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1 התשל'ה1975 וכהונתם), וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות בחוק .1
 6 בסעיף העיקרי), החוק  (להלן

יימחקו;  או'' ''פטירה המילים השוליים, בכותרת (1)

יימחקו;  או" ''נפטר המילים (א), קטן בסעיף (2)

סעיף 'לפי יבוא זה" סעיף 'לפי במקום (ג), קטן ובסעיף (ב) קטן בסעיף (3)
(א)". קטן

6 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 6 סעיף אחרי סעיפים2. הוספת
ו6ג 6ב 6א,

מועמד מועמדותו,"פטירת את שהציע מי רשאי הרשות, לראש מועמד נפטר (א) 6א.

יאוחר לא במקומו, אחר מועמד להציע (ב), קטן סעיף להוראות בכפוף
המועמד. פטירת שלאחר העשירי מהיום

יתר כל רשאים בוחרים, קבוצת ידי על שנפטר המועמד הוצע (ב)
עמד שבראשה למועצה, המועמדים ברשימת הכלולים המועמדים

העשירי מהיום יאוחר לא במקומו, אחר מועמד להציע שנפטר, המועמד
המועמד. פטירת שלאחר

בימים, הבחירות לפקיד תוגש זה סעיף לפי מועמד הצעת (ג)
הפנים. שר שקבע הטפסים גבי ועל במקום בשעות,

המוצע הזכאיהמועמד ישראלי אזרח יהיה 6א סעיף לפי שהוצע מועמד (א) 6ב.

מועמדים ברשימת כלול להיות חייב הוא ואין המועצה כחבר להיבחר
כלשהיא.

מועמד על יחולו לא הבחירות לחוק ו42 41 סעיפים הוראות (ב)

שאושרה. מועמדים ברשימת כלול זה מועמד אם 6א סעיף לפי שהוצע

כעומד דבר, לכל אותו, רואים 6א סעיף לפי שהוצע מועמד (ג)
שנפטר. המועמד כלול היה שבה המועמדים רשימת בראש

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת בינואר1996); 9) התשנ''ו בטבת י"ז ביום בכנסת נתקבל *
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מועד דחיית
הבחירות

או הבחירות יום שלפני ה15 ביום הרשות לראש מועמד נפטר (א) 6ג.

אלה: הוראות יחולו כן, לפני

למועצה הבחירות יתקיימו  6א סעיף לפי מועמד הוצע (ו)
מיום ה53 היום שלאחר הראשון שלישי ביום הרשות ולראש

המועמד; הצעת הגשת

הבחירות יתקיימו 6א לסעיף בהתאם מועמד הוצע לא (2)
להתקיים. צריכות היו שבו ביום הרשות ולראש למועצה

הבחירות יום שלפני ה15 היום אחרי הרשות לראש מועמד נפטר (ב)
אלה: הוראות יחולו

למועצה הבחירות יתקיימו  6א סעיף לפי מועמד הוצע (ו)
(א)(1); קטן בסעיף כאמור במועד הרשות ולראש

הבחירות יתקיימו  6א סעיף לפי מועמד הוצע לא (2)
צריכות היו שבו מהיום ימים 14 בתום הרשות ולראש למועצה

להתקיים."

0וא סעיף בטל.ביטול  העיקרי לחוק 0וא סעיף .3

חוק תיקון
הרשויות
המקומיות
 (בחירות)

23 מס'

יבוא בסופו ,2 התשכ"ה1965 (בחירות), המקומיות) (הרשויות לחוק 41א(ב) בסעיף .4
המקומיות הרשויות לחוק 6ב(ג) סעיף הוראות לפי מועמד נוסף או הוחלף כן אם "אלא

התשל"ה1975". וכהונתם), וסגניו הרשות ראש (בחירת

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

רמון חיים
הפנים שר


