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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018

בתוקףסמכותילפיסעיף2לפקודתהמועצותהמקומיות1,אנימצווהלאמור:

בצוהמועצותהמקומיות)מועצותאזוריות(,התשי"ח-8ץ219)להלן-הצוהעיקרי(,בסעיף1בתיקוןסעיף17
17)א(,במקוםההגדרה"תושב"יבוא:

""תושב"-מישביוםהקובעהיהרשוםהואומענובמרשםהאוכלוסיןכתושבשל
אותואזורב"

במקוםסעיף22לצוהעיקרייבוא:2בהחלפתסעיף22

"תחילתכהונתה
שלמועצה

בשינויים22ב יחולו, העיריות3 לפקודת 24)א( סעיף הוראות
המחויבים,עלמישנבחרוחברימועצהבבחירותלפיצוזהב"

במקוםסעיף30לצוהעיקרייבוא:3בהחלפתסעיף30

"תחילתכהונתו
שלראשמועצה
ורציפותהכהונה

בשינויים30ב יחולו, הישירה4 הבחירה לחוק 12 סעיף הוראות
המחויבים,עלמישנבחרלראשמועצהלפיצוזהב"

הוספתסעיפים
90או־90ב

אחריסעיף90לצוהעיקרייבוא:4ב

"סיווגתושבים
ביישובשיתופי

מיוחדות90אב בחירות למעט ,137 בסעיף כהגדרתן בחירות לפני
כהגדרתןבסעיףהאמור,תוכןלכליישובשיתופירשימהלצורך
קביעתאופןניהולושלהיישובהשיתופי,ולענייןסעיפים91א
אגודה וכחבר ברשימה שנכלל מי כתושב יראו - 91ה עד
שיתופיתלהתיישבותחקלאיתשלהיישוב)להלן-האגודה
השיתופית(מישצויןככזהברשימההאמורה;הרשימהתוכן

לפיהוראותאלה:

פי על שמונתה הבחירות לוועדת יעביר השר )1(
הוראותהפרקהחמישהעשר,רשימהשלכלאדםשיום
הולדתוה־17חללאיאוחרמיוםהבחירותורשוםהוא
ומענוביוםהקובעבמרשםהאוכלוסיןכתושבהיישוב

השיתופי,שנתלידתוומספרזהותובמרשםהאוכלוסין;

ברשימה שנכלל מי אם תבחן הבחירות ועדת )2(
שהועברהלההואחבראואינוחברבאגודההשיתופית,
ותצייןזאתברשימה;לצורךזה,ועדתהבחירותרשאית
לדרושמהמועצה,מוועדמקומי,מוועדהנהלהשלאגודה
שיתופיתחקלאיתביישובשיתופיומכלתושב,שימסור
לה,במקוםובזמןשתקבע,כלידיעהאומסמךשברשותה
מי הרשימה; להכנת הבחירות, ועדת לדעת הדרוש,
ימים 7 תוך להשיבעליה כאמורחייב שקיבלדרישה

מיוםקבלתה;

ביוםה־118שלפנייוםהבחירותתניחועדתהבחירות )3(
העתקיםמהרשימהבמשרדהמועצה,במשרדהוועדהמקומי
ובמקומותאחריםבתחוםהיישובהשיתופי,כפישתקבעועדת

הבחירות,למעןיוכלכלהמעונייןבכךלעייןבה;

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'6ץ2;ס"חהתשנ"ד,עמ'240ב 1

ק"תהתשי"ח,עמ'9ץ12;התשע"ח,עמ'124ב 2

דינימדינתישראל,נוסח8,עמ'197ב 3

ס"חהתשל"ח,עמ'211;התשס"ג,עמ'3ץץב 4
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לאיאוחרמהיוםה־118שלפנייוםהבחירותיפרסם )4(
השיתופי היישוב בתחום הבחירות ועדת ראש יושב
;)3( מודעהבדברהצגתהרשימהלעיוןכאמורבפסקה
במודעההאמורהיצוינומקומותהנחתהרשימה,זכותו
שלכלאדםלעייןבהבתוך10ימיםמיוםפרסוםהמודעה
ושעותהעיון;כמוכןיפורטובמודעההוראתסעיף90ב;

ולא )2( פסקה לפי מידע הבחירות ועדת דרשה )ץ(
נמסרלההמידעהמבוקשבמועד,ירשוםיושבראשועדת
הבחירותברשימהלידשמושלכלתושבשלגביולא
נמסרהמידעהאמור,כיהואאינוחברבאגודההשיתופית
התושבים מספר יצוין )4( בפסקה האמורה ובמודעה
עקב השיתופית באגודה חברים שאינם כמי שנרשמו

אי־מסירתהמידעבענייןחברותםבאגודה;

עררים להגשת האחרון המועד תום לאחר מיד )6(
לפיסעיף90ב)א(,עתירהאופסקדיןלפיסעיף90ב)ז(,
למנהל מביניהם,תעבירועדתהבחירות המאוחר לפי
שיתופי יישוב לכל שהוכנה הרשימה את הבחירות

שבתחוםהמועצההאזוריתלפיהוראותסעיףזהב
יום90בבערריםועתירות שלפני ה־108 מהיום יאוחר לא רשאי, אדם כל )א(

על בכתב, מנומק, ערר הבחירות לוועדת להגיש הבחירות,
כךשהואאוזולתונרשם,שלאכדין,ברשימהכחבראגודה

שיתופיתאוכמישאינוחבראגודהשיתופיתב

ועדתהבחירותתדוןבעררים,ובלבדשחברועדתבחירות )ב(
לאידוןבערריםהנוגעיםלרשימהשלהיישובשבוהואמתגורר,
מהיום יאוחר לא מישיבותיהותכריעבהם תנהלפרוטוקול
ה־101שלפנייוםהבחירות;לצורךקבלתהכרעהכאמור,רשאית

הועדהלגבותעדויותולעייןבמסמכיםכפישייראהלהב

סברהועדתהבחירותכיניתןלקבלעררשלאדםלגבי )ג(
לעורר תודיע טענותיו, לשמיעת להיזקק בלי שלו הרישום
שקיבלהאתעררו;בכלמקרהאחרתזמיןהוועדהאתהעורר

לדיוןבערר,ואםנגעהעררלזולת-תזמיןגםאותוב

הגישאדםעררהנוגעלאדםאחר,ימציאלוועדתהבחירות )ד(
זה הבחירותתמציאהעתק נוסףמכתבהעררוועדת העתק

לאותואדם,יחדעםההזמנהלדיוןב

תימסר ו–ד(, )ג( קטנים בסעיפים כאמור לדיון הזמנה )ה(
במסירהאישיתאותישלחבדואררשוםעםאישורמסירה;כל
בעלדיןשהוזמןלדיוןבערר,זכאילטעוןלפניועדתהבחירות

בעצמואועלידיבא־כוחוב

קיבלהועדתהבחירותהחלטהבעררשלאבפניבעלדין )ו(
אובא–כוחו,תודיעאתהחלטתהבכתבלעורר,ואםנגעהערר
לזולת-גםלו,לאיאוחרמהיוםה־97שלפנייוםהבחירות;לא
מסרהועדתהבחירותהודעהכאמורעלהחלטתה,רואיםערר
זהכעררשהוחלטלדחותווכאילונמסרהלעוררהודעהעל

הדחיהביוםה־97שלפנייוםהבחירותב

לאיאוחרמהיוםה־118שלפנייוםהבחירותיפרסם )4(
השיתופי היישוב בתחום הבחירות ועדת ראש יושב
;)3( מודעהבדברהצגתהרשימהלעיוןכאמורבפסקה
במודעההאמורהיצוינומקומותהנחתהרשימה,זכותו
שלכלאדםלעייןבהבתוך10ימיםמיוםפרסוםהמודעה
ושעותהעיון;כמוכןיפורטובמודעההוראתסעיף90ב;

ולא )2( פסקה לפי מידע הבחירות ועדת דרשה )ץ(
נמסרלההמידעהמבוקשבמועד,ירשוםיושבראשועדת
הבחירותברשימהלידשמושלכלתושבשלגביולא
נמסרהמידעהאמור,כיהואאינוחברבאגודההשיתופית
התושבים מספר יצוין )4( בפסקה האמורה ובמודעה
עקב השיתופית באגודה חברים שאינם כמי שנרשמו

אי־מסירתהמידעבענייןחברותםבאגודה;

עררים להגשת האחרון המועד תום לאחר מיד )6(
לפיסעיף90ב)א(,עתירהאופסקדיןלפיסעיף90ב)ז(,
למנהל מביניהם,תעבירועדתהבחירות המאוחר לפי
שיתופי יישוב לכל שהוכנה הרשימה את הבחירות

שבתחוםהמועצההאזוריתלפיהוראותסעיףזהב
יום90בבערריםועתירות שלפני ה־108 מהיום יאוחר לא רשאי, אדם כל )א(

על בכתב, מנומק, ערר הבחירות לוועדת להגיש הבחירות,
כךשהואאוזולתונרשם,שלאכדין,ברשימהכחבראגודה

שיתופיתאוכמישאינוחבראגודהשיתופיתב

ועדתהבחירותתדוןבעררים,ובלבדשחברועדתבחירות )ב(
לאידוןבערריםהנוגעיםלרשימהשלהיישובשבוהואמתגורר,
מהיום לאיאוחר מישיבותיהותכריעבהם תנהלפרוטוקול
ה־101שלפנייוםהבחירות;לצורךקבלתהכרעהכאמור,רשאית

הועדהלגבותעדויותולעייןבמסמכיםכפישייראהלהב

סברהועדתהבחירותכיניתןלקבלעררשלאדםלגבי )ג(
לעורר תודיע טענותיו, לשמיעת להיזקק בלי שלו הרישום
שקיבלהאתעררו;בכלמקרהאחרתזמיןהוועדהאתהעורר

לדיוןבערר,ואםנגעהעררלזולת-תזמיןגםאותוב

הגישאדםעררהנוגעלאדםאחר,ימציאלוועדתהבחירות )ד(
זה הבחירותתמציאהעתק העתקנוסףמכתבהעררוועדת

לאותואדם,יחדעםההזמנהלדיוןב

תימסר ו–ד(, )ג( קטנים בסעיפים כאמור לדיון הזמנה )ה(
במסירהאישיתאותישלחבדואררשוםעםאישורמסירה;כל
בעלדיןשהוזמןלדיוןבערר,זכאילטעוןלפניועדתהבחירות

בעצמואועלידיבא־כוחוב

קיבלהועדתהבחירותהחלטהבעררשלאבפניבעלדין )ו(
אובא–כוחו,תודיעאתהחלטתהבכתבלעורר,ואםנגעהערר
לזולת-גםלו,לאיאוחרמהיוםה־97שלפנייוםהבחירות;לא
מסרהועדתהבחירותהודעהכאמורעלהחלטתה,רואיםערר
זהכעררשהוחלטלדחותווכאילונמסרהלעוררהודעהעל

הדחיהביוםה־97שלפנייוםהבחירותב
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מישהגישערר,ואםהעררנגעלאחר-גםהאחר,רשאי )ז(
לעתורעלהחלטתועדתהבחירותלפיסעיףקטן)ו(,לביתמשפט
לענייניםמינהליים;עלעתירהכאמוריחולוהוראותסעיף8

לפקודהב

ועדתהבחירותתתקןאתהרשימהלפיההכרעותבעררים )ח(
ובעתירותלפיסעיףזהב"

בסעיף91)א(לצוהעיקרי,המילים"להתיישבותחקלאיתשלהיישוב)להלן-האגודהץבתיקוןסעיף91
השיתופית("-יימחקוב

בסעיף91אלצוהעיקרי-6בתיקוןסעיף91א

בסעיףקטן)א(,במקום"מישרשוםבפנקסהבוחרים)להלן-בוחר("יבוא"תושב" )א(
ובמקום"והואאינו"יבוא"שאינו";

בסעיפיםקטנים)ד(עד)ה(,בכלמקום,במקום"הבוחרים"יבוא"התושבים"ב )ב(

ובמקום7בתיקוןסעיף91ב "התושבים" יבוא "הבוחרים" במקום מקום, בכל העיקרי, לצו 91ב בסעיף
"מהבוחרים"יבוא"מהתושבים"ב

בסעיף91גלצוהעיקרי,בכלמקום,במקום"הבוחרים"יבוא"התושבים"ב8בתיקוןסעיף91ג

בסעיף91הלצוהעיקרי,בכלמקום,במקום"בוחר"יבוא"תושב"ב9בתיקוןסעיף91ה

בסעיף96)א(לצוהעיקרי,במקום"הבוחריםהרשומיםבפנקסהבוחריםשלהיישוב10בתיקוןסעיף96
האמור"יבוא"התושביםביישובשהיורשומיםבמרשםהאוכלוסיןביוםהקובע"ב

בסעיף96ב)א(לצוהעיקרי,במקום"כאמורבחוקהמועצותהאזוריות)מועדבחירות11בתיקוןסעיף96ב
כלליות(,התשנ"ד-1994"יבוא"במועדעריכתןשלהבחירותלמועצהאובמועדאחר

שיקבעהשרשלאיאוחרמהבחירותהבאותלמועצה"ב

בסעיף137לצוהעיקרי-12בתיקוןסעיף137

אחריההגדרה"בחירותמיוחדות"יבוא: )1(

""יוםשליפתהפנקס"-היוםה־40שלפנייוםהבחירות;";

אחריההגדרה"מועמד"יבוא: )2(

""שליפתהפנקס"-גזירתפנקסהבוחריםמתוךמרשםהאוכלוסיןב"

בסעיף138)א(לצוהעיקרי,אחרי"לפנייוםהבחירות"יבוא"ובבחירותמיוחדות-לא13בתיקוןסעיף138
יאוחרמ־14ימיםמיוםהיווצרותהעילהלקיוםבחירותמיוחדות;"ב

בסעיף142)א(לצוהעיקרי,בסופויבוא"הודעהעלהמינויתפורסםברשומות;"ב14בתיקוןסעיף142

בסעיף143לצוהעיקרי-ץ1בתיקוןסעיף143

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

לכלבחירותיכיןמשרדהפניםפנקסבוחריםשיכלולכלאדםשיוםהולדתו ")א(
ה־17חללאיאוחרמיוםהבחירותוהיהרשוםהואומענובמרשםהאוכלוסין
כתושבשלאותואזורביוםשליפתהפנקס,למעטמישבתוך18חודשיםשקדמו
מקומיתאחרת, רשוםבפנקסהבוחריםכבוחרשלרשות ליוםהבחירותהיה
ובאותהרשותהתקיימובחירותבתקופההאמורה;לענייןפרקזה,"מען"-לרבות

ציוןבמרשםהאוכלוסיןשליישובבלבדב";

בסעיףקטן)ב(,במקום"תכיןועדתהבחירותלאזורהאמור"יבוא"יוכנו;"; )2(

ס"חהתשכ"ה,עמ'248;התשס"ג,עמ'48ץב ץ
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בסעיףקטן)ג(,במקוםהקטעהחלבמילים"בפנקסבוחריםשליישובשיתופי" )3(
עדהמילים"שלאותויישוב"יבוא"באיןלבוחרשםמשפחה,יפורטגםשםאבי
אביו,והכוללפיהרשוםבמרשםביוםשליפתהפנקס",בסופויבוא"שמםשל
בוחריםשאיןלהםשםמשפחהיהיוערוכיםלפיסדרהאלףביתשלשמםהפרטיב";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

ביישובשיתופישבומתקיימותבחירותלנציגות,יצויןבפנקסהבוחריםשל ")ג1(
אותויישובלידשמושלכלבוחראםהואחברבאגודההשיתופיתעלפירשימת

התושביםשהועברהלמנהלהבחירותכאמורבסעיף90א)6(ב

פנקסהבוחריםייכנסלתוקפושלושהימיםלאחריוםשליפתהפנקס;על )ג2(
כניסתפנקסיםלתוקףיפרסםהשרהודעהברשומותב";

סעיףקטן)ד(-יימחקב )ץ(

הוספתסעיפים
143אעד143ג

אחריסעיף143לצוהעיקרייבוא:16ב

בשינויים143אב"תיקוןפרטיבוחר יחולו, לחוקהבחירותץ 23 עד 17 סעיפים הוראות
המחויבים,עלבחירותלפיצוזהב

מסירתמידע
לציבור

הוראותסעיףץ1לחוקהבחירותיחולו,בשינוייםהמחויבים,על143בב
בחירותלפיצוזהב

הודעהלקראת
בחירות

הוראתסעיף23דלחוקהבחירותתחול,בשינוייםהמחויבים,143גב
עלבחירותלפיצוזהב"

ביטולסעיפים144
עד149ג

סעיפים144עד149גלצוהעיקרי-בטליםב17ב

בסעיף2ץ1)א(לצוהעיקרי,אחריהמילים"ברשימתמועמדיםלמועצהלא"יבוא"יפחת18בתיקוןסעיף2ץ1
משלושהמועמדיםולא;"ב

בסעיף4ץ1)ב(לצוהעיקרי,בסופויבוא"אלהרשימהיצורףתצהירשלבא־כוחהרשימה19בתיקוןסעיף4ץ1
המאמתאתכלהחתימות;בלאתצהירכאמורלאתתקבלהרשימה"ב

בסעיף7ץ1לצוהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:20בתיקוןסעיף7ץ1

הוראתסעיף38)ב(לחוקהבחירותתחול,בשינוייםבמחויבים,עלבא־כוחהרשימה ")ב(
אובא־כוחההצעהכאמורבסעיףקטן)א(ב"

בסעיף160לצוהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:21בתיקוןסעיף160

הוראתסעיף43)ב(לחוקהבחירותתחול,בשינוייםהמחויבים,עלרשימתמועמדים ")ב(
אוהצעתמועמדכאמורבסעיףקטן)א(ב"

בסעיף162לצוהעיקרי,בכלמקום,המילים"בהתייעצותעםועדתהבחירות"-יימחקוב22בתיקוןסעיף162

בסעיף163)א(לצוהעיקרי,המילים"ולאחרשקייםעלכךהתייעצותעםועדתהבחירות"23בתיקוןסעיף163
-יימחקוב

בסעיףץ16לצוהעיקרי,המילים"אופסילה"-יימחקוב24בתיקוןסעיףץ16

בסעיף166לצוהעיקרי,בכלמקום,המילים"בהתייעצותעםועדתהבחירות"-יימחקובץ2בתיקוןסעיף166

בסעיף167)א(לצוהעיקרי,בסופויבוא"לאיאוחרמהיוםה־17שלפנייוםהבחירות"ב26בתיקוןסעיף167

בסעיףץ17)א(,במקום"תקבעועדתהבחירותבאישורמנהלהבחירות"יבוא"יקבעמנהל27בתיקוןסעיףץ17
הבחירות,בהתייעצותעםועדתהבחירות"ב

בסעיף177לצוהעיקרי-28בתיקוןסעיף177

בסעיףקטן)א(,במקום"10"יבוא"14"; )1(

בסעיףקטן)ג(,במקוםהקטעהחלבמילים"בפנקסבוחריםשליישובשיתופי" )3(
עדהמילים"שלאותויישוב"יבוא"באיןלבוחרשםמשפחה,יפורטגםשםאבי
אביו,והכוללפיהרשוםבמרשםביוםשליפתהפנקס",בסופויבוא"שמםשל
בוחריםשאיןלהםשםמשפחהיהיוערוכיםלפיסדרהאלףביתשלשמםהפרטיב";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

ביישובשיתופישבומתקיימותבחירותלנציגות,יצויןבפנקסהבוחריםשל ")ג1(
אותויישובלידשמושלכלבוחראםהואחברבאגודההשיתופיתעלפירשימת

התושביםשהועברהלמנהלהבחירותכאמורבסעיף90א)6(ב

פנקסהבוחריםייכנסלתוקפושלושהימיםלאחריוםשליפתהפנקס;על )ג2(
כניסתפנקסיםלתוקףיפרסםהשרהודעהברשומותב";

סעיףקטן)ד(-יימחקב )ץ(

הוספתסעיפיםאחריסעיף143לצוהעיקרייבוא:16ב
143אעד143ג

בשינויים143אב"תיקוןפרטיבוחר יחולו, לחוקהבחירותץ 23 עד 17 סעיפים הוראות
המחויבים,עלבחירותלפיצוזהב

מסירתמידע
לציבור

הוראותסעיףץ1לחוקהבחירותיחולו,בשינוייםהמחויבים,על143בב
בחירותלפיצוזהב

הודעהלקראת
בחירות

הוראתסעיף23דלחוקהבחירותתחול,בשינוייםהמחויבים,143גב
עלבחירותלפיצוזהב"

ביטולסעיפים144סעיפים144עד149גלצוהעיקרי-בטליםב17ב
עד149ג

בסעיף2ץ1)א(לצוהעיקרי,אחריהמילים"ברשימתמועמדיםלמועצהלא"יבוא"יפחת18ב
משלושהמועמדיםולא;"ב

תיקוןסעיף2ץ1

בסעיף4ץ1)ב(לצוהעיקרי,בסופויבוא"אלהרשימהיצורףתצהירשלבא־כוחהרשימה19ב
המאמתאתכלהחתימות;בלאתצהירכאמורלאתתקבלהרשימה"ב

תיקוןסעיף4ץ1

תיקוןסעיף7ץ1בסעיף7ץ1לצוהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:20ב

הוראתסעיף38)ב(לחוקהבחירותתחול,בשינוייםבמחויבים,עלבא־כוחהרשימה ")ב(
אובא־כוחההצעהכאמורבסעיףקטן)א(ב"

תיקוןסעיף160בסעיף160לצוהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:21ב

הוראתסעיף43)ב(לחוקהבחירותתחול,בשינוייםהמחויבים,עלרשימתמועמדים ")ב(
אוהצעתמועמדכאמורבסעיףקטן)א(ב"

תיקוןסעיף162בסעיף162לצוהעיקרי,בכלמקום,המילים"בהתייעצותעםועדתהבחירות"-יימחקוב22ב

בסעיף163)א(לצוהעיקרי,המילים"ולאחרשקייםעלכךהתייעצותעםועדתהבחירות"23ב
-יימחקוב

תיקוןסעיף163

תיקוןסעיףץ16בסעיףץ16לצוהעיקרי,המילים"אופסילה"-יימחקוב24ב

תיקוןסעיף166בסעיף166לצוהעיקרי,בכלמקום,המילים"בהתייעצותעםועדתהבחירות"-יימחקובץ2ב

תיקוןסעיף167בסעיף167)א(לצוהעיקרי,בסופויבוא"לאיאוחרמהיוםה־17שלפנייוםהבחירות"ב26ב

בסעיףץ17)א(,במקום"תקבעועדתהבחירותבאישורמנהלהבחירות"יבוא"יקבעמנהל27ב
הבחירות,בהתייעצותעםועדתהבחירות"ב

תיקוןסעיףץ17

תיקוןסעיף177בסעיף177לצוהעיקרי-28ב

בסעיףקטן)א(,במקום"10"יבוא"14"; )1(
ק"תהתשכ"ח,עמ'2688;התשס"ג,עמ'ץ108ב 6
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אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

כלרשימתמועמדיםוכלמועמדרשאיםלהחליףאתחברועדתהקלפי ")ב1(
שמונהעלפיהצעתםלפיסעיףקטן)ב(עלידימתןהודעהשלבאכוחרשימת
המועמדיםאובאכוחהצעתהמועמד,לפיהעניין,בדברחילופיגבריבטופס6א

שבתוספתהשלישיתב";

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )3(

ועדתהבחירותתמנהלכלועדתקלפי,מביןחבריאותהועדה,יושבראש ")ג(
וסגןיושבראשב";

בסעיףקטן)ה(,במקום"ואתיושביהראששלהן"יבוא"אתיושביהראששלהן )4(
ואתסגניהם"ב

בסעיף178לצוהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ג(יבוא:29בתיקוןסעיף178

הוראותסעיפים34)א()2(ו–)ג(לחוקהבחירותיחולועלבחירותלפיצוזהב" ")ג(

בסעיף182)א(לצוהעיקרי,במקום"7"יבוא"6"ב30בתיקוןסעיף182

בסעיף184לצוהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ד(יבוא:31בתיקוןסעיף184

הוראותתקנה14לתקנותהרשויותהמקומיות)סדריבחירות(,התשכ"ה-ץ6196 ")ד(
)להלן-תקנותסדריבחירות(,יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלבחירותלפיצוזהב"

במקוםסעיףץ18לצוהעיקרייבוא:32בהחלפתסעיףץ18

ץ1ץ18ב"קלפיות סעיף להוראות בהתאם קלפיות תכין האזורית המועצה
לתקנותסדריבחירות;כלקלפיתצוידבמנעולכאמורבסעיף
186;הקלפיתהיהעשויהכךשאפשרלהכניסלתוכהמעטפות

הצבעהאךאי־אפשרלהוציאןמתוכהאלאבהסרתמנעולהב"
במקוםסעיף186לצוהעיקרייבוא:33בהחלפתסעיף186

בשינויים186ב"מנעול תחול, בחירות סדרי לתקנות 16 תקנה הוראת
המחויבים,עלבחירותלפיצוזהב"

במקוםסעיף190לצוהעיקרי,יבוא:34בהחלפתסעיף190

הוראותסעיףץץלחוקהבחירותיחולועלבחירותלפיצוזהב"190ב"שעותההצבעה

בסעיף193)א(לצוהעיקרי,אחריפסקה)8(יבוא:ץ3בתיקוןסעיף193

משקיףכאמורבסעיף138)ה(ב"ב )9("

בסעיף203לצוהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:36בתיקוןסעיף203

המחויביםעל בשינויים יחולו, לחוקהבחירות ו–11( )10( ,)4(63 סעיף הוראות ")ב(
בחירותלפיצוזהב"

במקוםסעיף219לצוהעיקרייבוא:37בהחלפתסעיף219

218)א(,ימסור219ב"פרסוםברשומות מידלאחרפרסוםהודעהכאמורבסעיף )א(
מנהלהבחירותלפרסוםברשומותהודעהעלתוצאותהבחירות

שתפרטאת:

שםהמועמדשנבחרלראשהמועצהומועדתחילת )1(
כהונתו;

שמותהאנשיםשנבחרוחברימועצהמכלרשימה )2(
ומכלאזורבמועצהב

ס"חהתשכ"ה,עמ'248;התשס"ג,עמ'48ץב 7
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בכפוףלהוראותסימןט',תהיההודעהלפיסעיףקטן)א( )ב(
ראיהחותכתלתוצאותהבחירותלראשותהמועצהולמועצה

ולבחירתהאנשיםהנזכריםבהודעהב"
בסעיף223)ב(לצוהעיקרי-38בתיקוןסעיף223

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)2(יבוא: )1(

אםהחליטכאמורבפסקה)1(,להורותכיראשהמועצהאוחברימוסדאחר )3("
מהמוסדותשעמדולבחירה,כולםאוחלקם,לפיהעניין,יועברומכהונתם,ובלבד
שמצאשלראשהרשותאולחברימוסדאחרמהמוסדותשעמדולבחירות,לפי
העניין,בעצמםאועלידיאחר,היתההשפעהעלהליקוישבשלוהחליטבית

המשפטכאמורבפסקה)1(;";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הורהביתהמשפטכאמורבסעיףקטן)א()3(והוגשהבקשתרשותלערערעל ")א1(
פסקהדין,רשאיביתהמשפטהעליוןלעכבאתביצועההוראהכאמורעדמתןפסק
דיןסופי,ואולםרשאיהואלהורותכיראשהרשותאוחברימוסדאחרמהמוסדות
שעמדולבחירות,כולםאוחלקם,לפיהעניין,יושעומכהונתםעדלמתןפסקדיןסופיב";

בסעיףקטן)ב(,במקום")ב()1("יבוא")א()1("; )3(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )4(

הועברוראשהמועצהאוכלחבריהמועצהאוכלחבריהוועדהמקומי ")ב1(
מכהונתםלפיהוראותסעיףקטן)א()3(,ימנההשראדםלמילויתפקידיראש
המועצהאוועדהלמילויתפקידיהמועצהאוהוועדהמקומי,לפיהעניין,עד

לאחרהבחירותהחדשותב

הושעוראשהמועצהאוכלחבריהמועצהאוהוועדהמקומי,לפיהעניין, )ב2(
לפיהוראותסעיףקטן)א1(,ימנההשראדםאוועדהכאמורבסעיףקטן)ב1(עד

למתןפסקדיןסופי,אועדלאחרבחירותחדשות,לפיהענייןב

הושעהחברמוסדמהמוסדותשעמדולבחירותכאמורבסעיףקטן)א1(, )ב3(
ימלאאתמקומומישהיהבאבמקומו,עלפיכלדין,במקרהשבוהיתהכהונתו
פוקעת;בוטלהההוראהבדברהשעיהכאמוראוההוראהבדברהעברהמכהונה
כאמורבסעיףקטן)א()3(,יחזורחברמוסדכאמורלכהןבתפקידווממלאהמקום
יחדללכהן,ואולםלאתיפגעבשלכךבלבדזכותושלהאחרוןעלפידיןלשוב

ולהתמנותלתפקידב

פנקסהבוחריםאשרישמשבבחירותלפיסעיףזהיהיהפנקסהבוחריםאשר )ב4(
הוכןונכנסלתוקףלקראתהבחירותשעלתוצאותיהןנסבהערעורשממנוייגרעו

הבוחריםשנפטרוב"
אחריסעיף223לצוהעיקרייבוא:39בהוספתסעיף223א

פסקביתהמשפט,שלאבערעורכאמורבסעיף223,כיהבחירות223אב"ביטולבחירות
בכללאובאזורקלפימסויםבטלות,יחולוהוראותאלה:

פסקביתהמשפטשהבחירותבטלותבכללהאזורים )1(
יקוימובחירותחדשותבתוך120ימיםמיוםשפסקהדין
רשאי המשפט בית השר; שיקבע במועד לסופי, היה
המשפט בית הורה 223)א()3(; בסעיף כאמור להורות
)ב1(ו–ב2(, )ב(, 223)א1(, כאמור,יחולוהוראותסעיפים

בשינוייםהמחויבים;

בכפוףלהוראותסימןט',תהיההודעהלפיסעיףקטן)א( )ב(
ראיהחותכתלתוצאותהבחירותלראשותהמועצהולמועצה

ולבחירתהאנשיםהנזכריםבהודעהב"

תיקוןסעיף223בסעיף223)ב(לצוהעיקרי-38ב

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)2(יבוא: )1(

אםהחליטכאמורבפסקה)1(,להורותכיראשהמועצהאוחברימוסדאחר )3("
מהמוסדותשעמדולבחירה,כולםאוחלקם,לפיהעניין,יועברומכהונתם,ובלבד
שמצאשלראשהרשותאולחברימוסדאחרמהמוסדותשעמדולבחירות,לפי
העניין,בעצמםאועלידיאחר,היתההשפעהעלהליקוישבשלוהחליטבית

המשפטכאמורבפסקה)1(;";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הורהביתהמשפטכאמורבסעיףקטן)א()3(והוגשהבקשתרשותלערערעל ")א1(
פסקהדין,רשאיביתהמשפטהעליוןלעכבאתביצועההוראהכאמורעדמתןפסק
דיןסופי,ואולםרשאיהואלהורותכיראשהרשותאוחברימוסדאחרמהמוסדות
שעמדולבחירות,כולםאוחלקם,לפיהעניין,יושעומכהונתםעדלמתןפסקדיןסופיב";

בסעיףקטן)ב(,במקום")ב()1("יבוא")א()1("; )3(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )4(

הועברוראשהמועצהאוכלחבריהמועצהאוכלחבריהוועדהמקומי ")ב1(
מכהונתםלפיהוראותסעיףקטן)א()3(,ימנההשראדםלמילויתפקידיראש
המועצהאוועדהלמילויתפקידיהמועצהאוהוועדהמקומי,לפיהעניין,עד

לאחרהבחירותהחדשותב

הושעוראשהמועצהאוכלחבריהמועצהאוהוועדהמקומי,לפיהעניין, )ב2(
לפיהוראותסעיףקטן)א1(,ימנההשראדםאוועדהכאמורבסעיףקטן)ב1(עד

למתןפסקדיןסופי,אועדלאחרבחירותחדשות,לפיהענייןב

הושעהחברמוסדמהמוסדותשעמדולבחירותכאמורבסעיףקטן)א1(, )ב3(
ימלאאתמקומומישהיהבאבמקומו,עלפיכלדין,במקרהשבוהיתהכהונתו
פוקעת;בוטלהההוראהבדברהשעיהכאמוראוההוראהבדברהעברהמכהונה
כאמורבסעיףקטן)א()3(,יחזורחברמוסדכאמורלכהןבתפקידווממלאהמקום
יחדללכהן,ואולםלאתיפגעבשלכךבלבדזכותושלהאחרוןעלפידיןלשוב

ולהתמנותלתפקידב

פנקסהבוחריםאשרישמשבבחירותלפיסעיףזהיהיהפנקסהבוחריםאשר )ב4(
הוכןונכנסלתוקףלקראתהבחירותשעלתוצאותיהןנסבהערעורשממנוייגרעו

הבוחריםשנפטרוב"

הוספתסעיף223אאחריסעיף223לצוהעיקרייבוא:39ב

פסקביתהמשפט,שלאבערעורכאמורבסעיף223,כיהבחירות223אב"ביטולבחירות
בכללאובאזורקלפימסויםבטלות,יחולוהוראותאלה:

פסקביתהמשפטשהבחירותבטלותבכללהאזורים )1(
יקוימובחירותחדשותבתוך120ימיםמיוםשפסקהדין
רשאי המשפט בית השר; שיקבע במועד לסופי, היה
המשפט בית הורה 223)א()3(; בסעיף כאמור להורות
)ב1(ו–ב2(, )ב(, 223)א1(, כאמור,יחולוהוראותסעיפים

בשינוייםהמחויבים;

DoCenter Id:801-02-2018-000355, received on -16/05/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



קובץהתקנות8001,ב'בסיווןהתשע"ח,2018בץב16 1966

מסוים קלפי באזור שהבחירות משפט בית פסק )2(
בטלות,יחולוהוראותסעיף223)ב(;

למועדבחירותלפיסעיףזהיוכןפנקסבוחריםלפי )3(
הוראותצוזה;

מנהלהבחירותיפרסםברשומותהודעהעלתוצאות )4(
הבחירותהחדשותלפיהוראתסעיף219ב"

סעיףץ22לצוהעיקרי-בטלב40בביטולסעיףץ22

סעיף227לצוהעיקרי-בטלב41בביטולסעיף227

אחריסעיף227לצוהעיקרייבוא:42בהוספתסעיף227א

"תחולתהוראות
עלמועצות

אזוריות

עלבחירותלפיצוזהיחולו,בשינוייםהמחויבים,הוראות227אב )א(
אלה:

הוראותסעיפים31א,39ה,61או־97אלחוקהבחירות; )1(

הוראותתקנות21בו־ץ2לתקנותסדריבחירותב )2(

הוראותסעיפיםץ4או־ץ4ביחולולענייןצוזה,בשינויזה: )ב(
בכלמקום,במקום"רשותמקומית"יקראו"מועצהאזורית"ב

תיקוןהתוספת
השלישית

בתוספתהשלישיתלצוהעיקרי-43ב

בטופסץ,במקום"יושבראש/חברועדתקלפי"יבוא"יושבראש/סגןיושב )1(
ראש/חברועדתקלפי"ובמקום"ליושבראש"/חבריועדתקלפי"יבוא"ליושבראש/

סגןיושבראש/חברועדתקלפי";

אחריטופס6יבוא: )2(

"טופס 6א
הודעה על חילופי גברי

)לפיסעיף177לצוהמועצותהמקומיות)מועצותאזוריות(,התשי"ח-8ץ19(
לכבוד

ראשהמועצההאזורית………………………… 1ב
מנהלהבחירותלמועצההאזורית………………………… 2ב

יושבראשועדתהקלפי……………… 3ב
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