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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק מעמד ההסתדרות הציונית העולמית -

 הסוכנות היהודית לארץ־ישראל (תיקון), תשל״ד-1974

 תיקו! סעיף 3 1, בסעיף 3 לחוק מעמד ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית לארץ־

 ישראל, תשי״ג-1952 ! (להלן - החוק העיקרי), המלים ״שהיא גפ הסוכנות היהודית

 לארץ־ישראל״ - יימחקו.

 תיקון סעיף 4 2. בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום ״בהסתדרות הצידנית העולמית כסוכנות המוסמכת
 שתוסיף לפעול״ יבוא ״בהסתדרות הציונית העולמית ובסוכנות היהודית לישראל בסוכ

 נויות המוסמכות שיוסיפו לפעול״.

 תיקון סעיף י 3. בסעיף 7 לחוק העיקרי, המל־ם ״הנקראת גם בשפ הבהלת הסוכנות היהודית לארץ

 ישראל״ - יימחקו.

 תיקון סעיפים 4. בסעיפים 11 ו־12 לחוק העיקרי, במקום ״ההנהלה״ יבוא ״ההסתדרות הציונית

1 העולמית״. 2 ' י 1 1 

ר ב ס  דבר* ה

 מטרת ההסכם להרחבת הסוכנות היהודית היא הסדר
 לקיום המשפטי הנפרד של שני הגופים׳ תוך הגחה שה
 הסתדרות הציונית תמשיך בפעילותה הציונית בשטחים
 המסורתיים של קידום המטרות המדיניות הציוניות׳ ואילו
 הסוכנות היהודית תעסוק בתחומים מונדרים של העליה׳

 הקליטה׳ החינוך והרווחה הסוציאלית.

 החוק המוצע בא עקב שינויים שבאו בהרכבה של
 הסוכנות היהודית מאז הוחק החוק העיקרי לפני יותר

 מעשרים שנה.

 על פי הסכם שנעשה ביום כ״ח בסיק תשל״א 20
 ביוני 1971) הוקמה סוכנות יהודית מורחבת׳ שבה נציגי
 ההסתדרות הציונית הם מחציתם של העצרת וחבר הנא
 מנים׳ ומחציתם השניה - נציגים שימנו ארגוני המגביות.

 רות הציונית העולמית - שנצעותה היא ההנהלה הציונית
 הנקראת גם בשם הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישר־
 אל - עם הממשלה׳ ייקבעו באמנה שתיכרת בישראל

 בין הממשלה לבין ההנהלה הציונית.״

 . סעיפים 11 ו־12 לחוק העיקר־ מורים
 ״*י* לאמור:

 ״11. ההנהלה היא אישיות משפטית והיא רשאית להת
 קשר בחוזים׳ לרכוש נכסים׳ להחזיק בהם ולהוציאם

 מרשותה׳ ולהיות צד בכל משא ומתן משפטי ואחר.
 12. ההנהלה׳ קרנותיה ושאר מוסדותיה יהיו פטורים
 ממסים ותשלומי חובה ממשלתיים אחרים באותם ההגב
 לות ובאותם התנאים שייקבעו באמנה; הפטור ייכנס

 לתקפו בהיכנס האמנה לתקפה.״

 סעיף 1 סעיף 3 לחוק העיקרי מורה לאמור:
-3. ההסתדרות הציונית העולמית שהיא נם הסוכנות
 היהודית לארץ ישראל שוקדת כמקודם על העליה

 ומנצחת על מפעלי קליטה והתישבות במדינה.״

 סעיף 2 וזו לשונו של סעיף 4 לחוק העיקרי:
 ״4. מדינת ישראל מכירה בהסתדרות הציונית העולמית
 כסוכנות המוסמכת שתוסיף לפעול במדינת ישראל לפי
 תוח הארץ ויישובה, לקליטת עולים מהתפוצות ולתיאום
 פעולותיהם בישראל של מוסדות ואיגודים יהודיים הפו

 עלים בתחומים אלה.״

 סעיף 3 סעיף 7 שמוצע לתקנו מורה כך:
 ״7. פרטי מעמדה וצורת שיתוף הפעולה של ההםתד־

 1 ס״ה תשי׳׳ג, עמי 2
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 5, אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבואן הוספת סעיף 13

 שינוי השם

 ״13. (א) הסוכנות היהודית לישראל היא התאגדות מרצון עצמאית;

 מרכיביה הם ההסתדרות הציונית העולמית וארגונים וגופים אחרים

 ונציגותה היא הנהלת הסוכנות היהודית לישראל; היא תפעל במדינת

 ישראל בתחומים שבחרה בהסכמת הממשלה ולפי אמנה שתיכרת בינה

 לבין הממשלה; האמנה תחייב שיתוף פעולה ותיאום מלאים מצדה עם

 מדינת ישראל וממשלתה. בהתאם לחוקי המדינה,

 (ב) הוראות סעיפים 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ו־12 יחולו על

 הסוכנות היהודית לישראל, בשינויים המחוייבים לפי הענץ,״

 6, בשט החוק העיקרי יימחק המקף ובמקום ״הסוכנות היהודית לארץ־ישראל״ יבוא

 ״והסוכנות היהודית לישראל״.

 7, תחילתו של חוק זה מיום כ״ח בסיון תשל״א (21 ביוני 1971). תהילת. תוקף

ר ב  דבר* הס

 ה  הכנסת, להרחיב את בסיסה׳ ייהנה הגוף המורחב מ
 מעמד שהוענק במדינת ישראל להסתדרות הציונית

 העולמית.

 9. תוקמ ועדה לתיאום הפעולות בץ הממשלה וההנהלה
 בשטחים שבהם תפעל ההנהלה על פי,האמנה; תפקידי

 הועדה ייקבעו באמנה.
 10. האמנה וכל שינוי או תיקון שיחולו בה בהסכמת שני
 הצדדים׳ יפורסמו ברשומות ויקבלו תוקף מיום פרסומם,
 אלא אם נקבע בהם לכך יום מוקדם או מאוחר מיום

 הפרסום.״

 מוצע כי גם בשם החוק יינתן ביטוי לכך
 שמדובר כיום בשני גופים משפטיים נפרדים,

 מוצע לתת תוקף לחוק למפרע מהיום שבו
 נחתם ההסכם להרחבת הסוכנות היהודית.

 סעיף 6

 סעיף 7

 בסעיף 13 החדש תובטח עצמאותה של
 הסוכנות היהודית לישראל ויינתן לה מעמד

 הזהה למעמדה של ההסתדרות הציונית העולמית.

 סעיף 5

 וזו לשונם של סעיפים 5׳ 6׳ 9 ו־10 לחוק העיקרי;

 ״5. ייעוד קיבוץ הגלויות העומד במרכז משימותיה!
 של מדינת ישראל ושל התנועה הציונית בימינו, מחייב
 מאמצים מתמידים של העם היהודי לתפוצותיו; ולכן
 מצפה מדינת ישראל להשתתפותם של כל היהודים׳
 כיחידים ובגופים׳ בבנין המדינה ובעזרה לעליית המוני
 העם לתוכה׳ ורואה צורך באיחוד כל קיבוצי היהודים

 למטרה זו.

 6. מדינת ישראל מצפה למאמצים מצד ההסתדרות
 הציונית העולמית להשגת איחוד זה; אם למטרה זו תח
 ליט ההסתדרות הציונית׳ בהסכמת הממשלה ובאישור
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 המחיר 20 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


