
התשמ"ט1989* ,(19 מס' (תיקון לכנסת הבחירות חוק

86 סעיף החלפת
86א סעיף והוספת

יבוא: ,1 התשכ"ט1969 משולב], [נוסח לכנסת הבחירות לחוק 86 סעיף במקום .1

כחירות אזורית,"ערעור בחירות ועדת ושל המרכזית הבחירות ועדת של חבר כל (א) .86

מועמדים רשימת כל הכנסת, חבר וכל הנבחרת הכנסת מסיעות סיעה כל

היועץ וכן בה כלול שהיה מועמד וכל לכנסת בבחירות ושהשתתפה שאושרה
 בטענה הבחירות תוצאות על לערער רשאים לממשלה המשפטי

או כחוק, התנהלו לא מסויימת בקלפי או ככללן שהבחירות (1)
נכונה; היתה לא המועמדים רשימות בין הקולות שחלוקת

כחוק; חולקו לא שהמנדטים (2)

שלא הושגו מסויימת מועמדים רשימת בעד שניתנו שקולות (3)

 כחוק

הבחירות. תוצאות על להשפיע היה עשוי עליו שטוענים שהליקוי ובלבד

מיום ימים 14 תוך כירושלים המחוזי המשפט לבית יוגש הערעור (כ)
בשלושה. בערעור ידון המשפט בית הבחירות; תוצאות פרסום

שר המרכזית, הבחירות ועדת יושבראש יהיו בערעור המשיבים (ג)

להם. נוגע שהערעור הכנסת וחבר סיעה של כוחה בא וכן הפנים

 רשאי המשפט בית (ד)

על ולצוות מסויימת בקלפי או בכללן הבחירות את לבטל (1)

שיקבע; במועד שנית עריכתן

נבחר; אחר אדם וכי הכנסת לחבר נבחר לא שפלוני להכריז (2)

המועמדים, רשימות בין הקולות חלוקת את מחדש לקבוע (3)
הבחירות. תוצאות על זה לפי ולהכריז

המשפט לבית לערער ניתן המחוזי המשפט בית של דינו פסק על (ה)

העליון; המשפט בית נשיא מאת לכך רשות ניתנה אם משפטית בשאלה העליון
הדין. פסק מתן מיום ימים שלושה תוך יוגש הערעור

כל רשאי בכללן, הבחירות ביטול על המחוזי המשפט בית החליט (ו)

העליון המשפט בית לפני הדין פסק על לערער (א) קטן בסעיף מהמנויים אחד

המשפט ובית המחוזי, המשפט כבית להליך צד היה לא אם גם ענין, וככל בזכות

כפי יותר, גזול זוגי בלתי במספר או שופטים כחמישה כערעור ידון העליון
העליון. המשפט בית נשיא שיורה

לפי ערעורים לענין דין סדרי תקנות להתקין רשאי המשפטים שר (ז)

זה. סעיף

הערעור ותוצאות הכנסת, עבודת את יעכב לא זה סעיף לפי ערעור (ח)

ידיה. על שנתקבלו ההחלטות מחוקיות יגרעו לא

כ"ח מיום חוק1927, בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת :(1989 ביולי 17) התשמ"ט בתמוז י"ד ביום בכנסת נתקבל *
.76 עמ' ,(1989 במאי 3) התשמ"ט בניסן

התשל''ח, ;74 עמ' התשל''ז, ;152 ועמ' 108 עמ' ,74 עמ' התשל''ג, :146 עמ' התש''ל, ;196 ועמ' ,103 עמ' התשכ"ט, ס"ח 1
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.247 עמ' התשמ''ח, :236 ועמ' 217 עמ'



חוזרות יחולובחירות 86(ד)(1), בסעיף כאמור בחירות עריכת על המשפט בית ציווה 86א.
המרכזית הבחירות ועדת שתקבע כסי המחוייבים בשינויים זה חוק הוראות
האמורים השינויים ועל החוזרות הבחירות מועד על שעה. אותה המכהנת

". לנכון שתמצא דרך ובכל ברשומות הודעה המרכזית הבחירות ועדת תפרסם

של תחילתו לפני כדין שהוגש השתיםעשרה לכנסת הבחירות תוצאות על ערעור (א) . 2

לבית ולהגישו לחזור המערער רשאי ואולם בו, לדון יוסיפו לא בו, החליטה טרם והכנסת זה חוק
עירעור להגיש רשאי אינו אם אף תחילתו, מיום ימים מ30 יאוחר לא זה חוק לפי המחוזי המשפט

זה. בחוק כאמור

הבחירות לחוק 86 סעיף הוראות יחולו (א), קטן בסעיף כאמור שהוגש ערעור על (ב)

וכן המחוייבים בשינויים זה, חוק של תחילתו לפני כנוסחו התשכ"ט1969, משולב], [נוסח לכנסת
ו(ד). (א) קטנים סעיפים למעט זה, בחוק כנוסחו האמור לחוק 86 סעיף הוראות יחולו

דיוני של הפרוטוקולים את הכנסת מזכיר יעביר (א), קטן בסעיף כאמור ערעור הוגש (ג)

בחומר לנהוג כיצד יחליט המשפט בית הכנסת; לועדת שהוגש אחר מסמך וכל הכנסת ועדת
כאמור. אליו שהועבר

מעבר הוראת

יבוא: התשל"ג21973, מפלגות, מימון לחוק 4 סעיף אחרי . חוק3 תיקון
מפלגות מימון

למימון באזור"סייג הנערכות חוזרות לבחירות הוצאות לצורך מיוחד מימון יינתן לא 4א.
86(ד10)". בסעיף כאמור מסויימת, קלפי

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

דרעי אריה
הפנים שר


