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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק רשות העתיקות )תיקון מס' 5(, התשע"ב-2011

בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1, בהגדרה "השר" 1 תיקון סעיף 1
במקום "שר החינוך והתרבות" יבוא "שר התרבות והספורט"  

בסעיף 6)א( לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 6

בפסקה )1( -  )1(

בפסקת משנה )א(, במקום "משרד החינוך והתרבות" יבוא "משרד התרבות  )א( 
והספורט";

בפסקת משנה )ב(, במקום "במשרד החינוך והתרבות" יבוא "במשרד התרבות  )ב( 
והספורט";

בפסקת משנה )ג(, במקום "מנהל מינהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך  )ג( 
והתרבות" יבוא "ראש אגף בכיר - תקציבים, תכנון ותכנית עבודה במשרד 

התרבות והספורט";

במקום פסקה )3( יבוא:  )2(

איש הסגל האקדמי הבכיר במוסד להשכלה גבוהה, בתחום  ההיסטוריה או    )3("
הארכאולוגיה, שימנה השר בהמלצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 

והוא יהיה יושב ראש המועצה;" 

התרבות 3 תיקון סעיף 31 "שר  יבוא  והתרבות"  החינוך  "שר  במקום  העיקרי,  לחוק  31)ב(  בסעיף 
והספורט" 

חוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989 )להלן -  סעיפים 
החוק או חוק רשות העתיקות(, קובע את הקמתה   1 עד 3 
של רשות העתיקות שתפקידה לטפל בכל ענייני   

העתיקות בישראל  

בשנת 2006 הוחלט על חלוקת משרד החינוך התרבות 
והספורט ועל העברת חלק מתחומי אחריותו למשרד המדע 
התרבות והספורט  בין השאר הוחלט על העברת הסמכויות 
לפי חוק רשות העתיקות )ר' י"פ התשס"ו, עמ' 3408(  בשנת 
2009 הוחלט על חלוקת משרד המדע התרבות והספורט 
תחומי  על  אחראי  שיהיה  והטכנולוגיה,  המדע  למשרד 
המדע והטכנולוגיה, ולמשרד התרבות והספורט שיהיה 
אחראי על תחום התרבות והספורט  בהתאם לחלוקה זו 
שרת התרבות והספורט היא השרה הממונה על חוק רשות 

העתיקות )ר' י"פ התשס"ט, עמ' 4280(  

מוצע לתקן את הוראות החוק, ובכלל זה את הוראות 
העתיקות,  רשות  של  המועצה  להרכב  הנוגעות   6 סעיף 

ולהתאימן להחלטות האמורות 

2)2( להצעת החוק, להרחיב את  עוד מוצע, בסעיף 
מעגל המועמדים האפשריים לכהן כיושב ראש מועצת 
רשות העתיקות  סעיף 6)א()3( לחוק, בנוסחו היום, קובע 
כי למועצה ימונה "חבר אחד מחברי האקדמיה הלאומית 
עם  התייעצות  לאחר  השר  שימנה  למדעים  הישראלית 
האקדמיה, והוא יהיה יושב ראש המועצה"  הסעיף האמור 
מחייב כיום לבחור את יושב ראש המועצה מתוך רשימה 
מועמדים  ישנם  שבפועל  אף  מועמדים,  של  מצומצמת 
ראויים רבים לתפקיד שאינם חברי האקדמיה הלאומית 
הישראלית למדעים  לפיכך, מוצע לאפשר למנות ליושב 
ראש המועצה איש הסגל האקדמי הבכיר במוסד להשכלה 
שימנה  הארכאולוגיה  או  ההיסטוריה  בתחום  גבוהה, 
הלאומית  האקדמיה  בהמלצת  והספורט  התרבות  שר 

הישראלית למדעים 

ס"ח התשמ"ט, עמ' 88; התשס"ה, עמ' 915   1
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