
1 סעיף תיקון

חוק מירשם מלגות (תיקון), התשס"א2001*

1. בחוק מירשם מלגות, התשל"ז1 1976 (להלן  החוק העיקרי), בסעיף 1 
יבוא: חינוך 'מוסד ההגדרה במקום (1)

"מוסד חינוך" כל בית ספר וכל מוסר לימודים אחר שבו לומדים או מתחנכים
פוחת אינו בו הלימודים שמשך ובלבד תלמידים, מעשרה יותר שיטתי באופן

משנה,';

(2) בהגדרה "קרן", בפסקה (1), בסופה יבוא "המעניק מלגות";
(3) במקום ההגדרה "קרן רשומה" יבוא:

""קרן רשומה"  קרן החייבת ברישום לפי הוראות סעיף 2א;";
יבוא: רשומה" 'קרן ההגדרה אחרי (4)

ואילך; ד בכיתה החל חינוך, במוסד תלמיד  "תלמיד'
"הועדה"  ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;

"השר"  שר החינוך."

2 סעיף תיקון העיקרי לחוק 2 בסעיף .2

חינוך"; מוסד ידי "על יבוא קרנות" 'ורישום במקום השוליים, בכותרת (ו)
(2) ברישה, במקום "שר החינוך והתרבות" יבוא השר":

תימחק.  (2) פסקה (3)

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

רשות"חובת רישום בכספי או המדינה באוצר מקורו בולו או מתקציבה שחלק קרן 2א.
במרכז ברישום חייבות בישראל, מס מהטבת הנהנית קרן וכן מקומית,

הקרנות.

יבוא:תיקון סעיף 3 (א) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 3 בסעיף .4

הסכום על שנתי וחשבון דין שנה, בכל הקרנות, למרכז תמסור רשומה קרן (ו) '(א)
(להלן שנה באותה למלגות הזכאים מספר ועל מעניקה, שהיא מלגות של הבולל

שנתי). דוח 

שבה לימודים שנת לאותה ויתייחס בסיון א' יום ער יוגש השנתי הדוח (2)

מוגש. הוא

שנה, בכל ,(2) בפסקה האמור למועד עד הקרנות, למרכז תמסור רשומה קרן (3)

אלה: כל את הכוללת הודעה
(א) דרך הפניה לבקשת מלגה מן הקרן;
הקרן; של הטלפון ומספר הכתובת (ב)

למלגה; בקשה להגשת האחרון המועד (ג)

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2001 במרס 5) התשס"א באדר י' ביום בכנסת נתקבל *
2932, מיום ח' בחשון התשס"א (6 בנובמבר 2000), עבר 124.

1 ס"ח התשל'ז, עמ' 19.



(ד) מטרות המלגות והמבחנים להענקתן;
השר." שקבע כפי המלגות, טיב על נוספים פרטים (ה)

יבוא: העיקרי לחוק 4 סעיף במקום .54 סעיף החלפת

מלגות מדריך
עדכני

עדכני, מלגות מדריך שנה, בכל בתמוז ט'ו יום ער יערוך, השר (א) .4

ברשת ויפרסמו ,3 סעיף לפי שנמסרו ההודעות פרטי כל את שיכלול
המחשבים. תקשורת

מדריך יופץ (א), קטן בסעיף האמור במועד החל שנה, מרי (ב)
שקיבל מוסד ובכל החינוך במשרד לעיון ויוצג למכירה העדכני המלגות
ו25ט 25ג 21א, ,9 סעיפים לפי זמני רישיון או רישיון אישור, היתר, הכרה,

התשיח21958. גבוהה, להשכלה המועצה לחוק
המלגות מדריך פרסום לאחר סמוך שנה, מדי יפרסם, השר (ג)
העדכני, המלגות מדריך של פרסומו בדבר מודעות (א), קטן בסעיף באמור
זה קטן סעיף לפי פרסום אותו; לרכוש או בו לעיין ניתן שבהם והמקומות
התפרצה בעלי יומיים עיתונים בשני המחשבים, תקשורת ברשת ייעשה
הערבית, בשפות יומיים בעיתונים וכן העברית, בשפה ביותר הרחבה
בעיתון  כאמור בשפה יומי עיתון ובאין והאנגלית, הרוסית האמהרית,

זו." בשפה לפחות, שבוע מדי המתפרסם,

יבוא. העיקרי לחוק 4 סעיף אחרי 4א6. סעיף הוספת

"הצהרה מאת
מלגה מבקש

מקרן מלגה ביקש האם יצהיר כי מלגה, ממבקש לדרוש רשאית קרן 4א. .

קיבל והאם שביקש, המילגה סכום ומהו לימודים שנת לאותה אחרת
המלגה סכום ומהו בדרישתה, הקרן שפירטה בתקופה אחרת, מקרן מלגה

שקיבל."

7. בסעיף 6 לחוק העיקרי, במקום "שר החינוך והתרבות" יבוא "השר" ובמקום "ועדת
החינוך והתרבות של הכנסת" יבוא "הועדה".
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בשנת זה, לחוק 4 בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק 3(א) סעיף הוראת אף על (א) .8
באותו באמור ההודעה ואת השנתי הדוח את הקרנות למרכז רשומה קרן תמסור התשס'א

סעיף, עד יום א' באלול התשס"א (20 באוגוסט 2001).
המלגות מדריך זה, לחוק 5 בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק 4 סעיף הוראת אף על (ב)
בחשון א' יום עד השר ידי על ויפורסם ייערך זה, חוק של פרסומו לאחר הראשון העדכני
התשס"ב (18 באוקטובר 2001), והחל במועד זה יופץ למכירה ויוצג, כאמור באותו סעיף.

מעבר הוראת

שרון אריאל
הממשלה ראש

לבנת לימור
החינוך שרת

קצב משה
המדינה נשיא

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב

2 ס"ח התשי"ח, עמ' 191.


