
התשנ"ו1996* ,(25 מס' (תיקון (בחירות) המקומיות הרשויות חוק

72 סעיף בסעיףתיקון העיקרי), החוק  1(להלן התשכ"ה1965 (בחירות), המקומיות הרשויות בחוק ו.
יבוא: (3) פסקה במקום 72(א),

כחוק; שלא הושגו מסויימת מועמדים רשימת בעד שניתנו שקולות (3)"

85א; בסעיף כאמור מענם שינו אשר בוחרים שהצביעו (4)

חלוקת על להשפיע היה עלול זה קטן סעיף לפי עליו שטוענים שהליקוי ובלבד
'. המנדטים

73 סעיף יבוא:תיקון (א) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 73 בסעיף . 2

כי המשפט בית וסבר 68 או 85א סעיפים על עבירה נעברה כי בערעור נטען "(או)

רשאי (א), קטן בסעיף האמורה התקופה תוך הראיות, חומר את לבחון ביכולתו אין

תוך בערעור לפסוק הוא רשאי כן, עשה המשטרה; לחקירת החומר את להעביר הוא
הגשתו." מיום שנה

85א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 85 סעיף אחרי .3

מען הואשינוי שבו לישוב מענו שינוי על האוכלוסין למרשם המודיע (א) 85א.
מההודעה וכתוצאה נכונה אינה השינוי שהודעת ביודעו תושב, אינו

אלה: כל התקיימו

כלול; היה שבה בוחרים מרשימת שמו הוצא (ו)

שבתחום קלפי אזור של בוחרים לרשימת שמו הוכנס (2)
תושב; אינו הוא שבו הישוב

הצביע כאמור מענו שינוי לאחר הסמוכות בבחירות (3)
או שנים 3 מאסר  דינו בו, תושב שהוא מבלי יישוב באותו

קנס.

דרך על נגרם המען שינוי אם מינה נפקה אין זה, סעיף לענין (ב)
משולב], [נוסח לכנסת הבחירות לחוק ו4 או 40 סעיפים לפי ערר או בקשה

האוכלוסין, מרשם לחוק 17 סעיף לפי הודעה דרך על או התשכ"ט21969,
.,3 התשכ"ה1965

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב

רמון חיים
הפנים שר

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ;(1996 13במרס ) התשנ'ו באדר כ"ב ביום בכנסת נתקבל *
.358 עמ' , (1996 בינואר 5) התשנ'ו בטבת יא מיום ,2472

.118 עמ' התשנ"ו, ;248 עמ' התשכ"ה, ס"ח 1

.188 עמ' התשנ"ו, :103 עמ' התשכ"ט, ס"ח 1
עמ'.398 התשנ'ה, ;270 עמ' התשכ"ה, ס"ח 3


