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חוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)66התשע"ח*2017-
תיקון סעיף 1

.1

בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף  ,1בהגדרה "גורם
מפוקח" ,בפסקה ( ,)8בסופה יבוא "וכן מי שמציע בזירת סוחר מסחר במכשיר פיננסי
בניגוד להוראות סעיף 44יב 1או מי שמנהל זירת סוחר בניגוד להוראות סעיף 44יד."1

תיקון סעיף 44יב

.2

בסעיף 44יב לחוק העיקרי ,לפני ההגדרה "זירת סוחר" יבוא:

הוספת סעיף 44יב1

.3

תיקון סעיף 44יג

.4

תיקון סעיף 44יד
הוספת סעיף 44יד1

.5
.6

תיקון סעיף 44טו

.7

""אופציה בינארית"  -מכשיר פיננסי כאמור בפסקה ( )4להגדרה "מכשיר פיננסי",
שמתקיימים בו כל אלה:
( )1התקבולים והתשלומים הנובעים ממנו נקבעו מראש והם בסכום קבוע או
בשיעור קבוע מסכום שנקבע מראש;
( )2בהתאם לתנאיו ,המחזיק בו זכאי לתקבולים ככל שיתקיים אירוע מסוים
במועד הפקיעה שלו;".
אחרי סעיף 44יב לחוק העיקרי יבוא:
"איסור הצעת
מסחר במכשירים
פיננסיים מסוימים

44יב .1לא יציע אדם בזירת סוחר ,מסחר במכשיר פיננסי מסוג
אופציה בינארית או מסחר במכשיר פיננסי אחר מסוג שקבע
שר האוצר על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת".

בסעיף 44יג(ב) לחוק העיקרי ,אחרי פסקה ( )2יבוא:
"(2א) החברה אינה מציעה מסחר במכשיר פיננסי מסוג אופציה בינארית או במכשיר
פיננסי מסוג אחר שנקבע לפי סעיף 44יב .";1
בסעיף 44יד לחוק העיקרי ,במקום "( ")4יבוא "(2א).")4( ,
אחרי סעיף 44יד לחוק העיקרי יבוא:
"איסור ניהול זירת
סוחר ללקוחות
מחוץ לישראל
שמוצע בה
מסחר במכשירים
פיננסיים מסוימים

44יד( .1א) לא ינהל אדם זירת סוחר המשמשת רק לקוחות מחוץ
לישראל ,ומציעה מסחר במכשיר פיננסי מסוג אופציה
בינארית או במכשיר פיננסי אחר שנקבע לפי סעיף 44יב.1
(ב)

לעניין סעיף זה" ,ניהול זירת סוחר"  -לרבות כל אחד מאלה:
()1

קבלת ההחלטות האסטרטגיות של זירת הסוחר;

( )2תפעול של זירת הסוחר ,ביחס למכשיר פיננסי
כאמור בסעיף קטן (א) ,לרבות תפעול המערכת
הממוחשבת שבה מתנהלת הזירה ,תמחור המכשירים
הפיננסיים וסליקה שלהם או של כספי הלקוחות,
ותפעול מוקדי שירות או שיווק טלפוניים או מקוונים,
והכול בין באופן ישיר ובין על ידי נותן שירותים".
בסעיף 44טו לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) לא יפנה אדם בהצעה לסחור בזירת סוחר המשמשת רק לקוחות מחוץ לישראל,
אם מוצע בזירה כאמור מסחר במכשיר פיננסי מסוג אופציה בינארית או במכשיר פיננסי
אחר שנקבע לפי סעיף 44יב".1
הערות
*
1

2

התקבל בכנסת ביום ג' בחשוון התשע"ח ( 23באוקטובר  ;)2017הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1138 -מיום כ"ו בסיוון התשע"ז ( 20ביוני  ,)2017עמ' .1136
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"ז ,עמ' .1087
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תיקון סעיף 53
במקום פסקה (6א) יבוא:
העיקרי ,יבוא:
פסקה (6א)
לחוק
במקום
העיקרי(53,ב)
לחוק בסעיף
בסעיף (53ב) .8
.8

תיקון סעיף 53

מסחרבינארית או מסחר
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מסוג או
בינארית
פיננסי
אופציה
במכשיר
מסחרמסוג
פיננסי
סוחר,
במכשיר
מסחרבזירת
סוחר ,הציע
"(6א)
"(6א) הציע בזירת
להוראות סעיף 44יב;1
44יב;1
בניגוד
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לישראל
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והציע
לקוחות
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המשמשת רק
לקוחות מחוץ
רק סוחר
זירת
המשמשת
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תיקון התוספת
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.9
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()1

בחלק ב' -

()1

תיקון התוספת
השביעית

בחלק ב' -

"44טו" יבוא "44טו(א)";
"44טו(א)";
יבואבמקום
בפרט (,)9
במקום "44טו"
(א)
(א) בפרט (,)9
(ב)

יבוא:אחרי פרט ( )9יבוא:
אחרי פרט (( )9ב)
מחוץ רק לקוחות מחוץ
המשמשת
לקוחות
סוחר
בזירתרק
המשמשת
סוחרלסחור
בהצעה
בזירת
פנה
לסחור
"(9א)
"(9א) פנה בהצעה
לדעת כי מוצע בזירה
בזירה
מוצעעליו
44טו(ב)כיוהיה
עליו לדעת
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להוראות
44טו(ב)
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פיננסי או במכשיר פיננסי
בינארית
במכשיר
אופציה
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במכשיר
מסחר בזירת
סוחר ,הציע
"(4א)1
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מחוץ לישראל ,בניגוד
בניגוד
לקוחות
לישראל,
מחוץ רק
המשמשת
לקוחות
זירתרקסוחר
המשמשת
סוחר ניהל
"(5א) ניהל זירת "(5א)
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להוראות סעיף 44יד.";1
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חודשים מיום פרסומו.
פרסומו.
שלושה
חודשיםזהמיום
שלושהשל חוק
חוק זהתחילתו
תחילה תחילתו של .11
.11
ב נימ י ן נ ת ני הבוני מ י ן נ ת ני ה ומ ש ה כ ח ל ו ן
ראש הממשלה ראש הממשלה שר האוצר

תחילה

משה כחלון
שר האוצר

ר א וב ן ר יב ל י ן ר א וב ן ר ייוב ל י ן יואל א ד ל ש יטוילי ןי י ו א ל א ד ל ש ט י י ן
נשיא המדינהיושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה
הערות
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ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התשע"ז ,עמ' .1223
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תיקון טעות בחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות
הכלכלית לשנות התקציב  2015ו־ ,)2016התשע"ו*2015-
(לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח)1948-
.1

בחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב
 2015ו־ ,)2016התשע"ו2015- ,1בפרק י' שעניינו הגנה על בריאות הציבור (מזון) ,בהוראות
להלן המובאות בו -
()1

בסעיף - 2
(א) בהגדרה "אזור" ,במקום "להארכת תוקפן" צריך להיות "לתיקון ולהארכת
תוקפן";
(ב)

אחרי ההגדרה "המנהל" צריך להיות:
""מנהל היחידה הווטרינרית"  -מנהל היחידה הווטרינרית בשירות המזון,
או רופא וטרינר עובד משרד הבריאות שהוא הסמיך לעניין הוראות
פרק ח' ,כולן או מקצתן;
"מנהל השירותים הווטרינריים"  -מנהל השירותים הווטרינריים במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר או רופא וטרינר עובד משרד החקלאות
ופיתוח הכפר שהוא הסמיך לעניין הוראות פרק ח' ,כולן או מקצתן;";

(ג) בהגדרה "רופא ממשלתי" ,בפסקה ( ,)2במקום "ו"מנהל היחידה הווטרינרית"
 כהגדרתם" צריך להיות " -כהגדרתו";()2

בסעיף  ,)6(76במקום "(97א)" צריך להיות ";"97

()3

בסעיף (86א)( ,)2במקום "(97א)" צריך להיות ";"97

()4

בסעיף  ,97הסימון "(א)"  -יימחק;

()5

בסעיף ()2(116ג) ,במקום "זה" צריך להיות "זו";

()6

בסעיף (221ב)( ,)3במקום "תעודה" צריך להיות "תעודת";

()7

בסעיף  ,223בהגדרה "תעודה וטרינרית" ,במקום "תעודת" צריך להיות "תעודה";

()8

בסעיף  ,232במקום " "320צריך להיות "בסעיף ;",320

()9

אחרי סעיף  ,242בכותרת סימן משנה ח' ,במקום "הוראה" צריך להיות "הוראת";

( )10בסעיף  ,267המילים "על העוסק"  -יימחקו;
( )11בסעיף  ,271במקום "אותה התראה" צריך להיות "אותה הוראה";
( )12בסעיף  ,)2(295המתקן את סעיף 50א לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק),
התשכ"ד1963- ,2במקום "50א( ")1צריך להיות "50א(א)( ")1ובכל מקום ,במקום "( ")2צריך
להיות ";")2(3
( )13בסעיף (317א) ,במקום "סעיף  "315צריך להיות "סעיף ;"316
( )14בתוספת השנייה ,בחלק ב' ,במקום "התשמ"ד "1994-צריך להיות "התשמ"ד."1984-
י"ג באלול התשע"ז ( 4בספטמבר )2017
יואל יו ל י א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת
הערות
*
1
2

התקבל ביום ג' באב התשע"ז ( 26ביולי .)2017
ס"ח התשע"ו ,עמ' .39
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .12
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