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חוקהעמותות)תיקוןמס'11(,התשס"ח-2008*

בחוק העמותות, התש"ם-1980 1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 36 יבוא:1 הוספת סעיף 36א

"תרומה מישות 
מדינית זרה

בסעיף זה -36א  )א( 

"ישות מדינית זרה" - כל אחד מאלה:

מדינה זרה, לרבות -  )1(

זרות  מדינות  של  חבר  או  ארגון  איחוד,  )א( 
)בסעיף זה - איחוד מדינות זרות(;

אורגן, רשות או נציגות של מדינה זרה או  )ב( 
של איחוד מדינות זרות;

רשות מקומית או מחוזית, רשות שלטונית  )ג( 
של מדינה זרה או של מדינה שחברה בברית 

מדינות במדינה זרה )בסעיף זה - גוף זר(;

איחוד, ארגון או חבר של גופים זרים; )ד( 

הרשות הפלסטינית, כמשמעותה בחוק להארכת   )2(
 - והשומרון  )יהודה  חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן 

שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(, התשכ"ח-1967 2;

מהגופים  אחד  של  בחיקוק  שהוקם  תאגיד   )3(
המפורטים בפסקאות )1( או )2(, או שגוף כאמור מחזיק 
השליטה  אמצעי  של  מסוים  מסוג  ממחצית  ביותר 
בשמו;  לפעול  התאגיד  את  מינה  שהוא  או  בתאגיד 
לעניין זה, "אמצעי שליטה", "החזקה" - כמשמעותם 

בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 3;

"תרומה" - למעט הקלת מס, מלאה או חלקית, שניתנה מחוץ 
לישראל 

שקלים )ב(  300,000 על  עולה  שמחזורה  עמותה   )1(
חדשים, תציין בדוח הכספי לפי סעיף 36, אם קיבלה 
הכספי,  הדוח  מתייחס  שאליה  בשנה  קיבלה  לא  או 
תרומות מישויות מדיניות זרות ששוויין המצטבר עולה 
על סכום של 20,000 שקלים חדשים; בפסקה זו, "מחזור" 

- כהגדרתו בתוספת השניה 

קיבלה העמותה תרומות כאמור בפסקה )1(, יצוינו   )2(
בדוח הכספי כל אלה, לגבי כל תרומה מישות מדינית 

זרה:

התקבל בכנסת ביום ח' בשבט התשס"ח )15 בינואר 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 182, מיום ט' בכסלו התשס"ח )19 בנובמבר 2007(, עמ' 41 

ס"ח התש"ם, עמ' 210; התשס"ז, עמ' 349   1

ס"ח התשכ"ח, עמ' 20; התשס"ז, עמ' 364   2

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234   3
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זהות נותן התרומה; )א( 

סכום התרומה; )ב( 

מטרת התרומה או ייעודה; )ג( 

התנאים לתרומה, אם יש כאלה  )ד( 

על העמותה לעשות כל שביכולתה כדי לדעת   )3(
אם התרומה הגיעה מישות מדינית זרה, וחובת הדיווח 
כאמור בסעיף זה תחול אם ידעה או היה עליה לדעת 

שהתרומה היא מישות מדינית זרה כאמור 

העמותה תפרסם באתר האינטרנט שלה מידע כאמור  )ג( 
אתר  לה  אין  כי  לרשם  העמותה  הודיעה  )ב(;  קטן  בסעיף 
אינטרנט, יפרסם הרשם את המידע כאמור באתר האינטרנט 

של משרד המשפטים "

בסעיף 66 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )א1( יבוא:2 תיקון סעיף 66

")א1( שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הגשת מסמכים ודוחות לפי 
חוק זה וצורתם; תקנות לעניין דיווח לפי סעיף 37א טעונות אישור ועדת החוקה חוק 

ומשפט של הכנסת "

תיקון התוספת 
השניה

בתוספת השניה לחוק העיקרי -3 

בפרט א)3( -   )1(

זרה  מדינית  מישות  תרומות  "למעט  יבוא  בסופה  )ב(,  משנה  בפסקת  )א( 
כמשמעותן בסעיף 36א )בתוספת זו - תרומות מישות מדינית זרה(;";

אחרי פסקת משנה )ב( יבוא: )ב( 

")ב1( תרומות מישות מדינית זרה;";

בפרט ב)1()א( -   )2(

בפסקת משנה )2(, בסופה יבוא "למעט תרומות מישות מדינית זרה;"; )א( 

אחרי פסקת משנה )2( יבוא: )ב( 

")2א( תרומות מישות מדינית זרה;";

בפרט ג, אחרי "שמו של תורם" יבוא "למעט לגבי תרומות מישות מדינית זרה,"   )3(

 תיקון חוק החברות
- מס' 7

בחוק החברות, התשנ"ט-1999 4, בסעיף 345כד)ב(, אחרי "36," יבוא "36א," 4 

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשס"ז, עמ' 332   4

זהות נותן התרומה; )א( 

סכום התרומה; )ב( 

מטרת התרומה או ייעודה; )ג( 

התנאים לתרומה, אם יש כאלה  )ד( 

על העמותה לעשות כל שביכולתה כדי לדעת   )3(
אם התרומה הגיעה מישות מדינית זרה, וחובת הדיווח 
כאמור בסעיף זה תחול אם ידעה או היה עליה לדעת 

שהתרומה היא מישות מדינית זרה כאמור 

העמותה תפרסם באתר האינטרנט שלה מידע כאמור  )ג( 
אתר  לה  אין  כי  לרשם  העמותה  הודיעה  )ב(;  קטן  בסעיף 
אינטרנט, יפרסם הרשם את המידע כאמור באתר האינטרנט 

של משרד המשפטים "

תיקון סעיף 66בסעיף 66 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )א1( יבוא:2 

")א1( שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הגשת מסמכים ודוחות לפי 
חוק זה וצורתם; תקנות לעניין דיווח לפי סעיף 37א טעונות אישור ועדת החוקה חוק 

ומשפט של הכנסת "

תיקון התוספת בתוספת השניה לחוק העיקרי -3 
השניה

בפרט א)3( -   )1(

זרה  מדינית  מישות  תרומות  "למעט  יבוא  בסופה  )ב(,  משנה  בפסקת  )א( 
כמשמעותן בסעיף 36א )בתוספת זו - תרומות מישות מדינית זרה(;";

אחרי פסקת משנה )ב( יבוא: )ב( 

")ב1( תרומות מישות מדינית זרה;";

בפרט ב)1()א( -   )2(

בפסקת משנה )2(, בסופה יבוא "למעט תרומות מישות מדינית זרה;"; )א( 

אחרי פסקת משנה )2( יבוא: )ב( 

")2א( תרומות מישות מדינית זרה;";

בפרט ג, אחרי "שמו של תורם" יבוא "למעט לגבי תרומות מישות מדינית זרה,"   )3(

 תיקון חוק החברותבחוק החברות, התשנ"ט-1999 4, בסעיף 345כד)ב(, אחרי "36," יבוא "36א," 4 
- מס' 7

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן מ ד י ר פ ל  א י נ ד               
                    שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                        יושבת ראש הכנסת
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