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חוק דוד בן–גוריון )תיקון(, התש"ע-2010*

בחוק דוד בן–גוריון, התשל"ז-1976  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 9, אחרי פסקה )2( 1 תיקון סעיף 9
יבוא:

לפעולות להנצחת זכרו ומורשתו של דוד בן–גוריון "  )3("

בסעיף 10 לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 10

בסעיף קטן )ב()3(, במקום "עד יום ה' בטבת תשס"א )31 בדצמבר 2000(" יבוא "עד   )1(
יום ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(";

בסעיף קטן )ד()1(, במקום "עד יום ה' בטבת תשס"א )31 בדצמבר 2000(" יבוא "עד   )2(
יום ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(" 

בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום "ופיתוחם" יבוא "וניהולם" 3 תיקון סעיף 13

בסעיף 18 לחוק העיקרי, במקום "עד יום ה' בטבת תשס"א )31 בדצמבר 2000( תשמש 4 תיקון סעיף 18
יד בן–גוריון" יבוא "יד בן–גוריון תשמש" 

בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "מוקנית בזה לחברה האמורה" 5 תיקון סעיף 19
יבוא "מוקנית בזה למדינה, ואולם הטיפול השוטף מטעם המדינה ייעשה בידי המכון 

למורשת דוד בן–גוריון "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ת נ לב ר  ו מ י ל
שרת התרבות והספורט

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

 חוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי
ארצות ערב ואיראן, התש"ע-2010*

מטרתו של חוק זה לשמור על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב 1 מטרה
ואיראן במסגרת משא ומתן להשגת שלום במזרח התיכון 

בחוק זה -2 הגדרות

"פליט יהודי יוצא ארצות ערב ואיראן" - מי שמתקיימים בו כל אלה:

הקמת  לפני  ישראל  ארץ  תושב  היה  אם  לרבות  ישראל,  אזרח  הוא   )1(
המדינה;

הוא היה תושב אחת מארצות ערב או איראן, ועזב אותה בין השאר בשל   )2(
רדיפתו בגלל יהדותו והיותו חסר הגנה מפני רדיפה כאמור; 

הוא הותיר בארץ מוצאו רכוש שהיה בבעלותו;  )3(

התקבל בכנסת ביום ח' באדר התש"ע )22 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 302, מיום י' בשבט התש"ע )25 בינואר 2010(, עמ' 92 

התקבל בכנסת ביום ח' באדר התש"ע )22 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 270, מיום ז' בחשוון התשס"ט )5 בנובמבר 2008(, עמ' 88 

ס"ח התשל"ז, עמ' 10   1

ספר החוקים 2232, י"ז באדר התש"ע, 2010 3 3
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"רכוש" - מקרקעין, מיטלטלין, כספים, זכויות, וכל רכוש נוסף שקבעה הממשלה בצו 

ניהול משא ומתן 
להשגת שלום

במסגרת משא ומתן להשגת שלום במזרח התיכון, תכלול הממשלה את נושא מתן פיצוי 3 
על אבדן רכוש לפליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, לרבות רכוש שהיה בבעלות 

קהילה יהודית בארצות אלה 

ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה 4 ביצוע

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                            
                                     ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

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

 חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 83 - הוראת שעה( )תיקון(,
התש"ע-2010*

בחוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 83 - הוראת שעה(, התשס"ו-2005  1, בסעיף 2, בסופו 1 תיקון סעיף 2
יבוא "וכן בתקופה שמיום י"א בתשרי התש"ע )29 בספטמבר 2009( עד תום 30 חודשים 

מאותו יום"  

תחילתו של חוק זה ביום י"א בתשרי התש"ע )29 בספטמבר 2009( 2 תחילה

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 לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 175(, התש"ע-2010*

בפקודת מס הכנסה 1, בסעיף 9, אחרי פסקה )28( יבוא:1 תיקון סעיף 9

 "מלגה לסטודנט
או לחוקר

מלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד )29(
לימוד ומחקר, ולגבי חוקר - עד לסכום התקרה; בפסקה זו - 

"חוקר" - כל אחד מאלה:

מי שמלאו לו 18 שנים והוא משמש חמש שנים   )1(
לפחות חוקר במכון מחקר תורני ולומד במכון בתחומי 

פעילותו;

התקבל בכנסת ביום ח' באדר התש"ע )22 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 235, מיום ז' בסיוון התשס"ח )10 ביוני 2008(, עמ' 332 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התש"ע, עמ' 326   1

"רכוש" - מקרקעין, מיטלטלין, כספים, זכויות, וכל רכוש נוסף שקבעה הממשלה בצו 

במסגרת משא ומתן להשגת שלום במזרח התיכון, תכלול הממשלה את נושא מתן פיצוי 3 
על אבדן רכוש לפליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, לרבות רכוש שהיה בבעלות 

קהילה יהודית בארצות אלה 

ניהול משא ומתן 
להשגת שלום

ביצועראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה 4 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                            
                                     ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

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

 חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 83 - הוראת שעה( )תיקון(,
התש"ע-2010*

בחוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 83 - הוראת שעה(, התשס"ו-2005  1, בסעיף 2, בסופו 1 
יבוא "וכן בתקופה שמיום י"א בתשרי התש"ע )29 בספטמבר 2009( עד תום 30 חודשים 

מאותו יום"  

תיקון סעיף 2

תחילהתחילתו של חוק זה ביום י"א בתשרי התש"ע )29 בספטמבר 2009( 2 

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 לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 175(, התש"ע-2010*

תיקון סעיף 9בפקודת מס הכנסה 1, בסעיף 9, אחרי פסקה )28( יבוא:1 

 "מלגה לסטודנט
או לחוקר

מלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד )29(
לימוד ומחקר, ולגבי חוקר - עד לסכום התקרה; בפסקה זו - 

"חוקר" - כל אחד מאלה:

מי שמלאו לו 18 שנים והוא משמש חמש שנים   )1(
לפחות חוקר במכון מחקר תורני ולומד במכון בתחומי 

פעילותו;

ספר החוקים 2232, י"ז באדר התש"ע, 2010 3 3

התקבל בכנסת ביום ח' באדר התש"ע )22 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 474, מיום כ"ה בטבת התש"ע )11 בינואר 2010(, עמ' 162 

ס"ח התשס"ו, עמ' 24    1
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מי שהוא בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד   )2(
להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד אקדמי בחוץ לארץ 
המוכר על ידי משרד החינוך, המשמש חוקר במוסד 

מחקרי ולומד במוסד המחקרי בתחומי פעילותו;

"מוסד לימוד ומחקר" - כל אחד מאלה:

מוסד להשכלה גבוהה, לעניין סטודנט;  )1(

מוסד מחקרי, לעניין חוקר;  )2(

מכון מחקר תורני, לעניין חוקר;  )3(

"מוסד להשכלה גבוהה" - מוסד שהוא אחד מאלה:

מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה   )1(
גבוהה, התשי"ח-1958 2 )להלן - חוק המועצה להשכלה 

גבוהה(;

מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף   )2(
21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א   )3(
לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מקיים  או  עורך  שמקדם,  ציבורי  מוסד   - מחקרי"  "מוסד 
מחקרים בתחומי הפעילות והלימודים המתקיימים בו, 
ומפרסם מחקרים בפרסומים היוצאים לאור על ידו או 
בסיוע או בשיתוף עם מוסדות להשכלה גבוהה, ושאינו 

מוסד להשכלה גבוהה;

"מכון מחקר תורני" - מוסד ציבורי, שמקדם עורך או מקיים 
מחקרים בתחומי לימודים תורניים, והוא זכאי לתמיכה 
ממשרד התרבות לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-

;3 1985

"מוסד ציבורי" - כהגדרתו בפסקה )2( של סעיף זה;

"מלגה" - מענק, פרס או פטור מתשלום שניתן לסטודנט או 
לחוקר, במישרין או בעקיפין, באופן חד–פעמי או עתי, 
בתקופת לימודיו, למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו 
בתקופת לימודיו, והכל בלבד שלא ניתנת בעדם כל 
תמורה מצד הסטודנט או החוקר והם ניתנו בתקופת 
הלימודים; לעניין זה תמלוגים בשל שימוש במחקר לא 

ייחשבו מענק, פרס או פטור מתשלום כאמור; 

בתחומי  גבוהה  להשכלה  במוסד  שלומד  מי   - "סטודנט" 
הלימודים המתקיימים בו;

"סכום התקרה" - 90,000 שקלים חדשים; יראו את הסכום 
האמור כסכום כמשמעותו בסעיף 120ב;

"שימוש במחקר" - שימוש של מוסד הלימוד והמחקר במחקרו 
או בממצאיו של הסטודנט או החוקר, לרבות בדרך של 

פרסום ספר או פרסום שמו של המוסד כאמור במחקר;

ס"ח התשי"ח, עמ' 191   2

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   3

ספר החוקים 2232, י"ז באדר התש"ע, 2010 3 3
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"תמורה" - לרבות כל התחייבות של הסטודנט או החוקר 
למתן שירות כלשהו למוסד הלימוד והמחקר או למילוי 

תפקיד בו; ולעניין זה, כל אלה לא ייחשבו תמורה:

התחייבות של הסטודנט או החוקר להקדיש את   )1(
מרב מרצו וזמנו ללימודים או למחקר;

שימוש במחקר;   )2(

פעילות קהילתית או חברתית של הסטודנט או   )3(
החוקר מטעם מוסד הלימוד והמחקר, או בזיקה אליו;

"תקופת הלימודים" - 

- תקופת הלימודים של סטודנט  לגבי סטודנט   )1(
לגבי  גבוהה  להשכלה  המוסד  בתקנון  שהוגדרה 
סוג הלימודים האמור, ולגבי המנויים להלן, תקופת 

הלימודים לא תעלה על -

 - שני  אקדמי  לתואר  שלומד  מי  לגבי  )א( 
תקופה של ארבע שנות מס מהיום שהחל את 

לימודיו לתואר האמור;

לגבי מי שלומד לתואר אקדמי שלישי -  )ב( 
תקופה של שמונה שנות מס מהיום שהחל את 

לימודיו לתואר האמור;

לגבי חוקר - תקופת המחקר כפי שהוגדרה על ידי   )2(
המוסד המחקרי או המכון למחקר תורני, ובלבד שלא 

תעלה על 12 שנים "

תיקון חוק מס ערך 
מוסף - מס' 38

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 4, בסעיף 4)ב(, בהגדרה "שכר", אחרי "למעט" יבוא 2 
"מלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר כאמור בסעיף 

9)29( לפקודת מס הכנסה, ולמעט";" 

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

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי 
השקעות )תיקון מס' 14(, 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 - 

התקבל בכנסת ביום ח' באדר התש"ע )22 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 442, מיום ט"ו בתמוז התשס"ט )7 ביולי 2009(, עמ' 746 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התשס"ט, עמ' 286   1

"תמורה" - לרבות כל התחייבות של הסטודנט או החוקר 
למתן שירות כלשהו למוסד הלימוד והמחקר או למילוי 

תפקיד בו; ולעניין זה, כל אלה לא ייחשבו תמורה:

התחייבות של הסטודנט או החוקר להקדיש את   )1(
מרב מרצו וזמנו ללימודים או למחקר;

שימוש במחקר;   )2(

פעילות קהילתית או חברתית של הסטודנט או   )3(
החוקר מטעם מוסד הלימוד והמחקר, או בזיקה אליו;

"תקופת הלימודים" - 

- תקופת הלימודים של סטודנט  לגבי סטודנט   )1(
לגבי  גבוהה  להשכלה  המוסד  בתקנון  שהוגדרה 
סוג הלימודים האמור, ולגבי המנויים להלן, תקופת 

הלימודים לא תעלה על -

 - שני  אקדמי  לתואר  שלומד  מי  לגבי  )א( 
תקופה של ארבע שנות מס מהיום שהחל את 

לימודיו לתואר האמור;

לגבי מי שלומד לתואר אקדמי שלישי -  )ב( 
תקופה של שמונה שנות מס מהיום שהחל את 

לימודיו לתואר האמור;

לגבי חוקר - תקופת המחקר כפי שהוגדרה על ידי   )2(
המוסד המחקרי או המכון למחקר תורני, ובלבד שלא 

תעלה על 12 שנים "

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 4, בסעיף 4)ב(, בהגדרה "שכר", אחרי "למעט" יבוא 2 
"מלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר כאמור בסעיף 

9)29( לפקודת מס הכנסה, ולמעט";" 

תיקון חוק מס ערך 
מוסף - מס' 38

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

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי 
השקעות )תיקון מס' 14(, התש"ע-2010*

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

תיקון סעיף 1

ספר החוקים 2232, י"ז באדר התש"ע, 2010 3 3

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשס"ט, עמ' 273   4
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אחרי ההגדרה "מוצר מובנה" יבוא:  )1(

""מוצרי מדדים" - תעודות סל, תעודות סחורה, תעודות בחסר או אופציות 
כיסוי, כמשמעותם בתקנון הבורסה, וכן מוצר מדד אחר כמשמעותו בתקנון 
הבורסה שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים 

של הכנסת;"; 

בהגדרה "ניירות ערך", אחרי "למסחר בבורסה" יבוא "ומוצרי מדדים";   )2(

בהגדרה "נכסים פיננסיים", אחרי "מוצרים מובנים" יבוא "מוצרי מדדים";   )3(

ההגדרה "תעודות סל" - תימחק   )4(

בסעיף 4)ג( לחוק העיקרי, בפסקה )7(, במקום "תעודות סל" יבוא "מוצרי מדדים" 2 תיקון סעיף 4

בסעיף 7 לחוק העיקרי - 3 תיקון סעיף 7

בסעיף קטן )א(, פסקה )6( - תימחק;   )1(

בסעיף קטן )ה(, במקום "עד )6(" יבוא "ו–)5("   )2(

בסעיף 8 לחוק העיקרי -4 תיקון סעיף 8

בסעיף קטן )א(, פסקה )6( - תימחק;  )1(

בסעיף קטן )ד(, במקום "עד )6(" יבוא "ו–)5("   )2(

בסעיף 10 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: 5 תיקון סעיף 10

")ג1( יחיד בעל רישיון שאינו מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף 20ג, תתלה 
הרשות את רישיונו עד לעריכת ביטוח כאמור "

סעיף 17ג לחוק העיקרי - בטל 6 ביטול סעיף 17ג 

אחרי סעיף 20ב לחוק העיקרי יבוא:7 הוספת סעיף 20ג

יחיד בעל רישיון יערוך ביטוח לכיסוי חבותו בשל מעשה או 20ג "חובת ביטוח
מחדל רשלניים כלפי לקוח, בסכומים, בשיעורים ובתנאים 
שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת 

הכספים של הכנסת "

בסעיף 27 לחוק העיקרי, בסעיף קטן )ג(, אחרי "למתן הרישיון" יבוא "ואם הוא יחיד - גם 8 תיקון סעיף 27
אם אינו מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף 20ג," 

בסעיף 30)א( לחוק העיקרי - 9 תיקון סעיף 30

בפסקה )1(, במקום "7)א()6( או )ג()5(, )8()א()6( או )ב()1(" יבוא "7)ג()5( או 8)ב()1(";  )1(

אחרי פסקה )1א( יבוא:  )2(

")1ב( עסק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, בלי 
שהוא מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף 20ג;" 

בסעיף 38א)ב( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )3( יבוא: 10 תיקון סעיף 38א

")3א( עסק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, בלי שהוא 
מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף 20ג;" 

בסעיף 39)ב( לחוק העיקרי, פסקה )9( - תימחק  11 תיקון סעיף 39 

תחילה והוראות 
מעבר

תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו )בסעיף זה - יום התחילה(  12  )א( 
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על אף הוראות סעיף קטן )א(, ההגדרות "ניירות ערך", "נכסים פיננסיים" ו"תעודות  )ב( 
סל" בסעיף 1 לחוק העיקרי וסעיפים 17ג ו–39)ב()9( לחוק העיקרי, כנוסחם ערב יום 
התחילה, ימשיכו לחול עד יום ד' באלול התשע"ג )10 באוגוסט 2013(, על יועץ השקעות 
שהחזיק כדין בחברה המנפיקה תעודות סל, ערב פרסומו של חוק זה; לעניין זה, "החזקה" 

- כהגדרתה בחוק העיקרי 

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

חוק הבנקאות )רישוי( )תיקון מס' 15(, התש"ע-2010*

בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 23א)א(, במקום 1 תיקון סעיף 23א
"בכללים שיקבע הנגיד לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובאישור שר האוצר" 
יבוא "בהוראות ניהול בנקאי תקין שייתן המפקח בהתאם לסמכותו מכוח סעיף 5)ג1( 

לפקודה, לעניין מדידה והלימות הון" 
בסעיף 24א לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 24א

בסעיף קטן )א(, במקום "לפי פרק זה, באמצעי שליטה של תאגיד" יבוא "לפי פרק   )1(
זה ולפי פרק ג'2, יותר מ–1% מסוג מסוים של אמצעי השליטה, בתאגיד", במקום הקטע 
החל במילים "בסעיף 23א" עד המילה "הפועל" יבוא "בסעיף 23א עולה על 2,000 מיליון 
שקלים חדשים, הפועל" ובמקום הסיפה החל במילים "בכל אחד מהם עולה" יבוא "בכל 

אחד מהם עולה על 20 מיליון שקלים חדשים; לעניין הגדרה זו -

"פועל בעקיפין" - מחזיק ב–5% או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה   )1(
בתאגיד;

יראו תאגיד שהוא מבטח כפועל בענף הביטוח בלבד, אף אם הוא פועל   )2(
בענפי משק נוספים "; 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( תאגיד בנקאי רשאי להחזיק, ככל שהדבר מותר לו לפי פרק זה ולפי פרק 
ג'2, יותר מ–1% מסוג מסוים של אמצעי השליטה, במבטח אחד בלבד שהונו 
העצמי על פי הוראות לפי סעיף 35 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 

התשמ"א-1981, עולה על 2,000 מיליון שקלים חדשים ";

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:  )3(

")ב( הנגיד רשאי, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, בצו, לשנות 
את התוספת השניה ולעדכן את הסכומים האמורים בסעיף 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

התקבל בכנסת ביום ח' באדר התש"ע )22 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 444, מיום כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009(, עמ' 744 

ס"ח התשמ"א, עמ' 232; התשס"ה, עמ' 830   1

על אף הוראות סעיף קטן )א(, ההגדרות "ניירות ערך", "נכסים פיננסיים" ו"תעודות  )ב( 
סל" בסעיף 1 לחוק העיקרי וסעיפים 17ג ו–39)ב()9( לחוק העיקרי, כנוסחם ערב יום 
התחילה, ימשיכו לחול עד יום ד' באלול התשע"ג )10 באוגוסט 2013(, על יועץ השקעות 
שהחזיק כדין בחברה המנפיקה תעודות סל, ערב פרסומו של חוק זה; לעניין זה, "החזקה" 

- כהגדרתה בחוק העיקרי 

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

חוק הבנקאות )רישוי( )תיקון מס' 15(, התש"ע-2010*

בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 23א)א(, במקום 1 
"בכללים שיקבע הנגיד לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובאישור שר האוצר" 
יבוא "בהוראות ניהול בנקאי תקין שייתן המפקח בהתאם לסמכותו מכוח סעיף 5)ג1( 

לפקודה, לעניין מדידה והלימות הון" 

תיקון סעיף 23א

תיקון סעיף 24אבסעיף 24א לחוק העיקרי -2 

בסעיף קטן )א(, במקום "לפי פרק זה, באמצעי שליטה של תאגיד" יבוא "לפי פרק   )1(
זה ולפי פרק ג'2, יותר מ–1% מסוג מסוים של אמצעי השליטה, בתאגיד", במקום הקטע 
החל במילים "בסעיף 23א" עד המילה "הפועל" יבוא "בסעיף 23א עולה על 2,000 מיליון 
שקלים חדשים, הפועל" ובמקום הסיפה החל במילים "בכל אחד מהם עולה" יבוא "בכל 

אחד מהם עולה על 20 מיליון שקלים חדשים; לעניין הגדרה זו -

"פועל בעקיפין" - מחזיק ב–5% או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה   )1(
בתאגיד;

יראו תאגיד שהוא מבטח כפועל בענף הביטוח בלבד, אף אם הוא פועל   )2(
בענפי משק נוספים "; 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( תאגיד בנקאי רשאי להחזיק, ככל שהדבר מותר לו לפי פרק זה ולפי פרק 
ג'2, יותר מ–1% מסוג מסוים של אמצעי השליטה, במבטח אחד בלבד שהונו 
העצמי על פי הוראות לפי סעיף 35 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 

התשמ"א-1981, עולה על 2,000 מיליון שקלים חדשים ";

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:  )3(

")ב( הנגיד רשאי, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, בצו, לשנות 
את התוספת השניה ולעדכן את הסכומים האמורים בסעיף 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 חוזה הביטוח )תיקון מס' 4(, התש"ע-2010*

בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 1, בסעיף 28א, במקום "רשאי בית המשפט לחייבו" 1 תיקון סעיף 28א
יבוא "יחייבו בית המשפט, ולעניין מבטח כאמור בביטוחים שאינם ביטוחים אישיים 

- רשאי בית המשפט לחייבו," 

תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה(, והוא יחול גם על 2  תחילה ותחולה
הליכים שהיו תלויים ועומדים לפני בית המשפט ערב יום התחילה 

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

התקבל בכנסת ביום ט' באדר התש"ע )23 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 299, מיום י"ח בטבת התש"ע )4 בינואר 2010(, עמ' 82 

ס"ח התשמ"א, עמ' 94; התשס"א, עמ' 207   1
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