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 מישויות מתרומות מימונו שעיקר נתמךבכל מקרה, לא יינתן פטור מאגרה ל"

 גילוי חוברת לחוק .א )א(5 בסעיף כהגדרתןנתמך(  –)בסעיף זה  זרות מדיניות

 ."2016 – ו"התשע, )תיקון( זרה מדינית ישות ידי על שנתמך מי לגבי

 

 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב(  18בסעיף  .3 18תיקון סעיף 

 -יבוא

אגרה בקשה לקבל מידע שמבקש נציג של נתמך תהיה בסכום סעיף קטן )ג(, "

 כפול מהאגרה בתקנון"

ר ב ס ה י  ר ב  ד

חוק חופש המידע הינו אחד מהחוקים החשובים של כנסת ישראל ואחד מזכויות היסוד של המשטר 

 רבה נגישותנכתב בין היתר " 1997-ז"התשנ, המידע חופש חוק להצעתהדמוקרטי במדינה. בדברי ההסבר 

 ותאפשר, האדם זכויות וכיבוד החוק שלטון, שוויון ובהם חברתיים ערכים של לקידומם תסייע למידע יותר

וכאשר יש בין אזרחי , מוחלטת אינה זו זכות אולם". השלטון מעשי על הציבור של יותר טובה בקרה גם

 ישראל העושים בה שימוש על מנת לפועל נגד המדינה יש להגביל זכות זו. 

ם ניירות עמדה, ופרסעוסקות לא פעם ב מישויות מדיניות זרות,את רוב מימונם המקבלות  העמותות

 במדינה. ומקבלי ההחלטות הציבור הרחב פיםופרסומים ציבוריים נוספים אליהם נחש , מאמריםתדוחו"

מסמכים אלה מופצים בין השאר גם בחוץ לארץ וזאת על מנת לנסות ולהשפיע  על לחץ בינלאומי על מדינת 

גורמים ישראל ולפעול לשינוי מדיניות ממשלות הנבחרות ברוב דמוקרטי. בתהליך הפקת מסמכים אלו ה

מנצלים את הדמוקרטיה הישראלית ועושים שימוש בחוק חופש המידע על מנת להנגיש מידע אל גורמים 

 העוינים את ישראל.

יחד עם זאת, הנגישות אכן חיונית במשטר הדמוקרטי ומתוך כך אין כוונה למנוע מאותם הארגונים נגישות 
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ים מדי שנה על ידי מדינות זרות ועל מנת לאזן למידע. אולם מכוון שארגונים אלה ממומנים במיליוני שקל

המציע שארגונים שעיקר  לפיכך מוצע תיקון זה את הבחישה הזרה של מדינות זרות במדינת ישראל.

מימונם על ידי ישויות זרות לא ייהנו מפטור מאגרת התשלום. כמו כן ארגונים אשר רוב מימונם על ידי 

ישויות מדינות זרות ישלמו אגרה כפולה מאשר האזרח הישראלי שכן בניגוד לאזרח הישראלי ארגונים 

 המועסקים לשם הפצת רעיונותיהן גם בשדלנים, עורכי דין, ובעלי תפקידים נוספיםאלה נעזרים 

 .ומתוקצבים במיליוני שקלים מישויות מדיניות זרות

שיח בין האזרח לארגונים השתולים וכן לאפשר  הולמות אמות מידה שיתקיימוחוק זה נועד להבטיח 

 ולהקטין את ההשפעה ההרסנית של ארגונים אלה בחברה הישראלית. ציבורי מפוכח ומושכל

 


