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של ואות ''כינוי
מועמדים רשימת

אותיות שתי עם או אות עם כינוי תישא מועמדים רשימת כל (א) .39
אחרות. מועמדים מרשימות להבדילה העברי, האלףבית של שונות

לה עדיפות זכות היוצאת, המועצה או הכנסת מסיעות סיעה (ב)
שבהם מקצתם, או כולם באותיות, או באות בכינוי, רשימתה את לסמן
למועצה או לכנסת בבחירות שלה המועמדים רשימת מסומנת היתה
בין היוצאת, המועצה של או הכנסת של יותר או סיעות שתי היוצאת;
אחת, מועמדים רשימת המגישות לאו, אם ובין אחת לסיעה שהתאחדו
או כולם באותיות, או בכינויים רשימתן את לסמן להן עדיפות זכות
לכנסת בבחירות שלהן המועמדים רשימות ממומנות היו שבהם מקצתם,
עולה האותיות של הכולל המספר אם אף והוא היוצאת, למועצה או

שתים. על

האותיות, או האות הכינוי, את מועמדים רשימת תישא לא 0)
מסיעות סיעה של מועמדים רשימת מסומנת היתה שבהם מקצתם, או כולם
אותה באכוח של בכתב בהסכמתו אלא היוצאת, המועצה או הכנסת
של בכתב בהסכמתו  אחרת סיעה עם סיעה אותה התאחדה ואם סיעה,

המאוחדת. הסיעה באכוח

של סיעות או סיעה של זכותן ו(ג) (ב) קטנים סעיפים לענין (ד)
המועצה. של סיעות או סיעה של זכותן על עדיפה הכנסת

את להגיש שהקדים מי (ד), עד (א) סעיפים להוראות בכפוף (ה)
קודמת.  אותיות שתי או ואות כינוי לבחור זכותו רשימתו,

מגישיה, ידי על אות או כינוי לה ניתנו שלא מועמדים רשימת (ו)
שתי או ואות כינוי זה, סעיף להוראות בכפוף הבחירות, פקיד לה יתן

אותיות.

העלולים אותיות או אות כינוי, תישא לא מועמדים רשימת (ז)
". להטעות

שזר זלמן שביאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

שפירא משה חיים
הפנים שר

(תיקון לכנסת הבחירות לחוק 2 סעיף במקום נפרד בחוק (1968 במרס 25) תשכ"ט בניסן ו' בכנסתביום *נתקבל
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