
שעה)/ (הוראת הממשלה ולראש הארבעעשרה לכנסת הבחירות חוק
*1996  התשנ"ו

שעה חוקהוראת  (להלן 1 התשכ''ט1969 משולב], [נוסח הממשלה ולראש לכנסת הבחירות חוק ו.
י''א ביום שיתקיימו הממשלה ולראש הארבעעשרה לכנסת הבחירות על יחול הבחירות),

זה. בחוק האמורים בשינויים הבחירות), יום  (להלן (1996 במאי 29) התשנ''ו בסיון

ו סעיף תיקון הבחירות לחוק ו בסעיף . 2

יבוא פלונית* פנקס שנת שלפני בניסן א' 'יום במקום הקובע'', ''היום בהגדרה (1)
;'(1996 בפברואר 27) התשנ''ו באדר ז' ''יום

אלקטרוני באמצעי ובין מודפסת 'בין יבוא בסופה בוחרים'', ''רשימת בהגדרה (2)
מגנטי'; רישום אמצעי לרבות

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ;(1996 בפברואר 26) התשניו באדר ו' ביום בכנסת נתקבל *
.555 עמ' ,(1996 בפברואר 21) התשנ"ו באדר א' מיום ,2506
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פנקס "תקופת יבוא פנקס" "שנת או בוחרים" פנקס "שנת ההגדרה במקום (5)
י'ד ביום ומסתיימת הבחירות יום שלפני ה58 ביום המתחילה התקופה  התשנ"ו"

".(1997 באוגוסט 17) התשנ"ז באב

יבוא: הבחירות לחוק 2 סעיף במקום 2ג. סעיף החלפת

לפי רק ההצבעה
בפנקס הרישום

הממשלה ולראש הארבעעשרה לכנסת בבחירות להצביע הזכות .2

התשנ"ו.". פנקס תקופת של הבוחרים בפנקס שרשום למי רק נתונה

שבה הבוחרים פנקס שנת של תחילתה "מיום במקום הבחירות, לחוק 5(א) בסעיף .4
הבחירות". "מיום יבוא הבחירות" מתקיימות

3 סעיף תיקון

יבוא: הבחירות לחוק 26 סעיף במקום .526 סעיף החלפת

התשנ"ו שביוםפנקס אדם כל שיכלול בוחרים פנקס יוכן התשנ"ו פנקס לתקופת .26
האוכלוסין במרשם ומענו, הוא רשום, והיה ישראלי אזרח היה הקובע
פנקס  (להלן הבחירות מיום יאוחר לא חל ה18 הולדתו ויום כתושב
ישוב של האוכלוסין במרשם ציון לרבות  "מען" זה, פרק לענין התשנ"ו);

" בלבד

יבוא: (א) קטן סעיף במקום הבחירות, לחוק 28 בסעיף .6

כל שתכלול בוחרים רשימת קלפי אזור לכל תוכן התשנ"ו פנקס הכנת לשם '(א)

אזרח היה הקובע ושביום הבחירות מיום יאוחר לא חל ה18 הולדתו שיום אדם
אזור." אותו כתושב האוכלוסין במרשם רשום והיה ישראלי

28 סעיף תיקון

"ביום יבוא הקובע" היום שלפני ה61 "ביום במקום הבחירות, לחוק 29 בסעיף .7
הקובע"

29 סעיף תיקון

יחולו. לא הבחירות לחוק ו32 ו3 סעיפים תחולת8. אי
ו32 31 סעיפים

יבוא: הבחירות לחוק ו34 33 סעיפים במקום סעיפים9. החלפת
ו34 33

הרשימות יוםהצגת שלפני ה80 היום ועד הבחירות יום שלפני ה87 מהיום (א) .33

התשנ''ו, פנקס לתקופת הבוחרים רשימות את הפנים שר יציג הבחירות
בהן. לעיין דורש כל יוכל למען

ומתן טלפוניות שאילתות באמצעות תיעשה זה סעיף לפי הצגה (ב)

מגנטי." רישום אמצעי לרבות אלקטרוני אמצעי מתוך המידע

 הבחירות לחוק 35 בסעיף . 10

מהיום יאוחר "לא יבוא הקובע" היום אחרי ה39 מהיום יאוחר "לא במקום (ו)
הבחירות"; יום שלפני ה89

תחול. לא  בדבר' הודעה "וכן במלים החל הסיפה (2)

35 סעיף תיקון

יחול. לא הבחירות לחוק 38 סעיף תחולת11. אי
39 סעיף



59 סעיף יבוא:החלפת הבחירות לחוק 59 סעיף במקום . 12

הרשימות מסירת
הכנסת לסיעות

גבי על הפנים, שר ימסור הבחירות יום שלפני ה87 מהיום החל .39

לבא 33 בסעיף כאמור שהוצגו מהרשימות העתק מגנטי, רישום אמצעי

ימים 3 תוך תיעשה המסירה זאת; שדרש הכנסת מסיעות סיעה כל של כוח
'. הדרישה מיום

40 סעיף יבואתיקון הקובע" היום אחרי ה65 היום ''עד במקום ברישה, הבחירות, לחוק 40 בסעיף .13
הבחירות''. יום שלפני ה78 היום "עד

ו4 סעיף יבוא:החלפת הבחירות לחוק 41 סעיף במקום .14

הודעה דין
האוכלוסין למרשם

היום שבין בתקופה המרשם, חוק לפי הודעה אדם לגבי נמסרה .41

מהפרטים לפרט הנוגעת הבחירות, יום שלפני ה78 היום לבין הקובע
של אבדן או הענקה או אדם, של מותו בדבר או ,29 בסעיף האמורים
ערר' או בקשה היתה כאילו ההודעה את יראו הישראלית, האזרחות

''.40 סעיף לפי כרין שהוגשו

תחולת אי
42 סעיף

יחול. לא הבחירות לחוק 42 סעיף . 15

45 סעיף יימחקו.תיקון  ''42 סעיף לפי ''ובקשות המלים הבחירות, לחוק 43 בסעיף . 16

44 סעיף היוםתיקון ''עד יבוא הקובע'' היום אחרי ה89 היום ''עד במקום הבחירות, לחוק 44 בסעיף . 17
הבחירות''. יום שלפני ה73

46 סעיף היוםתיקון 'עד יבוא הקובע'' היום אחרי ה99 היום "עד במקום הבחירות, לחוק 46 בסעיף . 18
הבחירות". יום שלפני ה68

49 סעיף היוםתיקון ''עד יבוא הקובע'' היום אחרי ה113 היום ''עד במקום הבחירות, לחוק 49 בסעיף . 19
הבחירות*. יום שלפני ה61

55 סעיף יבוא:החלפת הבחירות לחוק 53 סעיף במקום . 20

הרשימות אתהשלמת הפנים שר וישלים יתקן הבחירות יום שלפני ה57 היום עד .53

הדין לפסקי ובהתאם 44 סעיף לפי להחלטותיו בהתאם הבוחרים רשימות
''.49 סעיף לפי

54 סעיף יבוא:החלפת הבחירות לחוק 54 סעיף במקום . 21

של תוקפו ראשית
התשנ"ו פנקס

לתוקפו ייכנס ,53 בסעיף כאמור והושלם שתוקן בפי התשנ''ו, פנקס .54

הודעה כך על יפרסם הפנים שר הבחירות; יום שלפני ה58 ביום
ברשומות.''

55 סעיף יבוא:החלפת הבחירות לחוק 55 סעיף במקום . 22

פנקס 'מסירת
התשנ"ו

לכל הפנים, שר ימסור הבחירות יום שלפני ה43 מהיום יאוחר לא .55

והושלם שתוקן כפי התשנ'ו פנקס את המרכזית, הועדה מחברי אחד
יום שלפני ה14 מהיום יאוחר ולא ,44 סעיף לפי להחלטותיו בהתאם

לפי הדין פסקי מכוח בפנקס השינויים רשימת את ימסור הבחירות
''.49 סעיף



יחול. לא הבחירות לחוק 55ג סעיף תחולת23. אי
55ג סעיף

יום לפני ימים 100 "לפחות במקום (או), קטן בסעיף הבחירות, לחוק 56 בסעיף .24
."(1996 באפריל 1) התשנ"ו בניסן י"ב מיום יאוחר "לא יבוא הבחירות"

56 סעיף תיקון

יבוא: (ט) קטן סעיף במקום הבחירות, לחוק 57 בסעיף .25

לועדה תוגש במברק, או בכתב המועמדים הסכמת בצירוף מועמדים, רשימת "(ט)
המרכזית הועדה ;(1996 באפריל ו11 9) התשנ"ו בניסן וכ"ב כ' בימים המרכזית
ההגשה, ימי על הודעה הבחירות, יום שלפני ה52 מהיום יאוחר לא תפרסם,

ההגשה." ומקום שעותיה

57 סעיף תיקון

 הבחירות לחוק 68א בסעיף .26

יבוא: (ר) קטן סעיף במקום (1)

בכל הפנים שר יפרסם הבחירות יום שלפני ה89 מהיום יאוחר לא "(ד)

סעיפים הוראות יפורטו שבה הורעה, 35 בסעיף האמורים היומיים העתונים
ו(ו)"; (ה) קטנים

היום "עד יבוא הקובע'' היום שאחרי ה65 היום "עד במקום (ה), קטן בסעיף (2)
הבחירות''; יום שלפני ה78

''לא יבוא הקובע'' היום אחרי ה89 מהיום יאוחר "לא במקום (ו), קטן בסעיף (5)
הבחירות''. יום שלפני ה73 מהיום יאוחר

68א סעיף תיקון

''שמונה יבוא עותקים'' ''ששה במקום (א), קטן בסעיף הבחירות, לחוק 71 בסעיף .27
עותקים".

ו7 סעיף תיקון

ה13''. "ביום יבוא ה12" "ביום במקום הבחירות, לחוק 99 בסעיף .2899 סעיף תיקון

ה"13. "ביום יבוא ה12" "ביום במקום הבחירות, לחוק בסעיף116ה 116ה29. סעיף תיקון

לענין יחולו ,2 התשכ"ה1965 (בחירות), המקומיות הרשויות לחוק 23ז עד 16 סעיפים .30

זה. לחוק ו26 23 עד 2 בסעיפים כמפורט ולמועדים להוראות בכפוף התשנ"ו, פנקס

סעיפים תחולת
הרשויות בחוק

המקומיות
(בחירות)

יבוא והוא (1997 באוגוסט 17) התשנ"ז באב י''ד יום עד בתוקפו יעמוד התשנ"ו פנקס .31

ט''ו ביום לתוקפו להיכנס אמור היה הבחירות חוק הוראות שלפי הבוחרים פנקס של במקומו
.(1996 ביולי 31) התשנ"ו באב

מעבר הוראת

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב
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