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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

א ו ב  מ

 דוד בן־גוריון ציווה את ביתו בתל־אביב למדינת ישראל על מנת שישמש מוסד
 לקריאה, לעיון ולמחקר. כן ביקש בצוואתו שבית המגורים שלו בשדה בוקר, על הםפריה

 והנכסים שבו, יהיו פתוחים לציבור הרחב,

 ממשלת ישראל החליטה לקיים את משאלתו כפי שבאה לידי ביטוי בצוואתו, ומינתה
 ועדת שרים להסדרת עניני המפעלים הקשורים בשמו.

 מוצע לחוקק חוק אשד יטפל בנושאים ובמפעלים הקשורים בהנצחת זכרו.

 הצעות חוק 1246, כ״ו באייר תשל״ו, 26.5.1976



 חוק הנצחת זכרו של דוד גךגוריון, תשל״ו-1976

: המוסדות י  פרק א

 1, המוסדות להנצחת זכרו של דוד בךגוריון יהיו בית דוד בךגודיון והמכון למורשת שלימי׳^סיי*
 דוד בן־גודיון שיהיו מוסדות בפני עצמם והמכון לחקר המדבר שיהיה חלק מאוניברסיטת

 בךגוריון בנגב.

 הקמה

 המקום

 המטרומ

 הדשויומ

 הקמח

: בית דוד בן־גוריון  סימן א׳

 2, מוקם בזה מוסד בשם בית דוד בךגוריון.

 3. בית דוד בךגוריון יהיה בשדרות בךגוריון בתל־אביג בבית שציווה למדינה.

 } 4, בית דוד בן־גוריון ישמש —
 (1) מוזיאון לזכרו שיהא פתוח לציבור;

 (2) מרכז לקריאה, לעיון, למחקר ולפרסום בנושאים שתקבע מועצת המוסד.

 5. (א) לבית דוד בן־גוריון יהיו מועצה וועד מנהל.
 (ב) המועצה תהיה של שלושה עשר חברים שהם -

 (1) •שבעה שקבע המנוח בצוואתו, ואם אחד מהם לא יוכל או לא ירצה למלא
 תפקידו - ימנו הנותרים אחר במקומו;

 (2) ששה שתמנה הממשלה.
 >0 המועצה תבחר מבין חבריה את הועד המנהל, מחציתו מבין חברי המועצה
 האמורים בסעיף קטן(ב<(1) ומחציתו מבין האמורים בסעיף קטן(ב<(2); עליהם ייווסף יושב

 ראש שייבחר מבין האמורים בסעיף קטן(ב)(1).

: המכון למורשת דוד בן־ מדיון י  סימן ג

 6, מוקם בזה מוסד בשם המכון למורשת דוד בךגוריון.

ר ב ס  דבר* ה

 המוסד ומטרותיו העיקריות שהן לשמש מnיאp פתוח
 לציבור ומקום לקריאה, לעיץ, למחקר ולםרםוםחומד.

 י 5 ההנהלה הכללית של בית דוד בן־גוריון

 תהיה בידי מועצה של 13 הבדים, מהם שבעה
 שניקבו בשמותיהם בצוואתו וששה שתמנה הממשלה.
 המועצה תבחר בועד מנהל שיעסוק בניהול הבית

 למעשה.
 סעיגים במוסד זה נכללים הצריף שבו התגורר בן-
 6 עד 8 נוריץ בשדה בוקר, הםסריה, האדכיץ של
 דוד בן גוריץ ומקום למחקר ולהוראה. הסעיפים מפר
 טים את המטרות העיקריות של המכון שהן, מלבד כינוס
 חומר ספרותי מדעי ותיעודי הקשור באישיותו של דוד

 שהראשון בהם עוסק בניהול בית דוד בן־ סעיף 1 כיום סיעלים שלושה מוסדות בתחום זה
 גוריp בתל־אביב, השני - במורשת דוד בן־־גוריון בשדה
 בוקר, והשלישי - בחקר המדבר, אף הוא בשדה בוקר,
 מוצע להקנות לבית דוד בן־גוריץ בתל־אביב והמכון
 למורשת דוד בן־גוריק בשדה בוקר מעמד של גוף משפטי
 לכל דבר, ואילו המכון לחקר המדבר יהיה חלק מאו
 ניברסיטת בן־גוריון בנגב. החוק בא להצהיר על קיומו,
 אולם הטיפול בו והאחריות לו נמצאים בתחום אחריותה

 של האוניברסיטה.
 סעיפים בן גודיוץ ציווה את ביתו בתל-אביב למדינת
 2 עד 4 ישראל, בתנאי שבמקום יקדים-מוסד לקרי
 אה, לעיק ולמחקר״. בסעיפים אלה נקבע מהותו שיל
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 7. המכון יהיה בשדה בוקר ויכיל את הצריף ששימש למגוריו של המנוח, ספרייתו
 במקדם שהיתה בעת פטירתו, מקום למחקר, להוראה ולקיום כינוסים וארכיון.

 8. המכון ישמש -
 (1) לכינוס החומד הספרותי, המדעי והתיעודי הקשור באישיותו של המנוח.

 ביצירתו ובתקופתו;
 (2) ללימוד ולמחקר של תקומת ישראל בארץ־ישדאל ו לפרסום תוצאות הלימוד

 והמחקר האלה.

 9. (א) למכון יהיו מועצה, ועד מנהל ומיבהלת צריף המגורים של המנוח.

 (ב) המועצה תהיה של ששח עשר חברים שמהם ימנו —
 (1) שר החינוך והתרבות — שבעה!

 (2) אוניברסיטת בן־גוריון בנגב - שלושה;
 נ3) יד בךגוריון, עד יום ה׳ בטבת תשס״א (31 בדצמבר 2000) - שלושה;
 (4) החברה להפצת משנתו'של דוד בן־גוריון (כינוס, הוצאה לאור והפצת

 כתביו) - שניים; \
 ו

 (5) קיבוץ שדה בוקר - אחד.

 (ג) המועצה תמנה את הועד המנהל ואת מנהל המכון.

 (ד) מינהלת צריף המגורים תהיה של חמישה; מהם ימנו — לפי האמור לענין זה
 בצוואתו של המנוח —

 (1) יד בךגוריון, עד יום ה׳ בטבת תשס״א (31 בדצמבר 2000) — שביים;
 (2) קיבוץ שדה בוקר — שניים;

 (3) שר החינוך והתרבות — אחד.

 (ה) באין מינוי׳ מצד הגופים האמורים בסעיף זה, רשאי שר החינוך והתרבות למנות
 את החברים החסרים.

 10. (א) המכון רשאי להעביר לאוניברסיטת בן־גוריון בנגב מתפקידיו הקשורים בלימוד
 ובמחקר; פרטי ההעברה ייקבעו באמנה.

 (ב) תפקידי המכון הקשורים בהחזקת החומר הארכיוני אינם ביתנים להעברה.

 המקום ותכולתו

 המטרות

 רשויות

 זזעברת תפקידים

ר ב ס  דברי ה

 מנהל מיוחד למכון שתבחר המועצה שיעסוק בניהולו
 השוטף של המוסד בשדה בוקר.

ן הכוונה היא שתפקידי המכון בלימוד ובמחקר ״ 0 ״  ״
 יתמלאו על ידי אוניברסיטת בךגוריון בעב,
 וסעיף זה בא לאפשר את העברתם שתוסדר באמנה שתי

 כרת בין המכון לבין האוניברסיטה.

 בן־גודיףן ובתקופתו, גם לשמש במקום ללימוד ולמחקר
 תקומת ישראל בארץ ישראל.

-מוסד זה, שיעמוד בשדה בוקר, ינוהל בידי
 ״ מועצה של 6 ז חברים, כמפורט בהצעה
 ובידי מינהלה.מיוהדת לצריף שבו התגורר בךגוריון
 בשדה בוקר, אשר תכלול - לפי משאלתו של המנוח -
 גם נציג של יד בן־גוריון תציג של קיבוץ שדה בוקר, וועד
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 סימן ג׳: הוראות משותפות לשני המוסדות

 11. בית דוד בן־גוריון והמכון למורשת דוד בךגוריון(להלן - המוסדות) יהיו תאגידים ביקורת
 ויעמדו לביקורת מבקר המדינה.

 12. המועצה של המוסדות יתקינו באישור הממשלה, כל אחת תוך שנה לאחר הרכבתה, תקנון
 תקנון שיכיל בין השאר הודאות בדבר תקופת כהונתם של החברים, בדבר דרכי קביעת

 התקציב של המוסדו־[ ובדבר שינויים בתקנון.

 13. המדינה תישא בהוצאות קיומם והחזקתם של המוסדות. הוצאות החזקה

 14. תקציב המוסדות טעון אישור הממשלה: התקציב יהיה שנתי ושנת התקציב תהיה תקציב
 כשנת תקציב המדינה; הועד המנהל של כל מוסד יכין הצעת תקציב ויגישו לשר החינוך

 והתרבות.

 15. תקנם ותנאי העסקתם של עובדי המוסדות יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבי־ עובדים
 לים, בשינויים'ובתיאומים שיקבע שר החינוך והתרבות לאחר התייעצות בשר האוצר לפי

 המלצת המועצה של כל מוסד.

 16. לענין פקודת מם הכנסה! יראו את המוסדות כמוסדות ציבוריים למטרת חינוך ותרבות פטור ממסים
 ונכסי המקרקעין שלהם ועםקאותיהם בנכסים כאלה יהיו פטורים מכל מס, אגרה ותשלום

 חובה אחר המשתלמים למדינה ולרשויות מקומיות.

 17. עד יום ה׳ בלבת תשס״א (31 בדצמבר 2000) תשמש יד בךגודייון גוף מייעץ ומסייע תפקידהשליד
 למוסדות. ביגייייז

 פרק בי: חומד ארכיוני

 18, הבעלות בחומר שהניח אחריו המנוח ושזכות היוצרים בו הוריש בצוואתו לחברה החומר שמיה
ה המגי״ ר ב ז ן י ה ק ז ת ב ־ י נ ! ל ו  להפצת משנתו של דוד בן־גוריון(כינוס, הוצאה לאור והפצת כתבין־)׳ מ

 האמורה למשך עשרים שנים מתחילת חוק זה, ולאחר מכן תעבור למדינה.

ל ב ס  דבר* ה

 הגוף האמור ולהקנות לו עד יום ה׳ בטבת תשם׳־א (31
 בדצמבר 2000) מעמד מייעץ ומסייע למוסדות שהוקמו

 לזכרו.

 המנוח ציווה את זכות היוצרים בחומר שהניח סעיף 18
ך  אחריו לחברה להפצת משנחו של דוד ב
 גוריון(כינוס, הוצאה לאור והפצת כתביו). מוצע להקנות
 להברה זו גם את הבעלות על חומר ארכיוני זה לתקופה
 של 20 שנה. לאחר מכן תעבוד הבעלות למדינת ישראל.

 סעיפים בית דוד בן־גוריון בתל-אביב והמכון למו־
 11. — 12 רשת דוד בן־גוריון בשדה בוקר יהיו תאגידים
 שהוקמו מכוח חוק. י1א נקבעו הוראות מפורטות לניהול
 המוסדרת והדבר מסור למועצה של כל מוסד, שהתקין,

 באישור הממשלה, תקנות מפורטות בנושא זה.

ן יד בךגוריון הוא גוף שמנהלים כמה ידידים  סע«ן* 7
 אישיים של דוד בךגוריון, והוא מטפל במפ
 עלים השונים שלו. הסעיף בא להצהיר בחוק על קיום

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 6, עמי 120.
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 19. החומר הארכיוני הקשור באישיותו של המנוח, בפועלו וביצירתו ואשר נמצא בבית
 דוד בן־גוריון יעמוד לפיקוחו של גנז המדינה בהתאם לחוק הארכיונים, תשט״ו-1955 3;
 הפעלת סמכויותיו של גנז המדינה תהיה בתיאום עם הועד המנהל של בית דוד בן־גוריון.

 20. (א) ארכיון המכון למורשת דוד בךגוריון יהיה חלק מגנזך המדינה; גנז המדינה
 ימנה את מנהל הארכיון בהתייעצות עם מועצת המכון.

 (ב) החומר הארכיוני הקשור באישיותו של המנוח, בפועלו וביצירתו, פרט לחומר
 שנמצא בבית דוד בךגוריון, יוחזק בארכיון המכון, וחומר כאמור הנמצא בגנזך המדינה או

 בידי מוסדות, גופים או אנשים אחרים - יועבר לארכיון המכון.

 החומר שבבית
ן ו די  דוד בךגו

 ארכיון המכון
 למורשת דוד

 בן־גוריון

 פרק די: יום הזכרון ופרס זכדון
 21. (א) ו׳ בכסלו, יום פטירתו של דוד בךגוריון, יהיה יום זכרון ממלכתי; יופ זה
 יצויין במוסדות המדינה ובבתי הספר בהנפת דגל המדינה ובטקסים שבהם יועלו דמותו

 ופועלו.
 >ב) חל ו׳ בכסלו בערב שבת או בשבת, יקויים יום הזכרון ביום א׳ שלאחריו.

 22. (א) פרם על שם דוד בן־גוריון ולזכרו יוענק מדי שנה למי שהצטיין בפעילות
 בתחום שהיה קרוב לרוחו ולפועלו של המנוח.

 (ב) הפרם יהיה מטעם הממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציו
 נית העולמית, ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל ויד בן־גוריון, על

 פי הסכם ביניהם, ויוענק בטקס שיתקיים במשכן נשיא המדינה ביום הזכרון למנוח.

 יום הזכדון

 פרס זכרון

 פרק הי: אחוזת הקבר
 23, אחוזת הקבר של דוד ופולה בן־גוריון בשדה בוקר תהיה אתר ממלכתי ותוחזק בידי

 המדינה או בידי גוף שהממשלה תסמיך לכך.
 האחוזה—אתר

 ממלכתי

 פרק וי: הוראות ש»וח
 24. הזכויות והחובות של המוסד לקריאה, לעיון ולמחקר ע״ש דוד בן־גוריון יעברו עם

 תחילת חוק זה לבית דוד בן־גוריון.

 25. שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הקשור
 לביצועו.

 הודאות מעבר

 ביצוע

ר ב ס  לבר* ה

 סע*ף24 ביתו של המנוח בתל-אביב מבוהל ביום
 ק  בידי הקדש לצרכי צדקה בשם ״מוסד ל
 ריאה׳ לעיון ולמחקר ע״ש בךגוריון־. מאחר שבית דוד
 בן-גוריון יהיה מעכשיו תאגיד בעל סמכות לכל פעולה
 משפטית לא יהא עוד צורך בהקדש העוסק כיום בניהול

 הבית, חכויותיו וחובותיו יועברו לתאגיד החדש.

 סעיף25 המוסד להנצחת זכרו של דוד בן־גוריון הם
 מוסדות לעניני חינוך ותרבות. על כן מוצע

 ששר החינוך והתרבות יהיה ממונה על ביצוע חוק זה.

ן בית דוד בך־גוריון הוסמך להחזיק חומר 9 , ״ ״  ס

 ארכיוני הקשור באישיותו, פועלו ויצירתו.
 אולם מאחר שהמדובר הוא בחומר ממלכתי ראוי

 שיועמד לפיקוחו של גנז המדינה.

 בנוסף לחומר המצוי בבית בתל־אביב. סעיף 20 בךנורמן השאיר אחריו חומר ארכיוני דב
 הכוונה היא שהחומר הארכיוני הזה ירוכז ויוחזק באר־
 כיק של המכון למורשת דוד בן־גוריון בשדה בוקר,

 וינוהל כחלק מעזך המדינה.

 2 ס״ח תשס׳־ו, עמ׳ 14.
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