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-הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ

 2017–(, התשע"ז3ישראל )תיקון מס' 

 

 

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום כ"ב באדר התשע"ז 

 וועדת הפנים והגנת הסביבה.(, והועברה ל2017במרס  20)

 

 

לקריאה השנייה ולקריאה  –הסתייגויות  בצירוף –הצעת החוק מוגשת 

 (.2017במרס  21) ז"ג באדר התשעכ"השלישית ביום 

 

 בקשות רשות דיבור. לא הוגשולהצעת החוק 

 

 

 

 נחמן שי, דוד ביטן י הכנסת: חברמיםיוז
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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

 2013626-4292מספר פנימי:

 /א'704-נספח מס' כ
 (3927/20; פ/3926/20)פ/

 

(, 3ישראל )תיקון מס' -יהודית לארץחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות ה

 2017–התשע"ז

-עולמית ושל הסוכנות היהודית לארץבחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית ה .1 א11הוספת סעיף 

 יבוא: 11, אחרי סעיף 19521–ישראל, התשי"ג

"התקשרות   

למימוש מטרות 

 ציבוריות

  –בסעיף זה  )א( א.11

ממשלת ישראל  האמנה שנכרתה בין –"אמנות"       

ביום ג'  2לבין ההסתדרות הציונית העולמית

והאמנה  (1979ביוני  28) בתמוז התשל"ט

ישראל לבין הסוכנות שנכרתה בין ממשלת 

באותו יום, לפי  3ישראל-היהודית לארץ

 ;7סעיף 

 כל אחד מאלה:  –"דיני המכרזים"       

 ; 1992–חוק חובת המכרזים, התשנ"ב (1)       

 ( לתקנות חובת המכרזים,19)3תקנה  (2)       

ת , לעניין ההסתדרות הציוני19934–התשנ"ג

ישראל -העולמית, הסוכנות היהודית לארץ

וקרנות ומוסדות הנשלטים בלעדית על 

 ידיהן;

()א( לתקנות חובת 20)3תקנה  (3)       

המכרזים )התקשרויות מערכת הביטחון(, 

 ;19935–התשנ"ג

                                                                    
 . 312; התשע"ו, עמ' 2"ח התשי"ג, עמ' ס 1
 .2174"פ התשל"ט, עמ' י 2
 .2172"פ התשל"ט, עמ' י 3
 .826"ת התשנ"ג, עמ' ק 4
 .841"ת התשנ"ג, עמ' ק 5
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( לתקנות חובת המכרזים 16)3תקנה  (4)       

)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, 

ת , לעניין ההסתדרות הציוני20106–התש"ע

 העולמית, הסוכנות היהודית

ישראל וקרנות ומוסדות הנשלטים -לארץ

 בלעדית על ידיהן.

לעניין תחולת דיני המכרזים על התקשרויות  ב()      

של משרדי הממשלה, יחידות הסמך שלהם או 

מוסדות להשכלה גבוהה עם ההסתדרות הציונית 

ישראל, יראו -העולמית או הסוכנות היהודית לארץ

 כמטרות ציבוריות כל אחד מאלה:

התפקידים המנויים באמנות  (1)       

העולמית או כתפקידי ההסתדרות הציונית 

ישראל, לפי -הסוכנות היהודית לארץ

 העניין;

עידוד העלייה, העצמת הזהות  (2)       

העמקת , יהדות התפוצות בקרב היהודית

תכניות ביקור המורשת בישראל ובתפוצות, 

בישראל, שליחות בתפוצות, שותפויות בין 

יהדות התפוצות וישראל, חינוך בתפוצות 

והנחלת השפה העברית, התמודדות עם 

 אנטישמיות ושנאה לישראל וטיפוח תרבות 

 ;יהודית בתפוצות

מטרות נוספות שקבעה הממשלה,  (3)       

באישור ועדת העלייה הקליטה והתפוצות 

 של הכנסת.

                                                                    
 .774"ת התש"ע, עמ' ק 6
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אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מתוקפה  )ג(      

של התקשרות שנעשתה ערב פרסומו של חוק 

עולמית ושל מעמדן של ההסתדרות הציונית ה

, (3ישראל )תיקון מס' -הסוכנות היהודית לארץ

 ."20177–התשע"ז

 
*************************************************************************************** 

  

                                                                    
 ס"ח התשע"ז, עמ'... 7
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 א'/704-נספח מס' כ
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 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 
ישראל )תיקון מס' -חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץהצעת ל

 2017–התשע"ז(, 3
 

 .בהתאם אליהן ההפניות ויתוקנו החוק הוראות יתר ימוספרו, זאת המצריכה הסתייגות תתקבל אם: הערה* 

 

 הסתייגויות

 1לסעיף 

 :המציע יעל גרמן הכנסת  תחבר

 תימחק. –( 3, פסקה )המוצע )ב(א11בסעיף  .1

 

 :לחלופין

ובמקום  ,בהחלטת הממשלה" ו, במקום "שקבעה הממשלה" יבוא "שנקבעהמוצע (3)ב()א11בסעיף 

 ועדת הפנים והגנת הסביבה".העלייה הקליטה והתפוצות" יבוא " "ועדת

 

 אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:א המוצע, 11בסעיף  .2

התקשרות לביצוע מטרות ציבוריות כאמור בסעיף קטן )ב(, תעמוד לביקורת של מבקר  ")ד(

 ."1998–המדינה, ויחולו עליה הוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח

 

*************************************************************************************** 

 

 בקשות רשות דיבור

 אין

*************************************************************************************** 

 


