
* מס'10),תשל"ו1976 (תיקון חובה לימוד חוק
סעיף במקום העיקרי) החיק  תש"ט11919(להלן חובה, לימוד לחייל. 2 בסעיף . 1

יבוא: (ב) קטן
לנערים. חובר. לימוד יוחל (א) קטן בסעיף האמור אף על "(ב)
החינוך ועדת עם בהתייעצות השר שיתן צווים פי על בהדרגה 15 בגיל
תושלם כאמור חובה לימוד של שתחולתו ובלבד הכנסת, של והתרבות

תשמ"ב." הלימודים שנת מראשית יאוחר לא

2 סעיף תיקון

יבוא: (3) פסקה במקום העיקרי, לחוק 4(כ) כסעיף , 2
בכל ישמע זה קטן סעיף לפי בעבירה הדן המשפט בית (3)"
סוציאלית, לעבודה הכשיר אדם של דעתו חוות את מקרה
חווה את או תשי"ח21958. הסעד, שירותי בחוק כמשמעותו
חוות את האפשר במידת וכן סדיר, ביקור קצין של דעתו
לומד שבו הספר בבית העובד הפסיכולוגי היועץ של דעתו
המדינה עובד  סדיר" ביקור "קצין זו, פסקה לענין הילד;
לענין הסמיכו והתרבות החינוך ששר מקומית רשות עובד או

זה."
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יבוא: (א) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 6 בסעיף . 3

רשמי: חינוך במוסד חינם לחינוך זכאים אלה "(א)
זה; חוק לפי חובה לימוד עליו שחל מי (1)

חינוך את השלים וטרם 17 או 16 הגילים שבאחד מי (2)
לימודים של תכנית לפי לימודיו את שיסיים עד  החובה
במקום חלה היווה 15 בני על לימוד שחובת ובלבד י', בכיתה

כאמור. לימודיו לתחילת שקדמו בשנתיים מגוריו
להורות בצו, השר, רשאי (א) קטן בסעיף האמור אף על (א1)
סעיף מכוח חינם לחינוך שזכאי ומי לימוד חובת עליו שחלה נער כי
רשמי חינוך במוסד לימודיו להבטיח השר, לדעת ניתן, ולא (א)(2), קטן
במוסד לימודיו כשכר ישא המדינה ואוצר אחר, חינוך במוסד ילמד

כאמור."
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"שנת במקום תשכ"ט31969, ,(5 מס' (תיקון חובה לימוד לחוק ו5 4 בסעיפים ,4
תשמ"ב". הלימודים "שנת יבוא תשל"ז" הלימודים

ואילך. תשל"ו הלימודים שנת לגבי תחולתו זה חוק .5
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