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ה הצעת חוק מנועם הממשלה:  3ות3רסמת מ

 חוק הבהירות לעיריות (הוראות שעה), תשט״ר—1955

 1. הבחירות למועצות העיריות שיקוימו ביום הנחירות לכנסת השלישית יהיו בהתאם
 לפקודת העיריות, 1934 1 (להלן — הפקודה), בשינויים המפורטים בחוק זה.

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עם׳ 1.

 * עייר תש״ט, תום׳ א׳ ניס׳ 48, עט׳ 164.
 ם״ח 174, תשט״ו, עמי 30.

 תחו5ת פקודת
ת ו רי  העי

-0נ?ם בוחריפ

 בע5י זכות
 3בחור

 2. בסעיף 10 לפקודה, במקום סעיפים קטנים (א) ו־(ב) יבואו סעיפים קטנים אלה:
 ״(א) שר הפנים יכין לכל אזור קלפי שבתחום העיריה רשימה של בוחרים
 הרשומים במרשם התושבים לפי פקודת מרשם התושבים, תש״ט—1949-׳
 כתושבי אותו אזור; הרשימה תפרט את שמות המשפחה של הבוחרים לפי סדר
 האלף־בית, את שמו הפרטי של כל בוחר, שם אביו או אמו, שנת לידתו, מעונו
 ומספר רישומו במרשם התושבים ? רשימות אלה יהוו את פנקס הבוחרים כמש־

 מעותו בפקודה זו.
 >ב) שר הפנים ימסור את פנקס הבוחרים לועדת הבחירות לא יאוחר מיום

 ט׳ בניסן תשט״ו(1 באפריל 1955).״

 3 בסעיף 11 לפקודה, בסעיף קטן(א) —
 (1) במקום פסקה(1) תבוא פסקה זו!

 ׳,(1) ביום ו׳ באדר תשט״ו(28 בפברואר 1955) ובמשך שני חדשים שקדמו
 לאותו יום היה מקום מגוריו הקבוע בשטח הכלול באותו יום בתחום

 העירית״ ן

 (2) בפסקה(2), במקום ״היום הקובע״ יבוא ״יום הבחירות״.

 4, בסעיף 12 לפקודה, במקום ״היום הקובע״, יבוא ״יום הבחירות׳׳.

 5, בסעיף 13 לפקודה, במקום סעיפים קטנים(א) ו־(ג< יבואו סעיפים קטנים אלה!
 ״(א) ועדת הבחירות תציג את רשימות הבוחרים האמורים בסעיף 10 (א)
 במקומות ובזמנים שבהם יוצגו רשימות הבוחרים לכנסת לפי סעיף 21 לחוק

.  הבחירות לכנסת, תשט״ו—1955 (נוסח משולב) 3
 (ג) יושב ראש ועדת הבחירות יפרספ הודעה בתחום העידיה בדבר הצגת

 רשימות הבוחרים ויציץ בד, את זכות הערר לפי סעיף 14.*

 ערר 6, בסעיף 14 לפקודה׳ בסעיף קטן (א), במקום ״תוך ארבעה־עשר יום מיוס פרסום
 ההודעה לפי סעיף 13 (ג)״, יבוא ״לא יאוחר מהיום ה־85 שלפני יום הבחירות״.

 הריו! בערר 7. בסעיף 15 לפקודה, במקום סעיף קטן(ד) יבואו סעיפים קטנים אלה:

 ״(ד) ועדת הבחירות תודיע לבעלי הדין את החלטתה עד היום ה־58 שלפני
 יום הבחירות.

 (ה) ערר שלא הופרע כאמור בסעיף קטן(ד), דינו כדין ערר 'שהוחלט שלא
 בפני בעל דין לדחות אותו״.

 בע5י זכות
 ?היבחר

 פרסום פנקס
 הבוחרים
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 ערעור ע5
 הת5טת ועדת

 הבחירות

 בסעיף 17 לפקודה —
 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״בית המשפט המחוזי״ יבוא ״בית משפט השלום״!

 (2) במקום סעיף קטן(ב) יבוא סעיף קטן זה ו
 ״(ב) הערעור יוגש עד היום ה־48 לפני יום הבחירות״,

 (3) פסקה(3) לסעיף קטן(ד) לא תחול. -.
 (4) במקום סעיפים קטנים(ה) ו־(ו) יבוא סעיף קטן זה:

 ״(ה) פסק הדין יינתן ויימסר לועדת הבחירות עד היום ה־20 לפגי יום
 הבחירות.׳׳

ות פי  בסעיף 18 לפקודה/ במקום ״בית המשפט המחוזי״ יבוא ״בית משפט השלום״. סו

.8 

 אזורי קלפי
 ותחנות ק5פי

 שעות מהצבעה

.9 
 בסעיף 19 לפקודה, במקדם סעיף קטן(ג) יבואו סעיפים קטנים אלה! 10.

 ״(ג) אזורי הקלפי לבחירות לכנסת שנקבעו לפי סעיף 9 לחוק הבחירות לכנסת״
 חשט״ו—1955 (נוסה משולב), והנמצאים בתחום העידיה, יהיו אזורי קלפי

 לבחירות למועצה.
ן הבחירות — ״התחנה״) 1 ו  (ד) לכל אזור קלפי תהיה תחנת קלפי אחת(בתקנ
 התחנה תהיה סמוכה ככל האפשר לקל£י לבחירות לכנסת אשר לאותו אזור קלפי.
 >ה) כל בוחר יצביע בקלפי אשר רשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת

- את שמו.״

 11. בסעיף 23 לפקודה׳ בסעיף קטן(א) פסקה >2<׳ במקום ״שבע בבוקר״ יבוא ״שש
 בבוקר״, ובמקום ״שתים עשרה בלילה״ יבוא ״אחת עשרה בלילה״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בתיקון לפקודת העיריות משנת תשי״ג—1953 נקבע שהבחירות הבאות לכל העי
ות יתקיימו ביום שבו יתקיימו הבחירות לכנסת השלישית. התברר שלא רק יום הבחירות  רי
 רצוי שיהיה אחד ואחיד לכנסת ולעיריות, אלא שיש לאחד גם כמה תהליכים טכניים להכנת

 הבחירות. לפיכך באה הצעה זו לקבוע:

 (1) שר הפנים המבין את רשימות הבוחרים לכנסת יכין גם את פנקסי הבוחרים
 לעיריות ן כל פנקס כזה יכיל את רשימות הבוחרים לכל אזורי הקלפי שבתחום

 העיריה!

 (2) פנקסי הבוחרים לעיריות יוצגו לעיון הציבור באותם מקומות ובאותם זמנים
 שנקבעו לרשימות הבוחרים לכנסת 1

 (3) המועדים להגשת עררים והכרעתם והמועדים להגשת ערעורים והכרעתם יהיו
 לגבי פנקסי הבוחרים לעיריות אותם המועדים כמו לרשימות הבוחרים לכנסת 1
ת לכנסת ישמשו גם אזורי ת י ח ב  (4) אזורי הקלפי ותחנות הקלפי שייקבעו בשביל ה
 קלפי ותחנות קלפי בשביל הבחירות לעיריות ככל שהם נמצאים בתחום אזורי

 העיריות *

 (5) ההצבעה לכנסת ולעיריות תתקיים באותן השעות של יום הבחירות.

 כדי להקל על עבודתם של בתי המשפט שיצטרכו לדון בעת ובעונה אחת גם בער
 עורים על"רשימות הבוחרים לכנסת וגם בערעורים על פנקסי הבוחרים לעיריות, מציעים
 בזה שלגבי הכנסת יישארו הערעורים בסמכותם של בתי המשפט המחוזיים ואילו לגבי העי

 ריות יעברו לסמכותם של בתי משפט השלום.

 הצעות מוגן 234, ה* בניםז תשט׳׳ו, 55&28.3.1



 בהוראות המטריאליות של פקודת העיריות מביאה הצעה זו שינוי י אהד בלבד! לפי
 פקודת העיריות זכאי לבחור כל בן 18 שהיה תושב העיר במשך ששת! החדשים שקדמו
 ל״יום הקובע׳/ דהיינו לתאריך שנקבע על ידי שר הפנים להתחלת הכנתו של פנקס הבו
 חרים, ואילו לפי הצעה זו יהיה זכאי לבחור כל בן 18 שהיה תושב העיר בתקופה של חדשיים
ת תשט״ו(1 בינואר 1955) עד יום ו׳ באדר תשט׳׳ו(28 בפברואר 1955). שימי ב ט  מיום ז׳ *

 זה דרוש כדי שאפשר יהיה להכין בעוד מועד את פנקסי הבוחרים לעיריות.
 J בכל שאר הענינים אין הצעה זו סוטה מהוראות פקודת העיריות. ההוראות המיוחדות

 של חוק זה לא יחולו אלא על הבחירות הקרובות לעיריות.

מ ו ע ן ט קו  תי

 בהצעת חוק לתיקון פקודת מם הכנפה׳ תשט״ו—1955, שנתפרסמה בהצעות חוק
 232, תשט״ו׳ עמ׳ 104, יש לתקן:

 1) בסעיף 42 (5) לפקודה, במקום ״בסעיף קטן (2)״ צ״ל ״בסעיף קטן (3)״ :
 2) בסעיף 38 (א)(2) להצעת החוק, במקום ״לעשר״ צ״ל ״לעשרים״.

יםז תשט״ו, 28.3.1955. נ  וזצעוח חוק 234, ה׳ י

 הודפס ע״י המדפיס המטשלחי
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 המהיר 40 סחיטה


