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חוק ניירות ערך )תיקון מס' 37(, התשס"ט-2008*

בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1, אחרי ההגדרה 1 תיקון סעיף 1
"חוק הייעוץ" יבוא:

""חוק איסור הלבנת הון" - חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 2;

"חוק המעצרים" - חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-
;3 1996

"חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977 4;

"חוקר" - מי שמונה לפי סעיף 56א2)א(;

"חוקר בכיר" - מי שמונה לפי סעיף 56א2)ב(;

"חפץ" - כהגדרתו בפקודת מעצר וחיפוש;

"משרדי הרשות" - מקום שיושב ראש הרשות הכריז עליו, בהודעה שפורסמה ברשומות, 
כמשרדי הרשות;

"עבירת ניירות ערך" - עבירה כמפורט להלן:

)1( עבירה לפי חוק זה;

)2( עבירה לפי חוק להשקעות משותפות;

)3( עבירה לפי סעיפים 284, 290, 291, 415, 423, 424, 424א ו–425 לחוק העונשין, 
שנעברה בקשר לעבירה לפי פסקאות )1(, )2( או )6( או בקשר לעבירה על חוק 

הייעוץ;

)4( עבירה לפי סעיפים 3 ו–4 לחוק איסור הלבנת הון, שנעברה בקשר לעבירה 
לפי פסקאות )1( עד )3( או )6( או בקשר לעבירה על חוק הייעוץ;

)5( עבירה לפי סעיפים 240, 242, 244, 245 ו–246 לחוק העונשין, שנעברה בקשר 
לחקירה או להליך שיפוטי בשל עבירה לפי פסקאות )1( עד )4( או )6( או בקשר 

לעבירה על חוק הייעוץ;

)6( עבירה לפי כל חיקוק אחר ששר המשפטים והשר לביטחון הפנים קבעו בצו, 
באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

"פקודת הפרוצדורה הפלילית" - פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות( 5;

חדש[,  ]נוסח  וחיפוש(  )מעצר  הפלילי  הדין  סדר  פקודת   - וחיפוש"  מעצר  "פקודת 
התשכ"ט-1969 6 "

בסעיף 53 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 53

)1( בסעיף קטן )א()4(, במקום "שבדו"ח או בהודעה או במסמך רישום לפי חוק זה" 
יבוא "שבדוח, בהודעה, במסמך רישום או במפרט הצעת רכש, לפי חוק זה";

)2( בסעיף קטן )ב()10(, במקום "56א)א( או 56ג)א(" יבוא "56א)א(, 56א1)א( או 56ג)2(" 

התקבל בכנסת ביום ז' בחשוון התשס"ט )5 בנובמבר 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 169, מיום י"ב באדר ב' התשס"ה )23 במרס 2005(, עמ' 582 

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ח, עמ' 530   1

ס"ח התש"ס, עמ' 293   2

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338   3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   4

חוקי א"י, כרך א', עמ' )ע( 439, )א( 467   5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12,  עמ' 284   6
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בסעיף 54יא4)א( לחוק העיקרי, במקום "56א עד 56ג" יבוא "56א, 56א1 ו–56ב עד 56ג1" 3 תיקון סעיף 54יא4
ובמקום "סעיף 56ב" יבוא "סעיפים 56ב, 56ב1 או 56ג1"  

הוספת סעיפים 
56א1 ו–56א2

אחרי סעיף 56א לחוק העיקרי יבוא:4 

"בקרה על פעולות 
בבורסה

)א( כדי להבטיח את ביצועו של חוק זה או של חוק להשקעות 56א1 
משותפות, רשאי יושב ראש הרשות או עובד הרשות שהוא 
הסמיכו לכך בכתב, לדרוש מחבר בורסה, או ממנהל תיקי 
השקעות כהגדרתו בחוק הייעוץ, כל ידיעה או מסמך הנוגעים 
שבוצעה  בבורסה  למסחר  הרשומים  ערך  בניירות  לעסקה 
על ידו או באמצעותו, לרבות פרטי הזיהוי של מי שבעבורו 
בוצעה העסקה או של מי שנתן לחבר הבורסה או למנהל תיקי 

ההשקעות כאמור את ההוראה לביצוע העסקה 

לפי  שנמסר  מסמך  לגבי  יחולו  56א)ב(  סעיף  )ב( הוראות 
סעיף זה 

)ג( אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות בורסה על 
פי תקנונה 

מינוי חוקר וחוקר 
בכיר

)א( יושב ראש הרשות רשאי למנות עובד הרשות, שהתקיימו 56א2 
לגביו כל אלה, להיות חוקר:

)1( משטרת ישראל הודיעה, בתוך שלושה חודשים 
למינויו  מתנגדת  אינה  כי  אליה,  הרשות  מפניית 
מפאת  לרבות  הציבור וביטחונו,  שלום  של  מטעמים 

עברו הפלילי;

)2( הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות 
שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה שר האוצר 
לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה, ובהסכמת 
השר לביטחון הפנים, בהתאם לאמות מידה שעליהן 

יסכימו בין שר האוצר והשר לביטחון הפנים;

)3( הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה 
שר האוצר 

)ב( יושב ראש הרשות רשאי למנות חוקר ששימש בתפקידו 
במשך שלוש שנים, או עובד הרשות שהוא בעל ניסיון דומה 
ושהתקיימו לגביו הוראות סעיף קטן )א()1(, להיות חוקר בכיר; 
הסמכויות הנתונות לחוקר לפי חוק זה יהיו נתונות, בשינויים 

המחויבים, גם לחוקר בכיר "

החלפת סעיף 56ב 
והוספת סעיף 56ב1

במקום סעיף 56ב לחוק העיקרי יבוא:5 

"סמכויות חיפוש 
ותפיסה

)א( בסעיף זה, "חפץ הקשור לעבירה" - חפץ שהתקיים בו 56ב 
אחד מאלה:

העבירה,  לביצוע  שימש  העבירה,  בו  )1( נעברה 
איפשר את ביצוע העבירה או יועד לביצועה;

)2( הושג, במישרין או בעקיפין, כשכר בעד ביצוע 
או  העבירה  ביצוע  בעד  שכר  להיות  יועד  העבירה, 

הושג כתוצאה מביצועה;

)3( עשוי לשמש ראיה בהליך בשל העבירה 

בסעיף 54יא4)א( לחוק העיקרי, במקום "56א עד 56ג" יבוא "56א, 56א1 ו–56ב עד 56ג1" 3 
ובמקום "סעיף 56ב" יבוא "סעיפים 56ב, 56ב1 או 56ג1"  

תיקון סעיף 54יא4

הוספת סעיפים אחרי סעיף 56א לחוק העיקרי יבוא:4 
56א1 ו–56א2

"בקרה על פעולות 
בבורסה

)א( כדי להבטיח את ביצועו של חוק זה או של חוק להשקעות 56א1 
משותפות, רשאי יושב ראש הרשות או עובד הרשות שהוא 
הסמיכו לכך בכתב, לדרוש מחבר בורסה, או ממנהל תיקי 
השקעות כהגדרתו בחוק הייעוץ, כל ידיעה או מסמך הנוגעים 
שבוצעה  בבורסה  למסחר  הרשומים  ערך  בניירות  לעסקה 
על ידו או באמצעותו, לרבות פרטי הזיהוי של מי שבעבורו 
בוצעה העסקה או של מי שנתן לחבר הבורסה או למנהל תיקי 

ההשקעות כאמור את ההוראה לביצוע העסקה 

לפי  שנמסר  מסמך  לגבי  יחולו  56א)ב(  סעיף  )ב( הוראות 
סעיף זה 

)ג( אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות בורסה על 
פי תקנונה 

מינוי חוקר וחוקר 
בכיר

)א( יושב ראש הרשות רשאי למנות עובד הרשות, שהתקיימו 56א2 
לגביו כל אלה, להיות חוקר:

)1( משטרת ישראל הודיעה, בתוך שלושה חודשים 
למינויו  מתנגדת  אינה  כי  אליה,  הרשות  מפניית 
מפאת  לרבות  הציבור וביטחונו,  שלום  של  מטעמים 

עברו הפלילי;

)2( הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות 
שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה שר האוצר 
לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה, ובהסכמת 
השר לביטחון הפנים, בהתאם לאמות מידה שעליהן 

יסכימו בין שר האוצר והשר לביטחון הפנים;

)3( הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה 
שר האוצר 

)ב( יושב ראש הרשות רשאי למנות חוקר ששימש בתפקידו 
במשך שלוש שנים, או עובד הרשות שהוא בעל ניסיון דומה 
ושהתקיימו לגביו הוראות סעיף קטן )א()1(, להיות חוקר בכיר; 
הסמכויות הנתונות לחוקר לפי חוק זה יהיו נתונות, בשינויים 

המחויבים, גם לחוקר בכיר "

החלפת סעיף 56ב במקום סעיף 56ב לחוק העיקרי יבוא:5 
והוספת סעיף 56ב1

"סמכויות חיפוש 
ותפיסה

)א( בסעיף זה, "חפץ הקשור לעבירה" - חפץ שהתקיים בו 56ב 
אחד מאלה:

העבירה,  לביצוע  שימש  העבירה,  בו  )1( נעברה 
איפשר את ביצוע העבירה או יועד לביצועה;

)2( הושג, במישרין או בעקיפין, כשכר בעד ביצוע 
או  העבירה  ביצוע  בעד  שכר  להיות  יועד  העבירה, 

הושג כתוצאה מביצועה;

)3( עשוי לשמש ראיה בהליך בשל העבירה 
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)ב( התעורר חשד לביצוע עבירת ניירות ערך, רשאי חוקר -

צו  לתת  שלום  משפט  בית  של  משופט  )1( לבקש 
המתיר להיכנס לכל מקום, לערוך בו חיפוש ולתפוס 

כל חפץ הקשור לעבירה;

בלבד,  מגורים  בית  שאינו  מקום  לכל  )2( להיכנס 
לערוך בו חיפוש ולתפוס כל חפץ הקשור לעבירה מסוג 
פשע, אף בלא צו שופט כאמור בפסקה )1(, על פי אישור 
של חוקר בכיר שיושב ראש הרשות הסמיכו לעניין זה, 
ובלבד שאין סיפק לקבל בעוד מועד צו כאמור; חוקר 
בכיר ייתן אישור כאמור, אם שוכנע כי החיפוש נדרש 
באופן מיידי, אגב ביצוע פעולה לפי סעיף זה או אגב 
ביצוע חקירה לפי סעיף 56ג)1(, בשל חשש להעלמת 

ראיות או בשל חשש לשיבוש הליכי חקירה; 

)3( לתפוס, אגב ביצוע חקירה לפי סעיף 56ג)1(, כל 
חפץ הקשור לעבירה 

)ג( על חיפוש לפי סעיף קטן )ב()1( ו–)2( יחולו הוראות סעיפים 
24, 26 עד 29, 45 ו–46 לפקודת מעצר וחיפוש, לפי העניין 
ובשינויים המחויבים, ועל חפץ שנתפס לפי סעיף קטן )ב()1(, 
)2( או )3( וכן על רכוש שנתפס לפי סעיף 56ב1, יחולו הוראות 

סעיפים 39 עד 42 לפקודה האמורה, בשינויים המחויבים 

)ד( חפץ שנתפס לפי סעיף זה יישמר במשרדי הרשות או 
במקום אחר הנתון לפיקוחה 

למי )ה( זה  סעיף  לפי  שנתפס  חפץ  תחזיר  )1( הרשות 
שממנו נתפס לא יאוחר מתום 12 חודשים מיום שנתפס, 
אלא אם כן הוגש כתב אישום בהליך שבו החפץ עשוי 

לשמש ראיה 

)2( על אף הוראות פסקה )1(, הוראות סעיפים 32)ב( 
ו–32א לפקודת מעצר וחיפוש יחולו על תפיסת מחשב 
בסעיפים  כמשמעותו  מחשב  חומר  המגלם  דבר  או 

האמורים   

)ו( על חדירה לחומר מחשב והפקת פלט תוך חדירה כאמור, 
שנעשו לפי הוראות סעיף זה, יחולו הוראות סעיף 23א לפקודת 

מעצר וחיפוש  

)ז( שופט של בית משפט שלום רשאי, לבקשת חוקר או בא 
כוח היועץ המשפטי לממשלה, להאריך את המועד הקבוע 
בסעיף קטן )ה()1( לתקופות נוספות, של שישה חודשים בכל 
הזדמנות  החפץ  נתפס  שממנו  למי  שניתנה  ובלבד  פעם, 

להשמיע את טענותיו 

)ח( שופט של בית משפט שלום רשאי, לבקשת חוקר או 
כי  לצוות  זה,  סעיף  לפי  שנתפס  בחפץ  לזכות  הטוען  אדם 
החפץ שנתפס כאמור יימסר לטוען לזכות או לידי אדם פלוני, 
או שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית המשפט, הכל בהתאם 

לתנאים שייקבעו בצו 
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)ט( על החלטה לפי סעיפים קטנים )ז( ו–)ח( ניתן לערור לפני 
בית משפט מחוזי, שידון בערר בשופט אחד; על החלטת בית 
משפט מחוזי לפי סעיף קטן זה ניתן לערור לפני בית המשפט 
העליון, שידון בערר בשופט אחד, אם ניתנה רשות לכך מאת 

שופט של בית המשפט העליון 

סמכות לבקש צו 
זמני לתפיסת רכוש

)א( בסעיף זה -56ב1 

"רכוש" - כספים, ניירות ערך כהגדרתם בסעיף 52 או מסמכים 
מאלה,  אחד  כל  לקבלת  זכויות  וכן  אחרים,  סחירים 
לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש כאמור או הנובע 

ממנו;

"רכוש הקשור לעבירה" - כהגדרת "חפץ הקשור לעבירה" 
בסעיף 56ב)א(, בשינויים המחויבים;

"תפיסה", לגבי רכוש שהוא זכות - לרבות איסור שימוש 
בזכות, הגבלתה או התנייתה 

)ב( התעורר חשד לביצוע עבירת ניירות ערך, רשאי חוקר 
לבקש משופט של בית משפט שלום לתת צו זמני לתפיסת רכוש 
הקשור לעבירה ולהורות מה ייעשה בו; צו כאמור יעמוד בתוקפו 
למשך שנה מיום שניתן, אלא אם כן נקבע בו אחרת; ואולם, 
רשאי שופט של בית משפט שלום, על פי בקשת חוקר בכיר, 
להאריך את תוקף הצו בשנה נוספת )בסעיף קטן זה - תקופת 
ההארכה(; לא הוגש כתב אישום עד תום שנה מיום שניתן הצו 
הזמני, ואם הוארך תוקפו - עד תום תקופת ההארכה, רשאי 
שופט של בית משפט שלום, על פי בקשת פרקליט המדינה, 
להאריך את תוקף הצו בשנה נוספת )בסעיף קטן זה - התקופה 
הנוספת(; לא הוגש כתב אישום בתום התקופה הנוספת, יפקע 
הצו; הוגש כתב אישום בתום התקופה הנוספת, רשאי בית 
המשפט שלפניו הוגש כתב האישום להאריך את תוקף הצו 

עד תום ההליכים המשפטיים "

החלפת סעיף 56ג 
והוספת סעיפים 

56ג1 ו–56ג2

במקום סעיף 56ג לחוק העיקרי יבוא:6 

התעורר חשד לביצוע עבירת ניירות ערך, רשאי חוקר -56ג "סמכויות חקירה

)1( לחקור כל אדם אשר לדעתו קשור לעבירה או שעשויה 
לחוקר  יהיו  החקירה  לשם  לה;  הנוגעת  ידיעה  לו  להיות 
סמכויות של קצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת 
לפקודה  ו–3   2 סעיפים  והוראות  הפלילית,  הפרוצדורה 

האמורה יחולו על החקירה;

)2( לדרוש מכל אדם להתייצב לפניו או לפני חוקר אחר 
לשם מסירת כל פרט, מסמך או ידיעה הנוגעים לאותה עבירה 
או לשם חקירה, וכן לדרוש מכל אדם להתלוות אליו למקום 

שבו ייעשו המסירה או החקירה; 

רשאי )3( דין,  כל  לפי  חיפוש  מסמכות  לגרוע  )א( בלי 
ולאחר  במהלכה,  או  חקירה  לתחילת  בסמוך  חוקר, 
שהודיע על כך לאדם, לערוך או להורות על עריכת

)ט( על החלטה לפי סעיפים קטנים )ז( ו–)ח( ניתן לערור לפני 
בית משפט מחוזי, שידון בערר בשופט אחד; על החלטת בית 
משפט מחוזי לפי סעיף קטן זה ניתן לערור לפני בית המשפט 
העליון, שידון בערר בשופט אחד, אם ניתנה רשות לכך מאת 

שופט של בית המשפט העליון 

סמכות לבקש צו 
זמני לתפיסת רכוש

)א( בסעיף זה -56ב1 

"רכוש" - כספים, ניירות ערך כהגדרתם בסעיף 52 או מסמכים 
מאלה,  אחד  כל  לקבלת  זכויות  וכן  אחרים,  סחירים 
לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש כאמור או הנובע 

ממנו;

"רכוש הקשור לעבירה" - כהגדרת "חפץ הקשור לעבירה" 
בסעיף 56ב)א(, בשינויים המחויבים;

"תפיסה", לגבי רכוש שהוא זכות - לרבות איסור שימוש 
בזכות, הגבלתה או התנייתה 

)ב( התעורר חשד לביצוע עבירת ניירות ערך, רשאי חוקר 
לבקש משופט של בית משפט שלום לתת צו זמני לתפיסת רכוש 
הקשור לעבירה ולהורות מה ייעשה בו; צו כאמור יעמוד בתוקפו 
למשך שנה מיום שניתן, אלא אם כן נקבע בו אחרת; ואולם, 
רשאי שופט של בית משפט שלום, על פי בקשת חוקר בכיר, 
להאריך את תוקף הצו בשנה נוספת )בסעיף קטן זה - תקופת 
ההארכה(; לא הוגש כתב אישום עד תום שנה מיום שניתן הצו 
הזמני, ואם הוארך תוקפו - עד תום תקופת ההארכה, רשאי 
שופט של בית משפט שלום, על פי בקשת פרקליט המדינה, 
להאריך את תוקף הצו בשנה נוספת )בסעיף קטן זה - התקופה 
הנוספת(; לא הוגש כתב אישום בתום התקופה הנוספת, יפקע 
הצו; הוגש כתב אישום בתום התקופה הנוספת, רשאי בית 
המשפט שלפניו הוגש כתב האישום להאריך את תוקף הצו 

עד תום ההליכים המשפטיים "

החלפת סעיף 56ג במקום סעיף 56ג לחוק העיקרי יבוא:6 
והוספת סעיפים 

56ג1 ו–56ג2 התעורר חשד לביצוע עבירת ניירות ערך, רשאי חוקר -56ג "סמכויות חקירה

)1( לחקור כל אדם אשר לדעתו קשור לעבירה או שעשויה 
לחוקר  יהיו  החקירה  לשם  לה;  הנוגעת  ידיעה  לו  להיות 
סמכויות של קצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת 
לפקודה  ו–3   2 סעיפים  והוראות  הפלילית,  הפרוצדורה 

האמורה יחולו על החקירה;

)2( לדרוש מכל אדם להתייצב לפניו או לפני חוקר אחר 
לשם מסירת כל פרט, מסמך או ידיעה הנוגעים לאותה עבירה 
או לשם חקירה, וכן לדרוש מכל אדם להתלוות אליו למקום 

שבו ייעשו המסירה או החקירה; 

רשאי )3( דין,  כל  לפי  חיפוש  מסמכות  לגרוע  )א( בלי 
ולאחר  במהלכה,  או  חקירה  לתחילת  בסמוך  חוקר, 
שהודיע על כך לאדם, לערוך או להורות על עריכת
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חיפוש על גופו של אדם ולתפוס כל חפץ, אם הדבר 
דרוש לדעתו, לשם שמירה על ביטחונו של אדם, על 
שלום הציבור וביטחונו או לשם מניעת שיבוש חקירה; 
בפסקה זו, "חיפוש על גופו של אדם" - חיפוש על פני 
גופו של אדם, בבגדיו או בכליו שאינו חיפוש חיצוני 
או חיפוש פנימי כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי 
)סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי(, 

התשנ"ו-1996 7 

)ב( חיפוש לפי סעיף זה, למעט חיפוש בכליו של אדם, 
ייערך , במידת האפשר, על ידי בן מינו של האדם ובדרך 

שתבטיח שמירה מרבית על כבודו ופרטיותו 

)ג( נתפסו חפצים בחיפוש לפי סעיף זה, יירשם דבר 
ויוחזרו למי שממנו  תפיסתם והם יוחזקו במשמורת 
נתפסו עם סיום החקירה שבמהלכה נתפסו, אלא אם 
כן קיימת סמכות על פי דין להמשיך ולהחזיק בהם; 
 חפץ שלא הוחזר לפי סעיף קטן זה, יחולו לגביו הוראות

סעיף 22)ג( לפקודת מעצר וחיפוש 

סמכויות עיכוב, 
מעצר ושחרור

)א( בעבירת ניירות ערך יהיו לחוקר סמכויות עיכוב, מעצר 56ג1 
ושחרור הנתונות לפי פרקים ב' ו–ג' לחוק המעצרים לשוטר, 
ולחוקר בכיר יהיו גם סמכויות עיכוב, מעצר ושחרור הנתונות 
לקצין משטרה ולקצין הממונה לפי הפרקים האמורים, ויחולו 

הוראות חוק המעצרים, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

)1( יראו את משרדי הרשות כתחנת משטרה;

)2( על אף הוראות סעיף 25 לחוק המעצרים, רשאי 
להביאו  בלי  שופט  לפני  להביאו  אדם  שעצר  חוקר 

תחילה למשרדי הרשות 

לכך  חשד  והתעורר  זה  סעיף  לפי  אדם  שעצר  )ב( חוקר 
שברשותו חפץ שיש בו כדי לפגוע בשלומו של אדם, יהיו 
נתונות לו, לגבי אותו אדם, הסמכויות הנתונות לשוטר לפי 

סעיף 22 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים  

הודעה למשטרת 
ישראל

יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך יודיע למפקח 56ג2 
לכך,  הסמיכו  שהוא  למי  או  ישראל  משטרת  של  הכללי 
בהתאם לנהלים שיקבעו יושב ראש הרשות והמפקח הכללי 
של משטרת ישראל לעניין זה, על הפעלת סמכויות הרשות 
לפי סעיפים 56ב, 56ג ו–56ג1 בקשר לעבירות לפי פסקאות )3( 

או )4( להגדרה "עבירת ניירות ערך" "

בסעיף 56ד לחוק העיקרי, במקום "עבירה על חוק זה או על חוק להשקעות משותפות 7 תיקון סעיף 56ד
או על תקנות לפיהם" יבוא "עבירת ניירות ערך" 

בסעיף 56ה לחוק העיקרי, אחרי "56ב," יבוא "56ב1," 8 תיקון סעיף 56ה

ס"ח התשנ"ו, עמ' 136   7
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תיקון חוק הסדרת 
העיסוק בייעוץ 

השקעות, בשיווק 
השקעות ובניהול 

תיקי השקעות 
- מס' 11

בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, 9 
התשנ"ה-1995 8, בסעיף 29, במקום "56א, 56ב, 56ג" יבוא "56א, 56א1, 56ב, 56ב1, 56ג, 

56ג1" 

תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו )בחוק זה - יום התחילה( 10 תחילה

)א( עובד רשות ניירות ערך )להלן - הרשות( שהיה ערב יום התחילה בעל הסמכה, 11 הוראות מעבר
הרשאה וסמכויות לפי אחת הפסקאות שלהלן )בסעיף זה - בעל הסמכה(, יראו אותו 
כמי שמונה לחוקר לפי הוראות סעיף 56א2)א( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק 

זה:

יום  ערב  כנוסחם  העיקרי  לחוק  56ג  עד  56א  סעיפים  לפי  הסמכה    )1(
התחילה;

)2( הרשאה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(;

)3( סמכויות שוטר שהוענקו לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות 
אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-1996 )בסעיף זה - חוק המעצרים( 

)ב( עובד הרשות, שרואים אותו כחוקר לפי הוראות סעיף קטן )א( ושהיה בעל הסמכה 
במשך שלוש שנים לפחות לפני יום התחילה, רשאי יושב ראש הרשות למנותו לחוקר 

בכיר לפי הוראות סעיף 56א2)ב( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה 

)ג( ההסמכה, ההרשאה והסמכויות כאמור בסעיף קטן )א( שניתנו לעובד הרשות לפני 
יום התחילה - בטלות 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א – ר ב ני  ו ר
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל  ד
יושבת ראש הכנסת

חוק זכויות הסטודנט )תיקון(, התשס"ט-2008 *

בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 8)א(, אחרי "של 1 תיקון סעיף 8
חוק זה," יבוא "וכן הוראות שקבע לפי סעיף 19א," 

אחרי סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת פרק ג'1

"פרק ג'1: התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

התאמות לסטודנטים 
המשרתים בשירות 

מילואים

)א( מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים 19א 
המשרתים שירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, 
התשס"ח-2008 2, לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים

התקבל בכנסת ביום ז' בחשוון התשס"ט )5 בנובמבר 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה -  322, מיום א' באב התשס"ז )16 ביולי 2007(, עמ' 827 

ס"ח התשס"ז, עמ' 320   1

ס"ח התשס"ח, עמ' 502   2

בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, 9 
התשנ"ה-1995 8, בסעיף 29, במקום "56א, 56ב, 56ג" יבוא "56א, 56א1, 56ב, 56ב1, 56ג, 

56ג1" 

תיקון חוק הסדרת 
העיסוק בייעוץ 

השקעות, בשיווק 
השקעות ובניהול 

תיקי השקעות 
- מס' 11

תחילהתחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו )בחוק זה - יום התחילה( 10 

)א( עובד רשות ניירות ערך )להלן - הרשות( שהיה ערב יום התחילה בעל הסמכה, 11 
הרשאה וסמכויות לפי אחת הפסקאות שלהלן )בסעיף זה - בעל הסמכה(, יראו אותו 
כמי שמונה לחוקר לפי הוראות סעיף 56א2)א( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק 

זה:

הוראות מעבר

יום  ערב  כנוסחם  העיקרי  לחוק  56ג  עד  56א  סעיפים  לפי  הסמכה    )1(
התחילה;

)2( הרשאה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(;

)3( סמכויות שוטר שהוענקו לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות 
אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-1996 )בסעיף זה - חוק המעצרים( 

)ב( עובד הרשות, שרואים אותו כחוקר לפי הוראות סעיף קטן )א( ושהיה בעל הסמכה 
במשך שלוש שנים לפחות לפני יום התחילה, רשאי יושב ראש הרשות למנותו לחוקר 

בכיר לפי הוראות סעיף 56א2)ב( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה 

)ג( ההסמכה, ההרשאה והסמכויות כאמור בסעיף קטן )א( שניתנו לעובד הרשות לפני 
יום התחילה - בטלות 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א – ר ב ני  ו ר
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל  ד
יושבת ראש הכנסת

חוק זכויות הסטודנט )תיקון(, התשס"ט-2008 *

בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 8)א(, אחרי "של 1 
חוק זה," יבוא "וכן הוראות שקבע לפי סעיף 19א," 

תיקון סעיף 8

הוספת פרק ג'1אחרי סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא:2 

"פרק ג'1: התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

התאמות לסטודנטים 
המשרתים בשירות 

מילואים

)א( מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים 19א 
המשרתים שירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, 
התשס"ח-2008 2, לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים
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