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 �19731ג"התשל,  מפלגותמימו� חוק
 

  � זה בחוק . 1 הגדרות

�1992ב"התשנ,  כמשמעותה בחוק המפלגות�" מפלגה"  12 תיקו�
2

. 

 : כל אחד מאלה�" סיעה"  17 תיקו�

הגישה ,  מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאתשהיתה מפלגה ) 1(  
 בכנסת על ידי מיוצגת מועמדי� והיא בבחירות לכנסת רשימת

 ;חבר כנסת אחד לפחות

 הכנסת הכירה בנציגה או בנציגיה בכנסת שועדת מפלגה ) 2(  
 ;כסיעה

 ; מפלגות או יותר המקיימות בכנסת סיעה אחתשתי של צירו" ) 3(  

  5 תיקו�

 16 תיקו�
, דבי# מואגד ובי# שאינו מואג,  חבר בני אד��"  לסיעההקשור גו"" 

שלדעת ,  או בפעילות מפלגתית שוטפתהבחירותהמשתת" בתעמולת 
 בכל האיפיוני� בהתחשבמבקר המדינה יש לראותו כזרוע של הסיעה 

�זהות , פעולותיו, מטרותיו של חבר בני אד�: הבאי� או מקצת
א% ; ייעוד רווחיו והמקורות לכיסוי הפסדיו, מנהליו וחבריו, בעליו

ודה שיתופית להתיישבות לעני# פעולות  ואגעובדי�למעט הסתדרות 
 ; זרוע של סיעהבחזקתאשר לדעת מבקר המדינה ה# עשו שלא 

לתעמולה ולהסברה ,  פעולותיהלארגו# הוצאות של סיעה �" הוצאות" 
 התחייבויות בשל לרבות, ולקיו� הקשר הארגוני והרעיוני ע� הציבור

 ;הוצאות כאלה

  5 תיקו�

  16 תיקו�

 22 תיקו�

 23 תיקו�

 של סיעה או של רשימת המיוחדות ההוצאות �"  בחירותהוצאות"
� במערכתשהוצאו בתקופת הבחירות או למע# הבחירות , מועמדי

 ; הבחירות לכנסת

 ;למעט הוצאות הבחירות, סיעה הוצאות של �"  שוטפותהוצאות" 

 עובדי� של מפלגה או של סיעה המועסקי� דר% �" צוות פרלמנטרי" 26 תיקו�
ע במשרדי הסיעה בכנסת ועיקר עיסוק� בפעילות הפרלמנטרית קב

 ;של הסיעה בכנסת

  � העני# לפי,  כל אחד מאלה�"  הקובעהיו�" 22 תיקו�

: יסוד� לחוק9 סעי" לפי לפני יו� הבחירות לכנסת �101 ההיו� ) 1(  23 תיקו�
הכנסת

3
; 

__________________ 

  .52' עמ, ג"להתש ח"ס  1
 .190' עמ, ב"התשנ ח"ס 2
 .69' עמ, ח"התשי ח"ס 3
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ר כאמו,  הכנסתהתפזרות המתקיימות על פי חוק בבחירות ) 2( 
 היו� השלישי אחרי תחילת אותו �הכנסת : יסוד� לחוק34בסעי" 

 ;חוק

 

, )ב(11 סעיפי� מוקדמות המתקיימות לפי הוראות בבחירות ) 3( 
הממשלה: יסוד�לחוק) ו(29או ) ו(28

4
36 לפי הוראות סעי" או, 

 היו� השלישי אחרי היו� שבו נוצרה �הכנסת : א לחוק יסוד
 ;מות לקיו� הבחירות המוקדהעילה

 23 תיקו�

 23 תיקו� )בוטל( ) 4( 

  ; היו� הקובע עד יו� הבחירותשמ# התקופה �"  הבחירותתקופת"

 הציבורית כיחידת מימו# לעני# הועדה סכו� שקבעה �"  מימו#יחידת"
 ;והודעה על קביעתו פורסמה ברשומות, חוק זה

 16 תיקו�

 16 ו�תיק ;א1 הועדה שהוקמה לפי סעי" �" הציבורית הועדה"

, ]נוסח משולב[ חוק הבחירות לכנסת �" הבחירות חוק"
�1969ט"התשכ

5
; 

 22 תיקו�

 23 תיקו�

  ;�1994ד"התשנ,  חוק הכנסת�" חוק הכנסת"

  ; הבחירותבחוק כמשמעותה �"  מועמדי�רשימת"

�1981א"התשמ, )רישוי( כמשמעותו בחוק הבנקאות �" בנקאי תאגיד"
6

. 
 

ובראשה שופט ,  תוק� ועדה ציבורית של שלושה זהחוק לצור% ) א( .א1
 חבריה האחרי� ימנה את; שמינה נשיא בית המשפט העליו#

אחד מחברי הועדה יהיה בעת מינויו חבר ; יושב ראש הכנסת
 של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי חוק האקדמיבסגל 

�1958ח"התשי, המועצה להשכלה גבוהה
7

 ראש הכנסת יושב; 
 .דעה על הרכב הועדהיפרס� ברשומות הו

 ועדה

ציבורית 

 16 תיקו�

 ארבע שני� מיו� תהיה כהונתה של הועדה הציבורית תקופת ) ב( 
 ).א(פרסו� ההודעה כאמור בסעי" קט# 

 

 תקופות כהונה משתי יכה# חבר בועדה הציבורית יותר לא ) ג( 
 .מלאות

 

, ו קבע למלא תפקידדר% חבר הועדה לכה# או נבצר ממנו חדל ) ד( 
ליתרה של תקופת ) א(ימונה אחר במקומו כאמור בסעי" קט# 

 . של הועדהכהונתה

 

 גמול לחברי תשלו� ראש הכנסת יקבע הוראות בדבר יושב ) ה( 
 .הועדה הציבורית שישול� מאוצר המדינה

 

__________________ 

 .158' עמ, א"התשס ח"ס 4

 .103' עמ, ט"התשכ ח"ס 5

 .232' עמ, א"התשמ ח"ס  6

 .191' עמ, ח"התשי ח"ס  7
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 תפקיד

הועדה 

 הציבורית 

 16 תיקו�

 22 תיקו�

 23 תיקו�

 בסעי"יחידת המימו# כאמור  הציבורית תקבע את שיעור הועדה ) א( .ב1
3.  

 המועדי� באחד של קביעת יחידת המימו# תהיה תחילתה ) ב(  
�, באפריל1,  בינואר1: כפי שתחליט הועדה הציבורית, הבאי

 . באוקטובר1 ביולי או 1

 מימו# שקבעה יחידת הציבורית לא תפחית סכו� או הועדה ) ג(  
 .אלא בהחלטה שהתקבלה פה אחד

 . תיקבע יחידת מימו# בתוק" למפרעלא ) ד(  

 )בוטל( ) ה(  23 תיקו�

 הצמדה

 16 תיקו�
 מדד המחירי� לצרכ# שמפרסמת הלשכה �" מדד", זה בסעי" ) א( .ג1

 .המרכזית לסטטיסטיקה

 זה יחולו הוראות ולעני# המימו# תהיה צמודה למדד יחידת ) ב(  
 :אלה

 מדד לעומתל שנה מסוימת  שינוי במדד חודש ינואר שחל ) 1( 19 תיקו�
תשתנה יחידת המימו# , חודש ינואר של השנה שקדמה לה

 ;במדדלפי שיעור השינוי 

  )2( � שהשתנו יעוגלו למאה שקלי� חדשי� הסכומי
� ;הקרובי

 .שהשתנו תפרס� ברשומות הודעה על הסכומי� הועדה )3( 

 הזכות

 למימו�
  � זכאית לפי הוראות חוק זה סיעה כל ) א( .2

 ; הוצאות הבחירות בתקופת הבחירותלמימו# ) 1( 

 הוצאותיה השוטפות בכל חודש החל בחודש למימו# ) 2( 
 פרסו� תוצאות הבחירות לכנסת ועד החודש שבו שאחרי

 ;הבאהפורסמו תוצאות הבחירות לכנסת 

 .למימו# התשלומי� לצוות הפרלמנטרי ) 3( 26 תיקו�

 כשרי� קולותשקיבלה בבחירות מספר  מועמדי� רשימת ) 1א(  16 תיקו�
א% אינה משתתפת בחלוקת המנדטי� לפי , 1%העולה על 

זכאית לקבל הוצאות בחירות , הבחירותלחוק ) א(81סעי" 
 התנאי�בשיעור של יחידת מימו# אחת ובלבד שנתקיימו 

 קולות", לעני# זה. בשינויי� המחוייבי�, )א(6שבסעי" 
� .ת בחוק הבחירוכמשמעות� �" כשרי

 יושב ראש באמצעות המימו# ישולמו מאוצר המדינה כספי )ב(  
 ).3)(א (6כאמור בסעי" , לחשבו# בנקאי של כל סיעה, הכנסת

 )בוטל( .א2 23 תיקו�
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 כמשמעותה של הוצאות הבחירות של סיעה חדשה המימו# )א( .3
יהיה לפי יחידת מימו# אחת לכל מנדט שבו זכתה , 16בסעי" 

 . סכו� השווה ליחידת מימו# אחתבתוספת, תבבחירות לכנס

 חישוב

 המימו� 

 16 תיקו�

 לפי מספר יחידות יהיה של הוצאות הבחירות של סיעה המימו# ) ב( 
מימו# שנתקבל ממספר המנדטי� שבה� זכתה הסיעה בכנסת 

 מספר המנדטי� שבה� זכתה הסיעה בכנסת בתוספתהיוצאת 
� ליחידת מימו# ווההשבתוספת סכו� , הנכנסת מחולק בשתיי

 . אחת

 

 בסכו� יהיה החודשי של ההוצאות השוטפות לסיעה המימו# )ג( 
 מיחידת מימו# אחת לכל מנדט שבו זכתה הסיעה 5%של 

 . מיחידת מימו# אחת5% סכו� של בתוספת, בבחירות לכנסת

 

הסכו� השנתי הכולל המיועד למימו# התשלומי� לצוות  )א( .א3
 מליו# שקלי� 6לא יעלה על ) 3)(א(2 הפרלמנטרי כאמור בסעי"

� יושב ראש הכנסת יקבע ;שישולמו מתקציב הכנסת, חדשי
, בי# השאר, בהתחשב, כללי� לחלוקת הסכו� בי# הסיעות

 .בגודל#

מימו� 

 �תשלומי

לצוות 

הפרלמנטרי

 26 תיקו�

ויחולו לגביו , יהיה צמוד למדד) א(הסכו� האמור בסעי" קט#  )ב( 
 .בשינויי� המחויבי�, )2(�ו) 1)(ב(ג1הוראות סעי" 

 26 תיקו�

ראש ועדת �ראש הכנסת אישור של יושב� ליושבשמסרה סיעה )א( . 4
,  לכנסת הבאהמועמדי�הבחירות המרכזית שהגישה רשימת 

תשול� לה מיד מקדמה על חשבו# המימו# של הוצאות 
 מיחידת מימו# אחת לכל 60% תהיה המקדמה; הבחירות שלה

. המועמדי�נה ע� הסיעה ביו� הגשת רשימת חבר הכנסת שנמ
 .לעני# זה לא יובאו בחשבו# חברי הכנסת שפרשו מ# הסיעה

� תשלו

הוצאות 

 הבחירות

  18 תיקו�

 מחמישה פחותסיעה המונה , )א( א" האמור בסעי" קט# על )1א( 
רשאית לבקש מקדמה על חשבו# המימו# של , חברי כנסת

,  מחמש יחידות מימו60%# של בשיעורהוצאות הבחירות שלה 
 בנקאיתובלבד שהפקידה בידי יושב ראש הכנסת כתב ערבות 

על ההפרש שבי# סכו� המקדמה לפי , להנחת דעתו, עצמאית
 המקדמה המגיע לה לפי סעי" קט# סכו�סעי" קט# זה לבי# 

 תו� עדתוקפו של כתב הערבות הבנקאית יהיה לפחות ; )א(
ב הערבות תיכלל בכת; ששה חודשי� אחרי יו� הבחירות

 �,  המדינה את סכו� הערבותלאוצרהתחייבות הבנק לשל
 .על פי דרישת יושב ראש הכנסת, כולו או מקצתו

  16 תיקו�

 18 תיקו�

 מימו# מועמדי� רשאית לבקש מקדמה על חשבו# רשימת )2א( 
,  מחמש יחידות מימו60%#הוצאות הבחירות שלה בשיעור של 

ת אישור של יושב ראש ועדת  הכנסראשובלבד שמסרה ליושב 
, הבאההבחירות המרכזית על הגשת רשימת מועמדי� לכנסת 

וכ# ) 1א(הפקידה כתב ערבות בנקאית כאמור בסעי" קט# 
 � ).א (6 בסעי" המפורטי�קיימה את התנאי

 16 תיקו�

 18 תיקו�
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,  לפחותאחד סיעה בבחירות לכנסת הנכנסת במנדט זכתה )ב(  
  �) א (3מגיע לה לפי סעי" ישול� לה מ# הסכו� ה

 ;  מיד לאחר פרסו� תוצאות הבחירות� 85% )1( 

 מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש ליושב ראש � 15% )2( 
 ).ב (10 לפי סעי" חיוביהכנסת די# וחשבו# 

 מ# תנוכה) א( שסיעה קיבלה לפי סעי" קט# מקדמה )ג(  
# היתה המקדמה גדולה מ; )ב(התשלומי� לפי סעי" קט# 

תנוכה ,  הוצאות הבחירותלמימו#הסכו� המגיע לסיעה 
 �היתרה מ# הסכו� הראשו# או מ# הסכומי� הראשוני

� . לה למימו# הוצאותיה השוטפותהמגיעי

) 2א (�ו) 1א( המקדמה ששולמה לפי סעיפי� קטני� היתה )1ג(  16 תיקו�
גדולה מ# הסכו� המגיע לסיעה או לרשימת המועמדי� לפי 

 יושב ראש הכנסת על מימוש הערבות יורה, )1) (ב(סעי" קט# 
 המקדמהעד להפרש שבי# סכו� , כולה או חלקה, הבנקאית

 .ששולמה לבי# הסכו� המגיע כאמור

 בחירות הוצאות תהיה זכאית להחזר הוצאות מימו# של סיעה )ד(  3 תיקו�
 .שנשאה בה#

ו# ששולמו  הוצאות מימ�"  מימו#הוצאות",  סעי" זהלעני# )ה(  3 תיקו�
למוסד כספי בקשר לאשראי שנית# לסיעה לצרכי הוצאות 

 ימי� אחרי היו� 15 � בה# הסיעה החל משנשאהבחירות 
 אשראי שעלה לגביובלבד שלא יוחזרו הוצאות מימו# , הקובע

על סכו� מימו# הוצאות בחירות שהסיעה זכאית לו לפי סעי" 
3 � ).ב(או ) א( לה על פי סעיפי� קטני� שול� ושטר

 סייג

 למימו� 

  9 תיקו�

 16 תיקו�

 הנערכות חוזרות יינת# מימו# מיוחד לצור% הוצאות לבחירות לא .א4
לחוק ) 1) (ד (86כאמור בסעי" , באזור קלפי מסויימת

 .הבחירות

� תשלו

ההוצאות 

  השוטפות

 16 תיקו�

5. � לה# ישולמו למימו# ההוצאות השוטפות של הסיעות התשלומי
 .הועדה הציבוריתבמועדי� שתקבע 

 רואה מינוי

  חשבו�

 16 תיקו�

 רשימת מועמדי� תמנה לה רואה חשבו# לביקורת או סיעה ) א( .א5
 ).1ד (10חשבונותיה ולמת# חוות דעת לפי סעי" 

 

) 4( )א(6 סעי" לפישהודעה על מינויו נמסרה ,  החשבו#רואה )ב( 
% ימשי, ) רואה החשבו#�להל# (ונת# הסכמתו לשמש בתפקיד 

 . במקומואחרלכה# כל עוד לא מונה 
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תמנה , תפקידו רואה החשבו# או נבצר ממנו למלא את התפטר )ג( 
�תו% שלושי� ימי� מהיו� , הסיעה או רשימת המועמדי

 . חשבו# אחר במקומורואה, שנודע לה על כ%

 

 לרואי החשבו# מנחי� המדינה רשאי לקבוע קווי� מבקר ) ד( 
בדבר דרכי� ונהלי� לבדיקת החשבונות שנתמנו לעני# חוק זה 

 . ושל רשימות המועמדי�הסיעותשל 

 

 לתשלו� הסכומי� למימו# הוצאות הבחירות קוד� תנאי )א( .6
 עשר ימי� חמישהשתו% , ולמימו# ההוצאות השוטפות הוא

 תו% חמישה עשר ימי� �לאחר היו� הקובע ובסיעה חדשה 
 � כסיעה הוכרהלאחר היו� שבו 

� תנאי

 לו�לתש

 18 תיקו�

ראש הכנסת את שמותיה� של לא � הסיעה ליושבהודיעה )1(
 משמונה נציגי� שיהיו מוסמכי� יותרפחות משניי� ולא 

; )הנציגי� �להל# (לפעול בש� הסיעה לעני# חוק זה 
�אחד לפחות מ# ; להודעה תצור" הסכמת הנציגי

 מה� לפחות יצהירו אחדהנציגי� יהיה חבר הכנסת ועל 
 ;הוא עצמו שהוא בקי במשק הכספי� של הסיעההסיעה ו

 

ראש הכנסת הצהרה חתומה בידי � הסיעה ליושבהגישה )2(
 את כל הדרוש כדי להבטיח ניהול עשתהשהסיעה , נציגיה

 � להנחיותנאות של חשבו# הכנסותיה והוצאותיה בהתא
 ;מבקר המדינה לעני# זה

 

נה או ראש הכנסת את מספר חשבו� הסיעה ליושבהודיעה )3(
 ; בבנקי�אוחשבונותיה בבנק 

 

ראש � הסיעה או רשימת המועמדי� ליושבהודיעה )4(
 שלה ומענו ופרטי� נוספי� החשבו#הכנסת את ש� רואה 

וצירפה כתב הסכמה של , לגביו שקבע יושב ראש הכנסת
 .  החשבו# לשמש בתפקידורואה

 16 תיקו�

,  עליה�"להוסי רשאית בכל עת להחלי" נציגיה או סיעה )ב( 
ראש הכנסת ושהנציגי� יתאימו �ובלבד שהודיעה על כ% ליושב

היא ג� רשאית ; )1) (א( בסעי" קט# האמורותלדרישות 
 הבנקאיי� חשבונותיהלהודיע ליושב ראש הכנסת על החלפת 

 .או על הוספת חשבונות כאלה

 

 להתחייבות ממונית של סיעה או של רשימת תוק" יהיה )א( .א6
 ופרסמה את הסיעה� ניתנה בידי מי שקבעה מועמדי� רק א

 .שמותיה� לפי הנחיות מבקר המדינה

 מורשה

 חתימה 

 16 תיקו�

 מבקר המדינה מסמכותכדי לגרוע ) א( באמור בסעי" קט# אי# )ב( 
, )א(לראות בהתחייבות ממונית שניתנה בניגוד לסעי" קט# 

 . קבלת תרומות לפי חוק זהאוהוצאות 
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 הגבלת

 הוצאות 

 2 יקו�ת

 5 תיקו�

 16 תיקו�

 רשימת מועמדי� הוצאות בחירות בסכו� העולה על תוציא לא ) א( .7
 .עשר יחידות מימו#

 הוצאות סיעהלא תוציא , )ג( להוראות סעי" קט# בכפו" )ב(  
 .בחירות בסכו� העולה על שבעי� יחידות מימו#

  

 הקובע מנתה לא יותר מחמישה חברי שביו� סיעה )1( )ג( 
 על העולהלא תוציא הוצאות בחירות בסכו� , נסתהכ

 ;עשר יחידות מימו#

 שביו� הקובע מנתה יותר מחמישה חברי הכנסת סיעה )2(   
לא תוציא הוצאות בחירות , עשרא% פחות מאחד 

בסכו� העולה על פי שניי� מיחידת מימו# אחת לכל 
 ; שבאותה סיעההכנסתחבר 

 עשר חברי הכנסת או  שביו� הקובע מנתה אחדסיעה )3(   
 בחירות בסכו� העולה על פי הוצאותלא תוציא , יותר

שניי� מיחידת מימו# אחת לכל אחד מעשרת חברי 
ופי אחד וחצי מיחידת מימו# אחת ,  הראשוני�הכנסת

� .לכל אחד מחברי הכנסת הנותרי

 העולה בסכו� תוציא סיעה במש% שנה הוצאות שוטפות לא )ד(  
ות על הסכו� המגיע לה למימו# ביותר משלוש חמישי

 העולה ביותר משלוש בסכו�או , הוצאותיה השוטפות
חמישיות על הסכו� המגיע כאמור לסיעה בעלת חמישה חברי 

 .לפי הגדול יותר, כנסת

 )בוטל( )ה(  23 תיקו�

 )בוטל( )ו(  23 תיקו�

 סייג

 להלוואות 

 16 תיקו�

 . בנקאימתאגידאלא  תקבל סיעה או רשימת מועמדי� הלוואה לא .א7

 הגבלת

 הכנסות 

  5 תיקו�

 16 תיקו�

כל , במישרי# או בעקיפי#,  סיעה או רשימת מועמדי�תקבל לא ) א( .8
, לעני# הוראה זו;  לאר0בחו0תרומה מתאגיד בי# באר0 ובי# 

 . לרבות שותפות רשומה�" תאגיד"

  10 תיקו�

 16 תיקו�
כל ,  בעקיפי#אושרי# במי,  תקבל סיעה או רשימת מועמדי�לא )ב( 

בסכו� או ) א(תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעי" קט# 
 � שקלי� חדשי� לשנה מאת אד� ובני 900 עלבסכומי� העולי

 .ביתו הסמוכי� על שולחנו
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 בחירות לכלל או שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת לעני# )ג( 
 שקלי� חדשי� במקו� 1,700 סכו�הרשויות המקומיות יבוא 

 ).ב (� האמור בסעי" קט#הסכו

 4 תיקו�

 16 תיקו�

 22 תיקו�

 23 תיקו�

הכל , ויעוגלו הנקובי� בסעי" זה יוצמדו למדד הסכומי� )ד( 
 ).ב(ג 1כאמור בסעי" 

 16 תיקו�

 22 תיקו�

 בעקיפי# תקבל סיעה או רשימת מועמדי� במישרי# או לא )1ד( 
 . תרומות אלא מבוחר כמשמעותו בחוק הבחירות

 16 תיקו�

 20 תיקו�

 בעקיפי# תקבל סיעה או רשימת מועמדי� במישרי# או לא )2ד( 
�תרומה שניתנה ממי , לעני# זה; תרומות שניתנו בעילו� ש

 ולא אומתו בידי הסיעה או רשימת נבדקושזהותו ומענו לא 
 . ש�בעילו� כמוה כתרומה שניתנה –המועמדי� או מטעמ# 

 16 תיקו�

 20 תיקו�

 לאמור בניגודדינה כי סיעה קיבלה תרומה  מבקר הממצא )ה( 
במועד שיקבע מבקר , תעביר הסיעה לאוצר המדינה, בסעי" זה

אול� רשאי ;  ששוויו פי שניי� מסכו� התרומהסכו�, המדינה
 לאוצר המדינה להעבירמבקר המדינה לקבוע כי על הסיעה 

א� נראה לו שמ# הראוי לנהוג כ% בהתחשב , סכו� קט# יותר
לא היתה יתרת זכות בחשבונותיה הבנקאיי� ; קרה המבנסיבות

יודיע מבקר ,  לאוצר המדינההסכו�של הסיעה לצור% העברת 
 ישלולהמדינה על כ% ליושב ראש הכנסת ויושב ראש הכנסת 

מהסיעה את הסכו� המגיע ממנה כאמור ויחזירנו לאוצר 
 .המדינה

 16 תיקו�

 רמי�התו או רשימת מועמדי� תפרס� את שמות סיעה )ו( 
 .כפי שיורה מבקר המדינה, וסכומי התרומות

 22 תיקו�

 תרומות במקו� לסיעה מקיבו0 או מאגודה חקלאית הבאות תרומות .א8
אישיות של חבריה� ולדעת מבקר המדינה ה# בסכו� סביר לפי 

 �לעני# זה ; 8לא ייחשבו כתרומות מתאגיד לעני# סעי" , העני#נסיבות 

 להתיישבותפי וכל אגודה שיתופית  לרבות מושב שיתו�" קיבו0"
 ; חקלאית שהכנסותיה אינ# מחולקות בעיקר# לחבריה

 אגודה שיתופית חקלאית אחרת שחבריה אישית �" חקלאית אגודה" 
 .הסמיכוה לתרו� לסיעה

 תרומה

 אומקיבו% 

מאגודה 

 חקלאית 

 5 תיקו�

 תרבות או חינו% של סיעה או של גו" הקשור למפעל תרומה )א( . ב8
 למטרת חינו% או המשמשת, ) מפעל תרבות�להל# (סיעה ל

, 8לא תיחשב כתרומה לעני# סעי" , תרבות לפי נסיבות העני#
 ). ג( לאמור בסעי" קט# בכפו"

 מפעלי

תרבות 

 ' וחינו&

תרומות 

 והוצאות 

 16 תיקו�
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 שימשה תרבות מבקר המדינה כי הוצאה של מפעל קבע ) ב(  
תיחשב , פעילות מפלגתיתלמימו# תעמולת בחירות או ל

 . הסיעהההוצאה כהוצאה של 

 מכ# חזר ולאחר, )ב( מבקר המדינה כאמור בסעי" קט# קבע )ג(  
יראו את , וקבע כי מפעל התרבות חזר והוציא הוצאה כאמור

ורשאי מבקר המדינה ,  התקבלה מתרומהכאילוההוצאה 
 והוראות 8 סעי"לקבוע כי התרומה היא תרומה אסורה לפי 

 . לא יחולו על מפעל התרבות) א(י" קט# סע

 ייאש� בעבירה לא, )ג( מבקר המדינה כאמור בסעי" קט# קבע )ד(  
מקבל התרומה לפי סעי" זה אלא לאחר שמבקר המדינה 

 ).א( כי לא חל עליו סעי" קט# התרבותהודיע למפעל 

 תרומה

במקרה של 

 על ויתור

 מימו� 

 16 תיקו�

 רשימות הצגתלא יאוחר מיו� , ו סיעה רשימת מועמדי� אמסרו . ג8
הודעה , לפי המאוחר, המועמדי� לפי חוק הבחירות או מהיו� הקובע

 ראש הכנסת שאי# ברצונ# לקבל מימו# הוצאות בחירות ליושבבכתב 
 שקלי� 60,000נאמר ) ג (8 בסעי" כאילויראו לגביה# , לפי חוק זה

� באותה רותבחיוה# לא תהיינה זכאיות למימו# הוצאות , חדשי
 . מערכת בחירות לכנסת

 מפלגה

חדשה 

המגישה 

 רשימת

 � מועמדי

 17 תיקו�

 מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאת והגישה שאינה מפלגה )א( .ד8
� ימי� מיו� הגשת 14בתו% , תהיה רשאית, רשימת מועמדי

בי# מואגד ובי# שאינו , לקבל תרומה מחבר בני אד�, הרשימה
ני רישו� המפלגה ואשר מרבית חבריו שהיה קיי� לפ, מואגד

 � ובלבד, ה� בי# מייסדי המפלגה

 

 לתרומה הוא בכספי� שנתקבלו על ידי אותו שהמקור )1(
� ; לגבי סיעה8 הקבועי� בסעי" בגבולות, חבר בני אד

 

 חבר בני אד� ניהל מערכת חשבונות מיו� היווסדו או שאותו )2(
לפי המועד ,  הגשת רשימת המועמדי�לפניבמש% שנה 

 .המאוחר

 

 למבקר תימסר) א( החשבונות כאמור בסעי" קט# מערכת )ב( 
המדינה יחד ע� חשבונות הסיעה או רשימת המועמדי� לפי סעי" 

 ).א (10

 

 כאמור אות# אד� המדינה יהיו נתונות כלפי חבר בני למבקר )ג( 
 � ).ג(�ו) ב(9סמכויות הנתונות לו כלפי סיעה לפי סעיפי

 תחולת

גבלות הה

בעני� 

, תרומות

הוצאות 

 והלוואות

 20 תיקו�

 23 תיקו�

 א� התרומות היאאחת , ד8 עד 7 לפגוע בכלליות האמור בסעיפי� בלי .ה8
או , למועמד לכנסת, לרשימת המועמדי�, או ההלוואות ניתנו לסיעה

או שההוצאות הוצאו ,  אחר הפועל למענ� ובזיקה אליה�אד�לכל 
 . או אד� כאמורמועמד, �רשימת מועמדי, בידי סיעה
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 החמישה עשר אחרי היו� הקובע וכל עוד מגיע ביו� החל )א( . 9
 �לסיעה מימו# להוצאותיה 

 ניהול

 חשבונות

 הסיעה מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה תנהל )1(
 והוצאותיה לפי אות# הכנסותיהותרשו� בה� את 

 ;הנחיות

 

עדי� להוצאותיה  הסיעה את הכספי� המיותחזיק )2(
 � ).3) (א (6 בסעי" האמורי�בחשבונות הבנקאיי

 

 יעמדו האמורי� החשבונות והחשבונות הבנקאיי� מערכת ) ב( 
ולעני# זה יהיו למבקר המדינה כל , לביקורת מבקר המדינה

 לו לגבי גו" מבוקר לפי חוק מבקר שהוענקוהסמכויות 
]משולבנוסח  [1958 � ח"התשי, המדינה

8
. 

 

 של סיעה מנציגיה המדינה רשאי בכל עת לדרוש מבקר ) ג( 
בדבר שלמות� או נכונות� של , חתומה בידיה�, הצהרה

 � החשבונות או בדבר אופיה או מהותה של במערכתהרישומי
 שתימסר יכולהצהרה כאמור ; הכנסה או הוצאה מסויימת

�והמבקר , לפי ידיעת� של המצהירי� או לפי מיטב ידיעת
 . לקבל הצהרה כזו כראיה, דעתויקול לפי ש, רשאי

 

 הסיעה תעמיד,  דרישה של לפחות שישית מחברי סיעהלפי )ד( 
 ).א(לעיונ� את מערכת החשבונות כאמור בסעי" קט# 

 16 תיקו�

 של השנתי סיעה תמסור ליושב ראש הכנסת את המאז# כל )ה( 
 הכנסות והוצאות שנתיי� שלה וה� יהיו ת"הסיעה ודוחו

 . בדר% שיקבע היושב ראשהציבורעיו# פתוחי� ל

 16 תיקו�

 23 תיקו� )בוטל( )ו( 

 עונשי� : מאסר שנה�דינו ,  אחד מאלהשעושה מי )א( . א9

 5 תיקו�

 ביודעי# התחייבות ממונית שלא לפי הרשאה שניתנה נות# )1(
 ;א6 סעי"ופורסמה לפי 

 16 תיקו�

  ;ב10 ממלא ביודעי# אחר דרישה לפי סעי" לא )2(

  ; ביודעי# תרומה בניגוד להוראות חוק זהנות# )3(

 ביודעי# בש� סיעה או בש� רשימת מועמדי� מקבל )4(
 . זהחוקתרומה בנגוד להוראות 

 

, הכוזבת בפרט מהותי) ג (9 הצהרה לפי סעי" ביודעי# המוסר ) ב( 
 . מאסר שלוש שני�� דינו

 

__________________ 

 .92' עמ, ח" תשיח"ס 8
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או מי שאישר להוציא הוצאה  שנת# הוראה להוציא הוצאה מי ) ג(  24 תיקו�
,  לעשות כ# מטע� הסיעה או רשימת המועמדי�רשאיוהוא 

האמור   הסעי"מהוראותתביא לחריגה  ביודעו שההוצאה
  בסעי"  האמור הקנס  או שנה מאסר � דינו ,בוצעה וההוראה

ובלבד שהסיעה או , �1977ז"התשל, לחוק העונשי#) 3)(א(61
 .7המותרות לפי סעי"  מההוצאותרשימת המועמדי� חרגה 

 ת"דוחו

 מבקר

 המדינה 

  2 תיקו�

  7 תיקו�

 16 תיקו�

תיקו� 

 ה"התשס

 שבו פורסמו תוצאות הבחירות מהיו� שבועות שני� עשר תו% )א( .10
 מועמדי� למבקר המדינה רשימתימסרו נציגיה של סיעה או 

 מבקרוהודיע , לא עשו כ#. את חשבונותיה לתקופת הבחירות
 ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר המדינה ליושב

� שלא ישול� לאותה סיעה או הכנסתיורה יושב ראש , למחדל
 מבקררשימת מועמדי� כל תשלו� לפי חוק זה עד אשר יודיע 

המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי לכאורה ניהלה הסיעה או 
 � . חשבונות לפי הנחיותיומערכתרשימת המועמדי

 2 תיקו�

 17 תיקו�
 האמורי� החשבונות עשרי� שבועות לאחר שקיבל את תו% )ב( 

ראש הכנסת די# �ימסור מבקר המדינה ליושב, )א(בסעי" קט# 
  � תוצאות ביקורת החשבונות ויציי# בו עלוחשבו# 

 הסיעה או רשימת המועמדי� ניהלה מערכת א� )1( 16 תיקו�
 ; חשבונות לפי הנחיותיו

ה או רשימת המועמדי� והכנסותיה  הוצאות הסיעא� ) 2( 22 תיקו�
 ובסעי" 7 עי" הבחירות היו בגבולות האמורי� בסבתקופת

8. 

  2 תיקו�

 16 תיקו�
 נציגיה של ימסרו עשרה שבועות מתו� כל שנת כספי� תו% )ג( 

סיעה או רשימת מועמדי� למבקר המדינה את חשבונותיה 
והודיע מבקר המדינה ליושב ראש ,  כ#עשולא ; לאותה שנה

� יושב יורה, הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדל
ראש הכנסת שלא ישול� לאותה סיעה כל תשלו� לפי חוק זה 

 המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי מבקרעד אשר יודיע 
 .הנחיותיולכאורה ניהלה הסיעה מערכת חשבונות לפי 

 16 תיקו�

 22 תיקו�
 � סעי" זה לעני# )1ג( 

 22 תיקו�

 23 תיקו�
 שנה שבה מתקיימות הבחירות לכנסת כמסתיימת יראו )1(

והחשבונות ,  תוצאות הבחירותפורסמובתו� החודש שבו 
 סעי"לפי סעי" קט# זה יימסרו ביחד ע� החשבונות לפי 

 ;)א(קט# 

 שנה שלאחר הבחירות כמתחילה בתחילת החודש יראו )2( 
 וכמסתיימת בתו� שנת הבחירותאחרי פרסו� תוצאות 

� הבאההכספי. 
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 האמורי� החשבונות ששה עשר שבועות לאחר שקיבל את תו% )ד( 
ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת די# , )ג(בסעי" קט# 

 � תוצאות ביקורת החשבונות ויציי# בו עלוחשבו# 

 2 תיקו�

  17 תיקו�

)1( � הסיעה או רשימת המועמדי� ניהלה מערכת א
 ;חשבונות לפי הנחיותיו

 

)2( � הוצאות הסיעה או רשימת המועמדי� והכנסותיה א
 .8 ובסעי" 7 האמורי� בסעי" בגבולותבאותה שנה היו 

 22 תיקו�

 של רואה דעת הנמסרי� לפי סעי" זה תצור" חוות לחשבונות )1ד( 
 �החשבו# של הסיעה או של רשימת המועמדי� בדבר תקינות

מבקר  מערכת חשבונות בהתא� להנחיות ניהולושלמות� ובדבר 
 . המדינה

 16 תיקו�

 יחזיר יושב �חיובי ) ב( הדי# וחשבו# לפי סעי" קט# היה לא ) 1( )ה( 
 האמורה 15% של היתרהראש הכנסת לאוצר המדינה את 

) ד(לא היה הדי# וחשבו# לפי סעי" קט# ; )2)(ב(4בסעי" 
 ישלול יושב ראש הכנסת מ# הסיעה או רשימת �חיובי 

 למימו#מי� הקרובי� המועמדי� את שלושת התשלו
 �הוצאותיה השוטפות ויחזיר את סכומי אות� התשלומי

 .לאוצר המדינה

 2 תיקו�

א� הדי# וחשבו# לפי סעי" קט# , )1( א" האמור בפסקה על )2(  
לא היה חיובי בשל חריגה מהסכומי� שנקבעו ) ד(או ) ב(

 הכנסת לאוצר ראשיחזיר יושב , )ב(או ) א(7על פי סעי" 
, שליש מסכו� החריגה, לפי העני#,  ישלולהמדינה או

 � 20% או השלילה לא יעלה על ההחזרהובלבד שסכו
מהסכו� אשר הסיעה או רשימת המועמדי� זכאית לו 

או מהסכו� השנתי אשר הסיעה או ) 1)(א(2 סעי" לפי
; לפי העני#, )2)(א(2 המועמדי� זכאית לו לפי סעי" רשימת

רה האמורה  תיעשה מתו% היתהשלילהההחזרה או 
או מתו% התשלומי� הקרובי� למימו# ) 2)(ב(4בסעי" 

,  השוטפות של הסיעה או רשימת המועמדי�הוצאותיה
 .לפי העני#

 8תיקו� 

 16תיקו� 

א� ניהלה הסיעה או רשימת , )1( א" האמור בפסקה על )3(  
 � חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה א% מערכתהמועמדי

 לאוצר הכנסתראש �זיר יושביח, ללא הקפדה מלאה עליה#
או ישלול , )2)(ב(4המדינה מהיתרה האמורה בסעי" 

 � הוצאותיה השוטפות של למימו#מהתשלומי� הקרובי
�סכומי� קטני� , לפי העני#, הסיעה או רשימת המועמדי

כפי שימלי0 מבקר המדינה , )1( הנקובי� בפסקה מאלה
או  הדי# בסיעה והוא; בהתחשב באופי החריגה ובמידתה

 או 7ברשימת מועמדי� שחרגה מהסכומי� שנקבעו בסעי" 
 ומצא מבקר 8 בניגוד להוראות סעי" תרומהשקיבלה 

 כאמור לגביההמדינה נסיבות שבגלל# מ# הראוי לנהוג 
 ;בפסקה זו

 5 תיקו�

 24 תיקו�
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 )בוטל( )4( 23 תיקו�

 תיקו�

 ' ה"התשל

1975 

 ע� מבקר תהתייעצואחרי ,  הכספי� של הכנסת רשאיתועדת )ו( 
; להארי% כל מועד מהמועדי� האמורי� בסעי" זה, המדינה
 . תפורס� ברשומותהועדההחלטת 

 הקשור גו*

 לסיעה 

 5 תיקו�

 תיקו�

 טעות

 16 תיקו�

הוצאות של גו" הקשור לסיעה ייחשבו כהוצאות , 7 סעי" לעני# ) א( .א10
 .הסיעה

  � 8 סעי" לעני# )ב(  

יראו כאילו קיבלה ,  גו" הקשור לסיעה שקיבלתרומה )1(   17 תיקו�
 ;אותה הסיעה

 שקיבלה סיעה מגו" הקשור לסיעה לא תחשב תרומה )2(   
 .כתרומה מתאגיד

;  הקשור לסיעהגו" בנוגע לסיעה חל ג� לגבי 9 בסעי" האמור )ג(  
 יימסרו ג� 10בעת מסירת החשבונות של סיעה לפי סעי" 

 . כל גו" כאמורשלחשבונותיו 

 ותסמכוי

 לרואהעזר 

החשבו� 

 16תיקו� 

,  החשבו# של הסיעה או של רשימת המועמדי� רשאי לדרושרואה   .ב10
הסברי� וכל חומר , מסמכי�, מנציגיה שימציאו לו ידיעות,  עתבכל

 .  ביקורת החשבונותלצורכיאחר הדרושי� לו 

ראש ועדת הבחירות � בכל עת לבקש מיושברשאית סיעה ) א( .11  דעתחוות
 סוג מסויי� של אוא� הוצאה מסויימת , דעת�רכזית חוותהמ

ראש ועדת הבחירות �יושב; הוצאות מהווי� הוצאות בחירות
זולת , הדעת לאחר התייעצות בסגניו� את חוותית#המרכזית 

 .א� ראה את הדבר כדחו"

, ראש הכנסת�ליושב הדעת תינת# תו% שבעה ימי� ותימסר �חוות )ב(  
 הדעת ולכל הסיעות � שביקשה את חוותלסיעה, למבקר המדינה

 . האחרות

א� , דעת� חוותהמדינה רשאית בכל עת לבקש ממבקר סיעה ) ג(  
הוצאה מסויימת או סוג מסויי� של הוצאות מהווי� הוצאות 

הדעת תינת# תו% עשרי� ואחד יו� ותימסר �חוות; שוטפות
, ראש הכנסת�ליושב, המרכזיתראש ועדת הבחירות �ליושב
וא� הדבר נראה למבקר , הדעת� שביקשה את חוותלסיעה

 .  ג� לסיעות האחרות� רצוי המדינה

 מפלגות די�

המקיימות 

  אחתסיעה

 היא צירו" של שתי מפלגות או יותר המקיימות סיעה א� )א( .12
 בכל הנוגע למימו# מפלגותיראו אות# , בכנסת סיעה אחת

 .הוצאות שוטפות כאילו היו סיעות נפרדות
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ראש �תמסור ליושב) א( שהיא צירו" כאמור בסעי" קט# סיעה ) ב( 
 עתהודעה על השתייכות� המפלגתית של חבריה בש, הכנסת

 �והתשלומי� למימו# ההוצאות ,  הבחירותתוצאותפרסו
 .השוטפות ישולמו בהתא� לכ%

  4 תיקו�

 או יותר סיעותאו החליטו שתי ,  סיעה לסיעה אחרתהצטרפה )ג( 
רשאיות ה# למסור ליושב ראש הכנסת , אחתלהיות לסיעה 

 כי בכל הנוגע למימו# הוצאות מבקשותהודעה שלפיה ה# 
 יציינו כאמורבהודעה ; שוטפות יראו אות# כסיעות נפרדות

הסיעות את מספר החברי� שבעד� מקבלת כל אחת מה# 
והתשלומי� למימו# ,  שוטפותהוצאותאותה שעה מימו# 

 . א� לכ%ההוצאות השוטפות ישולמו בהת

 6 תיקו�

 בכנסת או התמזגו סיעות בכנסת על פי האמור סיעה התפלגה ) א( . 13
 �יחושב מימו# ההוצאות ,  לחוק הכנסת�60 ו59בסעיפי

 � בהתא� למספר החברי� שהתפלגוהשוטפות של החלקי
 .החל בחודש שלאחר שועדת הכנסת אישרה את השינוי, החדש

� שינויי

בהרכב 

 הסיעות

 11 תיקו�

קו� תי

ה "התשס

 )2' מס(

 זכאי� מסיעה מקרה אחר לא יהיו חברי הכנסת שפרשו בכל )ב( 
ומימו# ההוצאות של הסיעה שממנה , למימו# הוצאות שוטפות

 .ישתנהפרשו לא 

 

 סיעה בכנסת לפי התפלגותלא יחולו על ) א( סעי" קט# הוראות )ג( 
 שנעשתה בשנתיי� כנסת לחוק ה)3(או ) 1(59הוראות סעי" 

ויחולו לעני# זה ,  שלאחר תחילת כהונת הכנסתראשונותה
 הוגשה ההודעה על כ#אלא א� , )ב(הוראות סעי" קט# 

, הכנסת לחוק 60לפי הוראות סעי" , ההתפלגות לועדת הכנסת
 . ידי רוב חברי הסיעה או בהסכמת�על

 22 תיקו�

תיקו� 

ה "התשס

 )2' מס(

 המפלגה שאותה חלק שהתפלג מסיעה ישתת" בהחזר חובות )1()ד( 
באופ# יחסי לגובה מימו# ההוצאות , סיעה ייצגה בכנסת

; השוטפות שבשל ההתפלגות נגרע מהסיעה שממנה התפלג
החזר החוב יהיה מתו% ההוצאות השוטפות שלה# החלק 

 5%למעט , שהתפלג זכאי עד לסיו� כהונתה של אותה הכנסת
חול פסקה זו ת; סיפה) ג(3מיחידת מימו# אחת כאמור בסעי" 

 .ג� א� החלק שהתפלג התמזג ע� סיעה אחרת בכנסת

תחל בתקופה , )1(כאמור בפסקה , חובת ההשתתפות של חלק )2( 
 �שתחילתה ביו� שבו זכאי למימו# הוצאות שוטפות ותסתיי

 .ביו� סיו� כהונתה של אותה הכנסת
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שמונה לפי ,  של הסיעה שממנה התפלג חלק החשבו#הרוא )3( 
את חובות המפלגה לעני# , בהקד� האפשרי, עיקב, א5סעי" 

וימסור על כ% הודעה ליושב ראש הכנסת ולבא , סעי" קט# זה
 .כוחו של החלק שהתפלג

רואה החשבו# של הסיעה שממנה התפלג חלק יאפשר לבא כוח  )4( 
לעיי# במסמכי� שנוגעי� מו טעהחלק שהתפלג או מי מ

ובות הייתה מחלוקת בנוגע לסכו� ח; לחובות המפלגה
,  תבוא המחלוקת להכרעת יושב ראש הכנסת�המפלגה 

 . ימי�30שיכריע בעני# בתו% 

 ההפרש שבי# �" חובות המפלגה", לעני# סעי" קט# זה )5( 
הוצאותיה לבי# הכנסותיה בתקופה שבה החלק שהתפלג או 

וכ# לצור% הבחירות לכנסת , היה חלק מהסיעה, חלק ממנו
לא יובאו בחשבו# הוצאות ואול� ; שאליה נבחר חלק כאמור

 �שהוציאה המפלגה לש� רכישת זכויות בנכסי� הנשארי
 .בידיה לאחר ההתפלגות

 .בוטל .א13 11 תיקו�

 מיזוג

סיעות 

 בתקופת

 בחירות

 5 תיקו�

להל# ( שתי סיעות קיימות או יותר תו% תקופת הבחירות התמזגו .ב13
ה שקמה יכללו נציגיה של הסיע, ) הסיעות הקודמות�בסעי" זה 

) א(10 מוסרי� למבקר המדינה לפי סעי" שה�במקומ# בחשבונות 
 .הבחירותאת החשבונות של הסיעות הקודמות לתקופת 

 על דיווח

סיעה 

שקיבלה 

 מקדמה

ולא זכתה 

במנדט 

 5תיקו� 

) א(4 מקדמה למימו# הוצאות בחירות לפי סעי" שקיבלה סיעה )א( . ג13
 עליה הוראות חוק ללחוימשיכו , ולא זכתה בבחירות במנדט

 .10זה לצור% ביקורת חשבונותיה לתקופת הבחירות לפי סעי" 

על , )ב(10 סעי" היה הדי# וחשבו# של מבקר המדינה לפי לא )ב(  
 יהיו מי שהיו נציגיה של �חיובי , )א(סיעה כאמור בסעי" קט# 

 15% ביחד ולחוד להחזיר לאוצר המדינה אחראי�הסיעה 
 .המהמקדמה שהסיעה קיבל

לגבי , המחוייבי�בשינויי� , יחולו) ב(�ו) א( קטני� סעיפי� )ג(  
) 3(16חבר הכנסת היוצאת שקיבל מקדמה לפי סעי" 

 � עמד לא זכתה בבחירות שבראשהושרשימת המועמדי
 .במנדט
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 להתקיי� לפני המועד למסירת חשבונותיה שחדלה סיעה )א( .ד13
 או מיזוג לגותהתפעקב , )ג(10למבקר המדינה לפי סעי" 

או התפטרות חבריה מחברות� בכנסת או ) א(13כאמור בסעי" 
מי שהיו נציגיה ,  מחדש למנדטי� בבחירותזכתהמפני שלא 

 שבועות עשרהתו% , של הסיעה ימסרו למבקר המדינה
�את חשבונות הסיעה על , מהמועד שבו חדלה הסיעה להתקיי

שנה שבו  השוטפות באותו חלק של הוצאותיההכנסותיה ועל 
 .היתה קיימת כסיעה

 על  דיווח

סיעה 

שקיבלה 

מימו� 

שוט* 

וחדלה 

  � להתקיי

 5 תיקו�

 16 תיקו�

 סעי" בכאמור שני� עשר שבועות לאחר שקיבל חשבונות תו% )ב( 
ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת די# וחשבו# , )א(קט# 

, הלעני# ז; )ד(10כאמור בסעי" ,  החשבונותביקורתעל תוצאות 
לפי היחס שבי# אור% ) ב(7תיחשב הגבלת ההוצאות לפי סעי" 

 . התקופה שאליה מתייחסי� החשבונות לבי# שנה שלמה

 

 יהיו מי שהיו � חיובי) ב( היה הדי# וחשבו# לפי סעי" קט# לא )ג( 
נציגיה של הסיעה אחראי� ביחד ולחוד להחזיר לאוצר 

חוק זה  מהמימו# החדשי שהסיעה קיבלה לפי 15%המדינה 
 .בתקופה שאליה מתייחס הדי# וחשבו#

 

יחזירו מי ,  זהחוק שחדלה להתקיי� לאחר שקיבלה מימו# לפי סיעה .ה13
�לאחר ששילמו את , שהיו נציגיה את יתרת הסכומי� שברשות

 .לאוצר המדינה, חובותיה

 החזר

מסיעה 

שחדלה 

� להתקיי

 5 תיקו�

כוח הסיעה או �באאו מאת  והצהרות של סיעה לפי חוק זה יבוהודעות .14
 . לחוק הבחירות לכנסת25ממלא מקומו שנקבעו בהתא� לסעי" 

 של הודעות

 סיעה

15. � לשעבוד או ניתני� המגיעי� לסיעה לפי חוק זה אינ� הסכומי
 .לעיקול

 מניעת

שעבוד 

 ועיקול

 מפלגה שלא ידי הכנסת שנבחרו מרשימת מועמדי� שהוגשה על חברי .16
מיו� כינוס הכנסת ,  יהיו�די סיעה בכנסת היוצאת היתה מיוצגת על י

והוראותיו יחולו , ) סיעה חדשה�להל# (סיעה לעני# חוק זה , החדשה
 � :הבאי�עליה בשינויי

 סיעות

חדשות 

 17 תיקו�

 לסיעה ישול� מ# הסכו� למימו# הוצאות הבחירות 85% )1( 
6 המפורטי� בסעי" התנאי� לאחר שקיימה את מידהחדשה 

 החל � השוטפותוהתשלומי� למימו# הוצאותיה , )3( עד )1)(א(
� ;בחודש שבו קיימה אות� תנאי

 

 )2( � הבחירות מהוצאות 15% קודמי� לתשלו� היתרה של תנאי
� :ה
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 החדשה לא הוציאה בתקופת הבחירות הוצאות הסיעה )א(   4 תיקו�
 � במחצית על יחידת מימו# אחת העולהבחירות בסכו

 העולהאו בסכו� , כתה בו באות# בחירותלכל מנדט שז
לפי הגבוה , ביותר ממחצית על שלוש יחידות מימו#

 ;יותר

 החדשה לא קיבלה בתקופת הבחירות תרומות הסיעה )ב(   
 ;8בניגוד לסעי" 

על סמ% , ראש הכנסת� המדינה אישר ליושבמבקר )ג(   
שלא חרגה מ# ,  הסיעה החדשהשלביקורת חשבונותיה 

 ;)ב (�ו) א(האמורות בפסקאות משנה ההגבלות 

 17 תיקו�

 18 תיקו�
 מיוצגת על ידי שאינה מועמדי� המוגשת על ידי מפלגה רשימת )3( 

והעומד בראשה ובא כוחה הוא חבר , סיעה בכנסת היוצאת
רשאית לקבל מקדמה ,  שאינו חבר סיעה בההיוצאתהכנסת 
א(�ו) א(4על פי סעיפי� ,  הבחירות של הרשימההוצאות למימו#

בתנאי שהרשימה ,  חבר אחדבעלתבסכו� המגיע לסיעה , )1
 ;)א(6אושרה כדי# ונתמלאו לגביה התנאי� האמורי� בסעי" 

 רשימת יחול על סיעה חדשה החל ביו� הגשת 9 סעי" )4(  
 .המועמדי� שלה

� סכומי

שנתקבלו 

מההסתדרו

  ת

 16תיקו� 

 ההסתדרות  שקיבלה סיעה בעקבות החלטתסכומי� )1( )א( . 17
הכללית של העובדי� באר0 ישראל למימו# מערכת 

 המקצועיי� ובאיגודי�הבחירות בהסתדרות זו 
 �המאורגני� בה ולצרכי המפלגות המופיעות בה בהתא

לא ייחשבו כתרומה , ) הסכומי��להל#  (הייצוגילגודל# 
7ובלבד שהסיעה לא חרגה מהאמור בסעי" , 8 סעי" לפי

 ;)ד(

הוציאה סיעה בקשר למערכת בחירות או  שהוצאות )2(   
 בהסתדרות הכללית של השוטפתבקשר לפעילותה 

 �העובדי� באר0 ישראל ובאיגודי� המקצועיי
לא ייחשבו כהוצאות , ) הפעילות�להל# (המאורגני� בה 

 אתובלבד שהסיעה שייכה , )ד(7שוטפות לפי סעי" 
ערב תחילתו של , בדר% שנהגה בה, ההוצאות לפעילות

 אלא באישור כאמורלא ייעשה שינוי בשיו% ; זהחוק 
 .מבקר המדינה

על ) ד(7 סעי" הוראתלא תחול ) א( א" האמור בסעי" קט# על )ב(  
, הסכומי� א� הסיעה הוציאה אות� לצורכי הפעילות בלבד

בצורה ,  בנפרד ושיקפה אות� בחשבונותיהאות�החזיקה 
לזהות� , מקובלותבדרכי ביקורת , שתאפשר למבקר המדינה

לאמת� ולסכמ� וכ# שרשמה באותה צורה את , בבירור
שימוש בסכומי� או ;  הסכומי�הוצאתהפעולות המהוות 

 לפיבחלק� שלא לצורכי הפעילות ייחשב כקבלת תרומה 
 .8הוראות סעי" 
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 16 תיקו� )בוטל( .א17

מתחו� , לכנסתלש� הצבעה בבחירות ,  בעלי זכות הצבעההסעת .18
תמומ# מאוצר המדינה ,  למשנהו וחזרהאחדשוב גבולותיו של י

 תחבורה בקוויהיא תבוצע ; באמצעות ועדת הבחירות המרכזית
 �ולמרחקי� שתקבע הועדה האמורה ובהתא� לנהלי� ולסידורי

אול� ועדת , ההסעה תהיה ביו� הבחירות; עליה�שהועדה תורה 
 ליו� הבחירות בגלל סמו%הבחירות המרכזית רשאית להתיר הסעה 

 .מרחק רב בי# ישוב למשנהו

 הסעת

 � בוחרי

 22 תיקו�

  16 תיקו� )בוטל( .19

 ביצוע .ראש הכנסת ממונה על ביצוע חוק זה�יושב .20

 תחילה ).1973 בינואר 1 (ג"תשל בטבת ז" של חוק זה מיו� כתחילתו .21

 

 

 

 


