתהתכניתהחינוכיתהיחידנית
לפיסעיףקטן)א()ר(-גםהוריהתלמיד,שלהם

יהיהקולאחדר

זימוןהתלמידלדיוניהצוותהרב־מקצועי,ובכלל )2(
זהאופןהזימון,ייקבעבשיתוףעםהוריהתלמידר

היולמוסדהחינוךהרגילפסיכולוגחינוכיויועץחינוכי, )ג(
יהיההפסיכולוגהחינוכיהחברבצוותהרב־מקצועי;לאהיה
למוסדפסיכולוגחינוכיאויועץחינוכי,יהיהחברהצוות
הרב־מקצועיפסיכולוגחינוכיאויועץחינוכישימונהלפי

ההוראותשקבעהשרלפיסעיףקטן)ח(ר

החלטותהצוותהרב־מקצועייתקבלוברובקולות;היו )ד(
הקולותשקולים,יהיהליושבראשקולנוסףר

הצוותהרב־מקצועייקבעאתסדריעבודתוככלשלא )ה(
נקבעובתקנותר

במוסד תלמיד של בעניינו ידון הרב־מקצועי הצוות )ו(
החינוךהרגילעלפיבקשהשלהורה,עובדחינוךבמוסד
החינוךהרגיל,רשותחינוךמקומית,ועדתזכאותואפיוןאו
מישהשראושרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים

הסמיךלענייןזהר

הצוותהרב־מקצועיייתןהזדמנותטרםהחלטתולהורי )ז(
התלמידלהשמיעאתדבריהםבעצמםאועלידימימטעמםר

השר,בהתייעצותעםנציבותשוויוןזכויותלאנשיםעם )ח(
מוגבלותועםועדתהחינוךהתרבותוהספורטשלהכנסת,יקבע

הוראותבדברהקמתצוותיםרב־מקצועייםוסדריעבודתםר

השגהלוועדת
זכאותואפיון

עלהחלטתהצוותהרב־מקצועירשאיתלמידאוהורה20הר )א(
מיום ימים 21 בתוך ואפיון, זכאות לוועדת השגה להגיש
שקיבלאתהחלטתהצוותבכתב;ועדתזכאותואפיוןרשאית
לקבלאתההשגה,להחזיראתהענייןלצוותהרב־מקצועי

לדיוןנוסף,עםהוראותאובלעדיהןאולדחותאתההשגהר

של היחידנית החינוכית התכנית את לקבוע )ר(
תלמידמשולבלפיסעיף20זר

וזההרכבושלהצוותהרב־מקצועי:)ב( )1(

מנהלמוסדהחינוךהרגיל,ובמוסדחינוך )א(
יהיה והוא המתי"א, נציג - ילדים גן שהוא

היושבראש;

מחנךהכיתהאומנהלהגןשלהתלמיד; )ב(

פסיכולוגחינוכיאויועץחינוכי; )ג(

עובדהוראהמתחוםהחינוךהמיוחדאו )ד(
נציגהמתי"אהמומחהלמוגבלותשלהתלמיד

המשולב;

לענייןקביעתהרכבסלהשירותיםלפיסעיף )ה(
קטן)א()2(וקביעתהתכניתהחינוכיתהיחידנית
לפיסעיףקטן)א()ר(-גםהוריהתלמיד,שלהם

יהיהקולאחדר

זימוןהתלמידלדיוניהצוותהרב־מקצועי,ובכלל )2(
זהאופןהזימון,ייקבעבשיתוףעםהוריהתלמידר

היולמוסדהחינוךהרגילפסיכולוגחינוכיויועץחינוכי, )ג(
יהיההפסיכולוגהחינוכיהחברבצוותהרב־מקצועי;לאהיה
למוסדפסיכולוגחינוכיאויועץחינוכי,יהיהחברהצוות
הרב־מקצועיפסיכולוגחינוכיאויועץחינוכישימונהלפי

ההוראותשקבעהשרלפיסעיףקטן)ח(ר

החלטותהצוותהרב־מקצועייתקבלוברובקולות;היו )ד(
הקולותשקולים,יהיהליושבראשקולנוסףר

הצוותהרב־מקצועייקבעאתסדריעבודתוככלשלא )ה(
נקבעובתקנותר

במוסד תלמיד של בעניינו ידון הרב־מקצועי הצוות )ו(
החינוךהרגילעלפיבקשהשלהורה,עובדחינוךבמוסד
החינוךהרגיל,רשותחינוךמקומית,ועדתזכאותואפיוןאו
מישהשראושרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים

הסמיךלענייןזהר

הצוותהרב־מקצועיייתןהזדמנותטרםהחלטתולהורי )ז(
התלמידלהשמיעאתדבריהםבעצמםאועלידימימטעמםר

השר,בהתייעצותעםנציבותשוויוןזכויותלאנשיםעם )ח(
מוגבלותועםועדתהחינוךהתרבותוהספורטשלהכנסת,יקבע

הוראותבדברהקמתצוותיםרב־מקצועייםוסדריעבודתםר

השגהלוועדת
זכאותואפיון

עלהחלטתהצוותהרב־מקצועירשאיתלמידאוהורה20הר )א(
מיום ימים 21 בתוך ואפיון, זכאות לוועדת השגה להגיש
שקיבלאתהחלטתהצוותבכתב;ועדתזכאותואפיוןרשאית
לקבלאתההשגה,להחזיראתהענייןלצוותהרב־מקצועי

לדיוןנוסף,עםהוראותאובלעדיהןאולדחותאתההשגהר
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ועדתזכאותואפיוןתיתןאתהחלטתהבתוך21ימים )ב(
מיוםשהוגשהההשגה,זולתאםהאריכהאתהמועדמטעמים

מיוחדיםשיירשמור

עלהדיוןבוועדתזכאותואפיוןיחולוהוראותסעיפים )ג(
9ו־11ר"

בסעיף20זלחוקהעיקרי-17רתיקוןסעיף20ז

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(,במקום"ממועדשקבעהשרבתקנות"יבוא"מחודשייםמתחילת )א(
שנתהלימודיםאוממועדקביעתהזכאותוהאפיוןשלהתלמיד,לפיהמאוחר"
ובסופהיבוא"נקבעהלתלמידבמוסדהחינוךתכניתחינוכיתיחידניתבשנת
לימודיםקודמת,ימשיךהמוסדביישומהגםבשנתהלימודיםשלאחריה,עד

לקביעתתכניתחדשהלפיסעיףזה";

בפסקה)2(,במקום"ועדתהשילוב"יבוא"ועדתזכאותואפיוןאוהצוות )ב(
הרב־מקצועי";

בסעיףקטן)ב()1(,במקוםהרישהעדהמילה"לפני"יבוא"הצוותהרב־מקצועי )2(
יקבעאתהתכניתהחינוכיתהיחידנית;לצורך";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"רמתתפקודו"יבוא"וצרכיו,לרבותבענייןהתאמותבתכנון )ר(
הלמידהוהתאמותבדרכיהערכהומדידה"והמילה"לימודיים"-תימחקר

בסעיףר2לחוקהעיקרי-18רתיקוןסעיףר2

בכותרתהשוליים,יבוא"ושינויהתוספות"; )1(

האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )2(

השר,בהתייעצותעםנציבותשוויוןזכויותאנשיםעםמוגבלותועםועדת )ב(
החינוךהתרבותוהספורטשלהכנסת,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהראשונה

ואתהתוספתהשנייהר"

הוספתתוספת
ראשונהותוספת

שנייה

אחריסעיף 2לחוקהעיקרייבוא:19ר

תוספת ראשונה
)ההגדרה"תלמידעםצרכיםמיוחדים",וסעיפים7)א(ו־20ד)א((

סוגי מוגבלות

טורא'
סוגהמוגבלות

טורב'
הגורםהמקצועישאבחנתואוחוותדעתוקבילה

פסיכולוגחינוכי,פסיכולוגהתפתחותיאופסיכולוגקלינימשכלגבולי

מוגבלות-שכלית
התפתחותית

עם באנשים )טיפול הסעד חוק לפי האבחון ועדת
מוגבלותשכלית-התפתחותית(,התשכ"ט-71969,ובמידת
הצורך-גורםמקצועינוסףשאבחנתוקבילהבהלימה

למוגבלותאולמוגבלויותנוספות

חשדלמוגבלותשכלית-
התפתחותית

פסיכולוגחינוכי,פסיכולוגהתפתחותיאופסיכולוגקליני

הפרעותהתנהגותיות
ורגשיות

פסיכולוגחינוכי,פסיכולוגהתפתחותי,פסיכולוגקליני
אורופאמומחהבפסיכיאטריהשלילדיםונוער

ס"חהתשכ"ט,עמ'2ר1ר 7

ספרהחוקים ר27,ו'באבהתשע"ח,2018ר7ר18

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-000559, התקבל ב - 18/07/2018



771 ספרהחוקים ר27,ו'באבהתשע"ח,2018ר7ר18

טורא'
סוגהמוגבלות

טורב'
הגורםהמקצועישאבחנתואוחוותדעתוקבילה

מוגבלותעלרצף
ASD/האוטיזם

רופא ונוער, ילדים של בפסיכיאטריה מומחה רופא
במכון לפחות שנים שלוש של ניסיון בעל ילדים
להתפתחותהילדאורופאמומחהבנוירולוגיהשלהילד
ובהתפתחותהילד;נוסףעלכך,באבחוןהראשון-אבחון
שלפסיכולוגקלינימומחהבתחוםהקלינישלהילד,
פסיכולוגהתפתחותי,אופסיכולוגשיקומיאוחינוכי

בעלהכשרהמוכחתבתחוםהאוטיזם

רופאמומחהבפסיכיאטריהשלילדיםונוערהפרעותנפשיות

בנושאלקותלמידהרב–בעייתית שהוכשר מומחה פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג
לקויותלמידה,אופסיכולוגמומחהומאבחןדידקטיבין

במסמךאחדוביןבמסמכיםנפרדים

AD)H(Dפסיכולוגמומחה,רופאמומחהבנוירולוגיהשלהילד
של בפסיכיאטריה מומחה רופא הילד, ובהתפתחות
ילדיםונועראורופאילדיםבעלניסיוןשלשלוששנים

לפחותבמכוןמוכרלהתפתחותהילד

רופאילדיםבעלניסיוןשלשלוששניםלפחותבמכוןמוגבלותפיזית
מוכרלהתפתחותהילדאורופאמומחהבנוירולוגיהשל

הילדובהתפתחותהילד

זה,מוגבלותשמיעה "לעניין לאודיולוגיה; שהוסמך תקשורת קלינאי
"אודיולוגיה"-עריכתבדיקותשמיעהוהתאמתמכשירי

שמיעה

מכוןלראייהירודהאורופאעינייםמוגבלותראייה

עיכובהתפתחותי
בתחוםהתפקודי

רופאמומחהבנוירולוגיהשלהילדובהתפתחותהילד,
אופסיכולוגחינוכיאוהתפתחותי-יחדעםקלינאי

תקשורתאומרפאבעיסוק

עיכובהתפתחותי
בתחוםהשפתי

קלינאיתקשורתבמכוןלהתפתחותהילד

מחלותותסמונות
נדירות

שנים שלוש של עבודה ניסיון בעל ילדים רופא
לפחותבמכוןמוכרלהתפתחותהילדאורופאמומחה

בנוירולוגיהשלהילדובהתפתחותהילד

תוספת שנייה
)ההגדרה"תלמידעםצרכיםמיוחדים",וסעיפים7)א(ו־20ד)א((

חלק א': כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל

תלמידמשולבכהגדרתובסעיף20אזכאילשירותיחינוךמיוחדיםכמפורטבטבלה 1ר
שלהלן,לפיהעניין,והכולנוסףעלהתקציבהבסיסישלמוסדהחינוךבעבורכלל

התלמידיםבמוסדר

טורא'
סוגהמוגבלות

טורב'
הגורםהמקצועישאבחנתואוחוותדעתוקבילה

מוגבלותעלרצף
ASD/האוטיזם

רופא ונוער, ילדים של בפסיכיאטריה מומחה רופא
במכון לפחות שנים שלוש של ניסיון בעל ילדים
להתפתחותהילדאורופאמומחהבנוירולוגיהשלהילד
ובהתפתחותהילד;נוסףעלכך,באבחוןהראשון-אבחון
שלפסיכולוגקלינימומחהבתחוםהקלינישלהילד,
פסיכולוגהתפתחותי,אופסיכולוגשיקומיאוחינוכי

בעלהכשרהמוכחתבתחוםהאוטיזם

רופאמומחהבפסיכיאטריהשלילדיםונוערהפרעותנפשיות

בנושאלקותלמידהרב–בעייתית שהוכשר מומחה פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג
לקויותלמידה,אופסיכולוגמומחהומאבחןדידקטיבין

במסמךאחדוביןבמסמכיםנפרדים

AD)H(Dפסיכולוגמומחה,רופאמומחהבנוירולוגיהשלהילד
של בפסיכיאטריה מומחה רופא הילד, ובהתפתחות
ילדיםונועראורופאילדיםבעלניסיוןשלשלוששנים

לפחותבמכוןמוכרלהתפתחותהילד

רופאילדיםבעלניסיוןשלשלוששניםלפחותבמכוןמוגבלותפיזית
מוכרלהתפתחותהילדאורופאמומחהבנוירולוגיהשל

הילדובהתפתחותהילד

זה,מוגבלותשמיעה "לעניין לאודיולוגיה; שהוסמך תקשורת קלינאי
"אודיולוגיה"-עריכתבדיקותשמיעהוהתאמתמכשירי

שמיעה

מכוןלראייהירודהאורופאעינייםמוגבלותראייה

עיכובהתפתחותי
בתחוםהתפקודי

רופאמומחהבנוירולוגיהשלהילדובהתפתחותהילד,
אופסיכולוגחינוכיאוהתפתחותי-יחדעםקלינאי

תקשורתאומרפאבעיסוק

עיכובהתפתחותי
בתחוםהשפתי

קלינאיתקשורתבמכוןלהתפתחותהילד

מחלותותסמונות
נדירות

שנים שלוש של עבודה ניסיון בעל ילדים רופא
לפחותבמכוןמוכרלהתפתחותהילדאורופאמומחה

בנוירולוגיהשלהילדובהתפתחותהילד

תוספת שנייה
)ההגדרה"תלמידעםצרכיםמיוחדים",וסעיפים7)א(ו־20ד)א((

חלק א': כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל

תלמידמשולבכהגדרתובסעיף20אזכאילשירותיחינוךמיוחדיםכמפורטבטבלה 1ר
שלהלן,לפיהעניין,והכולנוסףעלהתקציבהבסיסישלמוסדהחינוךבעבורכלל

התלמידיםבמוסדר
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או פרטני למענה הזכאי תלמיד שאינו 20א, בסעיף כהגדרתו משולב תלמיד 2ר
קבוצתיבהתאםלהוראותחוזרמנכ"ל,כמפורטבטבלהשלהלן,יהיהזכאילסלאישי,
וכןלשירותיםהמנוייםבטוריםב'עדה',לצדסוגהמוגבלות,לפיהעניין;הסלהאישי
יכלולביןהשארתקציבאישיגמישהכוללשעותהוראה,טיפולוסיוע,וכןהנחיית
הצוותבמוסדהחינוך;ניתןלבצעחלוקהשונהמזושנקבעהלשעותשהוקצולהוראה,
לטיפולולסיועבהתאםלצרכיםהאישייםשלהתלמיד,עלפיהמלצתהצוותהרב־

מקצועיובשיתוףהוריהתלמיד;היקףהשעותהשבועיותבמסגרתהסלהאישי,בחלוקה
לשכבותגיליהיהכמפורטלהלן:

גןילדים,ביתספריסודי,חטיבתביניים-7ר2)הוראה,טיפולוהנחייתהצוות(; )א(

חטיבהעליונה)פרטללקויותלמידהרב־בעייתיות,הפרעותהתנהגותיות )ב(
ורגשיותומשכלגבולי(-55ר )הוראה,טיפולוהנחייתהצוות(;

התנהגותיות הפרעות רב־בעייתיות, למידה )ללקויות עליונה חטיבה )ג(
ורגשיותומשכלגבולי(- ר2עד9ר2ר

טורא'
סוגהמוגבלות

טורב'
רמתתפקוד1

גבוהה

טורג'
רמתתפקוד2

בינוניתגבוהה

טורד'
רמתתפקודר
בינוניתנמוכה

טורה'
רמתתפקוד 

נמוכה

מענהפרטנימשכלגבולי
אוקבוצתי,
וכןהנחיית

הצוות

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות

חוזרמנכ"ל

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות
חוזרמנכ"ל

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות
חוזרמנכ"ל

מוגבלות
שכלית-

התפתחותית

16שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

16שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

16שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

 2שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

חשד
למוגבלות

שכלית-
התפתחותית

16שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

16שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

16שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

 2שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

הפרעות
התנהגותיות

ורגשיות

מענהפרטני
אוקבוצתי,
וכןהנחיית

הצוות

מענהפרטני
אוקבוצתי,
וכןהנחיית

הצוות

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות
חוזרמנכ"ל

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות
חוזרמנכ"ל

מוגבלותעל
רצףהאוטיזם/

ASD

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות
חוזרמנכ"ל

8שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

16שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

 2שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

הפרעות
נפשיות

מענהפרטני
אוקבוצתי,וכן
הנחייתהצוות

8שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

16שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

 2שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

לקותלמידה
רב–בעייתית

AD)H(D

מענהפרטני
אוקבוצתי,
וכןהנחיית

הצוות

מענהפרטני
אוקבוצתי,
וכןהנחיית

הצוות

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות
חוזרמנכ"ל

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות
חוזרמנכ"ל
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טורא'
סוגהמוגבלות

טורב'
רמתתפקוד1

גבוהה

טורג'
רמתתפקוד2

בינוניתגבוהה

טורד'
רמתתפקודר
בינוניתנמוכה

טורה'
רמתתפקוד 

נמוכה

מוגבלות
פיזית

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות
חוזרמנכ"ל

8שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

16שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

 2שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

מוגבלות
שמיעה

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות

חוזרמנכ"ל

8שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

16שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

 2שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

מוגבלות
ראייה

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות

חוזרמנכ"ל

8שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

16שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

 2שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

עיכוב
התפתחותי

בתחום
התפקודי

מענהפרטני
אוקבוצתי,
וכןהנחיית

הצוות

מענהפרטני
אוקבוצתי,
וכןהנחיית

הצוות

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות

חוזרמנכ"ל

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות

חוזרמנכ"ל

עיכוב
התפתחותי

בתחום
השפתי

מענהפרטני
אוקבוצתי,
וכןהנחיית

הצוות

מענהפרטני
אוקבוצתי,
וכןהנחיית

הצוות

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות

חוזרמנכ"ל

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות

חוזרמנכ"ל

מחלות
ותסמונות

נדירות

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות

חוזרמנכ"ל

היקףהסיוע
8שעותסיוע

לשבועלכל
הפחות

16שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

 2שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

חלק ב': כיתה במוסד חינוך רגיל שבה ניתנים שירותי חינוך מיוחדים או מוסד חינוך 
מוכר שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים

סוג
המוגבלות

סלהשירותים)בהתאםלחוזרמנכ"ל(

אורךיוםלימודים
והזנה

פעילותותכניות
בחופשה

שירותיםפארא-
סיועכיתתירפואיים

משכל
גבולי

100%שעות
ההוראה

הנדרשותכדי
לקייםתקן
כיתהלפי

מספרתלמידים
בהתאםלחוזר

מנכ"ל,בלא
הארכתיום

לימודים

בגניילדים
וכןבבתיספר
שהםמוסדות
חינוךמוכרים
שניתניםבהם
שירותיחינוך

מיוחדים)להלן
-בתיספר

לחינוךמיוחד(

100%ממספר
השעותהמזערי

המוקצה
לשירותים

פארא-רפואיים

ישזכאות

טורא'
סוגהמוגבלות

טורב'
רמתתפקוד1

גבוהה

טורג'
רמתתפקוד2

בינוניתגבוהה

טורד'
רמתתפקודר
בינוניתנמוכה

טורה'
רמתתפקוד 

נמוכה

מוגבלות
פיזית

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות
חוזרמנכ"ל

8שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

16שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

 2שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

מוגבלות
שמיעה

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות

חוזרמנכ"ל

8שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

16שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

 2שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

מוגבלות
ראייה

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות

חוזרמנכ"ל

8שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

16שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

 2שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

עיכוב
התפתחותי

בתחום
התפקודי

מענהפרטני
אוקבוצתי,
וכןהנחיית

הצוות

מענהפרטני
אוקבוצתי,
וכןהנחיית

הצוות

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות

חוזרמנכ"ל

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות

חוזרמנכ"ל

עיכוב
התפתחותי

בתחום
השפתי

מענהפרטני
אוקבוצתי,
וכןהנחיית

הצוות

מענהפרטני
אוקבוצתי,
וכןהנחיית

הצוות

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות

חוזרמנכ"ל

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות

חוזרמנכ"ל

מחלות
ותסמונות

נדירות

במידתהצורך
שעותסיוע
לפיהנחיות

חוזרמנכ"ל

היקףהסיוע
8שעותסיוע

לשבועלכל
הפחות

16שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

 2שעותסיוע
לשבועלכל

הפחות

חלק ב': כיתה במוסד חינוך רגיל שבה ניתנים שירותי חינוך מיוחדים או מוסד חינוך 
מוכר שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים

סוג
המוגבלות

סלהשירותים)בהתאםלחוזרמנכ"ל(

אורךיוםלימודים
והזנה

פעילותותכניות
בחופשה

שירותיםפארא-
סיועכיתתירפואיים

משכל
גבולי

100%שעות
ההוראה

הנדרשותכדי
לקייםתקן
כיתהלפי

מספרתלמידים
בהתאםלחוזר

מנכ"ל,בלא
הארכתיום

לימודים

בגניילדים
וכןבבתיספר
שהםמוסדות
חינוךמוכרים
שניתניםבהם
שירותיחינוך

מיוחדים)להלן
-בתיספר

לחינוךמיוחד(

100%ממספר
השעותהמזערי

המוקצה
לשירותים

פארא-רפואיים

ישזכאות
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סוג
המוגבלות

סלהשירותים)בהתאםלחוזרמנכ"ל(

אורךיוםלימודים
והזנה

פעילותותכניות
בחופשה

שירותיםפארא-
סיועכיתתירפואיים

מוגבלות
שכלית

התפתחותית

100%שעות
ההוראה

הנדרשותכדי
לקייםתקן
כיתהלפי

מספרתלמידים
בהתאםלחוזר

מנכ"ל,וכן
הארכתיום

לימודים

100%ממספרישהארכה
השעותהמזערי

המוקצה
לשירותים

פארא-רפואיים

ישזכאות

חשד
למוגבלות

שכלית
התפתחותית

100%שעות
ההוראה

הנדרשותכדי
לקייםתקן
כיתהלפי

מספרתלמידים
בהתאםלחוזר

מנכ"ל,וכן
הארכתיום

לימודים

100%ממספרישהארכה
השעותהמזערי

המוקצה
לשירותים

פארא-רפואיים

ישזכאות

מוגבלות
פיזית

100%שעות
ההוראה

הנדרשותכדי
לקייםתקן
כיתהלפי

מספרתלמידים
בהתאםלחוזר

מנכ"ל,וכן
הארכתיום

לימודים

100%ממספרישהארכה
השעותהמזערי

המוקצה
לשירותים

פארא-רפואיים

ישזכאות

הפרעות
התנהגותיות

ורגשיות

100%שעות
ההוראה

הנדרשותכדי
לקייםתקן
כיתהלפי

מספרתלמידים
בהתאםלחוזר

מנכ"ל,בלא
הארכתיום

לימודים

ישהארכהבגני
ילדיםובבתי

ספרלחינוך
מיוחד

100%ממספר
השעותהמזערי

המוקצה
לשירותים

פארא-רפואיים

ישזכאות
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