
התש"ס2000* ,(5 מס' (תיקון מיוחד חינוך חוק

1. בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח1 1988 (להלן  החוק העיקרי), בסעיף ו(א) 
מיוחדים" צרכים בעל "לילד יבוא חריג" "לילד במקום מיוחד", "חינוך בהגדרה (1)

ובמקום "הילד החריג" יבוא "הילד בעל הצרכים המיוחדים";
צרכים בעל "ילד יבוא חריג" 'ילד המונח במקום חריג", "ילד בהגדרה (2)

מיוחדים'';

בעלי "בילדים יבוא חריגות" בעלי "בילדים במקום ציבורי", "ארגון בהגדרה (3)
מיוחדים". צרכים

1 סעיף תיקון

הצרכים בעל "הילד יבוא החריג'' "הילד במקום העיקרי, לחוק 2 בסעיף .2
המיוחדים".

2 סעיף תיקון

מיוחדים". צרכים בעל "ילד יבוא חריג" ''ילד במקום העיקרי, לחוק 3 בסעיף ג3. סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 4 בסעיף .4

מקום, ובכל מיוחדים" צרכים בעל "ילד יבוא חריג" "ילד במקום (ג), קטן בסעיף (ו)
המיוחדים"; הצרכים בעל "הילד יבוא החריג" "הילד במקום

צרכים בעלי "לילדים יבוא חריגים" "לילדים במקום (ד), קטן בסעיף (2)

מיוחדים".

4 סעיף תיקון

צרכים בעלי "לילדים יבוא חריגים" "לילדים במקום העיקרי, לחוק 5 בסעיף .5
מיוחדים".

5 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 6(א) בסעיף .6

מיוחדים"; צרכים בעלי "בילדים יבוא חריגים" "בילדים במקום ,(5) בפסקה (1)

6 סעיף תיקון

* נתקבל בכנסת ביום ט"ו בתמוז התש"ס (18 ביולי 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
2866, מיום כ' באדר ב' התש"ס (27 במרס 2000), עמ' 348.

1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 144; התש"ס, עמ' 120.



יבוא: (6) פסקה במקום (2)

לו שיגישו רשימות מתוך השר שיקבע מיוחדים צרכים בעל לילד הורה (6)"

החינוך." במערכת מיוחדים צרכים בעלי לילדים הורים ארגוני

7 סעיף צרכיםתיקון בעל "ילד יבוא חריג" 'ילד במקום מקום, בכל העיקרי, לחוק 7 בסעיף .7
מיוחדים".

9 סעיף תיקון העיקרי לחוק 9 בסעיף .8
מיוחדים"; צרכים בעל "לילד יבוא חריג" "לילד במקום (א), קטן בסעיף (ו)

בעל "הילד יבוא החריג" "הילד במקום מקום, בכל ו(ד), (ב) קטנים בסעיפים (2)
המיוחדים". הצרכים

10 סעיף תיקון העיקרי לחוק 10 בסעיף .9

(1) בסעיף קטן (א), במקום ''ילד חריג" יבוא "ילד בעל צרכים מיוחדים";
המיוחדים". הצרכים בעל "ילדו יבוא החריג" "ילדו (ג), קטן בסעיף (2)

12 סעיף יבוא:תיקון (6) פסקה במקום העיקרי, לחוק 12(ב) בסעיף .10

ארגוני לו שיגישו רשימות מתוך השר שיקבע מיוחדים צרכים בעל לילד הורה (6)"
הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך;".

13 סעיף 11.  בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום "ילד חריג" יבוא "ילד בעל צרכים מיוחדים".תיקון

19 סעיף תיקון העיקרי לחוק 19 בסעיף .12

מיוחדים", צרכים בעל "ילד יבוא חריג" "ילד במקום (א), קטן בסעיף (1)

בעל "הילד יבוא החריג" "הילד במקום מקום, בכל ו(ג), (ב) קטנים בסעיפים (2)

המיוחדים". הצרכים

20 סעיף מיוחדים".תיקון צרכים בעל "ילד יבוא חריג" "ילד במקום העיקרי, לחוק 20 בסעיף .13

24 סעיף 14.  בסעיף  24(א)(1) לחוק העיקרי, במקום "לילדים חריגים" יבוא "לילדים בעלי צרכיםתיקון
מיוחדים".
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