
חקיקה), (תיקוני מיוחדות) (בחירות המקומיות הרשויות חוק
התשנ"ח1998*

וכהונתם) וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות חוק א': פרק

התשל''ה וכהונתם), וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות בחוק . 1
1 1975

יבוא: ואחריו "(א)" יסומן בו האמור 9ב, בסעיף (ו)

יהיה המועצה, חבר אינו והוא 24א סעיף לפי רשות לראש שנבחר מועמד "(ב)

חיקוק, פי על השר שקבע החברים למנין וייווסף וענין, דבר לכל המועצה חבר
רשות."; כראש מכהן הוא עוד כל והוא

בטל;  24 סעיף (2)

יבוא: 24 סעיף אחרי (5)

חוק תיקון
המקומיות הרשויות

ראש (בחירת
וסגניו הרשות
 וכהונתם)

15 מס'

מיוחדות המנויותבחירות מהסיבות אחת מכל לכהן הרשות ראש חדל (א) 24א.
יתקיימו ,3 בסעיף כאמור הבחירות מועד לפני משנה למעלה להלן,

מיוחדות): בחירות  (להלן הרשות לראש רק בחירות

תקופת בתוך או כהונתו תחילת לפני התפטר (ו)
כהונתו,

כהונתו; תקופת בתוך או כהונתו תחילת לפני נפטר (2)

;22 עד 20 או 18 הסעיפים אחד לפי לכהן חדל (3)

חברי חסינות לחוק 13א1 סעיף לפי כהונתו פקעה (4)
התשי"או95ו2. וחובותיהם, זכויותיהם הכנסת,

הרשות לראש המועמד ועל מיוחדות בחירות על (ב)

המחויבים בשינויים זה, חוק הוראות יחולו מיוחדות בבחירות
אלה. ובשינויים

60 תום שלפני האחרון ג' ביום יתקיימו הבחירות (ו)
במועד או לעריכתן, העילה נוצרה שבו היום מן הימים

נסיבות כי מצא אם השר, שיורה כפי מכן, לאחר סמוך
זאת; מצדיקות הענין

כאמור בוחרים לקבוצת בנוסף מועמד, להציע רשאים (2)
המועצה; מחברי חמישית  5(א) בסעיף

ברשימת הראשון להיות החובה תחול לא מועמד על (3)
למועצה; מועמדים

מועצה. חבר להיות החובה תחול לא מועמד על (4)

בבחירות שנבחר רשות ראש של כהונתו תקופת (ג)
בזמן שכיהנה המועצה של כהונתה סיום ביום תסתיים מיוחדות,

היבחרו.

בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת בפברואר1998); התשנ''ח(25 בשבט כ"ז ביום בכנסת נתקבל *
.433 עמ' בינואר1996), 16) התשנ"ו בטבת כ''ד מיום חוק2481,
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מועד הקדמת
לראש הבחירות
ולמועצה הרשות

המנויות מהסיבות אחת מכל לכהן הרשות ראש חדל 24ב.

מועד לפני פחות או שנה 24א(א), סעיף של (4) עד (1) בפסקאות
הרשות לראש בחירות יתקיימו ,3 בסעיף כאמור הבחירות

ולמועצה.";

תחילה

."10 או 9א ,9 סעיפים "לפי יבוא רשות" "בראש אחרי 26(א), בסעיף (4)

 זה סעיף לענין (א) .2

לחוק 4 סעיף לפי המקומיות הרשויות לכל הבחירות  הראשונות" הכלליות "הבחירות

פרסומו לאחר הראשון במועד שיתקיימו ,3 התשכ"ה1965 (בחירות), המקומיות הרשויות
זה**; חוק של

לחוק 4 סעיף לפי המקומיות הרשויות לכל הבחירות  השניות" הכלליות "הבחירות

הכלליות הבחירות לאחר שיתקיימו התשכ"ה1965, (בחירות), המקומיות הרשויות
הראשונות.

הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות לחוק 24א(א)(1) סעיף של תחילתו (ב)
לחוק (3)1 בסעיף כנוסחו המקומיות), הרשויות חוק  (להלן התשל"ה1975 וכהונתם), וסגניו
התקיימו אם ואולם, השניות; הכלליות הבחירות קיום ביום מיוחדות, בחירות קיום לענין זה,

הראשונות הכלליות הבחירות קיום מועד שבין בתקופה מסוימת מקומית ברשות בחירות
לחוק 24א(א)(1) סעיף של תחילתו תהא השניות, הכלליות הבחירות קיום מועד לבין

המקומית. ברשות הבחירות קיום ביום מקומית, רשות אותה לגבי המקומיות, הרשויות

שעה משנההוראת למעלה כהונתו, תקופת בתוך או כהונתו תחילת לפני רשות ראש התפטר (א) .3
יום שבין המעבר בתקופת המקומיות, הרשויות לחוק 3 בסעיף כאמור הבחירות מועד לפני

כנוסחו המקומיות הרשויות לחוק 24א(א)(1) סעיף של תחילתו יום ובין זה חוק של תחילתו
אלה: הוראות יחולו המעבר), תקופת  (להלן זה לחוק (3)1 בסעיף

רשות ראש המועצה תבחר חודשים, 26 שכיהן לאחר הרשות ראש התפטר 0)
בלבד, אחת פעם כאמור רשות ראש לבחור היא ורשאית חבריה, מבין

מיוחדות בחירות יתקיימו חודשים, 26 שכיהן לפני הרשות ראש התפטר (2)

כנוסחו המקומיות, הרשויות לחוק 24א(ב) סעיף הוראות לפי הרשות, לראש
זה. לחוק (3)1 בסעיף

בתקופת (א)(1). קטן סעיף לפי המועצה ידי על שנבחר רשות ראש התפטר )ב(
אלה. להוראות בהתאם בחירות ייתקיימו המעבר,

3 בסעיף כאמור הבחירות מועד לפני משנה למעלה הרשות ראש התפטר (1)

לחוק 24א(ב) סעיף לפי מיוחדות בחירות יתקיימו המקומיות, הרשויות לחוק
זה, לחוק (3)1 בסעיף כנוסחו המקומיות, הרשויות

3 בסעיף כאמור הבחירות מועד לפני פחות או שנה הרשות ראש התפטר (2)
לפי ולמועצה הרשות לראש בחירות יתקיימו המקומיות, הרשויות לחוק

זה. לחוק (3)1 בסעיף כנוסחו המקומיות, הרשויות לחוק 24ב סעיף

10) התשנ''ט בחשון כ''א ביום להתקיים מיועדות זה חוק של פרסומו לאחר הראשונות הבחירות **
.(1998 בנובמבר
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המועצה) ראש (בחירת האזוריות המועצות חוק ב': פרק

התשמ"ח1988 המועצה), ראש (בחירת האזוריות המועצות בחוק .4

בטל;  6ה סעיף 0)

יבוא: 6ו סעיף במקום (2)

חוק תיקון
האזוריות המועצות

ראש (בחירת
 המועצה)

2 מס'

מיוחדות המנויותבחירות מהסיבות אחת מכל לכהן מועצה ראש חדל (א) 6ו.

יתקיימו ,5 בסעיף כאמור הבחירות מועד לפני משנה למעלה להלן,
מיוחדות): בחירות  (להלן המועצה לראש רק בחירות

תקופת בתוך או כהונתו תחילת לפני התפטר (ו)
כהונתו;

כהונתו; תקופת בתוך או כהונתו תחילת לפני נפטר (2)
ו

6ד; עד 6ב הסעיפים אחד לפי לכהן חדל (5)

חברי חסינות לחוק 3ואו סעיף לפי כהונתו פקעה (4)
התשי"א1951. וחובותיהם, זכויותיהם הכנסת,

המועצה לראשות המועמד ועל מיוחדות בחירות על (ב)

המחויבים, בשינויים זה, חוק הוראות יחולו מיוחדות בבחירות
אלה: ובשינויים

60 תום שלפני האחרון ג' ביום יתקיימו הבחירות (1)
במועד או לעריכתן, העילה נוצרה שבו היום מן הימים
נסיבות כי מצא אם השר, שיורה כפי מכן, לאחר סמוך

זאת; מצדיקות הענין

 5 בסעיף לאמור בנוסף מועמד, להציע רשאים (2)
המועצה, מחברי חמישית

ברשימת הראשון להיות החובה תחול לא מועמד על (3)
למועצה; מועמדים

מועצה. חבר להיות החובה תחול לא מועמד על (4)

בבחירות שנבחר מועצה ראש של כהונתו תקופת (ג)
בזמן שכיהנה המועצה של כהונתה סיום ביום תסתיים מיוחדות

היבחרו.

מועד הקדמת
לראשות הבחירות
ולמועצה המועצה

המנויות מהסיבות אחת מכל לכהן מועצה ראש חדל .1 16

מועד לפני פחות או שנה 6ו(א), סעיף של (4) עד (ו) בפסקאות
המועצה לראשות בחירות יתקיימו ,3 בסעיף כאמור הבחירות

ולמועצה.";

בטל.  6ח סעיף (3)

.(2002 בנובמבר 26) התשס"ג בכסלו כ"א ביום זה פרק של תחילתו תחילה5.
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שונות הוראות גי: פרק

באזורתחולה הנמצאת אזורית או מקומית מועצה ראש על גם יחולו זה חוק הוראות .6

 עזה וחבל והשומרון (יהודה תקנותשעתחירום של תוקפן להארכת בחוק כהגדרתו
התשכ''ח1967. משפטית) ועזרה בעבירות שיפוט

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

סויסה אליהו

הפנים שר


