
התשס"ג2002* ,(47 מס' (תיקון לכנסת הבחירות חוק
7 סעיף 1. בחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט1 1969 (להלן תיקון

י'4." או י'3 "י'2, יבוא י'3" או "י'2 במקום ,7 בסעיף העיקרי), החוק

21א סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק ו2א סעיף במקום .2

"מזכיר ועדת קלפי 21א. (א) יושב ראש הועדה המרכזית ימנה, לאחר התייעצות עם סגניו,
אזורית וערה של ראש יושב להסמיך רשאי והוא קלפי, לועדת מזכיר

הקלפי. לועדת מזכיר הוא, סגניו עם התייעצות לאחר למנות,

או מפלגה, חבר היה לא בי הצהיר כן אם אלא מזכיר יתמנה לא (ב)

ליום שקדמו השנים בשלוש מפלגה מטעם בפעילות חלק נטל לא כי
הבחירות."

24 סעיף תיקון העיקרי לחוק 24 בסעיף .3

בטל;  (ח) קטן סעיף (ו)

יבוא: (ט) קטן סעיף במקום (2)

נוכחים חברים של מספר בכל חוקית תהיה הקלפי ועדת ישיבת (1) ''(ט)
תהיה הקולות ספירת בעת ואולם הועדה, מזכיר גם בה שנכח ובלבד
המזכיר; מלבר לפחות סיעות שתי של נציגים בה נכחו אם חוקית הישיבה
עד המזכיר, בה נכח אם אף קולות ספירת תתקיים לא בלבד אחד חבר נכח

(ט1). קטן סעיף לפי שהתמנה קלפי ועדת חבר שיגיע
הקשיש ימלא וסגנו, הועדה ראש יושב קלפי ועדת מישיבת נעדרו (2)
הועדה ראש יושב שיבוא עד הועדה ראש יושב תפקידי את החברים שבין

סגנו."; או

"או יבוא הקלפי" ועדת חברי של "העדרם אחרי (ט1), קטן בסעיף (3)
להחליף צורך שהיה "או יבוא בלבד" אחד חבר "נכח אחרי הועדה", מזכיר
קלפי" ועדת חבר האזורית הועדה ראש יושב "ימנה אחרי המזכיר", את
מזכיר''; "או יבוא קלפי" ועדת "חבר ואחרי העניך לפי מזכיר, ''או יבוא

יבוא: (ט1) קטן סעיף אחרי (4)

מזכיר להחליף צורך שהיה או (ט1) קטן סעיף לפי מזכיר מונה ''(ט2)
לא עוד כל אזורית, ועדה של ראש יושב רשאי קטן סעיף אותו לפי
עד בי, (ט), קטן סעיף הוראות אף על להחליט, הקולות, ספירת החלה
כאמור, החליט מזכיר; בהעדר אף חוקית תהיה הישיבה מזכיר, שיגיע
עד הועדה פעולת בענין הקלפי ועדת ראש ליושב הוראות ייתן

מזכיר.'' שיגיע

68א סעיף "מזכיר".תיקון יבוא "בפני" אחרי העיקרי, לחוק 68א(ה) בסעיף .4

58ב סעיף "מזכיר".תיקון יבוא "בפני" אחרי העיקרי, לחוק 68ב(ה) בסעיף .5

70 סעיף יבוא:תיקון בסופו העיקרי, לחוק 70(ב) בסעיף .6

השניה." הקלפי לועדת מזכיר ימנו (6)"

בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2002 בנובמבר 4) התשס"ג בחשון כ"ט ביום בכנסת נתקבל .
.629 עמ' ,(2002 ביוני 17) התשס"ב בתמוז כ' מיום ,3130 חוק

1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשס"ב, עמ' 411.



"מזכיר". יבוא "בפני" אחרי העיקרי, לחוק 74(א) בסעיף .774 סעיף תיקון

74(א)". בסעיף כאמור "שזוהה יבוא בוחר" ''לכל אחרי העיקרי, לחוק 74א(ג) בסעיף 74א8. סעיף תיקון

יבוא: בסופו העיקרי, לחוק 75 בסעיף .9

ועדת מזכיר בו יכריע (ב) קטן שבסעיף התנאים קיום בדבר ספק התעורר "(ג)

הקלפי."

75 סעיף תיקון

את גם בו "שירשום יבוא הוראותיה" פי "על במקום העיקרי, לחוק 79(ב) בסעיף .10
הסמוך והאזור הקלפי ניהול לענין והמשקיפים הועדה חברי של ההערות ואת הערותיו

לה".

79 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק ויז 16 סעיף אחרי י'114. פרק הוספת

מזכיר הצבעת
קלפי ועדת

קלפי ועדות מזכירי של בחירות י'4: "פרק

משמש הוא שבה בקלפי להצביע רשאי קלפי ועדת מזכיר (א) 6ו1יח.
הועדה. ראש יושב בפני יהיה 74 סעיף לפי זיהויו ואולם מזכיר,

מעטפת את ישים (א) קטן בסעיף באמור המצביע מזכיר (ב)
המעטפה פני על תציין הקלפי וועדת חיצונית מעטפה לתוך ההצבעה
מענו ואת האוכלוסין במרשם זהותו מספר את שמו, את החיצונית

הקלפי. לתוך הקלפי ועדת לעיני המעטפה את יטיל והמזכיר
כפי תהיה זה סעיף לפי שהצביע מי של הקולות ספירת (ג)
סעיף לפי שהצביעו בוחרים של הקולות ספירת לענין בתקנות שנקבע

68א."

12. בסעיף 119(ב) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "בסעיף קטן זה, "אדם הממונה על קלפי" 
קלפי". ועדת מזכיר או קלפי ועדת חבר לרבות

119 סעיף תיקון

יבוא: ואחריו "(א)'' יסומן בו האמור העיקרי, לחוק 124 בסעיף .13

ועדת מזכיר או ועדת.קלפי חבר בירי (א) קטן בסעיף כאמור העבירה נעברה "(ב)
או מאסר שנות חמש דינו אחר, בידי העבירה ביצוע את מהם אחד שאיפשר או קלפי

הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז2 1977."

124 סעיף תיקון

עשרה. השש לכנסת בבחירות החל יחולו זה חוק הוראות תחולה14.
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