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חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית 
לארץ ישראל )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2015*

בחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל, 1  הוספת סעיף 6ב
התשי"ג-1952   1, אחרי סעיף 6א יבוא:

"מעמד החטיבה 
להתיישבות 

בהסתדרות הציונית 
העולמית

מדינת ישראל מכירה בייחודה של החטיבה להתיישבות 6ב   )א( 
בהסתדרות הציונית העולמית )להלן - החטיבה להתיישבות( 
ההסתדרות  של  ייעודה  למימוש  הביצוע  מזרועות  כאחת 
הציונית העולמית, בעלת יכולת מקצועית מוכחת בתחום 

פיתוח ההתיישבות בארץ ישראל  

ההסתדרות )ב( בהסכמת  רשאית,  ישראל  ממשלת   )1(
בתחום  מסמכויותיה  לאצול  העולמית,  הציונית 
למדיניות  בהתאם  נוספים,  ובתחומים  ההתיישבות 
העולמית,  הציונית  להסתדרות  תחליט,  שעליה 
רשאית  כך  ולשם  להתיישבות,  החטיבה  באמצעות 
היא לכרות הסכמים, כלליים או פרטניים, בין משרדי 
הממשלה לחטיבה להתיישבות לשם מילוי משימותיה 
הממשלה;  שתחליט  כפי  להתיישבות  החטיבה  של 
ההסכמים יכללו, בין השאר, את גובה ואופן התשלום 
וכן הסדרי פיקוח ובקרה, בשים לב לאופייה ולתפקידיה 

הייחודיים של החטיבה להתיישבות 

)1( כדי להפוך את  אין באצילה כאמור בפסקה   )2(
החטיבה להתיישבות לרשות מרשויות המדינה 

בסעיף זה, "תחומים נוספים" - תחומי הפעילות   )3(
שנמנו באמנה שנכרתה בין הממשלה ובין ההסתדרות 
הציונית העולמית לפי סעיף 7, כתפקידי ההסתדרות 

הציונית העולמית 

החטיבה להתיישבות מוסמכת לבצע את כל הפעולות  )ג( 
סעיף  לפי  לה  שנאצלו  הסמכויות  מימוש  לשם  הדרושות 
)ב(, מילוי החלטות הממשלה וביצוע ההסכמים שבין  קטן 
הממשלה והחטיבה להתיישבות, ובכלל זה להקצות משאבים, 
לבצע פעולות תכנון ופיתוח, לפרסם מכרזים ולהתקשר עם 
גורמים אחרים, להפעיל מערך ליווי וייעוץ להתיישבות ולסייע 
בהתיישבות,  והכלכליות  הקהילתיות  התשתיות  בפיתוח 
והכול בכפוף להחלטות הממשלה ולהסכמים שבין הממשלה 

והחטיבה להתיישבות  

במסגרת הפעלת סמכויותיה לפי סעיף זה, יחולו על  )ד( 
החטיבה להתיישבות הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-

עסקה  לביצוע  בחוזה  שלה  להתקשרות  הנוגע  בכל   ,2 1992
בטובין, לביצוע עבודה ולרכישת שירותים 

התקבל בכנסת ביום י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015( ]בישיבה שהחלה ביום י"א בטבת התשע"ו )23   *
בדצמבר 2015([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 602, מיום י"ג בחשוון התשע"ו )26 

באוקטובר 2015(, עמ' 4 
ס"ח התשי"ג, עמ' 2; התשל"ו, עמ' 49   1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 114   2
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הוראות סעיף זה יחולו גם על החלטות הממשלה ועל  )ה( 
הסכמים שהתקבלו או נחתמו לפני תחילתו של חוק מעמדן 
של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית 

לארץ-ישראל )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2015, לפי העניין "

תיקון חוק חופש 
המידע - מס' 12

אחרי2  ציבורית",  "רשות  בהגדרה   ,2 בסעיף  התשנ"ח-1998 3,  המידע,  חופש   בחוק 
פסקה )9ב( יבוא:

")9ג( החטיבה להתיישבות, במסגרתה הפעלת סמכויותיה לפי סעיף 6ב לחוק מעמדן 
של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל, התשי"ג-1952, 
בכל הנוגע לניהול ענייניה הכספיים של החטיבה להתיישבות, לרבות מידע על אודות 
הוצאותיה, הכנסותיה, דוחותיה הכספיים, קביעת תקציבה וביצועו, וכן מידע לעניין 
מכרזים והתקשרויות בחוזים לביצוע עסקאות בטובין או עבודות או לרכישת שירותים, 

שהיא צד להם;" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

הוראות סעיף זה יחולו גם על החלטות הממשלה ועל  )ה( 
הסכמים שהתקבלו או נחתמו לפני תחילתו של חוק מעמדן 
של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית 

לארץ–ישראל )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2015, לפי העניין "

אחרי2  ציבורית",  "רשות  בהגדרה   ,2 בסעיף  התשנ"ח-1998 3,  המידע,  חופש   בחוק 
פסקה )9ב( יבוא:

תיקון חוק חופש 
המידע - מס' 12

")9ג( החטיבה להתיישבות, במסגרתה הפעלת סמכויותיה לפי סעיף 6ב לחוק מעמדן 
של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל, התשי"ג-1952, 
בכל הנוגע לניהול ענייניה הכספיים של החטיבה להתיישבות, לרבות מידע על אודות 
הוצאותיה, הכנסותיה, דוחותיה הכספיים, קביעת תקציבה וביצועו, וכן מידע לעניין 
מכרזים והתקשרויות בחוזים לביצוע עסקאות בטובין או עבודות או לרכישת שירותים, 

שהיא צד להם;" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ס"ח התשנ"ח, עמ' 226; התשע"ה, עמ' 105   3
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