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 חוק נתיבים מהירים לרכב ציבורי(נתיבי אגרה)(הוראת שעה)(תיקון),

 התשם״ו-2005*

 תיקון שם החוק 1. בחוק נתיבים מהירים לרכב ציבורי (נתיבי אגרה)(הוראת שעה), התש״ס-2000' (להלן -

 החוק העיקרי), בשם החוק, המילים ״לרכב ציבורי(נתיבי אגרה)(הוראת שעה)״ - יימחקו.

 תיקון סעיף 1 2. בסעיף 1 לחוק העיקרי -

 (1) לפני ההגדרה ״דרך״ ו״רכב״ יבוא:

 ״״אגרה״ - תשלום בעד נסיעת רכב בנתיב מהיר כאמור בסעיף 3(א);

 ״אמצעי זיהוי״ - אמצעי המיועד לשמש לזיהוי המנוי לצורך חיובו בתשלום

 אגרה וחיובים אחרים לפי הוראות חוק זה, שאושר על ידי הרשות הממונה

 לפי הוראות סעיף 2ד(ג)(2);

 ״בעל זיכיון״ - מי שבידו הסמכות להפעיל נתיב מהיר, אחד או יותר, כאמור

 בסעיף 2א;

 ״בעל רכב״ - הבעל הרשום ברישיון הרכב;״;

 (2) אחרי ההגדרה ״דרך״ ו״רכב״ יבוא:

 ״״הסכם״ - הסכם להסדרת חיובים, כמשמעותו בסעיף 3ג;

 ״הרשות הממונה״ - מי שמונה לפי הוראות סעיף 2ד(א) או 2ה(ב), לפי הענין;

 ״חוב חלוט״ - חיוב שלא הוגש לגביו ערר כאמור בסעיף 4ח וחלף המועד להגשת

 ערר כאמור, או שהערר לגביו נדחה ולא ניתן עוד לערער על ההחלטה

 שניתנה לגביו, או שניתן לגביו פסק דין חלוט;

 ״חוזה זיכיון״ - חוזה בין הממשלה בשם המדינה לבין בעל זיכיון, כאמור בסעיף 2ב;

 ״חוק החברות הממשלתיות״ - חוק החברות הממשלתיות, התשל״ה-21975;

 ״חוק כביש אגרה״ - חוק כביש אגרה(כביש ארצי לישראל), התשנ״ה-31995;

 ״חיוב״ - חיוב בתשלום אגרה, או פיצוי והחזר הוצאות כמשמעותם בסעיף 4א, או

 חיוב בהפקדת עירבון לפי הוראות חוק זה;

 ״חייב״ - כמשמעותו בסעיף 3ד;״;

 (3) אחרי ההגדרה ״יום התחילה״ יבוא:

 ״״מנוי״ - מי שהתקשר בהסכם עם בעל הזיכיון;״;

 (4) אחרי ההגדרה ״נתיב מהיר״ יבוא:

 ״״עירבון״ - סכום שיש להפקידו אצל בעל הזיכיון, כנגד קבלת אמצעי זיהוי;

 ״פיקדון״ - סכום המופקד אצל בעל זיכיון על פי הסכם, המתחדש מעת לעת

 והמשמש לכיסוי חיוביו של מנוי;

 • התקבל בכנסת ביום י״ט בחשון התשס״ו(21 בנובמבר 2005); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק הממשלה - 181, מיום י״ג בסיון התשס״ה (20 ביוני 2005), עמי 870.

 1 ס״ח התש״ס, עמי 199.

 2 ס״ח התשל״ה, עמי 132.

 3 ס״ח התשנ״ה, עמי 490.
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 ״פקח״ - מי שהוסמך כפקח לפי הוראות סעיף 4ג;״;

 (5) אחרי ההגדרה ״רכב ציבורי״ יבוא:

 ״״רכב שיוך״ - רכב שנקבע בהסכם כרכב שאליו ייוחסו החיובים אשר בהם יחויב

 המנוי, לצורך אכיפתם;״.

 3. בסעיף 2 בחוק העיקרי, במקום הרישה עד המילים ״רשאי השר״ יבוא ״השר רשאי״ תיקון סעיף 2

 ובמקום הסיפה החל במילים ״יהיה לתקופה שיקבע״ יבוא ״יהיה נתיב מהיר, לתקופה שיקבע,

 ושלא תעלה על 30 שנים מהמועד שאושר על ידי הרשות הממונה כמועד הפעלתו; הרשות

 תפרסם ברשומות הודעה על מועד ההפעלה.״

 4. אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:

 ״בעל זיכיון 2א. (א) נתיב מהיר יופעל על ידי בעל זיכיון.

 (ב) בעל הזיכיון יהיה חברה שהתאגדה בישראל, שהתקשרה בחוזה

 זיכיון עם ממשלת ישראל לצורך הפעלת נתיב מהיר, אחד או יותר.

 (ג) ההתקשרות בחוזה הזיכיון תהיה לפי הוראות חוק חובת

 המכרזים, התשנ״ב-41992.

 (ד) תקופת הפעלתו של נתיב מהיר על ידי בעל הזיכיון תיקבע

 בחוזה הזיכיון, ובלבד שלא תעלה על התקופה שקבע השר לפי הוראות

 סעיף 2 לענין אותו נתיב מהיר.

 הוספת סעיפים
 2א עד 2ה

 2ב. חוזה הזיכיון יקבע את זכותו של בעל הזיכיון לגבות ולקבל אגרה

 וחיובים אחרים, ויכלול את חובותיו וזכויותיו של בעל הזיכיון לענין הנתיב

 המהיר והמיתקנים הדרושים לתפעולו התקין, לרבות את אלה:

 (1) תכנונם, בנייתם, הפעלתם, אחזקתם ושיפורם של הנתיב המהיר

 והמיתקנים כאמור;

 (2) מניעת מפגעים סביבתיים ובטיחותיים בנתיב המהיר ובסביבתו;

 (3) חובת ביטוח מתאים, לרבות לצד שלישי;

 (4) הסכומים שישולמו למדינה על ידי בעל הזיכיון או שישולמו

 לבעל הזיכיון על ידי המדינה, המועדים לתשלומם ואופן ביצוע

 התשלומים;

 (5) אופן החיוב באגרה וקביעת הדרכים לגבייתה, לרבות באמצעות

 מערכת המופעלת באופן אלקטרוני או באופן אחר (בחוק זה - מערכת

 גביית האגרה);

 (6) העילות שבשלהן רשאית המדינה להודיע על ביטולו, התלייתו,

 או שינויו של חוזה הזיכיון.

ו נתונות, לענין הפעלת נתיב מהיר, הסמכויות  2ג. לבעל הזיכיון יהי

 האלה:

 (1) סמכות של רשות תמרור מקומית כמשמעותה לפי פקודת

 התעבורה;

 חוזה הזיכיון

 סמכויות בעל
 הזיכיון
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 (2) סמכויות להצבה, להפעלה ולהחזקה של מיתקנים ומכשירים

 לזיהוי החייב ולגביית האגרה;

 (3) סמכות לגבות אגרה וחיובים אחרים לפי הוראות חוק זה וחוזה

 הזיכיון.

ה 2ד. (א) השר ושר האוצר, באישור הממשלה, ימנו אחד מאלה כרשות נ ו מ מ ת ה ו ש ר  ה

 הממונה לענין חוק זה:

 (1) גורם ממשלתי;

 (2) תאגיד שהוקם בחוק;

 (3) חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית כהגדרתן בחוק

 החברות הממשלתיות.

 (ב) הודעה על מינוי הרשות הממונה תפורסם ברשומות.

 (ג) תפקידי הרשות הממונה הם:

 (1) לפקח על פעילותו של בעל הזיכיון, ובכלל זה על אופן

 הפעלת הנתיב המהיר ועל קיום הוראות הדין וחוזה הזיכיון

 על ידו, ולתת לבעל הזיכיון כל הוראה הנדרשת לצורך פיקוח

 כאמור;

 (2) לאשר את אמצעי הזיהוי שיהיו בשימוש המנויים ואת אופן

 השימוש בהם;

 (3) לתת הוראות לבעל הזיכיון לענין אופן ההתקשרות בינו לבין

 מנוי בהסכם, תנאי ההסכם ואופן אכיפתו וכן לאשר את נוסח

 ההסכם;

 (4) לקבוע, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את סכום

 העירבון וסכום הפיקדון שבעל הזיכיון יהיה רשאי לדרוש

 ממנויים; הודעה על סכומים שקבעה הרשות הממונה כאמור

 תפורסם ברשומות;

 (5) כל תפקיד אחר שיוטל על הרשות הממונה לפי הוראות חוק

 זה או חוזה הזיכיון.

ר 2ה. (א) על אף הוראות סעיף 2א, רשאי השר, באישור שר האוצר, לקבוע י ה ב מ י ת ת נ ל ע פ  ה

 כי נתיב מהיר, אחד או יותר, יופעל בידי המדינה או בידי חברה בבעלות

 ממשלתית מלאה כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות.

 (ב) קבע השר כי נתיב מהיר יופעל בידי המדינה או בידי חברה

 בבעלות ממשלתית מלאה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא, יחד עם שר

 האוצר ובאישור הממשלה, למנות רשות ממונה לגבי אותו נתיב מהיר, מבין

 הגופים המנויים בסעיף 2ד(א)(1) ו-(2).

ו נתונות למי  (ג) הסמכויות הנתונות לפי חוק זה לבעל הזיכיון יהי

 שמונה כמפעיל נתיב מהיר לפי הוראות סעיף קטן (א), ועל הרשות הממונה

 לגביו שמונתה לפי הוראות סעיף קטן (ב), יחולו הוראות סעיף 2ד(ג), והכל

 בשינויים המחויבים.״

 שלא בידי בעל
 זיכיון
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 תיקון סעיף 3

 הוספת סעיפים
 3א עד 3ד

 3ב. (א)

 מאלה:

 (1) ברכב קיים אמצעי זיהוי על פי הסכם תקף;

 (2) האגרה בעד אותה נסיעה שולמה מראש או שולמה במהלך

 הנסיעה בנתיב מהיר, הכל כפי שקבע בעל הזיכיון באישור

 הרשות הממונה;

 (3) חל פטור מתשלום אגרה לגבי אותה נסיעה לפי הוראות חוק זה.

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על נהיגה ברכב שאין לעכב או

 למנוע את נסיעתו בנתיב מהיר לפי חוק זה.

 3ג. (א) המבקש להסדיר מראש את אופן חיובו באגרה ובחיובים אחרים

 לפי הוראות חוק זה, בשל נסיעות ברכב בנתיב מהיר, יתקשר לשם כך

 בהסכם עם בעל הזיכיון.

 (ב) הסכם כאמור בסעיף קטן (א) יכלול, בין השאר, הוראות בענין

 השימוש באמצעי הזיהוי, וכן הוראות לענין אופן תשלום האגרה וחיובים

 אחרים לפי חוק זה, באחת מדרכים אלה לפי בחירת המבקש:

 (1) תשלום באמצעות פיקדון; נקבע אופן תשלום כאמור, יכלול

 ההסכם, בין השאר, הוראות לענין אופן הפקדת הפיקדון וחידושו,

 מסירת פרטים למפקיד על הסכומים המופקדים וקבלת יתרת

 כספי הפיקדון בשל ביטול ההסכם;

 (2) תשלום באמצעות כרטיס חיוב, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב,

 התשמ״ו-51986, או באמצעות הוראת קבע בבנק; נקבע אופן

 תשלום כאמור, ייקבע בהסכם רכב שיוך, בהסכמה בכתב ומראש

 מאת בעל הרכב האמור;

 (3) תשלום בדרך אחרת ובתנאים כפי שתורה הרשות הממונה.

 אגרה ומחיובים
 אחרים

 5. בסעיף 3 לחוק העיקרי, סעיף קטן(ד) - בטל.

 6. אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:

ם 3א. (א) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ו ל ש ת ר מ ו ט פ  ״

 רשאי לקבוע פטור מתשלום אגרה או חיובים אחרים לפי חוק זה, או סכום

 מופחת שלהם, לסוגי רכב ציבורי וכן, אם מצא שהדבר יסייע לניצול יעיל

 של נתיב מהיר, גם לסוגי רכב אחרים או לסוגי משתמשים בנתיב המהיר,

 והכל לצמיתות, לתקופה קצובה או למספר נסיעות שיקבע.

 (ב) נקבע פטור מתשלום אגרה לפי הוראות סעיף קטן (א), לא יחול

 הפטור על משתמש מסוים או לגבי רכב מסוים, אלא בהתקיים אחד מאלה:

 (1) המשתמש או בעל הרכב, לפי הענין, נרשם אצל בעל הזיכיון

 באופן שעליו הורה באישור הרשות הממונה;

 (2) חובת הרישום האמורה אינה חלה לגבי אותו משתמש או

 בעל הרכב, לפי הענין, על פי הוראת הרשות הממונה.

 תנאים לשימוש לא ינהג אדם ברכב בנתיב מהיר, אלא אם כן מתקיים אחד
 בנתיב מהיר

 הסכם להסדרת
 חיובים
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ם 3ד. (א) היה ברכב בעת הנסיעה בנתיב מהיר אמצעי זיהוי על פי ו ל ש ת ב ב י י ח  ה

ה הסכם תקף, יהיה החייב בתשלום האגרה בעד אותה נסיעה, המנוי שזוהה ר ג  א

 באמצעות אמצעי הזיהוי האמור.

 (ב) לא היה ברכב בעת הנסיעה בנתיב מהיר אמצעי זיהוי כאמור

 בסעיף קטן (א), יהיה החייב בתשלום האגרה בעד אותה נסיעה, בעל הרכב

 במועד הנסיעה, אלא אם כן שולמה האגרה בעד אותה נסיעה מראש או

 במהלך הנסיעה, כאמור בסעיף 3ב(א)(2).

 (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו אם המנוי או בעל הרכב, לפי הענין,

 הוכיח כי אמצעי הזיהוי או הרכב נגנב ממנו.״

 7. במקום סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:

ת 4. השר רשאי לקבוע מקרים חריגים שבהם יחולו הגבלות, כפי שיקבע, ס י נ ת כ ל ב ג ה  ״

 כלי רכב שאינם
ם לענין כניסת רכב שאינו רכב ציבורי לנתיב מהיר, לשם מניעת הפרעה נ י א ב ש כ י ר ל  כ

 ציבוריים

 לנסיעת רכב ציבורי בנתיב המהיר או האטה משמעותית של נסיעה כאמור,

 בשים לב, בין השאר, לגודש התנועה בנתיב המהיר.״
.8 

 החלפת סעיף 4

 ״פיצוי והחזר
 הוצאות

 אחרי סעיף 4 בחוק העיקרי יבוא:

 4א. (א) בעל הזיכיון רשאי לדרוש מכל אחד מהמפורטים להלן, פיצוי

 והחזר הוצאות שנקבעו לכך לפי סעיף קטן (ב):

 (1) אדם שלא שילם חיוב שהוא חייב בתשלומו לפי חוק זה;

 (2) אדם שעשה מעשה שיש בו כדי למנוע את זיהוי החייב או

 את חיובו באגרה או אדם שפגע במערכת גביית האגרה באופן

 אחר;

 (3) אדם שרכבו פונה מנתיב מהיר לפי הוראות סעיף 4ד(ד).

 (ב) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת,

 רשאי לקבוע את סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות שישולמו בידי כל אחד

 מהמפורטים בסעיף קטן (א), לפי הענין.

ן 4ב. (א) לא שילם חייב חובות חלוטים בשל חמש נסיעות בנתיב מהיר, ו י ש י ש ר ו ד י י ח  א

 לאחר שנשלחו לו הודעות על חיובים אלה, לא תחדש רשות הרישוי,

 כהגדרתה בפקודת התעבורה, את רישיון הרכב שבשלו לא שולמו החובות

 החלוטים או את רישיון רכב השיוך שאליו מיוחסים החובות כאמור, לפי

 הענין, ובלבד שהומצאו הודעות לבעל הרכב על ידי בעל הזיכיון ועל ידי

 רשות הרישוי, ולפיהן לא יחודש רישיון הרכב אם לא ישולם מלוא החוב

 החלוט לפני מועד חידוש הרישיון האמור; הודעות לפי סעיף קטן זה יישלחו

 בדואר רשום 90 ימים לפחות לפני מועד חידוש רישיון הרכב.

 (ב) בסעיף זה, ״מלוא החוב החלוט״ - החוב החלוט בתוספת כל

 אלה, ככל שהחייב חב בהם:

 (1) הפרשי הצמדה וריבית פיגורים כהגדרתם בסעיף 12ג(א)

 לחוק כביש אגרה, כפי שהוחל בסעיף 5 לחוק זה;

 הוספת סעיפים
 4א עד 4ט
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 (2) תוספת פיגור כמשמעותה בסעיף 12ג(ג) לחוק כביש אגרה,

 כפי שהוחל בסעיף 5 לחוק זה.

ם 4ג. (א) השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, רשאי למנות פקחים, י ח ק י פ ו נ י  מ

 מבין עובדי בעל הזיכיון, לצורך ביצוע תפקידי בעל הזיכיון לפי חוק זה.

 (ב) לא ימונה פקח לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא אם כן התקיימו

 שניים אלה:

 (1) משטרת ישראל לא הודיעה, בתוך חודש מפנייתו של השר

 אליה, כי היא מתנגדת למינויו מטעמים של שלום הציבור או

 ביטחון המדינה, לרבות בשל עברו הפלילי;

 (2) הוא קיבל הכשרה מתאימה, כפי שקבעו משטרת ישראל

 והרשות הממונה.

 (ג) הודעה על מינוי פקחים לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

, 4ד. (א) פקח רשאי למנוע כניסת רכב לנתיב מהיר או לעכב יציאת רכב ב ו כ י ת ע ו כ מ  ס

ו מנתיב מהיר, ולהורות לנוהג ברכב לפנותו מהנתיב המהיר לדרך שיורה לו, ה א ס י נ ת כ ע י נ  מ

 הרחקה של רכב
 מנתיב מהיר אם יש לו יסוד סביר להניח כי מתקיים אחד מאלה:

 (1) הנהיגה בנתיב מהיר אסורה לפי הוראות חוק זה או הוראות

 כל דין אחר;

 (2) לא שולם חוב חלוט בשל נסיעה באותו רכב בנתיב המהיר

 או שהרכב הוא רכב שיוך שאליו מיוחס חוב חלוט שלא שולם;

 (3) נעשה מעשה ביחס לרכב שיש בו כדי למנוע את זיהוי

 החייב או את החיוב באגרה בשל אותה נסיעה;

 (4) אחד הנוסעים ברכב פגע במערכת גביית האגרה.

 (ב) עיכב פקח רכב, או מנע את כניסתו לנתיב מהיר לפי הוראות

 סעיף קטן (א), יודיע לנוהג ברכב את העילה שבשלה מעוכב הרכב או

 נמנעת כניסתו.

 (ג) עיכב פקח רכב לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לדרוש

 מהנוהג ברכב למסור לו את שמו ומענו, ולהציג בפניו את תעודת הזהות

 שלו או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו שהוא חייב לשאתה על פי

 דין, וכן את רישיון הרכב.

 (ד) סירב הנוהג ברכב למלא אחר הוראת פקח שניתנה לו לפי סעיף

 קטן (א), רשאי הפקח לפנות את הרכב מהנתיב המהיר, בין בעצמו ובין

 באמצעות רכב גרירה.

ת 4ה. (א) פקח רשאי, במקרים חריגים שקבע השר לפי סעיף 4, לאסור או ר ד ס ה ת ל ו כ מ  ס

ה להגביל נסיעת רכב בנתיב המהיר או בחלק ממנו, כניסת רכב אליו או יציאה ע ו נ  ת

 ממנו וכן לפנות רכב מהנתיב המהיר, בין בעצמו, בין באמצעות רכב גרירה,

 ובין באמצעות רשות מרשויות המדינה המוסמכת לכך, והכל כדי למנוע

 הפרעה לנסיעה בנתיב המהיר או האטה משמעותית של נסיעה כאמור.

 (ב) הוראות תקנות 23 ו־24 לתקנות התעבורה, התשכ״א-61961,

 יחולו לענין הפעלת סמכויות פקח לפי סעיף קטן (א).
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י ח 4ו. פקח המפעיל סמכויותיו לפי חוק זה יהא לבוש מדים ויענוד תג זיהו ק ת פ ו ה ד ז  ה

 הנושא את שמו הפרטי ושם משפחתו; המדים ותג הזיהוי ייקבעו על ידי

 בעל הזיכיון באישור הרשות הממונה.

ח 4ז. אדם יציית להוראות פקח שניתנו מכוח סמכויותיו לפי חוק זה. ק פ ת ל ו י  צ

ר 4ח. (א) מי שחולק על חיוב או מי שרואה את עצמו נפגע מהפעלת ר ת ע ו ד ע  ו

 סמכויות בעל הזיכיון לפי חוק זה, רשאי, בתוך 45 ימים ממועד קבלת

 ההודעה על החיוב או ממועד הפעלת הסמכויות כאמור, לערור על כך

 לפני ועדת ערר; בערר לפי סעיף זה יהיה בעל הזיכיון המשיב.

 (ב) השר ושר האוצר ימנו ועדות ערר, כל אחת בת שלושה חברים,

 והם: מי שכשיר להיות שופט שלום, מתוך רשימה שיגיש שר המשפטים,

 והוא יהיה היושב ראש, נציג משרד התחבורה ונציג ציבור.

 (ג) ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-71992, יחולו על

 ועדת הערר, בשינויים המחויבים מחוק זה, ואולם החלטה סופית של ועדת

 הערר ניתנת לערעור לפני בית המשפט המחוזי, אם ניתנה רשות לכך מאת

 בית המשפט המחוזי, בתוך המועד שיקבע השר.

 (ד) ועדת ערר שהוגש לה ערר לפי הוראות סעיף קטן (א), או המערער

 לבית המשפט המחוזי לפי הוראות סעיף קטן (ג), ימציאו עותק מהערר או

 מהערעור, לפי הענין, לרשות הממונה; ראתה הרשות הממונה, שענין ציבורי

 שהוא בתחום תפקידיה או סמכויותיה לפי חוק זה עלול להיות מושפע או

 כרוך בהליך של ערר או ערעור לפי סעיף זה, רשאית היא להתייצב באותו

 הליך ולהשמיע את עמדתה.

 רשומה אלקטרונית 4ט. (א) בסעיף זה -
- ראיה קבילה

 ״פלט״ - כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה-81995;

 ״רשומה אלקטרונית״ - כל אחד מאלה:

 (1) צילום שנעשה במצלמה או במסרטה המופעלות באופן

 אלקטרוני או באופן אחר;

 (2) מידע שנקלט או נשמר באמצעים אלקטרוניים, דיגיטליים

 או אופטיים, כשהוא נראה, נקרא או מאוחזר באמצעים כאמור,

 לרבות פלט.

 (ב) רשומה אלקטרונית שהוגשה בדרך שנקבעה בתקנות לפי סעיף

 קטן (ג)(1) ו־(2) תהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי ובכל הליך לפי הוראות

 חוק זה, לגבי -

 (1) אמצעי הזיהוי, או מספר הרישום של הרכב המופיע בלוחית

 הזיהוי שלו, כפי שנקלטו ברשומה האלקטרונית;

 (2) מקום הימצא אמצעי הזיהוי או הרכב בעת קליטת הנתונים

 לגביהם ברשומה האלקטרונית;

 (3) זמן הימצא אמצעי הזיהוי או הרכב שלגביהם נקלטו נתונים

 ברשומה האלקטרונית במקום האמור בפסקה (2), כפי שצוין

 ברשומה האלקטרונית.

 ס״ח התשנ״ב, עמי 90.
 ס״ח התשנ״ה, עמי 366.
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 (ג) שר המשפטים יקבע -

 (1) כללים לפיקוח ולבקרה על המכשירים המפיקים את

 הרשומות האלקטרוניות ועל הרשומות האלקטרוניות המוגשות

 כראיות, והטיפול בהם;

 (2) אופן הגשת רשומות אלקטרוניות שנעשו לפי סעיף זה;

 (3) כללים להגשתם של ראיות או מסמכים נוספים, אם יידרשו,

 לענין חוב בשל אי תשלום אגרה.

 (ד) לענין סעיף זה, לא ייחשב פלט שהוא רשומה אלקטרונית כהעתק,

 אלא כמקור.״

ף 5 י ע ת ס פ ל ח  9. במקום סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא: ה

 ״תחולת חוק כביש 5. הוראות סעיפים 8, 9(ב) ו־(ג), 10, 12ג, 14, 15 ו־17 לחוק כביש אגרה,

י לרבות התקנות שהותקנו לפיהם, יחולו לענין חוק זה, בשינויים המחויבים, צ ר ש א י ב

(

כ

ל

)

א

ה

ר ש

ר ג

י

א

 ל

 ככל שלא נקבע אחרת בחוק זה, ובשינוי זה: לענין סעיף 12ג לחוק האמור,

 במקום ההגדרה ״ריבית פיגורים״ יקראו: ״״ריבית פיגורים״ - כמשמעותה

 בסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א-91961.״

ף 6 י ע ן ס ו ק י  10. בסעיף 6 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא: ת

 ״(ב) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע

 דרכים להמצאת הודעות לפי חוק זה, לרבות הודעות על חיובים, מועדים לתשלום

 חיובים, וכן הסדרי גביה לענין חוק זה, לרבות לגבי כלי רכב שאינם רשומים בישראל.״

 11. בסעיף 7 לחוק העיקרי, פסקה (1) - תימחק. תיקון סעיף 7

ת ד ו ק פ ן ו ק י  12. בפקודת התעבורה10, בתוספת החמישית, בפרט 5 - ת
 התעבורה - מסי 71

 (1) בטור שכותרתו ״הגוף שלו יימסר המידע״, במקום ״את כביש האגרה״ יבוא ״את

 כביש האגרה, מי שבידו זיכיון בר תוקף להפעלת נתיב מהיר לפי חוק נתיבים מהירים,

 התש״ס-112000״.

 (2) בטור שכותרתו ״פרטי המידע שיימסר״ אחרי ״כביש אגרה״ יבוא ״או נתיב מהיר,

 לפי הענין״.

ש י ב ק כ ו ן ח ו ק י  13. בחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ״ה-121995 - ת
 אגרה (כביש ארצי

 (1) בסעיף 9(ג), במקום ״צבא הגנה לישראל״ יבוא ״צבא הגנה לישראל, של שירות לישראל) - מסי 3

 הביטחון הכללי״;

 (2) בסעיף 10, במקום ״של משטרת ישראל״ יבוא ״של משטרת ישראל, של שירות

 הביטחון הכללי״.

ר שטרית י א ן מ אל שרו י  אר

 ראש הממשלה שר התחבורה

ן בלי בן רי  משה קצב ראו

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 ס״ח התשכ״א, עמי 192.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173; ס״ח התשס״ה, עמי 747.

 ס״ח התש״ס, עמי 199.
 ס״ח התשנ״ה, עמי 490; התשס״ב, עמי 146.
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 חוק לתיקון פקודת העיריות (מם׳ 106), התשם״ו-2005*

, בסעיף 122א, אחרי סעיף קטן(ח) יבוא:  תיקון סעיף122א 1. בפקודת העיריות1

 ״(ט) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, על מי שכיהן כחבר מועצה, במשך

 שמונה עשר חודשים מיום שתמה כהונתו בשל אחד מאלה:

 (1) הוא חדל לכהן כחבר המועצה לפי סעיף 123;

 (2) הוא התפטר מכהונתו כחבר מועצה לפי סעיף 124;

 (3) הוא אינו מכהן עוד במועצה לאחר קיומן של בחירות למועצה.״

ן אל שרו  ארי

 ממלא מקום שר הפנים

ן אל שרו  ארי

 ראש הממשלה

ן בלי בן רי  ראו

 יושב ראש הכנסת
 משה קצב

 נשיא המדינה

 התקבל בכנסת ביום כ״ו בחשון התשס״ו (28 בנובמבר 2005); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק הכנסת - 75, מיום י״ב באדר בי התשס״ה (23 במרס 2005), עמי 140.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197; ס״ח התשס״ה, עמי 913.

 חוק המפלגות (בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה)(הוראת שעה),

 התשם״ו-2005*

 הוראת שעה 1. חוק המפלגות, התשנ״ב-992ו' (להלן - החוק העיקרי), יחול, לענין ההוראות שבו שענינן

 בחירות מקדימות, על בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה בשינויים המפורטים בהוראת

 שעה זו.

 תיקון סעיף 17 2. בסעיף 17 בחוק העיקרי, במקום ״הוראות חוק הבחירות״ יבוא ״הוראות סעיפים 8 עד 12

 בחוק הבחירות״.

א 3. בסעיף 28א בחוק העיקרי - 2 ף 8 י ע ן ס ו ק י  ת

 (ו) ברישה, אחרי ״בפרק זה״ יבוא ״ובסעיף 17״;

 (2) בהגדרה ״בחירות מקדימות״, המילים ״שזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה״

- יימחקו;

 (3) אחרי ההגדרה ״בחירות מקדימות״ יבוא:

 ״״הוצאה״ - בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, בארץ או בחוץ לארץ,

 במזומנים או בהתחייבות מכל סוג;״;

 (4) במקום ההגדרה ״מועמד״ יבוא:

 ״״מועמד״ - מי שהכריז על עצמו כמועמד, או הודיע ברבים על כוונתו, בעל

 פה או בכתב, במפורש או על דרך התנהגות, להתמודד, בבחירות מקדימות,

 לתפקיד של יושב ראש המפלגה או להיות מועמד מטעמה לאחד מאלה: ראש

 * התקבל בכנסת ביום ב״ז בחשון התשס״ו(29 בנובמבר 2005); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק הכנסת — 101, מיום י״ט בחשון התשס״ו (21 בנובמבר 2005), עמי 34.

 1 ס״ח התשנ״ב, עמי 190; התשס״ד, עמי 150.
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 החלפת סעיפים
 28ב ו־28ג

 הממשלה, שר או חבר הכנסת; לענין זה, ״התנהגות״ - לרבות הוצאה או גיוס

 תרומות למטרת קידום מועמדותו בבחירות מקדימות;״.

 4. במקום סעיפים 28ב ו־28ג בחוק העיקרי יבוא:

 ״תקופת הבחירות
 המקדימות

 לבנסת השבע
 עשרה

 הודעה על מועד
 בחירות

 28ב. תקופת הבחירות המקדימות לכנסת השבע עשרה היא התקופה

 שנקבעה לפי סעיף 28ב בחוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתו של חוק המפלגות

 (בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה) (הוראת שעה), התשס״ו-2005

 (להלן - הוראת שעה זו), או התקופה שמיום תחילתה של הוראת שעה זו,

 הכל לפי המוקדם.

 28ג. (א) מפלגה תודיע לרשם ולמבקר המדינה על מועד בחירות

 מקדימות שפרק זה דן בהן, בתוך שבעה ימים מיום תחילתה של הוראת

 שעה זו; נקבע מועד הבחירות במועד מאוחר יותר, תודיע על כך המפלגה

 כאמור בתוך שלושה ימים מהיום שבו נקבע המועד; ההודעה תכלול את

 מספר בעלי זכות הבחירה, במסגרת ארצית או אזורית, לפי הענין.

 (ב) שונה מועד בחירות מקדימות שלגביו נמסרה הודעה כאמור

 בסעיף קטן (א), תודיע על כך המפלגה לרשם ולמבקר המדינה בתוך שלושה

 ימים מהיום שבו נקבע המועד החדש; חל שינוי במספר בעלי זכות הבחירה

 שעליו הודיעה המפלגה בהודעתה הראשונה לפי סעיף קטן (א), לא יהיה בו

 כדי לשנות את הסכום הכולל כאמור בסעיף 28ח.״

 5. בסעיף 28ו בחוק העיקרי - תיקון סעיף 28ו

 (1) בסעיף קטן (א), במקום הסכום כאמור בו יבוא ״עשרת אלפים שקלים חדשים״;

 (2) בסעיף קטן (ב), המילים ״ושזכאים להשתתף בהן כלל חברי המפלגה,״ - יימחקו.

 6. בסעיף 28ו1(ב) בחוק העיקרי, במקום ״למוסד לביקורת של המפלגה״ יבוא ״למבקר המדינה״. תיקון סעיף 28ו1

 7. במקום סעיפים 28ח ו־28ט בחוק העיקרי יבוא:

ת 28ח. (א) מועמד לא יקבל תרומות בשווי כולל העולה על הסכום שנקבע ל ל ו ה כ ל ב ג ה  ״

וציא למימון מערכת הבחירות המקדימות שלו ועד תום 14 ה בסעיף זה, ולא י נסהא  והלכ

 ימים לאחר סיום הבחירות המקדימות, סכום העולה על אותו הסכום, לפי

 מספר בעלי זכות הבחירה לענין אותו מועמד, כאמור בהודעה שנמסרה לפי

 סעיף 28ג(א) כדלקמן:

 החלפת סעיפים
 28ח ו־28ט

 הסכום הכולל

 50,000 שקלים חדשים

 275,000 שקלים חדשים

 400,000 שקלים חדשים.

 מספר בעלי זכות הבחירה

 (1) עד 500

 (2) 501 עד 5,000

 (3) 5001 ומעלה

 (ב) בבחירות שבהן עומד לבחירה מועמד לתפקיד של ראש הממשלה

 או ראש המפלגה, יהיה הסכום לענין סעיף זה פי חמישה מן הסכומים

 הנקובים בסעיף קטן (א), לפי הענין; התמודד מועמד לתפקיד כאמור בסעיף

 קטן זה וכן לתפקיד חבר הכנסת באותה מפלגה יחולו כל אלה:

 (1) הסכום הכולל להתמודדות על שני התפקידים יהיה הסכום

 שלפי סעיף קטן זה;
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 (2) סכום ההוצאות של המועמד לתפקיד של חבר הכנסת,

 מיום שהסתיימה מערכת הבחירות שלו לראשות הממשלה

 או לראשות המפלגה עד תום 14 ימים לאחר סיום הבחירות

 המקדימות לתפקיד חבר הכנסת, לא יעלה על 40% מהסכום

 הנקוב בסעיף קטן (א).

 (ג) התחילה תקופת בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה לפי סעיף

 28ב בחוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתה של הוראת שעה זו, ולא הסתיימה

 עד תחילתה של הוראת שעה זו, יחולו ההגבלות על סכומי תרומות והוצאות

 לפי סעיף זה וסעיף 28ו כנוסחו בהוראת שעה זו, על התקופה כולה, אלא

 אם כן נקבעו סכומים מרביים נמוכים יותר לפי הוראות סעיף 28ט כנוסחו

 בהוראת שעה זו.

 (ד) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על מועמד שהתמודד לתפקיד

 של ראש הממשלה או ראש המפלגה וכן לתפקיד חבר הכנסת באותה

 מפלגה, אם מערכת הבחירות המקדימות במפלגה לתפקיד ראש הממשלה

 או ראש המפלגה הסתיימה לפני תחילתה של הוראת שעה זו; על הבחירות

 המקדימות של אותו מועמד לתפקיד של חבר הכנסת יחולו סעיפים קטנים(א)

 ו־(ג), לפי הענין.

 28ט. (א) מפלגה רשאית, עד יום די בכסלו התשס״ו(5 בדצמבר 2005),

 לקבוע בתקנון או בהחלטת המוסד המוסמך לכך, ובגבולות האמורים

 בסעיף 28ח, סכומים מרביים נמוכים יותר מהסכומים הקבועים בסעיף

 האמור למערכות בחירות שונות, וכן אמות מידה לקביעת הסכומים, בשים

 לב לאופי התפקיד ולהיקף בעלי הזכות לבחור.

 (ב) מפלגה תודיע למבקר המדינה על קביעה או החלטה כאמור

 בסעיף קטן (א) בתוך 24 שעות מעת קבלתה; מבקר המדינה יפרסם את

 קביעת המפלגה או החלטתה לפי סעיף זה בתוך יומיים מיום שקיבל את

 ההודעה, והקביעה או ההחלטה תיכנס לתוקפה למחרת הפרסום.״

 8. בסעיף 28יב בחוק העיקרי, במקום ״שהמוסד לביקורת של המפלגה״ יבוא ״שמבקר

 המדינה״.

 הגבלה כוללת
 על פי החלטת

 המפלגה

 תיקון סעיף 28יב

 תיקון סעיף 28יג 9. בסעיף 28יג בחוק העיקרי, במקום ״המוסד לביקורת של המפלגה״ יבוא ״מבקר המדינה״.

ד 10. במקום סעיף 28יד בחוק העיקרי יבוא: י 2 ף 8 י ע ת ס פ ל ח  ה

 28יד. (א) מועמד, או מי שמבקר המדינה קבע לגביו, לפי סעיף 28יב,

 כי פעולותיו מכוונות בעיקרן להביא לבחירתו של מועמד, רשאים לבקש

 ממבקר המדינה חוות דעת אם תרומה מסוימת, הוצאה מסוימת או סוג

 מסוים של הוצאות, מהווים תרומה או הוצאות למימון מערכת הבחירות.

 (ב) חוות הדעת תינתן בתוך עשרה ימי עבודה ותימסר למועמד;

 היתה הבקשה של מי שמבקר המדינה קבע לגביו לפי סעיף 28יב, תימסר

 חוות הדעת גם לו.

 (ג) מבקר המדינה רשאי למסור את חוות הדעת לכל המפלגות או

 לפרסמה ברבים.״

 ״חוות דעת של
 מבקר המדינה

 אי־תחולת 11. סעיף 28טו בחוק העיקרי לא יחול.
 סעיף 28טו
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 12. בסעיף 28יט בחוק העיקרי - תיקון סעיף 28יט

 (1) בסעיף קטן (א), בכל מקום, במקום ״הרשם״ יבוא ״מבקר המדינה״;

 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״המוסד לביקורת של המפלגה״ יבוא ״מבקר המדינה״.

כ 2 ף 8 י ע ת ס פ ל ח  13. במקום סעיף 28כ בחוק העיקרי יבוא: ה

ת 28כ. (א) מועמד ימסור למבקר המדינה 7 ימים לפני הבחירות מ י ש ם ר ו ס ר פ  ״

ת המקדימות, רשימה של התורמים לפי סעיפים 28ו ו־28ו1 ושל התרומות ו מ ו ר ת ם ו י מ ר ו  ת

 שקיבל למימון מועמדותו בשנה שקדמה ליום תחילתה של הוראת שעה

 זו; הרשימה תכלול את סכום התרומה שנתן כל תורם.

 (ב) מועמד ימסור למבקר המדינה הודעה על כל תרומה שהתקבלה

 לאחר מסירת הרשימה לפי סעיף קטן (א), לא יאוחר מ־24 שעות ממועד

 קבלת התרומה.

 (ג) מבקר המדינה יפרסם לאחר יום הבחירות המקדימות, בדרך

 שיקבע, את שמות התורמים כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) אשר תרמו

 1,000 שקלים חדשים או יותר ואת הסכומים שתרמו, והוא רשאי, על פי

 שיקול דעתו, לפרסם גם את שמות אלה שתרמו סכומים קטנים יותר; מבקר

 המדינה לא יפרסם תרומה שהתקבלה ערב תחילתה של הוראת שעה זו

 ואשר המועמד החזירה לתורם.״

 14. במקום סעיף 28כא בחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף
 28כא

ד 28כא. (א) מועמד ימסור למבקר המדינה לא יאוחר מארבעה שבועות מ ע ו מ ל ה ח ש ו ד  ״

 לאחר יום הבחירות המקדימות דוח על תרומות שקיבל והוצאות שהוציא

 למימון מערכת הבחירות; התמודד המועמד על תפקיד של ראש הממשלה

 או ראש המפלגה, רשאי הוא להגיש דוח כאמור לא יאוחר משישה

 שבועות לאחר יום הבחירות המקדימות.

 (ב) מבקר המדינה רשאי להאריך את התקופות האמורות בסעיף

 קטן (א), אם סבר כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.״

 15. בסעיף 28כב בחוק העיקרי, בסופו יבוא ״שניתן בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות תיקון סעיף28בב

 [נוסח חדש], התשל״א-21971.״

 16. במקום סעיפים 28כג ו־28כד בחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיפים
 28כג ו־28כד

ר 28כג. מבקר המדינה יוציא הנחיות לענין ביצוע הוראות פרק זה כנוסחו ק ב ת מ ו י ח נ ה  ״

ה בהוראת שעה זו. נ י ד מ  ה

ר 28כד. בתוך שנים עשר שבועות מיום שקיבל דוח לפי סעיף 28כא, ימסור ק ב ח מ ו  ד

ה מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת ולמוסד לביקורת של המפלגה, דוח על נ י ד מ  ה

 ביקורת החשבונות של המועמד בבחירות המקדימות.״

ם י פ י ע ת ס פ ס ו  17. אחרי סעיף 28כה בחוק העיקרי יבוא: ה
 28כה1 עד 28כה3

ד 28כה1. מועמד יגיש למבקר המדינה, לא יאוחר מחמישה ימים מהיום מ ע ו ת מ ר ה צ ה  ״

 שבו נרשם, על פי תקנון מפלגתו או החלטת המוסד המוסמך לכך במפלגתו,
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 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמי 421.
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 כמועמד בבחירות מקדימות, תצהיר שניתן בהתאם לסעיף 15 לפקודת

 הראיות [נוסח חדש], התשל״א-1971, שבו יאשר כי הוא קרא ומודע לכל

 ההוראות הנוגעות לתרומות, הוצאות וניהול חשבונות בבחירות מקדימות,

 כפי שנקבעו בחוק זה כנוסחו בהוראת שעה זו, בתקנות לפיו ובהנחיות

 מבקר המדינה.

 28כה2. לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולה לבחירות מקדימות,

 בכספים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (1), (2), (3) ו־(4) של סעיף

 9 לחוק מבקר המדינה, התשי״ח-1958 [נוסח משולב]3, או של תאגיד

 שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה

 שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או

 תאגיד כזה, למעט השכרתם של אולמות ושל מקומות פומביים פתוחים

 העומדים כרגיל להשכרה, ולמעט נכסים שהועמדו על ידי המדינה

 לרשותם של שר, סגן שר או חבר הכנסת.

 28כה3. (א) הוראות סעיפים 10ב(ג), 16ד(ז) ו־16ה(ו) בחוק הבחירות

 לכנסת (דרכי תעמולה), התשי״ט-41959, בדבר חובת דיווח ומסירת הודעות

 למבקר המדינה, יחולו גם על בחירות מקדימות לפי הוראת שעה זו, ורשאי

 מבקר המדינה לדרוש פרטים נוספים, כפי שיקבע.

 (ב) מצא מבקר המדינה כי מועמד קיבל תרומה בניגוד לאמור

 בהוראת שעה זו, יעביר המועמד לאוצר המדינה, בתוך 30 ימים מיום

 שהודיע לו על כך מבקר המדינה, סכום שגובהו פי שניים מסכום התרומה

 החורג מהסכום המותר; ואולם רשאי מבקר המדינה לקבוע כי על המועמד

 להעביר לאוצר המדינה סכום קטן יותר, אם נראה לו שמן הראוי לנהוג כן

 בהתחשב בנסיבות המקרה.

 (ג) (1) מצא מבקר המדינה כי המועמד לא מילא אחר ההוראות

 הנוגעות לניהול מערכת החשבונות שלו, כפי שנקבעו בחוק זה

 כנוסחובהוראת שעהזואובהנחיותמבקרהמדינה, יעבירהמועמד

 לאוצר המדינה, בתוך 30 ימים מיום שהודיע לו על כך מבקר

 המדינה, סכום שגובהו 15% מסך הוצאות הבחירות, שהוציא לפי

 קביעת מבקר המדינה; ואולם אם ניהל המועמד מערכת חשבונות

 לפי הנחיות מבקר המדינה אך בלא הקפדה מלאה עליהן, רשאי

 מבקר המדינה לקבוע כי יועבר לאוצר המדינה סכום קטן מהסכום

 האמור, בהתחשב באופי החריגה ובמידתה.

 (2) מצא מבקר המדינה כי הוציא המועמד במערכת הבחירות

 שלו סכום העולה על הסכום הקבוע בסעיפים 28ח או 28ט,

 יעביר המועמד לאוצר המדינה סכום שגובהו כגובה הסכום

 החורג מהסכום המותר; ואולם רשאי מבקר המדינה לקבוע כי

 על המועמד להעביר לאוצר המדינה סכום קטן יותר, בהתחשב

 בנסיבות המקרה.

 (ד) על סכום שיש להעבירו לאוצר המדינה לפי סעיפים קטנים (ב)

 ו־(ג), תחול פקודת המסים (גביה)5 כאילו היה מס.״

 איסור שימוש
 בנכסי ציבור

 סמכויות מבקר
 המדינה

 סייח התשי״ח, עמי 92.
 סייח התשי״ט, עמי 138.

 חוקי א״י, ברך ב׳, עמי(ע) 1374, (א) 1399.
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ף י ע ת ס פ ל ח  18. במקום סעיף 28כו בחוק העיקרי יבוא: ה
 28בו

 ״עונשין 28כו. (א) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שנה או קנס פי ארבעה

 מהסכום העולה על המותר לפי הוראות פרק זה:

 (1) קיבל תרומה בניגוד להוראות פרק זה;

 (2) הוציא סכום העולה על המותר לפי הוראות פרק זה;

 (3) נתן תרומה בניגוד להוראות פרק זה.

 (ב) מי שעשה שימוש בנכסי ציבור בניגוד להוראות סעיף 28כה2,

 דינו - מאסר שישה חודשים.

 (ג) מועמד העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שישה חודשים או

 קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז-61977 (להלן - חוק

 העונשין):

 (1) לא החזיר תרומה שנתקבלה בניגוד להוראות חוק זה

 או בסכום העולה על הסכום המרבי המותר, או לא העביר

 לאוצר המדינה תרומה שנתקבלה בעילום שם, בניגוד

 להוראות סעיף 28יז;

 (2) השתמש ביתרת הסכום המותר או לא החזירה, בניגוד

 להוראות סעיף 28יח;

 (3) ניהל חשבונות כספי תרומות והוצאות, בניגוד להוראות

 סעיף 28יט;

 (4) לא מסר למבקר המדינה רשימה של התורמים ושל

 התרומות, בניגוד להוראות סעיף 28כ;

 (5) לא העביר דוח על תרומות שקיבל והוצאות שהוציא,

 בניגוד להוראות סעיף 28כא;

 (6) לא הגיש למבקר המדינה תצהיר לפי סעיף 28כה1.

 (ד) מפלגה שלא הודיעה לרשם ולמבקר המדינה על מועד בחירות

 מקדימות שפרק זה דן בהן או על מספר בעלי זכות בחירה, בניגוד להוראות

 סעיף 28ג, או על סכומים מרביים בניגוד להוראות סעיף 28ט, דינה - כפל

 הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.״

 19. במקום סעיף 28כז בחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף
 28בז

ה 28כז. (א) נעשה מעשה או מחדל בידי מי שהוסמך על ידי מועמד לפעול ע צ ו ב ה ש ר י ב ע  ״

ך לקידום מועמדותו בבחירות המקדימות, או בידי מי שפעל מטעמו כאמור, מ ס ו ה י ש |"י מ י  ב

 על ידי מועמד

י שאילו נעשה על ידי המועמד היה עבירה על פי פרק זה, רואים את אותו י מ ד י ו ב  א

 שפעל מטעמו אדם כאחראי לעבירה.

 (ב) (1) מועמד חייב לפקח ולנקוט את כל האמצעים הסבירים

 בנסיבות הענין למניעת עבירה מן העבירות המנויות בסעיף

 28כו בידי מי שהוסמך על ידו או פעל מטעמו, לקידום

 מועמדותו בבחירות המקדימות; הפר המועמד חובתו זו, דינו

- שישה חודשי מאסר או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) בחוק

 העונשין.

 6 סייח התשל״ז, עמי 226.
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 (2) נעברה עבירה מן העבירות המנויות בסעיף 28כו בידי

 מי שהוסמך על ידי מועמד או מי שפעל מטעמו, לקידום

 מועמדותו בבחירות המקדימות, חזקה היא כי המועמד הפר

 את חובתו לפי פסקה (1), אלא אם כן הוכיח המועמד כי נקט

 את כל האמצעים הסבירים בנסיבות הענין כדי למנוע את

 ביצוע העבירה.״

ר 20. (א) סמכויות הביקורת של מבקר המדינה, וחובות הדיווח של מועמד למבקר המדינה ב ע ת מ ו א ר ו  ה

 לפי הוראות החוק העיקרי כנוסחן בהוראת שעה זו, יחולו לענין מערכת בחירות מקדימות

 המתנהלת ביום תחילתה של הוראת שעה זו (בסעיף זה - יום התחילה), אף אם החלה לפני

 יום התחילה, ולענין מועמדים המתמודדים בבחירות מקדימות ביום התחילה אף אם החלו

 להתמודד לפני יום התחילה, ואולם על פעולה שנעשתה לפני התחילה יחול הדין שהיה

 קיים בשעת עשייתה בכל הנוגע למגבלות על גיוס תרומות ועל גובה ההוצאות, ובכל הנוגע

 להוראות העונשין, ומבקר המדינה לא יפעיל לגבי פעולה כאמור את הסמכויות הנתונות לו

 לפי סעיף 28כה3(ב) ו־(ג).

 (ב) (1) על מערכת בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה שהסתיימה לפני יום

 התחילה, יחולו סמכויות הביקורת של מבקר המדינה לפי הוראת שעה זו, אך

 הביקורת תיעשה לפי המגבלות על גיוס תרומות ועל גובה הוצאות לפי הדין שחל

 ערב יום התחילה, ומבקר המדינה לא יפעיל את הסמכויות הנתונות לו לפי סעיף

 28כה3(ב) ו־(ג).

 (2) דיווח מועמד למוסד לביקורת של המפלגה לפי הדין שחל ערב יום התחילה,

 יעביר המוסד לביקורת את הדיווח וכל מידע אחר שבידיו למבקר המדינה, לפי

 הנחיותיו, והכל בין אם החל המוסד לביקורת בפעולות ביקורת ובין אם לא, ואם

 החל בפעולות הביקורת - יפסיקן; מועמד שביום התחילה טרם דיווח למוסד

 לביקורת של המפלגה, ידווח למבקר המדינה לפי הנחיותיו.

י לבני פ י ן צ אל שרו י  אר

 ראש הממשלה שרת המשפטים

ן בלי בן רי  משה קצב ראו

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת
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