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 חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות)(תיקון מס׳ 2 ו),
 התש״ם-2000*

 תיקון סעיף 27 1. בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ״ה-985וי
 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 27(ה), בכל מקום, במקום ״חמש״ יבוא ״עשר״.

 תחילה ותחולה 2. תחילתו של סעיף 27(ה) לחוק העיקרי בנוסחו בחוק זה, ב־ ו בחורש שלאחר פרסומו,
 ואולם לא תשולם קצבה לפי הסעיף האמור בעד התקופה שקדמה ליום תחילתו של חוק

 זה.

ק ר ב ד ו ה ק א ר ב ד ו ה  א
 ראש הממשלה שר הביטחון

ג ר ו ב ם ה ר ב ן א מ צ י ו ר ז  ע
 נשיא המרינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום ט״ו באדר א׳ התש״ס (21 בפברואר 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות!
 חוק 2829, מיום בייט בחשון התש״ס (8 בנובמבר 1999), עמי 8נ1.

 סייח התשמ״ה, עמי 142; התשנ״ט, עמי 34.

 חוק חינוך ממלבתי(תיקון מם׳ 5), התש״ם-2000*

 תיקון סעיף 1 1. בחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג-1953י, בסעיף 1, בהגדרה ״חינוך ממלכתי־דתי״,
 בסופה יבוא ״ובהם מחנכים לחיי תורה ומצוות על פי המסורת הדתית וברוח הציונות

 הדתית״.

 החלפת סעיף 2 2. במקום סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:
 ״מטרות החינוך 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 העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת
 ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של

 כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירתו
 החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלו•
 ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים! ״

 (3) ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל;

 (4) ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל
 והמסורת היהודית, להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה, ולחנך

 לכבדם•,

 (5) לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת
 כשרונותיהם השונים, למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים

 של איכות ושל משמעות-,

 * נתקבל בכנסת ביום ט״ז באדר א׳ התש״ס(22 בפברואר 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק 2766, מיום כ״ז בחשון התשנ״ט (16 בנובמבר 1998), עמי 126.

 י ם״ח התשי״ג, עמי 7ג1; התשנ״ד, עמי 269.
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 (6) לבסס את ידיעותיהם של הילד והילדה בתחומי הדעת והמדע
 השונים, ביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה, ובמיומנויות היסוד
 שיידרשו להם בחייהם כבני אדם בוגרים בחברה חופשית, ולעודד

 פעילות גופנית ותרבות פנאי;

 (7) לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית,
 מחשבה עצמאית ויוזמה, ולפתח מודעות וערנות לתמורות

 ולחידושים-,

 (8) להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם
 להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השוגה והתומכת

 בו;

 (9) לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נבונות לקבל תפקידים
 ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה,

 התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל;

 (10) לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ,
 לנופיה, לחי ולצומח-,

 (ו1) להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת
 הייחודית של האוכלוסיה הערבית ושל קבוצות אובלוסיה אחרות

 במדינת ישראל, ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל.״

ר י ר ש י ם ו  א ה ו ד ב ר ק י
 ראש הממשלה שר החינוך

ג ר ו ם ב ה ר ב ן א מ צ י ו ר ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 תיקון טעות דמום
 בחוק הרשויות המקומיות (גמול השתתפות בישיבות לחברי מועעה),

 התשנ״ה-1995
 (לפי סעיף 10ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-948ו)

 בחוק הרשויות המקומיות(גמול השתתפות בישיבות לחברי מועצה), התשנ״ה-1995י,
 בסעיף 6, במקום ״(א)״ יבוא ״(4)״.

ף ב י י ל י ן ס ו  י
 שר המשפטים

 סייח התשנ״ה, עמ׳ 120.
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