
* התשמ"א1981 ,(12 מס' (תיקון לכנסת הבחירות חוק

21 סעיף תיקון (להלן 1 התשכ"ט1969 משולב], [נוסח לכנסת הבחירות לחוק 21 בסעיף . 1
 העיקרי) החוק

: יבוא (ד) עד (ב) קטנים סעיפים במקום (1)

בסעיף האמורות החלטותיה של פירוט בכתב תמסור המרכזית הועדה "(ב)
 (א) קטן

; הקלפי ועדות כל לגבי  סיעה לכל (1)
; שבתחומה הקלפי ועדות לגבי  אזורית ועדה לכל (2)

מכהן. הוא שבה הקלפי ועדת לגבי  קלפי ועדת של מזכיר לכל (3)

תמנה (א), קטן בסעיף האמורות המרכזית הועדה להחלטות בהתאם (ג)
מקום ממלאי למנות היא ורשאית הקלפי בועדות חבריה את סיעה כל

חבה לכל קבועים

אותה נציגי בלי הועדה תורכב קלפי, לועדת נציגיה סיעה מינתה לא (ד)
; סיעה."

: יבוא (ו) קטן סעיף אחרי (2)

הועדה מזכיר לפני עצמו לזהות חייב קלפי בועדת סיעה של נציג "(ז)
בתפקידו." לשמש שיתחיל לפני 74(ב), בסעיף האמור לפי

95 סעיף תיקון העיקרי לחוק 95 בסעיף 2

של האישי "ומספרו יבוא השוטר" תעודת "ומספר במקום (ב), קטן בסעיף (1)
; במשטרה" השוטר

מספרו "ואת יבוא שלו" השוטר תעודת מספר "ואת במקום (ד), קטן בסעיף (2)
במשטרה". השוטר של האישי

סעיף101 יבואתיקון המרכזית" הועדה שאישרה כפי "הכל במקום העיקרי, לחוק 101 בסעיף . 3

סגניו". עם יחד המרכזית הועדה ראש יושב שאישרו כפי "הכל

סעיף104 :החלפת יבוא העיקרי לחוק סעיף104 במקום 4

"רשימות
המועמדים

יושב ישלח 63 בסעיף כאמור המועמדים רשימות שאושרו לאחר . 104

לכל שאושרו והכיבוי האות על הודעה לאחראים המרכזית הועדה ראש
רשימת בכל הראשון המועמד של שמו ועל המועמדים מרשימות אחת

שאושרה." מועמדים

105 סעיף בטל.ביטול  העיקרי לחוק סעיף105 . 5

,1536 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1981 באפריל 1) התשמ"א ב' באדר כ"ו ביום בכנסת נתקבל *
.349 עמ' התשמ"א,

.169 עמ' ,120 עמ' התשמ"א, ;103 עמ' התשכ"ט, ס"ח 1



לפי שסופקו מאלה ריקים הצבעה "ופתקי יבוא בסופו העיקרי, לחוק 108 בסעיף . 6

."101 סעיף
סעיף108 תיקון

סעיף לפי שסופקו מאלה הצבעה "ופתק המלים העיקרי, לחוק 110(א) בסעיף . 7

101"יימחקו.
סעיף110 תיקון

בטל.  העיקרי לחוק 135 סעיף .8135 סעיף ביטול

"21(ב)" ובמקום "17(ו)", יבוא "17(ג)" במקום העיקרי, לחוק 146(ב) בסעיף .9

"21(א)". יבוא
סעיף146 תיקון

נבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

בורג יוסף


