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של הכנסת
השביעית
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תקופת כהונתה של הכנסת
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לחוק הבחירות ,אין בהוראות סעיף  1כדי לקבוע לה מועד חדש.

הארכת מועדים
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הבחירות למועצות של רשויות מקומיות שנועדו ליום ד' בחשון תשל"ד )30
.7
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תחולת החוק

תחילה

של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
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