מספר פנימי2011349-5876 :

נספח מס' כ/763-א'
(פ)3643/20/
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס'  ,)17התשע"ח–2018
הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום י"א באדר התשע"ח
( 26בפברואר  ,)2018והועברה לוועדת החינוך ,התרבות והספורט.
הצעת החוק מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום כ"ו בתמוז התשע"ח ( 9ביולי .)2018
להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

יוזמים :חברי הכנסת שולי מועלם-רפאלי ,בצלאל סמוטריץ' ,יאיר
לפיד ,אמיר אוחנה ,יואב קיש ,מירב בן ארי ,דוד ביטן ,עודד פורר ,אלעזר
שטרן ,יואל רזבוזוב ,יעקב מרגי
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
מספר פנימי2011349-5876 :

נספח מס' כ/763-א'
(פ)3643/20/
חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס'  ,)17התשע"ח–2018
תיקון סעיף 2

.1

בחוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג– ,11953בסעיף – 2
( )1

האמור בו יסומן "(א)" ,ובסופו יבוא:
"( )13לחנך לשירות משמעותי בצבא הגנה לישראל או לשירות לאומי–
אזרחי כהגדרתו בחוק שירות לאומי–אזרחי ,התשע"ד–;".22014

( )2

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב)

השר יקבע כללים לשם מניעת פעילות במוסד חינוך של אדם או

של גוף שאינו חלק ממערכת החינוך (בסעיף קטן זה – גורם חיצוני)
שפעילותו עומדת בסתירה חמורה ומשמעותית למטרות החינוך
הממלכתי המפורטות בסעיף קטן (א) ,וכן כללים לשם מניעת פעילות
במוסד חינוך של גורם חיצוני הפועל באופן יזום לנקיטת הליכים
משפטיים מחוץ לישראל נגד חיילי צבא הגנה לישראל בשל פעולה
שביצעו במסגרת תפקידם".
***************************************************************************************

 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;137התשע"ו ,עמ' .258
 2ס"ח התשע"ד ,עמ' .380
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מספר פנימי2011349-5876 :

נספח מס' כ/763-א'
(פ)3643/20/

הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
להצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס'  ,)17התשע"ח–2018
* הערה :אם תתקבל הסתייגות המצריכה זאת ,ימוספרו יתר הוראות החוק ויתוקנו ההפניות אליהן בהתאם.

הסתייגויות
לסעיף 1
חבר הכנסת איתן ברושי מציע:
.1

בפסקה ( ,)2במקום סעיף קטן (ב) המוצע יבוא:
מנהל מוסד חינוך יהיה רשאי להחליט על פי שיקול דעתו בסוגיה של מניעת פעילות של
"(ב)
גורמים חיצוניים הפועלים נגד מטרות החינוך ונגד צבא הגנה לישראל ,בתחום מוסד החינוך".

חברי הכנסת יצחק הרצוג ,ציפי לבני ,שלי יחימוביץ' ,סתיו שפיר ,איציק שמולי ,עמר בר-לב ,יחיאל
חיליק בר ,עמיר פרץ ,מרב מיכאלי ,איתן כבל ,מיקי רוזנטל ,רויטל סויד ,יואל חסון ,זוהיר בהלול ,איתן
ברושי ,מיכל בירן ,נחמן שי ,קסניה סבטלובה ,איילת נחמיאס ורבין ,יוסי יונה ,איל בן ראובן ,יעל כהן-
פארן ,סאלח סעד ולאה פדידה (להלן – קבוצת המחנה הציוני) מציעים:
.2

בפסקה ( ,)1הרישה – תימחק ,ופסקה ( – )2תימחק.
לחלופין:
א .בפסקה ( ,)2בסעיף קטן (ב) המוצע ,במקום "השר" יבוא "מנהל מוסד החינוך".
ב.

בפסקה ( ,)2בסעיף קטן (ב) המוצע ,הסיפה החל במילים "וכן כללים" – תימחק".

ג.

בפסקה ( ,) 2בסעיף קטן (ב) המוצע ,במקום "השר יקבע כללים" יבוא "השר ,באישור ועדת
החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת ,יקבע תקנות" ,ובמקום "וכן כללים" יבוא "וכן
תקנות".

ד.

בפסקה ( ,)2אחרי סעיף קטן (ב) המוצע יבוא:
הוראות סעיף זה יחולו גם על מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות
"(ג)
חינוך פטורים כמשמעותם בסעיף  5בחוק לימוד חובה".

ה .בפסקה ( ,)2אחרי סעיף קטן (ב) המוצע יבוא:
על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,לא תימנע פעילות של גורם חיצוני אלא לאחר שייערך
"(ג)
לו שימוע לפי כללים שיקבע המנהל הכללי של משרד החינוך".
ו.

בפסקה ( ,)2אחרי סעיף קטן (ב) המוצע יבוא:
השר או מי שהוא הסמיך לכך ידווח לוועדת החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת,
"(ג)
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אחת לשנה ,על יישום הוראות סעיף קטן (ב)".
חברי הכנסת תמר זנדברג ,אילן גילאון ,עיסאווי פריג' ,מיכל רוזין ומוסי רז מציעים:
.3

בפסקה ( ,)1במקום האמור בה יבוא "האמור בו יסומן "(א)" ,וברישה ,בסופה יבוא "כמפורט להלן
והן יהיו רחבות וכוללניות ,והן נועדו בין היתר לאפשר גמישות והכלה של זרמים ותפיסות בחברה,
כך שאנשי חינוך יוכלו לצקת בהן תוכן בקהילותיהם ובמוסדות החינוך"".

.4

בפסקה ( ,)2במקום סעיף קטן (ב) המוצע יבוא:
"(ב)

מנהלי מוסדות חינוך יהיו רשאים לקבוע את הפעילות במוסד החינוך של אדם או של גוף

שאינו חלק ממערכת החינוך ,תוך שמירה על חשיפת התלמידים לסוגיות השנויות במחלוקת בשיח
הישראלי וקיום שיח בי קורתי ודיון עומק בנושאים אלה ,שמירה על חינוך לדמוקרטיה והשמעת
דעות של ארגונים שונים וחיזוק מעמד המורים".
חברי הכנסת דב חנין ,מסעוד גנאים ,חנין זועבי ,יוסף ג'בארין ,איימן עודה,ג'מאל זחאלקה ,אחמד טיבי,
עאידה תומא סלימאן ,עבד אל חכים חאג' יחיא ,טלב אבו עראר ,ג'מעה אזברגה ,סעיד אלחרומי וואאל
יונס מציעים:
.5

בפסקה ( ,)1בפסקה ( )13המוצעת ,במקום האמור בה יבוא "לחנך לתרומה לחברה".

.6

בפסקה ( ,)2במקום סעיף קטן (ב) המוצע יבוא:
מנהל מוסד חינוך יקבע כללים להזמנת או גוף שאינו חלק ממערכת החינוך למוסד החינוך,
"(ב)
באופן התואם את ערכי הדמוקרטיה והשוויון".

חבר הכנסת אמיר אוחנה מציע:
.7

בפסקה ( ,) 2בסעיף קטן (ב) המוצע ,אחרי "הליכים משפטיים" יבוא "או מדיניים" ואחרי "תפקידם"
יבוא "או נגד מדינת ישראל".

לאחרי סעיף 1
קבוצת המחנה הציוני מציעה:
.8

אחרי הסעיף יבוא:
"תחילה

.2

תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו".

***************************************************************************************

בקשות רשות דיבור
חברי הכנסת יהודה גליק ,מרדכי יוגב ,בצלאל סמוטריץ' ,עודד פורר ,נורית קורן ,מאיר כהן,
שולי מועלם-רפאלי
***************************************************************************************

