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 בחירת אותיות לסיעה יוצאת וחדשה הנדון:

 החוק

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

 או באות, בכינוי רשימתה את לסמן לה עדיפות זכות, היוצאת המועצה או הכנסת מסיעות סיעה (ב)
 למועצה או לכנסת בבחירות שלה המועמדים רשימת מסומנת הייתה שבהם, מקצתם או כולם, באותיות
 אם ובין אחת לסיעה שהתאחדו בין, היוצאת המועצה של או הכנסת של יותר או סיעות שתי; היוצאת

 כולם, באותיות או בכינויים רשימתן את לסמן להן עדיפות זכות, אחת מועמדים רשימת המגישות, לאו
 והוא, היוצאת למועצה או לכנסת בבחירות שלהן המועמדים רשימות מסומנות היו שבהם, מקצתם או
 .שתים על עולה האותיות של הכולל המספר אם אף

 שצוינה ובאות המפלגות בפנקס הרשום שמה שהוא בכינוי רשימתה את לסמן עדיפות זכות למפלגה (1ב)
 . 36 סעיף לפי הכנסת ראש ליושב בהודעה המפלגה של הסימון כאות

 מסומנת הייתה שבהם, מקצתם או כולם, האותיות או האות, הכינוי את מועמדים רשימת תישא לא (ג)
 אלא, בהם מסומנת הייתה שמפלגה או, היוצאת המועצה או הכנסת מסיעות סיעה של מועמדים רשימת

 – אחרת סיעה עם סיעה אותה התאחדה ואם, מפלגה אותה או סיעה אותה כוח-בא של בכתב בהסכמתו
 . המאוחדת הסיעה כוח-בא של בכתב בהסכמתו

 תהיהי שבהן מהאותיות באחת מועמדים רשימת לסימון הסכמה קבלת בדבר( ג) קטן סעיף הוראת (1ג)
 סיעה מטעם המוגשת מועמדים רשימת על תחול לא, הכנסת מסיעות סיעה של מועמדים רשימת מסומנת
 :אלה כל נתקיימו אם היוצאת המועצה מסיעות

 זו וסיעה אחת מאות ביותר שלה המועמדים רשימת את הסיעה סימנה היוצאת למועצה בבחירות (1)
 ;אותיות באותן הקרובות בבחירות גם רשימתה את לסמן מבקשת

, הכנסת מסיעות סיעה של מועמדים רשימת לסימון שימשה( 1) בפסקה כאמור מהאותיות אחת רק (2)
 .אחת מאות ביותר מסומנת תהיהי זו ורשימה

 סיעה של זכותן על עדיפה הכנסת של סיעות של זכותן(, ג) עד( ב) קטנים סעיפים לעניין מפלגה זכות על (ד)
 אם ואולם; היוצאת המועצה מסיעות סיעה של זכותה על עדיפה מפלגה של וזכותה המועצה של סיעות או

 זכות על עדיפה זכותה – שבמחלוקת באות או בכינוי למועצה האחרונות בבחירות סומנה היוצאת הסיעה
 . מפלגה

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

 להוראות בכפוף, הבחירות מנהל לה ייתן, מגישיה ידי על אות או כינוי לה ניתנו שלא מועמדים רשימת (ו)
 .אותיות שתי או ואות כינוי, זה סעיף

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

 הכינוי והסימון שניתנו לרשימה ובשים לב לאלה:– בדיקת כינוי וסימון

אחרת )במקרה זה,  הדומים לכינוי וסימון שהוצעו לרשימה  רשימת מועמדים  כינוי או סימוןאין לאשר ל

 , זכותה גוברת בהקשר זה(.על ידיהרשימה שהגישה את הרשימה מוקדם יותר על פי האישור שניתן 

 

ות בודדות לשתי רשימות שונות את האותיות הבאות משום דמיונן בכתיבתן בדפוס או אין לאשר כאותי

  ך.-ק ו ב; -כ ו נ; -כ ו ח; -ת ו  ד;-צ ו ש; -פ ו  ד;-ר ו  -בכתב

" א"ר -עם זאת, אין מניעה להשתמש באותיות אלה כשמוסיפים להן אות אחת נוספת )לדוג' לרשימה אחת

 "(.דולרשימה שנייה "

 

להגיש את  שהקדימהבוחרים הקבוצת . במקרה זה, ישאו כינוי וסימון זהיםישתי רשימות מועמדים לא 

יאושר לה הכינוי והסימון שבחרה. , במועד הגשתה ממניעל פי המועד שצוין באישור שניתן לה  רשימתה

 הכינוי והסימון שבחרה ייפסל והיא רשאית להציע לאישור כינוי וסימון אחרים.  -הרשימה האחרת

 

 "חי".או  "ה"אין מניעה לקבוע אות או אותיות וכינויים שיש להן, כביכול, כוח מיסטי. לדוגמה  

 

מילים גנריות כאשר הן באות בצירופים שונים  אין מניעה לקבוע לשתי רשימות שונות כינויים הכוללים

 ושיש ביניהם מספיק הבדל. 

 רשימה המכונה "תנועת מהפך ירוק"  ורשימה אחרת המכונה "הירוקים";  -לדוגמה המילה "ירוקים"

 רשימה אחת המכונה "שימו לב הורים" ורשימה אחרת המכונה "אסיפת הורים". -המילה "הורים"

 

 :קביעת כינוי וסימון 

בטופס הצעת מועמד יצוינו רק שמו הפרטי ושם משפחתו של המועמד כפי שמופיעים  -בהצעת מועמד

 במרשם האוכלוסין. לא ניתן להוסיף כינוי נוסף שאינו מופיע בתעודת הזהות.

לציין את כולם או  רשאימועמד  הנושא על פי תעודת הזהות שני שמות פרטיים או שני שמות משפחה, 

 חלקם. 

 

 יצוין הכינוי והאות/האותיות כפי שהוצעו לרשימת המועמדים מטעמה הוצע המועמד.בנוסף 

מגישי הרשימה נדרשים לקבוע כינוי לרשימה וכן סימון שיורכב מאות או שתי   -ברשימת המועמדים

 (. בבאו  אאבית העברי )כך לדוגמה אסור -של האלף שונותאותיות 

 

 אותיות:  3-מקרים בהם ניתן להשתמש ב

המגישה רשימה, רשאית לסמן את רשימתה באותיות שבהן הייתה מסומנת בבחירות  סיעה בכנסת

לכנסת הנוכחית, אף אם כללו יותר משתי אותיות )לדוגמה סיעת הליכוד רשאית לשאת את האותיות 

 (. מחל
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המגישות רשימת מועמדים אחת, רשאיות לשאת את  שתי סיעות של הכנסת או של המועצה היוצאת

ותיות של שתי הסיעות או חלקן, שבהם היו מסומנות בבחירות לכנסת הנוכחית או למועצה היוצאת, הא

אף אם מספרן הכולל של האותיות עולה על שתיים )לדוגמה סיעת הירוקים שאותיותיה בבחירות 

, המגישות גד, וסיעת הסגולים שאותיותיה בבחירות הקודמות למועצה היו אבהקודמות למועצה היו 

 וכו'(.   אבגאו  אבגדרשאיות לשאת את האותיות ימה משותפת רש

 

המבקשת לשאת אות או אותיות או כינוי שסיעת כנסת  רשימת מועמדים המוגשת על ידי קבוצת בוחרים

או סיעת המועצה היוצאת או מפלגה מסומנת או מכונה בהן, צריכה לצרף במועד הגשת הרשימה, אישור 

נדרשת הסכמתו  -או מפלגה לכך. אם התאחדה אותה סיעה עם סיעה אחרתבכתב של בא כוח אותה סיעה 

 בכתב של בא כוח הסיעה המאוחדת. מספר דגשים לעניין זה:

 

כך לדוגמה אישור הסיעה או המפלגה נדרש גם אם מבוקש לעשות שימוש רק באות אחת מאותיותיה. 

אותיות ולא  3אף שהיא נושאת לבקש את אישורה של סיעת מרצ,  , נדרשרכאשר האות המבוקשת היא 

 את האות ר' לבדה.

 

נדרש לבקש את אישורן של כל אחת מהסיעות שעושות שימוש באות המבוקשת. כך לדוגמה רשימה 

צריכה לבקש את אישורן של סיעת הליכוד, סיעת העבודה וסיעת מרצ,  ימהמבקשת לשאת את האותיות 

 וש סיעות אלה.מאחר שהאות מ' נמצאת בשימוש על ידי כל אחת משל

 

סיעה במועצה היוצאת שמבקשת לעשות שימוש באותיות סיעה בכנסת צריכה לבקש את אישורה אף אם 

  בעבר כבר קיבלה לכך אישור.

  

לצרף את אישור בא כוח הסיעה   סיעה במועצה היוצאת אינה נדרשת, הקודםעל אף האמור בסעיף 

 :במצטברבכנסת על שימוש באות בה היא מבקשת לעשות שימוש, אם היא עומדת בתנאים הבאים 

 

 ביותר מאות אחת הסיעה היוצאת סומנה הקודמותבבחירות 

 

בהן סומנה בבחירות  באותן אותיות, הסיעה היוצאת מבקשת לסמן את עצמה הקרובותבבחירות 

 הקודמות. 

 

 מהאותיות בהן מסומנת סיעת המועצה היוצאת, משמשת לסימון הסיעה בכנסת. אחתרק 

 

 . בשתי אותיות או יותרהסיעה בכנסת מסומנת 
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כלומר, כאשר סיעה במועצה היוצאת מבקש לעשות שימוש באותיות שסומנה בהן בבחירות הקודמות, 

סיעת המועצה היוצאת  -חתואות אחת מתוכן משמשת לסימון סיעה בכנסת אשר מסומנת ביותר מאות א

 : דוגמאותפטורה מהצגת אישור מבא כוח הסיעה בכנסת.   

 

כל אחת מהאותיות תפוסה ע"י סיעת הכנסת )מרצ ויש עתיד(, ולכן גם אם סיעת המועצה היוצאת  – פר

 יש להגיש את אישור ב"כ סיעת הכנסת. –עשתה שימוש באותיות הנ"ל 

 

כנסת )מרצ( שעושה שימוש ביותר מאות אחת, ק' היא אות פנויה, ולכן האות ר' תפוסה על ידי סיעת  -רק

 סיעת במועצה היוצאת תהא פטורה מהגשת אישור ב"כ סיעת מרצ.

 

סיעה במועצה היוצאת שעשתה שימוש באות זו בבחירות הקודמות, תחויב בהגשת אישור מב"כ  – ש

 על ידי אות אחת בלבד.  סיעת הכנסת שעושה שימוש באות זו )שס(, מאחר שמדובר בסימון

 

 סדר העדיפות בזכויות הרשימות על אותיות וכינויים הוא כלהלן:

 א.   סיעת כנסת.

ב.  מפלגה הרשומה ברשם המפלגות ויש לה נציג בסיעת כנסת  )לדוגמה 'מפלגת העבודה' היא מפלגה, 

 מאחר שיש לה נציגות בכנסת(.

 ג. סיעת המועצה היוצאת.

על אף זאת, יש לשים לב כי זכותה של סיעת במועצה היוצאת )סעיף ג'( גוברת על זכותה של מפלגה )סעיף 

ב'( לגבי כינוי או אות שבמחלוקת, במקרה שבו סיעת המועצה היוצאת מבקשת לסמן את רשימתה 

יפה על יודגש כי בכל מקרה, סיעת כנסת זכותה עדבאותיות שבהן סומנה בבחירות האחרונות למועצה. 

 מפלגה וסיעה יוצאת.

כאשר מדובר בבקשה לסימון באותיות שאין לאף אחד מהגורמים המנויים בסעיף זה זכות עליהן, 

ולכן החשיבות בציון מועד  בהקדם אליהעדיפות לשימוש בהן תינתן לרשימה שהקדימה להגיש בקשתה 

 הגשה באופן מדויק.

  -וכינויים העלולים לגרום להטעיית  הציבור כגוןבנוסף לכללים האמורים, לא ניתן לקבוע אותיות 

הכינוי עלול ליצור רושם בקרב הציבור כי הרשימה מייצגת גוף ציבורי מסוים בעוד שאין קשר בין הרשימה 

 לאותו גוף )לדוגמה צהל, שבכ(.

הכינוי או הסימון דומים לכינוי וסימון שהוצעו לרשימה אחרת )במקרה זה, הרשימה שהגישה את 

 , זכותה גוברת בהקשר זה(על ידיימה מוקדם יותר על פי האישור שניתן הרש
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אין לאשר כאותיות בודדות לשתי רשימות שונות את האותיות הבאות משום דמיונן בכתיבתן בדפוס או 

 -בכתב

 ך. -ץ; ק ו-ם; ף; ו-ס; מ ו-ב; ם ו-נ; כ ו-ח; כ ו-ד; ת ו-ש; צ ו-ד; פ ו-ר ו 

  

" א"ר -להשתמש באותיות אלה כשמוסיפים להן אות אחת נוספת )לדוג' לרשימה אחתעם זאת, אין מניעה 

 "(דולרשימה שנייה "

 

 .27בית ולכן מבחר האותיות הכללי הוא -נחשבות כאות נפרדת של האלף ך ף ץ ן םהאותיות הסופיות 

 

הכללים הנוגעים לאותיות, חלים באופן עקרוני גם על כינוי של רשימה. כך למשל: רשימה המעוניינת 

 לעשות שימוש במילה "עתיד", עליה לקבל את אישור בא כוח סיעת הכנסת "יש עתיד". 

 

רשימה המעוניינת לעשות שימוש במילים גנריות כמו "רשימה", "בראשות", וכיו"ב, ואין חשש להטעיה, 

 שלי.טורה מהגשת אישור ב"כ הסיעה. מכיוון שמדובר בשאלה שבשיקול דעת פ

 

 לא ניתן לשנות את הכינוי או האותיות לאחר הגשת הרשימה. –שימו לב 
 

את הכינוי  אקבעבשלב בדיקת הרשימה או ההצעה  -במקרה בו לא ניתן על ידי המגישים כינוי וסימון

 והסימון לרשימה בהתאם לעקרונות שפורטו לעיל. 

 

 חשוב

בכדי למנוע פסילה במועדי עמי  ץבכול שלב של הכנסת הרשימות, בחירת הכינוי או האותיות, ניתן להתייע

 ההגשה.

 מועדי ההגשה הם סופיים ומדויקים ולא ניתן לחרוג מהם.

 בקניון העיר בקריית גת.  4העיריה, בקומה  ןאת ההצעות יש להגיש במשרדי, בבניי

 

 להלן המועדים:

 לפני הצהריים 11:00-9:00, בין השעות 26.9.18ביום ד', 

 .אחר הצהריים 21:00-15:00, בין השעות 27.9.18ביום ה', 

 

 

 

 רענן                   אבטבי 
 מנהל              הבחירות


