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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדה החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק מימון מפלגות )תיקון מס׳  24והוראת שעה( ,התש0״ג2002-
תיקון סעיף 0י
הבחירות לכנסת
השש עשרה -
ודורות שעה

בחוק מימון מפלגות ,התשל״ג973-ו  ,בסעיף 0ו)ה(< ,(3:אחרי ״שקיבלה תרומה בניגוד
.1
להוראות סעיף 3״ יבוא ״או שחרגה מהסכומים שנקבעו בסעיף 7״.
ז

.2

חוק מימון מפלגות ,התשל״ג973-ו ,ייקרא ,לעניי הבחירות לכנסת השש עשרה,
)ו(

בסעיף - 7
)א( בסעיף קטן)ב( ,במקום ״ 70יחידות מימון״ יבוא ״ 32יחידות מימון״:
)ב( בסעיף קטן)ג( -
)ו( בפסקה) ,(2במקום ״לכל חבר הכנסת שבאותה םיעד״ יבוא ״לכל אחד
מחמשת חברי הכנסת הראשונים ופי אחד וחצי מיחידת מימון אחת לכל
אחד מחברי הכנסת הנותרים״;
) (2בפסקה ) ,(3אחרי ״בסכום העולה יבוא ״על  32יחי־ות מימון או״,
ובמקום ״ופי אחר וחצי״ יבוא ״וחצי״ ובסופה במקום •הנותריס׳ יבוא
״הנותרים ,הנמוך מביניהם״;

)(2

אחרי סעיף 8ה יבוא:

,,

גרסה א׳ לסעיף 8ו
״צו מניעה של
יושב ראש
ועדו; הבחירות
המרכזית

הו) .א( הובאו לפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ראיות
ברורות ומשכנעות לכך שםיעה או רשימת מועמדים ,בתקופה
שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום הבחירות ,מפרה הפרה של ממש
את הוראות חוק מימון מפלגות ,התשל״ג-ל97.ו )להלן  -חוק מימון
מפלגות( ,הוראות חוק זה ,או הנחיות מבקר המדינה בענין קבלת
תרומות ,רשאי הוא ,בצו ,ליתן הוראות לסיעה או לרשימת
המועמדים ,לשם מניעת המשך ההפרה :צו לפי סעיף קטן זה יינתן
לאחר שניתנה לסיעה או לרשימת המועמדים .הזדמנות להעלות
את טענותיה לפניו בכתב או בעל פה.
דברי

סעיף  10לחוק מימון מפלגות ,התשל״ג-
סעיף 1
 ,1973קובע כי סיעה או רשימת מועמדים
תגיש למבקר המדינה דוחות כקבוע באותו סעיף .סעיף
קטן!ה( שבו קובע את הסנקציות שיוטלו בשל ריח שלילי
של מבקר המדינה
סעיף )10ה>ג 1מאפשר למבקר המדינה להמליץ על
קנסות או על שלילת מימון הנמוכים מגובה סכום
הקנסות או שלילת המימון ׳שניתן להטיל לפי החוק,
ואולם סמכות 1ו אינה מוקנית לו לגבי חריגד מתקרת
ההוצאות המותרות לסיעה או לרשימת מועמדים לפי
סעיף 7
מבקר המדינה המליץ לשקול לתקן ענין זה .ולפיכך
מוצע להקנות לו את הסמכות האמורה לגבי החריגה
מתקרת ההוצאות

סעיןט 2

לסעיף  7המוצע

לאור מערבת הבחירות הקצרה לכנסת
השש עשרה ,מוצע להפחית את סב־מי ההוצאות
המרביים והמותרים לסיעה המונה יותר מחמישה חברי
כנסת כמפורט בסעיף המוצע.

לסעיף  18המוצע
עוד מוצע להקנות סמבות למבקר המדינה או
ליושב ראש ועדת הבחירות המדב־ית כפי שיילבע
בהמשך הליכי החקיקה .להוציא צ־־י מניעה ,במהלך
מערכת הבחירות ,ולקבוע בהם -יראית לשם מניעת
הפרה ברורה וממשית של הוראות החוק בענין קבלה
תרומות.

סייח ההשליג עמי  :52ההשס״ב ,עמי .5
84
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)ב( יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי לקבוע את
דרכי הפניה אליו לפי סעיף זה ,את המסמכים והראיות שיצורפו
לפניה ואת סדרי הדיון בה.
)ג( אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בסמכויות מבקר
המדינה לפי הוראות חוק מימון מפלגות ,הוראות חוק זה ,והנחיותיו
לעגין קבלת תרומות• ,מבקר המדינה לא יהיה כבול בהפעלתן
לצווים שנתן או לממצאים שקבע יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לענין סעיף זה.״
גרסה ב׳ לסעיף 8ו
״צו מניעה של
מבקר המדינה

8ו) .א( הובאו לפני מבקר המדינה ראיות ברורות ומשכנעות
לכך שםיעה או רשימת מועמדים ,בתקופה שמיום פרסומו של חוק
זה וער יום הבחירות ,מפרה הפרה של ממש את הוראות חוק מימון
מפלגות ,התשל׳׳ג) 1973-להלן  -חוק מימון מפלגות( ,הוראות חוק
זה או הנחיות מבקר המרינה בענין קבלת תרומות ,רשאי הוא ,בצו,
ליתן הוראות לסיעה או לרשימת המועמדים ,לשם מניעת המשך
ההפרה :צו לפי סעיף קטן זה יינתן לאחר שניתנה לסיעה או
לרשימת המועמדים ,הזדמנות להעלות את טענותיה לפניו ,בכתב
או בעל פה.
)ב( מבקר המדינה רשאי לקבוע את דרכי הפניה אליו לפי
סעיף זה ,את המסמכים והראיות שיצורפו לפניה ואת סדרי הדיון
בה.
)ג( אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויות מבקר
המרינה לפי הוראות חוק מימון מפלגות ,הוראות חוק זה והנחיות
מבקר המדינה לענין קבלת תרומות והוא לא יהיה כבול בהפעלתן
לצווים שנתן או לממצאים שקבע לענין סעיף זה.״
דברו

מאחר שצווים שיינתנו לפי סעיף זה מבוססים על
נתונים ראשוניים בלבד ,לא יהיה במתן צו או באי מתן
צו כדי למנוע ממבקר המרינה להסיק מסקנות אחרות
לאחר חקירה מדוקדקת במסגרת סמכויותיו לבדיקת
חשבונות הסיעות לפי הוק מימון מפלגות.

הצעות חוק  -הכנסת  ,21ז׳ בכסלו התשס״ג12.11.2002 ,

הסבר
הצעה זו ,במו ההצעה לגבי סעיף  7מוצעת
כהוראת שעה .הניסיון שיצטבר במערכת הבחירות
לכנסת השש עשרה יוכל לשמש בעתיד כבסיס לחקיקת
הוראה קבועה ברוח זו.
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