
התשנ"ו1996* ,(30 מס' (תיקון לכנסת הבחירות חוק

ו סעיף החוקתיקון  (להלן 1 התשכ*ט1969 משולב], [נוסח לכנסת הבחירות לחיק ו בסעיף .1
יבוא: הקובע" 'היום ההגדרה אחרי העיקרי),

תחילת שאחרי חשון בחודש השלישי ג' יום  לבחור'' הזכאות לגיל הקובע "היום

הראשון ג' יום  מעוברת בשנה היתה הפנקס שנת תחילת אם אולם פנקס; שנת
האמור;'' חשון בחודש

3 סעיף מיוםתיקון יאוחר לא 'חל במילים המתחילה הסיפה במקום העיקרי, לחוק 3(א) בסעיף . 2

לבחור''. הזכאות לגיל הקובע מהיום יאוחר לא ''חל יבוא

7 סעיף י'ג'.תיקון או 'י'2 יבוא י'2" ''או במקום העיקרי, לחוק 7 בסעיף .5

26 סעיף תיקון העיקרי לחוק 26 בסעיף .4

יבוא פנקס' שנת אותה של תחילתה ''מיום במקום ובו, (א) יסומן בסעיף האמור (ו)
לבחור"; הזכאות לגיל הקובע 'מהיום

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

בחירות נערכות או כהונתה, תקופת גמר לפני להתפזר הכנסת החליטה (ב)
0ו(ב) סעיף לפי הממשלה ולראש לכנסת בחירות או הממשלה, לראש מיוחדות
ישראלי אזרח כל שיכלול מיוחד, בוחרים פנקס יוכן הממשלה2, לחוקיסוד:
בחוק". שייקבע כפי והכל הבחירות, מיום יאוחר לא חל ה18 הולדתו שיום

28 סעיף "מהיוםתיקון יבוא הקובע" היום שלאחר באב ט"ו "מיום במקום העיקרי, לחוק 28(א) בסעיף .5

לבחור'. הזכאות לגיל הקובע

ו4 סעיף היוםתיקון אחרי ה65 היום 'לבין יבוא הקובע" היום 'לבין במקום העיקרי, לחוק 41 בסעיף .6

הקובע".

י'ג פרק יבוא:הוספת העיקרי לחוק י'2 פרק אחרי .6

חולים בבתי בחירות י"ג: ''פרק

הגדרות זה בפרק 16ויב.

מי למעט חולים, בבית מאושפז היה הבחירות שביום בוחר  "מאושפז"

יום; אשפוז במחלקת לאשפוז התקבל הבחירות שביום

המכיל ו5, 940 העם, בריאות לפקודת 24 בסעיף כמשמעותו  חולים" "בית
לחולים. מיטות 50 לפחות

קלפיות
למאושפזים

בבית המוצבת למאושפזים בקלפי להצביע רשאי מאושפז (א) 116יג.
מאושפז. הוא שבו חולים

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ו); 996 בפברואר 28) התשנ"ו באדר ח' ביום בכנסת נתקבל *
.520 עמ' ,(1996 בפברואר ו 2) התשנ''ו בשבט כ''ב מיום ,2495

30. עמ' התשנ'ו, ;103 עמ' התשכ"ט, ס"ח 1
.44 עמ' התשנ'ו, 4ו2; עמ' התשנ''ב, ס"ח 2

874. עמ' התשנ"ג, ס''ח ;239 (א) ,191 (ע) עמ' ,1 תוס' ,1940 ,165 ע''ר 1



הבריאות שר ימסור הבחירות יום שלפני ה53 מהיום יאוחר לא (ב)

לגביהם ויציין החולים בתי כל של רשימה המרכזית הועדה ראש ליושב

בתקנות. שנקבע כפי נוספים פרטים

הועדה עם התייעצות לאחר המרכזית, הועדה ראש יושב (ג)

בתי את הבחירות, יום שלפני ה42 מהיום יאוחר לא יקבע, המרכזית,
האפשר, במידת תעמוד, הקלפי למאושפזים, קלפיות יוצבו שבהם החולים

ראש יושב למאושפזים; לגישה נוח שהוא החולים בבית מרכזי במקום
לאחר החולים, בית בתוך הקלפי מקום את יקבע המרכזית הועדה

כי לקבוע הוא ורשאי לכך, מינה שהוא מי או הבריאות שר עם התייעצות
במקומות תוצב אחת שקלפי או אחת מקלפי יותר יוצבו חולים בבית

ידו. על שייקבעו בשעות שונים, חולים בבתי או החולים בבית שונים

ועדות הרכב
קלפי

הסיעות מנציגי יורכבו למאושפזים הקלפי ועדות (א) 116יד.
ייקבע הראש, יושבי לרבות הסיעתי, הרכבן המרכזית, בועדה המיוצגות
הועדה עם התייעצות לאחר המרכזית הועדה ראש יושב בידי

המרכזית.

המחוייבים, בשינויים יחולו, למאושפזים קלפי ועדות על (ב)
ו24(טו). תא סעיפים הוראות

ההצבעה הבריאות,סדרי שר עם בהתייעצות המרכזית, הועדה ראש יושב (א) 116טו.

למאושפזים, הקלפיות של ועבודתן הפעלתן סדרי בדבר הוראות יקבע
הוראות וכן מסויימת, בקלפי או בכלל בקלפיות ההצבעה שעות זה ובכלל

הקלפי מקום ושל ההצבעה שעות של החולים בבתי הפרסום דרך בדבר
החולים. בבית

בית יתן החולים, בבית הקלפי פתיחת לפני הבחירות, ביום (ב)
שנקבע טופס לפי מאושפז היותו בדבר בכתב אישור מאושפז לכל החולים
לשעות עד הבחירות ביום החולים לבית שהתקבל מאושפז בתקנות;
או הבריאות שר עם התייעצות לאחר המרכזית, הועדה ראש יושב שיקבע

אשפוזו. עם כאמור אישור יקבל לכך, מינה שהוא מי

עצמו את יזהה למאושפזים בקלפי להצביע המבקש מאושפז (ג)
(ב). קטן בסעיף כאמור אישור ויציג 74 בסעיף כאמור

הנזכרות המעטפות את ישים למאושפזים בקלפי המצביע (ד)

פני על תציין הקלפי ועדת שניה; מעטפה לתוך ו75(א) 74א בסעיפים
האוכלוסין במרשם זהותו מספר את המצביע, שם את החיצונית המעטפה

בתקנות. שנקבעו נוספים ופרטים

וספירת המרכזית הועדה לידי למאושפזים הקלפיות העברת (ה)

בתקנות. שנקבע כפי תהיה בהן המצביעים קולות

בחירות מןתעמולת חוץ חולים בבית ייתלה ולא יודבק לא תעמולה חומר (א) 116טז.
(ב). קטן בסעיף האמור

את המרכזית לועדה להגיש רשאי מועמדים רשימת כוח בא (ב)

חולים בבתי יפורסמו ואלה שלה, הטלפון ומספר כתובתה הרשימה, שם

עם בהתייעצות וסגניו המרכזית הועדה ראש יושב שיקבעו ובדרך במקום

לכך. מינה שהוא מי או הבריאות שר



בבית אסורה צורותיה, בל על בעלפה, ברבים, בחירות תעמולת (ג)
חולים.

מיוחדות הבחירותסמכויות על המחוייבים, בשינויים יחולו, 70א סעיף הוראות 116יז.
חולים." בבתי

סעיף145 תיקון העיקרי לחוק 145 בסעיף .7

יבוא: (6) פסקה אחרי (א), קטן בסעיף (ו)

חולים;''; בבתי הבחירות סדר "(6א)

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (2)

שר עם התייעצות לאחר יותקנו חולים בבתי הבחירות סדר בדבר תקנות "(ג1)
שר להשתתף רשאי אלה לבחירות הנוגעים המרכזית הועדה בדיוני הבריאות,

כוחו.'' בא או הבריאות

חוק תיקון
הרשויות
המקומיות
(בחירות)

מיום במקום ,4 התשכ''ה1965 (בחירות), המקומיות הרשויות לחוק 3ו(ו) בסעיף .8
לבחור הזכאות לגיל הקובע "מהיום יבוא הנספח'' הוכן שבשבילה הפנקס שנת של תחילתה

לכנסת". הבחירות בחוק כהגדרתו

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב


