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הממשלה ולראש לכנסת הבחירות חוק א': פרק
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 משולב] [נוסח

45 מס'

1. בחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט1969  1 
יימחקו;  הממשלה" "ולראש המילים החוק, בשם (1)

 1 בסעיף (2)

(א) בהגדרה "בוחר" המילים "ולראש הממשלה"  יימחקו"
תימחק,  "הבחירות" ההגדרה (ב)

יימחקו;  הממשלה'' ''ולראש המילים ו3(א), 2 בסעיפים (3)

בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2001 באוקטובר 16) התשס"ב בתשרי כ"ט ביום בכנסת נתקבל
חוק 3027, מיום ג' באב התשס"א (23 ביולי 2001), עמ' 764.

1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשס"א, עמ' 448.



יימחקו;  הממשלה" לראש מועמדים בעד "או המילים ,5 בסעיף (4)

בטל;  הממשלה לראש הבחירות בדבר מיוחדות הוראות ב'1: פרק (5)

בחירות או הממשלה, לראש מיוחדות בחירות נערכות "או המילים 26(ב), בסעיף (6)

לכנסת ולראש הממשלה לפי סעיף 10(ב) לחוקיסוד: הממשלה"  יימחקו;

בטלים;  ו(ח) (ז) (ו), (ה), (ד), (בו), קטנים סעיפים ,57 בסעיף (7)

 62 בסעיף (8)

בטלים;  ו(ב) (א) קטנים סעיפים (א)

חוק "להוראות יבוא הקודמים" ולסעיפים זה "לסעיף במקום (ג), קטן בסעיף (ב)
זה";

תימחק;  (ו) פסקה 62א, בסעיף (9)

 74א בסעיף (10)

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (א)

החליטה כן אם אלא כחול, יהיה בבחירות ההצבעה מעטפות צבע "(א)
המרכזית הועדה ראש יושב ידי על תיקבע וצורתן אחרת, המרכזית הועדה

וסגניו.":

תימחק;  "לכנסת" במילה החל הסיפה (ג), קטן בסעיף (ב)

(11) בסעיף 75, במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) וכך מצביעים: בתא המסתיר את הבוחר מעיני זולתו, נותן הבוחר פתק
הצבעה לתוך מעטפת ההצבעה שניתנה לו על ידי ועדת הקלפי: את המעטפה

הקלפי."; לתוך הקלפי ועדת לעיני מטיל הוא
(12) בסעיף 76 

בטל;  (בו) קטן סעיף (א)

לראש הצבעה פתק  הממשלה לראש "ובבחירות המילים (ג), קטן בסעיף (ב)
הממשלה ריק שעליו מסומן בכתב יד שם המועמד, ותו לא"  יימחקו;

 78 בסעיף (3ו)

יימחקו,  ו(7) (4ב) (4א), פסקאות (א)

תימחק;  חוזרות" "בבחירות במילים החל הסיפה ,(6) בפסקה (ב)

 נפרדים" פרוטוקולים תערוך הקלפי "ועדת במילים החל הסיפה 79(ב), בסעיף (4ו)
תימחק;

בטל;  (או) קטן סעיף ,87 בסעיף (5ו)

הנזכרת"; "המעטפה יבוא הנזכרות" "המעטפות במקום 91(ב), בסעיף (6ו)

(17) בסעיף 99, סעיף קטן (ב)  בטל;
חיצונית" מעטפה "לתוך במילים המסתיימת הרישה במקום 0ו1(א), בסעיף (8ו)
יכתוב ההצבעה בתא הצבעה; מעטפת האחראים לו ייתנו הבוחר, "נזדהה יבוא
הבוחר על פתק הצבעה את או,ת הרשימה שבעדה הוא מצביע או את האות עם
מעטפה לתוך ייתן המעטפה את ההצבעה; במעטפת הפתק את וייתן הכינוי,

חיצונית;";



(19) בסעיף 114, המילים "בבחירות חוזרות  לאחר היום השני שלאחר יום
יימחקו,  הבחירות"

הנזכרת"; "המעטפה יבוא הנזכרות" "המעטפות במקום ור(ג), 16 בסעיף (20)

בטל;  (ב) קטן סעיף 116ח, בסעיף (21)

הנזכרת"; "המעטפה יבוא הנזכרות" "המעטפות במקום 116טו(ר), בסעיף (22)

 124 בסעיף (23)

יימחקו;  הממשלה" לראש או "לכנסת המילים ,(2) בפסקה (א)

בבחירות אחת ממעטפה יותר או לכנסת "בבחירות המילים ,(3) בפסקה (ב)
יימחקו.  הממשלה" לראש

פרק ב': חוק הבחירות (דרכי תעמולה)

חוק תיקון
(דרכי הבחירות
 תעמולה)

מס' 21

2. בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט1959   2
לראש מיוחדות או חוזרות בחירות על וכן הממשלה "ולראש המילים ו, בסעיף (ו)

. יימחקו;  הממשלה"
 10ב בסעיף (2)

 (א) קטן בסעיף (א)

 בבחירות" "מתמודד בהגדרה (1)

יימחקו;  הממשלה" "ולראש המילים (ו), בפסקה (א)

תימחק;  (2) פסקה (ב)

 בחירות" "תקופת בהגדרה (2)

יימחקו,  הממשלה" "ולראש המילים ,(1) בפסקה (א)
תימחק;  (2) פסקה (ב)

(ב) בסעיף קטן (ב)(3) 
יימחקו;  הממשלה" "ולראש המילים (א), משנה בפסקת (1)

הממשלה לראש מיוחדות "בבחירות במקום (ב), משנה בפסקת (2)
מקומית", רשות לראש מיוחדות "בבחירות יבוא מקומית" רשות ולראש
או הממשלה לראש חוזרות "בבחירות במקום (ג), משנה בפסקת (3)

מקומית"; רשות לראש חוזרות "בבחירות יבוא מקומית" רשות לראש

יימחקו;  הממשלה" "ולראש המילים ,14 בסעיף (3)

 15 בסעיף (4)

יימחקו;  הממשלה" "ולראש המילים (א), קטן בסעיף (א)

בטל,  (ב) קטן סעיף (ב)

(5) בסעיף 15א, סעיף קטן (ה)  בטל:
 16 בסעיף (6)

יימחקו;  הממשלה" "ולראש המילים (א), קטן בסעיף (א)

2 ס"ח התשי"ט, עמ' 138; התשס"א, עמ' 118.



בטל;  (ב) קטן סעיף (ב)

 16א בסעיף (7)

יימחקו;  הממשלה" "ולראש המילים (א), קטן בסעיף (א)

לראש מיוחדות ובבחירות חוזרות "ובבחירות המילים (ג), קטן בסעיף (ב)
יימחקו;  בטלוויזיה" דקות 30 ועל ברדיו דקות 30 על יעלה לא הממשלה

לכנסת הבחירות "חוק במקום מקום, בכל 20ב, ובסעיף ו(ב) 17ב(א) בסעיף (8)

[נוסח לכנסת הבחירות "חוק יבוא התשכ"ט1969" משולב], [נוסח הממשלה ולראש
משולב], התשכ"ט1969".

מפלגות מימון חוק ג': פרק

3. בחוק מימון מפלגות, התשל"ג1973  3
 1 בסעיף (1)

 הממשלה" "ולראש במילים החל הסיפה בחירות", "הוצאות בהגדרה (א)
תימחק;

 הקובע" "היום בהגדרה (ב)

יבוא: (1) פסקה במקום (1)

"(1) היום ה101 לפני יום הבחירות לכנסת לפי סעיף 9 לחוקיסוד:
הכנסת";";

"סעיפים יבוא הממשלה" לחוקיסוד: 21 "סעיף במקום ,(3) בפסקה (2)
11(ב), 26(0 או 29(0 לחוקיסוד: הממשלה5, או לפי הוראות סעיף 36א

הכנסת"; לחוקיסוד:
תימחק,  (4) פסקה (3)

יימחקו;  הממשלה" "ולראש המילים הבחירות", "חוק בהגדרה (ג)

 1ב בסעיף (2)

(א) בכותרת השוליים, במקום "תפקידי" יבוא "תפקיד";
בטל;  (ה) קטן סעיף (ב)

בטל;  2א סעיף (3)

בטלים;  ו(ו) (ה) קטנים סעיפים ,7 בסעיף (4)

יימחקו;  מיוחדות" בחירות הממשלה, "ולראש המילים 8(ג), בסעיף (5)

יימחקו,  הממשלה" לראשות "או המילים 8ה, בסעיף (6)

בטל;  (ו) קטן סעיף ,9 בסעיף (7)

 10 בסעיף (8)

בחירות או הממשלה "ולראש המילים ,(1) בפסקה (ג1), קטן בסעיף (א)
יימחקו;  מיוחדות"

חוק תיקון
 מפלגות מימון

25 מס'

3 ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשס"א, עמ' 101.
.69 עמי התשי"ח, ס"ח 4

5 ס"ח התשס''א, עמ' 158.



תימחק,  (4) פסקה (ה), קטן בסעיף (ב)

התשכ"ט משולב], [נוסח לכנסת הבחירות "לחוק במקום ו4ו, 3וא בסעיפים (9)

הבחירות"; "לחוק יבוא "1969

מיוחדות" בבחירות או חוזרות בבחירות הממשלה, "ולראש המילים ,18 בסעיף (10)

יימחקו. 

המפלגות חוק ד': פרק

חוק תיקון
 המפלגות

מס' 11

4. בחוק המפלגות, התשנ"ב6 1992 
לראש מטעמה המועמד את או הממשלה, "ולראש המילים 19א, בסעיף (1)

יימחקו,  מיוחדות" בבחירות הממשלה
(2) בסעיף 19ב, המילים "או לענין המועמד בבחירות לראש הממשלה"  יימחקו.

הכנסת חוק ה': פרק

חוק תיקון
 הכנסת

16 מס'

5. בחוק הכנסת, התשנ"ר7 1994 
שעליו הכנסת חבר "של יבוא הנבחר" הממשלה ראש "של במקום 2א(א), בסעיף (1)

ממשלה''; להרכיב התפקיד את המדינה נשיא הטיל
(2) בסעיף 9(א)(2), המילים "ולראש הממשלה או בחירות מיוחדות לראש הממשלה"

יימחקו. 

פרק ו': תחולה

עשרה.תחולה השש לכנסת בבחירות החל יחולו זה חוק הוראות .6

ישי אליהו
הפנים שר

שרון אריאל
הממשלה ראש

שטרית מאיר
המשפטים שר

קצב משה
המדינה נשיא

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב

6 ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשס"א, עמ' 404.

7 ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשס"א, עמ' 426.


