חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה )תיקון( ,התשע"ו– 2016
להלן תמצית מה שכולל התיקון החדש -
 .1סעיף 5א)א( החדש קובע שנתמך שעיקר מימונו מישות מדינית זרה יציין בדיווחים הרבעוניים
שלו גם עובדה זו בטופס המקוון של הדיווח.
 .2סעיף  4המתוקן קובע ,כי הרשם יוסיף את המידע הזה למידע שהוא מפרסם באתר האינטרנט
שלו.
 .3סעיף )5א( המתוקן קובע שעל הנתמך להוסיף מידע זה באתר האינטרנט יחד עם הפרסום של
המידע האחר שעל תרומות מישויות מדיניות זרות.
 .4סעיף 5א)ב( החדש כולל את כל חובות הפרסום החדשות .המועד המחייב לפרסומים  -כל שנה
החל ממועד הדיווח לשנת הכספים האחרונה ועד למועד הדיווח של שנת הכספים שלאחר
מכן.
 .5הפרסומים בהן נדרש שהנתמך יציין שעיקר מימונו מישות מדינית זרה הינם -
 (1סעיף 5א)ב() (1החדש  -פרסום שיש בו כדי לקדם את מטרותיו ,המיועד והזמין לציבור,
הנעשה על ידו בשלטי חוצות ,וכן פרסום כאמור הנעשה על ידו בטלוויזיה ,בעיתון ,בעמוד
בית שהוא מפעיל באתר אינטרנט או במסע פרסום שלו באינטרנט; בסעיף זה – "מסע
פרסום" – פרסומים בנושא אחד שנעשו בהיקף ניכר או באופן מתמשך; "שלטי חוצות"
– כהגדרתם בסעיף  214א)ב(לחוק העונשין
 (2סעיף 5א)ב() (2החדש  -פנייה לעובד ציבור או לנבחר ציבור במכתב ,לרבות באמצעות
דואר אלקטרוני ,בעניינים הקשורים למילוי תפקידם; בהגדרות נקבע ש"נבחר ציבור"
הוא שר ,סגן שר או חבר כנסת; "עובד ציבור"  -כהגדרתו בחוק שירות הציבור )מתנות(.
 (3סעיף 5א)ב() (3החדש  -דין וחשבון שהוא עורך ומפיץ לעיון הציבור.
 .6סעיף 5א)ג( החדש קובע כי בדין וחשבון כאמור יש לציין גם כי "שמות הישויות המדיניות
הזרות שמהן קיבל את התרומות מפורטים באתר האינטרנט של הרשם".
 .7סעיף 5א)ד( החדש קובע ,כי נציג מטעמו של נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות
זרות המשתתף באופן פעיל בישיבה של ועדה של הכנסת ,יביא לידיעת יושב ראש הוועדה את
עובדת היותו נציג של נתמך כאמור לפני הדיון ,ואם לא היה באפשרותו לעשות כן – במהלכו;
נשאל הנציג על ידי חבר הכנסת במהלך הישיבה האם הוא נציג של נתמך כאמור ,ישיב
לשאלה.
בנוסף תוקנו חוק העמותות וחוק החברות כדי לכלול את העבירות והעונשים על הפרתן –
בחוק העמותות –
 .8תוקן סעיף )64א( כך שנמחקה האחריות האישית של חבר העמותה ,עובד בה או אדם שנמנה
עם גוף מבקר שלה מדיווח לפי החוק ,עברה שהעונש עליה היה  3שנות מאסר.

 .9תוקן סעיף 64א)א( הכולל את רשימת החובות של עמותות שבגינן קבוע קנס )בהתאם לסעיף
)61א() (2לחוק העונשין( העומד נכון להיום על כ  .₪ 30,000ס"ק ) (8מתייחס כבר כיום להפרת
החובה להגיש דו"ח רבעוני לפי "חוק חובת גילוי ,"...כך שכלול כעת גם את החובה לציין כי
עיקר המימון מישות זרה .כעת הוסף ס"ק ) (9חדש המתייחס להפרת חובות הדיווח וההצהרה
החדשים )כל מה שכלול סעיף 5א)א()-ג(( .יוער כי סעיף 64א)א( על כל תתי סעיפיו ,מטיל
אחריות על העמותה ועל כל אדם שהיה אחראי להפרת החובה.
בחוק החברות -
 .10תוקן סעיף )354ב)(1)(1ה( – הקובע סמכות לרשם החברות להטיל עיצום כספי )העומד כיום על
כ 30,000 -ש"ח( על חברה שאינה מדווחת לפי "חוק חובת גילוי ,"...כך שהוספו גם חובות
הדיווח וההצהרה לפי החוק החדש.
תחולה ותחילה  -החוק יחול החל מיום  1בינואר  2017על תרומות שהתקבלו ממועד זה ואילך.

