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לכבוד
חה"כ מיכאל מלכיאור
יו"ר ועדת החינו ,התרבות והספורט
כא
שלו רב,
הנדו :השתתפות הרשויות המקומיות במימו מפעל ההזנה
לקראת דיו בוועדת החינו ,התרבות והספורט על מפעל ההזנה ,להל סקירה תמציתית בנושא.
מפעל הזנה במוסדות חינו הופעל לראשונה בשנת הלימודי תשס"ה ) (2004/05מכוח החלטת ממשלה
בנושא מאוגוסט  1.2004על)פי ההחלטה ,מפעל ההזנה מיועד לתלמידי החינו היסודי ביישובי שצו יו
חינו ארו חל עליה ,בימי שבה הלימודי מסתיימי בשעות אחר הצהריי .בהחלטה נקבע כי
מימו מפעל ההזנה בשנות הלימודי תשס"ה)תשס"ז יתחלק כדלקמ :תקציב ממשלתי –  ;25%קר
סאקט"א)רש"י –  ;25%השתתפות ההורי והרשויות מקומיות )שהסכמת היא תנאי להשתתפות
בפרויקט( –  .50%לצור יישו ההחלטה הוקמה ועדת היגוי ,וזו קבעה עקרונות וכללי להפעלת מפעל
ההזנה.
ב) 27בדצמבר  2004התקבל בכנסת חוק ארוחה יומית לתלמיד ,התשס"ה .2005על)פי החוק ,תלמידי
הזכאי לכ יקבלו ארוחה חמה אחת ביו ,בהתחשב בצורכיה ובגיל .החוק קובע כי שר החינו,
בהסכמת שר האוצר ,יקבע את אוכלוסיית התלמידי הזכאי לארוחה יומית במוסדות החינו
ביישובי ובשכונות שבה חל יו חינו ארו )לפי חוק יו חינו ארו ולימודי העשרה ,התשנ"ז),(1997
ובימי שבה הלימודי מתנהלי עד שעות אחר הצהריי .בחוק נקבע כי זכאות של תלמידי
לארוחה יומית תיקבע על)פי תקציב שנתי שיוקצה לכ בסעי /תקציב משרד החינו בחוק התקציב
השנתי .נוס /על תקציב זה ,נקבע כי כל רשות מקומית תשתת /במימו ארוחה יומית במוסדות החינו
שבתחו שיפוטה ,ולש כ תהיה הרשות רשאית לגבות מההורי תשלומי בשיעורי שיקבע השר לפי
אמות מידה כלכליות)חברתיות )במסגרת תשלומי ההורי הנקבעי לפי סעי)6 /ד( לחוק לימוד חובה
ומאושרי בוועדת החינו של הכנסת(.
ההשתתפות של הרשויות המקומיות במימו החוק אינה מוסדרת כיו במלואה .בחוק נקבע כי תוק
ועדה מייעצת בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,וזו תמלי 0לראש הממשלה על שיעורי ההשתתפות
המרביי של כל רשות מקומית .לפי ההמלצות האלה ,ראש הממשלה אמור לקבוע את שיעור
ההשתתפות באישור ועדת הכספי של הכנסת .הוועדה המייעצת לעניי השתתפות הרשויות המקומיות

 1החלטת ממשלה מס'  1 ,2342באוגוסט .2004
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עדיי לא התכנסה 2.משרדי הממשלה המעורבי בדבר מגדירי את המצב הנוכחי כשלב מעבר בי יישו
החלטת הממשלה )והמלצות ועדת ההיגוי שקמה בעקבותיה( לבי יישו החוק.
משרד החינו ,בבואו לקבוע את מדרג התשלומי שהרשות המקומית רשאית לגבות מ ההורי בעבור
הזנה בשנת הלימודי תשס"ו ,קבע כי הרשות המקומית תהיה רשאית לגבות מתלמיד מחיר מרבי של
 4.5ש"ח למנה )שה  50%מהעלות המוערכת של המנה( ,אול לא יותר משיעור ההשתתפות המרבי של
הרשות למנה ,כפי שיקבע ראש הממשלה )לפי המלצת הוועדה המייעצת( ,ובס הכול  585ש"ח בשנה
בעבור כל תלמיד לכל היותר )ל) 130ימי הזנה בשנת הלימודי תשס"ו(.
להל מדרג שיעור ההשתתפות של כל תלמיד בשנת הלימודי תשס"ו ,על)פי ההכנסה לנפש במשפחה,
כפי שנקבע במשרד החינו ואושר בוועדת החינו ,התרבות והספורט של הכנסת:
ההכנסה החודשית לנפש )בש"ח(

שיעור ההשתתפות )באחוזי(
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על)פי נתוני שמסרה קר סאקט"א)רש"י למשרד החינו ,נכו לאפריל  2006מפעל ההזנה פועל )במידה
שונה של יישו( ב 70רשויות מקומיות ובקרב  180,583תלמידי )ומה ג  14,400תלמידי
המקבלי הזנה בבתי)הספר שבה מיוש שלב א' של המלצות ועדת)דוברת(.

2

לדברי עו"ד רחל שר מהלשכה המשפטית במשרד ראש הממשלה ,הקמת הוועדה נתונה כיו בשלב מתקד של מינוי
חבריה; שיחת טלפו 29 ,במאי .2006
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כאמור ,שיעור ההשתתפות של כל רשות מקומית במפעל ההזנה מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד טר
נקבע ,ואילו ההשתתפות של הרשות המקומית במימו ההזנה מכוח החלטת הממשלה שקדמה לחוק
מותנית בהסכמתה לכ' .בהקשר זה התעוררה לאחרונה מחלוקת על מפעל ההזנה בעיר רהט ,והוא א/
הופסק ב) 9מתו  13בתי)הספר היסודיי בעיר.
שיעור ההשתתפות שנקבע לעיריית רהט ,ובכלל זה תשלומי ההורי ,הוא ) 44%ב) 56%נושאת קר
סאקט"א)רש"י( .לאחר פנייה של עיריית רהט בנושא ,הוחלט שהממשלה תישא ב) 10%מעלות מפעל
ההזנה ,וכ שיעור ההשתתפות של הרשות המקומית וההורי ירד ל) .34%ע זאת ,ועד ההורי בעיר
מחה על שהעירייה גובה מ ההורי תשלו הגבוה ממדרג התשלומי שקבע משרד החינו ,ואילו
העירייה טענה כי אי ביכולתה לשאת בתשלו בעבור הזנה כלל ,וכדי שלא להפסיק את מפעל ההזנה
בעיר יש צור בגבייה מ ההורי .הוגשה עתירה לבג" 0בנושא נגד עיריית רהט ,והיא תלויה ועומדת.

בברכה,
יובל וורג
עוזר מחקר

אישור :הודיה קי ,ראש צוות
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