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13 במרס 2005 1988 התשס"ה ב' באדר ב'

                              עמוד

― מיוחדות  בבחירות מועדים (תיקון מס' 6) (הארכת בחירות) (מימון המקומיות חוק הרשויות   
230  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ה―2005 שעה), הוראת
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מועדים (והארכת (6 מס' בחירות) (תיקון (מימון הרשויות המקומיות חוק
שעה), התשס"ה―2005* הוראת ― בבחירות מיוחדות

1 ― החוק העיקרי), תיקון סעיף התשנ"ג―11993 (להלן בחירות), (מימון המקומיות הרשויות בחוק  .1
 ― 1 בסעיף

"ובחירות יבוא חוזרות" בחירות לרבות הרשות, "ולראש אחרי "הבחירות", בהגדרה (1)
יבוא חוזרות" אזורית לרבות בחירות מועצה הרשות," ואחרי "לראש לראש מיוחדות

אזורית"; מועצה לראש מיוחדות "ובחירות

מועמד בבחירות "לרבות בסופה יבוא מועצה אזורית", לראש בהגדרה "מועמד (2)
אזורית"; מועצה לראש מיוחדות

המשתתף אזורית מועצה לראש מועמד לגבי "או אחרי בחירות", "תקופת בהגדרה (3)
רשות"; לראש מיוחדות בבחירות מועמד לגבי "או יבוא חוזרות" בבחירות

יבוא: ההגדרה "בחירות חוזרות" אחרי (4)

24א סעיף לפי לראש רשות מקומית בחירות ― מיוחדות לראש רשות" ""בחירות
הישירה; הבחירה בחוק

לפי אזורית מועצה לראש בחירות ― אזורית" מועצה לראש מיוחדות "בחירות
האזוריות;"; המועצות בחוק 6ו סעיף

יבוא אזורית" מועצה לראש מועמד "ושל במקום הבחירות" "הוצאות בהגדרה (5)
ובמקום לראש רשות", בבחירות מיוחדות מועמד אזורית ושל לראש מועצה מועמד "של

למערכת הבחירות"; בקשר "או יבוא הבחירות" עם מערכת "ובקשר

בהגדרה "היום הקובע" ―  (6)

היום יהיה רשות "ואולם בבחירות מיוחדות לראש יבוא בסופה ,(1) בפסקה (א)
האמורות"; הבחירות לעריכת העילה נוצרה שבו היום ― הקובע

אזורית לראש מועצה מיוחדות בבחירות "ואולם יבוא  בסופה ,(2) בפסקה (ב)
לעריכת הבחירות האמורות". העילה נוצרה שבו ― היום היום הקובע יהיה

2 מועמד תיקון סעיף "כל יבוא אזורית" מועצה לראש מועמד "וכל במקום העיקרי, 2 בחוק בסעיף .2
רשות". לראש מיוחדות מועמד בבחירות וכל אזורית מועצה לראש

7 ― תיקון סעיף העיקרי 7 בחוק בסעיף .3

מיוחדות"; למועמד בבחירות "לרשימה, יבוא "לרשימה" השוליים, במקום בכותרת (1)

יבוא: (א1) אחרי סעיף קטן (2)

זכאי לקבל, רשות לראש מיוחדות בבחירות מועמד כל אשר סכום המימון "(א2)
המחויבים."; בשינויים (א1) קטן בסעיף כאמור הוא

(ב) ― קטן בסעיף  (3)

לראש "למועמד יבוא אזורית" לראש מועצה למועמד "או במקום ברישה, (א)
"לפי סעיף ובמקום רשות", לראש מיוחדות בבחירות למועמד או מועצה אזורית

הענין"; לפי (א2), או קטן (א), (א1) סעיף (א1)" יבוא "לפי או (א) קטן

קטן (א), (א1) סעיף או (א1)" יבוא "לפי (א) "לפי סעיף קטן (1), במקום בפסקה (ב)
יבוא פרסום תוצאות הבחירות" מיד אחרי הענין", ובמקום "ישולם לפי או (א2),
לחוק   71 בסעיף  כאמור הבחירות תוצאות פרסום מיום ימים  20 בתוך "ישולם
על  ערעור הוגש אם ואולם האזוריות; המועצות לצו  218 בסעיף או הבחירות
המועצות  לפי סעיף 222 לצו או 72 לחוק הבחירות סעיף לפי הבחירות תוצאות
בערעור  הסופי פסק הדין מתן מיום 20 ימים בתוך האמור הסכום ישולם האזוריות

הבחירות";

מועמד "של יבוא אזורית" לראש מועצה של מועמד "או במקום (ג), קטן בסעיף (4)
רשות". לראש מיוחדות בבחירות מועמד של או אזורית מועצה לראש

.4 ― העיקרי 9 בחוק בסעיף

יבוא: (ב1) סעיף אחרי (1)

לו זכאי רשות לראש  מיוחדות בבחירות מועמד אשר המימון  סכום "(ב2)
בשינויים המחויבים."; (ב1), קטן בסעיף כאמור הוא חוזרות, בבחירות

לראש "למועמד יבוא מועצה אזורית" לראש "או למועמד במקום (ג), קטן בסעיף (2)
(ב2)" (ב) או רשות" ובמקום "(א), לראש מיוחדות או למועמד בבחירות מועצה אזורית

(ב2)". עד "(א) יבוא

מועמד "או יבוא אזורית" מועצה לראש "מועמד אחרי העיקרי, בחוק 10(ה) בסעיף .5
הענין,". לפי רשות, לראש מיוחדות בבחירות

.6― העיקרי בחוק 12א בסעיף

רשות"; לראש מיוחדות בבחירות "ולמועמד יבוא בסופה השוליים, בכותרת (1)

(א) ― קטן בסעיף  (2)

בבחירות "ולמועמד יבוא אזורית" מועצה לראש "למועמד אחרי ברישה, (א)
רשות"; לראש מיוחדות

"שהמועמד" יבוא האזורית" המועצה לראש "שהמועמד במקום ,(3) בפסקה (ב)
,(4) בפסקה האמורים הבנק שחשבונות הנציגים יצהירו כן "כמו יבוא ובסופה
לפי המועמד, של הבחירות מערכת למימון יוחדו 21(א) ובסעיף (ב) קטן בסעיף

זה"; חוק

בבחירות מועמד "או יבוא אזורית" מועצה לראש "מועמד אחרי (ב), קטן בסעיף (3)
רשות". לראש מיוחדות

.7 ― העיקרי 13 בחוק בסעיף

לראש "למועמד יבוא מועצה אזורית" לראש "או למועמד במקום (א), קטן בסעיף (1)
רשות"; לראש מיוחדות בבחירות למועמד או אזורית מועצה

מועצה לראש המועמד  או הרשימה הסיעה, "שזכאים במקום (ב), קטן  בסעיף (2)
בבחירות המועמד או אזורית מועצה המועמד לראש הרשימה, "שהסיעה, יבוא אזורית"

רשות, זכאים". מיוחדות לראש

.8 ― העיקרי 14 בחוק בסעיף

לראש "מועמד יבוא אזורית" מועצה לראש מועמד "או במקום (א), קטן בסעיף (1)
הבנקהערב" יבוא ובמקום"מן מועצה אזוריתאומועמדבבחירותמיוחדותלראשרשות",
הערב)"; זה ― הבנק (בחוק 13(א) סעיף לפי הבנקאית הערבות כתב את שנתן הבנק "מן

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (2 במרס 2005); התשס"ה בכנסת ביום כ"א באדר א' התקבל  * 

.107 עמ' התשס"ה (21 בפברואר 2005), באדר א' י"ב  מיום  ,70 ― הכנסת חוק  
.340 עמ' התשנ"ח, ס"ח התשנ"ג, עמ' 146;  1
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קטן (א), (א1) סעיף או (א1)" יבוא "לפי (א) "לפי סעיף קטן (1), במקום בפסקה (ב)
יבוא פרסום תוצאות הבחירות" מיד אחרי הענין", ובמקום "ישולם לפי או (א2),
לחוק   71 בסעיף  כאמור הבחירות תוצאות פרסום מיום ימים  20 בתוך "ישולם
על  ערעור הוגש אם ואולם האזוריות; המועצות לצו  218 בסעיף או הבחירות
המועצות  לפי סעיף 222 לצו או 72 לחוק הבחירות סעיף לפי הבחירות תוצאות
בערעור  הסופי פסק הדין מתן מיום 20 ימים בתוך האמור הסכום ישולם האזוריות

הבחירות";

מועמד "של יבוא אזורית" לראש מועצה של מועמד "או במקום (ג), קטן בסעיף (4)
רשות". לראש מיוחדות בבחירות מועמד של או אזורית מועצה לראש

.4 ― העיקרי 9 בחוק בסעיף

יבוא: (ב1) סעיף אחרי (1)

לו זכאי רשות לראש  מיוחדות בבחירות מועמד אשר המימון  סכום "(ב2)
בשינויים המחויבים."; (ב1), קטן בסעיף כאמור הוא חוזרות, בבחירות

לראש "למועמד יבוא מועצה אזורית" לראש "או למועמד במקום (ג), קטן בסעיף (2)
(ב2)" (ב) או רשות" ובמקום "(א), לראש מיוחדות או למועמד בבחירות מועצה אזורית

(ב2)". עד "(א) יבוא

מועמד "או יבוא אזורית" מועצה לראש "מועמד אחרי העיקרי, בחוק 10(ה) בסעיף .5
הענין,". לפי רשות, לראש מיוחדות בבחירות

.6― העיקרי בחוק 12א בסעיף

רשות"; לראש מיוחדות בבחירות "ולמועמד יבוא בסופה השוליים, בכותרת (1)

(א) ― קטן בסעיף  (2)

בבחירות "ולמועמד יבוא אזורית" מועצה לראש "למועמד אחרי ברישה, (א)
רשות"; לראש מיוחדות

"שהמועמד" יבוא האזורית" המועצה לראש "שהמועמד במקום ,(3) בפסקה (ב)
,(4) בפסקה האמורים הבנק שחשבונות הנציגים יצהירו כן "כמו יבוא ובסופה
לפי המועמד, של הבחירות מערכת למימון יוחדו 21(א) ובסעיף (ב) קטן בסעיף

זה"; חוק

בבחירות מועמד "או יבוא אזורית" מועצה לראש "מועמד אחרי (ב), קטן בסעיף (3)
רשות". לראש מיוחדות

.7 ― העיקרי 13 בחוק בסעיף

לראש "למועמד יבוא מועצה אזורית" לראש "או למועמד במקום (א), קטן בסעיף (1)
רשות"; לראש מיוחדות בבחירות למועמד או אזורית מועצה

מועצה לראש המועמד  או הרשימה הסיעה, "שזכאים במקום (ב), קטן  בסעיף (2)
בבחירות המועמד או אזורית מועצה המועמד לראש הרשימה, "שהסיעה, יבוא אזורית"

רשות, זכאים". מיוחדות לראש

.8 ― העיקרי 14 בחוק בסעיף

לראש "מועמד יבוא אזורית" מועצה לראש מועמד "או במקום (א), קטן בסעיף (1)
הבנקהערב" יבוא ובמקום"מן מועצה אזוריתאומועמדבבחירותמיוחדותלראשרשות",
הערב)"; זה ― הבנק (בחוק 13(א) סעיף לפי הבנקאית הערבות כתב את שנתן הבנק "מן

10 תיקון סעיף

12א תיקון סעיף

9 תיקון סעיף

13 תיקון סעיף

14 תיקון סעיף
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בבחירות מועמד "או יבוא אזורית" מועצה לראש "מועמד אחרי (ד), קטן בסעיף (2)
"אותו מועמד"; יבוא ובמקום "המועמד" הרשות", מיוחדות לראש

המועצה" לראש בבחירות "שניתנו המילים עד הרישה במקום (ה), קטן בסעיף (3)
לראש מיוחדות בבחירות  מועמד או אזורית  מועצה  לראש מועמד קיבל  "לא יבוא
המועצה  לראש בבחירות שניתנו הבוחרים של הכשרים 20% מהקולות לפחות רשות,

הרשות". לראש או

15 ― 9.תיקון סעיף העיקרי 15 בחוק בסעיף

בבחירות "מועמד יבוא אזורית" מועצה  לראש "מועמד  אחרי (ג), קטן בסעיף (1)
הענין"; לפי (א2), יבוא "או 7(א1) סעיף ואחרי רשות" לראש מיוחדות

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (2)

מועמד רשימה, בידי סיעה, אם ההוצאה הוצאה היא זה, אחת סעיף לענין "(ד)
כל אדם בידי או רשות, מועמד בבחירות מיוחדות לראש או אזורית לראש מועצה

אליהם." ובזיקה למענם הפועל אחר

16 ― 10.תיקון סעיף העיקרי 16 בחוק בסעיף

לראש "מועמד יבוא אזורית" מועצה לראש מועמד "או במקום (א), קטן בסעיף (1)
רשות"; לראש מיוחדות בבחירות מועמד או אזורית מועצה

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (2)

בבחירות מועמד או אזורית מועצה לראש מועמד רשימה, סיעה, יקבלו לא "(ב)
― בעקיפין או במישרין לבחירות, בחירות בין רשות, לראש מיוחדות

בסכומים או בסכום (א), קטן בסעיף כאמור מתאגיד שלא תרומה כל (1)
על  הסמוכים ביתו ובני אדם  מאת חדשים, שקלים  5,000 על העולים

שולחנו;

המתנהל לפי האוכלוסין במרשם רשום שאינו אדם מאת כל תרומה (2)
התשכ"ה―21965; האוכלוסין, מרשם חוק

ממי שניתנה  תרומה זה,  לענין שם; בעילום שניתנה  תרומה כל  (3)
― מטעמו או התרומה מקבל בידי אומתו ולא נבדקו לא ומענו שזהותו

שם."; בעילום שניתנה כתרומה כמוה

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (3)

מיוחדות בבחירות מועמד אזורית או לראש מועצה מועמד רשימה, סיעה, "(ב1)
מבקר שיורה כפי וסכומי התרומות, להם שמות התורמים את יפרסמו רשות לראש

המדינה.

לרשימה, למועמד לסיעה, ניתנה התרומה אם היא אחת זה, לענין סעיף (ב2)
לכל אדם או לראש רשות, מיוחדות בבחירות למועמד אזורית או לראש מועצה

אליהם."; למענם ובזיקה הפועל אחר

קטנים (א) "סעיפים יבוא או (ב) (א1) קטנים (א), "סעיפים במקום (ד), בסעיף קטן (4)
עד (ב1)".

17 ― 11.תיקון סעיף העיקרי 17 בחוק בסעיף

לראש "מועמד יבוא אזורית" מועצה לראש "ומועמד במקום (א), קטן בסעיף (1)
רשות"; לראש ומועמד בבחירות מיוחדות אזורית מועצה

לראש "המועמד יבוא מועצה אזורית" לראש "או המועמד במקום (ג), קטן בסעיף (2)
רשות". לראש מיוחדות בבחירות המועמד או אזורית מועצה

יבוא "ושל כל רשות" באותה אזורית מועצה "לראש אחרי 18(א) בחוק העיקרי, בסעיף .12
רשות". באותה רשות, לראש מיוחדות בבחירות המועמדים

"מועמד יבוא אזורית" לראש מועצה "או מועמד במקום העיקרי, בחוק 19(א) בסעיף .13
רשות". לראש מיוחדות בבחירות מועמד או אזורית מועצה לראש

אזורית"  מועצה מועמד לראש של או בת במקום "רשימת העיקרי, 20 בחוק בסעיף .14
לראש מיוחדות בבחירות מועמד של או אזורית מועצה לראש מועמד של בת, "רשימת יבוא

רשות".

.15 ― העיקרי 21 בחוק בסעיף

רשימה ו-(ב); 11(א)(5) בסעיף כאמור הודיעה "שעליהם במקום (א) קטן בסעיף (1)
רשימה, מועמד שלה; הבחירות למערכת "שיוחדו יבוא אזורית" מועצה ומועמד לראש
"שעליהם ובמקום רשות", לראש מיוחדות בבחירות ומועמד אזורית מועצה לראש

הבחירות שלהם"; למערכת "שיוחדו יבוא הודיעו כאמור"

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (2)

מיוחדות בבחירות ומועמד אזורית  מועצה לראש מועמד  רשימה, סיעה, "(ב)
כאמור בנק חשבון כל  פתיחת על המדינה למבקר בכתב יודיעו  רשות לראש
המדינה בכתב למבקר יודיעו וכן פתיחתו מיום ימים שבעה (א) תוך קטן בסעיף

החשבון."; במספר שינוי כל על

"רשימה, יבוא אזורית" מועצה לראש ומועמד "רשימה במקום (ג), קטן בסעיף (3)
רשות"; לראש מיוחדות בבחירות ומועמד אזורית מועצה לראש מועמד

של יבוא "וכן מנציגיו אזורית" מועצה לראש מועמד "או קטן (ה), במקום בסעיף (4)
רשות". לראש מיוחדות בבחירות מועמד של או אזורית מועצה לראש מועמד

.16 ― העיקרי 22 בחוק בסעיף

ומועמדים"; רשימות סיעות, של "דוחות יבוא השוליים כותרת במקום (1)

יבוא אזורית" מועצה לראש מועמד של או "רשימה במקום (א), קטן בסעיף (2)
לראש מיוחדות של מועמד בבחירות או לראש מועצה אזורית מועמד של "רשימה,

רשות";

לראש "מועמד יבוא אזורית" מועצה לראש מועמד "או במקום (ג), קטן בסעיף (3)
רשות". לראש מיוחדות בבחירות מועמד או אזורית מועצה

.17 ― העיקרי 23 בחוק בסעיף

יבוא אזורית" מועצה לראש המועמד "או  במקום  מקום בכל (א), קטן בסעיף (1)
רשות"; לראש מיוחדות בבחירות המועמד או אזורית מועצה לראש "המועמד

לראש "מועמד יבוא אזורית" מועצה לראש מועמד "או במקום (ד), קטן בסעיף (2)
רשות"; לראש מיוחדות בבחירות מועמד או אזורית מועצה

― (ז) קטן בסעיף (3)

יבוא "רשימה, אזורית" מועצה לראש מועמד או במקום "רשימה ,(1) בפסקה (א)
רשות"; לראש מיוחדות בבחירות מועמד או אזורית מועצה לראש מועמד

__________
.270 עמ' התשכ"ה, 2  ס"ח
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לראש "המועמד יבוא מועצה אזורית" לראש "או המועמד במקום (ג), קטן בסעיף (2)
רשות". לראש מיוחדות בבחירות המועמד או אזורית מועצה

יבוא "ושל כל רשות" באותה אזורית מועצה "לראש אחרי 18(א) בחוק העיקרי, בסעיף .12
רשות". באותה רשות, לראש מיוחדות בבחירות המועמדים

"מועמד יבוא אזורית" לראש מועצה "או מועמד במקום העיקרי, בחוק 19(א) בסעיף .13
רשות". לראש מיוחדות בבחירות מועמד או אזורית מועצה לראש

אזורית"  מועצה מועמד לראש של או בת במקום "רשימת העיקרי, 20 בחוק בסעיף .14
לראש מיוחדות בבחירות מועמד של או אזורית מועצה לראש מועמד של בת, "רשימת יבוא

רשות".

.15 ― העיקרי 21 בחוק בסעיף

רשימה ו-(ב); 11(א)(5) בסעיף כאמור הודיעה "שעליהם במקום (א) קטן בסעיף (1)
רשימה, מועמד שלה; הבחירות למערכת "שיוחדו יבוא אזורית" מועצה ומועמד לראש
"שעליהם ובמקום רשות", לראש מיוחדות בבחירות ומועמד אזורית מועצה לראש

הבחירות שלהם"; למערכת "שיוחדו יבוא הודיעו כאמור"

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (2)

מיוחדות בבחירות ומועמד אזורית  מועצה לראש מועמד  רשימה, סיעה, "(ב)
כאמור בנק חשבון כל  פתיחת על המדינה למבקר בכתב יודיעו  רשות לראש
המדינה בכתב למבקר יודיעו וכן פתיחתו מיום ימים שבעה (א) תוך קטן בסעיף

החשבון."; במספר שינוי כל על

"רשימה, יבוא אזורית" מועצה לראש ומועמד "רשימה במקום (ג), קטן בסעיף (3)
רשות"; לראש מיוחדות בבחירות ומועמד אזורית מועצה לראש מועמד

של יבוא "וכן מנציגיו אזורית" מועצה לראש מועמד "או קטן (ה), במקום בסעיף (4)
רשות". לראש מיוחדות בבחירות מועמד של או אזורית מועצה לראש מועמד

.16 ― העיקרי 22 בחוק בסעיף

ומועמדים"; רשימות סיעות, של "דוחות יבוא השוליים כותרת במקום (1)

יבוא אזורית" מועצה לראש מועמד של או "רשימה במקום (א), קטן בסעיף (2)
לראש מיוחדות של מועמד בבחירות או לראש מועצה אזורית מועמד של "רשימה,

רשות";

לראש "מועמד יבוא אזורית" מועצה לראש מועמד "או במקום (ג), קטן בסעיף (3)
רשות". לראש מיוחדות בבחירות מועמד או אזורית מועצה

.17 ― העיקרי 23 בחוק בסעיף

יבוא אזורית" מועצה לראש המועמד "או  במקום  מקום בכל (א), קטן בסעיף (1)
רשות"; לראש מיוחדות בבחירות המועמד או אזורית מועצה לראש "המועמד

לראש "מועמד יבוא אזורית" מועצה לראש מועמד "או במקום (ד), קטן בסעיף (2)
רשות"; לראש מיוחדות בבחירות מועמד או אזורית מועצה

― (ז) קטן בסעיף (3)

יבוא "רשימה, אזורית" מועצה לראש מועמד או במקום "רשימה ,(1) בפסקה (א)
רשות"; לראש מיוחדות בבחירות מועמד או אזורית מועצה לראש מועמד

18 תיקון סעיף

19 תיקון סעיף

20 תיקון סעיף

21 תיקון סעיף

22 תיקון סעיף

23 תיקון סעיף
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יבוא אזורית" מועצה לראש והמועמדים "הרשימות במקום ,(2) בפסקה (ב)
מיוחדות בבחירות והמועמדים מקומית מועצה לראש המועמדים "הרשימות,

רשות"; לראש

"הרשימה, יבוא מועצה אזורית" או המועמד לראש במקום "הרשימה (י), קטן בסעיף (4)
מיוחדות לראש רשות". או המועמד בבחירות אזורית המועמד לראש מועצה

24 יבוא: 18.החלפת סעיף העיקרי 24 בחוק במקום סעיף

הצהרות "הודעות,
ותצהירים

יימסרו: זה חוק לפי להלן המנויים של ותצהירים הצהרות הודעות, .24

פי מקומו שנקבעו על ממלא או כוחה בא ידי ― על לגבי סיעה (1)
11(א)(1); סעיף

מקומו כאמור בסעיף ממלא או כוחה בא ידי על לגבי רשימה ― (2)
12(א)(2);

ידו על שיימסרו יכול ― אזורית מועצה לראש מועמד לגבי (3)
המועצה לראש של מי שהציעו את מועמדותו כוחם בא ידי על וגם
של  מקומו ממלא בידי האזוריות, או המועצות 157 לצו בסעיף כאמור

האמור; הכוח בא

על  יכול שיימסרו ― רשות לראש מיוחדות מועמד בבחירות לגבי  4)
הרשות לראש מועמדותו את שהציעו מי של כוחם בא ידי על וגם ידו
מקומו של ממלא בידי או הישירה, הבחירה 5(ג) לחוק בסעיף כאמור

הכוח האמור." בא

25 "למועמד תיקון סעיף יבוא אזורית"  מועצה לראש מועמד "או במקום העיקרי,  בחוק  25 בסעיף .19
רשות". לראש מיוחדות למועמד בבחירות או אזורית מועצה לראש

27 מועצה אזורית" יבוא תיקון סעיף לראש מועמד "או במקום מקום 27 בחוק העיקרי, בכל בסעיף .20
מיוחדות לראש רשות". או מועמד בבחירות אזורית "מועמד לראש מועצה

28 "מועמד לראש תיקון סעיף יבוא אזורית" מועצה לראש מועמד "או במקום 28 בחוק העיקרי, בסעיף .21
רשות". לראש מיוחדות בבחירות מועמד או אזורית מועצה

29 לראש מועצה אזורית" יבוא תיקון סעיף וממועמדים 29 בחוק העיקרי, במקום "מרשימות בסעיף .22
רשות", לראש מיוחדות בבחירות וממועמדים אזורית מועצה לראש ממועמדים "מרשימות,
לראש למועמדים "לרשימות, יבוא אזורית" מועצה לראש ולמועמדים "לרשימות ובמקום

רשות". לראש מיוחדות בבחירות ולמועמדים אזורית מועצה

30 ― 23.תיקון סעיף העיקרי 30 בחוק בסעיף

יבוא אזורית" מועצה לראש ולמועמדים "לרשימות במקום (א), קטן בסעיף (1)
לראש מיוחדות בבחירות והמועמדים אזורית מועצה לראש למועמדים "לרשימות,

רשות";

יבוא אזורית" מועצה לראש והמועמדים "הרשימות במקום (ב), קטן בסעיף (2)
לראש מיוחדות בבחירות והמועמדים אזורית מועצה לראש המועמדים "הרשימות,

רשות";

לראש יבוא "מועמד אזורית" מועצה לראש "או מועמד במקום (ג)(1), קטן בסעיף (3)
רשות". לראש מיוחדות בבחירות מועמד או אזורית, מועצה

העיקרי החוק הוראות יחולו ב' התשס"ה בחודש אדר שיתקיימו מיוחדות בחירות על .24
אלה: בשינויים זה בחוק כנוסחו

הבחירות"  יום ה-21 שלפני מהיום יאוחר "לא במקום העיקרי, בחוק 12א(א) בסעיף (1)
הבחירות"; יום שלאחר החמישי מהיום יאוחר "לא יבוא

"מהיום  יבוא הבחירות" יום ה-14 שלפני "מהיום במקום העיקרי, בחוק 29 בסעיף (2)
הבחירות". יום שלאחר ה-15

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

נס-פז פי ר פי  או
הפנים שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב
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העיקרי החוק הוראות יחולו ב' התשס"ה בחודש אדר שיתקיימו מיוחדות בחירות על .24
אלה: בשינויים זה בחוק כנוסחו

הבחירות"  יום ה-21 שלפני מהיום יאוחר "לא במקום העיקרי, בחוק 12א(א) בסעיף (1)
הבחירות"; יום שלאחר החמישי מהיום יאוחר "לא יבוא

"מהיום  יבוא הבחירות" יום ה-14 שלפני "מהיום במקום העיקרי, בחוק 29 בסעיף (2)
הבחירות". יום שלאחר ה-15

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

נס-פז פי ר פי  או
הפנים שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

מיוחדות בחירות
ב' התשס"ה באדר

שעה הוראת ―
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