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 9191-צבי, תשכ"ט-חוק יד יצחק בן

 רבדים בחקיקה

 

 הנצחה –מוסדות   –תרבות, פנאי ומועדים  – רשויות ומשפט מנהלי

 ראשי ממשלה ונשיאים –הנצחה  –תרבות, פנאי ומועדים  – רשויות ומשפט מנהלי

 תוכן ענינים

2 Go 1סעיף  הקמת יד יצחק בן צבי  

2 Go 2סעיף  המטרות  

2 Go 3סעיף  מקום המושב  

2 Go 4סעיף  המוסדות  

2 Go 5סעיף  המינויים הראשונים  

2 Go 6סעיף  התקנון  

2 Go 7סעיף  אי תלות  

3 Go 8סעיף  תאגיד  

3 Go  א 8סעיף  1771קבלת עובדים ותנאי עבודתם חוק תשלא 

3 Go 7סעיף  שמירת תוקף  

3 Go 11סעיף  פטור ממסים  

3 Go 11סעיף  ביצוע  

3 Go תוספת  

3 Go 5סעיף  אין כותרת  
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*9191-צבי, תשכ"ט-ק יד יצחק בןחו
 

 צבי כמוסד ממלכתי.-קמת בזה יד יצחק בןמו .1

 –צבי הן -רות יד יצחק בןמט .2

בעם את תודעת רציפותו של היישוב היהודי בארץ ישראל, ולטפח לשם העמיק ל (9)
 כך את חקר תולדות היישוב;

 קדם את חקר ירושלים;ל (2)

 דם את חקר תולדות קהילות ישראל בארצות המזרח;קל (3)

צבי כנשיא המדינה ואת פועלו בתנועה -שקף את אישיותו של יצחק בןל (4)
 ובמדינה.הציונית, בתנועת העבודה, ביישוב 

 צבי יהיה בירושלים, בבית אשר בו כיהן כנשיא המדינה.-ום המושב של יד יצחק בןמק .3

 – צבי יהיה לה-יצחק בן יד .4

ועצה שמספר חבריה לא יפחת מעשרים וחמישה ולא יעלה על חמישים ואחד, מ (9)
פים ובהם שלושה חברי הכנסת שתבחר ועדת החינוך והתרבות של הכנסת וכן נציגי גו

 אלה:

 ממשלה;ה ()א

 הסתדרות הציונית העולמית;ה (ב)

 ;ירית ירושליםע (ג)

 אוניברסיטאות האמורות בתוספת;ה (ד)

 הכללית של העובדים בארץ ישראל; ותהסתדרה (ה)

 החינוך והתרבות רשאי, על פי המלצת המועצה, להוסיף על התוספת; שר

יפחת משבעה ולא יעלה על עד מנהל מבין חברי המועצה, שמספר חבריו לא ו (2)
משנה )א(, )ב(, )ג( -שלושה עשר, ובהם לפחות נציג אחד של כל גוף האמור בפסקאות

 נציגים של אוניברסיטאות מן האמורות בתוספת.( ו9סקה )פ )ד( של-ו
 

צבי, את הועד המנהל, את -ןב אש הממשלה ימנה את המועצה הראשונה של יד יצחקר ()א .5
ראש הראשון של הועד המנהל; הודעה על -ואת היושב ון של המועצהשראש הרא-היושב

 .המינויים האמורים תפורסם ברשומות

 מועצה הראשונה תכהן שנתיים מיום מינויה.ה ()ב 

יתקין, תוך שנה אחת מיום מינויו ולאחר  5ועד המנהל שנתמנה כאמור בסעיף ה ()א .6
בין השאר, הוראות בדבר פעולות יד  צבי, ובו יהיו,-התייעצות במועצה, את התקנון של יד יצחק בן

דות, תקופת כהונתם, החברות בהם, וסצבי, הרכב המועצה, הועד המנהל ושאר המ-יצחק בן
תקופתה והפסקתה, סמכויות המוסדות וחובותיהם, סדרי עבודתם ובכלל זה הוראות בדבר מנין 

 ים בתקנון.נחוקי, דרכי קביעת התקציב והבאת שינויים ותיקו

ן יובא לאישור הממשלה, לאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של תקנוה ()ב 
 הכנסת.

 ישור התקנון יקבעו המועצה והועד המנהל את סדרי עבודתם.לאד ע ()ג 

חורין לכלכל את -צבי בת-חום סמכויותיה לפי חוק זה ולפי התקנון תהא יד יצחק בןבת .7
 קבע הועד המנהל.יעניניה ככל ש

                                                      

 (.219עמ'  648ה"ח תשכ"ט מס' ) 912עמ'  96.1.9191מיום  599ח תשכ"ט מס' ס"רסם פו* 

 .9תיקון מס'  –( 12עמ'  191ה"ח תשל"א מס' ) 913עמ'  5.6.9119מיום  934ס"ח תשל"א מס' קן ות

ס"ח תשמ"א )ת"ט  2תיקון מס'  –( 911עמ'  9445ה"ח תש"ם מס' ) 942עמ'  29.9.9168מיום  114' ח תש"ם מס"ס
 (.26עמ'  24.99.9168מיום  118מס' 

 צבי-חק בןיצ מת ידהק

 טרותהמ

 המושבם ומק

 וסדותהמ

 (2)תיקון מס' 
 1891-תש"ם

 (2)תיקון מס' 
 1891-"םתש

 אשוניםהר ינוייםהמ

 קנוןהת

 תלות-אי

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0566.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-0840.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0634.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-0917.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0974.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1445.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0990.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0990.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0990.pdf
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 צבי היא תאגיד כשר לכל התחייבות וזכות ופעולה משפטית.-יצחק בן יד .9

צבי, ותפקודם יהיו כשל עובדי המדינה, בשינויים -ק בןצחתקן לעובדי יד יה א() א.9
ובתיאומים שיקבע שר החינוך והתרבות על פי המלצת הועד המנהל ולאחר התייעצות עם שר 

 האוצר.

בדרך הקבועה לעובדי המדינה,  צבי תקבל או תמנה את עובדיה-ד יצחק בןי ()ב 
 בתיאומים שייקבעו בתקנות.

צבי יהיו כשל עובדי -העבודה האחרים של עובדי יד יצחק בןי שכר, הגמלאות ותנאה ()ג 
המדינה, ובלבד ששר החינוך והתרבות רשאי, על פי המלצת הועד המנהל ולאחר התייעצות עם שר 
האוצר, לקבוע שינויים ותיאומים שייראו לו דרושים להתאמת ההוראות החלות על עובדי המדינה 

 צבי.-למבנה של יד יצחק בן

צבי לחתום על חוזים מיוחדים -אמור בסעיף זה בא לגרוע מסמכות יד יצחק בןין הא ()ד 
עם עובדים המועסקים בתפקידים זמניים, לתקופות או למשימות ובתנאים שקבע שר החינוך 

 והתרבות על פי הצעת הועד המנהל לאחר התייעצות עם שר האוצר.
 

ותיהם ותוקף פעולותיהם, לא ייפגעו מחמת שנתפנה יהמנהל, סמכו עדום המועצה או הוקי .8
 או בהמשך כהונתו.מקומו של חבר בהם, או מחמת ליקוי במינויו 

צבי כמוסד בעל אופי ציבורי לעניני -נין פקודת מס הכנסה תהא נחשבת יד יצחק בןלע .11
ארנונה או תשלום חובה אחר ה, חינוך ותרבות, וכל עסקה של היד וכל נכסיה יהיו פטורים מכל אגר

תנים ליד צבי יוענקו הפטורים הני-המשתלמים למדינה או לרשות מקומית; לחברת יד יצחק בן
צבי -צבי לפי סעיף זה, לגבי נכסיה ועסקאותיה הכרוכים בהקמת בניני יד יצחק בן-יצחק בן

 והחזקתם ובפעולות חינוך ותרבות.

 חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. ועהחינוך והתרבות ממונה על ביצ שר .11
 

 

 ספתתו
 ((9)4עיף )ס

 אוניברסיטה העברית בירושלים;ה .9  

 אביב;-וניברסיטת תלא .2  

 אילן;-וניברסיטת ברא .3  

 גוריון בנגב;-וניברסיטת בןא .4  

 וניברסיטת חיפה.א .5
 

 

 

 ולדה מאירג  
 אש הממשלהר  

 ניאור זלמן שזרש 
 שיא המדינהנ 

 

 
 

 

 

 

 

 גידתא

נאי ות לת עובדיםקב
 עבודתם

 (1' )תיקון מס
 1871-תשל"א
 (2מס' )תיקון 

 1891-"םתש

 (2)תיקון מס' 
 1891-"םתש

 (2)תיקון מס' 
 1891-"םתש

 ירת תוקףשמ

 ור ממסיםפט

 צועבי
 (2)תיקון מס' 

 1891-"םתש

 ( 2מס' תיקון )
 1891-תש"ם

 ( 2מס' תיקון )
 1891-תש"ם
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 9119-חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל, תשל"ו

 רבדים בחקיקה

 

 בתי ספר –חינוך  – רשויות ומשפט מנהלי

 חקלאות – חקלאות טבע וסביבה

 השכלה מקצועית –חינוך  – רשויות ומשפט מנהלי

 תוכן ענינים

 Go 2 המשך פעולת בית הספר  1סעיף 

 Go 2 מטרות בית הספר  2סעיף 

 Go 2 שינויים בתזכיר ובתקנות  3סעיף 

 Go 2 איסור שינוי יעוד  4סעיף 

 Go 2 היתרים לבניה  5סעיף 

 Go 2 ביצוע ותקנות  6סעיף 

 Go 3 תוספת 
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 *9119-חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל, תשל"ו

בית הספר החקלאי מקוה ישראל, מייסודה של חברת "כל ישראל חברים" ביום  .1
ישראל, יוסיף לפעול -י"ד באדר א' תר"ל, שהוא המוסד החינוכי החקלאי הראשון בארץ

 כבית ספר חקלאי לקידום מטרותיו. 
לחיי חקלאות ולהתיישבות,  מטרותיו של בית הספר הן לחנך נוער בישראל .2

ולהקנות לו השכלה כללית, וכן תרבות יהודית וחינוך עברי בהתאם למורשת ישראל, 
 כמקובל במוסדות החינוך במדינה. 

כל  -שינויים בתזכיר ההתאגדות ובתקנות ההתאגדות של החברה "מקוה ישראל  .3
המנהלת את בית הספר, טעונים אישור הממשלה וועדה משותפת של ישראל חברים" 

 ועדת החינוך והתרבות וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. 
הספר ואין לשנות את המקרקעין המפורטים בתוספת מיועדים לשימוש בית  )א( .4

יעודם זה אלא לפי יזמת שר ובאישור שרי החינוך והתרבות, החקלאות והפנים, וועדה 
 משותפת של ועדת החינוך והתרבות וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

הועמדו לשימוש בית הספר מקרקעין בנוסף על המפורטים בתוספת, רשאים  )ב( 
סעיף קטן )א( לקבוע שדינם יהיה כדין המקרקעין השרים והועדה המשותפת כאמור ב

 שבתוספת.

לא יהיה תוקף לכל עסקה במקרקעין האמורים הטעונה רישום, לא יינתן צו  )ג( 
אכיפה בשל התחייבות לעשות בהם עסקה כזאת ולא תירשם הערה ביחס להתחייבות 

 יבות. כזאת, אלא אם שר הפנים ושר החינוך והתרבות אישרו את העסקה או ההתחי
מותר לתת היתר לבניה או לשימוש במקרקעין המפורטים בתוספת לכל מטרה  .5

 99שנועדה לקדם את מטרותיו של בית הספר, והוא על אף ההגבלות האמורות בסעיף 
 . 9195-לתוספת הראשונה של חוק התכנון והבניה, תשכ"ה

ות ממונים על ביצוע חוק זה ורשאים, בהסכמת שר שר הפנים ושר החינוך והתרב .6
 החקלאות, להתקין תקנות לשם ביצועו.

 
 תוספת

 (5-ו 4)סעיפים 
חתומה בידי שר הפנים, שר  9:98,888מפה בקנה מידה  -"מפה", לענין תוספת זו  

ראל ובית הספר החינוך והתרבות ושר החקלאות ומופקדת במשרדי רשות מקרקעי יש
 מקוה ישראל. 

 חלקות גוש 

 כמסומן במפה. 9חלקי חלקה  9892

 כמסומן במפה. 4-ו 9חלקי חלקות  9893

 כמסומן במפה. 2חלקי חלקה  9894

בשלמות, וכן חלקי  - 11-ו 16, 55, 41-42, 48-38, 26, 25-95, 93, 92, 5-9 9821
 כמסומן במפה. 11-ו 68, 58, 21, 29, 6חלקות 

 כמסומן במפה. 91-ו 2בשלמות, וכן חלקי חלקות  21-24-ו 95-5 9832

 כמסומן במפה. 29-22-ו 28-9חלקי חלקות  9833

 כמסומן במפה. 29-91חלקי חלקות  9834

 כמסומן במפה. 99-92בשלמות, וכן חלקי חלקות  - 54-49-ו 31-96 9835

                                                      

 (.222עמ'  9919ה"ח תשל"ה מס' ) 222עמ'  9.1.9119מיום  699ס"ח תשל"ו מס' * פורסם 

( 594, 346עמ'  439ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 321עמ'  98.6.2881מיום  2281ס"ח תשס"ט מס' תוקן 
; תחילתו ביום 2881-(, תשס"ט1עי ישראל )תיקון מס' לחוק מינהל מקרק 91בסעיף  9תיקון מס'  –

9.9.2898. 

המשך פעולת בית 
 הספר

 מטרות בית הספר

שינויים בתזכיר 
 ובתקנות

 איסור שינוי יעוד

 היתרים לבניה

 ביצוע ותקנות

( 1)תיקון מס' 
 2118-תשס"ט

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0816.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1176.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2209.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-436.pdf


 9119-חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל, תשל"ו
 נוסח מלא ומעודכן
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 י הישראליהמאגר המשפט   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

 

 כמסומן במפה. 49בשלמות, וכן חלקי חלקה  - 48-9 9849

 כמסומן במפה. 9חלקה חלקי  9841
 

 

 

 אהרון ידלין יצחק רבין יוסף בורג 
 שר החינוך והתרבות ראש הממשלה שר הפנים 

 

 אפרים קציר 
 נשיא המדינה 

 

 

 

 


