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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת:

 הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים )תיקון מס' 3( )זכאות לחינוך חינם מגיל שלוש(, 
התשע"ז–2017 *

בחוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א–2001 1, בסעיף 1, בהגדרה "ילד חולה", המילים 1.תיקון סעיף 1
"שגילו מעל 5 שנים" – יימחקו 

התשס"א–2001  חולים,  לילדים  חינם  חינוך   חוק 
לילדים  חינם  חינוך  מתן  להבטיח  נועד  החוק(,   – )להלן 
הנאלצים להיעדר מהמסגרת החינוכית שבה הם לומדים 
לשהות  או  החולים,  בבית  להתאשפז  שעליהם  משום 
בביתם או לקבל טיפול בבית החולים לפי הוראת רופא 
לילד  יינתן  כאמור  חינם  חינוך  בחוק   הקבועה  לתקופה 
המאושפז בבית חולים – במסגרת חינוכית בבית החולים, 
ולילד חולה – בביתו, ובלבד שחל על הילד לימוד חובה 
והוא זכאי לחינוך חינם לפי חוק לימוד חובה, התש"ט–1949, 
או שהוא ילד בעל צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך 
מיוחד, התשמ"ח–1988  ואולם, לעניין הזכאות לחינוך חינם 
כאמור לילד חולה השוהה בביתו, נדרש גם כי גילו של 

הילד יהיה מעל חמש 

על  חובה  לימוד  חל  שכיום  ומאחר  זו,  הגבלה  בשל 
כלל הילדים מגיל שלוש ומעלה, ילדים חולים בני שלוש 

שנים עד חמש שנים אינם זכאים לחינוך חינם בביתם לפי 
החוק אף שחל עליהם לימוד חובה כאמור 

את  לתקן  מוצע  בזה  המתפרסמת  החוק  בהצעת 
הקבועה  הגיל  הגבלת  את  ולבטל  חולה"  "ילד  ההגדרה 
בה, כך שהזכאות לחינוך חינם לילדים חולים בביתם לפי 
החוק תחול על כלל הילדים החולים שחל עליהם לימוד 

חובה, ובכלל זה על ילדים בני שלוש שנים וארבע שנים 

השפעה על זכויות הילד

ההסדר המוצע מחיל את הזכאות לחינוך חינם בבית 
גם על ילדים חולים בני שלוש שנים וארבע שנים, ולפיכך 

יש בו כדי להיטיב עם ילדים כאמור  

הצעות חוק מס' פ/2109/20 )מספר פנימי: 568961( ו־פ/2650/20 )מספר פנימי: 575609(; הועברו לוועדה ביום י' באדר התשע"ז )8 במרס 2017(   *

ס"ח התשס"א, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 167.  1

יוזמים: חברי הכנסת יוסי יונה, דב חנין, אורלי לוי אבקסיס, אברהם דיכטר, עליזה לביא, קסניה סבטלובה, 
 איילת נחמיאס ורבין, איל בן ראובן, רועי פולקמן, מירב בן ארי, יפעת שאשא ביטון, טלי פלוסקוב, 
 קארין אלהרר, תמר זנדברג, מיכל רוזין, ישראל אייכלר, נחמן שי, חמד עמאר, שלי יחימוביץ', 
 יעל גרמן, יואל רזבוזוב, יעקב מרגי, מיכל בירן, מיקי רוזנטל, איציק שמולי, איתן ברושי, 
 נורית קורן, אברהם נגוסה, נאוה בוקר, מכלוף מיקי זוהר, דוד אמסלם, 
 רוברט אילטוב, בצלאל סמוטריץ', איימן עודה, 
 עאידה תומא סלימאן, יוסף ג'בארין, 
עבדאללה אבו מערוף 

סודר והודפס במחלקת הדפוס והפרסומים של הכנסת  ISSN 0334-3030 המחיר 0.81 שקלים חדשים 

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעות חוק הכנסת – 711, י"ב בסיוון התשע"ז, 6.6.2017




