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חוק לתיקון דיני בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות )פנקס הבוחרים(,
התשס"ג*2002

פרק א' :תיקון חוק הבחירות לכנסת
תיקון חוק
הבחירות לכנסת 
מס' 49

 .1בחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[ ,התשכ"ט 1 1969
)ו( בסעיף 
)א( ההגדרות "היום הקובע'''' ,היום הקובע לגיל הזכאות לבחור"" ,שנת פנקס
בוחרים" או "שנת פנקס"  יימחקו:
)ב( אחרי ההגדרה "חוק שירות ביטחון" יבוא:
""יום שליפת הפנקס"  יום ה' שלפני היום האחרון להגשת רשימות
1

)ג(

)(2
)(3

המועמדים;";
במקום ההגדרה "פנקס הבוחרים" יבוא:
""פנקס הבוחרים"  פנקס הבוחרים שהובן לפי הוראות חוק זה ,הכולל את
כלל רשימות הבוחרים;";

)ד( אחרי ההגדרה "רשימת בוחרים" יבוא:
""שליפת הפנקס"  גזירת פנקס הבוחרים מתוך מרשם האוכלוסין;";
בסעיף  ,2הסיפה החל במילים "של שנת הפנקס"  תימחק;
בסעיף )3א( ,במקום "מהיום הקובע לגיל הזכאות לבחור" יבוא "מיום

הבחירות":

) (4בסעיף )13א( ,במקום "מהיום ה 30שלפני היום הקובע" יבוא "מהיום ה70
שלפני יום הבחירות" ובמקום ''מהיום ה 60שלפני היום הקובע" יבוא "מהיום ה80
שלפני יום הבחירות";
)(5



בסעיף
)א( כותרת השוליים תהיה "פנקס בוחרים";
)ב( בסעיף קטן )א( ,במקום "שנת פנקס" יבוא "מועד בחירות" ,במקום "שביום
הקובע" יבוא "שביום שליפת הפנקס" ובמקום "מהיום הקובע לגיל הזכאות
לבחור" יבוא "מיום הבחירות;".
26

)ג(

סעיף קטן )ב(

)ד(

בסופו יבוא:



בטל;

")ג( לשם הכנת פנקס הבוחרים תוכן לכל אזור קלפי רשימת בוחרים
שתכלול כל אדם שמענו רשום בתחום אזור הקלפי והעומר בתנאים
הקבועים בסעיף קטן )א(.

)ד( פנקס הבוחרים ייכנס לתוקפו שלושה ימים לאחר יום שליפת הפנקס;
על כניסת פנקס הבוחרים לתוקף יפרסם שר הפנים הודעה ברשומות;".
)ה( שר הפנים יציג את הפנקס לציבור באינטרנט בתקופה המתחילה
לכל המאוחר בתום שלושה ימים מיום כניסת הפנקס לתוקף ועד יום
הבחירות:".

הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות

 .התקבל בכנסת ביום ח' בכסלו התשס"ג ) 13בנובמבר ;(2002
חוק 49ונ ,מיום כ"א בתמוז התשס"ב ) 1ביולי  ,(2002עמ' .728
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  :103התשס"ג ,עמ' .22

)(6

במקום סעיף

 .27אין להכניס שינוי בפנקס הבוחרים אלא לפי פסק דין שניתן
לפי הוראות סעיף 53א;".

"אין לשנות את
פנקס הבוחרים
)(7

סעיף



28

) (8בסעיף
הפנקס";

27

יבוא:

,29

בטל;

במקום "ביום ה

61

שלפני היום הקובע" יבוא "ביום שליפת

.

) .(9סעיפים  31ו  32בטלים:
)(10

במקום סעיף

"מסירת מידע

לציבור

33

יבוא:

) .33א( כל ארם זכאי לפנות בכתב או בטלפון למשרד הפנים,
ולברר אם הוא או זולתו נכללים בפנקס הבוחרים.ביום הפניה ,וכן
את מקום הקלפי שברשימת הבוחרים שבה כלול שמם ,ואם הקלפי
נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.

)ב( שר הפנים יפרסם מעת לעת ,ולפחות אחת לשנה ,את
הדרך לקבל מידע לפי סעיף זה.
)ג( שר הפנים יקבע הוראות לביצוע סעיף זה ,בין השאר,
בהתחשב בצנעת הפרט,".
)(11

סעיפים

)(12

במקום סעיף

"מסירת מידע

מפנקס הבוחרים
למפלגות

35 ,34
39

ו  38בטלים;
יבוא:

) .39א( בסעיף זה 
"היום הקובע"  היום ה 150שלפני יום הבחירות ,ואם התקבל
חוק לפיזור הכנסת ,הקובע מועד בחירות בתוך פרק זמן קצר
יותר ,או נוצרה עילה לקיום בחירות לפי סעיפים )11ב()28 ,ו(

לחוק

או )29ו( לחוקיסוד :הממשלה ,2או לפי סעיף
יסוד :הכנסת  3יום היווצרות העילה;
"מידע פנקס"  רשימה הכוללת את שם המשפחה ,השם
הפרטי ,שם האב או האם ,המען ומספר הזהות במרשם
האוכלוסין של בעלי הזכות לבחור שימלאו להם ביום
הבחירות  18שנים לפחות;".
"מפלגה"  מפלגה שיש לה ייצוג בכנסת או מפלגה שנרשמה
לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב992ו) 4בחוק זה  חוק
המפלגות( ,שבא כוחה הודיע בכתב לשר הפנים כי בכוונתה
להגיש רשימת מועמדים בבחירות.
)ב( שר הפנים ימסור למפלגה או לסיעה בכנסת ,באמצעי
אלקטרוני או מגנטי ,מידע כמפורט להלן:
36א

) (1מידע פנקס ,וכן רשימה של אזורי הקלפי ותחומיהם
ושל מקומות הקלפי ,הנכונים ליום הקובע ,לרבות ברבר
מקומות של קלפיות הנגישות לאנשים המוגבלים בניידות
 לא יאוחר מעשרה ימים לאחר היום הקובע;

) (2מידע פנקס כאמור בפסקה )ו( ,הנכון ליום שליפת
הפנקס  לא יאוחר משבוע לאחר יום כניסתו של פנקס
הבוחרים לתוקף.
)ג( מידע פנקס כאמור בסעיף קטן )ב( יימסר למפלגה או
לסיעה ,לאחר שתתחייב בכתב ,בנוסח שקבע שר הפנים ,בידי בא
כוחה שמונה לפי סעיף 19ב לחוק המפלגות ,או לפי סעיף  ,25או
ממלאי מקומם ובידי האחראי לטיפול במידע מטעם המפלגה או
הסיעה ,שלא תעשה שימוש במידע פנקס ,לרבות העברתו לאחר,
אלא לצורכי התמודדותה בבחירות ולצורכי קשר עם ציבור
הבוחרים.

)ד( שר הפנים רשאי להורות כי באמצעי האלקטרוני או
המגנטי הנמסר לפי סעיף זה ייכלל אמצעי הגנה; לענין זה" ,אמצעי
הגנה"  לרבות הוספת מידע לזיהוי הקובץ.

)ה( שר הפנים יודיע לרשם מאגרי המידע כהגדרתו בחוק
הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,5 1981לאילו מפלגות או סיעות נמסר
מידע פנקס.

)ו( שר הפנים ימסור ,באמצעי אלקטרוני או מגנטי ,מידע
פנקס לועדה המרכזית ,לצורך מילוי תפקידיה ,לפי בקשת יושב
ראש הועדה המרכזית; המידע יימסר לא יאוחר מעשרה ימים לאחר
מסירת הבקשה;".
)3ו(

במקום סעיף

"בקשה לתיקון
פרטי הבוחר

40

יבוא:

) .40א( נוכח אדם כי אינו זכאי להיות כלול בפנקס הבוחרים או
כי פרט מהפרטים האמורים בסעיף  29המתייחסים אליו נרשם
באופן לא נכון ,רשאי הוא להגיש לשר הפנים בקשה מנומקת בכתב
לתיקון הרישום ,לאחר שפעל לפי חוק המרשם ובהתאם לדין,
לתיקון המידע ששימש בסיס להכנת הפנקס.
)ב( חבר ועדת הבחירות המרכזית רשאי להגיש לשר הפנים
בקשה שלא לכלול בפנקס הבוחרים אדם שייכלל בו שלא כרין
מפאת טעות במרשם האוכלוסין ,משום שהוא אינו בגיר ,או נפטר
או אינו אזרח ישראלי או תושב ישראל.
)ג( לבקשה לפי סעיף זה יצורפו ראיות ,לרבות פסק דין
וצילום הספח של תעודת הזהות המעיד על שינוי מען אם נעשה,
העתק הבקשה והראיות לפי סעיף קטן )ב( יישלחו לאדם שאת שמו
מבקשים שלא לכלול בפנקס הבוחרים בדואר רשום לפי המען.
הרשום במרשם האוכלוסין והמען המפורט בבקשה ,והעתק אישור
המשלוח יצורף לבקשה.
)ד(

בקשה באמור בסעיף זה יכול שתוגש בכל עת אך לא

יאוחר 

) 0מהיום ה 35שלפני היום האחרון להגשת רשימות
המועמדים אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן )א(;
 5ס"ח התשמ"א ,עמ' .128

) (2מהיום ה 40שלפני היום האחרון להגשת רשימות
המועמדים אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן )ב(.

)ה( שר הפנים יתקין תקנות לביצוע סעיף זה ,לרבות קביעת
סדרי הגשת בקשות ,וכן יפרסם לציבור מעת לעת ,ולפחות אחת
לשנה ,את הוראות סעיף זה ואת סדרי הגשת הבקשות;".
) (14סעיפים  42,41ו  43בטלים;
) (15במקום סעיף  44יבוא:
"הכרעה בבקשות  ,44שר הפנים יכריע בבקשות לפי סעיף  40ויודיע את החלטתו
בכתב למבקש ולאדם שאת שמו מבקשים שלא לכלול בפנקס
הבוחרים 

)ו( בתוך 0ו ימים מיום הגשת הבקשה לפי סעיף
) (2בתוך  15ימים מיום הגשת הבקשה לפי סעיף )40ב(;
והכל ,לא יאוחר מהיום ה 25שלפני היום האחרון להגשת רשימות
)40א(;

המועמדים;".
)(16

במקום סעיף

46

יבוא:

) .46א( מי שבקשתו נדחתה או לא קיבל הורעה על החלטת שר
הפנים ,כאמור בסעיף  ,44ולענין בקשה שהתקבלה לגבי אדם אחר
לפי סעיף )40ב( גם אותו אדם ,רשאי לעתור נגד החלטת שר הפנים
או נגד אי קבלת ההודעה.

"עתירה מינהלית

)ב( העתירה תוגש בתוך שבוע מיום החלטת שר הפנים או
מהיום שבו היתה אמורה להימסר ,אך לא יאוחר מהיום ה17
שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים.
)ג(

העתירה תוגש בעתירה מינהלית לפי הוראות חוק בתי

משפט לענינים מינהליים ,התש"ס) 6 2000בפרק זה  חוק בתי
משפט לענינים מינהליים( ,בכפוף להוראות חוק זה.
)ד( העתירה תוגש לבית המשפט לענינים מינהליים שבאזור
שיפוטו נמצא היישוב שבו רשום מענו של הבוחר שעל פרטי
רישומו במרשם האוכלוסין נסבה העתירה;".
) (17סעיף   47בטל;
) (18בסעיף  ,48הרישה עד המילים "על המערער"  תימחק ,ובמקום "ערעור כזה"
יבוא "העתירה כאמור בסעיף :"46

) (19בסעיף  ,49במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית המשפט לענינים
מינהליים" ,במקום "בערעור" יבוא "בעתירה" ,ובמקום "עד היום ה3ו 1אחרי היום
הקובע" יבוא "בתוך שבועיים מיום הגשת העתירה אך לא יאוחר מהיום שלפני יום
שליפת הפנקס;".
)(20

סעיפים

50

ו

51

 בטלים;

והמילה

) (21בסעיף  ,52המילים "למשלוח הודעות לפי סעיפים
"ועררים"  יימחקו ,ובכל מקום ,במקום "בהם'' יבוא "בהן" ובמקום "ערעורים" יבוא
31

''עתירות";

 6ס"ח התש"ס ,עמ' .192

ו"32

)(22

במקום סעיף

53

יבוא:

 .53שר הפנים יתקן פרטים במרשם האוכלוסין בהתאם
להחלטותיו לפי סעיף  44ולפסקי דין לפי סעיף  ,49בתוך  3ימים
מיום מתן ההחלטה או מיום מתן פסק הדין ,אך לא יאוחר מיום
שליפת הפנקס;".
53א) .א( מצא ארם בי הוא אינו כלול בפנקס הבוחרים רשאי
הוא ,בתוך  5ימים מיום כניסת הפנקס לתוקף ,להגיש עתירה לכל
בית משפט לענינים מינהליים ולבקש לכללו בפנקס הבוחרים,
ואולם לא יהיה אדם זכאי להגיש עתירה לפי סעיף זה שענינה הוא
שינוי מענו הרשום בפנקס הבוחרים.
)ב( בית המשפט לענינים מינהליים יחליט בענין הכללת
אותו ארם בפנקס הבוחרים לא יאוחר מהיום ה 25שלפני יום
הבחירות ,החלטתו תהיה סופית.

"השלמת פרטים

שינוי בפנקס
הבוחרים  לפי
החלטת בית

המשפט לענינים
מינהליים

)ג( החליט בית המשפט לענינים מינהליים שיש לכלול את
העותר בפנקס הבוחרים ,יתקן שר הפנים את הפנקס ויכלול בו את
העותר עד היום ה 20שלפני יום הבחירות;".
)(23

סעיפים

)(24

בסעיף

55 ,55 ,54א55 ,ג

,68

ו)64ג(  בטלים;

במקום סעיף קטן )ג( יבוא:

")ג( לא יאוחר מהיום ה 70שלפני יום הבחירות תקבע הועדה המרכזית את
מקומות הקלפי לבחירות לפי רשימה של מקומות הקלפי שמסר לה שר הפנים
לא יאוחר מהיום ה 80שלפני יום הבחירות או במועד מוקדם יותר לפי בקשת
יושב ראש
)(25

בסעיף

68א

הועדה המרכזית;",



)א( בסעיף קטן )א( ,אחרי "לאנשים המוגבלים בניידות" יבוא "ובישוב שמספר

)(26

הקלפיות בו עולה על  20יהיו לפחות שני מקומות קלפי כאמור":
)ב( בסעיף קטן )ב( ,בכל מקום ,במקום " 20אלף" יבוא "עשרת אלפים" ובמקום
"ביום הקובע" יבוא "ביום ה 60שלפני יום הבחירות":
)ג( אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
")גו( בכל מקום קלפי כאמור בסעיף קטן )א( תציב הרשות המקומית
תמרור זמני שיהיה בתוקף ביום הבחירות ,ויבטיח שני מקומות חניה
המיועדים לאנשים המוגבלים בניידות; ראש הרשות המקומית או מי
שהוא מינה לכך ינקוט את כל האמצעים הדרושים לקיום הוראה זו,".
בסעיף  86
)א( אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")או(

ערעור בחירות לפי סעיף  86יידון כערעור מינהלי לפי הוראות חוק

בתי משפט לענינים מינהליים ,בכפוף להוראות
)ב( בסעיפים קטנים )ב() ,ה( ו)ו( ,בכל מקום ,במקום "המחוזי" יבוא "לענינים
מינהליים";
)ג( סעיף קטן )ז(  בטל:
חוק זה;''.

)(27



בסעיף 86א

)א( כותרת השוליים תהיה" :בחירות לאחר קבלת ערעור בחירות";
)ב( האמור בו יסומן '')א(" ואחריו יבוא:

)(28

.

.

")ב( פנקס הבוחרים אשר ישמש בבחירות לפי סעיף זה יהיה פנקס
הבוחרים אשר הוכן ונכנס לתוקף לקראת הבחירות שעל תוצאותיהן נסב
הערעור שממנו ייגרעו הבוחרים שנפטרו;".
בכותרת פרק י' ,3אחרי "בבתי חולים'' יבוא "ובמוסדות לאנשים המוגבלים

בניידות";

) (29אחרי סעיף 116ויז יבוא:
"הצבעת אנשים  16ויזו) .א( אדם המוגבל בניידות השוהה עקב בך במוסר
המוגבלים
בניידות שהוכר לפי הוראות פרק זה )בסעיף זה  מוסר מוכר( על ידי שר
השוהים במוסד
העבודה והרווחה רשאי להצביע בקלפי המוצבת במוסד שבו הוא
שוהה.

)ב( שר העבודה והרווחה רשאי להכיר במוסד שבו
מתגוררים ,במהלך חייהם הרגיל ,לפחות  50אנשים המוגבלים
בניידות ,עקב מוגבלותם זו ,והנמצא בפיקוח של משרד העבודה
והרווחה ,במוסר שבו תוצב קלפי לצורך הצבעה של האנשים
האמורים; סעיף זה לא יחול על בית אבות.
)ג( הוראות חוק זה יחולו על הצבעה במוסד מוכר ,בשינויים
המחויבים ובשינויים אלה:
) (1בפרק זה ,במקום "שר הבריאות" יבוא "שר העבודה
והרווחה",
)(2

לענין סעיף

)75ב(

המלווה יהיה מזכיר ועדת

הקלפי;".
)(30

אחרי סעיף

118

יבוא:

118א .העושה שימוש במידע פנקס או המוסר מידע ממידע פנקס
כהגדרתו בסעיף  39שלא לצורכי התמודדות בבחירות או לצורכי
קשר עם ציבור הבוחרים ,דינו  מאסר שנתיים או הקנס הקבוע

"שימוש שלא
כדין במידע
פנקס

בסעיף )61א() (4לחוק העונשין ,התשל"ז;".7 1977
)(31

בסעיף

)(32

אחרי סעיף

,143

"הוראות לענין
קיום הבחירות

במקום "ערעורים" יבוא ''עתירות וערעורים";
144

יבוא:

144א .אי הצבת תמרור כאמור בסעיף 68א)ג (1לא ימנע את קיום
הבחירות ולא יהווה עילת ערעור על תוצאות הבחירות לפי סעיף
;".86

)(33

אחרי סעיף

"תקנות סדרי דין

בענין עתירות
וערעורים

145

יבוא:

145א .שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין בכל הנוגע
לעתירות ולערעורים לפי חוק זה; הותקנו תקנות בענין עתירה
מינהלית או ערעור מינהלי לפי סעיף זה ,לא יחולו באותו ענין
התקנות שהותקנו לפי חוק בתי משפט לענינים מינהליים".

פרק ב' :תיקון חוק הרשויות המקומיות )בחירות(
תיקון חוק
הרשויות

המקומיות
)בחירות( 
מס' 32

 .2בחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ"ה8 1965
)ו( בסעיף ו 
)א( אחרי ההגדרה "מפלגה" יבוא:
""בחירות"  בחירות לרשות מקומית ולראש הרשות ,או בחירות מיוחדות
לראש רשות מקומית לפי חוק בחירת ראש הרשות;
"הועדה המרכזית''  בהגדרתה בחוק הבחירות לכנסת;
"חוק הבחירות לכנסת"  חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה ]נוסח
משולב[ ,התשכ"ט1969י;

"חוק בחירת ראש הרשות"  חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,התשל"ה;10 1975

"חוק המרשם"  חוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה;11 1965
"יום שליפת הפנקס"



יום ה' שלפני היום האחרון להגשת רשימות

המועמדים;

"מרשם האוכלוסין" 
"פנקס הבוחרים"  פנקס הבוחרים שהוכן לפי הוראות חוק זה ,הכולל את
המרשם המתנהל לפי חוק המרשם;

כלל רשימות הבוחרים ברשות מקומית מסוימת;

"רשימת בוחרים"  רשימה של בעלי זכות לבחור לרשות מקומית
לראש ,רשות מקומית שהובנה לפי הוראות חוק זה;
"שליפת הפנקס"  גזירת פנקס הבוחרים מתוך מרשם האוכלוסין;";
)ב(

ההגדרות "שנת

פנקס" ו"היום הקובע" 

או

יימחקו,

) (2אחרי סעיף  6יבוא:
6א .זכאי להצביע בבחירות ברשות מקומית מסוימת מי שרשום
הזכות לבחור
בפנקס הבוחרים של אותה רשות מקומית:''.
) (3בסעיף )9ב( ,במקום " ''78יבוא "31א ולהוראות פרק ח"';
)(4
מפת

אחרי סעיף
הבחירות

10

יבוא:

10א .סעיפים  9עד  13בפרק ג' בחוק הבחירות לכנסת יחולו גם על
הבחירות לפי חוק זה ,בשינויים המחויבים ובשינוי זה :בסעיפים 12
ו 13שבו ,בכל מקום במקום "הועדה המרכזית על פי הצעת שר
הפנים" או "הועדה המרכזית" יבוא "השר'';".

) (5בפרק ב' ,במקום סעיפים  11עד  20יבוא:
) .11א( לכל בחירות יוכן פנקס בוחרים שיכלול כל ארם שיום
"פנקס בוחרים
הולדתו ה 17חל לא יאוחר מיום הבחירות והיה רשום הוא ומענו
במרשם האוכלוסין כתושב של אותה רשות מקומית ביום
 8ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;248התשס"א ,עמ' .16
 9ס"ח התשכ"ט ,עמ' .103
 10ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;211התשס"א ,עמ' .191
 11ס"ח התשכ"ה ,עמ' .270

שליפת הפנקס ,למעט מי שבתוך  12החורשים שקדמו ליום
הבחירות היה רשום במרשם האוכלוסין כתושב של רשות מקומית
אחרת ובאותה רשות התקיימו בחירות בתקופה האמורה; לענין
פרק זה" ,מען"  לרבות ציון במרשם האוכלוסין של יישוב בלבד.
)ב( פנקס הבוחרים ייכנס לתוקפו שלושה ימים לאחר יום
שליפת הפנקס; על כניסת פנקס הבוחרים לתוקף יפרסם השר
הודעה ברשומות.

)ג( חלו בחירות כלליות לפי סעיף  ,4יציג שר הפנים את
הפנקס לציבור באינטרנט בתקופה המתחילה לכל המאוחר בתום
שלושה ימים מיום כניסת הפנקס לתוקף ועד ליום הבחירות.
אין לשנות
את הפנקס

רשימות

הבוחרים

השמות
סדר
ברשימה

מסירת מידע

לציבור

 .12אין להכניס שינוי בפנקס בוחרים שנכנס לתוקף אלא לפי פסק
דין שניתן לפי הוראות סעיף 23ג או החלטת יושב ראש ועדת
הבחירות המרכזית שניתנה לפי הוראות סעיף 39ה.

) .13א( לשם הבנת פנקס הבוחרים תוכן לכל אזור קלפי רשימת
בוחרים שתכלול כל אדם שמענו רשום במרשם האוכלוסין בתחומי
אזור הקלפי והעומר גם בשאר התנאים הקבועים בסעיף )11א(,
)ב( רשימת בוחרים תפרט את שם המשפחה של כל בוחר,
שמו הפרטי ,שם אביו או אמו ,שנת לידתו ,מענו ומספר זהותו
במרשם האוכלוסין; באין לבוחר שם משפחה ,יפורט גם שם אבי
אביו ,והכל לפי הרשום במרשם האוכלוסין ביום שליפת הפנקס.
 .14ברשימת בוחרים יהיו שמות הבוחרים ערוכים זה מתחת לזה
לפי סדר האלףבית של שמות המשפחה ומסומנים במספרים
סידוריים; שמם של בוחרים שאין להם שם משפחה יהיו ערוכים
לפי סדר האלףבית של שמם הפרטי.
) .15א( כל אדם זכאי לפנות בכתב או בטלפון למשרד הפנים,
ולברר אם הוא או זולתו נכללים בפנקס הבוחרים ביום הפניה ,וכן
את מקום הקלפי שברשימת הבוחרים שבה כלול שמם ואם הקלפי
נגישה לאנשים המוגבלים בניירות.
)ב( השר יפרסם מעת לעת ,ולפחות אחת לשנה ,את הדרך
לקבל מידע לפי סעיף זה.

)ג( השר יקבע הוראות לביצוע סעיף זה ,בין השאר,
בהתחשב בצנעת הפרט.
מסירת מידע

מפנקס הבוחרים
למתמודדים

.16

)א(

בסעיף זה 

"היום הקובע"  היום ה 150שלפני יום הבחירות ואם נוצרה עילה
לקיום בחירות מיוחדות לפי סעיף 24א לחוק בחירת ראש
הרשות או לקיום בחירות לפי סעיף 24ב לחוק האמור  יום
היווצרות העילה,

"מידע פנקס"  רשימה הכוללת את שם המשפחה ,השם הפרטי,
שם האב או האם ,המען ומספר הזהות במרשם האוכלוסין של
בעלי הזכות לבחור ברשות מקומית שביום הבחירות ימלאו
להם  17שנים לפחות;

"סיעה במועצת הרשות המקומית"  סיעה שהגישה לשר אישור
בכתב מראש הרשות המקומית ,או ממי שהוא מינה לכך ,שהיא

סיעה במועצת הרשות המקומית:
"נציג רשימת מועמדים"  מי שאינו חבר מועצה של רשות מקומית
והודיע בכתב לשר כי בכוונתו להגיש רשימת מועמדים
בבחירות או הצעת מועמד לראש המועצה ,וצירף חתימות
במספר הנדרש של אנשים הזכאים להצביע בבחירות באותה
רשות מקומית ,המאשרים כי בדעתם להיות בין מגישי הרשימה
לפי סעיף ;35


לענין סעיף זה" ,במספר הנדרש" 

50

לגבי מועצה מקומית

ו100

לגבי עיריה.

)ב( השר ימסור למפלגה ,לסיעה בכנסת ,לסיעה במועצת
הרשות המקומית או לנציג רשימת מועמדים ,באמצעי אלקטרוני
או מגנטי ,מידע במפורט להלן:
)ו( מידע פנקס ,וכן רשימה של אזורי הקלפי ותחומיהם
ושל מקומות הקלפי הנוגעים לרשות המקומית ,הנכונים
ליום הקובע ,לרבות ברבר מקומות של קלפיות הנגישות
לאנשים המוגבלים בניידות  לא יאוחר מעשרה ימים
לאחר היום הקובע;
) (2מידע פנקס כאמור בפסקה ) (1הנכון ליום שליפת
הפנקס  לא יאוחר משבוע לאחר יום כניסתו של פנקס
הבוחרים לתוקף.
)ג( ) (1מידע פנקס באמור בסעיף קטן )ב( יימסר למפלגה,
לסיעה בכנסת ,לסיעה במועצת הרשות המקומית או
לנציג רשימת מועמדים לאחר שיתחייבו בכתב ,בנוסח
שקבע השר ,שלא יעשו שימוש במידע פנקס ,לרבות
העברתו לאחר ,אלא לצורכי התמודדות בבחירות
ולצורכי קשר עם ציבור הבוחרים.
) (2התחייבות כאמור בפסקה ) (1תיחתם בידי בא כוח
המפלגה שמונה לפי סעיף 19ב לחוק המפלגות ,או בידי
בא כוח הסיעה שמונה לפי סעיף  25לחוק הבחירות
לכנסת או ממלאי מקומם ,בידי חברי הסיעה במועצה
המקומית ,או בירי נציג רשימת המועמדים לפי הענין
וכן בידי האחראי לטיפול במידע מטעם אותו הגוף.
)ר( השר רשאי להורות כי באמצעי האלקטרוני או המגנטי
הנמסר לפי סעיף זה ייכלל אמצעי הגנה; לענין זה" ,אמצעי הגנה"
 לרבות הוספת מידע לזיהוי הקובץ.
)ה( השר יודיע לרשם מאגרי המידע כהגדרתו בחוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א ,12 1981למי נמסר מידע פנקס לפי סעיף זה.

 12ס"ח התשמ"א ,עמ' .128

בקשה לתיקון
פרטי בוחר

) .17א( נוכח אדם כי אינו זכאי להיות כלול בפנקס הבוחרים או
כי פרט מהפרטים האמורים בסעיף )13ב( המתייחסים אליו נרשם
באופן לא נכון ,רשאי הוא להגיש לשר בקשה מנומקת בכתב לתיקון
הרישום ,לאחר שפעל לפי חוק המרשם ובהתאם לדין לתיקון
המידע ששימש בסיס להכנת הפנקס.
)ב( חבר מועצה של רשות מקומית רשאי להגיש לשר בקשה
שלא לכלול בפנקס הבוחרים של אותה רשות מקומית אדם שייכלל
בו שלא כדין מפאת טעות במרשם האוכלוסין ,או להוציא אח שמו
של בוחר מרשימת הבוחרים שבה ייכלל ולכללו ברשימת הבוחרים
של אזור קלפי שבתחום יישוב אחר שהוא תושב בו.
)ג( לבקשה לפי סעיף קטן )א( יצורפו ראיות ,לרבות פסק דין
וצילום הספח של תעודת הזהות המעיד על שינוי מען אם
נעשה.

)ד( לבקשה לפי סעיף קטן )ב( יצורפו ראיות ואם נסבה
הבקשה על מענו של הבוחר  ראיות על מענו; העתק הבקשה
והראיות יישלחו לארם שאת שמו מבקשים שלא לכלול בפנקס
הבוחרים בדואר רשום לפי המען הרשום במרשם האוכלוסין והמען
המפורט בבקשה ,והעתק אישור המשלוח יצורף לבקשה.

)ה( בקשה כאמור בסעיף זה יכול שתוגש בכל עת אך לא
יאוחר 

,

) 0מהיום ה 35שלפני היום האחרון להגשת רשימות
המועמדים אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן )א(;
) (2מהיום ה 40שלפני היום האחרון להגשת רשימות
המועמדים אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן )ב(.
)ו( השר יתקין תקנות לביצוע סעיף זה ,לרבות קביעת סדרי
הגשת בקשות ,וכן יפרסם לציבור מעת לעת ,ולפחות אחת לשנה,
את הוראות סעיף זה ואת סדרי הגשת הבקשות;".
בקשה בנוגע
לבוחר לאחר
כניסת פנקס
הבוחרים לתוקף

) .18א( חבר מועצה של רשות מקומית רשאי להגיש לשר בקשה
כאמור בסעיף )17ב( שמקורה בשינויים שחלו במרשם האוכלוסין
בין היום הקובע כהגדרתו בסעיף  16לבין יום שליפת הפנקס :בקשה
כאמור יכול שתוגש עד היום ה 26שלפני יום הבחירות ויחולו
הוראות סעיפים קטנים )ד( ו)ו( של סעיף  ,17בשינויים
המחויבים.

)ב( מצא ארם כי הוא אינו כלול בפנקס הבוחרים של רשות
מקומית כלשהי רשאי הוא ,עד היום ה 26שלפני יום הבחירות,
לבקש מהשר לכללו בפנקס הבוחרים של רשות פלונית ,ואולם לא
יהיה אדם זכאי להגיש בקשה לפי סעיף זה שענינה הוא שינוי
מענו הרשום בפנקס הבוחרים או במרשם האוכלוסין.
הכרעה בבקשות

) .19א( השר יכריע בבקשות לפי סעיף  17ויודיע את החלטתו
בכתב למבקש ולאדם שלגביו נסבה הבקשה בתוך  10ימים מיום
הגשת הבקשה ולא יאוחר מהיום ה 25שלפני היום האחרון
להגשת רשימות המועמדים.

)ב( השר יכריע בבקשות לפי סעיף  18ויודיע את החלטתו
בכתב למבקש ולאדם שלגביו נסבה הבקשה ,לפי הענין ,לא יאוחר
מהיום ה  19שלפני יום הבחירות.

) .20א( מי שבקשתו נדחתה או לא קיבל הודעה על החלטת
השר ,כאמור בסעיפים 8ו ו ,19ולענין בקשה שהתקבלה לגבי אדם
אחר לפי סעיפים )17ב( או  ,18גם אותו ארם ,רשאי לעתור נגר
החלטת השר או נגד אי קבלת הורעה.
)ב( ) (1העתירה נגד החלטה לפי סעיף )19א( תוגש בתוך
שבוע מיום החלטת השר ,או מהיום שבו היתה אמורה
להימסר ,אך לא יאוחר מהיום ה 17שלפני היום האחרון
להגשת רשימות המועמדים.

עתירה מינהלית

) (2העתירה נגד החלטה לפי סעיף
יאוחר מהיום ה 17שלפני יום הבחירות.

)19ב(

תוגש לא

)ג( העתירה תוגש בעתירה מינהלית לפי הוראות חוק בתי
משפט לענינים מינהליים ,התש"ס) 13 2000בפרק זה  חוק בתי
משפט לענינים מינהליים( ,בכפוף להוראות חוק זה.
)ר( העתירה תוגש לבית המשפט לענינים מינהליים שבאזור
שיפוטו נמצא היישוב שבו רשום מענו של הבוחר שעל פרטי
רישומו במרשם האוכלוסין נסבה העתירה ,ולגבי מי שאינו כלול
בפנקס בוחרים של רשות כלשהי  בכל בית משפט לענינים
מינהליים;".

 ,21הרישה עד המילים "על המערער" 

) (6בסעיף
יבוא "העתירה כאמור בסעיף
בסעיף

)(7

22

תימחק ,ובמקום "ערעור כזה"

;".20



)א( האמור בו יסומן ")א(" ובו ,במקום "המחוזי ידון בערעור לפי סעיף  "19יבוא
"לענינים מינהליים ידון בעתירה לפי סעיף  ,"20והסיפה החל במילים "פסק הדין
יינתן"  תימחק;
)ב( אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
פסק הרין יינתן ויימסר לשר

")ב(



) (1בעתירה לפי הוראות סעיף )20ב()  (1בתוך  14ימים מיום הגשת
העתירה ולא יאוחר מהיום שלפני יום שליפת הפנקס;

) (2בעתירה לפי הוראות סעיף )20ב()  (2לא יאוחר מהיום ה12
שלפני יום הבחירות;".
)(8

)(9

■

בסעיף

25



)א(

בסעיף קטן )א( ,במקום "ערעור לפי סעיף

20

פטורה";

)ב(

סעיף קטן )ב(  בטל;

סעיף 23א 

 13ס"ח התש"ס ,עמ' .192

בטל;

19

פטור" יבוא "עתירה לפי סעיף

) (10בסעיף 23ב ,המילה "ועררים"  תימחק ,במקום "לפי סעיף  "17יבוא "לפי
סעיפים  17ו ,"18בכל מקום ,במקום "בהם'' יבוא "בהן" ,במקום " "18יבוא ","19

ובמקום "ערעורים לפי סעיף  "19יבוא "עתירות לפי סעיף ;"20
במקום סעיפים 23ג ו23ד יבוא:

)(11

23ג .השר יתקן פרטים במרשם האוכלוסין או בפנקס הבוחרים,
לפי הענין ,בהתאם להחלטותיו לפי סעיף  19ולפסק דין לפי סעיף 22
בתוך  3ימים מיום מתן ההחלטה או מיום מתן פסק הרין ,אך לא

"השלמת פרטים

יאוחר 
)(1

מיום שליפת הפנקס



לגבי פסק דין שניתן במועד

כאמור בסעיף )22ב();(1

) (2מהיום ה  11שלפני יום הבחירות  לגבי פסק דין
שניתן במועד כאמור בסעיף )22ב().(2
הודעה לקראת

23ד .לא יאוחר מהיום ה  21שלפני יום הבחירות ישלח השר לכל
מי ששמו נכלל בפנקס הבוחרים הודעה בדבר מען הקלפי ששמו
נכלל ברשימת הבוחרים שלה והאם הקלפי נגישה לאנשים
המוגבלים בניידות;".

בחירות

)(12
)(13

סעיפים 23ה23 ,ו ו23ז

בסעיף

31א



בטלים;



)א( כותרת השוליים תהיה "הצבעת אנשים המוגבלים בניידות":
)ב( בסעיף קטן )א( ,במקום "לנכים" יבוא "לאנשים המוגבלים בניידות וביישוב.
שמספר הקלפיות בו עולה על  20יהיו לפחות שני מקומות קלפי כאמור";
)ג( בסעיף קטן )ב( ,במקום " 20אלף" יבוא ''עשרת אלפים" ובמקום "ביום
הקובע" יבוא "ביום ה 60שלפני יום הבחירות";
)ד(

במקום סעיפים קטנים )ד( עד )ו( יבוא:

")ד( בכל מקום קלפי כאמור בסעיף קטן )א( תציב הרשות המקומית
תמרור זמני שיהיה בתוקף ביום הבחירות ,ויבטיח שני מקומות חניה
המיועדים לאנשים המוגבלים בניידות; ראש הרשות המקומית או מי
שהוא מינה לכך ינקוט את כל האמצעים הדרושים לקיום הוראה זו.
)ה( אדם המוגבל בניידות ששמו כלול בפנקס הבוחרים של רשות
מקומית מסוימת ,רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה לפי הוראות סעיף זה
באותה רשות מקומית.
)ו( אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים המוגבלים בניירות
יזדהה בפני ועדת הקלפי ,כאמור בסעיף )60א( ו)ב( ,ישים את מעטפות
ההצבעה לתוך מעטפה חיצונית ,וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה
החיצונית את שם הבוחר ,את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו,
והבוחר יטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי ,לתוך הקלפי.
)ז( בעת ספירת הקולות כאמור בסעיף  ,62תספור ועדת הקלפי את
המעטפות החיצוניות בלי לפתחן ,תארוז את המעטפות החיצוניות
במעטפת אריזה ,תרשום את מספרן על מעטפת האריזה ותעבירן לפקיד
הבחירות יחד עם כל חומר ההצבעה.

)ח( בדיקת המעטפות ,ספירת הקולות וסיכום מנין הקולות יהיו כאמור
בסעיפים )82ב( עד )ד( 83 ,ו ,84בשינויים המחויבים.

)ט( מידע ברבר דרכי ההצבעה לפי סעיף זה ובדבר מיקום הקלפיות
לאנשים המוגבלים בניידות ,יפורסם לציבור כמפורט להלן:
) (1ברשות מקומית  בהודעת הבחירות האמורה בסעיף  ,48באתר
האינטרנט של משרד הפנים ושל הרשות המקומית אם יש לרשות
אתר אינטרנט ,וכן פעם בשבוע בחודש שלפני הבחירות בכלי
תקשורת מקומיים כתובים ואלקטרוניים כפי שיקבע פקיד הבחירות
של אותה רשות מקומית;

) (2בבחירות כלליות כאמור בסעיף  4
בסעיף זה" ,אדם המוגבל בניידות"  אדם שמפאת מצבו הגופני הוא
כפי שיקבע השר.

)י(

מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול
ברשימת הבוחרים שלה.

)(14

)יא( סעיף זה ,מטרתו להבטיח את מימוש זכותם של אנשים המוגבלים
בניידות ,להצביע ,למשך פרק הזמן שיעבור עד למתן אפשרות גישה
עצמאית ובטוחה ,בכל מקומות הקלפי בארץ;".
בסעיף 39ג ,סעיף קטן )ב(  בטל;

)(15

אחרי סעיף

.

59ד

יבוא:

39ה) .א( נכלל שמו של אדם ברשימת מועמדים למועצה של
רשות מקומית או לראש רשות מקומית ,ושמו נעדר שלא כדין
מרשימת הבוחרים ,או שהוא רשום שלא כדין ברשימת הבוחרים
של רשות מקומית אחרת ,רשאי יושב ראש הועדה המרכזית,
בהתייעצות עם סגניו ,להורות ,על פי בקשתו של אותו אדם ,כי
שמו יירשם ברשימת הבוחרים או יועבר לרשימת הבוחרים של
הרשות המקומית שבה היה זכאי להיות רשום ,וכל זאת על אף
הוראות סעיף .12

תיקון רישום
לגבי מועמד

)ב(

בקשה לפי סעיף קטן )א( תוגש לא יאוחר מהיום ה29

שלפני יום הבחירות ,והחלטת יושב ראש הועדה המרכזית תינתן
לא יאוחר מהיום ה 12שלפני יום הבחירות,".
)(16

בסעיף
)א(

42



כותרת השוליים תהיה "עתירה מינהלית";

)ב( במקום "לערער על" יבוא "לעתור נגד" ,במקום "המחוזי" יבוא "לענינים
מינהליים" והסיפה החל במילים "הערעור יוגש ויתברר"  תימחק;
)ג(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")א (1העתירה תוגש בעתירה מינהלית לפי הוראות חוק בתי משפט
לענינים מינהליים ,בכפוף להוראות חוק זה.

)א (2לא תשולם אגרת בית משפט בקשר לעתירה:".
)ד( בסעיף קטן )ב( ,במקום "לערער" יבוא "לעתור" ובמקום "על" יבוא "נגד";
)ה( בסעיף קטן )ג( ,במקום "בערעור" יבוא "בעתירה" ,במקום "המחוזי" יבוא
"לענינים מינהליים";

) (17בסעיף  72
)א( במקום "המחוזי" יבוא "לענינים מינהליים";

)(18

)ב( בסעיף קטן )ה( ,במקום "יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה" יבוא
"יידון כערעור מינהלי לפי הוראות חוק בחי משפט לענינים מינהליים ,בכפוף
להוראות חוק זה";
בסעיף  ,73אחרי סעיף קטן )ר( יבוא:
")ד (1פנקס הבוחרים אשר ישמש בבחירות לפי סעיף זה יהיה פנקס הבוחרים
אשר הובן ונכנס לתוקף לקראת הבחירות שעל תוצאותיהן נסב הערעור שממנו
ייגרעו הבוחרים שנפטרו,".

)(19

.

.

בסעיף 73א ,האות
") (3למועד בחירות לפי סעיף זה יוכן פנקס בוחרים לפי הוראות חוק
")א("

תימחק ,ובמקום פסקה ) (3יבוא:

זה;".

) (20אחרי סעיף 85א יבוא:

85ב .העושה שימוש במידע פנקס או המוסר מידע ממידע פנקס
כהגדרתו בסעיף  16שלא לצורכי התמודדות בבחירות או לצורכי
קשר עם ציבור הבוחרים ,דינו  מאסר שנתיים או הקנס הקבוע

"שימוש שלא
כדין במידע
פנקס

בסעיף )61א() (4לחוק העונשין ,התשל"ז". 14 1977

) (21אחרי סעיף  97יבוא:
97א .אי הצבת תמרור כאמור בסעיף 31א)ד( לא ימנע את קיום
"הוראות לענין
קיום הבחירות
הבחירות ולא יהווה עילת ערעור על תוצאות הבחירות לפי סעיף
;".72

) (22אחרי סעיף
"תקנות סדרי דין

בענין עתירות
מינהליות
וערעורים

100

יבוא:

100א .שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין בכל הנוגע
לעתירות מינהליות ולערעורים לפי חוק זה; הותקנו תקנות בענין
עתירה מינהלית או ערעור מינהלי לפי סעיף זה ,לא יחולו באותו
ענין התקנות שהותקנו לפי חוק בתי משפט לענינים מינהליים".
פרק ג' :תחילה ותחולה

הוראות פרק א' למעט סעיפים 68א 16 ,ויזו ו144א לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח
.5
משולב[ ,התשכ"ט ,1969בנוסחם בפסקאות ) (25ו) ,(29של סעיף לחוק זה ,בהתאמה,
וכותרת פרק י' 3כנוסחה בפסקה ) (28של הסעיף האמור ,יחולו החל בבחירות לכנסת השבע

תחילה ותחולה
של פרק א

1

עשרה.

הוראות פרק ב' יחולו החל בבחירות הכלליות לפי סעיף  4לחוק הרשויות המקומיות
.4
)בחירות( ,התשכ"ה ,15 1965שיתקיימו לראשונה לאחר פרסומו של חוק זה.
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" ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
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