)ב( אדם הטוען להפרת הוראות סעיף קטן )א( ,רשאי להתלונן לפני
הממונה ,שיבדוק את התלונה וישיב למתלונן".
ישראל כץ
שר החקלאות ופיתוח הכפר
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חוק לימוד חובה )תיקון מס'  ,(27התשס"ו*2005-
.1

בחוק לימוד חובה ,התש"ט ,11949-אחרי סעיף 12ב יבוא:

"חובת דיווח על
אלימות

הוספת סעיף 12ג

12ג) .א( מנהל מוסד חינוך ידווח ,על פי כללים שקבע השר ,למי שהשר
הסמיכו לענין זה מבין עובדי משרדו ,על כל אירוע אלימות שהתרחש
במוסד החינוך ,שהוא אחד מאלה:
)(1

אירוע של אלימות גופנית בין עובד הוראה לבין תלמיד;

)(2

אירוע של אלימות גופנית בין תלמידים ,שנגרמה בו חבלה.

)ב( מנהל מוסד חינוך ידווח על אירוע כאמור בסעיף קטן )א( מיד
לאחר התרחשותו ,וכן על תוצאות הטיפול באירוע ,לרבות אמצעי משמעת
שננקטו ,עם סיום הטיפול כאמור.
)ג(

בסעיף זה -

"מוסד חינוך"  -לרבות מוסד חינוך שלומדים בו תלמידים בכיתות י"א
וי"ב אשר חל עליו חוק פיקוח על בתי ספר ,התשכ"ט;21969-
"תלמיד"  -מי שלומד במוסד חינוך".
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ל י מ ו ר לב נ ת
שרת החינוך התרבות והספורט
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__________
* התקבל בכנסת ביום י"ח בכסלו התשס"ו ) 19בדצמבר  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת  ,102 -מיום כ"א בחשון התשס"ו ) 23בנובמבר  ,(2005עמ' .47
 1ס"ח התש"ט ,עמ'  ;287התשס"ד ,עמ' .313
 2ס"ח התשכ"ט ,עמ' .180

חוק רישוי עסקים )תיקון מס'  ,(24התשס"ו*2005-
.1

בחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח ,11968-בסעיף 2ו -

תיקון סעיף 2ו

__________
* התקבל בכנסת ביום י"ח בכסלו התשס"ו ) 19בדצמבר  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
1

חוק הכנסת  ,102 -מיום כ"א בחשון התשס"ו ) 23בנובמבר  ,(2005עמ'  50ועמ' ..51
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשס"ה ,עמ' .751
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) (1בכותרת השוליים ,במקום "אולמי שמחות וגני אירועים" יבוא "אולמי שמחות ,גני
אירועים ודיסקוטקים";
)(2

בסעיף קטן )א( -
)א( במקום "לאולם שמחות או לגן אירועים" יבוא "לאולם שמחות ,לגן אירועים
או לדיסקוטק";
)ב( בכל מקום ,במקום "באולם או בגן האירועים" יבוא "באולם השמחות ,בגן
האירועים או בדיסקוטק";

)(3

בסעיף קטן )ב( -
)א(

במקום "באישור" יבוא "בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור";

)ב( במקום "אולמי שמחות או גני אירועים" יבוא "אולמי שמחות ,גני אירועים
או דיסקוטקים";
)ג( במקום "אולמי השמחות או גני האירועים" יבוא "אולמי השמחות ,גני
האירועים או הדיסקוטקים";
) (4בסעיף קטן )ג( ,במקום "אולם שמחות או גן אירועים" יבוא "אולם שמחות ,גן
אירועים או דיסקוטק".
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