
התשס"ג2002* ,(3 מס' (תיקון העתיקות חוק

1. בחוק העתיקות, התשל"ח1 1978 (להלן  החוק העיקרי), בסעיף 1 
עתיקות עשרה חמש "של יבוא עתיקות" "מיצבר אחרי "אוסף", בהגדרה (ו)

ומעלה":
יבוא: "עתיקה" ההגדרה אחרי (2)

זה; חוק לפי בעתיקות לסחור תקף רישיון שבידו מי  עתיקות" ""סוחר

עמודים, של כותרות עמודים, חלקי שהן עתיקות  ארכיטקטוניים'' "פריטים
פסיפס;". וחלקי מסותתות אבנים רלחיים, אבני חקלאיים, מיתקנים

1 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 20 סעיף אחרי 20א2. סעיף הוספת

על הגבלות
עתיקות רכישת

מאלה: מאחד אלא עתיקה ירכוש לא עתיקות סוחר 20א.

(1) סוחר עתיקות;
כן אם אלא ,25 סעיף הוראות לפי המנהל של אישור שבידו אדם (2)

זה." חוק הוראות לפי בהודעה חייב אינו אדם אותו

"בעתיקות, יבוא מישראל" והוצאתן "בעתיקות במקום העיקרי, לחוק ד' פרק בכותרת .3
מהאזור". והכנסתן מישראל הוצאתן

כותרת תיקון
פרק ד'

יבוא: 22 סעיף אחרי העיקרי, לחוק ד' בפרק 22א4. סעיף הוספת

"הכנסת עתיקה
מהאזור

לבך קיבל בן אם אלא מהאזור עתיקה לישראל אדם יכניס לא (א) 22א.
או אישי שיהיה יכול אישור האישור; לתנאי ובהתאם המנהל מאת אישור

ברשומות. יפורסם כללי שאישור ובלבד כללי
וחבל והשומרון יהודה מאלה: אחד כל  "אזור" זה, בסעיף (ב)

. . . ■ עזה."

. התקבל בכנסת ביום י"ב בטבת התשס"ג (17 בדצמבר 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק 3139 מיום י"ד בתמוז התשס"ב (24 ביוני 2002), עמ' 682.

1 ס"ח התשל"ח, עמ' 76. 



כותרת תיקון
ה' פרק

5. בכותרת פרק ה' לחוק העיקרי, אחרי "אספני עתיקות" יבוא "והעברת עתיקות".

23 סעיף יבוא:תיקון ולפניו "(ב)'' קטן סעיף יהיה העיקרי לחוק 23 בסעיף האמור .6

21 בתוך למנהל, הודעה כך על ימסור זה, חוק הוראות לפי לאספן אדם נעשה "(א)
רשאי הכנסת, של והתרבות החינוך ועדת באישור השר, לאספן; שנעשה מיום ימים

לקבוע את פרטי ההודעה ודרכי הגשתה."

25 סעיף תיקון העיקרי לחוק 25 בסעיף .7

"עתיקות"; יבוא מיוחדת" "עתיקה במקום השוליים, בכותרת (ו)
יבוא; (א) קטן סעיף במקום (2)

בדרך להעבירה או עתיקה למכור עתיקות סוחר שאינו אדם או אספן רצה "(א)
ודרבי ההודעה פרטי את יקבע השר למנהל; מראש כך על הודעה ימסור אחרת

הגשתה."

למודיע ייתן "המנהל יבוא למדינה'' "תימכר ער הרישה במקום (ב), קטן בסעיף (3)

אם אלא מסירתה, מיום ימים 15 בתוך (א) קטן בסעיף כאמור ההודעה מתן על אישור
תימכר שהעתיקה דורש הוא כי האמורה התקופה בתוך אדם לאותו המנהל הודיע כן

מיוחדת"; עתיקה היותה עקב למדינה
ובעל המנהל הגיעו "לא יבוא והאספן" המנהל הגיעו "לא במקום (ג), קטן בסעיף (4)

המיוחדת"; העתיקה
 יבוא בסופו (5)

של סוגים לקבוע רשאי הכנסת, של והתרבות החינוך ועדת באישור השר, "(ד)
פטורים יהיו אשר עתיקות, של העברה או מכירה של או עתיקות של אדם, בני

(א)." קטן סעיף מהוראות

25א סעיף יבוא:הוספת 25 סעיף אחרי העיקרי, לחוק ה' בפרק .8
מכירת "הסדרת

פריטים
ארכיטקטוניים

המנהל המנהל; באישור אלא ארכיטקטוניים פריטים אדם ימכור לא 25א.
הבקשה לו שהומצאה מיום ימים 30 בתוך זה בענין החלטתו את ייתן

הגשתה." דרכי ואת הבקשה פרטי את יקבע השר למכירה;

29 סעיף הנחזהתיקון דבר כל ''או יבוא עתיקה" "פירוק אחרי ,(4) בפסקה העיקרי לחוק 29(א) בסעיף .9
כעתיקה,''.

36 סעיף תיקון העיקרי לחוק 36 בסעיף .10

אחר"; לאדם "או יבוא לאספן'' "הודעה אחרי ,(7) בפסקה (1)

יבוא: (8) פסקה אחרי (2)

25א;". סעיף לפי אישור לתת סירוב י'(8א)

37 סעיף תיקון העיקרי לחוק 37 בסעיף .11

 יבוא (ג) עד (א) קטנים סעיפים במקום (1)

שהיא, צורה בבל פניהם המשחית או עתיקות באתר או בעתיקה הפוגע "(א)
דינו  מאסר חמש שנים או הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין,

העונשין). חוק  (להלן התשל"ז21977
2 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.



שלוש מאסר  דינו ,29 או 9(א) ,6 סעיפים מהוראות הוראה על העובר (ב)
שנים או הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ג) העובר על הוראה מהוראות סעיפים 3, 15, 19, (ג)(1), 20א, 21, 22א או 25א
דינו  מאסר שנתיים או קנס.":

יימחקו.  לירות" 30,000" המילים ו(ה), (ד) קטנים בסעיפים (2)

כנוסחו העיקרי לחוק 1 סעיף הוראות לפי אספן הוא זה חוק של תחילתו שביום מי .12
העיקרי לחוק 23(א) סעיף הוראות לפי אספן היותו על הודעה ימסור זה, לחוק 1 בסעיף
הימים 21 תקופת במקום זה חוק של תחילתו מיום ימים 90 בתוך זה, לחוק 3 בסעיף כנוסחו

סעיף. באותו הנקובה

מעבר הוראת

אלה: הוראות יחולו זה חוק הוראות לפי ראשונות תקנות על .13

לאישורה יובאו הכנסת של והתרבות החינוך ועדת אישור הטעונות תקנות (1)

זה, חוק של פרסומו מיום חודשים 4 בתוך

חודשים 4 בתוך יותקנו (ו) בפסקה באמור הועדה אישור טעונות שאינן תקנות (2)
זה. חוק של פרסומו מיום

ראשונות תקנות

פרסומו. מיום חודשים 6 בתום זה חוק של תחילתו תחילה14.

שרון אריאל
הממשלה ראש

לבנת לימור
החינוך שרת

קצב משה
המרינה נשיא

בורג אברהם


