
,(2 מס' (תיקון כלליות) בחירות (מועד האזוריות המועצות חוק
התשס"ד2004*

1. בחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד1 1994 (להלן  החוק
יבוא: 4 סעיף אחרי העיקרי),

סעיפים הוספת
ו4ב 4א

חיילים שירות"הצבעת או סדיר שירות המשרת צבא יוצא  "חייל" זה, בסעיף (א) 4א.
מילואים כמשמעותו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו 2 1986,

בצה"ל. קבע בשירות או
המועצה מיישובי אחד של הבוחרים בפנקס הרשום חייל (ב)
שלא 3 בסעיף כאמור המועצות לכל בבחירות להצביע רשאי האזורית,
בסעיף המפורטים במועדים לחיילים, מיוחדות בקלפיות הבחירות, ביום

(ג). קטן

* התקבל בכנסת ביום כ"ט באדר התשס"ד (22 במרס 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  57, מיום חי באדר התשס"ד (1 במרס 2004), עמ' 52.

1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 248; התשנ"ז, עמ' 73.
2 ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.



יום שלפני האחרון ה' ביום תהיה לחיילים בקלפיות ההצבעה (ג)
הבחירות יום שלפני האחרון ר ביום ,22.00 עד 16.00 השעות בין הבחירות
האחרון שבת במוצאי השבת, כניסת לפני שעתיים ער 7.00 השעות בין
א' וביום 23.00 שעה ער השבת יציאת לאחר משעה הבחירות יום שלפני

.18.00 עד 7.00 השעות בין הבחירות יום שלפני האחרון

והמבקש (ב), קטן בסעיף כאמור הבוחרים, בפנקס הרשום חייל (ר)
(ג), קטן בסעיף הנקובים המועדים באחר או הבחירות ביום להצביע

הצבעתו. לשם הנדרש ככל צבאית פעילות מכל ישוחרר

מי או הכללי המטה ראש רשאי (ד), קטן בסעיף האמור אף על (ה)
חיילים. של מסוים סוג לשחרר שלא להורות לכך מינה שהוא

הוראות לפי שנקבעה, לחיילים קלפי בכל להצביע רשאי חייל (ו)
אזורית. מועצה באותה זה, סעיף

הוראות תחולת
המועצות צו
המקומיות
(מועצות
אזוריות)

על יחול התשי"ח31958, אזוריות), (מועצות המקומיות המועצות צו 4ב.
אלה: ובשינויים המחויבים בשינויים חיילים, הצבעת

שבהם המקומות את יקבע הבחירות מנהל  175 סעיף לענין (1)

4א(ב); בסעיף הנקובים במועדים הקלפיות יוצבו
לחיילים קלפי ועדת  זו הוראה תחול 177 סעיף הוראת במקום (2)

היושב את ומביניהם הבחירות, מנהל שימנה חברים 2 בת תהיה
ראש;

הנקוב הראשון מהמועד ימים מ14 יאוחר לא  182 סעיף לענין (3)

של בדרך הקלפי מקומות את הבחירות פקיר יפרסם 4א(ב), בסעיף
בכל האזורית, המועצה במשרדי המודעות לוחות על מודעות פרסום
המועצה של האינטרנט באתר האזורית, המועצה מיישובי יישוב

השר, שיקבע נוספת דרך ובכל כזה, קיים אם האזורית,
בשעות לחיילים בקלפיות  זו הוראה תחול 193(א) סעיף במקום (4)

ועדת חברי זולת לחיילים קלפי במקום אדם יימצא לא ההצבעה
קלפי;

הצבאית בתעודה עצמו לזהות רשאי חייל  195 סעיף לענין (5)
שלו; השוטר בתעודת או תמונתו את הנושאת שלו האישית

מעטפות את ישים לחיילים קלפי של ההצבעה מתא שיצא חייל (6)
מעטפה לתוך ,(4)196 סעיף לפי לקלפי הטלתן טרם שלו, ההצבעה
על שתכתוב הקלפי לועדת ימסרן הקלפי, ועדת לו שתיתן חיצונית
את שלו, הזהות מספר את המצביע, שם את החיצונית המעטפה גבי
הבחירות מנהל שיקבע אחרים ופרטים האזורית במועצה היישוב שם
מנהל לה שיספק בטופס שהצביע, החייל פרטי את תרשום וכן

הבחירות;

בסעיף כמפורט ההצבעה ממועדי אחד בכל ההצבעה בתום (7)

הטופס עם יחד אותה ותעביר הקלפי את הקלפי ועדת תחתום 4א(ב),
הבחירות, למנהל 4ב(6) בסעיף האמור

3 ק"ת התשי"ח עמ' 1256



שירצה הבחירות ועדת מחברי חבר כל הבחירות,.בנוכחות מנהל (8)

מספר את ירשום הבחירות, שלפני ביום הקלפי את יפתח בכך,
חבילה כשבכל לחבילות המעטפות את ימיין בה, שנמצאו המעטפות

. את יארוז המועצה, יישובי של מהקלפיות קלפי כל של מעטפות
על וירשום בטוחה, באריזה בנפרד, יישוב בכל קלפי כל של המעטפות
החיצוניות המעטפות ומספר ההצבעה תאריך את אריזה מעטפת כל
שבו פרוטוקול ינהל הבחירות מנהל ביישוב; הקלפי ומספר שבתוכה

האמורות; הפעולות כל יירשמו י

ועדת למזכיר הבחירות, שלפני ביום יעביר, הבחירות מנהל (9)

לא ;(8) בפסקה המפורטות האריזה מעטפות את יישוב כל של קלפי
הבחירות מנהל ימסור  בקלפי בחירות למועד אריזה מעטפת היתה
ההודעה את יצרף והמזכיר הועדה למזכיר כך על בכתב הודעה

הקלפי; ועדת לפרוטוקול
ועדת ראש יושב בידי הקלפי הצגת לאחר מיד הבחירות ביום (10)
194 בסעיף כאמור הקלפי ועדת ראש יושב בידי ונעילתה הקלפי
האלה: הפעולות את הקלפי ועדת תעשה ההצבעה, תחילת ולפני

באמור האריזה מעטפת את הקלפי ועדת מזכיר מירי תקבל (1)
מעטפות נמצאות שבה האריזה, מעטפת אם ותבדוק (9) בפסקה
הקלפי ועדת ראש יושב מצא כדין; וסגורה חתומה ההצבעה,
ועדת בפרוטוקול הדבר את יציין פגומה האריזה שמעטפת

הקלפי;
בתום האריזה מעטפת את יפתח הועדה ראש יושב (2)
תבדוק והועדה ההצבעה מעטפות את ממנה יוציא הבדיקה,
בפנקס רשום חיצונית מעטפה על הרשום החייל של שמו אם

הקלפי; של הבוחרים
תמחק הקלפי, של הבוחרים בפנקס החייל של שמו נמצא (3)

את תפתח אדום, בצבע הבוחרים בפנקס שמו את הועדה
לתוך הפנימיות המעטפות את מיד ותטיל החיצונית המעטפה
בו אחת חיצונית ממעטפה יותר תפתח לא הקלפי ועדת הקלפי;

זמנית;

החיצוניות המעטפות כל לגבי (3) בפסקה האמור בתום רק (4)

שנמסרו למזכיר ועדת הקלפי, יותר לבוחרים להצביע:
כי ונמצא הבחירות ביום בקלפי להצביע המבקש בוחר (5) 

להצביע; לו יותר לא אדום בצבע מחוק שמו

הריקות החיצוניות המעטפות כל את תארוז הקלפי ועדת (6)

חומר עם הבחירות למנהל והעבירן אריזה במעטפת
ההצבעה."

קצב משה
המרינה נשיא

שרון אריאל
הממשלה ראש

ריבלין ראובן
הכנסת ראש יושב

פורז אברהם

הפנים שר


