
מיוחדות בחירות לענין שעה (הוראת הממשלה ולראש לכנסת הבחירות חוק
התשס"א2000* הממשלה), לראש

שעה 1. חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט1 1969( להלן  החוקהוראת
התשס"א בשבט י"ג ביום שיתקיימו הממשלה לראש המיוחדות הבחירות על יחול העיקרי),

זה. בחוק האמורים בשינויים הבחירות), יום  (להלן (2001 בפברואר 6)

בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2000 בדצמבר 20) התשס"א בכסלו כ"ג ביום בכנסת נתקבל
חוק 2956, מיום כ"א בכסלו התשס"א (18 בדצמבר 2000), עמ' 362.

 ס"ח התשכ"ט, עמ' 101.



 העיקרי לחוק 1 בסעיף .2

יבוא פלונית" פנקס שנת שלפני בניסן א' "יום במקום הקובע", "היום בהגדרה (1)

"יום ב' בטבת התשס"א (28 בדצמבר 2000)";

מגנטית"; במדיה ובין מודפסת "בין יבוא בסופה בוחרים", "רשימת בהגדרה (2)

יבוא: פנקס"" "שנת או בוחרים" פנקס ""שנת ההגדרה במקום (3)

יום שלפני ה35 ביום המתחילה התקופה  התשס"א" מיוחד פנקס ""תקופת
."(2001 באוגוסט 3) התשס"א באב י"ד ביום והמסתיימת הבחירות

1 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 2 סעיף במקום .32 סעיף החלפת

לפי רק "ההצבעה
בפנקס הרישום

למי רק נתונה הממשלה לראש המיוחדות בבחירות להצביע הזכות .2

התשס"א." מיוחד פנקס לתקופת שהוכן מיוחד בוחרים בפנקס שרשום

לבחור" הזכאות לגיל הקובע מהיום יאוחר "לא במקום העיקרי, לחוק 3(א) בסעיף .4
הבחירות". מיום יאוחר "לא יבוא

ג סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 13 סעיף במקום החלפת סעיף 513.

"קביעת אזורי
קלפי

הבחירות, יום שלפני ה42 מהיום יאוחר לא תקבע, המרכזית הועדה .13

לא לה שתוגש הפנים שר הצעת פי על הקלפי אזורי של התחומים את
יאוחר לא הועדה תקבע וכן הבחירות; יום שלפני ה49 מהיום יאוחר

12(ב)." סעיף לפי המיוחדים הקלפי אזורי את האמור מהמועד

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

בוחרים רשימת קלפי אזור לכל תוכן התשס"א המיוחד הפנקס הכנת לשם "(א)
הקובע, ושביום הבחירות מיום יאוחר לא חל ה18 הולדתו שיום ארם כל שתכלול

אזור.'' אותו כתושב האוכלוסין במרשם רשום והיה ישראלי אזרח היה

28 סעיף תיקון

"ביום יבוא הקובע" היום שלפני 61 ה "ביום במקום העיקרי, לחוק 29 בסעיף .7
הקובע".

29 סעיף תיקון

יחולו. לא העיקרי לחוק 53 עד 31 סעיפים תחולת8. אי
31 סעיפים

עד 53

יבוא: העיקרי לחוק 54 סעיף במקום , .954 סעיף החלפת

של תוקפו "ראשית
המיוחד הפנקס

התשס"א י

ה35 ביום לתוקפו ייכנס ,26 בסעיף כאמור התשס"א המיוחד הפנקס .54
ברשומות." הודעה כך על יפרסם הפנים שר הבחירות; יום שלפני

יבוא: העיקרי לחוק 55 סעיף במקום .1055 סעיף החלפת

הפנקס "מסירת
התשס"א המיוחד

גבי על הפנים, שר ימסור הבחירות יום שלפני ה30 מהיום יאוחר לא .55

מדיה מגנטית, לכל אחד מחברי הועדה המרכזית, את הפנקס המיוחד
מודפס עותק ימסור הבחירות יום שלפני ה20 מהיום יאוחר ולא התשס"א,

המרכזית." בוערה המיוצגות מהסיעות אחת לכל הבוחרים פנקס של

11. בסעיף 68(ג) לחוק העיקרי, במקום "מהיום הקובע" יבוא "מהיום ה42 שלפני יום
יום שלפני ה49 "מהיום יבוא הקובע" היום שלפני ה60 "מהיום ובמקום הבחירות"

הבחירות".

68 סעיף תיקון



זיהוי לקבועאמצעי מוסמך המרכזית הועדה ראש יושב העיקרי, לחוק 74 סעיף הוראות אף על .12
נוספים. זיהוי אמצעי

95 סעיף תיקון העיקרי לחוק 95 בסעיף .13

(ו) בסעיף קטן (ה)(1), במקום "בתעודת זהות" יבוא "באחד מאמצעי הזיהוי המנויים
בסעיף 74 (ב)(1) עד (3)";

המנויים הזיהוי מאמצעי "באחד יבוא זהות" "בתעודת במקום (ו), קטן בסעיף (2)

בסעיף 74 (ב)(1) עד (3)".

124 סעיף הזיהויתיקון מאמצעי "אחד יבוא זהות" "בתעודת במקום העיקרי, לחוק (1)124 בסעיף .14
המרכזית". הועדה ראש יושב שקבע

בוחרים פנקס
מיוחד

היה הקובע שביום אדם בל שיכלול בוחרים פנקס יוכן התשס"א מיוחד פנקס לתקופת .15
לא חל ה18 הולדתו ויום כתושב האוכלוסין במרשם ומענו, הוא רשום, והיה ישראלי אזרח
לרבות  "מעך זה, לענין התשס"א); מיוחד בוחרים פנקס  זה (בחוק הבחירות מיום יאוחר

בלבד. יישוב של האוכלוסין במרשם ציון

מעבר באוגוסטהוראת 3) התשס"א באב י"ד יום עד בתוקפו יעמוד התשס"א מיוחד בוחרים פנקס .16
ביום לתוקפו נכנס העיקרי החוק הוראות שלפי הבוחרים פנקס של במקומו יבוא והוא (2001

ט''ו באב התש"ס (17 באוגוסט 2000).

ברק אהוד
הממשלה ראש

בורג אברהם
הכנסת ראש יושב

רמון חיים
הפנים שר

קצב משה
המרינה נשיא

 ראה תיקון סעיפים 12, 13 ו14 לחוק העיקרי בחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון מסי 42) (יום
שבתון בבחירות מיוחדות לראש הממשלה), התשס"א2000 (ס"ח התשס"א, עמ' 100) (סעיף 2).


