
 רשומות

 הצעות חוק
 כ״ד בטבת התשנ״ט 2794 12 בינואר 999 ו

 עמוד

 הצעת חוק השמות(תיקון מס׳ 4; (סייג לקבלת שם מאימוץ), התשנ״ט~1999 344

 הצעת חוק הרשויות המקומיות(מימון בחירות)(הוראת שעה), התשנ׳׳ט-1999 344



 מתפרסמת בזה הצעה חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 הצעת חוק השמות (תיקון מם׳ 4) (סייג לקבלת שם מאימוץ),
 התשנ״ט-999ו*

ו יבוא: , האמור בסעיף 5 יסומן ״(א)״ ואחרי י 1956-  תיקון סעיף 5 1. בחוק השמות, התשט״ז

 ״(ב) קטין שאומץ על פי הוראות סעיף 3 לחוק אימוץ ילדים, התשמ״א- ו198/ יישא

ולת אם ביקש המאמץ , ז ו  נוסף על שם משפחת מאמצו את שם משפחת הוריו מולידי

וחדים של טובת הילד.״  אחרת או הורה בית המשפט אחרת מטעמים מי

ר ב ס  ה

 התיקון המוצע יאפשר לקטינים מאומצים, ובהם
 יתומים שאבותיהם הם חללי מערבות ישראל, לשאת את

 שמות הוריהם ובכך להזכיר ולהנציח את זכרם.

 להצעת הוק זו לא צפויות עלויות.

סת יונה יהב נ  חבר הכ

י ר ב  ד

 סעיף 5 לחוק השמות. ההשט״ז-956ו, קובע לאמור:

 ״שם מאימוץ

 3. קטין שאומץ מקבל את שם משפחת מאמצו אך אינו
 מקבל שם פרטי הדש, זולת אם קבע ביה המשפט בצו

 האימוץ קביעה אחרת.״

 ׳ הצעת חוק מסי פ/1932; הועברה לוועדה ביום ו• באב התשני׳ח (29 ביולי 1998).
 1 סייח התשט׳׳ז, עמי 94: התשנ״ו. עמ׳ 84.

 1 סייח התשמ״א, עמי 293.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

 העעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות)(הוראת שעה),
 התשנ״ט-999ו*

נשה מטעם סיעת אם, סיעה או קבוצת בוחרים לפי הוראות ם שהו עמדי . רשימת מו  ו

ן לפי סעיף ת למימו כאי , הז י ׳ה-965ו ות (בחירות), ההשבי ות המקומי י  סעיף 35(א) לחוק הרשו

ם י , רשאית להגיש לשר הפנ ות (מימון בחירות), התשנ״ג-1993י ות המקומי י  7 לחוק הרשו

דעה במועד לפי סעיפים 11, 12 או 26 להוק  בקשה לקבלת מימון אף אם לא נמסרה עליה הו

 האמור.

ום פרסומו. ם מי ד בתוקפו 30 ימי  החילה והיקף 2. חוק זה יעמו

 בקשה לקבלת
 מימון - הוראת

 שעה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סיעות ורשימות רבות לא הגישו, מסיבות שונות, מוצע להאריך, לתקופה קצובה של 30 ימים, את
 בקשות מימון למימון הבחירות ברשויות המקומיות, המועד להגשת בקשות למימון הבחירות לרשויות

 בהתאם למועד הקבוע בחוק הרשויות המקומיות (מימי! המקומיות שנערכו בחודש נובמבר 1998,
 בר־י־ות/ התשנ״ג-993ו.

 חבר הכנסת אפי אושעיה

 הצעה חיק פ׳ 2589 הועברה לוועדה ביום די בטבת התשנ״ט (13 בדצמבר 1998).
 ס ח ההשכ״ה, עמי 248.
 כ״ח התשנ״ג. עמ׳ 146.

 344 הצעות חוק 2794, כייר בטבת התשנ״ט. 999 ו.־.2 ו

 המחיר 64 אגורות 0י0?-34יISSN 0 סורר בםרר׳צילום והודפס במדפיס תממשלתי, ירושלים


