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 חפרםנזות בזה הצעות חוק נזטעס חברי הכנסת

 חוק־יםירד: הכנסת(תיקון)

, תוחלף הנקודה שבסופו בפסיק ואחריו יבואו המלים 1 ־ 1, בסעיף 9 לחוק־יםוד! הכנסת

ף 9 י ע  יקיז ס

 ״אולם אם היתה השנה שלפניה שבה מעוברת, יהיו הבחירות ביום ג׳ הראשון לאותו חודש״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בסעיף 9 לחוק־יםוד: הכנסת נאמר:

 ״הבחירות לכנסת יהיו ביום ג׳ השלישי לחודש חשון של השנה שבח

 תמה תקופת כהונתה של הכנסת היוצאת.״

 בדרך כלל חל יום זה בסוף אוקטובר או בראשית נובמבר, אולם בשנה שלאחרי שנה

 מעוברת, עלול תאריך זה לחול במחצית השביה של נובמבר או סמוך לה, ואכן בגלל עיבורה

 של שנת תשי״ט נועדו הבחירות הקרובות של שנת תש״ך ליום 17 בנובמבר 1959. בתאריך

 זה היום הוא קצר יותר ועשויים להיות בו גשמים שיכבידו מאוד על ביצוע הבחירות

 והשתתפות הבוחרים בהן.

 לכן בא החוק המוצע לקבוע, כי הבחירות המתקיימות בחודש חשון שחל לאחר שנה

 מעוברת יהיו בשבוע הראשון של אותו חודש ולא בשבוע השלישי, כדי לקיימן לפני עונת

 הגשמים וכשהיום הוא ארוך יותר.

 לפי׳ זה יתקיימו הבחירות השנה ביום 3 בנובמבר 1959.

 חברי הכנסת : י. בדר, י. בךאהרן, ח. צדוק, ח. רובין, י. ש. רוזנברג, י. רוקח

 ! ס״ח 44צ, תשי״ח, עמ׳ 69.

 חוק הבחירות לכנסת(תיקון מם׳ 2), תשי״ט-1959

, אחרי סעיף 66 יבוא סעיף זה: א 1, בחוק הבחירון לכנסת, תשי׳יט—1959 1 6  ומסח סעיף 6

 ״תיארם מיעדים 66א. בשנה שבה מתקיימות בחירות לכנסת ביום ג׳ הראשון לחודש

 חשון יראו כאילו היה כתוב -

- ״מהיום ה־81״ י  בסעיף 10 (א): במקום ״מהיום ה־ ־75״

- ״מהיום ה־85״ !  בסעיף 10 (ה): במקום ״מהיום ה־ 79״
- ״מהיום ה־81׳  בסעיף 11 (א): במקום ״מהיום ה־ ־75״
- ״מהיום ה־74׳  בסעיף 12 : במקום ״מהיום ה־ ־68״

- ״מהיום ה־81׳ ו  בסעיף 15 (א): במקום ״מהיום ה־ ־75״

- ״מהיום ה־89י «  בסעיף 17 (א): במקום ״מהיום ה־ ־83״

- ״מהיום ה־56׳ ו  בסעיף 18 (ה): במקום ״מהיום ה־ *50״
 ובמקום ״מהיום ה־ ־60" — ״מהיום ה־67י

- ״מהיום ה־46״ «  בסעיף 22 : במקום ״מהיום ה־ ־40"
- ״מהיום ה־40׳  ובמקום ״מהיום ה־ ־34"

- ״מהיום ה־35׳ «  בסעיף 23 : במקום ״מהיום ה־ ־29״
- ״מהיום ה־35׳  בסעיף 24 (א): במקום ״מהיום ה־ ־29"

- ׳׳מהיום ה־28״;  ובמקום ״מהיומ ה ־25"
 בסעיף 24 (ב): במקום ״מהיום ה־ '20״ — ״מהיום ה־21׳ •י

 1 ס״ח 251, תשי״ט, עמי 114.
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ר ב ס . ה י ר ב  ד

 הזמני0 לפעולות הקשורות בבחירות׳ שהכנסת היוצאת, ועדת הבחירות המרכזית
 וד״סיעות צו־י־כות או מוסמכות לעשותן, נקבעו בחוק הבחירות לכנסת מתוך הנחה שהבחירות

 יתקיימו תמיד ביום ג׳ השלישי של חודש חשון וזה בהתאם לאמור בסעיף 9 לחוק יסוד:

 הכנסת. זמנים אלה נקבעו בחוק הבחירות כשהם צמודים למועד הבחירות ובהתחשב בימי

 החג שיחולו במרחק מה מאותו מועד.

 על שולחן הכנסת הונחה הצעת חוק שבאה לתקן את סעיף 9 לחוק־יסוד: הכנסת,

 ולקבוע כי בשנת בחירות החלה אחרי שנה מעוברת יהיה מועד הבחירות ביום ג׳ הראשון

 של חודש חשון.

 הצעת חוק זו באה להשלים את הצעת החוק האמורה המתקנת את חוק יסוד: הכנסת

 ולתאם את לוח הזמנים שנקבע בחוק הבחירות למועד הבחירות המוצע בתיקון האמור כדי

 להביא בחשבון את החגים שיחולו במקרה זה יותר סמוך למועד הבחירות שיתקיימו בשבוע

 הראשון לחודש חשון.

 חברי הכנסת : י. בדה י. בךאהרן, ח. צדוק, ח. רובץ, י. ש. רוזנברג, י. רוקח

 חוק הבחירות לעיריות(הוראות שעה)(תיקון מס׳ 2), תשי״ט-1959

1 (להלן - החוק תיקון סעיף 1 ! מ ^ מ ״ י ש  1. בסעיף 1 לחוק הבחירות לעיריות (הוראות שעה), ת

 העיקרי), במקום ״ט״ז בחשון תש״כ (17 בנובמבר 1959)״ יבוא ״ב׳ בחשון תש״ך (3 בנובמבר

 1959)״.

, ^ _ תיקון סעיף 9 ו  2, בסעיף 9 לחוק העיקרי, בסעיפי פקודת העיריות, 1934, המובאים ב

 הוספת סעיף 10א

 (1) בסעיף 13, במקום ״מהיום ה־84 עד היום ה־74״ — ״מהיום ה־85

- ״מהיום ה־85״; ״ 8 4 ־  עד היום 76״, ובמקום ׳ ׳מהיום ה

 (2) בסעיף 13א׳ במקום ״היום ה־74״ - ״היום ה־76״:

 (3) בסעיף 13ג, במקום ״היום ה־64״ - ״היום ה־66״;

 (4) בסעיף 14, במקום ״היום ה־54״ - ״היום ה־56״;

 (5) בסעיף 17, במקום ״היום ה־44״ - ״היום ה־46״;

 (6) בסעיף 18א, במקום ״היום ה־37״ - ״היום ה־39״;

 (7) בסעיף 18ב, במקום ״מהיום ה־32״ - ׳׳מהיום ה־34״.

 אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יווסף סעיף זה:

ח 10א. בסעיף 20 (ב) לפקודה, במקום ״שלושים יום״ יבוא״ שלושים ש ג ה  ״מועד ל
 רשימות

 ושנים יום.״

 1 ס״ח 280׳ חשי׳׳ט/ עמי 107.
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ב ר י ה ס ר ב  ד

 בחוק הבחירות לעיריות (הוראות שעה), תשי״ט-1959, נקבע כי הבחירות הבאות

 לכל המועצות, ״יתקיימו ביום שבו יקויימו הבחירות לכנסת הרביעית - יום ט״ז בחשון

 תש״כ ׳(17 בנובמבר 1959)״. על שולחן הכנסת הונחה בינתיים הצעת חוק לתיקון חוק־יםוד

 הכנסת, שכתוצאה ממנה יוקדם מועד הבחירות הקרובות לכנסת והן יקויימו ביום ב׳ בחשון•

 תש״ך (3 בנובמבר 1959).

 הצעת חוק זו באה בעקבות הצעת התיקון האמור לחוק־היםוד ומטרתה לתאם את

 המועד של הבחירות הקרובות למועצות העיריות עם המועד המוצע החדש לבחירות לכנסת

 (סעיף 1).

 בגלל החגים שיחולו סמוך למועד החדש של הבחירות יש צורך להאריך את התקופה

 שבין מועד הגשת רשימות המועמדים לבין מועד הבחירות, כפי שהוא קבוע היום בפקודת

 העיריות, 1934 (סעיף 3).

 בגלל אותה סיבה נקבעו בסעיף 2 של החוק המוצע מועדים חדשים למספר פעולות

 במקום המועדים שנקבעו בחוק הבחירות לעיריות (הוראות שעה), תשי״ט-1959.

 חברי הכנסת : י. בדר׳ י• בךאהוץ, ח. צדוק, ח. רובץ, י. ע. רוזנברג, י. רוקח

 חצעת חוק 403, ט״ז בתמוז תשי״ט, 22.7,1959
 הודפס ע״י המדפים המפשלתי

44( 
 המחיר 60 פרוטה


