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חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018*

פרק א': מטרה ופרשנות

מטרתושלחוקזהלמנועהפצהומימוןשלנשקלהשמדההמונית,לרבותבאמצעות1רמטרה
יישוםהסנקציותשלמועצתהביטחוןעלגורמיםהמפיציםומממניםנשקלהשמדה
כחלק והכול כאמור, נשק של ובמימון בהפצה המסייעים גורמים על וכן המונית,

מהמאבקהבין־לאומיבהפצהובמימוןשלנשקכאמורר

בחוקזה-2רהגדרות

"בעלעניין"ו"שליטה"-כהגדרתםבחוקניירותערך,התשכ"ח-8פר11;

"גורםזר"-מישמתקייםלגביואחדמאלה,לפיהעניין:

לגבייחיד-הואאינואזרחישראליאותושבישראל; )1(

תאגיד- ואםהוא פעילותואינובישראל, -מרכז בניאדם לגביחבר )2(
מתקיימיםבוגםכלאלה:

הואאינורשוםבישראל; )א(

השליטהבואינהבידיתושבישראל; )ב(

"גורםמוכרז"-גורםזרשחלהלגביוהכרזהלפיסעיפים3)א()1(או)ב(או4)א(;

"גורםקשור"-אחדמאלה:

בעלשליטהאובעלענייןבתאגידשהואגורםמוכרז; )1(

תאגידשבעלהשליטהאובעלענייןבוהואגורםמוכרז; )2(

"חוקאיסורהלבנתהון"-חוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-22000;

"חוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראן"-חוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראן,
התשע"ב-32012;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-77ר41;

"מדינתחוץ"-מדינההמנויהבתוספת;

"מטההסנקציות"-כהגדרתובחוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראן;

"נשקלהשמדההמונית"-נשקכימי,ביולוגי,גרעיניאורדיולוגי,העלוללפיסוגואו
טיבולגרוםלמוותשלציבורגדולאולפגיעהחמורהבו,ולרבותאמצעילנשיאת

נשקכאמור;

"פעילותכלכלית"-כלפעילותשישלהערךכלכלי,ביןשנעשיתבתמורהוביןשנעשית
בלאתמורה,ובכללזהסחר,מתןאוקבלהשלהלוואה,מתןאוקבלהשלשירות
לרבותשירותפיננסי,הקניהאוקבלהשלבעלותאושלזכותאחרתברכושאו

מתןזכותכלכליתלפידין;

"מועצתהביטחון"-מועצתהביטחוןשלהאומותהמאוחדות;

התקבלבכנסתביוםכ'באדרהתשע"ח)7במרס2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-פ118,מיוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(,עמ'214ר

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 1

ס"חהתש"ס,עמ'3ר2ר 2

ס"חהתשע"ב,עמ'34פר 3

ס"חהתשל"ז,עמ'פ22ר 4
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"רכוש"-מקרקעין,מיטלטלין,כספיםוזכויות,לרבותרכוששהואתמורתושלרכוש
כאמור,וכלרכוששצמחאושבאמרכושכאמוראומרווחיו;

"תושבישראל"-לרבותאדםשמקוםמגוריוהואבאזורכהגדרתובתקנותשעתחירום
כפי התשכ"ז-7פר51, משפטית(, ועזרה בעבירות שיפוט - והשומרון )יהודה
שהוארךתוקפןותוקןנוסחןמעתלעת,והואאזרחישראליאושהואזכאילעלות
לישראללפיחוקהשבות,התש"י-50ר1פ,ושאילומקוםמגוריוהיהבישראלהיה

בגדרתושבישראל;

"השר"-שרהאוצרר

פרק ב': אימוץ הכרזת מועצת הביטחון

אימוץהכרזת
מועצתהביטחון

הכריזהמועצתהביטחוןאומישהיאהסמיכהלכךכיגורםזרהואגורםהמסייע3ר )א(
נשק של ובמימון בהפצה חוץ הפועלבמדינת אולארגוןלאמדינתי חוץ למדינת

להשמדההמונית)להלן-הכרזתמועצתהביטחון(,יחולוהוראותאלה:

)3(,כמישהוכרזעליו יראואתאותוגורםזר,בתקופההאמורהבפסקה )1(
בישראלשהואגורםהמסייעלהפצהולמימוןשלנשקלהשמדההמונית)להלן

-אימוץזמנישלההכרזה(;

מטההסנקציותיפרסםאתהכרזתמועצתהביטחוןבשפההאנגלית,וכן )2(
הודעהעלאימוץזמנישלההכרזהבאתרהאינטרנטשלו,בתוך24שעותממועד
ההכרזהאוסמוךככלהאפשרלאחרמכן;הכרזתמועצתהביטחוןוהודעהעל
אימוץזמנישלההכרזהיפורסמוברשומותבתוך14ימיםממועדפרסומןבאתר

האינטרנטשלמטההסנקציות;

אימוץזמנישלההכרזהייכנסלתוקףבמועדפרסוםההכרזהוההודעה )3(
באתרהאינטרנטשלמטההסנקציותלפיהוראותפסקה)2()להלן-מועדהאימוץ
הזמנישלההכרזה(,ויעמודבתוקףעדתוםארבעהחודשיםמהמועדהאמור,
ואםקיבלהשר,לפניתוםהתקופההאמורה,החלטהלפיסעיףקטן)ב(להכריז
עלהגורםהזראושלאלהכריזעליו-עדלמועדהחלטתוכאמור;בוטלההכרזת

מועצתהביטחוןלפניהמועדהאמור,יפקעתוקפושלהאימוץהזמניר

השר,בהתייעצותעםשרהחוץולאחרשהובאהלפניועמדתמטההסנקציות, )ב(
רשאילהכריזבצוכיגורםזרשניתנהלגביוהכרזתמועצתהביטחוןהואגורםהמסייע

להפצהולמימוןשלנשקלהשמדההמונית,והכולבכפוףלהוראותפרקה'ר

הכריזהשרכאמורבסעיףקטן)ב(,ובוטלההכרזתמועצתהביטחון,יבטל)ג( )1(
השרבצואתהכרזתו;צוכאמורייכנסלתוקףבמועדביטולהשלהכרזתמועצת

הביטחוןר

השר,בהתייעצותעםשרהחוץ,רשאילבטלבצואתהכרזתוגםאםהכרזת )2(
מועצתהביטחוןלאבוטלה,אםמצאכימתקייםטעםאחרלכךר

רשימתהגורמיםשחלהלגביהםהכרזהלפיסעיףזהתפורסםבאתרהאינטרנט )ד(
שלמטההסנקציותויפורטובה,לגביכלאחדמהגורמיםהנכלליםבה,פרטיזהותווכן
מועדהאימוץהזמנישלההכרזהאוהמועדשבוניתנהלגביוהכרזתהשר,לפיהעניין;
הרשימהתעודכןבסמוךלאחרכלאימוץזמנישלהכרזה,הכרזהאושינוישלאחד

מאלהר

"רכוש"-מקרקעין,מיטלטלין,כספיםוזכויות,לרבותרכוששהואתמורתושלרכוש
כאמור,וכלרכוששצמחאושבאמרכושכאמוראומרווחיו;

"תושבישראל"-לרבותאדםשמקוםמגוריוהואבאזורכהגדרתובתקנותשעתחירום
כפי התשכ"ז-7פר51, משפטית(, ועזרה בעבירות שיפוט - והשומרון )יהודה
שהוארךתוקפןותוקןנוסחןמעתלעת,והואאזרחישראליאושהואזכאילעלות
לישראללפיחוקהשבות,התש"י-50ר1פ,ושאילומקוםמגוריוהיהבישראלהיה

בגדרתושבישראל;

"השר"-שרהאוצרר

פרק ב': אימוץ הכרזת מועצת הביטחון

הכריזהמועצתהביטחוןאומישהיאהסמיכהלכךכיגורםזרהואגורםהמסייע3ר )א(
נשק של ובמימון בהפצה חוץ לאמדינתיהפועלבמדינת אולארגון חוץ למדינת

להשמדההמונית)להלן-הכרזתמועצתהביטחון(,יחולוהוראותאלה:

אימוץהכרזת
מועצתהביטחון

)3(,כמישהוכרזעליו יראואתאותוגורםזר,בתקופההאמורהבפסקה )1(
בישראלשהואגורםהמסייעלהפצהולמימוןשלנשקלהשמדההמונית)להלן

-אימוץזמנישלההכרזה(;

מטההסנקציותיפרסםאתהכרזתמועצתהביטחוןבשפההאנגלית,וכן )2(
הודעהעלאימוץזמנישלההכרזהבאתרהאינטרנטשלו,בתוך24שעותממועד
ההכרזהאוסמוךככלהאפשרלאחרמכן;הכרזתמועצתהביטחוןוהודעהעל
אימוץזמנישלההכרזהיפורסמוברשומותבתוך14ימיםממועדפרסומןבאתר

האינטרנטשלמטההסנקציות;

אימוץזמנישלההכרזהייכנסלתוקףבמועדפרסוםההכרזהוההודעה )3(
באתרהאינטרנטשלמטההסנקציותלפיהוראותפסקה)2()להלן-מועדהאימוץ
הזמנישלההכרזה(,ויעמודבתוקףעדתוםארבעהחודשיםמהמועדהאמור,
ואםקיבלהשר,לפניתוםהתקופההאמורה,החלטהלפיסעיףקטן)ב(להכריז
עלהגורםהזראושלאלהכריזעליו-עדלמועדהחלטתוכאמור;בוטלההכרזת

מועצתהביטחוןלפניהמועדהאמור,יפקעתוקפושלהאימוץהזמניר

השר,בהתייעצותעםשרהחוץולאחרשהובאהלפניועמדתמטההסנקציות, )ב(
רשאילהכריזבצוכיגורםזרשניתנהלגביוהכרזתמועצתהביטחוןהואגורםהמסייע

להפצהולמימוןשלנשקלהשמדההמונית,והכולבכפוףלהוראותפרקה'ר

הכריזהשרכאמורבסעיףקטן)ב(,ובוטלההכרזתמועצתהביטחון,יבטל)ג( )1(
השרבצואתהכרזתו;צוכאמורייכנסלתוקףבמועדביטולהשלהכרזתמועצת

הביטחוןר

השר,בהתייעצותעםשרהחוץ,רשאילבטלבצואתהכרזתוגםאםהכרזת )2(
מועצתהביטחוןלאבוטלה,אםמצאכימתקייםטעםאחרלכךר

רשימתהגורמיםשחלהלגביהםהכרזהלפיסעיףזהתפורסםבאתרהאינטרנט )ד(
שלמטההסנקציותויפורטובה,לגביכלאחדמהגורמיםהנכלליםבה,פרטיזהותווכן
מועדהאימוץהזמנישלההכרזהאוהמועדשבוניתנהלגביוהכרזתהשר,לפיהעניין;
הרשימהתעודכןבסמוךלאחרכלאימוץזמנישלהכרזה,הכרזהאושינוישלאחד

מאלהר

ק"תהתשכ"ז,עמ'2741;ס"חהתשכ"ח,עמ'20;התשע"ז,עמ'4ררר 5

ס"חהתש"י,עמ'ר15ר פ
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מטההסנקציותימסורהודעהעלהגורמיםהמוכרזיםבהתאםלסעיףזה,למי )ה(
שיקבעהשרובדרךשיקבער

פרק ג': הכרזת שר האוצר בשל הכרזת גורם מוסמך זר

הכרזתשרהאוצר
בשלהכרזתגורם

מוסמךזר

הכריזגורםמוסמךמחוץלישראל,מכוחסמכותולפיהדיןהחלעליו,כיגורם4ר )א(
זרהואגורםהמסייעלמדינתחוץאולארגוןלאמדינתיהפועלבמדינתחוץבהפצה
ובמימוןשלנשקלהשמדההמונית)להלן-הכרזתגורםמוסמךזר(והיהלשר,לאחר
שהובאהלפניועמדתמטההסנקציות,יסודסבירלהניחכיהגורםהזרמסייעכאמור,
רשאיהשר,בהתייעצותעםשרהחוץושרהביטחון,להכריזבצוכיאותוגורםהוא
גורםהמסייעבהפצהובמימוןשלנשקלהשמדההמונית)בסעיףזה-הכרזתהשר(,

והכולבכפוףלהוראותפרקה'ר

הכריזהשרכאמורבסעיףקטן)א(,ובוטלההכרזתהגורםהמוסמךהזר,יבטל)ב( )1(
השרבצואתהכרזתהשר;צוכאמורייכנסלתוקףבמועדביטולהשלהכרזת

הגורםהמוסמךהזרר

השר,בהתייעצותעםשרהחוץושרהביטחון,רשאילבטלאתהכרזתהשר, )2(
גםאםהכרזתהגורםהמוסמךהזרלאבוטלה,אםמצאכימתקייםטעםאחר

לכךר

הוראותסעיף3)ד(ו–)ה(יחולולענייןגורםשהוכרזלפיסעיףזהר )ג(

פרק ד': הוראות לעניין גורם מוכרז וגורם קשור

איסורקיום
פעילותכלכלית
עםגורםמוכרז

וגורםקשור
והפסקתפעילות

כלכליתקיימת

לאיקייםאדםפעילותכלכליתעםגורםמוכרזאועםגורםקשור,אלאאםכן5ר )א(
התירזאתהשרלפיהוראותסעיףקטן)ב(,ובהתאםלתנאיההיתרר

השררשאילהתירקיוםפעילותכלכליתעםגורםמוכרזאועםגורםקשור,אם )ב(
מצא,לאחרשהובאהלפניועמדתמטההסנקציות,כיישצורךבכךלפיהנחיותמועצת
הביטחוןאומישהיאהסמיכהלכך,כפישהןמתפרסמותמעתלעתבאתרהאינטרנט

שלמועצתהביטחון,אוכיישטעםאחרלכךר

)ב(יכולשיהיהלסוגיםשלפעילותכלכליתאולפעילות היתרלפיסעיףקטן )ג(
כלכליתמסוימת,ויכולשיותנהבתנאים;ההיתריפורסםברשומות,וכןיפורסםבאתר

האינטרנטשלמטההסנקציותבדרךשקבעהשרר

נכנסלתוקףאימוץזמנישלהכרזתמועצתהביטחוןלפיהוראותסעיף3)א()3(או )ד(
הכריזהשרכיגורםזרהואגורםהמסייעבהפצהובמימוןשלנשקלהשמדההמונית
לפיהוראותסעיפים3)ב(או4,וקייםאדםפעילותכלכליתעםגורםמוכרזאועםגורם
קשור,במועדכניסתולתוקףשלהאימוץהזמניאובמועדההכרזה,לפיהעניין,יודיע
עלכךלמטההסנקציותויפסיקאתהפעילותהכלכליתעםהגורםהמוכרזאוהגורם

הקשור,באופןמיידיר

חובתדיווח
למשטרתישראל
עלקיוםפעילות

כלכליתעםגורם
מוכרזאוגורם

קשור

התבקשאדםלקייםפעילותכלכליתבמהלךעסקיואובמילויתפקידו,והיהפר )א(
לאותואדםחשדסבירכיהפעילותהכלכליתהיאעםגורםמוכרזאוגורםקשור,או
קייםאדםפעילותכלכליתוהיהלובמועדקיוםהפעילותהכלכליתאובתוךשישה

חודשיםמהמועדהאמורחשדסבירכאמור,ידווחעלכךלמשטרתישראלר

דיווחכאמורבסעיףקטן)א(יכלולכלמידעהידועלמדווחוהנוגעלעניין,ויימסר )ב(
בסמוךככלהאפשר,בנסיבותהעניין,למועדשבוהיהלאותואדםחשדסבירלהניח

כאמורבאותוסעיףקטןר
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והמועדים יהיובהתאםלדרכיהדיווח והמועדיםלפיסעיףזה הדיווח דרכי )ג(
שנקבעולפיסעיפיםפ)ב(,7)ה(ו־8א)ה(לחוקאיסורהלבנתהון,אלאאםכןקבעואחרת

השריםהאמוריםבאותםסעיפים,לאחרהתייעצותכאמורבהםר

דיווחלפיסעיףקטן)א(אינוגורעמחובתהדיווחלפיהוראותכלדין,ובכללזה )ד(
סעיפים7ו־8אלחוקאיסורהלבנתהוןר

פטורמאחריות
והגבלותעל

גילוידיווח

אי־עשייתפעילותכלכלית,מחדלאחראומעשהשנעשובתוםלבכדילהימנע7ר )א(
מעבירהלפיסעיפים13ו־14,וכןדיווחאוגילוישנעשובתוםלבלשםקיוםהוראות
פרקזהופעולהבהתאםלהנחיותמשטרתישראל,איןבהםהפרהשלחובתסודיות
ונאמנותאושלחובהאחרתלפיכלדיןאוהסכם,ומישעשהאושנמנעמעשייהכאמור
לאיישאבאחריותפלילית,אזרחיתאומשמעתיתבשלהמעשהאוהמחדל;הוראות
סעיף24)ב(ו–)ג(לחוקאיסורהלבנתהוןיחולולענייןמעשהאומחדללפיסעיףקטןזהר

סעיף25לחוקאיסורהלבנתהוןיחוללענייןגילויודיווחלפיהוראותפרקזה, )ב(
בשינוייםהמחויביםר

תחולתהוראות
חוקאיסורהלבנת

הון

הסמכויותהנתונותלנגידבנקישראלולשרלהוציאצוויםלשםאכיפתושלחוק8ר )א(
איסורהלבנתהון,כאמורבסעיפים8,7אאו8בלאותוחוק,יהיונתונותלהםגםלשם
אכיפתהוראותפרקזה,וכןיהיהרשאיכלאחדמהם,בהתייעצותעםהשרלביטחון
הפנים,ולענייןצוכאמורבסעיפים7ו־8אלחוקאיסורהלבנתהון-גםבהסכמתשר
המשפטים,לקבועבצו,לגביתאגידבנקאיאוגוף,כאמורבסעיפים8,7אאו8בלחוק
האמור,הוראותבדברבדיקתפרטיהזיהוישלצדדיםלפעילותכלכליתאלמולפרטי

הזיהוישלגורםמוכרזזרר

דיווחיםשיתקבלולפיסעיףזהברשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרור)ב( )1(
יישמרובמאגרהמידעשהוקםלפיסעיף28לחוקאיסורהלבנתהון;העברתמידע
שהתקבללפיסעיףזהאולשםאכיפתהוראותפרקזה,ממאגרהמידע,תיעשה

לפיהוראותחוקאיסורהלבנתהוןר

אדםשהגיעאליומידעלפיפסקה)1(,תוךכדימילויתפקידואובמהלך )2(
עבודתו,ישמרנובסוד,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימוש,אלאלפי
הוראותחוקאיסורהלבנתהוןאולפיצושלביתמשפט;מישגילהמידעשהגיע
אליואועשהבושימוש,בניגודלהוראותפסקה)1(,דינו-מאסרשלוששניםאו
קנסכאמורבסעיף1פ)א()3(לחוקהעונשין;הגורםברשלנותלגילוימידעלאחר,
בניגודלהוראותפסקה)1(,תוךהפרתהוראהמהוראותשנקבעולאבטחתמידע
לפיחוקאיסורהלבנתהון,אותוךהפרתכללאונוהלשקבעראשהרשותלאיסור
הלבנתהוןומימוןטרורלפיהוראותכאמור,דינו-מאסרשנהאוקנסכאמור

בסעיף1פ)א()2(לחוקהעונשיןר

אחראילמילויחובותבתאגידבנקאיובכלגוףהמנויבתוספתהשלישיתלחוק )ג(
איסורהלבנתהון,שמונהלפיסעיף8לחוקהאמור,אואחראילמילויחובותבתאגיד
שהואסוחרבאבניםיקרות,שמונהלפיסעיף8א)ו(לאותוחוק,יפעלגםלקיוםהחובות
שיוטלובצוויםלפיסעיףקטן)א(עלהתאגידאוהגוףהאמור,ולהדרכתהעובדיםלקיום

החובותכאמורולפיקוחעלמילויןר

המפקחיםשמונולפיסעיף11ידלחוקאיסורהלבנתהון,יפקחוגםעלביצוע )ד(
הוראותצוויםלפיסעיףקטן)א(שעניינןחובותתאגידבנקאי,גוףהמנויבתוספת
השלישיתלחוקהאמור,סוחרבאבניםיקרותונותןשירותעסקי,ולשםכךיהיונתונות

להםהסמכויותלפיאותוחוקויחולוהוראותפרקד'2לחוקהאמורר

והמועדים והמועדיםלפיסעיףזהיהיובהתאםלדרכיהדיווח הדיווח דרכי )ג(
שנקבעולפיסעיפיםפ)ב(,7)ה(ו־8א)ה(לחוקאיסורהלבנתהון,אלאאםכןקבעואחרת

השריםהאמוריםבאותםסעיפים,לאחרהתייעצותכאמורבהםר

דיווחלפיסעיףקטן)א(אינוגורעמחובתהדיווחלפיהוראותכלדין,ובכללזה )ד(
סעיפים7ו־8אלחוקאיסורהלבנתהוןר

אי־עשייתפעילותכלכלית,מחדלאחראומעשהשנעשובתוםלבכדילהימנע7ר )א(
מעבירהלפיסעיפים13ו־14,וכןדיווחאוגילוישנעשובתוםלבלשםקיוםהוראות
פרקזהופעולהבהתאםלהנחיותמשטרתישראל,איןבהםהפרהשלחובתסודיות
ונאמנותאושלחובהאחרתלפיכלדיןאוהסכם,ומישעשהאושנמנעמעשייהכאמור
לאיישאבאחריותפלילית,אזרחיתאומשמעתיתבשלהמעשהאוהמחדל;הוראות
סעיף24)ב(ו–)ג(לחוקאיסורהלבנתהוןיחולולענייןמעשהאומחדללפיסעיףקטןזהר

פטורמאחריות
והגבלותעל

גילוידיווח

סעיף25לחוקאיסורהלבנתהוןיחוללענייןגילויודיווחלפיהוראותפרקזה, )ב(
בשינוייםהמחויביםר

הסמכויותהנתונותלנגידבנקישראלולשרלהוציאצוויםלשםאכיפתושלחוק8ר )א(
איסורהלבנתהון,כאמורבסעיפים8,7אאו8בלאותוחוק,יהיונתונותלהםגםלשם
אכיפתהוראותפרקזה,וכןיהיהרשאיכלאחדמהם,בהתייעצותעםהשרלביטחון
הפנים,ולענייןצוכאמורבסעיפים7ו־8אלחוקאיסורהלבנתהון-גםבהסכמתשר
המשפטים,לקבועבצו,לגביתאגידבנקאיאוגוף,כאמורבסעיפים8,7אאו8בלחוק
האמור,הוראותבדברבדיקתפרטיהזיהוישלצדדיםלפעילותכלכליתאלמולפרטי

הזיהוישלגורםמוכרזזרר

תחולתהוראות
חוקאיסורהלבנת

הון

דיווחיםשיתקבלולפיסעיףזהברשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרור)ב( )1(
יישמרובמאגרהמידעשהוקםלפיסעיף28לחוקאיסורהלבנתהון;העברתמידע
שהתקבללפיסעיףזהאולשםאכיפתהוראותפרקזה,ממאגרהמידע,תיעשה

לפיהוראותחוקאיסורהלבנתהוןר

אדםשהגיעאליומידעלפיפסקה)1(,תוךכדימילויתפקידואובמהלך )2(
עבודתו,ישמרנובסוד,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימוש,אלאלפי
הוראותחוקאיסורהלבנתהוןאולפיצושלביתמשפט;מישגילהמידעשהגיע
אליואועשהבושימוש,בניגודלהוראותפסקה)1(,דינו-מאסרשלוששניםאו
קנסכאמורבסעיף1פ)א()3(לחוקהעונשין;הגורםברשלנותלגילוימידעלאחר,
בניגודלהוראותפסקה)1(,תוךהפרתהוראהמהוראותשנקבעולאבטחתמידע
לפיחוקאיסורהלבנתהון,אותוךהפרתכללאונוהלשקבעראשהרשותלאיסור
הלבנתהוןומימוןטרורלפיהוראותכאמור,דינו-מאסרשנהאוקנסכאמור

בסעיף1פ)א()2(לחוקהעונשיןר

אחראילמילויחובותבתאגידבנקאיובכלגוףהמנויבתוספתהשלישיתלחוק )ג(
איסורהלבנתהון,שמונהלפיסעיף8לחוקהאמור,אואחראילמילויחובותבתאגיד
שהואסוחרבאבניםיקרות,שמונהלפיסעיף8א)ו(לאותוחוק,יפעלגםלקיוםהחובות
שיוטלובצוויםלפיסעיףקטן)א(עלהתאגידאוהגוףהאמור,ולהדרכתהעובדיםלקיום

החובותכאמורולפיקוחעלמילויןר

המפקחיםשמונולפיסעיף11ידלחוקאיסורהלבנתהון,יפקחוגםעלביצוע )ד(
הוראותצוויםלפיסעיףקטן)א(שעניינןחובותתאגידבנקאי,גוףהמנויבתוספת
השלישיתלחוקהאמור,סוחרבאבניםיקרותונותןשירותעסקי,ולשםכךיהיונתונות

להםהסמכויותלפיאותוחוקויחולוהוראותפרקד'2לחוקהאמורר
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הוראותסעיף14לחוקאיסורהלבנתהוןהקובעותעיצוםכספיעלהפרתהוראות )ה(
לפיאותוחוק,יחולוגםלענייןהפרתהוראותצוויםלפיסעיףקטן)א(;הסמכויות
הנתונותלוועדהלהטלתעיצוםכספישהוקמהלפיסעיף13לחוקאיסורהלבנתהון,
יהיונתונותלהגםלגבימישהפראתהוראותהצוויםהאמורים,ולענייןעיצוםכספי

יחולוההוראותלפיפרקה'לחוקהאמורר

הוטלעיצוםכספילפיסעיףזהושולםהעיצום,לאיוגשכתבאישוםבשלעבירה )ו(
לפיסעיף15בשלאותומעשהשבשלוהוטלהעיצוםהכספיר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראותצולפיסעיףקטן)א(,לאיוטליותר )ז(
מעיצוםכספיאחד,אףאםהמעשהמהווהגםהפרהשלצולפיחוקאיסורהלבנתהוןר

פרק ה': הוראות כלליות לעניין הכרזות לפי סעיפים 3 ו־4

הודעהעלכוונה
להכריז

מצאהשרכימתקיימיםהתנאיםלהכרזהעלגורםזרכגורםהמסייעבהפצהרר )א(
ובמימוןשלנשקלהשמדההמוניתלפיסעיפים3)ב(או4)א(,לאחרשהובאהלפניו
עמדתמטההסנקציות,ולענייןהכרזהלפיסעיף4)א(-גםלאחרהתייעצותעםשר
החוץושרהביטחון,והיהבכוונתושלהשרלהכריזכאמור,תפורסםהודעהעלכך
באתרהאינטרנטשלמטההסנקציות)להלן-הודעהעלכוונהלהכריז,במועדובדרך
שיקבעהשר,ורשאיהואלקבועדרכיםנוספותלהבאתדברהכוונהלהכריזכאמור

לידיעתהציבור(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הכריזהשרעלגורםזרלפיהוראותסעיף3)ב(,לפני )ב(
תוםתקופתתוקפושלהאימוץהזמניכאמורבסעיף3)א()3(,יראואתפרסוםהכרזת
מועצתהביטחוןוההודעהעלאימוץזמנישלההכרזהבאתרמטההסנקציות,לפי

הוראותסעיף3)א()2(,כפרסוםהודעהעלכוונהלהכריזר

בקשהשלא
להכריז

הרואהאתעצמונפגעמכוונהלהכריזכאמורבסעיףר)א(או)ב(,רשאילהגישלשר,10ר )א(
באמצעותמטההסנקציות,בכתב,בקשהשלאלהכריזכאמור)בחוקזה-בקשהשלא
להכריז(,בתוך45ימיםמיוםפרסוםההודעהעלכוונהלהכריז;בבקשהשלאלהכריז
יפרטהמבקשאתכלהעובדותשעליהןהואמבססאתבקשתוויצרףאתהמסמכים

שבידיוהנוגעיםלענייןר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיהשרלהאריךאתהתקופהלהגשתבקשה )ב(
שלאלהכריז,ובלבדשהוגשהלובקשהמנומקתלכךומתקייםאחדמאלה:

העיכובבהגשתהבקשהנבעמכךשהמבקשלאידעעלהאימוץהזמנישל )1(
ההכרזהכאמורבסעיף3)א()1(אועלהכוונהלהכריזלפיסעיף3)ב(,מטעמים

שאינםתלוייםבו,והבקשההוגשהבתוך30ימיםמיוםשהדברנודעלו;

ההארכהמוצדקתמטעמיםאחריםשיירשמור )2(

השרייתןאתהחלטתובבקשהשלאלהכריזבתוך45ימיםמיוםהגשתה,)ג( )1(
ורשאיהוא,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להאריךאתהתקופהלמתןההחלטה
30ימיםכלאחת,ובלבדשאםהוגשה נוספותשלאיעלועל תקופות בשתי
הבקשהבארבעתהחודשיםכאמורבסעיף3)א()3(,תינתןההחלטהלאיאוחר

מתוםאותהתקופהר

החלטתהשרלפיסעיףזהתינתןבכתבותהיהמנומקת;העתקמהחלטת )2(
השריומצאלמבקש,ואולםלאיומצאולמבקשחלקיםמהחלטתהשרהכוללים

מידעחסויכאמורבסעיף12)א(ר
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בקשהלביטול
הכרזה

הרואהאתעצמונפגעמהכרזהלפיסעיפים3)ב(או4)א(רשאילהגישלשר,בכתב,11ר
בקשהלביטולההכרזה)להלן-בקשהלביטולהכרזה(;בבקשהלביטולהכרזהיפרט
המבקשאתכלהעובדותשעליהןהואמבססאתבקשתוויצרףאתהמסמכיםשבידיו
ממועד ימים 0פ בתוך הכרזה לביטול בבקשה החלטה ייתן השר לעניין; הנוגעים
הגשתהבקשה,ואםנדרשלשרמידענוסף,מהמבקשאוממקורותאחרים,לשםקבלת

ההחלטה-בתוך0פימיםממועדקבלתמלואהמידער

זכותעיוןלשם
הגשתבקשהשלא

להכריזאובקשה
לביטולהכרזה

מישזכאילהגישבקשהשלאלהכריזאובקשהלביטולהכרזה)בסעיףזה-בקשה(12ר )א(
רשאי,לשםהגשתהבקשה,לעייןבמידעהנוגעלהכרזהשמטההסנקציותהעבירלשר,
למעטמידעשנקבעלגביושהואמידעחסוי;החלטהבבקשהשישלגביהמידעחסוי

תינתן30ימיםלפחותלאחרשנמסרלמבקששישמידעחסויבנוגעלבקשתור

מטההסנקציותרשאי,מיוזמתואולפיבקשתהגורםשהואמקורהמידע)בסעיף )ב(
זה-מקורהמידע(,לקבועכימידעהנוגעלהכרזההואמידעחסוי,אםגילויועלול
לפגועבביטחוןהמדינה,ביחסיהחוץשלהאובשלוםהציבוראובביטחונו,אולפגוע
בענייןציבוריחשובאחר,וכיהענייןשישבאי־גילויועדיףמהצורךלגלותולשםבירור
האמתועשייתצדק)בפרקזה-מידעחסוי(;החלטתמטההסנקציותלענייןזהתינתן
לאחרהתייעצותעםשרהחוץועםשרהביטחון,וכןעםהשרהממונהעלמקורהמידע,

אומימטעמם,ותימסרלמבקשבכתבר

החליטמטההסנקציותלקבוע,בניגודלבקשתמקורהמידע,כימידעאינומידע )ג(
חסוי,רשאימקורהמידעלבקשמהשרכילאיביאבחשבוןאתהמידעהאמורבקבלת
החלטתובבקשה;ביקשמקורהמידעכאמור,לאיתחשבהשרבמידע,והמידעלאיועבר

למבקשר

פרק ו': עונשין וסמכויות אכיפה

סיועבפיתוח,
בייצור,בהפצהאו

במימוןשלנשק
להשמדההמונית
אוקידוםפעילות

כאמור

לאיבצעאדםפעולהשישבהכדילסייעלמדינתחוץאולארגוןלאמדינתי13ר )א(
הפועלבשטחהשלמדינתחוץ,בפיתוח,בייצור,בהפצהאובמימוןשלנשקלהשמדה
המונית,ובכללזהבדרךשלמכירהאוהעברהשלטובין,שלטכנולוגיהאושלמידע,או
מתןשירותים,לרבותשירותיםפיננסייםאושירותיםלוגיסטיים,אושישבהכדילקדם
פיתוח,ייצור,הפצהאומימוןכאמור;המבצעפעולהכאמור,דינו-מאסרתשעשנים
אוקנספיארבעהמהקנסכאמורבסעיף1פ)א()4(לחוקהעונשין,ואםנעברההעבירה

בידיתאגיד-כפלהקנסהאמורר

קיוםפעילות
כלכליתעםגורם

מוכרזאוגורם
קשור

המקייםפעילותכלכליתשלאניתןהיתרלגביהאושלאבהתאםלתנאיההיתרעם14ר
גורםמוכרזאוגורםקשור,בניגודלהוראותסעיף5,דינו-מאסרשלוששניםאוקנס
פיארבעהמהקנסבסעיף1פ)א()4(לחוקהעונשין,ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-

כפלהקנסהאמורר

מישלאמסרדיווחלפיהוראותסעיףפ,דינו-מאסרשנהאוקנסכאמורבסעיף1פ)א()3(15רהפרתחובתדיווח
לחוקהעונשיןר

אחריותנושא
משרהבתאגיד

נושאמשרהבתאגידיפקחויעשהכלשניתןלמניעתעבירותלפיסעיפים13עד15פ1ר )א(
בידיהתאגידאובידיעובדמעובדיו;המפרהוראהזו,דינו-קנסכאמורבסעיף1פ)א()3(

לחוקהעונשין;לענייןזה,"נושאמשרה"-מנהלפעילבתאגיד,שותףלמעטשותף
מוגבל,אופקידהאחראימטעםהתאגידעלהתחוםשבובוצעההעבירהר

נעברהעבירהלפיסעיפים13עד15בידיתאגידאובידיעובדמעובדיו,חזקה )ב(
היאכינושאמשרהבתאגידהפראתחובתולפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכי

עשהכלשניתןכדילמלאאתחובתור

הרואהאתעצמונפגעמהכרזהלפיסעיפים3)ב(או4)א(רשאילהגישלשר,בכתב,11ר
בקשהלביטולההכרזה)להלן-בקשהלביטולהכרזה(;בבקשהלביטולהכרזהיפרט
המבקשאתכלהעובדותשעליהןהואמבססאתבקשתוויצרףאתהמסמכיםשבידיו
ממועד ימים 0פ בתוך הכרזה לביטול בבקשה החלטה ייתן השר לעניין; הנוגעים
הגשתהבקשה,ואםנדרשלשרמידענוסף,מהמבקשאוממקורותאחרים,לשםקבלת

ההחלטה-בתוך0פימיםממועדקבלתמלואהמידער

בקשהלביטול
הכרזה

מישזכאילהגישבקשהשלאלהכריזאובקשהלביטולהכרזה)בסעיףזה-בקשה(12ר )א(
רשאי,לשםהגשתהבקשה,לעייןבמידעהנוגעלהכרזהשמטההסנקציותהעבירלשר,
למעטמידעשנקבעלגביושהואמידעחסוי;החלטהבבקשהשישלגביהמידעחסוי

תינתן30ימיםלפחותלאחרשנמסרלמבקששישמידעחסויבנוגעלבקשתור

זכותעיוןלשם
הגשתבקשהשלא

להכריזאובקשה
לביטולהכרזה

מטההסנקציותרשאי,מיוזמתואולפיבקשתהגורםשהואמקורהמידע)בסעיף )ב(
זה-מקורהמידע(,לקבועכימידעהנוגעלהכרזההואמידעחסוי,אםגילויועלול
לפגועבביטחוןהמדינה,ביחסיהחוץשלהאובשלוםהציבוראובביטחונו,אולפגוע
בענייןציבוריחשובאחר,וכיהענייןשישבאי־גילויועדיףמהצורךלגלותולשםבירור
האמתועשייתצדק)בפרקזה-מידעחסוי(;החלטתמטההסנקציותלענייןזהתינתן
לאחרהתייעצותעםשרהחוץועםשרהביטחון,וכןעםהשרהממונהעלמקורהמידע,

אומימטעמם,ותימסרלמבקשבכתבר

החליטמטההסנקציותלקבוע,בניגודלבקשתמקורהמידע,כימידעאינומידע )ג(
חסוי,רשאימקורהמידעלבקשמהשרכילאיביאבחשבוןאתהמידעהאמורבקבלת
החלטתובבקשה;ביקשמקורהמידעכאמור,לאיתחשבהשרבמידע,והמידעלאיועבר

למבקשר

פרק ו': עונשין וסמכויות אכיפה

לאיבצעאדםפעולהשישבהכדילסייעלמדינתחוץאולארגוןלאמדינתי13ר )א(
הפועלבשטחהשלמדינתחוץ,בפיתוח,בייצור,בהפצהאובמימוןשלנשקלהשמדה
המונית,ובכללזהבדרךשלמכירהאוהעברהשלטובין,שלטכנולוגיהאושלמידע,או
מתןשירותים,לרבותשירותיםפיננסייםאושירותיםלוגיסטיים,אושישבהכדילקדם
פיתוח,ייצור,הפצהאומימוןכאמור;המבצעפעולהכאמור,דינו-מאסרתשעשנים
אוקנספיארבעהמהקנסכאמורבסעיף1פ)א()4(לחוקהעונשין,ואםנעברההעבירה

בידיתאגיד-כפלהקנסהאמורר

סיועבפיתוח,
בייצור,בהפצהאו

במימוןשלנשק
להשמדההמונית
אוקידוםפעילות

כאמור

המקייםפעילותכלכליתשלאניתןהיתרלגביהאושלאבהתאםלתנאיההיתרעם14ר
גורםמוכרזאוגורםקשור,בניגודלהוראותסעיף5,דינו-מאסרשלוששניםאוקנס
פיארבעהמהקנסבסעיף1פ)א()4(לחוקהעונשין,ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-

כפלהקנסהאמורר

קיוםפעילות
כלכליתעםגורם

מוכרזאוגורם
קשור

מישלאמסרדיווחלפיהוראותסעיףפ,דינו-מאסרשנהאוקנסכאמורבסעיף1פ)א()3(15ר
לחוקהעונשיןר

הפרתחובתדיווח

נושאמשרהבתאגידיפקחויעשהכלשניתןלמניעתעבירותלפיסעיפים13עד15פ1ר )א(
בידיהתאגידאובידיעובדמעובדיו;המפרהוראהזו,דינו-קנסכאמורבסעיף1פ)א()3(

לחוקהעונשין;לענייןזה,"נושאמשרה"-מנהלפעילבתאגיד,שותףלמעטשותף
מוגבל,אופקידהאחראימטעםהתאגידעלהתחוםשבובוצעההעבירהר

אחריותנושא
משרהבתאגיד

נעברהעבירהלפיסעיפים13עד15בידיתאגידאובידיעובדמעובדיו,חזקה )ב(
היאכינושאמשרהבתאגידהפראתחובתולפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכי

עשהכלשניתןכדילמלאאתחובתור
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פרק ז': תפיסה וחילוט

בפרקזה-17רהגדרות-פרקז'

"עבירה"-עבירהלפיסעיפים13עד15;

"רכושהקשורלעבירה"-רכוששמתקייםבואחדמאלה:

נעברהבועבירהאושהואשימשלביצועעבירה,קידםביצועעבירהאו )1(
סייעאויועדלביצועעבירה;

הואהושגכשכראוכתגמולבעדביצועעבירה,יועדלהיותשכראותגמול )2(
בעדביצועהאוהושגכתוצאהמביצועה,והכולבמישריןאובעקיפיןר

חילוטרכושלאחר
הרשעה

לענייןחילוטרכוששלאדםשהורשעבעבירה,יחולוהוראותסעיפים23,21ו־פ2)א(18ר
לחוקאיסורהלבנתהון,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

הוראותסעיףפ3חלפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-73ר71)בסעיף )1(
זה-פקודתהסמים(,לאיחולולגביניהולהרכושהמחולטושימושבו;

הוראותסעיףפ3ג)א(לפקודתהסמיםיחולורקעלטועןלזכותברכוששאינוגורם )2(
מוכרז;

עלאףהאמורבסעיףפ3ג)ג(לפקודתהסמים,ביתהמשפטרשאילצוותעלחילוטם )3(
שלמיטלטליןשאינםניתניםלעיקוללפיסעיף22)א()4(לחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-

7פר81ר

חילוטרכוששלא
בעקבותהרשעה

ביתמשפטמחוזירשאי,עלפיבקשהשלפרקליטמחוז,לצוותעלחילוטרכושהקשורר1ר
לעבירה,בהליךאזרחי,ביןאםהורשעאוהואשםאדםבעבירהוביןאםלאו;עלחילוט
לפיסעיףזהיחולוהוראותסעיפים23,22ו־פ2)א(לחוקאיסורהלבנתהון,בשינויים

המחויביםובשינוייםהאמוריםבסעיף18ר

ניהולרכוש
ומימושו

צוויםוהחלטותשניתנולפיהוראותפרקזהלענייןתפיסתרכושאוחילוטו,יהיו20ר )א(
אסמכתהבידיאגףהאפוטרופוסהכלליבמשרדהמשפטים)בפרקזה-האפוטרופוס
הכללי(לנהלאתהרכושולממשו,לרבותבאמצעותפנייהלביתהמשפטהמוסמך

בבקשהלמתןהוראותלענייןניהולהרכושאומימושור

בקשהלמתןהוראותלאפוטרופוסהכלליבדברניהולזמנישלהרכושבמסגרתצו )ב(
לתפיסתרכושבהליךפליליאואזרחי,תוגשלביתהמשפטהמוסמךלאחרהתייעצות

עםהאפוטרופוסהכלליר

הליכי הוצאות תשלום לרבות זה, פרק לפי וניהולו הרכוש תפיסת הוצאות )ג(
התפיסה,החילוט,ניהולהרכושומימושו,ולרבותשכרושלהאפוטרופוסהכלליבעד
הניהול,ייגבומכללהרכוששהאפוטרופוסהכללימנהלושחולטלפיהוראותפרקזהר

תקנותלעניין
תפיסהוחילוט

שרהמשפטיםממונהעלביצועהוראותפרקזה,והוארשאילהתקיןתקנותלביצועו,21ר
ובכללזהתקנותבענייניםאלה:

סדרידיןבבקשהלחילוטבהליךפליליאואזרחי,לרבותלענייןמסירתהודעה )1(
לטועניםלזכותברכושוהגשתטענותיהםבענייןהחילוט;

ניהולהרכוששנתפסוחולטלפיהוראותפרקזה,ובכללזהאופןתשלוםהוצאות )2(
ניהולהרכושכאמור;תקנותלפיפסקהזויותקנובהסכמתשרהאוצרר

דינימדינתישראל,נוסחחדש27,עמ'פ52ר 7

ס"חהתשכ"ז,עמ'פ11ר 8
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פרק ח': הוראות שונות

סמכותלקבלת
מידעושמירתו

הסמכותלפיסעיף28לחוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראן,תהיהנתונהלעובד22ר
מטההסנקציותשהשרהסמיךלכךגםלשםמילויתפקידימטההסנקציותלפיחוקזה
לגבימידעשישבוכדילסייעלמטההסנקציותבמילויתפקידיוכאמור,והוראותאותו

סעיףיחולולענייןמסירה,קבלהושמירהשלהמידער

החלתהוראות
עלהמדינה

הוראותסעיף5יחולוגםעלהמדינהר23ר

איןבהוראותחוקזהלגרועמהוראותכלדין,ובכללזהחוקהמאבקבתכניתהגרעין24רשמירתדינים
שלאיראןר

ביצועותקנות
ושינויהתוספת

השרממונהעלביצועושלחוקזה,והוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגע25ר )א(
לביצועור

השר,בהסכמתשרהחוץושרהביטחוןובאישורועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת, )ב(
רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתר

פרק ט': תיקונים עקיפים

תיקוןחוקאיסור
הלבנתהון-

מס'27

בחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-2000ר-פ2ר

בסעיף30- )1(

בסעיףקטן)ב()1(,במקום"פקודתהמסחרעםהאויב"יבוא"פקודתהמסחר )א(
עםהאויב,חוקלמניעתהפצהומימוןשלנשקלהשמדההמונית";

בסעיףקטן)ב2()1(,במקום"לפיפקודתהמסחרעםהאויב"יבוא"לפיפקודת )ב(
המסחרעםהאויב,לפיחוקלמניעתהפצהומימוןשלנשקלהשמדההמונית";

בסעיפיםקטנים)ג(ו–)ג1()1(,בכלמקום,אחרי"מניעתסחרעםהאויב,"יבוא )ג(
"מניעתפעילותכלכליתעםגורםמוכרזאועםגורםקשור,";

בסעיפיםקטנים)ו(,)ז(ו–)ח(,בכלמקום,במקום"פקודתהמסחרעםהאויב" )ד(
יבוא"פקודתהמסחרעםהאויב,חוקלמניעתהפצהומימוןשלנשקלהשמדה

המונית";

בסעיףקטן)י(,אחריההגדרה"חוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראן"יבוא: )ה(

""גורםמוכרז"ו"גורםקשור"-כהגדרתםבחוקלמניעתהפצהומימוןשל
נשקלהשמדההמונית;

"חוקלמניעתהפצהומימוןשלנשקלהשמדההמונית"-חוקלמניעת
הפצהומימוןשלנשקלהשמדההמונית,התשע"ח-102018;";

בתוספתהראשונה,אחריפרט)18ז(יבוא: )2(

נשק של ומימון הפצה למניעת לחוק ו־14 13 סעיפים לפי עבירות ")18ח(
להשמדההמונית,התשע"ח-2018;"ר

תיקוןחוקהמאבק
בתכניתהגרעין

שלאיראן

בחוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראן,התשע"ב-27-112012ר

בסעיף2- )1(

ההגדרה"חוקאיסורמימוןטרור"-תימחק; )א(

בהגדרה"פעילותכלכלית",במקום"אוהקניה"יבוא"הקניה"ובסופהיבוא )ב(
"אומתןזכותכלכליתלפידין";

פרק ח': הוראות שונות

הסמכותלפיסעיף28לחוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראן,תהיהנתונהלעובד22ר
מטההסנקציותשהשרהסמיךלכךגםלשםמילויתפקידימטההסנקציותלפיחוקזה
לגבימידעשישבוכדילסייעלמטההסנקציותבמילויתפקידיוכאמור,והוראותאותו

סעיףיחולולענייןמסירה,קבלהושמירהשלהמידער

סמכותלקבלת
מידעושמירתו

החלתהוראותהוראותסעיף5יחולוגםעלהמדינהר23ר
עלהמדינה

איןבהוראותחוקזהלגרועמהוראותכלדין,ובכללזהחוקהמאבקבתכניתהגרעין24ר
שלאיראןר

שמירתדינים

השרממונהעלביצועושלחוקזה,והוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגע25ר )א(
לביצועור

ביצועותקנות
ושינויהתוספת

השר,בהסכמתשרהחוץושרהביטחוןובאישורועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת, )ב(
רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתר

פרק ט': תיקונים עקיפים

תיקוןחוקאיסורבחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-2000ר-פ2ר
הלבנתהון-

מס'27 בסעיף30- )1(

בסעיףקטן)ב()1(,במקום"פקודתהמסחרעםהאויב"יבוא"פקודתהמסחר )א(
עםהאויב,חוקלמניעתהפצהומימוןשלנשקלהשמדההמונית";

בסעיףקטן)ב2()1(,במקום"לפיפקודתהמסחרעםהאויב"יבוא"לפיפקודת )ב(
המסחרעםהאויב,לפיחוקלמניעתהפצהומימוןשלנשקלהשמדההמונית";

בסעיפיםקטנים)ג(ו–)ג1()1(,בכלמקום,אחרי"מניעתסחרעםהאויב,"יבוא )ג(
"מניעתפעילותכלכליתעםגורםמוכרזאועםגורםקשור,";

בסעיפיםקטנים)ו(,)ז(ו–)ח(,בכלמקום,במקום"פקודתהמסחרעםהאויב" )ד(
יבוא"פקודתהמסחרעםהאויב,חוקלמניעתהפצהומימוןשלנשקלהשמדה

המונית";

בסעיףקטן)י(,אחריההגדרה"חוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראן"יבוא: )ה(

""גורםמוכרז"ו"גורםקשור"-כהגדרתםבחוקלמניעתהפצהומימוןשל
נשקלהשמדההמונית;

"חוקלמניעתהפצהומימוןשלנשקלהשמדההמונית"-חוקלמניעת
הפצהומימוןשלנשקלהשמדההמונית,התשע"ח-102018;";

בתוספתהראשונה,אחריפרט)18ז(יבוא: )2(

נשק של ומימון הפצה למניעת לחוק ו־14 13 סעיפים לפי עבירות ")18ח(
להשמדההמונית,התשע"ח-2018;"ר

תיקוןחוקהמאבקבחוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראן,התשע"ב-27-112012ר
בתכניתהגרעין

שלאיראן בסעיף2- )1(

ההגדרה"חוקאיסורמימוןטרור"-תימחק; )א(

בהגדרה"פעילותכלכלית",במקום"אוהקניה"יבוא"הקניה"ובסופהיבוא )ב(
"אומתןזכותכלכליתלפידין";

ס"חהתש"ס,עמ'3ר2;התשע"ח,עמ'52ר ר

ס"חהתשע"ח,עמ'232ר 10

ס"חהתשע"ב,עמ'34פר 11
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בסעיף3- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"בהתקייםכלאחדמאלה"יבוא"אםנוכחה,לאחר )1(
שהובאהלפניהעמדתמטההסנקציות,כיהגורםהזרנותןסיועכאמור";

פסקאות)1(עד)3(-יימחקו; )2(

בסעיףקטן)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"תנאימהתנאים"יבוא"האמור )ב(
בסעיףקטן)א(";

בסעיףקטן)ג(,במקום"תנאימהתנאיםהמנוייםבפסקאות)1(עד)3(של )ג(
אותוסעיףקטן"יבוא"האמורבאותוסעיףקטן";

בסעיףר- )3(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"בהתקייםכלאחדמאלה"יבוא"אםנוכחה,לאחר )1(
שהובאהלפניהעמדתמטההסנקציות,כיהגורםהזרמקייםקשרעסקי

מהותיעםאיראן";

פסקאות)1(עד)3(-יימחקו; )2(

סעיףקטן)ב(-בטל; )ב(

בסעיףקטן)ג(,במקוםהסיפההחלבמילים"תנאימהתנאים"יבוא"האמור )ג(
בסעיףקטן)א(";

בסעיףקטן)ד(,במקום"תנאימהתנאיםהמנוייםבפסקאות)1(עד)3(של )ד(
סעיףקטן)א("יבוא"האמורבאותוסעיףקטן";

בסעיף18)א(,הקטעהחלבמילים"ובכללזה"עדהמילים"הכריזהועדתהשרים" )4(
-יימחק;

סעיףפ3-בטל; )5(

התוספת-תימחקר )פ(

פרק י': הוראת מעבר

הכריזהמועצתהביטחוןאומישהיאהסמיכהלכך,לפנייוםתחילתושלחוקזה)בסעיף28רהוראתמעבר
זה-יוםהתחילה(,כיגורםזרהואגורםהמסייעלמדינתחוץאולארגוןהפועלבמדינת
חוץבהפצהובמימוןשלנשקלהשמדההמונית,יראואתאותוגורם,מטעמיםהנוגעים
ליחסיהחוץשלמדינתישראל,כאילוהוכרזעליו,ביוםהתחילה,כאמורבסעיף3)א()1(,

והמועדיםהאמוריםבסעיף3יימנוהחלמיוםהתחילהר

תוספת 

)ההגדרה "מדינת חוץ"(

הרפובליקההאיסלאמיתשלאיראן; )1(

הרפובליקההדמוקרטיתהעממיתשלקוריאהר )2(

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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