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הצעת חוק החינוך )תוספת שעות לימוד והעשרה( ,התשנ״ג־993ו*
.1

בחוק זה -

״מוסד העידי ־ כל אחד מאלה:
<(1

מוסד חינוך ללימוד שיטתי לתלמידים;

)(2

בית ספר מקצועי כהגדרתו בסעיף  1לחוק החניכות ,התשי״ג; 1953-
1

״רשות חינוך מקומית״ ־ כהגדרתה בחוק לימוד חובה ,התש״ט; 1949-
2

״תלמיד״  -מי שלומד במוסד חינוך בגן חובה או באחת הכיתות ׳ עך י״ך.
א

־השר*׳  -שד החינוך והתרבות.
חוק זה בא להוסיף שעות לימודים וחינוך על השעות הקיימות במוסדות החינוך ,כדי להרחיב
.2
ולהעמיק את הידע וההשכלה של התלמידים ,להוסיף חינוך לערכים ופעילות חברתית ,הכל במסגרת
מטרות החינוך הממלכתי כאמור בסעיף  2לחוק חינוך ממלכתי ,התשי״ג־. 1953

ממרות

ג

יום חינוך ארוך

.3

)א(

במוסדות החינוך יונהג יום חינוך ארוך לתלמידים לפי הוראות חוק זה.

גב> יום חינוך ארוך יהיה של שמונה שעות לפחות.
.4

השר יתאים את תכניות הלימודים ליום חינוך ארוך.

)א( חוק זה יוחל בהדרגה ואולם בערי הפיתוח ובשכונות המצוקה יוחל החוק החל בשנת
.5
הלימודים התשנ״ה.
)ב> תחולתו של חוק זה ביתר מוסדות החינוך החל בשנת הלימודים התשנ״ו.
.6

השד ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ע נ ץ הנוגע לביצועו.

דבר•
המצב הקיים היום בישראל הוא שמאות אלפי ילדים
בגילים חשובים ביותר בחייהם שוהים במסגרת חינוכית
ממלכתית רק בין  4ל־ 5שעות ביום ,ובדה נגמר חינוכם.
השקעה אינטנסיבית בחינוך תמנע יצירתה של מצוקה
חברתית נוספת ותחסוך בעתיד השקעות גדולות בסיפול
במצוקה.
הערכת המציע בדבר עלותו של החוק היא;
< >1בשנה הראשונה להפעלתו כ־ 400מיליון שקלים
חדשים.
) >2החל בשנה השניה ואילך כמיליארד ו־ 250מיליון
שקלים חדשים לשנה.

הסבר
משרד האוצר מעריך כי ההוצאה השנתית לביצוע חוק
זה תהיה למעלה ממיליארד שקלים חדשים לשנה.
דרך המימון להוצאה ־היה;
< >1ביטול הנחות ממס הכנסה לערי פיתוח ולישובי
עימות בסכום של  300מיליון ש״ח.
< >2הקטנת הוצאות לפי חוק לעידוד השקעות הון
התש״ס־ 1959־  200מיליון שקלים חדשים.
< >3קביעת מבחני הכנסה לקבלת הקצבאות לפי חוק
הביטוח הלאומי  750 -מיליון ש׳׳ח.
הבד הכנסת מאיר שטרית

הצעת חוק טס׳ קמ־ב; הועברה לועדה ביום ה׳ בכסלו החשנ־׳ג ) 30בנובמבר .(1993
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.1

בחוק זה •
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״מכון כושר״ ־ מקום שבו מתאמנים במכשירים והוא אינו מופעל על ידי אגודת ספורט;
״מכשיר״  -מכשיר המפעיל את השרירים בתנאים של מאמץ גופני;
״בעלים״  -הבעלים הרשום של מכון הכושר;
״מדריך״ ־ בוגר קורס מוכר למדריכי חדר כושר;
״רשיון״  -רשיון הפעלה למכון כושר פרסי;
״מתאמן״  -מי שעושה שימוש במכשירים של מכון הכושר;
״קטיף  -מי שטרם מלאו לו  18שנה.
.2

לא יקבל בעלים רשיון /אלא אם כן התקיימו התנאים הבאים:
מ>

מכון הכושר ממוקם באולם מאוורר ונקי;

)(2

המכשירים מוצבים במרחק סביר זה מזה;

תנאי הפעלה

) >3לכל מכשיר מוצמדות ,במקום בולט ,הוראות היצרן בשפה הידועה למתאמנים,
לגבי צורת ההפעלה והמיגבלות לגבי הפעלה בידי קטין;
< >4בידי הבעלים מצויה פוליסת ביטוח בת תוקף ,המכסה כל נזק שייגרם למתאמן
עקב שימוש במכשירים.
בכל העת שמכון הכושר פתוח ,יהיה נוכח במקום מדריך ,המלמד את דרכי הפעלת המכשירים
.3
ומשגיח על המתאמנים בהם.

חובת נוכחות

מכון כושר יקבל מתאמן רק לאחר שימציא תעודה חתומה בידי רופא המאשרת את כשירותו
.4
להתאמן במכון כושר.

חובת בדיקה
י״* "

קטין יוכל להתאמן רק לאחר שימציא ,נוסף לתעודה הרפואית ,גם הסכמה בכתב של הוריו או
.5
אפוטרופסו.

הסכמת הורי

,

ק ס י ו

.6

ילד שטרם מלאו לו  14שנים לא יתאמן במכון כושר.

סייג

.7

חוק זה בא להוסיף על הוראת חוק אחרת ולא לגדוע ממנה.

שמירת הוראות

שר החינוך ,ממונה על ביצוע חוק זה ובהתייעצות עם שר הבריאות ,יתקין תקנות
.8
לביצועו.

דברי
הפעלת מכוני הכושר אינה מוסדרת כיום בחוק .לאור
העובדה שמתאמנים נפגעו מהפעלה לא נבונה של מכשירים

ביצוע ותקנות

הסבר
וביניהם בני נוער ,מוצע לקבוע בחוק תנאים להפעלת מבון
בושר.

הצעת חוק מס׳ תע־א; הועברה לועדה ביום ״א בשבט התשנ־ג ) 2בפברואר .>1993
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עונשין
תחילה

.9
.10

העובר על הוראות חוק זה ,דינו  -קנס.
תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.
חברי הכנסת :תמר גודנסקי .תופיק זיאד .יורם לס,
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