חוק מימון מפלגות )תיקון מס'  24והוראת שעה( ,התשס"ג*2002
 .1בחוק מימון מפלגות ,התשל"ג) 1 1973להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף 9א ,בסופו

תיקון סעיף 9א

יבוא:

")ג( מי שנתן הוראה להוציא הוצאה או מי שאישר להוציא הוצאה והוא רשאי
לעשות כן מטעם הסיעה או רשימת המועמדים ,ביודעו שההוצאה תביא לחריגה
מהוראות הסעיף האמור וההוראה בוצעה ,דינו  מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף
)61א() (3לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977ובלבד שהסיעה או רשימת המועמדים חרגה
מההוצאות המותרות לפי סעיף ".7

 .2בחוק העיקרי ,בסעיף ) 10ה() ,(3לפני "שקיבלה תרומה" יבוא "שחרגה מהסכומים
שנקבעו בסעיף
.5

7

או".

חוק מימון מפלגות ,התשל"ג ,1973ייקרא לענין הבחירות לכנסת השש עשרה ,כך:

)ו( בסעיף  ,7בסעיף

קטן )ג(



) (1בפסקה ) ,(2במקום "לכל חבר הכנסת שבאותה סיעה" יבוא "לכל אחד
מחמשת חברי הכנסת הראשונים ופי אחד וחצי מיחידת מימון אחת לכל אחד
מחברי הכנסת הנותרים";

) (2בפסקה ) ,(3במקום "ופי אחד וחצי" יבוא "וחצי";
)(2

תיקון סעיף 10

אחרי סעיף 8ה יבוא:

"צו מניעה של
מבקר המדינה

8ו) .א( הובאו לפני מבקר המדינה ראיות ברורות ומשכנעות
לכך שסיעה או רשימת מועמדים ,בתקופה שמיום פרסומו של חוק
זה וער יום הבחירות ,מפרה הפרה של ממש את הוראות חוק מימון
מפלגות ,התשל"ג) 1975להלן  חוק מימון מפלגות( ,הוראות חוק
זה או הנחיות מבקר המדינה ,בענין קבלת תרומות ,רשאי הוא ,בצו,
ליתן הוראות לסיעה ,לרשימת המועמדים או לגורם אחר ,לשם
מניעת המשך ההפרה; צו לפי סעיף קטן זה יינתן לאחר שניתנה
לסיעה ,לרשימת המועמדים או לגורם אחר כאמור ,הזדמנות
להעלות את טענותיהם לפניו ,בכתב או בעל פה.

* נתקבל בכנסת ביום חי בכסלו התשס"ג ) 13בנובמבר  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  הכנסת ת ,מיום זי בכסלו התשס"ג ) 12בנובמבר  ,(2002עמ' .84
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52התשס"ב ,עמ' .5

הבחירות לכנסת
השש עשרה 
הוראת שעת.

)ב(

מבקר המרינה רשאי לקבוע את

דרכי הפניה אליו לפי סעיף זה,

את המסמכים והראיות שיצורפו לפניה ואת סדרי הדיון בה.
)ג( אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויות מבקר המרינה לפי
הוראות חוק מימון מפלגות ,הוראות חוק זה והנחיות מבקר המרינה והוא
לא יהיה כבול בהפעלתן לצווים שנתן או לממצאים שקבע לענין סעיף
זה".

אריאל שרון
ראש הממשלה

משה קצב

אברהם

בורג

המדינה

ראש

הכנסת

נשיא

יושב

