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 .1בחוק זה -
"אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית"  -אחד מאלה:
(א)" 2אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית"  -מי שוועדת אבחון כמשמעותה
בחוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) ,התשכ"ט -
 ,1969מצאה כי הוא אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית;
(ב)  -נמחקה;3
(ג) אדם עם הפרעה התפתחותית מורחבת (PDD - Pervasive Developmental
 )Disorderלרבות אדם הסובל מאוטיזם;
"בגיר"  -מי שמלאו לו  18שנים;
"בית ספר"  -כהגדרתו בפקודת החינוך [נוסח חדש] ,התשל"ח ;1978 -
"ועדה"  -כמשמעותה בסעיף ;4
"חסר ישע" - 4מי שמחמת גילו ,מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית ,ליקויו
השכלי או מכל סיבה אחרת אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו ,לבריאותו או
לשלומו;
"מוסד"  )1( -בית ספר שלומדים בו קטינים ,מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים ,מעונות
לקטינים ,מעונות יום ומשפחתונים לקטינים ,מרכזי תרבות נוער וספורט ,מכוני
כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים ,גן ילדים ,גן חיות,
גן שעשועים ,תנועת נוער ,עסק שבין עיסוקיו הסעת 5קטינים ,עסק העוסק בין
1
2
3

ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.
סעיף קטן (א) תוקן בתיקון מס'  ,9בו הוחלף המונח "מפגר".
פסקה (ב) להגדרת "אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית" נמחקה בתיקון מס'  7לחוק,
שפורסם בס"ח  ,2300התשע"א ,15.6.2011 ,עמ' .938
הגדרת "חסר ישע" הוספה בתיקון מס'  7שפורסם בס"ח  ,2300התשע"א ,15.6.2011 ,עמ' .938
המילים "שבין עיסוקיו הסעת" ,החליפו את המילים "להסעה העוסק בין השאר בהסעת
קבוצות" בתיקון מס'  7הנ"ל.

1

1.1.2

4
5

מהדורת  - 2017עדכון מס' 164
www.glima.info

הגדרות
(ס"ח )1975
(ס"ח )2241
(ס"ח )2300
(ס"ח )2596

