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 1994-מורשי חתימה(, התשנ"המפלגות )ההנחיות 
 (9ק"ת התשנ"ה, עמ' )

 א לחוק מימון6, ולפי סעיף 1992–לחוק המפלגות, תשנ"ב 24בתוקף סמכותי לפי סעיף 
חוק המימון(, ושאר סמכויות המוקנות לי לפי חוק, אני  – )להלן 1973–מפלגות, תשל"ג

 קובעת הנחיות אלה:
 

 – לענין הנחיות אלה .1 הגדרות
 כמשמעותן בחוק המימון; – "סיעה" ו"רשימת מועמדים"  

עיתון שנכלל ברשימת העיתונים הנפוצים ביותר  – "עיתון נפוץ"  
במדינה בשפה העברית, אשר פרסם שר הפנים ברשומות בהתאם 

 ;1965-תשכ"ההא)ב( לחוק התכנון והבניה, 1להוראות סעיף 

 כמשמעותו בחוק המימון; – הקובע""היום   

לחוק המפלגות,  3כמשמעותו בסעיף  – "רשם המפלגות"  
 .1992-תשנ"בה

פרסום 
מורשה 
 חתימה

הודעה על קביעתה של סיעה או רשימת מועמדים בדבר מי  .2
שמורשה ליתן התחייבות ממונית בשמה, תפורסם על ידיה בשני 

אחד מהם הוא עיתון עיתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות 
 נפוץ, ובעיתון יומי בשפה הערבית.

 פרסום כאמור ייעשה בכל אחד מהמועדים המפורטים להלן: .3 מועדים

וכן מכל  2לא יאוחר משבועיים לאחר קביעה כאמור בסעיף  (1)  
 שינוי שיחול בה;

 בשבוע הראשון של כל שנה קלנדרית; (2)  

 בשבוע שבו חל היום הקובע. (3)  

 המצאת
 הודעה

סיעה או רשימת מועמדים תמציא למבקר המדינה ולרשם  .4
, העתק מכל הודעה כאמור 3במועדים הקבועים בסעיף  המפלגות,

 .2בסעיף 
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הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה 
  2009-הכספיים של סיעה, התשס"ט

 (402)ק"ת התשס"ט, עמ' 

 -)להלן  1973-לחוק מימון מפלגות, התשל"ג 9-ו 8א, 6, 6בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
חוק המפלגות(, ולפי שאר  -)להלן  1992-לחוק המפלגות, התשנ"ב 24החוק(, ולפי סעיף 

 סמכויות המוקנות לי לפי חוק, אני קובע הנחיות אלה: 

  פרק א': הגדרות

   –בהנחיות אלה 
דין וחשבון כספי לתקופת הבחירות המוגש למבקר  –"דין וחשבון כספי" 

)א( לחוק וכן דין וחשבון כספי לגבי כל שנת 10המדינה על פי סעיף 
)ג( לחוק, הכול לפי העניין 10כספים המוגש למבקר המדינה על פי סעיף 

 שבקשר אליו מוזכר הדין וחשבון הכספי;

הכולל את פירוט ההכנסות  –"דין וחשבון כספי לתקופת הבחירות" 
לבחירות ואת פירוט ההוצאות שהוצאו בקשר למערכת הבחירות 

והעודף או  תלכנסת, את פירוט היתרות בחשבונות הנכסים, ההתחייבויו
 הגירעון )אקטיב ופסיב( ליום הבחירות וביאורים;

הכולל את פירוט ההכנסות  –"דין וחשבון כספי לשנת כספים" 
וההוצאות השוטפות של הסיעה בשנת כספים כמשמעותה בסעיפים 

( לחוק, להוציא הכנסות והוצאות שיש לכללן בדין וחשבון 1)ג10-)ג( ו10
כספי לתקופת הבחירות, את פירוט היתרות בחשבונות הנכסים, 

שנת  ההתחייבויות והעודף או הגירעון הנצבר )אקטיב ופסיב( ליום סיום
 הכספים וביאורים;

כהגדרתן בחוק,  –"הוצאות", "הוצאות בחירות", ו"הוצאות שוטפות" 
 לרבות אלה: 

 הגדרות .1

   (1) הוצאות מימון;

   (2) הערך הכלכלי של ערבות שניתנה לטובת סיעה;

   (3) הוצאות שהוצאו לצורך פעילות למען הסיעה.

הוצאות הסיעה על ריבית או על הפרשי הצמדה בגין  –"הוצאות מימון" 
 הלוואות או חובות;

 כל הכנסה לרבות הכנסות מימון;  –"הכנסות" 

 מריבית או מהפרשי הצמדה;  –"הכנסות מימון" 

של סיעה בבנק או בבנקים  החשבונה או חשבונותי –"חשבון בנק" 
 ( לחוק;3)א()6שעליהם הודיעה ליושב ראש הכנסת כאמור בסעיף 

התקהלות בני אדם שמארגנת סיעה להוציא חוגי בית במתכונת  –"כנס" 
 מצומצמת;

 ;1986-כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו –"כרטיס חיוב" 

  


