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 טתפרסםת הזה מטעפ הממשלה הצעת חוק המוזיאונים:

 מבוא

 קיימים כיום בארץ עשרות מוסדות המגדירים עצמם כמוזיאונים, והמוצגים שבהם
 מקיפים קשת רחבה של נושאים בתהומי ארכיאולוגיה, אמנות, היסטוריה, אתנולוגיה,

 פולקלור, זואולוגיה, בוטניקה ונושאים מיוחדים אחרים.

 הקמתם של המוזיאונים היא פרי יוזמה אישית וציבורית, אשר תרמה רבות לשימור
 נכסי התרבות של העם, של ארץ ישראל, ושל האיזור, והציגה בפני הציבור מגוון עשיר

 של נכסי תרבות חשובים.

ים: נ  ריבוי המוזיאונים ודרך הקמתם יצרו בעיות במישורים שו

 1. קיימים מוזיאונים המתנהלים בידי אנשים שחסרים להם הכישורים
 במקצועות המתאימים;

י שימשיך את מפעלם,  2. יש מוזיאונים שמקימיהם הלכו לעולמם ואין מ
;  וקיים חשש לפיזור האספים שהוקמו בעמל רב

 3. לא בכל המוזיאונים קיימים רישומים של הנכסים הנמצאים בהם;

 4. יש מוסדות המתרשלים בשימור המוצגים ובהחזקתם;

ות כספיות ונזקקים לתמיכה כספית  5. כל המוזיאונים מתלבטים בבעי
 ציבורית או אחרת;

 6. מוסדות הקוראים לעצמם מוזיאון, ואינם עונים על הקריטריונים
 המקובלים והמחייבים, מטעים בכך את הציבור.

 הצורך בפתרון בעיות אלה גורם לתלות גדלה והולכת של המוזיאונים בממשלה,
עדה לבדיקת נה שר החינוך והתרבות ו נה מקצועית. על כן מי נה כספית והן מבחי  הן מבחי
 המצב, בראשות ד״ר ש״ז אברמוב, והטיל עליה להגיש חוות דעת בדבר הצורך לחוקק

 חוק לגבי המוזיאונים.

נו באה בעקבות המלצותיה של ועדה זו. י  הצעת החוק שלפנ
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 חוק המוזיאונים, התשמ״א-981ו

 1. בחוק זה — הגדיות

 ״השר״ — שר החינוך והתרבות.

ך;  ״המנהל הכללי״ •*־- המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות או ימי שהוא הסמי

עצת המוזיאונים שהוקמה לפי סעיף 6; , — מו  ״המועצה׳

 ״מוזיאון״ — אוסף שניתן עליו היתר לפי חוק זה.

ו ייחוד הכינוי  2. (א) לא ישתמש אדם בכינוי ״מוזיאון״ לתיאור אוסף שבשליטתו, בשמירתו א
ז ו א י ז ו  בניהולו, אלא בהיתר מאת המנהל הכללי (להלן — היתר). מ

ן סעיף זה אחת היא —  (ב) לעני

 (1) אם השימוש הוא בלשון העבריה או בשפה אחרת;

נית של מי. י  (2) אם יסוד השליטה, השמירה או הניהול הוא בזכות קנ
 ששולט באוסף, שומר אותו או מנהל אותו או בזכותו הקנינית של אחר;

 (3) אם השימוש הוא בנפרד או בסמיכות או בצירוף לכינוי אחר.

ם את האדם י א ר׳ לתיאור אוסף כלשהו, ת או  (ג) השתמשו בפרסום בכינוי ״מהי
 שהאוסף בשליטתו, בשמירתו או בניהולו כמשתמש בכינוי האמור, זולת אם הוכיח שלא
עת הפרסום בידי הכפופים למרותו או י  הוא גרם לפרסום ושנקט צעדים נאותים. למנ
 הקשורים אתו בדרך אחרת בעניני יחסי ציבור; לענין זה, ״פרסום״ — פעולה שבוצעה

 כמתואר בהגדרת המונח ״פרסם״ בסעיף 2 לחוק־ העונשין, התשל״ז—1977

ו היא שמירה או ניהול של אוסף לא יירשם בשם ד שמטרה ממטרותי י  (ד) תאג
 הכולל את הכינוי ״מוזיאון״ אלא אם הוא בעל היתר לפי חוק זה.

כח להנחת דעתו של המנהל הכללי מתזהיתר הו  3. (א) לא יינתן היתר לפי חוק זה אלא אם.
 שהאוסף שעליו מבוקש מתן ההיתר הוא תצוגה קבועה הפתוחה לציבור שלא לצרכי

גה היא מחקר, חינוך או עינוג.  מסחר ושמטרת התצו

 (ב) בבואו לדון בבקשה למתן היתר ישקול המנהל הכללי, בין השאר, אם
 הענקתו רצויה מטעמים שבטובת הציבור ובצרכי שמירתו של האוסף.

 (ג) היתר יכול שיהא לא מוגבל או מוגבל בזמן, ללא תנאי או בתנאים שהמנהל
 הכללי מצא לנכון להתנותם, לעבין נתינתו או לענין המשך תקפו.

 (ד) הודעה על מתן היתר תפורסם ברשומות.

ר ג פ י ה  דבר

 על השימוש בכינוי זה למי שהיתרו בוטל משום שלא
 מילא. את הוראות החוק והתקנות או שהפר תנאי מתנאי
 ההיתר. החלטת המנהל הכללי תהא ניתנת לערעור
 לפני בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא

 האוסף,

 סעיעיפ מוצע להסמיך את המנהל הכללי של משרד
 2 עד 5 החינוך והתרבות להתיר — של פי שיקולים
 של טובת הציבור — את השימוש בכינוי ״מוזיאון״
 לאוסף העומד ברמה הנדרשת על פי החוק והתקנות.
 אוסף שלא קיבל היתר כאמור יהא מנוע מלהשתמש
 בכינוי ״מוזיאון״ בכל צורה שהיא. כמו כן יחול איסור

 1 ס׳׳ח זזתשל״ז, עמ׳ 226.
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 גיטילהיתי 4. לא מילא בעל היתר אחר הוראה מהוראות חוק זה או התקנות שהותקנו על פיו,

אי ההיתר, רשאי המנהל הכללי לדרוש מבעל ההיתר שימלא אחר אי מתנ  או הפר תנ
ה בעל ההיתר ענ  ההוראות או התנאים תוך תקופה שלא תפחת משלושים ימים; לא נ

יעצות במועצה, לבטל את ההיתר.  לדרישה, יהא רשאי המנהל הכללי, לאחר התי

 עיעיי 5. סירב המנהל הכללי לתת היתר, התנה אותו בתנאים או ביטל היתר שניתן, רשאי
 המבקש או בעל ההיתר, לפי הענין, לערער על החלטת המנהל הכללי, תוך שלושים ימים
 מיום שהומצאה לו ההחלטה, לפני בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא האוסף.

 מועצת 6. (א) השר ימנה מועצת מוזיאונים.
 המוזיאונים

 (ב) המועצה תהיה בת 15 חברים, מהם חמישה עובדי המדינה ממשרדי ממשלה
 שונים, חמישה אנשי מקצוע בתהום המוזיאונים וחמישה אנשי ציבור.

ן חבריה.  (ג) השר ימנה את יושב ראש המועצה מבי

 (ד) השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי להגדיל את מספר
 חברי המועצה עד 21.

 (ד0 תקופת כהונתה של המועצה תהיה שלוש שנים מיום מינויה.

 (ו) השר רשאי לבטל מינויו של חבר המועצה אם נעדר משלוש ישיבות רצופות
י שלישים של חברי המועצה.  של המועצה ללא סיבה מספקת, או על פי המלצת שנ

 (ז) ניתן למנות חבר המועצה לתקופת כהוגה נוספת, אולם אנשי המקצוע ונציגי
 הציבור מבין חברי המועצה לא יכהנו יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

ו  (ח) נפטר חבר המועצה, התפטר או בוטל מינויו, ימנה השר חבר אחר תחתי
 והוא יכהן עד תום תקופת הכהונה של החבר שבמקומו נתמנה.

ה מקומו נ תפ  (ט) קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנ
 של חבר המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

 (י) המועצה רשאית למנות ועדות.

 (יא) המועצה תקבע את סדרי הדיון בישיבותיה ובישיבות הועדות שמינתה,
 במידה שלא נקבעו בתקנות לפי חוק זה.

נוי י המועצה ועל מינוי יושב ראש המועצה ועל כל שי נו  (יב) הודעה על מי
 בהרכב המועצה — תפורסם ברשומות.

 תפקידי המיעצי׳ 7. . ואלה תפקידי המועצה:

 (1) לייעץ למנהל הכללי בדבר מתן היתרים וביטולם;
; ה ות לפי חוק ז ת תקנ  (2) לייעץ לשר בדבר התקנ

גע לביצוע חוק זה. ו  (3) לפי פניית השר — לייעץ לו בכל עניו הנ

ר כ ס י ה ר כ  ד

 מעיפים מוצע להקים מועצת מוזיאונים שתייעץ קובעות את אופן הקמתה של המועצה, מינוי חבריה,
8 לשר ולמנהל הכללי. הוראות סעיפים אלה סמכויותיה ודרכי פעולתה. ו ע 6 
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ות להשמיע את דיוזוי-צבעה ו נדון במועצה לפי חוק זה, תינתן לו הזדמנ נ י  .(א) מי שענ
 ;ותיו בפני המועצה, אם ביקש זאת.

ש לו במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו  (ב) הבר המועצה שי
 שותפו או על ידי קרוביהם, או על ידי תאגיד שהוא חבר או מנהל בו, כל חלק או טובת
ד  נה בכל ענין העומד לדיון במועצה, יודיע על כך ליושב ראש בכתב או בעל־פה מי
ן עומד לדיון, ולא ישתתף בדיון ובהצבעה בכל שאלה בקשר י הענ . דע לו כי ו  זד שנ
 יו; נמסרה ההודעה בעל״פה — תירשם בפרוטוקול של הישיבה הקרובה של המועצה.

 (ג) לענין סעיף קטן (ב), ״קרוב״ לאדם פלוני — ,

; ג ו ז ־  (1) בן

;  (2) הורה, הורי־הורה, צאצא, צאצאי בן־זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה

ת ובני זוגם.  (3) את או אחו

 המנהל הכללי רשאי לפקח על המוזיאונים ולהיכנס בכל עת סבירה לכל מוזיאון פיקיח
 י לבדוק אם קויימו הוראות התקנות שלפי חוק זה ותנאי ההיתר.

8 או על הוראה מהוראות התקנות שלפי עבירות ־  . העובר על הוראה מהוראות סעיפים 2 ו
 ן זה, דינו — כפל הקנס שנקבע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז—1977.

 . הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה. די5 המדיבד.

א: תיקון חלק בו , במקום הגדרת ״מוזיאון״ י  . בסעיף 1 לחוק העתיקות, התשל״ח—21978
 העתיקות

 ״ ״מוזיאון״ — כל תצוגה קבועה של עתיקות הפתוחה לציבור וכל מוסד המשמר
נו ״מוזיאון״ כהגדרתו  אוסף והמציגו לצורך מחקר, חינוך או עינוג,. אף אם אי

 בחוק המוזיאונים, התשמ״א—1981.״

ד כ פ י ה ר כ  ד
ג קיימים אוספים שהם בבעלות המדינה, 1 _ י ע  פ

 ומוצע להחיל גם עליהם חוק זה.

 התשל״ח—1978, הוא ״כל תצוגה מתמדת העיף 12 ״מוזיאון״, לפי הגדרתו בחוק העתיקות,
 של עתיקות הפתוחה לציבור וכל מוסד המשמר אוסף
 והמציגו לצורך מחקר, חינוך או עינוג־״. פרק ו׳ לחוק
 העתיקות קובע הוראות מיוחדות לגבי מוזיאון כהגדרתו
פ אוסף שהוא  באותו חוק. מאחר שלפי ההצעה ג
 מוזיאון לפי חוק העתיקות יוכל להשתמש בכינוי
 ״מוזיאון״ רק אם יקבל היתר לפי חוק המוזיאונים,
 מוצע להבהיר בחוק העתיקות שהוראותיו יחולו על
 אוסף כזה בכל מקרה, דהיינו, גם אם באופן טכני
 אין הוא מכונה בשם ״מוזיאון״ משומ שלא קיבל היתר

 לפי חוק המוזיאונים.

 כדי לאפשר מעקב יעיל אחר ביצוע הוראות יו 9
 החוק ומילוי תנאי ההיתר, מוצע לאפשר
 קחי אגף המוזיאונים להיכנס אליהם בכל עת סבירה.

 כדי שעבירות לפי חוק זה ולפי תקנותיו
 תהיינה בלתי כדאיות מבחינה כלכלית, יו 10

 ור העובדה שהמוצגים במוזיאונים הס בדרך כלל
 לי ערך רב, מוצע כי הקנס לעובר עליהן יהיה כפל
(1) לחו?! העונשין,  נס שנקבע בסעיף 61 (א)

: ו נ  של״ז—1977, שזו לשו

 ״(א) על אף האמור בכל חוק, מקום שהוסמך
 בית המשפט בחוק להטיל קנם, רשאי הוא

 להטיל —
 (1) אם קבוע לעבירה עובש מאסר עד
 ששה חדשים או קבס בלבד או קנס שלא
 נקבע לו סכום — קנם עד 5000 שקלים;״.

 ס״ח ההשל׳׳ח, עמ׳ 76,
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ה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות במועצה, להתי נ  ביציע ותקנות 13. (א) השר ממו
 תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות בדבר —

 (1) חובתו של מוזיאון לשמר את המוצגים ולדאוג להחזקתם ולהצגו
 לציבור בצורה נאותה;

• ; ו  (2) חובתו של מוזיאון לנהל רישום של כל המוצגים הנמצאים ב

 (3) הגבלות על מוזיאון בדבר מכירת המוצגים, הוצאתם מן הארץ, חילו
 מוצגים, העברתם שלא בתמורה, השמדתם או סילוקם;

זיאונים;  (4) הכשרתם המקצועית של עובדי המו

; נוכית־תרבותית בו  (5) חובתו של מוזיאון לקיים פעילות הי

 (6) דרכי פיקוח על מוזיאונים.

 (ב) השר ושר שאוסף פלוני שייך לנושא שמשרדו עוסק בו רשאים, בצו ברשומ!
 להוציא אותו אוסף מתחולת חוק זה.

 הוראות מעבר 14. אוסף שערב תחילתו של חוק זה נכלל בשמו המונח ״מוזיאון״, מותר להמש

 ולהשתמש לגביר בשם האמור עד תום ששה חדשים מיום התחילה, ואם הוגשה בק7
 למתן היתר לגבי אותו אוסף לפי חוק זה — עד המועד שבו הודע למבקש על סיר

 למתן ההיתר ואין עוד ערעור על הסירוב.

י 15. תחילתו של חוק זה ב־1 לחודש שלאחר תום ששה חדשים מיום פרסומו. ד י י ן ״  י

 דכדי הפבד

 סעיפיה כיום השימוש בכינוי ״מחיאוף׳ איו
 14 ו־15 מוגבל והוא נפוץ ביותר. לפיכך מוצ׳
 למוזיאונים קיימים תקופת מעבר שבה יוכלו לדיג
 בקשה לקבלת היתר, והם יוכלו להשתמש בכי
 ״מוזיאון״ עד לקבלת החלטתה הסופית של הרש

 המוסמכת בבקשתם.

1 מוצע להסמיך את השר להתקין תקנות 3 _ י ע  פ

 בכל הנושאים הקובעים את רמתו של
 האוסף, דהיינו, הן לענין שימור המוצגים, רישומם
 והצגתם לציבור, והן לעניז הכשרתם המקצועית של
 האנשים שעליהם מוטלת האחריות לפעילותו התקינה

 של המוזיאון.
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 פרפמז כזה מטעם ועדת הכפפיפ הצעת חדק של חגר הכנסת:

׳א- 1981  חוק לתיקון דיני הרכישה לצדכי ציבור (תיקיו מס״ 4), התשמ׳

1 (להלן תיקיו סעיף 8  בסעיף 8(ג) לחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ״ד—1964

 וק העיקרי), פסקה(3) — תימחק.

א תיקי! סעיף 9 ו ב ״א בניסן התש״ם (31 במרס 1980)״ י  בסעיף 9 לחוק העיקרי, במקום ״י

 ׳ז בניסן התשמ״ג (31 במרס 1983)״.

n בסעיף 11(א) לחוק העיקרי אחרי ״תשלום הפיצויים״ יבוא ״או הפקדתם אצל תיקי! סעיף 
 ופוטרופוס הכללי״.

ת 0 ס ו י א: י בו  אחרי סעיף 13 לחוק העיקרי י
 סעיף13א

ח 13א. שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את דרכי הפקדת הפיצויים י ד ק  •בי מ

 אצל האפוטרופוס הכללי, לרבות פרטים שיש למסור לאפוטרופוס הכללי
 בעת ההפקדה.״

ר כ ס י י ה י ר ב  • ד

 ;יפים סעיפים 8(ג), 8(ד) ו־9 הוספו לחוק על
 ו־2 ידי תיקון מם׳ ־2 בשנת התשל״ז—1977.
 r חקיקתו היה זה י חוק מתקדם, בקבעו פיצויי
 קעה למדד המחירים לצרכן, בשעה שחיובים אחרים
 היו צמודים. •בינתיים, לנוכח דהירת האינפלציה,
 ןקה הכנסת את חוק פסיקת ריצית (תיקון מס׳ 3),
 של״ט—1978, המסמיך רשות שיפוטית לפסוק תוספת
הצמדה וריבית החל מיום היווצר העילה בבל -שי 1
 רה שבו היא פוסקת תשלום כספי. חוק זה קובע
 מדה מלאה וריבית. נוצר כעת מצב שהוראות
 עיפים האלה, אשר באו להיטיב באופן מיוחד עם
 שזכאי לקבל פיצויים עקב הפקעת אדמתו, עומדות
 לרועץ משום שלולא קיומו היה רשאי בית המשפט
 ־רות על תשלום הצמדה מלאה ולכל התקופה, על

 תיקון מס׳ 3 לחוק פם־קת ריבית הנ״ל.

 בגלל המצוקה התקציבית, והצורך שמשרד האוצר
 יוק מחדש את נושא ההצמדה בחוקי הרכישה,

 וע — .
 (1) לבטל את הסייג שבסעיף 8(ג)(3), דהיינו
 שהפרשי ההצמדה המשולמים עקב רכישה אחת
 מכוח חוק התכנון והבניה לא יעלו על 500,000
 לירות, והתוצאה תהיה שהפרשי ההצמדה המשו
 למים על פי סעיף 8(ג) לא יהיו מוגבלים

 בתקרה;
 חבר הכנסת אכרהמ מלמד

 ס״ח התשכ״ד, עמי 122; הו1שכ״ט, עמי 52; התשי״ז, עמי 148; התשל״ח, ,עמ׳ 120.

 (2) לדחות את המועד הקבוע בסעיף 9, כך
ם עברו כבר עשר שנים ממועד הרכישה א ש  י

 והמשא ומתן בדבר הפיצויים טרם נגמר, י תחול
 על הרוכש חובה לשלם ריבית והפרשי הצמדה
 עד יום 31 במרס 1983, ולא רק עד יום 31

 במרס 1980.

 פעיפים סעיף 11(א) לחוק קובע שאין לשלם
 3 ו־4 פיצויים המגיעים בגין רכישה, אלא לאחר
 ששולמו המסים, הארנונות ותשלומי החובה האחרים
 החלים, עד מועד הרכישה, על הזכויות שנרכשו.
 בסעיף 8(ב) נאמד שבמקרה שבעל הזכויות הודיע על
 סירובו לקבל את הפיצויים, או לא הודיע תור שלושה
 חדשים מהיום שנמסרה לו ההצעה על הסכמתו לקבלה,
 רשאי רוכש הזכויות להפקיד את הפיצרים לזכות בעל
 הזכויות אצל האפוטרופוס הכללי. מזה יוצא שתשלום
 לאפוטרופוס הכללי יכול לבוא במקום תשלום ישירות
 לבעל הזכויות, והתיקון בא לקבוע שגם תשלום בדרך

 זו לא ייעשה אלא לאחר ששולמו המסיס.

 סעיף 13א המוצע, המרשה את שר המשפטים
 לקבוע בתקנות את נוהל ההפקדה. אצל האפוטרופוס
 הכללי ואת הפרטים שיש למסור בעת ההפקדה, בא

 להבטיח נוהל אחיד,בביצוע ההפקדה.
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