
 

 

 מבקר המדינההודעת 

רשימה   -)להלן  משותפתמועמדים של רשימת בחירות תקרת הוצאות בדבר  

 21-ה לכנסתבחירות מתמודדת בה (משותפת

 

מובאת בזה עמדת מבקר החוק(,  -)להלן  1973-לחוק מימון מפלגות, התשל"ג 361בעקבות תיקון 

משותפות המתמודדות בבחירות אשר לאופן חישוב תקרת הוצאות בחירות של רשימות המדינה ב

 :להלן הפירוט. 21-לכנסת ה

 

 :20-סיעות שהיו מיוצגות בכנסת ה דיי לע משותפת המוגשת רשימהתקרת הוצאות של  .1

 

מספר חברי הכנסת שהיו לכל הסיעות תחושב בהתאם ל הרשימה המשותפתהתקרה של 

ב)ז( 13-)ג( ו7 יפיםסע) יחידות מימון 10-, אך לא פחות מביום הקובע 20-בכנסת ה)ביחד( 

  .לחוק(

 ח"כים; התקרה  4-ח"כים ולסיעה ב'  7 -לסיעה א' ביום הקובע היו : א' דוגמה

  .)"כאילו היו סיעה אחת"( ח"כים 11תיקבע לפי המחושבת לרשימה המשותפת 

 

, ב)א( לחוק(13 יף)סעהבחירות בנפרד חשבונותיהן לתקופת במידה והחליטו הסיעות לנהל את 

-של כל סיעה בכנסת ה ליחס מספר הח"כיםצאות 'תחולק' ביניהן בהתאם תקרת ההו

 .( לחוק(1ב)ז()13 יף)סע 2הקובע ביום 20

  חלקים מהתקרה הכוללת 7/11 -א' תקרת ההוצאות של סיעה לעיל: א' בדוגמה, 

 חלקים מהתקרה הכוללת. 4/11 -ב' ותקרת ההוצאות של סיעה 

 

מפלגות שלא היו מיוצגות בכנסת שימה משותפת המוגשת על ידי תקרת הוצאות של ר .2

 :20-ה

 

 הרשימהם תזכה הבש המנדטיםמספר בהתאם ל תחושב שימה המשותפת רההתקרה של 

  .( לחוק(4))ג(7 יף)סעיחידות מימון  10-ך לא פחות מא 21-בכנסת ה המשותפת

 

ב)א( 13 יף)סעהבחירות בנפרד חשבונותיהן לתקופת לנהל את  מפלגותבמידה והחליטו ה

תקרת ההוצאות הכוללת  ,( לחוק(1ב)ז()13)סע'  ביום הקובע ח"כים  הןהיו לומשלא , לחוק(

 ועדתשהוגש לו בהסכם הוצאות הבחירות ביניהן שקבעו'תחולק' ביניהן בהתאם ליחס 

 .ב)ד( לחוק(13 יף)סע המשותפת הרשימה הגשת בעת המרכזית הבחירות

 מנדטים, ולכן התקרה הכוללת תחושב לפי  11-הרשימה המשותפת זכתה ב: ב' דוגמה

 60%-ב תישאא'  המפלג כי ביניהן הבחירות הוצאות בהסכם נקבע אםמנדטים.  11

 -מפלגה א' תקרת ההוצאות של , אזי 40%-תישא בב'  ומפלגה מהוצאות הבחירות

-ב' ותקרת ההוצאות של מפלגה  ,מנדטים 11שתחושב לפי  מהתקרה הכוללת 60%

 .זומתקרה  40%

 

                                                           
 .710התשע"ח, עמ' ס"ח    1
מספר הח"כים ביום הקובע יחושב על פי האמור בהסכם זה  -אם קיים הסכם מימון שוטף בין הסיעות    2

 ( לחוק(. 2ב)ז()13)סעיף 



 

 

-מיוצגת בכנסת ה תהיסיעה שהישימה משותפת המוגשת  על ידי תקרת הוצאות של ר .3

 :204-תה מיוצגת בכנסת הייחד עם מפלגה שלא הי 203

 

 מבין אלה: הגבוההסכום לפי  תקרת ההוצאות של הרשימה המשותפת תחושב 

 ;הקובע ביום 20-שהייתה מיוצגת בכנסת ה לסיעהמספר חברי הכנסת שהיו . בהתאם ל1

אך לא פחות  21-בכנסת ההרשימה המשותפת ם תזכה הבש המנדטיםמספר . בהתאם ל2

  .( לחוק(4)ג()7 יף)סעיחידות מימון  10-מ

  שימה המשותפת רה, ו20-בכנסת הביום הקובע ח"כים  13 -: לסיעה א' 'גדוגמה

 1לפי אפשרות  ; 21-בכנסת ה מנדטים 11-סיעה א' ומפלגה ב' זוכה ב הוגשה ע"יש

ואילו לפי  ח"כים, 13לפי תחושב  הרשימה המשותפתהתקרה הכוללת של  -לעיל 

מנדטים בלבד. לכן במקרה זה תיקבע  11התקרה תחושב לפי  - לעיל 2אפשרות 

 שהיא הגבוהה יותר.  1לפי אפשרות של הרשימה המשותפת התקרה 

 שימה המשותפת רה, ו20-בכנסת הביום הקובע ח"כים  13 -: לסיעה א' 'דמה דוג

לעיל  1לפי אפשרות ; 21-בכנסת המנדטים  19-סיעה א' ומפלגה ב' זוכה ב שהוגשה ע"י

ח"כים, ואילו לפי אפשרות  13התקרה הכוללת של הרשימה המשותפת תחושב לפי  -

של הרשימה ה זה תיקבע התקרה מנדטים. לכן במקר 19התקרה תחושב לפי  - לעיל 2

 שהיא הגבוהה יותר.  2לפי אפשרות המשותפת 

 

הבחירות חשבונותיהן לתקופת לנהל את סיעה והמפלגה האמורות במידה והחליטו ה

, ( לחוק(1ב)ז()13 יף)סע ביום הקובע"כים ח למפלגההיו משלא , וב)א( לחוק(13 יף)סעבנפרד 

 בהסכם הוצאות הבחירות ביניהן שקבעותקרת ההוצאות הכוללת 'תחולק' בהתאם ליחס 

 .ב)ד( לחוק(13 יף)סע המשותפת הרשימה הגשת בעת המרכזית הבחירות לוועדת שהוגש

  60%-א' תישא ב סיעהנקבע בהסכם הוצאות הבחירות ביניהן כי  אם' לעיל: גבדוגמא 

 60% -א'  סיעה, אזי תקרת ההוצאות של 40%-מהוצאות הבחירות ומפלגה ב' תישא ב

 40%-ותקרת ההוצאות של מפלגה ב'  ,ח"כים 13שתחושב לפי מהתקרה הכוללת 

 .זו מתקרה

  60%-א' תישא ב סיעהאם נקבע בהסכם הוצאות הבחירות ביניהן כי ' לעיל: דבדוגמא 

 60% -ה א' סיע, אזי תקרת ההוצאות של 40%-מהוצאות הבחירות ומפלגה ב' תישא ב

 40%-ותקרת ההוצאות של מפלגה ב'  ,מנדטים 19תחושב לפי מהתקרה הכוללת ש

 מתקרה זו.
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