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 תמצית מנהלים

ורטים עיקרי פמדוח ב .2019-ט"זה מצורף לתזכיר חוק הפיקוח על ענף היהלומים התשעדוח  .1

במסגרתו נבחנו  ,תזכיר החוק דנןאת גיבוש  שליווה (RIA) רגולציההתהליך הערכת השפעות 

 עילות בענף. חלופות שונות לקביעת הרגולציה על הפ

, ובראשם של היהלוםיחודיים הילאור מאפייניו  תנדרשואבני החן על ענף היהלומים הרגולציה  .2

 צרכניםהבין עוסקים להבין  ידע משמעותייםפערי קיומם של וכן לאור , נדירותו ושוויו הגבוה

יה על ענף היהלומים גולצהר תכליתם ציבוריים. סיכון למספר אינטרסימהווים שני אלו בענף. 

בכללים הבינ"ל ועמידה נובעים מעיסוק ביהלומים התממשותם של הסיכונים ה היא מניעת

מניעת  הםהציבוריים עליהם מבקשת הרגוציה להגן אינטרסים ה .םשישראל מחויבת בה

 . "יהלומי דמים", מניעת פגיעה בצרכנים ומניעת סחר בהלבנת הון

, אותו יש 1979-ט"תשלהמוצע בא להחליף את צו הפיקוח על היהלומים, יבואם ויצואם החוק  .3

זאת במסגרת מהלך , של מצב חירום במשק הישראלי יומוקבינו ובין לאור הזיקה לבטל 

 ם. ירומקיומו של מצב ח חקיקהרוחבי לניתוק הזיקה של ה ממשלתי

לטוריים נוספים וגמתקיימת לצד הסדרים ר (ומכוח הצו שיוחלף)מכוח חוק זה הרגולציה  .4

צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח ני חן, ובראשם באהחלים על העוסקים ביהלומים ו

, 2014-נת הון ומימון טרור(, תשע"דוניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלב

(, פנינים ומוצרי זהב הצרכן )גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן,ותקנות הגנת הצרכן 

ות מכוח ההסדרים הרגולטוריים בחוק זה באים להשלים את ההורא ך,כב .1995-תשנ"ה

 . , בעיקר בהיבט של הממשק שבין הרגולטור למפוקחוחוקים אל

סחר, עיבוד, הובלה, : המוצעת מבוססת בעיקרה על הסדרת העיסוקים השונים בענףהרגולציה  .5

ון עיסוק, מרשם רישי –ית באמצעים שונים העיסוקים נעשהסדרת ייצור. שיבוץ ותיווך, 

, כך שלכל עיסוק הותאמה אסטרטגיית התערבות רגולטורית שמחד "רישיון שלילי"עוסקים ו

על  ציה ומאידך אינה משיתה נטל עודףהגנה על תכליות הרגולנותנת מענה מספק לצורך 

הסדרת העיסוקים הצעת החוק קובעת מספר כללים החלים על כלל העוסקים לצד העוסקים. 

כן, הצעת כמו חובות תיעוד מידע, הנחיות בדבר יבוא ויצוא יהלומי גלם ועוד.  ובהםבענף, 

דרישת מידע, וכן סמכויות אכיפה החוק מקנה לרגולטור סמכויות פיקוח שונות, דוגמת 

 מנהליות ופליליות. 

חוק זו משמרת מספר הסדרים רגולטוריים הקיימים כיום מכוח הצו, המוצעת בהרגולציה  .6

באמצעות  כיום ים, המוסדרוהובלת יהלומים , תיווךבסחר, עיבוד יםהעיסוקומשנה אחרים. 

לרישיון ובתוקף שינויים בתנאים  מספר עםם באופן זהה, ימשיכו להיות מוסדרי ,רישוי

אמצעות בבשיבוץ יהלומים, המוסדר כיום סוק עי הרישיון שמטרתם להקל על העוסקים.

, פתרון המהווה הקלה עבור העוסקים "רישיון שלילי"באמצעות מוסדר בהצעת חוק זו  ,רישוי

שיוכלו לפעול בשוק ללא היתר מראש מהרגולטור, במקביל לכך שהרגולטור יחזיק בסמכויות 

עיסוק באבני חן, שכיום אינו מוסדר הבות אכיפה באמצעות הגבלת העיסוק. פיקוח ואכיפה, לר

 . החוק באמצעות הקמת מרשם עוסקים בצו, מוסדר בהצעת
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רגולטוריים חדשים וק יוצרת הסדרים חב לציה המוצעת וגהרם, מהעיסוקים הקיימים כיולבד  .7

. ("יהלומי מעבדה") המיוצרים בידי אדםיהלומים  –על מוצר ועיסוק שלא היה קיים בעבר 

ובשל כך התעורר הצורך להסדיר את  ,צר שהשימוש בו מתגבר בעת האחרונהמדובר במו

כפוף להסדר של רישוי, כי עיסוק ביהלומים המיוצרים בידי אדם יהיה ט הוחלהפעילות בו. 

בין שני המוצרים, בתכונות הפיזיקליות מיון בדומה ליהלומים שנכרו מבטן האדמה, בשל הד

זה הסדר כרות. מ ייוצרו בידי אדם נמוך משווי יהלומהעובדה ששוויים של יהלומים שעל אף ו

 . המיוצרים בידי אדםביחס למצד הקיים עבור העוסקים ביהלומים מהווה החמרה 

תהליך הערכת ההשפעות בוצע שיח עם בעלי עניין, אליהם הועברה טיוטה ראשונית רת במסג .8

מעו בנוסח התזכיר הוטוחלקן  בעלי העניין נשקלוהערות של הצעת החוק לצורך מתן הערות. 

צע בו בנוסף,לכלל ההערות שהתקבלו. מנומקת שלהלן מובאת התייחסות בדוח  המופץ בזאת.

הם נדרשים לבצע,  ןאותות בירוקרטי בשל פעולות על העוסקים המושתותעלויות של ה אומדן

כי מדובר ברכיב  הוא הבירוקרטיות העולה מניתוח העלויותהתמונה . במסגרת ניתוח החלופות

וכי ההשפעה המשמעותית ביותר של הרגולציה , בסך ההשפעה הרגולטורית תבעל השפעה משני

 . בענףהמגדירות מיהם השחקנים היכולים לפעול  גבלות העיסוקהמנובעת 
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 הגדרת תכלית והצורך בהתערבות –לק א ח

 רקע

יים במשק, המרכז שיעור משמעותי של פעילות הסחר הבינ"ל נף היהלומים הוא אחד מהענפים המרכזע

 6.56$על  2016של ישראל. היקף היבוא של יהלומים )יהלומי גלם ויהלומים מלוטשים( עמד בשנת 

מסך היצוא התעשייתי של ישאל. בענף  12.5%-מיליארד, כ 7.48$מיליארד, והיקף היצוא עמד על 

בליבת הפעילות של הענף )מסחר,  15,000-בדים, מתוכם כעו 25,000-מועסקים, על פי אומדנים, כ

 ליטוש, שיבוץ וכדומה( והיתר בפעילות תומכת )החל מאשראי וכלה בשירותי הסעדה(. 

האמון על ענף  חן ותכשיטים הינו הזרוע המקצועית במשרד הכלכלה והתעשייה-מינהל יהלומים, אבני

תעשיית פיתוח  ידים בפעולתו מול הענף:היהלומים, אבני החן והתכשיטים. למינהל שני תפק

, לצד פיקוח על יצוא המוצריםעידוד ודרניזציה וקידום מעל ידי הנגשת כלי סיוע,  בישראל התכשיטים

"תהליך קימברלי" הענף בהיבטי רישוי עוסקים והיתרי יבוא ויצוא. המינהל מייצג את ממשלת ישראל ב

ואמון על מניעת הלבנת הון בפעולות סחר  דמים"( מניעת סחר ביהלומים מאזורי לחימה )"יהלומיל

 ביהלומים ואבנים יקרות.

 מסגרת חוקית . 1

 : , הוראות ונהליםהרגולציה על ענף היהלומים קבועה במספר דברי חקיקה

 בו קבועים הכללים  ,"הצו"( –)להלן  1979-צו הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואם, תשל"ט

 ענף, והוראות נוספות. בעניין חובת רישוי לעוסקים ב

  צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת

 בו קבועות הוראות בעניין מניעת הלבנת הון. , 2014-נת הון ומימון טרור(, תשע"דהלב

 ,(, תשנ"הפנינים ומוצרי זהב תקנות הגנת הצרכן )גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן-

בו קבועות הוראות בעניין גילוי מידע בין עוסק לבין צרכן בעסקאות יהלומים, אבנים , 1995

 יקרות אחרות ומוצרי זהב.  

 קיקהל הרגולטור בדבר יישום הוראות החאת תהליכי העבודה מו המסדיריםראות ונהלים הו ,

  1דוגמת נוהל יצוא יהלומי גלם, נוהל הוצאת רישיון עיסוק וכדומה.

 הצורך בעדכון הרגולציה. 2

, ומשכך 1957 –הוצא מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח הפיקוח על היהלומים צו 

ומס'  11.3.2012מיום  4379קיימת זיקה בינו ובין קיומו של מצב חירום במדינה. בהחלטות ממשלה מס' 

יתוק החקיקה שבתחום סמכותם קבעה הממשלה כי על המשרדים לפעול לנ 3.4.2011מיום  3096

 מהזיקה להכרזה על מצב חירום. 

על מנת ליישם החלטה זו נדרשת חקיקה חדשה בה תיקבע הרגולציה על ענף היהלומים כתחליף לצו, 

בהתאם להחלטת . קוח על ענף היהלומים ואבני החן"אותו יש לבטל. לצורך כך גובשה "הצעת חוק הפי

                                            
מים ואבני חן: דברי החקיקה, ההוראות והנהלים מרוכזים באתר האינטרנט של מנהל יהלו 1

http://economy.gov.il/InternationalAffairs/DiamondsJewelryJemstones/Pages/LawsDirectivesProcedures.
aspx  

http://economy.gov.il/InternationalAffairs/DiamondsJewelryJemstones/Pages/LawsDirectivesProcedures.aspx
http://economy.gov.il/InternationalAffairs/DiamondsJewelryJemstones/Pages/LawsDirectivesProcedures.aspx
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יעת רגולציה חדשה מחויבת בביצוע תהליך הערכת השפעות רגולציה קב 22.10.2014מיום  2118ממשלה 

(RIAדוח זה מסכם את תהליך ה .)-RIA  שבוצע על הרגולציה המוצעת במסגרת הצעת החוק, תוך שימת

 דגש על היבטי הסדרת העיסוק ביהלומים. 

 זיהוי הבעיה וסיבותיה, הגדרת תכליות ויעדים

 . תכלית הרגולציה1

נובעים מעיסוק התממשותם של הסיכונים ה יה על ענף היהלומים היא מניעתתכליתה של רגולצ

  ועמידה בכללים הבינ"ל שישראל מחויבת בהם.ביהלומים 

נדירותו, מחירו הגבוה )ובפרט שוויו הכספי ביחס לגודלו  –מאפייניו היחודיים של היהלום, ובראשם 

ל בעיות וסיכונים הנוגעים למגוון אינטרסים הפיזי( ודרכי הפקתו, מהווים כר פורה להיווצרות שורה ש

ציבוריים. הדברים נכונים לא רק בנוגע ליהלומים אלא גם בנוגע לאבני חן מסוגים אחרים, ועל כן 

ישנן שלוש תכליות  האפיון של הענף והרגולציה החלה עליו כורכים זה בזה יהלומים ואבני חן אחרות.

 . לומיםהמעמידות את הצורך ברגולציה על ענף היה

מקובל בעולם שיהלומים הינם מהמוצרים הקרובים ביותר למזומן. ניתן הלבנת הון: מניעת  .1

להמיר אותם בקלות, לטלטל אותם ממקום למקום בקלות ובמהירות ולהסליק אותם בכל 

מקום וללא קושי. עובדות אלו מהוות כוח משיכה למגוון גורמים עבריניים היכולים להפיק 

ים יכולים לשמש לצורך הלבנת הון, ניתן באמצעותם להעביר סכומי כסף מכך תועלת: יהלומ

גדולים החייבים בדיווח "מתחת לרדאר" של הרשויות, והם יכולים לשמש כ"מטבע עובר 

 לסוחר" בין גורמים המבצעים עסקאות בשווי רב, בפרט בארגוני פשע מאורגן. 

הנסחרים בעולם הוא ממדינות מקורם של חלק מהיהלומים  "יהלומי דמים":מניעת סחר ב .2

בהם הכרייה נעשית על ידי ארגונים לוחמים, תוך ניצול העובדים ושימוש בהכנסות מסחר 

מהלך בינ"ל הממשטר  –למימון פעולות הלחימה. על מנת למנוע תופעה זו נולד תהליך קימברלי 

היא צד את המסחר העולמי ביהלומים על ידי תיעוד מקורות היהלום. העובדה כי ישראל 

לתהליך מחייבת מנגנונים שיפקחו על המסחר ויבטיחו עמידה בכללים ובחובות הנובעות 

 מתהליך קימברלי.  

: היהלומים הם מוצר צריכה בשימושו של הציבור הרחב, עם זאת היכולת הגנה על הצרכנים .3

ת להבחין באיכות היהלום ובאותנטיות שלו אינה מצויה בקרב הצרכן הממוצע. מכאן החשיבו

 בנקיטת אמצעים להבטחת ההגנה על הצרכנים ומניאת הונאתם. 

בנקודה זו יש מקום להזכיר מאפיין נוסף הקשור לתעשיית היהלומים, והוא ההשפעות הסביבתיות 

השליליות הנובעות מפעילות הכרייה. בעיות אלו לא נידונות במסגרת מסמך זה בשל העובדה שאינן 

 ל, שאינו כולל כרייה אלא מסחר ועיבוד בלבד. רלוונטיוות לענף היהלומים בישרא

 . אוכלוסיות מושפעות2

 , בשלהעוסקים ביהלומים ואבני חן על הענף הן בראש ובראשונה האוכלוסיות המושפעות מהרגולציה

אמורים לגבי כלל סוגי הדברים  העובדה שהרגולציה המוצעת קובעת הגבלות על העיסוקים בענף.
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ציה משפיעה גם על גורמים שונים המספקים שירותים לכמו כן, הרגו 2., המפורטים להלןהעיסוקים

המוצעת לרגולציה , העקיפה על העוסקים בענףושירה לענף, דוגמת חברות שילוח. בנוסף להשפעה הי

השפעה גם על צרכני היהלומים ואבני החן. מהות ההשפעה ועוצמתה משתנה בהתאם לאוכלוסייה. 

 החלופות.ההשפעות יפורטו בפרק ניתוח 

 י עיסוקים בענףוג. ס3

יסוקים בענף היהלומים ואבני החן. ההבחנה בין העיסוקים נדרשת לאור שונות סוגי ע שישהישנם 

 ברמות הסיכון, במונחי תכלית הרגולציה, הטמונים בפעולות השונות הנעשות על ידי העוסקים. 

הלומים ואבני חן, לרבות העוסקים בסחר ביהלומים מבצעים פעולות קניה ומכירה של י סחר: .א

 3יבואם ויצואם.

ליטוש,   –העוסקים בעיבוד מבצעים פעולות שונות לשם הפיכת יהלום גלם ליהלום מלוטש  עיבוד: .ב

 ניסור, ביקוע וכדומה.

הובלה של היהלומים מבטן המטוס לתחנת המכס. עיסוק זה מוגדר כעיסוק  הובלת יבוא ויצוא: .ג

דיות שהמוביל נדרש לעמוד בהם. הובלת יהלומים בתוך ישראל ייחודי בחוק זה לאור דרישות ייחו

  4אינה מוגבלת בחוק זה.

 העוסקים בשיבוץ מבצעים פעולות שונות להרכבת היהלום על תכשיט.   שיבוץ: .ד

יצירת יהלום במעבדה בשיטות טכנולוגיות שונות. פעולת הייצור אינה נוגעת ליהלומים  ייצור: .ה

 יהלומים "יש מאין".  שנכרו מבטן האדמה אלא ליצירת

 בעסקאות יהלומים. רבין קונה למוכתיווך  :תיווך .ו

בצו, ואילו העיסוק  םהם עיסוקים המוסדרים כיווכן העיסוק השישי הראשונים העיסוקים  ארבעת

 א עיסוק חדש שאינו מוסדר כיום בצו. החמישי הו

המונח "ייצור" משמש כיום שמות העיסוקים לעיל מחליפים את המונחים הקיימים בצו כיום.  הערה:

ייצור  –להגדרת פעולת העיבוד והליטוש. לאור עלייתו של עיסוק חדש שלא היה קיים עת פורסם הצו 

נדרשה הגדרה מחודשת של המונחים. על כן, פעולות הליטוש והעיבוד יכונו  –יהלומים במעבדה 

ומים במעבדה. בנוסף, נעשה שינוי "עיבוד", ואילו המונח "ייצור" יוקדש להגדרת פעולת הייצור של יהל

בהגדרת המונח הובלה. הרגולטור נותן כיום רישיונות הובלה אולם אלו נוגעים רק לפעולת הובלה 

מהמטוס אל תחנת המכס ולהפך. על מנת לחדד נקודה זו ולמנוע פרשנות מוטעית כי הובלה בתוך תחומי 

 ויצוא".  הארץ חייבת ברישיון, פעולת ההובלה מכונה "הובלת יבוא

                                            
לומים' מתייחס ליהלומים המיוצרים בידי אדם, בשונה מיהלומים הנכרים מבטן האדמה. מונח זה מקביל המונח 'ייצור יה 2

"יהלומי מעבדה", "יהלומים סינטטיים" ועוד. בדו"ח זה, וכן בהצעת החוק,  –למונחים שונים בהם נהוג לעשות שימוש 
 "ייצור יהלומים". –ייעשה שימוש במונח "יהלומים המיוצרים בידי אדם", ולתיאור הפעולה 

העברת יהלום לשימוש אישי אינה נחשבת כעיסוק \הגדרה זו מתייחסת לפעולות הנעשות במסגרת עיסוקו של אדם. מכירת 3
 בסחר. 

יובהר כי על אף העובדה שהעיסוק בהובלת יהלומים בתוך ישראל אינו מוגבל בחוק זה, עסק המבצע הובלת יהלומים חייב  4
 ".כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים .א "הובלת8.3רישוי עסקים, פריט רישוי ברישיון עסק לפי צו 
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 בענף המוצר. 4

נדרשת הבחנה בין שלושה מוצרים לצורך הבנת הסיכונים השונים לאור תכליות הרגולציה שהוגדרו 

 :בענף היהלומים ואבני החן

אלו היהלומים הנפוצים ביותר, המרכזים את עיקר הפעילות יהלומים הנכרים מבטן האדמה:  .א

וריה זו כוללת יהלומי גלם )יהלומים בתוצרתם בענף, ועליהם חלה רגולציה מכוח הצו כיום. קטג

 המקורית כפי שנכרו( ויהלומים מלוטשים )יהלומי גלם שעברו עיבוד(. 

יהלומים שיוצרו בתנאי מעבדה בשיטות טכנולוגיות שונות. יהלום  5:יהלומים המיוצרים בידי אדם .ב

אולם מלבד עובדה זו שיוצר בידי אדם זהה בתכונותיו הפיזיקליות ליהלום שנכרה מבטן האדמה, 

מדובר במוצרים שונים במהותם, ואף בענפי מסחר שונים. בין היתר, ישנה שונות בשיטות המסחר, 

בתשלומי המסים )סחר ביהלומי מכרות פטור ממע"מ, יהלומים שיוצרו בידי אדם  6בשווי המוצר,

שרות שנים, עד . הגם שייצור יהלומים במעבדה נעשה מזה עאינם פטורים(, בביקוש למוצר ועוד

לעת האחרונה השימוש העיקרי של יהלומים אלו היה לצרכים תעשייתיים )קשיות היהלום הופכת 

אותו לחומר גלם לתעשיות רבות, בעיקר לצרכי חיתוך(. בשנים האחרונות חלו התפתחויות 

טכנולוגיות המאפשרות לייצר יהלומים בעלי איכויות גבוהות )משקל, צבע, ניקיון וכדומה( 

מתאימים לשימוש לצרכי נוי. בכך החל להתפתח שוק של יהלומים המיוצרים בידי אדם ה

ומשמשים לצרכי נוי, ולאור זאת נדרשת בחינת הצורך באסדרת שוק זה. יהלומים אלו אינם 

נכללים כיום תחת הרגולציה מכוח הצו, אם כי הם כפופים לדרישות הרגולציה מכוח חוק וצו 

 הגנת הצרכן.   איסור הלבנת הון ותקנות

אבני חן הן תצורות מינרליות שונות המשמשות לצרכי נוי. תכונותיהן הפיזיקליות  :אבני חן .ג

)קשיות, צבע( מקנות להן את שוויין. ישנן אבני חן הנחשבות כאבנים יקרות, ושוויין יכול להיות 

של  םן נמוך משוויגבוה. אבנים אחרות נחשבו כחצי יקרות. ככלל, ניתן לומר כי שוויין של אבני ח

אבני חן אינן נכללות כיום תחת יהלומים )אם כי ישנן אבני חן שערכן עולה על ערכו של יהלום(. 

 הרגולציה מכוח הצו. 

הבחנה נוספת שיש לבצע ברמת המוצר היא ההבחנה בין יהלום המשובץ על תכשיט ויהלום שאינו 

פוקחים כיום במסגרת הצו, ובהתאם תכשיטים בהם משובצים יהלומים אינם מתכשיט. משובץ על 

לא נידונו חלופות להסדרת העיסוק בתכשיטים בהם  לכך הצעת חוק זו אינה מחילה פיקוח עליהם.

משובצים יהלומים, למעט פעולת השיבוץ המוסדרת בצו ובהצעת החוק דנן לאור העובדה שהעוסק בה 

ובצים חלות דרישות רגולטוריות מכוח בא במגע עם יהלומים שאינם משובצים. יצוין כי על יהלומים מש

 חוק וצו איסור הלבנת הון ומכוח תקנות הגנת הצרכן שהוזכרו בסעיף א לעיל. 

                                            
  לעיל לגבי מונחים אלטרנטיביים למוצר זה. 2ראו הערה  5
 מובאת סקירת מחירים של יהלומים המיוצרים בידי אדם והשוואתם למחירי יהלומי מכרות. סקירה זו מהווה 1בנספח  6

 לפערי המחירים בין המוצרים כיום ולמגמות הצפויות בעתיד.  אינדיקציה
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 7סקירה בין לאומית

צורך העמקת ההבנה בדבר אפשרויות לאסדרת ענף היהלומים בוצעה סקירה בינ"ל מקיפה שבחנה ל

סדר בארבע מדינות. המדינות שנבחנו הן: את האופן בו ענף היהלומים, ובפרט העיסוק ביהלומים, מאו

בלגיה, ארצות הברית, הודו ודרום אפריקה. מדינות אלו נבחרו בשל הרלוונטיות שלהן לתחום 

היהלומים והיכולת ללמוד מהן. בלגיה מרכזת את עיקר הסחר העולמי ביהלומים, בהודו מתרחשת 

, הכרייה העיבודילות ענפה בתחום העולמית של יהלומים, בדרום אפריקה פע העיבודעיקר פעילות 

והסחר, וארה"ב היא הצרכנית הגדולה בעולם של יהלומים ומוצריהם. בכל אחת מהמדינות ישנה גישה 

שונה לאסדרת הפעילות בענף. בכל מדינה נסקרו השחקנים המרכזיים הפעילים בענף היהלומים, לרבות 

המשמעותיים של הרגולציה על הענף: תפקידי גופים רגולטוריים וארגונים מייצגים, ונבחנו הרכיבים 

 הרגולטור, תכלית הרגולציה והגבלות על העיסוק ביהלומים. 

תכליות הרגולציה דומות בכל המדינות, ובראשם מניעת הלבנת הון והבטחת ציות עלה כי בבחינה 

חת לתהליך קימברלי. עם זאת, נמצאו גישות שונות לרמת ההתערבות הרגולטורית בשוק לשם הבט

התכליות. רכיבי הרגולציה העיקריים הם הגבלות עיסוק באמצעות משטר רישוי, הגבלות על יבוא 

תחת משטר הרישוי . והגבלות על מיקום ביצוע פעולות עיבוד יהלומים הגבלות על מיקום סחר, ויצוא

ום מדינה אחת )דרנמצאה שונות בדרישות הסף לקבלת רישיון, תנאים ברישיון ותוקף הרישיון. ב

 . ת חברות במרכז סחר לשם קיום פעילות יבוא ויצואאפריקה( נמצא כי הרגולציה כוללת גם חוב

 כי הרגולציה בארה"ב היא המקלה ביותר בכל הנוגע לתנאי סף מקדימים לפעילות בענףבסקירה עלה 

חמירה , בעוד הרגולציה בדרום אפריקה היא המולא מונהג בה כל משטר של רישוי או הגבלה על העיסוק

בארה"ב עוצמת  לצד זאת, .עיסוקים שונים 8עם תנאי כניסה גבוהים והטלת חובת רישוי על  ביותר

האכיפה גבוהה מאוד, דבר הבא לידי ביטוי הן בפן של העונשים הקבועה בחוק והן בפן של ביצוע 

עוד עלה . נמוכים בכניסה לענף "מאוזנים" על ידי אכיפה מרתיעההסף ההאכיפה בפועל. כלומר, תנאי 

כי עוצמת ההתערבות בהיבטי הרישוי מתואמת עם עוצמת ההתערבות ביתר ההיבטים, דוגמת הגבלות 

)כלומר, במדינה בה דרישות הרישוי גבוהות חלות גם הגבלות מחמירות  המיקום לסחר ולליטוש

 . בהיבטים אחרים(

צדו האחד מודל של התערבות לסיכום הסקירה, ניתן לאפיין את הרגולציה במדינות שנסקרו על ציר שמ

השוטפת בשילוב עם אכיפה מרתיעה )ארה"ב(, ומצדו השני שוק  ומינימלית בכניסה לשוק והתנהלות

המפוקח באופן הדוק הן בהגבלת כניסה של השחקנים הפועלים בו והן בפעילות השוטפת )דרום 

הכוללות הגבלות  בין הקצוות ישנם מודלים המציעים תמהיל של דרישות רגולטוריתאפריקה(. 

  מסוימות על הכניסה לשוק ועל הפעילות בו. 

, כפי כהשראה לבחינת חלופות שונות לשיטת האסדרה בישראלתוצרי הסקירה הבין לאומית שימשו 

 שיפורט בהמשך. 

                                            
 .2בנספח הסקירה הבין לאומית בוצעה בסיוע חברת אדקיט. הרחבה על ממצאי הסקירה ניתן למצוא  7
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 ניסוח חלופות – חלק ב

 א. הסדרת העיסוקים

ישנן ארבע בני החן. יבה של הצעת חוק זה היא הסדרת העיסוקים השונים בענף היהלומים ואל

 להסדרת העיסוק.אסטרטגיות התערבות שונות 

בחלופה זו חלה הגבלת עיסוק כך שרק אדם שקיבל רישיון מאת הרגולטור יוכל  רישיון עיסוק: .1

לבצע את הפעולות המוגבלות לאותו עיסוק. קבלת הרישיון כרוכה בפנייה של המבקש אל 

קבעו לרישיון וקבלת היתר מפורש מהרגולטור הרגולטור, הוכחה כי הוא עומד בתנאי הסף שנ

לעסוק בתחום. על פי רוב הנפקת רישיון כרוכה בתשלום אגרה, הרישיון תקף לפרק זמן מוגדר ויש 

לחדשו מעת לעת. בעל הרישיון חייב לפעול בהתאם לתנאים שנקבעו ברישיון, והרגולטור רשאי 

 ת. לשלול את רישיונו של עוסק שהפר את הנורמות המחייבו

 נכון להיום הרגולציה על העוסקים בענף, מכוח הצו, מבוססת על חובת רישוי.

בחלופה זו חלה הגבלת עיסוק כך שרק אדם שנרשם במרשם רשאי לבצע את  מרשם עוסקים: .2

הפעולות המוגבלות לאותו עיסוק. בדומה לחלופת רישיון, הרישום במרשם מצריך פעולה 

יכנס לשוק, וכן נדרשת על פי רוב עמידה בתנאי סף. אקטיבית מצד מבקש הבקשה על מנת לה

בשונה מחלופת הרישיון הרישום במרשם אינו מצריך היתר אקטיבי של הרגולטור ועצם הרישום 

) בכפוף לעמידה בתנאים, ככל שנקבעו( מתיר את העיסוק. העוסק חייב לפעול בהתאם להוראות 

 ור את המשך עיסוקו בתחום. החוק, והרגולטור רשאי לגרוע אדם מהמרשם ובכך לאס

בחלופה זו אין הגבלת עיסוק והכניסה לשוק אינה מותנית  "רשימה שחורה":\"רישיון שלילי" .3

בפעולה אקטיבית מול הרגולטור. ניתן לקבוע תנאי סף לעיסוק, אך אלו אינם נבדקים מראש על 

א שאינו מציית ידי הרגולטור. העוסק חייב לפעול בהתאם לדרישות הרגולציה, ובמידה ונמצ

הרגולטור רשאי לשלול את זכותו של האדם לעסוק באמצעות הטלת "רישיון שלילי" )הכנסתו 

ל"רשימה שחורה" שהרשומים בה מנועים מלעסוק(, זאת בנוסף לסמכויות ענישה אחרות. חלופה 

לעסוק אלא אם  רשאיזו הופכת את ברירת המחדל שבחלופות רישיון ומרשם, כך ש אדם יהיה 

 . הותר לו במפורשלעסוק אלא אם  אינו רשאי, בשונה ממצב בו אדם בל במפורשהוג

בחלופה זו אין כל הגבלת עיסוק  עיסוק חופשי בכפוף לנורמות מחייבות הנאכפות בדיעבד: .4

והכניסה לשוק מותרת לכל אדם. הפעילות בשוק חייבת להתבצע בכפוף לדרישות הרגולציה. 

יות ענישה במקרים שבהם איתר הפרות, אך הוא אינו רשאי הרגולטור מפקח על השוק ולו סמכו

 להגביל את עיסוקו של האדם המפר.

כל אחת מאסטרטגיות אלו מבטאת עצמה שונה של התערבות רגולטורית, מההתערבות העוצמתית 

עיסוק חופשי לצד אכיפת נורמות  –חובת רישוי לצורך עיסוק, עד להתערבות העוצמתית פחות  –ביותר 

רמת הסיכון הנובעת ת ההתערבות ללהתאמת עצמ חתירההדיון על החלופות נעשה תוך  .בדיעבד

 . , כך שתבוצע ההתערבות המינימלית הנדרשת לצורך מענה על הסיכוניםרמהעיסוק ומהמוצ
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 הוראות רגולטוריות נוספותתנאים ברישיון וב. 

 הוראות אלומטרתן של ף. הוראות שונות לפעילות בענ נבחנות ההתערבות, מהתאמת אסטרטגייבד ל

שימוש בתעודה גמולוגית  –היא לתת מענה לבעיות שונות היוצרות סיכון לתכליות הרגולציה. לדוגמא 

ל כהנושאים שנבחנו. בפרק הבא ינותחו החלופות שנבחנות בלהלן . מזויפת עשוי לפגוע בסחר ההוגן

 : נושא

 דיווחחובות תיעוד מידע ו. 

 הגבלת מיקום מסחר ביהלומים. 

 הפרדה פיזית בין יהלומים הנכרים מבטן האדמה ויהלומים המיוצרים בידי אדם. 

 8 .תעודה גמולוגית במסגרת פעולת מסחרהוראות בדבר שימוש ב   

 בלבד.  9א יהלומי גלם בליווי "תעודת קימברלי"וא וייצוייב 

זן בין תכלית בדומה לניתוח החלופות להסדרת העיסוק, הדיון על חובות אלו נעשה תוך שאיפה לא

. בכל אחת מהחובות כך שלא יוטל נטל שאינו דרוש להשגת המטרה ההוראה לבין הנטל הנובע ממנה

 נידונו חלופות שונות ליישומן, כפי שיפורט בפרק הבא. 

 ניתוח החלופות –חלק ג

, ושל החלופות להוראות בפרק זה יתוארו היתרונות והחסרונות של אסטרטגיות ההתערבות השונות

 ולטוריות הנוספות. הרג

 אסטרטגיות ההתערבותא. 

הבדלים בין אסטרטגיות ההתערבות הם באינטראקציה שבין הרגולטור למפוקחים בעת הכניסה ה

לפעילות בענף, ובקיומה של סנקציה המגבילה את העיסוק בענף. מלבד שונות זו החלופות זהות ביתר 

בלי קשר לאסטרטגיית ההתערבות  ,יותהמפוקח נדרש לציית לאותן הוראות רגולטור .ההיבטים

הדומה והשונה ואילו הרגולטור נדרש לפקח ולאכוף את ההוראות. להלן פירוט ההבדלים בין  שתיבחר,

 . בין החלופות

נותנת לרגולטור כלים יותר חזקים לבקרה על העוסקים ולמימוש התכליות, בעיקר  חלופת רישיון

כניסת רישיון מאפשר בקרה על הנכנסים לענף ומניעת  ובדה כיהנחה זו נשענת על העבהיבטי הלבנת הון. 

, שוטפת עליהם הרישיון נותן לרגולטור מידע על העוסקים ויכולת לבצע בקרה גורמים היוצרים סיכון.

כלי ענישתי באמצעות הגבלת עיסוק )שלילת רישיון(. לעומת זאת רישיון הרישיון מקנה לרגולטור וכן 

, מצריך הקצאת משאבים של בעת הפקת הרישיון וחידושו התקופתי העוסקיםיוצר נטל רגולטורי על 

, ועשוי לייצר פגיעה במימוש התכליות במקרה שעיקר עיסוק של לתפעול מערך הרישוי הרגולטור

ים שאינם הרגולטור יופנה כלפי בעלי הרישיון ולא יוקצו משאבים לאיתור אי ציות בקרב עוסק

                                            
תעודה גמולוגית היא תעודה המעידה על תכונותיה הפיזיקליות של האבן ומשמש כתשתית להערכת שוויה במסגרת פעולת  8

 סחר. 
אינו "יהלום דמים"(. התעודה  –תעודת קימברלי" היא תעודה המעידה כי מקור יהלום הגלם אינו באזורי סכסוך )דהיינו " 9

מונפקת על ידי המפקח על היהלומים בישראל, או על ידי רשות מוסמכת במדינת המקור. התעודות מונפקות במסגרת 
 ים, בו חברה ישראל.   תהליך בינ"ל למניעת סחר ביהלומי דמ –"תהליך קימברלי" 
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דה שרישיון מהווה אסטרטגיית התערבות מחמירה, הוא נמצא מתאים לאור העובמחזיקים ברישיון. 

 לעיסוקים בהם מתקיימים סיכונים משמעותיים לאור התכליות. 

קיימת הגבלה בכניסה לענף אולם בעצמה פחות מזו שבחלופת רישיון מלא. הרישום המרשם בחלופת 

בתנאי הסף שנקבעו, אולם לא במרשם כרוך בנטל בירוקרטי מסוים עבור העוסק, וכן נדרשת עמידה 

נדרש אישור אקטיבי של הרגולטור לשם תחילת פעילות בענף כך שההליך הרגולטורי אינו יוצר עיכוב 

ותחילת העיסוק יכולה להיות מידית. בהתאם, השליטה של הרגולטור על העוסקים בענף נמוכה מזו 

עמיד לרשות הרגולטור רשימה המרשם מ .וססת על בקרה מדגמית על הנרשמיםשבחלופת רישיון ומב

את כלל  של העוסקים בענף עליה ניתן לפקח, אולם בדומה לחלופת הרישיון רשימה זו לא בהכרח ממצה

על מנת להבטיח כי כלל הענף  העוסקים ונדרשות פעולות פיקוח לאיתור עוסקים שאינם רשומים

 העיסוק, על ידי מחיקה מהמרשם.   כמו כן, בחלופה זו הרגולטור מחזיק בכלי ענישתי של הגבלת .מפוקח

הרגולטור הגבלה בכניסה לשוק, למעט תנאי סף שיש לעמוד בהם.  ן כלאי חלופת הרישיון השליליב

אינו מחזיק ברשימה של העוסקים ועל כן הוא נדרש למפות באופן שוטף את הפעילות בענף על מנת 

בדומה . אינה כרוכה בכל נטל בירוקרטימצד העוסק, חלופה זו לאתר את העוסקים ולבצע פיקוח יעיל. 

הרגולטור יכול להטיל סנקציה של הגבלת עיסוק באמצעות הטלת הרישיון , רישיון ומרשם לחלופות

 השלילי.

לא בכניסה לענף ולא בעקבות הפרה.  –אין כל הגבלת עיסוק  ואכיפה בדיעבד בחלופת עיסוק חופשי

חר העוסקים בענף מבלי שהוא מחזיק בידע מוקדם בחלופה זו הרגולטור נדרש לעקוב באופן שוטף א

 חלופה זו אינה כרוכה בנטל בירוקרטי.  –עליהם. מצד העוסקים 

 הוראות רגולטוריות נוספותב. 

ם ואבני החן כוללת הוראות שונות בד מאסטרטגיית ההתערבות, הרגולציה על ענף היהלומיל

נדרשת קביעת הוראות וניתוח של החלופות להלן פירוט הנושאים בהן  .מסדירות את הפעילות בענףה

 שנידונו. 

 חובות תיעוד מידע ודיווח. 1

על מנת לפקח באופן מיטבי על השוק נדרש הרגולטור למידע על פעילותם של העוסקים. דבר זה נכון 

בעיקר בהיבט של מניעת הלבנת הון, שפיקוח בעניינו מצריך מידע מלא בדבר עסקאות, מלאי, לקוחות 

 נושא זה נשקלו שתי חלופות: ועוד. ב

 דרש העוסק להעביר לרגולטור אחת לתקופה קבועה דוח ייזו  : בחלופהדיווח תקופתי מחייב

. הרגולטור לדרישת הרגולטור על מלאי היהלומים שברשותו, על העסקאות שביצע ומידע נוסף

מבטיחה כי ירכז את המידע המובא בפניו ויעשה בו שימוש לצרכי פיקוח ואכיפה. חלופה זו 

הרגולטור יחזיק במידע מלא על פעילות העוסקים ויוכל לאכוף בהתאם. אולם, חלופה זו יוצרת 

כמו כן  נטל רגולטורי על העוסקים החייבים להקצות משאבים לצורך הכנת הדיווח התקופתי.

הרגולטור יידרש גם הוא להקצות משאבים לצורך איסוף, תיעוד וניהול כלל המידע המובא 

 .  בפניו
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  10ש"ח בשנה. 771,204  -לכל תחומי העיסוק  עלוות מצרפית משקית אומדן עלות לעוסקים:

 בחלופה זו יידרש העוסק לנהל ולתעד את המידע בדבר : חובת תיעוד ומסירה על פי דרישה

תו באופן יזום וקבוע. מסירת המידע ואך לא למסור א, והמלאי שברשותו שביצעעסקאות 

בחלופה זו מובטח כי המידע הדרוש לרגולטור יהיה זמין על פי רגולטור. תיעשה על פי דרישת ה

הנטל הבירוקרטי על העוסק היה בידיו תמונה מלאה על כלל העוסקים. תדרישה, אך לא 

דרש להקצות פחות משאבים הרגולטור נ –בחלופה זו נמוך מחלופת דיווח תקופתי, ובהתאם 

 ליישומה של חלופה זו. 

הונח כי מדובר במידע שבכל אופן מנוהל ומתועד אצל העוסק גם ללא ים: אומדן עלות לעוסק

 דרישת הרגולטור, במסגרת ניהול שוטף של העסק, ועל כן עלותה של חלופה זו הוא אפס. 

 הגבלת מיקום מסחר ביהלומים. 2

בשל הסיכונים המתקיימים בסחר ביהלומים, ולאור קיומם של מגבלות דומות בכמה מהמדינות 

אלו החלופות ו בסקירה בין לאומית, נבחנה האפשרות להגביל את המיקום בו מניתן לבצע סחר. שנבחנ

 שנשקלו:

 :ניתן יהיה לבצע סחר אך ורק במקום שיוגדר על ידי בחלופה זו  החלת הגבלת מיקום סחר

הן בסחר והן בשמירה ואחסנה.  – אמצעי תומך במניעת הלבנת הוןא ימיקום ההגבלת המפקח. 

קוח בנושא הלבנת הון עשוי להצריך ביקורת על מלאי היהלומים, ומכאן שפיזור המלאי פיכך,  

דרישה זו מקימה שני קשיים מהותיים, לצד זאת, . על פני כמה אתרים יקשה על הפיקוח

והשני  (עיסוק וקניין)הראשון נובע מכך שזוהי דרישה המגבילה זכויות המוגנות בחוקי יסוד 

חר לא מתבצעת בהכרח בנוכחות היהלומים כך שהגבלת מיקום הסחר הוא העובדה כי פעולת ס

  . לתכלית המבוקשת לא נותנת מענה מלא

 :בחלופה זו לא מוטלת כל הגבלה על מיקום הסחר וניתן לבצעו בכל מקום.  אי הגבלת מיקום 

 אומדן עלות לעוסקים: לא בוצע כימות עלויות.  

נכללה הגבלת מיקום שקבעה כי ניתן יהיה לבצע סחר רק בטיוטת החוק שהופצה לבעלי העניין  הערה:

 במתחם הבורסה. 

 הפרדה פיזית בין יהלומים הנכרים מבטן האדמה ויהלומים המיוצרים בידי אדם. 3

בשל הזהות בתכונות הפיזיקליות בין יהלומי מכרות ויהלומים מיוצרים בידי אדם קיים חשש כי עיסוק 

אבנים משני הסוגים מתערבבות מבלי יכולת  ולול ליצור מצב בבשני המוצרים במקום ובזמן אחד ע

להפריד ביניהם באמצעים זמינים )נדרש מכשור מיוחד כדי להבחין באופן ודאי בין שני סוגי היהלומים(. 

ערבוב זה, בין אם נעשה בשגגה ובין אם בזדון, יוצר סיכון הן בתחום הלבנת ההון והן בתחום הסחר 

 ופות בתחום זה:חל שתינבחנו ההוגן. 

                                            
 . 3פירוט המדידה וההנחות בנספח  10
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 בחלופה זה נדרשת הפרדה מהותית בעיסוק בשני סוגי היהלומים. דהיינו  :בעת שימוש הפרדה

שני סוגי היהלומים לא יימצאו באותו המקום בעת ובעונה אחת. ההפרדה יכולה להיעשות  –

במיקום הפעילות )שטחי עבודה ושטחי תצוגה( או בזמני הפעילות )לדוגמא, שטח עבודה אחד 

נעשית בשעות נפרדות עבודה על שני סוגי היהלומים בנפרד(. בנוסף נדרשת הפרדה בין שני  בו

חלופה זו מבטיחה כי יימנע ערבוב שעשוי  .מים בכל משלוח של חבילת יהלומיםסוגי היהלו

עם זאת, חלופה זו מגבילה את העוסק בעבודתו, ואף  בתכליות הרגולציה.להוביל לפגיעה 

צרים מסוימים בשוק )לדוגמא, תכשיטים עליהם משובצים יהלומים מגבילה קיומם של מו

 משני הסוגים(. 

 במקביל. יצוין כי העיסוק ניתן לעסוק בשני סוגי היהלומים בחלופה זו : אי חובת הפרדה

מייתר את החובה לזהות כל יהלום בנפרד, על פי המקור שלו, הנדרשת הן לצורך  המקביל אינו

ת הגנת מנת ליידע בעת עסקה מהו מקור היהלום, כנדרש בתקנומניעת הלבנת הון והן על 

 הצרכן. 

 תעודה גמולוגית במסגרת פעולת מסחרהוראות בדבר שימוש ב. 4

להערכת  כתשתית תתעודה גמולוגית היא תעודה המעידה על תכונותיה הפיזיקליות של האבן ומשמש

גמולוגיות המתמחות בניתוח וזיהוי  שוויה במסגרת פעולת סחר. תעודות אלו מופקות על ידי מעבדות

האבנים. תעודה גמולוגית מקנה אמינות לעסקה ומשפיעה על שוויה, ובשל כך חיוני כי מקור התעודות 

יהיה אמין. בשל החשש שיופקו תעודות גמולוגיות על ידי גורמים לא מקצועיים שייטעו בהערכת 

נשקלה האפשרות להגביל את השימוש  הפרמטרים הפיזיקליים של האבן ובשל החשש מזיוף תעודות

בתעודות גמולוגיות בעת פעולות סחר לכאלו שהופקו במעבדות גמולוגיות שאושרו על ידי הרגולטור. 

בשתי החלופות יובהר כי . חלופה זו נשקלה מול חלופה בה אין הגבלת שימוש בתעודות גמולוגיות כאמור

ורק אם אחד מהצדדים בעסקה ות סחר ביהלומים, חובה לעשות שימוש בתעודה בפעולאין כוונה לקבוע 

 מקורה יהיה במעבדה שאושרה על ידי הרגולטור. – ביקש לעשות שימוש בתעודה גמולוגית

 צד לעסקה שיבקש לעשות בחלופה זו  ממעבדות מאושרות בלבד:לתעודות  השימוש הגבלה

אושרה על ידי שימוש בתעודה גמולוגית יעשה זאת רק על בסיס תעודה שמקורה במעבדה ש

הרגולטור. מעבדות יאושרו על ידי הרגולטור על בסיס מספר קריטריונים של כשירות 

מקצועית, לרבות הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, וכן קריטריונים נוספים כגון 

מניעת מצב של ניגוד עניינים מול לקוחותיה. כמו כן, ניתן יהיה לעשות שימוש בתעודות 

האישור יהיה תקף לפרק זמן  העומדות בתנאי כשירות.ת גמולוגיות מחו"ל במעבדו ןשמקור

קבוע ויחודש בכל תקופה, והרגולטור יחזיק בסמכויות פיקוח ואכיפה מול המעבדות לאיתור 

יח כי הן עומדות שיידרשו להוכ ,בחלופה זו ישנו נטל רגולטורי על המעבדות ומניעת הפרות.

לניהול התהליך מול הרגולטור. ייתכן שחלופה זו תביא בתנאי הכשירות ולהקצות משאבים 

לייקור עלותן של התעודות הגמולוגיות בשל העלויות הכרוכות בהליך האישור ובשל הגבלת 

 השחקנים בענף שעשויה לפגוע בתחרות. 
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 בחלופה זו בעת ביצוע פעולת מסחר.  : כל תעודה גמולוגית מותרת לשימושאין הגבלת שימוש

ישור מעבדות ובהתאם לכך לא מושת נטל רגולטורי. עם זאת, בחלופה זו אין אין הליך של א

  11מענה למצבים בהם נעשה שימוש בתעודות שמקורן אינו ידוע וטיבן מוטל בספק.

 בלבד א יהלומי גלם בליווי "תעודת קימברלי"וא וייצוייב. 5

אינו "יהלום  –סכסוך )דהיינו  "תעודת קימברלי" היא תעודה המעידה כי מקור יהלום הגלם אינו באזורי

דמים"(. התעודה מונפקת על ידי המפקח על היהלומים בישראל, או על ידי רשות מוסמכת במדינת 

תהליך בינ"ל למניעת סחר ביהלומי דמים,  –המקור. התעודות מונפקות במסגרת "תהליך קימברלי" 

עשות בליווי של תעודת קימברלי פעולת יבוא ויצוא של יהלומי גלם חייבת להיבו חברה ישראל. כל 

 המונפקת ומאומתת על ידי הרגולטור. 

 להוראה זו לא נבחנו חלופות. זוהי הוראה מחייבת בהתאם להסכמות תהליך קימברלי בו ישראל חברה. 

 השוואה בין חלופות ובחירה –חלק ד

 ההשוואה בין החלופות נעשתה על פי הקריטריונים הבאים: 

o למימוש תכליות הרגולציה: מניעת הלבנת הון, מניעת פגיעה ופה תועלת: תרומתה של החל

 בצרכנים ומניעת סחר ביהלומי דמים. 

o נטל בירוקרטי: העלויות הישירות על העוסקים 

o  אינטרסים ציבוריים נוספיםהשפעה על : 

 עיסוקמידת השפעה על חופש ה 

  בענף השפעה על תחרותמידת 

 השפעה על עסקים קטנים ובינוניים 

על החלופות נעשה על בסיס אומדן של הסיכונים לתכליות הרגולציה הנובעים מסוג העיסוק הדיון 

הטמון ובחירת ביניהן, אם כן, נעשתה על בסיס הצלבה בין הסיכון  ומסוג המוצר. השוואת החלופות

  – ה בשני שלביםתהשוואת החלופות נעשהמענה הרגולטורי המיטבי. בכל עיסוק ובכל מוצר והתאמת 

לפני בשלב השני נבחנו ההוראות הרגולטוריות הנוספות. , ות נבחנו אסטרטגיות ההתערבותראשי

 ההשוואה בין החלופות מובא אומדן של הסיכונים בעיסוקים ובמוצרים. 

  לציהוגסיכונים לאור תכליות הרא. 

וצע" : אומדן הסיכון נעשה על בסיס הנחת הנחות בדבר "העוסק הממניםובנוגע לאומדן הסיכ בהרהה

בכל תחום עיסוק. ייתכן בהחלט שיש עוסקים בתחום מסוים שאינם תואמים את ההנחות שהונחו ובשל 

בנוסף, אומדן הסיכונים נעשה על בסיס הנחות בדבר היקפי פעילות, שווי  כך רמת הסיכון שלהם שונה.

ן תלויה על אף שהתממשות הסיכו מגע עם יהלומי גלם.עסקאות, ממשק של העוסק עם צרכני קצה ו

לא הונחו  בכך שהעוסק יבצע הפרה בפועל )לדוגמא, יבצע מניפולציה בשווי יהלום לצורך הלבנת הון(

                                            
 בעת האחרונה התקבלו מספר דיווחים על תעודות לא אמינות שנעשה בהן שימוש בעת פעולות מסחר.   11
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הנחות לגבי רמת אי הציות של העוסקים, זאת בשל העדר מידע שיאפשר להניח הנחות אלו. כלומר, 

 ולא על ההסתברותאומדן הסיכון מתבסס על "התשתית" עליה יכולים הסיכונים להתממש 

 . התלויה בהתנהגות העוסקים ,להתממשותם

ם, אל מול שלוש תכליות סיכון הגבוה ביותר ביחס ליתר העיסוקיטמון העיסוק בסחר ביהלומים ב סחר:

הסוחרים גבוה ובכמויות גבוהות של אבנים. סוחרי היהלומים מבצעים עסקאות בשווי הרגולציה. 

ו כן, לסוחרים ממשקים פוטנציאליים יתר מבצעים גם פעילות של יבוא ויצוא יהלומי גלם. כמ

העוסקים: ביצוע עסקאות עם סוחרים אחרים, העברת יהלומים לעיבוד, שימוש בשירותי הובלה, 

ומכירת יהלום למשבצים. בכך, הסוחרים באים במגע עם כל שרשרת הערך הענפית,  הסתייעות במתווך

 ממקור היהלום )גלם( ועד לצרכן הקצה. 

יבוד יהלומים בא במגע עם אבנים בכמות גדולה ובשווי גבוה, וכן עם יהלומי גלם. עם העוסק בע עיבוד:

זאת, בשונה מהסוחר העוסק בעיבוד אינו מבצע עסקאות באבנים לבד מאלו הכרוכות במתן שירות 

, שנאמדת העיבוד לבעל האבן, עובדה זו מקטינה במעט את רמת הסיכון לתכליות הרגולציה בעיסוק זה

 ונית גבוהה.ברמה בינ

ומי גלם. להגדולות מאוד של יהלומים, לרבות יעוסק בהובלה בא במגע עם כמויות  הובלת יבוא ויצוא:

 בשל כך רמת הסיכון גבוהה. 

וכש יהלומים מסוחרי רנמצא על קו הגבול של חלות הרגולציה בחוק זה. המשבץ העוסק בשיבוץ  שיבוץ:

להיות  המשבץ)לקוחות קצה או תכשיטנים(. בכך הופך  יהלומים ומוכר תכשיטים משובצים ללקוחותיו

לאחר מכן כבר מדובר בתכשיט, . הגורם האחרון בשרשרת הערך הענפית ש"נוגע" ביהלום שאינו משובץ

בהיבט של תכליות הרגולציה העוסק בשיבוץ בא במגע עם שכאמור אינו מפוקח במסגרת חוק זה. 

לעיסוקו של  . לצד זאת,חרים, ואינו עוסק ביהלומי גלםכמויות קטנות של יהלומים, באופן יחסי לסו

 בפעילות השיבוץ נאמד כסיכון נמוך. זאת, הסיכון לאור על צרכני הקצה.  פעההמשבץ הש

ככלל, ניתן לומר כי העוסקים זהו תחום עיסוק חדש שכמות העוסקים בו, נכון להיום, קטנה.  ייצור:

נמוך משווי של יהלומים, אולם שווים של היהלומים בייצור יהלומים באים במגע עם כמות גדולה 

ם. לאור זאת, הסיכון בעיסוק זה מוגדר אינם עוסקים ביהלומי גליצרנים כמו כן, יהלומי מכרות. 

 כבינוני. 

רמת הסיכון בתיווך נאמדת כגבוהה, בדומה לסחר, זאת לאור העובדה שהמתווך "יוצר  תיווך:

 יע על שווים. עסקאות" ביהלומים, ובכך עשוי להשפ

הסיכון לתכליות הרגולציה בשלוש המוצרים השונים שונה, ומושפע בראש  סיכון הנובע מהמוצרים:

. לבצע עליו במניפולציה במחירהפוטנציאל גובל וי המוצר גבוה יותר ככל ששוובראשונה משווי המוצר. 

תביא לנזק גדול שוויו גבוה הדבר נכון גם לגבי תכלית מניעת פגיעה בצרכן, שכן הונאת הצרכן במוצר ש

יותר מהונאת הצרכן במוצר ששוויו נמוך. לאור זאת, יהלומי מכרות הם המוצר בסיכון הגבוה ביותר 

ועד מיליונים רבים. בהתאם, לאור שוויים הגבוה. מחירם של יהלומים נע בטווח שבין מאות דולרים 
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ם נמוך, לאור שוויים הנמוך, הן באופן הסיכון הנובע מעיסוק באבני חן ויהלומים המיוצרים בידי אד

  12לוטי והן בהשוואה ליהלומי מכרות.אבסו

  אסטרטגיות ההתערבותובחירת השוואת ב. 

הלן השוואה בין אסטרטגיות ההתערבות על פי הקריטריונים שתוארו לעיל. לאחר מכן מפורטת ל

ק ולמוצר, בשקלול כמתאימה ביותר לכל תחום עיסו הבחירה של אסטרטגיית ההתערבות שנמצאה

 הסיכונים הנובעים ממנו. 

 קריטריון
 להשוואה

 עיסוק חופשי רישיון שלילי מרשם רישוי מלא

מענה 
לתכלית 

 –הרגולציה 
מידת ההגנה 

על 
האינטרס 

 הציבורי

 מרבי 
-בינוני
 בינוני גבוה

 מועט

ההנחה היא כי עצמת ההתערבות מתואמת חיובית עם יכולתו של הרגולטור למנוע 
עה בתכליות הרגולציה. יכולת זו נובעת מבקרה בכניסה לשוק )רישוי(, מהחזקת פגי

מידע על העוסקים )רישוי ומרשם(, ומיכולת להרחיק גורמים מסכנים מפעילות בשוק 
)רישוי, מרשם, רישיון שלילי(. הנחה זו הונחה בנוגע לסיכונים בתחום הלבנת הון, 

 . הגנה על צרכנים ומניעת סחר ביהלומי דמים

נטל 
בירוקרטי 

 )עלות(

 גבוה
-בינוני
 נמוך

 אין אין

דרישות הרישוי משיתות נטל בירוקרטי על העוסקים בענף. בהתאם לכך ככל 
שבחלופה דרישות הרישוי גבוהות יותר כך הנטל הנובע ממנה גבוה יותר. עלות הנטל 

  חושבה בהתבסס על ההליך הבירוקרטי ועלות האגרה.
 : אומדן עלות רישוי מלא

 . + עלות האגרהלחידוש ₪  41רישיון חדש + בקשת ש"ח ל 489רישיון סחר: 
 לחידוש + עלות האגרה₪  38ח לבקשת רישיון חדש + "ש 666רישיון עיבוד: 
 לחידוש + עלות האגרה₪  27ש"ח לבקשת רישיון חדש +  383רישיון משבץ: 

וי מלא בכל העלות המצרפית המשקית של ריש הנהוג כיוםעל פי מודל הרישוי 
   .בשנה מלש"ח 2.6העיסוקים עומדת על 
: הונח כי מדובר בעלות זניחה, כשעה של רישום חד פעמי בלי עלות רישום במרשם

 לא בוצע כימות.צורך לחדש. 
 אין עלות בירוקרטית. בחלופות רישיון שלילי ועיסוק חופשי

  . 3פירוט המדידה בנספח 

אינטרסים 
ציבוריים 

 נוספים

חופש 
 סוקהעי

 פגיעה רבה
פגיעה 
 בינונית

 בלי פגיעה בלי פגיעה

מידת הפגיעה בחופש העיסוק נגזרת מרמת ההגבלה בכניסה אל ענף 
רישוי יוצר יותר מגבלות  יותר –היהלומים ובפעילות בו. בהתאם 

  לעיסוק.

עסקים 
קטנים 

 ובינוניים

 פגיעה רבה
פגיעה 
 בינונית

 בלי פגיעה פגיעה בינונית

קטנים ובינוניים פחות "סבילות" להתמודדות עם דרישות  לעסקים
בירוקרטיות. בהתאם לכך דרישות רישוי גבוהות מעמידות קושי גדול 

 יותר עבור עסקים קטנים ובינוניים. 

תחרות 
 בענף

 פגיעה רבה 
פגיעה 
 בינונית

 פגיעה מינימלית פגיעה בינונית

אלית לתחרות בענף. מהווים פגיעה פוטנצייצירת חסמי כניסה לשוק 
 . כניסה הסיכון לפגיעה בתחרות נמוךבהעדר חסמי  –בהתאם 

                                            
 1אומדן עלויות יהלומים המיוצרים בידי אדם בנספח  12
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על בסיס ההנחות המתוארות בטבלה התקיים דיון עקרוני בדבר המענה הנדרש לכל תחום עיסוק ולכל 

מוצר. לאור ריבוי המשתנים המשפיעים הוחלט שלא לבצע דירוג כמותי של החלופות, ולמקד את הדיון 

קרוניים המבוססים על שיקול דעת ועל ניסיון השותפים לדיון בתחום, ופרט ניסיונו בטיעונים ע

 הספציפי של הרגולטור מול העוסקים בענף. 

הבחירה בין החלופות נעשתה על בסיס דיפרנציאציה באסטרטגיית ההתערבות בהתאם לרמת הסיכון. 

גורם נוסף שהשפיע על ההחלטה הוא המצב הרגולטורי הקיים כיום, מתוך שאיפה לצמצם "זעזועים" 

לפעילות בענף שעשויה להיגרם בשל "קפיצת מדרגה" ברגולציה המושתת על פעילות מסוימת ביחס 

  לנהוג כיום.

יושת משטר של הוחלט כי על העיסוקים שנתפסים ככאלו בעלי סיכון גבוה לפגיעה בתכליות הרגולציה 

עשה שימוש בחלופת המרשם או רישיון שלילי. בעיסוקים בהם ישנם סיכונים נמוכים ירישוי מלא. 

 סוקים, המוצרים, ואסטרטגיית ההתערבות שנבחרה: בטבלה הבאה פירוט העי

 אבני חן יהלום שיוצר בידי אדם יהלום מכרות מוצר\עיסוק

  הובלה

 רישוי מלא

 

  סחר

 מרשם
 עיבוד

 תיווך

  לא רלוונטי ייצור

 "רישיון שלילי" שיבוץ

 

בהתייחס למצב הרגולטורי הנהוג כיום בשוק, רוב העיסוקים נותרים תחת משטר רישוי דומה, מקל 

מעט או מחמיר מעט. העוסקים ביהלומי מכרות נותרים תחת משטר פיקוח דומה לקיים, העוסקים 

תחת משטר של מרשם, המהווה החמרה מסוימת בדרישות באבני חן, שאינם מפוקחים כיום, נכנסים 

 –הרגולציה. העוסקים בשיבוץ, שכיום חייבים ברישיון, עוברים לחסות תחת משטר של רישיון שלילי 

דבר המהווה הקלה בנטל הרגולטורי. חריגים לכלל זה הם העוסקים ביהלומים שיוצרו בידי אדם, 

כיום הם אינם מפוקחים עותית ביחס לקיים כיום, שכן שעבורם הרגולציה המוצעת מהווה החמרה משמ

 רישוי או מרשם. של תחת כל משטר 

קביעת התנאים לקבלת רישיון. בהתבסס על  החלק מהעיסוקים נדרשבבשל הבחירה בחלופת רישיון 

הקיימים כיום לקבלת רישיון נקבעו התנאים הבאים. התנאים נקבעו לאחר דיון בדבר הצורך התנאים 

י, התועלת הנובעת ממנו אל מול הנטל שהוא מטיל, תוך חתירה להשתת נטל מינימלי ויצירת בכל תנא

 מינימום מגבלות בכניסה לענף:

 :תושבות בישראל או רישום כתאגיד בישראל, העדר הרשעות שחומרתן או  תנאי בסיס

מו נסיבותיהן מעוררות קושי לעניין עיסוק ביהלומים, אי ביטול רישיון בארבע שנים שקד

 . לכל סוגי הרישיוןנקבעו לבקשה וניהול פנקסי חשבונות כדין. תנאים 
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 :הוכחת ניסיון של ארבע שנים בעיסוק ביהלומים.  תנאים נוספים לקבלת רישיון סחר

בנוסף, המפקח רשאי יהיה לשקול את יציבותו הפיננסית של המבקש כתנאי לרישיון. 

ובע מעיסוק בלי מומחיות נדרשת דרישת הידע המוקדם נועדה לקטין את הסיכון הנ

)שעלול, לדוגמא, להביא לכך שהעוסק ייפול קורבן למניפולציות והטעיות( ודרישת 

 החשש מכך שלעוסק מוטיבציה לבצע הלבנת הון. היציבות הפיננסית נועדה להקטין את 

 ון עסק לעיבוד יהלומים, כנדרש : המבקש מחזיק ברישיתנאים נוספים לעיבוד יהלומים

 רישוי עסקים. מחוק

 למבקש רישיון עסק להובלת יהלומים, תנאים נוספים לרישיון הובלה לצורך יבוא ויצוא :

כנדרש מחוק רישוי עסקים. כמו כן המבקש מחזיק באישור מרשות שדות התעופה להגעה 

עם רכבו עד לבטן המטוס. זהו תנאי חיוני ברישיון זה שכן מהות הפעילות היא שינוע 

 ס לתחנת המכס, וחזרה. היהלומים מהמטו

 על מנת להקל על העוסקים ברישיון, הוחלט להאריך את תוקף הרישיון תוקף הרישיון :

נים, ויחודש בכל פעם לשלוש לנהוג כיום. נקבע כי תוקף הרישיון יעמוד על שלוש שביחס 

 שנים, למעט רישיון הובלה שיהיה תקף לשבע שנים וניתן לחדשו לשבע שנים. 

במקרים חריגים, ניתנה למפקח ניתנה למפקח סמכות לתת רישיון על יהיה לתת מענה  שניתןעל מנת 

 אף אי עמידה באחד מהתנאים המפורטים לעיל, מנימוקים שיפורסמו.  

 לטוריות נוספותוגדרישות ר –ג. השוואת ובחירת חלופות 

חסרונות של על בסיס ניתוח היתרונות והכל אחד מהנושאים, בהלן פירוט ההחלטות שהתקבלו ל

 החלופות השונות שהובא לעיל. 

 חובות תיעוד מידע ודיווח. 1

בשקלול היתרונות והחסרונות של החלופות, שתוארו לעיל, נמצא כי קביעת חובת תיעוד ומסירת מידע 

הטיל נטל שאינו נדרש על , זאת מבלי לעל פי דרישה מספקת על מנת לממש את תכלית הרגולציה

להקנות לרגולטור סמכות לקבוע הנחיות בדבר תיעוד המידע, וכן סמכות לדרוש  העוסקים. על כן הוחלט

 את המידע, אך לא נקבע בחוק מועד דיווח תקופתי מחייב. 

 הגבלת מיקום מסחר ביהלומים. 2

נמצא , לת דרישה הגבלת המיקום, ולאור התועלת המוגבלת העולה ממנהלאור הקשיים שהתעוררו מהח

 זו מטיוטת הצעת החוק.  דרישה בלה זו. על כן הוחלט למחוק כי אין מקום לקבוע מג

 הפרדה פיזית בין יהלומים הנכרים מבטן האדמה ויהלומים המיוצרים בידי אדם. 3

הסיכון הכרוך בערבוב בין סוגי היהלומים, לצד הקושי לייצר הבחנה בין השניים באמצעים נגישים, 

הגם שחובה זו יוצרת מגבלה מסוימת על וק. מולידים את הצורך לקבוע חובת הפרדה בעת עיס

הוחלט העוסקים, נמצא כי התועלת הכרוכה מכך במונחי האינטרסים הציבוריים מצדיקה את ההגבלה. 

  לקבוע כי עיסוק ביהלומים יבצע הפרדה בין שני סוגיה יהלומים בעת ביצוע עסקה, בדיווח וביבוא ויצוא.
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 במסגרת פעולת מסחר תעודה גמולוגית. הוראות בדבר שימוש ב4

לאור הסיכונים הקיימים בהעדר פיקוח על מקור התעודה הגמולוגית, עולה הצורך לקבוע הוראות בדבר 

בתעודה גמולוגית שמקורה במעבדה   שלקבוע כי בעת עסקה ייעשה שימומקור התעודה. הוחלט 

ר מעבדות גמולוגיות. כמו כן, הוחלט להקנות לרגולטור סמכות לאשבלבד.  שאושרה על ידי הרגולטור

בתעודה גמולוגית בעת ביצוע עסקה, והחובה חלה רק ככל יובהר כי לא נקבעת כל חובה לעשות שימוש 

 שמי מהצדדים לעסקה מבקש לעשות בה שימוש. 

 שיח עם בעלי עניין –ה חלק 

העניין בוצע על בסיס טיוטת החוק שגובשה מראש. הטיוטה הועברה לארגונים  השיח עם בעלי

הבורסה ליהלומים, מכון היהלומים, התאחדות יצרני היהלומים  –מייצגים את העוסקים בענף ה

בעלי העניין התבקשו להתייחס לרגולציה המוצעת בהתבסס על התכליות שהוגדרו,  והבורסה לאבני חן.

מו התקבלו הערות מפורטות בכתב וכן התקייובפרט לציין באיזה אופן הרגולציה צפויה להשפיע עליהם. 

 פגישה הבנוסף, התקבלו הערות מחברה המייצרת יהלומים והתקיימ פגישות לשמיעת העמדות.

 לשמיעת עמדותיה. 

התייחסות המשרד להערות.  ולצדם כלל ההערות שהתקבלו מבעלי העניין ובה ריכוז שלטבלה  4בנספח 

התקבלו במקרים רבים ההערות התקבלו וטיוטת הצעת החוק תוקנה בהתאם. במקרים בהם לא 

יובהר כי השיח שבוצע אינו ממצה את השיח הוחלט שלא לקבל את ההערה. ההערות מובא נימוק מדוע 

 עם בעלי העניין על הרגולציה המוצעת, שיימשך על בסיס תזכיר החוק שיופץ. 

 מתודולוגיה ותהליך הכנת הדוח –חלק ו 

ותכנון מדיניות, מנהל היהלומים  בוצע על ידי צוות משרדי בהשתתפות אגף אסטרטגיה RIA-תהליך ה

ני נימוקים על בסיס ש התקבלהההחלטה על עומק התהליך ושיטת העבודה והלשכה המשפטית. 

הצורך לפעול לניתוק הזיקה מחקיקת חירום חייב התכנסות מהירה לנוסח מוסכם  – ןהראשו :מרכזיים

נכתבה זה מכבר, טרם החלת חובת טיוטת חוק חלופית לצו  – ישל תזכיר אותו ניתן יהיה להפיץ. השנ

בממשלה. לאור זאת הוחלט להשתמש בטיוטת החוק שנכתבה כבסיס לתהליך, תוך ביצוע  RIAביצוע 

 שיח ממוקד עם בעלי עניין מרכזיים וקבלת הערותיהם על הטיוטה. התהליך כלל את השלבים הבאים: 

לאומית לבחינת הסדרים  הגדרת תכלית הרגולציה לאור הסיכונים בענף, וביצוע סקירה בין .1

 .אלטרנטיבייםרגולטוריים 

, לאור התכליות שהוגדרולבעלי עניין מרכזיים לקבלת הערותיהם שנכתבה הפצת טיוטת החוק  .2

 ריכוז הערות וגיבוש התייחסות.

של ההסדרים  –על המפוקח ועל הרגולטור  –עות והעלויות אומדנים בדבר ההשפ ביצוע .3

 הרגולטוריים השונים.

, על החלופות השונות והחלטה על ההסדרים הרגולטוריים שיכללו בהצעת החוק הסופית יוןד .4

 . לאור כלל המידע שנאסף

 .עדכון טיוטת החוק בהתאם למסקנות והפצת תזכיר .5
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 אומדן עלויות יהלומים שיוצרו בידי אדם : 1ספח נ

אתרי מכירה מקוונים,  האומדנים שלהלן מבוססים על סקירה שבוצעה על מקורות מידע גלויים ובהם:

מחירוני יהלומים, מחקרים וסקרי שוק המנתחים מגמות בענף חוות דעת של מומחים ואתרים 

 מתמחים. להלן תמצית הממצאים: 

  באופן ם בצורה משמעותית מאלו של יהלומי מכרותנמוכימחירי יהלומים שיוצרו בידי אדם .

יות ביהלומים בגדלים ואיכו 60-70%גס ניתן להעריך את פערי המחירים בטווח של 

 "סטנדרטיים". בגדלים ואיכויות יוצאות דופן פערי המחירים גדלים בצורה משמעותית. 

 בגדלים ואיכויות ינים טווחי מחיר )לצרכן( ליהלומים שיוצרו בידי אדם בטבלה להלן מצו

  13שונים.

 

  ו מוצעים טווחי ביחס למחירון רפפורט ליהלומי ב 75%-50%טווחים אלו מהווים פערים של

)בו המחירים הם סיטונאיים, כך שהמחיר לצרכן גבוה עוד מחיר ליהלומים שנכרו מהאדמה 

שצורתו  שיוצר בידי אדםפערי המחיר גדלים(. לדוגמא: מחירו של יהלום  –יותר, ובהתאם 

נאמד ב satisfactory) קראט וברמת איכות )שקלול של צבע וניקיון( מספקת ) 1בגודל עגולה, 

. מחירו של 6800$-. על פי מחירון רפפורט מחירו של יהלום דומה יעמוד על כ4000$-3500$

-80,000$קראט באיכות פרימיום יעמוד לפי אומדן זה על  4בגודל שיוצר בידי אדם יהלום 

, 392,000$-218,000$בעל נתונים דומים יעמוד על , בעוד מחירו של יהלום מכרות 150,000$

   14ויותר. 52.ם של פי דהיינו, פער מחירי

 מהיהלומים  80%-נמצא כי כת זירות מכירה מקוונות של יהלומים שיוצרו בידי אדם בבדיק

 15.10,000$נמכרים מעל  2%, ורק 3,500$נמכרים בפחות מ 

 85%  קראט. היצע זה  1.5הם בגדלים של עד למכירה המוצעים מהיהלומים שיוצרו בידי אדם

, הגודל בדומה ליהלומי מכרותדולים יותר. ייצור יהלומים גב תואם את הקשיים הטכנולוגיים

 מתואם חיובית עם המחיר. הדבר נכון לגבי יתר הפרמטרים )שקיפות, צבע וכדומה(. 

                                            
  /diamonds-lab-https://www.adadiamonds.com/buyמקור:  13
הטווחים מציינים פערים שונים באיכות בתוך קטגוריית "פרימיום", על כן יש להקביל את הטווח הנמוך של יהלומים  14

 מיוצרים לטווח הנמוך של יהלומים טבעיים, וכנ"ל בטווח הגבוה. 
מיוצרים, מיצרנים שונים, המוצעים למכירה באתר  יהלומם 10,000-על בסיס ניתוח מאגר של כ 15

https://www.brilliantearth.com/ .ממצאים אלו דומים לתמונה העולה בבחינת שתי זירות מסחר נוספות . 

https://www.adadiamonds.com/buy-lab-diamonds/
https://www.brilliantearth.com/
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  מחיר זה  16)מחיר לצרכן(. 136,000$-היקר ביותר שנמצא תומחר בכהיהלום שיוצר בידי אדם

ם מסוג גודל שכמעט ואינו מצוי ביהלומיקראט,  6מעל  –של היהלום נובע ככל הנראה מגודלו 

, כלומר 360,000-בעל מפרט דומה עומד על כ מכרות. על פי מחירון רפפורט, מחירו של יהלום זה

, כאשר ההפרש במחיר לצרכן צפוי להיות גדול עוד ממחיר יהלום שיוצר בידי אדם 3כפי  –

, ם מיוצריםימלי ביהלומייותר. כמו כן, ככל שמדובר באומדן לסדר הגודל של המחיר המקס

ברמת המחירים הגבוהה ותית מהמחיר המבוקש עבור יהלומי מכרות הרי שהוא קטן משמע

 )מיליוני דולרים(.

  ועל פי הערכות מומחים, מיוצריםבשנים האחרונות ישנה ירידה עקבית במחירם של יהלומי ,

בין היתר על רקע  ,40%מחירם בשנתיים האחרונות צנח בעד  17מחירם צפוי להמשיך ולרדת.

-גידול בהיצע. גורם נוסף שצפוי למשוך את המחירים כלפי מטה הוא כניסתו של תאגיד דה

המוצהרת היא להוביל לירידת מחירים ולקבע את  ו, שמטרתלענף יהלומים מיוצרים 18בירס

הגבוהים ובכך לשמר את המחירים דרט מחירים נמוך מזה של יהלומי המכרות, הענף בסטנ

  19.המכרותומי בשוק יהל

 משמעותית  נמוכותות המחירים של יהלומים שיוצרו בידי אדם לסיכום, מהסקירה עולה כי רמ

 מיוצרים, וכי הפער צפוי לגדול על פני זמן. עיקר ההיצע של יהלומי מאלו של יהלומי מכרות

ון נכקראט, בטווח מחירים של מאות עד אלפי דולרים בודדים. נראה ש 1-1.5הוא בטווחים של 

, בעוד מחירם של 150,000$יש "תקרת מחיר" הנעה סביב  ם שיוצרו בידי אדםליהלומילהיום 

 יכול להגיע למיליוני דולרים. יהלומי מכרות 

 

  

                                            
 15.10.2018נכון למועד ביצוע הסקירה:  16
17 forecast-market-jewelry-diamond-grown-http://www.paulzimnisky.com/lab  
בירס הוא השחקן הגדול ביותר בענף היהלומים. התאגיד פועל לאורך כל שרשרת הערך הענפית ושולט על מעל -תאגיד דה 18

 עולמית.לשליש מאספקת היהלומים ה
בירס, המשווקת תכשיטים משובצים ביהלומים מיוצרים -היא חברת בת של דה https://lightboxjewelry.com חברת  19

 לחצי קרא וכן הלאה.  400$לקראט,  800$במחיר אחיד של 

http://www.paulzimnisky.com/lab-grown-diamond-jewelry-market-forecast
https://lightboxjewelry.com/
https://lightboxjewelry.com/
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 : סקירה בין לאומית2נספח 

: בלגיה, ארצות הברית, הודו ודרום אפריקה. מדינות במסגרת הסקירה בין לאומית נבחנו ארבע מדינות

הרלוונטיות שלהן לתחום היהלומים והיכולת ללמוד מהן. בלגיה מרכזת את עיקר  אלו נבחרו בשל

העולמית של יהלומים, בדרום אפריקה  העיבודהסחר העולמי ביהלומים, בהודו מתרחשת עיקר פעילות 

, הכרייה והסחר, וארה"ב היא הצרכנית הגדולה בעולם של יהלומים העיבודפעילות ענפה בתחום 

חת מהמדינות ישנה גישה שונה לאסדרת הפעילות בענף. בכל מדינה נסקרו השחקנים ומוצריהם. בכל א

המרכזיים הפעילים בענף היהלומים, לרבות גופים רגולטוריים וארגונים מייצגים, ונבחנו הרכיבים 

המשמעותיים של הרגולציה על הענף: תפקידי הרגולטור, תכלית הרגולציה והגבלות על העיסוק 

 ביהלומים. 

 לה הבאה מסכמת את הסקירה הבינ"ל והקריטריונים העיקריים שנבחנו בה:הטב

 : סיכום מאפיינים רגולטוריים מרכזיים בענף היהלומים בארבע המדינות שנסקרו1 טבלה 

  הודו ארה"ב בלגיה דרום אפריקה

כרייה, מסחר 
 וליטוש

 ומסחר עיבוד מסחר ומסחר עיבוד
זיים מאפיינים מרכ

 של הפעילות בענף

הרגולטור ליהלומים 
ומתכות יקרות 

(SADPMR) 

 FPSמשרד הכלכלה )
Economy) 

משרד האוצר 
 ומחלקת המדינה
Department of 
the Treasury & 
Department of 

State 

משרד המסחר 
 והאוצר

Ministry of 
Commerce 

and Industry 
&  

Ministry of 
Finance 

 הרגולטור

נות מתן רישיו .1
 לעיסוק

ניהול מרכז  .2
 הסחר והיצוא

קידום מכירות  .3
 יהלומים

 מתן רישיונות לעיסוק .1
אכיפת חקיקת האיחוד  .2

 האירופי
פיקוח על רגולציה  .3

 עצמית 

. יישום אמנת 1
קימברלי, בין 

השאר אמון על 
הוועדה שהוקמה 

 לנושא
. קבלת דיווחים 2

שנתיים מיבואנים 
ויצואנים של 

 יהלומי גלם

 . קידום יצוא 1
. יישום אמנת 2

 קימברלי
. גיבוש ופרסום 3

 תקנות מיסים
. ביצוע אומדן 4

של יבוא 
 מוצרים

. מתן רישיונות 5
 לעיסוק

תפקידים מרכזיים 
 של הרגולטור/ים

        
יישום אמנת 

 קימברלי

ה
הרגולצי

ת 
תכלי

 

       
מניעת 

 הלבנת הון

      

פיתוח 
תעשיית 

היהלומים 
 המקומית

סחר הוגן בשוק 
 המקומי

ום חקיקת האיחוד ייש
 האירופי

 אחר  
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כן, ניתן לייצא או 
לייבא רק דרך מרכז 

 הסחר

כן, ניתן לייצא או לייבא רק 
 דרך הבורסה

האם קיימת הגבלה  לא לא
פיזית לסחר 

 בינלאומי?
האם קיימת הגבלה  לא לא לא לא

פיזית לסחר 
 מקומי?

כן, ליטוש יכול 
להיעשות רק בבית 
 העסק של המלטש 

ד יכול להיעשות כן, עיבו
 בסדנאות מאושרות בלבד

 לא לא
האם קיימת הגבלה 

 פיזית לליטוש?

כן, לטובת סחר 
כדי  –בינלאומי 

לייצא או לייבא יש 
להיות חבר מרכז 

הסחר. עם זאת, אין 
צורך עבור מסחר 

 מקומי ועבור ליטוש

לא, אולם חברות בבורסה 
מסייעת בנושאים 

בירוקרטים ובסחר 
 ביהלומי גלם

, אולם לא לא
חברות בבורסה 

מסייעת 
בנושאים 

בירוקרטים 
ובסחר ביהלומי 

 גלם

האם יש חובה 
להיות חבר בורסה 

לטובת עיסוק 
 בתחום?

סוגי  8כן. ישנם 
רישיונות קבועים 

והיתרים )סחר, 
 ליטוש, שיבוץ ועוד(. 

כן. יש להחזיק במעמד 
קבוע של סוחר רשום 
המקנה רישיון ליבוא 

 וליצוא. 

רש רק כן, אך נד לא
לייצוא )הגם 
ולא מתמקד 

ביהלומים, אלא 
באבני חן 

 ומתכות יקרות(

האם נדרש רישיון 
כלשהו לטובת 
 עיסוק בתחום?

משך הרישיון הינו 
לחמש שנים ואז 

 נדרש לחדשו.

לא ידוע )מידע  אין ללא הגבלה
 משך זמן הרישיון לא נמצא(

אין צורך ברקע או 
 ניסיון מסוים

ן אין צורך ברקע או ניסיו
מסוים לצורך קבלת 

הרישיון. כדי להיות חבר 
בורסה יש צורך בממליצים 

 חברי בורסה

 אין אין
רקע נדרש עבור 

רישיון או חברות 
 בבורסה

 

בבחינה לעומק של המגבלות על פעילות בענף היהלומים במדינות השונות זוהו ארבעה מאפיינים 

( 2( הגבלה פיזית של מיקום הסחר; 2שוי; ( חובת רי1מרכזיים של הגבלת כניסה לענף ופעילות בו: 

( תנאי סף לחברות בבורסה. התרשים הבא מפרט את "עוצמת 3קביעת חובת חברות בבורסה; 

 הרגולציה" במדינות השונות על פי המאפיינים הללו: 
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 : "עוצמת הרגולציה" בארבע המדינות שנסקרו1איור 

 

יה בארה"ב היא המקלה ביותר בכל הנוגע לתנאי סף מקדימים לפעילות הרגולצכי מהתרשים ניכר 

בענף, בעוד הרגולציה בדרום אפריקה היא המחמירה ביותר. חשוב לציין שהתרשים לא משקלל את 

. על הענף עוצמת האכיפה, שהיא רכיב חיוני לצורך קבלת תמונת מצב מלאה בדבר השפעת הרגולציה

 העונשיםצמת האכיפה גבוהה מאוד, דבר הבא לידי ביטוי הן בפן של בעניין זה ניכר כי בארה"ב עו

והן בפן של ביצוע האכיפה בפועל. כלומר, ניתן לומר כי תנאי סף נמוכים בכניסה לענף  הקבועה בחוק

 "מאוזנים" על ידי אכיפה מרתיעה. 

  

0

1

2

3

4
רישיון

הגבלה פיזית של מיקום  
הסחר

דרישה של חברות  
בבורסה

רקע עבור חברות  
בבורסה

דרום אפריקה בלגיה הודו ב"ארה
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 : מדידה3נספח 

 א. הנחות

יבוץ. בשל מיעוט שחקנים פעילים בתחומי סחר, עיבוד, ש –מדידות בוצעו בחלוקה לתחומי עיסוק ה

 יצור לא בוצעו מדידות נפרדות לעיסוקים אלו. השפעתם על המדידות המצרפיות זניחה.הובלה וי

 :לפי תחום עיסוקעלויות שכר . 1

תחום 
 עיסוק

עלות העסקה 
 שעתית

 מקור

 סחר

82 

 )מסחר סיטוני ביהלומים 467, ענף 2015שכ"ע חודשי ממוצע בשנת  -למ"ס 
. 2015שעות משרה מלאה. נתוני  186שח, מחולק ב  11,716ותיווך ביהלומים(: 

 30% –תוספת תקורה )עלות מעסיק( 
 עיבוד

77 
שעות משרה  186שח, מחולק ב  10,983ענף "עיבוד יהלומים":  - 12.41למס, לוח 

 30% –. תוספת תקורה )עלות מעסיק( 2015מלאה. נתוני 
 שיבוץ

55 

)ייצור תכשיטים יקרים  321, ענף 2015שי ממוצע בשנת שכ"ע חוד -למ"ס 
. 2015שעות משרה מלאה. נתוני  186שח, מחולק ב  7,857ופריטים דומים(: 

 30% –תוספת תקורה )עלות מעסיק( 

 : לפי תחום עיסוק מספר עוסקים. 2
תחום 
 עיסוק

 הסבר מספר עוסקים

עוסקים בסחר שאינם רשויים כיום  500-בעלי רישיונות כיום + אומדן של כ 1500 2000 סחר
 .אך יפנו לקבלת רישיון בעקבות כניסת החוק לתוקף

עוסקים בסחר שאינם רשויים כיום  100-בעלי רישיונות כיום + אומדן של כ 400 500 עיבוד
 .אך יפנו לקבלת רישיון בעקבות כניסת החוק לתוקף

כי מספר זה מבטא אומדן חסר בעלי רישיון צורפות כיום. הונח  300ישנם  1000 שיבוץ
, בפרט כאשר מכניסים לתחולת הפיקוח משמעותי ביחס לכמות העוסקים בפועל

. בבדיקה של מוסדות הכשרה נמצא כי בכל שיבוץ של אבני חן שאינו מפוקח כיום
כמו כן, בוגרים של מסלולי הכשרה שונים לשיבוץ אבנים יקרות.  100-שנה יש כ

י כבענף ייצור תכשיטים יקרים, אם  3,800( ישנם כ 2015על פי סיווג הלמס )נתוני 
בהעדר נתונים סביר להניח שלא כולם עוסקים בשיבוץ יהלומים ואבני חן. 

 עוסקים פעילים.  1000-כי ישנם כבאופן שמרני נוספים הונח 
 

 ב. עלויות פרוצדורה

 תקופתי . עלות דיווח1

 צורף עיבוד סחר  

 3 3 3 זמן נדרש להכנת דוח

 55 77 82 עלות לשעת עבודה

 165 230 246 סה"כ עלות לעוסק

 1000 500 2000 מספר עוסקים
  164,744  115,144  491,316 סה"כ עלות מצרפית לתחום עיסוק

  771,204     סה"כ עלות מצרפית משקית
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 . עלויות רישוי2

ה נדרש מבקש הרישיון לבצע. חישוב עלויות פעולות הרישוי נעשה על בסיס ניתוח של הפרוצדורה אות

הרישיון. ניתוח זה נעשה על בסיס הנהלים המגדירים את הפרוצדורה, ותוקף בשיחות עם מספר בעלי 

העלויות על בסיס ההנחות  רישיון. בשיחות אלו גם התקבל אומדן למשך הזמן הנדרש לביצוע הפעולות.

  .לסחר ולעיבוד –רוצדורת הרישוי המפורטות לעיל. להלן טבלאות המסכמות את מדידת העלויות לפ

 :הגשת בקשת רישוי בודדתעלות 

    חדשהבקשה  - סחרגשת בקשת רישיון עלות ה
עלויות נוספות  עלות זמן  

 \אגרות)
 \עמלות

תשלומים 
 (אחרים

סה"כ 
 פעולות הערות עלות

משך 
 עלות לשעה )שעות(

מילוי טופס מקוון וצירוף 
   41   82 0.5 המסמכים

   4   82 0.05 צילום תז

   4   82 0.05 צילום דרכון

   20   82 0.25 תמונת פספורט
הפקת מסמכים להוכחת  

שנות ותק בענף  4
 82   82 1 היהלומים

שנים  4ל  106טופס  -לדוגמא 
אחורה כדי להוכיח עבודה אצל 

 יהלומנים

הפקת מסמכים המעידים 
   82   82 1 על יציבות פיננסית

 -שום הפקת אישור רי
רשם החברות, רשם 

 51 10 82 0.5 השותפויות, עוסק מורשה
הזמנת אישור באתר האינטרנט של 

 רשם החברות

 164   82 2 ראיון אצל הרגולטור

משך ראיון כעשרים דקות + זמני 
רוב  -הגעה והמתנה )הנחה 

המבקשים נמצאים באותו בניין 
יחד עם הרגולטור כך שזמני ההגעה 

 הממוצעים נמוכים(

הגעה פיזית ללקיחת 
 41   82 0.5 הרישיון

רוב המבקשים  -זמן הגעה )הנחה 
נמצאים באותו בניין יחד עם 
הרגולטור כך שזמני ההגעה 

 הממוצעים נמוכים(

 זמן פרוצדורת התשלום 41   82 0.5 תשלום אגרת הרישוי

  670 670     גובה האגרה
  489   סה"כ עלות לקבלת רישיון בלי אגרה

  1159   כולל אגרה עלות
    סחרחידוש רישיון הגשת בקשת  עלות

 עלות זמן  
עלויות נוספות 

 \אגרות)
 \עמלות

תשלומים 
 (אחרים

סה"כ 
 פעולות הערות עלות

משך 
 עלות לשעה )שעות(

 זמן פרוצדורת התשלום 41   82 0.5 תשלום אגרת הרישוי

  670 670     גובה האגרה
  41   ון בלי אגרהסה"כ עלות חידוש רישי

  711   עלות כולל אגרה
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  עיבודבקשת רישיון הגשת עלות 

 עלות זמן  
עלויות 
נוספות 

 \אגרות)
 \עמלות

תשלומים 
 אחרים(

סה"כ 
 פעולות הערות עלות

משך 
 )שעות(

עלות 
 לשעה

מילוי טופס מקוון וצירוף 
   38   77 0.5 המסמכים

ב צילום תז )דרכון אם תוש
   4   77 0.05 חוץ(

   19   77 0.25 תמונת פספורט

 4הפקת מסמכים להוכחת  
 77   77 1 שנות ותק בענף היהלומים

שנים אחורה  4ל  106טופס  -לדוגמא 
 כדי להוכיח עבודה אצל יהלומנים. 

הפקת מסמכים המעידים על 
 על בסיס טופס קיים 77   77 1 יציבות פיננסית

רשם  - הפקת אישור רישום
החברות, רשם השותפויות, 

 48 10 77 0.5 עוסק מורשה
הזמנת אישור באתר האינטרנט של 

 רשם החברות

 4   77 0.05 תצלום רישיון עסק

עלות הפקת רישיון העסק לא נכללת 
בתחשיב זה שכן היא עלות מובנית 
בעצם פעולתו של העסק )"עסקים 

 כרגיל"(

 307   77 4 ראיון אצל הרגולטור
ראיון כעשרים דקות + זמני משך 

 הגעה והמתנה

 זמן הגעה  115   77 1.5 הגעה פיזית ללקיחת הרישיון

 זמן פרוצדורת התשלום 38   77 0.5 תשלום אגרת הרישוי

  670 670     גובה האגרה
סה"כ עלות לקבלת רישיון 

  666    בלי אגרה
  1336    עלות כולל אגרה

    עיבודחידוש רישיון הגשת בקשת  עלות

 עלות זמן  
עלויות 
נוספות 

 \אגרות)
 \עמלות

תשלומים 
 (אחרים

סה"כ 
 פעולות הערות עלות

משך 
 )שעות(

עלות 
 לשעה

 זמן פרוצדורת התשלום 38   77 0.5 תשלום אגרת הרישוי

  670 670     גובה האגרה
סה"כ עלות חידוש רישיון בלי 

  38    אגרה
  708    עלות כולל אגרה
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 :רישוי מצרפיותיות עלו

הונח כי העוסקים נוסף, בהמצרפיות מבוססות על מספר העוסקים כמפורט בהנחות לעיל. יות העלו

עלות נדרשים בביצוע פרוצדורת רישוי חדש אלא חידוש בלבד, אחת לשלוש שנים.  הרשויים כיום לא

 . לעיסוק בכל שנההנכנסים  "זרם" מחושבת עבוררישוי חדש 

 סחררישוי  –מצרפית עלות 

 
בלי 

 הסבר כולל אגרה אגרה
בקשות   -עלות מצרפית

  69,542        29,342    חדשות
בקשות חדשות  60 -בקשות חדשות בלבד הונח 

 בשנה
חידוש  -עלות מצרפית 

 הנחה: רישיון מחודש אחת לשלוש שנים  473,962      27,295    רשיונות

   543,504      56,637    חידוש וחדש - סחר סה"כ
 

 עיבודרישוי  –מצרפית עלות 

 
בלי 

 אגרה
כולל 
 הסבר אגרה

בקשות   -עלות מצרפית
  26,726     13,326  חדשות

בקשות חדשות  20בקשות חדשות בלבד. הנחה: 
 בשנה

חידוש  -עלות מצרפית 
 הנחה: רישיון מחודש אחת לשלוש שנים  354,191   19,191  רשיונות

   380,917   32,517  וחדשחידוש  –עיבוד  סה"כ
 

 כ"סה –מצרפית עלות 

 
 כולל אגרה בלי אגרה

  924,421      89,155    סה"כ סחר ועיבוד

 

 ניתוח עלויות רישויסיכום 

זאת  ,רפיתהמצוהן ברמה , עבור העוסק הבודדהן  –הרישוי אינן גבוהות עלויות תחומי העיסוק בשני 

 בעלות המשולמת עבורעולה כי עיקר הנטל טמון עוד עובדה שמספר העוסקים נמוך באופן יחסי. הבשל 

מסך  ם, בעוד העלויות הנובעות משעות עבודה והוצאות אחרות מהוות פחות מעשרה אחוזיהאגרה

 . הכוללת העלות
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 : פירוט מענה להערות  בעלי העניין4נספח 

נושא, מספר הסעיף בטיוטת 
 החוק שהופצה )ככל שיש(

 התייחסות המשרד תגובת בעלי העניין 

הגבלת מיקום  1
שמירה \לעיסוק

 ואחסנה.
 20-( ו1)א()9סעיפים 

לבטל את הדרישות להגבלת 
מיקום. מדובר בפגיעה 

בחירויות )עיסוק, קניין, 
(, וכן הטלת נטל התאגדות

 כספי. 

 הוחלט לבטל את מגבלת המיקום

הגשת דוח מלאי  2
 (2)א()9למפקח. סעיף 

לבטל את הדרישה. אין תכלית 
לדרישה. מדובר בסמכות 

 ארכאית. 

הדרישה להגשת דוח מלאי עונה על 
( מניעת 1שתי תכליות רגולציה: 

( חובה הנדרשת במסגרת 2הלבנת הון; 
 סעיף יישאר.ציות לאמנת קימברלי. ה

אמצעי אבטחה לקבלת  3
 )א(6רישיון יצרן. סעיף 

לבטל את הסמכות המוקנית 
למפקח לקבוע אמצעי אבטחה 

 למפעל כתנאי לרישיון

לאור העובדה שעסק העוסק בעיבוד 
יהלומים חייב ברישיון עסק בו 

נשקלים גם היבטי אבטחה, הוחלט 
להסיר את הסעיף העוסק באבטחה 

 רישיון עסק כדיןולהסתפק בקיומו של 
המצאת אישור רו"ח על  4

דיווח לרשויות המס. 
 (2)ה()4סעיף 

מבקשים למחוק את סעיף 
(. הדיווח של היהלומן 2)ה()4

לרשויות המס לא מעניינו של 
 המפקח על היהלומים 

ניהול תקין של פנקסי חשבונות הוא 
מידע חיוני במסגרת מניעת הלבנת הון, 

עם זאת, ועל כן מעניינו של המפקח. 
הוחלט לשנות את נוסח הסעיף כך 

שהתנאי ייקבע כחובת ניהול פנקסים 
כדין )תנאי מהותי(, חלף הנוסח הישן 

בו נקבעה חובת הגשת אישור רו"ח 
)תנאי פרוצדורלי(. הניסוח החדש עונה 

על תכלית הרגולציה ומצמצם נטל 
 בירוקרטי שאינו נדרש. 

זיקה בין היסטוריה של  5
פי חוק עיצום כספי )ל

איסור הלבנת הון או 
חוק זה( לבין 

ביטול רישיון. \מתן
 (2)ג()4סעיף 

הזיקה בין העיצום הכספי 
לרישיון מוגדרת בצורה עמומה 

מדי, ולכאורה עיצום כספי 
שהוטל בגין הפרה פעוטה )אי 

שמירת ת"ז של לקוח( יכול 
להביא לשלילת רישיון. מוצע 
לבנות מדרג הבנוי על חומרת 

 ההפרה.

ן לרגולטור שיקול דעת על מנת נית
לתת מענה לחששות אלו. בהתאם לכך 
אין צורך לקבוע מראש מדרג לעברות 

 ועיצומים שיגררו מניעת רישיון. 
בנוגע לבקשה לחייב את המפקח לנמק 

 הרי שדרישה זו קיימת.  –בכתב 
 

העדר הרשעה בעבר  6
כתנאי לקבלת רישיון. 

 )ב( 4סעיף 

א מדובר בסעיף רחב מדי ול
מידתי. בפרט, אי מתן רישיון או 

שלילתו בשל הרשעת נושא 
משרה אינה מידתית ויש לתת 
לתאגיד זמן לתקן את המצב. 

כמו כן, השאלה אם עבירה 
מונעת עיסוק ביהלומים היא 

אובייקטיבית ולכן יש לצמצם 
את שיקול הדעת של המפקח. 
כמו כן, יש לחייב את המפקח 

 לנמק החלטתו בכתב. 
טול רישיון בארבע אי בי 7

שנים אחרונות כתנאי 
סעיף  למתן רישיון

 (1)ג()4

הדרישה אינה מידתית בנוסחה 
הנוכחי.  להבהיר כי התנאי אינו 
חל על מי שביקשה בעצמו לבטל 

 את הרישיון

לא הייתה כוונה למנוע רישיון ממי 
 שביקש בעצמו לבט. הסעיף הובהר. 
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נושא, מספר הסעיף בטיוטת 
 החוק שהופצה )ככל שיש(

 התייחסות המשרד תגובת בעלי העניין 

תוקף הרישיון. סעיף  8
 )ג(3

ע כי רישיון יינתן מבקשים לקבו
 שנים לפחות.  5-ל

 7שנים ) 3-תוקף הרישיון הוארך ל
שנים הם פרק זמן ארוך  5להובלה(. 

מדי שמגביר את הסיכון לתכליות 
 הרגולציה. 

תנאים נוספים לקבלת  9
 רישיון

מציעים להוסיף תנאי לפיו 
מבקש הרישיון יגיש תצהיר 
חתום על ידי עו"ד לפיו לא 

רסה הורחק מחברות בבו
שנים, לא  3לתקופה העולה על 

הורשע בעבירה של תרמית, 
הונאה, גניבה או שוד, ולא הוגש 

כתב אישום; לא מצוי בהליכי 
פשיטת רגל, ואם הוכרז כפושט 
רגל הופטר מחובותיו; לא היה 

בעל מניות או נושא משרה 
 בתאגיד שפושט רגל 

גניבה: קיים \הונאה\עבירות מרמה
תב אישום בנוסח החוק. אי הגשת כ

ההערה מתקבלת,  –וכן פשיטת רגל 
הוכנס סעיף שנותן לרגולטור סמכות 

 לשקול שיקולים אלו.
ההערה  –בעניין אי סילוק מהבורסה 

אינה מתקבלת. ההחלטה על מתן 
רישיון היא החלטה רגולטורית 

הנעשית על ידי הרגולטור, ואינה יכולה 
להיות תלויה בהחלטות שארגון פרטי 

 חבריו. מקבל בנוגע ל

הובלת יהלומים לבטן  10
 1(, 2)7המטוס. סעיפים 

טוענים כי הגדרת 'הובלה' 
בשילוב עם התנאי לפיו מוביל 

יוכל להגיע עד לבטן המטוס 
יביא לייקור תעריפי ההובלה 

 בשל הגבלת התחרות

הגדרת העיסוק שונתה ל"הובלה 
לצורך יבוא ויצוא" על מנת להבהיר כי 

וך תחומי אין הגבלות על הובלה בת
הארץ. ההצעה לבטל את התנאי לפיו 

בעל הרישיון יידרש לאישור רש"ת 
אינה מתקבלת שכן זהו תנאי מהותי 

 בעיסוק זה. 
יותר שילוח  –בעניין שילוח עצמי 

 עצמי כנהוג כיום. 

ביצוע שילוח באמצעות  11
חברת שילוח בלבד. 

 (4)א()5סעיף 

החובה לבצע שילוח באמצעות 
י למתן חברה בלבד, בתנא

רישיון, אינה סבירה. מבקשים 
 לבטל את התנאי. 

מבקשים להכניס לחוק את 
המנגנון הקיים כיום המאפשר 

 export byשילוח עצמי )
passenger .) 

מבקשים להוסיף אפשרות  11ביטול רישיון. סעיף  12
לתיקון הפרה טרם ביטול 

 רישיון

הצעות אלו קיימות בכל אופן בהצעת 
המפקח "רשאי"  –וסח החוק. על פי הנ

לבטל או להתלות רישיון, בכפוף 
 לשימוע ובהתאם לאופי ההפרה

 
13 
 

ביטול רישיון על רקע 
 (4)א()11הרשעה. סעיף 

 )ב(4דומה להערות על סעיף 

הגבלת חברות בבורסה  14
לבעלי רישיון. סעיף 

 (5)א()16

הגבלת החברים בבורסה לבעלי 
רישיון בלבד פוגעת בחופש 

 6-7)סעיפים  ההתאגדות
במכתב(. אין סיבה למנוע 

חברות של יהלומנים 
חברי כבוד, שכירים של \בעבר

 יהלומנים. 

הוחלט לבטל את סעיף ההכרה 
 בבורסה. 

סמכויות המפקח מול  15
אישור  –הבורסה 

נהלים, חובות דיווח. 
(, 3)א()16סעיפים 

 (4)א()16

סמכות המפקח פוגעת בחופש 
 במכתבם( 8ההתאגדות )סעיף 

לא מקבלים את התנאים  הכרה בבורסה 16
להכרה. הנוסח המוצע מתעלם 

מקיומו של הארגון הפועל 
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נושא, מספר הסעיף בטיוטת 
 החוק שהופצה )ככל שיש(

 התייחסות המשרד תגובת בעלי העניין 

למכתבם(.  9עשרות שנים )סעיף 
מבקשים לבטל את סעיף 

 ( 2)א()16
בעניין העדר עבר פלילי של 

התאגיד, נושאי משרה בו או 
בעלי שליטה. טוענים שמדובר 

 33בסעיף לא מידתי )סעיף 
 במכתבם(. 

ענישה פלילית. סעיפים  18
 לחוק 38,39

מבקשים לבטל את סמכות 
הענישה הפלילית ולהותיר 
ענישה באמצעות עיצומים 

כספיים בלבד. לבטל את 
בחוק בשל אי  39, 38סעיפים 

 מידתיות 

ההצעה לא מתקבלת. אכיפה פלילית 
נדרשת על מנת להבטיח אכיפה 

 אפקטיבית. 

ביטול עילות למתן  20
 עיצום כספי

מבקשים לבטל את העילות 
( בהתאם 3(,)2)א()26בסעיף 

לבקשתם לבטל את החובות 
הללו )הגבלת מיקום עיסוק, 
 תעודה ממעבדה גמולוגית(. 

ההצעה מתקבלת חלקית. הקבלת 
מיקום מוסרת, תעודה גמולוגית 

 תיוותר. 

הגדרת המונחים סחר  22
ביהלומים ועיסוק 

 . 1ביהלומים. סעיף 

המילים  להוסיף להגדרות את
"בתמורה ועל דרך העיסוק", 

 כפי שמופיע למילה תיווך

ההצעה אינה מתקבלת. סחר מתבצע 
גם כאשר הפעולה נעשית שלא 

בתמורה ועל דרך עיסוק, והצורך 
ברגולציה מתקיים בכל מצב בו 

מתבצעת העברה של יהלומים, גם אם 
שלא בתמורה ועל דרך עיסוק. 

ההשוואה לתיווך אינה נכונה, שכן 
צב של תיווך יש רצון להוציא במ

מחלות הרגולציה מקרים בהם 
הפעולה נעשתה שלא בתמורה או על 
דרך עיסוק. על כן אין מקום לשנות 
 את ההגדרות על פי הצעת הארגונים

להקים וועדה מייעצת לעניין  ועדה מייעצת 23
מתן רישיון, סירוב או ביטול. 
למפקח תהיה חובת היוועצות 

 עם הוועדה. 

קבלים את ההצעה. הוועדה לא מ
תוסיף נטל על תהליך הרישוי. כמו כן, 

החלטות המפקח נתונות לביקורת 
שיפוטית כך שאין ערך ממשי לביקורת 

 נוספת מטעם וועדה מייעצת
מעבדות גמולוגיות.  24

 21סעיף 
טוענים כי ההגבלה לקבלת 

תעודה על ידי מעבדה 
שהוסמכה על ידי הרשות 

להסמכת מעבדות בלבד 
תעלמת משימוש במעבדות מ

בינ"ל שלא הוסכמו על ידי 
 הרשות בישראל.

ההערה התקבלה. הנוסח עודכן כך 
שניתן לעשות שימוש גם בתעודות 

 ממעבדות בחו"ל. 

סמכויות המפקח. סעיף  25
37 

מבקשים לצמצם את סמכויות 
)ב( 37המפקח המוקנות בסעיף 

ולהגביל רק למסמכים ומידע 
יון. הרלוונטיים לקבלת הריש

כמו כן מבקשים לבטל את סעיף 

ההצעה לבטל את הסמכות הפלילית 
לא מתקבלת, שכן זו נדרשת על מנת 

להבטיח אכיפה אפקטיבית. עם זאת, 
יובהר כי דרישות המידע של הרגולטור 

יעשו עבור מידע על פעולות הקשורות 
, הוחלט ליישום חוק זה. בנוסף
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נושא, מספר הסעיף בטיוטת 
 החוק שהופצה )ככל שיש(

 התייחסות המשרד תגובת בעלי העניין 

)ג( בהמשך לרצונם לבטל את 37
 הסמכויות הפליליות.

להוסיף סמכות לרגולטור לדרוש מידע 
גם ממי שאינו בעל רישיון ככל שעלה 
 חשד כי ההוא מפר הוראות חוק זה. 

מציעים לבצע דיפרנציאציה  23היטל. סעיף  26
בהיטל לפי סוג היהלומים. כמו 

כן מציעים לא לנקוב בחוק 
בגובה ההיטל אלא להטיל על 
 השר לקבוע ולעכן מעת לעת.

היוועצות עם מועצת  מבקשים
המנהלים של המכון לצורך 

 קביעת קובה ההיטל. 
מציעים שהתשלום יבוצע אחת 

 לחודש קלנדרי 

ההצעות אינה מתקבלת. מבחינה 
מהותית, ההצעה לעדכון עתי 

מתקיימת כבר בנוסח הנוכחי. כנ"ל 
 –לגבי ההצעה לבצע גביה חודשית 

הנוסח הנוכחי אינו מונע זאת. ככל 
ר ניתן יהיה לעשות זאת שיוחלט לאפש

 באמצעות קביעת הנחיות בנושא. 
 

מבקשים תקופת הסתגלות של  תקופת הסתגלות 27
חודשים בה תינתן התראה  24

 ולא יוטל עיצום כספי

יש סעיף של מתן התראה לפני עיצום. 
באופן זה ניתנת הסתגלות לעוסקים 

 24ואין צורך בקביעת תקופה של 
 חודשים. 

לאבני  הכרה בבורסה 28
 חן

מעוניינים לקבל הכרה בבורסה, 
ולציין במפורש בחוק שהשר 
יעניק מעמד מיוחד לבורסה 

 לאבני חן

סעיף הכרה בבורסה הוצא מהצעת 
 החוק. 

רשימת אבני החן  29
החייבות בפיקוח 

 והגדרת אבן חן

מציעים לצמצם את הרשימה 
שבתוספת: אמרלדים, ספירים 

 ורובי. 
הגדרה  בנוסף מציינים כי על פי

מילונית יהלום הוא סוג של אבן 
חן. החוק "הופך את היוצרות" 

ומגדיר אבן חן תחת יהלום. 
 מבקשים להגדיר בנפרד.

הוחלט לצמצם את רשימת אבני החן 
ולכלול בה רק אבני חן בעלות שווי 

 גבוה. 

רגולציה על יהלומים  30
 המיוצרים בידי אדם

מבוקש להוציא יהלומים 
ם מתחולת המיוצרים בידי אד

הרגולציה בחוק זה. תכליות 
הרגולציה מקבלות מענה 

בחיקוקים קיימים )איסור 
הלבנת הון והגנת הצרכן( ואין 

לקבוע הסדרים נוספים צורך 
בדמות רישוי העוסקים. עוד 

נטען כי אין מקבילה לרגולציה 
המוצעת במדינות אחרות, וכי 

החלת חובת רישוי בישראל 
 תביא לפגיעה קשה ביכולתם

של יצרנים ישראלים להתחרות 
בשוק הבין לאומי של יהלומים 

 המיוצרים בידי אדם. 

על אף קיומם של חיקוקים אחרים 
כאמור, נמצא כי הזהות בתכונות 

הפיזיקליות בין יהלומים המיוצרים 
יהלומי מכרות מעלה בידי אדם לבין 

קשיים. בפרט, חרף העובדה ששוויו 
 של יהלום המיוצר בידי אדם נמוך

משמעותית משווי של יהלום מכרות, 
בהעדר מכשור מתקדם באמצעותו 

הסוגים קיים חשש ניתן להבחין בין 
לביצוע מניפולציות על השווי והטעיה 
של צרכנים. לאור זאת הוחלט לקבוע 

 משטר רישוי דומה ליהלומי מכרות. 

 


