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החוק העיקרי( ,בסעיף  ,7אחרי "לפי סעיף 68א" יבוא "סעיף 68ב או".
.2

בסעיף

7ב

לחוק העיקרי ,במקום "ו "85יבוא

"85

ו)87א( רישה".

אחרי סעיף 68א לחוק העיקרי יבוא:
ג.
68ב) .א( בסעיף זה" ,מקלט"  מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש
"הצבעת נשים
השוהות במקלט לחייה או לחיי ילרה ,בפיקוח משרד העבודה והרווחה.
לנשים מוכות

)ב( אישה השוהה במקלט רשאית להצביע בכל קלפי שנקבעה לפי
הוראות סעיף 68א.
)ג( לא יאוחר מהיום ה 53שלפני יום הבחירות ,ימסור שר העבודה
והרווחה ליושב ראש הועדה המרכזית רשימה של כל המקלטים ויציין
לגביהם פרטים נוספים בפי שנקבע בתקנות; לא יצוין מענו המדויק של
מקלט.

(

)ד( ביום הבחירות תיתן מנהלת מקלט לכל שוהה במקלט ,אישור
בכתב להצביע כאמור בסעיף קטן )א( לפי טופס שנקבע בתקנות ואשר
נמסר לה מראש על ידי הועדה המרכזית.
)ה( שוהה במקלט המצביעה בקלפי לפי סעיף זה ,תזדהה בפני
ועדת הקלפי כאמור בסעיף )74א( ו)ב( ,תציג אישור הצבעה כאמור בסעיף
קטן )ד( ,תשים את מעטפות ההצבעה בתוך מעטפה חיצונית.
)ו( ועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחרת,
את מספר זהותה במרשם האוכלוסין ואת מענה ,והבוחרת תטיל את
המעטפה לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי.
)ז( אישור ההצבעה יוחזר לבוחרת בתום הצבעתה ,לאחר שמזכיר
ועדת הקלפי חתם על האישור בציון שמו ושם משפחתו.
* נתקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו התשס"א ) 20בדצמבר  ;(2000הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,2948מיום טו בכסלו התשס"א ) 12בדצמבר  ,(2000עמ' .315
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7ב

הוספת סעיף

68ב

)ח( ספירת הקולות של בוחרות שהצביעו לפי סעיף זה תהיה כפי
שנקבע בתקנות.
)ט( אדם שבמהלך תפקידו הגיעה אליו ידיעה ,לגבי זהות אישה
השוהה במקלט ,מען מקלט ,או כל פרט שיכול לזהות אישה השוהה
במקלט ,ישמרו בסוד; יושב ראש הועדה המרכזית רשאי לתת הוראות
לענין שמירה על סודיות מידע לפי סעיף זה".
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.4

בסעיף )78א( לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:
")(7

תיקון סעיף 79א
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פתק הצבעה לראש ממשלה בעבור מועמד

שהתפטר לפי הוראות חוק זה".

בסעיף 79א לחוק העיקרי ,במקום "את הפרוטוקולים והחומר" יבוא "את חומר
.5
הבחירות" ובמקום הסיפה החל במילים "אולם רשאית" יבוא "אולם את הפרוטוקולים של
ועדות הקלפי תשמור הועדה המרכזית עד יום הבחירות לכנסת הבאה".
.6

בסעיף

87

לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")א (1מועמד לראש הממשלה רשאי להתפטר לא יאוחר מ 48שעות לפני
מועד פתיחת הקלפי באמור בסעיף )72א( ,על ידי מסירת כתב התפטרות בדרך
האמורה בסעיף קטן )א(".
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