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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק מימון מפלגות )תיקון מס' 31( )מימון סיעה שהתפלגה(, 
התשס"ט-2009 

בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 1, בסעיף 13)ג(, במקום "בשנתיים הראשונות" יבוא 1 תיקון סעיף 13
"בשלושת החודשים הראשונים" 

בסעיפים 59 ו–60 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994   סעיף 1 
)להלן - חוק הכנסת(, נקבעו התנאים להתפלגות   
של סיעה, במובחן מפרישת חבר כנסת מסיעתו, וזאת לעניין 

סעיף 6א לחוק–יסוד: הכנסת  

הוראות  לפי  בהתפלגות  שנוצרה  סיעה  חברי  על 
59 ו–60 לחוק הכנסת לא מוטלים סייגים בנוגע  סעיפים 
כמפורט  הבאה,  לכנסת  בבחירות  מועמדותם  להצגת 
בסעיף 6א האמור  עם זאת, סעיף 13)ג( לחוק מימון מפלגות, 
התשל"ג-1973 )להלן - חוק מימון מפלגות(, מורה כי אם 
כהונת  תחילת  מיום  שנתיים  בתוך  ההתפלגות  נעשתה 
הכנסת ולא התקיימו תנאים מסוימים המפורטים בסעיף 
59)2( לחוק הכנסת או שההתפלגות היא בהסכמת רוב חברי 
הסיעה, לא יהיה זכאי החלק שהתפלג למימון הוצאות 

שוטפות לפי החוק האמור  

מוצע לתקן את סעיף 13)ג( לחוק מימון מפלגות ולקצר 
את התקופה שבה התפלגות סיעה, שלא נעשתה לפי תנאים 
מסוימים, תשלול מהסיעה שנוצרה בהתפלגות את מימון 
ההוצאות השוטפות, מתקופה של שנתיים מיום תחילת 
כהונת הכנסת - על פי הדין כיום, לתקופה של שלושה 

חודשים מאותו מועד 

ההצעה נועדה להקל על התפלגות סיעה לפי סעיף 59 
לחוק הכנסת כך שחלק מסיעה שמצא לנכון להתפלג ממנה 
לשקול  שייאלץ  בלי  שנקבעו,  בתנאים  כן,  לעשות  יוכל 
שיקולים שאינם רלוונטיים להתפלגות, כגון היכולת לקבל 
מימון הוצאות שוטפות הניתנות לסיעות  עם זאת, המגבלה 
שלושת  בתוך  שנעשתה  התפלגות  על  לחול  תמשיך 
חודשים מיום תחילת כהונת הכנסת וזאת כדי להקשות 
על התפלגויות אלה, שלגביהן ניתן לשער כי טרם התגבש 

מניע רלוונטי בעל משקל להתפלגות 

שהתפלגה  סיעה  זכאית  שבהם  התנאים  כי  יצוין 
התקופה  בתוך  נעשה  הדבר  אם  גם  הוצאות,  למימון 
האמורה )שנתיים לפי הדין הקיים ושלושה חודשים לפי 

המוצע( הם אלה:

של  צירוף  שהיא  סיעה  של  היא  )1( ההתפלגות 
מפלגות וההתפלגות היא לפי ההשתייכות לאותן מפלגות 

)כאמור בסעיף 59)2( לחוק הכנסת(;

)2( ההודעה על ההתפלגות היא בהסכמת רוב חברי 
הסיעה 

ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשס"ח, עמ' 593   1
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