חוק מימון מפלגות )תיקון מס' ) (22הוראות שעה( ,התשס"א*2000
פרק א' :מימון בחירות מיוחדות

ו .בחוק מימון מפלגות ,התשל"ג) 1 1973להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף ו 
) 0בהגדרה "הוצאות בחירות" ,בסופה יבוא "ולראש הממשלה ,ובבחירות מיוחדות
לראש הממשלה לפי חוקיסוד :הממשלה  הוצאות שהוצאו כאמור במערכת
בחירות זו;".
)(2

י

במקום ההגדרה "היום הקובע" יבוא:
""היום הקובע"  כל אחד מאלה ,לפי הענין



) (1היום ה  101לפני יום הבחירות לכנסת ולראש הממשלה לפי סעיפים
 9לחוקיסוד :הכנסת ,2ו 4לחוקיסוד :הממשלה;3
) (2בבחירות המתקיימות על פי חוק התפזרות הכנסת ,כאמור בסעיף 34
לחוקיסוד :הכנסת  היום השלישי אחרי תחילת אותו חוק;
) (3בבחירות מוקדמות המתקיימות לפי הוראות סעיף  21לחוקיסוד:
הממשלה  היום השלישי אחרי היום שבו נוצרה העילה לקיום הבחירות
המוקדמות,
הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות

נתקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו התשס"א ) 20בדצמבר ;(2000
חוק  ,2953מיום כ"א בכסלו התשס"א ) 18בינואר  ,(2000עמי .349

 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52התש"ס ,עמ' .207
 2ס"ח התשי"ח ,עמ' .69
 3ס"ח התשנ"ב ,עמ' .214

תיקון סעיף

1

) (4בבחירות מיוחדות לראש הממשלה המתקיימות לפי חוקיסוד:

הממשלה 

היום השלישי אחרי היום שבו נוצרה העילה לקיום הבחירות

המיוחדות;",
)(3

בהגדרה "חוק הבחירות" ,במקום "חוק הבחירות לכנסת" יבוא "חוק הבחירות

לכנסת ולראש הממשלה;".
1ב

.2

תיקון סעיף 2א

.3

תיקון סעיף

בסעיף

1ב

לחוק העיקרי 

)ו( בכותרת ,במקום "תפקיד" יבוא
)(2

"תפקידי",

בסופו יבוא:

")ה( הועדה הציבורית תקבע את שיעור המימון של בחירות מיוחדות לראש
הממשלה לפי חוקיסוד :הממשלה )להלן  בחירות מיוחדות( ,את שיעור
המימון של בחירות חוזרות בעקבות הבחירות המיוחדות ,וכן כללים לחלוקת
המימון כאמור".
בסעיף 2א לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא;

")ב( סעיף זה לא יחול על בחירות חוזרות לבחירת ראש הממשלה שנערכו בעקבות
בחירות מיוחדות".
תיקון סעיף
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.4

תיקון סעיף

8

.5

תיקון סעיף

9

.6

תיקון סעיף

10

.7

בסעיף
")ו(

7

לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:

הועדה הציבורית תקבע סכום מרבי שתוציא סיעה בבחירות מיוחדות".



בסעיף  8לחוק העיקרי
)ו( בסעיף קטן )ג( ,במקום "בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות" יבוא
"בחירות לכנסת ולראש הממשלה ,בחירות מיוחדות או בחירות לכלל הרשויות";
) (2בסעיף קטן )ד( ,במקום "בסעיפים קטנים )ב( ו)ג(" יבוא "בסעיף זה",
)(3

בסופו יבוא:
")ו(

סיעה או רשימת מועמדים תפרסם את שמות התורמים וסכומי התרומות,

כפי שיורה מבקר המדינה".
בסעיף  9לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:
")ו( נוצרה עילה לקיום בחירות מיוחדות ,יחולו הוראות סעיף קטן )א( החל ביום
השביעי אחרי היום הקובע ובל עוד מגיע לסיעה מימון להוצאותיה".

בסעיף

10

לחוק העיקרי 

) (1בסעיף קטן )ב() ,(2במקום "בסעיף )7א(" יבוא "בסעיף ;"7
)(2

בסעיף קטן )גו( 
)א( ברישה ,המילים "ולענין סעיף
)ב( בפסקה

),(1

)7ב(" 

יימחקו;

אחרי "לכנסת" יבוא "ולראש הממשלה או בחירות

מיוחדות",

) (3בסעיף קטן )ד() ,(2במקום "בסעיף )7ב(" יבוא "בסעיף ;"7
)(4

בסעיף קטן )ה( ,בסופו יבוא:
")(4

הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על בחירות מיוחדות ,בשינויים

המחויבים".

בסעיף

לחוק העיקרי ,אחרי "בבחירות לכנסת" יבוא ''ולראש הממשלה ,בבחירות

.8
חוזרות או בבחירות מיוחדות''.
18

תיקון סעיף

18

פרק ב' :הוראות שעה

 .9לענין הבחירות המיוחדות שייערכו ביום י''ג בשבט התשס"א ) 6בפברואר ,(2001
יקראו את החוק העיקרי כף
"מימון בחירות
מיוחדות

2ב.

בבחירות מיוחדות זכאית סיעה למימון הוצאות

הבחירות כמפורט להלן:

) (1בכפוף להוראות סעיף קטן )ג( ,ישולם סכום השווה
ל0ג יחידות מימון 
)א( הוצע המועמד על ידי מפלגה או מפלגות
המיוצגות בכנסת על ידי סיעה אחת  לאותה
סיעה;

)ב( הוצע המועמד על ידי כמה
המיוצגות בכנסת על ירי כמה סיעות 
)ו( לסיעה שעליה הודיעו נציגי כל הסיעות
ליושב ראש הכנסת שהיא הסיעה המובילה
לענין זה;
) (2לא הודיעו נציגי בל הסיעות כאמור
בפסקה )  (1ישולם לכל אחת מהסיעות חלק
מפלגות

יחסי מ 30יחידות המימון ,שהוא ביחס שבין
מספר המנדטים שבידי הסיעה ביום הקובע
למספר הכולל של המנדטים שבידי כל
הסיעות האמורות ביום הקובע;
) (2לכל סיעה שאינה מנויה בפסקה ) ,(1ישולם סכום
של  25%מיחידת מימון אחת לכל מנדט שבידי הסיעה
ביום הקובע.
)ב(

(

לענין בחירות
מיוחדות

התשס"א

)ו( אחרי סעיף 2א יבוא:
)א(

הוראות שעה

) (1סיעה הזכאית למימון הוצאות הבחירות לפי
הוראות סעיף קטן )א() ,(1שמסרה ליושב ראש הכנסת
אישור על כך מאת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית,
תשולם לה מיד מקדמה על חשבון המימון של הוצאות
הבחירות בשיעור של  50%מהסכום האמור בסעיף קטן
)א() ,(1ובלבד שהפקידה בידי יושב ראש הכנסת כתב
ערבות בנקאית עצמאית או בטוחה אחרת להנחת דעתו,
על ההפרש שבין סכום המקדמה לבין הסכום שהיה
מגיע לה לפי סעיף קטן )א() (2אילו היתה זכאית למימון
הוצאות הבחירות לפי אותו סעיף קטן )בסעיף זה 
ערבות(; הופקר כתב ערבות בנקאית עצמאית לפי
הוראות פסקה זו ,יחולו לענין תוקפו ותוכנו הוראות
סעיף )4א.(1

בשנת

) (2סיעה הזכאית למימון הוצאות הבחירות לפי סעיף
קטן )א() ,(2תשולם לה מיד מקדמה בשיעור של  850/0מן
הסכום המגיע לה לפי אותו סעיף קטן.
)ג( סיעה הזכאית למימון הוצאות הבחירות לפי הוראות
סעיף קטן )א() (1שהמועמד שלה לראש הממשלה 

)ו( לא זכה בבחירות המיוחדות ב 8%לפחות מן
הקולות הכשרים ,זכאית הסיעה למימון הוצאות
הבחירות לפי הוראות סעיף קטן )א() (2בלבד ,ויושב ראש
הכנסת יורה על מימוש הערבות שהופקדה על ידה;

) (2זכה בבחירות המיוחדות ב 8%לפחות מן הקולות
הכשרים אך לא יותר מ 150/0מהקולות כאמור ,זכאית

הסיעה למימון הוצאות הבחירות בשיעור של 50%
מהסכום שלו היא זכאית לפי הוראות סעיף קטן )א()1
לגבי ההפרש שבין הסכום האמור לבין הסכום ששולם
לסיעה כמקדמה לפי סעיף קטן )ב() (1יורה יושב ראש
הכנסת על מימוש הערבות שהופקדה על ידה;
) (3זכה בבחירות המיוחדות ביותר מ 15%מהקולות
הכשרים ,ישולמו לסיעה מתוך הסכום שלו היא זכאית
לפי סעיף קטן )א() (1

)א(   85%מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות
המיוחדות;

)ב(   15%מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש
ליושב ראש הכנסת דין וחשבון חיובי לפי סעיף
)10ב(.

)ד( מקדמה שסיעה קיבלה לפי סעיף קטן )ב() (1תנוכה מן
התשלומים לפי סעיף קטן )ג())(3א(.
)ה(

סיעה הזכאית למימון הוצאות הבחירות לפי סעיף קטן

)א() , (2תשולם לה יתרת המימון בשיעור  15%מן הסכום המגיע לה
לפי הסעיף האמור מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש ליושב ראש
הכנסת דין וחשבון חיובי לפי סעיף )10ב(.

) 0הוראות סעיף
בשינויים

)ז(

)4ד(

ו)ה( יחולו גם בבחירות מיוחדות,

המחויבים.

) (1היו הוצאות הבחירות של סיעה הזכאית למימון
לפי סעיף קטן )א() (1נמוכות מצירוף הסכום המגיע לה
לפי אותו סעיף קטן יחד עם סכום התרומות שאספה לפי
סעיף )8ג ,(1תוחזר היתרה לאוצר המדינה.
)(2

היו הוצאות הבחירות של סיעה הזכאית למימון

לפי סעיף קטן )א() (2נמוכות מהסכום המגיע לה לפי
אותו
)(2

בסעיף

7

סעיף קטן,

לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:

תוחזר היתרה לאוצר המדינה".

בבחירות מיוחדות יחולו הוראות אלה לענין הגבלת הוצאות:

")ו(

) (1סיעה הזכאית למימון הוצאות הבחירות לפי סעיפים 2ב)א())(1א(
ו2ב)א())(1ב() (1לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על  35.5יחידות
מימון;

) (2סיעה הזכאית למימון הוצאות הבחירות לפי סעיף 2ב)א())(1ב() (2לא
תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על החלק היחסי מהסכום השווה
ל 35.5יחידות מימון ,בהתאם ליחס הקבוע בסעיף האמור;

) (3סיעה הזכאית למימון הוצאות הבחירות לפי סעיף 2ב)א() ,(2לא
תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על הסכום שלו היא זכאית לפי
אותו סעיף".
לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן

)(3

בסעיף

)(4

")גו( בבחירות מיוחדות ,בתקופה שמהיום הקובע ער יום הבחירות ,יבוא
סכום של  10,000שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן )ב( לענין
סיעה הזכאית למימון הוצאות הבחירות לפי סעיף 2ב)א();"(1
לענין סעיף )10ג (1לחוק העיקרי ,יראו את השנה שהחלה ביום י"ז בסיון התשנ"ט

8

)ג(

יבוא:

) 1ביוני  (1999כמסתיימת בתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות המיוחדות
שייערכו ביום י"ג בשבט התשס"א ) 6בפברואר  (2001ויראו את השנה שלאחריהן
כמתחילה בתחילת החודש שאחרי פרסום תוצאות הבחירות המיוחדות וכמסתיימת
בתום

.10

שנת

הכספים .2002

תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.

תחילה

אהוד ברק
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המרינה

אברהם

בורג

