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מתפרסמת בזה ה צ ע ת חוק ש ל ח ב ר הכנסת מ ט ע ם ו ע ד ת הפנים ש ל הכנסת:

הצעת תוק הרשויות המקוממת )בחידות()הוראת שעה( ,התשנ׳יג 993 -ו*
.1

חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה) 1965-להלן  -חוק הבחירות( ,והתקנות לפיו
1

][654
הוראת שעה

יחולו ע ל הבחירות לכלל הרשויות המקומיות שנועדו ליום י״ח בחשוץ התשנ״ד ) 2בנובמבר ,>1993
בשינויים האמורים בחוק זה.
.2

במקום סעיף <35ח( לחוק הבחירות י
״<ח>

תיקון סעיף 33

ב ו א :

רשימת מועמדים ,בצירוף הסכמת המועמדים בכתב או במברק או בפקסימילה ,תוגש

לפקיד הבחירות לא יאוחר מהיום ה־ 35שלפני יום הבחירות; ימי ההגשה ,שעותיה ומקומה,
ייקבעו בתקנות,״
דברי
סעיף <35ח( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(,
התשכ״ה ,1965-קובע שהמועד להגשת רשימות הוא ביום
ה־ 33שלפני הבחירות .בבחירות הקרובות המועד יהיה ס׳׳ו
בתשרי התשנ׳׳ד  -חג הסוכות .בהתאם לחוק נדחה כל מועד
בזה ליום שאחריה היום הבא אחריו הוא יום שישי.

הסבר
בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות )סדרי בחירות(,
התשכ׳׳ה , 1965 -קבלת הרשימות נעשית באותו יום בין
השעות  15.00עד  .21.00לשר יש סמכות לשנות את השעות
אבל לא לצמצם את מספרן .עדיף שהרשימות אכן יוגשו
בשעות הערב בשעות נוחות לציבור .מכיון שהיום ה־33

* הצעת חוק סס׳ תצ־ז; הועברה לומד .ביום כ״א סדיר התשנ״ג) 12במאי .(1993
י ס׳׳ח החשכ־׳ה ,עם׳  ;248החשנ־ב ,עמי .2
הצעות חוק  ,2190י־ז בתמוז התשנ״ג6.7.1993 ,
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תיקון ס ע י ף «

,3

בסעיף  40לחוק הבחירות ,במקום ־מהיום ה ־  2 6־ יבוא ״מהיום ה ־  2 8־  ,ובמקום ״מהיום ה*23י

יבוא ׳׳משעה  12.00ביום ה־.22״
יז ברי
שלפני הבחירות יוצא בחג הסוכות והיום שלאחריו הוא יום ו׳
בשבוע ,מוצע להקדים את מועד הגשת הרשימות ליזם ה־35
שלפני הבחירות כהוראת שעה לבחירות אלו ובהתאם לכר
י

הסבר
לתקן את המועדים של הודעה ע ל ליקויים ברשימה והמועד
לתיקונם.
חבר הכנסת יצחק לוי

מתפרסמת בזה ה צ ע ת חוק ש ל חברת הכנסת מ ע ע ם ו ע ד ת ה ע ב ו ד ה והרווחה ש ל הכנסת:

הצעת חוק שעות עבודה וממחה )תיקון מס׳ )>7שבוע העבודה
ארבעים וחמש שעות( ,התשנ״ג*1993 -

][ 55
6

תיקון סע־ף 3

.1

במקום סעיף  3לחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי״א) '1951-להלן

-

־ החוק העיקרי(,

יבוא:
.3

־מבוע עבודה

ש ב ו ע עבודה לא יעלה ע ל ארבעים וחמש שעות עבודה.׳׳

תיקון סעיף «

,2

בסעיף  004לחוק העיקרי ,במקום ״ארבעים ושבע״ יבוא ״ארבעים וחמש׳׳.

תיקון סעיף 5

.3

בסעיף <5א> לחוק העיקרי -

-הוראות-מעב!

 .4־

)(1

בדישה ,במקום ״מארבעים ושבע״ יבוא ״מארבעים וחמש״.

<(2

בפסקה < ,(2במקום ״וארבעים ו ש ב ע ־ יבוא ־וארבעים וחמש״.
^בודה־שמך^3עותו

מקום־עבודה־שערב

ל ־  4 7ש ע ו ת אינן ש ע ו ת נוספות  -ההודאות שבהסכם הקיבוצי  -עדיפות.
תיקון תקנות

.5

ש ר העבודה והרווחה יתקן את התקנות שהותקנו מכוח החוק העיקרי ,ל פ י חוק זה.

דברי
חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי״א ,1951-קובע
בסעיף ;3
״שבוע עבודה
,3

שבוע עבודה לא יעלה ע ל ארבעים ושבע שעות״,

מאז חקיקת החוק קוצרו שעות העבודה מכוח משא
ומתן קיבוצי לגבי עובדים במגזרים שונים ונקבעו הוראות
מתאימות בהסכמי העבודה הקיבוציים.

נחתם הסכם בין ההסתדרות הכללית של העובדים
העבריים בארץ ישראל לבין לשכת התיאום של הארגונים
הכלכליים ,ובו נקבע כי שבוע העבודה יהיה בן ארבעים וחמש
שעות עבודה ,ומכוח צו הרחבה שפורסם בשנת  1989הוחל על
כל העובדים והמעבידים שבוע עבודה בן ארבעים וחמש שעות
עבודה )י״פ התשמ״ט ,עמי .(3714
מוצע להתאים את החוק למצב המשפטי הקיים.
חברת הכנסת ענת מאור

* הצעת חוק מס׳ שע׳ץ; הועברה לועדה ביום כיו בשבט התשנ־ג
ם־ח התשי״א ,עמ׳  ¡204החשניא ,עמי ,129

בפברואר .(1993
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