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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם חברי הכנסת:

 חוק פנקס הבוחרים(הוראת שעה), תשכי׳ט-1969

 1. לשבת הפנקס שהיום הקובע שלה הוא יום א׳ בניסן תשכ״ט יחולו הוראות חוק פנקס
 הבוחרים לכנסת, תשי״ט-1959! (להלן - חוק הפנקס), בשינויים אלה:

 בסעיפים 31 ו־31ב, במקום ״היום ה־65י׳ יבוא ״היום ה־79״;
 בסעיף 33, במקום ״היום ה־89״ יבוא ״היום ה־103׳׳;

 בסעיף 34, במקום ״מהיום ה־94״ יבוא ״מהיום ה־108״;
 בסעיף 35, במקום ״היום ה־99״ יבוא ״היום ה־113״;

 בסעיף 38, במקום ״היום ה־113״ יבוא ״היום ה־127״;
 בסעיף 42, במקום ״היום ה־127״ יבוא ״היום ה-141״,

 ובמקום ״היום ה־150״ יבוא ״היום ה־164״;
 בסעיף 43, במקום ״ט״ו באב״ יבוא ״כ״ט באב״;

 בסעיף 44, במקום ״מהיום ה־135״ יבוא ״מהיום ה־149״.

 2. פנקס הבוחרים לכנסת הקיים ביום תחילתו של חוק זה יעמוד בתקפו, על אף האמור
 בחוק הפנקס, עד לתחילת פנקס הבוחרים שיוכן לפי חוק זה.

 3. על הבספחיפ כמשמעותם בסעיף 11(א)ג2) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
, שהיום הקובע שלהם הוא יום א׳ בניסן תשכ״ט, יחולו הוראות החוק האמור  תשכ״ה-1965 2

 בשינויים אלה:

 בסעיף 17, במקום ״היום ה־65״ יבוא ׳׳היום ה־9ד״;
 בסעיף 18, במקום ״היום ה־89״ יבוא ״היום ה־103״,

 ובמקום ״מהיום ה־94״ יבוא ״מהיום ה־108״;
 בסעיף 19, במקום ״היום ה־99״ יבוא ״היום ה־113״;

 בסעיף 22, במקום ״היום ה־113״ יבוא ״היוס ה־127״;
 בסעיף 23ד, במקום ״היום ה־127״ יבוא ״היום ה־141״,

 ובמקום ״היום ה־150״ יבוא ״היום ה־164״;
 בסעיף 23ה, במקום ״מהיום ה־135״, יבוא ״מהיום וד149״;

 בסעיף 23ו, במקום ״ט״ו באב״ יבוא ״כ״ט באב״.

 תיקון מועדים
 בתיק פנקס

 הבוחרים לכנסת׳
 תשי״ס-1959

 הארכת תוקף

 תיקון מועדים
 כחוק הרשויות

 המקומיות
 (בחירות)׳

 תשכ״ה—1965

 4, בסעיף 21 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות)(תיקון מס׳ 2), תשכ״ט-31969, במקום
 ״ט׳יו באב תשכ״ט (30 ביולי 1969)״ יבוא ״כ״ט באב תשכ״ט (13 באוגוסט 1969)״.

 1 ם״ת תשי״ט׳ עמ׳ 24.
 2 ם״ח תשכ׳׳מ/ עמ׳ 248,

 3 ם׳׳ח 549׳ תשכ׳־ט׳ עמי »3.

 תיקון האריך
 בחוק הרשויות

 המקומיות
 (בחירות)

 (תיקון מטי 2}/
 תשכ־״ט—1969
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ר ב ם י ה ר ב  ד

 תושבי ישראל, במספר גדול למדי, שינו את מעניהם כשבים האחרונות בלי שהודיעו
 על כך למרשם האוכלוסין. הדבר עלול לגרום להסתבכויות חמורות ביום הבחירות לכנסת
 ולרשויות המקומיות. ועדת הבחירות המרכזית עומדת לפעול לעידוד תיקון המענים על
 ידי התושבים; בנוסף לזה מוצע להאריך ב־14 יום את הזמן להגשת בקשות ועדרים לפי חוק
 פנקס הבוחרים, תשי״ט-1959, בדבר העברת שמות של בוחרים מרשימות בוחרים שבהן הם

 כלולים לרשימות של המקומות שאליהם העתיקו את מענם, ובדבר הוספת שמות לפנקס. -
 לפיכך יש לדחות את שאר המועדים הכרוכים בהכנת פנקס הבוחרים לכנסת. במקביל לבך
 מוצע להאריך ב־14 יום את המועדים המתייחסים להכנת הנספחים של פנקס הבוחרים

 לרשויות המקומיות.

 חברי הכנכות: ב. אזניה, ר. ארזי, י. בלו־ וי. גולו

 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת הכנסת:

 חוק הבחירות (דרכי תעמולה)(תיקון מם׳ 3), תשכ״ט~1969

. הוספת סעיף 13א א ו 3  1. אחרי סעיף 13 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי״ט-959!! י
-אי־חחולת הוראה 13א. 75 יום לפני יום הבחירות לכנסת, לא תחול הוראת סעיף 11 (ד)

 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, תשי״א—21951.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 וזו לשונו של סעיף 11 (ד) לחוק החסינות:
 ״כל מכתב מאת חבר הכנסת הנשלח בדואר רגיל מבנין הכנסת לכל מקום

 בתחומי המדינה, פטור מתשלום.״

 t ס״ח השייט/ עמי 138; תשכ״א׳ עמ׳ 166; תשב״ט/ ממי 12.
 2 ס״ח תשי־א׳ עמי 228.
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 ו

, ירושלים  הודפם ע״י המדפיס הממשלתי
 המחיר 12 אגורות


