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חוק ה ב ה י ר ו ת ל כ נ ס ת ) ת י ק ו ן מם׳  ,(5תשל״ג*1973-
החלטת סעיף 8

במקום סעיף  8לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[ ,תשכ״ט) !1969-להלן
.1
החוק העיקרי( ,יבוא:
״אזורי בחירות

תיקון סעיף 13

.2

מ•

)א(

-

״נפה״ ,לענין סעיף זה  -נפה שקבעה הממשלה לפי סעיף 3

לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—.2 1948
)ב( לענין הכנת הבחירות וההצבעה תהא כל נפה אזור בחירות:
ואולם אם היו בנפה למעלה מ־ 500אזורי קלפי ,רשאית הועדה המרכזית
לקבוע שיהיו בה יותר מאזור בחירות אחד ,ובלבד שבכל אחד מהם יהיו
לא פחות מ־ 200אזורי קלפי; החלטה לעני ן זה תתקבל לא יאוחר מהיום
ה־ 42לפני יום הבהירות.
)ג( ישוב ששטחו נמצא בתחומיהן של יותר מנפה אחת תקבע
הועדה המרכזית את אזור הבהירות שבו ייכלל.״

האמור בסעיף  13לחוק העיקרי יסומן

״)א(״

ואחריו יבוא:

״)ב( הועדה המרכזית רשאית ,לא יאוחר מהיום ה־ 113שלאחר היום הקובע ,לקבוע
על פי הצעת שר הפנים ,אזור קלפי לישוב שלא נקבע לו אזור קלפי לפי סעיף קטן)א(.״
תיקון סעיף 21

.3

בסעיף  21לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן)ו( יבוא:
״)ז( מי שביום הבחירות הוא בן שש עשרה ומעלה כשיר להיות
חבר ועדת קלפי.״

הוספת סעיף 21א

.4

אחרי סעיף  21לחוק העיקרי יבוא:

הוספת סעיף 55א

.5

״מזכיר ועדי•
ק ל פ י

21א) .א( יושב ראש הועדה המרכזית רשאי ,לאחר התייעצות בסגניו,
למנות מזכיר לועדת קלפי ,או להסמיך יושב ראש של ועדה אזורית
למנות ,לאחר התייעצות בסגניו הוא ,מזכיר לועדת קלפי.
)ב( המזכיר יהיה נוכח בישיבות ועדת הקלפי ויעמוד לרשותה
בכל הקשור במילוי תפקידיה :אי־נוכהותו אינה פוסלת את הישיבה.״

אחרי סעיף  55לחוק העיקרי יבוא:
״תיקון רישום
ב פ נ ק פ

55א) .א( נכלל שמו של אדם ברשימת מועמדים למועצה של רשות
מקומית ושמו נעדר שלא כדין מפנקס הבוחרים ,או שהוא רשום שלא
כדין ברשימת הבוחרים של רשות מקומית אחרת ,רשאי יושב ראש
הועדה המרכזית ,בהתייעצות עם סגניו ,להורות ,על פי בקשתו של אותו
אדם ,כי שמו יירשם ברשימת הבוחרים או יועבר לרשימת הבוחרים של
הרשות המקומית שבה היה זכאי להיות רשום ,וכל זאת על אף האמור
בסעיף .27
)ב(

בקשה לפי סעיף קטן)א( תוגש לא יאוחר מהיום ה־ 29לפני

יום הבחירות.״
• נתקבל בכנסת ביום י״ט באייר תשל״ג ) 21במאי  ;(1973הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1036תשל״ג,
עמי .138
 1ס״ח תשכ״ט ,עמי  ,103עמי  ;196תש״ל ,עין׳  ;146תשל׳׳ג ,עמי  ,74עמ׳ .108
 2ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1
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תיקון סעיף 56

בסעיף  56לחוק העיקרי ,במקום סעיף ק ט ן ) ד ( יבוא:
״)ד( מועמד ששמו נכלל ברשימת מועמדים שאושרה ,לא ישרת
שירות מילואים לפי חוק שירות בטחון מיום אישור הרשימה ועד יום
הבחירות.״

בסעיף  57לחוק העיקרי ,בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא ״ואת דרגתו־; היה המועמד
.7
קצין  ,תפרט הרשימה אם הוא משרת בשירות קבע; היה המועמד עובד המדינה ,תפרט
הרשימה את דרגתו״.

תיקון סעיף 57

.8

בסעיף  60לחוק העיקרי ,במקום ״חמשת אלפים״ יבוא ״חמישה עשר אלף״.

תיקון סעיף 60

.9

בסעיף )64ב( לחוק העיקרי ,במקום ״ה־13״ יבוא ״ה־14״.

תיקון סעיף 64

.10

בסעיף  65לחוק העיקרי ,״במקום ״ה־8״ יבוא ״ה־9״.

תיקון סעיף 65

.11

בסעיף  66לחוק העיקרי ,במקום ״אלף״ ״יבוא ״שלושת אלפים״.

תיקון סעיף 66

.12

בסעיף  67לחוק העיקרי —

תיקון סעיף 67

)(1

בסעיף ק ט ן ) ב (  ,במקום ״ה־8״ יבוא ״ה־11״;

)(2

בסעיף ק ט ן )  , 0במקום ״ה־6״ יבוא ״ה־8״.

 .13בסעיף  73לחוק העיקרי ,אחרי ״משקיפים כאמור בסעיף )24ד(״ יבוא ״מזכיר ועדת
הקלפי״.

תיקון סעיף 73

 .14בסעיף )78א( לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(4בסופה יבוא ״אולם אם היו במעטפת הצבעה
לא יותר משני פתקי הצבעה זהים לא ייפסל הקול בשל כך ,אך הפתק השני לא
יובא בחשבון״.

תיקון סעיף 78

.15

בסעיף  99לחוק העיקרי ,במקום ״החמישי״ יבוא ״השמיני״.

תיקון סעיף 99

.16

בסעיף  111לחוק העיקרי ,במקום ״ה־7״ יבוא ״ה־5״.

תיקון סעיף 114

 .17הוראות סעיף  11לחוק הבחירות לכנסת ונוסח משולב[ )תיקון( ,תשכ״ט,3 1969-
חוק הבחירות לכנסת )הוראות שעה( ,תש״ל— ,*1969סעיף  6לחוק הרשויות המקומיות
וחוק הרשויות המקומיות )בחירות( )הוראות
)בחירות( )תיקון מס׳  ,(4תשכ״ט—1969
שעה( ,תש״ל— ,81909יחולו על הבחירות שייערכו בשנת תשל״ד או לפני כן.

גולדה מאיר
ראש הממשלה

הוראת שעה

יוסף בורג
שר הפנים

אפרים קציר
נשיא המדינה
 3ם״ח תשכים ,עניי .196
 4ס״ח תש״ל ,עמי .2
 5סייח תשכ״ט ,עמי .197
 6ס״ח תש״ל ,עמי .3
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המחיר  20א ג ו ר ו ת

נדפס בדפים הממשלה ,ירושלים

