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i

חוק הבחירות ל כ נ ס ת ןנוםח משולב[)תיקון( ,תשכ׳יט-־• 1969
.1

בסעיף  19לחוק הבחירות לכנסת ונוסד! משולב[ ,תשכ״ט— 1969י )להלן  -תוק

הבהירות( ,בסעיף ק ט ן ) ד (  ,בסופו יבוא ״ כ א מ ו ר בסעיף ) 25א(׳׳.

.2

בסעיף  24לחוק הבחירות ,אחר־ סעיף קטן)ו( יבוא:
״)ז( בענינים שבהם הוענקו סמכות או תפקיד ליושב ראש הועדה
המרכזית י ח ד עם סגניו ,יחולו עליהם הוראות סעיפים קטנים )א( ו־)ב(
הנוגעים לועדה המרכזית ,בשינויים המחריבים.״

.3

בסעיף ) 56א( לחוק הבחירות ,במקום פסקאות ) (1עד ) (3יבוא:
״) (1עובדי המדינה בדרגה ט ״ ז ומעלה של הדירוג האחיד;
) (2עובדי המדינה בדרגה מקצועית שמשכורתה היסודית
ההתחלתית איגה נמוכה מן המשכורת היסודית ההתחלתית של
דרגה ט׳׳ז של הדירוג האחיד )להלן — דרגה מקבילה(;
) (3עובדי המדינה בדרגה מקבילה או נמוכה מדרגה ט ״ ז של
הדירוג האחיד ,אס לתפקידם נקבע מתח דרגות הכולל את
הדרגה ט ״ ז של הדירוג האחיד או דרגה מקבילה:״.

 .4בסעיף ) 57ח( לחוק הבחירות ,כרישה ,אחרי ״תיחתם״ יבוא ״על גבי טופס שנקבע
בתקנות״.
 .5בסעיף ) 70ג( לחוק הבחירות ,במקום ״שעליו פורסם בהודעה לפי סעיף ) 68ד(״ יבוא
״שנקבע לפי סעיף ) 68ג(״.
.6

בסעיף ) 74ג( לחוק הבחירות ,במקום ״חותם המעיד״ יבוא ״חותמת המעידה״.

.7

בסעיף ) 79ב( לחוק הבחירות ,אחדי ״ ע ל פתיחת הקלפי׳״ יבוא ״ ע ל מהלך ההצבעה״.

.8

בסעיף ) 107ב> לחוק הבהירות ,במקום ״חותם המעיד״ יבוא ״חותמת המעידה״.

 .9בסעיף ) 130א( לחוק הבחירות ,במקום ״או ש ל הקרן הקיימת לישראל״ יבוא ״של
הקרן הקיימת לישראל או של רשות השידוד.״
 .10בסעיף ) 132א( לחוק הבהירות ,במקום ״היום ה־52״ יבוא ״היום ה״42״.
 .11לענין הבחירות שיתקיימו בחודש חשון תש״ל יראו כאילו —
)(1

בסעיף  ,89בהגדרה ש ל ״חיילים״ נוסף בסופה ״ולרבות הנמנים עם חיל

המשטרה״;

)(2

בסעיף  ,90במקום סעיף קטן)ג( נאמר:
״ )  0ההצבעה בקלפיות לחיילים תהיה בשעות שנקבעו בתקנות
או על פיהן מתוך  72השעות הכוללות את יום הבחירות.״;

* נתקבל בכנסת ביומ כ״ח בתמוז תשכ״ט ) 14ביולי  ;(1969ד,צע /1הדזוק ודברי הסבר פורסמו בה׳׳ח 834׳ תשכ״ט,
עמי .226
 1טייח  ,556השביס ,עמי .103

ספר החוקים  ,567ז׳ באב תשכ״ט22.7.1969 ,

)(3

בסעיף  ,91בסופו נוסף ״או בתעודת השוטר שלדי;

)(4

אחרי סעיף  ,95בפרק טי ,נוסף מעיף זה:

״הצבעת עובדים
מסויימים

95א .ש ר הפנים ,בהתייעצות עם שר הבטחון ובהסכמת יושב ראש הועדה
המרכזית יחד עם סגניו ,רשאי לתת הוראות ,בין בתקנות ובין בדרך
אחרת ,בכל הנוגע לסדרי הצבעתם של -
) (1מי שנמצאים ביום הבחירות באזורים שנקבעו לעני ן
פסקה זו על ידי שר הפנים בהתייעצות ובהסכמה כאמור
מתוך השטחים המוחזקים ע ל ידי צבא־הגנה לישראל ,והם
עובדי צבא־הגנה לישראל המועסקים באותם אזורים ושמותיהם
כלולים ברשימה שהגיש ראש המטה הכללי ליושב ראש
הועדה המרכזית;
) (2עובדים אחרים הנמצאים ביום הבחירות באזורים
שנקבעו לעני ן פסקה זו על ידי שר הפנים בהתייעצות ובהסכמה
כאמור מתוך השטחים המוחזקים על ידי צבא־הגנה לישראל;
הוראות אלה יובאו לידיעת הנוגעים בהן כפ• שימצא לנכון שר הפנים
בהתייעצות ובהסכמה כאמור; הן אינן טעונות פרסום ברשומות.״;

) (5ב כ ל מקום שמל פי סעיפים  90ו־ 145נתונה סמכות לענין פרק ט׳ לועדה
המרכזית ,ניתנה הסמכות ליושב ראש הועדה המרכזית יחד עם סגניו.״

גולדה מאיר
ראש הממשלה

חיים משה שפירא
שר הפנים

ש ני אור זלמן שזר
נשיא המדינה

חוק הרשויות המקומיות)בחירות()תיקון מם׳  ,(4תשכ״ט-־* 1969
בסעיף  25לחוק הרשויות המקומיות )כחירות( ,תשכ״ה—) ! 1965להלן — החוק העיקרי(,
.1
במקום סעיפים קטנים )ג( ו מ ד ( יבוא:

תיקון סעיף 25

״)ג( לענין הרכבה הסיעתי של ועדת הבחירות ולענין הגשת רשימת
מועמדים לא יובא בחשבון כ ל שינוי בהרכבה הסיעתי של המועצה היוצאת
שחל לאחר היום ה־ 66שלפני יום הבחירות.״

.2

לאחר סעיף 42א לחוק העיקרי יבוא:

״הפסקה שירות

הוספת סעיף 42ב

42ב .עובד המדינה וחייל בשירות קבע של צבא־הגנה לישראל ,ששמו
נכלל ברשימת מועמדים ,יופסק שירותו מיום הגשת רשימת מועמדים ועד
יום הבחירות.״

• נתקבל נכנסת ביום כ״וז בתמוז תשכ״ט ) 14ביולי  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בוז״ח 834׳ תשב״ט׳
עמי .228
 1ס״ת תשכ״ה׳ עמי  ;248ס״ת תשכ״ו׳ עמי  ;71סייח 549׳ תשב״ט׳ עמי  ;36טייח 555׳ תשכ״ט׳ עמי .87

ס3ר החוקים  ,567ז׳ באב תשכ״ט22.7.1969 ,

197

ויקון סעיף 63

.3

זיקת סעיף»•«

.4

בסעיף  63לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן)ד( יבוא:
״)ה( מעטפת הצבעה של בוחר שהצביע לפי פרק ח ׳ אשר הגיעה
לועדת הבחירות המקומית לאחר היום ה־ .10שלאחר יום הבחירות  -הקול
פסול.״

תיקון סעיף 75

-יראות שעה

בסעיף ) 64א( לחוק העיקרי ,אחרי ״על פתיחת הקלפי״ יבוא ״על מהלך ההצבעה״.

בסעיף ) 75א( לחוק העיקרי ,במקום ״או של הקרן הקיימת לישראל״ יבוא ״של
.5
הקרן הקיימת לישראל או של רשות השידור״.

.6

לענין הבחירות שיתקיימו בחודש חשון תש״ל יראו כאילו -
בסעיף  78לחוק העיקרי ,אחרי ״או בשירות קבע של צבא־הגנה לישראל״
)(1
נוסף ״וכן הנמנים עם היל המשטרה״;
)(2

בסעיף  80לחוק העיקרי ,במקום סעיף ק ט ן ) א ו נאמר:
״)א( ההצבעה בקלפיות לחיילים תהיה בשעות שנקבעו בהוראות
לפי סעיף  79או על פיהן ,מתוך  72השעות הכוללות את יום הבחירות.״;

)(3

בסעיף ) 81א( לחוק העיקרי ,בסופו נוסף ״או בתעודת השוטר שלו.״;

)(4

אחרי סעיף  ,84בפרק ח  /נוסף סעיף זה:

״הצבעת עובדים

מסויימים

84א) .א( שר הפגים ,בהתייעצות עם שר הבטחון ,רשאי לתת הוראות
בכל הנוגע לסדרי הצבעתם של —
מי שנמצאים ביום הבהירות באזורים שנקבעו לענין
)(1
פסקה זו על ידי שר הפנים ,בהתייעצות כאמור ,מתוך השטחים
המוחזקים על ידי צבא־הגנה לישראל ,והם עובדי צבא־הגנה
לישראל המועסקים באותם אזורים ושמותיהם כלולים ברשימה
שהגיש ראש המטה הכללי לשר הפנים:
עובדים אחרים הנמצאים ביום הבחירות באזורים
)(2
שנקבעו לענין פסקה זו ,בכפוף לסעיף קטן )ב( ,על ידי שר
הפנים ,בהתייעצות כאמור ,מתוך השטחים המוחזקים על ידי
צבא־הגנה לישראל:
הוראות אלה יובאו לידיעת הנוגעים בהן כפי שימצא לנכון שד הפנים
בהתייעצות כאמור; הן אינן טעונות פרסום ברשומות.
)ב( נקבעו אזורים ומקומות קלפי לענין סעיף  (4)11לחוק הבחירות
לכנסת ]נוסח משולב! )תיקון( ,תשכ״ט ,2!969-ייקבעו אותם אזורים
ואותם מקומות קלטי אף לענין פסקה ) (2לסעיף קטן)א(.״

גולדה מאיר
ראש הממשלה

חיים משה ש פ י ר א
שר הפנים

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה
 2ם״ה 567׳ תשכ״ט׳ עמי .196

198

ספר החוקים  ,567ז׳ באב תשכ״ט22.7,1969 ,

חוק ה ב ח י ר ו ת ) ד ר כ י ת ע מ ו ל ה ( ) ה ו ר א ת שעה( ,תשכ״ט* 1969-
ההגבלות שבסעיפים  6ו־ 7לחוק הבחירות )דרכי תעמולה( ,תשי״ט ,!1959-לא יחולו
,1
מיום תחילת חוק זה ועד יום הבחירות לכנסת שיתקיימו בחודש חשון תש״ל.
גולדה מאיר
ראש הממשלה

חיים משה שפירא
שר הפנים

שני אור זלמן שזר
נשיא המדינה
* נתקבל ב מ ס ת ביום כ״ט בתמוז תשכ״ט ) 15ביולי  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,848תשנ״ט,
עמ׳ .330
 1ס״ח תשי״ט ,עמי .138

חוק ה ב ח י ר ו ת ) ד ר כ י תעמולה()תיקון מם׳  ,(3תשכ״ט 1969-יי
 .1בסעיף  2לחוק הבחירות )דרכי תעמולה( ,תשי״ט 1959-י )להלן  -החוק העיקרי(,
בסופו יבוא ״ואולם האיסורים וההגבלות לפי סעיפים 2א 12 ,4 ,3 ,ו־3ו יחולו אף מחוץ
לתקופה האמורה״.
בסעיף  5לחוק העיקרי,בכל מקום בו נאמר ״בקולנוע״ יבוא אחריו ״או בטלוויזיה״,
.2
ובסופו יבוא ״סעיף זה לא יחול על שידור תעמולת בחירות בטלוויזיה לפי סעיף 15א״.
 .3בסעיף  8לחוק העיקרי ,בסופו יבוא ״האיסור על הצגת סרטים לא יחול על שידור
תעמולת בחירות בטלוויזיה לפי סעיף  15א״.

.4

בסעיף  15לחוק העיקרי -
)(1

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 5

תיקון סעיף 8

תיקון סעיף 15

בכותרת השוליים ,בסופה יבוא ״ברדיו״;

) (2במקום המלים ״לשם שידור נאומי בחירות״ יבוא ״לשם שידור תעמולת
בחירות״.
.5

אחרי סעיף  15לחוק העיקרי יבוא:
״הסדר של

שידורים

בטלוויזיה

15א) .א(

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

הוספת סעיפים

ל

כ נ ט ת

י

ק

ב ע ׳

? ! א ן ץ ר

התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של רשות השידור ,את
הזמנים שיהיו מוקדשים לשידור של תעמולת בחירות בטלוויזיה ,את
שילובם במערכת הרגילה של שידורי הטלוויזיה ואת הזמנים שיוקצבו
לשם כך'לכל אחת מהמפלגות ורשימות המועמדים :ל כ ל מפלגה ורשימת
מועמדים יינתנו עשר דקות ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת —
ארבע דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

• נתקבל בכנסת ביום ביט בתמוז תשנ״ט ) 15ביולי  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמה נה״ח  ,839תשכ״ט,
עמי .266
 1ס״ת תשי״ט ,עמי  ;138תשכ״א ,עמי  ;166תשב״ט ,עמי .12

ספר החוקים  ,567ז׳ באב תשכ״ט22.7.1969 ,

15או15ב

)ב( לא יהיו שידורים לפי סעיף זה בימי המנוחה הקבועים כמש
מעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—.¡¡1948
 00לא תשודר לפי סעיף זה אלא תעמולת בחירות שהופקה על
ידי המפלגות או רשימות המועמדים על חשבונן ושבא עליה אישורו של
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
פטור מאחריות

תיקון סעיף 16

הוספת סעיפים
16א ד־16ב

15ב .רשות השידור לא תישא באחריות אזרחית או סלילית בשל שידור
תעמולת בחירות לפי חוק זה.״

בסעיף  16לחוק העיקרי ,במקום ״בשידורי החדשות של קול ישראל״ יבוא ״בשידורי
.6
החדשות ברדיו ובטלוויזיה״.
אחרי סעיף  16לחוק העיקרי יבוא:

.7

״שידורי הסברים
והדרגה

10א) .א( יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע ,לאחר
התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של רשות השידור ,את
הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו מוקדשים להסברים
שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות לכנסת ולחברי
ועדות הקלפי על סדרי מילוי תפקידיהם.
)ב( שר הכנים יקבע ,לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של
רשות השידור ,את הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו
מוקדשים להסברים שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות
לכלל הרשויות המקומיות ולחברי ועדות הקלפי על מדדי מילוי תפקידיהם.
)ג( משך כל השידורים לפי סעיפים קטנים )א! ו־<ב( לא יעלה
על שעה אחת ברדיו ועל שעה אחת בטלוויזיה; יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת יתאם עם שר הפנים את השידורים לפי סעיף זה.

השידורים ללא
תשלום

.8

16ב .רשות השידור לא תגבה תשלום בעד שידורים לפי חוק זה.״

אחרי סעיף  20לחוק העיקרי יבוא:

״הסינית בפני
סעד משפטי

 .320על מעשה או מחדל לפי סעיפים 15 ,15א 16 ,ו16-א יחולו הוראות
סעיף  137לחוק הבהירות לכנסת ]נוסח משולב[ ,תשכ״ט—•> 1969׳.״
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חוק הבחירות ל כ נ ס ת ולרשויות המקומיות בשנת תש׳יל
)מימון ,הגבלת הוצאות ובקורת()תיקון( ,תשכ״מ* 1969-
בסעיף  1לחוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות בשנת תש״ל )מימון ,הגבלת
.1
הוצאות ובקורת( ,תשב״ט) ! 1969-להלן — החוק העיקרי( —

תיקון

סעיף 1

) (1בהגדרת ״מפלגה״ אחרי ״בתוספת השניה״ יבוא ״אם זו מסרה הודעה
ליושב־ראש הכנסת כאמור בסעיף ) 2א()(2״!
)(2

אחרי הגדרת ״נציגים״ יבוא:
״״רשימה חדשה״ — רשימת מועמדים לכנסת ,כמשמעותה בחוק הבחירות
לכנסת ונוסח משולבי! ,תשכ״ט) 2!969-להלן — חוק הבחירות(,
למעט רשימה שהוגשה על ידי מפלגה״:

) (3בהגדרת ״הוצאות בחירות״ ובהגדרת ״נציגים״ אחרי ״מפלגה״ יבוא
״או רשימה חדשה״.

,2

במקום סעיף ) 2א() (2לחוק העיקרי יבוא:

תיקון מעיף 2

״) (2מפלגה ששמה נקוב בתוספת השניה רשאית להודיע ליושב
ראש הכנסת באמצעות בא־כוח סיעתה ,לא יאוחר מיום י״ז באב
תשכ״ט ) 1באוגוסט  (1969כי היא מבקשת כי תוקצב לה מאוצר
המדינה הקצבה למימון הוצאות הבחירות ,ומשהודיעה כך
יוקצב לה סכום של  480,000לירות :לא הודיעה כאמור והגישה
רשימת מועמדים לכנסת ,יהא דינה כדין רשימה חדשה.״

,3
-מימון

אחרי סעיף  2לחוק העיקרי יבוא:
2א .בכפוף להוראות סעיף 13א ישולם ,מאוצר המדינה באמצעות יושב
לרשימות
ראש הכנסת ,ל כ ל רשימה חדשה אשר זכתה בבחירות לכנסת השביעית
במנדט אחד לפחות ,סכום של  120,000לירות כפול במספר המנדטים שבו
זכתה ,למימון הוצאות הבחירות.״

ח ד ש ו ת

.4

הוספת סעיף 2א

בסעיף  5לחוק

העיקרי —

)(1

אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״ ) א  0ביום הגשת רשימת המועמדים לועדת הבחירות המרכזית תודיע
כל רשימה חדשה ליושב ראש הכנסת ,באמצעות בא־כוח הרשימה כ מ ש 
מעותו בסעיף  59לחוק הבחירות ,את שמות נציגיה המוסמכים לפעול
בשמה לענין חוק זה :ההודעה על מינוי הנציגים תהיה מלווה הסכמתם
בכתב.״:

)(2

אחרי סעיף קטן)ג> יבוא:

תיקון סעיף 5

״)ד( רשימה חדשה לא תהיה חייבת לכלול בין נציגיה חבר
הכנסת ובמקומו יבוא הראשון ברשימה ,ולענין סעיפים קטנים)ב( ו מ ג (
תבוא הצהרה והודעה של בא־כוח הרשימה החדשה במקום הצהרה והודעה
של מפלגה.״
• נתקבל בכנסת ביום ב״ט בתמוז תשכ״ט ) 15ביולי  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהייה  ,846תשכ״ט,
עמי .319
 1ס״ח  ,550תשכים ,עמי .48
 2ם״ח  ,556תשכים ,עמ׳ .103
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הוספת סעיף 7א

,5

אחרי סעיף  7לחוק העיקרי יבוא.-

״ניהול ספרים
וחשבונות על־ידי
רשימה חדשח

7א .נציגיה של רשימה חדשה ימציאו ליושב ראש הכנסת ,ביום הגשת
הרשימה ,הצהרה בחתימת ירם של הנציגים ,שהרשימה החדשה עשתה את
כל הסידורים הדרושים כדי להבטיח הנהלת חשבונות נאותה של הוצאות
הבהירות בהתאם להנחיות מבקר המדינה ,לרבות פתיחת חשבון בנקאי
מיוחד למטרה זו ,שם הבנק ומספר החשבון.״

תיקון סעיף 9

.6

האמור בסע־ף  9לחוק העיקרי יסומן)א( ואחריו יבוא:
״)ב( רשימה חדשה תנהג לפי הוראות סעיף קטן)א( החל מיום
הגשת הרשימה כאילו היתה מפלגה.״

תיקון סעיף 10

.7

האמור בסעיף  10לחוק העיקרי יסומן)א( ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 12

.8

״)ב( האמור בסעיף קטן)א( יחול לגבי רשימה חדשה החל מיום
הגשת הרשימה ,ו כ ל האמור בו לגבי מפלגה יראו אותו כאילו אמור גם
לגבי• רשימה חדשה.
)ג(

סעיף  137לחוק הבחירות יחול על חוות דעת לפי סעיף זה.״

בסעיף  12לחוק העיקרי —
) (1בסעיף קטן)א( אחרי ״שהמפלגה״ יבוא ״או שהרשימה החדשה ,שקיבלה
מנדט אחת לפחות״:
)(2

ו ! ו ט פ ״

הע

יו״

 1 3א

,9

בסעיף קטן)ב( -
)א( בדישה ,אחרי ״ומפלגה״ יבוא ״ושל כל רשימה חדשה״;
)ב( בפסקה ) ,(1אחרי ״המפלגה״ יבוא ״או הרשימה החדשה״;
נג( בפסקה ) ,(2בסופו יבוא ״ושהוצאות הבחירות של רשימה חדשה
היו בגבולות  160,000לירות כפול במספר המנדטים שבו זכתה.״

אחרי סעיף  13לחוק העיקרי יבוא:

״העברת ההקצבה
לרשימות חדשות

3וא) .א( רשימה חדשה אשר לפי סעיף 2א זכתה להקצבה ואשר מבקר
המדינה ציין בדין וחשבון על פי סעיף ) 12ב( כי ניהלה מערכת חשבונות
בהתאם להנחייתיו ,יעביר יושב ראש הכנסת ,בכפוף לסעיף קטן)ב(,
לחשבון הבנקאי שלה את סכום ההקצבה שיועדה לה :סכום זה אינו ניתן
לעיקול אלא לחובות הנובעים מהוצאות הבחירות.
)ב( רשימה חדשה שלגביה לא הגיע מבקר המדינה ,בדין וחשבון
שהגיש לסי סעיף ) 12ב( ,למסקנה שהוצאות הבחירות שלה היו ר ק בגבולות
 160,000לירות כפול במספר המנדטים שבו זכתה ,ינוכה  30%מסכום
ההקצבה שהיא זכאית לה לפי סעיף 2א והיתרה תועבר כאמור בסעיף
קטן)א(.״
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