נוהל הטיפול בבקשה לפסילת רשימת מועמדים לכנסת או מועמד לכנסת ,התשע"ה5102-
לפי סעיף 7א לחוק-יסוד :הכנסת וסעיפים  36ו36-א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט-
9131
.9

.2

בנוהל זה –
"בא כוח רשימה" –

כמשמעותו בסעיף  91לחוק;

"בקשה" –

בקשה לוועדת הבחירות המרכזית לפי סעיפים  36ו-
36א לחוק;

"החוק" –

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט;9131-

"יושב ראש הועדה" –

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שמונה לפי סעיף
 97לחוק;

"מועמד מנוע" –

מועמד ברשימת מועמדים שנקבע לגביו כי מנוע הוא
מהשתתפות בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק-
יסוד :הכנסת;

"רשימת מועמדים" –

רשימת מועמדים שהוגשה לועדה לפי סעיף (97ט)
לחוק;

"רשימה מנועה" –

רשימת מועמדים שנקבע לגביה כי היא מנועה
מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק-יסוד:
הכנסת;

"הוועדה" –

ועדת הבחירות המרכזית.

(א)

בקשה תוגש לוועדה לא יאוחר משבעה ימים מיום הגשת רשימת
המועמדים שהועדה מתבקשת שלא לאשרה ,או מיום הגשת רשימת
המועמדים הכוללת את שמו של המועמד שהועדה מתבקשת שלא
לאשרו ,לפי העניין;
ועדת הבחירות המרכזית קבעה  2מועדים להגשת רשימות מועמדים
לכנסת ה:22-
()9

היום ה 84-שלפני יום הבחירות ,ח שבט תשע"ה ( 24בינואר ;)2299

()2

היום ה 87-שלפני יום הבחירות ,ט שבט תשע"ה ( 21בינואר .)2299

(ב)

בקשה תוגש למזכירות הועדה בשישים עותקים מודפסים ,ועותק הימנה
יומצא במישרין ,על ידי המבקש ,גם ליועץ המשפטי לממשלה.

(ג)

בקשה לעניין רשימה או מועמד ששמו מופיע ברשימת מועמדים שהוגשה
ביום ה 84-שלפני יום הבחירות  -תוגש לא יאוחר מהיום ה 89-שלפני יום
הבחירות (ט"ו בשבט התשע"ה ( 8בפברואר  ))2299עד השעה 22:22
ובקשה לעניין רשימה או מועמד ששמו מופיע ברשימת מועמדים
שהוגשה ביום ה 87 -שלפני יום הבחירות – תוגש לא יאוחר מהיום ה82-
שלפני יום הבחירות (ט"ז בשבט התשע"ה ( 9בפברואר  ))2299עד השעה
.22:22

(ד)

בקשה לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת ,לפי סעיף 36א
לחוק – תוגש בחתימת שליש מחברי הועדה לפחות.

.6

הבקשה תכיל פירוט מלא של העובדות המהוות את עילת הבקשה ,של הטענות
המשפטיות שהבקשה נסמכת עליהן ,ושל האסמכתאות שעליהן מבוססות
הטענות.

.8

ראיות שעליהן נסמכת הבקשה יוגשו בכתב למזכירות הוועדה ,כאמור בסעיף
( 2ב) ,בשישים עותקים מודפסים ,בתיק ראיות נפרד שיצורף לבקשה ,כשהן
מסו מנות במספר סידורי; עובדות הנטענות בבקשה יאומתו בתצהיר; עותק
נוסף של תיק הראיות יומצא על ידי המבקש ,במישרין ,ליועץ המשפטי
לממשלה.

.9

מזכירות הוועדה תמציא עותק מן הבקשה לבא כוח הרשימה שכנגדה או כנגד
מועמד הכלול בה מוגשת הבקשה ,וכן לכל חבר מחברי הוועדה; המזכירות
תודיע למועמד שנגדו מוגשת הבקשה על הגשת הבקשה ,בכל אחד מאמצעי
הקשר (כגון טלפון ודוא"ל).

.3

רשימת מועמדים או מועמד שכנגדם מוגשת בקשה יגישו כתב תשובה; הוגשו
מספר בקשות כנגדם ,רשאים הם להגיש כתב תשובה אחד; היועץ המשפטי
לממשלה יגיש עמדתו באשר לבקשה.

.7

כתב התשובה ועמדת היועץ המשפטי לממשלה יוגשו למזכירות הועדה בשישים
עותקים מודפסים ולא יאוחר מהיום ה 63-שלפני יום הבחירות (כ"ב בשבט
תשע"ה ( 99בפברואר  ))2299בשעה  ;92:22עותק מכתב התשובה יומצא על ידי
המשיב ,במישרין ,ליועץ המשפטי לממשלה.

.4

כתב התשובה יפרט את מלוא העובדות שעליהן נסמכת התשובה ,את הטענות
המשפטיות ואת האסמכתאות שעליהן מבוססות הטענות.

.1

ראיות שעליהן נסמכת התשובה יוגשו בשישים עותקים מודפסים ,בתיק ראיות
נפרד ,כשהן מסומנות במספר סידורי; עובדות הנטענות בתשובה יאומתו
בתצהיר; עותק מתיק הראיות יומצא על ידי המשיב ,במישרין ,ליועץ המשפטי
לממשלה.

.92

כתבי תשובה שיוגשו לוועדה יימסרו למבקש ולחברי הוועדה במזכירות הוועדה,
לאחר שתינתן להם הודעה על דבר הגשת התשובה ,בטלפון ,בשגר-פקסימיליה
או באמצעות דואר אלקטרוני.

.99

לא יתקבלו ראיות נוספות מעבר לאלה שהוגשו לוועדה לפי סעיפים  8ו ,1-אלא
אם יחליט על כך יושב ראש הוועדה.

.92

הוגשו מספר בקשות לגבי רשימת מועמדים אחת או לגבי מועמד אחד ,יחליט
יושב ראש הוועדה אם תדון בהן הוועדה במאוחד או בנפרד.

.96

מזכירות הוועדה תודיע לחברי הוועדה ולצדדים על מועד הדיון בפני מליאת
הוועדה.

.98

יושב ראש הוועדה יהא רשאי להחליט על סיכומים בכתב או בעל פה בדיון לפני
מליאת הוועדה וכן יהא רשאי להחליט גם על השלמת טיעון בעל פה.

.99

הוגשה בקשה בשמה של מפלגה המיוצגת על-ידי סיעה של הכנסת
(א)
היוצאת ,יסכם חבר הוועדה מאותה הסיעה ,או כל מי שהסיעה תבחר לייצגה
בדיון לפני הוועדה ,את טענותיו לביסוס הבקשה ,בכתב או בעל פה ככל שיוחלט;
הוגשה בקשה שלא בשמה של מפלגה המיוצגת על ידי סיעה של הכנסת
(ב)
היוצאת יסכם המבקש ,או מי שהמבקש יבחר לייצגו בפני הוועדה ,את טענותיו
לביסוס הבקשה ,בכתב או בעל פה ככל שיוחלט.

.93

ככל שיוחלט על הגשת סיכומים בכתב ,כתב הסיכומים יוגש למזכירות הוועדה
בשישים עותקים ,ועותק יימסר לכל חבר מחברי הוועדה ולבא-כוח הרשימה
שנגדה או נגד מועמד בה ,הוגשה הבקשה; עותק מכתב הסיכומים יומצא על ידי
המשיב ,במישרין ,ליועץ המשפטי לממשלה; מזכירות הוועדה תודיע למועמד
שנגדו מוגשת הבקשה על הגשת כתב הסיכומים.

.97

רשימת מועמדים או מועמד שנגדם הוגשה הבקשה ישמיעו ,לאחר הטיעון
האמור בסעיפים  98ו , 99-את טענותיהם לפני הוועדה ,בעצמם או על-ידי מי
שיבחרו לייצגם בדיון ,באופן בו השמיע המבקש את טענותיו.

.94

ב תום הטיעונים יישמעו עמדותיהם של חברי הוועדה ,והוועדה תכריע בבקשה
בהצבעה.

.91

דיוני הוועדה יתועדו בפרוטוקול.

.22

החליטה הועדה כי מועמד או רשימה מנועים מהשתתפות בבחירות לכנסת לפי
סעיף 7א לחוק -יסוד :הכנסת ,תודיע על כך לבא כוחה של הרשימה או למועמד,
לפי הענ יין; החליטה הוועדה כי מועמד או רשימה מנועים מלהשתתף בבחירות
לכנסת ,תעביר מיד את החלטתה ונימוקיה לאישור בית-המשפט העליון ,לפי
סעיף  36א(ב) לחוק ,וכן הודעה על החלטתה ונימוקיה אל היועץ המשפטי
לממשלה.

י"ג בטבת התשע"ה ( 28בינואר )2299

סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת העשרים

