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 מ»ו־ש«ת גזה הצעתחוק מטעמ הטששלה:

ת [מסח משולנ](תיקון מס׳ 4ז), התשמ״ג-983ו ס מ  חוק הבחירות ל

 1. בסעיף 40(1) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט1—1969 בסופו
 יבוא ״אף אם נעשה תושב כאמור לאחר היום הקובע״.

 2. בסעיף 11(א)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965 *, במקום
 הסיפה המתחילה .במלים ״הרשימות יהיר׳ יבוא ״הרשימות יהיו אלה שהוכנו לפי חוק
 הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט—1969, והן בתוקף ביום הבחירות, לאחר

 שהושלמו ותוקנו לפי אותו חוק״.

 תיקון סעיף 40

 תיקון חוק
 הרשויות

 המקומיות
 (בחירות)

ר פ פ י ה ר ב  ד

 בבחירות ברשות מקומית פלמית יהא מורכב מרשימות
 אלה:

 ״(1) רשימות הבוחרים של אזורי הקלפי׳ שהיו
 ביום הקובע בתחום אותה רשות מקומית; הרשי
 מות יהיו אלה שהוכנו לפי חוק פנקס הבוחרים
 לכנסת, התשי״ט—1959, ותן בתוקף ביום הבחירות;
 (2) רשימות בוחרים משלימות שהוכנו לכל
 אזור קלפי כאמור בהתאם לסעיפים הבאים

 (להלן — נספחים).״

 הספק שהתעורר לגבי סעיף 40(1) לחוק הבהירות
 למסת [נוסח משולב], התשכ״ט-^1969, התעורר גפ
 כאן. מוצע איפה להבהיר גם בסעיף זה כי פנקס• הבו
 חרים למועצת רשות מקומית פלונית יכלול את רשימות
 הבוחרים של אזורי הקלפי לאחר שהושלמו ותוקנו
 בהתאם להוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״פ
 — 1969 דהיינו כשהן כוללות גם אנשים שנעשו תושבים
 באותה רשות מקומית בין היום הקובע לבין היום
 ה׳65 לאחר היום הקובע וביקשו את הכללתם כאמור

 בסעיף 1 המרצע.

 לפי סעיף 40(1) לחוק הבחירות לכנסת פעיף 1
 [נוסח משולב], התשכי׳ס—1969, רשאי כל
 אדם להגיש לשר הפנים עד היום ה־65 אחרי היום

 הקובע (א׳ בניסן):

 ״בקשה בכתב לתקן פרטים המתייחסים אליו
 שנרשמו ברשימת הבוחרים באופן לא נכון, או
 בקשה להוציא את שמו מרשימת הבוחרים שבה
 הוא כלול ולכללי ברשימת הבוחרים של אזור
 קלפי שבתחום ישוב אחר שהוא תושב בו בהתאם

 להודעה שנמסרה לפי תוק המרשם;״

 כדי להסיר ספק מוצע להבהיר כי אדם רשאי להי
 כלל ברשימות בוחרים של ישוב פלוני אף אם העתיק
 אליו את מקום מושבו הקבוע בין היום הקובע לבין
 היום ה־65 אחרי היום הקובע, מסר הודעה על בך לפי
 חוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה—1965, והגיש בקשה!
 על כך לשר הפנים עד היום ה־65 אחרי היום הקובע.

 לפי סעיף 11 לתוק הרשויות המקומיות
 פעיף 2 (בחירות), התשכ״ה—1965, פנקס הבוחרים

 1 ס׳׳זז התשכ׳׳ש, עימ׳ 103¡ התשמ״א, עמ׳ 120, •עמ׳ 169, עמי 176.
 2 ס׳׳ח החשכ״ה( עמ׳ 248¡ התשל׳׳ח, עמ׳ 14.
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