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,(8 מס' (תיקון השקעות ובניהול תיקי בייעוץ השקעות העיסוק הסדרת חוק
התשס"ה―2005*

(להלן  התשנ"ה-11995  השקעות, תיקי ובניהול השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק .1
- 1 החוק העיקרי), בסעיף -

יבוא: מחוץ לישראל" ההגדרה "בורסה אחרי (1)

כל לגביו ושהתקיימו חוץ  במדינת שהתאגד תאגיד - לישראל"  מחוץ  ""בנק
אלה:

חוק לפי בנק רישיון טעון בישראל בהן שהעיסוק בפעילויות עוסק הוא (1)
הבנקאות (רישוי)2;

לעסוק החוץ במדינת דין פי על לתתו שרשאי מי מידי אישור קיבל הוא (2)
זה לענין שמוסמך מי של לפיקוחו נתון והוא ,(1) בפסקה כאמור בפעילויות

מדינה;"; באותה

תימחק; מיידי" - ההגדרה "דו"ח (2)

לפי", "עבירה יבוא לפי" בעבירה "הורשע  במקום  בעבירה", "הורשע בהגדרה (3)
התשנ"א-1991" סחר, היטלי "חוק אחרי עבירה", "למעט יבוא בעבירה" "למעט במקום
שיש בעבירה אחרת הורשע ובמקום "או התש"ס-32000", הון, הלבנת איסור "חוק יבוא
אדם אין נסיבותיה או חומרתה מהותה, מפאת אשר אחרת עבירה "או יבוא קלון" עמה

רישיון"; בעל להיות ראוי

יבוא: ההגדרה "ייעוץ השקעות" אחרי (4)

או עליה שהתשואה אחרת בדרך ובין  בפיקדון בין  השקעה, - מובנה"  ""מוצר
יותר או באחד שינויים על המבוססת נוסחה פי על נקבעים בה הכרוך הסיכון  

מאלה:

מדדים; מספר או מדד (1)

ערך; ניירות מספר של או ערך נייר של מחיר (2)

סחורות; מספר סחורה או של של מחיר (3)

עתידיים; חוזים אופציות או של של מחיר (4)

שונים; ריבית הפרשים בין שערי או ריבית (5)

שערי חליפין שונים; בין הפרשים שערי חליפין או (6)

בשינויים הקרן תשלום את בלתי מותנה, באופן המבטיחה, השקעה למעט
באופן וכן ההשקעה, בתנאי נקבעו אם שלהלן, (1) או (2) מפסקאות הנובעים
ובלבד אם נקבע כזה, שלהלן, (3) בפסקה את התשלום כאמור מותנה בלתי
לפי תשלום יובטח להלן מהמנויים יותר או שניים בין ברירה ניתנה שאם

מביניהם: הגבוה

ערך; ניירות מדד שאינו מדד, הפרשי (1)
__________

בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2005 ביוני   7) התשס"ה באייר כ"ט ביום בכנסת התקבל  * 

.534 עמ' התשס"ה (17 בינואר 2005), בשבט ז' מיום  ,156 ― הממשלה חוק  
.41 עמ' התשס"ה, ס"ח התשנ"ה, עמ' 416;  1

ס"ח התשמ"א, עמ' 232.  2

ס"ח התש"ס, עמ' 293.  3

1 תיקון סעיף
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מט"ח; שערי הפרשי (2)

משתנה; או קבועה ריבית (3)

רשאי הכנסת, של ועדת הכספים ובאישור עם הרשות, בהתייעצות האוצר, שר
נכללות שאינן או זו  בהגדרה  נכללות לעיל, האמור אף  שעל  השקעות לקבוע

בה;";

מובנים,"; "מוצרים יבוא עתידיים," "חוזים אחרי פיננסיים", "נכסים בהגדרה (5)

ו"שוק "חוזה עתידי" פתוחה", "קרן בנאמנות", משותפות "קרן להשקעות בהגדרה (6)
- יימחקו; עתידי" "חוזה מוסדר", המילים

בסיס"" ו"נכס  מימוש" "מחיר עתידי", "חוזה ""אופציה", ההגדרה במקום  (7)
משותפות;". השקעות לחוק 64(ב) בסעיף - כהגדרתם עתידי" ""אופציה" ו"חוזה יבוא

- העיקרי לחוק 3 בסעיף .2

(א) - קטן בסעיף  (1)

תימחק; - (1) פסקה (א)

יבוא ובסופה לקוחות" "בעבור יבוא ובלבד" "לאחרים במקום ,(3) בפסקה (ב)
תיקי בניהול או השקעות עוסק בייעוץ יחיד שאינו בידי קלנדרית, שנה "במהלך

בנקאי;"; תאגיד במסגרת או מורשה תאגיד במסגרת השקעות

"כחבר ואחרי בדירקטוריון" "או יבוא השקעות" "בועדת אחרי ,(5) בפסקה (ג)
הענין"; הדירקטוריון, לפי כחבר יבוא "או הועדה"

לאותו תאגיד"; הקשור יבוא "או בתאגיד תאגיד" אחרי "באותו ,(6) בפסקה (ד)

"בן משפחה;"; יבוא זוג" "בן במילים החל במקום הסיפה ,(7) בפסקה (ה)

יבוא: (10) פסקה אחרי (ו)

הראשונה  בתוספת שנקבע סוג עם הנמנה לתאגיד השקעות ייעוץ  (11)"
ערך."; ניירות לחוק

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

בניהול תיקי או השקעות בייעוץ מי שעוסק פסקה (א)(3), הוראות על אף "(א1)
- זה חוק רישיון לפי פסקה, בלי שיש בידו כאמור באותה השקעות

בעל היה כאילו הענין, לפי ד', או  ג'  פרקים הוראות לגביו יחולו (1)
רישיון;

השקעות, תיק מנהל הוא שבעבורו או ייעוץ נותן הוא שלו ללקוח, יודיע (2)
רישיון בעל בעבר היה ואם רישיון, בעל אינו הוא כי עמו, להתקשרות קודם
בהודעתו יציין וכן רישיון, בעל להיות חדל שבשלהן הנסיבות את גם יציין -

זה. חוק הוראות לפי כנדרש מבעל רישיון בביטוח מבוטח הוא אם

באותה כאמור השקעות בייעוץ שעוסק מי פסקה (א)(11), הוראות על אף (א2)
- רישיון לפי חוק זה פסקה בלי שיש בידו

היה כאילו ו–18, 16 ,14 ,13 למעט סעיפים ג', הוראות פרק יחולו לגביו (1)
רישיון; בעל
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אינו הוא כי קודם להתקשרות עמו, נותן ייעוץ שלו הוא ללקוח יודיע (2)
שבשלהן את הנסיבות גם יציין - רישיון בעל בעבר ואם היה רישיון, בעל
כנדרש מבוטח בביטוח הוא אם בהודעתו יציין וכן בעל רישיון, להיות חדל

זה."; חוק הוראות לפי רישיון מבעל

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (3)

רשיון, בעל בידי קטן (א)(11) סעיף בהוראת כאמור לתאגיד השקעות בייעוץ "(ג) 
ו–18;". 16 ,14 ,13 סעיפים הוראות יחולו לא

- לחוק העיקרי 4(ג) בסעיף .3

זו (בפסקה זוגו בן "או  יבוא שבו" "או במילים החל  הסיפה במקום ,(2) בפסקה   (1)
כאמור בתאגיד השולט תאגיד שהנפיק או הרישיון) בעל - ו–(2ב) (2א) ובפסקאות
15ב(1) סעיף לפי כמשמעותה לעובדים תגמול תכנית במסגרת הרישיון לבעל ושהוצעו
ימים שבעה בתוך הערך, ניירות את הרישיון העביר שבעל ובלבד ערך, ניירות לחוק (2) או
הערך מגבלות לפי ניירות מכירת לגבי חלו ואם עיוורת, לנאמנות ידו, מיום שנרכשו על
המגבלות תקופת שחלפה מיום ימים שבעה בתוך - ערך ניירות לחוק 15ג(א)(1) סעיף
כאמור ערך  ניירות  רכישת לאחר הרישיון, בעל בידי היו סעיף; אותו לפי  שנקבעה 
,(1) כאמור בפסקאות ניירות ערך עם או יחד האמורים, לבד ניירות הערך זו, רק בפסקה
ואולם עיוורת, לנאמנות להעבירם שלא הרישיון בעל רשאי (6) או (7), ,(4) ,(3) (2ב), (2א),

המחויבים;"; בשינויים ערך, ניירות לחוק 52ט(ב) סעיף הוראות יחולו מכירתם על

יבוא: אחרי פסקה (2)  (2)

תאגיד אותו הציע במועד שבו בתאגיד רישיון שהחזיק בעל ערך ניירות "(2א)
- זה ולענין לציבור, לראשונה שלו הערך ניירות את

ניירות העברת לענין המחויבים, בשינויים ,(2) פסקה הוראות יחולו (א)
שלא כאמור ערך ניירות רישיון בעל החזיק עיוורת; לנאמנות כאמור ערך
הערך ניירות לגבי עסקה ביצוע או ייעוץ לגבי יחולו עיוורת, בנאמנות

;15 סעיף הוראות האמורים

ענין ועובד הרישיון בעל בעל (א), היה משנה האמור בפסקת על אף (ב)
את להעביר שלא הוא רשאי כאמור, בתאגיד משרה ונושא ענין בעל או
עצמו עסקאות בעבור לבצע הוא רשאי וכן עיוורת הערך לנאמנות ניירות
ולא ייעוץ הרישיון בעל ייתן לא  במקרה כאמור האמורים; הערך בניירות
האמור, התאגיד הערך של לניירות בנוגע בעבור לקוחותיו עסקאות יבצע
ועל כך זה בתאגיד ענין בעל היותו על מיידי באופן לקוחותיו לכל וכן יודיע
ערך; ניירות לאותם בנוגע בעבורם עסקאות מלבצע או מלייעץ מנוע שהוא

בלבד או אחד בתאגיד ערך לענין החזקת ניירות יחולו זו פסקה הוראות (ג) 
אליו; קשור בתאגיד

ידו, על קבלת הרישיון טרם בעל הרישיון שהחזיק של תאגיד ערך ניירות (2ב)
קבלת מיום  ימים  שבעה בתוך הערך, ניירות את העביר הרישיון שבעל  ובלבד 
סעיף לפי הערך מגבלות מכירת ניירות לגבי ואם חלו לנאמנות עיוורת, הרישיון,
המגבלות תקופת שחלפה מיום  ימים שבעה בתוך - ערך  ניירות לחוק 15ג(א)
ענין בעל או ועובד ענין בעל הרישיון בעל ואולם היה סעיף; אותו לפי שנקבעה
לנאמנות הערך ניירות את להעביר שלא הוא רשאי כאמור, בתאגיד משרה ונושא
האמורים; הערך בניירות עצמו בעבור עסקאות לבצע הוא רשאי וכן עיוורת
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לקוחותיו בעבור עסקאות יבצע הרישיון ייעוץ ולא בעל ייתן לא כאמור במקרה
מיידי באופן לכל לקוחותיו יודיע האמור, וכן של התאגיד הערך לניירות בנוגע
עסקאות מלבצע או מלייעץ מנוע שהוא כך ועל זה בתאגיד ענין בעל היותו על
ניירות החזקת לענין זו יחולו פסקה הוראות ניירות ערך; לאותם בנוגע בעבורם

אליו;"; קשור בלבד או בתאגיד אחד בתאגיד ערך

יחידות לגבי רכישת יחולו זו לא הוראות פסקה יבוא "ואולם בסופה בפסקה (3),  (3)
היחידות שיעור להלן, אם שהוא אחד מהמפורטים רישיון בידי בעל פתוחה קרן של
מסך אחוזים וחמישה עשרים על יעלה כאמור היחידות רכישת לאחר בידו שיוחזקו

ליום הרכישה: שקדם היום בתום הקרן היחידות של

בעל שליטה במנהל הקרן; (1)

השולטת חברה של או הקרן מנהל של עובד או השקעות ועדת חבר דירקטור, (2)
כאמור;"; בידי חברה או הנשלטת הקרן במנהל

יבוא: אחרי פסקה (3)  (4)

לישראל;"; מחוץ של קרן הרשומה יחידות או מניות "(3א)

יבוא: אחרי פסקה (5)  (5)

למסחר רשומים אינם שלו הערך שניירות תאגיד שהנפיק חוץ ערך ניירות (6)"
מסכום בשקלים גבוה שלו ניירות הערך למסחר של הרשום ושהשווי בבורסה, 
מסכום או אמריקה, של ארצות הברית של מיליון דולר למאתיים השווה חדשים
עמה ובאישור בהתייעצות או הרשות הצעת פי על בצו, האוצר, שקבע שר אחר

- לענין זה הכנסת; של ועדת הכספים

מחוץ לישראל; הרשומה של קרן יחידות או למעט מניות - חוץ" "ניירות ערך

שהנפיק חוץ ערך  ניירות של למסחר הרשומה הכמות - למסחר" רשום   "שווי
ניירות לאותם במחיר שנקבע כשהיא מוכפלת שבו נרכשו, במקום התאגיד  

נרכשו; המסחר שבו ליום שקדם המסחר בתום יום ערך

- הבורסה" "תקנון זה, לענין הבורסה;  בתקנון  כמשמעותן סל תעודות (7)
לחוק ניירות ערך." 46 בסעיף כמשמעותו

לפי בוטל או שרישיונו הותלה "וכן מי יבוא בסופה ,(2) בפסקה העיקרי, לחוק 7(ג) בסעיף .4
הענין". לפי הביטול, או ההתליה תקופת למשך - 35(א)(4) או (5) סעיף הוראות

- העיקרי לחוק 8 בסעיף .5

תימחק; - או"" שנים "במשך שלוש המילים עד הרישה (א)(5), קטן בסעיף (1)

סעיף הוראות לפי או בוטל מי שרישיונו הותלה "וכן יבוא בסופו (ב)(3), קטן בסעיף (2)
הענין". לפי הביטול, או ההתליה תקופת למשך - 35(א)(4) או (5)

לחוק העיקרי יבוא: 8 סעיף אחרי .6
רישיון  "מתן

מיוחדים במקרים
אף יחיד, למבקש שהוא זה חוק לפי רישיון רשאית להעניק הרשות 8א.
שבסעיף או (5) או  7(א)(4)  שבסעיף מהתנאים תנאי לגביו מתקיים שלא
לראותו ניתן מיוחדים כי בשל טעמים שוכנעה אם הענין, לפי 8(א)(4) או (5),

המקצועי." ובניסיונו בהשכלתו בהתחשב כאמור, רישיון לקבלת ככשיר

7 תיקון סעיף

8 תיקון סעיף
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25(ב)". "וסעיף יבוא העיקרי, אחרי "פרק ג'" לחוק 9(ג) בסעיף .7

"בשל יבוא בעבירה" מורשע להיות עלול הוא "לפיו במקום העיקרי, לחוק 10(ג) בסעיף .8
עבירה".

זה". "בחוק יבוא בסופו העיקרי, לחוק 11(ב) בסעיף .9

- העיקרי לחוק 13 בסעיף .10

תימחק; - פסקה (8) קטן (ב), בסעיף  (1)

יבוא: (ה) קטן סעיף אחרי (2)

הכנסת, של  הכספים ועדת ובאישור הרשות עם בהתייעצות האוצר, שר  "(ו)
צורתו ללקוח, רישיון בעל בין הסכם  עריכת אופן  לענין הוראות לקבוע רשאי
בהסכם לכלול שיש נוספים נושאים לענין וכן ללקוח, מסירתו ודרכי ההסכם של
הסכמים סוגים של לקבוע הוא ורשאי הסכמים, של סוגים לפי או דרך כלל כאמור,

(ג)." (ב) או קטנים שבסעיפים מהנושאים נושא לכלול אין חובה שבהם

בשיחה טלפון, באמצעות "או יבוא "בכתב" אחרי מקום, בכל העיקרי, לחוק 15(א) בסעיף .11
ובאישור הרשות "שר האוצר, בהתייעצות עם בעל הרישיון", ובסופו יבוא ידי על שתירשם
זה בסעיף כאמור ברישומים לכלול שיש הפרטים את לקבוע רשאי הכנסת, של הכספים ועדת

ללקוח". ומסירתם שמירתם עריכתם, אופן את וכן

- העיקרי לחוק 17 בסעיף .12

"קבלת"; יבוא "מתן" במקום השוליים, בכותרת (1)

מי או רישיון "בעל יבוא רישיון" "בעל במקום ובו, (א), קטן סעיף יהיה בו האמור (2)
בעקיפין"; או במישרין הרישיון, בעל בעבור אחר אדם וכן מטעמו,

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (3)

הנשלט או רישיון בבעל השולט אדם  לרבות - רישיון"  "בעל זה, בסעיף "(ב)
ידי על המועסק ואדם רישיון בעל של דירקטור כאמור, אדם בשליטת חברה בידו,

רישיון." בעל

או באופציה "עתידי, יבוא "עתידי" במקום ,(3) בפסקה העיקרי, לחוק 18(ג) בסעיף .13
מובנה". במוצר

יבוא "בתאגיד בורסה" חבר אצל או במקום "בבנק ,(3) בפסקה העיקרי, לחוק 22 בסעיף .14
הוא שבה במדינה דין לפי שרשאי אצל מי חבר בורסה, או אצל לישראל, מחוץ בבנק בנקאי,

פיננסיים". נכסים או ערך ניירות חשבון כספי, חשבון לקוח בעבור לנהל פועל

- העיקרי לחוק 25 בסעיף .15

רישיון"; "בעל יבוא השקעות" "יועץ במקום (ב), קטן בסעיף (1)

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

בעסקה. הסתיימה לא (ב) יחולו גם אם פעולת הייעוץ קטן סעיף הוראות "(ג)

שנים. שבע של לתקופה זה רישומים כאמור בסעיף ישמור רישיון בעל (ד)

הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור הרשות עם בהתייעצות האוצר, שר (ה)
אופן את וכן זה, בסעיף כאמור ברישומים לכלול שיש הפרטים את לקבוע רשאי

9 תיקון סעיף

10 תיקון סעיף

11 תיקון סעיף

13 תיקון סעיף

15 תיקון סעיף

17 תיקון סעיף

18 תיקון סעיף

22 תיקון סעיף

25 תיקון סעיף
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ומסירתם ללקוח." עריכתם, שמירתם

- העיקרי לחוק 26 בסעיף .16

במישרין חיובו, "ועל יבוא והוצאות" שכר בשל חיוב "ועל במקום (א), קטן בסעיף (1)
או התיקים במנהל השולט לאדם תשלום בשל לרבות והוצאות, שכר בשל בעקיפין, או

כאמור"; אדם בשליטת לחברה או בידו הנשלט

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (2)

בתוך שבעה עיסוקו מקום בכתובת שינוי כל על ללקוח יודיע בעל רישיון "(ג1)
כתובת."; באותה רישיון כבעל לעסוק החל שבו מהמועד ימים

להמציא ללקוח, תיקים מנהל שעל "ודו"חות נוספים יבוא בסופו (ד), בסעיף קטן (3)
לגבי זה, סעיף לפי  הדיווח מחובת פטור תיקים מנהל יהיה שבהם מקרים  בדבר וכן

כאמור". האוצר כפי שיקבע שר הכל הלקוח ממקור אחר, שמקבל פרטים

- העיקרי לחוק 27 בסעיף .17

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (1)

שינוי כל ועל רישיון כבעל עיסוקו מקום כתובת על לרשות ידווח רישיון בעל "(ג1)
כתובת. באותה רישיון כבעל לעסוק החל שבו מהמועד ימים שבעה בתוך בה,

סיום העסקתו על דיחוי, בנקאי ידווחו לרשות, בלא ותאגיד תאגיד מורשה (ג2)
אצלם. שהועסק רישיון בעל של

ינואר,  בחודשים ה–15  ביום לרשות  יגישו  בנקאי ותאגיד מורשה  תאגיד  (ג3)
רישיון בעלי כל יפורטו שמות שבו וחשבון דין שנה, ואוקטובר בכל יולי אפריל,
וכן וחשבון, הדין  הגשת  למועד שקדם בחודש האחרון ביום  אצלם  שהועסקו
הקודם וחשבון הדין הגשת מועד לאחר הסתיימה שהעסקתם רישיון בעלי שמות
יועץ בעלי רישיון בנפרד יפורטו זה סעיף קטן לפי וחשבון בדין קטן זה; סעיף לפי

תיקים."; מנהל רישיון ובעלי

יבוא: (ו) קטן סעיף אחרי (2)

הכנסת, של  הכספים ועדת ובאישור הרשות עם בהתייעצות האוצר, שר  "(ז)
דיווחים לפי של הגשתם צורתם ומועדי אופן עריכתם, לענין הוראות רשאי לקבוע
ידווח בעל ללקוח סביר, שלגביהם החשובים לקבוע פרטים נוספים וכן סעיף זה,
שר שיקבע כפי בדו"חות אחרים, הכל או זה סעיף בדין וחשבון לפי לרשות רישיון

כאמור." האוצר

- לחוק העיקרי 30(א) בסעיף .18

בנקאי"; "או תאגיד יבוא רישיון" אחרי "בעל ברישה, (1)

יבוא ובסופה או (ב)(1)," 8(א)(6) או (ג)(5), "7(א)(6) יבוא "סעיפים" אחרי בפסקה (1),  (2)
ו–8(ב)(2) או (3)"; 7(ג)(1) או (2) סעיפים הוראות לפי שניתנה התחייבות "או

יבוא: אחרי פסקה (2)  (3)

רישיון." בעל שאינו אדם תיקים, בניהול או השקעות בייעוץ מעסיק (3)"

ואחרי הרשות" ראש יושב "יעביר  יבוא "תעביר" במקום  העיקרי, לחוק 31(ב) בסעיף .19
לכך". הסמיכו שהוא "או למי לממשלה" יבוא המשפטי "ליועץ

26 תיקון סעיף

27 תיקון סעיף

30 תיקון סעיף

31 תיקון סעיף
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- 35(א) בסעיף .20

לעבירה שאחראי מי על או בנקאי תאגיד "על יבוא הרישיון," "בעל אחרי ברישה, (1)
30(ג)"; בסעיף כאמור

מלקבל פסילה - רישיון בעל  מי שאינו "ולגבי יבוא  "רישיון" אחרי ,(5) בפסקה   (2)
רישיון".

- העיקרי לחוק 39 בסעיף .21

"עונשין"; יבוא השוליים כותרת במקום (1)

בניהול תיקים, שעסק בנקאי תאגיד "וכן יבוא זה," חוק "לפי אחרי (א), בסעיף קטן (2)
בעל רישיון שאינו מי השקעות בייעוץ בשמו או שהעסיק 9(א), סעיף להוראות בניגוד

9(ב),"; להוראות סעיף יועץ, בניגוד

בטל. סעיף קטן (ד) - (3)

- העיקרי לחוק 41 בסעיף .22

הפרשי בדבר הוראות לקבוע "וכן  יבוא  ובסופו (א),  קטן  סעיף יהיה בו האמור (1)
פקודת החלת ובדבר זה, סעיף אגרות לפי פיגור בתשלום בשל שישולמו וריבית הצמדה

כאמור."; הצמדה וריבית אגרות והפרשי גביית על (גביה)4 המסים

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

(א), קטן סעיף הוראות לפי לשלמה עליו שהיה אגרה רישיון בעל שילם לא "(ב)
יותלה האמור, הקטן הסעיף הוראות לפי לתשלומה שנקבע מהמועד שנה בתוך
עד לתשלום הרשות מאת שנמסרה לו בהתראה שנקבע לכך במועד רישיונו החל
רישיון בעל סעיף; אותו הוראות לפי וריבית הצמדה הפרשי בתוספת האגרה

ללקוחותיו. בכתב מיד כך יודיע על זה, קטן הוראות סעיף לפי הותלה שרישיונו

חובותיו של בתשלום יותנה זה חוק לפי שהותלה או שבוטל רישיון חידוש (ג) 
וריבית, הצמדה הפרשי בשל אי–תשלום אגרה או אי–תשלום בשל הרישיון בעל

(א)." סעיף קטן לפי הוראות חייב בתשלומם שהיה

- העיקרי לחוק 48 בסעיף .23

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (1)

רישיון לקבלת בקשה שהגיש מי על יחולו ו–(ג) (ב) קטנים סעיפים הוראות "(ג1)
 1) התשס"ו בשבט ג'  יום עד קטנים, סעיפים באותם כאמור מבחינות  בפטור

;".(2006 בפברואר

בטל. סעיף קטן (ה) - (2)

ימים מיום   60 זה, לחוק (1)17 כנוסחו בסעיף לחוק העיקרי, 27(ג3) סעיף תחילתו של .24
זה. חוק של פרסומו

השקעות בייעוץ עסק התחילה) יום - זה (בסעיף זה חוק של תחילתו יום שערב מי (א) .25
העיקרי לחוק 3(א)(3) סעיף הוראות לפי רישיון לכך, בידו שהיה השקעות בלי תיקי בניהול או
לפי התחילה יום לאחר כאמור בניהול או בייעוץ לעסוק והמשיך התחילה, יום ערב כנוסחו
לחוק 3(א1) סעיף הוראות עליו יחולו זה, לחוק 2(1)(ב) בסעיף כנוסחו 3(א)(3) סעיף הוראות

35 תיקון סעיף

39 תיקון סעיף

41 תיקון סעיף

48 תיקון סעיף

תחילה

והוראות תחולה
מעבר

__________
(ע) 1374 (א) 1399. עמ' ב', כרך א"י, חוקי  4
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התחילה, ואולם יום ערב לקוחותיו שהיו לקוחות לגבי גם לחוק זה (2)2 העיקרי כנוסחו בסעיף
התחילה. מיום ימים 60 תהיה בתום לקוחות אותם לגבי האמור הסעיף תחילת הוראות

יחולו, זה, לחוק ו–(3) (2)3 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף ו–(3) הוראות סעיף 4(ג)(2) (ב)   
4(ג)(2) סעיף הוראות לפי התחילה יום רישיון ערב של בעל בהחזקתו שהיו ערך ניירות לגבי
בעל  על חלה אם ואולם התחילה; מיום 120 ימים בתום התחילה, יום ערב כנוסחו (3) או
כנוסחו 4(ג)(2) סעיף לפי הוראות עיוורת לנאמנות הערך ניירות את חובה להעביר הרישיון

7 ימים מתום 120  בתוך כאמור עיוורת לנאמנות להעבירם הוא רשאי זה, לחוק (1)3 בסעיף
האמורים. הימים

שעסק מי זה, לחוק (1)5 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף הוראות סעיף 8(א)(5) אף על (ג)   
לפחות רצופות שנתיים מהן רישיון יועץ במשך שלוש שנים, בעל בהיותו השקעות כיועץ
כאמור תיקים מנהל רישיון קבלת לצורך התמחות מחובת פטור התחילה, יום לפני בתכוף

באותו סעיף.

מי שביום לחוק זה, (1)17 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף הוראות סעיף 27(ג1) אף על (ד)   
ידווח התחילה,  יום  ערב כנוסחו העיקרי החוק הוראות לפי רישיון בעל  היה התחילה 
60 ימים מיום  בתוך רישיון, כבעל עיסוקו על כתובת מקום העיקרי, בחוק כהגדרתה לרשות,

התחילה.

ן שרו  אריאל
הממשלה ראש

נתניהו ן  מי  בני
האוצר שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי  ראובן
הכנסת ראש יושב

התשס"ה―2005* ,(2 מס' (תיקון הים ממקורות יבשתיים זיהום מניעת חוק

העיקרי),  החוק - (להלן התשמ"ח-11988  יבשתיים, ממקורות הים זיהום מניעת בחוק .1
- 1 בסעיף

"השר לאיכות הסביבה"; "שר הפנים" יבוא בהגדרה "השר", במקום (1)

יבוא: "השר" ההגדרה אחרי (2)

;";3 סעיף הוראות לפי למתן היתרים שמונתה הוועדה - ""הוועדה"

תימחק. שיט" - כלי "ולמעט במילים החל הסיפה יבשתי", בהגדרה "מקור (3)

"ובהתאם  ובמקום יימחקו, - לים," לסלקם "במטרה המילים העיקרי, בחוק  2 בסעיף .2
לתנאיו". "ובהתאם לפיו" יבוא ותקנות שהותקנו זה חוק להוראות

- העיקרי בחוק 3 בסעיף .3

"השר"; יבוא הפנים" "שר במקום (א)(1), קטן בסעיף (1)

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2005 ביוני   7) התשס"ה באייר כ"ט ביום בכנסת התקבל  * 

.514 עמ' התשס"ד (21 ביוני 2004), בתמוז ב' מיום  ,110 ― חוק  
.118 עמ' התשס"ג, ס"ח התשמ"ח, עמ' 118;  1
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