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לגני הצבעה זכות
עשרה שמונה

יחד שיתקיימו מקומיות רשויות של למועצות ובבחירות השמינית לכנסת בבחירות .1
פי על חל, ה18 הולדתו שיום מי גם להצביע זכאי יהיה השמינית לכנסת הבחירות עם
בטבת ו' לבין (1973 בספטמבר 13) תשל"ג באלול ט"ז בין האוכלוסין, במרשם הרשום
אזרח היה (1973 במאי 3) תשל"ג באייר א' ביום ואשר ,(1973 בדצמבר 31) תשל"ד

כתושב. האוכלוסין במרשם ומענו, הוא רשום, והיה ישראלי

לרשימת תוספת
הבוחרים

תוספת)  (להלן הבוחרים לרשימת תוספת קלפי אזור לכל יכין הפנים שר (א) .2

אזור. אותו כתושב האוכלוסין במרשם רשום והוא סעיף1 לפי לבחור שזכאי מי כל שתכלול
משולב], ננוסח לכנסת הבחירות לחוק (א) ו71 30 ,29 סעיפים הוראות (ב)
המחוייבים. בשינויים תוספת, על יחולו לכנסת) הבחירות חוק  (להלן 1 תשכ"ט1969
תוספת. על יחולו לא לכנסת הבחירות לחוק 55א וסעיף 51 עד 33 סעיפים הוראות (ג)

לבוחר בדצמברהודעה 17) תשל"ד בכסלו כ"ב יום עד הפנים שר לו ישלח בתוספת, שרשום .מי 3

את תציין ההודעה לכנסת: הבחירות לחוק 31 בסעיף האמורה בדרך כך על הודעה (1973
לכנסת. הבחירות לחוק 32 בסעיף האמורים הפרטים

התוספות לכנסתגירוף הבחירות לחוק (ב) 71 סעיף לפי למסור שיש בוחרים מרשימת עותק לכל .4

חוק  (להלן תשכ"ה21965 (בחירות), המקומיות הרשויות לחוק 53 סעיף ולפי
רשימה. לאותה המתייחסת התוספת של עותק יצורף למועצות), הבחירות

עובדים הצבעת
מסויימים

הבחירות לחוק 95א סעיף לפי אזורים לקבוע ניתן זה בחוק האמורות הבחירות לענין . 5

המדינה. שטחי מתוך גם למועצות הבחירות לחוק 84א סעיף ולפי לכנסת
מיוחדות מחבריהסמכויות שלישים שני של ברוב רשאית, השמינית לכנסת המרכזית הבחירות ועדת (א) .6

לפי הדרושים, בצעדים ולנקוט הדרושות ההחלטות את לקבל הועדה, יושבראש כשביניהם
בקיומן. תקלות ולמנוע במועדן השמינית לכנסת הבחירות קיום להבטיח כדי דעתה, שיקול
או הכנסת*, לחוקיסוד: בניגוד יהיו לא (א) קטן סעיף לפי צעד או החלטה (ב)

לכנסת. הבחירות לחוק ויב י"א ח' ו' ה' רי ב' א' לפרקים
מהן. לגרוע ולא לכנסת הבחירות חוק לפי סמכויות על להוסיף בא זה סעיף (ג)

ובקשות לכנסת.קובלנות הבחירות לחוק 137 סעיף הוראות יחולו זה חוק לפי מחדל או מעשה על . 7

החוק אותחולת לכנסת הבחירות בחוק הכנסת, בחוקיסוד: האמור אף על יחולו זה חוק .הוראות 8
למועצות. הבחירות בחוק

בכנסת.תחילה קבלתו ביום זה חוק של תחילתו ,9

קציר אפרים
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

בורג יוסף
הפנים שר

/1092 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1973 בדצמבר 4) תשל'ד בכסלו ט' ביום בכנסת נתקבל *
.40 עמ' תשל"ד,

,69 עמ' תשי"ח, ס'''ח 3 .248 עמ' תשכ"ה, 2ס"ה . 103 עמ' תשכ"ט, ס"ח 1
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