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 .1בחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה ]נוסח משולב[ ,ד,תשכ"ט) 1 1969להלן  חוק
הבחירות( ,סעיף 56א  בטל.
אחרי סעיף  56לחוק הבחירות יבוא:
.2
"החלטת יושב
56ב .לענין החלטה ברבר עבירה שיש עמה קלון לפי סעיף  6לחוקיסוד:
ראש הועדה
הכנסת) 2להלן  חוק היסוד( ,יחולו הוראות אלה:
המרכזית לענין
קלון
)) (1א( מועמד יגיש לועדה המרכזית ,יחד עם כתב ההסכמה
להיות מועמד כאמור בסעיף )57ט( הצהרה לענין סעיף  6לחוק
היסוד,

)(2

)ב( מועמד או מי שרועה להיות מועמד ,שהורשע כאמור
בסעיף  6לחוק היסוד ומבקש כי יושב ראש הועדה המרכזית
יחליט כי אין עם העבירה משום קלון ,יגיש ליושב ראש הועדה
המרכזית בקשה ,בצירוף כתב האישום ,פסק הרין ובל חומר
אחר הנוגע לענין ,לא יאוחר מיום הגשת רשימות המועמדים;
)ג( החלטת יושב ראש הועדה המרכזית תהיה סופית ותימסר
לועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה  28שלפני יום הבחירות;
)א( )ו( נידון מועמד למאסר כאמור בסעיף  6לחוק היסוד,
ופסק הדין נעשה סופי בתקופה שבין יום לאחר הגשת
רשימת המועמדים ועד ערב יום תחילת כהונתו כחבר
הכנסת ,יודיע על כך ליושב ראש הועדה המרכזית;
) (2ביקש המועמד לקבוע כי אין עם העבירה שעליה
נידון משום קלון ,יגיש בקשה כאמור בפסקה ))(1ב(;
) (3הודעה או בקשה כאמור וכל חומר אחר הנוגע לענין
יוגשו ליושב ראש הועדה המרכזית בתוך שבעה ימים
מיום שפסק הדין נעשה סופי;
) (4לא הגיש המועמד בקשה באמור ,דינו כדין מי
שהתפטר מיום ההודעה אף אם נבחר ואף אם החל לכהן,

)ב( יושב ראש הועדה המרכזית ייתן את החלטתו בתוך 10
ימים מיום הגשת הבקשה והחלטתו תהיה סופית; החליט
היושב ראש לדחות את הבקשה ,רשאי הוא להורות על פרסום
ההחלטה כפי שיקבע;
)ג( החליט יושב ראש הועדה המרכזית לדחות את הבקשה,
דינו של המועמד ברין מי שהתפטר מיום מתן ההחלטה ,אף אם
נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על בך תפורסם ברשומות".
אהוד ברק

ראש הממשלה
משה

קצב

נשיא המרינה

אברהם

בורג

יושב ראש הכנסת

* נתקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו התשס"א ) 20בדצמבר  ;(2000הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,2854מיום כ"ט באדר א' התשסא ) 6במרס  ,(2000עמ' .311
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