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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ־ישראל
(תיקון מס' ( )3התקשרות למימוש מטרות ציבוריות) ,התשע"ז–2017*
הוספת סעיף 11א

.1

בחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ־ישראל,
התשי"ג–1952 ,1אחרי סעיף  11יבוא:
"התקשרות
למימוש מטרות
ציבוריות

11א( .א)

בסעיף זה –

"אמנות" – האמנה שנכרתה בין ממשלת ישראל לבין
ההסתדרות הציונית העולמית 2ביום ג' בתמוז התשל"ט
( 28ביוני )1979 והאמנה שנכרתה בין ממשלת ישראל לבין
הסוכנות היהודית לארץ־ישראל 3באותו יום ,לפי סעיף ;7
"דיני המכרזים" – כל אחד מאלה:
()1

חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב–;1992

( )2תק נה  )19 (3לתק נ ות ח וב ת המכ ר זים,
התשנ"ג–1993 ,4לעניין ההסתדרות הציונית העולמית,
הסוכנות היהודית לארץ־ישראל וקרנות ומוסדות
הנשלטים בלעדית על ידיהן;
( )3תקנה ()20(3א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות
מערכת הביטחון) ,התשנ"ג–1993;5
( )4תקנה  )16(3לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות
של מוסד להשכלה גבוהה) ,התש"ע–2 010 ,6לעניין
ההסתדרות הציונית העולמית ,הסוכנות היהודית
לארץ־ישראל וקרנות ומוסדות הנשלטים בלעדית על
ידיהן.
(ב) לעניין תחולת דיני המכרזים על התקשרויות של משרדי
הממשלה ,יחידות הסמך שלהם או מוסדות להשכלה גבוהה
עם ההסתדרות הציונית העולמית או הסוכנות היהודית לארץ־
ישראל ,יראו כמטרות ציבוריות כל אחד מאלה:

דברי הסבר
חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב– ,1992והתקנות
שהותקנו מכוחו קובעים ,בין היתר ,כי הממשלה ,מערכת
הביטחון ומוסדות להשכלה גבוהה רשאים להתקשר עם
*

1
2
3
4
5
6

ההסתדרות הציונית העולמית או עם הסוכנות היהודית
לארץ־ישראל ללא מכרז ,ובלבד שההתקשרות כאמור
נעשית למטרות ציבוריות.

הצעות חוק מס' פ( 3926/20/מספר פנימי )2013626 :ו־פ( 3927/20/מספר פנימי ;)2013974 :הועברו לוועדה ביום י' באדר
התשע"ז ( 8במרס .)2017
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;2התשע"ו ,עמ' .312
י"פ התשל"ט ,עמ' .2174
י"פ התשל"ט ,עמ' .2172
ק"ת התשנ"ג ,עמ' .826
ק"ת התשנ"ג ,עמ' .841
ק"ת התש"ע ,עמ' .774
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דברי הסבר
בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע לקבוע מטרות
ציבוריות שיהיה בהן כדי לאפשר פטור ממכרז כאמור,
ובכללן :התפקידים המנויים באמנות שכרתה ממשלת
ישראל עם ההסתדרות הציונית העולמית ועם הסוכנות
היהודית לארץ־ישראל ,מטרות דוגמת עידוד העלייה,
העצמת הזהות היהודית ושליחות בתפוצות ,ומטרות

נוספות שתקבע הממשלה ,באישור ועדת העלייה,
הקליטה והתפוצות של הכנסת .כמו כן מוצע לקבוע כי
אין בהוראות ההסדר המוצע כדי לפגוע בהתקשרויות של
הממשלה ,מערכת הביטחון ומוסדות להשכלה גבוהה עם
ההסתדרות הציונית העולמית או עם הסוכנות היהודית
לארץ־ישראל ,שנעשו ערב פרסומו של החוק המוצע.

יוזמים :חברי הכנסת נחמן שי ,דוד ביטן
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