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 תוק תמוך ממלכתי, תשי״ג-1953
 תקנות בדבר רישום לגני ילדים ולבתי־ ספר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק לימוד חובה, תש״ט—1949 1, ולפי סעיף 34
 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג—1953 2, ולאחר היוועצות בועד החינוך ובמועצה לחינוך

 ממלכתי־דתי, אני מתקין תקנות אלה:

ה 1 1. בתקנה 1 לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי״ט—1959 3 (להלן — ה תקנ ק י  ה

 התקנות העיקריות) —

 (1) במקום הגדרת ׳״בית־ספר״ יבוא:

 ״״אזורי׳ — אזור שנקבע לפי תקנה 7!

^ מ ש  ״בית ספר״ — מוסד חינוך ללימוד חובה, שהוא מוסד חינוך ר
 כמשמעותו בחוק הלימוד!

/ כולן  ״בית ספר יסודי״ — בית ספר שבו קיימות כיתות בדרגה א׳ עד ו
 או מקצתן, או א׳ עד ח׳!

 ״בית ספר של חטיבת־הביניים״ — בית ספר שבו קיימות כיתות בדרגה
 ר עד ט/ כולן או מקצתן.״

 (2) אחרי הגדרת ״מנהל בית־ספר״ יבוא:

 ״״מנהל אגף החינוך הדתי״ — מנהל האגף לחינוך ממלכתי דתי במשרד
 החינוך והתרבות!

 ״מנהל המחוז״ — מנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות!

 ״מנהל המחלקה לחינוך״ — מי שמינתה רשות החינוך המקומית לתפקיד
 זה או בעל תפקיד או תואר דומה ברשות החינוך המקומית!

 ״רובע״ — קבוצת בתי ספר יסודיים שבוגריהם מיועדים להמשיך לימודיהם
/  בבית ספר מםוייס של חטיבת הביניים — אם הם מקיימים כיתות א׳ עד ו

 או בכיתה ט׳ רשמית — אם הם מקיימים כיתות א׳ עד ח׳! ולעניו תל
 שהוא בוגר בית ספר יסודי שמחוץ לרשות החינוך המקומית — קבוצ'

 בהי ספר עליה נמנה בית הספר היסודי בו היה מבקר אלמלא כך.״

? 2. בתקנה 7 לתקנות העיקריות — ה נ ק ת ה ק י  ת

 (1) במקום תקנת־משנה (א) יבוא:

 ״(א) כל רשות חינוך מקומית תקבע, באישור מנהל המחוז, בשביל בתי
 הספר היסודיים הממלכתיים והממלכתייס־דתיים שבתחום שיפוטה אזורים,
 באופן שבכל אזור יהיה לפחות בית־ספר אחד שאינו מוסד לניסוי כאמור

 1 ס״ה תשייט, עמי 287.

 2 ם״ח תשי״ג, עמי 137.

 3 ק״ת תשי״ט, עמי 1160; תשכי׳א, עמי 1557; תשכ״ב, עמ׳ 1492; תשכ״ה, עמי 1278.
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 בםעיף 9 לחוק החינוך ! אין חובה לקבוע אזורים חופפים בשביל בתי הספר
 משתי המגמות.״

 (2) בתקגת־משנה (ב), אחרי פסקה (6) יבוא:

 ״(7) רשות חינוך מקומית רשאית לכלול שטחים •שונים בתחום שיפוטה
 ולשייכם באזור פלוני אף אם אין רצף גיאוגרפי ביניהם, ובלבד שמתקיימות

 יתד ההוראות שבתקנת משנה זו, ובסעיף 3(אא) לחוק החינוך.

 (8) רשות חינוך מקומית רשאית לקבוע שבאזור פלוני י יהיו יותר מבית
 ספר אחד! קבעה כך, רשאית היא להורות כי תלמיד שנרשם לבית ספר
 ממלכתי או לבית ספר ממלכתיידתי פלוני ילמד בבית ספר אחר מאותה

 המגמה באותו אזור.

 (9) בבוא רשות חינוך מקומית לקבוע שתלמיד ילמד בבית ספר פלוני
 בתחום אזורו, תתחשב באלה:

 (1) בקשות קודמות של תלמידים הגרים באזור האמור והלומדים
 בבית ספר שבאזור אחר!

;  (2) מקומות שמתפנים במסגרת המכסה שנקבעה לבית הספר
 (3) אם התלמיד נרשם בתוך ימי הרישום שקבעה רשות החינוך

 המקומית!
 (4) התאריך שבו נרשם התלמיד!

 (5) גורמי בריאות, משפחה ושיקולים חינוכיים!
 (6) מדיניות חינוכית.״

 (3) בסוף תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״מספר הכיתות לדרגותיה! ומכסת התלמידים לאותו בית ספר ולכל כיתה
 בו ייקבעו באישור מוקדם של מנהל המחוז, ולבית ספר ממלכתי־דתי גם

 באישורו המוקדם של מנהל האגף לחינוך ממלכתי דתי.״

ת ו נ ק ת ת פ ס ו  ה
 7א עד 7ג

 3. אחרי תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:

 7א. (א) כל רשות חינוך מקומית תקבע, באישור מנהל המחוז, בשביל
 בתי־הספר של חטיבות־הביניים של שתי המגמות הממלכתיות ובשביל
 כיתות ט׳ רשמיות שבתחום שיפוטה, רובעים! בכל רובע יהיה לפחות
 בית־םפר אחד של חטיבת־הביניים של כל מגמה או כיתה ט׳ רשמית

 שאינם מוסד לניסוי כאמור בסעיף 9 לחוק החינוך.

 (ב) פסקאות (2) עד (7) לתקנת 7(ב) יחולו על רובעים לפי
 תקנה זו.

 7ב. (א) על אף האמור בתקנות 7 ר7א ועל אף הגדרות של ״בית־ספר
 יסודי״ ו״בית־םפר של חטיבת־הביניים״ בתקנה 1, רשאית רשות חינוך
 מקומית, באישור מנהל המחוז ולפרק הזמן שהוא יקבע, להכריז על
 בית־םפד בתחום שיפוטה שהוא בית־ספר שיש בו כיתות א׳ עד ט/

 כולן או מקצתן.

 יעת
וכעים  י

ת ט׳ מחוץ תו  כי
 לחשיבות־

 הביניים
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 (ב) ביודספר שהוכרז לפי תקנת משנה (א) ייקרא ״בית־םפר
 שאינו במסגרת הריפורמה״.

 (ג) רשות חינוך מקומית רשאית, באישור מנהל המחוז, לשייך
 ביתיספר שמחוץ למסגרת הריפורמה לאזור לגבי כיתות א׳ עד ח׳

 ולרובע לגבי כיתה ט׳ אם היא קיימת באותו בית־ספר.
 (ד) שייכת רשות חינוך מקומית בית־ספר שמחוץ למסגרת
 הרפורמה כמפורט לפי תקנת משנה (ג), יחולו כל כללי הרישום וקביעת
 מקום הלימודים של התלמידים בכיתות האמורות בהתאם להשתייכות

 שנקבעה.

 7ג. נתפנה מקום לימודים בבית־םפר, חייב מנהל בית־הספר להודיע
 על כך לרשות החינוך המקומית־ תוך ארבעים ושמונה שעות ואם נודע
 לו שעומד להתפנות מקום לימודים בבית־הספר — תוך ארבעים ושמונה

 שעות משעה שנודע לו! ההודעה תימסר טלפונית בכל מקום שהז;
 אפשרי וכן במשלוח מכתב דחוף.״

ת הודעה על ב ו  ה
י ו ם פנ  מקו

ר פ פ ה ־ ת י ב  ב

 בתקנה 8(א) לתקנות העיקריות —

 (1) אחרי פסקה (1) יבוא:
 ״(1א) היתה בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית אוכלוסיה שיש
 בה יהודים ולא־יהודים וכן בני עדות דתיות מוכרות שונות, תביא רשות
 החינוך המקומית בחשבון את מועדי החג הרשמיים של אותן עדות ותקבע

 ימי רישום שאינם מועדי החג.״

 (2) בפסקה (2), אחרי ״האזור״ יבוא ״או הרובע״.

 בתקנה 11 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא: י

 ״(א) הרשם ידרוש מההורים לזהות את עצמם באמצעות תעודת זהות
 או דרכון.״

 בתקנה 14 לתקנות העיקריות במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) משרד החינוך והתרבות יספק לרשויות החינוך המקומיות את ט
 הרישום.״

 בתקנה 17 לתקנות העיקריות —

 (1) תקנת משנה (א) — בטלה!

 (2) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:
 ״(ג) נרשם תלמיד לבית־ספר יסודי או לבית־םפר שאינו במסגרת הרפור
 מה, ייקבע מקום לימודיו הסופי בתוך אזור הרישום בהתאם לאמור בתקנה

 7, ובכפוף לתקנה 23,״

.4 

.5 

.6 

.7 

ה 8 נ ק ה ת ק י  ת

ן העיף 11 קו  תי

ה 14 נ ק ן ת קו  תי

ה 17 נ ק ן ת קו  תי

 בתקנה 19 לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״בהתחשב, במידת האפשר, במשאלות הוריו
ה 19 נ ק ן ת קו  תי

ל תשל״ה, 27.8.1975 ו  2522 קובץ הת.קנות 3388, כ׳ באל



ה 23 נ ק ז ת קי  חי

ה 28 נ ק ן ת קו  תי

 בדבר גן הילדים הרצוי להם״ יבוא ״בהתאם למשאלת הוריו בדבר גן הילדים
 הרצוי להם.״!

 (2) בתקנת משנה (ג), במקום ״תוך חודש ימים מתום יום ,הרישום האחרון״
 יבוא ״עד תחילת פגרת הקיץ״.

 9. בתקנה 23 לתקנות העיקריות —

 (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:
 ״(א) נרשמו בבתי״ספר לפי תקנה 17 (ג) תלמידים שמספרם עולה על
 זה שנקבע לאותם בתי־ספר, תעביר רשות החיבור המקומית, עד תחילת

 .חופשת הקיץ, חלק מן התלמידים לבתי־םפר שיש בהם מקומות קליטה.״

 (2) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:
 ״(ג) בקביעת בית־םפר כאמור בתקנה זו תתחשב רשות החינוד המקומית

 בנתונים המנויים בתקנה 7(ב)(9).״

 בתקנה 28 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א1) נרשם תלמיד לכיתה א׳ וקיימת לגביו חוות דעת של מומחה
 כמשמעותו בתקנה 7(ב) לתקנות חינוך ממלכתי (העברה), י תשי״ט—1959*,
 רשאית רשות חינוך מקומית לקבוע כי ימשיך שנה נוספת בלימודיו בגן־
 ילדים ן החליטה כאמור, רואים בלימודיו כאמור ביקור סדיר לאותה שנה

 נוספת.״

.10 

ק שישי ר ת פ פ ס י  11. אחרי תקנה 35 לתקנות העיקריות יבוא: ה

 ״&רק שישי i רישום למוסד על־אזורי

 35א. (א) מוסד לניסוי כמשמעותו בסעיף 9 לחוק החינוך, מוסד
 לקשי־חיגוך או בעלי־מום כמשמעותו בסעיף 9 לחוק הלימוד או
 מוסד לקליטת עולים חדשים הוא בית־םפר על־אזוריז בתקנת משבה
 זו, ״עולה חדש״ — ילד או נער שעלה לישראל אחרי א׳ בתמוז של

 שנת הלימודים שקדמה לתאריך עלייתו.

 (ב) רשות חינוך מקומית רשאית, באישור השר, לקבוע כי
 בית־ספר שבתחום שיפוטה יהיה בית־םפר על־אזורין ומשקבעה כן,
 יחולו הוראות תקנה 32 על רישום תלמידים בבית־הםפר בשינויים

 המחוייבים.״

סד  ״דישום למו
רי ו  על-אז

•  ו

ת ו ר ת ו כ ן כ קו  תי
ם  של פרקי

 12. בתקנות העיקריות, בכותרת של —
 (1) הפרק השישי, במקום ״השישי״ יבוא ״השביעי״,

 (2) הפרק השביעי, במקום ״השביעי״ יבוא ״השמיני״ •
 (3) הפרק השמיני, במקום ״השמיני״ יבוא ״התשיעי״.

 ק״ת תשי״ט, עמי 1169.

ל תשל״ה, 27.8.1975 2523 ו ת 3388, כ׳ באל ו נ ק ת בץ ה  קו



א 13. אחרי תקנה 43 לתקנות העיקריות יברא: 4 ה 3 ?נ ת
 הוספת 

 43א. נרשם תלמיד לבית־ספר פלוני והחליטה רשות.החינוך המקומית,
 כי התלמיד ילמד בבית־ספר אחר, תודיע על כך להורי התלמיד תוך
 48 שעות! העתקי ההודעה תשלח רשות החינוך המקומית למנהל בית־

 הספר בו נרשם התלמיד ולמנהל בית־הספר בו ילמד התלמיד.״

 14. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום) (תיקון),
 תשל״ה—1975״.

ן י ד ל י ן ר ה  ז׳ באב תשל״ה (15 ביולי 1975) א
 >חמ 735005< שר החינוך והתרבות

 פ7!ודה הסמכויות בעגץ היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939
 צו בדבר יבוא סחורות ללא רשיון מיוחד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס
 (הגנה), 1939 ! אני מצווה לאמור;

 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יבוא חפשי, תשכ״ט—1968 2 —

 (1) בפרט 44.18, בטור ״תנאים מיוחדים״ יבוא: ״אישור תקן — ת״י 887״ !

 (2) לאחר פרט 87.01 יבוא:
 תנאים מיוחדים

 ״1090—87.02 רכב פרטי כמשמעותו בפקודת התעבורה המשמש
 או המיועד להסעת נוסעים כולל מקלטי רדיו המות
 קנים בהם — למעט רכב כאמור המופעל במנוע הצתת

 דחיסה (מנועי דיזל) אישור מיוחד״;

• ן ק  (3) בפרט 9900—87.13, בטור ״תנאים מיוחדים״ יבוא: ״אישור ת
 ת״י 891״.

ה 2. תחילתו של סעיף 1 לגבי פסקה (2) — מיום כ״ה באלול תשל״ה (1 בספטמבר י י ז ז  ת

 1975), ולגבי פסקה (3) — מיום כ״ז בחשון תשל״ו (1 בנובמבר 1975).

 השם 3. לצו זה ייקרא ״צו יבוא חפשי(תיקון מסי 10), תשל״ה—1975״.

 ״הודעת רשות
ת מי  החיבור המקו

 על לימוד
י ח ר א פ ס ־ ת י ב  ב

ם ב ר ־ ל ב י י  ה׳ באלול תשל״ה (12 באוגוסט 1975) ח
) שר המסחר והתעשיה ד 4 0 5 1 ° מ ז י ) 

ס׳ 1, עמ׳ 137;  1 ע״ר 1939, תו

 2 ק״ת תשכ״ט, עמי 256; תשל״ח, עמ׳ 4, עמ׳ 250, עמ׳ 325, עמ׳ 493, עמ׳ 709, עמ׳ 989, עמ׳ 1619, עמ׳ 2008.

ל תשל״ה, 27.8.1975 ו ןנות 3388, כ׳ באל  2524 קיבץ התי



 איגרות חוב

 חוק מילווה קצד מועד, תש״ך-1960
 תקנות בדבר הוצאת איגרות חוב ותנאיהן

 בתוקף סמכותי לפי םעיפימ 2, 5, 13 ו־14 לחוק מילווה קצר מועד, תש״ך-1960!,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1, ביום כ׳ באלול תשל״ה(27 באוגוסט 1975) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה: חיצאמ פדייה
 (1) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה שלושים מיליון לירות, והיא
 תסומן 3/144, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 3/144״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 3/101), תשל״ה~-21974¡
, 2 ת ו ר י  (c סדרת איגרות חוב שמך כל שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון ל
 והיא תסומן 6/344, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 6/344״.
 _ תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 4 9 (סדרה 6/301), תשל״ה-1974 3;
 (3) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה חמישה מיליון לירות, והיא
 תסומן 12/544, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 12/544״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיה כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 12/501), תשל״ה~1974י•.

 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/144, 6/344, 12/544),
 תשל״ה—1975״.

ץ י ב ו נ י ב ר ע ש ו ה ״ י 9 7  י״ט באלול תשל״ה (26 באוגוסט 5
 (חמ 740510) שר האוצר

 1 סיח תש״ך, עמ׳ 48; תשל״ב, עמי 17.
 2 ק-ת תשל״ה, פמ׳ 151.
 3 ק״ת השליה, עמי 152.
 * rrp תשל־וז, עמי 153.

 חוק״יסוד: הממשלה
 החלטה בענין שכרם של שרים וסגני שרים

, מחליטה ועדת הכספים  בתוקף הסמכות לפי סעיף 37 לחוק־יסוד: הממשלה1
 של הכנסת לאמור:

י ב ע ראת מ  1. ההסדר שלפיו ההכנסה הנקיה של שכיר לא תיפגע במשך שנת הכספים 1975 הו
, יחול על ראש  עקב הפעלת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מם׳ 22), תשל״ה—1975 3

 הממשלה, על שר ועל סגן שר כפי שהוא חל על עובדי המדינה.

 2. להחלטה זו ייקרא ״החלטת שכר שרים וסגני שרים, תשל״ה—1975״. השם

ן מ ג ל ק ד א ר ש  ט״ו באב תשל״ה (23 ביולי 1975) י
) יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת י 8 4 מ ״ ז י ) 

, עמ׳ 226. ח ״ כ ס  1 סי׳ח ת

2 ם״ח תשל״ה, עמי 168. . 

ה, 27.8.1975 2525 ׳ ת 3388, כ׳ באלו> תשד ו  קובץ התקנ



 תיקון טעות

 בצו מם רכוש וקרן פיצויים (פטור זזברות אניות מסוימות ממס), תשל״א—1971,
 שפורסם בקובץ התקנות 2652, תשל״א, עמ׳ 406, במקום ״חברת ״אלה״ קוי הים התיכון

 בע״מ״ צ״ל ״חברת אניות קוי הים התיכון מערב אפריקה בע״מ״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  ט״ז באב תשל״ה (24 ביולי 1975) י
 (חמ 72476)

 שר האוצר

 תיקון טעויות דפוס

 בתקנות מילווה פיתוח (סדרה. 3027), תשל״ה—1975, שפורסמו בק״ת 3381, תשל״ה. . ־"«
₪k — 2432 עמי 

 (1) בסעיף 8(א), בשורה השניה, במקום ״שיישלמו״ צ״ל ״שיישלחו״.

 (2) בסעיף 12, במראה מקום לפקודת מם הכנסה, במקום ״ם״ח תשל״ה, עמי 188״
 צ״ל ״ס״ח תשל״ה, עמ׳ 168״.

 בתקנות נכסי נפקדים (פיצויים) (הוצאת איגרות חוב), תשלי׳ה—1975, שפורסמו בקובץ
 התקנות 3352, תשל״ה, עמי 1365, בתוספת ב״נוסח התלושים, ממספר 1 עד 5״, במקום ״1 במרס

 1980״ צ״ל ״31 במרס 1980״.

 בתקנות ההוצאה לפועל (תיקון), תשל״ה—1975, שפורסמו בקובץ התקנות 3343, תשל״ה,
 עמי 1810, בתקנה 4, בתקנה 15(ד) החדשה, במקום ״בתקנה האמורה״ צ״ל ״בתקנה יזו״.

 בתקנות ההוצאה לפועל (תיקון מס׳ 2), תשל״ה—1975, שפורסמו בקובץ התקנות 3359,
 תשל״ה, עמ׳ 2054, בתקנה 8, במקום ״תופס 16׳״ צ״ל ״טופס 6ד׳״.

 בתקנות ההוצאה לפועל (תיקון מס׳ 2), תשל״ה—1975, שפורסמו בקובץ התקנות 3359,
 תשל״ה, עמ׳ 2052, בתקנה 3, מספר התקנה החדשה ״עיקול נכסים על ידי רישום״ צ״ל ״31א״;

 ובתקנה 6, בתקנה 88ז(ב) החדשה, במקום ״סדר הדין מקוצר״ צ״ל ״סדר דין מקוצר״.

 בתקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם (תיקון מס׳ 2), תשל״ה—1975, שפורסמו
 בקובץ התקנות 3377, תשל״ה, עמ׳ 2413, בתקנה 3 (תק׳ 4 החדשה), בפרט 4, במקום ״$״ צ״ל ״14״.

 קובץ התקנות 3388, כ׳ באלול השל״ה, 27.8.1975

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים

2526 
 המחיר 64 אגורות


