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מתפרסמת כזה הצעת הדק מטעפ הממשלה - :

חוק לימוד הוגה )תיקון מסי ו)(1תיקון מסי  ,(2התשמ״ב1982-
.1

בסעיף )8ז( לחוק לימוד חובה )תיקון מסי  ,(11התשל״ח—__ 11978

 .תיקיו מעיו׳

8

.

) (1בפסקה ) ,(1במקום ״עד י״ג בתשרי התשמ״ג ) 30בספטמבר (1982״
יבו^ ״עד ד׳ בתשרי התשמ״ה) 30בספטמבר (1984״;
) (2בפסקה ) ,(2במקום ״עד י״ז בניסז התשמ״ג ) 31במרס (1983״ יבוא
״עד ט׳ בניסן התשמ״ה ) 31במרס (1985״.

דגרי הסבר
סעיף  6לחוק לימוד חובה קובע את הזכאות
ללימוד חינם.
בסעיף  8לחוק לימוד חובח )תיקון מם׳ ,(11
התשל״ח— ,1978בקבע כי היטל חינוך על־יסודי ייגבה
על ידי המוסד לביטוח לאומי .תחולתו של סעיף 8
האמור י היא ,לפי סעיף קטן )ז( ,לגבי עובד ומעביד

עד י״ג בתשרי התשמ״ג ) 30בספטמבר  (1982ולגבי
מי שאינו עובד עד י׳׳ז בניסן התשמ״ג ) 31במרס
.(1983
כדי לאפשר חינוך על יסודי חינם יש צורך להמ
שיך בגביית היטל חינוך על יסודי במשך שנתיים
נוספות לפחות.

 1ס ״זז התשל״ןז ,ע מ ׳  ;128התש׳׳כ ,עמ׳ .162
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מתפרסמת בזה מטעפ ועדת החינוך והתרבות של הכנסת הצעת חול ,ש?י חבר הכנסת:

חוק לימוד חינם )גני ילדים( ,התשמ״ב982-ו
הגדרות

.1

בחוק זה —

״ילד״ — מי שבראשית שנת הלימודים היה בגיל שלוש או ארבע;
״גץ ילדים״ — לרבות מעון ילדים ,אשר ניתז בו חיבור בהתאם להוראות חוק זה.
שאר המונחים פירושם כמשמעותם בחוק לימוד חובה ,התש״ט—!949
ז כ ו ת ריעוום

וזינוך חינם

הורים לילד בגיל שנתיים רשאים ,כל אחד מהם ,לרשמו ,במועד ובאופן שנקבע
.2
בתקנות ,ברשות החיבור המקומית אשר בתחום שיפוטה גר או יגור הילד בהגיעו לגיל
שלוש שנים.
.3

)א(

החינוד בגן ילדים יהיה חינם.

)ב( גן הילדים יהיה בסמוך ככל האפשר למקום מגוריו הקבוע של הילד ,או
למקום עבודת ההורים ,והוא ייקבע בידי רשות החינוך המקומית.
א ח ר י ו ת המדינה

תכ:ים

.4

קיום ואחזקת גן ילדים יהיו על המדינה.

השר יקבע את תכני החינוך והלימוד בגן הילדים ,כשהם מבוססים על סעיף2 .
.5
לחוק חינוד ממלכתי ,התשי״ג—. 1953
2

פתיחת מוסדות

ביצוע ה ד ר ג ת י

ביצוע ו ת ק נ ו ת

.6
ילדים.

השר רשאי לחייב בצו רשות חינוך מקומית לפתוח ולקיים בתחום שיפוטה גני

ביצועו של חוק זה יחל בשנת הלימודים התשמ״ג ,והוא יוחל בהדרגה בידי השר
.7
על כלל הילדים גילאי שלוש וארבע ,בשיעורים שווים במשך שש שנים; בתום שש שנים
יהיו כל הילדים גילאי שלוש וארבע בארץ זכאים לחינוך חינם.
.8

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

ד ג ר י השכר
החינוך בגן הילדים הוא הכבה חברתית וחיובית
ללימודים סדירים בבית הספר ,למניעת פיגור מצטבר
ולםתימת פערים חינוכיים בין תלמידים הבאים מרקע
הברתי וכלכלי שונה.
ככל שמקדימים לקלוט את הילד הרך בשנים
במסגרת חינוכית — כן ייטב.
1
2

אי לזאת מוצע להעניק חינם את החינוך בגן
הילדים מגיל שלוש לכל הילדים.
הדבר יסייע לאמהות עובדות ויעודד נשים לצאת
לעבודה .תרומתן של הנשים העובדות למשק הלאומי
תקל על המשק לקיים מערכת חינוך מפותחת יותר.
חבר הכנסת :מיכאל בר־זהר

סייח התש׳יט ,עמ׳ .287
פ״ח החשי״ג7 ,מ׳ .137
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