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קלפי ועדת לועדת"מזכיר מזכיר למנות השר, באישור רשאית, הבחירות ועדת (א) 32א.

. קלפי

לרשותה ויעמוד הקלפי ועדת בישיבות נוכח יהיה המזכיר (ב)
". הישיבה את פוסלת אינה נוכחותו אי תפקידיה; כמילוי הקשור בכל

56 סעיף "מזכירתיקון יבוא (ה)" 34 בסעיף כאמור "משקיפים אחרי העיקרי, לחוק 56 בסעיף , 2

. הקלפי" ועדת

63 סעיף הצבעהתיקון כמעטפת היו אם "אולם יבוא בסופו (ב), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 63 בסעיף . 3

בחשבון/ יובא לא השני הפתק אך כך, בשל הקול ייפסל לא זהים הצבעה פתקי משני יותר לא

תשל"ג, /1072 בהית פורסמו הסבר ייברי החוק הצעת ; (1973 ביולי 23) תשל"ג בתמוז כ"ג ביום בכנסת נתקבל *
.358 עמ'

.158 עמ' ,22 עמ' תשל"ג, ; 197 עמ' ;97 עמ' ,36 עמ' תשכ"ט, ;71 עמ' תשכ"ו, ;248 עמ' תשכ"ה, ס"ח 1



384 סעיף הוספת יבוא: העיקרי לחוק 84א סעיף אחרי .4

של "הצבעה
שוטרים

המשטרה שר ימציא הבחירות יום לפני מ45יום יאוחר לא 84ב.>א<
ואשר הבוחרים בפנקס הכלול שוטר כל של שמו את שתפרט רשימה לשר
בתפקיד הבחירות ביום מוצב להיות עשוי שהוא המשטרה לשר נראה
אך שמו את כוללת שבתחומו קלפי אזור של הבוחרים שרשימת בישוב
שבאותו בקלפי להצביע ממנו יימנע זאת ושמחמת קלפי, אזור לאותו מחוץ

אזור.

שמו ליד יצויינו, (א) קטן בסעיף כאמור השוטרים ברשימת (ב)
שמו, את כוללת שלו הבוחרים שרשימת הקלפי אזור שוטר, כל של
ומספר בוחרים, רשימת באותה רשומים שהם כפי אליו המתייחסים הפרטים

השוטר. תעודת

המשטרה, שר עם בהתייעצות לכך הסמיך שהוא מי או השר, (ג)
(א) קטן בסעיף כאמור השוטרים ברשימת הכלולים השמות את ימחק

רשומים. הם שבהן הבוחרים מרשימות

המשטרה, שר עם בהתייעצות לכך הסמיך שהוא מי או השר, (ד)
והוצא (א) קטן בסעיף האמורה ברשימה נכלל שמו אשר שוטר לכל יוציא
שתכלול תעודתהצבעהלשוטר (ג) קטן בסעיף כאמור בוחרים מרשימת
השוטר תעודת מספר את שלו, הזיהוי פנקס או הזהות תעודת מספר את
מר אשר הקלפי אזור נמצא שבתחומה המקומית הרשות שם ואת שלו,
לשוטר תימסר התעודה (ג); קטן סעיף לפי שמו נמחק שלו הבוחרים שימת
באחד השר לכך שמינה מי ידי על בכתב, קבלה נגד לו, נועדה שהיא

המשטרה. שר עם בהתייעצות השר לכך שקבע המקומות
בכל להצביע רשאי תעודתהצבעהלשוטר לו שהוצאה שוטר (ה)
והזדהה שוטר במדי שהופיע ובלבד מקומית, רשות אותה שבתחום קלפי
ימסור כאמור ומשהצביע שוטר, ובתעודת זיהוי בפנקס או זהות בתעודת
ועדת ראש יושב תעודתההצבעהלשוטר; את הקלפי ועדת ראש ליושב
והועדה הקלפי, ועדת לפרוטוקול אותה ויצרף התעודה על יחתום הקלפי
תעודת את ותנקב המקומית לרשות שהצביע המעידה החותמת את תטביע

".60 בסעיף כאמור הזיהוי פנקס או הזהות

"מזכיר יבוא קלפי" ועדת "חבר אחרי קטן(ב), בסעיף העיקרי, לחוק 86 בסעיף . 5
קלפי". ועדת

86 סעיף תיקון

מאיר גולדה
הממשלה ראש
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קציר אפריט
המדי2ה נשיא


