
,התשנ"א1991* (21 מס' (תיקון לכנסת הבחירות חוק
6 סעיף ,תיקון העיקרי) החוק  (להלן התשכ"ט11969 משולב], [נוסח לכנסת הבחירות לחוק 6 בסעיף .1

הדיפלומטיות ובנציגויות ישראליים שיט "בכלי יבוא ישראליים" שיט "ובכלי במקום

ישראל". של והקונסולריות

7 סעיף יי2".תיקון או י'1 י', "ט', יבוא י'1" או י' "ט/ במקום העיקרי, לחוק 7 בסעיף . 2

78 סעיף יבוא:תיקון (6) פסקה במקום העיקרי, לחוק 78(א) בסעיף . 3

לוועדה ושהגיעה י'2, עד ט' פרקים לפי שהצביע בוחר של הצבעה מעטפת (6)"
". הבחירות יום שלאחר השני היום לאחר המרכזית

מיום , 1957 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעות !(1990 בדצמבר 26) התשנ"א בטבת ט' ביום בכנסת נתקבל *
.37 עמ' ,(1990 בינואר 8) התש"ן בטבת י"א מיום 1963 חוק והצעות ,(1989 בנובמבר 15) התש"ן בחשון י"ז
התשל"ח, !74 עמ' התשל"ז, !152 ועמ' 108 עמ' ,74 עמ' התשל"ג, !146 עמ' התש"ל, :196 ועמ' ,103 עמ' התשכ"ט, ס"ח 1
!196 עמ התשמ"ה, !106 עמ' התשמ"ג, !281 ועמ' 176 עמ' , 169 ועמ' 169 עמ' ,120 עמי התשמ''א, .'137 ועמ' 136 עמ'

.162 עמ' התש"ן, !72 עמ' :התשמ"ט, 247 עמ' התשמ"ח, !236 ועמ' 217 עמ' התשמ"ו,



יבוא: העיקרי לחוק י'1 פרק אחרי . י'42 פרק הוספת

ישראל של והקונולריות הדיפלומטיות בנציגויות הבחירות י'2: "פרק

להצביע ההסתדרותרשאים היהודית, הסוכנות של עובד או המדינה עובד שהוא בוחר ז. 116

חוץ במדינת הנמצא היסוד, קרן או לישראל, הקיימת הקרן העולמית, הציונית
או דיפלומטית בנציגות שתוצב מיוחדת בקלפי להצביע רשאי עבודתו, עקב

כאמור המדינה עובד של זוגו בן גם הנציגות):  (להלן ישראל של קונסולרית
להצביע רשאים יהיו בוחרים, ושהם שנים, עשרים על עולה אינו שגילו וילדו

קלפי. באותה

ההצבעה הבחירות.יום יום שלפני ה12 ביום תתקיים בנציגויות ההצבעה 116ח.

ההצבעה סדרי
אחרות והוראות

בשינויים , 116 עד 100 סעיפים הוראות יחולו בנציגויות ההצבעה על ט. 116

בידי ייקבעו והם שיידרשו, ככל אחרים בשינויים וכן הענין, לפי המחוייבים

החוץ. שר ועם הפנים שר עם בהתייעצות המרכזית הוועדה ראש יושב

הרשאים רשימת
בנציגויות להצביע

הפנים שר ימסור הבחירות יום שלפני ה53 מהיום יאוחר לא (א) 116י.

הנציגויות. של רשימה החוץ, שר עם התייעצות לאחר המרכזית, לוועדה

יושבראש ימסור הבחירות יום שלפני ה52 מהיום יאוחר לא (ב)

הנציגויות. של רשימה המוסמכים לפקידים המרכזית הוועדה

הפקידים ימסרו הבחירות יום שלפני ה42 מהיום יאוחר לא (ג)
של רשימה החוץ, ולשר הפנים לשר וכן המרכזית, לוועדה המוסמכים

שבה הנציגות בציון בנציגויות, להצביע הרשאים וילדיהם זוגם בני העובדים,

בתקנות. שנקבעו הפרטים את תכלול הרשימה להצביע; רשאים יהיו

הפקידים יודיעו הבחירות יום שלפני ה42 מהיום יאוחר לא (ד)
ברשימה. שמם הכללת על ולילדו לבןזוגו עובד, לכל המוסמכים

ומי בה להיכלל זכאי שהוא וטוען כאמור הודעה קיבל שלא מי (ה)

לערור רשאים לגביו, שצויינה מזו שונה בנציגות להצביע רשאי שהוא שטוען
סופית. תהיה והחלטתו המרכזית, הוועדה ראש יושב לפני כך על

אם ילדו, או בןזוגו עובד, ברשימה יכלול לא המדינה שירות נציב (ו)
ברשימה לכללם שאין הבטחון שר מאת או הממשלה ראש מאת הודעה קיבל

קטן סעיף הוראת תחול לא כזאת איהכללה על המדינה: שבבטחון מטעמים
(ה).

 זה בסעיף (ז)

 מוסמך" "פקיד

שירות נציב  וילדיהם זוגם בני המדינה, עובדי לענין (1)
המדינה:

וילדיהם זוגם בני העולמית, הציונית ההסתדרות עובדי לענין (2)
העולמית? הציונית ההסתדרות של הכללי המזכיר 

המנהל  וילדיהם זוגם בני היהודית, הסוכנות עובדי לענין (3)
היהודית: הסוכנות של הכללי

 וילדיהם זוגם בני לישראל, הקיימת הקרן עובדי לענין (4)
לישראל? הקיימת הקרן של הכללי המנהל



של הכללי המנהל  וילדיהם זוגם בני היסוד, קרן עובדי לענין (5)

היסוד. קרן

הרשימות הוועדהמשלוח יושבראש ישלח הבחירות יום לפני ימים מ30 יאוחר לא 116יא.
שיהיו הבוחרים של הרשימה של מאושר העתק הנציגות לראש המרכזית

יושב'ראש ביד חתומה תהיה רשימה כל נציגות; באותה להצביע רשאים
". זה לעניין שהסמיך מי או המרכזית הוועדה

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

דרעי אריה


