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חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 22(, התשע"ו-2016*

בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1, בסופו יבוא:1 תיקון סעיף 1

""החלטה בדבר מענק שנתי" - החלטה שפורסמה ברשומות בדבר זכאות למענק שנתי, 
שנתן שר האוצר לפי הצעת הרשות המוסמכת, לגבי מי שחי בתקופת מלחמת 
העולם השנייה ואינו זכאי לתגמולים לפי חוק זה או לפי חוק הטבות לניצולי 

שואה;

"חוק הטבות לניצולי שואה" - חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007 2 "

בסעיף 11)ג( לחוק העיקרי, בהגדרה "תגמול", אחרי פסקה )2( יבוא:2 תיקון סעיף 11

מענק או כל תשלום אחר המשולם לפי החלטה מינהלית או לפי החלטה בדבר   )3("
מענק שנתי "

בסעיף 22 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:3 תיקון סעיף 22 

מי שגבה שכר טרחה העולה על שכר הטרחה שמותר לו לקבלו בהתאם להוראות  ")ג( 
לפי סעיף 22א, דינו - קנס כאמור בסעיף 61)א()3( לחוק העונשין, התשל"ז-1977  3 "

בסעיף 22א לחוק העיקרי -4 תיקון סעיף 22א

בסעיף קטן )ב( -  )1(

ברישה, במקום ")בסעיף זה - החלטה מינהלית(" יבוא ")בחוק זה - החלטה  )א( 
מינהלית(";

בפסקה )1( - )ב( 

ברישה, במקום "בתוספת מס ערך מוסף" יבוא "כולל מס ערך מוסף";  )1(

בפסקת משנה )א(, במקום "473" יבוא "360";  )2(

בפסקת משנה )ב(, במקום "949" יבוא "700";  )3(

בפסקת משנה )ג(, במקום "4,910" יבוא "3,700";  )4(

בפסקת משנה )ד(, במקום "5,960" יבוא "4,500";  )5(

בפסקה )2(, במקום "בתוספת מס ערך מוסף" יבוא "כולל מס ערך מוסף"; )ג( 

בסעיף קטן )ג( -  )2(

ברישה, במקום "בסעיף קטן )ב(" יבוא "בסעיפים קטנים )ב( ו–)ה(" ובמקום  )א( 
"סעיף קטן )ב(" יבוא "סעיפים קטנים )ב( ו–)ה(";

בהגדרה "המדד הבסיסי", במקום "דצמבר 2013" יבוא "דצמבר 2015"; )ב( 

סעיף קטן )ד( - בטל;   )3(

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )4(

על אף האמור בסעיף זה, שכר הטרחה המרבי בעבור ייצוג או סיוע ")ה(  )1(
בטיפול בהגשת בקשה, בהתאם להחלטה בדבר מענק שנתי, יהיה סכום

התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו )29 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 1019, מיום ו' באדר א' התשע"ו )15 בפברואר 2016(, עמ' 520 

ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ו, עמ' 623   1

ס"ח התשס"ז, עמ' 47   2

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   3
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חד–פעמי של 120 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; שכר הטרחה המרבי 
יחול גם אם לאחר מתן החלטה כאמור הוגש ערר לוועדת עררים או ערעור 

לבית המשפט, והוא נמחק, נדחה או שהטיפול בו הופסק 

על אף האמור בפסקה )1(, ייצג עורך דין אדם בהליך של תביעה, ערר   )2(
או ערעור שהיה תלוי ועומד במועד ההודעה על מתן ההחלטה כאמור 
סכום  פסקה  באותה  כאמור  המרבי  הטרחה  שכר  יהיה  פסקה,  באותה 

חד–פעמי של 360 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף 

לא יקבל אדם שכר טרחה בשל החלטה מינהלית או בשל החלטה בדבר  )ו( 
מענק שנתי, אלא לפי הוראות סעיף זה "

 הוספת סעיפים
22ב1 עד 22ב3

אחרי סעיף 22ב לחוק העיקרי יבוא:5 

"שכר טרחה מרבי 
לכל המטפלים 

בתביעה אחת

על אף האמור בכל הסכם, לא יידרש אדם לשלם בעד טיפול 22ב1 
בתביעה אחת תשלום העולה על שכר הטרחה המרבי לפי 
סעיף 22א, גם אם יותר מאדם אחד טיפל בתביעתו, בין יחד 

עם אחר ובין לחוד; לעניין זה - 

אדם  של  בעניינו  שהוגשה  בתביעה  טיפול  כל  יראו   )1(
הטבות  חוק  לפי  כנרדף  או  זה  חוק  לפי  כנכה  בו  להכרה 
לניצולי שואה, לרבות בקשה לפי החלטה מינהלית או לפי 
כטיפול  ערעור,  או  ערר  והגשת  שנתי  מענק  בדבר  החלטה 

בתביעה אחת;

לא יראו תביעה שהיא אך ורק להגדלת תגמולים בשל   )2(
החמרה בנכות או בשל הכנסה כחלק מתביעה אחת כאמור 

בסעיף זה  

העדר חבות בעת 
ניתוק הקשר

בין 22ב2  הקשר  נותק  שבו  במקרה  הסכם,  בכל  האמור  אף  על 
הטיפול בתביעה, לרבות בקשה לפי החלטה מינהלית או לפי 
החלטה בדבר מענק שנתי והגשת ערר או ערעור, ובין החלטת 
הרשות המוסמכת בדבר זכאות לתגמולים או למענק שנתי, 

לא יהיה מטפל בתביעה זכאי לשכר טרחה  

הוראה מפורשת 
של לקוח כתנאי 

לתשלום שכר טרחה

לא יהיה אדם זכאי לשכר טרחה בעד טיפול בתביעה, לרבות 22ב3 
בבקשה לפי החלטה מינהלית או לפי החלטה בדבר מענק 

שנתי והגשת ערר או ערעור, אלא בהתקיים כל אלה:

הוא קיבל מהאדם שהוא מטפל בתביעתו )בסעיף זה -   )1(
לקוח( הוראה מפורשת בכתב מראש לעניין כל שלב בטיפול 
בתביעה; ואולם הסכמה של לקוח לייצוג או לסיוע לפי חוק 
זה או לפי חוק הטבות לניצולי שואה שאינה כוללת הוראה 
מפורשת להגשת בקשה לפי החלטה מינהלית או לפי החלטה 
בדבר מענק שנתי, לא תיחשב הוראה מפורשת לעניין הגשת 

בקשה כאמור;

הלקוח אישר בחתימת ידו, לפני החתימה על הסכם שכר   )2(
הטרחה, כי הוסברו לו המצב החוקי ומהותה של תביעתו, 

משמעויותיה והשלכותיה;

חד–פעמי של 120 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; שכר הטרחה המרבי 
יחול גם אם לאחר מתן החלטה כאמור הוגש ערר לוועדת עררים או ערעור 

לבית המשפט, והוא נמחק, נדחה או שהטיפול בו הופסק 

על אף האמור בפסקה )1(, ייצג עורך דין אדם בהליך של תביעה, ערר   )2(
או ערעור שהיה תלוי ועומד במועד ההודעה על מתן ההחלטה כאמור 
סכום  פסקה  באותה  כאמור  המרבי  הטרחה  שכר  יהיה  פסקה,  באותה 

חד–פעמי של 360 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף 

לא יקבל אדם שכר טרחה בשל החלטה מינהלית או בשל החלטה בדבר  )ו( 
מענק שנתי, אלא לפי הוראות סעיף זה "

 הוספת סעיפיםאחרי סעיף 22ב לחוק העיקרי יבוא:5 
22ב1 עד 22ב3

"שכר טרחה מרבי 
לכל המטפלים 

בתביעה אחת

על אף האמור בכל הסכם, לא יידרש אדם לשלם בעד טיפול 22ב1 
בתביעה אחת תשלום העולה על שכר הטרחה המרבי לפי 
סעיף 22א, גם אם יותר מאדם אחד טיפל בתביעתו, בין יחד 

עם אחר ובין לחוד; לעניין זה - 

אדם  של  בעניינו  שהוגשה  בתביעה  טיפול  כל  יראו   )1(
הטבות  חוק  לפי  כנרדף  או  זה  חוק  לפי  כנכה  בו  להכרה 
לניצולי שואה, לרבות בקשה לפי החלטה מינהלית או לפי 
כטיפול  ערעור,  או  ערר  והגשת  שנתי  מענק  בדבר  החלטה 

בתביעה אחת;

לא יראו תביעה שהיא אך ורק להגדלת תגמולים בשל   )2(
החמרה בנכות או בשל הכנסה כחלק מתביעה אחת כאמור 

בסעיף זה  

העדר חבות בעת 
ניתוק הקשר

בין 22ב2  הקשר  נותק  שבו  במקרה  הסכם,  בכל  האמור  אף  על 
הטיפול בתביעה, לרבות בקשה לפי החלטה מינהלית או לפי 
החלטה בדבר מענק שנתי והגשת ערר או ערעור, ובין החלטת 
הרשות המוסמכת בדבר זכאות לתגמולים או למענק שנתי, 

לא יהיה מטפל בתביעה זכאי לשכר טרחה  

הוראה מפורשת 
של לקוח כתנאי 

לתשלום שכר טרחה

לא יהיה אדם זכאי לשכר טרחה בעד טיפול בתביעה, לרבות 22ב3 
בבקשה לפי החלטה מינהלית או לפי החלטה בדבר מענק 

שנתי והגשת ערר או ערעור, אלא בהתקיים כל אלה:

הוא קיבל מהאדם שהוא מטפל בתביעתו )בסעיף זה -   )1(
לקוח( הוראה מפורשת בכתב מראש לעניין כל שלב בטיפול 
בתביעה; ואולם הסכמה של לקוח לייצוג או לסיוע לפי חוק 
זה או לפי חוק הטבות לניצולי שואה שאינה כוללת הוראה 
מפורשת להגשת בקשה לפי החלטה מינהלית או לפי החלטה 
בדבר מענק שנתי, לא תיחשב הוראה מפורשת לעניין הגשת 

בקשה כאמור;

הלקוח אישר בחתימת ידו, לפני החתימה על הסכם שכר   )2(
הטרחה, כי הוסברו לו המצב החוקי ומהותה של תביעתו, 

משמעויותיה והשלכותיה;
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לעניין בקשה לפי החלטה מינהלית או לפי החלטה בדבר   )3(
מענק שנתי - אם פורסם טופס הסבר והסכם שכר הטרחה 
נכרת לאחר ששר האוצר הודיע על ההחלטה המינהלית - 
הלקוח אישר כי הטופס נמסר לו והוא קרא אותו, ואם אינו 
יכול לקרוא את טופס ההסבר - כי הוקרא לו האמור בטופס 
ההסבר בשפה המובנת לו; לעניין זה, "טופס הסבר" - טופס 
המוסמכת,  הרשות  של  האינטרנט  באתר  שיפורסם  בנוסח 
ויפורטו בו, בין השאר, ההגבלות על תשלום שכר הטרחה 
כאמור בסעיף 22א, דרך הגשת הבקשה לרבות המסמכים שיש 
לצרף לה, וכן הגורמים שניתן להסתייע בהם בהגשת הבקשה 

ודרכי ההתקשרות עמם "

תיקון חוק הסיוע 
המשפטי - מס' 16

בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972  4, בתוספת, בפרט 6)ה(, בכל מקום, במקום "בסעיף 6 
22א)ב(" יבוא "בסעיף 22א)ב( או )ה("  

תיקון חוק הטבות 
לניצולי שואה - 

מס' 7

בחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007 5, בסעיף 9, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:7 

בשינויים  יחולו,  הנאצים  רדיפות  נכי  לחוק  22ב3  עד  22ב1  סעיפים  הוראות  ")ג( 
המחויבים, לעניין טיפול בבקשה לרשות המוסמכת לפי חוק זה "

הוראות סעיפים 1 ו–2 ו–4 עד 7 לחוק זה יחולו גם על הסכם שכר טרחה שנכרת 8 תחולה )א( 
לפני יום תחילתו של חוק זה )להלן - יום התחילה(, אלא אם כן ניתן פסק דין בעניין 
שכר הטרחה לפני יום התחילה או ששולם שכר טרחה לפי ההסכם לפני יום התחילה; 
ואולם לעניין הסכם שכר טרחה שנכרת לפני יום התחילה יקראו את סעיף 22א)ה( לחוק 
העיקרי, כנוסחו בחוק זה, כך שבמקום הסכומים הנקובים בו יבוא "473 שקלים חדשים 

כולל מס ערך מוסף" 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, הוראות סעיפים 22א)ב( ו–22ב3)2( ו–)3( לחוק העיקרי,  )ב( 
כנוסחן בחוק זה, יחולו רק על הסכם שכר טרחה שנכרת החל ביום התחילה ואילך 

הוראת סעיף 22)ג( לחוק העיקרי כנוסחה בחוק זה תחול רק על הסכם שכר טרחה  )ג( 
שנכרת החל ביום התחילה ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק איסור הלבנת הון )תיקון מס' 14(, התשע"ו-2016*

בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 13)א(, במקום "והשר 1 תיקון סעיף 13
שבאחריותו נמצא אגף המכס ומע"מ או" יבוא "שר האוצר והשר שבאחריותו נמצא"  

בסעיף 27 לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 27

התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו )29 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 953, מיום ט"ז באלול התשע"ה )31 באוגוסט 2015(, עמ' 1658 

ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ד, עמ' 742   1

ס"ח התשל"ב, עמ' 95; התשע"ו, עמ' 623   4

ס"ח התשס"ז, עמ' 47; התשע"ד, עמ' 817   5
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במקום כותרת השוליים יבוא "סמכויות פקיד מכס";  )1(

בסעיף קטן )ד(, בהגדרה "עבירה", בפסקה )1(, במקום הסיפה החל במילים "של   )2(
הברחת טובין" יבוא "לפי פרט )15( או )17( עד )17ג( לתוספת הראשונה" 

אחרי סעיף 29א לחוק העיקרי יבוא: 3 הוספת סעיף 29ב

השימוש בסמכות להעביר ולקבל מידע כאמור בסעיפים 30 29ב "שמירה על פרטיות
ו–31, ייעשה באופן שאין בו כדי לפגוע, במידה העולה על 

הנדרש, בפרטיותו של אדם " 

בסעיף 30 לחוק העיקרי -4 תיקון סעיף 30

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )1(

לצורך ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה, רשאית הרשות ")ב1(  )1(
המוסמכת להעביר לו מידע ממאגר המידע 

העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע   )2(
שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר; בכללים ייקבעו, בין השאר, דרכי 

השימוש במידע בידי פקיד המכס החוקר, אבטחתו ושמירת סודיותו 

זה,  קטן  סעיף  לפי  בקשות  לעניין  יחולו  )ב()2(  קטן  סעיף  הוראות   )3(
בשינויים המחויבים 

הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה בדבר העברת   )4(
מידע לפקיד מכס חוקר לפי סעיף קטן זה; שר המשפטים, בהסכמת השר 

לביטחון הפנים, יקבע בכללים את נוסח ההודעה ואת פרטיה ";

בסעיף קטן )ה( -  )2(

האמור בו יסומן כפסקה ")1(", ובה, במקום "מניעת עבירות" יבוא "מניעה  )א( 
וחקירה של עבירות" ואחרי "מיוזמתה" יבוא "בנסיבות ומנימוקים שתפרט";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

לצורך ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה, רשאית הרשות   )2("
המוסמכת, מיוזמתה, בנסיבות ומנימוקים שתפרט, להעביר מידע ממאגר 
המידע לפקיד מכס חוקר; הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה 
בדבר העברת מידע לפקיד מכס חוקר לפי פסקה זו; שר המשפטים, בהסכמת 

השר לביטחון הפנים, יקבע בכללים את נוסח ההודעה ואת פרטיה ";

אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:  )3(

")ז1( מידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצוע 
סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה; ואולם רשאי פקיד מכס חוקר, במסגרת 
סעיף  לפי  המוסמכת  הרשות  לו  שהעבירה  במידע  שימוש  לעשות  תפקידיו, 
קטן )ב1( לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, או לשם גילוי 
עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, והכול בהתאם לכללים שייקבעו, 
ובלבד שהעבירות הנוספות קשורות לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע ";

אין  ו–)ז1(;  )ז(  קטנים  "בסעיפים  יבוא  )ז("  קטן  "בסעיף  במקום  )ח(,  קטן  בסעיף   )4(
בהוראות סעיף קטן )ז1( כדי לגרוע מסמכות משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי 
המטרות  ביצוע  לשם  זה  קטן  סעיף  הוראות  לפי  חוקר  מכס  לפקיד  מידע  להעביר 

המפורטות בסעיף קטן )ז(";

בסעיף קטן )ט(, במקום "בסעיף קטן )ז(" יבוא "בסעיפים קטנים )ז( ו–)ז1("   )5(

במקום כותרת השוליים יבוא "סמכויות פקיד מכס";  )1(

בסעיף קטן )ד(, בהגדרה "עבירה", בפסקה )1(, במקום הסיפה החל במילים "של   )2(
הברחת טובין" יבוא "לפי פרט )15( או )17( עד )17ג( לתוספת הראשונה" 

הוספת סעיף 29באחרי סעיף 29א לחוק העיקרי יבוא: 3 

השימוש בסמכות להעביר ולקבל מידע כאמור בסעיפים 30 29ב "שמירה על פרטיות
ו–31, ייעשה באופן שאין בו כדי לפגוע, במידה העולה על 

הנדרש, בפרטיותו של אדם " 

תיקון סעיף 30בסעיף 30 לחוק העיקרי -4 

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )1(

לצורך ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה, רשאית הרשות ")ב1(  )1(
המוסמכת להעביר לו מידע ממאגר המידע 

העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע   )2(
שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר; בכללים ייקבעו, בין השאר, דרכי 

השימוש במידע בידי פקיד המכס החוקר, אבטחתו ושמירת סודיותו 

זה,  קטן  סעיף  לפי  בקשות  לעניין  יחולו  )ב()2(  קטן  סעיף  הוראות   )3(
בשינויים המחויבים 

הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה בדבר העברת   )4(
מידע לפקיד מכס חוקר לפי סעיף קטן זה; שר המשפטים, בהסכמת השר 

לביטחון הפנים, יקבע בכללים את נוסח ההודעה ואת פרטיה ";

בסעיף קטן )ה( -  )2(

האמור בו יסומן כפסקה ")1(", ובה, במקום "מניעת עבירות" יבוא "מניעה  )א( 
וחקירה של עבירות" ואחרי "מיוזמתה" יבוא "בנסיבות ומנימוקים שתפרט";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

לצורך ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה, רשאית הרשות   )2("
המוסמכת, מיוזמתה, בנסיבות ומנימוקים שתפרט, להעביר מידע ממאגר 
המידע לפקיד מכס חוקר; הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה 
בדבר העברת מידע לפקיד מכס חוקר לפי פסקה זו; שר המשפטים, בהסכמת 

השר לביטחון הפנים, יקבע בכללים את נוסח ההודעה ואת פרטיה ";

אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:  )3(

")ז1( מידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצוע 
סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה; ואולם רשאי פקיד מכס חוקר, במסגרת 
סעיף  לפי  המוסמכת  הרשות  לו  שהעבירה  במידע  שימוש  לעשות  תפקידיו, 
קטן )ב1( לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, או לשם גילוי 
עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, והכול בהתאם לכללים שייקבעו, 
ובלבד שהעבירות הנוספות קשורות לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע ";

אין  ו–)ז1(;  )ז(  קטנים  "בסעיפים  יבוא  )ז("  קטן  "בסעיף  במקום  )ח(,  קטן  בסעיף   )4(
בהוראות סעיף קטן )ז1( כדי לגרוע מסמכות משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי 
המטרות  ביצוע  לשם  זה  קטן  סעיף  הוראות  לפי  חוקר  מכס  לפקיד  מידע  להעביר 

המפורטות בסעיף קטן )ז(";

בסעיף קטן )ט(, במקום "בסעיף קטן )ז(" יבוא "בסעיפים קטנים )ז( ו–)ז1("   )5(
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בסעיף 31ב לחוק העיקרי -5 תיקון סעיף 31ב

בסעיף קטן )א()3(, אחרי פסקת משנה )ד( יבוא:  )1(

פקיד מכס חוקר;"; ")ה( 

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

שר המשפטים ידווח בכתב, מדי שנה, לוועדת החוקה חוק ומשפט של  ")ג( 
הכנסת על כל אלה:

מספר החקירות שנפתחו בשל חשד לעבירות שנעברו לפי סעיפים 3  )1( 
)17ג( לתוספת הראשונה,  )17א( עד  4, שמקורן בעבירות לפי פרטים  או 
מספר כתבי האישום שהוגשו בשל עבירות כאמור ומספר פסקי הדין 
שהסתיימו בהרשעת הנאשם שניתנו בהליכים פליליים שהתקיימו בשל 

עבירות כאמור;

היקף הרכוש שניתן לגביו סעד לחילוט רכוש לפי סעיף 36ו לפקודת   )2(
הסמים המסוכנים, בהליכים פליליים לפי פסקה )1(, והיקף הרכוש שבית 

המשפט הורה לחלט לפי סעיפים 21 ו–22 באותם הליכים;

מהרשות  שהועבר  במידע  שימוש  נעשה  שבהן  החקירות  מספר   )3(
המוסמכת לפקיד מכס חוקר, מספר כתבי האישום שהוגשו בעקבות חקירות 
אלה ומספר פסקי הדין שהסתיימו בהרשעת הנאשם בעקבות חקירות 

אלה "

תיקון התוספת 
הראשונה

בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, במקום פרט )17( יבוא:6 

")17( עבירה לפי סעיף 117)ב()3( לחוק מס ערך מוסף, שנעברה בנסיבות מחמירות, או 
עבירה לפי סעיף 117)ב()5( או )ב1( לחוק האמור שנעברה בנסיבות מחמירות הנוגעת 
להוצאת חשבונית מס או מסמך הנחזה כחשבונית מס, או ניכוי מס התשומות הכלול 
בחשבונית מס או במסמך הנחזה כחשבונית מס, בלי שנעשתה עסקה או בלי שמוציא 

החשבונית התחייב לעשות עסקה שלגביה הוצאו החשבונית או המסמך האמור;

)17א( עבירה לפי סעיף 117)ב()1( או )3( עד )8( או )ב1( לחוק מס ערך מוסף )בפרט זה 
- עבירת מס(, אם התקיים אחד מאלה:

המס שלגביו נעברה עבירת המס הוא בסכום העולה על 480,000 שקלים  )א( 
 12 170,000 שקלים חדשים בתקופה של  48 חודשים או  חדשים בתקופה של 

חודשים; 

עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה  )ב( 
בתחכום וכן המס שלגביו בוצעה עבירת המס הוא בסכום העולה על 120,000 

שקלים חדשים;

עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה  )ג( 
בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור; בפסקה זו - 

"ארגון טרור" - כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור;

"ארגון פשיעה" - כהגדרתו בחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003;

עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בידי מי שאינו  )ד( 
האדם החייב במס;

)17ב( עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה )בפרט זה - עבירת מס(, אם התקיים 
בה אחד מאלה:
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ההכנסה שלגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 2,500,000  )א( 
שקלים חדשים בתקופה של ארבע שנים או בסכום העולה על 1,000,000 שקלים 

חדשים בתקופה של שנה; 

עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה  )ב( 
בתחכום וכן ההכנסה שלגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 625,000 

שקלים חדשים;

עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה  )ג( 
בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור כהגדרתם בפרט )17א(;

עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בידי מי שאינו  )ד( 
האדם החייב במס; 

)17ג( עבירה לפי סעיף 98)ג2( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963 2 
)בפרט זה - עבירת מס(, אם התקיים אחד מאלה:

עבירת המס כללה השמטת שווי עסקה, בסכום העולה על מיליון וחצי  )א( 
שקלים חדשים;

עבירת המס כללה אי–דיווח על העסקה או דיווח כוזב של זהות הצדדים,  )ב( 
והכול כששווי הנכס עולה על 100,000 שקלים חדשים;

עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה  )ג( 
בתחכום;

עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה  )ד( 
בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור כהגדרתם בפרט )17א(; 

עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בידי מי שאינו  )ה( 
האדם החייב במס;" 

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו 7 תחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק עבודת הנוער )תיקון מס' 18 והוראת שעה(, התשע"ו-2016*

בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1)א(, ההגדרה "פנקס 1 תיקון סעיף 1
עבודה" - תימחק 

בסעיף 8 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 2 תיקון סעיף 8

אישור רפואי שניתן לפי פרק זה לא יכלול כל מידע רפואי מעבר לנדרש לפי  ")ג( 
הוראות חוק זה "

ההכנסה שלגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 2,500,000  )א( 
שקלים חדשים בתקופה של ארבע שנים או בסכום העולה על 1,000,000 שקלים 

חדשים בתקופה של שנה; 

עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה  )ב( 
בתחכום וכן ההכנסה שלגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 625,000 

שקלים חדשים;

עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה  )ג( 
בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור כהגדרתם בפרט )17א(;

עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בידי מי שאינו  )ד( 
האדם החייב במס; 

)17ג( עבירה לפי סעיף 98)ג2( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963 2 
)בפרט זה - עבירת מס(, אם התקיים אחד מאלה:

עבירת המס כללה השמטת שווי עסקה, בסכום העולה על מיליון וחצי  )א( 
שקלים חדשים;

עבירת המס כללה אי–דיווח על העסקה או דיווח כוזב של זהות הצדדים,  )ב( 
והכול כששווי הנכס עולה על 100,000 שקלים חדשים;

עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה  )ג( 
בתחכום;

עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה  )ד( 
בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור כהגדרתם בפרט )17א(; 

עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בידי מי שאינו  )ה( 
האדם החייב במס;" 

תחילה תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו 7 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק עבודת הנוער )תיקון מס' 18 והוראת שעה(, התשע"ו-2016*

בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1)א(, ההגדרה "פנקס 1 
עבודה" - תימחק 

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 8בסעיף 8 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 2 

אישור רפואי שניתן לפי פרק זה לא יכלול כל מידע רפואי מעבר לנדרש לפי  ")ג( 
הוראות חוק זה "

התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו )29 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 901, מיום כ"ה בחשוון התשע"ה )18 בנובמבר 2014(, עמ' 390 

ס"ח התשי"ג, עמ' 115; התשע"ה, עמ' 106   1

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156   2
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בסעיף 11)ב()3( לחוק העיקרי, הסיפה החל במילים "האישור יירשם" - תימחק  3 תיקון סעיף 11

בסעיף 12)ב( לחוק העיקרי, במקום "בפנקס העבודה של הנער" יבוא "אישור רפואי שבו 4 תיקון סעיף 12
תצוין", במקום "וכל שינוי" יבוא "הנובעת משינוי" ובמקום הקטע החל במילים "ויביא 

אותם" עד המילים "תשי"ט-1959" יבוא "ויביא אותו לידיעת ההורים, המעסיק"  

בסעיף 13)ב( לחוק העיקרי, הסיפה החל במילים "וללשכת העבודה" - תימחק 5 תיקון סעיף 13

אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא: 6 הוספת סעיף 16א

 "הצגה ושמירה
של אישור רפואי

מעסיק לא יעסיק נער אלא אם כן הציג הנער לפניו 16א  )א( 
אישור רפואי שניתן לפי סעיף 11)א(, ואם העבודה מחייבת 

בדיקות התאמה, גם אישור רפואי שניתן לפי סעיף 11)ב()2( 

מעסיק ישמור במקום שבו מתנהל עסקו את האישור הרפואי  )ב( 
שהוצג לפניו לפי סעיף קטן )א( או את העתקו, בתקופה שבה 
הנער מועסק אצלו ועד שנה לאחר סיום העסקתו; בתום התקופה 

האמורה יבער המעסיק את האישור הרפואי או את העתקו " 

 הוספת סעיף 24א 
- הוראת שעה 

אחרי סעיף 24 לחוק העיקרי יבוא:7 

"עבודת לילה 
בתקופת חופשת 

לימודים רשמית - 
הוראת שעה

על אף האמור בסעיף 24, מעסיק רשאי להעסיק צעיר 24א  )א( 
עד שעה 24:00 בתקופת חופשת לימודים רשמית, ובלבד שאם 
ההעסקה הסתיימה אחרי השעה 23:00, המעסיק יחזיר את 
הצעיר לביתו בסיום העבודה, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו 

הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על ענפי עבודה מסוימים  )ב( 
או על עבודה מסוימת ששר הכלכלה והתעשייה קבע כי הם 
עלולים לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, 

החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הצעיר 

באלול  א'  ליום  עד  בתוקפן  יעמדו  זה  סעיף  הוראות  )ג( 
התשע"ט )1 בספטמבר 2019( "

אחרי סעיף 27ז לחוק העיקרי, אחרי כותרת פרק שביעי יבוא:8 הוספת סעיף 27ח

מעסיק לא יעסיק נער אלא אם כן הציג הנער לפניו תעודת 27ח "הצגת תעודת זהות )א( 
זהות שלו או תעודת זהות של הוריו, שבה מופיעים פרטיו  

של  העתק  עסקו  מתנהל  שבו  במקום  ישמור  מעסיק  )ב( 
תעודת הזהות כאמור בסעיף קטן )א(, בתקופה שבה הנער 
מועסק אצלו ועד שנה לאחר סיום העסקתו; בתום התקופה 

האמורה יבער המעסיק את העתק תעודת הזהות "

סעיף 28 לחוק העיקרי - בטל 9 ביטול סעיף 28

בסעיף 29א)א()3( לחוק העיקרי, במקום "27ה, 28, 28א" יבוא "27ה, 28א"  10 תיקון סעיף 29א

בסעיף 33ג לחוק העיקרי -11 תיקון סעיף 33ג

בסעיף קטן )א(, פסקה )5( - תימחק;  )1(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

מעסיק שהעסיק צעיר אחרי השעה 23:00 ולא החזיר את הצעיר לביתו  ")ג( 
24א, בתקופת תוקפו של אותו סעיף,  בסיום העבודה, בניגוד להוראות סעיף 

דינו - קנס כאמור בסעיף קטן )א( "
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בסעיף 34 לחוק העיקרי, במקום "שלפי הרישום בפנקס העבודה הוא מועסק" יבוא 12 תיקון סעיף 34
"ביודעו שהוא מועסק"  

בסעיף 43 לחוק העיקרי, בסעיף קטן )א(, במקום "4, 25 ו–28)א(" יבוא "4 ו–25"  13  תיקון סעיף 43

תיקון חוק להגברת 
האכיפה של דיני 
העבודה - מס' 6

בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011  2, בתוספת השנייה - 14 

בחלק א' -   )1(

)3(, בסופו יבוא "או אי–שמירת אישור רפואי של נער או העתקו,  בפרט  )א( 
בניגוד להוראות סעיף 16א)ב( לחוק האמור;";

אחרי פרט )4( יבוא: )ב( 

")4א(ׂ העסקת נער בלי לשמור העתק של תעודת זהות, בניגוד להוראות 
סעיף 27ח)ב( לחוק עבודת הנוער;";

פרט )5( - יימחק; )ג( 

בחלק ב', אחרי פרט )11( יבוא:   )2(

")11א( העסקת צעיר אחרי השעה 23:00 בלי להחזירו לביתו בסיום העבודה, 
בניגוד להוראות סעיף 24א לחוק עבודת הנוער בתקופת תוקפו של אותו סעיף;" 

הוראות חוק זה יחולו על מי שהחל להעסיק נער ביום תחילתו של חוק זה )להלן - יום 15 תחולה
התחילה( ואילך; ואולם הוראות סעיף 24א לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו גם 
על מי שהחל להעסיק נער לפני יום התחילה, החל מיום התחילה ועד תום תקופת 

תוקפו של הסעיף האמור  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ושר הכלכלה והתעשייה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 45(, התשע"ו-2016*

3)ב()10(, במקום "שהעוסק מוכר" יבוא 1 תיקון סעיף 3 בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  1, בסעיף 
"הנמכר" 

תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו 2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ושר הכלכלה והתעשייה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

בסעיף 34 לחוק העיקרי, במקום "שלפי הרישום בפנקס העבודה הוא מועסק" יבוא 12 
"ביודעו שהוא מועסק"  

תיקון סעיף 34

תיקון סעיף 43בסעיף 43 לחוק העיקרי, בסעיף קטן )א(, במקום "4, 25 ו–28)א(" יבוא "4 ו–25"  13  

תיקון חוק להגברת בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011  2, בתוספת השנייה - 14 
האכיפה של דיני 
העבודה - מס' 6 בחלק א' -   )1(

)3(, בסופו יבוא "או אי–שמירת אישור רפואי של נער או העתקו,  בפרט  )א( 
בניגוד להוראות סעיף 16א)ב( לחוק האמור;";

אחרי פרט )4( יבוא: )ב( 

")4א(ׂ העסקת נער בלי לשמור העתק של תעודת זהות, בניגוד להוראות 
סעיף 27ח)ב( לחוק עבודת הנוער;";

פרט )5( - יימחק; )ג( 

בחלק ב', אחרי פרט )11( יבוא:   )2(

")11א( העסקת צעיר אחרי השעה 23:00 בלי להחזירו לביתו בסיום העבודה, 
בניגוד להוראות סעיף 24א לחוק עבודת הנוער בתקופת תוקפו של אותו סעיף;" 

הוראות חוק זה יחולו על מי שהחל להעסיק נער ביום תחילתו של חוק זה )להלן - יום 15 
התחילה( ואילך; ואולם הוראות סעיף 24א לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו גם 
על מי שהחל להעסיק נער לפני יום התחילה, החל מיום התחילה ועד תום תקופת 

תוקפו של הסעיף האמור  

תחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ושר הכלכלה והתעשייה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 45(, התשע"ו-2016*

3)ב()10(, במקום "שהעוסק מוכר" יבוא 1  בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  1, בסעיף 
"הנמכר" 

תיקון סעיף 3

תחילהתחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ושר הכלכלה והתעשייה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ס"ח התשע"ב, עמ' 177; התשע"ה, עמ' 65   2

התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו )29 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 624, מיום י"ד באדר א' התשע"ו )23 בפברואר 2016(, עמ' 70 

ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ו, עמ' 620   1
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חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון מס' 25(, התשע"ו-2016*

בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975  1, בסעיף 15, אחרי סעיף קטן )ג( 1 תיקון סעיף 15
יבוא:

מצאה הרשות כהגדרתה בפקודת הביטוח )בסעיף זה - הרשות( כי בחשבון ")ד(  )1(
הקרן קיים סכום העולה על הנדרש לשם מימון פעולותיה והבטחת יציבותה 
כאמור בסעיף קטן )א( )בסעיף זה - הסכום העודף(, רשאית היא להורות לקרן 
להעביר למבוטחים בענף ביטוח רכב מנועי סכום בשקלים חדשים, במישרין או 
בדרך אחרת שתקבע הרשות, ובכלל זה להפחית את שיעור דמי הביטוח, והכול 

בהסכמת שר המשפטים 

מצאה הרשות כי הסכום העודף עלה על 350 מיליון שקלים חדשים, תורה   )2(
לקרן, בהסכמת שר המשפטים, להעביר למבוטחים את הסכום העודף או את 
חלקו, אלא אם כן אישרה ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת שלא לעשות כן, 
ובלבד שאישור כאמור יינתן עד ליום ה–1 באוקטובר של השנה הקודמת לשנה 

שבה לא צפויה העברה כאמור  

הרשות תדווח לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ב–1 במאי של כל שנה,  )ה( 
על אלה:

הסכום שהיה קיים בחשבון הקרן ביום 31 בדצמבר בשנה שקדמה לדיווח,   )1(
ובכלל זה הסכום שנשמר לשם מימון פעולותיה והבטחת יציבותה כאמור בסעיף 

קטן )א( והסכום העודף;

הסכום שהעבירה הקרן למבוטחים לפי סעיף קטן )ד( בשנה שקדמה למועד   )2(
הדיווח והדרך שבה הועבר;

הסכום שצפויה הקרן להעביר למבוטחים לפי סעיף קטן )ד( בשנת הדיווח   )3(
והדרך שבה היא צפויה להעבירו "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק העונשין )תיקון מס' 122(, התשע"ו-2016*

בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 347א יבוא:1 הוספת סעיף 347ב 

"יחסי מין בין כהן 
דת לאדם שקיבל 

ממנו ייעוץ או 
הדרכה

בסימן זה - 347ב  )א( 

"כהן דת" - כהן דת, מי שמציג את עצמו ככזה או אדם הידוע 
או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות;

התקבל בכנסת ביום כ' באדר ב' התשע"ו )30 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 628, מיום כ"ז באדר א' התשע"ו )7 במרס 2016(, עמ' 81 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ו, עמ' 611   1

התקבל בכנסת ביום כ' באדר ב' התשע"ו )30 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 990, מיום ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(, עמ' 318 

ס"ח התשל"ה, עמ' 234; התשע"ה, עמ' 44   1
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"ייעוץ או הדרכה" - ייעוץ או הדרכה שניתנו באופן מתמשך, 
בדרך של מפגש פנים אל פנים 

כהן דת הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם,  )ב( 
שמלאו להם שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן 
להם ייעוץ או הדרכה על ידו או סמוך לאחר מכן, בהסכמה 
שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו, שמקורה בייעוץ 
או בהדרכה שניתנו להם על ידו, דינו - מאסר ארבע שנים "

בסעיף 348 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ד1( יבוא:2  תיקון סעיף 348
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