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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות )מסירת מידע מפנקס 
הבוחרים למתמודדים לראשות מועצה אזורית והצבעת בעלי תפקידים(, 

התשע"ח-2018

תיקוןחוק
המועצות

האזוריות)בחירת
ראשהמועצה(



בחוקהמועצותהאזוריות)בחירתראשהמועצה(,התשמ"ח-11988,אחריסעיף5איבוא:1צ

"מסירתמידע
מפנקסהבוחרים

למתמודדים
לראשותהמועצה

מידע5בצ מגנטי, או אלקטרוני באמצעי ימסור, השר )א(
)בחירות(, המקומיות הרשויות לחוק 16)ב( בסעיף כאמור
התשכ"ה-1965)בסעיףזה-חוקהבחירות(,בהתאםלמפורט

להלן,לפיהעניין:

16)ב()1(לחוקהבחירות- מידעכאמורבסעיף )1(
לכלאחדמאלה:

מישהודיעבכתבלשרכיבכוונתולהציע )א(
50 5,וצירף מועמדלראשהמועצהלפיסעיף
חתימותשלאנשיםהזכאיםלהצביעבבחירות
בדעתם כי המאשרים אזורית מועצה באותה

להיותביןמגישיהצעתהמועמדכאמור;

כי לשר בכתב שהודיע מועצה ראש )ב(
לכהונה כמועמד עצמו את להציע בכוונתו

נוספת,לפיסעיף5;

מידעכאמורבסעיף16)ב()2(לחוקהבחירות-לבא )2(
כוחשלמישהגישהצעתמועמדלראשהמועצהלפי

סעיף5,כמשמעותולפיפקודתהמועצותהמקומיות2צ

מועצה לראשות למועמדים לאפשר מוצע  סעיף 1 
וזאת הבוחרים, מפנקס מידע לקבל אזורית 
בדומהלהסדרהקבועבסעיף16לחוקהרשויותהמקומיות
)בחירות(,התשכ"ה-1965)להלן-חוקהבחירות(,המאפשר
מידע לקבל המקומיות לרשויות בבחירות למתמודדים
מפנקסהבוחריםלצורכיהתמודדותבבחירותוקשרעם
ציבורהבוחריםצבהתאם,מוצעלהחילאתהוראותסעיף
100 לביצועולפיסעיף הבחירותואתהתקנות 16לחוק
לחוקהאמורצכמוכןמוצעלהחילאתהוראתסעיף85ב
לחוקהבחירות,כךששימושבמידעמפנקסשלאלצורכי
התמודדותבבחירותלראשותמועצהאזוריתאוקשרעם

ציבורהבוחריםיהיהעבירהפליליתצ

להחיל המגמה לאור השאר, בין נדרש, זה הליך
בעיריות, הבחירות על האפשר, ככל דומים, הסדרים
במועצותמקומיותובמועצותאזוריות-בעקבותאיחוד
מועדיהבחירותוקביעתיוםבחירותאחדלכלהרשויות
בחירות )מועד האזוריות המועצות חוק )ר' המקומיות

בס"ח פורסם התשע"ז-ע201, ,)10 מס' )תיקון כלליות(
המועדים איחוד בעקבות כי יצוין ע98(צ עמ' התשע"ז,
נערךלאחרונהתיקוןחקיקהנוסףשמטרתוהחלתהסדרים
דומים-חוקלתיקוןדיניהבחירותלרשויותהמקומיות,

התשע"ח-2018)פורסםבס"חהתשע"ח,עמ'2ע6(צ

מועמד הצעת מגישי של כוח בא המוצע, פי על
שנקבעלפיסעיףע15לצוהמועצותהמקומיות)מועצות
אזוריות(,התשי"ח-1958,יהיהרשאילקבלמידעמפנקס
הבוחרים,בכפוףלהוראותהסעיףצכאשרטרםנקבעבא
כוחכאמורעדלמועדהאחרוןלהגשתרשימותוהצעות
מועצה ראש המידע את לקבל רשאים יהיו מועמדים,
כמועמד עצמו את להציע בכוונתו כי שהודיע אזורית
לכהונהנוספתאומישהודיעכיבכוונתולהגישהצעה
חתימותשל 50 וצירףלבקשה למועמדלראשהמועצה
אנשיםהזכאיםלהצביעבבחירות,המאשריםכיבכוונתם

להיותביןמגישיהצעהלמועמדלראשמועצהצ

ס"חהתשמ"ח,עמ'213;התשע"ח,עמ'6ע6צ 1

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'256צ 2
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ההוראותלפיסעיף16לחוקהבחירותיחולו,בשינויים )ב(
ואולם )א(; קטן סעיף לפי מידע מסירת לעניין המחויבים,
ההתחייבותלפיפסקה)2(שלסעיף16)ג(תיחתםבידימבקש

המידעוכןבידיהאחראימטעמולטיפולבמידעצ

לעניין תחול הבחירות לחוק 85ב סעיף לפי העבירה )ג(
שימושבמידעפנקסשנמסרלפיהוראותסעיףזהאומסירת

מידעממידעפנקסכאמורצ

לענייןסעיףזה,"היוםהקובע",מידעפנקס"-כהגדרתם )ד(
בסעיף16)א(לחוקהבחירותצ"

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות
)בחירות(

בחוקהרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"ה-31965,אחריסעיף84כביבוא:2צ

"פרק ח'4: הצבעת בעלי תפקידים

הצבעתבעלי
תפקידים

כלאחדמהמנוייםלהלן)בפרקזה-בעלתפקיד(רשאילהצביע84כגצ
בבחירותהכלליותשלאביוםהבחירותכאמורבסעיף4,בקלפיות

מיוחדותלבעליתפקידיםבמקומותשייקבעועלידיהשר:

מנהלבחירות; )1(

סגןמנהלבחירות; )2(

מזכירועדתקלפי; )3(

עובדמדינהשהמפקחהארציעלהבחירותאישר )4(
כינבצרממנולהצביעביוםהבחירותבקלפיבאזור

מגוריו,בשלמילויתפקידבקשרלבחירותצ

הוראותבדבר
הצבעתבעלי

תפקידים

תפקידים,84כדצ בעלי להצבעת הנוגע בכל הוראות יקבע השר
ובכללזה-

ימיההצבעהושעותההצבעה,ובלבדשלאייקבעיום )1(
הצבעהלפניהיוםהשביעיאואחריהיוםהרביעישלפנייום

הבחירות;

ההוראותלפיסעיף16לחוקהבחירותיחולו,בשינויים )ב(
ואולם )א(; קטן סעיף לפי מידע מסירת לעניין המחויבים,
ההתחייבותלפיפסקה)2(שלסעיף16)ג(תיחתםבידימבקש

המידעוכןבידיהאחראימטעמולטיפולבמידעצ



לעניין תחול הבחירות לחוק 85ב סעיף לפי העבירה )ג(
שימושבמידעפנקסשנמסרלפיהוראותסעיףזהאומסירת

מידעממידעפנקסכאמורצ

לענייןסעיףזה,"היוםהקובע",מידעפנקס"-כהגדרתם )ד(
בסעיף16)א(לחוקהבחירותצ"

תיקוןחוקבחוקהרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"ה-31965,אחריסעיף84כביבוא:2צ
הרשויות

המקומיות
)בחירות(

"פרק ח'4: הצבעת בעלי תפקידים

הצבעתבעלי
תפקידים

כלאחדמהמנוייםלהלן)בפרקזה-בעלתפקיד(רשאילהצביע84כגצ
בבחירותהכלליותשלאביוםהבחירותכאמורבסעיף4,בקלפיות

מיוחדותלבעליתפקידיםבמקומותשייקבעועלידיהשר:

מנהלבחירות; )1(

סגןמנהלבחירות; )2(

מזכירועדתקלפי; )3(

עובדמדינהשהמפקחהארציעלהבחירותאישר )4(
כינבצרממנולהצביעביוםהבחירותבקלפיבאזור

מגוריו,בשלמילויתפקידבקשרלבחירותצ

הוראותבדבר
הצבעתבעלי

תפקידים

תפקידים,84כדצ בעלי להצבעת הנוגע בכל הוראות יקבע השר
ובכללזה-

ימיההצבעהושעותההצבעה,ובלבדשלאייקבעיום )1(
הצבעהלפניהיוםהשביעיאואחריהיוםהרביעישלפנייום

הבחירות;

לפרק ח'4 : הצבעת בעלי תפקידים סעיף 2 

אלפי עשרות המקומיות, לרשויות בבחירות כללי

בחירות מנהלי סגני בחירות, כמנהלי משמשים אנשים
ומזכיריועדתקלפיובעליתפקידיםנוספיםמביןעובדי
המדינהבמערךניהולהבחירות)להלן-בעליתפקידים(,
ונדרשיםלהבטיחאתניהולהבחירותואתאיושהקלפיות
לאורךכלשעותההצבעה)מ־00צעבבוקרועד00צ22בלילה(
ולאחרמכןעדלאחרתוםספירתהקולותוהעברתחומרי
ההצבעהצחלקםנדרשיםלבצעאתתפקידםמחוץלתחום
הרשותהמקומיתשבההםבעליזכותבחירהצמצבהדברים
האמורמקשהעלחלקםשלבעליהתפקידיםלממשאת
זכותםולהצביעלראשהרשותולמועצתהרשותהמקומית

באזורמגוריהםצ

מטרתהפרקהמוצעלסייעלבעליתפקידיםלממש
אתזכותםלהצביעבבחירותלרשויותהמקומיותולהקל

עליהםאתהאפשרותלעשותכןצ

לסעיף 84כג המוצע

לפיהמוצע,בעליתפקידיםיוכלולהצביעבבחירות
שלפני השבוע במהלך המקומיות לרשויות הכלליות
הבחירות,במקומותשייקבעומראשבידישרהפניםצעל
פיההערכה,יוצבובין10ל־20קלפיותברחביהארץכדי

לאפשרפיזורגאוגרפירחבצ

לסעיף 84כד המוצע

הוראותבכל לקבוע הפנים אתשר להסמיך מוצע
הנוגעלהצבעתבעליתפקידים,וביןהשארלענייןמינוי
והרכבועדותהקלפיולענייןהאישוריםהנדרשיםלהצבעה,
כדילהוכיחכיאכןמדוברבבעלתפקידבבחירותלרשויות
המקומיותצההצבעהתתאפשרבמהלךהשבועשלפנייום
הבחירות,ביןיוםשלישיליוםשישיבימיםובשעותשיקבע

שרהפניםצ

ס"חהתשכ"ה,עמ'248;התשע"ח,עמ'14עצ 3
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בקלפיות קלפי ועדות והרכב מינוי לעניין הוראות )2(
מיוחדותלבעליתפקידיםולענייןהצגתאישוריםהנדרשים

להצבעהבקלפיותכאמורצ

סמכויותמיוחדות
לענייןהצבעת

בעליתפקידים

הוראותסעיף61איחולו,בשינוייםהמחויבים,עלהצבעת84כהצ
בעליתפקידיםצ

84יחולו,בשינוייםהמחויבים,על84כוצספירתהקולות 82עד הוראותסעיפים
הצבעתבעליתפקידיםצ"

תיקוןחוק
המועצות

האזוריות)מועד
בחירותכלליות(

בחוקהמועצותהאזוריות)מועדבחירותכלליות(,התשנ"ד-41994,בסעיף4א-3צ

בכותרתהשוליים,אחרי"כוחותהביטחון"יבוא"ובעליתפקידים"; )1(

במקום"ח'1ו־ח'3"יבוא"ח'1,ח'3ו־ח'4"צ )2(

לסעיף 84כה המוצע 

מוצעלהחילאתהוראותסעיף61אלחוקהבחירות
לרשויותהמקומיות,שעניינוסמכויותבמקריםמיוחדים
ימי על גם הבחירות, ביום וחידושה הצבעה להפסקת

הבחירותהמוקדמיםלבעליהתפקידיםצ

לסעיף 84כו המוצע

ההצבעהבקלפיותלבעליתפקידיםתיעשהבמעטפות
לרשויותהמקומיות ויישלחו ימוינו כפולות,והןירוכזו,
המתאימותלאחריוםהבחירותבאופןובמועדשהדברים
נעשיםלגבישארההצבעותבמעטפותכפולותבבחירות

לרשויותהמקומיותצ

עלכןמוצעלהחילאתההוראותהרלוונטיותמחוק
חיילים הצבעות בעניין המקומיות לרשויות הבחירות
העברתן מיונן, המעטפות, ריכוז - כפולות במעטפות
לרשויותהמקומיות,הפרדתהמעטפותהכפולותממעטפות
ההצבעה,ספירתהקולות,עריכתפרוטוקולוסיכוםמניין

הקולות-גםעלהצבעתבעליתפקידיםצ

מוצעלהחילאתההסדרהמוצעלענייןהצבעת  סעיף 3 
הכלליות הבחירות על גם תפקידים בעלי 

למועצותהאזוריותצ

ס"חהתשנ"ד,עמ'248;התשע"ח,עמ'6ע6צ 4
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