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וו במרס 2004

עמוד
חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות)תיקוני חקיקה( ,התשם״ד2004-

2ו3

תיקונים עקיפים:

חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ,התשכ״ג-ג96ו  -מס׳ 4

חוק יום העצמאות ,התשי׳ט - 1949-מם׳ 6

חוק הכניסה לישראל)תיקון מם׳  ,(12התשס״ד2004-
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חוק הנוער)טיפול והשגחה()תיקון מס׳  ,(16התשס״ד2004-

12נ

חוק הירושה)תיקון מס׳ ,(11.התשס״ד2004-

313

חוק לימוד חובה)תיקון מם׳  ,(26התשס״ד2004-

313

חוק יום הזכרון לחללי מערכות י ש ר א ל ויום העעמאות )תיקוני חקיקה(,
התשם״ד*2004-
תיקון חוק
יום הזכרון
לחללי מערכות
ישראל  -מסי 4

ם

ע

״חל בראשון בשבוע ,יקויים יום הזכרון ביום ה׳ באייר של אותה שנה״.

.2

תיקון חוק

־ מס *

.1

מ א ו ת

בחוק יום הזברון לחללי מערכות ישראל ,התשכ״ג ,'1963-בסעיף  ,0)1בסופו יבוא

בחוק יום העצמאות ,התש״ט , 1949-בסעיף ו)ב( ,בסופו יבוא ״אם יום ה׳ באייר יחול
2

בשני בשבוע ,יוחג יום העצמאות ביום ו׳ באייר של אותה שנה״
אריאל

שרון

שאול

ראש הממשלה

ש ר הביטחון

ראובן

מ ש ה קצב

מופז

ריבלין

יושב ראש הכנסת

נשיא המדינה

* התקבל בכנסת ביום י׳ באדר התשס״ד )ג במרס  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,88 -מיום י״ט בשבט התשס״ד )וו בפברואר  ,(2004עמי 60ג.
סייח התשכ״ג ,עמי  ;72התשג״ד ,עמי .54
ס־ח התש״ט ,עמי  ;10התשי״ח ,עמי .90
י

;

חוק הכניסה ל י ש ר א ל )תיקון מס׳  ,(12התשם׳׳ד*2004-
תיקון סעיף גוי

.1

בחוק הכניסה לישראל ,התשי״ב , 1952-בסעיף 3וי)א( ,בהגדרה ״קצין משטרה״,
י

במקום ״רב־פקד״ יבוא ״פקד״.
אריאל

שרון

אברהם

ראש הממשלה

פורז

ש ר הפנים

ראובן ריבלי ן

מ ש ה קצב

יושב ראש הכנסת

נשיא המדינה

• התקבל בכנסת ביום ט־ז באדר החשס״ד ) 9במרס  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,84 -מיום ג׳ בשבט התשס״ד ) 26בינואר  ;(2004עמי .550
י סייח התשי״ב ,עמי 554־ ,התשס״ג ,עמי .541

חוק הנוער )כזיפול והשגחה()תיקון מס׳  ,(16התשס״ד*2004--
תיקון סעיף 24

ו..

בסעיף )24אץ (2לחוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש״ך960-ו  ,במקום ״9״ יבוא ״5״.
י

אריאל

שרון

זבולון

ראש הממשלה
מ ש ה קצב

נשיא המדינה

אור ל ב

ש ר הרווחה

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ט־ז באדר התשס״ד ) 9במרס  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,24 -מיום י״ד בתמוז התשס״נ) 14ביולי  ;(2005עמי .96
סייח התש״ך ,עמי  ;52התשם״ב ,עמי .10
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חוק הירושה )תיקון מס׳  ,(11התשם״ד*2004-
החלפת סעיף 25

בחוק הירושה ,התשכ״ה965-ו  ,במקום סעיף  25יבוא:
י

) .25א(

״קיום צוואה
על אף פגם או
חסר בצורתה

התקיימו מרביבי היסוד בצוואה ,ולא היה לבית המשפט ספק

כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה ,רשאי הוא,
בהחלטה מנומקת ,לקיימה אף אם נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן
ההליכים המפורטים בסעיפים 9ו 22 ,20 ,או  23או בכשרות העדים ,או
בהעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים כאמור.
בסעיף זה ״מרכיבי היסוד בצוואה״ הם:

)ב(

)(1

בצוואה בכתב יד כאמור בסעיף  19הצוואה כולה כתובה

בכתב ירו של המצווה:
)(2

בצוואה

בעדים כאמור בסעיף  - 20הצוואה בכתב

והמצווה הביאה בפני שני עדים;
)(3

בצוואה בפני רשות באמור בסעיף  - 22הצוואה נאמרה

בפני רשות או הוגשה לרשות ,על ידי המצווה עצמו;
)(4

בצוואה בעל פה כאמור בסעיף  - 23הצוואה נאמרה על

ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת
שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו ,בנסיבות המצדיקות
זאת ,מול פני המוות.״
אריאל

יוסף

שרון

שר המשפטים

ראש הממשלה
משה

)טומי( לפיד

ראובן ריבלי ן

קצב

יושב ראש הכנסת

נשיא המדינה

התקבל בכנסת ביום ט׳ באדר התשס״ד ) 2במרס  :(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,30 -מיום י״ד בכסלו התשסי׳ד ) 9בדצמבר  ,(2003עמי .9
ס״ח התשכ״ה ,עמי ג :6התשכ״ט ,עמי  :249התשל״ג ,עמי  :269התשל״ו ,עמי  ,98עמי  155ועמי :196
התשמ״א ,עמי  :82התשמ״ה ,עמי  :80התשנ״ה ,עמי  :398התשנ״ח ,עמי  240ועמי .244

חוק לימוד חובה )תיקון מם׳  ,(26התשס״ד*2004-
.1

בחוק לימוד חובה ,התש״ט) '1949-להלן  -החוק העיקרי( ,אחרי סעיף  6יבוא:

״ייעוד כספי

6א.

תשלומים

שהתקבל ,במישרין או בעקיפין ,ממי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף 6

)א(

הוספת סעיף 6א

תשלומים כאמור בסעיף )6ד( ו־)ד (1וכן כל תשלום אחר

הלומד במוסד חינוך רשמי או במוסד חינוך אחר שאוצר המרינה נושא
בשכר הלימוד בו לפי סעיף )6ג( ,בין אם הוא תשלום חובה ובין אם הוא
תשלום שאינו חובה )בסעיף זה  -תשלומים( ,ישמשו רק למטרות שלשמן
נועדו.
התקבל בכנסת ביום טי באדר התשס־ד ) 2במרס  :(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,29 -מיום ל׳ בחשון התשס״ד ) 25בנובמבר  :(2003עמי .6
ם״ח התעז״ט .עמי  ;287התשס״ב .עמי .475
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)ב(

רשות החינוך המקומית או בעל מוסד חינוך יחזיקו את כספי

התשלומים בחשבון בנק-נפרד )בסעיף• זה  -חשבון הבנק( המיוער אך ורק
למטרה זו; בסעיף זה ,״חשבון בבק־ נפרד״  -חשבון בנק נפרד לכל מוסד
חינוך שבו ינוהלו כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידי אותו מוסד.
)ג(

כספים אשר נותרו בחשבון הבנק בסופה של כל שנת לימודים,

יוחזרו לתלמידים שמהם נגבו ,או ינוכו מהתשלום שעליהם לשלם בשנת
הלימודים שלאחריה ,במועד ובאופן שיקבע השר ,באישור ועדת החינוך
והתרבות של הכנסת.
)ד(

השר ,באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,יקבע

הוראות לביצוע סעיף זה לרבות בדבר ניהול חשבון הבנק ודרבי הביקורת
על ניהולו ,וכן בדבר מתן זכות עיון ודיווח להורים ולועד ההורים במוסר
החינוך ,לעגין כספי התשלומים וניהולם.״
תחילה

.2

תחילתו של סעיף 6א כנוסחו בסעיף  1לחוק זה בתחילת שנת הלימודים התשס״ה.

תקנות ראשונות

.3

השר יביא תקנות ראשונות כאמור בסעיף 6א)ג( ו־)ד( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף ו

לחוק זה לאישור ועדת החינוך והתרבות ש ל הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של
חוק זה.
אריאל

לימור לבנת

שרון

ראש הממשלה
משהקצב

ראובןריבלין

נשיא המרינה

יושב ראש הכנסת

314
המחיר

שרת החינוך והתרבות

ספר החוקים  ,1930י״ח באדר התשס״ד11.3.2004 ,
 1.40שסל הדש

ISSN 0334-283:

סודר בכוח־ רשומות .משח־ המשפטים והודפס במדפיס הממשלתי

