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מתפרסמת כזה מטעם ועדת הכספים הצעת חוק של חברי הכנסת:

חוק מימון מפלגות )תיקון מס׳  ,(6התשמ״ב1982-
•תיקיו

פע

.1

יו• י

בסעיף  1לחוק מימוז מפלגות ,התשל״ג—973נ ) ל ה ל ן — החוק העיקרי( —
1

)(1

אחרי הגדרת ״סיעה״ יבוא:
׳׳״גוף הקשור לסיעה״ — חבר־בני־אדם ,בין מואגד ובין שאינו מואגד ,שלדעת
מבקר המדינה יש לראותו זרוע של הסיעה בהתחשב בכל האיפיובים הבאימ
או במקצתם :מטרותיו של חבר־בני־האדם ,פעולותיו ,זהות בעליו ,מנהליו
וחבריו ,ייעוד רווחיו והמקורות לכיסוי הפסדיו; אד למעט הסתדרות עובדים
ואגודה שיתופית להתיישבות לענין פעולות אשר לדעת מבקר המדינה הן
עשו שלא בחזקת זרוע של סיעה;״

)(2

במקום הגדרת ״הוצאות בהירות״ יבוא:
״״הוצאות בחירות״ — ההוצאות המיוחדות של סיעה ,שהוצאו בתקופת
הבחירות במערכת .הבהירות לכנסת;״.

*תיקי! ״ י י י

בסעיף  7להוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )א( יבוא:

.2

״)א(

לא תוציא סיעה הוצאות בחירות בסכום העולה על הסכום הגדול מבין אלה:
) (1פי שניים מיחידת מימון אחת לכל הבר הכנסת שנמנה עם הסיעה
ביום הקובע;
) (2פי שניים מיחידת מימון אחת לכל הבר הכנסת שנמנה עם הסיעה
בכנסת הנכנסת;
)(3

שלוש יחידות מימון;

לענין זה ייראו הוצאות מערכת הבחירות לרשויות המקומיות המתקיימות ביום
הבחירות לכנסת כהוצאות בחירות.״
!*יקיז
י׳י״י*

ס ז

'

ף 8

ס ע י פ י ם

.3

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

.4

אחרי סעיף  8לחוק העיקרי יבוא:

 8א ו־8ב
״.־!רוסלז פ ק י ב י ז
או מאגודה
חקלאית

8א .תרומות לסיעה מקיבוץ או מאגודה חקלאית ,הבאות במקום תרומות
י

י

י

אישיות של חבריהם ,ולדעת מבקר המדינה הן בסכום סביר לפי נסיבות
העבין ,לא ייחשבו כתרומות מתאגיד לענין סעיף  ;8לענין זה —
״אגודה י חקלאית״ — אגודה שיתופית חקלאית שחבריה אישית הסמיכוה
לתרום לסיעה;
״קיבוץ״ — לרבות כל אגודה שיתופית להתיישבות שהכנסותיה אינן
מחולקות בעיקרן לחבריה.״

 •1ם׳׳ח התשל״ג ,עמ׳  ;52דזתשל״ה ,עמי  ¡84יזתש״ם ,עמ׳  ;183זזתלומ״א ,עמ׳

 ,282עמי

 ;252ה״וז

 ,1513ה ת ס מ ״ א ,

•עמ׳ .241
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תרבות ותינוך

.5
״

י

8ב .תרומה למפעל תרבות או חינוך של סיעה או של גוף הקשור לסיעה,
,
,
,
המדינה למטרת
למטרת תרבות או חינוך לפי נסיבות
מבקר המדינה
לדעת מבקר
המשמשת לדעת
המשמשת
העניו ,לא תיחשב כתרומה לענין סעיף .8׳

אחרי סעיף  9לןץךק
עונשי

.6

ז

ה ע

יק ל
ר

י ב ך א

.

.הוספת ס ע י ף

«9

9א .המוסר• ביודעין הצהרה כוזבת לפי סעיף  ,9דינו — מאסר שנה או
קנס  50,000שקלים.״
בסעיף  10ל ק
חר

ה ע י ק ר ל ן

ה א מ ו ר

ק ט ן

ב ס ע ל ף

^

י

ס

ן

מ

ן

^

ן

א

ר

ח

י

ן

י

ב

ך

א

.

מ י ק ה &עיף !0

.

״) (2על אף האמור בפסקה ) ,(1אם חרגו הוצאות בחירות של סיעה מן האמור
בסעיף ) 7א( יחזיר יושב ראש הכנסת לאוצר המדינה —
)א( בשל  10מיליון שקלים ראשונים של חריגה כאמור או חלק מהם —
 15%מהיתרה האמורה בסעיף )4ב() ;(2י
:

)ב( בשל  10מיליון שקלים שלאחריהם של חריגה כאמור או חלק מהם —
 18%מהיתרה •האמורה;
)ג( בשל  10מיליון שקלים שלאחריהם של חריגה כאמור או חלק מהם —
 22%מהיתרה האמורה;
)ד( בשל  10מיליון שקלים שלאחריהם של חריגה כאמור או חלק מהם —
 25%מהיתרה האמורה..
) (3על־אף האמור בפסקה ) ,(1אם ניהלה סיעה מערכת חשבונות •לפי הנחיות
מבקר המדינה אך ללא הקפדה מלאה עליהן ,יחזיר יושב ראש הכנסת לאוצר המדינה
מהיתרה האמורה בסעיף )4ב() ,(2או ישלול מהתשלומים הקרובים למימון הוצאותיה;
השוטפות של הסיעה ,לפי הענין ,סכומים קטנים מאלה הנקובים בפסקה ) ,(1כפי שימליץ
מבקר המדינה בהתחשב באופי ההריגה ובמידתה.׳׳׳
ל.

אחרי סעיף  10לחוק העיקרי יבוא:

״ יר
ג

י׳יןשיי
לסיעת

10א.

)א(

ה ו ס פ ת ס ע י ף »10

לענין סעיף • 7הוצאות של גוף הקשור לסיעה ,שהן הוצאות

כמשמעותן בסעיף  ,1ייחשבו כהוצאות בחירות.
•)ב( לענין סעיף — 8
) (1תרומה שקיבל גוף הקשור לסיעה מתאגיד ,יראו
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.״
.8

אחרי סעיף 13א לחוק העיקרי יבוא:

״מיזוג ס י ע ו ת

13ב.

ה ו ס פ ת סעיפים

התמזגו שתי סיעות קיימות או יותר תוך תקופת •הבהירות )להלן
 ,י

כתקופת בחירות

13ב •עד 13ה

,

בסעיף זה — הסיעות הקודמות( ,יכללו נציגיה של הסיעה שקמה במקומן
הצעות ח ו ק < ,1571׳ בשבט התשמ״ב23.2.1982 ,
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בחשבונות שהם מוסרים למבקר המדינה לפי סעיף ) 10א( את החשבונות
של הסיעות הקודמות לתקופת הבחירות.
דיווח ע ל סיעה
עזקיביה מקדמה
ולא ז כ ת ה ב מ נ ד ע

13ג) .א( סיעה שקיבלה מקדמה למימון הוצאות בחירות לפי סעיף
)4א( ולא זכתה בבחירות במנדט ,ימשיכו לחול עליה הוראות חוק זה
לצורך ביקורת חשבונותיה לתקופת הבחירות לפי סעיף .10
)ב( לא היה הדין וחשבון של מבקר המדינה לפי סעיף ) 10ב(,
על סיעה כאמור בסעיף קטן )א( ,חיובי — יהיו מי שהיו נציגיה של
הסיעה אחראים ביחד ולחוד להחזיר לאוצר המדינה  15%מהמקדמה
שהסיעה קיבלה.
)ג( סעיפים קטנים )א( ו־)ב( יחולו ,בשינויים המחוייבים ,לגבי
חבר הכנסת היוצאת שקיבל מקדמה לפי סעיף  (3) 16דשרשימת המועמ
דים שבראשה עמד לא זכתה בבחירות במנדט.

ד י ו ו ת ע ל סיעה
•שקיבלה מימון
שוטף וחדלה
להתקיים

13ד) .א( סיעה שחדלה להתקיים לפני המועד למסירת חשבונותיה
למבקר המדינה לפי סעיף ) 10ג( ,עקב התפלגות כאמור בסעיף 13א או
מיזוג במסגרת סיעתית חדשה או התפטרות חבריה מחברותם בכנסת או
מפני שלא זכתה מחדש למנדטים בבחירות ,מי שהיו נציגיה של הסיעה
ימסרו למבקר המדינה ,תוך עשרה שבועות מהמועד שבו חדלה הסיעה
להתקיים ,את חשבונות הסיעה על הכנסותיה ועל הוצאותיה השוטפות
באותו חלק של שנה שבו היתד .קיימת כסיעה.
כאמור
וחשבון
תיחשב
שאליה

)ב( תוך שנים עשר ׳בבועות לאחר שקיבל חשבונות
בסעיף קטן )א( ,ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת דין
על תוצאות ביקורת החשבונות ,כאמור בסעיף ) 10ד(; לעניו זה,
הגבלת ההוצאות לפי סעיף )7ב( לפי היחס שביו אורך התקופה
מתייחסים החשבונות לבין שנה שלמה.
)ג( לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן )ב( חיובי — יהיו מי
שהיו נציגיה של הסיעה אחראים ביחד ולחוד להחזיר לאוצר המדינה
 15%מהמימון החדשי שהסיעה קיבלה לפי חוק זה בתקופה שאליה
מתייחס הדין וחשבון.״
החזר מסיעה
שחדלה

13ה .סיעה שחדלה להתקיים לאחר שקיבלה מימון הוצאות ,תחזיר את
יתרת הסכומים שברשותה ,לאחר שהחזירה את חובותיה ,לאוצר המדינה.״

סעיף  2יחול גם לגבי הוצאות הבחירות לכנסת העשירית.

תחולה

.9

החילה

תחילתו של סעיף 10א לחוק העיקרי ,כפי שניתן בחוק זה ,במועד שתקבע ועדת
.10
הכספים של הכנסת ,לאחר התייעצות עם מבקר המדינה ,בהודעה שתפורסם ברשומות.
הברי הכבםת :י׳ כהז־אורנד ,י׳ העואיי ,ש׳ לורינץ
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