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1. בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה1965  1
יבוא; האוכלוסין" "מרשם ההגדרה אחרי ,1 בסעיף (ו)

" "מנהל בחירות  מי שמונה לפי הוראות סעיף 29;";

 5(ב) בסעיף (2)

במקום משנתיים", "ופחות יבוא שנים" מארבע "ופחות במקום ,(2) בפסקה (א)
"לבין יום הבחירות הכלליות השני" יבוא ''לבין יום הבחירות הכלליות הבא
הכלליות הבחירות יום  זה (בסעיף השני הכלליות הבחירות יום אחרי
השלישי)" ובמקום "ביום הבחירות הכלליות השני" יבוא "ביום הבחירות

השלישי''; הכלליות
יבוא: (2) פסקה אחרי (ב)

לפני שנים שלוש עד שנתיים למועצה האחרונות הבחירות קוימו "(2א)
הבאות הבחירות יום את השר יקבע הקרוב, הכלליות הבחירות יום
שבו היום שבין התקופה של הראשון השליש בסוף האפשר, בבל למועצה,
השלישי, הכלליות הבחירות יום לבין למועצה האחרונות הבחירות נערכו
של השני השליש בסוף האפשר, ככל יקבע, מכן שלאחר הבחירות יום ואת
לפי השר שקבע הבחירות שלאחר למועצה הבחירות האמורה; התקופה

השלישי; הבחירות ביום ייערכו זו פסקה
ופחות שנים משלוש יותר למועצה האחרונות הבחירות קוימו (2ב)
יום את השר יקבע הקרוב, הכלליות הבחירות יום לפני שנים מארבע
שבו היום שבין התקופה באמצע האפשר, בכל למועצה, הבאות הבחירות
השני, הכלליות הבחירות יום לבין למועצה האחרונות הבחירות נערכו
השני;"; הכלליות הבחירות ביום ייערכו מבן שלאחר למועצה והבחירות
הבחירות'' "למנהל יבוא הבחירות" "לפקיד במקום מקום, בכל 7א, בסעיף (3)

הבחירות"; "מנהל יבוא הבחירות" "פקיד ובמקום
 11 בסעיף (4)

"בפנקס יבוא כתושב" האוכלוסין "במרשם במקום (א), קטן בסעיף (א)
הבוחרים כבוחר":

בטל;  (ג) קטן סעיף (ב)

"אלא יבוא 23ג" סעיף הוראות לפי שניתן דין פסק לפי "אלא במקום ,12 בסעיף (5)

לפי הוראות סעיף 23ג":
 16 בסעיף (6)

 (א) קטן בסעיף (א)

24ב סעיף לפי בחירות לקיום "או המילים הקובע'', "היום בהגדרה (1)

יימחקו; האמור".. לחוק

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ג200); ביולי (ו3 התשסג באב ב' ביום בכנסת התקבל. .
הממשלה  47, מיום כ"ג בתמוז התשס"ג (23 ביולי 2003), עמ' 580.

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 34; התשס"ג, עמ' 40.



(2) בהגדרה "נציג רשימת המועמדים", אחרי "המאשרים כי ברעתם
להיות בין מגישי הרשימה לפי סעיף 35 " יבוא "או בין מגישי הצעת

הרשות"; ראש בחירת לחוק 5(א) סעיף לפי רשות לראש המועמד
 (ב) קטן בסעיף (ב)

 הקובע" היום לאחר ימים מעשרה יאוחר "לא המילים (ו), .בפסקה (1)

יימחקו; .

יבוא: (2) פסקה במקום (2)

'(2) מידע כאמור בפסקה (ו) הנבון ליום שליפת הפנקס.";
יבוא: (1) פסקה במקום (ג), קטן בסעיף (ג)

"(ו) מידע כאמור בסעיף קטן (ב), יימסר בתוך 7 ימים מיום שתוגש לשר
מיום או הקובע מהיום ימים 10 שחלפו לפני לא אך לכך, בכתב בקשה
בכתב התחייבות תצורף פנקס מידע לבקשת הענין; לפי הפנקס, שליפת
במידע לטיפול מטעמו האחראי ושל המידע מבקש של השר, שקבע בנוסח
לצורכי אלא לאחר, העברתו לרבות פנקס, במידע שימוש יעשו שלא

הבוחרים."; ציבור עם קשר ולצורכי בבחירות התמודדות
 24 בסעיף (7)

(א) בסעיף קטן (א), במקום "פקיד הבחירות" יבוא "מנהל הבחירות":
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "ולפקיד הבחירות יבוא "ולמנהל הבחירות";

 25 בסעיף (8)

יבוא הבחירות "פקיד במקום מקום, בכל ו(א2), (א1) קטנים בסעיפים (א)
הבחירות"; "מנהל

הבחירות"; "ולמנהל יבוא הבחירות" "ולפקיד במקום (ב), קטן בסעיף (ב)

 29 בסעיף (9)

הבחירות"; "מנהל יבוא השוליים כותרת במקום (א)

בחירות", "מנהל יבוא בחירות" "פקיד במקום (ב)

בטל;  30 סעיף (10)

(11) בסעיף 31(א), בכל מקום, במקום "פקיד הבחירות יבוא "מנהל הבחירות":,

 31א בסעיף (12)

(א) בסעיף קטן (ג), במקום "פקיד הבחירות" יבוא 'מנהל הבחירות":
ועדת מזכיר 'בפני יבוא הקלפי" ועדת "בפני במקום (ו), קטן בסעיף (ב)

הקלפי';
(ג) בסעיף קטן (ז), במקום "לפקיד הבחירות" יבוא 'למנהל הבחירות",
(ר) בסעיף קטן (ט)(1), במקום "פקיד הבחירות" יבוא "מנהל הבחירות",

 32 בסעיף (13)

השר'; שיקבע בדרך ייעשה "המינוי יבוא בסופו (ג), קטן בסעיף (א)

בטל;  (ד) קטן סעיף (ב)

השר"; שיקבע בדרך ייעשה 'המינוי יבוא בסופו (ה/ קטן בסעיף (ג)



(ר) בסעיף קטן (ו), במקום "פקיד הבחירות" יבוא "מנהל הבחירות";
 32א בסעיף (14)

(א) בסעיף קטן (א), במקום "פקיד הבחירות" יבוא "מנהל הבחירות";
יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (ב)

מזכירים ימנה הבחירות, ועדת עם בהתייעצות הבחירות, מנהל "(א1)
ברשות הקלפי מקומות ממספר שליש על יעלה לא שמספרם נוספים
בחברי 54(א1), סעיף הוראות לפי הצורך, במקרה ישמשו, ואשר המקומית

קלפי. ועדת כמזכירי או קלפי ועדת
את יקיימו ו(א1) (א) קטנים סעיפים הוראות לפי שימונו המזכירים (א2)

שיקבע."; בדרך ייעשה ומינוים בתקנות, השר שיקבע הכשירות תנאי
 הישיבה" את פוסלת אינה נוכחותו "אי המילים (ב), קטן בסעיף (ג)

יימחקו;
(15) בסעיף 33, במקום "ולפקיד הבחירות" יבוא "ולמנהל הבחירות" והמילים "ואת

ממלא מקומו"  יימחקו:
 34 בסעיף (16)

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (א)

ובלבד חברים של מספר בכל חוקית תהיה קלפי ועדת ישיבת (1) "(א)
55(א) בסעיף האמור במועד נוכח לא הועדה; מזכיר גם במקום שנוכח
בקלפי ההצבעה תחל אחד, קלפי ועדת חבר אף ההצבעה לפתיחת
הועדה מזכיר נוכח בלבד; הועדה מזכיר של בנוכחותו האמורה
קלפי ועדת חבר שיגיע ער הקולות ספירת תתקיים לא בלבד,

(א1). קטן סעיף לפי שהתמנה
ימלא וסגנו, הועדה ראש יושב קלפי ועדת מישיבת נעדרו (2)

סגנו. או הועדה ראש יושב תפקיד את החברים שבין הקשיש
קלפי ועדת חבר אף נובח לא מסוימת בקלפי כי הבחירות מנהל ראה (או)
עקב 55(א) בסעיף האמור במועד להצבעה נפתחה לא שקלפי או אחד,
ימנה קלפי, ועדת מזכיר להחליף צורך שיש או הועדה, מזכיר של העדרו
לפי קלפי, ועדת מזכיר או קלפי ועדת חבר האמורה, לקלפי הבחירות מנהל

52א(א1)."; סעיף הוראות לפי שמונו הנוספים המזכירים מבין הענין,
בטל;  (ד) קטן סעיף (ב)

 35 בסעיף (17)

יבוא הבוחרים" שבפנקס הבוחרים "ממספר במקום (א), קטן בסעיף (א)
"ממספר הבוחרים שבמידע הפנקס ביום הקובע, כהגדרתם בסעיף 16(א)";
הבחירות"; "למנהל יבוא הבחירות" "לפקיד במקום (ח), קטן בסעיף (ב)

"מנהל יבוא הבחירות" "פקיד במקום מקום, בכל ו(י), (ט) קטנים בסעיפים (ג)
הבחירות";

(18) בסעיף 37, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "מנהל הבחירות";
יבוא: ואחריו "(א)" יסומן בו האמור ,38 בסעיף (19)

(א) קטן בסעיף כאמור מועמדים ברשימת שצוין מועמדים רשימת כוח בא "(ב)
כוח בא התפטר הבחירות; למנהל בכתב הודעה במתן עת, בכל להתפטר רשאי



ברשימת הראשון המועמד את יראו מקום, ממלא לו ואין כאמור, רשימה
הרשימה."; כוח כבא המועמדים

 38א בסעיף (20)

ואחרי הבחירות" "מנהל יבוא הבחירות" "פקיד במקום (א), קטן בסעיף (א)
16(א)"; בסעיף "כהגדרתו יבוא הקובע" "ביום

הבחירות" "למנהל יבוא הבחירות" "לפקיד במקום (או), קטן בסעיף (ב)
ה30"; מהיום יאוחר "לא יבוא ואחד" העשרים מהיום יאוחר "לא ובמקום
הבחירות"; "למנהל יבוא הבחירות" "לפקיד במקום (ב), קטן בסעיף (ג)

 59 בסעיף (21)

מפלגה"; זבות "על יבוא בסופו (ד), קטן בסעיף (א)

(ב) בסעיף קטן (ו), במקום "פקיד הבחירות" יבוא "מנהל הבחירות" :
"מנהל יבוא הבחירות" "פקיד במקום מקום, בכל ו41א, 41 ,40 בסעיפים (22)

הבחירות";

 42 בסעיף (23)

"מנהל יבוא הבחירות" "פקיד במקום ו(ב), (א) קטנים בסעיפים (א)
הבחירות":

הבחירות"; "למנהל יבוא הבחירות" "לפקיד במקום (ג), קטן בסעיף (ב)

(24) בסעיפים 43 ו44, בכל מקום, במקום "פקיד הבחירות" יבוא מנהל
הבחירות";

"פקיד ובמקום הבחירות" "למנהל יבוא הבחירות" "לפקיד במקום 45(ב), בסעיף (25)
הבחירות" יבוא "מנהל הבחירות":

"מנהל יבוא הבחירות" "פקיד במקום מקום, בכל ו50, 49 ,48 ,46 בסעיפים (26)
הבחירות";

 ו5 בסעיף (27)

הבחירות"; "מנהל יבוא הבחירות" "פקיד במקום (א), קטן בסעיף (א)
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "שפקיד הבחירות" יבוא "שמנהל הבחירות";

יבוא: (ב1) קטן סעיף במקום (ג)

של בלבד אחת דוגמה מועמדים רשימת לכל יאשר הבחירות מנהל "(ב1)
בלבד אחת דוגמה גם  הרשימה זאת ביקשה ואם בעברית, ההצבעה פתק
בסעיף כאמור לערבית התרגום בתוספת בעברית ההצבעה פתק של

(ב)."; קטן

הבחירות"; "מנהל יבוא הבחירות" "פקיד במקום (ג), קטן בסעיף (ד)

הבחירות"; "למנהל יבוא הבחירות" "לפקיד במקום (ד), קטן בסעיף (ה)

(28) בסעיפים 53, 54 ו56, בכל מקום, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "מנהל
הבחירות":

 60 בסעיף .,(29)
ועדת מזכיר "לפני יבוא הקלפי" ועדת "לפני במקום (א), קטן בסעיף (א)

הקלפי";



"דרכון יבוא ובסופו "ישמשו" יבוא "תשמש" במקום (ב), קטן בסעיף (ב)
ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי"ב2 1952, או רישיון נהיגה תקף,

הכולל את תמונת בעל הרישיון, שניתן לפי פקודת התעבורה 3.":

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום (ג)

"(ג) מי שהצביע, תמחק ועדת הקלפי את שמו מרשימת הבוחרים.":
 61 בסעיף (30)

בעברית, ייעשה יד בכתב "הרישום יבוא לא;" ותו אחרי (ג), קטן בסעיף (א)
בערבית או בשתי השפות;";

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (ב)

כי להורות רשאי הבחירות, ועדת עם בהתייעצות הבחירות, מנהל ''(ד)
מעיני הבוחר את המסתירים הצבעה תאי שני יוצבו קלפי במקום

זולתו.";

הבחירות"; "למנהל יבוא הבחירות" "לפקיד במקום ו6א(ג), בסעיף (31)

הבחירות"; "מנהל יבוא הבחירות" "פקיד במקום ,(1)63 בסעיף (32)

ובמקום הבחירות" "למנהל יבוא הבחירות" "לפקיד במקום 64(א), בסעיף (33)

"שפקיד הבחירות" יבוא "שמנהל הבחירות";
הבחירות"; "מנהל יבוא הבחירות" "פקיד במקום ,65 בסעיף (34)

יבוא הבחירות" ''פקיד במקום (א), קטן ובסעיף השוליים בכותרת ,66 בסעיף (35)

הבחירות"; "מנהל
הבחירות"; "מנהל יבוא הבחירות" "פקיד במקום ,(7)67 בסעיף (36)

 71 בסעיף (37)

יבוא ברשומות' הבחירות פקיד "יפרסם במקום ברישה, (א), קטן בסעיף (א)
ברשומות", לפרסום הבחירות מנהל ''ימסור

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (ב)

ימים 21 בתוך ברשומות תפורסם (א) קטן בסעיף האמורה ההודעה "(א1)
9(ב) בסעיף באמור רשות לראש חוזרות בחירות התקיימו הבחירות; מיום
הבחירות מיום ימים 21 בתוך ההודעה תפורסם הרשות, ראש בחירת לחוק

החוזרות.";

"מנהל יבוא הבחירות" "פקיד במקום מקום, בבל ו73א, 73 ,72 בסעיפים (38)
הבחירות",

אינה שדרגתם חיילים כולם יהיו הקלפי ועדות ''חברי במקום 80(ג), בסעיף (39)
חברים שני בת קלפי ועדת תמונה לחיילים קלפי "לכל יבוא סמל" מדרגת גבוהה

ראשון''; סמל מדרגת גבוהה אינה דרגתם אשר חובה בשירות חיילים שהם
בתעודה "או יבוא שלו" החייל תעודת ידי על לכך "ונוסף במקום 81(א), בסעיף (40)

תמונתו"; את הנושאת שלו האישית הצבאית
"מנהל יבוא הבחירות" "פקיד במקום מקום, בכל ו83, 82 בסעיפים (41)

הבחירות";

2 ס"ח התשי"ב, עמ' 260.
3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.



יבוא: 84א סעיף אחרי (42)

"הצבעת הנמצאים 84או. שר הפנים בהתייעצות עם שר הביטחון רשאי לתת
לסדרי הנוגע בכל אחרת, בדרך ובין בתקנות בין הוראות, הצבא במשמורת
הצבא; במשמורת כדין נמצאים הבחירות שביום מי של הצבעתם
ששר בדרך בהן הנוגעים ליריעת יובאו האמורות ההוראות
הפנים יראה לנבון, בהתייעצות ובהסכמה כאמור; ההוראות

ברשומות.' פרסום טעונות אינן האמורות
(43) בסעיף 85, במקום "לפקיד הבחירות יבוא "למנהל הבחירות" ובמקום "פקיד

הבחירות" יבוא "מנהל הבחירות";
(44) בסעיף 85א(א)(3), במקום "בבחירות הסמוכות" יבוא "בבחירות שהתקיימו

שנה"; בתוך
(45) בסעיף 86(א)(ד), במקום "לפקיד הבחירות" יבוא "למנהל הבחירות";

(46) בסעיף 93, במקום "פקיד בחירות' יבוא "מנהל בחירות":

(47) בסעיפים 95 ו96, בכל מקום, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "מנהל
הבחירות".

פרק ב': חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

2. בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה
4 1975

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מועצה" יבוא:
לחוק 29 סעיף הוראות לפי שמונה הבחירות מנהל  בחירות" ""מנהל

הבחירות;";

 5 בסעיף (2)

יבוא הבוחרים ממספר אחוזים שלושה "או אחרי (א), קטן בסעיף (א)
הבחירות"; לחוק 16(א) בסעיף בהגדרתם הקובע, ביום הפנקס "שבמידע

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (ב)

שאחרי החתימות כל בוחרים, קבוצת בידי מועמד הצעת הוגשה "(ד)
(א)."; קטן סעיף לצורך בהן יתחשבו לא הראשונות החתימות 850

(3) בסעיף 6א(ג), במקום "לפקיד הבחירות" יבוא "למנהל הבחירות';
(4) בסעיף 7, בכל מקום, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "מנהל הבחירות":

 8 בסעיף (5)

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (א)

גם המחויבים, בשינויים יחולו, הבחירות לחוק 38א סעיף הוראות "(א)
על הגשת הצעת מועמד לראש רשות מאת קבוצת בוחרים כאמור

;".5 בסעיף
(ב) בסעיף קטן (ר), במקום "מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות ברשומות"

השר"; שיקבע 'במועד יבוא

4 ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס'ג, עמ' 48.

חוק תיקון
הרשויות
המקומיות

ראש (בחירת
וסגניו הרשות
 וכהונתם)

25 מס'



(6) בסעיף 8א, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "מנהל הבחירות":
יבוא: 10 סעיף במקום (7)

בלא 'בחירות
בקלפי הצבעה

או התפטר או מועמד, הצעת שום אושרה לא או הוגשה לא .10

בסעיפים כאמור במקומו אחר מועמד הוצע ולא יחיד מועמד נפטר
6 ו6א, לא יהיו בחירות בקלפי והמועצה תבחר בראש רשות, מבין

חבריה, לפי הוראות סעיף 26.";

יבוא: (4) פסקה אחרי 24א(ב), בסעיף (8)

זכאים יהיו לא 4(ג), בסעיף האמורות בדרגות משטרה וקציני צבא קציני (5)"

היום מן ימים 10 בתוך כאמור קצינים להיות חדלו אם זולת מועמדים, להיות
הבחירות, לעריכת העילה נוצרה שבו

יאוחר לא הבחירות לחוק 29 סעיף הוראות לפי ימונה הבחירות מנהל (6)

הבחירות, יום לפני ה55 מהיום
יום שלפני ה48 מהיום יאוחר לא המועצה בידי תיבחר הבחירות ועדת (7)

הבחירות;

תקבע הבחירות ועדת המועמדים; של נציגיהם ימונו הקלפי ועדות כחברי (8)
מיוצגים יהיו ועדה שבכל ובלבד קלפי ועדת כל של וההרכב החברים מספר את
ועדות בכלל הולם ייצוג ושיובטח כאלה, ישנם אם מועמדים משלושה פחות לא

המועמדים.", לכל הקלפי
יבוא: 24ב סעיף במקום (9)

ממלא בחירת
בשנת מקום

בחירות

המנויות מהסיבות אחת מכל לכהן הרשות ראש חדל 24ב.
מועד לפני פחות או שנה 24א(א), סעיף של (4) עד (1) בפסקאות
לראש מקום ממלא המועצה תבחר ,3 בסעיף באמור הבחירות
בחירת ער יכהן והוא 26 סעיף הוראות לפי חבריה מבין הרשות

האמור."; הבחירות במועד הרשות ראש
(00 בסעיף 26(א), ברישה, במקום "10 או 20" יבוא 10", 20 או 24ב".

בחירות בתקופת תשלומים מיסוי חוק ג': פרק

חוק תיקון
תשלומים מיסוי
בחירות בתקופת

3 מס' 

3. בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו5 1996 
 1 בסעיף (1)

(א) בהגדרה "תקופת בחירות", אחרי פסקה (4) יבוא:
"(5) תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכות
האזוריות המועצות לחוק 3 סעיף לפי אזורית מועצה של למועצה בחירות
(מועד בחירות כלליות), התשנ"ד6 1994(להלן  חוק מועד בחירות
האזוריות המועצות לחוק 3 סעיף לפי אזורית מועצה ולראש כלליות),
מועצה ראש בחירת חוק  (להלן התשמ"ח71988 המועצה), ראש (בחירת

אזורית);

5 ס"ח התשנ"ו, עמ' 236; התשנ"ט, עמ' 135.
6 ס"ח התשנ"ד, עמ' 248.
7 ס"ח התשמ"ח, עמ' 213.



נערכות שבו היום שלאחר ביום המסתיימת ימים 30 של תקופה (6)

מקומי לועד או אזורית מועצה לראש אזורית, מועצה של למועצה בחירות
כלליות בחירות מועד לחוק 3 בסעיף האמור היום שאינו יישוב, של

אזורית."; מועצה ראש בחירת לחוק 3 ובסעיף

ועדת כמזכיר שמועסק מי לענין "ואולם יבוא בסופה "מקבל", בהגדרה (ב)
אם אף  "משלם" להגדרה (2) בפסקה כאמור משלם ידי על הבחירות ביום קלפי

בלבד;"; בחירות בתקופת מועסק אינו
יבוא: (5) פסקה אחרי "משלם", בהגדרה (ג)

מועצה ראש בחירות חוק לפי אזורית מועצה לראש מועמד (6)"

אזורית."

תחולה ד': פרק

(2)1 בסעיף כנוסחו התשכ"ה965ו, (בחירות), המקומיות הרשויות לחוק 5(ב) בסעיף .4
ר יום אחרי למועצה האחרונות הבחירות התקיימו שבה מקומית רשות כל על יחול זה, לחוק

באדר התשס"א (1 במרס 2001).

תחולה

שרון אריאל
הממשלה ראש

פורז אברהם
הפנים שר

נתניהו בנימין
האוצר שר

קצב משה
המדינה נשיא

ריבלין ראובן


