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תיקון סעיף ו

ן,

ה ו ס פ ת סעיף 4ב

2

בחוק חינוך ממלכתי ,התשי״ג953-ו )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף - 1
ו

)ו( אחרי ההגדרה ״חינוך ממלכתי״ יבוא:
״״חינוך ממלכתי משלב״  -חינוך ממלכתי המשלב בתכנית הלימודים שלו לימודי
יהדות מוגברים ,ושם דגש על עיסוק בזהות יהודית ועל חינוך לפי תכנית
השלמה למוסד חינוך ממלכתי משלב;״;
אחרי ההגדרה ״מוסד חינוך ממלכתי״ יבוא:

)(2

״״מוסד חינוך ממלכתי משלב״  -מוסד חינוך רשמי שניתן בו חינוך ממלכתי
משלב;״;
)(3

,

אחרי ההגדרה ״תכנית השלמה״ יבוא:

״״תכנית השלמה למוסד חינוך ממלכתי משלב״  -תכנית השלמה שתכלול לימוד
מקורות יהודיים בהיקף רחב ובאופן מעמיק ,תוך שימת דגש על עיסוק
בזהות יהודית ועל חינוך לערכי הסובלנות במורשת ישראל ולקיום חיים
משותפים וברית ייעוד וגורל בין כל חלקי העם בישראל ובתפוצות;״,
אחרי סעיף 4א לחוק העיקרי יבוא:
״מוסד חינוך
מ

מ

ל

כ

ת

י

מ

ש

ל

ב

4ב ) ,א( )ו( לפי דרישה כאמור בפסקה ) (2של הורי תלמידים
במוסד חינוך רשמי ובהסכמת רוב הצוות הפדגוגי
במוסד ,רשאי השר או מי שהוא הסמיך לכך לקבוע,
אם ראה שהתקיימו התנאים שקבע בתקנות ,כי החל
משנת הלימודים הבאה ואילך יהיה מוסד חינוך כאמור
מוסד חינוך ממלכתי משלב; מוסד חינוך כאמור לא
ייקבע כמוסד היחיד שאליו זכאים להירשם תלמידים
בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף ו ;2בסעיף זה,
״הצוות הפדגוגי״  -המנהל ועובדי ההוראה
) (2דרישה כאמור בפסקה )ו( תהא של הורי שני שלישים
לפחות מכלל התלמידים במוסד חינוך רשמי ,ולגבי מוסד
חינוך שהוא מוסד החינוך הרשמי היחיד ברשות חינוך
מקומית  -של הורי  90%לפחות מכלל התלמידים,
)ב( דרישה כאמור בסעיף קטן )א( תוגש לשר במועד ובאופן
שייקבע בתקנות ,והשר יחליט בה לאחר התייעצות עם רשות
החינוך המקומית שבתחומה נמצא מוסד החינוך
)ג( השר ימסור ,באופן שקבע בתקנות ,הודעה מוקדמת
על קביעתו כאמור בסעיף קטן )א( להורי התלמידים במוסד
החינוך שלגביו ניתנה הקביעה; הודעה כאמור תימסר לפני
מועד התחלת הרישום לשנת הלימודים הבאה לפי חוק זה,
ולפחות  30ימים לפני אותו מועד; בהודעה כאמור יצוין כי
ההורים רשאים לרשום את ילדיהם למוסד חינוך אחר לפי
הוראות חוק זה

*
ו
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התקבל בכנסת ביום י״ב בתמוז התשס״ח )5ו ביולי  ;(2008ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,238 -מיום כי בסיוון התשס״ח ) 23ביוני  ,(2008עמי ,345
ס״ח התשי״ג ,עמי 37ו; התשס״ח ,עמי ,533
ספר ה ח ו ק י ם 68ו ,2י״ח ב ת מ ו ז ה ת ש ס ״ ח ,7, 2008 ,ו2

)ד( השר ,בהסכמות (שר האוצר ,יקבע לכל שנות לימודים את
מספר מוסדות החינמוךספשריימקובסעד ולתג בהיחהינםוכךישהייםקמבועסלדגובתיהחיםנ וכךי הם מוסדות חינו
ממלכתי משלב לפי הוראות סשיף זה.
)ה( נקבע מוסד חינוך כמוסד חינוך ממלכתי משלב לפי
הוראות סעיף זה ,יהיה תבסעד זכאי:! ,מסגרות השתתפות
המדינה בתקציבו ,בחמש השנים לאחר ש נקבע לגביו
כאמור ,למימון לפי אממות מידיה ש יקבע הושר ,לצורך הכשרה
והשתלמויות ל צ ו ו ת הלדגווי במוסד והטמעת ותכנית
הלימודים של החינוהךליהמומדמילםכשתיל המחישנולךב והעמרמכילוכתי המשלב וערכיו
במוסד חינוך וממלכתי משלב וזה יה רכז יהדות שיסייע
)ו(
בהטמעת תכנית הבימומים בתחית לימודי היהדתת םמוסדו
וילווה את העיסוק בזהות יהודית ואת החיניה בהתאם
לתכנית ההשלמה בלמתוכסנידת ההשלמה במוסד
תקנות לפי סעיף זה טעונות אות אי עזור ועדיות החינוך
)ז(
התרבות והספורט של הכנסת.״
בסעיף  5לחוק העיקרי ,בסולו יבב והא ״ולמוסד חינוך ממלכתי משלב ת יקמל תכ נית
מתכניות ההשלמה למוסד חינוך ממלכומ משלב״.

תיקויסעיף 5

אחרי סעיף 3ו לחוק העיקרי יבוא:

ה ו ס פ ת סעיף  3ו א

״מועצה לחינוך
ממלכתי משלב

13א .הא(

)ו( תוקם מ ו ע צ ה לחיתוק ממלכתי משלב; חברל
המועצה יתמנו על ידי השר ,בהנתי יעצודת עם ארגונים
שבין מטרותיהם קידום חינוך משלב ,כל אחד לתקופה
של ארבע שנים
של ארבע שנים
מספר חברי המ(עצמ סהיה 5ו ,והמום שני עובדים
)(2
בכירים במשרד החינוך ,נציג ועד דחינוך ,נציצ המועצה
לחינוך ממלכתי-דלח ,שלושה מתהלים של ומוסדות
חינוך ממלכתי משלב ,נצ יג רשויות החינוך המ רומיות,
שני נציגים של ארגוני המורים ,אחד מכל :ארגון,
וחמישה נציגי ארגוחמ שבין מטרותיהם קידום חינוך
משלב; בסעיף קטן זמה,ש ל״בא;רגבוסניעיהףמקורטיןםז״ה-,״אשרנגיונאירגהונמיו רים״  -שני ארגו
עובדי הוראה שעם חבריהם נמהה המסופר ההב ביותר
של עובדי ההוראה המאוגדים בישראל.

)ב( השר ייוועץ ב מ ו ע צ ה בטרם ישתמש בסמכות מן
הסמכויות המסורותהלסומלכופיו תחוהק זמסהורהונותגלעותל פליחיחנווקךזמהמהלנכוגתיעות לחינוך ממלכת
משלב ,חוץ מן הסמכולות לפי מעיף קטן )א( וסעיף  ,29וכן
השימוש הראשון בהסמשיכומותוש להפריאסשעויןףבקסטןמכ)וג(תו לפי סעיף קטן )ג(
)ג( השר יקבע תקנון למועצה שבו ינקבעו סדרה כיבוסה
ועבודתה ,וכן הוראות אחרות שהשר יראה בהן צורך לשר!
ביצוע תפקידה ״ ביצוע תפקידה ״
אחרי סעיף 6ו לחוק העיקרי יבוא:
״הסכמה לתכניות
ה ח י ל ^ ל ^ ^
המשלב

ה ו ס פ ת סעיף  6ו א

6הא .תכתיות ההשלמה למוסדות החימוך הממלכתי המשלב
ייקבעו על ידי השר בהת״עצות ע ם המועצה לחינוך ממלכותע
משלב ״
המשלבמשלב ״
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בסעיף  20לחוק העיקרי ,אחרי פסקה )ו( יבוא:

תיקון סעיף 20

6

תיקון סעיף 24

,

7

תיקון סעיף 25

,

8

תיקון סעיף 34

9

תחילה

^0

״)וא( במוסד חינוך ממלכתי משלב ,ובלבד שהתלמיד זכאי להירשם למוסד כזה
בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף ו;2״
בסעיף  24לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן ״)א(״ ואחריו יבוא:
״)ב( בהודעה לפי סעיף  23או סעיף קטן )א( רשאי ההורה הרושם לציין כי הוא מעוניין
שיינתן לתלמיד חינוך ממלכתי משלב ,ובלבד שהתלמיד זכאי להירשם למוסד כזה
בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף ו 2״
בסעיף  25לחוק העיקרי ,בסופו יבוא ״נרשם תלמיד למוסד חינוך ממלכתי משלב ,יודיע ההורה
הרושם על בחירתו בין מוסד חינוך ממלכתי ובין מוסד חינוך ממלכתי-דתי במקרה שבו מספר
התלמידים שנרשמו במוסד שאליו נרשם התלמיד יעלה על המכסה שנקבעה לו״
בסעיף  34לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(7בסופה יבוא ״ובלבד שלעניין מוסד חינוך ממלכתי
משלב ,הוא עומד בתנאים שנקבעו לפי סעיף 4ב; תקנות לפי פסקה זו לעניין מוסד חינוך
ממלכתי משלב טעונות את אישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת;״

,

תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים התשס״ט
)א( בשנת הלימודים התשס״ט רשאי שר החינוך או מי שהוא הסמיך לכך ,לפי דרישת
הוריהם של שני שלישים לפחות מכלל התלמידים במוסד חינוך רשמי ,בהסכמת
רוב הצוות הפדגוגי במוסד ובהתייעצות עם רשות החינוך המקומית שהמוסד מצוי
בתחומה ,לקבוע כי כבר מאותה שנת לימודים ואילך יהיה מוסד חינוך כאמור מוסד
חינוך ממלכתי משלב ,אם נוכח שהמוסד מקיים תכנית לימודים ואורח חיים התואמים
את ערכי החינוך הממלכתי המשלב; על קביעה כאמור לא יחולו הוראות סעיפים 4ב,
3וא)ב( ו ־  6ו א לחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיפים  4 ,2ו־ 5לחוק זה; לעניין זה ,״הצוות
הפדגוגי״  -כהגדרתו בסעיף 4ב האמור

הוראת מעבר

)ב( מספרם של מוסדות החינוך ששר החינוך יקבע לגביהם בשנת הלימודים התשס״ט
כי הם מוסדות חינוך ממלכתי משלב לפי הוראות סעיף זה לא יעלה על שמונה

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
ש מ ע ו ן פרס
נשיא המדינה

יולי תמיר
שרת החינוך

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

חוק העונשין )תיקון מם׳  ,(99ה ת ש ם ״ ח * 2 0 0 8 -
ו
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בחוק העונשין ,התשל״ז 977-ו )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף )290א( ,המילים ״או מאסר
שבע שנים עם קנס עשרת אלפים לירות״  -יימחקו
ו

,

התקבל בכנסת ביום י״א בתמוז התשס״ח )4ו ביולי  ;(2008ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,389 -מיום ח׳ בסיוון התשס״ח )וו ביוני  ,(2008עמי 8ו,6
ס״ח התשל״ז ,עמי  ;226התשס״ח ,608

ספר ה ח ו ק י ם 68ו ,2י״ח ב ת מ ו ז ה ת ש ס ״ ח ,7, 2008 ,ו2

אחרי סעיף ו 29לחוקן העיקרי יבוא:

הו

״מתן ש ו ח ד ל ע ו ב ד
צ

י

ב

ו

ר

ז ר

ה ו ס פ ת סעיף ו29א

ומ2א) .א( הנותן שוחד לעובד ציבור ז ר בחד לעובדה הקשו רה בתפקידו,
כדי להשיג ,להבטיח א ו לקדם פעילות עאקית דאו יתרון תא חר
בנוגע לפעילות עסקינתו דינו כדיין נותן שוחד לפי סעיף ו, 29
)ב( לא יוגש כתב אבשום בעבירה לפי סעיף זה אלא בהסכ מע
בכתב של היועץ המשפטי לממשלה,
)ג(

בסעיף זה -
״מדינה זרה״  -לרבות כל יחידה שלטונית במדינה
הזרה ,ובכלל זה יהחזירדה,ה ואברכצלילת,ז המ יחוחזיידתהאוארצית ,מחוזית א
מקומית;
מקומית;
״עובד ציבור זר״  -״כעלו באדחדצימבוארלזהר:״  -כל אחד מאלה:
)ו( עובד המדינה) ו(הזרהעוכבלד מהימדשיננוהשאהזרמהש רוכהל מי שנושא משרה
ציבורית או ממלא תפבוד תיבורי מטע ם המדינה
הזרה ,ובכלל זה מי שהו שא למשרה או כממלא
תפקיד ברשות המחוקקת ,ברשות המבצעת אב
ברשות השופטת של המדעה הזרה ,בין בבחדי־ה,
בין במינוי ובין בהסבכיןם;במינוי ובין בהסכם;
נושא משרה ציבוריש או שמהא יתפקית
)(2
ציבורי מטעם גוף ציבורי שהוק ם לפי ביקו ק
של מדינה זרה ,אושמלטעמםדיגנוהף זהרנה,מ צאוא מבטשעליםטגהו ף הנמצא בשליטה
ישירה או עקיפה שילשימרדהינאהוזרעקה;יפה של מדינה זרה;
עובד של ארגון ציבורב בין־לאומי ,וכל מי
)(3
שנושא משרהציבורשינותשאאוממשלראה תציפבקוירדיתצ יאבו רמימלא תפקיד ציבור
מטעם ארגון כאמור; לעניין זה ,״ארגון ציבורי
בין־לאומי״  -ארגון שנוסד מידי שתי מדעות אב
יותר ,או בידי ארגוניוםתר,ש נואוס דבוידביי דאירגשונתייםמשדניונוסתד ו בידי שתי מדינות
או יותר״
או יותר ״

3י

בסעיף )295ב( לחוק העיקרי ,אח רל ״כאמור בסעיף )290ב(״ יבוא ״או עובד ציבור ז ר
כאמור בסעיף ו29א)כג(א״מור בסעיף ו29א)ג(״

תיקון סעיף 295

4י

בחוק סדר הדי ן הפלילי ]נודח משו לב[ ,התשמ״ב 982-ו ל ,בתותפת השלישית ,בפספ) ו(,

תישי חוק סדר
הדין הפלילי

בפסקה )ד( שבטור בי ,אחרי ״24ו)א(״ יבוא חר2א)ב(״,

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
ש מ ע ו ן פרס
נשיא המדינה

-מ

סי

5 6

דניאל פרידמן
שר המשפטים

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

ס״ח התשמ״ב ,עמי  ;43התשס״ח 5ו4
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חוק בתי המשפט )תיקון מם׳  ,(51ה ת ש ם ״ ח * 2 0 0 8 -
ה ו ס פ ת סעיפים
68א ו ־  6 8ב

^

בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו  ,אחרי סעיף  68יבוא:
ו

״ניהול פרוטוקול

68א ) ,א( בדיון בבית משפט ינוהל פרוטוקול שישקף את כל הנאמר
והמתרחש בדיון והנוגע למשפט ,לרבות שאלות והערות בית
המשפט ,ואולם בקדם משפט ,בישיבה מקדמית או בדיון
מקדמי אחר רשאי בית המשפט ,בהסכמת בעלי הדין ,לכלול
בפרוטוקול את עיקרי הדברים שבדיון; בית המשפט יקבע את
דרך רישום הפרוטוקול; בסעיף זה ,״דיון מקדמי״  -לרבות
דיון שאין בו שמיעת ראיות בעל פה או שמיעת טענות בעלי
הדין ושנועד לבחון את האפשרות לסיים את ההליך בהסדר
מוסכם בין בעלי הדין
)ב( בית המשפט רשאי להורות שלא יירשמו בפרוטוקול
דברי גידוף ,נאצה ,השמצה או ביזוי ,ובלבד ששוכנע כי אין
טעם המצדיק את רישומם בפרוטוקול
)ג( בעל דין זכאי לקבל ,בתום הדיון או בסמוך לאחר מכן,
עותק של הפרוטוקול
)ד( בית משפט רשאי ,לפי בקשת בעל דין ולאחר שנתן
לשאר בעלי הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם ,לתקן
רישום בפרוטוקול כדי להעמידו על דיוקו; בעל דין רשאי
להגיש בקשה לתקן רישום בפרוטוקול בתוך עשרה ימים מיום
שהומצא לו הפרוטוקול
)ה( כתבי טענות וכל תעודה או מסמך שהוגשו בדיון ושבית
המשפט קיבל אותם ,יצורפו לפרוטוקול ויהיו חלק ממנו,
למעט לעניין סעיפים קטנים )ב( עד )ד(
)ו( הוראות סעיף זה יחולו על כל דיון בבית משפט ,לרבות
בבית המשפט העליון ,אלא אם כן נקבעה בחיקוק הוראה
מפורשת אחרת באותו עניין

הקלטת דיון

68ב )א( ביקש בעל דין שדיון יוקלט על חשבונו ,יאפשר זאת בית
המשפט ,אלא אם כן מצא שאין לעשות כן מטעמים מיוחדים,
ובלבד שהדיון מתועד בדרך אמינה ומדויקת אחרת; החלטה
שלא להיענות לבקשת בעל דין כאמור תהיה מנומקת בכתב
)ב( הורה בית המשפט על הקלטת הדיון לבקשת בעל דין,
תישמר ההקלטה בידי בית המשפט ,וכל בעל דין יהיה רשאי
להאזין לה
)ג( הקלטה של הדיון לפי סעיף זה לא תיחשב פרוטוקול
הדיון ״

*
ו
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הכנסת 6 -ו ,2מיום די באדר בי התשס״ח )וו במרס  ,(2008עמי ,232
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^בחוק בתי דין דתיים)כפיית ציוות ותרכי דיפן( ,התשט״ז956-ו  ,אחרי סעיף וא יבוא:
2

״ניהזול פסוטוקול

ובה

)או בד יון בבית דץ ינוהל פרוטבקול שישקף את כל ןרנאוסר
והמתרחש בדיון והנוגע למשפט ,לרבות שאלות והאגרות בתת
הדין ,ואולם בישיבה מקדמית םשאי בית הדין ,בהסכמת בעלי
הדין ,לכלול בפרוטוקול את לעיקרי הדברים שתדעיק ביה הדין
יקבע את דרך רישום הפרוטתקול; בסעוף זה ,רושיבה מקדמית״
 לרבות דיון שאין בל ששמי עת ראיות בעל פה או שמיעתטענות בעלי הדין ושנועד לבח ון את האפשרות לסיים את
ההליך בהסדר מוסכהםהלבייךן בהעלסידרה דמיוןסכם בין בעלי הדין

סתיעקיוףן וחואק יבבתויא:
דין דתיים )כפיית
ציות ודרכי דנא(
 -מסי 4

)ב( בית הדין רשאב להורות שלא יירשמו בפרוטוקול דברי
גידוף ,נאצה ,השמצה או ביציה והלבד השוכנע כי איל טעש
המצדיק את רישומהםמבצפדריוקטואקותלרישומם בפרוטוקול
)ג( בעל דין זכאי)גל(קבל,ב עבלתודיםן זהכדיאוין לאקובבל,ס מבותךוםלאהחדרי וןמ כאן,ו
עותק של הפרוטוקועלותק של הפרוטוקול
בית דין רשא)י,ד(לפי ביקתשדתי ןברעלשאדי,יןלופליאבחקרששתנ תבןעלשדיאןרו
)ד(
בעלי הדין הזדמנות לטהון את טענות יזהם ,לתקן רישום
בפרוטוקול כדי להעמידו על דידקו; בעמ דין רשאי להגיש
בקשה לתקן רישום בפרוטוקול בתוך עשרה יבמים תוום
שהומצא לו הפרוטושקוהולמצא לו הפרוטוקול
)ה( כתבי טענות וכל תעותה או מסמך שהוגשו בדען ושבית
הדין קיבל אותם ,יצורפו לפרוטוקול וידויו חלק ממנו ,למעט
לעניין סעיפים קטנים )ב( עד יד(,״
בחוק ההוצאה לפועל ,התשכ״ז-ה96ו  ,אחהי סעיף  3יבוא:
3

״ניהול פרוטוקול

3א.

תיקון חוק
ההוצאה לפועל

בדיון לפני ראש ההוצאה לפוע ל ינוהל פרואוקול; על !הפרוטוקול
ועל ניהולו יחולו הוראות סעיף 68א לחוק בבתי המשפט ]לוסק
משולב[ ,התשמ״ד984-ו  ,בשינויים המחויבים,״
4

בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב-מ98ו  ,בסעיף 34ו -
5

)ו(

האמור בו יסומ( ״)א(״ ,ובסופו יבוא ״לרבות שאלות והערות בי ת אמשפט ,ואולם

תיקון חוק סדרהדין הפלילי
 -מסי 7פ

בדיון מקדמי רשאי דיות ממשפט ,שהסכמת המלי הדין ,לכלול בעלוטוקול את ועיקרי
הדברים שבדיון,״;
)(2

אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״)ב( בית המשפט רשאי להורות שטא יירשמו בפרוטשקול דברי וגידוף ,נאצה,
השמצה או ביזוי ,ובלבמ ששאכנע כי ואין וטעם שומצדיכ את רישומם בפרוטוקול

ס״ח
ס״ח
ס״ח
ס״ח

התשט״ז ,עמי  ;40התשס״א ,עמי 54ו,
התשכ״ז ,עמי 6וו; התשס״ח ,עמי 5ו,5
התשמ״ד ,עמי 98ו,
התשמ״ב ,עמי  ;43התשס״ח ,עמי 5ו4
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)ג( בעל דין זכאי לקבל ,בתום הדיון או בסמוך לאחר מכן ,עותק של
הפרוטוקול ״
תחילה

5

תחילתו של סעיף וב לחוק בתי דין דתיים )כפיית ציות ודרכי דיון( ,התשט״ז956-ו,
כנוסחו בסעיף  2לחוק זה8 ,ו חודשים מיום פרסומו של חוק זה ,

,
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