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חברי מטות הבחירות לכנסת ה21 -

 5מרץ2019 ,
כ"ח אדר א ,תשע"ט

שלום רב,
הנדון :הנחיות לגבי דרכי ההתחייבות של התנועה במערכת הבחירות לכנסת ה21 -
 .1לקראת הבחירות הכלליות לכנסת ה ,21 -שתתקיימנה ביום ה 9.4.19 -אנו רואים לנכון
להבהיר מהם הכללים החוקיים ליצירת התחייבויות בשם התנועה ,מהם דרכי
ההתקשרות עם התנועה ואף כמה עיקרים בכל הקשור לדרכי ההתנהלות הכספית של
התנועה בבחירות לכנסת.
 .2משק הכספים והניהול הכספי של המפלגות כפוף לפיקוח ולביקורת של רשויות המדינה.
בין אלה ניתן למנות את רשם המפלגות ,את מבקר המדינה ואת יו"ר הכנסת .על פי חוק
מימון מפלגות ,תשל"ג ,1973-וחוק המפלגות ,תשנ"ב ,1992-מבקר המדינה מפרסם דוחות
שנתיים על הניהול הכספי של המפלגות בתקופת הבחירות.
 .3מערכת הבחירות ממומנת על ידי המדינה ,המתקצבת את פעולתן של המפלגות בתקופות
הבחירות ,וכן באמצעות מקורותיה הכספים של המפלגה ,המותרים על פי החוק ,כגון:
תרומות שנאספו על פי החוק ודמי חבר .קבלת מלוא המימון ,המגיע לתנועה מאוצר
המדינה ,מותנה בקבלת דוח חיובי של מבקר המדינה על התנהלותה הכספית של המפלגה
בבחירות.
 .4תקרת הוצאות הבחירות המותרת ומימון הוצאות הבחירות שיתקבל מאוצר המדינה,
נקבעים בחוק.
 .5חוק המפלגות קובע ,הגבלות לגבי קבלת תרומות ,כגון :איסור קבלת תרומות מתאגיד,
איסור קבלת תרומה מקטין ובעילום שם ,איסור קבלת תרומה במזומן ועוד הגבלות
אחרות .איסוף תרומות ייעשה אפוא על פי החוק ובהתאם להנחיות מבקר המדינה
ומנהלת הכספים של התנועה ,שיימסרו לחברי התנועה המבקשים לגייס תרומות.
 .6חוק מימון מפלגות קובע כללים קפדניים בקשר לניהול הכספי של המפלגות .כך למשל על
המפלגה לדווח ליו"ר הכנסת ,ולמבקר המדינה על חשבונות הבנק שלה  -כפי שצוין ,לכל
מפלגה יש תקרת הוצאות ותקרת הכנסות והיא חייבת למנות רואה חשבון ,שיפקח על
כך ,שההתנהלות הכספית שלה מתבצעת בהתאם לחוק .על המפלגה לתעד כל הוצאה
כספית שלה ,כל הזמנה ,מסמך ,חוזה ,חשבונית וקבלה הקשורים לרכישתם של מוצרים
ושירותים.
 .7כל ההתחייבויות והמערך הכספי של התנועה בבחירות ובכלל יבוצעו כולם ,בלי יוצא מן
הכלל ,באמצעות מנהלת הכספים של התנועה ,הממוקמת בקומה  5בבית ז'בוטינסקי.
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 .8תנועת הליכוד ,באמצעות מורשיי החתימה שלה ,ורק היא רשאית ליצור התחייבויות
כלפי ספקים ,נותני שירותים ,עובדים ,בעלי נכסים ,יועצים וכו' ולבצע תשלומים בכל
הנוגע למערכת הבחירות.
 .9הליכוד יכבד התחייבויות רק אם ההתקשרות עם הספקים ,נותני השירותים ואחרים
תתבצע באמצעות טופס הזמנה לביצוע התשלום ,שיימסר להם כשהוא נושא קוד אישור
תקציבי מוקדם ומספר הזמנה ,שינתנו ע"י מנהלת הכספים של התנועה והיא חתומה כדין
בחתימתם של מורשיי החתימה של התנועה ,בצירוף חותמת התנועה או שמה המודפס:
הליכוד תנועה לאומית ליברלית ,הבחירות לכנסת ה.21 -
 .10שמותיהם של מורשיי החתימה של התנועה ודוגמאות החתימה שלהם מוצגים לעיון
חברי התנועה והציבור במשרדי מנהלת הכספים.
 .11קוד אישור תקציבי ומספר של כל הזמנה יאומתו בטלפון במנהל הכספים של הליכוד.
 .12למען הסר ספק ,אנו מבקשים להדגיש ,כי כל התקשרות ,מכל מן וסוג שהוא ובכלל זה
עם ספק ו/או נותן שירותים ו/או עובד ,שאינה עומדת בתנאים המפורטים במסמך זה,
לא תחייב את הליכוד ו/או את מנהליו ו/או את עובדיו והליכוד לא יכבד אותה!
 .13התקשרות של חברי תנועה ,שאינם מורשיי חתימה של הליכוד ,הינה אסורה על פי החוק.
חוק מימון מפלגות קובע כי המעשה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר שנה.
 .14העסקת כוח אדם בתקופת הבחירות ובכלל זה פעילים תעשה ,בכפוף לכך שכל עובד
יחת ום על הסכם עבודה בנוסח שהוכן על ידי הליכוד ורק לאחר שההסכם נחתם כדין על
ידי מורשיי החתימה של התנועה.
 .15הליכוד ישלם את שכרם של העובדים והפעילים בצ'ק שעליו מופיע הכיתוב "למוטב
בלבד"  +קרוס והצ'ק לא יהיה ניתן לשינוי .יש לידע על כך מראש את כל העובדים
והפעילים.
 .16דיני המפלגות ביקשו לשמור על יציבותן הפיננסית של המפלגות ,שנקלעו מעת לעת
למצוקה כלכלית ,שמומנה ,בסופו של דבר ,על ידי משלם המיסים ,להבטיח כי כספי
המפלגות ישמשו למטרות חוקיות ,ולמנוע עבירות על החוק .שמירה על אינטרסים אלה
תורמת להתנהלותה הדמוקרטית של המדינה וליציבות הממשל שלה.
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