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חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018*

פרק א': הגדרות

בחוקזה-1רהגדרות

"אדםשאינועוסק"-לרבותעוסקשלאבמסגרתעסקו;

"בנקהדואר"-החברההבתכהגדרתהבחוקהדואר;ואולםעדתוםהיוםשלפניהיום
הקובעכמשמעותולפיסעיפים56ו־57)ג(לחוקהדואר)תיקוןמס'11(,התשע"ב-

12012,יקראואתההגדרה"בנקהדואר"כך:

""בנקהדואר"-החברהכהגדרתהבחוקהדואר,בנותנהאתהשירותיםהכספיים
מטעםהחברההבת;לענייןזה-

"החברההבת"-כהגדרתהבסעיף88יא)א(לחוקהדואר;

"היוםהקובע"-כמשמעותולפיסעיפים56ו־57)ג(לחוקהדואר)תיקון
מס'11(,התשע"ב-2012;

"השירותיםהכספיים"-כהגדרתםבחוקהדוארר";

"בעלרישיוןלמתןאשראי"-בעלרישיוןלמתןאשראילפיסעיף12לחוקהפיקוחעל
שירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןלמתןשירותבנכספיננסי"-בעלרישיוןלמתןשירותבנכספיננסילפי
סעיף12לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"-בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי
לפיסעיף25בלחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"גוףפיננסימפוקח"-כלאחדמאלה:

תאגידבנקאי; )1(

בנקהדואר; )2(

בעלרישיוןלמתןאשראיאובעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי, )3(
העוסקבניכיוןשיקים,שטריחליפיןושטריחוב;

בעלרישיוןלמתןשירותבנכספיננסי; )4(

"היסב","מסב","נסב"ו"נפרע"-כמשמעותםבפקודתהשטרות2;

"הלוואה"-כלעסקתאשראיוכןניכיוןשטר;

"ועדתהחוקה"-ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת;

"חוקאיסורהלבנתהון"-חוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-32000;

"חוקבנקישראל"-חוקבנקישראל,התש"ע-42010;

"חוקהבנקאות)רישוי("-חוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-51981;

"חוקהדואר"-חוקהדואר,התשמ"ו-61986;

2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק )12במרס התקבלבכנסתביוםכ"הבאדרהתשע"ח *
הממשלה-945,מיוםו'באבהתשע"ה)22ביולי2015(,עמ'962ר

ס"חהתשע"ב,עמ'566ר 1

דינימדינתישראל,נוסחחדש2,עמ'12ר 2

ס"חהתש"ס,עמ'293ר 3

ס"חהתש"ע,עמ'452ר 4

ס"חהתשמ"א,עמ'232ר 5

ס"חהתשמ"ו,עמ'79ר 6
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"חוקהגנתהפרטיות"-חוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-71981;

"חוקמיסוימקרקעין"-חוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-81963;

"חוקמסערךמוסף"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-91975;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-101977;

"חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-112016;

"יוםהתחילה"-יוםתחילתושלחוקזהכאמורבסעיף39)א(;

"יוםהתחילההמאוחר"-יוםתחילתןשלההוראותהמנויותבסעיף39)ב(;

"מזומן"-שטריכסףומטבעותשהםהילךחוקיבישראל,וכןמטבעחוץ;

"מחירהעסקה"-התמורהשהצדדיםלעסקההסכימועליהבעבורהנכסאוהשירות,
לרבותמסערךמוסף,מסקנייהובלו,וכןהוצאותהנלוותלעסקהשסוכמועם

מוכרהנכסאועםנותןהשירות;לענייןזה-

איןנפקאמינהאםחלקמהתמורהשולםשלאבמזומןאלאבשווהכסף; )1(

במכירתכמהנכסים,לאיראואתהמחירהמצטברשלכלהנכסיםכמחיר )2(
שלעסקהאחת,אלאאםכןהוסכםביןהצדדיםעלמכירתםבעתובעונהאחת;

בעסקהמתמשכתלקבלתשירותיראוכלתשלוםשישלשלםבאופןתקופתי )3(
מעתלעת,כמחירהעסקה;

במכרשלזכותשכירותשהתמורהמשולמתמעתלעת,ולאלשיעורין,יראו )4(
כלתשלוםשישלשלםכמחירהעסקה;

בעסקהשנושאההואמזומן,ובכללזההפקדה,משיכה,העברהאוהמרה )5(
שלמזומן,לאיראואתסכוםהמזומןכחלקממחירהעסקה;

"מטבעחוץ"-כהגדרתובחוקבנקישראל;

"מכר"-לרבותהקניהבתמורהשלזכותבעלות,זכותשכירותאוכלזכותאחרת;

"מלכ"ר"-כהגדרתובחוקמסערךמוסף,למעטרשותציבורית;

"המנהל"-כהגדרתובפקודתמסהכנסה12;

"מספרזהות"-כלאחדמאלה,לפיהעניין:

לתושב-מספרהזהותבמרשםהאוכלוסין; )1(

לתושבחוץ-מספרדרכוןאותעודתמעבר; )2(

לתאגיד-מספרהרישוםבמרשםהמתאים; )3(

"המפקחעלהבנקים"-המפקחשהתמנהלפיסעיף5)א(לפקודתהבנקאות;

"מקרקעין"-כהגדרתםבחוקמסערךמוסף;

"נכס"-מיטלטלין,מקרקעיןוזכויות,לרבותנכסיםבלתימוחשיים;

"חוקהגנתהפרטיות"-חוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-71981;

"חוקמיסוימקרקעין"-חוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-81963;

"חוקמסערךמוסף"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-91975;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-101977;

"חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-112016;

"יוםהתחילה"-יוםתחילתושלחוקזהכאמורבסעיף39)א(;

"יוםהתחילההמאוחר"-יוםתחילתןשלההוראותהמנויותבסעיף39)ב(;

"מזומן"-שטריכסףומטבעותשהםהילךחוקיבישראל,וכןמטבעחוץ;

"מחירהעסקה"-התמורהשהצדדיםלעסקההסכימועליהבעבורהנכסאוהשירות,
לרבותמסערךמוסף,מסקנייהובלו,וכןהוצאותהנלוותלעסקהשסוכמועם

מוכרהנכסאועםנותןהשירות;לענייןזה-

איןנפקאמינהאםחלקמהתמורהשולםשלאבמזומןאלאבשווהכסף; )1(

במכירתכמהנכסים,לאיראואתהמחירהמצטברשלכלהנכסיםכמחיר )2(
שלעסקהאחת,אלאאםכןהוסכםביןהצדדיםעלמכירתםבעתובעונהאחת;

בעסקהמתמשכתלקבלתשירותיראוכלתשלוםשישלשלםבאופןתקופתי )3(
מעתלעת,כמחירהעסקה;

במכרשלזכותשכירותשהתמורהמשולמתמעתלעת,ולאלשיעורין,יראו )4(
כלתשלוםשישלשלםכמחירהעסקה;

בעסקהשנושאההואמזומן,ובכללזההפקדה,משיכה,העברהאוהמרה )5(
שלמזומן,לאיראואתסכוםהמזומןכחלקממחירהעסקה;

"מטבעחוץ"-כהגדרתובחוקבנקישראל;

"מכר"-לרבותהקניהבתמורהשלזכותבעלות,זכותשכירותאוכלזכותאחרת;

"מלכ"ר"-כהגדרתובחוקמסערךמוסף,למעטרשותציבורית;

"המנהל"-כהגדרתובפקודתמסהכנסה12;

"מספרזהות"-כלאחדמאלה,לפיהעניין:

לתושב-מספרהזהותבמרשםהאוכלוסין; )1(

לתושבחוץ-מספרדרכוןאותעודתמעבר; )2(

לתאגיד-מספרהרישוםבמרשםהמתאים; )3(

"המפקחעלהבנקים"-המפקחשהתמנהלפיסעיף5)א(לפקודתהבנקאות;

"מקרקעין"-כהגדרתםבחוקמסערךמוסף;

"נכס"-מיטלטלין,מקרקעיןוזכויות,לרבותנכסיםבלתימוחשיים;

ס"חהתשמ"א,עמ'128ר 7

ס"חהתשכ"ג,עמ'156ר 8

ס"חהתשל"ו,עמ'52ר 9

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 10

ס"חהתשע"ו,עמ'1098ר 11

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר 12
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"עוסק"-מישמוכרנכסאונותןשירותבמהלךעסקיו,לרבותמלכ"ר;

"עורךדין"-אדםהמורשהלעסוקבעריכתדיןלפיהוראותהפרקהחמישילחוקלשכת
עורכיהדין,התשכ"א-131961;

"עסקה"-מכירהאוקנייהשלנכסאומתןשירותאוקבלתו;

"פקודתהבנקאות"-פקודתהבנקאות,141941;

"רואהחשבון"-כמשמעותובחוקרואיחשבון,התשט"ו-151955;

"רשותציבורית"-רשותמרשויותהמדינה,רשותמקומיתוכלגוףאחרהממלאתפקיד
ציבוריעלפידין;

"שיק"-כמשמעותובסעיף73לפקודתהשטרות;

"שירות"-כלעשייהבתמורהלמעןהזולתשאינהמכר,למעטתמורההניתנתכשכר
עבודה;

"שכרעבודה"-כהגדרתובחוקהגנתהשכר,התשי"ח-161958;

"תאגידבנקאי"-כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(;

"תייר"-כהגדרתובחוקמסערךמוסף;

"תשלוםבמזומן"-סכוםהמשולםאוהניתןבמזומן,לפיהעניין,למעטסכוםהנמוך
מביןאלה:

סכוםבשיעורשל10%ממחירהעסקה,מסכוםהמתנה,מסכוםהתרומה )1(
אומסכוםההלוואה,לפיהעניין;

הסכוםהנקובבפרט)1(או)2(לתוספתהראשונה,לפיהעניין; )2(

"תשלוםבשיק"-סכוםהמשולםאוהניתןבאמצעותשיק,לפיהענייןר

פרק ב': הגבלות על שימוש במזומן ובשיקים

הגבלותעל
תשלומיםבמזומן

לאייתןעוסקולאיקבלתשלוםבמזומןבעבורעסקהבמסגרתעסקו,אםמחיר2ר )א(
העסקהעולהעלהסכוםהנקובבפרט)1(לתוספתהראשונהר

לאיקבלאדםשאינועוסקתשלוםבמזומןבעבורעסקה,אםמחירהעסקהעולה )ב(
עלהסכוםהנקובבפרט)2(לתוספתהראשונהר

לאייתןאדםשאינועוסקתשלוםבמזומןלעוסקבעבורעסקהבמסגרתעסקושל )ג(
העוסק,אםמחירהעסקהעולהעלהסכוםהנקובבפרט)1(לתוספתהראשונהר

לאייתןאדםשאינועוסקלאדםאחרשאינועוסקתשלוםבמזומןבעבורעסקה, )ד(
אםמחירהעסקהעולהעלהסכוםהנקובבפרט)2(לתוספתהראשונהר

לאיקבלעוסקתשלוםבמזומןמתיירבעבורעסקהבמסגרתעסקו,ולאייתןתייר )ה(
לעוסקתשלוםבמזומןבעבורעסקהבמסגרתעסקושלהעוסק,אםמחירהעסקהעולה
עלפיחמישהמהסכוםהנקובבפרט)1(לתוספתהראשונה,ואםשונההסכוםהאמור

לפיהוראותסעיף33)ב(-אםמחירהעסקהעולהעל40,000שקליםחדשיםר

בלילגרועמהאמורבסעיףקטן)א(,לאיקבלעורךדיןאורואהחשבוןבמסגרתמתן )ו(
שירותעסקיללקוח,סכוםבמזומןהעולהעלהסכוםהנקובבפרט)1(או)2(לתוספת
הראשונה,לפיהעניין,לכלשירותעסקי;לענייןזה,"שירותעסקי"-כהגדרתובסעיף

8בלחוקאיסורהלבנתהוןר

ס"חהתשכ"א,עמ'178ר 13

ע"ר1941,תוס'1,עמ'85ר 14

ס"חהתשט"ו,עמ'26ר 15

ס"חהתשי"ח,עמ'86ר 16

ספרהחוקים2710,ב'בניסןהתשע"ח,2018ר3ר18
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לאייתןאדםולאיקבלתשלוםבמזומןכשכרעבודה,כתרומהאוכהלוואה,אם )ז(
סכוםשכרהעבודה,התרומהאוההלוואהעולהעלהסכוםהנקובבפרט)1(לתוספת

הראשונה;הוראותסעיףקטןזהלאיחולולגביהלוואהשנותןגוףפיננסימפוקחר

לאייתןאדםולאיקבלתשלוםבמזומןכמתנה,אםסכוםהמתנהעולהעלהסכום )ח(
הנקובבפרט)2(לתוספתהראשונהר

סייגיםלתחולת
ההגבלות

הוראותסעיף2לאיחולו-3ר

עלתשלוםבמזומןביןקרובימשפחה,למעטלענייןשכרעבודה;לענייןזה,"קרוב )1(
משפחה"-בןזוג,הורה,הורההורה,בן,בת,אחאואחותוילדיהם,נכדאונכדהובני

זוגשלכלאחדמאלה,וכןאדםאחרהסמוךעלשולחנו;

עלרשותמרשויותהמדינהששרהאוצר,בהסכמתהשרהממונהעלביצועהחוק )2(
שמכוחופועלתהרשות,קבעבצור

הגבלותעלשימוש
בשיקיםוהיסבם

לאייתןעוסקולאיקבל,במסגרתעסקו,תשלוםבשיקבעבורעסקהאוכשכר4ר )א(
עבודה,כתרומה,כהלוואהאוכמתנה,בליששםמקבלהתשלוםבשיקנקובבשיק

כנפרעאוכנסב,לפיהענייןר

לאיקבלאדםשאינועוסקתשלוםבשיקהעולהעל5,000שקליםחדשים,בעבור )ב(
עסקהאוכשכרעבודה,כתרומה,כהלוואהאוכמתנה,בליששמונקובבשיקכנפרע

אוכנסב,לפיהענייןר

לאייתןאדםשאינועוסקלעוסק,במסגרתעסקושלהעוסק,תשלוםבשיק,בעבור )ג(
עסקהאוכשכרעבודה,כתרומה,כהלוואהאוכמתנה,בליששםהעוסקנקובבשיק

כנפרעאוכנסב,לפיהענייןר

לאייתןאדםשאינועוסקלאדםאחרשאינועוסקתשלוםבשיקהעולהעל5,000 )ד(
שקליםחדשים,בעבורעסקהאוכשכרעבודה,כתרומה,כהלוואהאוכמתנה,בליששם

מקבלהתשלוםבשיקנקובבשיקכנפרעאוכנסב,לפיהענייןר

לאיסבאדםשיקולאיקבלנסבשיקמוסב,בליששמוומספרזהותושלהמסב )ה(
נקוביםבשיקר

לענייןסעיףזה- )ו(

לאיראותאגידבנקאי,אתבנקהדואראובעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון )1(
ואשראיהמקבלשיקלשםפירעונוכמקבלהתשלום,והוראותסעיףקטן)ה(לא

יחולועלמישמסרלואתהשיקלשםפירעונו;

איןנפקאמינהאםנותןהתשלוםבשיקהואהמושךאוהמסבשלהשיק, )2(
אואדםאחרר

שימושבשיק
שהופרולגביו

הגבלות

לאיפרעתאגידבנקאי,בנקהדואראובעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראישיק5ר
שמתקיימותלגביואחתאויותרמההגבלותהמנויותבתוספתהשנייהר

פרק ג': עיצום כספי

הפרעוסקהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורטלהלן,במסגרתעסקו,רשאי6רעיצוםכספי )א(
המנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בשיעורכאמורבסעיףקטן)ג(,

מהתשלוםבמזומן,מהתשלוםבשיקאומהשיקהמוסב,לפיהעניין:

נתןאוקיבלתשלוםבמזומןבעבורעסקהשמחירהעולהעלהסכוםהנקוב )1(
בפרט)1(לתוספתהראשונה,בניגודלהוראותסעיף2)א(;

לאייתןאדםולאיקבלתשלוםבמזומןכשכרעבודה,כתרומהאוכהלוואה,אם )ז(
סכוםשכרהעבודה,התרומהאוההלוואהעולהעלהסכוםהנקובבפרט)1(לתוספת

הראשונה;הוראותסעיףקטןזהלאיחולולגביהלוואהשנותןגוףפיננסימפוקחר

לאייתןאדםולאיקבלתשלוםבמזומןכמתנה,אםסכוםהמתנהעולהעלהסכום )ח(
הנקובבפרט)2(לתוספתהראשונהר

סייגיםלתחולתהוראותסעיף2לאיחולו-3ר
ההגבלות

עלתשלוםבמזומןביןקרובימשפחה,למעטלענייןשכרעבודה;לענייןזה,"קרוב )1(
משפחה"-בןזוג,הורה,הורההורה,בן,בת,אחאואחותוילדיהם,נכדאונכדהובני

זוגשלכלאחדמאלה,וכןאדםאחרהסמוךעלשולחנו;

עלרשותמרשויותהמדינהששרהאוצר,בהסכמתהשרהממונהעלביצועהחוק )2(
שמכוחופועלתהרשות,קבעבצור

לאייתןעוסקולאיקבל,במסגרתעסקו,תשלוםבשיקבעבורעסקהאוכשכר4ר )א(
עבודה,כתרומה,כהלוואהאוכמתנה,בליששםמקבלהתשלוםבשיקנקובבשיק

כנפרעאוכנסב,לפיהענייןר

הגבלותעלשימוש
בשיקיםוהיסבם

לאיקבלאדםשאינועוסקתשלוםבשיקהעולהעל5,000שקליםחדשים,בעבור )ב(
עסקהאוכשכרעבודה,כתרומה,כהלוואהאוכמתנה,בליששמונקובבשיקכנפרע

אוכנסב,לפיהענייןר

לאייתןאדםשאינועוסקלעוסק,במסגרתעסקושלהעוסק,תשלוםבשיק,בעבור )ג(
עסקהאוכשכרעבודה,כתרומה,כהלוואהאוכמתנה,בליששםהעוסקנקובבשיק

כנפרעאוכנסב,לפיהענייןר

לאייתןאדםשאינועוסקלאדםאחרשאינועוסקתשלוםבשיקהעולהעל5,000 )ד(
שקליםחדשים,בעבורעסקהאוכשכרעבודה,כתרומה,כהלוואהאוכמתנה,בליששם

מקבלהתשלוםבשיקנקובבשיקכנפרעאוכנסב,לפיהענייןר

לאיסבאדםשיקולאיקבלנסבשיקמוסב,בליששמוומספרזהותושלהמסב )ה(
נקוביםבשיקר

לענייןסעיףזה- )ו(

לאיראותאגידבנקאי,אתבנקהדואראובעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון )1(
ואשראיהמקבלשיקלשםפירעונוכמקבלהתשלום,והוראותסעיףקטן)ה(לא

יחולועלמישמסרלואתהשיקלשםפירעונו;

איןנפקאמינהאםנותןהתשלוםבשיקהואהמושךאוהמסבשלהשיק, )2(
אואדםאחרר

לאיפרעתאגידבנקאי,בנקהדואראובעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראישיק5ר
שמתקיימותלגביואחתאויותרמההגבלותהמנויותבתוספתהשנייהר

שימושבשיק
שהופרולגביו

הגבלות

פרק ג': עיצום כספי

הפרעוסקהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורטלהלן,במסגרתעסקו,רשאי6ר )א(
המנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בשיעורכאמורבסעיףקטן)ג(,

מהתשלוםבמזומן,מהתשלוםבשיקאומהשיקהמוסב,לפיהעניין:

עיצוםכספי

נתןאוקיבלתשלוםבמזומןבעבורעסקהשמחירהעולהעלהסכוםהנקוב )1(
בפרט)1(לתוספתהראשונה,בניגודלהוראותסעיף2)א(;
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קיבלתשלוםבמזומןמתיירבעבורעסקהשמחירהעולהעלפיחמישה )2(
)1(לתוספתהראשונה,ואםשונההסכוםלפיהוראות מהסכוםהנקובבפרט
סעיף33)ב(-אםמחירהעסקהעולהעל40,000שקליםחדשים,בניגודלהוראות

סעיף2)ה(;

נתןאוקיבלתשלוםבמזומןכשכרעבודה,כתרומהאוכהלוואה,שסכומם )3(
עולהעלהסכוםהנקובבפרט)1(לתוספתהראשונה,בניגודלהוראותסעיף2)ז(;

הנקוב הסכום על עולה שסכומה כמתנה במזומן תשלום קיבל או נתן )4(
בפרט)2(לתוספתהראשונה,בניגודלהוראותסעיף2)ח(;

נתןאוקיבלתשלוםבשיקבליששםמקבלהתשלוםבשיקנקובבשיק )5(
כנפרעאוכנסב,לפיהעניין,בניגודלהוראותסעיף4)א(;

הסבשיקאוקיבלשיקמוסב,בליששמוומספרזהותושלהמסבנקובים )6(
בשיק,בניגודלהוראותסעיף4)ה(;

לאתיעדאתאמצעיהתשלוםשבאמצעותושילםתשלוםאוקיבלתקבול )7(
כאמורבסעיף29ר

פרעתאגידבנקאישיקשמתקיימתלגביואחתאויותרמההגבלותהמנויות)ב( )1(
בתוספתהשנייה,בניגודלהוראותסעיף5,רשאיהמפקחעלהבנקיםלהטילעליו
עיצוםכספיבשיעורכאמורבסעיףקטן)ג(;עלעיצוםכספיכאמוריחולוהוראות

סעיפים14טעד14טולפקודתהבנקאות,בשינוייםהמחויביםר

פרעבנקהדוארשיקשמתקיימתלגביואחתאויותרמההגבלותהמנויות )2(
בתוספתהשנייה,בניגודלהוראותסעיף5,רשאיהמפקחכהגדרתובחוקהדואר
להטילעליועיצוםכספיבשיעורכאמורבסעיףקטן)ג(;עלעיצוםכספיכאמור

יחולוהוראותסעיפים109ב1עד109ט1לחוקהדוארר

פרעבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראישיקשמתקיימתלגביואחת )3(
אויותרמההגבלותהמנויותבתוספתהשנייה,בניגודלהוראותסעיף5,רשאי
המפקחכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםלהטילעליו
עיצוםכספיבשיעורכאמורבסעיףקטן)ג(;עלעיצוםכספיכאמוריחולוהוראות

סעיפים74עד93לחוקשירותיםפיננסייםמוסדריםר

שיעורהעיצוםמהתשלוםבמזומן,מהתשלוםבשיקאומהשיקהמוסביהיה- )ג(

אםהתשלוםאוהשיקהואעד25,000שקליםחדשים-שיעורשל15%; )1(

אםהתשלוםאוהשיקהואמעל25,000שקליםחדשיםועד50,000שקלים )2(
חדשים-שיעורשל20%;

אםהתשלוםאוהשיקהואמעל50,000שקליםחדשים-שיעורשל30%ר )3(

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלמנהליסודסבירלהניחכיעוסקהפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכאמור7ר )א(
בסעיף6)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותוסעיף,תימסר
למפרהודעהבכתבעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעלכוונת

חיוב(ר

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהמנהל,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

פירוטהמעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(המהווהאתההפרה; )1(

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהמנהללפיהוראותסעיף8; )3(
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הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשלהפרהחוזרתלפיהוראות )4(
סעיף10ר

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף7רשאילטעוןאתטענותיו,8רזכותטיעון
בכתב,לפניהמנהל,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך45
ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהמנהללהאריךאתהתקופההאמורהבתקופה
נוספתשלאתעלהעל45ימים;ראההמנהלכימתקיימותנסיבותשמצדיקותזאת,

רשאיהואלאפשרלמפרלטעוןאתטענותיולפניור

החלטתהמנהל
ודרישתתשלום

המנהליחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפיסעיף8,אםלהטילעלהמפר9ר )א(
עיצוםכספי,ורשאיהואלהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף11ר

החליטהמנהללפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישהבכתבלשלםאתהעיצום )1(
הכספי)בפרקזה-דרישתתשלום(,שבהיציין,ביןהשאר,אתסכוםהעיצום

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלוהודעהעלכך,בכתבר )2(

בדרישתהתשלוםאובהודעהלפיסעיףקטן)ב(,יפרטהמנהלאתנימוקיהחלטתור )ג(

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף8,בתוךהתקופההאמורהבאותו )ד(
סעיף,יראואתההודעהעלכוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרה

למפרבמועדהאמורר

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,סכוםהשווהלעיצום10רהפרהחוזרת
הכספיהראשון;לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוקזה,
כאמורבסעיף6,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלההוטלעל

המפרעיצוםכספיר

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרק11רסכומיםמופחתים )א(
זה,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ר

שרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהחוקה,רשאילקבועמקרים, )ב(
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומים

הקבועיםבפרקזה,ובשיעוריםשיקבער

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשלום,ולגבימפרשלא12ר
טעןאתטענותיולפניהמנהלכאמורבסעיף8-ביוםמסירתההודעהעלכוונתחיוב;
הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף17ועוכבתשלומושלהעיצוםהכספיבידיהמנהל

אוביתהמשפט-יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטהבערעורר

תשלוםהעיצום
הכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלום13ר )א(
כאמורבסעיף9ר

המנהלרשאי,לבקשתמפר,להחליטעלפריסתהתשלוםשלהעיצוםהכספיורשאי )ב(
הואלהקטיןאתהפרשיההצמדהוהריביתר

הפרשיהצמדה
וריבית

לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועלהעיצוםהכספי,לתקופתהפיגור,הפרשי14ר
הצמדהוריביתכהגדרתםבסעיף159א)א(לפקודתמסהכנסה,עדלתשלומור

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתותחולפקודתהמסים)גבייה(17ר15רגבייה

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשלהפרהחוזרתלפיהוראות )4(
סעיף10ר

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף7רשאילטעוןאתטענותיו,8ר
בכתב,לפניהמנהל,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך45
ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהמנהללהאריךאתהתקופההאמורהבתקופה
נוספתשלאתעלהעל45ימים;ראההמנהלכימתקיימותנסיבותשמצדיקותזאת,

רשאיהואלאפשרלמפרלטעוןאתטענותיולפניור

זכותטיעון

המנהליחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפיסעיף8,אםלהטילעלהמפר9ר )א(
עיצוםכספי,ורשאיהואלהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף11ר

החלטתהמנהל
ודרישתתשלום

החליטהמנהללפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישהבכתבלשלםאתהעיצום )1(
הכספי)בפרקזה-דרישתתשלום(,שבהיציין,ביןהשאר,אתסכוםהעיצום

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלוהודעהעלכך,בכתבר )2(

בדרישתהתשלוםאובהודעהלפיסעיףקטן)ב(,יפרטהמנהלאתנימוקיהחלטתור )ג(

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף8,בתוךהתקופההאמורהבאותו )ד(
סעיף,יראואתההודעהעלכוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרה

למפרבמועדהאמורר

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,סכוםהשווהלעיצום10ר
הכספיהראשון;לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוקזה,
כאמורבסעיף6,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלההוטלעל

המפרעיצוםכספיר

הפרהחוזרת

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרק11ר )א(
זה,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ר

סכומיםמופחתים

שרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהחוקה,רשאילקבועמקרים, )ב(
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומים

הקבועיםבפרקזה,ובשיעוריםשיקבער

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשלום,ולגבימפרשלא12ר
טעןאתטענותיולפניהמנהלכאמורבסעיף8-ביוםמסירתההודעהעלכוונתחיוב;
הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף17ועוכבתשלומושלהעיצוםהכספיבידיהמנהל

אוביתהמשפט-יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטהבערעורר

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלום13ר )א(
כאמורבסעיף9ר

תשלוםהעיצום
הכספי

המנהלרשאי,לבקשתמפר,להחליטעלפריסתהתשלוםשלהעיצוםהכספיורשאי )ב(
הואלהקטיןאתהפרשיההצמדהוהריביתר

לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועלהעיצוםהכספי,לתקופתהפיגור,הפרשי14ר
הצמדהוריביתכהגדרתםבסעיף159א)א(לפקודתמסהכנסה,עדלתשלומור

הפרשיהצמדה
וריבית

גבייהעיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתותחולפקודתהמסים)גבייה(17ר15ר

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(1374,)א(1399ר 17
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עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיף166ר
ושלהוראהמההוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדר

עלהחלטהסופיתשלהמנהללפיפרקזהניתןלערערלביתמשפטהשלוםשבו17רערעור )א(
יושבנשיאביתמשפטהשלום;ערעורכאמוריוגשבתוך30ימיםמיוםשנמסרהלמפר

הודעהעלההחלטהר

איןבהגשתערעורלפיסעיףקטן)א(כדילעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלא )ב(
אםכןהסכיםלכךהמנהלאושביתהמשפטהורהעלכךר

החליטביתהמשפטלקבלערעורשהוגשלפיסעיףקטן)א(,לאחרששולםהעיצום )ג(
הכספילפיהוראותפרקזה,והורהעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולםאועל
הפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנושהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתור

הטילהמנהלעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסים18רפרסום )א(
אתהפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשלההוטלהעיצוםהכספיונסיבותההפרה; )2(

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהןהופחתסכוםהעיצום )4(
ושיעוריההפחתה;

פרטיםעלהמפר,הנוגעיםלעניין,למעטשמור )5(

הוגשערעורלפיסעיף17,יפרסםהמנהלאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיור )ב(

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהמנהלפרטיםשהםבגדרמידעשרשות )ג(
ציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-181998,וכןרשאי
הואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזהשהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבת

למסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורר

פרסוםלפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטלעלתאגידיהיהלתקופהשלארבע )ד(
שנים,ובענייןעיצוםכספישהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתיים;שרהמשפטיםיקבע
הוראותלענייןהדרכיםשימנעו,ככלהאפשר,אתאפשרותהעיוןבפרטיםשפורסמולפי

סעיףזהלאחרשחלפההתקופההאמורהבסעיףקטןזהר

שרהאוצררשאילקבועדרכיםנוספותלפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהר )ה(

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספילפיפרקזהלאיגרעמאחריותוהפליליתשלאדםבשלהפרת19ר )א(
הוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיף6,המהווהעבירהר

שלחהמנהללמפרהודעהעלכוונתחיוב,בשלהפרההמהווהעבירהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדות

חדשותהמצדיקותזאתר

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(, )ג(
לאינקוטנגדוהמנהלהליכיםלפיפרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבהאישום
בנסיבותהאמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספי,יוחזרלוהסכום

ששולם,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלוםהסכום,עדיוםהחזרתור

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ר 18
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פרק ד': עונשין

איסוריםעלמי
שאינועוסקלפעול

בניגודלהגבלות
עלשימושבמזומן

ובשיקים

אדםשאינועוסקהעושהאחדמאלה,דינו-קנסבשיעורכאמורבסעיף6)ג(,ובלבד20ר
שגובההקנסלאיעלהעלפי20מקנסהקבועבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין:

מקבלתשלוםבמזומןבעבורעסקהשמחירהעולהעלהסכוםהנקובבפרט)2( )1(
לתוספתהראשונה,בניגודלהוראותסעיף2)ב(;

נותןלעוסקתשלוםבמזומןבעבורעסקהבמסגרתעסקושלהעוסקשמחירהעולה )2(
עלהסכוםהנקובבפרט)1(לתוספתהראשונה,בניגודלהוראותסעיף2)ג(;

נותןלמישאינועוסקתשלוםבמזומןבעבורעסקהשמחירהעולהעלהסכום )3(
הנקובבפרט)2(לתוספתהראשונה,בניגודלהוראותסעיף2)ד(;

תיירשנותןלעוסקתשלוםבמזומןבעבורעסקהשמחירהעולהעלפיחמישה )4(
מהסכוםהנקובבפרט)1(לתוספתהראשונה,ואםשונההסכוםלפיהוראותסעיף33)ב(

-אםמחירהעסקהעולהעל40,000שקליםחדשים,בניגודלהוראותסעיף2)ה(;

נותןאומקבלתשלוםבמזומןכשכרעבודה,כתרומהאוכהלוואה,שסכומםעולה )5(
עלהסכוםהקבועבפרט)1(לתוספתהראשונה,בניגודלהוראותסעיף2)ז(;

נותןאומקבלתשלוםבמזומןכמתנה,כשסכומהעולהעלהסכוםהקבועבפרט)2( )6(
לתוספתהראשונה,בניגודלהוראותסעיף2)ח(;

מקבלתשלוםבשיקהעולהעל5,000שקליםחדשים,בליששמונקובבשיקכנפרע )7(
אוכנסב,לפיהעניין,בניגודלהוראותסעיף4)ב(;

נותןלעוסק,במסגרתעסקושלהעוסק,תשלוםבשיק,בליששםהעוסקנקובבשיק )8(
כנפרעאוכנסב,לפיהעניין,בניגודלהוראותסעיף4)ג(;

נותןלמישאינועוסקתשלוםבשיקהעולהעל5,000שקליםחדשים,בליששם )9(
מקבלהתשלוםבשיקנקובבשיקכנפרעאוכנסב,לפיהעניין,בניגודלהוראותסעיף4)ד(;

מסבשיקאומקבלשיקמוסב,בליששמוומספרזהותושלהמסבנקוביםבשיק, )10(
בניגודלהוראותסעיף4)ה(ר

איסורקבלתסכום
במזומןעלידי

עורךדיןאורואה
חשבוןבמסגרת

מתןשירותעסקי
ללקוח

עורךדיןאורואהחשבוןהמקבלבמסגרתמתןשירותעסקיללקוחסכוםבמזומןהעולה21ר
)2(לתוספתהראשונה,לפיהעניין,בניגודלהוראות )1(או עלהסכוםהקבועבפרט
סעיף2)ו(,דינו-קנסבשיעורכאמורבסעיף6)ג(,ובלבדשגובההקנסלאיעלהעלפי
20מקנסהקבועבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין;בסעיףזה,"שירותעסקי"-כהגדרתו

בסעיף8בלחוקאיסורהלבנתהוןר

העושהמעשהמרמה,לרבותאחדמהמעשיםהמנוייםלהלן,במטרהלהתחמקמאחד22רמרמה
האיסוריםהקבועיםבסעיף2)א(עד)ח(,דינו-מאסרשלוששנים:

מפצלבמרמהעסקה,שכרעבודה,תרומה,הלוואהאומתנה; )1(

רושםפרטיםכוזביםבמסמךר )2(

פרק ה': סמכויות פיקוח ואכיפה

המנהלרשאילהסמיך,מביןעובדירשותהמסים,ממוניםשיהיונתונותלהם23רהסמכתממונים )א(
סמכויותהפיקוחלפיסעיף25)להלן-ממונה(,לשםביצועהוראותחוקזהר

לאיוסמךממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(,אלאאםכןמתקיימיםבוכלאלה: )ב(

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהוא )1(
ראוי,לדעתהמנהל,להפעילסמכויותפיקוח;

פרק ד': עונשין

אדםשאינועוסקהעושהאחדמאלה,דינו-קנסבשיעורכאמורבסעיף6)ג(,ובלבד20ר
שגובההקנסלאיעלהעלפי20מקנסהקבועבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין:

איסוריםעלמי
שאינועוסקלפעול

בניגודלהגבלות
עלשימושבמזומן

ובשיקים מקבלתשלוםבמזומןבעבורעסקהשמחירהעולהעלהסכוםהנקובבפרט)2( )1(
לתוספתהראשונה,בניגודלהוראותסעיף2)ב(;

נותןלעוסקתשלוםבמזומןבעבורעסקהבמסגרתעסקושלהעוסקשמחירהעולה )2(
עלהסכוםהנקובבפרט)1(לתוספתהראשונה,בניגודלהוראותסעיף2)ג(;

נותןלמישאינועוסקתשלוםבמזומןבעבורעסקהשמחירהעולהעלהסכום )3(
הנקובבפרט)2(לתוספתהראשונה,בניגודלהוראותסעיף2)ד(;

תיירשנותןלעוסקתשלוםבמזומןבעבורעסקהשמחירהעולהעלפיחמישה )4(
מהסכוםהנקובבפרט)1(לתוספתהראשונה,ואםשונההסכוםלפיהוראותסעיף33)ב(

-אםמחירהעסקהעולהעל40,000שקליםחדשים,בניגודלהוראותסעיף2)ה(;

נותןאומקבלתשלוםבמזומןכשכרעבודה,כתרומהאוכהלוואה,שסכומםעולה )5(
עלהסכוםהקבועבפרט)1(לתוספתהראשונה,בניגודלהוראותסעיף2)ז(;

נותןאומקבלתשלוםבמזומןכמתנה,כשסכומהעולהעלהסכוםהקבועבפרט)2( )6(
לתוספתהראשונה,בניגודלהוראותסעיף2)ח(;

מקבלתשלוםבשיקהעולהעל5,000שקליםחדשים,בליששמונקובבשיקכנפרע )7(
אוכנסב,לפיהעניין,בניגודלהוראותסעיף4)ב(;

נותןלעוסק,במסגרתעסקושלהעוסק,תשלוםבשיק,בליששםהעוסקנקובבשיק )8(
כנפרעאוכנסב,לפיהעניין,בניגודלהוראותסעיף4)ג(;

נותןלמישאינועוסקתשלוםבשיקהעולהעל5,000שקליםחדשים,בליששם )9(
מקבלהתשלוםבשיקנקובבשיקכנפרעאוכנסב,לפיהעניין,בניגודלהוראותסעיף4)ד(;

מסבשיקאומקבלשיקמוסב,בליששמוומספרזהותושלהמסבנקוביםבשיק, )10(
בניגודלהוראותסעיף4)ה(ר

עורךדיןאורואהחשבוןהמקבלבמסגרתמתןשירותעסקיללקוחסכוםבמזומןהעולה21ר
)2(לתוספתהראשונה,לפיהעניין,בניגודלהוראות )1(או עלהסכוםהקבועבפרט
סעיף2)ו(,דינו-קנסבשיעורכאמורבסעיף6)ג(,ובלבדשגובההקנסלאיעלהעלפי
20מקנסהקבועבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין;בסעיףזה,"שירותעסקי"-כהגדרתו

בסעיף8בלחוקאיסורהלבנתהוןר

איסורקבלתסכום
במזומןעלידי

עורךדיןאורואה
חשבוןבמסגרת

מתןשירותעסקי
ללקוח

העושהמעשהמרמה,לרבותאחדמהמעשיםהמנוייםלהלן,במטרהלהתחמקמאחד22ר
האיסוריםהקבועיםבסעיף2)א(עד)ח(,דינו-מאסרשלוששנים:

מרמה

מפצלבמרמהעסקה,שכרעבודה,תרומה,הלוואהאומתנה; )1(

רושםפרטיםכוזביםבמסמךר )2(

פרק ה': סמכויות פיקוח ואכיפה

המנהלרשאילהסמיך,מביןעובדירשותהמסים,ממוניםשיהיונתונותלהם23ר )א(
סמכויותהפיקוחלפיסעיף25)להלן-ממונה(,לשםביצועהוראותחוקזהר

הסמכתממונים

לאיוסמךממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(,אלאאםכןמתקיימיםבוכלאלה: )ב(

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהוא )1(
ראוי,לדעתהמנהל,להפעילסמכויותפיקוח;
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לפי לו נתונות שיהיו הסמכויות בתחום מתאימה הכשרה קיבל הוא )2(
סעיף25,כפישהורההמנהל;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורההמנהלר )3(

המנהלרשאילהסמיך,מביןעובדירשותהמסים,מפקחיםשיהיונתונותלהם24רהסמכתמפקחים )א(
סמכויותהאכיפהלפיסעיף26)להלן-מפקח(,לשםביצועהוראותחוקזהר

לאיוסמךמפקחלפיהוראותסעיףקטן)א(,אלאאםכןמתקיימיםבוכלאלה: )ב(

משטרתישראלהודיעה,לאיאוחרמשלושהחודשיםמיוםקבלתפרטיו, )1(
כיהיאאינהמתנגדתלמינויומטעמיםשלביטחוןהציבור,לרבותבשלעברו

הפלילי;

לפי לו נתונות שיהיו הסמכויות בתחום מתאימה הכשרה קיבל הוא )2(
סעיף26,כפישהורההמנהלבהסכמתהשרלביטחוןהפנים,ובכללזהבכלאלה:

הסבריםעלמטרותחוקזה; )א(

סמכויותמפקחעלפיחוקזה; )ב(

מושגיםבדיניהראיותוסדרהדיןהפלילי; )ג(

דרכיאכיפתושלחוקזה; )ד(

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורההמנהל,בהתייעצותעםהשר )3(
לביטחוןהפניםר

לשםפיקוחעלביצועהוראותחוקזה,רשאיממונה-25רסמכויותפיקוח

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודה )1(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםלמסורלוכלידיעהאומסמךשדרושיםלולשםמילויתפקידו; )2(
בפסקהזו,"מסמך"-לרבותפלט,כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-191995;

להיכנסלמקוםשהכניסהאליודרושהלשםמילויתפקידו,לרבותלכליתחבורה )3(
כשהואנייח,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםאלאעלפיצושלביתמשפטר

התעוררחשדלביצועעבירהלפיחוקזה,רשאימפקח-26רסמכויותאכיפה

לחקורכלאדםהקשורלעבירהכאמוראושעשויותלהיותלוידיעותהנוגעות )1(
לעבירהכאמור;עלחקירהלפיפסקהזויחולוהוראותסעיפים2ו־3לפקודתהפרוצדורה

הפלילית)עדות(20,בשינוייםהמחויבים;

לתפוסכלחפץהקשורלעבירהכאמור;עלתפיסהלפיפסקהזויחולוהוראות )2(
הפרקהרביעילפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-211969

)בסעיףזה-פקודתמעצרוחיפוש(,בשינוייםהמחויבים;

לבקשמביתמשפטצוחיפושלפיסעיף23לפקודתמעצרוחיפוש,ולבצעו;על )3(
28ו־45לפקודתמעצר 26עד 24)א()1(, זויחולוהוראותסעיפים חיפושלפיפסקה

וחיפוש,בשינוייםהמחויביםר

תנאיםלהפעלת
הסמכות

ממונהאומפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,אלאבעת27ר )א(
מילויתפקידוואםישבידותעודההחתומהעלידיהמנהל,המעידהעלתפקידוועל

סמכויותיו,שאותהיציגעלפידרישהר

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ר 19

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(439,)א(467ר 20

דינימדינתישראל,נוסחחדש12,עמ'284ר 21

ספרהחוקים2710,ב'בניסןהתשע"ח,2018ר3ר18



437 ספרהחוקים2710,ב'בניסןהתשע"ח,2018ר3ר18

סמכויותהמנהללפיפרקזהאינןניתנותלאצילהר )ב(

פרק ו': הוראות שונות

החזקתאמצעי
תשלום

אלקטרוניים

לשםהגדלתהיקףהשימושבאמצעיתשלוםאלקטרוניים,רשאישרהאוצר,באישור28ר
ועדתהכספיםשלהכנסת,לקבועכלליםלחיובעוסקים,דרךכללאולסוגיעוסקים,
המשמש למעטעוסקפטורכהגדרתובחוקמסערךמוסף,בהחזקתאמצעיייעודי
לקריאתכרטיסיחיובאולסליקתאמצעיתשלוםאלקטרוניאחר,ובלבדשלאיחייבו

להחזיקיותרמאמצעיייעודיאחדר

חובתתיעוד
אמצעיתשלום

עוסקיתעדאתאמצעיהתשלוםשבאמצעותושילםתשלוםאוקיבלתקבולר29ר )א(

המנהלרשאילקבוע,במסגרתהוראותניהולספריםלפיסעיף130לפקודתמס )ב(
הכנסה,הוראותלענייןאופןהתיעודשלאמצעיהתשלוםלפיסעיףקטן)א(,לרבות

באמצעותשמירתמסמכיםהמעידיםעלאמצעיהתשלוםר

חובתהצהרהעל
אמצעיתשלום

לענייןזכויות
במקרקעין

רוכשזכויותבמקרקעיןהחייבבהגשתהצהרהלפיסעיף73לחוקמיסוימקרקעין,30ר )א(
יכלולבהצהרהכאמוראתאחדמאלה:

פרטיםלענייןאמצעיהתשלוםשבוניתנתהתמורהבצירוףאסמכתאות, )1(
והכולכפישיורההמנהל;

הצהרהכיבמועדמתןההצהרהפרטיאמצעיהתשלוםאינםידועיםלור )2(

לאייתןהמנהלאישורלפיסעיף16)א()2(לחוקמיסוימקרקעין,אםלאהתקיימו )ב(
התנאיםהאמוריםבסעיףקטן)א(ר

רוכשזכותבמקרקעיןשהצהירכיפרטיאמצעיהתשלוםאינםידועיםלו,כאמור )ג(
בסעיףקטן)א()2(,ידווחלמנהלאתפרטיאמצעיהתשלוםכאמורבסעיףקטן)א()1(,
בתוךשישהחודשיםמהמועדשבוהחזקהבמקרקעיןנמסרהלרוכשאוניתנהלפקודתור

לאיגלהאדםידיעהשהגיעהאליואגבביצועחוקזה;לענייןזהיחולוהוראותסעיף31רסודיות
142)א(,)א1(ו–)ב(לחוקמסערךמוסף,בשינוייםהמחויביםר

שרהאוצרממונהעלביצועחוקזה,והוארשאי,בהסכמתשרהמשפטיםונגיד32רביצועותקנות )א(
בנקישראלובאישורועדתהחוקה,להתקיןתקנותלביצועור

תקנותראשונותלפיסעיף11יובאולאישורועדתהחוקהבתוךשלושהחודשים )ב(
מיוםהתחילהר

תיקוןהתוספת
הראשונה

החלביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(,ומדישנה,יבחןשרהאוצר,אתשינוי33ר )א(
התוספתהראשונהכאמורבסעיףקטן)ב(ר

החלביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(,רשאישרהאוצר,בצו,בהסכמתשר )ב(
המשפטיםונגידבנקישראלובאישורועדתהחוקה,לשנותאתהתוספתהראשונה

ולקבועבהכי-

הסכוםהנקובבפרט)1(יהיה6,000שקליםחדשים,ולענייןהחלתשינויזה )1(
עלשכרעבודה-גםבהסכמתשרהכלכלהוהתעשייה;

הסכוםהנקובבפרט)2(יהיה15,000שקליםחדשים,למעטלענייןסכום )2(
שמשלםאדםשאינועוסקבעדרכישתכלירכבשייוותר50,000שקליםחדשיםר

סמכויותהמנהללפיפרקזהאינןניתנותלאצילהר )ב(

פרק ו': הוראות שונות

לשםהגדלתהיקףהשימושבאמצעיתשלוםאלקטרוניים,רשאישרהאוצר,באישור28ר
ועדתהכספיםשלהכנסת,לקבועכלליםלחיובעוסקים,דרךכללאולסוגיעוסקים,
למעטעוסקפטורכהגדרתובחוקמסערךמוסף,בהחזקתאמצעיייעודיהמשמש
לקריאתכרטיסיחיובאולסליקתאמצעיתשלוםאלקטרוניאחר,ובלבדשלאיחייבו

להחזיקיותרמאמצעיייעודיאחדר

החזקתאמצעי
תשלום

אלקטרוניים

עוסקיתעדאתאמצעיהתשלוםשבאמצעותושילםתשלוםאוקיבלתקבולר29ר חובתתיעוד)א(
אמצעיתשלום

המנהלרשאילקבוע,במסגרתהוראותניהולספריםלפיסעיף130לפקודתמס )ב(
הכנסה,הוראותלענייןאופןהתיעודשלאמצעיהתשלוםלפיסעיףקטן)א(,לרבות

באמצעותשמירתמסמכיםהמעידיםעלאמצעיהתשלוםר

רוכשזכויותבמקרקעיןהחייבבהגשתהצהרהלפיסעיף73לחוקמיסוימקרקעין,30ר )א(
יכלולבהצהרהכאמוראתאחדמאלה:

חובתהצהרהעל
אמצעיתשלום

לענייןזכויות
במקרקעין פרטיםלענייןאמצעיהתשלוםשבוניתנתהתמורהבצירוףאסמכתאות, )1(

והכולכפישיורההמנהל;

הצהרהכיבמועדמתןההצהרהפרטיאמצעיהתשלוםאינםידועיםלור )2(

לאייתןהמנהלאישורלפיסעיף16)א()2(לחוקמיסוימקרקעין,אםלאהתקיימו )ב(
התנאיםהאמוריםבסעיףקטן)א(ר

רוכשזכותבמקרקעיןשהצהירכיפרטיאמצעיהתשלוםאינםידועיםלו,כאמור )ג(
בסעיףקטן)א()2(,ידווחלמנהלאתפרטיאמצעיהתשלוםכאמורבסעיףקטן)א()1(,
בתוךשישהחודשיםמהמועדשבוהחזקהבמקרקעיןנמסרהלרוכשאוניתנהלפקודתור

לאיגלהאדםידיעהשהגיעהאליואגבביצועחוקזה;לענייןזהיחולוהוראותסעיף31ר
142)א(,)א1(ו–)ב(לחוקמסערךמוסף,בשינוייםהמחויביםר

סודיות

שרהאוצרממונהעלביצועחוקזה,והוארשאי,בהסכמתשרהמשפטיםונגיד32ר )א(
בנקישראלובאישורועדתהחוקה,להתקיןתקנותלביצועור

ביצועותקנות

תקנותראשונותלפיסעיף11יובאולאישורועדתהחוקהבתוךשלושהחודשים )ב(
מיוםהתחילהר

החלביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(,ומדישנה,יבחןשרהאוצר,אתשינוי33ר )א(
התוספתהראשונהכאמורבסעיףקטן)ב(ר

תיקוןהתוספת
הראשונה

החלביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(,רשאישרהאוצר,בצו,בהסכמתשר )ב(
המשפטיםונגידבנקישראלובאישורועדתהחוקה,לשנותאתהתוספתהראשונה

ולקבועבהכי-

הסכוםהנקובבפרט)1(יהיה6,000שקליםחדשים,ולענייןהחלתשינויזה )1(
עלשכרעבודה-גםבהסכמתשרהכלכלהוהתעשייה;

הסכוםהנקובבפרט)2(יהיה15,000שקליםחדשים,למעטלענייןסכום )2(
שמשלםאדםשאינועוסקבעדרכישתכלירכבשייוותר50,000שקליםחדשיםר
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פרק ז': תיקונים עקיפים

תיקוןחוקהגנת
השכר-מס'30

2,בסופויבוא"איןבהוראותסעיףקטן34ר בחוקהגנתהשכר,התשי"ח-221958,בסעיף
זהכדילגרועמהאיסוריםהקבועיםבסעיפים2ו־4לחוקלצמצוםהשימושבמזומן,

התשע"ח-2018ר"

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(-מס'92

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-231963,בסעיף73)ג(,אחריפסקה)6(יבוא:35ר

פרטיםכאמורבסעיף30לחוקלצמצוםהשימושבמזומן,התשע"ח-2018ר" )7("

תיקוןחוק
ההוצאהלפועל-

מס'59

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-36-241967ר

בסעיף1,אחריההגדרה"חוקפסיקתריביתוהצמדה"יבוא: )1(

""כרטיסחיוב"ו"כרטיסתשלום"-כהגדרתםבחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-1986;

"כרטיסחיובמיידי"-לוחיתאוחפץאחרלשימושחוזרהמיועדיםלרכישת
נכסיםמאתספק,בתשלוםמיידישלהתמורהבידיהלקוח,למעטכרטיס

תשלום;";

66א)4()א(,המילים"כמשמעותובחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-1986"- בסעיף )2(
יימחקו;

בסעיף66א1- )3(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"עלכרטיסחיובכהגדרתובחוקכרטיסי )א(
חיוב,התשמ"ו-1986"יבוא"עלכרטיסחיובמיידישניתןלבצעבועסקאותכנגד

יתרתזכותבלבד,אועלכרטיסחיוב";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"באמצעות"יבוא"כרטיסחיובמיידיאו"; )ב(

69ד)א()3(,המילים"כמשמעותובחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-1986"- בסעיף )4(
יימחקו;

בסעיף81א,בסופויבוא: )5(

לאתוגשבקשהלביצועשטרשהואשיקשאסורלפרעולפיסעיף5")ז( )1(
לחוקלצמצוםהשימושבמזומן,התשע"ח-2018,אלאאםכןהתקיימו,
תביעהעל לעניין ו–)ב2( 81א1)ב1( סעיף הוראות המחויבים, בשינויים
סכוםקצוב;עלבקשתביצועכאמוריחולו,בשינוייםהמחויבים,הוראות

סעיף81א1)ג(ר

שרהמשפטיםרשאילקבועהוראותנוספותלענייןבקשהלביצוע )2(
שטרכאמורבפסקה)1(ר"

תיקוןחוק
העבירות

המינהליות-
מס'24

בחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-251985,בתוספתהראשונה,בטורא',בסופויבוא37ר
"חוקלצמצוםהשימושבמזומן,התשע"ח-2018"ר

ס"חהתשי"ח,עמ'86;התשע"ח,עמ'409ר 22

ס"חהתשכ"ג,עמ'156;התשע"ז,עמ'1003ר 23

ס"חהתשכ"ז,עמ'116;התשע"ח,עמ'406ר 24

ס"חהתשמ"ו,עמ'31;התשע"ח,עמ'193ר 25
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תיקוןחוקהמרכז
לגבייתקנסות,

אגרותוהוצאות-
מס'18

בחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-261995,בסעיף7ב-38ר

בסעיףקטן)א(,במקום"עלכרטיסחיובכהגדרתובחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-1986" )1(
יבוא"עלכרטיסחיובמיידיכהגדרתובחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-1967,שניתןלבצע

בועסקאותכנגדיתרתזכותבלבדאועלכרטיסחיובכהגדרתובחוקהאמור";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"באמצעות"יבוא"כרטיסחיובמיידיאו"ר )2(

פרק ח': תחילה, תחולה, הוראת מעבר והוראות שעה

תחילהוסייגים
לתחולה

תחילתושלחוקזהביוםכ"טבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(ר39ר )א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתםשלסעיפים5ו־6)ב(ושלהתוספתהשנייה, )ב(
וכןשלסעיף81א)ז(לחוקההוצאהלפועלכנוסחובחוקזה,ביוםכ"חבסיווןהתשע"ט

)1ביולי2019(ר

הוראותחוקזהלאיחולו- )ג(

עלהסכמיהלוואהועסקאות,למעטעסקאותמתמשכותלקבלתשירותאו )1(
מכרשלזכותשכירות,שנכרתוערביוםהתחילה;

עלשיקיםשהופקדולמשמרתאצלתאגידבנקאי,בנקהדואראובעלרישיון )2(
למתןשירותיפיקדוןואשראי,ערביוםהתחילההמאוחרר

עלאףהוראותסעיפים6ו־20,בתשעתהחודשיםשמיוםהתחילהאומיוםהתחילה40רהוראתמעבר
המאוחר,לפיהעניין,לאיוטלעיצוםכספיאוקנסבשלהפרתהוראהלפיחוקזה,אלא

אםכןהמפרקיבלהתראהבכתבעלההפרה,וחזרוהפראתאותההוראהר

הוראתשעה
לענייןמישעיסוקו

במתןאשראי
שאינונושאריבית

עדתוםשנתייםמיוםהתחילהאועדיוםתחילתושלהחוקהמסדיר,לפיהמוקדם,41ר
לאיחולוהוראותסעיף2עלמישעיסוקובמתןאשראישאינונושאריביתליחידאו
לאחרשעיסוקובמתןאשראיכאמור-לענייןעיסוקוכאמורלגביפעולותשלתרומה,

הלוואהאומתנה;בסעיףזה-

"ריבית"-כהגדרתהבסעיף25אלחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"החוקהמסדיר"-חוקשמסדיראתעיסוקושלמישעיסוקובמתןאשראישאינונושא
ריביתליחידאולאחרשעיסוקובמתןאשראיכאמורר

הוראתשעה
לענייןשימוש

במזומןבעסקאות
עםתושביהאזור

אותושביהמועצה
הפלסטינית

בתקופהשלשלוששניםמיוםהתחילה)להלן-תקופתהוראתהשעה(,לאיחולו42ר )א(
הוראותסעיף2עלהמנוייםלהלן:

תושבהאזוראותושבשטחיהמועצההפלסטיניתשאינםאזרחיםישראלים; )1(
בסעיףזה,"האזור","שטחיהמועצההפלסטינית"ו"אזרחישראלי"-כהגדרתם

בסעיף11יב1לחוקאיסורהלבנתהוןכנוסחובחוקזה;

2לתושבהאזוראו אזרחישראליהנותןתשלוםבמזומןכאמורבסעיף )2(
לתושבשטחיהמועצההפלסטיניתשאינםאזרחיםישראליםואזרחישראלי
המקבלתשלוםבמזומןכאמורבאותוסעיףמתושבהאזוראומתושבשטחי

המועצההפלסטיניתשאינםאזרחיםישראליםר

שרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים,שרהביטחוןונגידבנקישראלובאישורועדת )ב(
החוקה,רשאי,בצו,להאריךאתתקופתהוראתהשעהלתקופותנוספותשלאיעלו
במצטברעלשלוששנים,בהסתמךעלנימוקיםונתוניםשיביאלפניהוועדה;בצוכאמור,
רשאישרהאוצרלהפחיתאתהסכומיםהנקוביםבסעיף11יב1לחוקאיסורהלבנתהון,

כנוסחובחוקזהר

תיקוןחוקהמרכזבחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-261995,בסעיף7ב-38ר
לגבייתקנסות,

אגרותוהוצאות-
מס'18

בסעיףקטן)א(,במקום"עלכרטיסחיובכהגדרתובחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-1986" )1(
יבוא"עלכרטיסחיובמיידיכהגדרתובחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-1967,שניתןלבצע

בועסקאותכנגדיתרתזכותבלבדאועלכרטיסחיובכהגדרתובחוקהאמור";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"באמצעות"יבוא"כרטיסחיובמיידיאו"ר )2(

פרק ח': תחילה, תחולה, הוראת מעבר והוראות שעה

תחילתושלחוקזהביוםכ"טבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(ר39ר תחילהוסייגים)א(
לתחולה

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתםשלסעיפים5ו־6)ב(ושלהתוספתהשנייה, )ב(
וכןשלסעיף81א)ז(לחוקההוצאהלפועלכנוסחובחוקזה,ביוםכ"חבסיווןהתשע"ט

)1ביולי2019(ר

הוראותחוקזהלאיחולו- )ג(

עלהסכמיהלוואהועסקאות,למעטעסקאותמתמשכותלקבלתשירותאו )1(
מכרשלזכותשכירות,שנכרתוערביוםהתחילה;

עלשיקיםשהופקדולמשמרתאצלתאגידבנקאי,בנקהדואראובעלרישיון )2(
למתןשירותיפיקדוןואשראי,ערביוםהתחילההמאוחרר

עלאףהוראותסעיפים6ו־20,בתשעתהחודשיםשמיוםהתחילהאומיוםהתחילה40ר
המאוחר,לפיהעניין,לאיוטלעיצוםכספיאוקנסבשלהפרתהוראהלפיחוקזה,אלא

אםכןהמפרקיבלהתראהבכתבעלההפרה,וחזרוהפראתאותההוראהר

הוראתמעבר

עדתוםשנתייםמיוםהתחילהאועדיוםתחילתושלהחוקהמסדיר,לפיהמוקדם,41ר
לאיחולוהוראותסעיף2עלמישעיסוקובמתןאשראישאינונושאריביתליחידאו
לאחרשעיסוקובמתןאשראיכאמור-לענייןעיסוקוכאמורלגביפעולותשלתרומה,

הלוואהאומתנה;בסעיףזה-

הוראתשעה
לענייןמישעיסוקו

במתןאשראי
שאינונושאריבית

"ריבית"-כהגדרתהבסעיף25אלחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"החוקהמסדיר"-חוקשמסדיראתעיסוקושלמישעיסוקובמתןאשראישאינונושא
ריביתליחידאולאחרשעיסוקובמתןאשראיכאמורר

בתקופהשלשלוששניםמיוםהתחילה)להלן-תקופתהוראתהשעה(,לאיחולו42ר )א(
הוראותסעיף2עלהמנוייםלהלן:

הוראתשעה
לענייןשימוש

במזומןבעסקאות
עםתושביהאזור

אותושביהמועצה
הפלסטינית

תושבהאזוראותושבשטחיהמועצההפלסטיניתשאינםאזרחיםישראלים; )1(
בסעיףזה,"האזור","שטחיהמועצההפלסטינית"ו"אזרחישראלי"-כהגדרתם

בסעיף11יב1לחוקאיסורהלבנתהוןכנוסחובחוקזה;

2לתושבהאזוראו אזרחישראליהנותןתשלוםבמזומןכאמורבסעיף )2(
לתושבשטחיהמועצההפלסטיניתשאינםאזרחיםישראליםואזרחישראלי
המקבלתשלוםבמזומןכאמורבאותוסעיףמתושבהאזוראומתושבשטחי

המועצההפלסטיניתשאינםאזרחיםישראליםר

שרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים,שרהביטחוןונגידבנקישראלובאישורועדת )ב(
החוקה,רשאי,בצו,להאריךאתתקופתהוראתהשעהלתקופותנוספותשלאיעלו
במצטברעלשלוששנים,בהסתמךעלנימוקיםונתוניםשיביאלפניהוועדה;בצוכאמור,
רשאישרהאוצרלהפחיתאתהסכומיםהנקוביםבסעיף11יב1לחוקאיסורהלבנתהון,

כנוסחובחוקזהר

ס"חהתשנ"ה,עמ'170;התשע"ז,עמ'526ר 26
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תיקוןחוקאיסור
הלבנתהון-

מס'28-הוראת
שעה

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-272000,כך:43ר

אחריפרקד'1יבוא: )1(

"פרק ד'1א: דיווח על תשלום במזומן לתושב האזור או 
תושב המועצה הפלסטינית - הוראת שעה

חובתדיווחעל
שימושבמזומן

בעסקאותעם
תושביהאזוראו
תושביהמועצה

הפלסטינית

אזרחישראליחייבלדווחלרשותהמוסמכתאםהתקיים11יב1ר )א(
לגביואחדמאלה:

הואנתןתשלוםבמזומןלתושבהאזוראולתושב )1(
שטחיהמועצההפלסטיניתשאינםאזרחיםישראלים,
בעבורעסקהשמחירהעולהעל50,000שקליםחדשים
אונתןתשלוםהעולהעלהסכוםהאמורכשכרעבודה,

כתרומה,כמתנהאוכהלוואה;

או האזור מתושב במזומן תשלום קיבל הוא )2(
אזרחים שאינם הפלסטינית המועצה שטחי מתושב
50,000 על עולה שמחירה עסקה בעבור ישראלים,
הסכום על העולה תשלום קיבל או חדשים שקלים

האמורכשכרעבודה,כתרומה,כמתנהאוכהלוואהר

דיווחכאמורבסעיףקטן)א(יוגשלרשותהמוסמכתעד )ב(
ה־15בכלחודש,בשלעסקאות,שכרעבודה,תרומות,מתנות

אוהלוואות,שניתנואוהתקבלובחודשהקודםר

דיווחכאמורבסעיףקטן)א(יכלולאתכלאלה: )ג(

פרטיהזיהוישלהמדווח; )1(

תאריךמתןהתשלוםבמזומןאוקבלתו; )2(

ציוןאםהתשלוםבמזומןנעשהבמסגרתעסקה )3(
אומתןשכרעבודה,תרומה,מתנהאוהלוואה;

מחירהעסקהאוסכוםשכרהעבודה,התרומה, )4(
המתנהאוההלוואה;

גובההתשלוםשניתןאוהתקבלבמזומן; )5(

המועצה שטחי תושב או האזור תושב שם )6(
הפלסטיניתשנתןאוקיבלאתהתשלוםבמזומןומספר

הזיהוישלור

כאמור המידע למאגר יועבר זה סעיף לפי דיווח )ד(
28,בדרכיםשיקבעשרהמשפטים,בהתייעצותעם בסעיף

השרלביטחוןהפניםושרהאוצרר

החלביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(,רשאישר )ה(
האוצר,בהסכמתשרהמשפטיםונגידבנקישראלובאישור
ועדתהחוקה,להפחית,בצו,אתהסכומיםהנקוביםבסעיף

קטן)א(,בהסתמךעלאחדמאלה:

ס"חהתש"ס,עמ'293;התשע"ח,עמ'239ר 27
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לפני השר שיביא ונתונים מהותיים נימוקים )1(
שהתבצעה הכלכלית הפעילות היקף לגבי הוועדה
במזומן,ביןהשאר,ביןאזרחיםישראליםוביןתושבי
שאינם הפלסטינית המועצה שטחי ותושבי האזור

אזרחיםישראלים;

שבחוק במזומן השימוש על ההגבלות סכומי )2(
לצמצוםהשימושבמזומןר

בסעיףזה- )ו(

"אזור"ו"שטחיהמועצההפלסטינית"-כהגדרתםבתקנות
שעתחירום)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירותועזרה
משפטית(,התשכ"ז-281967,כפישהוארךתוקפןותוקן

נוסחןבחוק,מעתלעת;

"אזרחישראלי"-כהגדרתובסעיף1א)ב(לחוקמסערךמוסף;

"הלוואה","מזומן","מחירהעסקה","עסקה",ו"שכרעבודה"
-כהגדרתםבחוקלצמצוםהשימושבמזומן;

לצמצוםהשימוש -חוק לצמצוםהשימושבמזומן" "חוק
במזומן,התשע"ח-2018;

"מספרזיהוי",שלתושבהאזוראושלתושבשטחיהמועצה
עוסק מספר או פלסטיני זהות מספר - הפלסטינית

פלסטיני;

לפי במזומן הניתן או המשולם סכום - במזומן" "תשלום
העניין,למעטסכוםהנמוךמביןאלה:

מסכום העסקה, ממחיר 10% בשיעור סכום )1(
המתנה,מסכוםהתרומהאומסכוםההלוואה;

50,000שקליםחדשים;"; )2(

בסעיף12)2(,במקום"פרקד'"יבוא"פרקיםד'ו־ד'1א"; )2(

בסעיף15- )3(

בכותרתהשוליים,במקום"סעיף9"יבוא"סעיפים9ו־11יב1"; )א(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

מצאהועדהכיאדםהפרחובתדיווחלפיהוראותסעיף11יב1, ")א1(
רשאיתהיאלהטילעלהמפרעיצוםכספיבשיעורכאמורבסעיף6)ג(לחוק

לצמצוםהשימושבמזומן,התשע"ח-2018ר"

המנהלידווחבכתב,מדישנה,בארבעהשניםשמתוםשנהמיוםהתחילהלוועדת44רדיווחלכנסת )א(
החוקה,עלהענייניםשלהלןהנוגעיםלתחוםאחריותו:

מספרהעיצומיםהכספייםשהוטלומכוחסעיף6,הסכומיםשהוטלווכמה )1(
מתוכםנגבו;

מספרהקנסותשהוטלומכוחסעיף20,הסכומיםשהוטלווכמהמתוכםנגבו; )2(

מספרההתראותשנשלחולפיסעיף40ר )3(

לפני השר שיביא ונתונים מהותיים נימוקים )1(
שהתבצעה הכלכלית הפעילות היקף לגבי הוועדה
במזומן,ביןהשאר,ביןאזרחיםישראליםוביןתושבי
שאינם הפלסטינית המועצה שטחי ותושבי האזור

אזרחיםישראלים;

שבחוק במזומן השימוש על ההגבלות סכומי )2(
לצמצוםהשימושבמזומןר

בסעיףזה- )ו(

"אזור"ו"שטחיהמועצההפלסטינית"-כהגדרתםבתקנות
שעתחירום)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירותועזרה
משפטית(,התשכ"ז-281967,כפישהוארךתוקפןותוקן

נוסחןבחוק,מעתלעת;

"אזרחישראלי"-כהגדרתובסעיף1א)ב(לחוקמסערךמוסף;

"הלוואה","מזומן","מחירהעסקה","עסקה",ו"שכרעבודה"
-כהגדרתםבחוקלצמצוםהשימושבמזומן;

לצמצוםהשימוש -חוק לצמצוםהשימושבמזומן" "חוק
במזומן,התשע"ח-2018;

"מספרזיהוי",שלתושבהאזוראושלתושבשטחיהמועצה
עוסק מספר או פלסטיני זהות מספר - הפלסטינית

פלסטיני;

לפי במזומן הניתן או המשולם סכום - במזומן" "תשלום
העניין,למעטסכוםהנמוךמביןאלה:

מסכום העסקה, ממחיר 10% בשיעור סכום )1(
המתנה,מסכוםהתרומהאומסכוםההלוואה;

50,000שקליםחדשים;"; )2(

בסעיף12)2(,במקום"פרקד'"יבוא"פרקיםד'ו־ד'1א"; )2(

בסעיף15- )3(

בכותרתהשוליים,במקום"סעיף9"יבוא"סעיפים9ו־11יב1"; )א(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

מצאהועדהכיאדםהפרחובתדיווחלפיהוראותסעיף11יב1, ")א1(
רשאיתהיאלהטילעלהמפרעיצוםכספיבשיעורכאמורבסעיף6)ג(לחוק

לצמצוםהשימושבמזומן,התשע"ח-2018ר"

המנהלידווחבכתב,מדישנה,בארבעהשניםשמתוםשנהמיוםהתחילהלוועדת44ר )א(
החוקה,עלהענייניםשלהלןהנוגעיםלתחוםאחריותו:

דיווחלכנסת

מספרהעיצומיםהכספייםשהוטלומכוחסעיף6,הסכומיםשהוטלווכמה )1(
מתוכםנגבו;

מספרהקנסותשהוטלומכוחסעיף20,הסכומיםשהוטלווכמהמתוכםנגבו; )2(

מספרההתראותשנשלחולפיסעיף40ר )3(

ק"תהתשכ"ז,עמ'2741;ס"חהתשכ"ח,עמ'20;התשע"ז,עמ'994ר 28
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כהגדרתובחוק כהגדרתובחוקהדוארוהמפקח המפקחעלהבנקים,המפקח )ב(
השנים בארבע שנה מידי בכתב, ידווחו מוסדרים, פיננסיים שירותים על הפיקוח
)1( שמתוםיוםהתחילההמאוחר,לוועדתהחוקה,עלהענייניםהמנוייםבפסקאות
עד)3(שבסעיףקטן)א(,הנוגעיםלתחוםאחריותם,וכןעלשיעורהשיקיםשלאנפרעו
עלידיתאגידבנקאי,בנקהדוארובעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,לפיהעניין,

ועלהעילותלאי־הפירעוןר

תוספת ראשונה
)סעיפים6,2)א()1(עד)4(,20)1(עד)6(ו־21(

11,000שקליםחדשיםר )1(

50,000שקליםחדשיםר )2(

תוספת שנייה
)סעיף5(

שםהנפרעאינונקובבשיק; )1(

אםהשיקהואשיקמוסבוהסכוםהנקובבועולהעל10,000שקליםחדשים, )2(
מתקייםאחדמאלה:

לאנקוביםבשיקהשמותשלהמסבוהנסבומספרהזהותשלהמסב; )א(

השיקהוסביותרמפעםאחת,למעט- )ב(

היסבשקבעשרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטיםונגידבנקישראל, )1(
ובאישורועדתהחוקה,שנועדלתיקוןפרטיםבשיקבהתאםלסעיף31)4(

לפקודתהשטרות,ובתנאיםשקבע;

אםלאחרההיסבהראשוןהשיקהועברלתאגידבנקאי,לבנקהדואר )2(
אולבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראילשםפירעונו;

אםההיסבהשניהואלגוףפיננסימפוקח;שרהאוצר,בהסכמתנגיד )3(
בנקישראל,ובאישורועדתהחוקה,רשאילקבועכיהיסבכאמורייעשה

רקלגבישירותיםשקבע;

הפיננסי מהגוף הוסב השיק ,)3( בפסקה כאמור היסב לאחר אם )4(
המפוקחלגוףפיננסימפוקחאחרפעםאחתבלבדר

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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