
 רשומות

 הצעות חוק
2 3 באפריל 995 ו 3 9  ג׳ בניסן התשב׳׳ה 4

 עמוד

«7 . . .  הצעת חוק משבן הכנסת ורחבתו(תיקון מם׳ 6) (שינוי מונחים), התשנ״ה-995 ו * .

 תיקונים עקיפים:

 חוק בלי היריה, החש״ט-1949

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], התשב״ח-1968

 הצעת חוק המועצה הלאומית לתרבות היידיש, התשנ־ה-1995 9»

 הצעת חוק המועצה הלאומית לתרבות הלדינו, התשנ״ה-1995 441

 בותפדםמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכנסת:

 העעת חוק משכן הכנסת ורחבתו(תיקון מסי 6) (שינוי מונחים),
 התשנ״ה-995ו*

(להלן - ההוק העיקרי/ בסעיף תיקון סעיף 8  1. בסעיף 8 לחוק משכן הכנסת ורחבתו, התשב״ח-968זי
 קטן(ה), במקום ״למפקד השומרים״ יבוא ״למפקד משמר הכנסת׳׳.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מטרת החוק לשנות בחוק משכן הכנסת ורחבתו, הכנסת־ ולפי זה במקום הביטוי ־שומר״ יבוא הביטוי
 התשכ״ח-1968, את השם ־השומרים״ לשם ״משמר ׳׳איש משמר הכנסת״.

 הצעת חוק מס־ בתרפדז; הועברה לועדה ביום ב׳״ט באדר א׳ התשנ־ה (ו במרס 0995.
 י ס־ח התשב׳ח, עמ׳ 197; התשנ־ג, עמ׳ 20ו.
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 תיקון סעיף 9 2. בסעיף 9 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן(א/ במקום ״והשומרים״ יבוא ״ועל אנשי משמר הכנסת״;

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״״שומר״״ יבוא ״״איש משמר הכנסת״׳׳.

 תיקון סעיף 10 3. בסעיף 0ו לחוק העיקרי -

 (ו) כותרת השולים תהיה ״הוראות סדרן ואיש משמר הכנסת־;

 (2) במקום ״שומר״ יבוא ״איש משמר הכנסת״.

 תיקון סעיף 11 4. בסעיף וו לחוק העיקרי, במקום ״שומר״ יבוא ״איש משמר הכנסת״.

 תיקון סעיף 4ו 5. בסעיף 4ו לחוק העיקרי, במקום ״שומר״ יבוא ״איש משמר הבנסת׳׳.

 תיקון סעיף 15 6. בסעיף 5ו לחוק העיקרי, במקום ״שומר״ יבוא ״איש משמר הכנסת״.

 תיקון סעיף 6 ו 7. בסעיף,16 לחוק העיקרי, במקום ״שומר״ יבוא ״איש משמר הכנסת״ ובמקום ״לשומר״
 יבוא ״לאיש משמר הבנםת״.

 החלפת שם פרק 8. שמו של פרק ד׳ לחוק העיקרי יהיה ״אנשי משמר הכנסת״.

 תיקון סעיף 17 9. בסעיף לו לחוק העיקרי, במקום ״שומרים״ יבוא ״אנשי משמר הכנסת״.

 תיקון סעיף 18 10. בסעיף 18 לחוק העיקרי, במקום ״שומרים״ יבוא ״אנשי משמר הכנסת״.

 תיקון סעיף 19 ו 1. בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום ״שומר״ יבוא ״איש משמר הכנסת״.

 תיקון סעיף 20 12. בסעיף 20 לחוק העיקרי, במקום ״שומר״ יבוא ״איש משמר הכנסת״.

 תיקון סעיף 21 13. בסעיף 21 לחוק העיקרי, במקום פעמיים ״שומר״ יבוא פעמיים ״איש משמר
 הכנסת״.

 תיקון סעיף 22 14. בסעיף 22 לחוק העיקרי, במקום ״שומר״ יבוא ״איש משמר הכנסת״.

 תיקון סעיף 25 15. בסעיף 25(2) לחוק העיקרי, במקום ״שומר״ יבוא ״איש משמר הכנסת״.

 תיקון סעיף 30 16. בסעיף 30(ב) לחוק העיקרי, במקום ״לשומר״ יבוא ״לאיש משמר הכנסת״.

 תיקון סעיף 33 17. בסעיף 33 לחוק העיקרי, במקום ״באילו נתמנה להיות שומר״ יבוא ״כאילו נתמנה
 להיות איש משמר הכנסת״.

 תיקון חוק 18. בסעיף 5ב לחוק כלי היריה, התש״ט-21949, במקום ״שומר״ יבוא ״איש משמר
י {?יריד! ^  ד

ל ״ י ח הכנסת״.  ב

 תיקון חוק 19. בסעיף ד12פב לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשב״ח-968ז5 -
 הביטוח הלאוטי

 (ו) בכותרת השוליים, במקום ״ושומר הכנסת״ יבוא ״ואיש משמר הכנסת״;

 (2) בסעיף קטן(אץ3), במקום ״שומר הכנסת״ יבוא ״איש משמר הכנסת״.

 חבר הכנסת חגי מירום

 י סיח התשיט, עמ׳ 143.
 ג ס־ת התשכיה, עמי 08י.
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 מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעמ ועדת החינוך והתרבות של הכנסת:

 הגדרה

 הקמת מועצה

 הרכב המועצה

 הצעת חוק המועצה הלאומית לתרבות היידיש, התשב״ה-1995*

 1. בחוק זה -

 ״השר״ ־ שר החינוך והתרבות:

 ״תרבות יידיש״ - לרבות שפה ולשון, ספרות, אמנויות ופולקלור.

 2. תוקם מועצה לאומית לתרבות יידיש בישראל, שחבריה ימונו על ידי השר; מטרות
 המועצה הן -

 נו) להעמיק בעם את הכרת תרבות היידיש על בל צורותיה ולטפח לשם בך את חקר
 התרבות האמורה והוראתה, לרבות באמצעי התקשורת למיניהם;

 (2) לקדם, לסייע ולעודד את היצירה בת זמננו בלשון היידיש;

 (ג) לסייע בהקמה ובשימור מוסדות שבהם מתנהלת פעילות המתייחסת לתרבות
 האמורה:

 (4) לקדם, לסייע ולעודד את האיסוף, התיעוד והקיטלוג של אוצרות התרבות
 העממית שבעל פה, והתרבות הכתובה של שפת היידיש:

 (5) לקדם, לסייע ולעודד הוצאה לאור של יצירות נבחרות מהתרבות העממית
 ביידיש, וכן את הכתיבה ביידיש, הן במקור והן בתרגומים הולמים לעברית.

 (א) המועצה תהיה בת 22 חברים והם -

 (1) השר;

 (2) שני נציגי הממשלה;

 (3) חמישה נציגי המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה;

 (4) שני נציגים מהדור הצעיר;

 (5) נציג מדרשת לוינסקי;

 (6) נציג הסתדרות המורים:

 (ד) שני נציגי אגודת הסופרים והעיתונאים ביידיש;

 (5) שלושה נציגי אגודת אמני ישראל;

.3 

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חוק זה בא ליצור מעמד לשפת יידיש ולתרבות המועצה תתווה מהלכים לטווח ארוך ותקיף שטחי
 הלאומית הטמונה בה, וכן ליצור כלי ממלכתי אשר פעולה מגוונים בגון: חינוך, מחקר, שימור, יצירה, תרבות

 יעסוק בשיטתיות בנושא זה. מדובר בגוף המבטא ואמנויות.
 קוגצנזום רחב בעם, ובא לשרת צרכים של כלל

 האוכלוסיה במדינת ישראל.
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 (9) נציג אגודות יידיש:

 (10) נציג רשות השידור:

 (11) שני נציגי הרשויות המקומיות;

 (12) נציג האקדמיה ללשון העברית.

 (ב) המועצה תבחר מבין חבריה, בישיבתה הראשונה, ועד מנהל של שבעה
 חברים.

 4. חברי המועצה הראשונה ימונו על ידי השר בהתייעצות עם נציגי המוסדות המוכרים
 להשכלה גבוהה ונציג העמותה דור ההמשך, אוהבי יידיש; המועצה הראשונה תכהן שלוש

 שנים מיום מינויה.

 5. (א) הועד המנהל שנתמנה באמור בסעיף 3 יתקין, תוך שנה אחת מיום מינויו ולאחר
 היוועצות במועצה, את התקנון של המועצה הלאומית לתרבות יידיש בישראל, ובו יהיו, בין
 השאר, הוראות בדבר פעולות המועצה, הרכב המועצה, הועד המנהל ושאר מוסדותיה,
 תקופת כהונתם, החברות בהם והפסקתה, סמכויות המוסדות וחובותיהם, סדרי עבודתם
 ובכלל זה הוראות בדבר מנין חוקי, דרכי קביעת התקציב והבאת שינויים ותיקונים

 בתקנון.

 (ב) התקנון ובל שינוי בו יובאו לאישור המועצה.

 6. המועצה הלאומית לתרבות לדינו היא תאגיד כשר לכל התחייבות חבות, ופעולה
 משפטית.

 7. קיום המועצה או הועד המנהל, סמכויותיהם ותוקף פעולותיהם, לא ייפגעו מחמת
 שנתפנה מקומו של חבר בהם, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

 8. לענין פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]1, תיחשב המועצה כמוסד בעל אופי ציבורי
 לעניני חינוך ותרבות; כל עסקיה של המועצה וכל נכסיה יהיו פטורים מכל אגרה, ארנונה או

 תשלומי חובה אחרים המשתלמים למדינה או לרשות מקומית.

 9. בתחום סמכויותיה לפי חוק זה ולפי התקנון תהא המועצה הלאומית לתרבות לדינו
 בישראל, בת חורין לכלכל את עניניה כבל שיקבע הועד המנהל.

 10. תנאי סיוע המדינה לאמנים או ליוצרים בשפה הלדינו, לרבות השתתפות בתקצוב
 מוסדות התומכים באמנים וכיוצרים כאמור, יהיו זהים לסיוע המדינה לאמנים או ליוצרים

 בשפה העברית.

 ו 1. השר ממונה על חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

 חבר הכנסת דב שילנסקי

 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 6, עמ׳ 120.
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 הגדרה

 הקמת מועצה

 הצעת חוק המועצה הלאומית לתרבות הלדינו, התשנ״ה-1995*

 1. בחוק זה -

 ״השר־ - שר החינוך והתרבות;

 ״תרבות לדינו״ - לרבות שפה ולשון, ספרות, אמנויות ופולקלור.

 2. תוקם מועצה לאומית לתרבות לדינו בישראל, שחבריה ימונו על ידי השר: מטרות
 המועצה הן -

 (ו) להעמיק בעם את הכרת תרבות הלדינו על בל צורותיה ולטפח לשם בך את חקר
 התרבות האמורה והוראתה, לרבות באמצעי התקשורת למיניהם:

 (2) לקדם, לסייע ולעודד את היצירה בת זמננו בלשון הלדינו;

 (3) לסייע בהקמה ובשימור מוסדות שבהם מתנהלת פעילות המתייחסת לתרבות
 האמורה:

 (4) לקדם, לסייע ולעודד את האיסוף, התיעוד והקיטלוג של אוצרות התרבות
 העממית שבעל פה והתרבות הכתובה של שפת הלדינו;

 (5) לקדם, לסייע ולעודד הוצאה לאור של יצירות נבחרות מהתרבות העממית
 בלדינו, וכן את הכתיבה בלדינו, הן במקור והן בתרגומים הולמים לעברית.

 (א) המועצה תהיה בת 22 חברים והם - הרכב המועצה

 (ז) השר:

 (2) שני נציגי הממשלה:

 (3) חמישה נציגי המוסרות המוכרים להשכלה גבוהה:

 נ4) שני נציגים מהדור הצעיר;

 (5) נציג הסתדרות המורים:

 (6) שני נציגי אגודת הסופרים והעיתונאים בלדינו;

 (7) שני נציגי אגודת אמני ישראל;

 (8) שני נציגי אגודת אמני לדינו:

 (9) נציג אגודות לדינו:

 (10) נציג רשות השידור:

.3 

י הסבר ר ב  ד

 חוק זה בא ליצור מעמד לשפת הלדינו ולתרבות המועצה תתווה מהלכים לטווח ארוך ותקיף שטחי
 הלאומית הטמונה בה, וכן ליצור בלי ממלכתי אשר פעולה מגוונים כגון: חינוך, מחקר, שימור, יצירה, תרבות

 יעסוק בשיטתיות בנושא זה. מדובר בגוף המבטא י ואמנויות.
 קונצנזוס רחב בעם, ובא לשרת צרכים של כלל

 האוכלוסיה במדינת ישראל.
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 (זו) שני נציגי הרשויות המקומיות;

 (12) נציג האקדמיה ללשון העברית,

 (ב) המועצה תבחר מבין חבריה, בישיבתה הראשונה, ועד מנהל של שבעה
 חברים.

 4. חברי המועצה הראשונה ימונו על ידי השר בהתייעצות עם נציגי המוסדות המוכרים
 להשכלה גבוהה ונציג העמותה דור ההמשך, אוהבי לדינו־, המועצה הראשונה תכהן שלוש

 שנים מיום מינויה.

 5. (א) הועד המנהל שנתמנה כאמור בסעיף 3 יתקין, תוך שנה אחת מיום מינויו ולאחר
 היוועצות במועצה, את התקנון של המועצה הלאומית לתרבות לדינו בישראל, ובו יהיו, בין
 השאר, הוראות בדבר פעולות המועצה, הרכב המועצה, הועד המנהל ושאר מוסדותיה,
 תקופת כהונתם, החברות בהם והפסקתה, סמכויות המוסדות וחובותיהם, סדרי עבודתם
 ובכלל זה הוראות בדבר מנין חוקי, דרבי קביעת התקציב והבאת שינויים ותיקוניבו

 בתקנון.

 [ב) התקנון וכל שינוי בו יובאו לאישור המועצה.

 6. המועצה הלאומית לתרבות יידיש היא תאגיד כשר לכל התחייבות חכות, ופעולה
 משפטית.

 7. קיום המועצה או הועד המנהל, סמכויותיהם ותוקף פעולותיהם, לא ייפגעו מחמת
 שנתפנה מקומו של חבר בהם, או מחמת ליקוי במינויו או כהמשך כהונתו.

 8. לענין פקודת מס הכנסה ונוסח חדש]י, תיחשב המועצה במוסד בעל אופי ציבורי
 לעניני חינוך ותרבות; כל עסקיה של המועצה וכל נכסיה יהיו פטורים מכל אגרה, ארנונה או

 תשלומי חובה אתרים המשתלמים למדינה או לרשות מקומית.

 9. בתחום סמכויותיה לפי חוק זה ולפי התקנון, תהא המועצה הלאומית לתרבות יידיש
 בישראל, בת חורין לכלכל את עניניה ככל שיקבע הועד המנהל.

 מינוי מועצה
 ראשונה

 תקנון

ד י ג א  ת

 שמלרת תוקף

• י ס מ  פטור מ

 אי תלות

־ תנאי סיוע המדינה לאמנים או ליוצרים בשפת היידיש, לרבות השתתפות בתקצוב ן  השוואת זכאות 0
ע מוסדות התומכים באמנים וכיוצרים כאמור, יהיו זהים לסיוע המדינה לאמנים או ליוצרים ו י ס  ל

 בשפה העברית.

 ביצוע ותקנות ו ו. השר ממונה על חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
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