מספר פנימי574745-1650 :

נספח מס' מ/1005-א'
(פ ;1761/20/פ)1730/20/
הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) ,התשע"ו–2016

הצעת חוק זו היא מיזוג של שלוש הצעות חוק:
 .1הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה
(תיקון) (הגברת השקיפות לגבי נתמכים שעיקר מימונם מתרומות של ישויות
מדיניות זרות) ,התשע"ו– ,2016מטעם הממשלה – נדונה בכנסת בקריאה
הראשונה ביום כ"ט בשבט התשע"ו ( 8בפברואר  ,)2016והועברה לוועדת
החוקה חוק ומשפט.
 .2הצעות חוק מטעם חברי הכנסת:
(א) הצעת חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה
(תיקון – כללי שקיפות) ,התשע"ה– – 2015נדונה בכנסת בדיון המוקדם
ביום א' באדר א' התשע"ו ( 10בפברואר  ,)2016והועברה לוועדת החוקה חוק
ומשפט.
(ב) הצעת חוק סוכני חוץ ,התשע"ה– – 2015נדונה בכנסת בדיון
המוקדם ביום ח' באדר א' התשע"ו ( 17בפברואר  ,)2016והועברה לוועדת
החוקה חוק ומשפט.
בהתאם להוראות סעיף ( 84ד) לתקנון הכנסת ,החליטה ועדת הכנסת
לאשר את מיזוגן והבאתן של הצעות החוק כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה
ולקריאה השלישית.
הצעת החוק מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום כ"ב בסיוון התשע"ו ( 28ביוני .)2016
להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

יוזמי הצעות החוק הפרטיות :חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ' ,דוד
אמסלם ,רוברט אילטוב ,מנחם אליעזר מוזס ,חמד עמאר
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
מספר פנימי574745-1650 :

נספח מס' מ/1005-א'
(פ ;1761/20/פ)1730/20/
חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) ,התשע"ו–2016
תיקון סעיף 1

.1

בחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה ,התשע"א–2011

1

(להלן – החוק העיקרי) ,בסעיף – 1
( )1

במקום ההגדרה ""חברת חוץ"" ,חברה לתועלת הציבור"" ,רשם

ההקדשות"" יבוא:
""דוח כספי" – דוח כספי שעל עמותה או חברה לתועלת הציבור להגיש
לפי סעיף  36לחוק העמותות או סעיף 345כד לחוק החברות ,לפי
העניין;
"חברת חוץ"" ,חברה לתועלת הציבור"" ,רשם ההקדשות" – כהגדרתם
בחוק החברות;
"חוק החברות" – חוק החברות ,התשנ"ט–;";21999
( )2

אחרי ההגדרה ""ישות מדינית זרה" ו"תרומה"" יבוא:
""מועד הדיווח" – המועד להגשת הדוח הכספי לשנת הכספים
האחרונה שלגביה נדרש להגיש דוח כספי לפי סעיף (36ד) לחוק
העמותות ,או במועד מוקדם יותר שבו הגיש הנתמך לרשם
הודעה בדבר עיקר מימונו לשנת הדיווח ,שלא יקדם מיום 1
בינואר בשנת הגשת הדוח;
"נבחר ציבור" – שר ,סגן שר או חבר הכנסת;";

( )3

 1ס"ח התשע"א ,עמ' .362
 2ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189

אחרי ההגדרה "נתמך" יבוא:
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""עובד הציבור" – כהגדרתו בחוק שירות הציבור (מתנות) ,התש"ם–
".31979
תיקון סעיף 4

.2

תיקון סעיף 5

.3

הוספת סעיף 5א

.4

בסעיף  4לחוק העיקרי ,אחרי "רבעוני" יבוא "ואת רשימת הנתמכים שהגישו
דוח לפי סעיף 5א(א)" ,ובמקום "בסעיף  "2יבוא "בסעיפים  2ו5-א(א)".
בסעיף ( 5א) לחוק העיקרי ,בסופו יבוא "ואם הוא נתמך שעיקר מימונו
מתרומות מישויות מדיניות זרות כאמור בסעיף 5א(א) – יציין גם עובדה זו".
אחרי סעיף  5לחוק העיקרי יבוא:
"נתמך שעיקר

 5א.

(א)

נתמך שעיקר מקורות המימון שלו ,בשנת

מימונו מתרומות
של ישות מדינית

הכספים האחרונה שלגביה נדרש להגיש דוח כספי,
היה מתרומות שהתקבלו מישויות מדיניות זרות

זרה

(בסעיף זה – נתמך שעיקר מימונו מתרומות
מישויות מדיניות זרות) ,יציין עובדה זו בדוח
בטופס מקוון שיקבע שר המשפטים שיוגש במועד
הדיווח.
( ב)

נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות

מדיניות זרות יציין את היותו נתמך כאמור ,החל
ממועד הדיווח לשנת הכספים האחרונה שלגביה
נדרש להגיש דוח כספי לפי סעיף (36ד) לחוק
העמותות ועד למועד הדיווח שלגבי שנת הכספים
שלאחר מכן ,באופן בולט לעין ,בכל אחד מאלה:
( )1פרסום 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;

 3ס"ח התש"ם ,עמ' .2
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"שלטי חוצות" – כהגדרתם בסעיף
214א(ב) לחוק העונשין,
התשל"ז–;41977
( )2

פנייה שלו לעובד הציבור או לנבחר

ציבור במכתב ,לרבות באמצעות דואר
אלקטרוני ,בעניינים הקשורים למילוי
תפקידם;
( )3

דין וחשבון שהוא עורך ומפיץ לעיון

הציבור.
( ג)

בדין וחשבון כאמור בסעיף קטן (ב)( )3יציין

נתמך ,לצד ציון דבר היותו נתמך שעיקר מימונו
מתרומות מישויות מדיניות זרות ,כי שמות
הישויות המדיניות הזרות שמהן קיבל את
התרומות מפורטים באתר האינטרנט של הרשם.
( ד)

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".
תיקון חוק

.5

בחוק העמותות ,התש"ם–– 51980

העמותות
( )1בסעיף (64א)( ,)1המילים "או על פי חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על
ידי ישות מדינית זרה ,התשע"א– – "2011יימחקו;
( )2

בסעיף 64א(א) –
(א)

 4ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
 5ס"ח התש"ם ,עמ'  ;210התשע"ד ,עמ' .675

בפסקה ( ,)8בסופה יבוא "(בסעיף קטן זה – חוק חובת גילוי)";
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(ב)

אחרי פסקה ( )8יבוא:
"()9

ציון היותה נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות

מדיניות זרות או ציון כי שמות הישויות המדיניות הזרות שמהן
קיבל את התרומות כאמור מפורטים באתר האינטרנט של
הרשם ,לפי סעיפים 5א(א) עד (ג) לחוק חובת גילוי".
תיקון חוק החברות .6

בחוק החברות ,התשנ"ט– ,6 1999בסעיף (354ב()1()1ה) ,במקום "בסעיף "2
יבוא "בסעיפים  2או 5א(א) עד (ג)".

תחילה ותחולה

.7

תחילתו של חוק זה מיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  ,)2017והוא יחול על
תרומות שהתקבלו ממועד זה ואילך.

***************************************************************************************

 6ס"ח התשנ"ט ,עמ'  ;189התשע"ו ,עמ' .625
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נספח מס' מ/1005-א'
(פ ;1761/20/פ)1730/20/

הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
להצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) ,התשע"ו–2016
* הערה :אם תתקבל הסתייגות המצריכה זאת ,ימוספרו יתר הוראות החוק ויתוקנו ההפניות אליהן בהתאם.

הסתייגויות
לפני סעיף 1
חברי הכנסת יצחק הרצוג ,ציפי לבני ,שלי יחימוביץ' ,סתיו שפיר ,איציק שמולי ,עמר בר-לב ,יחיאל
חיליק בר ,עמיר פרץ ,מרב מיכאלי ,איתן כבל ,מנואל טרכטנברג ,אראל מרגלית ,מיקי רוזנטל ,רויטל
סויד ,יואל חסון ,זוהיר בהלול ,איתן ברושי ,מיכל בירן ,נחמן שי ,קסניה סבטלובה ,איילת נחמיאס
ורבין ,יוסי יונה ,איל בן ראובן ויעל כהן-פארן (להלן – קבוצת המחנה הציוני) ,חברי הכנסת יאיר לפיד,
יעל גרמן ,מאיר כהן ,יעקב פרי ,עפר שלח ,חיים ילין ,קארין אלהרר ,יואל רזבוזוב ,עליזה לביא ,מיקי
לוי ואלעזר שטרן (להלן – קבוצת יש עתיד) ,חברי הכנסת זהבה גלאון ,אילן גילאון ,עיסאווי פריג' ,מיכל
רוזין ותמר זנדברג (להלן – קבוצת מרצ) ,וחברי הכנסת אוסאמה סעדי ,דב חנין ,יוסף ג'בארין ,איימן
עודה ,מסעוד גנאים ,ג'מאל זחאלקה ,אחמד טיבי ,עאידה תומא סלימאן ,עבד אל חכים חאג' יחיא ,טלב
אבו עראר ,באסל גטאס ,חנין זועבי ועבדאללה אבו מערוף (להלן – קבוצת הרשימה המשותפת)
מציעים:
 .1לפני הסעיף יבוא:
"תיקון שם החוק

.1

בחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה ,התשע"א–
( 72011להלן – החוק העיקרי) ,בשם החוק ,במקום "ישות מדינית זרה"
יבוא "גורם זר".".

קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת יש עתיד מציעות:
 .2לפני הסעיף יבוא:
"הוספת סעיף 1א

 7ס"ח התשע"א ,עמ' .362

1א .לפני סעיף  1לחוק העיקרי יבוא:
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"מטרה

.1

מטרת חוק זה לסמן עמותות ולתייגן ,ואין לחוק לא
כלום עם עקרון השקיפות שכן לפי החוק הקיים יש
חובת שקיפות ולמעשה מדובר ברדיפה פוליטית של
ארגוני זכויות אדם ,וארגוני החברה האזרחית
במיוחד אלא שנאבקות למען זכויות האדם ונאבקות
למען סיום הכיבוש בשטחים הכבושים ,ומתעדים
הפרות זכויות האדם בשטחים הכבושים ולכן החוק
הזה בא לחול אך ורק על תרומות ממדינות זרות ולא
מגורמים פרטיים והרשימה שהוכנה ברשם העמותות
לפיה החוק יחול עליהן מתברר ש 25-מ 27-עמותות
הם ארגוני זכויות אדם ומצד אחד של המפה
הפוליטית".".

לחלופין:
"הוספת סעיף 1א

1א.

לפני סעיף  1לחוק העיקרי יבוא:
"מטרה

.1

חוק זה שלא חל על גורמים פרטיים אלא אך ורק על
תרומות ממדינות זרות הוא לא חוקתי ופוגע בזכויות
יסוד באופן לא מידתי".".

קבוצת מרצ ,קבוצת יש עתיד ,קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת המחנה הציוני מציעות:
 .3לפני הסעיף יבוא:
"הוספת סעיף 1א.
1א

לפני סעיף  1לחוק העיקרי יבוא:
"מטרה

.1

מטרת החוק היא צמצום השפעה וביקורת חיצונית על
סדר היום הפוליטי בישראל".".

לחלופין:
"הוספת סעיף 1א.
1א

לפני סעיף  1לחוק העיקרי יבוא:
"מטרה

.1

מטרת החוק – תיוג עמותות לפי סדר יום פוליטי".".
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לסעיף 1
קבוצת המחנה הציוני ,קבוצת יש עתיד ,קבוצת מרצ וקבוצת הרשימה המשותפת מציעות:
 .4בפסקה ( ,)1לפני ההגדרה "דוח כספי" המוצעת יבוא"" :גורם פרטי זר" – אדם שאינו אזרח או תושב
ישראל ותאגיד שהתאגד מחוץ לישראל;" .ולפני פסקה ( )3יבוא:
"(2א) בהגדרה "נתמך" ,אחרי "מישות מדינית זרה" יבוא "או מגורם פרטי זר".".
קבוצת הרשימה המשותפת ,קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הציוני מציעות:
 .5בפסקה ( ,)2במקום ההגדרה "דוח כספי" יבוא:
""דוח כספי שנתי – דוח כספי שנתי שעל נתמך להגיש לפי סעיף  36לחוק העמותות או סעיף
345כד לחוק החברות ,לפי העניין;".
 .6בפסקה ( ,)2במקום ההגדרה "נבחר ציבור" יבוא:
""נבחר ציבור" – ראש הממשלה ,סגן ראש הממשלה לפי סעיף (5ה) לחוק-יסוד :הממשלה ,שר,
סגן שר ,או חבר הכנסת;".
 .7בפסקה ( ,)2בהגדרה "מועד הדיווח" ,במקום "סעיף (36ד)" יבוא "סעיפים (36ד)(37 ,א) ו(-ג)".
 .8בפסקה ( ,)2בהגדרה "מועד הדיווח" ,במקום "שלא יקדם מיום  1בינואר בשנת הגשת הדוח" יבוא
"שלא יאוחר מיום  1במרס בשנת הגשת הדוח".
 .9בפסקה ( ,)3בהגדרה "עובד הציבור" ,בסופה יבוא "או עובד המדינה".

לחלופין:
הסעיף – יימחק.
קבוצת המחנה הציוני ,קבוצת מרצ ,קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת יש עתיד מציעות:
 .10בפסקה ( ,)3אחרי ההגדרה "עובד הציבור" יבוא:
"עיקר מימון" – למעלה מ 75-אחוזים מסך המימון;".

לחלופין:
בפסקה ( ,)3אחרי ההגדרה "עובד הציבור" יבוא:
"עיקר מימון" –  75אחוזים מסך המימון לכל הפחות;".
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לפני סעיף 2
קבוצת יש עתיד ,קבוצת המחנה הציוני ,קבוצת מרצ וקבוצת הרשימה המשותפת מציעות:
 .11לפני הסעיף יבוא:
"תיקון סעיף 1 2א.

בסעיף  2לחוק העיקרי ,בכותרת השוליים ,אחרי "חובת דיווח רבעוני" יבוא
"לנתמך מישות מדינית זרה".

הוספת סעיף 2א 1ב.

אחרי סעיף  2לחוק העיקרי יבוא:
"חובת דיווח

2א.

נתמך שעיקר מקורות המימון שלו ,בשנת הכספים

שנתית לנתמך
שעיקר מימונו

האחרונה שלגביה נדרש להגיש דוח כספי היו
מתרומות שהתקבלו מגורמים פרטיים זרים (בחוק

מגורם פרטי זר

זה – נתמך שעיקר מימונו מתרומות מגורמים
פרטיים זרים) ,יגיש לרשם בתוך שבוע מהמועד
שבו היה עליו להגיש דוח כספי לפי סעיף  36לחוק
העמותות ,דוח בטופס מקוון שיקבע שר המשפטים
ובו יפורטו הפרטים האמורים בסעיף  2בשינויים
המחויבים ,וללא ציון שמו של תורם שהנתמך
רשאי שלא לרשום בדוח הכספי את שמו או
שהרשם אישר לנתמך שלא לציין את שמו לפי
התוספת השנייה לחוק העמותות; לעניין זה,
"גורם פרטי זר" – אדם שאינו אזרח או תושב
ישראל ותאגיד שהתאגד מחוץ לישראל".

תיקון סעיף 3
*

 1ג.

בסעיף  3לחוק העיקרי ,במקום "רבעוני" יבוא "לפי סעיפים  2או 2א".".

הערה :הסתייגות לנושא:
אם תתקבל הסתייגות זו ,יתוקנו סעיפים אלה כך:
( )1בסעיף ()2(5א) ,במקום "בסופה" יבוא "במקום "רבעוניים כאמור בסעיף  "2יבוא "כאמור בסעיפים 2
ו2-א" ובסופה";
( )2בסעיף  ,6אחרי "בסעיפים  "2יבוא "2א".
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 .12לפני הסעיף יבוא:
"הוספת סעיף .2
2א

אחרי סעיף  2לחוק העיקרי יבוא:
"חובת דיווח

2א.

שנתית לנתמך
מגורמים פרטיים
זרים

*

נתמך שבשנת הכספים האחרונה שלגביה נדרש
להגיש דוח כספי קיבל תרומות מגורמים פרטיים
זרים ,יגיש לרשם בתוך שבוע מהמועד שבו היה
עליו להגיש דוח כספי לפי סעיף  36לחוק
העמותות ,דוח בטופס מקוון שיקבע שר המשפטים
ובו יפורטו הפרטים האמורים בסעיף  2בשינויים
המחויבים ,וללא ציון שמו של תורם שהנתמך
רשאי שלא לרשום בדוח הכספי את שמו או
שהרשם אישר לנתמך שלא לציין את שמו לפי
התוספת השנייה לחוק העמותות; לעניין זה,
"גורם פרטי זר" – אדם שאינו אזרח או תושב
ישראל ותאגיד שהתאגד מחוץ לישראל"".

הערה :הסתייגות לנושא:
אם תתקבל הסתייגות זו ,יתוקנו סעיפים אלה כך:
( )1בסעיף ()2(5א) ,במקום "בסופה" יבוא "במקום "רבעוניים כאמור בסעיף  "2יבוא "כאמור בסעיפים  2ו-
2א" ובסופה";
( )2בסעיף  ,6אחרי "בסעיפים  "2יבוא "2א".

 .13לפני הסעיף יבוא:
"הוספת סעיף .2
2א

אחרי סעיף  2לחוק העיקרי יבוא:
"חובת דיווח
שנתית לנתמך
שעיקר מימונו
מגורם פרטי זר

*

2א.

נתמך שעיקר מקורות המימון שלו ,בשנת הכספים
האחרונה שלגביה נדרש להגיש דוח כספי היו
מתרומות שהתקבלו מגורמים פרטיים זרים (בחוק
זה – נתמך שעיקר מימונו מתרומות מגורמים
פרטיים זרים) ,יגיש לרשם בתוך שבוע מהמועד
שבו היה עליו להגיש דוח כספי לפי סעיף  36לחוק
העמותות ,דוח בטופס מקוון שיקבע שר המשפטים
ובו יפורטו הפרטים האמורים בסעיף  2בשינויים
המחויבים; לעניין זה" ,גורם פרטי זר" – אדם
שאינו אזרח או תושב ישראל ותאגיד שהתאגד
מחוץ לישראל"".

הערה :הסתייגות לנושא:
אם תתקבל הסתייגות זו ,יתוקן סעיף  5כך שבפסקה (()2א) ,במקום "בסופה" יבוא "במקום "רבעוניים
כאמור בסעיף  "2יבוא "כאמור בסעיפים  2ו2-א" ובסופה".
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לסעיף 2
קבוצת יש עתיד ,קבוצת מרצ ,קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת המחנה הציוני מציעות:
 .14במקום הסעיף יבוא:
"תיקון סעיף .2 4

בסעיף  4לחוק העיקרי ,במקום "רבעוני" יבוא "לפי סעיפים  2או 2א ,ורשימת
נתמכים שהגישו דוח לפי סעיף 5א(א)" ,ובמקום "בסעיף  "2יבוא "בסעיפים
2 ,2א ו5-א(א)"".

לסעיף 3
קבוצת יש עתיד ,קבוצת מרצ ,קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת המחנה הציוני מציעות:
 .15במקום הסעיף יבוא:
"תיקון סעיף .3 5

בסעיף (5א) לחוק העיקרי ,במקום "רבעוני שהגיש" יבוא "שהגיש לפי סעיפים
 2או  2א ,ואם הוא נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות
כאמור בסעיף 5א(א) – יציין גם עובדה זו"".

לחלופין:
"תיקון סעיף 5

.3

בסעיף  5לחוק העיקרי ,סעיף קטן (א) – בטל.".

 .16במקום "בסעיף (5א) לחוק העיקרי" יבוא "בסעיף  5לחוק העיקרי ,בסעיף קטן (א)" ובסופו יבוא
"ובסעיף קטן (ב) ,אחרי "מישות מדינית זרה" יבוא "או מגורם פרטי זר; לעניין זה" ,גורם פרטי זר"
– אדם שאינו אזרח או תושב ישראל ותאגיד שהתאגד מחוץ לישראל."".

לחלופין:
במקום "בסעיף (5א) לחוק העיקרי" יבוא "בסעיף  5לחוק העיקרי ,בסעיף קטן (א)" ,ובסופו יבוא "וסעיף
קטן (ב) – בטל".
 .17במקום "שעיקר" יבוא "שרוב".

לחלופין:
במקום "שעיקר מימונו" יבוא "ש 75-אחוזים מסך מימונו".
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 .18אחרי "עובדה זו" יבוא "כדי שיוכל להיות מסומן פוליטית".
 .19אחרי "עובדה זו" יבוא "במטרה לרדוף את הנתמך ולהצר צעדיו".
 .20אחרי "עובדה זו" יבוא "כדי שניתן יהיה לזהותו פוליטית".

לחלופין:
במקום הסעיף יבוא:
"ביטול סעיף 5

.3

סעיף  5לחוק העיקרי – בטל.".

קבוצת הרשימה המשותפת ,קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הציוני מציעות:
 .21הסעיף – יימחק.

לחלופין:
במקום "יציין גם עובדה זו" יבוא "יציין את מקורות המממנים".

לסעיף 4
קבוצת יש עתיד ,קבוצת מרצ ,קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת המחנה הציוני מציעות:
 .22בסעיף 5א המוצע ,בכותרת השוליים ,במקום "ישות מדינית זרה" יבוא "גורם זר".
 .23בסעיף 5א(א) המוצע ,לפני "יציין עובדה" יבוא "או נתמך שעיקר מימונו מגורמים פרטיים זרים
(בחוק זה – נתמך שעיקר מימונו מגורמים פרטיים זרים)".
 .24בסעיף 5א(ב) המוצע ,אחרי "מישויות מדיניות זרות" יבוא "או מגורמים פרטיים זרים".

לחלופין:
בסעיף 5א המוצע ,סעיף קטן (ב) – יימחק.
 .25בסעיף 5א(ג) המוצע ,אחרי "מישויות מדיניות זרות" יבוא "או מגורמים פרטיים זרים" ,ואחרי
"שמות הישויות המדיניות הזרות" יבוא "או הגורמים הפרטיים הזרים".
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לחלופין:
בסעיף 5א המוצע ,סעיף קטן (ג) – יימחק.
 .26בסעיף 5א המוצע ,בסופו יבוא:
"(ה) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,נתמך שעיקר מקורות המימון שלו במהלך שנת הכספים חדלו
להיות מתרומות מישויות מדיניות זרות או מגורמים פרטיים זרים ,והוא אינו צופה שעיקר מימונו
במהלך אותה שנת כספים יהיה כאמור ,רשאי להודיע על כך לרשם ,בצירוף אישור רואה חשבון ,והוא
יחדל להיחשב נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות או נתמך שעיקר מימונו
מתרומות מגורמים פרטיים זרים מיום רישום השינוי אצל הרשם; נתמך ישלח לרשם הודעה מעדכנת
אם חל שינוי בהודעתו לפי סעיף זה.".
 .27בסעיף 5א המוצע ,בסופו יבוא:
"(ה)

על אף האמור בסעיף קטן (א) נתמך שעיקר מקורות המימון שלו במהלך שנת הכספים חדלו

להיות מתרומות מישויות מדיניות זרות ,והוא אינו צופה שעיקר מימונו במהלך אותה שנת כספים
יהיה כאמור ,רשאי להודיע על כך לרשם ,בצירוף אישור רואה חשבון ,והוא לא ייחשב נתמך שעיקר
מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות מיום שקיבל את אישור הרשם על קבלת ההודעה; נתמך
ישלח לרשם הודעה מעדכנת אם חל שינוי בהודעתו לפי סעיף זה".
 .28בסעיף  5א(ד) המוצע ,אחרי "מישויות מדיניות זרות" יבוא "או מגורמים פרטיים זרים" ,המילים
"יביא לידיעת יושב ראש הוועדה את עובדת היותו נציג של נתמך כאמור לפני הדיון ,ואם לא היה
באפשרותו לעשות כן – במהלכו;" – יימחקו ,ובמקום "נשאל" יבוא "שנשאל".

לחלופין:
א .בסעיף 5א(ד) המוצע ,אחרי "מישויות מדיניות זרות" יבוא "מגורמים פרטיים זרים".
ב .בסעיף 5א המוצע ,סעיף קטן (ד) – יימחק.
 .29בסעיף 5א המוצע ,בכותרת השוליים ,במקום "שעיקר" יבוא "שרוב".

לחלופין:
בסעיף 5א המוצע ,בכותרת השוליים ,במקום "שעיקר" יבוא "ש 75-אחוזים מסך מימונו".
 .30בסעיף 5א המוצע ,במקום כותרת השוליים ,יבוא ״רדיפת נתמכים על בסיס פוליטי״.
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לחלופין:
א .בסעיף 5א המוצע ,במקום כותרת השוליים ,יבוא "סימון פוליטי".
ב .בסעיף 5א המוצע ,במקום כותרת השוליים ,יבוא "סימון והכתמת עמותות באות קלון״.
ג .בסעיף 5א המוצע ,במקום כותרת השוליים ,יבוא "התעמרות ורדיפת ארגונים״.
ד .בסעיף 5א המוצע ,במקום כותרת השוליים ,יבוא "פגיעה בארגונים המזוהים עם צד פוליטי אחד״.
 .31בסעיף 5א המוצע ,בכל מקום ,במקום "שעיקר" יבוא "שרוב".

לחלופין:
בסעיף 5א המוצע ,בכל מקום ,במקום "שעיקר" יבוא "ש 75-אחוזים מסך מימונו".
 .32בסעיף 5א(ב) המוצע ,המילים "באופן בולט לעין – ",יימחקו.
 .33בסעיף 5א(ב)( ) 1המוצע ,המילים ״הנעשה על ידו בשלטי חוצות ,וכן פרסום כאמור הנעשה על ידו
בטלוויזיה ,בעיתון״ – יימחקו ,וההגדרה ״שלטי חוצות״ – תימחק.
 .34בסעיף 5א(ב)( )1המוצע ,המילים ״במסע פרסום שלו באינטרנט״ – יימחקו ,וההגדרה ״מסע פרסום״
– תימחק.

לחלופין:
בסעיף 5א(ב) המוצע ,פסקה ( – )1תימחק.
 .35בסעיף 5א(ב)( )2המוצע ,המילים "במכתב ,לרבות" – יימחקו.

לחלופין:
בסעיף 5א(ב) המוצע ,פסקה ( – )2תימחק.
 .36בסעיף 5א(ב) המוצע ,פסקה ( – )3תימחק.

לחלופין:
בסעיף 5א המוצע ,סעיף קטן (ב) – יימחק.
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 .37בסעיף 5א המוצע ,סעיף קטן (ג) – יימחק.
 .38בסעיף 5א(ד) המוצע ,הסיפה החל במילים "נשאל" – תימחק.
 .39בסעיף 5א(ד) המוצע ,אחרי ״במהלכו״ יבוא ״ כדי שיוכל להיות מסומן פוליטית על ידי יושב ראש
הוועדה במהלך הדיון״.
 .40בסעיף 5א(ד) המוצע ,אחרי ״במהלכו״ יבוא ״ במטרה לרודפו פוליטית ,להתעמר בו וליצור דה-
לגיטימציה לארגונו״.

לחלופין:
בסעיף 5א המוצע ,סעיף קטן (ד) – יימחק.
 .41בסעיף 5א המוצע ,סעיף קטן (א) – יימחק.
 .42בסעיף 5א(ב)( )1המוצע ,במקום "שיש בו כדי לקדם את מטרותיו" יבוא "שיש בו כדי לקדם את
מטרותיה של ישות מדינית זרה התומכת בו".
 .43בסעיף 5א(ב)( )1המוצע ,המילים "וכן פרסום כאמור הנעשה על ידו" – יימחקו.
 .44בסעיף 5א(ב)( )1המוצע ,המילים "בעמוד בית שהוא מפעיל באתר אינטרנט" – ימחקו.
 .45בסעיף 5א(ב)( )2המוצע ,אחרי "במכתב" יבוא "הממוען אליו בשמו".
 .46בסעיף 5א(ד) המוצע ,אחרי "נציג מטעמו" יבוא "שהוא עובד או חבר ועד מנהל".
קבוצת הרשימה המשותפת ,קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הציוני מציעות:
 .47בסעיף 5א המוצע ,בכל מקום ,המילים "ישות מדינית זרה" והמילים "מישויות מדיניות זרות" –
יימחקו.

לחלופין:
בסעיף 5א המוצע ,בכותרת השוליים ,המילים "של ישות מדינית זרה" – יימחקו ,ובכל מקום ,במקום
"מישויות מדיניות זרות" יבוא "מכל גורם שהוא".
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 .48בסעיף 5א(ב)( )1המוצע ,בפסקה ( ,)1המילים "בטלוויזיה ,בעיתון" – יימחקו.
 .49בסעיף 5א(ב)( )2המוצע ,המילים "לרבות באמצעות דואר אלקטרוני" – יימחקו.

לחלופין:
הסעיף – יימחק.

לפני סעיף 5
קבוצת המחנה הציוני ,קבוצת יש עתיד ,קבוצת מרצ וקבוצת הרשימה המשותפת מציעות:
 .50לפני הסעיף יבוא:
"תיקון סעיף 6

.5

בסעיף  6לחוק העיקרי ,בסופו יבוא "או מגורם פרטי זר; לעניין זה,
"גורם פרטי זר" – אדם שאינו אזרח או תושב ישראל ותאגיד שהתאגד
מחוץ לישראל".".

לסעיף 5
קבוצת יש עתיד ,קבוצת מרצ ,קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת המחנה הציוני מציעות:
 .51בפסקה (()2ב) ,בפסקה ( )9המוצעת ,אחרי "מישויות מדיניות זרות" יבוא "או מגורמים פרטיים
זרים" ,ובמקום "שמהן" יבוא "או הגורמים הפרטיים הזרים שמהם".

לחלופין:
בפסקה ( ,)2פסקת משנה (ב) – תימחק.
 .52בפסקה (()2ב) ,בפסקה ( )9המוצעת ,במקום "שעיקר" יבוא "שרוב".

לחלופין:
א .בפסקה (()2ב) ,בפסקה ( )9המוצעת ,במקום "שעיקר" יבוא "ש 75-אחוזים מסך מימונו".
ב .פסקה ( – )2תימחק.
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לסעיף 6
קבוצת יש עתיד ,המחנה הציוני ,קבוצת מרצ וקבוצת הרשימה המשותפת מציעות:
 .53הסעיף – יימחק.

לחלופין קבוצת הרשימה המשותפת ,קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הציוני מציעות:
המילים "עד (ג)" – יימחקו.

לסעיף 7
קבוצת המחנה הציוני ,קבוצת מרצ ,קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת יש עתיד מציעות:
 .54במקום "מיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  )2017יבוא "מיום י״ד בטבת התשע״ח ( 1בינואר .")2018

לחלופין קבוצת הרשימה המשותפת ,קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הציוני מציעות:
במקום "מיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  )2017יבוא "מיום ז' בסיוון התשע"ז ( 1ביוני .")2017

***************************************************************************************

בקשות רשות דיבור
חברי הכנסת אורן אסף חזן ,רוברט אילטוב ,בצלאל סמוטריץ'
***************************************************************************************

