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 פרק א - מטרה ופרשנות

רושלים נה בי  1. מטרתו של חוק זה לשחזר ולשמר את הבנין שבו שכנה הכנסת לראשו

לדות העם  (בחוק זה — המשכן הקורם!, בהיותו בעל חשיבות לאומית והיסטורית בתו
לדות הכנסת ולפועלה,  והמדינה, ולהקים למען הציבור, במקרקעי המשכן הקודם, מוזיאון לתו

מלא גם תפקידים אחרים לפי חוק זה.  שי

 2. בחוק זה -

 ״הוועדה המשותפת״ — ועדה משותפת של ארבעה חברים של ועדת הפנים ואיכות
ל הכנסת  הסביבה של הכנסת וארבעה חברים של ועדת החינוך התרבות והספורט ש

אשר בראשה ....**;  ו

ן הכנסת שהוקמה לפי סעיף 12; זיאו  ״המועצה״ — מועצת מו

 הגדרות

ר ב ס  ה

 וחוק־יםוד: נשיא המדינה, וכן נחקקו בו חוקים רבים נוספים,
 ביניהם: חוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם,
 התש״י—1950, חוק השבות, התש״י—1930 חוק לעשיית דין
 בנאצים ובעוזריהם, התש״י—1950, חוק שעות עבודה
 ומנוחה, התשי״א-1951 , חוק האזרחות, התשי״ב—1952,

 וחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג—1953.

 בקומתו הראשונה של הבנין שכן אולם הישיבות של
 הממשלה ובקומה העליונה שכנו משרדי הכנסת. בגן שיבר
 הסמוך עמדה מנורת הכנסת, שהוצבה במקום בשנת 1956,
 כמתנת הפסל, בנו אלקו, לכנסת ולמדינה. המנורה מוצבת
 היום בקריית הלאום ועל שמה מכונה הגן, עד היום, בפי

 רבים, ״גן המנורה״.

 מאז שעברה הכנסת אל משכנה הקבוע, משמש הבנין
 כמטה הראשי של משרד התיירות. בתקופה זו התבצעו
 שינויים פנימיים בבנין, לרבות הרס אולם המליאה וחלוקתו
 למשרדים. משום חשיבותו ההיסטורית, הלאומית,
 התרבותית והחינוכית של האתר, מוצע לשחזרו, לשמרו
 ולהקים בו מוזיאון לתולדות הכנסת ולפועלה, שישמש גם

 מרכז חינוכי להנחלת ערכי הדמוקרטיה ושלטון החוק.
 סעיפים 1, 5 ו־0ו בסעיף זה מוצע לקבוע את מטרות החוק
ו של המשכן הקודם שי מו  ואת שי
 כמוזיאון לתולדות הכנסת ולפועלה וכמרכז להנחלת ערכי
 הדמוקרטיה. עוד מוצע כי מוזיאון הכנסת יוכל לשמש גם
 כמרכז לקריאה, לעיון ולכנםים וכן למטרות נוספות שתקבע

 מועצת מוזיאון הכנסת, בכפוף למטרות החוק המוצע.

י ר ב  ד

 בדצמבר 1949 החליטה ממשלת ישראל להעביר את
 מוסדות השלטון לירושלים. עד אז נדדה הכנסת בין מספר
 מבנים בתל־אביב ובירושלים. בתחילת שנת 1950 עלתה
 הכנסת לירושלים ותחילה שכנה בבנין הסוכנות היהודית.
 ביום 13 במרס 1950, עברה הכנסת למבנה שרשמש אותה
 במשך 16 שנים - בית פרומין ברחוב המלך ג׳ורג׳ 24
 בירושלים, בו כיהנו חמש הכנסות הראשונות. ביום 14
 באוקטובר 1958 הונחה אבן הפינה להקמתו של המשכן

 הנוכחי, שנחנך ביום 30 באוגוסט 1966.
 במשכנה הקודם של הכנסת בבית פרומין התקבלו
 החלטות חשובות ואירעו אירועים מרכזיים בתולדות מדינת
 ישראל, ביניהם: הפגנת ההמונים נגד השילומים מגרמניה
 (בינואר 1952) שבמהלכה נופצו חלונות בנין הכנסת, ואישור
 הכנסת יומיים לאחר מכן את הודעתו של ראש הממשלה
 דאז, דוד בן־גוריון, על ניהול משא ומתן עם גרמניה
 המערבית: ביום 29 באוקטובר 957ו נזרק רימון יד לתוך
 אולם המליאה וגרם לפציעתו הקשה של שר הדתות דאז.
 משה שפירא. ראש הממשלה, דוד בן־גוריון, שרת החוץ,
 גולדה מאיר, ושר התחבורה, משה כרמל, נפצעו קלות:
 ההחלטה על ביטול עונש המוות בישראל (פרט לנאצים
 ולעוזריהם) וההחלטה על הקמת המוסד לביטוח לאומי
 התקבלו בבית פרומין: הודעתו הדרמטית של ראש
 הממשלה על לכידת אדולף אייכמן בארגנטינה נמסרה מעל

 דוכן המליאה במבנה זה.

 בבנין זה גם נחקקו חוקי היסוד הראשונים: חוק־יםוד:
 הכנסת, שהתקבל פה אחד, חוק־יסוד: מקרקעי ישראל

 הצעות חוק מסי פ/237ו, מס׳ פ/248ו ומס׳ פ/1330; הועברו לוועדה ביום כ״ב בבטלו התשס״ד (17 בדצמבר 2003): הצעת חוק מם׳
 פ/2543: הועברה לוועדה ביום י׳ באב התשס״ד (28 ביולי 2004).

 :* יושב ראש הוועדה ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השניה ולקריאה השלישית.
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 המשכן הקודם —
 שימושים
 ופעילויות

 שחזור המשכן
 הקודם, שימורו

 והכשרתו

 הגבלות על שינוי
 הייעוד והבניה

 במקרקעי המשכן
 הקודם

ף ו ו(ב) בחוק יסודות ועדה המשותפת כמשמעותה בסעי  ״ועדת תקציב הכנסת־ - הו
 התקציב, התשכרה—1985 י׳(בחוק זה - חוק יסודות התקציב);

 ״מקרקעי המשכן הקודם״ — המשכן הקודם וקרקע המשכן הקודם;

ו בנוי המשכן הקודם. י  1 ״קרקע המשכן הקודם״ - הקרקע הלא בנויה שבמגרש שעל

 פרק ב׳ - שחזור ושימור המשכן הקודם, פעילויותיו ומניעת פגיעה בו

כן ניתן לקיים בו מרכז חינוכי לפועלה ו לדות הכנסת ו ן לתו או י ז  3. המשכן הקודם ישמש מו

ון, מרכז לכינוסים בנושאים שתקבע המועצה,  להנחלת ערכי הדמוקרטיה, מרכז לקריאה ולעי
ש הכנסת. א ושב ר ר י שו עצה באי כל פעילות אחרת שתקבע המו  ו

 (א) המשכן הקודם ישוחזר למצבו בעת שהכנסת שכנה בו, ישומר במצבו המשוחזר,
אפשר הפעלתו לפי הוראות חוק זה. יוכשר באופן שי  ו

ע צו ר אתרים שיהיה אחראי לבי מו לשי ר ו ו ש הכנסת ימנה מומחה לשחז א ושב ר  (ב) י
 הוראות סעיף זה,

ביאה י ר ולהכשרה של המשכן הקודם ו מו ן תכנית ׳לשחזור, לשי  (ג) המומחה יכי
 לאישור המועצה.

ית צעו בהתאם לתכנ בו ר וההכשרה של המשכן הקודם י מו ור, השי  (ד) השחז
) בפיקוחו של המומחה. ג ) ר בסעיף קטן  שאושרה כאמו

ן הכנסת בהתאם להוראות חוק יאו ז ש מו מו ועדים לשי  (א) מקרקעי המשכן הקודם מי
גובר לו נקבע בתכנית החלה עליהם, ו ד זה כאי עו י ראו י י  זה ולשימושים נלווים לכך, ו

 על כל הוראה אחרת בתכנית כאמור.

א לפי יוזמת חבר הכנסת ל יעודם של מקרקעי המשכן הקודם א ן לשנות את י  (ב) אי
ש הכנסת. א ושב ר י ר המועצה ו  ובאישו

ראות חוק זה. ישבת עם הו נה מתי שר תכנית שאי  (ג) לא תאו

ש חורג מו  (ד) במקרקעי המשכן הקודם לא יינתנו היתר בניה, הקלה או היתר לשי
ראש הכנסת. שב. ו י עצה ו ר המו שו  בהם אלא באי

ראות ש המנוגדים להיתר או הקלה שניתנו לפי הו מו צעו עבודה או שי בו  (ה) לא י
. (ד)  סעיף קטן

ועדים לשחזורו, לשימורו, להכשרתו צעו שינויים במשכן הקודם שאינם מי בו  (ו) לא י
ת חוק זה. ראו  או להפעלתו בהתאם להו

 (ז) בסעיף זה —

ש חורג״ — כמשמעותם בחוק מו  ״תכנית״, ״היתר בניה״, ״הקלה״ ו״היתר לשי
: 2  התכנון והבניה, התשכ־ ה—1965

לת בניה, לרבות שינויים פנימיים במבנה.  ״שינוי״ — כל פעו

ר  ה ס ב

 סעיפים 5 עד 7 מוצע להטיל הגבלות על שינוי ייעוד
 ובניה בתחומי המשכן הקודם, על
 עסקאות במקרקעין ועל כל פגיעה אחרת במבנה או במצוי
 בו. תכניות בניה ועסקאות כאמור יותרו רק באישור יושב

 ראש הכנסת ומועצת מוזיאון הכנסת.

ר ב  ד

.4 

.5 

 סעיף 4 מוצע לקבוע כי בגין המשכן הקודם ישוחזר ככל
 הניתן למצבו בעת שהכנסת שכנה בו, ישומר
 ויוכשר לשמש כמוזיאון. השחזור יתבצע בהנחיית מומחה

 לשחזור ולשימור אתרים ובפיקוחו.

 י סייח התשמ״ה, עמי 60.
 2 סייח התשכ״ה, עמי 307.
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 איסור עסקאות 6. (א) לא יהיה תוקף לכל עסקה במקרקעי המשכן הקודם הטעונה רישום, לא יינתן צו
יבות לא תירשם הערה ביחס להתחי ת בהם עסקה כאמור ו  אכיפה בשל התחייבות לעשו
ש את העסקה או א ר ושב ראש הכנסת אישרו מ י  כאמור, אלא אם כן המועצה ו

 ההתחייבות.

א) תירשם במרשם המקרקעין. )  (ב) הערה בדבר ההגבלות הקבועות בסעיף קטן

ר או מו א יפגע אדם במשכן הקודם, אלא ככל שהדבר דרוש לצרכי השחזור, השי  איסור פגיעה 7. ל
ן זה, ״פגיעה״ — לרבות י במוזיאון הכנסת: לעני ן הכנסת, או בכל דבר המצו יאו ז  ההקמה של מו
ש בו כדי ת כל מעשה שי י  השמדה, השחתה, הריסה, שבירה, חבלה, שינוי של צורה או עשי

ן הכנסת או לפגוע בכבודו. יאו ז ות את מו  לבז

 פרק ג׳ - מוזיאון הכנסת

 8. (א) מוקם בזה מוזיאון הכנסת.

ר בסעיף 0ו. ל את המשכן הקודם, כאמו פעי ן הכנסת י יאו ז  (ב) מו

ן הכנסת הוא תאגיד. יאו ז  9. (א) מו

ן הכנסת הוא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, יאו ז  (ב) מו
. 1 [ לב  י התשי״ח—1958 [נוסח משו

ן הכנסת הם - זיאו  10. תפקידיו של מו

לדות הכנסת ולפועלה: ן לתו יאו ז  (1) לשמר ולהפעיל את המשכן הקודם ולקיים בו מו

ת שקבעה המועצה, לו ר בסעיף 3 ולקיים כל פעי ל מרכזים חינוכיים כאמו  (2) להפעי
ש הכנסת. א ושב ר ר י שו  באי

י תפקידיו לו ן הכנסת רשאי לעשות, בהתאם לכל דין, כל פעולה הדרושה למי יאו ז  11. מו

לות כמפורט בפסקאות (ו) עד ו של חוק זה, ובלבד שפעו ש בה כדי לקדם את מטרותי ר י ש א  ו
ש הכנסת: א ושב ר ר י יעשו אלא באישו  (5) לא י

רה ולטיפוח המשכן הקודם; לות לתחזוקה, לשמי  פעו

 הקמת מיתקנים, ניהולם, הםדרתם והפעלתם;

 מתן שירותים למבקרים;

רות לפי חוק זה:  קיום והפעלת פיקוח, לרבות לגבי ביצוע ומניעת עבי

 הקמת קרנות, קבלת תרומות, עזבונות, מתנות, מענקים ומלוות, והכל כפי

 (ו)

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
שרה המועצה.  שאי

 הקמת המוזיאון

 תפקידי מוזיאון
 הכנסת

 סמכויות

 סעיף ו ו מוצע להסמיך את מוזיאון הכנסת לפעול לשיקום.
 המשכן הקודם, לפתח ולטפח את המוזיאון שיפעל
 במשכן הקודם, לתת שירותים למבקרים! לפקח על הנעשה
 בתחומי המשכן הקודם ולטפל, באישור מועצת המוזיאון,
 בהקמת קרנות ובקבלת תרומות, עזבונות, מתנות, מענקים

 ומלוות.

י ר ב  ד

ד י צע להקים בחוק תאג  סעיפים 8, 9, 12, ו־גו מו
ן הכנסת. או י ז קרא מו י  שי
 התאגיד יהיה כפוף לביקורתו של מבקר המדינה. כן יהיו
 למוזיאון מועצה וועד מנהל, שתפקידיהם, סמכויותיהם,

 דרכי עבודתם ותקופות כהונתם ייקבעו בתקנון.

 5 סייח התשי״ח, עמי 92.

 54 הצעות חוק - הכנסת 61, ט״ז בטבת התשס״ה, 28.12.2004



עד מנהל. רשויות המוזיאון ו ן הכנסת יהיו מועצה ו או י ז  12. (א) י י למו

עצה תמנה חמישה עשר חברים כלהלן -  (ב) המו

 •(ו) 2ו חברים שתמנה ועדת הכנסת והם:

 (א) שבעה חברי הכנסת:

ושב ראש הכנסת:  (ב) שני חברי הכנסת לשעבר, לפי המלצת י

ש הכנסת: א ושב ר ר אתרים, לפי המלצת י מו  (ג) י" איש מקצוע בתחום שי

במדע המדינה, ש להם מומחיות בהיסטוריה ו  (ד) שני אנשי מקצוע שי
י ש הצנסת: י א ושב ר  לפי המלצת י

ש הכנסת: א ושב ר  (2) שני נציגים שימנה י

ית ירושלים. י רי ש עי א  י '(3) ר

ן חברי הכנסת החברים במועצה. עצה מבי ש המו א ושב ר עדת הכנסת תמנה את י  (ג) ו

עצה שאינם עצה לא יקבלו שכר בעד .מילוי תפקידם, אך חברי המו  ..... (ד) חברי המו
ש הכנסת. א ושב ר נית זכאים לקבל גמול כפי שיקבע י ה ברשות״שלטו ר ש  נושאי מ

ועד המנהל. עצה תבחר את.הו ) המו ו  (ה) (

ן הכנסת. יאו ז ועד המנהל יהיו עובדיי מו  (2) י חברי הו

ועד המנהל.  (3) חבר הכנסת לא יכהן בו

מות בדבר מינוי חברי המועצה. ש הכנסת יפרסם הודעה ברשו א ושב ר  (ו) ' י

ל בין היתר תקנון כי ן הכנסת, שי זיאו ר הוועדה המשותפת. תתקין תקנון למו שו  13. המועצה, באי

 הוראות בענינים אלה

עצה והוועד המנהל, סמכויותיהם ודרכי עבודתם;  • (ו) תפקידי המו

לות לפקיעת כהונתם; עי  , (2) תקופת כהונתם של חברי המועצה, סייגים לכהונתם ו

ת לפקיעת לו עי ועד המנהל, תקופת כהונתו, סייגים לכהונה בו ו ו של הו י נו  (3) דרכי מי
 הכהונה:

ועד המנהל.  (4) כללים למניעת חשש לניגוד ענינים של חברי המועצה והו

ר בסעיף 4 ימומנו מתקציב המדינה, מימון ר,המשכן הקודם, שימורו, והכשרתו כאמו ו  14. שחז

ן הכנסת תמומן מתקציב המדינה כפי הדרוש יאו ז לות מו  מתרומות, עזבונות ומענקים: פעי
 להוצאות קיומו, החזקתו'ופיתוחו, ומהכנסותיו לרבות מתרומות, עזבונות ומענקים.

ר תקציב שו גישה לאי י ן הצעת תקציב שנתי ו ן הכנסת יכי זיאו ועד המנהל של מו  15. (א) הו

ש הכנסת א ר יושב ר שו שרה המועצה את הצעת התקציב, תגישה לאי  המועצה: אי
ועדת תקציב הכנסת.  ו

כשנת תקציב המדינה. ה' ן הכנסת תהי יאו ז  (ב) שנת תקציב מו

ר בסעיף שר כאמו לם סכום מכספי מוזיאון׳ הכנסת אלא על פי תקציב שאו שו  (ג) לא י
ן הכנסת״בשום התחייבות אלא לפי תקציב כאמור. יאו ז מו ב' י לא יתחי א) ו )  קטן

 . ד ב ר י ה ס ב ר

 סעי3ימ 14 ו־15 מוצע לקבוע כי שחזור המשכן הקודם, הכנסת והוועדה המשותפת המאשרת את תקציב הכנסת,
 שימורו והכשרתו בהתאם להוראות לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985ר. ליושב ראש
 החוק המוצע וכן פעילות מוזיאון הכנסת ימומנו מתקציב הכנסת או למי שהוא הסמיכו לכך יינתנו הסמכויות
 המדינה וממקורות חיצוניים שיגויסו למטרה זו. תקציב הנתונות לשר האוצר לענין גוף מתוקצב, כמשמעותו בחוק

 המוזיאון יוכן על ידי הוועד המנהל מדי שנה. ויהיה טעון האמור, לגבי מוזיאון הכנסת.
 את אישוריהם של מועצת מוזיאון הכנסת, יושב ראש
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ן הכנסת הכנסות נוספות,. לרבות יאו ז ר בסעיף קטן (ג), היו למו  (ד) על אף האמו
ר שר כאמו  מתרומות, עזבונות, מתנות ומענקים מעבר לאומדן שנקבע בתקציב שאו
ב גם מתוך סכומים אלה, י ן הכנסת רשאי לשלם ולהתחי יאו ז  בסעיף קטן (א), יהא מו
שב ו י ו כתקציב נוסף על ידי ועדת תקציב הכנסת, וניתנה על כך הודעה ל שר  לאחר שאו

ש הכנסת. א  ר

ן גוף מתוקצב צר בחוק יסודות התקציב, לעני  (ה) הסמכויות הנתונות לשר האו
ושב ראש הכנסת או למי  כהגדרתו בחוק האמור, יהיו נתונות, לגבי מוזיאון. הכנסת, לי

א הסמיכו לבך.  שהו

י א ש ן י הכנסת והוא ר יאו ז ל מו ושב ראש הכנסת או מי שהוא הסמיכו לכך יפקח ע  16. י

ראות לפי חוק זה. ן הכנסת בכל עת סבירה כדי לבדוק אם קוימו הו יאו ז  . להיכנס למו

כו לכך, כי לא קוימה הוראה ושב ראש הכנסת או מי שהוא הסמי  17. (א) (ו) נראה לי

עד המנהל לפעול לקיומה בתוך ו  מהוראות לפי חוק זה רשאי הוא לדרוש מהו
שה בתוך התקופה שנקבעה  • תקופה שיקבע, לפי נסיבות הענין; לא מולאה הדרי
ן הכנסת באותה שנת כספים או י ז ועבר למו א להורות כי לא י  כאמור, רשאי הו
ן יאו ז ך התקציב שנקבע בתקציבי המדינה כהשתתפות בתקציב מו  י סכום מתו

ן יאו ז ן מו , על חשבו ל פי דרישתו ל לקיום ההוראה בעצמו או ע  הכנסת או לפעו
ן יאו ז לה שנעשתה על ידי מו ר כדין. פעו לה שנעשתה כאמו ן פעו  הכנסת, ודי

 הכנסת.

לית לפי סעיף 22 או לפי ות פלי ר בסעיף קטן זה אינו גורע מאחרי  (2) האמו
 כל דין אחר.

א ש הכנסת או מי שהו א שב ר ו י  (ב) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), נראה ל
ת התקנות לפי סעיף 24(2) ראו ועד המנהל לא קיים הוראה מהו  הסמיכו לכך, כי הו
ן הכנסת סכנת פגיעה, •נזק: השמדה או אבדן, יאו ז  ולדעתו נשקפת למוצג הנמצא במו
גוד לתקנות לפי סעיף ל בני מד לפעו ועד המנהל עו ש הכנסת בי הו א ושב ר  או נראה לי
רתה של המדינה או למשימורתו רות על העברת המוצג למשמו  24(8), רשאי הוא להו
, והכל ,לתקופה ן מוכר, כמשמעותו בחוק המוזיאונים, התשמ״ג—983ו4 זיאו  של מו

ת שיקבע. ראו  ובהתאם להו

ש לו זכות להחזיקו כדין לא יהיה ניתן ן הכנסת או שי יאו ז תו של מו  18. מוצג שבבעלו

ר בכל חיקוק או הסכם. ראות סעיף זה יחולו על אף האמו  לעיקול או לשעבוד: הו

י המדינה בתפקידים מקבילים, בד ל עו ש ל עובדי מוזיאון הכנסת יהיו כ  19. תנאי העסקתם ש

ש הכנסת לפי המלצת המועצה. א ושב ר  בשינויים ובתיאומים שיקבע י

 מינוי מפקח
 וסמכויותיו

 פיקוח על קיום
 הוראות

 עיקול ושעבוד

 עובדים

ר ב ס ר ה ב  ד

י צג ר על מו  סעיפים ד ו(ב) ו־18 על מנת לשמו
ן. מוצע לאסור על  המוזיאו
 עיקולס או.שעבודם: בן מוצע להסמיך• את יושב ראש
 הכנסת. להורות על העברתו של מוצג למשמורת המדינה
 או למשמרתו של מוזיאון אחר, אם נוכח שמוצג במוזיאון

 נמצא בסכנת פגיעה, נזק, השמדה או אבדן.

 סעיף 9 ו מוצע לקבוע כי מעמדם של עובדי מוזיאון הכנסת
 יהיה פשל עובדי המדינה.

 סעיפים 6ו ו־7ו(א) מוצע לקבוע כי יושב ראש
 הכנסת או מי שהוא הסמיכו
 לכך יפקח על מוזיאון הכנסת והוא יהיה רשאי להיכנס אליו
 על מנת לוודא את קיומן של הוראות לפי החוק המוצע. בן
 מוצע כי במקרה שהוועד המנהל לא קיים הוראה מהוראות
 החוק או התקנות שהותקנו לפיו, יהיה יושב ראש הכנסת
 רשאי להורות כי לא יועבר למוזיאון הכנסת סכום מתוך

 תקציבו או להורות על ביצוע הפעולות הנדרשות.

 4 סייח התשמ״ג עמי גוז.
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ן תשלום מסים. פטור ממסים נה לעני ן הכנסת בדין המדי יאו ז  20. (א) דין מו

כל נכסיו יהיו פטורים ן הכנסת ו יאו ז ר בכל דין, כל עסקה של מו  (ב) על אף האמו
ת מקומית. ם חובה אחר המשתלמים למדינה או לרשו  מכל מס, אגרה או תשלו

ועדה המשותפת, רשאי אגרות כניסה ר הו שו באי ש הכנסת, לפי הצעת המועצה ו א ושב ר  21. (א) י

ת ושירותים ן נ ק ת ן הכנסת: ב יאו ז רותים שנותן מו  לקבוע אגרות כניסה ואגרות בעד שי
רים שונים, וכן פטורים לסוגים של מבקרים או מקבלי שירותים.  שייקבעו שיעו

ר בסעיף קטן (א) לקבוע הוראות בדבר הצמדת ש הכנסת רשאי כאמו א ושב ר  (ב) י
ית לסטטיסטיקה.  האגרות למדד המחירים לצרכן. כפי שמפרסמת הלשכה המרכז

למו לקופת מוזיאון הכנסת. שו  (ג) האגרות לפי סעיף זה י

 פרק ד - עונשין

ש שנים: עונשין ו ו נזק חמור או בלתי הפיך, דינו — מאסר של  22. העושה אחד מאלה וגורם במעשי

י במשכן הקודם בניגוד להוראות סעיף 5(ו); נו ) מבצע שי ו ) 

ראות סעיף 6.  (2) פוגע במשכן הקודם בניגוד להו

 פרק ה׳ - כללים ותקנות

ר הפגיעה כמשכן הקודם ולהסדרת השמירה כללים סו ת לקבוע כללים לאי  23. המועצה רשאי

ן הכנסת בהתאם יאו ז ן דרכי הפעלתו של מו כן לעני  עליו, החזקתו, הגנתו והטיפול בו, ו
ראות חוק זה.  להו

ר הוועדה המשותפת, ביצוע ותקנות שו , באי ע חוק זה, והוא רשאי צו ש הכנסת ממונה על בי א שב ר ו  24. י

ת בדבר: , לרבו  להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו

ן הכנסת. הכשרה מקצועית של עובדים יאו ז די מו  (ו) העסקת עובדים מקצועיים על י
כללי אתיקה;  ו

ר המוצגים, החזקתם והצגתם לציבור: מו  (2) דרכי שי

ן הכנסת זיאו ל כל המוצגים הנמצאים במו ר ש או  (3) דרכי ניהול הרישום והתי
 וצילומם:

על ן הכנסת ו זיאו ת מו ר על מוצגים הנמצאים ברשו בו דע לצי  (4) חובת מסירת מי
ות אחרות שלו: י לו  פעי

 (5) פרסום קטלוגים ופרסומים אחרים:

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 24 עקרון מינויו של יושב ראש הכנסת כממונה על
 ביצוע החוק המוצע נובע מראיית מוזיאון הכנסת
 כגוף השייך לכנסת ואינו תלוי ברשות המבצעת ובשיקוליה
 השונים. על כן מוצע לקבוע כי יושב ראשי הכנסת יהיה
 רשאי, באישור הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ואיכות
 הסביבה של הכנסת, ולוועדת החינוך התרבות והספורט של
 הכנסת, להתקין תקנות לביצועו של החוק המוצע, ובין
 היתר, לגבי העסקת עובדים, הכשרתם המקצועית וכללי
 האתיקה שיחולו עליהם: שימור המוצגים והטיפול בהם:
 הבאת מידע לציבור, פרסומים של מוזיאון הכנסת ודרכי
 פעילותו: חובות הוועד המנהל והגבלות החלות עליו: יושב
 ראש הכנסת יהיה מוסמך להתקין תקנות גם בדבר הגמול

 סעיף 20 מוצע לקבוע כי מוזיאון הכנסת, כמוסד ציבורי
 הפועל למטרה ציבורית, יהיה פטור בעםקאותיו
 ובנכסיו, מכל מס, אגרה או תשלום חובה אחר המשתלמים'

 למדינה או.לרשות מקומית.
 סעיף 22 מוצע לקבוע כי עונשו של מי שמבצע במשכן
 הקודם עבודות או שימושים המנוגדים לחוק
 המוצע ושל מי שפוגע בבנין המשכן הקודם או בדבר המצוי

 בו יהיה שלוש שנות מאסר.
 סעיף 25 מוצע להסמיך את מועצת מוזיאון הכנסת לקבוע
 כללים נוספים לאיסור על פגיעה במשכן הקודם
 ולהסדרת השמירה עליו, החזקתו, הגנתו והטיפול בו, וכן

 לדרכי הפעלתו של מוזיאון הכנסת.
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ן הכנסת וכן התנאים זיאו ת על ידי מו תי תרבו לות חינוכית ו  (6) דרכי קיום פעי
לות האמורה;  לפעי

עצה ולכנסת; ן הכנסת למו זיאו ת מו לו  (ד) חובת הגשה של דין וחשבון שנתי על פעי

א ל , חילופי מוצגים, העברתם ש  (8) הגבלות על מכירת מוצגים, הוצאתם מן הארץ
 בתמורה, השמדתם או סילוקם;

ן או  (9) הגבלות על פעילות מסחרית ופרסומת במקרקעי המשכן הקודם, במישרי
 בעקיפין;

 (10) קביעת האגרות לפי סעיף ו2.

 פרק ו׳ - הוראות שונות

ים מיום פרסומו של חוק זה.  תחילה 25. (א) המועצה הראשונה תמונה בתוך חודשי

 (ב) תחילתו של פרק ג׳ בתוך ששה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

ר שו בא לאי ר וההכשרה של המשכן הקודם לפי סעיף 4 תו  (ג) תכנית השחזור, השימו
עצה לא יאוחר מששה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.  המו

 (ד) המועצה תתקין תקנון לפי סעיף 2ו בתוך שנה מיום פרסומו של חוק זה.

 ד ב ר י ה ם ב ר

 שישולם לחברי מועצת מוזיאון הכנסת שאינם משאי משרה השחזור, השימור וההכשרה של המשכן הקודם תובא
 ברשויות השלטון(סעיף 2ו(ד» ובדבר קביעת אגרות כניסה לאישור המועצה בתוך חצי שני מיום פרסומו (סעיף קטן
 ואגרות בעד שירותים שיתן מוזיאון הכנסת (סעיף 21). (ג)), ותקנון מוזיאון הכנסת יותקן בתוך שנה מיום הפרסום

ך (סעיף קטן(ד)). ו ת ה ב נ ן מ ] ה ר ג ן ש א ר ה ה צ ע ו מ י ה  סעיף 5 2 מוצע לקבוע כ
 חודשיים מיום פרסומו(סעיף קטן(א)), תחילתו של להערכת משרד האוצר, עלות הצעת החוק היא

 פרק ג׳ לחוק המוצע, העוסק בהקמת'מוזיאון הכנסת, תהיה למעלה מ־10 מיליון שקלים חדשים.
 בתוך ששה חורשים מיום פרסומו (סעיף קטן (ב)), תכנית

 חברי הכנסת: ניסן סלומינסקי, רן כהן, אילן שלגי, אורי יהודה אריאל, עבד אלמאלב דהאמשה, דוד טל,
 יעקב מרגי, אורית נוקד, רוני בדיזון, חמי דורון, רשף חן, יגאל יאסינוב, אתי לבני, אילן ליבוביץ, מל
 פולישוק־בלוך, אהוד רעאבי, יורי שטרן

ל הכנסת: ל חבר הכנסת מטעם ועדת הכספים ש  מתפרסמת בזה הצעת חוק ש

 הצעת חוק הוועדה לטיפול בניצולי שואה, ברכוש היהודים קורבנות השואה וניצוליה,
 ולהנצחת זכרם, התשס״ה-2004*

 הגדרות 1. בחוק זה —

ת ולמדינת ישראל, שהוקמה בהתאם עו ועדת התבי  ״הוועדה״ - הוועדה המשותפת לו
ראות סעיף 2;  להו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ועדת התביעות החומריות של היהודים נגד גרמניה, בעשרות שנות קיומה של ועדת התביעות, הצליחה
 מאז היווסדה לפני •למעלה מחמישים שנה, היתה הגוף הוועדה, בנוסף לתפקידה העיקרי בהעברת כספי שילומים
 המוביל באיתור מקורות מימון לשיקום ניצולי השואה לניצולי שואה, לאתר נכסים בגרמניה של יהודים שנספו
 והנצחת זכר הנספים בשואה בישראל וברחבי העולם בשואה. חלק מהנכסים נמסר ליורשים על פי דין וחלק נמכר,
 ובחלוקת כספים למטרות אלה. והתמורה אפשרה הקמת קרן שנועדה למטרות המפורטות

 בהצעת החוק.

 י הצעת חוק מס׳ פ/5ג2ז: הועברה לוועדה ביום א׳ בכסלו התשס״ד (26 בנובמבר 2003).
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 הוועדה -
 הקמתה,

 מטרותיה
 ותפקידיה

 מינוי והרכב
 הוועדה

 הוועדה -י- תאגיד

 מסירת דין וחשבון

 אמנה בין ועדת
 התביעות למדינה

ל היהודים נגד גרמניה. עדת התביעות החומריות ש  ״ועדת התביעות״ - ו

ת ולמדינת ישראל. עו ועדת התבי  2. (א) מוקמת בזה ועדה משותפת לו

ועדה המשותפת יהיו: טיפול בניצולי השואה, הנצחת זכר השואה  (ב) מטרות הו
 ואלה שנספו בה ומניעת הכחשת השואה.

ורשי קורבנות השואה, כנגד י ורשיהם ו ג ניצולי השואה, י יצו ועדה תפעל לי  (ג) הו
ש ל רכו ש בכלל זה ייצוגם לקבלת פיצויים ב  כל גורם המחזיק ברכושם ובזכויותיהם, ו

אה או לניצולי השואה. ך לקורבנות השו י  שהיה שי

ש הכנסת, ימנה את חברי הוועדה. א ושב ר יעצות עם י ש הממשלה, בהתי א  3. (א) ר

ועדה תהיה בת 12. חברים.  (ב) הו

ועדה תכלול, בין השאר, נציגים של ארגונים יהודיים הפועלים מחוץ לישראל.  . (ג) הו

 4. (א) הוועדה היא תאגיד.

ער אותם להגשמת מטרותיה. י תי  (ב) הוועדה תגייס כספים מכל מקור, ו

ל פעולותיה; בסעיף זה, ן לכנסת ע  5. הוועדה תמסור, אחת לשנה, דין וחשבו

 ״הכנסת״ — לרבות ועדה מוועדותיה, שהכנסת הסמיכה לכך.

ף הפעולה שלה עם הממשלה רת שיתו צו ל ועדת התביעות ו  6. (א) פרטי מעמדה ש

ועדת התביעות.  ייקבעו באמנה שתיכרת בישראל בין הממשלה לו

ועדת התביעות ממסים ל הוראות בדבר מתן פטור לו ו  (ב) האמנה יכול שתכל
 ומתשלומי חובה.

י בה יפורסמו ברשומות.  (ג) האמנה וכל שינו

, תקנות י להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו צוע חוק זה והוא רשא  7. שר המשפטים ממונה על בי

בכלל זה לקבוע הוראות בדבר ישיבות הוועדה. וסדרי עבודתה.  ו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיפים 3 עד 5 מוצע שראש הממשלה בהתייעצות עם
 יושב ראש הכנסת ימנה את חברי הוועדה
 (סעיף ג), הוועדה תהיה תאגיד כשר לכל זכות, חובה
 ופעולה משפטית(סעיף 4), ותמסור, אחת לשנה, לכנסת דין

 וחשבון על פעולותיה (סעיף 5).

 סעיף 6 מוצע כי תיכרת אמנה בין הממשלה לוועדת
 התביעות, אשר תסדיר את יחסי הממשלה עם
 ועדת התביעות: באמנה ייקבעו עיקר תפקידיה וסמכויותיה

 של הוועדה המשותפת.

 כדי להקל על פעולתה של ועדת התביעות, שכל
 הכנסותיה באות ממקורות חוץ, מוצע כי ניתן יהיה לפטור
 אותה מתשלומי מם שונים החלים בישראל, אם ייקבע כך

 באמנה.
 האוצר מעריך, כי להצעת החוק תהיה עלות תקציבית,
 . אך לא ניתן לאמוד אותה בשלב זה: להערכת המציע אין

 להצעת החוק עלות תקציבית.

 כספים רבים נוצלו לתשלומי סיוע לניצולי שואה
 נזקקים וכספים משמעותיים הועברו לתמיכה במפעלי

 הנצחה שונים הקשורים בשואה.
 במקרים מסוימים הצליחו ניצולי שואה לקבל סיוע
 מוועדת התביעות כאשר יכלו לקבל סיוע ממדינת ישראל
 ולהיפך. מצב זה מצדיק שיתוף פעולה בין מדינת ישראל
 לוועדת התביעות. שיתוף פעולה זה יאפשר ריכוז משאבים,
 הקלה באיסוף מידע, גיבוי מדיני למשא ומתן שמנהלת,
 ועדת התביעות ומרכוז הטיפול בנושאים החשובים האלה

 במדינת ישראל כמרכז של העם היהודי.

 סעיף 2 מוצע להקים בחוק ועדה משותפת לוועדת
 התביעות החומריות של היהודים נגד גרמניה
 ולמדינת ישראל שתפקידיה יהיו טיפול בניצולי השואה,
 הנצחת זכר השואה ואלה שנספו בה ומניעת הכחשת
 השואה (סעיף קטן (ב)). כן תפעל הוועדה לייצוג ניצולי
 השואה, יורשיהם ויורשי קורבנות השואה כנגד כל גורם
 המחזיק ברכושם ובזכויותיהם ותייצג אותם לצורך קבלת
 פיצויים בשל רכוש שהיה 'שייך לקורבנות השואה או

 לניצולי השואה.

 חבר הכנסת אברהם הירשזון
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ל הכנסת: עדת הפנים ואיכות הסביבה ש  מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ו

)(מועדים קבועים להקדמת הזמן בישראל), ן (תיקו  הצעת חוק קביעת הזמן
 התשס״ה-04 20*

 בחוק קביעת הזמן, התשנ״ב—1992׳ י, בסעיף 3 —

שה עד ״(להלן - הוועדה)״ יבוא:  (ו) בסעיף קטן (א), במקום הרי

ן ן הראשו ר ליום ראשו ן או  ״בכל שנה, בין אור ליום ט״ז בניסן, בשעה 24:00, לבי
 שלאחר יום בי׳ בתשרי, בשעה 24:00״:

ב) - בטל. )  (2) סעיף קטן

 תיקון סעיף 3

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הסדר זה גרם לעתים לחוסר עקביות בקביעת מועדי
 שעון הקיץ, לאי וראות ולמחלוקות בעיבור.

 הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון) (מועדים קבועים
 להקדמת הזמן בישראל), התשס״ה-2004, המתפרסמת
 בזה, נועדה לקבוע מועדים שיהיו קבועים בחוק להנהגת

 שעון הקיץ בישראל.

 מעת קבלת החוק ואילך, יונהג, בכל שנה, שעון הקיץ
 בישראל, בין ט״ז בניסן, הוא א' דחול המועד פסח בחצות,
 כלומר בלילה שבין ט״ו בניסן לבין ט״ז בניסן, לבין מוצאי
 השבת שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים. מועדים אלה
 מתחשבים במסורת' היהודית ובחגי ישראל, ונותנים מענה
 לציבור הצם ביום הכיפורים: זאת, מבלי לפגוע בהסדר
 הקיים הקובע שעון קיץ בן 50ו ימים לפחות, שכן התקופה

 האמורה תימשך בין 160 ל־70ו ימים בכל שנה.

 סעיף 3 לחוק קביעת הזמן, התשנ״ב-1992 (להלן —
 חוק קביעת הזמן), קובע לאמור:

 ״(א) במשך 150 ימים לפחות בכל שנה, במועדים שיקבע
 שר הפנים בתיאום עם ועדות הפנים ואיכות הסביבה של
 הכנסת(להלן - הוועדה), יוקדם הזמן בישראל בשעה אחת

 נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות.
 (ב) המועדים שיקבע שר הפנים, כאמור בסעיף קטן(א),
 ייקבעו מדי פעם בפעם לתקופה של לפחות שלוש שנים
 מראש: השר, בתיאום עם הוועדה, רשאי לשנות מועדים
 אלה, ובלבד שהשינוי ייעשה לפחות ששה חודשים מראש.״

 לפי סעיף זה, נקבעים מועדי שעון הקיץ בישראל בידי
 שר הפנים, בתיאום עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של
 הכנסת, אחת לשלוש שנים לפחות ולתקופה שלא תפחת

 מ־150 ימים.

 חברי הכנסת: אלי אפלל:, דוד אזולאי

 * הצעת חוק מסי פ/98?2: הועברה לוועדה ביום ג׳ בטבת התשט״ה (15 בדצמבר 2004).
 י סיידו התשני׳ב, עמי 137.
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