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 חינוך ממלכתי –חינוך  – רשויות ומשפט מנהלי

 תוכן ענינים

 Go 3 פירושים  1סעיף 

 Go 4 מטרות החינוך הממלכתי  2סעיף 

 Go 4 חינוך ממלכתי משנת תשי"ד  3סעיף 

 Go 4 תכנית הלימודים וקביעת ספרי לימוד  4סעיף 

 Go 5 שבוע לימודים א 4סעיף 

 Go 5 מוסד חינוך ממלכתי משלב ב 4סעיף 

 Go 6 תכנית השלמה שנקבעה על ידי השר  5סעיף 

 Go 6 תכנית השלמה לפי דרישת הורים  6סעיף 

 Go 6 תכנית השלמה לא תגרום להוצאות יתרות  7סעיף 

 Go 6 תכנית נוספת  8סעיף 

 Go 6 תכנית לשם ניסוי  9סעיף 

 Go 6 מיזוג מוסדות חינוך  11סעיף 

 Go 6 מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים  11סעיף 

 Go 6 קומית בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא רשמייםהשתתפות רשות מ א 11סעיף 

 Go 6 ועד החינוך  12סעיף 

 Go 7 מועצה לחינוך ממלכתי דתי  13סעיף 

 Go 7 מועצה לחינוך ממלכתי משלב א 13סעיף 

 Go 7 סמכויות ועד החינוך  14סעיף 

 Go 7 סמכויות המועצה לחינוך ממלכתי דתי  15סעיף 

 Go 7 הסכמה לתכנית השלמה  16סעיף 

 Go 7 הסכמה לתכניות השלמה למוסדות החינוך הממלכתי המשלב א 16סעיף 

 Go 7 תקנונים  17סעיף 

 Go 7 פסול עובדים מטעמים דתיים  18סעיף 

 Go 8 איסור תעמולה  19סעיף 

 Go 8 רישום תלמידים  21סעיף 

 Go 8 תקנות רישום  21סעיף 

 Go 8 דין וחשבון על הרישום  22סעיף 

 Go 8 רישום ברשות חינוך שאין בה מוסד חינוך רשמי  23סעיף 

 Go 8 הודעה במקרים מיוחדים  24סעיף 

 Go 8 המוסד שבו יבקר תלמיד  25סעיף 

 Go 8 מוסד שנפתח על פי הודעות  26סעיף 

 Go 9 תחולת החוק על מוסדות להכשרת מורים וגננות  28סעיף 

 Go 9 העברת סמכויות  29סעיף 

 Go 9 העברת תלמיד בשנת תשי"ד  31סעיף 

 Go 9 העברת מנהלים ומורים  31סעיף 

 Go 9 הוראות מיוחדות לשנת תשי"ד  32סעיף 

 Go 11 32אחריות למוסד שנפתח לפי סעיף   33סעיף 

 Go 11 ביצוע ותקנות  34סעיף 

 Go 11 תחילת תוקף  35סעיף 
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 *3591-וק חינוך ממלכתי, תשי"גח

 –חוק זה ב .1

, ללא זיקה ודיםמחינוך הניתן מאת המדינה על פי תכנית הלי -חינוך ממלכתי" פירושו " 
לגוף מפלגתי, עדתי או ארגון אחר מחוץ לממשלה, ובפיקוחו של השר או של מי שהוסמך לכך על 

 ידיו;

חינוך ממלכתי המשלב בתכנית הלימודים שלו לימודי יהדות  –חינוך ממלכתי משלב" " 
כתי מוגברים, ושם דגש על עיסוק בזהות יהודית ועל חינוך לפי תכנית השלמה למוסד חינוך ממל

 משלב;
 

אלא שמוסדותיו הם דתיים לפי אורח חינוך ממלכתי,  -חינוך ממלכתי דתי" פירושו " 
לחיי תורה ומצוות על פי המסורת  חייהם, תכנית לימודיהם, מוריהם ומפקחיהם ובהם מחנכים

 הדתית וברוח הציונות הדתית;
 

תכנית לימודים שנקבעה על ידי השר למוסדות החינוך  -תכנית הלימודים" פירושו " 
; וכולל "תכנית היסוד" שהשר יקבעה כתכנית חובה 2הרשמיים להשגת המטרה האמורה בסעיף 

 על כל מוסד כזה;

מלכתי, למעט מוסד מוסד חינוך רשמי שניתן בו חינוך מ -מוסד חינוך ממלכתי" פירושו " 
 חינוך ממלכתי דתי;

 מוסד חינוך רשמי שניתן בו חינוך ממלכתי משלב; –מוסד חינוך ממלכתי משלב" " 
 

 מוסד חינוך רשמי שניתן בו חינוך ממלכתי דתי; -מוסד חינוך ממלכתי דתי" פירושו " 

חלק של תכנית הלימודים שיקבע או שיאשר השר לפי חוק זה  -תכנית השלמה" פירושו " 
 ימודים במוסד חינוך רשמי;משעות הל ושיקיף לא יותר מעשרים וחמישה אחוזים

תכנית השלמה שתכלול לימוד מקורות  –תכנית השלמה למוסד חינוך ממלכתי משלב" " 

                                                      

 .32.1.3591ביום  (; תחילתו242עמ'  315ה"ח תשי"ג מס' ) 311' מע 25.1.3591מיום  313ס"ח תשי"ג מס' ורסם פ *

)ב( 3בסעיף  3תיקון מס'  –( 55עמ'  135ה"ח תשכ"ט מס' ) 316עמ'  33.1.3565מיום  961ס"ח תשכ"ט מס' וקן ת
 .3565-(, תשכ"ט9ימוד חובה )תיקון מס' לחוק ל

 .2תיקון מס'  – (431עמ'  3515ה"ח תשל"ג מס' ) 245עמ'  2.1.3511מיום  133"ח תשל"ג מס' ס

 .1תיקון מס'  –( 352עמ'  3495ה"ח תש"ם מס' ) 359עמ'  1.4.3515מיום  561"ח תש"ם מס' ס

 –( 195 עמ' 2254ה"ח תשנ"ג מס' , 116עמ'  2255ה"ח תשנ"ג מס' ) 265עמ'  4.1.3554 םמיו 3416"ח תשנ"ד מס' ס
 לענין תחולה. 1; תחילתו בשנת הלימודים תשנ"ו ור' סעיף 4תיקון מס' 

 .9תיקון מס'  –( 326עמ'  2166ט מס' ה"ח תשנ") 322עמ'  25.2.2555מיום  3125"ח תש"ס מס' ס

 .6תיקון מס'  –( 31עמ'  9ה"ח הכנסת תשס"ג מס' ) 29עמ'  36.32.2551מיום  3531ס"ח תשס"ד מס' 

הוראת שעה בסעיף  –( 342עמ'  231"ח הממשלה תשס"ו מס' ה) 113עמ'  24.1.2556מיום  2562ס"ח תשס"ו מס' 
עד יום  3.3.2551;  תוקפו מיום 2556-לבטיחות בדרכים( )הוראת שעה(, תשס"ולחוק הרשות הלאומית  45

13.32.2532. 

 .1תיקון מס'  –( 651עמ'  256ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 131עמ'  15.9.2551מיום  2556ס"ח תשס"ז מס' 

 1בסעיף  1תיקון מס'  –( 214עמ'  623ה"ח הכנסת תשס"ז מס' ) 151עמ'  26.1.2551מיום  2354ס"ח תשס"ז מס' 
 .2551-(, תשס"ז25לחוק לימוד חובה )תיקון מס' 

 .5תיקון מס'  –( 342עמ'  333ה"ח הכנסת תשס"ו מס' ) 911עמ'  33.6.2551מיום  2399ס"ח תשס"ח מס' 

; תחילתו 35תיקון מס'  –( 149עמ'  211ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ) 665עמ'  23.1.2551מיום  2361ס"ח תשס"ח מס' 
"ע מס' ה"ח הממשלה תש) 954עמ'  22.1.2535מיום  2295ס"ח תש"ע מס' בתחילת שנת הלימודים תשע"ב )תוקן 

 (.31לתיקון מס'  2בסעיף  2535-)תיקון( תש"ע 35תיקון מס'  –( 3396עמ'  931

 .33תיקון מס'  –( 51עמ'  219ה"ח הכנסת תשס"ט מס' ) 253עמ'  25.1.2555מיום  2259ס"ח תשס"ט מס' 

 .32תיקון מס'  –( 613עמ'  124ה"ח הכנסת תש"ע מס' ) 999עמ'  15.6.2535מיום  2249ס"ח תש"ע מס' 

 .31תיקון מס'  –( 3396עמ'  931ה"ח הממשלה תש"ע מס' ) 954עמ'  22.1.2535מיום  2295ס"ח תש"ע מס' 

 .34תיקון מס'  –( 252עמ'  159ה"ח הכנסת תשע"א מס' ) 19עמ'  35.32.2533מיום  2121ס"ח תשע"ב מס' 

 ירושיםפ

 ( 5)תיקון מס' 
 0222-ש"סת

( 12)תיקון מס' 
 0222-תשס"ח

( 12)תיקון מס' 
 0222-תשס"ח

( 12יקון מס' )ת
 0222-תשס"ח

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0131.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-0170.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0563.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-0810.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0711.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1080.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0967.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1450.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1476.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2200.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2204.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1729.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2766.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1913.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-5.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2062.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-213.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2096.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-296.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2104.pdf
http://web1.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-162.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2155.pdf
http://web1.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-111.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2168.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-238.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2250.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-517.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-517.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2205.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-275.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2245.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-324.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2250.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-517.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2327.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-395.pdf
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יהודיים בהיקף רחב ובאופן מעמיק, תוך שימת דגש על עיסוק בזהות יהודית ועל חינוך לערכי 
ם בישראל הסובלנות במורשת ישראל ולקיום חיים משותפים וברית ייעוד וגורל בין כל חלקי הע

 ובתפוצות;
 

תכנית השלמה שתכלול לימודי  -סד חינוך ממלכתי דתי" פירושו תכנית השלמה למו" 
 תורה שבכתב ושבעל פה ותכוון לאורח חיים דתי, לרבות נוהג והווי דתי בין כתלי המוסד;

 ילד או נער; -תלמיד" פירושו " 

חוק לימוד  -)להלן  3545-אר המונחים פירושם כמשמעותם בחוק לימוד חובה, תש"טש 
 חובה(.

 החינוך הממלכתי הן: טרותמ .0

זרח נאמן למדינת ישראל, אלחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו,  (3)
 המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו;

להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת  (2)
רטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, ישראל כמדינה יהודית ודמוק

לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה  לערכים דמוקרטיים,
 לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים;

 ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל; (1)

ודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית, ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היה (4)
 חנך לכבדם;ללהנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה, ו

לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כשרונותיהם השונים, להרחיב  (9)
את אופקיהם התרבותיים ולחשפם לחוויות אמנותיות, והכל למיצוי מלוא יכולתם כבני 

 ושל משמעות; אדם החיים חיים של איכות

לבסס את ידיעותיהם של הילד והילדה בתחומי הדעת והמדע השונים, ביצירה  (6)
דרשו להם בחייהם כבני אדם בוגרים יהאנושית לסוגיה ולדורותיה, ובמיומנויות היסוד שי

 בחברה חופשית, ולעודד פעילות גופנית ותרבות פנאי;

אינטלקטואלית, מחשבה    לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות (1)
 עצמאית ויוזמה, ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושים;

תפתח על פי דרכם וליצור הלהעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם ל (1)
 אווירה המעודדת את השונה והתומכת בו;

תוך תפקידים ולמלאם מ  לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל (5)
מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי 

 ינת ישראל;דבמ

 לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי ולצומח; (35)

להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסיה  (33)
בוצות אוכלוסיה אחרות במדינת ישראל, ולהכיר בזכויות השוות של כל הערבית ושל ק
 אזרחי ישראל;

לחנך להכרה בקדושת החיים ולהנחיל תודעת בטיחות וזהירות, לרבות בטיחות  1(32)
 בדרכים.

 

מלכתי בכל מוסד חינוך רשמי; במוסד חינוך שנת הלימודים תשי"ד ואילך יונהג חינוך ממ .3
רשמי אשר בשנת הלימודים תשי"ג נמנה עם זרם המזרחי או עם זרם אגודת ישראל או עם החלק 

 הדתי של זרם העובדים, יונהג חינוך ממלכתי דתי.

קבע את תכנית הלימודים של כל מוסד חינוך רשמי; במוסדות חינוך לא יהודיים ישר ה )א( .4
 נית הלימודים לתנאיהם המיוחדים.תותאם תכ

הגוף המוסמך(, יקבע,  –מי שהשר הסמיך לעניין זה מבין עובדי משרדו )בסעיף זה  )ב( 

                                                      
 .13.32.2532עד יום  3.3.2551תוקפו מיום  1

החינוך  טרותמ
 הממלכתי

 ( 5)תיקון מס' 
 0222-ש"סת

שנת מממלכתי  נוךחי
 תשי"ד

 

ם יכנית הלימודת
 וקביעת ספרי לימוד

 ( 9)תיקון מס' 
 0222-תשס"ח

( 6)תיקון מס' 
 0223-תשס"ד

)הוראת שעה( 
 0226-תשס"ו

 ( 9)תיקון מס' 
 0222-תשס"ח



 3591-חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג
 נוסח מלא ומעודכן

 

9 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

G:\alyssa\Discriminatory Laws Database - English PDFs of Laws\Hebrew Laws\24-State-Education-Law-1953.doc 

 לעניין תכניות לימודים, את רשימת ספרי הלימוד המאושרים לשימוש במוסדות חינוך.

ם הוא חלק על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא ייקבע ספר לימוד כספר לימוד מאושר א (3ב) 
ממארז הכולל כמה פריטים, כגון חוברות עבודה או תקליטורים, אלא אם כן ניתן לרכוש כל פריט 
בו בנפרד; ואולם השתכנע הגוף המוסמך כי קיימת סיבה המצדיקה זאת, רשאי הוא לקבוע ספר 

 .לימוד כאמור כספר לימוד מאושר גם אם לא ניתן לרכוש כל פריט במארז בנפרד

לגרוע מהוראות כל דין, לא יוחלף ספר לימוד שנקבע כספר לימוד במוסד חינוך, בלי  )ג( 
 במשך חמש שנות לימודים מיום שנקבע, אלא באחת מאלה:

 הספר חדל להיות ספר לימוד מאושר, לפי קביעת הגוף המוסמך; (3)

נתקבל לכך אישור הגוף המוסמך, לאחר שהשתכנע כי החלפת של ספר הלימוד  (2)
 ב שינוי תכנית הלימודים או מסיבה אחרת המצדיקה את החלפתו.נדרשת עק

 –בסעיף זה  )ד( 

, לרבות 3545-מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט –"מוסד חינוך"  
 ;3565-כיתות י"א וי"ב במוסד שחל עליו חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט

ו מורים במוסד חינוך בהתאם לתכנית ספר המיועד לשימוש תלמידים א –"ספר לימוד"  
 ;בכל צורה או טכנולוגיה שבה הוא מופץ הלימודים במוסד החינוך

 ספר לימוד שנכלל ברשימה שקבע הגוף המוסמך. –"ספר לימוד מאושר"  
 

, על פי 2במוסד חינוך רשמי יונהג באישור השר ימים 6-שבוע לימודים של פחות מ )א( .א4
 ר ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.וכללים ותנאים שהוא קבע באיש

 –אישור השר יכול שיינתן  ב() 

 לכלל מוסדות החינוך הרשמיים; (3)

 למוסד חינוך רשמי מסוים; (2)

 לכלל מוסדות החינוך הרשמיים שבתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית (1)
 מסוימת.

 

( של הורי תלמידים במוסד חינוך רשמי ובהסכמת 2לפי דרישה כאמור בפסקה ) (3) )א( ב.4
רוב הצוות הפדגוגי במוסד, רשאי השר או מי שהוא הסמיך לכך לקבוע, אם ראה 

ימודים הבאה ואילך יהיה מוסד שהתקיימו התנאים שקבע בתקנות, כי החל משנת הל
חינוך כאמור מוסד חינוך ממלכתי משלב; מוסד חינוך כאמור לא ייקבע כמוסד היחיד 

; בסעיף זה, 23שאליו זכאים להירשם תלמידים בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 
 המנהל ועובדי ההוראה; –"הצוות הפדגוגי" 

ישים לפחות מכלל התלמידים ( תהא של הורי שני של3דרישה כאמור בפסקה ) (2)
במוסד חינוך רשמי, ולגבי מוסד חינוך שהוא מוסד החינוך הרשמי היחיד ברשות 

 לפחות מכלל התלמידים. 55%של הורי  –חינוך מקומית 

דרישה כאמור בסעיף קטן )א( תוגש לשר במועד ובאופן שייקבע בתקנות, והשר  )ב( 
 קומית שבתחומה נמצא מוסד החינוך.יחליט בה לאחר התייעצות עם רשות החינוך המ

השר ימסור, באופן שקבע בתקנות, הודעה מוקדמת על קביעתו כאמור בסעיף קטן )א(  )ג( 
להורי התלמידים במוסד החינוך שלגביו ניתנה הקביעה; הודעה כאמור תימסר לפני מועד התחלת 

מועד; בהודעה כאמור ימים לפני אותו  15הרישום לשנת הלימודים הבאה לפי חוק זה, ולפחות 
 יצוין כי ההורים רשאים לרשום את ילדיהם למוסד חינוך אחר לפי הוראות חוק זה.

השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע לכל שנת לימודים את מספר מוסדות החינוך שייקבע  )ד( 
 לגביהם כי הם מוסדות חינוך ממלכתי משלב לפי הוראות סעיף זה.

נוך ממלכתי משלב לפי הוראות סעיף זה, יהיה המוסד נקבע מוסד חינוך כמוסד חי )ה( 
זכאי, במסגרת השתתפות המדינה בתקציבו, בחמש השנים לאחר שנקבע לגביו כאמור, למימון 

                                                      
 9145י"פ תשס"ה מס' סמכות שרת החינוך הועברה למנהלת המינהל הפדגוגי במשרד החינוך התרבות והספורט ב 2

 .161עמ'  34.32.2554מיום 

 בוע לימודיםש
 ( 4)תיקון מס' 

 1994-שנ"דת

 ( 9)תיקון מס' 
 0222-תשס"ח

 ( 9)תיקון מס' 
 0222-תשס"ח

מוסד חינוך ממלכתי 
 משלב

( 12)תיקון מס' 
 0222-תשס"ח

 

( 14)תיקון מס' 
 0211-תשע"ב

( 14)תיקון מס' 
 0211-תשע"ב

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5349.pdf
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לפי אמות מידה שיקבע השר, לצורך הכשרה והשתלמויות לצוות הפדגוגי במוסד והטמעת תכנית 
 הלימודים של החינוך הממלכתי המשלב וערכיו.

סד חינוך ממלכתי משלב יהיה רכז יהדות שיסייע בהטמעת תכנית הלימודים במו )ו( 
בתחום לימודי היהדות במוסד, וילווה את העיסוק בזהות יהודית ואת החינוך בהתאם לתכנית 

 ההשלמה במוסד.

 תקנות לפי סעיף זה טעונות את אישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת. )ז( 
 

חינוך רשמי תכנית השלמה שתונהג בו, בין תכנית אחת לכל  שר רשאי לקבוע לכל מוסדה .5
כניות שונות או מקבילות; למוסד חינוך ממלכתי דתי תיקבע תכנית מתכניות המוסד ובין ת

ולמוסד חינוך ממלכתי משלב תיקבע תכנית מתכניות  ההשלמה למוסד חינוך ממלכתי דתי
 .ההשלמה למוסד חינוך ממלכתי משלב

 

, לאשר תפי דרישת הורי תלמידים במוסד חינוך, רשאי השר, בתנאים שנקבעו בתקנול .6
 .9למוסד תכנית השלמה אחרת מזו שנקבעה על פי סעיף 

, אם נוכח שתכנית השלמה אחרת תגרום להוצאות 6שר לא ישתמש בסמכותו לפי סעיף ה .7
ת על חשבון רשות חינוך מקומית, רשאי השר לעשות זאת ויתרות; ואולם אם היו ההוצאות היתר

 בהסכמת אותה רשות.

שר רשאי, בתנאים שנקבעו בתקנות, לאשר למוסד חינוך רשמי, לפי דרישת הורי ה .2
על השעות שנקבעו בתכנית הלימודים, ובלבד שכל תלמידים באותו מוסד, תכנית לשעות נוספות 

יצוע התוספת יחולו על הורי התלמידים המתחנכים על פיה או על רשות בההוצאות הנובעות מ
 החינוך המקומית שהתחייבה לשאת בהן על חשבונה.

שר רשאי להנהיג במוסד חינוך רשמי מסויים, לשם ניסוי, תכנית לימודים שלא לפי ה .9
מוקדמת על כך לפני התחלת הרישום  זה, בתנאי שיתן, באופן שנקבע בתקנות, הודעההוראות חוק 

 , ובתנאי נוסף שמוסד כזה לא ייקבע כמוסד היחידי לתלמידים שגרים בקרבתו.25לפי סעיף 

השר רשאי לצוות לרשות חינוך מקומית אחת או יותר, על מיזוגם של מוסדות חינוך  א() .12
אולם לא יצווה השר על מיזוג מוסד חינוך וות או אותן רשויות; רשמיים שבתחום אותה רש

 ממלכתי עם מוסד חינוך ממלכתי דתי.

השר לא יצווה על מיזוגם של מוסדות חינוך רשמיים בשתי רשויות חינוך מקומיות או  ב() 
 יותר, אלא אם נתן הודעה מוקדמת על כך בכתב לרשויות החינוך המקומיות הנוגעות בדבר, וניתנה

 פני השר את התנגדותן, אם תהיה כזו.בלהן הזדמנות להביא 

שר רשאי לקבוע, בתקנות, סדרים ותנאים להכרזת מוסדות לא רשמיים כמוסדות חינוך ה .11
מוכרים, להנהגת תכנית היסוד בהם, להנהלתם, לפיקוח עליהם ולתמיכת המדינה בתקציביהם, אם 

 שיחליט. השר יחליט על התמיכה ובמידה

בתקציבי שעות הלימוד  , סדרים ותנאים להשתתפות המדינה33קבע השר, לפי סעיף  )א( .א11
מוסדות  רשמיים, בשיעור יחסי להשתתפות המדינה בתקציביהם של של מוסדות חינוך מוכרים לא

תשתתף רשות חינוך מקומית בתקציבי מוסדות  ההסדר הקובע(, –חינוך רשמיים דומים )בסעיף זה 
בתקציביהם של מוסדות  לא רשמיים הפועלים בתחומה בשיעור יחסי להשתתפותה חינוך מוכרים

השתתפות רשות חינוך מקומית בתחומה, לפי ההסדר הקובע;  חינוך רשמיים דומים הפועלים
בתקציביהם של מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים כאמור, כולה או חלקה, יכול שתהיה גם בכסף 

עסקת עובדים, לכלל המוסדות או לחלקם, ובלבד ששווי או בשווה כסף, כגון באמצעות ה
 .ההשתתפות לגבי כל מוסד יהיה שווה לסך ההשתתפות לפי ההסדר הקובע

אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי לגרוע מסמכותה של רשות חינוך מקומית לקבוע  )ב( 
לם או חלקם, שיעור השתתפות בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים הפועלים בתחומה, כו

העולה על השיעור בהסדר הקובע, והיא רשאית לעשות כן גם לגבי רכיב מהרכיבים להשתתפות 
 בתקציב לפי סעיף זה.

 

ועד החינוך(, אשר מספר חבריו יהיה לא פחות  –וקם ועד לעניני החינוך )להלן י )א( .10
מחמישה עשר. חברי הועד יתמנו על ידי השר, באישור הממשלה, כל אחד לתקופה של ארבע 

כנית השלמה ת
 ל ידי השרענקבעה ש

( 12)תיקון מס' 
 0222-תשס"ח

פי להשלמה  כניתת
 דרישת הורים

א לכנית השלמה ת
הוצאות לתגרום 
 יתרות

 ת נוספתיכנת
 

 כנית לשם ניסוית
 

 ינוךחיזוג מוסדות מ

וסדות חינוך מוכרים מ
 לא רשמיים

 עד החינוךו
 ( 10)תיקון מס' 

 0212-תש"ע

השתתפות רשות 
ת בתקציבי מקומי

מוסדות חינוך מוכרים 
 לא רשמיים
 ( 7)תיקון מס' 

 0227-תשס"ז
( 11)תיקון מס' 

 0229-תשס"ט

( 11)תיקון מס' 
 0229-תשס"ט
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שנים. כחברי הועד יתמנו אנשים פעילים בשדה החינוך, עובדים של משרד החינוך והתרבות 
מכל חברי הועד ומועמדים של רשויות מקומיות, מוסדות החינוך  29%רם לא יעלה על ספמש

 הגבוה והסתדרות המורים, מתוך רשימות שיוגשו לשר לפי בקשתו.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי השר, בנסיבות מיוחדות ובאישור הממשלה,  )ב( 
 פת.להאריך את תקופת כהונתם של חברי ועד החינוך בשנה נוס

 

ור שוקם מועצה לחינוך ממלכתי דתי; חברי המועצה יתמנו על ידי השר, באית )א( .13
הממשלה, כל אחד לתקופה של ארבע שנים. שני חברים יהיו באי כוחו של השר, ששה חברים 

, שלושה חברים יתמנו 3יתמנו מתוך רשימה של שנים עשר מועמדים שתוצע על ידי שר הדתות
תוצע, בהתאם לתקנות, על ידי ארגוני מורים המייצגים מתוך רשימה של ששה מועמדים לפחות ש

 ם, ושלושה חברים יתמנו מבין החברים הדתיים של ועד החינוך.ייאת המורים הדת

על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי השר, בנסיבות מיוחדות ובאישור הממשלה,  )ב( 
 נוספת.בשנה  המועצה לחינוך ממלכתי דתילהאריך את תקופת כהונתם של חברי 

 

השר  ;39-לא יפחת מה אשר מספר חברי מועצה לחינוך ממלכתי משלב תוקם (3) )א( .א13
חברים הפעילים בשדה החינוך, חברים  , בין השאר,ובהםימנה את חברי המועצה 

י רשויות משרד החינוך, נציגבעלי ניסיון או ידע בתחום החינוך המשלב, עובדי 
פר הרב ביותר של ארגוני עובדי הוראה שעם חבריהם נמנה המס ונציגי שני מקומיות

; מספר עובדי המדינה במועצה לא יעלה על שליש עובדי ההוראה המאוגדים בישראל
 מחבריה;

תקופת כהונתה של המועצה תהיה ארבע שנים, ואולם רשאי השר, בנסיבות  (2)
 מיוחדות, להאריך את תקופת כהונתה בשנה נוספת.

ות המסורות לו לפי חוק זה השר ייוועץ במועצה בטרם ישתמש בסמכות מן הסמכוי )ב( 
, וכן השימוש 25הנוגעות לחינוך ממלכתי משלב, חוץ מן הסמכויות לפי סעיף קטן )א( וסעיף 

 הראשון בסמכותו לפי סעיף קטן )ג(.

השר יקבע תקנון למועצה שבו ייקבעו סדרי כינוסה ועבודתה, וכן הוראות אחרות  )ג( 
 שהשר יראה בהן צורך לשם ביצוע תפקידה.

 

מש בסמכות מן הסמכויות המסורות לו לפי חוק זה, שר יוועץ בועד החינוך בטרם ישתה .14
 .31והשימוש הראשון בסמכותו לפי סעיף  12-ו 25, 32חוץ מן הסמכויות לפי הסעיפים 

שר יוועץ, בהתאם לסדרים שנקבעו בתקנות, במועצה לחינוך ממלכתי דתי בטרם ישתמש ה .15
ממלכתי דתי, לרבות מינוי מנהל  בסמכות מן הסמכויות המסורות לו לפי חוק זה הנוגעות לחינוך

 תאגף החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות, ומינוים של מפקחים, מנהלים ומורים למוסדו
והשימוש הראשון  12, 13, 31, 32החינוך הממלכתי הדתי, חוץ מן הסמכויות לפי הסעיפים 

 .31בסמכותו לפי סעיף 

ייקבעו על ידי השר בהסכמת המועצה כניות ההשלמה למוסדות החינוך הממלכתי הדתי ת .16
 לחינוך ממלכתי דתי.

בהתייעצות עם ייקבעו על ידי השר  המשלבכניות ההשלמה למוסדות החינוך הממלכתי ת .א16
 .משלב המועצה לחינוך ממלכתי

 

 

חינוך ותקנון למועצה לחינוך ממלכתי דתי. בתקנון ייקבעו סדרי השר יקבע תקנון לועד ה .17
כינוסם ועבודתם של הועד ושל המועצה וכללים למילוי מקומם של חברים שאינם משתתפים 

הועד או המועצה, וכן הוראות אחרות שהשר יראה בהן צורך לשם ביצוע תפקידם של  בישיבות
 הועד ושל המועצה, הכל לפי הענין.

מועצה לחינוך ממלכתי דתי רשאית לפסול, מטעמים דתיים בלבד, מינויו או המשכת ה .12

                                                      
 .3642עמ'  23.3.2554מיום  9266סמכויותיו הועברו לראש הממשלה בי"פ תשס"ד מס'  3
 .3642עמ'  23.3.2554מיום  9266סמכויותיו הועברו לראש הממשלה בי"פ תשס"ד מס'  4

ועצה לחינוך מ
 ממלכתי דתי
 ( 10)תיקון מס' 

 0212-תש"ע

 עד החינוךויות מכוס

מועצה המכויות ס
 תידמלכתי מלחינוך 

סכמה לתכנית ה
 השלמה

 קנוניםת

ים דעוב סולפ
 מטעמים דתיים

מועצה לחינוך 
 ממלכתי משלב

( 12)תיקון מס' 
 0222-תשס"ח

 ( 13)תיקון מס' 
 0212-תש"ע

סכמה לתכניות ה
למוסדות  השלמה

החינוך הממלכתי 
 המשלב

( 12)תיקון מס' 
 0222-תשס"ח

( 10)תיקון מס' 
 0212-תש"ע

( 10)תיקון מס' 
 0212-תש"ע
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ערר של שירותו של מנהל או מפקח או מורה במוסד חינוך ממלכתי דתי. בא על החלטת הפסול 
 חבר מחברי המועצה, לא יהא להחלטה תוקף כל עוד לא הכריעו בערר, בדרך שנקבעה בתקנות.

ורה, וכן עובד אחר במוסד חינוך, לא ינהל תעמולה לטובת מפלגה או ארגון פוליטי אחר מ .19
 בקרב תלמידים של מוסד חינוך.

 –שם תלמיד ר, יי)אא( לחוק לימוד חובה1צורך מילוי החובה האמורה בסעיף ל .02

 במוסד חינוך ממלכתי או במוסד חינוך ממלכתי דתי, הקרוב למקום מגוריו; (3)

במוסד חינוך ממלכתי משלב, ובלבד שהתלמיד זכאי להירשם למוסד כזה  א(3)
 ;23בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 

 אם מקום מגוריו הוא בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית שאין בו מוסד (2)
 ברשות החינוך המקומית; -חינוך רשמי 

אם עומד התלמיד לקבל את חינוכו היסודי במוסד חינוך מוכר שאינו מוסד  (1)
 באותו מוסד חינוך מוכר; -ינוך רשמי ח

באופן שקבע השר בתקנות;  –אם עומד התלמיד ללמוד בכיתה ט' עד י"ב  (4)
 , יותקנו3591-ת, התשי"גהוראות כאמור לענין רישום לחניכות לפי חוק החניכו

 בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה.
 

דרי הרישום, כללי האחריות לביצועו, הכללים שלפיהם ייקבע מוסד החינוך הקרוב ס .01
 25למקום מגוריו של תלמיד והתנאים בהם מותר יהיה לרשום תלמיד שלא בהתאם לאמור בסעיף 

 ייקבעו בתקנות. -

ד חינוך שבו נרשמו תלמידים לפי חוק זה ולפי חוק לימוד חובה, חייב למסור, על מוס לכ .00
פי כללים שנקבעו בתקנות, דין וחשבון על כך לרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא 

 המוסד.

, יודיע ההורה הרושם על 25סעיף ל( 2שעת רישום ברשת חינוך מקומית לפי פסקה )ב .03
 ינוך ממלכתי ובין מוסד חינוך ממלכתי דתי. סדרי ההודעה ייקבעו בתקנות.בחירתו בין מוסד ח

שות חינוך מקומית שיש בה מוסד חינוך ממלכתי ואין בה מוסד חינוך ממלכתי דתי, ר )א( .04
על רצונו  25( לסעיף 3שעת הרישום לפי פסקה )באו להיפך, רשאי ההורה הרושם למסור הודעה 

 נו ניתן באותה רשות חינוך מקומית.שיינתן לתלמיד החינוך שאי

או סעיף קטן )א( רשאי ההורה הרושם לציין כי הוא מעוניין  21בהודעה לפי סעיף  )ב( 
שיינתן לתלמיד חינוך ממלכתי משלב, ובלבד שהתלמיד זכאי להירשם למוסד כזה בהתאם 

 .23להוראות שנקבעו לפי סעיף 
 

, יבקר במוסד החינוך שבו נרשם; עלה 23או  25למיד שנרשם במוסד חינוך לפי סעיף ת .05
ם שפורטו בתקנות, יבקרו ימספר התלמידים שנרשמו במוסד על מכסה שנקבעה לו, לפי כלל

פי אותם הכללים, -התלמידים העודפים על המכסה, במוסד חינוך רשמי אחר שייקבע להם, על
; בלבד שתלמיד שנרשם במוסד חינוך ממלכתי לא ייקבע לו מוסד חינוך ממלכתי דתי, או להיפךו

נרשם תלמיד למוסד חינוך ממלכתי משלב, יודיע ההורה הרושם על בחירתו בין מוסד חינוך 
דתי במקרה שבו מספר התלמידים שנרשמו במוסד שאליו -ממלכתי ובין מוסד חינוך ממלכתי

 .ל המכסה שנקבעה לונרשם התלמיד יעלה ע
 

, יראו 24לפי סעיף על יסוד הודעות שניתנו , פתח ברשות חינוך מקומית מוסד חינוך רשמינ .06
את התלמידים שבשעת רישומם נתנו אותן ההודעות, כאילו נרשמו אותה שעה במוסד שנפתח 

 כאמור.

 חוק לימוד חובה יתוקן כך: .07

 יימחקו ההגדרות "מועצת חינוך" ו"זרם מוכר"; 3בסעיף  (3)

 – 1בסעיף  (2)

 במקום סעיף קטן )א( יבואו סעיפים קטנים אלה: )א(

חייבים, כל אחד מהם, לרשמו, במועד ובאופן  9ם של ילד בגיל הורי ")א(

 יסור תעמולהא

 תלמידים ישוםר
 ( 2)תיקון מס' 

 0227-תשס"ז

 קנות רישוםת

ל עין וחשבון ד
 הרישום

ינוך חישום ברשות ר
שאין בה מוסד חינוך 

 רשמי

ודעה במקרים ה
 יםמיוחד

( 12)תיקון מס' 
 0222-תשס"ח

בקר ימוסד שבו ה
 תלמיד

( 12)תיקון מס' 
 0222-תשס"ח

ל פי עוסד שנפתח מ
 הודעות

ימוד לק ויקון חת
 חובה

 ( 2)תיקון מס' 
 0227-תשס"ז

 (1)תיקון מס' 
 1969-תשכ"ט

( 12)תיקון מס' 
 0222-תשס"ח

( 12)תיקון מס' 
 0222-תשס"ח
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שנקבע בתקנות, ברשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד. רשמו 
 השני פטור. –אחד מהם 

ומעלה או של נער חייבים, כל אחד מהם, לרשום את  6הורים של ילד בגיל  )אא(
ך או ברשות חינוך מקומית הילד או הנער, כמפורט בסעיף קטן )ב(, במוסד חינו

. רשם אחד מהם 3591-לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג 23-ו 25כאמור בסעיפים 
 השני פטור." –את הילד או את הנער 

 –בסעיף קטן )ב(  )ב(

(i) ( תבוא פסקה זו:2במקום פסקה ) 

ילד שבראשית שנת הלימודים תשי"ד או בראשית כל שנת לימודים  (2")
 במועד שנקבע בתקנות;" – 6שלאחריה יהיה בגיל 

(ii) ( תבוא פסקה זו:4אחרי פסקה ) 

ילד בגיל לימוד חובה, או נער בגיל לימוד חובה, הגר בתחומה של  (9")
רשות חינוך מקומית שאין בה מוסד חינוך רשמי ואותה רשות הודיעה, 

תוך שלושים  –באופן שנקבע בתקנות, כי היא עומדת לפתוח מוסד כזה 
 ה;"יום מיום ההודע

 –בסעיף קטן )ד(  )ג(

(i)  ברישא, במקום המלים "ברשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה הוא
 25גר" יבואו המלים "במוסד חינוך או ברשות חינוך מקומית כאמור בסעיפים 

 ;"3591-לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג 23-ו

(ii) ( תבוא פסקה זו:4אחרי פסקה ) 

חינוך מקומית שאין בה מוסד חינוך אם גר הנער בתחומה של רשות  (9")
רשמי לחינוך יסודי לנערים ואותה רשות הודיעה, באופן שנקבע בתקנות, 

 תוך שלושים יום מיום ההודעה;" –כי היא עומדת לפתוח מוסד כזה 

 – 35בסעיף  (1)

 בטל; –סעיף קטן )א(  )א(

ת "לחינוך הסימן שבראשיתו והמלים שבשורה הרביעי –בסעיף קטן )ב( יימחקו  )ב(
 יסודי מזרם מוכר מסויים או מוסד חינוך רשמי אחר";

 , במקום המלים "במועצת החינוך" יבואו המלים "בועד החינוך".34בסעיף  (4)

של חוק זה יחולו בתיאומים  14-ו 25, 35—3שר רשאי לצוות, כי הוראות הסעיפים ה .02
 שיקבע אותם לפי הענין, על בתי מדרש למורים ולגננות.

שר רשאי להעביר לאחר את הסמכויות המסורות לו לפי חוק זה, כולן או מקצתן, פרט ה .09
. הודעה על העברת 31-ו 31, 32)ב(, 35ין תקנות ופרט לסמכויות לפי הסעיפים קלסמכות להת

 סמכויות לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

יועבר תלמיד, ללא  יום תחילת תקפו של חוק זה ועד תום שנת הלימודים תשי"ד לאמ .32
 ק מקום מגוריו.תאישור השר, ממוסד חינוך רשמי למשנהו, אלא אם הוע

נהל או מורה במוסד חינוך רשמי, שהועבר בשנת הלימודים תשי"ד ממוסד חינוך רשמי מ .31
אחד למשנהו, מחמת השינויים שחלו או שיחולו לרגל ביצוע חוק זה, לא תשמש העברה זו, למרות 

 הודעה מוקדמת על ההעברה. רעילה לתביעת פיצויים או תשלום אחר בגלל חוס כל נוהג אחר,

עד תאריך שייקבע על ידי השר ויפורסם ברשומות רשאים הורים של תלמיד, שלמד  א() .30
בשנת הלימודים תשי"ג במוסד חינוך רשמי, להודיע בכתב, לרשות החינוך המקומית שבתחומה 

ינוך לא רשמי בעל תכנית מסויימת שתכלול חהתלמיד במוסד  נמצא המוסד, כי ברצונם לחנך את
 את תכנית היסוד.

היה מספר התלמידים שלמדו בשנת תשי"ג במוסד מסויים, שהוריהם הודיעו כאמור,  ב() 
שני שלישים או יותר מכלל התלמידים שלמדו אותה שנה במוסד, תמסור רשות החינוך המקומית 

 וריהם בחרו בה.הספר התלמידים שדין וחשבון לשר על התכנית ועל מ

וק על חחולת הת
הכשרת למוסדות 

 מורים וגננות

 תועברת סמכויה

עברת תלמיד בשנת ה
 תשי"ד

עברת מנהלים ה
 ומורים

וראות מיוחדות ה
 לשנת תשי"ד
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נתקבלה התכנית על דעת השר ומספר התלמידים שהוריהם רוצים לחנכם לפיה הוא  ג() 
מספיק, לדעתו, כדי לפתוח בשבילם מוסד חינוך, רשאי השר להקציב מקרקעים וציוד לשם פתיחת 

ת ואו להורות לרש מוסד כזה, בין מאלה שהוחזקו על ידי מוסד החינוך הרשמי האמור ובין אחרים,
 החינוך המקומית להקציב מקרקעים וציוד כאמור, או להמליץ בפניה על כך.

נוכח השר, כי נפתח המוסד האמור והועמדו לרשותו מקרקעים וציוד המבטיחים מתן  ד() 
 חינוך יסודי באופן סדיר על פי התכנית האמורה, יכריז השר על אותו מוסד כעל מוסד חינוך מוכר.

-ו 33מור בסעיף זה בא להוסיף, לגבי שנת הלימודים תשי"ד, על הוראות הסעיפים הא ה() 
 (, ולא לגרוע מהן.1)25

 

, יחולו הוצאות החזקתו והנהלתו על הורי תלמידיו 12י סעיף מוסד חינוך שנפתח לפ א() .33
אחריות לכל התחייבות שנוצרה על ידי החזקת המוסד בוהם ישאו, כולם יחד וכל אחד לחוד, 

 והנהלתו.

מקרקעים שהוקצבו למוסד כזה על ידי המדינה או רשות חינוך מקומית לתקופה  ב() 
ו חייב, על אף האמור בכל חוק אחר, לפנותם כתום מסויימת, יהיה המוסד וכל המחזיק בהם מטעמ

 אותה תקופה.

ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובכלל זה תקנות  לשר ממונה עה .34
 –בדבר 

סדרי הפיקוח על מוסדות החינוך הממלכתי ומינוים של מפקחיהם, מנהליהם  (3)
 ומוריהם;

חינוך הממלכתי הדתי ומינוים של מפקחיהם, סדרי הפיקוח על מוסדות ה (2)
ועצה לחינוך הדתי להציע מועמדים למורים, ממנהליהם ומוריהם, וביצוע זכותה של ה

 מנהלים ומפקחים, לפסלם להמשכת שירותם ולהתנגד למינויים אלה מטעמים דתיים;

הנהגת תכנית היסוד במוסדות חינוך מוכרים שאינם מוסדות חינוך רשמיים  (1)
 יקוח על ביצועה;והפ

של תלמידים  התאמת הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, לצרכי חינוך חובה (4)
 שאינם יהודים והקמת מועצות לחינוך זה;

 סדרי העברת תלמיד ממוסד לחינוך חובה אחד למוסד לחינוך חובה אחר; (9)

חינוך  המקרים בהם יהיה רשאי לצוות על סגירת מוסד חינוך רשמי או על הנהגת (6)
מום, י, אם מספר תלמידיו הוא פחות מן המינ1ממלכתי במוסד כזה שלא לפי סעיף 

 וכן הכללים שלפיהם יינתן חינוך יסודי לתלמידים אלה;

או  24התנאים שלפיהם ייפתח מוסד חינוך רשמי בהתאם להודעות על פי סעיף  (1)
תי משלב, הוא ובלבד שלעניין מוסד חינוך ממלכ 21בהתאם לבחירה על פי סעיף 

ב; תקנות לפי פסקה זו לעניין מוסד חינוך ממלכתי 4עומד בתנאים שנקבעו לפי סעיף 
 ;משלב טעונות את אישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת

מניעת כל תעמולה מפלגתית ומדינית במוסד חינוך בכל צורה שהיא, בין על ידי  (1)
 מן החוץ. די אנשיםימורי המוסד ועובדיו ובין על 

 

 קפו של חוק זה הוא מיום קבלתו בכנסת.ת .35

 

 
 משה שרת  
 שר החוץ  
 ממלא מקום ראש הממשלה  

 
 ציון דינור-בן  צבי-יצחק בן 

 שר החינוך והתרבות  נשיא המדינה 
 
 
 

למוסד  תריוחא
 30עיף סשנפתח לפי 

 יצוע ותקנותב

 חילת תוקףת

 (1)תיקון מס' 
 1969-תשכ"ט

 (1)תיקון מס' 
 1969-תשכ"ט

 (1)תיקון מס' 
 1969-תשכ"ט

( 12)תיקון מס' 
 0222-תשס"ח



 3591-חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג
 נוסח מלא ומעודכן
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 הקש כאן -הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 

 

 

 הקש כאן -יקה, חקיקה ועוד באתר נבו הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פס
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