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חוק מימון מפלגות )תיקון מס' 35(, התשע"ז-2017*

בחוקמימוןמפלגות,התשל"ג-73 11)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1,בסופויבוא:1רתיקוןסעיף1

""גוףפעילבבחירות"-אדםאוחברבניאדםאשרנרשםכאמורבסעיף10ג)א(לשם
ביצועפעילותבחירות;

"מאגרמידע"-מאגרכאמורבפסקה)1(להגדרה"פעילותבחירות";

"פעילותבחירות"-אחתאויותרמהפעילויותהמנויותלהלןשבוצעהשלאבידי
מפלגהאוגוףהקשורלסיעה:

יצירתמאגרמידעובופרטיםמזהיםשלבוחריםבבחירותלכנסתלצד )1(
מידעבדברכוונותההצבעהשלהםבבחירות,לשםביצועהפעילויותהאמורות

בפסקאות)2(עד)4(שלהלן,ושלאלשםמכירתולמפלגה;

הסעתבוחריםביוםהבחירותלכנסת,שלאלפיחוקושלאבתמורהמלאה, )2(
לשםהבטחתהצבעתםבשלכוונותההצבעהשלהםבבחירות;

פנייהישירהבתקופתהבחירותלבוחריםבעליעמדותפוליטיותמסוימות )3(
שמטרתהלהשפיעעליהםלהצביעבעדרשימתמועמדיםמסוימתאולהימנע

מלהצביעבעדרשימתמועמדיםמסוימת;

תעמולהבאמצעותמודעותפרסום,שמטרתהלהשפיעעלבוחריםלהצביע )4(
בעדרשימתמועמדיםמסוימתאולהימנעמלהצביעבעדרשימתמועמדים

מסוימתר"

בסעיף1גלחוקהעיקרי-2רתיקוןסעיף1ג

בסעיףקטן)ב(- )1(

ברישה,במקום"תהיהצמודהלמדד"יבוא"תתעדכןב־1בינוארשלכל )א(
שנהבהתאםלשיעורעלייתהמדד";

פסקה)1(-תימחק; )ב(

בפסקה)3(,אחרי"שהשתנו"יבוא"לפיקביעתהכאמורבסעיף1ב;הודעה )ג(
עלהסכומיםשהתעדכנולפיסעיףזהתפורסםברשומותמטעםהכנסת";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

8ג, או־10גיוצמדולמדדויעוגלו ,8 3א, הסכומיםהנקוביםבסעיפים ")ג(
כאמורבסעיףקטן)ב(;הסכומיםהמעודכניםיפורסמוברשומותמטעםהכנסתר"

בסעיף3)ג(לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"5%מיחידתמימון"יבוא"%פמיחידת3רתיקוןסעיף3
מימון"ר

בסעיף3אלחוקהעיקרי,סעיףקטן)ב(-בטלר4רתיקוןסעיף3א

בסעיף8לחוקהעיקרי-5רתיקוןסעיף8

סעיףקטן)ד(-בטל; )1(

אחריסעיףקטן)ד2(יבוא: )2(

לאתקבלסיעהאומפלגה,במישריןאובעקיפין,תרומהבשטריכסףאו ")ד3(
במעותר";

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2017 במרס 20( התשע"ז באדר כ"ב ביום בכנסת התקבל *
הכנסת-78פ,מיוםכ'בטבתהתשע"ז)18בינואר2017(,עמ'פפר

ס"חהתשל"ג,עמ'52;התשע"ז,עמ'453ר 1
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אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )3(

קיבלהסיעהאומפלגהתרומהבניגודלהוראותסעיףזהאובסכוםהעולה ")ז(
עלהסכוםהמרביהמותרעלפיו,תחזירלתורם,מידכשנודעלהעלכך,את
התרומהאואתחלקהשהואמעללמותר,ואםלאניתןלעשותכן,תעביראת
הסכוםשעליהלהחזירלאוצרהמדינהבאמצעותחשבהכנסת;פעלהסיעהאו
מפלגהלפיהוראותסעיףקטןזה,לאיראואתהתרומהכתרומהשהתקבלה

בניגודלהוראותחוקזהר"

בסעיף8גלחוקהעיקרי,המילים"והוראותסעיף8)ד(יחולועלהסכוםהאמור"-יימחקורפרתיקוןסעיף8ג

בסעיף אלחוקהעיקרי-7רתיקוןסעיף א

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)4(יבוא: )1(

מבצעפעילותבחירותבשוויכוללשל500,000שקליםחדשיםבלישנרשם )5("
10ג)א(,אובלישהתאגד,בניגוד כגוףפעילבבחירות,בניגודלהוראותסעיף
להוראותסעיף10ג)ג()1(,אולאמסרלמבקרהמדינהדוחעלמערכתהחשבונות

שניהל,בניגודלהוראותסעיף10ג)י(,במטרהלרמותר";

בסעיףקטן)ג(,במקום"מהוראותהסעיףהאמור"יבוא"מהוראותסעיף7"ר )2(

בסעיף10)ו(לחוקהעיקרי,המילה"עם"-תימחק,ואחרי"בסעיףזה"יבוא"ובסעיף8רתיקוןסעיף10
10ג)י(ו–)יב("ר

אחריסעיף10בלחוקהעיקרייבוא: רהוספתסעיף10ג

לאיבצעאדםאוחברבניאדם,ביןשהואמאוגדובין10גר"גוףפעילבבחירות )א(
שאינומאוגד,פעילותבחירותבשוויכולל,בכסףאובשווה
כסף,העולהעל100,000שקליםחדשים,ולאיגייסתרומות
למטרהזובשוויכוללכאמור,אלאלאחרשנרשםאצלמבקר
המדינה,כפישיקבעהמבקר,כגוףפעילבבחירותשמטרתו

ביצועפעילותבחירותר

מבקרהמדינהלאירשוםגוףלפיסעיףקטן)א(אלא )ב(
בהתקייםכלאלה:

אםהואתאגיד-הואעמותהאוחברהלתועלת )1(
הציבור;

הואמסרלמבקרהמדינהפרטיאתראינטרנט )2(
לפרסוםמידעשעליולפרסםעלפיסעיףזה;

הואהסמיךאדםאושניבניאדםלפעולבשמו )3(
כגוףפעילבבחירותבכלהנוגעלקשריועםרשויות
המדינהופרסםבאתרהאינטרנטשלואתשמם,בצירוף
כתבהסכמתםלשמשבתפקידזה)בסעיףזה-הגורם

המוסמך(ר

לאיבצעאדםאוחברבניאדםפעילותבחירותבשווי )ג(
כולל,בכסףאובשווהכסף,העולהעלפיארבעהמהסכום
האמורבסעיףקטן)א(ולאיגייסתרומותלמטרהזובשוויכולל
כאמוראלאלאחרשנרשםאצלמבקרהמדינהכאמורבסעיף

קטן)א(והתקיימוכלאלה:

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )3(

קיבלהסיעהאומפלגהתרומהבניגודלהוראותסעיףזהאובסכוםהעולה ")ז(
עלהסכוםהמרביהמותרעלפיו,תחזירלתורם,מידכשנודעלהעלכך,את
התרומהאואתחלקהשהואמעללמותר,ואםלאניתןלעשותכן,תעביראת
הסכוםשעליהלהחזירלאוצרהמדינהבאמצעותחשבהכנסת;פעלהסיעהאו
מפלגהלפיהוראותסעיףקטןזה,לאיראואתהתרומהכתרומהשהתקבלה

בניגודלהוראותחוקזהר"

תיקוןסעיף8גבסעיף8גלחוקהעיקרי,המילים"והוראותסעיף8)ד(יחולועלהסכוםהאמור"-יימחקורפר

תיקוןסעיף אבסעיף אלחוקהעיקרי-7ר

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)4(יבוא: )1(

מבצעפעילותבחירותבשוויכוללשל500,000שקליםחדשיםבלישנרשם )5("
10ג)א(,אובלישהתאגד,בניגוד כגוףפעילבבחירות,בניגודלהוראותסעיף
להוראותסעיף10ג)ג()1(,אולאמסרלמבקרהמדינהדוחעלמערכתהחשבונות

שניהל,בניגודלהוראותסעיף10ג)י(,במטרהלרמותר";

בסעיףקטן)ג(,במקום"מהוראותהסעיףהאמור"יבוא"מהוראותסעיף7"ר )2(

בסעיף10)ו(לחוקהעיקרי,המילה"עם"-תימחק,ואחרי"בסעיףזה"יבוא"ובסעיף8ר
10ג)י(ו–)יב("ר

תיקוןסעיף10

הוספתסעיף10גאחריסעיף10בלחוקהעיקרייבוא: ר

לאיבצעאדםאוחברבניאדם,ביןשהואמאוגדובין10גר"גוףפעילבבחירות )א(
שאינומאוגד,פעילותבחירותבשוויכולל,בכסףאובשווה
כסף,העולהעל100,000שקליםחדשים,ולאיגייסתרומות
למטרהזובשוויכוללכאמור,אלאלאחרשנרשםאצלמבקר
המדינה,כפישיקבעהמבקר,כגוףפעילבבחירותשמטרתו

ביצועפעילותבחירותר

מבקרהמדינהלאירשוםגוףלפיסעיףקטן)א(אלא )ב(
בהתקייםכלאלה:

אםהואתאגיד-הואעמותהאוחברהלתועלת )1(
הציבור;

הואמסרלמבקרהמדינהפרטיאתראינטרנט )2(
לפרסוםמידעשעליולפרסםעלפיסעיףזה;

הואהסמיךאדםאושניבניאדםלפעולבשמו )3(
כגוףפעילבבחירותבכלהנוגעלקשריועםרשויות
המדינהופרסםבאתרהאינטרנטשלואתשמם,בצירוף
כתבהסכמתםלשמשבתפקידזה)בסעיףזה-הגורם

המוסמך(ר

לאיבצעאדםאוחברבניאדםפעילותבחירותבשווי )ג(
כולל,בכסףאובשווהכסף,העולהעלפיארבעהמהסכום
האמורבסעיףקטן)א(ולאיגייסתרומותלמטרהזובשוויכולל
כאמוראלאלאחרשנרשםאצלמבקרהמדינהכאמורבסעיף

קטן)א(והתקיימוכלאלה:
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הואנרשםכעמותהאוכחברהלתועלתהציבור )1(
שמטרתהביצועפעילותבחירות,אוהגישבקשהלהירשם

כאמורוהשליםאתכלהנדרשממנולשםהרישום;

הואמינהרואהחשבוןלשםביקורתהחשבונות )2(
פעיל כגוף והוצאותיו הכנסותיו בדבר דוח ועריכת
בבחירות,ופרסםבאתרהאינטרנטשלואתשםרואה

החשבון,בצירוףכתבהסכמתולשמשבתפקידזהר

לענייןחישובהסכומיםהאמוריםבסעיפיםקטנים)א( )ד(
ו–)ג(,יראוכאילופעילותהבחירותאוגיוסהתרומותבוצעו
לדעת אם גופים, כמה בידי בוצעו אם אף אחד גוף בידי
מבקרהמדינה,אויושבראשועדתהבחירותהמרכזיתבקשר
לעתירהלפיסעיףקטן)יז(,לפיהעניין,ישלראותגופיםאלה
כזרועותשלגוףאחד,בהתחשבבכלהאפיוניםהמפורטים
להלןאומקצתם:מטרותיהםשלהגופים,פעולותיהם,זהות
והמקורות רווחיהם ייעוד וחבריהם, מנהליהם בעליהם,

לכיסויהפסדיהםר

מועמדלכנסתאובעלתפקידבמוסדותמפלגה)ה( )1(
לאיהיהבעלתפקידבכירבגוףפעילבבחירותולא
למועמד היה ואם מטעמו, המוסמך כגורם ישמש
- כאמור מפלגה במוסדות תפקיד לבעל או לכנסת
יחדללשמשבתפקידובגוףפעילבבחירותאומטעמור

הגורםהמוסמךימשיךלכהןכלעודלאמונה )2(
אחרבמקומו;התפטרהגורםהמוסמךבהודעהלגוף
פעילבבחירותולמבקרהמדינה,חדללשמשבתפקידו
לפיפסקה)1(אונבצרממנולמלאאתתפקידו,והיה
היחידהמשמשגורםמוסמך,ימנהגוףפעילבבחירות,
בתוךשלושהימיםמיוםשנודעלועלכך,גורםמוסמך
אחרבמקומו,ויפרסםבאתרהאינטרנטשלואתשמו,

בצירוףכתבהסכמתולשמשבתפקידזהר

פעילות)ו( שביצע בבחירות, פעיל גוף יקבל לא )1(
בחירותבשוויכוללהעולהעלהסכוםהאמורבסעיף
קטן)א(,אוגייסתרומותלמטרהזובשוויכוללכאמור,
במישריןאובעקיפין,בתקופהשביןבחירותלכנסתלבין
תרומהבסכוםאובסכומים שאחריהן,כל הבחירות
העוליםעלכפלהסכוםהאמורבפסקה)2(מאתאדם

ובניביתוהסמוכיםעלשולחנור

עלאףהאמורבפסקה)1(,ביצעגוףפעילבבחירות )2(
)ג(אוגייס פעילותבחירותבשוויהאמורבסעיףקטן
תרומותלמטרהזובשוויהאמור,לאיקבלהחלבאותו
)1(בסכוםאובסכומים מועדתרומהכאמורבפסקה

העוליםעל15,000שקליםחדשיםר

לאיקבלגוףפעילבבחירות,במישריןאובעקיפין, )3(
תרומהבניגודלהוראותסעיף8)א(,)ד1(,)ד2(ו–)ד3(ר
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בבחירות פעיל גוף ,)3( בפסקה האמור אף על )4(
רשאילקבלתרומהמתורםבחוץלארץבניגודלהוראות
סעיף8)ד1(,ובלבדשהואבגיר;ואולםקיבלגוףפעיל
בבחירותתרומהכאמור,לאיעלהסךהתרומותשהוא
בחירות שבין בתקופה לארץ, בחוץ או בארץ יקבל,
לכנסתלביןהבחירותשאחריהן,על00,000פשקלים
חדשים,ולאיעלהסךהתרומותשהואיקבלמתורמים
בחוץלארץלפיפסקהזועלשלישמהסכוםהכוללשל

התרומותשקיבלבאותהתקופהר

קיבלגוףפעילבבחירותתרומהבניגודלהוראות )5(
המרבי הסכום על העולה בסכום או זה קטן סעיף
המותרעלפיו,יחזירהגוףלתורם,מידכשנודעלועל
כך,אתהתרומהאואתחלקהשהואמעללמותר,ואם
לאניתןלעשותכן,יעביראתהסכוםשעליולהחזיר
הגוף פעל הכנסת; חשב באמצעות המדינה לאוצר
לפיהוראותפסקהזו,לאיראואתהתרומהכתרומה

שהתקבלהבניגודלהוראותחוקזהר

או שלו האינטרנט באתר יפרסם בבחירות פעיל גוף )ז(
באתראינטרנטשיקבעמבקרהמדינה,ולפיהנחיותמבקר
המדינה,כלתרומהשקיבלמתורםוכלתרומהשהחזירלתורם
14ימיםמיוםשקיבלאת אוהעבירלאוצרהמדינהבתוך
בתקופת ואולם העבירה; או שהחזירה מיום או התרומה
הבחירותיפרסםגוףפעילבבחירותמידעכאמורבתוךשבעה

ימיםר

גוףפעילבבחירותינהלמערכתחשבונותלפיהנחיות )ח(
מבקרהמדינהוירשוםאתהכנסותיווהוצאותיולפיאותן

הנחיותר

רואההחשבוןשלגוףפעילבבחירותשמונהלפי)ט( )1(
סעיףקטן)ג()2(רשאילדרושממנובכלעתשימציאלו
ידיעות,מסמכים,הסבריםוכלחומראחרהדרושים
לולצורךמילויתפקידיולפיסעיףזה,והגוףהפעיל

בבחירותימציאאתהנדרשללאדיחויר

רואההחשבוןהאמורבפסקה)1(ימשיךלכהןכל )2(
עודלאמונהאחרבמקומו;התפטררואההחשבוןאו
נבצרממנולמלאאתתפקידו,ימנהגוףפעילבבחירות,
בתוךעשרהימיםמיוםשנודעלועלכך,רואהחשבון
אחרבמקומו,ויפרסםבאתרהאינטרנטשלואתשםרואה

החשבון,בצירוףכתבהסכמתולשמשבתפקידזהר

גוףפעילבבחירותימסורלמבקרהמדינה,בתוךהתקופה )י(
האמורהבסעיף10)א(או)ו(,דוחעלמערכתהחשבונותשניהל
בתקופהשבהפעלכגוףכאמורועדלמועדמסירתהדוח;גוף
פעילבבחירותשביצעפעילותבחירותבשוויהאמורבסעיף

בבחירות פעיל גוף ,)3( בפסקה האמור אף על )4(
רשאילקבלתרומהמתורםבחוץלארץבניגודלהוראות
סעיף8)ד1(,ובלבדשהואבגיר;ואולםקיבלגוףפעיל
בבחירותתרומהכאמור,לאיעלהסךהתרומותשהוא
בחירות שבין בתקופה לארץ, בחוץ או בארץ יקבל,
לכנסתלביןהבחירותשאחריהן,על00,000פשקלים
חדשים,ולאיעלהסךהתרומותשהואיקבלמתורמים
בחוץלארץלפיפסקהזועלשלישמהסכוםהכוללשל

התרומותשקיבלבאותהתקופהר

קיבלגוףפעילבבחירותתרומהבניגודלהוראות )5(
המרבי הסכום על העולה בסכום או זה קטן סעיף
המותרעלפיו,יחזירהגוףלתורם,מידכשנודעלועל
כך,אתהתרומהאואתחלקהשהואמעללמותר,ואם
לאניתןלעשותכן,יעביראתהסכוםשעליולהחזיר
הגוף פעל הכנסת; חשב באמצעות המדינה לאוצר
לפיהוראותפסקהזו,לאיראואתהתרומהכתרומה

שהתקבלהבניגודלהוראותחוקזהר

או שלו האינטרנט באתר יפרסם בבחירות פעיל גוף )ז(
באתראינטרנטשיקבעמבקרהמדינה,ולפיהנחיותמבקר
המדינה,כלתרומהשקיבלמתורםוכלתרומהשהחזירלתורם
14ימיםמיוםשקיבלאת אוהעבירלאוצרהמדינהבתוך
בתקופת ואולם העבירה; או שהחזירה מיום או התרומה
הבחירותיפרסםגוףפעילבבחירותמידעכאמורבתוךשבעה

ימיםר

גוףפעילבבחירותינהלמערכתחשבונותלפיהנחיות )ח(
מבקרהמדינהוירשוםאתהכנסותיווהוצאותיולפיאותן

הנחיותר

רואההחשבוןשלגוףפעילבבחירותשמונהלפי)ט( )1(
סעיףקטן)ג()2(רשאילדרושממנובכלעתשימציאלו
ידיעות,מסמכים,הסבריםוכלחומראחרהדרושים
לולצורךמילויתפקידיולפיסעיףזה,והגוףהפעיל

בבחירותימציאאתהנדרשללאדיחויר

רואההחשבוןהאמורבפסקה)1(ימשיךלכהןכל )2(
עודלאמונהאחרבמקומו;התפטררואההחשבוןאו
נבצרממנולמלאאתתפקידו,ימנהגוףפעילבבחירות,
בתוךעשרהימיםמיוםשנודעלועלכך,רואהחשבון
אחרבמקומו,ויפרסםבאתרהאינטרנטשלואתשםרואה

החשבון,בצירוףכתבהסכמתולשמשבתפקידזהר

גוףפעילבבחירותימסורלמבקרהמדינה,בתוךהתקופה )י(
האמורהבסעיף10)א(או)ו(,דוחעלמערכתהחשבונותשניהל
בתקופהשבהפעלכגוףכאמורועדלמועדמסירתהדוח;גוף
פעילבבחירותשביצעפעילותבחירותבשוויהאמורבסעיף
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)ג(יצרףלדוחהנמסרלפיסעיףקטןזהחוותדעתשל קטן
)ג()2(בדברתקינותם רואההחשבוןשמינהלפיסעיףקטן
חשבונות מערכת ניהול ובדבר החשבונות של ושלמותם

בהתאםלהנחיותמבקרהמדינהר

גוףפעילבבחירותיודיעלמבקרהמדינה,בתוךהתקופה )יא(
האמורהבסעיףקטן)י(,עלמאגרמידעשיצרר

בתוךהתקופההאמורהבסעיף10)ב(או)ו(ימסורמבקר )יב(
המדינהליושבראשהכנסתדוחעלתוצאותביקורתמערכת
החשבונותשלגוףפעילבבחירות,ויצייןבואםהגוףניהל
מערכתחשבונותלפיהנחיותיו,אםהתרומותשקיבלהיו
)ו(ואםהגישהודעותודוחות בגבולותשנקבעובסעיףקטן

כנדרשבסעיףזהר

מבקרהמדינהרשאילדרושמגוףפעילבבחירותומכל )יג(
אדםמידעומסמכיםהדרושיםלולהכנתדוחולבירורזיקה
ביןגוףפעילבבחירותלביןגוףאואדםאחר,וכלגוףאואדם

כאמורימסרומידעומסמכיםאלוללאדיחויר

הודעותשישלמסורלמבקרהמדינהלפיסעיףזהיינתנו )יד(
בדרךשיקבעהמבקר,ורשאיהוא,בכלעת,לקבועשלהודעה
יצורףתצהירבהתאםלסעיף15לפקודתהראיות]נוסחחדש[,
התשל"א-71 21,המאמתאתנכונותהאמורבהןואתשלמותןר

מצאמבקרהמדינהכיגוףפעילבבחירותעשהאחד )טו(
מאלה,יעבירהגוףלאוצרהמדינה,בתוךשלושיםימיםמיום
שהודיעלועלכךמבקרהמדינה,סכוםכמפורטלהלן,לפי
העניין,ורשאימבקרהמדינהלהפחיתאתהסכוםאםסברכי

קיימיםטעמיםהמצדיקיםזאת:

פעיל כגוף שנרשם בלי בחירות פעילות ביצע )1(
בבחירות,בניגודלהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,או
בלישהתאגד,בניגודלהוראותסעיףקטן)ג()1(-סכום
שגובהופיחמישהמסכוםהתרומההמרביהמותרלפי

סעיףקטן)ו()2(;

או )ו( סעיףקטן להוראות קיבלתרומהבניגוד )2(
לאפרסםתרומהבמועדשנקבעבסעיףקטן)ז(-סכום

שגובהופישנייםמסכוםהתרומה;

מערכת על דוח המדינה למבקר מסר לא )3(
החשבונותשניהלכאמורבסעיףקטן)י(-סכוםשגובהו
פיחמישהמסכוםהתרומההמרביהמותרלפיסעיף

קטן)ו()2(;

איחרבמסירתדוחלמבקרהמדינהעלמערכת )4(
החשבונותשניהלכאמורבסעיףקטן)י(,לאמסרלמבקר
מידעומסמכיםשדרשהמבקרכאמורבסעיףקטן)יג(
אולאמילאאחרההוראותהנוגעותלניהולמערכת

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ר 2
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החשבונותכפישנקבעובסעיףזהאובהנחיותמבקר
המדינה-סכוםשגובהופישלושהמסכוםהתרומה

המרביהמותרלפיסעיףקטן)ו()2(;

לאהודיעלמבקרהמדינהעלמאגרמידעשיצר )5(
חמישה פי שגובהו סכום - )יא( קטן בסעיף כאמור

מסכוםהתרומההמרביהמותרלפיסעיףקטן)ו()2(;

איחרלהודיעעלמאגרמידעשיצרכאמורבסעיף )פ(
)יא(-סכוםשגובהופישנייםמסכוםהתרומה קטן

המרביהמותרלפיסעיףקטן)ו()2(;

במקום חשבון רואה או מוסמך גורם מינה לא )7(
)ה()2( קטנים בסעיפים כאמור לכהן שחדלו מי

ו–)ט()2(-סכוםשגובהופישלושהמסכוםהתרומה
המרביהמותרלפיסעיףקטן)ו()2(ר

עלאףהאמורבסעיף3)א(לחוקהמרכזלגבייתקנסות, )טז(
אגרותוהוצאות,התשנ"ה-5  31,סכוםשישלהעבירולאוצר
המדינהלפיסעיףקטן)טו(,ישלמוגוףפעילבבחירותלמרכז
לגבייתקנסות,אגרותוהוצאותעדתוםהמועדהקבועבאותו
סעיףקטן,אףאםטרםהגיעמועדפירעונו;ואולםהמרכז
לגבייתקנסות,אגרותוהוצאותלאיפעלבהליכיגבייהלפי

החוקהאמוראלאבחלוףהמועדלתשלוםהחובר

רשאי, לכנסת המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב )יז(
לבקשתמפלגההמיוצגתבכנסתאומפלגהשהגישהרשימת
מועמדיםבבחירותלכנסתהבאה,ולאחרשנתןלנוגעבדבר
הזדמנותלהביאאתטענותיולפניו,לתתצוהמונעהפרת
הוראהמהוראותסעיףזהאומהנחיותשנתןמבקרהמדינה
לפיו;עלדיוןבעתירהלצוועלצולפיסעיףקטןזהיחולו
הוראותסעיפים17בו־17ה)ב(לחוקהבחירות)דרכיתעמולה(,
התשי"ט- 5 41,וסדריהדיןשנקבעולפיסעיף17ה)א(לחוק

האמור,והכולבשינוייםהמחויביםר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמחובההחלה)יח( )1(
עלסיעהאומפלגהאומאיסורלפיכלדיןר

איןבהוראותסעיףזהכדילפגועבסמכותשל )2(
מבקרהמדינהלפיכלדין,לרבותהסמכותלקבועכיגוף
הואגוףקשורלסיעהאףאםהואגוףפעילבבחירות
והסמכותלקבועכיישבפעילותשלגוףפעילבבחירות

משוםתרומהאסורהלסיעהאולמפלגהר"

בסעיף17לחוקהעיקרי-10רתיקוןסעיף17

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"והלוואהלסיעהבהסתדרות"; )1(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

החשבונותכפישנקבעובסעיףזהאובהנחיותמבקר
המדינה-סכוםשגובהופישלושהמסכוםהתרומה

המרביהמותרלפיסעיףקטן)ו()2(;

לאהודיעלמבקרהמדינהעלמאגרמידעשיצר )5(
חמישה פי שגובהו סכום - )יא( קטן בסעיף כאמור

מסכוםהתרומההמרביהמותרלפיסעיףקטן)ו()2(;

איחרלהודיעעלמאגרמידעשיצרכאמורבסעיף )פ(
)יא(-סכוםשגובהופישנייםמסכוםהתרומה קטן

המרביהמותרלפיסעיףקטן)ו()2(;

במקום חשבון רואה או מוסמך גורם מינה לא )7(
)ה()2( קטנים בסעיפים כאמור לכהן שחדלו מי

ו–)ט()2(-סכוםשגובהופישלושהמסכוםהתרומה
המרביהמותרלפיסעיףקטן)ו()2(ר

עלאףהאמורבסעיף3)א(לחוקהמרכזלגבייתקנסות, )טז(
אגרותוהוצאות,התשנ"ה-5  31,סכוםשישלהעבירולאוצר
המדינהלפיסעיףקטן)טו(,ישלמוגוףפעילבבחירותלמרכז
לגבייתקנסות,אגרותוהוצאותעדתוםהמועדהקבועבאותו
סעיףקטן,אףאםטרםהגיעמועדפירעונו;ואולםהמרכז
לגבייתקנסות,אגרותוהוצאותלאיפעלבהליכיגבייהלפי

החוקהאמוראלאבחלוףהמועדלתשלוםהחובר

רשאי, לכנסת המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב )יז(
לבקשתמפלגההמיוצגתבכנסתאומפלגהשהגישהרשימת
מועמדיםבבחירותלכנסתהבאה,ולאחרשנתןלנוגעבדבר
הזדמנותלהביאאתטענותיולפניו,לתתצוהמונעהפרת
הוראהמהוראותסעיףזהאומהנחיותשנתןמבקרהמדינה
לפיו;עלדיוןבעתירהלצוועלצולפיסעיףקטןזהיחולו
הוראותסעיפים17בו־17ה)ב(לחוקהבחירות)דרכיתעמולה(,
התשי"ט- 5 41,וסדריהדיןשנקבעולפיסעיף17ה)א(לחוק

האמור,והכולבשינוייםהמחויביםר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמחובההחלה)יח( )1(
עלסיעהאומפלגהאומאיסורלפיכלדיןר

איןבהוראותסעיףזהכדילפגועבסמכותשל )2(
מבקרהמדינהלפיכלדין,לרבותהסמכותלקבועכיגוף
הואגוףקשורלסיעהאףאםהואגוףפעילבבחירות
והסמכותלקבועכיישבפעילותשלגוףפעילבבחירות

משוםתרומהאסורהלסיעהאולמפלגהר"

תיקוןסעיף17בסעיף17לחוקהעיקרי-10ר

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"והלוואהלסיעהבהסתדרות"; )1(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

ס"חהתשנ"ה,עמ'170ר 3

ס"חהתשי"ט,עמ'138ר 4
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סיעהאומפלגהרשאיתלתתהלוואהלסיעהבהסתדרותכאמורבסעיף ")ג(
קטן)א(אולרשימתמועמדיםהמתמודדתבבחירותלהסתדרותזו,לצורךמימון
זו,ובלבדשהסיעהבהסתדרותאורשימת מערכתהבחירותשלהבהסתדרות
המועמדיםקשורהאליהומזוההעמה;החזרההלוואהיהיהצמודלהפרשי

הצמדהוריביתר"

תיקוןחוק
המפלגות-מס'22

בחוקהמפלגות,התשנ"ב-2  51)להלן-חוקהמפלגות(,בסעיף25)א(,אחריפסקה)2א(11ר
יבוא:

בהסתדרות לסיעה המפלגה שנתנה הלוואה בשל וריבית הצמדה הפרשי  ")2ב(
העובדיםהכלליתהחדשהאולרשימתמועמדיםהמתמודדתבבחירותלהסתדרות
זו,לצורךמימוןמערכתהבחירותשלהבהסתדרותזו,ובלבדשהסיעהבהסתדרותאו

רשימתהמועמדיםקשורהאליהומזוההעמה;"ר

תיקוןחוקהמרכז
לגבייתקנסות,

אגרותוהוצאות-
מס'17

בחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-5  1פ,בסעיף1,בהגדרה"חוב",12ר
בסופהיבוא:

סכוםשישלהעבירולאוצרהמדינהלפיסעיף10ג)טו(לחוקמימוןמפלגות7, )15("
התשל"ג-73 1;"ר

תחילתושלחוקזה,למעטסעיפים1ג,3)ג(,3א,8,8ג, א)ג(ו־17לחוקהעיקרי,כנוסחם13רתחילה
בסעיפים5,4,3,2,פ,7)2(ו־10לחוקזה,וסעיף25)א(לחוקהמפלגות,כנוסחובסעיף11

לחוקזה,שישהחודשיםמיוםפרסומור

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשנ"ב,עמ'0 1;התשע"ז,עמ'453ר 5

ס"חהתשנ"ה,עמ'170;התשע"ה,עמ' 7ר פ

ס"חהתשל"ג,עמ'52ר 7
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