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אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
 23בדצמבר2008 ,

אומ"ץ עתרה לבג"צ נגד יו"ר הכנסת וח"כ לשעבר פורז
בדרישה להחזרת כספים לקופת המדינה
תנועת אומ"ץ עתרה הבוקר לבג"צ נגד יו"ר הכנסת ,ח"כ דליה איציק ,ויו"ר מפלגת חץ ,ח"כ לשעבר,
אברהם פורז ,בדרישה למתן צו על תנאי שיחייב את פורז ואת תנועתו להשיב לקופת המדינה סכום של
כ 6-מיליון  ₪שקיבלו בשעתו כמימון מפלגות בבחירות לכנסת היוצאת.
כן תובעת אומ"ץ כי יינתן צו ביניים שיאסור שימוש או פעולה אחרת בכספים הללו עד למתן פסק דין
סופי.
בעתירה שהוגשה ,באמצעות עוה"ד ישראלה אלימלך ,טוענת אומ"ץ כי תנועת חץ התמודדה בבחירות
האחרונות לכנסת ה ,17-קיבלה רק כ 10,000-קולות ולא עברה את אחוז החסימה .העותרת פנתה לפני
כשנה אל יו"ר הכנסת ובה ביקשה לעשות שימוש בסמכותה ולתבוע מפורז ומחץ את החזר הכספים
הנ"ל ,אך עד כה הדבר לא נעשה.
בעתירה נאמר" :על פי חוק המימון חבים חברי הכנסת בהחזר החוב באופן אישי כאשר הם נוטלים מימון
מקופת המדינה למימון הוצאות בחירות של מפלגה שאין בקופתה נכסים או רכוש המאפשרים החזרת
מימון זה וכאשר סיכויי ההצלחה בבחירות של המפלגה החדשה מוטלים בספק .על פי דו"ח מבקר
המדינה מיום  ,30.1.07אשר בדק את חשבונות הסיעות והמפלגות בבחירות לכנסת השבע עשרה,
נותרה "חץ" חייבת לקופת המדינה ,בגין מימון שנטלה ולא החזירה ,סך של  .₪ 6,188,940ביום 8
באוגוסט  2007או בסמוך לכך ,פרסמה היועצת המשפטית של הכנסת בכלי התקשורת הודעה כי יושבת
ראש הכנסת ,הממונה על ביצוע חוק מימון המפלגות ,עומדת לתבוע את המשיבים  2ו 3-להחזרת
הסכום שנטלו מקופת המדינה ושלא הוחזר ,ואולם ,עד עצם היום הזה ,לא הוגשה תביעה זו".
יצויין כי עו"ד אלימלך פנתה בשעתו גם אל פורז בדרישה להחזיר את הכספים ,ובתגובה לכך טען פורז,
בין היתר כי "יתרת הכספים שנותרה בידי חץ מטרתה לאפשר חזרתם לכנסת לבחירות הקרובות של
אנשים הגונים".
העתירה של אומ"ץ מוגשת במסגרת פעילות התנועה להחזרתם של כספי ציבור שניתנו בשעתו עפ"י
החוק הנ"ל לשורה של גופים פוליטיים ,ועד כה לא הוחזר לקופת המדינה כמפורט בדוח מבקר המדינה.
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