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חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, 
בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 *

פרק א': מטרת החוק

מטרתושלחוקזהלהקיםמרכזשיפעלבגבעתהתחמושת,אשרינציחאתמורשת1רמטרתהחוק
מלחמתששתהימים,שחרורירושליםואיחודה,וינחילהלציבורר

פרק ב': פרשנות

בחוקזה-2רהגדרות

"הארכיון"-ארכיוןהמרכז,שהוקםלפיסעיף1ר;

"אתרההנצחה","גבעתהתחמושת"-אתרההנצחההממלכתי)גבעתהתחמושת(,
שהוכרזבאכרזהעלאתרהנצחהממלכתי)גבעתהתחמושת(,התש"ן-11990;

"הגנז"-כהגדרתובחוקהארכיונים;

"חוקהארכיונים"-חוקהארכיונים,התשט"ו-21955;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985ר;

"חוקמבקרהמדינה"-חוקמבקרהמדינה,התשי"ח-1958]נוסחמשולב[4;

"המוזאון"-המוזאוןשהוקםלפיסעיף29;

"המכון"-המכוןשהוקםלפיסעיף27;

"מנהלהמרכז"-המנהלהכללישלהמרכזשמונהלפיסעיף21;

"המרכז"-המרכזלמורשתמלחמתששתהימים,שחרורירושליםואיחודה,בגבעת
התחמושת,שהוקםלפיסעיףר;

"השר"-שרירושליםומורשתר

פרק ג': הקמת המרכז, מטרותיו ותפקידיו

מוקםבזההמרכזלמורשתמלחמתששתהימים,שחרורירושליםואיחודה,בגבעתררהקמתהמרכז
התחמושתר

המרכזהואתאגיד,כשרלכלחובה,זכותופעולהמשפטית,המתיישבתעםאופיווטבעו4רהמרכז-תאגיד
כגוףמאוגדר

המרכז-גוף
מבוקר

המרכזהואגוףמבוקרכמשמעותובחוקמבקרהמדינהר5ר

מטרותהמרכזהן:פרמטרותהמרכז )א(

העמקהשלהידעעלמלחמתששתהימיםוהמערכהלשחרורירושלים )1(
ולאיחודה,ומורשתן,וכןהעשרתווהפצתושלהידעכאמורוהגברתהתודעה

בנושאיםאלה;

טיפוחוהנחלהשלמורשתהקרבומורשתהלוחמיםבמלחמתששתהימים )2(
ובמערכהלשחרורירושליםולאיחודה,והנצחתזכרהנופלים;

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2017 במאי 17( התשע"ז באייר כ"א ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-1120,מיוםט"זבאדרהתשע"ז)14במרס2017(,עמ'942ר

ק"תהתש"ן,עמ'1242ר 1

ס"חהתשט"ו,עמ'14ר 2

ס"חהתשמ"ה,עמ'0פר ר

ס"חהתשי"ח,עמ'92ר 4
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חיזוקמעמדהומרכזיותהשלירושליםבקרבהעםהיהודיר )ר(

לשםהשגתמטרותיוהמרכז- )ב(

יפתחאתאתרההנצחה,יתחזקוויפעילו; )1(

יקיםאתהמכוןויפעילו,לפיהוראותפרקו'; )2(

יקיםאתהמוזאוןויפעילו,לפיהוראותפרקז'; )ר(

יקיםאתהארכיוןויפעילו,לפיהוראותפרקח'; )4(

יערוךבאופןסדירפעילויות,כנסיםואירועיםאחריםלציבור; )5(

יעמידאתאתרההנצחהלרשותהגורםהממשלתישהופקדעלעריכתטקס )פ(
ממלכתימרכזילציוןיוםירושלים,לשםעריכתאותוטקס,ויהיהרשאילסייעלו

בעריכתהטקסר

פרק ד': המועצה

למרכזתהיהמועצהבתר1חברים,שימנההשר,והם:7רהמועצה )א(

עובדמשרדירושליםומורשת; )1(

ראשאגףמשפחותוהנצחהבמשרדהביטחוןאועובדהאגף,לפיהמלצת )2(
ראשהאגף;

עובדמשרדהחינוך,העוסקבתחוםמתחומיהפעילותשלהמרכז,שימונה )ר(
לפיהמלצתשרהחינוך;

עובדמשרדהתרבותוהספורט,העוסקבתחוםמתחומיהפעילותשלהמרכז, )4(
שימונהלפיהמלצתשרהתרבותוהספורט;

עובדעירייתירושלים,שבחרהמועצתהעירייהלפיהמלצתראשהעירייה; )5(

הגנז; )פ(

אישסגלאקדמיבמוסדלהשכלהגבוהה,שימונהלפיהמלצתהמועצה )7(
להשכלהגבוהה;בפסקהזו,"מוסדלהשכלהגבוהה"-אחדמאלה:

מוסדשהוכרלפיסעיף9לחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח- )א(
51958)בפסקהזו-חוקהמועצהלהשכלהגבוהה(;

מוסדשקיבלתעודתהיתראואישורלפיסעיף21אלחוקהמועצה )ב(
להשכלהגבוהה;

28אלחוקהמועצה מוסדשהתוארשהואמעניקהוכרלפיסעיף )ג(
להשכלהגבוהה;

שלושהנציגיםשלהחטיבותהלוחמותבמערכהלשחרורירושליםולאיחודה )8(
-נציגחטיבה55,נציגחטיבהפ1ונציגחטיבה10-לפיהמלצתהמפקדהמכהן
שלאותהחטיבה;לאהיהלחטיבהמפקדמכהן-ימונהנציגכאמורלפיהמלצת
ראשאגףכוחאדםבצבאהגנהלישראל)בפסקהזו-ראשאכ"א(,ואםחדלה
חטיבהכאמורלהתקייםימונהנציגשלצבאהגנהלישראל,לפיהמלצתראש
אכ"א;נציגיםלפיפסקהזוימונו,ככלהאפשרמקרבלוחמיםשלחמובקרבותעל

שחרורירושליםאובקרבותאחריםבמלחמתששתהימים;

חיזוקמעמדהומרכזיותהשלירושליםבקרבהעםהיהודיר )ר(

לשםהשגתמטרותיוהמרכז- )ב(

יפתחאתאתרההנצחה,יתחזקוויפעילו; )1(

יקיםאתהמכוןויפעילו,לפיהוראותפרקו'; )2(

יקיםאתהמוזאוןויפעילו,לפיהוראותפרקז'; )ר(

יקיםאתהארכיוןויפעילו,לפיהוראותפרקח'; )4(

יערוךבאופןסדירפעילויות,כנסיםואירועיםאחריםלציבור; )5(

יעמידאתאתרההנצחהלרשותהגורםהממשלתישהופקדעלעריכתטקס )פ(
ממלכתימרכזילציוןיוםירושלים,לשםעריכתאותוטקס,ויהיהרשאילסייעלו

בעריכתהטקסר

פרק ד': המועצה

למרכזתהיהמועצהבתר1חברים,שימנההשר,והם:7ר המועצה)א(

עובדמשרדירושליםומורשת; )1(

ראשאגףמשפחותוהנצחהבמשרדהביטחוןאועובדהאגף,לפיהמלצת )2(
ראשהאגף;

עובדמשרדהחינוך,העוסקבתחוםמתחומיהפעילותשלהמרכז,שימונה )ר(
לפיהמלצתשרהחינוך;

עובדמשרדהתרבותוהספורט,העוסקבתחוםמתחומיהפעילותשלהמרכז, )4(
שימונהלפיהמלצתשרהתרבותוהספורט;

עובדעירייתירושלים,שבחרהמועצתהעירייהלפיהמלצתראשהעירייה; )5(

הגנז; )פ(

אישסגלאקדמיבמוסדלהשכלהגבוהה,שימונהלפיהמלצתהמועצה )7(
להשכלהגבוהה;בפסקהזו,"מוסדלהשכלהגבוהה"-אחדמאלה:

מוסדשהוכרלפיסעיף9לחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח- )א(
51958)בפסקהזו-חוקהמועצהלהשכלהגבוהה(;

מוסדשקיבלתעודתהיתראואישורלפיסעיף21אלחוקהמועצה )ב(
להשכלהגבוהה;

28אלחוקהמועצה מוסדשהתוארשהואמעניקהוכרלפיסעיף )ג(
להשכלהגבוהה;

שלושהנציגיםשלהחטיבותהלוחמותבמערכהלשחרורירושליםולאיחודה )8(
-נציגחטיבה55,נציגחטיבהפ1ונציגחטיבה10-לפיהמלצתהמפקדהמכהן
שלאותהחטיבה;לאהיהלחטיבהמפקדמכהן-ימונהנציגכאמורלפיהמלצת
ראשאגףכוחאדםבצבאהגנהלישראל)בפסקהזו-ראשאכ"א(,ואםחדלה
חטיבהכאמורלהתקייםימונהנציגשלצבאהגנהלישראל,לפיהמלצתראש
אכ"א;נציגיםלפיפסקהזוימונו,ככלהאפשרמקרבלוחמיםשלחמובקרבותעל

שחרורירושליםאובקרבותאחריםבמלחמתששתהימים;

ס"חהתשי"ח,עמ'191ר 5



ספרהחוקים9רפ2,כ"ובאיירהתשע"ז,2017ר5ר22 0פ9

שלושהנציגימשפחותשכולות,ככלהניתןמקרבמשפחותשיקיריהןנפלו )9(
בקרבותעלשחרורירושליםאובקרבאחרבמלחמתששתהימים,אשרימונו
לפיהמלצתהמועצההציבוריתלהנצחתהחיילשמונתהלפיסעיף12לחוקבתי

קברותצבאיים,התש"י-1950פר

משמעת בעבירת או פלילית בעבירה שהורשע מי המועצה לחבר ימונה לא )ב(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילכהןכחברהמועצהאומי

שהוגשונגדוכתבאישוםאוקובלנהמשמעתיתבעבירהכאמורר

יושבראש
המועצה

המועצה,באישורהשר,תמנהמביןחבריהאתיושבראשהמועצהואתממלאמקומו8ר
הקבוער

תפקידיהמועצה-9רתפקידיהמועצה

המרכזבתחוםמטרותיוולהתוותאתקווי לקבועאתהמדיניותהכלליתשל )1(
הפעולהשלובהתאםלמדיניותשנקבעהכאמור;

לאשראתתכניתהעבודההשנתיתשלהמרכזשהכיןמנהלהמרכזוכןתכניות )2(
עבודהלטווחארוך;

לאשראתהתקציבהשנתישלהמרכזשהכיןמנהלהמרכזולהגישולאישורהשר )ר(
ושרהאוצר;

לעקובאחרהגשמתהמדיניותהכלליתשלהמרכז,ואחרביצועתכניותהעבודה )4(
שלוותקציבו;

לפקחעלביצועתפקידימנהלהמרכזופעולותיו,ובכללזהלקבלממנודוחותעל )5(
פעילותהמרכז;

לדוןבטיוטתהדוחותהכספייםשלהמרכזובהערותרואההחשבוןהמבקראת )פ(
הדוחותהאמורים,לאשראתהדוחותהכספייםהמבוקריםשלהמרכזוכןלדון,לאחר
אישורהדוחותהכספייםכאמור,בכלפרטשלגביוהסתייגרואההחשבון,העירהערה

אונמנעמלחוותאתדעתו;

לאשראתהדוחהשנתיכמשמעותובסעיף7ר; )7(

למנותמבקרפנימילמרכז,לאשראתתכניתהעבודהשלו,לדוןבדוחותשיגיש )8(
להולקבלהחלטותבעניינם;

לקבוענהליםוכלליםלקבלתאדםלעבודהבמרכזכאמורבסעיףר2; )9(

לקבוענוהללקבלתתרומות,עיזבונותומענקיםכאמורבסעיף4ר,עלידיהמרכז; )10(

למלאכלתפקידאחרשהוטלעליהלפיחוקזהר )11(

סמכותשלהמרכזשלאהוקנתהלפיחוקזהלאורגןאחרשלהמרכז,רשאיתהמועצה10רסמכותשיורית
להפעילהר

סדריעבודת
המועצה

המועצהתתכנסלפיצורכיהמרכזולפחותארבעפעמיםבשנהר11ר )א(

יושבראשהמועצהינהלאתישיבותיה;הואיזמןאתישיבותהמועצהויקבעאת )ב(
מועדיהן,מקומןוסדריומןר

שלישמחבריהמועצההמכהניםרשאיבכלעתלדרושכינוסישיבהמיוחדת )ג(
שלהמועצהעלידיהגשתדרישהבכתבהחתומהעלידיאותםחבריםליושבראש

המועצה;הישיבהתתקייםבתוך14ימיםמיוםהגשתהדרישה,לכלהמאוחרר

ס"חהתש"י,עמ'258ר פ
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המנייןהחוקיבישיבותהמועצההואמחציתמחבריההמכהניםובהםיושבראש )ד(
המועצהאוממלאמקומוהקבוער

החלטותהמועצהיתקבלוברובקולותשלחבריהמועצההמשתתפיםבהצבעה; )ה(
היוהקולותשקולים,יכריעיושבראשהמועצה,ובהעדרו-ממלאמקומוהקבוער

המועצהרשאית,במקריםחריגים,לקייםישיבותבאמצעותשימושבכלאמצעי )ו(
תקשורת,ובלבדשכלחבריהמועצההמשתתפיםיכוליםלשמועזהאתזהבובזמןר

המועצהתנהלפרוטוקוליםשלישיבותיהוהמרכזישמוראותםלתקופהשלשבע )ז(
שניםממועדהישיבה;פרוטוקולשאושרונחתםבידיחברהמועצהשניהלאתהישיבה

ישמשראיהלכאורהלאמורבור

המועצהרשאיתלקבועאתסדריעבודתהונהליה,ככלשלאנקבעולפיחוקזהר )ח(

תקופתכהונהשל
חברהמועצה

תקופתכהונתושלחברהמועצהתהיהארבעשנים,ואפשרלשובולמנותו,לפי12ר )א(
הוראותסעיף7,לתקופתכהונהאחתנוספת,וכן,לאחרהפסקהשלארבעשנים,לשוב

ולמנותולשתיתקופותכהונהנוספותרצופותכאמורלכלהיותרר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,אתחברהמועצהשהואראשאגףמשפחותוהנצחה )ב(
במשרדהביטחוןאוהגנזניתןלשובולמנותלתקופותכהונהנוספותכלעודהםמכהנים

בתפקידםר

הפסקתכהונהשל
חברהמועצה

חברהמועצהיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתובהתקייםאחדמאלה:ר1ר )א(

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשר; )1(

הואחדללהיותעובדהמשרדהממשלתישהואמייצגבמועצהאוחדל )2(
לעסוקבתחוםאולמלאאתהתפקידבמשרדהממשלתישבשלומונה,לפיהעניין,
הואחדללהיותעובדאוחברבגוףשהואמייצגבמועצה,ואםהואחברכאמור

בסעיף7)א()7(עד)9(-הואהתמנהלהיותעובדהמדינהר

התקיימהנסיבהמהנסיבותכמפורטלהלן,יעבירהשראתחברהמועצהמכהונתו, )ב(
לפניתוםתקופתכהונתוובסמוךלמועדהתקיימותהנסיבה,בהודעהבכתב:

נבצרממנו,דרךקבע,למלאאתתפקידו; )1(

הואהורשעבעבירהכאמורבסעיף7)ב(אוהוגשונגדוכתבאישוםאו )2(
קובלנהמשמעתיתבעבירהכאמורר

העברהמכהונה
שלחברהמועצה

השר,לאחרהתייעצותעםיושבראשהמועצה,רשאילהעבירחברהמועצה14ר )א(
מכהונתולפניתוםתקופתכהונתואםהואנעדר,בלאסיבהמוצדקת,משלושישיבות

רצופותשלהמועצהאומארבעישיבותמועצהבתוךשנהאחתר

השרלאיעבירחברמועצהמכהונתולפיהוראותסעיףקטן)א(אלאלאחרשנתן )ב(
לוהזדמנותלטעוןאתטענותיור

לאימונהולאיכהןכחברהמועצהמישעלוללהימצא,במישריןאובעקיפין,15רניגודעניינים )א(
באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםביןתפקידוכחברהמועצהלביןענייןאישישלו

אותפקידאחרשלור

חברהמועצהלאיטפלבמסגרתתפקידובנושאהעלוללגרוםלולהימצא,במישרין )ב(
אובעקיפין,במצבשלניגודענייניםביןתפקידוכחברהמועצהלביןענייןאישישלו

אותפקידאחרשלור

המנייןהחוקיבישיבותהמועצההואמחציתמחבריההמכהניםובהםיושבראש )ד(
המועצהאוממלאמקומוהקבוער

החלטותהמועצהיתקבלוברובקולותשלחבריהמועצההמשתתפיםבהצבעה; )ה(
היוהקולותשקולים,יכריעיושבראשהמועצה,ובהעדרו-ממלאמקומוהקבוער

המועצהרשאית,במקריםחריגים,לקייםישיבותבאמצעותשימושבכלאמצעי )ו(
תקשורת,ובלבדשכלחבריהמועצההמשתתפיםיכוליםלשמועזהאתזהבובזמןר

המועצהתנהלפרוטוקוליםשלישיבותיהוהמרכזישמוראותםלתקופהשלשבע )ז(
שניםממועדהישיבה;פרוטוקולשאושרונחתםבידיחברהמועצהשניהלאתהישיבה

ישמשראיהלכאורהלאמורבור

המועצהרשאיתלקבועאתסדריעבודתהונהליה,ככלשלאנקבעולפיחוקזהר )ח(

תקופתכהונתושלחברהמועצהתהיהארבעשנים,ואפשרלשובולמנותו,לפי12ר )א(
הוראותסעיף7,לתקופתכהונהאחתנוספת,וכן,לאחרהפסקהשלארבעשנים,לשוב

ולמנותולשתיתקופותכהונהנוספותרצופותכאמורלכלהיותרר

תקופתכהונהשל
חברהמועצה

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,אתחברהמועצהשהואראשאגףמשפחותוהנצחה )ב(
במשרדהביטחוןאוהגנזניתןלשובולמנותלתקופותכהונהנוספותכלעודהםמכהנים

בתפקידםר

חברהמועצהיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתובהתקייםאחדמאלה:ר1ר הפסקתכהונהשל)א(
חברהמועצה

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשר; )1(

הואחדללהיותעובדהמשרדהממשלתישהואמייצגבמועצהאוחדל )2(
לעסוקבתחוםאולמלאאתהתפקידבמשרדהממשלתישבשלומונה,לפיהעניין,
הואחדללהיותעובדאוחברבגוףשהואמייצגבמועצה,ואםהואחברכאמור

בסעיף7)א()7(עד)9(-הואהתמנהלהיותעובדהמדינהר

התקיימהנסיבהמהנסיבותכמפורטלהלן,יעבירהשראתחברהמועצהמכהונתו, )ב(
לפניתוםתקופתכהונתוובסמוךלמועדהתקיימותהנסיבה,בהודעהבכתב:

נבצרממנו,דרךקבע,למלאאתתפקידו; )1(

הואהורשעבעבירהכאמורבסעיף7)ב(אוהוגשונגדוכתבאישוםאו )2(
קובלנהמשמעתיתבעבירהכאמורר

השר,לאחרהתייעצותעםיושבראשהמועצה,רשאילהעבירחברהמועצה14ר )א(
מכהונתולפניתוםתקופתכהונתואםהואנעדר,בלאסיבהמוצדקת,משלושישיבות

רצופותשלהמועצהאומארבעישיבותמועצהבתוךשנהאחתר

העברהמכהונה
שלחברהמועצה

השרלאיעבירחברמועצהמכהונתולפיהוראותסעיףקטן)א(אלאלאחרשנתן )ב(
לוהזדמנותלטעוןאתטענותיור

לאימונהולאיכהןכחברהמועצהמישעלוללהימצא,במישריןאובעקיפין,15ר )א(
באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםביןתפקידוכחברהמועצהלביןענייןאישישלו

אותפקידאחרשלור

ניגודעניינים

חברהמועצהלאיטפלבמסגרתתפקידובנושאהעלוללגרוםלולהימצא,במישרין )ב(
אובעקיפין,במצבשלניגודענייניםביןתפקידוכחברהמועצהלביןענייןאישישלו

אותפקידאחרשלור
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נודעלחברהמועצהשהואעלוללהימצאבמצבשלניגודענייניםכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(,יודיעעלכךליושבראשהמועצה,ימסורלואתהמידעהנוגעלעניין,ולאיטפל

בנושאכאמורבאותוסעיףקטןר

עלאףהאמורבסעיףזה,רשאיחברהמועצהלהביאבחשבוןגםאתעניינםשל )ד(
הגוףאוהאוכלוסייהשהואנציגם,ככלשהםקשוריםלחוקזה,ולאיראואותוכמצוי

במצבשלניגודענייניםבשלכךבלבדר

בסעיףזה- )ה(

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-8פ719;

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחותבדיון,השתתפותבדיון
אובהצבעהאועיסוקבנושאמחוץלדיון;

"ענייןאישי",שלחברהמועצה-לרבותענייןאישישלקרובו,ענייןשלתאגידשהוא
אוקרובוהםבעליענייןבו,אוענייןשלגוףשהואאוקרובוהםמנהליםאו

עובדיםאחראיםבו;

"קרוב",שלאדם-בןזוג,הורה,הוריהורה,בןאובתובניזוגם,אחאואחותוילדיהם,
גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,חותן,חותנת,חםחמות,חתן,כלה,נכדאו

נכדה,לרבותחורגיםאוכלאדםאחרהסמוךעלשולחנור

קיוםהמועצה,סמכויותיהותוקףהחלטותיהלאייפגעומחמתשהתפנהמקומושלפ1רתוקףפעולות
חברמחבריהאומחמתליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבדשרובחבריהמועצה

מכהניםכדיןר

גמולוהחזר
הוצאות

חברהמועצהלאיקבלמהמרכזשכרבעדשירותיור17ר )א(

חברהמועצהיהיהזכאילקבלמהמרכזגמולבעבורהשתתפותובישיבותהמועצה )ב(
לפיהוראותסעיףקטן)ד(,ובלבדשאינואחדמאלה:

עובדהמדינה; )1(

עובדגוףמתוקצב; )2(

עובדגוףנתמך; )ר(

נציגשלגוףאחרהמיוצגבמועצה; )4(

מישזכאילקבלגמולבעבורההשתתפותבישיבותהמועצהממקוראחרר )5(

חברהמועצהשאינוזכאילגמוללפיהוראותסעיףקטן)ב(,זכאילקבלמהמרכז )ג(
החזרהוצאותשהוציאלצורךהשתתפותבישיבותהמועצה,לפיהוראותסעיףקטן)ד(,

ובלבדשאינוזכאילקבלהחזרהוצאותכאמורממקוראחרר

שרהאוצר,בהתייעצותעםהשר,יקבעהוראותותנאיםשלפיהםישולםגמולאו )ד(
החזרהוצאותלחברהמועצה,בהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(או)ג(,ואתשיעוריהםר

בסעיףזה,"עובדהמדינה","עובדגוףמתוקצב"ו"עובדגוףנתמך"-כהגדרתם )ה(
בסעיף2רלחוקיסודותהתקציבר

החלתדיניםעל
חבריהמועצה

חבריהמועצהשאינםעובדיהמדינה,דינםכדיןעובדיהמדינהלענייןהחיקוקיםהאלה:18ר

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-9פ819; )1(

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט-9פ919; )2(

ס"חהתשכ"ח,עמ'4ר2ר 7

ס"חהתשכ"ט,עמ'ר10ר 8

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ר 9
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חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-101979; )ר(

חוקהעונשין,התשל"ז-111977-ההוראותהנוגעותלעובדיהציבור; )4(

פקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-121971ר )5(

המועצהרשאיתלמנותמביןחבריהועדותקבועותאולענייןמסוים,שיהיו19רועדותמשנה )א(
רשאיותלהמליץולייעץלהבענייניםשבהםהסמיכהאותןלדון)בסעיףזה-ועדות

משנה(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,המועצהרשאיתלצרףלוועדתמשנהגםמישאינו )ב(
חברהמועצה,ובלבדשיושבראשכלועדתמשנהיהיהחברהמועצהוחמישיתמחבריה

לפחותיהיוחבריהמועצהר

הוראותסעיפים11)ב(עד)ח(ו־פ1יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלועדותמשנה, )ג(
והוראותסעיפים7)ב(,17,15ו־18יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלחבריועדותמשנה

שאינםחבריהמועצהר

המועצהתמנה,מביןחבריה,ועדתביקורתובהשלושהחברים,ובלבדשאחד20רועדתהביקורת )א(
מהםיהיהמביןחבריהמועצהשמונולפיסעיף7)א()1(עד)4(ו–)פ(ושנייםמהםיהיו
מביןחבריהמועצהשמונולפיסעיף7)א()7(עד)9(;המועצהתמנהאחדמחבריועדת

הביקורתכיושבראשהוועדה;יושבראשהמועצהלאיהיהחברבוועדתהביקורתר

ועדתהביקורת- )ב(

תעמודעלליקוייםבניהולהמרכז,ביןהשארתוךהתייעצותעםהמבקר )1(
הפנימיאועםרואההחשבוןשביקראתהדוחותהכספיים,לפיהעניין,ותציע
למועצהדרכיםלתיקונם;מצאהועדתהביקורתליקויכאמורשהואליקוימהותי,
תקייםישיבהאחתלפחותלענייןהליקויהנדון,בנוכחותהמבקרהפנימי,ובלא
נוכחותשלנושאימשרהבמרכזשאינםחבריהוועדה;עלאףהאמורבפסקהזו,
נושאמשרהרשאילהיותנוכחלשםהצגתעמדהבנושאשבתחומיאחריותו;

לענייןזה,"נושאמשרה"-כהגדרתובחוקהחברות,התשנ"ט-1999ר1;

תבחןאתמערךהביקורתהפנימיתשלהמרכזואתתפקודושלהמבקר )2(
הפנימיוכןאםעומדיםלרשותוהמשאביםוהכליםהנחוציםלולשםמילוי

תפקידו;

תבחןאתתכניתהעבודהשלהמבקרהפנימישהוגשהלהלפיסעיף25 )ר(
ותעבירהלאישורהמועצהבצירוףהערותיהוהמלצותיה;

תדוןבדוחותשלהמבקרהפנימי,בדוחותמבקרהמדינהובדוחותביקורת )4(
אחריםהנוגעיםלמרכז;

תקבעהסדריםלגביאופןהטיפולבתלונותשלעובדיהמרכזבקשרלליקויים )5(
בניהולוולגביההגנהשתינתןלעובדיםשהתלוננוכאמורר

יושבראשועדתהביקורתיכנסאתועדתהביקורתלדיוןבנושאיםשיועמדועל )ג(
סדריומהעלידואועלידיחברועדהאחראועלידיהמועצה,מנהלהמרכזאוהמבקר

הפנימיר

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-101979; )ר(

חוקהעונשין,התשל"ז-111977-ההוראותהנוגעותלעובדיהציבור; )4(

פקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-121971ר )5(

המועצהרשאיתלמנותמביןחבריהועדותקבועותאולענייןמסוים,שיהיו19ר )א(
רשאיותלהמליץולייעץלהבענייניםשבהםהסמיכהאותןלדון)בסעיףזה-ועדות

משנה(ר

ועדותמשנה

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,המועצהרשאיתלצרףלוועדתמשנהגםמישאינו )ב(
חברהמועצה,ובלבדשיושבראשכלועדתמשנהיהיהחברהמועצהוחמישיתמחבריה

לפחותיהיוחבריהמועצהר

הוראותסעיפים11)ב(עד)ח(ו־פ1יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלועדותמשנה, )ג(
והוראותסעיפים7)ב(,17,15ו־18יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלחבריועדותמשנה

שאינםחבריהמועצהר

המועצהתמנה,מביןחבריה,ועדתביקורתובהשלושהחברים,ובלבדשאחד20ר )א(
מהםיהיהמביןחבריהמועצהשמונולפיסעיף7)א()1(עד)4(ו–)פ(ושנייםמהםיהיו
מביןחבריהמועצהשמונולפיסעיף7)א()7(עד)9(;המועצהתמנהאחדמחבריועדת

הביקורתכיושבראשהוועדה;יושבראשהמועצהלאיהיהחברבוועדתהביקורתר

ועדתהביקורת

ועדתהביקורת- )ב(

תעמודעלליקוייםבניהולהמרכז,ביןהשארתוךהתייעצותעםהמבקר )1(
הפנימיאועםרואההחשבוןשביקראתהדוחותהכספיים,לפיהעניין,ותציע
למועצהדרכיםלתיקונם;מצאהועדתהביקורתליקויכאמורשהואליקוימהותי,
תקייםישיבהאחתלפחותלענייןהליקויהנדון,בנוכחותהמבקרהפנימי,ובלא
נוכחותשלנושאימשרהבמרכזשאינםחבריהוועדה;עלאףהאמורבפסקהזו,
נושאמשרהרשאילהיותנוכחלשםהצגתעמדהבנושאשבתחומיאחריותו;

לענייןזה,"נושאמשרה"-כהגדרתובחוקהחברות,התשנ"ט-1999ר1;

תבחןאתמערךהביקורתהפנימיתשלהמרכזואתתפקודושלהמבקר )2(
הפנימיוכןאםעומדיםלרשותוהמשאביםוהכליםהנחוציםלולשםמילוי

תפקידו;

תבחןאתתכניתהעבודהשלהמבקרהפנימישהוגשהלהלפיסעיף25 )ר(
ותעבירהלאישורהמועצהבצירוףהערותיהוהמלצותיה;

תדוןבדוחותשלהמבקרהפנימי,בדוחותמבקרהמדינהובדוחותביקורת )4(
אחריםהנוגעיםלמרכז;

תקבעהסדריםלגביאופןהטיפולבתלונותשלעובדיהמרכזבקשרלליקויים )5(
בניהולוולגביההגנהשתינתןלעובדיםשהתלוננוכאמורר

יושבראשועדתהביקורתיכנסאתועדתהביקורתלדיוןבנושאיםשיועמדועל )ג(
סדריומהעלידואועלידיחברועדהאחראועלידיהמועצה,מנהלהמרכזאוהמבקר

הפנימיר

ס"חהתש"ם,עמ'2ר 10

ס"חהתשל"ז,עמ'פ22ר 11

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ר 12

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ר ר1
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מישאינוחברועדתהביקורתלאיהיהנוכחבישיבותהוועדהבעתדיוןובעת )ד(
קבלתהחלטותהוועדה,אלאאםכןקבעויושבראשהוועדהאוהוועדהכיהואנדרש

לשםהצגתנושאמסויםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,המבקרהפנימישלהמרכזיקבלהודעותעלקיום )ה(
ישיבותועדתהביקורתויהיהרשאילהשתתףבהןר

הודעהעלקיוםישיבתועדתהביקורתשבהעולהנושאהנוגעלביקורתהדוחות )ו(
הכספייםתומצאלרואההחשבוןשביקראתהדוחותהאמורים,שיהיהרשאילהשתתףבהר

ועדתהביקורתתגישלמועצהולמנהלהמרכזדוחעלפעילותה,אחתלשנה )ז(
לפחותר

פרק ה': מנהל המרכז, עובדי המרכז ובעלי תפקידים אחרים

מנהלהמרכז
-מינויוותפקידיו

המועצה,באישורהשר,תמנהמנהלכללילמרכזר21ר )א(

תפקידימנהלהמרכזהם: )ב(

ניהולהמרכז,ובכללזהניהולאתרההנצחה,המכון,המוזאוןוהארכיון, )1(
במסגרתהמדיניותשקבעההמועצה;

יישוםהחלטותהמועצה; )2(

והבאתם המרכז של השנתי והתקציב השנתית העבודה תכנית הכנת )ר(
לאישורהמועצה;

דיווחלמועצה,לפידרישתה,עלפעילויותהמרכז,ובכללזהפעילויותיו )4(
באתרההנצחהופעילויותהמכון,המוזאוןוהארכיוןוכןהכנתדוחשנתיעל

הפעילותכאמורוהגשתולמועצהולשראחתלשנה;

מינויהממונהעלהארכיון,לפיהוראותסעיףררר )5(

כהונתושלמנהל
המרכז

תקופתכהונתושלמנהלהמרכזתהיהחמששנים;המועצה,באישורהשר,רשאית22ר )א(
לשובולמנותולתקופתכהונהנוספתאחת,בלבדר

מנהלהמרכזיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתובאחתמאלה: )ב(

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשרוליושבראשהמועצה; )1(

המועצההחליטהעלהפסקתכהונתוברובשלמחציתמחבריה,לפחות; )2(

הואהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעתשמפאתמהותה,חומרתה )ר(
אונסיבותיהאיןהואראוילשמשמנהלהמרכז,והמועצה,באישורהשר,העבירה

אותומכהונתובהודעהבכתבר

הוגשונגדמנהלהמרכזכתבאישוםאוקובלנהמשמעתיתבשלעבירהכאמור )ג(
בסעיףקטן)ב()ר(,רשאיתהמועצה,באישורהשר,להשעותומתפקידועדלמתןפסקדין

סופיבעניינוולמנותלוממלאמקוםלמשךתקופתההשעיהר

עלמינויווכהונתושלמנהלהמרכזושלממלאמקומוכאמורבסעיףקטן)ג(,אם )ד(
מונה,יחולוהוראותסעיף15,בשינוייםהמחויביםר

והייצוגר2רעובדיהמרכז השוויון לעקרונות בהתאם תיעשה במרכז לעבודה אדם של קבלתו )א(
ההולם,השקיפות,הפומביותוטוהרהמידות,ועלפינהליםוכלליםשתקבעהמועצהר

המועצהתקבעאתשכרםואתתנאיהעסקתםשלעובדיהמרכז,ובכללזהשל )ב(
מנהלהמרכזר
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דיןעובדיהמרכזכדיןעובדיהמדינהלענייןחיקוקיםאלה: )ג(

החיקוקיםהמנוייםבסעיף18; )1(

חוקשירותהמדינה)משמעת(,התשכ"ג-רפ1419,בשינוייםשיקבעהשר, )2(
בהסכמתשרהמשפטים,ככלשיקבער

הוראותסעיף15יחולולענייןעובדהמרכז,בשינוייםהמחויביםובשינויזה:בסעיף )ד(
15)ג(,במקום"יודיעעלכךליושבראשהמועצה"יבוא"יודיעעלכךלמנהלהמרכז"ר

המועצהתמנהלמרכזמבקרפנימי,אשריפעלבהתאםלהוראותחוקהביקורתהפנימית,24רמבקרפנימי
התשנ"ב-151992)בפרקזה-חוקהביקורתהפנימית(ר

תכניתעבודהשל
המבקרהפנימי

לוועדת25ר יגיש הפנימי המבקר הפנימית, הביקורת לחוק 7)א( בסעיף האמור אף על
הביקורתהצעהלתכניתעבודהשנתיתאותקופתית,לצורךבחינתהלפיהוראותסעיף
20)ב()ר(;ועדתהביקורתתגישאתתכניתהעבודהלאישורהמועצהבצירוףהערותיה

והמלצותיהוהמועצהתאשרהבשינוייםהנראיםלהר

דוחותהמבקר
הפנימי

בלילגרועמהאמורבסעיףפלחוקהביקורתהפנימית,המבקרהפנימייגישדיןוחשבוןפ2ר
עלממצאיולמועצהולוועדתהביקורתר

פרק ו': המכון 

הקמתהמכון
ומטרתו

המרכזיקיםויפעילמכוןלחקרמורשתמלחמתששתהימים,שחרורירושליםואיחודה;27ר
המכוןיפעללהעמקהשלהידעעלמלחמתששתהימיםוהמערכהלשחרורירושלים
ולאיחודה,ומורשתן,וכןלהעשרתוולהפצתושלהידעכאמור,ולהגברתהתודעה

בנושאיםאלהר

פעילותהמכון
ופרסומים

המכוןיקייםפעילויותחינוכיותומחקריותלקידוםמטרותחוקזה,לרבותקבוצות28ר )א(
מחקר,סמינרימחקר,הרצאותפומביותוכנסיםבהשתתפותחוקריםר

המכוןיפרסםמחקריםבתחומיפעילותור )ב(

פרק ז': המוזאון

הקמתהמוזאון
והפעלתו

המרכזיקיםויפעילמוזאוןשבויוצגותערוכותקבועותומתחלפותבנושאיםהנוגעים29ר
למטרותהמרכזר

פרק ח': הארכיון

בחוק0ררהגדרות-פרקח' כהגדרתם - המדינה" ממוסדות ו"מוסד ארכיוני" "חומר "הגנזך", זה, בפרק
הארכיוניםר

הקמתהארכיון
והפעלתו

המרכזיקיםויפעילארכיון;הארכיוןיהיהחלקמהגנזך,והוראותחוקהארכיוניםיחולו1רר
עליור

הטיפולבחומר
ארכיוני

הטיפולבחומרארכיוניהנוגעישירותלמורשתמלחמתששתהימיםולשחרור2רר )א(
ירושליםואיחודהיהיהנתוןלארכיוןר

השר,לאחרהתייעצותעםהגנזועםמנהלהמרכז,יקבעבתקנותאתסוגיהחומר )ב(
הארכיוניהנמצאבגנזךאובמוסדממוסדותהמדינה,אשריועברלארכיוןר

)ב(יועברלארכיון,כמקוראובהעתק,באופן חומרארכיוניכאמורבסעיףקטן )ג(
שיורההגנזר

דיןעובדיהמרכזכדיןעובדיהמדינהלענייןחיקוקיםאלה: )ג(

החיקוקיםהמנוייםבסעיף18; )1(

חוקשירותהמדינה)משמעת(,התשכ"ג-רפ1419,בשינוייםשיקבעהשר, )2(
בהסכמתשרהמשפטים,ככלשיקבער

הוראותסעיף15יחולולענייןעובדהמרכז,בשינוייםהמחויביםובשינויזה:בסעיף )ד(
15)ג(,במקום"יודיעעלכךליושבראשהמועצה"יבוא"יודיעעלכךלמנהלהמרכז"ר

המועצהתמנהלמרכזמבקרפנימי,אשריפעלבהתאםלהוראותחוקהביקורתהפנימית,24ר
התשנ"ב-151992)בפרקזה-חוקהביקורתהפנימית(ר

מבקרפנימי

לוועדת25ר יגיש הפנימי המבקר הפנימית, הביקורת לחוק 7)א( בסעיף האמור אף על
הביקורתהצעהלתכניתעבודהשנתיתאותקופתית,לצורךבחינתהלפיהוראותסעיף
20)ב()ר(;ועדתהביקורתתגישאתתכניתהעבודהלאישורהמועצהבצירוףהערותיה

והמלצותיהוהמועצהתאשרהבשינוייםהנראיםלהר

תכניתעבודהשל
המבקרהפנימי

בלילגרועמהאמורבסעיףפלחוקהביקורתהפנימית,המבקרהפנימייגישדיןוחשבוןפ2ר
עלממצאיולמועצהולוועדתהביקורתר

דוחותהמבקר
הפנימי

פרק ו': המכון 

המרכזיקיםויפעילמכוןלחקרמורשתמלחמתששתהימים,שחרורירושליםואיחודה;27ר
המכוןיפעללהעמקהשלהידעעלמלחמתששתהימיםוהמערכהלשחרורירושלים
ולאיחודה,ומורשתן,וכןלהעשרתוולהפצתושלהידעכאמור,ולהגברתהתודעה

בנושאיםאלהר

הקמתהמכון
ומטרתו

המכוןיקייםפעילויותחינוכיותומחקריותלקידוםמטרותחוקזה,לרבותקבוצות28ר )א(
מחקר,סמינרימחקר,הרצאותפומביותוכנסיםבהשתתפותחוקריםר

פעילותהמכון
ופרסומים

המכוןיפרסםמחקריםבתחומיפעילותור )ב(

פרק ז': המוזאון

המרכזיקיםויפעילמוזאוןשבויוצגותערוכותקבועותומתחלפותבנושאיםהנוגעים29ר
למטרותהמרכזר

הקמתהמוזאון
והפעלתו

פרק ח': הארכיון

בחוק0רר כהגדרתם - המדינה" ממוסדות ו"מוסד ארכיוני" "חומר "הגנזך", זה, בפרק
הארכיוניםר

הגדרות-פרקח'

המרכזיקיםויפעילארכיון;הארכיוןיהיהחלקמהגנזך,והוראותחוקהארכיוניםיחולו1רר
עליור

הקמתהארכיון
והפעלתו

הטיפולבחומרארכיוניהנוגעישירותלמורשתמלחמתששתהימיםולשחרור2רר )א(
ירושליםואיחודהיהיהנתוןלארכיוןר

הטיפולבחומר
ארכיוני

השר,לאחרהתייעצותעםהגנזועםמנהלהמרכז,יקבעבתקנותאתסוגיהחומר )ב(
הארכיוניהנמצאבגנזךאובמוסדממוסדותהמדינה,אשריועברלארכיוןר

)ב(יועברלארכיון,כמקוראובהעתק,באופן חומרארכיוניכאמורבסעיףקטן )ג(
שיורההגנזר

ס"חהתשכ"ג,עמ'50ר 14

ס"חהתשנ"ב,עמ'198ר 15
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מנהלהמרכז,באישורהגנז,ימנהאתהממונהעלהארכיון,והואיקבלאתההוראותרררממונהעלהארכיון
וההנחיותבתחוםהמקצועימהגנזר

פרק ט': הוראות שונות

המועצהתגישלשרולשרהאוצר,לאישורם,לאיאוחרמיום1רביוליבכלשנה,4ררתקציב )א(
אתהצעתהתקציבהשנתישלהמרכזלשנתהתקציבהבאהר

התקציבהשנתישלהמרכזימומןמתקציבהמדינהר )ב(

חלקושלהתקציבהשנתישלהמרכזמתוךתקציבהמדינהייקבעבחוקהתקציב )ג(
השנתיויועברלמרכז,בכפוףלתנאיםשיורהעליהםהחשבהכלליבמשרדהאוצר,ככל
שיורה,לענייןדיווחולענייןפיקוחובקרהתקציביים;לענייןזה,"חוקתקציבשנתי"-

כהגדרתובחוקיסודותהתקציבר

)ב(,המרכזרשאילקבלתרומות,עיזבונותומענקים עלאףהאמורבסעיףקטן )ד(
מעברלאומדןשנקבעלהכנסותאלהבתקציבהשנתי)בסעיףקטןזה-הכנסותנוספות(,
והכולבהתאםלנוהלשתקבעהמועצה,באישורהשרושרהאוצר,ושיפורסםבאתר
האינטרנטשלהמרכז;קיבלהמרכזהכנסותכאמור,יהיהרשאילשלםולהתחייבגם
מתוךסכומיםאלה,לאחרשאושרוכדיןכתקציבנוסף;קיבלהמרכזהכנסותנוספות
מגוףמבוקרכמשמעותובסעיף9)1(,)2(,)4(ו–)5(לחוקמבקרהמדינה,יהיההמרכזרשאי
לשלםולהתחייבכאמור,אםההוצאהאושרהכדיןבתקציבהגוףהמבוקרוניתנהעל

כךהודעהלשרולשרהאוצרר

איסורהעברת
נכסים

המרכזלאיהיהרשאילמכוראולהעבירבדרךאחרתנכסשבבעלותו,למעט5רר )א(
נכסיםשפרטיםלגביהם,לרבותסוגםושווים,נקבעובידיהשרבתקנות,אלאבאישור

השרושרהאוצרר

המרכזלאיהיהרשאילמשכןנכסשברשותואולהשכירולתקופההעולהעל )ב(
עשרשנים,אלאבאישורהשרושרהאוצר;לענייןזה,"להשכירולתקופההעולהעל
עשרשנים"-לרבותשכירותהמקנהזכותלחדשהאולהאריכה,אושכירותלתקופה

נוספת,שבהצטרפותןלתקופותהשכירותהקודמותעולותיחדעלעשרשניםר

המרכזלאייטולהלוואהבסכוםהעולהעלסכוםשקבעהשרבתקנות,אלא )ג(
באישורהשרושרהאוצרר

9)2(לפקודהפררפטורממסים לענייןפקודתמסהכנסהפ1,יראואתהמרכזכמוסדציבורילפיסעיף
האמורהר

מנהלהמרכזיערוךדוחשנתיעלפעולותהמרכזבכלאחדמתחומיהפעילותהמתקיימים7ררדיןוחשבוןשנתי
במסגרתו,וכןעלתקציבהמרכזוביצועו,ויגישולמועצהלאישורה;המועצהתגישאת
הדוחשאישרהלשרולשרהאוצרלאיאוחרמיום1רבמרסבכלשנה;השרושרהאוצר

רשאיםלהורותעלהמתכונתלעריכתהדוחולהגשתולפיסעיףזהר

ההוראותלפיחוקזהיחולועלאףהאמורבכלדיןר8ררעדיפות

השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאי,באישורועדתהחינוךהתרבותוהספורטשל9ררביצועותקנות
הכנסת,להתקיןתקנותבכלהנוגעלביצועור

פרק י': תחילה והוראות מעבר

תחילתושלחוקזה,למעטסעיפים41ו־42,ביוםי"אבכסלוהתשע"ח)29בנובמבר40רתחילה )א(
2017()להלן-יוםהתחילה(ר

דינימדינתישראל,נוסחחדשפ,עמ'120ר פ1
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תחילתםשלסעיפים41ו־42ביוםכ"חבאיירהתשע"ז)24במאי2017(ר )ב(

השר,באישורועדתהחינוךהתרבותוהספורטשלהכנסת,רשאי,בצו,לדחותאת )ג(
יוםהתחילהבתקופהנוספתשלאתעלהעלשישהחודשיםר

עדיוםהתחילהימונוהמועצהויושבראשהמועצה,לפיהוראותסעיפים7ו־8ר41רמינוילראשונה

בסעיףזה-42רהוראותמעבר )א(

"חוקהעמותות"-חוקהעמותות,התש"ם-171980;

"נכסים,חובותוזכויות"-מקרקעין,מיטלטלין,זכויותוטובותהנאה,חובותוהתחייבויות,
התקשרויותאועסקאותמכלסוגשהוא;

"העמותה"-עמותתגבעתהתחמושת-אתרהנצחהממלכתילציוןשחרורהואיחודה
שלירושליםבמלחמתששתהימיםולמורשתהמערכהעלירושלים)ע"ר(;

"רואההחשבון"-רואההחשבוןשמונהלפיהוראותסעיףקטן)ה(ר

ביוםהתחילה- )ב(

כלהנכסים,החובותוהזכויותשלהעמותהיועברולמרכזויראואותם )1(
כנכסים,חובותוזכויותשלהמרכז;

כלהליךמשפטישלהעמותהאונגדהשהיהתלויועומדערביוםהתחילה )2(
וכןכלעילהלתביעהשהיתהקיימתלעמותהאונגדהבאותומועד,יוסיפולעמוד

בתוקפםויראואותםכאילוהםשלהמרכזאונגדו,לפיהענייןר

החלביוםהתחילהתפעלהעמותהלפירוקהמרצון,בהתאםלהוראותכלדין; )ג(
העמותהתגישלרשםהעמותותאתהדיןוחשבוןואתאישורובידיהאסיפההכללית
המסיימתשלהעמותה,לפיהוראותסעיף47)ב(לחוקהעמותות,לאיאוחרמתשעה

חודשיםמיוםהתחילהר

החלביוםפרסומושלחוקזהועדלמינוירואההחשבוןכאמורבסעיףקטן)ה(, )ד(
לאתתקשרהעמותהבהתקשרותחדשהבסכוםהעולהעל500,000שקליםחדשיםר

השרימנה,בתוך0רימיםמיוםפרסומושלחוקזה,רואהחשבוןשילווהאת )ה(
פעילותהעמותהויכהןעדליוםהתחילה;כלעודמכהןרואההחשבוןיחולוהוראות

אלה:

לרואההחשבוןיהיונתונותכלהסמכויותהנתונותלפיכלדיןלחברהוועד )1(
שלהעמותהלענייןקבלתמידעעלאודותפעילותה,הואיוזמןלישיבותהאסיפה
הכלליתולישיבותהוועדשלהעמותהויהיהרשאילהשתתףבהן,ואולםלא

תהיהלוזכותהצבעה;

חתם כן אם אלא אותה, תחייב לא העמותה מטעם כספית התחייבות )2(
עליהגםרואההחשבון,והתחייבותכספיתשלאנחתמהכאמור-בטלה;עלכל
התחייבותכספיתיצויןבכתבכימונהלעמותהרואהחשבוןלפיסעיףזהוכי
היאתחייבאתהעמותהרקאםנחתמהעלידוכאמור;לענייןזה,"התחייבות
כספית"-לרבותבחוזה,בכתבהתחייבות,במסמכיתשלום,בהסדרפשרההמוגש

לביתמשפטאולביתדיןעלמנתלקבלתוקףשלפסקדין,אובתעודהאחרת;

לאיהיהאדםלעובדהעמותה,אלאאםכןאישררואההחשבון,מראש )ר(
ובכתב,אתהעסקתוואתתנאיהעסקתור

תחילתםשלסעיפים41ו־42ביוםכ"חבאיירהתשע"ז)24במאי2017(ר )ב(

השר,באישורועדתהחינוךהתרבותוהספורטשלהכנסת,רשאי,בצו,לדחותאת )ג(
יוםהתחילהבתקופהנוספתשלאתעלהעלשישהחודשיםר

מינוילראשונהעדיוםהתחילהימונוהמועצהויושבראשהמועצה,לפיהוראותסעיפים7ו־8ר41ר

בסעיףזה-42ר הוראותמעבר)א(

"חוקהעמותות"-חוקהעמותות,התש"ם-171980;

"נכסים,חובותוזכויות"-מקרקעין,מיטלטלין,זכויותוטובותהנאה,חובותוהתחייבויות,
התקשרויותאועסקאותמכלסוגשהוא;

"העמותה"-עמותתגבעתהתחמושת-אתרהנצחהממלכתילציוןשחרורהואיחודה
שלירושליםבמלחמתששתהימיםולמורשתהמערכהעלירושלים)ע"ר(;

"רואההחשבון"-רואההחשבוןשמונהלפיהוראותסעיףקטן)ה(ר

ביוםהתחילה- )ב(

כלהנכסים,החובותוהזכויותשלהעמותהיועברולמרכזויראואותם )1(
כנכסים,חובותוזכויותשלהמרכז;

כלהליךמשפטישלהעמותהאונגדהשהיהתלויועומדערביוםהתחילה )2(
וכןכלעילהלתביעהשהיתהקיימתלעמותהאונגדהבאותומועד,יוסיפולעמוד

בתוקפםויראואותםכאילוהםשלהמרכזאונגדו,לפיהענייןר

החלביוםהתחילהתפעלהעמותהלפירוקהמרצון,בהתאםלהוראותכלדין; )ג(
העמותהתגישלרשםהעמותותאתהדיןוחשבוןואתאישורובידיהאסיפההכללית
המסיימתשלהעמותה,לפיהוראותסעיף47)ב(לחוקהעמותות,לאיאוחרמתשעה

חודשיםמיוםהתחילהר

החלביוםפרסומושלחוקזהועדלמינוירואההחשבוןכאמורבסעיףקטן)ה(, )ד(
לאתתקשרהעמותהבהתקשרותחדשהבסכוםהעולהעל500,000שקליםחדשיםר

השרימנה,בתוך0רימיםמיוםפרסומושלחוקזה,רואהחשבוןשילווהאת )ה(
פעילותהעמותהויכהןעדליוםהתחילה;כלעודמכהןרואההחשבוןיחולוהוראות

אלה:

לרואההחשבוןיהיונתונותכלהסמכויותהנתונותלפיכלדיןלחברהוועד )1(
שלהעמותהלענייןקבלתמידעעלאודותפעילותה,הואיוזמןלישיבותהאסיפה
הכלליתולישיבותהוועדשלהעמותהויהיהרשאילהשתתףבהן,ואולםלא

תהיהלוזכותהצבעה;

חתם כן אם אלא אותה, תחייב לא העמותה מטעם כספית התחייבות )2(
עליהגםרואההחשבון,והתחייבותכספיתשלאנחתמהכאמור-בטלה;עלכל
התחייבותכספיתיצויןבכתבכימונהלעמותהרואהחשבוןלפיסעיףזהוכי
היאתחייבאתהעמותהרקאםנחתמהעלידוכאמור;לענייןזה,"התחייבות
כספית"-לרבותבחוזה,בכתבהתחייבות,במסמכיתשלום,בהסדרפשרההמוגש

לביתמשפטאולביתדיןעלמנתלקבלתוקףשלפסקדין,אובתעודהאחרת;

לאיהיהאדםלעובדהעמותה,אלאאםכןאישררואההחשבון,מראש )ר(
ובכתב,אתהעסקתוואתתנאיהעסקתור
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המועצהרשאיתלייפותאתכוחםשלשנייםאויותרמחבריהלחתוםבשםהמרכז )ו(
עלמסמכיםולבצעפעולותמשפטיותאחרותלשםביצועהפעולותהדרושותליישומו

שלסעיףזה,והכולבכפוףלכלסייגשבייפויהכוחר

החלביוםהתחילה,מישהיהעובדהעמותהערביוםהתחילה,ובכללזה)ז( )1(
המנהלהכללישלהעמותה)בסעיףקטןזה-המנהלהמכהן(,תסתייםהעסקתו

בעמותהוהואיהיהלעובדהמרכזר

עלאףהאמורבכלדין,עובדהעמותהשעברלהיותעובדהמרכזכאמור )2(
בפסקה)1()בסעיףקטןזה-עובדעובר(לאיהיהזכאילהטבותפרישהכלשהן

בשלהמעברר

כלהזכויותשהיולעובדעוברערביוםהתחילהוהתקבלוכדיןיישמרולו )ר(
ויראואותןכזכויותהנובעותמעבודתובמרכז,ויחולועליותנאיהעבודהשחלו
עליוכדיןכעובדהעמותה,ערביוםהתחילה,ובלבדשאושרולמרכזלפיהוראות

סעיף29לחוקיסודותהתקציבר

עלהמנהלהמכהןיחולוההוראותהחלותעלמנהלהמרכזלפיחוקזה, )4(
ואולםיראואותוכאילוהחלבכהונתולפיחוקזהביוםהתחילהר

חבריהמועצההראשונהשימונולפיסעיף7)א()8(ו–)9(,יהיומביןמישהיו,ערב )ח(
יוםהתחילה,חבריהוועדשלהעמותהר
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