
, (2 (מס' שעה) (הוראת (בחירות) המקומיות הרשויות חוק
התשמ"ח1988*

הגדרות זה בחוק . 1

7א סעיף לפי לכנסת בבחירות להשתתף ממנה שמנעו מועמדים רשימת  מנועה'' "רשימה
הכנסת1; לחוקיסוד:

גלוי באופן בעקיפין, או במישרין מנועה, לרשימה הקשורה מועמדים רשימת  קשורה'' ''רשימה
או מטרותיה סימונה, או שמר. מקצתם: או כולם הבאים באיפיונים בהתחשב סמוי, כאופן או

חבריה. או יוזמיה של זהותם מעשיה,

השתתפות מניעת
מועמדים רשימת

לא (1989 (פברואר התשמ''ט א' באדר שיתקיימו המקומיות הרשויות לכלל בבחירות . 2

קשורה. רשימה תשתתף

בדבר קביעה
קשורה רשימה

כי לקבוע סגניו, עם בהתייעצות רשאי, לכנסת המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב (א) . 3

קשורה. רשימה היא מקומית, לרשות בבחירות שהוגשה מועמדים רשימת

הרשות של הבחירות ועדת של עתירה עלפי תיעשה (א) קטן סעיף לפי קביעה (ב)
המשפטי היועץ בידי או חבריה, ברוב הוועדה החליטה הגשתה שעל בדבר, הנוגעת המקומית

הבחירות. יום שלפני ה25 מהיום יאוחר לא תוגש העתירה לממשלה;
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הזדמנות הקשורה הרשימה לבאכוח שניתנה לאחר אלא בעתירה החלטה תינתן לא (ג)
טענותיו. להשמיע נאותה

הבחירות. יום שלפני ה19 מהיום יאוחר לא תינתן זה סעיף לפי בעתירה החלטה (ד)

לדיון בקשר או זה סעיף לפי להחלטה בקשר סעד לבקשת יזדקק לא משפט בית שום (ה)
לפיו. בעתירה

לממשלה המשפטי והיועץ קשורה כרשימה שנקבעה מועמדים רשימת באכוח (ו)
המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב של החלטה על העליון המשפט בית לפני לערער רשאים
יוגש הערעור העליון; המשפט בית נשיא מאת רשות כר על שניתנה ובלבד זה, סעיף לפי לכנסת,

כאמור. ההחלטה מתן מיום ימים משלושה יאוחר לא

הבחירות פקיד כך על יודיע  קשורה רשימה היא מועמדים רשימת כי סופית נקבע .4
התשכ"ה.21965 (בחירות), המקומיות הרשויות לחוק 48 סעיף לפי בהודעתו

פקיד הודעת
הבחירות

וועדת לכנסת, המרכזית הבחירות ועדת יושבראש עם בהתייעצות רשאי, המשפטים שר . 5

זה. חוק לפי בערעור או בעתירה דין סדרי תקנות להתקין הכנסת, של ומשפט חוק החוקה
דין סדרי תקנות

של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור רשאי, והוא זה חוק ביצוע על ממונה הפנים שר .6

לביצוע. הנוגע בכל תקנות להתקין הכנסת,
ותקנות ביצוע

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שמיר יצחק
הפנים ושר הממשלה ראש


