
תש"י1950* ,(2 (מס' שונות) (הוראות העיריות חוק

כך: תתוקן "הפקודה") זה (בחוק העיריות11934 פקודת (א) . 1

אביביפו". "תל השם יבוא אביב" "תל השם במקום הראשונה, בתוספת

מדובר כאילו ייקרא אביב" ב"תל מדובר שבו מסמך או חוק בכל מקום כל (ב)
ענין. של מגופו משתמעת אחרת כוונה אם אלא אביביפו", ב"תל בו

.(1950 ביוני 18) תש"י בתמוז גי מיום הוא זה סעיף של תקפו (ג)

העיר שם שינוי
אביב תל

: כך תתוקן הפקודה (א) .2

2 9 בסעיף (1)
עיריה* כל "ליד המלים במקום הראשונה/ בשורה (א), קטן בסעיף (ו)

; מועצה" מכהנת בה עיריה "ליד המלים יבואו
: זה קטן סעיף (ד)ייווסף קטן סעיף אחרי (11)

בחירות ועדת תוקם עיריה ועדת מכהנת בה עיריה ליד "(דד)
העירית. ועדת עם התיעצות לאחר הפנים, שר ידי על שתמונה
להיות הפנים שר ידי על ימונה הבחירות ועדת מחברי אחד

; הבחירות." ועדת ראש יושב

"ויחתום המלים במקום השלישית, בשורה (א), קטן בסעיף ,2 16 בסעיף (2)
כל על "יחתום המלים יבואו בו." שעשה תיקון כל ועל ממנו דף כל על
התיקונים מספר את המציינת בידו, חתומה רשימה, לפנקס ויצרף ממנו דף
שביחס בפנקס, הכלול שם, כל של הסידורי המספר ואת דף בכל שעשה
הבוחרים."; מפנקס נפרד בלתי הלק תהווה זו רשימה תיקון. נעשה אליו

"והשטח המלים במקום השלישית, בשורה (ג), קטן בסעיף ,2 19 בסעיף (3)

הפקודה תיקון

נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; )1950 באוגוסט 10( תש"י באב כ"ז ביום בכנסת נתקבל *
216. עמוד , (1950 ביולי 18) תש"י באב ד' מיום 51 הוגן בהצעות

.1 עט' ,1 תוס' ,12.1.34 מיום 414 מס' 1ע"ר
41. עט' , (26.1.50) תש"י בשבט ח' מיום 31 החוקים סטר 2



מעונותיהם, שכתובות שאלה "והשטח המלים יבואו בה" יצביעו שתושביו
; בה" יצביעו בתחומיו היו הבוחרים, בפנקס כרשום

המלים במקום השניה, בשורה ,(4) בפסקה (א), קטן בסעיף ,1 23 בסעיף (4)

מעו שכתובות שאלה "השטח המלים יבואו בה" יצביעו שתושביו "השטח
; בה" יצביעו בתחומיו היו הבוחרים, בפנקס כרשום נותיהם,

המלים במקום והשלישית, השניה בשורות (א), קטן בסעיף ,1 24 בסעיף (5)
ושיהיו המועמדים של משפחותיהם שמות ואת שמותיהם את "שיכילו

מסומנים"; "שיהיו המלים יבואו מסומנים"
; 0) קטן סעיף יימחק ,129 בסעיף (6)

ולפניה ,(6) בפסקה (5) פסקה תסומן (א), קטן בסעיף ,1 46 בסעיף (7)
; זו פסקה תבוא

."; עיריה באותה בשכר עובד (5)"

.(1950 בינואר 26) תש"י בשבט ח' מיום הוא זה סעיף של תקפו (ב)

החוק תיקון
פקודת לתיקון

העיריות,
תש"י1950

: כך יתוקן ,1 תש"י1950 העיריות, פקודת לתיקון החוק (א) .3
: זה קטן סעיף יבוא (א) קטן סעיף במקום ,3 בסעיף

הכנת בדבר להורות הבטחון, שר עם שהתיעץ לאחר רשאי, הפנים שר "(א)
אימתן או מתן איפרסומם, או פרסומם לחיילים, מיוחדים בוחרים פנקסי
מפנקסי בהם הרשומים חיילים מחיקת אליהם, בקשר ערעור או ערר זכות
פרוטוקולים הנהלת לפקודה, בהתאם נחתמו או פורסמו שהוכנו, בוחרים
הכללת אופן קולותיהם ומנין עיריות למועצות חיילים של לבחירות בקשר
אחר ענין וכל בבחירות, המשתתפים כל של הקולות בסיכום אלה קולות
אל הנוגע לפקודה), 19 בסעיף (כמשמעותו הבחירות בתקנון בו שמדובר
; בבחירות חיילים של השתתפותם אופן בדבר וכן חיילים, של בחירות

ברשומות." פרסום טעונה אינה כזאת הוראה

.(1950 בינואר 26) תש"י בשבט ח' מיום הוא זה סעיף של תקפו (ב)

מיותרות הוראות
הבחירות לצרכי

עד שיקוימו
טבת סוף
תשי"א

סעיף ייקרא תשי"א טבת סוף עד שיקוימו עיריה למועצת הבחירות לצרכי (א) .4

נאמר העיריה" באזור הקובע ביום הכלול "בשטח במקום כאילו לפקודה (א)(1)1 11
העיריה". באזור (1950 ביולי 1) תש"י בתמוז ט"ז ביום הכלול "בשטח בו

.(1950 בינואר 26) תש"י בשבט ח' מיום הוא זה סעיף של תקפו (ב)

מינויים בחירותשמירת ועדת ברשומות, זה חוק פרסום יום לפני הפנים, שר ידי על הוקמה . 5

אותו ערב מכהנת היתה בחירות ועדת ואותה עיריה, ועדת מכהנת בה עיריה ליד
כחוק. שמונתה בחירות כועדת אותה יראו  יום

מקומות מילוי
בועדת פנויים

כחירות

שנכנס לפני הפקודה לפי שמונתה בחירות, ועדת של חבר מכהונתו חדל (א) .6

לסי בכהונתה והמשיכה תש"י1950, העיריות, פקודת לתיקון החוק לתקפו
באותו האמור אף על במקומו, אחר חבר למנות הפנים שר רשאי חוק, לאותו 4 סעיף

סעיף.

.41 עמ' , (26.1,50) תש"י בשבט ח' מיום 31 החוקים ספר



בינואר1950). תש"י(26 בשבט ח' מיום הוא זה סעיף של תקפו (ב)

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

שפירא משה
הפנים שר

שפרינצק יוסף
הכנסת ראש יושב

המדינה נשיא מקום ממלא


