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שהתאחדו
"סיעות
17א) .א( שתי סיעות או יותר של הכנסת היוצאת שהתאחדו לסיעה
וסיעות שהגישו
רשימת מועמדים
משותפת

אחת' יהיה מספר המקומות בועדה המרכזית' מספר סגני יושב ראש
הועדה המרכזית ומספר המקומות בכל אחת מהועדות האזוריות המגיעים
לסיעה המאוחדת' לא פחות מהמספר הכולל של מקומות וסגנים כאמור
שהיה מגיע להן אילולא התאחדו' והוא' משעה שהתאחדו ועל אף האמור
בסעיפים  13 '11 '10ו.17
)ב( שתי סיעות או יותר של הכנסת היוצאת שהגישו במשותף
רשימת מועמדים אחת' יהיה המספר הכולל של מקומות כועדה המרכזית'
של סגני יושב ראש הועדה המרכזית ושל מקומות בכל אחת מהועדות
האזוריות' המגיע לאותן סיעות במשותף ,לא פחות מהמספר שהיה מגיע
להן אילו היו סיעה מאוחדת' והוא 'משעה שהוגשה רשימתן המשותפת
ועל אף האמור בסעיפים  13 '11 '10ו". 17
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בסעיף )18ד( לחוק הבחירות ,בסופו ,יבוא:
"רשימת מועמדיט המוגשת במשותף על ידי שתי סיעות או יותר של
הכנסת היוצאת ,תיחתם בידי באי כוחן של כל אותן הסיעות או ממלאי
מקומם ".
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בסעיף

 20לחוק

הבחירות' הסיפה המתחילה במלה

"ואולם"תימחק.
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במקום סעיף 21לחוק הבחייות יבוא:
.4
"כינוי ואות של ) .21א( כל רשימת מועמדים תישא כינוי עם אות או עם שתי אותיות
רשימות
המועמדים

תיקון סעיף 18

החלפת סעיף 21

שונות של האלףבית העברי .להבדילה מרשימות מועמדים אחרות'
ובלבד שהכינוי והאות או שתי האותיות לא יהיו עלולים להטעות.
)ב(

סיעה מסיעות הכנסת היוצאת ,זכות עדיפות לה' אם רצונה

בכך ,לסמן את רשימתה בכינוי או באות או בשתי האותיות שבהם היתה
מסומנת רשימת המועמדים שלה בבחירות לכנסת היוצאת :שתי סיעות
או יותר של הכנסת היוצאת' בין שהתאחדו לסיעה אחת וכין אם לאו,
שהגישו רשימת מועמדים אחת' זכות עדיפות להן ,אם רצונן בכך ,לסמן
את רשימתן בכינויים ,באות אחת או שתים מבין האותיות שבהם היו
מסומנות רשימות המועמדים שלהן בבחירות לכנסת היוצאת.
לא תישא רשימת מועמדים את הכינוי ,את האות או את
)ג(
צירוף שתי האותיות שבהם היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה
מסיעות הכנסת היוצאת ,אלא בהסכמתו בכתב של בא כוח אותה סיעה:
ואם התאחדה אותה סיעה עם סיעה אחרת של הכנסת היוצאת  בהסכמתו
בכתב של בא כוח הסיעה המאוחדת.
)ד( בכפוף להוראות הסעיפים הקטנים )א( עד )ג( ,מי שהקדים
להגיש רשימתו ,זכותו לבחור כינוי ואות או שתי אותיות  קודמת.
)ה(

רשימת מועמדים שלא ניתנו לה כינוי או אות על ידי מגישיה,

תתן לה הועדה המרכזית' בכפוף להוראות הסעיפים הקטנים גא( עד )ג(,
כינוי ואות או שתי אותיות ".
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חוק

תחילה

זה תחילתו ביום קבלתו בכנסת,

אשכול
לוי
ראש הממשלה
זלמן
שניאור
נשיא המדינה

שזר

חיים משה
שר הפנים

שפירא

