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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה

 חוק לתיקון פקודת העיריות(מס׳ 10)׳ תשי׳ל-1969

 1, בסעיף 126 לפקודת העיריות!, בסעיף קטן >ב), במקום הםיפה המתחילה כמלים
 ״ואם לא נבחר״ יבוא ״ואם לא נבחר, או אם נבצר ממנו לפעול, או שחדל מכהונתו-

 עובד של משרד הפנים שהשר מינהו לכך׳/

 תיקון סעיף 126

ר ב ס י ה ר ב  ד

 העיריה החדש׳ או אם נבצר ממנו מסיבה כלשהי למלא את
 תפקידו. י
 השאלה התעוררה בכל חריפותה עם פטירתו של נזר
 א׳ קריניצי ז״ל, שכיהן כראש עירית רמת־גן במועד
 הבחירות, ואף נבחר מחדש למועצת העיריה, אך נפטר

 בין הזמנים.
 מוצע כי בכל המקרים האלה יכהן עובד משרד הפנים
 בראש העיריה עד אשר ייבחר ראש העיריה בישיבה

 הראשונה של המועצה שנבחרה.

 סעיף 126 לפקודה קובע לאמור:
 ״(א) מועצה שנבחרה לפי הפקודה תיגש בישיבתה

 הראשונה לבחירת אחד מחבריה לראש העיריה.
 (ב) עד שייבחר ראש העיריה לפי סעיף זד.,
 יכהן כראש העיריה האדם שנשא בכהונה זו במועד
 הבחירות, אם נבחר למועצה החדשה׳ ואם לא נבחר -

 האדם שהשר ימנהו לכך.״

 הסעיף אינו קובע מה יקרה אם ראש העיריה הדל לכהן
 באחד הימים שבין יום הבחירות לבין יום בחירת ראש

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 8׳ עמ׳ 197; ס״ת תשב״ח׳ עמי 53; ה״ח תשכ״ט׳ עמי 303.

 חוק המילווה לבטחון המדינה(תיקון)׳ תשי׳ל-1969

 1, בסעיף 1 לחוק המילווה לבטחון המדינה, תשכ״ט-1969!, במקום ״300 מיליון לירות׳
 יבוא ״375 מיליון לירות״.

 תיקון סעיף 1

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חדק המילווה לבטחון המדינה׳ תשב״ט-1969׳ מרשה לאור ההתעוררות הקיימת בציבור לרכישת איגרות
 את הממשלה לקבל בשם המדינה מילווד, למטרות בטחון מילויה בשחי?/ קיים צורך להגדיל את סך בל הסכום אשר
 בסכום כולל שלא יעלה על 300 מיליון לירות ולהוציא הממשלה רשאית לקבל כמילווה לפי החוק האמור. מוצע

 למטרה זו סדרות של איגרות חוב. איפוא להגדילו ב־75 מיליון לירות.

 1 ס״ח 554׳ תשב״ט׳ עמי 82.

 20 הצפות חדק 862. ־״ד בכסלו תש״ל. 24.11.1969
, ירושלים  המחיר 6 אגודות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי


