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מדיה מגנטית ,לכל אחד מחברי הועדה המרכזית ,את הפנקס המיוחד
התשס"א ,ולא יאוחר מהיום ה 20שלפני יום הבחירות ימסור עותק מודפס
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 .14בסעיף  (1)124לחוק העיקרי ,במקום "בתעודת זהות" יבוא "אחד מאמצעי הזיהוי
שקבע יושב ראש הועדה המרכזית".
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