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 חוק הרשויות המקומיות )ייעוד כספי הקצבות למטרות חינוך(
)תיקון מס' 2(, התשס"ח-2008*

בחוק הרשויות המקומיות )ייעוד כספי הקצבות למטרות חינוך(, התש"ס-2000  1 )להלן 1 תיקון שם החוק
- החוק העיקרי(, בשם החוק, אחרי "כספי הקצבות" יבוא "והגנת נכסים" 

בסעיף 1 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ושהנכסים המשמשים מוסדות חינוך יהיו מוגנים 2 תיקון סעיף 1
מפני עיקול לפי הוראות חוק זה" 

בסעיף 10 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:3 תיקון סעיף 10

")ב( מיטלטלין של רשות חינוך מקומית המשמשים מוסד חינוך בלבד, מצויים בתחומו 
ונחוצים לפעילותו התקינה כמוסד חינוך, יהיו פטורים מעיקול, אלא אם כן העיקול 
הוטל על ידי מי שרשות החינוך המקומית התקשרה עמו בהסכם לרכישת המיטלטלין 

או למימון התקשרות כאמור "

בסעיף 13 לחוק העיקרי - 4 תיקון סעיף 13

)1( בכותרת השוליים, במקום "הוראת" יבוא "הוראות";

)2( האמור בו יסומן ")א(", ובו, במקום "סעיף 10" יבוא "סעיף 10)א(";

)3( אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")ב( הוראות סעיף 10)ב( לא יחולו על עיקול שהוטל מכוחה של התקשרות 
שנעשתה לפני מועד פרסומו של חוק הרשויות המקומיות )ייעוד כספי הקצבות 

למטרות חינוך( )תיקון מס' 2(, התשס"ח-2008 2 "

תיקון חוק לימוד 
חובה  - מס' 30

בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949  3, בסעיף 6א, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:5 

")ג1( כספי תשלומים המוחזקים בחשבון הבנק יהיו פטורים מעיקול "

הוראות סעיף 6א)ג1( לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, לא 6 הוראת מעבר
יחולו על עיקול שהוטל מכוחה של התקשרות שנעשתה לפני מועד פרסומו של חוק 

זה 
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                      יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ו' באדר א' התשס"ח )12 בפברואר 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 182, מיום ט' בכסלו התשס"ח )19 בנובמבר 2007(, עמ' 40 
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