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בחשון י"ח ביום שייערכו המקומיות הרשויות של למועצות הבחירות לענין . 1

 כאילו יראו ,(1983 באוקטובר 25) התשמ"ד

1 התשכי'ה1965 (בחירות), המקומיות הרשויות לחוק 25(ג) סעיף אחרי (1)
: נאמר הבחירות), חוק  (להלן

הודעה ידי על בכנסת, סיעה רשאית (ב), קטן בסעיף האמור אף על "(ד)
הבחירות, ולפקיד המקומית הרשות לראש כוחה בא בידי חתומה בכתב
סעיף פי על שהודיעה היוצאת במועצה סיעה של כוחה בא את להחליף
וכן העיקריים במאפייניו דומה שם או בכנסת הסיעה כשם ששמה (א) קטן

מקומו." ממלא את להחליף

 הבחירות לחוק 39 בסעיף (2)

אותיות" "שתי במקום מקום, בכל ו(ו), (ה) (א), קטנים בסעיפים (א)
; אותיות" שלוש או "שתיים נאמר

נאמר מקוב, בכל "לכנסת", או "הכנסת" אחרי (ב), קטן בסעיף (ב)
; "שלוש" נאמר "שתיים" ובמקום "העשירית",

: נאמר בסופו (ג), קטן בסעיף (ג)

באות בכינוי, לשימוש הסכמתו לתת כוח בא שהיה מי יוכל לא "ואולם
בת סיעת אינה שהיא  היוצאת במועצה סיעה של באותיות או
שעה), (הוראת בחירות) (מימון המקומיות הרשויות בחוק כמשמעותה
ביטולה." על המקומית הרשות לראש שהודיעה  התשמ"ג21983

: נאמר (ג) קטן סעיף אחרי (ד)

ממלותיו באחת או שבו הכינוי את מועמדים רשימת תישא לא "(ג1)
לא וכן להלן המפורטות הרשימות אחת מסומנת היתה המאפיינות

: לצידן המסומנות באותיות או באות תסומן

א ישראל ארץ פועלי מפלגת
 המזרחי

ח החרות תנועת

מ המאוחדת הפועלים מפלגת /

 הפרוגרסיבית המפלגה

 המזרחי הפועל הסתדרות

צ המרכז מפלגת  הכלליים הציונים הסתדרות

ק הישראלית הקומוניסטית המפלגה  מק"י

תו ציון פועלי  העבודה אחדות מפלגת
ד ישראל אגודת פועלי  התורתי המחנה

שעה הוראות

התשמ"ג, ,1639 בה"ח פורסמה החוק הצעת ; (1983 בספטמבר 14) התשמ"ד בתשרי ז' ביום בכנסת נתקבל *
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ל הליברלית המפלגה

 ישראל ארץ פועלי לאחדות המערך רשימת

אחדות ומפלגת ישראל ארץ פועלי מפלגת

את ציון פועלי העבודה
הליברלית המפלגה  החרות תנועת גוש

חל (גח"ל) בישראל

לע העצמאית הליברלית המפלגה

 (רפ'יי) ישראל פועלי רשימת

ט החפשי המרכז

< ליברלים חרות גוש  גח"ל

עמ הממלכתית הרשימה

רצ ולשלום האזרח לזכויות התנועה

 ציונית להגשמה תנועה שלומציון,
ש שלי מחנה

 לשינוי הדמוקרטית התנועה
 ממלכתית להתחדשות תנועה  תלם

 ו(ג1) (ג) קטנים בסעיפים האמור אף על (ג2)

הכנסת מסיעות או היוצאת המועצה מסיעות סיעה כוח בא רשאי (1)
צירוף או אות או כינוי שתישא מועמדים רשימת להגיש העשירית
הבחירות ביום או 25(א) בסעיף האמור ביום סיעתו של שהיו אותיות

העניו. לסי העשירית, לכנסת

מאוחדת סיעה או העשירית הכנסת מסיעות סיעה כוח בא רשאי (2)
העשירית בכנסת המקיימות יותר או מפלגות שתי של צירוף שהיא
או אות או כינוי תישא מועמדים שרשימת בכתב להסכים אחת, סיעה
אחד כל של או המאוחדת הסיעה או הסיעה של האותיות של צירוף

כלשהי. בכנסת ממרכיביה

בכנסת.תחילה קבלתו ביום זה חוק של תחילתו .2

הרצוג חיים
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

בורג יוסף
הפנים שר


