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חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב-2022*

פרק א': התפזרות הכנסת

התפזרותהכנסת
העשריםוארבע

הכנסתהעשריםוארבעתתפזרלפניגמרתקופתכהונתהר1ר

מועדהבחירות
לכנסתהעשרים

וחמש

הבחירותלכנסתהעשריםוחמשיתקיימוביוםז'בחשווןהתשפ"ג)1בנובמבר2022(ר2ר

פרק ב': הוראת שעה - מימון הבחירות והלוואות לסיעות

מימוןהבחירות-
הוראתשעה

לענייןהבחירותלכנסתהעשריםוחמש-3ר

סכוםיחידתהמימוןלענייןחישובהוצאותהבחירותלפיסעיפים3)א(,)ב(,)ב1( )1(
ו–)ב2(ו־4לחוקמימוןמפלגות,התשל"ג-11973)להלן-חוקהמימון(,יהיה00,000 ,1

שקליםחדשים;

יקראואתחוקהמימוןכך: )2(

בסעיף3,בכלמקום,במקום"השווהליחידתמימוןאחת"יקראו"השווה )א(
ל־4ר1יחידותמימון";

יחידות "עשר יקראו מימון" יחידות מעשר 70%" במקום 4)א2(, בסעיף )ב(
מימון"ר

הלוואותלסיעות
-הוראתשעה

)הוראות4ר וארבע העשרים לכנסת הבחירות לחוק 11)א( בסעיף האמור אף על )א(
מיוחדותותיקוניחקיקה(,התשפ"א-22020-

ביקשהסיעהלקבלהלוואהלפיסעיף7גלחוקמימוןמפלגות,התשל"ג- )1(
31973)להלן-חוקהמימון(,לאחרכינונהשלהכנסתהעשריםוחמש,יובאו
בחשבוןלענייןסכוםההלוואהשהיאזכאיתלולפיסעיףקטן)ב()1(לסעיףהאמור
גםהלוואותשניתנולאותהסיעהבתקופותכהונתןשלהכנסתהעשריםואחת,

הכנסתהעשריםושתיים,הכנסתהעשריםושלושוהכנסתהעשריםוארבע;

לענייןהלוואותשניתנולסיעותבתקופתכהונתןשלהכנסתהעשריםואחת, )2(
הכנסתהעשריםושתיים,הכנסתהעשריםושלושוהכנסתהעשריםוארבעיקראו

אתסעיף7גלחוקהמימוןכך,לפיהעניין:

בסעיףקטן)ב(- )א(

בפסקה)1(- )1(

לענייןהלוואותשניתנולסיעותבתקופתכהונתהשל )א(
מתן שמיום חודש "לכל במקום ושתיים, הכנסתהעשרים
ההלוואהועדתוםשלוששנים"יבוא"לכלחודששמיוםמתן

ההלוואהועדתוםארבעשניםוחצי";

התקבלבכנסתביוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(]בישיבהשהחלהביוםל'בסיווןהתשפ"ב)29ביוני *
2022([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת-923,מיוםכ"טבסיווןהתשפ"ב)28ביוני2022(,

עמ'190,ובהצעותחוקהכנסת-928,מיוםל'בסיווןהתשפ"ב)29ביוני2022(,עמ'214ר
ס"חהתשל"ג,עמ'52;התש"ף,עמ'41ר 1

ס"חהתשפ"א,עמ'194ר 2

ס"חהתשל"ג,עמ'52ר 3

14:42    30/06/2022



899 ספרהחוקים2981,א'בתמוזהתשפ"ב,2022ר ר30

לענייןהלוואותשניתנולסיעותבתקופתכהונתהשל )ב(
במקום וארבע, העשרים והכנסת ושלוש העשרים הכנסת
שנים" שלוש תום ועד ההלוואה מתן שמיום חודש "לכל
יבוא"לכלחודששמיוםמתןההלוואהועדתוםארבעשנים

וארבעהחודשים";

בפסקה)2(,במקום"מהחודששלאחרקבלתההלוואהועדתום )2(
שלוששנים"יבוא"מהחודששלאחרכינונהשלהכנסתהעשרים

וחמשועדתוםארבעשניםוארבעהחודשים";

סעיףקטן)ג(לאיחול,ויחולוהוראותאלה:הסתיימהכהונתהשל )ב(
הכנסתהעשריםוארבעלפניפירעוןהלוואהכאמורבסעיףקטן)ב(,לא
תנוכהיתרתההלוואהמהמקדמהשהיאזכאיתלהלפיסעיף4לקראת
מועמדים רשימת סיעה הגישה לא וחמש; העשרים לכנסת הבחירות
לכנסתהעשריםוחמש,תנוכהיתרתההלוואהממימוןההוצאותהשוטפות
שהסיעהמקבלתבחודש,ולאיחולועליההוראותסעיףקטן)ב()2(כנוסחו

בפסקתמשנה)א(;

לענייןהלוואותשניתנולסיעותבתקופתכהונתהשלהכנסתהעשרים )3(
וחמשיקראואתסעיף7ג)ב(לחוקהמימוןכך:

תום ועד ההלוואה מתן שמיום חודש "לכל במקום ,)1( בפסקה )א(
שלוששנים"יבוא"לכלחודששמיוםמתןההלוואהועדתוםארבעשנים

וארבעהחודשים";

בפסקה)2(,במקום"שלוששנים"יבוא"ארבעשניםוארבעהחודשים"ר )ב(

עלאףהאמורבסעיף7ג)ב()3(לחוקהמימון,לענייןקבלתהלוואהבתקופתכהונתה )ב(
שלהכנסתהעשריםוארבע,סיעהשעדיוםתחילתושלחוקזהלאקיבלההלוואה
לפיסעיף7ג)ב()1(לחוקהמימוןאושקיבלהחלקמסכוםההלוואהשהיארשאיתלקבל
כאמור,תהיהזכאיתלקבלהלוואהאףללאאישורושליושבראשהכנסתוהמלצת

הוועדההציבורית,בתנאיםהאלה:

ההלוואהתהיהבשיעורשלאיעלהעל80%מסכוםההלוואהשהסיעה )1(
הייתהזכאיתלקבללפיסעיף7ג)ב()1(לחוקהמימוןנכוןליוםתחילתושלחוק

זה;

הסיעהביקשהאתההלוואהבתוךעשרהימיםמיוםתחילתושלחוקזהר )2(

פרק ג': תיקון חוק מימון מפלגות

תיקוןחוקמימון
מפלגות-מס'42

בחוקמימוןמפלגות,התשל"ג-41973,בסעיף5-10ר

בסעיףקטן)א(,במקום"בתוך 1שבועות"יבוא"בתוך24שבועות"; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"תוך22שבועות"יבוא"בתוך24שבועות"ר )2(

לענייןהלוואותשניתנולסיעותבתקופתכהונתהשל )ב(
במקום וארבע, העשרים והכנסת ושלוש העשרים הכנסת
שנים" שלוש תום ועד ההלוואה מתן שמיום חודש "לכל
יבוא"לכלחודששמיוםמתןההלוואהועדתוםארבעשנים

וארבעהחודשים";

בפסקה)2(,במקום"מהחודששלאחרקבלתההלוואהועדתום )2(
שלוששנים"יבוא"מהחודששלאחרכינונהשלהכנסתהעשרים

וחמשועדתוםארבעשניםוארבעהחודשים";

סעיףקטן)ג(לאיחול,ויחולוהוראותאלה:הסתיימהכהונתהשל )ב(
הכנסתהעשריםוארבעלפניפירעוןהלוואהכאמורבסעיףקטן)ב(,לא
תנוכהיתרתההלוואהמהמקדמהשהיאזכאיתלהלפיסעיף4לקראת
מועמדים רשימת סיעה הגישה לא וחמש; העשרים לכנסת הבחירות
לכנסתהעשריםוחמש,תנוכהיתרתההלוואהממימוןההוצאותהשוטפות
שהסיעהמקבלתבחודש,ולאיחולועליההוראותסעיףקטן)ב()2(כנוסחו

בפסקתמשנה)א(;

לענייןהלוואותשניתנולסיעותבתקופתכהונתהשלהכנסתהעשרים )3(
וחמשיקראואתסעיף7ג)ב(לחוקהמימוןכך:

תום ועד ההלוואה מתן שמיום חודש "לכל במקום ,)1( בפסקה )א(
שלוששנים"יבוא"לכלחודששמיוםמתןההלוואהועדתוםארבעשנים

וארבעהחודשים";

בפסקה)2(,במקום"שלוששנים"יבוא"ארבעשניםוארבעהחודשים"ר )ב(

עלאףהאמורבסעיף7ג)ב()3(לחוקהמימון,לענייןקבלתהלוואהבתקופתכהונתה )ב(
שלהכנסתהעשריםוארבע,סיעהשעדיוםתחילתושלחוקזהלאקיבלההלוואה
לפיסעיף7ג)ב()1(לחוקהמימוןאושקיבלהחלקמסכוםההלוואהשהיארשאיתלקבל
כאמור,תהיהזכאיתלקבלהלוואהאףללאאישורושליושבראשהכנסתוהמלצת

הוועדההציבורית,בתנאיםהאלה:

ההלוואהתהיהבשיעורשלאיעלהעל80%מסכוםההלוואהשהסיעה )1(
הייתהזכאיתלקבללפיסעיף7ג)ב()1(לחוקהמימוןנכוןליוםתחילתושלחוק

זה;

הסיעהביקשהאתההלוואהבתוךעשרהימיםמיוםתחילתושלחוקזהר )2(

פרק ג': תיקון חוק מימון מפלגות

תיקוןחוקמימוןבחוקמימוןמפלגות,התשל"ג-41973,בסעיף5-10ר
מפלגות-מס'42

בסעיףקטן)א(,במקום"בתוך 1שבועות"יבוא"בתוך24שבועות"; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"תוך22שבועות"יבוא"בתוך24שבועות"ר )2(

ס"חהתשל"ג,עמ'52;התש"ף,עמ'41ר 4
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פרק ד': תחילה

תחילתושלחוקזהביוםקבלתובכנסתר רתחילה

ט נ ב  י ל ת פ נ
ראשהממשלה

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

י ו ל  י ק י מ           
יושבראשהכנסת
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