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חוקארוחהיומיתלתלמיד)תיקון(,התשס"ח-2008*

בחוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1, אחרי 1 תיקון סעיף 1 
ההגדרה "בית ספר יסודי" יבוא: 

""גן חובה" - גן ילדים לילדים מגיל 5 ומעלה;" 

בסעיף 2 לחוק העיקרי, במקום "בבית ספר יסודי" יבוא "בגן חובה ובבית ספר יסודי" 2 תיקון סעיף 2 

אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:3 הוספת סעיף 2א 

בגן חובה ובבית ספר יסודי שהוחל בהם יום חינוך ארוך, 2א "ארוחה יומית )א( 
לפי חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997 2, 
החינוך  מרכז  שליד  הגנים  רשת  תאגיד  של  חובה  בגן  וכן 
העצמאי וגן חובה של תאגיד רשת הגנים שליד מרכז מעיין 
החינוך התורני בארץ ישראל, שמתקיים בהם שבוע לימודים 
שהוחל  ובשכונות  ביישובים  לפחות,  לימוד  שעות   41 של 
בהם יום חינוך ארוך כאמור, תינתן ארוחה יומית לתלמידים 
בימים שבהם מתקיימות במוסד החינוך שמונה שעות לימוד 
לפחות; מתן הארוחות יחל לא יאוחר מיום א' בחשוון בכל 

שנת לימודים  

רשות חינוך מקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד חינוך  )ב( 
שתלמידיו זכאים לארוחה יומית כאמור בסעיף קטן )א(, אחראית 

למתן הארוחות לתלמידים כאמור, בהתאם לחוק זה "

3 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "התפריט האמור יפורסם באתר האינטרנט של 4 תיקון סעיף 3  בסעיף 
משרד החינוך" 

בסעיף 4 לחוק העיקרי - 5 תיקון סעיף 4 

אחרי "השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע" יבוא "לכל שנת לימודים,";  )1(

הסיפה החל במילים "בימים שבהם הלימודים" - תימחק   )2(

במקום סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא: 6 החלפת סעיף 6 

"קביעת שיעורי 
ההשתתפות של 

הרשויות המקומיות 

השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, יקבע את שיעורי 6  )א( 
ההשתתפות של רשויות חינוך מקומיות כאמור בסעיף 5)ב(, 
האחרון  הפרסום  פי  על  החברתי-כלכלי  לדירוג  בהתאם 
לאפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית 

של האוכלוסיה, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

בהסכמת  השר,  רשאי  )א(,  קטן  סעיף  הוראות  אף  על  )ב( 
שונים  השתתפות  שיעורי  לקבוע  הפנים,  ושר  האוצר  שר 
חינוך  לרשויות  )א(,  קטן  סעיף  לפי  שנקבעו  מהשיעורים 
מקומיות שמתקיימות לגביהן נסיבות מיוחדות שקבע, לרבות 

מצב כלכלי מיוחד )להלן - שיעורי השתתפות מיוחדים( 

* התקבל בכנסת ביום כ"ו באדר ב' התשס"ח )2 באפריל 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 
הממשלה - 367, מיום י"ב באדר א' התשס"ח )18 בפברואר 2008(, עמ' 410 

1 ס"ח התשס"ה, עמ' 70 

2 ס"ח התשנ"ז, עמ' 204 
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לגביה  מתקיימות  כי  הטוענת  מקומית  חינוך  רשות  )ג( 
הנסיבות המיוחדות שנקבעו לפי סעיף קטן )ב(, רשאית להגיש 
לוועדה שתוקם לפי סעיף קטן )ד(, בקשה להחיל עליה את 

שיעורי ההשתתפות המיוחדים 

לצורך קביעת הזכאות לשיעורי השתתפות מיוחדים,  )ד( 
תוקם ועדה שחבריה יהיו נציגים שימנה השר מבין עובדי 
משרדו ובהם חשב המשרד, וכן נציג שימנה שר הפנים מבין 
עובדי משרדו, ואולם אי–מינוי נציג שר הפנים כאמור לא יפגע 

בקיום הוועדה, בסמכויותיה ובתוקף פעולותיה 

הוועדה תדון בבקשה שהגישה רשות חינוך מקומית לפי  )ה( 
סעיף קטן )ג(, ותחליט לעניין זכאות רשות החינוך המקומית 
לשיעורי השתתפות מיוחדים; כל עוד לא החליטה הוועדה 
על זכאות כאמור, יחולו על רשות החינוך המקומית שיעורי 

ההשתתפות שנקבעו לפי סעיף קטן )א( "

תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בניסן התשס"ח )28 באפריל 2008( 7 תחילה

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ר י מ ת י  ל ו י        
           שרת החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל  ד
יושבת ראש הכנסת

לגביה  מתקיימות  כי  הטוענת  מקומית  חינוך  רשות  )ג( 
הנסיבות המיוחדות שנקבעו לפי סעיף קטן )ב(, רשאית להגיש 
לוועדה שתוקם לפי סעיף קטן )ד(, בקשה להחיל עליה את 

שיעורי ההשתתפות המיוחדים 

לצורך קביעת הזכאות לשיעורי השתתפות מיוחדים,  )ד( 
תוקם ועדה שחבריה יהיו נציגים שימנה השר מבין עובדי 
משרדו ובהם חשב המשרד, וכן נציג שימנה שר הפנים מבין 
עובדי משרדו, ואולם אי–מינוי נציג שר הפנים כאמור לא יפגע 

בקיום הוועדה, בסמכויותיה ובתוקף פעולותיה 

הוועדה תדון בבקשה שהגישה רשות חינוך מקומית לפי  )ה( 
סעיף קטן )ג(, ותחליט לעניין זכאות רשות החינוך המקומית 
לשיעורי השתתפות מיוחדים; כל עוד לא החליטה הוועדה 
על זכאות כאמור, יחולו על רשות החינוך המקומית שיעורי 

ההשתתפות שנקבעו לפי סעיף קטן )א( "

תחילהתחילתו של חוק זה ביום כ"ג בניסן התשס"ח )28 באפריל 2008( 7 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ר י מ ת י  ל ו י
שרת החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת
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