חוק פנקס
,1
יבוא:

הבוחרים לכנסת )תיקון מס'  ,(7תשכ"ה* 1965

אחרי סעיף 31א לחוק פנקס

'■בקשות של חברי
מועצות של
רשויות מקומיות

הבוחרים

לכנסת'

תשי"ט1959

 חוק הפנקס(,

 ) 1להלן

הוספת סעיף 31ב

31ב) .א( חבר מועצה של עיריה או של מועצה מקומית' למעט מועצה
אזורית' רשאי' להגיש לשר הפנים' עד היום ה 65אחרי היום הקובע'
בקשה למחוק את שמו של בוחר מרשימת הבוחרים בה הוא כלול ולכללו
ברשימת הבוחרים של אזור קלפי שבתחום ישוב אחר שהוא תושב בו .
)ב( אל הבקשה יצורפו ראיות בכתב על מענו של הבוחר :העתקי
הבקשה והראיות יישלחו לבוחר בדואר רשום לפי המען הרשום במרשם
התושבים והמען החדש כמפורט בבקשה ".

בסעיף  32לחוק הפנקס' אחרי "לפי סעיף  "31יבוא
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"ובקשות לפי סעיף 31ב" .
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בסעיף  33לחוק הפנקס' במקום "ואם הערר נגע לזולתם ,גם לו" יבוא "ואם הבקשה
.3
או הערר נגעו לזולת' גם לו".
במקום

.4
''מסירת

סעיף  34לחוק הפנקס יבוא:

רשימות
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החלמת סעיף 34

 .34לא יאוחר מהיום ה 94אחרי היום הקובע ימסור שר הפנים לכל
אחד מחברי הועדה 
)(1

רשימה של שמות

הבוחרים

שהחליט

להוסיף

לרשימות

הבוחרים של אזורי קלפי שבתחום ישוב פלוני לאחר שנמחקו
מרשימות הבוחרים של אזורי קלפי שבתחום ישוב אחר
כתוצאה מבקשות לפי סעיף  (1) 31וסעיף 31ב:
)(2

רשימה של שמות

הבוחרים כתוצאה

הבוחרים

שהחליט להוסיף

לרשימות

מעדרים לפי סעיף ". (2) 31

בסעיף  35לחוק הפנקס' במקום "ואם הערר נגע לזולתו ,גם הזולת" יבוא "ואם
,5
הבקשה או הערר נגעו לזולתו ,גם הזולת" ,ובסופו יבוא "אם כתוצאה מבקשה לפי סעיף
 (1) 31או 31ב ואם כתוצאה מערר לפי סעיף ."(2) 31
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בסעיף  36לחוק הפנקס' בפסקה ) '(1במקום "או לכלול את שמו כאמור בסעיף "(1) 31
.6
יבוא "או לכלול את שמו או שם זולתו כאמור בסעיף  (1) 31או 31כ".
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לשנת הפנקס שהיום הקובע שלה הוא ה 31בדצמבר 1964יראו כאילו היה כתוב
)א(
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בחוק הפנקס' לגבי בקשות לפי סעיף 31ב 

הוראות מעבר

בסעיף 31כ:

במקום "היום ה 65אחרי היום הקובע" 
"היום ה 8אחרי קבלתו בכנסת של חוק פנקס
;":1965
תשכ"ה
)תיקון מס' , (7

בסעיף :33

במקום "היום ה 89אחרי היום הקובע" 
"היום ה 22אחרי קבלתו בכנסת של חוק פנקס
)תיקון מס'  , (7תשכ"ה"; 1965

*

הבוחרים

לכנסת

הבוחרים לכנסת

נתקבל בכגסת ביום כ"ב בתמוז תשכ"ה ) 22ביולי  ; (1965הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה''ח  , 649תשכ"ה,
עמ' . 202

 1ס"ח תשי''ט ,עמ'  /24עמ'  , 60עמ'  ,111עמ'  ,130עמ'  ; 141ס"ח

תשכ"ב ,עמ'  ; 10ס"ח תשכ"ד ,עמ' .66

בסעיף34

 :במקום "מהיום ה 94אחרי היום הקובע" 
"מהיום ה 32אחרי קבלתו בכנסת של חוק פנקס הבוחרים לכנסת
)תיקון מס'  .(7תשכ"ה" ;1965
במקום "היום ה 99אחרי היום הקובע" 

בסעיף:35

"היום ה 38אחרי קבלתו בכנסת של חוק פנקס הבוחרים לכנסת
)תיקון מס'  /(7תשכ"ה"; 1965
במקום "היום ה 113אחרי היום הקובע" 
"היום ה 44אחרי קבלתו בכנסת של חוק פנקס הבוחרים לכנסת
)תיקון מס'  ,(7תשכ"ה". 1965

בסעיף:38

)ב( על אף האמור בסעיף  11לחוק הפנקס' יוכנסו לפנקס הבוחרים שהיה בתוקף
ביום קבלת חוק זה בכנסת השינויים שיחולו בו כתוצאה מבקשות וערעורים לפי חוק זה,
ושינויים אלה בלבד; שר הפנים ימציא לכל אחד מחברי הועדה' לא יאוחר מהיום ה55
אחרי קבלתו של חוק זה בכנסת' רשימה של השינויים האמורים.
תחילה

.8

חוק זה תחילתו ביום קבלתו בכנסת.
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לוי
ראש הממשלה
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שזר
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שפירא

