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בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) ,התשנ"ג 993-( 11להלן  -החוק העיקרי),
בסעיף - 1
()1

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

( )2בהגדרה "תקופת בחירות" ,בסופה יבוא "לעניין בחירות חדשות תכלול תקופת
הבחירות גם את התקופה שמהיום שפסק הדין המורה על עריכת הבחירות החדשות
היה לסופי עד יום הבחירות החדשות;";
()3

אחרי ההגדרה "בחירות חוזרות" יבוא:
""בחירות חדשות"  -בחירות לפי סעיף  73לחוק הבחירות ,לרבות כפי שהוחל
בסעיף (7ב) לחוק הבחירה הישירה;".

בסעיף  6לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב )1רשות מקומית שמתקיימות בה בחירות חדשות למועצה ,ייווסף לסכום המימון
לגביה סכום נוסף כלהלן:
( )1התקיימו הבחירות החדשות בתוך שנה מיום הבחירות שבעקבותיהן הוחלט
על קיום בחירות חדשות (בסעיף זה  -הבחירות הראשונות) ,יהא הסכום הנוסף
 65%מסכום המימון החדש; התקיימו הבחירות החדשות באזור קלפי מסוים
בלבד ,יהא הסכום הנוסף  65%מסכום המימון החדש לו התקיימו הבחירות
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;
( )2התקיימו הבחירות החדשות יותר משנה מיום הבחירות הראשונות ,יהא
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.
(ב )2רשות מקומית שמתקיימות בה בחירות חדשות לראש הרשות בלבד ,יהיה סכום
המימון לגביה כלהלן:
( )1התקיימו הבחירות החדשות בתוך שנה מיום הבחירות הראשונות ,יהא
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;
( )2התקיימו הבחירות החדשות יותר משנה מיום הבחירות הראשונות ,יהא
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  7לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א ,)2אחרי "לראש רשות" יבוא "או בבחירות חדשות לראש רשות בלבד;",

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