
6),תשל"ז1977* מס' (תיקון לכנסת הבחירות חוק

8 סעיף החוקתיקון  (להלן תשכ"ט11969 משולב], ננוסח לכנסת הבחירות לחוק (ב) 8 בסעיף .1
ובמקום קלפי'/ אזורי מ400 "למעלה יבוא קלפי" אזורי מ500 "למעלה במקום העיקרי),

קלפי". אזורי מ100 פחות "לא יבוא קלפי" אזורי מ200 פחות "לא

21 סעיף תיקון העיקרי לחוק 21 בסעיף . 2

יבוא: (ה) עד (א) קטבים סעיפים במקום (1)

אחת כל של חבריה מספר את שנה בכל תקבע המרכזית הועדה "(א)
המר בועדה המיוצגות הסיעות מבין הסיעתי הרכבה ואת הקלפי מועדות
הקלפי ועדת של ראש היושב יהיו שמהן הסיעות את תקבע וכן כזית'
משלוש פחות לא מיוצגות יהיו קלפי ועדת שבכל ובלבד ראש' היושב וסגן

סיעות.

קבועים מקום ממלאי שני יהיו קלפי ועדת של חבר לכל (ב)
ממלאי שלושה מטעמה לחבר שיהיו לדרוש סיעה ורשאית סיעתו מטעם

קבועים, מקום

(א) קטן בסעיף האמורות המרכזית הועדה להחלטות בהתאם (ג)
שלפני ה20 מהיום יאוחר לא הקלפי ועדות את האזוריות הועדות ימנו

הבחירות. יום

כאמור קלפי ועדת של הסיעתי והרכבה דובריה מספר נקבע (ד)
נציגיה שמות את האזורית לועדה הודיעה לא וסיעה (א) קטן בסעיף
ה23 היום לפני או האזורית הועדה שקבעה תקופה תוך הקלפי בועדת
נציגי בלי הקלפי ועדת תורכב המוקדם, לפי הכל הבחירות' יום שלפני

;". סיעה אותה

, ו(ו) (ה) יסומנו ו(ז) (ו) קטנים סעיפים (2)

סעיףא21 יבוא:תיקון (ב) קטן סעיף אחרי העיקרי' לחוק 21א .בסעיף 3

את הועדה מזכיר על להטיל רשאי הקלפי ועדת ראש יושב "(ג)
". (ב) 79 בסעיף האמור הפרוטוקול עריכת

60 סעיף אלףתיקון "ארבעים יבוא לירות" אלף עשר "חמישה כמקום העיקרי לחוק 60 .בסעיף 4

לירות".

66 סעיף שלתיקון סכום הגשתה עם שניתן הערבון מתוך "יחולט במקום העיקרי לחוק 66 בסעיף , 5
הגשתה". עם שניתן הערבון מן חמישית "יחולט יבוא לירות" אלפים שלושת

71 סעיף ראשתיקון יושב לידי תימסר האמורה "הרשימה יבוא בסופו העיקרי' לחוק (ב) 71 בסעיף ,6

ממלא או ראש היושב לידי שיעבירנה מנת על הועדה למזכיר למסרה וביתן הקלפי' ועדת
מקומו".

תשל''ו, בה"ח1259, פורסמו הסבר החוק הצעת בינואר1977); 31) תשל"ז כשבט י"ב בכנסתביום נתקבל *
.369 עמ'

.152 עמ' ,108 עמ' ,74 עמ' תשל''ג, ;146 עמ' תש"ל, ;196 עמ' ,103 עמ' תשכ"ט, ס"ח 1

תשל"ז,9.2.1977 בשבט כ"א החוקים843, ספר



יבוא: העיקרי לחוק 71 סעיף אחרי 71א7, סעיף הוספת

שירותים ''קביעת
ציבוריים

המרכזית הועדה תקבע הבחירות יום שלפני ה45 מהיום יאוחר לא 71א.
לחוק 10 סעיף לענין צלבוריים בשירותים שייראו השירותים סוגי את
הקביעה בדבר הודעה תפרסם הועדה הפעלתם: שעות ואת הכנסת2 יסוד:
". הבחירות יום שלפני ה35 מהיום יאוחר לא לה, הנראית בדרך האמורה'

 העיקרי לחוק 79 בסעיף .8

בידי הפרוטוקול "נערך יבוא ראש" יושב סגן "או אחרי (ד)' קטן בסעיף (1)
בידו"; גם ייחתם הועדה' מזכיר

יבוא: (ד) קטן סעיף אחרי (2)

חשבונית טעות לתקן רשאי המרכזית הועדה ראש יושב "(ה)
". אזורית ועדה של או קלפי ועדת של בפרוטוקול

79 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 119 בסעיף . 9119 סעיף תיקון

ואחרי לירות"' 10'000" יבוא לירות" 2, 500" במקום (א)' קטן בסעיף (1)
יבוא: (7) פסקה

מן שהוצאו המעטפות מן הצבעה מעטפת המשמיד (8)"
;". הקולות בספירת שנכללה לפני הקלפי

לירות". 20'000" יבוא לירות" 5'000" במקום (ב)' קטן בסעיף (2)



. לירות" 20'000" יבוא לירות" 5'000" כמקום העיקרי' לחוק 120 בסעיף , 10120 סעיף תיקון

לירות". 20, יבוא"000 לירות" 5'000" במקום העיקרי' לחוק 121 בסעיף . 11121 סעיף תיקון

לירות". 20, יבוא"000 לירות" 5'000" במקום העיקרי' לחוק 122 בסעיף . 12122 סעיף תיקון

. לירות" 10'000" יבוא לירות" 2'300" במקום העיקרי' לחוק 124 בסעיף . 13124 סעיף תיקון

. לירות" 10, 000 " יבוא לירות" 2'500" במקום העיקרי' לחוק 125 בסעיף . 14125 מעיף תיקון

לירות". 1'000" יבוא לירות" 250" במקום העיקרי' לחוק 126 בסעיף . 15126 סעיף תיקון

. לירות" 500" יבוא לירות" 100" במקום העיקרי' לחוק 127 בסעיף . 16127 סעיף תיקון

קציר אפרים
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

הלל שלמה
הפנים שר .

.69 עמ' תשי"ח, 2ס"ח


