
שעה), (הוראת המקומיות ולרשויות השמינית לכנסת הבחירות חוק
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לכנסת הבחירות א': פרק
הבחירות דחיית
השמינית 1973)לכנסת באוקטובר 30) תשל"ד בחשון ד' ליום שנועדו השמינית לכנסת הבחירות .1

, (1973 בדצמבר 31) תשל"ד בטבת ו' ביום יתקיימו והן נדחות,

כהונתה תקופת
הכנסת של
השביעית

השמינית, הכנסת של לכינוסה עד תימשך השביעית הכנסת של כהונתה תקופת (א) , 2

לחוקיסוד: 33 לסעיף בהתאם השביעית הכנסת תכונס זה חוק של מתחילתו (ב)
בלבד. הכנסת1

של כהונתה תקופת
השמינית אתהכנסת יראו התשיעית לכנסת והבחירות השמינית הכנסת של כהונתה תקופת לענין . 3

. (1973 באוקטובר 30) תשל"ד בחשון ד' ביום נבחרה כאילו השמינית הכנסת

פעולות שניידת
לפניומועדים השמינית לכנסת הבחירות לקראת ובמועדה כדין שנעשתה פעולה כל .(א) 4

חוק  (להלן תשכ"ט21969 , משולב] ננוסח לכנסת הבחירות חוק לפי זה חוק תחילת
כתקפה, תעמוד תשל"ג31973, מפלגות, מימון חוק לפי או , הבחירות)

(ב) או (א) 64 או ,63 ,62 , (ט) 57 סעיפים לפי לעשייתה מועד שנקבע פעולה (ב)
חדש. מועד לה לקבוע כדי 1 סעיף בהוראות אין הבחירות, לחוק

מועדים מועדיםהארכת להאריך המרכזית הבחירות ועדת רשאית השמינית לכנסת הבחירות לענין . 5
ימים. לעשרה עד הבחירות לחוק 142 בסעיף כאמור

תעמולה 15שידורי סעיפים עלפי השמינית, לכנסת המרכזית הבחירות ועדת יושבראש בהחלטות .6

תעמולת שידורי בחשבון יבואו לא תשי"ט~41959, , תעמולה) (דרכי הבחירות לחוק ו15א
זה. חוק תחילת לפני ששודרו האמורים הסעיפים עלפי הבחירות

המקומיות לרשויות הבחירות ב': פרק
הבחירות באוקטוברדחיית 30) תשל"ד בחשון ד' ליום שנועדו מקומיות רשויות של למועצות הבחירות .7

. (1973 בדצמבר 31) תשל"ד בטבת ו' ביום יתקיימו והן נדחות, (1973

פעולות שמירת
ומועדים

בחשון ד' ליום שנועדו הבחירות לקראת ובמועדה כדין שנעשתה פעולה כל (א) . 8

, (בחירות) המקומיות הרשויות חוק לפי זה חוק תחילת לפני (1973 באוקטובר 30) תשל"ד
בתקפה. תעמוד תשכ"ה51965,

הרשויות לחוק (ח) 35 או (א) 25, 24 סעיפים לפי לעשייתה מועד שנקבע פעולה (ב)
חדש. מועד לה לקבוע כדי 7 סעיף בהוראות אין , תשכ"ה1965 , (בחירות) המקומיות

/1087 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1973 באוקטובר 25) תשל'"ד בתשרי כ"ט ביום בכנסת נתקבל *
.9 עמ' תשל"ד,

.69 עמ' תשי"ח, ס"ח 1
103. עמ' תשכ''ט, ס''ח 2
52. עמ' תשל"ג, ס"ח 3
עמ'.138 תשי"ט, ס"ח 4
.248 עמ' תשכ"ה, 5ס"ח



הפנים שר רשאי זה, לחוק 5 סעיף או הבחירות לחוק 142 סעיף לפי מועד .הוארך 9

תשכ"ה (בחירות), המקומיות הרשויות חוק לפי המתאים המועד את מקביל באופן להאריך
.1965

מועדים הארכת

שונות : גי פרק

מימון בחוק הבחירות, בחוק הכנסת, בחוקיסוד: האמור אף על יחולו זה חוק הוראות . 10

בחוק או תשכ"ה1965, (בחירות), המקומיות הרשויות בחוק תשל"ג1973, מפלגות,
.6 תשי"ז1957 מועדים, הארכת

החוק תחולת

בכנסת. קבלתו ביום זה חוק של תחילתו , תחילה11

מאיר גולדה
הממשלה ראש

קציר אפרים
המדינה נשיא

חזני מיכאל
הסעד שר

הפנים שר מקום ממלא

.42 עמ' תשי''ז, 6ס''ח




