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הוספת סעיף 3א

 .1בסעיף  2לחוק פנקס הבוחרים לכנסת )הוראות שעה( /תשי"ט~) 11959להלן  החוק
העיקרי( .בנוסח סעיף  34לחוק הפנקס ,כמקום "מהיום ה "180יבוא "מהיום ה."195
.2

סעיף  3לחוק העיקרי יווסף סעיף זה:

אתרי

"תיקון

3א) .א( התברר שאזורי קלפי נקבעו שלא בהתאם לסעיפים  12עד 15
לחוק הפנקס ,יתקן שר הפנים ,בהסכמת יושב ראש הועדה ולא יאוחר
מהיום ה 131אחרי היום הקובע שבשנה הראשונה אחרי תחילת חוק
הפנקס ,את תחומי אותם אזורי קלפי כדי להתאימם להוראות הסעיפים
האמורים ,ולשם כך רשאי הוא ,בהסכמה כאמור ,לקבוע אזורי קלפי
נוספים ולשנות ממספר אזורי קלפי.

אזורי

קלפי

)ב( שר הפנים יפרסם בכל אחד מאזורי הקלפי שתחומיהם תוקנו
או שנוספו כאמור' הודעה על כך בצירוף רשימת הבוחרים של אותם
אזורי קלפי; שר הפנים יורה ,בהסכמת יושב ראש הועדה ,על דרכי
הפרסום ומועדו.
)ג( שר הפנים ימסור לכל אחד מחברי הועדה העתק מרשימת
הבוחרים של כל אזורי הקלפי שתחומיהם תוקנו או שנוספו כאמור".
החלפת סעיף 4

.3

במקום

''תיקון סעיף 50
לחוק הפנקס

סעיף  4לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:
.4

בסעיף  50לחוק הפנקס 
) (1במקום השורה המתחילה במלים "בסעיף  "1תבוא שורה זו:
"בסעיף  :1בהגדרה "שנת פנקס הבוחרים",
"ביום ה";"258

במקום "ביום ה"130

) (2במקום השורות ,החל מהשורה המתחילה במלים "בסעיף "31
ועד סוף הסעיף ,יבואו שורות אלה:
"בסעיף  :31במקום "עד היום ה"  "65עד היום ה;"132
בסעיף  :33במקום "עד היום ה"  "89עד היום ה;"180
בסעיף  :35במקום "עד היום ה"  "99עד היום ה;"208
בסעיף  :38במקום "עד היום ה"  "113עד היום ה;"225
בסעיף  :42במקום "עד היום ה"  "127עד היום ה;"255
ובמקום "עד היום ה"150י "עד היום ה;"270
בסעיף  :43במקום "ביום ה"  "130ביום ה;"258
בסעיף  :44במקום "מהיום ה"  "135מהיום ה"."270
תחילת תוקף

4

.חוק

זה תחילתו ביום קבלתו בכנסת.
בןגוריון
דוד
ראש הממשלה

בןצבי
יצחק
נשיא המדינה
* גתקגל בכנסת ביום י''ט בניסן תשי"ט) 27באפריל.(1959
 1ס"ח ,280תשי"ט /עמ' .111
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