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פקודת תיקון
 העיריות

90 מס

יבוא: 24 סעיף אחרי העיריות1, בפקודת .1

אמונים "הצהרת
המועצה חברי של

הבחירות לאחר הראשונה המועצה ישיבת של כינוסה עם (א) 24א.
ההצהרה: דברי ואלה אמונים; המועצה חבר יצהיר

באמונה ולמלא ישראל למדינת אמונים לשמור מתחייב "אני
במועצה". שליחותי את

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2004 ביוני 14) התשסד בסיון כה ביום בכנסת התקבל *

.54 עמי ,(2004 במרס 1) התשס"ד באדר ח' מיום ,37  הכנסת
1 דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 8, עמי 197; ס"ח התשס"ד, עמ' 111.



ייהנה לא האמונים, הצהרת את הצהיר שלא המועצה חבר (ב)
ובועדותיה, במועצה ההצבעה זכות לרבות המועצה, חבר של מזכויותיו

הצהיר. לא עור כל

שהיה או הראשונה, המועצה בישיבת נכח שלא המועצה חבר (ג)

הראשונה בישיבה האמונים הצהרת את יצהיר מכן, לאחר המועצה לחבר
נוכח." הוא שבה

יבוא; 35ב סעיף אחרי המקומיות2, המועצות בפקודת פקודת2. תיקון
המועצות

 המקומיות
מס' 35

אמונים "הצהרת
המועצה חברי של

הבחירות לאחר הראשונה המועצה ישיבת של כינוסה עם (א) 35ג.
ההצהרה: דברי ואלה אמונים, המועצה חבר יצהיר

באמונה ולמלא ישראל למדינת אמונים לשמור מתחייב "אני
במועצה''. שליחותי את

ייהנה לא האמונים, הצהרת את הצהיר שלא המועצה חבר (ב)
ובועדותיה, במועצה ההצבעה זבות לרבות המועצה, חבר של מזכויותיו

הצהיר. לא עוד כל

שהיה או הראשונה, המועצה בישיבת נכח שלא המועצה חבר (ג)
הראשונה בישיבה האמונים הצהרת את יצהיר מכן, לאחר המועצה לחבר

נוכח." הוא שבה

לפקודת 35ג וסעיף זה בחוק 1 בסעיף כנוסחו העיריות לפקודת 24א סעיף של תחילתם .5
לפי המקומיות, הרשויות לכל בבחירות החל זה, בחוק 2 בסעיף כנוסחו המקומיות, המועצות
הראשון במועד שיתקיימו התשב"ה31965, (בחירות), המקומיות הרשויות לחוק 4 סעיף
ברשות בחירות התקיימו אם ואולם, כלליות); הבחירות  (להלן זה חוק של פרסומו לאחר
יהא הכלליות, הבחירות קיום מועד לבין זה חוק של פרסומו מועד שבין בתקופה מקומית
לפי המקומיות, המועצות לפקודת 35ב סעיף של או העיריות לפקודת 24 סעיף של תחילתו

המקומית. ברשות הבחירות קיום ביום מקומית, רשות אותה לגבי הענין,

העיריות פקודת
המועצות ופקודת

 המקומיות
תחילה

קצב משה
המדינה נשיא

שרון אריאל
הממשלה ראש

פורז אברהם
הפנים שר

ריבלין ראובן
הכנסת ראש יושב

2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ד, עמ' 122.


