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חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( )תיקון מס' 11(, התשע"ד-2014*

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

בהגדרה "הבחירות", אחרי "ולראש הרשות, לרבות" יבוא "בחירות חדשות,";  )1(

בהגדרה "תקופת בחירות", בסופה יבוא "לעניין בחירות חדשות תכלול תקופת   )2(
הבחירות גם את התקופה שמהיום שפסק הדין המורה על עריכת הבחירות החדשות 

היה לסופי עד יום הבחירות החדשות;";

אחרי ההגדרה "בחירות חוזרות" יבוא:  )3(

""בחירות חדשות" - בחירות לפי סעיף 73 לחוק הבחירות, לרבות כפי שהוחל 
בסעיף 7)ב( לחוק הבחירה הישירה;" 

בסעיף 6 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:2 תיקון סעיף 6

")ב1( רשות מקומית שמתקיימות בה בחירות חדשות למועצה, ייווסף לסכום המימון 
לגביה סכום נוסף כלהלן: 

התקיימו הבחירות החדשות בתוך שנה מיום הבחירות שבעקבותיהן הוחלט   )1(
על קיום בחירות חדשות )בסעיף זה - הבחירות הראשונות(, יהא הסכום הנוסף 
65% מסכום המימון החדש; התקיימו הבחירות החדשות באזור קלפי מסוים 
65% מסכום המימון החדש לו התקיימו הבחירות  בלבד, יהא הסכום הנוסף 
הראשונות באותו אזור קלפי; בסעיף זה, "סכום המימון החדש" - מכפלת יחידת 
החישוב כפי סכומה ביום שבו קבע השר את מועד הבחירות החדשות במספר 

בעלי הזכות לבחור באותה רשות מקומית בבחירות הראשונות;

התקיימו הבחירות החדשות יותר משנה מיום הבחירות הראשונות, יהא   )2(
הסכום הנוסף סכום המימון החדש; התקיימו הבחירות החדשות באזור קלפי 
מסוים בלבד, יהא הסכום הנוסף סכום המימון החדש לו התקיימו הבחירות 

הראשונות באותו אזור קלפי 

רשות מקומית שמתקיימות בה בחירות חדשות לראש הרשות בלבד, יהיה סכום  )ב2( 
המימון לגביה כלהלן:

התקיימו הבחירות החדשות בתוך שנה מיום הבחירות הראשונות, יהא   )1(
סכום המימון 65% מסכום המימון החדש; התקיימו הבחירות החדשות באזור 
קלפי מסוים בלבד, יהא סכום המימון 65% מסכום המימון החדש לו התקיימו 

הבחירות הראשונות באותו אזור קלפי;

התקיימו הבחירות החדשות יותר משנה מיום הבחירות הראשונות, יהא   )2(
סכום המימון סכום המימון החדש; התקיימו הבחירות החדשות באזור קלפי 
מסוים בלבד, יהא סכום המימון סכום המימון החדש לו התקיימו הבחירות 

הראשונות באותו אזור קלפי "

בסעיף 7 לחוק העיקרי - 3 תיקון סעיף 7

בסעיף קטן )א2(, אחרי "לראש רשות" יבוא "או בבחירות חדשות לראש רשות בלבד,";   )1(

בסעיף קטן )ב()1(, בסופו יבוא "ובלבד שבית המשפט לא ציווה על עריכת בחירות   )2(
חדשות;"; 

התקבל בכנסת ביום י"ז באדר א' התשע"ד )17 בפברואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 537, מיום י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(, עמ' 57 

ס"ח התשנ"ג, עמ' 146; התשע"ב, עמ' 670   1
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בסעיף קטן )ג(, אחרי "לראש רשות" יבוא "או בבחירות חדשות לראש רשות בלבד";  )3(

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )4(

הבחירות  תוצאות  את  זה  חוק  לעניין  יראו  חדשות,  בחירות  התקיימו  ")ד( 
כתוצאות הבחירות החדשות בלבד "

בסעיף 10 לחוק העיקרי - 4 תיקון סעיף 10

 80% בגובה  מקדמה   - חדשות  בחירות  "ולעניין  יבוא  בסופו  )א(,  קטן  בסעיף   )1(
מהסכום האמור ";

 80% בגובה  סכום   - חדשות  בחירות  "ולעניין  יבוא  בסופו  )ג()2(,  קטן  בסעיף   )2(
מהסכום האמור "

בסעיף 26)ז( לחוק העיקרי -5 תיקון סעיף 26

בפסקה )1(, אחרי "בבחירות חוזרות" יבוא "ובבחירות חדשות"   )1(

אחרי פסקה )2( יבוא:  )2(

הוצאות הבחירות החדשות של סיעת האם ושל כל סיעות הבת ורשימות   )3("
הבת שלה ברשות מקומית מסוימת - לא יעלו על 200% מסכום המימון המגיע 

לסיעת האם לפי תוצאות הבחירות החדשות באותה רשות מקומית "

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 מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014*

בחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס-2000 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 3
בסעיף 3)ב(, במקום "השר לקליטת העליה" יבוא "שר העלייה והקליטה"  

בסעיף 6 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 6

בסעיף קטן )א(, במקום "ל–25%" יבוא "ל–35%";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "המשרד לקליטת העליה" יבוא "משרד העלייה והקליטה"   )2(

בסעיף 11 לחוק העיקרי, במקום "השר לקליטת העליה" יבוא "שר העלייה והקליטה" 3 תיקון סעיף 11

תחילתו של סעיף 6)א( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2)1( לחוק זה, ביום כ"ט בטבת 4 תחילה
התשע"ד )1 בינואר 2014( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

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

בסעיף קטן )ג(, אחרי "לראש רשות" יבוא "או בבחירות חדשות לראש רשות בלבד";  )3(

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )4(

הבחירות  תוצאות  את  זה  חוק  לעניין  יראו  חדשות,  בחירות  התקיימו  ")ד( 
כתוצאות הבחירות החדשות בלבד "

תיקון סעיף 10בסעיף 10 לחוק העיקרי - 4 

 80% בגובה  מקדמה   - חדשות  בחירות  "ולעניין  יבוא  בסופו  )א(,  קטן  בסעיף   )1(
מהסכום האמור ";

 80% בגובה  סכום   - חדשות  בחירות  "ולעניין  יבוא  בסופו  )ג()2(,  קטן  בסעיף   )2(
מהסכום האמור "

תיקון סעיף 26בסעיף 26)ז( לחוק העיקרי -5 

בפסקה )1(, אחרי "בבחירות חוזרות" יבוא "ובבחירות חדשות"   )1(

אחרי פסקה )2( יבוא:  )2(

הוצאות הבחירות החדשות של סיעת האם ושל כל סיעות הבת ורשימות   )3("
הבת שלה ברשות מקומית מסוימת - לא יעלו על 200% מסכום המימון המגיע 

לסיעת האם לפי תוצאות הבחירות החדשות באותה רשות מקומית "

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 מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014*

בחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס-2000 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 
בסעיף 3)ב(, במקום "השר לקליטת העליה" יבוא "שר העלייה והקליטה"  

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 6בסעיף 6 לחוק העיקרי - 2 

בסעיף קטן )א(, במקום "ל–25%" יבוא "ל–35%";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "המשרד לקליטת העליה" יבוא "משרד העלייה והקליטה"   )2(

תיקון סעיף 11בסעיף 11 לחוק העיקרי, במקום "השר לקליטת העליה" יבוא "שר העלייה והקליטה" 3 

תחילתו של סעיף 6)א( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2)1( לחוק זה, ביום כ"ט בטבת 4 
התשע"ד )1 בינואר 2014( 

תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

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

התקבל בכנסת ביום י"ז באדר א' התשע"ד )17 בפברואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 832, מיום י"ד בשבט התשע"ד )15 בינואר 2014(, עמ' 256 

ס"ח התש"ס, עמ' 178; התשס"ח, עמ' 28   1

ספר החוקים 2434, כ' באדר א' התשע"ד, 2014 2 20


