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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או של 
אמצעים לנשיאתו, התשע"ח-2018

פרק א': מטרה ופרשנות

מטרתושלחוקזהלמנועהפצהומימוןשלנשקלהשמדההמוניתאושלאמצעינשיאה1צמטרה
לנשקלהשמדההמונית,לרבותבאמצעותיישוםהסנקציותשלמועצתהביטחוןשל
האומותהמאוחדותעלגורמיםהמפיציםומממניםנשקלהשמדההמוניתאואמצעי
נשיאהלנשקלהשמדההמונית,וכןעלגורמיםהמסייעיםבהפצהובמימוןשלנשקאושל
אמצעינשיאהכאמור,והכולכחלקמהמאבקהבין־לאומיבהפצהובמימוןשלנשקכאמורצ

מטרתושלחוקזההיאלהגביראתיכולתהשל  כללי
ישראללקחתחלקבמאבקהבין–לאומיבהפצה 
ובמימוןשלנשקלהשמדההמונית)פרוליפרציהשלנשק
להשמדההמונית(,ביןהשארבאמצעותיישוםסנקציות
לגורמים המסייעים גורמים על מיידי באופן כלכליות
במדינות המונית להשמדה נשק ומממנים שמפיצים
המנויותבתוספת)להלן-גורמיםפרוליפרטוריים(,אשר
האומות של הביטחון מועצת ידי על ככאלה הוכרזו
גורם ידי על או הביטחון( מועצת - )להלן המאוחדות

מוסמךבמדינהזרהצ

להסדיראתההליכיםלקליטת המוצענועד החוק
הכרזותכאמורבישראל,באופןשעומדבסטנדרטיםהבין–

המחייביםבכלהנוגעלאימוץהכרזותמועצת לאומיים
הביטחון,הכולכמפורטלהלןצ

ארגוןה–FinancialActionTaskForce(FATF()להלן
-ארגוןה–FATF(,הואהארגוןהבין–לאומיהמובילבתחום
המאבקבהלבנתהוןומימוןטרורוהואאמוןעלקביעת

הסטנדרטהבין־לאומיהמחייבבתחוםצ

מדינות ידי על 1989 בשנת הוקם זה ארגון
)TheGroupof7(במטרהלפתחולקדםמדיניות G7–ה
למאבקבהלבנתהוןומימוןטרורברמההלאומיתוהבין–

כל את מחייבים הארגון שקבע הסטנדרטים לאומיתצ
הלבנת איסור בתחום חובות ומטילים העולם מדינות
7שלארגון הון,מימוןטרורופרוליפרציה)ראו:המלצה
http://wwwצfatf-gafiצorg/ בכתובת: )2012( FATF–ה
publications/fatfrecommendations/documents/fatf-

htmlצrecommendations(צ

מדינהשאינהמשתפתפעולהעםהמלצותהארגון
אואינהמציגההתקדמותמספקתבתיקונםשלליקויים
השחורה" ב"רשימה להיכלל לסיכון חשופה שאותרו,
בחובה טומנת זו ברשימה היכללות הארגוןצ שמפרסם
השלכותשליליותרבות,לרבותפגיעהמשמעותיתבמוניטין
שלהמדינהובמידתהאטרקטיביותשלהלהשקעות,וכן
הפיננסייםהפעילים המוסדות של יכולתם את מסכלת

במדינהלפעולבזירההפיננסיתהבין־לאומיתצ

FATF–ה בהמלצות הקבועים מהסטנדרטים כחלק
הביטחון מועצת הכרזות את לאמץ המדינות נדרשות

בנושאפעיליטרורוארגוניטרורובנושאפרוליפרציהבאופן
מיידי)"Withoutdelay"(,כךשמידעםההכרזהשלמועצת
הביטחוןתוכלהמדינהלהקפיאכספיםאונכסיםאחרים
הנמצאיםבבעלותושלאדםאוגורםמוכרזאוגורםהקשור
למימהםולמנועאתהברחתםצלגישתהארגון,מדוברבפרק

זמןשלכמהשעותממועדההכרזהבמועצתהביטחוןצ

המדינותעומדותבהמלצותהארגון לוודאכי כדי
ומיישמותאותןבאופןאפקטיבי,נערכותבמדינותביקורות
תקופתיותצמדינתישראלצורפהלארגוןה–FATFבחודש
ו201במעמדשלמדינהמשקיפהצכדילקבלמעמד יוני
שלחברהמלאהבארגון,עליהלעמודבהצלחהבביקורת

בין־לאומיתמקיפהשמתקיימתבסוףשנת2017צ

הבין־ בסטנדרטים עומדת אינה ישראל כיום,
לאומייםבנושאהמאבקבהפצהומימוןשלנשקלהשמדה
אימוץ של כללי מנגנון בדין קיים שלא משום המונית,
גם לפרוליפרציהצ הנוגע בכל הביטחון מועצת הכרזות
המנגנוןהקייםלאימוץהכרזותמועצתהביטחוןשנוגעות
לאיראן,בהתאםלחוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראן,
התשע"ב-2012)להלן-חוקהמאבקבתכניתהגרעיןשל
עמידה מאפשר אינו שהוא היות בחסר לוקה איראן(,

בסטנדרטיםהבין־לאומייםבהיבטשלמיידיותהאימוץצ

נוכחכלהאמור,מוצעלהסדירבחוקזהמנגנוןכללי
לאימוץהכרזותשלמועצתהביטחוןושלמדינותזרותעל
גורמיםפרוליפרטורייםאשרמסייעיםלמדינותהמנויות

בתוספתלחוקצ

כאמור, גורמים על הביטחון מועצת הכרזות לגבי
ההכרזות, של אוטומטי אימוץ של מנגנון לקבוע מוצע
לאחר לקבוע האוצר שר ולהסמיךאת לתקופהקצובה,
מכןבהתאםלשיקולדעתו,בהתייעצותעםשרהחוץ,אם
לאמצןבאופןקבועצלגביהכרזותשלמדינותזרות,מוצע
כיקליטתההכרזהתהיהנתונהמלכתחילהלשיקולדעת

שרהאוצר,בהתייעצותעםשרהחוץושרהביטחוןצ

מוצע,מהטעמיםהמתואריםלעילבחלקהכללי  סעיף 1
שלדבריההסבר,לקבועכימטרתהחוקהמוצע 
המונית להשמדה נשק של ומימון הפצה מניעת היא
באמצעות לרבות כאמור, לנשק נשיאה אמצעי של או
גורמים על הביטחון מועצת שהטילה הסנקציות יישום

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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בחוקזה-2צהגדרות

"בעלעניין"ו"שליטה"-כהגדרתםבחוקניירותערך,התשכ"ח-8ו119;

"גורםזר"-מישמתקייםלגביואחדמאלה,לפיהעניין:

לגבייחיד-הואאינואזרחישראליאותושבישראל; )1(

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

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-41977;

"מדינתחוץ"-מדינההמנויהבתוספת;

"מטההסנקציות"-כהגדרתובחוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראן;

הגדרותבחוקזה-2צ

"בעלעניין"ו"שליטה"-כהגדרתםבחוקניירותערך,התשכ"ח-8ו119;

"גורםזר"-מישמתקייםלגביואחדמאלה,לפיהעניין:

לגבייחיד-הואאינואזרחישראליאותושבישראל; )1(

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

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-41977;

"מדינתחוץ"-מדינההמנויהבתוספת;

"מטההסנקציות"-כהגדרתובחוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראן;

פרוליפרטוריים וכן על גורמים המסייעים בהפצה ומימון של 
נשק להשמדה המונית או של אמצעים לנשיאתו, הכול כחלק 

מהמאבק הבין־לאומי בהפצה ובמימון של נשק כאמור.

מוצעלהגדירמונחיםשוניםהמשמשיםבחוק  סעיף 2
המוצעצ 

להגדרה "גורם זר" -מוצעלקבועכייחידייחשבלגורם
זראםאינואזרחישראלאותושבישראל,וחברבניאדם
-אםמרכזפעילותואינובישראלצעלפיהמוצע,תאגיד
אינו פעילותו כךשמרכז על נוסף אם, זר ייחשבלגורם
בישראל,הואאינורשוםבישראלוהשליטהבואינהבידי

תושבישראלצ

ההגדרההמוצעתזההלהגדרתגורםזרבחוקהמאבק
בטרור,התשע"ו-ו200)להלן-חוקהמאבקבטרור(צ

מתגורר שאינו ישראל אזרח להגדרה, בהתאם
בישראלוכןתושבישראלשאינואזרח,הםגורמיםזרים
וניתןלהכריזעליהםכגורמיםפרוליפרטורייםצלגביתאגיד,
נדרשיםשלושתהתנאיםהמפורטיםלעיל,ובהתאם,הוא
לאייחשבלגורםזרולאיהיהניתןלהכריזעליוכעלגורם
פרוליפורטורי,אםמרכזפעילותובישראל,אםהוארשום

בישראל,אואםהואנשלטבידיתושבישראלצ

 להגדרה "גורם  מוכרז" -מוצעלהגדירגורםמוכרזכגורם
)ב(או זרשחלהלגביוהכרזהבהתאםלסעיפים3)א(או
4)א(צבהתאם,יחולוהוראותהחוקביחסלגורמיםמוכרזים
הןעלגורמיםשהכריזעליהםהשרבעקבותהכרזתמועצת
הביטחוןאוהכרזהשלגורםמוסמךבמדינהזרה,והןעל
גורמיםשהכרזותמועצתהביטחוןלגביהםאומצובאופן

זמניבהתאםלמנגנוןהמוצעבסעיף3)א(צ

חוץ מדינת להגדיר מוצע - חוץ"  "מדינת  להגדרה 
כמדינההמנויהבתוספתלחוקהמוצעצבתוספתמנויות
איראן של האסלאמית הרפובליקה המוצע פי על
והרפובליקההדמוקרטיתהעממיתשלקוריאה)קוריאה
הצפונית(צעלפיהמוצעיחולוהמגבלותשבחוקהמוצע
רקלגביגורמיםפרופילטורייםהמסייעיםלמדינותאלה
נשק של ובמימון בהפצה בהן הפועלים לארגונים או
25 לסעיף ההסבר בדברי כמפורט המוניתצ להשמדה
התוספת, את לשנות האוצר שר יוכל החוק, להצעת

בתנאיםכמפורטבאותוסעיףצ

להגדרה "מטה הסנקציות" -מטההסנקציותהואיחידה
ג' בפרק ג' סימן הוראות לפי האוצר במשרד שהוקמה
לחוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראןצמוצעכיהמטה,
המאבק חוק לעניין המקצוע גורמי משמשים שעובדיו
בתכניתהגרעיןשלאיראן,ימלאתפקידדומהגםלעניין
מטה להגדרת להפנות מוצע בהתאם, המוצעצ החוק

הסנקציותבחוקהאמורצ

ס"חהתשכ"ח,עמ'234צ 1

ס"חהתש"ס,עמ'293צ 2

ס"חהתשע"ב,עמ'34וצ 3

ס"חהתשל"ז,עמ'ו22צ 4

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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"נשקלהשמדההמונית"-נשקכימי,ביולוגי,גרעיניאורדיולוגי,העלוללפיסוגואו
טיבולגרוםלמוותשלציבורגדולאולפגיעהחמורהבו;

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

מתןזכותכלכליתלפידין;

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

"השר"-שרהאוצר;

באזורכהגדרתובתוספתלחוק מגוריוהוא שמקום ישראל"-לרבותאדם "תושב
להארכתתוקפןשלתקנותשעתחירום)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירות
ועזרהמשפטית(,התשכ"ח-7ו519,והואאזרחישראליאושהואזכאילעלות
לישראללפיחוקהשבות,התש"י-1950ו,ושאילומקוםמגוריוהיהבישראלהיה

בגדרתושבישראלצ

פרק ב': אימוץ הכרזת מועצת הביטחון

אימוץהכרזת
מועצתהביטחון

הכריזהמועצתהביטחוןשלהאומותהמאוחדות)להלן-מועצתהביטחון(אומי3צ )א(
שהיאהסמיכהלכךכיגורםזרהואגורםהמסייעלמדינתחוץאולארגוןלאמדינתי
הפועלבמדינתחוץבהפצהובמימוןשלנשקלהשמדההמוניתאושלאמצעינשיאה

לנשקכאמור)להלן-הכרזתמועצתהביטחון(,יחולוהוראותאלה:

)3(,כמישהוכרזעליו יראואתאותוגורםזר,בתקופההאמורהבפסקה )1(
בישראלשהואגורםהמסייעלהפצהולמימוןשלנשקלהשמדההמוניתאושל

אמצעינשיאהלנשקכאמור)להלן-אימוץזמנישלההכרזה(;

להגדרה "פעילות כלכלית" -מוצעלקבועכיכלפעילות
בעלתערךכלכלי,ביןשנעשיתבתמורהוביןשנעשיתבלא
המוצעצ כלכליתלצורךהחוק תמורה,תיחשבלפעילות
לפעילות שורהשלדוגמאות מפרטת ההגדרההמוצעת
כאמור,בדומהלדוגמאותהמפורטותבהגדרההמקבילה
מוצע כן כמו איראןצ של בתכניתהגרעין המאבק בחוק
להבהירכיגםמתןזכותעלפידין,כגוןמתןרישיוןבעל
מכרזי, הליך בעקבות התקשרות זיכיון, או כלכלי ערך
וכןמתןסיועממשלתילפידין,מהוויםפעילותכלכליתצ
ויודגששאיןכוונהלהגבילזכויותשאינןכלכליותבמהותן

הניתנותלפיחוק,כגוןרישיוןנהיגהצ

כמפורטלהלןבדבריההסברלסעיף5,החוקהמוצע
מגבילפעילותכאמורעםגורמיםמוכרזיםצ

מועצת של הכרזות לקליטת מנגנון מוצע  פרק ב' 
הביטחוןעלגורמיםפרוליפרטוריים,המסייעים כללי
למדינתחוץאולארגוןלאמדינתיהפועלבה,וזאתבמטרה

לאפשריישוםסנקציותכלכליותלגביהםבישראלצ

בהתאםלמנגנוןהמוצע,הכרזותכאמורייקלטובשלב
ראשוןבמנגנוןשלאימוץזמני,לפרקזמןשלאיעלהעל
ארבעהחודשיםושרהאוצריוכללהחליטעלקליטתןבאופן
קבוע,הכולכמפורטלהלןצכך,האימוץהזמנישלההכרזות
יהיהתחוםבזמן,ושיקולהדעתאםלאמץאתההכרזה
לתקופהארוכהיותריהיהבידישרהאוצר,בהתייעצות
לעמוד למדינה מאפשר המוצע המנגנון החוץצ שר עם

בדרישותארגוןה–FATFבהיבטשלמיידיותהקליטהצ

לסעיף קטן )א( סעיף 3

כאמור,בהתאםלמנגנוןהאימוץהזמניהמוצע, 
הכרזותמועצתהביטחוןעלגורמיםפרוליפרטורייםייקלטו
לחלוטין, אוטומטיכמעט במנגנון מיידי באופן בישראל
וזאתלמשךפרקזמןמוגבלשלאיעלהעלארבעהחודשיםצ

גורם על הביטחון מועצת של הכרזה כי מוצע
פרוליפרטוריתפורסםבאתרהאינטרנטשלמטההסנקציות,
בתוךפרקזמןשל24שעותממועדההכרזה,אוסמוךככל
האפשרלאחרמכן,יחדעםהודעהעלאימוץזמנישל
ההכרזהצמועדפרסוםההכרזהוההודעהכאמור,יהיהמועד
האימוץהזמני,שהחלממנויראובגורםשהוכרזבהכרזת

ס"חהתשכ"ח,עמ'20צ 5

ס"חהתש"י,עמ'159צ ו

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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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,יפקעתוקפושלהאימוץהזמניצ

השררשאי,בהתייעצותעםשרהחוץולאחרשהובאהלפניועמדתראשמטה )ב(
הסנקציות,להכריזבצוכיגורםזרשניתנהלגביוהכרזתמועצתהביטחוןהואגורם
המסייעלהפצהולמימוןשלנשקלהשמדההמוניתאושלאמצעינשיאהלנשקכאמור,

הכולבכפוףלהוראותפרקה'צ

הכריזהשרכאמורבסעיףקטן)ב(,ובוטלההכרזתמועצתהביטחון,יבטלהשר)ג( )1(
בצואתהכרזתו;צוכאמורייכנסלתוקףבמועדביטולהשלהכרזתמועצתהביטחוןצ

השררשאי,בהתייעצותעםשרהחוץ,לבטלבצואתהכרזתוגםאםהכרזת )2(
מועצתהביטחוןלאבוטלה,אםמצאכימתקייםטעםאחרלכךצ

רשימתהגורמיםשחלהלגביהםהכרזהלפיסעיףזהתפורסםבאתרהאינטרנטשל )ד(
מטההסנקציותויפורטובה,לגביכלאחדמהגורמיםהנכלליםבה,פרטיזהותווכןמועד
האימוץהזמנישלההכרזהאוהמועדשבוניתנהלגביוהכרזתהשר,לפיהעניין;הרשימה

תעודכןסמוךלאחרכלאימוץזמנישלהכרזה,הכרזהאושינוישלאחדמאלהצ

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,יפקעתוקפושלהאימוץהזמניצ

השררשאי,בהתייעצותעםשרהחוץולאחרשהובאהלפניועמדתראשמטה )ב(
הסנקציות,להכריזבצוכיגורםזרשניתנהלגביוהכרזתמועצתהביטחוןהואגורם
המסייעלהפצהולמימוןשלנשקלהשמדההמוניתאושלאמצעינשיאהלנשקכאמור,

הכולבכפוףלהוראותפרקה'צ

הכריזהשרכאמורבסעיףקטן)ב(,ובוטלההכרזתמועצתהביטחון,יבטלהשר)ג( )1(
בצואתהכרזתו;צוכאמורייכנסלתוקףבמועדביטולהשלהכרזתמועצתהביטחוןצ

השררשאי,בהתייעצותעםשרהחוץ,לבטלבצואתהכרזתוגםאםהכרזת )2(
מועצתהביטחוןלאבוטלה,אםמצאכימתקייםטעםאחרלכךצ

רשימתהגורמיםשחלהלגביהםהכרזהלפיסעיףזהתפורסםבאתרהאינטרנטשל )ד(
מטההסנקציותויפורטובה,לגביכלאחדמהגורמיםהנכלליםבה,פרטיזהותווכןמועד
האימוץהזמנישלההכרזהאוהמועדשבוניתנהלגביוהכרזתהשר,לפיהעניין;הרשימה

תעודכןסמוךלאחרכלאימוץזמנישלהכרזה,הכרזהאושינוישלאחדמאלהצ

לגביו ויחולו בישראל, גם מוכרז גורם הביטחון מועצת
המגבלותהקבועותבחוקהמוצעלגביגורמיםמוכרזיםצ

ההכרזהוהודעהעלההכרזהיפורסמוברשומותבתוך
ההכרזות 14ימיםממועדהאימוץהזמני,ואולםקליטת
כדיןמחייבתחלעלפיהמוצעממועדהאימוץהזמניולא
ממועדהפרסוםברשומותצזאתכדילעמודבסטנדרטים
הבין–לאומייםהנדרשיםעלידיארגוןה–FATF,בהיבט

שלמיידיותהקליטהצ

עלפיהמוצע,יעמודהאימוץהזמניבתוקפולמשך
יפקע זו תקופה בתום חודשיםצ ארבעה עד של תקופה
האימוץהזמני,ובהתאם-יפקעוגםההגבלותעלהגורמים
אותה תום לפני השר, החליט כן אם אלא - המוכרזים
תקופה,להכריזעלאותםגורמיםבאופןאקטיביכגורמים
עם )ב(צ קטן סעיף להוראות בהתאם בישראל, מוכרזים
החלטתהשר,יפקעהאימוץהזמני,ואותןהמגבלותיחולו
עלהגורמיםהמוכרזיםמכוחהכרזתהשרצלעומתזאת,
אםהחליטהשר,לפניתוםתקופתארבעתהחודשים,שלא
להכריז,יפקעתוקפושלהאימוץהזמניבמועדהחלטתו
פי על הנזכרותצ ההגבלות גם יפקעו ובהתאם, כאמור,
תום לפני הביטחון מועצת הכרזת תבוטל אם המוצע,
התקופההאמורה,יפקעגםתוקפושלהאימוץהזמנישל

ההכרזהצ

לסעיף קטן )ב(

מוצעלהקנותלשרסמכות,בהתייעצותעםשרהחוץ,
ולאחרשהובאהלפניועמדתראשמטההסנקציות,לבצע
אימוץאקטיבישלהכרזתמועצתהביטחוןצהמנגנוןהמוצע
לענייןזהנועדלאפשרקליטהיעילהומהירהשלההכרזהצ
בסמכותו שימוש לעשות יוכל השר כי מוצע זאת, עם
לגורמים זכותשימוע שניתנה רקלאחר כאמור להכריז
הרואיםאתעצמםנפגעיםמההכרזה,בהתאםלהליכים
ולמועדיםהמפורטיםבפרקה'המוצעצהסמכותהקבועה
בסעיףקטןזהמאפשרתקליטהקבועהשלהכרזותמועצת
סעיף הוראות לפי זמני באופן שאומצו לאחר הביטחון
קטן)א(,ואולםהיאאינהמותניתבכךשחל,בעתהפעלתה
אוקודםלכן,אימוץזמניכאמורצעלכן,השריוכללהפעילה
גםאםאיןאימוץזמניבתוקףשלהכרזהוגםאםלאחל

בעבראימוץכאמורצ

 לסעיף קטן )ג(

מכיווןשמדוברבמנגנוןלקליטהשלהכרזתמועצת
הביטחון,מוצעלקבועכיאםאימץהשרהכרזהכאמור,
בצו,ולאחרמכןבוטלהההכרזה,השריבטלאתהכרזתו
בצוצבמקרהכזה,יתחילתוקפושלהצובמועדביטולהשל
ההכרזהבידימועצתהביטחוןצעודמוצעלהסמיךאתשר

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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מטההסנקציותימסורהודעהעלהגורמיםהמוכרזיםבהתאםלסעיףזה,למי )ה(
שיקבעהשרובדרךשיקבעצ

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

הכרזתשרהאוצר
בשלהכרזתגורם

מוסמךזר

הכריזגורםמוסמךמחוץלישראל,מכוחסמכותולפיהדיןהחלעליו,כיגורםזרהוא4צ )א(
גורםהמסייעלמדינתחוץאולארגוןלאמדינתיהפועלבמדינתחוץבהפצהובמימוןשל
נשקלהשמדההמוניתאושלאמצעינשיאהלנשקכאמור)להלן-הכרזתגורםמוסמך
זר(והיהלשר,לאחרשהובאהלפניועמדתראשמטההסנקציות,יסודסבירלהניחכי
הגורםהזרמסייעכאמור,רשאיהשר,בהתייעצותעםשרהחוץושרהביטחון,להכריז
בצוכיאותוגורםהואגורםהמסייעבהפצהובמימוןשלנשקלהשמדההמוניתאושל

אמצעינשיאהלנשקכאמור)בסעיףזה-הכרזתהשר(,הכולבכפוףלהוראותפרקה'צ

הכריזהשרכאמורבסעיףקטן)א(,ובוטלההכרזתהגורםהמוסמךהזר,יבטל)ב( )1(
השר,בצו,אתהכרזתהשר;צוכאמורייכנסלתוקףבמועדביטולהשלהכרזת

הגורםהמוסמךצ

השררשאי,בהתייעצותעםשרהחוץושרהביטחון,לבטלכאמוראתהכרזת )2(
השר,גםאםהכרזתהגורםהמוסמךהזרלאבוטלהכאמור,אםמצאכימתקיים

טעםאחרלכךצ

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

האוצרלבטלהכרזהכאמור,בהתייעצותעםשרהחוץ,אם
מצאכימתקייםטעםאחרלכך,וזאתגםאםהכרזתמועצת

הביטחוןלאבוטלהצ

לסעיף קטן )ד(

לגביהם שחלה הגורמים רשימת כי לקבוע מוצע
הכרזהלפיסעיףזהתפורסםבאתרהאינטרנטשלמטה
הסנקציותצהרשימהתכלולאתהגורמיםשהכרזותלגביהם
אומצובאופןזמניכאמורבסעיףקטן)א(וכןאתהגורמים
שהוכרזובידיהשרלפיסעיףקטן)ב(,והיאתעודכןבהתאם
לכלשינוי,פקיעתתוקףוביטולשלאימוץזמניאוהכרזה

כאמורצ

לסעיף קטן )ה(

מוצעלהסמיךאתהשרלקבועהוראותבדברהדרך
הסנקציותהודעה מטה ובכללזההמועדשבהםימסור
עלהגורמיםהמוכרזיםלגורמיםרלוונטיים,כגוןמוסדות
את להפסיק יידרשו להכרזה, בהתאם אשר פיננסיים,
פעילותםהכלכליתעםהגורמיםהמוכרזיםצכמוכןמוצע

להסמיךאתהשרלקבועלמיתימסרההודעהצ

בסעיףזהמוצעלעגןהליךלקליטתהכרזהשל  סעיף 4
גורםמוסמךמחוץלישראלשאינובהכרחמועצת 
הביטחוןעלגורםפרוליפרטוריאשרמסייעלמדינתחוץאו
כאלה הכרזות חוץצ במדינת הפועל מדינתי לא לארגון
יכולותלהיותהכרזותשניתנובידיגוףמוסמךבמדינהזרה,
ובכללזהמדינהשהיאחלקמפדרציהשלמדינות,דוגמת

מדינהבארצותהבריתשלאמריקה,וכןבידיגוףמוסמך
שלאיחודמדינותזרותצ

בהתאם,מוצעלהסמיךאתשרהאוצרלהכריזעל
שהובאה לאחר כאמור, גורמיםפרוליפרטוריםשהוכרזו
האוצר, שבמשרד הסנקציות מטה ראש עמדת לפניו
ובהתייעצותעםשרהחוץושרהביטחון,ולאחרשמצא
כיישיסודסבירלהניחשאכןמדוברבגורםפרוליפרטוריצ
הדרישהלקיומושל"יסודסבירלהניח"דומהלדרישה
הקבועהבסעיף11לחוקהמאבקבטרור,ביחסלאימוץשל
הכרזותזרותעלארגוניטרוראופעיליטרור,והיאקובעת
רףראייתינוסףעלזההנדרשלפיסעיף3)ב(לצורךאימוץ

אקטיבישלהכרזתמועצתהביטחוןצ

מוצעכיההכרזהלפיסעיףזהתתאפשררקלאחר
שניתנהזכותשימועלגורמיםהרואיםאתעצמםנפגעים
מההכרזה,בהתאםלהליכיםוהמועדיםהמפורטיםבפרק

ה'לחוקהמוצעצ

כמוכןמוצעותהוראותדומותלענייןסמכותהשר
הגורםהמוסמך,או בעקבותביטולהבידי לבטלהכרזה
סמכותולבטלה,בהתייעצותעםשרהחוץושרהביטחון,
אםמצאכימתקייםטעםאחרלכך,גםאםהכרזתהגורם

המוסמךהזרלאבוטלהכאמורצ

רשימת פרסום לעניין ההוראות את להחיל מוצע
הגורמיםהמוכרזיםועדכונה,ולענייןמסירתהודעהעל
גורמים על גם רלוונטיים, לגורמים המוכרזים הגורמים

שהוכרזולפיסעיףזהצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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פרק ד': הוראות לעניין גורם מוכרז

איסורקיום
פעילותכלכלית
עםגורםמוכרז

וגורםקשור
והפסקתפעילות

כלכליתקיימת

לאיקייםאדםפעילותכלכליתעםגורםמוכרזאועםגורםקשור,אלאאםכן5צ )א(
התירזאתהשרלפיהוראותסעיףקטן)ב(,ובהתאםלתנאיההיתרצ

השררשאילהתירקיוםפעילותכלכליתעםגורםמוכרזאועםגורםקשור,אם )ב(
מצא,לאחרשהובאהלפניועמדתראשמטההסנקציות,כיקייםצורךבכךלפיהנחיות
מועצתהביטחוןאומישהיאהסמיכהלכך,כפישהןמתפרסמותמעתלעתבאתר

האינטרנטשלמועצתהביטחון,אוכיקייםטעםאחרלכךצ

היתרכאמורבסעיףקטן)ב(יכולשיהיהלסוגיםשלפעילותכלכליתאולפעילות )ג(
כלכליתמסוימת,ויכולשיותנהבתנאים;היתרכאמוריפורסםברשומות,וכןיפורסם

באתרהאינטרנטשלמטההסנקציותבדרךשיקבעהשרצ

נכנסלתוקףאימוץזמנישלהכרזתמועצתהביטחוןלפיהוראותסעיף3)א()3(או )ד(
הכריזהשרכיגורםזרהואגורםהמסייעבהפצהומימוןשלנשקלהשמדההמונית
אושלאמצעינשיאהלנשקכאמורלפיהוראותסעיפים3)ב(או4,וקייםאדםפעילות
כלכליתעםגורםמוכרזאועםגורםקשור,במועדכניסתולתוקףשלהאימוץהזמני
כאמוראובמועדההכרזהכאמור,לפיהעניין,יודיעעלכךלמטההסנקציותויפסיק

אתהפעילותהכלכליתעםהגורםהמוכרזאוהגורםהקשור,באופןמיידיצ

חובתדיווח
למשטרתישראל
עלקיוםפעילות

כלכליתעםגורם
מוכרזאוגורם

קשור

התבקשאדםלקייםפעילותכלכליתבמהלךעסקיואובמילויתפקידו,והיהוצ )א(
לאותואדםחשדסבירכיהפעילותהכלכליתהיאעםגורםמוכרזאוגורםקשור,או
קייםאדםפעילותכלכליתוהיהלובמועדקיוםהפעילותהכלכליתאובתוךשישה

חודשיםמהמועדהאמורחשדסבירכאמור,ידווחעלכךלמשטרתישראלצ

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

כאמורבאותוסעיףקטןצ

פרק ד': הוראות לעניין גורם מוכרז

לאיקייםאדםפעילותכלכליתעםגורםמוכרזאועםגורםקשור,אלאאםכן5צ )א(
התירזאתהשרלפיהוראותסעיףקטן)ב(,ובהתאםלתנאיההיתרצ

איסורקיום
פעילותכלכלית
עםגורםמוכרז

וגורםקשור
והפסקתפעילות

כלכליתקיימת

השררשאילהתירקיוםפעילותכלכליתעםגורםמוכרזאועםגורםקשור,אם )ב(
מצא,לאחרשהובאהלפניועמדתראשמטההסנקציות,כיקייםצורךבכךלפיהנחיות
מועצתהביטחוןאומישהיאהסמיכהלכך,כפישהןמתפרסמותמעתלעתבאתר

האינטרנטשלמועצתהביטחון,אוכיקייםטעםאחרלכךצ

היתרכאמורבסעיףקטן)ב(יכולשיהיהלסוגיםשלפעילותכלכליתאולפעילות )ג(
כלכליתמסוימת,ויכולשיותנהבתנאים;היתרכאמוריפורסםברשומות,וכןיפורסם

באתרהאינטרנטשלמטההסנקציותבדרךשיקבעהשרצ

נכנסלתוקףאימוץזמנישלהכרזתמועצתהביטחוןלפיהוראותסעיף3)א()3(או )ד(
הכריזהשרכיגורםזרהואגורםהמסייעבהפצהומימוןשלנשקלהשמדההמונית
אושלאמצעינשיאהלנשקכאמורלפיהוראותסעיפים3)ב(או4,וקייםאדםפעילות
כלכליתעםגורםמוכרזאועםגורםקשור,במועדכניסתולתוקףשלהאימוץהזמני
כאמוראובמועדההכרזהכאמור,לפיהעניין,יודיעעלכךלמטההסנקציותויפסיק

אתהפעילותהכלכליתעםהגורםהמוכרזאוהגורםהקשור,באופןמיידיצ

התבקשאדםלקייםפעילותכלכליתבמהלךעסקיואובמילויתפקידו,והיהוצ )א(
לאותואדםחשדסבירכיהפעילותהכלכליתהיאעםגורםמוכרזאוגורםקשור,או
קייםאדםפעילותכלכליתוהיהלובמועדקיוםהפעילותהכלכליתאובתוךשישה

חודשיםמהמועדהאמורחשדסבירכאמור,ידווחעלכךלמשטרתישראלצ

חובתדיווח
למשטרתישראל
עלקיוםפעילות

כלכליתעםגורם
מוכרזאוגורם

קשור

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

כאמורבאותוסעיףקטןצ

בסעיףקטן)א(מוצעלאסורעלפעילותכלכלית  סעיף 5
עםגורםמוכרזאועםגורםקשורלגורםהמוכרז, 
קרימישהואבעלשליטהאובעלענייןבתאגידשהואגורם
מוכרז,אותאגידבשליטתגורםמוכרזאובעלענייןבגורם

מוכרזצ

לחוק 2 בסעיף כלכלית, פעילות מוגדרת כאמור,
המוצע,בצורהרחבה,ככלפעילותשישלהערךכלכלי,
ביןשנעשיתבתמורהאובלאתמורהצהחלתהאיסורגםעל
פעילותכלכליתעםגורםקשורנדרשתעלפיהמחויבויות
הבין־לאומיותשלהמדינהונועדהלמנועמגורםמוכרז
לעשותשימושבגורמיםקשוריםכדילעקוףאתההכרזה

עליובישראלצ

הפרתושלהאיסורתהווהעבירהפליליתשבצדה
עונששלשלוששניםאוקנספיארבעהמהקנסהקבוע
הקנס וכפל יחיד, למפר העונשין לחוק 1ו)א()4( בסעיף

כאמורלמפרשהואתאגיד)ראוסעיף14המוצע(צ

מובהרכיבהתאםלהגדרת"גורםמוכרז"שבסעיף2
לחוקהמוצע,איןהבחנה,לענייןאיסורהפעילותהכלכלית,
ביןגורמיםשחללגביהםאימוץזמנישלהכרזהלפיסעיף
לגביהם קבע שהשר גורמים ובין המוצע, לחוק 3)א()1(

הכרזותבאופןאקטיביבהתאםלסעיפים3)ב(או4)א(לחוק
המוצעצ

לצדהאיסורעלקיוםפעילותכלכלית,מוצעבסעיף
עם כלכלית פעילות קיום להתיר לשר לאפשר )ב( קטן
צורך קיים כי מצא אם קשור, גורם עם או מוכרז גורם
מתפרסמות בכךלפיהנחיותמועצתהביטחוןכפישהן
מעתלעתבאתרהאינטרנטשלמועצתהביטחון,אואם
מצאכיקייםטעםאחרלכךצלפנימתןההיתרתובאלפני
השרעמדתראשמטההסנקציותבענייןצהוראהזונועדה,
ביןהשאר,לאפשרלשרלהתירפעילותכלכליתבהתאם
)ExemptionstotheMeasures(להנחיותלהתרתחריגים
שמפרסמתמועצתהביטחוןבאתרהאינטרנטשלה,דוגמת
)כגון  בסיסיות הוצאות לצורך בכספים לשימוש היתר
מזון,צורכימחיהותרופות(צכמוכן,יוכלהשרלהתנותאת

ההיתרבתנאיםצ

עלפיהמוצעבסעיףקטן)ג(,ובדומהלהסדרהקבוע
4)ב(לחוקהמאבקבתכניתהגרעיןשל לענייןזהבסעיף
איראן,היתריכולשיהיהלסוגשלפעילותכלכלית,או
לפעילותכלכליתמסוימת,והואיפורסםברשומותובאתר

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

השריםהאמוריםבאותםסעיפים,לאחרהתייעצותכאמורבהםצ

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

פטורמאחריות
והגבלותעלגילוי

דיווח

אי־עשייתפעילותכלכלית,מחדלאחראומעשהשנעשובתוםלבכדילהימנע7צ )א(
מעבירהלפיסעיפים13ו־14,וכןדיווחאוגילוישנעשובתוםלבלצורךקיוםהוראות
פרקזהופעולהבהתאםלהנחיותמשטרתישראל,איןבהםהפרהשלחובתסודיות
ונאמנותאושלחובהאחרתלפיכלדיןאוהסכם,ומישעשהאושנמנעמעשייהכאמור
לאיישאבאחריותפלילית,אזרחיתאומשמעתיתבשלהמעשהאוהמחדל;הוראות
סעיף24)ב(ו–)ג(לחוקאיסורהלבנתהוןיחולולענייןמעשהאומחדללפיסעיףקטןזהצ

סעיף25לחוקאיסורהלבנתהוןיחוללענייןגילויודיווחלפיהוראותפרקזה, )ב(
בשינוייםהמחויביםצ

תחולתהוראות
חוקאיסורהלבנת

הון

הסמכויותהנתונותלנגידבנקישראלולשרלהוציאצוויםלשםאכיפתושלחוק8צ )א(
איסורהלבנתהון,כאמורבסעיפים8,7אאו8בלאותוחוק,יהיונתונותלהםגםלשם
אכיפתהוראותפרקזה,וכןיהיהרשאיכלאחדמהם,בהתייעצותעםהשרלביטחון
הפנים,ולענייןצוכאמורבסעיפים7ו־8אלחוקאיסורהלבנתהון-גםבהסכמתשר
המשפטים,לקבועבצו,לגביתאגידבנקאיאוגוף,כאמורבסעיפים8,7אאו8בלחוק
האמור,הוראותבדברבדיקתפרטיהזיהוישלצדדיםלפעילותכלכליתאלמולפרטי

הזיהוישלגורםמוכרזזרצ

מוצעלקבוע,כימישקייםפעילות )ד( קטן בסעיף
מוכרזבעתכניסתולתוקףשלאימוץ כלכליתעםגורם
3)א()3(לחוקהמוצעאובמועדהכרזת הזמנילפיסעיף
השרלפיסעיף3)ב(לחוקהמוצע,יידרשלהודיעלמטה
הסנקציותעלהפעילותכאמורולהפסיקהבאופןמיידיצ
והדרישות הסטנדרטים עם אחד בקנה עולה זו דרישה

הבין־לאומיותבהקשרזהצ

ואכיפה מניעה פעילות, ניטור לאפשר כדי  סעיף 6
כלכלית פעילות על האיסור של אפקטיבית 
עםגורםמוכרזאוגורםקשור,מוצעלקבועחובתדיווח
כלכלית פעילות לקיום בקשה כל על ישראל למשטרת
עםגורםמוכרזאוגורםקשוראועלחשדסבירלקיום
תהווה הפרתה אשר כאמור, גורם עם כלכלית פעילות
עבירהפליליתצזאת,בדומהלקבועבסעיףולחוקהמאבק
בתכניתהגרעיןשלאיראןלענייןפעילותכלכליתעםגורם
זרמסייעכהגדרתובאותוחוק,ובסעיף33לחוקהמאבק
בטרור,לענייןפעולהברכושטרורצמוצעכיהעונשבצד
הפרתחובתהדיווחיעמודעלמאסרשנהאוקנסכאמור
בסעיף1ו)א()3(לחוקהעונשין)ראוסעיף15לחוקהמוצע(צ

עלפיהמוצע,תחולחובתהדיווחלענייןקיוםפעילות
כלכליתכלעודישלמקייםהפעילותחשדסבירכיקיים
פעילותכלכליתעםגורםמוכרז,ועדתוםשישהחודשים

ממועדקיוםהפעילותהכלכליתצ

ככלל יהיו ומועדיו הדיווח דרכי כי לקבוע מוצע
בהתאםלדרכיםולמועדיםשנקבעולפיסעיפיםו)ב(,7)ה(

ו־8א)ה(לחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-2000)להלן-חוק
איסורהלבנתהון(צכמוכןמוצעכיחובתהדיווחהקבועה
ובכלל דין, כל לפי הדיווח מחובת תגרע לא זה בסעיף
זההוראותחוקאיסורהלבנתהוןהנזכרותצלבסוףמוצע
פעילות על תחול לא הדיווח חובת כי במפורש לקבוע
5)ב(לחוק היתרלפיסעיף כלכליתאשרלעשייתהניתן

המוצע,אלאאםכןהדיווחנדרשבמפורשבהיתרצ

בדומהלהוראותסעיף7לחוקהמאבקבתכנית  סעיף 7
הגרעיןשלאיראןוסעיף35לחוקהמאבקבטרור, 
מוצעלקבועפטורמאחריותלאדםהפועלבתוםלבכדי
להימנעמביצועעבירהפליליתלפיסעיף14לחוקהמוצע,
קריעבירהעלאיסורהפעילותהכלכליתעםגורםמוכרז
אוגורםקשורהקבועבסעיף5לחוקהמוצע,אומביצוע
עבירהלפיסעיף15לחוקהמוצע,קריהפרתחובתהדיווח
הקבועהבסעיףולחוקהמוצעצכמוכןמוצעלקבועפטור

כאמורלאדםהפועלכאמורלפיהנחיותמשטרתישראלצ

עודמוצעלהחיל,לענייןדיווחלפיפרקד'לחוקהמוצע,
אתהוראותסעיף25לחוקאיסורהלבנתהוןהקובעחיסיון
סטטוטורימוחלטעלזהותושלאדםשדיווחלרשותלאיסור
הלבנתהוןומימוןטרורוכןעלהמידעהמועברלאותהרשות

במסגרתדיווח,בכפוףלסייגיםכאמורבאותוסעיףצ

לסעיף קטן )א( סעיף 8

ד' בפרק המוצעים האיסורים אכיפת לצורך 
המאבק לחוק 8 בסעיף לקבוע ובדומה המוצע, לחוק

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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דיווחיםשיתקבלולפיסעיףזהברשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרור)ב( )1(
יישמרובמאגרהמידעשהוקםלפיסעיף28לחוקאיסורהלבנתהון;העברת
מידעשהתקבללפיסעיףזהאולצורךאכיפתהוראותפרקזה,ממאגרהמידע,

תיעשהלפיהוראותחוקאיסורהלבנתהוןצ

אדםשהגיעאליומידעלפיפסקה)1(,תוךכדימילויתפקידואובמהלך )2(
עבודתו,ישמרנובסוד,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימוש,אלאלפיהוראות
חוקאיסורהלבנתהוןאולפיצושלביתמשפט;מישגילהמידעשהגיעאליואו
עשהבושימוש,בניגודלהוראותפסקה)1(,דינו-מאסרשלוששניםאוקנסכאמור
בסעיף1ו)א()3(לחוקהעונשין;הגורםברשלנותלגילוימידעלאחר,בניגודלהוראות
פסקה)1(,תוךהפרתהוראהמהוראותשנקבעולאבטחתמידעלפיחוקאיסורהלבנת
הון,אותוךהפרתכללאונוהלשקבעראשהרשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרור
לפיהוראותכאמור,דינו-מאסרשנהאוקנסכאמורבסעיף1ו)א()2(לחוקהעונשיןצ

אחראילמילויחובותבתאגידבנקאיובכלגוףהמנויבתוספתהשלישיתלחוק )ג(
איסורהלבנתהון,שמונהלפיסעיף8לחוקהאמור,אואחראילמילויחובותבתאגיד
שהואסוחרבאבניםיקרותכהגדרתובחוקהאמור)בסעיףזה-סוחרבאבניםיקרות(,
שמונהלפיסעיף8א)ו(לאותוחוק,יפעלגםלקיוםהחובותשיוטלובצוויםלפיסעיף
קטן)א(עלהתאגידאוהגוףהאמור,ולהדרכתהעובדיםלקיוםהחובותכאמורולפיקוח

עלמילויןצ

המפקחיםשמונולפיסעיף11ידלחוקאיסורהלבנתהון,יפקחוגםעלביצוע )ד(
הוראותצוויםלפיסעיףקטן)א(שעניינןחובותתאגידבנקאי,גוףהמנויבתוספת
השלישיתלחוקהאמור,סוחרבאבניםיקרותונותןשירותעסקיכהגדרתובסעיף8ב
לאותוחוק,ולשםכךיהיונתונותלהםהסמכויותלפיהחוקהאמורויחולוהוראות

פרקד'2לחוקהאמורצ

הוראותסעיף14לחוקאיסורהלבנתהוןהקובעותעיצוםכספיעלהפרתהוראות )ה(
לפיהחוקהאמור,יחולוגםלענייןהפרתהוראותצוויםלפיסעיףקטן)א(;הסמכויות
הנתונותלוועדהלהטלתעיצוםכספישהוקמהלפיסעיף13לחוקאיסורהלבנתהון,
יהיונתונותלהגםלגבימישהפראתהוראותהצוויםהאמורים,ולענייןעיצוםכספי

יחולוההוראותלפיפרקה'לחוקהאמורצ

הוטלעיצוםכספילפיסעיףזהושולםהעיצום,לאיוגשכתבאישוםבשלעבירה )ו(
לפיסעיף15בשלאותומעשהשבשלוהוטלהעיצוםהכספיצ

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

דיווחיםשיתקבלולפיסעיףזהברשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרור)ב( )1(
יישמרובמאגרהמידעשהוקםלפיסעיף28לחוקאיסורהלבנתהון;העברת
מידעשהתקבללפיסעיףזהאולצורךאכיפתהוראותפרקזה,ממאגרהמידע,

תיעשהלפיהוראותחוקאיסורהלבנתהוןצ

אדםשהגיעאליומידעלפיפסקה)1(,תוךכדימילויתפקידואובמהלך )2(
עבודתו,ישמרנובסוד,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימוש,אלאלפיהוראות
חוקאיסורהלבנתהוןאולפיצושלביתמשפט;מישגילהמידעשהגיעאליואו
עשהבושימוש,בניגודלהוראותפסקה)1(,דינו-מאסרשלוששניםאוקנסכאמור
בסעיף1ו)א()3(לחוקהעונשין;הגורםברשלנותלגילוימידעלאחר,בניגודלהוראות
פסקה)1(,תוךהפרתהוראהמהוראותשנקבעולאבטחתמידעלפיחוקאיסורהלבנת
הון,אותוךהפרתכללאונוהלשקבעראשהרשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרור
לפיהוראותכאמור,דינו-מאסרשנהאוקנסכאמורבסעיף1ו)א()2(לחוקהעונשיןצ

אחראילמילויחובותבתאגידבנקאיובכלגוףהמנויבתוספתהשלישיתלחוק )ג(
איסורהלבנתהון,שמונהלפיסעיף8לחוקהאמור,אואחראילמילויחובותבתאגיד
שהואסוחרבאבניםיקרותכהגדרתובחוקהאמור)בסעיףזה-סוחרבאבניםיקרות(,
שמונהלפיסעיף8א)ו(לאותוחוק,יפעלגםלקיוםהחובותשיוטלובצוויםלפיסעיף
קטן)א(עלהתאגידאוהגוףהאמור,ולהדרכתהעובדיםלקיוםהחובותכאמורולפיקוח

עלמילויןצ

המפקחיםשמונולפיסעיף11ידלחוקאיסורהלבנתהון,יפקחוגםעלביצוע )ד(
הוראותצוויםלפיסעיףקטן)א(שעניינןחובותתאגידבנקאי,גוףהמנויבתוספת
השלישיתלחוקהאמור,סוחרבאבניםיקרותונותןשירותעסקיכהגדרתובסעיף8ב
לאותוחוק,ולשםכךיהיונתונותלהםהסמכויותלפיהחוקהאמורויחולוהוראות

פרקד'2לחוקהאמורצ

הוראותסעיף14לחוקאיסורהלבנתהוןהקובעותעיצוםכספיעלהפרתהוראות )ה(
לפיהחוקהאמור,יחולוגםלענייןהפרתהוראותצוויםלפיסעיףקטן)א(;הסמכויות
הנתונותלוועדהלהטלתעיצוםכספישהוקמהלפיסעיף13לחוקאיסורהלבנתהון,
יהיונתונותלהגםלגבימישהפראתהוראותהצוויםהאמורים,ולענייןעיצוםכספי

יחולוההוראותלפיפרקה'לחוקהאמורצ

הוטלעיצוםכספילפיסעיףזהושולםהעיצום,לאיוגשכתבאישוםבשלעבירה )ו(
לפיסעיף15בשלאותומעשהשבשלוהוטלהעיצוםהכספיצ

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

בתכניתהגרעיןשלאיראןובסעיף95לחוקהמאבקבטרור,
מוצעלאפשרלנגידבנקישראל,לשרהאוצר,לשרהכלכלה
ולשרהמשפטיםלהוציאצוויםלגורמיםהפיננסייםובעלי
המקצועהמנוייםבסעיפים8,7או־8בלחוקאיסורהלבנת
הון,לפיהעניין,ולקבועבהםחובותזיהוי,שמירתרישומים
ודיווחכאמורבאותםסעיפים,וכןחובותשלבדיקתזהות
צדדיםלפעילותכלכליתאלמולפרטיהזיהוישלגורמים

מוכרזיםצ

לסעיפים קטנים )ב( עד )ז(

הלבנתהון איסור להחילאתהכלליםבחוק מוצע
הנוגעיםלשמירתמידע,פיקוחעלקיוםהחובותוהטלת

עיצוםכספיעלהפרתן,גםלגביהחובותשייקבעובצווים
מכוחסעיףקטן)א(המוצעצעםזאת,מוצעלקבועכיאם
הוטלעיצוםכספילפיסעיףזהבשלהפרתהוראותצווים
שהוצאולפיסעיףקטן)א(המוצע,לאיוטלעיצוםכספי
איסור חוק לפי צו של הפרה מהווה הוא אם גם נוסף,

הלבנתהוןצ

כמוכןמוצעלקבועכיאםהוטלעיצוםכספילפי
סעיףזהבשלהפרתהוראותצוויםכאמור,לאיוגשכתב
לפי איסורפעילותכלכלית על פלילית אישוםבעבירה

סעיף14לחוקהמוצע,בשלאותומעשהצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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פרק ה': הוראות כלליות לעניין הכרזות לפי סעיפים 3 ו־4

הודעהעלכוונה
להכריז

מצאהשרכימתקיימיםהתנאיםלהכרזהעלגורםזרכגורםהמסייעבהפצה9צ )א(
ובמימוןשלנשקלהשמדההמוניתאושלאמצעינשיאהלנשקכאמורלפיסעיפים3)ב(
או4)א(,לאחרשהובאהלפניועמדתראשמטההסנקציות,ולענייןהכרזהלפיסעיף
4)א(-גםלאחרהתייעצותעםשרהחוץושרהביטחון,והיהבכוונתושלהשרלהכריז
כאמור,תפורסםהודעהעלכךבאתרהאינטרנטשלמטההסנקציות)להלן-הודעה
עלכוונהלהכריז(במועדובדרךשיקבעהשר,ורשאיהואלקבועדרכיםנוספותלהבאת

דברהכוונהלהכריזכאמורלידיעתהציבורצ

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

הוראותסעיף3)א()2(,כפרסוםהודעהעלכוונהלהכריזצ

בקשהשלא
להכריז

הרואהאתעצמונפגעמכוונהלהכריזכאמורבסעיף9)א(או)ב(,רשאילהגישלשר,10צ )א(
באמצעותמטההסנקציות,בכתב,בקשהשלאלהכריזכאמור)בחוקזה-בקשהשלאלהכריז(,
בתוך45ימיםמיוםפרסוםההודעהעלכוונהלהכריז;בבקשהשלאלהכריזיפרטהמבקשאת

כלהעובדותשעליהןהואמבססאתבקשתוויצרףאתהמסמכיםשבידיוהנוגעיםלענייןצ

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

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

שאינםתלוייםבו,והבקשההוגשהבתוך30ימיםמיוםשהדברנודעלו;

ההארכהמוצדקתמטעמיםאחריםשיירשמוצ )2(

ההוראותהמוצעותבפרקזהמסדירותהליכים  פרק ה'
להיפגע שעלול מי על להגן שנועדו שונים  כללי

חובהלהודיעעל החוקהמוצע: מהכרזהלפי 
כוונהלהכריז)סעיף9לחוקהמוצע(,זכותלהגישבקשה
שלאלהכריז)סעיף10לחוקהמוצע(,זכותלבקשביטולשל
הכרזהקיימת)סעיף11לחוקהמוצע(,וזכותעיוןבמידע
שעלבסיסוהתקבלוהחלטותבענייןהכרזה)סעיף12לחוק

המוצע(צ

במטרהלאפשרלמישסבורכיהואעלוללהיפגע  סעיף 9
מהכרזהלפיהחוקהמוצעלהגישלשר,לפנישזה 
יקבלהחלטהבענייןההכרזה,בקשהשלאלהכריז,מוצע
לקבועחובהלפרסםבאתרהאינטרנטשלמטההסנקציות

הודעהעלכוונהלהכריזצ

כמוכןמוצעכיהשריקבעהוראותלענייןהמועד
והדרךשבהתפורסםהודעהעלכוונהלהכריז,וכןיוכל
לקבועדרכיםנוספותשבהןתובאההודעהלידיעתהציבורצ

החובההקבועהבסעיףזהחלההןלענייןהכרזהעל
4)א(לחוק זר,בהתאםלסעיף הכרזתגורםמוסמך בסיס
מועצת הכרזת עלבסיס שר הכרזת לעניין והן המוצע,
הביטחוןלפיסעיף3)ב(לחוקהמוצעצואולםחובהזולא

תחולעלהכרזותלפיסעיף3)ב(לחוקהמוצע,הנעשותבתוך
תקופתתוקפושלאימוץזמניכאמורבסעיף3)א()3(לחוק
האימוץ את יראו אלה במקרים המוצע, פי המוצעצעל
הזמנישלההכרזה)אשרמתחילכאמורבפרסוםההכרזה
מטה של האינטרנט באתר זמני אימוץ על וההודעה
הסנקציות(כהודעהעלכוונהלהכריזצלעומתזאת,אם
היהבכוונתהשרלהכריזעלגורםזרלפיהכרזתמועצת
הביטחון,בלישחלאימוץזמנילגביהכרזתמועצתהביטחון
-למשלאםתמהתקופתתוקפושלהאימוץהזמניבלי
מסוימת תקופה ולאחר קבוע באופן אומצה שההכרזה
מבוקשלאמצהבאופןקבוע-יידרשלגביאותההכרזה
פרסוםשלהודעהעלכוונהלהכריזצככלשמדוברבהכרזה
הטעונההיוועצות,תפורסםההודעהעלכוונהלהכריזרק

לאחרקיוםחובתההיוועצותצ

מוצעלאפשרלמישסבורכיהואנפגעאועלול  סעיפים 
3)ב( סעיפים לפי השר של מהכרזה להיפגע  10 ו־11
בבקשה לשר לפנות המוצע, לחוק 4)א( או 
לביטול בבקשה לשר לפנות וכן להכריז, שלא מנומקת

הכרזהלאחרקליטתהצ

בתוך המוצע פי על תוגש להכריז שלא בקשה
כוונה 45ימיםממועדפרסוםההודעהעל פרקזמןשל

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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השרייתןאתהחלטתובבקשהשלאלהכריזבתוך45ימיםמיוםהגשתה,)ג( )1(
ורשאיהוא,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להאריךאתהתקופהלמתןההחלטה
כאמורבשתיתקופותנוספותשלאיעלועל30ימיםכלאחת,ובלבדשאםהוגשה
הבקשהבמהלךתקופתארבעתהחודשיםכאמורבסעיף3)א()3(,תינתןההחלטה

לאיאוחרמתוםאותהתקופהצ

החלטתהשרלפיסעיףזהתינתןבכתבותהיהמנומקת;העתקמהחלטת )2(
השריומצאלמבקשואולםלאיומצאולמבקשחלקיםמהחלטתהשרהכוללים

מידעחסויכאמורבסעיף12)א(צ
בקשהלביטול

הכרזה
הרואהאתעצמונפגעמהכרזהלפיסעיפים3)ב(או4)א(רשאילהגישלשר,בכתב,11צ

בקשהלביטולההכרזה)להלן-בקשהלביטולהכרזה(;בבקשהלביטולהכרזהיפרט
המבקשאתכלהעובדותשעליהןהואמבססאתבקשתוויצרףאתהמסמכיםשבידיו
ממועד ימים 0ו בתוך הכרזה לביטול בבקשה החלטה ייתן השר לעניין; הנוגעים
הגשתהבקשה,ואםנדרשלשרמידענוסף,מהמבקשאוממקורותאחרים,לשםקבלת

ההחלטה-בתוך0וימיםממועדקבלתמלואהמידעהאמורצ
זכותעיוןלצורך

הגשתבקשהשלא
להכריזאובקשה

לביטולהכרזה

מישזכאילהגישבקשהשלאלהכריזאובקשהלביטולהכרזה)בסעיףזה-12צ )א(
בקשה(רשאי,לצורךהגשתהבקשהכאמור,לעייןבמידעהנוגעלהכרזהאשרהועבר
לשרעלידימטההסנקציות,ואולםלאיהיהרשאילעייןבמידעשלגביוקבעוהגורם
שהואמקורהמידע)בסעיףזה-מקורהמידע(,ומטההסנקציות,כיגילויועלוללפגוע
בביטחוןהמדינה,ביחסיהחוץשלהאובשלוםהציבוראובביטחונו,אולפגועבעניין
ציבוריחשובאחר,וכיהענייןשישבאי־גילויועדיףמהצורךלגלותולשםבירורהאמת
ועשייתצדק)בפרקזה-מידעחסוי(;בהעדרהסכמהביןמקורהמידעלמטההסנקציות

לענייןהיותושלהמידעמידעחסוי,תובאהמחלוקתלהכרעתהשרצ

הכריעהשרבמחלוקתכאמורבסעיףקטן)א(כימידעאינומידעחסוי,רשאימקור )ב(
המידע,בתיאוםעםמטההסנקציות,לבקשמהשרכילאיביאבחשבוןאתהמידע
האמורבקבלתהחלטתובבקשה;ביקשמקורהמידעבתיאוםעםמטההסנקציותכאמור,

לאיתחשבהשרבמידעהאמור,והמידעלאיועברלמבקשצ

השרייתןאתהחלטתובבקשהשלאלהכריזבתוך45ימיםמיוםהגשתה,)ג( )1(
ורשאיהוא,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להאריךאתהתקופהלמתןההחלטה
כאמורבשתיתקופותנוספותשלאיעלועל30ימיםכלאחת,ובלבדשאםהוגשה
הבקשהבמהלךתקופתארבעתהחודשיםכאמורבסעיף3)א()3(,תינתןההחלטה

לאיאוחרמתוםאותהתקופהצ

החלטתהשרלפיסעיףזהתינתןבכתבותהיהמנומקת;העתקמהחלטת )2(
השריומצאלמבקשואולםלאיומצאולמבקשחלקיםמהחלטתהשרהכוללים

מידעחסויכאמורבסעיף12)א(צ

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

ההחלטה-בתוך0וימיםממועדקבלתמלואהמידעהאמורצ

בקשהלביטול
הכרזה

מישזכאילהגישבקשהשלאלהכריזאובקשהלביטולהכרזה)בסעיףזה-12צ )א(
בקשה(רשאי,לצורךהגשתהבקשהכאמור,לעייןבמידעהנוגעלהכרזהאשרהועבר
לשרעלידימטההסנקציות,ואולםלאיהיהרשאילעייןבמידעשלגביוקבעוהגורם
שהואמקורהמידע)בסעיףזה-מקורהמידע(,ומטההסנקציות,כיגילויועלוללפגוע
בביטחוןהמדינה,ביחסיהחוץשלהאובשלוםהציבוראובביטחונו,אולפגועבעניין
ציבוריחשובאחר,וכיהענייןשישבאי־גילויועדיףמהצורךלגלותולשםבירורהאמת
ועשייתצדק)בפרקזה-מידעחסוי(;בהעדרהסכמהביןמקורהמידעלמטההסנקציות

לענייןהיותושלהמידעמידעחסוי,תובאהמחלוקתלהכרעתהשרצ

זכותעיוןלצורך
הגשתבקשהשלא

להכריזאובקשה
לביטולהכרזה

הכריעהשרבמחלוקתכאמורבסעיףקטן)א(כימידעאינומידעחסוי,רשאימקור )ב(
המידע,בתיאוםעםמטההסנקציות,לבקשמהשרכילאיביאבחשבוןאתהמידע
האמורבקבלתהחלטתובבקשה;ביקשמקורהמידעבתיאוםעםמטההסנקציותכאמור,

לאיתחשבהשרבמידעהאמור,והמידעלאיועברלמבקשצ

בעניינה שחל הביטחון מועצת הכרזת ולעניין להכריז,
אימוץזמני-ממועדהאימוץהזמני,קריממועדפרסום
ההכרזהוההודעהעלאימוצההזמניבאתרהאינטרנטשל
מטההסנקציות,אשרכאמורמוצעלראותאותולענייןזה

כ"הודעהעלכוונהלהכריז"צ

10)ג(לחוקהמוצעקובעאתפרקהזמןלמתן סעיף
באילותקופות וכןקובע להכריז, שלא בבקשה החלטה
יהיהאפשרלהאריכוצמוצע,לענייןהחלטהבבקשהשלא
כאמור ביטחון, מועצת הכרזת לאימוץ הנוגעת להכריז
בסעיף3)ב(,כיהארכותאלהיתאפשרורקלענייןהחלטות

שהתקבלובמהלךתקופתתוקפושלהאימוץהזמניצ

יובהרכימשחלההכרזהמכוחאימוץזמני,לאתהיה
אפשרותלהגישלגביהבקשהשלאלהכריזצכאמור,נועד
מנגנוןהאימוץהזמנילאפשרקליטהאוטומטיתומהירה,
וההכרזותמכוחומוגבלותבזמןצמישרואהאתעצמונפגע
מאימוץזמנישלהכרזהיוכל,לאחראימוץההכרזהבידי
השרלפיהוראותסעיף3)ב(לחוקהמוצע,להגישבקשה

לביטולהלפיסעיף11לחוקהמוצעצ

האפשרותלהגישבקשהלביטולהכרזהתהיהנתונה
לגביהכרזותשלהשרלפיסעיפים3)ב(או4)א(צהחלטת
השרבבקשהלביטולהכרזהתתקבלבהתאםלפרקיהזמן

הקבועיםבסעיף11לחוקהמוצעצ

האפשרות של ראוי מימוש לאפשר במטרה  סעיף 12
להגישבקשהשלאלהכריזאובקשהלביטול 
הכרזה,מוצעלעגןבחוקזכותעיוןלמישזכאילהגישןצ
זכותזותאפשרלאדםהזכאיכאמורלקבל,לצורךהגשת
הבקשותכאמור,אתהמידעבענייןההכרזהאשרהעביר
מטההסנקציותלשר,ככלשאינומידעחסויכמשמעותו

בסעיף12)א(לחוקהמוצעצ

סעיףזהקובעמנגנוןלהכרעהבשאלההאםמידע
הואחסוי,וכןקובעכיגםבמצבשבוהוכרעשמידעכאמור
חיסיונו, המידעיוכללשמורעל מקור חסוי, אינומידע
תביא לא ההכרזה בעניין השר של שההחלטה ובלבד

בחשבוןאתהמידעהאמורצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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פרק ו': עונשין וסמכויות אכיפה

סיועבפיתוח,
בייצור,בהפצהאו

במימוןשלנשק
להשמדההמונית

אושלאמצעי
נשיאהלנשק

כאמוראוקידום
פעילותכאמור

לאיבצעאדםפעולהשישבהכדילסייעלמדינתחוץאולארגוןלאמדינתי13צ )א(
הפועלבשטחהשלמדינתחוץ,בפיתוח,בייצור,בהפצהאובמימוןשלנשקלהשמדה
המוניתאושלאמצעינשיאהלנשקכאמור,ובכללזהבדרךשלמכירהאוהעברה
שלטובין,שלטכנולוגיהאושלמידע,אומתןשירותים,לרבותשירותיםפיננסיים
אושירותיםלוגיסטיים,אושישבהכדילקדםפיתוח,ייצור,הפצהאומימוןכאמור;
המבצעפעולהכאמור,דינו-מאסרתשעשניםאוקנספיארבעהמהקנסכאמורבסעיף

1ו)א()4(לחוקהעונשין,ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-כפלהקנסהאמורצ

קיוםפעילות
כלכליתעםגורם

מוכרז

המקייםעםגורםמוכרזאוגורםקשורפעילותכלכליתשלאניתןהיתרלגביהאושלא14צ
בהתאםלתנאיההיתר,בניגודלהוראותסעיף5,דינו-מאסרשלוששניםאוקנספי
ארבעהמהקנסבסעיף1ו)א()4(לחוקהעונשין,ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-כפל

הקנסהאמורצ

ו,דינו-מאסרשנהאוקנסכאמורבסעיף15צהפרתחובתדיווח מישלאמסרדיווחלפיהוראותסעיף
1ו)א()3(לחוקהעונשיןצ

אחריותנושא
משרהבתאגיד

נושאמשרהבתאגידיפקחויעשהכלשניתןלמניעתעבירותלפיסעיפים13עדו1צ )א(
15בידיהתאגידאובידיעובדמעובדיו;המפרהוראהזו,דינו-קנסכאמורבסעיף

1ו)א()3(לחוקהעונשין;לענייןזה,"נושאמשרה"-מנהלפעילבתאגיד,שותףלמעט
שותףמוגבל,אופקידהאחראימטעםהתאגידעלהתחוםשבובוצעההעבירהצ

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

עשהכלשניתןכדילמלאאתחובתוצ

הפרת בשל פליליות עבירות כמה מוצעות  פרק ו'
מוכרזים גורמים עם הקשר על המגבלות  כללי
וגורמיםקשוריםהקבועותבחוקזהצהעבירות 
המוצעותבסעיפים14ו־15לחוקהמוצעדומותלעבירות
איראן של הגרעין בתכנית המאבק בחוק הקבועות
הפרת הכלכלית, הפעילות איסור להפרת וקשורות
על נוסף בתאגידצ משרה נושא ואחריות דיווח חובת
מניעת של הערך על להגנה ביטוי לתת ובמטרה אלה,
התחמשותגרעיניתבקשרלמדינותחוץהמנויותבתוספת,
מוצעתבסעיף13לחוקהמוצעגםעבירהשלסיועלמדינת
חוץכאמור-קרי,איראןוקוריאההצפונית-אולארגון
הפועלבה,בפיתוח,בייצור,בהפצהאובמימוןשלנשק
להשמדההמוניתאושלאמצעינשיאהלנשקכאמור,או

קידוםפעולותכאמורצ

שעונשה חדשה עבירה לקבוע מוצע כאמור,  סעיף 13
מהקנס ארבעה פי קנס או מאסר, שנות תשע 
כאמורבסעיף1ו)א()4(לחוקהעונשין)אשרעומדהיוםעל
000,ו22שקליםחדשים(,ואםנעברההעבירהבידיתאגיד
-כפלהקנסהאמור,עלמישמבצעפעולהשישבהכדי
לקדםאולסייעלמדינתחוץאולארגוןהפועלבמדינת
חוץבפיתוח,בייצור,בהפצהאובמימוןשלנשקלהשמדה
המוניתאושלאמצעינשיאהלנשקכאמור,ובכללזהסיוע
בדרכיםהשונותהנזכרותבנוסחהעבירההמוצעתצעבירות
דומותקבועותבחקיקהשלמדינותאחרותבעולם,דוגמת

אוסטרליהוהודוצ

העבירההמוצעתמצומצמתבהיקפה,ונועדהלאסור
עלפעילותשישבהכדילקדםפיתוח,ייצור,הפצהאו
לגביאותןמדינות מימוןשלנשקלהשמדההמוניתרק

המנויותבתוספתלחוקצ

מוצעלקבועכיהפרתהאיסורהקבועבסעיף5  סעיפים
לחוקהמוצע,עלקיוםפעילותכלכליתעםגורם  14 עד 16 

מוכרזאוגורםקשור,תהיהעבירהפליליתאשר 
העונשבשלההואשלוששנותמאסראוקנספיארבעה

מהקנסכאמורבסעיף1ו)א()4(לחוקהעונשיןצ

הקבועה החובה הפרת כי לקבוע מוצע כן כמו
החשודה פעולה כל על לדווח המוצע, לחוק ו בסעיף
כפעילותהמהווההפרהשלאיסורהפעילותהכלכלית,
תהיהעבירהפליליתשהעונשבשלההואשנתמאסראו
קנסכאמורבסעיף1ו)א()3(לחוקהעונשיןצקנסזהעומד

היוםעל75,300שקליםחדשיםצ

כמוכן,מוצעלהטילעלנושאמשרהבתאגידחובה
לפקחולעשותכלשניתןלמניעתעבירותלפיסעיפים13
עד15לחוקהמוצע,בידיהתאגידאובידיעובדיהתאגידצ
הסעיפים לפי עבירה ביצוע כי זה בסעיף לקבוע מוצע
האמורים,יהווהחזקהלכךשנושאמשרהבתאגידהפר
אתחובתהפיקוחשלוצעםזאת,יהיהניתןלסתורחזקהזו
אםיוכיחנושאהמשרהכיעשהכלשניתןכדילמנועאת

ביצועהעבירהצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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פרק ז': תפיסה וחילוט

בפרקזה-17צהגדרות

"עבירה"-עבירהלפיחוקזה;

"רכושהקשורלעבירה"-רכוששמתקייםבואחדמאלה:

נעברהבועבירהאושהואשימשלביצועעבירה,קידםביצועעבירהאו )1(
סייעאויועדלביצועעבירה;

הואהושגכשכראוכתגמולבעדביצועעבירה,יועדלהיותשכראותגמול )2(
בעדביצועהאוהושגכתוצאהמביצועה,והכולבמישריןאובעקיפיןצ

חילוטרכושלאחר
הרשעה

לענייןחילוטרכוששלאדםשהורשעבעבירה,יחולוהוראותסעיפים23,21ו־ו2)א(18צ
לחוקאיסורהלבנתהון,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

הוראותסעיףו3חלפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-71973)בסעיף )1(
זה-פקודתהסמים(,לאיחולולגביניהולהרכושהמחולטושימושבו;

הוראותסעיףו3ג)א(לפקודתהסמיםיחולורקעלטועןלזכותברכוששאינוגורם )2(
מוכרז;

עלאףהאמורבסעיףו3ג)ג(לפקודתהסמים,ביתהמשפטרשאילצוותעלחילוטם )3(
שלמיטלטליןשאינםניתניםלעיקוללפיסעיף22)א()4(לחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-

7ו819צ

חילוטרכוששלא
בעקבותהרשעה

ביתמשפטמחוזירשאי,עלפיבקשהשלפרקליטמחוז,לצוותעלחילוטרכושהקשור19צ
לעבירה,בהליךאזרחי,ביןאםהורשעאוהואשםאדםבעבירהוביןאםלאו;עלחילוט
לפיסעיףזהיחולוהוראותסעיפים23,22ו־ו2)א(לחוקאיסורהלבנתהון,בשינויים

המחויביםובשינוייםהאמוריםבסעיף18צ

ניהולרכוש
ומימושו

צוויםוהחלטותשניתנולפיהוראותפרקזהלענייןתפיסתרכושאוחילוטו,יהיו20צ )א(
אסמכתהבידיאגףהאפוטרופוסהכלליבמשרדהמשפטים)בפרקזה-האפוטרופוס
הכללי(לנהלאתהרכושולממשו,לרבותבאמצעותפנייהלביתהמשפטהמוסמך

בבקשהלמתןהוראותלענייןניהולהרכושאומימושוצ

פרק ז': תפיסה וחילוט

הגדרותבפרקזה-17צ

"עבירה"-עבירהלפיסעיפים13עד15;

"רכושהקשורלעבירה"-רכוששמתקייםבואחדמאלה:

נעברהבועבירהאושהואשימשלביצועעבירה,קידםביצועעבירהאו )1(
סייעאויועדלביצועעבירה;

הואהושגכשכראוכתגמולבעדביצועעבירה,יועדלהיותשכראותגמול )2(
בעדביצועהאוהושגכתוצאהמביצועה,והכולבמישריןאובעקיפיןצ

לענייןחילוטרכוששלאדםשהורשעבעבירה,יחולוהוראותסעיפים23,21ו־ו2)א(18צ
לחוקאיסורהלבנתהון,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

חילוטרכושלאחר
הרשעה

הוראותסעיףו3חלפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-71973)בסעיף )1(
זה-פקודתהסמים(,לאיחולולגביניהולהרכושהמחולטושימושבו;

הוראותסעיףו3ג)א(לפקודתהסמיםיחולורקעלטועןלזכותברכוששאינוגורם )2(
מוכרז;

עלאףהאמורבסעיףו3ג)ג(לפקודתהסמים,ביתהמשפטרשאילצוותעלחילוטם )3(
שלמיטלטליןשאינםניתניםלעיקוללפיסעיף22)א()4(לחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-

7ו819צ

ביתמשפטמחוזירשאי,עלפיבקשהשלפרקליטמחוז,לצוותעלחילוטרכושהקשור19צ
לעבירה,בהליךאזרחי,ביןאםהורשעאוהואשםאדםבעבירהוביןאםלאו;עלחילוט
לפיסעיףזהיחולוהוראותסעיפים23,22ו־ו2)א(לחוקאיסורהלבנתהון,בשינויים

המחויביםובשינוייםהאמוריםבסעיף18צ

חילוטרכוששלא
בעקבותהרשעה

צוויםוהחלטותשניתנולפיהוראותפרקזהלענייןתפיסתרכושאוחילוטו,יהיו20צ )א(
אסמכתהבידיאגףהאפוטרופוסהכלליבמשרדהמשפטים)בפרקזה-האפוטרופוס
הכללי(לנהלאתהרכושולממשו,לרבותבאמצעותפנייהלביתהמשפטהמוסמך

בבקשהלמתןהוראותלענייןניהולהרכושאומימושוצ

ניהולרכוש
ומימושו

מוצעלקבועהוראותשיאפשרוחילוטשלרכוש  סעיפים 
17 כהגדרתוהמוצעתבסעיף לעבירה הקשור  17 עד 19
להצעתהחוקצחשיבותןשלהוראותחילוטהיא 
בפגיעהבתמריץהכלכלילביצועעבירות,וכדיש"לאייצא

חוטאנשכר"צ

בשני חילוט המאפשרות הוראות לקבוע מוצע 
שלא וחילוט  הרשעה, לאחר חילוט חילוט: מסלולי
חילוט הוראות אזרחיצ הליך במסגרת הרשעה, בעקבות
דומותמצויות,בכלהנוגעלחילוטלאחרהרשעה,בסעיף
53לחוקהמאבקבטרור,ואילולגביחילוטבהליךאזרחי,
בחוק זה בנושא שנקבעו להסדרים מפנה החוק הצעת

איסורהלבנתהון,התש"ס-2000צ

לענייןחילוטלאחרהרשעה,מוצעלהחילאתהוראות
חוקאיסורהלבנתהוןהמתייחסותלחילוטרכושבהליך
פלילי,לרבותהסעיפיםהמוחליםבאמצעותןמתוךפקודת
הנוגעים שונים הסדרים שעניינם המסוכנים הסמים

בשינויים ערעור, וזכות לחילוט, סייגים כגון לחילוט,
המפורטיםלענייןזהבסעיף18)1(עד)3(לחוקהמוצעצבין
השארמוצעלקבועכייחולוסמכויותהחיפושוהתפיסה
לפיפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,
התשכ"ט-9ו19)ראוסעיףו2)א(לחוקאיסורהלבנתהון

אשרמחילסמכויותאלה(צ

לענייןחילוטבהליךאזרחי-שלאבעקבותהרשעה,
מוצעלקבועהסדרדומהלזההקבועבחוקאיסורהלבנת
הון,ולהחילאתההוראותהרלוונטיותמתוךהחוקהאמורצ
לחוק )2(22 בסעיף לקבוע בהתאם זה, במסלול חילוט
האמור,מותנהבכךשלאהיהניתןלהגישכתבאישוםנגד
שהתגלה ברכוש שמדובר או העבירה, בביצוע החשוד
במסגרת לחלטו ניתן היה לא כן ועל ההרשעה, לאחר

ההליךהפליליצ

לחוק 8ו בסעיף לקבוע בדומה לקבוע, מוצע  סעיפים
הרכוש ניהול בדבר הוראות בטרור, המאבק  20 ו־21

המוצע, פי על זהצ חוק לפי ושחולט שנתפס 
במשרד הכללי האפוטרופוס אגף בידי ינוהל הרכוש דינימדינתישראל,נוסחחדש27,עמ'ו52צ 7

ס"חהתשכ"ז,עמ'ו11צ 8

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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בקשהלמתןהוראותלאפוטרופוסהכלליבדברניהולזמנישלהרכושבמסגרתצו )ב(
לתפיסתרכושבהליךפליליאואזרחי,תוגשלביתהמשפטהמוסמךלאחרהתייעצות

עםהאפוטרופוסהכלליצ

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

תקנותלעניין
תפיסהוחילוט

שרהמשפטיםממונהעלביצועהוראותפרקזה,והוארשאילהתקיןתקנותלביצועו,21צ
ובכללזהתקנותבענייניםאלה:

סדרידיןבבקשהלחילוטבהליךפליליאואזרחי,לרבותלענייןמסירתהודעה )1(
לטועניםלזכותברכושוהגשתטענותיהםבענייןהחילוט;

ניהולהרכוששנתפסוחולטלפיהוראותפרקזה,ובכללזהאופןתשלוםהוצאות )2(
ניהולהרכושכאמור;תקנותלפיפסקהזויותקנובהסכמתשרהאוצרצ

פרק ח': הוראות שונות

סמכותלקבלת
מידעושמירתו

הסמכותלפיסעיף28לחוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראן,תהיהנתונהלעובד22צ
מטההסנקציותשהשרהסמיךלכךגםלשםמילויתפקידימטההסנקציותלפיחוקזה
לגבימידעשישבוכדילסייעלמטההסנקציותבמילויתפקידיוכאמור,והוראותאותו

סעיףיחולולענייןמסירה,קבלהושמירהשלהמידעצ

החלתהוראותעל
המדינה

הוראותסעיף5יחולוגםעלהמדינהצ23צ

איןבהוראותחוקזהלגרועמהוראותכלדין,ובכללזהחוקהמאבקבתכניתהגרעין24צשמירתדינים
שלאיראןצ

תקנותושינוי
התוספת

השרממונהעלביצועושלחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגע25צ )א(
לביצועוצ

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

המשפטים. היחידה באפוטרופוס הכללי האחראית לניהול 
הרכוש כאמור היא יחידת החילוט. כמו כן מוצע להסדיר 
את תשלום הוצאות תפיסת הרכוש וניהולו מתוך הרכוש 

שחולט. 

נוסףעלההוראותהמפורטות,מוצעלהסמיךאתשר
המשפטיםלהתקיןתקנותבענייןסדריהדיןבהליכיחילוט,
וכן-בהסכמתשרהאוצר-בענייןניהולהרכוששנתפס

וחולטלפיהחוקהמוצעצ

הוא אשר האוצר, במשרד הסנקציות מטה  סעיף 22
הטיפול על האמונה המקצועית היחידה 
הביטחוןוהכרזותמדינותזרות,הוקם בהכרזותמועצת
ג'לחוקהמאבק ג'בפרק כאמורבהתאםלהוראותסימן
בתכניתהגרעיןשלאיראןצהוראותהחוקהאמורמקנות
למטההסנקציות,לצורךמילויתפקידיולפיאותוחוק,בין
השאר,גםסמכויותלקבלתמידעושמירתוצמוצעלקבוע
כיסמכויותאלהיוקנולמטההסנקציותגםלשםמילוי

סמכויותיולפיהחוקהמוצעצ

מוצעלקבועמפורשותכיהאיסורעלפעילות  סעיף 23
קשור, גורם עם או מוכרז גורם עם כלכלית 

הקבועבסעיף5לחוקהמוצע,יחולגםעלהמדינהצ

מוצעלקבועכיהוראותהחוקהמוצעלאיגרעו  סעיף 24
מהוראותכלדיןאחר,ובכללזהחוקהמאבק 
כדילהבהיר ביןהשאר, שלאיראןצזאת, הגרעין תכנית
כיהסמכויותהנתונותלוועדתהשריםלפיחוקהמאבק
גורמים על הכרזה לעניין איראן, של הגרעין בתכנית
פרוליפרטורים,בהתאםלשיקולדעתהשלועדתהשרים
ולאעלבסיסהכרזותמועצתהביטחוןאוהכרזותגורם

מוסמךזר,עומדותבעינןצ

מוצעלקבועכישרהאוצרהואהשרהממונה  סעיף 25
עלביצועושלהחוקולהסמיכולקבועתקנות 
לביצועוצכמוכןמוצעלהסמיךאתשרהאוצרלהוסיףאו
לגרועמדינותחוץמהתוספת,בצו,בהסכמתשרהחוץושר
הביטחוןובאישורהשלועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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פרק ט': תיקונים עקיפים

תיקוןחוקאיסור
הלבנתהון

בחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-92000-ו2צ

בסעיף30- )1(

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

לנשיאתו";

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

שלאמצעיםלנשיאתו";

בסעיפיםקטנים)ג(ו–)ג1()1(,במקום"מניעתסחרעםהאויב"יבוא"מניעת )ג(
סחרעםהאויב,מניעתפעילותכלכליתעםגורםמוכרזאועםגורםקשור";

יבוא האויב" עם המסחר "פקודת במקום ו–)ח(, )ז( )ו(, קטנים בסעיפים )ד(
"פקודתהמסחרעםהאויב,חוקלמניעתהפצהומימוןשלנשקלהשמדההמונית

אושלאמצעיםלנשיאתו";

בסעיףקטן)י(,אחריההגדרה"גורםזרמסייע"ו"פעילותכלכלית"יבוא: )ה(

""גורםמוכרז"ו"גורםקשור"-כהגדרתםבחוקלמניעתהפצהומימוןשל
נשקלהשמדההמוניתאושלאמצעיםלנשיאתו;

"חוקלמניעתהפצהומימוןשלנשקלהשמדההמוניתאושלאמצעים
לנשיאתו"-חוקלמניעתהפצהומימוןשלנשקלהשמדההמונית

אושלאמצעיםלנשיאתו,התשע"ח-2018;";

בתוספתהראשונה,אחריפרט)18ו(יבוא: )2(

")18ז(עבירותלפיסעיפים13ו־14לחוקלמניעתהפצהומימוןשלנשקלהשמדה
המוניתאושלאמצעיםלנשיאתו,התשע"ח-2018;"צ

בחוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראן,התשע"ב-27-102012צ

בסעיף2- )1(

פרק ט': תיקונים עקיפים

תיקוןחוקאיסורבחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-92000-ו2צ
הלבנתהון

בסעיף30- )1(

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

לנשיאתו";

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

שלאמצעיםלנשיאתו";

בסעיפיםקטנים)ג(ו–)ג1()1(,במקום"מניעתסחרעםהאויב"יבוא"מניעת )ג(
סחרעםהאויב,מניעתפעילותכלכליתעםגורםמוכרזאועםגורםקשור";

יבוא האויב" עם המסחר "פקודת במקום ו–)ח(, )ז( )ו(, קטנים בסעיפים )ד(
"פקודתהמסחרעםהאויב,חוקלמניעתהפצהומימוןשלנשקלהשמדההמונית

אושלאמצעיםלנשיאתו";

בסעיףקטן)י(,אחריההגדרה"גורםזרמסייע"ו"פעילותכלכלית"יבוא: )ה(

""גורםמוכרז"ו"גורםקשור"-כהגדרתםבחוקלמניעתהפצהומימוןשל
נשקלהשמדההמוניתאושלאמצעיםלנשיאתו;

"חוקלמניעתהפצהומימוןשלנשקלהשמדההמוניתאושלאמצעים
לנשיאתו"-חוקלמניעתהפצהומימוןשלנשקלהשמדההמונית

אושלאמצעיםלנשיאתו,התשע"ח-2018;";

בתוספתהראשונה,אחריפרט)18ו(יבוא: )2(

")18ז(עבירותלפיסעיפים13ו־14לחוקלמניעתהפצהומימוןשלנשקלהשמדה
המוניתאושלאמצעיםלנשיאתו,התשע"ח-2018;"צ

בחוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראן,התשע"ב-27-102012צ

בסעיף2- )1(

לפיתוח, העבירותשלסיוע את לקבוע מוצע  סעיף 26
ייצור,הפצהאומימוןשלנשקלהשמדההמונית 
אושלאמצעיםלנשיאתוואיסורקיוםפעילותכלכלית
עםגורםמוכרזאוגורםקשור,הקבועותבסעיפים13ו–14
לחוקהמוצע,כעבירותמקורלפיחוקאיסורהלבנתהוןצ
זאתבדומהלאיסורהפעילותהכלכליתעםגורםזרמסייע
של הגרעין בתכנית המאבק לחוק 29)א( בסעיף הקבוע

איראן,שנקבעאףהואכעבירתמקורכאמורצ

משמעותקביעתעבירותאלהכעבירתמקורבחוק
פעולהברכוששמקורו איסורהלבנתהוןהיאשעשיית
בעבירותאלה,ששימשלביצועהעבירות,שאיפשראת
ביצועןאושנעברובוהעבירות,תהווהעבירהפליליתלפי
סעיפים3ו–4לחוקאיסורהלבנתהון,בתנאיםהמפורטים
באותםסעיפיםצמאחרשהעבירהשלסיועלפיתוח,ייצור,
הפצהאומימוןשלנשקלהשמדההמוניתאואמצעים
לנשיאתווהעבירהשלשלקיוםפעילותכלכליתעםגורם

מוכרזאועםגורםקשורהןעבירותשהמניעמאחוריהן
הואהפקתרווחכלכלי,קיימתהצדקהלקבועאותןכעבירת

מקורבחוקאיסורהלבנתהוןצ

בהתאםלקביעתןשלהעבירותלפיסעיפים13ו–14
לחוקהמוצעכעבירותמקורכאמור,מוצעלתקןאתסעיף
לעניין הוראות קובע אשר הון, הלבנת איסור לחוק 30
העברתמידעבידיהרשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרור,
חוקרות לרשויות המשפטים, שבמשרד המידע ממאגר
ולגופיביטחון,ולהוסיףאתהחוקהמוצעלרשימתהחוקים

שלשםביצועםניתןלהעבירמידעכאמורצ

לפסקה )1(  סעיף 27

מוצעלערוךתיקוןמבהירבהגדרה"פעילות 
של הגרעין בתכנית המאבק לחוק 2 בסעיף כלכלית"
"מתן גם לפעילותכאמור נוספת ולצייןכדוגמה איראן,
זכותכלכליתלפידין"ציודגששאיןהכוונהלהגבילזכויות
רישיון כגון חוק, לפי הניתנות במהותן כלכליות שאינן
נהיגהצכמוכןיודגשכיאיןבתיקוןהמוצעשהוא,כאמור,

ס"חהתש"ס,עמ'293;התשע"ח,עמ'52צ 9

ס"חהתשע"ב,עמ'34וצ 10
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ההגדרה"חוקאיסורמימוןטרור"-תימחק; )א(

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

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";

בסעיף9- )3(

בסעיףקטן)א(- )א(

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

מהותיעםאיראן";

פסקאות)1(עד)3(-יימחקו; )2(

תיקון מבהיר כדי לשנות מההוראות הקבועות באותו חוק 
לעניין גורמים קשורים לתאגיד שהוכרז כגורם זר מסייע 

לפי החוק האמור. 

לפסקאות )2( ו–)3(

מוצעלקבועכיהמנגנוניםלקליטתהכרזותמועצת
הביטחוןולקליטתהכרזותמדינותזרותהקבועיםכיוםבחוק
המאבקבתכניתהגרעיןשלאיראן,יעוגנוכעתרקבחוק
המוצע,כךשבחוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראןייוותר
רקהמנגנוןלהכרזהבהתאםלשיקולדעתהשלועדתהשריםצ

לשםכךמוצעלתקןאתסעיף3)א(לחוקהאמור,אשר
מסדיראתהתנאיםשבהתקיימםיכולהועדתשריםלקבוע
בהכרזהכיגורםזרנותןסיועלאיראןבקידוםתכניתהגרעין
שלהאובהשגתנשקלהשמדההמוניתאואמצעינשיאה
לנשקכאמור,למחוקממנואתפסקאות)1(עד)3(שכיום
קבועותבהןאפשרויותשונותלהכרזה,ולהותירבורקאת
האפשרותלהכרזהבשיקולדעתשלועדתהשרים,לאחר
קבלתעמדתמטההסנקציותצוזהנוסחןשלפסקאות)1(עד
)3(שלסעיף3)א(לחוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראן,

שמוצעכאמורלמחוק:

לאחרשהובאהלפניה נוכחה, השרים ועדת )1("
סיוע נותן הזר הגורם כי הסנקציות, מטה עמדת
לאיראןבקידוםתכניתהגרעיןשלהאובהשגתנשק

להשמדההמוניתאואמצעינשיאהלנשקכאמור;

הגורםהזרהוכרז,בהחלטתמועצתהביטחוןשל )2(
האומותהמאוחדותהמנויהבתוספת,כמישנותןסיוע

לאיראןבקידוםתכניתהגרעיןשלהאובהשגתנשק
להשמדההמוניתאואמצעינשיאהלנשקכאמור;

הגורםהזרהוכרזבידיגוףמוסמךשלמדינהזרה )3(
כמישנותןסיועלאיראןבקידוםתכניתהגרעיןשלה
אובהשגתנשקלהשמדההמוניתאואמצעינשיאה
לנשקכאמור,והיהלוועדתהשרים,לאחרשהובאה
לפניהעמדתמטההסנקציות,יסודסבירלהניחכי

הגורםהזרנותןסיועכאמורצ"

עודמוצעלתקןבהתאמהאתסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(
שלסעיף3לחוקהאמורצ

לפסקה )3(

בדומהלתיקוןהמוצעלעילשלסעיף3לחוקהמאבק
בתכניתהגרעיןשלאיראן,מוצעלתקןגםאתסעיף9)א(
לאותוחוק,אשרמסדיראתהתנאיםשבהתקיימםיכולה
תאגיד שהוא זר גורם כי בהכרזה לקבוע השרים ועדת
מקייםקשרעסקיעםאיראן,ולהותירגםבואפשרותאחת
להכרזהלפישיקולדעתהשלועדתהשריםצלשםכךמוצע
לתקןאתהרישהשלסעיף9)א(לחוקהאמורולמחוקממנו

אתפסקאות)1(עד)3(,שזהנוסחן:

נוכחה,לאחרשהובאהלפניה ועדתהשרים )1("
קשר מקיים הזר הגורם כי מטההסנקציות, עמדת

עסקימהותיעםאיראן;

הגורםהזרהוכרז,בידיגוףמוסמךשלמדינהזרהאו )2(
בהחלטתמועצתהביטחוןשלהאומותהמאוחדותהמנויה

בתוספת,כמישמקייםקשרעסקימהותיעםאיראן;
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סעיףקטן)ב(-בטל; )ב(

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

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

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

סעיףו3-בטל; )5(

התוספת-תימחקצ )ו(

פרק י': הוראת מעבר

הכריזהמועצתהביטחוןאומישהיאהסמיכהלכך,לפנייוםתחילתושלחוקזה)בסעיף28צהוראתמעבר
זה–יוםהתחילה(,כיגורםזרהואגורםהמסייעלמדינתחוץאולארגוןהפועלבמדינת
חוץבהפצהובמימוןשלנשקלהשמדההמוניתאושלאמצעינשיאהלנשקכאמור,
והיהבכוונתושלהשרלהכריזעלאותוגורםלפיסעיף3)ב(,יחולוהוראותסעיפים9

ו–10לענייןהכרזהכאמור,בשינוייםשלהלן:

מיום ימים 14 בתוך תפורסם 9)א( בסעיף כאמור להכריז כוונה על ההודעה )1(
התחילה;

הוראותסעיף10)ב(לאיחולו; )2(

עלאףהאמורבסעיף10)ג(,השרייתןאתהחלטתובבקשהשלאלהכריזבתוך30 )3(
ימיםמיוםהגשתהויחולולענייןהחלטתוהוראותפסקה)2(שלאותוסעיףצ

תוספת 
)ההגדרה"מדינתחוץ"(

הרפובליקההאיסלאמיתשלאיראן; )1(

הרפובליקההדמוקרטיתהעממיתשלקוריאהצ )2(

סעיףקטן)ב(-בטל; )ב(

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

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

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

סעיףו3-בטל; )5(

התוספת-תימחקצ )ו(

פרק י': הוראת מעבר

הכריזהמועצתהביטחוןאומישהיאהסמיכהלכך,לפנייוםתחילתושלחוקזה)בסעיף28צ
זה–יוםהתחילה(,כיגורםזרהואגורםהמסייעלמדינתחוץאולארגוןהפועלבמדינת
חוץבהפצהובמימוןשלנשקלהשמדההמוניתאושלאמצעינשיאהלנשקכאמור,
והיהבכוונתושלהשרלהכריזעלאותוגורםלפיסעיף3)ב(,יחולוהוראותסעיפים9

ו–10לענייןהכרזהכאמור,בשינוייםשלהלן:

הוראתמעבר

מיום ימים 14 בתוך תפורסם 9)א( בסעיף כאמור להכריז כוונה על ההודעה )1(
התחילה;

הוראותסעיף10)ב(לאיחולו; )2(

עלאףהאמורבסעיף10)ג(,השרייתןאתהחלטתובבקשהשלאלהכריזבתוך30 )3(
ימיםמיוםהגשתהויחולולענייןהחלטתוהוראותפסקה)2(שלאותוסעיףצ

תוספת 
)ההגדרה"מדינתחוץ"(

הרפובליקההאיסלאמיתשלאיראן; )1(

הרפובליקההדמוקרטיתהעממיתשלקוריאהצ )2(

בעקבות מדינה, של מוסמך גוף בידי נקבעה )3(
דיניה,מגבלהעלהשקעה בהעלפי הליךשננקט
בגורםהזרבשל'קשרעסקישהואמקייםעםאיראן,

לטובתהאובשטחהצ"

את גם לבטל מוצע לעיל, המוצע לתיקון בהמשך
סעיףקטן)ב(שלסעיף9לחוקהמאבקבתכניתהגרעיןשל
איראן,אשרנוגעלהכרזהשקליטתהלאתיעשהיותרלפי
החוקהאמוראלאלפיהמנגנוןשבחוקהמוצעצוזהנוסחו:

)א()3( קטן סעיף לפי השרים ועדת הכרזת ")ב(
תיעשהרקאםשרהאוצרתמךבהצ"

תאפשר אשר מעבר הוראת לקבוע מוצע  סעיף 28
הכרזהעלגורםפרוליפרטורילפיהכרזותמועצת 
הביטחוןשפורסמולפנימועדתחילתושלהחוקהמוצעצ

לגביהכרזותאלהלאיוחלמנגנוןשלאימוץזמני,וזאת
מאחרשדרישתהמיידיותממילאאינהמתקיימתלגביהןצ
עםזאת,במטרהלקייםהליךמהירלקליטתהכרזותאלה,
מוצעכיסעיפים9עד12לחוקהמוצעהמאפשריםהגשת
בקשהשלאלהכריז,הגשתבקשהלביטולהכרזהוזכותעיון
לצורךהגשתהבקשותהאמורות,יחולולענייןאותןבקשות,

בשינויהמועדיםהקבועיםבהם,כמפורטבהוראתהמעברצ

כך,מוצעלקבועכיאםבכוונתהשרלקלוטהכרזה
באתר להכריז כוונה על ההודעה תפורסם כאמור,
ממועד ימים 14 בתוך הסנקציות מטה של האינטרנט
התקופה את להאריך סמכות תהיה לא לשר התחילה,
להגשתבקשהשלאלהכריז,ואםהוגשהבקשהכאמור,
להארכת אפשרות בלא ימים, 30 בתוך בה יחליט השר

התקופהלמתןהחלטהצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר





231 הצעותחוקהממשלה-ו118,י"דבטבתהתשע"ח,12018צ1



הצעותחוקהממשלה-ו118,י"דבטבתהתשע"ח,12018צ1
סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי  ISSN 0334-3030  המחיר10צ8שקליםחדשים




