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 9114–חוק הכנסת, התשנ"ד
 ופרישה מסיעה התפלגות של סיעהשעניינם  – 36עד  95סעיפים 

 (021התשנ"ד, עמ'  ס"ח)
 (4109בינואר  0)מעודכן ליום 

 
 פרק י': סיעות  

 

 התפלגות
 01תיקון  

 יסוד: הכנסת,-א לחוק3רואים התפלגות של סיעה לענין סעיף  .95
 אם נתקיים אחד מהתנאים האלה:

-ו 43, 01תיקונים 
69 

שני חברי הכנסת לפחות, ההתפלגות היא של קבוצה של  (0) 
 ;שליש ממספר חברי הסיעה לפחות שהם

    
 מפלגות ההתפלגות היא של סיעה שהיא צירוף של (4)  64תיקון 

מפלגות, והיא  ןוההתפלגות היא על פי ההשתייכות לאות
ב ראש ועדת הבחירות המרכזית בעת הגשת הגישה ליוש

רשימת המועמדים שלה, נוסח של הסכם בדבר צירוף של 
 מפלגות כאמור, בציון ההשתייכות של המועמדים;

    
ההתפלגות נעשית בעת שהסיעה מתמזגת עם סיעה  (6)  69תיקון 

אחרת, ובלבד שחברי כל סיעה המתנגדים למיזוג עושים 
כל חבר כנסת המתנגד למיזוג  כן כסיעה אחת, אך רשאי

 .להצטרף לסיעה אחרת
    

אישור 
ועדת 

 הכנסת
 01תיקון 

נמסרה לועדת הכנסת הודעה בכתב מטעם סיעה או חלק  )א( .31
(, או על 4( או )0)95ממנה על התפלגות כאמור בסעיף 

מיזוג של סיעות במסגרת סיעתית חדשה, תאשר ועדת 
 הכנסת את השינוי.

    
נמסרה לועדת הכנסת הודעה בכתב מטעם סיעות על  )ב(  69תיקון 

מיזוגן במסגרת סיעתית חדשה, והוגשה לועדה, לפני 
שאישרה את המיזוג כאמור בסעיף קטן )א(, הודעה בכתב 

(, 6)95להתפלג לפי סעיף  חברי הסיעות המבקשיםמטעם 
 תאשר ועדת הכנסת את ההתפלגות יחד עם המיזוג.

    
פרישה 
 מסיעה

 01ון תיק

)א( .30

  

פרש חבר הכנסת מסיעתו שלא במסגרת התפלגות, תקבע 
ועדת הכנסת בישיבה שבסמוך לאחר הפרישה ולאחר 
שנתנה לחבר הכנסת הזדמנות להשמיע את טענותיו, את 

 דבר פרישתו, וכן את השינוי במספר חברי אותה סיעה.
    

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

יסוד: -א לחוק3נתקיימו המבחנים שנקבעו בסעיף 
 הכנסת.
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על החלטת ועדת הכנסת על פי סעיף זה, רשאי חבר  )ג(  
הכנסת לערער לבית המשפט המחוזי בירושלים, שידון 

 בערעור בשלושה.
    
פרישתו, לא יצורף  חבר הכנסת שועדת הכנסת הודיעה על )ד(  

 לסיעה כלשהי בתקופת כהונתה של אותה הכנסת.
    

מספר חברי 
 סיעה

 01תיקון 

)א( .34
  

סיעה שהתפלגה או התמזגה, רואים את מספר חברי 
הסיעות החדשות על פי ההרכב הסיעתי החדש, לאחר 

 שאושר על ידי ועדת הכנסת.
    
)ב(  

  
גרת התפלגות, סיעה שחבר הכנסת פרש ממנה, שלא במס

 רואים את מספר חבריה כאילו לא פרש ממנה.
    

ייצוג 
 הסיעה

 01תיקון 

בסיעה שבה חלוקים חבריה בשאלה מי מייצג את הסיעה, רואים  .36
את חברי הכנסת המהווים רוב של חברי הסיעה כמייצגים את 
הסיעה; ואולם אם נחלקו חברי הסיעה לחלקים שווים, רואים 

יעה שעמו נמנה חבר הכנסת שעמד בראש אותו חלק של הס
רשימת המועמדים לכנסת, כמייצג את הסיעה בכנסת, ואם חדל 

 הבא אחריו באותה רשימת המועמדים. –לכהן כחבר הכנסת 
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