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מתפרסמת כזה הצעת חדה מטעם ועדת החינוך זהתרכדת של הכנסת:

חוק לימוד חובה )תיקון מסי  ,(18התשנ"א991-ו
הדספת סעיף 3ב

.1

][405

בחוק לימוד חובה ,התש״ס , 1949-אחרי סעיף 3א יבוא:
1

״איסור הפליה

3ב) .א( רשות חינוך מקומית ומוסד חינוך לא יפלו מטעמים עדתיים בכל
אחד מאלה:
)(1

רישום תלמידים וקבלתם:

) (2קביעת תכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד
חיניך:
)(3
)ב(

קיום כיתות נפרדות באותו מוסד חינוך.

העובר על הוראת סעיף זה ,דינו  -מאסר ששה חדשים.

)ג( בעבירה לפי סעיף זה ,ניתן להעמיד לדין גם כל מי שפועל מטעם
רשות החינוך המקומית או מוסד החינוך ,אלא אם כן הוכיח שהעבירה נעברה
שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים למניעתה.״
תיקון חוק פיקוח
על בתי־םפר

.2

בחוק פיקוח על בתי־ספר ,התשכ״ט , 1969-בסעיף )32א( ,אחרי פסקה ) (4יבוא:
2

״) (5בבית הספר הופר איסור האפליה מטעמים עדתיים באמור בסעיף 3ב לחוק
לימוד חובה ,התש״ט.1949-״

דברי הסכר
לאחרונה נסענו טענות בנות יסוד לפיהן במוסדות חינוך
מםויימים ישנה אפליה חמורה ברישום ,בקבלה ,בהרכב
הכיתות ובמסלולי החינוך והקידום כלפי ילדים בני עדות
המזרח .גם ועדת החינוך של הכנסת התריעה בפני תופעות
מעץ אלו.

הילדים כמתואר בעתירה היא בלתי נסבלת ואף בלתי
חוקית״ .מסרת החקיקה המוצעת היא להוסיף נדבר המונע
אפליה על רקע עדתי במוסדות תינוך וקובע בגינם עונשין
וסגירת מוסד.

בבג״ץ  4007/90קבע לאחרונה בית המשפט העליון כי:
״כל אפליה וכל קביעת מכסות על יסוד השיוך העדתי של

חבר הכנסת חגי מירום

1
2

סייח התש״ט ,עם׳  :287התשמ״ח ,עמ׳ .118
ם״ח וזתשכ״ט ,עמ׳ .180

הודעה מאת מערבת ושומות
בהצעת חוק לשכת עורכי הדין)תיקון מם׳  ,(18התשנ״א ,1991-שפורסמה בהצעות חוק  ,2043עמ׳
 ,170ייווסף בין שמות המציעים שמו של חבר הכנסת אוריאל לין ,שנשמט במעות.
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