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  רשימת המועמדים הוגשה מטעם מפלגת רשימת האיחוד הערבי.
  

עבדאללה חורי (שהוצב במקום ה-9 ברשימה), התפטר ביום 08.02.2021, בפני יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית, השופט עוזי פוגלמן. בימים שבין מעמד הגשת הרשימות לאישורן, בודקת הוועדה את כשירות כלל
המועמדים והרשימות, בהתאם לסעיפים 5א-7א לחוק-יסוד: הכנסת, לפרק ו' לחוק הבחירות לכנסת [נוסח
משולב], התשכ"ט-1969 (להלן: חוק הבחירות), לסעיף 11 לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010 ולפרק ה'

לתקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג-1973. בעקבות בדיקות אלו, המועמדים עווד פריד ו-אבו חאמד אוסאמה,
שהוצבו במקומות ה-41 ו-106 (בהתאמה), לא נכללו ברשימה שאישרה מליאת הוועדה המרכזית בתאריך

21.2.2021, בהתאם לסעיף 63 לחוק הבחירות.
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