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חוק הרשויות המקומיות )תיקוני חקיקה()הסדרי בחירות( ,התשנ׳׳ח 998-ו*
.1

תיקון חוק
הרשויות המקומיות
:בחירות( _ •
מס

6

1

בחוק הרשויות המקומיות )בחירות(,

התשב״ה 1965-י -

) ו ( בסעיף ו ,אחרי ההגדרה ״היום הקובע״ יבוא:
״״מפלגה״  -מפלגה אשר רואים אותה לענין סעיף 2ו)א( לחוק מימון מפלגות,
התשל״ג3-ד9ו )להלן  -חוק המימון( ,כסיעה נפרדת ,ויש לה לפחות נציג
אחד בכנסת:״:
 (2,בסעיף - 35
)א( בסעיף קטן)א( ,אחרי ״וכן כל סיעה של הכנסת״ יבוא ״כל מפלגה״:
2

)ב( במקום סעיף קטן)ז( יבוא:
״)ז( רשימת מועמדים המוגשת על ידי סיעה של הכנסת או על ידי סיעה
של המועצה היוצאת ,או על ידי מפלגה ,תיחתם בידי בא־כוח הסיעה או
המפלגה או ממלאי מקומם :רשימת מועמדים המוגשת על ידי שניים או
יותר מהגופים המפורטים כאמור ,תיחתם בידי באי״בוחם של בל אחד
מגופים אלה.״:
) (.5בסעיף - 36
)א( כותרת השוליים תהיה ״סיעות ומפלגות הכנסת״:
)ב( האמור בו יסומן ״)א(״ ואחריו יבוא:
״)ב( )ו( לעניין הבחירות לפי חוק זה ,שמה של מפלגה יהיה שמה הרשום
בפנקס המפלגות,
) (2מפלגה תקבע את בא־ כוחה ואת ממלא מקומו ורשאית היא
לקבוע את אחת מאותיות האלף־בית העברי כסימון למפלגה.
) (3המפלגה תודיע על קביעותיה כאמור בפסקה ) (2ליושב ראש
הכנסת ,לא יאוהר מהיום החמישה־עשר שלפני תום המועד להגשת
רשימות המועמדים :חישב ראש הכנסת יעביר את ההודעה לשר
הפנים לא יאוחר מהיום העשירי שלפני תום המועד להגשת רשימות
המועמדים ,אם מצא כי הסיעה אשר אותה מפלגה משתייכת אליה,
מסרה את ההודעה הנדרשת לפי סעיף 2ו)ב( לחוק המימון.״:
) (4בסעיף - 39
)א( אחרי סעיף קטן)ב( יבוא:
״)בו( למפלגה זבות עדיפות לסמן את רשימתה בכינוי שהוא שמה
הרשום בפנקס המפלגות ובאות שצוינה כאות הסימון ישל המפלגה
בהודעה ליושב ראש הכנסת לפי סעיף 6ג.״;
)ב( בסעיף קטן )ג( ,אחרי ״רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת או
המועצה היוצאת״ יבוא ״או שמפלגת היתה מסומנת בהם״ ואחרי ״אלא
בהסכמתו של בא־כוח אותה סיעה״ יבוא ״או אותה מפלגה״;
נתקבל רכנסה ביום ל׳ בסיון התשנ״ח ) 24ביוני  :(1998הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2722מיום כ״א בסיון התשנ״ח ) 15ביוני  ,(1998עמ׳ 78ג.
מ״דו התשכ״ה ,עמי .248
* סייד התמל״ג ,עמי .52
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)ג( בסעיף קטן)ד( ,במקום ״)ב( ו־)ג(״ יבוא ץב( עד)ג(״ ובסופו יבוא ״וזכותה של
מפלגה עדיפה על זכותה של סיעה מסיעות המועצה היוצאת ,-ואולם אם
הסיעה היוצאת סומנה בבחירות האחרונות למועצה בבינוי או באות
שבמחלוקת  -זכותה עדיפה.״
בחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה975-ו ,
.2
בסעיף - 5
מ( בסעיף קטן )א( ,אחרי ״כל סיעה או יותר של הכנסת״ יבוא ״כל מפלגה
כמשמעותה בחוק הבחירות״;
) (2במקום סעיף קטן)ב( יבוא:
״)ב( הצעת מועמד המוגשת על ידי סיעה של הכנסת או על ידי סיעה של
המועצה היוצאת ,תיחתם בידי בא־כוח הסיעה או ממלא מקומו :הצעת מועמד
המוגשת על ידי מפלגה ,תיחתם בידי בא־כוחה או ממלא מקומו שנקבעו כאמור
בסעיף )36ב( לחוק הבחירות :הצעת מועמד המוגשת על ידי שניים או יותר
מהגופים המפורטים כאמור ,תיחתם בידי באי־כוחם של כל אחד מגופים אלה.״

תיקון חוק
הרשויות המקומיות
)בחירת ראש
הרשות וסגניו
וכהונתם(  -מסי 16

בחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( ,התשנ״ג993-ו" -
)ו( בסעיף ו -
)א( במקום ההגדרה ״סיעת אם״ יבוא:
״״סיעת אם״  -כל אחת מאלה:
)ו( סיעה מסיעות הכנסת:
) (2מפלגה;״:
)ב( אחרי ההגדרה ״סיעת אם״ יבוא:
״״מפלגה״  -מפלגה כהגדרתה בסעיף ו לחוק הבחירות:״:
) (2בסעיף 0ו)ד( ,אחרי ״של הכנסת״ יבוא ״ועל מספר חברי הכנסת של כל מפלגה,״;
) (3בסעיף  ,26במקום סעיף קטן)ד( יבוא:
״)ד( הודעות מטעם סיעת אם יימסרו -
)ו( אם היא סיעה מסיעות הכנסת  -בידי בא־כוחה על פי סעיף  25לחוק
הבחירות לכנסת ולראש הממשלה ]נוסח משולב[ ,התשב״ט969-ו  ,או
ממלא מקומו:
) (2אם היא מפלגה  -בידי בא־כוחה או ממלא מקומו שנקבעו כאמור
בסעיף )36ב( לחוק הבחירות.״

תיקון חוק
הרשויות המקומיות
)מימון בחירות( -
מסי 4

ג

.3

5

בנימין נתניהו
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

אליהו סויסה
שר הפנים
דן תיכון
יושב ראש הכנסת

סייח התשל״ה ,עמי .211
סייח התשנ״ג ,עמי .146
סייח התשכ״ט ,עמי .103
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חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות )תיקון מסי ,(4
התשנ״ח998-ו*
הזזדפת סעיף 48

בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ״ה995-ו
.1
)להלן  -החוק העיקרי( ,במקום סעיף  48יבוא:
•היראות

מעבר

י

) .48א( בסעיף זה -
״בחינות״  -בחינות שנקבעו לפי סעיפים  7ו־ 8לחוק זה:
״התקופה הקובעת״  -התקופה המתחילה ביום ב׳ באלול התשנ״ד )9
באוגוסט  •1994והמסתיימת ביום ב״ה בםיון התשנ״ז ) 30ביוני .(1997
)ב( לצורך קבלת רשיון מנהל תיקים ,מי שעסק ביישראל בניהול
תיקים ברציפות בתקופה הקובעת ,יהיה פטור מהבחינות ,למעט מבחינה
בנושא אתיקה מקצועית.
)ג( לצורך קבלת רשיון יועץ השקעות ,מי שעסק בישראל בייעוץ
השקעות או בניהול תיקים ,ברציפות בתקופה הקובעת ,יהיה פטור
מהבחינות ,למעט מהבחינה בנושא אתיקה מקצועית.
)ד( מי שעסק ביום ו׳ בתמוז התשנ״ח ) 30ביוני  (1998בייעוץ
השקעות או בניהול תיקים ,לפי העניץ ,מכוח רשיון זמני ,פטור ,עד ליום
כ״ב בטבת התש״ס ) 31בדצמבר 999ו( ,מבחינות ,למעט מהבחינה בנושא
אתיקה מקצועית.
)ה( הרשות מוסמכת לתת רשיון לניהול תיקים או לייעוץ
השקעות -
)ו( מטעמים מיוחדים ,למי שאינו ממלא אחר תנאי מן
התנאים שבסעיפים קטנים )ב( או)ג( או שבסעיפים  7או :8
) (2למי שעסק בניהול תיקים או בייעוץ השקעות מחוץ
לישראל ,אם שוכנעה שלאור דיני ניירות הערך הקיימים
במדינה שבה עסק באמור ניתן לראותו כבשיר לקבלת רשיון לפי
חוק זה.״

תיקון

סעיף ג!

.2

בסעיף  13לחוק העיקרי ,בסעיף קטן)ב( ,בסופו יבוא:
״) (8אם בעל הרשיון פטור מבחינות באמור בסעיף  - 48ציון מפורש של עובדה
זו.״
בנימין נ תני ה ו
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

יעקב נאמן
שר האוצר
דן תיכון
יושב ראש הכנסת

נתקבל בכנסה ביום ה׳ בתמח זזתשנ״ח ) 29ביוני  :(1998ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2652מיום ב״ו בתשרי התשנ״ח ) 27באוקטובר  ,(1997עמי .82
ם״דז התשנ״ה .עמי  :416התשנ״ז ,עמי .80
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