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שער עלהוראת יחול הבחירות), חוק  1(להלן התשכ"ט1969 משולב], [נוסח לכנסת הבחירות חוק .1
זה. בחוק האמורים בשינויים השלושעשרה, לכנסת הבחירות

1 סעיף תיקון הבחירות לחוק 1 בסעיף . 2

"יום יבוא פלונית" פנקס שנת שלפני בניסן אי "יום במקום הקובע'/ "היום בהגדרת (1)
."(1992 בפברואר 9) התשנ"ב א' באדר ה'

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

הבחירות יום שלפני ה54 ביום המתחילה התקופה  התשנ"ב פנקס ""תקופת
". (1993 באוגוסט 1) התשנ"ג באב י"ד כיום והמסתיימת

2 סעיף יבוא:החלפת הנחירות לחוק 2 סעיף במקום . 3

לפי רק "ההצבעה
בפנקס הרישום

שרשום למי רק נתונה השלושעשרה לכנסת בבחירות להצביע הזכות .2
". התשנ"ב פנקס תקופת של הבוחרים בפנקס

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

הבחירות)". יום  (להלן (1992 ביוני 23) התשנ"ב סיון כ"ב "מיום יבוא הבחירות" מתקיימות

13 סעיף תיקון הבחירות לחוק 13 בסעיף . 5

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (1)

פי על המרכזית, הועדה תקבע הבחירות יום שלפני ה110 מיום יאוחר לא "(א)
של התחומים את הבחירות, יום שלפני ה135 ביום לה שהוגשה הפנים שר הצעת

;". 12(ב) סעיף לפי מיוחדים קלפי אזורי לרבות הקלפי, אזורי

יחול. לא (ב) קטן סעיף (2)

26 סעיף יבוא:החלפת הבחירות לחוק 26 סעיף במקום .6

התשנ"ב הקובע"פנקס שביום אדם כל שיכלול בוחרים פנקס יוכן התשנ"ב פנקס לתקופת .26

ויום כתושב האוכלוסין במרשם ומענו, הוא רשום, והיה ישראלי אזרח היה
התשנ"ב): פנקס  (להלן הבחירות מיום יאוחר לא חל עשרה השמונה הולדתו
בלבד.' ישוב של האוכלוסין במרשם ציון לרבות  "מען" זה, פרק לענין

28 סעיף יבוא:תיקון (א) קטן סעיף במקום הבחירות, לחוק 28 בסעיף . 7

שיום אדם כל שתכלול רשימה קלפי אזור לכל תוכן התשנ"ב פנקס הכנת לשם "(א)
ישראלי אזרח היה הקובע ושביום הבחירות מיום יאוחר לא חל עשרה השמונה הולדתו

''. אזור אותו כתושב האוכלוסין במרשם רשום והיה

29 סעיף הקובע''.תיקון ''ביום יבוא הקובע'' היום שלפני 61 ה ''ביום במקום הבחירות, לחוק 29 בסעיף .8

סעיפים תחולת אי
ו32 31

יחולו. לא הבחירות לחוק ו32 31 סעיפים . 9

מיום ,2110 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת :(1992 בפברואר התשנ"ב(12 א' באדר ח' ביום בכנסת נתקבל .
.(1992 בפברואר 11) התשנ"ב א' באדר ז'

.103 עמ' התשכ"ט, ס''ח 1



יבוא: הבחירות לחוק ו34 33 סעיפים במקום . סעיפים10 החלפת
ו34 33

הרשימות הבחירות"הצגת יום שלפני ה86 היום ועד הבחירות יום שלפני ה100 מהיום .33
פנקס לתקופת הבוחרים רשימות את הרגילים, העבודה כימי הפנים, שר יציג

בהן: לעיין דורש כל יוכל למען להלן, כמפורט התשנ"ב,

 האוכלוסין מינהל בלשכות (1)

של האלףבית סדר לפי ישוב, כל של הבוחרים כל רשימת (א)
האוכלוסין; במרשם זהותם מספר סדר לפי או שמותיהם

של האלףבית סדר לפי הבוחרים כל של כללית רשימה (ב)
במרשם זהותם מספר סדר לפי כאמור רשימה וכן שמותיהם

האוכלוסין;

תוך או מודפסות רשימות באמצעות תיעשה זה קטן סעיף לפי הצגה
הפנים; שר שיורה כפי הכל אחרים, תצוגה באמצעי שימוש

שלהלן: הרשימות משתי אחת ישוב, בכל (2)

של האלףבית סדר לפי הישוב של הבוחרים כל רשימת (א)
שמותיהם;

במרשם זהותם מספר סדר לפי הישוב של הבוחרים כל רשימת (ב)

האוכלוסין".

"לא יבוא הקובע" היום אחרי ה39 מהיום יאוחר "לא במקום הבחירות, לחוק 35 בסעיף . 11
הבחירות". יום שלפני ה103 מהיום יאוחר

35 סעיף תיקון

יחול. לא הבחירות לחוק 38 סעיף . תחולת12 אי
38 סעיף

"לא יבוא הקובע" היום אחרי ה46 מהיום יאוחר "לא במקום הבחירות, לחוק 39 בסעיף . 13
הבחירות". יום שלפני ה100 מהיום יאוחר

39 סעיף תיקון

"עד יבוא הקובע" היום אחרי ה65 היום "עד במקום כרישה, הבחירות, לחוק 40 בסעיף . 14
הבחירות". יום שלפני ה86 היום

40 סעיף תיקון

יבוא: הבחירות לחוק 41 סעיף במקום . 1541 סעיף החלפת

הודעה "דין
האוכלוסין למרשם

הקובע היום שבין בתקופה המרשם, חוק לפי הודעה אדם לגבי נמסרה .41
האמורים מהפרטים לפרט הנוגעת הבחירות, יום שלפני ה100 היום לבין

האזרחות של אבדן או הענקה או אדם, של מותו בדבר או ,29 בסעיף
לפי כדין שהוגשו ערר או בקשה היתה כאילו ההודעה את יראו הישראלית,

". 40 סעיף

יחול. לא הבחירות לחוק 42 סעיף . תחולת16 אי
42 סעיף

יימחקו.  "42 סעיף לפי ''ובקשות המלים הבחירות, לחוק 43 בסעיף . 1743 סעיף תיקץ

ה65 היום "עד יבוא הקובע" היום אחרי ה89 היום "עד במקום הבחירות, לחוק 44 בסעיף . 18
הבחירות". יום שלפני

44 סעיף תיקון



46 סעיף ה62תיקון היום "עד יבוא הקובע" היום אחרי ה99 היום "עד כמקום הבחירות, לחוק 46 בסעיף . 19
הבחירות". יום שלפני

49 סעיף היוםתיקון "עד יבוא הקובע" היום אחרי ה113 היום "עד במקום הבחירות, לחוק 49 כסעיף . 20

הבחירות". יום שלפני ה55

53 סעיף יבוא:החלפת הבחירות לחוק 53 סעיף במקום . 21

הרשימות רשימות"השלמת את הפנים שר וישלים יתקן הבחירות יום שלפני ה54 היום עד . 53

". 49 סעיף לפי הדין לפסקי ובהתאם 44 סעיף לפי להחלטותיו בהתאם הבוחרים

54 סעיף יבוא:החלפת הבחירות לחוק 54 סעיף במקום . 22

של תקפו "ראשית
התשנ"ב פנקס

ביום לתקפו ייכנס ,53 בסעיף כאמור והושלם שתוקן כפי התשנ"ב, פנקס . 54

". הבחירות יום שלפני ה54

55 סעיף יבוא:הלפת הבחירות לחוק 55 סעיף במקום . 23

סנקס "מסירת
התשנ''ב

אחד לכל הפנים שר ימסור הבחירות יום שלפני ה44 מהיום יאוחר לא .55

בהתאם והושלם שתוקן כפי התשנ"ב פנקס את המרכזית הועדה מחברי
את ימסור הבחירות יום שלפני ה14 מהיום יאוחר ,ולא 44 סעיף לפי להחלטותיו

". 49 סעיף לפי הדין פסקי מכוח בפנקס השינויים רשימת

55ב סעיף ימים".תיקון מ14 יאוחר "לא יבוא ימים" מ21 יאוחר "לא במקום הבחירות, לחוק 55ב בסעיף . 24

תחולת א*
55ג סעיף

יחול. לא הבחירות לחוק 55ג סעיף . 25

68 סעיף יבוא:תיקון (ג) קטן סעיף במקום הבחירות, לחוק 68 בסעיף . 26

מקומות את המרכזית הועדה תקבע הבחירות יום שלפני ה110 מהיום יאוחר לא "(ג)
שלפני ה135 ביום לועדה שתוגש הפנים שר הצעת פי על התשנ"ב הפנקס לתקופת הקלפי

הבחירות". יום

68א סעיף תיקון הבחירות לחוק 68א בסעיף . 27

ה86 היום "עד יבוא הקובע" היום שאחרי ה65 היום "עד במקום (ה), קטן בסעיף (1)
הבחירות"; יום שלפני

יאוחו "לא יבוא הקובע" היום אחרי ה89 מהיום יאוחר "לא במקום (ו), קטן בסעיף (2)
הבחירות". יום שלפני ה65 מהיום

79 סעיף יבוא:תיקון הבחירות לחוק 79(ה) סעיף במקום . 28

לאחר רשאי, המרכזית, הבחירות ועדת ראש יושב וכן אזורית, ועדה ראש יושב "(ה)
קלפי: ועדת בפרוטוקול לתקן (ג), קטן בסעיף כאמור החומר העברת

מנין או הפסולים הקולות הכשרים, הקולות מנין בסיכום חשבונית טעות (1)
המצביעים.

מגליון מועמדים לרשימת הכשרים הקולות מספר בהעתקת השמטה או טעות (2)
לפרוטוקול. הקולות ספירת

מועמדים לרשימת בטעות שנרשמו מועמדים לרשימת כשרים קולות רישום (3)
האחרת. המועמדים מרשימת אלה קולות ומחיקת אחרת



על ראשהועדה, יושב של דעתו שיקול לסי ייעשו, קטן(ה) בסעיף כאמור תיקונים (ו)
סמך על הפרוטוקול, עותקי בשני הקלפי ועדת מזכיר או ועדתהקלפי של סמךהרישומים
מזכיר או הקלפי ועדת הערות סמך על וכן קולות, וגליונותפסילת קולות ספירת גליונות
תימסר אשר שלכלהתיקגנים שתיערךרשימה פה,ובלבד בעל לו שיימסרו ועדתהקלפי
הזכות הועדה מחברי אחד לכל ותישמר המרכזית או האזורית הועדה מחברי אחד לכל

מהקלפי." שהוצאו הפתקים של חוזר מנין לתבוע

"לא יבוא הבחירות" יום לפני יום יאוחרמ45 "לא במקום הבחירות, לחוק בסעיף95(א) .29
הבחירות". יום שלפני ה55 מהיום יאוחר

95 סעיף תיקון

לענין יחולו לא הרשויותהמקומיות(בחירות),התשכ"ה21965, לחוק עד23ז סעיפים16 .30
התשנ"ב. פנקס

תחולת אי
בחוק סעיפים

המקומיות הרשויות
(בחירות)

יבוא והוא באוגוסט1993) 1) התשנ"ג באב י"ד יום עד בתקפו יעמוד התשנ"ב פנקס .31
באב ט"ו ביום להיכנסלתקפו אמור היה חוקהבחירות הוראות פנקסהבוחריםשלפי של ,קומו

באוגוסט1992). התשנ"ב(14

מעבר הוראת

בכנסת. קבלתו ביום זה חוק של תחילתו . תחילה32

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

דרעי אריה
הפנים שר


