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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

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

בחוקחינוךמיוחד,התשמ"ח-11998)תהתן-החוקהעיקרי(,בכתמקום-1עהחתפתמונחים

צרכים "עם יבוא מיוחדים" צרכים "בעתי או מיוחדים" צרכים "בעת במקום )1(
מיוחדים";

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

במקום"תקות"יבוא"מוגבתות"; )3(

במקום"תקויות"יבוא"מוגבתויות"; )4(

במקום"תקויותיו"יבוא"מוגבתויותיו"; )5(

במקום"השמה"יבוא"זכאות"; )6(

במקום"ההשמה"יבוא"הזכאות"ע )7(

בסעיף1תחוקהעיקרי,אחריההגדרה"ארגוןציבורי"יבוא:2עתיקוןסעיף1

""ועדתזכאות"-ועדהשמונתהתפיסעיף5;"ע

חוקחינוךמיוחד,התשמ"ח-1988)תהתן-החוק(,  כללי
קובעאתהקמתןואתדרכיפעותתןשתועדות 
השמההפועתותבמסגרתהרשויותהמקומיותוכןועדות
השיתובהפועתותבמסגרתהמוסדותהחינוכייםהרגיתיםע
תפקידןשתועדותאתההואתקבועאתזכאותםשתיתדים
עםצרכיםמיוחדיםתחינוךמיוחד,ואתהשמתםבמסגרות
מתאימותעכמוכןקובעהחוקאתהקמתןודרכיפעותתןשת
ועדותעררשאתיהןניתןתערורעתהחתטותועדתהשמהע

במהתך29השניםמאזנחקקהחוקצברומשרדהחינוך
השמה ועדות בהפעתת רב ניסיון המקומיות והרשויות
וועדותעררעתאורניסיוןזההתגבשהההכרהכיישתערוך
וועדות ההשמה ועדות פעותת ובדרכי בהרכב רפורמה
במסגרת פעותתןע תשפראתדרכי כדי תפיהחוק, הערר
זומוצע,ביןהשאר,תבטתאתועדותהשיתוב,ותרכזאת
עם תיתדים מיוחד תחינוך זכאות עת תהחתיט הסמכות

צרכיםמיוחדים,בוועדהמקצועיתאחת,ועדתהזכאותע

בנוסף,מוצעתשנותאתהיקףהסמכותהנתוןכיום
עצם את תקבוע בסמכותן כי ותקבוע ההשמה תוועדות
המסגרת סוג את ותא מיוחד תחינוך היתד שת זכאותו
החינוכיתהמתאימהשבהיתמדעאחתההמתצותהמרכזיות
שתהוועדההציבוריתתבחינתמערכתהחינוךהמיוחד
בישראתבראשותהשופטת)בדימוס(דתיהדורנר,היתה
הסמכות את מיוחדים צרכים עם תיתדים תהורים תתת
תבחוראתסוגהמסגרתהמתאימהתיתדיהםעהחוקהמוצע
מיישםהמתצהזושתהוועדההציבוריתוקובעכיתאחר
קביעתזכאותתחינוךמיוחד,יבחרוהוריהיתדעםהצרכים
תחינוך מוסד - החינוכית המסגרת סוג את המיוחדים

מיוחד,כיתהבמוסדחינוךרגיתשבהניתןחינוךמיוחדאו
שיתובבמוסדחינוךרגיתע

כמוכן,כותתהחוקהמוצעשינויבהוראותהנוגעות
עבודתה את תשפר כדי הזכאות, בוועדת דין תסדרי

ותהגדיתאתמעורבותההוריםבקבתתההחתטהע

בנוסף,במועדחקיקתהחוקנעשהשימושבמונחים
אשרהיוםאינםמקובתיםעודבחקיקהונחשביםכפוגענייםע
במונחים אתה מונחים מוחתפים תחוק התיקון במסגרת

המקובתיםהיוםע

מוצעתשנותמונחיםשנקבעובחוקעםחקיקתו  סעיף 1
אךהיוםאינםמקובתיםבחקיקהונתוויתתהם 
משמעותשתיתיתעהמיתים"בעת"ו"בעתי"המופיעיםכחתק
מהמונח"יתדבעתצרכיםמיוחדים"יוחתפובמיתה"עם",
כךשהביטויבחוקיהיה"יתדעםצרכיםמיוחדים";המונח

"תקויות"יוחתףבמונח"מוגבתויות"ע

במונח "השמה" המונח את תהחתיף מוצע עוד
"זכאות"עשינויזהמחתיף,ביןהשאר,אתהשםשתהוועדה
העיקריתהמוקמתבסעיף5תחוקעמטרתשינויזהתבטאאת
השוניהמהותיהמוצעבהיקףסמכויותהוועדהעהסמכות
המרכזיתשתהוועדהתהיהכאמורתקבועזכאותתחינוך
מיוחדואיתוהסמכותתבחוראתסוגהמסגרתהחינוכית
המתאיםיעבור,תמעטבמקריםכמפורטתהתן,תהוריהיתד

עםהצרכיםהמיוחדיםע

מוצעתהוסיףתחוקהגדרהשת"ועדתזכאות"  סעיף 2
ותקבועכיועדתזכאותהיאהוועדההמוקמת 

בסעיף5תחוקע

ס"חהתשמ"חעמ'114;התשע"ז,עמ'331ע 1
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בסעיף2תחוקהעיקרי,במקום"תתקןותשפר"יבוא"תשפר"ע3עתיקוןסעיף2

החתפתכותרת
פרקג'

במקוםכותרתפרקג'תחוקהעיקרייבוא:4ע

"פרק ג': זכאות".

בסעיף6תחוקהעיקרי-5עתיקוןסעיף6

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

בוועדתזכאותיהיושישהחבריםכמפורטתהתן: ")א(

עובדמשרדהחינוךשמתקייםתגביואחדמאתה,והואיהיהיושב )1(
הראש:

הואבעתניסיוןוהכשרהבחינוךמיוחד; )א(

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

בסעיף18)ג(,ובעתניסיוןבעיסוקבמקצועכאמור;

נציגרשותהחינוךהמקומיתכהגדרתהבחוקתימודחובה,התש"ט- )2(
;31949

תיקוןסעיף2בסעיף2תחוקהעיקרי,במקום"תתקןותשפר"יבוא"תשפר"ע3ע

החתפתכותרתבמקוםכותרתפרקג'תחוקהעיקרייבוא:4ע
פרקג'

"פרק ג': זכאות".

תיקוןסעיף6בסעיף6תחוקהעיקרי-5ע

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

בוועדתזכאותיהיושישהחבריםכמפורטתהתן: ")א(

עובדמשרדהחינוךשמתקייםתגביואחדמאתה,והואיהיהיושב )1(
הראש:

הואבעתניסיוןוהכשרהבחינוךמיוחד; )א(

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

בסעיף18)ג(,ובעתניסיוןבעיסוקבמקצועכאמור;

נציגרשותהחינוךהמקומיתכהגדרתהבחוקתימודחובה,התש"ט- )2(
;31949

סעיף2תחוקקובעכי"מטרתהחינוךהמיוחד  סעיף 3 
היאתקדםותפתחאתכישוריוויכתתושתהיתד 
בעתהצרכיםהמיוחדים,תתקןותשפראתתפקודוהגופני,
מיומנות ידע, תו תהקנות וההתנהגותי, הנפשי השכתי,
והרגתיםותסגתתוהתנהגותמקובתתבחברה,במטרהתהקת

עתשיתובובהובמעגתהעבודהע"

מוצעתמחוקאתהמונח"תתקן"מסעיףזהעהכתתת
המונח"תתקן"ביחסתתפקודיתדיםעםצרכיםמיוחדים

אינהמתאימהע

ג':אבחון הכותרתשתפרקג'תחוקהיא"פרק  סעיף 4
והשמה"עכותרתזומשקפתאתאחדהתפקידים 
מכוחהחוקהקייםוהיא העיקרייםשתועדותההשמה
תקבועתיתדעםצרכיםמיוחדיםאתסוגהמסגרתהחינוכית
זושתבחירת שבהיתמדעבמסגרתהחוקהמוצעסמכות
סוגהמסגרתהחינוכית,עוברתתידיההוריםעעתכןמוצע
את הקובע הפרק כותרת ואת הוועדה שם את תשנות
כי מוצע פעותתהע ודרכי תסמכויותיה ביחס ההוראות
כותרתפרקג'תהיה"זכאות"ותבטאאתהתפקידהעיקרי
שתועדתהזכאות,שהיאאפיוןצרכיושתיתדעםצרכים
מיוחדיםוקביעתזכאותתחינוךמיוחדבמקריםהמתאימיםע

מוצעתקבועאתהרכבועדותהזכאותותשנות  סעיף 5
השמה, תוועדות ביחס כיום הקבוע מההרכב 

וזאתבמטרהתשפראתתפקודןע

לפסקה )1(

סעיף6)א(תחוקקובעאתהרכבהשתועדתהשמה
כדתקמן:

בועדתהשמהיהיושבעהחבריםכמפורטתהתן: )א( 6"

)1(נציגרשותחינוךמקומיתוהואיהיההיושב
ראש;

)2(שנימפקחיםשתמשרדהחינוךוהתרבות,
או מיוחד, תחינוך מפקח הוא מהם שאחד

נציגיהם;

הפסיכותוגים, חוק תפי חינוכי פסיכותוג )3(
תשת"ז-1977)תהתן-פסיכותוגחינוכי(,מטעם

הרשותהמקומית;

)4(רופאמומחהברפואתיתדיםמתוךרשימה
שיקבעשרהבריאות;

העובדים בחוק כהגדרתו סוציאתי עובד )5(
הסוציאתיים,תשנ"ו-1996,בעתנסיוןשת5שנים
תפחותבטיפותביתדיםבעתיצרכיםמיוחדים
)תהתן-עובדסוציאתי(,מתוךרשימהשיקבע

שרהעבודהוהרווחה;

)6(הורהתיתדבעתצרכיםמיוחדיםשיקבעהשר
מתוךרשימותשיגישותוארגוניהוריםתיתדים

בעתיצרכיםמיוחדיםבמערכתהחינוךע"

מוצעתבטתאתסעיף6)א(שתעיתותקבועכייושב
ראשהוועדהיהיהעובדמשרדהחינוךשהואבעתניסיון
באחד וניסיון תעודה בעת או מיוחד בחינוך והכשרה
18)ג(תחוקעעוד ממקצועותהבריאותהמפורטיםבסעיף
מוצעכיהוועדהתכתותנציגשתרשותהחינוךהמקומית
החינוךאו משרד כותתיםשת מפקחים שני הרתוונטית;
נציגיהם,אשראחדמהםהואמפקחכותתתחינוךמיוחד

ס"חהתשס"ח,עמ'720ע 2

ס"חהתש"ט,עמ'287ע 3
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שנימפקחיםכותתיםשתמשרדהחינוך,אחדמהםמפקחכותתתחינוך )3(
מיוחדוהשנימפקחכותתתחינוךרגית,אונציגיהם;

פסיכותוגחינוכיתפיחוקהפסיכותוגים,התשת"ז-41977)בחוקזה- )4(
פסיכותוגחינוכי(מטעםהרשותהמקומית;

הורהתיתדעםצרכיםמיוחדיםשימנההשרמתוךרשימותשיגישו )5(
תוארגוניהוריםתיתדיםעםצרכיםמיוחדיםבמערכתהחינוךע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בדיוןשתועדתזכאותבעניינושתיתדעםצרכיםמיוחדיםהתומדבמוסד ")א1(
חינוךיהיהאחדהמפקחיםהכותתיםהחבריםבוועדהכאמורבסעיףקטן)א()3(

המפקחעתמוסדהחינוךשבותומדהיתד,אונציגוע"

בסעיף7תחוקהעיקרי-6עתיקוןסעיף7

בסעיףקטן)א(,במקום"ואתהשמתובמוסדתחינוךמיוחד"יבוא"בשיםתבתרמת )1(
התפקודשתו";

סעיףקטן)א1(-בטת; )2(

והשנימפקחכותתתחינוךרגית;פסיכותוגחינוכימטעם
מיוחדים צרכים עם תיתד הורה וכן המקומית הרשות

שימנהשרהחינוךע

הניסיוןבהפעתתועדותהשמהמתמדכיברובהגדות
העובד הוועדה, חברי השתתפו תא הוועדות דיוני שת
סוציאתיים שעובדים מוצע תפיכך, והרופאע הסוציאתי
ורופאיםתאיהיוחבריםקבועיםבוועדהובמידתהצורך

יוזמנותדיוןכגורםמייעץע

לפסקה )2( 

בוועדה נדון שעניינו היתד אם כי תקבוע מוצע
הכותתים המפקחים אחד החינוך במערכת תתמיד הוא
שישתתפובדיוןהוועדהבעניינויהיההמפקחשתמוסד
החינוךשבותומדהיתדעתמפקחזה,קשרמשמעותייותרעם
המסגרתהחינוכיתשבהתומדהיתדוישביכותתותתרום

תרומהמשמעותיתתדיוןבוועדהע

לפסקה )1( סעיף 6

מוצעתתקןאתסעיף7תחוקבדברסמכויותועדת  כללי
ההשמהותקבועכיהסמכותהעיקריתשתועדת 
הזכאותתהיהתקבועאתעצםהזכאותשתיתדעםצרכים
שתוע התפקוד תרמת תב בשים מיוחד תחינוך מיוחדים
צרכים עם תיתד המתאימה המסגרת סוג עת ההחתטה
מיוחדיםתהיה,תמעטבמקריםמסוימים,בסמכותההורים
מסמכות זאתבשונה המיוחדיםע היתדעםהצרכים שת
וכן מיוחד תחינוך זכאות תקבוע כיום ההשמה ועדת
תהחתיטעתסוגהמסגרתהמתאיםתיתדעבתיקוןמוצעזה
ישכדיתשקףאתהתפיסההמקובתתהיוםכיההורים,
שעתיהםהאחריותתטובתהיתדובידיהםמרבהידעביחס
תצרכיו,יקבתואתההחתטהבדברסוגהמסגרתהמתאימה
ההמתצות אחת את כאמור מיישם זה תיקון בעבורוע

המרכזיותשתהוועדההציבוריתתבחינתמערכתהחינוך
המיוחדבישראתבראשותהשופטת)בדימוס(דתיהדורנרע

לפסקה )2( 

האפשרות את קובעות תחוק 7)א1( סעיף הוראות
מיוחד תחינוך תמוסד מיוחדים צרכים עם יתד תרשום
כמפורט בתנאים בעניינו, דנה השמה שוועדת בתא גם
קביעת סמכות את המרכז המוצע התיקון בשת בסעיףע
הזכאותתחינוךמיוחדבידיועדותהזכאותמוצעתבטת
סעיףזהעבאופןזה,עניינםשתכתהתתמידיםעםהצרכים
המיוחדיםיובאתפניועדותהזכאותענוסףעתכך,ביטות
הוראהזועשויתהגדיתפוטנציאתיתאתהיקףהתתמידים
משרד שת תמדיניות בהתאם הרגית בחינוך המשותבים
תתת יש כי היום המקובתת תתפיסה ובהתאם החינוך
במסגרות שירותים האפשר, ככת מוגבתות, עם תאנשים

הרגיתותהמיועדותתכתתהציבורע

וזהנוסחושתסעיף7)א1(שמוצעתבטתו:

)א(,יקבעהשר עתאףהוראותסעיףקטן )1( "7)א1(
צרכים בעת יתד שת רישומו בדבר הוראות
מיוחדיםבמוסדתחינוךמיוחד,גםבתאשוועדת
ואת מיוחד תחינוך זכאותו את קבעה השמה
שהוריו ובתבד מיוחד, תחינוך במוסד השמתו
ביקשואתהשמתובמוסדתחינוךמיוחד,עתסמך
חוותדעתבכתבשתאנשימקצועשקבעהשר,
המאשרתכיתיתדתקותקשההמחייבתהשמה
במוסדתחינוךמיוחד,וכיתאניתןתשתבובמוסד

חינוךשאינומוסדתחינוךמיוחדע

תאחר ייקבעו )1( בפסקה כאמור הוראות )2(
התייעצותעםארגוניםציבורייםובאישורועדת
החינוךוהתרבותשתהכנסת,ויכתתוגםהנחיות

ס"חהתשת"ז,עמ'158ע 4
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במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

קבעהועדתזכאותאתזכאותושתיתדעםצרכיםמיוחדיםתחינוך")ב( )1(
מיוחד,יבחרוהוריהיתדעםהצרכיםהמיוחדים)בסעיףקטןזה-ההורים(

אתהמסגרתהחינוכיתשבהיתמדהיתד,מביןאתה:

שיתובבמוסדחינוךרגיתבהתאםתהוראותפרקד'1; )א(

כיתהבמוסדחינוךרגיתשבהניתןחינוךמיוחד; )ב(

מוסדחינוךמוכרשניתןבוחינוךמיוחדע )ג(

ההוריםיודיעותוועדתהזכאותעתבחירתםתפיפסקה)1(,בתוך21 )2(
ימיםמיוםשנודעתהםעתקביעתועדתהזכאותכאמורבאותהפסקהע

תאהודיעוההוריםעתבחירתםבתוךהתקופההאמורהבפסקה)2(, )3(
רשאיתועדתהזכאותתהחתיטעתהמסגרתהחינוכיתהמתאימהתיתדעם
הצרכיםהמיוחדים;בבואהתהחתיטכאמור,תעניקועדתהזכאותזכות

קדימהתשיתובהיתדבמוסדחינוךרגיתבהתאםתהוראותפרקד'1ע

ממוסד שקיבתה בכתב מידע עת בהסתמך הזכאות, ועדת סברה )4(
החינוךשבותומדהיתדעםהצרכיםהמיוחדיםאועתחוותדעתשת
במסגרת היתד שת שהשמתו ממשי חשש קיים כי טיפותיים, גורמים
חינוכיתבהתאםתבחירתההוריםתפיפסקה)1(תביאתסיכוןשתהיתד
הודעת קבתת מיום ימים 14 בתוך היא רשאית אחרים, יתדים שת או
)2(,תהחתיטעתהשמתושתהיתדבמסגרתחינוכית ההוריםתפיפסקה

אחרתהמתאימהתוע";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

קבעהועדתזכאותאתזכאותושתיתדעםצרכיםמיוחדיםתחינוך")ב( )1(
מיוחד,יבחרוהוריהיתדעםהצרכיםהמיוחדים)בסעיףקטןזה-ההורים(

אתהמסגרתהחינוכיתשבהיתמדהיתד,מביןאתה:

שיתובבמוסדחינוךרגיתבהתאםתהוראותפרקד'1; )א(

כיתהבמוסדחינוךרגיתשבהניתןחינוךמיוחד; )ב(

מוסדחינוךמוכרשניתןבוחינוךמיוחדע )ג(

ההוריםיודיעותוועדתהזכאותעתבחירתםתפיפסקה)1(,בתוך21 )2(
ימיםמיוםשנודעתהםעתקביעתועדתהזכאותכאמורבאותהפסקהע

תאהודיעוההוריםעתבחירתםבתוךהתקופההאמורהבפסקה)2(, )3(
רשאיתועדתהזכאותתהחתיטעתהמסגרתהחינוכיתהמתאימהתיתדעם
הצרכיםהמיוחדים;בבואהתהחתיטכאמור,תעניקועדתהזכאותזכות

קדימהתשיתובהיתדבמוסדחינוךרגיתבהתאםתהוראותפרקד'1ע

ממוסד שקיבתה בכתב מידע עת בהסתמך הזכאות, ועדת סברה )4(
החינוךשבותומדהיתדעםהצרכיםהמיוחדיםאועתחוותדעתשת
במסגרת היתד שת שהשמתו ממשי חשש קיים כי טיפותיים, גורמים
חינוכיתבהתאםתבחירתההוריםתפיפסקה)1(תביאתסיכוןשתהיתד
הודעת קבתת מיום ימים 14 בתוך היא רשאית אחרים, יתדים שת או
)2(,תהחתיטעתהשמתושתהיתדבמסגרתחינוכית ההוריםתפיפסקה

אחרתהמתאימהתוע";

בדברמסירתמידעתהוריםתעניןזכויותיושת
יתדבעתצרכיםמיוחדיםוהמסגרותהחינוכיות

השונותהקיימותתפיחוקזהע"

לפסקה )3( 

מוצעתבטתאתסעיף7)ב(תחוקהמנחהאתשיקות
דעתועדתההשמהבהחתטהעתסוגהמסגרתהמתאים
תיתדעםצרכיםמיוחדיםעבמקוםההוראהקיימת,מוצע
תקבועכיהוריהיתדשקיבתזכאותתחינוךמיוחדמאת
תוע המתאימה המסגרת סוג את יבחרו הזכאות, ועדת
הבחירההיאבין3סוגימסגרותהמעניקיםשירותיחינוך
מיוחדתתתמידיםעםצרכיםמיוחדים:שיתובבמוסדחינוך
רגיתבהתאםתהוראותפרקד'1תחוק,כיתהבמוסדחינוך

רגיתשבהניתןחינוךמיוחדומוסדחינוךתחינוךמיוחדע

וזהנוסחושתסעיף7)ב(שמוצעתבטתו:

צרכים בעת יתד שת השמתו תקבוע בבואה ")ב(
מיוחדים,תעניקועדתהשמהזכותקדימהתהשמתובמוסד

חינוךמוכרשאינומוסדתחינוךמיוחדע"

מוצעתקבועכיההוריםיודיעועתבחירתםתוועדת
הזכאותבתוך21ימיםמיוםשנודעתהםעתקביעתהזכאות
תיתדםוזאתכדיתהבטיחכיההחתטהתתקבתבפרקזמן

סבירכךשיהיהניתןתהמשיךאתהתהתיכיםהנחוצים
תהיערכותתפתיחתשנתהתימודיםבמסגרותהחינוכיות

השונותתאחרקבתתההחתטהע

עודמוצעכיאםההוריםתאהודיעותוועדתהזכאות
עתבחירתםבפרקהזמןהאמורתעבורהסמכותתהחתיט
עתהמסגרתהחינוכיתהמתאימהתוועדתהזכאות,בשת
הצורךתשבץאתהיתדכנדרשותאפשרקבתתהחתטותעת
פתיחתמסגרותמתאימותעבהחתטהזועתועדתהזכאות
תהעניקזכותקדימהתבחירהבמסגרתחינוכיתשתשיתוב

במוסדחינוךרגיתע

מוצעתקבועכיבמקריםשבהםסברהועדתהזכאות,
בהתבססעתמידעבכתבממוסדהחינוךשבותומדהיתד
אומגורמיםטיפותיים,כיישחשששהשמתושתהיתדבסוג
המסגרתהחינוכיתבהתאםתבחירתההוריםתביאתסיכון
שתהיתדעםהצרכיםהמיוחדים,אושתיתדיםאחרים,
תוכתועדתהזכאותתהתערבבהחתטתההוריםותשנות
אתסוגהמסגרתהחינוכיתבהתאםתשיקותדעתהעישבכך
כדיתהבטיחאיזוןראויביןהרצוןתתתתהוריםאתזכות
הבחירהבסוגהמסגרתהחינוכיתהמתאימהתיתדם,תבין
החובהתשמורעתשתומושתהיתדעםהצרכיםהמיוחדים

ועתשתומםשתיתדיםאחריםע
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אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )4(

סתהשירותיםאשריינתןתיתדעםצרכיםמיוחדיםשוועדתהזכאותקבעה ")ב1(
אתזכאותותחינוךמיוחדייקבע,ביןהשאר,בהתאםתרמתהתפקודשתהיתדוכן

תמאפייניםהמובניםשתהמסגרתהחינוכיתשבההואתומדע"

בסעיף9תחוקהעיקרי-7עתיקוןסעיף9

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

בדיוןבעניינושתיתדעםצרכיםמיוחדיםהתומדבמוסדחינוךמוכריהיה ")א1(
תפניהוועדהמידעעתהיתד,שימסורתהמוסדהחינוך,הכותבהתאםתהוראות

שיקבעשרהחינוךתענייןזהע";

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"ותהגישמסמכיםוחוותדעתמטעמם,וכןתמסורתהם )2(
תאיאוחרמשבעהימיםתפניהדיוןבוועדהכתמסמךהנמצאבידיהוועדהוהעשוי

תשמשאותהתצורךדיוניהאוקבתתהחתטתה";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

הוועדהרשאיתתהזמין,בהתאםתצורך,אנשימקצועמתחומיםשונים ")ב1(
תהשתתףבדיוניהוועדה,וביןהשאר,רופאמומחהאועובדסוציאתיכהגדרתו

בחוקהעובדיםהסוציאתיים,התשנ"ו-51996ע";

לפסקה )4(

מוצעתקבועכיסתהשירותיםשיינתןתיתדשוועדת
הזכאותקבעהאתזכאותותחינוךמיוחדייקבע,ביןהשאר,
בהתאםתרמתתפקודוותמאפייניםהמובניםבסוגהמסגרת
החינוכיתשבההואתומדעמשמעותההוראההיאכינוסף
עתרמתתפקודושתהיתדעםהצרכיםהמיוחדיםמושפע
בסוג המובנים קבועים ממאפיינים גם השירותים סת
המסגרתשבהתומדהתתמידכגוןגודתהכיתהבמסגרת
שיתוב במסגרת הכיתה גודת תעומת מיוחד חינוך שת
סוגימיתקניםשניתןתהתקין הרגיתעכמוכן,יש בחינוך
בכת תבנות ניתן ושתא מיוחד, תחינוך במוסד תבנות או
מוסדותהחינוךהרגיתים,כגוןבריכהטיפותיתעמאפיינים
אתהמשפיעיםעתהיקףסתהשירותיםשייקבעתיתדויובאו

בחשבוןע

סעיף 7

סעיף9תחוקקובעהוראותתעניין תפסקה)1(
סמכויותהוועדהוהדיוןבהעמוצעתהוסיףאתתסעיףזה
זכאות ועדת בפני בדיון כי ותקבוע )א1( קטן סעיף את
בעניינושתיתדעםצרכיםמיוחדיםהתומדבמוסדחינוך
מוכריהיהבפניהוועדהמידעעתהיתדשימסורתהמוסד
מידע הזכאות תוועדת תתת היא הסעיף מטרת החינוךע
רתוונטיועדכנישתהמוסדהחינוכיעתמצבושתהיתדעם
הצרכיםהמיוחדיםועתצרכיועמוצעכיפרטיםעתהיקף
מידעועתאופןמסירתויקבעובהתאםתהוראותשיקבע

שרהחינוךע

לפסקה )2( 

סעיף9)ב(תחוקקובעכיהוועדהתזמיןאתהוריהיתד
בעתהצרכיםהמיוחדיםואתהיתדותאפשרתהםאותמי
מטעמםתהשמיעאתטיעוניהםעמוצעתקבועבנוסףכי
ההוריםיכותיםתהגישתוועדתהזכאותמסמכיםוחוות

דעתמטעמםעתיקוןזהמשקףאתהמצבהנהוגכיוםע

עודמוצעתקבועכיוועדתהזכאותתמסורתהורי
היתד,תאיאוחרמשבעהימיםטרםהדיוןבוועדהכתמסמך
הנמצאבידיהועשויתשמשאותהתצורךדיוניהאוקבתת
החתטתהעמטרתההוראהתאפשרתהוריםאתמתואהמידע

הרתוונטיתקראתהדיוןע

לפסקה )3(

מוצעתאפשרתוועדתהזכאותתזמןתדיוניהאנשי
מקצועשוניםוביניהםעובדסוציאתיורופאמומחהעכאמור
בדבריההסברתסעיף5,החוקהקייםקובעכיבכתוועדת
השמהיהיוחבריםעובדסוציאתיורופאעהניסיוןשנצבר
סוציאתיים עובדים כי מתמד השמה וועדות בהפעתת
ורופאיםאינםמגיעיםתדיוניהוועדה,אתאבמקריםנדיריםע
הצורךתקבתעמדהמקצועיתבתחוםהרפואיוהסוציאתי
מתעוררבמסגרתדיוניוועדהרקתעיתיםנדירותעתפיכך,
מוצעכיהרכבהוועדהתאיכתותעובדסוציאתיורופא
ואתהיוזמנותוועדהככתשיידרשכמוגםבעתימקצוע

נוספיםאיתםתבקשהוועדהתהתייעץע

ס"חהתשנ"ו,עמ'152ע 5
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אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

עתאףהוראותסעיףקטן)ג(,הפרוטוקותיימסרתהוריהיתדעםהצרכים ")ג1(
המיוחדים,ככתהאפשרעםתוםהדיוןבוועדהותאיאוחרמהמועדשבונמסרה

תהוריםהחתטתהוועדהע

)ג2(עתאףהוראותסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג1(,רשאיתהוועדהתהחתיטכימסמך
שהובאתפניהאופרוטוקותהדיון,כותואוחתקו,תאיימסרתהוריהיתדעם
הצרכיםהמיוחדים,אםשוכנעהכיהמידעהכתותבועתותתסכןאתהיתדאו

אדםאחר;החתטהכאמורתהיהמנומקתותירשםבפרוטוקותע"

בסעיף10תחוקהעיקרי-8עתיקוןסעיף10

בסעיףקטן)א(,במקום"מוסדתחינוךמיוחד"יבוא"מוסדתחינוךמוכר"; )1(

בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא"ואותםבדיוןעתסמךמסמכיםבתבד,תאתהיהנתונה )2(
תוועדתזכאותהסמכותתפיסעיף7)ב()4("ע

במקוםסעיף11תחוקהעיקרייבוא:9עהחתפתסעיף11

דיוניועדתזכאות
והחתטותיה

הוא11ע ותהחתטותיה זכאות ועדת תדיוני החוקי המניין )א(
ארבעהחברים,וביניהם:יושבראשהוועדה,נציגרשותהחינוך
המקומית,הפסיכותוגהחינוכי,והמפקחעתמוסדהחינוךשבו

תומדהיתדשהדיוןאוההחתטההםבעניינואונציגוע

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

עתאףהוראותסעיףקטן)ג(,הפרוטוקותיימסרתהוריהיתדעםהצרכים ")ג1(
המיוחדים,ככתהאפשרעםתוםהדיוןבוועדהותאיאוחרמהמועדשבונמסרה

תהוריםהחתטתהוועדהע

)ג2(עתאףהוראותסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג1(,רשאיתהוועדהתהחתיטכימסמך
שהובאתפניהאופרוטוקותהדיון,כותואוחתקו,תאיימסרתהוריהיתדעם
הצרכיםהמיוחדים,אםשוכנעהכיהמידעהכתותבועתותתסכןאתהיתדאו

אדםאחר;החתטהכאמורתהיהמנומקתותירשםבפרוטוקותע"

תיקוןסעיף10בסעיף10תחוקהעיקרי-8ע

בסעיףקטן)א(,במקום"מוסדתחינוךמיוחד"יבוא"מוסדתחינוךמוכר"; )1(

בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא"ואותםבדיוןעתסמךמסמכיםבתבד,תאתהיהנתונה )2(
תוועדתזכאותהסמכותתפיסעיף7)ב()4("ע

החתפתסעיף11במקוםסעיף11תחוקהעיקרייבוא:9ע

דיוניועדתזכאות
והחתטותיה

הוא11ע ותהחתטותיה זכאות ועדת תדיוני החוקי המניין )א(
ארבעהחברים,וביניהם:יושבראשהוועדה,נציגרשותהחינוך
המקומית,הפסיכותוגהחינוכי,והמפקחעתמוסדהחינוךשבו

תומדהיתדשהדיוןאוההחתטההםבעניינואונציגוע

לפסקה )4(

יירשמו הוועדה דיוני כי קובע תחוק 9)ג( סעיף 
וכת הרפואיים המסמכים הפרוטוקות, וכי בפרוטוקות
מסמךאחרשבידיהוועדההםסודיים,אךמותרתהביאם
תידיעתאדםאשרנזקקיםתשירותיותצורךההחתטה;אדם
שתידיעתוהובאפרוטוקותאומסמךכאמורחייבבשמירת
סודיותםעהוראהזועשויהתהתפרשכקובעתחיסיוןשת
פרוטוקותהדיוןושתשארהמסמכיםשתפניהוועדה,גם
כתפיההוריםשתהיתדעםהצרכיםהמיוחדיםעפרשנותזו
יוצרתקושירבביחסתזכויותיהםשתההוריםותמעמדם
במסגרתתהתיךקבתתזכאותתחינוךמיוחדוההחתטות

הכרוכותבכךע

)ג1(ותקבועכיעתאף מוצעתהוסיףאתסעיףקטן
הוראותסעיףקטן)ג(פרוטוקותהדיוןיימסרתהורים,ככת
האפשרמידתאחרהדיוןבוועדתהזכאותובכתמקרהתא
יאוחרממועדמסירתההחתטהשתועדתהזכאותתהוריםע

עודמוצעתהוסיףאתסעיףקטן)ג()2(ובותקבועכי
עתאףהוראותסעיףקטן)ב(המוצע,המחייבאתועדת
בוועדה הדיון טרם תהורים מסמכים תהעביר הזכאות
בענייןיתדם,ועתאףהוראותסעיףקטן)ג1(המוצעתעניין
מסירתפרוטוקותהדיוןתהורים,רשאיתהוועדהתהחתיט
כימסמךשהובאתפניהאופרוטוקותהדיון,כותואוחתקו,
תאיימסרותהוריהיתדעםהצרכיםהמיוחדיםעישמצבים
חשיפת או הוועדה תפני שנמצא מסמך חשיפת שבהם
עתותה מהם, אחד או ההורים תפני הדיון, פרוטוקות
תהביאתפגיעהביתדאובאדםאחרעבמצביםאתהתוכת
הוועדהתקבתהחתטהעתחיסיוןשתהפרוטוקותאושת
החתטה אוכתאדםאחרע בפניההורים המסמכים אחד

כאמורתהיהמנומקתותירשםבפרוטוקותעזאת,ביןהשאר,
כדיתאפשרתערכאתהערראותביתהמשפטתבחוןאת

ההצדקהתקבתתההחתטהע

לפסקה )1( סעיף 8

סעיף10)א(תחוקקובעכימנהתמוסדתחינוך 
מיוחדיביא,אחתתשתוששנים,אתעניינושתיתדבעת
ועדת תפני חוזר תדיון במוסד, התומד מיוחדים צרכים
ההשמהעמוצעתתקןאתהסעיףהאמורכךשיחותגםעת
מנהתמוסדתחינוךרגיתעבשתביטותןהמוצעשתועדות
במסגרותמוסדותהחינוך,ישתהביא השיתובהפועתות
גםאתעניינםשתתתמידיםמשותביםתדיוןחוזרבוועדת

הזכאותבמועדיםהמחייביםע

לפסקה )2(

סעיף10)ד(תחוקקובעכיבדיוןחוזרבוועדתהשמה
בתבדע מסמכים סמך עת תהחתיט השמה ועדת רשאית
מוצעתהוסיףהוראהכיתאיהיהניתןתקייםדיוןעתסמך
מסמכיםבתבדמקוםשוועדתהזכאותשוקתתתהשתמש
בסמכותהתפיסעיף7)ב()4(המוצעותהחתיטעתסוגמסגרת
חינוכיתמתאימהבניגודתעמדתהוריהיתדעםהצרכים
המיוחדיםעבשתחשיבותהוהשתכותיהשתהחתטהזוראוי
שעמדתההוריםתישמעבמסגרתהופעתםבדיוןבוועדה

ותאתתקבתעתסמךמסמכיםבתבדע

סעיף11תחוקקובעכדתקמן: סעיף 9 

"החלטת ועדת השמה

חבריה דעות ברוב תתקבת השמה ועדת החתטת 11ע
המשתתפיםבישיבהובתבדשמספרםתאיפחתמשתושהע"
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החתטותועדתזכאותיתקבתוברובקותותשתחבריה )ב(
המשתתפיםבדיון;היוהקותותשקותים,יהיהתיושבראש

הוועדהקותנוסףע"

בסעיף12תחוקהעיקרי-10עתיקוןסעיף12

בכתמקום,במקום"ערר"יבוא"השגה"; )1(

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

בסעיףקטן)ב(- )3(

אחריפסקה)3(יבוא: )א(

מפקחתחינוךרגית;"; ")3א(

פסקאות)4(ו–)5(-יימחקוע )ב(

בסעיף13תחוקהעיקרי-11עתיקוןסעיף13

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

בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא"היוהקותותשקותים,יהיהתיושבראשהוועדהקות )2(
נוסף";

סעיףקטן)ה(-בטתע )3(

מוצעתבטתסעיףזהותקבועכיהמנייןהחוקיתדיוני
ובהם חברים ארבעה הוא ותהחתטותיה הזכאות ועדת
יושבראשהוועדה,פסיכותוגהוועדה,נציגרשותהחינוך
המקומיתוהמפקחשתהמוסדהחינוכישבותומדהיתדאו
נציגועעמדתגורמיהמקצועבמשרדהחינוךהיאכיאתה
הםהגורמיםשהשתתפותםבדיוןובקבתתההחתטההיא
תקבוע מוצע כן כמו איכותהע את תהבטיח כדי חיונית,
הרכבמינימתיותאתחייבאתהשתתפותכתחבריהוועדה,
כדיתצמצםאתהסיכוןתביטותדיוניםבשתהיעדרותאחד

מחבריהוועדהע

עודמוצעתקבועכיהחתטותועדתהזכאותיתקבתו
ברובקותותשתחבריההמשתתפיםבדיוןוכיבמצבשת

קותותשקותים,יהיהתיושבראשהוועדהקותנוסףע

שת והרכבה מינויה את קובע תחוק 12 סעיף  סעיף 10
ועדתעררעסעיףקטן)ב(שתהסעיףהאמורקובע 

כדתקמן:

חבריועדתערריהיו: )ב( 12"

מנהתמחוזשתמשרדהחינוךוהתרבותאו )1(
נציגווהואיהיההיושבראש;

פסיכותוגחינוכימחוזישתמשרדהחינוך )2(
והתרבות;

מפקחתחינוךמיוחד; )3(

שר שיקבע רשימה מתוך סוציאתי עובד )4(
העבודהוהרווחה;

שר שיקבע רשימה מתוך מומחה רופא )5(
הבריאות;

שיקבע מיוחדים צרכים בעת תיתד הורה )6(
הורים ארגוני תו שיגישו רשימות מתוך השר
תיתדיםבעתיצרכיםמיוחדיםבמערכתהחינוך;

כי ותקבוע הוועדה חברי היקף את תצמצם מוצע
זומוצע ועדתעררתמנהשישהחבריםבתבדעבמסגרת
תמחוקאתפסקאות)4(ו–)5(תסעיף12)ב(וזאתבהתאמה
גריעת תעניין הזכאות ועדת תהרכב ביחס תעית תאמור
סוגהחבריםאשרממעטיםתהגיעכיוםתוועדות-עובד

סוציאתיורופאמומחהע

כמוכןמוצעתהוסיףתחבריועדתעררמפקחתחינוך
רגית תחינוך מפקח שהוא ערר ועדת חבר הוספת רגיתע
את תקדם ונועדה השיתוב ועדות ביטות בשת מוצעת

השיתובשתתתמידיםעםצרכיםמיוחדיםבחינוךהרגיתע

עודמוצעתשנותאתהמונח"ערר"תמונח"השגה"ע

סעיף13)ד(תחוקקובעכיהחתטתועדתהערר  סעיף 11
תתקבתברובדעתחבריההמשתתפיםבישיבה 
ובתבדשמספרםתאיפחתמשתושהעמוצעתקבועביחס
תהחתטותועדתהעררכיבמצבשתקותותשקותים,יהיה
תיושבראשהועדה-מנהתמחוזשתמשרדהחינוךאו

נציגו-קותנוסףע

כמוכןמוצעתשנותאתהמונח"ערר"תמונח"השגה"
וכןתמחוקאתסעיףקטן)ה(כךשיובהרכיניתןתהשיגעת

החתטותועדתהעררע

וזהנוסחושתסעיףקטן)ה(שמוצעתמחקו:

")ה(החתטתועדתעררתהיהסופית"ע
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בסעיף20א,בהגדרה"תתמידמשותב",במקוםהסיפההחתבמיתים"אשרועדתשיתוב"12עתיקוןסעיף20א
יבוא"אשרועדתזכאותהחתיטהעתזכאותותחינוךמיוחד,והוריובחרותפיסעיף

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

ביטותסעיפים
20דו־20ה

סעיפים20דו־20התחוקהעיקרי-בטתיםע13ע

בסעיף20ז)א()2(תחוקהעיקרי,במקום"ועדתהשיתוב"יבוא"ועדתהזכאות"ע14עתיקוןסעיף20ז

בסעיף20א,בהגדרה"תתמידמשותב",במקוםהסיפההחתבמיתים"אשרועדתשיתוב"12ע
יבוא"אשרועדתזכאותהחתיטהעתזכאותותחינוךמיוחד,והוריובחרותפיסעיף

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

תיקוןסעיף20א

ביטותסעיפיםסעיפים20דו־20התחוקהעיקרי-בטתיםע13ע
20דו־20ה

תיקוןסעיף20זבסעיף20ז)א()2(תחוקהעיקרי,במקום"ועדתהשיתוב"יבוא"ועדתהזכאות"ע14ע

סעיף20)א(תחוקקובעכי"תתמידמשותב"הוא  סעיף 12
יתדבעתצרכיםמיוחדים,הזכאיתחינוךחינם 
תפיסעיף6)א(תחוקתימודחובה,התש"ט-1949,אשרועדת
שיתוב,כאמורבסעיף20ד,החתיטהעתזכאותותתוספתשת
הוראהותימודותשירותיםמיוחדיםתפיפרקזהבמוסד
חינוךרגיתעבשתביטותןהמוצעשתועדותהשיתובמוצע
מדובר כי ותקבוע משותב תתמיד הגדרת את תהתאים
עת החתיטה זכאות שוועדת מיוחדים, צרכים עם ביתד
זכאותותחינוךמיוחדושהוריואוועדתזכאות,תפיהעניין,
החתיטועתמסגרתשיתובבחינוךהרגיתכמסגרתהחינוכית

המתאימהבעבורוע

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

"ועדת שילוב

במוסדחינוךרגיתתפעתועדתשיתובשתפקידה )א( 20דע
תקבועאתהזכאותשתתתמידבמוסדהחינוךהרגיתשהוא
יתדבעתצרכיםמיוחדיםבהתאםתתכניתהשיתוב)בפרק

זה-ועדתשיתוב(ע

וזההרכבהשתועדתהשיתוב: )1( )ב(

מנהתמוסדהחינוךהרגיתוהואיהיה )א(
היושבראש;

מחנךהכיתהשתהתתמיד; )ב(

עובדהוראהמתחוםהחינוךהמיוחד; )ג(

פסיכותוגחינוכיאויועץחינוכי; )ד(

בעתמקצוענוסףשקבעהמנהתאם )ה(
נדרשתפיהעניןע

היותמוסדהחינוךהרגיתפסיכותוגחינוכי )2(
ויועץחינוכי,יהיההפסיכותוגהחינוכיהחבר
תמוסד היה תא )1()ד(; פסקה תענין בועדה
חבר יהיה חינוכי יועץ ותא חינוכי פסיכותוג
הועדהפסיכותוגחינוכיאויועץחינוכישימונה
תפיההוראותשקבעהשרתפיסעיףקטן)ו(,והוא

יהיהחברהועדהתעניןפסקה)1()ד(ע

החתטותהועדהיתקבתוברובקותות;היו )1( )ג(
הקותותשקותים,יהיהתיושבראשקותנוסףע

הועדהתקבעאתסדריעבודתהככתשתא )2(
נקבעובתקנותע

ועדתהשיתובתדוןבענינושתתתמידבמוסד )ד(
החינוךהרגיתעתפיבקשהשתהורה,עובדחינוךבמוסד

החינוךהרגית,רשותחינוךמקומית,ועדתהשמהאומי
שהשראושרהעבודהוהרווחההסמיךתעניןזהע

ועדתהשיתובתיתןהזדמנות,טרםהחתטתה, )ה(
תהוריהתתמידתהשמיעאתדבריהם,ורשאיםהםתהשמיע
אתדבריהםבעצמםאועתידימימטעמם,כןרשאיתהיא

תשמועאתהתתמידע

השריקבעהוראותבדברהקמתועדותשיתוב )ו(
וסדריעבודתןע

ערר לועדת השמה

עתהחתטתועדתשיתוברשאיתתמידאוהורה 20הע)א(
תהגישעררתועדתהשמה,בתוךעשריםואחדימיםמיום
שקיבתאתההחתטהבכתב;ועדתההשמהרשאיתתקבת
אתהערר,תהחזיראתהעניןתועדתהשיתובתדיוןנוסף,עם

הוראותאובתעדיהןאותדחותאתהעררע

ועדתהשמהתיתןאתהחתטתהבתוךעשרים )ב(
את האריכה אם זותת הערר, שהוגש מיום ימים ואחד

המועדמטעמיםמיוחדיםשיירשמוע

עתהדיוןבעררבועדתההשמהיחותוהוראות )ג(
סעיפים9ו־11;החתטתועדתהשמהתפיסעיףזהתהיה

סופיתע"

הוראותסעיפים20דו־20התחוקקובעותאתסדרי
עבודתןשתועדותשיתובואתהאפשרותתהגישעררעת
החתטותיהןעבהתאםתאמורבחתקהכתתיתדבריההסבר
בדברהצורךתייעתאתעבודתהוועדותהעוסקותבקביעת
זכאות תקביעת הסמכות וריכוז מיוחד, תחינוך זכאות
תחינוךמיוחדבידיועדתהזכאות,מוצעתבטתאתועדות
השיתובובהתאמהאתסעיפיםאתהעתעמדתמשרדהחינוך
גורמיהמקצועבוועדותהזכאותהםבעתייכותותורמה
מקצועיתמתאימהתקבתתהחתטותבדברזכאותתחינוך
מיוחד,ואיתוהדיוןבמסגרתמוסדהחינוךעצמויהיהבנוגע
תדרכיםהמתאימותתיישםאתהחתטתועדתהזכאותעת
זכאותתחינוךמיוחדוהחתטתההוריםעתסוגהמסגרת

המתאיםתיתדעםהצרכיםהמיוחדיםע

20זתחוקעוסקבקביעתתכניתיחידנית סעיף  סעיף 14
תתתמידמשותבעמוצעתהתאיםאתנוסחהסעיף 
תתיקוןהמוצעותקבועכיהתכניתהחינוכיתהיחידנית

תיקבעבהתאםתהחתטתועדתהזכאותע
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אחריסעיף20חתחוקהעיקרייבוא:15עהוספתסעיף20ט

"הנחיותעתאופן
ניצותמשאבים
בעדתתמידים

משותבים

המנהתהכתתישתמשרדהחינוךיפרסםבאתרהאינטרנט20טע
אופן עת חינוך מוסד תמנהת הנחיות החינוך, משרד שת
ניצותהמשאביםהמתקבתיםבמוסדהחינוךבעדתתמידים

משותביםע"

הוראותחוקזה,תמעטסעיף1)1(עד)5(,יוחתובהדרגההחתבשנתהתימודים16עהחתההדרגתית )א(
התשע"ט,עתפיצושיקבעשרהחינוך,ובתבדשהחתתןתושתםתאיאוחרמתחיתתשנת

התימודיםהתשפ"אע

מוצעתהוסיףתחוקאתסעיף20טהכותתהוראה  סעיף 15
משרד שת הכתתי המנהת את המסמיכה 
החינוךתפרסםהנחיותתמנהתיבתיהספרעתאופןניצות
התקציביםהמתקבתיםבעדתתמידיםמשותביםעבאופןזה
יינתנוכתיםתמנהתיביתהספרכיצדתנצתבצורהמיטבית

אתהתקציביםבעבורהתתמידיםהמשותביםע

כדיתתתתמשרדהחינוךותמסגרותהחינוכיות  סעיף 16
השונותזמןתהיערכותמתאימהתתיקוןהמוצע, 
מוצעכיהוראותהחוקהמוצע,תמעטהוראותסעיף1)1(
עד)5(שעניינןשינויימונחים,יוחתובהדרגההחתבשנת
התימודיםהתשע"ט,בהתאםתצושיקבעשרהחינוךובתבד

שהחתתןתושתםתאיאוחרמשנתהתימודיםהתשפ"אע
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