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חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח-2018*

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות
)בחירות(-מס'49

בחוקהרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"ה-1-11965ר

בסעיף1,במקוםההגדרה"יוםשליפתהפנקס"יבוא: )1(

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

בסעיף7א- )2(

יבוא ובסופו יימחקו, - 7)ב(" לעניןסעיף "הצהרה )1(,המילים בפסקה )א(
)2()א(-גם "הצהרהלענייןסעיף7)ב(,ואםהגישהמועמדבקשהלפיפסקה

אישורמאתהוועדההמרכזיתעלהגשתהבקשה";

בפסקה)2()א(,במקום"לאיאוחרמהיוםה־32שלפנייוםהבחירות"יבוא )ב(
"לפניהגשתרשימתהמועמדיםהכוללתאתשמו";

פסקה)4(-תימחק; )ג(

בסעיף10א,במקום"בסעיפים12ו־13"יבוא"בסעיפים11עד13"ובמקום"או )3(
"הועדההמרכזית""יבוא""הועדההמרכזית"או"יושבראשהועדההמרכזיתוסגניו"";

בסעיף11)א(,במקוםהקטעהחלבמילים"והיהרשוםהואומענו"עדהמילים )4(
"שלאותהרשותמקומית"יבוא"והיהרשוםהואומענובמרשםהאוכלוסיןכתושב
שלאותהרשותמקומית",ובמקוםהקטעהחלבמילים"ליוםהבחירות"עדהמילים
"רשותמקומיתאחרת"יבוא"ליוםהבחירותהיהרשוםכבוחרבפנקסהבוחריםשל

רשותמקומיתאחרת";

בסעיף16)א(,בהגדרה"נציגרשימתמועמדים"- )5(

אחרי""נציגרשימתמועמדים"-"יבוא"אחדמאלה:"; )א(

)1(,ובה,במקום"מישאינוחברמועצה"יבוא האמורבהיסומןכפסקה )ב(
"לענייןסעיףקטן)ב()1(-מישאינוחברמועצה";

אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

)ב()2(-באכוחרשימתמועמדיםשהוגשהלפי לענייןסעיףקטן )2("
הוראותחוקזה;";

בסעיף17ׁ)ה(- )6(

)1(,במקום"מהיוםה־35שלפניהיוםהאחרוןלהגשתרשימות בפסקה )א(
המועמדים"יבוא"מהיוםה־68שלפנייוםהבחירות";

)2(,במקום"מהיוםה־40שלפניהיוםהאחרוןלהגשתרשימות בפסקה )ב(
המועמדים"יבוא"מהיוםה־73שלפנייוםהבחירות";

רשימות להגשת האחרון היום שלפני ה־25 "מהיום במקום 19)א(, בסעיף )7(
המועמדים"יבוא"מהיוםה־58שלפנייוםהבחירות";

רשימות להגשת האחרון היום שלפני ה־17 "מהיום במקום 20)ב()1(, בסעיף )8(
המועמדים"יבוא"מהיוםה־50שלפנייוםהבחירות";

התקבלבכנסתביוםז'בסיווןהתשע"ח)21במאי2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-1217,מיוםכ"הבאדרהתשע"ח)12במרס2018(,עמ'864ר

ס"חהתשכ"ה,עמ'248;התשע"ז,עמ'1112ר 1
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בסעיף29- )9(

האמורבויסומן")א("ובו,אחרי"לקייםבחירות"יבוא"ורשאיהואלמנות )א(
סגןלמנהלהבחירות"ובמקום"המינוייפורסםברשומות"יבוא"המינוייםיפורסמו

ברשומות";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

סגןמנהלהבחירותרשאילבצעכלפעולהשמנהלהבחירותמוסמך ")ב(
לבצעהעלפיחוקזה,אםמנהלהבחירותהסמיכולעשותכןר";

בסעיף31א- )10(

בסעיףקטן)ג(,לפני"נוכחומנהל"יבוא"מנהלהבחירותיקבעמקוםקלפי )א(
כאמורבסעיףקטן)א(שישמשלהצבעתאנשיםהמוגבליםבניידות,ואולם";

בסעיףקטן)ה(,במקום"שנקבעה"יבוא"שקבעמנהלהבחירות"; )ב(

82)א1( "בסעיפים יבוא )ד(" 82)ב(עד )ח(,במקום"בסעיפים בסעיףקטן )ג(
עד)ד(";

אחריסעיף31ביבוא: )11(

"הוראותבמקרים
מיוחדים

כפי31גר לכנסת הבחירות לחוק 11 בסעיף האמור אף על )א(
שהוחלבסעיף10א,נוכחהשרכישיעורההצבעהבאזורקלפי
פלוניבבחירותהכלליותהקודמותהיהנמוךמ־5%,רשאי
הואלהורות,עלפיהמלצתהמפקחהארציעלהבחירות,לא
יאוחרמהיוםה־30שלפנייוםהבחירות,כיאותואזורקלפי

יכלוליותרמ־900בוחרים,אךלאיותרמ־4500בוחריםר

הורההשרכאמורבסעיףקטן)א(,תפורסםעלכךהודעה )ב(
באתרהאינטרנטשלמשרדהפניםלאיאוחרמ־26ימיםלפני

יוםהבחירותר

הוראותסעיף70)ב(לחוקהבחירותלכנסתיחולוגםעל )ג(
הבחירותלפיחוקזה,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

הועדה ראש יושב "נוכחו במקום ברישה, )1(
המרכזיתוסגניו"יבוא"נוכחמנהלהבחירות",במקום
"רשאיםהם"יבוא"רשאיהוא"ובמקום"יעשוהיושב

ראשוסגניו"יבוא"יעשהמנהלהבחירות";

יבוא "יקבעו" במקום ו–)5(, )2( ,)1( בפסקאות )2(
"יקבע";

ובצורה במקום "יודיעו, במקום ,)3( בפסקה )3(
שימצאולנכון"יבוא"יודיע,במקוםובצורהשימצא

לנכון";

בפסקה)4(,במקום"יקבעו"יבוא"יקבע",במקום )4(
"בועדה במקום הוא", "ורשאי יבוא הם" "ורשאים
המרכזית"יבוא"בוועדתהבחירות"ובמקום"הכנסת
אחת סיעה ומהן היוצאת "המועצה יבוא היוצאת"

לפחותמתוךאלהשאינןמיוצגותבוועדתההנהלה";

בפסקה)6(,במקום"ימנו"יבוא"ימנה"ר"; )5(

בסעיף29- )9(

האמורבויסומן")א("ובו,אחרי"לקייםבחירות"יבוא"ורשאיהואלמנות )א(
סגןלמנהלהבחירות"ובמקום"המינוייפורסםברשומות"יבוא"המינוייםיפורסמו

ברשומות";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

סגןמנהלהבחירותרשאילבצעכלפעולהשמנהלהבחירותמוסמך ")ב(
לבצעהעלפיחוקזה,אםמנהלהבחירותהסמיכולעשותכןר";

בסעיף31א- )10(

בסעיףקטן)ג(,לפני"נוכחומנהל"יבוא"מנהלהבחירותיקבעמקוםקלפי )א(
כאמורבסעיףקטן)א(שישמשלהצבעתאנשיםהמוגבליםבניידות,ואולם";

בסעיףקטן)ה(,במקום"שנקבעה"יבוא"שקבעמנהלהבחירות"; )ב(

82)א1( יבוא"בסעיפים )ד(" 82)ב(עד "בסעיפים במקום )ח(, בסעיףקטן )ג(
עד)ד(";

אחריסעיף31ביבוא: )11(

"הוראותבמקרים
מיוחדים

כפי31גר לכנסת הבחירות לחוק 11 בסעיף האמור אף על )א(
שהוחלבסעיף10א,נוכחהשרכישיעורההצבעהבאזורקלפי
פלוניבבחירותהכלליותהקודמותהיהנמוךמ־5%,רשאי
הואלהורות,עלפיהמלצתהמפקחהארציעלהבחירות,לא
יאוחרמהיוםה־30שלפנייוםהבחירות,כיאותואזורקלפי

יכלוליותרמ־900בוחרים,אךלאיותרמ־4500בוחריםר

הורההשרכאמורבסעיףקטן)א(,תפורסםעלכךהודעה )ב(
באתרהאינטרנטשלמשרדהפניםלאיאוחרמ־26ימיםלפני

יוםהבחירותר

הוראותסעיף70)ב(לחוקהבחירותלכנסתיחולוגםעל )ג(
הבחירותלפיחוקזה,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

הועדה ראש יושב "נוכחו במקום ברישה, )1(
המרכזיתוסגניו"יבוא"נוכחמנהלהבחירות",במקום
"רשאיםהם"יבוא"רשאיהוא"ובמקום"יעשוהיושב

ראשוסגניו"יבוא"יעשהמנהלהבחירות";

יבוא "יקבעו" במקום ו–)5(, )2( ,)1( בפסקאות )2(
"יקבע";

ובצורה במקום "יודיעו, במקום ,)3( בפסקה )3(
שימצאולנכון"יבוא"יודיע,במקוםובצורהשימצא

לנכון";

בפסקה)4(,במקום"יקבעו"יבוא"יקבע",במקום )4(
"בועדה במקום הוא", "ורשאי יבוא הם" "ורשאים
המרכזית"יבוא"בוועדתהבחירות"ובמקום"הכנסת
אחת סיעה ומהן היוצאת "המועצה יבוא היוצאת"

לפחותמתוךאלהשאינןמיוצגותבוועדתההנהלה";

בפסקה)6(,במקום"ימנו"יבוא"ימנה"ר"; )5(
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בסעיף40- )12(

הסיפההחלבמילים"היהביןהחותמים"תסומןכפסקה)1(ולפניהיבוא )א(
"בכפוףלהוראותאלה:";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

שינויכאמורבסעיף35)ט(פוסלאתהרשימהר"; )2("

בסעיף43)א(,אחרי"לידימנהלהבחירות"יבוא"ואםהתפטרמועמדלאחריום )13(
הבחירות-לידיהשר,";

בסעיף52,במקום"המועצה"יבוא"הרשותהמקומית"; )14(

בסעיף61)ג(,אחרי"ותולא"יבוא"ובלבדשסומנוכאמורבעטבצבעכחול"; )15(

בסעיף63- )16(

נחתמה שלא "במעטפה יבוא 50)ב(" בסעיף "כאמור אחרי ,)1( בפסקה )א(
בהתאםלהוראותלפיחוקזה";

משני"יבוא"לאיותרמשלושה"ובמקום )7(,במקום"לאיותר בפסקה )ב(
"הפתקהשנילאיובא"יבוא"הפתקיםהנוספיםלאיובאו";

בסעיף64)א(,אחרי"שיקבעשרהפניםבתקנות"יבוא"רישוםשלהקולותהנערך )17(
עלגביטופסשנקבעכאמורבתקנות,לשםספירתהקולות,לאיהווהחלקמפרוטוקול

ועדתהקלפילפיסעיףזה";

בסעיף70א,במקום"מנדטאחדלפחות"יבוא"50%לפחותמהמודדכמשמעותו )18(
בסעיף67)3(";

בסעיף73,אחריסעיףקטן)ד1(יבוא: )19(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד1(,פסקביתהמשפטכאמורבסעיף ")ד2(
קטן)ב()1(,לאחרשהתקייםלגביהערעורהאמורבסעיףקטן)א1(סיפה,רשאיהוא,
אםראהטעםמוצדקלכך,להורותכייחולולענייןהבחירותהחדשותהוראות

סעיף73א)1(או)3(ר";

בסעיף82- )20(

בסעיףקטן)א(,אחרי"אלהשהצביעובקלפיותלחיילים"יבוא")בסעיף )א(
זה-מעטפותהחיילים("ובמקום"לועדותהבחירותשלידהרשויותהמקומיות
המתאימות"יבוא"לוועדותהקלפיהמיוחדותשמונולפיהוראותסעיףקטן)א1(

ברשויותהמקומיותהמתאימות";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

לאיאוחרמיומייםלפנייוםהבחירות,תבחרועדתהבחירות")א1( )1(
שלידכלרשותמקומיתועדתקלפימיוחדתבתחמישהחברים
לכלהיותר,שתהיהמורכבתמחבריועדתהבחירותמחמשסיעות
שונות,אםישנן,שאחתמהןלפחותתהיהמתוךאלהשאינןמיוצגות
בוועדתההנהלה;לאבחרהועדתהבחירותועדהכאמורעדהמועד
האמור,ימנהמנהלהבחירותועדהכאמורמקרבמישמתקיימים
לגביהםתנאיהכשירותלמינוילמזכירועדתקלפישנקבעולפיסעיף
32א)א2()בפרקזה-ועדתקלפימיוחדת(;מנהלהבחירותימנה,

בהתייעצותעםועדתהבחירות,מזכירלוועדתקלפימיוחדתר
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ועדתקלפימיוחדתתהיהאחראיתלקבלתמעטפותהחיילים, )2(
לבדיקתקולותהחייליםולספירתםר";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לועדתהבחירות"יבוא"לוועדתהקלפיהמיוחדת"; )ג(

הקלפי ועדת "חברי יבוא הבחירות" ועדת "חברי לפני )ד(, קטן בסעיף )ד(
המיוחדת,"ובמקום"לדעתועדתהבחירות"יבוא"לדעתועדתהקלפיהמיוחדת";

בסעיף83- )21(

בסעיףקטן)א(,במקום"ועדתהבחירות"יבוא"ועדתקלפימיוחדת"; )א(

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

הוראות יחולו לפרוטוקול הערות ועל הפרוטוקול חתימת על ")ב(
סעיף64)ב(ר";

בסעיף84ט- )22(

בסעיףקטן)א(,במקוםהרישהעדהמילים"שלידהרשויות"יבוא"ועדת )א(
קלפימיוחדתשמונתהלפיסעיף82)א1()בפרקזה-ועדתקלפימיוחדת(תהיה
לבדיקת לאסירים, בקלפיות שהצביעו אלה של המעטפות לקבלת אחראית
כאמור בקלפיות שהצביעו אלה של המעטפות מיון ולספירתם; קולותיהם

והעברתןלוועדותהקלפיהמיוחדותשמונוברשויות";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לוועדתהבחירות"יבוא"לוועדתהקלפיהמיוחדת"; )ב(

הקלפי ועדת "חברי יבוא הבחירות" ועדת "חברי לפני )ד(, קטן בסעיף )ג(
המיוחדת,"ובמקום"לדעתועדתהבחירות"יבוא"לדעתועדתהקלפיהמיוחדת";

בסעיף84י- )23(

בסעיףקטן)א(,במקום"ועדתהבחירות"יבוא"ועדתקלפימיוחדת"; )א(

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

עלחתימתהפרוטוקולועלהערותלפרוטוקוליחולוהוראותסעיף ")ב(
64)ב(ר";

אחריסעיף97ביבוא: )24(

כלמקוםשחוקזהקובעשפעולהמסוימתתיעשהמספר97גר"הארכתמועדים )א(
מסויםשלימיםלפנייוםהבחירות,רשאיהשר,לאיאוחר
מהיוםה־100שלפנייוםהבחירות,אםראהסיבהמספקת
לכך,להאריךאתהמועדלאותהפעולהעדלחמישהימים

נוספים;הודעהעלהחלטהכאמורתפורסםברשומותר

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולועלעתירותוערעורים )ב(
לפיחוקזהר"

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות)בחירת
ראשהרשותוסגניו
וכהונתם(-מס'33

ראשהרשותוסגניווכהונתם(,התשל"ה-2,21975ר בחוקהרשויותהמקומיות)בחירת
בסעיף24א)ב(-

אחריפסקה)5(יבוא: )1(

בקשהלפיסעיף17לחוקהבחירותיכולשתוגשבכלעתאךלאיאוחר ")5א(
מהיוםה־51שלפנייוםהבחירות,והשריודיעעלהחלטתובבקשהכאמור,לפי

הוראותסעיף19לחוקהאמור,לאיאוחרמהיוםה־48שלפנייוםהבחירות;

ועדתקלפימיוחדתתהיהאחראיתלקבלתמעטפותהחיילים, )2(
לבדיקתקולותהחייליםולספירתםר";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לועדתהבחירות"יבוא"לוועדתהקלפיהמיוחדת"; )ג(

הקלפי ועדת "חברי יבוא הבחירות" ועדת "חברי לפני )ד(, קטן בסעיף )ד(
המיוחדת,"ובמקום"לדעתועדתהבחירות"יבוא"לדעתועדתהקלפיהמיוחדת";

בסעיף83- )21(

בסעיףקטן)א(,במקום"ועדתהבחירות"יבוא"ועדתקלפימיוחדת"; )א(

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

הוראות יחולו לפרוטוקול הערות ועל הפרוטוקול חתימת על ")ב(
סעיף64)ב(ר";

בסעיף84ט- )22(

בסעיףקטן)א(,במקוםהרישהעדהמילים"שלידהרשויות"יבוא"ועדת )א(
קלפימיוחדתשמונתהלפיסעיף82)א1()בפרקזה-ועדתקלפימיוחדת(תהיה
לבדיקת לאסירים, בקלפיות שהצביעו אלה של המעטפות לקבלת אחראית
כאמור בקלפיות שהצביעו אלה של המעטפות מיון ולספירתם; קולותיהם

והעברתןלוועדותהקלפיהמיוחדותשמונוברשויות";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לוועדתהבחירות"יבוא"לוועדתהקלפיהמיוחדת"; )ב(

הקלפי ועדת "חברי יבוא הבחירות" ועדת "חברי לפני )ד(, קטן בסעיף )ג(
המיוחדת,"ובמקום"לדעתועדתהבחירות"יבוא"לדעתועדתהקלפיהמיוחדת";

בסעיף84י- )23(

בסעיףקטן)א(,במקום"ועדתהבחירות"יבוא"ועדתקלפימיוחדת"; )א(

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

עלחתימתהפרוטוקולועלהערותלפרוטוקוליחולוהוראותסעיף ")ב(
64)ב(ר";

אחריסעיף97ביבוא: )24(

כלמקוםשחוקזהקובעשפעולהמסוימתתיעשהמספר97גר"הארכתמועדים )א(
מסויםשלימיםלפנייוםהבחירות,רשאיהשר,לאיאוחר
מהיוםה־100שלפנייוםהבחירות,אםראהסיבהמספקת
לכך,להאריךאתהמועדלאותהפעולהעדלחמישהימים

נוספים;הודעהעלהחלטהכאמורתפורסםברשומותר

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולועלעתירותוערעורים )ב(
לפיחוקזהר"

בחוקהרשויותהמקומיות)בחירתראשהרשותוסגניווכהונתם(,התשל"ה-2,21975ר
בסעיף24א)ב(-

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות)בחירת
ראשהרשותוסגניו
וכהונתם(-מס'33 אחריפסקה)5(יבוא: )1(

בקשהלפיסעיף17לחוקהבחירותיכולשתוגשבכלעתאךלאיאוחר ")5א(
מהיוםה־51שלפנייוםהבחירות,והשריודיעעלהחלטתובבקשהכאמור,לפי

הוראותסעיף19לחוקהאמור,לאיאוחרמהיוםה־48שלפנייוםהבחירות;

ס"חהתשל"ה,עמ'211;התשע"ז,עמ'446ר 2
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20)ב()1(לחוקהבחירותתוגשלאיאוחרמהיוםה־44 עתירהלפיסעיף )5ב(
שלפנייוםהבחירות;";

בפסקה)7(,בסופהיבוא"ראשהמועצהיודיעלשרעלבחירתועדתהבחירות, )2(
שמותחבריהומעניהם,לאיאוחרמהיוםה־46שלפנייוםהבחירות;לאנבחרהועדת
בחירותבידיהמועצהעדהמועדהאמור,ימנהאותההשרלאיאוחרמהיוםה־42שלפני

יוםהבחירות";

אחריפסקה)8(יבוא: )3(

הוראותסעיף38א)ד()4(לחוקהבחירותלאיחולור" )9("

תיקוןחוק
המועצות

האזוריות)בחירת
ראשהמועצה(-

מס'8

בחוקהמועצותהאזוריות)בחירתראשהמועצה(,התשמ"ח-31988,אחריסעיף5יבוא:3ר

ראש5אר"עירבון )בחירת המקומיות הרשויות לחוק 8 סעיף הוראות
הרשותוסגניווכהונתם(,התשל"ה-41975,יחולו,בשינויים

המחויבים,עלהגשתהצעתמועמדלראשותהמועצהר"

תיקוןחוק
המועצות

האזוריות)מועד
בחירותכלליות(-

מס'12

בחוקהמועצותהאזוריות)מועדבחירותכלליות(,התשנ"ד-51994,אחריסעיף4היבוא:4ר

ההוראותלפיסעיפים39אעד39דלחוקהרשויותהמקומיות4ור"רשימהמנועה
רשימות לעניין המחויבים, בשינויים יחולו, )בחירות(,

המועמדיםבבחירותלמועצתהמועצההאזוריתר

הוראותסעיף42בלחוקהרשויותהמקומיות)בחירות(,יחולו,4זרהפסקתשירות
בשינוייםהמחויבים,לענייןהמועמדיםבבחירותר

יחולו,4חרתעמולתהבחירות הרשויותהמקומיות)בחירות( לחוק ז' פרק הוראות
בשינוייםהמחויבים,לענייןבחירותר

העבירותלפיסעיפים85,85או־86עד93לחוקהרשויות4טרעבירות )א(
המקומיות)בחירות(,יחולולענייןבחירותבשינוייםאלה:

בסעיף85,במקום"נציגירשימותמועמדיםכאמור )1(
יקראו 34)ה(" בסעיף כאמור משקיפים 28)ג(, בסעיף

"משקיפיםשנקבעולפיפקודתהמועצותהמקומיות";

בסעיף86- )2(

"64 )א()7(,במקום"לפיסעיף בסעיףקטן )א(
יקראו"לפיפקודתהמועצותהמקומיות";

)ב(,במקום"נציגשלרשימת בסעיףקטן )ב(
כאמור משקיף 28)ג(, בסעיף כאמור מועמדים
בסעיף34)ה("יקראו"משקיףשנקבעלפיפקודת

המועצותהמקומיות";

88,בכלמקום,אחרי"רשימתמועמדים בסעיף )3(
מסוימת"יקראו"אומועמדמסוים";

בסעיף90)3(,אחרי"יותרממעטפהאחת"יקראו )4(
"למוסדהעומדלבחירה";

ס"חהתשמ"ח,עמ'213;התשע"ד,עמ'153ר 3

ס"חהתשל"ה,עמ'211ר 4

ס"חהתשנ"ד,עמ'248;התשע"ז,עמ'1114ר 5
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בסעיף93- )5(

רשימות "להגשת במקום ,)1( בפסקה )א(
"להגשת יקראו 35)ח(" סעיף לפי מועמדים
רשימותמועמדיםוהצעותמועמדיםלפיפקודת

המועצותהמקומיות";

בפסקאות)2(ו–)3(,אחרי"שאושרהכדין" )ב(
יקראו"אומועמדשהצעתואושרהכדין"ר

94לחוקהרשויותהמקומיות)בחירות( הוראותסעיף )ב(
בסעיף כאמור עבירות לעניין המחויבים, בשינויים יחולו,

קטן)א(ר"

תיקוןחוק
הבחירות)דרכי

תעמולה(-מס'33

בחוקהבחירות)דרכיתעמולה(,התשי"ט-61959,בסעיף17ב)א(,אחרי"לפיפרקט'לחוק5ר
הרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"ה-1965"יבוא"אולפיסעיף4טלחוקהמועצות

האזוריות)מועדבחירותכלליות(,התשנ"ד-1994"ר

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות)הגבלת
הזכותלהיבחר(-

מס'2

בחוקהרשויותהמקומיות)הגבלתהזכותלהיבחר(,התשכ"ד-71964,בסעיף1,בהגדרה6ר
"רשותמקומית",הסיפההחלבמילה"למעט"-תימחקר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

עי ר ד  ף ו ל כ מ  ה י ר א
שרהפנים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

בסעיף93- )5(

רשימות "להגשת במקום ,)1( בפסקה )א(
"להגשת יקראו 35)ח(" סעיף לפי מועמדים
רשימותמועמדיםוהצעותמועמדיםלפיפקודת

המועצותהמקומיות";

בפסקאות)2(ו–)3(,אחרי"שאושרהכדין" )ב(
יקראו"אומועמדשהצעתואושרהכדין"ר

94לחוקהרשויותהמקומיות)בחירות( הוראותסעיף )ב(
בסעיף כאמור עבירות לעניין המחויבים, בשינויים יחולו,

קטן)א(ר"

בחוקהבחירות)דרכיתעמולה(,התשי"ט-61959,בסעיף17ב)א(,אחרי"לפיפרקט'לחוק5ר
הרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"ה-1965"יבוא"אולפיסעיף4טלחוקהמועצות

האזוריות)מועדבחירותכלליות(,התשנ"ד-1994"ר

תיקוןחוק
הבחירות)דרכי

תעמולה(-מס'33

בחוקהרשויותהמקומיות)הגבלתהזכותלהיבחר(,התשכ"ד-71964,בסעיף1,בהגדרה6ר
"רשותמקומית",הסיפההחלבמילה"למעט"-תימחקר

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות)הגבלת
הזכותלהיבחר(-

מס'2
ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב

ראשהממשלה
עי ר ד  ף ו ל כ מ  ה י ר א

שרהפנים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשי"ט,עמ'138;התשע"ה,עמ'108ר 6

ס"חהתשכ"ד,עמ'170;התשנ"ה,עמ'387ר 7
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