
תשט"ו1955* שעה), (הוראות לעיריות הבחירות חוק

פקודת תחולת
העיריות

בהתאם יהיו השלישית לכנסת הבחירות ביום שיקוימו העיריות למועצות הבחירות .1
אלה שינויים ; זה בחוק המפורטים בשינויים הפקודה)'  1(להלן העיריות,1934 לפקודת

הבחירות. אותן לגבי אלא יחולו לא

בוחריט :פנקס אלה קטנים סעיפים יבואו ו(ב) (א) קטנים סעיפים במקום לפקודה, 10 בסעיף .2

הבוחרים של רשימה העיריה שבתחום קלפי אזור לכל יכין הפנים שר (1) "(א)
,2 תש"ט1949 התושבים, מרשם פקודת לפי התושבים במרשם הרשומים

אזור. אותו כתושבי

האלףבית, סדר לפי הבוחרים של המשפחה שמות את, תפרט רשימה כל (2)
ומספר מעונו לידתו, שנת אמו, או אביו שם בוחר, כל של הפרטי שמו את

התושבים, במרשם רישומו

זו. בפקודה כמשמעותו הבוחרים פנקס את יהוו אלה רשימות (3)

י"ג מיום יאוחר לא הבחירות לועדת הבוחרים פנקס את ימסור הפנים שר (ב)
באפריל1955)". תשט"ו(5 בניסן

זכות בעלי
לבחור

 (א) קטן בסעיף לפקודה, .בסעיף11 3

נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1955 במרס 31) תשט"ו בניסן ח' ביום בכנסת נתקבל *
.128 עמ' תשט"ו, ,234 חוק בהצעות

.41 עמ' תש"י ,31 ס"ח ; 1 עמ' ,414 מס' 1 תוס' ,1934 ע"ר 2



: זו פסקה תבוא פסקה(1) במקום (1)
תשט"ו באדר יוםו' עד בדצמבר1954) 31) תשט"ו בטבת ו' מיום (1)"

בסוף כלול שהיה בשטח הקבוע מגוריו מקום היה (1955 בפברואר 28)
: העיריה" בתחום זו תקופה

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

הבחירות". "יום יבוא הקובע" "היום במקום לפקודה' בסעיף12 .4
זכות בעלי
להיבחר

 לפקודה 13 בסעיף .5

י. זה קטן סעיף יבוא (א) קטן סעיף במקום (1)
(א) 10 בסעיף האמורות הבוחרים רשימות את תציג הבחירות ועדת "(א)
לכנסת הבוחרים של המקבילות הרשימות יוצגו שבהם ובזמנים במקומות

משולב]3." [נוסח תשט"ו1955 לכנסת, הבחירות לחוק 21 סעיף לפי
הרשימות "העתק יבוא הבוחרים" מפנקס "העתק במקום (ב) קטן בסעיף (2)
לכנסת". לבחור זכאים שאינם אףעלפי למועצה לבחור זכאים אשר אלה של

: זה קטן סעיף יבוא (ג) קטן סעיף במקום (3)
הצגת בדבר העיריה בתחום הודעה יפרסם הבחירות ועדת יושבראש "(ג)

."14 סעיף לפי הערר זכות את בה ויציין הבוחרים רשימות

פנקס פרסום
הבוחרים

פרסום מיום יום עשר ארבעה "תוך במקום (א)' קטן בסעיף לפקודה' 14 בסעיף .6

הבחירות". יום שלפני ה75 מהיום יאוחר "לא יבוא (ג)", סעיף13 לפי ההודעה

ערר

אלה? קטנים סעיפים יבואו (ד) קטן סעיף במקום לפקודה' 15 בסעיף . 7

שלפני ה53 היום עד החלטתה את הדין לבעלי תודיע הבהירות ועדת ,,(ד)
הבחירות. יום

שלא שהוחלט ערר כדין דינו (ד), קטן בסעיף כאמור הוכרע שלא ערר (ה)
אותו". לדחות הדין בעלי בפני

בערך הדיון

 לפקודה 17 בסעיף .8

: זה קטן סעיף יבוא (ב) קטן סעיף במקום (1)
הבחירות." יום שלפני ה43 היום עד יוגש הערעור "(ב)

: זה קטן סעיף יבוא (ה)ו(וי) קטנים סעיפים במקום (2)
שלפני ה20 היום עד הבחירות לוועדת ויימסר יינתן הדין פסק "(ה)

הבחירות". יום

ע? ערעור
ועדת החלטת

הבחירות

אלה. קטנים סעיפים יבואו (ג) קטן סעיף במקום לפקודה, בסעיף19 .9

לכנסת, הבחירות לחוק 9 סעיף לפי שנקבעו לכנסת לבהירות הקלפי אזורי "(ג)
הקלפי אזורי יהיו העיריה, בתחום והנמצאים משולב], [נוסח תשט"ו1955

למועצה. לבחירות

; "התחנה")  הבחירות (בתקנון אחת קלפי תחנת תהיה קלפי אזור לכל (ד)
האפשר ככל סמוך או לכנסת, לבחירות קלפי כתחנת שנקבע במקום תהיה התחנה

מקום. לאותו

קלפי אזורי
קלפי ותחנות

.164 עמ' ,48 מס' א' תוס' תש"ט, ע"ר 2
30. עמ' תשט"ו, ,174 ס"ח 3



כוללת אליה הקשורה הבוחרים רשימת אשר בקלפי יצביע בוחר כל (ה)
שמו'/ את

ההצבעה בבוקר"שעות "משש יבוא בבוקר" "משבע במקום (א)(2)' קטן בסעיף לפקודה' 23 בסעיף .10
בלילה". "אחתעשרה יבוא אלה, מלים שנזכרות מקום בכל בלילה" "שתיםעשרה ובמקום

תוקף בכנסת.תחילת קבלתו מיום תחילתו זה, .חוק 11

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

שרת משה
הממשלה ראש

רוקח ישראל
הפנים שר


