
 תשכ"ד1964 *  (תיקון),  הארכיונים חוק

 סעיף 1  בסעיףתיקון  יבוא:1.  בסופו,  העיקרי)/  החוק     1(להלן  תשט"ו1955  הארכיונים/ 1 לחוק
 וכן  ממשלתי  או  ממלכתי  תאגיד  לרבות    המדינה"  ממוסדות ""מוסד
 החינוך  ועדת  באישור  שהממשלה,  וזיקוק,  פי  על  שהוקם  ממלכתי מוסד
 חוק  לענין  המדינה  כמוסד  בצו  עליהם  הכריזה  הכנסת,  של והתרבות

". זה

 סעיף 3א  יבוא:הוספת  העיקרי  לחוק  סעיף 3  אחרי . 2

 חוקי "מנין
 דיון וסדרי

 ממספר  אחוזים  ארבעים  הוא  המועצה  בישיבות  חוקי  מנין  (א) 3א.
חבריה.

 נקבעו  שלא  במידה  ועבודתה,  דיוניה  סדרי  את  תקבע  המועצה (ב)
". בתקנות

 סעיף 4  יבוא:תיקון  (א),  קטן  סעיף  במקום  העיקרי,  לחוק  בסעיף 4 .3

 שקדמו  ממלכתיים  מוסדות  של  ארכיוני  חומר  כל  יופקד  בגנזך "(א)

 או  המדינה  ממוסדות  מוסד  של  ארכיוני  חומר  וכל  ישראל,  מדינת להקמת
 וכל  מקומם,  את  יורש  אחר  מוסד  ואין  קיומם  שנפסק  מקומית  רשות של
 צריך  שאינו  מקומית  רשות  של  או  המדינה  ממוסדות  מוסד  של  אחר חומר
 המוסד  של  בדעתם  שאין  או  התקנות,  לפי  לבערו  ניתן  ושלא  עוד שימוש

".  התקנות  לפי  לבערו  שניתן  אף  לבערו  המקומית  הרשות  של או

 סעיף 10  תיקון  העיקרי  לחוק  .בסעיף 10 4

 יבוא:  בסופו, ,  (א)  קטן  בסעיף (1)

 קצובה  תקופה  ולפי  ארכיוני  חומר  של  סוגו  לפי  תהיה  שההגבלה "ויכול
".  היווצרו מזמן

 יבוא:  (ג)  קטן  סעיף  במקום (2)

   כסודי  ארכיוני  חומר  לציין  רשאי  המועצה,  בהסכמת ,  הגנז "(ג)
 הגבלות  ולהטיל  אחרים,  מטעמים    וכחשאי  המדינה,  בטחון מטעמי

",  האמורים  הסוגים  מן  ארכיוני  בחומר  העיון  על מיוחדות

 סעיף 11  יבוא:החלפת  העיקרי  לחוק  סעיף 11  במקום . 5

 אחרת,"העתקים  בצורה  ובין  בכתב  בין  העתקים,  דורש  לכל  לתת  רשאי  הגנז . 11
 העתקים  עליו;  חלות  עיון  הגבלות  שאין  בגנזך  המופקד  ארכיוני  חומר מכל
 תמורת    אגרה  נקבעה  לא  ואם  בתקנות,  שייקבעו  אגרות  תמורת יינתנו
 בתנאים  ידיו,  על  שהוסמך  מי  או  הגנז  חשבון  לפי  ההעתקה,  הוצאות תשלום

".  בתקנות שנקבעו

 תשכ"ג,  בה"ח 671/  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת  ביולי 1964); 6)   בתמוז תשכ"ד  כ"ו  בכנסת ביום  נתקבל *
עמ' 332.

.14   עמ'  תשט"ו, 1 ס"ח

 



 יבוא:  קטן (א),  סעיף  במקום  העיקרי/  לחוק  בסעיף 13 ,6

 רשאי  לשמרה  עוד  צורך  אין  הגנז  שלדעת  ארכיוני  חומר "(א)
 על  הודעה  המועצה  לחברי  שניתנה  מיום  יום  שלושים  כעבור  לבערו הוא
 ברשומות'  ההודעה  את  לפרסם  רשאי  הגנז  החומר.  את  לבער הכוונה

 יומי.  בעתון  פרסומה  את  לבקש  המועצה  מחברי  חבר  כל ורשאי
 על  או  המדינה  ממוסדות  מוסד  ידי  על  שהופקד  חומר  לגבי (אא)
 מוסד  לאותו  גם  קטן (א)  בסעיף  כאמור  הודעה  תינתן  מקומית  רשות ידי

 מקומית.  רשות  לאותה או
 התנגדות  הפרסום  או  ההודעה  מיום  יום  שלושים  תוך  הובעה (אב)
 והגנז  יומי  בעתון  הודעה  פרסום  המועצה  מחברי  חבר  ביקש  או לביעור'

",  המועצה  תכרעי    לכך התנגד

 סעיף 13 תיקון

 שזר  זלמן שניאור
 המדינה נשיא

 אשכול לוי
 הממשלה ראש

 



 


