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חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, 
התשע"ד-2014*

יום ציון - יהודי 
ארצות ערב ואיראן

30 בנובמבר, יקוים יום לציון היציאה והגירוש של היהודים 1  מדי שנה, ביום  )א( 
מארצות ערב ומאיראן; ביום זה -

השר לאזרחים ותיקים יורה על קיום טקס מרכזי לפתיחתו;  )1(

שר החינוך יעודד קיום פעילות חינוכית בקשר ליום האמור;  )2(

שר החוץ יורה על קיום פעילויות, לרבות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ   )3(
לארץ, להגברת המודעות הבין־לאומית בקשר לפליטים היהודים יוצאי ארצות 
ערב  ארצות  יוצא  יהודי  "פליט  זו,  לפיצוי; בפסקה  ולזכויותיהם  ערב ואיראן 
ואיראן" - כהגדרתו בסעיף 2 לחוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים 

יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, התש"ע-2010  1 

חל 30 בנובמבר ביום שישי או שבת, יקוים היום לציון היציאה והגירוש של  )ב( 
היהודים מארצות ערב ומאיראן ביום חמישי שלפניו  

הכנסת תקיים דיון מיוחד ביום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב 2 דיון בכנסת
ומאיראן; הדיון יתקיים במועד האמור בסעיף 1 או במועד סמוך לו 

השר לאזרחים ותיקים ממונה על ביצוע חוק זה 3 ביצוע

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ך ב ר ו א י  ר ו א
השר לאזרחים ותיקים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( )תיקון מס' 12(, התשע"ד-2014*

בחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, התשנ"ג-1993  1, בסעיף 7 -1 תיקון סעיף 7

בסעיף קטן )א(, אחרי פסקה )2( יבוא:  )1(

סיעה או רשימה שלפחות שליש מבין חברי המועצה שנבחרו ומכהנים   )3("
מטעמה במועד האמור בסעיף קטן )ב()2( הם נשים - 115% מסכום המימון האמור 

בפסקה )1( ";

בסעיף קטן )ב( -  )2(

בפסקה )1(, אחרי "סעיף קטן )א(" יבוא ")1( ו–)2("; )א( 

בפסקה )2(, אחרי "יתרת 15%" יבוא "מהסכום המגיע לפי סעיף קטן )א(,  )ב( 
)א1( או )א2(, לפי העניין";

חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, 
התשע"ד-2014*

30 בנובמבר, יקוים יום לציון היציאה והגירוש של היהודים 1  מדי שנה, ביום  )א( 
מארצות ערב ומאיראן; ביום זה -

יום ציון - יהודי 
ארצות ערב ואיראן

השר לאזרחים ותיקים יורה על קיום טקס מרכזי לפתיחתו;  )1(

שר החינוך יעודד קיום פעילות חינוכית בקשר ליום האמור;  )2(

שר החוץ יורה על קיום פעילויות, לרבות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ   )3(
לארץ, להגברת המודעות הבין־לאומית בקשר לפליטים היהודים יוצאי ארצות 
ערב  ארצות  יוצא  יהודי  "פליט  זו,  לפיצוי; בפסקה  ולזכויותיהם  ערב ואיראן 
ואיראן" - כהגדרתו בסעיף 2 לחוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים 

יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, התש"ע-2010  1 

חל 30 בנובמבר ביום שישי או שבת, יקוים היום לציון היציאה והגירוש של  )ב( 
היהודים מארצות ערב ומאיראן ביום חמישי שלפניו  

הכנסת תקיים דיון מיוחד ביום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב 2 
ומאיראן; הדיון יתקיים במועד האמור בסעיף 1 או במועד סמוך לו 

דיון בכנסת

ביצועהשר לאזרחים ותיקים ממונה על ביצוע חוק זה 3 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ך ב ר ו א י  ר ו א
השר לאזרחים ותיקים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( )תיקון מס' 12(, התשע"ד-2014*

תיקון סעיף 7בחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, התשנ"ג-1993  1, בסעיף 7 -1 

בסעיף קטן )א(, אחרי פסקה )2( יבוא:  )1(

סיעה או רשימה שלפחות שליש מבין חברי המועצה שנבחרו ומכהנים   )3("
מטעמה במועד האמור בסעיף קטן )ב()2( הם נשים - 115% מסכום המימון האמור 

בפסקה )1( ";

בסעיף קטן )ב( -  )2(

בפסקה )1(, אחרי "סעיף קטן )א(" יבוא ")1( ו–)2("; )א( 

בפסקה )2(, אחרי "יתרת 15%" יבוא "מהסכום המגיע לפי סעיף קטן )א(,  )ב( 
)א1( או )א2(, לפי העניין";

2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום כ"ה בסיוון התשע"ד )23 ביוני   *
הכנסת - 541, מיום כ"ד באדר א' התשע"ד )24 בפברואר 2014(, עמ' 75 

ס"ח התשנ"ג, עמ' 146; התשע"ד, עמ' 302    1

2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום כ"ה בסיוון התשע"ד )23 ביוני   *
הכנסת - 536, מיום כ"ח בשבט התשע"ד )29 בינואר 2014(, עמ' 53 

ס"ח התש"ע, עמ' 406   1
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אחרי פסקה )2( יבוא: )ג( 

עמדה סיעה או רשימה בתנאי הזכאות לפי סעיף קטן )א()3( ישולם   )3("
לה במועד האמור בפסקה )2( ההפרש שבין 85% מהסכום שהיא זכאית 

לו לפי סעיף קטן )א()3( ובין הסכום ששולם לה לפי פסקה )1( "

הוראות חוק זה יחולו החל מהבחירות הכלליות לרשויות המקומיות שייערכו לאחר 2 תחולה
יום פרסומו של חוק זה; לעניין זה, "הבחירות הכלליות" - כמשמעותן בסעיף 4 לחוק 

הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הרשויות המקומיות )בחירות( )תיקון מס' 44(, התשע"ד-2014*

בחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965 1, אחרי סעיף 97א יבוא:1 הוספת סעיף 97ב

"יום הבחירות 
הכלליות - שבתון 

והזכות לשכר

יום הבחירות הכלליות יהיה יום שבתון בתחומן של 97ב  )א( 
הרשויות המקומיות שבהן נערכות הבחירות במועד האמור, 
רשויות  של  בוחרים  בפנקס  הרשומים  עובדים  לגבי  וכן 
מקומיות כאמור, אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית 
שלא חל בה יום שבתון, אך שירותי תחבורה ושאר שירותים 

ציבוריים יפעלו כסדרם 

שירותים  שייחשבו  השירותים  סוגי  על  יחליט  השר  )ב( 
ציבוריים לעניין סעיף זה, ושעות הפעלתם, ויפרסם הודעה 
בדבר החלטתו האמורה ברשומות וכן בכל דרך אחרת הנראית 

לו, לא יאוחר מהיום ה–35 שלפני יום הבחירות 

לפחות  רצופים  ימים   14 מעביד  אצל  שעבד  עובד  )ג( 
סמוך ליום הבחירות הכלליות, ישלם לו המעביד את השכר 
שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות הכלליות אילולא 

שבת "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום כ"ה בסיוון התשע"ד )23 ביוני   *
הממשלה - 833, מיום י"ט בשבט התשע"ד )20 בינואר 2014(, עמ' 258 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשע"ב, עמ' 671   1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248   2

ספר החוקים 2457, ה' בתמוז התשע"ד, 2014 7 3


