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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הרשויות המקומיות )בחירות( )הוראת שעה - נגיף הקורונה 
החדש(, התשפ"א-2020

חוקהרשויות
המקומיות

)בחירות(-הוראת
שעה

החדשוע הקורונה נגיף עם תהתמודדות מיוחדות סמכויות חוק שת תוקפו בתקופת
)הוראתשעה(,התש"ף-2020ו)תהתן-תקופתהוראתהשעה(,יקראואתחוקהרשויות

המקומיות)בחירות(,התשכ"ה-65וו2,כךשאחריסעיף00ואיבוא:

"הוראות
מיוחדותבתקופת

ההתמודדותעם
נגיףהקורונה

החדש-הוראת
שעה

השר,תאחרהתייעצותעםשרהבריאות,רשאיתקבועהוראות00ובע
המסדירותאתההצבעהבקתפיייעודית,שתאנשיםשחתה
עתיהםחובתבידודתפיסעיף20תפקודתבריאותהעם,40ווצ,
ובכתתזהקביעתמקומותהקתפי,סדריהפעתתםועבודתם
וסדריההצבעהבהם,העברתחומרהבחירות,מיוןהמעטפות
וספירתהקותות,שעותההצבעהבקתפי,הרכבומינויועדת
הקתפיומינוימזכירועדתקתפי;הוראותכאמוריכותשיגברו

עתהוראותסעיףו)ב(ע"

מדינותהעותם,ובכתתזהישראת,מתמודדות  כללי
מגפה - פנדמיה עם 2020 ינואר חודש מאז 
כתת–עותמיתכתוצאהמהתפרצותוהתפשטותשתהמחתה
NovelCoronavirusnCov-20הנגרמתמנגיףהקורונהוו
עם המדינה שת התמודדותה במסגרת הנגיף(ע - )תהתן
התפשטותהנגיף,נחקקודבריחקיקהשוניםומגווניםובכתת
)נגיףהקורונההחדש()בידודבית זאתצובריאותהעם
והוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-2020)תהתן-צו
מי עת החתה בידוד חובת השאר, בין הקובע, הבידוד(,
תישראת קורונה,אושחזר הדוקעםחותה שהיהבמגע

ממדינהשאינה"ירוקה"כהגדרתהבצוהבידודע

מוצעתתקןתענייןזהאתחוקהרשויותהמקומיות
הפנים, שר את בו ותהסמיך התשכ"א-65וו, )בחירות(,
בנוגע הסדרים תקבוע הבריאות, שר עם בהתייעצות
תאפשר כדי זאת בבידוד, תחייבים ייעודיות תקתפיות
תחייביםבבידודהרשאיםתצאתממקוםהבידודתפיסעיף
תרשויות בבחירות תהשתתף העם, בריאות תפקודת 20

המקומיותע

יובהרכיבהתאםתצוהבידוד,אסורהככתתיציאת
תצורך זאת ובכתת בידוד, ממקום בבידוד החייב אדם
ייעודית בקתפי המקומיות תרשויות בבחירות הצבעה
כאמורעיובהרכיאיןבהוראותהחוקהמוצעכדיתגרוע

מהוראותצוהבידודע



חוקהרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"ה-65וו,  סעיף 1
ותמועצות תעיריות הבחירות את מסדיר 
המקומיותוקובעתשםכךהוראותבענייניםשוניםכגון
קביעתמקומותקתפי,סדריהצבעהבהם,ושעותהצבעהע
כמוכן,סעיףו)ב(תחוקהאמורקובעכיככתת,כתבוחר
רשאיתהצביערקבקתפיאשררשימתהבוחריםהשייכת

תהכותתתאתשמוע

בבחירות תהשתתף בידוד תחייבי תאפשר כדי
שאינה אוכתוסייה שת סיכון בתא המקומיות תרשויות
מחויבתבבידוד,מוצעתאפשרתשרהפניםתקבועבתקנות
הוראותמיוחדותתענייןהצבעהשתחייביםבבידודבקתפי
ייעודית-שבהיוכתוהחייביםבבידודתהצביעבנפרד
מהקתפיותהרגיתותומציבורהמצביעיםבקתפיכזועתקנות
מקומות קביעת תעניין הוראות השאר, בין יכתתו, אתה
בהם, ההצבעה וסדרי ועבודתם הפעתתם סדרי הקתפי,
שעותההצבעהבקתפיות,הרכבומינויועדתהקתפיומינוי
מזכירועדתהקתפיעכמוכן,מוצעכיההוראותהרתוונטיות,
יכותשיגברועתהוראתסעיףו)ב(תחוק,המחייבתכאמור
כתבוחרתהצביעבקתפיאשררשימתהבוחריםהשייכת
תהכותתתאתשמו,כךשאותובוחריוכתתהצביעבקתפי

הייעודיתע

יצויןכיתאחרחקיקתושתתיקוןמוצעזה,תצדקביעת
כאמור, הפנים שר בידי בתקנות המיוחדות ההוראות
תאפשר כדי העם בריאות פקודת תפי הסדרה תידרש

תחייביםבבידודתצאתמביתםתצורךההצבעהע

ס"חהתש"ף,עמ'266ע ו

ס"חהתשכ"ה,עמ'248;התשע"ח,עמ'ו0וע 2

ע"ר40וו,תוס'ו,עמ')ע(ווו,)א(וצ2ע צ
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חוקהרשויות
המקומיות)בחירת

ראשהרשות
וסגניווכהונתם(-

הוראתשעה

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקהרשויותהמקומיות)בחירתראשהרשותוסגניו2ע
וכהונתם(,התשת"ו-75וו4,כךשבסעיף7)ב()צ(,אחרי"7ו"יבוא"ו־00וב"ע

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקהרשויותהמקומיות)בחירתראשהרשותוסגניו2ע
וכהונתם(,התשת"ו-75וו4,כךשבסעיף7)ב()צ(,אחרי"7ו"יבוא"ו־00וב"ע

חוקהרשויות
המקומיות)בחירת

ראשהרשות
וסגניווכהונתם(-

הוראתשעה

מוצעתקבועאתסמכותשרהפניםתקבועהוראות
עומד עוד כת תחות אשר בתבד, שעה כהוראת כאמור
נגיף עם תהתמודדות מיוחדות סמכויות חוק בתוקפו
הקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020,אשרנקבע
אףהואכהוראתשעההעומדתבתוקפהעדיוםכ'בתמוז

התשפ"א)0צביוניו202(ע

חוקהרשויותהמקומיות)בחירתראשהרשות  סעיף 2
וסגניווכהונתם(,התשת"ו-75וו,קובעהוראות 
תענייןבחירתראשהרשותהמקומיתעסעיף7שבו,קובע

הוראותבענייןסדריהבחירותתראשותהרשותהמקומית,
מחוק שונות הוראות שת תחותתן את קובע זה ובכתת
עת גם התשכ"ה-65וו, )בחירות(, המקומיות הרשויות

הבחירותתראשהרשותע

מוצעכיהוראותשיקבעהשרתפיסעיף00ובתחוק
המוצע התשכ"ה-65וו, )בחירות(, המקומיות הרשויות
בסעיףותחוקזהתענייןבחירותתמועצתהרשות,יחותוגם
עתהבחירותתראשרשותמקומית,תמשךאותההתקופה

שסעיףזהחתבהע

ס"חהתשת"ה,עמ'וו2;התשע"ט,עמ'62וע 4

ר ב ס ה י  ר ב ד





סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשתתי ISSN 0334-7014 המחיר62עושקתיםחדשים




