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 חוק הצהרות מוות (תיקץ^ התשנ״א-ו 199 *

 תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 לחוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978', במקום ״בית המשפט המחוזי בירושלים״

 יבוא ״בית משפט מחוזי״.

ד ו ד י ר ר דן מ י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה שר המשפטים

י ק ס נ ל י ג דב ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום ז׳ בסיון התשנ״א (20 במאי 1991); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2048, סיום ד׳
 בניסן התשנ״א (19 בכרס 1991), עגן׳ 187.

 ם־׳ח התשל״ח, עמי 56.

 חוק לימוד חובה (תיקון מסי 18), התשג״א-ו99ו*

 1. בחוק לימוד חובה, התש״ט-1949', אחרי סעיף 3א יבוא:

 ״איסור הפליה 3ב. (א) רשות חינוך מקומית ומוסד חינוך לא יפלו מטעמים עדתיים בכל

 אחד מאלה:

 (1) רישום תלמידים וקבלתם!

 (2) קביעת תכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד

 חינוך:

 (3) קיום כיתות נפרדות באותו מוםד חינוך.

 (ב) העובר על הוראת סעיף זה, דינו - מאסר שנה או קנס.

 (ג) בעבירה לפי סעיף זה, ניתן להעמיד לדין גם כל מי שפועל מטעם

 רשות החינוך המקומית או מוסד החינוך, אלא אם כן הוכיח שהעבירה נעברה

 שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים למניעתה״.

, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:  2. בסעיף 32 לחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ״ט-21969

 ״(א1) נוכח המנהל הכללי כי בבית הספר הופר איסור האפליה מטעמים עדתיים

 כאמור בסעיף 3ב לחוק לימוד חובה, התש״ט-1949, רשאי הוא לצוות בכתב על

 סגירתו, לאחר שדרש מבעל הרשיון בכתב לתקן את הדבר תוך מועד סביר, ולאחר

 שהזהירו כי אי מילוי דרישה זו יגרור הוצאת צו לסגירת בית הספר״.

 הוספת סעיף 3ב

 תיקון חדק
 פיקוח על
 בתי ספר

ר מ ן ה ו ל ו ב  ז

 שר החינוך והתרבות
י ק ם נ ל י  דב ש

 יושב ראש הכנסת

ר י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום ח׳ בסיון התשנ״א(21 במאי 1991): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2046, מיום כ״ו
 באדר התשנ׳׳א (12 במרס 1991), עמ׳ 182.
 ס״ח התש״ט, עמ׳ 287: התשמ״ח, עמי 118.

 סייח התשכ״ט, עמי 180.
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Aé חוק שידות הקבע בצנא-הגנה לישראל (ממלאות) (תיקון מסי 
 התשג״א-991ו•

 1. בסעיף 31 לחוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], תיקון סעיף 31
 התשמ״ה-1985' -

 (1) בסעיף קטן (א), פסקה (1) - תימחק;

 (2) במקום סעיף קטן (ג) יבוא;

 ׳׳(ג) הוראות סעיף קטן(ב) לא יחולו לגבי בן־זוג הזכאי לגימלאות כפל,

 כאשר האחת היא קיצבת שאיר עקב פטירת בךזוגו והשניה היא קיצבת

 פרישה״.

 2. תחילתו של חוק זה בי1 בחודש שלאחר פרסומו ותחולתו, מיום תחילתו, גם לגבי מי תחילה ותחולה

 שפרש לגימלאות לפני תחילתו.

ס נ ר ה א ש ר מ י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה שר הבטחון

י ק ם נ ל י ג דב ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום ח׳ בסיון התשנ״א (21 במאי 1991): הצעת החוק ודברי הסכר פורסמו בהצעות חוק 2049, מיום א׳
 באייר התשנ״א (15 באפריל 1991), עפ׳ 190.

 0״ח התשמ׳׳ה, עפ׳ 142: התשמ׳׳ז, עמי 88: התשפ״ח, עפ׳ 44¡ התשפ״ם, עפ׳ 10 ועמי 58: התשנ׳׳א, עמי 107.

 חוק פיצויי פיטורים (תיקון מסי 15), החשג״א-1991•

 1. בחוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963', בסעיף 7(א), במקום הסיפה המתחילה במלים תיקה סעיף 7
 ״והוא הדין״ יבוא ״והוא הדין בעובדת שקיבלה לאימוץ, לבדה או עם בעלה, ילד שטרם מלאו לו

 שלוש עשרה שנים, ותוך תשעה חדשים מיום קבלתו לאימוץ התפטרה על מנת לטפל בו, ובלבד

 שניתן צו אימוץ, בין לפני התפטרותה ובין לאחריה.״

ר י מ ק ש ח צ ר י י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה שר העבודה והרווחה

י ק ס נ ל י ג דב ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום ח׳ בסיון התשנ׳׳א (21 במאי 1991): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2049, מיום א׳
 באייר התשנ״א (15 באפריל 1991), עפ׳ 190.
 1 סייח התשכ׳׳ג, עפ׳ 136: התשמ׳׳וו, עמי 101.
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