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ת : ס נ כ י ה ר ב ם ח ע ט ת חוק מ ע צ ת בזה ה מ ס ר פ ת  מ

 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מם׳ 3), תשל״ג-1972

 חיקוןםעיף8 1. בסעיף 8 לחוק הבהירות לכנסת ננוסת משולב], תשכ״ט—1969! (להלן - החדק
,  העיקרי), בסעיף קטן (א), בסופו יבוא ״ואולם אם היו בנפה למעלה מ-500 אזורי קלפי
 רשאית הועדה המרכזית לקבוע שיהיו בה יותר מאזור בחירות אחד, ובלבד שבכל אחד מהם
ן זה תתקבל לא יאוחר מהיום ה־42 לפני י  יהיו לא פחות מ־200 אזור־ קלפי; החלטה לענ

 יום הבחירות.״

ו יבוא: ) ולאחרי א ) ן ט ף ק  תיקון סעיף 13 2. האמור בסעיף 13 לחרק העיקרי יסומן כסעי

 ״גב) הועדה המרכזית רשאית, לא יאוחד מהיום ה־3נ1 שלאהר
 היום הקובע, לקבוע, על פי הצעת שר הפנים, אזור קלפי לישוב שבו לא

״ . א) )  נקבע אזור קלפי לפי סעיף קטן

 הוספתסעיף14א 3, אחרי סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא:

, לאחר התייעצות בםגניו,  ״מזכירי רעדות 14א. (א) יושב ראש הועדה המרכזית רשאי
, אי להסמיך יושב ראש של ועדה אזורית  למנות מזכיר לועדת קלפי

.  למנות, לאחר התייעצות בסגניו הוא, מזכיר לועדת קלפי

ד לרשותה עמו י  (ב) המזכיר יהיה נוכה בישיבות ועדת הקלפי ו
 בכל הקשור במילוי תפקידיה.״

 קלפי

0 יבוא: ) ן ט , אחרי סעיף ק  4. בסעיף 21 לחוק העיקרי

0 מי שביום הבחירות הוא בן שש עשרה ומעלה כשיר להיות )  ״
״ . עדת קלפי  חבר ו

 5. אחרי סעיף 55 לחוק העיקרי יבוא:

ת  ״תיקון ריש־ם 55א. (א) נכלל שמו של אדם ברשימת מועמדים למועצה של דשו
ן מפנקס הבוחרים כלל, או שהוא רשום  בפנקס מקומית ושמו נעדר שלא כדי
ן ברשימת הבוחרים של רשות מקומית אחרת, רשאי יושב ראש  שלא כדי
 הועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, להורות, על פי בקשתו של אותו
 אדם, כי שמו יירשם ברשימת הבוחרים או יועבר לרשימת הבוחרים של

כל זאת על אף האמור בסעיף 27.  אותה רשות מקומית ו

 (ב) בקשה לפי סעיף קטן (א) תוגש לא יאוחר מהיום ה־29 לפני
 יום הבחירות.״

) יבוא: ד ) ן ט , במקום סעיף ק  6. בסעיף 56 לחוק העיקרי

 ״(ד) מועמד ששמו נבלל ברשימת מועמדים שאושרה, לא ישרת
עד יום  שירות מילואים לפי חוק שרות בטחון מיום אישור הרשימה ו

 הבחירות.״

 תיקון סעיף 21

 הוספת םעיף 55א

 תיקון סעיף 56

 1 ס־ח תשכ״ט, עניי 103, ענל׳ 196; תש״ל, עמ׳ 146.
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 7, בסעיף 57 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא ״ואת דרגתו: היה המועמד תיקיןסעיף 57
ו.״  עובד המדינה, תפרט הרשימה גם את דרגתו ומקום מגורי

, תיקון סעיף 60 ״  8, בסעיף 80 לחוק העיקרי, במקום ״חמשת אלפים״ יבוא ״חמישה עשר אלף

. תיקון סעיף 64 ־־13״ יבוא ״ה־14״ ׳ , במקום ׳  9, בסעיף 64(ב) לחוק העיקרי

, תיקון סעיף 65 ״ 9 ־ ה ״ יבוא ״ 8 ־ ה  10, בסעיף 65 לחוק העיקרי, במקום ״

. תיקון סעיף 66 ם״ י ״ יבוא ״אלפי ף ל א , במקום ״  11, _בםעיף 66 לחוק העיקרי

 12, בסעיף 67 לחוק העיקרי — תיקון סעיף 67

, במקום ״ה־8״ יבוא ״ה־11״; ( ב ) ן  (1) בסעיף קט

. ״ 8 ־ ה 6״ יבוא ״ ה־  (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״

ע מיקח סעיף 72 , במקום ״אך בישוב שמספר הזכאים להצבי א) )  13, בסעיף 72 לחוק העיקרי, בסעיף קטן
 בו אינו עולה עד 350״ יבוא ״אך בישוב שיש בו אזור קלפי אחד כלבד שמספר הזכאים

ע בו אינו עולה על 600״.  להצבי

ר ועדת תיקון סעיף 73 כי , אחרי ״משקיפים כאמור בסעיף 0024״ יבוא ״מז  14, בסעיף 73 לחוק העיקרי
״.  הקלפי

ו תיקוןםעיף78  15, בסעיף 78(א) לחוק העיקרי, בפסקה (4), בסופה יבוא ״אולם לא ייפסל הקול אם הי
י פתקי הצבעה של רשימה אחת״.  במעטפה לא יותר משנ

) יבוא: תיקוןסעיף82 ב ) ן ף קט  16, בסעיף 82 לחוק העיקרי, אחרי סעי
ל פי סעיף  ״(ג) קיבלו שתי רשימות מועמדים שהתקשרו ביניהן ע
) שהיו זוכות בהן אלמלא התקשרו ביניהן, יחולקו המנדטים מספר א ) ן ט  ק

.״  מנדטים קטן ממספר המנדטים על פי סעיף 81 כאילו לא התקשרו

. תיקון סעיף 99 ״ י נ ״ יבוא ״השמי , במקום ״החמישי  .17,__ בסעיף 99 לחוין העיקרי

. תיקון סעיף 114 5״ ה־ , במקום ״ה־7״ יבוא ״  18. בסעיף 114 לחוק העיקרי

 19. הוראות סעיף 11 לחוק הבחירות לכנסת ננוסח משולב] (תיקון), תשכ״ט~1969 2, הוראחשעה
יות המקומיות  חוק הבחירות לכנסת (הוראת שעה), תש״ל—1969 3, סעיף 6 לחוק הרשו
 (בחירות) (תיקון מם׳ 4), תשכ״ט-1969 יי, וחוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראות

י בן. ד או לפנ יערכו בשנת תשל״ , יחולו על הבחירות שי 3 1 9 6 9 - ל ״ ש  שעה), ת

 חברי הכנסת : י׳ בדר, י׳ גולדשמיוט, א׳ עופר

 2 ס״ח תשכ׳׳ט, עמי 196.
 3 ס״ח תש״ל, עמ׳ 2.

 4 ם״ח תשכ״ט, עמי 197.
 5 ם״ח תש״ל, עמ׳ 3.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק נזטעם חברי ה3נסת

ן מסי 4), תשל״ג-1972 קו רות לכנסת(תי  חוק הבחי

ף 81 לחוק הבחירות לכנסת ננוסח משולב], תשכי״ט-1969 —  תיקון סעיף 81 1. בסעי
) יבוא: ב )  (1) במקום סעיף קטן

 ״(כ) לשפ חלוקת המנדטים יחולק המספר הכללי של הקולות
 הכשרים של כל הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים למספר חברי
 ש ה ינו ל־121, והמספר השלם היוצא מן החילוק ב  הכנסת נוסף אחד, דהי

; ״ . ״  מטת השברים יהיה ״המודד הכללי

) יבוא: ג )  (2) במקום סעיף קטן
 נ  ״(ג) כל רשימה המשתתפת בחלוקת המנדטים תזכה במספר המ

״; .  דטים היוצא מחילוק מספר קולותיה הכשרים במודד הכללי
 (3) במקום סעיף קטן גד) יבוא:

 ״נד) המנדטים שנותרו אחרי חלוקת המנדטים לפי סעיף קטן (ג)
 יחולקו בין הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים באופן זה:

דד הרשימה״ על ידי חילוק  (1) לכל רשימה ייקבע ״מו
ף  מספר קולותיה הכשרים למספר המנדטים שקיבלה לפי סעי

 קטן (ג) נוסף אחד;

 (2) הרשימה שקיבלה את מודד הרשימה הגדול ביותר
 תזכה במנדט נוסף;

 (3) היי לשתי רשימות או יותר, אחרי השמטת השברים,
 מודדים שווים, תכריע הגרלה שתערוך הועדה המרכזית,

 איזו מהן תזכה במנדט נוסף;

 (4) החלוקה תימשך לפי הוראות פסקאות (1), (2) ו־(3<
וטף  עד תום כל המנדטים, בתנאי שרשימה שזכתה במנדט נ
(3) ייקבע לה מודד רשימה חדש בהתחשב  לפי פסקאות (2) או

 עם המנדט הנוסף הזה.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 צע המשותף הגבוה ביותר. לפי שיטה זאת ׳•התשלומ״ של
ל מנדט הוא השווה ביותר והצודק ביותר ד כ ע  קולות ב

 הניתן.
ל פ־ שיטת האגנבאך־  תוצאות חלוקת המנדטים ע
 בישוף זהה עם תוצאות חלוקת המנדטים מאת ד׳הונט;
פה המכוננת והכנסת  היא נתקבלה בחוק הבחירות לאסי
 הראשונה) ונחשבת בעולם כצודקת ביותר בבחירות

קה הוא רב. ר המנדטים העומד לחלו פ ס  שבהן מ

 חברי הכנסת : יוחנן בדר ואברהם עופר

ל משנת 1951׳ המנ* ח  לפי החוק הקיים מתחלקים׳ ה
ה שניתנו לרשימות שעברו את ל א  דמים הנוספים מעל ל
י גודל העודפים.  אחה החסימה בהתאם למודד השלם לפ
ך  שיטה זו של חלוקת המנדטים העודפים איננה צודקת. כ
סת השביעית רשימה אחת 8196  ״שילמה״ בבחירות לכנ
ל מנדט שקיבלה בשעה שרשימת אחרת  קולות בעד כ
ל מנדט שלה 14023 קולות. לפי שיטת ד כ ע  ״שילמה״ ב
קת העודפים המוצעת׳ שיטת האגנבאך־ב־שוף ושיטת  חלו
 י שיטת הממו  ד׳ הונט, מתחלקים המנדטים העודפים לפ

 ! ם״ח תשב״ט, עמי 103, עמ׳ 196; תש״ל, עמ׳ 146; ה״ד. 1036, תשיו׳יג, עמ׳ 136.
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 המחיר 20 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


