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החלק כוח לבא יאפשר  חלק התפלג שממנה הסיעה של החשבון  רואה (4)
מחלוקת המפלגה; היתה לחובות הנוגעים במסמכים לעיין מי מטעמו או שהתפלג
הכנסת, ראש יושב  להכרעת המחלוקת תובא  - המפלגה חובות לסכום  בנוגע

30 ימים.  בתוך בענין שיכריע

לבין הוצאותיה שבין ההפרש - המפלגה"  "חובות  זה, קטן סעיף לענין (5)
מהסיעה, חלק היה ממנו,  חלק או שהתפלג החלק שבה בתקופה  הכנסותיה,
בחשבון יובאו לא ואולם חלק כאמור; שאליה נבחר לכנסת הבחירות לצורך וכן
לאחר בידיה הנשארים בנכסים זכויות רכישת לשם מפלגה שהוציאה הוצאות

ההתפלגות."

ואילך. השבע עשרה החל מהכנסת סיעות על התפלגות יחולו חוק זה הוראות .2
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התשס"ה―2005* ,(37 מס' (תיקון המדינה מבקר חוק

החוק העיקרי) בסעיף 8א - - המדינה, התשי"ח-11958 [נוסח משולב], (להלן בחוק מבקר .1

את הולמת שאינה התנהגות "מחמת יבוא "מכהונתו" אחרי השוליים, בכותרת (1)
מעמדו";

התנהגות "מחמת יבוא מכהונתו"  המבקר "את אחרי ו–(ב), (א)  קטנים בסעיפים (2)
מעמדו"; את הולמת שאינה

יימחקו; - של" ומשפט חוק "החוקה המילים ו–(ב), (א) קטנים בסעיפים (3)

"הכנסת". יבוא ומשפט" חוק "החוקה במקום (ג), קטן בסעיף (4)

לחוק העיקרי יבוא: 8א סעיף אחרי .2

מטעמי מכהונתו המדינה מבקר העברת על החלטה תקבל לא הכנסת 8ב.
שלישים שני שהתקבלה ברוב של הכנסת לפי הצעת ועדת אלא בריאות
שהחליטה כללים פי  על שניתנה רפואית דעת חוות יסוד  על מחבריה

הוועדה."
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תחולה

8א תיקון סעיף
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בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (26 ביולי 2005); התשס"ה בתמוז י"ט ביום בכנסת התקבל  *
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