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 עמוד
 הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס־ 5)

, התשס״ה-2005  (המועצה להנצחה)

 מתפרסמת בזה העעה חוק מטעם הממשלה:

ם ואתרי הגעחה י מי ם לאו ת טבע, אתרי ו ר ו מ ים, ש מי  הזגעת חוק גנים לאו
, התשס״ה-2005  (תיקון מס׳ 5) (המוע׳\ח להנצחה)

, תיקון סעיף ג4 ' ים ואתרי הנצחה, התשנ״ח-993ו מי רות טבע, אתרים לאו  1. בחוק גנים לאומיים, שמו
א) יבוא: ) ף קטן  בסעיף 43, במקום סעי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 של אתרי הנצחה, בהגדרתם בחוק, ולענין הפיקוח
 הציבורי עליהם.

 פרק שביעי לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע,
 אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח-1998 (להלן -
 החוק), קובע הוראות לענין הקמתם, הפעלתם ומימונם

 סיידו התשנ״ח, עמי 202; התשס״ד, עמי, 144.

 הצעות חוק - הממשלה 52ו, בייט בטבת התשס״ה, 10.1.2005



י הנצחה (להלן ~ עצה לאתר  "(א) הממשלה תמנה, לפי הצעת שר הבעזוורן, מו
עצה להנצחה), ואלה חבריה:  המו

גי הממשלה, במפורט להלן:  (1) חמישה נצי

ד הביטחון, שיקבע שר הביטחון;  (א) עזו.׳־ !׳;׳•׳.׳׳גי משר

קבע שר האוצר־, ג משרד האוצר, שי צי  (כ) י

ר המנימ! ד הפנים, שיקבע ש  >ג) נציג משר

ת והספורט, שיקבע. שר החיגוך התרבות ך התרבו נו  (וי) נציג משרדי החי
 והספורט־,

 (.?) ונציג ציבור, שייקבע' שר הריסחון;

קבע שר הפנים; ת מקומיות, שי ו י  (3) שגי גציגי רשו

ת חללי מגיעות איבה, שיקבע שר הרווחה:  (4) נציג מבין משפחו

ת להנצחה החייל; רי בו ג המועצה הצי  (5) נצי

ת טבע ואתרים לאומיים-, ו ר  (6) נציג המועצה לגנים לאומיים, שמו

ד לבנים! ת - י ו ל ג ארג ין י־משפחות השכו  (7) נצי

יתומי צה״ל.״ ות ו ג ארגון האלמנ  (8) נצי

ה ר ה י ת  ׳>״« ר

 למי סעיף 44 לחוק, תפקיידה של המועצה להנצחה
 לייעץ לשר וזמנים ולשר הביטחון בכל הנוגע לאתרי
 הנצחה. סעיפיה 45 ו־;־4 לחוק מטילים חובה על שר
 הפנים וישר הביטחון, לטי' העגין, להתייעץ עט המועצה
 להנצחה בכל הנוגע להכרזה על אתרי הנצחה
 ממלכתיים, אתרי הנצחה דוייליים או אתרי הנצחה
 אחריה, כהגדרתם בסעיף 1 לחוק, ובן מוטלת בסעיף 51
 לחוקי חוגת התייעצות עם המועצה להנצחה לענין
 התקנת תקנות בכל הנוגע לכללי התנהגות באתר
 הנצחה ובאתר הנצחה ממלכתי׳, איסור הפגיעה בהם,
 הסדרת השמירה עליהם, החזקתם, הגנתם והטיפול

 בהט.

 מספרם הרב של החברים במועצה להנצחה יוצר
 סרבול רב במינוי חברים חדשים למועצה, בזימון מליאת
 המועצה ובמילוי תפקידיה. לשם ייעול הליכי מינוי
 חברי המועצה להנצחה ודרבי פעילותה, מוצע לתקן את
 סעיף 43>א) לחוק ולצמצם את מספר החברים במועצה,

 מ־ 21 ל־13 חברים.
 כן מוצע לקבוע כי מינוי דוברי המועצה להנצחה
 ייעשה בידי הממשלה, על פי הצעת שר הביטחון, בשונה
 מהמצב הקיים שלפיו הצעת ההחלטה לממשלה
 משותפת לשר הביטחון, שר הפנים ושר הרווחה. זאת,
 כרי לייעל את הליך הצגת הנציגים לפני הממשלה,

 ולו יבזו בידי שר הביטחון.

 סעיף 43 לחוק, שענינו המועצה לאתרי הנצחה,
 קובע בסעיף קטן(א) לאמור:

 ״(א) הממשלה תמנה, על בי הצעת שר המניח,
 שר הביטחון ושוי העבודה והרווחה, מועצה לאתרי
 הנצחית (להלן - המועצה להנצחה), ואלה

 חבריה -
 (ז) תשעה נציגי׳ הממשלה:

 (2) ארבעה נציגי רשויות מקומיות שייקבע
 שוי ׳הפנים:

 (ג) חמישה נציגים שיקבע שר הביטחון
 והם:

 (א) שני נציגים של ארגון המשפחות
 השכולות - יד לבנים-,

 (ב) נציג אחד של ארגון האלמנות:
 (ג) נציג אחד של המועצה הציבורית

 להנצחת החייל;
 (ד) נציג ציבור אחד:

 (4) שני׳ נציגי׳ המועצה לגויה לאומיים, שמורות
 טבע ואתרים לאומיים:

 (5) נציג אחד שימנה שר העבודה והרווחה מבין
 משמחות חללי (.!גיעות איבה.״

 1 טייח התשנ״דו, עמי 7.02: התשס״ד, עמי 144.
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