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 תיקון עקיף:

ו - מם׳ 24 9 6 5 - ה ״ כ ש ת ת (בחירות), ה ו י מ ו ק מ ת ה ו י ו ש ר  חוק ה

1 8 ו ו 9 9 6 - ו ״ נ ש ת ן מם׳ וג), ה ו ק י ת ) ה ל ש מ מ ש ה א ר ל ת ו ס נ כ ת ל ו ר י ח ב  חוק ה

 תיקון עקיף:

ו - מס׳ 6 9 9 2 - ב ״ נ ש ת , ה ת ו ג ל פ מ  חוק ה

ו - מם׳ 7 ו 9 7 3 - ג ״ ל ש ת , ה ת ו ג ל פ ן מ  חוק מימו



 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס׳ 50), התשנ״ו-1996*

י (להלן - החוק  תיקון סעיף ו ו. בסעיף ו לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשב״ט-969ו

 העיקרי), אחרי ההגדרה ״היום הקובע״ יבוא:

 ״״היום הקובע לגיל הזכאות לבחור״ - יום ג׳ השלישי בחודש חשון שאחרי תחילת

 שנת פנקס: אולם אם תחילת שנת הפנקס היתה בשנה מעוברת - יום ג׳ הראשון

 בחודש חשון האמור:״

 תיקון סעיף ג 2. בסעיף 3(א) לחוק העיקרי, במקום הסיפה המתחילה במילים ״חל לא יאוחר מיום״

 יבוא ״חל לא יאוחר מהיום הקובע לגיל הזכאות לבחור״.

 תיקון סעיף 7 3. בסעיף ד לחוק העיקרי, במקום ״או י׳2״ יבוא "י׳2 או י׳3״.

 תיקון סעיף 26 4. בסעיף 26 לחוק העיקרי -

 (ו) האמור בסעיף יסומן(א) ובו, במקום ״מיום תחילתה של אותה שנת פנקס״ יבוא

 ״מהיום הקובע לגיל הזכאות לבחור״:

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(ב) החליטה הכנסת להתפזר לפני גמר תקופת כהונתה, או נערכות בחירות

 מיוחדות לראש הממשלה, או בחירות לכנסת ולראש הממשלה לפי סעיף 0ו(ב)

, יוכן פנקס בוחרים מיוחד, שיכלול כל אזרח ישראלי 2  לחוק־יסוד: הממשלה

ו חל לא יאוחר מיום הבחירות, והכל כפי שייקבע בחוק.״ 8 ־  שיום הולדתו ה

 תיקון סעיף 28 5. בסעיף 28(א) לחוק העיקרי, במקום ״מיום ט״ו באב שלאחר היום הקובע״ יבוא ״מהיום

 הקובע לגיל הזכאות לבחור״.

 תיקון סעיף 41 6. בסעיף 41 לחוק העיקרי, במקום ״לבין היום הקובע״ יבוא ״לבין היום ה־65 אחרי היום

 הקובע״.

 הוספת פרק י׳3 6. אחרי פרק י׳2 לחוק העיקרי יבוא:

 ״פרק י׳3: בחירות בבתי חולים

 16ויב. בפרק זה -

 ״מאושפז״ - בוחר שביום הבחירות היה מאושפז בבית חולים, למעט מי

 שביום הבחירות התקבל לאשפוז במחלקת אשפוז יום:

, המכיל 5  ״בית חולים״ - כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 940 ו

 לפחות 50 מיטות לחולים.

 6וויג. (א) מאושפז רשאי להצביע בקלפי למאושפזים המוצבת בבית

 חולים שבו הוא מאושפז.

 קלפיות
 למאושפזים

ת חוק ו ע ע ה ת החוק ודברי הסבר פורסמו ב ע ע (28 בפברואר 1996): ה  * נתקבל בכנסת ביום ח׳ באדר התשנ״ו

(12 בפברואר 1996), עמי 5̂20  2495, מיום ב״ב בשבט התשנ״ו

 י סייח התשב״ט, עמי 103: התשנ״ו, עמי 30.

 2 סייח התשנ״ב, עמי 214: התשנ״ו, עמי 44.

) 191, (א) 239: סייח התשנ״ג, עמי 874. ע ) י מ  5 עייר 165, 1940, תום׳ ו, ע
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53 שלפני יום הבחירות ימסור שר הבריאות  (ב) לא יאוחר מהיום ה־

 ליושב ראש הועדה המרכזית רשימה של בל בתי החולים ויציין לגביהם

 פרטים נוספים כפי שנקבע בתקנות.

 (ג) יושב ראש הועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם הועדה

42 שלפני יום הבחירות, את בתי  המרכזית, יקבע, לא יאוחר מהיום ה־

 החולים שבהם יוצבו קלפיות למאושפזים; הקלפי תעמוד, במידת האפשר,

 במקום מרכזי בבית החולים שהוא נוח לגישה למאושפזים; יושב ראש

 הועדה המרכזית יקבע את מקום הקלפי בתוך בית החולים, לאחר

 התייעצות עם שר הבריאות או מי שהוא מינה לכך, ורשאי הוא לקבוע בי

 בבית חולים יוצבו יותר מקלפי אחת או שקלפי אחת תוצב במקומות

 שונים בבית החולים או בבתי חולים שונים, בשעות שייקבעו על ידו.

ת 16 ויד. (א) ועדות הקלפי למאושפזים יורכבו מנציגי הסיעות ו ד ע  הרכב ו

י המיוצגות בועדה המרכזית; הרכבן הסיעתי, לרבות יושבי הראש, ייקבע פ ל  ק

 בידי יושב ראש הועדה המרכזית לאחר התייעצות עם הועדה

 המרכזית.

 (ב) על ועדות קלפי למאושפזים יחולו, בשינויים המחוייבים,

 הוראות סעיפים ו2א ו־24(טו).

ה 16 וטו. (א) יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם שר הבריאות, ע ב צ ה  סדרי ה

 יקבע הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות למאושפזים,

 ובכלל זה שעות ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מםויימת, וכן הוראות

 בדבר דרך הפרסום בבתי החולים של שעות ההצבעה ושל מקום הקלפי

 בבית החולים.

 (ב) ביום הבחירות, לפני פתיחת הקלפי בבית החולים, יתן בית

 החולים לכל מאושפז אישור בכתב בדבר היותו מאושפז לפי טופס שנקבע

 בתקנות: מאושפז שהתקבל לבית החולים ביום הבחירות עד לשעות

 שיקבע יושב ראש הועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם שר הבריאות או

 מי שהוא מינה לכך, יקבל אישור כאמור עם אשפוזו.

 (ג) מאושפז המבקש להצביע בקלפי למאושפזים יזהה את עצמו

 כאמור בסעיף 74 ויציג אישור כאמור בסעיף קטן(ב).

 (ד) המצביע בקלפי למאושפזים ישים את המעטפות הנזכרות

 בסעיפים 74א ו־75(א) לתוך מעטפה שניה: ועדת הקלפי תציין על פני

 המעטפה החיצונית את שם המצביע, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין

 ופרטים נוספים שנקבעו בתקנות.

 (ה) העברת הקלפיות למאושפזים לידי הועדה המרכזית וספירת

 קולות המצביעים בהן תהיה כפי שנקבע בתקנות.

ת בחירות 6ווטז. (א) חומר תעמולה לא יודבק ולא ייתלה בבית חולים חוץ מן ל ו מ ע  ת

 האמור בסעיף קטן(ב).

 (ב) בא כוח רשימת מועמדים רשאי להגיש לועדה המרכזית את

 שם הרשימה, כתובתה ומספר הטלפון שלה, ואלה יפורסמו בבתי חולים

 במקום ובדרך שיקבעו יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו בהתייעצות עם

 שר הבריאות או מי שהוא מינה לכך.
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פה, על בל צורותיה, אסורה בבית  (ג) תעמולת בחירות ברבים, בעל־

 חולים.

ת 16 ויז. הוראות סעיף 70א יחולו, בשינויים המחוייבים, על הבחירות יות מיוחדו  סמכו

 בבתי חולים.״

 7. בסעיף 145 לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן(א), אחרי פסקה (6) יבוא:

 ״(6א) סדר הבחירות בבתי חולים:״:

 (2) אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:

 ״(גו) תקנות בדבר סדר הבחירות בבתי חולים יותקנו לאחר התייעצות עם שר

 הבריאות: בדיוני הועדה המרכזית הנוגעים לבחירות אלה רשאי להשתתף שר

 הבריאות או בא כוחו.״

 8. בסעיף 13(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-965ו", במקום ״מיום

 תחילתה של שנת הפנקס שבשבילה הוכן הנספח״ יבוא ״מהיום הקובע לגיל הזכאות לבחור

 כהגדרתו בחוק הבחירות לכנסת״.

 תיקון סעיף 145

 תיקון חוק
 הרשויות

 המקומיות
 (בחירות)

ן פרס ו ע מ  ש

 ראש הממשלה

יס י ח ו ב  ש

 יושב ראש הכנסת

ן מ צ י ר ו ז  ע

 נשיא המדינה

 סייח התשב״ה, עמי 248: התשנ״ה, עמי 160.

* ו 9 9 6 - ו ״ נ ש ת  חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון מם׳ 31), ה

ת סעיף 4 1. בחוק הבחירות. לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשב״ט-969ו' (להלן - פ ל ח  ה

 החוק העיקרי), במקום סעיף 4 יבוא:

 ״הזכות להגיש 4. מפלגה רשאית להגיש רשימת מועמדים לכנסת.״
 רשימת מועמדים

 ביטול סעיף 4א 2. סעיף 4א לחוק העיקרי - בטל.

 תיקון סעיף 25 2א. בסעיף 25(ב1) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (ו) יבוא:

 ״(וא) ההתפלגות היא של יותר מחבר כנסת אחד, ובלבד שנעשתה בתוך 90 הימים

 שלפני יום הבחירות:״

 תיקון סעיף 56 3. בסעיף 56 לחוק העיקרי -

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא: ״הוראות בענין עובדי מדינה, חיילים, ש1טרים

 וסוהרים.״;

ת חוק ו ע צ ה ת החוק ודברי הסבר פורסמו ב ע צ (28 בפברואר 1996): ה  נתקבל בכנסת ביום ח׳ באדר התשנ״ו

(19 בפברואר 1996), עמי 538.  2499, מיום בייט בשבט התשנ״ו

 סייח התשכ״ט, עמי 103: התשנ״ו, עמי 116.
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 (2) בסעיף קטן(או) -

 (א) במקום הרישה יבוא ״אלה לא יהיו מועמדים לכנסת:״;

 (ב) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) שוטר במשטרת ישראל וסוהר בשירות בתי הסוהר.״:

 (ג) בםיפה, במקום ״עובדי המדינה או קציני צבא״ יבוא ״עובדי המדינה, קציני

 צבא, שוטרים או סוהרים״.

 (3) בסעיף קטן(ב), במקום ״(א)״ יבוא ״(או)״. .

 4. בסעיף 57 לחוק העיקרי, במקום סעיפים קטנים (ג) עד (ח) יבוא: תיקון סעיף 57

 ״(ג) מפלגה תגיש רשימת מועמדים על גבי טופס שנקבע בתקנות, והיא תיחתם

 בידי בא־כוחה או בידי ממלא מקומו כאמור בסעיף 9וב לחוק המפלגות, התשנ״ב-

; רשימת מועמדים המוגשת על ידי שתי מפלגות או יותר, תיחתם בידי באי  992ו2

 כוחן של כל אותן מפלגות או ממלאי מקומם.

, תוגש על גבי 1  (ד) הצעת מועמד לראש הממשלה לפי סעיף 9 לחוק־יסוד: הממשלה

 טופס שנקבע בתקנות, ותיחתם כידי בא כוח המפלגה או בידי ממלא מקומו: הוצע

 מועמד על ידי שתי מפלגות או יותר, תיחתם ההצעה בידי באי כוחן של אותן

 מפלגות או ממלאי מקומם.

 (ה) הצעת מועמד לראש הממשלה לפי סעיף 9(אץ3) לחוק־יםוד: הממשלה, תוגש

 על גבי טופס שנקבע בתקנות, ויחתמו על גביו 50,000 בוחרים המודיעים על תמיכתם

 במועמד.

 (ו) לטופס כאמור בסעיף קטן(ה) יצורף תצהיר לפי סעיף 5ו לפקודת הראיות [נוסח

 חדש], התשל״א-ו97ו", המאשר שכל החתימות על גביו ניתנו בנוכחות המצהיר

 לאחר שהתומך הזדהה בפניו.

 (ז) לא יחתום אדם כתומך ביותר ממועמד אחד: מי שחתם כתומך ביותר ממועמד

 אחד - חתימותיו בטלות: בוחר שחתם כתומך ברשימת מועמדים לא יוכל לחזור בו

 מחתימתו: מותו לא יפסול את חתימתו.

 (ח) לענין סעיף קטן(ה), לא יתחשבו בכל החתימות הבאות אחרי 55,000 החתימות

 הראשונות.״

 5. סעיף 60 לחוק העיקרי - בטל. ביטול סעיף 60

ג) יבוא: תיקון סעיף ו6 ) ־  6. בסעיף ו6 לחוק העיקרי, במקום סעיפים קטנים (ב) ו

 ״(ב) מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת על ידי סיעה, זכות עדיפות לה לסמן את

 רשימתה בכינוי, באות או באותיות, כולם או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת

 המועמדים שלה בבחירות לכנסת היוצאת, אף אם הם שונים משמה של המפלגה:

ל ידי סיעה אחת או יותר,  שתי מפלגות או יותר המיוצגות בכנסת היוצאת ע

 והמגישות רשימת מועמדים אחת, זכות עדיפות להן לסמן את רשימתן בכינויים או

 . באותיות, כולם או מקצתם, שבהם היו מסומנות רשימות המועמדים שלהן בבחירות

 לכנסת היוצאת, והוא אף אם המספר הכולל של האותיות עולה על שתיים.

 2 ס״ת התשנ״ב, עמ׳ 190: התשנ״ו, עמי 48.

 ג סייח התשנ״ב, עמ׳ 214: התשג״ו, עמי 4ו 1.

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8 ו, עמי ו42: סייח התשנ״ה, עמי 367.
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 (ג) לא תישא רשימת מועמדים את הכינוי, האות או האותיות, כולם או מקצתם,

 שבהם היתה מסומנת רשימת מועמדים של מפלגה שהיתה מיוצגת על ידי סיעה

 בכנסת היוצאת, אלא בהסכמתו בכתב של בא־כוח אותה מפלגה; היו שתי מפלגות

 או יותר מיוצגות בכנסת היוצאת על ידי סיעה אחת - בהסכמתו של בא־כוח אותן

 המפלגות שמונה לצורך כך על ידי המפלגות, שעליו נמסרה הודעה ליושב ראש

 הכנסת וליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

 (גו) על אף הוראות סעיף קטן(ג) רשאית רשימת מועמדים לשאת אות או אותיות

 שבהן היתה מסומנת רשימת מועמדים של מפלגה שהיתה מיוצגת על ידי סיעה

 בכנסת היוצאת, אם אותה מפלגה אינה מסמנת את רשימתה באות או באותיות

 האמורות ולא נתנה את הסכמתה לסימון רשימת מועמדים אחרת בהן.״

 סעיף 66 לחוק העיקרי - בטל.

 סעיף 85 לחוק העיקרי - בטל.

 בחוק המפלגות, התשנ״ב-1992 -

עשרה יחולו הוראות אלה: ד יום הבחירות לכנסת הארבע־ ע  (ו) בתקופה ש

 (א) בסעיף 4(ב), במקום ״ארבעה עשר ימים״ יבוא ״ארבעה ימים״;

 (ב) בסעיף 6 -

 (ו) בסעיף קטן(ב), במקום ״שלושים ימים״ יבוא ״עשרה ימים״;

 (2) בסעיף קטן(ג) -

 (א) אחרי ״ההתנגדות או לדחותה״ יבוא ״וימסור על כך הודעה

ה ימים מיום שהוגשה;״-, ע ב  לבאי כוח הצדדים בתוך ש

 (ב) בםיפה, במקום ״שלושים ימים מיום שניתנה״ יבוא ״שבעה

 ימים מיום שנמסרה לבאי כוח הצדדים.״;

 (3) בסעיף קטן (ד), אחרי ״יעביר״, במקום ״הרשם״ יבוא ״בהקדם

 האפשרי״;

 (4) אחרי סעיף קטן(ד) יבוא:

 ״(ה) החלטת בית המשפט העליון לפי סעיף זה תימסר לרשם בתוך

 שבעה ימים מיום שהוגש הערעור או הועבר דבר הסירוב.״:

 (ג) הוגשה בקשה לרישום מפלגה לפני תחילת חוק זה וטרם נסתיימו הליכי

ה ימים לאותו מועד שבסעיפים קטנים(א) ו־(ב), שבו נמצא ע ב  רישומה, יווספו ש

 הליך הרישום ביום תחילת חוק זה:

 (2) בסעיף 9, בסופו יבוא ״ו־2ו״;

 (3) אחרי סעיף 19 יבוא:

 ״הודעה על 19א. משקבעה מפלגה את רשימת המועמדים מטעמה ואת סדרם

ם ברשימה, בבחירות לכנסת ולראש הממשלה, או את המועמד י ד מ ע ו  רשימת מ

 מטעמה לראש הממשלה בבחירות מיוחדות, תודיע על כך לרשם

 תוך עשרה ימים.

 ביטול סעיף 66 7.

 ביטול סעיף 85 8.

ה 9. ע  הראת ש

 קיו חיק
 פלגות - מם׳
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 תיקון חוק
 מימון מפלגות

 מסי דו

 באי כוח המפלגה 9 וב. מפלגה תקבע את בא־כוחה ואת ממלא מקומו לענין רשימת

 המועמדים שלה בבחירות לכנסת או לענין המועמד בבחירות

 לראש הממשלה, ותודיע עליהם לרשם לפחות יום אחד לפני תום

 המועד להגשת רשימת המועמדים: הרשם יעביר את ההודעה

 ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.״:

 (4) האמור בסעיף 25 יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) הוראות סעיף זה וסעיף 24 יחולו מיום הגשת הבקשה לרישום: המפלגה

 תהיה אחראית לפעולות שנעשו בתקופה זו.״;

 (5) בסעיף 25א, במקום ״ומדי שנה ביום ו בינואר״ יבוא ״ותוך עשרה שבועות מתום

 כל שנת כספים״ ואחרי ״הודעה על נכסיה והתחייבויותיה״ יבוא ״באותה שגה״.

- 5  10. בחוק מימון מפלגות, התשל״ג-1973

ו) בסעיף ו, בהגדרה ״סיעה״, במקום פסקה (ו) יבוא.• ) 

 ״(0 מפלגה שהיתה מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאת, הגישה בבחירות

 לכנסת רשימת מועמדים והיא מיוצגת בכנסת על ידי חבר כנסת אחד

 לפחות:״:

ה ש ד  ״מפלגה ח
 המגישה רשימת

 מועמדים

 (2) אחרי סעיף 8ג יבוא:

 8ד. (א) מפלגה שאינה מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאת

 והגישה רשימת מועמדים, תהיה רשאית, בתוך 14 ימים מיום

 הגשת הרשימה, לקבל תרומה מחבר בני אדם, בין מואגד ובין

 שאינו מואגד, שהיה קיים לפגי רישום המפלגה ואשר מרבית חבריו

 הם בין מייסדי המפלגה, ובלבד -

 (1) שהמקור לתרומה הוא בכספים שנתקבלו על ידי

 אותו חבר בני אדם, בגבולות הקבועים בסעיף 8 לגבי

 סיעה:

 (2) שאותו חבר בני אדם ניהל מערכת חשבונות מיום

 היווסדו או במשך שגה לפני הגשת רשימת המועמדים,

 לפי המועד המאוחר.

 (ב) מערכת החשבוגות כאמור בסעיף קטן(א) תימסר למבקר

 המדיגה יחד עם חשבוגות הסיעה או רשימת המועמדים לפי סעיף

 10(א).

 (ג) למבקר המדיגה יהיו גתוגות כלפי חבר בגי אדם כאמור

 אותן סמכויות הגתוגות לו כלפי סיעה לפי סעיפים 9(ב) ו־(ג).״;

 (3) בסעיף 10 -

 (א) בסעיף קטן(ב), במקום ״שנים עשר שבועות״ יבוא ״עשרים שבועות״;

 (ב) בסעיף קטן (ד), במקום ״שגים עשר שבועות״ יבוא ״ששה עשר

 שבועות״;

 (4) בסעיף 0וא(בץ1), המילה ״מתאגיד״ - תימחק:

 ס״ח התשל״ג, עמי 52: התשנ״ד, עמי 114.
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 (5) בסעיף 6 ו -

 ״(א) במקום הרישה המסתיימת במלים ״הכנסת היוצאת - יהיו״ יבוא ״חברי

 הכנסת שנבחרו מרשימת מועמדים שהוגשה על ידי מפלגה שלא היתה מיוצגת

 על ידי סיעה בכנסת היוצאת - יהיו״;

 (ב) במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) רשימת מועמדים המוגשת על ידי מפלגה שאינה מיוצגת על ידי

 סיעה בכנסת היוצאת, והעומד בראשה ובא כוחה הוא חבר הכנסת

 היוצאת שאינו חבר סיעה בה, רשאית לקבל מקדמה למימון הוצאות

ל הרשימה, על פי סעיפים 4(א) ו־(או), בסכום המגיע לסיעה  הבחירות ש

 בעלת חבר אחד, בתנאי שהרשימה אושרה בדין ונתמלאו לגביה התנאים

 האמורים בסעיף 6(א):״.

ן פרם ו ע מ  ש

 ראש הממשלה

יס י ח ו ב ן ש מ צ י ר ו ז  ע

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת
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