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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

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

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות
)בחירות(

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

בסעיף1,במקוםההגדרה"יוםשליפתהפנקס"יבוא: )1(

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

בסעיףוא- )2(

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

אישורמאתהוועדההמרכזיתעלהגשתהבקשה";

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

חקיקה תיקוני בתוכו מאגד המוצע החוק  כללי
במועצות בעיריות, הבחירות להליך הנוגעים 
מקומיותובמועצותאזוריות,עלשלביוהשונים,לרבות

סמכויותומועדיםהקשוריםאליוע

בעיריות לבחירות בנוגע המוצעים ההסדרים
העבר ניסיון רקע על נדרשים המקומיות, ובמועצות
ממערכותבחירותקודמותברשויותהמקומיות,ובגדרם
נקבע לגביהן אשר סוגיות למספר פתרונות מוצעים
בהליכיםמשפטייםובדוחותשערךמבקרהמדינהבנושאים
הקשוריםלמערכותהבחירותהשונות,כיראוישהמחוקק
ייתןעליהןאתדעתועלענייןזהיצויןכינוכחהמאפיינים
המקומיות, ולרשויות לכנסת הבחירות של המשותפים
נערכוהתיקוניםהמוצעים,ככלהניתן,בשיםלבלהסדרים
דומיםהקיימיםכיוםבחוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,

התשכ"ט-1969)להלן-חוקהבחירותלכנסת(ע

מועדי אוחדו שלפיו חקיקה תיקון רקע על בנוסף,
הבחירותלכללהרשויותהמקומיות,החלבמועדהבחירות
הקרובות,קריאוקטובר2018)ראו:חוקהמועצותהאזוריות
)מועדבחירותכלליות()תיקוןמס'10(,התשע"ז-ו201)ס"ח
התשע"ז,עמ'ו98()להלן-תיקוןמס'10לחוקהמועצות
האזוריות)מועדבחירותכלליות((,מוצעלערוךתיקונים
האחדה לצורך האזוריות במועצות הבחירות בדיני
והמועצות העיריות על החלים להסדרים והתאמה
המקומיות,בכלהנוגעלענייניםשכיוםאיןבהםאחידות
בשיטת נובעמהשוניהמהותי אינו האחידות חוסר אך
הבחירותברשויותהמקומיותובמועצותהאזוריותעזאת,
עלדרךשלאימוץוהרחבתהתחולהשלההסדריםהחלים
המקומיות הרשויות חוק לפי המקומיות הרשויות על
וחוק הבחירות(, חוק - )להלן התשכ"ה-1965 )בחירות(,
הרשויותהמקומיות)בחירתראשהרשותוסגניווכהונתם(,
התשל"ה-5ו19)להלן-חוקבחירתראשהרשות(החלים
והמועצותהמקומיות,כךשיחולוגםלגבי עלהעיריות

מועצותאזוריות,בשיםלבלטבעןומאפייניהןהשוניםשל
שיטותהבחירותע

בו להפעלה ותפעולי יישומי מענה יינתן זו בדרך
זמניתשלמערכיבחירותשונים,תבוצעהאחדהוייקבעו
המועמדים כלל על שיחולו נורמותאחידותושוויוניות

והבוחריםלרשויותהמקומיותבישראלע

לפסקה )1( סעיף 1

המונח"יוםשליפתהפנקס"מוגדרכיוםבסעיף 
1לחוקהבחירותכ"יוםה'שלפניהיוםהאחרוןלהגשת
מערכת מדי משתנה זה מועד המועמדים"ע רשימות
בחירותלאורקיומםשלימימנוחה,ומוצע,לשםהיציבות
- הבחירות יום - קבוע ממועד אותו לגזור והוודאות,
ולקבועכייוםשליפתהפנקסיהיההיוםה־40שלפנייום

הבחירותע

לפסקה )2(

לפסקאות משנה )א( ו-)ב(

מוצעלתקןאתפסקה)1(שלסעיףואלחוקהבחירות
ולחייבמועמדשהגישליושבראשועדתהבחירותהמרכזית
שהוקמהלפיסעיף15)א(לחוקהבחירותלכנסת)להלן-
הוועדההמרכזית(בקשהלהחליטכיאיןעםהעבירהשבה
הורשעמשוםקלון)לפיפסקה)2(שלאותוסעיף(,להגיש
למנהלהבחירות,יחדעםכתבההסכמהלהיותמועמד
אישור גם הבחירות, לחוק ו)ב( סעיף לעניין וההצהרה
מאתהוועדההמרכזיתעלהגשתהבקשההאמורהעזאת,
כדישמנהלהבחירותידעכברבעתהגשתהמועמדות,
ראש יושב שהחלטת בכך מותנה המועמדות שאישור

הוועדההמרכזיתתאפשרזאתע

כמוכן,מוצעלתקןאתפסקה)2(שלסעיףואהאמור,
שלפיההמועדהאחרוןלהגשתבקשהכאמורהואהיום
ה־2ושלפנייוםהבחירות,ולהקדיםאתהמועדהאמור

ס"חהתשכ"ה,עמ'248;התשע"ז,עמ'1112ע 1
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פסקה)4(-תימחק; )ג(

בסעיף10א,במקום"בסעיפים12ו־ו1"יבוא"בסעיפים11עדו1"ובמקום"או )ו(
"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(

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

אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

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

פסקה)4(-תימחק; )ג(

בסעיף10א,במקום"בסעיפים12ו־ו1"יבוא"בסעיפים11עדו1"ובמקום"או )ו(
"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(

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

אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

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

כךשיחוללפנימועדהגשתרשימתהמועמדיםהכוללת
אתשמושלהמועמדע

לפסקת משנה )ג(

פסקה)4(שלסעיףואלחוקהבחירותקובעתלאמור:

נוכחמנהלהבחירות,להנחתדעתו,בהתאםלראיות )4("
שהובאולפניו,שמועמדנידוןלמאסרכאמורבסעיףוולא
הצהירעלכךלפיפסקה)1(אולאמסרעלכךהודעהלפי
פסקה)ו(,ידרושמנהלהבחירותמןהמועמדכייגישלו

תצהירלעניןסעיףו)ב(ע"

הגשת לדרוש הבחירות מנהל על זו, הוראה לפי
תצהירממועמדשנדוןלמאסרולאהצהיראומסרעלכך
הודעהכנדרשעמאחרשתכליתהשלהוראהזואינהברורה
ולאקיימתהוראהדומהבהוראותחוקהבחירותלכנסת

העוסקותבקלון,מוצעלמוחקהע

לפסקה )3(

מספר שעניינו לכנסת הבחירות לחוק 11 סעיף
הבוחריםבאזורקלפי,מקנהלוועדההמרכזית,עלפיהצעת
שרהפנים,סמכותלהעלותאתמספרהבוחריםבאזורקלפי
עד900עסעיף10אלחוקהבחירותמחילסעיףזהגםעל
הבחירותלרשויותהמקומיותעמוצעלתקןאתסעיף10א
האמורכךשהסמכותהנתונהלפיסעיף11לחוקהבחירות
לכנסתלוועדההמרכזית,תהיהנתונה,לענייןהבחירות

לרשויותהמקומיות,לשרהפניםע

סעיף10אלחוקהבחירותמחילעלהבחירותלרשויות
הבחירות לחוק 12 סעיף את גם השאר, בין המקומיות,
לכנסתעמוצעלתקןאתסעיף10אהאמורכךשגםהסמכות

המרכזיתוסגניולפיסעיף הנתונהליושבראשהוועדה
12)ב(לחוקהבחירותלכנסת,לצרףאזורקלפימיוחדכאמור
באותוסעיףלאזורקלפיאחרבאותהרשותמקומית,תהיה
נתונה,לענייןהבחירותלרשויותהמקומיות,לשרהפניםע

לפסקה )4(

פנקסהבוחריםמתבססעלמרשםהאוכלוסין,ואילו
ההגבלהעלהיכללותבפנקסהבוחריםשלרשותפלונית
חלהעלכלמישבתקופהשל18החודשיםשקדמוליום

הבחירותהיהרשוםבפנקסהבוחריםשלרשותאחרתע

המונחים"פנקס טעות,חלבלבולבין שעקב נראה
הבוחרים"ו"מרשםהאוכלוסין"בסעיף11לחוקהבחירות,
ומוצעלתקנוכךשישקףאתמצבהדבריםהמתוארלעילע

לפסקה )5(

מועמדים" רשימת "נציג ההגדרה את לתקן מוצע
שבסעיף16)א(לחוקהבחירות,כךשתתייחסלזהותהנציג
בתקופהשטרםמינויבאכוחרשימהוזהותהנציגנציג

בתקופהשלאחרמינויבאכוחכאמורע

מידע קבלת לצורך כי לקבוע מוצע לכך, בהתאם
פנקסנכוןליוםהקובעכהגדרתובסעיף16לחוקהבחירות
)ראוסעיףקטן)ב()1((,יהיה"נציגרשימתהמועמדים"מי
שאינוחברמועצהשלרשותמקומית)להלן-חברמועצה(
ושהודיעכיבכוונתולהגישרשימתמועמדיםאוהצעת
ואילולצורך המונח, בהגדרת כיום שקבוע כפי מועמד,
קבלתמידעפנקסנכוןליוםשליפתהפנקס)ראוסעיףקטן
)ב()2((יהיהבאכוחהרשימהבגדר"נציגרשימתמועמדים"ע
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בסעיףׁו1)ה(- )6(

)1(,במקום"מהיוםה־5ושלפניהיוםהאחרוןלהגשתרשימות בפסקה )א(
המועמדים"יבוא"מהיוםה־68שלפנייוםהבחירות";

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

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

רשימות להגשת האחרון היום שלפני ה־ו1 "מהיום במקום 20)ב()1(, בסעיף )8(
המועמדים"יבוא"מהיוםה־50שלפנייוםהבחירות";

בסעיף-29 )9(

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

ברשומות";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

")ב(סגןמנהלהבחירותרשאילבצעכלפעולהשמנהלהבחירותמוסמך
לבצעהעלפיחוקזה,אםמנהלהבחירותהורהלולעשותכןע";

בסעיף1וא- )10(

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

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

בסעיףקטן)ח(,במקום"בסעיפים82)ב(עד)ד("יבוא"בסעיפים82)א1(עד )ג(
)ד(";

אחריסעיף1וביבוא: )11(

לפסקאות )6(, )7( ו–)8(

מוצעלתקןאתהמועדיםהקבועיםבסעיפיםו1)ה(,
19)א(ו־20)ב()1(לחוקהבחירות,הנוגעיםלהגשהשלבקשה
לתיקוןפנקסהבוחריםבידיאדםלגביעצמואובידיחבר
מועצהנגדהזולת,כךשהמועדהאחרוןלהגשתבקשה
לתיקוןפרטיםבפנקסהבוחרים,להכרעתהשרבבקשות
אלהולהגשתעתירהבענייןפנקסהבוחרים,ייגזרומיום
רשימות הגשת מיום ולא קבוע, מועד שהוא הבחירות

המועמדיםשעשוילהשתנותע

לפסקה )9(

את הבחירות לחוק 29 בסעיף במפורש מוצעלעגן
סמכותשרהפניםלמנותבמקריםהמתאימיםסגןלמנהל
הבחירות,שיהיהרשאילבצעכלפעולהשמנהלהבחירות
הוסמךלבצעה,אםמנהלהבחירותהורהלולעשותכןע
הבחירות ניהול מערך את לייעל כדי נדרש זה תיקון

ולאפשרחלוקתסמכויותבמקריםהמתאימיםע

לפסקה )10(

מוצעלהבהירולעגןבסעיף1ואלחוקהבחירותאת
סמכותושלמנהלהבחירותלקבועאתהמקומותשבהם
יוצבוקלפיותנגישותלאנשיםהמוגבליםבניידותעכןמוצע
להתאיםאתנוסחושלסעיףקטן)ח(שלהסעיףהאמור

לתיקוןהמוצעשלסעיף82לחוקהבחירות,בפסקה)21(ע

לפסקה )11(

מוצעלהוסיףלחוקהבחירותאתסעיף1וגכנוסחו
מיוחדים, במקרים שיחולו הוראות בו ולקבוע המוצע,

כמפורטלהלןע

ראשית,מוצעלהסמיךאתשרהפנים,עלפיהמלצת
המפקחהארציעלהבחירות,לקבועכיאזורקלפימסוים
מ־900בוחריםאםהתקיימולדעתונסיבות יכלוליותר
מיוחדותהמצדיקותזאת,וזאתעלאףהמגבלההקבועה
בענייןזהבסעיף11לחוקהבחירותלכנסתאשרכאמורחל
10אלחוק עלהבחירותלרשויותהמקומיותמכוחסעיף
לאזורי השאר,לתתמענה הבחירותעתיקוןזהנועד,בין
קלפישבהםצפוי,עלפיניסיוןהעבר,כיאחוזההצבעה

יהיהנמוךביותרע
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"הוראותבמקרים
מיוחדים

כפי1וגע לכנסת הבחירות לחוק 11 בסעיף האמור אף על )א(
שהוחלבסעיף10א,היונסיבותמיוחדותאשרלדעתהשר
הארצי המפקח המלצת פי על הוא רשאי זאת, מצדיקות
עלהבחירות,לקבועכיאזורקלפיפלונייכלוליותרמ־900

בוחריםע

הוראותסעיף0ו)ב(לחוקהבחירותלכנסתיחולוגםעל )ב(
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 )ו(, בפסקה )ו(
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
היוצאת"יבוא"המועצההיוצאתומהןלפחותסיעה

אחתמתוךאלהשאינןמיוצגותבוועדתההנהלה";

בפסקה)6(,במקום"ימנו"יבוא"ימנה"ע"; )5(

בסעיף2ו,אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )12(

את ממלאת אינה קלפי שוועדת הבחירות, ביום הבחירות, מנהל ראה ")ו1(
תפקידיהכראויועקבכךקיים,לדעתו,חשששייפגעהמהלךהתקיןשלההצבעה
בקלפי,רשאיהואלפזראתועדתהקלפיהאמורהולמנותועדהאחרתבמקומה;
עלמינויכאמורלאיחולוהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ה(;מנהלהבחירות
רשאילמנותלחברהוועדהלפיסעיףקטןזהאתמישמתקיימיםלגביותנאי

הכשירותלמינוילמזכירועדתקלפישנקבעולפיסעיף2וא)א2(ע";

בסעיף40- )ו1(

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

"הוראותבמקרים
מיוחדים

כפי1וגע לכנסת הבחירות לחוק 11 בסעיף האמור אף על )א(
שהוחלבסעיף10א,היונסיבותמיוחדותאשרלדעתהשר
הארצי המפקח המלצת פי על הוא רשאי זאת, מצדיקות
עלהבחירות,לקבועכיאזורקלפיפלונייכלוליותרמ־900

בוחריםע

הוראותסעיף0ו)ב(לחוקהבחירותלכנסתיחולוגםעל )ב(
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 )ו(, בפסקה )ו(
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
היוצאת"יבוא"המועצההיוצאתומהןלפחותסיעה

אחתמתוךאלהשאינןמיוצגותבוועדתההנהלה";

בפסקה)6(,במקום"ימנו"יבוא"ימנה"ע"; )5(

בסעיף2ו,אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )12(

את ממלאת אינה קלפי שוועדת הבחירות, ביום הבחירות, מנהל ראה ")ו1(
תפקידיהכראויועקבכךקיים,לדעתו,חשששייפגעהמהלךהתקיןשלההצבעה
בקלפי,רשאיהואלפזראתועדתהקלפיהאמורהולמנותועדהאחרתבמקומה;
עלמינויכאמורלאיחולוהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ה(;מנהלהבחירות
רשאילמנותלחברהוועדהלפיסעיףקטןזהאתמישמתקיימיםלגביותנאי

הכשירותלמינוילמזכירועדתקלפישנקבעולפיסעיף2וא)א2(ע";

בסעיף40- )ו1(

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

שנית,מוצעלהחילעלהבחירותברשויותהמקומיות,
בשינוייםהמחויבים,אתסעיף0ו)ב(לחוקהבחירותלכנסת,
וסגניו המרכזית הוועדה ראש יושב מוסמכים שלפיו
צפוי שבו קלפי באזור שנייה קלפי הוספת על להורות
להיותתורשלמצביעיםמאחרשמספרהבוחריםבוצפוי

להיותיותרמ־900אומסיבהאחרתע

לפסקה )12(

מוצעלעגןבסעיף2ולחוקהבחירותאתסמכותמנהל
שאינה ועדה תחת אחרת קלפי ועדת למנות הבחירות

מתפקדתעזאתבדומהלסמכותהמוקניתלמנהלבחירות
לפיסעיף9ו1לצוהמועצותהמקומיות)מועצותאזוריות(,
צו - )להלן )1259 עמ' התשי"ח, )ק"ת התשי"ח-1958
המועצותהאזוריות(ולסמכותהנתונהלשרהפניםלגבי

ועדותבחירות,בסעיףו2לחוקהבחירותע

לפסקה )13(

סעיף5ו)ט(לחוקהבחירותקובעכימנהלהבחירות
לאיקבלרשימתמועמדיםשנעשובההשינוייםהמפורטים
מועמד הוספת מועמד, מחיקת מועמד, )החלפת בסעיף
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אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

שינויכאמורבסעיף5ו)ט(פוסלאתהרשימהע"; )2("

בסעיףו4)א(,אחרי"לידימנהלהבחירות"יבוא"ואםהתפטרמועמדלאחריום )14(
הבחירות-לידיהשר";

בסעיף52,במקום"המועצה"יבוא"הרשותהמקומית"; )15(

בסעיף61)ג(,אחרי"ותולא"יבוא"ובלבדשסומנוכאמורבעטבצבעכחול"; )16(

בסעיףו6- )ו1(

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

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

בסעיף64)א(,אחרי"שיקבעשרהפניםבתקנות"יבוא"רישוםשלהקולותהנערך )18(
עלגביטופסשנקבעכאמורבתקנות,לשםספירתהקולות,לאיהווהחלקמפרוטוקול

ועדתהקלפילפיסעיףזה";

40לחוקהבחירותמסדיראתסמכותמנהל ועוד(עסעיף
על מקומו ולממלא רשימה כוח לבא להודיע הבחירות
האפשרותלתקןרשימתמועמדיםשהוגשהשלאבהתאם

לחוקע

כי לקבוע מוצע ההסדר ושלמות הבהירות למען
רשימתמועמדיםשנערךבהשינוימהשינוייםהמצוינים

בסעיף5ו)ט(לחוקהבחירות-תיפסלע

לפסקה )14(

מוצעלקבועבסעיףו4לחוקהבחירותהסדרמשלים
לענייןהתפטרותאדםשהיהמועמדבבחירותולאנבחר,
ומבקשלהתפטרמחברותוברשימהלאחרהבחירותעעל
את יגיש כאמור בנסיבות המתפטר מועמד המוצע, פי

התפטרותולשרהפניםע

לפסקה )15(

52לחוקהבחירותשלפיועל מוצעלתקןאתסעיף
שהחובההקבועהבו הקלפיות,כך להכיןאת המועצה
הגוף אינה המועצה שכן המקומית, הרשות על תחול

המתאיםבענייןזהע

לפסקה )16(

מוצעלעגןבסעיף61לחוקהבחירותאתההסדרשעוגן
בחוקהבחירותלכנסתבתיקוןעקיףשנערךבובמסגרתחוק

הבחירות)תיקוניחקיקה(,התשע"ה-2014

)ס"חהתשע"ה,עמ'104(,ולפיורקפתקהצבעהשסומן
בעטבצבעכחולהואכשרעזאתבעקבותהניסיוןממערכות
הבחירותהאחרונותלכנסתהמלמדכיהיומקריםשבהם
התבצעסימוןעלפתקיםבעטבצבעמסויםכדישיהיה

ניתןלזהותםע

לפסקה )17(

סעיףו6לחוקהבחירותאשרקובעאילוקולותהם
לא במעטפות שנמצאו לפתקים בנוגע שותק פסולים,
שלם החקיקתיאינו שההסדר המשמעותהיא חתומותע
וכךאינומגשיםאתתכליתו;סעיףו1יבלתקנותהרשויות
המקומיות)סדריבחירות(,התשכ"ה-1965)ק"תהתשכ"ה,
עמ'2688(,קובעאתהחובהלחתוםעלמעטפותההצבעה,
ואולםחסרההוראההקובעתמהדינהשלמעטפהשלא

נחתמהע

המנויים הפסולים לקולות להוסיף מוצע לפיכך,
הנמצא הצבעה פתק גם הבחירות, לחוק ו6)1( בסעיף
במעטפהשאינהחתומהעהוראהדומהקיימתבסעיף80
הבחירותלכנסת,התשל"ג-וו19)ק"תהתשל"ג, לתקנות
ו20 8ו19()להלן-תקנותהבחירותלכנסת(ובסעיף עמ'

לצוהמועצותהאזוריותע

ו6)ו( זאתועוד,מטעמיאחידותמוצעלעגןבסעיף
לחוקהבחירותאתההסדרשנקבעבסעיף8ו)א()4(לחוק
ו6(, הבחירותלכנסת,בחוקהבחירותלכנסת)תיקוןמס'
היו אם ולפיו ,)451 עמ' התשע"ז, )ס"ח התשע"ז-ו201
במעטפתהצבעהשלושהפתקיםזהים)ולאשניים-כפי
שקבועהיוםבסעיףו6)ו(לחוק(-לאייפסלהקולבשלכךע

לפסקה )18(

שעניינו הבחירות לחוק 64 סעיף את לתקן מוצע
עריכתפרוטוקולועדתקלפי,ולהבהירכיגיליוןספירת
הקולותאינוחלקמפרוטוקולועדתהקלפיעזאת,ביןהשאר,
עלרקעאי–בהירותשנוצרהבענייןזהבעקבותפסיקתבית
נ'ג'ראייסי)פורסם המשפטהעליוןבבר"מ582/14סלאם
הקולות ספירת גיליון למעמד 2014ע2ע11(באשר באר"ש,

ביחסלפרוטוקולועדתהקלפיע
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בסעיף0וא,במקום"מנדטאחדלפחות"יבוא"50%לפחותמהמודדכמשמעותו )19(
בסעיףו6)ו(";

בסעיףוו,אחריסעיףקטן)ד1(יבוא: )20(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)ג(ו-)ד1(,פסקביתהמשפטכאמור ")ד2(
בסעיףקטן)ב()1(,לאחרשהתקייםלגביהערעורהאמורבסעיףקטן)א1(
יחולולעניין כי להורות לכך, מוצדק טעם ראה הוא,אם רשאי סיפה,

הבחירותהחדשותהוראותסעיףווא)1(או)ו(ע";

בסעיף82- )21(

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

ברשויותהמקומיותהמתאימות";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

בסעיף0וא,במקום"מנדטאחדלפחות"יבוא"50%לפחותמהמודדכמשמעותו )19(
בסעיףו6)ו(";

בסעיףוו,אחריסעיףקטן)ד1(יבוא: )20(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)ג(ו-)ד1(,פסקביתהמשפטכאמור ")ד2(
בסעיףקטן)ב()1(,לאחרשהתקייםלגביהערעורהאמורבסעיףקטן)א1(
יחולולעניין כי להורות לכך, מוצדק טעם ראה הוא,אם רשאי סיפה,

הבחירותהחדשותהוראותסעיףווא)1(או)ו(ע";

בסעיף82- )21(

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

ברשויותהמקומיותהמתאימות";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

לפסקה )19(

מוצעלתקןאתסעיף0ואלחוקהבחירותולקבועכי
העירבוןהמופקדעםהגשתרשימתמועמדים,יחולטרק
אםהרשימהלאקיבלהלפחות50%מהמודדכמשמעותו
שקבוע כפי אחד מנדט ולא האמור, לחוק ו6)ו( בסעיף

בסעיףהיוםע

ההצעהבאהלתקןאתהאנומליהבמצבהקייםהיום,
שבורשימהשזכתהביותרמ־50%מהמודד)המספרהשלם
המתקבלמחלוקתסךכלהקולותהכשריםשלהרשימות
לבחירה( העומדת המועצה חברי למספר המשתתפות
תקבל,בהתאםלסעיףולחוקהרשויותהמקומיות)מימון
בחירות(,התשנ"ג-ו199,סכוםמימוןחלקישל60%מסכום
עירבונה, יחולט ומנגד, אחד, מנדט בגין המגיע המימון
בהתאםלהוראותסעיף0ואלחוקהבחירותעמשמעותמצב
דבריםזההיאשחלקמכספיהמימוןהממלכתימשמשים
בפועללמימוןהעירבון,אשרמועברכאמורלקופתהרשות
המקומית,במקוםליעדםהמקורי,דהיינו,כיסויהוצאות

הבחירותשלהרשימהע

יצויןכיבדוחעלתוצאותביקורתחשבונותסיעות
המקומיות לרשויות בבחירות שהשתתפו ורשימות
העיר ,2014 אוגוסט בחודש שפורסם ו201, באוקטובר
מבקרהמדינהעלמצבדבריםזהוקראלתיקוןהחוקכך
שלאיחולטעירבוןשלסיעהשזכאיתלמימוןעקבזכייתה

בשיעורהמינימליהמזכהאותהבמימוןממלכתיע

לפסקה )20(

המשפט, בית רשאי הבחירות, לחוק וו סעיף לפי
בערעורבחירותעלעבירותשלשינוימעןושחיתות,לפסוק
בערעורבתוךשנהמיוםהגשתועמוצעלקבועכיבמקרה
שביתהמשפטהורהעלביטולבחירותבמסגרתפסקדין
בערעורעלעבירותכאמור,הואיוכללהורותכיהבחירות
הפך מיוםשפסקהדין 120ימים בתוך יקוימו החדשות
)ג(שלסעיף 0וימיםכקבועבסעיףקטן לחלוט)במקום
ווהאמור(,וזאתכדילאפשרתקופתהתארגנותמספקת
לקראתהבחירותנוכחהזמןהרבשחלףממועדהבחירות

נשואהערעורע

כמוכן,מוצעכיביתהמשפטיוכללקבועכילמועד
הבחירותהחדשותשיתקיימובהתאםלהחלטתו,יוכןפנקס

בוחריםחדשע

לפסקאות )21( עד )24(

82לחוקהבחירותהסדרשלפיו מוצעלעגןבסעיף
תידרשכלועדתבחירותלבחור,לאיאוחרמיומייםלפני
יוםהבחירות,ועדתקלפימיוחדתבתשלושהחבריםלכל
מחבריועדתהבחירותמשלושסיעות המורכבת היותר
שונות,שמתוכןאחתלפחותהיאמתוךאלהשאינןמיוצגות
בוועדתההנהלה,שתהיהאחראיתלביצועכללהפעולות
הנוגעותלמיוןוספירתהקולותשלהמצביעיםבמעטפות

הכפולות,אשרביצועןמוטלכיוםעלועדתהבחירותע

כמוכןמוצעלקבועכיאםועדתהבחירותלאתבחר
ועדהכאמורבמועד,יהיהמנהלהבחירותמוסמךלמנותהע
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לאיאוחרמיומייםלפנייוםהבחירות,תבחרועדתהבחירות")א1( )1(
שלידכלרשותמקומיתועדתקלפימיוחדתבתשלושהחברים
לכלהיותר,שתהיהמורכבתמחבריועדתהבחירותמשלושסיעות
שונות,במידהשישנן,שלפחותאחתמהןתהיהמתוךאלהשאינן
מיוצגותבוועדתההנהלה;לאבחרהועדתהבחירותועדהכאמור
המועדהאמור,ימנהמנהלהבחירותועדהכאמורמקרבמי עד
קלפי ועדת למזכיר הכשירותלמינוי תנאי לגביהם שמתקיימים
שנקבעולפיסעיף2וא)א2()בפרקזה-ועדתקלפימיוחדת(;מנהל
הבחירותימנה,בהתייעצותעםועדתהבחירות,מזכירלוועדתקלפי

מיוחדתע

ועדתקלפימיוחדתתהיהאחראיתלקבלתמעטפותהחיילים, )2(
לבדיקתקולותהחייליםולספירתםע";

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

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

בסעיףו8- )22(

בסעיףקטן)א(,במקום"ועדתהבחירות"יבוא"ועדתקלפימיוחדת"; )1(

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עלחתימתהפרוטוקולועלהערותלפרוטוקוליחולוהוראותסעיף ")ב(
64)ב(ע";

בסעיף84ט- )ו2(

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- )24(

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

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

עלחתימתהפרוטוקולועלהערותלפרוטוקוליחולוהוראותסעיף ")ב(
64)ב(ע";

עודמוצעלקבועכימנהלהבחירותימנה,בהתייעצותעם
ועדתהבחירות,מזכירלוועדהע

לבסוף,מוצעלערוךהתאמותבסעיפיםו84,8טו־84י
קלפי ועדת לבחור החובה של עיגונה בשל הנדרשות

מיוחדתכאמור,והעברתפעולותשהיוקודםבאחריותה
של מקומית,לאחריותה רשות הבחירותבכל ועדת של

אותהועדהע
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אחריסעיףו9ביבוא: )25(

כלמקוםשחוקזהקובעשפעולהמסוימתתיעשהמספרו9גע"הארכתמועדים )א(
רשאישרהפנים,לא הבחירות, יום ימיםלפני מסויםשל
הבחירות,אםראהסיבה שלפנייום ה־100 מהיום יאוחר
מספקתלכך,להאריךאתהמועדלאותהפעולהעדלחמישה

ימיםנוספים;הודעהעלהחלטהכאמורתפורסםברשומותע

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולועלעתירותוערעורים )ב(
לפיחוקזהע"

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות)בחירת
ראשהרשותוסגניו

וכהונתם(

בחוקהרשויותהמקומיות)בחירתראשהרשותוסגניווכהונתם(,התשל"ה-5ו2-219ע

בסעיף6)א(,אחרי"מועמדלראשהרשות"יבוא"שאינומועמדיחיד"; )1(

בסעיף9- )2(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"ולענייןמועמדשרשימתהמועמדיםלמועצה )א(
שהואנכללבהלאזכתהבמנדט-לפחות5%ומאותםקולות";

בסעיףקטן)ב(,במקוםהרישהעדהמילים"40%אויותרמהקולותהכשרים" )ב(
יבוא"לאנבחרמועמדלפיסעיףקטן)א(";

מועמדיחיד"ובמקום "התפטר יבוא התפטר" המילים"או במקום ,10 בסעיף )ו(
"בסעיפים6ו־6א"יבוא"בסעיף6א";

אחריסעיףו9ביבוא: )25(

כלמקוםשחוקזהקובעשפעולהמסוימתתיעשהמספרו9גע"הארכתמועדים )א(
רשאישרהפנים,לא הבחירות, יום ימיםלפני מסויםשל
ראהסיבה הבחירות,אם שלפנייום ה־100 מהיום יאוחר
מספקתלכך,להאריךאתהמועדלאותהפעולהעדלחמישה

ימיםנוספים;הודעהעלהחלטהכאמורתפורסםברשומותע

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולועלעתירותוערעורים )ב(
לפיחוקזהע"

תיקוןחוקבחוקהרשויותהמקומיות)בחירתראשהרשותוסגניווכהונתם(,התשל"ה-5ו2-219ע
הרשויות

המקומיות)בחירת
ראשהרשותוסגניו

וכהונתם(

בסעיף6)א(,אחרי"מועמדלראשהרשות"יבוא"שאינומועמדיחיד"; )1(

בסעיף9- )2(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"ולענייןמועמדשרשימתהמועמדיםלמועצה )א(
שהואנכללבהלאזכתהבמנדט-לפחות5%ומאותםקולות";

בסעיףקטן)ב(,במקוםהרישהעדהמילים"40%אויותרמהקולותהכשרים" )ב(
יבוא"לאנבחרמועמדלפיסעיףקטן)א(";

מועמדיחיד"ובמקום "התפטר יבוא התפטר" המילים"או במקום ,10 בסעיף )ו(
"בסעיפים6ו־6א"יבוא"בסעיף6א";

לפסקה )25(

מהיום יאוחר לא הפנים, שר את להסמיך מוצע
הקבוע מועד כל להאריך הבחירות, יום שלפני ה־100
בחוקהבחירותעדלחמישהימיםנוספים,למעטמועדים
להגשתעתירותוערעוריםהקבועיםבחוקהאמור,ולקבוע
כיהודעהעלדחייתמועדכאמורתפורסםברשומותעזאת,
במטרהלאפשראתהגמישותהנדרשתבביצועפעולות
לוועדת המוקנית לסמכות ובדומה הבחירות לקראת

הבחירותהמרכזיתבסעיף142לחוקהבחירותלכנסתע

לפסקאות )1( ו–)3( סעיף 2

מוצעלתקןאתההסדריםהקבועיםבסעיפים6ו־10
שהתפטר במקרה כי ולקבוע ראשהרשות בחירת לחוק
יחיד, מועמד שהוא המקומית הרשות לראשות מועמד
יתקיימובחירותלמועצתהרשותבלבד,והמועצהשתיבחר
תבחרבראשהרשותמביןחבריהעזאת,בניגודלמצבכיום
שבובמצבהמתוארלעילנקבעהמועמדהחדשלראשות
כוחהמציעיםשל בא או הסיעה כוח בא בידי הרשות
כלללא ולסיעותולרשימותאחרות שהתפטר, המועמד
ניתנתאפשרותלהציעמועמדיםנוספיםשיתמודדומול

המועמדהחדשע

סוגיהזונדונהאגבעתירהשהוגשהלביתהמשפט
העליון-בג"ץו1/ו681סיסונ'שרהפנים)פורסםבאר"ש,
יחיד שמועמד במקרה הבחירות לדחיית - ו201ע10ע15(
מתפטרעביתהמשפטהעליוןדחהאתהעתירה,וקבעכי

6לחוקבחירת בהתאםלדיןהקייםכפישמעוגןבסעיף
ואין זה במקרה הבחירות את לדחות אין הרשות, ראש
לאפשרהגשתהצעותנוספות,אלאבהתאםלהליךהקבוע
בסעיףהאמורולפיורקבאכוחהסיעהשלאותהרשימת
מועמדיםשבראשהעמדהמועמדשהתפטררשאילהציע

אתמועמדותושלמישכלולברשימהע

עלכן,מוצעכאמורלתקןאתסעיף6האמורכךשכלל
חבריהמועצה,שנבחרועלידיהציבורבבחירות,יוכלו
להציעמועמדלראשהרשותהמקומיתולבחורראשרשות

כאמורולארקבאיכוחהסיעותע

לפסקה )2(

סעיף9בלחוקבחירתראשהרשותבנוסחוהנוכחי
מאפשרמצבשבורשימתושלראשרשותנבחר,אשרלא
זכתהבמנדטהנדרשלכהונהבמועצה,מקבלתמנדטנוסף
עלמכסתהמנדטיםלמועצהשקבעהשר,וזאתכדישראש

המועצהיהיהחברמועצהע

בבחירותלרשויותהמקומיותשהתקיימובשנים2008
ו־ו201נצפתהתופעההולכתוגדלהשלהקמת"רשימות
פיקטיביות"שתכליתןהייתהלאפשרלראשהרשות)אם
מועצה כחבר ולכהן במועצה נוסף מושב לקבל ייבחר(
למרותשרשימתוקיבלהקולותספוריםבלבד,וכךלהיות
חברמועצהנוסף,מתוקףבחירתוכראשהמועצה,עלשאר

חבריהמועצהע

ס"חהתשל"ה,עמ'211;התשע"ז,עמ'446ע 2
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בסעיף24א)ב(- )4(

אחריפסקה)5(יבוא: )א(

")5א(בקשהלפיסעיףו1לחוקהבחירותיכולשתוגשבכלעתאךלא
יאוחרמהיוםה־51שלפנייוםהבחירות,והשריודיעעלהחלטתובבקשה
כאמור,לפיהוראותסעיף19לחוקהאמור,לאיאוחרמהיוםה־48שלפני

יוםהבחירות;

עתירהלפיסעיף20)ב()1(לחוקהבחירותתוגשלאיאוחרמהיוםה־44 )5ב(
שלפנייוםהבחירות;";

ועדת בחירת על לשר יודיע המועצה "ראש יבוא בסופה )ו(, בפסקה )ב(
הבחירות,שמותחבריהומעניהם,לאיאוחרמ־46ימיםלפנייוםהבחירות;לא
נבחרהועדתבחירותבידיהמועצהעדהמועדהאמור,ימנהאותההשרלאיאוחר

מ־42ימיםלפנייוםהבחירות";

אחריפסקה)8(יבוא: )ג(

")9(הוראותסעיף8וא)ד()4(לחוקהבחירותלאיחולוע"

שנת ולחשבונות 2014 לשנת 65ג השנתי בדוח
הכספיםו201התייחסמבקרהמדינהלנושאזהעביןהשאר
נכתבבדוח,בפרקהעוסקבהיערכותלבחירותלרשויות
יבחן הפנים שמשרד מקום "יש כי וניהולן, המקומיות
באםישמקוםליזוםשינוישלהחוקבנוגעלראשרשות
שרשימתולאזכתהלקבלמנדט")ראועמ'1562עד1564

לדוחהאמור(ע

ראש בחירת לחוק 9 סעיף את לתקן מוצע לפיכך,
את קיבל אשר רשות לראש מועמד כי ולקבוע הרשות
המספרהגדולביותרשלהקולותהכשריםכמועמדלראש
הכשרים, מהקולות לפחות 5%ו קיבל לא אך הרשות,
הדרוש מהמספר הנמוך קולות במספר זכתה ורשימתו
בחירות בסיבוב ולהתמודד לשוב יידרש מנדט, לקבלת
שנילראשותהרשותכדילקבלאתאמוןהבוחר)גםאם
אחוזים מ־40 יותר קיבל הוא הרשות לראש בבחירות

מהקולות(ע

שימוש ומניעת נכון איזון מבטיח המוצע ההסדר
לרעהבמנגנוןשקבעהמחוקק,שכןמועמדלראשהרשות
צפוילעשותאתמרבהמאמציםכדישרשימתותקבלמנדט,
וזאתבמטרהשלאלהידרשלבחירותחוזרותשעצםקיומן
עלוללסכןאתבחירתועמנגד,ההסדרהמוצעיאפשר,בכפוף
להליךבחירותחוזרותכאמור,אתבחירתושלמועמדאשר
הציבורראהלנכוןלהעניקלואתאמונוולבחורבוכראש
רשותאףבמנותקמתמיכהברשימהשבראשההואעומדע

לפסקה )4(

סעיף24א)ב(לחוקבחירתראשהרשותקובעשהוראות
בשינויים מיוחדות בחירות לעניין יחולו האמור החוק
לעגן מוצע )8(שלאותוסעיףע )1(עד בפסקאות כקבוע

בסעיףהאמורמועדיםלביצועפעולותשונותהקשורות
לתיקוןפנקסהבוחריםולהליכיםהנלוויםלכך,בבחירות

מיוחדות,הכולכמפורטלהלןע

שבבחירות לקבוע מוצע המוצעת )5א( בפסקה
הבוחרים בפנקס בוחר פרטי לתיקון בקשה מיוחדות,
המוגשתעלידיחברמועצהלגביאדםאחראועלידי
אדםלגביעצמו,תוגשעדליוםה־51שלפנייוםהבחירות,
והכרעתהשרבבקשותכאמורתינתןעדליוםה־48שלפני

יוםהבחירותע

שבבחירות לקבוע מוצע המוצעת )5ב( בפסקה
מיוחדותתוגשעתירהעלהחלטתהשרבענייןתיקוןפרטי

בוחרעדליוםה־44שלפנייוםהבחירותע

מהמועדים שחלק מאחר מוצעות אלה הוראות
הקבועיםבחוקהבחירותלביצועהפעולותהנזכרותבהן,
אינםרלוונטייםלבחירותמיוחדותנוכחסדהזמניםהקצר
)60ימיםבבחירותמיוחדות, לעריכתןשלבחירותאלה

לעומת150ימיםבבחירותרגילות(ע

כי המוצע, כתיקונה )ו( בפסקה לקבוע, מוצע כן
בבחירותמיוחדות,יידרשראשהמועצהלהודיעלשרעל
בחירתועדתבחירותעדליוםה־46שלפנייוםהבחירות,
בדומהלהוראההקיימתבחוקהבחירותלענייןבחירות
רגילותעעודמוצעלקבועכימקוםשהמועצהלאמינתה
ועדתבחירות,ימנהאותההשרוזאתעדליוםה־42לפני

יוםהבחירותע

המוצע, כנוסחה )9( בפסקה לקבוע, מוצע לבסוף 
שבבחירותמיוחדותלאתחולעלשרהפניםהחובהלפרסם
אתשיעוריהעירבוןשהוגדלועקבעלייתהמדד,גםזאת

בשללוחהזמניםהקצרבבחירותכאמורע
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תיקוןחוק
המועצות

האזוריות)בחירת
ראשהמועצה(

בחוקהמועצותהאזוריות)בחירתראשהמועצה(,התשמ"ח-1988ו,אחריסעיף5יבוא:וע

ראש5אע"עירבון )בחירת המקומיות הרשויות לחוק 8 סעיף הוראות
הרשותוסגניווכהונתם(,התשל"ה-5ו419,יחולו,בשינויים

המחויבים,עלהגשתהצעתמועמדלראשותהמועצהע"

תיקוןחוק
המועצות

האזוריות)מועד
בחירותכלליות(

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

ההוראותלפיסעיפים9ואעד9ודלחוקהרשויותהמקומיות4וע"רשימהמנועה
רשימות לעניין המחויבים, בשינויים יחולו, )בחירות(,

המועמדיםבבחירותלמועצתהמועצההאזוריתע

הוראותסעיף42בלחוקהרשויותהמקומיות)בחירות(,יחולו,4זעהפסקתשירות
בשינוייםהמחויבים,לענייןהמועמדיםבבחירותע

יחולו,4חעתעמולתהבחירות הרשויותהמקומיות)בחירות( לחוק ז' פרק הוראות
בשינוייםהמחויבים,לענייןבחירותע

העבירותלפיסעיפים85,85או־86עדו9לחוקהרשויות4טעעבירות )א(
המקומיות)בחירות(,יחולולענייןבחירותבשינוייםאלה:

בסעיף85,במקום"נציגירשימותמועמדיםכאמור )1(
יקראו 4ו)ה(" בסעיף כאמור משקיפים 28)ג(, בסעיף
"משקיפיםכאמורבסעיפים8ו1)ה(ו־180לצוהמועצות
המקומיות)מועצותאזוריות(,התשי"ח-61958)להלן־

הצו(";

בסעיף86- )2(

"64 )א()ו(,במקום"לפיסעיף בסעיףקטן )א(
יקראו"לפיסעיף206לצו";

תיקוןחוקבחוקהמועצותהאזוריות)בחירתראשהמועצה(,התשמ"ח-1988ו,אחריסעיף5יבוא:וע
המועצות

האזוריות)בחירת
ראשהמועצה(

ראש5אע"עירבון )בחירת המקומיות הרשויות לחוק 8 סעיף הוראות
הרשותוסגניווכהונתם(,התשל"ה-5ו419,יחולו,בשינויים

המחויבים,עלהגשתהצעתמועמדלראשותהמועצהע"

תיקוןחוקבחוקהמועצותהאזוריות)מועדבחירותכלליות(,התשנ"ד-51994,אחריסעיף4היבוא:4ע
המועצות

האזוריות)מועד
בחירותכלליות(

ההוראותלפיסעיפים9ואעד9ודלחוקהרשויותהמקומיות4וע"רשימהמנועה
רשימות לעניין המחויבים, בשינויים יחולו, )בחירות(,

המועמדיםבבחירותלמועצתהמועצההאזוריתע

הוראותסעיף42בלחוקהרשויותהמקומיות)בחירות(,יחולו,4זעהפסקתשירות
בשינוייםהמחויבים,לענייןהמועמדיםבבחירותע

יחולו,4חעתעמולתהבחירות הרשויותהמקומיות)בחירות( לחוק ז' פרק הוראות
בשינוייםהמחויבים,לענייןבחירותע

העבירותלפיסעיפים85,85או־86עדו9לחוקהרשויות4טעעבירות )א(
המקומיות)בחירות(,יחולולענייןבחירותבשינוייםאלה:

בסעיף85,במקום"נציגירשימותמועמדיםכאמור )1(
יקראו 4ו)ה(" בסעיף כאמור משקיפים 28)ג(, בסעיף
"משקיפיםכאמורבסעיפים8ו1)ה(ו־180לצוהמועצות
המקומיות)מועצותאזוריות(,התשי"ח-61958)להלן־

הצו(";

בסעיף86- )2(

"64 )א()ו(,במקום"לפיסעיף בסעיףקטן )א(
יקראו"לפיסעיף206לצו";

עלרקעהתיקוןשנערךלהאחדתמועדהבחירות  סעיף 3
במועצותהאזוריותעםמועדהבחירותבעיריות 
המועצות לחוק 10 מס' בתיקון המקומיות, ובמועצות
האזוריות)מועדבחירותכלליות()ראולעילבחלקהכללי
שלדבריההסבר(,מוצעלעגןבחוקהמועצותהאזוריות
)בחירתראשהמועצה(,התשמ"ח-1988,אתההסדרהקבוע
עירבון מתן לעניין הרשות ראש בחירת לחוק 8 בסעיף
בעתהגשתהצעתמועמדלראשותהמועצהבידיקבוצת

בוחרים,לרבותההוראותלענייןחילוטהעירבוןוהחזרתוע

חוק את לתקן מוצע החוק להצעת 4 בסעיף  סעיפים
כלליות(, בחירות )מועד האזוריות המועצות 4ו־5
בחירות מועד חוק - )להלן התשנ"ד-1994 
כלליות(ולהחילכמההוראותהקבועותבחוקהבחירותעל
הבחירותלמועצותהאזוריות-למועצה,לראשותהמועצה

ולוועדיםהמקומיים,הכולכמפורטלהלןע

בסעיף4ולחוקמועדבחירותכלליותכנוסחוהמוצע,
מוצעלהחילעלהבחירותלמועצתהמועצההאזוריתאת

של סמכותו לעניין הבחירות בחוק הקבועות ההוראות
מניעת להורותעל יושבראשועדתהבחירותהמרכזית
השתתפותרשימתמועמדיםבבחירותאםישבמטרותיה
שלילת המדינה, של קיומה שלילת משום במעשיה או

אופייההדמוקרטיאוהסתהלגזענותע

כנוסחו כלליות בחירות מועד לחוק 4ז בסעיף
האזוריות במועצות הבחירות על להחיל מוצע המוצע
אתהוראתסעיף42בלחוקהבחירותשלפיהעובדמדינה
וחיילבשירותקבעשלצבאההגנהלישראל,ששמונכלל
רשימת הגשת מיום שירותו יופסק מועמדים, ברשימת

המועמדיםועדיוםהבחירותע

כןמוצעלקבוע,בסעיף4חלחוקמועדבחירותכלליות
קיום להגבלת הנוגעות ההוראות כי המוצע, כנוסחו
תעמולתבחירותהקבועותבפרקז'לחוקהבחירות,יחולו,
בשינוייםהמחויבים,גםעלהבחירותבמועצותהאזוריותע

לבסוףמוצעלהחילעלהבחירותבמועצותהאזוריות,
בסעיף4טלחוקמועדבחירותכלליותכנוסחוהמוצע,את

ס"חהתשמ"ח,עמ'ו21;התשע"ד,עמ'ו15ע ו

ס"חהתשל"ה,עמ'211ע 4

ס"חהתשנ"ד,עמ'248;התשע"ז,עמ'1114ע 5

ק"תתשי"ח,עמ'1259 6
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)ב(,במקום"נציגשלרשימת בסעיףקטן )ב(
כאמור משקיף 28)ג(, בסעיף כאמור מועמדים
בסעיפים 4ו)ה("יקראו"משקיףכאמור בסעיף

8ו1)ה(ו-180לצו";

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

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

בסעיףו9- )5(

רשימות "להגשת במקום ,)1( בפסקה )א(
"להגשת יקראו 5ו)ח(" סעיף לפי מועמדים
רשימותמועמדיםוהצעותמועמדיםלפיסעיף

150)א(לצו";

בפסקאות)2(ו-)ו(,אחרי"שאושרהכדין" )ב(
יקראו"אומועמדשהצעתואושרהכדין"ע

94לחוקהרשויותהמקומיות)בחירות( הוראותסעיף )ב(
יחולו,בשינוייםהמחויבים,לענייןעבירותכאמורבסעיףקטן

)א(ע"

תיקוןחוק
הבחירות)דרכי

תעמולה(

בחוקהבחירות)דרכיתעמולה(,התשי"ט-1959ו,בסעיףו1ב,אחרי"לפיפרקט'לחוק5ע
4טלחוקהמועצות הרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"ה-1965"יבוא"לפיסעיף

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

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות)הגבלת
הזכותלהיבחר(

בחוקהרשויותהמקומיות)הגבלתהזכותלהיבחר(,התשכ"ד-81964,בסעיף1,בהגדרה6ע
"רשותמקומית",הסיפההחלבמילה"למעט"-תימחקע

העבירותהנוגעותלהליךהבחירותהקבועותבפרקט'לחוק
הבחירות,לרבותהעונשבשלהן,בשינוייםהמנוייםבסעיף
המוצע,וכןלהחילכאמור,בשינוייםהנדרשים,הוראות
בנוגעלסמכותהדיוןבעבירותאלההקבועותבסעיף94
לחוקהבחירותעכןמוצע,בסעיף5להצעתהחוק,לתקןאת
סעיףו1בלחוקהבחירות)דרכיתעמולה(,התשי"ט-1959,
הבחירות ועדת ליושבראש בו המוקנית שהסמכות כך
בו, המנויות העבירות לעניין מניעה לתתצו המרכזית,
תחולגםלגביהעבירותעלחוקהבחירותשהוחלו,בסעיף
על גם לעיל, המוצע כלליות בחירות מועד לחוק 4ט

הבחירותבמועצותאזוריותע

סעיף2)ב()1(לחוקהרשויותהמקומיות)הגבלת  סעיף 6
חוק ־ )להלן התשכ"ד-1964 להיבחר(, הזכות 
ההגבלה(קובעכיעובדרשותמקומיתהממלאתפקידים
לא ארעי, עובד ושאינו האמור לחוק בתוספת המנויים
יוכללהיותמועמדבבחירותלאותהרשותמקומית,אלא
לפחות ימים 90 רשות באותה התפטרמעבודתו אםכן

נושאי מנויים חוק לאותו בתוספת הבחירותע יום לפני
משרהשבסמכותםלהעניקרישיונותאוהיתרים,אוכאלה
שנתונהלהםסמכותהנוגעתלקבלהלעבודה,וכןפקחים,

עובדיסעדופקידיגבייהע

חוקההגבלהבנוסחוכיוםחלרקעלבחירותבעיריות
ובמועצותמקומיות,וזאתבשלהחרגתמועצותאזוריות

מההגדרה"רשותמקומית"שבסעיף1לאותוחוקע

במטרהלהבטיחאחידותושוויוןלכללהמתמודדים
ברשויותהמקומיותובמועצותהאזוריות,צורךשמתחדד
ַהֶחלבבחירות הבחירות שאתנוכחאיחודמועדי ביתר
הקרובותשצפויותלהתקייםבכ"אבחשווןהתשע"ט)0ו
באוקטובר2018(,מוצעלהרחיבאתתחולתחוקההגבלה
כךשיחולגםלגבימועצותאזוריות,וזאתבדרךשלתיקון
כך האמור, לחוק 1 שבסעיף מקומית" "רשות ההגדרה

שתכלולגםמועצותאזוריותע

ס"חהתשי"ט,עמ'8ו1;התשע"ח,עמ'108ע ו

ס"חהתשכ"ד,עמ'0ו1;התשנ"ח,עמ'ו8ו 8
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