חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס'  ,(51התשס"ז2007-
תיקון סעיף 149

.1

תיקון חוק השיפוט
הצבאי  -מס' 57

.2

*

בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב ,11982-בסעיף  ,149אחרי פסקה ) (9יבוא:
") (10הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית
לעקרונות של צדק והגינות משפטית".
בחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו ,21955-בסעיף )351ב( ,אחרי פסקה ) (5יבוא:
") (6הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות
של צדק והגינות משפטית".

ד ני א ל פ ר י ד מ ן
שר המשפטים

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
דליה איציק
ממלאת מקום נשיא המדינה

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

__________
* התקבל בכנסת ביום כ"ז באייר התשס"ז ) 15במאי  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,143מיום א' בניסן התשס"ז ) 20במרס  ,(2007עמ' .138
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשס"ז ,עמ' .5
 2ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;171התשס"ז ,עמ' .294

*

חוק ניירות ערך )תיקון מס'  ,(32התשס"ז2007-
תיקון סעיף 52א

.1

תיקון סעיף 52ב

.2

בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 11968-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף 52א -
)(1

אחרי ההגדרה "חברה" יבוא:
""ניירות ערך"  -כהגדרתם בסעיף ;52
"נכס בסיס"  -הנכס נושא ההתחייבות בנייר ערך;";

) (2בהגדרה "מידע פנים" ,בסופה יבוא "או במחיר נייר ערך אחר ,שנייר ערך של חברה
הוא נכס בסיס שלו".
בסעיף 52ב לחוק העיקרי -
)(1

בסעיף קטן )א( -
)א( בפסקה ) ,(1אחרי "בבורסה  "-יבוא "או העושה עסקה בנייר ערך אחר שנייר
ערך של החברה הוא נכס בסיס שלו ,והכל";
)ב( בפסקה ) ,(2אחרי "של חברה" יבוא "או על נייר ערך אחר שנייר ערך של
חברה הוא נכס בסיס שלו";

__________
* התקבל בכנסת ביום כ"ז באייר התשס"ז ) 15במאי  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,218מיום כ' בחשון התשס"ו ) 22בנובמבר  ,(2005עמ' .174
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשס"ו ,עמ' .229
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) (2בסעיף קטן )ב())(1ב( ,אחרי "מתייחס אליה" יבוא "או בניירות ערך אחרים שניירות
ערך של החברה הם נכס בסיס שלהם".

.3

תיקון סעיף 52ה

בסעיף 52ה לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א( קנה איש פנים מרכזי בחברה ניירות ערך של החברה שבה הוא משמש איש
פנים מרכזי או ניירות ערך אחרים שניירות ערך של החברה הם נכס בסיס שלהם ,בתוך
שלושה חודשים מיום שבו מכר ניירות ערך כאמור ,או מכר ניירות ערך כאלה בתוך
שלושה חודשים מיום שבו קנה ניירות ערך כאמור ,תהיה זו ראיה לכאורה כי עשה
שימוש במידע פנים ,אלא אם כן יוכיח כי לא היה בידו מידע פנים בעת המכירה או
הקניה ,או שבנסיבות הענין סביר שלא היה בידו מידע פנים אותה עת".

.4

בסעיף 52ז לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 52ז

) (1בסעיף קטן )א() ,(5אחרי "מידע פנים" יבוא "או בקשר לניירות ערך אחרים שניירות
ערך של החברה הם נכס בסיס שלהם";
) (2בסעיף קטן )ב( ,אחרי "ניירות הערך שלו" יבוא "או נייר ערך אחר שנייר ערך של
החברה הוא נכס בסיס שלו".

.5

בסעיף  54לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
")ב(

תיקון סעיף 54

בסעיף זה" ,ניירות ערך"  -כהגדרתם בסעיף ".52

אהוד אולמרט
ממלא מקום שר האוצר

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
דליה איציק
ממלאת מקום נשיא המדינה

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

תיקון טעות בחוק משק החשמל )תיקון מס'  ,(6התשס"ז2007-

*

)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח(1948-
.1

בחוק משק החשמל )תיקון מס'  ,(6התשס"ז) 12007-להלן  -תיקון מס'  ,(6בסעיף )3ב(,
במקום "31א)ב(" צריך להיות "31א)ג(".

.2

תחילתו של תיקון הטעות בתום  60ימים מיום פרסומו של תיקון מס' .6
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת
וממלאת מקום נשיא המדינה

__________
* התקבל בכנסת ביום כ' באייר התשס"ז ) 8במאי .(2007
 1ס"ח התשס"ז ,עמ' .153
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