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  2010בפברואר  23 

  לכבוד

  כ"ח/השר

  

  ,שלום רב

   נייר עמדה– 2010- ע"תשה, ח חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה"הצ  : הנדון

, ח חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה"הצאנו מתכבדים להגיש לכם עמדתנו לגבי 

  .אשר מקודמת בימים אלה בכנסת, )181208//פ (2010-ע"תשה

אנו מבקשים לציין כבר בראשית . תכליתה המוצהרת של הצעת החוק שלפנינו היא קידום השקיפות

 בהתנהלותם  חשיבות רבה לשמירה על שקיפותיםואר כי אנו מזדהים עם קידום תכלית זו ו,הדברים

 לגבי כל האספקטים של פעילותם וזאת, ובכלל זה עמותות רשומות, ם שוניםהציבורית של גופי

  .הםיתומכיהם ותורמ, פעילותם, לרבות מטרותיהם

לא רק כי , זאת. מהותה שונה בתכלית, כי בעוד כותרתה מכריזה שקיפותח עולה "אלא שמעיון בהצ

אלא , )על תיקוניה מהשנתיים האחרונות(תכלית השקיפות כבר מושגת באמצעות החקיקה הקיימת 

יישום סלקטיבי זה מצטרף . לפנינו מיישמת תכלית זו באופן סלקטיבי ביותרגם כי הצעת החוק ש

תביא לפגיעה קשה בחופש ת החוק החשש שקבלת הצע המעלים את ,להיבטים נוספים בהצעת החוק

לחופש  שאין בהן אפשרות ,ולצירופה של ישראל לרשימה המפוקפקת של מדינותההתאגדות בישראל 

לריקונה מתוכן של מהות ההתאגדות של התארגנויות אזרחיות ; ת של ארגוני חברה אזרחיפעולה

ולשלילת מעמד המוסד הציבורי ; לערבוב בין רשם המפלגות לבין רשם העמותות; כעמותות רשומות

 –הפועלים בשלל תחומים , אזרחית בישראלהחברה הממאות גופי ) כמשמעותו בפקודת מס הכנסה(

  .עודוארגוני זכויות אדם ושינוי חברתי , גופי תרבות ובריאות, ארגוני סביבה

בהתנהלות של , ובכלל זה עמותות, החוק הקיים כיום כבר מחייב גופים ציבורייםכי , יש להבהיר

גם מישויות ובתוך כך , מקורמכל גופים אלה  לתרומות שאותן מקבלים  לרבות בקשר,שקיפות

משנת  11' תיקון מס (לאחרונה וזאת כתוצאה מתיקון לחוק העמותות שהתקבל – מדיניות זרות

 חובה על עמותות לדווח על כל תרומה הטילו 2002-ג" התשס,תקנות העמותות, עוד קודם לכן. )2008

 מוטלת ,העמותותלחוק ) א(א36סעיף לבהתאם , בנוסףו.  20,000₪ העולה על סכום של ,מכל גורם

כי ממילא קבלת ,  עוד יודגש".ישות מדינית זרה"החובה לפרט באופן מיוחד ונפרד קבלת תרומות מ

למטרות אסורות ) מכל סוג(או שימוש בכספי תרומות ) כמו מדינות אויב(תרומות ממקורות אסורים 

  .שניתן על פיהם להעמיד עבריינים לדין פלילי, י חוקים אחרים" אסורים מזה זמן עפ–
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לצורך פגיעה ) ורהלכא(להתריע מפני שימוש לרעה במנגנונים של שקיפות ודיווח אנו מבקשים 

סיון להשתמש ימפני נ; קבוצות או גופים מסוגים שונים, יחידיםשל בפעילות חוקית ולגיטימית 

ומפני ;  מימין או משמאל– בכלים אלו לצורך סילוק והשתקה של יריבים פוליטיים או אידיאולוגיים

י חלוקה לא "עפ ציבורים ספציפיים או פעילות מסוימת המסמן, שימוש בכלים אלה באופן מפלה

עוסקם בחקיקה באלה חייבים להיות נר לרגלי המחוקקים חשובים עקרונות . עניינית ולא לגיטימית

,  חופש הביטוי–יש להגן עליהם ם לעניין זה יהרלבנטיהיסוד עקרונות בד בבד עם , ח מסוג זה"של הצ

  . בפני החוקושוויון חופש ההתאגדות

. זרותמדיניות  קבלת תרומות מישויות יםמתיר ,ח זו" הצ גםכמו,  הקייםכי החוק, יש לזכור עוד

בהם גופים , י גופים ועמותות בישראל"דבר שבשיגרה מזה שנים עכתרומות מסוג זה מתקבלות 

לחברה האזרחית לפעול  החוק מתיר, באותו אופן. אזרחיתהחברה המוניציפאליים וגופי , ממשלתיים

הניסוח . אשר פעילותם הכרחית וחשובה במשטר דמוקרטיב ,הקהלדעת להשפעה על לשינוי מדיניות ו

 חשש שאין המדובר יםמעל, ח וכן הסנקציות חסרות התקדים הקבועות בה"הסלקטיבי של הצ

   .את הפעילות של החברה האזרחית בישראלסיון למנוע בפועל יאלא בנ, בשקיפות בלבד

  :ח לפי סעיפי החוק"להלן הערותינו להצ

יש , ככל שהדברים נוגעים לפעילותן של עמותות רשומות – )ח"ה של הצשמ (ח"הצהמסגרת של  .1

במסגרת החקיקה הקיימת  לבצע את התיקונים והתוספות לחובות הדיווח בקשר עם תרומות

קוהרנטיות שישמור על באופן שימנע כפילות של דיווחים ודרישות ובאופן , בנושאכבר המטפלת 

ן דעתו להבדלים המהותיים שבין יחיד לבין עמותה ח אינו נות" נוסח הצ.בחקיקה בתחום זה

מוצע  .חובות המוטלות כבר כיום על עמותותו על המשתמע מכך לעניין מהות ההתאגדות, רשומה

 המסדיר 0198- ם"התש,  במסגרת חוק העמותות שיש צורך בתיקון כלשהו הוא יבוצעככלי כ

 .ולא כחוק חדש ונפרד, סוגיה זו

יש בחיובם של פרטים לא מאוגדים לדווח לגבי פעילות לגיטימית  – "נתמך"  הגדרת– 1לסעיף  .2

ולפיכך לא ראוי , כדי להשתיק קולות ביקורתיים לגיטימיים בחברה דמוקרטית, לשינוי חברתי

יש להפריד בדרישות , בכל מקרה. על פרטים, מעבר למה שכבר קבוע בחוק, להחיל חובות כאלה

, בכל הנוגע ליחידיםו. ר עניינן מוסדר כבר בחוק העמותותאש, הדיווח בין יחידים לבין עמותות

 ובמידה ,יש לבחון האם דרישות הדיווח הקיימות מספקות, ככל שיוחלט להטיל דרישות עליהם

   .יש לאתר את החקיקה ההולמת למימושם, נדרשים שינוייםש

, ח"ילות בהצכפי שמוגדרת הפע .העמומ ו ההגדרה רחבה– "פעילות פוליטית" הגדרת – 1לסעיף  .3

למעט פעילות בתחום הצדקה (מכל סוג כמעט כל פעילות לשינוי חברתי  מכילה בתוכה כעתהיא 

זאת משום שפעילויות אלה . אדםה על זכויות הגנה וכן כל פעילות שעניינה ,)והסיוע ההומניטארי

א  בכדי להביאו על גורם כלשהו מרשויות השלטוןלהשפיע על דעת הקהל  ,במהותן ,תומיועד

אין כי , זכויות אדםלקידום בעניין פעילות לשינוי חברתי או פעילות , יודגש. שינוי המבוקשל

בפעילות מסוג זה לוקחים חלק פעילים וארגונים מכל הקשת . עם זיהוי מפלגתיהמדובר בפעילות 

כל ארגון על פי ,  במגוון תחומי החייםלהביא לשינוי במדיניות הממשלה במטרה ,הפוליטית

, דיורבנושאי  שינוי במדיניות –בתחום החברתי  , למשל,כך.  עולמו ומטרותיו האזרחיותהשקפת

, פיתוח, בנושאי איכות הסביבה, או בתחום הצדק הסביבתי; ב" וכיוצבריאות, עבודה, חינוך
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אזרחי ,  עולים ממדינה מסוימת–סביב סוגיות של שוויון הנוגעות לציבורים שונים '; זיהום וכו

 – זאתכל  .וכך הלאה;  או פליטים עבודה בתחום של זכויות מהגרי;נשים ועוד, ביםהמדינה הער

 מתוקף .מדיני שלה- המפלגתינהמפעילות פוליטית במובמובחנת , פעילות אזרחית דמוקרטית

  המופיע כעת בהצעת החקיקה,אבחנה מהותית זו לא ניתן לקבל את עמימות ורוחב הניסוח

כי הוראות החקיקה לא תוגבלנה מוצע  ,רוח קידום השקיפותב ".פעילות פוליטית "להגדרת

 5וראו סעיף (נוגע לכל פעילות שהיא  באופן שוויוני ושקוף בחולנה אלא תפעילות מסוג מסויםל

 . על עמימותה ומגבלותיה, זומצמצמת הגדרה ב אין כלל צורךלפיכך . )להלן

יווח של עמותות לגבי התרומות  כבר כעת בדהמטפלרשם העמותות הוא זה  –  הרשם– 2לסעיף  .4

.  דבר שהוא מטעה ואף בזבזני מבחינת משאבי המדינה,אין ליצור כפילות ברישום. שהן מקבלות

 אין לפיה,  לעיל3  בסעיףעמדתנוההפניה לרשם המפלגות אינה עולה בקנה אחד עם , יתר על כן

 לשרבוב מקוםאין . לשינוי מדיניות בישראלבפעילות אלא , מפלגתית- פעילות פוליטיתמדובר ב

 .רשם המפלגות לחקיקה בנוגע לשקיפות בפעילותן של עמותות בישראל

 על כל התרומות ויחול יםשדיווח ,ברוח קידום השקיפות, מוצע –  רישום אצל הרשם– 3לסעיף  .5

חר מא. "ישות מדינית זרה"רומות מתעל  ולא רק )הקבוע כבר בחוק דהיום ומעלהסכום המ(

בישראל לחשוף בפני הציבור , דהיינו – שקיפותקידום היא החוק הצעת ה המוצהרת של שכוונת

.  בלבדתרומות מסוימותהדיווח לאת להגביל עניינית אין הצדקה הרי ש – את מקורות התרומות

ציבוריים , ובכלל זה תורמים פרטיים, מסוגים שוניםתורמים יש עניין שווה לציבור בזהותם של 

דרישות  להחיל – ככל שהחוק הקיים לא מחייב זאת ממילא –לפיכך מוצע  . תייםומדינ

  .על כל סוגי התרומות כאמור, ככל שיוחלט עליהן, שקיפות

 –הפרטים המבוקשים בסעיף , ככל שהדיווח נוגע לעמותות רשומות –  בקשה לרישום– 4לסעיף  .6

 צורךאין ; העמותותחוק לרשם י " מדווחים עפ–המטרות וכן הפרטים האישיים של הפעילים 

 .רישום נוסף או נפרדב

נהלתי בלתי סביר בדמות יאין מקום ליצירת עומס מ – )תדירות ( הגשת דוחות– 6לסעיף  .7

והיא תדירות , היא אחת לשנהים יי החוקים הרלבנט"עפ תדירות הדיווח .יםידיווחים מייד

 ,יםמיותרוהכבדה ניעת סירבול סבירה המשרתת היטב את האיזון בין תכלית השקיפות לבין מ

 .ובמיוחד גופי המגזר השלישי, שעשויים לפגוע בתפקודם של גופים

י "עפהעמותות  דוחות כמפורט בסעיף מוגשים לרשם – )למי מדווחים ( הגשת דוחות– 8לסעיף  .8

 .אין צורך בכפל דיווחים –לפיכך , החוק הקיים

 כבלתי והדובר ודברי" סימון"ה זו היא  של הורא המעשיתהתוצאת – "שקיפות" – )ב(9לסעיף  .9

הרי , )בפירסומים ובאינטרנט(נוכח חובות הדיווח האחרות , מעבר לכך . או נגועיםלגיטימיים

עד כדי חשש מפני השתקתם של קולות ביקורתיים מכבידה החובה  .הכבדה מופרזתשמדובר ב

 מדובר בגזרה – על כן  יתר.החשובים לדמוקרטיה הישראלית, מכל צידי הקשת הפוליטית, אלו

אף אם ו, ואפילו באופן חד פעמי, או בפגישה כלשהי/ אי ציון של העניין בדיון ו–שקשה לעמוד בה 

גרור י –) 'ציון על גבי המסמכים וכו, פרסום, דיווח לרשם(י החוק "התמלאו כל יתר החובות עפ
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קיפות בהתאם די במילוי הש .סעיף זה הוא חסר תקדים בחומרתו .מאסר וקנסות כבדים

למקובל בנוגע לחובות הדיווח של גופי יחסית שהם כבר מרחיקי לכת , לסטנדרטים הקיימים

 .חברה אזרחית

 הקובעת ביטול מעמדו של מוסד ,מדובר בהוראה מרחיקת לכת –  מוסד ציבורי–) ב(10לסעיף  .10

.  כל קשר–פות  שקי–אין בין הוראה זו למטרת החוק . ציבורי ככזה בשל עיסוקו בשינוי מדיניות

אין סיבה לפגוע במעמדו של  –פעילות מסוג זה כן  קבלת תרומות מסוג זה ומתיר מאחר שהחוק

פוליטית במובן י החוק כפעילות "הפעילות אינה מוגדרת עפ. המוסד הציבורי בשל עיסוקו כאמור

 גופים :כי ההשלכות של ההוראה מרחיקות לכת מאד, יצוין.  ואין להתייחס אליה ככזוהמפלגתי

 ארגוני סביבה ,בתי חולים,  כמו אוניברסיטאות ומוסדות חינוך אחרים– רבים בישראל ציבוריים

או תומכים פרטיים /י מדינות זרות ו" נתמכים ע- משרדי ממשלה ושלטון מקומי ועוד , וחברה

 לדוגמא את וורא ( ובמסגרת פעולתם יש פעילות לשינוי מדיניות והשפעה על דעת קהל,שונים

או פעילות ומעורבות של מוסדות בריאות ; פקולטות למשפטיםבליניקות המשפטיות הק

ההשלכות של הסעיף הזה הוא ביטול מעמדם . )ועוד; בתהליכים של שינוי מדיניות בבריאות

המדובר בצעד מרחיק לכת שאין להבין . כגופים ציבוריים על כל המשתמע מכך בתחום המס

 ולהשתיק  ממקורות מסוימיםתמיכה בגופים ציבורייםהאת אותו אלא כצעד הבא להגביל 

שהינה אך  –כפי שמפורט בדברי ההסבר , ח"זאת בניגוד למטרה המוצהרת של הצ. קולותיהם

אך לא להגביל , של מטרותיהםושל הגופים השונים  של מקורות המימון טיח שקיפותלהבורק 

 .את התרומות או את הפעילות

  מסוג זהין מקום להטלת אחריות אישית בהקשר לחקיקהא –  אחריות אישית– 12לסעיף  .11

ככל שתוטל אחריות אישית ברוח זו , בכל מקרה. מעבר לאחריות הקבועה בחוק העמותות

דוגמת רישום אצל , יש להגבילה לאחריות על חובות העמותה בלבד, הקיימת בחוק העמותות

 . ולא על חובות פרטניות בה, ב"הגשת הדוחות וכיוצ, הרשם

ובשל , מותרותבתרומות בכלל זה  מאחר שמדובר בפעילות מותרת ו–  עונשין– 13עיף לס .12

הרי  –שעניינן שקיפות דיווחיות שוטפות באי עמידה בחובות יהיה לכל היותר העובדה שמדובר 

נמנע המחוקק מעונשי מאסר )) א(א64סעיף (בחוק העמותות  . מרחיק לכתהוא מאסר עונשש

ואין הצדקה עניינית להטלת עונש מאסר בהקשר של , בועות בחוקביחס לעשרות הדרישות הק

קבלת תרומות אסורות או ביצוע פעילות , כאמור לעיל. העמקת דיווחים מתחום השקיפות

חוק העמותות הקיים ותקנות העמותות  .אסורה מטופלים בחקיקה פלילית אחרת ממילא

על עמותה , לרבות הטלת קנסות,  לנקוט בהן רשאי שרשם העמותות,כוללים פירוט סנקציות

צריכה להיות  לענייננוחומרת הענישה הרלבנטית . פ החוק"שאינה עומדת בחובות הדיווח שלה ע

 .ס להיבטים דיווחים דומיםמחומרת הענישה הקבועה כבר כעת ביח,  פחותהאו, זהה

חית מכל  ביכולתם של ארגוני החברה האזרשוויוניבאופן סלקטיבי ובלתי  הצעת חוק זו פוגעת

מהותה של פעילות . הסוגים ותחומי החיים למלא את תפקידם ושליחותם במדינה דמוקרטית

סיון לגיטימי להשפיע ימחאה וקיום שיח ציבורי פתוח וחופשי תוך נ, החברה האזרחית היא ביקורת

   .על דעת הקהל ולהביא לשינוי מדיניות
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  ,בכבוד רב ובברכה

  

  ד"עו, דן יקיר          ד"עו, חיו-דבי גילד

  היועץ המשפטי         מקדמת מדיניות וחקיקה


