
שעה), והוראת 3 מס' (תיקון בחירות) (מימון המקומיות הרשויות חוק
התשנ"ו1996*

העיקרי), החוק  להלן )1 התשנ'ג1993 בחירות), (מימון המקומיות הרשויות בחוק ו.
 7 בסעיף

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (ו)

זכאית פלונית מקומית ברשות רשימה או סיעה כל אשר מימון סכום "(א)

מאלה: אחד יהיה לקבל

פי על המימון סכום  לפחות אחד במנדט רשימה או סיעה זכתה (ו)

ומוכפל רשות באותה שנבחרו המועצה חברי במספר מחולק 6 סעיף
שנבחרו; הרשימה או הסיעה נציגי במספר

מ50% בלמעלה זכתה אך אחד במנדט רשימה או סיעה זכתה לא (2)
המתקבלת מהמנה 60%  הבחירות לחוק (3)67 בסעיף כאמור מהמודד

שנבחרו המועצה חברי במספר 6 סעיף פי על המימון סכום מחלוקת
רשות.''; באותה

לרשימה או לסיעה המגיע המימון ''סכום יבוא הרישה במקום (ב), קטן בסעיף (2)
כלהלן:''; לה ישולם (א) קטן סעיף לפי

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום (3)

המגיעים מהסכומים נמוכות רשימה או סיעה של הבחירות הוצאות היו "(ג)

המדינה.'' לאוצר היתרה תוחזר זה, חוק לפי לה

7 סעיף תיקון

7(א)(1)''. ''סעיף יבוא 7(א)" ''סעיף במקום )א(, קטן בסעיף העיקרי, לחוק 10 בסעיף .210 סעיף תיקון

יעשה'' ''וכן במילים המתחילה הסיפה במקום (א), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 14 בסעיף .3
בסעיף כאמור מהמודד מ50% בלמעלה זכתה לא הרשימה או הסיעה אם יעשה ''וכן יבוא

הבחירות''. לחוק (3)67

14 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 21 בסעיף .4

מימון שקיבלה רשימה כל "וכן יבוא לפחות'' אחד ''במנדט אחרי (א), קטן בסעיף (ו)
7(א)(2)''; סעיף לפי

מימון שקיבלה רשימה כל ''וכן יבוא לפחות" אחד ''במנדט אחרי (ב), קטן בסעיף (2)
(א)(2)''. סעיף7 לפי

21 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 26 בסעיף .5

7(ג)"; סעיף ''למעט יבוא ולחובותיה" ''לסיעה אחרי (א), קטן בסעיף (ו)

יבוא: (2) פסקה במקום (ו), קטן בסעיף (2)

בסעיף כאמור מהמודד מ50% בלמעלה בת רשימת או בת סיעת זכתה (2)"
לה המגיעים לסכומים זכאית תהיה במנדט, זכתה לא אך הבחירות לחוק (3)67

היוצאת. במועצה אחד מנדט בעלת סיעה היתה כאילו 0ו(א) סעיף לפי

26 סעיף תיקון

בהצעת פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת בפברואר1996): 6) התשנ"ו בשבט ט"ז ביום בכנסת נתקבל *
.571 עמ' ,(1995 ביולי 17) התשנ"ה בתמוז י''ט מיום חוק2424,

.119 עמ' התשנ"ד, ;146 עמ' התשנ"ג, ס"ח 1



שעה תחילתוהוראת ביום זח, לחוק )2(8 בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק סעיף26(1)(2) של תחילתו .6

.(1996 בדצמבר 31) התשנ"ז בטבת א' יום עד בתוקפו יעמוד והוא העיקרי החוק של

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

דמון חיים
הפנים שר

ירושלים הממשלתי, במדפיס והודפס בסדרצילום סודר


