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 *1996-ק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, תשנ"וחו

 –וק זה בח .1

 ; 8הועד המנהל של הרשות כאמור בסעיף  -ועד המנהל" "ה 

 ; 5מועצת הרשות כאמור בסעיף  -מועצה" "ה 

 ; 10המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי סעיף  -מנהל" "ה 

 מית לתרבות הלאדינו שהוקמה לפי חוק זה;אוהרשות הל -רשות" "ה 

 לרבות שפה ולשון, ספרות, אמנויות ופולקלור לאדינו; -רבות לאדינו" "ת 

 שר החינוך התרבות והספורט. -שר" "ה 

 –רשות הלאומית לתרבות הלאדינו בישראל; מטרות הרשות הן קמת בזה המו .2

יה ולטפח לשם כך את חקר ותהעמיק בעם את הכרת תרבות הלאדינו על כל צורל (1)
 התרבות האמורה והוראתה, לרבות באמצעי התקשורת למיניהם;

 הלאדינו; ןקדם, לסייע ולעודד את היצירה בת זמננו בלשול (2) 

ור של מוסדות שבהם מתנהלת פעילות המתייחסת לתרבות סייע בהקמה ובשימל (3)
 הלאדינו;

יטלוג של אוצרות התרבות העממית הקקדם, לסייע ולעודד את האיסוף, התיעוד ול (4)
 שבעל פה והתרבות הכתובה של שפת הלאדינו;

רבות העממית בלאדינו, תהמ קדם, לסייע ולעודד הוצאה לאור של יצירות נבחרותל (5)
 בה בלאדינו, הן במקור והן בתרגומים הולמים לעברית.וכן את הכתי

 שות היא תאגיד.הר .3

( לחוק מבקר המדינה ]נוסח משולב[, 2)9שות היא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף הר .4
 . 1958-תשי"חה

 להחברים שימנה השר בהתייעצות עם נציגי המוסדות להשכ 21שות תהיה מועצה של לר .5
 גבוהה, ואלה חבריה:

 ציג השר;נ (1)

 ני נציגים מטעם הממשלה;ש (2)

משמעותם בחוק המועצה להשכלה כ ים של מוסדות מוכרים להשכלה גבוההגנצי שני (3)
 ;1958-גבוהה, תשי"ח

 ציג אחד של הסתדרות המורים;נ (4)

 יסודיים;-ציג אחד של ארגון המורים העלנ (5)

 ופרים ויוצרים ספרות לאדינו;ס ני נציגים שלש (6)

                                                      

 (.441עמ'  2394ה"ח תשנ"ה מס' ) 185עמ'  17.3.1996מיום  1577"ו מס' שנס"ח תרסם פו* 

 .30עמ'  31.10.2013מיום  2410ס"ח תשע"ד מס' ת"ט 

 1תיקון מס'  –( 706עמ'  869ה"ח הממשלה תשע"ד מס' ) 815' מע 11.8.2014מיום  2471ס"ח תשע"ד מס' תוקן 
מיום  7504ק"ת תשע"ה מס' תוקן  .4.2017.30; תחילתו ביום 2014-ר הציבורי, תשע"דלחוק השידו 813בסעיף 

-( תשע"ה2צו )מס'  – 1330עמ'  30.6.2015מיום  7527' ק"ת תשע"ה מס .2015-צו תשע"ה – 1108עמ'  30.3.2015
 1תיקון מס'  –( 894עמ'  942' ה"ח הממשלה תשע"ה מס) 292עמ'  10.9.2015מיום  2502ס"ח תשע"ה מס' . 2015

( 878עמ'  1030ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 656עמ'  30.3.2016מיום  2541ס"ח תשע"ו מס'  .2015-)תיקון( תשע"ה
; 2016-(, תשע"ו4לחוק השידור הציבורי הישראלי )תיקון מס'  17בסעיף  2016-( תשע"ו2)תיקון מס'  1תיקון מס'  –

עמ'  1078ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 1202עמ'  16.8.2016מיום  2577ס"ח תשע"ו מס'  .31.3.2016תחילתו ביום 
ס"ח  .2016-(, תשע"ו5לחוק השידור הציבורי הישראלי )תיקון מס'  3( בסעיף 3)תיקון מס'  1תיקון מס'  –( 1502

)תיקון מס'  1תיקון מס'  –( 1080עמ'  1131ה"ח הממשלה תשע"ז מס' ) 928עמ'  27.4.2017מיום  2636תשע"ז מס' 
 .26.4.2017; תחילתו ביום 2017-(, תשע"ז7לחוק השידור הציבורי הישראלי )תיקון מס'  2( בסעיף 4

 דרותהג

 שות ומטרותיההר

 אגידת –שות הר

 ף מבוקרוג –שות הר

 ועצההמ

 2013-ת"ט תשע"ד

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1577.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2394.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2410.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2471.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-869.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7504.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7527.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2502.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-942.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2541.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1030.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2577.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1078.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2636.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2636.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1131.pdf
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 קשורה לתרבות הלאדינו;הני נציגים של אמנים ומלחינים העוסקים במוסיקה ש (7)

-ציג אחד של ועד עדת הספרדים בירושלים, נציג אחד של ועד עדת הספרדים בתלנ (8)
 פו, ונציג אחד של ועד עדת הספרדים בחיפה;י-אביב

 עוסקים בתרבות הלאדינו והפצתה;ה לושה נציגים של עמותות ומכוניםש (9)

-שני נציגים של תאגיד השידור הישראלי כהגדרתו בחוק השידור הציבורי, התשע"ד (10)
2014; 

 ציג אחד של האקדמיה ללשון העברית;נ (11)

 ציג אחד מקרב הציבור.נ (12)
 

 ן חברי המועצה.ביר ימנה את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו הקבוע מהש .6

 קידי המועצה יהיו:תפ .7

 התוות את קווי הפעולה של הרשות;ל (1) 

 אשר את תקציב הרשות;ל (2) 

 יות של הרשות ועל תכניותיה.פקח על ביצוע המדינל (3) 

 .יםמועצה תבחר מבין חבריה ועד מנהל של שבעה חברה ()א .8

מועצה רשאית לאצול מסמכויותיה לועד המנהל למעט הסמכתו לקבוע את ה ()ב 
 המדיניות הכללית ולאשר את תקציב הרשות.

צה, את תקנון ועד המנהל יתקין, תוך שנה אחת מיום מינויו ולאחר היוועצות במועה ()א .9
מנהל ושאר ה המועצה ובו יהיו, בין השאר, הוראות בדבר פעולות המועצה, הועד המנהל,

ויות המוסדות וחובותיהם, סדרי עבודתם ובכלל זה הוראות בדבר מנין חוקי, דרכי כמוסדותיה, סמ
 ה.ז קביעת התקציב והבאת שינויים ותיקונים בתקנון, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק

 תקנון וכל שינוי בו יובאו לאישור המועצה.ה ()ב 

 ות.שלי לרכלמועצה באישור השר תמנה מנהל ה ()א .10

 מנהל ממונה על ביצוע תפקידי הרשות ויישום החלטות המועצה והועד המנהל.ה ()ב 

קופת כהונתו של המנהל תהיה ארבע שנים; המועצה, באישור השר, רשאית לשוב ת ()א .11
 נוספות.ולמנותו לתקופות 

 מנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:ה ()ב 

 כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;ת תפטר במסירה (1)

מועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של לפחות שני שלישים מכלל ה (2)
 חבריה;

ורשע או הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה ה (3)
 עמה קלון. יש

 .ותולמנותם לתקופות נוספ רי המועצה יתמנו לשלוש שנים, ואפשר לשובחב .12

 ר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:חב .13

 תפטר במסירת כתב התפטרות לשר;ה (1) 

 ורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;ה (2)

הממשלתי או עובד או חבר בגוף שאותו הוא מייצג דל להיות עובד המשרד ח (3)
 ;צהבמוע

 אם נתמנה להיות עובד מדינה. -גבי נציג הציבור ל (4) 

ר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם נבצר ממנו דרך קבע הש .14
 למלא את תפקידו.

פעולותיהם לא ייפגעו ו םום המועצה והועד המנהל, סמכויותיהם ותוקף החלטותיהקי .15
 הם, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.ב מחמת שנתפנה מקומו של חבר

 שב ראש המועצהיו

 קידי המועצהתפ

 עד המנהלהו

 נוןתק

 נהל ותפקידיוהמ

 ונת המנהלכה

 ופת כהונהתק

 יעת כהונהפק

 ברה מכהונההע

 לותעיקף פתו

( 1)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד
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בר המועצה או הועד המנהל יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה ח ()א .16
רין או בעקיפין, במצב של ניגוד שאו הועד המנהל אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במי

נין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; ע נינים בין תפקידו כחבר המועצה או הועד המנהל לביןע
חבר המועצה או הועד המנהל לא יטפל במסגרת תפקידו ברשות בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות 

 המועצה.

נדון עלול לגרום לו להימצא התברר לחבר המועצה או חבר הועד המנהל כי הנושא נ ()ב 
 יושב ראש המועצה.ל של ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן )א( יודיע על כךבמצב 

 –סעיף זה ב ()ג 

לרבות ענין אישי של קרובו או ענין של גוף שחבר המועצה או חבר הועד  -נין אישי" "ע 
המנהל או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, 

 ל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;בזכות לקב

בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר  -" ובר"ק 
 המועצה או חבר הועד המנהל.

נהל יכין בכל שנה, במועד שתקבע המועצה, הצעת תקציב שנתי; התקציב טעון אישור המ .17
 המועצה, השר ושר האוצר.

כור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותה, למעט נכסים למרשות לא תהא רשאית ה ()א .18
 שפרטים לגביהם לרבות סוגם ושווים נקבעו בתקנות, אלא באישור השר.

נכס שברשותה או להשכירו לתקופה העולה על עשר  ןרשות לא תהא רשאית למשכה ()ב 
פה נוספת קוריכה וכן שכירות לתשנים, אלא באישור השר; שכירות המקנה זכות לחדשה או להא

 טעונה אישור כאמור בסעיף קטן זה. -שבצירופה לקודמות היו יחד עולות על עשר שנים 

 ות, אלא באישור השר.נרשות לא תיטול הלוואה העולה על סכום שקבע השר בתקה ()ג 

 נהל יכין דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות ויגישו לשר באישור המועצה.המ .19

דינה לענין תשלום מסים, מס בולים, אגרות, ארנונות, היטלים ותשלומי המן הרשות כדין די .20
 חובה אחרים.

 חום סמכויותיה לפי חוק זה ולפי התקנון, תהא הרשות בת חורין לכלכל את עניניה.בת .21

 ועו.החינוך התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצ שר .22

 חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו ברשומות.ל ילתו שתח .23

 

 

 מנון רובינשטייןא  מעון פרסש  
 ר החינוך התרבות והספורטש  הממשלה שאר  

 בח וייסש  זר ויצמןע 
 ושב ראש הכנסתי  שיא המדינהנ 

 

 

 

 גוד עניניםני

 ציב וכספיםתק

 סיםכסור העברת נאי

 תישנ ן וחשבוןדי

 ן הרשותדי

 תלות אי

 ותקנותצוע בי

 ילהתח


