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מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת:

הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון מס' ( )3איסור הפליה מטעמים של ארץ מוצא),
תיקון סעיף 5

.1

התשע"א–2011*

בחוק זכויות התלמיד ,התשס"א–2000 ,1בסעיף (5א) ,אחרי "מטעמים עדתיים" יבוא "מטעמים
של ארץ מוצא".

דברי הסבר
מטרתו של חוק זכויות התלמיד ,התשס"א–2000
(להלן – החוק) ,היא לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד
ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האומות המאוחדות
בדבר זכויות הילד .סעיף  5לחוק קובע איסור הפליה בין
תלמידים במערכת החינוך מטעמים עדתיים ,מטעמים של
רקע חברתי־כלכלי או מטעמים של השקפה פוליטית ,בין
של התלמיד ובין של הוריו.
במערכת החינוך לומדים ילדי עולים ,שהם אחוז לא
מבוטל מכלל התלמידים בישראל ,ויש להבטיח שמירה
על יחס שוויוני כלפיהם במדינה ,שגם כיום ממשיכה
לקלוט עלייה ,לפעול לשילובם בחברה הישראלית ולמנוע
תופעות של הפליה נגדם .בהצעת החוק המתפרסמת בזה
מוצע לקבוע במפורש ולהבהיר כי גם הפליה מטעמים

של ארץ מוצא היא הפליה אסורה לפי החוק .בעת
הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
תבחן ועדת החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת את
האפשרות לקבוע איסור הפליה מטעמים נוספים ,בדומה
לאלה הקבועים בסעיף  3לחוק איסור הפליה במוצרים,
בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים,
התשס"א–.2000
השפעה על זכויות הילד
בתיקון המוצע יש כדי לתרום להגברת השוויון ביחס
כלפי תלמידים במוסדות החינוך ולמנוע תופעות פסולות
של הפליה כלפי תלמידים מחמת ארץ המוצא שלהם או
של הוריהם.

חבר הכנסת אלכס מילר

*
1

הצעת חוק מס' פ ;2389/18/הועברה לוועדה ביום כ"ח בשבט התשע"א ( 2בפברואר .)2011
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;42התשס"ט ,עמ' .300
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הצעת חוק מרכזי ההנצחה לזכרם של מנחם בגין ויצחק רבין (תיקוני חקיקה),
להנצחת
תיקון חוק
בגין ,התשנ"ח–1998– 1
מנחם1– 1
התשנ"ח–998
בגין ,זכרו של
להנצחת
בחוקמנחם
להנצחת .1זכרו של
בחוק
.1

תיקון חוק להנצחת
זכרו של מנחם בגין

זכרו של מנחם בגין

()1

התשע"א–2011*

ההגדרה "המכון" יבוא:
בסעיף ,2
לפנייבוא:
"המכון"
בסעיף  ,2לפני()1ההגדרה

בגין;";מוזיאון מנחם בגין;";
""המוזיאון" –
""המוזיאון" – מוזיאון מנחם
()2

והמוזיאון";הארכיון והמוזיאון";
יבוא "המכון,
הארכיון
והארכיון"
"המכון,
"המכון
במקוםיבוא
והארכיון"
בסעיף ,3
במקום "המכון
בסעיף ,3
()2

תקופות" יבוא "לתקופות
"לתקופות
"לשתי
במילים יבוא
החלתקופות"
"לשתי
הסיפה
במילים
במקום
הסיפה,14החל
במקוםבסעיף
( )3בסעיף )3( ,14
כהונה נוספות"; כהונה נוספות";
תקופות" יבוא "לתקופות
"לתקופות
"לשתי
במיליםיבוא
החלתקופות"
"לשתי
הסיפה
במילים
במקום
החל
(18ב),
הסיפה
בסעיף
( )4בסעיף (18ב))4(,במקום
כהונה נוספות"; כהונה נוספות";
יבוא "האתר ,המכון,
המכון,
והארכיון"
המכון"האתר,
"האתר ,יבוא
והארכיון"
במקום
המכון
מקום,
"האתר,
במקום בכל
בסעיף ,19
בכל מקום,
( )5בסעיף )5( ,19
הארכיון והמוזיאון";הארכיון והמוזיאון";
יוצגוזה מוזיאון שבו יוצגו
"ובכלל
יבואשבו
מוזיאון
מנחםזהבגין"
"ובכלל
יבואשל
ומורשתו
"פועלו בגין"
של מנחם
אחרי
ומורשתו
בסעיף ,22
אחרי "פועלו
( )6בסעיף )6( ,22
המדינה ,שנות עיצובה
עיצובה
להקמת
המאבקשנות
המדינה,
באירופה,
השואה להקמת
תקופתהמאבק
באירופה,
השואהרקע
תקופתחייו על
תולדות
תולדות חייו על רקע
המרכזיים בתולדותיה";
בתולדותיה";
והמאורעות
והמאורעות המרכזיים
()7

מוזיאליות".פעילויות מוזיאליות".
"פעילויות הנצחה,
יבואפעילויות
הנצחה,
הנצחה"
"פעילויות
"פעילויות
במקום יבוא
"פעילויות,23הנצחה"
במקום בסעיף
בסעיף )7( ,23

המרכז
תיקון חוק
המרכז
בחוק
.2
להנצחת זכרו של
יצחק ()1
רבין

רבין,
יצחק– 2
התשנ"ז–1997
רבין ,זכרו של
להנצחת
המרכזיצחק
זכרו של
בחוק
להנצחת
.2

התשנ"ז–19972

ההגדרה "המכון" יבוא:
בסעיף ,2
לפנייבוא:
"המכון"
בסעיף  ,2לפני()1ההגדרה

–

תיקון חוק המרכז
להנצחת זכרו של
יצחק רבין

רבין;";זכרו של יצחק רבין;";
להנצחת
במרכזיצחק
זכרו של
הישראלי
להנצחת
המוזיאון
הישראלי– במרכז
""המוזיאון"
""המוזיאון" – המוזיאון
()2

והמוזיאון";הארכיון והמוזיאון";
יבוא "המכון,
הארכיון
והארכיון"
"המכון,
"המכון
במקוםיבוא
והארכיון"
בסעיף ,3
במקום "המכון
בסעיף ,3
()2

תקופות" יבוא "לתקופות
"לתקופות
"לשתי
במילים יבוא
החלתקופות"
"לשתי
הסיפה
במילים
במקום
הסיפה,14החל
במקוםבסעיף
( )3בסעיף )3( ,14
כהונה נוספות"; כהונה נוספות";
תקופות" יבוא "לתקופות
"לתקופות
"לשתי
במיליםיבוא
החלתקופות"
"לשתי
הסיפה
במילים
במקום
החל
(18ב),
הסיפה
בסעיף
( )4בסעיף (18ב))4(,במקום
כהונה נוספות"; כהונה נוספות";
יבוא "האתר ,המכון,
המכון,
והארכיון"
המכון"האתר,
"האתר ,יבוא
והארכיון"
במקום
המכון
מקום,
"האתר,
במקום בכל
בסעיף ,19
בכל מקום,
( )5בסעיף )5( ,19
הארכיון והמוזיאון";הארכיון והמוזיאון";

דברי הסבר
בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע לתקן את חוק
המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין ,התשנ"ז– ,1997ואת
חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין ,התשנ"ח– ,1998בעקבות
ניסיון שהצטבר במהלך שנות הפעלת המרכזים שהוקמו
מכוח אותם חוקים (להלן – המרכזים) מאז חקיקתם.

*
1
2

בחוקים האמורים נקבע כי במרכזים יהיו אתר
הנצחה ,מכון מחקר וארכיון .מאז יוני  2004פועל במרכז
להנצחת זכרו של מנחם בגין גם מוזיאון מנחם בגין ,ומאז
ינואר  2010פועל במרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין גם
המוזיאון הישראלי במרכז .לפיכך ,מוצע לעגן בחקיקה את
קיום המוזיאונים כחלק מהמרכזים.

הצעת חוק מס' פ ;2679/18/הועברה לוועדה ביום ג' באדר ב' התשע"א ( 9במרס .)2011
ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;188התשס"ז ,עמ' .144
ס"ח התשנ"ז ,עמ'  ;48התשס"ז ,עמ' .144
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( )6בסעיף  ,22בסופו יבוא "ובכלל זה מוזיאון שבו יוצגו אירועים מרכזיים בתולדות
המדינה והחברה בישראל לצד סיפור חייו של יצחק רבין";
()7

בסעיף  ,23במקום "פעילויות הנצחה" יבוא "פעילויות הנצחה ,פעילויות מוזיאליות".

דברי הסבר
כמו כן ,בחוקים האמורים הוגבלה כהונתם של
חברי המועצה במרכזים ושל ראשיהם לשלוש תקופות
כהונה רצופות .מוצע לבטל הגבלה זו ,שכן הניסיון שחברי

המועצה וראשי המרכזים צוברים הוא בעל ערך בביצוע
תפקידם ובניהול המרכזים.

חבר הכנסת יריב לוין
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