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חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה )מס' 2(, התשס"ח-2008*

בפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 4, אחרי 1 תיקון סעיף 4 
סעיף קטן )ג( יבוא:

")ד( בהרכב המועצה יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל הניתן 
בנסיבות העניין "

אחרי סעיף 7 לפקודה יבוא:2 הוספת סעיף 7א

"עריכת פעולות 
סטטיסטיות לפי מין 

)א( עריכת פעולות סטטיסטיות הנוגעות ליחידים ופרסום 7א 
תוצאותיהן על ידי הלשכה כאמור בסעיף 7, יכללו התייחסות 
למין, אלא אם כן קבע הסטטיסטיקן, לעניין מסוים, כי יש 

טעמים המצדיקים שלא לעשות כן 

)ב( הסטטיסטיקן רשאי לקבוע כי עריכת פעולות סטטיסטיות 
ופרסום תוצאותיהן כאמור בסעיף קטן )א( יכללו התייחסות 
להם  שיש  בעניינים  ליחידים,  נוגעות  אינן  אם  אף  למין, 

השלכות מגדריות 

)ג( הלשכה תפרסם, לפחות אחת לשנה, תוצאות של פעולות 
סטטיסטיות שערכה שיכללו התייחסות למין 

)ד( הסטטיסטיקן יסמיך, לאחר התייעצות עם הרשות לקידום 
מעמד  לקידום  הרשות  בחוק  כמשמעותה  האישה  מעמד 
האישה, התשנ"ח-1998  2, עובד שיהיה אחראי על יישום סעיף 
זה, לרבות הכנת תכניות לפעולות סטטיסטיות, פיתוח סיווגים 
סטטיסטיים ושיתוף פעולה עם מוסדות המדינה בכל הנוגע 

לעריכת פעולות סטטיסטיות הכוללות התייחסות למין "

תיקון חוק שיווי 
זכויות האישה 

- מס' 7 

בחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951  3, אחרי סעיף 6ג2 יבוא:3 

"איסוף, עיבוד 
ופרסום של מידע 

לפי מין על ידי גוף 
ציבורי

)א( גוף ציבורי העורך דרך קבע איסוף ועיבוד של מידע 6ג3 
הנוגע ליחידים, ומפרסמו לציבור במסגרת פרסום כללי שנועד 
כאמור  בפעולותיו  יכלול  סטטיסטיות,  למטרות  גם  לשמש 
התייחסות למין; השר או ראש גוף אחר הממונה על הגוף 
הציבורי )בסעיף זה - הגורם הממונה( רשאי לקבוע, לעניין 

מסוים, כי יש טעמים המצדיקים שלא לעשות כן 

של  ועיבוד  איסוף  כי  לקבוע  רשאי  הממונה  )ב( הגורם 
מידע ופרסומו כאמור בסעיף קטן )א( יכללו התייחסות למין, 
אף אם אינם נוגעים ליחידים, בעניינים שיש להם השלכות 

מגדריות 

לרבות  ממשלתי,  משרד   - ציבורי"  "גוף  זה,  בסעיף  )ג( 
יחידותיו ויחידות הסמך שלו, רשות מקומית ותאגיד אחר 

שהוקם בחוק "

התקבל בכנסת ביום שלישי, כ"ב באייר התשס"ח )27 במאי 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 220, מיום   *
י"ז באדר ב' התשס"ח )24 במרס 2008(, עמ' 250 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמ' 500; ס"ח התשל"ח, עמ' 201   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 171   2

ס"ח התשי"א, עמ' 248; התשס"ח, עמ' 35    3

ספר החוקים 2155, ח' בסיוון התשס"ח, 2008 6 11
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תחילתו של חוק זה ביום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009(   4  תחילה 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א                  
                      ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד     
יושבת ראש הכנסת    

חוק חינוך ממלכתי )תיקון מס' 9(, התשס"ח-2008*

בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953 1, בסעיף 4 -1 תיקון סעיף 4 

)1( בכותרת השוליים, אחרי "תכנית הלימודים" יבוא "וקביעת ספרי לימוד";

)2( האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

")ב( מי שהשר הסמיך לעניין זה מבין עובדי משרדו )בסעיף זה - הגוף המוסמך(, 
יקבע, לעניין תכניות לימודים, את רשימת ספרי הלימוד המאושרים לשימוש 

במוסדות חינוך 

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

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

החלפתו  כי  שהשתכנע  לאחר  המוסמך,  הגוף  אישור  לכך  )2( נתקבל 
של ספר הלימוד נדרשת עקב שינוי תכנית הלימודים או מסיבה אחרת 

המצדיקה את החלפתו  

)ד( בסעיף זה -

"מוסד חינוך" - מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 2, 
לרבות כיתות י"א וי"ב במוסד שחל עליו חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-

;3 1969

"ספר לימוד" - ספר המיועד לשימוש תלמידים או מורים במוסד חינוך בהתאם 
לתכנית הלימודים במוסד החינוך; 

"ספר לימוד מאושר" - ספר לימוד שנכלל ברשימה שקבע הגוף המוסמך "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ר י מ ת י  ל ו י               
                    שרת החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

תחילה תחילתו של חוק זה ביום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009(   4  

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א                  
                      ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד     
יושבת ראש הכנסת    

חוק חינוך ממלכתי )תיקון מס' 9(, התשס"ח-2008*

תיקון סעיף 4 בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953 1, בסעיף 4 -1 

)1( בכותרת השוליים, אחרי "תכנית הלימודים" יבוא "וקביעת ספרי לימוד";

)2( האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

")ב( מי שהשר הסמיך לעניין זה מבין עובדי משרדו )בסעיף זה - הגוף המוסמך(, 
יקבע, לעניין תכניות לימודים, את רשימת ספרי הלימוד המאושרים לשימוש 

במוסדות חינוך 

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

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

החלפתו  כי  שהשתכנע  לאחר  המוסמך,  הגוף  אישור  לכך  )2( נתקבל 
של ספר הלימוד נדרשת עקב שינוי תכנית הלימודים או מסיבה אחרת 

המצדיקה את החלפתו  

)ד( בסעיף זה -

"מוסד חינוך" - מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 2, 
לרבות כיתות י"א וי"ב במוסד שחל עליו חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-

;3 1969

"ספר לימוד" - ספר המיועד לשימוש תלמידים או מורים במוסד חינוך בהתאם 
לתכנית הלימודים במוסד החינוך; 

"ספר לימוד מאושר" - ספר לימוד שנכלל ברשימה שקבע הגוף המוסמך "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ר י מ ת י  ל ו י               
                    שרת החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

ספר החוקים 2155, ח' בסיוון התשס"ח, 2008 6 11

התקבל בכנסת ביום כ"ט באייר התשס"ח )3 ביוני 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *

- 111, מיום י"ח בכסלו התשס"ו )19 בדצמבר 2005(, עמ' 142 
ס"ח התשי"ג, עמ' 137; התשס"ז, עמ' 393   1

ס"ח התש"ט, עמ' 287    2

ס"ח התשכ"ט, עמ' 180    3


