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חוק הבחירות לכנסת)תיקון מס׳  ,(47התשס״ג2002-

12

תוק הבחירות לכנס^ררכי תעמולה()תיקון מס׳  ¿22התשסיג2002-

14

חוק ההוצאה לפועל)תיקון מם־  ,(24התשם״ג2002-

16

חוק הבחירות לכנסת)תיקון מם׳  ,(47התשס״ג*2002-
תיקון סעיף ד

החלפת סעיף 21א

בחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה ]נוסח משולב[ ,התשכ״ט969-ו )להלן -
ו.
החוק העיקרים בסעיף ד ,במקום ״<״ 2או י׳3״ יבוא ״י׳ ,2י׳ 3או י׳.4״
י

.2

במקום סעיף ונא לחוק העיקרי יבוא:

־מזכיר ועדת קלפי 21א) .א( יושב ראש הועדה המרכזית ימנה ,לאחר התייעצות עם סגניו,
מזכיר לועדת קלפי ,והוא רשאי להסמיך יושב ראש ש ל ועדה אזורית
למנות ,לאחר התייעצות עם סגניו הוא ,מזכיר לועדת הקלפי.
)ב( לא יתמנה מזכיר אלא אם כן הצהיר בי לא היה חבר מפלגה ,או
כי לא נטל חלק בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים שקדמו ליום
הבחירות.״
בסעיף  24לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 24

.5

תיקון סעיף 68א

.4

בסעיף 68א)ה( לחוק העיקרי ,אחרי ״בפני״ יבוא ״מזכיר״.

תיקון סעיף 68ב

.5

בסעיף 68ב)ה( לחוק העיקרי ,אחרי ״בפני״ יבוא ״מזכיר״.

תיקון סעיף 0ד

.6

בסעיף )70ב( לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:

)(1

סעיף קטן)ח(  -בטל;

)(2

במקום סעיף קטן)ט( יבוא:
״)ט( ) (1ישיבת ועדת הקלפי תהיה חוקית בכל מספר ש ל חברים נוכחים
ובלבד שנכח בה גם מזכיר הועדה ,ואולם בעת ספירת הקולות תהיה
הישיבה חוקית אם נכחו בה נציגים ש ל שתי סיעות לפחות מלבד המזכיר;
נכח חבר אחד בלבד לא תתקיים ספירת קולות אף אם נכח בה המזכיר ,ע ד
שיגיע חבר ועדת קלפי שהתמנה לפי סעיף קטן)ט ו(.
) (2נעדרו מישיבת ועדת קלפי יושב ראש הועדה וסגנו ,ימלא הקשיש
שבין החברים את תפקידי יושב ראש הועדה ע ד שיבוא יושב ראש הועדה
או סגנו.״;
) (3בסעיף ?0ך )ט ,(1אחרי ״העדרם ש ל חברי ועדת הקלפי״ יבוא ״או
מזכיר הועדה״ ,אחרי ״נכח חבר אחד בלבד״ יבוא ״או שהיה צורך להחליף
את המזכיר״ ,אחרי ״ימנה יושב ראש הועדה האזורית חבר ועדת קלפי״
יבוא ״או מזכיר ,לפי ה ע נ י ך ואחרי ״חבר ועדת קלפי״ יבוא ״או מזכיר״;
)(4

אחרי סעיף קטן)טו( יבוא:
״)ט (2מונה מזכיר לפי סעיף קטן)טו( או שהיה צורך להחליף מזכיר
לפי אותו סעיף קטן רשאי יושב ראש ש ל ועדה אזורית ,כל עוד לא
החלה ספירת הקולות ,להחליט ,ע ל אף הוראות סעיף קטץ)ט( ,כי ,ע ד
שיגיע מזכיר ,הישיבה תהיה חוקית אף בהעדר מזכיר :החליט כאמור,
ייתן הוראות ליושב ראש ועדת הקלפי בענין פעולת הועדה ע ד
שיגיע מזכיר.״

״)(6

ימנו מזכיר לועדת הקלפי השניה.״

נתקבל בכנסת ביום כ־ט בחשון התשם״ג) 4בנובמבר  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק 130ב ,מיום כ׳ בתמוז התשם״ב  )17ביוני2002Xעמי .629
ס״ח התשכ״ס ,עמ׳ ג :10התשס־ב ,עמ׳ .411
12

ספר תוקים  ,1869ב׳ בכסלו התשם־־ג7.11.2002 ,

.7

בסעיף )74א( לחוק העיקרי ,אחרי ״בפגי״ יבוא ״מזכיר״.

תיקון סעיף 74

.8

בסעיף 74א)ג( לחוק העיקרי ,אחרי ״לכל בוחר״ יבוא ״שזוהה כאמור בסעיף )74א(״.

תיקון סעיף 74א

.9

בסעיף  75לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:

תיקון סעיף 75

״)ג( התעורר ספק בדבר קיום התנאים שבסעיף קטן )ב( יכריע בו מזכיר ועדת
הקלפי.״
בסעיף )79ב( לחוק העיקרי ,במקום ״על פי הוראותיה״ יבוא ״שירשום בו גם את
.10
הערותיו ואת ההערות ש ל חברי הועדה והמשקיפים לענין ניהול הקלפי והאזור הסמוך
לה״.
אחרי סעיף 16ויז לחוק העיקרי יבוא:

.11

תיקון סעיף 9ד

הוספת פרק י׳4

׳׳פרק י׳ :4בחירות ש ל מזכירי ועדות קלפי
הצבעת מזכיר
י ע י ת

116יח) .א( מזכיר ועדת קלפי רשאי להצביע בקלפי ש ב ה הוא משמש
מזכיר ,ואולם זיהויו לפי סעיף  74יהיה בפני יושב ראש הועדה.

ק ל פ י

)ב( מזכיר המצביע כאמור בסעיף קטן )א( ישים את מעטפת
ה ה צ ב ע ה לתוך מעטפה חיצונית וועדת הקלפי תציין ע ל פני המעטפה
החיצונית את שמו ,את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו
והמזכיר יטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי.
)ג( ספירת הקולות ש ל מי שהצביע לפי סעיף זה תהיה כפי
שנקבע בתקנות לענין ספירת הקולות ש ל בוחרים ש ה צ ב י ע ו לפי סעיף
68א.״
בסעיף 9ו)1ב( לחוק העיקרי ,בסופו יבוא ״בסעיף קטן זה ,״אדם הממונה ע ל קלפי״ -
.12
לרבות חבר ועדת קלפי או מזכיר ו ע ד ת קלפי״.
.13

בסעיף  24ו לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן")א(״ ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 119

תיקון סעיף 124

״)ב( נעברה העבירה כאמור בסעיף קטן)א( בידי חבר ועדת קלפי או מזכיר ועדת
קלפי או שאיפשר אחד מהם את ביצוע העבירה בידי אחר ,דינו חמש שנות מאסר או
הקנס הקבוע בסעיף  ) 6 1א ^ לחוק העונשין ,התשל״ז. 1977-״
2

.14

הוראות חוק זה יחולו החל בבחירות לכנסת ה ש ש עשרה.
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

ג

תחולה
אליהו ישי
שר הפנים

אברהם בורג
יושב ראש הכנסת

ם״ח התשל״ז ,עמי .226

ספר תוקים  ,1869ב׳ בכסלו התשםיג7.11.2002 ,

13

חוק הבחירות לכנסת )דרכי תעמולה()תיקון מם׳ (22״ התשם״ג*2002-
תיקון סעיף 10ב

בחוק הבחירות )דרבי תעמולה( ,התשי״ט) '1959-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף
.1
0וב)ג( ,בסופו יבוא:
״) (3בסעיף קטן זה ,״תקופת הבחירות״ ,לענין בחירות לרשות מקומית ולראש רשות
מקומית ,תהיה נוסף ע ל האמור בהגדרה ״תקופת הבחירות״ שבסעיף קטן )אץ(3
ו־)- (4
)א( לענין פסקה )3ג תקופה שתחילתה  60ימים לפני יום הבחירות ועד יום
הגשת רשימות המועמדים באמור באותה פסקה:
)ב( לענין פסקה) ,(4תקופה שתחילתה ד ימים לאחר שנוצרה העילה לבחירת
ראש הרשות המקומית ועד יום הגשת ה צ ע ת המועמד באמור באותה פסקה:
) (4חובות הדיווח לפי סעיף קטן זה יחולו גם לגבי הקצאת שטחי פרסום ע ל גבי
מיתקני פרסום חוצות למי שפרסם תעמולת בחירות ,בתקופת הבחירות כמפורט
בפסקאות)א( ו־)ב( ש ל פסקה) ,(3ואולם לענין פסקה) (2חובת הדיווח לא תחול אלא
אם כן הוגשה רשימת מועמדים או ה צ ע ת מועמד ,לפי סעיף )35ח( לחוק הרשויות
המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה965-ו  ,או לפי סעיפים ד)ב( ו־24א)ב( לחוק הרשויות
המקומיות)בחירת ראש הרשות וסגניו ובהונתם xהתשל״ה975-ו  ,ש ע ל המועמדים
או המועמד הכלולים בה נסב הפרסום.״
2

ג

הוספת סעיף 6וה

.2

אחרי סעיף 16ד לחוק העיקרי יבוא:

־הסדר פרסום
סקר בחירות

 ;6ה.

בסעיף זה -

)א(

״סקר בחירות״  -סקר הנערך בתקופת הבחירות והבודק דפוסי ה צ ב ע ה ש ל
בוחרים בבחירות ,או הבודק נושאים הקשורים במישרין במי
שמתמודד בבחירות;
״מתמודד בבחירות״ ,״תקופת בחירות״  -כהגדרתם בסעיף 10ב)א(;
״משדר לציבור״  -משדר בכלי התקשורת האלקטרוניים;
״מפרסם בכתב לציבור״  -לרבות בעיתון או באינטרנט;
״ציבור״  -למעט ציבור האנשים העוסקים בניהול מערכת הבחירות ,בשכר
או שלא בשכר.
)ב( הראשון שמשדר לציבור ע ל תוצאותיו ש ל סקר בחירות ומי
שמשדר כאמור בתוך  24ש ע ו ת מאז שתוצאות הסקר נמסרו לציבור
לראשונה ,יציין בצד התוצאות את כל אלה:
)ו(

שמו ש ל הגוף שהזמין את הסקר:

)(2

שמו ש ל הגורם שערך את הסקר:

)(3

התאריך או התקופה שבה בוצע הסקר:

)(4

האוכלוסיה שמתוכה נלקח מדגם המשיבים לסקר;

• נתקבל בכנסת ביום כ־ט בחשון התשס־ג) 4בנובמבר  ,•(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק 1ב1ג ,מיום ז׳ בתמוז התשס־ב <7ו ביוני  ,(2002עמי .634
י סייח התשי״ט ,עמי 8ג ;1התשס״ב ,עמ׳ .4
ס׳׳ח התשכ׳׳ה ,עמ׳ .246
ס״ח התשל״ה ,עמ׳ .211
1

ג

14

ספר חוקים  ,1869ב׳ בכסלו התשס״ג7.11.2002 ,

) (5מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר ומספר האנשים
ש ה ש ת ת פ ו בו בפועל;
)(6

מרווח הטעות לגבי הנתונים שהושגו.

)ג( המפרסם בכתב לציבור ע ל תוצאותיו ש ל סקר בחירות באמור
בסעיף קטן)ב xיפרט ,נוסף ע ל האמור באותו סעיף קטן ,גם את השאלות
שנשאלו בסקר.
)ד( ע ל אף האמור בסעיפים קטנים)ב( ו־)ג( ,מי שמשדר או מפרסם
לציבור בכתב ,ע ל תוצאות ש ל סקר בחירות ש ל א מבוססות ע ל שיטות
סטטיסטיות מוכרות לעריכת סקרים ,יציין בהבלטה שהסקר לא התבסס ע ל
שיטות סטטיסטיות מוכרות ולפיכך אי אפשר להסיק ממנו מסקנות לגבי
דפוסי ה צ ב ע ה או עמדות ש ל הציבור ,וכן יציין את הנתונים האמורים
בפסקאות ) (1ו־) (2ש ל סעיף קטן)ב(.
)ה( העורך סקר בחירות בשיטות סטטיסטיות מוכרות ,המיועד
לפרסום בכתב או לשידור לציבור ,ישלח העתק ש ל תוצאות הסקר לועדת
הבחירות המרכזית ,בהקדם האפשרי ,לעיון כל דורש ,ע ם הפרטים האלה
באשר לסקר:
)ו( הנתונים האמורים בפסקאות ) (1ע ד < (3ש ל סעיף קטן)ב(
וכן השאלות שנשאלו בסקר כאמור בסעיף קטן )ג( ,ובלבד
שלענין פסקאות )ו( ו־) (2יצוין גם המען ש ל הגוף שהזמין את
הסקר או ש ל הגורם שערך את הסקר ,לפי הענין:
) (2מידע ע ל השיטה ש ה ש ת מ ש ו בה כדי לאסוף את הנתונים
שמהם הופקו תוצאות הסקר ,לרבות:
)א(

שיטת הדגימה:

)ב(

גודל המדגם ההתחלתי;

)ג(

סוגי האוכלוסיה שנדגמו,-

)ד( מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר והמספר
והאחוז מהם אשר השתתפו בסקר בפועל ,סירבו להשתתף
בסקר או לא התאימו להשתתף בסקר:
)ה(
)(3
)ו(

התאריכים והשעות ש ל הראיונות:

מרווח הטעות לגבי הנתונים שהושגו.

)ו( עורך סקר בחירות ידווח למבקר המדינה ,לא יאוחר מ־20
ימים לאחר יום הבחירות ע ל סקרי הבחירות ש ע ר ך בציון
הפרטים כאמור בסעיפים קטנים)ב( ו־)ג( וכן פרטי מממן הסקר
ופרטי העסקה.
) (2חובת הדיווח לפי פסקה )ו( תחול גם לגבי פרסום סקר
בחירות בתקופת הבחירות כהגדרתה בפסקה ) (3ש ל סעיף
10ב)ג( ,ויחולו לענין זה הוראות פסקה ) (4ש ל אותו סעיף קטן,
בשינויים המחויבים.

)ז( עורך סקר בחירות ישמור את נתוני הסקר ש ע ר ך וכן את הפרטים
המנויים בסעיף קטן)ה( במשך ש ל ו ש שנים מיום הבחירות.
ספר חוקים  ,1869ב׳ בכסלו התשם׳׳ג7.11.2002 ,

5ו

)ח( בתקופה שתחילתה עשרים וארבע ש ע ו ת לפני פתיחת
הקלפיות והמסתיימת במועד סגירת הקלפיות ,לא ישדר ולא יפרסם אדם
בכתב לציבור ע ל תוצאותיו ש ל סקר בחירות שלא שודרו או פורסמו בכתב
לציבור לפני תחילתה ש ל התקופה האמורה.״
תיקון סעיף 17

בסעיף  17לחוק העיקרי ,במקום ״קנס  10,000לירות״ יבוא ״הקנס האמור בסעיף
.3
 < 6 1א ^ לחוק העונשין ,התשל״ז977-ו ״.

תיקון סעיף 17ב

בסעיף 7וב לחוק העיקרי ,במקום ״לפי סעיף  (6)122לחוק״ יבוא ״לפי פרק י״א לחוק״
.4
ובמקום ״לפי סעיף  (6)88לחוק״ יבוא ״לפי פרק ט׳ לחוק״.

4

אריאל שרון
ראש הממשלה
אברהם בורג
יושב ראש הכנסת

מ ש הקצב
נשיא המדינה
ס״וו התשל־ז ,עמ׳ .226

חוק ההועאה לפועל )תיקון מם׳  ,(24התשם״ג*2002-
בחוק ההוצאה לפועל ,התשכ״ז967-ו' )להלן  -החוק העיקרי /אחרי סעיף 81א

הוספת סעיפים

.1

81א 1ו־81א2

,_,״
יבוא:

׳ביצוע תביעה

81או) .א(

תביעה שהיא אחת מאלה:

על סבום קצוב

) ו ( תביעה ע ל סכום כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או
התחייבות מפורשים ,ש י ש עליה ראיה בכתב:
) (2תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו
בהוראה מפורשת ש ל חיקוק,
ניתן לבקש לבצעה בהוצאה לפועל כמו פסק דין ש ל בית משפט בכפוף
להוראות סעיף זה ,ובלבד שסכום התביעה אינו עולה ע ל  50,000שקלים
חדשים ביום הגשתה ,והוא אף אם עלה הסכום לאחר מבן מחמת הפרשי
ריבית או הצמדה )בסעיף זה  -תביעה ע ל סכום קצוב(.
)ב( המבקש לבצע תביעה ע ל סכום קצוב לפי הוראות סעיף זה
ישלח לנתבע התראה בדבר כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה
לפועל )בסעיף זה  -ההתראה(; ההתראה תישלח בדואר רשום.
)ג( לא תוגש בקשה לביצוע תביעה ע ל סכום קצוב ללשכת
ההוצאה לפועל אלא בתום שלושים ימים מיום שהתובע שלח לנתבע את
ההתראה :הבקשה תוגש בצירוף כתב התביעה ,כל מסמך התומך בתביעה,
העתק מההתראה ואישור ע ל משלוחה בדואר רשום לנתבע ,וכן העתק
תשובת הנתבע להתראה ,אם השיב לה )בסעיף זה  -בקשה לביצוע
תביעה(.
נתקבל בכנסת ביום כ״ד בחשון התשס־ג) 50באוקסובר  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,5147מיום ב״א בתמוז התשס־ב )ו ביולי  ¿2002ענד .714
ס״ח התשכ״ז ,ענד  ;116התשס״ב ,עמי .215
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)ד( ) (1ה נ ת ב ע רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביצוע ,לרבות
התנגדות מהטעם שלא התקיימו בתביעה התנאים הקבועים
בסעיף קטן)א( ,בתוך שלושים ימים מיום המצאת האזהרה לפי
הוראות סעיף קטן )ה(; להתנגדות יצורף תצהיר לאימות
העובדות שביסודה וכן כל מסמך שתומך בהתנגדות.
) (2הוגשה התנגדות ,יעכב ראש ההוצאה לפועל את ביצוע
הבקשה ויעביר את התביעה וההתנגדות לבית המשפט; לענין
הדיון בבית המשפט יראו את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן
בסדר דין מקוצר לפי תקנות סדר הדין.
)ה( הוראות סעיף  7בדבר המצאת אזהרה יחולו ע ל תביעה ע ל
סכום קצוב ,בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
) (1ע ל אף האמור בסעיף )7א(  -המועד ל ה ג ש ת התנגדות
לבקשה לביצוע התביעה יהיה שלושים ימים מיום המצאת
האזהרה:
) (2ע ל אף האמור בסעיף )7ה(  -לא יוחל בביצוע תביעה ע ל
סכום קצוב אלא לאחר המצאת האזהרה ולאחר ש ח ל פ ה
התקופה שנקבעה בה ,לפי הוראות סעיף זה.
)ו( נוכח ראש ההוצאה לפועל כי לא התקיימו בתביעה התנאים
הקבועים בסעיף קטן)א( יעבירה לבית המשפט.
)ז(
רשאי -

שר המשפטים ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט ש ל הכנסת,
) (1להתקין תקנות לביצוע סעיף זה ,לרבות בדבר נוסח
ההתראה ונוסח האזהרה,-
) (2ע ל אף הוראות סעיף  ,6להתקין תקנות בדבר סמכותן
המקומית ש ל לשכות ההוצאה לפועל לענין תביעה לפי סעיף
זה:
) (3לקבוע בצו סכום העולה ע ל הסכום הקבוע בסעיף
קטן)א(.

הוראות לענין
שכר טרחה
בתביעה על
סכום קצוב

ו8א .2הוגשה לבית המשפט שלא בדרך ש ל העברה לפי הוראות סעיף
ו8א ,1תביעה ע ל סכום קצוב כמשמעותה באותו סעיף ,לא יהיה התובע
זכאי לכך שייפסק לזכותו שכר טרחת עורך דין בבית המשפט בשל
תביעתו ,אלא אם כן בקשת התובע לסעד זמני התקבלה במעמד הצדדים
או התקבלה במעמד צד אחד ולא בוטלה בדיון במעמד הצדדים.״

תחילתו ש ל חוק זה בתום ש נ ה מיום פרסומו ,-שר המשפטים רשאי בצו ,באישור ועדת
.2
החוקה חוק ומשפט ש ל הכנסת ,לקבוע מועד מוקדם יותר לתחילתו ש ל חוק זה.

תחילה

תקנות ראשונות לפי סעיף 81א  (1X1)1ו־) (2לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף ו לחוק זה
.3
יובאו לאישור ועדת החוקה חוק ומשפט ש ל הכנסת לכל המאוחר  «0ימים לפני מועד
תחילתו ש ל חוק זה.

חובת התקנת
תקנות

אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה
ספר חוקים  ,1869ב׳ בכסלו התשסיג7.11.2002 ,

מאיר שטרית
שר המשפטים
אברהם בורג
יושב ראש הכנסת
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