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 חוק הבחירות לכנסת (תיקון), תשט״ז־—1955
1J ! U U U 

 1, חוק הבחירות לכנסת, תשמ״ו—1955 [נוסח משולב] •י, יתוקן בך:

 (1) בסעיף 22, בסעיף קטן (א), במקום ״מהיום ה־85״ יבוא ״מהיום ה־75״
 ובמקום ״עד היום ה״58״ יבוא ״עד היום ה־53״ 5

 (2) בסעיף 23, בסעיף קטן(א), במקום ״עד היום ה־48״ יבוא •,עד היום ה־43״,

 והסעיפים 19 ו־20 לחוק הבחירות לכנסת, תשט״ו—1955, יתוקנו בהתאם לכך.

ח ק ו ל ר א ר ש ת י ר  מ שה ש
 ראש הממשלה שר הפנים

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

ם ח׳ בנים! חש0״( (3.1 במרס 1055) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו ו  * נתק ב 5 בכנשת בי
ת חוק 235, ת׳8ט״ו, ענו' 132.  כהצעו

, עמי 0¡;. ו , תשט״ n 174״t< 1 
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ת שעה), תשט״ו—•1955* ו מ ו ה  חוק הבחירות לעיריות (

ת יהיו בהתאם  תחולת פקודת 1. הבחירות למועצות העיריות שיקוימו ביום הבחירות לכנסת השלישי

ת לפקודת העיריות, 1934 1 (להלן — הפקודה), בשינויים המפורטים בחוק זה ן שיורים אלה מ י י ע  ה

 לא יחולו אלא לגבי אותן הבחירות.

:  פנקס בוחיי-ם 2, בסעיף 10 לפקודה, במקום סעיפיה קטנים (א) ו־(ב) יבואו סעיפים קטנימ אלה

 ״(א) (1) שד הפנים יבין לכל אזור קלפי שבתחום העיריה רשימה של הבוחרים
, :  הרשומים במרשם התושבים לפי פקודת מרשם התושבים, תש״ט—1949 ;

 כתושבי אותו אזור.

 (2) כל רשימה תפרט את: שמות המשפחה של הבוחרים לפי סדר האלף־בית,
 את שמו הפרטי של כל בוחר, שט אביו או אמו, שגת לידתו, מעונו ומספד

 רישומו במרשם התישביס.

 (3) רשימות אלה יהוו את פנקס הבוחרים כמשמעותו בפקודה זו.

 (ב) שר הפנים ימסור את פנקס הבוחרים לועדת הבחירות לא יאוחר מיום י״ג
 בניסן תשט״ו(5 באפריל 1955)״.

ת 3, בסעיף 11 לפקודה, בסעיף קטן(א) — ו נ י ז »  נ
 ?בחור

ו (31 במרס 1955) ; הצעת החוק ודברי השבר נתפרסמו ם חי'בנינו!, תשט״ ו םת בי נ  * נתקב? בנ
, ע«׳ 128. ו ״ מ ע ת חוק 234, ת  בהצעו

ס׳ 1 מס׳ 414, עמ׳ 1 ; טייח 31, תש״י, ענו׳ 41.  ג ע״ ר 1934, תו

 52 ספר החוקים 177, י״ח בנים! ת׳גןמ״ו, 10.4.1955



 בעלי זכות
 ?היבחר

 פרםומ פנקם
 הבוחרים

 ערר

 הדיו! בערר

 ערעור על
 החלטת ועדת

 הבחירות

 אזורי מישי
 ותחנות קלפי

 (1) במקום פסקה(1) תבוא פסקה זו!

 ״(1) מיום ו׳ בטבת תשט״ו(31 בדצמבר 1954) עד יום ו׳ באדר תשט״ו
 (28 בפברואר 1955) היה מקום מגוריו הקבוע בשטח שהיה כלול בסוף

 תקופה זו בתחום העיריה״!
 (2) בפסקה(2), במקום ״היום הקובע״ יבוא ״יום הבחירות׳/

 4. בסעיף 12 לפקודה, במקום ״היום הקובע״ יבוא ״יום הבחירות״.

 5. בסעיף 13 לפקודה —

 (1) במקום סעיף קטן(א) יבוא סעיף קטן זה!

 ״(א) ועדת הבחירות תציג את רשימות הבוחרים האמורות בסעיף 10 (א)
 במקומות ובזמנים שבהם יוצגו הרשימות המקבילות של הבוחרים לכנסת

 לפי סעיף 21 לחוק הבחירות לכנסת, תשס״ו—1955 [נוסח משולב] 3,״
 (2) בסעיף קטן(ב) במקום ״העתק מפנקס הבוחרים״ יבוא ״העתק הרשימות
 של אלה אשר זכאים לבחור למועצה אף־על־פי שאינם זכאים לבחור לכנסת״.

 (3) במקום סעיף קטן(ג) יבוא סעיף קטן זה:

 ״(ג) יושב־ראש ועדת הבהירות יפרסם הודעה בתחום העיריה בדבר הצגת
 רשימות הבוחרים ויציין בה את זכות העדר לפי סעיף 14״.

 6. בסעיף 14 לפקודה׳ בסעיף קטן (א), במקום ״תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום
 ההודעה לפי סעיף 13 (ג)״, יבוא ״לא יאוחר מהיום ה־75 שלפני יום הבחירות״.

(ד) יבואו סעיפים קטנים אלה:  7. בסעיף 15 ,לפקודה, במקום סעיף קטן

 ״(ד) ועדת הבחירות תודיע לבעלי הדין את החלטתה עד היום ה־53 שלפני
 יום הבחירות.

 (ה) ערר שלא הוכרע כאמור בסעיף קטן (ד), דינו כדין ערר שהוחלט שלא
 בפני בעלי הדין לדחות אותו״.

 8. בסעיף 17 לפקודה —

 (1) במקום סעיף קטן(ב) יביא סעיף קטן זה:

 ״(ב) הערעור יוגש עד היום ה־43 שלפני יום הבחירות.״

 (2) במקום סעיפים קטנים(ה) ו־(0 יבוא סעיף קטן זה 3

 ״(ה) פסק הדין יינתן ויימסר לוועדת הבהירות עד היום ה־20 שלפני
 יום הבחירות״.

 9. בסעיף 19 לפקודה, במקום סעיף קטן(ג) יבואו סעיפים קטנים אלה:

 ״(ג) אזורי הקלפי לבחירות לכנסת שנקבעו לפי סעיף 9 לחוק הבחירות לכנסת,
 תשט״ו—1955 ן נוסח משולב], והנמצאים בתחום העיריה, יהיו אזורי הקלפי

 לבחירות למועצה.

 (ד) לכל אזור קלפי תהיה תחנת קלפי אחת (בתקנון הבהירות — ״התחנה״) •
 התחנה תהיה במקום שנקבע כתחנת קלפי לבחירות לכנסת, או סמוך ככל האפשר

 לאותו מקום.

 2 ע״ר תש׳׳ט, תום׳ א׳ מס׳ 48, עט׳ 164.

 8 ם״ח 174, תשט״ו, עמי 30.

 טפר החוקים 177, י״ח בניס! תשט״ו, 10.4.1955



 (ה) כל בוחר יצביע בקלפי אשר רשימת:הבוחמם: הקשות!) אליה כוללת
 את שמו״. .

 שעות ההצבעה 10. בסעיף 23 לפקודה׳ בסעיף קטן(א)(2)׳ במקום ״משבע בבוקר״ יבוא ״משש בבוקר״

 ובמקום ״שתים״עשרה בלילה״ בכל מקום שנזכרות׳ מלים׳ אלה, יבואי״אחת־עשרה בלילה״.

לת תוק!* 11. הוק זה, תחילתו מיום קבלתו בכנסת.  תחי

ל ר,ג..ק ח ,:: א ר ש ת י ר  משה ש
 ראש הממשלה שר הפנים

־ צ ב י י י י ק ב ן ח צ  י
 י נשיא המדינה

 חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים (תיקון), תשט״ו—1955*

׳ במקום סעיף  1, בסעיף 3 לחוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים, תש״ט—1949 ג
 קטן(ד.) יבוא סעיף קטן זה!

ז ׳ סן תש^ י בנ  ״(ה) כהונתה ׳&ל מועצה דתית תיתם לא• יאוחר מיום י׳וי׳ט 1
 (31 במרס 1956). י . י

מ ש ה ש פ י ר א ת . ד ה ש ש  מ
 ראש הממשלה - שר• ־הדתות

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

ו (31 במרס 1953) ; הצעת החוק ודברי הטבר נתפרסמו ם ח׳ בניסן תשט״ ו  * נתקבל בכנסת בי
, עמ׳ 62. ו ת חוק 225, תשט״  בהצעו

 1 ס״ח 19, תש״ט, עט׳ 150.
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ז סעיף! 3 קו  תי

 חוק להארכת תקפן של תקגות״שעת״חירום (תשלומי חובה),
 תש ט״ו—1955*

׳ בנוסח הניתן בחוק  1. תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי הובר,), תשי״ב—1952 ג
 להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ד—1954 -י, מוארך בזה עד

 יום י״ט בניסן תשט״ז(31 במלם 1956).

ודברי הסבר• נתפרסמו ם ח׳ בניט! ת«ט״1 (31 במרס 1955) ; הצעת החוק : ו  * נתקבל בכנסת בי
׳ 124. פ ו, ע ׳ ת חוק 233, תשמ׳  בהצעו

״ב, עמ׳ 754. ׳ יי•  1 ק״ת 200, תשי

, עט׳ 84. ״ד  2 ם״ח 149, תשי
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 הארכת חוקו!

10.4.1955 , ו ם 177, י״ח בניס! תשט״ קי  54 ספר החו



ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

ת ר ה ש ש  מ
 ראש הממשלה

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 תיקון טעויות

 בחוק הבחירות לכנסת, תשט״ו—1955 [נוסח משולב], שנתפרסם בספר החוקים 174,
 תשמ״ו, עמי 30, יש לתקן טעויות אלו:

 סעיף 8 צ״ל 8 (א) ואחריו יש להוסיף —

 ״(ב) (1) עובד שעבד אצל מעביד בשפר יומי לפחות ארבעה עשר יום רצופים
 סמוך ליום הבחירות, ישלם לו המעביד את השכר שהעובד היה משתכר אצלו

 בשעות השבתון אלמלא שבת.

 (2) שר העבודה, או מי שיתמנה על ידיו לכך, רשאי לפי בקשת המעביד
 שתוגש לו בכתב תוך שלושים יום מיום הבהירות, להפחית את שיעור השכר
 שיש לשלם לפי פסקה (1), אם לדעתו מצבו החמרי של המעביד מצדיק זאת;

 החלטתו תהיה סופית ולא תשמש נושא לדיון לפני כל בית משפט שהוא.״

 בסעיף 17 (א), בסופו, יש להוסיף ״תוך 10 ימים מיום הרכבתה״.
 בסעיף 21 (ג) במקום ״ועדות הבחירות״ צ״ל ״הועדות האזוריות לא יאוחר מהיום

 ה־ 124 שלפני יום הבחירות״.
 בסעיף 23 (א) במקום ״18״ צ״ל ״22״.

 בסעיף 43 (ג) במקום ״קולותיהם״ צ״ל ״קולותיה״.
 בסעיף 48 (ג) במקום ״74״ צ״ל ״47״.

 בסעיף 49 (ב) במקום ״42״ צ״ל ״47״, ובמקום ״43״ צ״ל ״48״.
 בסעיף 51 במקום ״28״ צ״ל ״32״.

 ספר החוקים 177, י״ח בנים! תשט״ו, 10.4.1955




