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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק ניירות ערך )תיקון מס' 64(, התשע"ז-2017

בחוקניירותערך,התשכ"ח-ו1196)תהתן-החוקהעיקרי(,בסעיף44יב,אחריההגדרה1עתיקוןסעיף44יב
"מכשירפיננסי"יבוא:

)4(תהגדרה"מכשירפיננסי", ""אופציהבינארית"-מכשירפיננסיכאמורבפסקה
שמתקיימיםבוכתאתה:

פרקז'3תחוקניירותערך,התשכ"ח-ו196)תהתן  כללי 
בהסדרת עוסק החוק(, או ערך ניירות חוק - 
פעיתותןשתזירותהסוחרתחשבונוהעצמי)תהתן-זירות
זירות(עהפרקהאמורהוסףתחוקבמסגרתחוק סוחראו
42(,התש"ע-2010)ס"חהתש"ע, ניירותערך)תיקוןמס'
עמ'536(שנכנסתתוקףביוםח'בסיווןהתשע"ה)26במאי
2015(עםכניסתןתתוקףשתתקנותניירותערך)זירתסוחר

תחשבונוהעצמי(,התשע"ה-2014)תהתן-התקנות(ע

כמערכות תחוק 44יב בסעיף מוגדרות סוחר זירות
ממוחשבותשבאמצעותןסוחראדםבמכשירפיננסיאת
מותתקוחותיותחשבונוהעצמי,וכןכמערכותממוחשבות

המעמידותתתקוחאפשרותתסחורבמערכותכאמורע

סעיפים44יגו־44טותחוקאוסריםעתאדםתנהתזירת
סוחרבתארישיוןתניהותזירה)תהתן-רישיוןזירה(או
תהציעתסחורבזירתסוחרהמנוהתתעתידימישאינובעת
רישיוןאומישאינופטורמחובתקבתתרישיוןעבחודשמרס
2016החתיטהרשותניירותערךכיתאיינתןרישיוןזירת
באופציות מסחר תתקוחותיהן המציעות תחברות סוחר
בינאריותעזאתנוכחאופיהמכשירוהסיכוניםהכרוכים
או רציונתי באופן תנתח דרך שאין מכיוון בוע במסחר
כתכתיאתתוחתתהרווחברכישתאופציהכזו,ה"מסחר"
גם תפיכך הימוריםע תמשחק דומה בינאריות באופציות
מדוברבפעיתותשאיןבהכתערךמוסףתשוקההון,וכדרכו

שתמשחקהימוריםהיאגםגורמתתנפגעיםרביםע

ואותםמכיווןשחוקניירותערךמגןרקעתמשקיעים
הצעה או פנייה עת רק חת האמור האיסור בישראת,
תתקוחותבישראתעמצבדבריםזהמאפשרתזירותסוחר
הממוקמותבישראתתהציעתתקוחותמחוץתישראתתסחור
באמצעותןבמכשיריםפיננסייםשונים,ובפרטבאופציות
בינאריות,בתאהסדרהאופיקוחשתרשותניירותערך,אם

הןאינןמאפשרותגישהתתקוחותבישראתע

כתוצאהמכך,החתותהגיעתרשות,תמשטרהותרשויות
נוספותבישראת,תתונותרבותוקשותמצדרשויותמחוץ
תישראתואזרחיםשתמדינותזרות,בנוגעתפעיתותןשת
בעיקר שונות, במדינות תקוחות כתפי מישראת חברות
מפעיתותבאופציותבינאריותעהתבררכיבחתקמהמקרים
המסחרהמוצעבזירותהסוחרמהווהאףכסותתפעיתות
עבריינית,כגוןפעיתותהמהווהמרמהוהונאהעתופעהזו
שתפעיתותחברותישראתיותבמדינותשונותהגיעהכיום

תוך בעותם, נרחבים שתיתיים הדים היוצרים תממדים
גרימתנזקתדמיתימשמעותיתישראתבכתת,ותשוקההון

בישראתבפרט,ועתותהתתבותאנטישמיותע

במטרהתסייעתרשויותניירותערךזרותהנתקתות
בפעיתותשתזירותסוחרישראתיותהפועתותשתאכדין
ובמענהתבקשותיהן,פועתתהרשותומסייעתבאופןסדיר
בחיקורידיןובהעברותמידע,עתפיהסמכויותהנתונות

תהבדיןע

ערך ניירות חוק את תתקן מוצע האמור, בעקבות 
ותקבועאיסורמפורשעתמסחרבאופציותבינאריותבזירת
סוחר,וזאתביןאםהזירהפונהתתקוחותבישראתוביןאם
היאפונהתתקוחותמחוץתישראתעכמוכןמוצעתהעניק
תרשותניירותערךבהקשרזהסמכויותאכיפהגםבנוגע
תפעיתותןשתזירותהסוחרהמנוהתותבישראתאךפונות
תתקוחותמחוץתישראתעכמוכןמוצעתקבועכיהצעת
מכשירפיננסימסוגאופציהבינאריתאוסוגאחרשיקבע
שרהאוצר,תהווהעבירתמקורתפיחוקאיסורהתבנתהון,
התש"ס-2000)תהתן-חוקאיסורהתבנתהון(,וזאתנוכח

המאפייניםהעבריינייםשעשוייםתהתתוותתתעשייהזוע

44יבתחוקקובעאתההגדרותהנוגעות סעיף  סעיף 1
תפרקז'3תחוקהעוסקבזירותסוחרעמוצעתהוסיף 

תסעיףזהאתההגדרה"אופציהבינארית"ע

כאמור פיננסי מכשיר היא בינארית" "אופציה
היא גם המופיעה פיננסי" "מכשיר תהגדרה )4( בפסקה
בסעיףזה)הסכםאוהסדרשערכונגזרמערכםשתמטבעות,
סחורות)Commodities(,שעריריבית,שעריחתיפין,מדדים
אומכשירפיננסיאחר(,שהתקבותיםוהתשתומיםהנובעים
קבוע בשיעור או קבוע בסכום והם מראש נקבעו ממנו
מסכוםשנקבעמראש,ובהתאםתתנאיוהמחזיקבוזכאי

תתקבותיםככתשיתקייםאירועמסויםבמועדהפקיעהע

עם הנמנה פיננסי מכשיר היא בינארית אופציה
משפחתהאופציותעהאופציההבינאריתהטיפוסיתמזכה
במועדהפקיעהאתהמחזיקבהבסכוםשגודתונקבעמראש
אםאירועמסויםיתקיים,אואינהמזכהאותובמאומה
אםאותואירועתאיתקיים-ומכאןגםמקורשמה)שמות
מקובתיםנוספים,ביןהשאר,הם"אופציהדיגיטתית"או

"אופצייתהכותאוכתום"(ע

ס"חהתשכ"ח,עמ'234;התשע"ו,עמ'1261ע 1
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התקבותיםוהתשתומיםהנובעיםממנונקבעומראשוהםבסכוםקבועאו )1(
בשיעורקבועמסכוםשנקבעמראש;

בהתאםתתנאיו,המחזיקבוזכאיתתקבותיםככתשיתקייםאירועמסוים )2(
במועדהפקיעהשתו;"ע

אחריסעיף44יבתחוקהעיקרייבוא:2עהוספתסעיף44יב1

"איסורהצעת
מסחרבמכשירים
פיננסייםמסוימים

מסוג44יב1ע פיננסי במכשיר מסחר סוחר, בזירת אדם יציע תא
אופציהבינאריתאומסחרבמכשירפיננסיאחרמסוגשקבע
שרהאוצרעתפיהצעתהרשותאובהתייעצותעמהובאישור

ועדתהכספיםשתהכנסתע"

בסעיף44יג)ב(תחוקהעיקרי,אחריפסקה)2(יבוא:3עתיקוןסעיף44יג

החברהאינהמציעהמסחרבאופציותבינאריותאובמכשיריםפיננסייםאחרים ")2א(
שנקבעותפיסעיף44יב1;"ע

בסעיף44ידתחוקהעיקרי,במקום")4("יבוא")2א(,)4("ע4עתיקוןסעיף44יד

התקבותיםוהתשתומיםהנובעיםממנונקבעומראשוהםבסכוםקבועאו )1(
בשיעורקבועמסכוםשנקבעמראש;

בהתאםתתנאיו,המחזיקבוזכאיתתקבותיםככתשיתקייםאירועמסוים )2(
במועדהפקיעהשתו;"ע

הוספתסעיף44יב1אחריסעיף44יבתחוקהעיקרייבוא:2ע

"איסורהצעת
מסחרבמכשירים
פיננסייםמסוימים

מסוג44יב1ע פיננסי במכשיר מסחר סוחר, בזירת אדם יציע תא
אופציהבינאריתאומסחרבמכשירפיננסיאחרמסוגשקבע
שרהאוצרעתפיהצעתהרשותאובהתייעצותעמהובאישור

ועדתהכספיםשתהכנסתע"

תיקוןסעיף44יגבסעיף44יג)ב(תחוקהעיקרי,אחריפסקה)2(יבוא:3ע

החברהאינהמציעהמסחרבאופציותבינאריותאובמכשיריםפיננסייםאחרים ")2א(
שנקבעותפיסעיף44יב1;"ע

תיקוןסעיף44ידבסעיף44ידתחוקהעיקרי,במקום")4("יבוא")2א(,)4("ע4ע

בסעיףזהמוצעתקבועאיסורעתמסחרבזירות  סעיף 2
סוחרבאופציותבינאריותאובמכשירפיננסי 
או הרשות הצעת פי עת האוצר, שר שקבע מסוג אחר

בהתייעצותעמהובאישורועדתהכספיםשתהכנסתע

המסחרבאופציותבינאריותבזירותהסוחרמאופיין
בהעדרמידעמספקהמקשהעתקבתתהחתטתהשקעה
תזרים בין הקיים הדמיון ותנוכח זאת תנוכח מושכתתע
המזומניםשתהאופציותהבינאריותתביןתוצאותהטתת
מטבע)"הכותאוכתום","1או0"(,החתיטההרשותמתוקף
סמכותהתפיסעיף44יג)ד(תחוקבחודשמרס2016תאסור
עתזירותסוחרשהגישובקשותתקבתתרישיוןזירהכנדרש
בחוק,תסחורבאופציותבינאריותעבנימוקיהציינההרשות,
והקושי הבינאריות האופציות מורכבות כי השאר, בין
בתמחורןמצדאחד,והעדרמסחררב–צדדיהמאפשריצירת
מחירשוקמצדשני,אינםמאפשריםתרשותתאשרמסחר
הרשות ציינה כן כמו סוחרע בזירת בינאריות באופציות
בנימוקיהכיבשתמאפייניהאופציותהבינאריותומאפייני
זירתהסוחר,המשךפעיתותשתאופציותבינאריותבזירות
אתא הזירות, בתקוחות רק תא תפגוע עתות מפוקחות

במוניטיןהשוקבכתתותוע

סוחר זירות עת בחוק יאסור המוצע, 44יב1 סעיף
בשת בינאריות באופציות מסחר תתקוחות תהציע
הפוטנציאתהפוגעניהטמוןבהםעכאמורתעית,הרשותכבר
החתיטהבחודשמרס2016תאסורעתזירותסוחרשהגישו
בקשותתקבתתרישיוןזירהכנדרשבחוק,תסחורבאופציות
בינאריות,מתוקףסמכותהתפיסעיף44יג)ד(תחוקעעתה
מוצעתעגןאיסורזהבחוקעצמועיודגשכיאיןבתיקוןזה
כדיתגרועמסמכותהרשותתקבועאתסוגיהמכשירים
הפיננסייםשזירתסוחרבעתתרישיוןיכותהתסחורבהם,

כאמורבסעיף44יג)ד(תחוקע

מאחרשתאניתןתצפותמראשכתתרחישאפשרי,
מכשירים שת חדשים סוגים שיוצעו שייתכן ומכיוון
פיננסיםבעתיפוטנציאתפוגענידומה,מוצעתהסמיךאת
עמה בהתייעצות או הרשות הצעת פי עת האוצר, שר
ובאישורועדתהכספיםשתהכנסת,תהרחיבאתרשימת

המכשיריםהפיננסיםשאסורתזירותסוחרתהציעןע

44יג)ב(תחוקקובעאתהתנאיםתקבתת סעיף  סעיף 3
אתה תתנאים תהוסיף מוצע זירהע רישיון 
באופציות מסחר מציעה תא החברה שתפיו התנאי את
בינאריותאובמכשיריםפיננסייםאחריםשנקבעותפיסעיף

44יב1המוצעע

44ידתחוקקובעחובהעתחברהבעתת סעיף  סעיף 4
תמתן בתנאים עת, בכת תעמוד, זירה, רישיון 
עת )השתיטה 44יג)ב()1( בסעיף הקבועים זירה רישיון
מופעתים אינם ואם בישראת, מופעתים וניהותם עסקיה
בישראת-ביכותתהשתהחברהתקייםאתכתההוראות
44יג)ב()4( סעיף תגביה(, אותן תאכוף וניתן זה, חוק תפי
)תחברהמיומנותטכניתואמצעיםמתאימיםתצורךהפעתת
זירתהסוחרבאופןשיבטיחאתיציבותהזירה,אמינותה,
זמינותהואבטחתהמידעשבה(וסעיף44יג)ב()5()דרישות

הוןעצמי,נכסיםנזיתים,פיקדוןוביטוח(ע

החדש התנאי את גם זו תרשימה תהוסיף מוצע
שהוצעתהוסיפותסעיף44יג)ב(תחוק,כאמורתעיתבסעיף
3תהצעתהחוק,בדברהאיסורעתהצעתמסחרבאופציות
בינאריותאובמכשיריםפיננסייםאחריםשנקבעותפיסעיף

44יב1,כאמורתעיתע
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אחריסעיף44ידתחוקהעיקרייבוא:5עהוספתסעיף44יד1

"איסורניהותזירת
סוחרתתקוחות
מחוץתישראת

שמוצעבה
מסחרבמכשירים
פיננסייםמסוימים

תאינהתאדםזירתסוחרהמשמשתרקתקוחותהמצויים44יד1ע )א(
מסחר סוחר זירת באותה מציע הוא אם תישראת, מחוץ
באופציותבינאריותאובמכשיריםפיננסייםאחריםשנקבעו

תפיסעיף44יב1ע

תענייןסעיףזה,"ניהותזירתסוחר"-תרבותכתאחד )ב(
   מאתה:

החברה שת האסטרטגיות ההחתטות קבתת )1(
המנהתתאתזירתהסוחר;

תפעותשתזירתהסוחר,תרבותתפעותהמערכת )2(
הממוחשבתשבהמתנהתתהזירה,תמחורהמכשירים
התקוחות, כספי שת או שתהם וסתיקה הפיננסיים
ותפעותמוקדישירותאושיווקטתפונייםאומקוונים,

והכותביןבאופןישירוביןעתידינותןשירותיםע"

בסעיף44טותחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:6עתיקוןסעיף44טו

תאיפנהאדםבהצעהתסחורבזירתסוחרהמשמשתרקתקוחותהמצוייםמחוץ ")ב(
תישראת,אםמוצעבזירהכאמורמסחרבאופציותבינאריותאובמכשיריםפיננסיים

אחריםשנקבעותפיסעיף44יב1ע"

המוצע תאיסור במקבית תקבוע מוצע  סעיף 5
בסעיף44יב1,איסורשתפיותאינהתאדםזירת 
סוחרהמשמשתרקתקוחותהמצוייםמחוץתישראת,אם
או בינאריות באופציות מסחר זירה באותה מציע הוא
44יב1, סעיף תפי שנקבעו אחרים פיננסיים במכשירים
בנוסחוהמוצעתעיתבסעיף2תהצעתהחוקעעקבמאפייני
הן תעית, כמפורט בהן והמסחר הבינאריות האופציות
עשויותתהוותקרקעפורייהתפעיתותפוגעניתכתפיתקוחות
זירות עת תאסור מוצע תפיכך עברייניתע תפעיתות ואף
הסוחרתהציעמכשיריםפיננסיםמסוגאופציותבינאריות
מכשירים שבהן מדינות כתפי בפעיתות גם גורף, באופן
אתהמותרים,וגםכתפימדינותשבהןאיןאיסוראוחובת
רישויתפעיתותזועחשובתצייןבענייןזה,כיקיימותהגבתות
נוספים בינאריותבמקומות מסחרבאופציות עת שונות
בעותם,ובמדינותנוספותכדוגמתקנדה,גרמניה,הותנד,
צרפת,בתגיהואירתנד,בוחנותהטתתהגבתותדומותעת
שיווק,הפצהומכירהשתמכשיריםפיננסייםשוניםבסיכון

גבוה,וביניהםהאופציותהבינאריותע

תענייןסעיףזה,מוצעתקבועתמונח"ניהותזירתסוחר"
הגדרהתכתיתיתנוכחאופיהפעיתותהנעשיתבאמצעות
האינטרנטומערכותמחשובותקשורתעההגדרההמוצעת

קובעתכייראוכניהותזירתסוחר,ביןהשאר:

קבתתההחתטותהאסטרטגיותשתהחברה; )1(

המערכת תפעות תרבות הסוחר, זירת שת תפעות )2(
המכשירים תמחור הזירה, מתנהתת שבה הממוחשבת

הפיננסייםוסתיקהשתהםאושתכספיהתקוחות,ותפעות
מוקדישירותאושיווקטתפונייםאומקוונים,והכותבין

באופןישירוביןעתידינותןשירותיםע

תענייןפסקה)2(המוצעתבהגדרה"ניהותזירתסוחר",
את המאפשרות המהותיות הפעותות אותן בכת מדובר
מתןהשירותיםעתידיזירתהסוחרעבמקריםשבהםנותני
שירותיהמחשובהםהגורםהדומיננטיבניהותזירתהסוחר,
ואףהמרוויחיםהעיקרייםמהפעיתות,הםייחשבותמנהתי

זירתסוחרתצורךסעיףזהע

כךתדוגמה,גוףהמוכרתוכנהתניהותמערכתמסחר
תזירתסוחר,אשרממשיךתתפעתאתהתוכנה,תתתתמיכה
תזירתהסוחרותהרוויחמפעיתותה,האיסוריחותתגביו,אך
פעיתותשתמכירתתוכנתמדףבתבד,אינהפעיתותשתקים

חזקהשתניהותזירהבישראתע

סעיף44טותחוקקובעכיאדםתאיפנהבהצעה  סעיף 6 
תסחורבזירתסוחר,אתאאםכןהחברההמפעיתה 

אתזירתהסוחרהיאבעתתרישיוןע

)א( קטן כסעיף זה, בסעיף האמור את תסמן מוצע
ותהוסיףתואתסעיףקטן)ב(האוסרעתאדםתפנותתתקוח
מחוץתישראת,בהצעהתסחורבזירתסוחרהמשמשתרק
תקוחותהמצוייםמחוץתישראתאםמוצעבזירהמסחר
אחרים פיננסיים במכשירים או בינאריות באופציות

שנקבעותפיסעיף44יב1המוצעע
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בסעיף53)ב(תחוקהעיקרי,במקוםפסקה)6א(יבוא:7עתיקוןסעיף53

הציעבזירתסוחר,מסחרבמכשירפיננסימסוגאופציהבינאריתאומסחר ")6א(
במכשירפיננסיאחרמסוגשקבעשרהאוצר,בניגודתהוראותסעיף44יב1;

ניהתזירתסוחרבתארישיוןזירהאובניגודתתנאיו,בניגודתהוראותסעיף44יג; )6א1(

ניהתזירתסוחרהמשמשתרקתקוחותהמצוייםמחוץתישראתוהציעבהמסחר )6א2(
באופציותבינאריותאובמכשיריםפיננסיםאחריםשנקבעותפיסעיף44יב1,בניגוד

תהוראותסעיף44יד1;"ע

תיקוןהתוספת
השביעית

בתוספתהשביעיתתחוקהעיקרי-וע

בחתקב'- )1(

בפרט)9(,במקום"44טו"יבוא"44טו)א("; )א(

אחריפרט)9(יבוא: )ב(

פנהבהצעהתסחורבזירתסוחרהמשמשתרקתקוחותהמצויים ")9א(
מחוץתישראת,בניגודתהוראותסעיף44טו)ב(והיהעתיותדעתכימוצע
בזירהכאמורמסחרבאופציותבינאריותאובמכשיריםפיננסייםאחרים

שנקבעותפיסעיף44יב1;";

בחתקג'- )2(

אחריפרט)4א(יבוא: )א(

הציעבזירתסוחר,מסחרבמכשירפיננסימסוגאופציהבינארית ")4א1(
אומסחרבמכשירפיננסיאחרמסוגשקבעשרהאוצר,בניגודתהוראות

סעיף44יב1;";

תיקוןסעיף53בסעיף53)ב(תחוקהעיקרי,במקוםפסקה)6א(יבוא:7ע

הציעבזירתסוחר,מסחרבמכשירפיננסימסוגאופציהבינאריתאומסחר ")6א(
במכשירפיננסיאחרמסוגשקבעשרהאוצר,בניגודתהוראותסעיף44יב1;

ניהתזירתסוחרבתארישיוןזירהאובניגודתתנאיו,בניגודתהוראותסעיף44יג; )6א1(

ניהתזירתסוחרהמשמשתרקתקוחותהמצוייםמחוץתישראתוהציעבהמסחר )6א2(
באופציותבינאריותאובמכשיריםפיננסיםאחריםשנקבעותפיסעיף44יב1,בניגוד

תהוראותסעיף44יד1;"ע

תיקוןהתוספתבתוספתהשביעיתתחוקהעיקרי-וע
השביעית

בחתקב'- )1(

בפרט)9(,במקום"44טו"יבוא"44טו)א("; )א(

אחריפרט)9(יבוא: )ב(

פנהבהצעהתסחורבזירתסוחרהמשמשתרקתקוחותהמצויים ")9א(
מחוץתישראת,בניגודתהוראותסעיף44טו)ב(והיהעתיותדעתכימוצע
בזירהכאמורמסחרבאופציותבינאריותאובמכשיריםפיננסייםאחרים

שנקבעותפיסעיף44יב1;";

בחתקג'- )2(

אחריפרט)4א(יבוא: )א(

הציעבזירתסוחר,מסחרבמכשירפיננסימסוגאופציהבינארית ")4א1(
אומסחרבמכשירפיננסיאחרמסוגשקבעשרהאוצר,בניגודתהוראות

סעיף44יב1;";

גםכאן,בהתאםתאמורבסעיף5תהצעתהחוקביחס
תהוספתסעיף44יד1תחוק,ישתצייןכיהאיסורהמוצע
יחותגםאםבמדינההזרהאיןאיסורעתמסחרבאופציות

בינאריותע

סעיף53)ב(תחוקקובעעבירותפתיתיותשדינן  סעיף 7
מאסרשנתייםאוקנספישנייםוחצימןהקנס 
האמורבסעיף61)א()4(תחוקהעונשין,התשת"ז-1977עאם
המפרהואתאגיד,מוכפתהקנסהאמורתעיתפישניםעשר
וחציעביןהעבירותהמנויותבסעיףזה,קבועותגםעבירות
שתניהותזירתסוחרבתארישיוןאובניגודתתנאיו)פסקה
)6א(תסעיףהאמור(וכןפנייהבהצעהתסחורבזירתסוחר
בניגודתאמורבסעיף44טותחוק)פסקה)6ב(תסעיףהאמור(ע

מוצעתהוסיףתעבירותהפתיתיותהאמורותגםאת
האיסוריםהמוצעיםבמסגרתהצעתהחוק:הצעהבזירת
סוחרשתמסחרבמכשירפיננסימסוגאופציהבינאריתאו
מסחרבמכשירפיננסיאחרמסוגשקבעשרהאוצר,בניגוד
תהוראותסעיף44יב1המוצע)סעיף53)ב()6א(המוצע(;
ניהותזירתסוחרהמשמשתרקתקוחותהמצוייםמחוץ
תישראת,בניגודתאמורבסעיף44יד1המוצע)סעיף53)ב(

)6א2(המוצע(עיצויןכיאיןבאמורכדיתמנועאכיפהשת
הוראותהחוקהקובעותעבירותפתיתיותאחרותהנעשות

תוךכדיהפעיתותבזירותאתהע

מוצעתהוסיףתתוספתהשביעיתתחוק,הקובעת  סעיף 8
אתרשימתההפרותהמינהתיותשבשתהןניתן 
המינהתית, האכיפה ועדת תפני מינהתי בהתיך תפתוח
הפרהמינהתיתשתהוראותהסעיפיםשנוספובהצעתחוק

זוע

בחתקב'תתוספתהשביעיתתחוקמוצעתהוסיףאת
פרט)9א(שיקבעהפרהמינהתיתבשתפנייהתאדםבהצעה
תסחורבזירתסוחרהמשמשתרקתקוחותהמצוייםמחוץ
תישראת,בניגודתהוראותסעיף44טו)ב(המוצעוהיהעתיו
תדעתשמוצעבזירהכאמורמסחרבאופציותבינאריות
אובמכשיריםפיננסייםאחריםשנקבעותפיסעיף44יב1

המוצעע

בחתקג'תתוספתהשביעית,מוצעתהוסיףאתפרט
)4א1(אשריקבעהפרהמינהתיתבשתהצעהבזירתסוחר
או בינארית אופציה מסוג פיננסי במכשיר מסחר שת
מסחרבמכשירפיננסיאחרמסוגשקבעשרהאוצר,בניגוד
תהוראותסעיף44יב1המוצעעכמוכן,מוצעתהוסיףאת
פרט)5א(הקובעהפרהבשתניהותזירתסוחרהמשמשת
רקתקוחותהמצוייםמחוץתישראת,בניגודתהוראותסעיף

44יד1המוצעע
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אחריפרט)5(יבוא: )ב(

ניהתזירתסוחרהמשמשתרקתקוחותהמצוייםמחוץתישראת, ")5א(
בניגודתהוראותסעיף44יד1;"ע

תיקוןחוקאיסור
התבנתהון

בחוקאיסורהתבנתהון,התש"ס-22000,בתוספתהראשונה,במקוםפרט14יבוא:9ע

עבירותתפיסעיפים52ג,52ד,53)ב()6א(ו־54תחוקניירותערך,התשכ"ח-ו196;"ע )14("

תחיתתושתחוקזהשתושהחודשיםמיוםפרסומוע10עתחיתה )א(

הון התבנת איסור תחוק הראשונה בתוספת  סעיף 9
מנויות"עבירותהמקור",קריהעבירותשביצוע 
פעותהברכושהקשוראתיהןמהווהעבירהתפיסעיפים
3)א(ו־4תחוקאיסורהתבנתהון,עבירותשהעונשהמרבי
בצדןהואעשרשנותמאסראושבעשנותמאסר,בהתאמהע

מידע ישראת במשטרת הצטבר האחרונות בשנים
ארגוני גם ביניהם עבריינים, מעורבות עת המצביע
בהיקף באינטרנט, בינאריות באופציות במסחר פשיעה,
כספיניכרעעברייניםאתהזיהואתהפוטנציאתהכתכתיהרב
הטמוןבענףזהואתמאפייניו-היכותתתתמרןאתכספי
המשקיעיםוהקתותבביצועעבירותהונאהומרמהבכספים
אתהעהרווחיםמהפעיתותהאמורההותבנובערוציהתבנת
הוןמגוונים,ותאחרמכןשימשותהעצמתהעברייניםאו

ארגוניהפשיעהעקביעתהאיסורעתהצעהבזירתסוחר,שת
מסחרבמכשירפיננסימסוגאופציהבינאריתאובמכשיר
פיננסיבעתפוטנציאתפוגענידומהכעבירתמקור,תאפשר
שימושבכתיםמתחוםאיסורהתבנתהוןתטיפותבתופעת
גתגות עת אפקטיבית ענישה ובהם: האמורה, הפשיעה
הכספיםוחיתוטבשוויהרכושהאסורהמיוחסתנאשמיםע
נוכחהאמור,מוצעתהוסיףתפרט)14(תתוספתהראשונה
בזירת הצעה שת העבירה את הון, התבנת איסור תחוק
סוחר,שתמסחרבמכשירפיננסימסוגאופציהבינאריתאו

במכשירפיננסיאחרמסוגשקבעשרהאוצרע

תחיתתושתהחוקהמוצעשתושהחודשיםמיום  סעיף 10
פרסומוע 

ס"חהתש"סעמ'293;התשע"ו,עמ'1263ע 2

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעותחוקהממשתה-ו113,כ"ובסיווןהתשע"ז,2017ע6ע20






סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשתתי  ISSN 0334-3030  המחיר24ע3שקתיםחדשים


