
החינוך הממלכתי

חקיקה

?מה נרצה לשנות בחוק



החינוך 
הממלכתי  
והחינוך 

הממלכתי דתי 
בחוק  

ובתקנות

הבדלים:ממלכתיחינוךבחוקרלוונטייםסעיפים
ולממלכתיד"לחמבהתייחסות

הפדגוגיתהמזכירותמהשפעתד"חמהחרגת

בלבדהממלכתילחינוך,בתוכנואמוני,ליבהמקצועהוספת
מספיקותשעותהקצאתואי(ולתקנותלחוקבניגוד)

בחינוךכתהלכלתפילהשעתהקצאתלעומת,להוראתו
הדתי

אלהלביןהממלכתילחינוךשתוקנוהתקנותביןהבדלים
ד"לחמשתוקנו

עמותת חינוך חילוני בישראל



חוק חינוך 
ממלכתי

אין הגדרה של 
הציבור אותו 

משרת החינוך 
הממלכתי

ד"חמממלכתי

חינוך הניתן מאת  -פירושו " חינוך ממלכתי"-1סעיף 

, ללא זיקה לגוף מפלגתי, המדינה על פי תכנית הלימודים

ובפיקוחו של השר או  , עדתי או ארגון אחר מחוץ לממשלה

;של מי שהוסמך לכך על ידיו

1סעיף 

חינוך  -פירושו " חינוך ממלכתי דתי"

אלא שמוסדותיו הם  , ממלכתי

תכנית  , דתיים לפי אורח חייהם

מוריהם ומפקחיהם  , לימודיהם

ובהם מחנכים לחיי תורה ומצוות  

על פי המסורת הדתית וברוח  

;הציונות הדתית

עמותת חינוך חילוני בישראל

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/152_024.htm


אין הגדרת 
לתכניתמהות 

ההשלמה  
לחינוך 

הממלכתי

חלק של -פירושו " תכנית השלמה"-1סעיף 

תכנית הלימודים שיקבע או שיאשר השר לפי חוק 

זה ושיקיף לא יותר מעשרים וחמישה אחוזים  

;משעות הלימודים במוסד חינוך רשמי

1סעיף 

חינוךלמוסדהשלמהתכנית"
תכנית-פירושו"דתיממלכתי
לימודישתכלולהשלמה

פהושבעלשבכתבתורה
,דתיחייםלאורחותכוון
ביןדתיוהווינוהגלרבות

;המוסדכתלי

עמותת חינוך חילוני בישראל



תכנית  
השלמה 

בסמכות השר

ועד חינוך 
במינוי השר

5סעיף 

,בושתונהגהשלמהתכניתרשמיחינוךמוסדלכללקבוערשאיהשר
למוסד;מקבילותאושונותתכניותוביןהמוסדלכלאחתתכניתבין

חינוךלמוסדההשלמהמתכניותתכניתתיקבעדתיממלכתיחינוך
מתכניותתכניתתיקבעמשלבממלכתיחינוךולמוסדדתיממלכתי

.משלבממלכתיחינוךלמוסדההשלמה

12סעיף 

חבריומספראשר,(החינוךועד–להלן)החינוךלעניניועדיוקם(א)
באישור,השרידיעליתמנוהועדחברי.עשרמחמישהפחותלאיהיה

יתמנוהועדכחברי.שניםארבעשללתקופהאחדכל,הממשלה
והתרבותהחינוךמשרדשלעובדים,החינוךבשדהפעיליםאנשים

רשויותשלומועמדיםהועדחברימכל25%עליעלהלאשמספרם
רשימותמתוך,המוריםוהסתדרותהגבוההחינוךמוסדות,מקומיות

.בקשתולפילשרשיוגשו

ד"חמממלכתי

עמותת חינוך חילוני בישראל



מועצה לחינוך  
הממלכתי דתי

מועצה לחינוך 
הממלכתי המשלב

אין מועצה לחינוך  
הממלכתי

ועד חינוך נטול  
סמכויות ביצועיות

13סעיף 

תוקם מועצה לחינוך ממלכתי  (א)

,  חברי המועצה יתמנו על ידי השר; דתי

כל אחד לתקופה של , באישור הממשלה

שני חברים יהיו באי כוחו . ארבע שנים

ששה חברים יתמנו מתוך  , של השר

רשימה של שנים עשר מועמדים שתוצע  

שלושה חברים יתמנו , על ידי שר הדתות

מתוך רשימה של ששה מועמדים לפחות  

על ידי ארגוני  , בהתאם לתקנות, שתוצע

,  מורים המייצגים את המורים הדתיים

ושלושה חברים יתמנו מבין החברים  

.הדתיים של ועד החינוך
14סעיף 

המסורותהסמכויותמןבסמכותישתמשבטרםהחינוךבועדיוועץהשר
והשימוש32-ו12,29הסעיפיםלפיהסמכויותמןחוץ,זהחוקלפילו

.17סעיףלפיבסמכותוהראשון

ד"חמממלכתי

עמותת חינוך חילוני בישראל



...יוועץהשר 

בהסכמת  
...המועצה

15סעיף 

בהתאם לסדרים שנקבעו , יוועץהשר 

במועצה לחינוך ממלכתי דתי , בתקנות

בטרם ישתמש בסמכות מן הסמכויות  

המסורות לו לפי חוק זה הנוגעות לחינוך 

לרבות מינוי מנהל אגף  , ממלכתי דתי

,  החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות

מנהלים ומורים  , ומינוים של מפקחים

חוץ  , למוסדות החינוך הממלכתי הדתי

,  31, 13, 12מן הסמכויות לפי הסעיפים 

והשימוש הראשון בסמכותו לפי סעיף  32

17.

16סעיף 

תכניות ההשלמה למוסדות החינוך 

הממלכתי הדתי ייקבעו על ידי השר  

.לחינוך ממלכתי דתיבהסכמת המועצה 

ד"חמממלכתי

עמותת חינוך חילוני בישראל



פסול עובדים  
מטעמים  

דתיים

ד"חמממלכתי

17סעיף 

.דתיממלכתילחינוךלמועצהותקנוןהחינוךלועדתקנוןיקבעהשר
וכלליםהמועצהושלהועדשלועבודתםכינוסםסדריייקבעובתקנון
,המועצהאוהועדבישיבותמשתתפיםשאינםחבריםשלמקומםלמילוי

הועדשלתפקידםביצועלשםצורךבהןיראהשהשראחרותהוראותוכן
.העניןלפיהכל,המועצהושל

18סעיף 

רשאיתדתיממלכתילחינוךהמועצה
אומינויו,בלבדדתייםמטעמים,לפסול

אומפקחאומנהלשלשירותוהמשכת
עלבא.דתיממלכתיחינוךבמוסדמורה

מחבריחברשלעררהפסולהחלטת
עודכלתוקףלהחלטהיהאלא,המועצה

שנקבעהבדרך,בעררהכריעולא
.בתקנות

עמותת חינוך חילוני בישראל



לחוק  2סעיף 
חינוך ממלכתי  

מכיל את 
מטרות החינוך

לחוק5'מסבתיקוןהוכנסורובן,מטרות13בורשומותלהיוםנכון
החשיבהאתמבטאותברובןהמטרות.2000בשנתשהתקבל

ראוימענהונותנותרציונלית-הומניסטית-ליברלית-הדמוקרטית
.כאחדוהפרטיקולרייםהאוניברסלייםלהיבטים

לחלוטיןכמעטנעדרותוהן,כהלכהמיושמותאינןרובן–בפועל
כולןאתלקייםמעשיתאפשרותגםאין.זהותמעצביממקצועות

החינוךבמטרת,היתרבין,תלוייישומן]מידהבאותהמערכתבאותה
יחיד,תרבות,חברה:לשרתהחינוךמערכתמעוניינתאותו"אדון"וב
[.(בהוראההסותריםההגיונות–לםצבי)

הדתיהממלכתיהחינוךהגדרתגםתוקנה(5'מסתיקון)מעמדבאותו
:עיבויוקיבלה

"הםשמוסדותיואלא,ממלכתיחינוך-פירושו"דתיממלכתיחינוך
ובהםומפקחיהםמוריהם,לימודיהםתכנית,חייהםאורחלפידתיים

וברוחהדתיתהמסורתפיעלומצוותתורהלחיימחנכים
;הדתיתהציונות

עמותת חינוך חילוני בישראל

https://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1729.pdf


ילקוט הפרסומים  
4653(1998)

העברת סמכויות  
...פ"למזההשר 

למעט החינוך  
דתי-הממלכתי

:ראו גם
סדרי )תקנות חינוך ממלכתי 

1956-ז"תשי, (הפיקוח
הרכב המזכירות הפדגוגית -

וסמכויותיה

עמותת חינוך חילוני בישראל

https://www.nevo.co.il/law_word/Law10/YALKUT-4653.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_031.htm


סל שעות  
–ייעודי 

יסודי  ה"מתנ
פ"תש

שעות תפילה

-היהודילמגזר)ו-גלכיתותישראליתיהודיתתרבות
(ממלכתי

פניעלו-גלכיתותשעותחמש:להורותנדרשיםהמנהלים
ביתבחירתפיעליוקצוהמקצועלהוראתהשעות.שניםארבע
ט-זלכיתותהוראהשעותחמשו,הספר

תקניתלכיתהתוספתיותשעותיינתנו-ה"מתנמארזפיעל
.ח-הבשכבות

לגרוענדרשיםהממלכתייםהספרבתימנהלי:משמעות
.הדרישהאחרלמלאכדישלהםהקבועהשעותמסל

:(דתי-הממלכתילמגזר)תפילה

שלמפתחפיעלתוספתיותשעותיינתנוה"מתנמארזפיעל
.כיתהלכלשעה

עמותת חינוך חילוני בישראל

http://matana.education.gov.il/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99:%D7%A1%D7%9C_%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99


תקנות חינוך 
ממלכתי  
וחינוך 

ממלכתי דתי

תקנות חינוך ממלכתי  
, (מוסדות מוכרים)

1953-ד"תשי

תקנות חינוך ממלכתי  
המועצה לחינוך ממלכתי  )

1953-ג"תשי, (דתי

יציעהדתיהחינוךאגףמנהל(א).5

המיועדותהשלמהתכניותלמועצה
.דתייםממלכתייםחינוךלמוסדות

עלדעתהאתתחווההמועצה(ב)
כאמורלהשהוצעוהשלמהתכניות
עללשרותודיע(א)משנהבתקנת

לתכניותהתנגדותהאוהסכמתה
.מקצתןאוכולן,האמורות

לתכניתהמועצההסכימהלא(ג)
תונהגלא,מקצתהאוכולה,השלמה
,ממנהחלקאו,האמורההתכנית
.דתיממלכתיחינוךבמוסד

עמותת חינוך חילוני בישראל

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/152_030.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_025.htm


יגישהדתיהחינוךאגףמנהל(א).6

מועמדיםשלרשימהלמועצה
במחוזותומפקחיםמנהלים,למורים
שבדעתוהדתיהחינוךובאגף

המנותםשתציעלמועצהלהמליץ
.דתייםממלכתייםחינוךלמוסדות

להגישרשאיהמועצהחברכל(ב)
כאמורמועמדיםשלרשימהלמועצה
.(א)משנהבתקנת

תקנות חינוך ממלכתי  
, (מוסדות מוכרים)

1953-ד"תשי

תקנות חינוך ממלכתי  
המועצה לחינוך ממלכתי  )

1953-ג"תשי, (דתי

עמותת חינוך חילוני בישראל

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/152_030.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_025.htm


פסילה

השרידיעלנפסלאםמורהאומוסדמנהלאדםיתמנהלא(א).7

.פדגוגייםמטעמים

לאחרפסולהשרבוומצאמורהאומנהלאדםנתמנה(ב)
:כךינהג,המינוי

,פדגוגייםמטעמיםהפסולהיה(1)
עבודתלהפסיקשעליוהמוסדלבעליודיע
שנתאותהתוםלאחרמורהאומנהלאותו

;הלימודים
התנהגותמחמתהפסולהיה(2)

המקובלהנוהגאתאוהמוסראתהנוגדת
ויתןבדברהשריחקור,תפקידיהםלגבי

להשמיעהזדמנותמורהאומנהללאותו
מצא;נגדושהובאולהאשמותדבריואת

לבעליודיע,מבוססותההאשמותכיהשר
אתאוהמנהלאתלפטרעליוכיהמוסד
אוההודעהמתןמיוםיום30תוךהמורה

.השרשיורהכפיהכל,הלימודיםשנתכתום

השראותופסלאםמוכרבמוסדכעובדאדםיכהןלא(ג)
.(2()ב)משנהבתקנתהמפורטיםמהטעמים

ברשימותתדוןהמועצה(א).7
והיא6בתקנההאמורות

מתנגדתשהיאלהחליטרשאית
מועמדיםלמינוידתייםמטעמים

.שברשימהמסויימים

כאמורהמועצההחליטה(ב)
אתתפרט,(א)משנהבתקנת
כךעלותודיעההחלטהנימוקי
.הדתיהחינוךאגףלמנהל

מוסדות  )תקנות חינוך ממלכתי 
1953-ד"תשי, (מוכרים

תקנות חינוך ממלכתי  
המועצה לחינוך ממלכתי  )

1953-ג"תשי, (דתי

עמותת חינוך חילוני בישראל

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/152_030.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_025.htm


אז מה צריך 
?  לשנות
? להוסיף
?לתקן

נקודות 
למחשבה

כולםהזרמיםביטולאוחינוךזרםלכלנפרדותחינוךמועצות

ישראלתלמידילכלשוויוניתקצוב

הממלכתייםהחינוךמוסדותאתהמזיןהציבורשלבחוקהגדרה
קבוצהלכלמתאיםמענהומתן

הביתביןהפעולהשיתוףוהגדרתבחינוךההוריםזכויותהבטחת
הספרלבית

הכנסתובכללו,פורמאליהבלתיהחינוךמעמדשלבחוקקביעה
החינוךלמוסדותחיצוניותתוכניות

ושתבטיח,זריםתכניםשלכניסהתאפשרשלאברורההגדרה
בחירה

באופןהספרלבתיישירותהתמיכותכספיהעברת:עמותות
.עבורהוישלמולהםמתאימהפעילותיבחרוהספרובתי,שוויוני

.הגופיםלכלזההתהיהפעילותשעתעלות

עמותת חינוך חילוני בישראל



...ועוד

השלמהתכניתובתקנותחובהלימודבחוקתיקונים,
חינוךבחוקשיבוצעולתיקוניםרלוונטייםבסעיפים
ממלכתי

חינוכיותתכניותוביצועבגיבושרציפותהבטחת-
פדגוגייםבענייניםלהתערבהשרסמכויותעלמגבלות

הציבוריהחינוך:יסודחוקהצעת

לאומיתמועצהתקוםובמקומויבוטלהחינוךועד
חוקמכחלהשיוקנונרחבותסמכויותבעלת,לחינוך

שלסמכויותיויעובו–לחילופין.ציבוריחינוך:יסוד
שתובטחכךחינוךועדתקנותויעובוהחינוךועד

.השרמולמעמדוויובטחהשפעתו

עמותת חינוך חילוני בישראל



החוק אינו ברור  
דיו ואינו מותאם  

למציאות של 
.היום

נחוצות הגדרות  
מבחינות וחד  

:משמעיות

הכרחיבסיס.הקבועההוראהסגל-חובה–פורמלי–ליבהתכנית
.וללמודלדעתצריךתלמידשכל

הספרביתסגלידיעלמועברת-חובה–פורמלי–השלמהתכנית,
.ספריתהביתלייחודיותומותאמת

נכון-רשות–פורמליבלתי–חוץופעילויותחיצוניותתכניות
בתקנותרק.בחוקהתייחסותאיןלהיום

יסודיליבהתכניתאתבקצרהלהציג)חובה–ליבה/יסודתכנית,
(ב"חט

התייחסות)הבחירהוהרחבתלשונותהתייחסות–השלמהתכנית
(לתקנות

המערכתלשעותמחוץ.רשות–חוץופעילותחיצוניותתכניות
בלבדהוריםובאישור

עמותת חינוך חילוני בישראל



החוק לא נותן 
מענה ראוי  
למצב בשטח

התייחסות  
עמומה ומפוזרת 

בתקנות

 

 

 

 

 

עמותת חינוך חילוני בישראל



החינוך הממלכתי

חקיקה
?מה עוד נרצה לשנות בחוק

הזמנה להמשך חשיבה 


