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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכנסת:

הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' ( )31דיווח על חשבונות המפלגות),

התשע"ב–2011*

תיקון סעיף 9

.1

בחוק מימון מפלגות ,התשל"ג–1973( 1להלן – החוק העיקרי) ,בסעיף (9ה) ,אחרי "ליושב
ראש הכנסת" יבוא "במועד שבו עליה למסור את חשבונותיה למבקר המדינה לפי
סעיף (10ג)( ,ג )1ו־(ו)".

תיקון סעיף 10

.2

בסעיף  10לחוק העיקרי –

תיקון חוק
המפלגות

.3

()1

בסעיף קטן (א) ,במקום "שנים עשר שבועות" יבוא "שישה עשר שבועות";

()2

בסעיף קטן (ב) ,במקום "עשרים שבועות" יבוא "עשרים ושניים שבועות";

( )3בסעיף קטן (ג) ,במקום "תוך עשרה שבועות מתום כל שנת כספים" יבוא "לא יאוחר
מיום  1במאי בכל שנה";
( )4בסעיף קטן (ד) ,במקום "תוך ששה עשר שבועות לאחר שקיבל את החשבונות
האמורים בסעיף קטן (ג)" יבוא "לא יאוחר מיום  1באוקטובר בכל שנה".
בחוק המפלגות ,התשנ"ב–1992 ,2בסעיף 25א ,האמור בו יסומן "(א)" ,ואחריו יבוא:
"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) לעניין המועד למסירת ההודעה השנתית לרשם
המפלגות ,מפלגה שעליה למסור את חשבונותיה למבקר המדינה לפי סעיף (10ג) לחוק
המימון ,תגיש את ההודעה כאמור במועד שבו עליה למסור את חשבונותיה למבקר המדינה
לפי סעיף (10ג)( ,ג )1ו־(ו) לחוק האמור".

דברי הסבר
לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג–( 1973להלן – חוק
המימון) ,וחוק המפלגות ,התשנ"ב– ,1992נדרשת כל סיעה
למסור למבקר המדינה ,לרשם המפלגות וליושב ראש
הכנסת דיווח שנתי על ניהול חשבונותיה .דיווחים אלה
נמסרים במועדים שונים ,ובהצעת חוק זו מוצע לקבוע
מועד אחד למסירתם לגורמים האמורים .כמו כן ,בסעיף
 10לחוק המימון נקבעו המועדים למסירתם של חשבונות
הסיעות למבקר המדינה בתקופת הבחירות ושל הדוחות
השנתיים וכן למסירת דוח מבקר המדינה ליושב ראש
הכנסת ובו תוצאות ביקורת החשבונות שערך .מוצע
להאריך את התקופות האמורות ,שכן השימוש התדיר

בהוראה המסמיכה את ועדת הכספים של הכנסת לדחות
את המועדים (בסעיף קטן (ו)) ,מלמד כי התקופות שבחוק
אינן מותירות די זמן לסיעות ולמבקר המדינה להכין את
הדוחות במועד.
בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית תבחן ועדת הכנסת את ההצדקה להבחנה
הקיימת בתוכן הדיווח שמוסרות הסיעות והמפלגות.
עוד תשקול הוועדה להסדיר את יכולתן של מפלגות
המרכיבות בכנסת סיעה אחת להעביר זו לזו חלק מכספי
מימון המפלגות.

יוזמים :חברי הכנסת משה גפני ,אורי מקלב ,דוד אזולאי ,יריב לוין ,פניה קירשנבאום ,זבולון אורלב,
אברהם מיכאלי ,דוד רותם ,איתן כבל ,אופיר אקוניס
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