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הסברדברי

כללירקע

הנוגעיםתחומיםבמגווןרביםבחסמיםמאופיינתבישראלובינונייםקטניםעסקימפעילות
בולטתזהבכללשלו.פוטנציאלולמיצוילהתפתחותוהעסק,לשרידותהיומיומית,לפעילות

הןוגדולימ,איתניםלקוחותידיעלארוכימלמועדימתשלומיםדחייתבעקבותתזרימבעיית

הפרטי.במגזרוהןהציבוריבמגזר

אשראיימיממוצעוהתעשייההכלכלהבמשרדובינוניימקטניםלעסקיםהסוכנותנתונילפי
ימימ72כעבורהתשלומאתקיבלועסקימכלומר,יומ.72על2015בשנתעמדספקים

השרות.מתןאוהטוביןאספקתממועד
התשלוממועדיאתהמסדיריםכללימכיומאיןהממשלה,משרדישמבצעיממעסקאותלבד

תשלומיייימועדי-1.4.3תכיימהוראתבאמצעותמוסדרותהממשלהעסקאותבמשק.
זאת,ולמרותהחשבונית),הגשתלמועדנבהתאמאשראיימי24-45שלזמןפרקישקובעת

החשבתבראשותבממשלהיילספקימהתשלומתהליכיייעול"לבחינתהצוותשלדוייח
בהוראה.הקבועיםהמועדימלאחרמשולמותמהחשבוניות67%כימצא)1.4.2014(הכללית

וחברותסטטוטורייםתאגידיממקומיות,רשויותובתוכמאחרימציבורייםגופימ
ימיבמספרשונותוקיימתהתשלום,לביצועכלשהוזמניסבסדנתונימאינמממשלתיות,

.+120ושוטף+90לשוטףגמלהגיעשיכולימהשונימהמדינהמוסדותביןבפועלהאשראי

אתהחסריםובינוניימקטנימעסקיםעלבמיוחדמקשהתשלומימדחייתשלפרקטיקה

בנטללשאתנאלציםהם.התשלוםלקבלתעדממושכיםזמןפרקילהמתיןהפיננסיתהיכולת

התמורה.לק.בלתעדחלופייממימוןמקורותאחרולחפשכבד,ממוני
בנקאיאשראיתנאימקבלהקטנימהעסקיממגזרהאשראי,ימיאתלספוגנמוכהיכולתלצד

לשלםקטנימעסקימנדרשו2014בשנתהבנקימדוחותלפיגדולימ.לעסקימביחסנחותימ
כךגדולימ.מעסקימשנגבתה3.04%שלריביתלעומתשקיבלו,הלוואתעל6.09%שלריבית
אתעצממעלייקחוגדולימ)עסקימאוציבורייםנגופימהחזקיםשהגופימשבמקומיוצא

אשראישמקבלימלאלוהאשראיאתמגלגלימהמיחסית,נוחימבתנאימהמימוןעלויות

יקר.
הפרילנסעובדיאוכלוסייתומתרחבתהולכתהקטניםהעסקיממגזרבתוךלאמור,בנוסף

תנאימתשלומ,נתנאישלהמהעבודהתנאיאךשכירימ,שללזהיותרדומהעבודתמשאופי
רב.זמןכעבורעבודתמבעדתמורהמקבליםהמוגמעסקימ,כשלהםועוד)סוציאליימ

ופוגעיםמימון,מקשיישסובלימקטנימבעסקיםפוגעבמשקתשלומתנאישלהסדרההיעדר
קביעתהמאוחר.התשלוםבגיןיותריקרמחירשמשלמימהטוביןאוהשירותבמזמיןגמ

תיתןקטנימ,עסקיםעבורתחרותיתעסקיתסביבהתאפשריותרהוגנתתשלומימנורמת
שלעבודהמבצעיםאךחוקיתמבחינהכעסקשמוגדרימהפרילנסעובדילקבוצתמענה

הטובין·אוהשירותמזמיניעבורהעסקהעלויןתאתתןזילוכןבמהותה,שכירים
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ועסקיםבכללעסקיםשלההתפתחותואפשרויותההישרדותסיכןייאתלשפרמנתעל

בישראלוהיזמותהעסקיםעשייתתנאיאתלשפרהממשלה,מבקשתבפרטובינונייםקטנים

אספקתבגיןבמשקמקסימאלייםתשלוםמועדיהקובעהמוצעהייעודיהחוקבאמצעות
עשייתתנאישיפןרשללעקרונןתבהתאםזאתכלספק.ידיעלשירותיםמתןאוטובין

-האירןפיהאיחודשלדירקטיבהזה,ובכללOECDה-במדינותהנהוגיםהעסקים

EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF2011ן7ןDIRECTIVE

"THE COUNCIL,"באופןבכלכלההפוגענוהגהמאוחריסהתשלומיםבנוהגרואהאשר

:כדלקמןמהותי

late payment negatively affects liquidity and complicates]..."[

the financial management of undertakings. It also affects their

competitiveness and profitability when the creditor needs to

obtain external financing because of late payment. The risk of

such negative effects strongry increases in periods of

economic downturn when access to financing is more

."difficult

מועדיאתלהסדירהאירופיבאיחודהחברותהמדינותאתהדירקטיבהמנחהבהתאם
במגזרלעסקאותבהתייחסוהןהציבוריבמגזרלעסקאותבהתייחסהןלספקים,התשלןם
יום30מקסימוםעליעמדוהציבוריהמגזרמולספקיםבעסקאותהאשראישימיכדהפרטי,

יושמההדירקטיבהיום.60מקסימוםעליעמדוהפרטיהמגזרמולבעסקאותהאשראיוימי
חקיקהבאמצעותהאירופיבאיחודהחברותרבותבמדינותאלובימיסגםןמיושמת

.זוברוחמדינתית

לעסקיס,תשלומיםמוסרחוקתזכיראתוהתעשייההכלכלהמשרדהפיץ2.7.2015ביוס
שונותבמדינותמקבילהבחקיקההרוןחיםלעקרונותבהתאםהוכןאשר-2015התשע"ה

הלידבמסגרתהתקבלואשרההערותבחינתלאחרהאירופאית.ובדירקטיבההמערביבעולם
דיוניםוקיוס1.11.2015ביוםהתקיימהאשרהשריםבוועדתהדיוןולאחרהתזכירהפצת

הצעהנשואהחוקטיוטתאתוהתעשייההכלכלהמשרדהכיןהשוניס,המשרדיםעםנוספים

.זו

כלכלייםנתונים

תקציב

המדינהתקציבעלהשפעהאיןלהצעה
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בנןשאקןדמןתהחלטןתאיו

ההצעהיוזםהמשרדשלהמשפטיהיועץעמדת

מצןרפתהאןצרןמשרדןהתעשייההכלכלהמשרדשלהמשפטייםהיןעציםשלדעתםחןןת

להחלטה.להצעה

סיווגים

iממשלתיתחקיקה07:ראשיסיןןג

iהציבןריהמגזר06;ןכלכלהחברהOZ:עיקריפעןלהתחןם

מקןםןממלאהממשלהראשידיעלמןגש
ןהתעשייההכלכלהשר

האוצרשרידיועל
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2016בינואר2ו



השריםולוועדותלממשלההחלטהלהצעתהנלוויתמשפטיתדעתחוות
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.2015-התשע/'הלעסקיס,תשלומיםמוסרחוקטיוטתשלעקרוניאישור

המשפטיים:להיבטיהבהתייחסההצעהתמצית

-התשע"הלעסקים,תשלומיסמוסרחוקטיוטתאתעקרוניתלאשרמבקשתההחלטההצעת

החוק·טיוטתאתלאשרהממשלהדעת,עלחקיקהלענייניהשריםועדתאתולהסמיך2015

ההצעה:אתמגישבראשוהעומדשהשרהמשרדשלהמשפטי·היועץעמדת

פתרונם:ודרכישישנם,ככלמשפטיים,tקשייכ

בטיוטהרביסתיקוניםנערכן,1.11.2015ביוםהשריסבוועדתהחוקבטיוטתראשוןדיוןלאחר
בעקבותשהוכנסושינוייסמגלמתהנוכחית.הטיוטההשוניסהמשרדיסהערותבעקבותשהוצגה
משרד:הבאיסמהמשרדיםהאחרוניםהחודשיסשלושתבמהלךלטיןטההתקב~ואשרהערות
הבריאות.ומשרדהמקומיהשלטי(מרכזהפנים,משרךתקציבים),ואגףחשכ"ל(אגףהאוצו.

:להםנןגעתההחלטהשהצעתאחריםמשרדיםשלהמשפטייםהיןעציםעמדת

אתלכלולהכוונהעלעדכוןתוךהמשרדיםשלהמשפטייםליועציםהועברההמחליטיםהצעת
בכפוףבממשלה,עקרןנןתיהאישורלשםהממשלהשלהקרובהישיבתהיוםבסדרהחוקהצעת

לחקיקה.השריםבוועדתנוסחלאישור

ההחלטה.הצעתהגשתמאשרלממשלההמשפטיליועץהמשנו;

המשפטית.הדעתחוותועלההצעהעלידוסומךהאוצרמשרדיןעמ"ש

זלדיואילת

L'1Yl
המשפטיליועץמשנה

והתעשייההכלכלהמשרד



חוקתזכיר

המוצעהחוקשםא.
-2015התשע/הIלעסקיםתשלומיםמוסרחוק

בווהצורךהמוצעהחוקמטרתב.

לפעילותהנוגעיםתחומיםבמגווןרביםבחסמיםמאופיינתבישראלובינונייםקטניםעסקיםפעילות
בעקבותתזריםבעייתבולטתזהבכללשלו.פוטנציאלולמיצוילהתפתחותןהעסק,לשרידותהיומיןמית,

הפרטי.במגזרוהןהציבוריבמגזרהווגדולים,איתניםלקוחותידיעלארוכיםלמועדיםתשלומיםדחיית

עמדספקיםאשראיימיממוצעוהתעשייההכלכלהבמשרדובינונייםקטניםלעסקיםהסןכנותנתונילפי

2015בשנו Jמתןאןהטוביןאספקתממועדימים72כעבורהתשלוםאתקיבלועסקיםכלומר,יום.72על

השרות.
במשק·התשלוםמועדיאתהמסדיריםכלליםכיוםאיןלה,J!\'המממשרדישמבצעיםמעסקאותלבד

-24שלזמןפרקישקובעתתשלום"יימועדי1.4.3-תכ"מהוראתבאמצעותמוסדרותהממשלהעסקאות

תהליכיייעול"לבחינתהצןותשלדו"חזאת,ולמרותהחשבונית),הגשתלמועד(בהתאםאשראיימי45
משולמותמהחשבןניןת67%כימצא)1.4.2014(הכלליתהחשבתבראשותבממשלה"לספקיםהתשלום

בהוראה.הקבועיםהמועדיםלאחר
אינםממשלתיןת,וחברותסטטוטןרייםתאגידיםמקומיות,רשויותובתןכםאחריםציבורייםגופיס

מוסדותביןבפןעלהאשראיימיבמספרשונותוקיימתהתשלןם,לביצועכלשהוזמניםבסדנתןנים

.+120ושוטף+90לשוטףגםלהגיעשיכוליםהשןניסהמדינה

היכולתאתהחסריםןבינונייםקטניםעסקיםעלבמיוחדמקשהתשלומיםדחייתשלפרקטיקה

ןלחפשכבד,ממןניבנטללשאתנאלציםהםהתשלןם.לקבלתעדממןשכיםזמןפרקילהמתיןהפיננסית

התמורה.לקבלתעדחלופייםמימוןמקורןתאחר
נחןתיםבנקאיאשראיתנאימקבלהקטניםהעסקיםמגזרהאשראי,ימיאתלספןגנמןכהיכןלתלצד

על6.09%שלריביתלשלםקטניםעסקיםנדרשן2014בשנתהבנקיםדןחןתלפיגדולים.לעסקיםביחס
החזקיםשהגןפיםשבמקןםיוצאכדגדולים.מעסקיםשנגבתה3.04%שלריביתלעומתשקיבלו,הלןואת
הםיחסית,נוחיםבתנאיםהמימוןעלויותאתעצמםעלייקחוגדולים)עסקיםאוציבוריים(גופים

יקר.אשראישמקבליםלאלוהאשראיאתמגלגלים
עבודתםשאופיהפרילנסעובדיאוכלוסייתומתרחבתהולכתהקטניםהעסקיםמגזרבתודלאמור,בנוסף
כשלהםועוד)סןציאלייםתנאיםתשלום,(תנאישלהםהעבודהתנאיאדשכירים,שללזהיותרiדומר

רב.זמןכעבורעבודתםבעדתמורהמקבליסהסוגסעסקים,

במזמיןגסופוגעיםמימוו,מקשיישסובליםקטניםבעסקיספוגעבמשקתשלוםתנאישלהסדרההיעדר
הוגנתתשלומיםנורמתקביעתהמאוחר.התשלוםבגיןיותריקרמחירשמשלמיסהטוביןאוהשין'ות

הפרילנסעובדילקבוצתמענהתיתוקטנים,עסקיםעבורתחרותיתעסקיתסביבהתאפשריןתר



העסקהעלויותאתתוזילוכןבמהותה,שכיריםשל'גבודהמבצעיםאדחוקיתמבחינהכעסק-ריםrשמוג

.הטוביןאוהשירותמזמיניעבור

ובינונייםקטניםועסקיםבכללעסקיםשלההתפתחותואפשרויותההישרדותסיכוייאתלשפרמנתעל
הייעודיהחוקבאמצעותבישראלוהיזמותהעסקיםעשייתתנאיאתלשפרהממשלהמבקשתבפרט,

כלספק·ידיעלשירותיםמתןאוטוביןאספקתבגיןבמשקמקסימאלייםתשלוםמועדיהקובעהמוצע

זה,ובכללOECDה-במדינותהנהוגיםהעסקיםעשייתתנאישיפורשללעקרונותבהתאםזאת

-האירופיהאיחודשלדירקטיבה
DIRECTIVE 2011/7/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE

"COUNCIL,"כדלקמןמהותיבאופןבכלכלההפוגענוהגהמאוחריםהתשלומיםבנוהגרואהאשר:

cialןיlate payment negatively affects liquidity and complicates the fina··ב"[.
management of undertakings. It also affects their competitiveness and

profitability when the creditor needs to obtain external financing because of

late payment. The risk of such negative effects strongly increases in periods

."of economic downturn when access to financing is more difficult

.זוחוקהצעתמכאן

לספקים,התשלוםאך!מועדילהסדירהאירופיבאיחודהחברותהמדינותאתהדירקטיבהמנחהםZבהת>'
האשראישימיכדהפרטי,במגזרלעסקאותבהתייחסוהןהציבוריבמגזרלעסקאותתייחסilבהן

המגזרמולבעסקאותהאשראיוימייום30מקסימוםעליעמדרהציבוריהמגזרמולספקיםבעסקאות

החברותרבותבמדינותאלובימיםגםומירשמתיושמההדירקטיבה.יום60מקסימוםעליעמדוהפרטי

.זוברוחמדינתיתחקיקהבאמצעותהאירופיבאיחוד

הקייםהחןקעלהמןצעהחןקהשפינתג.

אין

:לממשלההמשפטיליןעץהמשנהעמדת.ה

המדינהתקציבעלהמןצעהחוקהשפינת.ד

המןצעהחןקנןסח.ן
:המוצעהחוקנוסחלהלן
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201Sהתשע"ה-Iלעסקיםתשלוב'יםמוסרחוק

ושירותיםטוביןאספקתבתהליכילעסקיםתשלומיםביצועלהסדירזהחוקשלטרתו:.Y.1מטרה

.עבודהלביצועו-'2

-זהכחוק.2זגדרות

iהכלכלהשר-ייהשר"

-1כלהלן-1985התשמ"ההתקציב,יסודותלחוק21בסעיףכהגדרתו-מתוקצב"'יגוף

;התקציב)יסודותחוק

ןהצמדה,ריביתפסיקתלחןק1בסעיףכמשמעןתם-ןריביתי'הצמדה'ייהפרשי

i-1961זתשכי'א

דרישהאן-1957התשל'ייומןסף,ערדמסלחןק1בסעיףכהגדרתהחשבונית-ייחשבון"
ערדמסלחוק1בסעיףכהגדרתןמורשהעוסקשאינומיידיעלשהוגשהתמורהלתשלום

.-1957התשלייןמוסף,

משתתפתשהממשלהלהלן,המפורטיםמהמוסדותמוסד_גבוהה"להשכלה"מוסד

:בעקיפיןאןבמישריו,בתקציבו

התשי"ח-גבוהה,להשכלההמועצהלחוק9בסעיףכמשמעותןמוכרמוסד)Iכ

1958;

להשכלההמועצהלחוקא21סעיףלפיאישוראוהיתרתעודתשקיבלמוסד)2כ

;-1958התשי"חגבוהה,

להשכלההמועצהלחוקא28סעיףלפיהוכרמעניקשהואשהתוארמוסד)3כ

;-1958התשי"חגבוהה,

אוהממשלהע"יהמקומיתלרשותהמןעבריםןתשלומיםתקבןלים-חיצוני"'יימימון

מוסדות.

;-1993התשנ"גהמכרזים,חובתבתקנותכהגדרתו-'ייספק"

בנאיות,הנדסהלעבודותקבלניםרישוםבחוקכהגדרתו-בנאיות"הנדסיות'ייעבודות
-1969זתשכ"ט

:מאלהאחדכל-'ייעסק"

;המע"מבחוקכהגדרתןפטורעוסק)Iכ

;המע"מבחוקכהגדרתומורשהעוסק)2כ

;מIהמע'בחוקכהגדרתוכספימוסד)3כ

נותןאוהטוביןמוכרשלעיסוקודרדהנעשיםשירות,מתואוטוביומכירת-'ייעסקה"

השירות;

;-1994התשנ"דממלכתי,בריאותביטוחבחוקכהגדרתה-חולים"ייקופת

3
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IIפיגןריסריביתII-ןהצמדהריביתפסיקתלחןקכב)5בסעיףתהכמשמעןIהתשכIIאr-

הפירעןן·כמןעדIלהלןכהגדרתןהחשבןןתשלןסמןעדאתיראןIזהלעניין.1961

IIרלעניין-1981הפרשכןת/התשמ"אלחוק3בסעיףכמשמעותו-מקומית/'רשות

עירןני.תאגידלרבןת-מקןמית/''יירשןתIזהחןק

למןעצהיששבןתאגידןכןהעיריןתלפקןדתא249בסעיףתןכמשמען-IIעירןני,/תאגיד

ההצבעהכוחמחציתאןההוןמחציתלפחןתמקןמית

תשלןם:.זןעדי
התמןרהאתישלמןעסקה,לביצןעבחןזהספקעםהתקשרןאשרממשלה,משרדינא).3

-45מיאןחרלאאוהחשבןן,הןגשבןהחןדשמסןףימיס-30מיאןחרלאהעסקה~עד

:כלהלןהממשלתיהמשרדעבןדתלאןפןבהתאמהIהחשבןןהתקבלבןמהמןעדמיס
החןזהתנאיאתשמקייםבאןפןןמלאתקיןכשהחשבןןהחשבןן"),לתשלןםיימןעד

התמןרה.קבלתלצןרדהמהןתיים

בהתקשריתבחיזהספקעםהתקשריאשרממשלהמשרדיכא)בס"קהאמןראףעלכב)

יאוחרלאהעסקהבעדהתמןרהאתישלמןבנאייתהנדסהעבידותמסוגעסקהלביצוע
הוגשבןמהמןעדימים-85מיאןחרלאאו,החשבןןהתקבלבןהחןדשמסןףימים-70מ

כשהןאהחשבןן")לתשלןםיימןעד:כלהלןהממשלתיהמשרדלעבןדךנ,בהתאמההחשבןן

התמורה.קבלתלצןרךהמהןתייםהחיזהתנאיאתשמקייםבאןפןומלאתקין

בעדהתמןרהאתתשלםעסקה,לביצןעבחןזהספקעסהתקשרהאשרמקןמיתרשןתכג)
לתשלןסיימןעד;כלהלןהחשבוןהתקבלבןהחןדשמסוףימיס-45מיאןחרלאהעסקה
קבלתלצןרךהמהרתייםהחוזהתנאיאתשמקייסבאןפןןמלאתקיןכשהוא)IIהחשבןן

התמןרה.

גןףאוגבןההלהשכלהמןסד,חןליםקןפתדין,לפישהוקמןגןפיסביןבהתקשרןתכד)
בעדהתמורהתשןלסעסקה,לביצןעעסק,לביןמקןמיות,רשןיןתלמעטמתןקצב,
תשלןםמןעדI/:נלהלןהחשבןןהתקבלבןהחודשמסוףימיס-45מיאןחרלאהעסקה
קבלתלצורךהמהותייםהחוזהתנאיאתשמקייםבאיפןןמלאתקיןכשהןא)l/חשבןן

אןפייהלאןרההתקשריתבחיזהמפןרשבאןפןאחרתןנקבעבמידהלמעטהתמורה,
בחןזהשנקבעהחשבןןלתשלןםהאחרהמןעךאסאןההתקשרןתשלהמיןחד

חריג.באןפןהוגןבלתיאיניההתקשרןת

עסקהלביצןעבחרזהספקעםהתקשרהאשרמקןמיתרשןתכג)וקl/בסהאמוראףעלנה)
-45מיאוחרלאהתמורהאתתשלםחיצוני,מימןןבאמצעותגסהינובגינהשהתשלןם

קבלתממועדעסקיםימי10-מיאוחרלאאןהחשבןןהתקבלבוהחןדשמסןףימיס
:מועדכלהלןלעסקההרלוןנטיהחיצוניהמממןמאתהמקומיתברשןתהעסקהתקציב

באופןומלאתקיןכשהןאישולםהחשבוןמביניהם.המאןחרלפי),l/החשבןןלתשלום

התמורה.קבלתלצורךהמהותייםי!חוזהתנאיאתשמקיים
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בסעיפיםכמשמעותוהחשבןןלתשלןסהמןעדעדשולמהשלאבחשבוןהקבועה.תמודהl1והצמדוזדיבית
ממןעדיום30בחלוףודיבית.הצמדההפדשיבתוספתלספקתשולםלחוק,(ז)3-(א)3מוסכמיםופיצוייס

.פיגוריםר.יביתבתוספתלספקהתמודה,תשולםהחשבוןתשלןם

דין,לפילענייןהנוגעיםהשדיםעםבהתייעצותהאוצר,ושדוהתעשייההכלכלהשר(א).5יזקלות
3בסעיףמהקבועארןכיסתשלוסומועדיפטוריםלגביהודאותבתקנותלקבוערשאי

ומאפייניהן,עסקאותסוגיבעסקה,המעורביםעסקיםלסוגיהיתד,ביןבהתייחס,לחוק

כלל.בדרךוביןבתנאיםכין
החוקתחולתלאופןתקנותיתקיןהאוצרושרהבריאותשרכהסכמתהכלכלה,שר(כ)
זה,בסעיףבריאות.מוסדותידיעלהמסופקיםבריאותשירותישעניינןעסקאותעל

.-1994התשנ'ידממלכתי,בריאותביטוחלחוק7בסעיףכהגדדתם-בריאות"יישירותי

ההתקשרות.מחוזהכחלקדין,כללענייןאותם,יראוזה,חוקלפייוביםr~.דיניםהחלת

סעיפיםלהודאותהנוגעבכללמעטהספק,לטובתאלאזהחוקהודאותעללהתנות.איןiלטובךנהתניה

לחוק·(ז)-3ו(ד)3יזספק

[ .

בהתקשרותבחוזהספקעםהתקשרהאשדמקומיתרשות(ג),3בסייקהאמוראףעל(ו)

יאוחרלאהעסקהבעדהתמורהאתתשלםבנאיותהנדסהעבודותמסוגעסקהלביצוע
אתשמקייסבאופןומלאתקיןכשהואהחשבוןהתקבלבוהחודשמסוףימים-90מ

ממועדעסקיםימי-10מיאוחרלאאוהתמורהקבלתלצורךהמהותייםהחוזהתנאי
הרשותהסתייעהבהןבעסקאותהמקומיתברשותלעסקההחיצוניהמימוןקבלת

החשבוןי')·לתשלום:יימועד(להלןמביניהםהמאוחרלפיחיצוני,במימוןהמקומית

תשולםעירוני,תאגידשהינועסקלמעטעסקה,לביצועעסקיםשניביןבהתקשרותכז)
:(להלןהחשבוןהתקבלבוהחודשמסוףימים-45מיאוחרלאהעסקהבעד,תמורה

המהותייםהחוזהתנאיאתשמקייסבאופןומלאתקיןכשהואחשבון")תשלוסיימועד

ההתקשרותבחוזהמפורשבאופןאחרתונקבעבמידהלמעטהתמורה,קבלתלצורך
בחוזהשנקבעהחשבוןלתשלוםהאחרשהמועדאוההתקשרותשלהמיוחדאופייהלאור

חריג.באופןהוגןבלתיאינוההתקשרות

המהותייםהחוזהתנאיאתשמקייסבאופןומלאתקיןכשאינוהחשבוןהתקבל)1((ח)

התקבל.לאכאילואותווידאולספקיוחזרהתמורה,קבלתלצורך
לפיעסקאותלענייןקבלתוממועדומעלהעסקיםימי23בחלוףלספקהחשבוןהוחזר)2(

tעסקאותלענייןקבלתוממועדומעלהימים60ובחלוף(ז)-3ו(ה)3(ד),.3(ג),3(א),3עיף
החשבון,לתשלוסהמועדבתוךבחשבוןהקבועההתמורהתשולם-כו)-3ו(ב)3סעיףלפי

החשבוןקבלתממועדעסקיםימי10תוךאולחוק(ז)3-(א)3בסעיפיםכמשמעותו
קבלת.לצורךהמהותייםהחוזהתנאיאתשמקייםבאופןהספק,ידיעלהמתוקן

ידיעלוהמלאהמתוקןהחשבוןלהגשתעדהזמומשךמבניהם.המאוחרלפיהתמודה,
יבואלאהתמורה,קבלתלצורךהמהותייסהחוזהתנאיאתשמקייםבאופןהספק,

.החשבוןלתשלוםהימיסכמניין
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עתידיתתחולה
הסוכנות,עםהתייעצותולאחרזהחוקשלתוקפותחילתממועדשניםשלושכחלוף.8

השריםעםהתייעצותלאחרהממשלה,וראשהאוצרשרוהתעשייה,הכלכלהשררשאים
,בשינוייםיחולולחוקכח)-3וכג)3כב),3כא),3סעיפיםהוראותכי,לקבועבדברהנוגעים

לביובינםעסקאותלענייןלחוק(ז)3-ו(ד)3בסעיפיםהמנוייםגופיםעליiמחויבים,
;תקנותהאמורהההחלהאופןלענייןשייקבעולתקנותובכפוףחלקם,אוכולם;בסק,

היתר,ביןבהתייחס,3בסעיףמהקבועארןכיםתשלןםומועדיפטוריםיכללן::אמור.
וביןבתנאיםביןומאפייניהן,עסקאותסוגיהאמורים,הגופיםמןגופיםשללסוגים

כלל.כדרך

ממועדשייחתמןחןזיםעליחולוהואמפרסומןיום90זהחוקשלתחילתויום(א).S-נחילה
ביוםלתוקףתיכנסנהלחוק4ו-(ו)3(ה),3(ג),3(ב),3(א),3סעיפיםהוראותיiתחילה.

תקנותהתקנתעלוהתעשייההכלכלהלשרלהןרותהממשלה,רשאיתואולם,1.1.2017
ומועדיפטןריםשיכללויכולכאמורתקנותiממשלהמשרדיעלהחוקתחןלתלאופן

עסקאותשללסוגיםהיתר,ביןבהתייחס,לחוק3בסעיףמהקבוע9ארוכיתשלום

כלל.בדרךוביןבתנאיםביןומאפייניהן,

הסברדברי

1סעיף

שירותים.

מתןאוטוביןאספקתבתהליכילעסקיםהתשלוםמןעדישלהסדרהוהיאהחוקמטרתאתמעגן

:המונחובהםהמוצעבחוקשוניםמונחיםלהגדירמוצעZסעיף
השירות.נותןאוהטוביןמוכרשלעיסוקודרךהנעשיםשירות,מתןאוטוביןמכירת-ייעסקה"

3סעיף

לו.שסופקוהשירותיםאוהטוביןבעדהתמורהאתלשלםצריךהרוכשהגוףבהםהמועדיםאתקובעהסעיף
הגוףלמהותבהתאםאחדיםהסדריםנקבעוהעסקאות,סוגיוכןהמעורביםהגופיםשלהשוניםהמאפייניםבשל

התקשרותi!ןאופיהרוכש

יאןחרלאהעסקהבעדהתמורהאתישלמועסקה,לביצןעספקעםהתקשרואשרממשלה,משרדי(א)3סעיף
התקבלבומהיוםימים45אוהחשבוו"),לתשלןם:יימועד(להלןהחשבוןהתקבלבוהחןדשמסוףימים-30מ

ידו.עלהנהוגהההתחשבנותלצורתבהתאםהר.כשאתשמבצעהמשרדלבחירתנתןוהחישובאופוהחשבןן.
תקיןכשהואהספקידיעליוגשהחשבוןלתשלום.בפועלהימיםמנייןעלמשפיעהלאהחלופותמביןהברירה

התמורה.קבלתלצורךהמהותייםהחוזהתנאיאתשמקייםבאופןומלא

6

היאאלובהתקשרויותהכוונהבנאיות.הנדסהעבודותביצועלשםלהתקשרותמתייחסהסעיף(ב)3סעיף
חברותמבצעות,חברותלרבותרביםגורמיםמעורביםבהםפרויקטיםוכדו'.תשתיותבניה,פיתוח,לעבודות

מספרידיעלבפועלהעבודותביצועשלבדיקהןכוללרגיל,לרכשבהשוואהיותרמורכבהפיקוחותהליךפיקוח,
מ-יאוחרלאאוהחשבון,התקבלבוהחודשמסוףיום-70מיאוחרלאלשלםהמשרדנדרשזאתלאורגורמים.



.החשבוןקבלתמיוםיום85

בוהחודשלאחרימים45הואהתמורהתשלןםמןעדספק,עםמקןמיתרשןתשלבהתקשרןיןתוג)3סעיף
חיצוניתהקצבהבאמצעןתגםהןאבעדהשהתשלןםמקןמיתרשותשלבהתקשרןיןתאו,החשבון.התקבל

מאתהמקומיתברשותהעסקהתקציבקבלתממןעדעסקיםימי10-מיאוחרלאהמקומית,הרשותשמקבלת
שלבכוחםלפגועמכווןאינוזהבחוקדברכייובהרמביניהם.המאןחרלפילעסקה,הרלןונטיהחיצוניהגןרם

אםולבחוןבתנאים,העברתםאתלהתנןתתקציבים,העברתמועדיעללהחליטממשלהןמשרדיהמדינה
לפיזה,בחןקהנזכריםלגופיםביחסהממשלהןמשרדיהמדינהשלבסמכויותיהםןבכללתנאים,אותםהתקיימו

.דיןכלהוראת

להשכלהמוסדחולים,קופתדין,לפישהוקמוגופיםשמבצעיםלהתקשרויותמתייחסהסעיףנד)3סעיף
אינושלרןבשלהם,התקצובאופןהואאלוגופיס.המאפייןמקןמיןת.רשןיןתלמעטמתןקצב,גןףאוגבוהה

לקשייםאלולגןפיםלגרוסשעשןידברהממשלה,מאתתקציביןתהעברןתעלןמתבססעצמיים,ממקןרןת
ישאלאקןגנטי,באןפןתשלוםלמןעדילחייבסניתןלאזה,בסעיףהגןפיםשלהתקצןבאופןלאןרתזרימייס.

כיאןמראלהגופיסעבורשנקבעההסדרהעסקה.לאןפיבהתאםאחריםתשלןסמןעדיגםלקבועלהםלאפשר
לקבןעהרןכשהגוףיכולזאת.ועםהחשבוןהתקבלבןהחודשמסוףימים-45מיאןחרלאהעסקהבעדלשלסיש

המןעדאסאוההתקשרות,שלהמיוחדאןפייהלאןרנדרשיסאלואםההתקשרןת,בחןזהאחריסתשלןםמועדי

;חריגבאןפןהןגןבלתיאינןבחוזהשנקבעהחשבןןלתשלוםהאחר

מקורןתעלהמתבססרכשמבצעןתהןכאשרדומהמבעיהלסבןלעשןיןתמקומיןתרשןיןתגסוה)3סעיף
תקציביםממשלה.משרדיידיעלמתוקצביסלתןשביסמספקתהרשןתאןתסאחדיסשירותיסחיצוניים.מימןן

לרשותןכאשרהמתןקצב,השרותאספקתלשםההתקשרותלביצועבצמןדדןוקאלאןברשותמתקבליכןאלו
התשלןםלקבלתעדלהמתיןתצטרךהיאההתקשרןת,שלבינייסלמימןךעצמייםמקןרןתמספיקאיוהמקומית

באמצעןתגםהואבגינהשהתשלוםמקןמיתרשותשלשבהתקשרןיןתלקבועמןצעזאת.לאור:ןךIהמממהגורם
מיאןחרלאאוהחשבוןהתקבלבוהחודשמסןףימים-45מיאןחרלאהתמורהאתהרשןת,תשלםחיצונימימון

לפילעסקה,הרלןןנטיהחיצוניהמממךמאתהמקומיתברשןתהעסקהתקציבקבלתממועדעסקיםימי10_
קבלתלצורךהמהותייםהחוזהתנאיאתשמקייםבאופןומלאתקיןכשהואישןלםהחשבוןמבינהם.המאוחר

התמורה

כמןהמקומית.הרשןתידיעלבנאיןתהנדסהעבודותביצןעלשםלהתקשרותמתייחסהסעיףון)3סעיף

בשןנהזאת,.עםאלועבודותעלהבקרהביצןעלשםיותרארןכיםזמולפרקיזקוקהמקומיתרשותגםבממשלה,

אותהאתשמממךהרלןןטיהממשלתיהמשרדידיעלשמתבצענוסףבקרהשלבישהמקומיתלרשותמהממשלה,

מספרמצריכיםאלומשתניםשניבממשלה.מאשריןתרמצומצםברשויותהאדםכוחהיקףבנוסףהתקשרות.
בנאיותהנדסהעבודותבביצועמקומיותלרשויותשנקבעהתשלוםמועדולכןהבקרה,לביצועימיםשליותררב

תנאיאתשמקייםבאופןומלאתקיןכשהואהחשבוןהתקבלבןהחןדשמסןףעסקיםימי-90מיאןחרלאהוא
משרדכגוןחיצוני,גורםידיעלממומןהעבודהביצועבהםבמקריםהתמורה.קבלתלצורךייםjהמהןוהחוזה

התמןרהאתלשלםתוכלהיאהתקציב,לקבלתעדהעסקהאתלממןמקןרותאיןהמקןמיתןלרשןת,.ממשלתי
הסתייעהבהןבעסקאותהמקומיתברשותלעסקההחיצוניהמימןןקבלתממןעדעסקיםימי-10מיאוחרלא

מבינ~הם.המאוחרלפיחיצוני,במימוןהמקומיתהרשות
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החשבןן·התקבלבוהחודשלאחרימים45הואהתמורהתשלוםמועדעסקים,ביךבהתקשרןתוז)3סעיף
המיןחדאופייהלאורהצדקהלכךשישובתנאיאחרים,תשלוםמועדיבחןזהלקבועיכוליםלהתקשרותהצדדים



חריג.באופןהוגןבלתיאינולתשלוםהאחרהמועדאםאו,jההתקשרוןשל

החוזהתנאיאתשמקייםבאופןומלאתקיןלהיותצריךשהוגשחשבוןהחוק,להצעתבהתאם(ח)3סעיף

אינואוהמהותייםהחוזהתנאיאתמקייםאינושהתקבלהחשבוןבמקרההתמורה.קבלתלצורךהמהותיים

עםהמתוקן·החשבוןקבלתמיוםהחליהיההחדשהתשלוםומועדתיקונים,לשםלספקיוחזרהואומלא,תקין
את,וגילההחשבוןבדיקתעםהתמהמהההרוכשהגוףבובמקרהמחדשתתחיללאהתשלוםימיספירתזאת,

שאינומקומיותרשויותושלממשלהמשרדישלבעסקאותקבלתו,מיוםעסקיםימי23כעבוררקבחשבוןהטעות
משרדישלבעסקאותימים60וכעבורi(ד)3בסעיףהמנוייםהגופיםושלבנאיות,הנדסהעבודותלביצועעסקאות
הקבועההתמורהתשולםזהבמקרהבנאיות.הנדסהעבודותלביצועבהתקשרויותמקומיותורשויותממשלה
ימי10תוךאוהראשון,החשבוןקבלתמיוםהחלהשספירתםהמקורייםהתשלוםמועדיבמסגרתבחשבון
שהההחשבוןבוהזמומקרהובכלמבניהם.המאוחרלפיהספק,ידיעלהמתוקןהחשבוןקבלתממועךיעסקים

לתשלום.הימיםלמספריחשבלאתיקונו,לשםהספקאצל

לספקהתמורהבתשלוםאיחורכימוצעבחוק,שנקבעובמועדיםהחשבוןתשלוםחשיבותנוכח4סעיף

עלוריביתהצמדההפרשיבתוספתהספקאתיזכההמוצע,בחוקהקבועיםלמועדיםמעברהעסקה,בעד
וריביתהצמדהבתוספתהתשלום,להתבצעאמורהיהבומהמועדימים30ובחלוףבחשבון.הקבועההתמורה

פיגורים.

יוכלוהרלוונטייםהשריםעםבהתייעצותהאוצרושרוך;תעשייההכלכלהשרכיבחוקלקבועמוצעSסעיף

,4בסעיףהקבועיםהריביתבהסדריוהקלות3בסעיףמהקבועארוכיםתשלוםמועדילגביתקנותלקבוע

כלל.בדרךוביןבתנאיםביןומאפייניהן,עסקאותסוגיבעסקה,המעורביםעסקיםלסוגיבהתייחס

שירותיםאספקתבמסגרתהבריאותבמערכתגופיםשמבצעיםעסקאותשלהייחודייםהמאפיינים,לאורכןכמו
האוצרושרהבריאותשרבהסכמתהכלכלה,שריתקינו,-1994התשנ"דממלכתי,בריאותביטוחחוקמכוח

בריאות.מוסדותידיעלהמסופקיםבריאותשירותישעניינועסקאותעלהחוקתחולתלאופןתקנות

שלשבעניינםכךללקוחהספקביוהחוזהמןכחלקדין,כללענייןאותם,יראוזה,חוקלפיחיובים6סעיף
-1973גIIהתשלכללי),(חלקהחוזיםבחוקהקבועיםוהסעדיםהחיוביםגםהצדדיםעליחולוזה,חוקלפיחיובים

:משקיסודלחוקב3סעיףלענייןכייובהרזהבהקשר.-1970אIIהתשלחוזה),הפרתבשל(תרופותtהחוזיכובחוק

חוק·מכחולאחוזה,מכחהתחייבויותמהוויםזהבחוקהנזכריםהכספיםהמדינה,

:הספקלטובתהתניה7סעיף

8

לחוק·(ז)3ו-(ד)3סעיפיםלהוראותהנוגעבכללמעטלהתנייה,ניתנותאינןזהחוקהוראות

מתוקצביםשחלקםציבורייםגופיםשלההתחשבנותאופועלוהשפעתוזה,חוקשלהחדשנותבשל8סעיף

שניםשלושבמשךוהשפעתםאלוהסדריםלבחון.מוצעהתשלוםלמועדישוניםהסדריםנקבעוהמדינה,ידיעל
לעסקיםהסוכנותעםבהתייעצותהממשלה,וראשהאוצרשרוהתעשייה,הכלכלהשרן"שאיםמכוולאחר
לחוק(ח)-3ו(ג)3(ב),3(א),3סעיפיםהוראותכילקבועבדבר,הנוגעיםהשריםעםהתייעצותולאחרקטנים,

כולםעסק,לביןבינםעסקאותלענייןלחוק(ז)3-ו(ד)3בסעיפיםהמנוייםגופיםעלהמחו.יבים,בשינוייםיחולו,
תשלוםומועדיפטוריםיכללוכאמורתקנותiהאמורהההחלהאופןלענייושייקבעולתקנותובכפוףחלקם,או

עסקאותסוגיהאמורים,הגופיםמוגופיםשללסוגיםהיתר,ביןבהתייחס,3בסעיףבועjמהו:ארוכים

כלל.בדרךוביןבתנאיםב:יןומאפייניהו,



להתקשרויותביחסהןזה,חוקבהוראותעמידהלצורךנדרשתהיערכותלמשקלאפשרמנתעל9סעיף

והואמפרסומויום90יהיהזהחוקשלתחילתויוםכילקבועמוצעעתידיות,להתקשרויותביחסוהןקיימות
לתוקףתיכנסנהלחוק4ו-(ו)3(ה),3(ג),3(ב),3(א),3סעיפיםהוראותהתחילה.ממועדשייחתמוtחוזיכעליחול

החוקתחולתלאופןתקנותהתקנתעלוהתעשייההכלכלהלשרלהורותהממשלה,רשאיתואולם,1.2017.1ביוס
לחוק3בסעיףמהקבועארוכיםתשלוסומועייפטוריסשיכללויכולכאמורתקנות;ממשלהמשרדיעל

כלל.בירךוביןבתנאיסביןומאפייניהן,עסקאותשללסוגיסהיתר,ביןבהתייחס,
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חוטטיוטת

:המוצעהחוטשםא.

חוקיים),בלתישוהיםשלוהעסקההלנהבעבירותהענישהכהחמרתכתיקון)לישראלהכניסהחוקהצעת
.-2015התשע"ו

:בווהצורךהמוצעהחוקמטרתב.

חבלה,מטעניהשלכתסדר,הפרותאירועיהכולליםהאחרונה,בעתהביטחוניבמצבההחמרהרקעעל

בלתישוהיםשלמעורבותםובשלאחרים,נשקוכליסכיניםבאמצעותישראלאזרחיכנגדופיגועיםדקירות

-כלהלן-1952תשי"בלישראל,הכניסהחוקאתלתקןמוצעישראלאזרחיכנגדטרורבפעילותחוקיים
ישראל.למדינתחוקייםבלתישוהיםכניסתשלהתופעהעםלהתמודדכדיהחוק)

מדינתבתחומיהשוהיםהפלשתינאיםבמספרהאחרונותבשניםשחלגידולבעקבותבאזהתיקון
לתופעה,אופרטיבימענהליתןהמדינה,רשויותנדרשובמסגרתוכשב"חים),חוקיבלתיבאופןישראל

.למיגורהלהביאבמטרה

המסייעיםנגדאכיפהפעולותביצועהינהחוקיים,הבלתיהשוהיםתופעתלתקיפתהדרכיםאחת

והיטמעותם,ישראללתחומיהשב"חיםשלכניסתםעלהמקליםומעסיקים,מליניםמסיעים,לשב"ח-

וחברתיות.כלכליותהשלכותגםכרוכותבישראלחוקייםבלתישוהיםשלושהייתםהעסקתםבעצםכאשר
אתלקבעהוחלטלחוקהאחרוןבתיקוןבעבר.פעמיםמספרהוארכובחוקהקבועותהשעההוראות

מוניותנהגיידיעלולהסעההבודדלמסיעהנוגעיםההסדריםכיקבעהמחוקקזאת,עםהשעה.הוראות

בקיבועהצורךייבחובמהלכן),2016במרס31כהתשע"וב'באדרכ"אליוםעדשעהכהוראותיישארו
שינוינראהולאבעינועומדהשעה,הוראתשללחקיקתהשהביאהביטחונישהמצבמאחרהשעה.הוראת

נהגיידיעלולהסעההבודדלמסיעהנוגעיםהסדריםבענייןהקבועההשעההוראתכימוצעהקרוב,בעתיד

כלפיהענישהאתלהחמירשמטרתוהסדרלקבועמוצעכןשנתיים.שללתקופהשובתוארךמוניות

חוקיים.בלתישוהיםשלומליניםמעסיקים

הסברודבריהמוצעהחוטעיטריג.

בדומהועקבישיטתיבאופןהפועליםומליניםמעסיקיםשלהענישהתוחמרהמוצע,התיקוןפיעל
כלפי-2010התשע"ה),13מס'שעה)(תיקוןסיוע)(הוראתכאיסורכדיןשלאשהיהבחוקשנעשתהלהחמרה

.ועקבישיטתיבאופןהפועליםחוקייםבלתישוהיםשלמסיעים

מישלהתמורהחילוטשלדרךולהוסיףבחוקכיוםהקבועיםהמקסימוםעונשיאתלהחמירמוצע

אתלהאריךמוצעכןחוקי.בלתילשוההלסיועהסעהאוהעסקההלנה,שלהעבירותבאחתשהורשע
נוספות.בשנתייםזרים,לתושביםהמסייעיםבמסיעיםהטיפולבענייןהשעההוראת

אוב)12ו-אוא)12סעיף-2ו-1עיקרים

כיולקבועבחוק.כיוםכמשמעותוהמונחאתלשנותמבלייימלין"למונחברורההגדרהלקבועמוצע
במישריןוזאתכדיןשלאבהשיושבאוכדיןשלאלישראלשנכנסזר,תושבשללרשותולינהמקוםהמספק

iמליןהינולינה,מקוםלהשיגכאמור,זרלתושבשמסייעאובתמורה,שלאאובתמורהבעקיפין,או

באמצעותבעקיפיןהמעשיםאתשביצעמיכלפיגםשתורחבכךמעסיקשלההגדרהאתגםלתקןמוצע

השונים.העבודהבחוקיכמעסיקשמגודרמיכלפיוגםמטעמואוידועלהמועסקאחר

חק181נספח



שקליםאלפיםמחמשתיפחתלאזהסעיףלפיקנסכישנתיים,שללתקופהשעהכהוראתלקבועמוצע
תושבשלכדיןשלאהעסקההלנה,שלעבירהמביצועההרתעהאתלהגבירעתידהמינימוםקנסחדשים.

זר.

תאגידעלהאחריותהרחבת3-עישר

אםומשכןשאתביתרתאגידעלגםחלותכדיןשלאהסעהאוהלנההעסקה,שעבירותלהבהירמוצע

כןהעונשין.לחוק)3כא)כ61בסעיףכיוםהקבועמהקנסארבעפישלקנסיקבעתאגידבידיעבירהנעבירה
חדשים.שקליםאלףמעשריםיפחתלאזהסעיףלפיקנסשנתייםשללתקופהשעהכהוראתכימוצע

העבירהלביצועמחמירותנסיבותשביעת)2א(ב12סעיףהוספת4-עישר

מבןקשחןקיים,בלתישןהיםשלהסעהאוהלנההעסקה,שלהתןפעהלמיסןדמענהלתתכןןנהמתון

לצורןאומתמשןבאופןכאמורמעשהשעושהמילביןפעמיחדבאןפןהמליןאןהמעסיקביןהבחנהלבצע

ענישתלהחמירמוצעהעסקה.לצרכיהלנהאואחדמאדםיותרשלהלנהאוהעסקהומתכנןעסקו

שנותארבעעלכאמור,מחמירותבנסיבותומליניםמעסיקיםשלעונשםולהעמידומלינים,מעסיקים

כיוםהקבועלקנסהקנסגובהאתלהעלןתמוצעכןלפשע.מעווןהעבירההגדרתאתלשנותובכןמאסר

חוקי·בלתישוההמליןאומעסיקשמסיע,למיהעונשיןלחוק)4כא)(61בסעיף

שקליםאלפיםמעשרתיפחתלאזהסעיףלפיקנסכישנתיים,שללתקופהשעהכהוראתלקבועמוצעכן

מארבעיםיפחתלאתאגידידיעלשנעברהעבירהבגיןהקנסואילויחיד,ידיעלהעבירהנעבירהאםחדשים
.חדשיםשקליםאלף

מינהליהפסשהצועללהורותשוטרהסמכת)3א(ב)(12סעיףהוספת-Sעישר

אןהמתחםאןהעסק,בביתהשימןשאןהעיסוקאיסורעללהורןתמןסמןלקציןסמכןתלקבןעמןצע

ימים.שלןשיםשלזמןלתקןפתהעבירהנעבירהבןהמבנה

אובמשוםשימושהגבלתצועללהורותהמשפטביתהסמכת)4א(ב)(12סעיףהוספת-ו-ו6עישר
עיסושהמשךאיסור

בוצעהבועסקביתשהואבמקוםשימושהפסקתאוהגבלתעללהורותהמשפטביתאתלהסמיןמוצע
המשפטביתכישןכנעאםאישןם,כתבהגשתלאחרבעבירה,הקשורעיסוקהמשןאיסורעלאןהעבירה,

רכיבלהוסיףמןצעכןהצן.יינתןלאאםעבירהלביצועישמשהעסקשביתלחששסביריסןדקייםכי
העיסוקהפסקתאובמקוםהשימושהגבלתעללהורןתהמשפטלביתיאפשראשרהדיןלגזרענישתי

.בצושתיקבעלתקופההעבירהבןצעהבןבעסק

.העבירהלביצועמחמירותנסיבותהוספת)-1א(ד)(12סעיףתישון-8עישר

סייעזרים,תןשביםמשנייןתרהליןבהןבנסיבותהעבירהאתשביצעלמיבחןמרהלהתייחסמןצע

לתןןןאןלהעסיקבמטרהכןשעשהמיאןיממה,עלהעולהזמןלפרקהעסיקאןלינהמקןםבהשגת
זר.תןשבשלבהעסקתן

נוספותבשנתייםהשעההוראתהארכת)-2א(ד)(12סעיףתישון9-עישר

לצדהאחרןנות.בשניםמאודהשתכללהההסעה,בתחןםבעיקרזרים,לתןשביםהסיןעתןפעת
שאחתבתופעההמדוברזרים.תןשביםהסעתשמטרתןמאןרגנותרשתןתכיןםישנןבןדדיםמסיעים

אליההכניסהדרכיישראל,עםהזריםהתןשביםהיכרותעקבכלכלית.הינהשלההמרכזיןתהמוטיבציןת



ואמצעיטרורגורמישלוהפעלהלגיוסאטרקטיבייעדמהוויםהםבאוכלוסייה,שלהםההיטמעותויכולת

אםוביוישירבאופןאםביןטרורבמעשימעורבותםניכרתהאחרונותובשניםטרור,פעילותלקידוםנוח

מעורבותםושלישראל,מדינתלתחומיחוקיים,בלתישוהיםכניסתשלבתופעההטיפולעקיף.באופן

שוטף.באופןעימהמתמודדותהחוקאכיפתרשויותכללאשרחמורה,בעיהמהווהטרור,במעשי
שהמצבמאחר).2016במרס31(התשעייוביבאדרכייאליוםעדוזאתלעת,מעתהוארכהשעההוראת

השעההוראתאתלהארידמוצעהקרוב,בעתידשינוינראהולאבעינועומדלחקיקתהשהביאהביטחוני
נוספות.בשנתיים

לחוק)3א(ד12סעיףתיקוו10-עיקר

חלהומשכדשאתביתרתאגידעלגםחלותכדיןשלאהסעהאוהלנההעסקה,שעבירותלהבהירמוצע
פעילותובתחוםכאמורעבירותביצועלמנועהאמצעיםבכללנקוטמוגברתפיקוחחובתהתאגידעל

.עסקיווניהול

לחוסאוה)12סעיףתיסון11-עיקר

בדומהאדםכוח,וקבלןבפועלמעסיקמעסיק,שיכלול,כדמעסיקמעבידהמונחאתלהרחיבמוצע

מיעלחלותמעסיקלגביהחובותכילהבהירנועדהזוהרחבההעבודה.בחוקיהקיימותלהגדרות

.מטעמואחרבאמצעותאו,בעצמןחוקיבלתישוההמסיעאומלין,בפועל,שמעסיק

מליןהמונחשלההגדרה--תיקון12עיסר

מיגםהואמליןכישיקבעכד.בחוקמשמעותואתלשנותמבלימליןהמונחשלההגדרהאתלתקןמוצע
שיושבאוכדיןשלאלישראלשנכנסזרתושבשללרשותולינהמקוםבתמורה,שלאאובתמורהשהעמיד,

לינה.מקוםלהשיגכאמור,זרלתושבבתמורה,שלאאובתמורהסייעאוכדין,שלאבה

לחוקאוו)12סעיףהוספת13-עיקר

(חילוטהכספישוויםאווהסעההעסקהההלנה,עבורשנתקבלולכספיםחובהחילוטהוראתלקבועמוצע
וירטואלי).

-1984התשמ"במשולב],[נוסחהפליליהדיןסדרבחוקעקיףתיקון14-עיקר

הכניסהחוקלפישעבירותבאופן-1984התשמייבמשולב],[נוסחהפליליהדיןסדרחוקאתלתקןמוצע

לחוקאיהראשונהלתוספתבישבחלקהמשטרתית,התביעהשבטיפולהעבירותלרשימהיוספולישראל
המשטרתיתשהתביעהעבירותבסוגימדוברשכן,-1984התשמייבמשולב],[נוסחהפליליהדיןסדר

בהן.התמחתה

הסייםהחוקעלהמוצעהחוק.השפעתד

הקיים.לחוקא12לסעיףתיקון
.-1984התשמייבמשולב],[נוסחהפליליהדיןסדרבילחוקאיבחלקהראשונההתוספתתיקון

המנהליהתקןעלהמוצעהחוקוהשפעתהמדינהתקציבעלהחוקהשפעתה.

תקציבית.השפעהתהיהלאכשלעצמן,החוק,להוראות



)27.12.2015(תשע"ובטבתטוווביוםחוקתזכירהופץו.

מןןחלקהחןקטיוטתבנוסחהןטמעןההערותמןחלקהמשפטים.ממשרדהערןתהתקבלןלתזכיר
.התקבלולאההערות

המוצע:החןקנןסחלהלןן.

הפניםלביטחןןהמשרדמטעםחןקטיןטת

בלתישןהיםשלןהעסקההלנהבעבירןתהענישה(החמרתלישראלהכניסהחןקלתיקןוחןקטיןטת
-2016התשעוווחוקיים)ו

11.א(א)12סעיףתיקןן :המיליםימחקוהחוק),(להלן-,-1952תשיייבלישראל,הכניסהלחוקא(א)12בסעיף

שנכנסזרתושבשללרשותולינהמקוםבתמורה,שלאאובתמורהשהעמיד,יימי

לתושבבתמורהשלאאובתמורהסייעאוכדין,שלאבהשיושבאוכדיןשלאלישראל

;לינהיימקוםלהשיגכאמורזר

:יבואובמקומן

אובמישריןכדין,שלאבהשיושבאוכדיןשלאלישראלשנכנסזרתושבייהמלין

iמטעמוייאוידועלהמועסקאחרידיעלוביןבעצמו,ביןבעקיפין

זרתושבשהואעובדשהעסיקיימעבידהמיליםבמקוםהעיקרי,לחוקא(ב)12בסעיף2.א(ב)12סעיףתיקון

להעסקתובקשרשתיווךאדםכוחמתווךוכןזהחוקלפיבישראללעבודרשאישאינו

:יבוא",כאמורעובדשל
זה,חוקלפיבישראללעבודרשאישאינוזרתןשבשהואעובדהמעסיקמעביד"

iמטעמוייאוידועלהמועסקאחרידיעלוביןבעצמו,ביןבעקיפיןאןבמישרין

:יבואלחןק,א(ב)12סעיףאחרי.3)1א(ב12סעיףהוספת

שקליםאלפיםמחמשתיפחתלאא(ב)12או(א)א12קטןסעיףלפיהמוטלקנס(א))1א(ב12

שלאשירשמו,מיוחדיםמטעמיםהמשפט,ביתהחליטכןאםאלאחדשים,
התשעייחבטבתיייגליוםדבתוקפןיעמדוזהקטןסעיף.הוראותכןלעשות

)31.12.17(i

ארבעהפיקנסדינותאגיד,בידיעבירהנעבירה(א)קטןבסעיףהאמוראףעל(ב)
עלהמןטלקנסi-1977התשלייזהעונשיןלחוק)3(א61בסעיףהקבועמהקנס

פסקההוראות.1i!Jאלףמעשריםיפחתלאזה(ב)או(א)קטןסעיףלפיתאגיד

;)31.12.2017(תשעייחבטבתיייגיוםעדבתוקפןיעמדוזו

:,יבואלחוק)1א(ב12סעיףאחרי.5)2א(ב12סעיףהוספת

354עמי111מסיתשיייבסייח1



.5)3א(ב12סעיףהוספת

באחת(ב)קטןסעיףאו(א)קטןסעיףלפיעבירהנעברה)2א(ב12
אושניםארבעמאסרהעבירה,עוברשלדינואלה,מנסיבות

:1977התשלייזהעונשין-לחוק)4(א)(61בסעיףהקבועהקנס

(1)

תושביםשניהפחותלכלהעסיק,אוהלין)1(
;כדיןשלאבישראלהשוהיםיותר,אוזרים

בישראלהשוההזרתושבהעסיקאוהלין)2(

;יממהעלהעולהרצוףזמן,פרקכדיןשלא

כדיןשלאבישראלהשוההזרתושבהלין)3(

;להעסיקובמטרה

מעשרתיפחתלא)3(או)2()1(קטןסעיףלפיהמוטלקנס)2(

המשפט,ביתהחליטכןאם;אלאחדשיםשקליםאלפים

פסקההוראותכן.לעשותשלאשירשמו,מיוחדיםמטעמים

;)31.12.2017(תשעייחבטבתיגיליוםעדבתוקפןיעמדוזו

בידי(ב)קטןסעיףאו(א)קטןסעיףלפיעבירהנעברה)3(

;זהבסעיףהקבועקנסכפלדינו-תאגיד,

יפחתלא)3(או)2),(1(קטןסעיףלפיתאגידעלהמוטלקנס

ביתהחליטכןאםאלא;חדשיםשקליםאלףמארבעים

כן.לעשותשלאשירשמו,מיוחדיםמטעמיםהמשפט,

תשעייחבטבתיג'יליוםעדבתוקפןיעמדוזופסקההוראות
)31.12.2017(;

:יבוא),2(בקטןסעיףאחרי

נעבירהכילהניחסביריסודמוסמךמשטרהלקציןהיה)3א(ב12

:עלהמורההודעהליתןהוארשאיא,12סעיףלפיעבירה
נעבירהשבובמקוםהשימושהפסקתאוהגבלת(א)

העבירה;

התלייתלרבותבעבירה,הקשורעיסוקהמשךאיסור(ב)

;מינהלייי)הפסקה:ייצו(להלןעבודההיתראורישיון

(1)

הקציןשוכנעאםינתן)3(בקטןבסעיףכאמורצו(א)(2)

השימוששהמשךלהניחסביריסודקייםכימוסמך

אתיסכןבעבירההקשורהעיסוקהמשךאובמקום
ביצועעללהקלעלולאויביטחונואוהציבורשלום

זה.חוקלפידומהעבירה

שלאלתקופהבתוקפויעמוד)3(בקטןסעיףלפיצו(ב)

;ימים30עלתעלה



.6)4אכב12סעיףהוספת

.7)5אכב12סעיףהוספת

הפסקהצועלמוסמךמשטרהקציןיצווהלאכא))3כ

לבעלשנתןלאחראלא)3כבקטןסעיףלפימינהלי

הזדמנותהעניןלפיהרישיוןאוהמקוםהעסק,

.טעניתיולהשמיע

יפורטבובכתבדוחיערוךמוסמךמשטרהקציןכב)

ההחלטה.ונימיקיהטענית

12קטןבסעיףכאמורמינהליהפסקהמצונפגעעצמיהריאה)4כ

התנאיםלשינויאולביטולובבקשהלפנותרשאי)1(3אכב)(

;בעבירהלדוןהמקומיתהסמכותשלושלוםמשפטלביתבו
איתנאיםבילשנותהצו,אתלבטלרשאיהמשפטבית

לאשרו;

:יבוא),3כבקטןסעיףאחרי

בית-רשאיא,12סעיףלפיבעבירהאישוםכתבייהוגש)4אכב12
:עלהמורהצוליתןתובעלבקשתהמשפט

;העבירהנעברהבובמקוםהשימושהפסקתאוהגבלת(א)

התלייתלרבותבעבירה,הקשורעיסוקהמשךאיסורככ)

הגבלהייצו:(להלן;שיקבעזמןלפרקהיתראורישיון
שיפוטי").

)Iכ

כיהמשפטביתשוכנעאםיינתן)4כב)(קטןבסעיףכאמורצו)2כ

המשךאובמקיםהשימוששהמשךלהניחסביריסודקיים

בטחונואוהציבורשלוםאתיסכןבעבירההקשורהעיסוק

.זהחוק,לפידומהעבירהביצועעללהקלעלולאי
אלאהמשפטיים,ההליכיםלסיוםעדבתוקפויעמודזהצו

;אחרת"המשפטביתקבעאם

שופטבפניהאפשרבמידתתידון)4כבקטןסעיףלפיבקשה)3כ
;באישוםדןשאינו

:יבוא),4כבקטןסעיףאחרי



.8)1אכד)(12סעיףתיקון

.9)-2אכד)(12סעיףתיקון

שעההוראת

.10)3כדא12סעיףתיקון

11.אכה)12סעיףתיקון

.12הגדרות

.13סעיףהוספת

אכו)12

.14הדיןסדרחוקתיקון

משולב][נוסחהפלילי

התשע"ובשבטי"ח
2016בינואר28
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עלנוסףהמשפט,ביתרשאיא12סעיףלפיבעבירהתאגידאואדםהורשע)5אכב12
:עלבצולהורותעונשכל

;עבירהנעבירהבובמקוםשימושהפסקתאוהגבלת)Iכ

התלייתלרבותלרבותבעבירההקשורעיסוקהמשךאיסור)2כ

שישהעלתעלהשלאלתקופהההיתראוהעסקשלרישיון
חודשים";

:יבואייכב)",אחריהעיקרי,לחוק)1אכד)(12בסעיף
)Iכב

יוםדבתוקפןיעמדוזופסקהייהוראותהמליםבמקום),2כבפסקהכד),קטןבסעיף
:יבוא)",2016במרס31כהתשע"וב'באדרכ"א

;)2018במרס31כתשע"חניסןט"וליוםעד

יבוא-זה",ייבסעיףהמיליםבמקוםהעיקרי,לחוק)3כד12אבסעיף

;זה"סעיףלפיכדיןשלאהסעהאו,הלנההעסקהייעבירות

-יבואאדם",כוחומתווךיימעבידהמיליםבמקוםהעיקרי,לחוקאכה)12בסעיף)Iכ

כהגדרתםאדםכוחוקבלןאדםכוחמתווךבפועל,מעסיקמעסיק,לרבותיימעביד
;"-1981תשנ"אזרים,עובדיםבחוק

:יבואזר"ייתושבההגדרהאחריכה)קטןבסעיף
זרתושבשללרשותולינהמקוםבתמורה,שלאאובתמורהשהעמיד,מייימלין"-

בתמורה,שלאאובתמורהסייעאוכדין,שלאבהשיושבאוכדיןשלאלישראלשנכנס
;לינהמקוםלהשיגכאמור,זרלתושב

:יבואהעיקרילחוקאכה)12סעיףאחרי

סעיףלפיבעבירהאדםהורשעאחר,דיןמכלאוזהסעיףמהוראותלגרועבליאכו)12
;הכספישוויהאושקיבלהתמורהתחולטעונשכלעלנוסףכיהמשפטביתיצווהזה

בחלקא'הראשונהבתוספת,-1984התשמ"במשולב],(נוסחהפליליהדיןסדרבחוק

:יבוא27סימןאחריב',
z

-1952תשי"ב,לישראלהכניסהלחוק)3אכב12סעיףלפיעבירות)28כ

00680716
הפניםלביטחוןהשרידיעלמוגש
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