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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת של הכנסת:

הצעת חוק יום העלייה, התשע"ו–2016 *

מטרתו של חוק זה לקבוע יום ציון שנתי להכרה בחשיבותה של העלייה לארץ ישראל 1.מטרה 
כבסיס לקיומה של מדינת ישראל, להתפתחותה ולעיצובה כחברה רב־תרבותית, ולציון 

מועד הכניסה לארץ ישראל שאירע ביום י' בניסן  
מועד ציון יום 

העלייה
יום העלייה יצוין מדי שנה ביום ז' בחשוון )להלן – יום העלייה( 2. )א( 

חל יום העלייה ביום שישי, יצוין יום העלייה ביום רביעי שלפניו   )ב( 
פעולות לציון יום 

העלייה
יום העלייה יצוין – 3. )א( 

בדיון מיוחד במליאת הכנסת ובוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת;  )1(

באירוע מיוחד בישיבת הממשלה;  )2(

בבית הנשיא;  )3(

במערכת החינוך, בצבא הגנה לישראל ובמשטרת ישראל   )4(

שר העלייה והקליטה רשאי לקבוע פעולות נוספות לציון יום העלייה, ובכלל זה  )ב( 
פעולות שיתקיימו בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל וההסתדרות הציונית 

העולמית 

להכרה  שנתי  ציון  יום  לקבוע  החוק  הצעת  מטרת 
לקיומה  כבסיס  ישראל  לארץ  העלייה  של  בחשיבותה 
רב־ כחברה  ולעיצובה  להתפתחותה  ישראל,  מדינת  של 

תרבותית, וכן לציון יום י' בניסן שהוא המועד שבו נכנסו 
בני ישראל לארץ ישראל על פי המקרא )יהושע, ד', י"ט(  
של  הציבור  בקרב  להטמעה  לתרום  נועד  המוצע  החוק 
ישראל  עם  של  לחיזוקו  העלייה  של  וחשיבותה  ערכה 
ולביסוסה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית  

המוצא  מדינות  את  העוזבים  החדשים  העולים 
ומסייעים  בה  מתיישבים  ישראל  לארץ  ועולים  שלהם 
להתפתחותה ולשגשוגה של המדינה, ולפיכך ראוי לציין 
לחברה  העלייה  של  תרומתה  את  שנתיים  באירועים 

בישראל 

והעובדה  הפסח,  לחג  בניסן  י'  יום  של  קרבתו  בשל 

רוב,  על־פי  והכנסת,  בחופשה  הספר  בתי  זו  שבתקופה 
בפגרה, מוצע לקבוע כי יום העלייה יצוין ביום ז' בחשוון, 
הסמוך לפרשת לך לך, שבה מסופר על מתן הציווי האלוהי 
לאברהם ללכת לארץ ישראל  כמו כן, מוצע לקבוע שאם 
ז' בחשוון יחול ביום שישי, יצוין יום העלייה ביום רביעי 

שלפניו  

עוד מוצע לקבוע כי יום העלייה יצוין בדיון מיוחד 
הקליטה  העלייה,  ועדת  ובישיבת  הכנסת  במליאת 
והתפוצות של הכנסת, בישיבת הממשלה, בבית הנשיא, 
הגנה  בצבא  החינוך,  במערכת  חינוכיות  ובפעולות 
לישראל ובמשטרת ישראל שיוקדשו ללימוד תרומתם של 
העולים, קבלת השונה ורב־תרבותיות  מוצע להסמיך את 
יום  לציון  נוספות  פעולות  לקבוע  והקליטה  העלייה  שר 
העלייה, ובין היתר פעולות בשיתוף פעולה עם הסוכנות 

היהודית לארץ ישראל וההסתדרות הציונית העולמית 

הצעות חוק מס' פ/1738/20 )מספר פנימי: 566817(, פ/1856/20 )מספר פנימי: 567434( ו־פ/1857/20 )מספר פנימי: 567684(; הועברו לוועדה   *
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