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נציב תלונות הציבור יגיש לכנסת, בט"ו בשבט, מדי שנה,  )ב( 
דין וחשבון הכולל ריכוז של הדיווחים שנמסרו לו לפי סעיף 
קטן )א(; ואולם לא ייכלל בדין וחשבון מידע המפורט בתעודת 
ממצאים שנמסרה למתלונן, אם הוא הודיע שאינו מעוניין 
בכך, או מידע שאין לגלותו בשל עילה מן העילות המנויות 

בסעיף 9)א( לחוק חופש המידע "

בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום "מוצדקת" יבוא "מבוססת" 3.תיקון סעיף 4

בסעיף 5 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:4.תיקון סעיף 5

שר המשפטים יפרסם, מדי שנה, קריאה לציבור להמליץ על מועמדים לקבלת  ")ב( 
תעודת הוקרה; הקריאה תתפרסם בשני עיתונים יומיים לפחות 

המדינה,  שירות  נציב  הציבור,  תלונות  לנציב  שנה,  מדי  יפנה,  המשפטים  שר  )ג( 
ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל, החשב הכללי במשרד האוצר ולמבקרים 
הפנימיים בגופים שעליהם חל חוק זה, בבקשה להמליץ על מועמדים לקבלת תעודות 
הוקרה; שר המשפטים רשאי לפנות בבקשה כאמור גם לעומדים בראש גופים בודקים 
בשירות  המידות  טוהר  על  שמירה  שעניינם  ארגונים  בראש  ולעומדים  נוספים, 

הציבור "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן מ ד י ר פ ל  א י נ  ד
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל  ד
יושבת ראש הכנסת

חוקלימודחובה)תיקוןמס'29(,התשס"ז-2007*

בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1, בהגדרה "חינוך 1.תיקון סעיף 1
חובה", במקום "בשלוש עשרה" יבוא "בחמש עשרה" ובמקום הסיפה החל במילים 
"ועשר שנות לימוד" יבוא "ושתים עשרה שנות לימוד, בכיתות א' עד י"ב, לילדים 

ולנערים;" 

בסעיף 2)א( לחוק העיקרי, המילים "בן 14 או 15" - יימחקו 2.תיקון סעיף 2

בסעיף 2א לחוק העיקרי -3.תיקון סעיף 2א

בסעיף קטן )א(, במקום "בגיל 15 על פי חוק החניכות, התשי"ג-1953" יבוא "החל   )1(
בגיל 15 על פי חוק החניכות, התשי"ג-1953  2", ובמקום "בהתייעצות עם שר העבודה" 

יבוא "בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה";

בסעיף קטן )ב(, במקום "שר העבודה" יבוא "שר התעשיה המסחר והתעסוקה"   )2(

בסעיף 3 לחוק העיקרי -4.תיקון סעיף 3

התקבל בכנסת ביום ב' באב התשס"ז )17 ביולי 2007(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק    *

הכנסת - 162, מיום י"ז בתמוז התשס"ז )3 ביולי 2007(, עמ' 234  
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בסעיף קטן )ג(, בכל מקום, במקום "בגיל 16 או 17" יבוא "בגיל 15 ומעלה";  )1(

סעיף קטן )ד( - בטל;  )2(

בסעיף קטן )ה( -   )3(

ברישה, במקום "סעיפים קטנים )ג( ו–)ד( לא יחולו" יבוא "סעיף קטן )ג( לא  )א( 
יחול";

פסקה )2( - תימחק; )ב( 

בסעיף קטן )ו(, במקום "עד )ד(" יבוא "עד )ג(";  )4(

סעיף קטן )ז( - בטל   )5(

בסעיף 4)ב()1( לחוק העיקרי במקום "הילד או הנער" יבוא "ילד או נער עד גיל 15"  5.תיקון סעיף 4

בסעיף 6)א( לחוק העיקרי -6.תיקון סעיף 6

בפסקה )1(, בסופה יבוא "זולת אם סיים את לימודיו לפי תכנית לימודים בכיתה   )1(
י"ב";

במקום פסקה )2( יבוא:  )2(

מי שבגיל 18 ולא סיים אלא לימודים לפי תכנית לימודים בכיתה י"א "  )2("

תיקון חוק חינוך 
ממלכתי]מס' 8[

בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953  6, בסעיף 20 - 7.

ברישה, במקום "בסעיפים קטנים )אא( ו–)ד( של סעיף 3" יבוא "בסעיף 3)אא(";  )1(

אחרי פסקה )3( יבוא:  )2(

אם עומד התלמיד ללמוד בכיתה ט' עד י"ב - באופן שקבע השר בתקנות;   )4("
הוראות כאמור לענין רישום לחניכות לפי חוק החניכות, התשי"ג-1953 3, יותקנו 

בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה "

הוראות החוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יוחלו בהדרגה החל בשנת הלימודים התשס"ח, 8.החלה בהדרגה
ובלבד  והתעסוקה,  המסחר  התעשיה  שר  עם  בהתייעצות  החינוך,  שר  שיקבע  כפי 
שהחלתן על לימוד חובה בכיתה י"א תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים 

התשס"ט ועל לימוד חובה בכיתה י"ב - לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התש"ע 

ס"ח התשי"ג, עמ' 137; התשס"ז, עמ' 318   3

בסעיף קטן )ג(, בכל מקום, במקום "בגיל 16 או 17" יבוא "בגיל 15 ומעלה";  )1(

סעיף קטן )ד( - בטל;  )2(

בסעיף קטן )ה( -   )3(

ברישה, במקום "סעיפים קטנים )ג( ו–)ד( לא יחולו" יבוא "סעיף קטן )ג( לא  )א( 
יחול";

פסקה )2( - תימחק; )ב( 

בסעיף קטן )ו(, במקום "עד )ד(" יבוא "עד )ג(";  )4(

סעיף קטן )ז( - בטל   )5(

תיקון סעיף 4בסעיף 4)ב()1( לחוק העיקרי במקום "הילד או הנער" יבוא "ילד או נער עד גיל 15"  5.

תיקון סעיף 6בסעיף 6)א( לחוק העיקרי -6.

בפסקה )1(, בסופה יבוא "זולת אם סיים את לימודיו לפי תכנית לימודים בכיתה   )1(
י"ב";

במקום פסקה )2( יבוא:  )2(

מי שבגיל 18 ולא סיים אלא לימודים לפי תכנית לימודים בכיתה י"א "  )2("

תיקון חוק חינוך בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953  3, בסעיף 20 - 7.
ממלכתי - מס' 8

ברישה, במקום "בסעיפים קטנים )אא( ו–)ד( של סעיף 3" יבוא "בסעיף 3)אא(";  )1(

אחרי פסקה )3( יבוא:  )2(

אם עומד התלמיד ללמוד בכיתה ט' עד י"ב - באופן שקבע השר בתקנות;   )4("
הוראות כאמור לענין רישום לחניכות לפי חוק החניכות, התשי"ג-1953 2, יותקנו 

בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה "

הוראות החוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יוחלו בהדרגה החל בשנת הלימודים התשס"ח, 8.
ובלבד  והתעסוקה,  המסחר  התעשיה  שר  עם  בהתייעצות  החינוך,  שר  שיקבע  כפי 
שהחלתן על לימוד חובה בכיתה י"א תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים 

התשס"ט ועל לימוד חובה בכיתה י"ב - לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התש"ע 

החלה בהדרגה
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