
התשנ"ו1996* שעה), (הוראת בחירות) (מימון המקומיות הרשויות חוק

 זה בחוק (א) . 1

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

בנובמבר 2) התשנ"ד בחשון י"ח ביום שנערכו המקומיות לרשויות הבחירות  "הבחירות"
:(1993

השלושעשרה. הכנסת מסיעות סיעה  אם" "סיעם

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

ופרשנות הגדרות

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת במרס1996); התשנ''ו(12 באדר ביוםכ"א בכנסת נתקבל *
.288 עמ' בדצמבר1995), 20) התשנ'ו בכסלו כ*ז מיום ,2464

עמ'.85 התשנ"ו, ;146 עמ' התשנ"ג, ס"ח 1



תרומות גיוס
חובות לכיסוי

חבה ואשר אם סיעת לה שאץ רשימה על או סיעה על דין, כל הוראות אף על (א) .2
ההוראות כל יחולו החוב), סכום  (להלן הבחירות במערכת הוצאותיה עקב כספים

מימון לחוק 26 סעיף של לתוקף כניסתו ערב קיימות שהיו תרומות, לגיוס המתייחסות
הקודם). החוק הוראות  (להלן 2 התשנ"ד1944 ,(16 מס' (תיקון מפלגות

למבקר מסרה אם (א) קטן סעיף לפי תרומות לגייס תוכל רשימה או סיעה (ב)
חשבון. רואה בידי מאושרת החוב, סכום על הודעה המדינה

סכום על יעלה לא המצטבר שסכומן תרומות על יחולו (א) קטן סעיף הוראות (ג)

המותרת), התקופה  (להלן זה חוק של תחילתו ממועד שנה תוך ושנתקבלו החוב,

למבקר ריווח
המדינה

או הסיעה נציגי יגישו המותרת התקופה מתום שבועות עשר שנים בתוך (א) .3

לפי שנתקבלו תרומות לגבי חשבון, רואה בידי מאושר וחשבון, דין המדינה למבקר הרשימה
 (להלן התשלאו97ו3 חדש], [נוסח הראיות לפקודת 15 סעיף לפי תצהיר, בצירוף 2 סעיף
הנחיות יקבע המדינה מבקר בו; הכלולים הפרטים של ונכונותם שלמותם בדבר תצהיר)

הדיווח. אופן לגבי

לפי תרומה כל קיבלה ולא החוב סכום על הודעה שהגישה רשימה או סיעה (ב)
זו. עובדה של נכונותה את המאשר תצהיר המדינה למבקר נציגיה יגישו ,2 סעיף

מבקר דו"ח
המרינה

מבקר ימסור 3(א), סעיף לפי וחשבון דין שהוגש מיום שבועות עשר ששה תוך (א) .4

כאמור. שהוגש וחשבון הדין ביקורת תוצאות על וחשבון דין הכנסת ראש ליושב המדינה

החוק להוראות בניגוד תרומה קיבלה רשימה או סיעה כי המדינה מבקר מצא (ב)
סכום המדינה, מבקר שיקבע במועד המדינה לאוצר הרשימה או הסיעה תעביר הקודם,
על או הסיעה על כי לקבוע המדינה מבקר רשאי אולם התרומה; מסכום שניים פי ששוויו

בנסיבות בהתחשב כך לנהוג הראוי שמן ראה אם מהאמור, נמוך סכום להעביר הרשימה
המקרה.

מסכום הגבוה בסכום תרומה קיבלה רשימה או סיעה כי המדינה מבקר מצא (ג)
סכום לבין החוב סכום שבין ההפרש את המדינה לאוצר הרשימה או הסיעה תעביר החוב,

התרומה.

לפי שהוטלו סכומים לתשלום ולחוד יחד אחראים הרשימה או הסיעה נציגי (ד)

זה. סעיף

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב

רמון חיים
הפנים שר

.455 עמ' התשנ"ה, ;114 עמ' התשנ''ד, ס"ח 1
367. עמ' התשנ"ה, ס"ח ;421 עמ' ,18 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1


