
ממונה), ועדה או (מועצה המקומיות הרשויות דיני לתיקון חוק
התשנ"ד1994*

פקודת תיקון
49 מס'  העיריות

 העיריות1 בפקודת .1
יבוא. ואחריו (א), יסומן 143 בסעיף האמור (1)

לפני שנה בתוך ,(3) עד (א)(1) קטן בסעיף המנויים המקרים אחד התקיים '')ב(

(בחירות), המקומיות הרשויות לחוק 4 סעיף לפי בחירות לקיום הקבוע המועד
סעיף לפי ועדה או מועצה השר ימנה לא הבחירות), חוק  2(להלן התשכ"ה1965

(א).'', קטן

 146 בסעיף (2)

או בחירות עריכת על יורה שהשר ''עד במקום ובו, (א), יסומן בסעיף האמור (א)

לרשויות בחירות יתקיימו שבו הקרוב המועד "עד יבוא אחרת" הוראה יורה
תפחת לא הכהונה שתקופת ובלבד הבחירות, לחוק 4 סעיף לפי המקומיות

משנתיים",

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (ב)

הפנים ועדת עם בהתייעצות השר, רשאי (א) קטן בסעיף האמור אף על ''(ב)
או מועצה של כהונתה לסיום אחר מועד לקבוע הכנסת, של הסביבה ואיכות

'. ממונה ועדה

פקודת תיקון
המקומיות המועצות

19 מס' 

 המקומיות3 המועצות בפקודת .2

יימחקו;  כהונתה" 'תקופת המלים 2(א), בסעיף (ו)

יבוא: ואחריו (א) יסומן 38 בסעיף האמור (2)

לפני שנה בתוך ,(3) עד (א)(1) קטן בסעיף המנויים המקרים אחד התקיים "ב(
(בחירות), המקומיות הרשויות לחוק 4 סעיף לפי בחירות לקיום הקבוע המועד
סעיף לפי ועדה או מועצה השר ימנה לא הבחירות), חוק  (להלן התשכ'ה1965

(א)."; קטן

 39 בסעיף (3)

עריכת על יורה הממונה אשר 'עד במקום ובו, (א), יסומן בסעיף האמור (א)

בחירות יתקיימו שבו הקרוב המועד 'עד יבוא אחרת' הוראה יורה או בחירות
תפחת לא הכהונה שתקופת ובלבד הבחירות, לחוק 4 סעיף לפי המקומיות לרשויות

משנתיים';

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (ב)

הפנים ועדת עם בהתייעצות השר, רשאי (א) קטן בסעיף האמור אף על '(ב)
או מועצה של כהונתה לסיום אחר מועד לקבוע הכנסת, של הסביבה ואיכות

ממונה.'' ועדה

חוק2173, בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ביוני1994); התשנ"ד(28 בתמוז י"ט בכנסתביום נתקבל .
עמ'462. 994ו), במאי (וו התשנ''ד בסיון א' מיום

.197 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1
57ו. עמ' התשנ"ג, עמ'248; התשכ"ה, ס"ח 2
עמ'256. ,9 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני *



השר'' שיקבע 'ביום במקום ,5 בסעיף התשכ'ה1965, (בחירות), המקומיות הרשויות בחוק .3

עם בהתייעצות רשאי, השר ואולם המועצה, להקמת שנים ארבע מתום ימים ששים 'תוך יבוא
להקמת החמישית בשנה מאוחר יותר מועד לכך לקבוע הכנסת, של הסביבה ואיכות הפנים ועדת

להקמת החמישית השנה לאחר אף  האמורה הועדה באישור מיוחדים, ובמקרים המועצה,
המועצה'.

חוק תיקון
המקומיות הרשויות
20 מס'  (בחירות)

רבין יצחק
הממשלה ראש

ויצמן עזר
המדינה נשיא

וייס שבח

הכנסת ראש יושב

רבין יצחק


