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חוק התפזרות הכנסת התשע–עשרה ,התשע"ה*2014-
התפזרות הכנסת
התשע–עשרה

.1

הכנסת התשע–עשרה תתפזר לפני גמר כהונתה.

מועד הבחירות
לכנסת העשרים

.2

הבחירות לכנסת העשרים יתקיימו ביום כ"ו באדר התשע"ה ( 17במרס .)2015
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה

*

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ה ( 8בדצמבר  ;)2014הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,585 -מיום י"א בכסלו התשע"ה ( 3בדצמבר  ,)2014עמ' .36

חוק מימון מפלגות (תיקון מס'  33והוראת שעה) ,התשע"ה*2014-
תיקון סעיף 1

.1

תיקון סעיף 1א

.2

בחוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף - 1
()1

אחרי ההגדרה "סיעה" יבוא:
""סיעה חדשה"  -מפלגה שלא היתה מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאת,
הגישה בבחירות לכנסת רשימת מועמדים והיא מיוצגת בכנסת על ידי
חבר כנסת אחד לפחות;";

()2

אחרי ההגדרה "הוצאות שוטפות" יבוא:
""מימון ההוצאות השוטפות שסיעה מקבלת בחודש"  -המימון המגיע לסיעה
לפי סעיפים (3ג) ו־ ,12לרבות לפי הסכם כאמור בסעיף (12ד);
"הפרשי הצמדה וריבית"  -כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א-
1961;";2

()3

במקום ההגדרה "רשימת מועמדים" יבוא:
""רשימת מועמדים"  -מפלגה שאינה מיוצגת בכנסת והגישה בבחירות לכנסת
רשימת מועמדים;".

בסעיף 1א לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (א) ,המילים "יושב ראש הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על הרכב
הועדה"  -יימחקו;
( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "מיום פרסום ההודעה כאמור בסעיף קטן (א)" יבוא "מיום
מינויה; הודעה על מינוי הוועדה ועל הרכבה תפורסם ברשומות מטעם הכנסת";
()3

במקום סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג) חבר הוועדה הציבורית שכיהן בה שתי תקופות כהונה מלאות ברציפות
לא ימונה לתקופת כהונה נוספת ברציפות".

*
1
2
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התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ה ( 8בדצמבר  ;)2014הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,590 -מיום ט"ז בכסלו התשע"ה ( 8בדצמבר  ,)2014עמ' .78
ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52התשע"ד ,עמ' .347
ס"ח התשכ"א ,עמ' .192
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ואחריסעיף 2
או" ,תיקון
תיקון סעיף 2
"בשינויים
"בשינויים
יבוא "סיעה
ואחרי
מועמדים"
"סיעה או",
"רשימת
מועמדים" יבוא
העיקרי ,לפני
"רשימת
לפני לחוק
העיקרי(2,א)1
לחוק בסעיף
בסעיף (2א.3 )1
.3
תוצאות הבחירות ,ו־15%
הבחירות ,ו־15%
לאחר פרסום
תוצאות
ישולמו מיד
לאחר פרסום
מהסכום
"85%מיד
ישולמו
מהסכוםיבוא
המחויבים;"
המחויבים;" יבוא "85%
דין וחשבון חיובי לפי
הכנסתלפי
וחשבון חיובי
ליושב ראש
הכנסת דין
המדינה הגיש
ליושב ראש
שמבקר
הגיש
לאחר
המדינה
שמבקר -מיד
מהסכום
מהסכום  -מיד לאחר
תנוכה מתשלומים אלה
מתשלומים 4אלה
המועמדים לפי סעיף
סעיף  4תנוכה
לרשימת
המועמדים לפי
ומקדמה ששולמה
(10ב) ,לרשימת
ששולמה
סעיף (10ב) ,ומקדמהסעיף
או (ג ,)1לפי העניין;".
העניין;".
בסעיף (4ג)
(ג ,)1לפי
האמורה
(4ג) או
בדרך
בדרך האמורה בסעיף
תיקון סעיף 3
בסעיף (3-א) לחוק העיקרי -
לחוק העיקרי
בסעיף (3א) .4
.4

תיקון סעיף 3

()1

בסעיף  - "16יימחקו;
"כמשמעותה
המילים
כפסקה ( ,)1ובה,
יסומן
האמור בו ()1
יימחקו;
בסעיף - "16
"כמשמעותה
המילים
האמור(,)1בוובה,
יסומן כפסקה

()2

אחרי פסקה ( )1יבוא:
()2יבוא:
אחרי פסקה ()1
בכנסת היוצאת עקב
שנוצרהעקב
סיעההיוצאת
בכנסת
שנוצרהשל
סיעההבחירות
הוצאות
הבחירות של
המימון של
הוצאות
"( )2המימון של "()2
הכנסת ולא עקב בחירתה
בחירתה
עקבשל
הסיעתי
הכנסת ולא
שלבהרכב
שינוי
הסיעתי
הכנסת על
בהרכב
ועדת
שינוי
החלטהעלשל
החלטה של ועדת הכנסת
יחידת מימון אחת לכל
יהיהלכל
מייצגת,אחת
יחידת מימון
יהיהסיעה
שאותה
מייצגת,
המפלגה
שאותהשלסיעה
היוצאת
המפלגה
לכנסת היוצאת שללכנסת
סכום השווה ליחידת
ליחידת
בתוספת
השווה
הנכנסת,
לכנסתסכום
בתוספת
בבחירות
הנכנסת,
הסיעה
לכנסת
זכתה
בבחירות
מנדט שבו
מנדט שבו זכתה הסיעה
מימון אחת".
מימון אחת".

תיקון סעיף 4
בסעיף  4לחוק העיקרי -
בסעיף  4לחוק .5העיקרי -
.5

()1

תיקון סעיף 4

" "60%";"70%יבוא ";"70%
יבואבמקום
קטן (א),
בסעיף
""60%
בסעיף קטן (א))1(,במקום

מעשרה" ,במקום "מחמש"
יבוא
מחמישה"
"פחות
"פחות(א,)1
בסעיף קטן
"פחות"מחמש"
במקום
מעשרה",
"פחות
במקוםיבוא
מחמישה"
( )2במקום
( )2בסעיף קטן (א,)1
" "60%";"70%יבוא ";"70%
יבואובמקום
"מעשר"
יבוא""60%
יבוא "מעשר" ובמקום
()3

"מחמש" יבוא "מעשר";
ובמקום
ובמקוםיבוא
""60%""70%
יבואבמקום
"("60%א,)2
בסעיף קטן
בסעיף קטן ()3
"מעשר";
""70%יבוא
"מחמש"
(א ,)2במקום

()4

בסעיף קטן (ב)( -)4בסעיף קטן (ב) -
המגיע "מן הסכום המגיע
הסכוםובמקום
סיעה"מןחדשה",
חדשה"" ,או
"סיעה" יבוא
ברישה,
(א) ברישה ,אחרי(א)
ובמקום
אחריסיעה
יבוא "או
"סיעה"
לאחר פרסום תוצאות
תוצאות
פרסום  3מיד
לפי סעיף
לאחר
מיד לה
המגיע
סעיף 3
"הסכום
יבוא לפי
המגיע לה
סעיף (3א)"
"הסכום
יבואלפי
לה לפי סעיף (3א)" לה
הבחירות";
הבחירות";
(ב)

פסקאות ( )1ו־( - )2יימחקו;
ו־( - )2יימחקו;
פסקאות (( )1ב)

()5

חדשה"; "או סיעה חדשה";
"שסיעה" יבוא
"או סיעה
אחרי
יבוא
"שסיעה" (ג),
בסעיף קטן (ג))5(,אחריבסעיף קטן

()6

יבוא "סעיף קטן (ב)";
(ב)";
(ב)(")1
קטן קטן
"סעיף
"סעיף
במקוםיבוא
(ג( ,)1ב)(")1
"סעיף קטן
בסעיף קטן
( )6במקום
בסעיף קטן (ג,)1

()7

חדשה".יבוא "סיעה חדשה".
"סיעה"סיעה"
יבואבמקום
"סיעה" (ד),
בסעיף קטן
בסעיף קטן (ד))7(,במקום

תיקון סעיף 6
בסעיף  6לחוק העיקרי -
בסעיף  6לחוק .6העיקרי -
.6

תיקון סעיף 6

לאחר היום הקובע" יבוא
הקובע" יבוא
עשר ימים
היום
חמישה
"שתוךלאחר
עשר ימים
במקום
חמישה
ברישה,
"שתוך
במקום (א),
בסעיף קטן
( )1בסעיף קטן (א))1(,ברישה,
היום" יבוא "מהיום";
"מהיום";
ימים לאחר
עשר יבוא
חמישההיום"
ימים לאחר
עשר "תוך
ובמקום
חמישה
הקובע"
"תוך
מהיום
ובמקום
"שהחל
"שהחל מהיום הקובע"
מאת הבנק שלפיו אין
מסמך אין
לפניו שלפיו
שהציגה הבנק
מסמך מאת
"ובלבד
יבואלפניו
שהציגה
"ובלבדבסופו
יבואקטן (ב),
בסעיף
( )2בסעיף קטן (ב))2(,בסופו
להחליף יתרת חובה.".
חובה.".
מבקשת
שהיאיתרת
להחליף
בחשבון
בחשבון שהיא מבקשת
תיקון סעיף 7
בסעיף  7לחוק העיקרי -
בסעיף  7לחוק .7העיקרי -
.7

()1

סעיף קטן (א)  -בטל;
()1בטל;
סעיף קטן (א) -

()2

חדשה"; "או סיעה חדשה";
"סיעה" יבוא
קטן (ב),
בסעיף
אחריסיעה
יבוא "או
"סיעה"
בסעיף קטן (ב))2(,אחרי

()3

אחרי פסקה ( )3יבוא:
(( )3ג),
פסקהקטן
בסעיף קטן (ג))3(,אחריבסעיף
יבוא:

תיקון סעיף 7

בסכום העולה על עשר
על עשר
בחירות
הוצאותהעולה
תוציא בסכום
הוצאותלאבחירות
מועמדים
תוציא
רשימת
מועמדים לא
"()4
"( )4רשימת
בהתאם למספר המנדטים
המנדטים
למספר(,)3
בהתאם ( )2או
( ,)3פסקאות
הסכוםאולפי
פסקאות ()2
לפי או על
הסכוםמימון
יחידות
יחידות מימון או על
הגבוה ".זכתה ,לפי הגבוה".
שבהם זכתה ,לפי שבהם
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תיקון סעיף 7א

.8

הוספת סעיפים
7ב ו־7ג

.9

בסעיף 7א לחוק העיקרי -
()1

בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "למפלגה";

()2

במקום "סיעה או" יבוא "מפלגה שאינה מיוצגת בכנסת ,ובכלל זה".

אחרי סעיף 7א לחוק העיקרי יבוא:
"חשבון הבנק
של סיעה וסייג
להלוואות

7ב.

הלוואה לסיעה

7ג.

(א) לא יסרב תאגיד בנקאי סירוב בלתי סביר לפתוח חשבון
עובר ושב במטבע ישראלי למפלגה או לסיעה ולנהל חשבון
כאמור כל עוד עומדת המפלגה או הסיעה בתנאי ההסכם
בינה ובין התאגיד הבנקאי בקשר לניהול החשבון ,ואולם אין
חובה לתת שירות שיש בו משום מתן אשראי להן.
(ב)

לא תקבל סיעה הלוואה מגורם כלשהו ,למעט -
()1

הלוואה מאוצר המדינה לפי סעיף 7ג;

( )2הלוואה מתאגיד בנקאי בתנאים מקובלים לשם
רכישת זכות במקרקעין בלבד.
(ג) לעניין סעיף קטן (ב) לא יראו יתרת חובה בחשבון עובר
ושב שבו מתקבל מימון ההוצאות השוטפות כהלוואה ,ובלבד
שיתרת החובה לחשבון זה אינה עולה על מחצית הסכום
שהסיעה אמורה לקבל למימון הוצאותיה השוטפות בחודש.
(ד) מפלגה או סיעה רשאית לקבל ערבות בנקאית או אחרת
בהתאם להנחיות שקבע מבקר המדינה ,לרבות לעניין גובה
הערבות.
(א) סיעה זכאית לקבל מאוצר המדינה ,באמצעות יושב
ראש הכנסת ,הלוואות בתנאים כאמור בסעיף זה ,לפי העניין.
(ב)

( )1לאחר פרסום תוצאות הבחירות ועד תום שלוש
שנים מיום כינוס הכנסת או עד היום הקובע ,לפי
המוקדם ,רשאית סיעה לקבל הלוואה בסכום שלא
יעלה על מחצית מימון ההוצאות השוטפות שהיא
מקבלת בחודש לכל חודש שמיום מתן ההלוואה ועד
תום שלוש שנים מיום כינוס הכנסת.
( )2קרן ההלוואה לפי פסקה ( )1תוחזר בתשלומים
שווים באמצעות ניכוי ממימון ההוצאות השוטפות
שהסיעה מקבלת בחודש ,מהחודש שלאחר קבלת
ההלוואה ועד תום שלוש שנים מיום כינוס הכנסת;
אין באמור כדי למנוע פירעון מוקדם של ההלוואה.
( )3התבקשה הלוואה כאמור בפסקה ( )1בסמוך לפני
יום הבחירות לכנסת ,ובכלל זה לאחר אישור הצעת
חוק התפזרות הכנסת בקריאה הראשונה ,לא תינתן
ההלוואה אלא אם כן יושב ראש הכנסת שוכנע כי
הדבר מוצדק בנסיבות העניין ,על פי המלצת הוועדה
הציבורית; החליט יושב ראש הכנסת כאמור ,תחול
החלטתו על כל הסיעות.
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לפני פירעון הלוואה
הלוואה
הכנסת
פירעון
כהונתה של
הכנסת לפני
הסתיימה
כהונתה של
(ג) הסתיימה (ג)
מועמדים רשימת מועמדים
והגישה הסיעה
(ב)רשימת
הסיעה
בסעיף קטן
והגישה
כאמור
כאמור בסעיף קטן (ב)
שהיא מהמקדמה שהיא
ההלוואה
מהמקדמה
תנוכה יתרת
ההלוואה
הבאה,
יתרת
לכנסת
לכנסת הבאה ,תנוכה
הסיעה רשימת מועמדים
מועמדים
הגישה
רשימת
הסיעה לא
הגישהסעיף ;4
לאלה לפי
זכאית
זכאית לה לפי סעיף ;4
ההוצאות ממימון ההוצאות
ממימון ההלוואה
תנוכה יתרת
ההלוואה
הבאה,
יתרת
לכנסת
לכנסת הבאה ,תנוכה
שהסיעה מקבלת בחודש.
השוטפותבחודש.
השוטפות שהסיעה מקבלת
לכהונתה של הכנסת
הכנסת
הרביעית
לכהונתה של
מתחילת השנה
( )1הרביעית
(ד)השנה
(ד) ( )1מתחילת
לקבל הלוואה בסכום
בסכום
הלוואהסיעה
לקבלרשאית
הקובע
סיעה
היום
רשאית
ועד היום הקובע ועד
השוטפותההוצאות השוטפות
שלושה ממימון
ההוצאות
על פי
ממימון
שלושהיעלה
שלא יעלה על פי שלא
ובלבדאיןשבאותה העת אין
בחודש ,העת
מקבלתשבאותה
שהיא ובלבד
שהיא מקבלת בחודש,
שקיבלה וטרם נפרעה.
נפרעה.
הלוואה
הלוואה שקיבלה וטרם
בתשלומיםתוחזר בתשלומים
לפי פסקה ()1
תוחזר
הלוואה
פסקה ()1
לפי קרן
( )2קרן הלוואה ()2
ההוצאות השוטפות
השוטפות
ההוצאות ממימון
באמצעות ניכוי
שוויםממימון
שווים באמצעות ניכוי
מהחודש שלאחר קבלת
שלאחר קבלת
מהחודש בחודש,
שהסיעה מקבלת
שהסיעה מקבלת בחודש,
הוצאותמשתלמות הוצאות
האחרון שבו
משתלמות
שבולחודש
האחרוןועד
ההלוואה
ההלוואה ועד לחודש
התקבלה ההלוואה; אין
ההלוואה; אין
הכנסת שבה
התקבלה
בעבור
שבה
אלה
אלה בעבור הכנסת
מוקדם של ההלוואה.
ההלוואה.
למנוע פירעון
מוקדם של
באמור כדי
באמור כדי למנוע פירעון
הכנסת לפני גמר תקופת
שלתקופת
כהונתהגמר
הכנסת לפני
הסתיימה
כהונתה של
( )3הסתיימה ()3
לחוק־יסוד :הכנסת ,3תחושב
הכנסת ,3תחושב
סעיף 9
לחוק־יסוד:
כהונתה לפי
כהונתה לפי סעיף 9
בהתאם .ההלוואה בהתאם.
התקופה להחזר
ההלוואה
מחדש
מחדש התקופה להחזר
הכנסת,ליושב ראש הכנסת,
ראשהסיעה
ליושב בידי
להלוואה תוגש
בידי הסיעה
בקשה
(ה) תוגש
(ה) בקשה להלוואה
המבוקש ותקופת ההחזר.
ההלוואהההחזר.
המבוקש ותקופת
ההלוואהבה סכום
ויפורטו בה סכום ויפורטו
הלוואה לפי סעיף זה
מתן זה
יאשרסעיף
הלוואה לפי
הכנסת לא
ראשמתן
יושביאשר
הכנסת לא
(ו) יושב ראש (ו)
שנטלה מתאגיד בנקאי
הלוואהבנקאי
מתאגיד
פרעה
שנטלה
שטרם
הלוואה
פרעהחדשה
לסיעה
לסיעה חדשה שטרם
להנחת דעתו ,תכנית
תכנית
דעתו,לפניו,
שהציגה
להנחת
לאחר
לפניו,
שהציגהאלא
לאחרסעיף 7א
לפי סעיף 7א אלא לפי
בדבר פירעון ההלוואה.
בדבר פירעון ההלוואה.
יהיה צמוד להפרשי
להפרשי
סעיף זה
צמוד
יהיהלפי
ההלוואה
סעיף זה
החזר
ההלוואה לפי
(ז)
(ז) החזר
הצמדה וריבית .הצמדה וריבית.
בשל הלוואה לפי סעיף
למפלגה סעיף
הלוואה לפי
לסיעה או
למפלגה בשל
חוב שנותר
לסיעה או
(ח) חוב שנותר (ח)
בלאתחזירו הסיעה בלא
סעיף זה,
הסיעה
הוראות
לפיתחזירו
לנכותוזה,
הוראות סעיף
לפיולא ניתן
זה ולא ניתן לנכותו זה
המגיע מכל סכום המגיע
ינוכה החוב
מכל -סכום
עשתה כן
ינוכה החוב
ואם לא
כן -
דיחוי,
דיחוי ,ואם לא עשתה
חוק זה או לפי דין אחר;
לפיאחר;
המדינהדין
זה או לפי
מאוצר
לפי חוק
למפלגה
המדינה
לסיעה או
לסיעה או למפלגה מאוצר
מזכות לתביעה להשבת
להשבת
לגרוע
לתביעה
מזכותזה כדי
סעיף קטן
בהוראותלגרוע
קטן זה כדי
אין בהוראות סעיף אין
יודיע לשר האוצר ,לשר
הכנסת ,לשר
ראש האוצר
יודיע לשר
דין; יושב
הכנסת
לפי כל
החובראש
החוב לפי כל דין; יושב
חובר .כאמור שלא הוחזר.
שלאעלהוחז
הפנים
כאמור
חובולשר
המשפטים
המשפטים ולשר הפנים על
שינויים בהרכב הסיעתי
תאשר הסיעתי
לאבהרכב
שינויים
תאשרהכנסת
(ט) ועדת הכנסת(ט)לא ועדת
לאחרבכנסת אלא לאחר
אלאחדשה
מפלגה
בכנסת
חדשה של
או ייצוג
מפלגה
הכנסת
שלשל
של הכנסת או ייצוג
למנוע פירעון הלוואה
הלוואה
פירעון כדי
בהחלטתה
למנוע
יהיה
שלאכדי
בהחלטתה
שנוכחה שלא יהיהשנוכחה
לפי סעיף זה".
לפי סעיף זה".
תיקון סעיף 8
תיקון סעיף 8
בסעיף  8לחוק העיקרי -
בסעיף  8לחוק.10העיקרי -
.10
()1

"סיעה" יבוא "מפלגה";
יבוא אחרי
קטן (א),
בסעיף
"מפלגה";
"סיעה"
בסעיף קטן (א))1(,אחרי

"שלא מתאגיד כאמור
והמילים
מועמדים"
מועמדים" רשימת
רשימתהמילים "או
קטן (ב),
כאמור
מתאגיד
והמילים "שלא
בסעיף"או
( )2בסעיף קטן (ב))2(,המילים
בסעיף קטן (א)  -יימחקו;
בסעיף קטן (א)  -יימחקו;
3

ס"ח התשי"ח ,עמ' .69
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()3

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג )1לא תקבל מפלגה שאינה מיוצגת בכנסת תרומה כאמור בסעיפים
קטנים (ב) או (ג) ,בסכום העולה על פי חמישה מהסכומים הנקובים באותם
סעיפים קטנים.
(ג )2על אף האמור בסעיפים קטנים (ג) ו־(ג ,)1מפלגה או סיעה שהגישה רשימת
מועמדים ולא זכתה במנדטים רשאית לקבל תרומה כאמור בסעיף קטן (א) ,ב־12
החודשים שלאחר יום הבחירות ,בסכום שאינו עולה על פי עשרה מהסכום הנקוב
בסעיף קטן (ג) ,והכול לשם כיסוי חובותיה בשל הבחירות;".

()4

בסעיף קטן (ד ,)1במקום "רשימת מועמדים" יבוא "מפלגה";

( )5בסעיף קטן (ד ,)2במקום "רשימת מועמדים" יבוא "מפלגה" ובמקום "רשימת
המועמדים" יבוא "המפלגה";
()6

בסעיף קטן (ה) -
(א) האמור בו עד המילים "בנסיבות המקרה" יסומן כפסקה ( ,)1ובה ,אחרי
"סיעה" יבוא "או מפלגה" ואחרי "הסיעה" יבוא "או המפלגה";
(ב)

()7
תיקון סעיף 8א
תיקון סעיף 8ב

תיקון סעיף 8ה
תיקון סעיף 9

האמור בסיפה החל במילים "לא היתה" יסומן כפסקה (;)2

בסעיף קטן (ו) ,במקום "רשימת מועמדים" יבוא "מפלגה".

.11
 .12בסעיף 8ב לחוק העיקרי -

בסעיף 8א לחוק העיקרי ,אחרי "לסיעה" יבוא "או למפלגה".

()1

בסעיף קטן (א) ,אחרי "של סיעה" יבוא "או של מפלגה";

()2

בסעיף קטן (ב) ,בסופו יבוא "או של המפלגה".

.13
 .14בסעיף  9לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:

בסעיף 8ה לחוק העיקרי ,אחרי "לסיעה ",יבוא "למפלגה ",ואחרי "סיעה ",יבוא "מפלגה.",

"(ז) החל מהיום הקובע הוראות סעיף זה יחולו גם על מפלגה ,בשינויים המחויבים".
תיקון סעיף 10

.15

בסעיף  10לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (א) ,בסופו יבוא "הודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות לאחר
שיושב ראש הכנסת הורה כאמור ,ישולם לסיעה או לרשימת המועמדים התשלום שלא
שולם לה לפי סעיף קטן זה ,בניכוי סכום כפי שימליץ מבקר המדינה שלא יעלה על
 15%מהתשלום המגיע לה;".
( )2בסעיף קטן (ג) ,בסופו יבוא "הודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות לאחר
שיושב ראש הכנסת הורה כאמור ,ישולם לסיעה או לרשימת המועמדים התשלום שלא
שולם לה לפי סעיף קטן זה ,בניכוי סכום כפי שימליץ מבקר המדינה שלא יעלה על
 15%מהתשלום המגיע לה;".
()3

בסעיף קטן (ה) -
(א) בפסקה ( ,)1במקום "יחזיר יושב ראש הכנסת לאוצר המדינה את היתרה
של  15%האמורה בסעיף (4ב)( ")2יבוא "ישלול יושב ראש הכנסת מהסיעה,
בתשלומים שווים במשך שישה חודשים ,מתוך מימון ההוצאות השוטפות
שהסיעה מקבלת בחודש ,סכום השווה ל־ 15%מסכום מימון הבחירות ששולם
לה לפי סעיף  "3ובמקום "את שלושת התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה
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המדינה" יבוא "במשך
"במשך
לאוצר
התשלומיםיבוא
לאוצר המדינה"
התשלומים אותם
ויחזיר את סכומי
השוטפות אותם
השוטפות ויחזיר את סכומי
שהסיעה מקבלת בחודש;".
השוטפותבחודש;".
שהסיעה מקבלת
השוטפותההוצאות
מחצית ממימון
ההוצאות
חודשים
ממימון
שישה
שישה חודשים מחצית
ישלול,המדינה או ישלול,
אולאוצר
הכנסת
המדינה
לאוצרראש
הכנסת יושב
במקום "יחזיר
יושב ראש
"יחזיר (,)2
במקוםבפסקה
(ב) בפסקה (( ,)2ב)
"ההחזרה או"  -יימחקו,
יימחקו,
המילים
הכנסת" ,או" -
ראש"ההחזרה
המילים
הכנסת",יושב
ראש "ישלול
יושב יבוא
העניין"
"ישלול
לפי העניין" יבוא לפי
האמורה בסעיף (4ב)( )2או"
(4ב)( )2או"
היתרה
מתוךבסעיף
האמורה
תיעשה
היתרה
השלילה
תיעשהאומתוך
"ההחזרה
השלילה
במקום "ההחזרה אובמקום
חודש על מחצית מימון
מדימימון
מחצית
חודשלאעלתעלה
יבוא "אך
תעלה מדי
ובסופה
תיעשה"לא
יבוא "אך
"השלילה
תיעשה" ובסופה
יבוא
יבוא "השלילה
שהסיעה מקבלת בחודש";
השוטפותבחודש";
שהסיעה מקבלת
ההוצאות השוטפותההוצאות
מהיתרה המדינה מהיתרה
הכנסת לאוצר
המדינה
ראש
לאוצר
הכנסתיושב
ראש "יחזיר
במקום
יושב
"יחזיר (,)3
במקוםבפסקה
(ג) בפסקה (( ,)3ג)
הכנסת" ובסופה יבוא
יבוא
ראש
ובסופה
הכנסת" יושב
יבוא "ישלול
ישלול" ראש
"ישלול יושב
(4ב)( )2או
בסעיףיבוא
האמורהישלול"
האמורה בסעיף (4ב)( )2או
שהסיעההשוטפות שהסיעה
השוטפותההוצאות
מחצית מימון
ההוצאות
חודש על
מדימימון
מחצית
תעלה
לאעל
חודש
"השלילה
"השלילה לא תעלה מדי
מקבלת בחודש"; מקבלת בחודש";
(ד)

אחרי פסקה ( )4יבוא:
(ד)יבוא:
אחרי פסקה ()4
ניכוי לפי חוק זה או לפי
או לפי
לכל
תקדםזה
לפי חוק
ניכויזה
סעיף קטן
תקדם לכל
סכומים לפי
שלילתקטן זה
"()5לפי סעיף
"( )5שלילת סכומים
בחירות) ,התשנ"ג1993-.4
התשנ"ג1993-.4
המקומיות (מימון
הרשויותבחירות),
המקומיות (מימון
חוק
חוק הרשויות
של סיעה או רשימת
רשימת
בקשה
לפי או
סיעה
להחליט,
בקשה של
רשאי
המדינהלפי
להחליט,
מבקר
( )6רשאי
( )6מבקר המדינה
קטן זה ייפרס לתקופה
לתקופה
לפי סעיף
ייפרס
ממנה
קטן זה
שנשללו
סכומים סעיף
ממנה לפי
החזר
שנשללו
מועמדים ,כי
מועמדים ,כי החזר סכומים
כהונתהיותר מתום כהונתה
מתום אך לא
בסעיף זה,
מהקבועיותר
זה ,אך לא
ממושכת
שתהיה בסעיף
שיקבעמהקבוע
שיקבע שתהיה ממושכת
של אותה הכנסת .של אותה הכנסת.
שנשלל לפי סעיף קטן
שהסכוםקטן
לפנילפי סעיף
שנשלל
הכנסת
שהסכום
כהונתה של
הכנסת לפני
הסתיימה
כהונתה של
( )7הסתיימה ()7
שהסיעה זכאית לה לפי
לה לפי
מהמקדמה
שהסיעה זכאית
יתרת הסכום
מהמקדמה
הסכוםתנוכה
במלואו,
יתרת
נוכה
תנוכה
זה נוכה במלואו ,זה
סעיף .4
סעיף .4
()8

()4

זה;".ששלל לפי סעיף זה;".
סכומים
המדינה סעיף
ששלל לפי
לאוצר
סכומים
יעביר
המדינה
לאוצרהכנסת
יושב ראש
הכנסת יעביר
יושב ראש ()8

התייעצות" יבוא "בהסכמת".
"אחרי"בהסכמת".
במקום יבוא
התייעצות"
קטן (ו),
"אחרי
בסעיף
בסעיף קטן (ו))4(,במקום

תיקון סעיף 12
בסעיף 12 -לחוק העיקרי -
.16העיקרי
בסעיף  12לחוק
.16

תיקון סעיף 12

()1

"ולהלוואה לפי סעיף 7ג";
יבוא
"הוצאות
"הוצאות(א) ,אחרי
בסעיף קטן
סעיף 7ג";
שוטפות"לפי
"ולהלוואה
שוטפות" יבוא
בסעיף קטן (א))1(,אחרי

()2

בסעיף קטן (ד)( -)2בסעיף קטן (ד) -
כפסקה ( ,)1ובה ,המילים
המילים
יסומן
המועמדים"ובה,
"רשימת כפסקה (,)1
המועמדים" יסומן
"רשימתעד המילים
האמור בו
המילים
(א) האמור בו עד (א)
"חלק ובסופה יבוא "חלק
יימחקו,
יבוא
אחת" -
מימוןובסופה
יימחקו,
מיחידת
אחת" -
מימון 5%
יעלה על
מיחידת
 5%שלא
"בשיעור
"בשיעור שלא יעלה על
כאמור בסעיף (3ג) ,או על
אחד או על
בסעיף (3ג),
כאמורלמנדט
אחדהמימון
סכום
למנדט
יעלה על
המימון
כאמור לא
על סכום
המימון
המימון כאמור לא יעלה
הנפרדות במהלך כהונתה
הסיעותכהונתה
חברי במהלך
הנפרדות
במספר
הסיעות
חברישינוי
אם חל
במספר
שינוי יותר,
סכום גבוה
סכום גבוה יותר ,אם חל
ההוצאות השוטפות ימשיך
השוטפות ימשיך
כאמור שמימון
ההוצאות
בהסכם
שמימון
קבעו
כאמור
והסיעות
בהסכם
הכנסת,
שלקבעו
של הכנסת ,והסיעות
(ב)( ;".)1בסעיף קטן (ב)(;".)1
בהודעה כאמור
בסעיף קטן
שנמסר
כפיכאמור
בהודעה
החברים
שנמסר
כפימספר
החברים לפי
להשתלם לפי מספרלהשתלם
ובסופה יבוא "ההודעה
"ההודעה
כפסקה (,)2
ובסופה יבוא
ניתן" תסומן
כפסקה (,)2
במילים "לא
החל תסומן
הסיפהניתן"
במילים "לא
(ב) הסיפה החל (ב)
הכנסת )2(59,לחוק הכנסת,
לפי סעיף
לחוק
הסיעה
התפלגות)2(59
שללפי סעיף
הסיעה
במקרה
התפלגות
בתוקפה גם
במקרה של
תעמוד בתוקפה גםתעמוד
בפסקה ( )1כי במקרה של
במקרה של
כאמור
( )1כי
בהסכם
בפסקה
במפורש
הסיעותכאמור
קבעו בהסכם
במפורש
אם כן
הסיעות
אלא אם כן קבעו אלא
המגיע לה לפי סעיף (3ג).".
סעיף (3ג).".
השוטפות
ההוצאותלה לפי
השוטפות המגיע
סיעה מימון
ההוצאות
ישולם לכל
התפלגותמימון
התפלגות ישולם לכל סיעה

תיקון סעיף 13
בסעיף 13 -לחוק העיקרי -
.17העיקרי
בסעיף  13לחוק
.17

()1

תיקון סעיף 13

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
(()1ג) יבוא:
אחרי סעיף קטן
שהתפלג כאמור בסעיף
בסעיף
החלק
כאמור
(3ג) של
שהתפלג
לפי סעיף
החלק
השוטפות
סעיף (3ג) של
ההוצאות
השוטפות לפי
ההוצאות ממימון
"(ג)1
"(ג )1ממימון
חובות ותשלומים כמפורט
שלכמפורט
ותשלומים
מהסכום הכולל
של חובות
לשיעור
הכולל
השווה
מהסכום
לשיעורסכום
השווהיופחת
קטן (א) יופחת סכוםקטן (א)

4
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להלן ,בעת התשלום ,כשיעור חלקו היחסי בסיעה לפני שהתפלגה ,והסיעה שממנה
התפלג החלק תהיה אחראית לתשלום חובות או תשלומים אלה:
()1

חוב בשל מקדמה שקיבלה הסיעה לפי סעיף (4ג) ביתר;

()2

יתרת הלוואה שניתנה לסיעה לפי סעיף 7ג לפני ההתפלגות;

()3

תשלומים שנשללו מהסיעה לפי סעיף ;10

( )4חוב של סיעת אם לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות),
התשנ"ג1993-.
(ג )2התפלגה סיעה בכנסת לפי סעיף  )1(59או ( )3לחוק הכנסת ,יופחת מהמקדמה
לפי סעיף  4של החלק שהתפלג סכום השווה לשיעור מהסכום הכולל של חובות
ותשלומים כמפורט בסעיף קטן (ג ,)1בעת התשלום ,כשיעור חלקו היחסי בסיעה
לפני שהתפלגה ,והסיעה שממנה התפלג החלק תהיה אחראית לתשלום חובות
או תשלומים אלה;".
()2

בסעיף קטן (ד) -
(א) בפסקה ( ,)1במקום " 5%מיחידת מימון אחת כאמור בסעיף (3ג) סיפה" יבוא
"סכום המימון למנדט אחד כאמור בסעיף (3ג)";
(ב) בפסקה ( ,)5בסופה יבוא "וכן לא יובאו בחשבון חובות או תשלומים כאמור
בסעיפים קטנים (ג )1ו–(ג.".)2

ביטול סעיף 16

.18
 .19תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
 .20על אף האמור בסעיף  4לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  5לחוק זה ,לעניין מקדמה על

הוראות מעבר

.21

תחילה
הוראת שעה

סעיף  16לחוק העיקרי  -בטל.

חשבון מימון הוצאות הבחירות לכנסת העשרים ,בסעיף  4לחוק העיקרי ,בכל מקום,
במקום " "70%יקראו "."85%
(א) יושב ראש הכנסת לא יאשר מתן הלוואה לפי סעיף 7ג לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף
 9לחוק זה ,לסיעה שטרם פרעה הלוואה שנטלה מתאגיד בנקאי לפי סעיף 7א כנוסחו
ערב תחילתו של חוק זה ,אלא לאחר שהציגה לפניו ,להנחת דעתו ,תכנית בדבר פירעון
ההלוואה.

(ב) על אף האמור בסעיף (9ז) לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  14לחוק זה ,הוראות סעיף
 9לחוק העיקרי יחולו לראשונה על מפלגה לפי חוק זה ,לאחר  14ימים מיום תחילתו
של חוק זה.
(ג) הוראות סעיף (12ד) לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  )2(16לחוק זה ,יחולו גם על סיעות
שהגישו הסכם לפי סעיף (12ד) לחוק העיקרי והתפלגו לפני תחילתו של חוק זה ,ובלבד
שמסרו ,לאחר תחילתו של חוק זה ,הודעה משותפת ליושב ראש הכנסת על חלוקת
המימון ביניהן ממועד ההתפלגות או ממועד ההודעה ,והמימון ישולם לפי ההודעה
החל בחודש שלאחר קבלת ההודעה.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
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