
(תיקון), כלליות) בחירות (מועד האזוריות המועצות חוק
התשנ"ז1997*

החוק  (להלן 1 התשנ'ד1994 כלליות), בחירות (מועד האזוריות המועצות בחוק . 1
לראש יבוא האזורית'' המועצה "ולראש במקום ''בחירות'' בהגדרה , ו בסעיף העיקרי),

האזורית;''. המועצה ישובי של המקומיים ולועדים האזורית המועצה

1 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 3 בסעיף .2

כסלו''; ''לחודש יבוא אייר'' 'לחודש במקום (1)

יבוא: ואחריו "(א)" יסומן בו האמור (2)

בכסלו י''ז ביום יתקיימו האזוריות המועצות לכל הראשונות הבחירות (ב)
''.(2007 בנובמבר 27) התשסח

3 סעיף תיקון

יבוא: בסופו העיקרי, לחוק 4 בסעיף .3

ללא ו(ב) (א) קטנים סעיפים הוראות יחולו מסוים מקומי לועד בחירות על (ג)
המחויבים." בשינויים הועדה עם השר התייעצות

4 סעיף תיקון

פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ;(1997 בפברואר 18) התשנז א' באדר י"א ביום בכנסת נתקבל *
.121 עמ' בינואר1997), 20) התשנז בשבט י"ב מיום חוק2574, בהצעות

.248 עמ' התשנ"ד, סח י



5 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 5 סעיף במקום .4

מעבר 3(ב),הוראות בסעיף כאמור הראשונות הבחירות של קיומן למועד עד (א) .5

של שמה לצד הנקובים במועדים אזורית מועצה בכל בחירות יתקיימו
בתוספת. האזורית המועצה

ח' יום ועד בחירות, לקראת בהליכים אזורית במועצה החלו (ב)

יופסקו  הבחירות התקיימו לא (1997 בפברואר 15) התשנ"ז א' באדר

בתוספת. הנקובים במועדים יתקיימו והבחירות ביום בו הבחירות הליכי

שמועד אזורית מועצה על תחול לא (ב), קטן סעיף הוראת (ג)

(ו5 התשנ"ז ב' באדר כ''ב ליום עד הוא בתוספת שמה לצד הנקוב הבחירות
.(1997 במרס

ח' יום לפני מסוים בישוב מקומי לועד בחירות התקיימו (ו) (ד)
הבחירות במועד שלא ,(1997 בפברואר 15) התשנ'ז א' באדר

כי לקבוע השר רשאי מצוי, הוא שבתחומה האזורית למועצה
שלאחריהן, הבחירות וגם מקומי, ועד לאותו הבאות הבחירות

אזורית; מועצה לאותה הבחירות במועד שלא יתקיימו

שתקופת כך ייקבעו ,(1) פסקה לפי הבחירות, מועדי (2)

ולא שנים משלוש תפחת לא שנבחר מקומי ועד של כהונתו

לאחר כאמור, מקומי לועד הבחירות וכך, שנים שש על תעלה
בסעיף הנקוב ביום יתקיימו השר, שקבע הבחירות מועדי

ג(ב<."

חוק תיקון
לכנסת הבחירות
הממשלה ולראש

53 מס' 

התשכ"ט21969, משולב], [נוסח הממשלה ולראש לכנסת הבחירות בחוק .5

 55א בסעיף

"או יבוא מקומית" רשות של למועצה מועמדים "ברשימת אחרי (א), קטן בסעיף (1)
אזורית"; מועצה לראשות

יבוא: בסופו (2)

ישוב של מקומי לועד מועמדים רשימת על יחולו לא זה סעיף הוראות "(ג)
אזורית." במועצה

משולב],תחילה [נוסח הממשלה ולראש לכנסת הבחירות לחוק 55א סעיף של תחילתו . 6

בכסלו בג' שייערכו הבחירות על יחולו זה, לחוק 5 סעיף לפי כנוסחו התשכ"ט1969,

ואילך. (1997 בדצמבר 2) התשנ"ח

כהגדרתותחולה שבאזור, האזוריות המועצות לכל הבחירות על גם יחולו זה חוק הוראות . 7

שיפוט  עזה וחבל והשומרון (יהודה תקנותשעתחירום של תוקפן להארכת בחוק
התשל"ח51977. משפטית), ועזרה בעבירות

תוספת יבוא:הוספת בסופו העיקרי, בחוק . 8

.118 עמ' התשנ"ו, ;103 עמ' התשכ"ט, ס"ח
.34 עמ' התשנ''ו, ;48 עמ' התשלח, ס''ח 1



"תוספת

(5 (סעיף

המועצה שם
הבחירות תאריך

הבאות
הבחירות תאריך
שלאחריהן

אשקלון, חוף ברנר, אשכול,

אשר, מטה החרמון, מבואות

הירדן עמק

ב' באדר כ'ב ליום עד

0 997 במרס 31) התשנ''ז

התשס"ג בכסלו כ''א

(2002 בנובמבר 26)

לב השרון, חוף זבולון, גדרות,
שפיר עזתה, מרחבים, השרון,

התשנ''ח בכסלו ג'

(1997 בדצמבר 2)

התשס''ג בכסלו כ''א

(2002 בנובמבר 26)

בני טוביה, באר אפעל, אלונה,

גן גזר, שאן, בית בקעת שמעון,
הגלבוע, השרון, דרום רווה,
חבל יבנה, חבל איילות, חבל

לכיש, הכרמל, חוף מודיעין,
מרום יהודה, מטה מגידו,

חפר, עמק שורק, נחל הגליל,

תמר לוד, עמק יזרעאל, עמק

התשנ''ט בסיון י'
(1999 במאי 25)

התשס"ד בשבט ד'

(2004 בינואר 27)

הגליל העליון, הגליל גולן,
התיכונה, הערבה התחתון,
משגב, יוסף, מעלה מנשה, יואב,

הנגב שער נגב, רמת

התשס''ב בכסלו י"ט

(2001 בדצמבר 4)

התשס''ח בכסלו י''ז

"(2007 בנובמבר 27)

ויצמן עזר
המדינה נשיא

ו נתניה בנימין
הממשלה ראש

סויסה אליהו
הפנים שר

תיכון דן
הכנסת ראש יושב




