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 פרק אי: נמדדת חמק ויישומן

 מטרות ו. מטרותיו של חוק זה להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופעלו של בנימין זאב הרצל.
 לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה

 ודמותה בהתאם למשנתו וחזונו.

 יישום המטתת 2. מטרותיו של חוק זה ייושמו בדרך של קיום מוסדות בהר הרצל בירושלים והפעלתם,
 קיומו של יום הרצל, מתן מלגות לתלמידים ולסטודנטים וקיומן שר פעילויות

 חינוכיות־ערכיות במוסדות המדינה, בצה׳ל ובבתי הספר, לפי הודאות חוק ;ה.

 •רק 3: המועצה הציגזדיח

 מועצה 3. (א) מוקמת בזה מועצה ציבורית להנצחת זכת של בנימין זאב הרצל (בחוק זה -
 ציבורית המועצה הציבורית); המועצה תהיה בת עשרים ואחז־ חברים, ואלה הם:

 (ו) שבעה חברים עובדי המדינה שתמנה הממשלה, וביניהם שני עובדי משרד
 ראש הממשלה ועובד מדינה נוסף על פי המלצת ראש הממשלה, שגי עובדי
 משרד הבטחון על פי המלצת שר הבטחון ושני עובדי משרד החינוך. התרבות

 והספורט על פי;המלצת שר החינוך, התרבות והספורט;
 (2) חבר נציג צה״ל שתמנה הממשלה על פי המלצת שר הבטחוץ:

 (3) שמונה חברים שתמנה ההסתדרות הציונית העולמית;
 (4) חמישה חברים, שאינם עובדי המדינה, שימנו הממשלה וההסתדרות

 הציונית העולמית כאחד מבין אנשי ציבור ואקדמיה.
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 שהשפיע לאחר מכן גם על אופיה ומוסדותיה שד מדינת
 ישראל.

 בשנת «94ז הועברו עצמותיו של הרצל מוינה ונקברו,
 לפי בקשתו בצוואתו, בירושליס. בהר הרעל הנקרא על

 שמו.
 מורשתו של בנימין זאב הרצל היא אבן יסוד בזהותה
 של מדינת ישראל. הצעת חוק בנימין זאב הרצל(ציון זכרו
 ופעלו), התשס״ד—2004, המתפרסמת בזה. נאה להנחיל

 לדורות את חזונו. מורשתו ומעלו ולציין את זכרו.
 סעי»י0 5 עד י מוצע להקים מועצה ציבורית שחבריה
 יהיו מקרב עובדי המדינה נציג צה״ל.
 נציגי ההסתדרות הציונית העולמית, ואנשי ציבור
 ואקדמיה, ושתפקידיה, יהיו, בין השאר לעקוב אחר ביצוע
 התק, לייעץ לראש הממשלה בקשר ליישום החוק וביצועו
 ולהמליץ לו על מדיניות ויעדים לענין החוק ולענין קביעת
 מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור העוסקיס בקידום מסרות

 החוק.

 בנימין זאב הרצל, חוזה מדינת היהודים - עתונאי,
 סופר ומדינאי, אבי הציתות המדינית ומייסדה של
 ההסתדרות הציונית העולמית — נולד ב־2 במאי 0*18
 ונפטר ב־ג ביולי 904ו. משפט דדייפוס, שאותו סיקר
 כעתונאי, היווה נקודת מפנה עבורו, והביאו לפעול למציאת
 פתרון לבעית היהודים. בשנת 896ו פרסם את ספרו ״מדינת
 היהודים־, וכינס בבאזל את הקונגרס הציוני הראשון, שבו
 הוצהר בי ״מטרת הציונות היא להקים בית לאומי עבור
 העם היהודי בארץ ישראל, שיהיה מובטח על בסיס משפט

 העמים״.
 הרצל האמין בי השגת ריבונות מדינית על ארץ ישראל
 היא תנאי הכרחי וקודם להצלחת ההתיישבות בה. בשמונה
 השנים האחרונות לחייו הקצרים, הצליח הרצל בכוח
 אישיותו, מנהיגותו ורצונו בלבד, ליצור יש מאין ולרתום

 לחזונו המונים.
 הרצל פעל הן בתחום הדיפלומטי והן לצורך הקמת
 מוסדות ותשתית לתנועה הציונית. הרצל גיבש את
 הרעיונות בדבר מטרתם ואופים של מרבית גופי התנועה
 הציונית, וטבע את אופיה הדמוקרטי של התנועה. דבר

 * הצעת חוק מסי פ/2205; הועברה לועדה ביום י״ד באייר התשם״ד (5 במאי 2004).
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 תפקידי המועצה
 הציבורית

 סדרי עבודת
 המועצה

 הציבורית

 הוצאות וגמול

 תקופת כהונה,
 פקיעת כהונה

 והעברה מכהונה

 (ב) המועצה הציבורית תמנה, באישור ראש הממשלה, את יושב ראש המועצה ואת
 ממלא מקומו, מבין החברים האמורים בסעיף קטן(א)(4).

 4. תפקידי המועצה הציבורית -

 (ו) לייעץ לראש הממשלה בכל הנוגע ליישום החוק ולביצועו, ולעקוב אחר ביצוע
 החוק;

 (2) להמליץ לראש הממשלה על מדיניות ויעדים לענין הפעילות לפי חוק זה
 והגברתה:

 (3) לייעץ לראש הממשלה לענין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, כאמור
 בסעיף בא לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985וי (בחוק זה — חוק יסודות התקציב),

 לשם קידום מטרותיו של חוק זה;

 (4) להכין הצעת תקציב שנתי להפעלת החוק כאמור בסעיף 5ו(א), ולהגישה לאישור
 ראש הממשלה ושר האוצר.

 5. (א) המועצה הציבורית תתכנס פעמיים בשנה לפחות, וכן לפי דרישה של לפחות
 מחצית מחבריה.

 (ב) יושב ראש המועצה הציבורית ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות
 המועצה הציבורית ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן, בין היתד, בהתאם לדרישות
 והצעות ראש הממשלה, ההסתדרות הציונית העולמית וחברי המועצה הציבורית; כן
 יפעל יושב ראש המועצה, בתיאום עם הנהלות המוסדות, לעידוד גיוס תרומות כאמור

 בסעיף 0ו(ג).
 (ג) המועצה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

 6. חברי המועצה הציבורית לא יהיו זכאים לשכר בעד חברותם במועצה, אך יהיו זכאים
 להחזר הוצאות שיוציאו במילוי תפקידם כפי שיקבע ראש הממשלה, באישור שד האוצר.

 ניגוד ענינים

 (א) חבר המועצה הציבורית, יתמנה לתקופת בהונה של שלוש שנים, וניתן לשוב
 ולמנותו לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש
 שנים, ולאחר הפסקה של שלוש שנים, ניתן לשוב ולמנותו ללא יותר משלוש תקופות

 כהונה רצופות נוספות כאמור.
 (ב) חבר המועצה הציבורית יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד

 מאלה:
 (ו) התפטר במסירת כתב התפטרות לראש הממשלה;

 (2) חדל להתקיים בו החנאי שמכוחו מונה או שהגוף הממנה הודיע על
 הפסקת כהונתו:

 (3) י הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי
 לשמש בחבר או כיושב ראש המועצה הציבורית.

 (ג) ראש הממשלה רשאי להעביר חבר המועצה הציבורית מכהונתו לפני תום
 תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

 (1) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
 (2) נעדר ללא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה הציבורית.

 (א) חבר המועצה הציבורית יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות, אם
 הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים
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 בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניו אישי שלו או בין תפקיד אחר שלו: אולם אם
 מינויו של בעל התפקיד למועצה הציבודית נובע מתפקיד אחר שלו, לא יראי בכך ניגוד

 ענינים.
 (ב) לענין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחד הוא בתמורה או שלא

 בתמורה.
 (ג) בסעיף זה -

 ״ענין אישי״ - לרבות עגין אישי של קרובו או ענין של גוף שחבר או קרובו
 מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש לכל אהד מהם חלק
 בהון המניות שא, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות

 ההצבעה;
 ״קרובי - בן זוג, הורה, ילד, אח, אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

 9. קיום המועצה הציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת
 שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

 פרק גי: המזסחת וסיוע לגופים אחרים

 (א) המוסדות להנצחת זכת של בנימין זאב הרצל יהיו אתר ההנצחה, המוזיאון 10
 והמדרשה שבהר הרצל בירושלים (בחוק זה - המוסדות); באתר ההנצחה יתקיימו,

 בין השאר, פעולות הדרכה וחינוך למגזרים שונים באוכלוסיה.
 (ב) המדינה תשתתף במימון הפעלחס השוטפת והחזקתם של המוסדות, לפי

 סעיף 5ו.
 (ג) הנהלות המוסדות רשאיות לגייס תרומות לצורך תמיכה בהפעלת המוסדות.

 מתן תמיכות מתוך התקציב להפעלת החוק לגופים אחרים הפועלים להגשמת מטרותיו
 של חוק זה, ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 4(3,׳ שקבע ראש

 הממשלה, לאחר התייעצות עם המועצה הציבורית.
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 פרק ד: יום הרצל

 (א) אחת לשנה, בי׳ באייר, יום הולדתו של בנימין זאב הרצל, יקוים יום הרצל;
 ביום זה -

 (ו) ייערך דיון מעחד במליאת הכנסת:
 (2) יתקיים טקס זברון ממלכתי בהר הרצל בירושלים;

 (3) במחנות צהיל ובבתי הספר יוקדש זמן ללימוד פעלו ומורשתו של בנימין
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 זאב הרצל;
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 תוקף פעולות

 מוסדות אכר
 בנימץ זאב

 הרצל

 סיוע לגופים
 אחרים

 יום הרצל

 התשמ״ה-5»ו, שקבע ראש הממשלה, לאחר התייעצות
 עם המועצה הציבורית.

 סעיף 12 מוצע לקבוע כי יום הולדתו של בנימין זאב הרצל
 יצוין אחת לשנה במדינת ישראל בדרכי ציון
 שונות שביניהן דיון מיוחד במליאת הכנסת, טקס זכרון
 ממלכתי בהר הרצל, הקדשת זמן ללימוד פעלו ומורשתו,

 ציון בכלי התקשורת הממלכתיים וקיום כנס לזכרו.

 סעיף 10 מוצע להקנות מעמד בחוק למוסדות להנצחת זכרו
 של בנימין זאב הרצל אשר בהר הרצל והם אתר
 ההנצחה, המוזיאון והמדרשה. כן מוצע כי המדינה תשתתף
 במימון הפעלתם של המוסדות, וכי המוסדות יוכלו לגייס

 תרומות לצורך הפעלתם.
 סעיף ו ו מוצע לקבוע בחוק כי מתן תמיכות לגופים אחרים
 הפועלים להגשמת מטרות החוק תיעשה על פי
 מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב,
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 (4) בכלי התקשורת המקיימים את תפקידמ כשירות ממלכתי, יהיה ציון
 מיוחד;

 (5) יתקיים בירושלים כגם לזכרו של בנימין זאב הרצל; הכנס יאורגן על ידי
 המועצה הציבורית; בכנס יידונו נושאים מעולם הציונות ברוח הנצחת זכדו

 וחזונו של בנימין זאב הרצל.
 (ב) חל י׳ באייר בערב שבת או בשבת, יקוים יום הרצל ביום א׳ שלאחריו.

 מדק הי! פעי^מת חינו0דת״ער0זת ומלגות

 3 ו. מוסתת המדינה, צה־ל ובתי הספר יקיימו פעילויות חינוכיות־ערכיות לקידום מטרותיו פעילויות
,1 חינוכיות צ ר ז 0 ן ו י ת ב ו י כ ו ע ו  של חוק זה, לרבות קיום טקסים ופעולות ו

 ^ משרד החינוך, התרבות והספורט יקצה מלגות לימודים במסגרת חלוקת מלגות על ידי מלגות
 המשרד, לצורך מחקר בנושאים הקשורים לפעלו ולמורשתו של בנימין זאב הרצל, לרבות
 מלגות לתלמידי תיכון ולסטודנטים במסגרת התואר הראשון, השני או השלישי, לפי כללים

 שקבע שר החינוך, התרבות והספורט.

 פרק ר: תקציב

 15. (א) השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של חוק זה, לרבות ההשתתפות בתקציב תקציב
 המוסדות, תקציב לתמיכה בגופים אחרים לפי סעיף 11 ותקציב המלגות לפי סעיף 4ו,
 תיקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, ובלבד שלענין

 ההשתתפות בתקציב המוסדות יחולו הוראות סעיף גא לחוק יסודות התקציב.
 (ב) המועצה הציבורית תבין הצעת תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה כאמור
 בסעיף קטן(א), ותגישה לראש הממשלה ולשר האוצר; ראש הממשלה ושר האוצר
 יאשרו את הצעת התקציב כפי שהציעה המועצדז או בשינויים שימצאו לנכון, ויביאו
 את הצעת התקציב המאושרת בפני הממשלה במסגרת הדיונים על חוק התקציב

 השנתי.
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 סעיף 5 ו מוצע לקבוע כי שיעור ההשתתפות של אוצר
 המדינה בהפעלתו של החוק ייקבע מדי שנה בחוק
 התקציב השנתי, וכי המועצה הציבורית תכין בכל שנה

 הצעת תקציב בנושא השתתפות זו.
 להערכת משרד האוצר עלותה של הצעת חוק זו הינה

 עד חמישה מיליון שקלים חדשים לשנה.

 סעיף ג1 מוצע לקבוע כי מוסדות המדינה, צה״ל ובתי הספר
 יקיימו פעילויות חינוכיותיערכיות לציון פעלו

 ומורשתו של בנימין זאב הרצל.
 סעיף 14 מוצע לקבוע כי משרד החינוך, התרבות והספורט
 יקצה מלגות לצורך מחקרים בנושאים הקשורים

 למטרות החוק.
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 פרק ד: ביצוע ותחילה

 ביצוע ותקנות 16. ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עבז המועצה
 הציבורית, ובאישור ועדת החינוך והתרבות שלהכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות בענין

 סדרי עבודת המועצה הציבורית.

 תחילה 17. תחילתו של חוק זה ביום .**

̂ני, רשף חן, שאול יחלוט, רוני בריזון, יגאל יאסינוב, אילן ליבוביץ, אתי לעי. אהיר רעאבי, מל  חברי הכנסת: אילן ש
 פולישוק־גלוך, חמי דורון, איוב קרא, יולי תמיד, אברהם הירשזון, יולי־יואל אדלשטיץ, יוסי שריד, איתן בבל, קולט
 אביטל, אפרים םנוז, יצחק החנמ, אבשלומ דלן, זהבה גלאון, אמד יתום, אלי א6ללו, ר81ן גדונ38!ן. אילנה צהן,
 יורי שטרן, גילה פינקלשטיין, מרינה םולודקין, יחיאל חזן, מיכאל גמ־לובסקי, דוד לוי, גילז! גמליאל אדיה אלדד

 ״ מועד תחילתו של החוק ייקבע בעת הכגתו לקריאה השניה ולקריאה השלישית.
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