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 חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית 
 2591-ישראל, תשי"ג-לארץ

 רבדים בחקיקה

 

 הסוכנות היהודית –מוסדות ציוניים  – רשויות ומשפט מנהלי

 ההסתדרות הציונית –מוסדות ציוניים  – רשויות ומשפט מנהלי

 תוכן ענינים

2 Go  א 2סעיף  5791חוק תשלו 

2 Go  3סעיף  5791חוק תשלו  

2 Go  4סעיף  5791חוק תשלו  

2 Go  א 6סעיף  5791חוק תשלו 

2 Go  9סעיף  5791חוק תשלו  

2 Go  8סעיף  5791חוק תשלו  

2 Go  7סעיף  5791חוק תשלו  

2 Go  51סעיף  5791חוק תשלו  

3 Go  55סעיף  5791חוק תשלו  

3 Go  52סעיף  5791חוק תשלו  
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 העולמית ושל הסוכנות היהודית  תק מעמדן של ההסתדרות הציוניחו
*2591-ישראל, תשי"ג-לארץ

 
 

ינת ישראל רואה עצמה כיצירת עם ישראל כולו, ושעריה פתוחים בהתאם לחוקיה לכל מד .1
 .יהיהודי הרוצה לעלות אל

סתדרות הציונית העולמית מאז היווסדה לפני יובל שנים עמדה בראש תנועת העם הה .2
ים נשאה היהודי ומאמציו להגשים חזון דורות לשוב למולדתו, ובעזרת חוגים וגופים יהודים אחר

 באחריות מרכזית לכינון מדינת ישראל.

ורכבת מן ההסתדרות מ ישראל היא התאגדות מרצון עצמאית,-סוכנות היהודית לארץה א.2
חומים שבחרה תהציונית העולמית ומארגונים וגופים אחרים; היא פועלת במדינת ישראל ב

 בהסכמת הממשלה.
 

ה ישראל שוקדות כמקודם על העלי-סתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץהה .3
 ומנצחות על מפעלי קליטה והתיישבות במדינה.

 

ל אישר-יהודית לארץה סתדרות הציונית העולמית ובסוכנותבהינת ישראל מכירה מד .4
ינת ישראל לפיתוח הארץ ויישובה, לקליטת עולים כסוכנויות המוסמכות שיוסיפו לפעול במד

 מהתפוצות ולתיאום פעולותיהם בישראל של מוסדות ואיגודים יהודיים הפועלים בתחומים אלה.
 

הן של מדינת ישראל ושל התנועה הציונית תיעוד קיבוץ הגלויות העומד במרכז משימויי .5
ראל להשתתפותם של מאמצים מתמידים של העם לתפוצותיו; ולכן מצפה מדינת יש בבימינו, מחיי

כל היהודים, כיחידים וכגופים, בבנין המדינה ובעזרה לעליית המוני העם לתוכה, ורואה צורך 
 באיחוד כל קיבוצי היהודים למטרה זו.

ה; אם ז ינת ישראל מצפה למאמצים מצד ההסתדרות הציונית העולמית להשגת איחודמד .6
לה ובאישור הכנסת, להרחיב את בסיסה, ממשה למטרה זו תחליט ההסתדרות הציונית, בהסכמת

 ייהנה הגוף המורחב מהמעמד שהוענק במדינת ישראל להסתדרות הציונית העולמית.

ישראל בשינויים המחוייבים לפי -יחולו על הסוכנות היהודית לארץ 6-ו 9וראות סעיפים ה א.6
 הענין.

 

עולמית ושל הסוכנות ה מעמדן וצורת שיתוף הפעולה של ההסתדרות הציונית פרטי .7
עם הממשלה ייקבעו באמנות שייכרתו בישראל בין הממשלה ובין כל אחד ישראל -היהודית לארץ

 משני גופים אלה.
 

אמנה עם ההסתדרות הציונית העולמית תהיה מבוססת על הצהרת הקונגרס הציוני ה ()א .8
כי הפעולה המעשית של ההסתדרות הציונית העולמית וארגוניה למילוי תפקידיה ם הכ"ג בירושלי

ייבת שיתוף פעולה ותיאום מלאים מצדה עם מדינת ישראל ישראל מח-ההיסטוריים בארץ
 וממשלתה בהתאם לחוקי המדינה.

ישראל תחייב שיתוף פעולה ותיאום מלאים -אמנה עם הסוכנות היהודית לארץה ()ב 
 ישראל וממשלתה בהתאם לחוקי המדינה. נתמצדה עם מדי

 

קמו שתי ועדות לתיאום פעולה בין הממשלה לבין ההסתדרות הציונית העולמית יו .9
ישראל בשטחים שבהם תפעל כל אחת מהן על פי האמנה שנכרתה עמה; -והסוכנות היהודית לארץ

 תפקידי הועדות ייקבעו באמנות.
 

בהן בהסכמת שני הצדדים, יפורסמו ברשומות ויקבלו ו מנות וכל שינוי או תיקון שיחולהא .11

                                                      

 .1עמ'  1.21.2591מיום  221ס"ח תשי"ג מס' רסם פו* 

; תחילתו ביום 2תיקון מס'  – (261עמ'  2229 תשל"ד מס' ה"ח) 95עמ'  2.2.2506מיום  057ס"ח תשל"ו מס' קן ות
12.6.2502. 

  (1)תיקון מס' 
 1975-תשל"ו

 ( 1)תיקון מס' 
 1975-ותשל"

 ( 1)תיקון מס' 
 1975-תשל"ו

 ( 1)תיקון מס' 
 1975-תשל"ו

 ( 1)תיקון מס' 
 1975-תשל"ו

 ( 1)תיקון מס' 
 1975-תשל"ו

 ( 1)תיקון מס' 
 1975-תשל"ו

 ( 1)תיקון מס' 
 1975-תשל"ו

( 1)תיקון מס' 
 1975-תשל"ו

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0112.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0790.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1115.pdf


 ישראל, -חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ
 2591-תשי"ג

 נוסח מלא ומעודכן
 

3 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

G:\alyssa\Discriminatory Laws Database - English PDFs of Laws\Hebrew Laws\18-World-Zionist-Organization-Jewish-Agency-Status-

Law-1952.doc 

 תוקף מיום פרסומם, אלא אם נקבע בהם לכך יום מוקדם או מאוחר מיום הפרסום.
 

ישראל, כל אחת מהן היא אישיות -סתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץהה .11
הוציאם מרשותה, ולהיות ולוהיא רשאית להתקשר בחוזים, לרכוש נכסים, להחזיק בהם  משפטית

 י ואחר.צד בכל משא ומתן משפט
 

ישראל, כל אחת מהן, קרנותיה -סתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץהה .12
באותן ההגבלות ובאותם  ושאר מוסדותיה יהיו פטורים ממסים ותשלומי חובה ממשלתיים אחרים

 ; הפטור ייכנס לתקפו בהיכנס האמנה לתקפה.נההתנאים שייקבעו באמ
 

 

 

 וסף שפרינצקי גוריון-וד בןד 
 ושב ראש הכנסתי אש הממשלהר 

 שיא המדינה בפועלנ  

 

 

 

 

 ( 1)תיקון מס' 
 1975-תשל"ו

 ( 1)תיקון מס' 
 1975-תשל"ו


