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חוק הדואר (תיקון מס'  ,)12התשע"ז*2017-
הוספת סעיף 56א

.1

תיקון סעיף 109ב

.2

התשמ"ו( 11986-להלן  -החוק העיקרי) ,אחרי סעיף  56יבוא:

בחוק הדואר,
"רישום פרטי
השולח על גבי
דבר דואר רשום

56א( .א) שולח יציין על גבי דבר דואר רשום ,באופן בולט לעין,
ברור ושאין בו כדי להטעות ,פרטים אלה:
( )1שם השולח ,ואם דבר הדואר נשלח בידי השולח
כמיופה כוח של אדם אחר  -גם שמו של האדם שייפה
את כוחו ,ואולם אם דבר הדואר נשלח בידי המדינה
ומוסדותיה ,יירשם שם השולח " -מדינת ישראל";
()2

מען השולח ,למעט אם הוא המדינה ומוסדותיה;

( )3האפשרות שחזקת מסירה לפי כל דין תחול לגבי
דבר הדואר.
(ב) בעל רישיון לא יקבל למשלוח דבר דואר רשום שלא
מצוינים על גביו הפרטים האמורים בסעיף קטן (א).
(ג) בעל רישיון המוסר הודעת דואר רשום לנמען ,יציין בה
באופן ברור את הפרטים שציין השולח על גבי דבר הדואר
כאמור בסעיף קטן (א); השר ,באישור הוועדה ,רשאי לקבוע
שהוראות סעיף קטן זה לא יחולו על סוגים מסוימים של
הודעות דואר רשום.
(ד)

בסעיף זה -

"דבר דואר רשום"  -דבר דואר שנשלח באמצעות בעל רישיון,
באופן הכולל ,בין השאר ,רישום בעת הקבלה ,ניסיון
מסירה במען הנמען ,מסירה כנגד חתימה ,לרבות אפשרות
קבלת אישור מסירה ומסירת הודעת דואר רשום במקרה
שבו לא התאפשרה מסירה כנגד חתימה כאמור;
"הודעת דואר רשום"  -הודעה על משלוח דואר רשום
שימסור בעל רישיון לנמען ומזמינה אותו לאסוף את
דבר הדואר ,במקרה שבו לא התאפשרה מסירת דבר
דואר רשום במענו כנגד חתימתו;
"המדינה ומוסדותיה"  -הממשלה ומשרדי הממשלה ,לרבות
יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם ,משטרת ישראל,
הרשות הארצית לכבאות והצלה ,בתי משפט ובתי דין;
"שולח"  -אדם המשלם לבעל רישיון בעבור משלוח דבר
הדואר הרשום על ידי בעל הרישיון או באמצעות בעל
רישיון אחר".
בסעיף 109ב(ב) לחוק העיקרי ,אחרי פסקה ( )2יבוא:
"( )3קיבל דבר דואר רשום למשלוח כשלא מצוינים על גביו הפרטים שיש לציינם לפי
סעיף 56א(א)( )1ו–( ,)2בניגוד להוראות סעיף 56א(ב);

*
1
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התקבל בכנסת ביום א' באדר התשע"ז ( 27בפברואר  ;)2017הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
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דבר
על גבי
השולח
רשום את
( )4לא ציין
הדוארעל גבי דבר הדואר
השולח
שציין
הפרטים
שצייןאת
הפרטיםרשום
בהודעת דואר
דוארציין
בהודעת לא
()4
56א(ג)".
סעיף
הרשום ,בניגוד להוראות
להוראות סעיף 56א(ג)".
בניגוד
הרשום,
פרסומו .שנה מיום פרסומו.
של חוק זה
מיום
תחילתו
חוק זה שנה
תחילה תחילתו של  .3
 .3

תחילה

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו ב ני מ י ן נ ת ני ה וצ ח י ה נ ג ב י
צחי הנגבי
התקשורת
מקום שר התקשורת
ממלא מקום שר ממלא
ראש הממשלה ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן ר א וב ן ר י ב ל י ןי ו ל י י ו א ל א ד ל ישוטל י י ןי ו א ל א ד ל ש ט י י ן
נשיא המדינה
יושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה

התשע"ז *2017-התשע"ז*2017-
לכנסת (תיקון מס' ,)67
הבחירותמס' ,)67
לכנסת (תיקון
חוק הבחירות חוק
הבחירותא' :מינהל הבחירות
פרק א' :מינהל פרק
התשכ"ט11969-
התשכ"ט11969-
סעיף 8
החוק תיקון
תיקון סעיף 8
בסעיף ,8
העיקרי),
(להלן -
לכנסת [נוסח 
משולב],
[נוסח
הבחירות לכנסת
בחוק
בסעיף ,8
העיקרי),
(להלן -
החוק 

משולב],
הבחירות
בחוק
.1
.1
אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

מטעמיהבחירות ,כי מטעמי
שלפני יום
מהיום ה־42
ה־ 42יאוחר
המרכזית ,לא
הוועדה
"(ד) מצאה הוועדה"(ד)
הבחירות ,כי
שלפני יום
יאוחר מהיום
מצאה לא
המרכזית,
רשאית היא לקבוע את
היאמסוים,
בחירות
באזור
בחירותיישוב
באזורלכלול
הצדקה
הבחירות יש
ניהול הבחירות יש ניהול
לקבוע את
רשאית
מסוים,
יישוב
הצדקה לכלול
יהיו שטחים רצופים".
הבחירות
שאזורי
ייכלל,
הבחירות שבו
אזור הבחירות שבואזור
רצופים".
שטחים
ובלבדיהיו
הבחירות
שאזורי
ייכלל ,ובלבד
תיקון סעיף 19
"ה־"38
במקום
"ה־"."52ה־ "38יבוא "ה־."52
יבואבמקום
העיקרי,
לחוק
העיקרי(19,א)
לחוק בסעיף
בסעיף (19א) .2
.2

תיקון סעיף 19

סעיף 20
תיקון
תיקון סעיף 20
בוועדה
סיעה
של כל
בוועדה
החברים
סיעה
במספר
של כל
"בהתחשב
יבואהחברים
במספר
בסופו
"בהתחשב
יבואהעיקרי,
בסופולחוק
העיקרי(20 ,ב)
לחוק בסעיף
.3
בסעיף (20ב) .3
למעטראש
המרכזית ,יושב
היושב ראש;
הכולללמעט
המרכזית,
בוועדה
הכולל
החברים
המרכזית ביחס למספר
היושב ראש; יושב ראש
בוועדה
החברים
למספר
ביחס
המרכזית
למינוי סגנים כאמור".
כאמור".
והמועדים
האופןסגנים
אתלמינוי
והמועדים
האופן בכללים
אתלקבוע
רשאי
בכללים
המרכזית
לקבוע
הוועדה
הוועדה המרכזית רשאי
תיקון סעיף 39
העיקרי ,יבוא:
סעיף קטן (ו)
לחוק העיקרי,
אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:
אחרילחוק
בסעיף 39
בסעיף .4 39
.4

תיקון סעיף 39

שלפניביום העשירי שלפני
תפקידיה,
מילוי
לצורך
המרכזית,
הפנים
ימסור שר
"(ז) שר הפנים "(ז)
העשירי
ביום
תפקידיה,
לוועדהמילוי
ימסור לצורך
המרכזית,
לוועדה
בפנקסאדם הרשום בפנקס
פטירה של
אדםעל
מגנטי,שלמידע
אלקטרוני
באמצעי
באמצעי הבחירות,
יום
הרשום
עלאופטירה
מגנטי ,מידע
אלקטרוני או
יום הבחירות,
האוכלוסין".במרשם האוכלוסין".
שפטירתו נרשמה
הבוחריםבמרשם
הבוחרים שפטירתו נרשמה
תיקון סעיף 68
העיקרי ,יבוא:
סעיף קטן (ג)
לחוק העיקרי,
אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
אחרילחוק
בסעיף 68
.5
בסעיף .5 68

תיקון סעיף 68

"(ג )1( )1נוכחו "(ג)1
במתחם אחד יוצבו כמה
יוצבו כמה
וסגניו כי
במתחם אחד
הוועדהכיהמרכזית
המרכזית וסגניו
הוועדהיושב ראש
ראש נוכחו
יושב ()1
קלפיהקשורה לאזור קלפי
הבוחרים
ברשימת לאזור
הרשומים הקשורה
ברשימת הבוחרים
הרשומיםהבוחרים
קלפי ומספר
הבוחרים
מקומות קלפי ומספרמקומות
קלפיהקשורה לאזור קלפי
בוחרים
ברשימתלאזור
הבוחריםהקשורה
ממספר בוחרים
מהותיברשימת
הבוחרים
באופן
ממספר
מהותי שונה
אחד שונה באופן אחד
פנקס הבוחרים לתוקף
לתוקף
כניסת
הבוחרים
מיום לפני
פנקס
יאוחר
כניסת
לפנילא
מיוםהם,
רשאים
יאוחר
מתחם,
הם ,לא
באותו
רשאים
אחר באותו מתחם ,אחר
בין רשימות הבוחרים
הבוחרים
בפסקה ()3
רשימות
כמפורט
( )3בין
איזון
בפסקה
עריכת
כמפורט
להורות על
 ,26איזון
עריכת
לפיעלסעיף
לפי סעיף  ,26להורות
במספר הבוחרים בין
שהפערבין
הבוחרים
ובלבד
במספר
מתחם,
שהפער
שבאותו
הקלפיובלבד
לאזורימתחם,
שבאותו
הקשורות
הקשורות לאזורי הקלפי
68א(ג.)2
"מתחם" -
לעניין זה,
רשימות;100
רשימות כאמור עולה על
כהגדרתו בסעיף 68א(ג.)2
בסעיף -
כהגדרתו"מתחם"
לעניין זה,
עולה על ;100
כאמור
רשאים יושב
בפסקה
עריכת איזון
הוועדהיושב ראש הוועדה
ראש רשאים
בפסקה ()1
( )1כאמור
איזון
כאמורעריכת
בהחלטה על
( )2בהחלטה על ()2
שמספר
ובלבד
האיזוןקלפי,
מקומות
האיזון
המרכזיתעקב
המרכזית וסגניו לקבוע כי
קלפי ,ובלבד שמספר
מקומות
יבוטלו
יבוטלועקב
לקבוע כי
וסגניו
פסקה לא
באותה
כאמור
הביטול
הבוחרים הרשום לאחר
כאמור באותה פסקה לא
בוחרים
רשימת
בוחריםבכל
רשימתהביטול
בכל לאחר
הרשום
הבוחרים
יעלה על .700
יעלה על .700
*
1

התקבל בכנסת ביום א' באדר התשע"ז ( 27בפברואר  ;)2017הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,677 -מיום י"ח בטבת התשע"ז ( 16בינואר  ,)2017עמ' .58
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"ה ,עמ' .107
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( )3החליטו יושב ראש הוועדה המרכזית וסגניו על עריכת איזון כאמור
בפסקה ( ,)1יעביר יושב ראש הוועדה המרכזית או עובד הוועדה שהוא הסמיך
לכך בוחרים מרשימת בוחרים שבאזור קלפי אחד לרשימת בוחרים שבאזור קלפי
אחר באותו מתחם ,לפי סדר האלף בית של שמות משפחותיהם".
תיקון סעיף 71

.6

בסעיף (71ב) לחוק העיקרי ,במקום הסיפה החל במילים "יושב ראש ועדת הקלפי" יבוא
"מזכיר ועדת הקלפי".

תיקון סעיף 73

.7

בסעיף  73לחוק העיקרי ,בסופו יבוא "וכן עובדי הוועדה המרכזית ועובדי הוועדות
האזוריות הנדרשים להימצא במקום הקלפי לצורך מילוי תפקידם ומבצעים עבודות
או תפקידים מהסוג שקבע יושב ראש הוועדה המרכזית בכללים כאמור בסעיף 73א".

הוספת סעיף 73א

.8

אחרי סעיף  73לחוק העיקרי יבוא:

תיקון סעיף 78

.9

בסעיף (78א)( )4לחוק העיקרי ,במקום "משני" יבוא "משלושה" ובמקום "אך הפתק השני
לא יובא בחשבון" יבוא "אך הפתקים הנוספים לא יובאו בחשבון".

תיקון סעיף 79א

.10

בסעיף 79א לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

תיקון סעיף 90

.11

בסעיף (90ד) לחוק העיקרי ,במקום "בא־כוחו וחיילים" יבוא "בא־כוחו ,חיילים" ובסופו
יבוא "וכן עובדי הוועדה המרכזית הנדרשים להימצא במקום הקלפי לצורך מילוי
תפקידם ומבצעים עבודות או תפקידים מהסוג שקבע יושב ראש הוועדה המרכזית
בכללים כאמור בסעיף 73א".

תיקון סעיף 116ד

.12

בסעיף 116ד(ה) לחוק העיקרי ,במקום "בא–כוחו וכן סוהרים" יבוא "בא–כוחו ,סוהרים"
ובסופו יבוא "וכן עובדי הוועדה המרכזית הנדרשים להימצא במקום הקלפי לצורך מילוי
תפקידם ומבצעים עבודות או תפקידים מהסוג שקבע יושב ראש הוועדה המרכזית
בכללים כאמור בסעיף 73א".

הוספת סעיף 134א

.13

אחרי סעיף  134לחוק העיקרי יבוא:

"קביעת כללים
לעניין נוכחות
עובדים במקום
הקלפי

73א .יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי לקבוע בכללים סוגי עבודות
או תפקידים שעובדי הוועדה המרכזית או הוועדה האזורית
שמבצעים אותם ביום הבחירות יהיו רשאים להימצא אף
הם במקום הקלפי בשעות ההצבעה לצורך מילוי תפקידם".

"(א )1על אף האמור בסעיף קטן (א) ,יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי להורות כי
חומר הבחירות שברשות הוועדה הנוגע לקלפי מסוימת ,כולו או חלקו ,לא יושמד ,או
יושמד במועד אחר ,כפי שיחליט ,והכול לתקופות כמפורט להלן:
( )1לתקופה שלא תעלה על  90ימים  -אם הדבר נדרש לשם בדיקה אם מתעורר
חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה; יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי לשוב
ולהאריך את התקופה האמורה לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על  90ימים;
( )2לתקופה שלא תעלה על שנה  -אם התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק
זה ,ויושב ראש הוועדה המרכזית או עובד הוועדה שהוא הסמיך לכך ,פנה לגוף
חוקר והודיע לו על קיומו של חשד כאמור; יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי
לשוב ולהאריך את התקופה האמורה לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה בכל
פעם; בפסקה זו" ,גוף חוקר"  -רשות המוסמכת על פי דין לחקור עבירות פליליות".

"הסעת בוחרים
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134א .הסעת בעלי זכות הצבעה לשם הצבעה בבחירות לכנסת
מתחום גבולותיו של יישוב אחד למשנהו וחזרה ,תמומן
מאוצר המדינה באמצעות הוועדה המרכזית; היא תבוצע
בקווי תחבורה ולמרחקים שתקבע הוועדה המרכזית ובהתאם
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()2
תחילה
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סעיף  - 15בטל .

תחילתם של סעיף (68ג )1לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  5לחוק זה ,וסעיף (9ב)( )13לחוק
סדרי השלטון והמשפט ,כנוסחו בסעיף  )1(18לחוק זה ,שלושה חודשים מיום פרסומם .
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה
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א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
שר הפנים

י ו ל י י ו א ל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת
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