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הוראת תיקון
השעה

68ב סעיף יבוא:"הוספת העיקרי לחוק 68א סעיף אחרי 27א.

נכים הצבעת זה בסעיף (א) 68ב.

בניידות מוגבל הוא הגופני מצבו שמפאת אדם  "נכה"

ששמו הקלפי במקום להצביע יכול אינו זו ומסיבה
שלה, הבוחרים ברשימת כלול

לפי לנכים כקלפי שנקבעה קלפי  לנכים" "קלפי

68א. סעיף הוראות

שבו בישוב לנכים בקלפי להצביע רשאי נכה (ב)

ברשימתה. כלול ששמו הקלפי נמצאת

ועדת בפני יזדהה לנכים בקלפי המצביע נכה (ג)
מעטפות את ישים ו(ב), 74(א) בסעיף כאמור הקלפי

על תציין הקלפי וועדת חיצונית, מעטפה לתוך ההצבעה
זהותו מספר את הבוחר, שם את החיצונית המעטפה פני

המעטפה את יטיל והבוחר מענו, ואת האוכלוסין במרשם

הקלפי. לתוך הקלפי, ועדת לעיני

הקולות ספירת בעת ההצבעה בסיום (1) (ד)
את הקלפי ועדת תספור ,79 בסעיף כאמור
את תארוז לפתחן, בלי החיצוניות המעטפות
תרשום אריזה, במעטפת החיצוניות המעטפות

ותעבירן האריזה מעטפת על מספרן את
ההצבעה. חומר כל עם יחד האזורית לועדה

את מיד תעביר האזורית הועדה (2)
כאמור המרכזית לועדה האריזה מעטפות

79(ג). בסעיף

ייעשו הקולות וספירת המעטפות בדיקת (3)
ו104ו 04וה 04וד, תקנות להוראות בהתאם

הממשלה, ולראש לכנסת הבחירות לתקנות
המחויבים. בשינויים ,2 התשל''ג1973
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זה סעיף לפי ההצבעה דרכי בדבר מידע (ה)

האלקטרוניים התקשורת בכלי לרבות לציבור יפורסם

המרכזית." הבחירות ועדת ראש יושב שיקבע בדרך

סעיף79 יבוא:תיקון (6) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 78(א) בסעיף 27ב.

בישוב שהצביע 68ב סעיף לפי בוחר של הצבעה מעטפות (7)"

ברשימתה." כלול ששמו הקלפי נמצאת שבו הישוב שאינו

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

סויסה אליהו

הפנים שר

תיכון דן


