
התשמ"ח1988* שעה), (הוראות השתיםעשרה לכנסת הבחירות חוק

משולב], [נוסח לכנסת הבחירות בחוק כאילו יראו השתיםעשרה לכנסת הבחירות לענין .1
1 התשכ"ט1969

מתקיימות שבה הבוחרים פנקס שנת של תחילתה "מיום במקום 3(א), בסעיף (1)
יום  (להלן (1988 בנובמבר 1) התשמ"ט בחשון כ"א "מיום נאמר הבחירות"

הבחירות)";

בא: ואחריו (א) סומן 26 בסעיף האמור (2)

שהוכן הבוחרים לפנקס תוספת תוכן (א) קטן כסעיף לאמור בנוסף "(ב)
והיה ישראלי אזרח היה הקובע שביום אדם כל שתכלול התשמ"ח הפנקס לשנת
יאוחר לא חל ה18 הולדתו ויום כתושב, האוכלוסין במרשם ומענו, הוא רשום,
לפי בפנקס נכלל ולא התוספת),  (להלן עשרה השתים לכנסת הבחירות מיום

;". (א) קטן סעיף

נאמר הקובע" היום שלאחר באב ט"ו "מיום במקום הבחירות, לחוק 28 בסעיף (3)
עשרה"; השתים לכנסת הבחירות "מיום

נאמר הקובע" היום שלפני ה61 "ביום כמקום התוספת, לענין ,29 בסעיף (4)
התשמ"ח1988 שעה), (הוראות עשרה השתים לכנסת הבחירות חוק קבלת "ביום

בכנסת"; השעה), הוראות  (להלן

התוספת"; על יחולו לא 32(א) וסעיף זה סעיף "הוראות נאמר 31 סעיף בסוף (5)

בא: 33 סעיף במקום (6)

עד השעה הוראות של התחילה מיום ימים מ5 יאוחר לא .33 רשימות "הצגת
הרגילים, העבודה בימי הפנים, שר יציג מכן שלאחר ה10 היום
למען האוכלוסין, מרשם של האזוריות הלשכות בכל התוספת את

;". בה לעיין דורש כל יוכל

התוספת"; על יחול לא זה "סעיף נאמר 34 סעיף בסוף (7)

מיום ה3 "מהיום נאמר הקובע" היום אחרי ה39 "מהיום במקום ,35 בסעיף (8)
השעה"; הוראות של תחילתן

התוספת"; על יחולו לא ו38 37 וסעיפים זה "סעיף נאמר 36 סעיף בסוף (9)

היום אחרי ה46 מהיום יאוחר "לא במקום התוספת, לענין ,39 בסעיף (10)
השעה"; הוראות של תחילתן מיום ימים מ5 יאוחר "לא נאמר הקובע"

נאמר הקובע" היום אחרי ה65 היום "עד במקום התוספת, לענין ,40 בסעיף (11)
השעה"; הוראות של תחילתן מיום ה14 היום "עד

התוספת"; על יחולו לא 42 וסעיף זה "סעיף נאמר 41 סעיף בסוף (12)

נאמר הקובע" היום אחרי ה89 היום "עד במקום התוספת, לענין ,44 בסעיף (13)
השעה"; הוראות של תחילתן מיום ה20 היום "עד

התוספת"; על יחול לא זה "סעיף נאמר 45 סעיף בסוף (14)

שעה הוראת

התשמ"ח, ,1894 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק ;הצעת (1988 ביולי 27) התשמ"ח כאב י"ג ביום בכנסת נתקבל .
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בא: 46 סעיף במקום (15)

נגעו"ערעור הערר או הבקשה ואם רשאי, ערר או בקשה שהגיש מי .46

של תחילתן מיום ה26 היום עד רשאי, הזולת גם  לזולתו
שר החלטת של המחוזי המשפט בית לפני לערער השעה, הוראות .

;". הפנים שר החלטת על הודעה קיבל שלא על או הפנים

נאמר הקובע" היום אחרי ה113 היום "עד במקום התוספת, לענין ,49 בסעיף (16)
:". השעה הוראות של תחילתן מיום ה34 היום "עד

בא: 54 סעיף במקום (17)

תקפו "ראשית
הפנקס של

מיום ה35 ביזם לתוקף יכנסו והתוספת הבוחרים פנקס .54

?". השעה הוראות של תחילתן

שעה הוראות
הנחירות לעניו

המקומיות לרשויות

השתיםעשרה לכנסת הבחירות ביום שייערכו המקומיות הרשויות לכלל הבחירות לענין . 2

(1) פסקה במקום 11א בסעיף כאילו התשכ"ה21965, (בחירות), המקומיות הרשויות בחוק יראו
נאמר:


רשות אותה בתחום הקובע ביום שהיו הקלפי אזורי של הבוחרים רשימות (1)"

משולב], [נוסח לכנסת הבחירות חוק לפי שהוכנו אלה יהיו הרשימות מקומית;
התשמ"ח שעה), (הוראות השתיםעשרה לכנסת הבחירות וחוק , התשכ"ט1969

". חוקים אותם לפי ותוקנו שהושלמו לאחר הבחירות ביום בתוקף והן , 1988

בכנסת.תחילה קבלתו ביום זה חוק של תחילתו . 3

הרצוג חיים

המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שמיר יצחק
הפנים ושר הממשלה ראש


