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 לכבוד

 ליק חזקיהמר שמו

 חוק חופש המידעעל הממונה 

  v.ilfroi@knesset.goאמצעות מייל:ב                                                                                סת ישראלכנ

 

 1998-בקשת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח :הנדון

 רב,  שלום

הנוגע נבקש לקבל מידע "החוק"(,  )להלן: 1998-בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח

למימון הוצאותיהן בבחירות  כנסת,ר הצר המדינה, באמצעות יו"מאוהלוואות שקיבלו המפלגות ל

 .כמפורט להלןהכל , 22-וה 21-לכנסת ה

קיבלו  רבות מהמפלגותמהעת האחרונה, שלפיהם  פרסומים בתקשורתאים נמצברקע לבקשתנו זו 

, מיליון ש"ח 180-כולל של כבסך  בבחירות האחרונות יהןלמימון הוצאות המדינהמתקציב  הלוואות

 .הבעל בסיס כוחן היחסי ו במהלך כהונת הכנסת הנוכחית טף שהן זכאיות לומהמימון השוכנגד קיזוז 

ימון מ אילוו, ש"חמיליון  158-כהתכנית למימון מפלגות בבחירות ב הוקצבת 2019שבשנת נזכיר 

לקדם הצעת  , כעת מבקשים חברי הכנסתיווחיםדעל פי  .ש"חמיליון  278-בכ תוקצבמפלגות שוטף 

קוזז , כך שחובן י23-ו עד לכנסת השנטל הלוואותהלדחות את פירעון למפלגות  שתאפשר חקיקה

 .ר נעלםאף שהדבר הוא בגדעל  שיהיו זכאיות לו בכנסת הבאה, העתידימהמימון 

 נוכח האמור לעיל, הנתונים המבוקשים הם אלה:

מידת בנוגע ל , נבקש לקבל מידעהמדינהבבחירות מתקציב יהן ימון המפלגות והוצאותמי לגב .1

תקציבית שממנה ניטלו ת הסגרובנוגע למ  ,יועדה למתן ההלוואותהמסגרת התקציבית שחריגה מה

 :ות אלה, לרבשנדרשו להשלמת החסר נוכח חריגה זוהכספים 

המדינה לתקציב  14.10מימון מפלגות )סעיף הפעילות ם תחו של 2019-לבפועל סך הביצוע  .1.1

 (;קציב""הת :)להלן 2019לשנת 

 לתקציב(; 14.10.01עיף של תכנית מימון מפלגות שוטף )ס 2019-לסך הביצוע בפועל  .1.2

 לתקציב(; 14.10.01של תכנית מימון מפלגות לבחירות )סעיף  2019-ע בפועל לסך הביצו .1.3

 לתקציב(; 14.10.01.03הלוואות למפלגות )סעיף תקנת של  2019-סך הביצוע בפועל ל .1.4

 (;לתקציב 14.10.01.01של תקנת מימון מפלגות שוטף )סעיף  2019-סך הביצוע בפועל ל .1.5

 לתקציב(; 14.10.01.04סעיף מימון בחירות מקדימות )של תקנת  2019-סך הביצוע בפועל ל .1.6

 לתקציב(; 14.10.01.02גות )סעיף של תקנת רזרבה למימון מפל 2019-סך הביצוע בפועל ל .1.7

 למימון הוצאותיהן בבחירות:הלוואות שקיבלו המפלגות לגבי  .2

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3771016,00.html
https://next.obudget.org/i/budget/00141002/2019
https://next.obudget.org/i/budget/00141001/2019
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3774917,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3774917,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3774917,00.html


 

 

במהלך  ןלכיסוי הוצאות הבחירות שלהמתקציב המדינה סיעות שקיבלו הלוואות הפירוט  .2.1

וצאות ה בעבורהן – סכומי ההלוואות כאמור שקיבלה כל סיעה בתקופה האמורהו, 2019

 ;22-הוצאות הבחירות לכנסת ה בעבור, והן 21-ההבחירות לכנסת 

 ההלוואות האמורות;ו ניתנו בשיעור הריבית ש .2.2

-לכנסת ה הלוואות מתקציב המדינה לכיסוי הוצאות הבחירותבעבר יעות שקיבלו פירוט הס .2.3

 ;הסכומים שקיבלה כל סיעהלצד  (,2015) 20

 ;יום מתן המענה לבקשהנכון ל  שלהן אין חובות לכנסת(  22-הבכנסת הנוכחית )פירוט הסיעות   .2.4

כל אחת לגבי , ו2.1הלוואות שנטלו כאמור בפסקה ה ותטרם פרעו את חובפירוט הסיעות ש .2.5

המענה מתן נכון ליום  הנותר, והכלהחוב  סכוםכן והחוב שכבר נפרע סכום  – מהסיעות הנ"ל

  .לבקשה

כדוגמת גיליונות  ,ניתן לעיבוד ממוחשב(ה) נבקש לקבל בפורמט קריא מכונה המבוקשאת המידע שיודגש 

  וכדומה. XLS, XLSX, CSVנתונים בקובץ 

יום מעת   30-ולא יאוחר מ ,נזכיר שעל פי החוק והתקנות לפיו, עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי

, לשלם אם תידרשומתחייבת,    פטורה מתשלום אגרת בקשה. כן נציין שהתנועה לחופש המידע )ע"ר(  הקבלת

במקרה של דרישה לתשלום בסכום גבוה מזה, נדרשת הסכמת התנועה   ₪.  150  סךאגרת טיפול והפקה עד ל

 לביצועו. לבסוף, נזכיר שחריגה מהמועדים הקבועים בחוק תשלול את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה. 

 

 ,בתודה ובברכה

  

 איה מרקביץ', עו"ד

 התנועה לחופש המידע  

foi@meida.org.il 

050-7599739 

 העתק:
 ים אבידורמר חי

 

 
 חשב הכנסת

 
  

 

https://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Hakika/Pages/Nonprofit-Organization.aspx
mailto:foi@meida.org.il

