מספר פנימי571101-3862 :

נספח מס' כ/679-א'
(פ)2413/20/
הצעת חוק הצבעה באמצעות תעודה צבאית אישית (תיקוני חקיקה) ,התשע"ז–2017

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום ג' בשבט התשע"ז
( 30בינואר  ,)2017והועברה לוועדת החוקה חוק ומשפט.
הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום ג' באדר התשע"ז ( 1במרס .)2017
להצעת החוק לא הוגשו בקשות רשות דיבור.

יוזמים :חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ' ,יואב קיש ,רועי פולקמן,
יוסי יונה ,ענת ברקו ,מנואל טרכטנברג ,אלעזר שטרן ,אורן אסף חזן,
קסניה סבטלובה ,איתן ברושי ,מאיר כהן ,נחמן שי ,מכלוף מיקי זוהר,
מרב מיכאלי ,איציק שמולי ,אלי אלאלוף ,אברהם דיכטר ,רוברט
אילטוב ,עודד פורר ,חמד עמאר ,טלי פלוסקוב ,יפעת שאשא ביטון,
שרן השכל ,יואב בן צור ,יעקב מרגי ,אורלי לוי אבקסיס ,אילן גילאון,
מירב בן ארי ,אברהם נגוסה ,דוד ביטן ,יעקב פרי ,חיים ילין ,יאיר
לפיד ,מיקי לוי ,שולי מועלם־רפאלי ,מרדכי יוגב ,איילת נחמיאס ורבין,
איתן כבל ,מיכל רוזין ,אראל מרגלית ,מיקי רוזנטל ,יואל רזבוזוב,
עליזה לביא ,עפר שלח
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
מספר פנימי571101-3862 :

נספח מס' כ/679-א'
(פ)2413/20/
חוק הצבעה באמצעות תעודה צבאית אישית (תיקוני חקיקה) ,התשע"ז–2017
תיקון חוק

.1

הבחירות לכנסת

בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט– ,11969בסעיף (74ב) ,אחרי
פסקה ( )4יבוא:
"()5

תעודה צבאית תקפה; לעניין סעיף זה" ,תעודה צבאית" – התעודה

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

.2

בחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה–( 21965להלן – חוק הרשויות
המקומיות) –

המקומיות
(בחירות)
( )1

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

הממשלה" – יימחקו;
() 2

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

לחוק הבחירות לכנסת ,תקפה";
( )3

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

תמונתו" יבוא "בתעודת החייל שלו".
תיקון חוק
המועצות האזוריות
(מועד בחירות
כלליות)

.3

בחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) ,התשנ"ד– ,31994בסעיף
4ב( ,)5במקום "בתעודה הצבאית האישית שלו הנושאת את תמונתו" יבוא
"בתעודת החייל שלו".

 1ס''ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"ה ,עמ' .107
 2ס''ח התשכ"ה ,עמ'  ;248התשע"ד ,עמ' .813
 3ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;248התשע"ב ,עמ' .166
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תיקון צו המועצות .4
המקומיות (מועצות

 ,41958בהתאם לסעיף (60ב) לחוק הרשויות המקומיות ,כנוסחו בסעיף 2

אזוריות)

לחוק זה ,בתוך תשעים ימים מיום תחילתו של חוק זה.
.5

תחילה

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

תחילתו של חוק זה תשעים ימים מיום פרסומו.

***************************************************************************************

 4ק"ת התשי"ח ,עמ' .1259

