חוק לתיקון פקודת העיריות (מס'  ,)134התשע"ד*2013-
תיקון סעיף 276

.1

תיקון סעיף 277

.2

תיקון פקודת
המועצות המקומיות
 -מס' 66

.3

בפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה) ,בסעיף  ,276האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,התקיימו בחירות לראש העירייה בתקופה שמ–1
באוקטובר עד  31בדצמבר שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה ,תתקבל
החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה כללית לא יאוחר משלושה חודשים מיום תחילת
הכהונה של ראש העירייה; תחילת תוקפה של החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית
שהתקבלה כאמור תהיה ב– 1בינואר של שנת הכספים שלגביה התקבלה.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,הכריז השר מכוח סעיף  3כי תושבי אזור פלוני
יהיו עירייה ,וערב תחילת ההכרזה לא היתה באותו אזור ,כולו או חלקו ,רשות מקומית
אחרת ,תתקבל החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה כללית לעניין שנת הכספים שבה
הוכרזה העירייה לא יאוחר משישים ימים ממועד כינון המועצה של אותה עירייה".
בסעיף  277לפקודה -
( )1האמור בו יסומן "(א)" ובו ,אחרי "בתחום העיריה" יבוא "ובאתר האינטרנט של
העירייה" ,והסיפה החל במילה "ובלבד"  -תימחק;
()2

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) ,התקבלה החלטה כאמור בסעיף (276ב) או (ג),
תפרסם המועצה את ההודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם ומועדי
תשלומה ,עד  15ימים לאחר קבלת ההחלטה האמורה".
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התשע"ו ( 31בדצמבר .")2015
התקבל בכנסת ביום כ"ב בכסלו התשע"ד ( 25בנובמבר  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,796 -מיום כ"ב באלול התשע"ג ( 28באוגוסט  ,)2013עמ' .1266
ס"ח התשע"א ,עמ'  ;732התשע"ב ,עמ' .94

ספר החוקים  ,2415כ"ה בכסלו התשע"ד28.11.2013 ,

")2013סעיף 2
דצמבר תיקון
תיקון סעיף 2
יבוא "י"ט
 ")2013יבוא
התשע"ד (31
בטבתדצמבר
התשע"ד (31
במקום "כ"ח
בטבת
השעה,
להוראת"כ"ח
השעה 2,במקום
להוראת בסעיף
בסעיף .2 2
.2
בדצמבר .")2015
.")2015
התשע"ו (31
בטבתבדצמבר
"י"ט בטבת התשע"ו (31

שמעון פרס
שמעון פרס
נשיא המדינה
נשיא המדינה

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ראש הממשלה
יולי יואל אדלשטיין
יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת
יושב ראש הכנסת

גדעון סער
גדעון סער
שר הפנים
שר הפנים

חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס'  ,)9התשע"ד*2013-
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון 1מס'  ,)9התשע"ד*2013-

בחוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח1998-  ,בסעיף (3א)(- )6
.1
מינית,
למניעת
בחוק
הטרדה(ח)";
יבוא "עד
"עד (ז)"
סעיף  3ברישה.1,במקום
תיקון ()1

התשנ"ח1998-,1

()2

תיקון סעיף 3

בסעיף (3א)(- )6

אחרי פסקת ()1
יבוא:במקום "עד (ז)" יבוא "עד (ח)";
ברישה,
משנה (ז)

"(ח) לאדם)2( ,
יבוא:
משנה (ז)
פסקת
תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש
במילוי
הציבור
אחריעובד
מצדו של
הציבור;
בעובד
האדם
של
תלות
או
מרות
יחסי
ניצול
תוך
בסמכותו
לרעה
"(ח) לאדם ,מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש
העונשין".
לחוק
34כד
בסעיף
כהגדרתו
לרעההציבור"
בפסקת משנה זו" ,עובד
של האדם בעובד הציבור;
או תלות
מרות
יחסי
ניצול
  -תוךבסמכותו
בפסקת משנה זו" ,עובד הציבור"  -כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין".
צ י פ י לב ני
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
המשפטים
הממשלה
שרתפ י לב ני
צי
הו
ראשי ן נ ת ני
ב ני מ
ראש הממשלה י ו ל י י ו א ל א ד ל ש ט י י ןשרת המשפטים
שמעון פרס
הכנסת
ראש
יושב
המדינה
יולי יואל אדלשטיין
נשיאע ו ן פ ר ס
שמ
יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה

*
1

התקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו התשע"ד ( 26בנובמבר  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
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