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 מתמטיקה ,עברית ,אזרחות ,ישראל תומורש �"נ ת: ליבה לימודימקצועות   .1  הגדרות

  החינו� משרד: המשרד החינו� שר: שרה  ערבית\אנגלית ומדעי�

 משעות אחוזי� 75ו במידה הליבה לימודי חובת את יקיי� חינוכי מוסד  .2 חובת לימודי יסוד

 . הליבה לתחומי מוקדשות הלימוד

 ועותממקצ אחד בכל לימוד שעות של המינימאלי השיעור את יקבע השר  .3 

  . החוק בדרישות לעמוד מנת על הליבה

  . הליבה תכנית קיו� על ואפקטיבי מקי' פיקוח יקיי� המשרד  .4 

 יחויבו, הליבה לימודי את המקיימי� החינו� מוסדות כי בתקנות יקבע השר  .5 

  . הליבה מנושאי אחד בכל ארציות גמר לבחינות לגשת

  . ליבה לימודי נלמדי� לא בה� חינו� מוסדות יתקצב לא המשרד  .6 

 פי על סמכותו מתוק' השר קבע:הליבה לימודי להיק' בהתא� יחסי תקצוב  .7 

 באופ� המוסד יתוקצב, רשמי שאינו מוכר יהיה חינוכי מוסד כי, לחוק 11 סעי'

  . הליבה בדרישות העמידה להיק' יחסי

  בטל – 2008 – ח"תשס, ייחודיי� תרבותיי� חינו� מוסדות חוק  .8 

 ליבה מלימודי פטור

 ישיבות לבני

 מצטייני�

9.  � ישיבות ראשי השר יסמי�, היהודי בע� התורה לימוד בער� הכרה מתו

 , תורני לימודי� מוסד בכל מצטייני� תלמידי� של עלית קבוצת לבחור

 יעלה שלא ובלבד, הקודש מקצועות ללימוד הלימודי� שעות את שיקדישו

  . שנתו� מכל 5% על שיעור�
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 לבתי התאמה

 הממלכתיי� הספר

 הערבי במגזר

 היסטוריה, ערבית מורשת הערבי במגזר ילמדו, ישראל מורשת לימודי במקו�  .10

  .ערבית ומסורת

חוק זה ייוש� בהדרגה כפי שייקבע על ידי השר ובתנאי שלא יאוחר מתחילת  .11 תחולה

 ב"שנת הלימודי� תשע

  

ר ב ס ה י  ר ב   ד

 .במצב הנוכחי אי� חובה ללמד את תוכנית הליבה

, מדעי הטבע,מתמטיקה: וצאה רבי� מהתלמידי� בישראל אינ� לומדי�  מקצועות אלו כלל  כגו�הת

  .מספר� של התלמידי� בזרמי� אלו הול� וגדל. אזרחות ועוד,  מורשת ישראל, לית היסטוריה ישרא

, ל"גיוס לצה, מתלמידי ישראל אינ� מקבלי�  חינו� לערכי� של עבודה 50%כיו� למעלה מ 

  .ישראלית ועודהיסטוריה 

מטרת הצעת החוק היא  לקבוע כי כל מוסד חינוכי אשר מקבל מימו� מהמדינה יחוייב ללמד לפחות 

וכ� כל תלמיד יחוייב לעבור מבחני� כלל ,  משעות הלימוד את מקצועות הליבה כפי שהמדינה תקבע75%

  .ארציי� בנושאי� אלו

  .מי שאינו מוכ� לקיי� זאת לא יקבל תקציב מהמדינה

י� כל דר� להביא לשילוב מלא של כל המגזרי� בישראל לחברה אחת ללא יצירת מכנה משות' לכלל א

  .אוכלוסיית התלמידי� כפי שמשרד  החינו� יקבע

  

  


