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 טיוטת צו
 

 שם הצו המוצע .א

 2018-(, התשע"ח7צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון מס' 

 

 

 מטרת הצו המוצע והצורך בו .ב

וצו המועצות  2018-התשע"ח (2)תיקון מס' במסגרת צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, 

להתאמת ההסדרים החלים בבחירות  ,2018-(, התשע"ח6אזוריות( )תיקון מס' המקומיות )מועצות 

הצו( להסדרים  -)להלן 1958-במועצות האזוריות לפי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח

החלים על הבחירות בעיריות ובמועצות המקומיות לאור איחוד מועדי הבחירות למועד בחירות אחד, 

קונים אשר עקב טעות, תוקנו בצורה שאינה תואמת באופן מלא את ההסדרים החלים על נערכו מספר תי

 הבחירות בעיריות ובמועצות המקומיות. לפיכך מוצע לתקן הסדרים אלה כפי שיפורט להלן:

 

( לצו ולקבוע כי מעטפת הצבעה שנמצאו בה שניים או שלושה פתקים 7)203מוצע לתקן את סעיף  .1

( בחוק 7)63ם במניין הקולות. זאת, בהתאמה לתיקון שנערך בסעיף זהים, יובא אחד הפתקי

 . 1965-הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה

מוצע להחיל על בחירות חוזרות לראשות המועצה במועצות האזוריות את ההסדר בדבר שעות  .2

(, ההצבעה בבחירות חוזרות לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם

שבו מספר ובאזור  22:00עד  13:00-לפיו, שעות ההצבעה בבחירות חוזרות יהיו מ 1975 -התשל"ה

  .20:00עד  13:00-מ שעות ההצבעה תהיינה 350-פחות מ הבעלי זכות הבחיר

 

 

 

 להלן נוסח טיוטת הצו המוצע:  .ג

  



  הפנים: טיוטת צו מטעם משרד

 2018-, התשע"ח(7 )תיקון מס'המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( טיוטת צו 

 , אני מצווה לאמור:1לפקודת המועצות המקומיות 2בתוקף סמכותי לפי סעיף   

   

הצו העיקרי(,  -)להלן 19582-"חהתשיהמועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,  בצו  .1 203תיקון סעיף 

( לצו, במקום "נמצאו במעטפה שלושה" יבוא "נמצאו במעטפה שניים 7)203בסעיף 

 או שלושה". 

, שעות ההצבעה בבחירות 190ואולם, על אף האמור בסעיף , בסופו יבוא "212 סעיףב  .2 212תיקון סעיף 

 ".)ה( לחוק הבחירה הישירה.9חוזרות יהיה כאמור בסעיף 

 

 

 (2018)___ ב________  ע"ח___ ב________ התש

 

 (1ת – 3 – 136 )חמ 

 

__________________ 

 אריה מכלוף דרעי

 שר הפנים

ר ב ס ה י  ר ב  ד

 

וצו המועצות  2018-התשע"ח (2)תיקון מס' במסגרת צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, 

בבחירות להתאמת ההסדרים החלים  ,2018-(, התשע"ח6המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון מס' 

הצו( להסדרים  -)להלן 1958-במועצות האזוריות לפי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח

החלים על הבחירות בעיריות ובמועצות המקומיות לאור איחוד מועדי הבחירות למועד בחירות אחד, 

הסדרים החלים על נערכו מספר תיקונים אשר עקב טעות, תוקנו בצורה שאינה תואמת באופן מלא את ה

 הבחירות בעיריות ובמועצות המקומיות. לפיכך מוצע לתקן הסדרים אלה כפי שיפורט להלן:

 

( לצו ולקבוע כי מעטפת הצבעה שנמצאו בה שניים או שלושה פתקים 7)203מוצע לתקן את סעיף  .1

בחוק ( 7)63זהים, יובא אחד הפתקים במניין הקולות. זאת, בהתאמה לתיקון שנערך בסעיף 

 . 1965-הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה

מוצע להחיל על בחירות חוזרות לראשות המועצה במועצות האזוריות את ההסדר בדבר שעות  .2

                                                        
 .240; ס"ח התשנ"ד, עמ' 256, עמ' 9דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  1
 .2541; התשע"ח, עמ' 1259ק"ת התשי"ח, עמ'  2



ההצבעה בבחירות חוזרות לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, 

שבו מספר ובאזור  22:00עד  13:00-מלפיו, שעות ההצבעה בבחירות חוזרות יהיו  1975 -התשל"ה

  .20:00עד  13:00-מ שעות ההצבעה תהיינה 350-פחות מ הבעלי זכות הבחיר

 

 


