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חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 7), התשע"ב-2012*

בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998  1, בסעיף 6(ג), במקום "שחלפו שלוש שנים" 1. תיקון סעיף 6
יבוא "שחלפה התקופה הקבועה בסעיף 5 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958" ובמקום 

"ההתיישנות, התשי"ח-1958" יבוא "האמור".

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

נאמן יעקב 
שר המשפטים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                      
                             יושב ראש הכנסת

 חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 8),
התשע"ב-2012*

בחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994  1 (להלן - החוק 1.החלפת סעיף 3
העיקרי), במקום סעיף 3 יבוא:

"מועד הבחירות לכל 
המועצות האזוריות 

 הבחירות לכל המועצות האזוריות יקוימו כל חמש שנים3.
השנה  היתה  אם  ואולם  טבת;  לחודש  השלישי  ג'  ביום 
הרביעית שלאחר הבחירות האחרונות שנה מעוברת, יקוימו 

הבחירות ביום ג' הראשון לאותו חודש."

בסעיף 4 לחוק העיקרי - 2.תיקון סעיף 4

בסעיף קטן (א), במקום "לאותה מועצה אזורית" יבוא "למועצות האזוריות";  (1)

בסעיף קטן (ב), המילים "הכלולות בחלק שבתוספת שבו כלולה אותה מועצה   (2)
אזורית" - יימחקו, ובמקום "הכלולות באותו חלק" יבוא "לפי הסעיף האמור".

בסעיף 4א(ג) לחוק העיקרי, המילים "וביום א' האחרון שלפני יום הבחירות בין השעות 3.תיקון סעיף 4א
7:00 עד 18:00" - יימחקו.

סעיף 5א לחוק העיקרי - בטל.4.ביטול סעיף 5א

התוספת לחוק העיקרי - בטלה.5.ביטול התוספת

תחילה והוראת 
מעבר 

ו–2 לחוק זה, 6.  1 ו–4 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים   3 תחילתם של סעיפים  (א) 
ותחילתם של ביטול סעיף 5א לחוק העיקרי וביטול התוספת לחוק העיקרי, כנוסחם 
בסעיפים 4 ו–5 לחוק זה, ביום ב' בשבט התשע"ד (3 בינואר 2014) (בסעיף זה - יום 

התחילה).

התקבל בכנסת ביום י"ג בשבט התשע"ב (6 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 616, מיום א' באב התשע"א (1 באוגוסט 2011), עמ' 1568.

ס"ח התשנ"ד, עמ' 248; התשע"ב, עמ' 137.  1

התקבל בכנסת ביום ו' בשבט התשע"ב (30 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 433, מיום ט' בטבת התשע"ב (4 בינואר 2012), עמ' 78.

ס"ח התשנ"ח, עמ' 166; התש"ע, עמ' 570.   1

ספר החוקים 2336, ט"ז בשבט התשע"ב, 9.2.2012


