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התשס"ז-2006* ,(7 מס' בחירות) (תיקון (מימון הרשויות המקומיות חוק

בסעיף1. (להלן-החוקהעיקרי), בחירות),התשנ"ג-11993  בחוקהרשויותהמקומיות(מימון
התקופה "שבתוך יבוא הקובע" היום לאחר ימים שבעה "שתוך במקום ברישה, 11(א),

הבחירות". החמישי אחרי יום היום ועד הקובע השביעי אחרי היום שמהיום

הבחירות" 2. יום ה–21 שלפני מהיום "לא יאוחר העיקרי, במקום לחוק 12(א)(1) בסעיף
יום אחרי  החמישי היום ועד הקובע היום  אחרי  השביעי שמהיום "בתקופה יבוא 

הבחירות".

שלפני3. ואחד העשרים ברישה, במקום "לא יאוחר מהיום העיקרי, לחוק 12א(א) בסעיף
החמישי ועד היום הקובע היום שמהיום השביעי אחרי "בתקופה הבחירות" יבוא יום

הבחירות". יום אחרי

לחוק העיקרי יבוא:4. 29 במקום סעיף

העשירי29."המצאת הודעות מהיום יאוחר למבקר המדינה, לא במרוכז ימציא השר
סעיפים לפי שקיבל מההודעות  העתקים הבחירות,  יום אחרי
סכומי של מפורטת רשימה וכן 26(ג), או 12א(א) 12(א), 11(א),
אם, לסיעות 26(ב) או   10 סעיפים לפי  ששולמו המקדמות 
ולמועמדים אזורית מועצה לראש למועמדים לרשימות, לסיעות,

רשות." לראש מיוחדות בבחירות

יחולו הוראות5. (1 בינואר 2007) התשס"ז בטבת י"א החל מיום שיתקיימו בחירות על
זה. בחוק כנוסחו העיקרי החוק

אולמרט אהוד

הממשלה ראש

ן בר–או ני ו ר

הפנים שר

קצב משה 

המדינה נשיא

ק צי אי דליה

יושבת ראש הכנסת
__________

בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (26 בדצמבר 2006); התשס"ז בטבת ביום ה' בכנסת  * התקבל

.15 עמ' התשס"ז (27 בנובמבר 2006), בכסלו ו' מיום  ,121 ― הכנסת חוק  
.230 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשנ"ג, עמ' 146;

התשס"ז-2006*  (תיקון), מקרקעין שמאי חוק

שנים"1. "חמש במקום ,(1) בפסקה 45(א), בסעיף התשס"א-12001, מקרקעין, שמאי בחוק
שנים". "שבע יבוא

אולמרט אהוד

הממשלה ראש
לבני פי  צי

המשפטים שרת

קצב משה 

המדינה נשיא

ק צי אי דליה

יושבת ראש הכנסת

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (26 בדצמבר 2006); התשס"ז בטבת ביום ה' בכנסת  * התקבל

.149 עמ' התשס"ז (1 בנובמבר 2006), בחשון י' ― 264, מיום הממשלה חוק  
1 ס"ח התשס"א, עמ' 436.

11 תיקון סעיף

12 תיקון סעיף

12א תיקון סעיף

29 החלפת סעיף

תחולה

 45 תיקון סעיף


