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 תיקון סעיפים
 ,53 ,51 ,50 ,49 ,45

57 ו–59

בסעיפים 45, 49(א), 50(א) ו–(ב), 51, 53, 57 ו–59(ב) לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שר 13.
העבודה" יבוא "השר".

בסעיף 70 לחוק העיקרי, במקום "שר העבודה" יבוא "השר" ובמקום "לשר העבודה" 14.תיקון סעיף 70
יבוא "לשר".

 תיקון סעיפים
 ,89 ,86 ,85 ,75 ,71

90 ו–92

בסעיפים 71, 75(3), 85, 86, 89(א), 90 ו–92(ב) לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שר 15. 
העבודה" יבוא "השר".

תקנות ראשונות 
והוראת מעבר

תקנות ראשונות לפי סעיף 11(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5(2) לחוק זה, יותקנו בתוך 16.
שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה; עד שיותקנו תקנות לפי הסעיף האמור או עד 
שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, לפי המוקדם, רשאי שר התעשייה המסחר 
והתעסוקה, בהתייעצות עם שר האוצר, לאשר את הגמול והחזר ההוצאות שישולמו 

ליושב ראש מועצת שירות התעסוקה שאינו עובד המדינה.

הו נתני ן  מי  בני
ראש הממשלה

ן         שלום שמחו
        שר התעשייה המסחר והתעסוקה

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                   
                      יושב ראש הכנסת

חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 14), התשע"ב-2011 *

בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953  1, בסעיף 4 - 1.תיקון סעיף 4

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:  (1)

"(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא ייקבע ספר לימוד כספר לימוד מאושר 
אם הוא חלק ממארז הכולל כמה פריטים, כגון חוברות עבודה או תקליטורים, 
אלא אם כן ניתן לרכוש כל פריט בו בנפרד; ואולם, השתכנע הגוף המוסמך כי 
קיימת סיבה המצדיקה זאת, רשאי הוא לקבוע ספר לימוד כאמור כספר לימוד 

מאושר גם אם לא ניתן לרכוש כל פריט במארז בנפרד.";

בסעיף קטן (ד), בהגדרה "ספר לימוד", בסופה יבוא "בכל צורה או טכנולוגיה שבה   (2)
הוא מופץ;".

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

סער ן  גדעו        
         שר החינוך

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן 
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ב (12 בדצמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הכנסת - 395, מיום ב' בתמוז התשע"א (4 ביולי 2011), עמ' 202.
ס"ח התשי"ג, עמ' 137; התש"ע, עמ' 594.  1

בסעיפים 45, 49(א), 50(א) ו–(ב), 51, 53, 57 ו–59(ב) לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שר 13.
העבודה" יבוא "השר".
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יבוא "לשר".
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בסעיפים 71, 75(3), 85, 86, 89(א), 90 ו–92(ב) לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שר 15. 
העבודה" יבוא "השר".

 תיקון סעיפים
 ,89 ,86 ,85 ,75 ,71

90 ו–92

תקנות ראשונות לפי סעיף 11(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5(2) לחוק זה, יותקנו בתוך 16.
שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה; עד שיותקנו תקנות לפי הסעיף האמור או עד 
שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, לפי המוקדם, רשאי שר התעשייה המסחר 
והתעסוקה, בהתייעצות עם שר האוצר, לאשר את הגמול והחזר ההוצאות שישולמו 

ליושב ראש מועצת שירות התעסוקה שאינו עובד המדינה.

תקנות ראשונות 
והוראת מעבר

הו נתני ן  מי  בני
ראש הממשלה

ן         שלום שמחו
        שר התעשייה המסחר והתעסוקה

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                   
                      יושב ראש הכנסת

חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 14), התשע"ב-2011 *

תיקון סעיף 4בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953  1, בסעיף 4 - 1.

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:  (1)

"(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא ייקבע ספר לימוד כספר לימוד מאושר 
אם הוא חלק ממארז הכולל כמה פריטים, כגון חוברות עבודה או תקליטורים, 
אלא אם כן ניתן לרכוש כל פריט בו בנפרד; ואולם השתכנע הגוף המוסמך כי 
קיימת סיבה המצדיקה זאת, רשאי הוא לקבוע ספר לימוד כאמור כספר לימוד 

מאושר גם אם לא ניתן לרכוש כל פריט במארז בנפרד.";

בסעיף קטן (ד), בהגדרה "ספר לימוד", בסופה יבוא "בכל צורה או טכנולוגיה שבה   (2)
הוא מופץ;".

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

סער ן  גדעו
שר החינוך

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן 
יושב ראש הכנסת

ספר החוקים  2327, כ"ג בכסלו התשע"ב, 19.12.2011


