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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם ועדת החוץ והבטחון:

עדת הכספים ל ו תפת ש  הצעת חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מם׳ 7) (ביטול הועדה המשו
ץ והבטחון) עדת החו ו  ו

 תיקון סעיף ג 1. בחוקי־יםוד: משק המדינה', בסעיף ג(ב)(3), במקום יועדה משותפת של ועדת הכספים
 * וועדת החוץ והבטחון״ יבוא ״ועדת החוץ והבטחוך.

 הועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון
 של הכנסת (להלן — ועדת החוץ והבטחון), שמאשרת את
 מבנה תקציב הבטחון ופרטיו, ולהעביר את סמכויותיה

 לועדת החוץ והבטחון.
 חברי ועדת החוץ והבטחון סבורים כי יש לאמץ המלצה
 זו, משום שלועדת החוץ והבטחון, על ועדות המשנה שלה,
 יש הידע והאמצעים המתאימים לפיקוח ולביקורת על
 תקציב הבטחון. לפיכך מוצע כאמור, לתקן את סעיף 3(ב)(5)
 בחוק־יסוד: משק המדינה, ולקבוע בו כי הצעת התקציב
 המפורטת של משרד הבטחון תונח על שולחנה של ועדת

 החוץ והבטחון.

י ר ב  ד

 סעיף ג(ב)(ג) בחוק־יסוד: משק המדינה קובע כי ״הצעת
 התקציב המפורטת של משרד הבטחון לא תונח על שולחן
 הכנסת אלא על שולחן ועדה משותפת של ועדת הכספים

 וועדת החוץ והבטחון של הכנסת״.
 לאחרונה פורסם דוח הועדה הציבורית לבחינת הפיקוח
 הפרלמנטרי על מערכת הבטחון והדרכים לשיפורו,
 בראשות הפרופסור אמנון רובינשטיין, ובהשתתפותם של
 חבר הכנסת מיכאל איתן, הפרופסור יפה זילברשץ, רב אלוף
 (מילואים) אמנון ליפקין־שחק ורב אלוף (מילואים) דן
 שומרון. הדוח מפורסם באתר האינטרנט של הכנסת,

.www.knesset.gov.il שכתובתו היא 

 בין ההמלצות שבדוח, נכללת ההמלצה לבטל את

 1 סידן התשל־ה, עמי 206; התשס־ג, עמי 498.

ל ץ והבטחון ש עדת החו יות לו  הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס׳ 33) (העברת סמכו
 הכנסת), התשס״ה-2005

 תיקון סעיף 18 ו. בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה—985וי, בסעיף 8ו —

 . (ו) בסעיף קטן(א), במקום ״ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחוך
 יבוא ״ועדת החוץ והבטחון״;

 (2) בסעיף קטן(ד), במקום ״בועדה המשותפת האמורה בסעיף קטן(א)״ יבוא ״בועדת
 החוץ והבטחון של הכנסת״.

 יסודות התקציב, ולקבוע כי את חלוקת תקציב הבטחון
 לתחומי פעולה ולתכניות לפי הצעת הממשלה, תקבע ועדת
 החוץ והבטחון ולא ועדה המשותפת לה ולועדת הכספים.

י ר ב  ד

 במקביל להצעת חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מסי 7)
 (ביטול הועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ
 והבטחון), המתפרסמת בחוברת זו, מוצע לתקן את חוק

 י סייח התשמ״ה,עמי 60; התשס״ה, עמי 93.

 06ו הצעות חוק - הכנסת 70, י״ב באדר א׳ התשם״ה, 21.2.05



ל ן ש ץ והבטחו עדת החו ש המטה הכללי לו א ן ר ימו ז  הצעת חוק הכנסת (תיקון מס׳ 21) (
 הכנסת), התשס״ה-2005

, אחרי סעיף 4 יבוא: הוספת סעיף 4א  1. בחוק הכנסת, התשנ״ד-1994י

 סברה ועדת החוץ והבטחון של הכנסת או ועדת
 משנה שלה כי קיים צורך לקיים דיון דחוף, רשאית
 היא לזמן את ראש המטה הכללי או את סגנו לדיון,
 והוא יהיה חייב להתייצב לא יאוחר מ־48 שעות מעת
 שקיבל את הזימון; חלק שר הבטחון על הצורך בזימון
 הדחוף של ראש המטה הכללי או סגנו, יפנה ליושב
 ראש הכנסת, שיחליט בענין לאחר התייעצות עם
 יושב ראש ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, והחלטתו

 תחייב את ראש המטה הכללי או את סגנו.״

 •זימון 4א.
 ראש

 המטה
 הכללי
 או סגנו
 לועדת
 החוץ

 והבטחון

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע, איפוא, להוסיף את סעיף 4א בחוק הכנסת,
 התשנ״ד—1994, ולהסדיר בו את ההמלצה האמורה של

 הועדה הציבורית.
 יש לציין, כי על שולחן הכנסת הונחו הצעות חוק
 שבאות לקבוע כי ועדות הכנסת יהיו רשאיות לזמן נושא
 משרה או ממלא תפקיד בשירות המדינה, ברשות מקומית,
 בתאגיד שהוקם בחוק וכן בגופים שייקבעו בחוק (הצעת
 חוק־יסוד: הכנסת (זימון לועדה של נושא משרה או ממלא
 תפקיד) והצעת חוק הכנסת(תיקון מם׳ 20) (זימון לועדה של
 נושא משרה או ממלא תפקיד), התשס״ה—2004, שפורסמו

 בהצעות חוק — הכנסת 54, עמי 2, מיום 11.10.2004).
 בעת הכנת הצעת חוק זו לקריאה השניה ולקריאה
 השלישית תבחן ועדת החוץ והבטחון של הכנסת את

 התיאומים הנדרשים להצעות החוק האמורות.

 לאחרונה פורסם דוח הועדה הציבורית לבחינת הפיקוח
 הפרלמנטרי על מערכת הבטחון והדרכים לשיפורו,
 בראשות הפרופסור אמנון רובינשטיין, ובהשתתפותם של
 חבר הכנסת מיכאל איתן, הפרופסור יפה זילברשץ, רב אלוף
 (מילואים) אמנון ליפקין־שחק ורב אלוף (מילואים) דן
 שומרון(להלן — הועדה הציבורית). הדוח מפורסם באתר
.www.knesset.gov.il האינטרנט של הכנסת, שכתובתו היא 
 בין המלצותיה של הועדה הציבורית, היא מציעה,
 בסעיף 5.ו לדוח, כי במקרים של דיון דחוף, שנושאו אינו
 סובל דחיה לדעת יושב ראש ועדת החוץ והבטחון של
 הכנסת, יושב ראש הועדה יהיה רשאי לזמן את ראש המטה
 הכללי או את סגנו לדיון דחוף בתוך 48 שעות. כן ממליצה
 הועדה הציבורית לקבוע הסדר שלפיו יושב ראש הכנסת
 יהיה הסמכות המחליטה במקרה שבו חלק שר הבטחון על

 זימון ראש המטה הכללי כאמור.

 ס״ח התשניד, עמי 140׳, התשס״ה, עמי 6.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

והארכת מועדים בבחירות ן מם׳ 6) ( קו תי ) ת) רו ן בחי ות המקומיות (מימו י  הצעת חוק הרשו
׳ה-2005* ת שעה), התשם׳ א ר ו ה - ת ו ד ח ו י  מ

 ו. בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ״ג—993וי (להלן — החוק העיקרי), תיקון סעיף ו
  בסעיף ו

ולראש הרשות, לרבות בתירות חוזרות׳ יבוא  גו) בהגדרה ׳הבחירות׳, אחרי ׳
 ״ובתירות מיוחדות לראש הרשות,״ ואחרי ״לראש מועצה אזורית לרבות בתירות

 ד ב ר י ה ס ב ר

 חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו חדל ראש רשות מקומית (המוגדרת בסעיף 1 לחוק האמור
 וכהונתם), התשל״ה—1975 (להלן — חוק הבחירה הישירה), כעיריה או מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית) לכהן
 קובע בסעיף 24א, שענינו בחירות מיוחדות, כי במקרה שבו בתפקידו למעלה משנה לפני מו/נד הבחירות הקבוע

.(s200 9 בפברואר) הצעת חוק מס׳ פ3208; הועברה לועדה ביום ל׳ בשבט התשם״ה/ * 
 1 ס״ח התשנ״ג, עמי 144; התשנ״דו, עמי 340.
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 חוזרות׳ יבוא ״ובחירות מיותרות לראש מועצה אזורית׳;

 (2) בהגדרה ״מועמד לראש מועצה אזורית׳, בסופה יבוא ״לרבות מועמד בבחירות
 מיוחדות לראש מועצה אזורית״:

 (3) בהגדרה ״תקופת בחירות״, אחרי ״או לגבי מועמד לראש מועצה אזורית
 המשתתף בבתירות חוזרות״ יבוא ״או לגבי מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות״;

 (4) אחרי ההגדרה ״בחירות חוזרות״ יבוא:

 ״״בחירות מיוחדות לראש רשות״ — בחירות לראש רשות מקומית לפי סעיף 24א בחוק
 הבחירה הישירה;

 ״בחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית״ - בחירות לראש מועצה אזורית לפי סעיף
 6ו בחוק המועצות האזוריות-,״;

 (5) בהגדרה ״הוצאות הבחירות״, במקום ״ושל מועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא
 ״של מועמד לראש מועצה אזורית ושל מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות״, ובמקום

 ״ובקשר עם מערכת הבחירות״ יבוא ״או בקשר למערכת הבחירות״-,

ר ב ס י ה ר ב  ד

 המתמודדים על ראשות העיריה או המועצה המקומית.
 המקרה היוצא מן הכלל שבו מוענק מימון לפי הוראות
 חוק המימון להוצאות הבחירות של ראש הרשות בלבד הוא
 בבחירות לראשות מועצה אזורית. בבחירות כאמור לא
 קיימת זיקה בין הסיעות והרשימות המתמודדות ביישובי
 המועצה האזורית על ייצוג במועצה לבין המתמודדים על
 ראשות המועצה, ולפי הוראות חוק המימון בבחירות
 למועצות האזוריות זכאי רק מי שמתמודד על ראשות
 המועצה האזורית למימון הוצאותיו, וסכום המימון המוענק

 לו מותנה במספר הקולות הכשרים שניתנו לו בבחירות.

 החוק המוצע נועד בעיקרו לאפשר למועמדים לראשות
 עיריה ומועצה מקומית בבחירות מיוחדות, לקבל מימון
 להוצאות הבחירות שלהם, אף על פי שבחירות אלו נערכות
 במנותק מן הבחירות למועצה. כמו כן מוצע להבהיר כי
 למימון האמור זכאי גם מועמד לראש מועצה אזורית

 המתמודד בבחירות מיוחדות.
 על פי המוצע, סכום המימון שלו יהיו זכאים מועמדים
 כאמור, הכולל את המימון הסופי והמקדמות, יהיה זהה לזה
 הניתן על פי הוראות חוק המימון למועמד לראש מועצה
 אזורית בבחירות רגילות, וכל התנאים המוקדמים
 וההוראות הקבועים בחוק האמור למתן מימון לראש
 מועצה אזורית בבחירות רגילות, יחולו גם לגבי בחירות
 מיוחדות. כמו כן, על פי המוצע, יחולו על מועמדים
 בבחירות מיוחדות ההוראות בדבר הגבלת הוצאות
 והכנסות החלות על פי חוק המימון הקיים על מועמד לראש

 מועצה אזורית.
 עיקרי החוק המוצע התקבלו בשעתו כהוראת שעה
 (ם״ח התשס־׳ד, עמי 2) וחלו על הבחירות שהתקיימו בתקופה
 החל ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 באוקטובר 2005) ועד יום
 ה׳ בכסלו חתשם״ד (30 בנובמבר 2003). מטרת התיקון
 המוצע היא להחיל את הוראות חוק המימון על בחירות

 מיוחדות, כהסדר חוקי קבוע.

 למועצה ולראש הרשות כאמור בסעיף 3 לחוק הבחירה
 הישירה, בשל התפטרות, פטירה, פקיעת כהונה או העברה
 מכהונה, יתקיימו בחירות מיוחדות לראש הרשות בלבד.
 הוראה דומה נקבעה, לגבי ראש מועצה אזורית, בסעיף 6ו
 לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה),

 התשמ״ח—1988.

יות המקומיות (מימון בחירות),  בחוק הרשו
 התשנ״ג^1993 (להלן — חוק המימון), נקבעו הכללים
 ואמות המידה למימון הוצאות הבחירות לרשויות מקומיות.
 לגבי בחירות בעיריות ובמועצות מקומיות ניתן המימון
 לסיעות ולרשימות שהגישו רשימות מועמדים למועצה
 ומקיימות את דרישות החוק ואת הנחיות מבקר המדינה.
 סכום המימון נקבע בהתאם למספר המנדטים שבהם זכתה
 הסיעה או הרשימה בבחירות למועצה והן רשאיות להציע
 גם מועמד מטעמן לכהן כראש הרשות (ובלבד שיהא זה
 הראשון ברשימת המועמדים למועצה). כמו כן קובע חוק
 המימון, כי במקרה של בחירות חוזרות לראש הרשות,
 המתקיימות לאחר שאף מועמד לא קיבל ־/«40 מהקולות
 הכשרים או ששני מועמדים קיבלו כל אחד מספר שווה של
 קולות שהוא 0/40° או יותר מהקולות הכשרים, זכאית סיעה
 או רשימה שמועמד מטעמה השתתף בבחירות החוזרות,
 למימון נוסף בגובה של ״/«120 מסכום המימון המגיע בשל
 חבר מועצה אחד שנבחר. בנוסף קובע חוק המימון, כי
 במקרה של בחירות חוזרות לראש רשות, כאשר אחד משני
 המועמדים בבחירות אלה חדל לעמוד לבחירה, ישולם
 לסיעה או לרשימה שמועמד מטעמה השתתף בבחירות
 החוזרות, סכום נוסף בגובה מחצית הסכום המגיע בשל חבר

 מועצה אחד שנבחר.

 ואולם, הוראות חוק המימון כנוסחו היום אינן
 מאפשרות מימון הוצאות הבחירות של מועמד לראש עיריה
 או מועצה מקומית.המתמודד בבחירות מיוחדות הנערכות
 במנותק מהבחירות למועצה ואשר בהן אין כל זיקה בין
 הסיעות והרשימות שהתמודדו בבחירות למועצה לבין
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 (6) בהגדרה ״היום הקובע״ -

 (א) בפסקה (ו), בסופה יבוא ״ואולם בבחירות מיוחדות לראש רשות יהיה
 היום הקובע - היום שבו נוצרה העילה. לעריכת הבחירות האמורות״;

 (ב) בפסקה (2), בסופה יבוא ״ואולם בבחירות מיוחדות לראש מועצה אזורית
 יהיה היום הקובע - היום שבו נוצרה העילה לעריכת הבחירות האמורות״.

 2. בסעיף 2 בחוק העיקרי, במקום ״וכל מועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא ״כל מועמד תיקון סעיף 2
 לראש מועצה אזורית וכל מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות״.

 3. בסעיף 7 בחוק העיקרי - תיקון סעיף 7

 (ו) בכותרת השוליים, במקום ״לרשימה״ יבוא ״לרשימה, למועמד בבחירות
 מיוחדות״;

) יבוא: אז )  (2) אחרי סעיף קטן

 ״(א2) סכום המימון אשר כל מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות זכאי לקבל,
, בשינויים המחויבים.״: ( (או  הוא כאמור בסעיף קטן

. ב) - )  (ג) בסעיף קטן

 (א) ברישה, במקום ״או למועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא ״למועמד לראש
 מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות״, ובמקום ״לפי סעיף

״ יבוא ״לפי סעיף קטן(א), (או) או(א2), לפי הענין״;, ( או ) (א) או  קטן

" יבוא ״לפי סעיף קטן(א), ( ו א ) (א) או  (ב) בפסקה (1), במקום ״לפי סעיף קטן
 (או) או(א2), לפי העניך, ובמקום ״ישולם מיד אחרי פרסום תוצאות הבחירות״
 יבוא ׳ישולם בתוך 20 ימים מיום פרסום תוצאות הבתירות כאמור בסעיף 71
 לחוק הבחירות או בסעיף 218 לצו המועצות האזוריות: ואולם אם הוגש ערעור

 ד ב ר י ה ם ב ר

 לחוק המימון ישולם לסיעה, לרשימה או למועמד לראש
 מועצה אזורית, מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות.

 סעיף 72 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 התשכ־ה~1965, קובע כי ערעור על תוצאות הבחירות
 למועצה מסוימת ניתן להגיש בתוך 14 ימים מיום פרסום
 תוצאות הבחירות. מהניסיון שהצטבר במרוצת מערכות
 הבחירות התברר כי בכל מערכת בחירות ישנם מקרים
 שבהם בעקבות ערעור על תוצאות הבחירות משתנה

 חלוקת המנדטים ועמה משתנה גם הזכות למימון.
 כך למשל היו מקרים שבהם שולם לרשימה 85%
 מסכום המימון ובעקבות ערעור שהוגש על תוצאות
 הבחירות התברר שאותה רשימה זכתה בפחות מנדטים, אך

 לא ניתן היה לגבות ממנה את הסכום ששולם ביתר.
 לפיכך מוצע לתקן את סעיף 7(ב)(ו) לחוק המימון כך
 שהמועד לתשלום 85% מסכום המימון יהיה בתוך 20 ימים
 מיום פרסום תוצאות הבחירות, כלומר רק כשיתברר אם
 הוגש ערעור על תוצאות הבחירות, ואם הוגש ערעור
 כאמור, ישולם הסכום האמור בתוך 20 ימים מיום מתן פסק

 דין סופי בערעור הבחירות.
 כמו כן מוצע להחיל את הוראות הסעיף הקטן האמור

 גם לגבי מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות.

 סעיף 1 כדי להחיל את הוראות חוק המימון גם לגבי
 מועמד המתמודד בבחירות מיוחדות מוצעים
 תיקועם שונים להגדרות שבסעיף ו לחוק האמור. בין השאר
 מוצעת הגדרה לבחירות מיוחדות לראש רשות בעיריה
 ובמועצה מקומית, וכן מוצע תיקון להגדרת מועמד לראש
 מועצה אזורית, כך שיכלול גם מועמד בבחירות מיוחדות

 לראש מועצה אזורית.
 סעיף ג • סעיף 2 לחוק המימון, שענינו מימון הוצאות
 בחירות, קובע את זכאותם של כל סיעה, רשימה
 ומועמד לראש מועצה אזורית למימון הוצאות הבחירות

 שלהם מאוצר המדינה.
 מוצע לתקן את הוראות הסעיף האמור כך שיחולו גם

 לגבי מועמד בבחירות מיוחדות.
 סעיף 3 סעיף 7 לחוק המימון, שענינו סכום המימון, קובע
 בסעיף קטן (א) את סכום המימון שכל סיעה או
 רשימה זכאית לו ובסעיף קטן(או) את סכום המימון שכל

 מועמד לראש מועצה ׳אזורית זכאי לקבל.
 מוצע להוסיף הוראה שתחיל, בשינויים המחויבים, את
 סכום המימון כאמור בסעיף קטן (א1) גם לגבי מועמד

 בבחירות מיוחדות.
 כמו כן, סעיף קטן (ב)(1< של הסעיף האמור קובע כי
 85% מסכום המימון בניכוי המקדמה שניתנה לפי סעיף 10
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 על תוצאות הבחירות לפי סעיף 72 לחוק הבחירות או לפי סעיף 222 לצו המועצות
 האזוריות ישולם הסכום האמור בתוך 20 ימים מיום מתן פסק הדין הסופי בערעור

 הבחירות״;

 (4) בסעיף קטן(ג), במקום ״או של מועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא ״של מועמד
 לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות״.

 4. בסעיף 9 בחוק העיקרי —

) יבוא: בו )  (ו) אחרי סעיף קטן

 ־(ב2) סכום המימון אשר מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות זכאי לו
, בשינויים המחויבים.״; ( (בו  בבחירות מיוחדות, הוא כאמור בסעיף קטן

 (2) בסעיף קטן(ג), במקום ״או למועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא ״למועמד לראש
 מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות״ ובמקום ״(א), (ב) או(ב2)״

 יבוא ־(א) עד (ב2)״.

 5. בסעיף 0ו(ה) בחוק העיקרי, אחרי ״מועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא ״או מועמד
 בבחירות מיוחדות לראש רשות, לפי הענין,״.

 תיקון סעיף 9

 תיקון סעיף 10

 תיקון סעיף 2וא 6. בסעיף 2וא בחוק העיקרי
 (ו) בכותרת השוליים, בסופה יבוא ״ולמועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות״;

(א) -  (2) בסעיף קטן

 (א) ברישה, אחרי ״למועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא ״ולמועמד בבחירות
 מיוחדות לראש רשות״;

א בו ת״ י רי ו ה האז צ ע ו מ ש ה א ר עמד ל  (ב) בפסקה (3), במקום ״שהמו
 ״שהמועמד״ ובסופה יבוא ״מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות יציין בתצהיר
 כאמור כי חשבונות הבנק האמורים בפסקה(4) יוחדו למימון הבחירות המיוחדות,

 לפי חוק זה״;

 (3) בסעיף קטן(ב), אחרי ״מועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא ״או מועמד בבחירות
 מיוחדות לראש רשות״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (א) כי מועמד לראש מועצה אזורית המבקש לקבל מימון
 הוצאות הבחירות חייב למסור לשר, לא יאוחר מעשרים
 ואחד ימים לפני הבחירות את המסמכים המפורטים בסעיף
 קטן זה. בסעיף קטן(ב) לסעיף האמור נקבע כי מועמד לראש
 מועצה אזורית רשאי להחליף את נציגיו המוסמכים לפעול
 בשמו לענין חוק המימון וכן את חשבונותיו בבנק, בכפוף
 לתנאים המפורטים בסעיף. מוצע לבצע התאמות בסעיף

 12 א, כך שיחול גם לגבי מועמד בבחירות מיוחדות.
 כמו כן, מוצע להוסיף בסעיף קטן(א)(3), שענינו הגשת
 תצהיר בדבר ניהול נאות של חשבון הכנסות והוצאות של
 מועמד בקשר לבחירות, כי מועמד בבחירות מיוחדות לראש
 רשות יציין בתצהיר זה גם כי חשבונות הבנק אשר פרטיהם
 נמסרו לשר הפנים לפי סעיף 12א(א)(4) לחוק המימון יוחדו

 למימון הבחירות המיוחדות לפי חוק זה.

 סעיף 4 סעיף 9 לחוק המימון, שענינו מימון בחירות
 חוזרות, קובע תוספות מימון שישולמו לסיעה או
 לרשימה שמועמד מטעמה משתתף בבחירות חוזרות לראש
 רשות כאמור בסעיפים 9(ב) או 9א(א) לחוק הבחירה
 הישירה. הואיל וגם בבחירות מיוחדות קיימת אפשרות

 לבחירות חוזרות, מוצעות התאמות לנוסח הסעיף.
 סעיף 5 סעיף 10 לחוק המימון, שענינו מקדמות, קובע
 בסעיף׳ קטן(ה), כי מועמד לראש מועצה אזורית
 רשאי לקבל מאוצר המדינה במועד הקבוע בסעיף האמור,

 מקדמה למימון בחירות בשיעור כמפורט באותו סעיף.
 מוצע לתקן את הסעיף האמור ולקבוע כי גם מועמד
 בבחירות מיוחדות יהיה רשאי לקבל מקדמה למימון בחירות

 בתנאים הקבועים באותו סעיף.
 סעיף 6 סעיף 12 א לחוק המימון, שענינו תנאים לתשלום
 למועמד לראש מועצה אזורית, קובע בסעיף קטן
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 7. בסעיף 3 ו בחוק העיקרי — תיקון סעיף 13

 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״או למועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא ״למועמד לראש
 מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות״;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום •שזכאים הסיעה, הרשימה או המועמד לראש מועצה
 אזורית״ יבוא ״שהסיעה, הרשימה, המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות

 המיוחדות לראש רשות, זכאים״.

 8. בסעיף 4 ו בחוק העיקרי — תיקון סעיף 14

 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״או מועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא ״מועמד לראש
 מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות״, ובמקום ״מן ־הבנק הערב״
 יבוא ״מן הבנק שנתן את כתב הערבות הבנקאית לפי סעיף 3ו(א)(בחוק זה - הבנק

 הערב)";

ורית׳ יבוא ״או מועמד בבחירות  (2) בסעיף קטן(ד), אחרי ״מועמד לראש מועצה אז
 מיוחדות לראש הרשות״, ובמקום ״המועמד״ יבוא ״אותו מועמדי;

 (3) בסעיף קטן (ה), במקום הרישה עד המילים ״שניתנו בבחירות לראש המועצה״
 יבוא ילא קיבל מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות,
 לפחות */«20 מהקולות הכשרים של הבוחרים שניתנו בבחירות לו־אש המועצה או לראש

 הרשות״.

 9. בסעיף 15 בחוק העיקרי — תיקון סעיף 15

 (ו) בסעיף קטן (ג) אתרי ״מועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא ״מועמד בבחירות
 מיוחדות לראש רשותי ואחרי סעיף 7(או) יבוא ״או(א2), לפי העניך:

 (2) אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:

 ״(ד) לענין סעיף זה, אחת היא אם ההוצאה הוצאה בידי סיעה, רשימה, מועמד
 לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, או בידי כל

 אדם אחר הפועל למענם ובזיקה אליהם.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע לתקן את הוראות הסעיף האמור כך שיחולו גם
 לגבי מקדמה שקיבל מועמד בבחירות מיוחדות.

 סעיף 9 סעיף 15 לחוק המימון ענינו הגבלת הוצאות
 בחירות שרשאים סיעה, רשימה או מועמד לראש

 מועצה אזורית להוציא.
 מוצע להחיל את הוראות הסעיף גם לגבי מועמד
 בבחירות מיוחדות, וכן להוסיף הוראה ולפיה אחת היא
 לענין הסעיף אם ההוצאה הוצאה על ידי הסיעה, הרשימה
 או המועמד, או על ידי אדם אחר הפועל למענם ובזיקה

 אליהם.
 הוראה דומה קיימת בסעיף 8ה לחוק מימון מפלגות,

 התשל״ג—1973.

 סעיף 7 סעיף 13 "לחוק המימון, שענינו ערבות בנקאית,
 קובע בסעיף קטן(א) בי לשם קבלת מקדמה, על
 סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית למסור לשר
 הפנים כתב ערבות בנקאית שבו מתחייב הבנק לשלם
 לאוצר המדינה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על פי
 דרישת השר. סעיף קטן (ב) של הסעיף האמור קובע את

 סכום הערבות כאמור בסעיף קטן(א).

 מוצע לתקן את הוראות סעיף 13, כך שיחולו גם לגבי
 מועמד בבחירות מיוחדות.

 סעיף 8 סעיף 14 לחוק המימון, שענינו פרעון המקדמה,
 קובע הוראות בענין פרעון המקדמה בהתאם

 למקרים המפורטים בו.
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 תיקון סעיף 16 10. בסעיף 16 בחוק העיקרי —
 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״או מועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא ״מועמד לראש

 מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות״;

(ב) יבוא:  (2) במקום סעיף קטן

 ״(ב) לא יקבלו סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות
 מיוחדות לראש רשות, בין בחירות לבתירות, במישרין או בעקיפין —

 (ו) כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן(א), בסכום או בסכומים
 העולים על 5,000 שקלים חדשים, מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על

 שולחנו;

 (2) כל תרומה מאת אדם שאינו רשום במרשם האוכלוסין המתנהל לפי
;  תוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה-965ו2

 (3) כל תרומה, שניתנה בעילום שם: לענין זה, תרומה שניתנה ממי
 שזהותו ומענו לא נבדקו ולא אומתו בידי מקבל התרומה או מטעמו -

 כמוה כתרומה שניתנה בעילום שם.״:

(ב) יבוא:  (3) אחרי סעיף קטן

 ״(בו) סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיותרות
 לראש רשות יפרסמו את שמות התורמים להם וסכומי התרומות, כפי שיורה

 מבקר המדינה.

 (ב2) לענין סעיף זה, אחת היא אם התרומה ניתנה לסיעה, לרשימה, למועמד
 לראש מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיותרות לראש רשות, או לכל אדם

 אחר הפועל למענם ובזיקה אליהם.״;

 (4) בסעיף קטן (ד), במקום ״סעיפים קטנים (א), (או) או (ב)״ יבוא ״סעיפים קטנים
 (א) עד (בו)״.

- י ר ק י ע  תיקוךסעיף17 11. בסעיף 17 בחוק ה

 (ו) בסעיף קטן (א), במקום ״ומועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא ״מועמד לראש
 מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשותי;

 (2) בסעיף קטן(ג), במקום ״או המועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא ״המועמד לראש
 מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות״.

 תיקון סעיף 18 12. בסעיף 18(א) בחוק העיקרי, אחרי ״לראש מועצה אזורית באותה רשות״ יבוא ״ושל כל
 המועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות, באותה רשות״.

 תיקון סעיף 19 13. בסעיף 19(א) בחוק העיקרי, במקום ״או מועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא ״מועמד
 לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות״.

 מפלגות, התשל״ג—ב97ו.
 סעיפים 11 עד 15 סעיפי• 17 עד 19 לחוק המימון, שענינם
 מינוי רואה חשבון וסמכויותיו, קובעים
 הוראות לענין מינוי רואה חשבון לסיעת אם, סיעה, רשימה

 ומועמד לראש מועצה אזורית.
 מוצע לתקן את הוראות הסעיפים האמורים ולהחילם

 גם לגבי מועמד בבחירות מיוחדות.

י ר ב  ד

 סעיף 10 סעיף 16 לחוק המימון, שענינו הגבלת הכנסות,
 קובע הגבלות לגבי הכנסות של סיעה, רשימה,

 מועמד לראש מועצה אזורית וסיעת כנסת.
 מוצע לתקן את הוראות הסעיף האמור כך שיחולו גם

 לגבי מועמד בבחירות מיוחדות.
 כמו כן מוצע להוסיף הוראות נוספות לענין ההגבלות
 על הכנסות בדומה להוראות סעיפים 8 ו־8ה לחוק מימון

 2 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 270.
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 14. בסעיף 20 בחוק העיקרי, במקום ״רשימת בת או של מועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא תיקון סעיף 20
 ״רשימת בת, של מועמד לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשותי.

 15. בסעיף 21 בחוק העיקרי — תיקון סעיף 21

 (1) בסעיפים קטנים (א) ו־(ג), בכל מקום, במקום ׳רשימה ומועמד לראש מועצה
ורית׳ יבוא ״רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיותרות לראש  אז

 רשותי;

 (2) בסעיף קטן(ה), במקום יאו מועמד לראש מועצה אזורית׳ יבוא ״וכן מנציגיו של
 מועמד, לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשותי.

 16. בסעיף 22 בחוק העיקרי — תיקון סעיף 22

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״דוחות של סיעות, רשימות ומועמדים״;

 (2) בסעיף קטן (א), במקום ״רשימה או של מועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא
 ״רשימה, של מועמד לראש מועצה אזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש

 רשותי;

 (3) בסעיף קטן (ג), במקום ״או מועמד לראש מועצה אזורית־ יבוא ״מועמד לראש
 מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות״.

 17. בסעיף 23 בחוק העיקרי — תיקון סעיף 23

 (ו) בסעיף קטן 00, בכל מקום, במקום ״או המועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא
 ״המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות״;

 (2) בסעיף קטן(ד), במקום ״או מועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא ״מועמד לראש ,
 מועצה אזורית או מועמד בבתירות מיוחדות לראש רשות״;

- ( ז )  (3) בסעיף קטן

 (א) בפסקה (ו), במקום ״רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא
 ״רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש

 רשותי;

 סעיף 16 סעיף 22 לחוק המימון, שענינו דוחות הסיעות
 והרשימות, קובע הוראות לענין הגשת חשבונות
 לתקופת הבחירות ודוח-כספי לאותה תקופה, על ידי סיעת
 אם, סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית, למבקר

 המדינה.

 מוצע לתקן את הוראות הסעיף האמור ולהחילן גם
 לגבי מועמד בבחירות מיוחדות.

 סעיף 17 סעיף ג2 לחוק המימון, שענינו דוח מבקר המדינה
 והשלכותיו, קובע בסעיף קטן (א) הוראות לענין
 דוח שעל מבקר המדינה למסור ליושב ראש הכנסת. דוח זה
 מתייחס לחשבונות ולרוחות הכספיים של סיעת אם, סיעה,
 רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית, לתקופת הבחירות.

י ר ב  ד

 סעיף .14 סעיף 20 לחוק המימון, שענינו חוות דעת, קובע
 הוראות לעניו הגשת בקשה לקבלת חוות דעת
 מבקר המדינה אם הוצאה מסוימת או סוג מסוים של

 הוצאות מהווים הוצאות בחירות.
 מוצע להחיל את הוראות הסעיף האמור גם לגבי

 מועמד בבחירות מיוחדות.
 סעיף 15 סעיף 21 לחוק המימון, שענינו ניהול חשבונות,
 קובע הוראות לענין החזקת חשבונות בנק וניהול

 מערכת חשבונות.
 מוצע לתקן את הוראות הסעיף האמור ולהחילן גם

 לגבי מועמד בבחירות מיוחדות.
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 (ב) בפסקה (2), במקום ״הרשימות והמועמדים לראש מועצה אזורית״ יבוא
 ״הרשימות, המועמדים לראש מועצה אזורית והמועמדים בבחירות מיוחדות

 לראש רשות״;

 (4) בסעיף קטן (י), במקום ״הרשימה או המועמד לראש מועצה אזורית׳ יבוא
 ׳הרשימה, המועמד לראש מועצה אזורית או המועמד בבתירות מיוחדות לראש רשות״.

 החלפת סעיף 24 8ו. במקום סעיף 24 בחוק העיקרי יבוא -

 ׳הודעות 24. הודעות, הצהרות ותצהירים של המנויים להלן לפי חוק זה יימסרו:
 והצהרות . . , ,

י סעיף פ  (ו) לגבי סיעה — על ידי ב;א כוחה או ממלא מקומו שנקבעו על
 11 (א)( 1);

 (2) לגבי רשימה — על ירי בא כוחה או ממלא מקומו כאמור בסעיף
 2ו(א)(2);

 (3) לגבי מועמד לראש מועצה אזורית - יכול שיימסרו על ידו וגם בידי
 בא כוחם של מי שהציעו את מועמדותו לראש המועצה כאמור בסעיף
 57 ו לצו המועצות האזוריות, או בידי ממלא מקומו של בא הכוח האמור;

 (4) לגבי מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות - יכול שיימסרו על
 ידו וגם בידי בא כוחם של מי שהציעו את. מועמדותו לראש הרשות כאמור
 בסעיף 5(ג) לחוק הבחירה הישירה, או בידי ממלא מקומו של בא הכות

 האמור.״

 תיקון סעיף 25 19. בסעיף 25 בחוק העיקרי, במקום ״או מועמד לראש מועצה אזורית׳ יבוא ״למועמד לראש
 מועצה אזורית או למועמד בבחירות מיוחדות לראש רשותי.

 תיקון סעיף 27 20. בטעיף 27 בחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "או מועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא
 ״מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות״.

 תיקון סעיף 28 21. בסעיף 28 בחוק העיקרי, במקום ״או מועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא ״מועמד לראש
 מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית לפי חוק זה
 אינם ניתנים לשעבוד או לעיקול:

 מוצע לתקן את הוראות הסעיף האמור ולהחילו גם
 לגבי מועמד בבחירות מיוחדות.

 סעיף 20 סעיף 27 לחוק המימון, שענינו החלת הוראות,
 קובע כי הוראות החוק בדבר ניהול חשבונות
 והגבלת הוצאות והכנסות יחולו גם על סיעה, רשימה או
 מועמד שלא ביקשו מימון להוצאות הבחירות שלהם, או

 שאינם זכאים למימון.
 מוצע לתקן את הוראות הסעיף האמור ולהחילו גם

 לגבי מועמד בבחירות מיוחדות.
 סעיף 21 סעיף 28 לחוק המימון, שענינו אחריות נציגים,
 קובע כי בעבירה לפי סעיף 16 (הגבלת הכנסות)
 או 19 (אי מסירת מידע לרואה חשבון), ייאשם גם כל מי
 שהוא נציג של סיעת האם, הסיעה, הרשימה או המועמד.
 מוצע להחיל את הוראות הסעיף האמור גם לגבי

 מועמד בבחירות מיוחדות.

 לפי הוראות פסקאות (ו) ו־(2) של הסעיף הקטן האמור
 יציין מבקר המדינה בדוח האמור האם הסיעה, הרשימה או
 המועמד ניהלו מערכת חשבונות בהתאם להנחיותיו וכן
 האם הוצאותיהם והכנסותיהם בבחירות היו בגבולות
 האמורים בסעיפים 15, 16 ו־26(ז). מוצע לתקן את הוראות
 הסעיף הקטן האמור כך שיחולו גם לגבי מועמד בבחירות

 מיוחדות.

 עוד מוצעים תיקונים בסעיפים קטנים (ד), (ז) ו־(י) של
 הסעיף האמור שנועדו להחיל את הוראות הסעיפים

 הקטנים האמורים גם לגבי מועמד בבחירות מיוחדות.
 סעיף 18 סעיף 24 לחוק המימון, שענינו הודעות והצהרות,
 קובע הוראות לענין הודעות, הצהרות ותצהירים

 מטעם סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית.
 מוצע לערוך מחדש את הסעיף האמור וכן לקבוע בו
 בפסקה (4) המוצעת הוראה אשר תחול גם לגבי מועמד

 בבחירות מיוחדות.
 סעיף 19 סעיף 25 לחוק המימון, שענינו מניעת שעבוד
 ועיקול, קובע כי סכומים המגיעים לסיעת אם,
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 תיקון סעיף 29

 תיקון סעיף 50

 בחירות מיוחדות
 באדרבי. י

 התשס״ה —
 הוראת שעה

 תיקון טעות בחוק
 הרשויות

 המקומיות
 (בחירות
 ברשויות
 מקומיות

 מסוימות)
 (הוראת שעה)

 22. בסעיף 29 בחוק העיקרי במקום ״מרשימות וממועמדימ לראש מועצה אזורית״ יבוא
 ״מרשימות, ממועמדים לראש מועצה אזורית וממועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות״,
 ובמקום ״לרשימות ולמועמדים לראש מועצה אזורית״ יבוא ״לרשימות, למועמדים לראש

 מועצה אזורית ולמועמדים בבחירות מיוחדות לראש רשות״.

 23. בסעיף 30 בחוק העיקרי — • י •

 (ו) בסעיף קטן (א), במקום ״לרשימוית ולמועמדים לראש מועצה אזורית״ יבוא'
 ״לרשימות, למועמדים לראש מועצה אזורית ולמועמדים בבחירות מיוחדות לראש

 •רשות״;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״הרשימות והמועמדים לראש מועצה אזורית־ יבוא
 ״הרשימות, המועמדים לראש מועצה אזורית והמועמדים בבחירות מיוחדות לראש

 רשות״;

 (3) בסעיף קטן(ג)(ו), במקום ״או מועמד לראש מועצה אזורית״ יבוא ״מועמד לראש
 מועצה אזורית, או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות״.

 24. על בחירות מיוחדות שיתקיימו בחודש אדר ב׳ התשם״ה יחולו הוראות החוק העיקרי
 כנוסחו. בחוק זה בשינויים אלה:

 (ו) בסעיף 2וא(א) בחוק העיקרי, במקום ״לא יאוחר מהיום ה־ 21 שלפני יום
 הבחירות״ יבוא ״לא יאוחר מהיום החמישי שלאחר יום הבחירות?;

 (2) בסעיף 29 בחוק העיקרי, במקום ״מהיום ה־14 שלפני יום הבחירות״ יבוא ״מהיום
 ה־5ו שלאחר יום הבחירות״.

יות מקומיות מסוימות) (הוראת שעה), יות המקומיות (בחירות ברשו  25. בחוק הרשו
 התשם״ג-2003ג, בסעיף 17 בכותרת השוליים, המילים ״— מם׳ 6״ — יימחקו.

ר ב ס  ה

 סעיף 24 בחודש אדר ב׳ התשס״ה יתקיימו בחירות מיוחדות
 לראש רעיות מקומית בקרית טבעון.

 סעיף 12 לחוק המימון קובע כי על המועמדים בבחירות
 האמורות למסור לשר הפנים את המסמכים המפורטים
 , בסעיף האמור לא יאוחר מהיום ה־21 שלפני הבחירות;
 מוצע, בגלל קוצר הזנץן, להאריך את התקופה האמורה ב־26
 ימים, עד היום החמישי שלאחר יוס הבחירות (פסקה (1».
 כן מוצע להאריך את התקופה שבה על שר הפנים להמציא
 למבקר המדינה את המסמכים המפורטים בטעיף 29 לחוק
 ־המימון, ב־29 ימים, עד היום החמישה עשר שלאחר יום

 הבחירות (טםקה (2)).
 סעיף 25 הוראת שעה אינה מקבלת מספר תיקון בחוק.
 התיקון לחוק המימון שהיה הוראת שעה, סומן

 בטעות כתיקון מסי 6 ולכן מוצע למחוק סימון זה.
 חברי הכנסת: גדעון סעד, איתן כבל, משד; כחלון

י ר ב  ד

 סעיף 22 סעיף 29 לחוק המימון, שענינו המצאת הודעות,
 מטיל על שר הפנים חובה להמציא העתקים מכל
 ההודעות שקיבל וכן רשימה מפורטת של סכומי המקדמות

 ׳ששולמו, וזאת עד המועד הקבוע בסעיף.
 מוצע להחיל את הוראות הסעיף האמור גם לגבי

 מועמד בבחירות מיוחדות.
 סעיף 23 סעיף 30 לחוק המימון, שענינו הנחיות וכללים של
 מבקר המדינה, עוסק בהנחיות שמבקר המדינה
 רשאי לקבוע לסיעות, לרשימות ולמועמדים לראש מועצה
 אזורית בדבר ניהול חשבונות, קווים מנחים לרואי חשבון

 שנתמנו לפי הוראות החוק וכללים בדבר דרכי מינוים.
 מוצע לתקן את הוראות הסעיף האמור ולהחילו גם

 לגבי מועמד בבחירות מיוחדות.

 נ ם״ח התשס״ג, עמי 368.
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