עיקרי התקציב 2019

מימון מפלגות ותקציב הבחירות
הצעת תקציב הבחירות לכנסת ומימון המפלגות בשנת  2019מסתכמת בכ 706-מיליון ש"ח
בהוצאה נטו.

דגשים לשנת הכספים 2019
מימון מפלגות שוטף לסיעות הכנסת ומימון מפלגות לבחירות
חוק מימון מפלגות ,תשל"ג  ,1973קובע את הכללים למימון מפלגות — הן המימון עבור הבחירות הן המימון
השוטף של המפלגות .סך תקציב מימון המפלגות לשנת  2019עומד על כ 460 -מיליון ש"ח.

מימון מפלגות לבחירות
במהלך שנת בחירות ,זכאית כל מפלגה למימון עבור הבחירות על פי העקרונות האלה:
המימון עבור הבחירות לכל מפלגה הוא מכפלה של גובה יחידת המימון במספר המנדטים שבהם זכתה המפלגה
בבחירות ועוד יחידת מימון אחת (בגין הסיעה).
בחודש מרץ  2017נקבע גובה יחידת המימון העדכני ,העומד על  1,395.23אלף ש"ח.
לשם המחשה ,עלות מימון המפלגות לבחירות עבור מפלגה שזכתה ב 10-מנדטים היא  15,347.53אלף ש"ח בהתאם
לחישוב שלהלן:
= 15,347.53
אלף ש"ח

X 11

 10חברי כנסת ועוד אחד בגין
הסיעה

1,395.23
עלות יחידת מימון באלפי ש"ח

מימון מפלגות שוטף
גובה המימון החודשי השוטף לכל מפלגה הוא סכום המנדטים שבו זכתה המפלגה בבחירות לכנסת ועוד אחד
(בגין הסיעה) כפול  6%מגובה יחידת המימון (בשנה — .)X12 = 72% 6%
לשם המחשה ,עלות המימון השוטף לשנה ,עבור מפלגה בת  10חברי כנסת היא  11,050אלף ש"ח בהתאם
לחישוב שלהלן:
= 11,050
אלף ש"ח

X 72%

שיעור התשלום השנתי

1,395.23
X 11
 10חברי כנסת ועוד אחד עלות יחידת מימון באלפי
ש"ח
בגין הסיעה

עד לשנת  2017שיעור המימון החודשי השוטף עמד על  ,5%ובשנת  2017הועבר תיקון לחוק מימון המפלגות (תיקון
מס'  )35שהגדיל את שיעור המימון החודשי ל .6%-עלות שינוי זה נאמדת ב 25-מיליון ש"ח לשנה.
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אשראי תקציבי למפלגות
בהתאם לתיקון לחוק מימון מפלגות ,על משרד האוצר להעמיד אשראי תקציבי למפלגות בהיקף של עד מחצית
מסכום מימון המפלגות לשלוש שנים .בתקציב לשנת  2019תוקצבו עבור רכיב זה  130מיליון ש"ח.

מימון בחירות מקדימות לכנסת
בהתאם לתיקון  24לחוק המפלגות אשר אושר בחודש ינואר  ,2018החל מהבחירות אשר צפויות להתקיים בשנת
 2019תשתתף המדינה באופן חלקי במימון הבחירות המקדימות למועמדים במפלגות אשר מתקיימות בהם בחירות
כאמור .בעקבות תיקון החקיקה ,תוקצב רכיב זה על-פי אומדן העלות העדכני בכ 30-מלש"ח.

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מוקמת עם כינוסה של כל כנסת חדשה ומכהנת עד להקמת ועדת בחירות חדשה,
מיד לאחר כינונה של כנסת חדשה .בוועדה המרכזית לבחירות לכנסת חברים נציגים מכל הסיעות של הכנסת
ובראשה עומד שופט בית משפט עליון.
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת אחראית לתכנון ,לארגון ולניהול הבחירות לכנסת ,עד לקביעת תוצאות הבחירות.
התקציב המוצע לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת עבור שנת  2019עומד על כ 227-מיליון ש"ח ,כ 10%-יותר
מתקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בשנת  ,2015שנת הבחירות האחרונה לכנסת.
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