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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

ספר החוקים 2189, י"ח בחשוון התשס"ט, 2008 11 16

ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התשס"ה, עמ' 840   8
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של המוסד, ולפי כללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, 
 )5( בפסקה  כאמור  במוסד  זה  סעיף  לפי  התאמות  ואולם 
להגדרה "מוסד", לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו 

לפי תקנות שקבע שר התעשיה המסחר והתעסוקה 

)ב( הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיף קטן )א(, לפי 
העניין, יהיו, בין השאר בעניינים אלה:

)1( תיאום בין המוסד לבין צבא הגנה לישראל בקשר 
לבקשה לדחיית שירות מילואים של סטודנט, לרבות 

מתן סיוע מינהלי לסטודנט בהגשה ובטיפול בבקשתו;

שנעדר  לסטודנט  מיוחד  במועד  לבחינה  )2( זכות 
ממועד בחינה עקב שירות מילואים או ששירת שירות 
תקופת  לפני  הלימודים  בתקופת  ממושך  מילואים 

הבחינות או במהלכה; 

)3( דחיית המועד להגשת עבודה לסטודנט ששירת 
שירות מילואים בסמוך לפני מועד הגשתה, בהתחשב 

במהות ובהיקף העבודה; 

שעקב  לסטודנט  בקורס  ומטלות  חומר  )4( השלמת 
בלימודים,  להשתתף  ממנו  נבצר  מילואים  שירות 

בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם המרצה; 

)5( היעדרות מבחינה עקב שירות מילואים, בקורס 
שהשלמתו נדרשת ללימודים בשנות הלימודים הבאות 

לתואר, לקורס אחר או לתואר מתקדם;  

)6( רישום מוקדם לקורסים של סטודנט האמור לשרת 
שירות מילואים במועדי הרישום הרגילים; 

)7( קביעת גורם במוסד שירכז את הטיפול בהתאמות 
שנקבעו לפי סעיף זה "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ר י מ ת י  ל ו י
שרת החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל  ד
יושבת ראש הכנסת

חוק חסינות מדינות זרות, התשס"ט-2008*

פרק א': הגדרות 

בחוק זה -1  הגדרות 

"בנק מרכזי" - לרבות כל רשות המהווה את הסמכות המוניטרית המרכזית במדינה  זרה;

"גוף נפרד" - רשות שלטונית במדינה זרה, שהיא בעלת אישיות משפטית נפרדת 
מממשלת אותה מדינה; 

התקבל בכנסת ביום ז' בחשוון התשס"ט )5 בנובמבר 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה -  357, מיום ט' בשבט התשס"ח )16 בינואר 2008(, עמ' 334 

ספר החוקים 2189, י"ח בחשוון התשס"ט, 2008 11 16


