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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
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תיקון חוק 

 הבחירות לכנסת

)ב(, אחרי 74, בסעיף 19691–בחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט . 1

 ( יבוא: 4פסקה )

התעודה  –; לעניין סעיף זה, "תעודה צבאית" תקפהתעודה צבאית  (5")  

הצבאית האישית שהונפקה לחייל בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון או 

בשירות קבע של צבא הגנה לישראל, על ידי צבא הגנה לישראל, הכוללת 

תמונה, שם ומספר זהות, שיקבע יושב ראש הוועדה המרכזית בהוראות, לפי 

 הצעת ראש המטה הכללי." 

תיקון חוק 

הרשויות 

המקומיות 

 )בחירות(

חוק הרשויות  –)להלן  19652–בחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה .2

 –המקומיות( 

, בהגדרה "חוק הבחירות לכנסת", המילים "ולראש 1בסעיף  (1)  

 יימחקו; –הממשלה" 

( 5)ב()74)ב(, בסופו יבוא "או תעודה צבאית כהגדרתה בסעיף 60בסעיף  (2)  

 ";תקפה, לחוק הבחירות לכנסת

)א(, במקום "בתעודה הצבאית האישית שלו הנושאת את 81בסעיף  (3)  

 תמונתו" יבוא "בתעודת החייל שלו".

תיקון חוק 

המועצות האזוריות 

)מועד בחירות 

 כלליות(

, בסעיף 19943–בחוק המועצות האזוריות )מועד בחירות כלליות(, התשנ"ד .3

במקום "בתעודה הצבאית האישית שלו הנושאת את תמונתו" יבוא (, 5ב)4

 "בתעודת החייל שלו".

                                                                    
 .107; התשע"ה, עמ' 103, עמ' ''ח התשכ"טס 1
 .813; התשע"ד, עמ' 248''ח התשכ"ה, עמ' ס 2
 .166; התשע"ב, עמ' 248"ח התשנ"ד, עמ' ס 3
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תיקון צו המועצות 

המקומיות )מועצות 

 אזוריות(

–שר הפנים יתקן את צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח .4

 2)ב( לחוק הרשויות המקומיות, כנוסחו בסעיף 60, בהתאם לסעיף 19584

 בתוך תשעים ימים מיום תחילתו של חוק זה. לחוק זה,

 תחילתו של חוק זה תשעים ימים מיום פרסומו. .5 תחילה
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