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חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( )תיקון מס' 9 והוראת שעה(, 
התשס"ח-2008*

בחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, התשנ"ג-1993 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 11
בסעיף 11)א(, במקום "אחרי יום הבחירות" יבוא "לפני יום הבחירות" 

בסעיף 12)א()1( לחוק העיקרי, במקום "אחרי יום הבחירות" יבוא "לפני יום הבחירות"  2 תיקון סעיף 12

12א)א( לחוק העיקרי, ברישה, במקום "אחרי יום הבחירות" יבוא "לפני יום 3 תיקון סעיף 12א בסעיף 
הבחירות"  

אחרי סעיף 12א לחוק העיקרי יבוא:4 הוספת סעיף 12ב

רשאי, 12ב "הארכת מועדים השר  ו–12א,   12  ,11 בסעיפים  האמור  אף  )א( על 
האמור  המועד  את  להאריך  שיירשמו,  מיוחדים  מטעמים 
למסירת הודעה בסעיפים אלה לסיעה, לרשימה, למועמד 
לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש 
רשות, לפי בקשתם, למועד שלא יאוחר מ–21 ימים אחרי יום 

הבחירות 

)ב( על אף האמור בסעיפים 7 או 9, האריך השר מועד כאמור 
בסעיף קטן )א(, יהיו הסיעה, הרשימה או המועמד שלגביהם 
הוארך המועד, לפי העניין, זכאים לסכום מימון השווה ל–90% 
מסכום המימון שלו היו זכאים אילו היו מגישים את הודעתם 
במועד )בסעיף זה - סכום מימון מופחת(, ויראו את סכום 
המימון המופחת כסכום המימון לעניין אופן ומועד התשלום 

לפי חוק זה  

)ג( השר רשאי, לפי בקשה כאמור בסעיף קטן )א( של סיעה, 
רשימה או מועמד, להגדיל את סכום המימון המופחת, מטעמים 
מיוחדים שיירשמו, ובלבד שלא יעלה על סכום המימון שלו 

היו זכאים אילו היו מגישים את ההודעה במועד "

בסעיף 29 לחוק העיקרי, במקום "מהיום העשירי" יבוא "מהיום השלושים" 5 תיקון סעיף 29

הארכת מועד 
לבקשת קבלת מימון 

- הוראת שעה

)א( מועמד לראש מועצה אזורית לפי סעיף 5 לחוק המועצות האזוריות )בחירת ראש 6 
המועצה(, התשמ"ח-1988 2, בבחירות שהתקיימו בתקופה שמיום י"ז בכסלו התשס"ח )27 
בנובמבר 2007( עד יום תחילתו של חוק זה )בחוק זה - מועמד מבקש(, הזכאי למימון 
לפי סעיף 7 לחוק העיקרי, ולא מסר במועד הודעה לפי סעיף 12א לחוק העיקרי, כנוסחו 
ערב תחילתו של חוק זה, רשאי בתוך תקופה של 30 ימים, שתחילתה ביום תחילתו של 

חוק זה, למסור לשר הפנים הודעה כאמור 

)ב( מסר מועמד מבקש הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, ישולם סכום המימון רק אם 
המועמד המבקש הגיש למבקר המדינה חשבונות ודין וחשבון כספי, בהתאם להוראת 

סעיף 22 לחוק העיקרי 

)ג( סכום בשווי של 85% מסכום המימון ישולם, בכפוף להוראות סעיף 7)ב()1( לחוק 
העיקרי, מיד עם הגשת ההודעה לשר הפנים 

התקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז התשס"ח )29 ביולי 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הכנסת – 236, מיום י"ג בסיוון התשס"ח )16 ביוני 2008(, עמ' 337 
ס"ח התשנ"ג, עמ' 146; התשס"ח, עמ' 594   1

ס"ח התשמ"ח, עמ' 213   2

חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( )תיקון מס' 9 והוראת שעה(, 
התשס"ח-2008*

בחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, התשנ"ג-1993 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 
בסעיף 11)א(, במקום "אחרי יום הבחירות" יבוא "לפני יום הבחירות" 

תיקון סעיף 11

תיקון סעיף 12בסעיף 12)א()1( לחוק העיקרי, במקום "אחרי יום הבחירות" יבוא "לפני יום הבחירות"  2 

12א)א( לחוק העיקרי, ברישה, במקום "אחרי יום הבחירות" יבוא "לפני יום 3  בסעיף 
הבחירות"  

תיקון סעיף 12א

הוספת סעיף 12באחרי סעיף 12א לחוק העיקרי יבוא:4 

רשאי, 12ב "הארכת מועדים השר  ו–12א,   12  ,11 בסעיפים  האמור  אף  )א( על 
האמור  המועד  את  להאריך  שיירשמו,  מיוחדים  מטעמים 
למסירת הודעה בסעיפים אלה לסיעה, לרשימה, למועמד 
לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש 
רשות, לפי בקשתם, למועד שלא יאוחר מ–21 ימים אחרי יום 

הבחירות 

)ב( על אף האמור בסעיפים 7 או 9, האריך השר מועד כאמור 
בסעיף קטן )א(, יהיו הסיעה, הרשימה או המועמד שלגביהם 
הוארך המועד, לפי העניין, זכאים לסכום מימון השווה ל–90% 
מסכום המימון שלו היו זכאים אילו היו מגישים את הודעתם 
במועד )בסעיף זה - סכום מימון מופחת(, ויראו את סכום 
המימון המופחת כסכום המימון לעניין אופן ומועד התשלום 

לפי חוק זה  

)ג( השר רשאי, לפי בקשה כאמור בסעיף קטן )א( של סיעה, 
רשימה או מועמד, להגדיל את סכום המימון המופחת, מטעמים 
מיוחדים שיירשמו, ובלבד שלא יעלה על סכום המימון שלו 

היו זכאים אילו היו מגישים את ההודעה במועד "

תיקון סעיף 29בסעיף 29 לחוק העיקרי, במקום "מהיום העשירי" יבוא "מהיום השלושים" 5 

)א( מועמד לראש מועצה אזורית לפי סעיף 5 לחוק המועצות האזוריות )בחירת ראש 6 
המועצה(, התשמ"ח-1988 2, בבחירות שהתקיימו בתקופה שמיום י"ז בכסלו התשס"ח )27 
בנובמבר 2007( עד יום תחילתו של חוק זה )בחוק זה - מועמד מבקש(, הזכאי למימון 
לפי סעיף 7 לחוק העיקרי, ולא מסר במועד הודעה לפי סעיף 12א לחוק העיקרי, כנוסחו 
ערב תחילתו של חוק זה, רשאי בתוך תקופה של 30 ימים, שתחילתה ביום תחילתו של 

חוק זה, למסור לשר הפנים הודעה כאמור 

הארכת מועד 
לבקשת קבלת 

מימון - הוראת 
שעה

)ב( מסר מועמד מבקש הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, ישולם סכום המימון רק אם 
המועמד המבקש הגיש למבקר המדינה חשבונות ודין וחשבון כספי, בהתאם להוראת 

סעיף 22 לחוק העיקרי 

)ג( סכום בשווי של 85% מסכום המימון ישולם, בכפוף להוראות סעיף 7)ב()1( לחוק 
העיקרי, מיד עם הגשת ההודעה לשר הפנים 
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)ד( סכום בשווי של עד יתרת 15% ישולם, בכפוף להוראות סעיף 23)ג( עד )ה( לחוק 
העיקרי, מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון לפי סעיף 23)א( לחוק העיקרי 

)ה( הוראות החוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה יחולו לעניין סעיף זה 
ככל שלא שונו בו 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ת י ר ט ש ר  י א מ               
                    שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוק משק החשמל )תיקון מס' 8(, התשס"ח-2008 *
   

בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996  1, בסעיף 60 -1  תיקון סעיף 60 

בסעיף קטן )ד4( -    )1(

בפסקה )2(, במקום "ט"ו בתמוז התשס"ז )1 ביולי 2007(" יבוא "ט' בתמוז  )א( 
התשס"ט )1 ביולי 2009(";  

אחרי פסקה )3( יבוא:  )ב( 

על אף הוראות פסקה )2(, רשאית הרשות, באישור השר, לתת רישיונות   )4("
לכלל הפעילויות המתבצעות במסגרת הרישיונות לפי הפסקה האמורה, או 
לחלק מהן )בפסקה זו - רישיונות חליפיים(, אף בלי שמתקיימות הוראות 
סעיפים 4)ב1( ו–6, ובלבד שרישיונות חליפיים שלא מתקיימים לגביהם 
התשס"ט בתמוז  ט'  יום  עד  בתוקפם  יעמדו  כאמור  הסעיפים   הוראות 

זו,  פסקה  לפי  חליפיים  רישיונות  ניתנו  המאוחר;  לכל   )2009 ביולי   1(
יחולו הרישיונות כאמור בפסקה )2( רק על הפעילויות שלגביהן לא ניתנו 

הרישיונות החליפיים ";  

בסעיף קטן )ד5(, במקום "ואשר הקמתן החלה לפני יום י"ד באדר התשס"ז )4 במרס   )2(
2007(" יבוא "עד יום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009(";  

סעיף קטן )ד7( - בטל;   )3(

בסעיף קטן )ד11(, במקום הסיפה החל במילים "לדחות את המועדים הנקובים"   )4(
יבוא "באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לדחות את המועדים הנקובים בסעיפים 
קטנים )ד4()2( ו–)4(, )ד5(, )ד8( ו–)ד10(, כולם או חלקם, בתקופות שלא יעלו על שנה בכל 
פעם, ולעניין סעיף קטן )ד5( - רק לאחר שנוכחו כי אין חלופה סבירה אחרת להקמת 

תחנת כוח, בשים לב לצרכים הדחופים של משק האנרגיה"  

תחילתו של חוק זה ביום כ"ח בסיוון התשס"ח )1 ביולי 2008(  2  תחילה 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ר ז ע י ל א – ן ב ן  י מ ני ב  
שר התשתיות הלאומיות

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד              
                  יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"א בתמוז התשס"ח )14 ביולי 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *   
הממשלה - 395, מיום כ"ז בסיוון התשס"ח )30 ביוני 2008(, עמ' 640 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשס"ח, עמ' 250   1

ספר החוקים 2175, ד' באב התשס"ח, 2008 8 5

המחיר 92 2 שקלים חדשים    ISSN 0334-3030   סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי


