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 מתפרסמת בזה העעת חוק מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הבנסת:

 העעת חוק הבחירות לבנסת (תיקון מס׳ 31) (גיל הזכאות לבחור ובחירות
 בבתי חולים), התשנ״ו-1996

י (להלן - החוק ו 9 6 9 - ט ״ כ ש ת רות לכנסת [נוסח משולב], ה  תיקון סעיף 1 1. בסעיף ו לחוק הבחי

ום הקובע״ יבוא:  העיקרי), אחרי ההגדרה ״הי

ם ג׳ השלישי בחודש חשון שאחרי תחילת ו ׳ - י ום הקובע לגיל הזכאות לבחור,  ״״הי

ן ם ג׳ הראשו ו  שנת פנקס; אולם אם תחילת שנת הפנקס היתה בשנה מעוברת - י

 בהודש חשון האמור;״

ם״ ו אוחר מי  תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3(א) לחוק העיקרי, במקום הסיפה המתחילה במילים ״חל לא י

ת מו י ם הקובע לגיל הזכאות לבחור בשנה שבה מתקי ו א ״חל לא יאוחר מהי בו  י

 הבחירות.״

ום א ״מהי בו  תיקון סעיף 26 3. בסעיף 26 לחוק העיקרי, במקום ״מיום תחילתה של אותה שנת פנקס״ י

 הקובע לגיל הזכאות לבחור״.

ום א ״מהי בו ם הקובע״ י ו י ום ט״ו באב שלאחר ה  תיקון סעיף 28 4. בסעיף 28(א) לחוק העיקרי, במקום ״מי

 הקובע לגיל הזכאות לבחור״.

ם ו י ם ה־65 אחרי ה ו י א ״לבין ה בו ם הקובע״ י ו  תיקון סעיף ו4 5. בסעיף 41 לחוק העיקרי, במקום ״לבין הי

 הקובע״.

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

 ״פרק י׳3: בחידות בבתי חולים

 116יב. בפרק זה -

ה מאושפז בבית חולים, למעט מי רות הי ם הבחי ו  ״מאושפז״ - בוחר שבי

ום; ז י ז במחלקת אשפו ום הבחירות התקבל לאשפו  שבי

תו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940".  ״בית חולים״ - כמשמעו

צבת בבית ים המו  6ודיג. (א) מאושפז רשאי להצביע בקלפי למאושפז

א מאושפז. לים שבו הו  חו

 הגדרות

 קלפיות
 למאושפזים

 בסעיף 5 להצעה מוצע בי בל ההודעות שנמסרות
 למרשם האוכלוסין בדרף רגילה עד למועד האחרון
 להגשת עררים על הפנקס - יעודכנו בפנקס הנערך

 באילו היו עררים.

 ב. סעיף 4 לחוק־יסוד: הכנסת קובע לאמור:
 ״הכנסת תיבחר בבחירות כלליות, ארציות, ישירות,

 :׳ 874.

 דברי

 א. לפי המצב ההוקי הקיים נוספים לפנקס הבוחרים
 לכנסת הנערך בכל שנה - כל מי שמלאו להם 8 ו שנה

 בט״ו באב (סוף יולי תחילת אוגוסט).

 מוצע לשנות מועד זה ולקבוע אה יום הבחירות

 לכנסת כמועד הקובע לעניץ הזכאות לבחור על פי גיל.

 ם*ח התשכ״ס, עמ׳ 103: התשנ״ו, עמי •3.
 ע״ר 165, 1940, תום׳ 1, עמי(ע) 191, (א) 239; ם״ח התשנ״ג,
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אות ת ימסור שד הברי רו ם הבחי ו ם ה־53 שלפני י ו  (ב) לא יאוחר מהי

ן לגביהם י י צ י ם ו לי ית רשימה של בל בתי החו  ליושב ראש הועדה המרכז

 פרטים נוספים בפי שנקבע בתקנות.

עדה ת עם הו עצו י ושב ראש הועדה המרכזית, לאחר התי  (ג) י

ת בתי ם הבחירות, א ו ם ה־42 שלפני י ו  המרכזית, יקבע, לא יאוחר מהי

ים; הקלפי תעמוד, במידה האפשר, צבו קלפיות למאושפז ו לים שבהם י  החו

ושב ראש ים: י א נוח לגישה למאושפז  במקום מרכזי בבית החולים שהו

ית יקבע את מקום הקלפי בתוך בית החולים, לאחר עדה המרכז  הו

א לקבוע כי ו נה לכך, ורשאי ה א מי אות או מי שהו ת עם שר הברי עצו י  התי

ותר מקלפי אחת או שקלפי אתת תעמוד במקומות עמדו י ם י לי  בבית חו

יקבעו על ידו. נים, בשעות שי לים שו ם או בבתי חו לי ם בבית החו י נ  שו

עות י הסי ג צי ורכבו מנ ם י י עדות הקלפי למאושפז  הרכב ועדות 6 ו ויד. (א) ו

שבי הראש, ייקבע ו , לרבות י ת בועדה המרכזית: הרכבן הסיעתי ו צג ו י המי פ ל ]  ל

ת עם הועדה ו צ ע י י ת די יושב ראש הועדה המרכזית לאחר ה  בי

 המרכזית.

ם, בי י י ם המחו י י ו נ , בשי ם יחולו י ת קלפי למאושפז עדו  (ב) על ו

ת סעיפים ו2א ו־24(טו). ראו  הו

ת עם שר הבריאות, עצו י ושב ראש הועדה המרכזית, בהתי  סדרי ההצבעה 6 ו וטו. (א) י

ים, ות למאושפז ת ברבר סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפי ראו  יקבע הו

ת ראו ימת, ובן הו י  ובכלל זה שעות ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מסו

ת ההצבעה ושל מקום הקלפי  בדבר דרך הפרסום בבתי החולים של שעו

 בבית החולים.

ם הבחירות, לפני פתיחת הקלפי בבית החולים, יתן בית ו  (ב) בי

תו מאושפז לפי טופס שנקבע ו ר בכתב בדבר הי לים לבל מאושפז אישו  החו

רות עד לשעות ם הבחי ו  בתקנות: מאושפז שהתקבל לבית החולים בי

ת או או ת עם שר הברי עצו י ושב ראש ועדת הבחירות, לאחר התי  שיקבע י

. ו ז ר כאמיר עם אישפו נה לכך, יקבל אישו א מי  מי שהו

הה את עצמו ז ם י י  (ג) מאושפז המבקש להצביע בקלפי למאושפז

ר כאמור בסעיף קטן(ב). ג אישו צי י  כאמור בסעיף 74 ו

ם את המעטפות הנזכרות שי ים י ע בקלפי למאושפז  (ד) המצבי

עדת הקלפי תיציין על פני  בסעיפים 4דא ו־5ד(א) לתוך מעטפה שניה: ו

ן תו במרשם האוכלוסי הו ת את שם המצביע, את מספר ז י נ ו צ  המעטפה החי

 ופרטים נוספים שנקבעו בתקנות.

 מיקומן המדוייק של הקלפיות בתוך בתי החולים
 ייעשה תוך התייעצות עם שר הבריאות או מי שימונה
 מטעמו, במטרה להפחית, עד במה שניתן, את ההפרעה
 הצפויה לעבודת בית החולים. מטעם זה מוצע, בנוסף,
 להגביל את תעמולת הבחירות בבתי חולים, ולחתירה רק
 באופן מוגבל ומבלי שתיפגע עבודתו התקינה של ביה

י ר ב  ד

 שוות, חשאיות ויחסיות, לפי חוק הבחירות
 לכנסת..״

 בעלי זכות בחירה רבים אינם מסוגלים לממש את
 זבות הבחירה הנתונה להם מאחר שהם מאושפזים בבתי
 חולים. על מנת לאפשר לאנשים אלה לבחור, מוצע
 להקים קלפיות בבתי החולים ולהקנות לחולים

 המאושפזים בהם אפשרות להצביע באותן קלפיות.

 הצעות חוק 2495, כ״ב בשבט התשנ׳׳ו, 996 ו.12.2 ו52



ית וספירת עדה המרכז די הו ים לי  (ה) העברת הקלפיות למאושפז

עו בקלפיות אלו תהיה בפי שנקבע בתקנות.  הקולות של אלה שהצבי

ץ מן ו ם ח לי יתלה בבית חו  תעמולת בחירות 6ו1טז. (א) חומר תעמולה לא יודבק ולא י

 האמור בסעיף קטן(ב).

ית את ם רשאי להגיש לועדה המרכז  (ב) בא כוח רשימת מועמדי

ם לי  שם הרשימה, כתובתה ומספר הטלפון שלה, ואלה יפורסמו בבתי חו

ת עם עצו י ו בהתי ושב ראש הועדה המרכזית וסגני  במקום ובדרך שיקבעו י

א מינה לכך. אות או מי שהו  שר הברי

ה, אסורה בבית רותי  (ג) תעמולת בחירות ברבים, בעל־פה, על כל צו

 הולים.

רות ם, על הבחי בי י י ים המחו י ו נ ז, הוראות סעיף םדא יחולו, בשי  סמכויות מיוחדות 6ו1י

 בבתי חולים.״

 תיקון סעיף 145 ל. בסעיף 145 לחוק העיקרי -

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

 ״(6א) סדר הבחירות בבתי חוליםל׳;

 ;2) אחרי סעיף קטן(נ) יבוא:

ת עם שר ו צ ע י י ת ו לאחר ה ותקנ ם י לי רות בבתי חו  ״(גו) תקנות בדבר סדר הבחי

געים לבחירות אלה רשאי להשתתף ו ית הנ ים של הועדה המרכז נ ו  הבריאות; בדי

אות או בא כוחו.״  שר הברי

, במקום ״מיום ג ת (בחירות), התשב״ה-1965 ו מי ת המקו ו י  תיקון חוק 8. בסעיף 13(1) לחוק הרשו
 הבחירות ל
 המקדמיות

ת לבחור כאו ום הקובע לגיל הז ת תחילתה של שנת הפנקס שבשבילה הוכן הנספח״ יבוא ״מהי ו י י ש ר  הבחירות ל

רות לכנסת״.  בהגדרתו בחוק הבחי

 ס״ח התשכ״ה, עמי 248: ההשנ׳יה, עמי 160.
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