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תיקון חוק עזרה 
משפטית בין מדינות 

- מס' 8

בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח—1998  7, בסעיף 33)א()2(, במקום "או הושג" 33 
יבוא "הושג", במקום "או כתוצאה מביצוע העבירה" יבוא "כתוצאה מביצוע העבירה 

או שנעברה בו עבירה על חוק איסור הלבנת הון, התש"ס—2000" 

תיקון חוק איסור 
מימון טרור - מס' 3

בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה—2005  8 — 34 

בסעיף 10 —  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 או 8א"; )א( 

בסעיף קטן )ד(, במקום "ו–7)ה(" יבוא "7)ה( או 8א)ה("; )ב( 

בסעיף 47)ב()1()ב(, במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 או 8א";  )2(

בסעיף 48 —  )3(

בסעיף קטן )א(, במקום "בסעיף 7" יבוא "בסעיפים 7 או 8א"; )א( 

בסעיף קטן )ג(, אחרי "לפי סעיף 8 לחוק האמור" יבוא "או אחראי למילוי  )ב( 
לחוק  8א)ו(  סעיף  לפי  שמונה  יקרות,  באבנים  סוחר  שהוא  בתאגיד  חובות 

האמור";

בסעיף קטן )ד(, במקום "תאגיד בנקאי וכל גוף" יבוא "תאגיד בנקאי, גוף"  )ג( 
ואחרי "בתוספת השלישית לחוק האמור" יבוא "וסוחר באבנים יקרות" 

תחילה והוראת 
מעבר

תחילתם של סימן ב' בפרק ג' ושל סעיף 11יג)א()8( לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 35  )א( 
8 ו–19 לחוק זה, ביום כניסתו לתוקף של צו לפי סעיף 8א)א( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 

8 לחוק זה 

על אף הוראות סעיף 14 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 23 לחוק זה, בשנה שמיום  )ב( 
תחילתו של סימן ב' בפרק ג' לחוק העיקרי, לא יוטל עיצום כספי על המפר הוראות לפי 

הסימן האמור, אלא תישלח לו הודעה בכתב על ההפרה בלבד  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 139(, התשע"ב—2012*

העיקרי(,1 תיקון סעיף 326 החוק   — )להלן  התשנ"ה—1995 1  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח   בחוק 
בסעיף 326 — 

בזיקה  "או  יבוא  לאומני"  "מניע  אחרי  מקום,  בכל  ו–)ב(,  )א(  קטנים  בסעיפים   )1(
לפעילות טרור";

התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשע"ב )8 במאי 2012( ]בישיבה שהחלה ביום ט"ו באייר התשע"ב )7 במאי   *
2012([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת — 445, מיום י"ב באדר התשע"ב )6 במרס 2012(, 

עמ' 116 
ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 282   1

בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח—1998  7, בסעיף 33)א()2(, במקום "או הושג" 33 
יבוא "הושג", במקום "או כתוצאה מביצוע העבירה" יבוא "כתוצאה מביצוע העבירה 

או שנעברה בו עבירה על חוק איסור הלבנת הון, התש"ס—2000" 

תיקון חוק עזרה 
משפטית בין 

מדינות - מס' 8

תיקון חוק איסור בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה—2005  8 — 34 
 מימון טרור -

מס' 3 בסעיף 10 —  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 או 8א"; )א( 

בסעיף קטן )ד(, במקום "ו–7)ה(" יבוא "7)ה( או 8א)ה("; )ב( 

בסעיף 47)ב()1()ב(, במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 או 8א";  )2(

בסעיף 48 —  )3(

בסעיף קטן )א(, במקום "בסעיף 7" יבוא "בסעיפים 7 או 8א"; )א( 

בסעיף קטן )ג(, אחרי "לפי סעיף 8 לחוק האמור" יבוא "או אחראי למילוי  )ב( 
לחוק  8א)ו(  סעיף  לפי  שמונה  יקרות,  באבנים  סוחר  שהוא  בתאגיד  חובות 

האמור";

בסעיף קטן )ד(, במקום "תאגיד בנקאי וכל גוף" יבוא "תאגיד בנקאי, גוף"  )ג( 
ואחרי "בתוספת השלישית לחוק האמור" יבוא "וסוחר באבנים יקרות" 

תחילתם של סימן ב' בפרק ג' ושל סעיף 11יג)א()8( לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 35  )א( 
8 ו–19 לחוק זה, ביום כניסתו לתוקף של צו לפי סעיף 8א)א( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 

8 לחוק זה 

תחילה והוראת 
מעבר

על אף הוראות סעיף 14 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 23 לחוק זה, בשנה שמיום  )ב( 
תחילתו של סימן ב' בפרק ג' לחוק העיקרי, לא יוטל עיצום כספי על המפר הוראות לפי 

הסימן האמור, אלא תישלח לו הודעה בכתב על ההפרה בלבד  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 139(, התשע"ב—2012*

העיקרי(,1  החוק   — )להלן  התשנ"ה—1995 1  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח   בחוק 
בסעיף 326 — 

תיקון סעיף 326

בזיקה  "או  יבוא  לאומני"  "מניע  אחרי  מקום,  בכל  ו–)ב(,  )א(  קטנים  בסעיפים   )1(
לפעילות טרור";

ספר החוקים 2355, כ"ב באייר התשע"ב, 2012 5 14

ס"ח התשנ"ח, עמ' 356; התשע"א, עמ' 8   7

ס"ח התשס"ה, עמ' 76; התשס"ט, עמ' 66   8
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אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים )א( ו–)ב(, הורשע אדם באחת או יותר  ")ג( 
מהעבירות המנויות בפסקאות )1( ו–)2( בהגדרה "עבירת ביטחון" בחוק סדר הדין 
הפלילי )עצור החשוד בעבירת ביטחון( )הוראת שעה(, התשס"ו—2006 2, שבוצעה 
מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור, ובשל כך נגזרו עליו עשר שנות מאסר 
לפחות, יפחית המוסד את הגמלה המשתלמת לו לפי פרקים ה' עד ח' או י"א 

בשיעור של 50%, ככל שהוא זכאי לאותה גמלה "

סעיף 326)ג( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1)2( לחוק זה, יחול על מי שביצע עבירה 2 תחולה
כאמור בו, ביום תחילתו ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר   
 יושב ראש הכנסת

חוק שיקים ללא כיסוי )תיקון מס' 9(, התשע"ב—2012*

3א 1 הוספת סעיף 3א1 סעיף  אחרי  העיקרי(,  החוק   — )להלן  התשמ"א—1981  1  כיסוי,  ללא  שיקים  בחוק 
יבוא:

"הודעה לאדם  
המבקש להצטרף 

לחשבון 

בסעיף זה — 3א1  )א( 

לפי  שנקבע  במספר  שיקים  בו  שסורבו  חשבון   — "חשבון" 
2)א1(, חשבון מוגבל או חשבון שאחד מבעליו  סעיף 

הוא לקוח מוגבל;

"הגבלה מיוחדת" — הגבלה של אדם כלקוח מוגבל מיוחד 
כמשמעותו בסעיף 3ג 

בנק לא יצרף אדם לחשבון כבעל חשבון או כמיופה כוח  )ב( 
אלא לאחר שמסר לו הודעה על כל אלה: 

עשר  בשנים  בחשבון  שסורבו  השיקים  מספר   )1(
החודשים שקדמו למועד הצירוף;

על  שהוטלה  מיוחדת,  הגבלה  שאינה  הגבלה,   )2(
החשבון או על בעליו, כולם או מקצתם, בשלוש השנים 
שקדמו למועד הצירוף, וסוג ההגבלה שהוטלה, לפי 

העניין; 

הגבלה מיוחדת המוטלת על בעלי החשבון, כולם   )3(
או מקצתם, במועד הצירוף "

התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשע"ב )8 במאי 2012( ]בישיבה שהחלה ביום ט"ו באייר התשע"ב )7 במאי   *
2012([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת — 446, מיום י"ב באדר התשע"ב )6 במרס 2012(, 

עמ' 118 
ס"ח התשמ"א, עמ' 136; התשס"ט, עמ' 65   1

ס"ח התשס"ו, עמ' 364   2

ספר החוקים 2355, כ"ב באייר התשע"ב, 2012 5 14




