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הצעת חוק התאמת לוח חופשות הלימודים לשעות העבודה והמנוחה במשק )תיקוני חקיקה(, 

 8102–התשע"ח

תיקון חוק לימוד 

 חובה

 ד יבוא:10, אחרי סעיף 11911–בחוק לימוד חובה, התש"ט .1

 היסודיים חופשת הקיץ במוסדות החינוך )א( ה.10 לימודים  "חופשות  

 ל' באב.יום ו בתמוז ותסתיים ב"טיום ב תחל

יסודיים -עלחופשת הקיץ במוסדות החינוך ה )ב(      

 ל' באב.יום ' בתמוז ותסתיים בהיום ב תחל

במוסדות במהלך שנת הלימודים יתקיימו  (ג)      

 :במועדים שלהלןחופשות החינוך 

 כ"טיום בתחל  ראש השנהחופשת  (1)       

 ;בתשרי 'ביום ותסתיים ב אלולב

 ' בתשריטיום תחל ב סוכותחופשת  (0)       

 ;בתשרי בכ"יום ותסתיים ב

בכסלו  הכ"יום חופשת חנוכה תחל ב (3)       

 בטבת; ב'יום ותסתיים ב

י"ד באדר יום חופשת פורים תחל ב (9)       

 ;ט"ו באדריום ותסתיים ב
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בניסן  ו'יום חופשת פסח תחל ב (0)       

 ;בניסן אכ"יום ותסתיים ב

ה' בסיון יום ל בתחשבועות חופשת  (6)       

 ."ו' בסיווןיום ותסתיים ב

 –על אף האמור בסעיף קטן )ג(  (ד)    

השר יציג, במהלך חודש אדר של כל  (1)       

שנה, לוח חופשות מותאם לשנת הלימודים 

שלאחריה, ובלבד שלא יוסיף על מספר ימי 

החופשה; לוח החופשות המותאם טעון 

 ;ועדת החינוך של הכנסתשל אישור 

באישור ועדת החינוך של , השר (0)       

, במהלך שנת לימודיםרשאי לערוך  ,הכנסת

באותה שנת מועדי החופשה התאמות ב

ימי לימודים, ובלבד שלא יוסיף על מספר 

 החופשה.

בחופשת הלימודים יחולו על עובד הוראה  )ה(      

שמגיע למוסד החינוך לצורך ביצוע עבודתו הסדרי 

 "הביטוח החלים עליו בתקופת הלימודים.

תיקון חוק שעות 

 עבודה ומנוחה

   –  11012–תשי"אהבחוק שעות עבודה ומנוחה  .0

 , אחרי ההגדרה "מפקח עבודה אזורי" יבוא:1בסעיף  (1)  

עובד שחל עליו הסכם קיבוצי כללי או  –""עובד בשבוע עבודה מקוצר"    

 ";צו הרחבה בעניין מעבר לשבוע עבודה של חמישה ימים

שמונה  –ולעניין עובד בשבוע עבודה מקוצר " בסופו יבוא)א(, 0בסעיף  (0)  

 וחמישים דקות";שעות 

 , האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא: 3בסעיף  (3)  

שבוע העבודה יהיה בן חמישה לעניין עובד בשבוע עבודה מקוצר,  ")ב(   

כאמור בסעיף  בשבועות שנקבע בהם סוף שבוע ארוךימי עבודה, למעט 

 .עבודה ימיארבעה  בן יהיה שבוע העבודה, שבהם קטן )ג(
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סוף שבוע ארוך יתקיים בחמישה שבועות במשך כל שנה,  )ג(   

משרד החינוך המנהל הכללי של בראשות במועדים שתקבע ועדה 

 משרד הפנים,משרד משרד האוצר,  חברים בה המנהלים הכלליים של ו

יושב ראש ההסתדרות וראש נשיאות  וכן הכלכלהמשרד התיירות, 

 ";.הארגונים העסקיים

ולעניין עובד בשבוע " יבוא "שעות עבודה "משמונה אחרי)א(, 0בסעיף  (9)  

 משמונה שעות וחמישים דקות". – מקוצר

והוא יחול על  ,(0511בספטמבר  1יום א' באלול התשע"ט )תחילתו של חוק זה ב .3 ותחולה תחילה

 .ואילך הלימודים התש"פשנת מומועדי החופשות לוח החופשות 

 
 

--------------------------------- 
 והסגנים הכנסת ר"ליו הוגשה

 ביום הכנסת שולחן על והונחה
 10.1.18 – ח"התשע כ"ח בטבת

 

 
 


