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א.ג.נ,
הנדון :הוראות לעניין קבלת תרומות בתקופת הבחירות לרשויות המקומיות שתתקיימנה ביום
ה30.10.2018 -
לנוחותכם ,ריכזנו את ההוראות בעניין קבלת תרומות בתקופת הבחירות לרשויות המקומיות
שתתקיימנה ביום ה –  ,30.1.2018כפי שנקבעו בחוק מימון מפלגות ,תשל"ג 1973 -ובהנחיות מבקר
המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעה ,תש"ט.2009-
 .1על המפלגה ו/או סיעותיה ברשות המקומית ו/או מועמדיה ו/או חבריה ,חל איסור מוחלט
לקבל תרומה מתאגיד ,מכל מן וסוג שהו ,בכל דרך שהיא ,בארץ או בחו"ל" .תאגיד" -לרבות
שותפות רשומה.
"תרומה" – בכסף או בשווה כסף ,במישרין או בעקיפין  ,במזומנים או בהתחייבות בכתב,
לרבות מתן שירותים ,טובין ונכסים בלא תרומה וחובות שלא נפרעו ,אך למעט פעילות אישית
בהתנדבות שאינה בגדר עיסוקו של המתנדב.
 .2סכום התרומה המרבי ,לתקופה המתחילה ביום ה 1.1.2018 -ועד ליום ה 31.12.2018 -הינו
 ₪ 2,300לשנה" ,מאדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו".1
 .3תרומות יתקבלו רק מאדם ,שהינו בעל זכות לבחור לכנסת כמשמעותו בחוק הבחירות לכנסת,
נוסח משולב ,תשכ"ט .1969 -בסע'  3לחוק נקבע ,כי "לענין השימוש בזכות הבחירה לכנסת,
ייחשב בן  18שנה כל מי שיום הולדתו ה 18-חל לא יאוחר מיום הבחירות".
 .4אסור לקבל תרומה בעילום שם .תרומה שניתנה ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ולא אומתו
בידי המפלגה או מטעמן תחשב לתרומה שניתנה בעילום שם.
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 .5אסור לקבל תרומה במזומן.
 .6גזברות התנועה תפרסם את שמות התורמים וסכומי התרומות ,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.
 .9יש להפיק לתורם קבלה על כל תרומה שהתקבלה מיד עם קבלתה בין שהיא תרומה בכסף ובין
שהיא תרומה בשווה כסף; על גבי הקבלה יודפס שמה של התנועה .הקבלה תופק מפנקס כרוך
של קבלות ממוספרות מראש; אם אין סכום התרומה מודפס מראש בגוף הקבלה ובספח שלה,
תינתן קבלה לתורם והעתקה יישאר בסיעה.
 .10גזברות התנועה תנהל רישום של פנקסי הקבלות; ברישום יפורטו שמותיהם ומעניהם של
מחזיקי הפנקסים;
 .11פנקס שאזלו בו הקבלות יוחזר לגזברות בתוך שבוע; פנקס שאזלו בו הקבלות יוחזר לגזברות
התנועה בתוך שבוע; פנקסים שנשתיירו בהם קבלות בתוך תקופת הבחירות יוחזרו לגזברות
בתוך שבוע מתום אותה תקופה;
 .12בוטלה קבלה ,יצורף המקור להעתק או לספח בפנקס;
 .13התקבלה תרומה בשיק ,יצוינו בקבלה שמו ,מענו ומספר הזהות של התורם ,סכום התרומה,
תאריך מתן השיק ,זמן פירעונו ,מספרו ,שם הבנק ומספר הסניף שממנו נמשך; על הגזברות
להשאיר בידיה תצלום של השיק לפני הפקדתו בבנק; תצלום זה ישמש אסמכתה במערכת
החשבונות של הסיעה.
 .14אסור ל קבל תרומות מתורמים שונים מחשבון אחד או בהמחאה אחת ,אלא אם כן תורמים
אלה הם בעלי אותו חשבון משותף.
 .15תנוהל רשימה שוטפת של טובין ושירותים שקיבלה המפלגה בעין כתרומות.
 .16החזרת תרומה או חלק ממנה לתורם לא תעשה במזומן אלא רק בשיק או בהעברה בנקאית.
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 .17כל ההמחאות שתתקבלנה כתרומה תועברנה לגזברות הליכוד בצרוף העתקי הקבלות .תרומה
בשווי כסף גם היא תרומה והיא מחייבת דיווח לגזברות הליכוד .הואיל ועל פי החוק קיימת
תקרה מרבית להוצאות בחירות ,לא יהיה ניתן להגדיל את תקציב הסניף בסכום התרומות
שגייס.
 .18כל עוד לא נעשה שימוש במערכת לדיווח תרומות ,התנועה תדווח למבקר המדינה בשנה
שמתקיימות בה בחירות לכנסת או לרשויות המקומיות ,מדי יום ג' בשבוע על כל תרומה
שקיבלה במהלך השבוע הקודם (יום א' עד מוצאי שבת) ,ושווייה  1,000שקלים חדשים
לפחות; בדיווח יש לכלול את שם התורם ,מספר זהותו ,מקום מגוריו ,סכום התרומה ואמצעי
התשלום; הדיווח יועבר למשרד המבקר בכתב ובקובץ ממוחשב.
 .19כל התרומות מאדם לתנועה ששוויין הכולל  1,000שקלים חדשים לפחות או כל סכום אחר
שיקבע מבקר המדינה מפעם לפעם יפורסמו במקום שייוחד לכך באתר האינטרנט של מבקר
המדינה במועד שיקבע המבקר; הפרסום יכלול את שם התורם ,את מקום מגוריו ואת סכום
התרומה ,יהיה על פי הדיווח של התנועה ,והיא תהיה אחראית לתוכנו.
 .20על התנועה לפרסם באתר האינטרנט שלה בתוך שבעה ימים ,מיום שקיבלה תרומה שוויה
לפחות  ₪ 1,000ויותר ,את שם התורם ,את מקום מגוריו ואת סכום התרומה.
 .21התנועה תפרסם ברשומות בתוך  30ימים מתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות את
הפרטים של כל תרומה ששוויה לפחות  1,000שקלים חדשים ויותר.
 .22נשמח להבהיר את האמור בחוות דעת זו ככל שנידרש.
בברכה,

העתקים:
מר צורי סיסו ,מנכ"ל התנועה
מר מאור חמו ,רו"ח
מר אריק הורוביץ ,גזבר
גזברות הליכוד
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