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 חוק הרשויות המקומיות (בחירות)(תיקון מם׳ 9),
 תשל״ח-1977 *

מן סעיף 26 1, בסעיף 26 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה—1965 ! (להלן — החוק  תי
 העיקרי), במקום ״ובהתחשב ככל האפשר בתוצאות הבחירות האחרונות לכנסת בתחומי
 אותה רשות מקומית״ יבוא ״ובהתחשב ככל האפשר בתוצאות הבחירות האחרונות למועצה;
 חלפו יותר מארבע שנים מיום שנערכו הבחירות האחרונות למןעצה, או לא קויימו כלל
 בחירות למועצה באותה רשות מקומית, תורכב ועדת הבחירות לאחר התייעצות כאמור,

 בהתחשב ככל האפשר בתוצאות הבחירות האחרונות לכנסת בתחומי הרשות המקומית״.

 תיקון סעיף«3א 2. בסעיף 38א לחוק העיקרי, בסעיף קטן(א), במקום הטבלה יבוא:

 ״מספר התושבים סהום הערבון

 עד 5,000 2,000
 5001 עד 25,000 4,000

 25001 עד 100,000 12,000
 למעלה מ־100,000 16,000״.

 תיקון סעיף 53 3, בסעיף 53 לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״הציוד האמור יימסר לידי יושב ראש ועדת

 הקלפי, וניתן למסרו למזכיר הועדה על מנת שיעבירו לידי היושב ראש או ממלא מקומו״.

 תיקון סעיף 64 4. בסעיף 64 לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא ״יושב ראש ועדת הקלפי רשאי להטיל על
 מזכיר הועדה את עריכת הפרוטוקול״;

 (2) בסעיף קטן >ב), אחרי ״ייחתם על ידי חברי הועדה״ יבוא ״נערך הפרו
 טוקול בידי מזכיר הועדה, ייחתם גם בידו״.

 תיקון סעיף 86 5. בסעיף 86 לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן(א) —

 (א) אחדי פסקה (7) יבוא:
 ״(8) המשמיד מעטפת הצבעה מן המעטפות שהוצאו מן הקלפי

 לפני שנכללה בספירת הקולות:״

 (ב) בסיסה, במקום ״2,500 לירות״ יבוא ״10,000 לירות״:

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״5,000 לירות״ יבוא ״20,000 לירות״.

 תיקון סעיף 87 6. בסעיף 87 לחוק העיקרי, במקום ״5,000 לירות״ יבוא ״20,000 לירות״.

 תיקון סעיף 88 ד. בסעיף 88 לחוק העיקרי, במקום ״5,000 לירות״ יבוא ״20,000 לירות״.

 תיקון סעיף 90 8. בסעיף 90 לחוק העיקרי, במקום ״2,500 לירות״ יבוא ״10,000 לירות״.

 י נתקבל בכנסת ביום כ׳ בחשון תשל״זז(1 בנובמבר 1977); הצעת התוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1302, תשל״ז,
 עמי 244.

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 248; תשנ״ו, עמי 71; תשכ״ט, עמי 36, עמי 97, עמי 197; תשל״ג, עמי 22, עמ׳ 158, עמ׳
 246; תשל״ו, עמי 217.
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 9, בםעיף 91 לחוק העיקרי, במקום ״2,500 לירות״ יבוא ״10,000 לירות״.

 10, בסעיף 92 לחוק העיקרי, במקום ״2,500 לירות״ יבוא ״10,000 לידות״.

 11, בסעיף 93 לחוק העיקרי, במקום ״500 לירות״ יבוא ״1,000 לירות״.

ג ר ו ב ף ם ו י ן • י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר הפנים

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 חוק התכנון והבניה(תיקון מם׳ 8), תשל״ח-1977 *

 ן. בסעיף 263 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1905! - תיקון סעיף 263
 (1) האמור בסעיף יסומן œ ולפניו יבוא:

 ״(א) ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה כולל יותר מרשות מקומית
 אחת רשאית, באישור שר הפנים, לרכוש נכסים לצורך מילוי תפקידיה
 ולמכרם, וכן רשאית היא באישור השר להעסיק עובדים: תנאי העסקת

 העובדים יהיו כתנאי העסקת עובדים במועצה מקומית.

 (ב) נשתנה תחומו של מרחב התכנון, רשאי שר הפנים לקבוע
 בצו מה ייעשה בנכסים שרכשה הועדה המקומית לפי סעיף קטן (א).״;

, במקום ״שמרחב התכנון שלה כולל יותר מרשות מקומית  (2) בסעיף קטן(ג)
 אחת״ יבוא ״כאמור בסעיף קטן(א)״:

 (3) במקום כותרת השוליים יבוא ״עסקאות ועובדים בועדה מקומית לפי
 סעיף 19״.

ג ר ו ף ב ס ו ן י י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר הפנים

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

׳ בתשון תשל״ח (1 בנובמבר 1977); הצעת הזזוק ודברי הסבר פורסמו בה״ת 1278,  • נתקבל בכנסת ביופ נ
 תשל״ז, עמי 98.

 1 ם״ח תשכ״ה, עמי 307; תשכ״ז, עמי 10; תשכ״ט, עמי 172, עמ׳ 223; תשל״ג, עמי 228; תשל׳׳ו, עמי 233,
 עמי 253 ועמי 253.
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 תיקון מעיף 92

 תיקון סעיף 93
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 המחיר 1 לירה נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים.


