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 חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 6),
התש"ע-2009*

בחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994  1, בסעיף 2, במקום 1.תיקון סעיף 2
הסיפה החל במילים "לקבוע לכך מועד מאוחר יותר" יבוא "לדחות את מועד עריכת 
הבחירות הראשונות למועצה אזורית למועד אחר כפי שיקבע, אם נוכח שבשל נסיבות 
מיוחדות לא ניתן לקיים את הבחירות במועדן; דחה השר את מועד עריכת הבחירות 
הראשונות במועצה אזורית לפי סעיף זה וחדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את 
הדחייה כאמור, יקבע השר מועד חדש לבחירות הראשונות באותה מועצה אזורית 

שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי–קיום הבחירות במועדן."

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ישי הו  אלי
שר הפנים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                      
                             יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 172), התש"ע-2009*

בפקודת מס הכנסה 1, בסעיף 32, אחרי פסקה (15) יבוא:1.תיקון סעיף 32

"(16) תשלומים, בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, שיש יסוד סביר להניח שנתינתם 
מהווה עבירה לפי כל דין."

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ניץ י בל שטי ו י
שר האוצר

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                      
                             יושב ראש הכנסת

חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 34), התש"ע-2009*

בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961  1 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי פסקה 1.תיקון סעיף 2
(3) יבוא:

תיתן סעד משפטי למעוטי אמצעים שאינם זכאים לכך מהמדינה לפי חוק;".  (4)"

התקבל בכנסת ביום כ"ט בחשוון התש"ע (16 בנובמבר 2009); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 433, מיום ט' בסיוון התשס"ט (1 ביוני 2009), עמ' 340.
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ט, עמ' 264.  1

התקבל בכנסת ביום כ"ט בחשוון התש"ע (16 בנובמבר 2009); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 454, מיום כ"ד בתשרי התש"ע (12 באוקטובר 2009), עמ' 8.

ס"ח התשנ"ד, עמ' 248; התשס"ח, עמ' 733.  1

התקבל בכנסת ביום ו' בכסלו התש"ע (23 בנובמבר 2009); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 280, מיום כ"ו בתשרי התש"ע (14 באוקטובר 2009), עמ' 11.

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשס"ט, עמ' 165.  1

ספר חוקים - 2215, ט' בכסלו התש"ע, 26.11.2009


