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עמוד
ה זיעת חוק הרשויות המקומח־ת)תיקוני חקיקה()הסדרי בחירות( ,התשניח1996-
תיקונים עקיפים:
חוק הרשויות המקומיות)בהירותן התשכ־ה965-ו
חוק הרשויות המקומיות )בחירות ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל־ה5-ד19
חוק הרשויות המקומיות)מימח בחירות( ,התשנ״ג־ב199

8ד3

מתפרסמת בזה ה צ ע ת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

ה צ ע ת ח ו ק ה ר ש ו י ו ת ה מ ק ו מ י ו ת )תיקוני ח ק י ק ה ( ) ה ס ד ר י בחירות{,
התשנ״ח998-ו*
תיקון חוק
הרשויות המקומיות
)בחירות(

ו.

בחוק הרשויות המקדמיות)בחירות /התשכ״ה965-ז -
ז

)ז(

בסעיף ו ,אחרי ההגדרה ׳היום הקובע׳׳ יבוא:
״חוק המפלגות״  -חוק המפלגות ,התשנ־ב992-ז ;
1

־׳מפלגה־׳  -מפלגה הרשומה בפנקס המפלגות לפי חדק המפלגות והתקיימו בה
שביים אלה:
)ו( היא משתייכת לסיעה בכנסת כאמור בסעיף 2ו)א( לחמן מימון
מפלגות ,התשל״ג3-ד , 19ורואים אותה ,לעביץ הסעיף האמור ,כסיעה
נפרדת:
נ

)(2
)(2

יש לה נציג בכנסת:׳׳;

בסעיף - 35
)א(

בסעיף ק ) pא( ,אחרי •ובן בל סיעה ש ל הבנםת״ יבוא ״כל מפלגה״;

)ב(

במקום סעיף קטן)ז( יבוא:
״)ז( רשימת מועמדים המוגשת ע ל ידי סיעה ש ל הכנסת או ע ל ידי סיעה
ש ל המועצה היוצאת ,או על ידי מפלגה ,תיחתם בידי בא־כוח הסיעה או
המפלגה אד ממלאי מקומם; רשימת מועמדים המוגשת ע ל ידי שניים או
יותר מהגופים המפורטים באמור ,תיחתם בידי ב א י ־ כרחם ש ל בל אחד
מגופים אלה.״

)(3

האמור בסעיף  36יסומן)א( ואחריו יבוא:
׳׳)ב( ) (1לענין הבחירות לפי חוק זה ,שמה ש ל מפלגה יהיה שמה הרשום
בפנקס המפלגות:
דברי

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות /התשכ־ה-
965ז ,ולפי חוק הרשויות המקומיות)בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,התשל־ה5-ד9ו ,רשאית כל סיעה
מסיעות הכנסת להגיש רשימת מועמדים בבחירות
למועצת רשות מקומית וכן להגיש הצעת מועמד
לכהונת ראש רשות מקומית; לעומת זאת מפלגה
המהווה חלק מסיעה בכנסת ,אינה רשאית להגיש
רשימת מועמדים או הצעת מועמד באמור.

הסבר
בסיעה נפרדת לפי סעיף 2ז)א( לחיק מימון מפלגות,
התשל־ג973-ז ,ואשר יש לה נציג בכנסת ,להגיש ,גס
היא ,רשימות מועמדים בבחירות לרשויות המקומיות
והצעות מועמדים לראשות הרשויות המקומידת.
במקביל לכך מוצע לתקן גס את חוק הרשויות
המקומיות )מימון בחירות( ,התשנ־ג993-ו ,ולהעניק
מימון למפלגה באמור המגישה רשימת מועמדים
בבחירות למועצת רשות מקומית.

מוצע לתקן מצב דברים זה ולאפשר למפלגה
המהווה חלק של סיעה מסיעות הכנסת והיא מוכרת לבן

* הצעת חוק פ5/ד8ו; הועברה לוועדה ביום ב־ז באדר דזתשג־ח ) 25במרס ¿1996
י ם־ח התשב״ח ,עבר .2*8
* ס־ח התשנ־ב ,עבר  90ו.
סייח התשל־ג ,עמ־ .52
ג
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הצעות חוק  ,2722כ־א בסיק החשנ־ח998 ,ז5.6.ו

) (2מפלגה תקבע את בא־בוחה ואת ממלא מקומו ,ורשאית היא לקבוע
את אחת מאותיות האלף־בית העברי בסימון למפלגה:
) (5המפלגה תודיע ע ל קביעותיה כאמור בפסקה) ¿2ליושב ראש הכנסת
לא יאותר מהיום ה ח מ י ש ה ־ ע ש ר שלפני תום המועד להגשת רשימות
המועמדים; יושב ראש הכנסת יעביר את ההודעה לשר הפנים לא יאוחר
מהיום העשירי שלפני תוס המועד ל ה ג ש ת רשימת המועמדים.״
)(4

בסעיף - 59
)א( אחרי סעיף קטן)ב( יבוא:
״)בו( למפלגה זכות עדיפות לסמן את רשימתה בכינוי שהוא שמה
הרשום בפנקס המפלגות ובאות שצוינה כאות הסימון ש ל המפלגה
בהודעה ליושב ראש הכנסת לפי סעיף .36״:
)ב( בסעיף קטן )ג( ,אתרי ־רשימת מועמדים ש ל סיעה מסיעות הכנסת או
המועצה היוצאת־ יבוא ״או שמפלגת היתה מסומנת בהם״ ואחרי ״אלא
בהסכמתו ש ל בא־כוח אותה סיעה״ יבוא ״או אותה מפלגה״;
)ג( בסעיף קטן)דג במקום ״)ב( ו־)ג(״ יבוא )ב{ עד)ג(״ ובסופו יבוא ״וזכותה ש ל
מפלגה עדיפה ע ל זכותה ש ל סיעה מסיעות המועצה היוצאת; ואולם אם
הסיעה היוצאת סומנה בבחירות האחרונות למועצה בכינוי או באות
שבמחלוקת  -זכותה עדיפה.״
״

בחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל׳׳ה5-ד9ו ,
.2
בסעיף - 5
4

) ו ( בסעיף קטן )א( ,אחרי ״כל סיעה או יותר ש ל הכנסת״ יבוא ״בל מפלגה
כמשמעותה בחוק הבחירות״;
)(2

תיקון חוק
הרשויות
המקומיות
)בחירת ראש
הרשות וסגניו
וכהונתם(

במקום סעיף קטן)ב( יבוא:
מב( ה צ ע ת מועמד המוגשת ע ל ידי סיעה ש ל הכנסת או ע ל ידי סיעה ש ל
המועצה היוצאת ,תיחתם בידי בא״בוח הסיעה או ממלא מקומו :ה צ ע ת מועמד
המוגשת על ידי מפלגה ,תיחתם בידי בא־כוחה או ממלא מקומו שנקבעו כאמור
בסעיף )36ב( לחוק הבחירות :ה צ ע ת מועמד המוגשת ע ל ידי שניים או יותר
מהגופים המפורטים כאמור ,תיחתם בידי באי־כוחם ש ל בל אהד מגופים
אלה.״

3

בחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( ,ה ת ש נ ־ ג  9 9 3 -ו -
5

)ו(

בסעיף ו -

תיקון חוק
הרשויות המקומיות
)מימון בחירות(

)א( במקום ההגדרה ״סיעת אם״ יבוא:
״״סיעת אם״  -בל אחת מאלה:
)(1

סיעה מסיעות הכנסת:

)(2

מפלנה׳,״;

* סיח התשל׳־ה ,עמי .211
ס־ח התשנ־ג ,עמ׳ « ו .
5

הצעות חוק  ,2722כ־א בסיון התשנ״ח15.6.1998 ,
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)ב(

אחרי ההגדרה ־סיעת אם״ יבוא:
״ מ פ ל ג ה ־  -מפלגה בהגדרתה בסעיף  1לתיק הבחירות:״

) (2בסעיף )10ד /בסופו יבוא ״ובן ע ל מספר חברי הכנסת ,ביום הקובע ,ש ל בל
מפלגה״;
)(3

בסעיף  ,26במקום סעיף קטן)ד( יבוא:
ץד(

הודעות מטעם סיעת אם יימסרו -
)ו( אם היא סיעה מסיעות הכנסת  -בידי בא־כותה ע ל פי סעיף  25לחוק
הבחירות לכנסת ולראש הממשלה ]נוסה משולב[ ,התשכ״ט969-ו  ,או
ממלא מקומו:
6

) (2אם היא מפלגה  -בידי בא־כוחה או ממלא מקומו שנקבעו כאמור
בסעיף )36ב( לחוק הבחירות.״
תברי הכנסת :אליעזר זנדברג ,מיכאל קליינר

6

ם*ח התשכ־ס ,עמי .103
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