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: כך יתוקן ,1 תש"ט1949 חובה' לימוד חוק . 1

: זה סעיף יבוא 3 סעיף אחרי
השר "סמכויות
לרישום בקשר

לערוד מסויימת מקומית חינוך רשות התחילה לא (א) 3א
תוך פיו, על שהותקנו והתקנות זה חוק לפי רישום
לשר שהיה או לכך, שנקבע מהמועד ימים עשרה
רישום לערוך ביכלתה או בדעתה שאין להניח יסוד
בדרך שיפורסם בצו לצוות, הוא רשאי  כאמור
תערוך לא מקומית חינוך רשות שאותה לו, הנראית
שהשר מי ידי על ייערך ושהרישום כאמור' רישום עוד

יקבע. שהשר ובאופן ובמועד יקבע'
מחדש, רישום או שרישום, להניח יסוד לשר היה (ב)
נערך מסויימת' מקומית חינוך רשות ידי על שנערך
 פיו על שהותקנו ולתקנות זה לחוק בהתאם שלא
בדרך בדבר הנוגעים לידיעת שיובא בצו הוא' רשאי
שהרישום ולצוות רישום, אותו לבטל לו, הנראית

 מחדש ייערך
במועד  המקומית החינוך רשות ידי על (1)

או ו יקבע שהשר
ובאופן במועד  יקבע שהשר מי ידי על (2)

יקבע. שהשר
 מסויים רישום לגבי זה סעיף לפי צו ניתן (ג)
סעיף לפי עליו חלה רישום אותו שחובת מי כל חייב
קבע שהשר ובאופן במועד חובה אותה למלא '3

הרישום. לעריכת
מקומית, חינוך רשות ידי על שלא שנערך רישום (ד)
החינוך רשות תישא  זה סעיף לפי שניתן צו בתוקף
שהשר בדרך ממנה שייגבו בהוצאותיו, המקומית
סכום את הקובעת השר בידי חתומה ותעודה ; יקבע

לכך". חותכת ראיה תשמש האמורות ההוצאות

שעה גניו,הוראת על שהותקנו ובתקנות תש"ט1949, חובה, לימוד בחוק האמור אף על .2

לרשום,  האמור החוק של 3 סעיף פי על  חייבים שהיו עבודה נותן או הורים
יהיה תשי"א הלימודים שנת שבראשית נער או ילד לתקפו, זה חוק היכנס לפני

. (1950 באוגוסט 10) תש"י באב כ"ז ביום בכנסת נתקבל .
.287 עמ' , (18.9.49) תש"ט באלול כ"ד מיום 26 החוקים ספר 1

.18.8.1950, תש''י באלול ה' ,58 החוקים ספר



לימוד בגיל יהיה תשי"א הלימודים שנת שבראשית נער וכן חובה' לימוד בגיל
זה חוק היכנס לפני עצמו את לרשום  3 סעיף אותו פי על  חייב שהיה חובה,
חייב או הנער, את או הילד את לרשום חייבים  חובתם את מילאו ולא לתקפו,
באוגוסט 23) תש"י באלול י' מיום יאוחר לא הענין, לפי הכל עצמו, את לרשום
חובתם את מילאו כאילו אותם רואים  האמור היום מן יאוחר לא רשמו :(1950

3 סעיף אותו פי על

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

שזר זלמן
והתרבות החינוך שר

שפרינצק יוסף
הכנסת ראש יושב

המדינה נשיא מקום ממלא


