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לכבוד
מועמדי מפלגת הבית היהודי

הנדון :תרומות והוצאות בבחירות המקדימות ("פריימריז")
להלן עיקרי הוראות חוק המפלגות ,תשנ"ב 1992-לעניין תרומות והוצאות בבחירות המקדימות .מסמך זה
בא כהשלמה להוראות מבקר המדינה ותכליתו לתת מספר דגשים .אנו ממליצים ביותר לקרא את הוראות
הדין הרלוונטית ואת הנחיות המבקר.
 .1מועמדי מפלגת הבית היהודי לרשימת המפלגה בכנסת (מלבד הראשון ברשימה) ייבחרו על ידי המרכז
אשר מונה כ  950איש .לאור עובדה זו הבחירות אינן נחשבות כ "בחירות מזכות" לקבלת מימון ממלכתי.
 .2בתקופת הבחירות ,מועמד רשאי לקבל תרומות ,הלוואות וערבויות בהתאם להוראות החוק.


תרומה – בכסף או בשווה כסף ,במישרין או בעקיפין ,בארץ או בחו"ל ,ובהתחייבות מכל
סוג .זאת למעט פעילות אישית בהתנדבות שערכה נמוך מ 50,000-ש"ח ואינה בגדר עיסוקו
של המתנדב.

 .3תקרה כללית לתרומות והוצאות:
תקרת ההוצאות מחושבת כנגזרת מבעלי זכות הבחירה בבחירות המקדימות (במפלגה כ 950-בז"ב).
 עבור כ 950-בוחרים =  5,760ש"ח  900 x 15 +בז"ב = כ 19,260-ש"ח.
אחת היא אם התרומות ניתנו למועמד או לכל אדם או חבר בני אדם הפועל מטעם המועמד ,או
למענו ובזיקה אליו ,או שההוצאות הוצאו בידי מועמד או בידי אחר/ים כאמור.
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 .4תקרה לתורם בודד ולתרומה בודדת:
 .4.1תקרה לתרומה בודדת:
תורם בודד (ובני ביתו הסמוכים על שולחנו  /והתלויים בו מבחינה כלכלית) – רשאי לתרום למועמד
ומועמד רשאי לקבל מתורם כאמור סה"כ  11,520ש"ח למימון הבחירות המקדימות.
 .4.2תקרה לתורם בודד:
תורם בודד כאמור יוכל לתרום למועמדים שונים סך תרומות שצירופן אינו עולה על  11,520ש"ח.
 .4.3תרומה עצמית:
המועמד ובני משפחתו רשאים לתרום ,יחד ,למימון התמודדות המועמד בבחירות מקדימות ,סכום
בגובה הסכום הכולל.
"בן משפחה" – בן זוג ,ילד ,הורה ,אח ,דוד ובן זוגו של כל אחד מאלה ,וכן הורה של בן זוגו של
המועמד.
 .5הוראות שונות:
 .5.1אין לקבל תרומה מתאגיד ,מקטין ,תרומה בעילום שם או במזומן (מעל  200ש"ח).
 .5.2תרומות בניגוד להוראות החוק או מעל התקרות – יש להחזיר לתורם/לאוצר המדינה.
 .5.3במקרים מסוימים ,ניתן לשמור את יתרת התרומות לבחירות המקדימות הבאות.
 .5.4יש לנהל חשבונות ולמסור הודעות ודיווחים למבקר המדינה בהתאם לכל דין.
 .6כללי:
 .6.1הסכומים מעודכנים לינואר ( 2019בהתאם לקובץ התקנות  8150מיום  ,16.1.2019עמ' .)1837
 .6.2הדוגמאות משוערות ,ויש לחשב לפי מספר בעלי זכות הבחירה בפועל.
 .6.3אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין או כדי להחליף ייעוץ משפטי פרטני.

בכבוד רב,
אורי הברמן ,עו"ד

אור אבי ווזנה ,עו"ד

