חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס'  ,)37התשס"ח2008-*
תיקון סעיף 11

.1

בחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה1965-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף
(11א) ,במקום " 12החודשים" יבוא " 18החודשים" ,ואחרי "רשות מקומית אחרת" יבוא
"לרבות מועצה אזורית.",

תיקון חוק
מרשם האוכלוסין
 -מס' 13

.2

בחוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה1965- ,2בסעיף 19ג ,האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

תיקון צו כינון

.3

שר הפנים יתקן את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח1958- ,3בהתאם
לסעיף (11א) לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,ובשינויים המחויבים ,בתוך
שלושים ימים מיום פרסומו של חוק זה.

תחילה

.4

תחילתם של סעיף (11א) לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,ושל תיקון הצו כאמור
בסעיף  ,3ביום ד' בכסלו התשס"ט ( 1בדצמבר .)2008

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,מסר אדם הודעה על שינוי מען ,ושב ומסר הודעה
כאמור בתוך  12חודשים ממועד מסירת ההודעה הראשונה ,ידרוש ממנו פקיד הרישום
הצהרה בכתב על אמיתות ההודעה ועל נסיבות שינוי המען וכן ידיעות ומסמכים
נוספים הנוגעים להודעה והמאמתים את נכונותה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכויות
פקיד הרישום לפי סעיף  19לעניין כל הודעה על שינוי מען".
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מאיר שטרית
שר הפנים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ד' בתמוז התשס"ח ( 7ביולי  ;)2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,218 -מיום י"א באדר ב' התשס"ח ( 18במרס  ,)2008עמ' .244
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;248התשס"ח ,עמ' .515
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;270התשס"ח ,עמ' .27
ק"ת התשי"ח ,עמ' .1259

חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה) (תיקון מס' ,)2

התשס"ח2008-*
תיקון סעיף 5

.1

בחוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה) ,התשנ"ה1995- ,1בסעיף ,5
במקום "ביום כ"ח בסיון התשס"ח ( 1ביולי  ")2008יבוא "ביום ט' בתמוז התשס"ט
( 1ביולי .")2009
ר ו ני ב ר –א ו ן
שר האוצר

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
*
1

644

מ אי ר ש ט ר ית
שר הפנים
ד ל י ה אי צ י ק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ד' בתמוז התשס"ח ( 7ביולי  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,335 -מיום ג' בחשוון התשס"ח ( 15באוקטובר  ,)2007עמ'  16ועמ' .43
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;119התשס"ז ,עמ' .82

ספר החוקים  ,2166י"א בתמוז התשס"ח14.7.2008 ,

