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טתפרפמת כזד מטעמ רעדת הכםפיכ דצע«.חוק של חכי הכנסת:

חוק מימון מפלגות )ת*קון מס׳  ,(3ה ת ש מ ״ א 1981 -
בסעיף  1לחוק מימון מפלגות ,התשל״ג—) 1973להלן — החוק העיקרי( ,אחדי
.1
הגדרת ״סיעה״ יבוא.:
1

תיקיו מ ע י ף !

״״גוף הקשור לסיעה״ — חבר בני אדם ,בין מואגד ובין שאינו מואגד ,אשר לאור
מטרותיו ,פעולותיו ,זהות בעליו ,מנהליו וחבריו ,ייעוד רווחיו או המקורות לכיסוי
הפסדיו ,הוא מהווה ,לדעת מבקר המדינה ,זרוע של הסיעה; אד למעט קיבוץ ,מושב
ומושב עובדים;״.
.2

בסעיף  8לחוק העיקרי ,במקום ״בארץ״ יבוא ״בין בארץ ובין בחוץ לארץ״.

תיקון סעיף 8

 1ס׳־ח התשלו״ג ,עמ׳  ;52התשל״ד ,.עמ׳  ;84התש״ם ,עמ׳ .183
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הוספת סעיף 8א

.3

אחרי סעיף  8לחוק העיקרי יבוא:

״תרימה כקיבוץ

״^!" "
1

8א .תרומות לסיעה כמפורט להלן לא ייחשבו כתרומות לענין סעיף 8
אם לדעת מבקר המדינה הן בגבולות סבירים לפי נסיבות הענין:
) (1תרימה מקיבת הבאה במקום תרומות אישיות של
חבריו;
) (2תרדמה מהסוכנות היהודית לארץ־ישראל הניתנת למפ
עלי תרבות ,חינוך או חברה של סיעה,״

י.זספת ס ע י ף »

.4

אחרי סעיף  9לחוק העיקרי יבוא:
9א .המוסר ביודעין הצהרה כוזבת לפי סעיף  ,9דינו — מאסר שנה
או קנם  50,000שקלים.״

״עונשין

הוספת סעיף !0א

.5

אחרי סעיף  10לחוק העיקרי יבוא:

״גוף הקשור
לסיעה

10א) .א( לענין סעיף ד הוצאותיו של גוף הקשור לסיעה ,שהן הוצאות
כמשמעותן בסעיף  ,1ייחשבו כהוצאות הסיעה.
)ב(

לענין סעיף — 8
) (1תרומה מתאגיד ,שגוף הקשור לסיעה קיבל אותה,
יראוה כאילו קיבלה אותה הסיעה;
) (2תרומה שקיבלה סיעה מגוף הקשור לסיעה לא תיחשב
כתרומה מתאגיד.

)ג( האמור בסעיף  9בנוגע לסיעה חל גם לגבי גוף הקשור לסיעה;
בעת מסירת החשבונות של סיעה לפי סעיף  10יימסרו גם חשבונותיו של
כל גוף כאמור.״
תיקון סעיף 12

בסעיף ) 12ב( לחוק העיקרי המלים ״תוך חמישה עשר יום לאחר היום הקובע״ —
.6
יימחקו.

תיקון סעיף 16

בסעיף " 16לחוק העיקרי ,בפסקה )) (2א( ,במקום ״בשליש״ יבוא ״במחצית״
.7
ובמקום ״משליש״ יבוא ״ממחצית״.

הוראת שעה

לענץ סעיפים )7ב( ו־)10ג( ו־)ד( לחוק העיקרי ,יראו את התקופה מיום י״ז בםיון
.8
התש״ם ) 1ביוני  (1980ועד תום החודש שבו יפורסמו תוצאות הבחירות לכנסת העשי
רית — כשנה.
חבר הכנסת אמנון רוכינשטייז
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המתיר  30אגורות חדשות
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