מדינת ישראל
משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות

כ"ובכסלוהתשע"ה 
81בדצמבר 4182


שאלות ותשובות בנושא הבחירות המקדימות ("פריימריז")
כללי

היכן מפורטות הוראות הדין החלות על מועמד בבחירות המקדימות?
.8חוקהמפלגות,התשנ"ב8994-(להלן-החוק),פרקב':"מימוןבחירותמקדימות"(החלמסעיף
41א); 
 .4הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות בדבר ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות
מקדימות,התשס"ט.4111-מצ"ב 


מה הן בחירות מקדימות?
בחירותבמועמדיהמפלגהכנקבע בחוק לתפקידיםשונים,ובהםיו"רהמפלגה,ראשהממשלה,
שר,חברכנסת,וראשרשותמקומית. 

מהי תקופת בחירות?
תקופההמתחילהבדרךכללמיוםההחלטהשלמפלגהעלמועדהבחירותהמקדימות(אלאאם
קדם לכך "היום הקובע" כהגדרתו בסעיף  8לחוק מימון מפלגות ,התשל"ג ,8991-והמדובר
בבחירותמקדימותלתפקידיו"רמפלגה,ראשהממשלה,שראוחברכנסת)ומסתיימת 82ימים
לאחריוםהבחירותהמקדימות. 

מי נחשב למועמד בבחירות מקדימות?
.8מישהוא"נבחר ציבור"(ראשהממשלה ,שר ,חבר כנסתואחריםכאמורבסעיף 41אלחוק
בהיותםאישיםהממלאיםתפקידציבורי);
או 
.4מישהכריזברביםעלכוונתולהתמודדבבחירותמקדימותאומישהתחיל להוציאהוצאות
אולאסוףתרומותלשםמימוןהתמודדותובבחירותמקדימות.

האם הדין מטיל מגבלות על מועמד שאינו "נבחר ציבור" לפי סעיף 82א לחוק?
כן .החוק קובע מהו הסכום המרבי של סך התרומות שמועמד רשאי לקבל לצורך מימון
התמודדותו במערכת הבחירות המקדימות ("תקרת התרומות") ומהו סכום ההוצאות המרבי
שהוארשאילהוציאבמערכתהבחירותהמקדימות("תקרתההוצאות") .
נוסף על כך ,בתקופת הבחירות כהגדרתה בחוק ,מוטלות מגבלות על גובה התרומות שמותר
לקבלועלזהותהתורםשממנוניתןלקבלתרומה. 
מוצעלעייןבמדריךשכותרתו"הכללים,האיסוריםוחובותהדיווחהחליםעלמועמדשאינונבחר
הציבור".מצ"ב. 

רחוב הארבעה  ,91תל אביב טל 30-8690183 :פקס 30-8690198 :מען למכתבים ת"ד  ,4309תל אביב 89343
www.mevaker.gov.il
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משרד מבקר המדינה 

מה הן החובות החלות על מועמד בבחירות המקדימות?
 .8  על המועמד לעמוד בכל המגבלות החוקיות הנוגעות להכנסות והוצאות בקשר לבחירות
המקדימות; 
.4עלהמועמדלדווחבאמצעותהמערכתהממוחשבתשבאתרהאינטרנטשלמבקרהמדינהעל
כל פעולותיו הכספיות הנוגעות למימון התמודדותו בבחירות המקדימות ,לרבות תשלום דמי
השתתפותלמפלגה,תרומותבכסףובשווהכסף,הלוואותוערבויותשקיבלוכןמימוןעצמיומבני
משפחתו,ביןאםבתקופתהבחירותוביןאםלפניה; 
 .1על המועמד לנהל את חשבונותיו על פי עקרונות חשבונאיים מקובלים ,בשיטת הרישום
המצטבר; 
.2עלהמועמדלהקפידלשמוראסמכתאותלכלהפעולותהאמורות; 
 .5על המועמד להפקיד בחשבון בנק שיועד למימון התמודדותו בבחירות המקדימות את כל
הכספים שקיבל לרבות מימון עצמי; מחשבון זה ישולמו ההוצאות הקשורות לבחירות
המקדימות; 
 .6 על המועמד להוציא קבלות עבור כל תרומה שקיבל ,לרבות מימון עצמי ותרומות מבני
משפחתו; 
 .9על המועמד להגיש דין וחשבון כספי למבקר המדינה באמצעות המערכת הממוחשבת לא
יאוחרמשישהשבועותלאחריוםהבחירותהמקדימות. 



פתיחת חשבון בנק

האם מועמד חייב לפתוח חשבון בנק מיוחד עבור הבחירות המקדימות?
כן .החוקמחייבפתיחתחשבוןבנקמיד עם ביצוע הפעולה הכספית הראשונה שייוחדלמימון
התמודדותהמועמדבבחירותהמקדימותויישאאתשמושלהמועמדבתוספתהמילים"בחירות
מקדימותל...[התפקידשעליוהואמתמודד]". 
רקבמקרהשההוצאההיחידה שלהמועמדבבחירותהמקדימותהיאדמיההשתתפות למפלגה
והוצאהזומשולמתמהונוהאישי,אואזלאנדרשהמועמדלפתוחחשבוןבנקמיוחד .

למה משמש חשבון הבנק שיוחד לבחירות מקדימות?
בחשבוןזהיפקידהמועמדאתכלהכספיםשקיבללצורךמימוןהתמודדותו,לרבותמימוןעצמי,
ומחשבוןזהישולמוכלההוצאותהקשורותלבחירותהמקדימות .

האם מועמד שהתמודד בעבר בבחירות מקדימות יכול להשתמש באותו חשבון גם בבחירות
המקדימות הבאות שבהן הוא מתמודד?
כן ,מועמד רשאי להשתמש בחשבון בנק שבו השתמש למערכת בחירות קודמת גם למערכת
הבחירות המקדימות שאחריה ,ובתנאי שקיימת הפרדה בין הפעולות בשתי מערכות הבחירות
המקדימות .מכל מקום חובה על המועמד למסור מחדש למבקר המדינה את כל ההודעות
הנדרשותגםבקשרלמערכתהבחירותהמקדימותהחדשה,וכןלהעבירהעתקמפירוטהתנועות
בחשבוןביןמערכותהבחירות. 
האם מותר למועמד להוציא הוצאות או להפקיד תרומות בחשבון הבנק הפרטי שלו?
בהחלט לא.המועמדחייבלהשתמשבחשבוןהבנקשיוחדלמערכתהבחירותהמקדימות .
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משרד מבקר המדינה 

תרומות
מתי ניתן לקבל תרומות?
מועמדרשאילגייסבכלעתתרומותלמימוןהתמודדותובבחירותהמקדימות,ובתנאישיופקדו
בחשבוןהבנקשיוחדלבחירותהמקדימות.

כיצד צריך מועמד לפעול בעת קבלת תרומה?
על המועמד חלה החובה לזהות ולאמת את זהות התורמים ומקור התרומות ואת עמידתן של
התרומותבהוראותפרקב'לחוקהמפלגות. 
נוסףעלכךעלהמועמדלדאוגלכךכייהיובידוביחסלכלאחדמהתורמיםאתמלואהפרטים
הנדרשים בהנחיות ,ובין היתר שם מלא של התורם ,מענו ,מספר זהותו ,סכום התרומה ומועד
קבלתה .
עלהמועמדלשמורבידיואסמכתאותהולמותבהתאםלאמצעיהתשלוםשבוניתנההתרומה .

האם קיימת מגבלה על סך התרומות שמותר למועמד לקבל?
כן .סכוםהתרומותהמרבישמותרלמועמדלקבל ,("תקרתהתרומות") ,נגזרממספרבעליזכות
הבחירהבאותהמערכת בחירותמקדימותשבההואמשתתף,ועלכןסכוםזהמשתנהממפלגה
למפלגהואףמתפקידלתפקידבתוךאותהמפלגה. 
מועמדשנבחראוממונהבידיגוףמצומצם(שמספרבעליזכותהבחירהבואינועולהעל )51-
אינורשאילגייסתרומותבכלל. 
מצ"בטבלהמפורטת .

מהו גובה התרומה שמותר למועמד לקבל מתורם יחיד?
מותרלמועמדלקבלמתורםיחידתרומהששווייהאינועולהעל 88,,21ש"ח*. 
למועמד בבחירות מקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה ,ומספר בעלי זכות הבחירה באותה מערכת
בחירות הוא  51,111לפחות  -מותר לקבל מתורם יחיד תרומה ששווייה אינו עולה על ,8,221
ש"ח* .

*הסכומים האמורים מתעדכנים לרוב בכל שנה בחודש ינואר ,ומוצע לעקוב אחר הפרסומים
ברשומות .

האם בני משפחה אחת יכולים לתרום כל אחד תרומה בגובה התרומה המותרת ליחיד?
כאשרמדוברבאדםובניביתוהסמוכיםלשולחנואותלוייםבוכלכלית,מותרלהםלתרוםביחד
תרומהאחתבגובהסכוםהתרומהשמותרלקבלמתורםיחיד .

האם מותר למועמד לתרום לעצמו?
כן,ואולםמימוןעצמי נחשבתרומה.על המועמדלהפקידתרומהממימוןעצמיבחשבוןהבנק
שיוחדלבחירותהמקדימותולהוציאקבלהבגינה.גובההתרומההמותרתממימוןעצמיהיאעד
לגובהתקרתהתרומותהמותרתבקיזוזתרומותשהתקבלומאחרים .

האם מותר לבני משפחתו של מועמד לתרום לו למימון התמודדותו בבחירות מקדימות?
כן,ובלבדשסךהתרומהמבניהמשפחהשלהמועמדלאתעלהעלתקרתהתרומותהמותרת. 
החוקמגדירכבנימשפחהבןזוג,ילד,הורה,אח,דודובןזוגושלכלאחדמאלהוכןהורהשלבן
זוגושלהמועמד .
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האם מותר לתורם יחיד לתרום לכמה מועמדים?
התשובהתלויהבסוגהתפקידשלגביונערכותהבחירותהמקדימות :
.8אםמדוברבבחירותמקדימותלתפקידשליו"רהמפלגה-אסורלתרוםליותרממועמדאחד .

.4אםמדוברבבחירותמקדימותלתפקידשלחברכנסת-מותרלתרוםלמועמדיםשוניםבאותה
מפלגהתרומותשסכומןהכולללאיעלהעל88,,21ש"ח*(אםמספרבעליזכותהבחירהקטןמ-
)51,111אועלסךשל0,,,81ש"ח*(אםמספרבעליזכותהבחירהעולהעל .)51,111
*הסכומים האמורים מתעדכנים לרוב בכל שנה בחודש ינואר ,ומוצע לעקוב אחר הפרסומים
ברשומות.

ממי אסור למועמד לקבל תרומות?
אסורלקבלתרומהמקטין .
אסורלקבלתרומהמתאגידביןבארץוביןבחו"ל .
אסורלקבלתרומהממישזהותוומענולאנבדקוואומתועלידיהמועמדאומימטעמו .
אסורלקבלתרומהבעילוםשם .

האם מותר למועמד לקבל תרומה במזומן?
כן,ובלבדשסכוםהתרומהבמזומןאינועולהעל 811ש"ח. 

האם הפקדת תרומה במזומן לחשבון הבנק של המועמד נחשבת לתרומה במזומן?
כן.אסורלהפקידלחשבוןהבנקתרומהבמזומןבסכוםהעולהעל 811ש"ח. 

האם מותר למועמד לקבל תרומה באמצעות האינטרנט?
כן,אךישלשיםלבשעלהמועמדחלההחובהלזהותאתהתורם.לפיכךאיןבהקלדתפרטיםכגון
מספר ת"ז /דרכון או כתובת באתר הסליקה באינטרנט כשלעצמה ,כדי לפטור את המועמד
מלזהותולאמתאתזהותהתורמיםומקורהתרומותואתעמידתןשלהתרומותבהוראותפרקב'
לחוק המפלגות ,ועליו לשמור בידיו אסמכתאות הולמות המעידות כי אכן הפרטים האמורים
נבדקוואומתועלידוכנדרשבחוק.
עלהמועמדלדאוגלכךכייהיובידוביחסלכלאחדמהתורמים(לרבותאלושתרמובאמצעות
אתריאינטרנט)אתמלואהפרטיםהנדרשיםבהנחיות .
נוסף על כך על המועמד לדווח באופן שוטף למבקר המדינה על כל התרומות שקיבל ,לרבות
באמצעות אתרי האינטרנט ,ואין בפרסום באתרי הסליקה כדי לפטור את המועמד מדיווח
למשרדנו.
בהקשרזה,מומלץכאמורלקרואבדוחמבקרהמדינהעלהבחירותהמקדימותשפורסםב4181-
(להלן-הדוחמ)4181-אתהפרק"קבלתתרומותבאמצעותאתריסליקהבאינטרנט",עמ'19-16
(מצ"ב) .

מה צריך לעשות מועמד בעת קבלת תרומה אסורה?
מיד כשנודע לו על כך ,על המועמד להשיב את התרומה לתורם ,ואם התקבלה בעילום שם -
להעבירהלאוצרהמדינה .
תרומהתוחזררקבאמצעותהמחאה אוהעברהבנקאית.ישלשמוראתכלהאסמכתאותבדבר
ביצועההחזר .
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האם רק כסף נחשב תרומה?
לא.גםמתןשירותממישעיסוקובכךאואספקתטוביןנחשביםתרומה. 
על המועמד לדווח על כך כהכנסה וכהוצאה לפי שווי הטובין או השירות שסופקו לו ,ולהפיק
קבלהגםבגיןתרומהכזו .

האם התנדבות לטובת המועמד נחשבת תרומה?
כאשרפעולתההתנדבותהיא בתחוםעיסוקושלהמתנדבהיאנחשבתתרומה.במקרהכזהעל
המועמד לדווח במערכת הממוחשבת כהכנסה וכהוצאה את שווי התרומה לפי שווי השירות
שסופקלו. 
גם פעולת התנדבות שאינה בתחום עיסוקו של המתנדב ושוויה  51,111ש"ח לפחות נחשבת
תרומה .

האם מותר לקיבוץ/מושב שיתופי/כפר שיתופי/מושב עובדים לתרום למועמד אשר הוא חבר
בו?
כן ,ובלבדשהמועמדלאיקבלגםתרומותאישיותמהחבריםבוושסכוםהתרומהלאיעלהעל
85%מתקרתהתרומותהמותרת .

האם מותר למועמד להשתמש בכספי התרומות לכל מטרה?
לא.מותרלהשתמשבכספיתרומותאךורקלמימוןהתמודדותובבחירותהמקדימות. 

מתי מותר למועמד להשתמש בכספי התרומות?
מישהואנבחרציבור,כלומרמכהןבאחדהתפקידיםהאלה:ראשממשלה,שר,חברכנסת,ראש
רשותמקומיתאוחברמועצתרשותמקומית ,רשאילהתחיללהשתמשבכספיתרומותלמימון
התמודדותובבחירותמקדימותרקעםתחילתתקופתהבחירות,שהיאבדרךכללמיוםההחלטה
שלמפלגהעלמועדהבחירותהמקדימות(אלאאםקדםלכך"היוםהקובע",כהגדרתובסעיף8
לחוק מימון מפלגות ,התשל"ג ,8991-ומדובר בבחירות מקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה ,ראש
הממשלה,שראוחברכנסת). 

כלמועמדשאינונבחרהציבוררשאילהשתמשבכספיתרומותגםלפני"היוםהקובע".יודגשכי
הוצאותאלוייחשבוחלקמהוצאותיושלהמועמדבבחירותהמקדימותלענייןתקרתההוצאות
המותרת .

האם מותר להשתמש בכספי התרומות לאחר יום הבחירות המקדימות?
מותרלהשתמשבכספיהתרומותולהוציאהוצאותהקשורותלהתמודדותבבחירותהמקדימות
עדתוםתקופתהבחירותשנקבעהבחוק(82ימיםלאחריוםהבחירותהמקדימות) .

מה על מועמד לעשות אם נותרה בידיו יתרה כספית לאחר תום תקופת הבחירות (בתום  8,ימים
ממועד הבחירות המקדימות)?
מועמדרשאילהחזיקביתרההכספיתולהשתמשבהלצורךהבחירותהמקדימותהבאותלאותו
תפקידאולתפקידאחר,אםהןייערכו בתוךשלוששניםמהבחירותהמקדימותשבגינןנשארה
היתרה.אםלאייעשהשימושביתרהכאמור,יהיהעלהמועמדלהחזיראתהכספיםלתורמיםאו
להעבירםלמפלגהאולאוצרהמדינה,לפיהמפורטבחוק .
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מה על מועמד לעשות אם הוא סיים את הבחירות המקדימות בגירעון?
עלהמועמדלכסותאתהגירעוןבתוך שישה חודשים מתוםתקופתהבחירות.אתהגירעוןניתן
לכסותממימוןעצמיאובאמצעותתרומותשיתקבלובתקופההאמורה. 
כיסוי הגירעון ייחשב חלק מהוצאת המועמד לעניין תקרת ההוצאות במערכת הבחירות
המקדימותהבאה .


הוצאות
האם קיימת מגבלה על סכום ההוצאות שמותר למועמד להוציא?
כן.סכוםההוצאותהמרבישמותרלמועמדלהוציא("תקרתההוצאות")ונגזרממספרבעליזכות
הבחירהבאותןבחירותמקדימותשבהןהואמשתתף.לפיכך,סכוםזהמשתנהממפלגהלמפלגה
ומתפקידלתפקידאפילובאותהמפלגה.מצ"בטבלהמפורטת .

האם מותר למועמד להוציא הוצאות במזומן?
לא,סכומההכוללשלכל הוצאהאינועולהעל ,11ש"ח,וביוםהבחירותבסכוםשאינועולהעל
 011ש"ח .

האם מותר למועמד להוציא הוצאות באמצעות כרטיס אשראי?
כן,אךורקאםכרטיסהאשראימשויךלחשבוןהבנקשיוחדלבחירותהמקדימות .

האם מפלגה רשאית להתנות השתתפות של מועמד בבחירות מקדימות בתשלום דמי
השתתפות?
כן,ובלבדשגובהדמיההשתתפותלמפלגהלאיעלהעלסךשל 81,111ש"ח .

האם תשלום דמי השתתפות למפלגה נחשב למועמד הוצאה?
כן,עלהמועמדלדווחעלתשלוםזהבמערכתהממוחשבתכהוצאה.

האם על מועמד לדווח במערכת הממוחשבת על הוצאה שטרם נפרעה?
כן,עלהמועמדלדווחגםעלהוצאהשטרםנפרעהאושישהתחייבותלגביה .

האם מותר למועמד לדווח על סכום התרומה נטו (לאחר ניכוי ההוצאות בגין קבלתה ,הפקדתה
או המרתה לשקלים)?
לא,עלהמועמדלרשוםכהכנסהאתסכוםהתרומהבמלואווכהוצאהאתעלותקבלתה,הפקדת
התרומהאוהמרתהלשקלים .

האם הוצאות מימון (כגון עמלות בנק ,ריבית) נחשבות כהוצאה לעניין תקרת ההוצאות?
כן.

מה הדין לגבי הוצאות שהוצאו עבור המועמד בידי מנהל הקמפיין?
יש לערוך עם מנהל הקמפיין הסכם מפורט ,בכתב ,בדבר טיב העבודות וההוצאות שיוצאו
ולרשום את פרטי כל אחת מההוצאות שהוציא מנהל הקמפיין עבור המועמד ובכלל זה את
סכומיהן. 
כמוכןישלשמוראתכלהאסמכתאותבגיןהוצאותאלה,בדרךשתאפשרלזהותןולאמתן.
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בהקשרזהמוצעלקרואבדוחמ4181-אתהפרק"התקשרותלקבלתשירותתמורתסכוםכולל",
עמ'.21-24מצ"ב.

אילו אסמכתאות על מועמד לשמור לגבי הוצאות שהוציא?
הסכםאוהזמנה,חשבוניתוקבלה. 
נוסףעלכךעלהמועמדלרכזבתיקנפרדאסמכתאותבנוגעלפרסומים,כנסיםוסקרים .

האם מועמד חייב לערוך הסכם בכתב לגבי כל הוצאה שהוציא?
ישלערוךהסכםהתקשרותבכתבכאשרסכוםההוצאהעולהעל 8,011ש"ח. 
העסקתעובדיםאופעיליםבשכרבכלסכוםתיעשהתמידעלפימסמךבכתב .

האם מותר למועמד להעסיק עובדים או פעילים לקידום התמודדותו?
כן ,ואולםנדרשכיכלהעסקהשלעובדיםאופעיליםתיעשהבכתבוייכללובהפרטיההעסקה,
פרטיהעובדאוהפעיל(שם,מספרתעודתזהותומען)והתמורהשתשולם .
על המועמד לרשום בחשבונותיו את הוצאות ההעסקה ,לרבות ניכוי מס במקור משכר עובדים
ופעילים .

האם למועמד יש אחריות כלשהי לפועלים מטעמו?
כן,המועמדחייבלפקחעלהפועליםמטעמולקידוםמועמדותובבחירותהמקדימותולנקוטאת
כלהאמצעיםעלמנתלהבטיחכייפעלובהתאםלהוראותהחוקוההנחיות.מועמדהמפרחובת
פיקוחזועוברעברהפלילית .
נעברהעברהעלידימישפעלמטעםהמועמדאובזיקהאליו -חזקהשהמועמדהפראתחובת
הפיקוח,אלאאםהמועמדיוכיחאחרת .


הלוואות וערבויות
האם מותר למועמד לקבל הלוואה מבנק למימון התמודדותו?
כן,ובלבדשיתמלאוהתנאיםהאלה :
 .8המועמד יודיע לבנק כי ההלוואה נועדה למימון התמודדות בבחירות מקדימות ואת הסכום
המרבישלההוצאותשמותרלולהוציא; 
.4תקופתהפירעוןשלההלוואהלאתעלהעלשנה; 
.1הסכםההלוואהייערךבכתב; 
 .2הלוואה בסכום הגבוה מ 51,111-ש"ח מותרת רק אם סכום ההלוואה לא יעלה על מחצית
מהסכוםהמרבישלההוצאותשמותרלמועמדלהוציא .

האם מותר למועמד לקבל הלוואה מגורם פרטי למימון התמודדותו?
למועמד מותר לקבל הלוואה רק ממי שרשאי לתרום לו ,וסכום ההלוואה לא יעלה על סכום
התרומההמותרתלאותותורם .

האם מותר למועמד לקבל ערבות למימון התמודדותו?
למועמד מותר לקבל ערבות רק ממי שרשאי לתרום לו ,וסכום הערבות לא יעלה על סכום
התרומההמותרתלאותותורם .
על המועמד לשלם לערב את כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות ואת הערך הכלכלי של
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הערבותבשיעורשלאיפחתמ2%-לשנהמסכוםהערבות .


דיווח במערכת הממוחשבת
למה משמשת המערכת הממוחשבת המצויה באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה?
המערכתמשמשתאתהמועמדלדיווחלמבקרהמדינהעלהתרומותשקיבל(כנקבעבחוק)ועלכל
יתרהפעולותהכספיותהנוגעותלמימוןמערכתהבחירותוכןמשמשתל?הגשתדוחכספילמבקר
המדינה. 


מהי הפעולה הראשונה שעל מועמד לבצע מול מבקר המדינה אם ברצונו להתמודד בבחירות
המקדימות או להתחיל לאסוף תרומות ולהוציא הוצאות בקשר לבחירות המקדימות?
עלהמועמדכאמורלפתוחחשבוןבנקמיוחדלבחירותהמקדימות.כמוכןהמועמדצריךלהיכנס
לאתרהאינטרנטשלמשרד מבקרהמדינה ולמלאטופסבקשהלקבלתהרשאתגישהלמערכת
הממוחשבתהנמצאתבאתר(מצ"ב). 
עלהמועמד לשלוחאתהטופסחתוםעלידו למשרדמבקרהמדינה,האגףלמימוןמפלגות,ת"ד
9124תלאביב,68191אובפקס:.11-6121986 

מתי חייב מועמד לדווח למבקר המדינה על תרומות שקיבל?
לפניתחילתתקופתהבחירות-תוך  8,ימיםמיוםשקיבלאתהתרומה. 
ואולםבתקופהשתחילתהביוםה82-לפנייוםהבחירותהמקדימותוסיומה 82יוםלאחריו-יש
לדווחלמבקרהמדינהבתוך  8,שעותמקבלתהתרומה .

האם רשימת התרומות והתורמים ורשימת הערבויות והערבים גלויה לציבור?
כן.עלפיהוראותהחוק,התרומותמתפרסמותלעיוןהציבורבאתרהאינטרנטשלמשרדמבקר
המדינהבמועדקבלתהדיווחעליהן .

הגשת דוח כספי למבקר המדינה
מתי על המועמד להגיש דוח כספי למבקר המדינה וכיצד?
לא יאוחר משישה שבועותלאחריוםהבחירותהמקדימות.הדוחיופקויוגשבאמצעותהמערכת
הממוחשבת .

מה צריך המועמד להגיש למבקר המדינה לצורך הביקורת?
המועמדיצרףלדוחהכספישהואמגישלמבקרהמדינהאתהמסמכיםהאלה :
 .8תצהיר ערוך ומאושר על ידי מי שהוסמך לכך לפי סעיף  85לפקודת הראיות [נוסח חדש],
התשל"א,8998-המאמתאתנכונותהאמורבדוחואתשלמותו,חתוםעלידיהמועמד;
 .4רשימתתורמיםנכונהליוםמסירתהדוחומאומתתבתצהירלפיהמתכונתהמצ"ב (טופס5
שבתוספתלהנחיות);
 .1פירוטהכנסותשאינןמתרומות(כגוןריביתעלהפקדהבבנק);
 .2יתרותבחשבונותהזכותוהחובה(אקטיבופאסיב)לתוםתקופתהבחירותהמקדימות;
 .5פירוטההלוואותשקיבלהמועמד;
 .6פירוטהערבויותוהביטחונותשקיבלהמועמד;
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 .9אםסךהוצאותיושלהמועמדגדולמ 811,111-ש"ח  -נדרששרואהחשבוןיבקראתהדוח
הכספי ,ויש לצרף לדוח את חוות דעתו של רואה החשבון לפי המתכונת המצ"ב (טופס 6
שבתוספתלהנחיות).
נוסף על כך על המועמד להגיש למבקר המדינה את ספרי החשבונות ,האסמכתאות הנדרשות
לצורכיהביקורתוכלמידעאחרלפידרישתמשרדמבקרהמדינה .

האם כל מועמד חייב להגיש דוח כספי למבקר המדינה?
כן,למעטבמקריםשלהלן :
 .8מועמדשנבחראומונהלתפקידעלידיגוףשמספרחבריואינועולהעל51-יגישלמבקר
המדינהתצהירלפיהנוסחהמצ"ב(טופס9שבתוספתלהנחיות);
 .4מועמדשלאקיבלתרומותולאהוציאהוצאות(מלבדדמירישוםלמפלגה)-יגישלמבקר
המדינהתצהירלפיהנוסחהמצ"ב(טופס1שבתוספתלהנחיות) .

מתי על המועמד לצרף חוות דעת של רואה חשבון לדוח הכספי?
אםסךהוצאותיושלהמועמדעולהעל 811,111ש"ח עליולצרףחוותדעתשלרואהחשבוןלדוח
הכספי שיוגש למבקר המדינה .חוות הדעת תיערך לפי המתכונת המצ"ב (טופס  6שבתוספת
להנחיות) .

מה דינו של מועמד שמבקר המדינה מצא כי פעל שלא לפי הוראות החוק או ההנחיות?
לפי סעיף 41כה 8לחוק ,על מועמד שהביקורת העלתה כי לא פעל לפי הוראות החוק ו/או
ההנחיות יוטל עיצום כספי .כמו כן פעולות מסוימות עלולות להיחשב עברות פליליות שמאסר
בצדן,לפיסעיף41כולחוק .

האם מועמד שנבחר או מונה על ידי גוף מצומצם חייב להגיש דוח כספי?
לא .מועמד שנבחר או מונה לתפקיד על ידי גוף שמספר חבריו אינו עולה על  51יגיש למבקר
המדינהתצהירלפיהנוסחהמצ"ב(טופס9שבתוספתלהנחיות);

האם מועמד שאין לו הכנסות והוצאות חייב להגיש דוח כספי?
לא .מועמדשלאקיבלתרומותולאהוציאהוצאות(מלבדדמיהשתתפותלמפלגה)יגישלמבקר
המדינהתצהירלפיהנוסחהמצ"ב(טופס1שבתוספתלהנחיות) .



התשובותשניתנולעילהןכלליותואיןבהןמשוםתחליףלייעוץמשפטיאוחשבונאי.בכלמקרה
שבוהתשובותאינןמתיישבותעםהאמורבחוקובהנחיות-נוסחהחוקוההנחיותהואהמחייב.












