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הרשות תשובת תינתן הממשלתיות, החברות לחוק ו–47(א) 44(א) סעיפים לענין  (15)
30 ימים  לפי הענין, בתוך המשפטי, החשבון או היועץ רואה לבקשה לאישור מינוי

למינוי; הנוגע המידע קבלת מיום

על  נוסף הממנה הוועדה תבוא הממשלתיות, החברות ו–67 לחוק 45 לענין סעיפים (16)
השרים.

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

י לבנ פי   צי
המשפטים שרת

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

התשס"ו-2006*   ,(31 מס' (תיקון ערך ניירות חוק

במקום 54יא1(א), בסעיף  העיקרי),  החוק - (להלן  התשכ"ח-11968  ערך, ניירות בחוק .1
ערך" יבוא: ניירות ההגדרה "דיני

על מופקדת חוץ רשות או שהרשות ערך ניירות בתחום דינים - ערך" ניירות ""דיני
ואכיפתם." ביצועם

יבוא: (2) פסקה במקום העיקרי, לחוק 54יא2 בסעיף .2

את שהגישה החוץ שרשות ערך ניירות דיני של הפרה להיות עשוי הבקשה נושא (2)"
ואכיפתם;". ביצועם על מופקדת הבקשה

56ב סעיף לפי סמכויות הפעלת "ואולם יבוא בסופו העיקרי, לחוק 54יא4(א) בסעיף .3
לפי דיני פלילית כעבירה לחקירה נתון להיות עשוי לסיוע הבקשה של הנושא אם תיעשה רק

בישראל". ערך ניירות

לחוק העיקרי יבוא: 54יא8 סעיף אחרי .4

להעברת "סייג
ומסמכים ידיעות

על לרשות שנמסרו או מסמך ידיעה בכל דין, האמור אף על (א) 54יא9.
לסיוע או בקשה בעקבות שנוצרו שנאספו או שהתקבלו, או חוץ ידי רשות
לרבות חוץ, ידי רשות על לרשות שהוגשה מסמך ידיעה או לקבלת בקשה
זו בהוראה אין שלישי; לצד להעבירם שלא הרשות רשאית עצמה, הבקשה
פלילי משפט לצורך לממשלה היועץ המשפטי דרישת לפי גילוי למנוע כדי

המשפט. דרישת בית לפי או

של דיני  על ביצוע ואכיפה המופקד גוף - זה, "רשות חוץ" (ב) בסעיף  
הרשות." הבנה עם מזכר על חתם לא אם גם חוץ, ערך במדינת ניירות

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

אולמרט  אהוד
האוצר שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

54יא1 תיקון סעיף

54יא2 תיקון סעיף

54יא4 תיקון סעיף

54יא9 הוספת סעיף
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