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בסעיף 20 לחוק העיקרי, אחרי פסקה )1( יבוא:6 תיקון סעיף 20

")1א( במוסד חינוך ממלכתי משלב, ובלבד שהתלמיד זכאי להירשם למוסד כזה 
בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 21;" 

בסעיף 24 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:7 תיקון סעיף 24

בהודעה לפי סעיף 23 או סעיף קטן )א( רשאי ההורה הרושם לציין כי הוא מעוניין  ")ב( 
שיינתן לתלמיד חינוך ממלכתי משלב, ובלבד שהתלמיד זכאי להירשם למוסד כזה 

בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 21 "

בסעיף  25 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "נרשם תלמיד למוסד חינוך ממלכתי משלב, יודיע ההורה 8 תיקון סעיף 25
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 34 לחוק העיקרי, בפסקה )7(, בסופה יבוא "ובלבד שלעניין מוסד חינוך ממלכתי 9 תיקון סעיף 34
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 10 תחילה

בשנת הלימודים התשס"ט רשאי שר החינוך או מי שהוא הסמיך לכך, לפי דרישת 11 הוראת מעבר )א( 
בהסכמת  רשמי,  חינוך  במוסד  התלמידים  מכלל  לפחות  שלישים  שני  של  הוריהם 
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, 
13א)ב( ו–16א לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 2, 4 ו–5 לחוק זה; לעניין זה, "הצוות 

הפדגוגי" - כהגדרתו בסעיף 4ב האמור 

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

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ר י מ ת י  ל ו י               
                    שרת החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת
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אחרי סעיף 291 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 291א

"מתן שוחד לעובד 
ציבור זר

הנותן שוחד לעובד ציבור זר בעד פעולה הקשורה בתפקידו, 291א  )א( 
כדי להשיג, להבטיח או לקדם פעילות עסקית או יתרון אחר 

בנוגע לפעילות עסקית, דינו כדין נותן שוחד לפי סעיף 291 

לא יוגש כתב אישום בעבירה לפי סעיף זה אלא בהסכמה  )ב( 
בכתב של היועץ המשפטי לממשלה 

בסעיף זה -  )ג( 

במדינה  שלטונית  יחידה  כל  לרבות   - זרה"  "מדינה 
או  מחוזית  ארצית,  יחידה  זה  ובכלל  הזרה, 

מקומית;

"עובד ציבור זר" - כל אחד מאלה:

עובד המדינה הזרה וכל מי שנושא משרה   )1(
ציבורית או ממלא תפקיד ציבורי מטעם המדינה 
ממלא  או  משרה  שנושא  מי  זה  ובכלל  הזרה, 
תפקיד ברשות המחוקקת, ברשות המבצעת או 
ברשות השופטת של המדינה הזרה, בין בבחירה, 

בין במינוי ובין בהסכם;

תפקיד  ממלא  או  ציבורית  משרה  נושא   )2(
חיקוק  לפי  שהוקם  ציבורי  גוף  מטעם  ציבורי 
של מדינה זרה, או מטעם גוף הנמצא בשליטה 

ישירה או עקיפה של מדינה זרה;

עובד של ארגון ציבורי בין–לאומי, וכל מי   )3(
שנושא משרה ציבורית או ממלא תפקיד ציבורי 
מטעם ארגון כאמור; לעניין זה, "ארגון ציבורי 
בין–לאומי" - ארגון שנוסד בידי שתי מדינות או 
יותר, או בידי ארגונים שנוסדו בידי שתי מדינות 

או יותר "

290)ב(" יבוא "או עובד ציבור זר 3 תיקון סעיף 295 295)ב( לחוק העיקרי, אחרי "כאמור בסעיף  בסעיף 
כאמור בסעיף 291א)ג(" 

תיקון חוק סדר הדין 
הפלילי - מס' 56

בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 2, בתוספת השלישית, בפרט )1(, 4 
בפסקה )ד( שבטור ב', אחרי "124)א(" יבוא "291א)ב(" 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן מ ד י ר פ ל  א י נ ד               
                    שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ח 415   2

הוספת סעיף 291אאחרי סעיף 291 לחוק העיקרי יבוא:2 

"מתן שוחד לעובד 
ציבור זר

הנותן שוחד לעובד ציבור זר בעד פעולה הקשורה בתפקידו, 291א  )א( 
כדי להשיג, להבטיח או לקדם פעילות עסקית או יתרון אחר 

בנוגע לפעילות עסקית, דינו כדין נותן שוחד לפי סעיף 291 

לא יוגש כתב אישום בעבירה לפי סעיף זה אלא בהסכמה  )ב( 
בכתב של היועץ המשפטי לממשלה 

בסעיף זה -  )ג( 

במדינה  שלטונית  יחידה  כל  לרבות   - זרה"  "מדינה 
או  מחוזית  ארצית,  יחידה  זה  ובכלל  הזרה, 

מקומית;

"עובד ציבור זר" - כל אחד מאלה:

עובד המדינה הזרה וכל מי שנושא משרה   )1(
ציבורית או ממלא תפקיד ציבורי מטעם המדינה 
ממלא  או  משרה  שנושא  מי  זה  ובכלל  הזרה, 
תפקיד ברשות המחוקקת, ברשות המבצעת או 
ברשות השופטת של המדינה הזרה, בין בבחירה, 

בין במינוי ובין בהסכם;

תפקיד  ממלא  או  ציבורית  משרה  נושא   )2(
חיקוק  לפי  שהוקם  ציבורי  גוף  מטעם  ציבורי 
של מדינה זרה, או מטעם גוף הנמצא בשליטה 

ישירה או עקיפה של מדינה זרה;

עובד של ארגון ציבורי בין–לאומי, וכל מי   )3(
שנושא משרה ציבורית או ממלא תפקיד ציבורי 
מטעם ארגון כאמור; לעניין זה, "ארגון ציבורי 
בין–לאומי" - ארגון שנוסד בידי שתי מדינות או 
יותר, או בידי ארגונים שנוסדו בידי שתי מדינות 

או יותר "

290)ב(" יבוא "או עובד ציבור זר 3  295)ב( לחוק העיקרי, אחרי "כאמור בסעיף  בסעיף 
כאמור בסעיף 291א)ג(" 

תיקון סעיף 295

בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 2, בתוספת השלישית, בפרט )1(, 4 
בפסקה )ד( שבטור ב', אחרי "124)א(" יבוא "291א)ב(" 

תיקון חוק סדר 
 הדין הפלילי

- מס' 56

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן מ ד י ר פ ל  א י נ ד               
                    שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת
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