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 שלום רב,
 

 תקנות לחוק חינוך חינם לילדים חוליםעניין בפנייתך  -הנדון:
 
 

ורט בכנסת פליו"ר ועדת החינוך התרבות והס גם התייחסות זו נשלחה .ת לפנייתךולהלן התייחס
 .כ יעקב מרגיחה" –
טיוטה לתקנות מכוח הוראות חוק חינוך חינם לילדים חולים הוכנה ע"י משרד החינוך לפני     .א

לאורך כל התקופה היה בשל הצורך לקבל את הסכמת משרד  מס' שנים. העיכוב בהתקנתן 
ם. זאת הבריאות ביחס לשיעור השתתפות בית חולים בעלויות של מוסד חינוך הפועל בבית החולי

בהתאם להוראות חוק חינוך חינם לילדים חולים ונוכח כך שהרשויות המקומיות אינן נדרשות 
 )ב( לחוק קובע כדלקמן:4סעיף  לשאת בעלויות של הפעלת מסגרות אלה. 

"המדינה תישא בהוצאות חינוכו של ילד מאושפז; השר באישור שר הבריאות ובהתייעצות עם 
אות בדבר השתתפות בית חולים בהוצאות הפעלת המסגרת שר האוצר, רשאי לקבוע הור

 החינוכית."
, כי המשרד יישא בחלקו הקבוע בעלויות הפעלת מסגרת חינוכית ההייתהצעת משרד החינוך     ב. 

בעלויות שנושאות בהן הרשות המקומיות. משרד הבריאות  איישבבית חולים ומשרד הבריאות 
את התקנות לאישור הכנסת. יש לציין,  ניתן היה להגיש  לא נתן הסכמתו למתווה זה ובשל כך לא

 כי הנושא עלה מספר פעמים בישיבות בין מנכ"לי המשרדים מבלי שהושגה התקדמות.
במשרד  לפני כשנה נערכה ישיבה בה לקחו חלק נציגי המנהל הפדגוגי והלשכה משפטית        ג. 

בתי החולים במשרד הבריאות בנושא זה וניתנה הסכמה עקרונית של נציגי עם אנשי חטיבת 
משרד הבריאות, בע"פ, לשאת בחלק התקצוב של הרשויות המקומיות. נציגי משרד הבריאות 

 ביקשו לקבל מסמך תקציבי המפרט את העלויות של הסכמה כזו.
העבודה בעניינו הוא יועבר  בימים אלה נמצאת לקראת סיום הכנת המסמך התקציבי. בתום      ד.

 למשרד הבריאות.
אשר על כן, ככל שתהיה הסכמה לגבי השתתפות משרד הבריאות, ניתן יהיה לקדם את       ה.

 התקנת התקנות.
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