
התשנ''ד1994* שעה)/ (הוראת בחירות) (מימון המקומיות הרשויות חוק

ופרשנות הגדרות זה בחוק (א) .1

שהתקיימו המקומיות הרשויות ולראשי המקומיות הרשויות למועצות הבחירות  'בחירות'

החוזרות; הבחירות לרבות (1993 בנובמבר 2) התשנ'"ד בחשון י'ח ביום

התשנ"ג1993; בחירות), (מימון המקומיות הרשויות חוק  המימון" "חוק

אשר בוחרים קבוצת או סיעה אם, סיעת מטעם שהוגשה מועמדים רשימת  חדשה' 'סיעה
לפחות; אחד במנדט בבחירות זכתה

הפנים. שר  'השר'

משתמע אם זולת המימון, בחוק לו שיש המשמעות תהיה זה בחוק מונח לכל (ב)
אחרת.

בקשה הגשת
למימון

או 12 וו, סעיפים לפי לשר הודעה במועד, עליה, נמסרה לא אשר חדשה סיעה (א) .2

יאוחר לא מימון(, בקשת  )להלן מימון לקבלת בקשה לשר, להגיש רשאית המימון, לחוק 26(ג)(3)
סיעה בשל כאמור בקשה תגיש אם שסיעת ויכול ;(1994 במרס 15) התשנ"ד בניסן ג' מיום

חדשה.

הוגשה החדשה; הסיעה מטעם שנבחרו המועצה חברי כל בידי תיחתם מימון בקשת (ב)
האם. סיעת נציג בידי תיחתם אם, סיעת בידי הבקשה

סכום את להעביר מבקשים שאליו בבנק החשבון מספר יצויינו מימון בבקשת (ג)
השר. שיקבע נוספים ופרטים המימון

לזכאות תהיה,תנאים מימון, בקשת אם סיעת בידי בשלה הוגש אשר או הגישה אשר חדשה סיעה (א) .3
האמורים בסכומים המדינה מאוצר שלה הבחירות הוצאות למימון זכאית הבקשה, מגישת

אלה: שניים נתמלאו אם המימון לחוק ו9(א) 7(א) בסעיפים

המדינה למבקר אם, סיעת בידי בשלה הוגש או הגישה, החדשה הסיעה (ו)
המימון; לחוק 22 בסעיף כאמור כספי ודו'ח חשבונות

החשבונות על המימון, לחוק 23 סעיף לפי המדינה מבקר שמסר וחשבון הדין (2)
חיובי. היה ,(2) בפסקה האמורים הכספי והדו"ח

האם לסיעת או לסיעה ישולם (א), קטן בסעיף כאמור הבחירות הוצאות מימון סכום (ב)

המדינה. מבקר מאת החיובי וחשבון הרין קבלת אחרי מיד

בכנסת.תחילה קבלתו ביום זה חוק של תחילתו .4

וייצמן עזר
המדינה נשיא
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חוק2237, בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת בינואר1994); 26) בשבטהתשנ"ד ביוםי"ד בכנסת נתקבל *
.170 עמ' בינואר1994), (7ו התשנ"ד בשבט ה' מיום
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