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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק שהייה שלא בדין)איסור סיוע()הוראות שעה(
)תיקון מס׳  ,(3התשנ״ח1998-
תיקון סעיף ו

בחוק ש ה י י ה ש ל א כדין )איסור סיוע( )הוראות שעה( ,התשנ״ו־996-ו  ,בסעיף ו,
.1
בדישה ,במקום ״שנתיים״ י ב ו א ״שלוש שנים״.
י

דברי הסבר
חזק שהייה שלא כדין)איסור סיוע()הוראות שעה(,
התשנ״ו6-״) 19להלן  -הוראת השעה{ ,בא לתת מענה
לסכנה מוחשית לבטחונם של תושבי ישראל מצד אלה
הנכנסים למדינה או השוהים בה ל ל ^ היחר .הוראת
השעה נקבעה במקורה לתקופה של שנה :בשנת  997ו

הוארך תוקפה בשנה נוספח)סייח התשנ״ז ,עמי  .(88מאחר
שהתנאים הבטחוניים שהביאו לחקיקת הוראת השעה
לא השתנו מוצע לשוב ולהאריך את תוקפה לשבה
נוספת.
הצעת חוק זו מתפרסמת בשנית.

ס־׳ח חתשנ״ו ,עמ׳  ;163התשנ־ז ,עמ׳  :68ה״ח התשנ״ח .עמי .260

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

הצעת חוק הרשויות המקומיות )בחירות()תיקון מם׳ (26
)בחירות למועצה ממונה( ,התשנ״ח*1998-
תיקון סעיף 3

בחוק ה ר ש ו י ו ת המקומיות ) ב ה י ר ו ת ן ה ת ש כ ״ ה  9 6 5 -ו  ,בסעיף  ,3במקום ״מתום ארבע
ו.
שנים״ יבוא ״מתום שלוש שנים׳׳ ,במקום ״בשנה החמישית״ יבוא ״בשנה הרביעית״ ובמקדם
״השנה החמישית״ י ב ו א ״השנה הרביעית״.
י

דברי הסבר
סעיף  3לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(,
התשב״ה ,1965-קובע לאמור:
״מועד הבחירות הראשונות
 .3הבחירות הראשונות למועצה לאחר כינונה ייערכו
תוך ששים ימים מתום ארבע שנים להקמת המועצה,
ואולם השר רשאי ,בהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות
הסביבה של הכנסת ,לקבוע לבך מועד יותר מאוחר

בשנה החמישית להקמח המועצה ,ובמקרים מיוחדים,
באישור הוועדה האמורה  -אף לאחר השנה החמישית
להקמת המועצה.״
מוצע לקצר בשנה את התקופות הנקובות בסעיף
האמור ,ובכך לאפשר עריכה בחירות ראשונות למועצה
לאחר כינונה ,בבר לאחר שלוש שנים.

חבר הכנסת טלב אלסאנע

* הצעת חוק פ2/נ :8הועברה לוועדה ביום י־ז באדר ב׳ התשנ־ז) 26במרס .(1997
ס״ח התשב״ה ,עמ׳ « ;24התשנ־ו ,עמ׳ .(387) 226
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