
* תשכ"ט1969 ,(2 מס' (תיקון (בחירות) המקומיות הרשויות חוק

1 סעיף ,תיקון העיקרי) החוק  (להלן תשכ"ה11965 , (בחירות) המקומיות הרשויות לחוק 1 בסעיף .1
יבוא: הקובע" "היום הגדרת במקום

פלונית שנה של באב ט"ו ביום המתחילה התקופה  פנקס" ""שנת
שלאחריהן השנה של באב י"ד ביום והמסתיימת

. "; פלונית פנקס שנת שלפני בניסן א' יום  הקובע" "היום

סעיפים החלפת
23 עד יבוא:12 העיקרי לחוק 23 עד 12 סעיפים במקום .2

נספחים ביום"הכנת שהיו הקלפי מאזורי אחד לכל נספח יוכן פנקס שנת לכל . 12
המקומית, הרשות בתחום הקובע

להירשם הזכות
בנספח

רשות שבתחום הקלפי מאזורי אחד של בנספח להירשם הזכות . 13

אלה: בו ונתקיימו בו להירשם בקשה לשר שהגיש מי לכל נתונה מקומית
שנת של תחילתה מיום יאוחר לא חל ה18 הולדתו יום (1)

הנספח; הוכן שבשבילה הפנקס

של כתושב האוכלוסין במרשם רשום היה הקובע ביום (2)
מקומית; רשות אותה

משום לכנסת הבוחרים בפנקס להירשם זכאי אינו הוא (3)
. ישראלי אזרח שאינו

להירשם בקשות
בנספח

בקשה בתקנות; שנקבע סדר לפי תוגש בנספח להירשם בקשה (א) . 14
הנספח לגבי לה יזדקקו לא הקובע, היום שלפני ה35 היום אחרי שהוגשה
של הנספח לגבי אלא קובע, יום אותו לאחר הסמוכה הפנקס שנת של

שלאחריה. הפנקס שנת

בצו שנקבע שטח של כתושב האוכלוסין במרשם שרשום מי (ב)
אותו יראו ,2 תש"ח1948 והמשפט, השלטון סדרי לפקודת 11ב סעיף לפי
הפנקס לשנת שטח אותו של בנספח להירשם בקשה במועדה הגיש כאילו

יותר. המאוחר לפי זה, חוק של או הצו של תחילתו שלאחר

הרישום המשכיות
בנספח

לשנת מקומית רשות שבתחום קלפי אזור של בנספח שנרשם מי . 15

אם זולת , מכן שלאחר פנקס שנת לכל בנספח גם יירשם פלונית, פנקס
מאלה: אחד הפנקס, שנת שלפני הקובע ביום בו, נתקיים

כך על ונמסרה המקומית הרשות של תושב להיות חדל 0)
תשכ"ה31965; האוכלוסין, מרשם חוק לפי הודעה

נפטר; (2)

לשר, שהגיש לאחר אותו לרשום שלא הורה השר (3)

שמו את למחוק בקשה בתקנות, שנקבעו סדר ולפי במועד
מהנספח.

תשכ''ח, ,792 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1969 ביגואר 6) תשכ"ט בטבת ט"ז ביום בכנסת נתקבל *
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הנספחים הצגת
מהם העתק ומסירת

באותו מקומית רשות כל של הנספחים את השר יציג שנה בכל (א) . 16
פנקס חוק לפי הבוחרים רשימות מוצגות שבהם מקום ובאותו מועד
לאזורי הנוגעות הפנקס), חוק  (להלן תשי"ט41959 לכנסת, הבוחרים
הפנקס לחוק 26 סעיף לפי ההודעה מקומית? רשות אותה שבתחום הקלפי
נספח, בה שאין מקומית ברשות הנספחים; הצגת על פרטים גם תכלול

כאמור. ובמקום במועד מתאימה הודעה כך על תוצג

. למו השר ימסור הקובע היום שלאחר ה46 מהיום יאוחר לא (ב)
מקומית. רשות אותה של הנספחים של העתק מקומית רשות כל של עצה

ועררים להגישבקשות אדם כל רשאי הקובע היום שלאחר ה65 היום עד (א) . 17

כאופן בנספח שנרשמו אליו המתייחסים פרטים לתקן בכתב בקשה לשר
שהוא על או בנספח, נרשם לא שהוא על בכתב מנומק ערר או נכון, לא

. כדין שלא בנספח נרשם זולתו או

בתקנות. ייקבעו זה סעיף לפי ועררים בקשות הגשת סדרי (ב)

בבקשות הכרעה
ובעררים

ויודיע 17 סעיף לפי שהוגשו ובעררים בבקשות יכריע השר (א) . 18
לו, גם  לזולת נגע הערר ואם לעורר, או למבקש בכתב החלטתו את

הקובע. היום שלאחר ה89 היום עד

השר ימסור הקובע היום שלאחר ה94 מהיום יאוחר לא (ב)
עקב לנספחים להוסיף שהחליט הבוחרים שמות של רשימה למועצה

העררים.

,ערעור רשאי הוא, גם  לזולת נגע הערר ואם ערר, או בקשה שהגיש מי . 19

על מחוזי משפט בית לפני לערער הקובע, היום שלאחר ה99 היום עד
המועצה חבר וכל השר, החלטת על הודעה קיבל שלא על או השר החלטת
עקכ לנספח בוחר של שם להוסיף השר החלטת על כאמור לערער רשאי

.17 סעיף לפי ערר

מקומי שיפוט
לערעורים

תחום נמצא שיפוטו שבאזור המחוזי המשפט לבית יוגש הערעור . 20

המקומית. הרשות

המדינהראיות מרשויות רשות כל המערער; לטענותיועל ההוכחה חובת .21

אישור וכל תעודה כל אגרה, ללא לתת, חייבות מקומית רשות וכל
כזה. ערעור לצורך הדרושים

המשפט בית הרגב
דין ופסק

פסק אחד; בשופט 19 סעיף לפי בערעור ידון המחוזי המשפט בית . 22
היום עד לשר ויימסר יינתן הדין פסק עליו; לערער ואין סופי יהיה דינו

הקובע. היום שלאחר ה113

מאגרות פטור
ומסים

בולים וממס משפט בית מאגרות פטור 19 סעיף לפי ערעור (א) .23
כוח. יפוי על

.24 עמ' תשי"ט, ס"ח 4



רשאי 19 סעיף לפי בערעור מערער מטעם המופיע דין עורך (ב)
, להלן המנויים אחד בפני המערער ידי על שנחתם כוח יפוי על לסמוך

הם: ואלה הכוח, יפוי פני על המערער חתימת את שאישר

שופט; (1)

דתי; דין בבית דיין (2)

פרקליט המדינה, פרקליט לממשלה, המשפטי היועץ (3)
או המדינה לפרקליט עוזר או סגן נפה, פרקליט המחוז,

המחוז; לפרקליט

מקומית. רשות של מועצה חבר או מקומית רשות ראש (4)

דין סדרי בערעוריםתקנות לדיון הנוגע בכל תקנות להתקין רשאי המשפטים שר 23א.
ערעורים של איחוד דין, בעלי צירוף ערעור, הגשת לרבות סעיף19, לפי
19 סעיף לפי בערעורים דיונים על אחרים; ומסמכים הזמנות ומסירת
לערעור. מועדים הארכת המאפשרת אחר בחיקוק הוראה כל תחול לא

בנוגע הוראות
לחיילים

מיוחדות הוראות להורות הבטחון, שר עם בהתייעצות רשאי, השר 23ב.
בהם לדיון , 17 סעיף לפי ועררים בקשות להגשת הנוגע בכל חיילים לגבי
עם בהתייעצות רשאי, המשפטים ושר ,18 סעיף לפי החלטות ולמסירת
להגשת הנוגע בכל חיילים לגבי מיוחדות הוראות להורות הבטחון, שר
סעיף לפי הוראות ; דין פסקי ולמסירת בהם לדיון ,19 סעיף לפי ערעורים
לידיעת יובאו והן אחר, פרסום כל או ברשומות פרסום טעונות אינן זה
שר עם בהתייעצות השר שיקבע בדרך בדבר הנוגעים ושאר החיילים

. הבטחון

מהנספח לפימחיקת בערעור החליט המחוזי המשפט ובית בנספח, רשום אדם היה 23ג.

השר ימחוק לכנסת, הבוחרים בפנקס אותו לכלול הפנקס לחוק 35 סעיף
מהנספח. שמו את

הנספחים השלמת
הודעות ומתן

הנספחים את השר וישלים יתקן הקובע היום שלאחר ה127 היום עד 23ד.
דין ולפסקי 22 סעיף לפי דין לפסקי ,18 סעיף לפי להחלטותיו בהתאם
יודיע , דין פסק פי על לנספח נוסף ששמו אדם כל 23ג; בסעיף כאמור

. הקובע היום שלאחר ה150 היום עד כך על השר לו

שינויים למועצהרשימת השר ימסור הקובע היום שלאחר ה135 מהיום יאוחר לא 23ה.
וערעורים עררים בקשות, עקב בנספחים שחלו השינויים כל של רשימה

. 23ג סעיף לפי מחיקה עקב או זה חוק לפי

נספה של באבתקפו ט''ו כיום לתקפו ייכנס כאמור, והושלם שתוקן כפי נספח, . 23ו
הנספח של תקפו תחילת יום עד בתקפו ויעמוד הקובע, היום שלאחר

. שלאחריו

נספח לשנות ."אין הוכן הוא שבשבילה הפנקס שנת תוך בנספח שינוי להכניס אין . 23ז

26 סעיף יבוא:תיקון בסופו העיקרי, לחוק 26 בסעיף . 3

להיות הבחירות ועדת מחברי אחד כאמור, התייעצות לאחר ימנה, "השר
". הועדה יושבראש



 העיקרי לחוק 32 בסעיף , 4

יבוא: שיובטח" "ובאופן במלים המתחילה הסיטה במקום (א), קטן בסעיף (1)
האמורות הסיעות לכל הקלפי ועדות בכלל הולם ייצוג שיובטח "ובאופן
אחת סיעה לפחות מיוצגת תהיה הקלפי מועדות אחת שבכל שיובטח וכן

ההנהלה"; בועדת מיוצגות שאינן אלה מתוך

ייצוג יובטח הקלפי ועדות שבכלל "באופן יבוא בסופו (ה), קטן בסעיף (2)
הבחירות". בועדת המיוצגות לסיעות הולם

32 סעיף תיקון

שעה". חצי "כעבור יבוא שעה" "כעבור במקום העיקרי, לחוק (א) 34 בסעיף . 5
34 סעיף תיקון

"המועמד יבוא למגישים" ראשון החתום "האדם במקום העיקרי, לחוק 38 בסעיף .6

המועמדים". ברשימת הראשון

38 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק סעיף38 אחרי . 7
38א סעיף הוספת

לאמור"ערבון בוחרים קבוצת ידי על מועמדים רשימת הגשת עם (א) 38א.
הבחירות פקיד בידי מקומו ממלא או הרשימה באכוח יתן (א) בסעיף35
בהתאם להלן הנתונה הטבלה לפי בסכום בנקאי, בשיק או במזומנים ערבון,
כתושבי האוכלוסין במרשם הקובע ביום רשומים שהיו התושבים למספר
ראיה תשמש זה מספר על המעידה השר מאת תעודה המקומית; הרשות

הטבלה: וזו לתכנה; חותכת

התושבים מספר

עד5,000
עד25,000 5,001
עד100,000 25,001
מ00,000נ למעלה

הערבון סכום

לירות 500

לירות 1,000
לירות 3,000
לירות. 4,000

רשימת את הבחירות פקיד יקבל לא כאמור ערבון בלא (ב)
המועמדים.

הרשות של כינונה לאחר הראשונות בבחירות חל אינו זה סעיף (ג)
". המקומית

יבוא: (ב), קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 39 כסעיף . 8

הכנסת של סיעות או סיעה של זכותן (ב) קטן סעיף לענין "גבב)
המועצה." של סיעות או סיעה של זכותן על עדיפה

39 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק סעיף41 אחרי . 41א9 סעיף הוספת

ברשימת "שינויים
מועמדים

המועמדים ומספר פלוני מועמד הבחירות פקיד אישר לא (א) 41א.
העומדת המועצה חברי מספר של משליש כך בשל פחת רשימה שבאותה

הרשימה. את לפסול כדי בלבד בכך יהא לא לבחירה,

לאחר מועמדים ברשימת מועמדים להוסיף או להחליף אין (ב)
". אחרים שינויים בה להביא ואין שהוגשה,



42 סעיף תיקון העיקרי לחוק (א) בסעיף42 ,10

שסירבו "ולמועמד יבוא מקומר' ולממלא הרשימה "לבאכוח אחרי (1)
לאשרו";

ולא המרצה, בדרך בקשה בצורת ויתברר יוגש "הערעור יבוא בסופו, (2)
אליו". בקשר משפט בית אגרות ישולמו

42א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק סעיף42 אחרי , 11

חלקי "חילוט
ערכו; של

אושרה ולא בוחרים קבוצת ידי על שהוגשה מועמדים רשימת 42א.
חמישית הגשתה, עם שניתן הערבון מתוך המועצה, לקופת תחולט סופית,

". הערבון לנותן תוחזר והיתרה הערבון, מסכום

48 סעיף יבוא:תיקון הרישה במקום העיקרי, לחוק בסעיף48 , 12

לוחות על הבחירות פקיד יפרסם הבחירות יום לפני ימים מ6 פחות "לא
יצויינו:". ובה הודעה הראשי ובמשרדה המקומית הרשות של המודעות

53 סעיף מיום".תיקון יאוחר "לא יבוא מיומיים" יאוחר "לא במקום העיקרי, לחוק 53 בסעיף , 13

55 סעיף בלילה".תיקון 11" יבוא בלילה" 12" במקום העיקרי, לחוק (א) 55 בסעיף , 14

56 סעיף בלבדבוחרים".תיקון ההצבעה "ובשעות יבוא "ובוחרים" במקום העיקרי, לחוק בסעיף56 , 15

62 סעיף תומה".תיקון עד הפסקה ללא "ותימשך יבוא בסופו, העיקרי, לחוק (א) בסעיף62 , 16

70א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק סעיף70 אחרי , 17

ערבון מנדט"חילוט קיבלה ולא בוחרים קבוצת ידי על שהוגשה מועמדים רשימת 70א,
". הגשתה עם שניתן הערבון המועצה לקופת יחולט לפחות, אחד

71א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק סעיף71 אחרי . 18

ערבון לפי"החזרת לחלטו ואין מועמדים רשימת של הגשתה עם שניתן ערבון 71א,
ברשומות." הבחירות תוצאות פרסום לאחר מיד לנותנו יוחזר סעיף70א,

73 סעיף יבוא:תיקון (ד) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק בסעיף73 , 19

בתוצאות שינוי כל על הודעה ברשומות יפרסם הבחירות פקיד "(ה)
". בחירות בערעור המשפט בית החליט שעליו הבחירות



יבוא; (1) פסקה במקום העיקרי, לחוק (א) בסעיף86 , 20

של הסדיר במהלך להפסקה או להפרעה ביודעין הגורם (1)"
. הקולות;" ספירת של או הבחירות

86 סעיף תיקון

לחול, יוסיפו ביולי1969) 30) תשכ"ט באב ט"ו יום לפני שיתקיימו בחירות לצורך . 21
זה. חוק של תחילתו לפני כנוסחו העיקרי החוק הוראות לנספחים, הנוגע בכל

מעבר הוראת

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

אשכול לוי
הממשלה ראש

שפירא משה חיים


