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 חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 )תיקוני חקיקה( )תיקון 
מס' 6(, התשס"ט-2009*

התשס"ד-2004 1, 1 תיקון סעיף 65 חקיקה(,  )תיקוני   2004 הכספים  לשנת  הכלכלית  המדיניות  בחוק 
 בסעיף 65, במקום "תום ארבע שנים מיום התחילה" יבוא "ליום י"ד בטבת התש"ע

)31 בדצמבר 2009("  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ז ע י ל א – ן ב ן  י מ ני ב
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( )הוראת שעה(, התשס"ט-2009*

הארכת מועד 
לבקשת קבלת מימון 

- הוראת שעה

בחוק זה -1  )א( 

"החוק העיקרי" - חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, התשנ"ג-1993 1;

"התקופה הקובעת" - תקופה של 30 ימים, שתחילתה ביום תחילתו של חוק זה )בחוק 
זה - יום התחילה( 

הבחירות  לגבי  העיקרי,  לחוק   7 סעיף  לפי  למימון  הזכאית  רשימה  או  סיעה  )ב( 
שהתקיימו בתקופה שמיום י"ג בחשוון התשס"ט )11 בנובמבר 2008( עד יום התחילה 
)בחוק זה - סיעה או רשימה מבקשת(, ולא מסרה במועד הודעה לפי סעיפים 11 או 12 
לחוק העיקרי, לפי העניין, רשאית בתוך התקופה הקובעת למסור לשר הפנים הודעה 

כאמור 

מסרה הסיעה או הרשימה המבקשת הודעה כאמור בסעיף קטן )ב(, ישולם סכום  )ג( 
המימון רק אם הסיעה או הרשימה המבקשת הגישה למבקר המדינה חשבונות ודין 

וחשבון כספי, בהתאם להוראות סעיף 22 לחוק העיקרי 

על אף האמור בסעיפים 7 או 9 לחוק העיקרי, מסרה הסיעה או  הרשימה המבקשת  )ד( 
הודעה כאמור בסעיף קטן )ב(, תהיה הסיעה או הרשימה, לפי העניין, זכאית לסכום 
מימון השווה ל–85% מסכום המימון שלו היתה זכאית אילו היתה מגישה את הודעתה 
במועד האמור בסעיפים 11 או 12 לחוק העיקרי, לפי העניין )בסעיף זה - סכום מימון 
מופחת(, ויראו את סכום המימון המופחת כסכום המימון לעניין אופן ומועד התשלום 

לפי החוק העיקרי, בכפוף להוראות חוק זה 

85% מסכום המימון המופחת ישולם, בכפוף להוראות סעיף  סכום בשווי של  )ה( 
7)ב()1( לחוק העיקרי, מיד עם הגשת ההודעה לשר הפנים 

התקבל בכנסת ביום ז' באב התשס"ט )28 ביולי 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 436, מיום כ"ד בסיוון התשס"ט )16 ביוני 2009(, עמ' 348, עמ' 547 

ס"ח התשס"ד, עמ' 70; התשס"ז, עמ' 394   1

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשס"ט )27 ביולי 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 276, מיום כ"ט בתמוז התשס"ט )21 ביולי 2009(, עמ' 100 

ס"ח התשנ"ג, עמ' 146   1
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סכום בשווי של עד יתרת 15% מסכום המימון המופחת ישולם, בכפוף להוראות  )ו( 
סעיף 23)ג( עד )ה( לחוק העיקרי, מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון לפי סעיף 

23)א( לחוק העיקרי  

הוראות החוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה יחולו לעניין חוק זה ככל  )ז( 
שלא שונו בו 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

חוק חינוך ממלכתי )תיקון מס' 11(, התשס"ט-2009*

בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953  1, בסעיף 11א -1 תיקון סעיף 11א

האמור בו יסומן ")א(", ובו, במקום הסיפה החל במילים "אין בהוראות סעיף זה"   )1(
יבוא "השתתפות רשות חינוך מקומית בתקציביהם של מוסדות חינוך מוכרים לא 
רשמיים כאמור, כולה או חלקה, יכול שתהיה גם בכסף או בשווה כסף, כגון באמצעות 
העסקת עובדים, לכלל המוסדות או לחלקם, ובלבד ששווי ההשתתפות לגבי כל מוסד 

יהיה שווה לסך ההשתתפות לפי ההסדר הקובע ";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי לגרוע מסמכותה של רשות חינוך מקומית  ")ב( 
לקבוע שיעור השתתפות בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים הפועלים 
בתחומה, כולם או חלקם, העולה על השיעור בהסדר הקובע, והיא רשאית 

לעשות כן גם לגבי רכיב מהרכיבים להשתתפות בתקציב לפי סעיף זה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

סכום בשווי של עד יתרת 15% מסכום המימון המופחת ישולם, בכפוף להוראות  )ו( 
סעיף 23)ג( עד )ה( לחוק העיקרי, מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון לפי סעיף 

23)א( לחוק העיקרי  

הוראות החוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה יחולו לעניין חוק זה ככל  )ז( 
שלא שונו בו 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

חוק חינוך ממלכתי )תיקון מס' 11(, התשס"ט-2009*

תיקון סעיף 11אבחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953  1, בסעיף 11א -1 

האמור בו יסומן ")א(", ובו, במקום הסיפה החל במילים "אין בהוראות סעיף זה"   )1(
יבוא "השתתפות רשות חינוך מקומית בתקציביהם של מוסדות חינוך מוכרים לא 
רשמיים כאמור, כולה או חלקה, יכול שתהיה גם בכסף או בשווה כסף, כגון באמצעות 
העסקת עובדים, לכלל המוסדות או לחלקם, ובלבד ששווי ההשתתפות לגבי כל מוסד 

יהיה שווה לסך ההשתתפות לפי ההסדר הקובע ";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי לגרוע מסמכותה של רשות חינוך מקומית  ")ב( 
לקבוע שיעור השתתפות בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים הפועלים 
בתחומה, כולם או חלקם, העולה על השיעור בהסדר הקובע, והיא רשאית 

לעשות כן גם לגבי רכיב מהרכיבים להשתתפות בתקציב לפי סעיף זה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת
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התקבל בכנסת ביום ו' באב התשס"ט )27 ביולי 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 275, מיום כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009(, עמ' 98 

ס"ח התשי"ג, עמ' 137; התשס"ח, עמ' 660   1


