
התשמ"ח1988* המועצה), ראש (בחירת האזוריות המועצות חוק

 זה בחוק (א) .1
[נוסח המקומיות המועצות לפקודת 1 סעיף פי על שהוקמה מקומית מועצה  אזורית" "מועצה

אזורית. כמועצה כוננה ואשר , חדש]1

אזורית; מועצה ראש  מועצה" "ראש

הפנים. שר  "השר"

המקומיות הרשויות בחוק להם שיש המשמעות תהא זה בחוק המונחים לשאר (ב)

וכהונתם), וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות ובחוק התשכ"ה21965, (בחירות),
התשל"ה31975.

הגירות

וחשאיות. שוות ישירות, אישיות, בבחירות ייבחר המועצה ראש . הבחירות2 שיטת

למועצה. הבחירות של עריכתן במועד יתקיימו המועצה לראשות הבחירות . הבחירות3 מועד

המועצה. לראשות לבחור רשאי למועצה לבחור שרשאי מי (א) .4

שנים 21 בן הוא הבחירות שביום ישראלי אזרח המועצה לראשות להיבחר זכאי (ב)

יום, לאותו שקדמו החדשים ששת של ובתקופה יום באותו הוא הקבוע מגוריו ושמקום ומעלה
האזורית. המועצה בתחומי

לבחור הזכות
ולהיבחר

לפי הכל הבוחרים, ממספר אחוזים שלושה או אנשים 500 המונה בוחרים קבוצת כל . 5

לפי המועצה ראש להיבחר הזכאי אדם הרשות לראש כמועמד להציע רשאית יותר, הקטן המספר
4(ב). סעיף

מועמד הצעת

ויווסף וענין דבר לכל המועצה חבר יהיה המועצה, חבר שאינו מי המועצה לראש נבחר . 6

המועצה. כראש מכהן הוא עוד כל מועצה לאותה שנקבע החברים למניין

רשות ראש
חבר שאינו

המועצה

התשמ"ח, , 1878 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1988 ביולי 27) התשמ"ח באב י"ג ביום בכנסת נתקבל *
.175 עמ'

.250 עמ' ,9 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1
248. עמ' התשכ"ה, ס"ח 2

6. עמ' התשמ"ד, :211 עמ' התשל"ה, ס"ח 3



לרבותתקנות לביצועו, הנוגע ענין לכל תקנות להתקין רשאי והוא החוק ביצוע על ממונה השר . 7

(בחירות), המקומיות הרשויות חוק פי על להסדרים זה חוק לפי הסדרים להתאמת תקנות
וסגניו המקומית הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות חוק פי על או התשכ"ה1965,

התשל"ה1975. וכהונתם),

1990).תחילה בינואר 1) התש"ך בטבת ד' ביום זה חוק של תחילתו .8

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שמיר יצחק


