הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימו מפלגות בדבר
ניהול ענייניה הכספיי של סיעה ,התשס"ט2009
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בתוק סמכותי לפי סעיפי 6 ,6א 8 ,ו 9לחוק מימו מפלגות ,התשל"ג1973
)להל  החוק( ,ולפי סעי  24לחוק המפלגות ,התשנ"ב) 21992להל  חוק
המפלגות( ,ולפי שאר סמכויות המוקנות לי לפי חוק ,אני קובע הנחיות אלה:

פרק א' :הגדרות
.1

בהנחיות אלה

הגדרות

"די וחשבו כספי" די וחשבו כספי לתקופת הבחירות המוגש
למבקר המדינה על פי סעי )10א( לחוק וכ די וחשבו כספי לגבי כל
שנת כספי המוגש למבקר המדינה על פי סעי )10ג( לחוק ,הכול לפי
העניי שבקשר אליו מוזכר הדי וחשבו הכספי;
"די וחשבו כספי לתקופת הבחירות" הכולל את פירוט ההכנסות
לבחירות ואת פירוט ההוצאות שהוצאו בקשר למערכת הבחירות
לכנסת ,את פירוט היתרות בחשבונות הנכסי ,ההתחייבויות והעוד
או הגירעו )אקטיב ופסיב( ליו הבחירות וביאורי;
"די וחשבו כספי לשנת כספי" הכולל את פירוט ההכנסות
וההוצאות השוטפות של הסיעה בשנת כספי כמשמעותה בסעיפי
)10ג( ו )10ג (1לחוק ,להוציא הכנסות והוצאות שיש לכלל בדי
וחשבו כספי לתקופת הבחירות ,את פירוט היתרות בחשבונות
הנכסי ,ההתחייבויות והעוד או הגירעו הנצבר )אקטיב ופסיב(
ליו סיו שנת הכספי וביאורי;
"הוצאות"" ,הוצאות בחירות" ,ו"הוצאות שוטפות" כהגדרת בחוק,
לרבות אלה:
)(1

הוצאות מימו;

)(2

הער $הכלכלי של ערבות שניתנה לטובת סיעה;

)(3

הוצאות שהוצאו לצור $פעילות למע הסיעה.

___________
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ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52התשס"ח ,עמ' .593
ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;170התשס"ט ,עמ' .21
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"הוצאות מימו" הוצאות הסיעה על ריבית או על הפרשי הצמדה
בגי הלוואות או חובות;
"הכנסות" כל הכנסה לרבות הכנסות מימו;
"הכנסות מימו" מריבית או מהפרשי הצמדה;
"חשבו בנק" חשבונה או חשבונותיה של סיעה בבנק או בבנקי
שעליה הודיעה ליושב ראש הכנסת כאמור בסעי )6א() (3לחוק;
"כנס" התקהלות בני אד שמארגנת סיעה להוציא חוגי בית
במתכונת מצומצמת;
"כרטיס חיוב" כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב ,התשמ"ו ;31986
"מערכת חשבונות" מערכת הנהלת החשבונות ורישומי המידע שבה
מפורטות כל פעולותיה הכספיות של סיעה ,בי שה תוצאתיות ובי
שה מאזניות; מערכת חשבונות יכול שתהיה מערכת חשבונות
לתקופת בחירות לכנסת ויכול שתהיה מערכת חשבונות שוטפת;
"מערכת חשבונות לתקופת הבחירות" מערכת הנהלת חשבונות
ורישומי מידע שבה מפורטות כל פעולותיה הכספיות של הסיעה
לתקופת בחירות לכנסת ובקשר ע מערכת הבחירות ,בי שה
תוצאתיות ובי שה מאזניות;
מערכת הנהלת חשבונות ומערכת
"מערכת חשבונות שוטפת"
ורישומי מידע שבה מפורטות כל פעולותיה הכספיות של הסיעה
לשנת הכספי השוטפת ,בי שה תוצאתיות ובי שה מאזניות ,והיא
אינה כוללת את מערכת חשבונות לתקופת הבחירות;
מערכת ממוכנת באתר
"מערכת לניהול חשבונות ולדיווח"
האינטרנט של משרד מבקר המדינה המיועדת לרישו כל הפעולות
הכספיות של סיעה ולדיווח עליה; מערכת זו מופעלת על פי כללי
שימוש שקובע משרד מבקר המדינה ,והכניסה אליה היא על פי
הרשאה של משרד מבקר המדינה בלבד;

___________
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ס"ח התשמ"ו ,עמ' .187

"מערכת לדיווח על תרומות" מערכת ממוכנת באתר האינטרנט של
משרד מבקר המדינה ,המיועדת לדיווח על כל תרומה שנתקבלה ועל
כל החזר של תרומה או של חלקה; מערכת זו מופעלת על פי כללי
השימוש שקובע משרד מבקר המדינה ,והכניסה אליה היא על פי
הרשאה של משרד מבקר המדינה בלבד;
"ערבות" כמשמעותה בחוק הערבות ,התשכ"ז .41967
"סיעה" כמשמעותה בחוק ,לרבות "רשימת מועמדי" ו"גו הקשור
לסיעה" כמשמעות בחוק ,ולרבות אלה:
)(1

מי שמנהל מטעמ את מערכות החשבונות שלה;

)(2

כל מי שמנהל מערכת בחירות למענ.

"פרסו" חומר הסברה או תעמולה בכל אמצעי שהוא ,לרבות
עיתוני ,אינטרנט ,טלוויזיה ,רדיו ,טלפו ,סרטי קולנוע ,סרטי
הקלטה ,תקליטורי ותקליטוני ,מסרוני ) ,(SMSלוחות מודעות,
שלטי חוצות ,שלטי נישאי ,עלוני ,דבקיות )סטיקרי( וכיוצא
באלה;
"תרומה" בכס או בשווה כס ,במישרי או בעקיפי ,במזומני או
בהתחייבות בכתב ,לרבות מת שירותי ,טובי ונכסי בלא תמורה
וחובות שלא נפרעו כאמור בסעי )10ב( להל ,א $למעט פעילות
אישית בהתנדבות שאינה בגדר עיסוקו של המתנדב.

פרק ב' :ניהול מערכת החשבונות
)א( כל ההכנסות וההוצאות בקשר למערכת בחירות יירשמו
2
במערכת חשבונות לתקופת הבחירות .כל ההכנסות וההוצאות
האחרות של סיעה יירשמו במערכת החשבונות השוטפת.

הרישו
במערכות
החשבונות

)ב( סיעה לא תרשו במערכת חשבונות על פי הנחיות אלה
הכנסות והוצאות לפי חוק הרשויות המקומיות )מימו בחירות(,
התשנ"ג .51973

___________
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)ג( סיעה תנהל כל אחת ממערכות החשבונות שלה בצורה
שתאפשר לזהות בבירור ,לאמת ולסכ בדרכי ביקורת מקובלות את
הוצאותיה ואת הכנסותיה על מקורותיה.
)ד( הוצאות והכנסות של סני של סיעה ישולבו במערכת
החשבונות של מרכז הסיעה ,שתהיה אחראית לרישומ המלא
המפורט והשוט; על מרכז הסיעה לקבל דיווח שוט בצירו
אסמכתאות על כל הפעולות הכספיות של כל סני.
)ה( סיעה תשק במערכת החשבונות השוטפת בנפרד,
בצורה שתאפשר בדרכי ביקורת מקובלות ,לזהות בבירור ,לאמת
ולסכ סכומי שהיא קיבלה על פי החלטת ההסתדרות הכללית של
העובדי באר) ישראל ,כאמור בסעי  17לחוק ,ותרשו באותה צורה
את הפעולות שה בגדר הוצאת סכומי כאלה.
רמת הניהול

מערכת חשבונות של סיעה תנוהל ברמה מקצועית נאותה
.3
ובהתא לעקרונות חשבונאיי מקובלי.

רישו שוט$

הרישו במערכת חשבונות של סיעה ייעשה באופ שוט
.4
ועדכני בשיטת "הרישו המצטבר" ויקי את כל הפעולות הכספיות
ושוות הכס שמערכת החשבונות נועדה לשק על פי הגדרתה בסעי .1

שלמות
הרישו

)א( כל פעולה כספית שנעשתה יירשמו כל פרטיה; יירשמו
.5
ג כל הפרטי של הוצאה שטר הוצאה ושל הכנסה שטר נתקבלה
שיש התחייבות למימוש.
)ב( הכנסות שמה נוכו או קוזזו סכומי המגיעי למעביר
ההכנסה או למי שבעבורו ניכה או קיזז מעביר ההכנסה את הכס,
יירשמו בשלמות בסעיפי ההכנסות במערכת החשבונות של הסיעה,
והסכומי שנוכו או קוזזו יירשמו בסעיפי ההוצאות במערכת
החשבונות.
)ג( תרומות יירשמו במערכת החשבונות בשלמות בלא ניכוי
הוצאות הפקדת או הוצאות המרת לשקלי חדשי; הוצאות
הפקדת תרומות והוצאות המרת לשקלי חדשי יירשמו בסעיפי
ההוצאות במערכת החשבונות.
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)ד( א חויבה סיעה לשל או שילמה סכו כולל בגי
הוצאות שונות ,יירשמו במערכת החשבונות כל פרטי ההוצאות
לסוגיה ולמטרותיה.
בלי לגרוע מהאמור בהנחיות אלה לגבי סוגי מסוימי של
.6
הוצאות והכנסות המפורטי להל ,לכל רישו במערכת החשבונות
צרי $שתהיה אסמכתה המעידה על מהימנותו ושלמותו של הרישו,
וממנה נית ללמוד על פרטי הפעולה שבגינה נעשה הרישו; על סיעה
לתייק את האסמכתאות באופ שיאפשר את איתור ,ועליה למסור
אות למבקר המדינה על פי דרישתו.

אסמכתאות

)א( סיעה תחזיק את כספיה בחשבו בנק שיישא את שמה;
.7
בחשבו בנק זה יופקדו כל הכספי שקיבלה מכל מקור שהוא
ומחשבו זה ישולמו כל הוצאותיה והחזרי הלוואותיה.

חשבו' בנק

)ב( סיעה המנהלת מערכת בחירות תחזיק את כספיה
המיועדי למערכת הבחירות וכספי שנתקבלו אצלה לצור $מערכת
הבחירות בחשבו בנק שיישא את שמה וייוחד למערכת הבחירות;
חשבו בנק כזה ייוחד למערכת בחירות אחת בלבד; בחשבו זה יופקדו
כל הכספי שקיבלה הסיעה מכל מקור שהוא למימו מערכת
הבחירות ,וממנו ישולמו כל הוצאותיה הקשורות למערכת הבחירות.
)ג( חשבונות הבנק האמורי ייפתחו מיד ע ביצוע הפעולה
הכספית הראשונה של הסיעה הנוגעת לעניינה השוטפי של הסיעה או
לענייני מערכת בחירות מסוימת.
)ד( סיעה תודיע למבקר המדינה בתו $שבעה ימי מעת
פתיחת חשבו בנק כלשהו או מעת סגירת חשבו בנק כלשהו את
מספר החשבו ,את ש הבנק ואת כתובת הסני שבו נפתח או נסגר
החשבו.
)ה( הסיעה תמציא למבקר המדינה במועדי הנזכרי
בס"ק )ד( לסעי זה את המסמכי שעל פיה ניתנה הסמכה לפתיחת
חשבו הבנק או סגירתו ושבה נקבעו הרשאי לחתו בש הסיעה
על השיקי המשוכי על חשבו הבנק שלגביו ניתנה ההודעה.
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כרטיסי חיוב

)א( סיעה תודיע למבקר המדינה בתו $שבעה ימי מעת
.8
שקיבלה כרטיס חיוב שבגינו יחויב חשבונה ,את דבר קבלת הכרטיס
ואת שמות האנשי שעל שמ הוצא ,מספרי הזהות שלה ומענ;
עוד תודיע סיעה למבקר המדינה על ביטול כרטיס חיוב בתו $שבעה
ימי מיו הביטול.
)ב( סיעה תמציא למבקר המדינה במועדי הנזכרי בסעי
קט )א( את המסמכי שעל פיה ניתנה הסמכה לתשלו הוצאות
הסיעה באמצעות כרטיס החיוב ותודיע לו מי הרשאי להשתמש בו.
)ג( לכל מערכת בחירות או מערכת פעילות שוטפת ייוחד
כרטיס חיוב מיוחד שיבוטל לאחר סיומה .

הלוואות
וביטחונות

)א( סיעה תרשו במערכת החשבונות את כל ההלוואות,
.9
הערבויות והביטחונות האחרי שניתנו לטובתה כדי להבטיח את
מילוי התחייבויותיה.
)ב( סיעה תערו $הסכ בכתב לגבי כל הלוואה שהיא
מקבלת ולגבי כל ערבות או ביטחו אחר הניתני לטובתה.
)ג( סיעה תרשו במערכת החשבונות את כל ההוצאות בגי
ערבות או בגי כל ביטחו אחר שניתנו לטובתה ,לרבות הער $הכלכלי
של הערבות או הביטחו האחר.

רישו
הכנסות
והוצאות
מיוחדות

) .10א( סיעה תרשו כהכנסה וכהוצאה במערכת החשבונות
שלה כל פעילות של התנדבות א היא בגדר עיסוקו של המתנדב;
הסיעה תפרט במסמ $מיוחד את היק הפעילות ושווייה.
)ב( חוב של סיעה לבעל חוב מסוי שמועד פירעונו עבר ואי
לגביו הסדר תשלומי ואשר על פי מצבה הכספי של הסיעה נית
לקבוע שהיא לא תוכל לפרעו בתו $שנתיי ממועד הפירעו ייחשב
כתרומה של בעל החוב לסיעה ,ועל הסיעה לרשמו כהכנסה ,א א
סכו זה או חלקו הוא בגדר "תרומה אסורה" על פי סעי  8לחוק.

סגירת
חשבונות של
מערכת
הבחירות
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) .11א( על סיעה להעביר את העוד או הגירעו שנוצרו במערכת
חשבונות לתקופת הבחירות ,לסעי מיוחד במערכת החשבונות
השוטפת שלה ,שהדוח הכספי לגביה מוגש יחד ע הדוח הכספי
לתקופת הבחירות.

)ב( על סיעה להעביר את חשבונות הזכאי והחייבי
שבמערכת החשבונות לתקופת הבחירות למערכת החשבונות השוטפת
של הסיעה כקבוצה מיוחדת בתו $שנה מיו בחירות ,לסגור את
חשבו הבנק שיוחד למערכת הבחירות ולהעביר את יתרתו לחשבו
הבנק השוט של הסיעה.

פרק ג' :הכנסות
) .12א( סיעה תפיק לתור קבלה על כל תרומה שהתקבלה מיד
ע קבלתה בי שהיא תרומה בכס ובי שהיא תרומה בשווה כס; על
גבי הקבלה יודפס שמה של הסיעה .הקבלה תופק באחת משתי
הדרכי האלה:

קבלות

) (1במחשב :הסיעה תוכל להפיק קבלה ממערכת
ניהול חשבונות ממוחשבת ,המאושרת בידי רשות
המסי בישראל ,שבה ייכללו בשינויי המחויבי
הפרטי שמצויני להל בנוגע לפנקס קבלות;
) (2מפנקס כרו $של קבלות ממוספרות מראש; א
אי סכו התרומה מודפס מראש בגו הקבלה ובספח
שלה ,תנת קבלה לתור והעתקה יישאר בסיעה.
)ב( על גבי כל קבלה וכ בהעתקה או בספח שלה יירשמו
הנתוני הנדרשי בסעיפי קטני )ד( )ז( שלהל בהתאמה ותארי$
הוצאתה.
)ג(

פנקסי הקבלות ינוהלו כ:$
) (1סיעה תנהל רישו של פנקסי הקבלות המתוארי
בסעי קט )א(; ברישו יפורטו שמותיה ומעניה של
מחזיקי הפנקסי;
) (2פנקס שאזלו בו הקבלות יוחזר לסיעה בתו $שבוע;
פנקסי שנשתיירו בה קבלות בתו תקופת הבחירות
יוחזרו לסיעה בתו $שבוע מתו אותה תקופה;
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) (3בוטלה קבלה ,יצור המקור להעתק או לספח
בפנקס;
) (4א תופק הקבלה ממערכת ניהול חשבונות
ממוחשבת ,יישמר עותק מודפס של הקבלה במערכת
הנהלת החשבונות של הסיעה.
)ד( התקבלה תרומה בשיק ,יצוינו בקבלה שמו ,מענו ומספר
הזהות של התור ,סכו התרומה ,תארי $מת השיק ,זמ פירעונו,
מספרו ,ש הבנק ומספר הסני שממנו נמש ;$על סיעה להשאיר
בידיה תצלו של השיק לפני הפקדתו בבנק; תצלו זה ישמש
אסמכתה במערכת החשבונות של הסיעה.
)ה( התקבלה תרומה בדר $של העברה בנקאית ,יצוינו
בקבלה שמו ,מענו ומספר הזהות של התור ,סכו התרומה ,פרטי
חשבו הבנק וכתובת סני הבנק שממנו הועברה התרומה ,מועד זיכוי
חשבו הבנק של הסיעה והאסמכתה; א סכו התרומה הועבר דר$
כמה חשבונות בנק ,יפורטו ג פרטי חשבונות הבנק שדרכ הועברה
התרומה וכל פרט אחר הנדרש לש התחקות אחר אותה העברה
בנקאית.
התקבלה תרומה באמצעות כרטיס חיוב ,תרשו הסיעה
)ו(
את ש התור ,מספר הזהות שלו ,מענו ,מספר כרטיס החיוב שלו,
מועד תו תוקפו ,ש מנפיק כרטיס החיוב ,סכו התרומה ,תארי$
זיכוי חשבו הסיעה בסכו התרומה ,וא התרומה ניתנה באמצעות
כרטיס החיוב בטלפו שמו המלא ומספר הזהות של מקבל התרומה
מטע המועמד; רישו זה ישמש אסמכתה במערכת החשבונות של
הסיעה.
)ז( התקבלה תרומה במזומ ,יצוינו בקבלה שמו ומענו של
התור ,סכו התרומה ותארי $קבלת התרומה; לא תתקבל תרומה
במזומ אלא א כ יצהיר התור ,בהתא לסעי  15לפקודת
הראיות ]נוסח חדש[ ,התשל"א ) 61971להל – פקודת הראיות( ,בעת
מת התרומה כי התרומה ניתנת מכספו; תצהיר זה ישמש אסמכתה
במערכת החשבונות של הסיעה.

___________
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)ח( תרומה שניתנה במקורה במטבע חו) ,כולה או חלקה,
תתורג לשקלי חדשי לפי שער ההמרה בבנק ביו זיכוי חשבו
הסיעה בכס.
) .13א( מנפיק כרטיס חיוב ימסור לפי דרישת מבקר המדינה
ש ומספר זהות של בעל כרטיס חיוב שתר באמצעותו לסיעה וכ
את מספר החשבו שלו בתאגיד בנקאי שבו חויבה התרומה.

דיווח מאת
מנפיק כרטיס
חיוב ותאגיד
בנקאי

)ב( תאגיד בנקאי ימסור לפי דרישת מבקר המדינה פרטי
זיהוי של בעל חשבו שבו חויבה תרומה באמצעות כרטיס חיוב ושל
מורשה חתימה בחשבו.
 .14סיעה לא תקבל תרומות מתורמי שוני מחשבו אחד או
בהמחאה אחת ,אלא א כ תורמי אלה ה בעלי אותו חשבו
משות.

קבלת תרומה
מתורמי
שוני

) .15א( כל הכנסה שמקבלת סיעה מכל מקור שהוא תופקד
בחשבו הבנק של הסיעה; הסיעה תשמור את האסמכתאות לכל
הכנסה שקיבלה.

הפקדת
הכנסות

)ב( תרומות במזומ ובשיקי יופקדו בחשבו הבנק של
הסיעה ביו קבלת ולא יאוחר משלושה ימי עבודה מיו זה,
ופרטיה יירשמו באסמכתה המאשרת את ההפקדה.
.16

)א(

סיעה תרשו במערכת חשבונות את כל ההכנסות שלה.

)ב( לגבי כל תרומה יכלול הרישו במערכת חשבונות את כל
הפרטי הנדרשי בסעי  ,12בהתא לאמצעי התשלו שבאמצעותו
ניתנה התרומה.

רישו
הכנסות

 .17תנוהל רשימה שוטפת של טובי ושירותי שקיבלה סיעה בעי
כתרומות.

רישו טובי'
ושירותי

) .18א( סיעה שהחזירה תרומה או חלק ממנה לתור או
העבירה תרומה בשלמותה או בחלקה לאוצר המדינה לא תחזיר או
תעביר את הכס במזומ אלא רק בשיק או בהעברה בנקאית.

רישו
תרומות
שהוחזרו או
הועברו

)ב( תרומות שהוחזרו לתור ותרומות שהועברו לאוצר
המדינה ,תרשו אות סיעה במערכת החשבונות באופ הזה:
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) (1הסיעה תרשו את סכו התרומה שהוחזרה
לתור או הועברה לאוצר המדינה ,את מועד החזרתה
לתור או העברתה לאוצר המדינה ואת הסיבה לכ;$
) (2הסיעה תציי את המסמכי המשמשי אסמכתה
לרישו שלפיו התרומה הוחזרה לתור או הועברה
לאוצר המדינה.
)ג( לא יראו תרומה כתרומה שהוחזרה לתור או כתרומה
שהועברה לאוצר המדינה אלא רק לאחר שחשבו הבנק של הסיעה
חויב בסכו ההחזר או ההעברה.
)ד( סיעה תשמור את כל המסמכי המשמשי אסמכתה
להחזר תרומה.
)ה( סיעה המחזירה תרומה שאינה תרומה כספית תציי את
האסמכתאות לרישו שלפיה התרומה הוחזרה או הועברה.

פרק ד' :הוצאות
תשלו
הוצאות

 .19סיעה תשל את הוצאותיה במישרי לספק ,לנות השירות,
לקבל או לעובד.

אמצעי
תשלו
הוצאות

) .20א( סיעה תשל את כל הוצאותיה באמצעות שיקי,
העברה בנקאית או כרטיס חיוב לחובת חשבו בנק המתנהל לפי
הוראות סעי .7
)ב( שילמה סיעה את הוצאותיה בשיקי
מהאסמכתאות שלה העתק של כל שיק שהוציאה.

תשמור כחלק

)ג( שילמה סיעה את הוצאותיה בהעברה בנקאית תשמור
כחלק מהאסמכתאות שלה העתק של כל אישור של התאגיד הבנקאי
לביצוע הפעולה.
)ד( שילמה סיעה את הוצאותיה בכרטיס חיוב תשמור
כחלק מהאסמכתאות שלה העתק של כל שובר תשלו בכרטיס חיוב
ואת ההודעות החודשיות של מנפיק כרטיס החיוב על חיוב חשבו
הבנק שלה בגי תשלומי בכרטיס חיוב.

10

)ה( סיעה תכי תרשומת של כל הודעה טלפונית בעניי
תשלו בכרטיס חיוב באמצעות הטלפו; התרשומת תכלול את
הפרטי האלה :שמו המלא ומספר זהותו של מי שביצע את התשלו
מטע הסיעה ,מועד ביצוע העסקה ,סכו התשלו ,המועד והאופ
שבה יחויב כרטיס החיוב ,סיבת התשלו וש מקבל התשלו.
 .21על א האמור בסעי )20א( רשאית סיעה לשל הוצאות
במזומני א סכומה הכולל של כל הוצאה אינו עולה על  400שקלי
חדשי ,וביו הבחירות  700שקלי חדשי; סיעה תנהל רישו עזר
של תשלומי כאמור ,ובו יצוינו שמות מקבלי התשלו ,ש מאשר
ההוצאה ופרטי ההוצאה.

תשלו
הוצאות
במזומני

 .22סיעה תרשו במערכת חשבונות כל הוצאה שהוציאה ,לרבות
הוצאה שנעשתה באמצעות אחרי .הרישו יכיל את כל הפרטי
הנדרשי בפרק זה בהתא לאמצעי התשלו שבאמצעותו בוצעה
ההוצאה.

רישו
הוצאות

 .23כל הזמנה או התקשרות שסכומה הכולל עולה על 1,700
שקלי חדשי תיעשה בכתב ,ויירשמו בה פרטי שיש בה להבהיר
את מהות ההוצאה ואת סכומה.

הזמנות
והתקשרויות

) .24א( כל העסקת עובדי או פעילי בשכר תהיה על פי מסמ$
ובו יירשמו כל פרטי ההעסקה ,פרטיו של העובד או הפעיל לרבות שמו,
מספר זהותו ,מענו והתמורה שתשול לו.

העסקת
עובדי
ופעילי

)ב( סיעה תשמור בחשבונותיה אסמכתה בחתימת ידו של
העובד או הפעיל המעידה על קבלת התשלו ,למעט א התשלו
נעשה באמצעות העברה בנקאית או באמצעות שיק.

פרק ה' :פרסומי ,כנסי וסקרי
) .25א( סיעה תרכז את הפרסומי שפרסמה בכל עיתו בתיק
נפרד ותתייק אות בסדר כרונולוגי; פרסומי שלא פורסמו בעיתו
ירוכזו בתיק נפרד ,יסודרו לפי ש ספק הפרסו ויתויקו בסדר
כרונולוגי.

ריכוז
פרסומי
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) ב(

לכל פרסו או סדרת פרסומי יצורפו המסמכי

האלה:
)(1

עותק הפרסו;

) (2העתק מהזמנת הפרסו או מההסכ ע ספק
הפרסו או המפרס או מפיק הפרסו או המפי) או כל
הסכ אחר הכרו $בהכנת הפרסו ,בפרסומו ובהפצתו,
הכול לפי העניי; ההזמנות או ההסכמי יכללו ,בי
השאר ,פרטי אלה :שטח הפרסו ,מספר העמודי,
מספר הפעמי שהמודעה תפורס או תופ) ,מספר
יחידות הפרסו הכול לפי העניי;
) (3הפרטי שבפסקה  2לגבי הפרסו כפי שבוצע
בפועל;
)(4

מחיר הפרסו;

) (5העתק חשבונית או קבלה מאת המפרס או מפיק
הפרסו או המפי) או כל הקשור בהכנת הפרסו,
בפרסומו ובהפצתו ,הכול לפי העניי;
)(6

העתק פקודות התשלו של הסיעה;

)(7

העתקי השיקי שמשכה הסיעה;

) (8העתק הרישומי במערכת החשבונות של הסיעה
המתייחסי לחיובי ולזיכויי בקשר לפרסומי אלה.
)ג( לגבי פרסו חוצות ולגבי פרסו על כלי רכב ובתו $כלי
רכב יפורטו ,נוס על האמור בסעי קט )ב( ,מקומו של כל פרסו,
גודלו ותקופת הצבתו; כאשר הפרסו מוקר או משודר יפורט זמ
ההקרנה או השידור.
)ד( לגבי פרסו ברדיו או בטלוויזיה או באינטרנט יפורטו,
נוס על האמור בסעי קט )ב( התחנות או האתרי שבה נעשה
הפרסו ,תקופת הפרסו ומש $הפרסו בכל אחת מהפעמי ששודר.
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)ה( לגבי פרסו באמצעות הטלפו כולל מסרוני יפורטו,
נוס על האמור בסעי קט )ב( ,ההודעה שניתנה ,מש $הזמ שלה,
מספר הנמעני שלה נמסרה ומספר הפעמי שההודעה הועברה לכל
נמע.
) .26א( סיעה תרכז בתיק נפרד את כל המסמכי הקשורי
לכנסי שערכה.

תיעוד כנסי

)ב( המסמכי הנוגעי להוצאות הכרוכות בקיומו של כל
כנס יתויקו בנפרד; בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יתויקו
המסמכי הנוגעי להוצאות הכרוכות בפרסו ,בשימוש במקו שבו
מתקיי הכנס ,באבטחה ,בציוד ,בהגברה ,בתאורה ,בהסעות ,במזו,
בתשלומי למשתתפי בכנס ולכל תשלו אחר.
)ג(

המסמכי יכללו ,בי השאר ,את אלה:
) (1העתק מהזמנת השירות או מההסכ ע נות
השירות ,שצוי בו המחיר שישול בעד השירות;
)(2

העתק חשבונית או קבלה מאת נות השירות;

)(3

העתק פקודות התשלו של הסיעה;

)(4

העתקי השיקי שמשכה הסיעה;

) (5העתק הרישומי במערכת החשבונות של הסיעה
הנוגעי לחיובי ולזיכויי בקשר להוצאות הכרוכות
בקיו הכנס.
לאחר סיו מערכת בחירות ולאחר סיו שנת כספי כמשמעותה
בסעיפי )10ג( ו )10ג (1לחוק תכי הסיעה רשימה מרוכזת של כל
הכנסי שקיימה באותה מערכת בחירות או באותה שנת כספי לפי
סדר כרונולוגי; לגבי כל כנס יצוינו הפרטי האלה :התארי ,$השעה,
המקו ,ש המופיעי בכנס מטע הסיעה וכל ההוצאות שהסיעה
נשאה בה בשל קיומו.
) .27א(
בעבורה.

הסיעה תרכז בתיק מיוחד את כל הסקרי שנעשו

תיעוד סקרי
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)ב( לגבי כל סקר בנפרד יתויקו המסמכי הנוגעי אליו;
התיעוד יכלול ,בי השאר ,את אלה:
) (1העתק של הזמנת הסקר או ההסכ ע נות
השירות שמצוי בו המחיר שישול בעבורו ;
)(2

העתק חשבונית או קבלה מאת נות השירות;

)(3

העתק פקודות התשלו של הסיעה;

)(4

העתקי השיקי שמשכה הסיעה;

) (5העתק הרישומי במערכת החשבונות של הסיעה
הנוגעי לחיובי ולזיכויי בקשר להוצאות הכרוכות
בביצוע הסקר.

פרק ו' :די וחשבו כספי
עריכת די'
וחשבו' כספי

) .28א( בתו תקופת בחירות לכנסת תערו $סיעה די וחשבו
כספי לתקופת הבחירות .בתו כל שנת כספי ,כמשמעותה בסעיפי
)10ג( ו )10ג (1לחוק תכי סיעה די וחשבו כספי לשנת הכספי.
)ב( מול הנתוני המוצגי בדי וחשבו הכספי המתייחס
למערכת חשבונות שוטפת יוצגו נתוני הדוח הכספי הקוד שהוגש על
ידי הסיעה )מספרי השוואה(.

מסירת די'
וחשבו' כספי
למבקר
המדינה

) .29א( סיעה תמסור למבקר המדינה ,במועד שנקבע בחוק ,די
וחשבו כספי כאמור בסעי  28להנחיות אלה חתו על ידי נציגיה; די
וחשבו זה יימסר למבקר המדינה בשני עותקי; תצור לו הצהרה
בדבר שלמות ונכונות של הרישומי במערכת החשבונות בנוסח
שבטופס  1או בנוסח שבטופס  2שבתוספת להנחיות אלה ,לפי העניי;
ההצהרה תהיה חתומה בידי נציגי הסיעה ,שאחד מה לפחות חבר
כנסת ואחד לפחות בקי במשק הכספי של הסיעה; הדי וחשבו
הכספי יוגש בליווי חוות דעת של רואה חשבו כנדרש בהנחיות מימו
מפלגות )קווי מנחי לרואה חשבו( ,התשנ"ה .71994

___________
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)ב( א מגישת הדוח הכספי היא רשימת מועמדי שאינה
משתתפת בחלוקת מנדטי יהיו הדוח הכספי וההצהרה חתומי על
ידי נציגי הרשימה שלפחות אחד מה יהיה הראשו ברשימת
המועמדי ולפחות אחד מה בקי במשק הכספי שלה.
.30

לדי וחשבו הכספי יצורפו הנספחי האלה:
פירוט תורמי שיכלול את הש של כל תור ,את
)(1
מספר תעודת זהות שלו ,את כתובתו ואת סכו תרומתו; על
הנתוני להיות מעודכני ליו הדי וחשבו הכספי; הפירוט
יכלול ג תרומות שהוחזרו ע הסבר לסיבת החזרת;

נספחי לדוח
הכספי

פירוט הוצאות הסיעה על פרסומי תעמולה לפי מקו
)(2
הפרסו :בעיתונות הארצית ,במקומוני ,בדברי דפוס שוני,
בשידורי טלוויזיה ,באמצעות שלטי חוצות ובכל דר $אחרת;.
פירוט החייבי ויתרות החוב שלה ליו הדי וחשבו
)(3
הכספי;
פירוט הזכאי ויתרות החוב של הסיעה ליו הדי
)(4
וחשבו הכספי; הזכאי יסווגו לפי סוגי הזכאי;
פירוט הלוואות שקיבלה הסיעה; הנספח יכלול את
)(5
המידע הזה :פרטי נות ההלוואה; סכו ההלוואה; מועד מת
ההלוואה; תנאי ההלוואה כגו תקופתה ,שיעור הריבית עליה
לוח סילוקי מועדי פירעו ההלוואה קר וריבית ,ההוצאות
הכרוכות בקבלתה ,הביטחונות שהעמידה הסיעה לטובת נות
ההלוואה ,פרטי על החזריה קר וריבית וכ כל מידע מהותי
אחר;
פירוט הערבויות והביטחונות האחרי שניתנו לטובת
)(6
הסיעה; הנספח יכלול את המידע הזה :פרטי נות הערבות או
הביטחו ,סכו הערבות ,סוג הביטחו ,מועד מת הערבות או
הביטחו ,פרטי המקבל ,ההוצאות הכרוכות בקבלת הערבות
או הביטחו ,תנאי הערבות או הביטחו כגו תקופת הערבות
או הביטחו ,מועד פקיעת ,תנאי מימוש ,ערכ הכלכלי,
חובות הסיעה כלפי הערב או נות הביטחו א חולטה הערבות
או מומש הביטחו וכ כל מידע מהותי אחר.
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פרק ז :דיווח באמצעות מערכת לניהול חשבונות ודיווח
השימוש
במערכת
לניהול
חשבונות
ודיווח

) .31א( תוק ותנוהל על ידי משרד מבקר המדינה מערכת
לניהול חשבונות ולדיווח; משרד מבקר המדינה יקבע את כללי
השימוש במערכת לניהול חשבונות ולדיווח וכ את מתכונת הדי
וחשבו הכספי; משרד מבקר המדינה יעדכ יתק וישנה את המערכת,
את הכללי ואת מתכונת הדיווח מפע לפע על פי הדי ,הנוהג
וצורכי עבודת הביקורת שלו.
)ב( הכניסה למערכת תהיה באמצעות ש משתמש וססמה
)להל הרשאת גישה( שתקבל הסיעה ,על פי בקשתה ,ממשרד מבקר
המדינה.
)ג( הרשאת הגישה ניתנת לסיעה בלבד ומסירתה לאחרי
היא באחריות הסיעה.
)ד( סיעה תהא חייבת בניהול חשבונותיה באמצעות
המערכת לניהול חשבונות ודיווח ובהגשת די וחשבו כספי
באמצעותה רק לאחר שתינת לה הודעה בכתב על כ $על ידי משרד
מבקר המדינה לפחות שישה חדשי מראש.

השימוש
במערכת
לדיווח על
תרומות

) .32א( תוק מערכת לדיווח על תרומות ,שהכניסה אליה תהיה
באמצעות הרשאת גישה שתקבל סיעה על פי בקשתה ממשרד מבקר
המדינה.
)ב( סיעה תהיה חייבת בדיווח על תרומות ועל החזרת
באמצעות המערכת לדיווח על תרומות לאחר שתינת לה הודעה בכתב
על כ $על ידי משרד מבקר המדינה לפחות חודש מראש.
)ג( סיעה תדווח באמצעות המערכת לדיווח על תרומות על
כל תרומה שקיבלה מיד ע קבלתה ולא יאוחר מיו עבודה אחד
מקבלתה; פרטי הדיווח הנדרשי לגבי כל תרומה יהיו מצויי
במערכת ובה ,בי השאר ,ש התור ,מספר זהותו ,מקו מגוריו,
סכו התרומה ואמצעי התשלו; הסיעה תדווח על כל תרומה שניתנה
לה לפני שקיבלה הרשאת כניסה למערכת מיד ע קבלת ההרשאה.
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)ד( סיעה תדווח באמצעות המערכת לדיווח על תרומות על
כל תרומה שתוחזר; היא תרשו את כל הפרטי של כל תרומה כזאת
כמפורט במערכת לדיווח על תרומות לרבות ש התור ,מספר זהותו,
מקו מגוריו ,סכו התרומה ואמצעי התשלו; על כל תרומה
שהחזירה הסיעה לפני שקיבלה הרשאת כניסה למערכת תדווח הסיעה
במערכת זו מיד ע קבלת ההרשאה.
 .33כל עוד לא נעשה שימוש במערכת לדיווח תרומות תדווח סיעה
למבקר המדינה בשנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או לרוב
הרשויות המקומיות ,מדי יו ג' בשבוע על כל תרומה שקיבלה במהל$
השבוע הקוד )יו א' עד מוצאי שבת( ,ושוויה לפחות  1,000שקלי
חדשי; הדיווח יכלול את ש התור ,מספר זהותו ,מקו מגוריו,
סכו התרומה ואמצעי התשלו; הדיווח יועבר למשרד המבקר בכתב
ובקוב) ממוחשב.

דיווח על
תרומות בשנת
בחירות

סימ ח' :פרסו תרומות
 .34כל התרומות מאד לסיעה ששוויי הכולל לפחות 1,000
שקלי חדשי או כל סכו אחר שיקבע מבקר המדינה מפע לפע
יפורסמו במקו שייוחד לכ $באתר האינטרנט של מבקר המדינה
במועד שיקבע המבקר; הפרסו יכלול את ש התור ,את מקו
מגוריו ואת סכו התרומה ,יהיה על פי הדיווח של הסיעה ,והיא תהיה
אחראית לתוכנו.

פרסו
תרומות באתר
האינטרנט של
מבקר המדינה

סיעה שיש לה אתר אינטרנט תפרס בו בתו $שבעה ימי
.35
מיו שקיבלה תרומה ששווייה לפחות  1,000שקלי חדשי ויותר,
את ש התור ,את מקו מגוריו ואת סכו התרומה.

פרסו
תרומות באתר
האינטרנט של
סיעה

 .36סיעה תפרס ברשומות בתו 30 $ימי מתו החודש שבו
פורסמו תוצאות הבחירות את הפרטי של כל תרומה ששוויה לפחות
 1,000שקלי חדשי ויותר ,כאמור בסעי .35

פרסו
תרומות
ברשומות
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פרק ט :הוראות כלליות
העמדה
ומסירה של
מסמכי

התאמות בנק

 .37סיעה תמסור למבקר המדינה ,על פי בקשתו ,כל מסמ ,$ידיעה,
הסבר ותצהיר לפי סעי  15לפקודת הראיות ,שלדעת מבקר המדינה
דרושי לו לצורכי ביקורת מערכת החשבונות של הסיעה בדר,$
במקו ובמועד שיקבע מבקר המדינה.
.38

לפני הגשת די וחשבו כספי למבקר המדינה תעשה הסיעה

התאמת בנק ליו הדי וחשבו הכספי ותוודא שכל הרישומי בבנק
משתקפי כיאות במערכת החשבונות שלגביה הוא מוגש.
שמירת
מסמכי

 .39ספרי החשבונות ,והאסמכתאות ,דפי חשבונות הבנק
ופרסומי לרבות כאלה שנוהלו ונוצרו על ידי אחרי או מצויי
ביד יישמרו בידי הסיעה במש $שבע שני מתארי $הדי וחשבו
הכספי המתייחס אליה או זמ ארו $מזה לפי דרישת מבקר
המדינה.

שינויי

 .40מבקר המדינה רשאי להורות לסיעות מפע לפע על שינוי
דר $ניהול חשבונותיה ואת מתכונת הדי וחשבו הכספי שלה.

אי*גריעה
מחבות לפי כל
די'
ביטול הנחיות
קודמות

 .41האמור בהנחיות אלה אינו בא לגרוע מחבות כלשהי לפי כל די
או נוהל ,לרבות החובה לשמור מסמכי אלא להוסי עליה.
 .42הנחיות מימו המפלגות )ניהול ענייניה הכספיי של סיעה(,
התשל"ח  ,81978בטלות.

___________
8
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ק"ת התשל"ח ,עמ' .592

תוספת
טופס 1
הצהרה
)לפי סעי)9 $ג( לחוק וסעי 29 $להנחיות(

בהתא לחוק מימו מפלגות ,התשל"ג 1973אנו ממציאי בזה את חשבונות הסיעה*
 .........................על הכנסותיה והוצאותיה השוטפות של הסיעה בתקופה**
שמיו  .............עד יו  ....................בציו מקור כל הכנסה ,בצורה שתאפשר לזהות
א יש הכנסה שמקורה בתאגיד  בי באר #ובי בחו #לאר.#
אנו מצהירי בזה כי הרישומי במערכת החשבונות השוטפת של הסיעה לתקופה
האמורה שלמי ונכוני ומשקפי את כל הכנסות הסיעה והוצאותיה.
הצהרה זו ניתנת על ידי

הצהרה זו ניתנת על ידי

לפי ידיעתי/לפי מיטב ידיעתי***

לפי ידיעתי/לפי מיטב ידיעתי***

חתימה ...................................

חתימה ....................................

ש החות ומענו.....................

ש החות ומענו .....................

תארי.................. :%

__________
כא' יופיע שמה הרשמי של הסיעה.
*
** למלא את התקופה
*** למחוק המיותר
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טופס 2
הצהרה
)לפי סעי) 9 $ג( לחוק וסעי 29 $להנחיות(

בהתא לחוק מימו מפלגות ,התשל"ג 1973אנו ממציאי בזה את חשבונות הסיעה*
 .....................על הכנסותיה והוצאותיה לתקופת הבחירות לכנסת** ה...........
מ ....................עד  .....................בציו מקור כל הכנסה ,בצורה שתאפשר לזהות
א יש הכנסה שמקורה בתאגיד  בי באר #ובי בחו #לאר.#
אנו מצהירי בזה כי הרישומי במערכת החשבונות האמורה של הסיעה שלמי
ונכוני ומשקפי את כל הכנסות הסיעה והוצאותיה.
הצהרה זו ניתנת על ידי

הצהרה זו ניתנת על ידי

לפי ידיעתי/לפי מיטב ידיעתי***

לפי ידיעתי/לפי מיטב ידיעתי***

חתימה ...................................

חתימה ....................................

ש החות ומענו.....................

ש החות ומענו .....................

תארי.................. :%

__________
כא' יופיע שמה הרשמי של הסיעה.
*
** למלא התקופה
*** למחוק המיותר

יז בטבת התשס"ט ) 12בינואר (2009
מיכה לינדנשטראוס
מבקר המדינה
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