
, (תיקון) שעה) (הוראות עשרה האחת לכנסת הבחירות חוק
* התשמ"ד1984

13א סעיף התשמ"דהוספת שעה), (הוראות עשרה האחת לכנסת הבחירות לחוק 33 סעיף אחרי .1
: יבוא העיקרי), החוק  (להלן 1 1984

65 סעיף שלפני"תיקון ה9 מהיום יאוחר "לא במקום הבחירות, לחוק 65 בסעיף 33א.
ביולי 8) התשמ"ד בתמוז ח' מיום יאוחר י'לא יבוא הבחירות" יום

". (1984

34א סעיף :הוספת יבוא העיקרי לחוק 34 סעיף אחרי .2

67 סעיף "תיקון הבחירות לחוק 67 בסעיף 34א.

יום שלפני ה11 מהיום יאוחר "לא במקום (ב), קטן בסעיף (1)
ביולי 5) התשמ"ד בתמוז הי מיום יאוחר "לא יבוא הבחירות"

; "(1984

יום שלפני ה8 מהיום יאוחר "לא במקום (ג), קטן בסעיף (2)
ביולי 9) התשמ"ד בתמוז טי מיום יאוחר "לא יבוא הבחירות"

". (1984

42 סעיף תיקון העיקרי לחוק 42 בסעיף .3

: יבוא (2) פסקה במקום (1)

: יבוא (ה) קטן סעיף במקום (2)"

בכל להצביע רשאי תעודתהצבעהלשוטר לו שהוצאה שוטר "(ה)
 ובלבד קלפי,

; שוטר בתעודת וכן זיהוי בפנקס או זהות בתעודת שהזדהה (1)

ועדת ראש ליושב מסר אם זולת שוטר, במדי שהופיע (2)
מדי ללא להצביע רשאי הוא כי ישראל ממשטרת אישור הקלפי

; שוטר

תעודת את הקלפי ועדת ראש ליושב ימסור כאמור ומשהצביע
התעודה על יחתום הקלפי ועדת ראש יושב ; ההצבעהלשוטר
אותם ויצרף כזה, היה אם ,(2) בפסקה האמור האישור ועל
המעידה החותמת את תטביע והועדה הקלפי, ועדת לפרוטוקול

; (ג)" 74 בסעיף כאמור לכנסת שהצביע

: יבוא (2) פסקה אחרי (2)

: יבוא (ה) קטן סעיף אחרי (3)"

להיות חדל מכן ולאחר תעודתהצבעהלשוטר לו שהוצאה שוטר "(ו)
או זהות בתעודת שהזדהה ובלבד קלפי, בכל להצביע רשאי שוטר,
ממשטרת אישור הקלפי ועדת ראש יושב לפני והציג זיהוי בפנקס

התשמ"ד, ,1682 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1984 ביוני 13) התשמ"ד בסיון י"ג ביום בכנסת נתקבל *
.255 עמ'

.133 עמ' התשמ"ד, ס"ח 1



על יחתום הקלפי ועדת ראש יושב ; שוטר להיות חדל כי ישראל
את תטביע והועדה הקלפי, ועדת לפרוטוקול אותה ויצרף התעודה

74(ג)"." בסעיף כאמור לכנסת שהצביע המעידה החותמת

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

בורג יוסף


