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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
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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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