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  2020  פברואר ב  26           

 

 לכבוד      לכבוד  

  גב' חנה רותם    מר מתניהו אנגלמן 

 מנהלת האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות    מבקר המדינה 

 

 מכובדנו, 

   

  החוק"(": ןלהל  1973עבירה על חוק מימון מפלגות התשל"ג הנדון: 

  

 

  :כדלהלן כםלפנות לכבוד דנו כחול לבן הסמיכה את ירשימת  נו מרשת

 

 המודיעין העסקי  שכר עוה"ד יוסי כהן , את שירותיה של חברתהערב התפרסמה כתבה לפיה היום בשעות  .1

CGI Grop  על מנת שזו תפעל למצוא חומרים שונים כנגד רשימת כחול לבן וחה"כ בני גנץ בפרט . 

 שילמההמסתכמת בסך של מאות אלפי שקלים,  מהכתבה כאמור עולה כי את התמורה עבור השירות .2

 חברה פרטית בתחום המחשוב והסייבר.

התנהלות כאמור, עולה כדי חשד ממשי לפעילות שיש בה משום הסתרת אופן התשלום העולה כי עבירה  .3

לגת הליכוד שניתן לשימוש על ידי מפעבור שירות על חוק מימון מפלגות. שכן מדובר בהוצאה שהוצאה 

 .  23-במסגרת הבחירות המתקיימות לכנסת ה

למיותר לציין כי עצם הנסיון להסתיר עת התמורה בעבור השירותים, מעלה כי עסקינן בדרך שיש חשד  .4

 למספר עבירות על חוק מימון מפלגות.

ההוצאות המיוחדות של סיעה, או של רשימת מועמדים  –הוצאות בחירות" "   י כלחוק קובע  1 ףסעי .5

 "תשהוצאו בתקופת הבחירות או למען הבחירות במערכת הבחירות לכנס

  8כמו כן נקבע בסעיף  .6

לא תקבל סיעה, מפלגה או רשימת מועמדים במישרין או בעקיפין, כל תרומה מתאגיד בין   )א("

 .לרבות שותפות רשומה –בארץ ובין בחוץ לארץ; לענין הוראה זו, "תאגיד" 

לא תקבל סיעה, מפלגה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, כל תרומה בסכום או   )ב(     

 .שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו 1,000בסכומים העולים על 

לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום    )ג(   

 .שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן )ב( 2,300
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 להנחיות מבקר המדינה  לפי חוק מימון מפלגות : 19סעיף  .7

 ".לן או לעובדלקב ,סיעה תשלם את הוצאותיה במישרין לספק, לנותן השירות"

 . י החוק נשוא מכתב זה עולים כדי עבירה פליליתסעיפלחוק קובע כי עבירה  (א) 9סעיף  .8

 , ולהורות על בדיקת המידע כאמור באופן מיידי. סמכותכםמתבקשים לפעול על פי  הנכםלפיכך  .9

 

 

   ,בכבוד רב     

    

 

  עו"ד  ערן מרינברג,  שמעון בראון, עו"ד 


