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חוק השימוש בתאריך העברי ,התשנ״ח998-ו*
ו.

בחוק זה ,,״רשות ציבורית״  -המדינה ומוסדותיה ,רשות מקומית ,מוסד חינוך רשמי

כמשמעותו' בדווק לימוד חובה ,התש״ט949-וי ,מוסד מוכר להשכלה גבוהה ,תאגיד שהוקם
בחוק וחברה ממשלתית.
ציון התאריך
העברי

.2

התאריך העברי יצוין בכל מכתב רשמי בשפה העברית הנשלח על ידי רשות ציבורית,

ובכל הודעה רשמית לציבור בשפה העברית המתפרסמת מטעמה.

ציון התאריך

.3

התאריך הלועזי יצוין נוסף על התאריך העברי.

הנחיות מעהליות

.4

דשות ציבורית תקבע הוראות בדבר השימוש בתאריך העברי בהודעות ובמסמכים

הלועזי

רשמיים המוצאים על י ד ה  ,בהנחיות מינהליות.
תחולה

.5

הוראות חוק זה לא יחולו על רשות מקומית שמרבית תושביה אינם יהודים ,ועל

מוסר חינוך רשמי ומוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בהם אינה עברית.
תחילה

.6

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.
בנימין נתניהו
ראש הממשלה

עזר ו י י צ מ ן

דן ת י כ ו ן

נשיא המדינה
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נתקבל בכנסת ביום ה׳ באב התשנ״ח ) 28ביולי  998ו(; הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2726מיום ה׳ בתמוז התשנ״ח ) 29ביוני  ,(1998עמי .420
סייח ה תשייט ,ענד .287

חוק הרשויות המקומיות )בחירות()תיקון מם׳  ,(28התשנ״ח998-ו*
הוספת סעיפים

9גא עד 9גד

.1

בחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה965-ו  ,אחרי סעיף  39יבוא:
י

,

.

,

״מניעת השתתפות 39א .רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לרשויות המקומיות לפי
חוק זה אם יש במטרותיה או במעשיה ,במפורש או במשתמע ,אחד
רשימת
מ ו ע מ ד י ם

מאלה:
)ו(

שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם

היהודי;

קביעה ברבר
רשימה מנועה

)(2

שלילת האופי הדמוקרטי של המדינה׳,

)(3

הסתה לגזענות.

39ב) .א( יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ,לפי חוק הבהירות
ל כ נ ס ת ולראש הממשלה ]נוסח משולב[ ,התשכ״ט , 1969-רשאי,
2

נתקבל בכנסת ביום ה׳ באב התשנ״ח ) 28ביולי  ;(1998הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2679מיום כ״ב בטבת התשנ׳ח ) 20בינואר 998ו( ,עמי 93ו.
טייח התשב״ה עמי  ;248התשנ״ח ,עמי  248ועמי .270
סייח התשכ״ט ,עמי  03ו.
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בהתייעצות עם סגניו ,לקבוע כי רשימת מועמדים שהוגשה לפי חוק זה
היא רשימה המנועה מלהשתתף בבחירות לפי סעיף 39א )להלן  -רשימה
מנועה(.
)ב(

קביעה לפי סעיף קטן )א( תיעשה על פי עתירה של ועדת

הבחירות של הרשות המקומית הנוגעת בדבר ,שעל הגשתה החליטה
הועדה ברוב חבריה ,או של היועץ המשפטי לממשלה :העתירה תוגש לא
יאוחר מהיום העשרים וחמישה שלפני יום הבחירות.
)ג(

לא תינתן החלטה בעתירה אלא לאחר שניתנה לבא־כוח

הרשימה שלגביה הוגשה העתירה הזדמנות להשמיע את טענותיו.
)ד(

החלטה בעתירה לפי סעיף זה ,תינתן לא יאוחר מהיום התשעה

עשר שלפני יום הבחירות.
)ה(

)ו(

בא־כוח רשימה מנועה או היועץ המשפטי לממשלה

רשאים לערער לפני בית המשפט העליון על החלטה של יושב
ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ,לפי סעיף זה ,ובלבד
שניתנה על כך רשות מאת נשיא בית המשפט העליון:
)(2

הערעור

)(3

החלטה בערעור תינתן לא יאוחר מהיום השמיני שלפני

ההחלטה:

יוגש

לא

יאוחר

משלושה ימים מיום מתן

יום הבחירות והיא תהיה סופית.
הוראות סדרי

39ג.

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי לקבוע הוראות

)א(

סדרי דין בעתירה לקביעת רשימת מועמדים כרשימה מנועה.

י י ן

)ב(

שר המשפטים רשאי לקבוע סדרי דין לערעורים לפי סעיף

39ב)ה(.
ייחוד הסמכות

39ד.

הליך למניעת השתתפות של רשימת מועמדים בבחירות לרשויות

המקומיות ,מהטעמים המנויים בסעיף 39א ,יהיה רק לפי הוראות סעיפים
39ב ו־39ג.״
אליהו סויסה

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

עזר ו י צ מ ן

נשיא המדינה
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חוק הרשויות המקומיות )תיקוני חקיקה()הסדרי בחירות()מם׳ ,(3
התשנ״ח*1998-
ו.

בחוק הרשויות המקומיות)בחירות( ,התשב״ה965-ו ,בםעיף ו)1ב( ,בסופו יבוא ״אלא
י

אם כן הצביע בשנה שקדמה לבחירות באותה רשות מקומית ,לרשות מקומית אחרת״.

תיקון חוק
הרשויות
המקומיות
)בחירות(  -מס׳ 29
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תיקון חוק
הרשויות
המקומיות
)תיקוני חקיקה(
)הסדרי בחירות(
)מס׳ (2

בחוק הרשויות המקומיות )תיקוני חקיקה()הסדרי בחינות()מס׳  ,(2התשנ״ח998-ו ,
.2
אחרי סעיף  23יבוא:
2

.24

״תחילה

סעיף )5בץ (2לחוק דןרשויןת-המקומיות ־)בחירות( ,התשכ״ה,1965-

כנוסחו בסעיף  2לחוק זה ,ל!$בי מועיצהיימקומית שביום הבחירות הכלליות
הקרובות ,המיועדות להתקיים ביום כ״א בחשון התשנ״ט )0ו בנובמבר
998ו( ,ביהנה שלוש שנים לפחות אך טרם כיהנה ארבע שנים ,ייכנס
לתוקפו; מיד לאחר הבחירות שיתקיימו למועצה לאחר חמש שנות
בהונה!.״

תיקון חוק
הרשויות
המקומיות
)בחירת ראש
הרשות וסגניו
וכהונתם(  -מם׳ 17

בחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה • 975-ו ,

.3

5

בסעיף  ,8במקום סעיף קטן)א( יבוא:

,

1

״)א( עם הגשת הצעת מועמד מאת קבוצת בוחרים כאמור בסעיפים  5או  6ייתן
בא־כוח הקבוצה או ממלא מקומו בידי פקיד הבחירות ערבון בשיק בנקאי בסכום
הזהה לסכום הקבוע בסעיף 38א)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה-
 ,1965לפי הענין :הערבון יינתן לפקיד הבחירות לא יאוחר מהיום העשרים ואחד
שלפני יום הבחירות :לא ניתן ערבון כאמור ,יראו את הצעת המועמד כאילו לא
הוגשה לפקיד הבחירות.״

תחולה

.4

)א(

הוראות סעיף 1ו)ב( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשב״ה965-ו,

כנוסחו בסעיף ו לחוק זה )להלן  -סעיף 1ו)ב(( ,יחולו על בחירות לכל הרשויות המקומיות
לפי סעיף  4לחוק האמור שיתקיימו לאחר הבחירות הכלליות הקרובות :לענין סעיף זה,
״הבחירות הכלליות הקרובות״  -הבחירות לכל הרשויות המקומיות לפי סעיף  4לחוק
הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשב״ה965-ו ,שיתקיימו במועד הראשון לאחר פרסומו של
חוק זה והמיועדות להתקיים ביום כ״א בחשון התשנ״ט )0ו בנובמבר .(1998
)ב(

שר הפנים יגיש לאישור ועדת הפנים של הכנסת ,בתוך שנים עשר חודשים

מיום פרסומו של חוק זה ,הצעת חוק שבה ירוכזו כל ההוראות הנדרשות לביצוע הוראות
סעיף 1ו)ב(.
תחילה

.5

תחילתו של סעיף  24לחוק הרשויות המקומיות )תיקוני חקיקה( )הסדרי בחירות(

)מס׳  ,(2התשנ״ח998-ו)להלן  -חוק הרשויות המקומיות( ,כנוסחו בסעיף  2לחוק זה ,ביום
תחילתו של חוק הרשויות המקומיות.
בנימין נתניהו

אליהו סויסה
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