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 חוק הבחירות(,
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) (1בהגדרת "היום הקובע" ,במקום "יום א' בניסן שלפני שנת פנקס פלונית"
יבוא "יום כ"ה באדר בי התשמ"א ) 31במרס ; "(1981
)(2

במקום הגדרת "שנת פנקס בוחרים" או "שנת פנקס" יבוא :
""תקופת פנקס התשמ"א"  התקופה המתחילה ביום י"ג באייר התשמ"א
) 17במאי  (1981והמסתיימת ביום י"ד באב התשמ"ב ) 3באוגוסט .";(1982
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בסעיף )3א( לחוק הבחירות ,במקום "מיום תחילתה של שנת פנקס הבוחרים שבה
.4
מתקיימות הבחירות" יבוא "מיום כ"ח בסיון התשמ"א ) 30ביוני ) (1981להלן  יום
הבחירות לכנסת העשירית(",
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סעיף  2לחוק הבחירות יבוא :
הזכות להצביע בבחירות לכנסת העשירית נתונה רק למי שרשום
.2
בפנקס הבוחרים של תקופת פנקס התשמ"א".
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.בסעיף  13לחוק הבחירות



)(1

במקום סעיף קטן )א( יבוא :

)(2

")א( לא יאוחר מיום כ"ה באדר א' התשמ"א ) 1במרס  (1981תקבע הועדה
המרכזית ,על פי הצעת שר הפנים שהוגשה לה ביום ל' בשבט התשמ"א )4
בפברואר  ,(1981את התחומים של אזורי הקלפי ,לרבות אזורי קלפי מיוחדים
לפי סעיף ) 12ב(; ".
סעיף קטן )ב( לא יחול.

במקום
התשמ"א

סעיף  26לחוק הבחירות יבוא :
לתקופת פנקס התשמ"א יוכן פנקס בוחרים שיכלול כל אדם שביום
.26
הקובע היה אזרח ישראלי והיה רשום ,הוא ומענו ,במרשם האוכלוסין
כתושב ויום הולדתו ה 18חל לא יאוחר מיום הבחירות לכנסת העשירית
)להלן  פנקס התשמ"א(; לענין פרק זה" ,מען"  לרבות ציון במרשם
האוכלוסין של ישוב בלבד".

בסעיף  28לחוק הבחירות ,במקום סעיף קטן )א( יבוא :
")א( לשם הכנת פנקס התשמ"א תוכן לכל אזור קלפי רשימה שתכלול כל
אדם שיום הולדתו ה 18חל לא יאוחר מיום הבחירות לכנסת העשירית ושביום
כ"ו בשבט התשמ"א ) 31בינואר  (1981היה אזרח ישראלי והיה רשום במרשם
האוכלוסין כתושב אותו אזור".

.בסעיף  29לחוק הבחירות ,במקום "ביום ה 61שלפני היום הקובע" יבוא "ביום
8
כ"ו בשבט התשמ"א ) 31בינואר ."(1981
* נתקבל בכנסת ביום י"ג באדר א' התשמ"א )17
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 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .103

בפברואר  ;(1981הצעת החוק פורסמה בה"ח ,1512

התשמ"א,
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"הודעה

במקום
לבוחר

סעיף  31לחוק הבחירות יבוא :
 .31מי שבכלל ברשימות הבוחרים שהוכנו לפי סעיף  ,28ישלח לו שר
הפנים הודעה על כך בדואר".

בסעיף  32לחוק הבחירות ,במקום "יישלחו בכל שנה תוך  45ימים מהיום הקובע"
. 10
יבוא "יישלחו עד יום ד' באדר ב' התשמ"א ) 10במרס ."(1981
. 11

"הצגת

. 12

במקום

סעיף  33לחוק הבחירות יבוא :
 .33מיום ד' באדר בי התשמ"א ) 10במרס  (1981ועד יום י"ג באדר ב'
התשמ"א ) 19במרס  ,(1981יציג שר הפנים ,בימי העבודה הרגילים ,את
רשימות הבוחרים לתקופת פנקס התשמ"א בכל הלשכות הנפתיות לעליה
ומרשם ,למען יוכל כל דורש לעיין בהן".

במקום

סעיף  34לחוק הבחירות יבוא :
 .34לא יאוחר מיום כ"ה באדר אי התשמ"א ) 1במרס (1981תקבע הועדה
המרכזית את שעות ההצגה על פי הצעת שר הפנים שתוגש לה לא יאוחר
מיום י"ח באדר א' התשמ"א ) 22בפברואר".(1981
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"שעות ההצגה

בסעיף  35לחוק הבחירות ,במקום "מהיום ה 39אחרי היום הקובע" יבוא "מיום
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ב' באדר ב' התשמ"א ) 8במרס ."(1981
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סעיפים  36עד  38לחוק הבחירות לא יחולו.
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בסעיף  39לחוק הבחירות ,במקום "לא יאוחר מהיום ה 46אחרי היום הקובע" יבוא
. 15
"לא יאוחר מיום די באדר ב' התשמ"א ) 10במרס ."(1981
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 40לחוק הבחירות ,במקום "עד היום ה 65אחרי היום הקובע" יבוא "עד
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בסעיף

היום הקובע".
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במקום

"דין הודעה
למרשם האוכלוסין

סעיף  41לחוק הבחירות יבוא :
 .41נמסרה לגבי אדם הודעה לפי חוק המרשם ,בתקופה שבין יום כ"ו
בשבט התשמ"א ) 31בינואר  (1981לבין היום הקובע ,הנוגעת לפרט
מהפרטים האמורים בסעיף  ,29או בדבר מותו של אדם ,או בדבר הענקה
או אבדן של האזרחות הישראלית ,יראו את ההודעה כאילו היתה בקשה
או ערר שהוגשו כדין לפי סעיף ".40
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סעיף  42לחוק הבחירות לא יחול.

איתחולת
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בסעיף  43לחוק הבחירות ,המלים "ובקשות לפי סעיף   "42יימחקו.
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בסעיף  44לחוק הבחירות ,במקום "עד היום ה 89אחרי היום הקובע" יבוא "עד
.20
יום חי בניסן התשמ"א ) 12באפריל ."(1981
.21

סעיפים  45עד  51לחוק הבחירות לא יחולו.

בסעיף  52לחוק הבחירות ,הקטע המתחיל במלים "ושר המשפטים רשאי" והמסתיים
.22
במלים "ולמסירת פסקי הדין"  יימחק.
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 . 23במקום סעיף  53לחוק הבחירות יבוא :
"השלמת
 .53עד יום ח' בניסן התשמ"א ) 12באפריל  (1981יתקן וישלים שר
הרשימות
הפנים את רשימות הבוחרים בהתאם להחלטותיו לפי סעיף ".44
.24

סעיף  54לחוק הבחירות יבוא ;

במקום

''ראשית תקפו של
פנקס התשמ"א

פנקס התשמ"א כפי שתוקן והושלם כאמור בסעיף  53ייכנס לתקפו
.54
ביום י"ג באייר התשמ"א ) 17במאי".(1981

.במקום

סעיף  55לחוק הבחירות יבוא :
 .55לא יאוחר מיום י"ג באייר התשמ"א ) 17במאי  ,(1981ימסור שר
הפנים לכל אחד מחברי הועדה המרכזית את פנקס התשמ"א כפי שתוקן
והושלם כאמור בסעיף ".53

25

''מסירת פנקס
התשמ"א

איתחולת
סעיף 55א
תיקון סעיף 68

איתחולת
סעיפים  16עד 23ז
לחוק הרשויות
המקומיות
)בחירות(
הוראת מעבר

החלת הוראות

היום הקובע בחוק
מימון מפלגות
תחילה

26

.סעיף 55א לחוק הבחירות לא יחול.
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.בסעיף  68לחוק הבחירות ,במקום סעיף קטן )ג( יבוא :
")ג( לא יאוחר מהיום הקובע תקבע הועדה המרכזית את מקומות הקלפי
לתקופת הפנקס התשמ"א על פי הצעת שר הפנים שהוגשה לועדה ביום לי
בשבט התשמ"א ) 4בפברואר",(1981

סעיפים  16עד 23ז לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(,
.28
יחולו בשנת התשמ"א.

התשכ"ה ,21965לא

פנקס התשמ"א יעמוד בתקפו עד יום י"ד באב התשמ"ב ) 3באוגוסט  (1982והוא
*29
יבוא במקומו של פנקס הבוחרים שלפי הוראות חוק הבחירות היה צריך להיכנס לתקפו ביום
ט"ו באב התשמ"א ) 15באוגוסט.(1981
.הוראות סעיף  11לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[ )תיקון( ,התשכ"ט,8 1969
30
והוראות חוק הבחירות לכנסת )הוראת שעה( ,התש"ל ,4 1969יחולו על הבחירות לכנסת
העשירית ,בשינויים המחוייבים.
.לענין הבחירות לכנסת העשירית יהיה היום הקובע בחוק מימון מפלגות,
31
 ,51973היום ה 101שלפני יום הבחירות.
.32
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