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חוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע )הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה(, 
התשפ"א-2020*

פרק א': הוראות מיוחדות לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע

סימן א': מטרה ותחולה

מטרתושלפרקזהלקבועהוראותמיוחדותהדרושותלשםהיערכותלקיוםהבחירות1רמטרה
לכנסתהעשריםוארבע,בשלהמועדשנקבעלבחירותוסמיכותהזמניםביןמערכת
הבחירותהאמורהלמערכותהבחירותלכנסתהעשריםואחת,לכנסתהעשריםושתיים
ולכנסתהעשריםושלושוקיומהבעתשמוטלותעלהציבורהגבלותלענייןנגיףהקורונה
מכוחחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,

התש"ף-12020,אומכוחסעיף20לפקודתבריאותהעם2ר

הוראותפרקזהיחולולענייןהבחירותלכנסתהעשריםוארבער2רתחולה

סימן ב': רישום מפלגות

תיקוןחוק
המפלגות-מס'27

-הוראתשעה

חוקהמפלגות,התשנ"ב-31992,ייקראכך:3ר

בסעיף4- )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

עלאףהאמורבתקנותשנקבעולפיסעיף33לענייןהדרךלהוכחת ")א1(
עמידהבדרישתהאזרחותהקבועהבסעיף2,הרשםרשאילבדוק,בעצמו
אועלידימימטעמו,אםמייסדמפלגההואאזרחישראליבעתהגשת

בקשהלרישוםמפלגהלפיסעיףזהר";

בסעיףקטן)ב(,במקום"ארבעהעשרימים"יבוא"ארבעהימים"; )ב(

בסעיף6- )2(

בסעיףקטן)ב(,במקום"שלושיםימים"יבוא"עשרהימים"; )א(

בסעיףקטן)ג(,אחרי"ההתנגדותאולדחותה"יבוא"וימסורעלכךהודעה )ב(
לבאיכוחהצדדיםבתוךשבעהימיםמיוםשהוגשה"ר

סימן ג': ועדת הבחירות

למונחיםבסימןזהתהיההמשמעותשישלהםבחוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,4רפרשנות
התשכ"ט-41969)להלן-חוקהבחירותלכנסת(ר

העסקתעובד
רשותציבורית

בוועדתבחירות
לשםקיום

הבחירותלכנסת
העשריםוארבע

הועסקעובדרשותציבוריתבוועדתבחירותלשםקיוםהבחירותלכנסתהעשרים5ר )א(
ואחת,הבחירותלכנסתהעשריםושתייםאוהבחירותלכנסתהעשריםושלושוביקש
המנהלהכללישלהוועדההמרכזית,אומישהואהסמיךלכך,להעסיקובוועדתבחירות
לשםקיוםהבחירותלכנסתהעשריםוארבעוהעובדמסכיםלכך,לאתמנעהרשות
הציבורית,במישריןאובעקיפין,אתהעסקתוכאמור;בסעיףזה,"רשותציבורית"-

כמפורטלהלן:

התקבלבכנסתביוםז'בטבתהתשפ"א)22בדצמבר2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-69פ,מיוםו'בטבתהתשפ"א)21בדצמבר2020(,עמ'62ר

ס"חהתש"ף,עמ'266ר 1

ע"ר1940,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239ר 2

ס"חהתשנ"ב,עמ'190;התש"ף,עמ'6ר 3

ס"חהתשכ"ט,עמ'103ר 4
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הממשלהומשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהםויחידותהסמךשלהם; )1(

לשכתנשיאהמדינה; )2(

הכנסת; )3(

מבקרהמדינה; )4(

רשותמקומית; )5(

תאגידשהוקםבחוקר )6(

עובדרשותציבוריתיעדכןאתהממונהעליובדברפנייהאליוכאמורבסעיףקטן )ב(
)א(מידלאחרקבלתה,אםבכוונתולהיענותלבקשהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יושבראשהוועדההמרכזיתרשאילהיענותלבקשת )ג(
הרשותהציבוריתשלאלהעסיקעובדשלהכאמורבאותוסעיףקטן,ביןהיתרבהתחשב
ביכולתהשלועדתהבחירותשבהמתבקשתהעסקתולבצעאתתפקידהכאמורבסעיף

1ובצורכיהרשותהציבורית,ובכללזהיכולתהלבצעמשימותבהיעדרהעובדר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,לענייןעובדיהכנסת,הודיעיושבראשהכנסתלמנהל )ד(
הכללישלהוועדההמרכזיתכיבשלצורכיהכנסת,ובכללזההיכולתלבצעמשימות
בהיעדרהעובד,ישקושיממשיבהיעדרותומעבודתו,ולאהגיעויושבראשהכנסת
והמנהלהכללישלהוועדההמרכזיתלהסכמה-לאיועסקהעובדבוועדתבחירות;

סמכותיושבראשהכנסתלפיסעיףקטןזהאינהניתנתלאצילהר

רשותציבוריתלאתפטרעובדכאמורבסעיףקטן)א(עקבכךשהועסקעל)ה( )1(
ידיועדתבחירותלשםקיוםהבחירותלכנסתהעשריםוארבעולאתפגעבתנאי

העסקתובשלכךר

היעדרותמעבודהלרגלהעסקהבוועדתבחירותלשםקיוםהבחירותלכנסת )2(
העשריםוארבעכאמורבסעיףקטן)א(לאתיראהכהפסקהברציפותעבודתוולא

תפגעבזכויותהתלויותבוותקשלהעובדאצלהרשותהציבוריתר

הוראותלעניין
מכרזים

עלאףהאמורבהוראותלפיחוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-6-51992ר

התקשרותועדתהבחירותהמרכזיתבחוזהלביצועעסקהבטוביןאובמקרקעין, )1(
לביצועעבודהאולרכישתשירותים,אינהטעונהמכרז,אםהיאהתקשרותששווייה
שלשניםעשר ואולם,בכלתקופהרצופה חדשים; 120,000שקלים על עולה אינו
חודשיםשתחילתהביוםהתפזרותהכנסתהעשריםושלושלאתתקשרועדתהבחירות
המרכזיתעםמתקשרמסויםבלאמכרזלפיפסקהזובהתקשרויותבסכוםכוללהעולה
על200,000שקליםחדשים,ובמנייןזהיבואוגםהתקשרויותשנכרתובתקופההאמורה

כהתקשרותהמשךלהתקשרותשנעשתהבמקורהלפיפסקהזו;

התקשרותהנעשיתעםמישזכהבמכרזשפרסםמשרד,כהגדרתובתקנותחובת )2(
המכרזים,התשנ"ג-61993,בתנאיםהזהיםלתנאיהמכרזאובתנאיםהמיטיביםעם
ועדתהבחירותהמרכזית,אינהטעונהמכרזאםמצאהועדתהמכרזיםכיההתקשרות
נדרשתלצורךניהולהבחירותנוכחנגיףהקורונההחדש,ובלבדשהתקשרותכאמור
ששווייהעולהעל2,500,000שקליםחדשיםתיעשהבאישורועדתהפטורשלועדת

הבחירותהמרכזיתומטעמיםמיוחדיםשיירשמור

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתרשאילקבועהוראותהחורגותמהוראותלפי )3(
החוקהאמורלענייןמועדיםודרכיפרסוםר

הממשלהומשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהםויחידותהסמךשלהם; )1(

לשכתנשיאהמדינה; )2(

הכנסת; )3(

מבקרהמדינה; )4(

רשותמקומית; )5(

תאגידשהוקםבחוקר )6(

עובדרשותציבוריתיעדכןאתהממונהעליובדברפנייהאליוכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(מידלאחרקבלתה,אםבכוונתולהיענותלבקשהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יושבראשהוועדההמרכזיתרשאילהיענותלבקשת )ג(
הרשותהציבוריתשלאלהעסיקעובדשלהכאמורבאותוסעיףקטן,ביןהיתרבהתחשב
כאמור תפקידה את לבצע העסקתו מתבקשת שבה הבחירות ועדת של ביכולתה
בסעיף1ובצורכיהרשותהציבורית,ובכללזהיכולתהלבצעמשימותבהיעדרהעובדר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,לענייןעובדיהכנסת,הודיעיושבראשהכנסתלמנהל )ד(
הכללישלהוועדההמרכזיתכיבשלצורכיהכנסת,ובכללזההיכולתלבצעמשימות
בהיעדרהעובד,ישקושיממשיבהיעדרותומעבודתו,ולאהגיעויושבראשהכנסת
והמנהלהכללישלהוועדההמרכזיתלהסכמה-לאיועסקהעובדבוועדתבחירות;

סמכותיושבראשהכנסתלפיסעיףקטןזהאינהניתנתלאצילהר

רשותציבוריתלאתפטרעובדכאמורבסעיףקטן)א(עקבכךשהועסקעל)ה( )1(
ידיועדתבחירותלשםקיוםהבחירותלכנסתהעשריםוארבעולאתפגעבתנאי

העסקתובשלכךר

היעדרותמעבודהלרגלהעסקהבוועדתבחירותלשםקיוםהבחירותלכנסת )2(
העשריםוארבעכאמורבסעיףקטן)א(לאתיראהכהפסקהברציפותעבודתוולא

תפגעבזכויותהתלויותבוותקשלהעובדאצלהרשותהציבוריתר

הוראותלענייןעלאףהאמורבהוראותלפיחוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-6-51992ר
מכרזים

התקשרותועדתהבחירותהמרכזיתבחוזהלביצועעסקהבטוביןאובמקרקעין, )1(
לביצועעבודהאולרכישתשירותים,אינהטעונהמכרז,אםהיאהתקשרותששווייה
שלשניםעשר ואולם,בכלתקופהרצופה חדשים; 120,000שקלים על עולה אינו
חודשיםשתחילתהביוםהתפזרותהכנסתהעשריםושלושלאתתקשרועדתהבחירות
המרכזיתעםמתקשרמסויםבלאמכרזלפיפסקהזובהתקשרויותבסכוםכוללהעולה
על200,000שקליםחדשים,ובמנייןזהיבואוגםהתקשרויותשנכרתובתקופההאמורה

כהתקשרותהמשךלהתקשרותשנעשתהבמקורהלפיפסקהזו;

התקשרותהנעשיתעםמישזכהבמכרזשפרסםמשרד,כהגדרתובתקנותחובת )2(
המכרזים,התשנ"ג-61993,בתנאיםהזהיםלתנאיהמכרזאובתנאיםהמיטיביםעם
ועדתהבחירותהמרכזית,אינהטעונהמכרזאםמצאהועדתהמכרזיםכיההתקשרות
נדרשתלצורךניהולהבחירותנוכחנגיףהקורונההחדש,ובלבדשהתקשרותכאמור
ששווייהעולהעל2,500,000שקליםחדשיםתיעשהבאישורועדתהפטורשלועדת

הבחירותהמרכזיתומטעמיםמיוחדיםשיירשמו;

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתרשאילקבועהוראותהחורגותמהוראותלפי )3(
החוקהאמורלענייןמועדיםודרכיפרסוםר

ס"חהתשנ"ב,עמ'114ר 5

ק"תהתשנ"ג,עמ'26פר 6

ספרהחוקים1פפ2,ח'בטבתהתשפ"א,2020ר12ר23
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סימן ד': ניהול הבחירות לכנסת העשרים וארבע

תיקוןחוק
הבחירותלכנסת

-מס'74-הוראת
שעה

חוקהבחירותלכנסת7ייקראכך:7ר

בסעיף7,במקום"י3"יבוא"י3,י3א,י3ב"; )1(

21)ו(,בסופויבוא"ובלבדשביוםהבחירותסיעהלאתחליףאתנציגה בסעיף )2(
בוועדתקלפימסוימתיותרמפעמיים,אלאאםכןהתירזאתיושבראשועדתהבחירות

האזוריתשבתחומופועלתועדתהקלפי";

אחריסעיף24יבוא: )3(

"קיוםישיבות
בהיוועדותחזותית

-הוראתשעה

נדרשההוועדההמרכזיתאוועדהאזוריתלקייםישיבה,24אר )א(
רשאייושבראשהוועדהלהורותכיהישיבהתתקייםבדרך
את לכנס מעשית אפשרות אין אם חזותית היוועדות של
הישיבהבנוכחותחבריהוועדהומישנדרשההזמנתולוועדה,
בשלהגבלותשהוטלולפיחיקוקשתכליתוהתמודדותעם

התפשטותנגיףהקורונההחדשר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,אפשרלקייםאתישיבת )ב(
אפשרות יש אם אף חזותית היוועדות של בדרך הוועדה
ומי הוועדה חברי בנוכחות הוועדה את לכנס מעשית
שנדרשההזמנתולוועדה,אםהסכימולכךכלחבריהוועדה;
הסכמהכאמורבסעיףקטןזהיכולשתהיהאףלכךשרקחלק
ממשתתפיהישיבהישתתפובהבדרךשלהיוועדותחזותיתר

ישיבתועדהתתקייםבדרךשלהיוועדותחזותיתרקאם )ג(
יתאפשרלכלחבריהוועדהולכלמישנדרשההזמנתולוועדה
לראותאתהישיבהואתכללהמשתתפיםבהבאמצעותמסך,
לשמועאתכללהמשתתפיםבישיבהואתהנעשהבהבזמן

אמתולהשמיעאתעמדתםר

ומי הוועדה חברי בנוכחות ועדה ישיבת התקיימה )ד(
שנדרשההזמנתולוועדה,רשאייושבראשהוועדהלהתיר
לחברהוועדהאולמישנדרשההזמנתולוועדהשביקשזאת

להשתתףבישיבהשלהוועדהבדרךשלהיוועדותחזותיתר

ישיבהלפיסעיףזההמתקיימתבדרךשלנוכחותחברי )ה(
הוועדהבחדריםשוניםבמתקניהוועדה,תתקייםכךשנוכחות
חבריהוועדהבכלאחדמהחדריםתהיהככלהאפשרבהתאם

לייצוגהסיעתיבוועדהר

החלטהבישיבהלפיסעיףזהתתקבללאחרשלכלחבר )ו(
הצבעה ולהצביע; בדיון להשתתף אפשרות ניתנה ועדה
בישיבהכאמורתהיהשמית,אלאאםכןהחליטיושבראש

הוועדהאחרתר

הישיבה וניהול קיום בשל כי בישיבה משתתף ראה )ז(
בדרךשלהיוועדותחזותיתנפגעהזכותולהשתתףבישיבה
אולשמועאולהשמיעאתעמדתואושלאהתקיימוהתנאים

לפיסעיףזה,רשאיהואלדרושכיהדבריירשםבפרוטוקולר

ס"חהתשכ"ט,עמ'103;התש"ף,עמ'פר 7

ספרהחוקים1פפ2,ח'בטבתהתשפ"א,2020ר12ר23
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הוראותסעיף24)א(עד)ז(יחולועלישיבתועדהלפי )ח(
סעיףזהר

כי יצוין זה סעיף לפי המתקיימת לישיבה בהזמנה )ט(
בה ויפורטו חזותית היוועדות של בדרך תתקיים הישיבה

הנחיותלענייןההשתתפותבישיבהר

לענייןסעיףזה,"היוועדותחזותית"-תקשורתביןכמה )י(
מוקדיםהמאפשרתהעברתתמונהוקולבזמןאמתר";

בסעיף70א)א(,בסופויבוא"ורשאיםהם,אםהדברנדרשלשםקיוםהבחירותתוך )4(
שמירהעלבריאותהציבורוצמצוםההידבקותבנגיףהקורונהבקרבהציבורבמהלך
הבחירות,להורותכיההצבעהתיעשהבאופןשמצביעחברועדתקלפי,לפיסעיף

116יט)ב(ו–)ג(";

בסעיף74)ג(,בסופויבוא"ותצייןלצדשמואתשעתהצבעתו;בלילגרועמהוראות )5(
סעיף79א,יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתאומישהואהסמיךלשםכךרשאי
למסורלמשרדהבריאותמידעבדברנוכחותבמקוםהקלפישהואחיונילשםעריכת
חקירהאפידמיולוגיתאולמשטרתישראללשםחקירהפליליתשלעבירהלפיחוקזה";

בסעיף90)ג(,במקום"במהלך72שעות"יבוא"במהלךפ16שעות",ובסופויבוא )6(
")בסעיףקטןזה-מועדסגירתהקלפיות(,ובלבדשקביעתמועדיהצבעהשיחלולפני
72השעותהמסתיימותבמועדסגירתהקלפיותתהיהבהסכמתיושבראשהוועדה

המרכזיתוסגניו";

סעיף116יז1-בטל; )7(

לפניכותרתפרקי'4יבוא: )פ(

"פרק י3א: הצבעה בבתי אבות ובמוסדות לאנשים 
המוגבלים בניידות

בפרקזה-116יז2רהגדרות-פרקי3א

"ביתאבות"-כלאחדמאלה:

על הפיקוח בחוק כמשמעותו לזקנים מעון )1(
המעונות,התשכ"ה-1965פ;

המוגן, הדיור בחוק כהגדרתו מוגן דיור בית )2(
התשע"ב-92012;

ביתדיורלגילהזהבשמשרדהבינויוהשיכוןאו )3(
מימטעמומנהלומתגורריםבובמהלךחייהםהרגיל
לכללי בהתאם בו למגורים זכאים שנמצאו דיירים

משרדהבינויוהשיכון;

מקבצידיורלעולים; )4(

"דייר"-מישמתגוררבמסגרתמיוחדת;

)זכויות "דירהציבורית"-כהגדרתהבחוקהדיורהציבורי
רכישה(,התשנ"ט-פ10199;

הוראותסעיף24)א(עד)ז(יחולועלישיבתועדהלפי )ח(
סעיףזהר

כי יצוין זה סעיף לפי המתקיימת לישיבה בהזמנה )ט(
בה ויפורטו חזותית היוועדות של בדרך תתקיים הישיבה

הנחיותלענייןההשתתפותבישיבהר

לענייןסעיףזה,"היוועדותחזותית"-תקשורתביןכמה )י(
מוקדיםהמאפשרתהעברתתמונהוקולבזמןאמתר";

בסעיף70א)א(,בסופויבוא"ורשאיםהם,אםהדברנדרשלשםקיוםהבחירות )4(
הציבור בקרב הקורונה בנגיף הציבורוצמצוםההידבקות שמירהעלבריאות תוך
במהלךהבחירות,להורותכיההצבעהתיעשהבאופןשמצביעחברועדתקלפי,לפי

סעיף116יט)ב(ו–)ג(";

בסעיף74)ג(,בסופויבוא"ותצייןלצדשמואתשעתהצבעתו;בלילגרועמהוראות )5(
סעיף79א,יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתאומישהואהסמיךלשםכךרשאי
למסורלמשרדהבריאותמידעבדברנוכחותבמקוםהקלפישהואחיונילשםעריכת
חקירהאפידמיולוגיתאולמשטרתישראללשםחקירהפליליתשלעבירהלפיחוקזה";

בסעיף90)ג(,במקום"במהלך72שעות"יבוא"במהלךפ16שעות",ובסופויבוא )6(
שיחלו הצבעה מועדי שקביעת ובלבד הקלפיות(, סגירת מועד - זה קטן ")בסעיף
לפני72השעותהמסתיימותבמועדסגירתהקלפיותתהיהבהסכמתיושבראשהוועדה

המרכזיתוסגניו";

סעיף116יז1-בטל; )7(

לפניכותרתפרקי'4יבוא: )פ(

"פרק י3א: הצבעה בבתי אבות ובמוסדות לאנשים 
המוגבלים בניידות

בפרקזה-116יז2רהגדרות-פרקי3א

"ביתאבות"-כלאחדמאלה:

על הפיקוח בחוק כמשמעותו לזקנים מעון )1(
מעונות,התשכ"ה-1965פ;

המוגן, הדיור בחוק כהגדרתו מוגן דיור בית )2(
התשע"ב-92012;

ביתדיורלגילהזהבשמשרדהבינויוהשיכוןאו )3(
מימטעמומנהלומתגורריםבובמהלךחייהםהרגיל
לכללי בהתאם בו למגורים זכאים שנמצאו דיירים

משרדהבינויוהשיכון;

מקבצידיורלעולים; )4(

"דייר"-מישמתגוררבמסגרתמיוחדת;

)זכויות "דירהציבורית"-כהגדרתהבחוקהדיורהציבורי
רכישה(,התשנ"ט-פ10199;

ס"חהתשכ"ה,עמ'פ4ר פ

ס"חהתשע"ב,עמ'426ר 9

ס"חהתשנ"ט,עמ'2ר 10
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"מוסדלמוגבליםבניידות"-מוסדשמתגורריםבואנשים
זוונמצאבפיקוח המוגבליםבניידותעקבמוגבלותם

משרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים;

"מסגרתמיוחדת"-ביתאבותאומוסדלמוגבליםבניידות;

"מקבצידיורלעולים"-מתחםדירותציבוריות,שמתגוררים
דירה חסרי חדשים עולים הרגיל חייהם במהלך בו
פרישה, גיל בחוק כמשמעו פרישה לגיל שהגיעו
התשס"ד-112004,ונמצאוזכאיםלמגוריםבובהתאם

לכללימשרדהעלייהוהקליטה;

המסגרת לעניין מאלה, אחד כל - בדבר" הנוגע "השר
הרווחה העבודה, שר משרדו: שבפיקוח המיוחדת
שר או והשיכון הבינוי שר החברתיים, והשירותים

העלייהוהקליטהר

קלפיותבמסגרות
מיוחדות

במסגרתמיוחדתשמתגורריםבהבמהלךחייהםהרגיל116יז3ר )א(
יושב לפחות; אחת קלפי תוצב דיירים שלושים לפחות
ראשהוועדההמרכזית,בהסכמתסגניו,יקבעכלליםבדבר
המסגרותהמיוחדותשמתגורריםבהןפחותמשלושיםדיירים

שבהןיוצבוקלפיותר

דייררשאילהצביעבקלפיהמוצבתבמסגרתמיוחדת )ב(
שבההואמתגוררר

גם להצביע רשאים יהיו מיוחדת במסגרת בקלפי )ג(
שוטריםשהוצבושםלשםשמירהעלהסדר,וכןעובדהצוות
שלהמסגרתהמיוחדת,אםנוכחמנהלהמסגרתהמיוחדתאו
מישהואהסמיךלכךכיקרובלוודאישאותועובדלאיוכל
לממשאתזכותההצבעהשלובדרךאחרתנוכחעבודתו;
לעובדצוותכאמוריינתןאישורבכתבהמעידעלזכאותו
להצביעבקלפיבמסגרתמיוחדת,לפיטופסשקבעיושבראש

ועדתהבחירותהמרכזיתר

לאיאוחרמהיוםה־53שלפנייוםהבחירותימסורהשר )ד(
הנוגעבדברליושבראשהוועדההמרכזיתרשימהשלכל
המסגרותהמיוחדותויצייןלגביהןפרטיםנוספיםכפישיקבע

יושבראשהוועדהר

יקבע הבחירות יום שלפני ה־30 מהיום יאוחר לא )ה(
יושבראשהוועדההמרכזית,לאחרהתייעצותעםהוועדה
המרכזית,אתהמסגרותהמיוחדותשבהןיוצבוקלפיות;הקלפי
תעמודבמקוםמרכזיבמידתהאפשרבמסגרתהמיוחדתשהוא
נוחלגישהלדיירים;יושבראשהוועדההמרכזיתיקבעאת
מקוםהקלפיבתוךהמסגרתהמיוחדתלאחרהתייעצותעם
השרהנוגעבדבראומישהואמינהלכך,ורשאיהואלקבוע

כיבמסגרתמיוחדתתוצביותרמקלפיאחתר

ס"חהתשס"ד,עמ'46ר 11
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קלפיבמסגרתמיוחדתשהוצבהבמקוםשנקבעלהלפי )ו(
סעיףקטן)ה(לאתוצבבמקוםאחרלצורךהצבעהבמהלך

יוםהבחירותר

הצבעה116יז4רתחולתהוראות על יחולו 116יז עד 116יד סעיפים הוראות )א(
במסגרתמיוחדת,בשינוייםהמחויבים,אולםהוראותסעיף

21)ו(לאיחולור

לענייןסעיף75)ב(,הדייררשאילבחוראתהמלווהמקרב )ב(
אלה:

אדםשאיןהגבלהעלכניסתולמסגרתהמיוחדת )1(
עם התמודדות שתכליתו חיקוק מכוח הגבלות לפי

התפשטותנגיףהקורונה;

דייראחרבמסגרתהמיוחדת; )2(

מזכירועדתהקלפיר )3(

כלליםלהצבעה
במסגרתמיוחדת

יושבראשהוועדההמרכזית,בהתייעצותעםהשרהנוגע116יז5ר
בדבר,יקבעהוראותבדברסדריהפעלתןועבודתןשלקלפיות
במסגרתמיוחדת,ובכללזהשעותההצבעהבקלפיותבכלל
אובקלפימסוימת,הנפקתאישוריהצבעהוהעברתרשימת
ו–)ד(,וכןהוראות 116יז3)ג( המסגרותהמיוחדותלפיסעיף
בדברדרךהפרסוםבמסגרותמיוחדותשלשעותההצבעה

ושלמקוםהקלפיבמסגרתהמיוחדתר

פרק י3ב: הצבעת חייבים בבידוד בשל נגיף הקורונה

הצבעתחייבים
בבידודבשלנגיף

הקורונה

בפרקזה-116יז6ר )א(

"חייבבבידוד"-אדםשחלהעליוחובתבידודלפיהוראות
נגיף לעניין ,121940 העם, בריאות לפקודת 20 סעיף
הקורונה,לרבותחולהכמשמעותולפיהוראותהסעיף

האמור;

Novel( 2019 החדש הקורונה נגיף - הקורונה" "נגיף
;)Coronavirus2019-nCoV

"קלפיייעודית"-קלפיהמיועדתלהצבעהשלבוחריםשהם
חייביםבבידודר

בוחרשהואחייבבבידודרשאילהצביעבבחירותבקלפי )ב(
ייעודית,והוארשאילצאתממקוםהבידודלמטרתההצבעה

בלבד,בדרךובתנאיםשייקבעובהוראותלפיסעיף116יזפר

הוועדה)ג( ראש ליושב ימסור הבריאות משרד )1(
מסירת בעת בבידוד חייבים של רשימה המרכזית,
הרשימה,בחלוקהלפימישהםחוליםומישהםחייבים
שלהלן, הפרטים את לגביהם ויציין אחרים, בבידוד
כפישדיווחהחייבבבידודלמשרדהבריאותבהתאם

להוראותלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם:

קלפיבמסגרתמיוחדתשהוצבהבמקוםשנקבעלהלפי )ו(
סעיףקטן)ה(לאתוצבבמקוםאחרלצורךהצבעהבמהלך

יוםהבחירותר

הצבעה116יז4רתחולתהוראות על יחולו 116יז עד 116יד סעיפים הוראות )א(
הוראות אולם המחויבים, בשינויים מיוחדת, במסגרת

סעיף21)ו(לאיחולור

לענייןסעיף75)ב(,הדייררשאילבחוראתהמלווהמקרב )ב(
אלה:

אדםשאיןהגבלהעלכניסתולמסגרתהמיוחדת )1(
עם התמודדות שתכליתו חיקוק מכוח הגבלות לפי

התפשטותנגיףהקורונה;

דייראחרבמסגרתהמיוחדת; )2(

מזכירועדתהקלפיר )3(

כלליםלהצבעה
במסגרתמיוחדת

יושבראשהוועדההמרכזית,בהתייעצותעםהשרהנוגע116יז5ר
בדבר,יקבעהוראותבדברסדריהפעלתןועבודתןשלקלפיות
במסגרתמיוחדת,ובכללזהשעותההצבעהבקלפיותבכלל
אובקלפימסוימת,הנפקתאישוריהצבעהוהעברתרשימת
ו–)ד(,וכןהוראות 116יז3)ג( המסגרותהמיוחדותלפיסעיף
בדברדרךהפרסוםבמסגרותמיוחדותשלשעותההצבעה

ושלמקוםהקלפיבמסגרתהמיוחדתר

פרק י3ב: הצבעת חייבים בבידוד בשל נגיף הקורונה

הצבעתחייבים
בבידודבשלנגיף

הקורונה

בפרקזה-116יז6ר )א(

"חייבבבידוד"-אדםשחלהעליוחובתבידודלפיהוראות
נגיף לעניין ,121940 העם, בריאות לפקודת 20 סעיף
הקורונה,לרבותחולהכמשמעותולפיהוראותהסעיף

האמור;

Novel( 2019 החדש הקורונה נגיף - הקורונה" "נגיף
;)Coronavirus2019-nCoV

"קלפיייעודית"-קלפיהמיועדתלהצבעהשלבוחריםשהם
חייביםבבידודר

בוחרשהואחייבבבידודרשאילהצביעבבחירותבקלפי )ב(
ייעודית,והוארשאילצאתממקוםהבידודלמטרתההצבעה

בלבד,בדרךובתנאיםשייקבעובהוראותלפיסעיף116יזפר

הוועדה)ג( ראש ליושב ימסור הבריאות משרד )1(
מסירת בעת בבידוד חייבים של רשימה המרכזית,
הרשימה,בחלוקהלפימישהםחוליםומישהםחייבים
שלהלן, הפרטים את לגביהם ויציין אחרים, בבידוד
כפישדיווחהחייבבבידודלמשרדהבריאותבהתאם

להוראותלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם:

ע"ר1940,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239ר 12

ספרהחוקים1פפ2,ח'בטבתהתשפ"א,2020ר12ר23



ספרהחוקים1פפ2,ח'בטבתהתשפ"א,2020ר12ר23 200

שםפרטיושםמשפחה; )א(

מספרתעודתזהות; )ב(

כתובתמקוםהבידודר )ג(

מסירתהמידעכאמורבפסקה)1(תהיהבמועדים )2(
שיקבעיושבראשהוועדההמרכזיתבכללים,ובלבד
שהעברתהמידעהראשונהלאתהיהלפניהיוםה־14

שלפנייוםהבחירותר

הוועדה את ישמש )ג( קטן סעיף לפי שנמסר מידע )ד(
המרכזיתלשםקביעתמקומותהקלפיכאמורבסעיףקטן)ה(
בלבד,והואיימחקבסמוךלתוםיוםהבחירותולאיאוחרמיום

פרסוםתוצאותהבחירותר

עם התייעצות לאחר המרכזית, הוועדה ראש יושב )ה(
הוועדההמרכזית,יקבעאתהמקומותשבהםיוצבוקלפיות
לחייביםבבידודכךשבכלרשותמקומיתתיקבעקלפיייעודית
אחתלפחותלחוליםואחתלפחותלחייביםבבידודאחרים,
לפיהעניין,שייקבעובהתחשבבמידתהאפשרבנוחותהגישה
אליהןעבורהבוחריםובצורךלמנועהידבקותבקרבהציבור
ראש היושב הקלפי; למקום ההגעה ובעת ההצבעה בעת
יקבעאתמקומותהקלפיכאמורלאיאוחרמהיוםהשישי
שלפנייוםהבחירות,והוארשאילעדכןאתקביעתומעת
לעת;לענייןזה,"רשותמקומית"-עירייהאומועצהמקומית

שרשומיםבהבעליזכותבחירהר

קלפילחייביםבבידודשהוצבהבמקוםשנקבעלהלפי )ו(
סעיףקטן)ה(,לאתוצבבמקוםאחרלצורךהצבעהבמהלך

יוםהבחירותר

הרכבועדות
הקלפיבקלפי

ייעודית

הסיעות116יז7ר מנציגי יורכבו הייעודיות הקלפי ועדות )א(
והרכבן בהן החברים מספר המרכזית; בוועדה המיוצגות
הסיעתי,לרבותיושביהראש,ייקבעובידייושבראשהוועדה

המרכזיתלאחרהתייעצותעםהוועדההמרכזיתר

21א עלועדותקלפיייעודיותיחולוהוראותסעיפים )ב(
ו־24)ט1(,בשינוייםהמחויביםר

סדריהצבעה
בקלפיייעודית

והגעהאליה

יושבראשהוועדההמרכזית,בהתייעצותעםסגניווכן116יזפר )א(
בהתייעצותעםהמנהלהכללישלמשרדהבריאות,יקבע
של ייעודיות בקלפיות ההצבעה את המסדירות הוראות
חייביםבבידוד,ובכללזההוראותבדברהגעהלמקוםהקלפי
סדרי הקלפיות, של ועבודתן הפעלתן סדרי ממנו, וחזרה
ההצבעהבהןושעותהצבעהבקלפיותהייעודיותבכללאו
בקלפימסוימת;ההוראותייקבעובשיםלבלחשיבותשבמתן
אפשרותלכלבוחרלממשאתזכותולהצביעבבחירות,תוך
שמירהעלבריאותהציבורוצמצוםההידבקותבנגיףהקורונה

בקרבהציבורבמהלךהבחירותר

ספרהחוקים1פפ2,ח'בטבתהתשפ"א,2020ר12ר23



201 ספרהחוקים1פפ2,ח'בטבתהתשפ"א,2020ר12ר23

מקומות בדבר הודעה תפרסם המרכזית הוועדה )ב(
הקלפיותהייעודיות,שעותההצבעהוסדריההצבעהבהן
ודרכיההגעההמותרותאליהןלחייביםבבידודלפיהוראות
סעיףזה,ותפרטאתההוראותהשונותהחלותעלסוגיםשונים
שלחייביםבבידודבאתרהאינטרנטשלהוועדההמרכזית
ובכלדרךנוספתאחרתשתיראהלהיעילהונגישהלקבוצות

השונותבאוכלוסייהר

חייבבבידודהמבקשלהצביעבקלפיייעודיתיזההאת )ג(
עצמוכאמורבסעיף74,ויציגאישוראוהצהרהעלהיותו

חייבבבידודכפישייקבעבהוראותלפיסעיףקטן)א(ר

המצביעבקלפיייעודיתישיםאתהמעטפותהנזכרות )ד(
בסעיפים74או־75)א(לתוךמעטפהשנייה;עלגביהמעטפה
החיצוניתיצוין,באופןשייקבעבהוראותלפיסעיףקטן)א(,
שםהמצביע,מספרזהותובמרשםהאוכלוסיןופרטיםנוספים
שייקבעובהוראותכאמור,והמצביעיטילאתהמעטפהלעיני

ועדתהקלפילתוךהקלפיר

ספירתהקולותשלמישהצביעולפיסעיףזהתהיהכפי )ה(
שנקבעבתקנותלפיסעיףפ6א)ו(ר

סמכויותמיוחדות
לגביקלפיייעודית

70איחולו,בשינוייםהמחויבים,עלבחירות116יז9ר הוראותסעיף
לפיפרקזהר";

בתוספתכנוסחהבחוקזה,בסופהיבוא: )9(

כלעובדאחרשלמפלגהאושלועדתבחירותר" ")פ(

הוראותשעה
לענייןסדרי

בחירות

ושתיים(,פר העשרים לכנסת לבחירות שעה )הוראות לכנסת הבחירות הוראות )א(
התשע"ט-132019,שקבעהועדתהבחירותהמרכזיתלפיסעיף145)ד(לחוקהבחירות

לכנסת,יעמדובתוקפןעדפרסוםתוצאותהבחירותלכנסתהעשריםוארבער

בסעיף145)ד(לחוקהבחירותלכנסת,במקום"60"יבוא"90",ובמקום"רשאית )ב(
הוועדההמרכזית"יבוא"רשאייושבראשהוועדההמרכזיתוסגניו,אורשאיתהוועדה
המרכזיתאםביקשזאתאחדמהסגניםלגביהצעהשהניחהיושבראשבפניהסגנים"ר

תיקוןחוק
הבחירות)דרכי

תעמולה(-מס'36
-הוראתשעה

חוקהבחירות)דרכיתעמולה(,התשי"ט-141959,ייקראכךשבסעיף17ה,אחריסעיף9ר
קטן)א(יבוא:

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתאויושבראשועדתבחירותאזורית")א1( )1(
רשאילהורותכידיוןבבקשהלפיסעיפים17בעד17דיתקייםבדרךשלהיוועדות
חזותית,אםמצאכיאיןאפשרותמעשיתלקייםאתהדיוןבנוכחותהצדדיםבשל
הגבלותשהוטלולפיחיקוקשתכליתוהתמודדותעםהתפשטותנגיףהקורונה
החדשאואםהצדדיםביקשוזאתאףאםישאפשרותמעשיתלקייםאתהדיון

בנוכחותהצדדיםר

דיוןבבקשהלפיסעיפים17בעד17דיתקייםבדרךשלהיוועדותחזותית )2(
לפיפסקה)1(רקאםיתאפשרלכלהמשתתפיםבדיוןלראותאתהדיוןואתכלל
המשתתפיםבובאמצעותמסך,לשמועאתכללהמשתתפיםבדיוןואתהנעשה

בובזמןאמתולהשמיעאתעמדתםר"

מקומות בדבר הודעה תפרסם המרכזית הוועדה )ב(
הקלפיותהייעודיות,שעותההצבעהוסדריההצבעהבהן
ודרכיההגעההמותרותאליהןלחייביםבבידודלפיהוראות
סעיףזה,ותפרטאתההוראותהשונותהחלותעלסוגיםשונים
שלחייביםבבידודבאתרהאינטרנטשלהוועדההמרכזית
ובכלדרךנוספתאחרתשתיראהלהיעילהונגישהלקבוצות

השונותבאוכלוסייהר

חייבבבידודהמבקשלהצביעבקלפיייעודיתיזההאת )ג(
עצמוכאמורבסעיף74,ויציגאישוראוהצהרהעלהיותו

חייבבבידודכפישייקבעבהוראותלפיסעיףקטן)א(ר

המצביעבקלפיייעודיתישיםאתהמעטפותהנזכרות )ד(
בסעיפים74או־75)א(לתוךמעטפהשנייה;עלגביהמעטפה
החיצוניתיצוין,באופןשייקבעבהוראותלפיסעיףקטן)א(,
שםהמצביע,מספרזהותובמרשםהאוכלוסיןופרטיםנוספים
שייקבעובהוראותכאמור,והמצביעיטילאתהמעטפהלעיני

ועדתהקלפילתוךהקלפיר

ספירתהקולותשלמישהצביעולפיסעיףזהתהיהכפי )ה(
שנקבעבתקנותלפיסעיףפ6א)ו(ר

סמכויותמיוחדות
לגביקלפיייעודית

70איחולו,בשינוייםהמחויבים,עלבחירות116יז9ר הוראותסעיף
לפיפרקזהר";

בתוספתכנוסחהבחוקזה,בסופהיבוא: )9(

כלעובדאחרשלמפלגהאושלועדתבחירותר" ")פ(

ושתיים(,פר העשרים לכנסת לבחירות שעה )הוראות לכנסת הבחירות הוראות )א(
145)ד(לחוקהבחירות התש"ף-132020,שקבעהועדתהבחירותהמרכזיתלפיסעיף

לכנסת,יעמדובתוקפןעדפרסוםתוצאותהבחירותלכנסתהעשריםוארבער

הוראותשעה
לענייןסדרי

בחירות

בסעיף145)ד(לחוקהבחירותלכנסת,במקום"60"יבוא"90",ובמקום"רשאית )ב(
הוועדההמרכזית"יבוא"רשאייושבראשהוועדההמרכזיתוסגניו,אורשאיתהוועדה
המרכזיתאםביקשזאתאחדמהסגניםלגביהצעהשהניחהיושבראשבפניהסגנים"ר

חוקהבחירות)דרכיתעמולה(,התשי"ט-141959,ייקראכךשבסעיף17ה,אחריסעיף9ר
קטן)א(יבוא:

תיקוןחוק
הבחירות)דרכי

תעמולה(-מס'36
-הוראתשעה יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתאויושבראשועדתבחירותאזורית")א1( )1(

רשאילהורותכידיוןבבקשהלפיסעיפים17בעד17דיתקייםבדרךשלהיוועדות
חזותית,אםמצאכיאיןאפשרותמעשיתלקייםאתהדיוןבנוכחותהצדדיםבשל
הגבלותשהוטלולפיחיקוקשתכליתוהתמודדותעםהתפשטותנגיףהקורונה
החדשאואםהצדדיםביקשוזאתאףאםישאפשרותמעשיתלקייםאתהדיון

בנוכחותהצדדיםר

דיוןבבקשהלפיסעיפים17בעד17דיתקייםבדרךשלהיוועדותחזותית )2(
לפיפסקה)1(רקאםיתאפשרלכלהמשתתפיםבדיוןלראותאתהדיוןואתכלל
המשתתפיםבובאמצעותמסך,לשמועאתכללהמשתתפיםבדיוןואתהנעשה

בובזמןאמתולהשמיעאתעמדתםר"

ק"תהתש"ף,עמ'2פ3ר 13

ס"חהתשי"ט,עמ'פ13;התש"ף,עמ'11ר 14
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תיקוןחוקמיסוי
תשלומיםבתקופת
בחירות-מס'7-

הוראתשעה

חוקמיסויתשלומיםבתקופתבחירות,התשנ"ו-151996,ייקראכך:10ר

בהגדרה"תקופתהבחירות",במקוםפסקה)2(יבוא: )1(

תקופהשל60ימיםהמסתיימתביוםה־14שלאחריוםהבחירות;"; )2("

בהגדרה"תשלום",במקוםהסכוםהנקובבהיבוא"000,פ1שקליםחדשים"ר )2(

סימן ה': הלוואות לסיעות

הוראתשעה-
הלוואותלסיעות

ושלוש)הוראות11ר הבחירותלכנסתהעשרים 14)ב(לחוק בסעיף עלאףהאמור )א(
מיוחדות(,התש"ף-162019-

ביקשהסיעהלקבלהלוואהלפיסעיף7גלחוקמימוןמפלגות,התשל"ג- )1(
171973)להלן-חוקהמימון(לאחרכינונהשלהכנסתהעשריםוארבע,יובאו
בחשבוןלענייןסכוםההלוואהשהיאזכאיתלולפיסעיףקטן)ב()1(לסעיףהאמור
גםהלוואותשניתנולאותהסיעהבתקופותכהונתןשלהכנסתהעשריםואחת,

הכנסתהעשריםושתייםוהכנסתהעשריםושלוש;

לענייןהלוואותשניתנולסיעותבתקופתכהונתהשלהכנסתהעשרים )2(
ואחתיקראואתסעיף7גלחוקהמימוןכך:

בסעיףקטן)ב()2(,במקום"מהחודששלאחרקבלתההלוואהועדתום )א(
שלוששנים"יבוא"מהחודששלאחרכינונהשלהכנסתהעשריםוארבע

ועדתוםארבעשניםוארבעהחודשים";

סעיףקטן)ג(לאיחול,ויחולוהוראותאלה:הסתיימהכהונתהשל )ב(
הכנסתהעשריםושלושלפניפירעוןהלוואהכאמורבסעיףקטן)ב(,לא
תנוכהיתרתההלוואהמהמקדמהשהיאזכאיתלהלפיסעיף4לקראת
מועמדים רשימת סיעה הגישה לא וארבע; העשרים לכנסת הבחירות
לכנסתהעשריםוארבע,תנוכהיתרתההלוואהממימוןההוצאותהשוטפות
שהסיעהמקבלתבחודש,ולאיחולועליההוראותסעיףקטן)ב()2(כנוסחו

בפסקתמשנה)א(;

לענייןהלוואותשניתנולסיעותבתקופתכהונתהשלהכנסתהעשרים )3(
ושתייםיקראואתסעיף7גלחוקהמימוןכך:

בסעיףקטן)ב(- )א(

בפסקה)1(,במקום"לכלחודששמיוםמתןההלוואהועדתום )1(
שלוששנים"יבוא"לכלחודששמיוםמתןההלוואהועדתוםארבע

שניםוחצי";

בפסקה)2(,במקום"מהחודששלאחרקבלתההלוואהועדתום )2(
שלוששנים"יבוא"מהחודששלאחרכינונהשלהכנסתהעשרים

וארבעועדתוםארבעשניםוארבעהחודשים";

סעיףקטן)ג(לאיחול,ויחולוהוראותסעיףקטן)א()2()ב(; )ב(

לענייןהלוואותשניתנולסיעותבתקופתכהונתהשלהכנסתהעשרים )4(
ושלושיקראואתסעיף7גלחוקהמימוןכך:

בסעיףקטן)ב(- )א(

ס"חהתשנ"ו,עמ'236;התש"ף,עמ'9ר 15

ס"חהתש"ף,עמ'6ר 16

ס"חהתשל"ג,עמ'52ר 17
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בפסקה)1(,במקום"לכלחודששמיוםמתןההלוואהועדתום )1(
שלוששנים"יבוא"לכלחודששמיוםמתןההלוואהועדתוםארבע

שניםוארבעהחודשים";

בפסקה)2(,במקום"מהחודששלאחרקבלתההלוואהועדתום )2(
שלוששניםמיוםכינוסהכנסת"יבוא"מהחודששלאחרכינונהשל

הכנסתהעשריםוארבעועדתוםארבעשניםוארבעהחודשים";

סעיףקטן)ג(לאיחול,ויחולוהוראותסעיףקטן)א()2()ב(; )ב(

לענייןהלוואותשניתנולסיעותבתקופתכהונתהשלהכנסתהעשרים )5(
וארבעיקראואתסעיף7ג)ב(לחוקהמימוןכך:

בפסקה)1(,במקום"לכלחודשמיוםמתןההלוואהועדתוםשלוש )א(
שנים ארבע תום ועד ההלוואה מתן שמיום חודש "לכל יבוא שנים"

וארבעהחודשים";

בפסקה)2(,במקום"שלוששנים"יבוא"ארבעשניםוארבעהחודשים"ר )ב(

עלאףהאמורבסעיף7ג)ב()3(לחוקהמימון,לענייןקבלתהלוואהבתקופתכהונתה )ב(
שלהכנסתהעשריםושלוש,סיעהשעדיוםתחילתושלחוקזהלאקיבלההלוואה
לפיסעיף7ג)ב()1(לחוקהמימוןאושקיבלהחלקמסכוםההלוואהשהיארשאיתלקבל
כאמור,תהיהזכאיתלקבלהלוואהאףללאאישורושליושבראשהכנסתוהמלצת

הוועדההציבורית,בתנאיםהאלה:

ההלוואהתהיהבשיעורשלאיעלהעל0%פמסכוםההלוואהשהסיעה )1(
הייתהזכאיתלקבללפיסעיף7ג)ב()1(לחוקהמימוןנכוןליוםתחילתושלחוק

זה;

הסיעהביקשהאתההלוואהבתוךעשרהימיםמיוםתחילתושלחוקזהר )2(

פרק ב': תיקוני חקיקה
תיקוןחוק

הבחירותלכנסת-
מס'75

בחוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-1969פ12-1ר

אחריסעיף17איבוא: )1(

"תגמוללבעלי
תפקידים

הסכם,על17בר או קיבוצי הסכם דין, בכל עלאףהאמור )א(
העסקתםשלבעליהתפקידיםהמנוייםבתוספתהמועסקים
רקביוםהבחירותלכנסתאוביוםהבחירותלכנסתוביום

שלאחריוברצף,יחולוהוראותאלה:

הוראותחוקשעותעבודהומנוחה,התשי"א-1951 )1(
-לאיחולו;

יראואתהתשלוםשנקבעבעדהעסקתםככולל )2(
אתהשכרוכלהתשלומיםוהזכויותהמגיעיםלהםבעד

ביצועהעבודהלפיכלדין,הסכםקיבוציאוהסכם;

עלאףהאמורבחוקהגנתהשכר,התשי"ח-פ19195, )3(
המועדלתשלוםשכרהעבודהשלבעליהתפקידים
לענייןהוראותהחוקהאמור,ובכללזהלענייןההגדרה
"היוםהקובע"שבסעיף1שבו,הוא60ימיםלאחריום

הבחירותלכנסת;

בפסקה)1(,במקום"לכלחודששמיוםמתןההלוואהועדתום )1(
שלוששנים"יבוא"לכלחודששמיוםמתןההלוואהועדתוםארבע

שניםוארבעהחודשים";

בפסקה)2(,במקום"מהחודששלאחרקבלתההלוואהועדתום )2(
שלוששניםמיוםכינוסהכנסת"יבוא"מהחודששלאחרכינונהשל

הכנסתהעשריםוארבעועדתוםארבעשניםוארבעהחודשים";

סעיףקטן)ג(לאיחול,ויחולוהוראותסעיףקטן)א()2()ב(; )ב(

לענייןהלוואותשניתנולסיעותבתקופתכהונתהשלהכנסתהעשרים )5(
וארבעיקראואתסעיף7ג)ב(לחוקהמימוןכך:

בפסקה)1(,במקום"לכלחודשמיוםמתןההלוואהועדתוםשלוש )א(
שנים ארבע תום ועד ההלוואה מתן שמיום חודש "לכל יבוא שנים"

וארבעהחודשים";

בפסקה)2(,במקום"שלוששנים"יבוא"ארבעשניםוארבעהחודשים"ר )ב(

עלאףהאמורבסעיף7ג)ב()3(לחוקהמימון,לענייןקבלתהלוואהבתקופתכהונתה )ב(
שלהכנסתהעשריםושלוש,סיעהשעדיוםתחילתושלחוקזהלאקיבלההלוואה
לפיסעיף7ג)ב()1(לחוקהמימוןאושקיבלהחלקמסכוםההלוואהשהיארשאיתלקבל
כאמור,תהיהזכאיתלקבלהלוואהאףללאאישורושליושבראשהכנסתוהמלצת

הוועדההציבורית,בתנאיםהאלה:

ההלוואהתהיהבשיעורשלאיעלהעל0%פמסכוםההלוואהשהסיעה )1(
הייתהזכאיתלקבללפיסעיף7ג)ב()1(לחוקהמימוןנכוןליוםתחילתושלחוק

זה;

הסיעהביקשהאתההלוואהבתוךעשרהימיםמיוםתחילתושלחוקזהר )2(

פרק ב': תיקוני חקיקה

תיקוןחוקבחוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-1969פ12-1ר
הבחירותלכנסת-

מס'75 אחריסעיף17איבוא: )1(

"תגמוללבעלי
תפקידים

הסכם,על17בר או קיבוצי הסכם דין, בכל עלאףהאמור )א(
העסקתםשלבעליהתפקידיםהמנוייםבתוספתהמועסקים
רקביוםהבחירותלכנסתאוביוםהבחירותלכנסתוביום

שלאחריוברצף,יחולוהוראותאלה:

הוראותחוקשעותעבודהומנוחה,התשי"א-1951 )1(
-לאיחולו;

יראואתהתשלוםשנקבעבעדהעסקתםככולל )2(
אתהשכרוכלהתשלומיםוהזכויותהמגיעיםלהםבעד

ביצועהעבודהלפיכלדין,הסכםקיבוציאוהסכם;

עלאףהאמורבחוקהגנתהשכר,התשי"ח-פ19195, )3(
המועדלתשלוםשכרהעבודהשלבעליהתפקידים
לענייןהוראותהחוקהאמור,ובכללזהלענייןההגדרה
"היוםהקובע"שבסעיף1שבו,הוא60ימיםלאחריום

הבחירותלכנסתר

ס"חהתשכ"ט,עמ'103;התשפ"א,עמ'196ר פ1

ס"חהתשי"ח,עמ'6פר 19
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איןבהוראותסעיףקטן)א(,כדילגרועמהוראותסעיף30 )ב(
לחוקשעותעבודהומנוחה,התשי"א-1951לענייןהעסקתם
שלבעליתפקידיםשאינםמנוייםבתוספתאובעליתפקידים
התקופה שאינה בתקופה שמועסקים בתוספת המנויים

האמורהבאותוסעיףקטןר";

בסעיף20)א(,בסופויבוא"בעתמינוייושבראשלכלועדהאזוריתימנהלונשיא )2(
ביתהמשפטהעליוןגםממלאמקום,שיכהןבאופןזמניאםהיושבראשנפטראוהתפטר,

אואםיושבראשהוועדההמרכזיתקבעשנבצרממנולמלאאתתפקידור";

בסעיף21- )3(

בסעיףקטן)א()2()ד(,במקום"ביותרמ־10%"יבוא"ביותרמ־15%"; )א(

בסעיףקטן)ז(,במקום"ששעשרה"יבוא"שבעעשרה"; )ב(

בסעיף21א,בסופויבוא: )4(

מישביוםהבחירותהואבןעשריםואחתומעלהכשירלהיותמזכירועדת ")ד(
קלפיר";

בסעיף91,במקוםסעיףקטן)ב1(יבוא: )5(

שוטרשהצביעכאמורבקלפילחייליםוזיההאתעצמובאמצעיזיהוי ")ב1(
המנויבסעיף74,יציגליושבראשועדתהקלפיאתהתעודהשניתנהלולפי

סעיף95)א(ר";

בסעיף95,במקוםסעיפיםקטנים)א(עד)ו(יבוא: )6(

שוטררשאילהצביעבכלקלפיבדרךשבהמצביעבקלפימזכירועדתהקלפי ")א(
לפיסעיף116יח,ובלבדשזיההאתעצמובפנימזכירועדתהקלפיבאמצעות
תעודתהשוטרשלואושזיההאתעצמובאמצעיזיהויהמנויבסעיף74והציג

למזכירועדתהקלפיתעודהאחרתשהנפיקהלוועדתהבחירותהמרכזיתר";

אחריסעיף136יבוא: )7(

"תשלוםשכר
לעובדשאינו

אזרחישראלי

בסעיףזה-136אר )א(

"הסכםקיבוצי"ו"צוהרחבה"-כמשמעותםבחוקהסכמים
קיבוציים,התשי"ז-201957;

"חוזהעבודה"-כמשמעותובסעיף1גלחוקעובדיםזרים,
התשנ"א-211991;

"חוקעבודתנשים"-חוקעבודתנשים,התשי"ד-221954;

"עובד"-עובדשאינואזרחישראליהמועסקבענףהסיעוד
עלידייחיד,בענףהמלונאות,בענףההסעדה,בענף

הבניין,בענףהחקלאותאובענףהתעשייהר

לא)ב( הבחירות ביום בעבודתו המועסק לעובד )1(
ישולםשכרלפיסעיף136ר

איןבסעיףזהכדילגרועמזכותושלעובדלשכרו )2(
הרגילביוםהבחירותר

ס"חהתשי"ז,עמ'63ר 20

ס"חהתשנ"א,עמ'112ר 21

ס"חהתשי"ד,עמ'154ר 22
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עובדשנעדרמעבודתוביוםהבחירותאףעלפי)ג( )1(
שנדרשלעבודבאותוהיום,לאישולםלושכרלפי

סעיף136ר

זכאי הבחירות ביום מעבודתו שנעדר עובד )2(
לתשלוםלפישכרוהרגילבעדהיעדרותו,אםהואזכאי
לתשלוםלפיחוקיעבודה,חוזהעבודה,הסכםקיבוצי,
צוהרחבה,אוהסדרקיבוצי,ובלבדשההיעדרותהיא

בשלאחתהנסיבותהאלה:

מחלה; )א(

חופשהשנתית; )ב(

ימיחג; )ג(

מנוחתפיצויחלףמנוחהשבועית; )ד(

אבל; )ה(

היעדרותמותרתלפיסעיף7לחוקעבודת )ו(
נשיםר

עובד של מזכות לגרוע באות אינן זה סעיף הוראות )ד(
שנקבעהבהסכםקיבוצי,צוהרחבהאוחוזהעבודהר";

אחריסעיף144אלחוקהעיקרייבוא: )פ(

"סמכויותמיוחדות
לענייןבחירות

בשלהתפשטות
נגיףהקורונה

יושבראשהוועדההמרכזית,בהתייעצותעםסגניוועם144בר )א(
המנהלהכללישלמשרדהבריאות,יקבעהוראותבעניינים
המפורטיםבסעיףפלחוקסמכויותמיוחדות,שיחולועלמקום
קלפיאועלמקוםאחרבעתשוועדותהבחירותמקיימותבו
פעילותהקשורהבבחירותועלהנכנסיםאליהםוהשוהים
בהם,אםהןדרושותלשםקיוםהבחירותתוךשמירהעל
בקרב הקורונה בנגיף ההידבקות וצמצום הציבור בריאות
הציבורבמהלךהבחירות;ההוראותייקבעובשיםלבלהוראות
שנקבעולפיסעיףפלחוקסמכויותמיוחדות,ובלבדשיאפשרו

הצבעהשלכלבוחראףאםנמצאכיהואחייבבבידודר

להצבעה הנוגעות )א( קטן בסעיף כאמור הוראות )ב(
בקלפיותמיוחדותלחייליםייקבעוגםבהתייעצותעםראש

המטההכלליאובא־כוחור

להצבעה הנוגעות )א( קטן בסעיף כאמור הוראות )ג(
בתי נציב עם בהתייעצות גם ייקבעו לאסירים בקלפיות

הסוהרר

סעיףזהיעמודבתוקפועדתוםתקופתתוקפושלחוק )ד(
סמכויותמיוחדותר

בסעיףזה- )ה(

"חוקסמכויותמיוחדות"-חוקסמכויותמיוחדותלהתמודדות
עםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-232020;

עובדשנעדרמעבודתוביוםהבחירותאףעלפי)ג( )1(
שנדרשלעבודבאותוהיום,לאישולםלושכרלפי

סעיף136ר

זכאי הבחירות ביום מעבודתו שנעדר עובד )2(
לתשלוםלפישכרוהרגילבעדהיעדרותו,אםהואזכאי
לתשלוםלפיחוקיעבודה,חוזהעבודה,הסכםקיבוצי,
צוהרחבה,אוהסדרקיבוצי,ובלבדשההיעדרותהיא

בשלאחתהנסיבותהאלה:

מחלה; )א(

חופשהשנתית; )ב(

ימיחג; )ג(

מנוחתפיצויחלףמנוחהשבועית; )ד(

אבל; )ה(

היעדרותמותרתלפיסעיף7לחוקעבודת )ו(
נשיםר

עובד של מזכות לגרוע באות אינן זה סעיף הוראות )ד(
שנקבעהבהסכםקיבוצי,צוהרחבהאוחוזהעבודהר";

אחריסעיף144אלחוקהעיקרייבוא: )פ(

"סמכויותמיוחדות
לענייןבחירות

בשלהתפשטות
נגיףהקורונה

יושבראשהוועדההמרכזית,בהתייעצותעםסגניוועם144בר )א(
המנהלהכללישלמשרדהבריאות,יקבעהוראותבעניינים
המפורטיםבסעיףפלחוקסמכויותמיוחדות,שיחולועלמקום
קלפיאועלמקוםאחרבעתשוועדותהבחירותמקיימותבו
פעילותהקשורהבבחירותועלהנכנסיםאליהםוהשוהים
בהם,אםהןדרושותלשםקיוםהבחירותתוךשמירהעל
בקרב הקורונה בנגיף ההידבקות וצמצום הציבור בריאות
הציבורבמהלךהבחירות;ההוראותייקבעובשיםלבלהוראות
שנקבעולפיסעיףפלחוקסמכויותמיוחדות,ובלבדשיאפשרו

הצבעהשלכלבוחראףאםנמצאכיהואחייבבבידודר

להצבעה הנוגעות )א( קטן בסעיף כאמור הוראות )ב(
בקלפיותמיוחדותלחייליםייקבעוגםבהתייעצותעםראש

המטההכלליאובא־כוחור

להצבעה הנוגעות )א( קטן בסעיף כאמור הוראות )ג(
בתי נציב עם בהתייעצות גם ייקבעו לאסירים בקלפיות

הסוהרר

סעיףזהיעמודבתוקפועדתוםתקופתתוקפושלחוק )ד(
סמכויותמיוחדותר

בסעיףזה- )ה(

"חוקסמכויותמיוחדות"-חוקסמכויותמיוחדותלהתמודדות
עםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-232020;

ס"חהתש"ף,עמ'266ר 23
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"מקוםהפתוחלציבור"ו"מרחבציבורי"-כהגדרתםבחוק
סמכויותמיוחדות;

"מקוםקלפי"-כלמקוםשנקבעכמקוםקלפילפיחוקזה,
ובכללזהבמקוםהפתוחלציבוראובמרחבהציבוריר";

אחריסעיף150יבוא: )9(

"תוספת

)סעיף17ב(

תגמול לבעלי תפקידים המועסקים רק ביום הבחירות או ביום הבחירות 
לכנסת וביום שלאחריו ברצף

חברועדתקלפישמינוסיעהאויושבראשועדתבחירותאזורית; )1(

משקיףבוועדתקלפישהסיעהשמינתהאותוהחליטהלשלםלושכר; )2(

מזכירועדתקלפישמינתההוועדההמרכזית; )3(

מפקחטוהרהבחירותשמעסיקההוועדההמרכזית; )4(

אבביתבמקוםהקלפישמעסיקההוועדההמרכזית; )5(

מאבטחבמקוםהקלפישמעסיקההוועדההמרכזית; )6(

סדרןבמקוםהקלפישמעסיקההוועדההמרכזיתר" )7(

תיקוןחוק
הבחירות)דרכי

תעמולה(-מס'37

בחוקהבחירות)דרכיתעמולה(,התשי"ט-13-241959ר

בסעיף17ד- )1(

בסעיףקטן)ד(,אחרי"בסעיף17ה)ב("יבוא"או)ב1("; )א(

בסעיףקטן)ה(,במקום"י"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021("יבוא"כ"טבטבת )ב(
התשפ"ב)2בינואר2022(";

בסעיף17ה,בסופויבוא: )2(

היהבעלהדיןשחויבבתשלוםהוצאותאושכרטרחתעורךדיןלפיסעיף ")ג(
קטן)ב(רשימתמועמדיםמשותפת,רשאייושבראשועדתהבחירותהמרכזית
מהמפלגות אחת על רק יוטלו הדין עורך טרחת ושכר ההוצאות כי לקבוע
שהגישהאתרשימתהמועמדיםהאמורה;לענייןזה,"רשימתמועמדיםמשותפת"

-כהגדרתהבסעיף57לחוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-1969ר"

תיקוןחוק
סמכויותמיוחדות

להתמודדותעם
נגיףהקורונה

החדש)הוראת
שעה(-מס'4

בחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-14ר
-252020

בסעיף7)א()1(,בסופויבוא: )1(

הצבעהבבחירותלכנסתאובבחירותלרשותמקומית;"; ")כ(

בסעיף16)א(,בסופויבוא: )2(

הצבעהבבחירותלכנסתאובבחירותלרשותמקומית;"; ")פ1(

בסעיף44- )3(

בסעיףקטן)ב(- )א(

ס"חהתשי"ט,עמ'פ13;התשפ"א,עמ'201ר 24

ס"חהתש"ף,עמ'266;התשפ"א,עמ'פ5ר 25

ספרהחוקים1פפ2,ח'בטבתהתשפ"א,2020ר12ר23



207 ספרהחוקים1פפ2,ח'בטבתהתשפ"א,2020ר12ר23

ועדת משרדי על "וכן יבוא שיפוטיות(" "ערכאות אחרי ברישה, )1(
הבחירותהמרכזיתלכנסתוועדותהבחירותהאזוריות,עלמקוםקלפי
מקיימותבו הבחירות שוועדות בעת אחר מקום ועל בבחירותלכנסת

פעילותהקשורהבבחירות";

הבחירות "ובוועדת יבוא כאמור" גוף כל "של אחרי ,)1( בפסקה )2(
הוועדה ראש יושב - האזוריות הבחירות וועדות לכנסת המרכזית

המרכזית";

בסעיףקטן)ד()1(,במקום"יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתועובדיה" )ב(
יבוא"יושבראשועדתהבחירותהמרכזית,יושבראששלועדתבחירותאזורית,
חבריועדתהבחירותהמרכזיתועובדיה,חבריועדתהבחירותהאזורית,וכןמי
שמבצעבעבורועדתהבחירותהמרכזיתתפקידאונותןלהשירות,בעתביצוע
התפקידאומתןהשירות,ובלבדשהואעובדחיונילפירשימהשקבעיושבראש

הוועדההמרכזית"ר

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ג(

הגבלותשנקבעובתקנותכאמורבסעיף7)א()1(אולפיסעיף16)א(, ")ה(
לאיחולו,ביוםהבחירותלכנסתוב־21הימיםשלפנייוםהבחירות,על
אדםבעתשהואממלאעבורמפלגהתפקידשיושבראשועדתהבחירות
המרכזיתלכנסת,בהתייעצותעםסגניוועםהמנהלהכללישלמשרד
הבריאות,קבעכיהואמסוגהתפקידיםהדרושיםלמפלגהלשםהיערכותה

לבחירותלכנסתוקיומןשלהבחירותהאמורותר";

בסעיף47)ב(,אחרי"תקנותלפיסעיף4"יבוא"ביטולהכרזהעלאזורתיירותמיוחד )4(
לפיסעיף12ב"ר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת
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