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7 סעיף החוקתיקון  1(להלן התשכ"ט1969 משולב], [נוסח לכנסת הבחירות לחוק 7 בסעיף .1
."1 יי או י' ט' "פרקים יבוא י"' או ט' "פרקים במקום העיקרי),

י1 טרק :הוסטת יבוא העיקרי לחוק י' פרק אחרי .2

מעצר ובבתי סוהר כבתי בחירות :1 י' "פרק

הגדרות זה בפרק א. 116

; סוהר בבית במשמורת נתון הבחירות שכיום מי  "אסיר"

; המשטרה במשמורת נתון הבחירות שביום מי  "עציר"

בתי בפקודת כמשמעותם ארעי, סוהר בית או סוהר בית  סוהר" "בית
;2 התשלי'ב1971 חדש], [נוסח הסוהר

; במשמורת עצירים נתונים שבו מקום  מעצר" "בית

התשל"ב חדש], [נוסח הסוהר בתי בפקודת כמשמעותו  "סוהר"
.1971

לאסירים קלפיות
ולעצירים

(להלן מיוחדות בקלפיות להצביע רשאים ועצירים אסירים (א) 116ב.
מקומות את יקבע המרכזית הועדה ראש יושב ; לאסירים) קלפיות 
מינה שהוא מי או המשטרה שר עם התייעצות לאחר האלה הקלפיות

; ניידת שתהיה יכול לאסירים קלפי ; לכך

בבית לאסירים בקלפי להצביע רשאים עציר או אסיר (ב)
ביום נמצאים הם שבהם המשטרה בתחנת או המעצר בבית הסוהר,
החזקת על האחראי מקום; לאותו הקרובה לאסירים בקלפי או הבחירות,
לאסירים לקלפי להגיע לו שיאפשרו הסידורים את יעשה עציר או אסיר
ככל אלה סידורים על לעציר או לאסיר יודיע האחראי ; להצביע כדי

הבחירות. יום לפני האפשר

רשאים יהיו סוהר בבית הבחירות ביום הנמצאים סוהרים (ג)
לאסירים. בקלפי להצביע

ועדות הרכב
קלטי

המיוצגות הסיעות מנציגי יורכבו לאסירים הקלפי ועדות (א) 116ג.
יושב בידי ייקבע הראש, יושבי לרבות הסיעתי, הרכבן ; המרכזית בועדה

המרכזית. הועדה עם התייעצות לאחר המרכזית הועדה ראש

המחוייבים, בשינויים יחולו, לאסירים קלפי ועדות על (ב)
(ד). 24 סעיף הוראות עליהן יחולו לא ; 21א סעיף הוראות

נציגים למנות והרוצה המרכזית בועדה המיוצגת סיעה (ג)
למי או המרכזית הועדה ראש ליושב תמסור לאסירים, קלפי לועדת
ימים מ30 יאוחר לא המוצעים, הנציגים של רשימה לכך מינה שהוא
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את ותכלול הסיעה כוח בא ביד תיחתם הרשימה ; הבחירות יום לפני
: הבאים הפרטים

; הסיעה שם (1)

; הנציג של המשפחה ושם הפרטי השם (2)

; הנציג של הזהות מספר (3)

הנציג. מען (4)

המשטרה שר אישור טעון לאסירים הקלפי ועדות חברי מינוי (ד)
מינה שהוא מי או המרכזית הועדה ראש יושב ; לכך מינה שהוא מי או
והוא לכך מינה שהוא למי או המשטרה לשר הרשימות את יעביר לכך,
נציג של אישור על הבחירות, יום לפני ימים מ20 יאוחר לא יחליט,
הסיעה כוח לבא תישלח כאמור החלטה על הודעה ; לאשרו סירוב על או

בדבר. הנוגעת

הועדה ראש יושב לפני לערור רשאי הסיעה כוח בא (ה)
; סיעה אותה של נציג לאשר שלא (ד) קטן סעיף לפי החלטה על המרכזית
ההחלטה. על ההודעה שנתקבלה מיום ימים מ15 יאוחר לא יוגש הערר

הנימוקים את סיעה כוח בא לידיעת להביא חובה אין (ו)
ראש יושב לידיעת יובאו הם אולם הסיעה, של נציג לאשר שלא להחלטה

החלטה. אותה על בערר הדן המרכזית הועדה

הצבעה המשטרה,סדרי שר עם בהתייעצות המרכזית, הועדה ראש יושב (א) 116ד.
ובכלל לאסירים, הקלפיות של ועבודתן הפעלתן סדרי בדבר הוראות יקבע

מסויימת. בקלפי או בכלל בקלפיות ההצבעה שעות את זה

כאמור עצמו לזהות חייב לאסירים בקלפי להצביע הרוצה (ב)
.74 בסעיף

הנזכרת המעטפה את ישים לאסירים בקלפי המצביע (ג)
המעטפה פני על תציין הקלפי וועדת שניה, מעטפה לתוך 75 בסעיף
האוכלוסין. במרשם זהותו ומספר אביו, שם המצביע, שם את החיצונית

תהיה לאסירים בקלפיות שהצביעו אלה של הקולות ספירת (ד)
בתקנות. שנקבע כפי

לאסירים הקלפי במקום אדם יימצא לא ההצבעה בשעות (ה)
ונציג הקלטי ועדת מזכיר הקלפי, ועדת חברי המרכזית, הועדה חברי זולת
או הפנים שר הצבעה, לשם להיכנס לו שהותר בוחר המשטרה, שר של
הקלפי, ועדת לדעת הדרוש, במספר שוטרים או סוהרים וכן כוחו בא

הסדר. על שמירה לשם

שאושרו המועמדים רשימות על הודעה תוצג ההצבעה בתא (ו)
של שמו וכן רשימה לכל שאושרו והכינוי האות בצירוף ,63 סעיף לפי
הועדה ראש יושב בידי תוכן ההודעה ; ברשימה הראשון המועמד

המרכזית.

בחירות התקשורתתעמולת בכלי ומשודרת המתפרסמת בחירות תעמולת (א) 116ה.
יושב ; האפשר במידת המעצר, ובתי הסוהר בתי כתלי בין מותרת תהא



לענין כללים יקבע המשטרה, שר עם בהתייעצות המרכזית, הועדה ראש
הפעלתה. ומידת זו הוראה תופעל שבה הדרך

בחירות תעמולת כל אסורה (א) קטן בסעיף לאמור פרט (ב)
פה. בעל ובין בכתב בין מעצר, בית או סוהר בית כתלי בין

בלבד. לעצירים או לאסירים מכוונת תהיה לא תעמולה שום (ג)

יותקן מעצר, בית בכל גם האפשר ובמידת סוהר, בית בכל (ד)
שיומצאו המועמדים, רשימות ותקצירי המצעים תקצירי יודבקו שעליו לוח
האמורים, בלוחות לעיין רשאים יהיו ועצירים אסירים ; המרכזית לועדה
עם בהתייעצות המרכזית הועדה ראש יושב שיקבע ובזמנים בתנאים

והבטחון. הסדר ייפגעו שלא לכך לב בשים המשטרה, שר

מייחדות הבחירותסמכויות על המחוייבים, בשינויים יחולו, 70א סעיף הוראות 116ו.
מעצה" ובבתי סוהר בבתי

סעיף149 תיקון העיקרי לחוק (א) 145 .בסעיף 3

: יבוא ולפניהן כסדרן ו(7) (6) יסומנו ו(6) (5) פסקאות (1)

; מעצרי' ובבתי סוהר בבתי הבחירות סדר (5)"

: יבוא ולפניו (ד) יסומן (ג) קטן סעיף (2)

לאחר יותקנו מעצר ובבתי סוהר בבתי הבחירות סדר בדבר תקנות "(ג)
לבחירות הנוגעים המרכזית הועדה של בדיונים ; המשטרה שר עם התייעצות

; " כוחו. בא או המשטרה שר להשתתף רשאי אלה

"סעיף יבוא (ג)" קטן "סעיף במקום ובו, (ה) יסומן (ד) קטן סעיף (3)
(ד)". קטן

הרצוג חיים
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

פרץ יצחק
הפנים שר


