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תיקון סעיף 1

*

בסעיף  1לחוק הארכיונים ,התשט"ו) 11955להלן  החוק העיקרי( ,בהגדרת
*1
"ארכיון ציבורי' /המלים ''מתנהל לפי הסדרים שנקבעו בתקנות"  יימחקו.
בסעיף  10לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )ג( יבוא :
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בסעיף  11לחוק העיקרי ,הסלמה המתחילה במלים "העתקים יינתנו תמורת אגרות"
,3
 תימחק.

")ג( )(1

לענין סעיף קטן זה תקבע הממשלה ועדה של שלושה שרים.

) (2הגנז ,באישור הועדה ,רשאי לציין חומר ארכיוני כסודי  מטעמים
של פגיעה בבטחון המדינה או ביחסי החוץ של המדינה ,וכחשאי  מטעמים
של פגיעה בצנעת הפרט ; הגנז רשאי ,בהסכמת המועצה ,לעשות כאמור
מטעמים אחרים.
) (3על העיון בחומר ארכיוני מן הסוגים האמורים רשאי הגנז להטיל הגבלות
מיוחדות".

הוספת סעיף 14א
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אחרי

"העברה  ,עיקול
ושעבוד בארכיון
ציבורי

סעיף  14לחוק העיקרי יבוא :
14א) .א(

חומר ארכיוני שבארכיון ציבורי 
)(1

לא יועבר ממנו אלא לגנזך או לארכיון ציבורי אחר ;

) (2לא יהיה ניתן לעיקול או לשעבוד.
)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על העברה ,עיקול או שעבוד
שנעשו בהסכמת הגנז ובתנאים שקבע".
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בסעיף  15לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן )ב( יבוא :
")ג( המעביר חומר ארכיוני בניגוד להוראות סעיף 14א ,או מוציא או מנסה
להוציא חומר ארכיוני מישראל בכוונה לעקוף הוראות סעיף ) 16א( ,דינו  קנס
כאמור בסעיף )61א() (1לחוק העונשין ,התשל"ז ,21977או שוויו של החומר
הארכיוני ,לפי הסכום הגדול יותר ,ורשאי בית המשפט לצוות שהחומר הארכיוני
יחולט לטובת המדינה ,ואין בהרשעת אדם לפי סעיף קטן זה כדי לפטרו מלמלא
אחרי הוראות סעיף) 16ד(".
בסעיף  16לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )ד( יבוא :
")ד( המוציא או העומד להוציא חומר ארכיוני מישראל ,בלי שנתקיים אחד
התנאים האמורים בסעיף קטן )א( ,חייב להעמיד לרשות הגנז ,לפי דרישתו ,את כל
החומר הארכיוני הנמצא בבעלותו או בהחזקתו ,לצילום או להעתקה ,והוראות
סעיף קטן )ב( יחולו על התצלום או ההעתק שנעשו לפי זה".

*

נתקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב'
התש"ם ,עמ' .218

התשמ"א ) 24במרס  ; (1901הצעת החוק ודברי הסכר פורסמו בה"ח ,1454

 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;14התשכ"ד ,עמ' .144
 2ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התש"ם ,עמ'60.
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"אגרות

הוספת סעיף 17א

אחרי סעיף  17לחוק העיקרי יבוא :
17א) .א( ראש הממשלה רשאי לקבוע בתקנות אגרות בעד כל פעולה
של הגנז או עובד אחר של הגנזך לפי חוק זה ובעד עיון בחומר ארכיוני
בגנזו ,והוא רשאי לקבוע את האגרה לסוגים מיוחדים של חומר ארכיוני
ולקבוע פטורים מתשלום האגרה.
)ב( בתקנות לפי סעיף קטן )א( רשאי ראש הממשלה לקבוע
שהעתקים של חומר ארכיוני בגנזך ,או של סוגים מיוחדים של חומר
כזה ,יינתנו תמורת תשלום הוצאות ההעתקהי לפי חשבון של הגנז".
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בסעיף  18לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )ב( יבוא :
י')ב( בתקנות ייקבעו כללים שלפיהם ניתן לאשר ארכיון כארכיון ציבורי ולבטל
אישור כאמור ,וכן כללים לסדרי ניהול של ארכיונים ציבוריים ודרכי הפיקוח של
הגנז עליהם ; תקנות על פי סעיף קטן זה טעונות אישור ועדת החינוך והתרבות
של הכנסת".
מנחם
נבון
יצחק
נשיא המדינה

בגין

