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 חוק הםפריה הלאומית, התשם״ח-2007*

 פרק אי: פרשנות

ק ן, מטרתו של חוק זה לעגן את קיומה של הספריה הלאומית בישראל, לקבוע את מטרותיה  מטרת החו

 ותפקידיה, להסדיר את פעילותה ולאפשר את פיתוחה לצורך מימוש מטרותיה.

 הגדרות 2 . בחוק זה -

 ״אוסף״ - ספר או מקבץ של ספרים, וכן פריטים אחרים שאיסופם, שימורם או טיפוחם

 הוא ממטרות הספריה הלאומית;

 ״אוספי הספריה״ - אוספים שבהחזקת הספריה הלאומית או שיש לה זכויות אחרות
 בהם;

 ״בניין מושבה של הספריה״ - בניין המשמש למשכן אוספי הספריה, או למימוש

 מטרותיה;

 ״גוף ציבורי״ - גוף בלא כוונת רווח הפועל למטרות תרבות, חינוך, מדע או השכלה

 גבוהה, או המייצג קהילות יהודיות מחוץ לישראל;

 ״האסיפה הכללית״ - המועצה, ואולם לגבי החלטות לעניין הגדלת ההון הרשום -

 אסיפת בעלי המניות המחזיקים במניות לפי סעיף 8;

 ״החברה״ - חברת הספריה הלאומית שהוקמה לפי סעיף 6;

 ״חוק החברות״ - חוק החברות, התשנ״ט-1999ן;

 ״חוק החברות הממשלתיות״ - חוק החברות הממשלתיות, התשל״ה-21975;

 ״חוק המועצה להשכלה גבוהה״ - חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח-31958;

 ״חוק הספריות״ - חוק הספריות הציבוריות, התשל״ה- 41975;

 ״חוק הספרים״ - חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס״א-52000;

 ״מוסד להשכלה גבוהה״ - מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה;

 ״מוסד ממלכתי״ - כל אחד מאלה:

 (ן) ההסתדרות הציונית העולמית;

 (2) הסוכנות היהודית לארץ-ישראל;

 (3) קרן קיימת לישראל;

 (4) קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל;

 ״המועצה״ - מועצת הספריה הלאומית כאמור בסעיף 0ן;

 ״נכס״ - לרבות כל זכות בנכס, ובכלל זה ספר או כל פריט אחר, שבהחזקת הספריה

 הלאומית או שהוקנתה לה זכות אחרת בו;

 ״ספר״ - כהגדרתו בחוק הספריות, לרבות כתב יד;

 ״ספריה ציבורית״ - כהגדרתה בחוק הספריות;

 י התקבל בכנסת ביום ט״ז בכסלו התשס״ח (26 בנובמבר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ם י״ב בכסלו התשס״ו (13 בדצמבר 2007), עמי 102. ו  הכנסת - 108, מי

 ן ס״ח התשנ״ט, עמי 189.

 2 ס״ח התשל״ה, עמי 132.

 3 ס״ח התשי״ח, עמי 191.

 4 ס״ח התשל״ה, עמי 230.

 5 ס״ח התשס״א, עמי 80.
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 מלרות הספריה
 הלאומית

 תפקידי הספריה
 הלאומית

 מקום מושבה של
 הספריה הלאומית

 חברת הספריה
י ע  יהדילאהומליפתי ס

 אי-תלות

 מניות החברה

 ״הוועדה״ - ועדת ״החינוך התרבות והסחירט של הכנסות;

 ״השר״ - שר החינו״ךהשר״ - שר החינוך

 פרק בי: הספריה הלאומית - מרדות ותפקידים

 הטררתי ה של הספריה הלאומיות הן איסוף, שימור, טיפוח והנחלה של אוצרות יחע,

 מורשת ותרבות בכלל, ובזיקה לאתץ ישלאל, למד ילת ישראל ולעם היהודי בפרט.

 אלה תפקידי הספריה ה לאומית, לשם השגות מטרותיה ם

 (1) לאסוף, לשמר ולטפח את אוצרות הידע, המורשת והתרבות, ובכלל זה להרחיב
, ת ו ב ר ת ה ת ו ש ר ו מ , ה ע ד י ת ה ו ר צ ו ת א ח א פ ט ל ר ו מ ש  ולהעשיר את אוספ(י1)הספלריאסה;וף, ל

 (2) לאפשר לציבור, בישראל ומחוצה לה, נגישות הולמת וסבירה לאוספי הספריה,
ה ר י ב ס ת ו מ ל ו ת ה ו ש י ג , נ ה ה ל צ ו ח מ  בין השאר, באמצעי(2ם) טכנלואלופגישירםלמציתבקודר,מיבים;שראל ו

 (3) לשמש ספריית מחקר מרכזית בישראל בתחומי מומחיותה, בהתאם למטרותיה,
 וכן לשמש ספריית (ה3)מחקלרששמלשהסאופנרייבירתסימטחהק רהעמרברכיזיתתביבירוששרלאילם,בבתתחוחומימ יממודמעחיי והתרהו,ח,ב

, ב ם י ל ש ו ר י ת ב י ר ב ע  ובמיוחד מדעי היהודכוןת,לשתמרבשו יוספתריהימתז רהחמחהקתריכושןלוההאאיונסילבראסם;יטה ה

 (4) להציג לפני הציבור תצוגות קבועות ומתחלפות של אוספים, לרבות אוספים

 מושאלים;

 (5) לקיים פעילות תרבותית, ספרותית וחינוכית המיועדת לציבור או לחלק ממנו,

 לרבות ציבור התלמידים במוסדות החינוך;

 (6) להעניק, ככל שתמצא לנכון, ייעוץ מקצועי בתחומי מומחיותה, בהתאם למטרותיה,

ת של המוסדיות להשכלה גגנוהה, הספריות הציבוריות י  ובכלל זה לעניין ניהול הספרנ

 בישראל, וכן ספריות של קהי לות יהודיות מחוץ לישראל;

 (7) לקיים קשר מקצועי עם ספריות לאומיות, ספריות ציבוריות, ארכיונים ומוסדות
, ת ו י ר ו ב י ת צ ו י ר פ , ס ת ו י מ ו א ת ל ו י ר פ ם ס י ע ע ו צ ק ר מ ש  תרבות וחינוך, מחו(ץ7)לישלרקאייל;ם ק

 (8) למלא כל תפקיד אחר הנדרש לשם השגת מטרותיה

 מומשקובהם שמולשבה של הספריה הלאומית הוא ירושלים

 פרק גי: חברת הספריה הל אומית ומוסדותיה

 סימן אי: חברת הספריה הלאומית

 הלספשרםיהמימוש מטרות הספריה הלאומית כאמור בסעיף 3 וביצוע תפקידיה לפי סעיף 4,

ספריה הלאומית שתנ!עיל את הספו־ייה הלאומית; ה חברה תוקם מחברה  תוקם חברת 6

י חוק זה, דזוראות פ ו ראות ס ה  לתועלת הציבור לפי חוק החברות, ו־יחולו עאידז, ב כפוף ע
ת ל ו א ר ו ה ף ל ו פ כ , ב ה י ל ו ע ל ו ח י , ו ת ו ר ב ח ק ה ו י ח פ ר ל בו  כל דין החלות על חלבתרוהע לכתאמהוצרי

י תפקידיה תפעל החברה באופן עצמאי והיא תהיה בת-חורין לכלכל כטוב לו מי  ת

 בעיניה, את ענייניה במסגרת תקנונה ותקציבה, ובכפוף להו ראות לפי חוק זה.

 (א) המניות בחברה יהיו בבעלות המנויים בפסקאות (1) עד (3) להלן, בשיעורים

 המפורטים באותן פסקאות:

 (1) המדינה - 50 אחוזים מההון הרשום הראשוני;
 (2) האוניברסיטה( 1)העברהימתדיבנירהו-ש ל0י5םא-חו5ז2יםאחמוזהיהםוןמההרהשוןוםהרהרשואםשוהניר;אשוני;

 (3) מוסדות ממלכתיים או גופים ציבוריים שהמדינה והאוניברסיטה העברית

 בירושלים, כל עוד היא בעלת מניות בחברה, הסכימו עליהם - 25 אחוזים מההון

 הרשום הראשוני.
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 (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי בעל מניות בחברה להעביר את מניותיו

 למוסדות ממלכתיים או לגופים ציבוריים, ורשאי דירקטוריון החברה להקצות מניות

 למוסדות או לגופים כאמור, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 (1) המדינה והאוניברסיטה העברית בירושלים, כל עוד היא בעלת מניות

 בחברה, הסכימו להעברה או להקצאה, לפי העניין;

 (2) לאחר ההעברה או ההקצאה תמשיך המדינה להחזיק בשיעור המניות

 הגבוה ביותר;

 (3) בהקצאת מניות - האסיפה הכללית החליטה על הגדלת ההון הרשום

 הראשוני או ההון הרשום וטרם ההחלטה האמורה הוצגה לפניה עמדת המועצה

 לעניין זה

 (ג) המדינה והאוניברסיטה העברית בירושלים לא יסכימו להעברה או להקצאה של

 מניות לגוף ציבורי, לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), אלא לאחר ששוכנעו כי הגוף הציבורי

 מתאים להיות בעל מניות בחברה וכי הוא בעל יכולת לעמוד בהתחייבויות שנטל על

 עצמו כבעל מניות; הסכמת המדינה כאמור תינתן בהחלטת הממשלה, לאחר שהוצגה

 לפניה עמדת החברה

 (ד) בכפוף להוראות כל דין, אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע העברה או הקצאה של

 מניות לפי סעיף זה, בתמורה, לרבות לפי סעיף 345טו לחוק החברות, בכפוף להוראות

 לפי סעיף 36

 (ה) לא יהיה תוקף להעברה או להקצאה של מניות בחברה, שלא בהתאם להוראות

 סעיף זה

 (ו) בסעיף זה, ״ההון הרשום הראשוני״ - ההון הרשום שייקבע בתקנון החברה במועד

 תחילת פעולתה

 זכויות בעלי המניות 9 . (א) (1) החזקה במניות החברה לא תקנה זכות למנות דירקטור או זכות הצבעה

ה באסיפה הכללית, למעט לעניין הגדלת ההון הרשום של החברה. פ י ס א ם ה  הכללי

 (2) המועצה תהיה האסיפה הכללית של החברה, ובכלל זה תמנה את

 דירקטוריון החברה, ואולם היא לא תהיה האסיפה הכללית לעניין הגדלת ההון

 הרשום של החברה

 (3) לחברי המועצה יהיו נתונות זכויות ההצבעה באסיפה הכללית, למעט

 לעניין הגדלת ההון הרשום של החברה, וכן יהיו נתונות להם שאר הזכויות

 המוקנות לבעלי מניות לפי חוק החברות; לעניין הפעלת הזכויות כאמור, יראו

 כל חבר מועצה כמי שיש לו 1/14 מההון המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה

 באסיפה הכללית שלה

 (4) בסעיף קטן זה, ״האסיפה הכללית״ - כמשמעותה בחוק החברות

 (ב) בלי לגרוע מהזכויות הנתונות לחברי המועצה לפי סעיף קטן (א), יהיו נתונות

 לבעלי המניות בחברה זכויות אלה בלבד:

 (1) הזכות לדרוש כינוס האסיפה הכללית לפי סעיפים 63 עד 65 לחוק החברות,

 בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

 (א) הזכות לפי סעיף 63 לחוק החברות תהא נתונה לבעל מניות בחברה,

 אחד או יותר, שלו עשרה אחוזים לפחות ממניות החברה;

 (ב) הזכות לפי סעיף 64 לחוק החברות תהא נתונה לכל אחד מבעלי

 המניות שדרשו את כינוס האסיפה הכללית לפי סעיף 63 לחוק החברות;
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 (2) הזכות לבקש לכלול זושא בסדר היום שלל האביפה הכללית, לפי ספיף ה6

 לחוק החברות, בשילויים המחויתים ובשייוי זה: הזכות וכאמור תהא נתונה לכל

 אחד מבעלי המניותאחבדחבמרבה;עלי המניות בחברה;

 (3) הזכות לעיין במסמכי החברה ולדרוש כמי דע לפי סעיפים 184 עד 187 לחוק

 החברות; החברות;

 (4) זכויות לפי הפרק השלישי לחלק הח מישל לחוק החברחמ

 (5) זכויות משתתף לפי פקותת החברות [יוסח חדש], התשמ״ג-83ח61, בכפוף

 להוראות לפי חוק זלה;הוראות לפי חוק זה;

 (6) זכויות הצבעה באסיפה הכלליות לעניין ההדלת ההון הרשום;

 (7) זכויות אחרות הנתונות לבעל מניות לפי כל דין, שיקתע פשר המשפטים,

 באישור הוועדה באישור הוועדה

 סימן בי: מוסדות סימן בי: מוסדות

 מ1. (הא) מועצתהספריה הלאועצת ההיהבת 14 חבריםואלההם: מועצת הספריה
 הלאומית הלאומית

 (1) נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והוא יהיה היושב ראש;

 (2) נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים;

 (3) עובד מדינה בתפקיד בכיר, בעל מומחיות בתחום מתחומי תפקידיה של
ה י ד י ק פ י ת מ ו ח ת ם מ ו ח ת ת ב ו י ח מ ו ל מ ע , ב ר י כ ד ב י ק פ ת ה ב נ י ;ד שרמ הד  הספריה הלאומית,(3)שימנעהו ב

 (4) איש ציבור המייצג את יהדות התפוצות, שתמנה הסוכנות היהודית
ה נ מ ת , ש ת ו צ ו פ ת ת ה ו ד ה ת י ג א צ י י מ ר ה ו ב י ש צ י ) א 4  ישראל; (

 (5) איש סגל בכיר באוניברסיטה העברית בירושלים, בעל מומחיות במדעי

 היהדות, שימנה נשיא האוניברסיטה;

 (6) איש סגל בכיר במוסד להשכלה גבוהה שאינו האוניברסיטה העברית

ה להשכלה גבחהה; כ ש ו מ  בירושלים, בעל מומחיות במד7גי הרוח, שתמנה ה

 (7) חבר המועצה הישראלית לתרבות ואמנות, כמשמעותה בחוק התרבות

תחום מתחומי תפקידיד; של ה מומחעת ומעמד ת  והאמנות, התשס״ג-02 720, בע
ת ם מ ו ח ת ד ב מ ע מ ת ו ו י ח מ ו ל מ ע ב  הספריה הלאומית,והשאתממננוהת,ההמותעשצסה״גה-2א0מ0ו2ר ,ה ;

 (8) חבר המועצה לספריות ציבוריות, כמשמעותה בחוק הספריות, בעל

ה נ מ ת ת הספריה הלאומית, ת  מומחיות ומעמד בתחום מתחומי תפקידיה ש

 המועצה האמורה;

 (9) חבר מועצת המוזאונים, כמשמעותה בחוק המוזאונים, התשמ״ג-81983,

 בעל מומחיות ומעמד בתחום מתחצמי תפקידיה של הספריה הלאומית, שתמנה
ה י ר פ ס ל ה ה ש י ד י ק פ י ת מ ו ח ת ם מ ו ח ת ד ב מ ע מ ת ו ו י ח מ ו ל מ ע  המועצה האמורה; ב

 (10) חבר מועצת הארכיונים העליונה כמשמעותה בחוק הארכיונים, התשט״ו-

ת הלאומית, י ע כ הספ י תפקידיה ש מ 1 ח א  91955, בעל מומחיות ומעמד בתחצם ה
ל ה ש י ד י ק פ י ת מ ו ח ת ם מ ו ח ת ד ב מ ע מ ת ו ו י ח מ ו ל מ  שתמנה המועצה ה5א95מו1ר,ה;ב ע

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי 761.

 ס״ח התשס״ג, עמי 64.

 ס״ח התשמ״ג, עמי 113.

 ס״ח התשט״ו, עמי 14.
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 (11) בעל מומחיות בתחום המשק, הניהול או הכלכלה, שימנה נגיד בנק

 ישראל;

 (12) שלושה אנשי רוח וספר, מהם אחד לפחות הנמנה עם האוכלוסיה הערבית,

 הדרוזית או הצירקסית, ואחד לפחות הנמנה עם אחת מקבוצות העולים ובקיא

 בתרבותה, שימנה השר לאחר התייעצות עם גופים העוסקים בתחום מתחומי

 תפקידיה של הספריה הלאומית, לרבות גופים המייצגים את עניינם של ציבור

 המשתמשים בספריה הלאומית

 (ב) נעדר היושב ראש מישיבה של המועצה, תבחר המועצה באחד מחבריה לנהל את

 אותה ישיבה

 11 חבר המועצה יפעל בנאמנות ויפעיל שיקול דעת עצמאי ובלתי תלוי במילוי תפקידו

 במועצה, והכל באופן שיבטיח תפקוד מקצועי, עצמאי ובלתי תלוי של הספריה הלאומית;

 חבר המועצה לא ייצג את בעלי המניות בחברה, את מי שמינה אותו לחבר מועצה או

 את הגוף שמתוקף תפקידו בו הוא חבר מועצה, ולא יהיה שלוח של מי מהם.

 12 (א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין,

 במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד

 אחר שלו

 (ב) חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה, אם הנושא

 הנדון בהם עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין

 תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה

 לא יטפל במסגרת תפקידו במועצה בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה

 (ג) התברר לחבר המועצה כי נושא הנדון בישיבה של המועצה או המטופל על ידו

 עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב),

 יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ויימנע מהשתתפות בישיבות המועצה באותו נושא

 או מטיפול בו

 (ד) בסעיף זה -

 ״עניין אישי״ - לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר המועצה או קרובו

 מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש להם חלק בהון המניות

 שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

 ״קרוב״ - בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר

 המועצה

 13 (א) תקופת כהונתו של חבר מועצה תהיה ארבע שנים וניתן לשוב ולמנותו לתקופות

 כהונה נוספות, ובלבד שלא ימונה חבר מועצה מהמנויים בסעיף 10(א)(4) עד (12) ליותר

 משתי תקופות כהונה רצופות

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), כהונתם של חברי המועצה המנויים בסעיף 10(א)( 1)

 ו-(2) יהיה כל עוד הם מכהנים בתפקיד שמתוקפו הם מכהנים כחברי מועצה

^ (א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה: 4 

 (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש המועצה;

 (2) הוא חדל להיות חבר בגוף שמתוקף תפקידו בו הוא מונה לחבר המועצה;

 (3) הוא הורשע בעבירה שבשל מהותה, חומרתה או נסיבותיה, סבורה המועצה,

 לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, כי אין הוא ראוי להמשיך

 בכהונתו;

 נאמנות ואי-תלות
 של חבר המועצה

 ניגוד עניינים

 תקופת כהונה

 הפסקת כהונה
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 בזינוי חבר מועצה
 שחדל לכהן

 (4) מי שמינה את חבר ממועצה החתיט על הפסקת כהולתו, וב לבד שלא יחליט

 כאמור אלא לאחר שהמו עצה פנתה אליו בבצשה לעשות כן, בהשקיים שחד

 מאלה: מאלה:

 (א) נבצר מחבר ה(מא)ועצנהב צלרמ למאח בארתהתמפוקעיצדוה; למלא את תפקידו;

 (ב) חבר המועצה באינו ממלא כראוי אות ותפקידו;

 (ג) חבר המועצה נעדר בשלוש עשיבנת רצופשת ש ל המועצה, ולד עת

 יושב ראש המועצה לא היתה סיבע סבירה להעדרו;

 (ד) הוגש נגד חברי המוהצה כתב חבשום בעבירה כאמור בפסקה(3)ה

 (ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן(א), רשאי היועץ האשפטי לממשלה לקשוע כי

 התקיימה עילה להפסקת כהונה של חבר המועצה, המנ ויה בהעיף צטן (א)(3), או סדרוש

 ממי שמינה את חבר ממועצה לאפסיב את כהונת ו בשל קילת כאמור בסעיף קטן( א)(4),

 אף אם המועצה לאאףעשאתםההכמןועצה לא עשתה כן

 (א) חדל נשיא האקדמיד הלאומית הישראלית למדעיה או נשיא האוניברסיטה

 העברית בירושלים לעהן כחבר המלעצה, יכהן במקומו חבר אחר מבץ וחברי האקדמיה

 הלאומית הישראלית אמדעים, שתמלה האקדמיה, את רקטור האוניהרסיטה העברית

 בירושלים, לפי העניין, והכל כל יעוד לא הוסרה המניעה לכהונתו של ויער המועצה

 או לא מונה אדם אאחורללאתפמוקניהד אהדאםמ וארחר לתפקיד האמור

 (ב) חדל לכהן חבר )מחברי המועצה, שאינו מנוי בסעיף קטן(א), או שאינו יכול לכהן

 בה, יפעל מי שמינה האת חבר המועצה לאמנות חבר מועצה אחר תחבתי ו.

 ה 1 ז חבר המועצה יה יה זכאי להחזר הוצאו ת שתשלם ל ו החברה שפי מספר הישיבות שבמן

 השתתף, בהתאם להשתאות המשולמלה צדירקטור מקרב הציבור לפי חוק החברות

 הממשלתיות, בשינויים שמחויתים, שבלבד שאינו בקבל ממקו ר אחר הקזר הוצאות.

 סן. המועצה תתכנס פעמיים בשתה לפחפת, ורשאית ה יא לקבו ע את סדרי ע בודתע, ככל

א נקבעו לפי חוקשזלהא נקבעו לפי חוק זה ל ש ה צ ע ו מ  ה

 18ק קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף סמכטותיה ופעולו תיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה תוקף פע ולוות

 מקומו של חבר בהמאקוומוחמשתל לחיבקרו יבבהמיאנוו יומחאומתב הלימקושיךבכמהיוננויתוואו בהמשך כהונתו

 9^ (א) דברקטוריון החברה יהיה בי 11 חברים לפהות וללא יותר מל15 חבולא, כמפורט דירקטםי ון החברה
 להלן: להלן:

 (1) שישה חברים( 1)שהםשיאנששהי חסגבלריאםקדשמהיםבאמנוסשיד וסתג למואכקרדימםילבהמושסכדלוהתגמבוכהרהי,ם להשכלה גבוהה,

 ובהם: כל עוד האוניבםסיטה העבראת בירושלים היא תעלת מניות החברה

- שלושה אנשי הס-גלשלהואשקהד מאינבשיא ונהיסבגרלסיהטאהקדהמעיברביאתוניבבירוסישטליהם,הועאבחרידתמבהירםושלים, ואחד מהם

 לפחות בתחום מדעי חהד ות, ואם האעניברסיטה העב ריאת ביררשלים אינה בעלת

 מניות כאמור - אישמניסוגתל כאאקדמומרי -א חאידשב אסוגנליבארקסידטמיהאהחעדברביאתו נבייבררוסשילטיהם;ה עברית בירושלים;

 (2) שלושה חברי(ם2 )בעליש למועשמהדחונבירסייםוןבבעתליח ומיע מהדמונשיק,ס יוהןניבהתולחואמוי הכמלשכקל,ה;הניהול או הכלכלה;

 (3) חבר אחד שה(ו3)א מוחמבחרהאבחתדחושםהוהאס פמרונמוחת;ה בתחום הספרנות;

 (4) חבר אחד בע (ל4)מעמחדבורניאסיחוןד בתעלח ומםעהמחדיוננויךסויוהןתברתבוחות;ם החינוך והתרבות;

 (5) נוסף על האמור בפסקאףת (1) עד (4) , יכול שימונו עד ארבכה חברים נוספים,

 מהתחומים המנויים בפחקאות (2) ועד (4), ובלבד שלא ימ(נ) לבי פסקה זו יותר

 משני חברים לפי כל שנחת מאותן פסקאות.

 פרה חהזירשהיובצואתו תשב
 לחברי המועצה

 דרסיד רעיבעובדודתתה,ה כשכלל
 המועצה
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 (ב) הדירקטורים יתמנו לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים לפי סעיף 60א

 לחוק החברות הממשלתיות, שתבדוק את כשירותם והתאמתם של המועמדים לכהונת

 דירקטור, בהתאם להוראות חוק זה; החליטה הוועדה לבדיקת מינויים שלא להמליץ

 על מועמד מפאת אי-כשירותו, לא ימונה המועמד למשרה כאמור

 (ג) הדירקטוריון יבחר, מבין חבריו, את יושב ראש הדירקטוריון; המינוי טעון אישור

 האסיפה הכללית

 (ד) בכפוף להוראות כל דין, ייקבעו בתקנון החברה הוראות לעניין כהונתו של

 דירקטור, לרבות הוראות לעניין מניעת ניגוד עניינים והוראות לעניין תקופת הכהונה

 ופקיעתה, ובלבד שתקופת הכהונה לא תעלה על שלוש שנים, ואולם דירקטור שתקופת

 כהונתו נסתיימה, ניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות, אלא אם כן נקבע אחרת

 בתקנון החברה

 המנהל הכללי 20 (א) דירקטוריון החברה ימנה את המנהל הכללי של החברה
 והמנהל האקדמי

 (ב) הדירקטוריון רשאי להחליט כי לחברה יהיה גם מנהל אקדמי; החליט הדירקטוריון

 כאמור ימנה את המנהל האקדמי ויקבע את תפקידיו

 חבר עמיתי כבוד 21 . (א) האסיפה הכללית רשאית להחליט על מינוי חבר עמיתי כבוד שיכלול חברים

 בעלי מעמד ציבורי בתחום האקדמי או בתחום ההגות, וכן חברים בעלי מעמד בתחום

 העשיה הציבורית או בתחום העסקי בישראל או מחוצה לה; החליטה האסיפה הכללית

 על מינוי חבר עמיתי כבוד, תמנה את חבריו

 (ב) בתקנון החברה ייקבעו הוראות לעניין מינויו, הרכבו ותפקידו של חבר עמיתי

 הכבוד, ככל שהאסיפה הכללית החליטה על מינויו, ובכלל זה הוראות בדבר תקופת

 הכהונה של חבריו והעברתם מכהונה

 (ג) האסיפה הכללית והדירקטוריון של החברה רשאים להסתייע, בכל עניין המצוי

 בתחומי תפקידיהם, בחבר עמיתי הכבוד, ובלבד שלא יעבירו לו מתפקידיהם על פי

 דין

 (ד) החברה רשאית להעביר לחבר עמיתי הכבוד את הדוחות הכספיים שלה ואת

 תכנית העבודה השנתית והרב-שנתית שלה

 פרק די: נגישות לאוספי הספריה

 נגישות לאוספי 22 (א) המנהל הכללי של החברה, לאחר התייעצות עם המנהל האקדמי, ככל שמונה,

ה ובאישור הדירקטוריון, יגבש כללים במגמה לאפשר לציבור, ככל הניתן, נגישות הולמת י ר פ ס  ה

 וסבירה לאוספי הספריה, בהתאם לעקרונות של שוויון

 (ב) המנהל הכללי רשאי לקבוע בכללים כאמור בסעיף קטן (א) הוראות שונות לסוגים

 שונים של משתמשי הספריה, בין השאר בשים לב לצורכיהם

 (ג) כללים כאמור בסעיף קטן (א), יגובשו לאחר שניתנה הזדמנות סבירה לגופים

 המייצגים את עניינו של ציבור משתמשי הספריה, להביע את עמדותיהם לפני המנהל

 הכללי

 שימושים מותרים 23 (א) על אף האמור בכל דין, פעולה כמפורט להלן מותרת לספריה הלאומית למטרות
 לספריה הלאומית

 אלה:
 (1) עשיית שני עותקים של יצירה, שחוק הספרים חל עליה, ועותקיה לא נמסרו

 לספריה הלאומית מכל סיבה שהיא; הספריה תהא רשאית לעשות עותקים

 כאמור לאחר שפנתה למי שחלה עליו חובת מסירה לפי חוק הספרים, ככל

 שזהותו ידועה, והוא לא מילא את חובתו;
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 (2) החלפת עותק(2)של יצהיחרלה,פ תשעהויתהקבישדלי יהצסירפרה,יהשהילהאובמיידתי להאסחפרישהנהמלסארולמיפית לאחר שנמסר לפ

 חוק הספרים, ואבד, הושמד, איו נעשה בלתי ראוי לשישוש;

 (3) העתקה לצורכי שימור, בכל דרך שהיא, של יצירה שעותק שמנה נמצא

 בידי הספריה הלאומית או שלספריה יש גי שה שאליה, ובלבד שלא יילישה בעותק

 לשימור שימוש כעותק נוסף על הע ותקים שבספעיה ולעניין י ציבה שלס פריה יש

 גישה אליה - כל עגוידשלהספארליה י-שכאלפעושרדולתסגיפרשיה יכשאמאופר;שרות גישה כאמור;

 (4) העתקה לצורכי שימור של לאתרי אישטרנט שאו של יצירות המצויות בהם;

 גישה לציבור לעותקים שנעשו לפי ופסקה זו, תהיה פיפי תנאים ותיהגים שיקבע

 שר המשפטים, בהסכמת השט; הוראות כאמהר ריקבעו בהתאשבר ביק הושאר,

 בהשפעתן על בעליבזהכושתפ עהיתוןצערילםבבעיליציזרכוותת היוצרים ביצירות

 (ב) אין בהוראות סעיף קטן(א) כדי לגרוע מהוראות לפל דון אחר המתירות דספריה

 הלאומית לבצע העהתלקאהומשילת ילצביצרועתהעתקה של יצירות

 פרק הי: נכסים ופירוק

 סימן אי: נכסים

יון החברה יסווג את הספרים והפריטים האחרים שבאוספי הספריה מגבלות על ביצוע  מ2, (א) דירקטו4
 עסקאות בנכסים עסקאות בנכסים

 (בסעיף זה - פריטי ססריה ), ורשאי הוא לקבוע סישג שונה לצורך עסקא ושת נשו נותו 1
 (ב) סיווג כאמור בסעיף קטן (א) יכלול, בין השאר, פריטי ספריה שאין רבצע בהם

 עסקה, פריטי ספריהע סשקאהי,ן פכרליטמיג בסלפהריעהלשביאיצןו עכלעמסגקבהלבההעםלובפירציוטיע סעפסרקיהבשהיםשומפגריבטליהספריה שיש מגבלה

 על ביצוע עסקה בהם, לרבות דרישה האישור מראש של העסקה מל אדי גורם כלשהו,

 ובכלל זה האסיפה הכללית, הדיסקטוריון או המנדל הכללו.

 (ג) האסיפה הכללית רשאית לסווג את פריטא הספריה , כולם או חלקם, לפי הורארת

 סעיפים קטנים (א) ו-(ב), םשיטניים המחויבים; סעיגם האחויפה דה כללית כאמור, יחול

 הסיווג שקבע הדירקטוריון לפי הסעיפים הקטנים האמורים, בכפוף לסיווג שקבעה

 האסיפה הכללית האסיפה הכללית

 (ד) (1) החברה תאפשר קבלת כמידת על א ודות סמיג פ עט י הספר יזה וגה מגבלות

 הנובעות מסיווג זההענולבבעיוצתו עמ סעיסווקגאזוהת עבלהבםיצוע עסקאות בהם

 (2) בבואה לבצע (2ע)סקהבבופאריהטלסבפצרעי הע סמקסוהיבםפתרימטסוסרפרהיחהברמהסוימיםדתעמעסלוראוהדחובתרה מידע על אודות

 סיווגו והמגבלות הנסויובועגותוהממסגיובולגוזתההנובעות מסיווג זה

 (3) בלי לגרוע מ (ה3ו)ראובתליס עליגףר וקעטןמזההו,רראושתאיסגעוירףםקטהןמזבהק,שר שלאהיתגקושררם בהעמסבקקהש להתקשר בעסקה

 עם החברה לגבי פרים ספריה מסוים, לבק ש מידע בדבר סיווגו, והחערה ותמסור

 לו את מלוא המידע שביקש וכאמור דתוך 14 ימים מיום שהתקבלה בקשתו.

 (ה) לעסקה בפריט ספריה בניג ובי למגבלות ה נבבעות מסיווגו לפי סעיף זמ, לא יהיה

 תוקף, אלא אם כן היותה העסקה טכו נה אישור, והאישער ה נדרש נתקבל בדי עבד.

 (ו) בסעיף זה, ״ע(וס)קה״ב-ס עמיףכיזרה,, ״העשסקכרה״ה -א ומהכישראה,ל ה שכלרפהריאטו סהפשריאלההאושלה עפברריטת ספריה או העברת

 זכות בו בכל דרך אזחכורת בו בכל דרך אחרת

 א5י2סור (שאע)בודנכסי ה5ס2פריה(אה)לאונמכיסית האיסנפםריניהתנהילםאולמשיעתבואידנם ניתנים לשעבוד איסור שעבוד

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית החברה לשעבא נכס מסוים שאבנו חסני

 להבטחת פעילותה התקינה של הספריה, ובלבד שאינו ספר ואו בריט אחר שבאוס פפ
ה י ר פ ס ל ה ה ש ב ש ו מ  הספריה או שאינו בהנסייפןרימוהשאבוהששאילנוהבסנפיירןי ה
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 (ג) שעבוד כאמור בסעיף קטן (ב) טעון אישור מוקדם של הדירקטוריון; האישור

 יינתן לכך שהנכס אינו חיוני להבטחת פעילותה התקינה של הספריה וכן כי הוא ניתן

 לשעבוד, ורשאי הדירקטוריון ליתן אישור כאמור לנכס מסוים או לסוג נכסים

 עיקול וזכות עיכבון 26 הנכסים המנויים להלן אינם ניתנים לעיקול ולא תחול עליהם זכות עיכבון:

 (1) ספרים ופריטים אחרים שבאוספי הספריה;

 (2) בניין מושבה של הספריה;

 (3) כל נכס אחר שהוא ייחודי לספריה, החיוני לפעילותה התקינה, בהתאם להוראות

 שקבע השר, בהסכמת שר המשפטים

 סימן בי: פירוק

^ (א) החברה תפורק בידי בית משפט בלבד לפי הוראות פרק י״ב לפקודת החברות,  פירוק החברה 7

 ובלבד שלא תוגש בקשת פירוק על ידי החברה או על ידי בעל מניות, אלא בהסכמת

 המדינה שתינתן בהחלטת הממשלה

 (ב) נוסף על העילות לפירוק הקבועות בכל דין ולפי החלטת הממשלה, רשאית המדינה

 להגיש בקשה לבית המשפט לפירוק החברה, אם שוכנעה שהחברה אינה מגשימה את

 מטרותיה או שאין עוד צורך בקיומה; היתה האוניברסיטה העברית בירושלים בעלת

 מניות, תוגש הבקשה בהסכמתה

 (ג) החברה אינה רשאית להביא לחיסולה בכל דרך, לרבות בדרך של מיזוג, פשרה או

 הסדר, אלא לפי הוראות חוק זה לעניין פירוק החברה

 דין נכסים בפירוק 28 (א) זכויות החברה בספרים ובפריטים אחרים שבאוספי הספריה, וכן זכויות החברה

 בבניין מושבה של הספריה לא יהיו חלק מנכסי החברה העומדים לחלוקה בפירוק;

 זכויות כאמור יועברו, עם פירוק החברה, על פי הוראת בית המשפט, לתאגיד אחר

 שבית המשפט שוכנע כי יש באפשרותו להפעיל את הספריה בהתאם להוראות חוק

 זה, או, אם לא נמצא תאגיד כאמור, לחברה בת של האוניברסיטה העברית בירושלים,

 והכל כפי שיקבע בית המשפט, ולאחר שניתנה ליועץ המשפטי לממשלה ולאוניברסיטה

 העברית בירושלים הזדמנות להביע את עמדתם; הועברו הנכסים האמורים לתאגיד

 או לחברה בת כאמור - יחולו הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים, כפי שיקבע בית

 המשפט

 (ב) לאחר שנפרעו חובות החברה לנושיה במלואם תועבר יתרת נכסי החברה העומדים

 לחלוקה בפירוק, לתאגיד או לחברה בת כאמור בסעיף קטן (א); הוראות סעיף קטן זה לא

 יחולו לגבי נכס שנקבע, במועד העברתו לחברה, בהסכם או בתקנון החברה, כי הוא

 יועבר לאחר הפירוק לאדם שהעבירו לחברה (בסעיף קטן זה - המעביר) או לאדם אחר

 שקבע המעביר

 פרק וי: תקופת ההפעלה והחברה הבת

 תקופת ההפעלה 29 (א) על אף הוראות חוק זה, בשלוש השנים שלאחר יום התחילה או במשך תקופה

ת אחרת אם נקבעה לפי סעיף קטן (ג), תופעל הספריה הלאומית בידי חברה בת של ב ה ה ר ב ח ה  ו

 האוניברסיטה העברית בירושלים (בחוק זה - תקופת ההפעלה)

 (ב) החברה הבת תוקם בתוך שישה חודשים מיום התחילה ותיקרא ״הספריה

 הלאומית״ (בחוק זה - החברה הבת)
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 פטור ממס ים
 ומחותבשהל ומאיחםר
ר ח  אחחורביםה א

 הבטחת זה פעלתא
 שהלהפהסעפלריההתופע
 ההלהאופמעילתהבתתווםפ ע
 תקופת ההפעלה
 ושינוי התוספת

 דיווח לכנסת

 (ג) השר רשאי ל(קג)בוע,הבשצרו, רלשפיאיפנלייקתבונע,שיבאצו,האלופניי בפרניסייתט הנשהיעאברהיאתוניביברוסישטליהם,האעוב

 יושב ראש ההנהלה הציבורית של בית הספרום הלאומי והאונירירסיטאי אי וושב ראש

 הדירקטוריון של החברה הבת, לפי העניין, ובאישו ר זהו ועדהי מועד אחר להעמת החברה

 הבת או תקופה אחרהבתתל האופ עתלקוהפשהלאהחסרפתרילה פהעללאהומישלת בהיסדפיריההח בהרלהאוהמבית בידי החברה

̂ למעט זה וראות בעםפים  (ד) הוראות חוק זה יחולה על החחרה הבח, בשינויים המח^ב

 8 עד 18 ו-19(ב), ובלבד שמנ-ות החברה הבת יוחזקו במלואן על ידי האבניברסיטה

 העברית בירושלים ולא יהיה ייתן להע בלר מניות או זכויות ככל שהו ב מניזתו או להקצות

 מניות בחברה הבתמענידו לתתבוחםברתקהופהתבתההעדפעללתהום תקופת ההפעלה

 (ה) העברת בעלות, החהעה או זעות שימוש באוספים אש מוכסים, מבית הספנים

 הלאומי והאוניברסהטאו שבהוניברסיטט ה עברית בירושלים לחברה הבת ולחברה,

 יוסדרו בהסכם בין האוניברסיטה העברית בירושלים והבברה הבת, לשם המימוש מלא

 ובאופן הולם של מוטברואותפןחוהקו לזהם ושהלורמאטורתויות חוק זה והוראותיו

 (ו) החברה הבת תעשה כל שביכולתע לאפשר את ותחילת פעילותה של החברה

 בהתאם להוראות חבוהקתזאהם להוראות חוק זה

 (ז) עד תום תקופות ההפעלת יסכימו בי ניהן המהינה והא וניברס יטה העברית בירושלים

 על הוראות תקנון העחלברהוהר, ואיוקתבתעוק נואןי להוחמבהרוהר,אוויקתבהעות קאניוןל ולמאהיוהריואוניתתהנותתק נלוןשילנאוייאהילואני

 בהסכמת המדינה ובההאסונכימברתסיהטמהד;י נהאונהיאבורניסיבטרסהיטתהב;צהעאאונתיבהרפסיעוטלהו ת בהצנדעראשותתהלפעשוםל

 כניסתן לתוקף של הוראות התקנון בתום תקופת ההפעלה.

 (ח) שישה חודשים לפני תום תקופת ההפעלה יפעלו נשיא האוניבפסיטה העברית

 בירושלים, נשיא הבאיקרדומשילהים,ה לנאשוימאי תה אהקידשמריאהליהתללאוממדיעתיםהיוהשרמנאהלילתהלכמלדליע ישםלו הממשנרהדל

 החינוך, למינוי חברה המועצה נעל ידי הגהפים הממנים, ולהקמת המועצה הראשונה,

 וזאת עד לתום תקופת ההפעלה; בתום תק ופת הההעלה םחל המתעצה עמילוי תפהידיה

 לפי חוק זה, אף אם טפם הושלם מי איה או חל פגם במינוי מי מחבריה או נתפ נה מקומו,

 ובלבד שלפחות שליש מחבריה ומונו.

 (ט) בתום תקופת ההפעלה תופעל הספרפה הלאומית הל פרי ההלרה.

3 . העברת נכסים מהאוניברסי טה הע בריא בירושליה לחבריה הברת ומהחברה ההת בחברה, 0 

 לפי הוראות חוק זה, תהיר פטו רדו מכל אגרה, מס, היטל, או תשלום חובה אאר שיש

 לשלמו לפי כל דיןלבששללמוהלהפעיברכלה דכיןא מבורש,לולהעהניעיןב רזה כתאבומואר,הוחלבערניהי ןאזוההתחבבוראהההחבתר

 במקום האוניברסיטה קכל דבר ובניסן, לרבות לעני ין פחת, מבור מקורי ויום רכישה.

 ה3. (א) המדינה, האוניברסיטה העב רית ביררשלים, החברה והחברה הבת, יפעלו בהתאם

ריהבוהרתואםו ת הקבועותלבהפורקא וזתה והבקתבוסעופת ,בכפדריקלזהבוטביתחוסשפב ,תוכםדית קלוהפבתטיהחהפשעבלתהוםתותפקעולפ
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 ההפריה הלאומית לפי חוק זה.

 (ב) המדינה והאוניברסיטה העברית בירושלים רשאיות להסכים ביניהן על דרך

ילת פעילותה של החברה לפי הוראות זה, ובהבד  אחרת מזו הקבועה בתוספת לתה
 שמתום תקופת ההאפחערלתה מלזאו התוקפבועעלההבסתפוריספהתהללתאוחימילתת פאעליאל ובתמהסגשרלתהחחבבררההללתפויעהלותר

 הציבור המקיימת אשתמתהוורםאותתקופחותק זההה;פהעלסכהילמואהתומפדיענלה והסהפארויניהברהסליאטוהמיכתאמאולר,א רבשמאסיג

התאם להסכמה כאמור ב ה וועדה, את התוספת, ת י  השר לתקן, בצו, באיש

^ בתום 18 חודשים מיום התחילה תדווח החברה הבת לוועדה על פעילותה, לרבות 2 

ם זה והלעלת הספריה הלאומיות באמצע ות ו ישום הוראות ח  הפעולות שננקטו לשם ם
ה ה י ר פ ס ת ה ל ע פ ה ה ו ק ז ו ת ח ו א ר ו ם ה ו ש י ם י ש  החברה בתום תקופהתפעהוהלופעתלשהננקטו ל
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 פרק זי: הודאות שונות

 (א) (ו) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מבעלות האוניברסיטה העברית בירושלים

 באוספי הספריה או בנכסי הספריה הלאומית, לרבות בבניין המשמש את הספריה

 הלאומית (בסעיף זה - נכסי הספריה) או מזכויות אחרות הנתונות לה בהם;

 הקניית זכויות בנכסי הספריה ואופן החזקתם וניהולם, יוסדרו בהסכם כאמור

 בסעיף 29(ה), וזכויות האוניברסיטה והחברה בנכסים האמורים יהיו בהתאם

 להסכם כאמור

 (2) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מכל זכות הנתונה לגורם אחר בנכסי

 הספריה

 (ב) אין בהוראות חוק זה, לרבות הוראות סעיף קטן (א), כדי לפגוע בהוראות חוק

. ו  העתיקות, התשל״ח-978ו0

 אין בהוראות חוק זה כדי למנוע מהחברה לגייס תרומות, לקבל עיזבונות או הכנסות

 אחרות, וכן לגבות תשלומים בעבור שירותיה; הוראות לעניין זה ייקבעו באישור

 הדירקטוריון

 הוראות החוקים המפורטים להלן יחולו על החברה, נושאי משרה בה ועובדיה, לפי

 העניין, כאילו היתה חברה ממשלתית, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות:

; ו ו  (ו) חוק שיווי זכויות האישה, התשי״א-ו95ו

; ו  (2) חוק עבודת הנוער, התשי״ג-953ו2

; ו  (3) חוק העונשין, התשל״ז-977ו - ההוראות החלות על עובדי ציבור3

, ואולם אם הוחלו הוראות החוק ו  (4) חוק שירות הציבור (מתנות), התש״ם-979ו4

 האמור על בעלי משרות ותפקידים בחברה בצו לפי סעיף 4(ב) לחוק האמור - בשינויים

 אלה: בסעיף 2 לאותו חוק, בכל מקום, במקום ״לקנין המדינה״ יקראו ״לקנין החברה״,

 במקום ל״אוצר המדינה״ יקראו ״לחברה״, במקום ״בעבור המדינה״ יקראו ״בעבור

 החברה״ ובמקום ״מאוצר המדינה״ יקראו ״מהחברה״;

; ו  (5) חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים), התשנ״ו-996ו5

 (6) חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין),

; ו  התשנ״ז-997ו6

; ו  (7) חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח-998ו7

; ו  (8) חוק חופש המידע, התשנ״ח-998ו8

. ו  (9) חוק השימוש בתאריך העברי, התשנ״ח-998ו9

 שמירת זכויות 33.

.34 

.35 

 תרומות והכנסות
 אחרות

 תחולת דינים על
 החברה, נושאי

 משרה בה ועובדיה

 ס״ח התשל״ח, עמי 76.

 ס״ח התשי״א, עמי 248.

. ו  ס״ח התשי״ג, עמי 5ו

 ס״ח התשל״ז, עמי 226.

 ס״ח התש״ם, עמי 2.

 ס״ח התשנ״ו, עמי 08ו.

 ס״ח התשנ״ז, עמי 66.

 ס״ח התשנ״ח, עמי 52ו.

 ס״ח התשנ״ט, עמי 226.

 ס״ח התשנ״ח, עמי 2ו3.
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 ס3ג שר המשפטים רשאי, להמר הותייעצות עם שר החינוך ובאישור ההחדה, לבבוש רצו, סייגי ם קתחולת
ת ו ר ל ע  כי חלק מהוראות פרק ראשון אי לחלק התשישו לחוקן החברות, לא יחולו על החברה, דווק ה

 או שיחולו בשינוייא שיקבע, והכיל ככםל או לתקופה שיקבע, ואולם פא יקבע כאמור

 לעניין סעיפים 345א נגדי 45עט, 345יג, 345יד, 45טטז עז־ 345יח, 345כא(א), 345כד עד

 345כו ו־345כח לחוק החברוו4.

 37ו הוקאות חוק החברות הממשלתיות וכל הוראה לל פי דין החלה על חברה ממשלתית ותחולת חוק

 או על חברה מעורבת, לאיבולו על החברה, אלא אע כן נאמר אחרות בנח וק זה• בןמש^ה^

גוף . החברה מ 2 לב- נוסח משי , החברה היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשיי״ח-958ו י 3  ה

 מבוקר

, בסעיף 8(ו), במקום ״לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי תיקון פקודת 2 י בפקודת העיתונותו ע  ה

 יבוא ״לספריה הלאומית״ העיתונות - מסי 3

, בחוק הספרים22 - תיקון חוק הספרים 4 -

- מסי 2

י הס פרים דזלאומי והאוניברסיטאי״ יבוא ״דזספרידז ע י ס  (ו) בסעיף 2, במקום ״
; ״ ת י מ ו א ל  הלאומית״; ה

 (2) בסעיף 7, בכל מקום, במקום ״לבית הספרים ה לאומי והאוניברסיטאי״ יבוא

 ״לספריה הלאומית״ ובמקום ״בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי״ יבוא ״הספרידז
״ ת י מ ו א ל  הלאומית״ ה

 41. השר ממונה על ביצוע חוק זה, ביצוע

ה 008״) (בחוק זה - יום תחחלה א ו נ י י תחילתו של חוק זה בלום כ״ל בטבת התשס ״ח ( ו ט 4 2 
( ה ל י ח ת  התחילה) ה

 תוספת
( 3 ף ו י ע ס  (סעיף ו3) (

בצע החג:רה הקצאת מניות בלא תמורה למדינה, כדי להבטיח  ו. בתום תקופת ההפעלה ם
( א ) ף 8 י ע ת ס ו א ר ו  את קיום הוראות סאעיתףק8י(ואם) ה

 2. בתום תקופת ההפעלה יהיו לחב רה כל הזכויות שהועבו־ו לחגנרה הבת בהסכם כאמו ר

 בסעיף 29(ה), וכל זכות אחרת שהוקנתה ל חברה הבת בתקופת ההפעלה .
ו א ר י , ו ו ת נ ו ה כ ך ב  3 הדירקטוריון 3המכהןה דביחרקברטוהריוהןבתהמעכרהבן תבוחםב רתהק והפבתתהעהרפבעלתוהםי מתקשויפךתבכההונפעתול,הו יירמאוש י

 אותו כדירקטוריון שמונה על ידי האסיפה הכללית הראשונה של החברה, והוא יכהן

ר את הדארק טוריון י כ ה  במשך שנה מתום תקופת ההפעלהו השןסיפדז הכללית רשאית לה

 כאמור או את מי מחבריו מתפקידם.
ר י מ י ת ל ו ר י י ת מ י ל ו ט י מ ר ל ו ד א ו ה למרט א ד או ו ה  א
ך ו נ י ח ת ה ר ה שרת ה ח י נו ך ש ל ש מ מ ש ה א  ראש הממשלה ר

ק י צ י ה א י ל ק ד י צי ה א ע ו ן פ ר ס דלי מ ן פרס ש ו  שמע
ת ס נ כ ש ה א ת ר ב ש ו ת נ ה יושבת ר א ש ה כ נס י י ד א ה מ י ש  נשיא המדינה נ

 ס״ח התשי״ח, עמי 92.

, (א) 4ו2ו; ס״ח התשס״א, עמי 82. ו 9ו  חוקי א״י, כרך בי, עמי (ע) ו

 ס״ח התשס״א, עמי 80; התשס״ה, עמי 262.
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 חוק התכנון והבניה (עידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה)

 (הודאת שעה), התשס״ח-2007*

 בתקופה של שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה, יקראו את חוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-965וו (להלן - החוק העיקרי), כך:

 (ו) אחרי סעיף 266ג יבוא:

 ״אגרה מופחתת 266ד שיעור האגרה לעניין מתן היתר לפי סעיף 45ו, שחל לגביו
- חיזוק מבנים מפני

ה פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 9ו(בו)(2) לתוספת השלישית, מ ד ' א ת ו ד י ע  ר

 כנוסחו בחוק התכנון והבניה (עידוד חיזוק מבנים מפני רעידות

 אדמה) (הוראת שעה), התשס״ח-22007, יהיה מחצית שיעור

 האגרה שנקבע לפי סעיף 265(7ו) ״;
 (2) בסעיף 9ו לתוספת השלישית, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(בו) (ו) בלי לגרוע משאר הוראות סעיף זה, ניתן היתר לפי סעיף 45ו לגבי

 מקרקעין המשמשים לבניה של דירת מגורים או הרחבתה, שחלה בהם

 השבחה עקב אישור תכנית מהתכניות המפורטות להלן, יהיה שיעור

 ההיטל עשירית מהשיעור הקבוע בסעיף 3:

 (א) תכנית מיתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות

 אדמה (תמ״א 38);

 (ב) תכנית מפורטת שהוכנה על פי הוראות תכנית המיתאר

 הארצית האמורה בפסקת משנה (א) ושבין מטרותיה חיזוק מבנים

 קיימים מפני רעידות אדמה, ובלבד ששיעור ההיטל האמור ברישה

 של פסקה זו יחול רק על חלק ההשבחה שהיה חל לגביו שיעור

 ההיטל האמור לו ניתן היתר לפי התכנית האמורה בפסקת משנה

 (א)

 (2) שר הפנים רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,

 לקבוע יישובים או אזורים, לפי אמות מידה שיקבע, שבהם לא תחול חובת

 תשלום היטל בשל השבחה, שהיא השבחה כאמור בפסקה (ו) ״

 הוראות החוק העיקרי כנוסחן בחוק זה, יחולו על בקשה להיתר לפי החוק האמור,

 שהוגשה בתקופת תוקפו של חוק זה

 הוספת סעיף 266ד ו
 ותיקון התוספת

 השלישית - הוראת
 שעה

 תחולה

ר שטרית י א  מ
 שר הפנים

למרט ד או ו ה  א
 ראש הממשלה

ק י צ י ה א  דלי
 יושבת ראש הכנסת

ן פרס ו  שמע
 נשיא המדינה

2 

 התקבל בכנסת ביום ט״ז בכסלו התשס״ח (26 בנובמבר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ום חי באב בתשס״ז (23 ביולי 2007), עמי 904.  הממשלה - 327, מי

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307; התשס״ח, עמי 7ו.

 ס״ח התשס״ח, עמי 62
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 חוק שכר מינימום (העלאת םכומי שכר מינימום - הוראת שעה)

 (תיקון מם׳ 2), התשם״ח-2007*

 ן, בחוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשס״ו-2006י, תיקון סעיף ו

 בסעיף ו(ו), בהגדרה ״״שכר מינימום״, לחודש״ -

 (ו) בפסקה (2), במקום ״כי בכסלו התשס״ח (30 בנובמבר 2007)״ יבוא ״כ״ז בסיוון

 התשס״ח (30 ביוני 2008)״;

 (2) בפסקה (3), במקום ״כ״א בכסלו התשס״ח (ו בדצמבר 2007)״ יבוא ״כ״ח בסיוון

 התשס״ח (ו ביולי 2008)״,

י ש למרט אלי י ד או ו ה  א
 ראש הממשלה שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ק י צ י ה א ן פרס דלי ו  שמע
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 * התקבל בכנסת ביום י״ח בכסלו התשס״ח (28 בנובמבר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק הממשלה — 335, מיום גי בחשוון התשס״ח (15 באוקטובר 2007), עמי 16 ועמי 174.

 1 ס״ח התשס״ו, עמי 362; התשס״ז, עמי 52 ועמי 80.
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