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חוק הבחירות לכנסת השש עשרה )קיצור מועדים()הוראת שעה(,
התשס״ג*2002-
הוראת שעה

תיקון סעיף 1

חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[ ,התשב״ט) '1969-להלן  -החוק העיקרי( ,יחול
ו.
על הבחירות לכנסת השש עשרה שיתקיימו ביום כ״ה בשבט התשס״ג) 28בינואר (2003
)להלן  -יום הבחירות( ,בשינויים האמורים בחוק זה.

.2

בסעיף ו לחוק העיקרי -
) (1בהגדרה ״היום הקובע״ ,במקום ״א׳ בניסן שלפני שנת פנקס פלונית״ יבוא ״ט״ז
בכסלו התשם״ג) 21בנובמבר (2002״,-
) (2בהגדרה ״רשימת בוחרים״ ,בסופה יבוא ״בין מודפסת ובין באמצעי אלקטרוני
לרבות אמצעי רישום מגנטי״;
)ג( במקום ההגדרה ״שנת פנקס בוחרים״ או ״שנת פנקס״ יבוא:
״״תקופת פנקס התשס״ג״  -התקופה המתחילה ביום ה־ 68שלפני יום הבחירות
ומסתיימת ביום י״ר באב התשס״ג) 12באוגוסט .(2003״

החלפת סעיף 2

.3

במקום סעיף  2לחוק העיקרי יבוא:

״ההצבעה רק לפי  .2הזכות להצביע בבחירות לכנסת השש עשרה נתונה רק למי שרשום
בפנקס הבוחרים של תקופת פנקס התשס״ג.״
י
ה ר י ש

תיקון סעיף ג

החלפת סעיף is

ם

ב פ נ ק ס

בסעיף )3א( לחוק העיקרי ,במקום ״לא יאוחר מהיום הקובע לגיל הזכאות לבחור״
.4
יבוא ״לא יאוחר מיום הבחירות״.
.5

במקום סעיף  13לחוק העיקרי יבוא:

־קביעת אזורי
קלפי

תיקון סעיף 26

.6

תיקון סעיף 28

.7

 .13הועדה המרכזית תקבע ,לא יאוחר מהיום ה־ 70שלפני יום הבחירות,
את התחומים של אזורי הקלפי על פי הצעת שר הפנים שתוגש לה לא
יאוחר מהיום ה־ 77שלפני יום הבחירות; כן תקבע הועדה לא יאוחר
מהמועד האמור את אזורי הקלפי המיוחדים לפי סעיף 2מב(.״

בסעיף  26לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן)א( יבוא:
״)א( לתקופת פנקס התשס״ג יוכן פנקס בוחרים שיכלול כל אדם שביום הקובע היה
אזרח ישראלי והיה רשום ,הוא ומענו ,במרשם האוכלוסין כחושב ויום הולדתו ה־8ו
חל לא יאוחר מיום הבחירות)להלן  -פנקס התשס״ג(; לענין פרק זה ,״מען״  -לרבות
ציון במרשם האוכלוסין של יישוב בלבד.״
בסעיף  28לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן)א( יבוא:
״)א( לשם הכנת פנקס התשס״ג תוכן לכל אזור קלפי רשימת בוחרים שתכלול כל
אדם שיום הולדתו ה־8ו חל לא יאוחר מיום הבחירות ושביום הקובע היה אזרח
ישראלי והיה רשום במרשם האוכלוסין כתושב אותו אזור.״
נתקבל בכנסת ביום ח׳ בכסלו התשס״ג )גו בנובמבר  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  -הכנסת  ,17מיום ו׳ בכסלו התשם״ג) 11בנובמבר  ,(2002ענד .60
ס־ח התשכ־ט ,עמ׳ ג ;10התשס״ג ,עמי  12ועמי .22
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ספר חוקים  ,1870ס׳ בכסלו התשם״ג14.11.2002 ,

בסעיף  29לחוק העיקרי ,במקום ״ביום ה־  61שלפני היום הקובע״ יבוא ״ביוס
.8
הקובע״.
.9

סעיפים  31ו־ 32לחוק העיקרי לא יחולו.

.10

במקום סעיפים  33ו־ 34לחוק העיקרי יבוא:

•הצגת הרשימות ) .33א( מהיום ה־ 58שלפני יום הבחירות ועד היום ה־ 55שלפני יום
הבחירות יציג שר הפנים את רשימות הבוחרים לתקופת פנקס התשס״ג,
למען יובל בל דורש לעיין בהן.

תיקון סעיף 29

אי תחולת
סעיפים וג ו־2נ
החלפת סעיפים
גג ו־4ג

)ב( הצגה לפי סעיף זה תיעשה באמצעות שאילתות טלפוניות ומתן
המידע מתוך אמצעי אלקטרוני לרבות אמצעי רישום מגנטי.״
.11

בסעיף  35לחוק העיקרי -

תיקו! סעיף 5ג

)ו( במקום ״לא יאוחר מהיום ה־ 39אחרי היום הקובע״ יבוא ״לא יאוחר מהיום
ה־ 59שלפני יום הבחירות״;
) (2הםיפה החל במילים ״וכן הודעה בדבר״  -לא תחול.
.12

סעיף  38לחוק העיקרי לא יחול.

 .13במקום סעיף  39לחוק העיקרי יבוא:
•מסירת הרשימות  .39החל ביום ה־ 59שלפני יום הבחירות ימסור שר הפנים ,על גבי
אמצעי רישום מגנטי ,העתק מהרשימות שהוצגו כאמור בסעיף  33לבא
לסיעות
כוח של כל סיעה מסיעות הכנסת שדרש זאת; המסירה תיעשה בתוך 3
ימים מיום הדרישה.״

אי תחולת סעיף 8ג
החלפת סעיף 9ג

ה כ נ ם ת

 .14בסעיף  40לחוק העיקרי ,בדישה ,במקום ״עד היום ה־ 65אחרי היום הקובע״ יבוא ״עד
היום ה ־ 54שלפני יום הבחירות״.
.15

במקום סעיף  41לחוק העיקרי יבוא:

תיקון סעיף 40

החלפת סעיף ו4

 .41נמסרה לגבי אדם הודעה לפי חוק המרשם ,בתקופה שבין היום
־דין הודעה
למרשם האובליטיז הקובע לבין היום' ה־ 54שלפני יום הבחירות ,הנוגעת לפרט מהפרטים
האמורים בסעיף  ,29או בדבר מותו של אדם ,או הענקה או אבדן של
האזרחות הישראלית ,יראו את ההודעה כאילו היתה בקשה או ערר
שהוגשו כדין לפי סעיף .40״
.16

סעיף  42לחוק העיקרי לא יחול.

אי תחולת סעיף 42

.17

בסעיף  45לחוק העיקרי ,המילים ״ובקשות לפי סעיף 42״  -יימחקו.

תיקון סעיף ג4

 .18בסעיף  44לחוק העיקרי ,במקום ״עד היום ה־ 89אחרי היום הקובע״ יבוא ״עד היום
ה־ 49שלפני יום הבחירות״.

תיקון סעיף 44

 .19בסעיף  46לחוק העיקרי ,במקום ״עד היום ה־ 99אחרי היום הקובע״ יבוא ״עד היום
ה־  41שלפני יום הבחירות״.

תיקון סעיף 46

 .20בסעיף  49לחוק העיקרי ,במקום ״עד היום ה־13ו אחרי היום הקובע״ יבוא ״עד היום
ה־ 34שלפני יום הבחירות״.

תיקון סעיף 49
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ו2

החלפת סעיף ג5

.21

במקום סעיף  53לחוק העיקרי יבוא:

״השלמת הרשימות  .53עד היום ה־ 28שלפני יום הבחירות יתקן וישלים שר הפנים את
רשימות הבוחרים בהתאם להחלטותיו לפי סעיף  44ובהתאם לפסקי הדין
לפי סעיף .49״
החלפת סעיף 54

.22

במקום סעיף  54לחוק העיקרי יבוא:

״כניסה לתוקף של  .54פנקס התשס״ג כפי שתוקן והושלם באמור בסעיף  53ייכנס לתוקפו
ביום ה־ 27שלפני יום הבחירות :שר הפנים יפרסם על כך הודעה
פנקס הבוחרים
ברשומות.״
החלפת סעיף 55

.23

במקום סעיף  55לחוק העיקרי יבוא:

״מסירת פנקס
התשס״ג

אי תחולת
סעיף 55ג
תיקון סעיף 68

הוראת מעבר

.24

 .55לא יאוחר מהיום ה־ 22שלפני יום הבחירות ימסור שר הפנים ,לכל
אחד מחברי הועדה המרכזית את פנקס התשס״ג כפי שתוקן והושלם
בהתאם להחלטותיו לפי סעיף  ,44ולא יאוחר מהיום ה־4ו שלפני יום
הבחירות ימסור את רשימת השינויים בפנקס מכוח פסקי הדין לפי
סעיף .49״

סעיף 55ג לחוק העיקרי לא יחול.

בסעיף )68ג( לחוק העיקרי ,במקום ״מהיום הקובע״ יבוא ״מהיום ה־2ג שלפני יום
.25
הבחירות״ ,במקום ״לשנת הפנקס הקרובה״ יבוא ״לתקופת פנקס התשס״ג״ ובמקום ״מהיום
ה־ 60שלפני היום הקובע״ יבוא ״מהיום ה־ 77שלפני יום הבחירות״.

.26

פנקס התשס״ג יעמוד בתוקפו עד יום י״ד באב התשם״ג) 12באוגוסט .(2003
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

א ל י ה ו ישי
שר הפנים
אברהם בורג
יושב ראש הכנסת

חוק הבחירות לכנסת )תיקון מס׳  ,(48התשם״ג*2002-
תיקון סעיף 21

.1

בחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[ ,התשכ״ט , 1969-בסעיף  ,21אחרי סעיף קטן)א(
י

יבוא:
״)או( קבעה הועדה המרכזית את הסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי
וסגן היושב ראש ,כאמור בסעיף קטן)א( ,רשאית ועדה אזורית ,בישיבה שבה נכח
היושב ראש ,לשנות את הרכב הסיעות כאמור ובלבד שנתקיימו כל אלה:
) (1הבקשה לשינוי ההרכב נעשתה בהסכמה בין הסיעות שבהן התבקש שינוי
ההרכב;
) (2בועדת הקלפי יהיו מיוצגות ,לאחר השינוי ,לא פחות משלוש סיעות
והאיזון בין הסיעות המרכיבות את הקלפי יישמר:
נתקבל בכנסת ביום ח• בכסלו התשס־ג <ג 1בנובמבר  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  -הכנסת  ,6מיום כ״ב בחשון התשס״ג ) 28באוקטובר  ,(2002עמי .20
ם״ח התשכ״ט ,עמי  ;105התשס״ג ,עמי .12

22

ספר חוקים  ,1870ט׳ בכסלו התשס״ג14.11.2002 ,

) (5מספר הנציגים של כל סיעה באותו אזור שבו פועלת הועדה האזורית ,לא
ישתנה:
) (4הועדה האזורית תודיע לועדה המרכזית את החלטתה.״
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

אליהו ישי
שר הפנים
אברהם בורג
יושב ראש הכנסת

חוק מימון מפלגות )תיקון מם׳  24והוראת שעה( ,התשם״ג*2002-
בחוק מימון מפלגות ,התשל״ג) '1973-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף 9א ,בסופו

.1

תיקון סעיף יא

יבוא:
״)ג( מי שנתן הוראה להוציא הוצאה או מי שאישר להוציא הוצאה והוא רשאי
לעשות כן מטעם הסיעה או רשימת המועמדים ,ביודעו שההוצאה תביא לחריגה
מהוראות הסעיף האמור וההוראה בוצעה ,דינו  -מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף
)61א^ לחוק העונשין ,התשל״ז ,1977-ובלבד שהסיעה או רשימת המועמדים חרגה
מההוצאות המותרות לפי סעיף .7״
בחוק העיקרי ,בסעיף )10ה^ ,לפני ״שקיבלה תרומה״ יבוא ״שחרגה מהסכומים
.2
שנקבעו בסעיף  7או״.

.3

חוק מימון מפלגות ,התשל״ג ,1975-ייקרא לעני! הבחירות לכנסת השש עשרה ,כך:
) (1בסעיף  ,7בסעיף קטן <ג( -

תיקון סעיף 19

הבחירות לכנסת
השש עשרה -
הוראת שעה־

) (1בפסקה ) ,(2במקום ״לכל חבר הכנסת שבאותה סיעה״ יבוא ״לכל אחד
מחמשת חברי הכנסת הראשונים ופי אחד וחצי מיחידת מימון אחת לכל אחד
מחברי הכנסת הנותרים״;
) (2בפסקה )ג( ,במקום ״ופי אחד וחצי״ יבוא ״וחצי״;
) (2אחרי סעיף 8ה יבוא:
״צו מניעה של
מבקר המדינה

8ו) .א( הובאו לפני מבקר המדינה ראיות ברורות ומשכנעות
לכך שםיעה או רשימת מועמדים ,בתקופה שמיום פרסומו של חוק
זה ועד יום הבחירות ,מפרה הפרה של ממש את הוראות חוק מימון
מפלגות ,התשל״ג973-ו)להלן  -חוק מימון מפלגות( ,הוראות חוק
זה או הנחיות מבקר המדינה ,בענין קבלת תרומות ,רשאי הוא ,בצו,
ליתן הוראות לסיעה ,לרשימת המועמדים או לגורם אחר ,לשם
מניעת המשך ההפרה; צו לפי סעיף קטן זה יינתן לאחר שניתנה
לסיעה ,לרשימת המועמדים או לגורם אחר כאמור ,הזדמנות
להעלות את טענותיהם לפניו ,בכתב או בעל פה.

נתקבל בכנסת ביום ח׳ בכסלו התשס״ג < 13בנובמבר  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  -הכנסת  ,21מיום ד בכסלו התשס״ג ) 12בנובמבר  ,(2002עמ׳ .84
ס־ח התשל־ג ,עמי  ;52התשם־ב ,עמי .5
ספר חוקים  ,1870ט׳ בכסלו התשם״ג14.11.2002 ,

23

)ב( מבקר המדינה רשאי לקבוע את דרבי הפניה אליו לפי סעיף זה,
את המסמכים והראיות שיצורפו לפניה ואת סדרי הדיון בה.
)ג( אין באמור בסעיף זה בדי לגרוע מסמכויות מבקר המדינה לפי
הוראות חוק מימון מפלגות ,הוראות חוק זה והנחיות מבקר המדינה והוא
לא יהיה כבול בהפעלתן לצווים שנתן או לממצאים שקבע לענין סעיף
זה.״
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המרינה

24

המחיר  2.10שקלים חדשים

אברהם בורג
יושב ראש הכנסת

ספר חוקים  ,1870ט׳ בכסלו התשס״ג14.11.2002 ,

 0334-2832א188

סורר במחי רשומות .משרד המשפטים והודפס במדפים הממשלתי

