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חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס' 40(, התשע"ו-2016*

 בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1,72 תיקון סעיף 72
אחרי סעיף קטן )ה( יבוא: 

בעל זיכיון לשידורי רדיו רשאי לשדר, נוסף על השידורים שהותר לו לשדר ")ו(  )1(
במסגרת זיכיונו )בסעיף זה - השידורים העיקריים(, שידורי רדיו בעלי תוכן שונה 
מהשידורים העיקריים, בחלק משעות היממה )בסעיף זה - תוכן שידורים נוסף(, 

אם אישרה זאת המועצה כאמור בפסקה )2( 

בלי לגרוע מסמכותה כאמור בסעיף קטן )א(, מצאה המועצה, לאחר מיפוי   )2(
בתוכן  צורך  יש  כי  הארץ,  ברחבי  אוכלוסיות  מגוון  של  המיוחדים  הצרכים 
שידורים נוסף בעבור אוכלוסייה מסוימת, בשטח מסוים באזור זיכיון, רשאית היא 
לתת לבעל הזיכיון לשידורי רדיו אישור לשדר תוכן שידורים נוסף אחד בלבד 
בשטח כאמור, שישודר במקום השידורים העיקריים, בהתאם לכללים שתקבע; 
במתן אישור ובקביעת כללים כאמור תפעל המועצה לפי הוראות סעיף קטן )ה( 

)2(, אלא  המועצה לא תיתן אישור לתוכן שידורים נוסף כאמור בפסקה   )3(
לאחר שניתן אישור השר לעניין האפשרות להקצאת התדרים לפי הוראות פקודת 

הטלגרף האלחוטי 

ניתן לבעל זיכיון לשידורי רדיו אישור לתוכן שידורים נוסף, לא יינתן אישור   )4(
השר לעניין האפשרות להקצאת תדרים נוספת לאותו בעל זיכיון לשם כיסוי אזור 

זיכיונו אלא אם כן התגלו הפרעות לקליטת שידוריו "

על אף האמור בסעיף 72)ו( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, בעל זיכיון לשידורי 2 הוראת מעבר )א( 
רדיו שהוקצו לו שני תדרים או יותר לשם כיסוי או קליטה של שידוריו באזור הזיכיון, 
והמועצה אישרה לו, לפני תחילתו של חוק זה, לקיים שידורים בעלי תוכן נוסף בתדרים 
שהוקצו לו, יהיה רשאי להמשיך לקיים את שידוריו כפי שאישרה לו המועצה עד למתן 

החלטה של המועצה לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה 

עד תום שנה מיום תחילתו של חוק זה תקבע המועצה כללים ותקבל החלטות  )ב( 
לגבי בעלי זיכיון כאמור בסעיף קטן )א(, לפי הוראות סעיף 72)ו()2( לחוק העיקרי כנוסחו 

בחוק זה 

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

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

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשע"ו )7 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 610, מיום י"א בטבת התשע"ו )23 בדצמבר 2015(, עמ' 24 

ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"ה, עמ' 148   1
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חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 21(, התשע"ו-2016*

בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957  1 )להלן - חוק נכי רדיפות הנאצים(, בסעיף 1 תיקון סעיף 22א 
22א, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 

במקרים האמורים בפסקת משנה )א( או )ב( שבסעיף קטן )ב()1(, לא יעלה שכר  ")ב1( 
הטרחה המרבי על שכר הטרחה האמור באותה פסקת משנה, לפי העניין, גם אם לאחר 
מתן ההחלטה המינהלית הוגש ערר לוועדת העררים או ערעור לבית המשפט, והוא 

נמחק, נדחה או שהטיפול בו הופסק "

תיקון חוק התביעות 
של קורבנות השואה 

)הסדר הטיפול(- 
מס' 6

בחוק התביעות של קורבנות השואה )הסדר הטיפול(, התשי"ז-1957  2, בסעיף 10)ב(, 2 
אחרי פסקה )2( יבוא: 

")2א( לא יעלה שכר הטרחה הכולל בעד טיפול בתביעה לפי החוק הגרמני לתשלום 
קצבאות לעובדי גטאות והתיקון הראשון לאותו חוק, כמשמעותם בפסקה )4(, על 5% 7 

מהתשלום החד–פעמי ששולם למפרע בגין התביעה האמורה;" 

תיקון חוק נכי 
רדיפות הנאצים - 

תיקון מס' 20

בחוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 20(, התשע"ה-2014  3, בסעיף 8)א( - 3 

בפסקה )1(, אחרי "יום פרסומו של חוק זה" יבוא "לרבות מס ערך מוסף," ואחרי   )1(
"לחוק זה" יבוא "לרבות מס ערך מוסף";

בפסקה )2(, במקום "שנה" יבוא "שנתיים" ובסופה יבוא "לעניין בקשה להחזרת   )2(
עודף שכר הטרחה שהוגשה מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( ועד ליום תחילתו 
של חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 21(, התשע"ו-2016, ימנו את 60 הימים האמורים 

בפסקה )3( מיום התחילה של החוק האמור";

אחרי פסקה )4( יבוא:  )3(

המטפל בתביעה לא יגבה מהמבקש עמלות, הוצאות או החזרים, בעד   )5("
הטיפול בבקשה להחזרת עודף שכר הטרחה "

תיקון חוק הסיוע 
המשפטי - מס' 15

בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 4, בתוספת, בפרט 6)ו(, במקום "10)ב()4(" יבוא 4 
"10)ב()2א( או )4(" 

תחילתם של סעיפים 1 ו–3)1( ו–)3( ביום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(  5 תחילה ותחולה )א( 

תחילתו של סעיף 3)2( ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(  )ב( 

הוראות סעיפים 1 ו–3 יחולו גם על הסכם שכר טרחה שנכרת לפני יום פרסומו  )ג( 
של חוק זה, אלא אם כן ניתן פסק דין חלוט בעניין שכר הטרחה לפני היום האמור 

על אף האמור בסעיף 22א)ב1( לחוק נכי רדיפות הנאצים, כנוסחו בסעיף )ד(  )1(
1 לחוק זה, נכרת הסכם שכר טרחה עם עורך דין לפני יום פרסומו של חוק זה, 
וחלות עליו הוראות הסעיף האמור, ובהסכם נכללה הוראה לעניין שכר טרחה 
בגין עבודה, לא יעלה שכר הטרחה בגין הגשת הערר או הערעור על שכר הטרחה 
בגין עבודה ששולם בפועל או על הסכום שנקבע בסעיף 22א)ב()1()א( או )ב( לחוק

נכי רדיפות הנאצים, לפי העניין, לפי הגבוה, ובלבד שהערר או הערעור הוגשו 
לפי בקשת הלקוח ועורך הדין הבהיר ללקוח את ההשלכות האפשריות של הגשת 

ערר או ערעור לאחר מתן ההחלטה המינהלית 

חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 21(, התשע"ו-2016*

בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957  1 )להלן - חוק נכי רדיפות הנאצים(, בסעיף 1 
22א, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 

תיקון סעיף 22א 

במקרים האמורים בפסקת משנה )א( או )ב( שבסעיף קטן )ב()1(, לא יעלה שכר  ")ב1( 
הטרחה המרבי על שכר הטרחה האמור באותה פסקת משנה, לפי העניין, גם אם לאחר 
מתן ההחלטה המינהלית הוגש ערר לוועדת העררים או ערעור לבית המשפט, והוא 

נמחק, נדחה או שהטיפול בו הופסק "

בחוק התביעות של קורבנות השואה )הסדר הטיפול(, התשי"ז-1957  2, בסעיף 10)ב(, 2 
אחרי פסקה )2( יבוא: 

תיקון חוק 
התביעות של 

קורבנות השואה 
)הסדר הטיפול( - 

מס' 6 ")2א( לא יעלה שכר הטרחה הכולל בעד טיפול בתביעה לפי החוק הגרמני לתשלום 
קצבאות לעובדי גטאות והתיקון הראשון לאותו חוק, כמשמעותם בפסקה )4(, על 5% 7 

מהתשלום החד–פעמי ששולם למפרע בגין התביעה האמורה;" 

תיקון חוק נכי בחוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 20(, התשע"ה-2014  3, בסעיף 8)א( - 3 
רדיפות הנאצים - 

תיקון מס' 20 בפסקה )1(, אחרי "יום פרסומו של חוק זה" יבוא "לרבות מס ערך מוסף," ואחרי   )1(
"לחוק זה" יבוא "לרבות מס ערך מוסף";

בפסקה )2(, במקום "שנה" יבוא "שנתיים" ובסופה יבוא "לעניין בקשה להחזרת   )2(
עודף שכר הטרחה שהוגשה מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( ועד ליום תחילתו 
של חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' 21(, התשע"ו-2016, ימנו את 60 הימים האמורים 

בפסקה )3( מיום התחילה של החוק האמור";

אחרי פסקה )4( יבוא:  )3(

המטפל בתביעה לא יגבה מהמבקש עמלות, הוצאות או החזרים, בעד   )5("
הטיפול בבקשה להחזרת עודף שכר הטרחה "

בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 4, בתוספת, בפרט 6)ו(, במקום "10)ב()4(" יבוא 4 
"10)ב()2א( או )4(" 

תיקון חוק הסיוע 
המשפטי - מס' 15

תחילתם של סעיפים 1 ו–3)1( ו–)3( ביום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(  5  תחילה ותחולה)א( 

תחילתו של סעיף 3)2( ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(  )ב( 

הוראות סעיפים 1 ו–3 יחולו גם על הסכם שכר טרחה שנכרת לפני יום פרסומו  )ג( 
של חוק זה, אלא אם כן ניתן פסק דין חלוט בעניין שכר הטרחה לפני היום האמור 

על אף האמור בסעיף 22א)ב1( לחוק נכי רדיפות הנאצים, כנוסחו בסעיף )ד(  )1(
1 לחוק זה, נכרת הסכם שכר טרחה עם עורך דין לפני יום פרסומו של חוק זה, 
וחלות עליו הוראות הסעיף האמור, ובהסכם נכללה הוראה לעניין שכר טרחה 
בגין עבודה, לא יעלה שכר הטרחה בגין הגשת הערר או הערעור על שכר הטרחה 
בגין עבודה ששולם בפועל או על הסכום שנקבע בסעיף 22א)ב()1()א( או )ב( לחוק

נכי רדיפות הנאצים, לפי העניין, לפי הגבוה, ובלבד שהערר או הערעור הוגשו 
לפי בקשת הלקוח ועורך הדין הבהיר ללקוח את ההשלכות האפשריות של הגשת 

ערר או ערעור לאחר מתן ההחלטה המינהלית 

התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשע"ו )7 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 620, מיום כ"ד בשבט התשע"ו )3 בפברואר 2016(, עמ' 58 

ס''ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ה, עמ' 140   1

ס"ח התשי"ז, עמ' 74; התשע"ה, עמ' 141   2

ס"ח התשע"ה, עמ' 140   3

ס"ח התשל"ב, עמ' 95; התשע"ה, עמ' 237   4
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)1(, שכר הטרחה בגין עבודה לא יעלה על שכר  על אף האמור בפסקה   )2(
)ד( לחוק נכי רדיפות הנאצים, לפי  22א)ב()1()ג( או  הטרחה שנקבע לפי סעיף 

העניין 

מותנה  שאינו  טרחה  שכר   - עבודה"  בגין  טרחה  "שכר  זה,  קטן  בסעיף   )3(
בתוצאות ונקבע במפורש בהסכם שישולם אף אם הערר או הערעור יימחק, 

יידחה או שהטיפול בו יופסק 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

חוק האזרחים הוותיקים )תיקון מס' 13(, התשע"ו-2016*

בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 -1  תיקון סעיף 1 

בהגדרה "המשרד", במקום "לאזרחים ותיקים" יבוא "לשוויון חברתי";  )1(

בהגדרה "השר", במקום "לאזרחים ותיקים" יבוא "לשוויון חברתי"   )2(

אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 16א

"השתתפות בפעילות  
מטעם המשרד 

בפעילות 16א   אדם  ישתתף  לא  כי  להורות  רשאי  השר  )א( 
הורשע  אם  המשרד,  מטעם  השלישית,  בתוספת  כמפורט 
חומרתה או נסיבותיה אין הוא  בעבירה שמפאת מהותה, 

ראוי, לדעת השר, להשתתף בפעילות כאמור 

השר רשאי, בצו, בהתייעצות עם שר המשפטים, לשנות  )ב( 
את התוספת השלישית, ובלבד שלא יוסיף פעילות לתוספת 
האמורה אלא אם כן סבר כי בשל אופייה של הפעילות ראוי 
להביא בחשבון את עברו הפלילי של אדם הנוטל בה חלק, 
לשם שמירה על שלומם וביטחונם של אזרחים ותיקים או 
של קטינים; לעניין זה, "קטין" - כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק 

העונשין, התשל"ז-1977  2 "

הוספת תוספת 
שלישית 

אחרי התוספת השנייה לחוק העיקרי יבוא: 3 

"תוספת שלישית

)סעיף 16א(

השתתפות בכיתת לימוד לאזרחים ותיקים במוסד חינוך, במהלך שעות הלימודים   )1(
באותו מוסד; לעניין זה, "מוסד חינוך" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949  3 

התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשע"ו )7 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 921, מיום ה' בתמוז התשע"ה )22 ביוני 2015(, עמ' 610 

ס"ח התש"ן, עמ' 26; התשע"ד, עמ' 814   1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   2

ס"ח התש"ט, עמ' 287   3
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פעילות, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בביתו של אזרח ותיק, ובלבד שהשר סבר   )2(
כי בשל אופיה של הפעילות ראוי להביא בחשבון את עברו הפלילי של אדם הנוטל בה 
חלק, לרבות האזרח הוותיק, לשם שמירה על שלומם וביטחונם של אזרחים ותיקים או 

של קטינים הנוטלים חלק באותה פעילות " 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ל א י ל מ ג ה  ל י ג
השרה לשיוויון חברתי

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

חוק החברות )תיקון מס' 28(, התשע"ו-2016*

בחוק החברות, התשנ"ט-1999  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 -1 תיקון סעיף 1

בהגדרה "נייר ערך", המילים "והכל בין אם הן על שם ובין אם הן למוכ"ז" -   )1(
יימחקו;

ההגדרה "שטר מניה" - תימחק   )2(

בסעיף 69)ד( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "וכן עניינים נוספים שייכללו בהודעה"  2 תיקון סעיף 69

בסעיף 130)א( לחוק העיקרי -3 תיקון סעיף 130

בפסקה )1(, במקום הרישה יבוא "לגבי כל המניות";  )1(

פסקה )2( - תימחק   )2(

ביטול סימן ג' בפרק 
השני לחלק הרביעי

סימן ג' בפרק השני לחלק הרביעי לחוק העיקרי - בטל 4 

בסעיף 176 לחוק העיקרי, המילים "או מי שאוחז בשטר מניה" - יימחקו 5 תיקון סעיף 176

בסעיף 177 לחוק העיקרי - 6 תיקון סעיף 177

ברישה, המילה "כל" - תימחק;  )1(

פסקה )3( - תימחק   )2(

סעיף 179 לחוק העיקרי - בטל 7 ביטול סעיף 179

בסעיף 180 לחוק העיקרי - 8 תיקון סעיף 180

במקום כותרת השוליים יבוא "נוסח תעודת מניה";  )1(

במקום הסיפה החל במילים "או של שטר מניה" יבוא "צורתה, אופן עריכתה   )2(
והדפוס שלה" 

אחרי סעיף 289 לחוק העיקרי יבוא:9 הוספת סעיף 289א

"איסור להנפיק או 
להקצות נייר ערך 

למוכ"ז

ולא 289א  תנפיק  לא  חברה  ו–289,   288 בסעיפים  האמור  אף  על 
תקצה נייר ערך למוכ"ז "

 ביטול סעיפים
296 ו–297

סעיפים 296 ו-297 לחוק העיקרי - בטלים 10 

פעילות, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בביתו של אזרח ותיק, ובלבד שהשר סבר   )2(
כי בשל אופייה של הפעילות ראוי להביא בחשבון את עברו הפלילי של אדם הנוטל 
בה חלק, לרבות האזרח הוותיק, לשם שמירה על שלומם וביטחונם של אזרחים ותיקים 

או של קטינים הנוטלים חלק באותה פעילות " 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ל א י ל מ ג ה  ל י ג
השרה לשוויון חברתי

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

חוק החברות )תיקון מס' 28(, התשע"ו-2016*

תיקון סעיף 1בחוק החברות, התשנ"ט-1999  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 -1 

בהגדרה "נייר ערך", המילים "והכל בין אם הן על שם ובין אם הן למוכ"ז" -   )1(
יימחקו;

ההגדרה "שטר מניה" - תימחק   )2(

תיקון סעיף 69בסעיף 69)ד( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "וכן עניינים נוספים שייכללו בהודעה"  2 

תיקון סעיף 130בסעיף 130)א( לחוק העיקרי -3 

בפסקה )1(, במקום הרישה יבוא "לגבי כל המניות";  )1(

פסקה )2( - תימחק   )2(

ביטול סימן ג' סימן ג' בפרק השני לחלק הרביעי לחוק העיקרי - בטל 4 
בפרק השני לחלק 

הרביעי

תיקון סעיף 176בסעיף 176 לחוק העיקרי, המילים "או מי שאוחז בשטר מניה" - יימחקו 5 

תיקון סעיף 177בסעיף 177 לחוק העיקרי - 6 

ברישה, המילה "כל" - תימחק;  )1(

פסקה )3( - תימחק   )2(

ביטול סעיף 179סעיף 179 לחוק העיקרי - בטל 7 

תיקון סעיף 180בסעיף 180 לחוק העיקרי - 8 

במקום כותרת השוליים יבוא "נוסח תעודת מניה";  )1(

במקום הסיפה החל במילים "או של שטר מניה" יבוא "צורתה, אופן עריכתה   )2(
והדפוס שלה" 

הוספת סעיף 289אאחרי סעיף 289 לחוק העיקרי יבוא:9 

"איסור להנפיק או 
להקצות נייר ערך 

למוכ"ז

ולא 289א  תנפיק  לא  חברה  ו–289,   288 בסעיפים  האמור  אף  על 
תקצה נייר ערך למוכ"ז "

 ביטול סעיפיםסעיפים 296 ו–297 לחוק העיקרי - בטלים 10 
296 ו–297

התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשע"ו )7 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הממשלה - 987, מיום ב' בטבת התשע"ו )14 בדצמבר 2015(, עמ' 306 
ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"ו, עמ' 576   1
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תיקון פקודת 
החברות - מס' 19

בפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983  2 - 11 

בסעיף 1, ההגדרה "שטר מניה" - תימחק;  )1(

בסעיף 167 -   )2(

במקום כותרת השוליים יבוא "הנפקת איגרת חוב"; )א( 

חוב  איגרת  תונפק  לא  "ואולם  יבוא  למוכ"ז"  כמשתלמת  "או  במקום  )ב( 
כמשתלמת למוכ"ז" 

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה( 12 תחילה

הוראות מעבר - 
נייר ערך למוכ"ז 

שהנפיקה או 
הקצתה חברה לפני 

יום התחילה

על מניה שהיא נייר ערך למוכ"ז )בסעיף זה - מניה למוכ"ז(, שהנפיקה או הקצתה 13  )א( 
חברה לפני יום התחילה, יחולו הוראות אלה:

החזיר בעל מניה למוכ"ז, לחברה, את שטר המניה שאחז בו כדין ערב יום   )1(
התחילה, תבטל החברה את שטר המניה, תנפיק לבעל המניה מניה המקנה לו 
את אותן זכויות בחברה, ותרשום במרשם בעלי המניות, לגבי המניה, את הפרטים 
האמורים בסעיף 130)א()1( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3)1( לחוק זה; הוראות 

פסקה זו יחולו על אף האמור בתקנון החברה;

כל עוד לא החזיר בעל המניה למוכ"ז, לחברה, את שטר המניה, והחברה   )2(
הנפיקה תחתיה מניה ורשמה את הפרטים לגביה במרשם בעלי המניות בהתאם 
להוראות פסקה )1(, תהיה המניה למוכ"ז מניה רדומה כמשמעותה בסעיף 308 
לחוק העיקרי, ותמשיך לחול על החברה, לגבי אותה מניה, חובת הרישום לפי 

סעיף 130)א()2( לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה 

יחולו  לפני יום התחילה,  חברה  נייר ערך למוכ"ז שאינו מניה, שהנפיקה  על  )ב( 
הוראות אלה: 

החזיר מחזיק בנייר הערך למוכ"ז שאינו מניה, לחברה, נייר ערך כאמור שאחז   )1(
בו כדין ערב יום התחילה, תבטל החברה את נייר הערך ותנפיק לו תחתיו נייר ערך 
על שם, המקנה לו את אותן זכויות שהקנה לו נייר הערך שבוטל, ובאותם תנאים; 

הוראות פסקה זו יחולו על אף האמור בכל הסכם או בתקנון החברה;

כל עוד לא החזיר המחזיק בנייר הערך למוכ"ז שאינו מניה, לחברה, את נייר   )2(
 הערך, והחברה הנפיקה לו תחתיו נייר ערך על שם בהתאם להוראות פסקה )1(,

לא יקנה נייר הערך לאוחז בו כל זכות שהיא 

הוראות סעיף זה החלות על מי שאחז כדין בנייר ערך למוכ"ז, ערב יום התחילה,   )ג( 
יחולו גם על מי שקיבל את נייר הערך ממי שאחז כאמור, בהעברה על פי דין, לאחר 

יום התחילה 

בסעיף זה -  )ד( 

"מרשם בעלי המניות" - כמשמעותו בפרק השני לחלק הרביעי לחוק העיקרי;

"נייר ערך למוכ"ז" - כמשמעותו בסעיף 296 לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה;

"שטר מניה" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761; ס"ח התשע"ה, עמ' 36   2
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חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס )תיקון מס' 3(, 
התשע"ו-2016*

בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 הוספת סעיף 9א
אחרי סעיף 9 יבוא:

"סמכות לתת אישור 
על נתוני מס

אישור בדבר נתונים שעליהם 9א  לתת  מייצג רשאי  מס  יועץ 
התבסס בדיווח שהגיש או שבכוונתו להגיש לרשות מס או 
למוסד לביטוח לאומי במסגרת פעולת הייצוג שלו כיועץ מס 

מייצג " 

בסעיף 10)א()4( לחוק העיקרי, במקום "כמשמעותו בסעיף 11" יבוא "כאמור בסעיף 11)א(2 תיקון סעיף 10
)1( או )2(" ובמקום "חודשים, ובהתאם" יבוא "חודשים או אצל מאמן כאמור בסעיף 

11)א()3( במשך 12 חודשים, והכול בהתאם" 

בסעיף 11)א( לחוק העיקרי, במקום פסקה )3( יבוא: 3 תיקון סעיף 11

רואה חשבון כהגדרתו בחוק רואי חשבון, יועץ מס מייצג או מי שרשאי להירשם   )3("
בפנקס, העובד ברשות המסים בישראל חמש שנים לפחות, בביצוע חלקים ב' עד ה' 

לפקודה "

בסעיף 22 לחוק העיקרי -4 תיקון סעיף 22

בכותרת השוליים, במקום "תובע ותפקידיו" יבוא "חוקר, תובע ותפקידיהם";  )1(

בסעיף קטן )ג(, במקום "תובע רשאי גם" יבוא "עובד המדינה שהוסמך לכך בכתב   )2(
בידי יושב ראש המועצה, רשאי" ובסופו יבוא ")בסעיף זה - חוקר(";

בסעיף קטן )ד(, במקום "לתובע" יבוא "לחוקר" ובמקום "תובע" יבוא "חוקר, וחומר   )3(
החקירה וממצאי החקירה יועברו לתובע";

בסעיף קטן )ה(, במקום "לתובע" יבוא "לחוקר"   )4(

בסעיף 38)א( לחוק העיקרי - 5 תיקון סעיף 38

פסקה )2( - תימחק;  )1(

בפסקה )3(, במקום "דו–שנתית" יבוא "שנתית"   )2(

תיקון חוק הביטוח 
הלאומי - מס' 171

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 2, בסעיף 386, אחרי "רואה חשבון," 6 
יבוא "יועץ מס מייצג," 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס )תיקון מס' 3(, 
התשע"ו-2016*

בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 
אחרי סעיף 9 יבוא:

הוספת סעיף 9א

"סמכות לתת אישור 
על נתוני מס

אישור בדבר נתונים שעליהם 9א  לתת  רשאי  יועץ מס מייצג 
התבסס בדיווח שהגיש או שבכוונתו להגיש לרשות מס או 
למוסד לביטוח לאומי במסגרת פעולת הייצוג שלו כיועץ מס 

מייצג " 

11" יבוא "כאמור בסעיף2  10)א()4( לחוק העיקרי, במקום "כמשמעותו בסעיף   בסעיף 
11)א()1( או )2(" ובמקום "חודשים, ובהתאם" יבוא "חודשים או אצל מאמן כאמור בסעיף 

11)א()3( במשך 12 חודשים, והכול בהתאם" 

תיקון סעיף 10

תיקון סעיף 11בסעיף 11)א( לחוק העיקרי, במקום פסקה )3( יבוא: 3 

רואה חשבון כהגדרתו בחוק רואי חשבון, יועץ מס מייצג או מי שרשאי להירשם   )3("
בפנקס, העובד ברשות המסים בישראל חמש שנים לפחות, בביצוע חלקים ב' עד ה' 

לפקודה "

תיקון סעיף 22בסעיף 22 לחוק העיקרי -4 

בכותרת השוליים, במקום "תובע ותפקידיו" יבוא "חוקר, תובע ותפקידיהם";  )1(

בסעיף קטן )ג(, במקום "תובע רשאי גם" יבוא "עובד המדינה שהוסמך לכך בכתב   )2(
בידי יושב ראש המועצה, רשאי" ובסופו יבוא ")בסעיף זה - חוקר(";

בסעיף קטן )ד(, במקום "לתובע" יבוא "לחוקר" ובמקום "תובע" יבוא "חוקר, וחומר   )3(
החקירה וממצאי החקירה יועברו לתובע";

בסעיף קטן )ה(, במקום "לתובע" יבוא "לחוקר"   )4(

תיקון סעיף 38בסעיף 38)א( לחוק העיקרי - 5 

פסקה )2( - תימחק;  )1(

בפסקה )3(, במקום "דו שנתית" יבוא "שנתית"   )2(
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