
התשס"ב2002* ,(25 מס' (תיקון חובה לימוד חוק

7א1. בחוק לימוד חובה, התש"ט1 1949 (להלן  החוק העיקרי), אחרי סעיף 7 יבוא: סעיף הוספת

בעבור "תשלומים
הלומדים תלמידים

חינוך ברשות
אחרת מקומית

חינוך מוסר בתחומה קיים לא אשר מקומית, חינוך רשות (ו) (א) 7א.
לחינוך זכאי והוא בתחומה המתגורר נער או ילד בעבור מתאים
בהתאם השולחת, השולחת), הרשות  זה (בסעיף חינם
מתאים חינוך למוסד הנער או הילד את זה, סעיף להוראות

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2002 ביולי 2) התשס"ב בתמוז בב ביום בכנסת נתקבל .
3098, מיום כ"ח באדר התשס"ב (12 במרס 2002), עמ' 403.

1 ס"ח התש"ט, עמ' 287.



(בסעיף אחרת מקומית חינוך רשות של שיפוטה בתחום הנמצא
כאמור ההשתתפות סכום את תשלם הקולטת), הרשות  זה
ילד אותו בשל ההשתתפות) סכום  זה (בסעיף (ב) קטן בסעיף

נער. או

לפי ההשתתפות, סכום את תשלם השולחת הרשות (2)

החינוך מוסר לבעל או הקולטת לרשות זה, סעיף הוראות
הרשות קביעת לפי הנער, או הילד נשלח שאליו המתאים

הקולטת.
,(1) בפסקה כאמור נער, או ילד השולחת שולחת, רשות (3)

כאמור למוסר אותו תשלח קולטת, ברשות מתאים חינוך למוסד
שהוא מי או השר קבע כן אם אלא מגוריו, למקום ביותר הסמוך
השאר, בין ובהתחשב, השולחת, הרשות בהסכמת לכך, הסמיך
למוסד יישלח נער או ילד כי הציבורית, התחבורה בהסדרי

אחר. מתאים חינוך
ובאישור המקומי השלטון מרכז עם בהתייעצות השר, (4)

להוראות בכפוף יתקין, הכנסת, של והתרבות החינוך ועדת
זה, סעיף לצורך מתאים חינוך מוסד לענין תקנות (ג), קטן סעיף
חינוך, מוסדות בסוגי גם בהתחשב תיעשה התקנות התקנת

נערים. או ילדים של מגורים ובאזורי במיקומם
ועדת ובאישור המקומי השלטון מרכז עם בהתייעצות השר, (ב)
הוא ורשאי ההשתתפות, סכום את יקבע הכנסת, של והתרבות החינוך
בין תיעשה, זה קטן סעיף לפי קביעה שונים; השתתפות סכומי לקבוע
חינוכו בהוצאות השולחת הרשות של השתתפות בקיום בהתחשב השאר,
בסוגי וכן בתחומה מתאים חינוך במוסד לומר היה אילו נער או ילד של

חינוך. מוסדות
להלן: המפורטים החינוך מוסדות על יחולו זה סעיף הוראות (ג)

רשמיים, חינוך מוסדות (ו)
יסודי; על לחינוך מוכרים חינוך מוסרות (2)

העצמאי; החינוך מרכז תאגיד של חינוך מוסרות (3)

בארץ התורני החינוך מעיין מרכז תאגיד של חינוך מוסדות (4)

ישראל."

תקנות אישור
ראשונות

זה, לחוק 1 בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק ו7א(ב) 7א(א) סעיף לפי ראשונות תקנות .2
של פרסומו מיום חודשים ארבעה בתוך הכנסת של והתרבות החינוך ועדת לאישור יובאו

זה. חוק

פרסומו.תחילה מיום חודשים שבעה בתום זה חוק של תחילתו .3

שרון אריאל
הממשלה ראש

לבנת לימור
החינוך שרת

קצב משה
המדינה נשיא

בורג אברהם
הכנסת ראש יושב


