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תיקוני טעויות

עמוד
114
114
115

חוק מבקר המדינה )תיקון מס׳  ,(15התש״ן990-ן־
תיקמ

סעיף 45א

בסעיף 45א לחוק מבקר המדינה ,התשי״ח 11958-נוסח משולב[ )להלן  -החוק העיקרי(,
.1
אחרי ״על אף האמור בסעיף (8)38״ במקום הפסיק יבוא מקף ,המשך הסעיף יסומן) (1ואחריו
יבוא:
1

״) (2תלונה של עובד ,שהוא מבקר פנימי בגוף כאמור בסעיף  (1)36או) ,(2למעט
שוטר ,סוהר וחייל ,על העברתו מתפקידו או על מעשה החורג מהוראות חוק ,תקנות,
תקנון שירות המדינה ,הסכם קיבוצי ,או מהסדרים כלליים שנקבעו מטעם נציב
שירות המדינה ,או מהסדרים כלליים דומים ,הפוגע במישרין במתלונן עצמו או
המונע ממנו במישרין טובת הנאה ,שעשה מי שממונה עליו בתגובה על פעולותיו
במילוי תפקידו כמבקר פנימי  -תבורר לפי הוראות פרק זה ,בכפוף לסעיפים 45ג עד
45ה.״
בסעיף 45ב לחוק העיקרי ,במקום ״בסעיף 45א״ יבוא בסעיף ״45א)(1׳׳.

תיקון סעיף 45ב

.2

תיקון סעיף 45ד

בסעיף 45ד לחוק העיקרי ,במקום ״ורשאי נציב שירות המדינה לבקש כך לגבי תלונה של
.3
עובד המדינה״ יבוא ״היתה התלונה של עובד המדינה ,רשאי לבקש כך גם נציב שירות המדינה;
היתה התלונה של מי שאינו עובד המדינה ,רשאי לבקש כך גם העומד בראש הגוף המבוקר״.
דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים

יצחק שמיר
ראש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום כ״ב באדר התש״ן) 19במרס  ;(1990הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  1974מיום י״א
בשבט התש״ן ) 6בפברואר  ,(1990עמ׳ .114
ס״ח התשי״ח ,עמי  ;92התשכ״ב ,עמי  6ועמי  ;42התשכ״ד ,עמ׳  ;42התשכ״ט ,עמ׳  ;98התשל״א ,עמ׳  ! 112התשל״ב ,עמ׳
 :134התשל״ד' ,עמ׳  :38התשל״ה ,עמ׳  :58הוזשל״ח ,עמ׳  :53התש״ ,0עמי  :76התשמ״א ,עמ׳  :280התשמ״ד ,עמ׳ 37
ועמי  :129התשמ׳־ח ,עמ׳ .31
1

חוק יום חינוך ארוך ,החשי׳ן990-ו•
הגדרות

.1

בחוק זה -

״מוסד חינוך״  -כל אחד מאלה:
) (1מוסד חינוך ללימוד שיטתי לתלמידים:
) (2בית ספר מקצועי כהגדרתו בסעיף  1לחוק החניכות ,התשי״ג;'1953-
״רשות חינוך מקומית״  -כהגדרתה בחוק לימוד חובה ,התש״ט: 1949-
2

״תלמיד״  -מי שלומד במוסד חינוך בגן חובה או באחת הכיתות א׳ עד י״ב:
״השר״  -שר החינוך והתרבות.
• נתקבל בכנסת ביום נ״ג באדר התש׳ץ ) 20במרס  :(1990הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  1977מיום כ״ה
בשבט התש׳׳ן ) 20בפברואר  ,(1990ע2׳ .124
סייח התשי״ג ,עמי .108
ס״ ח התש׳׳ט ,עמ׳ .287
1

2
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ספר החוקים  ,1312ב׳ בניסן התש׳ץ28.3.1990 ,

חוק זה בא להוסיף שעות לימודים וחינוך על השעות הקיימות במוסדות החינוך ,כדי
.2
להרחיב ולהעמיק את הידע וההשכלה של התלמידים ,להוסיף חינוך לערכים ופעילות חברתית,
הכל במסגרת מטרות החינוך הממלכתי כאמור בסעיף  2לחוק חינוך ממלכתי ,התשי״ג־.'1953
.3

)א(

במוסדות החינוך יונהג יום חינוך ארוך לתלמידים לפי הוראות חוק זה.

צסרות

יום חינוך ארוך

)ב( יום חינוך ארוך יהיה של שמונה שעות או של מספר שעות אחר שקבע השר בתקנות
באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת :תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות ,לימים מסויימיס או
לסוגים של מוסדות חינוך או כיתות לימוד.
.4

השר יתאים את תכניות הלימודים ליום חינוך ארוך.

תכניות לימודים

חוק זה יוחל בהדרגה החל בשנת הלימודים התשנ״א על פי צווים שיתן השר בהתייעצות
.5
ל
עם רשויות החינוך המקומיות ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,ו ב ל
תושלם לא יאוחר מראשית שנת הלימודים התשנ׳׳ד.
בד

.6

ש ה ח

ת ו

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
יצחק שמיר
ראש הממשלה

תחולה והוראות
מעבר

ביצוע ותקנות

יצחק שמיר
שר החינוך והתרבות

חיים הרצוג
נשיא המדינה
ס״ח התשי׳׳ג ,עמ׳ .137

חוק איגרות מדינת ישראל )הנפק שער נייד( )תיקון מס׳  ,(2התש״ן990-ו•
בסעיף  1לחוק איגרות מדינת ישראל )הנפק שער נייד( ,התשמ״ג ,'1983-במקום ״חמש
.1
מאות מיליון דולר״ יבוא ״אלף ושלוש מאות מיליון דולר״.

יצחק שמיר
ראש הממשלה

תיקיז

סעיף 1

יצחק שמיר
שר האוצר

חיים הרצוג
נשיא המדינה

נתקבל בכנסת ביום כ״ג באדי־ התש״ ן) 20נפרס  ¡(1990הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,1980מיום ח׳
באדר התש״ ן ) 5במרס  ,(1990עמי .134
ס׳׳ח התשמ״ג ,עמי  :16התשמ״ז ,עמי .28

ספר החוקים  ,1312ב׳ בניסן התש״ן28.3.1990 ,
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תיקוני סעויות*
)לפי סעיף 10א)ב( לפקודת מדרי השלטון והמשפט ,התש״ח(1948-
בתוספת הראשונה לחוק התקציב לשנת הכספים  ,1988התשמ״ח ,'1988-בסעיף תקציב
.1
 ,20.35.43שם המוסד צ״ל ״מכללת יהודה ושומרון״.
בתוספת לחוק התקציב לשנת הכספים ) 1989תיקון( ,התשמ״ט״ ,'1989מסעיף תקציב
.2
 ,20.37.06שם המוסד צ״ל ״מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות״.
• נתקבל בכנסת ביום נ״ג באדר התש׳ץ ) 20במרס .(1990
י ח״ת  ,105התשמ״ח ,עמי .509
ח״ת  ,107התשמ״ט ,עמי .8
2

!16

המחיר  56אגורות

ספד החוקים  ,1312ב׳ בניסן התש׳ץ28.3.1990 ,

0334-2832

סידר גטדר־צילום ,דפוס הממשלה ,ירושלים

