רשומות

ספר החוקים
לי בסיוון התשס״ח
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 3ביולי 2008
עמוד
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ת י ק ו נ י ם עקיפים:
חוק ה ב ח י ר ו ת )דרכי ת ע מ ו ל ה (  ,התשי״ט - 1959-מסי 26
חוק מימון מפלגות ,התשל״ג - 1973-מסי 29
חוק ה ר ש ו י ו ת ה מ ק ו מ י ו ת )מימון בחירות( ,התשנ״ג - 1993-מסי 8
חוק ה מ ר כ ז לגביית קנסות ,א ג ר ו ת ו ה ו צ א ו ת  ,ה ת ש נ ״ ה  - 1 9 9 5 -מסי 6
חוק מיסוי ת ש ל ו מ י ם ב ת ק ו פ ת בחירות ,התשנ״ו - 1996-מסי 5
חוק ל ש כ ת עורכי ה ד י ן )תיקון מסי  ,(32ה ת ש ס ״ ח 2 0 0 8 -
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תיקון עקיף:
חוק הנוטריונים ,התשל״ו - 1976-מסי 10
חוק לתיקון פ ק ו ד ת ה ס מ י ם ה מ ס ו כ נ י ם )מסי  ,(9ה ת ש ס ״ ח 2 0 0 8 -
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חוק המפלגות )תיקון מם׳  ,(14התשם״ח*2008-
בחוק המפלגות ,התשנ״ב992-וי )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף 3ו)ב( ,במקום הסיפה

תיקון סעיף 3ו

החל במילים ״לגבי גוף מבוקר״ יבוא ״בחוק-יםוד או בחוק או לפיו לגבי גוף מבוקר׳/
תיקון סעיף 7ו

בסעיף 7ו לחוק העיקרי ,המילים ״כאמור בסעיף 6ו,״  -יימחקו.

תיקון סעיף 25

בסעיף )25א()3א( לחוק העיקרי -
)ו( אחרי פסקת משנה )א( יבוא:
״)או(
)(2

הוספת כותרת
סימן אי

4

תיקון סעיף 28א

5

יתרה שהעביר לה מועמד בבחירות מקדימות לפי הוראות סעיף 28יח)ב(;״;

בפסקת משנה )ב( ,במקום ״אלה״ יבוא ״כאמור בפסקה זו״.

אחרי כותרת פרק בי לחוק העיקרי יבוא:
״םימן א׳ :הוראות בעניין תרומות והוצאות״
בסעיף 28א לחוק העיקרי -
)ו(

ברישה ,במקום ״בפרק זה״ יבוא ״בחוק זה״;

)(2

במקום ההגדרה ״בחירות מקדימות״ יבוא:
״״בחירות מקדימות״  -בחירות לבחירת מועמדי המפלגה לאחד מהתפקידים
האלה ,תהא שיטת הבחירות אשר תהא :יושב ראש המפלגה ,ראש הממשלה,
שר ,חבר הכנסת ,ראש רשות מקומית ,חבר מועצת רשות מקומית ,תפקיד
בהסתדרות הכללית החדשה ,בהסתדרות העובדים הלאומית ,בהסתדרות
הציונית העולמית או תפקיד אחר במפלגה או מטעמה;
״הוצאה״  -בכסף או בשווה כסף ,במישרין או בעקיפין ,בארץ או בחוץ לארץ,
במזומנים או בהתחייבות מכל סוג ,למעט פעילות אישית בהתנדבות
שערכה אינו עולה על  50,000שקלים חדשים והיא אינה בגדר עיסוקו
של המתנדב;״;

)(3

במקום ההגדרה ״מועמד״ יבוא:
״״מועמד״  -מי שהוא נבחר הציבור או מי שהכריז על עצמו כמועמד ,או הודיע
ברבים ,בעל-פה או בכתב ,במפורש או על דרך התנהגות ,על כוונתו
להתמודד בבחירות מקדימות; לעניין זה ,״התנהגות״  -לרבות הוצאה או
קבלת תרומות למימון התמודדות בבחירות מקדימות;
״נבחר הציבור״  -ראש הממשלה ,שר ,חבר הכנסת ,ראש רשות מקומית או חבר
מועצת רשות מקומית;״;

) (4אחרי ההגדרה ״רשות מקומית״ יבוא:
״״תקופת בחירות״  -אחת מאלה:
) ו( תקופה שתחילתה ביום החלטה של מפלגה על קיום בחירות מקדימות
וסופה בתום 4ו ימים לאחר יום הבחירות המקדימות; מפלגה תקבע א ת
מועד הבחירות המקדימות בתוך שישה חודשים מיום החלטתה כאמור;

* התקבל בכנסת ביום כ״א בסיוון התשס״ח ) 24ביוני  ;(2008ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת 30 -ו ,מיום י״ח בשבט התשס״ז ) 6בפברואר  ,(2007עמי .48
ס״ח התשנ״ב ,עמי 90ו; התשס״ד עמי 50ו; התשס״ו ,עמי  ;34התשס״ז ,עמי 6וו ,עמי 4ו.4
ו
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) (2לעניין מועמדי לתפקיד של יושב ראש המפלגה ,ראש הממשלה,
שר ,או חבר הכנסת  -גום תקופה שרתח י-תה ביוב! הקובע כהגהרתו בחוק
המימון וסופה בתום 4ו יומיום לאחר יום הב חירות המקדימות ,ואם תפלגה
לא החליטה על קיום החירות מקדימות בתוך  30ימים מהיום הקובע
האמור  -יהיה סופה בתום אותם  30ימים;
) (3החלה תקופת בחירות לפי תקקה) ו( חיו־ ו (2והחליטה מפ לגה על ביטול
הבחירות המקדימות באו החליטה שלא יתקי יכלו בבחירות מקדימות ו -תקופת
שסופה ביום ההחלטשסה;ופה ביום ההחלטה;
לעניין הגדרה זו ,הסתיימה תקופות בחירות בלי שהתקיימו בחירות מקדימות
לפי פסקה ) (2או ) (3והחליטה המפלגה לאחר מהן על קיום בחירות מקדימות כן־
שאלה התקיימו בתוך 0הו ימים מהיום שגנו הסתיימה תק ופת בחירות כאתור,
ייחשבו שתי התקופות ,לעניין ההגבלות תל תקרת הםכים תתורם בודד ועל ת קרת
הסכומים הכוללת ה ס ותרומות והוצאות לפי פרק זה כאילו היו תקופה אחת;״;
) (5בהגדרה ״תרומה״ ,במקום הסיפה הוזל במיליה ״והכל חמסגרת״ יבוא ״שש ערכה
אינו עולה על  50,000שקלים חדשים ,וה ישא אינה בגדיי עיסוקו אזל הבתנדב״.
ה ח ל פ ת סעיף 28ב
במקום סעיף 28ב לבוק והעיקרי יבוא:
והוספת סעיפים

״עקרונות בעניין
תרומות ו ה ו צ א ו ת
ש ל מועמד ש ה ו א
נבחר הציבור

28בר )תא( מו עמד שהוא נבחר הציבור רשאי לקבל תרומות למימלן ל2תו28,ב 2ו־28ב3
התמודדות בבחירות מקדימות ,בכל ועת ,והכל לפי הוראות
פרק זה .
)ב( )ו( מועמד שהוא נבחר העיבדר רשאי לקבל תרומות,
הן לעניין תקרת הסכום מתורם בודד והן לעניין התברה
הכוללת של תרומותה,כוללפיל תה תשפלקיתדר ושמועתל,י ולפהיואהתמפתקכיוודן שעליו הוא מתכוון
להתמודד ,המפלגהלהשבתהמודהוד,אהחמבפרלגומהסשפרבהבעהלויאזכחובתר ומספר בעלי זכות
הבחירה לאותו תפקהיבדחבירמהפללגאהו,ותוב לתבפדקישדהבסמכפולמגיהם ,ולבאלבד שהסכומים לא
יעלו על התקרות היעמולות רעולת הלתהקתרמוותדדהומתו תלרתופתקילדהתשמלודדות לתפקיד של
חבר הכנסת במפלגה ששבה הוא חבר; התחילה תקופת
בחירות במפלגהוהבתחמיורודתדבהמופעלגמהד ולהתתפמקוידדשהלמיוועשמבד לתפקיד של יושב
ראש המפלגה או ראש הממשלה ,ר שאי הוא לקבה
השלמה לתקרת הסכום מות ולתן בוד ד ומכםל התורמים
לפי התקרות המותרות לענקין תפקמדים תלה.
) (2מועמד שהוא)2נ(בחרמוהעצימבדו רשרהושא ינבלקחרבלהתצירובומרותר שאי לקבל תרומות
כאמור בפסקה ) ו( רק לאחר שמסר הודעה למחק ר המדינה
שבה יפרט א ת הפרטשיבםהכיאפרמוטראבתא והתפהר טפיסםקכה;אחמולרשבינאוויתה פסקה; חל שינוי
באחד הפרטים יודיע על כך המועמד למבק ר המדעה
ויחולו הוראות פסקויהח)וו(ל ולפהיו רהאוהותדפעסהקהמ)וע(ו דלכפניתההודעה המעודכנת
)ג( מועמד שהוא) גנ(בחרמוהעצימבדורשרהושאינ בלחהרשהתצמיבשורב תררשומאיותלהשתמש בתרומות
שקיבל לפי פרק זש ,בתקופות בחירות בלבד ורק למימון
התמודדותו בבחירוהתתמקודידומותות בבחירות מקדימות
)ד( הוצאה שהוציא מועמא לפשי תקופת הבחירות ,שלא
מכספי תרומות לפי פכק זה ,למימון טפב ין או שירותים שנעשה
בהם שימוש בתקופב הבחירמת המקדימות או למימון תעמולת
ישירה ומובהקת לבחירתו בבחירות מקדימות תיחשב כחלק
מההוצאה הכוללתמלהענהיויןצ אסהעיפהיכםול8ל2תח לאוענ8יי2ןטסעיפים 28ח או 28ט

ס פ ר ה ח ו ק י ם 60ו ,2לי בסיוון ה ת ש ס ״ ח 3.7.2008 ,

ו58

)ה( על אף האמור בסעיף קטן )ג( ,היה למועמד גירעון בשל
מימון התמודדותו בבחירות מקדימות שבשלו לא חרג מתקרת
ההוצאות המותרת לאותן בחירות מקדימות לפי סעיפים
28ח או 28ט ,יכסה א ת הגירעון בתוך שישה חודשים מתום
תקופת הבחירות ,ורשאי הוא להשתמש לשם כך בתרומות
שקיבל לפי פרק זה לאחר אותן בחירות מקדימות ויראו
שימוש כאמור כהוצאה במסגרת התקרה המותרת לבחירות
המקדימות הבאות
פעילות פוליטית
ש
ש
מ
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עקרונות בעניין
תרומות והוצאות
של מ ו ע מ ד שאינו
נבחר הציבור

28בו) .א( לא יראו בפעילות פוליטית שגרתית של נבחר הציבור
שלא בתקופת הבחירות ,ובכלל זה קשר עם ציבור הבוחרים,
דיווח על פעילות ,ארגון כנסים פוליטיים או השתתפות בהם,
כפעילות במסגרת התמודדות בבחירות מקדימות ,ולא יראו
הוצאה שהוציא נבחר הציבור בפעילות כאמור כהוצאה
למימון התמודדות בבחירות מקדימות
)ב( בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 28ב)ג( ,לא ישתמש
נבחר הציבור בתרומה שקיבל לפי פרק זה למימון פעילות
פוליטית שגרתית ,כאמור בסעיף קטן )א( ,ולא יקבל תרומה
אחרת למימונה
28ב) .2א( המגבלות והאיסורים שבפרק זה על קבלת תרומות
ועל הוצאת הוצאות יחולו על מועמד שאינו נבחר הציבור
בתקופת בחירות ,וכן תחול הוראת סעיף 28ב)ד( גם בתקופה
שקדמה לתקופת הבחירות
)ב( הוראות סימן בי לפרק זה יחולו על מועמד שאינו נבחר
הציבור גם בתקופה שקדמה לתקופת הבחירות

עקרונות בעניין
תרומות והוצאות
של מי שנבחר בידי
גוף מ צ ו מ צ ם

28ב .3מי שנבחר או נקבע להיות מועמד של מפלגה לאחד
מהתפקידים המנויים בהגדרה ״בחירות מקדימות״ על ידי
גוף שמספר חבריו אינו עולה על  ,50לא יקבל תרומה למימון
הליך בחירתו או קביעתו כאמור ,ולא יוציא לשם כך הוצאה
בסכום העולה על  5,000שקלים חדשים; המועמד ימסור
למבקר המדינה הודעה כאמור בסעיף 28כב)ב( ״

ביטול סעיף 28ג

סעיף 28ג לחוק העיקרי  -בטל

תיקון סעיף 28ד

בסעיף 28ד לחוק העיקרי -
)ו(

בכותרת השוליים ,המילה ״מתאגיד״  -תימחק;

) (2האמור בו יסומן ״)א(״ ,ובו ,אחרי ״בחוץ לארץ״ יבוא ״ותאגיד כאמור לא ייתן
תרומה למועמד״ ובמקום ״באותה מערכת בחירות״ יבוא ״באותן בחירות מקדימות״;
)(3

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
״)ב( מועמד לא יקבל תרומה מקטין
)ג( מועמד לא יקבל תרומה אלא לאחר שזהותו ומענו של התורם נבדקו
ואומתו בידי המועמד או מטעמו ,ולא יקבל תרומה שניתנה בעילום שם
)ד( מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא ייתן למועמד תרומה בשטרי כסף או
במעות בשווי העולה על  200שקלים חדשים ״
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הו

אחרי סעיף 28ד לחוק העיקרי יבוא:
״הלוואה וערבות

ה ו ס פ ת סעיפים
28דו ו־28ד2

8הדו).א( מועמד רשאי לקבל עלודאה מתאקיד בנקאי למממון
התמודדותו בבחירהת מקדימות ,וחלבד שתקופות פירעונה
לא תעלה על שנה וסכומה לא יעלה על מחצית התקרה
הכוללת של הוצאוה לפי סעיף 28ח; לא עלה סעים ההלוואה
על  50,000שקלים חדשים רשאי המועמד לקברי את ההלוואה
אף א ם עלה סכומה על מתליית התקרה הכוללת כאמור;
מועמד יודיע לתאגמיודעמהבדניקואדיעכילתהאהגילדוואהבהננקואעידכהי למהיהמלווןו
התמודדותו בבחירהת מקדומות ומזי; והתקרה הכוללת של
הוצאות המותרת לוהוצאות המותרת לו
)ב( מועמד אינו רשאי לקבל הלוואה למימון התמודאותו
בבחירות מקדימות אלא ממי שרשאי לתרום לפי פרק ז ה,
והלוואה כאמור של מלווה בודד ושל במ ביתו הסמ וכשם על
שולחנו או של מי שתלויים או מבחעה כלכלית ותהיה בסכ ום
שלא יעלה על סכוםש להאתירועמלה עהלמ וסתכר,וםוירהאתורוהמלוהואההמ וכתאר,מוויר
כתרומה
כתרומה
)ג( ערבות להלוואה לפי סעיף זה תהיה ממי שרש אי לתרום
לפי פרק זה ,וערבות כאמו ר ש ל ערב בודד וש ל בני ביתב
הסמוכים על שולחנה או של מי שתלויים בו שלחינ ה כלכלית
לא תעלה על סכום התרומה המותר ,ויראו מרבות כאמור
כתרומה
כתרומה

28ד .2בלי לג רוע מהוראות כל רון ,קיבוץ רשאי לתרום במו עמד
תרומה מקיבוץ
שהוא חבר בו והמועמד ר שאר לון בבה ,בעקום תראמות באישיות
של החברים בו ,תרומה אחת ששו ויירה אינו חולה של  5%ו
מהסכומים כאמור בסעיפמם 28א או 28ט ,פיפי העחיין ,או
תרומות שצירופן איתנור ועמוולתהשעצלירשויפעןוראיזנוה;עבוסלעהיףע זלה,ש י״עקוירבוזץה״;
 לרבות מושב שית-ופלי,רבומותשמבועשובבדשייםתופכי,פ רמושישבתועפיובשדיסוםוגווכככאלה לפי פקודת האגלדות השיתופי ות .״
ביטול סעיף 28ה
סעףף 28ה לחוק העיקרי  -ב ט ל .
במקףם וסעיף  28ו יבוא:
ה ח ל פ ת סעיף 28ו
2

,
הו,

 0ו

״תרומה מתורם״8ת2רו ומה)אמ(תורם)ו( ת8ו2רום ב)ואד(ד ר)שו(אי לתוררום בלומדודע רמדש ואימ ולעתמרודםר לשמאויע
בודד
לקבל מאותו תורם ,תרומה אחת ששווי יה ואינה עולה על
0,000ו שקלים חדשים או תרומות שצירופן ואינו עולה
על סכום זה ,למימועןלהסתכמווםדזדוה,תולמביבמחויןרוהת מוקדדדיומתוות,ב
בתקופה שתחילתה ביום ה ־  15לאחר בחירות מקקימות
שבהן התמודד המושמה והד היוד ה־4ו לאחר ב חירות
מקדימות שאחריהן ,שבהן התמודד המועמד התותו
תפקיד או לתפקיד תאפחקרי;דלאעוניילןתספעקיףד זאהחירר;אלוענמיויןע מסדע י
כמתמודד אף אם פכרמשתמןו דהדהאתףמ ואדםדופתרש מן ההתמוד

2

חא״י כרך אי ,עמי )ע( ) ,336א( .360
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) (2החליטה מפלגה על ביטול הבחירות המקדימות ,ולאחר
מכן החליטה על קיום בחירות מקדימות כך שאלה התקיימו
בחלוף 20ו ימים מיום ההחלטה על ביטול הבחירות המקדימות,
תסתיים התקופה האמורה בפסקה )ו( ביום ההחלטה על
הביטול האמור ,ורשאי תורם בודד לתרום למועמד ומועמד
רשאי לקבל מאותו תורם ,תרומה נוספת כאמור באותה פסקה,
מאותו מועד ועד היום ה4-ו לאחר הבחירות המקדימות
) (3לגבי מועמד המתמודד לראשונה בבחירות מקדימות
 תהא תחילתה של התקופה האמורה בפסקה )ו( ביום שבוקיבל תרומה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות
)ב( בבחירות מקדימות לתפקיד של חבר הכנסת או חבר מועצת
רשות מקומית שזכאים להשתתף בהן פחות מ־ 50,000בעלי זכות
בחירה ,רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים ,בתקופה האמורה
בסעיף קטן )א( ,תרומות שצירופן אינו עולה על 0,000ו שקלים
חדשים; היה מספר בעלי זכות הבחירה  50,000לפחות ,רשאי תורם
בודד לתרום למועמדים שונים בבחירות מקדימות כאמור ובתקופה
האמורה תרומות שצירופן אינו עולה על  30,000שקלים חדשים .
)ג( בבחירות מקדימות שבהן מתמודד מועמד לתפקיד של יושב ראש
המפלגה ,ראש הממשלה ,ראש רשות מקומית ,או לתפקיד אחר במפלגה
או מטעמה שמועמד אחד בלבד יכול לכהן בו ,יחולו כל אלה:
)ו( תורם בודד רשאי לתרום למועמד אחד בלבד;
) (2היה מספר בעלי זכות הבחירה  50,000לפחות ,רשאי
תורם בודד לתרום ורשאי המועמד לקבל מאותו תורם,
בתקופת הבחירות ,תרומה ששווייה אינו עולה על 40,000
שקלים חדשים; תרם התורם לאותו המועמד ,לפני תקופת
הבחירות ,כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאי הוא להשלים א ת
הסכום ,בתקופת הבחירות ,לתקרה האמורה בסעיף קטן זה
)ד( תרומות של אדם ושל בני ביתו הסמוכים על שולחנו או של
מי שתלויים בו מבחינה כלכלית יראו אותן כתרומה אחת
)ה( המועמד ובני משפחתו רשאים לתרום ,יחד ,למימון התמודדות
המועמד בבחירות מקדימות ,סכום כאמור בסעיפים 28ח או 28ט ,לפי
העניין; לעניין זה ,״בן משפחה״  -בן זוג ,ילד ,הורה ,אח ,דוד ובן זוגו
של כל אחד מאלה ,וכן הורה של בן זוגו של המועמד
)ו( תרומה לפי סעיף זה לא תעלה על התקרה הכוללת של תרומות
לפי סעיפים 28ח או 28ט ,לפי העניין ״
ביטול סעיפים
28וו ו־28ז

^2

סעיפים 28וו ו־28ז לחוק העיקרי  -בטלים.

ה ח ל פ ת סעיפים 28ח
ו־28ט והוספת
סעיף 28טו

^3

במקום סעיפים 28ח ו־28ט לחוק העיקרי יבוא:
״תקרה כוללת של
תרומות והוצאות

28ח ) .א(

מועמד לא יקבל תרומות למימון התמודדותו בבחירות

מקדימות ולא יוציא הוצאות ,בשווי כולל העולה על הסכומים
המפורטים להלן ,לפי מספר בעלי זכות הבחירה באותן בחירות
מקדימות:
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מספר בעלי זכות הבחירה

)ו(

ה ס כ ו ם הכולל

עד 50

לעניין תרומות  0 -שקלתם
חדשים; לעניין ה ו צ א ו ת -
 5,000שקלים חדשי0ם 5,0;0שקלי

)(2

ו 5עד 9,999

ע 500שקלים חדשים ועוד 5ו
שקלים חדשים לכלשבקולחירםמחעדלש
ל 50-בוחרי
ל 50-בוחרים;

)(3

9(939
0,000ו עד ,) 99

5,000דו שקלים חדשים ועוד
 2.75שקלים חדשים לכל בוחר
מעל ל0,000-ו בוחרמיעם;ל ל,000-

00,000ו ומעל)ה(4

 405,000שקלים חדשים ועוד 2
שקלים חדשים לכלשבקולחירםמחעדלש
ל00,000-ו בוחרים ל00,000-ו ב

)(4

)ב( בבחירות מקד)יב(מותבשבבחיהןר ומתתמוקדידמומותעשמבדהלןתמפתקימודדשדל
יושב ראש המפלגה שו ראש הממשלה ושזכאום להשתתף
בהן פחות מ0,000-ב5הבןעפליח וזתכ ומת0-ב0ח0י,ר50ה יבהעילהי זהכסוכתוםבחלירענהי יןי
סעיף קטן )א( פי שניים ממן הסכומים שמפורטי ם בו; היה ממפר
בעלי זכות הבחירה  50,000תפחבת ,יה יה הסכום חאמור יפי
ארבעה מן הסכומים המפו רטים בסעיף קטן )א( .
)ג( התמודד מועמד לתפקיד כאמור ב סעיפ קטן )ב( וכן
לתפקיד חבר הכנסת ,פאותה מפלגה ,בתוך 0תו ימים ,השאי
הוא לקבל תרומות ולהלציא הוצאות ,כהפורט להלא לפי
הגבוה:
הגבוה:
)ו( בשווי כולל שלא יעלה יעל הלכומים המהורליה
בסעיף קטן )א( להתבמסועדידףו תק טעןל) א(שניל התמפוקדידויתם ;על שני
) (2מיום שאחרי יום הבחירות המקדימות ישלו
לראשות המפלגה או לראשות הממשאה ,לרבות עקב
פרישתו מהתמודדופתר ילשתתפוק ימדהכתאממוודר,ד ותעדל תופםקיתדקכופאתמ
הבחירות המקדימות לתפתיד חבר הכנסת  -בשווב
כולל שלא יעלה על  250/0מהס כומים המפורטים בסעיף
קטן )א(
קטן )א(
)ד( ה ת מ ו ד ד מועמד לאתמו ת פ ^ ע בבחירות מקדימות
חוזרות ,רשאי הוא ולקבל ת ש מ י ת ולהלקיא הוצאות מיום
שאחרי יום הבחירות המקדימות ועד תום 4ו ימים לאחר
יום הבחירות המקדימות חחוזרות ,בשווי כולל שלת יעלוה
על  25%מהסכומים כאמור בהסיפים קטנים )א( או)ב( ,לפי
העניין
העניין
תקרה כוללת של 8ת2קרטה )א( שפלגה רשאית ,בתפך שבעה ימים מ ת ח י ל ת ה של
תרומות ו ה ו צ א ו ת
ת ק ת ת בחירות ,לקתוע סכומים מרביקם נמוכים מהסכומים
לפי ה ח ל ט ת מפלגה
המפורטים בסעיף 8ה2מחפולרבטחייםרובתסמעיקףדי8מ2וחת לשבוחניורתו,תו כמןקאדימומותת
מידה לקביעת הסכומים ,בשים לב לתפקיד ולמספר בעלי
זכות הבחירה
זכות הבחירה
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)ב(
קטן
את
את

ביטול סעיפים
28י ו־28יא

4ו

מפלגה תודיע למבקר המדינה על קביעה כאמור בסעיף
)א( בתוך  24שעות מעת קבלתה; מבקר המדינה יפרסם
קביעת המפלגה לפי סעיף זה בתוך יומיים מיום שקיבל
ההודעה ,והקביעה תיכנס לתוקפה למחרת הפרסום

תחולת ה ה ג ב ל ו ת
28טו .בלי לפגוע בכלליות האמור בסימן זה ,אחת היא אם התרומות
בעניין תרומות
ניתנו למועמד או לכל אדם או חבר בני אדם הפועל מטעם
והוצאות
המועמד ,או למענו ובזיקה אליו ,או שההוצאות הוצאו בידי
מועמד או בידי אדם או חבר בני אדם כאמור״
סעיפים 28י ו28-יא לחוק העיקרי  -בטלים

תיקון סעיף 28יב

5ו

ביטול סעיפים 28יג,
28יד28 ,טו ו־28טז

6ו.

בסעיף 28יב לחוק העיקרי ,במקום ״שהמוסד לביקורת של המפלגה קבע כי פעולותיו
מכוונות בעיקרן״ יבוא ״שפעולותיו מכוונות״
סעיפים 28יג28 ,יד28 ,טו ו28-טז לחוק העיקרי  -בטלים

תיקון סעיף 28יח

7ו.

בסעיף 28יח לחוק העיקרי -

ה ו ס פ ת סעיף 28יחו,
כ ו ת ר ת סימן בי
וסעיפים 28יח2
ו־28יח3

8ו

)ו( בסעיף קטן )א( ,במקום ״מערכת הבחירות הבאה״ יבוא ״התמודדותו בבחירות
המקדימות הבאות״ ,במקום הקטע החל במילים ״או משרה״ ועד המילים ״תוך שנתיים״
יבוא ״להתמודדותו בבחירות מקדימות לתפקיד אחר ,המתקיימות בתוך שלוש שנים״,
ובמקום ״מערכת הבחירות המאוחרת״ יבוא ״הבחירות המקדימות האמורות״;
) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום ״לאוצר המדינה״ יבוא ״למפלגה״ ,ובסופו יבוא ״ואם לא
היה ניתן להעבירה לתורמים או למפלגה  -יעבירנה לאוצר המדינה ״
אחרי סעיף 28יח לחוק העיקרי יבוא:
״עדכון סכומים

28יחו.הסכומים הנקובים באלפי שקלים ח ד ש י ם המפורטים
בסעיפים 28ו ו28-ח יעודכנו בינואר של כל שנה לפי העלייה
של מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה; הסכומים שהשתנו יעוגלו לעשרת השקלים
החדשים הקרובים; הרשם יפרסם ברשומות הודעה על עדכון
הסכומים לפי סעיף זה
םימן ב׳ :דיווח ובקרה

ה ו ד ע ו ת מפלגה
למבקר ה מ ד י נ ה
ולרשם

28יח) 2א( מפלגה תודיע למבקר המדינה ולרשם על מועד בחירות
מקדימות בתוך שלושה ימים מהיום שבו נקבע המועד כאמור;
שונה מועד בחירות מקדימות שלגביו נמסרה הודעה כאמור,
לרבות בדרך של ביטול הבחירות או החלטה שלא יתקיימו,
תודיע על כך המפלגה למבקר המדינה ולרשם בתוך שלושה
ימים מהיום שבו שונה המועד
)ב( מפלגה תודיע למבקר המדינה ולרשם על מספר בעלי
זכות הבחירה ,על הסכומים שרשאים המועמדים לקבל
ולהוציא לפי סעיף 28ח או 28ט ,בהתייחס לתפקיד ולמספר
בעלי זכות הבחירה ואת שמות המועמדים ,עם היוודע לה
נתונים אלה ולא יאוחר מעשרים ימים לפני יום הבחירות
המקדימות
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)ג( מפלגה תודיע)ג(למבקמרפ להגמהדיתנוהד יועל רלשמםבקערלההמלדייךנ הקבוילערהש
לתפקיד מועמד ליושב ראש המפלגה ,ראש הממשפזה ,שיר,
חבר הכנסת וראש רחבשרותהכמנקסותמיותר,אבשתורךשושתל ומשקוהמיימתי,םבמתיווךם
ההחלטה בדבר הקבהיהעחהלטה בדבר הקביעה
חוות ד ע ת ש ל
מבקר ה מ ד י נ ה

28יח3ד)א( מפלגה ,מועמד( מי שפועל מטעמו או למענו ומזיקה
אליו ,או מי שפעולותיו מאוונות להביא לבחירתנ של הועמדל
רשאים לבקש ממברקרשאהימםדלינבהקשח וומתמ בדקערתההמאדיםנ הכ סחףו,ותש וודהעת
כסף ,התחייבות מכל סוה או פעילות אחרת ,שקיבלו א ו
שהוציאו או שבדעתם לקבב ל ואו להוצתם ,ה ם תרומה אצ
הוצאה למימון התמודדות במחמרות מקדימות של המועמד,
ורשאים הם לבקש חוות דעת כאמור גם בי חס לסוג מסוים
של הכנסות או שלשהלוצהאכונתסות או של הוצאות
1

)ב( חוות הדעת כאמור בסתיף קטן)א( תימסר למבקש בתוך
עשרה ימי עבודה מיום הבמשה!
)ג( מבקר המדינה רשאי למסור א ת חוות המעות לכל
המפלגות או לפרסמה ברבים.״
9ו.

בסעיף 28יט לחוק העיקרי -
)ו(

תיקון סעיף 28יט

במקום סעיף קטן )א( מבוא:
״)א( המועמד ינהל תרוממת שק יבל להוצאות שהוציא למימון התמוצדותו
בבחירות מקדימות בחשבון בנק נפרד ובלחי הוחיות שקבע מבקר המדינה לעניין
ניהול מערכת חשבנוינוהותל מערכת חשבונות
)או( הוראות סעיף קטן )א( יחולת סעניין מו )גמד שאעל נבחר העיבור גם בתקופה
שקדמה לתקופת בחשיקרודתמ ״;ה לתקופת בחירות ״;

)(2
20

ה

ח

ל

בסעיף קטן )ג()(2,במקובםסע״יהףמקוטסןד)גל(,ב יבקומרקותםש״לה מהומספדלגלהבי״קיוברותא ״שמלבהקרמ פהלמגדהי״ניהב״וא ״מ

במ^יקויז סעכפים 28כ ,מ2כא28 ,כב28 ,כג ו־8ככד לחוק העיקר -יבכא:
הודעת מ ו ע מ ד

דיווח על תורמים
ותרומות ופרסומו

8המ ממעמד יגיש למבקר המד ינה ,ללא יאוחר מהיום שאו פותח
חשבון בנק לפי סעיחףש8ב2וןיט,ב נקהולדפעיהסשעיבףה8י2יאטש,רהוכיד עקהראשאבתה
כל ההוראות הנוגעות לתרומות ,ההוצאות ולניהות חשבונות
בבחירות מקדימותבכבפיח ירשונתקבמעקודליפמיו תח וכקפזיהשונבקהבנעחויולתפימחבוקרז
המדינה ,וכי הוא מודע להן ויכן יפרט א ת הפרטים כאמור
בסעיף 28ב)ב()ו( בסעיף 28ב)ב()ו(
28כא) .לא( מועמד ימסור למבמר המדינס הודעה על כד ותרומה
שקיבל מתורם ועל כל תלומת שהחזיר לתורם בתוך  14ימים
מיום שקיבל או שהחזיר אש הבלומה ואולם בתקופה שתחילתה
ביום ה־4ו שלפני בום הבחירות המ קדימות וסיומה מיום
ה־4ו שאחריו ,ימסוה המועמד הודמה רעל כול תרומה שקיבל
או שהחזיר כאמור אא יאוחר ^ 24שעלת ממועד קבלתה או
החזרתה; מבקר ה מ ד ע ה יפרסם א ת המידע כאמור בסעימ
קטן זה עם קבלתו קטן זה עם קבלתו
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ה ח ל פ ת סעיפים
28כ28 ,כא28 ,כב,
28כג ו־28כד
והוירפת סעיף
28כ • ו וכותרות
סימן גי
ר

587

)ב( מועמד ש ל א קיבל תרומות עד שבעה ימים לפני
יום הבחירות המקדימות ,ימסור למבקר המדינה הודעה
המאשרת כי לא קיבל תרומות בתקופה כאמור; קיבל תרומה
לאחר מסירת התצהיר ועד היום ה־4ו שאחרי יום הבחירות
המקדימות ,יחולו הוראות סעיף קטן )א(
)ג( מועמד ימסור רשימה והודעה כאמור בסעיף זה ,אף אם
פרש מן ההתמודדות
)ד( הוראות סעיף זה יחולו גם על מועמד שאינו נבחר
הציבור
דוח על מ ע ר כ ת
חשבונות

28כב ) .א(

)ו( מועמד ימסור למבקר המדינה ,לא יאוחר משישה
שבועות לאחר יום הבחירות המקדימות ,דוח על
מערכת החשבונות שניהל למימון התמודדותו בבחירות
המקדימות ,על תרומות שקיבל והוצאות שהוציא עד
למועד מסירת הדוח כאמור ועל הלוואות שנטל; לדוח
יצורף תצהיר בהתאם לסעיף 5ו לפקודת הראיות ]נוסח
חדש[ ,התשל״א-ו97ו  ,המאמת את נכונות האמור בו
ושלמותו
3

) (2מבקר המדינה רשאי להאריך א ת התקופות
האמורות בפסקה )ו( ,א ם סבר כי קיימים טעמים
מיוחדים המצדיקים זאת ,ובלבד שסך ההארכות לא
יעלה על ארבעה שבועות
)ב( מועמד שלא קיבל תרומות או לא הוציא הוצאות ימסור
למבקר המדינה הודעה המאשרת זאת; הוראות סעיף קטן זה
יחולו גם על מועמד כאמור בסעיף 28ב 3והוא ימסור למבקר
המדינה הודעה על הוצאותיו
)ג( מועמד שבעת הגשת הדוח לפי סעיף זה הוא נבחר
הציבור ונטל הלוואה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות,
ימסור למבקר המדינה בסוף כל שנה ,עד לפירעונה המלא של
ההלוואה ,דיווח על החלק שנפרע באותה השנה ומקורות
המימון ששימשו לפירעונו
סמכויות מבקר
ה מ ד י נ ה לצורך
ביקורת מ ע ר כ ת
חשבונות של מועמד

28כג ) .א( מערכת החשבונות כאמור בסעיף 28כב תעמוד לביקורת
מבקר המדינה ,ולעניין זה יהיו למבקר המדינה כל הסמכויות
שהוענקו לו בחוק-יסוד או בחוק או לפיו לגבי גוף מבוקר
)ב( הודעות שיש למסור למבקר המדינה לפי פרק זה יינתנו
בדרך שיקבע המבקר ורשאי הוא ,בכל עת ,לקבוע שלהודעה
יצורף תצהיר בהתאם לסעיף 5ו לפקודת הראיות ]נוסח חדש[,
התשל״א-ו97ו ,לרבות תצהיר ממועמד או ממי שהוסמך על
ידו לנהל א ת מערכת החשבונות שלו ,בדבר שלמותם או
נכונותם של הרישומים במערכת החשבונות או בדבר אופייה
או מהותה של הכנסה או הוצאה מסוימת

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש 8ו ,עמי ו.42
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)ג( הוראות סעיפים 0וה)ג(6 ,וד)ז( ^ 00^6לחוק דבחירות
)דרכי תעמולה( ,התשי״ט959-ול ,בדהר חובת דיווח ומסירת
הודעות למבקר המדינה ,יתח ולמ על בחמרות מקדימו ת בתחיפת
הבחירות
הבחירות
)ד( )ו( נעשתה תרומה בכרטיס חיוב ,רשאי מבקר ה מדינה,
במסגרת ביקורת מערכת החשבונות של המיעמד ,לדרוש
ממנפיק שם ומספרמזמהנופתי)קבסשעםי ףו זמהספ-ר זפהרוטית ז)יבהסויע(י ףשזלה
בעל הכרטיס ומספרב עהלחהשכבורןטישסלומבסתפארגיהדחבשנבקוןא יששלוב ו
חויבה התרומה ,ולדחרוויבשהמהתתארגיודמ הב,נוקלאדירופרשטימ זתיאהוגידשבלנ
בעל חשבון שבו חויבה התרומה באמצעבת כרטיס החיוב
כאמור ,ושל מורשה חתימה בלשבון.
) (2דרישה כאמור בפסקה ה( תהיה בכתב ותכלול
א ת מספר כרטיס החי וב שבו נעשתה התרומה ,ואם
היתה הדרישה מתהאיגיתדהבהנקדראיש-הגמםתאאתגיפדרבטניקהאזייה-ויג
של בעל הכרטיס; מנפיב ותאגיד בנקאי יימסרו אמבקב
המדינה א ת פרטי הזיהוי המבוקשים ,המצויים ב י ד ת
)(3

בחוק זה -

״בעל חשבון״  -מי שרשום בתאגיד בשראי כבעל
חשבון;
חשבון;
״כרטיס חיוב״  -כהגדרתו ב חוקק כרטיסי חיוב ,התשמ״ר-
986ו ;
5

״מורשה חתימה״  -מי שבעל ה ח ש ב  -מפה באת כוחו
לפעול בחשבון ,ביןלאפעםולבעבלחהשחבוןש,בובןי ןהואאם יבחעילד
ובין אם לאו ,לרבות באםצעאת כרטיס חיוב,
ובלבד שהוא רשוםובאלצבלד השתהואגאי דר שהובםנ קאאצילכהמית
שרשאי לפעול בחששברון;שאי לפעול בחשבון;
״תאגיד בנקאי״  -כהאדרתו בחון״ -בכקאות )רישויק
התשמ״א-ו98ו .
6

)ה( מבקר המדינ )ה,ה(במסמגברקתרביהקמודריתנהמ,עברמכסתג רהתחבשיבקונרות משעל
המועמד ולשם בירוהרמזויעקמהדבוילנושלםביבןירמויר זשיפקעהו לבוינתויולמביכןוומניות
להביא לבחירתו של המוביעאמ דל,ברחישראיתולדשרלו משועממאוד,תור גשואריםלמדירודעש
על פרטי פעולותיו כאמרר ומקורות המיממן שלהןו ולמבקר
המדינה יהיו נתונות לשם כך הסמכויות כאמור בסעיכ זה,
בשינויים המחויביםב שינויים המחויבים
דוח מבקר ה מ ד י נ ה

28כד )א( בתוך 2ו שבואות מהמועד האחרון לפי סעיף 8אכב
למסירת דוחות ,ימסור מבקד המדייה ליושב ראש הכנסת,
לרשם ולמוסד לביקלרת של המפלגה ,קוח על לב יקורת מע רכת
החשבונות של מועהמחדישבהומנופתלגשהלבבמוחיערמודתי המקפדליגמהובתבחירות

ס״ח התשי״ט ,עמי 38ו.
ס״ח התשמ״ו ,עמי 87ו.
ס״ח התשמ״א ,עמי .232
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)ב( התקיימו במפלגה בחירות מקדימות לתפקיד אחר בתוך
 30ימים לאחר בחירות מקדימות לתפקיד מסוים ,ימסור מבקר
המדינה את הדוח כאמור בסעיף קטן )א( בנוגע לשתי מערכות
הבחירות המקדימות באותה מפלגה ,בתוך 2ו שבועות
מהמועד האחרון לפי סעיף 28כב למסירת דוחות על הבחירות
המקדימות המאוחרות
)ג( מבקר המדינה רשאי ,מטעמים מיוחדים שיציין בדוח,
לדחות א ת מסירת הדוח למועד שלא יעלה על ארבעה
שבועות מתום התקופה כאמור בסעיף זה
ה נ ח י ו ת מבקר
המדינה

28כדו )א(

מבקר המדינה יקבע הנחיות לביצוע הוראות פרק זה

)ב( מבקר המדינה יביא לידיעת הציבור ,בדרך שיקבע ,א ת
הוראות פרק זה והנחיותיו לפיו; הוראות בעניינים המפורטים
להלן יפורסמו באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה
ובדרך נוספת כפי שיקבע ,באופן בולט:
)ו( הכללים והאיסורים החלים על תורם בודד;
) (2הכללים ,האיסורים וחובות הדיווח החלים על
מועמד שאינו נבחר הציבור;
)(3

הוראות לעניין חוות דעת של מבקר המדינה
סימן ג׳ :אכיפה ועונשין״

ה ו ס פ ת סעיפים
28כהו28 ,כה2
ו־28כה3

ו2

.

אחרי סעיף 28כה לחוק העיקרי יבוא:
״תוצאות הביקורת

28כהו).א( מצא מבקר המדינה כי מועמד עשה אחד מאלה ,יעביר
המועמד לאוצר המדינה ,בתוך שלושים ימים מיום שהודיע
לו על כך מבקר המדינה ,סכום כמפורט להלן ,לפי העניין:
)ו( קיבל מועמד תרומה בסכום העולה על הסכום
המותר לפי פרק זה  -סכום שגובהו פי שניים מסכום
התרומה החורג מהסכום המותר;
) (2קיבל מועמד תרומה אסורה אחרת לפי חוק זה
 סכום שגובהו פי שניים מסכום התרומה;) (3הוציא מועמד הוצאה העולה על הסכום המותר
לפי פרק זה  -סכום שגובהו סכום ההוצאה החורג
מהסכום המותר;
) (4הוציא מועמד הוצאה אסורה אחרת לפי חוק זה
 סכום שגובהו סכום ההוצאה;) (5לא מסר מועמד דוח לפי סעיף 28כב  -סכום
שגובהו  30%מסך הוצאות הבחירות ש ה י ה רשאי
להוציא לפי סעיף 28ח;
) (6איחר מועמד במסירת דוח לפי סעיף 28כב -
סכום שגובהו 5%ו מסך הוצאות הבחירות שהיה רשאי
להוציא לפי סעיף 28ח
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) (7לא מילא מועמד אלר ההוראית הנוגעות לניהוא
מערכת החשבונותמשעלרו,כ תכ פהיחשנבקובנועות לשפליו,חוכקפיזהש נאקוב
בהנחיות מבקר המדינה  -סכום שגובהו 5%ו נמסך
ההוצאות שהוציא הלפהיוצקאבויתעתשמהובצקיראהלמפידינקהביעת מבק
)ב( מבקר המדינה ברשאי להפחית את הסכאמים שעל מוע מד
להעביר לאוצר המדיהע לפי סעיף קטן )אי( ,אום סבר כי קיימים
טעמים המצדיקים זטאעתמ,יבםנסהימבוצדתיקהיעםנ יזיןאת ,בנסיבות העניין
גביה ש ל סכומים
שיש להעביר
לאוצר ה מ ד י נ ה

28כה2ז)א( סכום שיש 2העבירו לאוצר שהמדינה לפי אעצף 28כהו,
י ע ב י רו המועמד לרישעםב,י רעודהתמווםע מהדמולערדשהם,קעבודעתבואםותהומוסעעדיףה
שי ש לה

ל או צר

ע

ה

ב

מ

י ר

ד

נ

ה

)ב( הרשם ישלח ,יום לאשר יתום ה מוםד הקרוע בסהיף
28כהו ,בדואר רשום ,דרישת דושל ום למי שיהיה עליו לה עביר
סכומים ולא העבירסםכ וכמיאםמ וורלאבסהעיעףב יקרטםן )כא(;מוברדרביסשעיהףיקציטיןן
הרשם א ת הסכום שעל המתעמד ולשלם ליודיע לו שעללו
לשלמו בתוך  30ימילםשלמימווםבקתובךלת3 0הידמרייםשהמיום קבלת הדריש
)ג( לא שולם הסכגום במועד ,יתווהסו ועל יב ,לתדופת הפיגור,
הפרשי ה צ מ ד ה וריבית לפי חוק פסיקית ריבית והצנמדה,
התשכ״א-ו96ו  ,עד תשלומו.
7

)ד( גביה לפי סעי)ףדז(ה תגיבעיהש הלפביכספועיףףלזהו רתיאועתשחהוקבכחפסויףנ ולתה
חברי הכנסת ,זכויותיהבן וחובותיזוום ,ה ת ש ^ א  -ו ^ ה
איסור שימוש
בנכסי ציבור

28סה).3א( לא ייעשה שימוש ,בקשר עם תועמו לה לבחערות
מקדימות ,בכספים של גוף! מבוקר כמשמעגותו בפסקאות )ו(
עד ) (4ו (9)-של סעיעףד4 )9ל(חוו)-ק(9מבשקלרסהעימףדי9נ הל,חוהקתמשיב״קחר-ה58מ9דוי
]נוסח משולב[  ,או של תאגיד שהממשלה תאו רש ות מקומית
משתתפת בהנהלתמ את בהינב ולא ייעאה שימוש כאמור
במקרקעין או במיטבלמטקלירןקעהיןמ ואחוזקבימםיטללמטעלשיןההעמלו יחזדיקיגםו ףלמאוע
תאגיד כאמור ,למעתטאשגידמוכשאכמומר,פ ולרמטעלטהלשןי:מוש כמפורט לה
)ו( שימוש ,בתמורה או שלא בתמורה ,באולמות
ובמקומות פומבייםובפמתוקוחימוםתהפעווממבדיים כפרתגויחלילםשהיעמומש
כאמור;
כאמור;
9

) (2שימוש בנכסים שהועשדו כל ידי ה מ ד י נ ה
לרשותו של שר ,סגןלרששרותאו חשבלרשהר,כנססגןת,שארואושהחובערמדהוכ
על ידי הרשות המקלמית לרשותו של ראש הרשות;
אין בהוראות פסקהאזיון כבדהיורלגארוותעפמסהקגהב זלו תכדעיללגשריומעו שמ
בנכסים כאמור שהובנטכלוס ילםפיככאלמ ודרי ןשאהווכטלול ילפאיתיכקלהדין
)ב( יושב ראש ועדת הבחירות המרכזדת לכנסת רשאי ,לאחר
שנתן למועמד או למי שהצמ מכודן כלפיו השדמוות להביא את
טענותיו לפניו ,ליתן צו המונע ביו; :ולי מעשה עבירה לפי סעעף
קטן )א( או המשכתוק״טן )א( או המשכתו ״

ס״ח התשכ״א ,עמי 92ו
ס״ח התשי״א ,עמי .228
ס״ח התשי״ח ,עמי .92
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ה ח ל פ ת סעיפים
28כו ו־28כז והוספת
סעיף 28כזו

22

.

במקום סעיפים 28כו ו־28כז לחוק העיקרי יבוא:
״עונשין

28כו) .א( מי שעשה אחד מאלה ,דינו  -מאסר שלוש שנים או קנס
כאמור בסעיף ו)6א() (4לחוק העונשין ,התשל״ז977-ו )להלן
 חוק העונשין(:)ו( קיבל תרומה או הלוואה בניגוד להוראות סימן אי
לפרק זה;
0ו

)(2
זה

השתמש בתרומות בניגוד להוראות סימן אי לפרק

)ב( מי שעשה אחד מאלה ,דינו  -מאסר שנה או קנס כאמור
בסעיף ו)6א() (3לחוק העונשין:
)ו(
זה;

הוציא הוצאה בניגוד להוראות סימן אי לפרק

)(2

לא כיסה גירעון בניגוד להוראות סעיף 28ב)ה(;

) (3לא החזיר תרומה שנתקבלה בניגוד להוראות פרק
זה או בסכום העולה על הסכום המרבי המותר ,או לא
העביר לאוצר המדינה תרומה שנתקבלה בעילום שם,
בניגוד להוראות סעיף 28יז;
) (4ה ש ת מ ש ביתרה ש נ ש א ר ה בידו ,לא החזירה
לתורמים או לא העבירה למפלגה או לאוצר המדינה,
בניגוד להוראות סעיף 28יח;
) (5ניהל חשבונות של תרומות והוצאות ,בניגוד
להוראות סעיף 28יט;
) (6לא מסר למבקר המדינה הודעות ,בניגוד להוראות
סעיף 28כא;
) (7לא מסר דוח למבקר המדינה ,בניגוד להוראות
סעיף 28כב
)ג( בשל עבירה לפי סעיף קטן )א()ו( או )ב()ו( שהיא חריגה
מסכומים המותרים לפי פרק זה ,רשאי בית המשפט להטיל
על הנאשם קנס פי ארבעה מהסכום החורג מהסכום המותר,
או את הקנס הקבוע לעבירה האמורה ,לפי הגבוה
)ד( מי שעשה אחד מאלה ,דינו מאסר שישה חודשים או
קנס כאמור בסעיף ו)6א() (2לחוק העונשין:
)ו( השתמש בקשר עם תעמולה לבחירות מקדימות
בנכסי ציבור ,בניגוד להוראות סעיף 28כה;3
) (2נתן תרומה ,הלוואה או ערבות בניגוד להוראות
סימן אי לפרק זה;
) (3לא מסר למבקר המדינה מידע ,הודעה או תצהיר
לפי קביעת המבקר או דרישתו ,בניגוד להוראות סעיף
28כג)א() ,ב( או )ה(

ס״ח התשל״ז ,עמי .226
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)ה( מפלגה שלא )הודיעה למבקר אמדידה ולרשם רה והמות
לפי פרק זה ,דינה  -קנס כאמור בסעיף ו)6א()מ( לחוק
העונשין
העונשין
עבירה ש ב ו צ ע ה בידי 28כז) .א( נעשה מעשה או מחדל בידי מי שהוסמך לעל ידי מו עמד
מפעול לקידום מועמדעותו בבחירו ת המקדימות ,או בידי מק
מ
על
ש פעל מטעם המועשמפדעאלומלטמענםוהובמזויעקמהדאאלוי ו,למשעאניולובנזיעקשההאליו ,שאילו נעשה
על ידי המועמד היה עבירה לפי מרק זה ,רואים את אותו אדם
ל
כאחראי לעבירה כאחראי לעבירה
)ב( )ו( מועמד) ב(חייב )ול(פקחמ וועלנמקדו טחייאבת לכפלקחהאולמנצקועיטםאת כל ה א מ צ ע י ם
הסבירים בנסיבות העניין למניעת עביהע ימן המבירות
המנויות בסעיף 28כהומבניוידויתמיב סשעיהוףס8מ2ךכ ועבליידדיומאיושפהעולסמך על ידו או פעל
מטעמו ,או למענו !טעמה אליו ,לקידום מועמדות ו
בבחירות המקדימובת;בהחיפררו תה מהומעקמדדימאות ;חהופברת והזומ,ודעימנוד א ת חובתו זו ,דינו
 מאסר שישה חוד-שימםאסאור קשניסשכהאחמודרשביסםעיאףו וק6נ)סא ()כ(3אמור בסעיף ו)6א()(3בחוק העונשין
בחוק העונשין
ה ו

ש

מ

ד

ב י ד י

ך

ע

ש

מ י

מ ד

ע

פ

א ו

ב י ד י מי

ל

ש

מ ע נ ו

) (2נעברה עבירה)(2מן הנעבירוהתעהבימרנוהי ומתן בהסעעבייףר ו8ת2כהומנויות בסעיף 28כו
בידי מי שהוסמך על ידי מועמד לקידלם מוממדותו
בבחירות המקדימותב,באחוירבויתדיהמיקדשיפמעולת ,מאטועבםידמיומעימד,ש פעל מטעם מועמד,
או למענו ובזיקה אל יל חזקה היא כי המועמד הפר
א ת חובתו לפי פסקה ) ו( ,אלא אם כס הו כיח המועמד
אחרת
אחרת
איסור שימוש בכספי 28כזושלי שגרכע מכלליות האמור בסעכף 28ב) ג( ,לא ישתעיש מ2עמד
בתרו למות שקיבל לפי פריו ז ה לתשלופ סכומ ים שנקבע כי
ל
כומים
עליו להעביר לאוצר המדיהע בש ל תוצאות ביקורת או קנסות
להעביר
שהוטלו עליו בשל ההשעה בעב ירה; עשה ען ,דינו  -מאסש
ל
ו ם

ת

א ו צ ר

ה

מ

ד

י

נ

,

ה

שלוש שנים או קנסשכלואמשורשנביסםעיאףו וק6נ)סא()כ4א(מלורחובקסהעיעףונוש6י)ןא״() (4לחוק העונשין ״
23ק

בחוק הבחירות )דרכי תעמולה( ,ה תשי״ט959-ו  ,בסעיף 2א ,במקום ״^)(4״ יבוא מ(4
ו־)(9״ ,ובמקום הסיפה ״החל במיל ים ״למעט השכרתים״ יבוא ״להעט שימו ש כמפורט !שמולש -
להלן:
להלן:
וו

תיקון חוקק

2 6

)ו( שימוש ,בתמורה או שלא בתמורה ,באולמות יבמקונבות פומבתים פויוחייו
העומדים כרגיל לשהיעמומשדיכםא מכוררג;יל לשימוש כאמור;
) (2שימוש בנכסים שהועמדו על ידי המדינה לרשותי של שד ,סגן שר ואו חשר הכנסת,
או שהועמדו על ידי והרשות המקומית לרשותו של ראש ה רשות; א ין לבהורא ות פסקה אי
כדי לגרוע מהגבלות על שימוש בנכסים כאמור שהוטלו לפי כל דין אה כללי אתיקה.״
24ק

בחוק מימון מפלגות ,התשל״ג973-ל  ,בםעיף - 9
2ו

תיקון חוק מימון
מפלגות  -מסי 29

)ו( בסעיף קטן )ב( ,במקום הגס יפדה החל במילי ם ״לפי חוח״ יבוא ״בחוק־י סוד או באוק
או לפיו ״;
או לפיו ״;
) (2אחרי סעיף ק )טן)(2ב( יאבחוראי :סעיף קטן )ב( יבוא:
״)בו( הוראות סעיף 28כג)ד( לחוק המפלגות ,התשנ״בה992ז ,יח ולו על תרומה
בכרטיס חיוב שניתנבהכ רלטפייסחחויקו זבה,שנביתשיננהויילפםיהחמוקח וזיהב,י םב ״שינויים המחויבים ״
ם״ח התשי״ט ,עמי 38ו ,התשם״ח ,עמי .265
ם״ח התשל״ג ,עמי  ;52התשם״ה ,עמי 7ו.9
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תיקון חוק ה ר ש ו י ו ת
המקומיות )מימון
בחירות(  -מסי 8

בחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( ,התשנ״ג993-ו  ,בסעיף ו- 2
3ו

5

2

6

2

)ו( בסעיף קטן )ד( ,במקום הסיפה החל במילים ״לפי חוק״ יבוא ״בחוק־יסוד או בחוק
או לפיו ״;
) (2אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:
״)דו( הוראות סעיף 28כג)ד( לחוק המפלגות ,התשנ״ב992-ו ,יחולו על תרומה
בכרטיס חיוב שניתנה לפי חוק זה ,בשינויים המחויבים ״

תיקון חוק המרכז
לגביית קנסות,
אגרות ו ה ו צ א ו ת
 -מסי 6

בחוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ״ה995-ו -
4ו

)ו( בסעיף ו ,בהגדרה ״חוב״ ,בסופה יבוא :
״)2ו( סכום שיש להעבירו לאוצר המדינה לפי סעיף 28כה 2לחוק המפלגות,
התשנ״ב992-ו ״;
) (2בסעיף )3ד( ,אחרי ״פיצוי כאמור בפסקה ),(6״ יבוא ״סכום כאמור בפסקה )2ו(״.

תיקון חוק מיסוי
תשלומים בתקופת
בחירות  -מסי 5

בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות ,התשנ״ו996-ו  ,בסעיף ו -
5ו

^7

)ו( בהגדרה ״תקופת הבחירות״ -
)א( בפסקה )ו( ,במקום ״בחירות מוקדמות ,כמשמעותן בסעיף7ו״ יבוא ״בחירות
מקדימות כהגדרתן בסעיף 28א״;
)ב( בפסקה ) ,(2המילים ״ולראש הממשלה״  -יימחקו;
)(2

בהגדרה ״משלם״ ,במקום פסקה ) (3יבוא:
״) (3מועמד בבחירות מקדימות כהגדרתן בסעיף 28א לחוק המפלגות;״

תחילה ,תחולה
והוראות מ ע ב ר

28

)א( בכפוף להוראות סעיפים קטנים )ב( ו־)ג( ,תחילתו של חוק זה ביום זי באב התשם״ח
) 8באוגוסט ) (2008להלן  -יום התחילה(
)ב( מועמד או מפלגה שביום התחילה חל עליהם חוק המפלגות )בחירות מקדימות(
)הוראת שעה( )תיקון( ,התשס״ז) 2007-להלן  -הוראת השעה הנוספת( ,יחולו עליהם
הוראות החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה החל מתום תחולת הוראת השעה הנוספת
6ו

)ג( הוראת השעה הנוספת תחול על בחירות מקדימות לבחירת מועמדי מפלגות
לתפקיד של ראש רשות מקומית או חבר מועצת רשות מקומית ,בבחירות לרשויות
המקומיות שיתקיימו ביום י״ג בחשוון התשם״ט )וו בנובמבר  ,(2008אף א ם ביום
התחילה לא החלה תקופת בחירות כאמור בסעיף וא להוראת השעה הנוספת לעניין
בחירות אלה; הוראות החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יחולו על מועמד ועל מפלגה החל
מתום תחולת הוראת השעה הנוספת

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
ס״ח
ם״ח
ם״ח
ס״ח
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דניאל פרידמן
שר המשפטים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התשנ״ג ,עמי 46ו ,התשס״ז ,עמי ו3
התשנ״ה ,עמי 70ו; התשם״ח ,עמי 46ו
התשנ״ו ,עמי  ,236התשם״ח ,עמי ו8ו.
התשס״ז ,עמי 4ו4
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חוק לשכת עורכי הדין)תיקון כים׳  ,(32התשם״ח*2008-
וי

ברחוק לשכת 7גורכי החץ ,התשכ״א-ו96ו )להלן  -החוק העיקלי( ,בסעיף  ,6אחרי פסקה ותיקון סעיף 6
) (7יבוא:
ו

״) (8ועדת אתיקה ארציוע
)(9
2י

ועדות אתיקה)(9מחוזויועדתו״ת אתיקה מחוזיות ״

בסעיף 4ו לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 4ו

)ו( בסעיף קטן )א(ו במקום ״ייבחרו אחת לארבע שנים על ידי המו עצה הארצית״
יבוא ״ימונו על ידי ועדת המעויים שהוקמה למי והוראות וסעיף 8וד )הפרק זה  -ועדת
המינויים( לתקופה השמלינאויריבם(ע לשתניקום״פ;ה של ארבע שנים״;
)(2
3י

בסעיף קטן )ב()(2,במקבוסםע״ילףאקיטןה י)בה(,מובעממקוד״ם י״בלואאי״הליאה ימוונעהמ״ד״ יבוא ״לא ימונה״

בסעיף 5ו לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 5ו

)ו( בסעיף קטן )א( ,במקום ״ייבחרו אחת לארבע שנים על יד י ארבי הלשכה הרש ומבם
באותו מחוז״ יבוא ״ימונו על ידי ועדת המעויים לתקופה של ארבם שתים״;
)(2
4י

בסעיף קטן )ב()(2,במקבוסםע״ילףאקיטןה י)בה(,מובעממקוד״ם י״בלואאי״הליאה ימוונעהמ״ד״ יבוא ״לא ימונה״

בסעיף 6ו לחוק ה ע י ק ר י -

תיקון סעיף 6ו

) ו( בסעיף קטן )א() ברישה ,במקום ״להיבחר לבית הדין המשמעתי הארצי״ יבמא ״לכהן
כחבר בית הדין המשמעתי הארצן״ ,במקמע ״להיבחר לבית דין משמעתי מחתי״ יבוא
״לכהן כחבר בית ד״יןלכמהשןמכעחתבירמביחותזי״ד יוןבמקשומםע״תליהמיבחוחזרי״חוברמקבויםת ״דליןהימבשחרמעחתביר״ יביבותאדין משמעתי״ י
״לכהן כחבר בית די״ןלכמהשןמכעחתבי״ר; בית דין משמעתי״;
)(2
י

5

6י

בסעיף קטן )ב()(2,במקבוסםע״ילףהקיטבןח)רב״( ,יבומאקו״לםה״לתהמינובתח״ר״ יבוא ״להתמנות״

בסעיף 7ו לחוק העיקרי -
)ו(

בסעיף קטן )א)(,ו(במקבוסםע״ילףבקחטיןר)תא״( ,יבומאקו״לםמ״ילנובי״ח;ירת״ יבוא ״למינוי״;

)(2

סעיף קטן )ג( )(2-בטלסעיף קטן )ג(  -בטל

בסעיף 7וא לוח וק העיקרי -
)ו(

תיקון סעיף 7ו

תיקון סעיף 7וא

בפסקה )ו( ,במקום ״בפת הדין המשמע תי שבו הןא חבר״ עבוא ״ועדת המינוי ים״;

) (2בפסקה ) ,(2לפני ״נבצר ממנו״ יבוא ״נעצרת המינויים החליטה הי״ נבםופה יבוא
״ומסרה לו על כך ה״ודמעסרההבלכותעב״ל; כך הודעה בכתב״;
)(3

הו

אחרי פסקה )( 3(4יבוא:חרי פסקה ) (4יבוא:

״) (5ועדת המינויים מצאה כי קיימות עובאות שבשלהן אין דוא ראוי לכהן
כחבר בית דין משמכעחתבי,רובמיסתרדהיןלומעשלמכעךת י,הודמעסרההבכלותעבל״ כך הודעה בכתב ״
ה ו ס פ ת סעיף 7ואו
אחרי סעיף 7וא לחוק העיקרי יבוא:
״השעיה מ כ ה ו נ ה
של חבר בית דין
משמעתי

7ו או י הוגש נגד חבר ביאת דין משמעתי כתב אי שום בבית משפט או בבית
דין צבאי בשל עבירד שיש ע מה קלוב או הועמד לדין משמעתי
לפי חוק זה או לפי דין אחר ,רשאות ועדת המינויים לתשעותו
מכהונתו ,במסירת הודעה בכתב ,עד למתן עסק דין בסופי בעניינ ו
או עד לסיום ההליכים המשמעתיים נגח; לפי העניין.״

* התקבל בכנסת ביום כ״א בסיוון התשם״ח ) 24ביוני  ;(2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,388 -מיום כ״ח באייר התשם״ח )ו ביוני  ,(2008עמי .602
ם״ח התשכ״א ,עמי 78ו; התשם״ה ,עמי .745
ו
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ה ח ל פ ת סעיף 7וב

8

תיקון סעיף 8ו

9

ה ו ס פ ת סעיפים
8וב ע ד 8וד

0ו

במקום סעיף 7וב לחוק העיקרי יבוא:
״חילופי חברים
בבית דין מ ש מ ע ת י

7וב  .ה ת פ נ ה מקומו של חבר בית דין משמעתי ,ת מ נ ה ועדת

המינויים במקומו חבר בית דין ,שיכהן באותו בית דין ליתרת
תקופת כהונתו ״
בסעיף 8ו לחוק העיקרי -
)ו(

בסעיף קטן )א( ,אחרי ״יבחרו מביניהם״ יבוא ״באישור ועדת המינויים״;

) (2בסעיף קטן )ד( ,במקום ״על אף האמור בסעיף קטן )א(״ יבוא ״על אף האמור בסעיף
קטן )ג(״
אחרי סעיף 8וא לחוק העיקרי יבוא:
״ועדות האתיקה

8וב )א(

בוועדת האתיקה הארצית יהיו חברים אלה:
)ו( חברי הלשכה שימנה הוועד המרכזי באישור
ועדת המינויים ,ובלבד שלא ימונה מי שמתקיים בו
האמור בסעיף 6ו)א()ו( או );(2
) (2נציגי ציבור שהתקיימו בהם תנאי הכשירות
כאמור בסעיף קטן )ג( ,שתמנה ועדת המינויים

)ב( בכל מחוז של הלשכה תהיה ועדת אתיקה מחוזית שבה
יהיו חברים אלה:
)ו( חברי הלשכה הרשומים באותו מחוז שימנה
הוועד המחוזי של אותו מחוז באישור ועדת המינויים,
ובלבד שלא ימונה מי שמתקיים בו האמור בסעיף
6ו)א()ו( או );(2
) (2נציגי ציבור שהתקיימו בהם תנאי הכשירות
כאמור בסעיף קטן )ג( ,שתמנה ועדת המינויים
)ג( כשיר לכהן כנציג ציבור בוועדת האתיקה הארצית
או בוועדת אתיקה מחוזית )בסעיף זה  -ועדת אתיקה( מי
שהתקיימו בו כל אלה:
)ו( הוא משפטן ואינו חבר הלשכה ,או שהוא חבר
הלשכה שחברותו בה מוגבלת כאמור בסעיף 52ב;
) (2הוא לא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת
משמעת ,שמפאת חומרתה ,מהותה או נסיבותיה אין
הוא ראוי לשמש נציג ציבור בוועדת האתיקה
)ד(

)ו( המספר הכולל של חברי ועדת אתיקה ייקבע
בכללים
) (2מספר נציגי הציבור ש ת מ נ ה ועדת המינויים
בוועדת אתיקה לא יעלה על רבע מהמספר הכולל של
חברי ועדת האתיקה; בוועדת אתיקה שמספר חבריה
פחות מ־וו ,לא יפחת מספר נציגי הציבור שימונו
כאמור מחבר אחד ,ובוועדה שמספר חבריה הוא וו
לפחות ,לא יפחת מספר נציגי הציבור משניים
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)ה( הוועד המרכז) או הוועד המחרכז יבח ר ומבין חברי ועדת
האתיקה הארצית אא ועדת אתיקה מחווית ש א ת ם נציגי
ציבור ,לפי העניין ,א ת יושב ראש הוועתה; שח ירה כאמור
טעונה אישור ועדתטהעומנינהויאייםשור ועדת המינויים
)ו( חבר בוועדת אתיקה יתמנה לתקופה של ארבע שנים
וניתן לחזור ולמנותו ,ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות
כהונה רצופות
כהונה רצופות
)ז(

כהונתו של ח)זב(ר ועכדהתונאתתויקשהל נחפבסרקותעדבתאחאתתימקאהלנה:פסק
)ו( הוא התפטר ב)ומ(סירהתוכאתהבתהפתטרפטברמוסתילריתושכבת בראהשת
ועדת המינויים; ועדת המינויים;
) (2נתקיימה בו )א2ח(ת הננתסקייביומתההבמוונאעחות בהנעסדיו
כחבר ועדת אתיקהכלחפבירסועידפיתםאקתיטנקיהם )לאפ(י עסדע י)גפ(י,םלפקיט
העניין;
העניין;
) (3ועדת המינויים החליתה כי נבצר ממנו ,ד רך
קבע ,למלא א ת תפקידו או מצאה כת מתקי ימות לגביו
עובדות שבשלהן אין הוא ראוי לכ הן כהבר ועדית
האתיקה ,ומסרה לו על יכך הודעה בלותע.

)ח( ועדת אתיקה מחוזית לא תפעל בסתירה להחלטת ו בםת
האתיקה הארצית האתיקה הארצית
הפרקליטים

8וג ) .א( ליד ועדת האתיקה דה ארצית הליד כל ועדת אתיקה
מחוזית יפעל פרקלימ; כשיר להת מנות לפרקשיט ממי שהתת ילמו
בו תנאי הכשירות בכהונה בביש דון משמעתי מחתי כאמור
בסעיף 6ו)א( והוא איםו חבר באחה ממאםדות הלשכהד
)ב( הפרקליטים )בררו תלונות יעל עבירות מ ש מ ע ת של
עורכי דין המטופלעת בידי ועדת האתי קבה ש ה ם תועלים
לידה ויעבירו אותן אלי ה בצירוף המלאתם ,וכן ״ צ גו א ת
ועדת האתיקה שהוםעדפותעלהיאםתיליקדההשבההםל יפכויעםלילםפ ניליבדתהיבההדליין
המשמעתיים ולפני בתי המשפט ,וייעצ ו לה המל פנייו הקשול
בכך
בכך
)ג( הפרקליטים יועסקו רבידי יהל ש כ ה בשבר; הוראות
בדבר דרכי מינוים ובהדפברסקדתר ככיהומנינתויםםייוקהבפעסוקבתככללהיונם,תוםביליבקדב
שכהונתו של פרקליט לא תופסק שרא בה םכמתו ,אל א לאישהר
ועדת המינויים בהוחעלדטתההשמהינתויקיבםל הבהבחרולבט הח בשריההתקבלה ברוב
)ד( לצורך מילוי תפקידיו לפמ סעיף זה רש אי פרקליט
להסתייע בחבר הללשהכסה,ת ייביען באחםברה והאלעשוכבדה ,הבילןשאכםה והבויןא אעוםב
לאו
לאו

ועדת המינויים

 18דד )א(

ועדת המינויים תהיה בת שבעה חברהם ,ואל ה הם:
)ו( שופט לשעבר) ו(של בישותפטה מלשפעטב רהעשליוןביאתוהנמשישאפ
לשעבר של בית משפט מחשל שימנה פ ר החשפטים
בהתייעצות עם ראש לשכת ע ועכי הדין ,והכא יהיה
היושב ראש;
היושב ראש;
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) (2שני חברי הלשכה המשמשים בתפקיד מתפקידי
השירות המשפטי בשירות המדינה ,ברשות מקומית או
בתאגיד שהוקם בחוק ,שימנה שר המשפטים;
)(3

שני חברי הלשכה שתבחר המועצה הארצית;

)(4

שני חברי הלשכה כמפורט להלן:
)א( לעניין החלטות ועדת המינויים בדבר בית
הדין המשמעתי הארצי ,ועדת האתיקה הארצית
והפרקליט הפועל לידה  -שני חברי הלשכה
שיבחר הוועד המרכזי;
)ב( לעניין החלטות ועדת המינויים בדבר
בית דין משמעתי מחוזי ,ועדת אתיקה מחוזית
והפרקליט הפועל לידה  -שני חברי הלשכה
הרשומים במחוז הנוגע בדבר ,שיבחר הוועד
המחוזי של אותו מחוז

)ב( כשיר לכהן כחבר ועדת המינויים לפי פסקאות )(2
עד ) (4של סעיף קטן )א(  -מי שהתקיימו בו תנאי הכשירות
לכהונה בבית הדין המשמעתי הארצי כאמור בסעיף 6ו)א(
)ג( חבר ועדת המינויים יתמנה לתקופה של ארבע שנים,
וניתן לחזור ולמנותו ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות
כהונה רצופות
)ד( ועדת המינויים תקבע א ת סדרי עבודתה ואת נוהלי
דיוניה ,ככל שלא נקבעו בחוק זה או על פיו ״
תיקון סעיף 52ב

וו

בסעיף 52ב לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(2בסופה יבוא ״למעט לתפקיד נציג ציבור בוועדת
האתיקה הארצית או בוועדת אתיקה מחוזית ,לפי סעיף 8וב״.

ה ו ס פ ת סעיף 60א

2ו

אחרי סעיף  60לחוק העיקרי יבוא:

תיקון סעיף 63

3ו

בסעיף  63לחוק העיקרי ,במקום ״הועד המרכזי ,ועד מחוזי״ יבוא ״ועדת האתיקה
הארצית ,ועדת אתיקה מחוזית״

תיקון סעיף 64

4ו

בסעיף  64לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

ה ו ס פ ת סעיף 64א

5ו

״חוות ד ע ת מקדימה

60א )א( ועדת האתיקה הארצית רשאית לתת חוות דעת מקדימה
בענייני משמעת של עורכי דין ומתמחים
)ב( ועדת אתיקה מחוזית רשאית לתת חוות דעת מקדימה
בענייני משמעת של עורכי דין לפי פנייה של עורך דין הרשום
באותו מחוז ,בעניין הנוגע אליו
)ג( חוות דעת מקדימה של ועדת האתיקה הארצית תחייב
א ת כל ועדות האתיקה המחוזיות ״

״)ג( היה הנאשם חבר בבית דין משמעתי מחוזי תוגש הקובלנה לבית דין משמעתי
במחוז אחר״
אחרי סעיף  64לחוק העיקרי יבוא:
״אי־תלות
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64א .במילוי תפקידו אין על חבר בית דין משמעתי מרות זולת
מרותו של הדין ״
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הו.

אחרי סעיף  65לחוק חעי קרעיבוא :
״פומביות הדיון

ה ו ס פ ת סעיף 65א

״5פ6ואמביו)תא (הדיובןית דין65מאשמ)עא(תי ידבויןתבדפיוןממבישמעתי ידון בפומבי
)ב( בית דין משמבתי רשאי ילדון בעניין מסוים ,כולו או
מקצתו ,בדלתיים םגורתת  ,א ם ר א ה צורך ב כך מטעמים
שיירשמו ,באחת מאשלייהר:שמו ,באחת מאלה:
)ו( לשם שמירה ועל ביטחון המדינה או על יחהי
החוץ של המדינה;
)(2

לשם הגנה ע )ל(2המולסרש;ם הגנה על המוסר;

) (3ל ש ם הגנה על עניינו של קטע או חסר ישע
כהגדרתו בסעיף 68כ3האגדלרחותוק בהסעועניףשי8ן36,האתלשחלו״זק7-ה7ע9וונשין ,התשל״ז977-
)בחוק זה  -חוק העונשין( ,וכן אדם עם מוגבלות שכלית
או אדם עם מוגבלות נפשית ,כהגדרתת בחוק הליכי
חקירה והעדה )התחאקמיהרהל ואנהשעידםה )עהםתמאוגמבהלולתא נשכילםי תע ם מוגבלות שכלי
או נפשית( ,התשס״ואו5 -נ0פ0ש2י;ת( ,התשס״ו; 2005-
2

3

3

) (4ל ש ם הגנה )ע4ל( ענליישנום שהגלנהמ תעללונןעניאיונונ אששלםמתלונן או נאש
בעבירת מין או בעבערה על יפי חו ק למנרהת הטרדה
מינית ,התשנ״ח98-מ9יונ ;ית ,התשנ״ח998-ו ;
4

4

) (5לשם הגנה על עניינו של מתלו נן או ניינק שע בירה
לפי סעיף 377א לחולקפיהעסועניףשין37;7א לחוק העונשין;
) (6הדיון הפומבי עלול להרתיע עד מלהעיד עתות
חופשית או מלהעידח ובפכשליל;ת או מלהעיד בכלל;
)(7

הדיון הפומבי) (7עלולהלדפיוגןו עה פבוסמובדימעסלוחלר י;לפגוע בסוד מסחרי;

)(8

הדיון הפומבי) (8עלולהלדפיוגןו עה פבוצמנבעיתעהלופלר טל;פגוע בצנעת הפרט;

) (9הדיון הפומבי עלול להביא לפגיעה ממשית
בעניינו המקצועי של ה נ א ש ם צאו בעניי נו של אדם
אחר ,העולה על הפאגיחער,ההבעוענלייהן עהלציהבפוגריעשהבבפוענמייבןי והתציבורי שבפומביו
הדיון
הדיון
)ג( החליט בית )דגי(ן מהשחמלעיתטיביעלת עדירןי כמתשדמיועןתיבדעלתיעירםי כת דיון בדלתיי
סגורות ,רשאי הוא להרשות לאדם או לסוג בני אדם להיות
נוכחים בעת הדיון,נוכוכלחוי םא ובמעקתצהתדויון ,כולו או מקצתו
)ד( המתלונן זכאי להיות נוכח בדיון בבית דין משמעתי
בעניין קובלנה שהוגשה על יסוד תלונתו ,העע רך בדלתונם
סגורות לפי סעיף זהם וכן זכאפ הוא שאדם המלווה אותו ,לפי
בחירתו ,יהיה נוכחבעחמיור תבו,דייוןהיכהאנמווכר;חועאומלוםב דריושןאיכאבימותר;הודאיןו לם רשאי בית הד
המשמעתי ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,שלא לאשישר א ת
נוכחותו של המתלוננוןכאחוו תשולשהלאהדמםתהלומנלןוואהו אשולתוה אבדיםון,הכמולווו ה אותו בדיון ,כול
או מקצתו
או מקצתו

ס״ח התשל״ז ,עמי 226
ס״ח התשס״ו ,עמי 42
ס״ח התשנ״ח ,עמי 66ו
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)ה( על דיון בפומבי ועל דיון בדלתיים סגורות לפי סעיף זה,
יחולו ההוראות בדבר איסור פרסום שבסעיף )70א() ,ב() ,ד(
ו־)ו( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו )להלן
 חוק בתי המשפט( ,לפי העניין ובשינויים המחויבים5

)ו( החליט בית דין משמעתי לדון בעניין מסוים ,כולו או
מקצתו ,בדלתיים סגורות ,יעביר העתק מהחלטתו ליועץ
המשפטי לממשלה או למי שהוא הסמיך לכך
)ז( על החלטת בית דין משמעתי לפי סעיף קטן )ב( רשאים
לערער הנאשם ,הקובל ,וכן ועדת האתיקה הארצית או היועץ
המשפטי לממשלה אף אם לא היו קובלים ,ואדם מעוניין; ערעור
לפי סעיף קטן זה יהיה בהתאם להוראות סעיפים  70ו־ו 7״
אחרי סעיף 69א לחוק העיקרי יבוא:

ה ו ס פ ת סעיף 69ב

7ו

תיקון סעיף 70

8ו

בסעיף  70לחוק העיקרי ,במקום ״הועד המרכזי״ יבוא ״ועדת האתיקה הארצית״

תיקון סעיף ו7

9ו

בסעיף ו 7לחוק העיקרי -

ה ו ס פ ת סעיף ו7א

20

תיקון סעיף 72

ו2

״ ה ע מ ד ת פסק דין
לעיון הציבור

69ב )א( הלשכה תעמיד לעיון הציבור כל פסק דין של בית דין
משמעתי ,בציון שמו של הנאשם ,ותאפשר לכל המעוניין
בכך לקבל העתק מפסק הדין; נערך הדיון בבית דין משמעתי,
כולו או מקצתו ,בדלתיים סגורות או שהחליט בית הדין
המשמעתי על איסור פרסום לפי סעיף  70לחוק בתי המשפט,
יורה בית הדין בדבר התנאים ,לרבות שינויים והשמטת
פרטים ,שבהם יועמד פסק הדין לעיון הציבור ,ורשאי הוא,
מטעמים מיוחדים שיירשמו ,להורות כי פסק הדין כולו לא
יועמד לעיון הציבור
)ב( המועצה הארצית רשאית ,באישור שר המשפטים,
לקבוע בכללים א ת משך הזמן ,המקום והאופן שבהם תעמיד
הלשכה פסק דין כאמור בסעיף קטן )א( לעיון הציבור ,ורשאית
היא לקבוע בכללים כאמור אגרה או תשלום בעבור קבלת
העתק מפסק הדין ״

)ו( בכותרת השוליים ,במקום ״לבית המשפט העליון״ יבוא ״לבית המשפט המחוזי
בירושלים״;
)(2

במקום ״בית המשפט העליון״ יבוא ״בית המשפט המחוזי בירושלים״;

)(3

במקום ״הועד המרכזי״ יבוא ״ועדת האתיקה הארצית״

אחרי סעיף ו 7לחוק העיקרי יבוא:
״סמכויות בית
ה מ ש פ ט שלערעור

ו7א .בית המשפט שלערעור רשאי לתת כל החלטה שבית הדין
המשמעתי היה מוסמך לתתה ״

בסעיף  72לחוק העיקרי -
)ו(

במקום סעיף קטן )א( יבוא:
״)א( ביצועו של פסק דין של בית דין משמעתי ,לא יעוכב רק בשל כך שאפשר
לערער על פסק הדין או שעוד לא תמו כל ההליכים בערעור שהוגש על פסק
הדין
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)או( בית הדין המשמעתי ,ואם הוגש ערעתר ו -בית השין שלערע וב או בית
המשפט שלערעור ,הששי להשרות על עישוב ביצועו של פסק ד ין של ב יש הדין
המשמעתי עד להכרעה בערעור או ערד למועד מוקדם מדה שיקבע ,קתנאים
שיקבע או בלא תנאשייםק״ב;ע או בלא תנאים ״;
)(2

אחרי סעיף ק )טן)(2ב( יאבחוראי :סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ג( על החלטה לפי (סעיף זה ח ו ל ו הפראות סעיפים  70ה־ . 71״

^2

בסעיף  78לחוק העיקש ,סעיף קטן )ה( י -רטל,

תיקון סעיף 78

23ק

בסעיף  93לדחו־ק העיערף ,בסעיף קטן )א( ,בבופו יבקא ״החלטה כאמור תפורסם

תיקון םעיףפו

ברשומות״
24ק

ברשומות״

בסעיף 09ו ל4וק העיקרי ,אחרי פסקה ) (9יבוא:

תיקון סעיף 09ו

״)0ו( תשלום לנציגי״ )0ציו(בותרשבולועםדלתנצהיגאיתצייקבהורהבאוורעצידת והבואותעידקוהת האאתירקציהתמוחבוזויועדתו״ת אתיקה מחוזיות ״
תיקון חוק
25ק בחוק הנוטריונים ,התשלה976-ו )להלן  -חוק הנוטריחהם( -
6

הנוטריונים  -מסי 0ו

)ו(

בסעיף ו- 4

הנוטריונים -

מסי 0ו

)א( בסעיף קטן )ג( ,במקום ״בית המשפט העליב״ יבוא ״בית המידןוט ןומח״זי
בירושלים״;
בירושלים״;
)ב(

מ2ו

סעיף קטן )ד( )-ב(בטל;סעיף קטן )ד(  -בטל;

)(2

בסעיף  ,42סעיף קטן)ד(  -בטל.

)א(

בסעיף זה ובסעיף  ,27״המועד הקובע״ 2 -ו חודשים מעם פרום ונמו שיל חוק זה,

מינויים ל ו א ש ו נ ה

)ב( חברי ועדת המעוייח במונו לראשונה לפי הוראות סעיף 8וד לחוק התיקרי ,כנוס חו
בסעיף 0ו לחוק זה ,בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של חמק זה.
)ג( חברי בית ה ד ץ המשמעתי הארצי ומתי עדין המשמ עתיים המחוזיים ,ימונו
לראשונה לפי הוראלת סעיפים 4ו ו־5ו ולח וק יהעיק ריו כנוסחם קםע1פום  2ו־ 3לחוק סע,
עד המועד הקובע ,ועידחלהומלוכעדהןהבקותבפקע,י דויםחבלומולעכדהןהבקותבפעק ידם במועד הקובע
)ד( חברי ועדת האתיקה הארצדת וואדות ההתיקה המחוזיות ימונו ל ראשונה לפי
סעיף 8וב לחוק העיקרו ,כניםחו בסעיף 0י לחום זה ,עע המועד הקובע  ,ויחא לכהן
בתפקידם במועד הבקותבפעק ידם במועד הקובע
)ה( הפרקליטים ימונו לראשונה לפי הוראות סעיף 8וג יל חוק זהעיקרי ,כ8וםחו בם עיע 0ו
לחוק זה ,בתוך שלולשחוהקחזוהד,שביתםוךמ השמלועשדההחקוודבשע,י וםי חמלהומלוכעהדןהבקתובפקע,ידויםחבלותולםכ השןלבותשפהקידם בתום שלוש
חודשים מהמועד החקוודבשעים מהמועד הקובע
27י

)א( ת ח י ל ת של םעיפית 60את  70,63ועופי לחוקק העיק0י ,וננוםלזוו קםע1פום 2ו8,13 ,ו
ו־9ו) (3לחוק זה ,במועדהקובען
7

תחילה ,ת ח ו ל ה
ו ה ו ר א ו ת

מ

ע

ב

ר

)ב( הוראות סעיפיהם 65א ו־69ב לחוק העיארי ,כנבםחם בםעיפיוון 6ו ום7ו לחםק זה,
יחולו על קובלנות יהחמוולגושועלת קבויובםלנותתח יהלמתוגשולתחבויקו זםהתוחאיילתךו של חוק זה ואילך
)ג( הוראות סעיף) גו( 7להחורקאוהתעיקסרעי,ףכונו7סלחחווקבסהעיעיףק9רוי),ו(כ נוו־)ס2ח(ולבחסועקיזףה9,וו)וס(עוי־ף) 2ו()4לג(חוק זה ,וסעיף ו)4ג
לחוק הנוטריונים ,כלנוחוסקחוהנבוסטעריוףני5ם ),2ו(כ)נוא(סחלוחובקסזעיה,ף י5ח2ו)ול(ו) אע(ללעחרוקעוזרה,עילחפולסוק עדליןעשרלע ור על פסק דין ש
בית הדין המשמעתבייתהאהרדציין המוגשמשעביתויםהתארחיצילתהומושגלשחבויקו זםהתוחאיילתךו של חוק זה ואילך

6
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)ד( הוראות סעיפים  72ו־ 78לחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיפים ו 2ו־ 22לחוק זה,
וסעיפים ו)4ד( ו־)42ד( לחוק הנוטריונים כנוסחם בסעיף  25לחוק זה ,יחולו על קובלנה
שביום תחילתו של חוק זה טרם ניתן פסק דין של בית דין משמעתי מחוזי בעניינה
)ה( חברי בית הדין המשמעתי הארצי ובתי הדין המשמעתיים המחוזיים המכהנים
ערב תחילתו של חוק זה ,ימשיכו לכהן בתפקידם עד המועד הקובע ,ולעניין כהונתם
ימשיכו לחול ההוראות לפי החוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה
)ו( לעניין קובלנה שהוגשה לפני המועד הקובע ,תבוא ועדת האתיקה הארצית או
ועדת אתיקה מחוזית במקום הוועד המרכזי או ועד מחוזי ,כקובלת או כמערערת ,הכל
לפי העניין ,החל במועד הקובע
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

דניאל פרידמן
שר המשפטים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת הסמים המםוכנים )מם׳  ,(9התשם״דו*2008-
^

ה ו ס פ ת סעיף  0ו א

בפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ ,התשל״ג973-ו  ,אחרי סעיף 0ו יבוא:
23

״כלים אסורים

0וא )א( לא ייצר אדם כלי אסור ,לא ימכרו ,לא יציגו למכירה,
לא ייבאו ,לא ייצאו ,לא יסחר בו או יעשה בו עסקה אחרת
ולא יחזיק בו במטרה לעשות אחת מהפעולות האמורות,
שלא בהיתר; העובר על הוראות סעיף זה ,דינו  -מאסר חמש
שנים
)ב( בסעיף זה ,״כלי אסור״  -כלי שייעודו העיקרי ,דרך כלל,
הוא להכנת סם מסוכן או לצריכתו ,כגון הכלים המנויים
להלן:
)ו(

באנג ״

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
ו

יעקב בן־יזרי
שר הבריאות
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ״א בסיוון התשם״ח ) 24ביוני  ;(2008ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,243 -מיום ט״ז בסיוון התשם״ו )2ו ביוני  ,(2006עמי .464
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  , 27עמי  ; 526ם״ח התשם״ד ,עמי 4ו.
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