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יבוא: 39 סעיף אחרי התשכ"ה1965, (בחירות), המקומיות הרשויות בחוק . 1

השתתפות מניעת
מועמדים רשימה

לפי המקומיות לרשויות בבחירות תשתתף לא מועמדים רשימת 39א.

אחד במשתמע, או במפורש במעשיה, או במטרותיה יש אם זה חוק
מאלה

העם של כמדינתו ישראל מדינת של קיומה שלילת (1)
היהודי;

המדינה, של הדמוקרטי האופי שלילת (2)

לגזענות. הסתה (3)

בדבר קביעה
מנועה רשימה

הבחירות חוק לפי המרכזית, הבחירות ועדת ראש יושב (א) 39ב.
רשאי, התשכ"ט1969, משולב], [נוסח הממשלה ולראש לכנסת

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ,(1998 ביולי 28) התשנ"ח באב ה ביום בכנסת נתקבל
193 עמ' ,(1998 בינואר 20) התשנ"ח בטבת כ''ב מיום ,2679

.270 ועמ' 248 עמ' התשנ"ח, ,248 עמ' התשכ"ה ס"ח
.103 עמ' התשכ"ט, ס"ח 2



זה חוק לפי שהוגשה מועמדים רשימת כי לקבוע סגניו עם בהתייעצות
רשימה  (להלן 39א סעיף לפי בבחירות מלהשתתף המנועה רשימה היא

מנועה)

ועדת של עתירה פי על תיעשה (א) קטן סעיף לפי קביעה (ב)

החליטה הגשתה שעל בדבר. הנוגעת המקומית הרשות של הבחירות

לא תוגש העתירה לממשלה המשפטי היועץ של או חבריה ברוב הועדה
הבחירות יום שלפני וחמישה העשרים מהיום יאוחר

לבאכוח שניתנה לאחר אלא בעתירה החלטה תינתן לא (ג)
טענותיו את להשמיע הזדמנות העתירה הוגשה שלגביה הרשימה

התשעה מהיום יאוחר לא תינתן זה, סעיף לפי בעתירה דחלטה (ד)
הבחירות יום שלפני עשר

לממשלה המשפטי היועץ או מנועה רשימה באכוח (ו) (ה)
יושב של החלטה על העליון המשפט בית לפני לערער רשאים

ובלבד זה, סעיף לפי לכנסת, המרכזית הבחירות ועדת ראש
העליון, המשפט בית נשיא מאת רשות כך על שניתנה

מתן מיום ימים משלושה יאוחר לא יוגש הערעור (2)
ההחלטה

שלפני השמיני מהיום יאוחר לא תינתן בערעור החלטה (3)
סופית תהיה והיא הבחירות יום

סדרי הוראות
דין

הוראות לקבוע רשאי המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב (א) 39ג

מנועה כרשימה מועמדים רשימת לקביעת בעתירה דין סדרי

סעיף לפי לערעורים דין סדרי לקבוע רשאי דמשפטים שר (ב)
39ב(ה)

הסמכות לרשויותייחוד בבחירות מועמדים רשימת של השתתפות למניעת הליך 39ד

סעיפים הוראות לפי רק יהיה 39א, בסעיף המנויים מהטעמים המקומיות
ו39ג 39ב

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

סויסה אליהו


