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שוטריט
המשטרה שר ימציא הבחירות יום לפני יום מ45 יאוחר לא (א) , 95
שוטר כל של שמו את שתפרט רשימה המרכזית הועדה ראש ליושב

להיות עשוי שהוא המשטרה לשר נראה ואשר הבוחרים בפנקס הכלול
אזור של הבוחרים שרשימת לישוב מחוץ בתפקיד הבחירות ביום מוצב
להצביע ממנו יימנע זאת ושמחמת שמו את כוללת שבתחומו קלפי

. אזור שבאותו בקלפי

שמו ליד יצויינו, (א) קטן בסעיף כאמור השוטרים ברשימת (ב)
שמו, את כוללת שלו הבוחרים שרשימת הקלפי אזור שוטר, כל של
בוחרים, רשימת באותה רשומים שהם כפי אליו המתייחסים הפרטים

השוטר. תעודת ומספר

בהת לכך הסמיך שהוא מי או המרכזית, הועדה ראש יושב (ג)
כאמור השוטרים ברשימת הכלולים השמות את ימחק סגניו, עם ייעצות

רשומים. הם שבהן הבוחרים מרשימות (א) קטן בסעיף
שמו אשר שוטר, לכל יוציא המרכזית הועדה ראש יושב (ד)

כאמור הבוחרים מרשימות והוצא (א) קטן בסעיף האמורה ברשימה נכלל
תעודת מספר את שתכלול תעודתהצבעהלשוטר , (ג) קטן בסעיף
תימסר התעודה שלו? השוטר תעודת מספר ואת הזיהוי פנקס או הזהות
הועדה לכך שתמנה מי ידי על בכתב, קבלה נגד לו, נועדה שהיא לשוטר
שר עם בהתייעצות הועדה לכך שקבעה המקומות באחד המרכזית,

המשטרה.

בכל להצביע רשאי תעודתהצבעהלשוטר לו שהוצאה שוטר (ה)

זיהוי בפנקס או זהות בתעודת והזדהה שוטר במדי שהופיע ובלבד קלפי,
את הקלפי ועדת ראש ליושב ימסור כאמור ומשהצביע שוטר, ובתעודת
התעודה על יחתום הקלפי ועדת ראש יושב תעודתההצבעהלשוטר:
המעידה החותמת את תטביע והועדה , הקלפי ועדת לפרוטוקול אותה ויצרף
בסעיף כאמור הזיהוי, פנקס או הזהות תעודת את ותנקב לכנסת שהצביע
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שזר זלמן שניאור
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