
478764מספר פנימי: 

עשרה התשע -הכנסת   

הכנסת חברי אזולאי:       יוזמים  דוד

מרגי  יעקב

זאב  נסים

נהרי  משולם

וקנין  יצחק

כהן  יצחק

1232/19פ/

הבוחר גיל תיקון הכנסת יסוד חוק ) הצעת   – )  : -  

, בכל מקום, במקום "שמונה עשרה" יבוא5, בסעיף 1בחוק-יסוד: הכנסת.51תיקון סעיף 

.""שבע עשרה

תיקון חוק

הבחירות לכנסת

1969בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–.2 2 –

(1) 3בסעיף   – 

א)) 17" יבוא "18בכותרת השוליים, במקום " ";

ב)) 17" יבוא "18בכל מקום, במקום " ";

(2) 17" יבוא "18(א), במקום "26בסעיף  ";

(3) 17" יבוא "18(א), במקום "39בסעיף  ".

(4) 17" יבוא "18), במקום "1(97בסעיף  ".

ר ב ס ה י ר ב  ד

אחוז את  להעלות  מנת  על  מאוד.  נמוכים  היו  ההצבעה  אחוזי  לכנסת  האחרונות  בבחירות 

ההצבעה יש לשתף את הצעירים בעם אשר יש להם התעניינות בפוליטיקה הישראלית. צעירים

 בוגרים דיים על מנת להשתתף בבחירות ולהשפיע.17בגיל 

הצעות חוק-יסוד דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברי הכנסת עבד-

), על ידי חבר2478), על ידי חבר הכנסת מאיר פרוש (פ/761אלמאלכ דהאמשה וטלב אלסאנע (פ/

(פ/ אריאל  אורי  (פ/1771הכנסת  אזולאי  דוד  הכנסת  חבר  ידי  ועל  הכנסת2633),  שולחן  על   ,(

.69 ס"ח התשי"ח, עמ'  1
.103 ס"ח התשכ"ט, עמ' 2



), על ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה2872/17השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אריה אלדד (פ/

), על ידי חבר3680/17), על ידי חבר הכנסת מאיר פרוש (פ/3463/17וקבוצת חברי הכנסת (פ/

(פ/ אזולאי  דוד  (פ/3890/17הכנסת  מוראד  שנאן  ושכיב  חילו  נאדיה  הכנסת  חברי  ידי  ועל   (

חברי3999/17 וקבוצת  מילר  אלכס  הכנסת  חבר  ידי  על  השמונה-עשרה  הכנסת  שולחן  ועל   ,(

).608/18הכנסת (פ/

הצעות חוק-יסוד זהות הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת גילה גמליאל

), על ידי888/18), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אריה אלדד (פ/2142(פ/

), ועל ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1185/18חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/

3671/18.(

---------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

13.5.13ד' בסיוון התשע"ג – 


