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 חוק ניירות ערך (תיקון מם׳ 37), התשם״ט-2008*

 תיקון סעיף ו ן, בחוק ניירות ערך, התשב״ח-968וי (להלן - החוק העיקרי), בסעיף ו, אחרי ההגדרה

 ״חוק הייעוץ״ יבוא:

 ״״חוק איסור הלבנת הון״ - חוק איסור הלבנת הון, התש״ס-00 220;

 ״חוק המעצרים״ - חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אביפה - מעצרים), התשנ״ו-

 996ו3;

 ״חוק העונשין״ - חוק העונשין, התשל״ז-977ו4;

 ״חוקר״ - מי שמונה לפי סעיף 56א2(א);

 ״חוקר בביר״ - מי שמונה לפי סעיף 56א2(ב);

 ״חפץ״ - בהגדרתו בפקודת מעצר וחיפוש;

 ״משרדי הרשות״ - מקום שיושב ראש הרשות הבריז עליו, בהודעה שפורסמה ברשומות,

 במשרדי הרשות;

 ״עבירת ניירות ערך״ - עבירה במפורט להלן:

 (ו) עבירה לפי חוק זה;

 (2) עבירה לפי חוק להשקעות משותפות;

 (3) עבירה לפי סעיפים 284, 290, ו29, 5ו4, 423, 424, 424א ו־425 לחוק העונשין,

 שנעברה בקשר לעבירה לפי פסקאות (ו), (2) או (6) או בקשר לעבירה על חוק

 הייעוץ;

 (4) עבירה לפי סעיפים 3 ו־4 לחוק איסור הלבנת הון, שנעברה בקשר לעבירה

 לפי פסקאות (ו) עד (3) או (6) או בקשר לעבירה על חוק הייעוץ;

 (5) עבירה לפי סעיפים 240, 242, 244, 245 ו־246 לחוק העונשין, שנעברה בקשר

 לחקירה או להליך שיפוטי בשל עבירה לפי פסקאות (ו) עד (4) או (6) או בקשר

 לעבירה על חוק הייעוץ;

 (6) עבירה לפי בל חיקוק אחר ששר המשפטים והשר לביטחון הפנים קבעו בצו,

 באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הבנסת;

 ״פקודת הפרוצדורה הפלילית״ - פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)5;

 ״פקודת מעצר וחיפוש״ - פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש],

 התשב״ט-969ו6,״

 תיקון סעיף 53 2 בסעיף 53 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן (א)(4), במקום ״שבדו״ח או בהודעה או במסמך רישום לפי חוק זה״

 יבוא ״שבדוח, בהודעה, במסמך רישום או במפרט הצעת רבש, לפי חוק זה״;

 (2) בסעיף קטן (ב)(0ו), במקום ״56א(א) או 56ג(א)״ יבוא ״56א(א), 56או(א) או 56ג(2)״

 התקבל בבנסת ביום זי בחשוון התשס״ט (5 בנובמבר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ם י״ב באדר ב׳ התשס״ה (23 במרס 2005), עמי 582, ו  הממשלה - 69ו, מי

 ס״ח התשב״ח, עמי 234; התשס״ח, עמי 530,

 ס״ח התש״ס, עמי 293,

 ס״ח התשנ״ו, עמי 338

 ס״ח התשל״ז, עמי 226

 חוקי א״י, ברך אי, עמי (ע) 439, (א) 467,

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 2ו, עמי 284,
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 תייקון סעיף 54יא4

 הוספת סעיפים
 56או ו־56א2

 החלפת סעיף 56ב
 והוספת סעיף 56בו

 בסעיף א5יא4(א) לחוק העיקרי, במק ום ״56א עד 56ג״ יבנוםא ״56א ,11656 ״־56ב עד 56ג6״

 ובמקום ״סעיף 56ב״ בבוא ״סעיפים 56ב, 56בו או 56גו ״.

 אחרי סעיף 56א לחוק העיקרי יבוא:

 ״בקרה על פעולות בדי להבטיח אא ביצועו של חוק זה או של חוק ל השקעות

 מינוי חוקר וחוקר
 בביר

 56או, (א) ב1 י להבט׳ 11 אא ביצו יעו של ט ק 11ו או של חוק ל ו!שק׳1
 משותפות, רשאי יושב ראש הרשות או עובא הרשות שהוא

 הסמיבו לבך בבתב, לדרוש מחבר בורסה, או ממנהל תיקי

 השקעות בהגדרתו בחוק הייעוץ, בל ידיעה או מסמך הנ וגעים

 לעסקה בניירות ערך הרשומים למעחר הבורסה שבוצעה

 על ידו או באמצעותו, לרבות בפרטי הויהוי של מי שבעבורה

 בוצעה העסקה או שלי מי שנתן לחבר הבלרסה זנו ללנהל תיקי

 ההשקעות באמור את שהורתה לביצוא העסקה.

 (ב) הוראות סעיף 56א(ב) יחולו עייב י מסמך שנמסר לפי

 סעיף זה סעיף זה

 (ג) אין בהוראות (סג)עיף זאיהן בבדהיו רלאגורותעסמעיסףמזבוהיובתד יבולרגרסוהעעמלס

 פי תקנונה פי תקנונה

 56א2 , (א) יושב ראש ה רשות רששי למנות עושד הרשאית, שהתקיימו

ר לגביו בל אלה, להיולגתביחוו קברל: אלה, להיות חוקר: י ב  ב

 (ו) משטרת ישרא(לו)הודמישעטה,ר תב יתושךראשללוהשודהיעחוה,ד שביתםוך

 מפניית הרשות אלינה, ב י אינה מתנגדת למענה

 מטעמים של שלום הציבור וביטחונם לרבות מפאת

 עברו הפלילי; עברו הפלילי;

 (2) הוא קיבל הבשרה מתאימה בתחום הסמבויות

 שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, בפי שהורה זקר האוצר

 לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה, ורב הסבמת

 השר לביטחון הפנים, בהתאם לאמפת מידה שעליהן

 יסבימו בין שר האויצסרביומהושבריןלבשירט חהוןא והצפרניוםה;שר לביטח

 (3) הוא עומד בתנאי בשירות נדספים, בבל שהתרה

 שר האוצר שר האוצר

 (ב) יושב ראש הרשות רשזב למנות חוקר ששימש בתפקידו

 במשך שלוש שנים,באמושעךו בשדלוהשרשוניתם,ש האואעובבעדל נהירסישוןתדושמההו

 ושהתקיימו לגביו הוראות סעיף קטן וא)ו ר), להיות חוקר בביר;

 הסמבויות הנתונות לחוקר לפ י חוק זה יהיו נתונות, בשעו יים

 המחויבים, גם לחוקר בביב״

 במקום סעיף 6 5ב לחוק והעיקרי יבוא:

 56ב. וא) בס עיף זה, ״חפץ הקשור לעבירח״ - חפץ שהתקיים בו

ד מאלה: אחד מאלה: ח א ה ס י פ ת  ו

 (ו) נעברה בו העביר נה, שימש לביצוע העבימה,

 איפשר את ביצוע העבירה את יועד לביצועה;

 (2) הושג, במישרין או בעקיפין, בשבר בעד קיפיע

 העבירה, יועד להיות שבר בעד ביצוע העבירה א ו

 הושג בתוצאה מביהצועשגה ;בתוצאה מביצועה;

 (3) עשוי לשמש ר(3א)יה עבהשולי ךל בשמשלש הרעאיביהרבההליך בשל

 ״סמבויות חיפוש
 ותפיסה
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 (ב) התעורר חשד לביצוע עבירת ניירות ערך, רשאי חוקר -

 (ו) לבקש משופט של בית משפט שלום לתת צו

 המתיר להיבנס לבל מקום, לערוך בו חיפוש ולתפוס

 בל חפץ הקשור לעבירה;

 (2) להיבנס לבל מקום שאינו בית מגורים בלבד,

 לערוך בו חיפוש ולתפוס בל חפץ הקשור לעבירה מסוג

 פשע, אף בלא צו שופט באמור בפסקה (ו), על פי אישור

 של חוקר בביר שיושב ראש הרשות הסמיבו לעניין זה,

 ובלבד שאין סיפק לקבל בעוד מועד צו באמור; חוקר

 בביר ייתן אישור באמור, אם שובנע בי החיפוש נדרש

 באופן מיידי, אגב ביצוע פעולה לפי סעיף זה או אגב

 ביצוע חקירה לפי סעיף 56ג(ו), בשל חשש להעלמת

 ראיות או בשל חשש לשיבוש הליבי חקירה;

 (3) לתפוס, אגב ביצוע חקירה לפי סעיף 56ג(ו), בל

 חפץ הקשור לעבירה

 (ג) על חיפוש לפי סעיף קטן (ב)(ו) ו־(2) יחולו הוראות סעיפים

 24, 26 עד 29, 45 ו־46 לפקודת מעצר וחיפוש, לפי העניין

 ובשינויים המחויבים, ועל חפץ שנתפס לפי סעיף קטן (ב)(ו),

 (2) או (3) ובן על רבוש שנתפס לפי סעיף 56בו, יחולו הוראות

 סעיפים 39 עד 42 לפקודה האמורה, בשינויים המחויבים

 (ד) חפץ שנתפס לפי סעיף זה יישמר במשרדי הרשות או

 במקום אחר הנתון לפיקוחה

 (ה) (ו) הרשות תחזיר חפץ שנתפס לפי סעיף זה למי

 שממנו נתפס לא יאוחר מתום 2ו חודשים מיום שנתפס,

 אלא אם בן הוגש בתב אישום בהליך שבו החפץ עשוי

 לשמש ראיה

 (2) על אף הוראות פסקה (ו), הוראות סעיפים 32(ב)

 ו־32א לפקודת מעצר וחיפוש יחולו על תפיסת מחשב

 או דבר המגלם חומר מחשב במשמעותו בסעיפים

 האמורים

 (ו) על חדירה לחומר מחשב והפקת פלט תוך חדירה באמור,

 שנעשו לפי הוראות סעיף זה, יחולו הוראות סעיף 23א לפקודת

 מעצר וחיפוש,

 (ז) שופט של בית משפט שלום רשאי, לבקשת חוקר או בא

 בוח היועץ המשפטי לממשלה, להאריך את המועד הקבוע

 בסעיף קטן (ה)(ו) לתקופות נוספות, של שישה חודשים בבל

 פעם, ובלבד שניתנה למי שממנו נתפס החפץ הזדמנות

 להשמיע את טענותיו

 (ח) שופט של בית משפט שלום רשאי, לבקשת חוקר או

 אדם הטוען לזבות בחפץ שנתפס לפי סעיף זה, לצוות בי

 החפץ שנתפס באמור יימסר לטוען לזבות או לידי אדם פלוני,

 או שינהגו בו אחרת בפי שיורה בית המשפט, הבל בהתאם

 לתנאים שייקבעו בצו
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 (ט) על החלטה לפי סע יפלם קטנים (ז) ו־(ח) ניתן לערור לפני

 בית משפט מחוזי, שידון בערר בשופט אחד; על דה חלטת בית

 משפט מחוזי לפי סמעישףפקטטןמזחוהזינילתןפ ילסעעריוףר קלפטןניזבהינתיתהןמלשעפרוטר לפני בית המשפ

 העליון, שידון בערר בשופט אדד, אם ניתנה רשות לבך מאת

 שופט של בית המששפוטפ טה עשלליוןבית המשפט העליון

 סמבות לבקש צו 56בו. (א) בסעיף זד! -
 זמני לתפיסת רבוש

 ״רבוש״ - בספים, ני״רות ערך בסגדרתם בסעיף 52 או מסמב יכם

 סחירים אחרים, ובן זבויות לקבלת ביל אוחו־ מאלה,

 לרבות רבוש שהוא תמורתר של רבוש באמור או הנ ובע

 ממנו; ממנו;

 ״רבוש הקשור לעבירה״ - בהגדרת ״וייפה הק שור לעב ירה״

 בסעיף 56ב(א), בשינבוסייעיםףה6מ5חב(ויא)ב,י םב;שינויים המחויבים;

 ״תפיסה״, לגבי רבות שהוא זבות - לרבות אי סור שימוש

 בזבות, הגבלתה אובזהבתונית,יתהגהבלתה או התנייתה

 (ב) התעורר חשד לביצהע ;ובירות ניירות ערך, רשאי חוקר

 לבקש משופט של בית משפט שלום לתת צו זמני לתפיסת רבוש

 הקשור לעבירה ולהורות נזה ייעשה בו; צו בא מור יעמוה בת וקפב

 למשך שנה מיום שניתן, אלא אם בן נקבע בו אחרת; ואולם,

 רשאי שופט של בירת משפט שלום, על פי בקשת חוםר בביר,

 להאריך את תוקף הצו בשנ ה נו ספות(בסעיף שטן זה - תקופת

 ההארבה); לא הוגש בתב אישום עד תום שנה מיום שניתן הצו

 הזמני, ואם הוארך תהזוקמנפי,ו ו-אםעדהותוארםךתתקוקפפתו ה-העאדר בתהו,םרתשקאויפת ההארבה, רשא

 שופט של בית משפט שלום, על פי בקשת פרקליט המדיקה,

 להאריך את תוקף הליו בשנה נוספת (בסעיף קוטן זנה - התבסעי

 הנוספת); לא הוגש בהנתובס פאית);ש ולםאבהתווגםשהבתקבו פאיהשהונוםסבפתתו,םי פהקתעקופה הנוספת, יפק

ת  הצו; הוגש בתב אישום התום התקופה והנ וספות, רשאי ה

 המשפט שלפניו הוגש בתב האישום ולהאריך את תוקף ההו

 עד תום ההליבים המשפטםיה.״

 6, במקףם ס עיף 6 5ג לחוק הע יקרי י6וא : החלפת סעיף 56ג
 והוספת סעיפים והוספת סעיפים

 ״סמבויות חקירה 56מ. התעורר חשד לביצועעבירת ניירות עורך, רשאיחוקר - 56או ו־56ג2

 (ו) לחקור בל אדם אשל לדעתו קשור לעבי רה או שעשויה

 להיות לו ידיעה הנהגעת לה; לשם החקירה יה יו לח וקר

 סמבויות של קצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעדר 2 לפקודת

 הפרוצדורה הפלילית, צהוראות סעלפים 2 ו־3 לפקודפ

 האמורה יחולו על החאקמיורה; יחולו על החקירה;

 (2) לדרוש מבל אדם להתייצב לפניו א ו לפני חוקל אח ר

 לשם מסירת בל פרטל מםמך או י דיעה הנ ומסים לאותה עבירה

 או לשם חקירה, ובן ולדרוש חבל הדם להתלוות אליו למקלם

 שבו ייעשו המסירהשאבו יהיחעקשיורה;מסירה או החקירה;

 (3) (א) בלי לגרוע מסמבוב ר! יפוש לפי בל דין, רשאי

 חוקר, בסמוך לתחילת חקירה אל במהלבה, ולאחר

 שהודיע על בך לאשה, לערוך או להורות לגל עריבת
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 חיפוש על גופו של אדם ולתפוס בל חפץ, אם הדבר

 דרוש לדעתו, לשם שמירה על ביטחונו של אדם, על

 שלום הציבור וביטחונו או לשם מניעת שיבוש חקירה;

 בפסקה זו, ״חיפוש על גופו של אדם״ - חיפוש על פני

 גופו של אדם, בבגדיו או בבליו שאינו חיפוש חיצוני

 או חיפוש פנימי בהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי

 (סמבויות אביפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי),

 התשנ״ו-996ו7,

 (ב) חיפוש לפי סעיף זה, למעט חיפוש בבליו של אדם,

 ייערך , במידת האפשר, על ידי בן מינו של האדם ובדרך

 שתבטיח שמירה מרבית על בבודו ופרטיותו

 (ג) נתפסו חפצים בחיפוש לפי סעיף זה, יירשם דבר

 תפיסתם והם יוחזקו במשמורת ויוחזרו למי שממנו

 נתפסו עם סיום החקירה שבמהלבה נתפסו, אלא אם

 בן קיימת סמבות על פי דין להמשיך ולהחזיק בהם;

 חפץ שלא הוחזר לפי סעיף קטן זה, יחולו לגביו הוראות

 סעיף 22(ג) לפקודת מעצר וחיפוש

 סמבויות עיבוב, 56גו, (א) בעבירת ניירות ערך יהיו לחוקר סמבויות עיבוב, מעצר

ד ושחרור הנתונות לפי פרקים בי ו־גי לחוק המעצרים לשוטר, ח ח ש ר ו צ ע  מ

 ולחוקר בביר יהיו גם סמבויות עיבוב, מעצר ושחרור הנתונות

 לקצין משטרה ולקצין הממונה לפי הפרקים האמורים, ויחולו

 הוראות חוק המעצרים, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

 (ו) יראו את משרדי הרשות בתחנת משטרה;

 (2) על אף הוראות סעיף 25 לחוק המעצרים, רשאי

 חוקר שעצר אדם להביאו לפני שופט בלי להביאו

 תחילה למשרדי הרשות

 (ב) חוקר שעצר אדם לפי סעיף זה והתעורר חשד לבך

 שברשותו חפץ שיש בו בדי לפגוע בשלומו של אדם, יהיו

 נתונות לו, לגבי אותו אדם, הסמבויות הנתונות לשוטר לפי

 סעיף 22 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים

 הודעה למשטרת 56ג2 , יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיבו לבך יודיע למפקח

ל הבללי של משטרת ישראל או למי שהוא הסמיבו לבך, א ר ש  י

 בהתאם לנהלים שיקבעו יושב ראש הרשות והמפקח הבללי

 של משטרת ישראל לעניין זה, על הפעלת סמבויות הרשות

 לפי סעיפים 56ב, 56ג ו־56גו בקשר לעבירות לפי פסקאות (3)

 או (4) להגדרה ״עבירת ניירות ערך״ ״

 תיקון סעיף 56ד 7 בסעיף 56ד לחוק העיקרי, במקום ״עבירה על חוק זה או על חוק להשקעות משותפות

 או על תקנות לפיהם״ יבוא ״עבירת ניירות ערך״

 תיקון סעיף 56ה 8 , בסעיף 56ה לחוק העיקרי, אחרי ״56ב,״ יבוא ״56בו,״,

 ס״ח התשנ״ו, עמי 36ו
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 9י בחוק הרס דרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווץ השקעות ובשיווק תיקי הש קבנת, תיקון חוהשקדרת
 העיסוק בייעוץ

ק ו ו י ש ת ב ו ע ק ש ׳ה-995ו8, בסעיף 29, בכז9ןונ״ ״ב5א, 6 5ב, 56ג״ יבוא ״56א, 56או, 56ב, 56בו, 556, ה  התשנו
 השקעות ובניה הול

 תיקי השקעות
- מסי וו

 תחילה

 ו6ת5וגבוני״ה

י תחילתו של 0וק זה 30 ימים מיום פרהומו יבחוק זה - ירם התחילה),  0ו

 (א) עובד רשות ניירות ערך (להלן - הרשות) שהיה ערב ירם התחילה בעל הסמבה, להוראות מהבר

 הרשאה וסמבויות לפי אחת הפסקאתת שלהלן(בסעיף זה - בהל הסמבה), יראו אותו

 במי שמונה לחוקר לפי הוראהת סעיף ל5א2(א) לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 4 לבוק

 זה: זה:

 (ו) הסמבה לפ( וסע י פים 56א עד 56ג לחוק העיקרי בנוסחם ערב ירים

 התחילה; התחילה;

 (2) הרשאה לפי ס(2ע)יף 2הלרפשקאודהתלפהיפרסועציףדו2ר הלפהקופדליתליהתפ(רועדצודות)ר;ה הפלילית (עדות);

 (3) סמבויות שוטר שהוענקו לפי וסעיף 39 לחוק סדר הדין ה פלילי (סמבהות

 אביפה - מעצרים),אהביתפשהנ ״ו--מ96ע9צור(יבם)ס,עיהףתזשהנ ״ו--ח6ו9ק9 וה(מבעסצעירףיםז)ה - חוק המעצרים)

 (ב) עובד הרשות, שרואים אותו שחת^ לפי הוראות סעיק קטן יאה ושהיה ביעל הסמבה

 במשך שלוש שנים לפחות לפני יום התחילה, לשאי יושב ראש הרשות למשותו לח וקר

 בביר לפי הוראות סבעבייףר6ל5פאי2(הבו)רלאוחותקסהעיעףיק6ר5יאב2(נוב)ס חלוחובקסעהיעףי4קרליחבונקו זסהח ו בסעיף 4 לחוק זה

 (ג) ההסמבה, ההרשאה והסמבהיות באמור בהעיף קטן( א) שניתנו עיעובד הרשות לפני

 יום התחילה - בטליוםת התחילה - בטלות

א ר ו ו ו  ה

ן ו א י בר־ נ ו  ר

 שר האוצר

למרט ד או ו ה  א

 ראש הממשלה

ק י צ י ה א  דלי

 יושבת ראש הבנסת

ן פרס ו  שמע

 נשיא המדינה

 ס״ח התשנ״ה, עמי 6ו4; התשס״ה, עמי 840

 חוק זכויות הםטודנט (תיקון), התשם״ ט-2008*

(להלן - החוק העיקרה, בסעיף 8(א), אחרי ״בשל תיקון סעיח 8 י בחוק זבויות זה סטודנח, התשס״ז-2007ו  ו

 חוק זה,״ יבוא ״ובן החורקאזוה,ת״ ישבקובאע״ולבפןיהסועריאףו9תואש,״קבע לפי סעיף 9וא,״

 הו אחרג וסעיף 9ו לחוק העיקרי יבוא: הוספת פרק גיו

 ״פרק ג׳ו: ה תאמות לםטודנטים המשר תים בשירות מילוא ים

 התאמות לסטודנטים 9וא , (א) מוסד יקבע הוראות בדבר התא מורת שיי נתנב להטודנטים
 המשרתים בשירות המשרתים בשירות

ם המשרתים שירות מילואים בהגדרתו בחוק שירות המילו אינו, י א ו ל י  מ

 התשס״ח-22008, לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטוםנטים

 * התקבל בבנסת ביום זי בחשוון התשס״ט (5 בנובמבר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ום אי באב התשס״ז (6ו ביולי 2007), עמי 827,  הממשלה - 322, מי

 ו ס״ח התשס״ז, עמי 320,

 2 ס״ח התשס״ח, עמי 502,
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 של המוסד, ולפי בללים שקבעה המועצה להשבלה גבוהה,

 ואולם התאמות לפי סעיף זה במוסד באמור בפסקה (5)

 להגדרה ״מוסד״, לרבות מבינה במסגרת מוסד באמור, ייקבעו

 לפי תקנות שקבע שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 (ב) הבללים, התקנות או ההוראות לפי סעיף קטן (א), לפי

 העניין, יהיו, בין השאר בעניינים אלה:

 (ו) תיאום בין המוסד לבין צבא הגנה לישראל בקשר

 לבקשה לדחיית שירות מילואים של סטודנט, לרבות

 מתן סיוע מינהלי לסטודנט בהגשה ובטיפול בבקשתו;

 (2) זבות לבחינה במועד מיוחד לסטודנט שנעדר

 ממועד בחינה עקב שירות מילואים או ששירת שירות

 מילואים ממושך בתקופת הלימודים לפני תקופת

 הבחינות או במהלבה;

 (3) דחיית המועד להגשת עבודה לסטודנט ששירת

 שירות מילואים בסמוך לפני מועד הגשתה, בהתחשב

 במהות ובהיקף העבודה;

 (4) השלמת חומר ומטלות בקורס לסטודנט שעקב

 שירות מילואים נבצר ממנו להשתתף בלימודים,

 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 שירבז את הטיפול בהתאמות

 שנקבעו לפי סעיף זה ״

ר י תמי ל ו למרט י ד או ו ה  א

 ראש הממשלה שרת החינוך

ק י צ י ה א ן פרס דלי ו  שמע

 נשיא המדינה יושבת ראש הבנסת

 חוק חסינות מדינות זרות, התשס״ט-2008*

 פרק אי: הגדרות

 בחוק זה -

 לרבות בל רשות המהווה את הסמבות המוניטרית המרבזית במדינה זרה; ״בנק מרבזי״

 ״גוף נפרד״ - רשות שלטונית במדינה זרה, שהיא בעלת אישיות משפטית נפרדת

 מממשלת אותה מדינה;

 הגדרות

 התקבל בבנסת ביום זי בחשוון התשס״ט (5 בנובמבר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ום טי בשבט התשס״ח (6ו בינואר 2008), עמי 334,  הממשלה - 357, מי
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י נות מד ינה ל  א

 זרבהבפמופףנ ילסהמוברואתו
ו א ר ו ה  שביבפופוטף ל

 עסקההממססחרחירתי

 ״מדינה זרה״ - לרב״ומתדינחיהדזרההמ״די-נילתרבבומתדינחיהדהשהמידאי נימתדינבהמ דפידנרהלישת,ה יראשומיודיתנ המפדמרשללית

 במדינה זרה, בעלי תפקידים רשביים המייצגים את המדינה בביצוע תפקידם,

 וגוף נפרד; וגוף נפרד;

 ״נבס מסחרי״ - נבסס, למעט נבס דיפבומטי, נבס קונסולריו נבס צבאי אס נבס נשל בנב

 מרבזי, המוחזק בישראל בידי מדעה זרה למטדה מסחרית; לעניין זה יסחו נבס

 המוחזק בישראל בידמ חדינה זרה ואביו מיועד למטרה מסוימת, בנבס המוחזק

 בידיה למטרה מסחברידתי,האלמאטארםה במןסהחורביחת ,אאחלראת;אם בן הובח אחרת;

 ״נבס צבאי״ - נבס המשמש או המיועד לשמש בקשר לפעי לוות צב אית, והוא בבעל אופי

 צבאי או שהוא בשצליבטאית ראושוישוהתואהצבבשאל;יטת רשויות הצבא;

 ״עסקה מסחרית״ -״עבסלקעהסקמהסחארוי תפ״עו-להבלשעהסיקאהמאתוחופםע ולההמששפהטי אה פמרתטיח ווםב עהלמתש פאטופיה

 מסחרי, לרבות הסבמ למבר טובין או שירותים, הלביאה אש עסקה אחרות, למאמון,

 ערובה או שיפוי, ואשור אי נאוה ברובהו במהותה, בהפעלת סמבות שלטופית ,

 פרק בי: חסינות מפני (1 מכות שיפוט

 סימן א': חסינות המדינה הזרה

 למדינה זרה תהא חסינדת מפני סמבות סשופומ של בתב המשפט בי שראל, למעט סמבות

 השייפויט בעניינים פליליים (בחנק זה - חסינות מפני סמבות שיפתט), בבפוף ולזה וראות

 חוק זה,

 סימן ב': סייגים לחסינות

 מלסמחדרינתה זרה 3לא תהלאמדחיסניהנוזתרהמ פלנאי סתמהבאו תח סישניופותטמבפנתיביסעמהב ושתעישילפתוהט עבסתקביהעמהסחשרעייתלתה

 (א) למדינה ז רה לא תהא חסיהת מפני סמבות שיפוט בתביעה ושל שיבד או שלי העמד חוזה עבודה

 לעבודה שמתקיימים בה בל אלה:

 (ו) עילת התביעה היא בסמבותב היי חודית של בית דין אזורת לעבודה, לפי

 בל דין; בל דין;

 (2) עניינה של התביעה בעבודה שבולה או חלקה נעשתה או ואחורה לעיעשהת

 בישראל; בישראל;

 (3) בעת שקמה ע(י3ל)ת הבתעבתיעשהקהמיההעיהלעותבהדתאבויהעמהוהעימהדהלעובוד האואזהרמחועימשדראללעיבודה אזרח י

 או מי שמקום מגוריו הרייל הקא בישראל או באזור; לעשין זזה, ״אבור״ - בהגדרתו

 בחוק להארבת תוקפן של תקנות שעת חןרום(יהודה והשוחררו - ישיפוה בעשירות

.  ועזרה משפטית), התשב״ח-967וו

 (ב) הוראות סעיף זדה להא יחולו אם העובד או המועמד לעבודה היה, בעת פתיחה

 ההליך, אזרח המדינהה להיזךר,האזורלחא הימהד ינתוהשהבז ריהש רולאלא היה תושב ישראל

 (ג) בתביעה של עובד או שיל מו עמד לבדודה שלא מתדיימים בה התנ אים המפורטים

 בסעיף זה, תהא למדינה הזרה האינות מפני סמבות השיפוט, ג ם אם עילתה עסקה

 מסחרית באמור בסמעיסףח3ר ית באמור בסעיף 3

 למדינה זרה 5לא תהלאמ דחיסניהנ וזתרהמפלנאי סתמהבאו תחסישניופותטמבפנתיביסעמהב ובתששליפעווטלבהתשביבעשהל הב נשגלרעם

 נזק לגוף או לרבוש מוחשי, ואלבד ששעמולה נעשתה ששראל,

 בלנמבדסינםה זרה 6לא תהלאמדחיסניהנוזתרהמ פלנאי סתמהבאו תח סישניופותטמבפנתיביסעמהב וותב השלייפבויטםבבתמבפיוערהט ולבההלןל:יב

 (ו) בתביעה שענייוה זבות או עשין אחר שיש אמדינה הזרה שנבס מקרקעין בישראל,

 בתביעה שעניינה חזקה באו שימוש של מדעה אורה בנבש מקרקעין ב ישראל, ובמביעה שעניינא

 חובה של המדינה הזחה הנוב עת מזבהת, מהניין אחת מחזקה אע משימוש באמור;

 לנזהיקישןב

 םז בוימופתורבנטבסליהםל

 ס״ח התשב״ח, עמי 20; התשס״ז, עמי 364
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 (2) בתביעה או בהליבים שעניינם זבות או עניין אחר של המדינה הזרה בנבסים

 בישראל שהגיעו אליה בירושה, במתנה, או בזבייה ברבוש בלא בעלים, ובתביעה או

 בהליבים שעניינם חובה הנובעת מזבות או מעניין אחר באמור;

 (3) בהליבים שעניינם עיזבונות, נבסי חסויים, הליבי חדלות פירעון או ניהול

 נאמנויות

 למדינה זרה לא תהא חסינות מפני סמבות שיפוט בתביעה בענייני קניין רוחני בהגדרתה

 בסעיף 40(4) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו2, שעניינה -

 (ו) זבות המדינה הזרה בקניין רוחני;

 (2) טענה על הפרה בישראל, בידי המדינה הזרה, של זבות בקניין רוחני

 (א) למדינה זרה לא תהא חסינות מפני סמבות שיפוט בתביעה נגד אנייה שבעת פתיחת

 ההליך היתה בבעלות המדינה הזרה או שהיתה מופעלת בידי המדינה הזרה, ובתביעה

 נגד מטען של אנייה שבעת פתיחת ההליך היה בבעלות המדינה הזרה, אם בעת שקמה

 עילת התביעה היו האנייה או המטען, לפי העניין, בשימוש למטרה מסחרית

 (ב) בסעיף זה ״בעלות״, באנייה או במטען - לרבות חזקה, שליטה, או זיקה קניינית

 אחרת של המדינה הזרה באנייה או במטען,

 סימן ג': ויתור על חסינות

 (א) למדינה זרה לא תהא חסינות מפני סמבות שיפוט אם ויתרה עליה במפורש

 ובבתב, או אם ויתרה עליה בהודעה לבית המשפט בבתב או בעל פה

 (ב) ויתור לפי סעיף זה יבול שיינתן דרך בלל או לעניין מסוים, מראש או בדיעבד,

 ויבול שיוגבל בסייגים

 (ג) ראש משלחת דיפלומטית של מדינה זרה בישראל או מי שממלא בפועל תפקיד

 באמור, מוסמך לוותר על החסינות לפי סעיף זה, בשם המדינה הזרה, ולעניין חסינות

 בהליך שמקורו בחוזה שהמדינה הזרה צד לו - מוסמך לוותר באמור גם מי שהתקשר

 בחוזה בשם המדינה הזרה; אין בהוראות סעיף קטן זה בדי לגרוע מסמבות הנתונה

 לאחר לוותר על החסינות בשם המדינה הזרה,

 (א) למדינה זרה לא תהא חסינות מפני סמבות שיפוט בתביעה שבנגד או בהליבי

 צד שלישי, אם המדינה הזרה היא שפתחה בהליך בבית משפט, או שהצטרפה להליך

 בבית המשפט והפבה להיות בעל דין

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מדינה זרה שהצטרפה להליך בהתקיים באחד

 מאלה:

 (ו) המדינה טוענת לחסינותה מפני סמבות שיפוט;

 (2) מטרת המדינה הזרה בהצטרפות להליך היא לטעון לפני בית המשפט לזבות

 או עניין אחר שיש לה בנבסים המעורבים בהליך או לזבות אחרת העלולה להיות

 מושפעת מההליך

 (ג) בסעיף זה, ״תביעה שבנגד״ - תביעה שבנגד לתביעה אזרחית שנושאן אחד או

 שהן נובעות מאותן הנסיבות או שהסעד המבוקש בה אינו שונה ואינו עולה על הסעד

 המבוקש בתביעה המקורית,

 (א) הסבימה מדינה זרה, בבתב, למסור לבוררות סבסוך אשר התעורר או עשוי

 להתעורר בעתיד, לא תהא למדינה הזרה חסינות מפני סמבות שיפוט, לגבי הליבים

 בבית משפט הקשורים לבוררות, אלא אם בן נקבע אחרת בהסבם הבוררות

 קניין רוחני

 תביעה נגד אנייה
 או מטען

 0ו

ו  ו

 ויתור על חסינות
 מבוח הסבמה

 ויתור על חסינות
 מבוח התנהגות

 ס״ח התשמ״ד, עמי 98ו,
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 (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על הסבם בוררות בין מדיבות שחלות עליו הוראות

 המשפט הבין־לאומהימהשפפוטמביה,בילןמ־לעאטומהיסבהםפ ובמאבי,מולרמשעאטחהדסבהםצדבדיאםמ ולרו שהואאח דג וףה צנדפדרידם לו הוא גוף נפר

 שאינו בנק מרבזי שאינו בנק מרבזי

 מ2וועד ל(טאע)נת חמסדייננותה ז2רוה ת(עאל)ה טמעדנינההלזחרסהינותתע למהפ נטיעסנמהבולתחסישניופותטמבפנהיז דסמנבוותתהשריאפושוטנבההוזלדאמ נומתועהדרלאטשעוננתה ול
ת ו נ י ס  יאוחר מן המועד שבו חיא טוענת לראשונה לגופה של התביעה. ח

 (ב) לא העלתה המדינה ה זהע טענה לחסינוה מהני סמבות שיפוט עד המועד האמור

 בסעיף קטן (א), יראו אותה באילו ויתרה על ח סעיתה!

 (ג) על אף הוראות סעיף! קאן (ב), לא י ראו כמדינה זרה אאילו ויתרה על חסיאיתה אם

 העלתה טענה לחסינות מיד בשהדעו לנה ה עובדות שבשלהן היא ודאית לחסינות, וה יבא

 לא ידעה ולא היתהל אצ ריידבעההלודלעאתהיעתלהעוצברדיובתהאללדהע תבמעולעדע והבדאומתוראבלסהעיבףמוקעטןד (הא)אמור בסעיף קטן (א)

 סימן ד': סדרי דין

. תא) תובענה ש הוגשה נגד מדינה זרה, במטרה לפנהח בהלימ משפטי נגד ה ופיסק דין המצדת מפסבים  הו

י נש לוה ד מ  ש״יתן נגדה בהעדר הימה, יומצאו, באמצעות משרד החוץ, למשרד החוץ ששל המדינה ל

 הזרה הזרה

 (ב) בתבי בי־דין ב(בה)ליךבשתהבימדבינ־דהיןהזברההל יצךדשלו,המשדיאנינהםהזמנרוהייצםדבלסו,עישףאקינטןם(מא)נ,וייומםצבאסועיף קטן (א), יומצא

 למדינה הזרה באמצעות בא בוחה באותו הלבא ואם הדבר אינו אפשרי - יימסרו בדרך

 האמורה בסעיף קטןה(א)מורה בסעיף קטן (א)

 (ג) תגובת המדינ(הג)הז רתהג ולבתו בהעמנדהי נשההוהגזרשהלנגתודבהענאוה לשפהסוקגשדיהן נשגנדיהת ןאנוג דלהפסבקהדעיןדרשניתן נגדה בהעד

 הגנה תינתן בתוך 60 ימים מיום שהומצאו לה ; בית המשפט רשאי להא ריך אות התקאפה

 האמורה האמורה

 (ד) סעיף זה לא י(חדו)ל עסלעיהףמזצהא לתאמיסחמובליעםללגהוףמצנפארתדמסמבים לגוף נפרד

 4ס. הוגשה תביעה נגד המדינה זרזה, ולא הגישה המדינה הז רה בתב הגנה המועד, ״תן בית פסק דין בהעדר
ה ן ג  המשפט פסק דין נגהמ בהעדר הגנה רק האם שוברע בנ לממד ינה הזרה אין חסינות מפנר ה

 סמבות השיפוט שלסו,מלבפויתההורשיאופותטחושקל וז,הלפי הוראות חוק זה

 פרק גי: חסינות מפני קליכ י הוצאה לפועה

 ח5סוינות(הא)מדי נלהנ בסיה5ושל מ(דאי)נה זלנרבהסיתה אש לח סמינדוינתהמזרפנהי תהלהיאב יחהסוינצואתהמלפפניועהללישבלי פהוסצקאדיהןלאפוו עלחסישנלותפסהקמדידניןהא
 הזרה מפני הליבי הזרה מפני הליבי

ל ע ו פ ה ל א צ ו ה לשפלו עהלחלטה אחרת של בהיחתלטמהש פאטחרביתשרשלאלבית משפט בישראל ה א צ ו  ה

 (ב) לא יוטל על מדינה זרה ועל אדום הפו על בושמה ששל הפונה זרה קנס או מאסר,

 בשל אי־קיום פסק דיש או החלטה אח רת של הית משפט בישראל שניתן נגד השדינה

 הזרה ,

 (ג) הוראות סעיף (זג)ה ל אה וירחואולותעסלעיפףסזקהדילןאאיוחוהלחולעטלהפאסחקרדתיןשאלו בהיחתלמטהש פאטחבריתשרשאללבית משפט בישרא

 בעניינים פליליים בעניינים פליליים

, על אף הוראות סעיף 5ו(א), לנאנסת מעינה ורה המפורטום להלן, לא תהא חסינות ,לפי סייג לחסינות  סו

 הסעיף האמור: הסעיף האמור:

 (ו) נבס מסחרי; (ו) נבס מסחרי;

 (2) נבס בישראל (א2)שר נהבגיסעבילשמרדיאנלהאהזשרההגביערולשמה,ד ינבהמ תהנזהרהאוב יברזובישיה,ה ברמבתונשה באלואבזבייה ברבוש בל

 בעלים; בעלים;

 (3) נבס מקרקעין (ב3י)שרנאבלס מקרקעין בישראל

ת (לא) לנבסי מדינה זרה לא תהא חסינ ות לפי סעיף 5ו אם ה מפינה הףרה ויתרה עלנה זיתור יעל חסינות 7 

 במפורש ובבתב, אובאמפםוורישת רובהבעתלבי,האבוהאודםעויהתלרבהי תע להימהשבפהטודבעבהתבלביאותבהעמלשפפהט בבתב או בעל פה
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 (ב) ויתור לפי סעיף זה יבול שיינתן דרך בלל או לגבי נבס מסוים, מראש או בדיעבד,

 ויבול שיוגבל בסייגים, ובלבד שוויתור לגבי נבס דיפלומטי, נבס קונסולרי או נבס של

 בנק מרבזי, יינתן במפורש

 (ג) ויתור של מדינה זרה על חסינות מפני סמבות שיפוט, שניתן לפי סעיפים 9 או 0ו

 לא ייחשב בוויתור לפי סעיף זה

 (ד) ויתור לפי סעיף זה לא יחול על נבס צבאי

 (ה) ראש משלחת דיפלומטית של מדינה זרה בישראל או מי שממלא בפועל תפקיד

 באמור, מוסמך לוותר על החסינות לפי סעיף זה בשם המדינה הזרה; אין בהוראות סעיף

 קטן זה בדי לגרוע מסמבות הנתונה לאחר לוותר על החסינות בשם המדינה הזרה

 על אף הוראות סעיף 5ו(א) לא תהא לנבסי גוף נפרד, למעט בנק מרבזי, חסינות מפני

 הוצאה לפועל של פסק דין או של החלטה אחרת שנתן בית משפט בישראל, אלא אם

 בן סמבות השיפוט של בית המשפט מקורה בוויתור על חסינות מפני סמבות השיפוט,

 שניתן לפי סעיפים 9 או 0ו,

 פרק די: הוראות שונות

 (א) העלתה מדינה זרה טענה לחסינות לפי חוק זה, תמסור הודעה על בך ליועץ

 המשפטי לממשלה

 (ב) עלתה בבית המשפט שאלה של חסינות מדינה זרה לפי חוק זה, ולא נמסרה

 על בך הודעה לפי סעיף קטן (א), ימסור בית המשפט הודעה על בך ליועץ המשפטי

 לממשלה

 שר החוץ, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובאישור הממשלה וועדת החוקה

 חוק ומשפט של הבנסת, רשאי לקבוע, בצו, בי לישות מדינית תהא חסינות לפי פרק

 בי או פרק גי לחוק זה, אף שמעמדה המשפטי הבין־לאומי אינו עולה בדי מעמד של

 מדינה; צו לפי סעיף זה יבול שיהיה דרך בלל, לסוגי עניינים או לעניין מסוים, ויבול

 שיוגבל לתקופה קצובה

 חוק זה אינו גורע מחסינות דיפלומטית או קונסולרית או מחסינות אחרת החלה בישראל

 לפי בל דין או נוהג

 על אף האמור בחוק זה, על תביעות בשל מעשה או מחדל שבוצעו בידי בוחות צבא

 זרים שזבויותיהם ומעמדם בישראל נקבעו בהסבם בין מדינת ישראל לבין המדינה שלה

 שייבים בוחות הצבא הזרים, יחולו הוראות הסבם באמור

 שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם שר החוץ, להתקין

 תקנות בבל עניין הנוגע לביצועו

 חוק זה יחול גם על הליבים שהוגשו לבית המשפט לפני תחילתו, ובלבד שטרם החל

 הדיון בהם,
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