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חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון מס' 3), התשס"ח–2008** התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשס"ח (30 ביולי 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 106, מיום ו' בכסלו התשס"ו (7 בדצמבר 2005), עמ' 76.


תיקון סעיף 2
1.
בחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס–2000 ס"ח התש"ס, עמ' 169; התשס"ה, עמ' 729. (להלן – החוק העיקרי), 
בסעיף 2 –


(1)	אחרי ההגדרה "טיפול" יבוא:



""מכון מוכר להתפתחות הילד" – מכון ששר הבריאות הכיר בו לפי הוראות סעיף 6א;";


(2)	במקום ההגדרה "פעוט עם מוגבלות" יבוא:



""עיכוב התפתחותי ניכר" – כהגדרתו בתוספת;



"פעוט עם מוגבלות" –  ילד הזקוק לטיפול ונתקיים בו אחד מאלה:




(1)	ילד שמלאו לו שישה חודשים ועד שמלאו לו שלוש שנים, ואם מלאו לו שלוש שנים במהלך שנת הלימודים – עד סיום שנת הלימודים, שמשתלמת בעדו גמלת ילד נכה לפי סימן ו' בפרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210., או על פי הסכם כאמור בסעיף 9 לאותו חוק;




(2)	ילד שמלאה לו שנה אחת ועד שמלאו לו שלוש שנים, ואם מלאו לו שלוש שנים במהלך שנת הלימודים – עד סיום שנת הלימודים, ונתקיים בו אחד מאלה:





(א)	ועדת אבחון, כמשמעותה בחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט–1969 ס"ח התשכ"ט, עמ' 132., מצאה שיש לו פיגור שכלי;





(ב)	מכון מוכר להתפתחות הילד קבע כי הוא פעוט עם עיכוב התפתחותי ניכר;





(ג)	מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך קבע כי יש לו לקות ראיה בשתי העיניים ונדרשת השמתו במעון יום שיקומי;





(ד)	מי ששר הבריאות הסמיכו לכך קבע כי יש לו לקות שמיעה בשתי האוזניים ונדרשת השמתו במעון יום שיקומי; 





(ה)	מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך ומי ששר הבריאות הסמיכו לכך, קבעו כי עקב מוגבלותו הניכרת ונסיבותיו המשפחתיות נדרשת השמתו במעון יום שיקומי כדי למנוע פגיעה משמעותית בהתפתחותו;





(ו)	מי ששר הבריאות הסמיכו לכך קבע כי יש לו פגיעה נוירולוגית המתבטאת בלקות מוטורית קשה בשתי גפיים לפחות;".
הוספת סעיפים 
6א ו-6ב
2.
אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:


"מכון מוכר להתפתחות הילד
6א.
שר הבריאות רשאי להכיר בגוף כמכון מוכר להתפתחות הילד לעניין חוק זה, לפי כללים שקבע; הודעה על הכרה כאמור תפורסם ברשומות.


אבחון פעוט עם עיכוב התפתחותי ניכר
6ב.
אבחון של פעוט לעניין חוק זה כפעוט עם עיכוב התפתחותי ניכר ייעשה בידי מכון מוכר להתפתחות הילד, באמצעות צוות רב מקצועי במכון, לאחר ביצוע הערכה התפתחותית מלאה."
הוספת סעיף 13א
3.
אחרי סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא:


"שינוי התוספת
13א.
שר הבריאות, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת."
הוספת תוספת
4.
אחרי סעיף 15 לחוק העיקרי יבוא:





"תוספת


(סעיפים 2, 13א)


"עיכוב התפתחותי ניכר" – ממוצע תפקוד כללי ברמה שלDQ  55 Developmental Quotient)) ומטה; לעניין זה, "ממוצע תפקוד כללי" – הממוצע המשוקלל של תפקוד בכל תחומי ההתפתחות שלהלן: התחום המוטורי, התחום השפתי-תקשורתי, התחום הקוגניטיבי, התחום החברתי והתחום הרגשי-הסתגלותי."
תחילה
5.
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.




אהוד אולמרט
ראש הממשלה
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
יעקב בן-יזרי
שר הבריאות






שמעון פרס
נשיא המדינה
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת


