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 חברי ועדת השרים לענייני חקיקה

 

מימון בחירות מקדימות למועמד שהוא נבחר  –הצעת חוק המפלגות (תיקון : חוות דעת

 הציבור)

 

, תעלה לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת החוק 2017ביולי  2-ביום ראשון, ה

למרות שאנחנו מסכימים עם הצורך העקרוני ק הזו. שבנדון. אנחנו מתנגדים להצעת החו

להקצות מימון ציבורי למועמדים בבחירות מקדימות, הדרך שנבחרה בהצעת החוק פוגעת 

להלן בעקרון החוקתי של שוויון בבחירות ובזכות להיבחר ולכן לא יהיה זה ראוי לקבלה. 

 נפרט.

 שיטת של כספייםה להיבטים הנוגעים ליקויים מספר לתקן נועדה החוק הצעת .1

מנת -להשקיע כספים על מועמדים מחייבתה זו שיטבחירות המקדימות (פריימריז). ה

, היא מעניקה יתרון מובנה למועמדים ככזולהגיע אל עשרות אלפי בעלי זכות בחירה. 

בעלי ממון ופוגעת בשוויון ההזדמנויות בין מועמדים. לחלופין, היא מאלצת מועמדים 

יוצרת תלות לא בריאה בין  ובכךממן את מסע הבחירות שלהם, כדי ללגייס תרומות 

 לקמפיין שתרמו אמצעיםמועמדים שנבחרו לכנסת והפכו לנבחרי ציבור לבין בעלי 

 שלהם.  בחירות המקדימותה

בין לשפר את שוויון ההזדמנויות לכאורה לתכלית ראויה: הצעת החוק נועדה  .2

שתרמו  אמצעיםבעלי בין חרי ציבור לולנתק את התלות הלא בריאה בין נבהמועמדים 

 להם. היא עושה זאת באמצעות שני מנגנונים:



 

 

. הלוואה זו בחירות מקדימותא) הלוואה שתינתן מטעם המדינה לכלל המועמדים ב

 בחר. ייתהפוך למענק במידה והמועמד 

המועמדים שוב  ב) מימון ציבורי שיינתן מטעם המדינה לנבחרי ציבור מכהנים

 .ימותבבחירות מקד

אנו סבורים שיש בה משום פגיעה  ,אף שאנו מסכימים לתכליות של הצעת החוק .3

. ובתנאי המועמדּות השווים, וכן פגיעה בזכות להיבחר השוויון עקרוןמשמעותית ב

ונותנת  –חדשים ומכהנים  –ההצעה יוצרת הלכה למעשה שתי קבוצות של מועמדים 

ביא לביצור מעמדם של חברי הכנסת כך, ההצעה ת לקבוצה השנייה יתרון משמעותי.

המכהנים ותקדם את האינטרסים שלהם על פני מועמדים חדשים באופן בלתי הוגן, 

 באופן שיפגע בשוויון ובזכותם של המועמדים החדשים להיבחר. 

מועמדים חדשים אשר לא יצליחו להיבחר לכנסת ייאלצו להסתמך על תרומות או  .4

ידי המדינה. כיוון שקיימת כאן מידה לא -להחזיר את ההלוואה שניתנה להם על

מבוטלת של סיכון (ההכרח להחזיר את ההלוואה) המנגנון הזה עלול ליצור רתיעה 

בקרב מועמדים חדשים או לתמרץ אותם להסתמך על תרומות. באופן כזה, לפחות עבור 

 חלקם, התכלית של הגברת שוויון ההזדמנויות עלולה להיות מסוכלת.

מתקרת  80%המימון המלא שניתן למועמדים שהם נבחרי ציבור (עד חמור מכך,  .5

ההוצאות המותרת, והיתרה באמצעות ההלוואה שלה יהיו זכאים גם יתר המועמדים) 

לא תהיה לאף מועמד סיבה של ממש לא  –יתמרץ את כולם ליטול את מלוא המימון 

ייו להיבחר. זאת להגיע אל תקרת ההוצאות. אדרבה, מועמד שלא יעשה כן יפגע בסיכו

, לא בגלל מחסור אלא בגלל כאלה סכומים מוציאים לא מהמועמדים רביםבעוד שכיום 

 החלטות עקרוניות. 

 



 

 

במלים אחרות, המימון המלא יגדיל את ההוצאות הכוללות בבחירות מקדימות ויביא  .6

כך לבזבוז כספי מדינה. כמו כן, המימון המלא יעמיק את הפער הקיים בלאו הכי בין 

ועמדים ותיקים לבין מועמדים חדשים, ויחמיר את הסיכון שייאלצו לקחת על עצמם מ

מועמדים חדשים וחסרי אמצעים כדי שיהיה להם סיכוי כשלהו להגיע אל ציבור 

 בוחריהם.  

לכלל אם הכוונה היא לייצר שוויון הזדמנויות אמיתי אזי יש להחיל  מנגנון מימון זהה  .7

ה יש סכנה לבזבוז אדיר של כספי ציבור כיוון שהוא עלול ברור שבמנגנון כז המועמדים.

לתמרץ אלפי אזרחים להגיש מועמדות וזהו תסריט שאינו רצוי. פתרון אפשרי הוא 

 3להגביל את מספר המועמדים. מפלגות יקבעו פאנל של מועמדים שמספרם יהיה עד פי 

וכל   לכל היותר)מועמדים  8(ובמקרה של בחירות ליו"ר עד ממספר חברי הכנסת שלהם 

 בשיעור שווה ובתנאים שווים.   –בדרך של מענק או הלוואה  –המועמדים יקבלו מימון 

לסיכום, אנו מסכימים עם הצורך העקרוני להקצות מימון ציבורי למועמדים בבחירות  .8

מקדימות. הסכמה זו אף עולה בקנה אחד עם הצעות ברוח דומה שהבענו לגביהן תמיכה 

מית. ביוזמות אלה יש הכרה דמוקרטיה פני ל כספי למפלגות המקיימותבעבר, כגון תגמו

של המדינה בערך החיובי שיש לחיים דמוקרטיים פנימיים במפלגות. אולם הבחנה בין 

שתי אוכלוסיות מועמדים והפליה לרעה של אחת מהן, כפי שעושה הצעת החוק 

 הנוכחית, היא לא הדרך הנכונה.

 ,בברכה
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