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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)(תיקון מס' 4),
 התשס״ז-2006

 תיקון התוספת ן, בחוק המועצות האזוריות(מועד בחירות כלליות), התשנ״ד-994ו י, בתוספת -

 (ו) בחלק אי, לפני ״אשכול״ יבוא ״אל בטוף״ ואחרי ״אשכול״ יבוא ״בוסתאן אל מרג״/

 (2) בחלק בי, המילים ״אל בטוף״ ו״בוסתאן אל מרגי״ - יימחקו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 היתה כוונה לאפשר בהונה בה ארובה, בת ב־7 שנים באותן
 מועצות.

 ביום 23 באוקטובר 2005 הוגשה עתירה לבית
 המשפט העליון בשבתו בבית משפט גבוה לצדק, בג״צ
 9884/05 זועבי ני יו״ר הכנסת ואחי, שענינה מועד
 הבחירות במועצות האזוריות אל בטוף ובוסתאן אל מרג׳
 בפי שנקבע בתיקון מסי 3. במסגרת זו, קבלו העותרים על
 הבעייתיות שנוצרה בחוק, בשל שיובן של מועצות אלה
 לקבוצת המועצות האזוריות המנויות בחלק בי לתוספת,
 שמועד הבחירות הקרוב בהן צפוי להתקיים בשנת 2009.

 לאור האמור, מוצע לפעול לתיקון הטעות שנפלה
 במועד הבחירות לאותן מועצות ולשייבן לרשימת
 המועצות המנויות בחלק א׳ לתוספת, בך שמועד

 הבחירות הקרוב בהן יתקיים בשנת 2007.

 בחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות),
 (תיקון מסי 3), התשס״ה-2005 (להלן - תיקון מסי 3), תוקן חוק
 המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ״ד-994ו
 (להלן - החוק), ונקבעה, בין השאר, חלוקה של המועצות
 האזוריות לשתי קבוצות(המנויות בחלק א׳ וחלק ב׳ בתוספת
 לחוק), כך שהבחירות למועצות האזוריות יתקיימו מדי חמש
 שנים, במועדים שונים לכל קבוצה. בהתאם לתיקון האמור,
 מועדי הבחירות הראשונות לאחר אותו תיקון יתקיימו,
 לגבי המועצות האזוריות המנויות בחלק א׳ לתוספת
 לחוק - בנובמבר 2007, ולגבי המועצות האזוריות המנויות

 בחלק ב׳ לתוספת לחוק - בינואר 2009.

 בהתאם לתיקון מסי 3 המועצות האזוריות אל בטוף
 ובוסתאן אל מרגי, מנויות בחלק בי לתוספת. דהיינו הבחירות
 הבאות בהן יתקיימו בשנת 2009, וזאת אף על פי שהבחירות
 האחרונות באותן מועצות התקיימו במאי 2002. שיוך
 המועצות לחלק בי כאמור, נעשה שלא במתכוון שכן לא

 1 ס״ח התשנ״ד, עמי 248; התשס״ה, עמי 754.
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