חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס'  ,)10התשס"ח2008-*
תיקון סעיף 1
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הוספת סעיף 4ב
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בחוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג1953-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף - 1
()1

אחרי ההגדרה "חינוך ממלכתי" יבוא:
""חינוך ממלכתי משלב"  -חינוך ממלכתי המשלב בתכנית הלימודים שלו לימודי
יהדות מוגברים ,ושם דגש על עיסוק בזהות יהודית ועל חינוך לפי תכנית
השלמה למוסד חינוך ממלכתי משלב;";

()2

אחרי ההגדרה "מוסד חינוך ממלכתי" יבוא:
""מוסד חינוך ממלכתי משלב"  -מוסד חינוך רשמי שניתן בו חינוך ממלכתי
משלב;";

()3

אחרי ההגדרה "תכנית השלמה" יבוא:
""תכנית השלמה למוסד חינוך ממלכתי משלב"  -תכנית השלמה שתכלול לימוד
מקורות יהודיים בהיקף רחב ובאופן מעמיק ,תוך שימת דגש על עיסוק
בזהות יהודית ועל חינוך לערכי הסובלנות במורשת ישראל ולקיום חיים
משותפים וברית ייעוד וגורל בין כל חלקי העם בישראל ובתפוצות;".

אחרי סעיף 4א לחוק העיקרי יבוא:
"מוסד חינוך
ממלכתי משלב

4ב.

(א)

( )1לפי דרישה כאמור בפסקה ( )2של הורי תלמידים
במוסד חינוך רשמי ובהסכמת רוב הצוות הפדגוגי
במוסד ,רשאי השר או מי שהוא הסמיך לכך לקבוע,
אם ראה שהתקיימו התנאים שקבע בתקנות ,כי החל
משנת הלימודים הבאה ואילך יהיה מוסד חינוך כאמור
מוסד חינוך ממלכתי משלב; מוסד חינוך כאמור לא
ייקבע כמוסד היחיד שאליו זכאים להירשם תלמידים
בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף  ;21בסעיף זה,
"הצוות הפדגוגי"  -המנהל ועובדי ההוראה.
( )2דרישה כאמור בפסקה ( )1תהא של הורי שני שלישים
לפחות מכלל התלמידים במוסד חינוך רשמי ,ולגבי מוסד
חינוך שהוא מוסד החינוך הרשמי היחיד ברשות חינוך
מקומית  -של הורי  90%לפחות מכלל התלמידים.

(ב) דרישה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש לשר במועד ובאופן
שייקבע בתקנות ,והשר יחליט בה לאחר התייעצות עם רשות
החינוך המקומית שבתחומה נמצא מוסד החינוך.
(ג) השר ימסור ,באופן שקבע בתקנות ,הודעה מוקדמת
על קביעתו כאמור בסעיף קטן (א) להורי התלמידים במוסד
החינוך שלגביו ניתנה הקביעה; הודעה כאמור תימסר לפני
מועד התחלת הרישום לשנת הלימודים הבאה לפי חוק זה,
ולפחות  30ימים לפני אותו מועד; בהודעה כאמור יצוין כי
ההורים רשאים לרשום את ילדיהם למוסד חינוך אחר לפי
הוראות חוק זה.
*
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התקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז התשס"ח ( 15ביולי  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,238 -מיום כ' בסיוון התשס"ח ( 23ביוני  ,)2008עמ' .345
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;137התשס"ח ,עמ' .533
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תיקון סעיף 24
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תיקון סעיף 25
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בסעיף  25לחוק העיקרי ,בסופו יבוא "נרשם תלמיד למוסד חינוך ממלכתי משלב ,יודיע ההורה
הרושם על בחירתו בין מוסד חינוך ממלכתי ובין מוסד חינוך ממלכתי-דתי במקרה שבו מספר
התלמידים שנרשמו במוסד שאליו נרשם התלמיד יעלה על המכסה שנקבעה לו".

תיקון סעיף 34

.9

בסעיף  34לחוק העיקרי ,בפסקה ( ,)7בסופה יבוא "ובלבד שלעניין מוסד חינוך ממלכתי
משלב ,הוא עומד בתנאים שנקבעו לפי סעיף 4ב; תקנות לפי פסקה זו לעניין מוסד חינוך
ממלכתי משלב טעונות את אישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת;".

תחילה

.10
( .11א) בשנת הלימודים התשס"ט רשאי שר החינוך או מי שהוא הסמיך לכך ,לפי דרישת

בסעיף  20לחוק העיקרי ,אחרי פסקה ( )1יבוא:
"(1א) במוסד חינוך ממלכתי משלב ,ובלבד שהתלמיד זכאי להירשם למוסד כזה
בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף .";21
בסעיף  24לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) בהודעה לפי סעיף  23או סעיף קטן (א) רשאי ההורה הרושם לציין כי הוא מעוניין
שיינתן לתלמיד חינוך ממלכתי משלב ,ובלבד שהתלמיד זכאי להירשם למוסד כזה
בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף ".21

הוראת מעבר

תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים התשס"ט.

הוריהם של שני שלישים לפחות מכלל התלמידים במוסד חינוך רשמי ,בהסכמת
רוב הצוות הפדגוגי במוסד ובהתייעצות עם רשות החינוך המקומית שהמוסד מצוי
בתחומה ,לקבוע כי כבר מאותה שנת לימודים ואילך יהיה מוסד חינוך כאמור מוסד
חינוך ממלכתי משלב ,אם נוכח שהמוסד מקיים תכנית לימודים ואורח חיים התואמים
את ערכי החינוך הממלכתי המשלב; על קביעה כאמור לא יחולו הוראות סעיפים 4ב,
13א(ב) ו–16א לחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיפים  4 ,2ו– 5לחוק זה; לעניין זה" ,הצוות
הפדגוגי"  -כהגדרתו בסעיף 4ב האמור.
(ב) מספרם של מוסדות החינוך ששר החינוך יקבע לגביהם בשנת הלימודים התשס"ט
כי הם מוסדות חינוך ממלכתי משלב לפי הוראות סעיף זה לא יעלה על שמונה.

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

יולי תמיר
שרת החינוך

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת
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בחוק העונשין ,התשל"ז1977-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף (290א) ,המילים "או מאסר
שבע שנים עם קנס עשרת אלפים לירות"  -יימחקו.
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