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 מתפרסמת בזה הצעת חיק של חברי הבנסה מטעם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת:

 העעת חוק חינוך ממלכתי(תיקון מם׳ ד)(מערות החינוך הממלכתי),
 התשנ׳׳ע-998ל*

, בסעיף ו, בהגדרה ״חינוך ממלכתי-דתי׳/  תיקון סעיף 1 1. בחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג-953וי

 בסופה יבוא ״והם מחנכים לחיי תורה ומצוות על פי המסורת הדתית וברוח הציונות

 הדתית״.

 החלפת סעיף 2 2. במקום סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:

 ״מטרות ההיטך 2. מטרות החינוך הממלכתי הן:
 הממלכתי

 (1) לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח

 נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו,

 את זהותו התרבותית ואת לשונו;

 (2¡ להנחיל את ערכי ההכרזה על מדינת ישראל ולפתח יחס של

 כבוד לזכויות האד•/ לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת

 החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, לחתירה לשלום, ולסובלנות

 ביחסים בין בני אדם ובין עמים:

 (3) לפתח את אישיות הילד את יצירתיותו ואת כישרונותיו
 השונים, למיצוי מלוא יכולתו כאדם החי חיים של איכות ושל

 משמעות:

 (4) לבסס את ידיעותיו של התלמיד בתחומי הדעת והמדע השונים,
 ביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה, ובמיומנויות היסוד שיידרשו
 לו בחייו בארם בוגר בחברה חופשית, ולעודד פעילות גופנית ותרבות

 פנאי:
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 אהבת המולדת ונאמנות למדינה ולעם ישראל, על
 תודעת זברון השואה והגבורה, על אימון בעבודה
 חקלאית ובמלאכה, על הכשרה חלוצית, ועל שאיפה
 לחברה בנויה על חירות, שוויון, סובלנות, עזרה הררית

 ואהבת הבריות.״

 החוק נחקק לפני למעלה מארבעים שנה, עם הקמת
 החינוך הממלכתי, בינתיים חלו שינויים בחברה
 הישראלית ובמערכת החינוך במדינת ישראל, ובשנים
 האחרונות עולה שוב ושוב ביקורת על אי־התאמתן של
 מטרות החינוך הממלכתי שבסעיף 2 לחוק למציאות

 החינוכית של ימינו.

 סעיף ו מוצע להוסיף לתוק חינוך ממלכתי,
 התשי״ג-953 ו(להלן - החוק), את הקביעה
 בי החינוך הממלכתי הדתי מחנך גם לחיי תורה ומצוות

 על פי המסורת היהודית וברוח הציונית הדתית.

 סעיף 2 סעיף 2 לחוק, שמוצע להחליפו קובע
 לאמור:

 ״נוטרת החינוך הממלכתי

 2. מטרה החינוך הממלכתי היא להשתית את החינוך
 במדינה על ערכי תרבות ישראל והישגי המדע, על

 • הצעת חוק מסי פ/1356; הועברה לוועדה ביום כ״א בתמוז התשנ־ח (5ו ביולי 1998).
 י ס״ח התשי־ג, עמי ד3ו: התשנ־ד, עמי 269.
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 (5) לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית,

 מחשבה עצמאית ויוזמה, ולפתח מודעות ועירנות לתמורות

 ולחידושים;

 (6) להעניק שוויון הזדמנויות לבל ילד, לאפשר לו להתפתח על פי

 ררכו וליצור אווירה המעודדת את השונה ותומכת בו;

 (7) לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים

 ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית וחתירה לצהק

 חברתי במדינת ישראל;

 (8) לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לנופי

 הארץ, לחי ולצומח:

 (9) ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל;

 (סו) ללמד את תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת

 היהודית ולהנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה:

 (11) להכיר את השפה, התרבות, המורשת והמסורת הייחודית של

 קבוצות האוכלוםיה השונות במדינת ישראל, ולהכיר בזכויות השוות
 של כל אזרחי ישראל.,
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- מתן מעמד מוכר לאובלוסיה הלא־יהודית במדינת
 ישראל ולזכויותיה השוות, בצד החובה הכללית להברת
 תולדות העם היהודי ומריבת ישראל והנחלת תרועת זכר

 מטרות החינוך הממלכתי שבסעיף 2 לחוק מנוסחות
 במונחים כלליים המתאימים לכלל מערכת החינוך על

 מגזריה השונים.

 מטרות החינוך המוצעות בהצעת חוק זו הן רחבות השואה והגבורה.
 ומפורטות יותר. השינויים העיקריים המוצעים בהצעה

 הם:
- הוספת סעיף העוסק ביחס האדם לסביבה הטבעית,

 נושא שחשיבותו עולה בעולם כולו.

 הצעת חוק בנוסח זהה הוגשה מטעם הממשלה ככנסת
 השלוש עשרה ועברה קריאה ראשונה (ראה הצעות חוק

- התייחסות לערבי מגילת העצמאות, שמעמדה עוגן
 לאחרונה בחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, ולערבים

 חברי הכנסת: אמנון רובינשטיין, דליה איעיק,
 נעמי חזן, מקסים לוי, מאיר שטרית

 דמוקרטיים. התשנ״ו, עמ׳ 573).

- אזכור מפורש של עיסוקם המרכזי של בתי ספר -
 לימוד ותינוך, המקדמים את ידיעותיו ומפתחים את

 אישיותו וכשרונותיו של כל תלמיד,
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מסי 10) (שינויים בשירותי
 הבריאות), התשנ״ט-1998*

 תיקון סעיף 8 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-994ו', בסעיף 8(ב), במקום ״בהםבמת שר

 האוצר ובאישור הממשלה״ יבוא ״באישור ועהת העבודה והרווחה של הכנסת״ ובמקום

 ״והשלישית, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לגרוע ממנוי׳ יבוא ״והשלישית

 ולגרוע ממנו״.

ר ב ס  ה

 מוצע כי הסכמת שר האוצר ואישור הממשלה
 יוחלפו באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת,
 העברת ההכרעה לועדת העבודה והרווחה תאפשר

 לבחון את המלצתו המקצועית של שר הבריאות.

 לי־יק אין עלות תקציבית.

 חבר הכנסת אפריט סנה

י ר ב  ד

 הוספת תרופות לסל שירותי הבריאות נעשית ביום,
 לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ׳יד-1994, על ידי
 שר הבריאות ונדרשת לכך הסכמתו של שר האוצר
 ואישור הממשלה. דרישה זו מקשה להוסיף תרופות

 חדישות לסל שירותי הבריאות.

 העעת חוק מס׳ פ/634 ו; הועברה לוועדה ביום י״ד בחשון התשנ׳׳ט (3 בנובמבר 1993).
 סייח התשנ״ד, עמ׳ 156: התשנ״ח, עמי 135.
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