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חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה)כספים( ,תשל״א—* 1971
קיום תיקף

 .1תקנות ההגנה )כספים( ,'1941 ,יעמדו בתקפן ע ד יום י״ ב באב תשל״ד )31

ביולי

.(1974
תחילה

.2

תחילתו של חוק זה ביום י׳ באב תשל-א ) 1באוגוסט
גולדה מאיר
ראש הממשלה

ש ניאור זלמן
נשיא המדינה

.(1971

פנחס ספיר
שר האוצר

שזר

״ נתקבל בכנסת ביום כ־ז בתמוז תשל״א ) 20ביולי  ;(1971הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,948תשל״א,
עמי .251
 1ע״ר  ,1941תוס׳  2מם׳  ,1138עמי  ;1380ס״ה תשב״ה ,עמי ,165

חוק לימוד חובה )הוראת שעה( ,תשל״א* 1971-
תיקון סעיף 2
לחוק לימוד חובה

 .1בסעיף ) 2ב( לחוק לימוד חובה ,תשייט— 1949י ,במקום הסיפה החל מהמלים ״ובלבד
שתחולתו של לימוד חובה לנערים בגיל 14״ יבוא ״ובלבד שתחולתו של לימוד חיבה
לנערים בגיל  14תושלם לא יאוחר מראשית שגת הלימודים תשל״ג ,ותחולתו של לימוד
חובה לנערים בגיל  15תבוצע בארבעה חלקים שווים כ כ ל האפשר ,החל משנת הלימודים

תשל״ד ,ותושלם לא יאוחר מראשית שנת הלימודים תשל״ז״.
תיקון סעיפים
 4ו־ 5לחוק
לימוד חובה
)תיקון מסי (5

 , 2בסעיפים  4ד־ 5לחוק לימוד חובה )תיקון מס׳  ,(5תשכ״ט— ,2 1989במקום ״שנת
הלימודים תשל״ה״ יבוא ״שנת הלימודים תשל״ז״.

תיקון סעיף 2
להוק עבודת
הנוער

 ,3בסעיף  0) 2לחוק עבודת הנוער ,תשי״ג— , 1953במקום ״עד ראשית שנת הלימודים
תשל״ב״ יברא ״עד ראשית שנת הלימודים תשל״ג״.
3

גולדה מאיר
ר א ש הממשלה

יגאל אלון
ש ר החינוך והתרבות

שביאור זלמן שזר
נשיא המדינה
• נתקבל בכנסה ביום ב״ט בתמוז תשל״א ) 22ביולי  ;(1971הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,919תשל״א,
עמי .82
 1פ״ח תשייט ,עמי .237
 2ס״ו! תשב״ט ,עמי ,176
 3ס״ח תשי״ג ,עמי .115
!46

ספר החוקים  ,630ח׳ באב תשדיא30,7.1971 ,

המחיר  6אגורות

ה ו ד פ ס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

