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חוק המפלגות )תיקון מס' 24(, התשע"ח-2018*

פסקת1פתיקוןסעיף25 25)א()3א(, בסעיף העיקרי(, החוק - )להלן התשנ"ב-11992 המפלגות, בחוק
משנה)א1(-תימחקפ

בסעיף28ב)ב()1(לחוקהעיקרי,במקום"להתמודדותלתפקידשלחברהכנסתבמפלגה2פתיקוןסעיף28ב
שבההואחבר"יבוא"לאותןבחירותלפיסעיפים28חאו28ט"פ

בסעיף28יח)ב(לחוקהעיקרי,במקום"יעבירנהלמפלגה"יבוא"יעבירנהלאוצרהמדינה",3פתיקוןסעיף28יח
והסיפההחלבמילים"ואםלא"-תימחקפ

בסעיף28כבלחוקהעיקרי-4פתיקוןסעיף28כב

)א()1(,במקוםהקטעהחלבמילים"דוחעלמערכת"ועדהמילים בסעיףקטן )1(
"הלוואותשנטל"יבוא"דוחכספיעלהכנסותיווהוצאותיובשלהבחירותהמקדימות

ועלנכסיםוהתחייבויותבשלבחירותאלה";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )2(

הוראותסעיףזהיחולוגםעלמועמדשפרשמההתמודדותפ" ")ה(

בסעיף28כד1)ב()2(לחוקהעיקרי,המילים"שאינונבחרהציבור"-יימחקופ5פתיקוןסעיף28כד1

בסעיף28כולחוקהעיקרי-פפתיקוןסעיף28כו

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(,במקום"סימןא'לפרק"יבוא"פרק"; )א(

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

למימון שלא ד' סימן לפי שקיבל בהלוואה או במענק השתמש )3("
התמודדותובבחירותהמקדימותשלשמןקיבלם,בניגודלהוראותסעיף

28לד)א(,28לו)ב(או28לז)ב(,לפיהענייןפ";

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)1(,במקום"סימןא'לפרק"יבוא"פרק"; )א(

בפסקה)4(,המילים"למפלגהאו"-יימחקו,ואחרי"סעיף28יח"יבוא"או )ב(
סעיף28לט,לפיהעניין";

בסעיףקטן)ד()2(,במקום"סימןא'לפרק"יבוא"פרק"פ )3(

הוספתסימןד'
בפרקב'

אחריסעיף28כחלחוקהעיקרייבוא:7פ

"סימן ד': הוראות מיוחדות לעניין בחירות מקדימות מזכות

בסימןזה-28כטפהגדרות-סימןד'

"בחירותמקדימותמזכות"-בחירותמקדימותלתפקידחבר
הכנסתשמתקיימיםלגביהןכלאלה:

מספרחבריהמפלגהשבהמתקיימותהבחירות )1(
המקדימות,ביוםמסירתההודעהלפיסעיף28יח2)א(,

הוא5,000לפחות;

2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק )1בינואר התקבלבכנסתביוםי"דבטבתהתשע"ח *
הכנסת-737,מיוםי"אבחשווןהתשע"ח)31באוקטובר2017(,עמ'10פ

ס"חהתשנ"ב,עמ'190;התשע"ז,עמ'1055פ 1

הערות
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באותו המתקיימות המקדימות בבחירות )2(
אםחלק המפלגהאף חברי זכאיםלבחוררוב מועד
מהמועמדיםנבחריםבאותומועדעלידיחלקמבעלי

זכותהבחירה;

שבין בתקופה הוא המקדימות מועדהבחירות )3(
היוםהקובעליוםהבחירותלכנסת;

"היוםהקובע"-כלאחדמאלה,לפיהעניין:

לפנייוםהבחירותלכנסתלפי שישהחודשים )1(
סעיף9לחוק־יסוד:הכנסת2;

בבחירותהמתקיימותעלפיחוקהתפזרותהכנסת, )2(
כאמורבסעיף34לחוק־יסוד:הכנסת-היוםהשלישי

אחריתחילתאותוחוק;

הוראות לפי המתקיימות מוקדמות בבחירות )3(
או הממשלה3, לחוק־יסוד: 29)ו( או 11)ב( סעיפים
היום - הכנסת לחוק־יסוד: פ3א סעיף הוראות לפי
השלישיאחריהיוםשבונוצרההעילהלקיוםהבחירות

המוקדמות;

הבחירות מתקיימות שבו היום - לכנסת" הבחירות "יום
לכנסתבסמוךלאחרהיוםהקובע;

הכנסת של הפתיחה ישיבת יום - הפתיחה" ישיבת "יום
שהתכנסהלאחריוםהבחירותלכנסת;

ראש הציבור,למעט שהואנבחר -מועמד "מועמדזכאי"
רשותמקומיתאוחברמועצתרשותמקומית,המתמודד

בבחירותמקדימותמזכות;

"סכוםהמימון"-סכוםהשווהלתקרתההוצאותהמותרת
לפיסעיפים28לבאו28ט,לפיהענייןפ

הוראותפרקזהיחולולענייןבחירותמקדימותמזכות,28לפתחולה )א(
בשינוייםהמפורטיםבסימןזהפ

ומועמד זכאי מועמד לעניין יחולו זה סימן הוראות )ב(
הבחירה זכות בעלי שמספר ובלבד זכאי, מועמד שאינו
לפי מסירתההודעה ביום מהם מי בעד להצביע הזכאים

סעיף28יח2)א(הוא5,000לפחותפ

הודעותמפלגה
לענייןבחירות

מקדימותמזכות

מפלגהשמתקיימותבהבחירותמקדימותמזכותתמסור28לאפ )א(
למבקרהמדינהולרשם,נוסףעלההודעותלפיסעיף28יח2,
ביוםמסירתההודעהלפיסעיף28יח2)א(,הודעהעלכלאלה:

מספרחבריהמפלגההידועיםבאותויום; )1(

מספרבעליזכותהבחירההידועיםבאותויום; )2(

היוהבחירותהמקדימותבחירותשלפחותחלק )3(
מהמועמדיםבהןנבחריםרקעלידיחלקמבעליזכות

באותו המתקיימות המקדימות בבחירות )2(
אםחלק המפלגהאף חברי זכאיםלבחוררוב מועד
מהמועמדיםנבחריםבאותומועדעלידיחלקמבעלי

זכותהבחירה;

שבין בתקופה הוא המקדימות מועדהבחירות )3(
היוםהקובעליוםהבחירותלכנסת;

"היוםהקובע"-כלאחדמאלה,לפיהעניין:

לכנסתלפי לפנייוםהבחירות שישהחודשים )1(
סעיף9לחוק־יסוד:הכנסת2;

בבחירותהמתקיימותעלפיחוקהתפזרותהכנסת, )2(
כאמורבסעיף34לחוק־יסוד:הכנסת-היוםהשלישי

אחריתחילתאותוחוק;

הוראות לפי המתקיימות מוקדמות בבחירות )3(
או הממשלה3, לחוק־יסוד: 29)ו( או 11)ב( סעיפים
היום - הכנסת לחוק־יסוד: פ3א סעיף הוראות לפי
השלישיאחריהיוםשבונוצרההעילהלקיוםהבחירות

המוקדמות;

הבחירות מתקיימות שבו היום - לכנסת" הבחירות "יום
לכנסתבסמוךלאחרהיוםהקובע;

הכנסת של הפתיחה ישיבת יום - הפתיחה" ישיבת "יום
שהתכנסהלאחריוםהבחירותלכנסת;

ראש "מועמדזכאי"-מועמדשהואנבחרהציבור,למעט
רשותמקומיתאוחברמועצתרשותמקומית,המתמודד

בבחירותמקדימותמזכות;

"סכוםהמימון"-סכוםהשווהלתקרתההוצאותהמותרת
לפיסעיפים28לבאו28ט,לפיהענייןפ

הוראותפרקזהיחולולענייןבחירותמקדימותמזכות,28לפתחולה )א(
בשינוייםהמפורטיםבסימןזהפ

ומועמד זכאי מועמד לעניין יחולו זה סימן הוראות )ב(
הבחירה זכות בעלי שמספר ובלבד זכאי, מועמד שאינו
לפי מסירתההודעה ביום מהם מי בעד להצביע הזכאים

סעיף28יח2)א(הוא5,000לפחותפ

הודעותמפלגה
לענייןבחירות

מקדימותמזכות

מפלגהשמתקיימותבהבחירותמקדימותמזכותתמסור28לאפ )א(
למבקרהמדינהולרשם,נוסףעלההודעותלפיסעיף28יח2,
ביוםמסירתההודעהלפיסעיף28יח2)א(,הודעהעלכלאלה:

מספרחבריהמפלגההידועיםבאותויום; )1(

מספרבעליזכותהבחירההידועיםבאותויום; )2(

היוהבחירותהמקדימותבחירותשלפחותחלק )3(
מהמועמדיםבהןנבחריםרקעלידיחלקמבעליזכות

ס"חהתשל"ו,עמ'52פ 4

ס"חהתשי"ח,עמ'9פפ 2

ס"חהתשס"א,עמ'158פ 3

הערות

הערות
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הבחירה-מספרבעליזכותהבחירהלמועמדיםכאמור
בסעיף28לב)ג(הידועיםבאותויוםפ

מפלגהכאמורבסעיףקטן)א(תמסורלמבקרהמדינה )ב(
ולרשם,בתוךשלושהימיםממועדפרסוםתוצאותהבחירות
הכשרים הקולות מספר על הודעה המזכות, המקדימות

שקיבלכלמועמדבאותןבחירותמקדימותפ

מפלגהתמסורהודעותלפיסעיףזהולפיסעיף28יח2 )ג(
לענייןבחירותמקדימותמזכותגםליושבראשהכנסתפ

תקרהכוללתשל
תרומותוהוצאות

בבחירותמקדימות
מזכות

עלאףהאמורבסעיף28ח)א(,מועמדבבחירותמקדימות28לבפ )א(
מזכותלאיוציאהוצאותבשוויכוללהעולהעלהסכומים
המפורטיםלהלן,לפימספרבעליזכותהבחירהבאותןבחירות
למימון 28לא, סעיף לפי בהודעה שנמסר כפי מקדימות

התמודדותובבחירותהמקדימות:

מספרבעלי
הסכוםהכוללזכותהבחירה

עד50 לענייןתרומות-0שקליםחדשים;)1(
לענייןהוצאות-4,000שקלים

חדשים;

51עד4,999 4,000שקליםחדשיםועוד9)2(
שקליםחדשיםלכלבוחרמעל

ל–50בוחרים;

5,000עד9,999 50,000שקליםחדשיםועוד11)3(
שקליםחדשיםלכלבוחרמעל

ל–5,000בוחרים;

10,000עד99,999 120,000שקליםחדשיםועוד2)4(
שקליםחדשיםלכלבוחרמעל

ל–10,000בוחרים;

100,000ומעלה 320,000שקליםחדשיםפ)5(

עלאףהאמורבסעיף28ח)א(,מועמדכמפורטלהלןלא )ב(
יקבלתרומותלמימוןהתמודדותובבחירותמקדימותמזכות

בשוויכוללהעולהעלהסכומיםכאמורבסעיףקטן)א(:

מועמדשאינומועמדזכאי; )1(

מזכות מקדימות בבחירות המתמודד מועמד )2(
בעדו להצביע הזכאים הבחירה זכות בעלי שמספר
ביוםמסירתההודעהלפיסעיף28לאאינועולהעל

5,000פ

לענייןכלמועמדבבחירותמקדימותמזכותיחושבמספר )ג(
בעליזכותהבחירהבהתאםלמספרחבריהמפלגההרשאים
להצביעבעבוראותומועמדבאותןבחירותמקדימות,אףאם

אינםרובחבריהמפלגהפ

לענייןבחירותמקדימותמזכותתבואתקרתהתרומות )ד(
התרומות תקרת במקום זה סעיף לפי הכוללת וההוצאות

וההוצאותהכוללתלפיסעיף28ח,לכלדברוענייןפ
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הסכומים עדכון לעניין יחולו 28יח1 סעיף הוראות )ה(
הסכומים של הראשון העדכון )א(; קטן בסעיף הנקובים

האמוריםיהיהבינואר2019פ

איסורתרומות,
הלוואותוערבות

לענייןמועמדזכאי

לקבל28לגפ רשאי אינו זכאי מועמד זה, בפרק האמור אף על
בבחירות התמודדותו למימון ערבות או הלוואה תרומות,
מקדימותמזכות,למעטתרומותשלהמועמדובנימשפחתו

כאמורבסעיף28ו)ה(בסכוםשאינועולהעלסכוםהמימוןפ

הזכותלמענקשל
מועמדזכאי

מועמדזכאייהיהזכאילקבלמאוצרהמדינהמענק28לדפ )א(
למימוןהתמודדותובבחירותמקדימותמזכותכאמורבסעיף
ישמש המענק המימון; סכום על עולה שאינו בסכום זה,
רקלמימוןהתמודדותהמועמדהזכאיבבחירותהמקדימות

המזכות,ובתקופתהבחירותבלבדפ

המענקישולםבאמצעותיושבראשהכנסתלחשבון )ב(
- זה )בסימן זה לעניין הזכאי המועמד שפתח נפרד בנק
הוראותסעיף יחולו עלחשבוןהמועמד חשבוןהמועמד(;

28יט,בשינוייםהמחויביםפ

מועמדזכאירשאילבקשאתהעמדתהמענקלרשותו )ג(
החלמיוםשהודיעהמפלגהעלמועדבחירותמקדימותמזכות
כאמורבסעיף28יח2)א(,ועדעשריםימיםלפנייוםהבחירות

המקדימות;בקשהכאמורתוגשליושבראשהכנסתפ

המענקישולםלחשבוןהמועמד,כפישביקשהמועמד, )ד(
מידעםהגשתהבקשהובכפוףלמילויהתנאיםהאמורים

בסעיף28להפ

יהיו לא לקבלו, הזכאי המועמד של וזכותו המענק, )ה(
נתוניםלעיקול,לשעבודאולהמחאה,ולאתוחללגביהםזכות

קיזוז,והכולבכפוףלהוראותסעיף28כה1פ

תנאיםלתשלום
המענק

הוא28להפ 28לד סעיף לפי המענק לתשלום קודם תנאי )א(
שבמועדהגשתהבקשהלקבלתו-

מועמדזכאיהגישליושבראשהכנסתולמבקר )1(
המדינההצהרהחתומהבידושעשהאתכלהדרושכדי
להבטיחניהולנאותשלחשבוןהכנסותיווהוצאותיו

בהתאםלהנחיותמבקרהמדינהלענייןזה;

מועמדזכאיהודיעליושבראשהכנסתולמבקר )2(
המדינהאתמספרחשבוןהבנקשישמשלכלההכנסות
וההוצאותשלוהקשורותלבחירותהמקדימותהמזכות;

מועמדזכאיהמציאליושבראשהכנסתולמבקר )3(
המדינהאישורמאתהמפלגהעלחברותובהועלכך
שהגישאתמועמדותובבחירותהמקדימותהמזכות,
ואםהגישמועמדותכךשרקחלקמבעליזכותהבחירה
זכאיםלבחורבו-יצייןזאתבהתאםלהודעתהמפלגה

כאמורבסעיף28לא)א()3(פ

הסכומים עדכון לעניין יחולו 28יח1 סעיף הוראות )ה(
הסכומים של הראשון העדכון )א(; קטן בסעיף הנקובים

האמוריםיהיהבינואר2019פ

איסורתרומות,
הלוואותוערבות

לענייןמועמדזכאי

לקבל28לגפ רשאי אינו זכאי מועמד זה, בפרק האמור אף על
בבחירות התמודדותו למימון ערבות או הלוואה תרומות,
מקדימותמזכות,למעטתרומותשלהמועמדובנימשפחתו

כאמורבסעיף28ו)ה(בסכוםשאינועולהעלסכוםהמימוןפ

הזכותלמענקשל
מועמדזכאי

מועמדזכאייהיהזכאילקבלמאוצרהמדינהמענק28לדפ )א(
למימוןהתמודדותובבחירותמקדימותמזכותכאמורבסעיף
ישמש המענק המימון; סכום על עולה שאינו בסכום זה,
רקלמימוןהתמודדותהמועמדהזכאיבבחירותהמקדימות

המזכות,ובתקופתהבחירותבלבדפ

המענקישולםבאמצעותיושבראשהכנסתלחשבון )ב(
- זה )בסימן זה לעניין הזכאי המועמד שפתח נפרד בנק
יחולוהוראותסעיף עלחשבוןהמועמד חשבוןהמועמד(;

28יט,בשינוייםהמחויביםפ

מועמדזכאירשאילבקשאתהעמדתהמענקלרשותו )ג(
החלמיוםשהודיעהמפלגהעלמועדבחירותמקדימותמזכות
כאמורבסעיף28יח2)א(,ועדעשריםימיםלפנייוםהבחירות

המקדימות;בקשהכאמורתוגשליושבראשהכנסתפ

המענקישולםלחשבוןהמועמד,כפישביקשהמועמד, )ד(
מידעםהגשתהבקשהובכפוףלמילויהתנאיםהאמורים

בסעיף28להפ

יהיו לא לקבלו, הזכאי המועמד של וזכותו המענק, )ה(
נתוניםלעיקול,לשעבודאולהמחאה,ולאתוחללגביהםזכות

קיזוז,והכולבכפוףלהוראותסעיף28כה1פ

תנאיםלתשלום
המענק

הוא28להפ 28לד סעיף לפי המענק לתשלום קודם תנאי )א(
שבמועדהגשתהבקשהלקבלתו-

מועמדזכאיהגישליושבראשהכנסתולמבקר )1(
המדינההצהרהחתומהבידושעשהאתכלהדרושכדי
להבטיחניהולנאותשלחשבוןהכנסותיווהוצאותיו

בהתאםלהנחיותמבקרהמדינהלענייןזה;

מועמדזכאיהודיעליושבראשהכנסתולמבקר )2(
המדינהאתמספרחשבוןהבנקשישמשלכלההכנסות
וההוצאותשלוהקשורותלבחירותהמקדימותהמזכות;

מועמדזכאיהמציאליושבראשהכנסתולמבקר )3(
המדינהאישורמאתהמפלגהעלחברותובהועלכך
שהגישאתמועמדותובבחירותהמקדימותהמזכות,
ואםהגישמועמדותכךשרקחלקמבעליזכותהבחירה
זכאיםלבחורבו-יצייןזאתבהתאםלהודעתהמפלגה

כאמורבסעיף28לא)א()3(פ



ספרהחוקים80פ2,כ'בטבתהתשע"ח,2018פ1פ7 102

מועמדזכאירשאילהודיעבכלעתליושבראשהכנסת )ב(
ולמבקרהמדינהעלהחלפתחשבוןהבנקשלו,ובלבדשהציג
לפניהםמסמךמאתהבנקשלפיואיןיתרתחובהבחשבון

שהואמבקשלהחליףפ

מפלגהתמסורלמועמדזכאיאישורכאמורבסעיףקטן )ג(
)א()3(,לפיבקשתו,מידעםהגשתמועמדותו;איןבאישור

כאמורכדילהוותראיהלכשרותהמועמדותפ

הלוואהלמועמד
שאינומועמדזכאי

מועמדבבחירותמקדימותמזכותשאינומועמדזכאי28לופ )א(
)בסעיףזה-מועמד(יהיהזכאילקבלמאוצרהמדינההלוואה
למימוןהתמודדותובבחירותהמקדימותכאמורבסעיףזה,
בסכוםשאינועולהעלסכוםהמימון)בסעיףזה-ההלוואה(פ

המועמד התמודדות למימון רק תשמש ההלוואה )ב(
בלבד הבחירות ובתקופת המזכות, המקדימות בבחירות

ולמימוןהוצאותשהוציאכאמורבסעיף28ב)ד(פ

ההלוואהתשולםלחשבוןבנקנפרדשפתחהמועמד )ג(
לענייןזה,ויחולועלהחשבוןהוראותסעיף28יט,בשינויים

המחויביםפ

ההלוואהתינתןבאמצעותמוסדכספיכהגדרתובחוק )ד(
מסערךמוסף,התשל"ו-41975,שהכנסתהתקשרהעמולעניין

זהבאמצעותהחשבהכלליבמשרדהאוצרפ

ההלוואה)ה( העמדת את לבקש רשאי מועמד )1(
לרשותוהחלמיוםשהודיעהמפלגהעלמועדבחירות
מקדימותמזכותכאמורבסעיף28יח2)א(,ועדעשרים
כאמור בקשה המקדימות; הבחירות יום לפני ימים

תוגשליושבראשהכנסתפ

ההלוואהתשולםלחשבוןשפתחהמועמדכאמור )2(
בסעיףקטן)ג(,כפישביקשהמועמד,עםהגשתהבקשה
וכן זה, בסעיף האמורים התנאים למילוי ובכפוף

התנאיםהאמוריםבסעיף28לה,בשינוייםהמחויביםפ

לאיקבלמועמדהלוואהאלאאםכןהפקידבידי)ו( )1(
המוסדהכספיכתבערבותבנקאיתעצמאית,להנחת
דעתושליושבראשהכנסת,שתיכללבוהתחייבותהבנק
נותןהערבותלשלםלאוצרהמדינהאתסכוםהערבות,
כולואוחלקו)בסימןזה-ערבותבנקאית(;סכוםהערבות
הבנקאיתיהיהכסכוםההלוואהותוקפהיהיהלפחותעד

תוםשבעהחודשיםאחרייוםהבחירותלכנסתפ

לכנסת, הבחירות מיום חודשים ארבעה חלפו )2(
ולאהוחזרהההלוואהבמלואה,יפקידהמועמדבידי
המוסדהכספי,בתוךשלושיםימיםמהמועדהאמור,
החוב יתרת כסכום יהיה שסכומה בנקאית ערבות
ותוקפהעדתוםתקופתההלוואהכאמורבסעיףקטן)ז(;

בסעיףזה-

ס"חהתשל"ו,עמ'52פ 4
הערות
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"יתרתהחוב"-סכוםההלוואהשלאהפךלמענקלפי
סעיף28לז)ה(,בניכויתשלומיהחזרעלחשבון
)ז(, קטן בסעיף כאמור ששולמו ההלוואה קרן
מתן מיום וריבית הצמדה הפרשי ובתוספת
ההלוואהועדמועדהפקדתהערבותהבנקאית

לפיפסקהזו;

פסיקת בחוק כהגדרתם - וריבית" הצמדה "הפרשי
ריביתוהצמדה,התשכ"א-1פ19פ

כאמור בנקאית ערבות המועמד הפקיד לא )3(
)2(,תעמודיתרתהחובלפירעוןמיידי,וניתן בפסקה
לחלטאתהערבותהבנקאיתהאמורהבפסקה)1(לאחר
שחלפו14ימיםמיוםשיושבראשהכנסתהודיעלוכי

בכוונתולחלטהפ

ערבותבנקאיתלפיסעיףזהתחולטאםהמועמד )4(
שהפקידאותהלאהחזיראולאהעבירסכוםשהוא
חייבלהחזירואולהעבירולאוצרהמדינהלפיפרקזה
במועדשנקבעלכךלפיפרקזה,לאחרשחלפו14ימים
מיוםשיושבראשהכנסתהודיעלוכיבכוונתולחלטהפ

שווים)ז( חודשיים בתשלומים תוחזר ההלוואה )1(
מה־1בחודששלאחרפרסוםתוצאותהבחירותלאחר
יוםהבחירותלכנסתועדתוםשלוששניםמיוםפרסום
התוצאות;איןבאמורכדילמנועפירעוןמוקדםשל

ההלוואהפ

כלתשלוםעלחשבוןהחזרקרןההלוואהלפי )2(
מתן ממועד וריבית הצמדה הפרשי יישא זה סעיף

ההלוואהעדמועדתשלומובפועלפ

כלתשלוםשלאנפרעבמועדשנקבעלויישא )3(
ריביתפיגוריםהחשבהכללימהמועדשנקבעלפירעונו
ועדהתשלוםבפועל;בפסקהזו,"ריביתפיגוריםהחשב
בדברשיעורריבית כמשמעותהבהודעה - הכללי"

החשבהכלליכפישהיאמתפרסמתברשומותפ

הלוואה סכומי להחזיר חובה מועמד על חלה )4(
הוחזרו ולא 28לט)א(, בסעיף כאמור הוצאו שלא
תעמוד באותוסעיף, במועדהקבוע כאמור סכומים
וניתן מיידי, לפירעון מועד באותו ההלוואה יתרת
לחלטאתהערבותהבנקאיתהאמורהבסעיףקטן)ו()1(
לאחרשחלפו14ימיםמיוםשיושבראשהכנסתהודיע

למועמדכיבכוונתולחלטהפ

כספיההלוואה,וזכותושלהמועמדלקבלם,לאיהיו )ח(
נתוניםלעיקול,לשעבודאולהמחאה,ולאתוחללגביהםזכות

קיזוז,והכולבכפוףלהוראותסעיף28כה1פ

"יתרתהחוב"-סכוםההלוואהשלאהפךלמענקלפי
סעיף28לז)ה(,בניכויתשלומיהחזרעלחשבון
)ז(, קטן בסעיף כאמור ששולמו ההלוואה קרן
מתן מיום וריבית הצמדה הפרשי ובתוספת
ההלוואהועדמועדהפקדתהערבותהבנקאית

לפיפסקהזו;

פסיקת בחוק כהגדרתם - וריבית" הצמדה "הפרשי
ריביתוהצמדה,התשכ"א-1פ19פ

כאמור בנקאית ערבות המועמד הפקיד לא )3(
)2(,תעמודיתרתהחובלפירעוןמיידי,וניתן בפסקה
לחלטאתהערבותהבנקאיתהאמורהבפסקה)1(לאחר
שחלפו14ימיםמיוםשיושבראשהכנסתהודיעלוכי

בכוונתולחלטהפ

ערבותבנקאיתלפיסעיףזהתחולטאםהמועמד )4(
שהפקידאותהלאהחזיראולאהעבירסכוםשהוא
חייבלהחזירואולהעבירולאוצרהמדינהלפיפרקזה
במועדשנקבעלכךלפיפרקזה,לאחרשחלפו14ימים
מיוםשיושבראשהכנסתהודיעלוכיבכוונתולחלטהפ

שווים)ז( חודשיים בתשלומים תוחזר ההלוואה )1(
מה־1בחודששלאחרפרסוםתוצאותהבחירותלאחר
יוםהבחירותלכנסתועדתוםשלוששניםמיוםפרסום
התוצאות;איןבאמורכדילמנועפירעוןמוקדםשל

ההלוואהפ

כלתשלוםעלחשבוןהחזרקרןההלוואהלפי )2(
מתן ממועד וריבית הצמדה הפרשי יישא זה סעיף

ההלוואהעדמועדתשלומובפועלפ

כלתשלוםשלאנפרעבמועדשנקבעלויישא )3(
ריביתפיגוריםהחשבהכללימהמועדשנקבעלפירעונו
ועדהתשלוםבפועל;בפסקהזו,"ריביתפיגוריםהחשב
בדברשיעורריבית הכללי"-כמשמעותהבהודעה

החשבהכלליכפישהיאמתפרסמתברשומותפ

הלוואה סכומי להחזיר חובה מועמד על חלה )4(
הוחזרו ולא 28לט)א(, בסעיף כאמור הוצאו שלא
תעמוד באותוסעיף, במועדהקבוע כאמור סכומים
וניתן מיידי, לפירעון מועד באותו ההלוואה יתרת
לחלטאתהערבותהבנקאיתהאמורהבסעיףקטן)ו()1(
לאחרשחלפו14ימיםמיוםשיושבראשהכנסתהודיע

למועמדכיבכוונתולחלטהפ

כספיההלוואה,וזכותושלהמועמדלקבלם,לאיהיו )ח(
נתוניםלעיקול,לשעבודאולהמחאה,ולאתוחללגביהםזכות

קיזוז,והכולבכפוףלהוראותסעיף28כה1פ
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מענקלמועמד
שאינומועמד

זכאישהיהלחבר
הכנסת

מועמדשאינומועמדזכאישהיהלחברהכנסתביום28לזפ )א(
ישיבתהפתיחהאועדתוםשנהמהמועדהאמור)בסעיף
זה-מועמדשהיהלחברהכנסת(יהיהזכאילקבלמאוצר
המדינהמענקלמימוןהתמודדותובבחירותמקדימותמזכות

בסכוםשאינועולהעלסכוםהמימוןפ

המענקישמשרקלמימוןהתמודדותהמועמדשהיה )ב(
לחברהכנסתבבחירותהמקדימותהמזכות,ובתקופתהבחירות

בלבדולמימוןהוצאותשהוציאכאמורבסעיף28ב)ד(פ

המענקישולםבאמצעותיושבראשהכנסתלחשבון )ג(
הבחירות לעניין שפתח הכנסת לחבר שהיה מועמד של
המקדימותהמזכות;עלהחשבוןיחולוהוראותסעיף28יט,

בשינוייםהמחויביםפ

המענקישולםלמועמדשהיהלחברהכנסתבתוךשבעה )ד(
ימיםמהיוםשהיהלחברהכנסת,בכפוףלהתקיימותהתנאים

שבסעיף28לה,אםהגישליושבראשהכנסתבקשהלקבלופ

סעיף קיבלמועמדשהיהלחברהכנסתהלוואהלפי )ה(
28לו,יהיהפטורמהחזרתה,ויתרתהתנוכהמהמענקהמגיע
לולפיסעיףזה,והערבותהבנקאיתשהפקידלפיאותוסעיף

תוחזרלופ

קיבלמועמדשהיהלחברהכנסתתרומותלפיפרקזה )ו(
לשםמימוןהתמודדותובבחירותמקדימותמזכות,יחזיראת
התרומותלתורמים,ואםלאניתןלהחזירןלתורמים-יעבירן
לאוצרהמדינה,והכולבתוךשלושיםימיםמיוםשהיהלחבר

הכנסתפ

המענק,וזכותושלהמועמדשהיהלחברהכנסתלקבלו, )ז(
לאיהיונתוניםלעיקול,לשעבודאולהמחאה,ולאתוחל

לגביהםזכותקיזוז,והכולבכפוףלהוראותסעיף28כה1פ

מענקלמועמד
שאינומועמדזכאי

שלאהיהלחבר
הכנסת

מועמדשאינומועמדזכאישלאהיהלחברהכנסתביום28לחפ )א(
ישיבתהפתיחה,והמפלגהשבההתמודדמיוצגתבכנסת,
יהיהזכאילמענקחלקילמימוןהוצאותשהוציאבבחירות
כיחס הוא המימון לסכום שיחסו בסכום מזכות מקדימות
שביןמספרהקולותהכשריםשקיבלהמועמדלמספרהקולות
הכשריםהנמוךביותרשקיבלמישהיהלחברהכנסתביום
ישיבתהפתיחהמביןהמועמדיםשהתמודדומולו,ובלבד

שיחסזהאינוקטןמ־פפ0פ

עלמענקכאמורבסעיףזהיחולוהוראותסעיף28לז)ב(,)ג(, )ב(
)ד(ו–)ז(,בשינוייםהמחויביםפ

קיבלמועמדכאמורבסעיףקטן)א(הלוואהלפיסעיף )ג(
28לו,יהיהפטורמהחזרתחלקמיתרתההלוואההשווהלסכום
המענקהחלקי,וסכוםזהינוכהמהמענקהחלקישישולםלו

לפיסעיףזהפ
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קיבלמועמדכאמורבסעיףקטן)א(תרומותלפיפרק )ד(
זה,יחזיראתהתרומותבסכוםהשווהלסכוםהמענקהחלקי
לתורמים,בתוךשלושיםימיםמיוםישיבתהפתיחה,ואםלא
ניתןלהחזירןלתורמיםאושלאניתןלייחסאתהסכומיםשיש

להחזירלתורמיםמסוימים-יעבירןלאוצרהמדינהפ

היהמועמדכאמורבסעיףקטן)א(לחברהכנסתבתוך )ה(
שנהמיוםישיבתהפתיחהוקיבלמענקחלקילפיסעיףזה,
מענק הכנסת לחבר שהיה מיום ימים שבעה בתוך יקבל
כאמורבסעיף28לזבניכויהמענקהחלקיכאמור,ויחולולעניין

זההוראותהסעיףהאמור,בשינוייםהמחויביםפ

החזרתכספים
שלאהוצאו

לאהוציאמועמדאתמלואהסכוםשקיבלכמענקאו28לטפ )א(
כהלוואהלפיסימןזהלמימוןהתמודדותובבחירותמקדימות
מזכות,יחזיראתהסכוםשלאהוצאכאמורלאוצרהמדינה

בתוךשלושיםימיםמתוםתקופתהבחירותפ

עלאףהאמורבסעיף28יח,מועמדבבחירותמקדימות )ב(
בסעיף כהגדרתה יתרה יחזיר זכאי מועמד שאינו מזכות
האמורלתורמים,אויעבירנהלאוצרהמדינה,והכולבתוך

שלושיםימיםמתוםתקופתהבחירותפ

המקדימות בבחירות מההתמודדות שפרש מועמד )ג(
המזכותיפעלכאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(בתוךשלושים

ימיםממועדפרישתופ

עלגבייתסכוםשישלהחזירואולהעבירולאוצרהמדינהלפי28מפגבייה
סימןזה,ולאהוחזראולאהועברבמועד,יחולחוקהמרכז
לגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-51995,ודינושל
כהגדרתובחוקהאמור;בלילגרוע סכוםכאמורכדיןחוב
מכלליותהאמור,היההחייבחברהכנסת,רשאימנהלהמרכז
כמשמעותובחוקהאמור,במסגרתההליכיםשיינקטולגביית
החוב,להורותעלניכויהחובמשכרוהחודשי,ובלבדשסכום
הניכוילאיעלהעלמחציתהשכרהחודשישלוזכאיחבר

הכנסתפ

הוראותלעניין
חשבהכנסת

פעולותיושבראשהכנסתלפיסימןזהיבוצעובאמצעות28מאפ )א(
חשבהכנסתפ

זה, סימן לפי המדינה לאוצר להעביר שיש סכומים )ב(
28מ,יועברובאמצעותחשב למעטסכומיםכאמורבסעיף

הכנסתפ"

סעיף28כטלחוקהעיקרי,כנוסחוערבתחילתושלחוקזה-בטלפ8פביטולסעיף28כט

אחריסעיף29לחוקהעיקרייבוא:9פהוספתסעיף29א

מסמכיםשנמסרולרשםלפיהוראותחוקזהיהיופתוחים29אפ"עיוןבמסמכים
לעיוןהציבורפ"

קיבלמועמדכאמורבסעיףקטן)א(תרומותלפיפרק )ד(
זה,יחזיראתהתרומותבסכוםהשווהלסכוםהמענקהחלקי
לתורמים,בתוךשלושיםימיםמיוםישיבתהפתיחה,ואםלא
ניתןלהחזירןלתורמיםאושלאניתןלייחסאתהסכומיםשיש

להחזירלתורמיםמסוימים-יעבירןלאוצרהמדינהפ

היהמועמדכאמורבסעיףקטן)א(לחברהכנסתבתוך )ה(
שנהמיוםישיבתהפתיחהוקיבלמענקחלקילפיסעיףזה,
מענק הכנסת לחבר שהיה מיום ימים שבעה בתוך יקבל
כאמורבסעיף28לזבניכויהמענקהחלקיכאמור,ויחולולעניין

זההוראותהסעיףהאמור,בשינוייםהמחויביםפ

החזרתכספים
שלאהוצאו

לאהוציאמועמדאתמלואהסכוםשקיבלכמענקאו28לטפ )א(
כהלוואהלפיסימןזהלמימוןהתמודדותובבחירותמקדימות
מזכות,יחזיראתהסכוםשלאהוצאכאמורלאוצרהמדינה

בתוךשלושיםימיםמתוםתקופתהבחירותפ

עלאףהאמורבסעיף28יח,מועמדבבחירותמקדימות )ב(
בסעיף כהגדרתה יתרה יחזיר זכאי מועמד שאינו מזכות
האמורלתורמים,אויעבירנהלאוצרהמדינה,והכולבתוך

שלושיםימיםמתוםתקופתהבחירותפ

המקדימות בבחירות מההתמודדות שפרש מועמד )ג(
המזכותיפעלכאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(בתוךשלושים

ימיםממועדפרישתופ

עלגבייתסכוםשישלהחזירואולהעבירולאוצרהמדינהלפי28מפגבייה
סימןזה,ולאהוחזראולאהועברבמועד,יחולחוקהמרכז
לגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-51995,ודינושל
כהגדרתובחוקהאמור;בלילגרוע סכוםכאמורכדיןחוב
מכלליותהאמור,היההחייבחברהכנסת,רשאימנהלהמרכז
כמשמעותובחוקהאמור,במסגרתההליכיםשיינקטולגביית
החוב,להורותעלניכויהחובמשכרוהחודשי,ובלבדשסכום
הניכוילאיעלהעלמחציתהשכרהחודשישלוזכאיחבר

הכנסתפ

הוראותלעניין
חשבהכנסת

פעולותיושבראשהכנסתלפיסימןזהיבוצעובאמצעות28מאפ )א(
חשבהכנסתפ

סכומיםשישלהעבירלאוצרהמדינהלפיסימןזה,למעט )ב(
סכומיםכאמורבסעיף28מ,יועברובאמצעותחשבהכנסתפ"

ביטולסעיף28כטסעיף28כטלחוקהעיקרי,כנוסחוערבתחילתושלחוקזה-בטלפ8פ

הוספתסעיף29אאחריסעיף29לחוקהעיקרייבוא:9פ

מסמכיםשנמסרולרשםלפיהוראותחוקזהיהיופתוחים29אפ"עיוןבמסמכים
לעיוןהציבורפ"
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תחולהוהוראות
מעבר

בסעיףזה-10פ )א(

28כטלחוקהעיקרי "בחירותמקדימותמזכות"ו"מועמדזכאי"-כהגדרתםבסעיף
כנוסחובחוקזה;

"יוםהתחילה"-יוםתחילתושלחוקזהפ

חוקזהיחולעלבחירותמקדימותמזכותשהודעהעלמועדעריכתןנמסרהלפי )ב(
סעיף28יח2)א(לחוקהעיקרי,לאחריוםהתחילהפ

מועמדזכאיבבחירותמקדימותמזכותשביוםהתחילהישבידיוסכומיםשמקורם )ג(
בתרומותשקיבלערביוםהתחילה,לפיפרקב'לחוקהעיקרי,יחזיראתהתרומות
לתורמים,ואםלאניתןלהחזירןלתורמים-יעבירןלאוצרהמדינה,והכולבתוךארבעה

חודשיםמיוםהתחילהפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,מועמדזכאירשאילהודיעבכתבלמבקרהמדינה, )ד(
לרשםהמפלגותוליושבראשהכנסת,בתוךהתקופההאמורהבאותוסעיףקטן,על
רצונולהמשיךלהחזיקבתרומותכאמורולהשתמשבהןלמימוןהתמודדותובבחירות
מקדימותשאינןבחירותמקדימותמזכות;הודיעמועמדכאמור,יהיהרשאילהשתמש
בתרומותלמימוןהתמודדותובבחירותכאמור,ויחולוהוראותסעיף28יחלחוקהעיקרי,

בשינוייםהמחויביםפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

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


