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הקמת יחידות הסיוע לפי חוק זה תיעשה בהדרגה, בצווים שיקבעו שר המשפטים  )ב( 
ושר הרווחה והשירותים החברתיים, ובלבד שהקמת יחידות הסיוע שליד בתי הדין 
הרבניים, בתי הדין השרעיים ובתי הדין הדתיים הדרוזיים תושלם לא יאוחר מתום 

שלוש שנים מיום התחילה 

בית דין דתי של העדה הנוצרית, שלא הוקמה בו יחידת סיוע, רשאי להפנות בעל  )ג( 
דין ליחידת הסיוע של בית המשפט לענייני משפחה הסמוכה לבית הדין או למקום 

מגורי בעלי הדין, הכל כפי שיפרט בהחלטתו ובהתאם להוראות חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק הבחירות לכנסת )תיקון מס' 59(, התשע"א-2011*

בחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969    1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 12
12)ב(, בסופו יבוא "יושב ראש הוועדה המרכזית וסגניו רשאים לצרף אזור קלפי מיוחד 
כאמור לאזור קלפי אחר באותו יישוב, לא יאוחר מהיום ה–31 שלפני יום הבחירות, גם 

אם רשומים בו 100 בוחרים או יותר, והודעה על כך תפורסם כפי שיחליטו" 

בסעיף 25 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 25

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם ועל כל   )1(
שינוי בהם, תפורסם ברשומות מטעם הכנסת ותימסר ליושב ראש הוועדה המרכזית";

סעיף קטן )ה( - בטל    )2(

בסעיף 57 לחוק העיקרי -3 תיקון סעיף 57

בסעיף קטן )ט(, אחרי "לא יאוחר מהיום ה–47 שלפני יום הבחירות" יבוא "בשעה   )1(
;"22:00

אחרי סעיף קטן )ט1( יבוא:  )2(

ברשימת מועמדים המוגשת לוועדה המרכזית לפי סעיף זה לא יופיע כל  ")ט2( 
שינוי כמפורט להלן: החלפת מועמד פלוני במועמד אחר, מחיקה או הוספה של 
שם מועמד, שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה או שינוי המספר הסידורי 

שליד שם המועמד "

בסעיף 62)ג( לחוק העיקרי, במקום "מהיום ה–35" יבוא "מהיום ה–40" ובמקום "מהיום 4 תיקון סעיף 62
ה–30" יבוא "מהיום ה–35"  

בסעיף 62א לחוק העיקרי, אחרי פסקה )2( יבוא:5 תיקון סעיף 62א

שינוי כאמור בסעיף 57)ט2( "   )3("

בסעיף 63 לחוק העיקרי, במקום "הסעיף הקודם" יבוא "סעיף 62" ובמקום "מהיום ה–25" 6 תיקון סעיף 63
יבוא "מהיום ה–30" 

2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )16 במאי  התקבל בכנסת ביום י"ב באייר התשע"א   *
הכנסת - 365, מיום כ"א בשבט התשע"א )26 בינואר 2011(, עמ' 66 

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התש"ע, עמ' 620   1
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בסעיף 63א לחוק העיקרי - 7 תיקון סעיף 63א

בסעיף קטן )א(, במקום "מהיום ה–25" יבוא "מהיום ה–30";  )1(

בסעיף קטן )ה(, במקום "מהיום ה–19" יבוא "מהיום ה–23"   )2(

בסעיף 64 לחוק העיקרי -8 תיקון סעיף 64

בסעיף קטן )א(, במקום "מהיום ה–25" יבוא "מהיום ה–30" ובמקום "מהיום ה–23"   )1(
יבוא "מהיום ה–28";

בסעיף קטן )א1(, במקום "מהיום ה–23" יבוא "מהיום ה–28";  )2(

בסעיף קטן )ב(, במקום "מהיום ה–19" יבוא "מהיום ה–23"   )3(

בסעיף 68א לחוק העיקרי - 9 תיקון סעיף 68א

אחרי סעיף קטן )ג1( יבוא:  )1(

היו במתחם אחד כמה מקומות קלפי שכל אחד מהם יש בו ואליו סידורי  ")ג2( 
גישה והצבעה מתאימים לאנשים המוגבלים בניידות, רשאי יושב ראש הוועדה 
המרכזית לקבוע כי רק אחד ממקומות הקלפי שבמתחם ייקבע כקלפי לפי הוראות 

סעיף זה; לעניין זה, "מתחם" - מבנה או כמה מבנים הסמוכים זה לזה ";

בסעיף קטן )ה(, האמור בו יסומן ")1(", ובו, אחרי "74)א( ו–)ב(" יבוא "ולאחר שחתם   )2(
על טופס שבו הוא מצהיר כי הוא מוגבל בניידות" ואחריו יבוא: 

היתה מוגבלותו בניידות של אדם ניכרת לעין, או שהציג תעודה המעידה   )2("
על כך שהוא מוגבל בניידות, רשאי מזכיר ועדת הקלפי לפטור אותו מחתימה על 

טופס כאמור בפסקה )1( "

בסעיף 95 לחוק העיקרי -10 תיקון סעיף 95

בסעיף קטן )ב(, במקום "הפרטים" יבוא "והפרטים" והמילים "ומספרו האישי של   )1(
השוטר במשטרה" - יימחקו;

בסעיף קטן )ד(, במקום "ואת מספרו האישי של השוטר במשטרה" יבוא "שלו";  )2(

בסעיף קטן )ה()1(, במקום "וכן" יבוא "או";  )3(

אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:  )4(

בסעיף זה, "שוטר" - לרבות עובד שירות הביטחון הכללי " ")ז( 

"האחראים 11 תיקון סעיף 110 יבוא  יחתמו"  והבוחר  "האחראים  במקום  העיקרי,  לחוק  110)א(  בסעיף 
יחתמו"  

בסעיף 116ב לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )א( יבוא: 12 תיקון סעיף 116ב

לא יאוחר מהיום ה–53 שלפני יום הבחירות ימסור השר לביטחון הפנים ")א(  )1(
ליושב ראש הוועדה המרכזית רשימה של כל בתי הסוהר ובתי המעצר ויציין 

לגביהם פרטים נוספים כפי שייקבע בתקנות 

יושב ראש הוועדה המרכזית יקבע, על פי הרשימה האמורה בפסקה )1(   )2(
ולאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים או מי שהוא מינה לכך, מקומות קלפי 
מיוחדים לאסירים ולעצירים )להלן - קלפיות לאסירים(; קלפי לאסירים יכול 

שתהיה ניידת "

בסעיף 116ד)ב( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "או בכרטיס אסיר שהונפק על ידי שירות 13 תיקון סעיף 116ד
בתי הסוהר" 

תיקון סעיף 63אבסעיף 63א לחוק העיקרי - 7 

בסעיף קטן )א(, במקום "מהיום ה–25" יבוא "מהיום ה–30";  )1(

בסעיף קטן )ה(, במקום "מהיום ה–19" יבוא "מהיום ה–23"   )2(

תיקון סעיף 64בסעיף 64 לחוק העיקרי -8 

בסעיף קטן )א(, במקום "מהיום ה–25" יבוא "מהיום ה–30" ובמקום "מהיום ה–23"   )1(
יבוא "מהיום ה–28";

בסעיף קטן )א1(, במקום "מהיום ה–23" יבוא "מהיום ה–28";  )2(

בסעיף קטן )ב(, במקום "מהיום ה–19" יבוא "מהיום ה–23"   )3(

תיקון סעיף 68אבסעיף 68א לחוק העיקרי - 9 

אחרי סעיף קטן )ג1( יבוא:  )1(

היו במתחם אחד כמה מקומות קלפי שכל אחד מהם יש בו ואליו סידורי  ")ג2( 
גישה והצבעה מתאימים לאנשים המוגבלים בניידות, רשאי יושב ראש הוועדה 
המרכזית לקבוע כי רק אחד ממקומות הקלפי שבמתחם ייקבע כקלפי לפי הוראות 

סעיף זה; לעניין זה, "מתחם" - מבנה או כמה מבנים הסמוכים זה לזה ";

בסעיף קטן )ה(, האמור בו יסומן ")1(", ובו, אחרי "74)א( ו–)ב(" יבוא "ולאחר שחתם   )2(
על טופס שבו הוא מצהיר כי הוא מוגבל בניידות" ואחריו יבוא: 

היתה מוגבלותו בניידות של אדם ניכרת לעין, או שהציג תעודה המעידה   )2("
על כך שהוא מוגבל בניידות, רשאי מזכיר ועדת הקלפי לפטור אותו מחתימה על 

טופס כאמור בפסקה )1( "

תיקון סעיף 95בסעיף 95 לחוק העיקרי -10 

בסעיף קטן )ב(, במקום "הפרטים" יבוא "והפרטים" והמילים "ומספרו האישי של   )1(
השוטר במשטרה" - יימחקו;

בסעיף קטן )ד(, במקום "ואת מספרו האישי של השוטר במשטרה" יבוא "שלו";  )2(

בסעיף קטן )ה()1(, במקום "וכן" יבוא "או";  )3(

אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:  )4(

בסעיף זה, "שוטר" - לרבות עובד שירות הביטחון הכללי " ")ז( 

"האחראים 11  יבוא  יחתמו"  והבוחר  "האחראים  במקום  העיקרי,  לחוק  110)א(  בסעיף 
יחתמו"  

תיקון סעיף 110

תיקון סעיף 116בבסעיף 116ב לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )א( יבוא: 12 

לא יאוחר מהיום ה–53 שלפני יום הבחירות ימסור השר לביטחון הפנים ")א(  )1(
ליושב ראש הוועדה המרכזית רשימה של כל בתי הסוהר ובתי המעצר ויציין 

לגביהם פרטים נוספים כפי שייקבע בתקנות 

יושב ראש הוועדה המרכזית יקבע, על פי הרשימה האמורה בפסקה )1(   )2(
ולאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים או מי שהוא מינה לכך, מקומות קלפי 
מיוחדים לאסירים ולעצירים )להלן - קלפיות לאסירים(; קלפי לאסירים יכול 

שתהיה ניידת "

בסעיף 116ד)ב( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "או בכרטיס אסיר שהונפק על ידי שירות 13 
בתי הסוהר" 

תיקון סעיף 116ד
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בסעיף 126 לחוק העיקרי, אחרי פסקה )3( יבוא:14 תיקון סעיף 126

החותם על טופס כאמור בסעיף 68א)ה()1( והוא אינו מוגבל בניידות " ")3א( 

תיקון חוק הבחירות 
)דרכי תעמולה( 

- מס' 28

בחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט-1959  2 -15 

בסעיף 15)א(, במקום "לכל אחת מן המפלגות ורשימות המועמדים" יבוא "לכל   )1(
רשימה  מטעם  תעמולה  "למעט  יבוא  "ברדיו"  אחרי  המועמדים",  מרשימות  אחת 
לבחירתה של רשימת מועמדים אחרת" ובמקום הסיפה החל במילים "לכל מפלגה" 
יבוא "לכל רשימת מועמדים יינתנו 15 דקות, ולכל רשימת מועמדים שהוגשה על ידי 

מפלגה שהיא סיעה בכנסת היוצאת - 4 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת ";

בסעיף 15א -   )2(

יבוא  כך"  לשם  "שיוקצבו  במילים  החל  הסיפה  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף  )א( 
"שיוקצבו לשם כך לכל אחת מרשימות המועמדים; לכל רשימת מועמדים יינתנו 
7 דקות, ולכל רשימת מועמדים שהוגשה על ידי מפלגה שהיא סיעה בכנסת 

היוצאת - 2 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת ";

בסעיף קטן )ד(, בסופו יבוא "למעט תעמולה מטעם רשימה לבחירתה של  )ב( 
רשימת מועמדים אחרת" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

ס"ח התשי"ט, עמ' 138; התשע"א, עמ' 338   2
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