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 חוק הבחירות לכנסת התשיעית (הוראת שעה)(תיקון),
 תשל״ח-1978 *

קיו 2"5יו8 9 1. בסעיף 9 לחוק הבחירות לכנסת התשיעית (הוראת שעה), תשל״ז—1977 ! (להלן - י  ת

/ ״ד באב׳  החוק העיקרי), במקום ״כ״ב באדר ב׳״ יבוא ״י

1 2, סעיף 10 לחוק העיקרי - בטל. ף 0 י ע ° ל י ט י  ב

ג ר ו ף ב ס ו ן י י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר הפנים

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 י נתקבל בכנסת ביום כ״ד באייר תשל״ח (31 במאי 1978); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1338, תשל״ח,
 עמי 182.

 1 ס״ח תשל״ז, עמי 76.

 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס׳ 7), תשל״ח-1978 *

 תיקון סעיף 12 1, האמור כסעיף 12 לחוק הבחירות לכנסת ננוםח משולט, תשכ״ט-1969ג (להלן —
 החוק העיקרי), יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית הועדה המרכזית, על
 פי הצעת שר הפנים, לקבוע לבוחרים הרשומים במרשם האוכלוסין
 כתושבי ישוב פלוני, אך מענם המפורט באותו ישוב אינו רשום, אזורי

 קלפי מיוחדים בתחום הישוב.״

1 2, בסעיף 13 (ב) לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״ואזורי קלפי מיוחדים כאמור בסעיף ר 3 י ע  ״יקיז ם
 12 (ב)״.

ך - לרכות ציון במרשם ע מ  תיקון סעיף 26 3. בסעיף 26 לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״לענין פרק זה, ״

 האוכלוסין של ישוב בלבד״.

2 4, האמור בסעיף 28 לחוק העיקרי יסומן(א) ואחריו יבוא: ף 8 י ע  תיקיו ט

 ״(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו בשינויים המחוייבים גם לגבי
 אזור קלפי שנקבע לפי סעיף 12 (א) שלא לפי סימון של שטח ולגבי

 אזור קלפי מיוחד שנקבע לפי סעיף 12 (ב).״

ג ר ו ף ב ס ו ן י י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר הפנים

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ד באייר תשל״ח (31 במאי 1978); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1330, תשל״ח,
 עמי 114.

 1 פ״ח תשכ״ט, עמי 103, עמי 196; תשי׳ל, עמי 146; תשל״ג, עמי 74, עמי 108, עמי 152; תשל״ז, עמי 74.
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 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס׳ 8), תשל״ח-1978

 •י י 1. בסעיף 17 לחוק הבחירות לכנסת ננוםח משולב], תשכ״ט-1969 נ - תיקון סעיף ־1

ף קטן (ב) יבוא:  (1) במקום סעי

 ״(ב) נפטר יושב ראש הועדה המרכזית, התפטר או קבע נשיא בית
ן שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, יבחרו שופטי ו  המשפט העלי

״; ון שופט אחר מביניהם לכהן כיושב ראש הועדה.  בית המשפט העלי

) יבוא: ב ) ן ט ) ואחרי סעיף ק ו ) מן סו  (2) סעיף קטן (0 י

 ״(ג) בעת בחירת יושב ראש הועדה המרכזית ייבחר אחד משופטי
די שופטים אלה כממלא מקומו של היושב ראש, ון על י  בית המשפט העלי
 והוא יכהן זמנית אם נפטר היושב ראש, התפטר או נשיא בית המשפט

. ון קבע שנבצר מהיושב ראש למלא תפקידו  העלי

 (ד) חדל יושב ראש הועדה המרכזית או ממלא מקומו להיות שופט
ן להאריך את ו א בית המשפט העלי ן, רשאי נשי ו  של בית המשפט העלי
ד גמר כהונתה של הועדה! באותה תקופה יחולו עליו  תקופת כהונתו ע
ף 19 לחוק השופטים, תשי״ג-21953, כאילו לא חדל להיות  הוראות סעי

 שופט.

ל ע ליושב ראש הכנסת ע די ו ן י ו  (ה) נשיא בית המשפט העלי
ף זה.״ על החלטותיו לפי סעי  תוצאות הבחירות ו

ג ר ו ף ב ס ו ן י י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר הפנים

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 » נתקבל במסת ביום כ״ד באייר תשלי׳ח (31 במאי 1978); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ת 1341, תשל״ת׳
 עמי 199.

 1 ס״ת תשכ״ט, עמי 103, עמי 196; תש״ל, עמי 146; תשל״ג, עמי 74, עמי 108, עמי 152; תשל״ז, עמי 74;
 תשל״ה, עמי 22.

 2 סייח תשי״ג, עמי 149.

 חוק הרשויות המקומיות(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)
 (תיקון מם׳ 2), תשל״ח-1978 *

יות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—1975! תיקון סעיף 8  1. בחוק הרשו
ף 8 (ד) יבוא ״אם אין לחלטו כאמור או אם לא היתה  (להלן - החוק העיקרי), בסוף סעי
ד לאחר פרסום תוצאות הבחירות ן לנותנו מי  הצבעה בקלפי כאמור בסעיף 8א, יוחזר הערבו

 ברשומות״.

 * נתקבל בכנסת ביום ב״ד באייר תשל״ח (31 במאי 1978); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1311, תשל״ח,
 עמי 24.

 « ס״ח תשל״ה, עמי 211; תשל״ו, עמי 151.
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 2. אחרי סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא:
 ׳נבחר ללא 8א. אושר מועמד לראש רשות והוא מרשימת מועמדים שאושרה לפי
ז פקיד הבחירות,  חוק הבחירות כרשימה היחידה לבחירות למועצה, יכרי
 על דעת ועדת הבחירות, ביום הבחירות, על המועמד כמי שנבחר ראש

 הרשות ויפרסם הודעה על כך ברשומות.״

 הצבעה בקלפי

 הוספת סעיף 8א

 לבחור במועמד
 אחד או בשני

 המועמדים
 בבחירות חוזרות

 3, אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:

 •באין אפשרות 9א. (א) היה צורך לערוך כחירות חוזרות לפי סעיף 9 (ב), ואחד
ד לבחירה, מחמת פטירה,  משני המועמדים בבחירות אלה חדל לעמו
נות לבחירות החוזרות,  התפטרות או סיבה אחרת, בין הבחירות הראשו
 יקויימו הבחירות החוזרות לגבי המועמד שנותר, בהצבעה בעדו או
 נגדו, והוא ייבחר אם מספר הקולות הכשרים שניתנו בעדו עלה על מספר
ו נגדו: לא נבחר המועמד כך, תבחר המועצה  הקולות הכשרים שניתנ

 בראש רשות מבין חבריה לפי סעיף 26.
ר ד לבחירה, מחמת טיבה כאמו י המועמדים לעמו  (ב) חדלו שנ
נות לבחירות החוזרות, לא יקויימו  בסעיף קטן (א), בין הבחירות הראשו
ף 26. ן חבריה לפי סעי  בחירות חוזרות והמועצה תבחר בראש רשות מבי

־  9ב. מועמד שנבחר לראש רשות לפי סעיפים 9 או 9א, אך רשימת המו
 עמדים למועצה שהוא נכלל בה לא זכתה במנדט, יהיה חבר המועצה לכל
וופף למנין החברים שקבע השר על פי חיקוק, והוא כל י ן ו  דבר ועני

״ ד הוא מכהן כראש הרשות.  עו

 הוספת פעיפיפ
 9א ו־9ב

 ראש רשות
 שרשימתו למועצה

 לא זכתה במנדט

. או אחד המועמדים״ — יימחקו , המלים ״  תיקון סעיף 0! 4. בסעיף 10 לחוק העיקרי

 הבחירות

 8ופפת סעיף 0!א 5, אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא:

י יום הבחירות, ד 10א. (א) נפטר אחד המועמדים לאחר היום ה־10 שלפנ ע י  ״דחיית מ
יערכו כעבור 14 ימים  יידחו הבחירות למועצה ולראש הרשות והן י

 מהיום שבו היו צריכות להיערך.
עמד  (ב) מי שהציע את מועמדותו של הנפטר רשאי להציע מו

ייבים.״ יים המחו נו ף 6 בשי  אחר במקומו לפי הוראות סעי

ג ר ו ף ב ס ו ן י י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר הפנים

ן ו ב ק נ ח צ  י
נה  נשיא המדי

 ספר החוקים 896, ד׳ בסמן תשקי״ח, 9.6.1978
 נדפס בדפוס הממשלה, ירושליט

138 
 המחיר 1 לירד.


