חוק ארוחה יומית לתלמיד ,התשס"ה*2005
הגדרות

.1

בחוק זה 

"בית ספר יסודי"  מוסד חינוך שבו קיימות כיתות בדרגה א' עד
כיתות בדרגה א' עד ח' ,כולן או מקצתן;

ר,

כולן או מקצתן ,או

"חוק לימוד חובה"  חוק לימור חובה ,התש"ט :1 1949

"מוסד חינוך"  כהגדרתו בחוק לימוד חובה:

"רשות חינוך מקומית"  כמשמעותה בחוק לימוד

חובה,

"תלמיד"  כהגדרתו בחוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג :2 1953
"השר"  שר החינוך התרבות והספורט.
מטרה

מטרתו של חוק זה לקיים מפעל הזנה במוסרות חינוך בעבור תלמידים בבית ספר
.2
יסודי על פי הוראות חוק זה.

תפריט לארוחה

במסגרת מפעל ההזנה יקבלו תלמידים ארוחה חמה אחת ביום בהתאםלתפריט מאוזן
.3
ומגוון שיקבע שר הבריאות ,בהתחשב בצורכי התלמידים ובגילם.

חמה

 .התקבל בכנסת ביום ט"ו בטבת התשס"ה ) 27בדצמבר  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת   ,52מיום י' באב התשס"ד ) 28ביולי  ,(2004עמ' .175
 1ס"ח התש"ט ,עמ' .287
2

ס"ח התשי"ג ,עמ'

.137

השר ,בהסכמת שר האוצר ,יקבע את אוכלוסיית התלמידים הזכאים לארוחה יומית
.4
על פי חוק זה ,במוסדות החינוך ביישובים ובשכונות שבהם חל יום חינוך ארוך לפי חוק יום
חינוך ארוך ולימודי העשרה ,התשנ"ז ,3 1997בימים שבהם הלימודים במוסד החינוך
מתקיימים ער שעות אחר הצהריים.

החלה בהדרגה

)א( זכאותם של תלמידים במוסדות חינוך לארוחה יומית על פי חוק זה תהיה על פי
.5
תקציב שנתי שיוקצה לבך בתכנית נפרדת בסעיף תקציב משרד החינוך התרבות והספורט
בחוק התקציב השנתי; לענין זה" ,תכנית'' ו''סעיף תקציב''  כהגדרתם בחוק תקציב שנתי,
כמשמעותו בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה985ו.4

תקציב

)ב( נוסף על התקציב האמור בסעיף קטן )א( ,תשתתף רשות החינוך המקומית
שבתחום שיפוטה מצוי מוסד החינוך שתלמידיו זכאים לארוחה יומית על פי הוראות חוק
זה ,במימון מפעל ההזנה באותם מוסדות חינוך כאמור ,בשיעורים שייקבעו כמפורט
בסעיף

.6

)ג( בכפוף לכל דין ,המרינה ורשויות החינוך המקומיות רשאיות לממן את חלקן
בתקציב כאמור בסעיפים קטנים )א( ו)ב( באמצעות כספי תרומות.

)ד( רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד חינוך שתלמידיו זכאים
לארוחה יומית על פי הוראות חוק זה ,רשאית באישור השר ,לגבות מההורים תשלומים,
בשיעורים שיקבע השר ,למימון חלק מחלקה בתקציב כאמור בסעיף קטן )ב(; התשלומים
שייגבו מההורים כאמור ייקבעו בידי השר בהתאם לאמות מידה כלכליותחברתיות,
ובמסגרת התשלומים הנקבעים לפי סעיף )6ד( לחוק לימוד חובה.
)א( ראש הממשלה יקבע ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,את שיעורי
.6
ההשתתפות המרביים של כל רשות חינוך מקומית כאמור בסעיף )5ב( על פי המלצות ועדה
שיקים לענין זה ,ואלה חבריה:
)(1

המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה והוא יהיה היושב ראש;

)(2

נציג שימנה שר האוצר ,מקרב עובדי משרדו;

)(3

נציג שימנה השר ,מקרב עוברי משרדו;

)(4

נציג שימנה שר הרווחה ,מקרב עוברי משרדו;

)(5

נציג המוסד לביטוח לאומי שימנה מנהל המוסר לביטוח לאומי ,מקרב

עובדי משרדו,
)(6

נציגים של גופים התנדבותיים ,שיקבע ראש הממשלה.

)ב( הוועדה תגיש את המלצותיה לראש הממשלה ,לאחר שהתייעצה
הפנים ונתנה למרכז השלטון המקומי הזדמנות להשמיע את טענותיו.
)ג( קביעת המלצות הוועדה בדבר שיעורי ההשתתפות המרביים לרשות חינוך
מקומיות תיעשה בהתאם לדירוגה החברתיכלכלי על פי הפרסום האחרון לאפיון רשויות
מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתיתכלכלית של האוכלוסיה שפרסמה הלשכה המרכזית
עם שר

לסטטיסטיקה.
)ר( בקביעת המלצותיה ,תהיה הוועדה רשאית לקבוע שיעורים שונים ליישובים
שונים באותו מדרג ,אם מצאה כי הדבר דרוש בשל מצבה הכלכלי המיוחד של העיריה או
של המועצה המקומית.
 3ס"ח התשנ"ז ,עמ' .204
 4ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60

קביעת שיעורי
ההשתתפות של
הרשויות

המקומיות

תקנות וביצוע

השר ממונה על ביצוע חוק זה ,והוא רשאי ,להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו,
.7
ובלבד שבענינים המפורטים בפסקאות )ו( עד ) (3הוא רשאי לעשות כן לאחר התייעצות עם
שר הבריאות:
)(1

התנאים הפיזיים ,התברואתיים ואחרים ,הנדרשים במוסדות החינוך לשם מתן

שירותי הזנה,
)(2

התנאים לקביעת שירותי הסערה והשירותים הנדרשים במוסדות החינוך לשם

כך;
)(3

פיקוח על תנאי התברואה ,לרבות ביצוע חלוקת הארוחות היומיות במוסדות

החינוך.

אריאל שרון

לימור לבנת
שרת החינוך התרבות והספורט

ראש הממשלה
משה
נשיא

קצב

ראובן ריבלין

המרינה

יושב ראש הכנסת

