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 מסחר וסחר 52כותרת 

 ניירות ערך בבורסה – B2פרק 

 
 

 ואחרים תקופתייםדיווחים . 78mסעיף § 
 
 תכנים ;ניירות ערך מנפיקדיווחים על ידי  (א)
 

 נציבותשהבהתאם לכללים ולתקנות  נציבותליגיש  של כותר זה I78בהתאם לסעיף מנפיק של ניירות ערך הרשומים כל 
-- ם ולהבטיח מסחר הוגן בניירות ערךכדי להגן על המשקיעיכנדרש או בהתאם לצורך  תקבע

 
ות סבירה של המידע עדכנבמידת האפשר להבטיח  כדיכפי שהנציבות תדרוש ( ל"של הנ ועותקים)מידע ומסמכים  (1)
יכולה הנציבות ו, של כותר זה I78הצהרה המוגשת בהתאם לסעיף הרישום בבקשה או באו  הנדרשים בהגשהמסמכים ו

 .1962, ביולי 1לפני  בכללותו לפועל שהוצא חוזי הגשת חומרלפטור מחוייבות 
 
חשבון רואי  על ידי ,חוקים ותקנות של הנציבות על ידינדרש כמאושרים , (ל"של הנעותקים ו)מאושרים שנתיים דוחות  (2)

 .ש הנציבותודרפי שתכ, (ל"של הנעותקים ו)דוחות רבעוניים וכן , עצמאים
 

 .כנדרש דוחותו, מסמכים, מידעשל  י מקורהעתקלרשות כן -כמו יגיש תלאומיה ערךהרשות ניירות כל מנפיק של 
 
 הוראות; רשומות וניהול חשבונות פנימיים, ספרים; צורת הדוח (ב)
 

* * * 
 
לסעיף בהתאם דוחות  בהגשתוכל מנפיק המחויב  של כותר זה I78בהתאם לסעיף מנפיק של מניות הרשומים כל  (2)

78o(d) חייביהיה של כותר זה --
 
ות ואת זיקות הנכסים את עסקא והוגן באופן מדויק ישקפו, בפירוט סביר, אשר, רשומות וחשבונות, ספריםלערוך לנהל ו (א)

 ; של המנפיק
 
-- בטחונות סבירותספק שת פנימית לתכנן ולתחזק מערכת של בקרות חשבונאותו (ב)
 
(i )ההנהלהספציפיות של הכלליות או ההרשאות ל בהתאםעסקאות מבוצעות ש; 
 
(ii )לפי הצורך  נרשמותעסקאות ש(I ) מקובלים או קריטריונים  ותעקרונות חשבונאבהתאם ל לאפשר הכנת דוחות כספייםכדי

 ;נכסיםה יותאחריותלשמור על כדי ( II) וכן, כאלה אחרים החלים על הצהרות
 
(iii )וכן; ספציפיות של ההנהלההכלליות או ה הרשאותלמותרת רק בהתאם תהיה גישה לנכסים ש 
 
(ii )לגבי כל  מתאימות תתבצענה ופעולות, נכסים הקיימים בפרקי זמן סביריםלושווה תהנכסים  לגבי נאמנות הדיווחש
 .םפעריה
 
-תתשל ( 2)חובה או אחריות תחת פיסקה  לא תוטל כל, ביטחון הלאומי של ארצות הבריתנושאים הקשורים לכל הב (א) (3)

 הפעולהאם , לנושאים אלו תאחראיהפדרלית או סוכנות ראש מחלקה כל הפועל בשיתוף עם  [גוף] על כל אדםזה  סעיף



סוכנות המאש המחלקה או בכתב מר ות על פי הוראה ספציפיתסוכנהראש המחלקה או  עם בשיתוף פעולהה תנעש
ת והמסוימנסיבות העובדות ואת ה תגדיר פסקה זו מכוח הניתנתכל הוראה . הוראות כאלה לקבוע נשיאסמכות הבעקבות 

ניתן אלא אם כן , למשך שנה לאחר תאריך ההנפקה בתוקף היהתכל הוראה כזו . הש להפעיליהם בהוראות לביחס 
 .בכתבחידוש 

ר קובץ שלם של כל וסקה זו ישממנפיק הוראה כזו מכוח פהפדרלית של ארצות הברית או סוכנות כל ראש המחלקה  (ב) 
המודיעין  ועדהלבמהלך השנה הקודמת  שנכנסו לתוקף ההוראותבאוקטובר סיכום של  1-בכל שנה עביר יו הללוהוראות ה

 .סנאט ועדת המודיעין שלול, בית הנבחריםב הקבועה
 
 .זה סעיף-תתב( 5)בפסקה  קבעזה למעט כפי שנ סעיף-תת (2)לדרישות פסקה  הענות-איאחריות פלילית בגין  לא תוטל (4)
 
, ביודעין כל ספריזייף או מערכת בקרות החשבונאות הפנימית יישום את  ביודעין יכשילביודעין או [ או גוף]אדם יעקוף  לא (5)

 (.2)מתואר בפיסקה פי הכרשומה או חשבון 
 
דוחות בהתאם  בהגשתשל כותר זה או מנפיק המחויב  I78בהתאם לסעיף  מנפיק של ניירות ערך הרשומיםבמידה ו (6)

( 2)הוראות פסקה , האו זר תמקומי חברהבזיקה להצבעה הכוח מפחות אחוזים או  50בעל  זה הוא של כותר 78o(d) לסעיף
המשרד ש לכך לגרום, נסיבות המנפיקלפי במידה סבירה , בתום לבבהשפעתו להשתמש משיך יהמנפיק שרק  תדרושנה

את  כוללותנסיבות אלו (. 2)בקנה אחד עם פסקה העולה תחזק מערכת בקרה חשבונאית פנימית ויתכנן יזר המקומי או ה
עסקים של המדינה שבה ההמסדירים את פעולות  הנוהל חוקיואת  חברה המקומית או הזרהשל המנפיק ב יתיחסהבעלות ה

לדרישות של יראה באופן משכנע כמי שענה השפעה כזאת בלהשתמש  כנים מאמצים המדגיםמנפיק . ממוקמת החברה
 (.2)פסקה 

 
פירושם רמת פרטים ורמת הבטחות " פרטים סבירים"ו" הבטחות סבירות"המושגים , סעיף זה-של תת( 2)למטרות פסקה  (7)

 .זהירים בניהול עינייהם הם נושאי משרות בכירותשיספקו 
 

* * * 
 

 [.5301משנת  ובורסה ניירות ערךחוק של  A03סעיף ] dd87-5סעיף § 
 

 סור סחר חוץ על ידי מנפיקיםיא
 
 איסור (א)
 

 המחויב בהגשתמנפיק על  או ,של כותר זה I78בהתאם לסעיף  מנפיק של ניירות ערך הרשומיםכל על יחול איסור חוקי 
בעל כל או  ,או סוכן של המנפיק, מועסק, דירקטור,ציבוריתנושא משרה כל על או , של כותר זה 78o(d)דוחות בהתאם לסעיף 

בצורה מושחתת מדינתי -הנובעת ממנו או במסחר בין זרוע ביצועיתבכל או  דוארבלעשות שימוש מניות הפועל בשם המנפיק 
או אישור , הבטחת מענק, מתנה, או הצעה, כלשהו או אישור תשלום של כסף, הבטחה לשלם, תשלום, הצעהלקדם כל  כדי

-- על מתן דבר ערך
 
-- למטרותזר  ציבוריתנושא משרה כל עם  (1)
 
נושא משרה גרימה ל( ii), במסגרת תפקידו הרשמיזר זה  ציבוריתנושא משרה על מעשה או החלטה של  פעהשה (i) (א)

( iii)או , זה ציבוריתנושא משרה של דין חובת ה תביכפי שמחי הפרת חוקלעשות או להשמיט כל מעשה זר זה  ציבורית
 או; אבטחת כל יתרון פסול

 
כדי  באשר היא זרוע ביצועיתכל באו ממשלה זרה  לבהשפעתו עזר זה לעשות שימוש  ציבוריתנושא משרה גרימה ל (ב)

 ,זרוע ביצועיתאו כל מעשה או החלטה של הממשלה כל להשפיע על 
 

 ;שהוא גוףכל ים לעסקהכוונת או , עסקים אבטחת המשךאו ב השגתבמנפיק ללסייע  כדי
 
 --זר למטרות שללמשרה פוליטית כל מועמד עם או  באשר הוא ציבוריתנושא משרה או  פוליטית זרה מפלגהכל  עם (2)
 
בתפקידו  מועמד מפלגתיאו  ,ציבוריתנושא משרה , בתפקידה הרשמי מפלגהמעשה או החלטה של  השפעה על( i) (א)
הפרת חוק כפי של מועמד מפלגתי לעשות או להשמיט כל מעשה לאו , ציבוריתנושא משרה ל, גרימה למפלגה( ii), רשמיה

 או; אבטחת כל יתרון פסול( iii)או , או מועמד מפלגתי זה ציבוריתנושא משרה , בת חובת הדין של מפלגהישמחי
 



זרוע כל מועמד מפלגתי לעשות שימוש בהשפעתו עם ממשלה זרה או לאו  ציבוריתנושא משרה ל, מפלגהלגרימה  (ב)
 .הנובעת ממנו זרוע ביצועיתעל כל מעשה או החלטה של הממשלה או להשפיע  כדי באשר היא ביצועית

 
 או; [או אדם] גוףכל ל יםעסקבהכוונת או , עסקים אבטחת המשךאו ב השגתבמנפיק כזה ללסייע  כדי

 
לנושא משרה , ישירות או בעקיפין, יינתן או יובטח, בידיעה כי כל או חלק מכסף או דבר ערך יהיה מוצע, עם כל אדם( 3)

למטרות , ד למשרה פוליטית זראו לכל מועמ, באשר הואיוצא הלמפלגה פוליטית זרה או לכל גורם רשמי , ציבורית רשמי זר
-- של

 
או מועמד במסגרת , פעיל מפלגה, מפלגה פוליטית זרה, נושא משרה ציבורית זר זההשפעה על מעשה או החלטה של ( i) (א)

לפעיל מפלגה זה לעשות או להשמיט כל , למפלגה פוליטית זרה, גרימה לנושא משרה ציבורית זר זה( ii), תפקידו הרשמי
 או; תרון פסולאבטחת כל י( iii)או , מעשה הפרת חוק כפי שמחיבת חובת הדין של נושא משרה ציבורית זה

 
או למועמד במסגרת תפקידו הרשמי זה , לפעיל מפלגה, למפלגה פוליטית זרה, גרימה לנושא משרה ציבורית זר זה (ב)

כדי להפעיל או להשפיע על כל מעשה או החלטה של  באשר היא זרוע ביצועיתלעשות שימוש בהשפעתו עם ממשלה זרה או 
 ,באשר היא זרוע ביצועיתהממשלה או 

 
 

 .שהוא גוףאו בהכוונת עסקים לכל , עסקים אבטחת המשךאו ב השגתכדי לסייע למנפיק כזה ב
 
 תשגרתיממשלתית  לפעילות יוצאים מן הכלל (ב)
 

 ,תפוליטיאו מפלגה , זררשמי  ציבוריתנושא משרה לתשלום יחולו על הקלה או על זירוז סעיף זה לא ב (ז) וכן( א)סעיף -תת
נושא משרה תשלום לת על ידי ושגרתי תוממשלתי ותשל פעול ח את ביצועןיבטלהלזרז או  םמפלגה רשמית שמטרתאו 

 .או מפלגה רשמית, או מפלגה פוליטית, רשמי זר ציבורית
 
 הגנה מתקנת  (ב)
 

 --זה סעיף של( ז)או ( א) סעיף-תתלפי לפעולות  מתקנתתהא זו הגנה 
 
נושא ארץ  שלהכתובים והתקנות הכתובות  חוקיםה על פיכדין  ונעשהערך  ידבר הבטחתהצעה או ה, מתנותה, תשלוםהש (1)

 או; של המועמדאו , ציבוריתנושא המשרה האו של מפלגת , או של המפלגה, הזר ציבוריתהמשרה ה
 
על ינה ול טיוליםהוצאות כגון , היו הוצאות סבירות ונעשו בתום לבהערך  ית דברואו הבטח ותההצע, המתנות, התשלוםש( 2)

 --היה קשור ישירותיו, או מועמד מפלגה עובד, תמפלגה רשמי, זר ציבוריתנושא משרה או מטעם  ידי
 
 או; או הסבר של מוצרים או שירותים, הדגמה, קידוםל (א)
 
 .סוכנות באשר היאשלה זרה או ממחוזה עם  ביצועאו  לפועל הוצאהל (ב)
 
 הנחיות היועץ המשפטי לממשלה (ד)
 

מזכיר , הנציבותלאחר התייעצות עם , היועץ המשפטי לממשלהיקבע , 1988באוגוסט  23-הלא יאוחר מתום שנה לאחר 
חוות דעת מהצדדים המעויניינים לאחר קבלת ו, מזכיר האוצרו, מזכיר המדינה, נציג המסחר של ארצות הברית ,המסחר
בהבהרות  תסויעקהילה העסקית וה, סעיף זהלציות ה תדמי מידה תוגברנוהלי תגובה באיזו ו דרך הודעה ציבוריתבנושא 

 --לאור להוציאעשוי , ובמידת הדרישה והצורךקביעה זו  על סמךו, נוספות של ההוראות הקודמות בסעיף זה
 
אשר למטרות , לסוגים נפוצים של הסדרי מכירות ייצוא וחוזים עסקייםה מתארות דרכי ההתנהגות הקשורות הנחיות (1)

היועץ המשפטי לממשלה שהן מתאימות להוראות הקודמות של סעיף יקבע , מדיניות האכיפה הנוכחית של משרד המשפטים
 וכן; זה

 
האכיפה הנוכחית של משרד  לציית למדיניותבכדי לאמץ בהם באופן וולונטרי המנפיקים עשויים שכלליים זהירות נוהלי  (2)

 .המשפטים בנוגע להוראות הקודמות של סעיף זה
 

של פרק  II פרק-תתמשפט הקודם בהתאם להוראות ה ליהם מתייחסענהלים ההנחיות והנפק את יהיועץ המשפטי לממשלה 
 .של כותר זה 7בכפוף להוראות פרק  יהיוהנחיות ונהלים אלה ו ,5 של כותרת 5



 
 

 
 היועץ המשפטי לממשלהחוות דעת ( ה)
 
חוות לאחר קבלת ו, של ארצות הברית התואמותוסוכנויות לאחר התייעצות עם המחלקות , היועץ המשפטי לממשלה (1)

שאלות ספציפיות ללמתן תגובות  תהליךיקבע , ונוהלי תגובה דרך הודעה ציבוריתהמעויניינים בנושא  כל הצדדיםשל  הדעת
. וגע להוראות הקודמות של סעיף זהמדיניות האכיפה הנוכחית של משרד המשפטים בנ בדרישותעמידה לגבי  םמנפיקי של

 חות הדעת. בתגובה לבקשה זו תדע חות ,בקשה כזאת יום ממועד קבלת 30בתוך , יוציא לאורהיועץ המשפטי לממשלה 
פר הוראות קודמות לה, המשפטיםבכל הקשור למדיניות האכיפה הנוכחית של משרד , עלולהצפויה ההתנהלות התצהיר אם 

 מסוימת שהיאצפויה התנהלות דעות בנוגע  ליועץ המשפטי לממשלה לחוותניתן להגיש בקשות נוספות . או לא של סעיף זה
תהייה חזקה הניתנת , סעיף זהלכל דיון שיובא לפי ההוראות התואמות . בבקשות קודמות המצויינתהתנהלות המעבר לטווח 

קשה על ידי המנפיק ושעליו הביע היועץ המשפטי לממשלה חות דעת שהתנהלות כזאת עונה לדרישות כמפורט בב, לסתירה
ניתן . להוראות הקודמות של סעיף זהבתחום הציות לחוק בהתאם היא ו מדיניות האכיפה הנוכחית של משרד המשפטים

כל הגורמים את ל ושקיבית המשפט , החפות למטרות סעיף זה יבהתחשב בשיקול. על ידי עודף ראיותלסתור הנחה זו 
 היה בתחוםאם ו ומושלם ליועץ המשפטי לממשלה היה מדויקגש שהומידע באיזו מידה הכולל אך לא מוגבל , הרלוונטיים

את ההליך הנדרש  ייסדהיועץ המשפטי לממשלה . היועץ המשפטי לממשלה על ידי הלשנתקב כל בקשהב שצוינההתנהלות ה
 .זה כותרשל  7הוראות פרק כפוף ל זה הליךו, 5 תכותרשל  5של פרק  II פרק-תתפסקה זו בהתאם להוראות  פי-על

 
כל מחלקה או סוכנות של ארצות הברית במשרד המשפטים או  על ידי, יתקבלאו , וגשי, שיוכןכל מסמך או חומר אחר  (2)

 5 תכותר 552 סעיףלפי גילוי חובת מיהא פטור , (1)מכוח פסקה שנוסד מנפיק תחת ההליך  על ידישתוגש בקשה ל בהקשר
בקשה לפני מההמנפיק נסוג שבקשה או לגיב הללא קשר אם היועץ המשפטי לממשלה , המנפיק בהסכמתאלא , לא יפורסם

 .קבלת תגובה
 
יועץ המשפטי קודם שה בקשתו את להסיר יכול( 1)יועץ המשפטי לממשלה תחת פסקה ל בקשה שהגישכל מנפיק  (3)

 .תוקף ובטלה תהיה חסרת שתוסרכל בקשה . לבקשה זוהביע את חות דעתו  לממשלה
 
מדיניות האכיפה הנוכחית של הדרכה בתוקף זמן נתון לגבי , במידת האפשר המירבית, יספק היועץ המשפטי לממשלה (4)

לקבל ייעוץ  ביכולתם שאין עסקים קטניםלפוטנציאליים וליצואנים סעיף זה הקודמות של הוראות לביחס משרד המשפטים 
 ציות בהתנהלות צפויהל ביחס( 1)פסקה כמצוין בובות לבקשות לתגהדרכה תוגבל ה. הוראות אלהלבסוגיות הנוגעות  מיוחד

על והסברים כלליים זה סעיף בבנוגע להוראות הקודמות  בכל הקשור למדיניות האכיפה הנוכחית של משרד המשפטים
 .אחריות לציות ולהוראות ושל התחייבויות צפויות לפי הוראות סעיף זה

 
 הגדרות( ו)
 

 :למטרות סעיף זה
 
, סוכנות, של ממשלה זרה או כל מחלקה מועסקאו  ציבוריתנושא משרה כל  :משמעו" זר ציבוריתנושא משרה "המושג  (א (1)

הממלא תפקיד ציבורי עבור או [ או גוף] או כל אדם, ארגון בינלאומי ציבורי או של כל, באשר היא זרוע ביצועיתכל או 
 .או עבור או בשם כל ארגון בינלאומי ציבוריהנובעת ממנו  זרוע ביצועיתכל סוכנות או , מחלקה מטעם כל ממשלה או

 --משמעו" ארגון בינלאומי ציבורי"המושג , (א)פסקה -לצרכי תת (ב) 
  (i)   של חוק החסינות של אירגונים בינלאומיים  1ארגון המצויין על ידי הרשות המבצעת בכפוף לסעיף    
   International Organizations Immunities Act 22 U.S.C. § 288); או 
  (ii)  בתוקף החל מתאריך , למטרות סעיף זההרשות המבצעת כל גוף בינלאומי אחר שנקבע על ידי הנשיא בצו  

 .Federal Register-כזו ב הפרסום של הוראה   
 
 --נסיבות או תוצאה אם, בהקשר להתנהלות" יודעין"הלך רוחו של אדם נחשבת ל (א) (2)
  (i)  או שתוצאה כזאת ודאית , מותקיינסיבות כאילו כי , ות כזולהתנהעסוק באדם זה מודע לכך כי אדם כזה   

 או; להתרחש באופן משמעותי 
  (ii)   באופן ודאי או שהתוצאה תתרחשכאילו קיימות סבור באופן משמעותי כי נסיבות אדם זה. 
  
ידע זה יחשב למבוסס אם יש לאדם זה מודעות בסבירות גבוהה , כאשר ידע על נסיבות מיוחדות חיוני למשמעות העבירה (ב)

 .אלה אינן קיימותאלא אם אדם זה מאמין שנסיבות , לקיומן של נסיבות אלה
 
נושא משרה בדרך כלל ובשגרתיות על ידי אך ורק פעילות המבוצעת  משמעו" פעילות ממשלתית שגרתית"המושג  (א) (3)

 --ממשלתי ציבורית



 
 (i)  בארץ זרהלנהל עסקים  כדי להיות זכאימכים רשמיים אחרים סאו מ, רשיונות, היתריםלהשגת; 

 
(ii )עבודהכגון ויזות וסדרי , עיבוד ניירות ממשלתייםל; 
 
(iii )תעברלהאו בדיקות הקשורות  לביצוע חוזים הקשורותאו תזמון בדיקות , דוארומשלוח איסוף , משטריתמתן הגנה ל 

 ;סחורות ברחבי הארץ
 
(ii )סחורות מפני על או הגנה על מוצרים מתכלים או , של מטען פריקהטעינה ו, אספקת מיםו חשמל, טלפון ימתן שירותל

 או; הידרדרות
 
(i) אופי דומה ותפעולות בעלל. 
 
, תנאים באילו או, אם ,יםזר ותבכיר ותמשר ינושא שלאינו כולל כל החלטה רשמית " פעילות ממשלתית שגרתית" המושג (ב)
בתהליך  רבהמעוזר  ציבוריתנושא משרה או כל פעולה על ידי , עסקים עם צד מסויםבעסקים חדשים או להמשיך  יקהענל

 .עם צד מסויםלהמשך עסקים ד עסקים חדשים או ודקבלת ההחלטות לעי
 
 
 
 שיפוט חלופי( ז)
 
, [ב"של ארה] או מדינה, דיני ארצות הבריתבהתאם ל מנפיק של ניירות ערך הרשומיםכל על חוקי יחול איסור , כמו כן( 1)

ניירות ערך הרשומים  שיש לו הנובעת ממנהטית חלוקה פולי-כל תתאו חבר העמים של ארצות הברית או , חזקה, טריטוריה
נושא הוא שארצות הברית  נתיןאו עבור כל , של כותר זה( d)15סעיף  לפידוחות  להגישנדרש השל כותר זה או  12לפי סעיף 

בצורה  פעולל, זהמטעם מנפיק  הפועל הנובע ממנו המניות לבעאו  מנפיק סוכן של או, מועסק, מנהל, ציבוריתמשרה 
, מתנה, או הצעה, של כל כסף םושלתל הבטחה, תשלום, הצעהעל מנת לקדם מחוץ לארצות הברית  בכל פעולה מושחתת

של ( 3) וכן, (2), (1)בפיסקאות  או אישור נתינת כל דבר שהוא בעל ערך לכל אדם או ישות כמובא, או מתן הבטחה, מענק
 עשה מניותהבעל סוכן או ה, מועסקה, מנהלה, פקידה או אם המנפיק ללא קשר, המוגדרות להלןמטרות ל( א) סעיף-תת

 .אישור כזה או, הבטחה, תשלום, מתנה, הצעה לקידום יתמדינ-ביןכל אמצעי של מסחר באו  בדוארשימוש 
 
של חוק ההגירה  101כמוגדר בסעיף )נתין של ארצות הברית  משמעו" ארצות הבריתנתין "המושג , סעיף זה-כמובא בתת (2)

מניות חברת , אגודה, שותפות, או כל תאגיד ((Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. § 1101) ,והלאומיות
או , חזקה, טריטוריה ,דיני ארצות הברית או בכל מדינה לפי בעלות יחידאו  ,בלתי מאוגדארגון , נאמנות עסקית, משותפות

 .באשר הואחלוקה פוליטית -חבר העמים של ארצות הברית או כל תת
 

 §78dd-2 .ארציים-קונצרנים פנים על ידיבסחר חוץ  נוהלי איסור 
 
 איסור( א)
 

נושא משרה כל על או , של כותר זה 78dd-1אלא אם הוא מנפיק הכפוף לסעיף , ארצי-כל קונצרן פניםעל יחול איסור חוקי 
 ארצי-קונצרן הפניםהבשם  הפועל מכךהנובע מניות -בעלזה או כל  ארצי-קונצרן פניםשל או סוכן  מועסק, מנהל, ציבורית
, תשלום, לקידום כל הצעהבצורה מושחתת י תמדינ-מסחר ביןבאו הנובעת ממנו  זרוע ביצועיתבכל שימוש בדואר או לעשות 

-- שור של נתינת כל דבר בעל ערךאו אי, הבטחה לנתינה, מתנה, הצעה, או אישור לתשלום של כל כסף, הבטחה לתשלום
 
-- נושא משרה ציבורית למטרות של עם כל  (1)
 
נושא משרה גרימה ל( ii), זר זה במסגרת תפקידו הרשמי ציבוריתנושא משרה השפעה על מעשה או החלטה של ( i) (א)

( iii)או , זה ציבוריתנושא משרה בת חובת הדין של יזר זה לעשות או להשמיט כל מעשה הפרת חוק כפי שמחי ציבורית
 או; אבטחת כל יתרון פסול

 
הנובעת מכך כדי  זרוע ביצועיתממשלה זרה או בכל  לגרימה לנושא משרה ציבורית זר זה לעשות שימוש בהשפעתו ע (ב)

 ,חלטה של הממשלה או על הנובע מכךלהפעיל או להשפיע על כל מעשה או ה
 

 ;שהיאכל  ,עסקים הכוונתאו ב, עסקים המשךאבטחת או ב השגתב זהארצי -לקונצרן פניםכדי לסייע 
 
-- למטרות של, מד למשרה פוליטית זרהאו על כל מוע, באשר הואפוליטית זרה או גורם רשמי יוצא כל מפלגה  עם (2)



 
או מועמד במסגרת , פעיל מפלגה, מפלגה פוליטית זרה, זר זה ציבוריתנושא משרה השפעה על מעשה או החלטה של ( i) (א)

לפעיל מפלגה זה לעשות או להשמיט כל , למפלגה פוליטית זרה, זר זה ציבוריתנושא משרה גרימה ל( ii), תפקידו הרשמי
 או; אבטחת כל יתרון פסול( iii)או , זה ציבוריתנושא משרה מעשה הפרת חוק כפי שמחיבת חובת הדין של 

 
 זרוע ביצועיתבאו למועמד לעשות שימוש בהשפעתו עם ממשלה זרה או , לנושא משרה ציבורית, גרימה למפלגה פוליטית (ב)

  ,זרוע ביצועיתכדי להפעיל או להשפיע על כל מעשה או החלטה של הממשלה או  באשר היא
 

 או; עם כל גוףאו הכוונת עסקים , עסקים אבטחת המשךאו ב השגתב זהארצי -קונצרן פניםלכדי לסייע 
 
נושא משרה ל, ישירות או בעקיפין, יינתן או יובטח, בידיעה כי כל או חלק מכסף או דבר ערך יהיה מוצע, כל אדם םע( 3)

למטרות , עמד למשרה פוליטית זרכל מולאו , באשר הואלמפלגה פוליטית זרה או לכל גורם רשמי יוצא , רשמי זר ציבורית
-- של

 
או מועמד במסגרת , פעיל מפלגה, מפלגה פוליטית זרה, השפעה על מעשה או החלטה של נושא משרה ציבורית זר זה( i) (א)

לפעיל מפלגה זה לעשות או להשמיט כל , למפלגה פוליטית זרה, גרימה לנושא משרה ציבורית זר זה( ii), תפקידו הרשמי
 או; אבטחת כל יתרון פסול( iii)או , משרה ציבורית זהמעשה הפרת חוק כפי שמחיבת חובת הדין של נושא 

 
או למועמד במסגרת תפקידו הרשמי זה , לפעיל מפלגה, למפלגה פוליטית זרה, גרימה לנושא משרה ציבורית זר זה (ב)

כדי להפעיל או להשפיע על כל מעשה או החלטה של  באשר היא זרוע ביצועיתממשלה זרה או  ללעשות שימוש בהשפעתו ע
 ,מכךהנובעת  זרוע ביצועיתכל ממשלה או ה
 

 .שהוא[ או גוף]או הכוונת עסקים לכל אדם , עסקים אבטחת המשךאו ב השגתזה בארצי -לסייע לקונצרן פניםכדי 
 
 
 לפעילות ממשלתית שגרתית יוצאים מן הכלל (ב)
 

, או מפלגה פוליטית, רשמי זר ציבוריתנושא משרה התשלום ליחולו על הקלה או על זירוז בסעיף זה לא  (ט) וכן( א)סעיף -תת
נושא משרה תשלום לות על ידי ת שגרתיוממשלתי ותשל פעול ןביצועלזרז או להבטיח את  םרשמית שמטרתאו מפלגה 

 .או מפלגה רשמית, או מפלגה פוליטית, רשמי זר ציבורית
 
 הגנה מתקנת ( ג)
 

 --של סעיף זה( ח)או ( א) סעיף-תתלפי תהא זו הגנה מתקנת לפעולות 
 
הכתובים והתקנות הכתובות של ארץ  על פי החוקיםועשו כדין נההצעות או הבטחות דברי הערך , המתנות, התשלוםש( 1)

 או; או של המועמד, ציבוריתנושא המשרה האו של מפלגת , או של המפלגה, הזר ציבוריתנושא המשרה ה
 
על כגון הוצאות טיולים ולינה , היו הוצאות סבירות ונעשו בתום לבהבטחות דברי הערך ההצעה או , המתנות, התשלוםש( 2)

 --ישירות יםקשור ויהיו, עובד מפלגה או מועמד, מפלגה רשמית, רשמי זר ציבוריתנושא משרה או מטעם  ידי
 
 או; או הסבר של מוצרים או שירותים, הדגמה, קידוםל( א)
 
 .באשר היאהוצאה לפועל או ביצוע חוזה עם ממשלה זרה או סוכנות ל( ב)

 
 

 
 סעד מניעתי( ד)
 
, מנהלה, ציבוריתנושא המשרה האו , שעליו חל סעיף זה ארצי-פניםהקונצרן הכי ממשלה יועץ המשפטי לכאשר נראה ל( 1)
של  (i)או ( א) סעיף-תתהפרה של  הווהשילעסוק באופן כלשהו  עומדאו , עוסק, כיוצא ממנו ותמניה-בעלסוכן או ה, מועסקה

מחוזי המתאים של בית המשפט האזרחית ב תביעה, דעתולפי שיקול , להביא רשאיהיועץ המשפטי לממשלה , סעיף זה
להעניק זמנית מבלי מרסנת  צו ביניים קבוע או הוראהיוטל , הצגה נאותהועם , נוהג כזהלחייב פעולה או ארצות הברית כדי 

 .ערבות
 



, לאכוף סעיף זה נה על מנתונכו תהכרחי תהיה, היועץ המשפטי לממשלה לדעת, אזרחית אשר למטרות של כל חקירה( 2)
ניירות או , כל ספרים הבאתלדרוש ו ,לגבות עדויות ,עדים לזמן ,להשביע ולחייבוסמכו יהיועץ המשפטי לממשלה או נציגו 

ראיות  והבאתנוכחות עדים . חקירה כזוימצא כחיוני לאו ן לדרוש לנכוראה ימסמכים אחרים אשר היועץ המשפטי לממשלה 
 .שימוע שיצוייןבכל מקום , או חבר העמים של ארצות הברית, חזקה, טריטוריה, הברית עשויה להידרש מכל מקום בארצות

 
כל סיוע מלבקש  רשאיהיועץ המשפטי לממשלה , [או גוף] כל אדםל שהוצאצו הבאה לת ויצ או סירוב מרדנותבמקרה של ( 3)

, סקשבתחומו מתגורר האדם או נמצא העאו , לתביעה כזוחקירה או לסמכות שבתחומו המשפט של ארצות הברית בית 
ליתן צו המחייב אדם  רשאימשפט כזה בית כל . או מסמכים אחרים, ניירות, ספרים ולהבאתשל עדים  ועדותנוכחות בדרישה ל

לענין נשוא  הנוגעתאו למסור עדות , אם כך הורה, רשומות להמציא, כזה להופיע בפני היועץ המשפטי לממשלה או נציגו
 .דיןבית בזיון  עונשעימו  נושאבית המשפט מ וכז להוראהת וצימחדל בכל . החקירה

 
 לקבועהיועץ המשפטי לממשלה רשאי . להימצא עשוישהוא או  מתגורראדם השבו  השיפוט מחוזבתהליך כזה  ניתן להגיש כל

 .זה סעיף-תתליישום הוראות  הצורך והנאותים לפיחקירות אזרחיות לנוגעים הכללים 
 

 הנחיות היועץ המשפטי לממשלה( ה)
 

ניירות  רשותלאחר התייעצות עם , היועץ המשפטי לממשלהיקבע , 1988באוגוסט  23-ה חודשים לאחר 6 תוםלא יאוחר מ
דעת הצדדים לאחר קבלת חוות ו ,האוצרמזכיר ו, מזכיר המדינה, נציג המסחר של ארצות הברית ,המסחר מזכיר, ערךה

והקהילה העסקית תסויע , באיזו מידה תוגבר מידת הציות לסעיף זה ,דרך הודעה ציבורית ונוהלי תגובההמעויניינים בנושא 
 --להוציא לאור עשוי, ועל סמך קביעה זו ובמידת הדרישה והצורך, סעיף זההקודמות בהוראות הת של ונוספ ותבהבהר

 
ר למטרות שא, חוזים עסקייםו ים נפוצים של הסדרי מכירות ייצואלסוגהמתארות דרכי ההתנהגות הקשורות הנחיות( 1)

מתאימות להוראות הקודמות של  שהןהיועץ המשפטי לממשלה יקבע ובהן  ,מדיניות האכיפה הנוכחית של משרד המשפטים
 וכן; סעיף זה

 
מדיניות האכיפה הנוכחית לבכדי לציית לאמץ בהם באופן וולונטרי עשויים  יםארצי-זהירות כלליים שקונצרנים פנים נוהלי (2)

 .של משרד המשפטים בנוגע להוראות הקודמות של סעיף זה
 

של פרק  IIפרק -ליהם מתייחס המשפט הקודם בהתאם להוראות תתעהיועץ המשפטי לממשלה ינפק את ההנחיות והנהלים 
 .של כותר זה 7והנחיות ונהלים אלה יהיו בכפוף להוראות פרק , 5 של כותרת 5
 
 חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה( ו)
 
ולאחר קבלת חוות , של ארצות הברית התואמותסוכנויות הלאחר התייעצות עם המחלקות ו, היועץ המשפטי לממשלה( 1)

תהליך למתן תגובות לשאלות ספציפיות יקבע , ונוהלי תגובהדרך הודעה ציבורית המעויניינים בנושא  כל הצדדיםשל  הדעת
לגבי עמידה בדרישות מדיניות האכיפה הנוכחית של משרד המשפטים בנוגע להוראות הקודמות  ארציים-קונצרנים פניםשל 

. חות דעת בתגובה לבקשה זו, יום ממועד קבלת בקשה כזאת 30בתוך , היועץ המשפטי לממשלה יוציא לאור. של סעיף זה
להפר , חית של משרד המשפטיםבכל הקשור למדיניות האכיפה הנוכ, צפויה עלולהההתנהלות האם בחות הדעת תצהיר 

ניתן להגיש בקשות נוספות ליועץ המשפטי לממשלה לחוות דעות בנוגע התנהלות צפויה . הוראות קודמות של סעיף זה או לא
תהייה , לסעיף זהכל דיון שיובא לפי ההוראות התואמות . מסוימת שהיא מעבר לטווח ההתנהלות המצויינת בבקשות קודמות

ושעליו הביע היועץ המשפטי לממשלה חות דעת  ארצי-קונצרן פניםכמפורט בבקשה על ידי , החזקה הניתנת לסתיר
להוראות בתחום הציות לחוק בהתאם היא ו שהתנהלות כזאת עונה לדרישות מדיניות האכיפה הנוכחית של משרד המשפטים

בית המשפט , חפות למטרות סעיף זהה יבהתחשב בשיקול. על ידי עודף ראיותניתן לסתור הנחה זו . הקודמות של סעיף זה
כולל אך לא מוגבל באיזו מידה המידע שהוגש ליועץ המשפטי לממשלה היה מדויק , ישקול את כל הגורמים הרלוונטיים

היועץ המשפטי . היועץ המשפטי לממשלה על ידי הואם היה בתחום ההתנהלות שצוינה בכל בקשה שנתקבל ומושלם
והליך זה כפוף , 5 כותרתשל  5של פרק  IIפרק -פי פסקה זו בהתאם להוראות תת-לממשלה ייסד את ההליך הנדרש על

 .השל כותר ז 7להוראות פרק 
 
רצות הברית משרד המשפטים או בכל מחלקה או סוכנות של א על ידי, או יתקבל, יוגש, שיוכןכל מסמך או חומר אחר ( 2)

 552סעיף לפי מחובת גילוי יהא פטור , (1)תחת ההליך שנוסד מכוח פסקה  ארצי-קונצרן פנים על ידיבהקשר לבקשה שתוגש 
ללא קשר אם היועץ המשפטי לממשלה הגיב לבקשה או , ארצי-הקונצרן הפניםאלא בהסכמת , לא יפורסם 5כותרת 

 .תגובהלפני קבלת מהבקשה נסוג  ארצי-הקונצרן הפניםשה
 
יכול להסיר את בקשתו קודם שהיועץ ( 1)שהגיש בקשה ליועץ המשפטי לממשלה תחת פסקה  ארצי-קונצרן פניםכל ( 3)

 .תהיה חסרת תוקף ובטלה תוסרכל בקשה ש. המשפטי לממשלה הביע את חות דעתו לבקשה זו
 



מדיניות האכיפה הנוכחית של ן לגבי הדרכה בתוקף זמן נתו, במידת האפשר המירבית, היועץ המשפטי לממשלה יספק( 4)
עסקים קטנים שאין ביכולתם לקבל ייעוץ למשרד המשפטים ביחס להוראות הקודמות של סעיף זה ליצואנים הפוטנציאליים ו

 לגבי ציות בהתנהלות צפויה( 1)הדרכה תוגבל לתגובות לבקשות כמצוין בפסקה ה. הוראות אלהלמיוחד בסוגיות הנוגעות 
והסברים כלליים של זה סעיף ביניות האכיפה הנוכחית של משרד המשפטים בנוגע להוראות הקודמות בכל הקשור למד

 .אחריות ציות ושל התחייבויות צפויות לפי הוראות סעיף זה לעיל
 
 
 עונשים( ח) 
 
  -של סעיף זה יחויב בקנס של לא יותר מ (i)או ( א) סעיף-תתאת ושייפר ארצי שאינו ישות טבעית -כל קונצרן פנים( א) (1)

  2,000,000$. 
 

של יהיה נשוא תביעה אזרחית של סעיף זה  (i)או ( א) סעיף-תתאת  ושייפרשאינו ישות טבעית  ארצי-כל קונצרן פנים (ב) 
 .היועץ המשפטי לממשלה על ידישיוטל בתביעה שתוגש  10,000$-לא יותר מ

 
או בעל מניות הפועל בשם  ארצי-או סוכן של קונצרן פנים, מועסק, מנהל, ציבוריתנושא משרה כל ישות טבעית שהוא ( א) (2)

 -לא יותר משל יהיה נשוא תביעה אזרחית של סעיף זה  (i)או ( א) סעיף-תתבמזיד  שייפר, זהכ ארצי-פניםקונצרן 
 .שניהםבאו , שנים 5-לא יותר מ מאסר שלבאו  100,000$

 
או בעל מניות הפועל בשם  ארצי-או סוכן של קונצרן פנים, מועסק, מנהל, ציבוריתנושא משרה כל ישות טבעית שהוא ( ב) 

$ 10,000 -של לא יותר מיהיה נשוא תביעה אזרחית של סעיף זה  (i)או ( א) סעיף-תת שייפר, כזה ארצי-קונצרן פנים
 .היועץ המשפטי לממשלה על ידישיוטל בתביעה שתוגש 

 

בשם בעל מניות הפועל סוכן או , מועסק, מנהל, ציבוריתנושא משרה על כל ( 2)פיסקה ל בהתאםקנס  מקרה שיוטלבכל  (3)
 .ארצי-על ידי הקונצרן הפנים, במישרין או בעקיפין, קנסות אלה אינם ניתנים לתשלום, ארצי-קונצרן פנים

 
 הגדרות( ח)
 

 :למטרות סעיף זה
 
 --משמעו" ארצי-קונצרן פנים"המושג  (1)
 
 וכן; או תושב ארצות הברית נתין, הוא אזרחשכל אדם ( א)
 
מרכז  או בעלות יחיד שיש להם, ארגון בלתי מאוגד, נאמנות עסקית, חברת מניות משותפות, אגודה, שותפות, כל תאגיד( ב)

או חבר העמים של ארצות , חזקה, טריטוריה אודיני ארצות הברית  לפימאורגנים או ש ארצות הבריתפעילות עסקי מרכזי ב
 .הברית

 
, סוכנות, או עובד של ממשלה זרה או כל מחלקה ציבוריתכל נושא משרה : משמעו" זר ציבוריתנושא משרה "המושג  (א) (2)

ציבורי עבור או מטעם כל או כל אדם הממלא תפקיד , או של כל ארגון בינלאומי ציבורי, באשר היא זרוע ביצועיתאו 
 .או עבור או בשם כל ארגון בינלאומי ציבורי באשר היא זרוע ביצועיתסוכנות או , מחלקה ממשלה או

 
 --משמעו" ארגון בינלאומי ציבורי"המושג , (א)פסקה -לצרכי תת (ב) 
 
 (i)   של חוק החסינות של אירגונים בינלאומיים  1ארגון המצויין על ידי הרשות המבצעת בכפוף לסעיף     

  (International Organizations Immunities Act 22 U.S.C. § 288); או 
 
 (ii)  בתוקף החל מתאריך , למטרות סעיף זההרשות המבצעת כל גוף בינלאומי אחר שנקבע על ידי הנשיא בצו   

 .Federal Register-כזו ב הפרסום של הוראה  
 

 --נסיבות או תוצאה אם, בהקשר להתנהלות" יודעין"הלך רוחו של אדם נחשבת ל (א) (3)
 

(i)  תוצאה כזאת ודאית להתרחש ודאות או ש, לו קיימותכי נסיבות כא, עסוק בהתנהלות כזוזה מודע לכך כי אדם כזה אדם
 או; באופן משמעותי

 
(ii)  באופן ודאי תרחשתתוצאה הלו או שנסיבות כאקיימות כי  משמעותיאדם זה סבור באופן. 

 



ידע זה יחשב למבוסס אם יש לאדם זה מודעות בסבירות גבוהה , כאשר ידע על נסיבות מיוחדות חיוני למשמעות העבירה (ב)
 .אלה אינן קיימותאלא אם אדם זה מאמין שנסיבות , לקיומן של נסיבות אלה

 
בדרך כלל ובשגרתיות על ידי נושא משרה אך ורק פעילות המבוצעת  משמעו" פעילות ממשלתית שגרתית"המושג  (א) (4)

 --ממשלתי ציבורית
 

(i)  בארץ זרהלנהל עסקים  להיות זכאימכים רשמיים אחרים כדי סאו מ, רשיונות, היתריםלהשגת; 
 
(ii) עבודהכגון ויזות וסדרי , עיבוד ניירות ממשלתייםל; 
 
(iii )או תזמון בדיקות הקשורות לביצוע חוזים או בדיקות הקשורות להעברת , איסוף ומשלוח דואר, מתן הגנה משטריתל

 ;סחורות ברחבי הארץ
 
(ii )או הגנה על מוצרים מתכלים או סחורות מפני , טעינה ופריקה של מטען, חשמל ואספקת מים, מתן שירותי טלפוןל

 או; הידרדרות
 
(i )עולות בעלות אופי דומהפל. 
 
או , ים’אם הם עומדזרים  ציבוריותשל נושאי משרות אינו כולל כל החלטה רשמית " פעילות ממשלתית שגרתית" המושג (ב)

או כל פעולה על ידי נושא משרה , עסקים עם צד מסויםלאבטח המשך להעניק עסקים חדשים או , באילו תנאים הם עומדים
 .זר המעורבת בתהליך קבלת ההחלטות לעודד עסקים חדשים או להמשיך בעסקים עם צד מסוים ציבורית

 
של ]או בין מדינה זרה ומדינה , או תקשורת בין מספר מדינות ,תעבורה, סחר, מסחר משמעו "מדינתי-סחר ביןמ"המושג  (5)

-ומושג זה יכלול את השימוש הבין ,באשר הוא וכל מקום או משלוח חוץ[ של ארצות הברית]או בין כל מדינה [ ארצות הברית
 --מדינתי של

 
 או; ת אחרמדינתי-ביןטלפון או אופן תקשורת  (א)
 
 .מדינתית-בין כל מכשירי תקשורת (ב)
 
 שיפוט חלופי (ט)
 
בכל צורה מחוץ לארצות הברית על מנת לקדם או  ארצות הבריתשל  גוףעל כל בצורה מושחתת יחול איסור חוקי לפעול   (1)

נתינת כל דבר שהוא לאו אישור , הבטחה מתןאו , מענק, מתנה, או הצעה, הבטחה לתשלום של כל כסף, תשלום, הצעה
ללא קשר אם , למטרות המוגדרות להלן( א) סעיף-תתשל ( 3)וכן , (2), (1)בעל ערך לכל אדם או ישות כמובא בפיסקאות 

, תשלום, מתנה, מדינתי לקידום הצעה-עשה שימוש בדואר או בכל אמצעי של מסחר ביןזה הברית  ארצותשל  גוף
 .או אישור כזה, הבטחה

 
של חוק ההגירה  101כמוגדר בסעיף )נתין של ארצות הברית  משמעו" ארצות הבריתשל  גוף", סעיף זה-כמובא בתת (2)

חברת מניות , אגודה, שותפות, או כל תאגיד [Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. § 1101], והאזרחות
או , חזקה, טריטוריה, או בעלות יחיד לפי דיני ארצות הברית או בכל מדינה, ארגון בלתי מאוגד, נאמנות עסקית, משותפות

 .באשר הואחלוקה פוליטית -חבר העמים של ארצות הברית או כל תת
 

 §78dd-3. ארציים -קונצרנים פניםמנפיקים  שאינם גופים על ידיסור בסחר חוץ יא 
 
 איסור( א)
 

 1934ניירות ערך ובורסה משנת של חוק  30Aמנפיק הכפוף לסעיף שאינו  גוףכל על יחול איסור חוקי 
 [Securities Exchange Act of 1934] או כל נושא משרה , (ל"של החוק הנ 104ארצי כמוגדר בסעיף -או קונצרן פנים

זה בתחומי הטריטוריה של ארצות  גוףבשם  הפועלמנו יוצא ממניות ה-או כל בעלזה  גוףמועסק או סוכן של , מנהל, ציבורית
, כל הצעה לקדם בצורה מושחתת כדימדינתי -מסחר ביןמהנובעת ממנו  זרוע ביצועיתלעשות שימוש בדואר או בכל  הברית
ישור של נתינת כל דבר בעל או א, הבטחה לנתינה, מתנה, הצעה, או אישור לתשלום של כל כסף, הבטחה לתשלום, תשלום

 --ערך
 
 --נושא משרה ציבורית זר למטרות לכל( 1)
 



שרה גרימה לנושא מ( ii), השפעה על מעשה או החלטה של נושא משרה ציבורית זר זה במסגרת תפקידו הרשמי( i) (א)
( iii)או , ציבורית זר זה לעשות או להשמיט כל מעשה הפרת חוק כפי שמחייבת חובת הדין של נושא משרה ציבורית זה

 או; אבטחת כל יתרון פסול
 
הנובעת ממנו כדי  זרוע ביצועיתגרימה לנושא משרה ציבורית זר זה לעשות שימוש בהשפעתו עם ממשלה זרה או כל  (ב)

 , זרוע ביצועיתל מעשה או החלטה של הממשלה או כל להפעיל או להשפיע על כ
 

 ;או הכוונת עסקים לכל אדם שהוא, כדי לסייע לאדם כזה בהשגת או באבטחת המשך עסקים
 
 --ועמד למשרה פוליטית זר למטרות שלאו כל מ באשר היאמפלגה פוליטית זרה או נושא משרה ציבורית עם  (2)
 
גרימה ( ii), נושא משרה ציבורית או מועמד מפלגתי בתפקידו הרשמי, מפלגה השפעה על מעשה או החלטה של( i) (א)

או מועמד מפלגתי לעשות או להשמיט כל מעשה הפרת חוק כפי שמחייבת חובת הדין של , נושא משרה ציבורית, למפלגה
 או; אבטחת כל יתרון פסול( iii)או , נושא משרה ציבורית או מועמד מפלגתי זה, מפלגה

 
זרוע לנושא משרה ציבורית או למועמד מפלגתי לעשות שימוש בהשפעתו עם ממשלה זרה או כל , ה למפלגהגרימ (ב)

  .זרוע ביצועיתעל כל מעשה או החלטה של הממשלה או להשפיע כדי  באשר היא ביצועית
 

 או; בהכוונת עסקים לכל גוףאו , כזה בהשגת או באבטחת המשך עסקים לגוףכדי לסייע 
 
לכל נושא משרה , ישירות או בעקיפין, מוצע יינתן או יובטחהערך הכסף או דבר הבידיעה כי כל או חלק מ, אדםעם כל ( 3)

, או על כל מועמד למשרה פוליטית זר, באשר הואלכל מפלגה פוליטית זרה או לכל גורם רשמי יוצא , ציבורית רשמי זר
 --למטרות של

 
או מועמד במסגרת , פעיל מפלגה, מפלגה פוליטית זרה, רה ציבורית זרהשפעה על מעשה או החלטה של נושא מש( i) (א)

לפעיל מפלגה לעשות או להשמיט כל מעשה , למפלגה פוליטית זרה, גרימה לנושא משרה ציבורית זר( ii), תפקידו הרשמי
 או; אבטחת כל יתרון פסול( iii)או , הפרת חוק כפי שמחייבת חובת הדין של נושא משרה ציבורית זה

 
או למועמד במסגרת תפקידו הרשמי לעשות , לפעיל מפלגה, למפלגה פוליטית זרה, גרימה לנושא משרה ציבורית זר (ב)

כדי להפעיל או להשפיע על כל מעשה או החלטה של הממשלה  באשר הואשימוש בהשפעתו עם ממשלה זרה או פועל יוצא 
 , באשר הואאו פועל יוצא 

 
 .שהוא גוףאו בהכוונת עסקים לכל , אבטחת המשך עסקיםכזה בהשגת או ב לגוףכדי לסייע 

 
 תות שגרתיולפעילות ממשלתי יוצאים מן הכלל (ב)
 

או , או מפלגה פוליטית, תשלום לנושא משרה ציבורית רשמי זרעל הקלה או על זירוז  יחולבסעיף זה לא ( א)סעיף -תת
ממשלתיות שגרתיות על ידי תשלום לנושא משרה ציבורית מפלגה רשמית שמטרתה לזרז או להבטיח את ביצוען של פעולות 

 .או מפלגה רשמית, או מפלגה פוליטית, רשמי זר
 
 הגנה מתקנת  (ג)
 

 --של סעיף זה( א) סעיף-תתלפי תהא זו הגנה מתקנת לפעולות 
 
הכתובות של ארץ נושא ההצעה או הבטחת דבר הערך נעשו כדין על פי החוקים הכתובים והתקנות , המתנות, התשלוםש (1)

 או; או של המועמד, או של מפלגת נושא המשרה הציבורית, או של המפלגה, המשרה הציבורית הזר
 
על כגון הוצאות טיולים ולינה , ההצעות או הבטחות דברי הערך יעשו כהוצאות סבירות ובתום לב, המתנות, התשלוםש ( 2)

 --ויהיה קשור ישירות, עובד מפלגה או מועמד, תמפלגה רשמי, או מטעם נושא משרה ציבורית זר ידי
 
 או; או הסבר של מוצרים או שירותים, הדגמה, קידוםל (א)
 
 .וזה עם ממשלה זרה או סוכנות באשר היאהוצאה לפועל או ביצוע חל (ב)
 
 סעד מניעתי( ד)
 



הסוכן , המועסק, המנהל, הציבוריתאו נושא המשרה , שעליו חל סעיף זה גוףהכאשר נראה ליועץ המשפטי לממשלה כי ( 1)
היועץ , של סעיף זה( א) סעיף-תתהווה הפרה של שיבאופן כלשהו  או עומד לעסוק, עוסק, באשר הואניות המ-או בעל

תביעה אזרחית בבית המשפט המחוזי המתאים של ארצות הברית כדי , לפי שיקול דעתו, המשפטי לממשלה רשאי להביא
 .יוטל צו ביניים קבוע או הוראת מרסנת זמנית מבלי להעניק ערבות, ועם הצגה נאותה, לחייב פעולה או נוהג כזה

 
, תהיה הכרחית ונכונה על מנת לאכוף סעיף זה, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, למטרות של כל חקירה אזרחית אשר( 2)

ניירות או , לדרוש הבאת כל ספריםו, לגבות עדויות, לזמן עדים, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו יוסמכו להשביע ולחייב
נוכחות עדים והבאת ראיות . מסמכים אחרים אשר היועץ המשפטי לממשלה יראה לנכון לדרוש או ימצא כחיוני לחקירה כזו

 .בכל מקום שימוע שיצויין, או חבר העמים של ארצות הברית, חזקה, טריטוריה, עשויה להידרש מכל מקום בארצות הברית
 
היועץ המשפטי לממשלה רשאי לבקש סיוע מכל , [או גוף] מרדנות או סירוב ציות לצו הבאה שהוצא לכל אדםבמקרה של ( 3)

, או ששבתחומו מתגורר האדם או נמצא העסק, בית משפט של ארצות הברית שבתחומו הסמכות לחקירה או לתביעה כזו
 גוףכל בית משפט כזה רשאי ליתן צו המחייב . יםאו מסמכים אחר, ניירות, בדרישה לנוכחות ועדות של עדים ולהבאת ספרים
או למסור עדות הנוגעת לענין נשוא , אם כך הורה, להמציא רשומות, זה להופיע בפני היועץ המשפטי לממשלה או נציגו

 .ת להוראה כזו מבית המשפט נושא בעונש בזיון בית המשפטוצימחדל בכל . החקירה
 
היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבוע . שיפוט שבו האדם מתגורר או עשוי להימצאניתן להגיש כל תהליך כזה במחוז ה (4)

 .זה סעיף-תתכללים הנוגעים לחקירות אזרחיות לפי הצורך והנאותים ליישום הוראות 
 
 עונשים( ה)
 
 
 .2,000,000$ -חויב בקנס של לא יותר מעיף זה תשל ס( א) סעיף-תתפר את תש אישיות משפטיתכל ( א) (1)
 

 10,000$-תביעה אזרחית של לא יותר מ תהיה נשואעיף זה תשל ס( א) סעיף-תתפר את תש משפטיתכל אישיות ( ב) 
 .היועץ המשפטי לממשלה על ידישיוטל בתביעה שתוגש 

 
$ 100,000 -של לא יותר מתביעה אזרחית  תשל סעיף זה תהיה נשוא( א) סעיף-תתבמזיד  שתפרכל ישות טבעית   (א) (2)

 .או בשניהם, שנים 5-של לא יותר מ או במאסר
 

וטל שת$ 10,000 -של לא יותר מתביעה אזרחית  תתהיה נשואשל סעיף זה ( א) סעיף-תת שתפרכל ישות טבעית   (ב) 
 .היועץ המשפטי לממשלה על ידיבתביעה שתוגש 

 

, של אדםסוכן או בעל מניות , מועסק, מנהל, על כל נושא משרה ציבורית( 2)בכל מקרה שיוטל קנס בהתאם לפיסקה  (3)
 .אדם זהעל ידי , במישרין או בעקיפין, קנסות אלה אינם ניתנים לתשלום

 
 
 
 הגדרות( ו)
 

 :למטרות סעיף זה
 
 -כמוגדר ב)נתין של ארצות הברית . א שאינו[ ישות טבעיתאו , טבעי]אדם כל  משמעו, לעבריין ובהתייחס" אדם"המושג  (1)

8 U.S.C § 1101 )או בעלות , ארגון בלתי מאוגד, נאמנות עסקית, חברת מניות משותפות, אגודה, שותפות, או כל תאגיד
 .באשר היאחלוקה פוליטת -יחיד מאוגדים לפי חוק של ארץ זרה או תת

 
, סוכנות, כל נושא משרה ציבורית או עובד של ממשלה זרה או כל מחלקה משמעו" נושא משרה ציבורית זר" המושג (א) (2)

או כל אדם הממלא תפקיד ציבורי עבור או מטעם כל , או של כל ארגון בינלאומי ציבורי, באשר היא זרוע ביצועיתאו 
 .וריאו עבור או בשם כל ארגון בינלאומי ציב באשר היא זרוע ביצועיתסוכנות או , ממשלה או מחלקה

 
 --משמעו" ארגון בינלאומי ציבורי"המושג , (א)פסקה -לצרכי תת 
 

(i)   של חוק החסינות של אירגונים בינלאומיים  1הרשות המבצעת בכפוף לסעיף  על ידיארגון המצויין 
(International Organizations Immunities Act 22 U.S.C. § 288)     ; או 

 
 (ii)  בתוקף החל מתאריך הפרסום של הוראה כזו , למטרות סעיף זההרשות המבצעת כל גוף בינלאומי אחר שנקבע בצו 

 .Federal Register-ב   



 
 --נסיבות או תוצאה אם, בהקשר להתנהלות" יודעין"הלך רוחו של אדם נחשבת ל (א)  (3)
 
  (i)  או שודאות תוצאה כזאת , כי נסיבות כאלו קיימות, אדם זה מודע לכך כי אדם כזה עסוק בהתנהלות כזו   

 או; ודאית להתרחש באופן משמעותי  
 
  (ii) באופן ודאי קיימות נסיבות כאלו או שהתוצאה תתרחשכי  משמעותי אדם זה סבור באופן. 
 
ידע זה יחשב למבוסס אם יש לאדם זה מודעות בסבירות גבוהה , כאשר ידע על נסיבות מיוחדות חיוני למשמעות העבירה (ב)

 .אלה אינן קיימותאלא אם אדם זה מאמין שנסיבות , לקיומן של נסיבות אלה
 
נושא משרה  על ידיבדרך כלל ובשגרתיות אך ורק פעילות המבוצעת  משמעו" פעילות ממשלתית שגרתית"המושג  (א) (4)

 --ציבורית ממשלתי
 
  (i)  בארץ זרהלנהל עסקים  כדי להיות זכאיאו מסמכים רשמיים אחרים , רשיונות, היתריםלהשגת; 
 
  (ii) כגון ויזות וסדרי עבודה, לעיבוד ניירות ממשלתיים; 
 
 (iii) או תזמון בדיקות הקשורות לביצוע חוזים או בדיקות הקשורות להעברת , איסוף ומשלוח דואר, למתן הגנה משטרית

 ;סחורות ברחבי הארץ 
 
 (ii) או הגנה על מוצרים מתכלים או סחורות מפני , טעינה ופריקה של מטען, חשמל ואספקת מים, למתן שירותי טלפון

 או; הידרדרות 
 
 (i )ת אופי דומהלפעולות בעלו. 
 
או , ים’אם הם עומדאינו כולל כל החלטה רשמית של נושאי משרות ציבוריות זרים " פעילות ממשלתית שגרתית" המושג (ב)

נושא משרה  על ידיאו כל פעולה , להעניק עסקים חדשים או לאבטח המשך עסקים עם צד מסוים, באילו תנאים הם עומדים
 .ציבורית זר המעורבת בתהליך קבלת ההחלטות לעודד עסקים חדשים או להמשיך בעסקים עם צד מסוים

 
של ]או בין מדינה זרה ומדינה , או תקשורת בין מספר מדינות, תעבורה, סחר, מסחר משמעו" מדינתי-מסחר בין"המושג  (5)

-ומושג זה יכלול את השימוש הבין באשר הואמקום או משלוח חוץ  וכל[ של ארצות הברית]או בין כל מדינה [ ארצות הברית
  -מדינתי של

 
 או, מדינתית אחר-טלפון או אופן תקשורת בין (א)
 
 .מדינתית-כל מכשירי תקשורת בין (ב)
 
§ 78ff .עונשים 
 
 שוואמטעות והצהרות הצהרות ; בזדון הפרות( א)
 

לו שהפרתה  יםכפופאו כלל או תקנה , (של כותר זה 78dd-1למעט סעיף )במזיד כל הוראה מהוראות פרק זה  שייפרמי כל 
כל ל יוזם או גורםביודעין ואשר במזיד  [או גוף] או כל אדם, במסגרת תנאי פרק זה דרושה תהה שלא כדין או שמירתנעש

 רישוםבהתחייבות הכלולים  אופרק זה או כל כלל או תקנה  לפי להגשה יםשודרהאו מסמך , דוח, בקשהכל א בשהי הצהרה
עבור  לבקשהאו על ידי כל ארגון שמפקח על עצמו בהקשר , של כותר זה 78oשל סעיף ( ד) סעיף-תתב מובאכהצהרה 

יחוייב לאחר , כלשהיאעובדה לגבי  בהצהרת שוא או מטעה, באשר הואעם חבר  להזדהותחברות או השתתפות בהם או 
 הינואדם כזה  כאשרלמעט , שניהםבאו , שנה 20-לא יותר מ של במאסראו , 5,000,000$לא יותר מ של הרשעה בקנס 

על הפרת כלל  זה לפי סעיףלא יהיה נשוא מאסר  אדם אףאך ; 25,000,000$-יחרוג מלא של  קנסואז יחוייב ב, ישות טבעית
 .חוק או תקנה כלשהםעל או תקנה אם יוכיח כי לא ידע 

 
 מסמכים או דוחות, מידע בהגשת מחדל( ב)
 

של כותר  78oשל סעיף ( ד) סעיף-תתלפי  להגשה יםנדרשה מסמכים או דוחות, הגשת מידעלא יעמוד בדרישות שכל מנפיק 
שיהיה תחליף , זהבחילוט . הגשה-אי שלעבור כל יום $ 100חלט לארצות הברית סכום של י, כפופיםחוק או תקנה לפי או  זה



אוצר של ארצות למשרד ה לשלמו ויש, בסעיף זה( א) סעיף-תתלפי העשוי לצוץ  קנס פלילי עבור כשל הגשת בקשהלכל 
 .ארצות הבריתבתביעה אזרחית בשם השבה -והוא בר, הברית

 
 ים או סוכני מנפיקיםמועסק ,בעלי מניות, מנהלים, נושאי משרה ציבורית, םמנפיקי על ידיהפרות ( ג)
 
 -לא יותר משל בקנס  יחויב [U.S.C § 78dd-1 15] הז בכותר של סעיף( ז)או ( א) סעיף-תת שייפרכל מנפיק ( א) (1)

2,000,000$. 
 

יהיה נשוא קנס אזרחי של לא [ U.S.C § 78dd-1 15]בכותר זה  30Aשל סעיף ( ז)או ( א) סעיף-תת שייפרכל מנפיק ( ב)
 .נגדו הנציבות תגיששיוטל עליו בתביעה ש$ 10,000-יותר מ

 
יפר בזדון יש, או סוכן של מנפיק או בעל מניות הפועל הפועל בשם מנפיק זה, מועסק, מנהל, נושא משרה ציבוריתכל  (א) (2)

-של לא יותר מיהיה נשוא קנס אזרחי [ U.S.C § 78dd-1 15]בכותר זה  30Aשל סעיף ( ז)או ( א) סעיף-תת
 .או שניהם, שנים 5-או מאסר של לא יותר מ$ 10,000,

 
יפר בזדון יש, או סוכן של מנפיק או בעל מניות הפועל הפועל בשם מנפיק זה, מועסק, מנהל, כל נושא משרה ציבורית( ב)

$ 10,000,-יהיה נשוא קנס אזרחי של לא יותר מ[ U.S.C § 78dd-1 15]בכותר זה  30Aשל סעיף ( ז)או ( א) סעיף-תת
 .הנציבותנגדו שתגיש שיוטל עליו בתביעה 

 
סוכן או בעל מניות הפועל בשם , מועסק, מנהל, על כל נושא משרה ציבורית( 2)בכל מקרה שיוטל קנס בהתאם לפיסקה  (3)

 .על ידי המנפיק, במישרין או בעקיפין, קנסות אלה אינם ניתנים לתשלום, מנפיק
 


