


רשומות

ספרהחוקים
30ביוני2022 2982 א'בתמוזהתשפ"ב

עמוד

902          חוקהבחירותלכנסתהעשריםוחמש)הוראותמיוחדותותיקוניחקיקה(,התשפ"ב-2022

תיקוניםעקיפים:

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-1969-מס'76

חוקהבחירות)דרכיתעמולה(,התשי"ט-1959-מס'39

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-1969-מס'77

חוקהבחירות)דרכיתעמולה(,התשי"ט-1959-מס'40

חוקמיסויתשלומיםבתקופתבחירות,התשנ"ו-1996-מס'8

חוקהמפלגות,התשנ"ב-1992-מס'28

10:51    01/07/2022



ספרהחוקים2982,א'בתמוזהתשפ"ב,2022ר6ר30 902

חוק הבחירות לכנסת העשרים וחמש )הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה(, 
התשפ"ב-2022*

ספר החוקים 2982, א' בתמוז התשפ"ב, 30.6.2022
פרק א': הוראות מיוחדות לעניין הבחירות לכנסת העשרים וחמש

סימן א': מטרה ותחולה

מטרתושלפרקזהלקבועהוראותמיוחדותהדרושותלשםהיערכותלקיוםהבחירות1רמטרה
לכנסתהעשריםוחמש,בשלסמיכותהזמניםביןמערכתהבחירותהאמורהלמערכת
הבחירותלכנסתהעשריםוארבעומערכותהבחירותשקדמולה,וקיומהבעתהתמודדות

מתמשכתעםהתפשטותתחלואהשלנגיףהקורונההחדשר

הוראותפרקזהיחולולענייןהבחירותלכנסתהעשריםוחמשר2רתחולה

סימן ב': ועדת הבחירות

למונחיםבסימןזהתהיההמשמעותשישלהםבחוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,3רפרשנות
התשכ"ט-11969)להלן-חוקהבחירותלכנסת(ר

העסקתעובד
רשותציבורית

בוועדתבחירות
לשםקיום

הבחירותלכנסת
העשריםוחמש

הועסקעובדרשותציבוריתבוועדתבחירותלשםקיוםהבחירותלכנסתהעשרים4ר )א(
ושלושאוהבחירותלכנסתהעשריםוארבעוביקשהמנהלהכללישלהוועדההמרכזית,
אומישהואהסמיךלכך,להעסיקובוועדתבחירותלשםקיוםהבחירותלכנסתהעשרים
וחמשוהעובדמסכיםלכך,לאתמנעהרשותהציבורית,במישריןאובעקיפין,את

העסקתוכאמור;בסעיףזה,"רשותציבורית"-כמפורטלהלן:

הכנסת; )1(

הממשלהומשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהםויחידותהסמךשלהם; )2(

מבקרהמדינה; )3(

רשותמקומית; )4(

תאגידשהוקםבחוקר )5(

עובדרשותציבוריתיעדכןאתהממונהעליובדברפנייהאליוכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(מיידלאחרקבלתה,אםבכוונתולהיענותלבקשהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יושבראשהוועדההמרכזיתרשאילהיענותלבקשת )ג(
הרשותהציבוריתשלאלהעסיקעובדשלהכאמורבאותוסעיףקטן,ביןהיתרבהתחשב
כאמור תפקידה את לבצע העסקתו מתבקשת שבה הבחירות ועדת של ביכולתה
בסעיף1ובצורכיהרשותהציבורית,ובכללזהיכולתהלבצעמשימותבהיעדרהעובדר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,לענייןעובדיהכנסת,הודיעיושבראשהכנסתלמנהל )ד(
הכללישלהוועדההמרכזיתכיבשלצורכיהכנסת,ובכללזההיכולתלבצעמשימות
בהיעדרהעובד,ישקושיממשיבהיעדרותומעבודתו,ולאהגיעויושבראשהכנסת
והמנהלהכללישלהוועדההמרכזיתלהסכמה-לאיועסקהעובדבוועדתבחירות;

סמכותיושבראשהכנסתלפיסעיףקטןזהאינהניתנתלאצילהר

רשותציבוריתלאתפטרעובדכאמורבסעיףקטן)א(משוםשהועסקעל)ה( )1(
ידיועדתבחירותלשםקיוםהבחירותלכנסתהעשריםוחמשולאתפגעבתנאי

העסקתובשלכךר

התקבלבכנסתביוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(]בישיבהשהחלהביוםל'בסיווןהתשפ"ב)29ביוני *
2022([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת-931,מיוםל'בסיווןהתשפ"ב)29ביוני2022(,

עמ'228ר
ס"חהתשכ"ט,עמ'103ר 1
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קיום לשם בחירות בוועדת העסקה לרגל מעבודה היעדרות יראו לא )2(
הבחירותלכנסתהעשריםוחמשכאמורבסעיףקטן)א(כהפסקהברציפותעבודתו

שלהעובדולאתפגעבזכויותהתלויותבוותקשלואצלהרשותהציבוריתר

הוראותלעניין
מכרזים

עלאףהאמורבהוראותלפיחוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-5-21992ר

התקשרותועדתהבחירותהמרכזיתבחוזהלביצועעסקהבטוביןאובמקרקעין, )1(
לביצועעבודהאולרכישתשירותים,אינהטעונהמכרז,אםהיאהתקשרותששווייה
12חודשים 150,000שקליםחדשים;ואולם,בכלתקופהרצופהשל אינועולהעל
שתחילתהביוםהתפזרותהכנסתהעשריםוארבעלאתתקשרועדתהבחירותהמרכזית
עםמתקשרמסויםבלאמכרזלפיפסקהזובהתקשרויותבסכוםכוללהעולהעל200,000
שקליםחדשים,ובמנייןזהיבואוגםהתקשרויותשנכרתובתקופההאמורהכהתקשרות

המשךלהתקשרותשנעשתהבמקורהלפיפסקהזו;

התקשרותהנעשיתעםמישזכהבמכרזשפרסםמשרד,כהגדרתובתקנותחובת )2(
המכרזים,התשנ"ג-31993,בתנאיםהזהיםלתנאיהמכרזאובתנאיםהמיטיביםעם
ועדתהבחירותהמרכזית,אינהטעונהמכרזאםועדתהמכרזיםמצאהכיההתקשרות
נדרשתנוכחהתפשטותנגיףהקורונההחדשאושמטעמידחיפותלאניתןלערוךמכרז
בפרקהזמןהנדרשלמימושההתקשרות,ובלבדשהתקשרותכאמורששווייהעולהעל
2,500,000שקליםחדשיםתיעשהבאישורועדתהפטורשלועדתהבחירותהמרכזית

ומטעמיםמיוחדיםשיירשמו;

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתרשאילקבועהוראותהחורגותמהוראותלפי )3(
החוקהאמורלענייןמועדיםודרכיפרסוםר

תקציבועדת
הבחירותהמרכזית

עלאףהאמורבסעיף134לחוקהבחירותלכנסת,ביוםתחילתושלחוקזה,יעמיד6ר )א(
אוצרהמדינהחצימתקציבועדתהבחירותהמרכזיתלבחירותלכנסתהעשריםוארבע,
לסעיפיו,לרבותהשינוייםשנערכובולרשותיושבראשועדתהבחירותהמרכזית,והוא

יהיהממונהעלהוצאתםר

עלהצעהשלועדתהבחירותהמרכזיתלתקציבהבחירותלכנסתהעשריםוחמש )ב(
134לחוקהבחירותלכנסת,ויראואתהתקציבשהעמידאוצר יחולוהוראותסעיף

המדינהלפיסעיףקטן)א(,כמקדמהעלחשבוןתקציבזהר

סימן ג': ניהול הבחירות לכנסת העשרים וחמש

תיקוןחוק
הבחירותלכנסת-

מס'76-הוראת
שעה

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-41969,ייקראכך:7ר

בסעיף7,במקום"י'3"יבוא"י'3,י'3א,י'3ב"; )1(

21)ו(,בסופויבוא"ובלבדשביוםהבחירותסיעהלאתחליףאתנציגה בסעיף )2(
בוועדתקלפימסוימתיותרמפעמיים,אלאאםכןיושבראשועדתהבחירותהאזורית
שבתחומהפועלתועדתהקלפיהתירזאת;הוראותפסקהזויעמדובתוקפןבתקופת
מיוחדות סמכויות חוק לפי הקורונה נגיף חירוםבשל עלמצב הכרזה של תוקפה

להתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-52020;";

ס"חהתשנ"ב,עמ'114ר 2

ק"תהתשנ"ג,עמ'826ר 3

ס"חהתשכ"ט,עמ'103;התשפ"א,עמ'203ר 4

ס"חהתש"ף,עמ'266ר 5
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אחריסעיף24יבוא: )3(

"קיוםישיבות
בהיוועדותחזותית

לקיים24אר אזורית ועדה או המרכזית הוועדה נדרשה )א(
ישיבה,והתקיימונסיבותמיוחדותשמצדיקותזאת,רשאי
יושבראשהוועדה,לאחרששקלביןהיתראתנושאהישיבה
ואתהאפשרותהמעשיתלכנסאתחבריהוועדה,להורותכי
הישיבהתתקייםבדרךשלהיוועדותחזותית;ואולם,דיון
בענייןבקשהלאשראולסרבלאשרהשתתפותשלמועמד
אורשימתמועמדיםבבחירותלכנסתלפיהוראותסעיף7א
לחוק־יסוד:הכנסת6לאיתקייםבהיוועדותחזותיתויחולו

הוראותסעיףקטן)ד(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,אפשרלקייםאתישיבת )ב(
הוועדהבדרךשלהיוועדותחזותיתאףאםיושבראשהוועדה
לאהחליטלכנסהכאמורבאותוסעיףקטן,אםהסכימולכך
כלחבריהוועדה;הסכמהכאמורבסעיףקטןזהיכולשתהיה
אףלכךשרקחלקממשתתפיהישיבהישתתפובהבדרךשל

היוועדותחזותיתר

ישיבתועדהתתקייםבדרךשלהיוועדותחזותיתרק )ג(
אםיתאפשרלכלחבריהוועדהולכלמישנדרשההזמנתו
בה המשתתפים כלל ואת הישיבה את לראות לוועדה,
באמצעותמסך,לשמועאתכללהמשתתפיםבישיבהואת

הנעשהבהבזמןאמתולהשמיעאתעמדתםר

ומי הוועדה חברי בנוכחות ועדה ישיבת התקיימה )ד(
שנדרשההזמנתולוועדה,רשאייושבראשהוועדהלהתיר
למימהםשביקשזאתלהשתתףבישיבהשלהוועדהבדרך

שלהיוועדותחזותיתר

נוכחות של בדרך המתקיימת זה סעיף לפי ישיבה )ה(
תתקיים הוועדה, במיתקני שונים בחדרים הוועדה חברי
כךשנוכחותחבריהוועדהבכלאחדמהחדריםתהיהככל

האפשרבהתאםלייצוגהסיעתיבוועדהר

החלטהבישיבהלפיסעיףזהתתקבללאחרשלכלחבר )ו(
הצבעה ולהצביע; בדיון להשתתף אפשרות ניתנה ועדה
בישיבהכאמורתהיהשמית,אלאאםכןהחליטיושבראש

הוועדהאחרתר

של וניהולה קיומה בשל כי בישיבה משתתף ראה )ז(
הישיבהבדרךשלהיוועדותחזותיתנפגעהזכותולהשתתף
בישיבהאולשמועאולהשמיעאתעמדתואושלאהתקיימו
התנאיםלפיסעיףזה,רשאיהואלדרושכיהדבריירשם

בפרוטוקולר

הוראותסעיף24)א(עד)ז(יחולועלישיבתועדהלפי )ח(
סעיףזהר

ס"חהתשי"ח,עמ'69ר 6
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כי יצוין זה סעיף לפי המתקיימת לישיבה בהזמנה )ט(
בה ויפורטו חזותית היוועדות של בדרך תתקיים הישיבה

הנחיותלענייןההשתתפותבישיבהר

לענייןסעיףזה,"היוועדותחזותית"-תקשורתביןכמה )י(
מוקדיםהמאפשרתהעברתתמונהוקולבזמןאמתר";

אחריסעיף116יז1יבוא: )4(

"פרק י'3א: הצבעה בבתי אבות

הגדרות-פרק
י'3א

בפרקזה-116יז2ר

"ביתאבות"-כלאחדמאלה:

על הפיקוח בחוק כמשמעותו לזקנים מעון )1(
מעונות,התשכ"ה-71965;

המוגן, הדיור בחוק כהגדרתו מוגן דיור בית )2(
התשע"ב-82012;

ביתדיורלגילהזהבשמשרדהבינויוהשיכוןאו )3(
מימטעמומנהלומתגורריםבובמהלךחייהםהרגיל
לכללי בהתאם בו למגורים זכאים שנמצאו דיירים

משרדהבינויוהשיכון;

מתחםדירותציבוריות,שמתגורריםבובמהלך )4(
חייהםהרגילעוליםחדשיםחסרידירהשהגיעולגיל
פרישה,ונמצאוזכאיםלמגוריםבולפיכללימשרד

העלייהוהקליטה;לענייןזה-

"גילפרישה"-כמשמעותובחוקגילפרישה,התשס"ד-
;92004

הציבורי הדיור בחוק כהגדרתה - ציבורית" "דירה
)זכויותרכישה(,התשנ"ט-101998;

"דייר"-מישמתגוררבביתאבות;

Novel( 2019 החדש הקורונה נגיף - הקורונה" "נגיף
;)Coronavirus2019-nCoV

"השרהנוגעבדבר"-כלאחדמאלה,לענייןביתהאבות
שבפיקוחמשרדו:שרהרווחהוהביטחוןהחברתי,שר

הבינויוהשיכוןאושרהעלייהוהקליטהר

קלפיותבבתי
אבות

בביתאבותשמתגורריםבובמהלךחייהםהרגיללפחות116יז3ר )א(
הוועדה ראש יושב לפחות; אחת קלפי תוצב דיירים 75
המרכזית,בהסכמתסגניו,רשאילהחליטעלהצבתקלפיות
גםבביתאבותשמתגורריםבופחותמ־75דיירים,בהתחשב
לשם שיוטלו ובמגבלות הקורונה בנגיף התחלואה בהיקף

מניעתהתפשטותהנגיףר

ס"חהתשכ"ה,עמ'48ר 7

ס"חהתשע"ב,עמ'426ר 8

ס"חהתשס"ד,עמ'46ר 9

ס"חהתשנ"ט,עמ'2ר 10
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דייררשאילהצביעבקלפיהמוצבתבביתהאבותשהוא )ב(
מתגוררבור

בקלפיבביתאבותיהיורשאיםלהצביעגםשוטרים )ג(
של הצוות עובד וכן הסדר, על שמירה לשם שם שהוצבו
ביתהאבות,אםנוכחמנהלביתהאבותאומישהואהסמיך
לכךכיקרובלוודאישאותועובדלאיוכללממשאתזכות
ההצבעהשלובדרךאחרתנוכחעבודתו;לעובדצוותכאמור
יינתןאישורבכתבהמעידעלזכאותולהצביעבקלפיבבית
האבות,לפיטופסשקבעיושבראשועדתהבחירותהמרכזיתר

לאיאוחרמהיוםה־53שלפנייוםהבחירותימסורהשר )ד(
הנוגעבדברליושבראשהוועדההמרכזיתרשימהשלכלבתי
האבותויצייןלגביהםפרטיםנוספיםכפישיקבעיושבראש

הוועדהר

יקבע הבחירות יום שלפני ה־30 מהיום יאוחר לא )ה(
יושבראשהוועדההמרכזית,לאחרהתייעצותעםהוועדה
הקלפי קלפיות; בהם שיוצבו האבות בתי את המרכזית,
תעמודבמקוםמרכזיבמידתהאפשרבביתהאבותשהוא
נוחלגישהלדיירים;יושבראשהוועדההמרכזיתיקבעאת
מקוםהקלפיבתוךביתהאבותלאחרהתייעצותעםהשר
הנוגעבדבראומישהואמינהלכך,ורשאיהואלקבועכי

בביתאבותתוצביותרמקלפיאחתר
הצבעה116יז4רתחולתהוראות על יחולו 116יז עד 116יד סעיפים הוראות )א(

בביתאבות,בשינוייםהמחויבים,אולםהוראותסעיף21)ו(
לאיחולו,אלאאםכןיושבראשועדתהבחירותהאזורית

שבתחומונמצאתהקלפיהתירזאתר

לענייןסעיף75)ב(,הדייררשאילבחוראתהמלווהמקרב )ב(
אלה:

אבות לבית כניסתו על הגבלה שאין אדם )1(
עם התמודדות שתכליתו חיקוק מכוח הגבלות לפי

התפשטותנגיףהקורונה;

דייראחרבביתאבות; )2(

מזכירועדתהקלפיר )3(

כלליםלהצבעה
בבתיאבות

יושבראשהוועדההמרכזית,בהתייעצותעםהשרהנוגע116יז5ר
בדבר,יקבעהוראותבדברסדריהפעלתןועבודתןשלקלפיות
בבתיאבות,ובכללזהשעותההצבעהבקלפיותבכללאו
רשימת והעברת הצבעה אישורי הנפקת מסוימת, בקלפי
בתיהאבותלפיסעיף116יז3)ג(ו–)ד(,וכןהוראותבדברדרך
הפרסוםבבתיהאבותשלשעותההצבעהושלמקוםהקלפיר

 פרק י'3ב: הצבעת חייבים בבידוד בשל התפשטות 
נגיף הקורונה

הצבעתחייבים
בבידודבשל

התפשטותנגיף
הקורונה

בפרקזה-116יז6ר )א(

"חייבבבידוד"-אדםשחלהעליוחובתבידודלפיהוראות
סעיף20לפקודתבריאותהעם,1940,לענייןנגיףהקורונה,

לרבותחולהכמשמעותולפיהוראותהסעיףהאמור;

10:51    01/07/2022



907 ספרהחוקים2982,א'בתמוזהתשפ"ב,2022ר6ר30

Novel( 2019 החדש הקורונה נגיף - הקורונה" "נגיף
;)Coronavirus2019-nCoV

בוחרים של להצבעה המיועדת קלפי - ייעודית" "קלפי
חייביםבבידודר

בוחרשהואחייבבבידודרשאילהצביעבבחירותבקלפי )ב(
ייעודית,והוארשאילצאתממקוםהבידודלמטרתההצבעה

בלבד,בדרךובתנאיםשייקבעובהוראותלפיסעיף116יז8ר

הוועדה)ג( ראש ליושב ימסור הבריאות משרד )1(
מסירת בעת בבידוד חייבים של רשימה המרכזית,
הרשימה,בחלוקהלפיחוליםוחייביםבבידודאחרים,
ויצייןלגביהםאתהפרטיםשלהלן,כפישדיווחהחייב
בבידודלמשרדהבריאותבהתאםלהוראותלפיסעיף20

לפקודתבריאותהעם:

שםפרטיושםמשפחה; )א(

מספרתעודתזהות; )ב(

כתובתמקוםהבידודר )ג(

מסירתהמידעכאמורבפסקה)1(תהיהבמועדים )2(
שיקבעיושבראשהוועדההמרכזית,ובלבדשהעברת
המידעהראשונהלאתהיהלפניהיוםה־14שלפנייום

הבחירותר

הוועדה את ישמש )ג( קטן סעיף לפי שנמסר מידע )ד(
המרכזיתלשםקביעתמקומותהקלפיכאמורבסעיףקטן)ה(
ולשםניהולהבחירותבעתהתמודדותעםנגיףהקורונה,והוא
יימחקבסמוךליוםפרסוםתוצאותהבחירותולאיאוחרמ־14

ימיםמאותומועדר

עם התייעצות לאחר המרכזית, הוועדה ראש יושב )ה(
הוועדההמרכזית,יקבעאתהמקומותשיוצבובהםקלפיות
קלפי תיקבע מקומית רשות שבכל כך בבידוד, לחייבים
כאמור מקומות בבידוד; לחייבים לפחות אחת ייעודית
אליהם הגישה בנוחות האפשר במידת בהתחשב ייקבעו
עבורהבוחריםובצורךלמנועהידבקותבקרבהציבורבעת
ההצבעהובעתההגעהלמקוםהקלפי;היושבראשיקבעאת
מקומותהקלפיכאמורלאיאוחרמהיוםהשישישלפנייום
הבחירות,והוארשאילעדכןאתקביעתומזמןלזמן;לעניין
זה,"רשותמקומית"-עירייהאומועצהמקומיתשרשומים

בהבעליזכותבחירהר

הרכבועדות
הקלפיבקלפי

ייעודית

הסיעות116יז7ר מנציגי יורכבו הייעודיות הקלפי ועדות )א(
והרכבן בהן החברים מספר המרכזית; בוועדה המיוצגות
הסיעתי,וכןהיושביראש,ייקבעובידייושבראשהוועדה

המרכזיתלאחרהתייעצותעםהוועדההמרכזיתר
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21א עלועדותקלפיייעודיותיחולוהוראותסעיפים )ב(
ו־24)ט1(,בשינוייםהמחויביםר

סדריהצבעה
בקלפיייעודית

והגעהאליה

יושבראשהוועדההמרכזית,בהתייעצותעםסגניוועם116יז8ר )א(
המנהלהכללישלמשרדהבריאות,יקבעהוראותהמסדירות
אתההצבעהבקלפיותייעודיותשלחייביםבבידוד,ובכללזה
הוראותבדברהגעהלמקוםהקלפיוחזרהממנו,סדריהפעלתן
ועבודתןשלהקלפיות,סדריההצבעהבהן,שעותהצבעה
בקלפיותהייעודיותבכללאובקלפימסוימתוהבחנהבין
קלפיותהמיועדותלהצבעתחוליםוביןקלפיותהמיועדות
נדרשת; ההבחנה אם אחרים, בבידוד חייבים להצבעת
ההוראותייקבעובשיםלבלחשיבותשבמתןאפשרותלכל
בוחרלממשאתזכותולהצביעבבחירות,תוךשמירהעל
בקרב הקורונה בנגיף ההידבקות וצמצום הציבור בריאות

הציבורבמהלךהבחירותר

מקומות בדבר הודעה תפרסם המרכזית הוועדה )ב(
הקלפיותהייעודיות,שעותההצבעהוסדריההצבעהבהן
ודרכיההגעההמותרותאליהןלחייביםבבידודלפיהוראות
סעיףזה,ותפרטאתההוראותהחלותעלסוגיםשוניםשל
חייביםבבידודבאתרהאינטרנטשלהוועדההמרכזיתובכל
לקבוצות ונגישה יעילה לה שתיראה אחרת נוספת דרך

השונותבאוכלוסייהר

חייבבבידודהמבקשלהצביעבקלפיייעודיתיזההאת )ג(
עצמוכאמורבסעיף74,ויציגאישוראוהצהרהעלהיותו

חייבבבידודכפישייקבעבהוראותלפיסעיףקטן)א(ר

המצביעבקלפיייעודיתישיםאתהמעטפותהנזכרות )ד(
בסעיפים74או־75)א(לתוךמעטפהשנייה;עלגביהמעטפה
החיצוניתיצוין,באופןשייקבעבהוראותלפיסעיףקטן)א(,
שםהמצביע,מספרהזהותשלובמרשםהאוכלוסיןופרטים
את יטיל והמצביע כאמור, בהוראות שייקבעו נוספים

המעטפהלעיניועדתהקלפילתוךהקלפיר

ספירתהקולותשלמישהצביעולפיסעיףזהתהיהכפי )ה(
שנקבעבתקנותלפיסעיף68א)ו(ר

סמכויותמיוחדות
לגביקלפיייעודית

70איחולו,בשינוייםהמחויבים,עלבחירות116יז9ר הוראותסעיף
לפיפרקזהר";

בתוספת,בסופהיבוא: )5(

כלעובדאחרשלמפלגהאושלועדתבחירותר" )8("

הוראותשעה
לענייןסדרי

בחירות

הוראותהבחירותלכנסת)הוראותשעהלבחירותלכנסתהעשריםושתיים(,התש"ף-8ר
112020,והוראותהבחירותלכנסת)אחריותלהעברתחומרההצבעהוטיפולבמעטפות
ההצבעה()הוראותשעה(,התשפ"א-122021,שנקבעולפיסעיף145)ד(לחוקהבחירות

לכנסת,יעמדובתוקפןעדפרסוםתוצאותהבחירותלכנסתהעשריםוחמשר

ק"תהתש"ף,עמ'382ר 11

ק"תהתשפ"א,עמ'2634ר 12

10:51    01/07/2022



909 ספרהחוקים2982,א'בתמוזהתשפ"ב,2022ר6ר30

תיקוןחוק
הבחירות)דרכי

תעמולה(-מס'39

בחוקהבחירות)דרכיתעמולה(,התשי"ט-131959,בסעיף17ה,אחריסעיףקטן)א(יבוא:9ר

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתאויושבראשועדתבחירותאזורית")א1( )1(
רשאי,לאחרששקלביןהיתראתמהותהדיוןואתהאפשרותהמעשיתלקיים
דיוןבנוכחותהצדדיםוקיבלאתהסכמתהצדדיםלענייןזה,אולבקשתהצדדים,
להורותכידיוןבבקשהלפיסעיפים17בעד17דיתקייםבדרךשלהיוועדות

חזותיתר

דיוןבבקשהלפיסעיפים17בעד17דיתקייםבדרךשלהיוועדותחזותית )2(
לפיפסקה)1(רקאםיתאפשרלכלהמשתתפיםבדיוןלראותאתהדיוןואתכלל
המשתתפיםבובאמצעותמסך,לשמועאתכללהמשתתפיםבדיוןואתהנעשה

בובזמןאמתולהשמיעאתעמדתםר"

פרק ב': תיקוני חקיקה
תיקוןחוק

הבחירותלכנסת
-מס'77

בחוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-10-141969ר

בסעיף24,סעיףקטן)ה(-בטל; )1(

בסעיף68א)ה(,במקום"ואתמענו"יבוא"ופרטיםנוספיםשנקבעובתקנות"; )2(

בסעיף70)ג(,במקום"50"יבוא"70"; )3(

70א)א(,בסופויבוא"ורשאיםהםלהורותכיההצבעהתיעשהבאופן בסעיף )4(
שמצביעחברועדתקלפי,לפיהוראותסעיף116יט)ב(ו–)ג(";

בסעיף74)ג(,בסופויבוא"ותצייןלצדשמואתשעתהצבעתו;בלילגרועמהוראות )5(
סעיף79א,יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתאומישהואהסמיךלשםכךרשאי
למסורמידעבדברנוכחותבמקוםהקלפישהואחיונילגוףחוקרלשםחקירהפלילית
שלעבירהלפיחוקזה,ובתקופתתוקפושלחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעם
נגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020-למסורמידעכאמורשהואחיוני

למשרדהבריאותלשםעריכתחקירהאפדימיולוגיתר";

בסעיף79- )6(

בסעיףקטן)ה(,במקום"יושב־ראשועדהאזוריתוכןיושב־ראשהועדה )א(
המרכזית"יבוא"יושבראשועדהאזורית,יושבראשהוועדההמרכזית,וממלאי

מקומם";

בסעיףקטן)ו(,אחרי"אומרכזית"יבוא"וממלאימקומם"; )ב(

בסעיף90)ג(,במקום"במהלך72שעות"יבוא"במהלך168שעות",ובסופויבוא )7(
")בסעיףקטןזה-מועדסגירתהקלפיות(,ובלבדשקביעתמועדיהצבעהשיחלולפני
72השעותהמסתיימותבמועדסגירתהקלפיותתהיהבהסכמתיושבראשהוועדה

המרכזיתוסגניו";

בסעיף110)א(,המילים"האחראיםיחתמועלהמעטפההחיצונית"-יימחקו; )8(

בסעיף116ד)ג(,במקום"שםאביו,ומספרזהותובמרשםהאוכלוסין"יבוא"מספר )9(
זהותובמרשםהאוכלוסיןופרטיםנוספיםשנקבעובתקנות";

בסעיף116יח)ב(,במקום"ואתמענו"יבוא"ופרטיםנוספיםשנקבעובתקנות"; )10(

בסעיף116יט- )11(

בכותרת,בסופהיבוא"ומשקיפים"; )א(

ס"חהתשי"ט,עמ'138;התשפ"ב,עמ'678ר 13

ס"חהתשכ"ט,עמ'103;התשפ"ב,עמ'902ר 14
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בסעיףקטן)ב(,במקום"ואתמענו"יבוא"ופרטיםנוספיםשנקבעובתקנות"; )ב(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

הוראותסעיפיםקטנים)א()2(,)א1(ו–)ב(יחולוגםעלמשקיףלפי ")ב1(
סעיף24)ד(ר";

בסעיף120,במקום"לפיסעיפים24או80"יבוא"לפיסעיף24אומזכירועדתקלפי"; )12(

בסעיף144,המילים"וממסבוליםעליפויכוח"-יימחקו; )13(

בסעיף145)ד(,במקום"60"יבוא"90",ובמקום"רשאיתהוועדההמרכזית"יבוא )14(
"רשאייושבראשהוועדההמרכזיתוסגניו,אורשאיתהוועדההמרכזיתאםביקשזאת

אחדמהסגניםלגביהצעהשהניחהיושבראשלפניהסגנים"ר

תיקוןחוק
הבחירות)דרכי

תעמולה(-מס'40

בחוקהבחירות)דרכיתעמולה(,התשי"ט-11-151959ר

בסעיף1,במקום"לעיריותולמועצותהמקומיות"יבוא"לרשויותהמקומיות"; )1(

אחריסעיף1יבוא: )2(

בחוקזה-1אר"הגדרות

"בחירותמקדימות"-כהגדרתןבסעיף28אלחוקהמפלגות;

"גוףהקשורלסיעה"ו"גוףפעילבבחירות"-כהגדרתםבחוק
מימוןמפלגות;

"חוקמימוןמפלגות"-חוקמימוןמפלגות,התשל"ג-161973;

"חוקהמפלגות"-חוקהמפלגות,התשנ"ב-171992;

הרשויות חוק - )בחירות(" המקומיות הרשויות "חוק
המקומיות)בחירות(,התשכ"ה-181965;

בסעיף2,במקום"2א,4,3"יבוא"2א,4"; )3(

אחריסעיף2איבוא: )4(

"שקיפותבתעמולת
בחירות

לאיפרסםאדםמודעתבחירותבלישהיאנושאתאת2א1ר )א(
ליצירת הדרכים ואת להזמנתה האחראי האדם של שמו
קשרעימו,ולגבימודעהמודפסת-גםאתשמושלהמדפיס
אותהוהדרכיםליצירתקשרעימו,ואםפעלהאדםהאחראי
תישא - אחר גוף או בבחירות מתמודד מטעם להזמנתה
המודעהאתשםהמתמודדאוהגוףכאמור,אתהאותאו
של ושמה המועמדים רשימת את או הסיעה של הכינוי

המפלגהשהגישהאתרשימתהמועמדיםר

בסעיףזה- )ב(

"מודעתבחירות"-כלאחדמאלה:

מתמודד ידי על שנעשית בחירות תעמולת )1(
בבחירות,גוףהקשורלסיעהאוגוףפעילבבחירותאו

מימטעמם;

ס"חהתשי"ט,עמ'138;התשפ"ב,עמ'909ר 15

ס"חהתשל"ג,עמ'52ר 16

ס"חהתשנ"ב,עמ'190ר 17

ס"חהתשכ"ה,עמ'248ר 18

10:51    01/07/2022



911 ספרהחוקים2982,א'בתמוזהתשפ"ב,2022ר6ר30

בעבור שפורסם בחירות תעמולת של תוכן )2(
תשלום;

"מתמודדבבחירות"-כלאחדמאלה:

מפלגהאורשימתמועמדיםבבחירותלכנסתאו )1(
בבחירותלרשותמקומיתולראשרשותמקומית;

מישנכללברשימתמועמדיםכאמורבפסקה)1(; )2(

מועמדבבחירותלראשרשותמקומית; )3(

סיעהשלמועצהיוצאת,כמשמעותהבסעיף25 )4(
לחוקהרשויותהמקומיות)בחירות(;

לחוק 28א בסעיף כהגדרתו הציבור, נבחר )5(
המפלגותר

סעיףזהיחולגםעלתעמולהבבחירותמקדימות,בשינוי )ג(
זה:בפסקה)1(להגדרה"מודעתבחירות",במקום"מתמודד
בבחירות,גוףהקשורלסיעהאוגוףפעילבבחירותאומי

מטעמם"יקראו"מועמדבבחירותמקדימותאומטעמו";

סעיף3-בטל; )5(

בסעיף4,במקוםהסיפההחלבמילים"כדילהגביר"יבוא"באסיפותובכינוסים )6(
שמטרתםתעמולתבחירות;איןבהוראותסעיףזהכדילפגועבהוראותלענייןשימוש

ברמקוליםשנקבעובדיןאחר";

בסעיף10- )7(

בסעיףקטן)א(,פסקאות)1(ו־)3(-יימחקו; )א(

בסעיףקטן)ב(,פסקה)5(-תימחק; )ב(

בסעיף15ב,במקום"תאגידהשידורהישראלילאיישא"יבוא"ועדתהבחירות )8(
המרכזיתותאגידהשידורהישראלילאיישאו"ר

תיקוןחוקמיסוי
תשלומיםבתקופת

בחירות-מס'8

בחוקמיסויתשלומיםבתקופתבחירות,התשנ"ו-191996,בסעיף12-1ר

בהגדרה"תקופתהבחירות",במקוםפסקה)2(יבוא: )1(

תקופהשל60ימיםהמסתיימתביוםה־14שלאחריוםהבחירות;"; )2("

בהגדרה"תשלום",במקוםהסכוםהנקובבהיבוא"18,000שקליםחדשים"ר )2(

תיקוןחוק
המפלגות-מס'28

בחוקהמפלגות,התשנ"ב-13-201992ר

בסעיף1,בסופויבוא: )1(

""תקופתהבחירותלכנסת"-כהגדרתהבחוקהמימוןר"

בסעיף4)ב(,אחרי"ארבעהעשרימיםמהגשתה"יבוא"ובתקופתהבחירותלכנסת )2(
-בתוךארבעהימים";

בסעיף6- )3(

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"ובתקופתהבחירותלכנסת-בתוךעשרהימים"; )א(

ס"חהתשנ"ו,עמ'236;התשפ"א,עמ'202ר 19

ס"חהתשנ"ב,עמ'190;התשפ"א,עמ'194ר 20
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בסעיףקטן)ג(,אחרי"אולדחותה"יבוא"ובתקופתהבחירותלכנסת-ימסור )ב(
לבאיכוחהצדדיםהודעהעלכךבתוךשבעהימיםמיוםשהוגשה";

בסעיף24א)א(- )4(

ההגדרה"תקופתהבחירות"-תימחק; )א(

בהגדרה"תקופתההסדר",אחרי"תקופתהבחירות"יבוא"לכנסת"ר )ב(
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