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 עמוד
 תקנות המפלגות(אגרות)(תיקון), התשנ״ו-995 ו 206
 תקנות המפלגות(רישום ודיווח)(תיקון), התשנ׳׳ו-995 ו 206
 הודעת המפלגות(קביעת טופס הודעה על נכסי מפלגה והתחייבויותיה), התשנ״ו-995ו . ג 21



 תקנות המפלגות (אגרות)(תיקון), התשנ״ו-995 ו

(להלן - החוק), באישור  בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לחוק המפלגות, התשנ״ב-1992י
 שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985, ובאישור ועדת החוקה

 חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1, בפרט (4א) שבסעיף 1 בתוספת לתקנות המפלגות (אגרות), התשנ״ג-1993ג, במקום
 ״עיון בקובץ רישומים של מערכת בחירות מוקדמות״ יבוא ״עיון בקובץ של הרשם״.

ד ל י ב א י ו  ד
 שר המשפטים

 י׳ בכסלו התשנ״ו (3 בדצמבר 1995)
 (דומ 5-2431)

 סייח התשנ״ב, עמי 190; התשנ״ג, עמי 170.
 סייח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״א, עמ׳ 130.
 ק״ת התשנ״ג, עמי 730; התשנ״ד, עמי 622.

 תקנות המפלגות (רישום ודיווח)(תיקון), התשנ״ו-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו2א(ב) ו־33 לחוק המפלגות, התשנ״ב-1992י (להלן -
 החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. תקנה 21 לתקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ״ג-993ו2 (להלן - התקנות
 העיקריות), תסומן 24, ולפניה יבוא:

 ״פרק די: הודעות על תאגידים מפלגתיים, נכסים והתחייבויות

 21. (א) הודעת מפלגה לרשם, בהתאם לסעיף ו2א(ב) לחוק, על פרטי
 התאגיד המפלגתי שבשליטתה ועל פירוט הנכסים שהיו בבעלותו ביום

 תחילת החוק תהיה לפי טופס 11 שבתוספת.

 (ב) הודעתה של מפלגה לרשם על שינויים במסמכי ההתאגדות של
 התאגיד המפלגתי שבשליטתה, בהתאם לסעיף ו2א(ג) לחוק, תהיה לפי

 טופס 12 שבתוספת.

 (ג) ההודעות האמורות בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג) של סעיף 21א
 לחוק יימסרו לנמעניהן במשרדיהם או יישלחו אליהם בדואר רשום
 בשלושה העתקים, כשהן מודפסות לבל פרטיהן וחתומות ביד מי שהוסמך
 לכך בידי הגוף המופקד על ניהול ענייני המפלגה (להלן - המודיע), תוך
 ציון פרטיו האישיים, כמפורט בטופס המתאים; חתימת המודיע תאומת

 בידי עורך־דין שהחתימה נעשתה בנוכחותו.

 22. (א) הודעתה של מפלגה שנרשמה לפני קבלתו של חוק המפלגות
 (תיקון מם׳ 4), התשנ״ה-995ו/ על נכסיה והתחייבויותיה כאמור בסעיף

 7(ב) לחוק האמור, תהיה לפי טופס 13 שבתוספת.

 הודעות על
 תאגידים ונכסיהם

 הודעה על
 נכסי מפלגה

 •קרן התוספת

 ה יספת פרק ד׳

 ס״ח התשנ״ב, עמי 190; התשנ״ה, עמי 432.
 2 ק״ת התשנ״ג, עמי 722; התשנ״ד, עמי 822.
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 (ב) הוראות תקנה 21(0 יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על
 הודעות המפלגה לפי סעיף 25א לחוק ועל הודעתה כאמור בתקנת׳

 משנה (א).

 קובץ נ!:םים 23. (א) הרשם ינהל במשרדו קובץ להודעותיה של בל מפלגה, בנפרד,
 על נכסיה והתחייבויותיה ועל נכסי התאגידים שבשליטתה או שיש לה

 זיקה אליהם או זכות בהם מכל סוג(להלן - קובץ הנכסים).

 (ב) בקשה לעיון בקובץ הנכסים תוגש לרשם לפי טופס 14
 שבתוספת ויחולו עליה הוראות תקנה 20 בשינויים המחוייבים.

 2. בתוספת לתקנות העיקריות, אחרי טופס 10 יבוא: תיקון התוספת

 ״טופס וו
 (תקנה ו2(א))

 הודעה בדבר נכסים בבעלות תאגיד מפלגתי*

 שם המפלגה: התאריך:

 מענה: טלפון:

 אל: דשם המפלגות, ירושלים

 בהתאם לסעיף ו2א(ב) לחוק המפלגות, התשנ״ב-1992 (להלן - החוק), ניתנת בזה הודעה על
 פרטי תאגיד מפלגתי שבשליטת המפלגה ועל נכסיו ביום תחילת החוק, כמפורט להלן:

 חלק א,: פרטי התאגיד

 ו. עזם התאגיד: התאגד כ

 2. נ־שם אצל רשם ביום במספר

 3. • כ:ען התאגיד: טלפון:

- העתקים מאומתים של מסמכי ההתאגדות מצורפים להודעה זו.

 פרטיהם האישיים של מנהלי התאגיד

 השם המלא מסי הזהות התפקיד המען

 * ״תאניד מפלגתי״ הוגדר בסעיף ו2א(א) לחוק כתאגיד שערב תתילתו של התוק (י׳׳ח בניסן התשנ״ג, 9
 באפריל ג199) החזיקה בו מפלגה ״בחמישים ואחד אחוזים לפחות מאמצעי השליטה בו״.
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 5. חלוקת אמצעי השליטה בתאגיד ערב תחילת החוק:

 אופן החזקת אמצעי
 פרטיהם של המחזיקים שיעורי השליטה, במישרין

 באמצעי השליטה מענם החזקותיהם או בעקיפין

 ו

2 

 חלק ב: נכסי התאגיד

 אלה היו נכסי התאגיד ביום תחילת החוק:

 6. מקרקעין*

( ו ) 

(2) 

 * יש לציין כל נכס מקרקעין או כל זכות בהם בנפרד, ולפרט את מהותו של הנכס, מיקומו, מקום רישומו
 ופרטי זיהויו ברישום, שוויו המוערך, זיקתו של התאגיד אליו, היקף זכויותיו בו, המועד שבו נרכשו
 הזכויות, ואם אין הן רשומות על שמו של התאגיד - שם בעליהן הרשומים ביום תחילת החוק וזיקתו של

 התאגיד אליהם. כן יש לצרף מסמכים מאומתים כדין לאימות הפרטים האמורים.

 7. מיטלטלין*

. . . ' . . ) ־ ו ) 

(2) 

 * יש לפרט את המיטלטלין או כל זכות בהם שהיו בבעלותו של התאגיד ביום תתילת התוק, לרבות כספים,
 וניירות ערך מכל סוג, ולציין - ביחס לכל פריט שבהם - את מהותו, אמצעי זיהויו(מספר רישוי ובדומה)
 ושוויו המוערך לאותו יום: כמו־כן יש לצרף אסמכתאות שבידי התאגיד לאימות הפרטים: במיטלטלין
 שבבעלותם של מספר בעלים יש לציין את חלקו של התאגיד בהם, ואת זהותם וחלקיהם של הבעלים

 האחרים.

 8. זכויות*

( ו ) 

(2) 

 * יש לפרט את הזכויות - למעט זכויות במקרקעין או במיטלטלין - שהיו בבעלותו של התאגיד ביום
 תחילת החוק ואת שוויה המוערך של כל אחת מהן לאותו יום, ולצרף אסמכתאות לאימות.

 9. הערות*

(1) 
(2) 

 * לרבות הערות בדבר התחייבויות ושיעבודים המוטלים על התאגיד ונכסיו.
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 חלק ג: העהרת המדווח

 10. אני החתום(ה) מטה (שם מלא, ת״ז ומען)

 הוםמכתיבידי , שהוא הגוף המופקד על

 ניהול ענייני המפלגה, להגיש הודעה זו, ולאחר שבחנתי את תוכנה אני מצהיתה) בזה על
 שלמות פרטיה ועל נכונותם.

 ולראי ז באתי על החתום, היום

 חתימה

 אימות חתימה

 אני החתום מטה, עורך דין
 שם מלא ומען המשרד מסי ת״ז

 יי
 מאשר בזה בי ביום התייצב/ה בפני מר/גב׳

 שזיהיתימה) לפי תעודת הזהות שלמה) לאחר שבחנתי את נבונות. פרטיו/ה האישיים על
 פיה/המוכר(ת) לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לאמר את האמת וכי יהיה/תהיה
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה

 לעיל וחתם/ה עליה בפני. •

 תאריך חותמת חתימת המאשר

 טופס 2 ו

 (תקנה ו2(ב»

 הודעה על שינויים במסמכי התאגדות של תאגיד מפלגתי

 שם ד מפלגה: מענה: התאריך:

 אל: רשם המפלגות, ירושלים

 בהתאם לסעיף ו2א(ג) לחוק המפלגות, התשנ״ב-992ו, ניתנת בזה הודעה בדבר השינויים
 שנערכו במסמכי ההתאגדות של התאגיד המפלגתי שלהלן:

 שם התאגיד: (להלן - התאגיד)

 מאוגד כ ,נרשם אצל רשם

 ביום ,ומספרו שם
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 מהות השינויים

 ביום אושרו בדין במסמכי ההתאגדות של התאגיד השינויים הבאים:

 ו

2 

 לאימות השינויים האמורים מצורפים להודעה זו האישורים הבאים:

 ו

2 

 הצהרת המדווח

 אני החתום(ה) מטה (שם מלא, ת״ז וטען)

 הוםמכתיבידי , שהוא הגוף המופקד על
 ניהול ענייני המפלגה, להגיש הודעה זו, ולאחר שבחנתי את תוכנה אני מצהימה) בזה על

 שלמות פרטיה ועל נכונותם.

 ולראיה באתי על החתום, היום

 אימות חתימה

 שם מלא ומען המשרד
 אני החתום מטה, עורך דין

 מאשר בזה כי ביום התייצב/ה בפני מר/גב׳
 שזיהיתימה) לפי תעודת הזהות שלמה), לאחר שבחנתי את נכונות פרטיו/ה האישיים על
 פיה/המוכרת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לאמר את האמת ובי יהיה/תהיה
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה בן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה

 לעיל וחתם/ה עליה בפני.

 תאריך חותמת חתימת המאשר
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 טופס 13

 (תקנה >:2(א)

 הודעת מפלגה על נכסיה והתחייבויותיה

 לפי סעיף ד(ב) לחוק המפלגות (תיקון מם׳ 4), התשנ״ה-1995*

 שם המפלגה: (להלן - המפלגה)

 מענה: טלפון:

 ם״ח התשנ״ה, עמי 432; הודעה חד־פעמית של המפלגה שנרשמה בפנקס המפלגות לפגי יום ר באב
 התשו:״ה (2 באוגוסט 1995); תוגש תוך 180 ימים מאותו יום.

 אל: רשם המפלגות, ירושלים

 בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק המפלגות (תיקון מס׳ 4), התשנ״ה-995ו, ניתנת בזה הודעת
 המפלגה על נכסיה והתחייבויותיה כדלקמן:

 חלק א: מקרקעין*

 (ו)

(2) 

 • יש לגיין בל נכס מקרקעין או כל זכות בהם בנפרד, ולפרט את מהותו של הנכס, מיקומו, מקום רישומו
 ופרט! זיהויו ברישום, שוויו המוערך, זיקתה של המפלגה אליו, מהות זכויותיה בו והיקפן, המועד בו
 נרכשו הזכויות, ואם אין הן רשומות על שמה של המפלגה - שם בעליהן הרשומים וזיקתה של המפלגה

 או של הגוף שקדם לה אליהם. יש לערך מסמכים מאומתים כדין לאימות הפרטים האמורים.
 יש לציין בנפרד כל נכס מקרקעין שהוחזק בנאמנות עבור המפלגה, או שהיתה לה בו זיקה או זבות
 שביושר, או שהמפלגה טוענת לזכות בו, אף שאינו רשום על שמה, או שהוא מקרקעין או זכות במקרקעין
 המשמשים את המפלגה במישרין במשך תקופהישל עשר שנים לפחות או החל במועד רכישתם; יש לפרט

 ברשימה את מהות הזכות לה טוענת המפלגה בכל אחד מהנכסים הכלולים בה.

 חלק ב: מיטלטלין*

 (ו)

(2) 

 • יש לוירט את המיטלטלין, ובכלל זה בספים, מניות וניירות ערך מכל סוג, המצויים בבעלותה של המפלגה,
 או שלמפלגה זיקה אליהם, לרבות זיקת נאמנות, חוך פירוט מהותה של הזיקה, בין של המפלגה ובין של
 גוף שקדם לה. ביחס לכל פריט יש לציין את מהותו, אמצעי זיהויו(מספר רישוי ובדומה) ושוויו המוערך,
 ולצר:! אסמכתאות לאימות הפרטים. במיטלטלין של מספר בעלים יש לציין את חלקה של המפלגה בהם,

 ואת זהותם וחלקיהם של הבעלים האחרים.

 חלק ג: זכויות*

 (ו)

(2) 

 י יש לפרט את הזכויות - למעט זכויות במקרקעין או במיטלטלין - על פי האמור בהערה 2 לעיל, ולצרף
 אםמ:תאות לאימות.
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 חלק ד: התחייבויות*
(1) 
(2) 

 * יש לפרט את התחייבויותיה הכספיות והאחרות של המפלגה הנוגעות בנכסיה מכל סוג, ולעיין - בעד כל
 אחת מהן - את מהותה, עילתה, שוויה, תאריך היווערותה וזהות המוטב לפיה.

 חלק ה: תאגידים
 אלה התאגידים שהמפלגה היא בעלת ענין בהם:,

(1) 
(2) 

 יש לעיין ביחס לכל אחד מן התאגידים את שמו, מהותו, מקום רישומו ומספרו שם, מטרותיו, זיקת
 המפלגה אליו, זהות בעליו וחלקו של בל אחד מהם בו, ולערף העתק מאומת של מסמכי התאגרותו

 המעודכנים.

 חלק ו: העהרת המדווח

 10. אני החתום(ה) מטה, (שם מלא,
 ת״ז ומען) הוסמכתי בידי שהוא הגוף המופקד על
 ניהול ענייני המפלגה, להגיש הודעה זו, ולאחר שבחנתי את תובנה אני מצהימה) בזה על

 שלמות פרטיה ועל נכונותם.
 ולראיה באתי על החתום, היום

 חתימה

 אימות חתימה

 אני החתום מטה, עורך דין
 שם מלא ומען המשרד מס׳ ת״ז

 מאשר בזה כי ביום התייצב/ה בפני מר/גב׳
 שזיהיתימה) לפי תעודת הזהות שלמה), לאחר שבחנתי את נבונות פרטיו/ה האישיים על
 פיה/המוברת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה בי עליו/ה לאמר את האמת ובי יהיה/תהיה
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה בן, אישר/ה את נבונות הצהרתו/ה

 לעיל וחתם/ה עליה בפני.

 תאריך חתימת המאשר
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 טופס 14

 (תקנה 3 2(ב))

 בקשה לעיין בקובץ נכסים והתחייבויות של מפלגה

 אל: דשש המפלגות, ירושלים
 מוגשת בזה בקשה לעיין בקובץ הנכסים המתנהל במשרדך, לגבי הודעותיה של המפלגה

 שלהלן על נכסיה והתחייבויותיה:

 שמה של המפלגה נושא הבקשה

 שמו הפ:לא של המבקש:

 מענו ומספר הטלפון:

 תאריך: חתימה

 מצורף אישור על תשלום אגרת העיון בקובץ האמור לפי תקנות המפלגות(אגרות), התשנ״ג-
 1993.״

 י׳ בכסלו התשנ״ו (3 בדצמבר 1995)
ד ל י ב א י ו  נחמ 0-2432 ד
 שר המשפטים

 הודעת המפלגות (קביעת טופס הודעה על נכסי מפלגה והתחייבויותיה),
 התשג״ו-995ד

, אני קובע לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25א לחוק המפלגות, התשנ״ב-992וי

 1. הודעת מפלגה לרשם על נכסיה והתחייבויותיה, על פי הסעיף האמור, תהיה לפי טופס הודעה
 הטופס שבתוספת,

 תוספת

 (סעיף 1)

 הודעת מפלגה על נכסיה והתחייבויותיה ליום

 לפי סעיף 25א לחוק המפלגות, התשנ״ב-1992

 שם הב:פלגה: (להלן - המפלגה)

 מענה: טלפון:

 אל: רשם המפלגות, ירושלים

 בהתאם לסעיף 25א לחוק המפלגות, התשנ״ב-992ו, ניתנת בזה הודעת המפלגה על נכסיה

 והתחייבויותיה ליום כדלקמן:

 י ס׳׳ח התשנ״ב, עמי 190; התשנ״ה, עמ׳ 432.
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 חלק א: מקרקעין*

( ו ) 

(2) 

 יש לציין כל נכס מקרקעין או בל זכות בהם בנפרד, ולפרט את מהותו של הנכם, מיקומו, מקום רישומו
 ופרטי זיהויו ברישום, שוויו המוערך, זיקתה של המפלגה אליו, מהות זכויותיה בו והיקפן, המועד בו
 נרכשו הזכויות, ואם אין רשומות על שמה של המפלגה - שם בעליהן הרשומים וזיקתה של המפלגה או

 של הגוף שקדם לה אליהם. יש לצרף מסמכים מאומתים כדין לאימות הפרטים האמורים.

 יש לציין בנפרד כל נכס מקרקעין שהוחזק בנאמנות עבור המפלגה, או שהיתה לה בו זיקה או זכות
 שביושר, או שהמפלגה טוענת לזכות בו, אף שאינו רשום על שמה, או שהוא מקרקעין או זבות במקרקעין
 המשמשים את המפלגה במישרין במשך תקופה של עשר שנים לפחוח או החל במועד רכישתם; יש לפרט

 ברשימה את מהות הזכות לה טוענת המפלגה בבל אחד מהנכסים הכלולים בה.

 חלק ב: מיטלטלין*

( ו ) 

 ׳(2)

 יש לפרט את המיטלטלין, ובכלל זה כספים, מניות וניירות ערך מכל סוג, המצויים בבעלותה של המפלגה,
 או שלמפלגה זיקה אליהם, לרבות זיקת נאמנות, תוך פירוט מהותה של הזיקה, בין של המפלגה ובין של
 גוף שקדם לה. ביחס לכל פריט יש לציין את מהותו, אמצעי זיהויו(מספר רישוי וכדומה) ושוויו המוערך,
 ולצרף אסמכתאות לאימות הפרטים. במיטלטלין של מספר בעלים יש לציין את חלקה של המפלגה בהם,

 ואת זהותם וחלקיהם של הבעלים האחרים.

 חלק ג: זכויות*

(1) 

(2) 

 * יש לפרט את הזכויות - למעט זכויות במקרקעין או במיטלטלין על פי האמור בהערה 2 לעיל - ולצרף
 אסמכתאות לאימות.

 חלק ד: התחייבויות*

(1) 

(2) 

 * יש לפרט את התחייבויותיה הכספיות והאחרות של המפלגה הנוגעות בנכסיה מכל סוג, ולציין - בצד כל
 אחת מהן - את מהותה, עילתה, שוויה, תאריך היווצרותה וזהות המוטב לפיה.
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 חלק ה: תאגידים*

(1) 

(2) 

 * יש לציין ביחס לכל אחד מן התאגידים את שמו, מהותו, מקום רישומו ומספרו שם, מטרותיו, זלקת
 המפלגה אליו, זהות בעליו וחלקו של כל אחר מהם בו, ולצרף העתק מאומת של מסמכי התאגדותו

 המעודכנים.

 חלק ו: הצהרת המדווח

 10. אנ־ החתום(ה)מטה, (שם מלא, ת״ז ומען)

 הוםמכתיבידי , שהוא הגוף המופקד על

 ניהול עו:ייני המפלגה! להגיש הודעה זו, ולאחר שבחנתי את תוכנה אני מצהימה) בזה על

 שלמות פרטיה ועל דיוקם.

 ולראיה.באתי על החתום, חיום

 אימות חתימה

 אני החתום מטה, עורך דין
 שם מלא ומען המשרד מסי ת״ז

 מאשר בזה בי ביום התייצב/ה בפני מר/גב׳
 שזיהיתיו(ה) לפי תעודת הזהות שלמה), לאחר שבחנתי את נבונות פרטיו/ה האישיים על
 פיה/המוכרת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה בי עליו/ה לאמר את האמת ובי יהיה/תהיה
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה בן, אישר/ה את נבונות הצהרתו/ה

 לעיל וחתם/ה עליה בפני.

 תאריך חותמת חתימת המאשר

 ג׳ בבםל־ התשנ״ו(26 בנובמבר 1995)
ה נ ו ב ב א  (יומ 2432-ג) ז

 רשם המפלגות
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