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פרק אי :פרשנות
.1

)א(

בחוק זה -

הגדרות

״חוק העתיקות״  -חוק העתיקות ,התשל״ח~: 1978
ו

״אתר״  -אתר עתיקות כמשמעותו בחוק העתיקות;
״המועצה״  -מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף ;6
״המנהל״  -מנהל הרשות:
״הרשות״ ־ רשות העתיקות המוקמת בחוק זה:
״השר״  -שר החינוך והתרבות.
)ב(

מונחים אחרים תהא להם המשמעות שיש להם לפי חוק העתיקות אלא אם כן ניתן

להם פירוש אחר בחוק זה.
דברי
בחוק שלהלן פוצע לכונן רשות עתיקות עצמאית,
שתהיה מופקדת על הטיפול כעתיקות ,לרבות אתרי העתי־
קות ,ועל שימור העתיקות והטיפול בכל ענייני העתיקות
בישראל ,וזאת במקוים אגף העתיקות והמתיאונים הפועל
1

הסבר
כיום במסגרת משרד החינוך והתרבות ,לפי חוק העתיקות,
התשל׳׳ח) 1978-להלן  -אגף העתיקות(.
הרשות המוצעת תכלול מועצה ,שיהיו לה יושביראש
וסגן יושב ראש וכן מנהל כללי ,שבידיו יהיו הסמכויות
המוקנות כיום למנהל אגף העתיקות.

ם׳׳ח התשל״ח ,עמ׳ .76

ה מ ו ת חוק  ,1926ז׳ מימן התשמ׳׳ט12.4.1989 ,

67

פרל; ב׳ :הרשות ומוסדותיה
סימן אי :הקמת הרשות ותפקידיה
הקמת הרשות

.2

מוקמת בזה רשות העתיקות.

הרשות  -תאגיד

.3

הרשות היא תאגיד.

הרשות  -גוף
מבוקר

הדשות היא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף  (2)9לחוק מבקר המדינה ,התשי״ח1958-
.4
]נוסח משולב[ .

תפקידי הרשות

2

.5

)א(

תפקידה של הרשות הוא לטפל בכל עניני העתיקות בישראל.

)ב( הרשות רשאית לעשות לגבי עתיקות ואתרים כל פעולה הנחוצה לשם מילוי
תפקידיה ,ובכלל זה -
)(1

חשיפה וחפירה של אתרים:

)(2

שימור ,שחזור ופיתוח של אתרים:

)(3

ניהול ,אחזקה והפעלה של אתרים ושמירה עליהם:

)(4

שימור ושחזור עתיקות:

)(5

קיום פיקוח על חפירות ארכיאולוגיות;

)(6

ניהול של אוצרות העתיקות של המדינה ,שמירתם והפיקוח עליהם;

)(7

הפעלת פיקוח לענין עבירות לפי חוק העתיקות:

)(8

עריכת מחקרים ארכיאולוגיים וקידומם:

)(9

ריכוז ,תיעוד ורישום של מידע ארכיאולוגי:

)(10

קיום ועידוד פעולות חינוך והסברה בתחום הארכיאולוגיה;

)(11

קיום קשרים מדעיים בינלאומיים בתחום הארכיאולוגיה.

)ג( ניהול ,אחזקה והפעלה של אתר המצוי בתחום גן לאומי אז שמורת טבע ושמירה
עליו ,ייעשו ,על אף האמור בסעיף קטן)ב() (3על ידי רשות הגנים הלאומיים או רשות שמורות
הטבע ,לפי הענין ,בתיאום עם הרשות ,זולת אם הוסכם ביניהם אחרת :לענין זה ,״גן לאומי״,
״שמורת טבע״ ,״רשות הגנים הלאומיים״ ו״רשות שמורות הטבע״  -כמשמעותם בחוק גנים
לאומיים ,שמורות טבע ואתרי הלאום ,התשכ״ג. 1963-
3

סימן ב׳ :מועצת הרשות
הרכב המועצה

.6

)א(

לרשות תהיה מועצה של חמישה עשר חברים כמפורט להלך.
)(1

נציגי ממשלה שהם עובדי המדינה:
)א(

המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות:
דברי

מכיל את ההוראות בדבר כינונה של רשות
פ ר ק ב׳
העתיקות ובדבר המבנה שלה ,הגדרת תפקידיה ונהלי
עבודתה .ואלה העיקריות שבהן :הרשות תוקם כתאגיד
)סעיף  ,(3ובידיה יופקד הטיפול בכל ענייני העתיקות
1
3

הםבר
בישראל )סעיף  ,(5מועצת הרשות תורכב מי 15חברים,
ובהם יושב ראש המועצה וסגנו :עובדי המדינה שביניהם יהיו
בעלי תפקידים שפורטו בחוק ,והאחרים ימונו בידי שר
החינוך והתרבות ,כשנשמר האיזון בין עובדי המדינה ובין
נציגי הציבור )סעיף .(6

0״וז התשי״ח ,עם׳ .92
0׳׳ת החשכ״ג ,עמ׳  :149התשמ״ב ,עמ׳ .34
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)ב(

ראש מינהל תרבות במשרד החינוך להתרבות;

)ג(

מנהל מינהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך והתרבות;

)ד(

הממונה על התקציבים במשרד האוצר!

)ה(

החשב הכללי;

)ו(

מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים!

)ז(

מנהל אגף התכנון במשרד התיירות;

)ח(

נציג של שר החקלאות שימנהו שר החקלאות.

) (2נציג בעל ענין בארכיאולוגיה מכל אחד מהמוסדות להשכלה גבוהה המפורטים
להלן שימנה השר לאחר התייעצות אתם:

)(3

)א(

האוניברסיטה העברית בירושלים;

)ב(

אוניברסיטת תל־אביב:

חבר אחר מחברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים שימנה השר לאחר

התייעצות עם האקדמיה ,והוא יהיה יושב ראש המועצה:
)(4

שני ראשי רשויות מקומיות שימנה השר לאחר התייעצות עם יושב ראש מרכז

השלטון המקומי וכן ראש מועצה אזורית שימנה השר:
)(5

מנהל מוזיאון שימנה השר לאחר התייעצות עם יושב ראש מועצת המוזיאונים,

לפי חוק המוזיאונים ,התשמ״ג. 1983-
4

)ב( נציג ממשלה מן המפורטים בסעיף קטן)א())(1א( עד)ז( רשאי למנות נציג מפעמו,
מקרב עובדי המדינה ,להשתתף בישיבות המועצה.
)ג( לכל חבר המועצה שאינו מקרב עובדי המדינה ניחן למנות ממלא מקום קבוע בדרך
שמתמנה חבר המועצה.
)ד(

השר רשאי למנות אחד מחברי המועצה לסגן יושב ראש המועצה.

)א( תקופת כהונתו של חבר המועצה שאינו נציג הממשלה תהיה ארבע שנים ,אך ניתן
.7
למנותו מחדש לתקופות כהונה נוספות.

תקופח בהונה

)ב( חבר המועצה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד מינויו מחדש או עד מינוי חבר
אחר במקומו.
.8

לא יתמנה חבר המועצה . -

סייגים למינוי
חבר המועצה

) (1מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון או נשא עונש מאסר וטרם חלפה תקופת
ההתיישנות כמשמעותה בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ״א; 1981-
5

דברי
בין הסייגים למינזי חבר במועצת הרשות שאיננו עובד
המדינה יצוין האיסור למנות מי שלגביו קיים ניגוד עניינים
בין עיסוקו ובין חברותו במועצה ,חאת כדי למנוע אפשרות
של הכוונת ענייני הרשות שלא בהתאם לענייניה היא
)סעיף .(8

הפבר
הרשות תהא רשאית להעסיק עובדיס על פי תנאי
השירות המקובלים בשירות המדינה ,בשינויים המחוייבים,
ותנאי העסקתו של מנהל הרשות יכול שיהיו שונים מן האמור
לעיל .תנאי השבר והעבודה ייקבעו בידי הרשות ,והם טעונים
אישוריהם של שר החינוך והתרבות ושל שר האוצר)סעיפים
 21ו־.(22

* סייח התשמי׳ג ,עמ׳ .1113
ס׳׳ת התשמ״א ,עמ׳ .3:!2
5
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) (2מי שיש ניגוד ענינים בין עיסוקו ובין חברותו במועצה :ואולם לא יראו ניגוד
עניבים אם עצם מינויו של בעל תפקיד למועצה נובע מתפקידו.
החזר הוצאות

פקיעת כהוגה

יושב ראש המועצה ,סגנו וחבר המועצה לא יקבלו מהרשות שכר בעד שירותיהם במילוי
.9
תפקידם במועצה אן יהיו זכאים לכיסוי הוצאות סבירות שהוציאו בקשר למילוי תפקידם כאמור,
בשיעור שתקבע הרשות.
.10

)א(

חבר המועצה שאינו נציג ממשלה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
)(1

התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש המועצה:

)(2

נתקיים בו סייג מן הסייגים המפורטים בסעיף :8

) (3נבצר ממנו ,דרך קבע ,למלא תפקידו ,והשר ,לאחר התייעצות עט יושב ראש
המועצה ,העבירו מכהונתו בהודעה בכתב:
)(4

פרש מן התפקיד שבשלו התמנה.

)ב( יושב ראש המועצה יעביר לשר כתב התפטרות כאמור בסעיף קטן)א() ,(1תוך 96
שעות ממועד מסירתו :תוקף ההתפטרות מתום  48שעות לאחר מסירת כתב ההתפטרות לשר ,זולת
אם חזר בו חבר המועצה מהתפטרותו לפני כן במסירת מכתב לשר.
)ג( נעדר חבר המועצה שאינו נציג הממשלה ,ללא סיבה מוצדקת ,מארבע ישיבות
רצופות של המועצה ,רשאי השר לאחר התיעצות עם יושב ראש המועצה ,להעבירו מכהונתו
בהודעה בכתב.
סדרי עבודת
המועצה

)א(
.11
על פיו.

המועצה תקבע לעצמה את דרכי עבודתה ונהלי דיוניה ככל שלא נקבעו בחוק זה או

)ב( המנץ החוקי בישיבות המועצה הוא שבעה חברים לפחות :אם לא היה מנין חוקי
בפתיחת הישיבה ,רשאי יושב ראש הישיבה לדחותה בשלושים דקות :לאחר עבור זמן זה תהא
הישיבה כדין אם השתתפו בה חמישה חברים לפחות ובהם יושב ראש המועצה או סגנו.
)ג(

משנפתחה הישיבה כדין לפי סעיף קטן)א( ,יהיה המשכה כדין בכל מספר חברים

שהוא.
)ד(
דיון בנושא
פלוני

המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך במקומו ,רשאי להיות נוכח בישיבות המועצה.

 . 12ביקש השר מהמועצה לדון בנושא פלוני ,יהיה הנושא בראש סדר יומה בישיבתה הקרובה
של המועצה.
 . 13המועצה רשאית למנות מבין חבריה ועדה לענין םסויים שבסמכותה ,לקבוע לה יושב ראש
ולאצול לה מסמכויותיה ,למעט הסמכות לקבוע את המדיניות הכללית של הרשות והסמכות לאשר
את תקציבה.

תוקף

תפקידי המועצה
ושמכוייתיה
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 . 14החלטה של המועצה או של ועדה מועדותיה לא תיפסל מחמת זה בלבד שבזמן עשייתה היה
מקומו של חבר המועצה או חבר הועדה פנוי מכל סיבה שהיא.
.15

המועצה ,מבלי לגרוע משאר תפקידיה -
)(1

תקבע את המדיניות הכללית של הרשות כתחום תפקידיה;

)(2

תאשר את תקציב הרשות:

)(3

תעקוב ברציפות אחר ביצוע המדיניות ,התכניות והתקציבים של הרשות:

)(4

תדון בדו״חות כספיים שיגיש לה המנהל.
הצעות חוק  ,1926ז׳ בניסן וזתשמ״ט12.4.1969 ,

.16

המועצה ,באישור השר ,תקבע כללים להפעלת אתרים ,ניהולם והפיקוח עליהם.

המועצה תגיש לשר אחת לשנה לפחות ,דין וחשבון על פעולות הרשות וכן תמסור לו ,לפי
.17
דרישתו ,כל ידיעה על פעולותיה.

כללי המועצה
דיווח

סימן ג׳ :מנהל הרשות ועובדיה
)א( המועצה תמנה ,על פי הצעת השר ובאישור הממשלה ,מנהל לרשות :המועצה
.18
רשאית ,על פי הצעת השר ,למנות סגן למנהל.

.19

)ב(

הודעה על מינויים לפי סעיף קטן )א( תפורסם ברשומות.

)א(

המנהל אחראי לניהול השוטף של עניני הרשות בהתאם להחלטות המועצה.

מנהל הרשות

סמכויות המנהל

)ב( בכפוף להוראות חוק זה ולהחלטות המועצה יהיו למנהל כל הסמכויות הדרושות
לניהול הרשות ובכלל זה הסמכות לייצג את הרשות בכל תפקיד מתפקידיה ולחתום .על הסכמים או
י
מסמכים אחרים בשם הרשות.
)ג( אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכויות ותפקידים שהוענקו למנהל לפי חוק
העתיקות ולפי כל חיקוק אחר.
)ד( המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לעובד מעובדי הרשות וליפות את כוחו
לחתום על כל מסמך בשם הרשות ,ובלבד שאצילת סמכות לייצג את הרשות בעסקאות ולחתום
בשמה על מסמכים המגעים בהן טעונה אישור המועצה.
)א( תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים )להלן  -תקופת כהונה( :המועצה,
.20
באישור השר ובאישור הממשלה רשאית לשוב ולמנותו בתום כל תקופת כהונה לתקופת כהונה

כהמח ולמנהל

נוספת.
)ב(

כהונת המנהל תפקע באחת מאלה:
)(1

התנ׳טר בהודעה בכתב שהגיש לשר באמצעות המועצה:

)(2

השר ,לאחר התייעצות במועצה ובאישור הממשלה ,קבע כי נבצר מהמנהל,

דרך קבע ,למלא את תפקידו:
)(3

השר ,לאחר התייעצות במועצה ,ובאישור הממשלה החליטי להעבירו מכהונתו

מטעמים שיפורטו בהודעה.
21.

00

הרשות רשאית להעסיק עובדים לביצוע תפקידיה.

העסקת עובדים

)ב( תנאי עב*.ז־תם של עובדי הרשות ,שכרם ,תקניהם וסדרי קבלתם לעבודה יהיו כשל
עובדי המדינה ,בשינויים המחוייבים ,וייקבעו בידי הרשות ,באישור השר ושר האוצר.
.22

שכרו של המ:הל ותנאי העסקתו ייקבעו בידי המועצה באישור השר ושר האוצר.

תנאי העסקת

המנהל

פרק גי :תקציב וכספיפ
)א( המנהל ״כין ,למועד שקבעה,המועצה ,הצעת תקציב לפעולות הרשות ויגישו;
.23
לאישור המועצה.
דברי
מסדיר את ענייני התקציב והכספים של הר־
פרק ג׳
שות .פרק זה מבוסס על שתי הנחות יסוד:
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תקציב

הסבר
) (1עצמאותה התקציבית של הרשות ,הרשאית לקבל
תרומות וכן להקים קרנות מחקר לצורך ביצוע תפקידיה,
כחלק מתקציבה )סעיף :(24
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)ב(

תקציב הרשות יוגש לשר והוא.טעון אישורו ואישור הממשלה.

)ג(

שר האוצר רשאי להורות לרשות בדבר דרכי הכנת תקציב הרשות.

לצורך ביצוע תפקידיה רשאית הרשות לקבל תרומות וכן להקים קרנות מחקר.

תרומות וקרנות

.24

מינוי מפקתים

)א( המועצה תמנה מפקחים מבין עובדי הרשות או מבין מי שמונה כדין כפקח .או כמפקח
.25
מכוח חיקוק לשם פיקוח על ביצוע חוק העתיקות! המינוי יהיה בכתב.

פרק ד׳ :םמכויות פיקוח

)ב( למפקח כאמור תהיה סמכות לערוך חקירות על עבירות לפי חוק העתיקות;
בהשתמשו בסמכות כאמור -
) (1יהיו למפקח סמכויות שוטר לפי סעיף  2לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר
וחיפוש( ]נוסח חדש! התשכ״ט~^. 196
6

) (2יהיה מפקח רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת
מפקח לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות( וסעיף  3לפקודה האמורה
יחול על הודעה שרשם מכח סמכות זו.
7

)א(

היה למפקח יסוד סביר להניח שהדבר דרוש לביצוע תפקידו מוסמך הוא -

סמכויות מפקח

.26

תעברת עובדים

)א( עובדי המדינה המועסקים ערב תחילתו של חוק זה באגף העתיקות והמוזיאונים
.27
שבמשרד החינוך והתרבות)להלן  -האגף( יעברו לשרת כעובדי הרשות ,בתנאי שירות שלא יהיו
גרועים מתנאי שירותם ערב תחילת החוק.

)(1

לעצור כל כלי הובלה ולערוך בו חיפוש:

) (2להיכנס לכל מקום ולערוך בו חיפוש ,אולם אין להיכנס למקום המשמש
למגורים אלא לפי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך והוראות סעיפים  24וי 26עד 29
לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[ ,התשכ״ט 1969-יחולו,
בשינויים המחוייבים ,על חיפוש לפי פסקה זו:
) (3לתפוס כל חפץ ,אם יש למפקח יסוד סביר להניח שבעברה בו עבירה על חוק
העתיקות ,ורשאי הוא לתפוס חמרי אריזה או מסמכים העשויים ,לדעתו ,לשמש ראיה
במשפט על עבירה כאמור.
)ב(

לענין פרק זה ,״חפץ״  -לרבות כלי הובלה.
פרק ה׳ :העברת עובדימ ,נכםיס ,זכויות והתחייבויות

דברי

הסבר

) (2תקציבה של הרשות טעון אישור שר החינוך
והתרבות ,אישור שר האוצר ואישור הממשלה )סעיף .(23

תפקידיה הממלכתיים לפי חוק העתיקות שהיו מבוצעים עד
כה בידי אגף העתיקות.

כולל הוראות הקשורות לסמכויות הפיקוח של
פ ר ק ד׳
הרשות ,עובדיה ומי שהוסמך מטעמה ,לצורך ביצוע תפקידיה
ביעילות )סעיפים  25ו־ ,(26וכדי לאפשר לה לבצע את

מסדיר העברת העובדים ,הנכסים ,הזכויות
פ ר ק ה׳
וההתחייבויות של אגף העתיקות לרשות)סעיפים  27ו־:(28
תנאי ההעברה ייקבעו בהסכמים בין הממשלה והרשות.
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,12עמ׳ .284
חא׳׳י ,כרך אי ,עמי .439
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)ב( זכויות עובדי הרשות שיועברו לשירותה והנובעות מעבודתם כעובדי המדינה כאמור
בסעיף קטן )א( ייחשבו כזכויות הנובעות מעבודה בשירות הרשות..
)ג( ההסדרים לגבי זיכוי הרשות בסכומי התשלומים אשר עובדים שיועברו לשירותה
יהיו זכאים להם ,ייקבעו בהסכם בין הרשות ובין הממשלה.
נכסי המדינה שהיו ערב תחילתו של חוק זה מוחזקים בידי האגף יועברו לרשות :בסעיף
.28
זה ,״נכסי המדינה״  -מקרקעין ,מיטלטלין ,זכויות וטובות הנאה מכל סוג שהוא ,למעט עתיקה
ואתר; תנאי ההעברה ״יקבעו ,בהסכם בין הרשות ובין הממשלה.

העברת נכסים

פרק ר :הוראות שונות
דין הרשות כדין• המדינה לענין תשלום מסים ,מם בולים ,אגרות ,ארנונות ,היטלים
.29
ותשלומי חובה אחרים.

מסים

.30

דין הרשות כדין המדינה לענין חוק הנזיקין האזרחיים)אחריות המדינה( ,התשי״ב*1952-

אחריות כנזיקין

.31

)א( דין חברי המועצה ועובדי הרשות כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:

דיו חברי המועצה
ועובדי הדשות

)(1

חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[ ,התשכ״ט; 1969-
9

)(2

חוק שירות המדינה)סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים( ,התשי״ט: °1959-

)(3

חוק שירות הציבור )מתנות( ,התש״ם;"1979-

)(4

חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה( ,החשכ״ט; 1969-

)(5

חוק העונשין ,התשל״ז7-ד 19י  -הוראות הנוגעות לעובדי ציבור:

)(6

פקודת הראיות ]נוסח חדש[ ,התשל״א; 1971-

)(7

פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ :

נ

12

3

״

15

)ב( חוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ״ג 1963-י ,יחול על עובדי הרשות כאילו היו
עובדי המדינה; לענין זה יבוא שר חינוך והתרבות במקומו של השר בכל מקום שמדובר בחוק
האמור בשר ,ומנהל הרשות יבוא במקום המנהל הכללי בכל מקום שמדובר בו בחוק האמור.
6

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי ,לאחר התייעצות במועצה ,להתקין תקנות
.32
לביצועו.
.33

בחוק העתיקות -
)(1

ביצוע יתמנות

תיקון חוק
העתיקות

בסעיף - 1
)א( אחרי הגדרת ״אתר עתיקות״ יבוא:
״״הרשות״  -רשות העתיקות כמשמעותה בחוק רשות העתיקות,
התשמ״ט1989-״;
דברי

כולל הוראות משלימות והסדרים הדרושים
פרק ו׳
להפעלת הדשות כתאגיד ממלכתי ,וכן תיקוני חקיקה בחוק

הסכר
העתיקות ובפקודת המכרות .תיקונים אלה נובעים מהקמתה
של הרשות.

ס׳׳ח התשי״ב ,עמי .339
ם׳׳ח התשכ׳׳ט ,עמי .103
ם״ח התשי״ס ,עמ׳ .190
ם״ח התש״ם ,עמ׳ .2
ס״ח התשכ״מ ,עמ׳ .144
ס״ח התשל״ז ,עמי .226
"י דיני מדיניז ישראל ,נוסח חדש  ,10עמי .421
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עסי .266
ס׳׳ח התשכ׳׳ג ,עמ׳ .50
8

9

10

11

1 2

1 3

5

16
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)ב( בהגדרת ״אספן״ ,במקום ״שאוסף״ יבוא ״שבידו אוסף״ ,הגדרת
״האגף״  -תימחק ,ובמקום הגדרת ״המנהל״ יבוא ״״המנהל״  -מנהל הרשות״:
)(2

בסעיף  ,8אחרי ״המנהל״ יבוא ״באישור השר״;

)(3

בסעיף  ,14במקום ״לאחר התייעצות״ יבוא ״באישור השר ולאחר התייעצות״:

) (4בסעיף  ,15במקום ״המנהל״ יבוא ״השר״ ובסופו יבוא :״השר רשאי להסמיך
את המנהל או עובד אחר של הרשות לענין סעיף זה״;
בסעיף )18א( ,במקום ״המנהל״ יבוא ״השר או מי שהוא הסמיכו לפי סעיף

)(5
15״;
)(6

בסעיף )34ב> ,אחרי ״לשר״ יבוא ״לרשות״;

)(7

בסעיף - 36
)א( בסעיף קטן )א( ,במקום ״מהחלטות המנהל״ יבוא ״מההחלטות״:
)ב( במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ב( ועדת ערר רשאית לקבל ערר ,לדחותו או להחליט כל החלטה
אחרת״:

) (8בסעיף  ,42בסעיף קטן )א() ,(1במקום ״האגף״ יבוא ״הרשות״ ובסעיף
קטן )ג( ,אחרי ״השר״ יבוא ״לפי הצעת הרשות״:
בסעיף  ,44במקום ״במועצה״ יבוא ״ברשות ובמועצה״:

)(9
)(10

בסעיף )46א( ,אחרי ״רשאי״ יבוא ״לאחר התייעצות ברשות״.

)(11

אחרי סעיף  46יבוא:

״תשלומים לרשות

46א .אגרות ותשלומים אחרים ,למעט קנסות ,הנגבים לרשות לפי חוק זה
ישולמו לקופת הרשות.״

תיקון פקודת
המכרות

 .34בפקודת המכרות  ,בסעיף ) (1)18א() ,(11במקום ״מקום היסטורי״ יבוא ״אתר עתיקות
כמשמעותו בחוק העתיקות ,התשל״ח1978-״ ,במקום ״ממקום היסטורי״ יבוא ״מאתר עתיקות״
ובמקום ״מנהל מחלקת העתיקות״ יבוא ״המנהל כמשמעותו בחוק רשות העתיקות ,התשמ״ט-
1989״.

שמירת דינים

 .35בכפוף לסעיף )5ג( אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק גנים לאומיים ,שמורות
טבע ואתרי הלאום ,התשכ״ג.1963-

17

) .36א( מי שכיהן כמנהל האגף ערב תחילתו-של חוק זה ,יראוהו כאילו נתמנה כמנהל לפי
חוק זה ,לתקופת כהונה ,ביום תחילתו.
)ב( הממשלה תעביר לרשות אח כל הסכומים אשר הוקצבו בחוק התקציב לשנת הכספים
השוטפת לפעולות האגף שביצוען מועבר לרשות ושלא הוצאו עד יום תחילתו של חוק זה :עד
לסיומה של שנת הכספים השוטפת-יהיה התקציב לפעולות הרשות לפי התקציב שהועבר לרשות
כאמור ,בשינויים הנובעים מהקמת הרשות! לענין זה ,״שנת הכספים השוטפת״  -שנת הכספים
שבה חל יום תחילתו של חוק זה

י׳

תא׳׳י ,כרך בי ,עמ׳ .910
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