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18/07/22 

 יו"ר המפלגהמועמדי מרצ לתפקיד 

 25-ההמפלגה לכנסת  ליו"ר בחירות מקדימותהנדון: 

 

ראש מפלגת מרצ ובאותו  בליושתתקיימנה בחירות  23.8.2022בהתאם להחלטת ועדת הבחירות ביום  .1

 ,על מנת להקל על מועמדי המפלגה. 25-המועד תתקיימנה גם הבחירות לרשימת המפלגה לכנסת ה 

"( בחירות מקדימות)להלן: " תפקיד יו"ר המפלגהלהבחירות הכללים החלים על  עיקרינפרט להלן את 

 .ת כלל ההוראותנקודתי או בכדי למצות א יובהר כי אין בנאמר תחליף ליעוץ משפטי

  ראו מסמך הנחיות נפרד.  -חבר כנסתלהתמודדות לתפקיד 

חוק חלים הכללים בפרק ב' בבבחירות מקדימות  ,בחירות של מועמדהבחירות המקדימות על מערכת  .2

בדבר ניהול מערכת  (, והנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגותהחוק –)להלן  1992-המפלגות, תשנ"ב

 (. ההנחיות –)להלן  2008-החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות, התשס"ט

 מיהו מועמד? 

 .נבחר ציבור )חבר כנסת, שר, סגן שר( מועמד הוא .3

  או 

  על כוונה להתמודד בבחירות מקדימות. ברביםשהודיע ככזה, או על עצמו שהכריז כל מי 

 מימון

מזכות את המועמדים למימון ציבורי )הבחירות אינן מזכות( ודרך המימון הבחירות לתפקיד יו"ר אינן  .4

 הוא בתרומות.

 תרומות שנאסרו בחוק

, 18עד גיל  קטינים ,ים ושותפויות רשומותתאגיד –לקבל תרומות מהגורמים הבאים  אסורלמועמד  .5

 לחוק(. ד28)סעיף  ₪ 200בסכום העולה על  במזומןתרומה שניתנה בעילום שם ותרומה שניתנה 

 )ג( לחוק(.ד28)סעיף  לאמת את זהותו ומענו של תורם מחויב תרומה, המועמדה את כדי לקבל .6

, בכל מערכת בחירות שתורם בודד רשאי לתרום למועמד החוק מגביל את גובה התרומה המקסימאלי .7

 . ₪ 11,690לשווי שאינו עולה על בין שהסכום ניתן בפעימה אחת ובין שניתן במספר פעימות, 
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 מועמד שהוא "נבחר ציבור" אינו זכאי לתרומות. –כאמור  .8

 תקרה כוללת של תרומות והוצאות

 הסכומים המפורטים להלןכפל לקבל תרומות או להוציא הוצאות, בשווי כולל העולה על  אסורלמועמד  .9

 ח לחוק(:28)סעיף 

 

 המותר על פי חוק הסכום הכולל מספר בעלי זכות הבחירה 

שקלים חדשים  2.75 שקלים חדשים ועוד 181,210 99,999עד  10,000 (3) 
 בוחרים; 10,000-לכל בוחר מעל ל

 

בעלי זכות בחירה, תקרת ההוצאה והתרומות יעמדו על סך  13,000כלומר, בהנחה שבתום המפקד יהיו 

   .₪ 378,920של 

 , בהתאם למספר בעלי זכות ההצבעה. סכומים מדויקים ימסרו בתום המפקד

בכסף או בשווה "תרומה" רחבות וכוללות כל הוצאה או תרומה "-של המונחים "הוצאה" וההגדרות  .10

פעילות  למעט, כסף, במישרין או בעקיפין, בארץ או בחוץ לארץ, במזומנים או בהתחייבות מכל סוג

." שקלים חדשים והיא אינה בגדר עיסוקו של המתנדב 50,000אישית בהתנדבות שערכה אינו עולה על 

 א לחוק(.28)סעיף 

 חובות המועמדים

  –כל מועמד בבחירות מקדימות מחויב לקיים את הדרישות הבאות  .11

של המועמד, בין שמדובר  אם ביצוע הפעולה הכספית הראשונה – פתיחה של חשבון בנק בנפרד .א

וחד לבחירות יבהוצאת כספים או בקבלת תרומה, על המועמד לפתוח חשבון בנק נפרד שי

 לעניין ניהול מערכת החשבונות הינוהל בהתאם להנחיות שקבע מבקר המדינהחשבון המקדימות. 

 יט לחוק(. 28)סעיף 

מועמד יגיש למבקר המדינה הודעה המאשרת כי הוא קרא את כל הוראות החוק  – הודעת המועמד .ב

 . כ לחוק(28)סעיף הרלוונטיות ואת נוהל מבקר המדינה, וכי הוא מודע להן. 

על מועמד שבכוונתו לאסוף תרומות לבקש ממבקר המדינה, עוד בטרם  – הרשאה למערכת הדיווח .ג

 .החל באיסוף התרומות, הרשאת כניסה למערכת לדיווח על תרומות
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מועמד ימסור לבקר המדינה הודעה על כל תרומה שקיבל  – הודעת המועמד על קבלת תרומות .ד

ימים מהיום שקיבל או החזיר את התרומה. בשבועיים שלפני הבחירות המקדימות ועד  14ך בתו

 24תוך בלמבקר המדינה על קבלת תרומה לשבועיים לאחר הבחירות המקדימות, ימסור הודעה 

 שעות. 

המועמד נדרש למסור למבקר המדינה דוח כספי מאומת בתצהיר, עד שישה שבועות  – דוח כספי .ה

  ירות המקדימות.לאחר יום הבח

 –לנוחותכם מצורפים לינקים לחוק המפלגות ולהנחיות של מבקר המדינה  .12

 ;  https://www.nevo.co.il/law_html/law01/282_001.htm: החוק
https://www.mevaker.gov.il/he/Laws/DocLib/law_miflagot_bhirot_mak::ההנחיות

25.11.2008.pdf-dimot_hanchayot_mevaker. 
Bchirot-https://www.mevaker.gov.il/he/Laws/DocLib/2022- -הנחיות למועמדים

Madrich.pdf-Makdimot 
 

  כל שאלה.בכל עת ולאנו עומדים לרשותכם 

 בברכה,

 

 אורי הברמן, עו"ד                                             
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