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סעיף הוספת
424א

יבוא: 424 סעיף אחרי ,1 התשל"ז1977 העונשין, בחוק .1
מידע גילוי "אי

בידי מטעה ופרסום
משרה נושא

בתאגיד בכיר

אחת שעשה בו, עניין שלציבור בתאגיד בכיר משרה נושא (א) 424א.
מאלה:

שפרטיהם אירוע או עסקה על נכונה הודעה לממונה מסר לא (1)

וביודעו להטעותו במטרה בתאגיד, תפקידו בתוקף לידיעתו הגיעו

את לקיים התאגיד של ביכולתו ממש של פגיעה לפגוע עלול שהדבר
התחייבויותיו:

מידע שמסר או חיוני, מידע בדין, דרישה לפי לממונה, מסר לא (2)
במטרה התחייבויותיו, או נכסיו התאגיד, של עסקיו בדבר מטעה
המטעה המידע מסירת או מסירתו, אי או שהמידע, ביודעו להטעותו,

לקיים התאגיד של ביכולתו ממש של פגיעה לפגוע יכולים כאמור,
מצבו על לרעה ממש של השפעה להשפיע או התחייבויותיו את

קנס. או שנים שלוש מאסר  דינו התאגיד, של העסקי

בכיר משרה נושא של כזכותו לפגוע כדי (א) קטן כסעיף כאמור אין (כ)
דין. כל לפי מידע למסור שלא

המפרסם, בו ענין שלציבור בתאגיד בכיר משרה נושא או דירקטור (ג)

של יכולתו בדבר נכון לא מהותי פרט או מידע בה שיש הודעה לרמות, בכוונה
משמעותית הטעיה בה שיש כאמור הודעה או התחייבויותיו את לקיים התאגיד

כן אם אלא קנס, או שנים שלוש מאסר  דינו התאגיד, של העסקי מצבו בדבר
או התאגיד של ענייניו על להגן ובמטרה מיוזמתו שלא נמסרה שההודעה הוכיח

סביר. משקיע להטעות כדי בה היה ולא לקוחותיו, של ענייניהם על

ביצוע עקב כי המשפט בית ונוכח זה סעיף לפי בעבירה אדם הורשע (ד)

הנידון את לחייב אחר, עונש לכל בנוסף הוא, רשאי לתאגיד, נזק נגרם העבירה
הפיצוי שסכום ובלבד העבירה ידי על לו שנגרם הנזק בשל התאגיד את לפצות

.77 בסעיף האמור מהסכום ארבעה פי על יעלה לא

דין כפסק וענין, דבר לכל הוא, (ד) קטן בסעיף כאמור בפיצוי החיוב (ה)
כאמור החיוב לידי שהביאה הרשעה על בערעור אזרחית: כתובענה שניתן

חיוב. אותו על ערעור אף לכלול מותר

 זה בסעיף (ו)

סגן כללי, למנהל משנה ראשי, עסקים מנהל כללי, מנהל  בכיר" משרה "נושא
תפקיד שממלא מי וכל התאגיד מזכיר פנימי, מבקר חשב, כללי, מנהל

יהא: אשר משרתו תואר יהא כאמור,

 כללי ובמנהל במישרין, להוראותיו כפוף בכיר משרה שנושא מי  "ממונה"

היה לא זה: סעיף לענין כממונה קבע שהוא מי או החברה של הדירקטוריון
דומים תפקידים הממלאים אדם או גוף הממונה יהיה דירקטוריון, בתאגיד

קבעו. שהם מי או חברה, של דירקטוריון לשל
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.2 עמ' ,(1990 באוקטובר 15) התשנ''א בתשרי כ"ו מיום
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ציבורי; לגוף מידע המוסר לרבות  "מפרסם"

מאלה: אחד  בו" ענין שלציבור "תאגיד

תשקיף פי על לציבור הוצעו שלו וגרף שניירות תאגיד (1)
הציבור; בידי ונמצאים

בה רשומים או בבורסה נסחרים שלו ערך שניירות תאגיד (2)
למסחר;

בדצמבר 31 ליום הכספיים לדו"חותיו בהתאם אשר תאגיד (3)

שסיפק והשירותים המכירות סכום העבירה, ביצוע ליום שקדם
שקלים מיליון מאה על עולה הדו"חות, מתייחסים שאליה בשנה

או חדשים שקלים מיליון עשרים על עולה העצמי שהונו או חדשים
ועדת באישור המשפטים, שר עובדים; מאתיים מעל מעסיק שהוא

הנתונים את בצו לשנות רשאי הכנסת, של ומשפט חוק החוקה,

מקצתם; או כולם זו, בפסקה הנקובים

הממשלתיות, החברות בחוק כהגדרתה  ממשלתית חברה (4)
". התשל"ה21975

הרצוג חיים

המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

מרידור דן
המשפטים שר


