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חוק לימוד חובה)תיקון מס׳  ,(11תשל״ז״1976
ביטול סעיף !4

,1

סעיף  14לחוק לימוד חובה ,תש״ט) !1949-להלן  -החוק העיקרי(  -בטל.

חיקה ס יף !5

,2

בסעיף  15לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן גב( יבוא:
״)ג( תקנות לפי סעיף זה ׳וצד לפי סעיף ) 9ב( יותקנו לאחר התייע
צות בועד החינוך שהוקם לפי .סעיף  12לחוק חינוך ממלכתי ,תשי״ג-

ע

.21953״

דכדי הפגר
ועד החינוך הוקם לפי סעיף  12לחוק חינוך ממלכתי,
חשי״נ ,1953-ובא בשעתו במקומה של מועצת החינוך
שלפי החוק משנת תש״ט ,אשר בה היו מיוצגים הזרמים
המוכרים.סעיף  14לחוק לימוד חובה ,תש״ט ,1949-קובע
לאמור:
״4ז .השד יוועץ בועד החינוך בטרם ישתמש בסמכות
מן הסמכויות המסורות לו לפי חוק זה ,חוץ מן הסמכויות
המסורות א לפי סעיפים )4ו()5 ,ב( 8 ,ו־3ו.״
מאז הוטלה חובה זו עשה החינוך הממלכתי כברת דרך
ארוכה ,גובשו דפוסים לפעולה ונרכש נםיון לגבי מערכת
ההתייעצויות השוטפות .מערכת חינוך החובה מורכבת
יותר והחוק העיקרי עצמו תוקן פעמים אחדות ,לא אחת
תוך הטלת חובת היוועצות בועדת החינוך והתרבות של
הכנסת .שינויים אלה והצורך להפעיל את החוק באורח
יעיל ככל האפשר מצדיקים שלא להיזקק להיוועצות
בועד החינוך אלא לקראת התקנת תקנות ,או לקראת
צעד יוצא־דופן של הטלת חיוב כספי קצוב על דשות
מקומית לפי סעיף ) 9ב( לחוק ,כהשתתפות בהוצאות
קיום מוס־ד לילדים קשי חינוך .ואלה הסמכויות שיוכל
השר להפעיל ללא היוועצות בועד החינוך ,אם יתקבל
החוק:

יא .מתן צווים לפתיחת מוסדות )סעיף ) 7ג( וסעיף ;(10

א .הכרזה על מוסדות חינוך רשמיים ומוכרים שאינם
רשמיים)סעיף ;(1

יב .מתן צווים לפתיחת מוסדות לחינוך מיוחד )סעיף
)9א«.

ב .החלת חובת לימוד על בני  15וקיימת חוגת
התייעצות בועדת החינוך והתרבות של ההגםת(
)סעיף ) 2ב((;
נ .קביעת תכנית חובה של לימודים עיוניים לחניכות
)סעיף 2א(;
ד .מתן צורם לגבי רישום מםוייס)סעיף 3א(;
ה .מינוי קציני ביקור סדיר)סעיף ) 4ב(); ((3
ו .מתן הוראה לבדיקת תלמיד וקביעת רשימת יועצים
)מומחים או רופאים( לקראת הוראה כזאת )סעיף
4א(;
ז .קביעת מוסדות פטור וקביעת מסגרת ללימודי פטור
)סעיף ;(5
ח .מתן צווים ללימודיהם של נערים שלא במוסד חינוך
רשמי)סעיף )6או((;
ט .אישור גביית אנרת שירותים נוספים )סעיף )6ב((;
י .קביעת שיעורי המימון של מוסדות חינוך רשמיים
)סעיף )7ב((;

* פ׳׳ח תש״ט ,עמי  ;287תשיי ,עמי  ,126עמ׳  ;314תשל״ג ,עמי  ;141תשב׳׳מ ,עמי  ,33עמי  ,176עמ׳ 8ל ;1תשל״א ,עמי ;146
חשל׳׳ב ,עמי  ,102עמי  ;122תשל״ו ,עמי .99־
 2ס״וז תשי״ג ,עמ׳ .137
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חוק לימוד חובה)תיקון מס׳  ,(12תשל״ז1976-
.1

בסעיף  2לחוק לימוד חוגה ,תש״ט) !1949-להלן -,החוק העיקרי( -
) (1בסעיף קטן )ב( המלה ״בהדרגה׳׳ והטיפה המתחילה במלה ״ובלבד׳׳ —
יימחקו;
). (2במקום סעיף קטן מ( יבוא:
״)ג( צדדים כאמור בסעיף קטן)ב( -
) (1יכול שיינתנו לפי אזור מושבם של נערים ,לפי שיעור
הכנסתם של ההדרים ,אד לפי אמתמידה אחרת ,ובלבד שתיש
מר בכל מקדם הזכרת לבחור בין חינוך ממלכתי לבין חינוך
ממלכתי־דתי;
) (2יכול שיתוקנו ,יותלו או יבוטלו\ובלבד שתחולתו של
אמוד חובה כאמור תושלם לא יאוחר מראשית שנת הלימו-
י דים תשמ״ב.״

 .2חוק זה תחולתו לגבי שנת הלימודים תשל״ז ואילך.

תיקון סעיף 2

תחולה

דכדי הםבר
העיף  2לחוק לימוד חובה* תע1ט ,1949-כסי שתוקן
לאחרונה בשנת תשל-ו ,קובע לאמור; :
״) .2א( לימוד חובה יקיף בל ילר וכל נער.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( יוחל לימוד
חובה לנערים בגיל  15בהדרגה על פי צורם שיתן השר
בהתייעצות עט ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,ובל
בד שתחולתו של לימוד חובה כאמור תושלם לא יאוחר
. .
מראשית שנת הלימודים תשמ״ב.
)ג( צודמ כאמור בסעיף קטן)ב( יכול שיהיו לפי
אזור מושבם של נערים או לפי בל סיווג אחר ,ובלבד
שתישמר בכל מקום הזכות לבחור בין חינוך ממלכתי
ובץ חינוך ממלכתי־דתי.
״
)ד( _
חלקה הראשון של החלת חובת לימוד לגעריט בגיל
 15בוצע בשנת הלימודים תשל״ד)י״פ תשל״ג ,עמ׳ ; 2056
י״פ תשל״ד ,עמ׳  ;(216חלק שני בוצע בשנת הלימודים

תשל״ה)י״פ חשליד ,עמ׳  ,(2153ואולט הוא הקיף מספר
מצומצם בלבד של ישובים ,פחות בהרבה מן המתוכנן;
בשנת הלימודים תשל״ו לא נעשתה החלה נוספת.
גוכח המגבלות בתקציבי החינוך והצורך להקפיד
על סולם עדיפויות ,חיוני הדבר להגמיש את חשיפה
להחלת חובת לימוד על בני  15עד כדי אפשרות לבטל
צווים שכבר ניתנו ,ובלבד שהחלת חובת זו תושלם לא
יאוחר מראשית שנת הלימודים תשמ-׳ב.
לפיכך מוצע להסמיך את שר החינוך והתרבות לתקן,
להתלות או לבטל צווים להחלת חובת לימוד על נערים
בני .15
מאחר שהחלת חובת לימוד זו היא תהליך ממושך
שיארך שנים ,רצוי להבהיר כי אמת מידה להטלתה יכו
לה אף להיות שיעור ההכנסה לנפש במשפחתו של הנער,
חאת מתוך מגמה'לזכות בחינוך חינם את השכבות הנז
קקות ,ללא קשר למקום המגורים.

 1ס״ח תש״ט ,עמ׳  ;287תש״י ,עמי  ,126עמי  ;314תשי׳״ג ,עמי  ;141חשב״ט ,עמי  ,33עמי  ,176עמי  ;178תשל״א עמ׳ ;146
תשל״ב ,עמי  ,102עמי  ;122תשל״ו ,עמי  ;99וז״ח  ,1271תשל״ז ,עמי .60
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חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־־חירום )פיקוח על מצרכים
ושירותים  -הוראות נוספות( ,תשל״ז1976-
הארכת היקף

 .1תקפן של תקנות־שעת־חירום )פיקוח על מצרכים ושירותים  -הוראות נוספות(,
תשל״ו~) *1976להלן — התקנות( ,מוארך בזה עד יום כ״ז בטבת תשל״ח) 6בינואר ,(1978

סמכות ביסיל

 .2שר המסחר והתעשיה רשאי בכל עת ,בצו שיפורסם ברשומות ,לבטל את התקנות,
כולן או מקצתן ,או להגביל סמכויות על פיהן.

י״ילה

 .3תחילתו של חוק זה ביומי י״ז בטבת תשל״ז) 7בינואר .(1977

לע

*י

זמ״י

ד ג ר י הסכר
עיקר ההוראות שבתקנות אשר מוצע להאריך את
תקפן הוא איסור אגירת מצרכים בידי ספקים ועיכובם
מהשוק ,ואיסור סירוב בלתי סביר לספק מצרכים או
שירותים.
נראה שמן חדאד שההוראות האמורות ייקבעו כהו
ראות קבועות בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים.

הצעת חוק בענץ כבר הוגשה ,אך מאחר שהליכי החקיקה
הרגילים מצריכים זמן ממושך ,והמצב במשק מחייב קיומן
של הוראות כאמור ,מוצע להאריך אח תקפן של התקנות
לשנה נוספת ,ובה ניתן יהיה לדץ בהצעה לתיקון החוק
ולקבלה.

 1ק״ח חשל־ו ,עמי  ;226ס׳־זז תשל׳־ו ,עמי  ;84עמי .236
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המחיר  64אגורות

?1צ?1ת ו1וק  ,1271ב»« ננסלז תשייז13-12.1976 ,

נדפס בדטוס הממשלה

