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חוק לימוד חובה)תיקון מס׳  ,(9תשל״בי* 1972-
הוספת סעיפים
4א עד 4ה

,1

בחוק לימוד חובה ,תש״ט) < !94><-להלן  -החוק העיקרי( ,אחרי סעיף  4יבוא:
•חיבת בדיקה

4א) .א( השר או מי שהוסמך מטעמו ,או דשות חינוך מקומית ,רשאים
להורות כי ילד או נער בגיל לימוד חובה יעבור בדיקות רפואיות או
בדיקות אחרות ,כדי לקבוע את התאמתו או כשרו ,מבחינה נפשית או
גופנית ,ללמוד במוסד חינוך מוכר מסויים :ניתנה הוראה כאמור ,תחול
על הילד או הנער ועל כל אחד מהוריו החובה לאפשר בדיקה כאמור,
ואם סירבו להישמע להוראה ,דינו של כל אחד מההורים  -מאסר ארבעה
עשר יום או קנם  250לירות ,זולת אם הוכיח מעל לכל ספק סביר שעשה
כמיטב יכלהו כדי שהילד או הנער יעבור את הבדיקה האמורה.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( ,לא יישלח ילד או נער לבדיקה
כאמור אלא לאחר שמנהל מוסד החינוך שבו הוא לומד התייעץ עם מומחה
או רופא מתוך רשימה שקבע השר.

ועדת עררים
לבדיקות

ועדת עררים
להעברות

4ב .ניתנה הוראה לבדיקה כאמור בסעיף 4א)א( ,רשאי כל אחד
מההורים ,תוך ארבעה עשר יום מיום שקיבל הודעה בכתב על חובת
הבדיקה ,לערור על ההוראה לפגי ועדת עררים לבדיקות ,ואין ערעור
על החלטתה :השר רשאי ,בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות
של הכנסת ,לקבוע בתקנות את הרכב ועדת העררים לבדיקות ואת דרכי
פעולתה.
4ג .הוחלט להעביר ילד או נער ,על סמך בדיקה לפי סעיף 4א)א(,
ממוסד חינוך מוכר למוסד חינוך מוכר אחר ,רשאי כל אחד מההורים,
תוך עשרים ואחד יום מיום שקיבל הודעה בכתב על ההחלטה ,לעדור
לפני ועדת עררים להעברות ,ואין ערעור על החלטתה :השר רשאי,
בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,לקבוע בתקנות את
הרכב ועדת העררים להעברות ואת דרכי פעולתה.
4ד .הועבר ילד או נער ממוסד חינוך מוכר למוסד חינוך מוכר אחר עקב
בדיקה כאמור בסעיף 4א ,חייב כל אחד מההורים של הילד או הנער
לדאוג לכך שהוא יבקר באופן סדיר במוסד החינוך שאליו הועבר ,והאמור
בסעיף  4יחול על כל אחד מההורים ,בשינויים המחוייבים.

סודיות

4ה.

דבר בדיקת הילד ,והדיונים בועדות העררים ,לא יפורסמו ברבים.״

* נתקבל בכנסת ביום ג״ט בתמוז תשל״ב ) 11ביולי  ;(1972הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה׳־ ח  ,999תשל״ב,
עמי .360
 1ס״וז תש״ט ,עמי  ;287תש־•י ,עמי  ,126עמי  ;314תשי״ג ,עמי  ;140תשב״ט ,עמי  ,33עמי  ,176עמי ;178
תשל״א ,עמי  ;146תשל״ב ,עמי .102
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.2

תיקון סעיף 5

בסעיף ) 5ב( לחוק העיקרי ,אחרי פסקה) (2יבוא:
״) (3מי שניתנה עליו הוראת פטור לפי סעיף זה ,לא יחולו
לגביו הוראות סעיפים  7 ,6ו־ 10אלא בכפוף לתנאים ו ל 
סייגים שבהוראת הפטור ,ובלבד שתישמר החובה לספק לילד
או לנער לימודים במסגרת שקבע השר בכל מקרה שהילד
או הנער מסוגל לכך.״

יגאל אלון
שר החינוך והתרבות

גולדה מאיר
ראש הממשלה
ש נ יא ו ר זלמן שזר
נשיא המדינה

חוק ע ב ו ד ת הנוער )תיקון מ ס ׳
ן.

בחוק עבודת הנוער ,תשי״ג~1953

״עבודה בחופשת
לייייי

0

1

,(5

תשל״ב1972-

*

)להלן  -החוק העיקרי( ,אחרי סעיף  2יבוא:

הוספת סעיף 2א

2א) .א( ילד שמלאו לו  14שנה מותר להעבידו בתקופת חופשת
לימודים רשמית ,על אף האמור בסעיף .2
)ב( הוראות חוק החניכות ,תשי״ג ,2 1953-לא יחולו על העבדה
כאמור בסעיף קטן)א(.״

,2

בסעיף ) 2ב( לחוק העיקרי ,פסקה ) - (2בטלה.

גולדה מאיר
ראש הממשלה

תיקון סעיף 2

יוסף אלמוגי
שר העבודה

שניא ו ר זלמן שזר
נשיא המדינה

 נתקבל בבנסת ביום כ״ט בתמח תשל״ב ) 11ביולי  ;(1972הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1001תשל״ב,עמי .366
 1פ״ח תשי״ג ,עמי  ;115תש״ך ,עמי  ;54תשכ״ג ,עמי  ;99תשכ״ט ,עמי  ;177תשל״א ,עמי .146
 2סייח תשי״ג ,עמי .108
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חוק ע ב ו ד ת הנוער)תיקון מם׳  ,(6תשל״ב* 1972-
הוספת פרק ששי

בחוק עבודת הנוער ,תשי״ג95:$-ו י )להלן  -החוק העיקרי( ,הפרק הששי יסומן
ן.
״פרק שביעי״ ואחרי מעיף  27יבוא:

״8רק ששי :חוגת יום לימודים
חובת יום לימודים

27א) .א( שר העבודה יטיל בצו על כ ל נער עובד שמלאו ל ו  15שנים
ועדיין לא מלאו ל ו  18שנים חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית והם
יקויימו במקום שקבע לכך.
)ב( שר העבודה רשאי להחיל את חובת הלימודים בהדרגה,
ובלבד שתוך חמש שנים מיום תחילת סעיף זה יטיל אותו על כ ל נער
עובד שאין חוק החניכות ,תשי״ג—) 2 1953להלן  -חוק החניכות( ,חל
עליו.
)ג( שר העבודה לאחר התייעצות עם שר החינוך והתרבות ,יקבע
תכנית לימודים מינימלית אחידה :קביעת התכנית לא תמנע הוספת שיעו
רים על המפורטים בה; משך הלימודים ,לפי סוגי הנערים ,ייקבע בתקנות
באישור ועדת העבודה של הכנסת.
)ד( צו כאמור בסעיף קטן)א( יכול שיהא כללי ,או מיוחד למפעל
פלוני או לסוגי מפעלים ,לענפי עבודה או לאזורים גיאוגרפיים ,או לבני־
גיל או רמת השכלה מםויימים.
)ה( בצו יכול שייקבע חובת לימודים רצופה ביום אחד בשבוע
או מפוצלת לכמה ימים בשבוע ,ובלבד שלא תעלה בסך הכל על תשע
שעות בשבוע.
)ו( לגבי סוגי נערים מםויימים ,רשאי השר לקבוע תקופות
לימודים מרוכזות במשך השנה ,ואת מספר השעות בשבוע שיוקדשו
ללימודים אלה.
)ז( נער החייב בחובת לימודים לפי סעיף זה זכאי לקבלם חינם,
ולא יידרש לשלם כ ל תשלום בעדם :הוראה זו אינה חלה על ציוד תזמרי
לימוד.

פטור מן החובה

27ב .חובת הלימודים לפי פרק זה לא תחול לגבי נער —
) (1הלומד בבית ספר שחוק פיקוח על בתי־םפר ,ת ש כ ״ ט -
 ,31969חל עליו:
)(2

הלומד במוסד מוסמך להשתלמות כמשמעותו בסעיף ;23

) (3הלומד בבית ס פ ר או במוסד לימודים שרוב עובדי
החינוך בו הם עובדי המדינה הפועלים בתוקף תפקידם;
• נתקבל בכנסת ביום כ״ט בתמוז תשלי׳ ב ) 11ביולי  ;(1972הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,974תשל״ב,
עמי .116
 1ם״ח תשי״ג ,עמי  ;115תשיך ,עמי  ;54תשכ״ג ,עמי  ;99תשכ״ט ,עמי  ;177תשל״א .עמ׳  ;146תשל׳׳ב ,עמי .123
 2סייח תשי״ג ,עמי .108
 3ס״ח תשכ״ט ,עמי .180
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) (4הלומד בבית ספר או במוסד לימודים ששר העבודה
קבע אותו כמוסד שהלימודים בו פוטרים את הנער מהחובה
לפי פרק זה:
) (5בגיל שחלה עליו חובת לימודים לפי חוק לימוד חובה,
תש״ט— ,« 1949זולת אם שוחרר מחובה זו מטעם שר החינוך
והתרבות.
27ג) .א( מפקח על חניכות כמשמעותו בחוק החניכות ,יפקח גם על
קיום החובות לפי פרק זה ,ויהיו לו לשם כך הסמכויות המוקנות לו
בחוק האמור.

סמכות פיקוח

)ב( מועצת החניכות שהוקמה לפי חוק החניכות תהיה מועצה
מייעצת לענין הוראות פרק זה.
א י ש ו ר

ע

ל

ה

י

ו ם

לילודים
שחרור ללימודים

דצד .שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר מתן אישור על
סיום חובת הלימודים לפי פרק זה.
ד2ה) .א( מי שמעביד נער שחלה עליו חובת לימודים לפי פרק זה,
חייב לשחררו מעבודה לשעות הלימודים ואין להעבידו בשעות אלה.
)ב( לא ינוכה משכר עבודתו של נער על שנעדר מעבודתו לרגל
לימודים כאמור ,אלא אם הוכח כי לא השתתף בלימודים ,והכל אם אין
בהסכם קיבוצי החל על הנער ועל מעבידו הוראה אחרת לענין זה.
)ג( המוסד שבו לומד הנער בשעות העדרו מעבודה יודיע ל מ ע 
בידו ,בדרך שנקבעה ,על שעות הלימודים שבהן חייב הנער ואם אכן
השתתף בהן.
)ד( שר העבודה רשאי לקבוע בהוראה כללית או מסווגת שהו-
ראות סעיפים קטנים )א( עד )ג( יחולו גם לגבי נער הלומד בבית ספר
או מוסד מן המנויים בסעיף 27ב.״

.2

בסעיף  33לחוק העיקרי ~
)(1

תיקון סעיף 33

בסעיף קטן)א( ,במקום ״מאה לירות״ יבוא ״חמש מאות לירות״;

בסעיף קטן)ב( ,במקום ״מאה לירות״ יבוא ״חמש מאות לירות״ ובמקום
)(2
״עשר לירות״ יבוא ״חמישים לידות״.

.3

בסעיף  35לחוק העיקרי ,במקום ״מאה לירות״ יבוא ״חמש מאות לירות״.

תיקון סעיף 35

.4

בסעיף  37לחוק העיקרי ,במקום ״חמישים לירות״ יבוא ״מאתים וחמישים לירות״.

תיקי! סעיף 37

.5

מעיף  40לחוק העיקרי  -בטל.

ביטול

גולדה מאיר
ראש הממשלה

יוסף אלמוגי
שר העבודה

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה
י• סייח תשייט ,עמי .287
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חוק לטיפול בחולי נפש)תיקון( ,תשל״ב• 1972-
הוספת סעיפים
8א עד 8ה

.1

בחוק לטיפול בחולי נפש ,תשט״ו— 1955י ,אחרי םעיף  8יבוא:
״חובת תשלוט
דמי אשמח

שחרור מחובת
תשלום דמי אשפוז

ערעור על החלשת
הועדה

8א) .א( חולה שאושפז בבית חולים לפי וזוראת פסיכיאטר מחוזי על פי
סעיף  5יהיה חייב בתשלום דמי האשפוז כפי שקבע שר הבריאות בתקנות,
)ב( זזובת התשלום לפי מעיף קטן)א( לא תחול על חולה שהמדינה
הייבת לשאת בהוצאות אשפוזו לפי כל דין או לפי פקודות הצבא כמש
מעותן בחוק השיפוט הצבאי ,תשט״ו—.2.1955
8ב) .א( חולה רשאי להגיש לועדה שמינה שר הבריאות בקשה לשחררו
מתשלום דמי האשפוז ,כולם או חלקם.
)ב( הועדה תהיה של שלושה שלפחות אחד מהם הוא אדם הכשיר
לעבודה סוציאלית כמשמעותו בחוק שירותי הסעד ,תשי״ח—.3 1958
)ג( לשם שחרור מחובת תשלום דמי אשפוז תתחשב הועדה במצבו
הכלכלי של החולה ,בהתחייבויותיו ,מקורות הכנסותיו ,במצב בריאותו,
בסיכויי החלמתו ,בתקופת אשפוזו המשוערת ובשיקולים כיוצא באלה.
)ד( הועדה רשאית לשנות החלטה שנתנה ,אם ראתה לעשות כן
על ממך נסיבות שנודעו או שנשתנו אחרי מתן ההחלטה :והיא רשאית
להורות שההחלטה החדשה תחול למפרע ,אם נוכחה כי בשעת הדיון
הקודם הועלמו ממנה עובדות החשובות לענין ההחלטה.
8ג) .א( על החלטת הועדה רשאי החולה ,וכן היועץ המשפטי לממשלה,
תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שקיבל הודעה על ההחלטה ,להגיש
ערעור לבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא החולה או מקום
מגוריו של אפוטרופםו.
)ב(
)ג(
מערערים
דומפת או
נד(
אם נפטר

הדיונים יהיו
בדלתיים סגורות

תקנות הדרי דין

בערעור ידון שופט אחד ,ואין ערעור על החלטתו.
בית המשפט רשאי לאשר או לבטל את ההחלטה שעליה
ולהורות כי העניין יובא מחדש לפני הועדה או ליתן החלטה
אחרת.
בית המשפט רשאי להשתמש בסמכותו לפי מעיף קטן )ג( אף
החולה.

8ד .הדיונים בפני הועדה ובפני בית המשפט לפי סעיפים אב ר־8ג יהיו
בדלתיים מגורות ,אולם רשאים הם להרשות לכל אדם להיות נוכח בשעת
הדיונים.
8ה .שר המשפטים רשאי להתקין תקנות מדרי דין לענין הדיונים בפני
הועדה לפי סעיף )8ב( ובפני בית המשפט לפי מעיף )8ג(.

ש ני א ו ר זלמן
נשיא המדינה

שזר

גולדה מאיר
ראש הממשלה

ויקטול שם־ טו ב
שר הבריאות

י נתקבל בכנסת ביות ג״ט בתמוז תשל׳׳ג ) 11ביולי  ;(1972ה«גת החוק ודברי הטבר פורסמו׳ בה׳׳ח  ,943תשל״א,
עמי .229
 1ם״ח תשט״ו ,עמי .121
 2ם״ח תשט״ו ,עמי .171
 3ס״ת תשי״ח ,סמי .103
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תיקון טעות *
)לטי סעיף 10א)ב( ל פ ק ו ד ת ס ו ר י השלטון והמשפט ,תש״ח—(1948

בחוק המחאת חיובים ,תשכ״ט— ,! 1969-בכותרת השוליים של סעיף ,4

במקום

״מותרות״ יבוא ״סותרות״.
ישראל ישעיהו
יושב ראש ה מ ס ת

גולדה מאיר
ראש הממשלה ושר המשפטים

 8:נתקבל בכנסת ביונ! כ״ג בתמח תשל״ב <ו ביולי ,(1972
הייה תשר״ט ,עמי .251

1

תיקון טעות *
)לפי סעיף 10א)ב( ל פ ק ו ד ת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—(1948

בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,תשל״ב— ,! 1972בסעיף  ,31במקום ״(2)20״
יבוא ״(2)10״.
מאיר
גולדה
ראש הממשלה ושר המשפטים

:

ישראל ישעיהו
יושב ראש הכנסת

יתקבל בכנסת ביוט כ״ג בתמוז תשל״ב ) 5ביולי .(1972
ס״ח  ,654תשל״ב ,עמי .90

תיקון מ ע ו ת *
)לפי סעיף 10א) (1ל פ ק ו ד ת מדרי השלטון והמשפט ,תשיחי

(1948

בחוק המזונות )הבטחת תשלום( ,תשל״ב— ,! 1972בסעיף )20ג(,

המספר

יימחק.
מאיר
גולדה
ראש הממשלה ושר המשפטים

* נתקבל בכנסת גיימ אי באב תשל״ב ) 12ביולי ,(1972
י ס״ח  ,654תשל״ב ,עמ׳ .87

ספר החוקים  ,662ט׳ באב תשל״ב20.7,1972 ,

ישראל ישעיהו
יושב ראש הכנסת

״15״

המחיר  24אגורות

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

