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ההוראות לפי חוק זה יחולו על אף האמור בכל דין לעניין זכות לקצבה לפי הסכם פנסיה 6 עדיפות
תקציבית או האמור בכל הסכם לעניין כאמור, לרבות הסכם קיבוצי 

שר האוצר ממונה על ביצועו של חוק זה 7 ביצוע

מהתוספות המגיעות לפי חוק זה בעד התקופה שמחודש ינואר 2012 ועד יום תחילתו 8 הוראת מעבר
של חוק זה, יקוזזו סכומים ששולמו לגמלאי חברת החשמל שהוא גמלאי ותיק על חשבון 

תוספות לקצבה כאמור, לפני יום תחילתו של חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק מימון מפלגות )תיקון מס' 31(, התשע"ב—2011*

בחוק מימון מפלגות, התשל"ג—1973 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 8ג, בסופו יבוא 1 תיקון סעיף 8ג
"והוראות סעיף 8)ד( יחולו על הסכום האמור" 

בסעיף 9 לחוק העיקרי, סעיף קטן )ה( — בטל  2  תיקון סעיף 9 

בסעיף 10 לחוק העיקרי — 3  תיקון סעיף 10 

בסעיף קטן )א(, במקום "שנים עשר שבועות" יבוא "16 שבועות";   )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "עשרים שבועות" יבוא "22 שבועות";   )2(

בסעיף קטן )ג(, במקום "תוך עשרה שבועות מתום כל שנת כספים" יבוא "לא יאוחר   )3(
מיום 1 במאי שלאחר תום כל שנת כספים"; 

בסעיף קטן )ג1()1(, במקום "לפי סעיף קטן זה" יבוא "לפי סעיף קטן )ג(";  )4(

בסעיף קטן )ד(, במקום הרישה יבוא "לא יאוחר מיום 1 באוקטובר בכל שנה ימסור   )5(
מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות האמורים 
בסעיף קטן )ג(; ואולם הוגשו החשבונות האמורים במועד האמור בסעיף קטן )ג1()1(, 
ימסור מבקר המדינה דין וחשבון במועד האמור בסעיף קטן )ב(; בדין וחשבון לפי סעיף 

קטן זה יצוין —" 

בסעיף 12 לחוק העיקרי —4 תיקון סעיף 12

בסעיף קטן )ב( —  )1(

)1(, אחרי "הכנסת," יבוא "באמצעות בא  ")1(" ובפסקה  האמור בו יסומן  )א( 
כוחה או ממלא מקומו שנקבעו בהתאם לסעיף 25 לחוק הבחירות," ובסופה יבוא 
"חדל חבר הסיעה לכהן בכנסת, רשאית הסיעה לתקן את הודעתה לפי פסקה זו 

בהתאם ";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

הודעה כאמור בפסקה )1( תכלול פרטים בדבר בא כוחה של כל אחת   )2("
מהסיעות הנפרדות המקיימות אותה וממלא מקומו לעניין חוק זה; סיעות

התקבל בכנסת ביום ד' באדר התשע"ב )27 בפברואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 417, מיום י"ז בחשוון התשע"ב )14 בנובמבר 2011(, עמ' 28 

ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשס"ט, עמ' 316   1
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עדיפות
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מהתוספות המגיעות לפי חוק זה בעד התקופה שמחודש ינואר 2012 ועד יום תחילתו 8 
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חוק מימון מפלגות )תיקון מס' 31(, התשע"ב—2011*

בחוק מימון מפלגות, התשל"ג—1973 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 8ג, בסופו יבוא 1 
"והוראות סעיף 8)ד( יחולו על הסכום האמור" 

תיקון סעיף 8ג

תיקון סעיף 9 בסעיף 9 לחוק העיקרי, סעיף קטן )ה( — בטל  2  

תיקון סעיף 10 בסעיף 10 לחוק העיקרי — 3  

בסעיף קטן )א(, במקום "שנים עשר שבועות" יבוא "16 שבועות";   )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "עשרים שבועות" יבוא "22 שבועות";   )2(

בסעיף קטן )ג(, במקום "תוך עשרה שבועות מתום כל שנת כספים" יבוא "לא יאוחר   )3(
מיום 1 במאי שלאחר תום כל שנת כספים"; 

בסעיף קטן )ג1()1(, במקום "לפי סעיף קטן זה" יבוא "לפי סעיף קטן )ג(";  )4(

בסעיף קטן )ד(, במקום הרישה יבוא "לא יאוחר מיום 1 באוקטובר בכל שנה ימסור   )5(
מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות האמורים 
בסעיף קטן )ג(; ואולם הוגשו החשבונות האמורים במועד האמור בסעיף קטן )ג1()1(, 
ימסור מבקר המדינה דין וחשבון במועד האמור בסעיף קטן )ב(; בדין וחשבון לפי סעיף 

קטן זה יצוין —" 

תיקון סעיף 12בסעיף 12 לחוק העיקרי —4 

בסעיף קטן )ב( —  )1(

)1(, אחרי "הכנסת," יבוא "באמצעות בא  ")1(" ובפסקה  האמור בו יסומן  )א( 
כוחה או ממלא מקומו שנקבעו בהתאם לסעיף 25 לחוק הבחירות," ובסופה יבוא 
"חדל חבר הסיעה לכהן בכנסת, רשאית הסיעה לתקן את הודעתה לפי פסקה זו 

בהתאם ";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

הודעה כאמור בפסקה )1( תכלול פרטים בדבר בא כוחה של כל אחת   )2("
מהסיעות הנפרדות המקיימות אותה וממלא מקומו לעניין חוק זה; סיעות
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נפרדות כאמור רשאיות, בכל עת, בהודעה בכתב ליושב ראש הכנסת, 
הסיעות  כוח  באי  על  הודעה  מקומם;  וממלאי  כוחן  באי  את  להחליף 
הנפרדות וממלאי מקומם לפי סעיף קטן זה ועל כל שינוי בהם תפורסם 

ברשומות מטעם הכנסת 

לחוק   )2(59 סעיף  הוראות  לפי  הסכם  מועמדים  רשימת  הגישה   )3(
 הכנסת, תהיה הודעתה בדבר ההשתייכות המפלגתית של חבריה כאמור

בפסקה )1(, בהתאם להסכם האמור ";

)ג(, בסופו יבוא "וכן יציינו פרטים בדבר באי כוחן וממלאי מקומם,  בסעיף קטן   )2(
ויחולו לעניין זה הוראות סעיף קטן )ב()2(";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )3(

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, בעת מסירת ההודעה כאמור בסעיף קטן )ב()1(  ")ד( 
רשאית סיעה שהיא צירוף כאמור בסעיף קטן )א( להודיע ליושב ראש הכנסת 
כי חלק מהמימון החודשי לפי סעיף 3)ג( המגיע לסיעה נפרדת, בשיעור שלא 
יעלה על 5% מיחידת מימון אחת, ישולם לסיעה נפרדת אחרת באותו צירוף של 
מפלגות, ובלבד שהתשלום הוא על פי הסכם בין אותן מפלגות שהוגש ליושב 
ראש ועדת הבחירות המרכזית בעת הגשת רשימת המועמדים; לא ניתן לשנות 
או לבטל במהלך כהונתה של אותה כנסת הודעה שנמסרה ליושב ראש הכנסת 

לפי סעיף קטן זה "

בסעיף 13ד לחוק העיקרי — 5 תיקון סעיף 13ד

בסעיף קטן )א(, המילים "או מפני שלא זכתה מחדש למנדטים בבחירות" — יימחקו   )1(
ובסופו יבוא "ואולם אם חדלה להתקיים מפני שלא זכתה מחדש למנדטים בבחירות, 

יימסרו חשבונותיה כאמור במועד האמור בסעיף 10)ג1()1( ";

בסעיף קטן )ב(, אחרי "כאמור בסעיף קטן )א(" יבוא "ואם קיבלם במועד האמור   )2(
בסעיף 10)ג1()1( — עד המועד האמור בסעיף 10)ד(" 

בסעיף 14 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "או, לעניין סיעות נפרדות, שנקבעו בהתאם לסעיף 6 תיקון סעיף 14
12)ב()2( או )ג( לחוק זה" 

תיקון חוק המפלגות 
- מס' 16

בחוק המפלגות, התשנ"ב—1992  2, במקום סעיף 25א יבוא: 7  

"הודעה על נכסי 
המפלגה ודוחות 

כספיים

מפלגה תגיש לרשם, בתוך 90 ימים מיום רישומה בפנקס 25א  )א( 
המפלגות, הודעה על נכסיה והתחייבויותיה; ההודעה תהיה 
בטופס שיקבע הרשם והיא תכלול כל מידע שידרוש הרשם 

בכתב בעניינים אלה 

את  המדינה  למבקר  למסור  מחויבת  שאינה  מפלגה  )ב( 
חשבונותיה לפי סעיף 10)ג( לחוק המימון, לגבי שנת כספים 
מתום  שבועות  עשרה  בתוך  לרשם,  תגיש  ממנה,  חלק  או 
השנה, הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, ורשאי הרשם לדרוש 
שהודעה כאמור תכלול, בין השאר, מידע על פעילות חינוך 
תנועתי לפי סעיף 21)ד()2( ותאגידים מפלגתיים לפי סעיף 21א, 

לרבות זכות במקרקעין של תאגידים כאמור 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשס"ט, עמ' 21   2
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מפלגה שמחויבת למסור למבקר המדינה את חשבונותיה   )ג( 
לפי סעיף 10)ג( לחוק המימון, לגבי שנת כספים או חלק ממנה, 
תגיש לרשם, במועד שבו עליה למסור את חשבונותיה למבקר 

המדינה לפי סעיף 10)ג(, )ג1( ו–)ו( לחוק האמור — 

הודעה שתכלול מידע על זכויותיה במקרקעין,   )1(
21)ד()2(, ותאגידים  פעילות חינוך תנועתי לפי סעיף 
במקרקעין  זכויות  לרבות  21א,  סעיף  לפי  מפלגתיים 
של תאגידים כאמור; ההודעה תהיה בטופס שיקבע 
הרשם ותכלול כל מידע שידרוש הרשם בכתב בעניינים 

אלה;

שנתי  מאזן  הכוללים  מבוקרים  כספיים  דוחות   )2(
ודוחות הוצאות והכנסות שנתיים כפי שהיא מגישה 

למבקר המדינה "

תחילה והוראת 
מעבר

תחילתו של סעיף 12)ב( ו–)ג( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4)1( ו–)2( לחוק זה, ושל 8  )א( 
סעיף 14 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, ביום תחילת כהונתה של הכנסת 

התשע עשרה  

הוראות סעיף 12)ד( לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף 4)3( לחוק זה, יחולו בתקופת  )ב( 
כהונתה של הכנסת השמונה עשרה בשינויים המחויבים, ובלבד שסיעה שהיא צירוף 
כאמור בסעיף 12)ד( מסרה ליושב ראש הכנסת, בתוך 60 ימים מיום תחילתו של חוק 

זה, הודעה לפי אותו סעיף בצירוף ההסכם האמור בו 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                  
                        ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                         
יושב ראש הכנסת                        
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תיקון טעויות בחוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה(, 
התשע"א-2011*

)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948(

בחוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה(, התשע"א-12011 )להלן    1
- החוק( -

)1( בסעיף 1 -

)א( בפסקה )10(, בסעיף 52מט)ד( המובא בה, במקום "סעיף קטן )ב(" צריך להיות 
"סעיף קטן )ג(";

)ב( בפסקה )23( -

אחרי ד',  דרגה  לצד   1 בפרט  בה,  המובאת  השישית   )1( בתוספת 
"מ–140,000,000" צריך להיות "עד 280,000,000";
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התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב )20 בפברואר 2012(   *
ס"ח התשע"א, עמ' 206   1


