
 

 מדינת ישראל
 משרד המשפטים

         9149001 מיקוד , ירושלים49029 , ת"ד29דין -רח' צלאח א

  

 חוקתי(-)ציבוריעוץ וחקיקה יי

 ט"תשע אלול' הירושלים:  
 2019 ספטמבר 05

 לכבוד
 ח"כ יעל גרמן

 הכנסת
 שלום רב,

 21-ה הכנסת פיזור ערב החינוך משרד נהלי שינוי בעניין לפנייתך המשך מענההנדון: 
 1.9.19; פנייתך מיום 27.8.19; מעננו מיום 27.8.19-ו 25.8.19פניותייך מימים  סמך:

 
וע של בעניין חובת הייד 1.9.10ולפנייתך הנוספת מיום שבנדון, בנושא  לתכתובת הקודמתבהמשך 

בתי ספר על קיומן של פעילויות רשות, להלן תשובתנו על דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

 :חוקתי(, מר רז נזרי-)ציבורי

 

את תנאי הסף כוללים ' ממלכתיים ספר בבתי היהודי החינוך להעמקת למרכזים התמיכה מבחני'

 של לקיומן תמיכה קבלת לצורך, )בעיקר עמותות( ציבור מוסדותבואמות המידה לתמיכה 

 להתנהלות שבין מוסדות הציבור למשרד התומךבעיקרם המבחנים נוגעים  .הספר בבתי פעילויות

שילובן במסגרת חובות על בתי הספר  הטלתאין מטרתם בכל הנוגע להיבטים מנהליים שונים, ו

ותקנות, על מוסדות חינוך מוסדרים, מעבר לחקיקה  ותהחובות המוטל. של הפעילויות החינוכיות

במבחני התמיכה לכלול  נהוג לאהתאם לכך, בעיקר באמצעות חוזרי מנכ"ל. בו בדרכים אחרות

. יתר על כן, לעמותות של פעילויות אלה הורי התלמידים על קיומןשל  היידועהתייחסות לחובת 

ין זה, ולפיכך מדובר בדרישה בלתי ישימה. שלילת יהספר בענבתי עצמן אין שליטה על התנהלות 

פגיעה עלולה לעלות כדי קיומה של דרישה כזו על ידי בית הספר, אף -בגין אי מעמותותתמיכה 

ההוראה  סיבה בעטיה הוסרהזוהי אפוא ה בשוויון הנדרש בחלוקת התמיכה בין מוסדות הציבור.

 .של מבחני התמיכה המתוקנים (( מהנוסח הסופי5)5לעניין זה )סעיף 

, 2017משנת של הכנסת במסמך שהופץ על ידי מרכז המחקר והמידע אף יצוין כי במאמר מוסגר 

תחת הכותרת 'מידע על מעורבות גורמים חיצוניים בפעילות חינוכית , טרם מחיקת ההנחיה

אינה במסגרת מבחני התמיכה כי משמעות הכללתה  (5)5ביחס לסעיף הוער  ת החינוך'במוסדו

 .ברורה

 ,בברכה

 אורי שלומאי

 חוקתי(-בוריייעוץ וחקיקה )צי

 העתק:

 חוקתי(-מר רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 גב' אילת מלקמן, היועצת המשפטית למשרד החינוך

 חוקתי(-מר אבינעם סגל אלעד, ראש אשכול, ייעוץ וחקיקה )ציבורי

 מנהלי(-מר חנך ארליך, ממונה, ייעוץ וחקיקה )ציבורי


