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חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי 
השקעות )תיקון מס' 13(, התש"ע-2010*

בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, 1  תיקון סעיף 1 
התשנ"ה-1995  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 - 

בהגדרה "הורשע בעבירה", במקום ""הורשע בעבירה"" יבוא ""עבירה"";   )1(

אחרי ההגדרה "ייעוץ השקעות" יבוא:   )2(

""לקוח כשיר" - לקוח שבעת ההתקשרות עמו למתן שירותים, היה מנוי בתוספת 
והתקיימו בו התנאים המנויים בה;";

אחרי ההגדרה ""מנהל תיקי השקעות או "מנהל תיקים"" יבוא:  )3(

""מרשם העוסקים הזרים" - כמשמעותו לפי סימן ג' בפרק ב'1;";

בהגדרה "ניירות ערך חוץ", המילים "או מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ   )4(
לישראל" - יימחקו; 

בהגדרה "נכסים פיננסיים", אחרי "בחוק השקעות משותפות," יבוא "מניות או   )5(
יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל";

אחרי ההגדרה "שיווק השקעות" יבוא:  )6(

""שירותים" - ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות, כולם 
או חלקם;";

בהגדרה "בן משפחה", "בעל ענין", "הון עצמי", "שליטה", "בורסה", "החזקה"   )7(
ו"רכישה", אחרי ""הון עצמי"," יבוא ""פרט מטעה," 

בסעיף 2)ב2( לחוק העיקרי, אחרי "יהיו כולם בעלי רשיון משווק" יבוא "ואם הוא מנהל 2  תיקון סעיף 2 
קרן - יהיו כולם בעלי רישיון משווק או בעלי רישיון מנהל תיקים"  

בסעיף 3 לחוק העיקרי - 3  תיקון סעיף 3 

בסעיף קטן )א( -   )1(

בפסקה )5(, אחרי "ייעוץ השקעות" יבוא "או שיווק השקעות";  )א( 

במקום פסקה )11( יבוא:  )ב( 

ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות, ללקוח כשיר ";  )11("

בסעיף קטן )א1(, ברישה, במקום "פסקה )א()3(" יבוא "פסקה )3( של סעיף קטן )א(";   )2(

בסעיף קטן )א2( -   )3(

ברישה, במקום "פסקה )א()11(" יבוא "פסקה )11( של סעיף קטן )א(" ואחרי  )א( 
"בייעוץ השקעות" יבוא "בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות";

בפסקה )1(, אחרי "סעיפים" יבוא "12," ובסופה יבוא "ולגבי מי שעוסק בניהול  )ב( 
תיקי השקעות - גם הוראות פרק ד', למעט סעיף 24; שר האוצר, בהתייעצות עם 
הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פטור מהוראות נוספות 
לגבי השירותים האמורים, כולן או חלקן, הניתנים לגבי כלל הלקוחות הכשירים 

או לגבי סוג מסוים שלהם;";

בפסקה )2(, במקום "נותן ייעוץ" יבוא "נותן שירותים"; )ג( 

התקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התש"ע )8 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 402, מיום כ"ה בתמוז התשס"ח )28 ביולי 2008(, עמ' 674 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התשס"ט, עמ' 286   1
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אחרי סעיף קטן )א2( יבוא:  )4(

")א3( על אף הוראות פסקה )5( של סעיף קטן )א(, מי שעוסק בשיווק השקעות 
כאמור באותה פסקה בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה, יודיע לוועדת ההשקעות 

או לדירקטוריון, לפי העניין, על זיקתו לנכס פיננסי, מהותה ופרטיה ";

בסעיף קטן )ג(, במקום "לתאגיד כאמור בהוראת סעיף קטן )א()11(" יבוא "בשיווק   )5(
השקעות, או בניהול תיקי השקעות ללקוח כשיר", במקום "13, 14, 16 ו–18" יבוא "12, 
13, 14, 16, 18, 24 ו–25, לפי העניין; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת 
הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פטור מהוראות נוספות לגבי השירותים האמורים, 

כולן או חלקן, הניתנים לגבי כלל הלקוחות הכשירים או לגבי סוג מסוים שלהם" 

אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:4  הוספת סעיף 3א 

 "הצעה למתן 
שירותים

לא יפנה אדם בהצעה למתן שירותים, אלא אם כן השירות 3א  
ניתן בידי בעל רישיון מתאים לפי חוק זה, או בידי מי שרשאי 
לתת שירות כאמור גם בלא רישיון, לפי הוראות סעיפים 3 או 
9 או פרק ב'1; בסעיף קטן זה, "פנייה בהצעה" - בין במישרין 
ובין בעקיפין, לרבות באמצעות פרסום, בחוזרים, בחוות דעת, 

באמצעות הדואר, הפקסימילה, בטלפון או בכל דרך אחרת "

בסעיף 4 לחוק העיקרי - 5  תיקון סעיף 4 

השקעות  בחוק  כהגדרתן  "ויחידות  יבוא  ערך"  "ניירות  אחרי  )א(,  קטן  בסעיף   )1(
משותפות"; 

בסעיף קטן )ג()4(, במקום "בקופות גמל" יבוא "בקרנות השתלמות"   )2(

בסעיף 7 לחוק העיקרי - 6  תיקון סעיף 7 

בסעיף קטן )א( -   )1(

במקום פסקה )2( יבוא:  )א( 

הוא תושב ישראל או שהוכיח שאף שאינו תושב ישראל ביכולתו   )2("
לקיים את כל ההוראות לפי חוק זה וניתן לאכוף אותן לגביו;";

בפסקה )4(, המילה "מקצועיות" - תימחק; )ב( 

בסעיף קטן )ב(, בפסקה )2(, בסופה יבוא "מתאים, או כי עובד או שותף אחד לפחות   )2(
הוא בעל רישיון מתאים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים 

לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב;"; 

בסעיף קטן )ג(, בפסקה )1(, בסופה יבוא "מתאים, או כי עובד אחד לפחות הוא   )3(
בעל רישיון מתאים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים לעסוק 

בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב;"; 

בסעיף קטן )ד(, בפסקה )3(, הסיפה החל במילה "המנויה" - תימחק;   )4(

סעיף קטן )ד1( - בטל   )5(

בסעיף 8 לחוק העיקרי - 7  תיקון סעיף 8 

בסעיף קטן )א( -  )1(

במקום פסקה )2( יבוא: )א( 

הוא תושב ישראל או שהוכיח שאף שאינו תושב ישראל ביכולתו   )2("
לקיים את כל ההוראות לפי חוק זה וניתן לאכוף אותן לגביו;";

אחרי סעיף קטן )א2( יבוא:  )4(

")א3( על אף הוראות פסקה )5( של סעיף קטן )א(, מי שעוסק בשיווק השקעות 
כאמור באותה פסקה בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה, יודיע לוועדת ההשקעות 

או לדירקטוריון, לפי העניין, על זיקתו לנכס פיננסי, מהותה ופרטיה ";

בסעיף קטן )ג(, במקום "לתאגיד כאמור בהוראת סעיף קטן )א()11(" יבוא "בשיווק   )5(
השקעות, או בניהול תיקי השקעות ללקוח כשיר", במקום "13, 14, 16 ו–18" יבוא "12, 
13, 14, 16, 18, 24 ו–25, לפי העניין; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת 
הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פטור מהוראות נוספות לגבי השירותים האמורים, 

כולן או חלקן, הניתנים לגבי כלל הלקוחות הכשירים או לגבי סוג מסוים שלהם" 

הוספת סעיף 3א אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:4  

 "הצעה למתן 
שירותים

לא יפנה אדם בהצעה למתן שירותים, אלא אם כן השירות 3א  
ניתן בידי בעל רישיון מתאים לפי חוק זה, או בידי מי שרשאי 
לתת שירות כאמור גם בלא רישיון, לפי הוראות סעיפים 3 או 
9 או פרק ב'1; בסעיף קטן זה, "פנייה בהצעה" - בין במישרין 
ובין בעקיפין, לרבות באמצעות פרסום, בחוזרים, בחוות דעת, 

באמצעות הדואר, הפקסימילה, בטלפון או בכל דרך אחרת "

תיקון סעיף 4 בסעיף 4 לחוק העיקרי - 5  

השקעות  בחוק  כהגדרתן  "ויחידות  יבוא  ערך"  "ניירות  אחרי  )א(,  קטן  בסעיף   )1(
משותפות"; 

בסעיף קטן )ג()4(, במקום "בקופות גמל" יבוא "בקרנות השתלמות"   )2(

תיקון סעיף 7 בסעיף 7 לחוק העיקרי - 6  

בסעיף קטן )א( -   )1(

במקום פסקה )2( יבוא:  )א( 

הוא תושב ישראל או שהוכיח שאף שאינו תושב ישראל ביכולתו   )2("
לקיים את כל ההוראות לפי חוק זה וניתן לאכוף אותן לגביו;";

בפסקה )4(, המילה "מקצועיות" - תימחק; )ב( 

בסעיף קטן )ב(, בפסקה )2(, בסופה יבוא "מתאים, או כי עובד או שותף אחד לפחות   )2(
הוא בעל רישיון מתאים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים 

לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב;"; 

בסעיף קטן )ג(, בפסקה )1(, בסופה יבוא "מתאים, או כי עובד אחד לפחות הוא   )3(
בעל רישיון מתאים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים לעסוק 

בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב;"; 

בסעיף קטן )ד(, בפסקה )3(, הסיפה החל במילה "המנויה" - תימחק;   )4(

סעיף קטן )ד1( - בטל   )5(

תיקון סעיף 8 בסעיף 8 לחוק העיקרי - 7  

בסעיף קטן )א( -  )1(

במקום פסקה )2( יבוא: )א( 

הוא תושב ישראל או שהוכיח שאף שאינו תושב ישראל ביכולתו   )2("
לקיים את כל ההוראות לפי חוק זה וניתן לאכוף אותן לגביו;";

ספר החוקים 2229, ב' באדר התש"ע, 2010 2 16



372

בפסקה )4(, המילה "מקצועיות" - תימחק; )ב( 

בסעיף קטן )ב( -   )2(

בפסקה )1(, במקום "או בשיווק השקעות" יבוא "בשיווק השקעות, או בייעוץ  )א( 
פנסיוני או בשיווק פנסיוני כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני"; 

בשיווק  או  השקעות  "בייעוץ  יבוא  תיקים"  "בניהול  אחרי   ,)2( בפסקה  )ב( 
השקעות" ובמקום "מנהל תיקים" יבוא "מתאים, או כי עובד אחד לפחות הוא בעל 
רישיון מנהל תיקים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים 
לעסוק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות 

סעיף 10ב";

בסעיף קטן )ג(, בפסקה )3(, הסיפה החל במילה "המנויה" - תימחק;   )3(

סעיף קטן )ג1( - בטל   )4(

בסעיף 9 לחוק העיקרי -8  תיקון סעיף 9 

"ואולם  יבוא  העוסקים"  "אולם  במילים  החל  הסיפה  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף   )1(
העוסקים בשם הבנק או התאגיד הבנקאי, לפי העניין, בייעוץ השקעות, יהיו מהמנויים 

להלן: 

עובדי הבנק או התאגיד הבנקאי שהם בעלי רישיון יועץ;   )1(

עובדי הבנק או התאגיד הבנקאי הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות בלא   )2(
רישיון לפי הוראות סעיף 3)א()4( או )11(; 

עוסקים זרים הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות לפי הוראות סעיף 10ב ";   )3(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

")ב1( בנק ובנק חוץ כאמור בסעיף 27ט לחוק הבנקאות )רישוי( רשאים לעסוק 
בשיווק השקעות, ובלבד שקיבלו רישיון לפי סעיף 7, ויחולו לגביהם הוראות 
החוק החלות על בעל רישיון משווק והעוסקים בשמם בשיווק השקעות יהיו 

מהמנויים להלן:

עובדי הבנק או בנק החוץ שהם בעלי רישיון משווק;  )1(

עובדי הבנק או בנק החוץ הרשאים לעסוק בשיווק השקעות בלא   )2(
רישיון לפי הוראות סעיף 3)א()11(;

עוסקים זרים הרשאים לעסוק בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף   )3(
10ב 

הרשות רשאית להורות לבנק או לבנק חוץ כאמור בסעיף קטן )ב1( כי יחולו  )ב2( 
לגביו הוראות החלות על תאגיד בנקאי לפי חוק זה, כולן או מקצתן, חלף הוראות 

אותו סעיף קטן, כולן או מקצתן";

בסעיף קטן )ג1(, אחרי "רשיון יועץ" יבוא "או שהם רשאים לעסוק בייעוץ השקעות   )3(
בלא רישיון לפי הוראות סעיף 3)א()11(" ובסופו יבוא "שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות 
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים שבהם תאגיד בנקאי יהיה 

פטור מהוראה מהוראות פרק ג' או סעיף 25)ב1(" 

10)ב( לחוק העיקרי, לפני "בעל רשיון אשר חדל" יבוא "יחיד" ובסופו יבוא 9  תיקון סעיף 10  בסעיף 
"תאגיד מורשה אשר חדל לעסוק בעיסוק נושא הרישיון, רשאי לבקש מן הרשות בכתב 

כי רישיונו יבוטל" 
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אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא: 10  הוספת פרק ב'1 

 "פרק ב'1: ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול
תיקי השקעות בידי עוסק זר

סימן א': הגדרות

בפרק זה - 10א  הגדרות 

"היתר זר" - היתר לעסוק במתן שירותים, במדינה זרה, לפי 
הדין באותה מדינה; 

"יחיד זר" - יחיד שאינו תושב ישראל, שהוא בעל היתר זר; 

"עוסק זר" - יחיד זר או תאגיד זר; 

"תאגיד זר" - תאגיד שמתקיימים בו כל אלה: 

הוא התאגד מחוץ לישראל;   )1(

השליטה בו היא בידי מי שאינו תושב ישראל;   )2(
לעניין זה לא יראו כהחזקת ניירות ערך או רכישתם 

יחד עם אחרים - החזקה עם תושב ישראל; 

הוא בעל היתר זר;   )3(

עיסוקו על פי ההיתר הזר נעשה, דרך כלל, מחוץ   )4(
לישראל; 

"תאגיד מורשה" - לרבות בנק וכן תאגיד בנקאי אחר הרשאי 
לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי חוק 

הבנקאות )רישוי( 

 סימן ב': מתן שירותים בידי עוסק זר במסגרת
תאגיד מורשה

מתן שירותים בידי 
עוסק זר, במסגרת 

תאגיד מורשה

2, עוסק זר רשאי לעסוק במתן 10ב   על אף הוראות סעיף  )א( 
שירותים ללקוחות של תאגיד מורשה, גם בלא רישיון מתאים 
ובכפוף  להלן,  המפורטים  התנאים  בהתקיים  זה,  חוק  לפי 

להוראות פרק זה:

העוסק הזר והתאגיד המורשה, התקשרו בהסכם   )1(
בכתב, למתן השירותים כאמור;

ההיתר הזר שבידי העוסק הזר מתיר לו לעסוק,   )2(
במדינה שבה ניתן ההיתר, במתן השירותים כאמור, ואם 
הוא תאגיד זר - גם המועסקים בשמו במתן השירותים 

האמורים, הם בעלי היתר זר כאמור;

השירותים  את  לתת  רשאי  המורשה  התאגיד   )3(
בעצמו, ללקוחותיו, לפי הוראות חוק זה;

העוסק הזר והתאגיד המורשה נרשמו במרשם   )4(
העוסקים הזרים לפי הוראות סימן ג' 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, היה התאגיד המורשה  )ב( 
כאשר  גם  ו–10ו,  10ה  10ג,  סעיפים  הוראות  יחולו  זר,  בנק 
השירות ניתן למי שאינם לקוחות התאגיד המורשה, ובלבד 
שהם לקוחות של בנק השולט בתאגיד המורשה או של בנק 

הוספת פרק ב'1 אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא: 10  

 "פרק ב'1: ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול
תיקי השקעות בידי עוסק זר

סימן א': הגדרות

בפרק זה - 10א  הגדרות 

"היתר זר" - היתר לעסוק במתן שירותים, במדינה זרה, לפי 
הדין באותה מדינה; 

"יחיד זר" - יחיד שאינו תושב ישראל, שהוא בעל היתר זר; 

"עוסק זר" - יחיד זר או תאגיד זר; 

"תאגיד זר" - תאגיד שמתקיימים בו כל אלה: 

הוא התאגד מחוץ לישראל;   )1(

השליטה בו היא בידי מי שאינו תושב ישראל;   )2(
לעניין זה לא יראו כהחזקת ניירות ערך או רכישתם 

יחד עם אחרים - החזקה עם תושב ישראל; 

הוא בעל היתר זר;   )3(

עיסוקו על פי ההיתר הזר נעשה, דרך כלל, מחוץ   )4(
לישראל; 

"תאגיד מורשה" - לרבות בנק וכן תאגיד בנקאי אחר הרשאי 
לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי חוק 

הבנקאות )רישוי( 

 סימן ב': מתן שירותים בידי עוסק זר במסגרת
תאגיד מורשה

מתן שירותים בידי 
עוסק זר, במסגרת 

תאגיד מורשה

2, עוסק זר רשאי לעסוק במתן 10ב   על אף הוראות סעיף  )א( 
שירותים ללקוחות של תאגיד מורשה, גם בלא רישיון מתאים 
ובכפוף  להלן,  המפורטים  התנאים  בהתקיים  זה,  חוק  לפי 

להוראות פרק זה:

העוסק הזר והתאגיד המורשה, התקשרו בהסכם   )1(
בכתב, למתן השירותים כאמור;

ההיתר הזר שבידי העוסק הזר מתיר לו לעסוק,   )2(
במדינה שבה ניתן ההיתר, במתן השירותים כאמור, ואם 
הוא תאגיד זר - גם המועסקים בשמו במתן השירותים 

האמורים, הם בעלי היתר זר כאמור;

השירותים  את  לתת  רשאי  המורשה  התאגיד   )3(
בעצמו, ללקוחותיו, לפי הוראות חוק זה;

העוסק הזר והתאגיד המורשה נרשמו במרשם   )4(
העוסקים הזרים לפי הוראות סימן ג' 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, היה התאגיד המורשה  )ב( 
כאשר  גם  ו–10ו,  10ה  10ג,  סעיפים  הוראות  יחולו  זר,  בנק 
השירות ניתן למי שאינם לקוחות התאגיד המורשה, ובלבד 
שהם לקוחות של בנק השולט בתאגיד המורשה או של בנק 
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הנשלט על ידי התאגיד המורשה או על ידי הבנק השולט בו, 
במדינת החוץ, ויקראו סעיפים אלה כאילו, בכל מקום, במקום 
"לקוח התאגיד המורשה" נאמר "לקוח כאמור בסעיף 10ב)ב("; 
בסעיף קטן זה, "בנק זר" - בנק במדינת חוץ בעל רישיון לפעול 

כבנק חוץ בישראל, לפי חוק הבנקאות )רישוי( 

תחולת הוראות על 
עוסק זר רשום 

הוראות פרק ג', למעט סעיף 13, וכן הוראות פרק ד' וסעיף 25, 10ג  
יחולו על עוסק זר שמתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 
10ב )בסימן זה - עוסק זר רשום(, בשינויים המחויבים, כאילו 

היה בעל רישיון  

הסכם בין התאגיד 
המורשה ללקוחו 

התאגיד 10ד   יציין  ללקוחו  המורשה  התאגיד  שבין  בהסכם 
המורשה, במפורש, נוסף על האמור בסעיף 13, את השירותים 
שלגביהם התקשר בהסכם עם העוסק הזר הרשום כאמור 
בסעיף 10ב, שיינתנו בידי העוסק הזר לפי הוראות פרק זה, 
וכן את הנכסים הפיננסים וניירות הערך, שלגבייהם יינתנו 

השירותים כאמור 

אחריות אזרחית של 
התאגיד המורשה 

למעשיו של העוסק 
הזר 

בלי לגרוע מאחריות העוסק הזר, אחראי התאגיד המורשה 10ה  
באחריות אזרחית למעשיו של העוסק הזר שעמו התקשר 
לצורך מתן שירותים ללקוחותיו, ויחולו לעניין זה על התאגיד 
המורשה ההוראות לפי חוק זה, כאילו נתן את השירותים 

ללקוחותיו, בעצמו; לעניין זה, "מעשה" - לרבות מחדל  

חובת פיקוח של 
התאגיד המורשה על 

מעשיו של העוסק 
הזר 

תאגיד מורשה חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת 10ו   )א( 
הפרה של ההוראות המפורטות להלן, בידי העוסק הזר שעמו 

התקשר למתן שירותים ללקוחותיו: 

הוראות סעיף 10ב;   )1(

הוראות פרק ג', למעט סעיף 13, וכן הוראות פרק   )2(
ד' וסעיף 25, כפי שהוחלו על העוסק הזר בסעיף 10ג  

הפר העוסק הזר הוראה מההוראות המפורטות בסעיף  )ב( 
קטן )א(, חזקה כי התאגיד המורשה הפר את חובתו לפי הסעיף 
הקטן האמור, ודינו - כמפורט להלן, לפי העניין, אלא אם כן 

הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו האמורה: 

לעניין הפרת הוראות סעיף 10ב, כאמור בסעיף   )1(
קטן )א()1( - עונש כאמור בסעיף 39)א(; 

המפורטות  מההוראות  הוראה  הפרת  לעניין   )2(
בסעיף קטן )א()2( - עונש לפי הוראות פרקים ז' או ח', 
לפי העניין, שהיה ניתן להטיל על התאגיד המורשה 

אילו הפר את ההוראה בעצמו  

הודעה לרשות 
וללקוחות על 

הפסקת פעילות 

חדל להתקיים תנאי מהתנאים המנויים בסעיף 10ב, ימסור 10ז  
התאגיד המורשה, באופן מיידי, הודעה לרשות וללקוחותיו 
על הפסקת פעילותו של העוסק הזר, במסגרתו; על הודעה לפי 

סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 27)ו( ו–27א  
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סימן ג': מרשם העוסקים הזרים

רישום במרשם 
העוסקים הזרים 

עוסק זר ותאגיד מורשה המבקשים להירשם במרשם 10ח   )א( 
העוסקים הזרים לפי הוראות סימן ב', יגישו לרשות בקשה 
להירשם כאמור; בבקשה לפי סעיף קטן זה יכלול המבקש את 
כתובתו בישראל של העוסק הזר להמצאת כתבי בי–דין, ויצרף 
אליה מסמכים ואישורים המעידים על התקיימות התנאים 
הקבועים בסעיף 10ב, ובין השאר, את ההיתר הזר ואת הסכם 

ההתקשרות בין העוסק הזר לתאגיד המורשה  

או  הרשות  הצעת  פי  על  לקבוע,  רשאי  האוצר  שר  )ב( 
העוסקים  מרשם  ניהול  לעניין  הוראות  עמה,  בהתייעצות 
הזרים, ואופן הרישום בו, ובכלל זה את הפרטים שייכללו 
בבקשה לפי סעיף קטן )א( ואת האישורים והמסמכים שיצורפו 

אליה  

בתאגיד  או  זר  בעוסק  מתקיימים  כי  הרשות  מצאה  )ג( 
מורשה התנאים הקבועים בסעיף 10ב, תרשום אותו במרשם 
העוסקים הזרים; מרשם העוסקים הזרים יהיה פתוח לעיון 

הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות 

אין ברישומו של עוסק זר או תאגיד מורשה במרשם  )ד( 
העוסקים הזרים משום אימות הפרטים המופיעים במרשם, 
או ראיה לכך שהעוסק הזר או התאגיד המורשה, לפי העניין, 

עומד בדרישות חוק זה  

מחיקה ממרשם 
העוסקים הזרים 

מצאה הרשות כי חדל להתקיים לגבי עוסק זר או תאגיד 10ט 
מורשה, הרשום במרשם העוסקים הזרים, תנאי מן התנאים 
המנויים בסעיף 10ב, רשאית היא למחקו ממרשם העוסקים 

הזרים "

בסעיף 16)ג( לחוק העיקרי, אחרי "שלושה חודשים ממועד קיום ההתחייבות החיתומית," 11  תיקון סעיף 16
יבוא "אם במועד האמור נותרו בידי החתם ניירות ערך שרכש במסגרת ההתחייבות 
החיתומית," ובסופו יבוא "בסעיף קטן זה, "מועד קיום ההתחייבות החיתומית" - המועד 

כמפורט להלן, לפי העניין: 

אם החתם התחייב לרכוש ניירות ערך המוצעים על פי התשקיף, אם הציבור לא   )1(
ירכוש אותם - מועד השלמת המכירה לציבור שבמסגרתה רכש החתם את ניירות הערך 

האמורים;

אם החתם התחייב לרכוש ניירות ערך המוצעים על פי התשקיף כדי למכור אותם   )2(
לציבור - מועד השלמת המכירה לציבור, בידי החתם, של ניירות הערך האמורים " 

בסעיף 16א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: 12  תיקון סעיף 16א 

משווק השקעות בכלי התקשורת יכלול הודעה אם יש לו או אין לו עניין אישי  ")ד( 
בנושא, וכן הודעה ששיווק ההשקעות אינו מהווה תחליף לשיווק המתחשב בנתונים 

ובצרכים המיוחדים של כל אדם " 

בסעיף 17א לחוק העיקרי, אחרי "בעשרה אחוזים" יבוא "או יותר"  13  תיקון סעיף 17א 

בסעיף 20ב לחוק העיקרי, במקום "לא ישתמש" יבוא "מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור 14  תיקון סעיף 20ב 
לגוף מוסדי או למשווק ומנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות לא ישתמשו" ובמקום  

סימן ג': מרשם העוסקים הזרים

רישום במרשם 
העוסקים הזרים 

עוסק זר ותאגיד מורשה המבקשים להירשם במרשם 10ח   )א( 
העוסקים הזרים לפי הוראות סימן ב', יגישו לרשות בקשה 
להירשם כאמור; בבקשה לפי סעיף קטן זה יכלול המבקש את 
כתובתו בישראל של העוסק הזר להמצאת כתבי בי–דין, ויצרף 
אליה מסמכים ואישורים המעידים על התקיימות התנאים 
הקבועים בסעיף 10ב, ובין השאר, את ההיתר הזר ואת הסכם 

ההתקשרות בין העוסק הזר לתאגיד המורשה  

או  הרשות  הצעת  פי  על  לקבוע,  רשאי  האוצר  שר  )ב( 
העוסקים  מרשם  ניהול  לעניין  הוראות  עמה,  בהתייעצות 
הזרים, ואופן הרישום בו, ובכלל זה את הפרטים שייכללו 
בבקשה לפי סעיף קטן )א( ואת האישורים והמסמכים שיצורפו 

אליה  

בתאגיד  או  זר  בעוסק  מתקיימים  כי  הרשות  מצאה  )ג( 
מורשה התנאים הקבועים בסעיף 10ב, תרשום אותו במרשם 
העוסקים הזרים; מרשם העוסקים הזרים יהיה פתוח לעיון 

הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות 

אין ברישומו של עוסק זר או תאגיד מורשה במרשם  )ד( 
העוסקים הזרים משום אימות הפרטים המופיעים במרשם, 
או ראיה לכך שהעוסק הזר או התאגיד המורשה, לפי העניין, 

עומד בדרישות חוק זה  

מחיקה ממרשם 
העוסקים הזרים 

מצאה הרשות כי חדל להתקיים לגבי עוסק זר או תאגיד 10ט 
מורשה, הרשום במרשם העוסקים הזרים, תנאי מן התנאים 
המנויים בסעיף 10ב, רשאית היא למחקו ממרשם העוסקים 

הזרים "

בסעיף 16)ג( לחוק העיקרי, אחרי "שלושה חודשים ממועד קיום ההתחייבות החיתומית," 11  
יבוא "אם במועד האמור נותרו בידי החתם ניירות ערך שרכש במסגרת ההתחייבות 
החיתומית," ובסופו יבוא "בסעיף קטן זה, "מועד קיום ההתחייבות החיתומית" - המועד 

כמפורט להלן, לפי העניין: 

תיקון סעיף 16

אם החתם התחייב לרכוש ניירות ערך המוצעים על פי התשקיף, אם הציבור לא   )1(
ירכוש אותם - מועד השלמת המכירה לציבור שבמסגרתה רכש החתם את ניירות הערך 

האמורים;

אם החתם התחייב לרכוש ניירות ערך המוצעים על פי התשקיף כדי למכור אותם   )2(
לציבור - מועד השלמת המכירה לציבור, בידי החתם, של ניירות הערך האמורים " 

תיקון סעיף 16א בסעיף 16א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: 12  

משווק השקעות בכלי התקשורת יכלול הודעה אם יש לו או אין לו עניין אישי  ")ד( 
בנושא, וכן הודעה ששיווק ההשקעות אינו מהווה תחליף לשיווק המתחשב בנתונים 

ובצרכים המיוחדים של כל אדם " 

תיקון סעיף 17א בסעיף 17א לחוק העיקרי, אחרי "בעשרה אחוזים" יבוא "או יותר"  13  

בסעיף 20ב לחוק העיקרי, במקום "לא ישתמש" יבוא "מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור 14  
לגוף מוסדי או למשווק ומנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות לא ישתמשו" ובמקום  

תיקון סעיף 20ב 
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"הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו" יבוא "הם מנהלים את עסקיהם או בפרסום 
מטעמם" 

בסעיף 26 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )ד( יבוא:15  תיקון סעיף 26

לא יהיה בדיווח לפי סעיף זה פרט מטעה " ")ד( 

בסעיף 27 לחוק העיקרי - 16 תיקון סעיף 27

בסעיף קטן )ג2(, אחרי "תאגיד מורשה" יבוא "מנהל קרן,";  )1(

בסעיף קטן )ג3(, אחרי "תאגיד מורשה" יבוא "מנהל קרן,", אחרי "בחודש שקדם   )2(
למועד הגשת הדין וחשבון" יבוא "וכתובת הסניף שבו הם מועסקים" ובמקום "ובעלי 

רישיון מנהל תיקים" יבוא "או בעלי רישיון משווק, וכן בעלי רישיון מנהל תיקים";

בסעיף קטן )ד(, אחרי "בעל רישיון" יבוא "או תאגיד בנקאי";  )3(

בסעיף קטן )ה(, אחרי "בעל רישיון" יבוא "או תאגיד בנקאי";  )4(

)ו(, בסופו יבוא "והיא רשאית להורות לבעל הרישיון או לתאגיד  בסעיף קטן   )5(
הבנקאי לפרסם דוחות או הודעות כאמור באופן שתורה ";

במקום סעיף קטן )ז( יבוא:  )6(

לא יהיה בדיווח לפי סעיף זה פרט מטעה " ")ז( 

בסעיף 27א)א( לחוק העיקרי, במקום "סעיף 27" יבוא "סעיפים 27 או 27ג" 17 תיקון סעיף 27א

אחרי סעיף 27ב לחוק העיקרי יבוא:18 הוספת סעיף 27ג

שר האוצר רשאי, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת 27ג "דיווחים נוספים
הכספים של הכנסת, לקבוע הוראות בעניינים אלה:

דוחות נוספים על אלה המנויים בחוק זה שבעל רישיון   )1(
או תאגיד בנקאי חייב להגיש לרשות או ללקוח, הפרטים שיש 
לכלול בהם, מועדי עריכתם, הגשתם וצורתם; כמו כן רשאי 
הוא לקבוע חובת פרסום של דוחות כאמור לציבור ואת אופן 

פרסומם;

תאגיד  רישיון,  שבעל  בדוחות  לכלול  שיש  הפרטים   )2(
בנקאי או מנהל קרן חייב להגיש לפי חוק זה, מועדי עריכתם, 

הגשתם וצורתם;

פטור לבעל רישיון, תאגיד בנקאי, מנהל קרן או סוגים   )3(
שלהם, מחובת דיווח לפי חוק זה "

בסעיף 28 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:19  תיקון סעיף 28 

הרשות רשאית, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן )א(, להסמיך גם את מי ")ד(   )1(
שאינו עובד הרשות לערוך ביקורת על בעל רישיון, ולדרוש מסמכים וידיעות 
הנוגעים אליו, הדרושים לצורך מילוי תפקידה, ובלבד שמתקיימים שניים אלה: 

משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת  )א( 
פרטי המועמד, כי אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, 

לרבות בשל עברו הפלילי; 

הוא קיבל הכשרה מתאימה או עמד בתנאי כשירות נוספים, כפי  )ב( 
שהורה יושב ראש הרשות  
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מי שהוסמך לפי סעיף קטן זה לא יגלה את תוכנם של ידיעה או מסמך   )2(
שהגיעו לידיו מכוח תפקידו, אלא לצורך הביקורת, או ליושב ראש הרשות או 
לעובד הרשות על פי הנחיה של יושב ראש הרשות; אין בהוראה זו כדי למנוע 
גילוי לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה לצורך משפט פלילי או לפי דרישת 

בית המשפט " 

בסעיף 30)א( לחוק העיקרי - 20  תיקון סעיף 30 

בפסקה )1(, אחרי "סעיפים" יבוא "3)ב(," ובמקום "עד 16" יבוא "עד 16א";   )1(

במקום פסקה )3( יבוא:   )2(

מעסיק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, אדם   )3("
שאינו בעל רישיון, או מתקשר עם עוסק זר שאינו רשאי לעסוק בייעוץ, בשיווק 

או בניהול כאמור לפי הוראות פרק ב'1 " 

בסעיף 38א לחוק העיקרי - 21  תיקון סעיף 38א 

בסעיף קטן )ב( -   )1(

ברישה, במקום "ליושב ראש הרשות" יבוא "לרשות" ובמקום "רשאי הוא"  )א( 
יבוא "רשאית היא"; 

אחרי פסקה )4( יבוא:  )ב( 

שלא  לרשות,  אחר  מסמך  וכל  מידע  הודעה,  דוח,  בקשה,  הגשת   )5("
בהתאם להוראות סעיף 27א "; 

בסעיף קטן )ג(, במקום "ליושב ראש הרשות" יבוא "לרשות" ובמקום "רשאי הוא"   )2(
יבוא "רשאית היא";

בסעיף קטן )ד(, במקום "ליושב ראש הרשות" יבוא "לרשות", אחרי "סעיף 39)ב("   )3(
"רשאית  יבוא  הוא"  "רשאי  במקום  מקום,  ובכל  שבו"   )13( פסקה  לפי  "למעט  יבוא 

היא" 

במקום סעיף 38ג לחוק העיקרי יבוא:22 החלפת סעיף 38ג

הרשות אינה רשאית להטיל קנס אזרחי הנמוך מהקנס 38ג "סכומים מופחתים )א( 
האזרחי הקבוע בפרק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן )ב( 

שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע סוגי  )ב( 
מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם רשאית הרשות להטיל 
קנס אזרחי בסכום הנמוך מהקנס הקבוע בחוק זה, ובשיעורי 

הפחתה מרביים שיקבע "

בסעיף 38ד)ב( לחוק העיקרי, במקום "קנס אזרחי או" יבוא "קנס אזרחי, עונש משמעתי 23  תיקון סעיף 38ד 
או"  

בסעיף 38ה לחוק העיקרי, במקום "יושב ראש הרשות" יבוא "הרשות"  24  תיקון סעיף 38ה

בסעיף 38י לחוק העיקרי, במקום "רשאי יושב ראש הרשות" יבוא "רשאית הרשות" 25  תיקון סעיף 38י
ובמקום "שיורה" יבוא "שתורה" 

בסעיף 38יא)ב( לחוק העיקרי, במקום "הסכים לכך יושב ראש הרשות" יבוא "הסכימה 26  תיקון סעיף 38יא
לכך הרשות" 

בסעיף 39 לחוק העיקרי -27  תיקון סעיף 39 

בסעיף קטן )ב(, אחרי פסקה )10( יבוא:   )1(

מי שהוסמך לפי סעיף קטן זה לא יגלה את תוכנם של ידיעה או מסמך   )2(
שהגיעו לידיו מכוח תפקידו, אלא לצורך הביקורת, או ליושב ראש הרשות או 
לעובד הרשות על פי הנחיה של יושב ראש הרשות; אין בהוראה זו כדי למנוע 
גילוי לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה לצורך משפט פלילי או לפי דרישת 

בית המשפט " 

תיקון סעיף 30 בסעיף 30)א( לחוק העיקרי - 20  

בפסקה )1(, אחרי "סעיפים" יבוא "3)ב(," ובמקום "עד 16" יבוא "עד 16א";   )1(

במקום פסקה )3( יבוא:   )2(

מעסיק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, אדם   )3("
שאינו בעל רישיון, או מתקשר עם עוסק זר שאינו רשאי לעסוק בייעוץ, בשיווק 

או בניהול כאמור לפי הוראות פרק ב'1 " 

תיקון סעיף 38א בסעיף 38א לחוק העיקרי - 21  

בסעיף קטן )ב( -   )1(

ברישה, במקום "ליושב ראש הרשות" יבוא "לרשות" ובמקום "רשאי הוא"  )א( 
יבוא "רשאית היא"; 

אחרי פסקה )4( יבוא:  )ב( 

שלא  לרשות,  אחר  מסמך  וכל  מידע  הודעה,  דוח,  בקשה,  הגשת   )5("
בהתאם להוראות סעיף 27א "; 

בסעיף קטן )ג(, במקום "ליושב ראש הרשות" יבוא "לרשות" ובמקום "רשאי הוא"   )2(
יבוא "רשאית היא";

בסעיף קטן )ד(, במקום "ליושב ראש הרשות" יבוא "לרשות", אחרי "סעיף 39)ב("   )3(
"רשאית  יבוא  הוא"  "רשאי  במקום  מקום,  ובכל  שבו"   )13( פסקה  לפי  "למעט  יבוא 

היא" 

החלפת סעיף 38גבמקום סעיף 38ג לחוק העיקרי יבוא:22 

הרשות אינה רשאית להטיל קנס אזרחי הנמוך מהקנס 38ג "סכומים מופחתים )א( 
האזרחי הקבוע בפרק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן )ב( 

שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע סוגי  )ב( 
מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם רשאית הרשות להטיל 
קנס אזרחי בסכום הנמוך מהקנס הקבוע בחוק זה, ובשיעורי 

הפחתה מרביים שיקבע "

בסעיף 38ד)ב( לחוק העיקרי, במקום "קנס אזרחי או" יבוא "קנס אזרחי, עונש משמעתי 23  
או"  

תיקון סעיף 38ד 

תיקון סעיף 38הבסעיף 38ה לחוק העיקרי, במקום "יושב ראש הרשות" יבוא "הרשות"  24  

בסעיף 38י לחוק העיקרי, במקום "רשאי יושב ראש הרשות" יבוא "רשאית הרשות" 25  
ובמקום "שיורה" יבוא "שתורה" 

תיקון סעיף 38י

בסעיף 38יא)ב( לחוק העיקרי, במקום "הסכים לכך יושב ראש הרשות" יבוא "הסכימה 26  
לכך הרשות" 

תיקון סעיף 38יא

תיקון סעיף 39 בסעיף 39 לחוק העיקרי -27  

בסעיף קטן )ב(, אחרי פסקה )10( יבוא:   )1(
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")11( מי שאינו בעל רישיון, ועסק בייעוץ השקעות בכלי התקשורת, בלי שכלל 
הודעות כאמור בסעיף 3)ב(; 

)12( פנה בהצעה למתן שירותים, בניגוד להוראות סעיף 3א; 

)13( גילה את תוכנם של ידיעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו, בניגוד 
להוראות סעיף 28)ד()2( "; 

בסעיף קטן )ג(, במקום "לפי סעיף 27" יבוא לפי "סעיפים 10ז או 27"    )2(

בסעיף 41 לחוק העיקרי - 28  תיקון סעיף 41 

בסעיף קטן )א(, במקום "ובעלי רשיונות" יבוא "בעלי רישיונות, וכן המבקשים   )1(
להירשם במרשם העוסקים הזרים או הרשומים בו לפי הוראות פרק ב'1"; 

במרשם  שרשום  מי  "או  יבוא  רישיון"  בעל  שילם  "לא  אחרי  )ב(,  קטן  בסעיף   )2(
העוסקים הזרים", אחרי "יותלה רישיונו" יבוא "או יימחק רישומו, לפי העניין" ובסופו 
יבוא "הודעה על מחיקת הרישום ממרשם העוסקים הזרים, לפי הוראות סעיף קטן זה, 

תימסר בהתאם להוראות סעיף 10ז ";

)ג(, אחרי "לפי חוק זה" יבוא "או חידוש רישום במרשם העוסקים  בסעיף קטן   )3(
הזרים שנמחק לפי חוק זה," ואחרי "בעל הרישיון" יבוא "או של מי שרישומו נמחק, לפי 

העניין" 

אחרי סעיף 41 לחוק העיקרי יבוא: 29  הוספת סעיף 41א 

שר האוצר רשאי, בצו, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות 41א  "שינוי התוספת
את  לשנות  הכנסת,  של  הכספים  ועדת  ובאישור  עמה, 

התוספת "

אחרי סעיף 49 לחוק העיקרי יבוא: 30  הוספת תוספת 

"תוספת

)ההגדרה "לקוח כשיר" שבסעיף 1(

קרן להשקעות משותפות בנאמנות או מנהל קרן    1

חברה מנהלת או קופת גמל כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל    2

מבטח    3

חברת  למעט  )רישוי(,  הבנקאות  בחוק  כמשמעותו  עזר  ותאגיד  בנקאי  תאגיד    4
שירותים משותפת 

בעל רישיון    5

חבר בורסה     6

חתם שמתקיימים בו תנאי הכשירות לפי סעיף 56)ג( לחוק ניירות ערך    7

תאגיד, למעט תאגיד שהתאגד למטרת קבלת שירותים, שההון העצמי שלו עולה    8
על 50 מיליון שקלים חדשים; בפסקה זו, "הון עצמי" - לרבות לפי כללי חשבונאות זרים, 
תקני חשבונאות בין–לאומיים, וכללי חשבונאות מקובלים בארצות הברית כהגדרתם 

לפי סעיפים 17)ב()1( ו–36 לחוק ניירות ערך  

יחיד שמתקיימים בו שניים מאלה ואשר נתן מראש הסכמתו בכתב לכך שייחשב    9
כלקוח כשיר לעניין חוק זה: 
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השווי הכולל של מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך כהגדרתם   )1(
בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שבבעלותו, עולה על 12 מיליון שקלים חדשים;

הוא בעל מומחיות וכישורים בתחום שוק ההון או הועסק לפחות שנה   )2(
בתפקיד מקצועי שדורש מומחיות בשוק ההון; 

הוא ביצע לפחות 30 עסקאות, בממוצע, בכל רבעון במשך ארבעת הרבעונים   )3(
שקדמו להסכמתו; לעניין זה, "עסקה" - למעט עסקה שביצע מנהל תיקים בעבור 

יחיד הקשור עמו בהסכם לניהול תיק השקעות 

תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיעים המנויים בתוספת זו     10

תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל שמאפייני הפעילות שלו דומים לאלה של תאגיד    11
המנוי בתוספת זו  

תיקון חוק ניירות 
ערך - מס' 39

בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 2, בסעיף 52יח)ג(, במקום "ובשיעורים" יבוא "ובשיעורי 31 
הפחתה מרביים" 

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 46

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000  3, בתוספת הראשונה, בפרט 21)18(, 32  
אחרי "בייעוץ השקעות" יבוא "בשיווק השקעות" ובמקום "פרק ב' וסעיף 48)ה(" יבוא 

"פרקים ב' וב'1"  

תיקון חוק הסדרת 
העיסוק בייעוץ 

השקעות ובניהול 
תיקי השקעות 

)תיקון מס' 8(

בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות )תיקון מס' 8(, התשס"ה-33 
2005 4, בסעיף 25)ג(, בסופו יבוא "ובלבד שבקשת רישיון לפי הוראות אלה הוגשה לא 

יאוחר מיום כ"ד בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010( 

תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו  34  תחילה  )א( 

39)ג(  וסעיפים  ב'1,  פרק  של  תחילתם  )א(,  קטן  סעיף  הוראות  אף  על   )ב( 
ו–41 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 10, 27 ו–28 לחוק זה, ושל פרט 21)18( בתוספת 
הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, כנוסחו בסעיף 32 לחוק 
זה, ביום כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 10ח לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 10 לחוק 

זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ט, עמ' 284   2

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התש"ע 366   3

ס"ח התשס"ה, עמ' 504   4

השווי הכולל של מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך כהגדרתם   )1(
בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שבבעלותו, עולה על 12 מיליון שקלים חדשים;

הוא בעל מומחיות וכישורים בתחום שוק ההון או הועסק לפחות שנה   )2(
בתפקיד מקצועי שדורש מומחיות בשוק ההון; 

הוא ביצע לפחות 30 עסקאות, בממוצע, בכל רבעון במשך ארבעת הרבעונים   )3(
שקדמו להסכמתו; לעניין זה, "עסקה" - למעט עסקה שביצע מנהל תיקים בעבור 

יחיד הקשור עמו בהסכם לניהול תיק השקעות 

תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיעים המנויים בתוספת זו     10

תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל שמאפייני הפעילות שלו דומים לאלה של תאגיד    11
המנוי בתוספת זו  

בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 2, בסעיף 52יח)ג(, במקום "ובשיעורים" יבוא "ובשיעורי 31 
הפחתה מרביים" 

תיקון חוק ניירות 
ערך - מס' 39

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000  3, בתוספת הראשונה, בפרט 21)18(, 32  
אחרי "בייעוץ השקעות" יבוא "בשיווק השקעות" ובמקום "פרק ב' וסעיף 48)ה(" יבוא 

"פרקים ב' וב'1"  

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 46

בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות )תיקון מס' 8(, התשס"ה-33 
2005 4, בסעיף 25)ג(, בסופו יבוא "ובלבד שבקשת רישיון לפי הוראות אלה הוגשה לא 

יאוחר מיום כ"ד בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010( 

תיקון חוק הסדרת 
העיסוק בייעוץ 

השקעות ובניהול 
תיקי השקעות 

)תיקון מס' 8(

תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו  34   תחילה )א( 

39)ג(  וסעיפים  ב'1,  פרק  של  תחילתם  )א(,  קטן  סעיף  הוראות  אף  על   )ב( 
ו–41 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 10, 27 ו–28 לחוק זה, ושל פרט 21)18( בתוספת 
הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, כנוסחו בסעיף 32 לחוק 
זה, ביום כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 10ח לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 10 לחוק 

זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת
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חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )הליכים לעניין החלטות הנוגעות 
לחיילים בשירות קבע(, התש"ע-2010*

חוק זה מטרתו להסמיך את ועדת הערר שתוקם לפי חוק זה ואת בית המשפט לעניינים 1 מטרה
מינהליים לדון בהליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע, כמפורט בחוק 
זה, נוכח המאפיינים הייחודיים של שירות הקבע בצבא הגנה לישראל ותוך איזון בין 

השמירה על זכויותיהם של חיילים בשירות קבע לבין צורכי הצבא 

בחוק זה - 2 הגדרות

"בית משפט לעניינים מינהליים" - כהגדרתו בסעיף 3)א( לחוק בתי משפט לעניינים 
מינהליים;

"גורם מוסמך" -

לעניין סעיף 4)א( - מי שהוסמך לפי פקודות הצבא להחליט בעניין שכר,   )1(
זכויות נלוות לשכר או סיום שירות, של חיילים בשירות קבע;

לעניין סעיף 4)ב( - מי שהוסמך לפי פקודות הצבא להחליט בעניין קבלה   )2(
של חיילים לשירות קבע;

"ועדת ערר" - ועדה שהקים שר הביטחון לפי סעיף 3;

"חוק בתי דין מינהליים" - חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992  1;

"חוק בתי משפט לעניינים מינהליים" - חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-
;2  2000

"חוק השיפוט הצבאי" - חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955  3;

"חייל", "פקודות הצבא" - כהגדרתם בחוק השיפוט הצבאי;

"חייל בשירות קבע" - חייל המשרת שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, לרבות 
מי שהיה חייל כאמור ושירותו הסתיים;

"השר" - שר הביטחון 

הקמת ועדת ערר 
והרכבה

השר יקים ועדת ערר בת שלושה חברים שאותם ימנה שר המשפטים, שתפקידה 3  )א( 
לדון בעררים על החלטות של גורם מוסמך כאמור בסעיף 4, ואלה חבריה:

שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט מחוזי, והוא יהיה   )1(
היושב ראש;

יחסי  בתחום  ומומחיות  ידע  בעל  המדינה,  עובד  שאינו  ציבור  נציג   )2(
עבודה;

נציג ציבור, בין שהוא עובד המדינה ובין שאינו עובד המדינה, שימונה לפי   )3(
הצעת השר ובהמלצת ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל 

לא ימונה חייל לחבר ועדת ערר  )ב( 

אלה לא ייחשבו כקשורים באופן תדיר עם צבא הגנה לישראל לעניין הסייג הקבוע  )ג( 
בסעיף 9)ב( לחוק בתי דין מינהליים:

התקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התש"ע )8 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 458, מיום ח' בחשוון התשס"ט )26 באוקטובר 2009(, עמ' 26 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90; התשס"ט, עמ' 205   1

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התש"ע 379   2

ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשס"ט, עמ' 302   3
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חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות מילואים, התשס"ח-2008 4, כשאינו   )1(
בשירות מילואים;

מי שעברו שנתיים מיום שסיים את שירותו הסדיר   )2(

חייל בשירות קבע הרואה את עצמו נפגע מהחלטה של גורם מוסמך בעניינים 4 ערר )א( 
כמפורט להלן, למעט בעניין שניתן להגיש לגביו עתירה לפי חוק בתי משפט לעניינים 
מינהליים או שניתן לערער עליו לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות( 

]נוסח משולב[, התשמ"ה-1985  5, רשאי לערור על ההחלטה לפני ועדת ערר:

ענייני שכר וזכויות נלוות לשכר, ובכלל זה זכאות לרכיבי שכר, חופשה, פדיון   )1(
ימי מחלה, מענק שחרורין, ניכויים מהשכר, מימוש תכנית שירות שאינו כרוך 
בתפקיד או בקידום בדרגה, וכיוצא באלה; לעניין זה, "תכנית שירות" - הסדר 

שעניינו מתן הטבה כספית או הטבה בעין תמורת התחייבות לשירות קבע;

סיום שירות הקבע בעילה מהעילות הקבועות בפקודות הצבא   )2(

הרואה את עצמו נפגע מהחלטה של גורם מוסמך בעניין קבלתו לשירות קבע,  )ב( 
רשאי לערור על ההחלטה לפני ועדת ערר 

תחולת הוראות חוק 
בתי דין מינהליים 

ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, למעט סעיפים 7, 20, 22 ו–45 לחוק האמור, יחולו 5 
בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים בחוק זה, על ערר ועל ועדת ערר 

קביעת אזור שיפוט 
ומקום מושב של 

ועדת ערר

11)א( ו–12)א( לחוק בתי דין מינהליים, בקביעת אזור 6  על אף הוראות סעיפים  )א( 
השיפוט ומקום המושב של ועדת ערר יתייעץ שר המשפטים עם השר  

מקום מושב של ועדת ערר לא ייקבע במיתקן צבאי; לעניין זה, "מיתקן צבאי"  )ב( 
- מקום הנמצא בהחזקת צבא הגנה לישראל 

ערר לפי סעיף 4 יוגש לוועדת ערר, בתוך 60 ימים מהמועד שבו הומצאה לעורר 7 המועד להגשת ערר )א( 
ההחלטה בצירוף הודעה על זכות הערר ועל המועד להגשתו  

החליטה ועדת הערר למחוק ערר על הסף, כולו או מקצתו, בהתאם להוראות סעיף  )ב( 
9)3(, רשאי הרואה את עצמו נפגע מהחלטת הגורם שאליו הועבר העניין לבירור, לחזור 

ולהגיש את הערר בתוך 60 ימים מיום שהתקבלה החלטת אותו גורם 

את  שיירשמו,  מנימוקים  להאריך,  רשאים  הוועדה  ראש  יושב  או  ערר  ועדת  )ג( 
התקופה להגשת ערר כאמור בסעיף זה בתקופה נוספת שלא תעלה על 60 ימים, לאחר 

שניתנה לגורם המוסמך הזדמנות להגיב לבקשת ההארכה 

בכל עניין של סדרי דין שאין לגביו הוראות לפי חוק זה, תנהג ועדת ערר בדרך הנראית 8 סדרי דין
לה טובה ביותר לעשיית צדק בעניינו של העורר שלפניה, תוך מתן אפשרות לקיום בירור 

עובדתי ככל שהדבר דרוש, ובשים לב למניעת פגיעה בפעילותו התקינה של הצבא 

ועדת ערר רשאית למחוק על הסף ערר, כולו או מקצתו, אם מצאה כי מתקיים אחד 9 מחיקה על הסף
מאלה: 

אין לה סמכות לדון בעניין שלגביו הוגש הערר;  )1(

הערר אינו מגלה עילה או שהוא טורדני או קנטרני;  )2(

ניתן לברר את העניין שלגביו הוגש הערר באופן מהיר ויעיל לפני גורם פיקודי או   )3(
מקצועי או גורם אחר שהעניין בסמכותו; הוראות סעיף 549)1( לחוק השיפוט הצבאי 

לא יחולו על עניין שהועבר כאמור בפסקה זו 

ס"ח התשס"ח, עמ' 502   4

ס"ח התשמ"ה, עמ' 142   5

חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות מילואים, התשס"ח-2008 4, כשאינו   )1(
בשירות מילואים;

מי שעברו שנתיים מיום שסיים את שירותו הסדיר   )2(

חייל בשירות קבע הרואה את עצמו נפגע מהחלטה של גורם מוסמך בעניינים 4  )א( 
כמפורט להלן, למעט בעניין שניתן להגיש לגביו עתירה לפי חוק בתי משפט לעניינים 
מינהליים או שניתן לערער עליו לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות( 

]נוסח משולב[, התשמ"ה-1985  5, רשאי לערור על ההחלטה לפני ועדת ערר:

ערר

ענייני שכר וזכויות נלוות לשכר, ובכלל זה זכאות לרכיבי שכר, חופשה, פדיון   )1(
ימי מחלה, מענק שחרורין, ניכויים מהשכר, מימוש תכנית שירות שאינו כרוך 
בתפקיד או בקידום בדרגה, וכיוצא באלה; לעניין זה, "תכנית שירות" - הסדר 

שעניינו מתן הטבה כספית או הטבה בעין תמורת התחייבות לשירות קבע;

סיום שירות הקבע בעילה מהעילות הקבועות בפקודות הצבא   )2(

הרואה את עצמו נפגע מהחלטה של גורם מוסמך בעניין קבלתו לשירות קבע,  )ב( 
רשאי לערור על ההחלטה לפני ועדת ערר 

ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, למעט סעיפים 7, 20, 22 ו–45 לחוק האמור, יחולו 5 
בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים בחוק זה, על ערר ועל ועדת ערר 

תחולת הוראות 
חוק בתי דין 

מינהליים 

11)א( ו–12)א( לחוק בתי דין מינהליים, בקביעת אזור 6  על אף הוראות סעיפים  )א( 
השיפוט ומקום המושב של ועדת ערר יתייעץ שר המשפטים עם השר  

קביעת אזור שיפוט 
ומקום מושב של 

ועדת ערר

מקום מושב של ועדת ערר לא ייקבע במיתקן צבאי; לעניין זה, "מיתקן צבאי"  )ב( 
- מקום הנמצא בהחזקת צבא הגנה לישראל 

ערר לפי סעיף 4 יוגש לוועדת ערר, בתוך 60 ימים מהמועד שבו הומצאה לעורר 7  )א( 
ההחלטה בצירוף הודעה על זכות הערר ועל המועד להגשתו  

המועד להגשת 
ערר

החליטה ועדת הערר למחוק ערר על הסף, כולו או מקצתו, בהתאם להוראות סעיף  )ב( 
9)3(, רשאי הרואה את עצמו נפגע מהחלטת הגורם שאליו הועבר העניין לבירור, לחזור 

ולהגיש את הערר בתוך 60 ימים מיום שהתקבלה החלטת אותו גורם 

את  שיירשמו,  מנימוקים  להאריך,  רשאים  הוועדה  ראש  יושב  או  ערר  ועדת  )ג( 
התקופה להגשת ערר כאמור בסעיף זה בתקופה נוספת שלא תעלה על 60 ימים, לאחר 

שניתנה לגורם המוסמך הזדמנות להגיב לבקשת ההארכה 

בכל עניין של סדרי דין שאין לגביו הוראות לפי חוק זה, תנהג ועדת ערר בדרך הנראית 8 
לה טובה ביותר לעשיית צדק בעניינו של העורר שלפניה, תוך מתן אפשרות לקיום בירור 

עובדתי ככל שהדבר דרוש, ובשים לב למניעת פגיעה בפעילותו התקינה של הצבא 

סדרי דין

מחיקה על הסףועדת ערר רשאית למחוק על הסף ערר, כולו או מקצתו, אם מצאה כי מתקיים אחד מאלה: 9 

אין לה סמכות לדון בעניין שלגביו הוגש הערר;  )1(

הערר אינו מגלה עילה או שהוא טורדני או קנטרני;  )2(

ניתן לברר את העניין שלגביו הוגש הערר באופן מהיר ויעיל לפני גורם פיקודי או   )3(
מקצועי או גורם אחר שהעניין בסמכותו; הוראות סעיף 549)1( לחוק השיפוט הצבאי 

לא יחולו על עניין שהועבר כאמור בפסקה זו 
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הצגת ראיות לפני 
ועדת ערר

על אף הוראות סעיף 26 לחוק בתי דין מינהליים -10  )א( 

ועדת ערר רשאית לדון בערר על פי ראיות שהובאו בתצהירים ועל פי ראיות   )1(
בכתב אחרות שצורפו לכתבי הטענות;

ועדת ערר רשאית, מיוזמתה או לבקשת בעל דין, לאפשר חקירת מצהיר או   )2(
עד שאינו מצהיר 

לא התייצב מצהיר לחקירה, בהתאם להחלטת ועדת הערר לפי סעיף קטן )א(, לא  )ב( 
ישמש תצהירו כראיה אלא ברשות ועדת הערר ומטעמים מיוחדים שיירשמו 

ועדת ערר מוסמכת לאשר את ההחלטה שעליה עוררים, לשנותה, לבטלה ולקבל החלטה 11 סמכויות ועדת ערר
אחרת במקומה או להחזיר את העניין עם הוראות לגורם המוסמך, והכל בגדרי סמכותו 

של הגורם המוסמך 

כפיית התייצבות 
של עדים

הסמכויות הנתונות לבית משפט מחוזי לפי סעיף 28)ד( ו–)ה( לחוק בתי דין מינהליים, 12 
יהיו נתונות לבית משפט לעניינים מינהליים 

 ערעור ורשות
ערעור

לעניינים 13  משפט  בית  לפני  לערעור  ניתנת  ערר  ועדת  של  סופית  החלטה  )א( 
מינהליים 

החלטה אחרת של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים  )ב( 
אם ניתנה לכך רשות מאת שופט של בית משפט לעניינים מינהליים; לעניין זה, "החלטה 
אחרת" - החלטה לפי סעיף 33 לחוק בתי דין מינהליים וכן החלטה בעניין חיסיון או 

בעניין סמכות עניינית 

בית המשפט המוסמך לדון בעתירות בעניין חיילים בשירות קבע לפי חוק בתי 14 ייחוד הסמכות )א( 
משפט לעניינים מינהליים, בערעורים על החלטות ועדת ערר לפי סעיף 13, ולפי סעיף 
28)ד( לחוק בתי דין מינהליים כפי שהוא מוחל בסעיף 12, ובמתן אישורים להחלטות 
ועדת ערר לפי סעיף 28)ה( לחוק בתי דין מינהליים כפי שהוא מוחל כאמור, הוא בית 

המשפט לעניינים מינהליים בתל–אביב-יפו 

שר המשפטים רשאי לקבוע, בצו, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, בתי משפט  )ב( 
לעניינים מינהליים נוספים אשר יהיו מוסמכים לדון בעניינים כאמור בסעיף קטן )א( 

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו 15 ביצוע ותקנות )א( 

תקנות שיתקין שר המשפטים כאמור בסעיף 54)ב()7( ו–)9( לחוק בתי דין מינהליים  )ב( 
לעניין הליכים לפי חוק זה, יהיו טעונות, נוסף על אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 

הכנסת, התייעצות עם השר 

תיקון חוק בתי דין 
מינהליים - מס' 4

בחוק בתי דין מינהליים, בתוספת, אחרי פרט 18 יבוא:16 

ועדת ערר לפי סעיף 3 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )הליכים לעניין    19"
החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע(, התש"ע-2010 6 "

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 47

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים - 17 

בתוספת הראשונה, אחרי פרט 35 יבוא:  )1(

חיילים בשירות קבע - החלטה של רשות, בהתאם לפקודות הצבא כהגדרתן "36 
בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, בעניין מהעניינים המפורטים להלן, 
למעט החלטת ממשלה והחלטת שר; לעניין זה, "חייל בשירות קבע" - 
כהגדרתו בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )הליכים לעניין החלטות 

הנוגעות לשירות קבע(, התש"ע-2010 )להלן - חוק שירות הקבע(:

ס"ח התש"ע, עמ' 379   6
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סיום שירות הקבע בשל כל אחד מאלה:   )1(

התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות מחייל בשירות  )א( 
קבע בדרגתו או במעמדו;

עבירה  בביצוע  משפט  בבית  או  צבאי  דין  בבית  הרשעה  )ב( 
פלילית;

הדחה או השעיה של חייל בשירות קבע;  )2(

אי–קידומו בדרגה של חייל בשירות קבע;  )3(

מינויו  הפסקת  או  לתפקיד  קבע  בשירות  חייל  של  אי–מינויו   )4(
כאמור ";

בתוספת השניה, אחרי פרט 15 יבוא:  )2(

ערעור לפי סעיף 28)ד( לחוק בתי דין מינהליים כפי שהוא מוחל בסעיף 12 "16  
לחוק שירות הקבע, וכן ערעור לפי סעיף 13 לחוק שירות הקבע  

5ב)א( לחוק שירות 17   ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה לפי סעיף 
ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-1986  7 " 

תיקון חוק שירות 
ביטחון - מס' 16

בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-1986 8, אחרי סעיף 5 יבוא:18 

"ערר על החלטת 
ועדה רפואית

יוצא צבא או מועמד לשירות ביטחון הרואה את עצמו נפגע 5א 
מהחלטת ועדה רפואית, וכן פוקד, רשאים להגיש ערר על 
החלטת הוועדה הרפואית לפני ועדה רפואית עליונה, בהתאם 

לתנאים שנקבעו בתקנות 

ערעור על החלטת 
ועדה רפואית 

עליונה

רשאים 5ב  פוקד  או  ביטחון  לשירות  מועמד  צבא,  יוצא  )א( 
לערער על החלטת ועדה רפואית עליונה לפני בית המשפט 

לעניינים מינהליים בתל–אביב-יפו, בשאלה משפטית בלבד 

שר המשפטים רשאי לקבוע, בצו, בהסכמת נשיא בית  )ב( 
המשפט העליון, בתי משפט לעניינים מינהליים נוספים אשר 

יהיו מוסמכים לדון בערעורים כאמור בסעיף זה 

לקבוע,  רשאי  השר,  עם  בהתייעצות  המשפטים,  שר  )ג( 
בתקנות, סדרי דין, מועדים ודרך להגשת ערעור כאמור בסעיף 

זה "

תיקון חוק שירות 
הקבע בצבא הגנה 
לישראל )גמלאות( 

- מס' 23

בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות( ]נוסח משולב[, התשמ"ה-1985  9 -19 

בסעיף 1, בהגדרה "חוק שירות בטחון", במקום "חוק שירות בטחון, התשי"ט-1959   )1(
]נוסח משולב[" יבוא "חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-1986";

בסעיף 10)א()3(, במקום "40" יבוא "51";  )2(

בסעיף 11, במקום "4)ב(" יבוא "5)ב(" ובמקום "וסעיף 6 לחוק שירות בטחון יחול"   )3(
יבוא "וסעיפים 5א, 5ב ו–7 לחוק האמור יחולו" 

הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן 20 שמירת דינים

תחילה, תחולה 
והוראות מעבר

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו )בסעיף זה - יום התחילה( 21  )א( 

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107   7

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשס"ח, עמ' 511   8

ס"ח התשמ"ה, עמ' 142; התשס"ח, עמ' 516   9

סיום שירות הקבע בשל כל אחד מאלה:   )1(

התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות מחייל בשירות  )א( 
קבע בדרגתו או במעמדו;

עבירה  בביצוע  משפט  בבית  או  צבאי  דין  בבית  הרשעה  )ב( 
פלילית;

הדחה או השעיה של חייל בשירות קבע;  )2(

אי–קידומו בדרגה של חייל בשירות קבע;  )3(

מינויו  הפסקת  או  לתפקיד  קבע  בשירות  חייל  של  אי–מינויו   )4(
כאמור ";

בתוספת השניה, אחרי פרט 15 יבוא:  )2(

ערעור לפי סעיף 28)ד( לחוק בתי דין מינהליים כפי שהוא מוחל בסעיף 12 "16  
לחוק שירות הקבע, וכן ערעור לפי סעיף 13 לחוק שירות הקבע  

5ב)א( לחוק שירות 17   ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה לפי סעיף 
ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-1986  7 " 

תיקון חוק שירות בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-1986 8, אחרי סעיף 5 יבוא:18 
ביטחון - מס' 16

"ערר על החלטת 
ועדה רפואית

יוצא צבא או מועמד לשירות ביטחון הרואה את עצמו נפגע 5א 
מהחלטת ועדה רפואית, וכן פוקד, רשאים להגיש ערר על 
החלטת הוועדה הרפואית לפני ועדה רפואית עליונה, בהתאם 

לתנאים שנקבעו בתקנות 

ערעור על החלטת 
ועדה רפואית 

עליונה

רשאים 5ב  פוקד  או  ביטחון  לשירות  מועמד  צבא,  יוצא  )א( 
לערער על החלטת ועדה רפואית עליונה לפני בית המשפט 

לעניינים מינהליים בתל–אביב-יפו, בשאלה משפטית בלבד 

שר המשפטים רשאי לקבוע, בצו, בהסכמת נשיא בית  )ב( 
המשפט העליון, בתי משפט לעניינים מינהליים נוספים אשר 

יהיו מוסמכים לדון בערעורים כאמור בסעיף זה 

לקבוע,  רשאי  השר,  עם  בהתייעצות  המשפטים,  שר  )ג( 
בתקנות, סדרי דין, מועדים ודרך להגשת ערעור כאמור בסעיף 

זה "

תיקון חוק שירות בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות( ]נוסח משולב[, התשמ"ה-1985  9 -19 
הקבע בצבא הגנה 
לישראל )גמלאות( 

- מס' 23
בסעיף 1, בהגדרה "חוק שירות בטחון", במקום "חוק שירות בטחון, התשי"ט-1959   )1(

]נוסח משולב[" יבוא "חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-1986";

בסעיף 10)א()3(, במקום "40" יבוא "51";  )2(

בסעיף 11, במקום "4)ב(" יבוא "5)ב(" ובמקום "וסעיף 6 לחוק שירות בטחון יחול"   )3(
יבוא "וסעיפים 5א, 5ב ו–7 לחוק האמור יחולו" 

שמירת דיניםהוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן 20 

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו )בסעיף זה - יום התחילה( 21  תחילה, תחולה )א( 
והוראות מעבר
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הוראות חוק זה יחולו גם על הליכים בעניינים המנויים בסעיף 4 לחוק זה ובפרט  )ב( 
36 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, כנוסחו בסעיף 17 לחוק 
זה, שביום התחילה הם תלויים ועומדים, והם יועברו לערכאה המוסמכת לדון בהם 
לפי ההוראות האמורות, למעט אם עד יום התחילה הסתיימו להישמע בהם טענות 

הצדדים  

לעניין הגשת ערר או עתירה על החלטה שניתנה בתקופה של 60 הימים שלפני  )ג( 
יום התחילה, יראו את יום התחילה כמועד מתן ההחלטה; בסעיף קטן זה, "החלטה" - 

החלטה של גורם מוסמך או החלטה של רשות האמורה בפרט כאמור בסעיף קטן )ב( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק העונשין )תיקון מס' 104(, התש"ע-2010*

בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1 )להלן - החוק העיקרי(, במקום סעיף 72 יבוא: 1 החלפת סעיף 72

"התחייבות להימנע 
מעבירה

בית משפט שהרשיע אדם רשאי, נוסף על העונש שהטיל, 72  )א( 
לצוות שהנידון ייתן התחייבות להימנע מעבירה בתוך תקופה 

שיקבע בית המשפט ושלא תעלה על שלוש שנים 

קבע בית המשפט שנאשם ביצע עבירה אך לא הרשיעו,  )ב( 
רשאי הוא לצוות כי הנאשם ייתן התחייבות להימנע מעבירה 
שנה  על  תעלה  ושלא  המשפט  בית  שיקבע  תקופה  בתוך 

אחת 

התחייבות כאמור בסעיף זה תהיה בסכום שלא יעלה על  )ג( 
סכום הקנס שמותר להטיל בשל העבירה שבה הורשע הנידון 
או שנקבע שביצע אותה, לפי העניין, ותהיה בערבים או בלי 

ערבים, הכל כפי שיצווה בית המשפט " 

סעיף 73 לחוק העיקרי - בטל 2  ביטול סעיף 73

בסעיף 74 לחוק העיקרי, במקום "לפי סעיפים 72 או 73" יבוא "לפי סעיף 72" 3 תיקון סעיף 74

בסעיף 75 לחוק העיקרי, במקום "לפי סעיפים 72, 73 או 74" יבוא "לפי סעיפים 72 או 4 תיקון סעיף 75
 "74

במקום סעיף 76 לחוק העיקרי יבוא:5 החלפת סעיף 76

"גביית סכומי 
התחייבויות

התחייב אדם לפי סעיף 72 להימנע מעבירה, ולאחר מכן בית 76 
משפט הרשיעו בעבירה שהתחייב להימנע ממנה או קבע 
יצווה  הרשיעו,  לא  אך  כאמור  העבירה  את  ביצע  הוא  כי 
בית המשפט שהרשיע או שקבע כאמור, על תשלום סכום 

התקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התש"ע )8 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 463, מיום ו' בכסלו התש"ע )24 בנובמבר 2009(, עמ' 96 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התש"ע, עמ' 325   1

ספר החוקים 2229, ב' באדר התש"ע, 2010 2 16
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ההתחייבות; לא שולם סכום ההתחייבות, יהא דינו של סכום 
זה כדין קנס ויחולו עליו הוראות סעיפים 66 עד 70, ולעניין 
התחייבות שהוטלה על אדם לפי סעיף 72)א( - גם הוראות 

סעיף 71 "

תיקון חוק המרכז 
לגביית קנסות, 

אגרות והוצאות 
- מס' 10

בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995  2, בסעיף 1, בהגדרה "חוב", 6 
בפסקה )5א(, במקום "בסעיפים 72 או 73" יבוא "בסעיף 72" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק העונשין )תיקון מס' 105(, התש"ע-2010*

בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 273 -1 תיקון סעיף 273

בכותרת השוליים, המילים "בשעת מילוי תפקידו" - יימחקו;  )1(

במקום "כשהוא ממלא תפקידו כחוק" יבוא "והתקיפה קשורה למילוי תפקידו   )2(
כחוק" ואחרי "העוזר לשוטר" יבוא "כשהשוטר ממלא תפקידו כחוק" 

בסעיף 274 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 274

במקום "כשהוא ממלא תפקידו כחוק" יבוא "והתקיפה קשורה למילוי תפקידו   )1(
כחוק";

בפסקה )2(, במקום "בכלי יריה, אלה, מקל, אבן או כלי אחר" יבוא "בנשק חם או   )2(
קר";

בפסקה )3(, במקום "משלושה" יבוא "משני"   )3(

בסעיף 381 לחוק העיקרי - 3 תיקון סעיף 381

סעיף קטן )ב( - בטל;  )1(

בסופו יבוא:   )2(

העובר עבירה לפי סעיף קטן )א( כאשר התקיפה היתה בצוותא של יותר  ")ג( 
משני אנשים, דינו - מאסר חמש שנים "

בסעיף 382)א( לחוק העיקרי, במקום "380 או 381)א()1( או )3(" יבוא "או 380" 4 תיקון סעיף 382

אחרי סעיף 382 לחוק העיקרי יבוא:5  הוספת סעיף 382א

התוקף עובד הציבור או מי שממלא חובה או תפקיד 382א "תקיפת עובד ציבור )א( 
המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם

התקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התש"ע )8 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 265, מיום ה' בחשוון התשס"ט )3 בנובמבר 2008(, עמ' 54 ו–56 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התש"ע, 384   1

ההתחייבות; לא שולם סכום ההתחייבות, יהא דינו של סכום 
זה כדין קנס ויחולו עליו הוראות סעיפים 66 עד 70, ולעניין 
התחייבות שהוטלה על אדם לפי סעיף 72)א( - גם הוראות 

סעיף 71 "

בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995  2, בסעיף 1, בהגדרה "חוב", 6 
בפסקה )5א(, במקום "בסעיפים 72 או 73" יבוא "בסעיף 72" 

תיקון חוק המרכז 
לגביית קנסות, 

אגרות והוצאות 
- מס' 10

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק העונשין )תיקון מס' 105(, התש"ע-2010*

תיקון סעיף 273בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 273 -1 

בכותרת השוליים, המילים "בשעת מילוי תפקידו" - יימחקו;  )1(

במקום "כשהוא ממלא תפקידו כחוק" יבוא "והתקיפה קשורה למילוי תפקידו   )2(
כחוק" ואחרי "העוזר לשוטר" יבוא "כשהשוטר ממלא תפקידו כחוק" 

תיקון סעיף 274בסעיף 274 לחוק העיקרי - 2 

במקום "כשהוא ממלא תפקידו כחוק" יבוא "והתקיפה קשורה למילוי תפקידו   )1(
כחוק";

בפסקה )2(, במקום "בכלי יריה, אלה, מקל, אבן או כלי אחר" יבוא "בנשק חם או   )2(
קר";

בפסקה )3(, במקום "משלושה" יבוא "משני"   )3(

תיקון סעיף 381בסעיף 381 לחוק העיקרי - 3 

סעיף קטן )ב( - בטל;  )1(

בסופו יבוא:   )2(

העובר עבירה לפי סעיף קטן )א( כאשר התקיפה היתה בצוותא של יותר  ")ג( 
משני אנשים, דינו - מאסר חמש שנים "

תיקון סעיף 382בסעיף 382)א( לחוק העיקרי, במקום "380 או 381)א()1( או )3(" יבוא "או 380" 4 

הוספת סעיף 382אאחרי סעיף 382 לחוק העיקרי יבוא:5  

התוקף עובד הציבור או מי שממלא חובה או תפקיד 382א "תקיפת עובד ציבור )א( 
המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם

ספר החוקים 2229, ב' באדר התש"ע, 2010 2 16

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התש"ע, עמ' 296    2
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גוף המספק שירות לציבור, והתקיפה קשורה למילוי חובתו או 
תפקידו של הנתקף, דינו - מאסר שלוש שנים 

)א(, ונתקיימה בו אחת  העובר עבירה לפי סעיף קטן  )ב( 
מאלה, דינו - מאסר חמש שנים:

התכוון להכשיל את הנתקף בתפקידו או למנוע   )1(
או להפריע אותו מלמלאו;

היה מזוין בנשק חם או קר;  )2(

התקיפה היתה בצוותא של יותר משני אנשים   )3(

)ג(  התוקף עובד חירום כאשר הוא מטפל באדם שמצוי 
בסכנת חיים או בסכנה חמורה לשלמות הגוף, או כאשר הוא 

עובד בחדר מיון, דינו - מאסר חמש שנים; בסעיף זה -

"עובד חירום" - רופא, סטז'ר, אח, מיילד, חובש, מי 
שממלא תפקיד במד"א או אדם אחר הממלא 

תפקיד בחדר מיון;

"רופא", "סטז'ר", "מיילד" ו"חדר מיון" - כהגדרתם בחוק 
זכויות החולה, התשנ"ו-1996 2;

מד"א - אגודת מגן דוד אדום בישראל, שהוקמה בחוק 
מגן דוד אדום, התש"י-1950 3 "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

ס"ח התשנ"ו, עמ' 327   2

ס"ח התש"י, עמ' 175   3
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חוק השקעות משותפות בנאמנות )תיקון מס' 14(, התש"ע-2010*

בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 18, 1 תיקון סעיף 18
אחרי פסקה )8( יבוא:

לדון בהתקשרות לביצוע עסקאות בנכסי הקרן, כאמור בסעיף 69 "  )9("

במקום סעיף 69 לחוק העיקרי יבוא:2 החלפת סעיף 69

"מכרז להתקשרות 
עם חברה סוחרת

מנהל קרן לא יתקשר עם חברה סוחרת בהסכם לתשלום 69  )א( 
עמלות מנכסי קרן שבניהולו בעבור ביצוע עסקאות בנכסי 
הקרן, אלא בדרך של מכרז; בסעיף זה, "חברה סוחרת" - חבר 
בורסה, המבצע עסקאות בעבור אחרים באחד או יותר מאלה: 
ניירות ערך, אופציות, חוזים עתידיים, ניירות ערך חוץ ומטבע 

חוץ 

מכרז כאמור בסעיף קטן )א( ייערך בהתאם לנוהל שקבע  )ב( 
הדירקטוריון של מנהל הקרן ואישר הנאמן; מפרט המכרז 

ובחירת הזוכה יאושרו בידי ועדת הביקורת והדירקטוריון 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, מנהל קרן רשאי להתקשר  )ג( 
בלא מכרז, בהסכם בעבור ביצוע עסקאות בניירות ערך חוץ 
ישירות עם חברה סוחרת שהיא חברת בורסה בחו"ל, ובלבד 

שמתקיימים תנאים אלה:

אין לחברה הסוחרת זיקה למנהל הקרן; בחינת   )1(
הזיקה תיעשה בהתאם לכללים שתקבע הרשות; 

ההתקשרות עם החברה הסוחרת היא בתנאים   )2(
שהציע  ביותר  הטובים  מהתנאים  נחותים  שאינם 

מתמודד שעמד בתנאי הסף במכרז 

על אף האמור בסעיף קטן )א( ובסעיף 81)ב(, מנהל קרן  )ד( 
רשאי להתקשר בלא מכרז בהסכם כאמור בסעיף קטן )א(, עם 
חברה סוחרת שהיא חברה השולטת במנהל הקרן או בנאמן 
לקרן, או שהיא חברה בשליטת אדם השולט במנהל הקרן או 
בנאמן לקרן )בסעיף זה - חברה סוחרת קשורה, חברה סוחרת 
קשורה למנהל הקרן או חברה סוחרת קשורה לנאמן, לפי 

העניין(, ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:

הסף  בתנאי  עומדת  הקשורה  הסוחרת  החברה   )1(
שנקבעו במכרז;

הקשורה  הסוחרת  לחברה  שתשולם  העמלה   )2(
העמלה  על  תעלה  לא  עסקה  סוג  כל  ביצוע  בעבור 

שתשולם לזוכה במכרז בעבור ביצוע עסקה דומה;

הקרן  מנהל  של  והדירקטוריון  הביקורת  ועדת   )3(
אישרו את ההתקשרות לאחר ששוכנעו כי ההתקשרות 
אינה פוגעת בעניינם של בעלי היחידות וכי היא בתנאים   

שאינם נחותים מתנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז 

התקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התש"ע )8 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 291, מיום כ"ב בכסלו התש"ע )9 בדצמבר 2009(, עמ' 50 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשס"ט, עמ' 286   1

חוק השקעות משותפות בנאמנות )תיקון מס' 14(, התש"ע-2010*

בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 18, 1 
אחרי פסקה )8( יבוא:

תיקון סעיף 18

לדון בהתקשרות לביצוע עסקאות בנכסי הקרן, כאמור בסעיף 69 "  )9("

החלפת סעיף 69במקום סעיף 69 לחוק העיקרי יבוא:2 

"מכרז להתקשרות 
עם חברה סוחרת

מנהל קרן לא יתקשר עם חברה סוחרת בהסכם לתשלום 69  )א( 
עמלות מנכסי קרן שבניהולו בעבור ביצוע עסקאות בנכסי 
הקרן, אלא בדרך של מכרז; בסעיף זה, "חברה סוחרת" - חבר 
בורסה, המבצע עסקאות בעבור אחרים באחד או יותר מאלה: 
ניירות ערך, אופציות, חוזים עתידיים, ניירות ערך חוץ ומטבע 

חוץ 

מכרז כאמור בסעיף קטן )א( ייערך בהתאם לנוהל שקבע  )ב( 
הדירקטוריון של מנהל הקרן ואישר הנאמן; מפרט המכרז 

ובחירת הזוכה יאושרו בידי ועדת הביקורת והדירקטוריון 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, מנהל קרן רשאי להתקשר  )ג( 
בלא מכרז, בהסכם בעבור ביצוע עסקאות בניירות ערך חוץ 
ישירות עם חברה סוחרת שהיא חברת בורסה בחו"ל, ובלבד 

שמתקיימים תנאים אלה:

אין לחברה הסוחרת זיקה למנהל הקרן; בחינת   )1(
הזיקה תיעשה בהתאם לכללים שתקבע הרשות; 

ההתקשרות עם החברה הסוחרת היא בתנאים   )2(
שהציע  ביותר  הטובים  מהתנאים  נחותים  שאינם 

מתמודד שעמד בתנאי הסף במכרז 

על אף האמור בסעיף קטן )א( ובסעיף 81)ב(, מנהל קרן  )ד( 
רשאי להתקשר בלא מכרז בהסכם כאמור בסעיף קטן )א(, עם 
חברה סוחרת שהיא חברה השולטת במנהל הקרן או בנאמן 
לקרן, או שהיא חברה בשליטת אדם השולט במנהל הקרן או 
בנאמן לקרן )בסעיף זה - חברה סוחרת קשורה, חברה סוחרת 
קשורה למנהל הקרן או חברה סוחרת קשורה לנאמן, לפי 

העניין(, ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:

הסף  בתנאי  עומדת  הקשורה  הסוחרת  החברה   )1(
שנקבעו במכרז;

הקשורה  הסוחרת  לחברה  שתשולם  העמלה   )2(
העמלה  על  תעלה  לא  עסקה  סוג  כל  ביצוע  בעבור 

שתשולם לזוכה במכרז בעבור ביצוע עסקה דומה;

הקרן  מנהל  של  והדירקטוריון  הביקורת  ועדת   )3(
אישרו את ההתקשרות לאחר ששוכנעו כי ההתקשרות 
אינה פוגעת בעניינם של בעלי היחידות וכי היא בתנאים   

שאינם נחותים מתנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז 
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מנהל הקרן לא ישלם מנכסי הקרן בשנת כספים של  )ה( 
הקרן, לחברות סוחרות קשורות למנהל הקרן, יחד, או לחברות 
סוחרות קשורות לנאמן, יחד, בעבור ביצוע עסקאות בנכסי 
הקרן, סכום העולה על עשרים אחוזים מסך העמלות ששולמו 
כאמור;  עסקאות  בעבור  כספים  שנת  באותה  הקרן  מנכסי 
בסעיף קטן זה, "שנת כספים של קרן" - תקופה של 12 חודשים 
שקבע מנהל הקרן בתשקיף או בדוח כשנת הכספים של הקרן, 
או תקופה קצרה יותר, אם היא שנת הכספים הראשונה של 
קרן חדשה או שנת כספים ראשונה לאחר שמנהל הקרן שינה 

את שנת הכספים של הקרן  

הרשות תקבע כללים בעניינים אלה:  )ו( 

עריכת מכרז לפי סעיף זה, וכן תנאים שבהם יהיה   )1(
מנהל קרן פטור מעריכת מכרז לשם התקשרות בהסכם 

כאמור בסעיף קטן )א( לתקופה מוגבלת;

קשורה,  סוחרת  חברה  עם  ההתקשרות  תנאי   )2(
לרבות לגבי גובה העמלה שתשולם לה בעבור ביצוע 

עסקאות בנכסי הקרן;

עניינים נוספים הדרושים לביצוע הוראות סעיף   )3(
זה 

ו–)ו(  )ג()1(  כללים שתקבע הרשות לפי סעיפים קטנים  )ז( 
יפורסמו ברשומות "

תחילה והוראת 
מעבר

תחילתו של חוק זה 12 חודשים מיום פרסומו או במועד כניסתם לתוקף של כללים 3   )א( 
לפי סעיף 69)ג()1( ו–)ו( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, לפי המאוחר )להלן - יום 

התחילה( 

על אף הוראות סעיף 69)ה( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, לגבי קרנות  )ב( 
להשקעות משותפות בנאמנות שיחידותיהן מוצעות לציבור ערב יום התחילה, בתקופה 
שמיום התחילה ועד תום שנת הכספים תיחשב שנת הכספים של אותה קרן מיום 

התחילה ועד תום שנת הכספים של הקרן 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת
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חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מס' 27(, התש"ע-2010*

בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970  1, אחרי סעיף 7ד יבוא:1 הוספת סעיף 7ה

"היעדרות קרוב 
משפחה מעבודה

קרוב משפחה של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה, 7ה  )א( 
רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל; 

לעניין זה יראו עובד שנעדר מעבודתו כאילו עבד 

לעניין סעיף זה, "קרוב משפחה" - הורים, הורי הורים,  )ב( 
בן–זוג, ילדים, אחים ואחיות "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה )תיקון מס' 13(, התש"ע-2010*

בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 1, בסעיף 18)ב()2(, המילים "לאחר 1 תיקון סעיף 18
מתן הודעה מוקדמת -" - יימחקו 

תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש שלאחר פרסומו  2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ז ע י ל א ן  ב ן  י מ ני ב
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

התקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התש"ע )8 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 301, מיום ד' בשבט התש"ע )8 בפברואר 2010(, עמ' 88 

ס"ח התשמ"ח, עמ' 38; התשס"ט, עמ' 246   1

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מס' 27(, התש"ע-2010*

הוספת סעיף 7הבחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970  1, אחרי סעיף 7ד יבוא:1 

"היעדרות קרוב 
משפחה מעבודה

קרוב משפחה של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה, 7ה  )א( 
רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל; 

לעניין זה יראו עובד שנעדר מעבודתו כאילו עבד 

לעניין סעיף זה, "קרוב משפחה" - הורים, הורי הורים,  )ב( 
בן–זוג, ילדים, אחים ואחיות "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה  

וג צ ר ה ק  ח צ י
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה )תיקון מס' 13(, התש"ע-2010*

בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 1, בסעיף 18)ב()2(, המילים "לאחר 1 
מתן הודעה מוקדמת -" - יימחקו 

תיקון סעיף 18

תחילהתחילתו של חוק זה ב–1 בחודש שלאחר פרסומו  2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ז ע י ל א ן  ב ן  י מ ני ב
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר    
    יושב ראש הכנסת
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התקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התש"ע )8 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 295, מיום כ"ח בכסלו התש"ע )15 בדצמבר 2009(, עמ' 72 

ס"ח התש"ל, עמ' 126; התש"ע, עמ' 252   1
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תיקון טעויות בחוק הגנת הסביבה )המזהם משלם( )תיקוני חקיקה(, 
התשס"ח-2008*

)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948(

בחוק הגנת הסביבה )המזהם משלם( )תיקוני חקיקה(, התשס"ח-12008 )להלן - החוק(,    1
בסעיף 7)6(, בסעיף 28א)א( לפקודת מניעת זיהום מי–ים בשמן ]נוסח חדש[, התש"ם-

21980, המובא בו, במקום "חוק זה" צריך להיות "פקודה זו" 

בסעיף 11)2( לחוק -   2

במקום  בו,  המובא  התשנ"ג-31993,  המסוכנים,  החומרים  לחוק  14ב)3(  בסעיף   )1(
"הממונה" צריך להיות "המנהל";

בסעיף 14ד)ג( לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, המובא בו, במקום "ביקש   )2(
המפר לטעון" צריך להיות "הגיש המפר" 

בסעיף 14 לחוק, בסעיף 15)א2( לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-42007, המובא    3
בו, במקום "בשווי" צריך להיות "בשיעור" 

תחילתו של תיקון הטעויות ביום תחילתו של החוק    4

כ"ז בשבט התש"ע )11 בפברואר 2010(

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

התקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התש"ע )8 בפברואר 2010(   *
ס"ח התשס"ח, עמ' 858   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, עמ' 630   2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 28   3

ס"ח התשס"ז, עמ' 96   4
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