חוק פנקס הבוחרים )הוראת שעה( ,תשכ"ט* 1969
תיקון מועדים
בחוק פנקס
הבוחרים לכנסת,
תשי"ט1959

 .1לשגת הפנקס שהיום הקובע שלה הוא יום א' בניסן
הבוחרים לכנסת ,תשי'יט) 1 1959להלן  חוק הפנקס( ,

תשכ"ט יחולו
בשינויים אלה:

הוראות חוק פנקס

בסעיפים  31ו31ב ,במקום "היום ה "65יבוא "היום ה:, "79
בסעיף  ,33במקום "היום ה "89יבוא "היום ה;"103
בסעיף  ,31במקום "מהיום ה "94יבוא "מהיום ה; "108
בסעיף  ,35במקום "היום ה "99יבוא "היום ה; "113
בסעיף  ,38במקום "היום ה "113יבוא "היום ה}"127
בסעיף ,42במקום "היום ה "127יבוא "היום ה,"141
ובמקום "היום ה "150יבוא "היום ה; "164
כסעיף  ,43במקום "ט"ו באב" יבוא "כ"ט באב" ;
בסעיף  , 11במקום "מהיום ה "135יבוא "מהיום ה."149

הארכת תוקף

פנקס הבוחרים לכנסת הקיים ביום תחילתו של חוק זה יעמוד בתקפו ,על אף האמור
.2
בחוק הפנקס ,עד לתחילת פנקס הבוחרים שיוכן לפי חוק זה.

תיקון מועדים
בחוק הרשויות
המקומיות
)בחירות(/
תשכ"ה1965

כמשמעותם בסעיף ) 11א( ) (2לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,
הנספחים
 .על
3
תשכ"הל ,2196שהיום הקובע שלהם הוא יום א' בניסן תשכ"ט ,יחולו הוראות החוק האמור
בשינויים אלה:
.

תיקון תאריך
בחוק הרשויות
המקומיות
)בחירות(

בסעיף  , 17במקום "היום ה "65יבוא "היום ה; "79
בסעיף  , 18במקום "היום ה "89יבוא "היום ה,"103
ובמקום "מהיום ה "94יבוא "מהיום ה; "108
בסעיף  , 19במקום "היום ה "99יבוא "היום ה: "113
בסעיף  ,22במקום "היום ה "113יבוא "היום ה; "127
בסעיף 23ד ,במקום "היום ה "127יבוא "היום ה,"141
ובמקום "היום ה "150יבוא "היום ה;"164
בסעיף 23ה ,במקום "מהיום ה "135יבוא "מהיום ה: "149
בסעיף , 123במקום "ט"ו באב" יבוא "כ"ט באב" .

כסעיף  21לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( )תיקון מס'  , (2תשכ"ט ,31969במקום
.4
"ט"ו באב תשכ"ט ) 30ביולי  "(1969יבוא "כ"ט באב תשכ"ט ) 13באוגוסט . "(1969

)תיקון מס' ; (2

מאיר
גולדה
ראש הממשלה
זלמן
שביאור
נשיא המדינה

משה
חיים
שר הפנים

שפירא

שזר

* נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשכ"ט ) 25במרס ; (1969
עמ' . 140
 1ס"ח תשי"ט ,עמ' . 24
 2ס"ח תשכ"ה ,עמ' 248.
 3ס"ח  ,549תשכ"ט ,עמ' 36.

הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה''ח ,821

תשכ"ט,

