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תיקונים עקיפים:
חוק רשות השידור ,התשכ״ה1965-
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מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת:

הצעת חוק לעידוד השירים בשפה העברית )תיקוני חקיקה(/
התשנ״ט*1998-
בחוק רשות השידור ,התשכ״ה~ ,'1965אחרי סעיף 44ג יבוא:

ו.

ישירים ב
העברית בשייייי
ש פ ה

תיקון חיק
רשות השידור

44ד .מחצית לפחות מהשירים המשודרים ברדיו במהלך בל חודש יהיו
שירים בשפה העברית; בסעיף זה ,״שיר בשפה העברית״  -שיר שמרבית
י

רדיו

מילותיו הן בשפה העברית.״

דברי
מסרת החוק המוצע בזה לעודד יצירה מקומית
בתחום הזמר .בדי שמטרה זו תיושם ,תוך אילי! ו
אינטרס חשיפת הציבור לתרבות העולם לבין אינטרס
ב י

הסבר
שימור ופיתוח התרבות המקומית ,מוצעת חשיפה שווה
לזמר העברי והלועזי בתחנות הרדיו הפועלות מכוח חוק
רשות השידור ,התשכ״ה965-ו) .סעיף ד(

הצעת חוק מס־ פ66/ו ;1הועברה לוועדה ביום די בתמוז התשניז) 9ביולי ד99ו(.
ס*ח התשב־ה ,עמ׳ .106

הצעות חוק  ,2757י׳׳ג בחשון התשנ־ט2.11.1996 ,

99

תיקון חוק
הרשות השניה
לטלויזיה ורדיו

.2

בחוק הדשות השניה לטלויזיה ורדיו ,התשי׳ן-ס99ו  ,בסעיף  ,72בסופו יבוא:
2

״<ד( בקביעת האזורים ובמתן הזכיונות כאמור בסעיף זה ,תפעל המועצה במגמה
לקיים תחנות אזוריות לשידורי רדיו אזוריים אשר מטרתן לקדם את היצירה
הישראלית ואת השירים בשפה העברית :בסעיף קטן זה ,׳׳שיר בשפה העברית״  -שיר
שמרבית מילותיו הן בשפה העברית.״
דברי

לגבי תחנות רדיו הפועלות מכוח הדק הרשות
השניה לטלוויזיה ורדיו ,התש־ן990-ו ,מוצע בי הרשות
תפעל למען קיום והפעלה של תחנות שעיקר ייעודן

הסבר
קידום היעידה העברית והשירים בשפה העברית.
)סעיף (2
להצעה זו לא צפויות עלויות כספיות.
חבר הכנסת יונה יהב

סייח התשץ ,עמ׳ .58
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העעת חוק לימוד חובה )תיקון מס׳  6ו()תיקון מם׳ ד()לימוד חינם מגיל ב(,
התשנ׳׳ט־1998י
תיקון סעיף 2

בחוק לימוד חובה )תיקון מם׳ 6ו( ,התשמ״ד 984--ו  ,בסעיף  ,2במקום ״שש״ יבוא
.1
״עשר״ ובמקום ״התשס״ג״ יבוא ״התשנ״ט״.
י

דברי
בחוק לימוד חובה )תיקון מס׳ 6ו( ,התשמ״ד984-ו
)להלן  -הוק מס׳ 6ו( ,תוקן חוק לימוד חובה ,ההש״ט-
•949ו )להלן  -החוק( ,באופן שהוקדם גיל הילדים
שעליהם חל החוק ,מגיל  5לגיל  3ונקבע כי חינוך בגן
ילדים כולל חינוך לילדים בגיל  3עד ) 5יעד בכלל( ,ובי
חינוך חובה יימשך  13שנות לימוד ,מהן שלוש )בגיל
 (5-3בגן ילדים.
למרות חשיבותו של תיקון מסי צו ואף שכבר חלפו
 12שנה מאז שהתיקון היה אמור להיכנס לתוקף נדחתה
החלת החיקון בחוקי ההסדרים כשנים שונות .בחוק
להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב
לשנת הכספים ) 1998תיקוני חקיקה( ,התשנ״ה998-ו,
נדחה מועד תהילתו של תיקון מם׳  16לשנת התשם״ג.
נוכה חשיבוח החינוך והלימוד בגנים בגילים  3ו־,4
לבל הילדים ,לרבות אבחון של בעיות התפתחות ומניעת

הסבר
הגעתם של ילדים רבים לתינוך המיוחד ,מוצע לגשת
להפעלת לימור הובה מגיל  3כבר בשנת הלימודים
ה תש נ ״ט.
מציעי ההוק מעריכים את עלותו ב־5ד מיליון ש״ח,
אשר ימומנו מסעיף הרזרבה הכללית כתקציב המדינה.
חברי הכנסת :ענת מאור ,תמר גוז׳נםקי ,חיים
אורון ,רפאל אלזל ,משה גפני ,נסים דהן,
אברהם הירשזון ,יצחק וקנין ,יונה יהב ,יוסי
כץ ,האשם מחאמיד ,מיכאל נודלמן ,מרינה
סולודקין ,סאלח סלים ,אחמד סעד ,וליד
עאדק חאג׳־יחיא ,שלמה בן־עמי ,אפי
אושעיה ,איתן בבל ,מקסים לוי ,יהודה
לנקרי ,נואף מסאלחה ,דוד עוקר

י הצעות חוק מסי פ 528/ופ :1290/הועברו לוועדה ביום ד׳ בסיון התשנ׳׳ז) 9ביוני  .(1997והצעת תוק מם׳
פ293/ו ,הועברה לוועדה ביום ח׳ בחשו! התשנ־ח ) 5בנובמבר .(1997
י ס״ח התשמ־ד ,עמי 0ל>מ התשנ־ח ,עמי .92
סייח התשנ־ח ,עמי .48
־
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