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התשמ"א1981

זה. בחרק .1 פירוקים
התש"ט1949, חובה, לימור חוק  חרבה" לימור "חוק

שלוש הגילאים בין לימודיך) ה שנת. בראשית שהיה מי  "ילד"
בכלל. ועד שנים חפש עד

בהתאם חינוך בר ניתן אשר ילדים, מעון לרבות  ילדים" "גן
זה, חוק להוראות

שמרנה בשעה תחילתו אשר לימודים ירם  ארוך" לימודים "יום
לפחות, שעות שמונה נמשך והוא בבוקר,

והרווחה, העבודה ושר והתרבות החינוך שר  "השרים"
ולוערת והתרבות החינוך לרעדת פשרתפת רעדה  "הוועדה"

והרווחה, העבודה

חובה, לימור בחוק כמשמעותם פירושם המונחים שאר

במועד לרשמו מהם, אחד כל חייבים, שנהיים בין לילד הורים .2 לרבת
בתחום אשר המקומית החינוך ברשות התקנות, קבעו אשר ובאופן ךי>:זים

שנים, שלוש לגיל בהגיעו הילד יגור או גר שיפוטה

ילדים, בגן ארוך, מרדים לי ביום בחינוך חייב ילד יא) .3 חינוך
בגין תשלומים להוציא חינם, יהיה ילדים בגן החינוך >ב) "יבה

י חינם
עודפים. שירותים

הקבוע מגוריו למקום האפשר ככל בסמוך יהיה הילדים גן ג) .י

עלידי יקבע רהוא ההררים, עבררח למקום או הילד, של

המקומית, החינוך רשות

2/..

./*



 2 

לבטוח המוסר על המדינה, על ילריקתה,ה גן ואחזקת קיום (א) .4 אחריות
למחן

נמצא. הוא שפוטה בתחום המקומית, הרשות ועל לאומי שירותים
את בצו יקבעו הפנים ושר האוצר שר עם במשותף השרים (ב)
של ופיתוחם אחזקתם בתקציב גוף כל של השתתפות מידת
הוועדה, של באשור בתקנות, יקבעו גם והם ילדים, גני

כאמור, ההקצבה תועבר וכיצד למי

רשאים הוועדה באשור השרים יהיו ,3 בסעיף לאמור בכפוף .5 תשלומים
7 יינתנובגי אשר נוספים שירותים בגין תשלומים בתקנות לקבוע שירותים

הילדים, בגן הארוך הלימודים ביום עודפים

ביום והלימודים החינוך תכני אח יקבע והתרבות החינוך שר ,6
של 2 סעיף על מבוססים כשהם הילדים, בגן הארוך הלימודים

התשי"ג21953/ ממלכתי, חינוך חוק

תכנים

ולקיום לפיתוח מקומות חינוך רשות בצו לחייב רשאים השרים ,7
רשות, אותה של שיפוטה בתחום ילדים גני

פתיחת
מוסד

עלפ> בהדרגה ,_ הלימודים בשנת יחל זה חוק של ביצועו .8 תחילה
ובלבד הוועדה עם ובהתיעצות השרים ירי על שניתנו צווים

מראשית יאוחר לא תושלם המרינה רחבי בכל החוק של שתחילתו
שנתהלימודים

רשאים גם והם הזה החוק של ביצועו על ממונים יהיו השרים .9 ביצוע
לביצועו, הנוגע ענין בכל תקנות להתקין

287 עמ* התשל"ט, ס"ח (1
137 עמ' התשי"ג, n"0 (2
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הסבר דברי

סדירים ללימודים וחיונית הכרחית הכנה היא הילדים בגן החינוך
תלמידים בין חינוכיים פערים ולסחיסת מצטבר פיגור ולמניעת הספר, בבית

שונה. ומי םוציואקונ מרקע הבאים

טב יי כן  חינוכית במסגרת בשנים הרך הילד את לקלוט שמקדימים ככל

כל על שלוש מגיל הילדים בגן החינוך את להחיל מוצע לזאת אי
באמצעות אמצעים לגייס מוצע זאת לממן כרי לכל. חינם ולהעניקו הילדים

ילדים. להם שאין אלו על גם האוכלוסיה, כל על שיוטל ה^ל הלאומי, הביטוח

ארוך לימודים יום בביצוע להתחיל אחת ובעונה בעת מרצע כן כמד
לעבודה. לצאת נשים ויעודד עובדות לאמהות יסייע הדבר הילדים בגן החל

חינוך מערכת לקיים המשק על תקל  הלאומי למשק העובדות הנשים של תרוסתן
יותר, םפותהת

והסגנים הכנסת ללו"ר הוגשה
הכנסת שולחן על דהונהה

(17.8.81) התשפ"א באב י"ז :וכ


