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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 הצעת חוק הבחירות לבבםת ולראש הממשלה (תיקון מס׳ 34),
 התשנ״ט-1999

ו (להלן - ו 9 69 סת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשב״ט- ת לכנ רו  תיקון סעיף 57 ד. בחוק הבחי

ם בבתב או במברק או בפקסימיליה״ י עמד  החוק העיקרי), בסעיף ד5(ט), במקום ״הסכמת המו

ם על ידו״. ם חתו י עמד  יבוא ״כתב הסכמה של כל אחד מהמו

א ״בא כוח אותה סיעה״ בו תה מפלגה״ י , במקום ״בא כוח או  תיקון סעיף ו6 2. בסעיף 61(ג) לחוק העיקרי

ח אותה סיעה״. א ״בא כו בו ם ״בא כוח אותן המפלגות״ י לי  ובמקום הטיפה החל במי

 החלפת סעיף 62 3. במקום סעיף 62 לחוק העיקרי יבוא:

ה בוחר, ם מי שלא הי עמדי ם על רשימת מו תמי ן החו ה בי י  ׳׳ליקויים הניתנים 62. (א) ה

. י יחשב הדבר לליקו ו י י ק י ת  ל

ם מי שחתם תמי ן החו ה בי ראות סעיף ד5(ז), הי  (ב) בכפוף להו

יחשב הדבר לליקוי. עמד אחד, י ותר ממו מך בי  כתו

ם שלא בהתאם לסעיף זה ולסעיפים עמדי גשה רשימת מו  (ג) הו

ם ו י י 35 שלפנ ־ ם ה ו ת, לא יאוחר מהי י ה המרכז ד ע ו ע ה י ד ם, תו  הקודמי

הם רשאים לתקן , ו י ח הרשימה ולממלא מקומו על הליקו ו כ ־ א ב ת, ל רו  הבחי

ום הבחירות.״ י י 3 שלפנ 0 ־ ם ה ו י לא יאוחר מהי  את הליקו

 הוספת סעיף 62א 4. אחרי סעיף 62 לחוק העיקרי יבוא:

ם לתיקון: י תנ י ם נ נ ים שאי י קו  ״ליקויים שאינם 62א. אלה הלי
 ניתנים לתיקון

ם בעת הגשת רשימת  ( ו) מספר בלתי מספיק של חותמי

ם;  מועמדי

ם באמור בסעיף ד5(ט).״ ו חתו נ עמד שאי  (2) כתב הסכמה של מו

א ״שמונה״. בו , במקום ״ששה״ י  תיקון סעיף 71 5. בסעיף וד(א) לחוק העיקרי

 סעיף 2 זבות הקדימה לשימוש באותיות בבחירות
 מצויה בידי הסיעות ולא בידי המפלגות
 עצמן. לפיכך מוצע בי הזכות למתן שימוש באותיות
 תהיה בידי בא כוח הסיעה ולא בידי באי כוח

 המפלגות.

 סעיף 5 מוצע כי במקרה של קיום בחירות חוזרות
 לראש הממשלה בקבוע בסעיף 13(ב)
 לחוק־יסוד: הממשלה יספק שר הפנים לועדת הבחירות
 המרכזית שני עותקים נוספים של פנקס הבוחרים, לשם

 הלוקה לקלפיות, כלומר שמונה עותקים.

י ר ב  ד

 התיקונים המוצעים בהצעת חוק זו נובעים
 מלקחים שהופקו לאחר מערכת הבחירות לכנסת הארבע

 עשרה ולראש הממשלה.

 סעיפים כדי להסיר ספק, מוצע לקבוע במפורש כי
4 כתב הסכמה של מועמד לכנסת או לראש ־  ו ו
 הממשלה חייב להיות חתום על ידו וכי
 העדר חתימה באמור כמוהו כאי־־מתן כתב הסכמה,
 שהוא ליקוי שאינו ניתן לתיקון, דין זהה יהיה לרשימת

 מועמדים שהוגשה ללא מספר מספיק של חותמים.

 ם־ח התשב־ט, עמי 103; התשנ״ז, עמי 74.
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ום הבחירות״ יבוא ״לאחר תיקון סעיף 78 ם ״לאחר י , בפסקה (0), במקו  6. בסעיף 8ד(א) לחוק העיקרי

א ״י•׳׳. בו ם הבחירות״ ובמקום "י׳ו״ י ו ן שלאחר י ם הראשו ו  הי

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

א י או מי שהו די ראש המטה הכלל ו בי תמנ ם י לי י ות לחי ת הקלפי לקלפי ו עד  ״(ה) ו

ה נ רות חובה שדרגתם אי ם בשי לי י ה בת שני חברים שהם חי י עדה תה ו ך לכך: ה  הסמי

עדת ותר ישמש יושב ראש ו הה בי בו ל בעל הדרגה הג י הה מדרגת סמל ראשון־, החי  גבו

 הקלפי.״

 8. בסעיף 95 לחוק העיקרי ־ תיקון סעיף 95

- תימחק: 2 X n ם ״והועדה תטביע״ לי x הםיפה החל במי ) ן ט  (ו) בסעיף ק

הועדה תטביע״ - תימחק. ם ״ו לי ^ הסיפה החל במי ו ) ן  (2) בסעיף קט

ד 06ו״ יבוא ״סעיף 4סו״. תיקון סעיף 102 ם ״סעיפים 104 ע , במקו  9. בסעיף 102 לחוק העיקרי

ז ו ו יבוא: תיקון סעיף 6ו ז לחוק העיקרי יסומן ״(א)״ ואחרי ר בסעיף 16ו  10. האמו

ר באותו סעיף קטן שראש בד כאמו ל על עו ראת סעיף קטן (א) לא תחו  ״(ב) הו

ן ה בי מטעמים של בטחו נ י רות המד ב שי צי עו לנ די ן הו  הממשלה או שר הבטחו

א רשאי להצביע.״ ן הו ה אי נ י  המד

. בםעיף 116י לחוק העיקרי ־ תיקון סעיף 6ו1י  1 ו

ם ת ע עצו י ית, לאתר התי עדה המרכז ם לו י ם ״ימסור שר הפנ ÁX.) p במקו  (1) בסעיף ק

עדה המרכזית״; ו ץ ל א ״ימסור שר החו בו  שר החוץ״ י

) - בטל: ג )  (2) סעיף קטן

ע תם להצבי כו לת שמם ברשימה״ יבוא ״על ז ל ם ״על הכ , במקו (ד)  (3) בסעיף קטן

כן יפורטו רה בסעיף קטן (ב) ו ת האמו ו י ו ג צי דעה תצורף רשימת הנ ו ה גות: ל  בנצי

דעה ופרטיה ייקבעו ! נוסח ההו ה ו ו ר בסעיף 6 ות כאמו י ו ג צי ה בנ ע ה ימי ההצב ע ד ו ה  ב

 בתקנות״;

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 6 מוצע להבהיר כי קולות החיילים ואנשי התיקונים לחוק ערב הבחירות לכנסת הארבע עשרה
 הנציגויות הדיפלומטיות, המגיעים לקלפי ולראש הממשלה, אשר ביטלו את חובת הטבעת החותמת

 יום אחרי הבחירות, אינם פסולים וכן לתקן טעות בסעיף לגבי יתר המצביעים.
 ולהפנות לפרק העוסק בהצבעה בכלי שיט ולא לפרק

 העוסק בהצבעה בבתי סוהר ובבתי מעצר. סעיף 9 סעיפים 05ו ו־106 בוטלו ולכן מוצע למחוק
 את ההפניה אליהם.

 סעיף 7 מוצע להסמיך באופן בלעדי את ראש
 המטה הכללי או את מי שהוא הסמיך לכך, סעיף 10 מוצע לאפשר לראש הממשלה או לשר
 למנות חברי ועדות קלפי בקלפיות לחיילים, שכן כמם הבטחון להגביל את הצבעתו של עובד
 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מאשר למעשה את מדינה בנציגויות הדיפלומטיות והקונםולריות של

 החלטת הרמטב״ל בענין זה והוא חסר כלים לבקר את ישראל מטעמים של בטחון המדינה.
 ההצעה המוגשת לו. במו כן מוצע לעגן אח הרבב

 הועדה, שתהיה בת שני חיילים שדרגתם אינה עולה על סעיף 1 ן מוצע לבטל את המגבלה ולפיה הבוחרים
 סמל ראשון. המפורטים בסעיף 16ה יהיו רשאים

 להצביע רק בנציגות מסוימת, שבן היו מקרים לא מעטים
 סעיף s מוצע לבטל את החובה להטביע חותמת שבהם שהו אותם בוחרים ביום הבחירות במקום מרוחק
 בתעודת הזהות של המצביעים לגבי ממקום שירותם, ולא היו רשאים להצביע בנציגות
 מצביעים שהם שוטרים. תיקון זה נשמט בטעות מנוסח הקרובה למקום הימצאם. מוצע בי הפקידים המוסמכים
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(ה) יבוא:  (4) במקום סעיף קטן

ע (ד) וטוען שהוא זכאי להצבי דעה באמור בסעיף קטן ו  ״(ה) מי שלא קיבל ה

ה עדה המרכזית, והחלטתו תהי ך לפני יושב ראש הו גות, רשאי לערור על כ  בנצי

 סופית.״;

) - בטל. (ו  (5) סעיף קטן

א לחוק העיקרי - בטל. 1י ו . סעיף 6  ביטול סעיף 16ויא 2 ו

(א) יבוא: ג לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן 1י  תיקון סעיף 6וויג 13. בסעיף 6ו

ם בה לשם צבי ע גם שוטרים המו ו רשאים להצבי ים יהי  ״(או) בקלפי למאושפז

ם לי ת החו וכח מנהל בי ם אם נ י ל ה החו ת הרפואי של בי ו בדי הצו רת הסדר, וכן עו  שמי

כל לממש ו דאי שאותו עובד לא י ך כי קרוב לו ו לכ כ ם הסמי לי ת החו הל בי  או מי שמנ

ד על נתן אישור בכתב המעי י בד כאמור י  את זבות ההצבעה שלו בדרך אחרת; לעו

ים לפי טופס שנקבע בתקנות.״ ע בקלפי למאושפז י תו להצב כאו  ז

 תיקון סעיף 121 14. בסעיף 121 לחוק העיקרי, אחרי ״פרק י״ יבוא ״או פרק י2״.

א ״ובטלוויזיה״. בו , בסופו י  תיקון סעיף 129 15. בסעיף 129 לחוק העיקרי

 בוכה מנהל בית החולים או מי שהוא הסמיך לכך, כי
 קרוב לודאי שללא הרשאה להצביע בקלפי למאושפזים
 לא יוכלו למעשה אותם עובדים לממש את זבות
 ההצבעה שלהם (למשל - בשל תורנות ומשמרות

 ארוכות).

 סעיף 4 ו מוצע להכפיף לאותה סנקציה פלילית
 הקבועה בסעיף גם אחראי בקלפי המוצבת

 בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל.

 סעיף 15 מוצע לאסור תעמולה גם בטלוויזיה
 מהשעה 9.00 ו ביום שלפני יום הבחירות:
 הסדר זה בבר בוצע בבחירות לכנסת הארבע עשרה

 ולראש הממשלה, ומוצע לעגנו בלשון החוק.

י ר ב  ד

 ישלחו לבל בוחר כאמור הודעה כי הוא זכאי להצביע
 בבל נציגוח של ישראל. כמו כן מוצע כי את רשימת
 הנציגויות ימסור שר החוץ, ולא שר הפנים לאחר

 התייעצוח עם שר החוץ, לועדה המרכזית.

 סעיף 12 לאור התיקון לסעיף 6 ו וי, לפיו אין רשימה
 של זכאים להצביע בכל אחת מהנציגויות
 הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל, מתייהר סעיף

 6ו1יא.

ו מוצע לאפשר הצבעה בקלפי למאושפזים  סעיף ב
 גם לשוטרים המוצבים במקום לשם שמירת
 הסדר, ובן לעובדי הצוות הרפואי בבית החולים: עובדים
 כאמור יהיו זכאים להצביע בקלפי למאושפזים רק אם
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