
 רשומות

 הצעות חוק
 א׳ באדר התשנ״ו 2507 ו2 בפברואר 996 ו

 עמוד
 הצעת חוק־יסוד: הכנסת(תיקון מס׳ 32) (פרסום תוצאות בחירות) 559
 הצעת חוק־יסוד: הממשלה(תיקון מס׳ 5) , 560

 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 הצעת חוק־יסוד: הכנסת (תיקון מס׳ 32) (פרסום תועאדת הבחירות)

 ו. בחוק־יסוד: הכנסת1, בסעיף וו, במקום ״ארבעה עשר יום־ יבוא ״שמונה ימים״. תיקון סעיף 11

ר ב ס י ה ר ב  ד

 על פי הוראות חוק־יסוד: הממשלה, תיתכנה מוצע עליכן לקצת את המועד הקבוע היום בחוק
 בחירות חוזרות לראש הממשלה. לפרסום תוצאות הבחירות לכנסת ולראש הממשלה

 ברשומות, ולהעמידו על 8 ימים לכל היותר.

 י ם־ח התשי־דו, עמ׳ 49; התשנ־ה, עמי צול.

 הצעות חוק 2507, א׳ באדר התשבי̂ו 21.2.1996 559



 הצעת חוק־יסוד: הממשלה (תיקון כוסי 5)

 תיקון סעיף 5ז 1. בחוק־יסוד: הממשלה/ בסעיף 13 -

ת צאו ם מיום פרסום תו י עי ם שבו ן שבתו ) בסעיף קטן(ב), במקום ״ביום ג׳ הראשו ז ) 
ת צאו ו נתפרסמו תו ע שב ו ע שלאחר השב ו א ״ביום ג׳ בשב בו ׳ י רות הראשונות׳  הבחי
ות פלומטי ות הדי י ו ג בנצי זרות בבלי שיט ו רות חו עד לבחי נות; המו  הבחירות הראשו

שראל ייקבע בחוק.׳׳; ל י  והקונסולריות ש

א ״8 ימים״. בו ז), במקום ״4 ו ימים״ י )  (2) בסעיף קטן

- 2 , התשב״ט-969ו לראש הממשלה [נוסח משולב]  תיקון חוק 2. בחוק הבחירות לכנסת ו
 הבחירות לכנסת

) בסעיף 6ד(א), במקום פסקה (6) יבוא: ו ) 

ית לאחר יום הבחירות: עדה המרכז עה לו י ל בוחר שהג  ״(6) מעטפה הצבעה ש
ע לפי י ל בוחר שהצב  בבחירות חוזרות לראש הממשלה - מעטפת הצבעה ש
ום י שלאחר י ית לאחד היום השנ עה לועדה המרכז י  פרקים י• ו־י׳2 שהג

 הבחירות.׳•;

ו יבוא: א) ואחרי ) מן סו ר בסעיף 99 י  (2) האמו

ף זרות לראש הממשלה באמור בסעי רות חו ט בבחי  ״(כ) ההצבעה בכלי שי
ים ד ימים לפני היום הקובע לבחירות  3ו(ב) לחוק־יסוד: הממשלה, תתקי

; , ,  החוזרות.

ו יבוא: ) ואחרי א ) מן סו ר בסעיף בסו י  (ב) האמו

ר זרות באמו ל בחירות חו ית על קיומן ש עדה המרכז דעה מהו  ״(ב) נתקבלה הו
דעה על ת ההצבעה ויפרסמו על בך הו ו ע  בסעיף 99(ב), יקבעו האחראים את ש

דע ו ח.״-,  לוח ה מו

ום הבחירות״ יבוא ״ובבחירות חוזרות - לאחר היום ף 14 ו, אחרי ״לאחר י  (4) בסעי

י שלאחר ידם הבחירות״-,  השנ

ו יבוא: ) ואחרי א ) מן סו ח י ו ף 6ו ר בסעי  (5) האמו

ף זרות לראש הממשלה כאמור בסעי רות חו ות בבחי י ו ג 0 ההצבעה בנצי ) " 
 3ז(ב) לחוק־יםוד: הממשלה, התקיים ד ימים לפני היום הקבוע לבחירות

 החוזרות.׳׳

 לקצר גם את המועד עד לפרסום תרצאות הבחירות
 לראש הממשלה ברשומות.

 כן מוצע, לקבוע הוראות מיוחדות לענין ההצבעה
 בכלי שיט ובבציגויות הדיפלומטיות והקובסולוריות

 כמתחייב מקיצור המועד.

ר ב  ד

 על מנת שלא להכביד על אורחות השלטון הראויות
 ועל כלכלת המדינה, מוצע לקצע את המועד מעת
 עריכת הבחירות לראש הממשלה ועד עריכת הבחירות
 החוזרות, כאשר הן מתחייבות על פי הדין. לשם כך מוצע

 ס־ח התשב׳ב, ענד 4ו2; התשנ״ו, עמ• 52.
 2 ם־ח התשל״ט, עמ׳ בסו: התשנ״ו, עמי 30.

 הצעות חוק 2507, א׳ באדרהתשנ־ו, 996ז.2.ז2

 סודר בסדר-צילום והודפס במדפים הממשלתי, ••רושלים

560 
 המחיר 53 אגורות


