
התשנ"ו1996* ,(29 מס' (תיקון לכנסת הבחירות חוק

לבו סעיף הוספת (להלן התשכ"ט969ו1 משולב], [נוסח לכנסת הבחירות לחוק 7ב סעיף אחרי (א) .1
יבוא העיקרי), החוק

בדבר הוראות
חוזרות בחירות

לחוקיסוד: 13(ב) בסעיף כאמור הממשלה לראש חוזרות בחירות על ו 7ב
אלה. הוראות וכן זה פרק הוראות יחולו הממשלה2,

בבתי בצהריים, 12 בשעה שחל שבתון יהא ההצבעה יום (ו)

בבוקר; 11 בשעה הלימודים ייפסקו קלפיות, יוצבו שבהם ספר
המחויבים; בשינויים יחולו, ו36ו ו7א סעיפים הוראות

מ12 הפסקה ללא להצבעה פתוחות יהיו הקלפיות (2)

אינו בו הבוחרים שמספר בישוב אך בלילה, וו עד בצהריים
בצהריים מ12 הפסקה ללא פתוחה הקלפי תהיה ,350 על עולה
בבר אם האמורות השעות לפני תיסגר הקלפי בלילה, 9 עד
תוך הקלפי למקום שהגיע מי בה, להצביע הזכאים כל הצביעו
עד הצבעתו נתעכבה אם גם להצביע זכאי ההצבעה שעות

" ההצבעה שעות גמר אחרי

העיקרי לחוק ב'1 פרק של תחילתו ביום (א) קטן סעיף של תחילתו (ב)

11 סעיף "900"תיקון יבוא "1000" במקום העיקרי, לחוק וו בסעיף .2

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת (1996 בינואר 2) התשנ''ו בטבת י ביום בכנסת נתקבל .
182 עמ ,(1995 בנובמבר 6) התשנ"ו בחשון י"ג מיום 2442

225 עמ התשנ"ב 103 עמ התשכ"ט ס"ח 1
214 עמ ב דתשנ ס"ח 2



בטל.  (ד) קטן סעיף העיקרי, לחוק 17 בסעיף ו3. ר סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 24 בסעיף .4

סעיף לפי הקלפי לפתיחת שנקבע הזמן מן שעה "כעבור המילים (ט), קטן בסעיף (1)
יימחקו;  72(א)"

יבוא: (ט) קטן סעיף אחרי (2)

כאמור במועד נפתחה לא קלפי כי אזורית ועדה של ראש יושב נוכח "(טו)

חבר נכח קלפי בועדת כי או הקלפי ועדת חברי של היעדרם עקב 72(א) בסעיף
שיתן הוראות לפי קלפי ועדת חבר האזורית הועדה ראש יושב ימנה בלבד, אחד
אלה מבין יתמנה קלפי ועדת חבר סגניו; עם ביחד המרכזית הועדה ראש יושב

21א." סעיף הוראות לפי קלפי לועדות מזכירים להתמנות ראויים שנמצאו

24 סעיף תיקון

חברי התמנו אם "ואולם במילים המתחילה הסיפה במקום העיקרי, לחוק 25(ג) בסעיף .5
יבוא: הועדות"

 "ואולם

הכנסת של יותר או סיעות שתי של צירוף היה הסיעתי בהרכב השינוי אם (ו)
של הסיעתי ההרכב ישתנה הבחירות, יום שלפני ה49 היום לאחר נעשה זה ושינוי

האמור: מהשינוי כתוצאה סיעות משלוש פחות של נציגים נותרו שבהן הקלפי ועדות
הסיעתי ההרכב את מחדש יקבע סגניו, עם בהתייעצות המרכזית, הועדה ראש יושב

הקלפי; ועדות של

חברי מינוי לאחר נעשה זה ושינוי התפלגות היה הסיעתי בהרכב השינוי אם (2)

המרכזית, הועדה של הסיעתי בהרכב שינוי לידי השינוי יביא לא האזוריות, הועדות

יהיה השינוי בעקבות ייצוג ללא שנותרה לסיעה הקלפי; וועדות האזוריות הועדות
מייעצת.'' בדעה אחד חבר האזוריות ובוערות המרכזית בועדה

25 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 57 בסעיף .6

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

ה40 "מהיום ובמקום ה47" "מהיום יבוא ה35" "מהיום במקום (ט), קטן בסעיף (2)
ה52". "מהיום יבוא

57 סעיף תיקון

"מהיום ובמקום ה35" "מהיום יבוא ה29" "מהיום במקום העיקרי, לחוק 62 בסעיף . 7
ה30". "מהיום יבוא ה24"

62 סעיף תיקון

ה25". "מהיום יבוא ה20" "מהיום במקום העיקרי, לחוק 63 בסעיף .863 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 64 בסעיף .9

''מהיום ובמקום ה25" ''מהיום יבוא ה20 ''מהיום במקום (א), קטן בסעיף (ו)
ה23"; ''מהיום יבוא ה18

ה23''; ''מהיום יבוא ה18" ''מהיום במקום (או), קטן בסעיף (2)

ה19". ''מהיום יבוא ה14" ''מהיום במקום (ב), קטן בסעיף (3)

64 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 68 בסעיף . 10

תימחק;  לכך" הסכימו אם "אלא במילים המתחילה הסיפה (ב), קטן בסעיף (ו)
68 סעיף תיקון



יבוא: (ד) קטן סעיף אחרי (2)

בכל כי להורות רשאי סגניו, עם בהתייעצות המרכזית, הועדה ראש יושב "(ה)

מעיני הבוחר את המסתירים הצבעה תאי משני יותר יוצבו לא קלפי מקום
'. זולתו

70 סעיף מספרתיקון "יעלה יבוא ''1000 על הבוחרים מספר 'יעלה במקום העיקרי, לחוק 70(ב) בסעיף . 11
.'900 על הבוחרים

74 סעיף יבוא:תיקון (ג) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 74 בסעיף . 12

יתר ועל שמו על קו הבוחרים, ברשימת הקלפי ועדת תעביר שהצביע, מי "(ג)
'. פרטיו

75 סעיף יבוא:תיקון (ב) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 75 בסעיף .13
בתא המעשיות הפעולות את לבצע מסוגל אינו מום או מחלה שמחמת מי "(ב)

לו לעזור בדי בפרוטוקול, יירשמו שפרטיו מלווה, איתו להביא רשאי לבדו, ההצבעה
 המלווה ואולם ההצבעה; בפעולת

המצביע; שוהה שבו אחר מוסד או אבות בית עובד או מנהל יהיה לא (1)

בוחרים." משני יותר הבחירות ביום ילווה לא (2)

79 סעיף הועדהתיקון יושבראש סגני עם "ובהתייעצות המילים העיקרי, לחוק 0)79 בסעיף . 14

יימחקו.  המרכזית'

79א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 79 סעיף אחרי . 15

מסמכים ועדותשמירת של הפרוטוקולים את בטוח במקום תשמור המרכזית הועדה 79א.
בסעיף כאמור האזוריות מהועדות שנתקבל הבחירות חומר כל עם הקלפי
ערעורי הוגשו ואם בחירות, ערעורי להגשת המועד תום לאחר עד 79(ג),

האמורים, המועדים אחרי בהם; חלוט דין פסק מתן לאחר עד  בחירות
בית אם כאמור, והחומר הפרוטוקולים את המרכזית הועדה תשמיד
שלא המרכזית הועדה רשאית אולם אחר; באופן לנהוג הורה לא המשפט

הקלפי." ועדות של הפרוטוקולים את להשמיד

92 סעיף 'שםתיקון יבוא "להן" עד הרשימה" "מצע המילים במקום העיקרי, לחוק 92(ב) בסעיף . 16

'. שלה הטלפון ומספר כתובתה הרשימה,

96 סעיף הג5'.תיקון "מהיום יבוא ה42" "מהיום במקום העיקרי, לחוק 96 בסעיף . 17

97 סעיף ה42'.תיקון 'מהיום יבוא ה37" "מהיום במקום העיקרי, לחוק 97 בסעיף . 18

100 סעיף מ40תיקון יאוחר 'לא יבוא יום" מ35 יאוחר 'לא במקום העיקרי, לחוק 100(א) בסעיף . 19
יום'.

וסו סעיף מ35תיקון יאוחר "לא יבוא יום" מפ3 יאוחר "לא במקום העיקרי, לחוק וסו בסעיף .20
יום'.

107 סעיף בטל.תיקון  (ב) קטן סעיף העיקרי, לחוק 107 בסעיף . 21

114 סעיף 'לאחרתיקון יבוא הבחירות' יום שלאחר ה2 היום "לאחר במקום העיקרי, לחוק בסעיף114 . 22
הבחירות'. יום



לאסירים בקלפי להצביע רשאים יהיו "וכן יבוא בסופו העיקרי, לחוק ומג) 16 בסעיף .23
המעצר." בבית הבחירות ביום הנמצאים שוטרים  מעצר בבית הנמצאת

116ב סעיף תיקון

'המועמדים'' עד המצעים'' תקצירי המילים במקום העיקרי, לחוק 116ה(ד) בסעיף . 24

שלה''. הטלפון ומספר כתובתה הרשימה, "שם יבוא

116ה סעיף תיקון

בן "גם יבוא כאמור" המדינה עובד של זוגו בן 'גם במקום העיקרי, לחוק 116ז בסעיף . 25
כאמור עובד של זוגו

116ז סעיף תיקון

יבוא. 15) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 126 בסעיף .26

.'; 75(ב) סעיף לפי איסור על שעבר מי "(5א)

126 סעיף תיקון

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח


