חוק הבחירות לכנסת )תיקון מס'  ,(3תשכ"א* 1961
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. 1בסעיף  10לחוק הבחירות
קטן )ב(  ,אחרי פסקה ) (3יבוא:

לכנסת' תשי"ט~11959

)להלן

 חוק

הבחירות( ,

בסעיף

") (4נשארו מקומות פנויים אחרי החלוקה לפי פסקאות )(1
ו") , (2יוקטן מספר חברי הועדה לפי סעיף קטן זה במספר
המקומות שנשארו פנויים כאמור ".
הוספת סעיף 20א

.2

הוטפת סעיף 25א

3

הוספת סעיף:17א

.4

הוספת סעיף 10א

.5

סעיף  20לחוק

אחרי

20א.
כוח
בסך
לא

"פקדון

.אחרי
"חילוט חלקי
של פקדון

סעיף  25לחוק הבחירות יבוא:
25א .רשימת מועמדים שהוגשה על ידי בעלי זכות לבחור ולא
סופית ,יחולט מתוך הפקדון שהופקד עם הגשתה סכום של אלף
לטובת אוצר המדינה' והיתרה תוחזר למפקיד ".
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6

סעיף  40לחוק

אחרי

.

לירות

הבחירות יבוא:

הבחירות יבוא:

40א ,פקדון שהופקד עם הגשתה של רשימת מועמדים ואין לחלטו לפי
סעיף 37א' יוחזר למפקיד מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות ברשומות ".

פקדון

בסעיף

אושרה

37א .רשימת מועמדים שהוגשה על ידי בעלי זכות לבחור ולא קיבלה
את אחוז הקולות הקבוע בסעיף ) 37א(' יחולט הפקדון שהופקד עם הגשתה
לטובת אוצר המדינה ".

'יתילוט פקדון

"החזרת

עם הגשת רשימת מועמדים על ידי בעלי זכות לבחור יפקיד בא
הרשימה או ממלא מקומו בידי יושב ראש הועדה המרכזית פקדון
חמשת אלפים לירות' במזומנים או בשיק בנקאי; בלא פקדון כאמור
תקבל הועדה המרכזית את רשימת המועמדים ".

סעיף  37לחוק

אחרי

הבחירות יבוא:

 47לחוק

)(1

הבחירות 

במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א( עובד המדינה' כולל עובד שירות התעסוקה' רשות הפיתוח
וועדות הבחירות' וכן עובד של רשות מקומית' של הסוכנות היהודית
או של הקרן הקימת לישראל' אשר יש להם סמכות מינהלית לרבות
סמכות לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(' '21945או תפקיד שכרוך בו מגע
עם קהל' לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות ".

)(2

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ג( בית משפט שהרשיע אדם בשל עבירה על הוראות סעיף
קטן )א( יורה' בנוסף על כל עונש' על השעייתו מעבודתו או ממילוי
תפקידו ,ללא תשלום ,עד ליום הבחירות :אין בהוראה זו כדי למנוע
העמדת אותו אדם לדין משמעת ".

בסיון תשכ"א ) 23במאי: (1961

הצעת החוק ודברי הסבר

* נתקבל בכנסת ביום ח'
עמ' .224
 1ס"ח , 281תשי"ט ,עמ'  ; 114ס''ח  ,285תשי"ט ,עמ'  ;147ס"ח  , 285תשי"ט ,עמ' .148
 2ע"ר  /1945תוס'  2מס'  /1442עמ' 855.

נתפרסמו בה"ח ,466

תשכ"א ,

בסעיף

.7

 59לחוק
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הבחירות 

בפסקה ) (4יימחק "או המאיים על בוחר לנשלו מעבודה או למנעו מלקבל
)(1
עבודה";
)(2

אחרי פסקה ) (4יבוא:
") (5המפטר או

מאיים

לפטר אדם

מעבודה או

מונע או

מאיים למנוע ממנו מלקבל עבודה כדי שיצביע או לא יצביע
או משום שהצביע או לא הצביע בעד רשימת מועמדים
מסויימת או משום שנמנע או לא נמנע מהצבעה' או כדי
שיימנע או לא יימנע או משום שנמנע או לא נמנע מתעמולת
בחירות ,בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת." ,
אשכול
לוי
שר האוצר
ממלא מקום ראש הממשלה
יצחק

בןצבי

משה
חיים
שר הפנים

שפירא

