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__________
ס"ח התש"ס, עמ' 239; התשע"ב, עמ' 366   1
ס"ח התשס"ה, עמ' 76; התשע"ד, עמ' 744   2

ק"ת התשע"א, עמ' 194   3

צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה 
למניעת הלבנת הון ומימון טרור( )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7)ב( ו–)ג( ו–32)ג( לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-12000 
)להלן - החוק(, וסעיף 48)א( לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-22005  )להלן - חוק איסור 
מימון טרור(, לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר 

המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

במקום סעיף 8 לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר    1
בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשע"א-32010 )להלן - הצו העיקרי(, יבוא:

"חשבון במערכת 
סגורה

בסעיף זה - )א(    8

"חשבון במערכת סגורה" - חשבון המשמש אחד מאלה:  

לביצוע פעולות רכישה ומכירה של ניירות ערך   )1(
ונכסים פיננסיים;

למתן שירותי משמורת של פיקדונות כספיים וכן   )2(
שירותי משמורת של ניירות ערך ונכסים פיננסים;

הערך,  ניירות  לרכישת  הבלעדי  הכספים  ומקור 
הוא  הכספיים  הפיקדונות  או  הפיננסיים  הנכסים 
הערך   ניירות  שהכספים,  ובלבד  המקור;  חשבון 
והנכסים הפיננסיים מועברים בחזרה לחשבון המקור;

חשבון   - משמורת"  שירותי  בלא  סגורה  במערכת  "חשבון 
המשמש אך ורק לביצוע פעולות רכישה ומכירה של 
ניירות ערך ונכסים פיננסיים, ומקור הכספים הבלעדי 
שירותי  את  גם  הנותן  המקור  חשבון  הוא  לרכישתם 
המשמורת בנאמנות של ניירות ערך ונכסים פיננסיים 
והנכסים  הערך  ניירות  שהכספים,  ובלבד  כאמור 

הפיננסיים מועברים בחזרה לחשבון המקור;

בחבר  חשבון  בעל  אותו  של  חשבון   - המקור"  "חשבון 
בורסה אחר או בתאגיד בנקאי;

המשמש  חשבון   - סגורה"  במערכת  כספי  פיקדון  "חשבון 
אך ורק למתן שירותי משמורת של פיקדונות כספיים, 
ובלבד  המקור,  חשבון  הוא  הבלעדי   הכספים  ומקור 

שהכספים מועברים בחזרה לחשבון המקור;

שירותי   - כספיים"  פיקדונות  של  משמורת  "שירותי 
חבר  במרוכז  שמחזיק  כספיים  לפיקדונות  משמורת 
הבורסה בחשבון נאמנות לקוחות לפי תקנון הבורסה 

)ב( בפתיחת חשבון במערכת סגורה לא יחול סעיף 9 

)ג( בפתיחת חשבון במערכת סגורה בלא שירותי משמורת, 
לא יחול סעיף 9 ולגבי חשבון של תאגיד המנוי בפסקאות )2( 

עד )7( בסעיף 14 לא יחול גם סעיף 2 

החלפת סעיף 8
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בפתיחת חשבון פיקדון כספי במערכת סגורה לא יחולו  )ד( 
אלה:

לגבי חשבון של יחיד - סעיפים 2, 5)א( ו–9;  )1(

לגבי חשבון של מי שאינו יחיד - סעיפים 2 ו–9   )2(

בפתיחת  ו–)ב(,  ו–5)א(  4)א(  בסעיפים  האמור  אף  על  )ה( 
בלא  סגורה  במערכת  חשבון  סגורה,  במערכת  חשבון 
סגורה  במערכת  כספי  פיקדון  וחשבון  משמורת  שירותי 
לתאגיד, רשאי חבר הבורסה, לרשום את פרטי הזיהוי לפי 
ובעל  נהנה  על  הצהרה  ולקבל  הזיהוי,  מסמכי  של  העתק 
שליטה שלא בחתימת מקור ורשאי שלא לאמת את פרטי 
במערכת  חשבון  בפתיחת  החתימה;  מורשה  של  הזיהוי 
סגורה וחשבון במערכת סגורה בלא שירותי משמורת, אם 
רשאי  5)א(,  בסעיף  האמור  אף  על   - יחיד  החשבון  בעל 
גם  הלקוח  באישור  נהנה  על  הצהרה  לקבל  הבורסה  חבר 

באמצעים אלקטרוניים 

פיקדון  חשבון  בפתיחת  4)א(,  בסעיף  האמור  אף  על  )ו( 
כספי במערכת סגורה ליחיד, רשאי חבר הבורסה, לרשום 
את פרטי הזיהוי לפי העתק של מסמכי הזיהוי ורשאי שלא 

לאמת את פרטי הזיהוי של מורשה החתימה 

מקום שבו נדרשת הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה  )ז( 
בפתיחת חשבון לפי הוראות סעיף זה, ידרוש חבר הבורסה 
מהמבקש לפתוח חשבון גם הצהרה כי הפרטים שמסר לגבי 
אותם  הם  העניין,  לפי  השליטה,  בעל  או  בחשבון  הנהנה 
שבו  הבורסה  חבר  או  הבנקאי  לתאגיד  שמסר  הפרטים 

מתנהל חשבון המקור 

בחשבון שנפתח לפי הוראות סעיף זה - )ח( 

לא יבצע חבר הבורסה פעולה, בלא שאימת כי   )1(
בעל החשבון הוא אותו בעל החשבון בחשבון המקור;

שאימת  בלא  פעולה,  הבורסה  חבר  יבצע  לא   )2(
הפיננסיים  הנכסים  או  הערך  ניירות  הכספים,  כי 

שהועברו לחשבון, הועברו מחשבון המקור;

שירותי  לרבות   - "פעולה"  זה,  קטן  סעיף  לעניין   )3(
משמורת;

בורסה  לחבר  להורות  רשאי  הרשות  ראש  יושב   )4(
על דרכי אימות הפרטים כאמור בפסקאות )1( ו–)2( "

בתוספת הראשונה לצו העיקרי -    2
פרט 2 - יימחק;  )1(

במקום פרט 3  יבוא:   )2(

"3  מדינות או טריטוריות אלה: איראן, אלג'יריה, אפגניסטן, הממלכה של ירדן, 
הרשות הפלסטינית, לבנון, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, 

תיקון התוספת 
הראשונה
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עזה,  רצועת  פקיסטאן,  עירק,  סעודיה,  סוריה,  סומליה,  סודאן,  מרוקו,  מצרים, 
תוניס, תימן "

בתוספת השנייה לצו העיקרי, בטופס ההצהרה של נהנה ובעל שליטה, לפני החתימה    3
יבוא:

" □ בחשבון שנפתח לפי סעיף 8 - הפרטים לגבי הנהנה בחשבון או בעל השליטה, לפי 
העניין, הם אותם הפרטים שמסרתי לתאגיד הבנקאי או לחבר הבורסה שבו מתנהל 

חשבון המקור "

תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו     4
ז' בתשרי התשע"ו )20 בספטמבר 2015(

)חמ 3-3112-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני( )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44ד)א( ו–55א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968 )להלן 
חוק   - )להלן  התשנ"ד-21994  בנאמנות,  משותפות  השקעות  לחוק  131)א(  סעיף  החוק(,   -
תיקי  ובניהול  השקעות  בייעוץ  העיסוק  הסדרת  לחוק   42 וסעיף  משותפות(,  השקעות 
ערך  ניירות  רשות  הצעת  לפי  העיסוק(,  הסדרת  חוק   - )להלן  התשנ"ה-31995  השקעות, 

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 - )להלן  התשס"ג-42003  אלקטרוני(,  ודיווח  )חתימה  ערך  ניירות  לתקנות   1 בתקנה    1
התקנות העיקריות( - 

רישיון  בעלת  חברה  או  "חתם  יבוא  חתם"  "או  במקום  מדווח",  "גורם  בהגדרה   )1(
זירה;"; 

אחרי ההגדרה "דף לוואי" יבוא:  )2(

""חברה בעלת רישיון זירה" - חברה בעלת רישיון זירה כהגדרתו בסעיף 44יב 
לחוק;"; 

בהגדרה "מסמך" -   )3(

במקום "ביחס לתאגיד" יבוא "לגבי תאגיד", במקום "ביחס למנהל קרן" יבוא  )א( 
"לגבי מנהל קרן" ובמקום "ביחס לתאגיד מורשה" יבוא "לגבי תאגיד מורשה";

בסופו יבוא "לגבי  חברה בעלת רישיון זירה - דוח, הודעה, מידע, חוות דעת  )ב( 
או אישור הכלולים בהם וכל מסמך אחר שהיא חייבת בהגשתו לפי החוק;" 

זירה  רישיון  בעלת  חברה  "או  יבוא  "ימנה"  במקום  העיקריות,  לתקנות  5)א(  בתקנה    2
ימנו" 

תיקון התוספת 
השנייה

תחילה

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 5

__________
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ג, עמ' 70   1

ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשע"ד, עמ' 646   2
ס"ח התשנ"ח, עמ' 416; התשע"ד, עמ' 655   3
ק"ת התשס"ג, עמ' 665; התשס"ט, עמ' 506   4
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אחרי תקנה 15 לתקנות העיקריות יבוא:   3

"חברה המבקשת 
לקבל רישיון זירה

חברה המבקשת לקבל רישיון זירה, תמנה שני נושאי  )א(  15א  
אלקטרונית  חתימה  מורשי  לשמש  יותר  או  בכירה  משרה 

מטעמה לצורך הגשת מסמכים בדיווח אלקטרוני לרשות 

כאמור  אלקטרונית  חתימה  מורשי  לרישום  בקשה  )ב( 
בחתימה  החברה  בשם  תיחתם  במגנא  )א(  משנה  בתקנת 
ידנית של יושב ראש הדירקטוריון ושל המנהל הכללי או 
מאלה  אחד  במקום  הסמיך  שהדירקטוריון  דירקטור  של 
לצורך חתימה על הבקשה, בציון שמות החותמים ותפקידם 
בירושלים  במשרדה  לרשות  תוגש  הבקשה  בתאגיד; 

במסירה ביד או בדואר 

חברה  על  המחויבים,  בשינויים  יחולו,  אלה  תקנות  )ג( 
אלקטרונית  חתימה  מורשה  על  )א(,  משנה  בתקנת  כאמור 

מטעמה ועל כל מסמך המדווח באופן אלקטרוני בידם "

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן    4
ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(

)חמ 3-3252-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

 תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )שיעור ההפרשה לקרן פיצויים(
)הוראת שעה(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2א ו–65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-11961, 
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בשנות המס 2015 ו–2016 יקראו את תקנה 1 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים )שיעור    1
ההפרשה לקרן פיצויים(, התשנ"א-21991, כאילו - 

בשנת המס 2015, במקום "25%" בא "47%"   )1(

בשנת המס 2016, במקום "25%" בא "0%"   )2(

תחילתן של תקנות אלה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(    2
כ"ט בחשוון התשע"ו )11 בנובמבר 2015(

)חמ 3-2266(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הוספת תקנה 15א

תחילה

תיקון תקנה 1

תחילה

__________
ס"ח התשכ"א, עמ' 100   1

ק"ת התשנ"א, עמ' 474; התשנ"ב, עמ' 640; התשנ"ג, עמ' 45; התשע"ב, עמ' 1098   2
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צו נכי המלחמה בנאצים )שינוי שיעור התגמולים(, התשע"ו-2015

 - )להלן  התשי"ד-11954  בנאצים,  המלחמה  נכי  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בסעיף 1 לחוק, בהגדרה "השכר הקובע", במקום "9% 147" יבוא "4% 154"    1

בסעיף 4ב)ג( לחוק -   2
)א(  בפסקה )1(, במקום "6% 58" יבוא "2% 61";

בפסקה )2(, במקום "6% 85" יבוא "4% 89"; )ב( 

)ג( בפסקה )3(, במקום "122%" יבוא "4% 127" 

בסעיף 4ג)א( לחוק, במקום "6% 188" יבוא "9% 196"    3
בסעיף 4ד)א( לחוק -   4

)א(  בפסקה )1(, במקום "4% 138" יבוא "5% 144";

בפסקה )2(, במקום "9% 141" יבוא "2% 148"; )ב( 

)ג( בפסקה )3(, במקום "8% 154" יבוא "6% 161" 

בסעיף 13א)ב( לחוק, במקום "3% 134" יבוא "2% 140"    5

בסעיף 13א)ב1( לחוק -   6
)א(  בפסקה )1(, במקום "9% 117" יבוא "1% 123";

בפסקה )2(, במקום "5% 121" יבוא "9% 126"; )ב( 

)ג( בפסקה )3(, במקום "3% 134" יבוא "2% 140" 

תחילתו של צו זה ביום י"ב בניסן התשע"ה )1 באפריל 2015(    7
י"ד בחשוון התשע"ו )27 באוקטובר 2015(

)חמ 3-818-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ   
ר צ ו א ה ר  ש  

צו נכי המלחמה בנאצים )שינוי שיעור התגמולים( )הוראת שעה(, 
התשע"ו-2015

 - )להלן  התשי"ד-11954  בנאצים,  המלחמה  נכי  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתקופה שמיום ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014( עד יום י"א בניסן התשע"ה    1
)31 במרס 2015( יראו כאילו -

בסעיף 1 לחוק, בהגדרה "השכר הקובע", במקום "9% 147" נאמר "3% 151";  )1(

בסעיף 4ב)ג( לחוק -  )2(

קביעת שיעור 
השכר הקובע

הוראת שעה

קביעת שיעור 
תגמול למחוסר 

פרנסה

תגמולים מיוחדים

תגמול לנכה זכאי 
לתגמול לפי הכנסה

תגמולים אחרי 
פטירתו של נכה

תגמולים אחרי 
פטירתו של נכה 

זכאי לתגמול לפי 
הכנסה

תחילה

__________
ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשע"ד, עמ' 571   1

__________
ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשע"ד, עמ' 571   1
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)א(  בפסקה )1(, במקום "6% 58" נאמר "9% 59";

בפסקה )2(, במקום "6% 85" נאמר "6% 87"; )ב( 

)ג( בפסקה )3(, במקום "122%" נאמר "8% 124";

בסעיף 4ג)א( לחוק, במקום "6% 188" נאמר "193%";  )3(

בסעיף 4ד)א( לחוק -  )4(

)א(  בפסקה )1(, במקום "4% 138" נאמר "6% 141";

בפסקה )2(, במקום "9% 141" נאמר "2% 145"; )ב( 

)ג( בפסקה )3(, במקום "8% 154" נאמר "4% 158";

בסעיף 13א)ב( לחוק, במקום "3% 134" נאמר "4% 137";  )5(

בסעיף 13א)ב1( לחוק -  )6(

)א(  בפסקה )1(, במקום "9% 117" נאמר "6% 120";

בפסקה )2(, במקום "5% 121" נאמר "3% 124"; )ב( 

)ג( בפסקה )3(, במקום "3% 134" נאמר "4% 137" 

י"ד בחשוון התשע"ו )27 באוקטובר 2015(
)חמ 3-818-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ   
ר צ ו א ה ר  ש  

תקנות נכי המלחמה בנאצים )טיפול רפואי( )הוראת שעה(, התשע"ו-2015
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 24 ו–27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-11954, 

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקופה שמיום ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014( עד יום י"א בניסן התשע"ה   1 
)31 במרס 2015( יראו כאילו בתקנה 14א)א()1( לתקנות נכי המלחמה בנאצים )טיפול 

רפואי(, התשט"ו-21955 -

)1( במקום "158%" נאמר "7% 161";

)2( במקום "9% 121" נאמר "8% 124" 

י"ד בחשוון התשע"ו )27 באוקטובר 2015(
)חמ 3-319-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
ר צ ו א ה ר  ש  

__________
ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשע"ב, עמ' 406; התשע"ד, עמ' 571   1

ק"ת התשט"ו, עמ' 785; התשע"ג, עמ' 1548   2

תקנות נכי המלחמה בנאצים )טיפול רפואי( )תיקון(, התשע"ו-2015
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 24 ו–27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-11954, 

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
__________

ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשע"ב, עמ' 406; התשע"ד, עמ' 571   1

הוראת שעה
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בתקנה 14א)א()1( לתקנות נכי המלחמה בנאצים )טיפול רפואי(, התשט"ו-21955 -   1
)1( במקום "158%" יבוא "165%";

)2( במקום "9% 121" יבוא "3% 127" 

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב בניסן התשע"ה )1 באפריל 2015(    2
י"ד בחשוון התשע"ו )27 באוקטובר 2015(

ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-319-ת1(  

שר האוצר   
__________

ק"ת התשט"ו, עמ' 785; התשע"ג, עמ' 1548; התשע"ו, עמ' 186   2

 צו נכי רדיפות הנאצים )שינוי שיעור התגמולים( )הוראת שעה(,
התשע"ו-2015

 - )להלן  התשי"ז-11957  הנאצים,  רדיפות  נכי  לחוק  4ה  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתקופה שמיום ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014( עד יום י"א בניסן התשע"ה   1 
)31 במרס 2015(, יראו כאילו -

)1( בסעיף 1 לחוק, בהגדרה "השכר הקובע", במקום "183%" נאמר "3% 187";

)2( בסעיף 4א)א( לחוק, במקום "6% 188" נאמר "193%" 

י"ד בחשוון התשע"ו )27 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1494-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ   
ר צ ו א ה ר  ש  __________

ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ד, עמ' 570   1

צו נכי רדיפות הנאצים )שינוי שיעור התגמולים(, התשע"ו-2015

 - )להלן  התשי"ז-11957  הנאצים,  רדיפות  נכי  לחוק  4ה  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בסעיף 1 לחוק, בהגדרה "השכר הקובע", במקום "183%" יבוא "1% 191"    1

בסעיף 4א)א( לחוק, במקום "6% 188" יבוא "9% 196"    2

תחילתו של צו זה ביום י"ב בניסן התשע"ה )1 באפריל 2015(    3

י"ד בחשוון התשע"ה )27 באוקטובר 2015(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-1494-ת1(  

שר האוצר   
__________

ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ד, עמ' 570   1

הוראת שעה

קביעת שיעור 
השכר הקובע

קביעת שיעור 
תגמול לנכה זכאי 

לתגמול מוגדל לפי 
הכנסה

תחילה

תיקון תקנה 14א

תחילה




