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קיצור מועדים
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט  1969 -ו חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש
(הוראות מיוחדות) ,התש"ף 2019 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  142לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט ( 1969 -להלן :חוק
הבחירות ) ,כפי שיש לקרוא אותו בהתאם לסעיף  3לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות
מיוחדות) ,התש"ף  , 2019 -ונוכח מועד הבחירות שנקבע בחוק התפזרות הכנסת העשרים ושתיים והקדמת

הבחירות ,התש"ף  , 2019 -אני מחליט לאמור:
 . 1סעיף  13לחוק הבחירות ייקרא כך:
" ( . 13א) לא יאוחר מהיום ה  63 -שלפני יום הבחירות ,תקבע הועדה המרכזית
את התחומים של אזורי הקלפי על פי הצעת שר הפנים שתוגש לה לא
יאוחר מהיום ה  73 -שלפני יום הבחירות.
(ב) הועדה המרכזית רשאית ,לא יאוחר מהיום ה  63 -לפני הבחירות,
לקבוע על פי הצעת שר הפנים ,אזור קלפי לישוב שלא נקבע לו אזור קלפי
לפי סעיף קטן (א) ואזורי קלפי מיוחדים כאמור בסעיף ( 12ב)" .
 . 2סעיף ( 40ד) לחוק הבחירות ייקרא כך:
"( ד) בקשה כאמור בסעיף זה יכול שתוגש בכל עת אך לא יאוחר –
 ) 1מהיום ה  25 -שלפני היום הא חרון להגשת רשימות המועמדים אם
הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן (א);
 ) 2מהיום ה  30 -שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים אם
הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן (ב)" .
 . 3סעיף  44לחוק הבחירות ייקרא כך:

עמוד  1מתוך 2
משכן הכנסת ,קריית דוד בן  -גוריון ,ירושלים  9195015العنوان :مجمع بن  -غوريون ,أورشليم القدس ,
9195015
טלפון هاتف  , 02-6753407 :פקס فاكس  02-5669855 :דוא"ל البريد اإللكتروني :
VadatB@knesset.gov.il
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

לשכת יושב ראש הוועדה המרכזית

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

"  . 44שר הפנים יכריע בבקשות לפי סעיף  40ויודיע את החלטתו בכתב למבקש
ולאדם שאת שמו מבקשים שלא לכלול בפנקס הבוחרים –
 ) 1בתוך  10ימים מיום הגשת הבקשה לפי סעיף ( 40א);
 ) 2בתוך  15ימים מיום הגשת הבקשה לפי סעיף ( 40ב);
והכל ,לא יאוחר מהיום ה  21 -שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים" .
 . 4סעיף ( 68ג) לחוק הבחירות ייקרא כך:
" לא יאוחר מהיום ה  63 -שלפני יום הבחירות תקבע הועדה המרכזית את מקומות
הקלפי לבחירות לפי רשימה של מקומות הקלפי שמסר לה שר הפנים לא יאוחר
מהיום ה  73 -שלפני יום הבחירות או במועד מוקדם יותר לפי בקשת יושב ראש
הועדה המרכזית" .
 . 5מזכירות ועדת הבחירות המרכזית תפרסם החלטה זו בשני עיתונים יומיים בעברית,
ובעיתון המתפרסם בשפה הערבית ,וכן באתר האינטרנט של הוועדה.
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