חוק שמירת הניקיון (תיקון מס'  ,)12התשס"ט*2008-
הוספת סעיף 21ב
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בחוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד1984- ,1אחרי סעיף 21א יבוא:
"יום ניקיון ארצי

21ב( .א) השר יקבע יום ניקיון ארצי במטרה להגביר את המודעות
בקרב הציבור לשמירה על הניקיון בשטחים הפתוחים
והציבוריים ולהגנה על הסביבה; יום הניקיון הארצי יתקיים
בכל שנה בחודש שלפני ט"ו בניסן.
(ב) ביום הניקיון הארצי יקוימו ברחבי הארץ במחנות צה"ל,
ברשויות המקומיות ובמוסדות החינוך פעולות חינוך והסברה
בנושא שמירת הניקיון והגנה על הסביבה ,לרבות בנושא
מיחזור ,שיכללו השתתפות בפעולות ניקיון מיוחדות".
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה
*
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גדעון עזרא
השר להגנת הסביבה
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ו' בחשוון התשס"ט ( 4בנובמבר  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,259 -מיום כ"ח בתשרי התשס"ט ( 27באוקטובר  ,)2008עמ' .5
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;142התשס"ח ,עמ' .864

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס'  ,)39התשס"ט*2008-
תיקון סעיף 7

.1

תיקון צו כינון

.2

בחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה1965-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף - 7
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "סעיף קטן (ב)" יבוא "סעיפים קטנים (א )1ו–(ב)";
( )2אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1( )1מי שכיהן כיושב ראש ועדה או כחבר ועדה למילוי תפקידי ראש
רשות מקומית ומועצת הרשות ,או למילוי תפקידי המועצה ,בהתאם
להוראות לפי סעיף 143 ,143א או  206לפקודת העיריות ,2או לפי סעיף
 38או 38א לפקודת המועצות המקומיות ,3אינו זכאי להיכלל ברשימת
מועמדים ולהיבחר כחבר המועצה בבחירות שייערכו באותה רשות
מקומית לראשונה לאחר מינויו.
( )2הוראות פסקה ( )1יחולו גם על מי שהשר מינה למלא את תפקידי
ראש הרשות המקומית או חברי המועצה עד לבחירת המועצה הראשונה
לפי הוראות סעיף ".3
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שר הפנים יתקן את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח1958- ,4בהתאם
לסעיף  7לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,ובשינויים המחויבים ,בתוך שלושים
ימים מיום תחילתו של חוק זה.
התקבל בכנסת ביום ו' בחשוון התשס"ט ( 4בנובמבר  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,259 -מיום כ"ח בתשרי התשס"ט ( 27באוקטובר  ,)2008עמ' .6
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;248התשס"ח ,עמ' .733
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"ח ,עמ' .1259

ספר החוקים  ,2191י"ח בחשוון התשס"ט16.11.2008 ,

