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 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות - הוראת שעה), התשם״א- 2001

 הגדרות 1. בחוק זה -

 ״הוראת השעה״ - חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות והוראת שעה), התשנ׳׳ט-

 999 ו י;

 ״חוק הבחירות״ - חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב׳׳ה-1965ג;

 ״חוק המימון״ - חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ״ג-1993ג;
 ״סכום הזכאות המרבי״ - סכום בשווי של 85% מן הסכום המגיע לפי הוראות סעיף 7(א)

 לחוק המימון.

 זכאות למימון 2. רשימת מועמדים שהוגשה מטעם סיעת אם, סיעה או קבוצת בוחרים לפי הוראות

 סעיף 35(א) לחוק הבחירות, שמסרה, לפי הוראת השעה, הודעה לשר הפנים ודין וחשבון
 כספי למבקר המרינה, זכאית למימון כאמור בסעיף 3, אף אם לא התקיים התנאי שבסעיף

 3(ב) להוראת השעה והדין וחשבון שמסר מבקר המדינה לגביה לא היה חיובי.

 3. (א) הסכום שישולם לרשימת המועמדים יהיה סכום הזכאות ׳המרבי בהפחתת
 הסכום שקבע מבקר המדינה לגבי אותה רשימת מועמדים לפי הוראות סעיף קטן(ב), ובניכוי

 כל סכום שקיבלה לפי חוק המימון או לפי הוראת השעה.

 (ב) מבקר המדינה יקבע סכום שיש להפחית מסכום הזכאות המרב־, שישקף, לפי
 שיקול דעתו, את האיחור בהגשת ההודעה לפי סעיפים 12,11 או 26 לחוק היד מון ואת טיבן

 של החריגות מהוראות החוק ומהנחיות מבקר המדינה של אותה רשימת מועמדים.

 4. מבקר המדינה יקבע, לפי הוראות סעיף 3, את הסכום שיש להפחית מסכום הזכאות
 המרבי, לכל רשימת מועמדים, בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

 סכום המימון

 מועד להחלטת
 מבקר המדינה

ד ברק ו ה  א
 ראש הממשלה

 משה קצב
 נשיא המדינה

ג ר ו ם ב ה ר ב  א
 יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום י״ד בטבת התשס׳׳א (9 בינואר 2001); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2957, מיום כ״א בכסלו התשס״א (18 בדצמבר 2000), עמי 366.

 י ם״ח התשנ״ט, עמ׳ ו7.
 2 סייח התשב״ה, עמי 248.

 5 ס״ח התשנ״ג, עמי 149.
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