
שעה), (הוראת התשיעית לכנסת הבחירות חוק
תשל"ז1977*

הצבעה זכות גם להצביע זכאי יהיה התשיעית לכנסת בבחירות ,1
ט"ו בין האוכלוסין במרשם הרשום פי על חל ה18 הולדתו שיום מי (1)
;(1977 במאי 17) תשל"ז באייר כ"ט לבין (1976 באוגוסט 11) תשל"ו באב

לבין (1976 באפריל 1) תשל"ו בניסן א' בין ישראלי אזרח שנהיה בגיר (2)
 (1976 בדצמבר 31) תשל"ז בטבת י'

ומענו, הוא רשום, והיה ישראלי אזרח היה (1976 בדצמבר 31) תשל"ז בטבת י' וביום

כתושב, האוכלוסין במרשם

לרשימת תוספת
התוספת)בוחרים  (להלן הבוחרים לרשימת תוספת קלפי אזור לכל יכין הפנים שר (א) , 2

אזור. אותו כתושב האוכלוסין במרשם רשום והוא 1 סעיף לפי לבחור שזכאי מי כל שתכלול

משולב], ננוסח לכנסת הבחירות לחוק (א) ו71 30 '29 סעיפים הוראות (ב)
המחוייבים. בשינויים התוספת על יחולו , הבחירות) חוק  (להלן תשכ"ט11969

התוספת. על יחולו לא הבחירות לחוק 55א וסעיף 51 עד 33 סעיפים הוראות (ג)

לבוחר בפברוארהודעות 10) תשל"ז בשבט כ"ב יום עד הפנים שר לו ישלח כתוספת שרשום מי , 3

הבחירות. לחוק 32 בסעיף האמורים הפרטים יצויינו בהודעה בדואר; כך על הודעה (1977

וערריט בקשות (1977 בפברואר 25) תשל"ז באדר ז' יום עד . 4

בכתב בקשה הפנים לשר להגיש בתוספת כלול להיות שזכאי מי רשאי (1)
להו כקשה או נכון, לא באופן כהודעה שצויינו אליו המתייחסים פרטים לתקן
של בתוספת ולכללו כלול הוא שבה הקלפי אזור של מהתוספת שמו את ציא
חוק לפי שנמסרה להודעה בהתאם בו תושב שהוא אחר ישוב שבתחום קלפי אזור

תשכ"ה21965; , האוכלוסין מרשם

היום שלגביה הפנקס לשנת הבוחרים בפנקס כלול להיות שזכאי מי רשאי (2)
כלול להיות שזכאי ומי תשל"ו) פנקס  (להלן תשל"ו בניסן א' הוא הקובע
בפנקס נכלל לא שהוא על בכתב מנומק ערר הפנים לשר להגיש בתוספת,

בתוספת. או תשל"ו

בבקשות הכרעה
למבקשועררים בכתב החלטתו על ויודיע כאמור שהוגשו ובעררים בבקשות יכריע הפנים שר , 5

. (1977 במרס 14) תשל"ז באדר כ"ד יום עד לעורר או

התוספת בתוספת.תיקון ייכלל (2) 4 סעיף לפי בערר שזכה .מי 6

התוספת יצורףצירוף הבחירות לחוק (ב) 71 סעיף לפי למסור שיש הבוחרים מרשימת עותק לכל . 7

רשימה. לאותה המתייחסת התוספת של עותק

תשל''ז, , 1278 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת בינואר1977); 31) תשל"ז בשבט י"ב בכנסתביום נתקבל *
.99 עמ'

.103 עמ' תשכ"ט, 1ס"ח
270. עמ' תשכ"ה, 2ס"ח



הבחירות, לחוק 137 סעיף הוראות יחולו זה חוק לפי מחדל או מעשה על . ובקשות8 קובלנות

הפנקס לשנת תשל"ח; ב' באדר יוםכ"ב עד בתקפו יעמוד התוספת עם תשל"ו פנקס , 9

בוחרים. פנקס יובן לא תשל"ז

מעבר הוראת

אלה: בשינויים הבחירות חוק הוראות יחולו תשל"ח הפנקס לשנת הבוחרים פנקס על . 10

בחשון"; "כ' יבוא "א'בניסן" במקום הקובע"' "היום ,בהגדרת 1 בסעיף (1)

ב'". באדר "כ"ג יבוא באב" "ט"ו במקום '54 ובסעיף 28 בסעיף (2)

הבוחרים פנקס
תשל"ח לשנת

הגשת (סדרי לכנסת הבוחרים פנקס לתקנות ו10 (1)5 '3 (א)' 2 תקנות הוראות . 11

סעיף.4 לפי ועדרים בקשות הגשת על יחולו , תש"ך31960 ועררים), בקשות
בקשות הגשת

ועררים

תשכ"ט41969' (תיקון)' משולב] ננוסח לכנסת הבחירות לחוק 11 סעיף הוראות . 12

שייערכו הבחירות על יחולו תש"ל51969, שעה)' (הוראות לכנסת הבחירות חוק והוראות
תשל"ז. בשנת

הוראות החלת
שעה

בכנסת. קבלתו ביום זה חוק של תחילתו . תחילה13

קציר אפרים
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

הלל שלמה
הפנים שר

.724 עמ' תש"ך, 3ק"ת
196. עמ' תשכ''ט, ס"ח 4

עמי.2 תשיל, ס"ח 5


