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בהמשך לפנייתך מיום ה ,10.9ולהתכתבויות שבסמך ,הריני להשיבך על דעת המשנה ליועץ
המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי) ,מר רז נזרי ,כלהלן:
כאמור במכתבינו הקודמים שבסמך ,עדכונם של מבחני התמיכה למרכזים להעמקת החינוך
היהודי בבתי הספר הממלכתיים נעשה בהלימה להסדרים המנהליים הנדרשים .לצד העדכון
המהותי הרחב ,בעניינו שותף הציבור ,השינוי אליו את מתייחסת בפניותייך נעשה לפי המלצת
גורמי המקצוע במשרד החינוך ,בהתאם לשיקול דעת משפטי של המחלקה המשפטית במשרד
ובהתייעצות נציג היועץ המשפטי לממשלה לעניין זה ,כמתחייב לפי הוראת סעיף 3א לחוק יסודות
התקציב ,התשמ"ה .1985-במקרים רבים ,כמו במקרה זה ,נעשים תיקונים בטיוטה גם לאחר
הפרסום להערות הציבור ,בין אם כתוצאה מקבלת הערות שהעיר הציבור (שהרי זו תכלית
הפרסום) ,ובין אם כתוצאה מדיון וחשיבה נוספים שנערכו במשרד התומך ,מגבש התיקון .מובן,
כי מטעמי יעילות והצורך בסופיות ההליך ,לא ניתן לשוב ולפרסם להערות הציבור בגין כל שינוי
שנערך ,שכן אז לא יהיה לדבר סוף .לפיכך ,למעט במקרים חריגים ביותר בהם מדובר בשינויים
משמעותיים ,עקרוניים ורחבי היקף ביחס לנוסח שפורסם לציבור ,לא נהוג לשוב ולפרסם את
טיוטת התיקון.
באשר לחובת היידוע של בתי הספר  -מבירור שערכנו מול משרד החינוך עולה כי זו ההוראה
הניתנת על ידם לבתי הספר .הסימוכין לכך מצוי בסעיף  3.3לחוזר מנכ"ל לעניין שילוב תכניות
חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך מיום  ,15.10.2018המפנה לאמנה הבין מגזרית להפעלת
תכניות במערכת החינוך.
בברכה,
אורי שלומאי
ייעוץ וחקיקה (ציבורי-חוקתי)
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העתק:
מר רז נזרי ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי)
גב' אילת מלקמן ,היועצת המשפטית למשרד החינוך
מר אבינעם סגל-אלעד ,ראש אשכול ,ייעוץ וחקיקה (ציבורי-חוקתי)
מר חנן ארליך ,ממונה ,ייעוץ וחקיקה (ציבורי-מנהלי)
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