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מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

חרק חינוך ממלכתי ,תשי״ג—1953
*6ו1׳8ים

בחוק זה —

.1

י־

״חינוך ממלכתי״ פירושו — חינוך הניתז מאת המדינה על פיי .תכנית לימודים שנקבעה
.־.־ לפי חוק זה ,ללא.זיקה לגוף מפלגתי .,עדתי או ארגון אחר מחוץ לממשלה ,ובפיקוחו־:
של השר או של מי שהוסמך לכך על ידיו ן
.״חינוך ממלכתי.דתי״ פירושו — חינוך ממלכתי ,שמוסדותיו הם דתיים לפי אורח חייהם",
תכנית לימודיהם ,מוריהם ומפקחיהמ!
״תכנית לימודים״ ־פ:ירושו ״»י ת כ נ י ת -לימודים-שנקבעה על ידי השר למוסדות החינוך
הממלכתי להשגת המטרה האמורה בסעיף  2וכולל,,תכנית יסוד״ שהשר יקבעה כתכנית
חובה על כל מוסד כזה 5
'״תכנית השלמה״ פירושו — חלק של תכנית לימודים'שיקבע או שיאשר׳'חשד ׳לפי;.החוק־:
ושתקיף לא יותר ־מעשרים וחמישה.אחוזים משעות החינוך במוסד חינוך רשמי ן'.'.
״תכנית השלמה למוסד חינוך ממלכתי דתי״ פירושו — תכנית השלמה שתקיף לימודי דת
ותכוון לאורח חיים דתי ,לרבות נוהג והווי דתי בכתלי המוסד:
״תלמיד״ פירושו — ילד או בער?
תש״ט—) *1949להלן —
שאר המונחים פירושם במשמעותם בחוק לימוד חובה,
חוק לימוד חובה(.
:

;

{

מטרת החינוך
.הממ5בתי

־מטרת החינוך הממלכתי היא להשתית את החינוך.היסודי במדינה על ערכי תרבות
.2
ישראל והישגי המדע ,על אהבת המולדת ונאמנות למדינה ולעם־ ישראל׳ על אימון בעבודה
חקלאית-ובמלאכה ,על הכשרה" חלוצית ,ועל שאיפה לחברה בנויה על חירות ,שוויון ,סוב־
לנות ,עזרה הדדית ואהבת הבריות.

ודינור טט5כתי
מענת מש ׳׳׳ו

משנת הלימודים תשי״ד ואילך יונהג חינוך ממלכתי בכל מוסד חינוך רשמי; ובלבד
3
שבמוסד חינוך רשמי אשר בשנת הלימודים תשי״ג נמנה עם זרם המזרחי או עם זרם אגודת
ישראל או עם החלק הדתי של :זרם העובדים ,יונהג חינוך ממלכתי דתי.

תמית
?ימודיפ

השר יקבע תכנית לימודים לכל מוסד חינוך רשמי ז במוסדות חינוך לא יהודיים
.4
תותאם תכנית הלימודים לתנאים המיוחדים של העדה.

תכנית הש5מה
שנקןבעהזן?ידי ה<8ר

השר מוסמך לקבוע :ל כ ל מוסד חינוך רשמי תכנית השלמה .שתונהג בו ,בין תכנית
.5
אחת לכל המוסד ובין תכניות שונות לכיתות מקבילות? למוסד חינוך רשמי שבשנת הלי״
מודים תשי״ג נמנה עם זרם המזרחי או עם זרם אגודת ישראל או עם החלק הדתי של זרם
העובדים ,תיקבע ת כ נ י ת השלמה למוסד חינוך ממלכתי דתי.

תכניתהש?טה
5פי דרישת
הורימ

לפי דרישת הורי התלמידים במוסד חינוך ,מוממך השר ,בתנאים שייקבעו בתקנות,
.6
לאשר למוסד תכנית השלמה אהדת מזו שנקבעה על פי סעיף ; .5

תבנית מש5פה
־?א-תנרום— ־
?מוצאות יתרות

השר לא ישתמש בפמכותו לפי סעיף  6אם נוכח שתכנית השלמה אחרת תגרום
.7
להוצאות יתרות; ואולם אם היו ההוצאות היתרות צל חשבון רשות חינוך מקומית ,ת
השד לעשות זאת בהסכמת אותה רשות.
1
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ספר החומים  26מיום כ׳׳ד גא5ו 5תש׳׳ט )©? ,(18.9.פ׳ ז5פ.
הצעות חוס  ,170י׳ כתמוז חמי״נ23:&1053 ,

- . .8השד מוסמך ,בתנאים שייקבעו בתקנות ,לאשר למוסד חינוך רשמי ,לפ $דרישת הורי
התלמידים באותו המוסד ,תבנית לשעות נוספות על השעות שנקבעו בתכנית הלימודים.
ובלבד שכל ההוצאות• הנובעות .מביצוע התוספת יחולו על הורי התלמידים• .־-..

תכנית נוספת;

השר מוסמך להנהיג במוסד חינוך רשמי מסויים ,לשם1.יסוי; תכנית לימודים שלא
.9
לפי הוראות חוק זה.

תכנית ?שם
ניסוי

השר רשאי לצוות לרשות חינוך מקומית אחת או יותר ,על מיזוגם של מוסדות
.10
חינוך רשמיים שבתחום אותה רשות או אותן רשויות! ואולם לא-יצווה ה ש ר ע ל מיזוג מוסד
לחינוך ממלכתי דתי עם מוסד שאין בו חינוך כזה.

מ ח ו ג מוסדות
וזי נוף

 - .11עד .תאריך שייקבע על ידי השר ויפורסם ברשומות ,רשאים הורים של תלמיד במוסד־
חינוך רשמי שהיה בשנת תשי״ג נמנה עם זרם מוכר ,להודיע בכתב לרשות החינוך הפקד•
מית שבתחומה נמצא המוסד ,את רצונם כי באותו מוסד תונהג תכנית לימודים :שלא לפי
.
הוראות חוק זד-

הודעתהורים,

היה מספר ההודעות האמורות בסעיף  60% 41או'יותר ממספר ההורים הדשאים מזםדשחד? י•
.12
•?תי־ותפוסר:
ג
על
ברשומות
והשר.יכריז
לשר,
כך
על
הודעה
המקומית
הרשות
תמסור
כאמור,
להודיע
-תינוד-יר׳8מי •

אותו מוסד<בי מיום האבדזה ואילך חדל להיות מוסד חינוך רשמי,

מיום שחדל מוסד.־להיות• מוסד חינוך־ .רשמי לפי סעיף  ,12יחולוהוצאות החזקתו  -.אחריות 5מ1םד
»13
׳שחר? לה יזתעל ההורים שיוסיפו לחנך ילדיהם במוסד ,והם ישאו באחריות משותפת לכל התחיבות
מו-םד חינוך .
שנוצרה :על ידי החזקת המוסד .והנהלתו מאותו יום ואילך? אך שום דבר -האמור בסעיף  -רשפי־׳ .--גי
:

זה ובסעיף  12אינו פוגע בזכויות'ובחובותשהיו לאדם לגבי רכוש המוסד עד אותו יום.
השד רשאי לקבוע ,בתקנות ,מדדים ותנאים להקמת מוסדות חינוך לא רשמיים,
.14
לרישומם< להנהלתםולפיקוחם< ולהשתתפות המדינהלבתקציביהס- ..
יוקם ועד לעניגי החינוך )להלן — ועד חינוך( ,אשר מספר חבריו יהיה לא פחות,15
מחמישה עשר ולא יוחרמשלושים.וחמישה .חברי הועד יתמנו-על-ידי השר ,בל אחד לתקופה-־
של ארבע שנים ,מתוך עובדי משרד החינוך והתרבות ,חברי מועצות של רשויות מקומיות.- ,
נציגי מוסדות החינוך הגבוה ,נציגי הסתדרות המורים ואנשים פעילים בשדה החינוך.

מוסדות ה ינוד
•5א.רשטיי• <.0
וער חינוך

תוקם מועצה לחינוך ממלכתי דתי .חברי המועצה יתמנו על ידי השר באישור הממי־
...16
מועצה 5ח:ינוד
שלה ,כל אחד לתקופה של ארבע שנים.שבי חברים יהיו באי-כוחו •של ־השר ,ששה חברים  .סט?כתי דתי -־
יתמנו.מתוך רשימה של .שנים־עשד מועמדים שתוצע על ידי •שר הדתות ,שלושה חברים
יתמנו מתוך רשימה של ששה מועמדים לפחות שתוצע על ידי ארגונים המייצגים את
המורים הדתיים ,ושלושה חברים יתמנו מבין החברים הדתיים של ועד החינוך.
,17
השר יוועץ־בועד ה ח י נ ו ך ב ט ד ם ישתמש בסמכות מן הסמכויות המסורות ל ו לפי חוק  .סמכויות • י,
ועדהתינוד ־:..
זה ,חוץ מן הסמכויות לפי .הסעיפים  ,15 ,12ד  2 5והשימוש הראשון בסמכותו לפי סעיף .20
 - ,18השר ייוועץ במועצה לחינוך .ממלכתי דתי בטרם ישתמש בסמכות מן הסמכויות־
המסורות לו לפי -חוק זה והנוגעות לחינוך ממלכתי דתי ,לרבות מינוי מנהל אגף החינוך
הדתי במשרד החינוך והתרבות ,ומינוים של מפקחים ,מנהלים ומורים למוסדות החינוך
הממלכתי הדתי ,חוץ מן הסמכויות לפי הסעיפים  24,16,15 ,12והשימוש-הראשון בסמכותו
לפי סעיף .20

ממבוי ות
המועצה ?חינוך
ממ?כתי דחי:

 - ;19תכנית ההשלמה למוסד חינוך ממלכתי דתי תיקבע על ידיגהשר בהסכמת המועצה
לחינוך ממלכתי דתי.

הסכמה• .;.־
?תכנית חש?מח.

ומעומ

0ז 4י׳ גמפז  1חש י״ג23.6.1053 ,
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תקגונים

 .20השר יקבע תקנון לועד החינוך ותקנון למועצה לחינוך ממלכתי דתי .בתקנון ייקבעו
סדרי כינוסם ,עבודתם ומילוי מקומם של חברים שנבצר מהם למלא את תפקידם ,והוראות
אחרות שהשר יראה בהן צורך לביצוע תפקידם של ועד החינוך או של המועצה לחינוך
ממלכתי דתי ,הכל לפי הענין.

פםזל עובדים
במזסר לחינור
ממלכתי דתי

 .21המועצה לחינוך ממלכתי דתי רשאית לפסול ,אך מטעמים דתיים בלבד ,מינויו או
המשכת שירותו של מנהל או מפקח או מורה במוסד חינוך ממלכתי דתי .בא על החלטת
הפסול עדר של לפחות אחד מחברי המועצה ,לא יהא להחלטה תוקף כל עוד לא הכריעו
בערר ,בדרך שתיקבע בתקנות-

איסור תעמו?ה

 .22מורה ועובד אחר במוסד חינוך לא ינהל תעמולה לטובת מפלגה או ארגון פוליטי
אחר בקרב תלמידים של מוסד חינוך.

;העברת
תלמידים
בענחת׳« י ״ד

 .23מיום תחילת תקפו של חוק זה ועד תום שנת הלימודים חשי״ד לא יועבר תלמיד
ללא אישור השר ,ממוסד חינוך רשמי למשנהו ,אלא אם הועתק מקום מגוריו.

פיטורי עובדים

 .24אדם העובד במוסד חינוך רשמי ואשר מחמת השינויים שחלו או שיחולו לרגל ביצוע
חוק זה ,פוטר מעבודתו בשנת הלימודים תשי״ג ללא הודעת פיטורין מוקדמת הדרושה
לפי חוק ,הסכם או נוהג ,רואים אותו ,לגבי זכותו לפיצויי פיטורים ,כאילו פוטר לאחר
הודעה מוקדמת כאמור.

העברת
סמכויות

 .25השר רשאי להעביר לאחר הסמכויות המסורות לו לפי חוק זח ,כולן או מקצתן ,פרט
לסמכות להתקין תקנות ולםמכויות לפי הסעיפים 16 ,15׳  .20הודעה על העברת סמכויות
לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

תוגת הרישום

 .26לצורך מילוי החובה האמורה בסעיפים קטנים )א( ו־)ד( לסעיף  3לחוק לימוד חובה
יירשם תלמיד —
) (1במוסד חינוך ממלכתי או במוסד חינוך ממלכתי דתי הקרובים למקום
מגוריו!
) (2אם מקום מגוריו הוא בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית שאין בו
מוסד חינוך רשמי — ברשות החינוך המקומית;
) (3אם עומד התלמיד לקבל חינוכו היסודי במוסד חינוך מוכר שאינו מוסד
חינוך רשמי — באותו מוסד חינוך מוכר.

־דיו וחשבון ־
על תלמידים
שנרשם!

 .27כל מוסד חינוך מוכר שבו נרשמו תלמידים לפי חוק זה וחוק לימוד חובה ,חייב
למסור דין וחשבון על כך לרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא המוסד .סדרי
הרישום וממידת הדין וחשבון ,כאמור ,ייקבעו בתקנות.

־רישיס ברשות
מקומית ש«יז
בה סופד
חינוד רשמי

 .28בשעת רישום ברשות חינוך מקומית לפי סעיף  (2)26יודיע ההורה הרושם על
בחירתו בין חינוך ממלכתי ובין חינוך ממלכתי דתי שיינתן לתלמיד הנרשם .סדרי ההודעה
ייקבעו בתקנות.

.הצהרה
במסרים
מיוחדים

 .29רשות חינוך מקומית שיש בה מוסד חינוך ממלכתי ואין בה מוסד חינוך ממלכתי
דתי ,או להיפך ,דשאי ההורה הרושם להצהיר בשעת הרישום לפי סעיף  (1) 26על רצונו
שיינתן לתלמיד החינוך שאינו ניתן באותה רשות חינוך מקומית.

־תלמיד יבקר
במוסד שבו
נרשם
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 .30תלמיד שנרשם במוסד חינוך לפי סעיף  ,26יבקר במוסד החינוך שבו נרשם ,אם א*
נקבע להלן אחרת.
ח מ ו ת חיק  ,170י ׳ ^ פ ו  .ן ־ ^ נ . # 3 ^ ,
;

:

עלה מספר התלמידים שנרשמו במוסד לפי סעיף  (1) 26על מכסה ש נ ק מ ה לו ,לפי
.31
^ ל י ם שייקבעו בתקנות ,יבקרו התלמידים העודפים על המכסה במוסד חינוך רשמי אחר
שייקבע להם ,על פי אותם הכללים ,ובלבד שתלמיד שנרשם במוסד שבו ביתן חינוך ממלכתי
לא ייקבע ל ו מוםד שבו ניתן חינוך ממלכתי דתי ,או להיפך.
בפתח ברשות חינוך מקומית ,בהתאם להצהרות לפי סעיף  ,29מוסד חינוך רשמי;
.32
ידאו את התלמידים שבשעת רישומם בתנו אותן ההצהרות; באילו נרשמו אותה שעה במוסד
שנפתח כאמור.
.33

חוק לימוד חובה יתוקן כך» , . \ -
)(1

בסעיף  1יימחקו ההגדרות *מועצת חינוך״ו״זרם מוכר״(

)(2

בסעיף — 3

ח?טיייט
שנרשמו ,
מעל למכסת

גישור במוסד
חי׳•

וזיסו! ומה
לימוד מוגה

)א( בסעיף קטן )א( ,במקום המלים ״ברשות החינוך המקומית שבתחום
שיפוטה גר הילד או הנער״ יבואו המלים ״במוסד חינוך או ברשוו^ חינוך
מקומית כאמור בסעיף  26לחוק חינוך ממלכתי ,תשי׳^ג־^1953״^ ־ ־--
)ב( בסעיף ק ט ן ) ב (  ,אחדי פסקה ) ,(4תבוא פסקה זו:
^) (5ילד מגיל לימוד חובה או נער בגיל לימוד חובה הגד בתחומה של
 .ר ש ו ת חיבוך מקומית שאין ב ה מ ו ם ד ח י נ ו ך ר ש מ י ואותה רשותהודיעד״-
באופן שייקבע בתקנות ,כי היא עומדת לפתוח מוסד כזה — תוך שלושים
יום מיום ההודעה״ ?
•
..-::־־; )ג( בסעיף קטן)ד> —
) (1ברישא ,במקום המלים ״ברשות החינוך המקומית שבתחום
שיפוטה-הוא גר״ יבואו המלים :״במוסד חינוך או  -ברשות חינוך:
׳־-־•-מקומית כאמור בסעיף  26לחוק חינוך ממלכתי ,תשי^ג—*195״») (11׳ א מ ד י

־

פ ם ק מ ע • > 4תבוא

פ ס ק ה זו•-,:

«) (5אם גר הנער בתחומה של רשות חינוך מקומית שאין בה מוסד חינוך.
רשמי לחינוך יסודי לנערים ואותה רשות הודיעה ,באופן :שייקבע בתקנות,
כי היא עומדת לפתוח מוסד כזה  •<-תוך שלושים יום מיום ההודעה״*
)(3

בסעיף — 10
)א> סעיף קטן)א( — בטל.

)ב( בסעיף ק ט ן ) ב ( יימחקו — הסימן שבראשיתו והמלים ״לחינוך יסודי
מזרם מוכר מםויים (8־ מוסד חינוך רשמי אחר״ שבשורה הרביעית ז
)• (4בסעיף  ,14במקום המלים *במועצת החינוך״ יבואו המלים ״בועד החינוך״.
השר רשאי לצוות כי הוראות חוק זה ,כולן או מקצתן ,יחולו גם על מוסד חינוך שאינו
.34
־ מוסד שניתן בו חינוך יסודי.׳צו לפי ־סעיף זה יפורסם ברשומות.

תחולת החזק
עלמוםרומ
ח ינוד אחרים

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות בכל ענין הבוגע לביצועו ובכלל.35
 .ז ה תקנות בדבר —
) (1סדרי הפיקוח על החינוך הממלכתי ומינוים של מפקחים ,מנהלים ומורים
י
למוסדות החינוך הרשמיים ן
< (2סדרי הפיקוח ע ל החינוך הממלכתי הדתי ומינוים של מפקחים ,מנהלים
ומורים למוסדות החינוך הדתי ,וביצוע זכותה של המועצה לחינוך הדתי להציע
מועמדים למורים ,מנהלים ומפקחים ,לפסלם להמשכת שירותם ולהתנגד
:
למינויים אלה מטעמים דתיים ן

ביצועותשנזת

הצעות־תו* 0ז ,1י׳ בתמוז  -תמי^ג28*1868 ,

)(3

הנהגת תכנית יסוד במוסדות חינוך מוכרים שאינם מוסדות חינוך רשמיים

והפיקוח על ביצועה?
)(4

••׳£-

התאמת.הוראות חוק.זה ,כולן או מקצתן ,לצרכי חינוך יסודי של תלמידים

שאינם יהודים והקמת מועצות לחינוך זה ן
)(5

סדרי העברת ילדים ממוסד לחינוך יסודי אחד למוסד לחינוך יסודי אחד ן

(6).

כללים שלפיהם תקבע רשות חינוך מקומית לבל מוסד חינוך רשמי שבתחום

שיפוטה א ת אזור המגורים שאותו מוסד קרוב לתושביו ן
) (7התנאים שלפיהם ייפתח מוסד חעוך רשמי בהתאם להצהרות על פי סעיף
 29או בהתאם לבחירה על פי סעיף ;28
) (8בדבר מניעת כל תעמולה מפלגתית ומדינית במוסד חינוך בבל צורה שחי^ן,
בין על ידי מורי המוסד ועובדיו ובין על ידי אנשים מן החוץ.
.36

תקפו של חוק זה הוא מיום
דברי

הסבר

החוק המוצע בא להנהיג משנת הלימודים תשיי׳ד ואילך חינוך ממלכתי במוסדות
החינוך הרשמיים .מטרתו — להשתית את החינוך היסודי על ערכי תרבות ישדאל והישגי
המדע ,על אהבת המולדת ונאמנות למדינה ולעם ישראל ,על אימון בעבודה חקלאית
ובמלאכה ,ע ל הכשרה חלוצית ,ועל שאיפה להברה בנויה על חירות ,שוויון ,סובלנות ,עזרה
הדדית ואהבת הבריות.
החינוך הממלכתי יינתן על פי תכנית לימודים שתיקבע ע ל ידי שר החינוך והתרבות
)להלן י— השר( לפי כללים שהותוו בחוק המוצע ,ללא זיקה לגוף מפלגתי ,עדתי או ארגון
אחר מ ח ת לממשלה .הפיקוח על החינוך הממלכתי יהיה בידי השר או באי כוחו .את תכנית
הלימודים־ הממלכתית אפשר יהיה לגוץ על ידי תכניות השלמה שייקבעו על ידי השד ,או
שיאושרו על ידיו לפי בקשת הורי התלמידים ,בתנאי שיקיפו לא יותר מ־ 25%משעות־
החינוך .אותו חלק מתכנית הלימודים הכללית שנקבע על ידי השר־כתכנית־יסוד •יהיה:
חובה על כל מו&דות החינוך הרשמיים .במוסדות החינוך הרשמיים ,אשר בשנת הלימודים־
תשי״ג נמנו עם זרם המזרחי או עם זרם אגודת ישראל או עם החלק הדתי של זרם העובדים,
יונהג חינוך ממלכתי דחי ,כלומר חינוך ממלכתי שתכנית ההשלמה שלו תקיף.לימודי דת,
תכוון לאורח חיים דתי וכל מוסדותיו יהיו דתיים לפי אורח חייהם ,מוריהם ומפקחיהם.
:

עד .לתאריך מםויימ שייקבע על ידי השד יהיו הוריו של תלמיד במוסד חינוך רשמי<
שהיה בשנת תשי״ג נמנה עם זרם מוכר ,רשאים להודיע על רצונם ל ח ת לילדיהם־ הלומדים
באותו• מוסד ,חינוך יסודי שלא לפי החוק המוצע .משהודיעו על כך  60%או יותר ממספר
ההורים של התלמידים באותו מוםה יחדל אותו מוסד להיות מוסד חינוך רשמי ולא יונהג
בו ההעוך הממלכתי .האחריות הכספית לאותו מוסד תהיה על ההורים .שימשיכו לחנך בו
את ילדיהם ,אך אין האמור פוגע באפשרות להכיר במוסד־ הזה כמוסד;חינוך מוכר לפי-חויק
לימוד חובה ,תש״ט— ,1949ולתמוך בו כדרך שהמדינה תומכת.במוסדות׳חינוך.לא רשמיים
אחרים.
לפי חוק לימוד חובה ,תש״ט-־ ,1949קיימת חובת רישום של ילדים או נערים :אצל
רשות החינוך המקומית לשם מתן חינוך יסודי .עם הרישום ניתנת הצהרה בדבר זרם החינוך
שבו• בוחרים ההורים בשביל ילדיהם .החוק המוצע מבטל שיטת רישום זו ומנהיג רישום
.תלמידים לא־ ברשות החינוך־המקומית אלא במוסד שבו ניתך חינוך..ממלכתי דתי־אוזחינוך:
:
ממלכתי אחר שבו ילמד התלמיד ^  * ^ .מ ג י ו ת ד " ' ^ ו מ ן ם ג ו ר י !
ץ

 ומ?זממו<)ו 15י׳ כחמח; 1ו^י״ג,ד^8ג^6,ז

זכות הצהרה ע ל בחידה בין חינוך ממלכתי־ דתי ובין חינוך ממלכתי אחר תהיה
״
,להורים רק לגבי רשות חינוך מקומית שבה נפתח לראשונה מוסד חינוך רשמי ,ולפי בחירתם
ייקבע סוג .החינוך הממלכתי שיינתן במוסד המוקם .ברשות.חינוך שיש בה-מוסד לחינוך
ממלכתי דתי ,אך אין בה מוסד לחינוך ממלכתי אחר או ל ה י פ ך תהיה להורים אפשרות
לבקש כי יוקם מוסד לחינוך ממלכתי החסר באותה רשות.
החוק המוצע מבטל את מועצת החינוך שהוקמה לפי חוק לימוד חובה ומקים במקומה
שהרכבו וסמכויותיו הוגדרו בסעיפים  16ו־ 17של החוק המוצע,
שני גופים :ועד חינוך
והוא ישמש גוף מייעץ לשר בכל עניני החינוך הממלכתי ,ומועצה לחינוךממלכתי דתי —
שהרכבה וסמכויותיה הוגדרו בסעיפים  19 ,18 ,16ו־ 21והיא תהיה לעזר לשד בקביעת
פרטי החינוך הדתי ׳שיינתן במוסדות לחינוך ממלכתי דתי ,ואת דרכי הפיקוח עליו ועל
־ • ־ ״ ' ־ ^ '
־ י
עובדיי״
,־החוק המוצע אוסר על מורים ועל ע ו ב ד י ם ב ב ל מוסד:הינוך ,גם אם איננו מוסד.
:חינוך רשמי ,לנהל בקרב תלמידי המוסד תעמולה לטובת מפלגה או ארגון פוליטי אחר.
כן הוסמך השר לקבוע בתקנות הוראות ׳נוספות בדבר מניעת תעמולה מפלגתית ומדינית
במוסדות החינוך במדינה ,בין על ידי עוכדיהםובין על -ידי אנשים מבחוץ.־:
1

השר יהיה רשאי ,בתנאים שייקבעו בתקנות ,לחייב את הנהגתה של תכנית.היסוד ג ס
בבתי ספר מוכרים לא רשמיים שבהם ניתן חינוך יסודי .ה ש ר דשאי לקבוע בצו שיפורסם
ברשומות ,כי הודאות החוק המוצע ,כולן או מקצתן ,יחולו במוסדות חינוך שאינם מ ו פ ח ת
לחינוך יסודי ,למעול בסמינרים למורים.
־ להקלת ביצועו של החוק בשבת הלימודים תשי״ד קובע החוק המוצע -שתי הודאת:
מעבר! אחת בסעיף\ 23בדבר איסור העברת תלמידים ממוםד-חיבוך רשמי אחד למשנהו,
כדי למנוע בשנה זו נדידה יתירה של תלמידים ,ובסעיף  ,24המאפשרת פיטורים של מודים
ועובדים אחרים סמוך להתחלת שנת הלימודים תשי״ה הואיל והצורך בכך יתבדר בעיקר
ת ו ך ביצועו של החוק המוצע.
פרט לתיקונים המנויים בסעיף  33לחוק המוצע׳ אין החוק הזה משנה א ת ההוראות
הקיימות בחוק לימוד:חובה ,תש״ט•— ,1949הואיל ואותו.חוק משמש בפיס לחובת הלימוד
:
היסודי הניתן חינם על ידי המדינה והרשויות המקומיות.

ח « « ת הוק  ,170י* בתמר! חשי׳׳*23.6.1953 ,

חוק לימוד חרבה)הוראת שעה( ,תשי״ג—1953
סועד רישום
*׳*נת תשי״ד

חהי?ח תוק*1

על אף האמור בפסקה  2לסעיף < 3ב( של חוק לימוד תוכה ,תש״ט— ,! 1949מותר
.1
לקבוע בתקנות׳ לגבי ש נ ת הלימוד תשי״ד׳ לשם מילוי חובת הרישום שנקבעה באותו
סעיף׳ מועד מאוחר מיום א׳ בתמוז תשי״ג) 14ביוני .(1953
תקפו של חוק זה הוא מיום אי בתמוז תשי״ג) 14ביוני .(1953

.2

דברי

הסבר

סעיף ) 3ב( < (2לחוק לימוד חובה ,תש״ט— ,1949קובע׳ כי ״יש לרשום ילד שבראשית
!שנת הלימודים תשי״א או בראשית כ ל שנת לימודים שלאחריה יהיה בגיל  — 5במועד
שנקבע בתקנות ,אך לא יאוחד מיום א׳ בתמוז שלפני ראשית שנת הלימודים הנידונה״.
עקב השינויים שיחולו במערכת החינוך בקשר לחוק חינוך ממלכתי ,תשי^ג—,1953
יהיה בלתי אפשרי לגמור א ת סדרי הרישום לפני יום א׳ בתמוז תשי״ג ) 14ביוני ,(1953
והחוק המוצע בא לפטור א ת השר מהחובה לקבוע לגבי שנת הלימודים תשי״ד תאריך
רישום הקודם ליום הזד -משבת הלימודים תשט״ו ואילך ייקבע שוב תאריך הרישום בהתאם
לאמור באותו סעיף.

1

248
הסחיר  40פרוסה

ספר חתומים  36מיופ כ׳׳ד גא5ו? חש׳׳ס )ה ,>18.&.4עש׳ .287
.

.-

הצעות תוק  ,176י׳ גתמח תש י״ג23,6,1953 ,
הודפס ע״י ממדפיפ הממשלמי?

