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 .1בחוק המפלגות ,התשנ"ב ,1 1992בסעיף  8
)ו( בסעיף קטן )א( ,הסיפה ,החל במילים "או בשם הזהה לשם של מפלגה"
תימחק:
)(2



אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")א (1בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן )א( ,לא תירשם מפלגה בשם
הזהה ,או בשם הדומה עד כדי להטעות ,לשם של אחד מאלה:
) (1מפלגה רשומה או שהיתה רשומה;
) (2תאגיד שקיימת זיקה בינו לבין המפלגה המבקשת להירשם ,הרשום
כדין בישראל ,או שהיה רשום כרין בישראל ,חדל להתקיים ,וטרם
חלפו שישה חורשים מיום שחדל להתקיים כאמור; בפסקה זו" ,חדל
להתקיים"  לרבות אחד מאלה:

לענין עמותה  עמותה שהסתיים פירוקה מרצון ,או שחוסלה ,לפי הוראות
סעיפים  47או  54לחוק העמותות ,התש"ם:2 1980

לענין חברה 

חברה שחוסלה לפי סעיפים

315

או

339

לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ''ג;31983

 .נתקבל בכנסת ביום יט בחשון התשס"ב
חוק  ,3027מיום ג' באב התשס"א ) 23ביולי
ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;190התשס"ב ,עמ' .6
 2ס"ח התשמ"ו ,עמ' .210
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,37עמ' .761
)5

בנובמבר
,(2001

;(2001

עמ'

הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות

.768

1

ו

לענין אגודה שיתופית  אגודה שבוטל רישומה לפי סעיף
האגודות השיתופיות;4

50

לפקודת

לענין שותפות  שותפות שנמחקה מהרישום או שחוסלה לפי סעיף
לפקודת השותפויות ]נוסח חרש[ ,התשל"ה;" 5 1975
)(3

בסעיף קטן )ב(
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)א( האמור בו יסומן ") "(1ובו ,במקום "לפי סעיף קטן )א(" יבוא "לפי סעיפים
קטנים )א( או )א "(1ובמקום הסיפה החל במילים "לבקש מבית המשפט המחוזי"
יבוא "לעתור לבית המשפט לענינים מינהליים בירושלים להורות למפלגה
לשנות את שמה";
)ב( אחרי פסקה

)(1

יבוא:

'') (2על דרישת הרשם לפי פסקה ) (1רשאית המפלגה לעתור לבית
המשפט לענינים מינהליים בירושלים ,בתוך  30ימים לאחר שנמסרה לה
הורעה על הדרישה.
) (3חלפו  30ימים מתום תקופת הזמן שנקבעה בדרישת הרשם כאמור
בפסקה ) (1ולא הוגשה עתירה לבית המשפט לענינים מינהליים בירושלים
לפי הוראות פסקאות )ו( ו) ,(2רשאי בל אדם לעתור לבית המשפט האמור
להורות למפלגה לשנות את שמה; הוגשה עתירה לפי פסקה זו יהיו

י

המפלגה והרשם משיבים בעתירה".
.2
15

בחוק בתי משפט לענינים מינהליים ,התש"ס ,62000בתוספת הראשונה ,אחרי פרט
יבוא:

".16

לענינים מינהליים

מפלגות  שינוי שם של מפלגה לפי הוראות סעיף

)8ב(

לחוק המפלגות,

התשנ"ב''.1992
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש
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