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תיקונים עקיפים:
חוק לימוד חובה ,התש״ט949-ו  -מסי 31
חוק בתי משפט לעניינים מינהליים ,התש״ס - 2000-מסי 39

חוק מ י ד ע גנטי )תיקון מם׳  ,(3ה ת ש ם ״ ח * 2 0 0 8 -
תיקון סעיף 2

בחוק מידע גנטי ,התשס״א2000-י )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף - 2
)י( במקום ההגדרה ״בדיקה גנטית להורות״ יבוא:
״״בדיקה גנטית לקשרי משפחה״  -בדיקה גנטית לקביעת ממצאים בדבר קשרי
משפחה של אדם;״;
אחרי ההגדרה ״בדיקה גנטית למחקר״ יבוא:

)(2

״״בית דין דתי״  -בית דין רבני ,בית דין שרעי ,בית דין של עדה נוצרית ובית דין
דתי דרוזי ,כמשמעותם על פי דין;״;
אחרי ההגדרה ״קרוב״ יבוא:

)(3

״״ראש בית דין דתי״  -כל אחד מאלה:
)י( לעניין יהודים  -נשיא בית הדין הרבני הגדול;
) (2לעניין בני עדה נוצרית  -ראש בית הדין הגבוה של אותה עדה
נוצרית;
)(3

לעניין מוסלמים  -נשיא בית הדין השרעי לערעורים;

)(4

לעניין דרוזים  -ראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים;״.

תיקון סעיף 3

2

בסעיף  3לחוק העיקרי ,סעיף קטן )ד(  -בטל.

הוספת סעיף ייא

3

אחרי סעיף יי לחוק העיקרי יבוא:
״בדיקה גנטית
ל

לקשרי משפחה
ב

א

ה ס כ מ ת נ ב ד

ק

ייא) .א( ציווה בית המשפט לענייני משפחה על עריכת בדיקה
!
_
[
_
[
_
גנטית לקשרי משפחה בלא הסכמת נבדק לפי סעיף 28ו ,יינתן
לנבדק הסבר בדבר אופן עריכת הבדיקה והשפעתה על גופו;
הוראות סעיפים יי2 ,י)א( ו־ 25לא יחולו על בדיקה כאמור
)ב( אין בצו כאמור בסעיף קטן )א( כדי לחייב בעל מקצוע
רפואי לעשות פעולה שהנבדק מסרב בפניו לעשייתה ״

תיקון כותרת
פרק הי

4

הוספת פרק היי

5

במקום כותרת פרק הי יבוא:
״פרק ה׳ :עריכת בדיקה גנטית לקטין ,לחםוי או לפםול דין ,לשם אבחון וטיפול
רפואי ולשם מחקר״
אחרי פרק הי לחוק העיקרי יבוא:
״פרק ה׳ו :עריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה
עריכת בדיקה
גנטית לקשרי
משפחה

28א .לא תיערך בדיקה גנטית לקשרי משפחה )בפרק זה  -בדיקה(
אלא לפי צו של בית משפט לענייני משפחה )בפרק זה  -בית
המשפט( ,ובהתאם להוראות פרק זה

הסכמה לעריכת 28ב) .א( )י( לא יורה בית המשפט על עריכת בדיקה לפי
בדיקה
פרק זה ,אלא אם כן נתן הנבדק את הסכמתו לכך;
היה הנבדק קטין ,חסוי או פסול דין ,נדרשת הסכמת
האחראי עליו לעריכתה ,ואם מלאו לקטין 6י שנים
 -נדרשת גם הסכמתו

*
י
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) (2לא יורה בית )ה(2משפלטאעיולרבהדיביקתה להקמטשיןפ,טל חעלסויב דאיוק
לפסול דין אלא לאחר שמיעת עאדתו ,בהתאם לגילו
ולמידת בגרותו או ליכולותיו ,לפי הע ניין ,אלא אם כן
שוכנע ,מנימוקים שיירשמו ,נכי שמיעת עמדתו עלולמ
לפגוע בטובתו
לפגוע בטובתו
)ב( על אף האמור בסע ין( קאן )א( ,היה קטיי הורה או שיטען
לגביו כי הוא הורה )בסעיף קטן זה  -קטין הורה( ,רשאי בית
המשפט ,מטעמים שיירשמו ,הקשורים בטובת הקטין ההורה,
להורות על עריכת לההבודריוקתהעבללעאריהכסתכמהתב דהיקאחהרבאליאעלה סהכקמטיתן
ובלא נוכחותו של האחראי חוגת מתן ההסבר לקטין ההורה
כאמור בסעיף זה ,ובלבד שהעטין ההורה נתן האות הסכמתו
לעריכת הבדיקה לעריכת הבדיקה
בדיקה בעובר

צו לעריכת בדיקה
בנסיבות מיוחדות

ב2גק בעלי לגרוע מהוראות פרק זה ,לא יורה ב ית משפט אל עריכת
בדיקה בחסוי שהוא עוב ר אלא לאחר ששקל אא הצורך
בעריכת הבדיקה עוד בתקופות ההרען ,והאישה הנושאת
את העובר נתנה הסכמה מדעת לעריכת הבדיקה ,לאחר
שהוסברו לה הסיכושניהוםסבשרבוערליהכ תה סהיבכודנייקםה,שלבהע רוילכעתובהר;בדליאק
נתנה אישה כאמורנאתנתההאסיכשמהתכהאלמהוירבדאקת ,להאסכיחמותלוה להוהריאבודתק
סעיף 28ח)ב(
סעיף 28ח)ב(
28ד יא( בכפוף להוראות ס עיף 8ףה ,היתה אמו ש 8קטין ,חסוי
א ו פ ס ו ל דין רשומהאובפמסרולשםדיןה ארושכולומסהי ן,במערלשפםי חהואקו כמלרוסשיןם,
האוכלוסין ,התשכ״ה965-י  ,כ מי שהיתה נשואה ,בתוך 300
ימים שלפני יום לידית הקלין ,החס וי או פסקט הדין ,לאדם
שממצאי הבדיקה עלולים לשלול את אבהיםו או ללבאת את
אבהותו של אדם זואלבתהוותאו השילהאאדדםםזורלשתווםאובמהרישהםאכדאםמרורש
כאביו של קטין ,חסוי באו פסול דין וממצאי הבדיקה עלמלים
לשלול את אבהותול שאול ולקאבותעאאבתהואתבוהואותולקשבלו עאדאםת זואלבתהו,ו
לא יורה בית המשפלטאעיולרעהריביכת המבדשיפקטה,עאללעאריאכםתכןהבשדויכקנהע,
שיש בעריכתה צורך ממשי הגכבר על פג יעה שעלולה לה יפרם
כתוצאה מהבדיקהכתוצאה מהבדיקה
)ב( בבוא בית המ)בש(פט בלבהוראובתיתעלהעמרישכפתט לבדהיוקרוהתלעפיל סערעיףכ
קטן )א( ,יביא בחשבקוןט,ן)ביאן( ,היבשיאר,בשחישקובולןי,םביןאלהה:שאר ,שיקולי
)י( קיומו של חשש לפגיעה בקטין ,בח סוי או ב פסול
הדין ,לרבות לפי דין דתי ,כתותאה מהבדיקה;

ב נ ס י ב ו ת

מ יו

ח

ד ו

ת

2

)(2

אפשרות לערוך את השדיתה בדרך שתקבע את

קשרי המשפחה כךקשרהיפגהימעשהפבחזכהויכוךת שהקהטפיגןי,עהחבסזויכ
או פסול הדין ,תצומאוצ םפ סאוולתהידמינן,עתצומצם או תימנע
צו לעריכת בדיקה
בנסיבות של חשש
לממזרות לפי דין
תורה

 28ה .יא(

יק(

ראה בית המשפט ,בעצמב או לפי טענ תו של בעל

דין ,ולאחר ששמע את עמדת השעץ ה משפטי לתל משלה
תורה

או בא כוחו בעניין,אכוי במאמכצואחיוהבבעדנייקן,הכעילומלמיצםאילפהגובעד
בכשרותו לפי דין תורה לנישואין ;שיל קטץ ,חסוי ,לרב ות
חסוי שהוא עובר ,או ססול דין ,עקב ח שש לממזרות לפי

ס״ח התשכ״ה ,עמי .270
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דין תורה ,יפנה לנשיא בית הדין הרבני הגדול לקבלת
חוות דעתו בעניין החשש האמור ובדבר האפשרות
לערוך את הבדיקה באופן שימנע את הפגיעה; הפנייה
תיעשה בלא ציון שמות ופרטים מזהים
) (2נשיא בית הדין הרבני הגדול יעביר את חוות
דעתו כאמור בפסקה )י( ליועץ המשפטי לממשלה;
היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו יביא לפני בית
המשפט את עמדתו בעניין לאחר שקיבל את חוות
הדעת האמורה
) (3פנה בית המשפט לנשיא בית הדין הרבני הגדול
לפי פסקה )י( לעניין בדיקה בחסוי שהוא עובר ,יעביר
נשיא בית הדין הרבני הגדול את חוות דעתו ליועץ
המשפטי לממשלה כאמור באותה פסקה בתוך חמישה
ימי עבודה ,והיועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו
יביא לפני בית המשפט את עמדתו בעניין לפי פסקה )(2
בתוך חמישה ימי עבודה מיום שקיבל את חוות הדעת
האמורה
נוכח בית המשפט ,לאחר שהיועץ המשפטי
)(4
לממשלה או בא כוחו הביא לפניו את עמדתו לעניין
עריכת בדיקה כאמור בפסקה ) ,(2כי ממצאי הבדיקה
עלולים לפגוע בכשרותו של קטין ,חסוי ,לרבות חסוי
שהוא עובר ,או פסול דין ,כאמור בפסקה )י( ,וכי אין
דרך לערוך את הבדיקה באופן שימנע את הפגיעה ,לא
יורה על עריכת הבדיקה ,אלא אם כן מצא כי יש צורך
בעריכת הבדיקה לשם מניעת סכנה לחיי אדם או נכות
חמורה בלתי הפיכה לאדם
)ב( ראה בית המשפט כי ממצאי הבדיקה עלולים לפגוע
בכשרותו לפי דין תורה לנישואין של בגיר ,עקב חשש
לממזרות לפי דין תורה ,וכי אין דרך לערוך את הבדיקה באופן
שימנע את הפגיעה ,לא יורה על עריכת הבדיקה אלא לאחר
שהפנה את בעלי הדין ליחידת הסיוע לשם קבלת הסבר בדבר
המשמעות של עריכת הבדיקה ,לגביו ולגבי קרוביו; בסעיף
קטן זה ,״יחידת הסיוע״  -יחידת הסיוע שהוקמה לפי סעיף 5
לחוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ״ה995-י .
3

בדיקה בלא
ה ס כ מ ת

ה נ ב ד ק

28ו.

)א( על אף האמור בסעיף 28ב ,רשאי בית המשפט לצוות על
עריכת בדיקה ,למעט בדיקה לפי סעיף 28ד ,גם בלא הסכמת
הנבדק ,אם נוכח כי התקיימו התנאים לעריכתה לפי סעיף
28א28 ,ד או 28ה ,ובלבד שהתקיימו כל אלה:
)י(

בית המשפט שוכנע כי יש סיכוי סביר לנכונות

טענות המבקש בדבר קשרי המשפחה הנטענים;
)(2

ניתנה לנבדק הזדמנות להשמיע את התנגדותו

למתן הצו
ס״ח התשנ״ה ,עמי 393
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)ב( לא יורה בית המשפט יעל ע ר מ ת בדיקה כאמור בסעיף
קטן )א( ,לקטין ,לחסוי אא לפסול דין ,סאב! הוא או האחראי
עליו לא נתנו את הסכמתם לעריכת הבדיקה ,אלא כאם כן
מינה לו עורך דין אמוינאהפולוט רעוופרוךס דליןדיןאואאשרפויטירצוגפווסב הללדייןכ
שלפניו ,ככל שהקטין ,החסוי לאו פסקל הדין אינ ו מיוצג על
ידי עורך דין מטעמיודי עורך דין מטעמו

יאם

)ג( לא יורה בית המשפט על עריכת בדיקה לפי סעיף זב
אלא בדרך של בדיקאהלאחיבצדורניךת;שלעבנידיןקזה,ח״יבצדויניקתה; לחיענציוינןי זת״ה
 כל אחת מאלה - :כל אחת מאלה:)י(

לקיחת דגימת ותאי ם מחלקה הפנ ימי של הלחי;

)(2

לקיחת דגימת)2ר(וק; לקיחת דגימת רוק;

) (3לקיחת דגימת שיע ר ,קריבות שורשיו ,ולמעט ושיער
מחלקים מוצנעים שמלח להקגיוףם; מוצנעים של הגוף;
) (4לקיחת דגימה) (4חיצ ולניקיתחאתחדרגתימשהי קחביעצונהיתשר,אבחצרו,ת
לאחר התייעצות עם שר המשפטים וםאיש ור מעדת
המדע
המדע
)ד(

ציווה בית המשפט על עריכת בדישה לעי הוראות סעיף

זה ,יכול שהבדיקהזתה,י יערכוךלבדשרהךבדשיאקיהנהתיבעדריךקהב דחריךצ ונשיאתי,נהאםב
הנבדק נתן את הסכהמנבתוד קל כנךתן את הסכמתו לכך
אופן עריכת הבדיקה 8או2זפ ן רא(

בלי לגרוע מהוראות בל דין ,בעימה לפי תרק זדה תיערך הדרך

ובמקום שיבטיחו שומבימרקהוםמ רשביבתטיעחלו כשבומידרהאמדרם,ביעתלעפלרכטיבוותדו
ועל בריאותו ,ובמידה דה מועטה האפשרית של אי־נוהות.
)ב( בדיקה תיערך) בא(ך ו רבקד יבקמהכותןיגענרטךי אוך וברמקעבדמכהוןלגבנדטייק ואתו
גנטיות ,בישראל ,שנהמותל הכיר להש ,בהודעה ברשומות,
לצורך ביצוע בדיקות ולפי פרק זה.
)ג( על אף האמור בסעיף קטן)ב( ,רשא י בית המש פט ,מטעמים
מיוחדים שיירשמו ,להורות כי בדישמ תלערך במעבדה שאתנע
בישראל ,ובלבד ששוכנע כי מתקידמים כל אליה:
)י( אין מכון גנטי א ו מ ע ב ד ה לבדיקות גנטיות
בישראל שהוכרו לפבישסרעיאףל קשטןה ו)כב(ר ושלניפיתןסלעיעףר וקךטןב )הב(ם
את הבדיקה;
את הבדיקה;
אותה מ ע ב ד ה מק״תת ,בקירוב המרבי ,את
)(2
התנאים לפי חוק זהתלנריאישםוילמפיעבחודקה זלהבדליריקושתו יגנמטעיובתד
ולהכרה לצורך ביצוע בדיק ות ולפי פרק זה;
יש אפשרות ,במידת הצורר־ ,לחקור את עורך
)(3
הבדיקה ע ל אופן עריכתה ,ולאבטיח את שמולת
הראיות על אופן עריכתה ועל ממצאיה.
סירוב להיבדק

8סי2רוחב )הא( סירב אדם להיבדק לאחר מתן צו כאמור בסעיף 28ו,
יחולו הוראות סעיף  6לפקודת ב יזיון בית פשפט ; הוראות
סעיף קטן זה לא יחוסלעויףע לק טקןטזין,ה לחאסויחואול ופעסוללקדטייןן ,חסוי או
4

חוקי א״י ,כרך אי) ,ע( ) ,332א( .356
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)ב( בית המשפט רשאי להסיק מסירובו של אדם להיבדק
כל מסקנה הנראית לו מוצדקת בנסיבות העניין ,לרבות בדבר
קביעת קשרי המשפחה הנטענים כלפי אותו אדם.
מסירת תוצאות
בדיקה ,אי־גילוי
ואיסור פרסום

) ^28א( על אף הוראות סעיף  ,14נערכה בדיקה לפי פרק זה ,לא
יימסרו תוצאותיה אלא לבית המשפט שהורה על עריכתה.
)ב( בלי לגרוע מהוראות סעיפים )68ה( ו־סד לחוק בתי המשפט
]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו  ,רשאי בית המשפט ,לאחר
שהובאה לפניו עמדת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו
בעניין -
5

)ו( לאסור את גילוין או את פרסומן של תוצאות
הבדיקה ,את גילוי שמו של מי שבעניינו נערכה
הבדיקה או כל דבר אחר העשוי להביא לזיהויו ,ואת
תוכנם של מסמכים שהוגשו לו באותו עניין;
לא לגלות לבעלי הדין ,כולם או חלקם ,את
)(2
תוצאות הבדיקה
)א( על אף החלטת בית משפט לפי סעיף 28ט)ב()ו( ,רשאי
בית דין דתי הדן בעניין שבסמכותו על פי כל דין ,להורות
לבעל דין להגיש לו תוצאות בדיקה שנערכה לפי צו של
בית משפט בהתאם להוראות פרק זה ,ובלבד שהתקיימו
כל התנאים הנדרשים לשם מתן צו לעריכת בדיקה על ידי
בית הדין ,כאמור בסעיף 28יד; הורה בית דין דתי להגיש לו
תוצאות בדיקה כאמור ,אין בכך כדי לגרוע מהחלטת בית
המשפט לפי סעיף 28ט)ב()ו( כלפי כל גורם אחר

העברת תוצאות
בדיקה לבית דין דתי

28י

שימוש בדגימת
 DNAובתוצאות
בדיקה

28יא לא יעשה אדם שימוש בדגימת  DNAששימשה לבדיקה ,או
בתוצאות בדיקה ,אלא למטרה שלשמה נערכה הבדיקה

תוצאות בדיקה
שנערכה בלא צו

28יב תוצאות בדיקה שנערכה בלא צו שנתן בית משפט או בית
דין דתי לפי פרק זה או שנערכה בניגוד להוראות סעיף 28ז)ב(
או )ג( ,לא יובאו לפני בית משפט ,בית דין דתי או כל ערכאה
שיפוטית אחרת ,ולא יהיו קבילות כראיה

)ב( על אף החלטת בית משפט לפי סעיף 28ט)ב() ,(2תוצאות
בדיקה שניתנה לגביה החלטת בית משפט כאמור לא יהיו
חסויות בפני בית דין רבני הדן בעניינם של בעלי דין בעניין
שבסמכותו ע ל פי כל דין ,ובלבד שהתקיימו כל התנאים
הנדרשים לשם מתן צו לעריכת בדיקה על ידי בית הדין,
כאמור בסעיף 28יד; אין בהוראה זו כדי לגרוע מהחלטת
בית המשפט לפי סעיף 28ט)ב() (2כלפי בעלי הדין שבעניינם
ניתנה

דינה של קביעה של 28יג  .קביעה שקבע בית משפט לפי בדיקה לא תחייב בית דין דתי,
בית משפט או של
וקביעה שקבע בית דין דתי לפי בדיקה לא תחייב בית משפט
בית דין לפי בדיקה
או בית דין דתי אחר; בסעיף זה ,״בית משפט״  -כמשמעותו
בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו.

ס״ח התשמ״ד ,עמי 198
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28ידל )האפ

תחולת הפרק על

בתי הדין הדתיים

י

על אף ה2ראות סעיף 28א ,רשאי גם בית דין דרתי ,אעניין
_,

,

,

,

שבסמכותו על פי כל דין ,ליתן צע לעריכת בד יקה בעניין שנדון
לפניו ,אם כל הנבדלים ותאו את הסכמתם לתדי קה לפי סעיף
28ב והתקיימו כל התנאים האמורים בפרק זה; כל ההוראות
החלות על בית המשפט ועל קביתותמ לפי פרק זה יחולו על
בית הדין הדתי
)ב(

בית הדין הדתי

צו לפי סעיף )קבט(ן )א(צויינלפתין סבעאיףשוקרטןמ)רא(אישי נשתןל בראיששובריתמ

הדין הדתי הדן בעניהידןין הדתי הדן בעניין
העברת תוצאות

בדיקה לבית משפט8ה2עטבורת)תאו(צא ועתל אף 8ה2חטול ט)תא(ביתעדליןאדףתיהחללפיטתס עביףת 8ד2יןט )דב()תיי (,לרפישסאיע י
בעת משפט להורות לבמל דין להגיש לו ת ו צ א ו ת הדישה
שנערכה לפי צו שלשנבעירתכהדילןפיהצדותישבלהבתיאתםהלדיהןורהאדותי פברהקת
זה ,ובלבד שהתקיימו כל התנאים הנמרשים לשם מתן צו
לעריכת בדיקה עלליעדיר יבכית בהדימקשהפ ט,עלכיאדימ ובריבתפהרקמ זשהפ;ט,הוכראהמ
בית משפט להגיש בליותתמוצשאפוטתלבהדגיקשהלוכאתמווצר,אואיתן בבדכיךק הכ דכיא
לגרוע מהחלטת ביתלגרהודיעןמההדחתליטלתפ יביסתע יהףד8י2ןט)הבד()תיי(לכפליפיס עכילף

המצאה ליועץ
המשפטי לממשלה

סדרי דין
6

תי

גורם אחר
גורם אחר
)ב( על אף החלטת בית דין דתי לפי סעיף! 28טןב() ,(2לא יהיו
תוצאות בדיקה כאתמורצ אחוסתויובתדיבקפהנ יכבאימתו רמחשספוטיוהתדןבפבניע נביינתםמ
של בעלי דין כאמור,שולב לבבעדל ישדיהןתכקיאימוור,כולב להבתדנ אשיהםתהקניידרמושיכםל
לשם מתן צו לעריכש בדיקה על ידי בית המשפט ,כאמור
בפרק זה; אין בהוראבהפרזוק זכדה;י לאיגןרובעהומרהאחהלזטותכדביתלגהרודיען מההדחתיל
לפי סעיף 28ט)ב()(2לכפליפיסעביעףל8י2טה)דבי(ן) (2ש בכעלנפיינבםענלייתנההד ין שבענ
28טז .העתק מכל בקשה לעריכת בדיקה לפל פרכ זה ויכן ב קשה
להעבחת תוצאות בדיקה לפי סעופים 28י ו־28טו ,יומצא
ליועץ המשפטי למלמיושעלץההאומ לשבפטאיכלומחומשלה או לבא כוחו

8ס2דירזי דיןשר המשפטי8ם2ירזשאיש רל קהבמועש פסטדירםי רדיןשאביהלקיכביוםע לספדיר יפרדיקן זבהה״ל

בסעיף  38לחוק העיקרע -
)י(

תיקון סעיף 38

בסעיף קטן )א( ,אח ריפסקה) (6יבוא:
״) (7עורך בדיקה גנטית לקשרי משהחה שלא לפי צו שפי ה ת מאז פט או של ביית
דין דתי ,שניתן לפי דפיןר קדתהיי,י;שניתן לפי פרק היי;
מוסר ת ו צ א ו ת בדיקה גנטית לק שרי משפחה בניגוד להוראות סעיף
)(8
28ט)א(;
28ט)א(;
) (9מגלה או מפרסם דבר שגילו יו או פרסומו נאסר ועל ידי בית משפט עו בית
דין דתי ,לפי סעיף 8ד2יןט )דב(;ת״י ;,לפי סעיף 28ט)ב(;״;

)(2

בסעיף קטן )ג()(-2

בסעיף קטן )ג( -

)א(

פסקה )י(  -ת)יאמ(חק;פסקה )י(  -תימחק;

)ב(

אחרי פסקה  )5יב(בוא:אחרי פסקה  5יבוא:
ואו בתוצאות בדיקה גנטיות אקשרי
״)5א( עושה שימוש בדגימת
משפחה ש ל א למטרה שלשמה נערכה הבדיקה ,בניגוה להוראות
סעיף 28יא;״
סעיף 28יא;״
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7

תחילה

8

בסעיף  44לחוק העיקרי -
)י( בסעיף קטן )א( ,בסופו יבוא ״וכן רשאי הוא כאמור ,ובהסכמת שר המשפטים,
להתקין תקנות לעניין תעריפים מרביים לעריכת בדיקות גנטיות לקשרי משפחה לפי
פרק היי ״;
)(2

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ג( שר המשפטים רשאי ,לאחר התייעצות עם השר ובאישור ועדת המדע,
לקבוע הוראות לעניין אופן התיעוד של מהלך בדיקה גנטית לקשרי משפחה,
שמירת תוצאותיה והעברתן לבית משפט לענייני משפחה או לבית דין דתי ,לפי
הוראות פרק היי.״

תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום פרסומו

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

יעקב בן־יזרי
שר הבריאות
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים ,התשם״דו*2008-
פרק אי :ה ג ד ר ו ת
בחוק זה -

הגדרות

״חוק לימוד חובה״  -חוק לימוד חובה ,התש״ט949-י ;
י

״מוסד חינוך״  -כהגדרתו בחוק לימוד חובה;
״מוסד חינוך תרבותי ייחודי״  -מוסד חינוך שלומדים בו תלמידים בכיתות טי עד י״ב,
כולן או חלקן ,שניתן בו חינוך שיטתי הנובע מאורח חייה של הקבוצה התרבותית
הייחודית הלומדת בו בהתאם למאפייניה הייחודיים ,וקיבל הכרה לפי סעיף ;2
״קבוצה תרבותית ייחודית״  -קבוצת אוכלוסייה שיש לה מאפיינים תרבותיים ייחודיים
והיא אחת מאלה:
)י( קבוצת האוכלוסייה החרדית שתלמידיה לומדים בישיבה לימודי קודש
לפי ההלכה היהודית;
)(2

קבוצת אוכלוסייה אחרת שקבע השר ,בצו ,באישור ועדת החינוך התרבות

והספורט של הכנסת;
״השר״  -שר החינוך
פרק בי :ה כ ר ה במוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים ותקצובם
הכרה במוסד חינוך
תרבותי ייחודי

2

*
י

742

)א( אדם המבקש להכיר במוסד חינוך כמוסד חינוך תרבותי ייחודי ,רשאי לפנות אל
השר בבקשה להכרה ,לפי הוראות שקבע השר ,באישור ועדת החינוך התרבות והספורט
של הכנסת )להלן  -בקשת הכרה(

התקבל בכנסת ביום כי בתמוז התשס״ח ) 23ביולי  ;(2008ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,239מיום כי בסיוון התשס״ח ) 23ביוני  ,(2008עמי .350ס״ח התש״ט ,עמי .287
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)ב( השר או מי שהוא הסמיך לכך יכיר במהסד חינוך כמייסד חינוך תרבותי ייחדדי אם
ראה שהתקיימו בו רכאלהאלשה:תקיימו בו כל אלה:
) י( ניתן בו חינוך ש(טתנ הנ ובע מאורש חייה שלל הקבוצה התרהושית היבחוהית
הלומדת בו בהתאם למאפייניה האםודמא ,ותכנית הלימודים בו יתורח
הפעילות במסגרתוהאפינעיםלונותג דבימםסגארתתועראכיינהם נשוגלדימםד ינאת יעשררכיאלה כשמלדימנדהיניתה וידשירתאל כמדינה יהודית
ודמוקרטית;
ודמוקרטית;
) (2לומדים בו תלמידים במספר שלא יפחת ממספר שקבע השר ,ומספר שעוות
הלימודים בו הוא כפי ישקדע ,והכל בהתח שב במאפיעיהם יבצורכיהם המיוחדים
של מוסדות חינוך תרב ותיים ייחודיים של כל קבוצה דירםותית יי חודצה הוראות
לפי פסקה זו ייקבעו באישור ועדת החיניך התרבות והסחירט של הכנסות;
)(3

הוא עומד בת)נ(3איםהלומאתןע ורימדש יבוןתנלפאיםהולרמאותןתריפרשקיוןג ילפי הוראות פרק גי

)ג( השר יחליט בבקשת שהכרה וי ודיק על החלטת ו למבקש בהוך אתב עה חוששים
מיום הגשתה
מיום הגשתה
)א( סירב השר לבקשת הכרה ,רשאב המבקש ,התוך  45ימים מיוב שהודע לי על םרר לעניין הכרה
הסירוב ,לערור על הסחלטה לפני ועדת הערר שמונתה לפי סעיף זה.

ע,

)ב( לכל קבוצה ותרבותיות ייחודיות תרקם ועדת ערר לעניינה ,שימנה השרנ ואלה
חבריה:
חבריה:
)י( מי שכשיר להתמנות שופט בית תשפט מחוזי ,לאחר התייעצות עם שר
המשפטים ,והוא יההימהישופשטיבםר,אוהשואהויוהעידה;יושב ראש הוועדה;

)ג(

)(2

נציג משרד ה)ח2י(נוך;נציג משרד החינוך;

)(3

נציג ציבור מק)3ר(ב אנוצתיגה צקיבבווצרהמקרב אותה קבוצה

הודעה בדבר )מג(ינויוהועדעתהעברדרבתרפומירנסויםובערדשתומעורתר תפורסם ברשומות

)ד( השר ,באישור)וד(עדתההשחר,י נבוךאיהשותרובועתד ותההסחפיונרוטך שהלת רהבכונתסות,ה יסקפוברעטהושרלאוהתכנלסעתנ,ייןקבע הוראות לעניין
סדרי הדין בוועדותסהדרעיררהדין בוועדות הערר
ועדת ערר תה)אה(רש ואיעתד לתי תןע רכרל התחהלאט הר שאהישתר הליהת ןרשכאלי להתחתל טלפהי סשעהיףש2ר היה רשאי לתת לפי

)ה(

)ו( החלטת ועדת ערר ניתנת לערעור ,בתוך י 2ימים ,לפני בית המשפט לעניינים
מינהליים.
)ז( על ועדת ערר ל פ י ס ע יף זה יחולו ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב-
992י  ,ככל שלא נקבעו לגביה הו ראות בח וק זה .
מי

נ ה

ל

י

ם

2

4

ביטול הכרה

נוכח השר כי לא התקיי ם או חדל ל ה ק יים תנאי מהת נאים לקבלת הכרה כאמור
בסעיף  ,2רשאי הוא להתרות בכתב במי שקיבל אות ההכרה ,כי אם אא יקוים התנאק
בתוך שלושה חודשביסםעימףיו,2ם רהשהאתיראהוה,א רלשהאתירוהותאבלכבתטבלבאמית השקהיכברלה;אעתלהההחכלרטה,ת כהישארם לא יקוים התנאי
לפי סעיף זה יחולו בהותורךא ושתלוסעשיהף 3ח,ו דבשינםו יימיםו םהמהחהויתבריאםה ,רשאי הוא לבטל את ההכרה; על החלטת השר
ע

.

^

השתתפות המדינה בתק יבו ששל מוסד ח ינוך תרבותי חודי ,כ ל שנת לימודים,

)א(

ה

נו

מ

תקצוב מוסד חינוך
תרבותי ייחודי

תרבותי

2

תהיה בשיעור של  60אחושת מיחידת המימון קצד כל תלמיד חלומד בו; ביס יעיף זה,
״ י ח י ד ת מימון״  -מיתמהויןההבמשדינעוהרבשעלד 0ת6ל מאיחדוזיהםלומידחיבדמותסהדמחיימנוןךבעלד־ יכסולדית לבממיסדלוהל ומד בו; בסעיף זה,
לימודים עיוני באותה שנת לימודי.-
י

י

ח

ו

די

ס״ח התשנ״ב ,עמי .90
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)ב(

)י( נוסף על הוראות סעיף קטן )א( ,השתתפות המדינה בתקציבו של מוסד חינוך
תרבותי ייחודי ,בעד כל תלמיד הלומד בו שהוא ילד בעל צרכים מיוחדים ,תהיה,
נוסף על יחידת המימון ,בשיעור השווה למימון המדינה בעד תלמיד משולב לפי
התעריף המזערי של שעת הוראה בחטיבה העליונה
) (2הוראות פרק דיי לחוק חינוך מיוחד יחולו על שילוב ילדים בעלי צרכים
מיוחדים במוסד חינוך תרבותי ייחודי ,בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
בסעיף 20א ,בהגדרה ״מוסד חינוך רגיל״ ,במקום האמור בה יקראו ״מוסד חינוך
תרבותי ייחודי״ ובסעיף 20ד)ב()י( ,במקום האמור בפסקת משנה )ג( ,יקראו ״עובד
משרד החינוך שהוא עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד״
)(3

בסעיף קטן זה -

״חוק חינוך מיוחד״  -חוק חינוך מיוחד ,התשמ״ח988-י ;
3

״ילד בעל צרכים מיוחדים״  -ילד בעל צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך
מיוחד ,הזכאי לחינוך חינם לפי סעיף )6א( לחוק לימוד חובה ,אשר ועדת
שילוב במוסד החינוך התרבותי הייחודי החליטה על זכאותו לתוספת של
הוראה ולימוד ולשירותים מיוחדים במוסד החינוך התרבותי הייחודי;
״תלמיד משולב״  -כהגדרתו בסעיף 20א לחוק חינוך מיוחד
פרק גי :רישוי ,פיקוח ואכיפה
סימן אי :הגדרות
בחוק זה -

הגדרות לעניין
פרק גי

6

חובת רישיון

7

לא יפתח אדם מוסד חינוך שלומדים בו תלמידים בכיתות טי עד י״ב ,כולן או חלקן,
שניתן בו חינוך שיטתי הנובע מאורח חייה של הקבוצה התרבותית הייחודית הלומדת
בו בהתאם למאפייניה הייחודיים )בפרק זה  -מוסד חינוך( ,ולא יקיימו אלא אם כן יש
בידו רישיון לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו ולא יפרסם אדם פתיחת מוסד חינוך אם אין
עליו רישיון כאמור )בחוק זה  -רישיון(.

בקשה לרישיון

8

)א( בקשה לרישיון תוגש למנהל הכללי; היא תכלול פרטים על העניינים המפורטים
בסעיף 3י ויצורפו לה תשריטים של מבני מוסד החינוך ופרטים אחרים שנקבעו
בתקנות

״עובד חינוך״  -מי שעוסק במוסד חינוך ועיקר עיסוקו בו הוא בהוראה או בחינוך וכן
מי שעוסק בפיקוח על הוראה או חינוך;
״עובד שירות״  -מי שעוסק במוסד חינוך ואיננו עובד חינוך;
״המנהל הכללי״  -המנהל הכללי של משרד החינוך ,או סגנו;
״רשות הבריאות״  -מי ששר הבריאות מינהו לעניין חוק זה;
״תברואה״ של מוסד חינוך  -לרבות מצבם התברואי של מבני מוסד החינוך ,החצר,
הציוד והריהוט שבו ,התאורה ,החימום והאוורור ,צפיפות התלמידים בחדרי
הלימוד ובחדרים אחרים ,וכן הציוד המשמש להכנת מזון ,כלי האוכל ,החסנת
מצרכי המזון ואיכותם.
סימן ב׳  :פתיחת מוסד חינוך וקיומו

)ב( המנהל הכללי יחליט בבקשה ויודיע על כך למבקש בתוך ארבעה חודשים מיום
הגשתה
ס״ח התשמ״ח ,עמי 4יי
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)א( המנהל הכללי יעביר העתקים לשש ל הברשה ושל מצלרהותיה לחוות דעתן שיל
רשות החינוך המקומית ,כמשמעותה ומיק לימוד חובה ,ושל הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,כמשמעותה בחוק התכנון והב ניה ,התשכ״ה65-בו  ,שבתשומן נמצא מוסד
החינוך שהבקשה מתייחעת אליו.

ה.

העברת העתקים
של בקשות ומתן
חוות דעת

4

)ב( רשות החינוך המק ומית ו הוועדה המקומית לתכנון ולבניה יעב ירו את חוות דעתן
למנהל הכללי בתוך חוהשיים מיוב קבלות ההעתקים כאבור
)א( המנהל הכללי יעבירהעתק של הבקשה ושל מצורפותיה הרשות הבריאות ,ולא
ת ן רישיון אלא לאחר שרשות הבריאות אישרה כי באין היא מתנגדת למתן הרישיון
מבחינת התברואה.

א.1

ת

אי שור רשות
הבריאות

)ב( רשות הבריאות תעביר את החלטתת למנהל ההללי בתוך חודשיים מיום קךלת
העתק הבקשה
העתק הבקשה
 .11לתאאיגידתן המנ1ה1ל הכללאיייריתןשיהוןמנלהחלב רהבכנליליא דריםשיאולןאל חאבםרכבןניהואאדםתאגלידא אם כן הוא תאג ר ישיון לתאגיד
.12

לבא ייתן המנהל הכללי ריש יון לאדם שהורשע בעלירה שיש עשע בלון או שיש בה כדק
לפגוע בביטחון המדינה ,או יכיל עוד מתנהלת נגדל לפי חוק הקירה דגל עבירה כאמוה
לא ייתן המנהל הכללי תשיון לתאגיד לאם ימי שבידו השליטה עליו הורשע בעבי רה
כאמור או כל עוד מכתאנמהולרתאונגכדול חעוקידרמהתכנאהלמותר נגדו חקירה כאמור

כעזיירות בעל
רישיון

.1

)א( לא ייתן המנהל הכללי רישיון אלא אם כן הוא סבור כי תובטח רמה נאותה תהתאם
לתקן ולנהוג בסוג מלסד החעוך שזהב קשה מתייחסת אלבו בעניעים המפורטים לנהלן:

בזבחניכז למתן
רישיון

מ

) (1מבני מוסד החינוך מהגישה אליהם ,החצר ,מס פר הכיתות וחדרי פזרימוד,
הספח והשירות;
1

)(2

תנאי הבטיחות במוסד ההינויח

)(3

הריהוט והציוד של מוסד החינוך;

)(4

הבסיס הכספי לקיום מוסד החינוך

)ב( במתן החלטת) בדבב העניינים תמפורטים בסעיף קטן )א( ,יתחשב המנהל הכללי
בסוג מוסד החינוך ובגילם ובצורכיהם שיל התלצודים ,הכל בהתאם לכללים שהתקין
השר לאחר התייעצהת עלז ועדת החינוך התרבות והסחירט של הכנסות.
,

המנהל הכללי רשאי להת נות את מתן הרישיון בתנאים שיש לקיימת מייאש ,ורשאי
4נ.
הוא לקבוע ברישיוןהותאנאליקםבושעי בשרילקשיייוןמ םת נא יחרםינשיתישנ תלוקיימם אחרי נתינתו

תנאים לרישיון

.15

רישיון יכול שיהא רבוע או לתקשפה שתיקבע בל ושלא תפחת משנת לימאדים אחת.

תוקפו של רי יון

^6

לא יו חבר רישיון מאאם לאדם אחר ,מלא ב אישור ו של המנהב הכלילו; בק שה לאי שור
תכלול את הפרטיםתשכנלקולבעאותבתהקפנרוטתי ם שנקבעו בתקנות

רכישת מוסד חינוך

)א( שירב המנהל הכללי ליתן רישילן או לאשר ה רבשתן לאחר ,ששאי המבקש ,חתוך
 21ימים מהיום שהודיע לו על הסישב ,לערלר על ההחלטה לפנר ועדה ערר שמונתה
לפי סעיף זה .

ערר לעניין רישיון

)ב(

ח

שר החינוך ימ)נב(ה ועשדרתהעחרירנ ולךרימשניוהן והעמדותרכעברתר למרשילשויושןההאמולרה:כ בת משלושה אלה:
מי שכשיר להיות ש ופט בירת משפט מחוזי ,לאחר התייעצות לעם ש ר
)(1
המשפטים ,והוא יההימהישופשטיבםר,אוהשואהויוהעידה;י ושב ראש הוועדה;
)(2

)ג(

שני חברים אחרים שלפחות אחד מהם אינו ועובד המרינדה.

הודעה בדבר מינויועדת הערר לרישיון תפו רסם ברשומות.

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
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)ד(

השר יקבע הוראות לעניין סדרי הדין של ועדת הערר לרישיון

)ה( ועדת הערר לרישיון תהא רשאית ליתן כל החלטה שהמנהל הכללי היה רשאי
לתת לפי סימן זה
)ו(
ביטול רישיון

.18

העסקת עובד חינוך

19

הגשת רשימה של
עובדי חינוך

20

החלטת ועדת הערר לרישיון ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים

)א( נוכח המנהל הכללי כי לא התקיים או חדל להתקיים תנאי מהתנאים שבמילוים
הותנה רישיון ,רשאי הוא להתרות בכתב בבעל הרישיון ,כי אם התנאי לא יקוים בתוך
שלושה חודשים מיום ההתראה ,רשאי הוא לבטל את הרישיון
)ב(

על החלטת המנהל הכללי יחולו הוראות סעיף  ,17בשינויים המחויבים.
סימן גי :העסקת עובדים במוסד החינוך

לא יעסיק אדם עובד חינוך אם התקיים בו אחד מאלה:
)(1

העובד הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה;

) (2העובד הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור
הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך;
)(3

דרישה לפטר עובד
חינוך

.

יש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים

לעניין סעיף  ,19בכל שנת לימודים ,במועד ובדרך שנקבעו בתקנות ,ימסור בעל רישיון
למנהל הכללי או מי שהוא הסמיך לכך ,רשימה של עובדי החינוך המועסקים במוסד
החינוך
)א( המנהל הכללי רשאי לדרוש מאת בעל רישיון שיפטר מיד עובד חינוך אם נתקיים
לגביו אחד מאלה:

2 1

)(1

העובד הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה;

) (2העובד הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור
הרשעה זו אין להעסיקו במוסד החינוך;
) (3הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה
על תלמידים
)ב(
הזדמנות להשמיע
טענות לעובד חינוך

22

.

ערר  -עובד חינוך

23

.

הגשת רשימה של
עובדי שירות
דרישה לפטר עובד
שירות

4

2

5

2

בעל הרישיון חייב לציית לדרישת המנהל הכללי לפי סעיף זה

לא ידרוש המנהל הכללי לפטר עובד חינוך כאמור בסעיף  21אלא לאחר שנתן לעובד
הנוגע בדבר הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו
עובד חינוך הרואה את עצמו נפגע על ידי דרישה לפטרו כאמור בסעיף  ,21רשאי לערור
על כך ,בתוך  21ימים מהיום שהודע לו על הדרישה ,לפני השר
בכל שנת לימודים ,במועד ובדרך שנקבעו בתקנות ,ימסור בעל רישיון למנהל הכללי או
למי שהוא הסמיך לכך רשימה של עובדי השירות המועסקים במוסד החינוך
)א( המנהל הכללי רשאי לדרוש מאת בעל רישיון שיפטר מיד עובד שירות אם נתקיים
לגביו אחד מאלה:
)(1

העובד הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה;

) (2העובד הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור
הרשעה זו אין להעסיקו במוסד החינוך;
) (3הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה
על תלמידים
)ב(
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ט

ה .2לא ידרוש המנהל הכללי לפטר מעובד שירות כאמרר בסעיף  25אלא לאחר שנתן לעובד אהזחדרמנשונתתלןהלשעמויבעד
טענות לעובד
ה נו ג ע בדבר הזדמנוהתנונגאעובתדהבלרה זשדמימנעו תא נתאטועתנהותליוהשמיע את טענותיו
שירות
ע נו

שי ר

תל

ע ו ב ד

ות

אצי

המנהל הכללי רשאי לאצו ל כאחר את סמכויותיו לפי אעיפים  25וי.26

אצילת סמכויות

ע,2

עובד שירתת הרואה את עשמו נפגע על יאי דרישה לפערע כאמ ור בסעיף  ,25רשאי לערור
על כך ,בתוך  21ימים מהיום ששהה־ ע לו על הדרישה ,לפני השש ר

ע ר  -ע ו ד שירות

א ,2לה! יועסקו רופא או אחות במוסד ח ינוך אלא באישור רשות הבריאות,

א

5

תא ישור להעסקת
רופא או אחות

א3ש )א( לא יעסיק אדם עובד חיעוך או עובע שירות אלא אם כן יש בידי העובד אישור ידאי שהורע ורבשדו תאישור
הבריאות
מאת רשות הבריאות כת אין לה התנאדות ילהעסקתו מבחעת בריאותית.
)ב( רשות הבריאות רשאשת לסייג אישור לפי סעיף! קטן)א( או לסגביל אות ותקופת
תוקפו
תוקפו
)ג( שר הבריאות רשאי להתקין תתנות בדבר בדיקות רפואיות של עובדים לעניין
האישור לפי סעיף זהאישור לפי סעיף זה
סימן די :הוראות כסליות
,31

המנהל הכללי יאשר מפעם לפעם ,בהתמשב בסוג מוסד החינוך ובאופע ,אה שכך
הלימוד של מוסד ההחליינומוךדו סשדלרימגובסידיתהוחינוך וסדרי גבייתו

אישור שכר
הלימוד

ה2ו3דעה בעלעלשירניויישיםון יו2ד3יע לבמענלהלריהשיכולןלייו דעילע כללמנשהינלויהכשלחללי בעפלרכטילםשישננויכ לשלוח לב בקפרשטהי םלרישנשיכולןל ה ו ד ה על שינויים
או במצורפותיה או במצורפותיה
ק

כ3ני3סה להמומסנדהל הכלל3י3או מהימנשהמילנהכללכלךי ואכון רמישושתמיהנבהרילאכוךתורכןשראישוםתבהכלבריעאתוסתברירשהאילםהיבככנלס תכניססבהירלהמ ולסדהיכנס
חינוך
למוסד חינוך ולחצריו כדי לברר אלם קוימו הוראות פרק זה ,התהנות לפיו ותנאי הרישתן;
ורשאים הם לדרוש מבעל הרישיון ואו ממנהל מוסד החינוך כל דמעה הדרושה להם
לשם מילוי תפקידם לפי ופרק זה .
ד4ר3ישה להתמקנןהל הכלל4י3או רהשמונתהלה בהרכילאולית ארושראישוםתלדהרבורישאומתבערלשראיישםי ולן,דרבוהושדמעבהעבלכריתבש,יולן,תבקןה דדעריהשבהכלתבק,ן
ליקויים
בתוך מועד סביר כל וליקוי בעניין הנוגע למוסד החינוך גאו לתברדאה בו ,אם נראה
להם כי התיקון דרולשהכםדיכילהקיתייםק וןה ודרראוושת כחדויקלזקהי,יהםתהקונרואתולתפיחו קאזוה,ת נהאית קהנוריתשליופןי;ובאעולת
הרישיון חייב למלאהראיחשרייו ןדרחיישבהלכמלאאמורא חברתיוךדריהמשוהעדכאהמנוקרובבבתוהך המועד הנקוב בה
צ) ,3הא( המנהל כ ל ל י רשאי לצוות בכתב של סלירת מוסד חיעוך אם תוכח שנתקוים צו סגירה מאת
המנהל הכללי
אחד מאלה:
א ח ד מאלה:
3

ה מ נ ה ל

הכ

ל

לי

)(1

מוסד החינוך מתנהל בלא רישיון;

)(2

בעל הרישיון סירב לעטר עיבד חינוך כשנדרש בעשות כן לפי סעיף )21ב(;

)(3

לא קוימה דרישתה לשל רשות הברדאות תתקן ליק וירם ולפי סעיף 34ו

)(4

במוסד החינוך מ ת נ ה לת או נסבלת הסתה נגד המדינה
סע

י

ף 4

;3

)ב( נוכח המנהל הכללי כי במתזד החעוך הופר איסור ה פ ל י ה כ א ו ר בסעי ף  5לחוק
זכויות התלמיד ,התש״ס , 2000-רשאי הוא לצכית מכתב על סגי רתו ,לאחר שהרש מבעל
הרישיון בכתב לתקן את ההפרה בתוך מועד נזגנלר ,וראחר שהז הירו כ י איתמ ילוי דריתה
זו יגרור הוצאת צו הסגירת מוסד החיקוך
א

ס

5

)ג( צו הסגירה יישל ח בדואר ו־־שום או על ידי שליח אל בעל הרישיון או אל מי שמנהל
מוסד חינוך בלא רישיוןן

5

ס״ח התשס״א ,עמי .42
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)ד( צו סגירה ייכנס לתוקפו בתום  30ימים מיום מסירתו כאמור בסעיף קטן )ג( ,זולת
אם נקבע בו מועד מאוחר יותר לכך ,והוא יעמוד בתוקף עד אשר יבוטל על ידי המנהל
הכללי או על ידי בית המשפט
עבירות ועונשין

36

אי־תחולת פקודת
החינוך וחוק פיקוח
על בתי ספר

37

)א(
שנה.

העובר על הוראות סעיף  7או אינו מקיים צו סגירה לפי סעיף  ,35דינו  -מאסר

)ב( העובר על הוראות סעיפים )21 ,19 ,16ב()25 ,ב( 29 ,או  ,30דינו  -מאסר שישה
חודשים
)ג( מי שאינו מקיים במועדה דרישה לתיקון ליקויים לפי סעיף  34או עובר על הוראה
אחרת של חוק זה ,דינו  -קנס כאמור בסעיף )61א() (1לחוק העונשין ,התשל״ז. 1977-
6

)ד( הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה ,רשאי בית המשפט שאליו הוגש כתב
האישום לצוות על סגירתו של מוסד החינוך עד לסיום המשפט
)ה( בית המשפט רשאי ,נוסף ע ל כל עונש שיטיל ,לצוות ע ל סגירתו של מוסד
החינוך
)ו( מי שאינו מקיים צו סגירה לפי סעיף זה ,יחולו עליו הוראות סעיף  6לפקודת ביזיון
בית משפט .
7

פקודת החינוך ]נוסח חדש[ ,התשל״ח , 1978-וחוק פיקוח על בתי ספר ,התשכ״ט, 1969-
לא יחולו על מוסד חינוך שחוק זה חל עליו
8

9

פרק ד' :ה ו ר א ו ת שונות
ביצוע ותקנות

38

השר ממונה על ביצוע חוק זה ,והוא רשאי ,באישור ועדת החינוך התרבות והספורט
של הכנסת ,להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו

תחילה והוראת
מעבר לעניין תקצוב

39

תחילתו של חוק זה ביום א׳ בתשרי התשס״ט ) 30בספטמבר ) (2008להלן  -יום התחילה(
ואולם מוסד חינוך קיים שקיבל מימון מהמדינה ערב פרסומו של חוק זה ,רשאי להמשיך
ולקבל מימון כאמור עד המועד המוקדם מבין אלה :תום שנה מיום התחילה או מועד
ההחלטה בבקשת ההכרה שלו ,שתוגש בתוך  90ימים מיום התחילה ,ובלבד שהגיש
הצהרה חתומה בידי מי שמורשה לכך מטעם המוסד עד יום א׳ באלול התשס״ח )1
בספטמבר  ,(2008כי תוגש בקשת הכרה כאמור; הוראה זו תחול גם לגבי מימון שקיבל
מוסד כאמור בעד ילדים בעלי צרכים מיוחדים כהגדרתם בחוק חינוך מיוחד ,התשמ״ח-
 ;1988בסעיף זה ,״מוסד חינוך קיים״  -מוסד חינוך שלומדים בו תלמידים בכיתות ט׳ עד
י״ב ,כולן או חלקן ,וניתן בו חינוך שיטתי הנובע מאורח חייה של הקבוצה התרבותית
הייחודית הלומדת בו בהתאם למאפייניה הייחודיים

תקנות ראשונות

40

תקנות ראשונות לפי סעיף )2א( ו־)ב() (2יובאו לאישור ועדת החינוך התרבות והספורט
של הכנסת ,עד יום א׳ באלול התשס״ח ) 1בספטמבר .(2008

תיקון חוק לימוד
חובה  -מסי 31

41

בחוק לימוד חובה ,התש״ט , 1949-בסעיף  ,5אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
10

״)א (1הורים של ילדים או של נערים ,וכן והנערים עצמם ,הלומדים באופן סדיר
במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים,
התשס״ח , 2008-יהיו פטורים מן החובות המוטלות עליהם לפי סעיף .4״
11

ס״ח התשל״ז ,עמי .226
חוקי א״י ,כרך א׳ ,עמי )ע( ) 332א( .356
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,31עמי .607
ס״ח התשכ״ט ,עמי .180
ס״ח התש״ט ,עמי  ;287התשס״ח ,עמי .200
ס״ח התשס״ח ,עמי 736
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42ק

בחוק בתי משפט לענוינים מינהליים ,התש״ס , 20 00-ב תוספת -שנליה ,אחרי פרט
12

משפט לעניינים
מ
«
י ב

א :

״) (14ערעור לפי סעיפים 3ע( 4 ,ו־)17ו( לחו ק מו סדו־ת !)חינוך וכרבוותיידד ייחודיים,
התשס״ח. 2008-״

תיקו] חוק ביתי

משפט לעניינים
מינהליים -
מ ס

י

3 9

10

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

יולי תמיר
שרת החינוך
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

ס״ח התש״ס ,עמי  ;190התשס״ח ,עמי .730
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