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"סמכויות

מיוחדות

תש"ל

הבחירות לכנסת ננוסח

יראו בחוק

לאחר סעיף  70נוסף סעיף זה:
70א ) .א(

נוכחו יושב ראש הועדה

המרכזית וסגניו ,בערב יום

הבחירות

או ביום הבחירות ,כי קיימות באזור קלפי פלוני נסיבות מיוחדות המונעות
או העלולות למנוע לדעתם את המהלך התקין של ההצבעה ,רשאים הם
להורות על דחיית פתיחת הקלפי ,על הפסקת ההצבעה ועל חידושה וכן
על הוספת זמן להצבעה ,ובלבד שלא תותר הצבעה כעבור יותר מ24
שעות מהשעה הנקובה בסעיף  72לסגירת הקלפיות.
הוראות לפי סעיף זה יקבעו את הסידורים להבטחת קיום
)ב(
הבחירות באותו אזור קלפי  ,לרבות מקום הקלפי ,הרכב ועדת קלפי וכל
דבר אחר המתחייב מן ההוראה העיקרית .
)ג(

יושבראש הועדה

המרכזית

וסגניו

יודיעו על

ההוראות לפי

סעיף זה לבוחרים וליושבי ראש ועדות הבחירות הנוגעים בדבר ,במקום
ובצורה שימצאו לנכון? הן אינן טעונות פרסום ברשומות ;".
בסעיף  ,91אחרי סעיף קטן )ג( נוסף סעיף קטן זה:

)(2

")ד( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו)ב( רשאי שר הפנים,
בהתייעצות עם שר הבטחון ובהסכמת יושבראש הועדה המרכזית וסגניו,
לתת הוראות בדבר אמצעי הזיהוי של חיילים הנמצאים באזורים שקבע
לענין זה בהתייעצות ובהסכמה כאמור ובדבר האמצעי שיעיד כי החייל
הצביע לכנסת; קביעת האזורים וההוראות האמורות יובאו לידיעת הנוגעים
בהתייעצות ובהסכמה כאמור ;הן
בדבר כפי שימצא שר הפנים לנכון,
אינן טעונות פרסום ברשומות ".



תיקון סעיף 95א

בסעיף 95א לאותו חוק ,כפי שנוסף בסעיף  (4)11לחוק הבחירות לכנסת ננוסח משולב[
,2
"ושמותיהם כלולים ברשימה שהגיש ראש המטה הכללי
י )תיקון(  ,תשכ"ט ,21969המלים
ליושבראש הוועדה המרכזית" שבפסקה )  0יימחקו.
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