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

הצעת חוק חינוך ממלכתי )תיקון מס' 16( )ספרי לימוד מאושרים(, התשע"ב–2012 *

בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 1, בסעיף 4 –1 תיקון סעיף 4

בסעיף קטן )ב( –   )1(

)1(, ובסופה יבוא "ספר לימוד מאושר יסומן בדרך  האמור בו יסומן כפסקה  )א( 
שיקבע הגוף המוסמך "; 

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

האמורה  ברשימה  שנכלל  לאחר  מאושר  לימוד  בספר  שינוי  נעשה   )2("
בפסקה )1(, יחליט הגוף המוסמך אם לקבוע גם את ספר הלימוד לאחר שינויו 

כספר לימוד מאושר ";

בסעיף קטן )ג(, ברישה, אחרי "במוסד חינוך" יבוא "לרבות החלפה במהדורה אחרת   )2(
של אותו ספר" 

לפי סעיף 4 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953, שר 
החינוך מסמיך גוף במשרד החינוך לקבוע את רשימת ספרי 

הלימוד המאושרים לשימוש במוסדות חינוך  

בדרך  יסומן  מאושר  לימוד  ספר  כי  לקבוע  מוצע 
את  לאפשר  וכך  החינוך,  במשרד  המוסמך  הגוף  שיקבע 
זיהויו ככזה בעת רכישתו וכן להקל על זיהוים של ספרים 

שאינם ספרי לימוד מאושרים )סעיף 1)1()א(( 

כמו כן מוצע לחדד כי משאושר ספר לימוד בידי הגוף 

המוסמך, יש להביאו לאישור מחודש אם חל שינוי בתוכנו 
לאחר מתן האישור )סעיף 1)1()ב((  

הורי  על  כלכלי  נטל  היא  לימוד  ספרי  רכישת 
התלמידים, ולכן נקבעה בסעיף 4 האמור הוראה המגבילה 
למשך חמש שנים החלפת ספר לימוד שנקבע כספר לימוד 
מוצע  זאת   המצדיקים  במקרים  למעט  חינוך,  במוסד 
תחול  מהדורה  שינויי  בשל  החלפה  על  גם  כי  להבהיר 

אותה מגבלה )סעיף 1)2(( 

הצעת חוק מס' פ/3735/18; הועברה לוועדה ביום כ"ה בכסלו התשע"ב )21 בדצמבר 2011(   *

ס"ח התשי"ג, עמ' 137; התשע"ב, עמ' 85   1

 יוזמים: חברי הכנסת אורי אריאל, אנסטסיה מיכאלי, אורי אורבך, דב חנין, ניצן הורוביץ,
 רוברט אילטוב, אברהם מיכאלי, איתן כבל, עתניאל שנלר, יואל חסון, זאב בילסקי,
אברהים צרצור, מירי רגב
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכנסת:

 הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים )תיקון מס' 19( )נציגי הכנסת בוועדת המינויים(, 
התשע"ב–2012 *

בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג–1962 1 , בסעיף 11)א( – 1 תיקון סעיף 11

הקטע החל במילים "יושב ראש המועצה" יסומן ")1(";  )1(

הקטע החל במילים "ראש בית הדין לערעורים" יסומן ")2(";  )2(

הקטע החל במילים "שני קאדים־מד'הב" יסומן ")3(";  )3(

הקטע החל במילים "שר המשפטים" יסומן ")4(";  )4(

במקום הקטע החל במילים "חבר כנסת דרוזי שייבחר" ועד המילים "בכפוף להוראות   )5(
חוק הכנסת" יבוא:

שני חברי כנסת דרוזים שתבחר הכנסת, ובלבד שהיו שני חברי כנסת ")5( )א( 
דרוזים הכשירים לכהן כנציגי הכנסת בוועדה 

או  )א(  משנה  בפסקת  כאמור  דרוזים  כנסת  חברי  שני  היו  לא  )ב( 
שהכנסת לא בחרה בשני חברי כנסת כאמור – תבחר הכנסת כנציגיה 
בוועדה דרוזים שאינם חברי הכנסת, בבחירות שבהן רשאים להתמודד 

רק מי שאינם חברי הכנסת 

שהכנסת  או  )א(  משנה  בפסקת  כאמור  אחד  דרוזי  כנסת  חבר  היה  )ג( 
בחרה רק בחבר כנסת אחד כאמור – תבחר הכנסת כנציגה הנוסף בוועדה 
דרוזי שאינו חבר הכנסת, בבחירות שבהן רשאים להתמודד רק מי שאינם 

חברי הכנסת 

הדרוזיים,  הדתיים  הדין  בתי  לחוק  11)א(  סעיף 
התשכ"ג–1962, קובע את הרכב ועדת המינויים של קאדי־

של  דרוזים  נציגים  שני  היתר,  בין  חברים,  שבה  מד'הב, 
הכנסת, לפי הוראות אלה: 

בבחירה  הכנסת  ידי  על  שייבחר  דרוזי  כנסת  "חבר 
חשאית ויכהן כל עוד הוא חבר הכנסת, ואם תמה כהונת 
הכנסת – עד שתבחר הכנסת החדשה חבר אחר במקומו, 
ואם אין בכנסת חבר כנסת דרוזי – דרוזי שייבחר על ידי 
הכנסת בבחירה חשאית ויכהן כל עוד לא בחרה הכנסת 
הכנסת,  חוק  להוראות  בכפוף  והכל  במקומו,  אחר  דרוזי 

התשנ"ד–1994 )להלן – חוק הכנסת(;

כחבר  הוא  יכהן  בלבד,  אחד  דרוזי  כנסת  חבר  היה 
הוועדה, ותקופת כהונתו תהא כתקופת כהונתו של חבר 
כנסת דרוזי שנבחר על ידי הכנסת; ובלבד שאם אינו יכול 
ינהגו  הכנסת,  חוק  הוראות  מפאת  הוועדה  כחבר  לכהן 

כאילו אין בכנסת חבר כנסת דרוזי; והוא הדין אם לא רצה 
אותו חבר לכהן כחבר הוועדה או התפטר מחברותו בה;

חבר כנסת דרוזי נוסף או דרוזי שאינו חבר הכנסת 
שייבחר על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהן כל עוד לא 
בחרה הכנסת דרוזי אחר במקומו, והכל בכפוף להוראות 

חוק הכנסת;" 

לחבר  לתת  נועדה  בזה  המתפרסמת  החוק  הצעת 
בהתמודדות  הכנסת  חבר  שאינו  מי  על  עדיפות  הכנסת 
על הכהונה כנציג הכנסת בוועדת המינויים, ולקבוע כי 
בוועדה  לכהן  הכשירים  דרוזים  כנסת  חברי  בהיעדר  רק 
תוכל הכנסת לבחור כנציגיה דרוזים שאינם חברי הכנסת 
)תנאי הכשירות מוסדרים בסעיף 6 לחוק הכנסת וסעיפים 
שאינו  נציג  בחירת  לאחר  אם  הכנסת(   לתקנון  ו־63   62
חבר הכנסת יחל לכהן בכנסת חבר כנסת דרוזי, או שאחד 
חדל  אם  )למשל,  לכשיר  יהיה  הדרוזים  הכנסת  מחברי 

הצעת חוק מס' פ/4150/18; הועברה לוועדה ביום כ"ד באייר התשע"ב )16 במאי 2012(   *

ס"ח התשכ"ג, עמ' 20; התשע"א, עמ' 655   1

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכנסת:

 הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים )תיקון מס' 19( )נציגי הכנסת בוועדת המינויים(, 
התשע"ב–2012 *

תיקון סעיף 11בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג–1962 1 , בסעיף 11)א( – 1 

הקטע החל במילים "יושב ראש המועצה" יסומן ")1(";  )1(

הקטע החל במילים "ראש בית הדין לערעורים" יסומן ")2(";  )2(

הקטע החל במילים "שני קאדים־מד'הב" יסומן ")3(";  )3(

הקטע החל במילים "שר המשפטים" יסומן ")4(";  )4(

במקום הקטע החל במילים "חבר כנסת דרוזי שייבחר" ועד המילים "בכפוף להוראות   )5(
חוק הכנסת" יבוא:

שני חברי כנסת דרוזים שתבחר הכנסת, ובלבד שהיו שני חברי כנסת ")5( )א( 
דרוזים הכשירים לכהן כנציגי הכנסת בוועדה 

או  )א(  משנה  בפסקת  כאמור  דרוזים  כנסת  חברי  שני  היו  לא  )ב( 
שהכנסת לא בחרה בשני חברי כנסת כאמור – תבחר הכנסת כנציגיה 
בוועדה דרוזים שאינם חברי הכנסת, בבחירות שבהן רשאים להתמודד 

רק מי שאינם חברי הכנסת 

שהכנסת  או  )א(  משנה  בפסקת  כאמור  אחד  דרוזי  כנסת  חבר  היה  )ג( 
בחרה רק בחבר כנסת אחד כאמור – תבחר הכנסת כנציגה הנוסף בוועדה 
דרוזי שאינו חבר הכנסת, בבחירות שבהן רשאים להתמודד רק מי שאינם 

חברי הכנסת 
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חבר כנסת דרוזי שנבחר לכהן כנציג הכנסת בוועדה יכהן כל עוד הוא  )ד( 
חבר הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת – עד שתבחר הכנסת החדשה חבר 
אחר במקומו; נציג הכנסת בוועדה שאינו חבר הכנסת יכהן כל עוד לא בחרה 

הכנסת נציג אחר במקומו 

נבחר מי שאינו חבר הכנסת כנציג הכנסת בוועדה ולאחר מכן החל  )ה( 
לכהן בכנסת חבר כנסת דרוזי או שחבר כנסת הפך כשיר לכהן כנציג הכנסת 
בוועדה, ייערכו בחירות לבחירת נציג הכנסת במקום מי שאינו חבר הכנסת, 
כנציגי  לכהן  הכשירים  הדרוזים  הכנסת  חברי  כל  להתמודד  רשאים  ובהן 
הכנסת בוועדה; נבחרו כנציגי הכנסת בוועדה שניים שאינם חברי הכנסת, 
חבר הכנסת שייבחר בבחירות כאמור, אם ייבחר, יכהן במקום הנציג שקיבל את 
מספר הקולות הקטן יותר; קיבלו הנציגים מספר קולות שווה, תחליט הכנסת 

באותן בחירות במקום מי מהם יכהן חבר הכנסת לאחר בחירתו 

כשירותם  בחירתם,  חשאיות;  בבחירות  ייבחרו  בוועדה  הכנסת  נציגי  )ו( 
וכהונתם יהיו בכפוף להוראות חוק הכנסת, התשנ"ד–1994 2;";

הקטע החל במילים "עורך דין" יסומן ")6("   )6(

לכהן כשר או כסגן שר(, ייערכו בחירות שבהן תינתן לחבר 
הכנסת עדיפות 

יובהר כי גם אם אין יותר משני חברי כנסת דרוזים יש 
לערוך בחירות לנציגי הכנסת בוועדת המינויים, ורק אם 
לא ייבחרו חברי הכנסת יהיו רשאים להתמודד גם דרוזים 

שאינם חברי הכנסת  

כמו כן, אם ייבחרו מי שאינם חברי הכנסת כנציגי 
הכנסת בוועדת המינויים ובמועד מאוחר יותר יחל לכהן 

בכנסת חבר כנסת דרוזי או שחבר כנסת דרוזי יחדל לכהן 
כשר או סגן שר, ייערכו בחירות שבהן יוכלו להתמודד כל 
חברי הכנסת הדרוזים, והם בלבד  בעת הכנת הצעת החוק 
לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תדון ועדת הכנסת 
נוכח  מעבר,  הוראת  או  תחילה  הוראת  לקבוע  בצורך 
המינויים  בוועדת  הכנסת  מנציגי  אחד  שכיום  העובדה 

אינו חבר הכנסת  

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140   2

 יוזמים: חברי הכנסת שכיב מוראד שנאן, חמד עמאר
מצטרפים: חברי הכנסת סעיד נפאע, מגלי והבה

סודר בכנסת, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 62 1 שקלים חדשים 
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