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 ייר תשל״ג 1064

 מוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס׳ 6)״ חשל״ג—1973

 :׳-חוק: הרשויות המקומיות (בחירות)(תיקון מס׳ 7), תשל״:—1973



 מתפרסמות" בזה הצעות חוק מטעמ הממשלה:

 חוק הרשויות המקומיות(בחירות)(תיקון מס׳ 6), תשל״ג-3ד19

 1. בסעיף 14(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965ז, בסופו, יי

 המלים ״לשבת הפנקס שלאחר תחילתו של הצו או של חוק זה, לפי־ המאוחר יותר׳/
 תיקון סעיף 14

 מהולה• 2. חוק זה יחול גם על הבספחים לשבת הפנקס המתחילה ביומ ט״ז באלול תשל״ג,

ר ב ס י ה ר ב  ד

 נמצא, איפוא, שתושב מזרח ירושלים שיומ::י
 ה־18 חל לאחר תחילת שנת הפנקס האמורה;*
 זכאי, בהעדר בקשה אישית מטעמו(אותה ישלו
3 שלפני יום א׳ באייר תשל־ימ^ל 5 ־  יאוחר מהיום ה
 על הבוחרים למועצת הע׳־ריה. 1

 נראה כי הטעמים שהניעונו בשנת תשכ״ט ל&
% א  הוראת סעיף 14(ב) בדבר רישום אוטומטי כ

 דים בעינם גם בשעה זו; שאלמלא כן נמצאנו.
 בחירות שאין משתתפים בהם מי שיום הולדחפ

 לאחר יום ט״ו באב תש״ל.

 מוצע על כן שההוראה המסייגת את ה
 מטי לשבת פנקס אהת תימחק מסעיף 4ו(ב<*

 , ,תושבי רשות מקומית, שאינם רשומים בפנקס הבוחרים
־  לכנסת, זכאים להירשם בנספח לרשימת הבוחרים למו
 "עצת הרשות'המקומית, אם הגישו בקשה לשר, לא יאוחר
3 שלפני העם הקובע ובתנאי שיום הולדתו 5 ־  מן היום ה
 של המבקש חל לא יאוחר מיום תחילתה של שנת הפנקס

 שבשבילה הוכן הנספה.

 סעיף 14 (ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 ;תש0^-1965, כפי שנחקק בשבת תשכ״ט, הוסיף אוטו־
־  מטית לנספח של רשימת הבוחרים את תושבי מזרח -רו
־  שלים, ללא צורך בבקשה, אולם זאת רק לגבי שנת הפנ
 קם המתחילה ביום ט״ו באב תשכ״ט והמסתיימת ביום

 י״ד באב תש-ל.

 1. ס״תתשכ״ה, עמי 248; חשכ״ו, עמי 71; תשכ״ט, עמי 36, 97, 197;חשל״ג, עמי 22.
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 וק הרשויות המקומיות(בחירות)(תיקון מס׳ 7), תשלי׳ג-1973

 עיף 13 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965 (להלן - החרק תיקון סעיף 13
 <, במקום הרישה יבוא:

 ״כל תושב יירשם בנספח אם נתקיימו בו אלה:״

 ביטול סעיפים
 114־־15

־15 לחרק העיקרי - בטלים.  עיפים 14 ו

ר ג ס י ה ר ב  ד

 (2) ביום הקובע היה רשום במרשם האוכלרםץ
 כתושב של אותה רשות מקומית;

 (3) הוא אינו זכאי להירשם בפנקס הבוחרים
 לכנסת משום שאינו אזרח ישראלי.״

 מסתבר כי הרבה תושבים שאינם אזרחים מעונינים
 להשתמש בזכותם לבחור למועצת הרשות המקומית שבה
 הם גרים, אך עצם הצורך להגיש בקשות מיוחדות לעבין

 זה מכביד ונמצאת זכותם הפוטנציאלית מתקפחת.

 מוצע על כן לשנות את הוראות החוק מעיקרן ולכלול
 בנספח באופן אוטומטי כל תושב שתנאי סעיף 13 מת*

 קיימים בו.

 . לאור ש־נוי ההוראה בסעיף 13׳ הוראות
 סעיף 2 ,

 סעיפים 14 ו־15 לחוק הק־־ים׳ חדניפ
 בבקשות להירשם בנספח והמשך הרישום בנספח, מיותרים׳

 ולכן מוצע לבטלם.

 פנקס הבוחרים לבחירות לרשות מקומית
 פלונית מורכב משלושה אלה:

-רשימת הבוחרים לכנסת;
 צ־נםסחד שבו רשומים תושבים, שאינם אזרחים,

 ;לפי בקשתם;

 לגבי מזרה • ירושלים בלבד תושבים שהיו
 ?ובאים. לבקש הכללתם בנספח לשנת הפנקס

 לתחילתה היתה בט׳׳ו באב תשכ״ט.

 >» לחוק האמור קובע לאמור:

 ולהירשם בנספח של אחד מאזורי הקלפי
 :ןשותמקומית נתונה לכל מי שהגיש לשר בקשה

 :בו ונתקיימו בו אלה:

 יום־הולדתו ה־18 חל לא יאוחר־ מיום
 ^המ?לתה של שנת־הפנקם שבשביל־ הוכן

 הנספח;
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