חוק לתיקון פקודת העיריות )מס'  ,(106התשס"ו*2005-
תיקון סעיף 122א .1

בפקודת העיריות ,1בסעיף 122א ,אחרי סעיף קטן )ח( יבוא:
")ט( הוראות סעיף זה יחולו ,בשינויים המחויבים ,על מי שכיהן כחבר מועצה ,במשך
שמונה עשר חודשים מיום שתמה כהונתו בשל אחד מאלה:
)(1

הוא חדל לכהן כחבר המועצה לפי סעיף ;123

)(2

הוא התפטר מכהונתו כחבר מועצה לפי סעיף ;124

)(3

הוא אינו מכהן עוד במועצה לאחר קיומן של בחירות למועצה".
אריאל שרון
ראש הממשלה

משה קצב
נשיא המדינה

אריאל שרון
ממלא מקום שר הפנים
ר א וב ן ר יב ל י ן
יושב ראש הכנסת

__________
* התקבל בכנסת ביום כ"ו בחשון התשס"ו ) 28בנובמבר  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת  ,75 -מיום י"ב באדר ב' התשס"ה ) 23במרס  ,(2005עמ' .140
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197ס"ח התשס"ה ,עמ' .913

חוק המפלגות )בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה( )הוראת שעה(,
התשס"ו*2005-
הוראת שעה

 .1חוק המפלגות ,התשנ"ב) 11992-להלן  -החוק העיקרי( ,יחול ,לענין ההוראות שבו שענינן
בחירות מקדימות ,על בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה בשינויים המפורטים בהוראת
שעה זו.

תיקון סעיף 17

 .2בסעיף  17בחוק העיקרי ,במקום "הוראות חוק הבחירות" יבוא "הוראות סעיפים  8עד 12
בחוק הבחירות".

תיקון סעיף 28א

.3

בסעיף 28א בחוק העיקרי -
)(1

ברישה ,אחרי "בפרק זה" יבוא "ובסעיף ;"17

) (2בהגדרה "בחירות מקדימות" ,המילים "שזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה"
 יימחקו;)(3

אחרי ההגדרה "בחירות מקדימות" יבוא:
""הוצאה"  -בכסף או בשווה כסף ,במישרין או בעקיפין ,בארץ או בחוץ לארץ,
במזומנים או בהתחייבות מכל סוג;";

)(4

במקום ההגדרה "מועמד" יבוא:
""מועמד"  -מי שהכריז על עצמו כמועמד ,או הודיע ברבים על כוונתו ,בעל
פה או בכתב ,במפורש או על דרך התנהגות ,להתמודד ,בבחירות מקדימות,
לתפקיד של יושב ראש המפלגה או להיות מועמד מטעמה לאחד מאלה :ראש

__________
* התקבל בכנסת ביום כ"ז בחשון התשס"ו ) 29בנובמבר  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,101מיום י"ט בחשון התשס"ו ) 21בנובמבר  ,(2005עמ' .34
 1ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;190התשס"ד ,עמ' .150

34

ספר החוקים  ,2037כ"ט בחשון התשס"ו1.12.2005 ,

