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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הבנסת מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הבנסת:

 הצעת חוק המוסד העליון ללשון הערבית, התשס״ז-2007*

 מוקם בזה מוסד עליון למדע הלשון הערבית (להלן - המוסד); המוסד הוא אקדמיה ללשון

 ושמו ייקבע על ידיו.

 תפקיד המוסד הוא לכוון את התפתחות הלשון הערבית על יסוד חקר הלשון לתקופותיה

 ולענפיה.

 המוסד הוא תאגיד

ו ולא יעלה על 23; חברים במוסד שמלאו להם 75 5  (א) מספר חברי המוסד לא יפחת מ־

ות תושבי 25 אחוזים מהחברים במוסד יכולים להי  שנים לא יבואו במניין זה; לא יותר מ־

 חוץ.

ת והספורט  (ב) 5ו החברים הראשונים של המוסד ימונו על ידי שר המדע, התרבו

 (בחוק זה - השר); הודעה על הרכב המוסד ועל כל מינוי נוסף של חברים בו תפורסם

 ברשומות.

 (ג) בתום שנה אחת למינוי 5ו החברים הראשונים, ימנה המוסד, בכל שנה, לא יותר

 משני חברים נוספים עד שיגיע מספר החברים ל־23; כן ימנה המוסד חבר חדש כל אימת

 שיתפנה מקומו מכל סיבה שהיא.

 (ד) חברי המוסד מתמנים לכל ימי חייהם, אך המוסד רשאי לראות את מקומו של חבר

 כמקום שנתפנה ולמנות אחר במקומו או למנות לו ממלא מקום זמני, אם אותו חבר לא

 השתתף בישיבות המוסד במשך שנה, או אם ידוע מראש שלא יוכל להשתתף בהן, או

 אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש כחבר

 המוסד, או אם החבר בעצמו ביקש זאת.

 (ה) תוקפו של דיון במוסד לא ייפגע מחמת שנתפנה בו מקומו של חבר מחבריו, או

 מחמת פגם שחל במינויו.

 (א) המוסד רשאי למנות חברי כבוד, מבין חבריו ומבין שאינם חבריו, ובלבד שמספרם

 לא יעלה על מספר חברי המוסד.

 (ב) נתמנה חבר המוסד לחבר כבוד, רשאי המוסד למנות חבר אחר למילוי המקום

 שנתפנה.

 המוסד רשאי למנות חברים יועצים, ובלבד שמספרם לא יעלה על מספר חברי המוסד
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 הקמת המוסד

 תפקיד המוסד

 המוסד - תאגיד

 הרכב המוסד

 חברי כבוד

 חברים יועצים
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ר ב ס  ה

 לקידום חקר השפה והתפתחותה. קיומם של מוסד כאמור
 לצד המוסד המקביל ללשון העברית, הוא האקדמיה ללשון
 העברית, יביא, בין היתר, לתרומה הדדית לחקר הזיקה בין

 הלשונות.

י ר ב  ד

 סעיף 82 לדבר המלך במועצתו לארץ-ישראל,
 922ו-947ו, קובע כי השפות הרשמיות בישראל הן עברית
 וערבית. הצעת חוק זו באה להקים בחוק מוסד ללשון
 הערבית, הספרותית והמדוברת (להלן - המוסד), ובכך לתרום

 י הצעת חוק מסי פ/7ו/355ו; הועברה לוועדה ביום כ״ב בכסלו התשס״ז (3ו בדצמבר 2006).
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 7. עניני המוסד יתנהלו על ידי מינהלה שתיבח ר על ידי חב רי המוסד. מינהלה

! ר - תקנון ו  8. המוסד יתקין ותקנון ובו ייקבעו, בבין הי

 (ו) הכללים שלפיהם ימנה המוסד אי! חבריו האת חברי הכבוד;

דה של המוריד וועדותיו;  (2) סדרי העבו

 (3) הכללים שלפיהם יתמנו חברים יועצים למוסד ותפקידיהם;

 (4) הרכבם, אופן ה קמתה, תבקי דיהם וסדרי עבודתם של המינה לה, ומום דותיו האחרים

 של המוסד; של המוסד;

 (5) הוראות בדבר המשק והנהל ת הכספים.

 9. תתנון המוסד וכל שינוי או תיקון ונו, טעונים אישורו של השר ויפורסמו ברשומות. אישור התקנון
 ופרסומו

 0ח (א) השר יפרסם ברשומות את החלטות המוסד בעניני הלשון הערבית, לפחות פעהיים החלטות המוסד
ן מ ו ס ר פ  בשנה. ו

ר בסעיף  (ב) החלטות המוסד בעהיני דקדוה, ככתיב, מיניח או תעתיק שפורסמו כאעו

 קטן (א) יחולו על הקמטמןש(לא)ה ,י חמוחלול קועלת יהמומושסלדוה,תימהח,לעקולתיהרהשוומיוסתדוהתמיקהו,מיעולתהורעלש וימוותס דהותמקומיות ועל מוסדו

 החינוך, התרבות והמדע.

נה ויה יו כלולות בתקצ יב המדינה. תקציב המוסד  וו. הוצאות המוסד יכוסו בלאות: ר המדי

 2צ מינהלת המוסד תכין הצעת תקציב שנתי למותד, ותגישש לאישור הממשלה באמשעות השעת תקציב

 השר, במועד שקבע השר,. במועד שקבע השר.

 3י. המוסד הוא גוף מבוקר כמשמאותו בחוק מבקר המדינה, התשי״ח-958ו [נוסח משילב-. ביקורת מבקל
 המדינה המדינה

 4ו. השר ממונה על ביצוע חומ זזה. ביצוע

 5ח תחילתו של חוק זה ביום * תחילה

ר ב ס  ה

 המדויקת של תפקידיו, ובהם חקר התרבות הלשונית, את
 מבנהו הניהולי ואת אופן פעולתו.

 לפי משרד האוצר, העלות התקציבית המשוערת של
 הצעת החוק היא 5,300,000 שקלים חדשים בשנה. כיוון
 שהממשלה נתנה את הסכמתה להצעת חוק זו, לא מדובר
 בהצעת חוק תקציבית, כהגדרתה בסעיף 3ג לחוק-יסוד: משק

 המדינה.

י ר ב  ד

 לפי הצעת החוק יוקם המוסד העליון ללשון הערבית,
 שיהיה תאגיד; ההצעה קובעת את תפקיד המוסד, את מספר
 החברים בו ואת אופן מינוים, הוראות בדבר מינהלת המוסד,
 תקנונו ותקצובו וכן בדבר החלטות המוסד בעניני הלשון

 הערבית ופרסומן.

 ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת תבחן
 לקראת הכנת הצעת החוק לקריאה השניה ולקריאה
 השלישית את אופיו של המוסד כתאגיד, את ההגדרה

 חבר הכנסת ראלב מגיאדלה
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 י ס״ח התשי״ח, עמי 92.
 ״ המועד ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השניה ולקריאה השלישית.
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