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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת:

הצעת חוק חינוך ממלכתי )תיקון מס' 11( )דרכי ההשתתפות של רשות חינוך מקומית בתקציב של 
מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים(, התשס"ט–2009 *

 
בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 1, בסעיף 11א, אחרי "לפי ההסדר הקובע;" יבוא "השתתפות 1 תיקון סעיף 11א

רשות חינוך מקומית בתקציביהם של מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים כאמור, כולה או 
חלקה, יכול שתהיה גם בדרך של מתן שירות בפועל או של הקצאת משאבים בפועל ובלבד 
שסך שווי ההשתתפות לא יעלה על סך ההשתתפות לפי ההסדר הקובע;", ובסופו יבוא 

"והיא רשאית לעשות כן גם לגבי רכיב מהרכיבים להשתתפות בתקציב לפי סעיף זה " 

הפעלת החינוך הרשמי בישראל ממומנת כיום בפועל 
משני מקורות תקציביים עיקריים: תקציב המדינה והשתתפות 
הרשויות המקומיות  בכל הנוגע להשתתפות המדינה בעלות 
הפעלתם של מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים, עד לחקיקתו 
)ס"ח  התשס"ז–2007   ,)7 מס'  )תיקון  ממלכתי  חינוך  חוק  של 
התשס"ז, עמ' 318( )להלן – תיקון מס' 7(, נקבע בסעיף 11 לחוק 
חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 )להלן – החוק(, כי שר החינוך 
רשאי לקבוע סדרים ותנאים לתמיכת המדינה בתקציביהם 
של מוסדות חינוך אלה, אם יחליט על תמיכה כאמור ובמידה 
שיחליט, ואילו הרשויות המקומיות קבעו בעצמן את שיעור 
השתתפותן בתקציב הפעלתם של מוסדות החינוך המוכרים 

הלא רשמיים הפועלים בתחומן, על פי שיקול דעתן  

עם חקיקת תיקון מס' 7, נקבע כי רשות מקומית תשתתף 
בתקציביהם של מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים הפועלים 
בתחומן, בהתאם לשיעורים ולתנאים היחסיים כאמור שבהם 

המדינה תומכת באותם מוסדות  

טרם חקיקת תיקון מס' 7, השתתפות הרשויות המקומיות 
כאמור נעשתה בין בכסף ובין בשווה כסף, לרבות באמצעות 
מים  ניקיון,  סייעות,  מזכירות,  שרתים,  כגון  שירותים,  מתן 
פרשנות  ולפי  האמור,  התיקון  חקיקת  לאחר  אולם  וחשמל  

משפטית, נקבע כי ההשתתפות לא תהא אלא במימון כספי  
כדי לאפשר את היערכות הרשויות המקומיות, ניתנה ארכה 
שנת  לתחילת  עד  כאמור,  המשפטית  הפרשנות  ליישום 

הלימודים התש"ע  

מטרתה של הצעת החוק המתפרסמת בזה היא לקבוע 
בכסף,  הן  שתהא  יכול  לחוק  11א  סעיף  לפי  השתתפות  כי 
דעת  שיקול  לפי  השניים,  בין  בשילוב  והן  כסף  בשווה  הן 
התיקון    7 מס'  תיקון  ערב  שנהגו  כפי  המקומיות,  הרשויות 
המוצע גם ימנע את פיטוריהם של עובדים בתחומים כאמור 

שנתנו שירותים לאותם מוסדות 

המשתתפת  מקומית  רשות  שכאשר  מוצע  עוד 
בתקציביהם של מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים בשיעור 
שמעבר לשיעור שנקבע בהסדר הקובע כהגדרתו בחוק, היא 
תהא רשאית לעשות כן גם לגבי רכיב מהרכיבים להשתתפות 

בתקציב לפי סעיף 11א לחוק  

ולקריאה  השנייה  לקריאה  החוק  הצעת  הכנת  בעת 
השלישית תדון ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת 
חייבת  המקומית  הרשות  שבהם  התחומים  בסוגיית  גם 
להשתתף בתקציב המוסדות, ותבחן אם נדרש תיקון החוק 

גם בעניין זה 
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