
♦ התשמ"ג1983 ,(11 מס' (תיקון (בחירות) המקומיות הרשויות חוק

24 סעיף החוקתיקון  1(להלן התשכ"ה1965 (בחירות), המקומיות הרשויות לחוק 24 בסעיף .1
 העיקרי)

כיושב ישמש כאמור ראש יושב לבחירת "עד יבוא בסופו (א), קטן בסעיף (1)
; "29 סעיף לפי המקומית לרשות שנתמנה הבחירות פקיד הועדה ראש

הבחירות". "ולפקיד יבוא המועצה" "לראש אחרי (ב), קטן בסעיף (2)

35 סעיף :תיקון יבוא ולפניו (י) יסומן (ט) קטן סעיף העיקרי, לחוק 35 בסעיף .2

: אלה משינויים אחד בה שנעשה מועמדים רשימת יקבל לא הבחירות פקיד "(ט)
סדר שינוי מועמד, שם של הוספה או מחיקה אחר, במועמד פלוני מועמד החלפת

המועמד." שם שליד הסידורי המספר שינוי או ברשימה מועמד של רישומו

38א סעיף תיקון העיקרי לחוק 38א בסעיף .3

 (א) קטן בסעיף (1)

; שקלים" 20,000" יבוא לירות" 2,000" במקום (א)

; שקלים" 40,000" יבוא לירות" 4,000" במקום (ב)

; שקלים" 100,000" יבוא לירות" 12,000" במקום (ג)

שקלים". 120,000" יבוא לירות" 16,000" במקום (ד)

: יבוא (ג) קטן סעיף אחרי (2)

 זה קטן בסעיף (1) "(ד)

המרכזית הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים מדד  "מדד"
; לסטטיסטיקה

; 1983 ביולי ב15 שפורסם המדד  היסודי" "המדד

התשמ''ג, ,1634 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הגעת ; (1933 ביולי 26) התשמ"ג באב ט"ז ביום בכנסת נתקבל *
.207 עמי

.106 עמי התשמ"ג, ; 14 עמ' חתשל''ח, ;248 עמ' התשכ''ה, ס''ח 1



החודש שלפני הרביעי בחודש שפורסם המדד  החדש" "המדד
; הבחירות יתקיימו בו

הערבון סכומי יוגדלו היסודי המדד לעומת החדש המדד עלה (2)
; העליה לשיעור בהתאם (א) קטן בסעיף הקבועים

מכפלה שהוא הקרוב לסכום יעוגל (2) בפסקה כאמור מוגדל סכום (3)
; מטה כלפי יעוגל שקלים מאות חמש של סכום ; שקלים אלף של

עקב שהוגדלו כפי הערבון שיעורי את ברשומות יפרסם הפנים שר (4)
הבחירות." יום לפני ימים מ60 יאוחר לא המדד עליית

"כולה יבוא המועמדים" משמות אחד או "כולה במקום העיקרי, לחוק 42(א) בסעיף .4

חלקה". או

42 סעיף תיקון

9" ובמקום בלילה" 10" יבוא בלילה" 11" במקום העיקרי, לחוק 55(א) בסעיף .5

בלילה". 8" יבוא בלילה"
55 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 60 בסעיף .6

: יבוא (ב) קטן סעיף במקום (1)

פקודת לפי שניתנה תקפה זהות תעודת רק תשמש זיהוי. כאמצעי "(ב)
התשכ"ה האוכלוסין, מרשם חוק לפי או ,2 התש"ט1949 התושבים, מרשם

; ".3 1965

: יבוא (ג) קטן סעיף במקום (2)

המעידה חותמת שלו הזהות בתעודת הקלפי ועדת תטביע שהצביע, מי "(ג)
הבוחרים." מרשימת שמו את ותמחוק שהצביע

60 סעיף תיקון

הבחירות" לפקיד ההצבעה חומר כל "עם במקום העיקרי, לחוק 64(א) בסעיף .7

בתקנות". הפנים שר שיקבע כפי ההצבעה חומר כל עם הבחירות, "לפקיד יבוא
64 סעיף תיקון

ברשומות" הבחירות תוצאות פרסום לאחר "מיד במקום העיקרי, לחוק 71א בסעיף .8

בתקנות". השר שיקבע "במועד יבוא
71א סעיף תיקון

יבוא לישראל" צבאהגנה של קבע בשירות "או אחרי העיקרי, לחוק 78 בסעיף .9

הסוהר". בתי שירות עם או המשטרה חיל על הנמנים "וכן
78 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 81 בסעיף . 10

; שלוי' הסוהר תעודת או השוטר בתעודת "או יבוא בסופו (א), קטן בסעיף (1)

יבוא התושבים" במרשם (זהותו) רישומו מספר "את במקום (ב), קטן בסעיף (2)
שלו". הזהות תעודת מספר "את

81 סעיף תיקון

.164 עמ' א', תוס' התש"ט, ע"ר 2
270. עמ' התשכ"ה, ס"ח 3



84ב סעיף תיקון העיקרי לחוק 84ב בסעיף .11

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

מספר "את ובמקום יימחקו  הזיהוי" פנקס "או המלים (ד), קטן בסעיף (2)
; במשטרה" האישי מספרו "את יבוא שלו" השוטר תעודת

תעודת את "ותנקב המלים וכן זיהוי" בפנקס "או המלים (ה), קטן בסעיף (3)
יימחקו.  "60 בסעיף כאמור הזיהוי פנקס או הזהות

86 סעיף :תיקון יבוא (8) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 86(א) בסעיף . 12

בספירה שבכלל לפני הקלפי מן שהוצאו הפתקים מן הצבעה פתק המשמיד (9)"
לפסילתו." וגורםבכך כאמור בפתק ביודעין פגם המטיל או

חוק תיקון
ראש בחירת

הרקות

וכהונתם), וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות לחוק 7(ב)(1) בסעיף . 13

(ט) "(ח), יבוא ו(ט)" "(ח) במקום הישירה), הבחירה חוק  (להלן התשל"ה41975
ו(י)".

הוראות החלת
הבחירות על שעה

לישויות
המקומיות

, (4 מס' (תיקון (בחירות) המקומיות הרשויות לחוק 6 סעיף של ו(4) (2) פסקאות . 14

/ התש"ל1969 שעה), (הוראות (בחירות) המקומיות הרשויות וחוק התשכ"ט51969,
התשמ"ד. בשבת שיתקיימו המקומיות לרשויות הבחירות על יחולו

הוראות החלת
הבחירות על שעה
רשויות לראשי

מקומיות

כאילו יראו התשמ"ד בשבת שיתקיימו מקומיות רשויות לראשי הבחירות לענין . 15

61א". "עד נאמר "61 "עד במקום 7(ב)(1), בסעיף הישירה, הבחירה בחוק

שעה שיתקיימוהוראת המקומיות לרשויות הבחירות לעבין העיקרי, לחוק 60 בסעיף האמור אף על . 16

בתקופה שהוצאו זהות ותעודות זיהוי פבקסי גם זיהוי כאמצעי ישמשו התשמ"ד, בשבת
.(1958 בדצמבר 31) התשי"ט בטבת כ' ויום (1949 בינואר 1) התש"ט בכסלו ל' יום שבין

ג ו צ ר ה חיים
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

בורג יוסף
הפגים שר

.311 עמ' התשל"ה, ס"ח 4
197. עמ' התשכ''ט, ס''ח 5

3. עמ' התש"ל, ס''ח 6


