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מספר I

חוק לימוד חובה )הוראות שעה( ,תש י״ ד* 1953--
הגדרות

בחוק זה —

.1

״גן ילדים״ פירושו — מוסד שבו ניתן חינוך המיועד בדרך כלל לילדי• בגיל חמש

ז

״גן ילדים רשמיי׳ פירושו — גן ילדים שהוא מיוסד חינוך רשמי׳ לרבות גן ילדים שהוא
מוסד חינוך מופר לא רשמי לגבי ילד שרשות חינוך מקומית העמידה לו מקוש לימוד
באותו גן ילדים!
״שנת הלימודים תשי״ד״ פירושו — תקופה שאינה עולה על שנים עשר חדשים אשר
תחילתה וסיומה ייקבעו על ידי השר באכרזה שתפורסם ברשומות;,
שאר המונחים פירושם כמשמעותם בחוק לימוד חובה ,השייט—) .1949להלן —
חוק לימוד חובה(.
1

שכר לימוד
עבור חינור
בגז ילדים
רשמי
הסציית מקום
לימוד מחייבת
בשבר לימוד

שיעור המכר
ודירוגו

שחרור משכר
לימור

גביה

ילד המקבל בשנת הלימודים תשי״ד חיגוך בגן ילדים רשמי׳ רשאית ,רשות ,החינוך
.2
המקומית שבאזור שיפוטה נמצא הגן לגבות מהוריו של הילד .על אף האמור בסעיף  6לחוק
לימוד חובה ,שכר לימוד בער אותה שגת לימ־דים.
העמידה רשות חינוך מקומית לשנת הלימודים תשי״ד מקוח לימוד לילד בגן ילדים
.3
רשמי ,רשאית היא לגבות את שכר הלימוד לפי מעיף  ,2אף  »5ל *5למד הילד באופן סדיר
באותו גן ילדינו; »ך היא לא תגבה שכר לימוד ,אב! למד הילד באופן סדיר במוסד חינוך
מוכר אחר ,או אם ניתן לגבי הילד פטור לפי סעיף  5לחוק לימוד חובה.
שכר הלימוד בגן ילדים רשמי לא יעלה על — 84.לירות ,ו שיעורו ודירוג!־ ייקבעו
.4
על ידי רשות החינוך המקומית באישור השר ,שישתמש בסמכות זו לאחר התייעצות עם שר
הפנים.
שוכנעה רשות חינוך מקומית ,כי אין ביכלתם של הורים לשלם את שכר הלימוד
,5
שנקבע ,כולו אי מקצתו ,תשחרר את ההורים מתשלום השכר ,כולו או מקצתו.
שכר לימוד המגיע לפי חוק זה דינו ,בבל הנוגע לגבייתו ,כדין מם כמשמעותו בפקודת
,6
המסים וגביה( •
2

שמידת חוק
לימוד חובה

בהתחשב עם ההוראה שבסעיף  ,2לא יתפרש שום דבר האמור בחוק זה כגורע
,7
מהחובות שחוק לימוד חובה מטיל על המדינה ,על רשויות החינוך המקומיות ,ועל הורים
של ילדים בגיל לימוד הובה.

* נתסבל בכנסת ביום ג׳ בכסלו תשי״ר ) 10בנובמבר
בה״ח  ,181תשי״ד ,עמי .22
ס״ח  ,20תשייט ,עמי .287
חוסי א׳׳י ,כרד ב; פרס קל״ז ,עט׳ .1371

 ; (1953הצעת החוש ודברי הסבר נתפרסמו

1

1

2

ספר החוסים  ,136י״א בכסלו תשי״ד18.11.1953 ,

—----.8השר ממונה על ביצועו של חוק זה ,והוא-רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע-

י-יצועומ»ות

לביצועו ובכלל זה הוראות שלפיהן יקבעו רשויות החינוך המקומיות —
)(1

את שיעורו ודירוגן

ש

ל

ש

צ

ר

ה

ל

י

מ

ן

ד

.

) (2את התנאים לשחרור משכר לימודי;
) (3את שיעורו של שכר לימוד בעד ילד שרשות חינוך מקומית העמידה
לרשותו מקום לימוד בגן ילדים כתום שלושה חדשים אי יותר לאחר תחילת
שנת הלימודים תשי״ד.

.9

תקפו של חוק זה הוא מיום כ״ה בתשרי תשי״ד

דוד בן ־ גור י ין
ראש הממשלה

)4

באוקטובר

,(1953

ת ח י ל ת חו?1־

ב ן־ צ י ו ן ד י נ ו ר
שר החינוך והתרבית

יצחק בן״צב י
נשיא המדינה

ספר החוסים  ,136י׳׳א בכסלו תשי׳׳ד18.11,1.953 ,

3

המחיר  40פרוטה

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

