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שעה הרשויותהוראות חוק והוראות (בחירות),התשכ"ה11965, המקומיות הרשויות חוק הוראות .1
לרשויות בבחירות יחולו וכהונתם),התשל''ה21975, וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות
זה. בחוק האמורים בשינויים בפברואר1993), התשני'ג(1 בשבט י' לפני שיתקיימו המקומיות

חוק תיקון
המקומיות הרשויות

(בחירות)

יבוא: קטן(ה) סעיף אחרי בסעיף63לחוקהרשויותהמקומיות(בחירות),התשכ"ה1965, .2

הקול  רשות לראש הצבעה פתק המועצה לבחירות הצבעה במעטפת נמצא "(ו)
פסול.

הצבעה ופתק למועצה הצבעה פתק המועצה לבחירת הצבעה במעטפת נמצאו (ו)
הקולות." שני פסולים  רשות לראש

חוק תיקון
המקומיות הרשויות

ראש (בחירת
וסגניו הרשות

וכהונתם)

התשל''ה וכהונתם), וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות לחוק 7 בסעיף .3
 1975

''והקלפיות''. יבוא ההצבעה'' ומעטפות "הקלפיות במקום (א), קטן בסעיף (1)
"עד61,60 יבוא "עד61'' ובמקום יימחק,  המספר"50" קטן(ב)(1), בסעיף (2)

ו(ג)": (ב)

יבוא: ו(5) (4) פסקאות במקום (ג), קטן בסעיף (3)
 למועצה הצבעה פתק הרשות ראש לבחירת הצבעה במעטפת נמצא (4)"

פסול; הקול
הצבעהלראשהרשות הצבעהלבחירתראשהרשותפתק נמצאובמעטפת (5)

הקולות.'' שני פסולים  למועצה הצבעה ופתק

מיום חוק2060, בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הגעת באוקטובר1991)1 התשנ"ב(15 בחשון ז' כיוס בכנסת נתקבל *
.249 עמ' ,(1991 ביוני 24) התשנ"א בתמוז י"ב

.162 עמ' התש''ן, ,248 עמ' התשכ"ה, ס"ח 1
.8 עמ' התש"ן, :211 עמ' התשל''ה, ס"ח 1



יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (4)
אלה: הוראות יחולו הרשות ראש לבחירת הצבעה מעטפות על "(ד)

השר שיקבע כפי אחידה ובצורה אטומות יהיו ההצבעה מעטפות (1)
כמות חשבונה, על מועצה, לכל השר יספק לבחירות סמור בתקנות;

הצבעה; מעטפות של מספקת
צבעה למועצה; ההצבעה ממעטפת שונה בצבע תהיה המעטפה (2)

בתקנות. ייקבעו וצורתה
ההצבעה. מעטפות על שיוטבע מיוחד סימן יקבע הבחירות פקיד (3)
פתק הבוחר נותן זולתו מפני הבוחר את המסתיר בתא מצביעים: וכך (ה)
לו שנתנה זו, להצבעה המיוחדת מעטפה לתוך הרשות ראש לבחירת הצבעה
זו הצבעה לתוךהקלפי; ועדתהקלפי לעיני אתהמעטפההואמטיל ועדתהקלפי,

למועצה." להצבעתו בזמן מקבילה תהיה
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