
תשט"ו1955* ,(2 מס' (תיקון לכנסת הבחירות חוק
28 מספר

החוק  (להלן משולב]1 [נוסח תשט"ו1955 לכנסת, הבחירות לחוק 23 בסעיף .1

בשלילה ונענה 22 סעיף לפי הפנים למשרד שפנה "אדם במקום (א), קטן בסעיף העיקרי),
אדם". "כל יבוא כלל" נענה לא או

23 סעיף תיקון

יום". יבוא"46 יום" 53" במקום (ג), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 25 בסעיף .225 סעיף תיקון

"מהיום ובמקום ה40" "מהיום יבוא ה46" "מהיום במקום העיקרי, לחוק 29 בסעיף . 3

ה34". "מהיום יבוא ה39"
20 סעיף תיקון

ה29". "מהיום יבוא ה34" "מהיום במקום העיקרי, לחוק 30 בסעיף .4
30 סעיף תיקו!

 העיקרי לחוק 31 .בסעיף 5

"מהיום ובמקום ה29" "מהיום יבוא ה34" "מהיום במקום (א), קטן בסעיף (1)
: ה25" "מהיום יבוא ה29"

ה20". "מהיום יבוא "מהיוםה22" במקום (ב)' קטן בסעיף (2)

31 סעיף תיקון

יום". יבוא"16 יום" במקום"19 העיקרי, לחוק 32 בסעיף .632 סעיף תיקו!

: זה קטן סעיף יווסף העיקרי לחוק 76 בסעיף .7

ראש) היושב  זה קטן (בסעיף המרכזית הועדה ראש יושב נוכח "(ד)
מהיום יאוחר לא הוא, רשאי בחירה, זכות בעלי מ20 פחות יהיו ישוב שבנקודת
הקלפי לאזור זה חוק לצורך ישוב נקודת אותה לצרף הבחירות, יום לפני ה7
מיד ראש היושב יודיע כזה צירוף על הסמוכה: הישוב נקודת של ביותר הקרוב
המתנגד אדם כל למתאים: שימצא בצורה בדבר הנוגעות הישוב נקודות לשתי
טענותיו להביא הבחירות, יום לפני הרביעי מהיום יאוחר לא רשאי, לצירוף,
לפני מיומיים יאוחר לא סופית בדבר יחליט ראש והיושב ראש, היושב לפני

הבחירות." יום

76 סעיף תיקון

דין עורך של התיצבות "מאגרת יווסף (ב), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 77 בסעיף .8

כוח". יפויי על בולים וממס
77 סעיף תיקון

 תשי"א השניה, לכנסת הבחירות וחוק תשט"ו21955, לכנסת, הבחירות חוק . 9

זה. חוק להוראות בהתאם יתוקן ,31951
תיקוןמשלים

בכנסת. קבלתו מיום זה חוק של תחילתו (א) . 10

בחוק תקבע שהכנסת לאחר תחילתה ישראליות, באניות הצבעה בדבר, ההוראה (ב)
האמורה. ההצבעה סדרי את

תוקף תחילת

שרת משה
הממשלה ראש

רוקח ישראל
הפנים שר

צבי בן יצחק
המדינה נשיא

בה"ח נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת , (1955 במאי 31) תשט"ו בסיון י' ביום בכנסת נתקבל: *
.162 עמ' תשט"ו, 239

עמ'.30 תשט"ו' ,174 ס"ח 1
עמ'.18 תשט"ו, ,172 ס'ח 2
עמ'.110 תשי"א, ,74 ס"ח 3


