
. תשכ"ט1969 ,(4 מס' (תיקון (בחירות) המקומיות הרשויות חוק

, העיקרי) החוק  (להלן 1 תשכ"ה1965 (בחירות), המקומיות הרשויות לחוק 25 בסעיף . 1

יבוא; ו(ד) (ג) קטנים סעיפים במקום

רשימת הגשת ולענין הבחירות ועדת של הסיעתי הרכבה לענין "(ג)
היוצאת המועצה של הסיעתי בהרכבה שינוי כל בחשבון יובא לא מועמדים

". הבחירות יום שלפני ה66 היום לאחר שחל

25 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 42א סעיף לאחר , 42ב2 סעיף הוספת

שירות ששמו"הפסקת לישראל, צבאהגנה של קבע בשירות וחייל המדינה עובד 42ב.
ועד מועמדים רשימת הגשת מיום שירותו יופסק מועמדים, ברשימת נכלל

". הבחירות יום

, תשכ"ט ,834 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1969 ביולי 14) תשכ''ט בתמוז כ"ח ביום בכנסת נתקבל *
.228 עמ'

.97 עמ' תשכ''ט, ,555 ס"ח ;36 עמ' תשכ"ט, ,549 ס''ח ;71 עמ' תשכ"ו, ס"ח ;248 עמ' תשכ"ה, ס"ח 1



63 סעיף יבוא:תיקון (ד) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק בסעיף63 .3

הגיעה אשר ח' פרק לפי שהצביע בוחר של הצבעה מעטפת "(ה)
הקול  הבחירות יום שלאחר ה10 היום לאחר המקומית הבחירות לועדת

". פסול

64 סעיף .תיקון ההצבעה" מהלך "על יבוא הקלפי" פתיחת "על אחרי העיקרי, לחוק (א) 64 בסעיף ,4

75 סעיף "שלתיקון יבוא לישראל" הקיימת הקרן של "או במקום העיקרי, לחוק (א) 75 בסעיף . 5
. השידור" רשות של או לישראל הקיימת הקרן

שעה הוראות כאילו יראו תש"ל חשון בחודש שיתקיימו הבחירות לענין .6

לישראל" צבאהגנה של קבע בשירות "או אחרי העיקרי, לחוק 78 בסעיף (1)
המשטרה"; חיל עם הנמנים "וכן נוסף

נאמר; (א) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 80 בסעיף (2)

בהוראות שנקבעו בשעות תהיה לחיילים בקלפיות ההצבעה "(א)
;". הבחירות יום את הכוללות השעות 72 מתוך פיהן, על או 79 סעיף לפי

;". שלו השוטר בתעודת "או נוסף בסופו העיקרי, לחוק (א) 81 בסעיף (3)

זה: סעיף נוסף ח/ בפרק ,84 סעיף אחרי (4)
עובדים "הצבעת

מסויימים
הוראות לתת רשאי הבטחון, שר עם בהתייעצות הפנים, שר (א) 84א.

 של הצבעתם לסדרי הנוגע בכל

לענין שנקבעו באזורים הבחירות ביום שנמצאים מי (1)
השטחים מתוך כאמור, בהתייעצות הפנים, שר ידי על זו פסקה
צבאהגנה עובדי והם לישראל, צבאהגנה ידי על המוחזקים
ברשימה כלולים ושמותיהם אזורים באותם המועסקים לישראל

הפנים; לשר הכללי המטה ראש שהגיש

באזורים הבחירות ביום הנמצאים אחרים עובדים (2)

שר ידי על , (ב) קטן לסעיף בכפוף זו, פסקה לענין שנקבעו
ידי על המוחזקים השטחים מתוך כאמור, בהתייעצות הפנים,

לישראל; צבאהגנה

הפנים שר לנכון שימצא כפי בהן הנוגעים לידיעת יובאו אלה הוראות
ברשומות. פרסום טעונות אינן הן כאמור; בהתייעצות

הבחירות לחוק סעיף11(4) לענין קלפי ומקומות אזורים נקבעו (ב)
אזורים אותם ייקבעו תשכ"ט21969, (תיקון), משולב] ננוסח לכנסת

". (א) קטן לסעיף (2) פסקה לענין אף קלפי מקומות ואותם

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה

הממשלה ראש

שפירא משה חיים
הפנים שר

.196 עמ' תשכ"ט, ,567 ס"ח 2


