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חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש )הוראות מיוחדות(, התש"ף-2019*
ספר החוקים 2789, י"ד בכסלו התש"ף, 12.12.2019

פרק א': הוראות מיוחדות לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש

סימן א': מטרה ותחולה

מטרתושלפרקזהלקבועהוראותמיוחדותהדרושותלשםהיערכותלקיוםהבחירות1רמטרה
לכנסתהעשריםושלוש,בשלהמועדשנקבעלבחירותוסמיכותהזמניםהרבהבין
מערכתהבחירותהאמורהלמערכותהבחירותלכנסתהעשריםואחתולכנסתהעשרים

ושתייםר

הוראותפרקזהיחולולענייןהבחירותלכנסתהעשריםושלושר2רתחולה

סימן ב': קיצור תקופת הבחירות

תיקוןחוק
הבחירותלכנסת

-מס'72-הוראת
שעה

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-11969)להלן-חוקהבחירותלכנסת(,3ר
ייקראכךשבמקוםהאמורבסעיף142יבוא:

"כלמקוםשחוקזהקובעשפעולהמסוימתתיעשהמספרמסויםשלימיםלפנייום
הבחירות,רשאייושבראשהוועדההמרכזיתלהאריךאתהמועדלביצועאותהפעולה
עדלעשרהימיםנוספים;החלטתהיושבראשתפורסםבאתרהאינטרנטשלהוועדה

המרכזיתוכןבעיתונות,כפישיחליטיושבראשהוועדההמרכזית"ר

תיקוןחוק
המפלגות-מס'26

-הוראתשעה

חוקהמפלגות,התשנ"ב-21992,ייקראכך:4ר

בסעיף4- )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

עלאףהאמורבתקנותשנקבעולפיסעיף33לענייןהדרךלהוכחת ")א1(
עמידהבדרישתהאזרחותהקבועהבסעיף2,הרשםרשאילבדוק,בעצמו
אועלידימימטעמו,אםמייסדמפלגההואאזרחישראליבעתהגשת

בקשהלרישוםמפלגהלפיסעיףזהר";

בסעיףקטן)ב(,במקום"ארבעהעשרימים"יבוא"ארבעהימים"; )ב(

בסעיף6- )2(

בסעיףקטן)ב(,במקום"שלושיםימים"יבוא"עשרהימים"; )א(

בסעיףקטן)ג(,אחרי"ההתנגדותאולדחותה"יבוא"וימסורעלכךהודעה )ב(
לבאיכוחהצדדיםבתוךשבעהימיםמיוםשהוגשה"ר

תיקוןחוק
הבחירות)דרכי

תעמולה(-מס'34
-הוראתשעה

חוקהבחירות)דרכיתעמולה(,התשי"ט-31959,ייקראכך:5ר

בסעיף2,במקום"90"יבוא"81"; )1(

בסעיף10)ב()4(,במקום"שלושתהחודשים"יבוא"81הימים"; )2(

בסעיף10ב)א(,בהגדרה"תקופתהבחירות",בפסקה)1(,במקום"90"יבוא"81"ר )3(

התקבלבכנסתביוםי"דבכסלוהתש"ף)12בדצמבר2019(]בישיבהשהחלהביוםי"גבכסלוהתש"ף)11בדצמבר *
2019([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת-839,מיוםי"גבכסלוהתש"ף)11בדצמבר

2019(,עמ'5ר
ס"חהתשכ"ט,עמ'103;התשע"ח,עמ'714ר 1

ס"חהתשנ"ב,עמ'190;התשע"ט,עמ'223ר 2

ס"חהתשי"ט,עמ'138;התשע"ח,עמ'677ר 3
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סימן ג': ועדת הבחירות

למונחיםבסימןזהתהיההמשמעותשישלהםבחוקהבחירותלכנסתר6רפרשנות

העסקתעובד
רשותציבורית

בוועדתבחירות
לשםקיום

הבחירותלכנסת
העשריםושלוש

הועסקעובדרשותציבוריתבוועדתבחירותלשםקיוםהבחירותלכנסתהעשרים7ר )א(
ואחתאוהבחירותלכנסתהעשריםושתייםוביקשהמנהלהכללישלהוועדההמרכזית,
אומישהואהסמיךלכך,להעסיקובוועדתבחירותלשםקיוםהבחירותלכנסתהעשרים
ושלוש,והעובדמסכיםלכך,לאתמנעהרשותהציבורית,במישריןאובעקיפין,את

העסקתוכאמור;בסעיףזה,"רשותציבורית"-כמפורטלהלן:

הממשלהומשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהםויחידותהסמךשלהם; )1(

לשכתנשיאהמדינה; )2(

הכנסת; )3(

מבקרהמדינה; )4(

רשותמקומית; )5(

תאגידשהוקםבחוקר )6(

עובדרשותציבוריתיעדכןאתהממונהעליובדברפנייהאליוכאמורבסעיףקטן )ב(
)א(מידלאחרקבלתה,אםבכוונתולהיענותלבקשהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יושבראשהוועדההמרכזיתרשאילהיענותלבקשת )ג(
הרשותהציבוריתשלאלהעסיקעובדשלהכאמורבאותוסעיףקטן,ביןהיתרבהתחשב
ביכולתהשלועדתהבחירותשבהמתבקשתהעסקתולבצעאתתפקידהכאמורבסעיף

1ובצורכיהרשותהציבורית,ובכללזהיכולתהלבצעמשימותבהיעדרהעובדר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,לענייןעובדיהכנסת,הודיעיושבראשהכנסתלמנהל )ד(
הכללישלהוועדההמרכזיתכיבשלצורכיהכנסת,ובכללזההיכולתלבצעמשימות
בהיעדרהעובד,ישקושיממשיבהיעדרותומעבודתו,ולאהגיעויושבראשהכנסת
והמנהלהכללישלהוועדההמרכזיתלהסכמה-לאיועסקהעובדבוועדתבחירות;

סמכותיושבראשהכנסתלפיסעיףקטןזהאינהניתנתלאצילהר

רשותציבוריתלאתפטרעובדכאמורבסעיףקטן)א(שהועסקעלידיועדת)ה( )1(
בחירותלשםקיוםהבחירותלכנסתהעשריםושלושולאתפגעבתנאיהעסקתו

בשלכךר

היעדרותמעבודהלרגלהעסקהבוועדתבחירותלשםקיוםהבחירותלכנסת )2(
העשריםושלושכאמורבסעיףקטן)א(לאתיראהכהפסקהברציפותעבודתוולא

תפגעבזכויותהתלויותבוותקשלהעובדאצלהרשותהציבוריתר

שכרעובדים
בוועדתבחירות

החלטתיושבראשועדתהבחירותהמרכזיתלפיסעיף4לחוקהבחירותלכנסתהעשרים8ר
ושתיים)הוראותמיוחדותלענייןועדתהבחירות(,התשע"ט-42019,תחול,בשינויים
המחויבים,גםעלשכרעובדיםבוועדתבחירותלענייןהבחירותלכנסתהעשריםושלושר

תקציבועדת
הבחירותהמרכזית

עלאףהאמורבסעיף134לחוקהבחירותלכנסת,תקציבועדתהבחירותהמרכזית9ר )א(
לבחירותלכנסתהעשריםושלושיהיהשווהלתקציבועדתהבחירותהמרכזיתלבחירות
לכנסתהעשריםושתייםלסעיפיו,לרבותהשינוייםשנערכובובהתאםלהוראותסעיף
134לחוקהבחירותלכנסת;אוצרהמדינהיעמידכספיתקציבזהלרשותיושבראש

ועדתהבחירותהמרכזית,והואיהיהממונהעלהוצאתםר

סימן ג': ועדת הבחירות

פרשנותלמונחיםבסימןזהתהיההמשמעותשישלהםבחוקהבחירותלכנסתר6ר

הועסקעובדרשותציבוריתבוועדתבחירותלשםקיוםהבחירותלכנסתהעשרים7ר )א(
ואחתאוהבחירותלכנסתהעשריםושתייםוביקשהמנהלהכללישלהוועדההמרכזית,
אומישהואהסמיךלכך,להעסיקובוועדתבחירותלשםקיוםהבחירותלכנסתהעשרים
ושלוש,והעובדמסכיםלכך,לאתמנעהרשותהציבורית,במישריןאובעקיפין,את

העסקתוכאמור;בסעיףזה,"רשותציבורית"-כמפורטלהלן:

העסקתעובד
רשותציבורית

בוועדתבחירות
לשםקיום

הבחירותלכנסת
העשריםושלוש

הממשלהומשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהםויחידותהסמךשלהם; )1(

לשכתנשיאהמדינה; )2(

הכנסת; )3(

מבקרהמדינה; )4(

רשותמקומית; )5(

תאגידשהוקםבחוקר )6(

עובדרשותציבוריתיעדכןאתהממונהעליובדברפנייהאליוכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(מידלאחרקבלתה,אםבכוונתולהיענותלבקשהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יושבראשהוועדההמרכזיתרשאילהיענותלבקשת )ג(
הרשותהציבוריתשלאלהעסיקעובדשלהכאמורבאותוסעיףקטן,ביןהיתרבהתחשב
כאמור תפקידה את לבצע העסקתו מתבקשת שבה הבחירות ועדת של ביכולתה
בסעיף1ובצורכיהרשותהציבורית,ובכללזהיכולתהלבצעמשימותבהיעדרהעובדר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,לענייןעובדיהכנסת,הודיעיושבראשהכנסתלמנהל )ד(
הכללישלהוועדההמרכזיתכיבשלצורכיהכנסת,ובכללזההיכולתלבצעמשימות
בהיעדרהעובד,ישקושיממשיבהיעדרותומעבודתו,ולאהגיעויושבראשהכנסת
והמנהלהכללישלהוועדההמרכזיתלהסכמה-לאיועסקהעובדבוועדתבחירות;

סמכותיושבראשהכנסתלפיסעיףקטןזהאינהניתנתלאצילהר

רשותציבוריתלאתפטרעובדכאמורבסעיףקטן)א(שהועסקעלידיועדת)ה( )1(
בחירותלשםקיוםהבחירותלכנסתהעשריםושלושולאתפגעבתנאיהעסקתו

בשלכךר

היעדרותמעבודהלרגלהעסקהבוועדתבחירותלשםקיוםהבחירותלכנסת )2(
העשריםושלושכאמורבסעיףקטן)א(לאתיראהכהפסקהברציפותעבודתוולא

תפגעבזכויותהתלויותבוותקשלהעובדאצלהרשותהציבוריתר

החלטתיושבראשועדתהבחירותהמרכזיתלפיסעיף4לחוקהבחירותלכנסתהעשרים8ר
ושתיים)הוראותמיוחדותלענייןועדתהבחירות(,התשע"ט-42019,תחול,בשינויים
המחויבים,גםעלשכרעובדיםבוועדתבחירותלענייןהבחירותלכנסתהעשריםושלושר

שכרעובדים
בוועדתבחירות

עלאףהאמורבסעיף134לחוקהבחירותלכנסת,תקציבועדתהבחירותהמרכזית9ר )א(
לבחירותלכנסתהעשריםושלושיהיהשווהלתקציבועדתהבחירותהמרכזיתלבחירות
לכנסתהעשריםושתייםלסעיפיו,לרבותהשינוייםשנערכובובהתאםלהוראותסעיף
134לחוקהבחירותלכנסת;אוצרהמדינהיעמידכספיתקציבזהלרשותיושבראש

ועדתהבחירותהמרכזית,והואיהיהממונהעלהוצאתםר

תקציבועדת
הבחירותהמרכזית

ס"חהתשע"ט,עמ'338ר 4

ספרהחוקים2789,
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עלהצעהשלועדתהבחירותהמרכזיתלתוספתתקציבעלהתקציבהאמורבסעיף )ב(
קטן)א(יחולוהוראותסעיף134לחוקהבחירותלכנסתר

הוראותלעניין
מכרזים

עלאףהאמורבהוראותלפיחוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-10-51992ר

התקשרותועדתהבחירותהמרכזיתבחוזהלביצועעסקהבטוביןאובמקרקעין, )1(
לביצועעבודהאולרכישתשירותים,אינהטעונהמכרז,אםהיאהתקשרותששוויה
שלשניםעשר ואולם,בכלתקופהרצופה חדשים; 120,000שקלים על עולה אינו
חודשיםשתחילתהביוםהתפזרותהכנסתהעשריםושתייםלאתתקשרועדתהבחירות
המרכזיתעםמתקשרמסויםבלאמכרזלפיפסקהזובהתקשרויותבסכוםכוללהעולה
על200,000שקליםחדשים,ובמנייןזהיבואוגםהתקשרויותשנכרתובתקופההאמורה

כהתקשרותהמשךלהתקשרותשנעשתהבמקורהלפיפסקהזו;

יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתרשאילקבועהוראותהחורגותמהוראותלפי )2(
החוקהאמורלענייןמועדיםודרכיפרסוםר

סימן ד': ניהול הבחירות לכנסת העשרים ושלוש

תיקוןחוק
הבחירותלכנסת

-מס'73-הוראת
שעה

חוקהבחירותלכנסת6ייקראכך:11ר

בסעיף21)ז(,במקום"ששעשרה"יבוא"שבעעשרה"; )1(

בסעיף21א,בסופויבוא: )2(

מישביוםהבחירותהואבןעשריםואחתומעלהכשירלהיותמזכירועדת ")ג(
קלפיר";

בסעיף91,במקוםסעיףקטן)ב1(יבוא: )3(

זיהוי וזיההאתעצמובאמצעי שוטרשהצביעכאמורבקלפילחיילים ")ב1(
כאמורבסעיף74,יציגליושבראשועדתהקלפיאתהתעודהשניתנהלולפי

סעיף95)א(ר";

בסעיף95,במקוםסעיפיםקטנים)א(עד)ו(יבוא: )4(

שוטררשאילהצביעבכלקלפיבדרךשבהמצביעבקלפימזכירועדת ")א(
הקלפי ועדת מזכיר בפני עצמו את שזיהה ובלבד 116יח, סעיף לפי הקלפי
באמצעותתעודתהשוטרשלואושזיההאתעצמובאמצעיזיהויכאמורבסעיף
74והציגלמזכירועדתהקלפיתעודהאחרתשהונפקהלועלידיועדתהבחירות

המרכזיתר";

בסעיף136,בסופויבוא"שרהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים,באישור )5(
ועדתהכספיםשלהכנסת,יקבעהוראותבדברשיעורהשכרהמשולםלפיסעיףזה
לעובדשאינואזרחישראליהמועסקעלידייחידבענףהסיעוד;תקנותראשונותלפי
סעיףזהיובאולאישורועדתהכספיםשלהכנסתלאיאוחרמיוםט"ובטבתהתש"ף

)12בינואר2020("ר

הוראותשעה
לענייןסדרי

בחירות

ושתיים(,12ר העשרים לכנסת לבחירות שעה )הוראות לכנסת הבחירות הוראות )א(
145)ד(לחוקהבחירות התשע"ט-2019,שקבעהועדתהבחירותהמרכזיתלפיסעיף

לכנסת,יעמדובתוקפןעדפרסוםתוצאותהבחירותלכנסתהעשריםושלושר

81ימיםלפנייוםהבחירותלכנסתהעשרים 21ימיםשתחילתה בתקופהשל )ב(
ושלוש,יקראואתסעיף145לחוקהבחירותלכנסתכךשבמקוםסעיףקטן)ד(יבוא:

ס"חהתשנ"ב,עמ'114ר 5

ס"חהתשכ"ט,עמ'103;התש"ף,עמ'6ר 6

בכסלוהתש"ף,2019ר12ר12
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יושבראשהוועדההמרכזיתרשאיליתןהוראותשעהבענייניםהאמורים ")ד(
בסעיףקטן)א(;הוראותלפיסעיףקטןזהיכולותלהיותכלליותאולחולעלאזורי
בחירותאוועדותבחירותמסוימים;הןיפורסמואויובאולידיעתהנוגעיםבהן
כפישיושבראשהוועדההמרכזיתימצאלנכון;הןאינןטעונותפרסוםברשומותר"

תיקוןחוקמיסוי
תשלומיםבתקופת
בחירות-מס'6-

הוראתשעה

חוקמיסויתשלומיםבתקופתבחירות,התשנ"ו-71996,ייקראכך:13ר

בהגדרה"תקופתהבחירות",במקוםפסקה)2(יבוא: )1(

תקופהשל45ימיםהמסתיימתביוםפרסוםתוצאותהבחירותלפיסעיף11 )2("
לחוק־יסוד:הכנסת8;";

בהגדרה"תשלום",במקוםהסכוםהנקובבהיבוא"11,700שקליםחדשים"ר )2(

סימן ה': מימון הבחירות

מימוןמפלגות-
מס'39-הוראת

שעה-חישוב
הוצאותבחירות,
הלוואותלסיעה

ומקדמות

לענייןהבחירותלכנסתהעשריםושלוש,יקראואתחוקמימוןמפלגות,התשל"ג-14ר )א(
91973)להלן-חוקהמימון(,כך:

בסעיף2)א1(,במקום"יחידתמימוןאחת"יבוא"31ר1יחידותמימון"; )1(

בסעיף3,במקוםסעיפיםקטנים)א(עד)ב1(יבוא: )2(

המימוןשלהוצאותהבחירותשלסיעהחדשהיהיהלפי31ר1")א( )1(
יחידותמימוןלכלמנדטשבוזכתהבבחירותלכנסת,בתוספתסכום

השווהל־81ר1יחידותמימוןר

בכנסת שנוצרה סיעה של הבחירות הוצאות של המימון )2(
היוצאתעקבהחלטהשלועדתהכנסתעלשינויבהרכבהסיעתי
שלהכנסתולאעקבבחירתהלכנסתהיוצאתשלהמפלגהשאותה
סיעהמייצגת,יהיה31ר1יחידותמימוןלכלמנדטשבוזכתההסיעה
ל־81ר1יחידות השווה סכום בתוספת הנכנסת, לכנסת בבחירות

מימוןר

המימוןשלהוצאותהבחירותשלסיעהיהיהלפימספריחידותמימון )ב(
שנתקבלממספרהמנדטיםשבהםזכתההסיעהבכנסתהיוצאתבתוספת
מספרהמנדטיםשבהםזכתההסיעהבכנסתהנכנסתמחולקבשתיים,

כשהואמוכפלב־31ר1,בתוספתסכוםהשווהל־81ר1יחידותמימוןר

המימוןשלהוצאותהבחירותשלמפלגותשהגישורשימתמועמדים )ב1(
משותפתיחושבלכלמפלגהבנפרדעלפיהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(
ביןשחשבוןהבחירותמנוהלבנפרדוביןבמשותף,לפיהוראותסעיף13ב)א(
או)ב(;ואולםתוספתהסכוםהשווהל־81ר1יחידותמימוןכאמורבסעיפים
קטנים)א(ו–)ב(תשולםפעםאחתלכלהמפלגותכאמור,והיאתחולקביניהן
לפישיעורחלקןבפועלבסךהכוללשלמימוןהוצאותהבחירותהניתןלהן

לפיסעיפיםקטנים)א(,)ב(או)ב2(ר";

בסעיף4- )3(

)א()1(,במקום"70%מיחידתמימוןאחת"יבוא"70% בסעיףקטן )א(
מ־31ר1יחידותמימון";

יושבראשהוועדההמרכזיתרשאיליתןהוראותשעהבענייניםהאמורים ")ד(
בסעיףקטן)א(;הוראותלפיסעיףקטןזהיכולותלהיותכלליותאולחולעלאזורי
בחירותאוועדותבחירותמסוימים;הןיפורסמואויובאולידיעתהנוגעיםבהן
כפישיושבראשהוועדההמרכזיתימצאלנכון;הןאינןטעונותפרסוםברשומותר"

תיקוןחוקמיסויחוקמיסויתשלומיםבתקופתבחירות,התשנ"ו-71996,ייקראכך:13ר
תשלומיםבתקופת
בחירות-מס'6-

הוראתשעה
בהגדרה"תקופתהבחירות",במקוםפסקה)2(יבוא: )1(

תקופהשל45ימיםהמסתיימתביוםפרסוםתוצאותהבחירותלפיסעיף11 )2("
לחוק־יסוד:הכנסת8;";

בהגדרה"תשלום",במקוםהסכוםהנקובבהיבוא"11,700שקליםחדשים"ר )2(

סימן ה': מימון הבחירות

לענייןהבחירותלכנסתהעשריםושלוש,יקראואתחוקמימוןמפלגות,התשל"ג-14ר )א(
91973)להלן-חוקהמימון(,כך:

מימוןמפלגות-
מס'39-הוראת

שעה-חישוב
הוצאותבחירות,
הלוואותלסיעה

ומקדמות

בסעיף2)א1(,במקום"יחידתמימוןאחת"יבוא"31ר1יחידותמימון"; )1(

בסעיף3,במקוםסעיפיםקטנים)א(עד)ב1(יבוא: )2(

המימוןשלהוצאותהבחירותשלסיעהחדשהיהיהלפי31ר1")א( )1(
יחידותמימוןלכלמנדטשבוזכתהבבחירותלכנסת,בתוספתסכום

השווהל־81ר1יחידותמימוןר

בכנסת שנוצרה סיעה של הבחירות הוצאות של המימון )2(
היוצאתעקבהחלטהשלועדתהכנסתעלשינויבהרכבהסיעתי
שלהכנסתולאעקבבחירתהלכנסתהיוצאתשלהמפלגהשאותה
סיעהמייצגת,יהיה31ר1יחידותמימוןלכלמנדטשבוזכתההסיעה
ל־81ר1יחידות השווה סכום בתוספת הנכנסת, לכנסת בבחירות

מימוןר

המימוןשלהוצאותהבחירותשלסיעהיהיהלפימספריחידותמימון )ב(
שנתקבלממספרהמנדטיםשבהםזכתההסיעהבכנסתהיוצאתבתוספת
מספרהמנדטיםשבהםזכתההסיעהבכנסתהנכנסתמחולקבשתיים,

כשהואמוכפלב־31ר1,בתוספתסכוםהשווהל־81ר1יחידותמימוןר

המימוןשלהוצאותהבחירותשלמפלגותשהגישורשימתמועמדים )ב1(
משותפתיחושבלכלמפלגהבנפרדעלפיהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(
ביןשחשבוןהבחירותמנוהלבנפרדוביןבמשותף,לפיהוראותסעיף13ב)א(
או)ב(;ואולםתוספתהסכוםהשווהל־81ר1יחידותמימוןכאמורבסעיפים
קטנים)א(ו–)ב(תשולםפעםאחתלכלהמפלגותכאמור,והיאתחולקביניהן
לפישיעורחלקןבפועלבסךהכוללשלמימוןהוצאותהבחירותהניתןלהן

לפיסעיפיםקטנים)א(,)ב(או)ב2(ר";

בסעיף4- )3(

)א()1(,במקום"70%מיחידתמימוןאחת"יבוא"70% בסעיףקטן )א(
מ־31ר1יחידותמימון";

ס"חהתשנ"ו,עמ'236;התשס"ח,עמ'594ר 7

ס"חהתשי"ח,עמ'69ר 8

ס"חהתשל"ג,עמ'52;התשע"ט,עמ'334ר 9

ספרהחוקים2789,
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בסעיףקטן)א1(,במקום"מעשריחידותמימון"יבוא"מ־1ר13יחידות )ב(
מימון";

בסעיףקטן)א2(,במקום"70%מעשריחידותמימון"יבוא"100% )ג(
מ־1ר13יחידותמימון";

בסעיף7)ג(- )4(

פסקה)1(-לאתיקרא; )א(

במקוםפסקה)2(יבוא: )ב(

סיעהשביוםהקובעמנתהפחותמאחדעשרחבריהכנסת,לא )2("
תוציאהוצאותבחירותבסכוםהעולהעלעשריחידותמימוןאו
עלפי5ר2מיחידתמימוןאחתלכלחברהכנסתשבאותהסיעה,לפי

הגבוהר";

במקוםפסקה)4(יבוא: )ג(

רשימתמועמדיםלאתוציאהוצאותבחירותבסכוםהעולה )4("
עלהסכוםלפיפסקאות)2(או)3(,בהתאםלמספרהמנדטיםשבהם

זכתהר"

ואחת, העשרים הכנסת התפזרות לחוק ו–)ה( )ד( 3)ב(, בסעיף האמור אף על )ב(
התשע"ט-102019-

ביקשהסיעהלקבלהלוואהלפיסעיף7גלחוקהמימוןלאחרכינונהשל )1(
הכנסתהעשריםושלוש,יובאובחשבוןלענייןסכוםההלוואהשהיאזכאיתלו
לפיסעיףקטן)ב()1(לסעיףהאמורגםהלוואותשניתנולאותהסיעהבתקופות

כהונתןשלהכנסתהעשריםואחתושלהכנסתהעשריםושתיים;

לענייןהלוואותשניתנולסיעותבתקופתכהונתהשלהכנסתהעשרים )2(
ואחתיקראואתסעיף7גלחוקהמימוןכך:

בסעיףקטן)ב()2(,במקום"מהחודששלאחרקבלתההלוואהועדתום )א(
שלוששנים"יבוא"מהחודששלאחרכינונהשלהכנסתהעשריםושלוש

ועדתוםארבעשניםוארבעהחודשים";

סעיףקטן)ג(לאיחול,ויחולוהוראותאלה:הסתיימהכהונתהשל )ב(
הכנסתהעשריםושתייםלפניפירעוןהלוואהכאמורבסעיףקטן)ב(,לא
תנוכהיתרתההלוואהמהמקדמהשהיאזכאיתלהלפיסעיף4לקראת
רשימתמועמדים הבחירותלכנסתהעשריםושלוש;לאהגישהסיעה
ההוצאות ממימון ההלוואה יתרת תנוכה ושלוש, העשרים לכנסת
סעיף הוראות עליה יחולו ולא בחודש, מקבלת שהסיעה השוטפות

קטן)ב()2(כנוסחובפסקתמשנה)א(;

לענייןהלוואותשניתנולסיעותבתקופתכהונתהשלהכנסתהעשרים )3(
ושתייםיקראואתסעיף7גלחוקהמימוןכך:

בסעיףקטן)ב(- )א(

בפסקה)1(,במקום"לכלחודששמיוםמתןההלוואהועדתום )1(
שלוששנים"יבוא"לכלחודששמיוםמתןההלוואהועדתוםארבע

שניםוחצי";

ס"חהתשע"ט,עמ'334ר 10

בכסלוהתש"ף,2019ר12ר12
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בפסקה)2(,במקום"מהחודששלאחרקבלתההלוואהועדתום )2(
שלוששנים"יבוא"מהחודששלאחרכינונהשלהכנסתהעשרים

ושלושועדתוםארבעשניםוארבעהחודשים";

סעיףקטן)ג(לאיחול,ויחולוהוראותאלה:הסתיימהכהונתהשל )ב(
הכנסתהעשריםושתייםלפניפירעוןהלוואהכאמורבסעיףקטן)ב(,לא
תנוכהיתרתההלוואהמהמקדמהשהיאזכאיתלהלפיסעיף4לקראת
רשימתמועמדים הבחירותלכנסתהעשריםושלוש;לאהגישהסיעה
ההוצאות ממימון ההלוואה יתרת תנוכה ושלוש, העשרים לכנסת
השוטפותשהסיעהמקבלתבחודש,ולאיחולועליההוראותסעיףקטן)ב(

)2(כנוסחובפסקתמשנה)א()2(;

לענייןהלוואותשניתנולסיעותבתקופתכהונתהשלהכנסתהעשרים )4(
ושלושיקראואתסעיף7ג)ב(לחוקהמימוןכך:

בפסקה)1(,במקום"לכלחודשמיוםמתןההלוואהועדתוםשלוש )א(
שנים ארבע תום ועד ההלוואה מתן שמיום חודש "לכל יבוא שנים"

וארבעהחודשים";

בפסקה)2(,במקום"שלוששנים"יבוא"ארבעשניםוארבעהחודשים"ר )ב(

עלאףהאמורבסעיף7ג)ב()3(לחוקהמימון,לענייןקבלתהלוואהבתקופתכהונתה )ג(
שלהכנסתהעשריםושתיים,סיעהשעדיוםי"גבכסלוהתש"ף)11בדצמבר2019(לא
קיבלההלוואהלפיסעיף7ג)ב()1(לחוקהמימוןאושקיבלהחלקמסכוםההלוואהשהיא
רשאיתלקבלכאמור,תהיהזכאיתלקבלהלוואהאףללאאישורושליושבראשהכנסת

והמלצתהוועדההציבורית,בתנאיםהאלה:

ההלוואהתהיהבשיעורשלאיעלהעל80%מסכוםההלוואהשהסיעה )1(
היתהזכאיתלקבללפיסעיף7ג)ב()1(לחוקהמימוןנכוןליוםי"גבכסלוהתש"ף

)11בדצמבר2019(;

הסיעהביקשהאתההלוואהבתוךעשרהימיםמיוםתחילתושלחוקזהר )2(

פרק ב': תיקונים עקיפים, תחילה והוראות שעה
תיקוןחוק

הבחירות)דרכי
תעמולה(-מס'35

בטבת15ר 17ד)ה(,במקום"ד' התשי"ט-111959,בסעיף תעמולה(, בחוקהבחירות)דרכי
התש"ף)1בינואר2020("יבוא"י"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021("ר

תיקוןחוקמימון
מפלגות-מס'40

בחוקמימוןמפלגות,התשל"ג-16-121973ר

בסעיף3)ב2(,בסופויבוא"והכולאלאאםכןנקבעבהסכםהאמורכיהוראות )1(
סעיףקטןזהלאיחולו";

בסעיף4)א()4(,בסופויבוא"והכולאלאאםכןנקבעבהסכםהאמורכיהוראות )2(
פסקהזולאיחולו";

בסעיף13ב)ז()2(,בסופויבוא"נקבעבהסכםהאמורכיהוראותסעיף3)ב2(לאיחולו, )3(
לאיחולוגםהוראותפסקהזו"ר

תחילתושלחוקזהביוםקבלתובכנסתר17רתחילה

בפסקה)2(,במקום"מהחודששלאחרקבלתההלוואהועדתום )2(
שלוששנים"יבוא"מהחודששלאחרכינונהשלהכנסתהעשרים

ושלושועדתוםארבעשניםוארבעהחודשים";

סעיףקטן)ג(לאיחול,ויחולוהוראותאלה:הסתיימהכהונתהשל )ב(
הכנסתהעשריםושתייםלפניפירעוןהלוואהכאמורבסעיףקטן)ב(,לא
תנוכהיתרתההלוואהמהמקדמהשהיאזכאיתלהלפיסעיף4לקראת
רשימתמועמדים הבחירותלכנסתהעשריםושלוש;לאהגישהסיעה
ההוצאות ממימון ההלוואה יתרת תנוכה ושלוש, העשרים לכנסת
סעיף הוראות עליה יחולו ולא בחודש, מקבלת שהסיעה השוטפות

קטן)ב()2(כנוסחובפסקתמשנה)א()2(;

לענייןהלוואותשניתנולסיעותבתקופתכהונתהשלהכנסתהעשרים )4(
ושלושיקראואתסעיף7ג)ב(לחוקהמימוןכך:

בפסקה)1(,במקום"לכלחודשמיוםמתןההלוואהועדתוםשלוש )א(
שנים ארבע תום ועד ההלוואה מתן שמיום חודש "לכל יבוא שנים"

וארבעהחודשים";

בפסקה)2(,במקום"שלוששנים"יבוא"ארבעשניםוארבעהחודשים"ר )ב(

עלאףהאמורבסעיף7ג)ב()3(לחוקהמימון,לענייןקבלתהלוואהבתקופתכהונתה )ג(
שלהכנסתהעשריםושתיים,סיעהשעדיוםי"גבכסלוהתש"ף)11בדצמבר2019(לא
קיבלההלוואהלפיסעיף7ג)ב()1(לחוקהמימוןאושקיבלהחלקמסכוםההלוואהשהיא
רשאיתלקבלכאמור,תהיהזכאיתלקבלהלוואהאףללאאישורושליושבראשהכנסת

והמלצתהוועדההציבורית,בתנאיםהאלה:

ההלוואהתהיהבשיעורשלאיעלהעל80%מסכוםההלוואהשהסיעה )1(
היתהזכאיתלקבללפיסעיף7ג)ב()1(לחוקהמימוןנכוןליוםי"גבכסלוהתש"ף

)11בדצמבר2019(;

הסיעהביקשהאתההלוואהבתוךעשרהימיםמיוםתחילתושלחוקזהר )2(

פרק ב': תיקונים עקיפים, תחילה והוראות שעה

בטבת15ר 17ד)ה(,במקום"ד' התשי"ט-111959,בסעיף תעמולה(, בחוקהבחירות)דרכי
התש"ף)1בינואר2020("יבוא"י"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021("ר

תיקוןחוק
הבחירות)דרכי

תעמולה(-מס'35

תיקוןחוקמימוןבחוקמימוןמפלגות,התשל"ג-16-121973ר
מפלגות-מס'40

בסעיף3)ב2(,בסופויבוא"והכולאלאאםכןנקבעבהסכםהאמורכיהוראות )1(
סעיףקטןזהלאיחולו";

בסעיף4)א()4(,בסופויבוא"והכולאלאאםכןנקבעבהסכםהאמורכיהוראות )2(
פסקהזולאיחולו";

בסעיף13ב)ז()2(,בסופויבוא"נקבעבהסכםהאמורכיהוראותסעיף3)ב2(לאיחולו, )3(
לאיחולוגםהוראותפסקהזו"ר

תחילהתחילתושלחוקזהביוםקבלתובכנסתר17ר

ס"חהתשי"ט,עמ'138;התש"ף,עמ'6ר 11

ס"חהתשל"ג,עמ'52;התש"ף,עמ'9ר 12

ספרהחוקים2789,
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תיקוןחוקהתכנון
והבנייה)תיקון

מס'101(-מס'4-
הוראתשעה-צו
בענייןמכוניבקרה

בתקופתכהונתהשלהכנסתהעשריםושתיים,יקראואתחוקהתכנוןוהבנייה)תיקון18ר
מס'101(,התשע"ד-132014,כךשבסעיף81)ז(,אחרי"ועדתהפניםוהגנתהסביבהשל
הכנסת"יבוא"ואםלאהוקמה-ועדתהכספיםשלהכנסתאוועדהלענייןמסויםכפי

שתקבעהכנסת,וועדתהכנסתהיאשתחליטלמימהוועדותכאמורתוקנההסמכות"ר

תיקוןחוק
העבירות

המינהליות-מס'
26-הוראתשעה

בתקופתכהונתהשלהכנסתהעשריםושתיים,יקראואתחוקהעבירותהמינהליות,19ר
התשמ"ו-141985,כךשבסעיף35א)1(,בסופויבוא"ואםלאהוקמה-לוועדתהכספיםאו
לוועדהלענייןמסויםכפישתקבעהכנסת,וועדתהכנסתהיאשתחליטלמימהוועדות

כאמורתוקנההסמכות"ר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י           
יושבראשהכנסת

ס"חהתשע"ד,עמ'474;התשע"ח,עמ'246ר 13

ס"חהתשמ"ו,עמ'31;התשע"ח,עמ'750ר 14

בכסלוהתש"ף,2019ר12ר12
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