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צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה( )תיקון מס' 2(, התשע"ה-2015

ולאחר  התשי"ב-11952,  לישראל,  הכניסה  לחוק  17)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

אחרי  התשל"ד-21974,  מאשרה(,  )פטור  לישראל  הכניסה  לצו  הראשונה  בתוספת    1
"בליז" יבוא "בלרוס" 

ד' באלול התשע"ה )19 באוגוסט 2015(
)חמ 3-1084-ת1(

ם ו ל ש ן  לב י ס  
שר הפנים  

צו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירות שנותן מנפיק לסולק בקשר 
לסליקה צולבת של עסקאות חיוב מיידי( )הוראת שעה(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9יא ו–9יב לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-11981, 
ולעניין סעיף 3 לצו זה - לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מצווה לאמור:

בצו זה -     1
"חוק כרטיסי חיוב" - חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-21986;

"כרטיס חיוב מיידי" - לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים לרכישת נכסים 
מאת ספק, בתשלום מיידי של התמורה בידי הלקוח, למעט כרטיס נטען; 

"כרטיס נטען" - לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים לרכישת נכסים מאת 
ספק, שניתן לצבור בהם ערך כספי, ובכלל זה "כרטיס תשלום" כהגדרתו בחוק 

כרטיסי חיוב, שהחיוב באמצעותם הוא מיידי;

"מנפיק" ו"ספק" - כמשמעותם בחוק כרטיסי חיוב;

"נכס" - כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב;

"סולק" ו"סליקה צולבת" - כהגדרתם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-31981;

"עסקת חיוב מיידי" - עסקה בכרטיס חיוב מיידי או בכרטיס נטען, ולמעט תשלום בעד 
משיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים 

שירות שנותן מנפיק לסולק בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב מיידי מוכרז בזה    2
שירות בר–פיקוח לעניין העמלה הנגבית בעדו 

חיוב  עסקאות  של  צולבת  לסליקה  בקשר  לסולק  מנפיק  שנותן  שירות  בעד  העמלה    3
מיידי, תעמוד על שיעור של 3% 0 מסכום העסקה   

הגדרות

הכרזה על שירות 
בר–פיקוח לעניין 
העמלה הנגבית 

בעדו
קביעת שיעור 

עמלה בקשר 
לסליקה צולבת

__________
ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשס"ז, עמ' 376   1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 187   2
ס"ח התשמ"א, עמ' 232   3

תיקון התוספת 
הראשונה

__________
ס"ח התשי"ב, עמ' 354   1

ק"ת התשל"ד, עמ' 976; התשע"ה, עמ' 328   2
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)1 באפריל 2016( ותוקפו עד יום ב'  תחילתו של צו זה ביום כ"ב באדר ב' התשע"ו    4
בניסן התשע"ז )31 במרס 2017( 

ח' באלול התשע"ה )23 באוגוסט 2015(
)חמ 3-5106(

ג ו ל פ ית  נ ר ק  
נגידת בנק ישראל  

הודעת הסמים המסוכנים )תיקון התוספת הראשונה( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג-11973 
מודיע  אני  הכנסת,  של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  הפקודה(,   - )להלן 

לאמור:

בתוספת הראשונה לפקודה -1 

)1( בסימן ב' לחלק א' -

)1( אחרי פרט 4יא יבוא:

MMB-2201     "4יב  אמ אמ בי- 2201                                   

methyl )1- )5- fluoropentyl(- 1H- indole- 3- carbonyl(- L- 
valinate

Syn: I-AMB, AMB-PICA"; ידוע גם בשם:  

)2( אחרי פרט 10א1א יבוא:

Methoxyketamine"10א1ב  מתוקסיקטמין                                                                            

2- )2- methoxyphenyl(- 2- )methylamino(- cyclohexanone

Syn: 2-MeO-Ketamine";ידוע גם בשם:        

)3( בפרט 13ט -

)1( אחרי פרט משנה )טו2( יבוא: 

THJ-2201")טו3( טי  הייץ  ג'יי - 2201

)1-)5-fluoropentyl(-1H-Indazol-3-yl()napthalen-1-
;"yl(methanone

)2( אחרי פרט משנה )מט( יבוא:

EG-018")מט1( אי ג'י-018

naphthalen-1-yl)9-pentyl-9H-carbazol-3-yl(
;"methanone

)3( אחרי פרט )נ( יבוא:

5F-AMB")נא( 5 אף - איי  אם  בי                                                                                      

)S(- methyl 2- )1- )5- fluoropentyl(- 1H- indazole- 3- 
;"carboxamido(- 3- methylbutanoate

תחולה

שינוי התוספת 
הראשונה לפקודה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526; ק"ת התשע"ה, עמ' 62   1
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)2( בסימן א' לחלק ב' -

)1( אחרי פרט 98ב יבוא:

Acetylfentanyl"98ג  אצטילפנטאניל

N-)1-Phenethylpiperidin-4-yl(-N-phenylacetamide

Syn: Desmethyl fentanyl";ידוע גם בשם: 

)2( אחרי פרט 107 יבוא:

Ethylphenidate"108  אתילפנידט

ethyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate

Syn: Ritalinic acid ethyl esterידוע גם בשם:      

x,y  109x,y-Dichloromethylphenidate - דיכלורומתילפנידט   

Methyl )2R(-2-)X,Y- dichlorophenyl(-2-])2R(-piperidin-
2-yl[acetate

 לעניין זה - x,y בעמדות 2,3,4,5,6

110Ibogaine  איבוגאין                      

 "12-Methoxyibogamine

י"ג באב התשע"ה )29 ביולי 2015(
)חמ 3-661-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר הבריאות  

תיקון טעויות

התקנות  בקובץ  שפורסמו  התשע"ה-2015,   ,)3 מס'  )תיקון  לפועל  הוצאה  ה בתקנות 
7500, התשע"ה, עמ' 1030, ואשר פורסם לגביהן תיקון טעות בקובץ התקנות 7529, התשע"ה, 

עמ' 4, בתקנה 4 -

לפני "מרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם", במקום "פרק ב'3:"   )1(
צריך להיות "פרק ב'4:";

בתקנה 37כז המובאת בה שכותרת השוליים שלה "בקשה לתיקון המידע", במקום   )2(
"37כז" צריך להיות "37כח" 

)חמ 3-63-ת1(




