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התש"ע–2010*

בחוק זכויות הסטודנט ,התשס"ז– 007( 12להלן – החוק העיקרי) ,בסעיף  ,1בהגדרה "מוסד",
אחרי פסקה ( )7יבוא:
"( )8מוסד על־תיכוני או מסלול לימודים במוסד על־תיכוני בתחומי האמנות ,לרבות בית
ספר לקולנוע ,לתיאטרון ,למשחק ,למחול ,לאמנות פלסטית ,למוסיקה ,לצילום או לכתיבה
יוצרת (בחוק זה – מוסד לאמנות) ,שהוא אחד מאלה:
(א) מתקיימים בו כל אלה ,והוא קיבל אישור על כך ממי ששר התרבות והספורט
הסמיכו לעניין זה :לומדים בו  200תלמידים לפחות ,מספר שנות הלימודים הנהוג
בו הוא שלוש לפחות ,מספר שעות הלימוד הכולל הנהוג בכל שנות הלימודים בו
הוא  1,680לפחות ומספר השעות הנהוג בכל יום לימודים הוא ארבע לפחות;
(ב)

מתקיימים בו התנאים שנקבעו לפי סעיף (24ב)(";)1

בסעיף  24לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) שר התרבות והספורט ,בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת החינוך ,התרבות
והספורט של הכנסת ,רשאי לקבוע הוראות בעניינים אלה:
()1
תנאים שבהתקיימם יראו מוסד לאמנות כמוסד כאמור בפסקה ( )8להגדרה
"מוסד" אף אם לא מתקיים בו תנאי מהתנאים המנויים בפסקת משנה (א) שבאותה
פסקה;
( )2אי־תחולת הוראות סעיפים  10עד  ,22כולן או חלקן ,על מוסד כאמור
בפסקה ( )8להגדרה "מוסד" ,או על סוגים של מוסדות כאמור".
תחילתו של חוק זה ביום

**.

דברי הסבר
חוק זכויות הסטודנט ,התשס"ז–( 2007להלן – החוק),
קובע מגוון זכויות לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה
גבוהה ובמוסדות דומים המוגדרים בו .בין הזכויות :איסור
הפליה בקבלה למוסד ובתנאי הקבלה ,זכות לחופש ביטוי
ולחופש התארגנות ,זכות בחירה של תחום לימודים
וזכויות המוקנות לסטודנט במהלך לימודיו בנושאי בחינות
ועבודות ,השעיית הלימודים ,זכות טיעון וערעור בהליכים
משמעתיים והתאמות לסטודנטים המשרתים במילואים.
מטרת התיקון המוצע היא להחיל את הזכויות
האמורות גם על תלמידי מוסדות על־תיכוניים לאמנות,
שאינם מוסדות אקדמיים .מוצע לקבוע כי מוסד שמתקיימים
בו לימודים בתחומי אמנות שונים ועומד בתנאים של היקף
לימודים ומספר תלמידים כמפורט בפסקה (()8א) המוצעת
להגדרה "מוסד" ומוסד שמתקיימים בו לימודים כאמור
ועומד בתנאים שיקבע שר התרבות והספורט בתקנות

(להלן – מוסדות לאמנות) ,יוגדר כ"מוסד" שהוראות החוק
חלות עליו .מאחר שאופיים המיוחד של מוסדות אלה
עשוי לחייב שינויים בהחלת חלק מהוראות החוק עליהם,
מוצע לאפשר לשר התרבות והספורט להחריג מוסדות
מעין אלה ,או סוגים שלהם ,מתחולת הוראות סעיפים 10
עד  22לחוק ,כולן או חלקן.
בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית תבחן ועדת החינוך ,התרבות והספורט של
הכנסת את נושא חלוקת האחריות לפי החוק ,בכל
הנוגע למוסדות לאמנות ,בין שר החינוך ,המופקד כיום
על החוק בכללותו ,ובין שר התרבות והספורט ,וכן
את הצורך בהרחבת תחולת הצעת החוק על מוסדות
על־תיכוניים בתחומים נוספים ,ככל שהדבר מתאים,
בהתחשב באופיים.

חברי הכנסת :אלכס מילר ,ניצן הורוביץ ,אורלי לוי אבקסיס ,כרמל שאמה,
שלי יחימוביץ' ,דני דנון ,ציון פיניאן ,יואל חסון
*
1
**

הצעת חוק מס' פ ;1699/18/הועברה לוועדה ביום כ"ז בטבת התש"ע ( 13בינואר .)2010
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