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חיק הבחידות לכנסת )תיקון מסי  ,(26התשג״ב*1992-
בסעיף  21לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[ ,התשכ״ט1969-י )להלן  -חיק
.1
הבחירות( -
)(1

בסעיפים קטנים )ג( ו־)ד( ,המלה ׳׳וסגניהם״ ־ תימחק:

)(2

במקום סעיף קטן )ה( יבוא:

תיקה

סעיף 21

״)ה( בהתאם להחלטות הועדה המרכזית האמורות בסעיף קטן)א( תמנה כל סיעה
את;ציגיה אשר יכהנו כסגני יושבי ראש ועדות הקלפי וכחברי ועדת קלפי ורשאית
היא למנות ממלאי מקום קבועים לכל חבר; מינוי כאמור יכול שיהא למספר ועדות
קלפי ,אולם לא יכהנו בועדת קלפי ,בעת ובעונה אחת ,יותר חברים מטעם סיעה
מסוימת מכפי שקבעה הועדה המרכזית ביחס לאותה ועדת קלפי כאמור בסעיף קטן
)א(.״

י
בסעיף 21א)ג( לחוק הבחירות ,בסופו יבוא :״וכן יטיל עליו את הרישום של חילופין בין
.2
חברי ועדת הקלפי וסגני היושב־ראש.״.

תיקון סעיף 21א

• הצעת חוק מם׳ תתקפ׳׳א! הועברה לועדה ביום י״א באדר ב׳ התשנ״ב ) 16במרס .(1992
ס״ח התשכ״ט ,דמי .10
1
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תיקון סעיף 24

.3

תיקון סעיף 56

.4

בסעיף  24לחוק הבחירות -
)(1

במקום סעיף קטן )א( יבוא:
״)א( המנץ החוקי בישיבה של הועדה המרכזית ושל ועדה אזורית יהיה שליש
מחברי הועדה וביניהם היושב־ראש או סגן היושב־ראש ,ובלבד שכל חברי הועדה
הוזמנו לישיבה כאמור בסעיף קטן)או( :לא נכח מנין כזה כעבור שעה מן הזמן
שנקבע להתחלת הישיבה ,תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים ,ובלבד שיהא
נוכח יושב־ראש הועדה :לא נכח יושכ־ראש הועדה ,תהיה הישיבה חוקית אם נכחו
לפחות מחצית מחברי הועדה.
)א (1הזמנה לישיבה תהיה לפחות  24שעות מראשן ביומיים שלפני יום הבחירות
תהיה הזמנה לישיבה לענין סעיף קטן)א( בהזמנה אישית או בדרך הטלפון ,במברק
או בפקסימיליה ,לפחות שעה אחת מראש; ביום הבחירות ועד סיכום התוצאות,
עריכת הפרוטוקול והעברת חומר הבחירות לועדה המרכזית או לועדה האזורית,
תפעל הועדה ברציפות.״:

) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום ״יכריע יושב ראש הישיבה״ יבוא ״רשאי יושב ראש
הישיבה להכריע״.
)(3

סעיף קטן )ו( ־ בטל;

) (4י אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:
״)ח( המנץ החוקי בישיבת ועדת קלפי יהיה מחצית מחברי הועדה וביניהם
היושב־ראש או סגן היושב־ראש.
)ט( לא נכח מנין כאמור בסעיף קטן)ח( כעבור שעה מן הזמן שנקבע לפתיחת
הקלפי לפי סעיף )72א( ,תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים ,ובהעדר
היושב־ראש וסגנו ,ימלא הקשיש שבין החברים את תפקידי יושב־ראש הועדה עד
שיבוא היושביראש או סגנו; נכח חבר אחד בלבד ,יפעל הוא כועדת הקלפי,
והפרוטוקול שיחתום עליו לא יהיה טעון חתימה נוספת על אף האמור בסעיף )79ד(.
)י( בהעדר היושביראש של ועדת קלפי ימלא סגן היושב־ראש את מקומו למשך
ההיעדרות.
)יא( החלטות של ועדת קלפי יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה :היו
הדעות שקולות ,יכריע יושב־ראש הישיבה.״
בסעיף  56לחוק הבחירות ,במקום סעיף קטן )א( יבוא:
״)א(

בסעיף זה ,״עובד המדינה״  -לרבות עובד תאגיד שהוקם בחוק.

)א(1

לא יהיו מועמדים לכנסת עובדי המדינה וקציני הצבא האלה:
) 0עובד המדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות בכל סולם
דירוג:
) (2עובד המדינה בדרגה נמוכה מהדרגה השלישית שמתחת לדרגה העליונה
בכל דירוג ,אם לתפקידו נקבע מתח דרגות הכולל את הדרגה השלישית
האמורה:
) (3קציני צבא בכל דרגה שהיא בשירות קבע של צבא הגנה לישראל,
זולת אם חדלו להיות עובדי המדינה או קציני צבא ,כאמור ,לפחות  100ימים
לפני יום הבחירות.״
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בסעיף  03)57לחוק הבחירות ,אחרי המלים ״או במברק״ יבוא ״או בפקסימיליה״.

.6

,בסעיף )70א> לחוק הבחירות -

תיקון סעיף 57

תיקון

סעיף 70

) (1בסעיף קטן)א( ,במקום ״פחות מ־ 50בוחרים רשאים הם״ יבוא ״פחות מ־ 100בוחרים
רשאים הם ,על אף האמור בסעיף ,10״:
)(2
.7

בסעיף קטן )ג( ,במקום ״תוך  30יום״ יבוא ״תור  50ימים״.

במקום מעיף  77לחוק הבחירות יבוא:

״הספקת פתקי

החלפת סעיף 77

) .77א( הועדה המרכזית תדפיס פתקי הצבעה של כל רשימות המועמדים
שפורסמו כאמור בסעיף  65בהתאם להוראות סעיף ) 76א( ו־)ב(.
)ב( כמות פתקי ההצבעה של כל רשימה כאמור תהיה כמספר הבוחרים
הרשומים בפנקס הבוחרים בתוספת שלושים אחוזים למאה.
)ג( יושב ראש הועדה המרכזית ,בהתייעצות עם סגניו ,רשאי לקבוע
כמות אחרת מזו הנקובה בסעיף ק ט ן ) ב ( ואת מספר הפתקים אשר יודפסו
כאמור בסעיף 6ד)ב(.
)ד( הועדה המרכזית תעביר את פתקי ההצבעה לכל ועדות הקלפי לפתות
יומיים לפני יום הבחירות.״

.8

במקום סעיף )79ה> לחוק הבחירות יביא־•

תיקמ סעיף 79

׳׳)ה( יושב־ראש ועדה אזורית ,וכן יושב־ראש הועדה המרכזית ,רשאים ,לתקן
בפרוטוקול של ועדת קלפי -
) (1טעות חשבונית בסיכום מנין הקולות הכשרים ,הקולות הפסולים או מנין
המצביעים;
) (2טעות או השמטה בהעתקת מספר הקולות הכשרים לרשימת מועמדים מגליון
ספירות הקולות לפרוטוקול:
) (3רישום קולות כשרים לרשימת מועמדים שנרשמו בטעות לרשימת מועמדים
אחרת ומחיקת קולות אלה מרשימת המועמדים האחדת.
)ו( תיקונים כאמור בסעיף קטן )ה( ייעשו ,לפי שיקול דעתו של יושב־ראש הועדה
האזורית או המרכזית ,ובאישור סגני יושב ראש הועדה המרכזית על סמך הרישומים של
ועדת הקלפי ומזכיר ועדת הקלפי בשני עותקי הפרוטוקול ,על סמך גליונות ספירת קולות
וגליונות פסילת קולות ,וכן עלי סמך הערות של ועדת הקלפי או של מזכיר ועדת הקלפי
שיכול שיימסרו בעל פה.
)ז( רשימה של התיקונים כאמור בסעיף קטן)ה( אשר נעשו בועדות האזוריות ובועדה
המרכזית תימסר לסגני יושב־ראש הועדה המרכזית.״
.9

סעיף  80לחוק הבחירות  -בטל.

.10

בסעיף  91לחוק הבחירות ,אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

ביטול סעיף 80
תיקון סעיף 91

״)כ (1שוטר שהצביע כאמור בקלפי לחיילים ימסור ליושב ראש ועדת הקלפי את תעודת
ההצבעה לשוטר שניתנה לו לפי סעיף )95ד(; יושב־ראש ועדת הקלפי יחתום על התעודה
ויצרף אותה לפרוטוקול ועדת הקלפי.״
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במקום סעיף )92ב( לחוק הבחירות יבוא:

תיקון סעיף 92

.11

בישול סעיף !06

.12

תיקון סעיף 116ב

בסעיף 116ב)ג( לחוק הבחירות ,בסופו יבוא :״וכן יהיו רשאים להצביע בקלפי לאסירים
.13
חברי ועדת הקלפי ומזכיר ועדת הקלפי.״.

״)ב( בא כוח רשימת מועמדים רשאי להגיש לועדה המרכזית את מצע הרשימה ,העתק או
תקציר מרשימת המועמדים ומודעות על אסיפות בחירות שהוא קורא להן ,ואלה יפורסמו
במחנות צה״ל במקום ובדרך שיקבעו יושב־ראש הועדה המרכזית וסגניו בהתייעצות עם
שר הבטחון או בא כוחו.״
סעיף  106לחוק הבחירות  -בטל.

בסעיף )130א( לחוק הבחירות ,במקום הדישה עד המלים ״רשות השידוד״ יבוא :״עובד
.14
המדינה ,לרבות עובד של תאגיד שהוקם בחוק וכן עובד של ועדות הבחירות ,עובד של רשות
מקומית ,של הסוכנות היהודית או של הקרן הקיימת לישראל״.

תיקון סעיף 130

בסעיף  147לחוק הבחירות ,בדישה ,אחרי ״צבא־הגנה לישראל״ יבוא ״והם יהיו רשאים
.15
להצביע לפי הוראות חוק זה״.

תיקון סעיף 147

בחוק שירות המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים( ,התשי״ט , 1959-אחרי
.16
סעיף  11יבוא:
2

תיקון חוק שירות
המדינה )סיוג
פעילות מפלגתית
ומגבית כספים(

11א.

״תחולה

הוראות סעיף  1יחולו על אלה:

)א(

) (1עובד המדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות של
הדירוג האחיד!
) (2עובד המדינה בדרגה מקצועית שמשכורתה היסודית ההתחל
תית אינה נמוכה מן המשכורת היסודית ההתחלתית של הדרגה
השלישית שמתחת לדרגה העליונה של הדירוג האחיד )להלן -
דרגה מקבילה(;
) (3עובד המדינה בדרגה נמוכה מהדרגה השלישית שמתחת
לדרגה העליונה של הדירוג האחיד ,אם לתפקידו נקבע מתח דרגות
הכולל את הדרגה השלישית האמורה או דרגה מקבילה.
)ב( ההודעה על סוגים של עובדי המדינה שעליהם יחולו האיסורים
המנויים בחוק ,שפורסמה ברשומות  -תתוקן לפי האמור בסעיף קטן)א(.״
3

.17

הוראות מעבר

)א(

לענין הבחירות לכנסת השלוש־עשרה ,לגבי מי שמועמדותו נאסרה מכוח הוראת

סעיף  4לחוק זה ,יראו בסעיף )56ב( לחוק הבחירות כאילו במקום ״ 100ימים״ נאמר ״ 50ימים״.
)ב(

סעיף  28לחוק הבחירות לכנסת השלוש עשרה )הוראות שעה( ,התשנ״ב־- 1992
4

בטל.
.18

תחילה

2
3
4

תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.

סייח התשי׳יט ,עמ׳ .190
י״פ התשכ״ס ,עמי  !1792התשל׳׳ז ,עפ׳ .938
ס׳׳ח התשנ״ב ,עמי .80
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