למסחר בניירות ערך
"מערכתערך
יבואבניירות
למסחר
ערך"
"מערכת
יבואלניירות
"בורסה
במקוםערך"
"בורסה(,)8לניירות
במקום בפרט
( )1בפרט ()1( ,)8
כהגדרתה בסעיף 44לא";
כהגדרתה בסעיף 44לא";
יבוא:אחרי פרט ( )8יבוא:
( )2אחרי פרט ()2( )8
ללקוח בניגוד להוראות
להוראות
למשתמש או
ללקוח בניגוד
להעניקאושירות
למשתמש
שירותסביר
סירוב בלתי
	 סירבלהעניק
"(8א)סביר
"(8א)	 סירב סירוב בלתי
סעיף 50ב(ב)( .";)1סעיף 50ב(ב)(.";)1
תיקון חוק המשכון  
תיקון חוק
התשכ"ז1967- ,3בסעיף - 17
בסעיף - 17
המשכון,
התשכ"ז1967-,3
המשכון 	.2,בחוק
בחוק
המשכון   9
	.29
 -מס' 3

 -מס' 3

הבנקאות (רישוי)  

הבנקאות (רישוי)  

מס הכנסה -

מס הכנסה -

במקוםהבורסה
(,)5לתקנון
"בהתאם
בפסקה
מוסדי",
כמשמעותוהבורסה כמשמעותו
"בהתאם לתקנון
במקום בפסקה
(,)5מוסדי",
"גוף
בהגדרה
( )1בהגדרה "גוף ()1
ניירות
בחוק
"כהגדרתו
 46יבוא
ערך"
בסעיף  46לחוק ניירות
ערך"; בחוק ניירות ערך";
"כהגדרתו
יבוא
ערך"
לחוק ניירות
בסעיף
"בסעיףערך"
במקום ניירות
50א לחוק
בפסקה (,)2
ערך",
"משכון ניירות
( )2בהגדרה
50א לחוק ניירות ערך"
"בסעיף (,)2
במקום בפסקה
ניירות ערך",
"משכון
בהגדרה
()2
ערך"".בחוק ניירות ערך".
יבוא "בחוק ניירות יבוא
תיקון חוק
תיקון חוק
(רישוי) ,התשמ"א1981-- 4
התשמ"א1981-- 4
בחוק הבנקאות
הבנקאות(	.3רישוי),
בחוק
0
	.30
ערך" מס'
"בבורסה -
במיליםערך"
החללניירות
"בבורסה
במילים
הסיפה
יבוא"24בבורסה
יבוא לניירות
"בבורסה
הסיפה
החלבמקום
(24ב),
במקוםבסעיף
 מס'  )1(24בסעיף (24ב))1( ,כהגדרתה בחוק ניירות
ערך"; בחוק ניירות ערך";
כהגדרתה
יבוא ניירות ערך" יבוא
ערך"בחוק
"כמשמעותה
בחוק ניירות
במקום
"כמשמעותה
בהגדרה "מניות",
"מניות" ,במקום
בסעיף 27א,
בהגדרה
( )2בסעיף 27א)2( ,
"כהגדרתה בחוק ניירות ערך".
"כהגדרתה בחוק ניירות ערך".
תיקון פקודת
תיקון פקודת
בפקודת מס הכנסה- 5
הכנסה- 5
בפקודת מס 	.31
	.31

24045
סעיףמס'
ניירות
סעיף 45
המילים "לפי
הרישה עד
"בורסה",1,במקום
מס'  )1(240בסעיף ,1
לחוק ניירות
לחוק "לפי
המילים
הרישה עד
"בורסה" ,במקום
בהגדרה
בהגדרה בסעיף
()1
ובסופהרשאי,
ערך",האוצר
יבוא "שר
ובסופה
ניירות
יבוא בחוק
כהגדרתה
בצו ,האוצר רשאי ,בצו,
יבוא "שר
ניירות
ערך" ,בחוק
כהגדרתה
"בורסה
ערך" יבוא "בורסה ערך"
הגדרה זו;";
הגבלות לעניין
הגבלות לעניין הגדרה זו;";
תנאים או
לקבוע תנאים או לקבוע
"בבורסה
יבוא
"בבורסהאביב"
במקוםערך בתל
(63ד),לניירות
"בבורסה
כהגדרתה"בבורסה כהגדרתה
אביב" יבוא
ערך בתל
לניירות
במקוםבסעיף
( )2בסעיף (63ד))2( ,
בחוק ניירות ערך" .בחוק ניירות ערך".
במקוםחוק בתי
42ג(א)( ,)3תיקון
תיקון חוק
הרישה עד
בסעיףהרישה עד
במקום
42ג(א)(1,)3,6
התשמ"ד984-
בסעיף
משולב],
התשמ"ד1984-,6
המשפט [נוסח
משולב],
[נוסח בתי
המשפט בחוק
בחוק
בתיבתי 	.32
	.32
המשפט  -מס' 89
המשפט  -מס' 89
ערך שעניינה קביעת
קביעת
שעניינהניירות
ערך 46לחוק
סעיף
ניירות
"החלטה לפי
יבוא  46לחוק
זמניות" סעיף
"החלטה לפי
"הנחיות
המיליםיבוא
המילים "הנחיות זמניות"
הבורסה או הנחיות".
הנחיות".
תקנון הבורסה או תקנון
תיקיחוק הסדרת
ובניהולתיקון
הסדרת
תיקון חוק
השקעות,
השקעות,
השקעות
ובניהול תיקי
השקעות ,בשיווק
בשיווק השקעות
העיסוק בייעוץ
הסדרתהשקעות,
בחוקבייעוץ
הסדרת	.33העיסוק
בחוק
	.33
העיסוק בייעוץ
העיסוק בייעוץ
7
7
התשנ"ה1995-  ,בסעיף - 1
התשנ"ה1995-  ,בסעיף - 1
השקעות ,בשיווק
השקעות ,בשיווק
יבואובניהול
השקעות
()1ובניהול
השקעות
"חברה
אישור"
שקיבלה
לישראל",
בהגדרה
()1
"חברה
"בורסהיבוא
במקוםאישור"
שקיבלה
מחוץ"בורסה
"בורסהבמקום
לישראל",
"בורסה מחוץ
בהגדרה
תיקי השקעות -
תיקי השקעות -
ערך";
בניירות
למסחר
מערכת
לנהל
אישור
שקיבלה
ערך";
בניירות
למסחר
מערכת
לנהל
אישור
שקיבלה
מס' 24
מס' 24
תימחק;חיתומית"  -תימחק;
"התחייבות
ההגדרה
()2
חיתומית" -
"התחייבות
( )2ההגדרה

()3

ההגדרה "מנהל קרן" יבוא:
אחרי
קרן" יבוא:
אחרי ההגדרה(")3מנהל
ערך;"; לחוק ניירות ערך;";
בסעיף 44לא
בניירות ערך"
למסחר
""מערכת
כהגדרתה ניירות
בסעיף44-לא לחוק
כהגדרתה
ערך" -
""מערכת למסחר בניירות

"שליטה",
מטעה",
"בעל "פרט
עצמי",
עניין"" ,הון
משפחה",
"בורסה"",שליטה"" ,בורסה",
"פרט מטעה",
עצמי",
ענין"" ,הון
משפחה",
"בעל""בן
בהגדרה
( )4בהגדרה ""בן ()4
חיתומית"".
""התחייבות
"החזקה"""הון
"החזקה" ו"רכישה"" ,אחרי
""התחייבות חיתומית"".
עצמי"" יבוא
יבוא ""הון
עצמי""אחרי
ו"רכישה"",
במקום תיקון חוק
תיקון חוק
ההגדרה "בורסה
"בורסה
בסעיף ,1
ההגדרה
במקום1,8
התשנ"ד994-
בסעיף ,1
בנאמנות,
התשנ"ד1994-,8
בנאמנות,משותפות
משותפותהשקעות
השקעות 	.3בחוק
בחוק
4
	.34
השקעות משותפות
השקעות משותפות
יבוא:
בישראל"
יבוא:
בישראל"
בנאמנות -מס' 27
בנאמנות -מס' 27

ערך;" .בחוק ניירות ערך;".
כהגדרתה
בורסה
בורסה בישראל"
""בורסה
ניירות
כהגדרתה-בחוק
""בורסה בישראל" -
3
4
5
6
7
8

ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;48התשס"ח ,עמ' .191
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;232התשע"ז ,עמ' .364
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשע"ז ,עמ' .427
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"ז ,עמ' .9
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;416התשע"ז ,עמ' .152
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;308התשע"ו ,עמ'  .1261
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