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בתוספת לחוק העיקרי ,במקום הכותרת "תוספת" יבוא "התוספת השניה".

שינוי שם
התוספת

) .22א(
כנוסחה בסעיף  18לחוק זה ,יחולו גם על בקשות למתן צו הארכה שהוגשו לפני תחילתו ועל
צווי הארכה שניתנו לפני תחילתו ,ובלבד שטרם פקע תוקף הפטנט הבסיסי שלגביו ניתן צו
ההארכה.

הוראות החוק העיקרי ,כנוסחן בחוק זה ,למעט הוראות סעיף )164א( לחוק העיקרי תחולה

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,לא ייפגע תוקפם של צווי הארכה שניתנו לפני
תחילתו של חוק זה מחמת שלא עמדו בדרישות המפורטות בפסקאות ) (5או ) (6שבסעיף )64ד(
לחוק העיקרי ,כנוסחן בסעיף  3לחוק זה.
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חוק הבחירות לכנסת )תיקון מס'  ,(55התשס"ו*2006-
.1
 ,26במקום סעיף קטן )ה( יבוא:

בחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[ ,התשכ"ט) 11969-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף תיקון סעיף 26

")ה( ) (1שר הפנים יאפשר לכל בעל זכות בחירה לקבל באינטרנט ,בתקופה
המתחילה לכל המאוחר בתום שלושה ימים מיום כניסת פנקס הבוחרים לתוקף
ועד יום הבחירות ,מידע בדבר מספר הקלפי שבה הוא זכאי להצביע ,מקום הקלפי
ומספרו הסידורי של בעל הזכות הבחירה ברשימת הבוחרים הרשאים להצביע
באותה קלפי.
) (2בעל זכות בחירה רשאי ,בבקשה בכתב שתישלח בדואר רשום ,לבקש משר
הפנים כי יסיר מהאינטרנט מידע כאמור בפסקה ) (1הנוגע אליו; הוגשה בקשה
כאמור ,יוסר המידע נושא הבקשה בתוך עשרה ימים מיום קבלת הבקשה.
) (3שר הפנים יפרסם בעיתונות הודעה בדבר כוונתו לתת מידע כאמור בפסקה )(1
ובדבר זכותו של בעל זכות בחירה לבקש את הסרת המידע כאמור בפסקה ) ,(2עשרה
ימים לפני כניסת פנקס הבוחרים לתוקף".
.2

בסעיף 68א)ה( לחוק העיקרי ,במקום "מעטפות ההצבעה" יבוא "מעטפת ההצבעה".

.3
יבוא:

תיקון סעיף 68א

לענין הבחירות לכנסת השבע עשרה יקראו את החוק העיקרי כך שאחרי סעיף 68א הוספת סעיף 68א1
 -הוראת שעה

"הצבעת תושבי 68א) .1א( אדם אשר ביום כניסתו לתוקף של פנקס הבוחרים לפי סעיף
חבל עזה ויישובים
בצפון השומרון )26ד( היה שמו רשום ברשימת בוחרים של אחד מיישובי חבל עזה או יישובי
צפון השומרון ,רשאי להצביע בקלפי בניצן או בכל מקום קלפי שנקבע לפי
 הוראת שעההוראות סעיף 68א; הצבעה כאמור בסעיף זה ,תיעשה בדרך הקבועה בסעיף
68א ,ובשינויים המחויבים.
__________
* התקבל בכנסת ביום כ' בכסלו התשס"ו ) 21בדצמבר  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,105 -מיום ה' בכסלו התשס"ו ) 6בדצמבר  ,(2005עמ' .70
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשס"ו ,עמ' .95
ספר החוקים  ,2048ג' בטבת התשס"ו3.1.2006 ,
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מאלה:

בסעיף זה "יישובי חבל עזה או יישובי צפון השומרון"  -כל אחד
)(1

אלי סיני

)(2

בדולח

)(3

בני עצמון

)(4

גדיד

)(5

גן אור

)(6

גני טל

)(7

דוגית

)(8

כפר דרום

)(9

מורג

) (10נווה דקלים
) (11ניסנית
) (12נצר חזני
) (13נצרים
) (14פאת שדה
) (15קטיף
) (16רפיח ים
) (17שליו
) (18גנים
) (19חומש
) (20כדים
) (21שא נור".
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 .5בסעיף  95לחוק העיקרי ,בכל מקום ,במקום "בתעודת זהות" יבוא "באמצעי זיהוי כאמור
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