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מתפרסמ־ת בזה הצעת חוק מטעם חבר הכנסת

חוק לימוד חובה)תיקון מסי  ,(4תשכ׳׳ט1968-
תיקוןסעיף!

הוספחסעיף1א

 .1בסעיף  1לחוק לימוד חובה ,תש״ט) !1949-להלן  -החוק העיקרי( ,בהגדרת ״רשות
חינוך מקומית״ ,בסוף פסקה נא( יבוא:
״אולם רשאי השר לקבוע בצו שפורסם ברשומות ,כי אדם או חבר־בני־
אדם ,המקיימים מוסד חינוך לגילאי לימוד חובה בתחום מועצה ־אזורית,
יהיו רשות חינוך מקומית נפרדת לגבי שטח המוסד שיוגדר בצו ,אט ראה
לעשות כן מטעמים מיוחדים ,ולאחר שנתן למועצה האזורית הזדמנות
• ^
לטעון טענותיה״.
 .2אחרי סעיף  1לחוק העיקרי יבוא:
1א .רשות חינוך מקומית שאיננה רשות מקומית תהיה תאגיד כשר לכל
״רשות חינוך
חובה ,זכות ופעולה משפטית בתחום תפקידיה.״
מקומית-תאגיד
דברי
סע

»ף ן

וזו לשון ההגדרה בסעיף  1לחוק לימוד
חובה /תש״נו:1949-

״רשות חינוך מקומית״ פירושה -
)א( לגבי תחום שיפוטה של רשות מקומית —
אותה רשות מקומית;
)ב( לגבי מושב׳ קבוצה או קיבוץ  -ועד המושב/
או מזכירות הקבוצה או הקיבוץ /לפי הענין; ושטח המושב׳
הקבוצה או הקיבוץ הוא תחום השיפוט של הועדה או
המזכירות /לפי הענין;
)ג( לגבי שטח אחד  -ועד שהוכר׳ או אדם שנת
מנה ,על ידי השר׳ בצו שפורסם ברשומות׳ כרשות
חינוך מקומית בשטה שתואר בצו; ואותו שטח הוא תחום
השיפוט של אותו ועד או של אוחו אדם׳ לפי העניך.
לפי הגדרה זו משמשת רשות מקומית גם רשות חינוך
מקומית וכמוה הועד במושב והמזכירות בקיבוץ או בקבו־

הסבר
צה .סידור זה אינו מתאים למוסדות חינוך מסויימים׳ כגון
מוסדות חינוך כלל ארציים׳ שחניכיהם גרים בתוך המוסד.
במקרים אלה קשה לכפות על המועצה האזורית אח החובה
להעמיס על שכמה עול חינוכם של ילדים הבאים מכל
קצות הארץ ומן הראוי להעניק למוסדות אלה מעמד של
רשות חינוך מקומית עצמאית.
מוצע להסמיך את שד החינוך והתרבות להכיר במוסדות
חינוך כאלה כרשות חינוך מקומית נפרדת /על אף העובדה
שהם נמצאים בתחום שיפוטה של מועצה אזורית.

7ןע<ף

^ רשויות חינוך מקומיות שאינן מהוות גוף
משפטי מתקשות בקבלת אשראי ובפעולות
אחרות שהן מבקשות לבצע.
מוצע לקבוע שכל רשות חינוך מקומית באמור תהיה
תאגיד כשר לכל פעולה משפטית בתחום תפקידיה.

חבר הכנסת :מ׳ אונא.
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המחיר  6אגורות

הצעות חוק  ,803כ״ו 3כס<ו תשב״ט17.12.1968 ,

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

