
וכהונתם) וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות חוק
תשל"ח1978* ,(2 מס' (תיקון

1 תשל"ה1975 וכהונתם), וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות בחוק . 1
היתה לא אם או כאמור לחלטו אין יבוא"אם (ד) 8 סעיף בסוף העיקרי), החוק  (להלן
הבחירות תוצאות פרסום לאחר מיד לנותנו הערבון יוחזר 8א, בסעיף כאמור בקלפי הצבעה

ברשומות",

8 סעיף תיקון

תשל"ח, ,1311 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1978 במאי 31) תשל"ח באייר כיד ביום בכנסת נתקבל *
.24 עמ'

.151 עמ' תשל"ו, ;211 עמ' תשל"ח, ס"ח 1



8א סעיף יגוא:הוספת העיקרי לחוק 8 סעיף אחרי .2
ללא "נבחר

בקלפי הצבעה
לפי שאושרה מועמדים מרשימת והוא רשות לראש מועמד אושר 8א.
הבחירות, פקיד יכריז למועצה, לבחירות היחידה כרשימה הבחירות חוק
ראש שנבחר כמי המועמד על הבחירות, ביום הבחירות, ועדת דעת על

". ברשומות כך על הודעה ויפרסם הרשות

סעיפים הוספת
ו9ב יבוא:9א העיקרי לחוק 9 סעיף אחרי . 3

אפשרות "באין
במועמד לבחור
בשני או אחד
המועמדים

חוזרות בבחירות

ואחד (ב), 9 סעיף לפי חוזרות בחירות לערוך צורך היה (א) 9א.
פטירה, מחמת לבחירה, לעמוד חדל אלה בבחירות המועמדים משבי
החוזרות, לבחירות הראשונות הבחירות בין אחרת, סיבה או התפטרות
או בעדו בהצבעה שנותר, המועמד לגבי החוזרות הבחירות יקויימו
מספר על עלה בעדו שביתבו הכשרים הקולות מספר אם ייבחר והוא בגדו,
המועצה תבחר כך, המועמד נבחר לא בגדו; שביתבו הכשרים הקולות

.26 סעיף לפי חבריה מבין רשות בראש
כאמור סיבה מחמת לבחירה, לעמוד המועמדים שני חדלו (כ)
יקויימו לא החוזרות, לבחירות הראשונות הבחירות בין (א), קטן כסעיף
.26 סעיף לפי חבריה מבין רשות בראש תבחר והמועצה חוזרות בחירות

רשות ראש
למועצה שרשימתו
במנדט זכתה לא

המו רשימת אך 9א, או 9 סעיפים לפי רשות לראש שנבחר מועמד 9ב.
לכל המועצה חכר יהיה במבדט, זכתה לא כה בכלל שהוא למועצה עמדים
כל והוא חיקוק, פי על השר שקבע החברים למבין ויווסף ועבין דבר

". הרשות כראש מכהן הוא עוד

10 סעיף יימחקו.תיקון  המועמדים" אחד "או המלים העיקרי, לחוק 10 בסעיף . 4

19א מעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 10 סעיף .אחרי 5
מועד "דחיית

הבחירות
הבחירות, יום שלפני ה10 היום לאחר המועמדים אחד בפטר (א) 10א.
ימים 14 כעבור ייערכו והן הרשות ולראש למועצה הבחירות יידחו

להיערך. צריכות היו שבו מהיום
מועמד להציע רשאי הבפטר של מועמדותו את שהציע מי (ב)

". המחוייבים בשיבויים 6 סעיף הוראות לפי במקומו אחר

בבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מבחם
הממשלה ראש

בורג יוסף
הפנים שר


