חוק פנקס הבוחרים )הוראות שונות( ,תשכ"ו* 1966
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 1לחוק פנקס הבוחרים לכנסת,

בסעיף

)0
)(2

,2

במקום ההגדרה של "היום הקובע" יבוא:
""היום הקובע"  יום א' בניסן שלפני שנת פנקס

פלונית";

במקום ההגדרה של "שנת פנקס בוחרים" או "שנת פנקס" יבוא:
""שנת פנקס בוחרים" או "שנת פנקס"  התקופה המתחילה כיום ט"ו
באב של שנה פלונית והמסתיימת כיום י"ד באב של השנה שלאחריה" .
החלפת סעיף 9

סעיף  9לחוק הפנקס יבוא:

במקום

"פנקס

תשי"ט) 11959להלן  חוק הפנקס( 

תיקון סעיף 1

לכל שנת פנקס יוכן פנקס בוחרים /שיכלול כל אדם שביום הקובע
.9
היה אזרח ישראלי והיה רשום ,הוא ומענו ,במרשם האוכלוסין כתושב
ויום הולדתו ה 18חל לא יאוחר מיום תחילתה של אותה שנת פנקס" ,

שבתי

הקובע" יבוא "מיום ט"ו באב שלאחר היום

תיקון סעיף 19

בסעיף  43לחוק הפנקס ,במקום "ביום ה 130אחרי היום הקובע" יבוא "ביום ט"ו באב
.4
שלאחר היום הקובע".

תיקון סעיף 43

בסעיף  1לחוק הבחירות לכנסת ,תשי"ט ,21955במקום "מיום  31בדצמבר הקודם
,5
לתחילת אותה שנת פנקס בוחרים" יבוא "מיום תחילתה של אותה שנת פנקס בוחרים? לא
והאפוטרופסות ,
ידוע יום לידתו של אדם ,יחולו הוראות סעיף  12לחוק הכשרות המשפטית
תשכ"ב. "31962

תיקון חוק
הבחירות לכנסת

בסעיף  19לחוק הפנקס ,במקום
.3
הקובע".

.6
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הרשויות
)(1

"מהיום

המקומיות )בחירות(,

תשכ"ה41965

תיקון חוק
הרשויות



כסעיף  , 1בהגדרה "היום הקובע" ,במקום "31

בסעיף  , 12בפסקה ) , (1במקום
)(2
שלאחר היום הקובע" .

"מהיום

בדצמבר" יבוא "א' בניסן";

הקובע" יבוא

"מיום ט"ו באב

חוק זה לא יחול על פנקס הבוחרים לכנסת שהיום הקובע שלו הוא  31בדצמבר;1965
,7
פנקס זה יעמוד בתקפו ,על אף האמור בחוק הפנקס  ,עד לתחילת תקפו של פנקס הבוחרים
הראשון שיוכן על פי חוק זה.

אשכול
לוי
ראש הממשלה
שניאור
נשיא

זלמן
המדינה

שזר

* נתקבל בכנסת ביום ט"ז באב תשכ"ו )2
עמ' . 132
 1ס"ח תשי"ט  ,עמי . 24
 2ס"ח תשי"ט ,עמ' 114.
 3ס"ח תשכ"ב  ,עמ' 120.
 4ס"ח תשכ"ה ,עמ' 248.
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באוגוסט  ; (1966הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  ,695תשכ"ו,
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