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תוקפו של חוק התגברות יהיה לחמש שנים, זולת אם בוטל קודם לכן או שנקבעה בו תקופה קצרה (ב) 

יותר או אם בוטל החוק הסותר, ורשאית הכנסת לשוב ולחוקקו טרם פקיעתו לתקופות נוספות שלא 
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 שנים מיום תחילתו, זולת אם נקבע בו מועד מוקדם יותר. ארבעבתום 

חוקקה הכנסת חוק כאמור בסעיף קטן (א), והושבעה לאחר מכן כנסת נוספת, רשאית הכנסת (ב) 

ף קטן (א); תוקפו של חוק כאמור אינו מוגבל בזמן, כאמור בסעי לחוקק פעם נוספת את החוק שנחקק

 זולת אם נקבע בו אחרת.
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