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 חוק השמות (תיקון מס׳ 2), התש״ן-990ו*

 תיקון סעיף 3 1. בסעיף 3 לחוק השמות, התשט׳׳ז-1956 י, בסופו יבוא: ״ואם הסכימו ההורים, יקבל את

 שמות המשפחה של שניהם״.

י ע ד ה ד י ר ר א י מ ק ש ח צ  י

ם י נ פ  ראש הממשלה שר ה

י ק ס נ ל י ג דב ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום כ״ח באייר התש״ן(23 במאי 1990); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1982, מיוםכ״ב
 באדר התש״ן (19 במרס 1990), עמי 148.

 סייח התשט״ז, עמי 94! התשל״ה, עמי 148.

 ״השתתפות בגוף
 בוחר

 חוק שידות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) (תיקון מסי 2),
 התש״ן-1990*

 1. אחרי סעיף 3 לחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי״ט-
 1959' (להלן - החוק העיקרי), יבוא:

 3א. (א) בסעיף זה, ״גוף בוחר״ - גוף שתפקידו או אחד מתפקידיו לבחור
 מועמדים לכנסת או לכהונת ראש הממשלה או שר בממשלה, או לכל תפקיד
 ברשות מקומית, בהסתדרות הציונית העולמית או בסוכנות היהודית לארץ
 ישראל, למעט בחירות ישירות שבהן משתתפים כלל החברים של מפלגה או

 גוף מדיני.

 (ב) עובד מדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות בכל סולם
 דירוג, לא יהיה חבר בגוף בוחר.

 (ג) עובד מדינה או נושא משרה בשכר בחברה ממשלתית שהם חברים
 בגוף בוחר, לא ישתתפו בבחירות הנערכות באותו גוף בוחר, שבהן בוחרים

 מועמדים לתפקידים כאמור בסעיף קטן (א).

 (ד) מי שבהיותו חבר בגוף בוחר נתמנה להיות עובד מדינה, תיפסק
 כהונתו כחבר בגוף הבוחר עם מינויו.

 3ב. עובד המדינה לא יעסוק בפעילות מפלגתית בתחומם של נכסי הציבור
; הוראה זו לא  כאמור בסעיף 2 לחוק הבחירות(דרכי תעמולה), התשי״ט-21959
 תחול על פעילות מינהלית של מנהל לשכה, מזכיר, יועץ, עוזר או דובר של שר

 או של סגן שר, והכל כשהיא נעשית כסיוע לשר או לסגן השר״.

, המלים ״״בזק״ החברה הישראלית  2. בהודעה על מוסד ממלכתי לפי החוק העיקרי2

 לתקשורת בע״מ״ - יימחקו.

 3. תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו.

 פעילות מפלגתית
 בנכסי הציבור

י ק ס נ ל י  דב ש

 יושב ראש הכנסת

ר י מ ק ש ח צ  י

ג ראש הממשלה ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה

 הוספת סעיפים
 3א ו־3ב

 תיקון הודעה על
 מוסד ממלכתי

 תחילה

 נתקבל בכנסת ביום ד׳ בסיון התש״ן(28 במאי 1990); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1984, מידם א׳ בניסן
 התש״ן (27 במרס 1990), עמ׳ 152.

 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 190! התשכ״א, עמי 60.
 י״פ התשמ״ד, עמי 2874.
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