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 ספר החוקים
אר 999ו ו נ י ט 1699 ו2 ב ״ נ ש ת ה ט ב ש ב י  ד

ד  עמו

ו 60 999 ״ט- ן מם־ 4ג), התשנ ו ק תי סת ולראש הממשלה( נ כ ת ל רו  חוק הבחי

ראת שעה), התשנ״ט-1999 62 ו ה ה( ה ולראש הממשל עשר סת החמש־ ת לכנ רו  חוק הבחי

ו 65 999 ״ט- ן מס׳ 7), התשנ קו )(תי ן מסי 6ו ו ק תי בה( ד חו מו  חוק לי

ת  תיקון טעו



 חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקוץ מס׳ 4ג), התשנ׳׳ט-999ד*

 ו. בחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ״ט-969ו' (להלן -
 החוק העיקרי), בסעיף 57(ט), במקום ״הסכמת המועמדים בכתב או במברק או בפקסימילה׳

 יבוא ״כתב הסכמה של כל אחד מהמועמדים חתום על ידו״.

 2. בסעיף ו6(ג) לחוק העיקרי, במקום ״בא כוח אותה מפלגה״ יבוא ״בא כוח אותה סיעה״
׳ ה ע י  ובמקום הםיפה החל במילים ״בא כוח אותן המפלגות״ יבוא ״בא בוח אותה ס

 3. במקום סעיף 62 לחוק העיקרי יבוא:

ה בוחר, י י שלא ה  ״ליקויים הניתנים 62. (א) היה בין החותמים על רשימת מועמדים מ
ו ייחשב הדבר לליקוי. י ק י ת ' ; ' 

 (ב) בכפוף להוראות סעיף ד5(ז), היה בין החותמים מי שחתם
 כתומך ביותר ממועמד אחד, ייחשב הדבר לליקוי.

ה ולסעיפים  (ג) הוגשה רשימת מועמדים שלא בהתאם לסעיף ז
3 שלפני יום 5 ־  הקודמים, תודיע הועדה המרכזית, לא יאוחר מהיום ה
 הבחירות, לבא־כוח הרשימה ולממלא מקומו על הליקוי, והם רשאים לתקן

 את הליקוי לא יאוחר מהיום ה־30 שלפני יום הבחירות.״

 4. אחרי סעיף 62 לחוק העיקרי יבוא:

 ־ליקויים שאינם 62א. אלה הליקויים שאינם ניתנים לתיקון:
 ניתנים לתיקון

ת רשימת ש ג  (ו) מספר בלתי מספיק של חותמים בעת ה
 מועמדים;

 (2) כתב הסכמה של מועמד שאינו חתום כאמור בסעיף
 57(ט).״

 5. בסעיף 71(א) לחוק העיקרי, במקום ״ששה״ יבוא ״שמונה״.

א ״לאחר ו ב  6. בסעיף 78(א) לחוק העיקרי, בפסקה (6), במקום ״לאחר יום הבחירות״ י
 היום הראשון שלאחר יום הבחירות״ ובמקום ״י׳ו״ יבוא ״יי״.

 7. בסעיף 90 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(ה) יבוא:

 מה) ועדות הקלפי לחיילים יתמנו בידי ראש המטה הבללי או מי שהוא הסמיך
ה גבוהה נ י  לכך: הועדה תהיה בת שני חברים שהם חיילים בשירות חובה שדרגתם א
ש ועדת א  מדרגת סמל ראשון; החייל בעל הדרגה הגבוהה ביותר ישמש יושב ר

 הקלפי.״

 בסעיף 95 לחוק העיקרי -

מחק:  (1) בסעיף קטן xzx.ro הםיפה החל במילים ״והועדה תטביע״ - תי

 (2) בסעיף קטן(ו), הטיפה החל במילים ״והועדה תטביע״ - תימחק.

.8 

ו בינואר 1999); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות ג ט( ־  נתקבל בכנסת ביום ב״ה בטבת התשנ
ג בטבת התשנ״ט (11 בינואר 1999), עמ׳ 30ג. ום כ־  חוק 2791, מי

ח התשכ״ט, עמי ג10: חתשנ״ז, עמי 74.  ס־

 תיקון סעיף 57

 תיקון סעיף 61

 החלפת סעיף 62

 הוספת סעיף 62א

 תיקון סעיף 71

 תיקון סעיף 78

 תיקון סעיף 90

 תיקון סעיף 95

ם 1699, ד׳ בשבט התשנ״ט, 21.1.1999 קי  60 ספר החו

http://xzx.ro


 9. בסעיף 2סו לחוק העיקרי, במקום ״סעיפים 04ו עד 106״ יבוא ״סעיף 04ו״. תיקון סעיף 02י

ו 1ז  10. האמור בסעיף 16 וז לחוק העיקרי יסומן ״(א)" ואחריו יבוא: תיקון סעיף 6

 ״(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על עובד באמור באותו סעיף קטן שראש
 הממשלה או שר הבטחון הודיעו לנציב שירות המדינה בי מטעמים של בטחון

 המדינה אין הוא רשאי להצביע.״

י ו ו  11. בסעיף 16 וי לחוק העיקרי - תיקון סעיף 6

 (ו) בסעיף קטן(א), במקום ״ימסור שר הפנים לועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם
 שר החוץ״ יבוא ״ימסור שר החוץ לועדה המרכזית״:

 (2) סעיף קטן(ג) - בטל;

 (3) בסעיף קטן(ד), במקום ״על הכללת שמם ברשימה״ יבוא ״על זכותם להצביע
 בנציגות; להודעה תצורף רשימת הנציגויות האמורה בסעיף קטן (ב) וכן יפורטו
 בהודעה ימי ההצבעה בנציגויות כאמור בסעיף 6ו1ח: נוסח ההודעה ופרטיה ייקבעו

 בתקנות״;

 (4) במקום סעיף קטן(ה) יבוא:

 ״(ה) מי שלא קיבל הודעה כאמור בסעיף קטן(ד) וטוען שהוא זכאי להצביע
 בנציגות, רשאי לערור על כך לפני יושב ראש הועדה המרכזית, והחלטתו תהיה

 סופית.״;

 (5) סעיף קטן(ו) - בטל.

ו ויא לחוק העיקרי - בטל. ביטול סעיף 16 ויא  12. סעיף 6

 13. בסעיף 6ו1יג לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(א) יבוא: תיקון סעיף 6ו1יג
 ״(או) בקלפי למאושפזים יהיו רשאים להצביע גם שוטרים המוצבים בה לשם
 שמירת הסדר, ובן עובדי הצוות הרפואי של בית החולים אם נוכח מנהל בית החולים
 או מי שמנהל בית החולים הסמיכו לכך כי קרוב לודאי שאותו עובד לא יוכל לממש
 את זכות ההצבעה שלו בדרך אחרת: לעובד כאמור יינתן אישור בכתב המעיד על

 זכאותו להצביע בקלפי למאושפזים לפי טופס שנקבע בתקנות.״

 14. בסעיף ו2ו לחוק העיקרי, אחרי ״פרק יי״ יבוא ״או פרק י׳2״. תיקון סעיף 121

 15. בסעיף 129 לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״ובטלוויזיה״. תיקון סעיף 129

הו סויסה הו אלי י תנ ן נ מי י  בנ
 ראש הממשלה שר הפנים

ן כו  עזר ויצמן דן תי
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

ט, 21.1.1999 61 ־ ם 1699, ד׳ בשבט התשנ קי  ספר החו



 חוק הבחירות לבנםת החמש־עשרה ולראש הממשלה (הוראת שעה),
 התשנ״ט-999ד*

ן - החוק ל ה ל )  הוראת שעה 1 . חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ״ט-969ו 1

ם ב׳ בסיון ו י  העיקרי), יחול על הבחירות לכנסת החמש־עשרה ולראש הממשלה שיתקיימו ב
 התשנ״ט (דו במאי 1999) (להלן - יום הבחירות), בשינויים האמורים בחוק זה.

 תיקון סעיף 1 2. בסעיף ו לחוק העיקרי -

־ יבוא ת י נ ו ל  (1) בהגדרה ״היום הקובע״, במקום ״יום א׳ בניסן שלפני שנת פנקס פ
 ״יום א׳ בשבט התשנ״ט (24 בינואר 1999)״;

 (2) בהגדרה ״רשימת בוחרים״, בסופה יבוא ״בין מודפסת ובין באמצעי אלקטרוני
 לרבות אמצעי רישום מגנטי״;

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

ם הבחירות ו  ״״תקופת פנקס התשנ״ט״ - התקופה המתחילה ביום ה ־57 שלפני י
 והמסתיימת ביום י״ד באב התש״ם (6ו באוגוסט 2000).״

 החלפת סעיף 2 3. במקום סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:

 ״ההצבעה רק 2. הזכות להצביע בבחירות לכנסת החמש ־עשרה ולראש הממשלה

 לפי הרישום נתונה רק למי שרשום בפנקס הבוחרים של תקופת פנקס התשנ״ט.״
 בפנקס

ת לבחור״ ו א כ ז  תיקון סעיף ג 4. בסעיף 3(א) לחוק העיקרי, במקום ״לא יאוחר מהיום הקובע לגיל ה

 יבוא ״לא יאוחר מיום הבחירות״.

ו 5. ק העיקרי יבוא: החלפת סעיף ג ו ח  במקום סעיף 3 ו ל

י יום נ פ  13. הועדה המרכזית תקבע, לא יאוחר מהיום ה־109 של

ם שתוגש י נ פ ר ה , את התחומים של אזורי הקלפי על פי הצעת ש ת ו ר י ח ב  ה

ע הועדה לא ב ק א יאוחר מהיום ה־20ו שלפני יום הבחירות-, וכן ת ה ל  ל

ף 2ו(ב).״ י ר מהמועד האמור את אזורי הקלפי המיוחדים לפי סע ח ו א  י

 בסעיף 26 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(א) יבוא:

ע היה ב ו ק ם ה ו י ב  ״(א) לתקופת פנקס התשנ״ט יוכן פנקס בוחרים שיכלול כל אדם ש
ו ה ־18 ת ד ל ו ם ה ו י ה רשום, הוא ומענו, במרשם האוכלוסין כתושב ו י ה  אזרח ישראלי ו
ם הבחירות(להלן - פנקס התשג״ט); לענין פרק זה, ״מען״ - לרבות ו י  חל לא יאוחר מ

 ציון במרשם האוכלוסין של ישוב בלבד.״

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

ל כל ו ל כ ת ם ש י ר ח ו  ״(א) לשם הכנת פנקס התשנ״ט תוכן לבל אזור קלפי רשימת ב
ה אזרח י ע ה ב ו ק  אדם שיום הולדתו ה־8ו חל לא יאוחר מיום הבחירות ושביום ה

ה רשום במרשם האוכלוסין כתושב אותו אזור.״ י ה  ישראלי ו

 ״קביעת אזורי
 קלפי

 תיקון סעיף 26 6.

 תיקון סעיף 28

 נתקבל בכנסת ביום ב״ה בטבת התשנ״ט (גו בינואר 1999); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
 חוק 2793, מיום כ״ד בטבת התשנ״ט (12 בינואר 1999), עמי 38ג.

 ס״ח התשב״ט, עמי 103; התשנ״ז, עמי 74.

ם 1699, ד׳ בשבט התשנ״ט, 21.1.1999 קי  62 ספר החו



 תיקון סעיף 29

 אי תחולת
2ג ־  סעיפים 51 ו

 8. בסעיף 29 לחוק העיקרי, במקום ״ביום ה־ו6 שלפני היום הקובע״ יבוא ״ביום
 הקובע״.

 9. סעיפים ו3 ו־32 לחוק העיקרי לא יחולו.

 החלפת סעיפים
34 ־  גג ו

 תיקון סעיף 5ג

 אי תחולת
 סעיף 58

 10. במקום סעיפים 33 ו־34 לחוק העיקרי יבוא:

 •הצגת הרשימות 33. (א) מהיום ה ־106 שלפני יום הבחירות ועד היום ה־94 שלפני יום

 הבחירות יציג שר הפנים את רשימות הבוחרים לתקופת פנקס התשנ״ט,
 למען יובל בל דורש לעיין בהן.

 (ב) הצגה לפי סעיף זה תיעשה באמצעות שאילתות טלפוניות ומתן
 המידע מתוך אמצעי אלקטרוני לרבות אמצעי רישום מגנטי.״

 11. בסעיף 35 לחוק העיקרי -

 (ו) במקום ״לא יאוחר מהיום ה־39 אחרי היום הקובע״ יבוא ״לא יאוחר מהיום
 ה־109 שלפני יום הבחירות״;

 (2) הסיפה החל במילים ״וכן הודעה בדבר־ - לא תחול.

 12. סעיף 38 לחוק העיקרי לא יחול.

 החלפת סעיף 39

 תיקון סעיף 40

 החלפת סעיף 41

 אי תחולת
 סעיף 42

 תיקון סעיף 43

 תיקון סעיף 44

 13. במקום סעיף 39 לחוק העיקרי יבוא:

 ־מסירת הרשימות 39. החל ביום ה ־06 ו שלפני יום הבחירות ימסור שר הפגים, על גבי

ת אמצעי רישום מגנטי, העתק מהרשימות שהוצגו כאמור בסעיף 33 לבא־ ס נ כ ; ד

 לסיעות 

 כוח של כל סיעה מסיעות הכנסת שדרש זאת; המסירה תיעשה בתוך 5
 ימים מיום הדרישה.״

 14. בסעיף 40 לחוק העיקרי, ברישה, במקום ״עד היום ה־65 אחרי היום הקובע״ יבוא ״עד
 היום ה־92 שלפני יום הבחירות״.

 15. במקום סעיף 41 לחוק העיקרי יבוא:

 41. נמסרה לגבי אדם הודעה לפי חוק המרשם, בתקופה שבין היום
 הקובע לבין היום ה ־92 שלפני יום הבחירות, הנוגעת לפרט מהפרטים
 האמורים בסעיף 29, או בדבר מותו של אדם, או הענקה או אבדן של
 האזרחות הישראלית, יראו את ההודעה כאילו היתה בקשה או ערר

 שהוגשו כדין לפי סעיף 40.״

 16. סעיף 42 לחוק העיקרי לא יחול.

 17. בסעיף 43 לחוק העיקרי, המילים ״ובקשות לפי סעיף 42״ - יימחקו.

 18. בסעיף 44 לחוק העיקרי, במקום ״עד היום ה־89 אחרי היום הקובע״ יבוא ״עד היום
 ה־דד שלפני יום הבחירות״.

דעה  ״דין הו
 למרשם

ן  האוכלוסי

ם 1699, ד׳ בשבט התשנ״ט, 21.1.1999 63 קי  ספר החו



 תיקון סעיף 46 9ו. בסעיף 46 לחוק העיקרי, במקום ״עד היום ה־99 אחרי היום הקובע״ יבוא ״עד היום
 הי 71 שלפני יום הבחירות״.

 תיקון סעיף 49 20. בסעיף 49 לחוק העיקרי, במקום ״עד היום ה־115 אחרי היום הקובע״ יבוא ״עד היום
 ה־64 שלפני יום הבחירות״.

 החלפת סעיף 55 21. במקום סעיף 53 לחוק העיקרי יבוא:'

 ־השלמת הרשימות 53. עד היום ה־60 שלפני יום הבחירות יתקן וישלים שר הפנים את
 רשימות הבוחרים בהתאם להחלטותיו לפי סעיף 44 ובהתאם לפסקי הדין

 לפי סעיף 49.״

 החלפת סעיף 54 22. במקום סעיף 54 לחוק העיקרי יבוא:

ס לתוקפו נ כ י  ראשית תוקפו 54. פנקס התשנ״ט כפי שתוקן והושלם כאמור בסעיף 53, י
ך הודעה ם ה־57 שלפני יום הבחירות: שר הפנים יפרסם על ב ו י  ב

 ברשומות.״

 של פנקס
 התשנ־ט

 23. במקום סעיף 55 לחוק העיקרי יבוא:

 •מסירת פנקס 55. לא יאוחר מהיום ה־43 שלפני יום הבחירות ימסור שר הפנים, לכל
ד מחברי הועדה המרכזית, את פנקס התשנ״ט בפי שתוקן והושלם ח ־ט א  התשנ

1 שלפני יום 4 ־  בהתאם להחלטותיו לפי סעיף 44, ולא יאוחר מהיום ה
ן לפי סעיף י ד  הבחירות ימסור את רשימת השינויים בפנקס מכוח פסקי ה

 49.״

 24. סעיף 55ג לחוק העיקרי לא יחול.

 החלפת סעיף 55

 אי תחולת
 סעיף 55ג

ק העיקרי, במקום סעיף קטן(ט) יבוא: תיקון סעיף 57 ו ח  25. בסעיף 57 ל

 ״(ט) רשימת מועמדים, בצירוף כתב הסכמה של כל אחד מהמועמדים כשהוא חתום
ס 999ו): ר מ ש לועדה המרכזית בימים י״ב וי״ג בניסן התשנ״ט (29 ו־30 ב ג ו  על ידו, ת
ה על ימי ע ד ו  הועדה המרכזית תפרסם, לא יאוחר מהיום ה־56 שלפני יום הבחירות, ה

 ההגשה, שעותיה ומקום ההגשה.״

ו שלפני יום 0 9 ־  תיקון סעיף 68 26. בסעיף 68(ג) לחוק העיקרי, במקום ״מהיום הקובע״ יבוא ״מהיום ה

ו שלפני יום 2 0 ־  הבחירות״ ובמקום ״מהיום ה־60 שלפני היום הקובע״ יבוא ״מהיום ה
 הבחירות״.

ק העיקרי - ו ח  תיקון סעיף 68א 27. בסעיף 68א ל

ף קטן(ד) יבוא: י ע  (1) במקום ס

ר הפנים בכל  ״(ד) לא יאוחר מהיום ה־109 שלפני יום הבחירות יפרסם ש
ת סעיפים ו א ר ו  העיתונים היומיים האמורים בסעיף 35 הודעה, שבה יפורטו ה

 קטנים (ה) ו־(0.״;

א ״עד היום ו ב  (2) בסעיף קטן(ה/ במקום ״עד היום ה־65 שאחרי היום הקובע״ י
ם הבחירות״: ו  ה־92 שלפני י

* ־ ^ א ״ י ב ״ י ע ^ י ק ד מ ד י י ז 8 אז-וו-י ד 9 ־ ז בז י ו ר מדץי ח ו א א י ל ם " ו ק מ ). ב ן (ו מ  (5) בסעיף! ק

ד שלפני יום הבחירות״. ד ־  יאוחר מהיום ה
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 28. סעיפים 6ו עד 23ז לחוק הרשויות המקומיות(בחירות), התשכ״ה-965ו2, יחילו לענין תחולת סעיפים
ת י י י ת ו י מ ו ק מ ' ה ה • ז 7 1 " י 2 י 7 " 2 י י 4 ם 2 ע י פ י ע ס ט ב ר ו פ מ  פנקס התשנ״ט, בכפוף להוראות ולמועדים כ

 (בחירות)

 29. פנקס התשנ״ט יעמוד בתוקפו עד יום י״ד באב התש״ס(6ו באוגוסט 2000) והוא יבוא הוראת מעבר
 במקומו של פנקס הבוחרים שלפי הוראות החוק העיקרי היה אמור להיכנס לתוקפו ביום ט״ו

 באב התשנ״ט (28 ביולי 1999).

הו סויסה  אלי
 שר הפנים

הו י תנ ן נ מי י  בנ
 ראש הממשלה

ן כו  דן תי
 יושב ראש הכנסת

 עזר ויצמן
 נשיא המדינה

 2 סייח התשכ״ה. עמי 248.

 חוק לימוד חובה (תיקון מם׳ 16) (תיקון מם׳ 7), התשנ״ט-999ו*

(להלן - החוק), בסעיף 2 - תיקון סעיף 2  1. בחוק לימוד חובה (תיקון מס׳ 16), ה תשמיד-984 ו י

 (ו) האמור בו יסומן ״(א)״ ובו, במקום ״שש״ יבוא ״עשר״;

 (2) במקום ״התשס״ג״ יבוא ״התש״ס״;

 (3) בסופו יבוא ״(להלן - תקופת ההחלה)״;

 (4) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(ב) הוראות חוק לימוד חובה, התש״ט-949ו2, ככל שהן מתייחסות להורים
 של ילד בגיל 5, יחולו בתקופת ההחלה, על הורים של ילדים בגיל 3 ו־4 באותם
 מקומות שבהם החיל השר בצווים את לימוד החובה לפי הוראות סעיף

 קטן(א).״
י הו יצחק לו י תנ ן נ מי י  בנ

 ראש הממשלה שר החינוך התרבות והספורט
ן כו יצמן דן תי  עזר ו

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

ג בטבת התשג״ט (11 ביגואר 1999); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות ום כ־  • נתקבל בכנסת בי

ג בחשון התשנ״ט (2 בנובמבר 1998), עמי 100. ־  חוק 2757, מיום י
ח התשמ״ד, עמי 160; התשניח, עמ׳ 92.  י ס־

ח התש״ט, עמי 287.  2 ס־
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 תיקון טעות
 (לפי סעיף 0וא לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-948ו)

, בסעיף ו(ו), ק)  ו. בחוק הביטוח הלאומי (תיקון מם׳ 29), התשנ״ח-998וי (להלן - החו
 במקום ־״׳5 חודשים׳׳־׳ צריך להיות ״׳׳9 חודשים׳׳״.

 2. תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק.

י ה נ ג ב י ח ן צ ו כ י ן ת  ד
ם יושב ראש הכנסת י ט פ ש מ  שר ה

 ס״ח התשנ״ח, ענד 378.
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