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חוק מימון מפלגות )תיקון מס' 36(, התשע"ח-2018*

בחוקמימוןמפלגות,התשל"ג-11973)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1,אחריההגדרה1רתיקוןסעיף1
"רשימתמועמדים"יבוא:

""רשימתמועמדיםמשותפת"-כהגדרתהבסעיף57לחוקהבחירות;

"הסכםמימוןשוטף"-הסכםביןמפלגותשהגישורשימתמועמדיםמשותפתלעניין
המימוןהחודשיכאמורבסעיף12)ד(,שהוגשליושבראשועדתהבחירותהמרכזית

בעתהגשתרשימתהמועמדיםהמשותפת;

"הסכםהוצאותבחירות"-הסכםביןמפלגותשהגישורשימתמועמדיםמשותפת
לענייןמימוןהבחירותכאמורבסעיף13ב)ד(;"ר

בסעיף3לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:2רתיקוןסעיף3

המימוןשלהוצאותהבחירותשלמפלגותשהגישורשימתמועמדיםמשותפת ")ב1(
יחושבלכלמפלגהבנפרדעלפיהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(ביןשחשבוןהבחירות
מנוהלבנפרדוביןבמשותף,לפיהוראותסעיף13ב)א(או)ב(;ואולםתוספתהסכום
השווהליחידתמימוןאחתכאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(תשולםפעםאחתלכל
המפלגותכאמור,והיאתחולקביניהןלפישיעורחלקןבפועלבסךהכוללשלמימון

הוצאותהבחירותהניתןלהןלפיסעיפיםקטנים)א(,)ב(או)ב2(ר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ב1(,נערךהסכםמימוןשוטף,יראו,לעניין )ב2(
המימוןשלהוצאותהבחירות,אתמספרהמנדטיםשבהםזכתהכלאחתמהמפלגות
שהןצדלהסכםכאילוהואהמספרלפישיעורהמימוןהחודשיבהתאםלהסכםבמועד
התשלוםהראשוןשלמימוןההוצאותהשוטפותלפיסעיף2)א()2(,והמספרלאיעוגלר"

בסעיף4לחוקהעיקרי-3רתיקוןסעיף4

בסעיףקטן)א(- )1(

האמורבויסומןכפסקה)1(,ובה,במקום"לאיימנהעםהסיעהחברהכנסת" )א(
יבוא"יחולוהוראותסעיף62לחוקהכנסת,ואולםחברהכנסת"ובסופהיבוא"לא

יימנה";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

לענייןסעיףזה,יראומפלגותשהגישורשימתמועמדיםמשותפת )2("
לפי במשותף, ובין בנפרד מנוהל הבחירות שחשבון בין אחת, כסיעה

הוראותסעיף13ב)א(או)ב(ר

חשבון את משותפת מועמדים רשימת שהגישו מפלגות ניהלו )3(
הבחירותבנפרדכאמורבסעיף13ב)א(,תחולקביניהןהמקדמהלפימספר

חבריהכנסתשנמניםעםכלאחתמהןביוםהקובעכאמורבפסקה)1(ר

עלאףהאמורבפסקאות)1(ו–)3(,נערךהסכםמימוןשוטף,יראואת )4(
מספרחבריהכנסתשנמניםעםכלאחתמהמפלגותשהןצדלהסכםביום
הקובעכאילוהואהמספרלפישיעורהמימוןהחודשיבהתאםלהסכם

ביוםהקובע,והמספרלאיעוגלר";

אחריסעיףקטן)ג1(יבוא: )2(

ודבריהסברפורסמובהצעותחוק החוק הצעת ;)2018 ביוני 25( בתמוזהתשע"ח י"ב ביום התקבלבכנסת *
הכנסת-737,מיוםי"אבחשווןהתשע"ח)31באוקטובר2017(,עמ'10ר

ס"חהתשל"ג,עמ'52;התשע"ז,עמ'520ר 1
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שולמהלמפלגהמקדמהעלחשבוןמימוןהוצאותהבחירותבסכוםגדול ")ג2(
מהסכוםהמגיעלהלמימוןהוצאותהבחירות,ולאניתןלנכותואולממשלגביו
ערבותבנקאית,לפיסעיףקטן)ג(או)ג1(,תחזירוהמפלגהבלאדיחוי,ואםלא
עשתהכן-ינוכההחובמכלסכוםהמגיעלהמאוצרהמדינהלפיחוקזהאו
לפידיןאחר;יושבראשהכנסתיודיעלשרהאוצר,לשרהמשפטיםולשרהפנים

עלחובכאמורשלאהוחזרר

לענייןמפלגהשהגישהרשימתמועמדיםמשותפתושולמהלהמקדמה )ג3(
כאמורבסעיףקטן)ג2(,ולאניתןלנכותאתהחובבדרךהאמורהבאותוסעיףקטן,
ינוכההחובמתשלומיההוצאותהשוטפותשלשארהמפלגותשהגישואיתה
אתרשימתהמועמדיםהמשותפתלפישיעורחלקןבפועלבסךהכוללשלמימון

ההוצאותהשוטפותר"

בסעיף7)ד(לחוקהעיקרי,אחרי"הוצאותיההשוטפות"יבוא"לרבותלפיהסכםמימון4רתיקוןסעיף7
שוטף"ר

בסעיף8)ב(לחוקהעיקרי,אחרי"לאתקבלסיעה"יבוא"מפלגהאורשימתמועמדים"ר5רתיקוןסעיף8

בסעיף12לחוקהעיקרי-6רתיקוןסעיף12

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילה"המקיימות"יבוא"שהגישורשימת )1(
מועמדיםמשותפתוהמקיימותבכנסתסיעהאחת,יראואתאותןמפלגותכאילוהיו
סיעותנפרדותבכלהנוגעלמימוןהוצאותשוטפות,להלוואהלפיסעיף7גולתרומה

לפיסעיף8,למעטתרומהבשנהשמתקיימותבהבחירותלכנסת";

במקוםסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(יבוא: )2(

התשלומיםלמימוןההוצאותהשוטפותישולמולסיעותהנפרדותהמקיימות ")ב(
סיעהשהיאצירוףכאמורבסעיףקטן)א(בהתאםלהשתייכותהמפלגתיתשל
חבריהןכפישנמסרהעםהגשתרשימתהמועמדיםהמשותפתכאמורבסעיף
57)ב(לחוקהבחירות;השתנהמספרהחבריםבסיעהנפרדתכאמורבשלהפסקת
מימוןההוצאותהשוטפות בהתאם כהונתובכנסתשלחברהסיעה,ישתנה
לפיההשתייכותהמפלגתיתשלחבריהסיעהביוםתשלוםמימוןההוצאות
השוטפות,אלאאםכןהודיעוכלהסיעותהנפרדותהנוגעותבדבר,לפנימועד

זה,כימימוןההוצאותהשוטפותלאישתנהר

התמזגוסיעותלפיסעיף60לחוקהכנסת,יחולועליהןהוראותסעיפים )ג(
קטנים)א(ו–)ב(,בשינוייםהמחויביםר";

בסעיףקטן)ד(- )3(

במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,חלקמהמימוןהחודשילפיסעיף3)ג( )1("
המגיעלסיעהנפרדתישולםלסיעהנפרדתאחרתבאותוצירוףשלמפלגות,
ובלבדשהתשלוםהואעלפיהסכםמימוןשוטף;חלקהמימוןכאמוריהיה
נקובבאחוזיםמיחידתהמימון,ולאיעלהעלשיעורהמימוןלמנדטאחד
כאמורבסעיף3)ג(,אועלשיעורגבוהיותראםחלשינויבמספרחברי
הסיעותהנפרדותבמהלךכהונתהשלהכנסת,והמפלגותקבעובהסכם
כאמורשמימוןההוצאותהשוטפותימשיךלהשתלםלפיההשתייכות
המפלגתיתכפישנמסרהעםהגשתרשימתהמועמדיםהמשותפתכאמור

בסעיף57)ב(לחוקהבחירותר";

שולמהלמפלגהמקדמהעלחשבוןמימוןהוצאותהבחירותבסכוםגדול ")ג2(
מהסכוםהמגיעלהלמימוןהוצאותהבחירות,ולאניתןלנכותואולממשלגביו
ערבותבנקאית,לפיסעיףקטן)ג(או)ג1(,תחזירוהמפלגהבלאדיחוי,ואםלא
עשתהכן-ינוכההחובמכלסכוםהמגיעלהמאוצרהמדינהלפיחוקזהאו
לפידיןאחר;יושבראשהכנסתיודיעלשרהאוצר,לשרהמשפטיםולשרהפנים

עלחובכאמורשלאהוחזרר

לענייןמפלגהשהגישהרשימתמועמדיםמשותפתושולמהלהמקדמה )ג3(
כאמורבסעיףקטן)ג2(,ולאניתןלנכותאתהחובבדרךהאמורהבאותוסעיףקטן,
ינוכההחובמתשלומיההוצאותהשוטפותשלשארהמפלגותשהגישואיתה
אתרשימתהמועמדיםהמשותפתלפישיעורחלקןבפועלבסךהכוללשלמימון

ההוצאותהשוטפותר"

בסעיף7)ד(לחוקהעיקרי,אחרי"הוצאותיההשוטפות"יבוא"לרבותלפיהסכםמימון4ר
שוטף"ר

תיקוןסעיף7

תיקוןסעיף8בסעיף8)ב(לחוקהעיקרי,אחרי"לאתקבלסיעה"יבוא"מפלגהאורשימתמועמדים"ר5ר

תיקוןסעיף12בסעיף12לחוקהעיקרי-6ר

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילה"המקיימות"יבוא"שהגישורשימת )1(
מועמדיםמשותפתוהמקיימותבכנסתסיעהאחת,יראואתאותןמפלגותכאילוהיו
סיעותנפרדותבכלהנוגעלמימוןהוצאותשוטפות,להלוואהלפיסעיף7גולתרומה

לפיסעיף8,למעטתרומהבשנהשמתקיימותבהבחירותלכנסת";

במקוםסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(יבוא: )2(

התשלומיםלמימוןההוצאותהשוטפותישולמולסיעותהנפרדותהמקיימות ")ב(
סיעהשהיאצירוףכאמורבסעיףקטן)א(בהתאםלהשתייכותהמפלגתיתשל
חבריהןכפישנמסרהעםהגשתרשימתהמועמדיםהמשותפתכאמורבסעיף
57)ב(לחוקהבחירות;השתנהמספרהחבריםבסיעהנפרדתכאמורבשלהפסקת
מימוןההוצאותהשוטפות בהתאם כהונתובכנסתשלחברהסיעה,ישתנה
לפיההשתייכותהמפלגתיתשלחבריהסיעהביוםתשלוםמימוןההוצאות
השוטפות,אלאאםכןהודיעוכלהסיעותהנפרדותהנוגעותבדבר,לפנימועד

זה,כימימוןההוצאותהשוטפותלאישתנהר

התמזגוסיעותלפיסעיף60לחוקהכנסת,יחולועליהןהוראותסעיפים )ג(
קטנים)א(ו–)ב(,בשינוייםהמחויביםר";

בסעיףקטן)ד(- )3(

במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,חלקמהמימוןהחודשילפיסעיף3)ג( )1("
המגיעלסיעהנפרדתישולםלסיעהנפרדתאחרתבאותוצירוףשלמפלגות,
ובלבדשהתשלוםהואעלפיהסכםמימוןשוטף;חלקהמימוןכאמוריהיה
נקובבאחוזיםמיחידתהמימון,ולאיעלהעלשיעורהמימוןלמנדטאחד
כאמורבסעיף3)ג(,אועלשיעורגבוהיותראםחלשינויבמספרחברי
הסיעותהנפרדותבמהלךכהונתהשלהכנסת,והמפלגותקבעובהסכם
כאמורשמימוןההוצאותהשוטפותימשיךלהשתלםלפיההשתייכות
המפלגתיתכפישנמסרהעםהגשתרשימתהמועמדיםהמשותפתכאמור

בסעיף57)ב(לחוקהבחירותר";
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בפסקה)2(,במקום"הודעהשנמסרהליושבראשהכנסתלפיסעיףקטןזה; )ב(
ההודעהתעמודבתוקפה"יבוא"הסכםמימוןשוטףשהוגשליושבראשועדת

הבחירותהמרכזית;ההסכםיעמודבתוקפו"ר

בסעיף13)א(לחוקהעיקרי,המילים"אוהתמזגוסיעותבכנסת"-יימחקור7רתיקוןסעיף13

במקוםסעיף13בלחוקהעיקרייבוא:8רהחלפתסעיף13ב

"רשימתמועמדים
משותפת

מפלגותשהגישורשימתמועמדיםמשותפתינהלואת13בר )א(
חשבונותיהןלתקופתהבחירותבנפרד,ויראואותןכאילוהיו

סיעותנפרדותבכלהנוגעלמימוןהוצאותהבחירותר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מפלגותשהגישורשימת )ב(
משותפת בהודעה להודיע,  רשאיות משותפת מועמדים
ליושבראשהכנסתעםמסירתההודעהלפיסעיף6)א(,כי
הןינהלואתחשבונותיהןלתקופתהבחירותבמשותף,ויראו
הוצאות למימון הנוגע בכל אחת סיעה היו כאילו אותן
הבחירות;הודיעומפלגותכאמור,ייכללוהחשבונותשניהלו
לענייןהבחירותלפנימסירתההודעהבחשבונותשהןמוסרות

למבקרהמדינהלפיסעיף10)א(ר

כלאחתמהמפלגותשהגישורשימתמועמדיםמשותפת )ג(
בהוצאות תשתתף הבחירות הוצאות למימון וזכאיות

הבחירותר

מפלגותשהגישורשימתמועמדיםמשותפתיערכו,לפני )ד(
הגשתהרשימה,הסכםהוצאותבחירות,שיתייחסביןהשאר
להוצאותהבחירות,לתקציבהבחירותוכןלעודףולגירעון
בתקציבהבחירות;המפלגותיגישואתההסכםליושבראש
המועמדים רשימת הגשת בעת המרכזית הבחירות ועדת

המשותפתר

המגישיםרשימתמועמדיםמשותפתיציינובה,נוסף )ה(
עלבאכוחהרשימהוממלאמקומוכאמורבסעיף59לחוק
הבחירות,גםאתבאכוחהשלכלאחתמהמפלגותשהגישו

אתהרשימהואתממלאמקומולענייןחוקזהר

מפלגות יראו לכנסת בחירות בה שמתקיימות בשנה )ו(
שהגישורשימתמועמדיםמשותפתלאותןבחירותכסיעה
אחתלענייןסעיף8)ג(,ואםכלהמפלגותאינןמיוצגותבכנסת
8)ג1(;קיבלומפלגותכאמורתרומהבסכום -לענייןסעיף
לפני זה, קטן סעיף לפי המרבי התרומה סכום על העולה
שהוגשהרשימתהמועמדיםהמשותפת,יחולוהוראותסעיף
8)ז(;החזרהתרומהיחולקביןהמפלגותבחלקיםשוויםאו

בדרךאחרתשקבעובהסכםהוצאותהבחירותר
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לענייןהגבלתהוצאותבחירותלפיסעיף7,יראו)ז( )1(
מפלגותשהגישורשימתמועמדיםמשותפתכאילוהיו
סיעהאחת,ביןשחשבוןהבחירותמנוהלבנפרדובין
במשותף,לפיהוראותסעיף13ב)א(או)ב(;ניהלוהמפלגות
אתחשבוןהבחירותבנפרד,תחושבהגבלתההוצאות
ביניהןבהתאםליחסמספרחבריהכנסתשנמניםעםכל

אחתמהןביוםהקובעכאמורבסעיף4)א()1(ר

מימון הסכם נערך ,)1( בפסקה האמור אף על )2(
שוטף,יראואתמספרחבריהכנסתשנמניםעםכלאחת
מהסיעותביוםהקובעכאילוהואהמספרלפישיעור
המימוןהחודשיבהתאםלהסכםביוםהקובע,והמספר

לאיעוגלר

ניהלומפלגותשהגישורשימתמועמדיםמשותפתאת )ח(
חשבונותיהןלתקופתהבחירותבנפרד,וסברמבקרהמדינהכי
לאניתןלייחסהוצאהאוהכנסההנוגעתלרשימתהמועמדים
המשותפתלאףאחתמהן,תיוחסההוצאהאוההכנסהבדין
וחשבוןלפיסעיף10לכלאחתמהמפלגות,לפישיעורחלקה

בסךהכוללשלהוצאותהבחירותבפועלר

משותפת מועמדים רשימת שהגישו מפלגות ניהלו )ט(
אתחשבונותיהןלתקופתהבחירותבמשותףולאהיההדין
וחשבוןלפיסעיף10)ב(חיובי,רשאימבקרהמדינהלקבועכי
שלילתהתשלומיםלפיסעיף10)ה(תיוחסלאחתהמפלגותאו

לכמהמהן,כפישיקבער"

בסעיף14לחוקהעיקרי-9רתיקוןסעיף14

האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"לסעיף12)ב()2(או)ג(לחוקזה"יבוא"לסעיפים )1(
קטנים)ב(או)ג(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

באיכוחהמפלגותשהגישורשימתמועמדיםמשותפתוממלאימקומם, ")ב(
כאמורבסעיף13ב)ה(,יהיובאיכוחהסיעותהנפרדותבכנסתהמקיימותסיעה

אחתוממלאימקומםר

התמזגוסיעותלפיסעיף60לחוקהכנסת,יודיעוהסיעותבכתבלוועדת )ג(
הכנסת,במועדהמיזוג,נוסףעלההודעהלפיסעיף25)א1(לחוקהבחירות,מיהם

באיכוחןשלהסיעותהנפרדותוממלאימקומםלענייןחוקזהר

כלסיעהנפרדתרשאית,בכלעת,בהודעהבכתבליושבראשהכנסת, )ד(
להחליףאתבאיכוחהוממלאימקומם;ההודעהתימסרבידיבאכוחהסיעה
הנפרדתאוממלאמקומו,אלאאםכןהודיעורובחבריהסיעההנפרדתאחרתר

הודעהעלבאיכוחסיעותנפרדותוממלאימקומםלפיסעיףזהועלכל )ה(
שינויבהםתפורסםברשומותמטעםהכנסתר

עלסיעהאוסיעהנפרדתשבהחלוקיםחבריהבשאלהמימייצגאותה )ו(
יחולוהוראתסעיף63לחוקהכנסת,בשינוייםהמחויביםר"

לענייןהגבלתהוצאותבחירותלפיסעיף7,יראו)ז( )1(
מפלגותשהגישורשימתמועמדיםמשותפתכאילוהיו
סיעהאחת,ביןשחשבוןהבחירותמנוהלבנפרדובין
במשותף,לפיהוראותסעיף13ב)א(או)ב(;ניהלוהמפלגות
אתחשבוןהבחירותבנפרד,תחושבהגבלתההוצאות
ביניהןבהתאםליחסמספרחבריהכנסתשנמניםעםכל

אחתמהןביוםהקובעכאמורבסעיף4)א()1(ר

מימון הסכם נערך ,)1( בפסקה האמור אף על )2(
שוטף,יראואתמספרחבריהכנסתשנמניםעםכלאחת
מהסיעותביוםהקובעכאילוהואהמספרלפישיעור
המימוןהחודשיבהתאםלהסכםביוםהקובע,והמספר

לאיעוגלר

ניהלומפלגותשהגישורשימתמועמדיםמשותפתאת )ח(
חשבונותיהןלתקופתהבחירותבנפרד,וסברמבקרהמדינהכי
לאניתןלייחסהוצאהאוהכנסההנוגעתלרשימתהמועמדים
המשותפתלאףאחתמהן,תיוחסההוצאהאוההכנסהבדין
וחשבוןלפיסעיף10לכלאחתמהמפלגות,לפישיעורחלקה

בסךהכוללשלהוצאותהבחירותבפועלר

משותפת מועמדים רשימת שהגישו מפלגות ניהלו )ט(
אתחשבונותיהןלתקופתהבחירותבמשותףולאהיההדין
וחשבוןלפיסעיף10)ב(חיובי,רשאימבקרהמדינהלקבועכי
שלילתהתשלומיםלפיסעיף10)ה(תיוחסלאחתהמפלגותאו

לכמהמהן,כפישיקבער"

תיקוןסעיף14בסעיף14לחוקהעיקרי-9ר

האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"לסעיף12)ב()2(או)ג(לחוקזה"יבוא"לסעיפים )1(
קטנים)ב(או)ג(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

באיכוחהמפלגותשהגישורשימתמועמדיםמשותפתוממלאימקומם, ")ב(
כאמורבסעיף13ב)ה(,יהיובאיכוחהסיעותהנפרדותבכנסתהמקיימותסיעה

אחתוממלאימקומםר

התמזגוסיעותלפיסעיף60לחוקהכנסת,יודיעוהסיעותבכתבלוועדת )ג(
הכנסת,במועדהמיזוג,נוסףעלההודעהלפיסעיף25)א1(לחוקהבחירות,מיהם

באיכוחןשלהסיעותהנפרדותוממלאימקומםלענייןחוקזהר

כלסיעהנפרדתרשאית,בכלעת,בהודעהבכתבליושבראשהכנסת, )ד(
להחליףאתבאיכוחהוממלאימקומם;ההודעהתימסרבידיבאכוחהסיעה
הנפרדתאוממלאמקומו,אלאאםכןהודיעורובחבריהסיעההנפרדתאחרתר

הודעהעלבאיכוחסיעותנפרדותוממלאימקומםלפיסעיףזהועלכל )ה(
שינויבהםתפורסםברשומותמטעםהכנסתר

עלסיעהאוסיעהנפרדתשבהחלוקיםחבריהבשאלהמימייצגאותה )ו(
יחולוהוראתסעיף63לחוקהכנסת,בשינוייםהמחויביםר"
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תיקוןחוק
הבחירותלכנסת-

מס'71

בחוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-10-21969ר

בסעיף23- )1(

בסעיףקטן)א(,במקום"עלידישרהפנים"יבוא"מטעםהכנסת"; )א(

בסעיףקטן)ב(,במקום"שרהפנים"יבוא"יושבראשהוועדההמרכזית" )ב(
ובסופויבוא"ואולםהודעהעלשינוייושבראשהוועדההמרכזיתתפורסםמטעם

הכנסת";

בסעיף25- )2(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

קמהסיעהבכנסתעקבהתפלגותאומיזוגשלסיעותכאמורבסעיף ")א1(
60לחוקהכנסת,התשנ"ד-31994,תודיעהסיעהבכתבלוועדתהכנסת,
במועדההתפלגותאוהמיזוג,מיהםבאכוחהוממלאמקומו,והודעה
ראשהוועדה ליושב ותימסר הכנסת ברשומותמטעם תפורסם עלכך

המרכזיתר";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"באיכוחהוממלאימקומם;"יבוא"ההודעהתימסרבידי )ב(
באכוחהסיעהאוממלאמקומו,אלאאםכןהודיעורובחבריהסיעהאחרת;";

בסעיף57- )3(

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"רשימתמועמדיםשמגישותשתימפלגותאו )א(
יותר)בחוקזה-רשימתמועמדיםמשותפת(תצייןגםאתהשתייכותוהמפלגתית

שלכלמועמדר";

בסעיףקטן)ג(,במקום"רשימתמועמדיםהמוגשתעלידישתימפלגותאו )ב(
יותר,תחתם"יבוא"רשימתמועמדיםמשותפתתיחתם";

בסעיף61)ב(,במקום"רשימתמועמדיםאחת"יבוא"רשימתמועמדיםמשותפת"ר )4(

תיקוןחוק
הרשויותהמקומיות

)בחירות(-מס'50

בחוקהרשויותהמקומיות)בחירות(,התשכ"ה-41965,בסעיף36)ב(-11ר

בפסקה)1(,בסופהיבוא"והשמותשלבאכוחהוממלאמקומויהיו,לענייןחוק )1(
זה,כפישנקבעולפיסעיף14לחוקהמימוןאםנקבעור";

בפסקה)2(,במקום"תקבעאתבא־כוחהואתממלאמקומוורשאיתהיאלקבוע" )2(
יבוא"רשאיתלקבוע";

בפסקה)3(,במקום"קביעותיה"יבוא"קביעתה"והסיפההחלבמילים"אםמצא" )3(
-תימחקר

תיקוןחוקהכנסת
-מס'46

בחוקהכנסת,התשנ"ד-51994,בסעיף59)2(,המילים"בציוןההשתייכותשלהמועמדים"12ר
-יימחקור

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"חהתשכ"ט,עמ'103;התשע"ח,עמ'426ר 2

ס"חהתשנ"ד,עמ'140ר 3

ס"חהתשכ"ה,עמ'248;התשע"ח,עמ'672ר 4

ס"חהתשנ"ד,עמ'140;התשע"ח,עמ'693ר 5
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חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )תיקון מס' 93(, התשע"ח-2018*

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-11963)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1רתיקוןסעיף9
9)ג1ג()2(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא:

שרכש")ב1( לאחר להלן המפורטות התקופות אחת בחלוף הדירה את רכש )1(
דירתמגוריםאחרתבמסגרתקבוצתרכישה)בפסקתמשנהזו-הדירהבקבוצת
הרכישה(,ובעתשרכשאתהדירהבקבוצתהרכישההיתההיאדירתוהיחידה:

ארבעשניםממועדרכישתהדירהבקבוצתהרכישה-אםבנייתה )א(
שלהדירהבקבוצתהרכישהלאהחלהבתוךאותהתקופה,אואםשוכנע
המנהלכיחלבאותהתקופהעיכובמהותיאחרבהשלמתבנייתהשל

הדירהבקבוצתהרכישה;

הרכישה-אםהחזקה בקבוצת הדירה רכישת 5ר6שניםממועד )ב(
בדירהבקבוצתהרכישהלאנמסרהבפועללידיהרוכשבאותהתקופהר

הוראותפסקתמשנה)1(יחולובהתקייםכלאלה: )2(

העיכובבהתחלתהבנייהאובהשלמתה,לפיהעניין,חלבנסיבות )א(
שאינןבשליטתושלהרוכשולאהיוידועותבמועדרכישתהדירהבקבוצת

הרכישה;

הרוכשמכראתהדירהבקבוצתהרכישהבתוך18חודשיםממועד )ב(
השלמתבנייתה;

דירתו הדירה היתה הרכישה, בקבוצת הדירה את רכש אלמלא )ג(
היחידה;

בפסקתמשנהזו- )3(

או תשתית עבודות הבניין,למעט להקמת עבודות - בנייה" "התחלת
עבודותלהכשרתהקרקע;

"עיכובמהותי"-עיכובבהמשךהבנייהאוכלהאטהבקצבהתקדמות
הבנייהשאינהמקובלתברכישתדירהבמסגרתקבוצתרכישהר"

תחולהוהוראת
מעבר

רכשאדםדירהערבתחילתושלחוקזה,לאחרשרכשדירהבקבוצתרכישה2ר )א(
9)ג1ג()2()ב1(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,והתקיימולגביו כשמשמעותהבסעיף
הוראותאותוסעיף,למעטהתקופההקבועהבפסקתמשנה)1()א(שבו,יחולוברכישת

הדירהשיעורימסהרכישההקבועיםבסעיף9)ג1ג()3(לחוקהעיקריר

רכשאדםדירהלאחרשרכשדירהבקבוצתרכישה,לפיהוראותסעיף9)ג1ג()2()ב1( )ב(
לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,יראואותו,לענייןהטבותאוזכאויותלפיכלדיןאחר,
לרבותלענייןזכויותלפיחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצום
פעריםחברתיים)מענקעבודה(,התשס"ח-22007,חוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-31980,

חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )תיקון מס' 93(, התשע"ח-2018*

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-11963)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1ר
9)ג1ג()2(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא:

תיקוןסעיף9

שרכש")ב1( לאחר להלן המפורטות התקופות אחת בחלוף הדירה את רכש )1(
דירתמגוריםאחרתבמסגרתקבוצתרכישה)בפסקתמשנהזו-הדירהבקבוצת
הרכישה(,ובעתשרכשאתהדירהבקבוצתהרכישההיתההיאדירתוהיחידה:

ארבעשניםממועדרכישתהדירהבקבוצתהרכישה-אםבנייתה )א(
שלהדירהבקבוצתהרכישהלאהחלהבתוךאותהתקופה,אואםשוכנע
המנהלכיחלבאותהתקופהעיכובמהותיאחרבהשלמתבנייתהשל

הדירהבקבוצתהרכישה;

אםהחזקה הרכישה- בקבוצת רכישתהדירה 5ר6שניםממועד )ב(
בדירהבקבוצתהרכישהלאנמסרהבפועללידיהרוכשבאותהתקופהר

הוראותפסקתמשנה)1(יחולובהתקייםכלאלה: )2(

העיכובבהתחלתהבנייהאובהשלמתה,לפיהעניין,חלבנסיבות )א(
שאינןבשליטתושלהרוכשולאהיוידועותבמועדרכישתהדירהבקבוצת

הרכישה;

הרוכשמכראתהדירהבקבוצתהרכישהבתוך18חודשיםממועד )ב(
השלמתבנייתה;

דירתו הדירה היתה הרכישה, בקבוצת הדירה את רכש אלמלא )ג(
היחידה;

בפסקתמשנהזו- )3(

או תשתית עבודות הבניין,למעט להקמת עבודות - בנייה" "התחלת
עבודותלהכשרתהקרקע;

"עיכובמהותי"-עיכובבהמשךהבנייהאוכלהאטהבקצבהתקדמות
הבנייהשאינהמקובלתברכישתדירהבמסגרתקבוצתרכישהר"

רכשאדםדירהערבתחילתושלחוקזה,לאחרשרכשדירהבקבוצתרכישה2ר )א(
9)ג1ג()2()ב1(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,והתקיימולגביו כשמשמעותהבסעיף
הוראותאותוסעיף,למעטהתקופההקבועהבפסקתמשנה)1()א(שבו,יחולוברכישת

הדירהשיעורימסהרכישההקבועיםבסעיף9)ג1ג()3(לחוקהעיקריר

תחולהוהוראת
מעבר

רכשאדםדירהלאחרשרכשדירהבקבוצתרכישה,לפיהוראותסעיף9)ג1ג()2()ב1( )ב(
לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,יראואותו,לענייןהטבותאוזכאויותלפיכלדיןאחר,
לרבותלענייןזכויותלפיחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצום
פעריםחברתיים)מענקעבודה(,התשס"ח-22007,חוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-31980,

פורסמובהצעותחוק ודבריהסבר החוק הצעת ;)2018 ביוני 25( בתמוזהתשע"ח י"ב ביום התקבלבכנסת *
הכנסת-778,מיוםא'בסיווןהתשע"ח)15במאי2018(,עמ'166ר

ס"חהתשכ"ג,עמ'156;התשע"ח,עמ'438ר 1

ס"חהתשס"ח,עמ'84ר 2

ס"חהתשמ"א,עמ'30ר 3
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יחידה, מגורים ]נוסחמשולב[,התשנ"ה-41995,כבעלדירת הלאומי הביטוח וחוק
בתקופהשממועדרכישתהדירהועדלמכירתהשלהדירהבקבוצתהרכישהכאמור

בפסקתמשנה)2()ב(לסעיףהאמורר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

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"חהתשנ"ה,עמ'210ר 4
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