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ח ו ק לתיקון דיני הבחירות )מקומ קלפי( ,התש״ן990-ו*
תיקון חוק
הבחירות לכנסת

.1

בחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולבן ,התשכ״מ ־־- '1969
) (1כסעיף  ,35בסופו ,יבוא :״וכן הודעה בדבר פרסום המודעות האמורות בסעיף
68א)ד(.״;
) (2אחרי סעיף  68יבוא:

״מקום קלפי
ל נ ב י ם

68א) .א( בכל ישוב יהיה לפחות מקום קלפי אחד שיש בו ואליו סידורי
גישה והצבעה מתאימים לנכים! שר הפנים יקבע בתקנות את הסידורים
הנדרשים.
)ב( בישוב שיש בו יותר מ־ 20אלף תושבים ביום הקובע יהיה ,לפחות,
מקום קלפי אחד כאמור בסעיף קטן)א( ,לכל שטח גיאוגרפי רצוף שבו עד כ־20
אלף תושבים.
)ג( נוכחו יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו כי בישוב פלוני אין מקום
קלפי כאמור בסעיף קטן)א( ,ולא ניתן להתקין ,באמצעים סבירים ,מקום קלפי
כאמור ,רשאים הם להורות כי האמור בסעיף קטן)א( לא יחול על ישוב זה:
האמור בסעיף קטן זה יחול גם לגבי מקום קלפי כאמור בסעיף קטן )ב(.
)ד( ביים פרסום הודעת שר הפנים האמורה בסעיף  ,35תפרסם כל רשות
מקומית על לוחות המודעות שבתחומה וכן בכל מקום אחר שייראה לה ,הודעה
בה יפורטו מקומות הקלפי האמורים בסעיפים קטנים )א( ו־)ב( שבתחומה וכן
הוראות סעיפים קטנים )ה( ו־)ו(.
)ה( עד היום ה־ 65שאחרי היום הקובע ,רשאי כל אדם אשר מחמת מצבו
הגופני אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים בו
)להלן  -המבקש( ,להודיע לשר הפנים על מצבו זה ולבקש מהשר להוציא את
שמו מאותה רשימה ולכללי ברשימת הבוחרים המתייחסת למקום קלפי כאמור
בסעיפים קטנים )א( או )ב( ,הקרוב למקום מגוריו באותו ישוב :התגורר
המבקש בישוב הנמצא בתחומי מועצה אזורית ,רשאי הוא לבקש מהשר לכלול
את שמו ברשימת בוחרים כאמור ,בישוב אחר שבתחומי אותה מועצה.
)ו( שר הפנים ייענה לבקשה כזו ויודיע למבקש בכתב לא יאוחר מהיום
ה־ 89אחרי היום הקובע על מקום הקלפי שנקבע לו כאמור בסעיף קטן)ה(״.

תיקון חוק הרשויות
המקומיות )בחירות(

.2

בחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה•- 1965-
2

) (1בסעיף  ,31סעיף קטן )ג(  -יימחק:
) (2אחרי סעיף  31יבוא:

• נתקבל בכנסת ביום ג׳ בתמוז התש״ן) 26ביוני  ;(1990הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,1884מיום ה׳
בתמוז התשמ״ח ) 20ביוני  ,(1988עמ׳ .193
י ס־-ח התשכ־־ט ,עמי  103ועמ׳  :196התש״ל ,עמ׳  :146התשל״ג ,עמ׳  ,74עמי  108ועמי  :152התשל׳׳ז ,עמי  :74התשל׳׳ח,
עמ׳  136ועמ׳' :137התשמ״א ,ע8׳  ,120עמ׳  ,169עמ׳  176ועמי  :281התשמ״ג ,עמ׳  :106התשמ״ה ,עמי  :196התשמ״ו,
עמ׳  217ועמי  :236התשמ׳׳ח ,עמי  :247התשמ״ט ,עמ׳ .72
ס׳׳ח התשכ״ה ,עמ׳  :248התשג״ו ,עמ׳  :71התשכ״ט ,עמ׳  ,36עמ׳  97ועמי  :197התשל״ג ,עמ׳  ,22עמי  ,158עמ׳  200ועמ׳
 :246התשל״ה ,עמ׳  :217התשל״ח ,עמ׳  :14התשמ׳׳ג ,עמי  106ועמי  :140התשמ״ו ,עמ׳  :180התשמ״ח ,עמ׳ :251
התשמ״ט ,עמ׳ .18
2
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31א) .א( בכל רשות מקומית יהיה לפחות מקום קלפי אחד שיש בו ואליו
סידורי גישה והצבעה מתאימים לנכים :שר הפנים יקבע בתקנות את הסידורים
הנדרשים.

״מקומות קלפי
לנכים

)ב( ברשות מקומית שיש בה יותר מ־ 20אלף תושבים ביום הקובע
יהיה ,לפחות ,מקום קלפי אחד כאמור בסעיף קטן)א( ,לכל שטח גאוגרפי רצוף
שבו עד כ־ 20אלף תושבים.
)ג( נוכחו פקיד הבחירות וועדת הבחירות כי ברשות מקומית פלונית אין
מקום קלפי כאמור בסעיף קטן)א( ולא ניתן להתקין ,באמצעים סבירים ,מקום
קלפי כאמור ,רשאי הוא להורות כי האמור בסעיף קטן)א( לא יחול על אותה
רשות מקומית :האמור בסעיף קטן זה יחול גם לגבי מקום קלפי כאמור בסעיף
קטן )ב(.
)ד( ביום פרסום הודעת שר הפנים האמורה בסעיף  35לחוק הבחירות
לכנסת ,תפרסם הרשות המקומית על לוחות המודעות שבתחומה וכן בכל מקום
אחר שייראה לה ,הודעה בה יפורטו מקומות הקלפי האמורים בסעיפים קטנים
)א( ו־)ב( וכן הוראות סעיפים קטנים )ה( ו־)ו(.
)ה( עד היום ה־ 65שאחרי היום הקובע ,רשאי כל אדם אשר מחמת מצבו
הגופני אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים בו
)להלן  -המבקש( ,להודיע לשר הפנים על מצבו זה ולבקש מהשר להוציא את
שמו מאותה רשימה ולכללו ברשימת הבוחרים המתייחסת למקום קלפי כאמור
בסעיפים קטנים )א( או )ב( ,הקרוב למקום מגוריו באותו ישוב :התגורר
המבקש בישוב הנמצא בתחומי מועצה אזורית ,רשאי הוא לבקש מהשר לכלול
את שמו ברשימת בוחרים כאמור ,בישוב אחר שבתחומי אותה מועצה.
)ו( שר הפנים ייענה לבקשה כזו ויודיע למבקש בכתב לא יאוחר מהיום
ה־ 89אחרי היום הקובע על מקום הקלפי שנקבע לו כאמור בסעיף קטן)ה(.
31ב .מתקיימות הבחירות למועצה ביום שבו מתקיימות הבחירות לכנסת,
יהיו מקומות הקלפי לצורך הבחירות למועצה במקומות הקלפי שנקבעו לצורך
הבחירות לכנסת ,ובלבד שלא יוצבו שתי הקלפיות בחדר אחד :לא ניתנת
הוראה זו לביצוע במקום פלוני ,או היו נסיבות אחרות שהצדיקו זאת ,ייקבע
מקום קלפי אחר לפי הוראות סעיפים )31א( ו־)ב( ו־31א)ג(׳׳.

בחירות למועצה
ביום הבחירות
לכנסת

.3
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ח ו ק להארכת תקפן של ת ק נ ו ת ש ע ת ח י ת ם )תשלומי חובה( ,התש״ן990-ו*
הארכת תוקף

תחילה

תקפן של תקנות שעת חירום )תשלומי חובה( ,התשי״ח ,'1958-מוארך בזה עד יום י״ד
.1
בטבת התשנ״א ) 31בדצמבר .(1990
.2

תחילתו של חוק זה ביום ז׳ בתמוז התש״ן ) 30ביוני .(1990
נתקבל בכנסת ביום ג׳ בתמוז התש׳ץ ) 26ביוני  :(1990הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,1996מיום י״א
בםיון התש״ן ) 4ביוני  ,(1990עמי .204
סייח התשכ״ד ,עמי  ;175התשמ״ד ,עמי  34ועמי  ;167התשמ״ה ,עמי  ;136התשמ״ו ,עמי  ;192התשמ״ז ,עמ׳ :138
התשמ״ח ,עמי  :104התשמ״ט ,עמי  :24החש״ן ,עמ׳ .41
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