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 •־הוק לימוד חובה (תיקון מסי 11) (תיקון מסי 3), התשמ״ה—1984 4¿



 מתפרםנמ בזה הצעת חו? מטעפ הממעזלה:

) (חיקוו מסי 3), ו  חוק לימוד חוגה (תיקון מסי ו
 התשמ״ה-984ו

 1. בסעיף 8 לחוק לימוד חוגה (תיקון מס׳ 11), התשל״ח—1978 1 —

 (1) בסעיף קטן (ג), במקום ״0.4%״ יבוא ״0.6%״;

 (2) בסעיף קטן (ד), במקומ ״0.3%״ יבוא ״0.5%״;

 (3) בסעיף קטן (ז) —
 (א) בפסקה (1), במקום ״עד ד׳ בתשרי התשמ״ה (30 בספטמבר 1984)״

 יבוא ״עד כ״ו באלול התשמ״ד (30 בספטמבר 1986)״.
 (ב) בפסקה (2), במקום ״עד ט׳ בניסן התשמ״ה (31 במרס 1985)״ יבוא

 ״עד א׳ בניסן התשמ״ז (31 במרס 1987)״.

 2. תהילתן של פסקאות (1) ו־(2) לסעיף 1 ביום ו׳ בחשון התשמ״ה (1 בנובמבר
 1984) ותחילתה של פסקה (3) לסעיף 1 ביום ד׳ בתשרי התשמ״ה (30 בספטמבר 1984).

 תיקון סעיף 8

 תחייה

ר ב ס י ה ר  ג

 שבו, לגבי עובד ומעביד — עד ד׳ בתשרי התשמ׳׳ה
 (30 בספטמבר 1984) ולגבי מי שאינו עובד — עד
 ט׳ בניסן התשמ״ה, (31 במרס 1985). בהתאם לסעיף 38
 לחוק יסוד: הכנסת, כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך
 שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של
 הכנסת הנכנסת יעמוד בתוקפו עד תום שלושת

 החדשים האמורים.

 כדי לאפשר חינוך על יסודי תינם יש צורך
 להמשיך בגביית היטל חינוך ע־ל־יסודי במשך שנתיים
 נוספות לפהוח ולהעלות את שיעורו ל־0.6% מההכנסה
 ואת ש־עור הניכוי שמעביד ינכה משכרו של עובד

 ל־0.5% מההכנסה.

 בסעיף 8 לחוק לימוד חובה (תיקון מסי 11),
 התשל״דז—1978, נקבעה הוראת שעה בדבר גביית
 היטל חינוך על־יסודי על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 סעיפים קטנים (ג) ו־(ד) לסעיף 8 אומרים:
 ״(ג) •שיעור ההיטל הוא 0.4% מההכנסה
 שממנה משתלמים דמי ביטוח, ובלבד שלא
 יובא בחשבון 0כום הכנסה העולה על המקסי

 מום הקבוע לתשלום דמי ביטוח.
 (ז) מעביד ינכה משכרו של עובד 0.3%

 מההכנסה שלפיה משתלם ההיטל.״
 תהולתו של סעיף 8 האמור נקבעה בסעיף קטן(ז)
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