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1

בחוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג–( 1504להלן – החוק העיקרי) ,בסעיף – 1
( )1

1

ס"ח התשי"ג ,עמ' .147

אחרי ההגדרה "חינוך ממלכתי משלב" יבוא:

"חינוך ממלכתי התיישבותי" – חינוך ממלכתי שמוסדותיו ותכנית לימודיו
מחנכים לחיבור ערכי עמוק להתיישבות ,לנוף ,למשאבי הטבע
והסביבה ,לקרקע ,לחקלאות ולעבודה ,מתוך גישה חינוכית הוליסטית
שתכליתה סגירת פערים ,שיקום והתפתחות הפרט ותרומה לחברה
ולקהילה וקידום אוכלוסיות מהפריפריה ,אוכלוסיות בסיכון ועולים
חדשים ,גם במסגרת פנימייתית;"
( )3

אחרי ההגדרה "מוסד חינוך ממלכתי משלב" יבוא:

"מוסד חינוך ממלכתי התיישבותי" – מוסד חינוך רשמי שניתן בו חינוך
ממלכתי התיישבותי;"
( )4

אחרי ההגדרה "תכנית השלמה למוסד חינוך ממלכתי משלב" יבוא:

"תכנית השלמה למוסד חינוך ממלכתי התיישבותי" – תכנית השלמה שתכלול
לימודים בדגש על התיישבות ,משאבי טבע וסביבה ,חקלאות ועבודה;"
הוספת סעיף 3ג
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הוספת סעיף 14ב
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אחרי סעיף 3ב לחוק העיקרי יבוא:
"מוסד חינוך
ממלכתי

מוסד חינוך ממלכתי התיישבותי הוא מוסד חינוך
ממלכתי שהשר ,בהתייעצות עם המועצה לחינוך

 3ג.

התיישבותי ,קבע שהוא מוסד חינוך ממלכתי
התיישבותי; מוסד חינוך כאמור לא ייקבע כמוסד

התיישבותי

היחיד שאליו זכאים להירשם תלמידים בהתאם
להוראות שנקבעו לפי סעיף ".31
בסעיף  0לחוק העיקרי ,אחרי "למוסד חינוך ממלכתי דתי" יבוא "למוסד
חינוך ממלכתי התיישבותי תיקבע תכנית מתכניות ההשלמה למוסד חינוך
ממלכתי התיישבותי".
אחרי סעיף 14א לחוק העיקרי יבוא:

2

"מועצה לחינוך

14ב( .א)

ממלכתי
התיישבותי

( )1

תוקם

מועצה

לחינוך

ממלכתי

התיישבותי אשר מספר חבריה לא יפחת
מ ;10-השר ימנה את חברי המועצה ובהם,
בין השאר ,חברים הפעילים בשדה החינוך,
חברים בעלי ניסיון או ידע בתחום החינוך
ההתיישבותי ,עובדי משרד החינוך ממינהל
החינוך ההתיישבותי ,נציגי רשויות
מקומיות ונציגי שני ארגוני עובדי הוראה
שעם חבריהם נמנה המספר הרב ביותר של
עובדי ההוראה המאוגדים בישראל; מספר
עובדי המדינה במועצה לא יעלה על שליש
מחבריה.
( )3

תקופת כהונתה של המועצה תהיה

ארבע שנים ,ואולם רשאי השר ,בנסיבות
מיוחדות ,להאריך את תקופת כהונתה
בשנה נוספת.
( ב)

השר ייוועץ במועצה בטרם ישתמש בסמכות

מן הסמכויות המסורות לו לפי חוק זה הנוגעות
לחינוך ממלכתי התיישבותי.
( ג)

השר יקבע תקנון למועצה שבו ייקבעו סדרי

כינוסה ועבודתה ,וכן הוראות אחרות שהשר יראה
בהן צורך לשם ביצוע תפקידה".
אחרי סעיף 11א לחוק העיקרי יבוא:

הוספת סעיף 11ב
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בסעיף 1(35א) לחוק העיקרי ,אחרי "במוסד חינוך ממלכתי משלב" יבוא "או
מוסד חינוך ממלכתי התיישבותי".
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בסעיף (33ב) לחוק העיקרי ,אחרי "חינוך ממלכתי משלב" יבוא "או חינוך
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.8

"תכניות השלמה

11ב .תכניות ההשלמה למוסדות החינוך הממלכתי

למוסדות חינוך
ממלכתי

ההתיישבותי ייקבעו על ידי השר בהתייעצות עם
המועצה לחינוך התיישבותי.

התיישבותי

ממלכתי התיישבותי".
בסעיף  30לחוק העיקרי ,אחרי "נרשם תלמיד למוסד חינוך ממלכתי משלב"
יבוא "או למוסד חינוך ממלכתי התיישבותי".
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דברי הסבר
מערך החינוך ההתיישבותי והפנימייתי צמח מתוך אידיאולוגיות משלימות של החינוך ההתיישבותי,
עליית הנוער והחינוך הדתי .גוף זה נטל על עצמו ,במשך כל שנות קיומו ,לקחת חלק פעיל בעיצוב דמותה
של החברה הישראלית .זאת ,בייחוד עקב התפתחותה המואצת של החברה בישראל ,השינוי בהיקף
וב מאפייני גלי ההגירה והיווצרותם של צרכים חברתיים חדשים המציבים בפני החברה הישראלית
אתגרים חדשים.
כיום המערכת האמונה על החינוך ההתיישבותי והפנימייתי בישראל היא המינהל לחינוך התיישבותי-
פנימייתי ועליית הנוער במשרד החינוך (להלן – המינהל) .מערכת זו פיתחה התמחות ייחודית במתן
פתרונות חינוכיים (חוץ ביתיים חלקיים או מלאים) בקרב אוכלוסיות ייעודיות שמרביתן מהפריפריה
החברתית והגאוגרפית ,אוכלוסיות בתהליכי עלייה וקליטה וילדים ובני נוער במצבי סיכון .מערכת
ייחודית זו שמה לה למטרה לצמצם פערים חברתיים ,חינוכיים וכלכליים במדינת ישראל.
מערך זה הוא גורם משפיע ומוביל בעיצוב דמותה של החברה הישראלית בניהול רשת ארצית של
קהילות חינוך מתמחות ,הנותנות מענה חינוכי הוליסטי בכל חתכי החברה הישראלית וזאת תוך שמירה
על חיזוק מעמד ההתיישבות ברחבי ישראל ובניית מערכות רב תרבותיות המהוות את כור ההיתוך של
החברה הישראלית ,על כלל מגזריה.
מוצע לעגן במפורש בחקיקה את החינוך הממלכתי ההתיישבותי ,כך שלמוסדות החינוך ההתיישבותי
יהיו אותן מטרות העומדות בבסיס החינוך הממלכתי בתוספת הכרה בחשיבות החיבור העמוק לקרקע
ולסביבה ,לחקלאות ולעבודה ולערכי תרומה לחברה ולקהילה.
מטרות החוק הן המשך קיומו של החינוך ההתיישבותי לרבות החינוך ההתיישבותי הפנימייתי
כמסגרת ייחודית וחיונית ,עיגון חשיבותו של החינוך התיישבותי והפנימייתי בחוק חינוך ממלכתי
והבטחת המשך קיומו של המינהל כמחוז ייחודי המתמחה במתן מענה לקהלי היעד שאוזכרו לעיל.

--------------------------------הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשע"ו – 30.1.11
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