
התשנ"ד1994* כלליות), בחירות (מועד האזוריות המועצות חוק
הגדרות זה בחוק .1

המקומיות1, המועצות לפקודת ו סעיף לפי הוקמה אשר מקומית מועצה  אזורית' ''מועצה
אזורית; כמועצה וכוננה

האזורית: המועצה ולראש האזורית המועצה למועצת בחירות  ''בחירות"

הכנסת; של הסביבה ואיכות הפנים ועדת  ''הועדה'

הפנים. שר  'השר'

הבחירות מועד
הראשונות

הכינון, מיום שנים ארבע תוך ייערכו כינונה לאחר אזורית למועצה הראשונות הבחירות . 2

יתקיימו האמורות שהבחירות לקבוע הועדה, עם בהתייעצות רשאי, השר השר; שיקבע ביום
הכינון. לאחר החמישית בשנה

הבחירות מועד
המועצות לכל

האזוריות

אייר; לחודש השלישי ג' ביום שנים לחמש אחת יקוימו האזוריות המועצות לכל הבחירות . 3

הבחירות יקוימו מעוברת, שנה האחרונות הבחירות שלאחר הרביעית השנה היתה אם אולם
חודש. לאותו הראשון ג' ביום

מועד דחיית
הבחירות

היו או פלונית, אזורית במועצה במועדן בחירות לקיים אפשר אי כי השר נוכח (א) .4

השר, יקבע במועדן, בחירות קוימו לא או דחייתן, מצדיקות השר לדעת אשר מיוחדות נסיבות
הסיבה שחלפה לאחר האפשר ככל קרוב שיהיה לבחירות חדש מועד הועדה, עם בהתייעצות
לפי האזוריות המועצות לבל הבאות הבחירות ממועד יאוחר ולא במועדן הבחירות קיום לאי

.3 סעיף

נתקיימו שבו המועד אחרי פלונית אזורית למועצה האחרונות הבחירות קוימו (ב)
הועדה, עם בהתייעצות השר, רשאי ,3 סעיף לפי האזוריות המועצות לכל האחרונות הבחירות
לכל הבאות הבחירות במועד יקוימו לא אזורית מועצה לאותה הבאות שהבחירות להורות

מכן. שלאחר במועד אם כי האזוריות, המועצות

מעבר המועצותהוראות לכל הראשונות בחירות ה מועד את הועדה, עם בהתייעצות יקבע, השר (א) .5

התשנ'ח. משנת יאוחר ולא התשנ'ה לשנת קודם לא שיתקיימו ובלבד 3 סעיף לפי האזוריות

בכל הבחירות יתקיימו (א) קטן בסעיף האמורות הראשונות הבחירות למועד עד (ב)

התשי"ח31958 אזוריות), (מועצות המקומיות המועצות בצו הקבוע במועד אזורית מועצה
בחירות לדחות הועדה, עם בהתייעצות השר, רשאי ואולם הוראותיו; ולפי הצו),  (להלן
הקודמת השנה במחצית יחול לצו בהתאם שלהן הבחירות שמועד מסוימות אזוריות למועצות

(א). קטן סעיף לפי שנקבע למועד

זהביצוע ובכלל לביצועו, הנוגע בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה השר . 6
אלה בענינים

אישור טעונות זו פסקה לפי תקנות האזורית; המועצה למועצת הבחירות שיטת (ו)
הועדה;

האזורית; המועצה במועצת החברים מספר (2)

,2179 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1994 ביולי 5) התשנ"ד בתמוז כיו ביום בכנסת נתקבל .
.147 עמ' ,(1993 במאי 24) התשנ"ג בסיון ד' מיום

.256 עמ' ,9 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1
עמ'.1259 התשי"ח, ק"ת 2



הבוחרים; בפנקס להירשם והזכות להיבחר הזכות (3)

הבוחרים; פנקס הכנת (4)

תוצאותיהן; וקביעת הנהלתן הבחירות, הבנת (5)

בחירות. תעמולת (6)

.0995 בינואר 1) התשנ''ה בטבת כ''ט ביום זה חוק של תחילתו תחילה7.

ויצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

רבין יצחק
הפנים שר




