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חוק

חוק הבחירות לכנסת)תיקון מס׳  ,(3תשלי׳ג* 1973-
החלפת מעיף 95

,1

במקום סעיף  95לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[ ,תשכ״ט— ,*1969יבוא:

״הצבעה של
ש ו ט י י ם

) .95א( לא יאוחר מ־ 45יום לפני יום הבחירות ימציא שר המשטרה
ליושב ראש הועדה המרכזית רשימה שתפרט את שמו של כל שוטר
הכלול בפנקס הבוחרים ואשר נראה לשר המשטרה שהוא עשוי להיות
מוצב ביום הבחירות בתפקיד מחוץ לישוב שרשימת הבוחרים של אזור
קלפי שבתחומו כוללת את שמו ושמחמת זאת יימנע ממנו להצביע
בקלפי שבאותו אזור.
)ב( ברשימת השוטרים כאמור בסעיף קטן)א( יצויינו ,ליד שמו
של כל שוטר ,אזור הקלפי שרשימת הבוחרים שלו כוללת את שמו,
הפרטים המתייחסים אליו כפי שהם רשומים באותה רשימת בוחרים,
ומספר תעודת השוטר.
)ג( יושב ראש הועדה המרכזית ,או מי שהוא הסמיך לכך בהת־
ייעצות עם סגניו ,ימחק את השמות הכלולים ברשימת השוטרים כאמור
בסעיף קטן)א( מרשימות הבוחרים שבהן הם רשומים.
)ד( יושב ראש הועדה המרכזית יוציא לכל שוטר ,אשר שמו
נכלל ברשימה האמורה בסעיף קטן)א( והוצא מרשימות הבוחרים כאמור
בסעיף קטן )ג( ,תעודת־הצבעה־לשוטר שתכלול את מספר תעודת
הזהות או פנקס הזיהוי ואת מספר תעודת השוטר שלו; התעודה תימסר
לשוטר שהיא נועדה לו ,נגד קבלה בכתב ,על ידי מי שתמנה לכך הועדה
המרכזית ,באחד המקומות שקבעה לכך הועדה בהתייעצות עם שר
המשטרה.
)ה( שוטר שהוצאה לו תעודת־הצבעה־לשוטר רשאי להצביע בכל
קלפי ,ובלבד שהופיע במדי שוטר והזדהה בתעודת זהות או בפנקס זיהוי
ובתעודת שוטר ,ומשהצביע כאמור ימסור ליושב ראש ועדת הקלפי את
תעודת־ההצכעה־לשוטר; יושב ראש ועדת הקלפי יחתום על התעודה
ויצרף אותה לפרוטוקול ועדת הקלפי ,והועדה תטביע את החותמת המעידה
שהצביע לכנסת ותנקב את תעודת הזהות או פנקס הזיהוי ,כאמור בסעיף
.74״

גולדה מאיר
ראש הממשלה

יוסף בורג
שר הפנים

שנ\אור זלמן שז ר
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביום י״א באדר א׳ תשל״ג) 13בפברואר  ;(1973הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח ,1024
תשל״ג ,עמי .54
 1ס״ה תשכ״ט ,עמי  ,103עמי  ;196תש״ל ,עמ׳ .116
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הוק שירותי הדת היהודיים)תיקון( ,תשל״ג3--ד 19״
,1

אחרי סעיף  10לחוק שירותי הדת היהודיים ונוסח משולבו ,תשל״א ,! 1971-יבוא:

״מועצה שאינה
מ מ

לאיז

״

י

ב ה

הוספת סעיף «10

10א) .א( כל אימת שנראה לשר הדתות שמועצה לא מילאה חובה או
לא ביצעה עבודה שהיא נדרשת או מוסמכת לעשות לפי חוק זה ,רשאי
הוא לדרוש ממנה בצו למלא את החובה או לבצע את העבודה תוך זמן
הנקוב בצו.
)ב( לא מילאה המועצה אחר־ הצו תוך הזמן האמור ,רשאי שר
הדתות לאחר התייעצות עם ראש הרשות המקומית למנות אדם הנראה לו
מתאים שימלא את החובה או יבצע את העבודה ,ובלבד שהשכר וההוצאות
הכרוכות בכך יהיו על חשבון התקציב של המועצה.״

גולדה מאיר
ראש הממשלה

זרח ו ר ה פ ט י ג
שר הדתות

ש נ י א ו ר זלמן שזר
נשיא המדינה

״ נתקבל בכנסת ביום י״א באדר א׳ תשל״ג) 13בפברואר 3ד ;(19הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1028תשל״ג,
עמי 3ד.
 1סייח תשל״א ,עמי .130
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המחיר  20אגורות

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

