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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 העעת חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (תיקון מס׳ ב), התשם״ד-2004

' (להלן - החוק העיקרי), די העשרה, התשנ״ז-997ו מו לי ך ו  תיקון סעיף 4 1. בחוק יום חינוך ארו
 בסעיף 4 -

א ״בשכונות, במוסדות חינוך או בו נות״ י  (ו) בסעיף קטן (א), במקום ״או בשכו
ת ו נוך או לשכב א ״לשכונות, למוסדות חי בו נות״ י ת גיל״ ובמקום ״או לשכו ו  בשכב

 גיל״;

ב) - בטל. )  (2) סעיף קטן

 תיקון טעיף 5 2. בסעיף 5(ב) לחוק העיקרי -

צר ובאישור״; א ״בהסכמת שר האו בו  (ו) ברישה, ׳במקום ״באישור״ י

 (2) אחרי פסקה (1) יבוא:

ום ל חוק י ום פרסומו ש דים התשם״ה, בתוך •6 ימים מי מו  ״(וא) לגבי שנת הלי
י העשרה (תיקון מם׳ 3), התשס״ד-2004;״. ד מו לי ך ו נוך ארו  חי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מסוימים או בשכבות גיל מסוימות, ביישובים א!
 בשכונות שבהם הוחלו הוראות החוק בצו לפי סעיף 4(א)
 לחוק. החלה הדרגתית כאמור תיעשה בהתאם לסדרי
 עדיפויות שיוגדרו במשרד החינוך התרבות והספורט.

 בהתאם לבך מוצע לבטל את סעיף קטן 4(ב) לחוק.

 סעיף 2 סעיף 5 לחוק, שענינו ביצוע ותקנות, קובע
 בסעיף קטן(ב) כי צווים לפי סעיף 4 לדוק
 יותקנו באישור ועדת החינוך והתרבות של הכוסת (להלן
- הועדה), ובן קובע הוראות לעגין מועדי הגשת צווים

 כאמור לאישור הועדה.

 מוצע לתקן את הסעיף האמור ולדר יש, לשם
 התקנת הצווים לפי סעיף 4 לחוק, נוסף על אישורה של

 הועדה, גם את הסכמתו של שר האוצר.

 כמו כן, לאור פרסום הצעת החוק בסמוך למועד
 תחילת ישנת הלימודים התשם״ה, מיצע לאפשר לשר
 להתקין צווים מכוח סעיף 4(א) לחוק, כנוסחו המוצע,
 בתוך 60 ימים מיום פרסומו של החוק המוצע, ולא בקבוע

 בסעיף 5(ב)(2) לחוק.

 סעיף 1 סעיף 4 לחוק יום חינוך ארוך ולימודי
 העשרה, התשנ״ז-1997 (להלן - החוקג
 שענינו החלת הוראות החוק בהדרגה על פי צווים
 שיוציא שר החינוך התרבות והספורט (להלן - השר),
 קובע בסעיף קטן(א) כי החוק יוחל בהדרגה, החל בשנת
 הלימודים התשנ״ח, ביישובים או בשכונות שיקבע השר
 בצווים, תוך מתן עדיפות ליישובים או לשכונות אשר
 לדעת השר זקוקים לסיוע נוסף בחינוך, ובלבד שהחלתו

 תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשם״ו.

 סעיף 4(ב) לחוק קובע לאמור:

 ״(ב) ביישובים או בשכונות שייקבעו כאמור
 בסעיף קטן(א), יחול חוק זה על כל מוסדות החינוך

 שבאותם יישובים או שכונות.״

 הסעיף האמור, בנוסחו הקיים, אינו מאפשר לשר
 להחיל את הוראות החוק ביישובים או בשכונות שנקבעו
 בצווים, בהדרגה, לפי מוסדות חינוך או לפי שכבות

 גיל.

 מוצע לתקן את סעיף 4(א) לחוק ולאפשר לשר
 להחיל את הוראות החוק באופן הדרגתי, במוסדות חינוך

 ם״ח התשנ״ז, עמי 204: התשס״ד, עמי 8גו.
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