רשומות

ספר החוקים
וי באב התשס״ט
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 27ביולי 2009
עמוד

חוק ניירות ערך )תיקון מסי  ,(38התשס״ט2009-
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תיקונים עקיפים:
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ״ה995-ו  -מסי 12
חוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ״ד994-ו  -מסי 13
חוק בתי המשפט )תיקון מסי  42והוראת שעה( )תיקון מסי  ,(2התשס״ט2009-

287

חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( )תיקון מסי  , (3התשס״ט2009-

287

חוק השיפוט הצבאי )תיקון מי  ,(59התשס״ט2009-

288

חוק שירות ביטחון )תיקון מסי  7והוראת שעה( )שירות במשטרה ושירות מוכר( )תיקון מסי ,(10
התשס״ט2009-
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חוק ניירות ערך )תיקון מם׳  ,(38התשם״ט*2009-
תיקון סעיף ו

ו,

תיקון סעיף 44ה

2

הוספת פרק זי2

3

בסעיף ו לחוק ניירות ערך ,התשכ״ח968-ו )להלן  -החוק העיקרי( -
ו

)ו(

בהגדרה ״״גורם מאשר״ ,״חתימה אלקטרונית מאושרת״ ו״מסר אלקטרוני״״ ,אחרי

״גורם מאשר״ יבוא ״״חתימה אלקטרונית״ ,״חתימה אלקטרונית מאובטחת״״;
)(2

אחרי ההגדרה ״דיווח אלקטרוני״ יבוא:
״״אישור הגעה אלקטרוני״  -אישור החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת,
בדבר הגעתו של מסר אלקטרוני מאושר שנשלח אל תיבת דואר אלקטרוני
מאובטח;
״מנגנון הזדהות מאובטח״  -מנגנון המשלב אמצעי חומרה ותוכנה ,הניתן
לשליטתו הבלעדית של בעליו ,והמאפשר את זיהוי בעליו באופן ייחודי;
״מסר אלקטרוני מאושר״  -מסר אלקטרוני שנחתם בחתימה אלקטרונית
מאושרת;
״מערכת דואר אלקטרוני מאובטח״  -מערכת המשמשת להעברת מסרים
אלקטרוניים ,שמתקיימים בה כל אלה:
)ו(

היא מספקת לשולח אישור הגעה אלקטרוני;

)(2

היא מאפשרת גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח במערכת ,רק

באמצעות מנגנון הזדהות מאובטח;
)(3

היא נוקטת ,באורח סדיר ,אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה אליה

ומפני שיבוש עבודתה ,לצורך הבטחת מהימנות המידע שבה;
״תיבת דואר אלקטרוני מאובטח״  -תיבת דואר אלקטרוני במערכת דואר אלקטרוני
מאובטח;״
,

בסעיף 44ה לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ב( כללים לפי סעיף קטן )א( אין חובה לפרסמם ברשומות ,ואולם הרשות תפרסם
ברשומות הודעה על קביעת כללים כאמור ועל מועד תחילתם
)ג(

כללים לפי סעיף קטן )א( וכל שינוי בהם ,יועמדו לעיון הציבור במשרדי הרשות

ויפורסמו באתר האינטרנט של הרשות ,ורשאית הרשות להורות בדבר דרכים נוספות
לפרסומם ״
אחרי סעיף 44ו לחוק העיקרי יבוא:
״פרק ז׳ :2דואר אלקטרוני מאובטח

הגדרות

44ז,

בפרק זה -
״נמען״  -כל אחד מאלה:
)ו(

תאגיד מדווח;

)(2

תאגיד שחלה עליו חובת דיווח לפי פרק הי 3או

פרק הי;4
)(3

תאגיד שהגיש לרשות בקשה להתיר את פרסומו

של תשקיף ,אשר על פיו יציע לראשונה ניירות ערך
לציבור;
•

התקבל בכנסת ביום כ״ח בתמוז התשס״ט ) 20ביולי  ;(2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,386 -מ י ו ם כ״ג באייר התשס״ח ) 28במאי  ,(2008עמי ,592

ו
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)(4

תאגיד שהגיש לרשות לראשונה בקשה לרשום

ניירות ערך למסחר ניביברורתסהע,רךלפלימפסרחקרהבי3ב וארוספה,רקלפיהי4פ;
)(5

מציע בהצעות רכש של נבירוע ערך של ח ברה

רשומה;

המצאת מסר
אלקטרוני מאושר

רשומה;

)(6

חתם;

)(7

נאמן לתעודות התחייבות ,כמשמעותו בפרק היו.

44ח .הודעה ,הוראה ,דרישה וככל מסמך אחר ש הרשות או עובד
שהיא הסמיכה לכך רשאיה להכהיא לפי חוקן זה הנמען ,יכפיל
שייערכו כמסר אלקטרוני ומאושר ויומצאו לנמען במשלוח
לתיבת הדואר האללקתטירבונתי הדמואורבטהחא לשקלטורוני המאובטח שלו

חזקת המצאה

44ט) .א(

מסר אלקטר והמאושר שנשלחלנמ עןכאמ ורבסעיף 44ח,

ונתקבל לגביו אישנר הגעה אלקארוני ,יראו אותו כאילו
הומצא לנמען בתוהםומשנציאי מלינמעעסןקיבםתומםמושנעידיהמיהגעעסהק ישםצמוימן
באישור האמור ,אלא אש רן האכח כי הנמען קיבל כאות המסר
האלקטרוני האמורהבאמלוקעטדר ומניוקהדאםמיוורתרבמועד מוקדם יותר
)ב(

חל מועד ההגעה; המלוין עאישהר כאמור בסעיף קטן) א(

ביום וי בשבוע ,ביום מםוחה כמשמעותו בסעיה 8וא לפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,התש״ח948-ו  ,או ביום שבו; וו
2

שנקבע בחיקוק ,יראש את מבחד ההגעא לאגני ין סעיף קטן)א(,
כאילו חל ביום העסכקאייםלושחללאבחירוםמכהןעסקים שלאחר מכן
תקנות בעניין דואר
אלקטרוני מאובטח

44ינ

)א(

שר האוצר יחא עם שר המשפטים יתקינו לפי הצעת

הרשות או לאחר התייעתות עמה ,ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת ,תקנות בדבר -
)ו(

יחידים שהם בעלי ותפקיד בשהםן ,נעתני שירותים

לנמען או פועלים מטעם ה נמען ,הרשאים לשמש
מורשים לצורך גישה לתיבת צואר אלקטרותי מאובאח
של הנמען;

)ב(

של הנמען;

)(2

חובותיו של מורישה כאמור בפסקה)ו(;

)(3

תדירות הגישה לתיבות דואר אלקטרותי מאובאח,

שר האוצר יחד עם שר המשפטים יתקינו לפי הצעת

הרשות או לאחר התייעצות עמה ,ובאישוצ ועדת הה מדע
והטכנולוגיה של הכנסת ,תקנות בדבר חובו תיו ושל מאש ר
חתימה בקשר לתעותית אבקטרוניות המשמשות לעבודה
במערכת דואר אלקבטמרוענירכמתאודובטארח ,אנולסקףט רעונליחמובאובתיטוח,לפניוסחףו קע
חתימה אלקטרוניתח תימה אלקטרונית
כללי הרשות
בעניין דואר
אלקטרוני מאובטח

כליא) .א(

הרשות תקב ע כללים לעתין ק
) ו(

הליכי הרישום לצורה־ קבילת אישור גישה למערכת

דואר אלקטרוני מאודובטארח ;אלקטרוני מאובטח;
)(2

אופן יצירת תיבת דואר אצקטר וני מאובטח ואופן

הגישה לתיבה לצורך קהלת מסר אלקךרוני מאושר
שנשלח מאת הרשושת;נשלח מאת הרשות;

ע״ר 948ו ,תוסי א ,עמי ו
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)(3

דרישות מינימום למערכות חומרה ותוכנה

המשמשות לצורך גישה למערכת דואר אלקטרוני
מאובטח
)ב(

הרשות רשאית לקבוע כללים לעניין דרישה לחתימה

אלקטרונית במערכת דואר אלקטרוני מאובטח
)ג(

כללים לפי סעיפים קטנים )א( ו־)ב( אין חובה לפרסמם

ברשומות ,ואולם הרשות תפרסם ברשומות הודעה על קביעת
כללים כאמור ועל מועד תחילתם
)ד(

כללים לפי סעיפים קטנים )א( ו־)ב( וכל שינוי בהם,

יועמדו לעיון הציבור במשרדי הרשות ויפורסמו באתר
האינטרנט של הרשות ,ורשאית הרשות להורות בדבר דרכים
נוספות לפרסומם ״
תיקון חוק הסדרת
העיסוק בייעוץ
השקעות ,בשיווק
השקעות ובניהול
תיקי השקעות
 -מסי 2ו

4

תיקון חוק השקעות
משותפות בנאמנות
 -מסי 3ו

5

תחילה

6

הוראות מעבר

7

בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות,
התשנ״ה995-ו )להלן  -חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות( ,לפני סעיף ו ,4תחת
3

הכותרת ״פרק טי :הוראות שונות״ יבוא:
״המצאת מסמכים
מ ה

ק

ו

ש
ר

ת
ו

ב ד
י

א ב

40א  ,על הודעה ,הוראה ,דרישה וכל מסמך אחר שהרשות או עובד
שהיא הסמיכה לכך רשאים להמציא לפי חוק זה ,לתאגיד מורשה

א

ט ח

או למי שהגיש בקשה לקבלת רישיון תאגיד מורשה ,יחולו
ההוראות לפי פרק זי 2לחוק ניירות ערך ,בשינויים המחויבים ״
בחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ״ד994-ו )להלן  -חוק השקעות משותפות(,
4

אחרי סעיף 29וא יבוא:
״המצאת מסמכים
ה

מ
אל

ר
ק

ש
ט

ו

ת ב

ר ונ

י

דו
מ

א
או

29וב  ,על הודעה ,הוראה ,דרישה וכל מסמך אחר שהרשות או עובד

ר
ב

טח

שהיא הסמיכה לכך רשאים להמציא לפי חוק זה ,למנהל קרן
או לנאמן לקרן ,יחולו ההוראות לפי פרק זי 2לחוק ניירות ערך,
בשינויים המחויבים ״

תחילתו של חוק זה ,ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף 44י לחוק העיקרי כנוסחו
בסעיף  3לחוק זה ,או ביום תחילתם של כללים לפי סעיף 44יא)א( לחוק העיקרי כנוסחו
בסעיף  3לחוק זה ,לפי המאוחר )להלן  -יום התחילה(,
)א(

על אף הוראות פרק זי 2לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  3לחוק זה ,בתקופה של 60

ימים ,מיום התחילה ,כל הודעה ,הוראה ,דרישה או מסמך אחר שהומצאו לפי הוראות
הפרק האמור ,יומצאו לנמען גם בדרך שהיתה נהוגה ערב יום התחילה
)ב(

על אף הוראות סעיף 40א לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כנוסחו בסעיף 4

לחוק זה ,בתקופה של  60ימים מיום התחילה ,כל הודעה ,הוראה ,דרישה או מסמך
אחר שהומצאו לפי הוראות הסעיף האמור ,יומצאו לנמען גם בדרך שהיתה נהוגה
ערב יום התחילה
)ג(

על אף הוראות סעיף 29וב לחוק השקעות משותפות כנוסחו בסעיף  5לחוק זה,

בתקופה של  60ימים מיום התחילה ,כל הודעה ,הוראה ,דרישה או מסמך אחר שהומצאו
לפי הוראות הסעיף האמור ,יומצאו לנמען גם בדרך שהיתה נהוגה ערב יום התחילה
בנימין

יובל שטייניץ

נתניהו

שר האוצר

ראש הממשלה
ש מ ע ו ן פרס

ראובן ריבלין

נשיא המדינה

יושב ראש הכנסת

ס״ח התשנ״ה ,עמי 6ו ;4התשס״ט ,עמי 75
ס״ח התשנ״ד ,עמי  ;308התשס״ו ,עמי 292
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חוק בתי המשפט )תיבת מם׳  42והוראות שעה( )תיקון מם׳ ,(2
התשם״ט*2009-
וי

בחוק בתי המשפט )תיקו ן מסי  42והוראת שעהס התשס״וא , 2006בסעיף - (8)3
ו

)ו(

תיקון 8עיף 3

בסעיף 9א לחוקק הדיינים ,התשט״ו955-י  ,המובא ט״- ,אחרי ס עיף קטן )א( יבוא:
2

״)או( על אף האמור בסעיף קוטן )הא( ,השר רשאי למנות ,לפי בחירות הוועתה ,די ין
שיצא לקצבה כאמור ,לאהן כדיין עמית בלנית דין רב ני אזורב אף אבו גילו עולה
על שבעים וחמש ,אם שוכנעו כי מין מניעה שנמלא תפקיד של דיין עמית כאמ ש,
שידון בעניינים המנשויידוםן בתעוניסינפיתם ,והבמלנבוידיםש מבדתובסרפבת,ענויביןלבשדלשאמעדלוברריב,ב וענבייכןפושףלא על ריב ,וב
להוראות לפי חוק לעהנויריןאומתס פלרפ יהחדויקנילםענביהןרמכסבפ״;ר הדיינים בהרכב ״;
)(2

אחרי פסקת משנה )ב( ריבוא:
״)ג(

בסוף החוק יבוא:
״תוםפת
)ו(

סידור גט ואישור גירישין שסוארש

)(2

אישור צוואה בפני רשות ,צופי חוק היררשה ,התשכ״ק965-ו ;

)(3

מתן צו ירושה וצו קימת צצואה ,בה סכמה ,םפי וחוק הירושה ,התשכ״ה-

3

965ו;

965ו;
)(4

קבלת הצהרת אבהות מפי האית והאישה;

)(5

אישור תצהיר לפי חוק.״״

בנימין

יעקב נאמן

נתניהו

רראאששההממממששללהה

•

שר המשפטים

ש מ ע ו ן פרס

ראובן ריבלין

נשיא המדינה

יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ״ח בתמוז התשס״ט ) 20ביולי  ;(2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,272 -מ י ו ם כ״ה בסיוון התשס״ט )7ו ביוני  ,(2009עמי ,92

ו

2

3

ס״ח התשס״ו ,עמי  ;284התשס״ח ,עמי ,252
ס״ח התשט״ו ,עמי ,68
ס״ח התשכ״ה ,עמי ,63

חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( )תיקון מם׳  ,(3התשם״ט*2009-
וי

בחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( ,התשס״ב :() 2002-הלן  -החוק העיקרי( ,ב-עיף ו,
ו

1

תיקון סעיף ו

אחרי ״לעבוד אצלו,״ יברא ״ואם זה יה העובד נער כה גדרתו עחוק עבו דת הנוער ,התשי״ב-
953ו )להלן  -נער(  -לא יאוחר משבע -ימיים״,
2

2י

בסעיף  3לחוק העיקרי ,אחרי ״בתוך שלוש ים ימים״ יבוא ״ואם ה ימ הע ובדי נ ער  -בתוך
שבעה ימים,״

•

תיקון סערף 3

שבעה ימים,״

התקבל בכנסת ביום כ״ח בתמוז התשס״ט ) 20ביולי  ;(2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,273 -מ י ו ם י״ד בתמוז התשס״ט ) 6ביולי  ,(2009עמי ,94

ו

2

ס״ח התשס״ב ,עמי 0ו ;2התשס״ח ,עמי 7ו,6
ס״ח התשי״ג ,עמי 5וו,
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תיקון סעיף 9

3

תחילה ותחולה

4

בסעיף  9לחוק העיקרי ,בסופו יבוא ״ואם היה העובד נער  -אינה עולה על שבעה
ימים ״
)א(

תחילתו של חוק זה  45ימים מיום פרסומו )להלן  -יום התחילה(,

)ב(

חובת מעביד למסור הודעה לנער לפי סעיף ו לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף ו

לחוק זה ,תחול לגבי נער שהתחיל את עבודתו לפני יום התחילה ,לא יאוחר משבעה
ימים מיום התחילה
בנימין

בנימין

נתניהו

בן־אליעזר

שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ראש הממשלה
ש מ ע ו ן פרס

ראובן ריבלין

נשיא המדינה

יושב ראש הכנסת

חוק השיפוט הצבאי )תיקון מם׳  ,(59התשם״ט*2009-
בחוק השיפוט הצבאי ,התשט״ו955-ו )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף ו4ו) ,(3המילים

תיקון סעיף ו4ו

^

תיקון סעיף 49ו

2

תיקון סעיף ו5ו

3

ביטול סעיף 253

4

סעיף  253לחוק העיקרי  -בטל

תיקון סעיף 254

5

בסעיף  254לחוק העיקרי -

ו

״או לשפיטה לפני בית־דין צבאי״  -יימחקו
,

בסעיף 49ו לחוק העיקרי ,במקום ״מקצין השיפוט״ יבוא ״למפקדו של קצין השיפוט״
ובסופו יבוא ״ביקש החייל להישפט לפני בית דין צבאי ,יעביר קצין השיפוט את התלונה
לפרקליט צבאי ״
בסעיף ו5ו לחוק העיקרי -
) ו(

בסעיף קטן )א( ,במקום ״לבית דין צבאי על פי בקשתו של הנאשם״ יבוא ״לפרקליט

צבאי״ ובמקום ״וראה פרקליט צבאי״ יבוא ״וראה הפרקליט הצבאי״;
)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
״)או( פרקליט צבאי לא יורה כי תלונה תידון בדיון משמעתי כאמור בסעיף
קטן )א( ,אלא לאחר שניתנה לנאשם הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב ,לעניין
בקשתו לפי סעיף 49ו להישפט לפני בית דין צבאי ״;

)(3

)ו(

סעיף קטן )ב(  -בטל,

בסעיף קטן )א( ,בסופו יבוא ״ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לעניין תלונה

הנתונה לדיון משמעתי״;
)(2

סעיף קטן )ב(  -בטל,
בנימין

א ה ו ד ברק

נתניהו

ראש הממשלה

•

שר הביטחון

ש מ ע ו ן פרס

ראובן ריבלין

נשיא המדינה

יושב ראש הכנסת
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ס״ח התשט״ו ,עמי ו7ו; התשס״ח ,עמי 2ו,5
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חוק שירות ביטחון)תיקון מם׳  7והה וראת שעה( )שירות במשטרה וישירות
מוכר( )תיקון מם׳  ,(10התשם״ט*2009-
וי

בחוק שירות ביטחון)תיקוי מס י  7והוראת שעה( )ש ירות אתשטרה ושירות מוכר(,

תיקון רעיף 6

התשנ״ה995-ו  ,בסעיף  ,6ברישה ,בבסום ״די בטבת התשס״ט)ד 3בדצמבר (2008״ יבוא
ו

״כ״ז באדר התש״ע ) 13במרס 0ו(20״.
.2

תחילתו של 2וק זה ביום א׳ בס יוון ההשס״ט ) 24במאי ה200ס
בנימין

נתניהו

תחילה
א ה ו ד ברק
שר הביטחון

ראש הממשלה
ש מ ע ו ן פרס

ראובן ריבלין

נשיא המדינה

יושב ראש הכנסת
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