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 2018–הצעת חוק יום השחרור מגרמניה הנאצית, התשע"ח

 

י"ט באדר נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום  זוהצעת חוק 

 .וועדת החינוך, התרבות והספורט(, והועברה ל2018במרס  6) התשע"ח

 

לקריאה השנייה ולקריאה  –הסתייגויות  בצירוף –הצעת החוק מוגשת 

 (.2018במאי  2) י"ז באייר התשע"חביום  השלישית 

 

 בקשות רשות דיבור. לא הוגשולהצעת החוק 

 

 

 

 קנין, בצלאל סמוטריץ', יואב בן צור, יצחק ו י הכנסת: חברמיםיוז

ורלי לוי אבקסיס, שולי מועלם־רפאלי, א אייכלר, ישראל יעקב אשר,

איציק סלומינסקי,  יואל רזבוזוב, ניסן אילטוב, רוברט מלכיאלי,מיכאל 

 שמולי, אורי מקלב, טלי פלוסקוב

בה, רועי פולקמן, שרן השכל, קסניה סבטלו י הכנסת: חברמצטרפים

 יוליה מלינובסקי עודד פורר, רוזנטל, מיקי
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 2018–חוק יום השחרור מגרמניה הנאצית, התשע"ח

מטרתו של חוק זה לקבוע יום שנתי לציון שחרורו של העם היהודי מידי  .1 מטרה

 בעקבות כניעת גרמניה הנאצית.הצורר הנאצי 

יום השחרור 

 מגרמניה הנאצית

 מדי שנה ביום כ"ו באייר יקוים יום לציון השחרור מגרמניה הנאצית )א( .2

 יום השחרור מגרמניה הנאצית(. –)להלן 

חל יום השחרור מגרמניה הנאצית ביום חג, מנוחה או שבתון, או ביום  )ב(  

ביום שלפני או אחרי אחד הימים כאמור, רשאית זיכרון או ציון ממלכתי, או 

 הממשלה לקבוע שיום השחרור מגרמניה הנאצית יחול סמוך ליום כ"ו באייר.

פעולות לציון יום 

השחרור מגרמניה 

 הנאצית

יום השחרור מגרמניה הנאצית יצוין ברחבת הכותל המערבי בטקס אזכרה  .3

בצבאות בעלות הברית או ותפילה לזכר הלוחמים היהודים שלחמו בנאצים, 

בשורות הפרטיזנים ולוחמי הגטאות והודיה על שחרורו של העם היהודי מידי 

 הצורר הנאצי; המשרד לשירותי דת יהיה מופקד על עריכת הטקס.

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק יום הניצחון על גרמניה  .4 שמירת דינים

 .20171–הנאצית, התשע"ז

השר לשירותי דת ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות  .5 קנותביצוע ות

 לביצועו.
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 דיבורהסתייגויות ובקשות רשות 

 
 2018–יום השחרור מגרמניה הנאצית, התשע"חהצעת חוק ל

 

 .בהתאם אליהן ההפניות ויתוקנו החוק הוראות יתר ימוספרו, זאת המצריכה הסתייגות תתקבל אם: הערה* 

 

 הסתייגויות

 שם החוקל

 :מציע יואב בן צור הכנסת חבר

 . בשם החוק, אחרי "השחרור" יבוא "וההצלה".1

 : הסתייגות לנושא הערה* 

 אם תתקבל הסתייגות זו, יתוקנו סעיפים אלה כך:

 , אחרי "שחרורו" יבוא "והצלתו".1בסעיף  (1)

 , בכל מקום, אחרי "השחרור" יבוא "וההצלה".2בסעיף  (2)

 , בכל מקום, אחרי "השחרור" יבוא "וההצלה", ואחרי "שחרורו" יבוא "והצלתו".3בסעיף  (3)

 

 5עד  1סעיפים ל

 אין הסתייגויות
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 בקשות רשות דיבור

 אין
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