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שינוי שם החוק

הוספת פרק

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,התשכ"ג) 1 1963להלן  החוק העיקרי(,
.1
ייקרא "חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ואתרי הלאום ,התשכ"ג,"1963
.2

הפרק

השביעי לחוק העיקרי יסומן פרק שמיני ולפניו יבוא :
"פרי ,שביעי  :אתרי הנצחה

הגדרות

42ז.

בפרק זה



"אתר הנצחה"  אתר שהוכרז לפי חוק זה להנצחת לוחמי צבא הגנה
לישראל שנתנו נפשם על הבטחת קיומה של מדינת ישראל ,להנצחת
לוחמי מערכות ישראל שנפלו למען תקומת ישראל ולהנצחת חללי
פגיעות איבה ;
"פגיעת איבה"  כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,
התש"ל.21970
מועצת אתרי
הנצחה

42ח) .א( הממשלה תמנה ,על פי הצעת שר הפנים ,שר הבטחון ושר
העבודה והרווחה ,מועצת אתרי הנצחה )להלן  מועצת ההנצחה( ,ואלה
חבריה :
) (1תשעה נציגי הממשלה ;
)(2

ארבעה נציגי רשויות מקומיות שיקבע שר הפנים ;

)(3

ארבעה שיקבע שר הבטחון והם :
)א( שני נציגים של ארגון המשפחות השכולות
יד לבנים ;
)ב(
)ג(

)(4
טבע ;



נציג אחד של המועצה הציבורית להנצחת החייל;
נציג ציבור אחה

שלושה נציגים של מועצת גנים לאומיים ושמורות

) (5נציג אחד שימנה שר העבודה והרווחה מביו משפחות
חללי פגיעות איבה.
)ב( שר הפנים בהתייעצות עם שר הבטחון 'ועם שר העבודה
והרווחה רשאי להתקין תקנות בדבר תקופת כהונתם של חברי מועצת
ההנצחה ,פקיעת כהונתם ,וסדרי עבודתה של מועצת ההנצחה.
)ג( מועצת ההנצחה תקבע בעצמה כללים לפעולותיה ולסדרי
י עבודתה ככל שלא נקבעו בתקנות.
* נתקבל בכנסת ביום י"ז בשבט התשמ"ב ) 10בפברואר 5(1982הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה''ח ,1555
התשמ"ב ,עמ' .21
 1ס''ח התשכ''ג ,עמ'  ;149התשל"ה ,עמ' .83
 2ס"ח התש"ל ,עמ'  ;126התש"ם ,עמ'194.
ספר החוקים ,1041כ"ה בשבט התשמ"ב18.2.1982,

הכרזה עי
אתר הנצחה

42ט) .א( שר הפנים רשאי ,לאחר התייעצות במועצת ההנצחה או על
פי הצעתה ,ולאחר התייעצות ברשות המקומית הנוגעת בדבר ,להכריז
ברשומות על שטח כאתר הנצחה.
)ב( שר הבטחון רשאי ,לאחר התייעצות במועצת ההנצחה או
על פי הצעתה ,להכריז ברשומות על שטח או על אתר הנצחה כאתר
הנצחה ממלכתי,

תפקיד

המועצה

אחריות לאחזקה

המועצה רשאית לייעץ לשר הפנים ולשר הבטחון בכל הנוגע
42י.
לאתרי הנצחה ,לרבות בענין ריכוז מפעלי זכרון שהוקמו לפני ט"ו
בשבט התשמ"ב ) 8בפברואר  ,(1982לאתר הנצחה אחד ,לאחר התייעצות
עם יוזמיהם או עם האחראים להם.
42יא) .א( אתר הנצחה ששר הפנים הכריז עליו ,האחריות לאחזקתו
היא על הרשות המקומית שבתחומה הוא נמצא.
)ב( אתר הנצחה ממלכתי האחריות לאחזקתו היא על המדינה
באמצעות משרד הבטחון.
)ג(
פי הצעתה,
שר הבטחון
ממלכתיים ;

שר הפנים רשאי ,לאחר התייעצות במועצת ההנצחה או על
להתקין תקנות בדבר אחזקת אתרי הנצחה שהכריז עליהם ;
רשאי כאמור להתקין תקנות בדבר אחזקת אתרי הנצחה
התקנות יכול שיהיו לכל אתרי ההנצחה או לאתר פלוני.

)ד( על אתר הנצחה יחולו רק התקנות שהתקין שר הפנים ועל
אתר הנצחה ממלכתי יחולו רק התקנות שהתקין שר הבטחון.
הוצאות ניאוצר
המדינה

42יב) .א(
המדינה.

ההוצאות להקמת אתר הנצחה ולאחזקתו ישולמו מאוצר

)ב( אוצר המדינה ישפה רשות מקומית ,על פי דרישתה ,על כל
הוצאה שהוציאה להקמת אתר הנצחה ולהחזקתו.
תחולת הוראות

42יג .הוראות סעיפים  4עד  8יחולו ,בשינויים המחוייבים ,לענין הכרזה
על אתרי הנצחה ,ובכל מקום בסעיפים האמורים שבהם מדובר ב"מו
עצה"  קרי "מועצת ההנצחה".

איסורים

42יד) .א( לא יקים אדם אנדרטה אלא בשטח שהוכרז כאתר הנצחה
על פי חוק זה.
)ב( לא יעשה אדם מעשה של פגיעה באתר הנצחה ; לענין זה,
"פגיעה"  כמשמעותה בסעיף 42ב".

בסעיף  43לחוק העיקרי ,אחרי "41א" יבוא "42יד" ובמקום "מאסר שלושה חדשים"
.3
יבוא "מאסר ששה חדשים".
.4

במקום

"אין הכרזה
אלא על שטח
מיועד

סעיף  48לחוק העיקרי יבוא :
 .48לא יכריז שר הפנים על שטח כגן לאומי ,כשמורת טבע ,כאתר
לאומי או כאתר הנצחה ,ולא יכריז שר הבטחון על שטח כאתר הנצחה

תיקון סעיף 43

החלמת סעיף 48

ממלכתי ,אלא אם השטח נועד לכך בתכנית שאושרה כדין ; לענין זה,
"תכנית"  כמשמעותה בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה''.31965
תיקון סעיף 50

.5

בסעיף  50לחוק העיקרי ,אחרי ''שר הפנים" יבוא "שר הבטחון".
בגין
מנחם
ראש הממשלה

נבון
יצחק
נשיא המדינה

ארליך
שמחה
שר החקלאות

בורג
יוסף
שר הפנים

