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 2021פ"א התשמועצה הלאומית לחינוך, להקמת ה כנפוק חוטיוטת 

 שם החוק המוצע 

 2021התשפ"א  המועצה הלאומית לחינוך,   חוק

 המועצה הלאומית לחינוך 

 פעל במשרד ראש הממשלה בירושלים.תהיה מועצה לאומית לחינוך שתלממשלה  .א

בענייני   , ולשר החינוךלראש הממשלהשמש גוף המטה  תלחינוך  ת  המועצה הלאומי .ב
 .החינוך

 לחינוך וינחה אותה.  תראש הממשלה יפעיל את המועצה הלאומי .ג

 מטרת החוק המוצע והצורך בו 

כיעד לאומי ראשון במעלה של  היא לקדם את נושא החינוך בישראל ולהגדירו  מטרת החוק  
 לטווח ארוך. בתכנון וחשיבה הן  בטווח הקצר ו הן  ממשלת ישראל 

כך ל שילוב  לבצע  יש    ,שם  תוך  בישראל,  החינוך  במערכת  עמוק  מבני    תדיסציפלינו שינוי 
מיומנויות וערכים לצורך  ולה    ויקנו לו   21חדשניות שיכינו את בוגר מערכת החינוך למאה ה  

 הגשמה אישית ולאומית. 

שיתוף מומחים  חיזוק גורמי החינוך האיכותיים במערכת וכן על ידי  השינוי יתאפשר על ידי  
וונציגים   מ מובילים  ומגוונים תחו מרכזיים  שונים  הלשם    מים  מדיניות  של  גיבוש  חינוך 

 .  מדינת ישראל 

יאפשר   המועצה  של  זוקיומה  מדיניות  בקידום  יציבות  מושפעת    הבטחת  תהיה  שלא  כך 
 .  בישראל  מחוסר היציבות הפוליטי והחלפת ממשלות ושרי חינוך

ל לחינוך,  רוה"מ  במשרד    הקים מוצע  לאומית  ודינמיתמועצה  תוססת  עסוק  תש   מועצה 
 במציאות משתנה.   המרכזיות של מדינת ישראלבסוגיות מדיניות החינוך  

 סטטוטורית בכנסת.  ה למועצה הלאומית לחינוך תהיינה סמכויות של ועד

נועד להבטיח את עצמאות המועצה, לבסס את היחסים שבין המועצה לבין    ,החוק המוצע
 . והשלטון המקומי והעומדים בראשו  משרד החינוך, וה"מ, שר החינוךר

חיבור וסינרגיה   , פתוח, התחדשותשיתאפשר דיון לעבודת המועצה כך החוק יקבע מסגרת  
הישראלית  בחברה  מובילים  מוחות  ע   ,של  לוודא  המערכת  כדי  של  וחדשנותה  דכנותה 

 למימוש עצמי ולקידום החברה בישראל. והתאמת בוגריה  

ל  תשים  עיניה  המועצה  החינוךנגד  מערכת  בוגרי  ומשתנה    את  דינמי  עתיד  אל  הצועדים 
  , משמעותי  ולאומי  בשירות צבאיהשתלבות  ו  מימוש עצמייבטיח  ש  תיד הכנתם לע בתתמקד  ו
 . שוק התעסוקהאקדמיה ובב

הקניית   החינוך    ,ידע לצד  מערכת  אישיות  ערכים,  הקניית  ב תתמקד  מיומנויות 
את   שיחזקו  שיאפשרו  וחוסנו    ו יכולותי  ,כישוריוואינטלקטואליות  הבוגר  הסתגלות  של 

 .  , שחלקו לוט בערפל עבור כולנו דינמי ומשתנה  עתידמהירה למצבים משתנים ב

 תכולה 

)כולל  עובר דרך מערכת החינוך    בגיל לידה יתחיל  בתחום החינוך    השירות לאזרח בישראל 
עם   להתמודדות  הורים  והכשרות  דרך  הדרכות  ממשיך  מבית(,  הלאומי  חינוך  השירות 

מקצועיות והצבאי,   הכשרות  גבוהה  להשכלה  ידע    והקנייתהשתלמויות  ,  מוסדות 
 .  חייו הבוגרים של האזרחלאורך כל ומיומנויות נדרשות 

שתפקידו  מטה ותהווה נושא החינוך תפקיד המועצה יהיה לתכנן ולתכלל תכנית לאומית ב
בינמשרדית   כעבודה  התכנית  הטמעת  הממשלה  לתאם  משרדי  גופים  בין  השונים, 

 . סטטוטורים רלוונטיים והשלטון המקומי 



 

בעולם, בחנה את הצעות חוק  מועצות לאומיות בחינוך  עבודתן של  בחינת    ה הכנת החוק כלל
בתחום שהונחו על שולחן הכנסת בעבר על ידי חברי הכנסת עודד פורר, שי פירון, יעל גרמן  

 ועוד. 

 
 193ס"ח התשכ"א, עמ'  1
 .25, התשס"ד עמ' 122, עמ' התש"ס, 137ס"ח התשי"ג, עמ'  2
 . 60ס"ח התשמ"ה, עמ'  3

 פרק א': הגדרות   

 -בחוק זה   .1 1                 הגדרות

האקדמיה הלאומית למדעים שהוקמה   -"האקדמיה הלאומית למדעים"  
19611-הישראלית למדעים, תשכ"א הלאומיתחוק האקדמיה  לפי

 

 לחוק חינוך ממלכתי;  12ועד החינוך שהוקם לפי סעיף  -"ועד החינוך"  

 ;19532-חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג –"חוק חינוך ממלכתי"   

 ;19853-חוק יסודות התקציב, התשמ"ה -"חוק יסודות התקציב"  

 ; 2המועצה הלאומית לחינוך שהוקמה לפי הוראות סעיף   -"המועצה"  

 ; 8מליאת המועצה שמונתה לפי סעיף  -"המליאה"  

 ;בפיקוח משרד החינוך כלל מוסדות החינוך -"מערכת החינוך"  

 ;מינהו לכהן כמרכז הועדה ששר החינוךמי   -"מרכז המועצה"  

 שר החינוך;  -"השר"   

   

 המועצה הלאומית לחינוך הקמת פרק ב':   

בזהמ       2  הקמת המועצה  הממשלהבמשרד    וקמת  לחינוךראש  לאומית  מועצה   - להלן)  , 
, לפי הוראות חוק חינוך  בעניינישהיא המוסד הממלכתי לייעוץ    (  המועצה

 זה.

   3   תקציב המועצה
 

 בחוק התקציב השנתי, בתכנית נפרדת במסגרתייקבע    המועצהב  יתקצ 
כהגדרתה בחוק תקציב שנתי   -; לעניין זה, "תכנית"  רוה"מתקציב משרד  

 כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.

   

 המועצה הלאומית לחינוך הנהלתפרק ג':   

מיקומה של המועצה בחוק כמועצה סטטוטורית תחת ראש הממשלה,   מועצה סטטוטורית 
להטמעת   ממשלה  משרדי  למנכלי  מייעצת  הממשלה,  ראש  במשרד 

כיע ראש  החינוך  ידי  על  שתאושר  הלאומית  התכנית  מתוך  לאומי  ד 
בין   גומלין  יחסי  הגדרת  להכניס  יש  בנוסף  החינוך  הממשלה.  משרד 

)בכ מקומי  לשלטון  אוטונומיה  שמאפשרת  חשיבה  תוך  סף למועצה 
 ולמנהלי בתי הספר  ובים של ראשי מועצות('צבוע!!!! שלא יברח לג



 

   - יו"ר המועצה
 מינוי

ראש המועצה הלאומית לחינוך ימונה בידי ראש הממשלה באישור   (א) 
  19הממשלה ; על המינוי האמור לא תחול חובת המכרז לפי סעיף  

 ;מינויים(לחוק שירות המדינה )

כשיר לכהן  כראש המועצה הלאומית לחינוך מי שמתקיימים בו כל   (ב)
 אלה; 

למינויו  (1) שקדמו  השנים  בשבע  ישראלי  אזרח  ותושב   הוא 
 ישראל ואינו בעל אזרחות נוספת שאינה ישראלית; 

מומחיות (2) בעל  לענייני הוא  הנוגעים  בתחומים  וניסיון  רקע   ,
 חינוך של מדינת ישראל; 

או   (3) חומרתה  מהותה  שמפאת  בעבירה  הורשע  לא  הוא 
הלאומית  המועצה  כראש  לשמש  ראוי  הוא  אין  נסיבותיה 

 לחינוך;

נגדו (4) ועומד  תלוי  היועץ   לא  שלדעת  בעבירה  אישום  כתב 
המשפטי לממשלה מפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה של 
הלאומית  המועצה  כראש  לשמש  רשאי  הוא  אין  העבירה 

 ;לחינוך

ראש המועצה הלאומית לחינוך יהי כפוף לראש הממשלה וישמש  (ג)
 ; היועץ לחינוך לאומי

 ;הודעה על המינוי תפורסם ברשומות (ד)

  -מועצה יו"ר ה
 הונה כהפסקת 

2.  
 ;כהונתו של ראש המועצה לאומית לחינוך תפקע באחת מאלה

 ; בכתב על סיום כהונתוהוא הודיע לממשלה  (א)

הממשלה החליטה על פי המלצת ראש הממשלה כי נבצר ממנו דרך   (ב)
 ; קבע, למלא את תפקידו

החליט  (ג) כי  לחינוך  לאומית  המועצה  לראש  הודיע  הממשלה  ראש 
 ; הודעה כאמור תימסר לממשלה; לבטל את מינויו

אישום   (ד) כתב  כנגדו  לממשלה    ?בשלהוגש  המשפטי  היועץ  שלדעת 
שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה של העבירה אין הוא ראוי  

 ; לשמש כראש המועצה הלאומית לחינוך

סיוע           מרכז המועצה זה  ובכלל  השוטפים  בעניינה  לטיפול  מועצה  מרכז  יהיה  למועצה 
     ;בקיום תפקידיה

    המשנה לראש
המועצה הלאומית  

 לחינוך

 

ראש הממשלה בהמלצת ראש המועצה הלאומית לחינוך ובאישור   (א) 
על האמור    ,ת לחינוךהממשלה ימנה משנה לראש המועצה הלאומי

 ; לא תחול חובת המכרז לפי חוק המינויים

כשיר לכהן כמשנה לראש המועצה לאומית לחינוך מי שהוא אזרח   (ב)
ישראל ותושב  המשנה    ;ישראלי  של  כשירותו  תנאי  על  יחולו  כן 

לחינוך   הלאומית  המועצה  )..(לראש  עד   )  (  )...  ( סעיף    הוראות 
 ; בשינויים המחויבים

לראש המועצה הלאומית לחינוך יהיה כפוף לראש המועצה המשנה   (ג)
 ;הלאומית לחינוך וישמש ממלא מקומו

תקופת כהונתו של המשנה לראש המועצה הלאומית לחינוך תהיה   (ד)
 ; ד שלא יכהן יותר מעשר שניםבובל שניםחמש 

לחינוך   (ה) הלאומית  המועצה  לראש  המשנה  של  כהונתו  פקיעת  על 
 ;)..( -)..( ו הוראות סעיף ...יחולו 

 



 

 המועצה הלאומית לחינוך תפקידי ד:  פרק  .3 

רוה"מ במשרד ראש הממשלה   תופעל על ידיהמועצה הלאומית לחינוך    .4    תפקידי המועצה
     ;פי הנחיותיוולבענייני החינוך של מדינת ישראל 

נושא החינוך כיעד  רוה"מ,  לתייעץ  המועצה   (1)  ה"מייעוץ לרו  ,לאומילגבי קביעת 
 ; תכנון וגיבוש מדיניות חינוך לטווח ארוך

החינוך תייעץ  המועצה   (2) משרד  ולהנהלת  החינוך  לשר  לרוה"מ 
 ;מדיניות מרכזיות ומהותיות בתחום החינוך בסוגיות 

שנתית    תתכללהמועצה   (3)  תכלול תכנית החינוך  רב  לאומית  בתחום   שנים(  10)תכנית 
את יעדי העל תקבע בשיתוף עם שר החינוך  ואחת לשנה  החינוך  

 ;כולל קביעת סדרי עדיפויות לשנה העוקבת של מערכת החינוך

לפיה    עדכוניםציע  תאת תפיסת החינוך של מדינת ישראל ו  בדוק  ת (4)
 נקבעות מטרות ויעדי מערכת חינוך

ותבחן  המועצה   (5)   בעולם  מתקדמות  לאומיות  חינוך  ציג  תמועצות 
ראש  ובפני  לחינוך  הלאומית  המועצה  חברי  בפני  אלו  ממצאים 

   ;הממשלה

אחת לשנה   ,גיש לממשלה ולוועדת השרים לענייני חינוךתהמועצה   (6)  
הערכה שנתית ורב שנתית של המצב במערכת החינוך, וכן    ,לפחות

כין הערכות מצב לגבי עניינים המשיקים להן, לרבות חוות דעת ת
  ;החינוך השוניםוניתוח בתחומי 

וכן  ל (7)   כאמור  מצב  הערכות  הממשלה,   ראש  ובאישור  הצורך  פי 
משרד   עליהם  ממונה  הממשלה  שראש  הגופים  מטעם  הערכות 
החינוך ועוד, יוגשו לראש הממשלה ויידונו בוועדת השרים לענייני 

 חינוך לפחות אחת לשנה, באופן האמור בפסקה; 

את   (8)  תקציב החינוך  תאשר  ותהמועצה  החינוך  המועצה כיתקציב  עבודת  את  ן 
הלאומית בעבור ראש הממשלה לקראת הדיונים בתקציב החינוך  
וכן כל סעיף תקציב אחר ששר החינוך או מי שהוא מינהו לכך,  
ממונה עליו, בתקציב ששר החינוך ממונה עליו ובתקציב הגופים  
של   הערכות  לרבות  עליהם,  ממונה  הממשלה  שראש  החינוכיים 

רבות גיבוש חלופות,  בתחום החינוך  מגמות ותהליכים צפויים ל
בעניין תכנים על פי סדר עדיפות מנומקים בראיה כוללת  בחוק  

  ;זה

" .א תקציב  יסודות  התשמ"ה    -"חוק   , תקציב  יסודות  -חוק 
1985; 

כהגדרתו בחוק התקציב שנתי כמשמעותו   –"סעיף תקציב "   .ב
 ; בחוק יסודות התקציב 

 ......לחוק יסודות התקציב;כהגדרתו בפרק  –תקציב החינוך  .ג

החינוך פעיל  תהמועצה   (9)  ניהול משברים  בתחום  לאומים  משברים  לניהול  מרכז 
 יש דבר כזה? ;במשרד ראש  הממשלה

אומר?( תבחן  המועצה   (10)   זה  מה  זמן?  כמה  כל  תפיסת    )מתי?  את 
 ; ציע עדכוניםותהחינוך של מדינת ישראל 

 

החינוך  בחתהמועצה   (11) מיזמים  בחינת  בתחום  חשיבות  בעלי  חינוכיים  מיזמים  ן 



 

ציג את עמדת המועצה הלאומית לחינוך לפני הממשלה או כל  תו חדשים בחינוך 
לרבות גיבוש חלופות על פי   ,שיחליט עליו ראש הממשלהגוף אחר  

   ;סדרי עדיפות מנומקים בראיה כוללת וארוכת טווח

בבואה לתכנן את מרכבי החינוך כאמור, תוכל המועצה הלאומית 
ובגופים  במשרדים  הקיימים  התכנון  בגורמי  להסתייע  לחינוך 

אלא אם כן הורה ראש הממשלה    ;הממלכתיים העוסקים בחינוך
 ;אחרת

תכנית ייעוץ ל
אסטרטגית של  ה

 משרד החינוך 

החינוך  תייעץ  המועצה   (12)  משרד  של  האסטרטגית  התכנית    - לגבי 
 תכנית רב שנתית לפיה נקבעות מטרות ויעדי מערכת החינוך;

אישור תכניות  
 ימודיםהל

המועצה תאשר את תכנית הלימודים ואת תכנית היסוד כהגדרתם   (13) 
חוק חינוך ממלכתי( –) להלן  1953-בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג  

החינוך   לחוק  בסעיף  החינוך  מטרות  את  לעת  מעת  כולל ותבחן 
לאחר ריכוז עבודת המטה שתייעץ לממשלה ולראש ה,  לימוד ליב

ברת תיאום ושיתוף הממשלה בתחומים הנוגעים לחינוך לצורך הג
 פעולה בין משרדי הממשלה וגופים ממלכתיים; 

(  תכין  המועצה   (14)    ( בפסקה  כאמור  וועדותיה  הממשלה  דיוני  את 
ידי   על  הצגתן  על  נוסף  הדיון,  נושאי  לגבי  החלופות  את  להציג 
ואת  החלופות  בין  ההבדלים  את  בדבר,  הנוגעים  הגופים 

 ;לחלופה הנבחרתמשמעותם, כפי שנבחנו על ידיו, המנומקת 

( 1לעקוב אחר ביצוע החלטות הממשלה וועדותיה כאמור בפסקה ) (15)  
 ;ולדווח על יישומן לראש הממשלה

העלאת נושאים  
 יום ולדיון לסדר 

תציע (16)  ל  המועצה  ונושאים  יום  סדר  הממשלה  לוועדת  לראש  דיון 
, ולכל ועדת שרים אחרת או הרכב שרים אחר  השרים לענייני חינוך

ח ויבענייני  זימון  תנוך  על  המוזמנים  מליץ  דרג  ועל  המשתתפים 
 ;לדיוניהן

להיות אחראי מטעם ראש הממשלה על עבודת המועצה לאומית   (17)  
את  להציג  החינוך  בענייני  משרדית  והבין  ארגונית  הבין  לחינוך 
לפניו את החלופות בתחום את ההבדלים ביניהן ואת משמעותם 

על   הממשלה  לראש  המלצתו  ואת  ידיו  על  שנבחנו  מדיניות  כפי 
בעניינים אלה וכן להציג לממשלה את האמור לפי החלטת ראש 

 ;הממשלה

כל תפקיד מטה אחר בענייני חינוך ובתחום שקבע   המועצה תבצע (18)  
 ;ראש הממשלה

יו"ר  להעברת מידע 
 המועצה

יועבר   ,כל מידע בענייני חינוך המועבר לעיונו של ראש הממשלה (19) 
של   לעיונו  גם  המידע  את  שהעביר  הגורם  ידי  המועצה יו"ר  על 

 ; הלאומית לחינוך

לחינוך או מי שהוא הסמיך לכך מבין   תהמועצה הלאומייו"ר   (א)
לחינוך הלאומית  המועצה  ממשרדי   ,עובדי  לדרוש  רשאי 

ומיח שלהםיהממשלה  הסמך  ממונה שרא  דות  הממשלה  ש 
)  ,עליהם ודוחות  מסמכים  זה  מידע  קטן  ( מידע  –בסעיף 

שבתחום סמכותו של אותו משרד או גוף, הדרושים לו למילוי 
 ; המועצה הלאומית לחינוךיו"ר כתפקידו 

) (ב) בפסקה  כאמור  מידע  למסור  שנדרש  למועצה 1מי  ימסור   )
 ;  הלאומית לחינוך את המידע המלא בלא דיחוי

הסכ (ג) המחלוקת בהעדר  תובא  כאמור  המידע  מסירת  על  מה 
 להכרעתו של ראש הממשלה; 
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לפי דרישה  לא הסכימה משטרת ישראל למסור   (ד) את המידע 
( בפסקה  המצוי 1כאמור  לעניין  נוגע  המידע  כי  בנימוק   )

שהיועץ  לאחר  הממשלה  ראש  יכריע  פלילית  בחקירה 
 ; המשפטי לממשלה הביא לפניו את  חוות דעתו בפניו

ויישמר בו בהתאם למועצה  ( יימסר  2כאמור בפסקה )מידע    (ה)
לתנאים ולסידורי ביטחון שייקבעו בהסכמת הקצין המוסמך 
כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים התשנ"ח 

1988; 

   

 המועצה הלאומית לחינוך מליאת ': הפרק   

    מינוי המליאה 
 והרכבה

של   (1)  ממספר  תפחת  שלא  מליאה  תהיה  ולא   25למועצה  חברים 
  ;חברים 28תעלה על מספר של 

השרמחבריה    7 (2) הממשלה    10  ;ימנה  ראש  ימנה  ויתר מחבריה 
 ;המועצה יו"ר  חבריה ימנה 

שייך   (3)   זה  למה  מבינה  במוסד לא  הבכיר  האקדמי  הסגל  חבר 
להשכלה גבוהה או מי שהיה חבר הסגל כאמור, בתחום פעילות 

 נשיא האקדמיה הלאומית למדעים;  המועצה;

 אנשי מדע, רוח, חינוך ותרבות   ?שהם  נציגים לפחות של חברים  8 (4)  
, בחמש עד החינוךוהנו כחברים בויאו שכ עד החינוךוובהמכהנים 

, שהם  מייצגים של גופים  ם, שלא מתוקף היותהשנים האחרונות
   פעילים בשדה החינוך;

  ספר אנשי רוח ו  יעלה על חמישהמספר שלא יפחת משלושה ולא   (5)
 ;בישראל

       עובדי המועצה
 עובדי מדינה 

יהיו   ציגים?(ם, הנ )מי הם עובדי המועצה? החברי  המועצה  ובדיע (6) 
עליהם הוראות חוק שירות המדינה )מינויים(,   יחולוועובדי מדינה  

לייצג את המדינה בעשיית   שאירהמועצה  יו"ר      ;19594–טהתשי"
 ;חוזים מיוחדים עם עובדי המועצה

 ;ובפיקוחו מועצההיו"ר  פעלו לפי הוראות יהמועצה  ובדיע (7)       כהונהתקופת 

       סדרי עבודת
 המועצה

הממשלה,   (8)  ראש  לפחות;  לשבועיים  אחת  תתכנס    יו"ר   המועצה 
מנכ"ל  החינוך,  משרד  של  הכללי  המנהל  החינוך,  שר  המועצה, 

לזמן   רשאים  המועצה  מחברי  ששה  או  מועצה  המועצה  ישיבות 
או   בדואר  לחבריה  תישלח  המועצה  לישיבת  הזמנה  נוספות; 
בדואר אלקטרוני, עשרה ימים לפחות לפני מועד הישיבה, ויצורף  

 ; לה סדר היום של הישיבה

לפחות,   (9)   מחבריה  מחצית  הוא  המועצה  בישיבות  החוקי  המניין 
המועצההמועצה,  יו"ר    ובהם   ידי    ?מנכ"ל  על  שנקבע  מי  או 

 ; המועצה כממלא מקומם

בירושלים (10)   תתקיימנה  המועצה  מיוחדות   ישיבות  בנסיבות  אולם 
 המועצה, לכנס את המועצה במקום אחר;  יו"ר  רשאי 

 ;ישיבות המועצה תהיינה פומביות (11)  
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או   (12)   הממשלה,  ראש  ידי  על  יקבע  המועצה  ישיבת  של  היום  סדר 
 ; המועצהיו"ר ו במשותף על ידי שר החינוך 

של  (13)   עבודתה  סדרי  לעניין  הוראות  לקבוע  רשאי  הממשלה  ראש 
המועצה; המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בידי 

 ;ראש הממשלה

             גמול והחזר
 הוצאות

המועצה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף   חבר  (14)  .1
בישיבת   השתתפות  בעבור  גמול  מהמועצה  לקבל  זכאי  נתמך, 
לקבל,  זכאי  שאינו  ובלבד  )ג(,  קטן  סעיף  הוראות  לפי  המועצה, 

 ; ממקור אחר, תמורה בעבור ההשתתפות

זכאי  חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן )א(,   (15)  
השתתפות  לצורך  שהוציא  הוצאות  החזר  מהמועצה  לקבל 
בישיבות המועצה, לפי הוראות סעיף קטן )ג(, ובלבד שאינו זכאי  

 ;לקבל, ממקור אחר, החזר הוצאות

השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע כללים ותנאים שלפיהם תשלם  (16)  
בהתאם   המועצה,  לחבר  הוצאות  החזר  או  גמול  מהמועצה 

 ; )ב( ואת שיעוריהם-סעיפים קטנים )א( ולהוראות 

גוף   (17)   ו"עובד  מתוקצב"  גוף  "עובד  המדינה",  "עובד  זה,  בסעיף 
 ;5לחוק יסודות התקציב  32כהגדרתם בסעיף  –נתמך" 

נוהל דיוניה ועבודתה ככל שלא נקבע לפי   תנוהל: המועצה תקבע א (18)
 ;חוק זה

סייג למינוי חבר  
 מועצה

ימונה לחבר מועצה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת   (19)  .2 לא 
משמעת, אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי 
לכהן כחבר מועצה, וכן מי שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה 

   ;בעבירה כאמור וטרם ניתן בעניינו פסק דין סופי

חבר מועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד  (20)        פקיעת כהונה
 מאלה:

 הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;  (1)   

 חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה;  (2)   

 נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו; (3)   

חבר  (4)    מלהיות  אדם  הפוסלות  הנסיבות  אחת  בו  נתקיימה 
 המועצה.

הממשלה   (21)   תום ראש  לפני  מכהונתו  מועצה  חבר  להעביר  רשאי 
תקופת כהונתו אם הוא נעדר ללא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות 

 ; רצופות של המועצה

כאמור   (22)     השעיה מכהונה בעבירה  קובלנה  או  אישום  כתב  מועצה  חבר  נגד  הוגשו 
עד  16בסעיף   מכהונתו  המועצה  חבר  את  להשעות  השר  רשאי   ,

 ;פסק דין סופי בעניינולמתן 

       ניגוד עניינים
לא ימונה ולא יכהן כחבר מועצה מי שעלול להימצא, במישרין או   (23)  

בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר  
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למעט  שלו,  אחר  תפקיד  לבין  או  שלו  אישי  עניין  לבין  המועצה 
 ; ההתפקיד שבשלו התמנה כחבר המועצ

בישיבות  (24)   ומהצבעה  בדיון  מהשתתפות  יימנע  המועצה  חבר 
המועצה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או  
בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין 
עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו, למעט התפקיד שבשלו 

במסגרת תפקידו    התמנה כחבר המועצה; חבר המועצה לא יטפל
 ; במועצה בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה

לו להימצא ה (25)   לגרום  עלול  הנדון  הנושא  כי  תברר לחבר המועצה 
במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים )א( או )ב(, יודיע 

 ;על כך, בכתב, בהקדם האפשרי ליושב ראש המועצה 

מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה לעניין סעיף זה, אחת היא אם    
 ; או שלא בתמורה

 -בסעיף זה  (א)  

אישי"      שחבר   -"עניין  גוף  של  עניין  או  קרובו  של  אישי  עניין  לרבות 
המועצה  או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או 
המניות  בהון  חלק  מהם  אחד  לכל  שיש  גוף  של  עניין 

בזכות   רווחים,  לקבל  בזכות  או שלו,  מנהל  למנות 
 בזכות הצבעה; 

בן זוג, הורה, צאצא, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על    -"קרוב"     
 ; שולחנו של חבר המועצה, ובן זוגו של כל אחד מהם

זה (ב)   בסעיף  האמור  אף  המעל  חבר  ראשי  להביא ,  ועצה 
שהוא  האוכלוסייה  או  הגוף  של  ענייניו  את  גם  בחשבון 

קשורים לחוק זה, ולא יראו אותו כמצוי נציגם, ככל שהם  
 ;במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד

מחמת   (26)        תוקף פעולות ייפגעו  לא  החלטותיה  ותוקף  סמכויותיה  המועצה,  קיום 
שנתפנה מקום של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך 

 ; כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין

  18  דינים עלהחלת 
 חברי המועצה 

המדינה   (27)  עובדי  כדין  דינם  המדינה,  עובדי  שאינם  המועצה  חברי 
 ; לעניין חיקוקים אלה

 ; 19796 -חוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם (א)   

 1969  -חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"ט (ב)   
7; 

התשל"ז (ג)    העונשין,  לעובדי   -  19778  -חוק  הנוגעות  ההוראות 
 ;הציבור
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 ': שונותופרק 

           דוח שנתי 

 

חודשים מתום כל שנה, באתר האינטרנט  4המועצה תפרסם, בתוך  (1) 
 ;של המועצה, דוח שנתי לגבי פעילותה

ארבע ,  ראש הממשלה  המועצה תגיש את הדוח השנתי לעיונו של   (2)  
וכן    עשרה   )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  פרסומו  טרם  לפחות  ימים 

תעבירו, במועד הפרסום, למנהל הכללי של משרד החינוך, למנהל 
בחינוך   ולהערכה  למדידה  הארצית  החינוך,  הרשות  ולוועדת 

התרבות והספורט של הכנסת; פרסום הדוח השנתי כאמור בסעיף  
 ;קטן )א( אינו טעון אישורו של השר

       חובת סודיות
          

או   (3)  תפקידו  כדי  תוך  זה,  חוק  לפי  מזוהה  מידע  אליו  שהגיע  אדם 
במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל 

 ;שימוש אלא לפי הוראות חוק זה או לפי צו בית משפט

תקנות בכל עניין השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין   (4)       ביצוע ותקנות
 ; הנוגע לביצועו

 ; תחילתו של חוק זה, ששה חודשים מיום פרסומו (5)                  תחילה

תיקון עקיף בחוק  
 חינוך ממלכתי 

לחוק חינוך ממלכתי יסומן ")א(".  אחרי סעיף קטן   2האמור בסעיף   (6) 
 )א( יבוא: 

 " תיקון סעיף זה יהיה באישור המועצה הלאומית לחינוך."            

לחוק חינוך ממלכתי יסומן ")א(" ואחרי המילים  14האמור בסעיף  (7)  
  ;"4"לפי הסעיפים" יתווסף "

 ; אחרי סעיף קטן )א( יבוא (א)  

"הוראות סעיף קטן א)א( לא יחולו במידה ונועץ השר בנושאים  (ב)   
 המנויים בסעיף קטן )א( עם המועצה הלאומית לחינוך."  

תיקון עקיף בחוק    
 לימוד חובה

יסומן ")א(".    19499-לחוק לימוד חובה, התש"ט  14האמור בסעיף   (8) 
   ;אחרי סעיף קטן )ב( יבוא

השר     ונועץ  במידה  יחולו  לא  א)א(  קטן  סעיף  הוראות  ")ב( 
הלאומית  המועצה  עם  )א(  קטן  בסעיף  המנויים  בנושאים 

 לחינוך."  


