
423

תוספת שלישית
)סעיף 3)ב()3((

מחיר כרטיס טיסה שהונפק כחלק מחבילת תיור

סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות

מרחק הטיסה בכיוון אחד )בק"מ(

מעל 4,500עד 4,500עד 2,000

מחיר )בשקלים חדשים(

טיסת שכר או טיסה סדירה במחלקת 
תיירים

7501,5002,500

2,0003,5006,250טיסה סדירה במחלקת עסקים

4,0007,00012,500טיסה סדירה במחלקה ראשונה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה התשתיות הלאומיות 

והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק המפלגות )תיקון מס' 18(, התשע"ב—2012*

בחוק המפלגות, התשנ"ב—1992  1, אחרי סעיף 20 יבוא: 1 הוספת סעיף 20א

"מסירת פרטים 
מזהים ממרשם 

האוכלוסין

בסעיף זה — 20א  )א( 

המפלגה  מועמדי  לבחירת  בחירות   — מקדימות"  "בחירות 
לאחד מהתפקידים האלה: יושב ראש המפלגה, ראש 
הממשלה, שר, חבר הכנסת, וכן בחירות לתפקיד אחר 
המפלגה  חברי  רוב  אם  והכל  המפלגה,  של  במוסד 

זכאים להשתתף בהן;

"חבר מפלגה" — לרבות מי שביקש בכתב ובמפורש להירשם 
כחבר מפלגה;

"פרטים מזהים" — שם משפחה, שם פרטי, מען, מספר הזהות 
במרשם האוכלוסין, ואם נפטר  

מפלגה רשאית לפנות לשר הפנים ב–75 הימים )ב(  )1(
שלפני עריכת בחירות מקדימות ולבקש עדכון ואימות 
הפרטים המזהים של חברי המפלגה בלבד, לשם יצירת 

קשר עם חברי המפלגה וניהול הבחירות המקדימות 

לבקשה תצורף התחייבות בכתב כי עדכון ואימות   )2(
הפרטים המזהים מתבקש רק על חברי המפלגה וכי 
לא ייעשה שימוש במידע שנמסר לפי סעיף זה, לרבות  

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )21 במאי  התקבל בכנסת ביום כ"ט באייר התשע"ב   *
הכנסת — 452, מיום כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(, עמ' 137 
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 ;)1( העברתו לאחר, אלא למטרות המפורטות בפסקה 
בראש  שעומד  מי  בידי  תיחתם  כאמור  התחייבות 
ביצוע  ועל  המפלגה  ענייני  ניהול  על  המופקד  הגוף 
החלטותיה כאמור בסעיף 18)2( ובידי האחראי לטיפול 
לחוק  39)ג(  בסעיף  כאמור  המפלגה  מטעם  במידע 

הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט—1969 2 

ועדת  ובאישור  המשפטים  שר  בהסכמת  הפנים,  שר  )ג( 
החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע הוראות בעניין — 

אופן הליך העדכון והאימות, ובלבד שיובטח כי   )1(
לא ייחשף במסגרתו, בפני כל גורם שאינו המפלגה, כל 

מידע על זהות חברי המפלגה; 

מספר הימים לביצוע הליך העדכון והאימות מיום   )2(
הגשת הבקשה לפי סעיף קטן )ב( 

מפלגה תיידע בכתב את המבקש להירשם כחבר בה כי  )ד( 
פרטיו המזהים יעודכנו ויאומתו לפי הוראות סעיף זה 

העושה שימוש במידע שנמסר לפי סעיף זה, שלא לשם  )ה( 
יצירת קשר עם חברי המפלגה או ניהול הבחירות המקדימות 
הקנס  או  שנתיים  מאסר   — דינו  )ב()1(,  קטן  בסעיף  כאמור 

הקבוע בסעיף 61)א()4( לחוק העונשין "

תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו 2 תחילה
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                             יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 191(, התשע"ב—2012*

9)2()ב(, בהגדרה "מטרה ציבורית", אחרי "חינוך," יבוא 1 תיקון סעיף 9 בפקודת מס הכנסה 1, בסעיף 
"עידוד התיישבות," 
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