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 העיקרי) החוק

ועדת ראש יושב תפקידו את ימלא "בהיעדרו : יבוא בסופו (ב), קטן בסעיף (1)
; לכך" קבעו ראש שהיושב מי או הקלפי

"יטיל". יבוא להטיל" "רשאי במקום (ג), קטן בסעיף (2)

21א סעיף תיקון

: יבוא ואחריו (א) יסומן העיקרי לחוק 32 בסעיף האמור .2 י

הבוחרים, בפנקס נכלל ששמו למי תישלח בחיתת נערכות שבד. בשנה "(ב)
הכוללת (א), קטן בסעיף כאמור הודעה הבחירות, יום לפני ימים מ21 יאוחר לא
בה." להצביע הרשאים הבוחרים ברשימת נכלל ששמו הקלפי של המפורט המען את

32 סעיף תיקון

: יבוא העיקרי לחוק 60 סעיף במקום . 360 סעיף החלפת

כוח"ערבון בא יתן בוחרים ידי על מועמדים רשימת הגשת עם (א) .60
ערבון המרכזית הועדה ראש יושב בידי מקומו ממלא או הרשימה
כאמור ערבון בלא ; בנקאי בשיק ו(ג), (ב) קטנים בסעיפים כאמור

המועמדים. רשימת את המרכזית הועדה תקבל לא

בתוספת חדשים, שקלים אלפים חמשת יהיה הערבון סכום (ב)
1985 ביוני שפורסם מהמדד המדד עליית שיעור לפי הצמדה הפרשי
לפי ברשומות ההודעה פרסום יום לפני לאחרונה שפורסם למדד עד
שמפרסמת לצרכן המחירים מדד  "מדד" זה, לענין ; (ג) קטן סעיף

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

סכום על הודעה ברשומות תפרסם המרכזית הבחירות ועדת (ג)
המועמדים." רשימות להגשת המועד על ההודעה פרסום עם ביחד הערבון,

: יבוא בסופו העיקרי, לחוק 66 בסעיף .4

המדד מן המדד עליית שיעור לפי הצמדה הפרשי ייווספו שיוחזרו הערבון "לכספי
; ההחזרה לפני לאחרונה שפורסם המדד עד הערבון מתן לפני לאחרונה שפורסם

66 סעיף תיקון

התשמ''ו, , 1766 בה''ח פורסמה החוק הצעת ; (1986 באוגוסט 4) התשמ"ו בתמוז כ''ח ביום בכנסת נתקבל *
.85 עמ'

.196 עמ' התשמ''ה, ; 103 עמ' התשכ"ט, ס''ח 1



המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המהירים מדד  "מדד" זה, לענין
לסטטיסטיקה."

79 סעיף תיקון העיקרי לחוק 79 בסעיף .5

: יבוא בסופו (ב), קטן בסעיף (1)

; הוראותיה" פי על הקלפי ועדת מזכיר ביד יירשם "הפרוטוקול

: יבוא (ג) קטן סעיף במקום (2)

הקלפי ועדות של הפרוטוקולים את מיד תעביר האזורית הועדה "(ג)
; המרכזית" לועדה הבחירות חומר כל עם שבאזורה

 (ד) קטן בסעיף (3)

יבוא בידו" גם ייחתם הועדה מזכיר בידי הפרוטוקול "נערך במקום (א)
; הועדה" מזכיר ביד "וכן

יימחקו.  האזורית" הועדה "ושל המלים בסיסה, (ב)

85 סעיף :החלפת יבוא העיקרי לחוק 85 סעיף במקום .6

העדכון "דוייוט
החזרתו או

אחוז את קיבלה ולא בוחרים שהגישו מועמדים רשימת (א) .85

הגשתה עם שניתן הערבון יחולט (א), 81 בסעיף הקבועים הקולות
המדינה. אוצר לטובת

לנותנו יוחזר (א), קטן בסעיף כאמור לחלטו שאין ערבון (ב)
שנוסף הסכום בצירוף ברשומות, הבחירות תוצאות פרסום לאחר מיד

".66 סעיף הוראת מכוח

91 סעיף יימחקו.תיקון  שלו" החייל תעודת לכך "ובנוסף המלים העיקרי, לחוק (א) 91 בסעיף .7

סעיף133 תיקון העיקרי לחוק 133 בסעיף .8

; לעולים" קליטה למרכזי בנוגע "הוראות : יבוא השוליים כותרת במקום (1)

לעולים" קליטה "במרכזי יבוא עולים" "במחנות במקום (א), קטן בסעיף (2)
; הקליטה" "מרכזי יבוא "המחנות" ובמקום

קליטה "מרכזי יבוא עולים" "מחנות במקום ו(ה), (ד) (ב), קטנים בסעיפים (3)
; לעולים"

: יבוא (ו) קטן סעיף במקום (4)

בו שנמצאים מקום כל לרבות  לעולים" קליטה "מרכזי זה, בסעיף "(ו)
היהודית." הסוכנות או והקליטה העלית משרד בידי והמנוהל עולים

סעיף134 תימחק.תיקון  "היוצאת" המלה העיקרי, לחוק 134 בסעיף .9

ג ו צ ר ה חיים
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

פרץ יצחק
הפנים שר


