
* ,התשמ"ד1984 שעה) (הוראות עשרה האחת לכנסת הבחירות חוק

הבחירות), חוק  (להלן התשכ"ט11969 משולב], [נוסח לכנסת הבחירות חוק . 1

זה. בחוק האמורים בשינויים עשרה, האחת לכנסת הבחירות על יחול

שעה הוראת

 הבחירות לחוק 1 בסעיף .2

פלונית" פנקס שנת שלפני בניסן א' "יום במקום הקובע", "היום בהגדרת (1)
; "(1984 במרס 29) התשמ"ד ב' באדר כ"ה "יום יבוא

: יבוא פנקס" "שנת או בוחרים" פנקס "שנת הגדרת במקום (2)

התשמ"ד באייר כ"ט ביום המתחילה התקופה  התשמ"ד" פנקס ""תקופת
". (1985 באוגוסט 1) התשמ"ה באב י"ד ביום והמסתיימת (1984 במאי 31)

1 סעיף תיקון

: יבוא הבחירות לחוק 2 סעיף במקום . 32 סעיף החלפת

רק  ''ההצבעה
הרישום לסי

בפנקס

שרשום למי רק נתונה עשרה האחת לכנסת בבחירות להצביע הזכות .2
התשמ"ד." פנקס תקופת של הבוחרים בפנקס

שבה הבוחרים פנקס שנת של תחילתה "מיום במקום הבחירות, לחוק 3(א) בסעיף .4

יום  (להלן (1984 ביולי 23) התשמ"ד בתמוז כ"ג "מיום יבוא הבחירות" מתקיימות
עשרה)". האחת לכנסת הבחירות

3 סעיף תיקון

."2500" יבוא "1500" במקום הבחירות, לחוק 4 בסעיף . 54 סעיף תיקון

 הבחירות לחוק 13 בסעיף .6

: יבוא (א) קטן סעיף במקום (1)

הועדה תקבע (1984 באפריל 15) התשמ"ד בניסן י"ג מיום יאוחר לא "(א)
3) התשמ"ד בשבט ל' ביום לה שהוגשה הפנים שר הצעת פי על המרכזית,
מיוחדים קלפי אזורי לרבות הקלפי, אזורי של התחומים את ,(1984 בפברואר

; (ב)" 12 סעיף לפי

יחול. לא (ב) קטן סעיף (2)

13 סעיף תיקון

: יבוא הבחירות לחוק 26 סעיף במקום .726 סעיף החלפת

התשמ"ד שביום"פנקס אדם כל שיכלול בוחרים פנקס יוכן התשמ"ד פנקס לתקופת .26
האוכלוסין במרשם ומענו, הוא רשום, והיה ישראלי אזרח היה הקובע
האחת לכנסת הבחירות מיום יאוחר לא חל ה18 הולדתו ויום כתושב
ציון לרבות  "מען" זה, פרק לענין ; התשמ"ד) פנקס  (להלן עשרה

בלבד." ישוב של האוכלוסין במרשם

התשמ"ד, , 1680 בה''ח פורסמה החוק הצעת ; (1984 באפריל 4) התשמ"ד בניסן ב' ביום בכנסת נתקבל יי
.229 עמ'

. 106 עמ' התשמ"ג, ; 103 עמ' התשכ"ט, ס"ח 1



28 סעיף :תיקון יבוא (א) קטן סעיף במקום הבחירות, לחוק 28 בסעיף .8

אדם כל שתכלול רשימה קלפי אזור לכל תוכן התשמ"ד פנקס הכנת לשם "(א)
ושביום עשרה האחת לכנסת הבחירות מיום יאוחר לא חל ה18 הולדתו שיום

אזור." אותי כתושב האוכלוסין במרשם רשום והיה ישראלי אזרח היה הקובע

29 סעיף "ביוםתיקון יבוא הקובע" היום שלפני ה61 "ביום במקום הבחירות, לחוק 29 בסעיף .9

הקובע".

תחולת אי
ו32 31 יחולו,סעיפים לא הבחירות לחוק ו32 31 סעיפים . 10

33 סעיף :החלפת יבוא הבחירות לחוק 33 סעיף במקום . 11

הרשימות בניסן"הצגת כ"ח יום ועד (1984 באפריל 20) התשמ"ד בניסן י"ח מיום . 33

הרגילים, העבודה בימי הפנים, שר יציג ,(1984 באפריל 30) התשמ"ד
האזוריות הלשכות בכל התשמ"ד פנקס לתקופת הבוחרים רשימות את

בהן." לעיין דורש כל יוכל למען האוכלוסין, מרשם של

תחולת אי
34 סעיף

יחול. לא הבחירות לחוק 34 סעיף . 12

55 סעיף "מיוםתיקון יבוא הקובע" היום אחרי ה39 "מהיום במקום הבחירות, לחוק 35 בסעיף . 13

."(1984 באפריל 18) התשמ"ד בניסן ט"ז

סעיפים תחולת אי
38 עד 36

יחולו. לא הבחירות לחוק 38 עד 36 סעיפים . 14

39 סעיף הקובע"תיקון היום אחרי ה46 מהיום יאוחר "לא במקום הבחירות, לחוק 39 בסעיף . 15

."(1984 באפריל 20) התשמ"ד בניסן י"ח מיום יאוחר "לא יבוא

40 סעיף "עדתיקון יבוא הקובע" היום אחרי ה65 היום "עד במקום הבחירות, לחוק 40 בסעיף . 16

."(1984 באפריל 30) התשמ"ד בניסן כ"ח יום

41 סעיף :החלפת יבוא הבחירות לחוק 41 סעיף במקום . 17

הודעה "דין
למרשם

האוכלוסין

היום שבין בתקופה המרשם, חוק לפי הודעה אדם לגבי נמסרה .41

לפרט הנוגעת ,(1984 באפריל 30) התשמ"ד בניסן כ"ח יום לבין הקובע
הענקה בדבר או אדם, של מותו בדבר או ,29 בסעיף האמורים מהפרטים
בקשה היתה כאילו ההודעה את יראו הישראלית, האזרחות של אבדן או

".40 סעיף לפי כדין שהוגשו ערר או

תחולת אי
42 סעיף

יחול. לא הבחירות לחוק 42 סעיף . 18

43 סעיף יימחקו.תיקון  "42 סעיף לפי "ובקשות המלים הבחירות, לחוק 43 בסעיף . 19

44 סעיף "עדתיקון יבוא הקובע" היום אחרי ה89 היום "עד במקום הבחירות, לחוק 44 בסעיף .20

."(1984 במאי 21) התשמ"ד באייר י"ט יום



יחול. לא הבחירות לחוק 45 סעיף תחולת21. אי
45 סעיף

"עד יבוא הקובע" היום אחרי ה99 היום "עד במקום הבחירות, לחוק 46 בסעיף .22

."( 1984 במאי 24) התשמ"ד באייר כ"ב יום

46 סעיף תיקון

"עד יבוא הקובע" היום אחרי ה113 היום "עד במקום הבחירות, לחוק 49 בסעיף .23

."(1984 במאי 30) התשמ"ד באייר כ"ח יום

49 סעיף תיקון

: יבוא הבחירות לחוק 53 סעיף במקום .24
53 סעיף החלפת

"השלמת
הרשימות

שר וישלים יתקן (1984 במאי 31) התשמ"ד באייר כ"ט יום עד .53
ובהתאם 44 סעיף לפי להחלטותיו בהתאם הבוחרים רשימות את הפנים

".49 סעיף לפי הדין לפסקי

: יבוא הבחירות לחוק 54 סעיף במקום .2554 סעיף החלפת

תקפו ''ראשית
פנקס של
התשמ"ד

ייכנס ,53 בסעיף כאמור והושלם שתוקן כפי התשמ"ד, פנקס .54
". (1984 במאי 31) התשמ"ד באייר כ"ט ביום לתקפו

: יבוא הבחירות לחוק 55 סעיף במקום .2655 סעיף החלטת

פנקס ''מסירת
התשמ"ד

הפנים שר ימסור (1984 ביוני 8) התשמ"ד בסיון חי מיום יאוחר לא .55
והושלם שתוקן כפי התשמ"ד פנקס את המרכזית הועדה מחברי אחד לכל
התשמ"ד בתמוז ח' מיום יאוחר ולא 44 סעיף לפי להחלטותיו בהתאם
הדין פסקי מכוח בפנקס השינויים רשימת את ימסור (1984 ביולי 8)

".49 סעיף לפי

יחול. לא הבחירות לחוק 55א סעיף .27
תחולת אי
55א סעיף

יבוא הבחירות" יום לפני יום 100 "לפחות במקום הבחירות, לחוק 56(א) בסעיף .28

."(1984 במאי 17) התשמ"ד באייר ט"ו מיום יאוחר "לא
56 סעיף תיקון

 הבחירות לחוק 57 בסעיף .29

; "3,500" יבוא "2,500" במקום (ז), קטן בסעיף (1)

: יבוא (ט) קטן סעיף במקום (2)

תוגש במברק, או בכתב המועמדים הסכמת בצירוף מועמדים, רשימת "(ט)
שעות על ;(1984 במאי 31) התשמ"ד באייר כ"ט ביום המרכזית לועדה
באייר כ"ג מיום יאוחר לא המרכזית, הועדה תפרסם ומקומה ההגשה

שתקבע." בדרך הודעה (1984 במאי 25) התשמ"ד

57 סעיף תיקון

אלף מאות "חמש יבוא שקלי' אלף "עשרים במקום הבחירות, לחוק 60 בסעיף .30

עליית שיעור לפי הצמדה הפרשי ייווספו שיוחזרו הערבון "לכספי יבוא ובסופו שקלים"
לפני לאחרונה שפורסם המדד עד ההפקדה לפני לאחרונה שפורסם המדד מן המדד
המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד  "מדד" זה, לענין ; ההחזרה

לסטטיסטיקה".

60 סעיף תיקון



62 סעיף הבחירות"תיקון יום שלפני ה29 מהיום יאוחר "לא במקום הבחירות, לחוק 62 בסעיף .31
מהיום יאוחר "לא ובמקום "(1984 ביוני 13) התשמ"ד בסיון י"ג מיום יאוחר "לא יבוא

"(1984 ביוני התשמ"ד(19 בסיון י"ט מיום יאוחר "לא יבוא הבחירות" יום שלפני ה24

63 סעיף הבחירות"תיקון יום שלפני ה20 מהיום יאוחר "לא במקום הבחירות, לחוק 63 בסעיף .32

."(1984 ביוני 24) התשמ"ד בסיון כ"ד מיום יאוחר "לא יבוא
64 סעיף תיקון

 הבחירות לחוק 64 בסעיף .33

יבוא הבחירות" יום שלפני ה20 מהיום יאוחר "לא במקום (א), קטן בסעיף (1)
מהיום יאוחר "לא ובמקום "(1984 ביוני 24) התשמ"ד בסיון כ"ד מיום יאוחר "לא
ביוני 26) התשמ"ד בסיון כ"ו מיום יאוחר "לא יבוא הבחירות" יום שלפני ה18

; "(1984

יבוא הבחירות" יום שלפני ה14 מהיום יאוחר ''לא במקום (ב), קטן בסעיף (2)
."(1984 ביולי 1) התשמ"ד בתמוז א' מיום יאוחר "לא

66 סעיף שנוסףתיקון הסכום מן חמישיות ארבע "בצירוף יבוא בסופו הבחירות, לחוק 66 בסעיף . 34

.''60 סעיף הוראת מכוח

63 סעיף :תיקון יבוא (ג) קטן סעיף במקום הבחירות, לחוק 68 בסעיף . 35

המרכ הועדה תקבע (1984 באפריל 15) התשמ"ד בניסן י"ג מיום יאוחר לא "(ג)
שהוגשה הפנים שר הצעת פי על התשמ"ד הפנקס לתקופת הקלפי מקומות את זית

''. (1984 בפברואר 3) התשמ"ד בשבט ל' ביום לועדה

74 סעיף יימחקו.תיקון  הפנקס'' או התעודה את "תנקב המלים הבחירות, לחוק 74(ג) בסעיף .36

78 סעיף "לאחרתיקון יבוא ה7" היום ''לאחר במקום ,(6) בפסקה הבחירות, לחוק 78(א) בסעיף .37

ה2". היום

79 סעיף :תיקון יבוא (ג) קטן סעיף במקום הבחירות, לחוק 79 בסעיף .38

ועדות של הקולות ספירת של התוצאות את תרשום האזורית הועדה (1) "(ג)
עותקים. בשני בתקנות, שייקבע בטופס הקלפי

,(3) בפסקה כאמור הקולות ספירת סיכום ולפני הרישום גמר עם מיד (2)
בצירוף (1) בפסקה האמור הטופס של אחד עותק האזורית הועדה תעביר

המרכזית. לועדה הבחירות, חומר כל

פעו על פרוטוקול תערוך הקולות, ספירת את תסכם האזורית הועדה (3)
המרכזית." לועדה והפרוטוקול הסיכום את ותעביר לתה

85 סעיף :החלפת יבוא הבחירות לחוק 85 סעיף במקום .39

הערבון "חילוט
החזרתו או

הקו אחוז את קיבלה ולא בוחרים שהגישו מועמדים רשימת (א) .85

לטובת הגשתה עם שניתן הערבון יחולט 81(א), בסעיף הקבוע לות
המדינה. אוצר

מיד לנותנו יוחזר (א), קטן בסעיף כאמור לחלטו שאין ערבון (ב)
מכוח שנוסף הסכום בצירוף ברשומות, הבחירות תוצאות פרסום לאחר

''.60 סעיף הוראת



הסוהר". בתי שירות "או יבוא בסופה "חיילים", בהגדרת הבחירות, לחוק 89 בסעיף .4089 סעיף תיקון

שלו". הסוהר בתעודת "או יבוא בסופו הבחירות, לחוק 91(א) בסעיף .4191 סעיף תיקון

 הבחירות לחוק 95 בסעיף .42

"לא יבוא הבחירות" יום לפני יום מ45 יאוחר "לא במקום (א), קטן בסעיף (1)
; "(1984 במאי 27) התשמ"ד באייר כ"ה מיום יאוחר

 הזיהוי" פנקס או הזהות תעודת את "ותנקב המלים (ה), קטן בסעיף (2)
יימחקו.

95 סעיף תיקון

ה12". "ביום יבוא השמיני" "ביום במקום הבחירות, לחוק 99 בסעיף .4399 סעיף תיקון

יימחקו.  הפנקס" או התעודה את "וינקבו המלים הבחירות, לחוק (ב) 107 בסעיף .44107 סעיף תיקון

ה2". "היום יבוא ה5" "היום במקום הבחירות, לחוק 114 בסעיף .45114 סעיף תיקון

לכל בדואר הפנים שר ישלח (1984 ביולי 8) התשמ"ד בתמוז חי מיום יאוחר לא .46

הבוחר, של משפחתו שם יצויינו בהודעה ; כך על הודעה התשמ"ד בפנקס הרשום בוחר
קלפי אזור אותו נמצא שבו הישוב הקלפי, אזור מספר זהותו, מספר מענו, הפרטי, שמו

הקלפי. ומקום

לבוחר הודעה

לא התשכ"ה21965, (בחירות), המקומיות הרשויות לחוק 23ז עד 16 סעיפים .47

התשמ"ד. פנקס לענין יחולו

סעיפים תחולת אי
הרשויות בחוק

המקומיות
(בחירות)

והוא (1985 באוגוסט 1) התשמ"ה באב י"ד יום עד בתקפו יעמוד התשמ"ד פנקס .48

לתקפו להיכנס אמור היה הבחירות חוק הוראות שלפי הבוחרים פנקס של במקומו יבוא
.(1984 באוגוסט 13) התשמ"ד באב ט"ו ביום

מעבר הוראת

,3 התשכ"ט1969 (תיקון), משולב] [נוסח לכנסת הבחירות לחוק 11 סעיף הוראות .49

לכנסת הבחירות על יחולו התש"ל41969, שעה), (הוראת לכנסת הבחירות חוק והוראות
המחוייבים. בשינויים עשרה, האחת

הוראות החלת

בכנסת. קבלתו ביום זה חוק של תחילתו .50
תחילה

שמיר יצחק
הממשלה ראש

בורג יוסף
הפנים שר

ג ו צ ר ה חיים
המדינה נשיא

. 106 עמ' התשמ''ג, ;248 עמ' התשכ"ה, ס"ח 2
196. עמ' התשכ"ט, ס"ח 3

2. עמ' התש"ל, ס"ח 4




