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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת:

הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח–2008 *

בחוק זה –1 הגדרות

"יוצא צבא" – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו–1986 1 )להלן – חוק 
שירות ביטחון(;

"מיועד לשירות ביטחון" – מיועד לשירות ביטחון, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון, ששירותו 
הסדיר נדחה, לפי אותו חוק, עקב לימודיו במכינה קדם-צבאית; 

ביטחון  לשירות  למיועדים  בעיקרה  המיועדת  חינוכית  מסגרת   – קדם-צבאית"  "מכינה 
וליוצאי צבא, ושמטרותיה הכנת החניכים לשירות מלא בצבא הגנה לישראל וחינוך 

למעורבות חברתית ואזרחית;

"מכינה קדם-צבאית מוכרת" – מכינה קדם-צבאית שהוכרה לפי הוראות חוק זה 
 הכרה במכינה

קדם-צבאית
כמכינה2  קדם-צבאית  במכינה  ההכרה  דרך  לעניין  הוראות  יקבע  החינוך  שר   )א( 

קדם-צבאית מוכרת ולעניין התנאים להכרה כאמור 

הוראות כאמור בסעיף קטן )א( יכול שיתייחסו, בין היתר, לאופן ההתאגדות של  )ב( 
לתכנית  בה,  התפקידים  לבעלי  והארגונית,  הכספית  ליכולתה  הקדם-צבאית,  המכינה 

החינוכית־לימודית שתונהג בה ולתנאים הפיזיים והבטיחותיים הנדרשים לפעילותה 
השתתפות אוצר המדינה בתקציבה של מכינה קדם-צבאית מוכרת תהיה מכפלת 3 תקציב )א( 

סכום הסל לחניך במספר החניכים באותה מכינה; לעניין זה, "סל לחניך" – סכום ההשתתפות 
כפי   ,2006 התקציב  בשנת  קדם-צבאית  במכינה  חניך  של  בהחזקתו  המדינה  של  בפועל 

שיעודכן באופן ובמועדים שיקבע שר החינוך 

במכינות הקדם-צבאיות – חילוניות, דתיות או משולבות 
דור  ושל  הצבאי  הפיקוד  של  העתודה  הכשרה  מקבלת   –
המנהיגות של החברה הישראלית  כמחצית החניכים במכינות 
לעומת  בהרבה  גבוה  שיעור   – לחימה  לתפקידי  מתגייסים 
לתפקידים  לפונים  באשר  גם  וכך  לצה"ל,  המתגייסים  כלל 
פיקודיים מתוכם  בשנת הלימודים התשס"ח פעלו 34 מכינות 
קדם־צבאיות, 25 מהן מוכרות ומתוקצבות מאוצר המדינה 
חניכים,  כ־1,800  למדו  המכינות  בכל  הקמה   בשלבי  ותשע 

כ־1,600 מהם במכינות המוכרות והמתוקצבות 

לצה"ל  גיוסו  את  לדחות  רשאי  במכינה  הלומד  חניך 
בשנה, והוא זוכה להכנה נאותה להשתלבות בשירות מלא 
בצה"ל, בייחוד ביחידות השדה, תוך הרחבת אופקיו, העשרת 

עולמו וחינוכו לערכי הציונות  

השקפות  חוצה  הקדם־צבאיות  המכינות  פעילות 
המדינה,  אוצר  ידי  על  ממומנת  היא  ומפלגתיות   פוליטיות 
על ידי הורי החניכים ומתרומות  התקציב השנתי שהקצתה 
כ־30  היה  שנתיים  לפני  הקדם־צבאיות  למכינות  המדינה 

מיליון שקלים חדשים, והוא נתון תדיר לקיצוצים 

המכינות  של  פעילותן  המשך  בחשיבות  ההכרה  נוכח 
הקדם־צבאיות, מוצע בהצעת החוק המתפרסמת בזה לעגן 
בחקיקה את פעילותן וכן את תקצובן הנאות ואופן חישובו, 
כדי להבטיח את המשך קיומן הסדיר והתקין  החישוב יתבסס 
על קביעת "סל לחניך" שיעדכן שר החינוך, וכל מכינה תהיה 
שמספר  ובלבד  בה,  החניכים  מספר  לפי  לתקצוב  זכאית 
החניכים בכלל המכינות המוכרות לא יגדל בכל שנה בשיעור 

של יותר מ־15% 

הצעת חוק מס' פ/3512/17; הועברה לוועדה ביום י"ט באדר ב' התשס"ח )26 במרס 2008(; הצעת חוק מס' פ/3596/17; הועברה לוועדה   *

ביום א' בסיוון התשס"ח )4 ביוני 2008( 
ס"ח התשמ"ו, עמ' 107   1
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תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה בתקציבן של כלל המכינות הקדם-צבאיות  )ב( 
המוכרות ייקבע בתחום פעולה נפרד בסעיף תקציב משרד החינוך בחוק התקציב השנתי; 
לעניין זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק 
יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 2; מספר החניכים בכלל המכינות הקדם-צבאיות המוכרות 
שיובא בחשבון לעניין השתתפות אוצר המדינה כאמור לא יעלה ביותר מ־15% מדי שנה 

לעומת השנה שקדמה לה  
תחילתו של חוק זה בשנת הכספים 2009 4 תחילה

עלות תקציבית

להערכת משרד האוצר, העלות התקציבית של הצעת 
החוק היא כ־25 מיליון שקלים חדשים לשנה  עלות זו צפויה 
לעלות ככל שיגדל מספר החניכים, לפי הוראות סעיף 3)ב( 

המוצע 

3ג זו היא הצעת חוק תקציבית כהגדרתה בסעיף  חוק   הצעת 
לחוק־יסוד: משק המדינה.

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2

חברי הכנסת: לימור לבנת, יובל שטייניץ, עתניאל שנלר, צבי הנדל, שלמה נגוסה מולה, אורית נוקד, משה 
שרוני, סטס מיסז'ניקוב, ניסן סלומינסקי, זבולון אורלב, יצחק לוי, אלכס מילר, יולי־יואל אדלשטיין, ישראל 
חסון, ראובן ריבלין, בנימין אלון, יצחק בן־ישראל, סופה לנדבר, יצחק זיו, יצחק גלנטי, שי חרמש, אבשלום וילן, 
איתן כבל, אבישי ברוורמן, מיכאל מלכיאור, גלעד ארדן, גדעון סער, חיים כץ, אריה אלדד, רוברט אילטוב, 
אביגדור ליברמן, יוסף שגל, אופיר פינס־פז, קולט אביטל, משה כחלון, אברהם מיכאלי, יעקב מרגי, רונית תירוש, 
בנימין נתניהו, מיכאל איתן

תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה בתקציבן של כלל המכינות הקדם-צבאיות  )ב( 
המוכרות ייקבע בתחום פעולה נפרד בסעיף תקציב משרד החינוך בחוק התקציב השנתי; 
לעניין זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק 
יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 2; מספר החניכים בכלל המכינות הקדם-צבאיות המוכרות 
שיובא בחשבון לעניין השתתפות אוצר המדינה כאמור לא יעלה ביותר מ־15% מדי שנה 

לעומת השנה שקדמה לה  

תחילהתחילתו של חוק זה בשנת הכספים 2009 4 
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