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"יתרת ההכנסות" — סך ההכנסות שנגבו כהיטל השבחה בשנת הכספים הקודמת, 
בניכוי סך ההוצאות כאמור בסעיף קטן (א) שהוצאו בשנת הכספים הקודמת וסך 

ההתחייבויות להוצאות כאמור בשנת הכספים הקודמת;

"מוסד חינוך" — כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט—1949  3, וכן בית ספר מקצועי 
כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החניכות, התשי"ג—1953 4;

"שנת כספים" — השנה המתחילה ב–1 בינואר של כל שנה;

"תכנית השלמה" ו"תכנית נוספת" — כמשמעותן בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג—
;5  1953

"תלמיד" — מי שחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, התש"ט—1949."

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ישי הו  אלי
שר הפנים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 17), התשע"ב—2012*

בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב—1962  1 (להלן — החוק העיקרי), 1.תיקון סעיף 28א
בסעיף 28א, במקום "אחד ההורים" יבוא "הורה" ובמקום הסיפה החל במילים "לתת 
הוראות" יבוא "אם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין, להחליט בבקשת הורי המת בעניין 

הקשר בינם ובין הקטין".

אחרי סעיף 28א לחוק העיקרי יבוא:2.הוספת סעיף 28ב

"בקשה בעניין קשר 
בין קטין ובין הורי 

הוריו

בית המשפט רשאי, אם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין, 28ב. (א) 
להחליט בבקשת הורי הוריו בעניין הקשר בינם ובין הקטין. 

בקשה לפי סעיף זה ולפי סעיף 28א תוגש לבית המשפט  (ב) 
בדרך של בקשה ליישוב סכסוך ותופנה ליחידת הסיוע שבבית 
המשפט; שר המשפטים יקבע הוראות בעניין דרך הגשת 

הבקשה והדיון בה."

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

נאמן יעקב 
שר המשפטים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ' בתמוז התשע"ב (10 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 450, מיום י"ט באדר התשע"ב (13 במרס 2012), עמ' 128.
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