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 ,-.נזתפרםמת בזה: הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק לימוד חובה (הוראות שעה), תשי״ד—1953
 1, בחוק זה תהיה לכל מונח המשמעות שיש לו בחוק לימוד חובה, תש״ט—1949 ג, אם

 אין כוונה אחרת משתמעת מגופו של הענין.

 2, ילד המקבל בשנת הלימודים תשי״ד חינוך בגן ילדים במוסד חינוך רשמי רשאית
 רשות החינוך המקומית שבאזור שיפוטה נמצא המוסד לגבות מהוריו של הילה על אף
 האמור בסעיף 6 לחוק לימוד חובה, תש׳׳ט—1949, שכר לימוד בעד התקופה שבין כ״ח

 בתשרי תשי*ד (4 .באוקטובר 1953) ובין כ״ה בתשרי תשט״ו(21. באוקטובר 1954).

 3 העמידה דשות חינוך מקומית לשנת הלימודים תשי״ד מקום לימוד לילד במוסד
 רשמי, רשאית היא לגבות את שכר הלימוד לפי סעיף 2, אף אם לא למד הילד באופן סדיר
 באותו מוסד; אך היא לא תגבה שכר לימוד, אם למד הילד באופן סדיר במוסד חינוך

 מוכר אחר או אם ניתן לגבי הילד פטור לפי סעיף 5 לחוק לימוד חובה, תש״ט—1949.

 4, שכר הלימוד האמור לא יעלה על שמונים וארבע לירות! שיעורו ודירוגו **קבעו"
 על ידי רשות החינוך המקומית באישור שר החינוך והתרבות, שישתמש בסמכותו זו לאחר

 התיעצות עם שר הפנים.

 5, שוכנעה רשות חינ,וך מקומית, בי אין ביכלתס של הורים לשלם את שכר הלימוד
 שנקבע, כולו או חלק ממנו, תשחרר את ההורים מתשלום השכר, כולו או חלקו. ״ ־

 6, שכר לימוד המגיע לפי חוק זה דינו, בכל הנוגע לגבייתו, כדין מס במשמעותו
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, תקפו של חוק זה הוא מיום כ״ה בתשרי תשי״ד(4 באוקטובר 1953).  ך

ר ב ס י ה ר ב  ד
 החוק המוצע—כשמו כן הוא, הוראת שעה, שכוחו יפה לשנת הלימודים תשי׳יד-בלבד.
 האמצעים לכיסוי ההוצאות של החזקת גני הילדים הרשמיים באים מתקציב המדינה
 ומתקציבי רשויות החינוך המקומיות. היות והמקורות האלה לא יוכלו בשנת"הלימודים
 תשי״ד לכסות את כל ההוצאות האמורות, בא החוק המוצע לאפשר את החזקתם של הגנים
 ללא גדעון ומרשה לרשויות החינוך המקומיות לגבות מהורי הילדים הלומדים בגנים
 הרשמיים שכר לימוד בשיעור ובדירוג שיקבעו הרשויות. שכר הלימוד לא יעלה על 84 ל״י
 לשנה-שיעורו ודירוגו טעונים אישור שר החינוך והתרבות שיינתן בהתיעצות עם שר הפנים.
 רשויות החינוך המקומיות רשאיות לשחרר הורים חסרי אמצעים מכל השכר או

 מחלק ממנו.
 סעיף 3 בא לקבוע, כי שכר הלימוד האמור ייגבה בעד כל שנת הלימודים, אף אם
 היו לילד הפסקות בלימוך. הוא בא גם למנוע השתמטות משליחת ילד לגן, כדי להתחמק
 מתשלום שכר לימוד. אך ילד שלמד במוסד חינוך מוכר אחר או שלא למד מסיבות שניתן
 עליהן פטור לפי סעיף 5 מחוק לימוד חובה׳ תש״ט — 1949, יהיו הוריו פטורים מתשלום

 השכר.
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