
תשל"ג1973* הצופים, פקודת לתיקון חוק

2 סעיף תיקון הפקודה)  1(להלן 1947 הצופים, לפקודת 2 בסעיף ,1

אשר המלכותי, הזכויות כתב לפי "שאיגדה במקום "התאחדות", בהגדרת (1)
ההתאחדות"; חוקת לפי "הפועלת יבוא "1912 בינואר, הרביעי ביום הוענק

בטלה;  "נציב" הגדרת (2)

יבוא: "צופה" הגדרת במקום (3)
לפי כמשמעותם מדריכה, או מדריך וכן צופה, או צופה  ""צופה"

ההתאחדות?" חוקת

יבוא: ההתאחדות" "תקנון הגדרת במקום (4)
אישר והתרבות החינוך ששר ההתאחדות חוקת  ההתאחדות" ""חוקת

", הכנסת של והתרבות החינוך בועדת התייעצות לאחר

3 סעיף ובמקוםתיקון ההתאחדות", "חוקת יבוא ההתאחדות" "תקנון במקום לפקודה, 3 .בסעיף 2

האמורה'/ "החוקה יבוא האמור" "התקנון

4 סעיף .תיקון ההתאחדות" חוקת להוראות "בהתאם יבוא הנציב" "מן במקום לפקודה, 4 בסעיף . 3

5 סעיף תיקון 5 בסעיף , 4

בטל;  (1) קטן סעיף (1)

יבוא בו" שהורשה וכפי ההתאחדות "לתקנון במקום ,(2) קטן בסעיף (2)
בה". שהורשה וכפי ההתאחדות "לחוקת

6 סעיף והטיפהתיקון ההתאחדות" "לחוקת יבוא ההתאחדות" "לתקנון במקום לפקודה, 6 בסעיף . 5

תימחק.  צפוי" יהיה שלא "בתנאי במלים החל

סעיפים הוספת
8ו9

יבוא: לפקודה 7 סעיף אחרי . 6

היא "ההתאחדות
תאגיד

מעבר הוראות

משפטית. ופעולה זכות חובה, לכל כשר תאגיד היא ההתאחדות . 8

האגודה  בישראל" והצופות הצופים "התאחדות זה, בסעיף (א) .9
באלול ט"ז ביום האגודות על העותמאני החוק לפי שנרשמה זה בשם

תלאביב. מחוז על הממונה אצל (1963 בספטמבר 5) תשכ"ג

את יראו 2 בסעיף כאמור ההתאחדות חוקת אושרה לא עוד כל (ב)
לענין ההתאחדות כחוקת בישראל והצופות הצופים התאחדות תקנון

תשל"ב, , 1018 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1973 בינואר 30) תשל"ג בשבט כ"ז ביום בכנסת נתקבל *
.440 עמי

. 201 עמ' , 1 תוס' ,1947 ע''ר 1



כאמור באישור אלא יהיה לא זה בזמן בה שינוי שכל ובלבד זו, פקודה
סעיף. באותו

והצופות הצופים התאחדות של וחובותיה זכויותיה נכסיה, (ג)

". זו פקודה שלפי להתאחדות בזה מועברים בישראל

, בטלה 2 1946 הצופות, .פקודת ביטול7

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

אלון יגאל
והתרבות החינוך שר


