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 חוק הכנסת (תיקון מם׳ 8 ו), התשם״ד-2004*

 1. בחוק הכנסת, התשנ״ד-1994' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 16(א), במקום ״בהתאם
 לחוק שכר חברי הכנסת, התש״ט-1949י יבוא ״בהתאם לפרק טי״.

 תיקון סעיף 16

 הוספת פרק י׳ 2. אחרי פרק ט׳ לחוק העיקרי יבוא:

 ״פרק י׳ - סיעות

 התפלגות 59. רואים התפלגות של סיעה לענין סעיף 6א לחוק־יסוד: הכנסת, אם

 נתקיים אחד מהתנאים האלה:

 (1) ההתפלגות היא של קבוצה של לפחות שלושה חברי הכנסת,
 שהם לפחות שליש ממספר חברי הסיעה; אך בסיעה שמספר חבריה
 שישה או פחות, תהא זו התפלגות אם הקבוצה מונה שגי חברי

 הכנסת או יותר:

 (2) ההתפלגות היא של סיעה שהיא צירוף של סיעות או חטיבות
 של הכנסת הקודמת או צירוף של מפלגות או ארגונים מחוץ לכנסת,
 או של סיעה או חטיבה כאמור עם מפלגה או ארגון כאמור,
 וההתפלגות היא על פי ההשתייכות לאותם סיעות, חטיבות, מפלגות
 או ארגונים, והיא הגישה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בעת
 הגשת רשימת המועמדים שלה, נוסח של הסכם בדבר צירוף של
 סיעות, חטיבות, מפלגות או ארגונים כאמור, בציון ההשתייכות של

 המועמדים;

 (ג) ההתפלגות היא של חבר כנסת •אחד, החבר בסיעה שמספר
 חבריה אינו עולה על שלושה, וההתפלגות נעשית בעת שהסיעה

 מתמזגת עם סיעה אחרת.

 60. (א) נמסרה לועדת הכנסת הודעה בכתב מטעם סיעה או חלק ממנה
 על התפלגות כאמור בסעיף 59(1) או(2), או על מיזוג של סיעות במסגרת

 סיעתית חדשה, תאשר ועדת הכנסת את השינוי.

 (ב) נמסרה לועדת הכנסת הודעה בכתב מטעם סיעות על מיזוגן
 במסגרת סיעתית חדשה, והוגשה לועדה, לפני שאישרה את המיזוג כאמור
 בסעיף קטן(א), הודעה בכתב מטעם חבר אחת הסיעות האמורות המבקש
 להתפלג לפי סעיף 59(3), תאשר ועדת הכנסת את ההתפלגות יחד עם

 המיזוג.

 פרישה מסיעה 61. (א) פרש חבר הכנסת מםיעתו שלא במסגרת התפלגות, תקבע ועדת

 הכנסת בישיבה שבסמוך לאחר הפרישה ולאחר שנתנה לחבר הכנסת
י במספר ו נ  הזדמנות להשמיע את טענותיו, את דבר פרישתו, וכן את השי

 חברי אותה סיעה.

 (ב) לא תקבע ועדת הכנסת כי חבר הכנסת פרש מסיעתו אלא
 לאחר שבדקה את העובדות הנוגעות לפרישתו ומצאה כי נתקיימו

 המבחנים שנקבעו בסעיף 6א לחוק־יסוד: הכנסת2.

 אישור ועדת
 הכנסת

 * התקבל בכנסת ביום ח׳ באדר התשס־ד (1 במרס 2004): הזגעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהבעות חוק
, עמי 40. ( 0 0 4 Z 1  הכנסת - »ג, מיום י־ט בשבט התשס״ד ( בפברואר 1

 י ס־ח התשנ״ד, עמי 140; התשס־ב, עמ׳ 502.
 ־ ס־ח התשי־ה, עמי 69.
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 (ג) על החלטת ועדת הכנסת על פי סעיף זה, רשאי חבר הכנסת
 לערער לבית המשפט המחוזי בירושלים, שידון בערעור בשלושה.

 (ר) חבר הכנסת שועדת הכנסת הודיעה על פרישתו, לא יצורף
 לסיעה כלשהי בתקופת כהונתה של אותה הכנסת.

 62. (א) סיעה שההפלגה או התמזגה, רואים את מספר חברי הסיעות
 החדשות על פי ההרכב הסיעתי החדש, לאחר שאושר על ידי ועדת

 הכנסת.

 (ב) סיעה שחבר הכנסת פרש ממנה, שלא במסגרת התפלגות,
 רואים את מספר חבריה כאילו לא פרש ממנה.

 63. בסיעה שבה חלוקים חבריה בשאלה מי מייצג את הסיעה, רואים את
 חברי הכנסת המהווים רוב של חברי הסיעה כמייצגים את הסיעה-, ואולם
 אם נחלקו חברי הסיעה לחלקים שווים, רואים אותו חלק של הסיעה שעמו
 נמנה חבר הכנסת שעמד בראש רשימת המועמדים לכנסת, כמייצג את
 הסיעה בכנסת, ואם חדל לכהן כחבר הכנסת - הבא אחריו באותה רשימת

 המועמדים.״

 מספר חברי
 הסיעה

 ייצוג הסיעה

 תיקון חוק
 הבחירות לכנסת

- מם׳ 50

 תיקון חוק
 מימון מפלגות

 מם׳ 25

 3. בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-969ו5, בסעיף 25, סעיפים קטנים(בו)
 עד (ב7) - בטלים.

 4. בחוק מימון מפלגות, התשל״ג-1973" -

 >ו) בסעיף ו, אחרי ההגדרה ״חוק הבחירות״ יבוא:

 •״חוק הכנסת״ - חוק הכנסת, התשנ״ד-51994;״•,

 (2) בסעיף 13 -

 (א) בסעיף קטן(א), במקום ״על פי האמור בסעיף 25(ב0 ו־(ב2) לחוק הבחירות״
 יבוא ״על פי האמור בסעיפים 59 ו־60 לחוק הכנסת״;

 (ב) בסעיף קטן(ג), במקום ״לפי הוראות סעיף 25(בוץו) לחוק הבחירות״ יבוא
 ״לפי הוראות סעיף 59>ו) או(3) לחוק הכנסת״ ובמקום ״לפי הוראות סעיף 25(ב2)

 לחוק הבחירות״ יבוא ״לפי הוראות סעיף 60 לחוק הכנסת״.
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 משה קצב
 נשיא המדינה

 5 ס״ח התשכ־ט, עמ׳ 103; התשס־ג, עמ׳ 34.

 4 ס־ח התשל־ג, עמי 52; התשם״ג, עמי 23.

 5 ם״ח התשנ״ד, ענד 140 ; התשס״ד, עמי 308.
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