
21

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר החקלאות ופיתוח הכפר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד            
                יושבת ראש הכנסת

חוקהמפלגות)תיקוןמס'15(,התשס"ט–2008*

בחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 17 יבוא:1 הוספת סעיף 17א

"פרסום סקר 
בבחירות מקדימות

תעמולה(, 17א  )דרכי  הבחירות  לחוק  16ה  סעיף  הוראות  )א( 
התשי"ט-1959, יחולו על בחירות מקדימות כהגדרתן בסעיף 

28א, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

""מתמודד  ההגדרה  במקום  )א(,  קטן  בסעיף   )1(
בבחירות" "תקופת בחירות"", יקראו ""מועמד", "תקופת 
המפלגות,  לחוק  28א  בסעיף  כהגדרתם   - בחירות" 

התשנ"ב-1992";

בסעיף קטן )ב(, בפסקה )4(, בסופה יקראו "והאם   )2(
היא נמנית עם הגוף הבוחר, עם אלה שהזדהו כתומכי 

המפלגה שלגביה נערך הסקר או עם כלל הציבור";

בסעיף קטן )ה(, ברישה, במקום "לועדת הבחירות   )3(
המרכזית" יקראו "לרשם המפלגות";

בסעיף קטן )ח(, במקום "יום שישי" יקראו "ביום   )4(
השלישי שלפני יום הבחירות" 

העובר על הוראות סעיף קטן )א(, דינו - הקנס האמור  )ב( 
בסעיף 61)א()3( לחוק העונשין, התשל"ז-1977 

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לאחר  )ג( 
שנתן למועמד או למי שהצו מכוון כלפיו הזדמנות להביא את 
טענותיו לפניו, ליתן צו המונע ביצוע מעשה עבירה לפי סעיף 

זה או המשכתו "

בסעיף 28ב2)א( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "יהא מקור כספי ההוצאה אשר יהא" 2 תיקון סעיף 28ב2

בסעיף 28יח)א( לחוק העיקרי, אחרי "לאותו תפקיד" יבוא "או" 3 תיקון סעיף 28יח

התקבל בכנסת ביום ז' בחשוון התשס"ט )5 בנובמבר 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 263, מיום ל' בתשרי התשס"ט )29 באוקטובר 2008(, עמ' 44 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשס"ח, עמ' 580   1
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