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התשס"ו-2005* ,(53 מס' הבחירות לכנסת (תיקון חוק

י'4, בפרק העיקרי), החוק - (להלן התשכ"ט-11969 משולב], [נוסח לכנסת הבחירות בחוק .1
קלפי ועדת מזכיר "הצבעת יבוא קלפי" ועדות מזכירי של "בחירות במקום הפרק, בכותרת

קלפי". ועדת וחברי

יבוא: העיקרי לחוק 116יח סעיף אחרי .2

חברי "הצבעת
ועדת קלפי

עם בהתייעצות  המרכזית, הבחירות ועדת ראש יושב 116יט. (א)
משמש הוא שבה בקלפי יצביע קלפי ועדת חבר כי לקבוע רשאי סגניו,
תפקידו למילוי הקשורות מיוחדות נסיבות  קיימות כי נוכח אם כחבר,

מגוריו. באזור להצביע בקלפי הקלפי מחבר ועדת נבצר בשלהן אשר

 - זה (בסעיף  (א) קטן בסעיף  כאמור קלפי, המצביע ועדת (ב) חבר  
וועדת חיצונית לתוך מעטפה ההצבעה את מעטפת ישים המצביע) החבר
שמו, את החיצונית פני המעטפה על המצביע, תציין החבר למעט הקלפי,
את יטיל המצביע החבר מענו; ואת האוכלוסין במרשם זהותו מספר את

לתוך הקלפי. הנותרים הקלפי ועדת חברי המעטפה לעיני

שנקבע  כפי תהיה סעיף זה לפי שהצביע מי הקולות של ספירת (ג)  
68א(ו)." סעיף לפי בתקנות

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

נס –פי פז ר פי  או
הפנים שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (1 בנובמבר 2005); התשס"ו בתשרי כ"ט ביום בכנסת  * התקבל

.218 עמ' התשס"ה (19 ביולי 2005), בתמוז י“ב מיום  ,90 ― הכנסת חוק  
.529 עמ’ התשס”ד, 1 ס"ח התשכ”ט, עמ’ 103;

התשס"ו-2005* שעה), (הוראת (מימון בחירות) המקומיות הרשויות חוק

כנוסחו  העיקרי), החוק - התשנ"ג-11993 (להלן בחירות), (מימון המקומיות הרשויות חוק .1
(6 בדצמבר  בכסלו התשס"ו ה' ביום שיתקיימו הרשות לראש הבחירות על זה, יחול בחוק
חדשות בבחירות מועמד ויראו זה, בחוק האמורים בשינויים הבחירות), יום - (להלן (2005

רשות. לראש מיוחדות בבחירות כמועמד

 - העיקרי 1 לחוק בסעיף .2

העילה נוצרה שבו "מהיום יבוא הקובע" "מהיום במקום בחירות", "תקופת בהגדרה (1)
חדשות"; בחירות לעריכת

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (7 בנובמבר 2005); התשס"ו בחשון ה’ ביום בכנסת  * התקבל

.1236 עמ' התשס"ה (31 באוגוסט 2005), באב כ”ו מיום  ,204 ― הממשלה חוק  
.230 עמ’ התשס”ה, 1 ס"ח התשנ”ג, עמ’ 146;

י'4 פרק תיקון

סעיף הוספת
116יט

שעה הוראת

 1 תיקון סעיף


