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א.ג.נ,
הנדון:הוראות לעניין קבלת תרומות בתקופת הבחירות לכנסת ה21-
לנוחותכם ,ריכזנו את ההוראות בעניין קבלת תרומות בתקופת הבחירות לכנסת ה ,21 -כפי
שנקבעו בחוק מימון מפלגות ,תשל"ג ,1973 -ובהנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות
(בדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעה) ,תשס"ט–.2009
תרומות -תקרת סכום וכללים לקבלת תרומה כדין
 .1חל איסור מוחלט לקבל תרומות מתאגיד ,מכל סוג שהוא ובכל דרך שהיא ,בארץ או בחו"ל.
"תאגיד" -לרבות שותפות רשומה.
 .2סכום התרומה המרבי "מאדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו" בשנה שמתקיימות בה בחירות
לכנסת הינו .₪ 2,300
 .3ת רומות יתקבלו רק מאדם ,שהינו בעל זכות לבחור לכנסת כמשמעותו בחוק הבחירות
לכנסת ,נוסח משולב ,תשכ"ט .1969 -בסע'  3לחוק נקבע ,כי "לעניין השימוש בזכות הבחירה
לכנסת ,ייחשב בן  18שנה כל מי שיום הולדתו ה 18-חל לא יאוחר מיום הבחירות".
 .4אסור לקבל תרומה בעילום שם.
 .5יש לבדוק ולאמת את זהותו של התורם וכתובתו ,שאם לא כן התרומה תחשב לתרומה
בעילום שם והיא תפסל.
 .6חלה חובה לדווח על התרומות ולפרסם את שמות התורמים ,בהתאם להנחיות מבקר המדינה
המפורטות להלן.
 .7תרומות מקיבוץ או מאגודה חקלאית ,הבאות במקום תרומות אישיות של חבריהם ,ולדעת
מבקר המדינה הן בסכום סביר ,לא ייחשבו תרומות מתאגיד.
 .8חל איסור לקבל תרומות מתורמים שונים מחשבון אחד או בצ'ק אחד ,אלא אם כן תורמים
אלה הם בעלי אותו חשבון.
 .9מי שנותן ביודעין תרומה בניגוד לחוק ,דינו -מאסר שנה.
אופן רישום פנקסי הקבלות של התרומות-
 .10יש לערוך קבלות לקבלת תרומות .הקבלות תהיינה ממסופרות מראש.
 .11יש לנהל רישום של הקבלות ולפרט בהן את כתובותיהם ושמותיהם של מחזיקי הפנקסים.
 .12פנקס קבלות שהסתיים ,יועבר להנהלת חשבונות תוך שבוע!
 .13פנקסים שנשארו בהם קבלות בתום תקופת הבחירות ,יוחזרו להנהלת החשבונות בתוך שבוע
מתום תקופת הבחירות.
 .14אם מבטלים קבלה ,יש לצרף את המקור להעתק או לספח בפנקס הקבלות.
 .15בכל קבלה יש לרשום ,את פרטי התורם ,לצורך זיהויו ,ולצורך ביקורת.
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 .16תרומה שהתקבלה בצ'ק -יש לצלם העתק של השיק טרם הפקדתו .צילום השיק יהווה
אסמכתא בהנהלת החשבונות של הסיעה.
 .17כל הצ'קים יועברו להנהלת הכספים של המפלגה באופן מידי ,כך שיופקדו תוך שלושה ימי
עסקים.
 .18רשימת טובין ושירותים -יש לנהל רשימה שוטפת ,נוספת של קבלת טובין ושירותים
שהתקבלו כתרומות.
דיווח ופרסום על תרומות
 .19המפלגה תפרסם את שמות התורמים וסכומי התרומות ,כפי שיורה מבקר המדינה.
נשמח להבהיר את האמור בחוות דעת זו ככל שנידרש.
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