
רשומות

הצעות חוק
ה ל ש מ מ ה

7 במאי 2007  296 י"ט באייר התשס"ז 

עמוד

 הצעת  חוק חינוך ממלכתי )תיקון מס' 8( )השתתפות רשויות מקומיות בתמיכה במוסדות חינוך
מוכרים לא רשמיים(, התשס"ז-2007                                                                                                  608



608

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק חינוך ממלכתי )תיקון מס' 8( )השתתפות רשויות מקומיות 
בתמיכה במוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים(, התשס"ז-2007 

בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953 1, בסעיף 11, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:1 תיקון סעיף 11 

")ב(  קבע השר לפי סעיף קטן )א( סדרים ותנאים לתמיכת המדינה בתקציבי שעות 
הלימוד של מוסדות חינוך מוכרים שאינם מוסדות חינוך רשמיים )בסעיף זה - מוסדות 
חינוך מוכרים לא רשמיים(, בשיעור יחסי לתמיכת המדינה בתקציביהם של מוסדות 
חינוך רשמיים דומים, יחולו הסדרים, התנאים ושיעורי התמיכה שנקבעו כאמור גם 
על תמיכתן של  רשויות מקומיות בתקציביהם של מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים 

הפועלים בתחומן "

הפעלת החינוך היסודי הרשמי בישראל ממומנת כיום 
בפועל משני מקורות תקציבים עיקריים: תקציב המדינה 
והשתתפות הרשויות המקומיות. לעומת זאת, בכל הנוגע 
להשתתפות המדינה בעלות הפעלתם של מוסדות חינוך 
מוכרים שאינם רשמיים )להלן - מוסדות חינוך מוכרים 
לא רשמיים( קובע סעיף 11 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג 
-1953 )להלן - החוק(, כי שר החינוך רשאי לקבוע סדרים 
ותנאים לתמיכת המדינה בתקציביהם של מוסדות חינוך 
אלה, אם השר יחליט על תמיכה כאמור ובמידה שיחליט. 
מכאן שהמדינה רשאית להשתתף בתקציב הפעלתו של 
מוסד חינוך מוכר לא רשמי בשיעור שתמצא לנכון, אך 
אינה חייבת לעשות כן. במקביל, גם הרשות המקומית 
שבתחומה פועל מוסד חינוך כאמור רשאית להשתתף 

בעלות הפעלתו, אך אינה חייבת.

כיום, כל רשות מקומית  קובעת את שיעור השתתפותה 
בתקציב הפעלתם של מוסדות החינוך המוכרים הלא 
רשמיים הפועלים בתחומה, על פי שיקול דעתה. כך, ישנן 
רשויות מקומיות המשתתפות בעלות הפעלת מוסדות 

רשויות  משמעותי,  בהיקף  רשמיים  לא  מוכרים  חינוך 
מקומיות אחרות המשתתפות בהיקף כספי סמלי, ואחרות 

אשר אינן משתתפות כלל. 

החינוך,  שר  שיקבע  השיעורים  כי  לקבוע  מוצע 
11 לחוק, לענין תמיכת המדינה בתקציביהם  לפי סעיף 
למימון  רשמיים  הלא  המוכרים  החינוך  מוסדות  של 
שעות הלימוד, יחולו גם על הרשויות המקומיות ביחס 
להשתתפותן בתקציבי מוסדות החינוך האמורים הפועלים 
התומכת  מקומית  רשות  המוצע  התיקון  לפי  בתחומן. 
במוסד חינוך רשמי הפועל בתחומה תהיה מחויבת לתמוך 
גם במוסד חינוך מוכר לא רשמי הפועל בתחומה, וזאת 
שבהם  כאמור  היחסיים  ולתנאים  לשיעורים  בהתאם 

תומכת המדינה במוסד.

התיקון המוצע יביא לכך שהשתתפות כאמור של 
רשות מקומית בתקציב הפעלתם של מוסדות החינוך 
המוכרים הלא רשמיים הפועלים בתחומה, תיעשה על פי 

קריטריונים ברורים ושוויוניים, בכל רחבי הארץ. 
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