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התשס"ו-2005* ,(53 מס' הבחירות לכנסת (תיקון חוק

י'4, בפרק העיקרי), החוק - (להלן התשכ"ט-11969 משולב], [נוסח לכנסת הבחירות בחוק .1
קלפי ועדת מזכיר "הצבעת יבוא קלפי" ועדות מזכירי של "בחירות במקום הפרק, בכותרת

קלפי". ועדת וחברי

יבוא: העיקרי לחוק 116יח סעיף אחרי .2

חברי "הצבעת
ועדת קלפי

עם בהתייעצות  המרכזית, הבחירות ועדת ראש יושב 116יט. (א)
משמש הוא שבה בקלפי יצביע קלפי ועדת חבר כי לקבוע רשאי סגניו,
תפקידו למילוי הקשורות מיוחדות נסיבות  קיימות כי נוכח אם כחבר,

מגוריו. באזור להצביע בקלפי הקלפי מחבר ועדת נבצר בשלהן אשר

 - זה (בסעיף  (א) קטן בסעיף  כאמור קלפי, המצביע ועדת (ב) חבר  
וועדת חיצונית לתוך מעטפה ההצבעה את מעטפת ישים המצביע) החבר
שמו, את החיצונית פני המעטפה על המצביע, תציין החבר למעט הקלפי,
את יטיל המצביע החבר מענו; ואת האוכלוסין במרשם זהותו מספר את

לתוך הקלפי. הנותרים הקלפי ועדת חברי המעטפה לעיני

שנקבע  כפי תהיה סעיף זה לפי שהצביע מי הקולות של ספירת (ג)  
68א(ו)." סעיף לפי בתקנות

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

נס –פי פז ר פי  או
הפנים שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (1 בנובמבר 2005); התשס"ו בתשרי כ"ט ביום בכנסת  * התקבל

.218 עמ' התשס"ה (19 ביולי 2005), בתמוז י“ב מיום  ,90 ― הכנסת חוק  
.529 עמ’ התשס”ד, 1 ס"ח התשכ”ט, עמ’ 103;

התשס"ו-2005* שעה), (הוראת (מימון בחירות) המקומיות הרשויות חוק

כנוסחו  העיקרי), החוק - התשנ"ג-11993 (להלן בחירות), (מימון המקומיות הרשויות חוק .1
(6 בדצמבר  בכסלו התשס"ו ה' ביום שיתקיימו הרשות לראש הבחירות על זה, יחול בחוק
חדשות בבחירות מועמד ויראו זה, בחוק האמורים בשינויים הבחירות), יום - (להלן (2005

רשות. לראש מיוחדות בבחירות כמועמד

 - העיקרי 1 לחוק בסעיף .2

העילה נוצרה שבו "מהיום יבוא הקובע" "מהיום במקום בחירות", "תקופת בהגדרה (1)
חדשות"; בחירות לעריכת

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (7 בנובמבר 2005); התשס"ו בחשון ה’ ביום בכנסת  * התקבל

.1236 עמ' התשס"ה (31 באוגוסט 2005), באב כ”ו מיום  ,204 ― הממשלה חוק  
.230 עמ’ התשס”ה, 1 ס"ח התשנ”ג, עמ’ 146;

י'4 פרק תיקון

סעיף הוספת
116יט

שעה הוראת

 1 תיקון סעיף
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יבוא: ההגדרה "בחירות חוזרות" אחרי (2)

בחירות וכן הבחירות, לחוק 73א(1) 73(ג) או סעיף לפי בחירות - חדשות" ""בחירות
הבחירה לחוק 7(ב) בסעיף שהוחלו כפי האמורים הסעיפים הוראות לפי

הישירה;

ידי על שהוצע רשות - מועמד בבחירות חדשות לראש חדשות" בבחירות "מועמד
הישירה;". הבחירה לחוק 5 בסעיף בוחרים כאמור קבוצת

זכאים". סיעה "וכל יבוא "זכאי" במקום העיקרי, לחוק 7(א2) בסעיף .3

יבוא:  (ה) קטן סעיף אחרי העיקרי, 10 לחוק בסעיף .4

בתוך המדינה, מאוצר לקבל זכאית חדשות  בבחירות  מועמד שהציעה סיעה "(ו)
האמור בשיעור מקדמה 11(א), בסעיף כאמור הודעה לשר שמסרה לאחר ימים שבעה

בסעיף קטן (ה)."

- העיקרי לחוק 11(א) בסעיף .5

חמישה "שבתוך יבוא הקובע" היום  לאחר  ימים  שבעה  "שתוך במקום ברישה, (1)
הבחירות"; יום לאחר ימים

יבוא ושמות" שמותיהם הקובע, ליום חבריה מספר על "הודעה במקום (2) בפסקה (1),
"הודעה על שמות".

הבחירות"  יום ה–21 שלפני מהיום יאוחר "לא במקום ברישה, העיקרי לחוק 12א(א) בסעיף .6
הבחירות". יום שלאחר החמישי מהיום יאוחר "לא יבוא

יבוא:  (ה) קטן סעיף אחרי העיקרי, 14 לחוק בסעיף .7

 20% לפחות בבחירות חדשות סיעה ידי על שהוצע רשות לראש קיבל מועמד לא "(ו)
הערב הבנק מן יגבה השר החדשות, בבחירות שניתנו של הבוחרים הכשרים מהקולות

".10% הסיעה בתוספת שקיבלה סכום המקדמה את

יבוא "לו" ובמקום סיעה," יוציאו "לא יבוא יוציא" "לא במקום העיקרי, לחוק 15(ג) בסעיף .8
"להם".

12 או 12א" סעיפים לפי ההודעה מסירת ביום "החל במקום העיקרי, לחוק 21(א) בסעיף .9
(15 בנובמבר 2005)". התשס"ו מיום י"ג בחשון "החל יבוא

יבוא:  העיקרי 29 לחוק סעיף במקום .10

יום "המצאת הודעות לאחר מ–15 ימים יאוחר ימציא במרוכז למבקר המדינה לא השר .29
וממועמדים מסיעות אם, מסיעות שקיבל מההודעות העתקים הבחירות
רשימה וכן 26(ג) או 12א 11(א), לסעיפים בהתאם חדשות בבחירות
ולמועמדים לסיעות אם, לסיעות ששולמו המקדמות סכומי של מפורטת

10 או 26(ב)." לסעיפים בהתאם חדשות בבחירות

7 תיקון סעיף

 10 תיקון סעיף

11 תיקון סעיף

12א תיקון סעיף

14 תיקון סעיף

15 תיקון סעיף

21 תיקון סעיף

29 החלפת סעיף

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

נס –פי פז ר פי  או
הפנים שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב


