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 מתפרסמות בזה העעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

נה (תיקון מס׳ 8) (בחירת מועמד יחיד}* יסוד: נשיא המדי  הצעת חוק־

, בסעיף 8 - תיקון סעיף 8  1. בחוק־יסוד: נשיא המדינה,

 (ו) האמור בו יסומן ״(א)״ ובו ברישה, לטני ״המועמד שקיבל״ יבוא ״היו שני

 מועמדים או יותר,״;

ר ב ס  ה

 לפיכך, קובע הסעיף האמור, כי רק אם לאחר
 שהתקיימו שני סבבים של הצבעות לא :בה מועמד
 בקולותיהם של רוב חברי הכנסת, ניתן יהיה לבחור
 נשיא, החל מהסבב השלישי, ברוב רביל; טעם זה איבו
 תואם מצב שבו מתמודד לתפקיד נשיא המדינה מועמד

י ר ב  ד

 סעיף 8 לתוק־יסוד: נשיא המדינה (להלן - חוק
 היסוד), קובע את העיקרון שלפיו נשיא המדינה צריך
 להיבחר ברוב חברי הכנסת, כדי שיהיה ברור שמי
 שעומד בראש המדינה קיבל גיבוי ניכר של בית

 הנבחרים.

 הצעת חוק מס׳ פ/2230; הועברה לועדה ביום ב״ו באדר התשס״א (ו2 במרס ז200).
 ס׳׳ח התשנ״ד, עמ־ 118; התשנ״ט. עמ׳ 36.

 הצעות חוק 1185, י״ד באב התשס״ב, 23.7.2002 949



 (2) אחרי סעיף קטן(א) יברא:

 ״(ב) היה מועמד אחד בלבד, תהיה ההצבעה בעדו או נגדו והוא יהיה הנבחר

 אם מספר הקולות שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות שניתנו נגדו; היה מספר

 הקולות שניתנו בעדו שווה למספר הקולות שניתנו נגדי, חוזרים ומעביעים.

 (ג) לא נבחר נשיא לפי סעיף קטן(ב), תיערך בחירה חוזרת בתיך שלושים ימים

 מיום ההצבעה ויחולו הוראות סעיפים 5 עד 8, ואולם הודעת יושב ראש הכנסת

 לחברי הכנסת בענין יום הבחירה כאמור בסעיף 5, תימסר לפחות ארבעה עשר

 ימים מראש.־

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חברי הכנסת צריך לעבור שלושה סבבים של הצבעות,
 אם אין באולם המליאה די חברי כנסת.

 לפיכך, מוצע שבמקרה של מועמד יחיד, ניתן יהיה
 לבחור את בשיא המדינה גם ברוב רגיל של חברי הכנסת
 ולא בקולותיהם של רוב חברי הכנסת באופן שהנשיא
 הנבחר יהיה מי שמספר הקולות שניתן בעדו עלה על

 מספר הקולות שניתנו נגדו.

 חבר הכנסת שאול יהלום

ר ב ס  ה

 המדינה מחייבים מבנה משפטי שלפיו אם יתוקן
 חוק־יםוד: נשיא המדינה, כמוצע לענין בחירת מועמד

 בודד, יתוקן, בהתאמה, גם חוק מבקר המדינה.

 לפיכך, מוצע תיקון תואם לענין בחירת מועמד
 יחיד למשרת מבקר המדינה, בדומה להצעת החוק בענין

 בחירת מועמד יחיד לנשיא המדינה.

 יחיד, שכן עובדת התמודדותו כמועמד יחיד מצביעה
 כשלעצמה על כך שלמועמד גיבוי ניכר של בית
 הנבחרים, המתבטא בכך שלא הציבו מולו מועמד אחר
 לפי סעיף 6(א) לחוק־היסור; המצב החוקי כיום, המחייב
 שגס מועמד יחיד ייבחר ברוב של חברי הכנסת, מביא
 לכך שגס מועמד יחיד שיש לגביו תמימות דעים בקרב

 תיקון סעיף ז 1.

י ר ב  ד

 תצעת חוק זו היא פרי יזמתה של ועדת החוקה חוק
 ומשפט של הכנסת והיא מתפרסמת במקביל להצעת
 חוק־יסוד: נשיא המדינה (תיקון מסי 8} (בחירת מועמד

 יחיד) המתפרסמת בחוברת זו.

 המבנה החוקתי של מדינת ישראל והיחסים בין
 בית הנבחרים לבין מבקר המדינה וכינו לבין נשיא

ה (תיקון מס׳ 34) (בחירת מועמד יחיד), נ  העעת חוק מבקר המדי
 התשס״ב-2002

, בסעיף ו -  בחוק מבקר המדינה, התשי״ח-1958 [נוסח משולב],

 (1) בסעיף קטן(ב) ברישה, לפני ״המועמד שבעד בחירתו״ יבוא •יהיו שני מועמדים
 או יותר,״;

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) היה מועמד אחד בלבד תהיה ההצבעה בערו או נגדו והוא יהיה הנבחר

 אם מספר הקולות שניחנו בעדו עלה על מספר הקולות שניתנו נגדו; היה מספר

 הקולות שניתנו בעדו שווה למספר הקולות שניתנו נגדו, חוזרים ומצביעים.

 (ד) לא נבחר מבקר לפי סעיף קטן(ג), תיערך בחירה חוזרת בתוך שלושים ימים
 מיום ההצבעה ויחולו הוראות סעיף זה וסעיפים 2(ב) ו־(ג) ו־ב, ואולם הודעת
 יושב ראש הכנסת לחברי הכנסת בענין יום הבחירה כאמור בסעיף 2(ב), תימסר

 לפחות ארבעה עשר ימים מראש.״

 ם״ח התשי״ח, עמי 92; התשס״א, עמ׳ 174.
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