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 מתפרסמת בזה העעת חוק מטעם הממשלה:

 העעת חוק התרבות והאמנות (תיקון), התש0״ד-2004

 תיקון סעיף 4 1. בחוק התרבות והאמנות, התשם״ג-2002', בסעיף 4 -

ף קטן•(א) -  (1) בסעי

א ״תשעה עשר״ והמילים ״או ביחס בו  (א) בדישה, במקום ״עשרים וחמישה״ י
ו בבל האפשר״ - יימחקו;  קרוב אלי

א ״מחצית מהחברים בו ות מהחברים״ י שי  (ב) בפסקה (1), במקום ״ארבע חמי
 לפחות״-,

י החברים״; א ש א ״ בו  (ג) בפסקה (2), במקום ״חמישית מהחברים״ י

בוא ״בסעיף קטן(א)״,  (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״בסעיף קטן(א^1)״ י

י הסבר ר ב  ד

 אין חשש לניגוד ענינים בין כהונתם באמור לבין ענינים
 אחרים הנוגעים להם, והן בדי להקל על פעילותה

 השוטפת של המועצה ולייעל את עבודתה.

 עם זאת יובהר, כי לפי המוצע יישאר המספר
 המרבי של חברי המועצה כפי שהוא היום, בך שניתן
 יהיה להמשיך ולמנות עד 31 חברי מועצה, ככל שהדבר

 נדרש לשם הבטחת פעילותה השוטפת של המועצה.

 עוד מוצע לתקן את פסקה (ו) של סעיף 4(א) לחוק,
 ולשנות את הרכב החברים במועצה כך שמחצית
 מהחברים לפחות יהיו בעלי מעמד בשדה היצירה,
 העשיה, הביצוע והמחקר בתחומי מתרבות והאמנות
 שאינם עובדי המדינה, ושאר החברים יהיו מעורים

 בתחומי התרבות והאמנות שאינם עובדי המדינה.

 לפסקה (2) המוצעת

 מוצע לתקן את סעיף קטן(ב) של סעיף 4, כך שמינוי
 יושב ראש המועצה יהיה מבין שתי קבוצות החברים
 המפורטות בסעיף 4(א), ולא רק מבין החברים שהם בעלי

 מעמד בתחומי התרבות והאמנות.

 סעיף ו לפסקה (1) המוצעת

 סעיף 4 לחוק התרבות והאמנות, התשם״ג-
 2002 (להלן - החוק), שענינו הרכב המועצה הישראלית
 לתרבות ואמנות(להלן - המועצה), קובע בסעיף קטן(א)

 לאמור:

 ״(א) המועצה תהיה בת עשרים וחמישה חברים לפחות
 ולא יותר משלושים ואחד חברים, והרכבה יהיה באמור

 להלן או ביחס קרוב אליו ככל האפשר:

 (ו) ארבע חמישיות מהחברים יהיו בעלי מעמד
 בשדה היצירה, העשיה, הביצוע והמחקר בתחומי

 תרבות ואמנות שאינם עובדי המדינה-,

 (2) חמישית מהחברים יהיו מעורים בתחומי
 תרבות ואמנות שאינם עובדי המדינה.״

 מוצע לתקן את הרישה של הסעיף הקטן האמור
 ולהפחית את המספר המזערי הנדרש של חברים
 במועצה מ־25 ל־19 חברים. זאת, הן בשל הקשיים
 באיתור מועמדים ראויים לכהונה כחברי המועצה אשר

 ס״ח התשס״ג, עמ׳ 64.
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