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חוק מימון מפלגות )תיקון מסי  ,(10התש״ן*1990-
.1

בחוק מימון מפלגות ,התשל״ג 1973-י ,האמור בסעיף  8יסומן )א( ואחריו יבוא:
״)ב( לא תקבל סיעה ,במישרין או בעקיפין ,כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף
קטן)א( בסכום או בסכומים העולים על  20,000שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני
ביתו הסמוכים על שולחנו.
)ג( לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת יבוא סכום  40,000שקלים חדשים
במקום הסכום האמור בסעיף קטן )ב(.
)ד( ועדת הכספים של הכנסת רשאית ,לפני תחילת כל שנה ,לשנות את הסכומים
האמורים בסעיפים קטנים )ב( ו־)ג( בהתאם לשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן.
)ה( מצא מבקר המדינה כי סיעה קיבלה תרומה בניגוד לאמור בסעיף זה ,יורה
מבקר המדינה לסיעה להעביר לאוצר המדינה ,במועד שיקבע ,סכום ששוויו פי
שניים מסכום התרומה :לא היתה כל יתרת זכות בחשבונותיה הבנקאיים של הסיעה
לצורך העברת הסכום לאוצר המדינה ,יודיע מבקר המדינה על כך ליושב ראש
הכנסת ויושב ראש הכנסת ישלול מהסיעה סכום הזהה לפי שניים מסכום התרומה
ויחזיר את הסכום לאוצר המדינה.״

חיים ה ר צ ו ג
נשיא המדינה

יצחק שמיר
ראש הממשלה

• נתקבל בכנסת ביום א• באדר התש׳׳ן) 26בפברואר  :(1990הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,1884מיום
ה׳ בתמוז התשמ״ח ) 20ביוני  ,(1988עמ׳ .195
ם״ח התשל״ג ,עמ׳  :52התשמ״כ ,עמ׳  ¡84התשמ״ט ,עמי .73
1

חוק הארנונה הכללית )סייגים להעלאה בשנת הכספים  ,(1990התש״ן•1990-
העלאת ארנונה
כ ל ל י ת

) .1א( לא תגבה דשות מקומית בשל נכס ארנונה כללית לשנת הכספים  1990בסכום שיש
בו העלאה מעל סכום הארנונה שהגיע כדין בשל אותו נכס בשנת הכספים .1989
)ב( לשנת הכספים  1990לא תשנה רשות מקומית הנחות כלליות מארנונה ותנאי
תשלומה ,לרבות התוצאות של אי־תשלום במועד ,לעומת אלה שנקבעו כדין לשנת הכספים ,1987
אלא לטובת החייבים בארנונה.
)ג( שר הפנים ושר האוצר ,או מי שהם הסמיכו לכך ,רשאים להתיר לרשות מקומית
העלאת ארנונה ,או שינוי הנחה או תנאי תשלום או תוצאות של אי־תשלום במועד שלא כמותר לפי
סעיף קטן )ב(.
)ד( רשות מקומית לא תטיל לשנת הכספים  1990ארנונה כללית על סוגי נכסים או על
סוגי שימושים בנכסים שעליהם לא הטילה ארנונה לשנת הכספים  ,1989אלא באישור מאת שר
הפנים ושר האוצר או מי שהם הסמיכו לכך.
• נתקבל בכנסת ביום כ׳ באדר התש״ן) 27בפברואר  :(1990הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,1972מיום
ג׳ בשבט התש״ ן ) 29בינואר  ,(1990עמ׳ .96
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)ה( מי ששר ה א ת ר ושר הפנים הסמיכו לכך יודיע לוועדת הכספים של הכנסת על כל
היתר לפי סעיף קטן )ג( ועל כל אישור לפי סעיף קטן )ד( תוך שלושים ימים מיום שניתנו.
.2

)א(

תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת )להלן  -יום התחילה(.

תחילה והוראות
מעבר

)ב( רשות מקומית אשר לפני יום התחילה גבתה ארנונה ,כולה או חלקה ,לפי סכום
העולה על המותר לה לפי מעיף  ,1יחולו על תשלומי היתר ההוראות לענין זה שבחוק הרשויות
המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( ,התש׳׳ם.'1980-
)ג( לענין רשות מקומית אשר לפני יום התחילה גבתה ארנונה ,כולה או חלקה ,בהנחה אוי
בתנאי תשלום שלא כמותר לפי סעיף  ,1יקבע שר הפנים כללים לחישוב סכום שיראוהו כתשלום
יתר ולקביעת יום שילומו ,ולפי זה יחולו ההוראות שבחוק האמור בסעיף קטן )ב(.
)ד( סעיפים קטנים)ב( ו־)ג( יחולו בתום שלושה חדשים מיום התחילה :אין הוראות סעיף
קטן זה באות לגרוע מהוראות החוק האמור בסעיף קטן)ב( או מסמכות שר הפנים לפי סעיף קטן
)ג(.
יצחק שמיר
ראש הממשלה

שמעון פ ר ס
שר האוצר

אריה דרעי
שר הפנים

חיים הרצוג
נשיא המדינה
סייח התש״ס ,עמי .46

תיקוני טעויות*
)לפי סעיף 10א)ב( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש״ח(1948-
 .1בתוספת הראשונה לחוק התקציב ,לשנת הכספים  ,1988התשמ״ח ,'1988-בסעיף תקציב
 ,20.35.67שם המוסד צ״ל ״אגודת תומכי מוסדות קרצ׳נב ״ רחובות״.
 .2בתוספת לחוק התקציב לשנת הכספים ) 1989תיקון( ,התשמ״ט /1989-בסעיף תקציב ,22.09.25
שם המוסד צ״ל ״אגודת תומכי מוסדות קרצ׳נב  -רחובות״.
דב ש י ל נ ם ק י
יושב ראש הכנסת

דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים

• נתקבל בכנסת ביום א׳ באדר התש״ן ) 26בפברואר .(1990
י ח״ת  ,105התשמ״ח ,עמי .509
י חיית  ,107התשמ״ט ,עמ׳ .8
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