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בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים ) 2004תיקוני חקיקה( ,התשס״ד, 2004-
בסעיף  ,65במקום ״תום ארבע שנים מיום התחילה״ יבוא ״ליום י״ד בטבת התש״ע
) 31בדצמבר (2009״,
1
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חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( )הוראת שעה( ,התשם״ט*2009-
^

הארכת מועד
לבקשת קבלת מימון
 -הוראת שעה

)א(

בחוק זה -

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

״התקופה הקובעת״  -תקופה של  30ימים ,שתחילתה ביום תחילתו של חוק זה )בחוק
זה  -יום התחילה(,
)ב( סיעה או רשימה הזכאית למימון לפי סעיף  7לחוק העיקרי ,לגבי הבחירות
שהתקיימו בתקופה שמיום י״ג בחשוון התשס״ט ) 11בנובמבר  (2008עד יום התחילה
)בחוק זה  -סיעה או רשימה מבקשת( ,ולא מסרה במועד הודעה לפי סעיפים  11או 12
לחוק העיקרי ,לפי העניין ,רשאית בתוך התקופה הקובעת למסור לשר הפנים הודעה
כאמור
)ג( מסרה הסיעה או הרשימה המבקשת הודעה כאמור בסעיף קטן )ב( ,ישולם סכום
המימון רק אם הסיעה או הרשימה המבקשת הגישה למבקר המדינה חשבונות ודין
וחשבון כספי ,בהתאם להוראות סעיף  22לחוק העיקרי
)ד( על אף האמור בסעיפים  7או  9לחוק העיקרי ,מסרה הסיעה או הרשימה המבקשת
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 א ת הודעתה
במועד האמור בסעיפים  11או  12לחוק 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
)ה( סכום בשווי של  85%מסכום המימון המופחת ישולם ,בכפוף להוראות סעיף
)7ב() (1לחוק העיקרי ,מיד עם הגשת ההודעה לשר הפנים,

•
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)ו( סכום בשווי של עד יותרת  150%מסכום המיתון הכל ופחת ישולם ,ב כפוף! להו ראות
סעיף )23ג( עד )ה( לסוק העיקרי ,מיה לאחק שמבקר המדינה הגיש בין וחשדין לפי סשיד
)23א( לחוק העיקרי.
)ז( הוראות החוק העיקרי כנוסחו וערב ותחילתו ושל ח וק זה יחולו ולעניין וחוק זה ככל
שלא שונו בו
שלא שונו בו
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

אליהו ישי
שר הפנים
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

חוק חינוך ממלכתי )תיקון מם׳  ,(11התשם״ט*2009 -
תיקון סעיף 11א

בחוק חינוך ממלכתי ,התשי״ג1953-כ בסעית שיא -

) (1האמור בו יסומן ״)א(״ ,ובנו ,במקום הסיפה הרז ל במולים ״אין בהחלאות סעי ף זה״
יבוא ״השתתפות רשות חינוך מקומית בתקציביהם של מוסדות חינוך מלכרום ללא
רשמיים כאמור ,כולרהשמאיויחםלכקאה,מ וירכ,וכלולשהת האיוהחגלםקהב,כיסכףולאושבתשהויוההגכםסבף,ככסגףוןאוב אבמשוצועהותכ סף ,כגון באמצע
העסקת עובדים ,לכהלעלסהקמתו סעודובדתיאם,ו לכחללק םה,מוובסלדבודת שאושולויח להקהם,שותבתלפבודתשלגשובוייכהלהמושסתדת פות לגבי כל מו
יהיה שווה לסך ההשתתפות לפי ההסדר הקובע.״;
)(2

אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״)ב( אין בהוראות סעיף קטן)א( כדי לגרוע מטמכותה של רשות חינוך מקומית
לקבוע שיעור השתלתקפבוותעבשתיקעוצירביה משותסתדופותתחבינתוקךצמיוביכרימוםסלדואתרחשינמוייךםמוהכפרויעםלילםא רשמיים הפועל
בתחומה ,כולם או חלקם ,העולה עלי השיעור בהסדר הקשע ,והיא רשאית
לעשות כן גם לגבי לרעכישבותמ הכןר כגיםב ילםג בליהרשכיתבתמפוהתר כביתביקםצ ילבהלשפית תספעויףת זבהת״קציב לפי סעיף זה ״
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