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 2020דצמבר,  29
                                                                                                                                 

                        כבודל
 צחברי מפלגת מרחברות ו

 להתמודד לראשות המפלגה ולרשימה לכנסתהמבקשים 
 

 נכבדנו,
 

 24-מימון מועמדים בבחירות מקדימות לראשות המפלגה ולרשימת מרצ לכנסת ההנדון: 

יתקיימו ביום שלראשות המפלגה על בחירות , הכריזה המפלגה 29.12.2020ביום כידוע לכם,  .1

 .21.1.2021ביום יתקיימו ש 24-ה , ובחירות לרשימת המפלגה לכנסת13.1.2021

-המפלגות, התשנ"בבחוק  יםחירות מקדימות במפלגה מוסדרבמימון מועמדים בדבר הכללים ב .2

הנחיות מבקר המדינה לפי תחת פרק ב' לחוק, וכן בהנחיות מבקר המדינה  "(החוק)להלן: " 1992

לן: )לה 2008-ודיווח בבחירות מקדימות, התשס"ט בדבר ניהול מערכת החשבונות חוק המפלגות,

 "(.ההנחיות"

הוראות אלו חלות על כל "תרומה" או "הוצאה" למימון מועמדותו של חבר המפלגה לבחירות  .3

בחוץ לארץ,  כסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, בארץ או"בהמקדימות, בין אם ניתנו 

פעילות אישית בהתנדבות, שערכה אינו עולה על  במזומנים או בהתחייבות מכל סוג, אך למעט

 ."חדשים, והיא אינה בגדר עיסוקו של המתנדב שקלים 50,000

הוראות אלו אינן חלות רק מהמועד הפורמלי בו הוגשה מועמדותו של חבר המפלגה, אלא מעת  .4

א לחוק, הגדרת מועמד לפי הוראות אלו אינה בעלת 28בהתאם לסעיף שפעל להתמודד בבחירות. 

כמועמד, או הודיע ברבים,  מי שהכריז על עצמו" הינוודי בכך שחבר המפלגה דרישה פורמלית, 

 . "התנהגות, על כוונתו להתמודד בבחירות מקדימות פה או בכתב, במפורש או על דרך-בעל

הוראות אלה זמינות באתר על המועמדים להכיר את הוראות החוק וההנחיות ולפעול על פיהם.  .5

 מבקר המדינה. 

לצורך הנוחות ומבלי למצות נבקש לסקור את העיקריות שבהוראות הדין החל על ההתמודדות  .6

 הזו. 

 תקרת מימון מועמד .א

. מימון זה בחירות מקדימותבמועמד רשאי לגייס תרומות ולהוציא הוצאות למימון מועמדותו  .7

 ממספר בעלי זכות הבחירה. תהנגזר הוגבל על ידי המחוקק, אשר קבע תקרה
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ששילמו  בעלי זכות הבחירה בבחירות המקדימות שיתקיימו במפלגה, הינם חברי ועידת המפלגה, .8

 המספר המדויק של עדכון אודות  .(7.1.2020)את דמי החבר כנדרש עד מועד סגירת ספר הבוחרים 

 דכן לאחר פרסום ספר הבוחרים. הגוף הבוחר יעו

תקרת המימון למתמודדים הן עבור הרשימה לכנסת והן עבור ראשות את נפרט להלן , לכך בהתאם

 המפלגה.

 תקרת מימון עבור התמודדות לרשימת המפלגה לכנסת. 1א.

מציב טבלה המפרטת את תקרת המימון לכל מועמד בהתאם למס' בעלי זכויות ח)א( לחוק, 28סעיף  .9

 .הבחירה, בבחירות אשר הוא מבקש להתמודד

 הסכום הכולל  מספר בעלי זכות הבחירה

 שקלים חדשים; לעניין 0 -לעניין תרומות      50עד  1 (1)

 שקלים חדשים; 5,780 –הוצאות 

 שקלים חדשים 15שקלים חדשים ועוד  5,780   9,999ועד  51 (2)

 בוחרים; 50לכל בוחר מעל          

 שקלים 2.75שקלים חדשים ועוד  178,860     99,999עד ו 10,000 (3)

 ;בוחרים 10,000חדשים לכל בוחר מעל 

 שקלים חדשים 2שקלים חדשים ועוד  467,340   ומעלה 100,000 (4)

 בוחרים.  100,000לכל בוחר מעל 

, 24-כנסת הל מפלגת מרצבבחירות המקדימות לרשימת  ,זכות בחירהבעלי  1,000של רחיש בת .10

 15ועוד  ₪ 5,780הסך הכולל שרשאי מועמד לגייס כתרומה או להוציא למימון התמודדותו הינו 

של כל תקרת המימון  - ₪ 20,030עבור כל בעל זכות בחירה. חישוב פשוט מעמיד סך זה על  ₪

 מועמד לרשימה.

 תקרת מימון למועמד לראשות המפלגה. 2א.

מס' בעלי זכות הבחירה עומד על פחות אשר כ ,לראשות מפלגהבבחירות  ,ח)ב(28בהתאם לסעיף  .11

 , יוכפלו סכומי התקרה למימון מועמד בבחירות לרשימה.חברים 50,000-מ

 ח)ב( לחוק:28כך קובע סעיף 
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יושב ראש המפלגה  )ב( בבחירות מקדימות שבהן מתמודד מועמד לתפקיד של"

בעלי זכות בחירה  50,000-בהן פחות מ או ראש הממשלה ושזכאים להשתתף

 סעיף קטן )א( פי שניים מן הסכומים המפורטים בו; היה יהיה הסכום לעניין

כאמור פי ארבעה מן  לפחות, יהיה הסכום 50,000מספר בעלי זכות הבחירה 

 )א(." הסכומים המפורטים בסעיף קטן

תקרת המימון עבור מועמדים בבחירות המקדימות לראשות בוחרים,  1,000תרחיש של פי ל .12

 )כפל הסכום למועמד לבחירות לרשימה(. ₪ 40,060על סך של  המפלגה עומדת

 עדכון אודות מספר בעלי זכות הבחירה והסכומים מדויקים יבוא לאחר סגירת ספר הבוחרים. .13

בהם הוא עושה שימוש ומועמד אשר הוציא הוצאות בטרם תקופת הבחירות לטובין או שירותים  .14

  תחת תקרת המימון האמורה לעיל. אלולמימון תעמולה ישירה לבחירתו, יכלול הוצאות 

 דיווח למבקר המדינה .ב

כללים מפורטים לדיווח ובקרה של מועמד בבחירות מקדימות  ותוק וההנחיות קובעהוראות הח .15

יט לחוק לפיו מועמד נדרש לפתוח חשבון בנק נפרד לניהול 28למשרד מבקר המדינה, ביניהם סעיף 

. לא יאוחר ממועד פתיחת חשבון הבנק על ידי תרומות והוצאות שהוציא בקמפיין מועמדותו

הרלוונטיות וכי הוא  החוק הודעה למבקר המדינה לפיה קרא את הוראותהמועמד המועמד, יגיש 

 מודע להן.

 .1נספח רצ"ב הודעת מועמד המסומנת כ

ידו או הוחזרה על ידו לתורם  המועמד נדרש לדווח למבקר המדינה על כל תרומה אשר נתקבל על .16

ימים או פחות לפני  14באם נתקבלה תרומה או הוחזרה על ידי המועמד  עם זאת, .ימים 14בתוך 

  שעות. 24מועד הבחירות או לאחריו, עליו לדווח על כך למבקר המדינה תוך 

ד , כל מועמלאחר מועד זה קיום הבחירות המקדימות ולא יאוחר משישה שבועותמועד לאחר  .17

 .בשל הבחירות המקדימות והתחייבויותיו הוצאותיו, על הכנסותיו בצירוף תצהיר דוח כספיימסור 

 .2נספח רצ"ב דו"ח הוצאות ותרומות המסומן כ

 מועמד שלא קיבל תרומות ולא הוציא הוצאות

תת הודעה מתאימה קיבל תרומות למימון התמודדותו, נדרש ללא מועמד אשר לא הוציא הוצאות ו .18

תקבלו לידי יבאם  יצוין כי .המקדימות מועד הבחירותקיום טרם ימים  7עד למבקר המדינה 

 דלעיל. 16המועמד תרומות או הוצאות לאחר דיווח זה, יהא עליו לפעול לפי סעיף 
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מועמד אשר לא קיבל לידיו תרומות או הוצאות לאחר קיום הבחירות המקדימות, כמו כן,  .19

 למבקר המדינה. בהודעה , נדרש לדווח על כךובהתמודדות

 .3נספח רצ"ב הודעה על אי קבלת תרומות או הוצאות המסומנת כ

 תשומת הלב כי הוראות אלו יחולו על מועמד גם אם פרש ממועמדותו. .20

 תרומות אסורות .ג

ד לחוק קובע מהן תרומות אסורות בהתאם לדין, ולמען הסדר הטוב נפרט איסורים אלו 28סעיף  .21

 להלן.

ותאגיד כאמור לא ייתן  תרומה מתאגיד בארץ או בחוץ לארץ אינו רשאי לקבלמועמד  .21.1

 .תרומה למועמד

 מועמד לא יקבל תרומה מקטין. .21.2

או מטעמו,  והתורם נבדקו ואומתו בידי לאחר שזהותו ומענו של רקמועמד יקבל תרומה  .21.3

 תרומה שניתנה בעילום שם. ולא יקבל

 .₪ 200בשווי העולה על  במזומן לא ייתן למועמד תרומהמועמד לא יקבל מתורם ותורם  .21.4

 . )ובני ביתו( מתורם יחיד  ₪ 11,550מועמד לא יקבל סכום של יותר מ  .21.5

מצד מבקר המדינה וכן תשומת ליבכם כי אי עמידה בהוראות אלו עלולה לגרור עמה סנקציות  .22

 .החוק מכיר באפשרות לפסילת מועמדות

בעיון ההוראות הקבועות בחוק המפלגות ובהנחיות המבקר לדבר נבקש כי כל מועמד יקרא נשוב ו .23

 . ומימון מועמדים, והחובות היוצאות מכך וזו בטרם הגשת מועמדות

למידע נוסף לקבלת טפסי דיווח נוספים הנכם מופנים לאתר מבקר המדינה  .24
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 עו"ד אורי הברמן,
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