
התשנ"ב9921* ,(7 (מס' החברות פקודת לתיקון חוק

אחרי הפקודה),  (1(להלן התשמ"ג1983 חדש], [נוסח החברות לפקודת 96כד בסעיף . 1
יבוא: אישי'' ''ענין הגדרת

שאינה עיסקה או החברה, של הרגיל העסקים במהלך שאינה עיסקה  חריגה" ''"עיסקה
או רכושו התאגיד, רווחיות על מהותי באופן להשפיע העשויה עיסקה או שוק, בתנאי

/'; התחייבויותיו

96כד סעיף תיקון

מיום חוק2074, בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת במרס1992); 18) ב'התשנ''ב י''גבאדר ביום בכנסת נתקבל *
.358 בעמ' ביולי1991), 22) התשנ"א י"אבאב

.216 עמ' התשנ"א, ס''ח :761 עמ' ,37 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1



96כט סעיף יבוא:תיקון ואחריו (א), יסומן לפקודו 96כט בסעיף האמור .2

נושא של האישי ענינו כאשר תחול לא (א), קטן בסעיף כאמור הגילוי חובת "(ב)
חריגה." שאינה בעיסקה קרובו של אישי מקיוםענין רק נובע המשרד,

96ל סעיף ו96לו",תיקון 96לג בסעיפים לקבוע "בהתאם במקום ובו, (א) יסומן לפקודה בסעיף96ל האמור .3
יבוא: ואחריו בתקנונה", לקבוע "בהתאם יבוא

(א), קטן בסעיף לאמור כנוסף טעונה חריגה בעיסקה אחר עם החברה התקשרות "(ב)
ו96לו." 96לג בסעיפים לקבוע בהתאם אישור גם

96לא סעיף יבוא:תיקון (ב) קטן סעיף כמקום 96לא בסעיף .4

בתקנונה לקבוע בהתאם משרה נושא עם התקשרותה את לאשר רשאית חברה "(כ)
היתה החברה: בטובת פוגעת אינה וההתקשרות לב בתום פועל המשרה שנושא ובלבד

". ו96לו 96לג בסעיפים לקבוע בהתאם אישור גם היא טעונה חריגה, העיסקה

96לג סעיף יבואתיקון 96לא" "בסעיף וכמקום 96ל(כ)" "בסעיף יבוא 96ל" "בסעיף במקום 96לג, בסעיף .5
סיפה". 96לא(ב) "בסעיף

96לד סעיף יבוא:תיקון (א) קטן סעיף במקום 96לד, בסעיף .6

בתפקיד או אחרת משרה כנושא העסקתו תנאי לרבות דירקטור, של כהונתו תנאי "(א)
מכן ולאחר הדירקטוריון ולאחריה הביקורת, ועדת אלה: כל של אישורם טעונים אחר,

הכללית." האסיפה

96לו סעיף תיקון לפקודה 96לו בסעיף (א) .7

"הנוכחים יבוא המניות" בעלי "רוב המלים אחרי ובו, (א) יסומן בו האמור (1)
יבוא כאמור" "בהתקשרות ואחרי "שליש" יבוא "מחצית" במקום בהצבעה",

בהצבעה". "הנוכחים

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

ענין בעלי שאינם מניות בעלי (א) קטן בסעיף כאמור באסיפה נכחו לא "(ב)
או הפעולה את לאשר החברה רשאית כאמור, בהתקשרות או בפעולה אישי
בהצבעה, הנוכחים המניות בעלי רוב בהסכמת נדחית, באסיפה ההתקשרות

קולות. במנין

בעשרים 96א, בסעיף כהגדרתה בחברה הדירקטוריון חברי רוב החזיקו (ג)
או פעולה טעונה במצטבר, בחברה השליטה מאמצעי יותר או אחוזים וחמישה
האמור על בנוסף בה, אישי ענין יש הדירקטוריון חברי שלרוב התקשרות
(ב). או (א) קטנים בסעיפים לקבוע בהתאם אישור גם ו96לד, 96לג בסעיפים

או פעולות אישור לענין נדחית אסיפה או כללית אסיפה כינוס על בהודעה (ד)
שר העיסקה; מהות בדבר פרטים ייכללו זה סעיף להוראות בהתאם עיסקאות
שיש פרסים לעניו תקנות לקבוע רשאי האוצר, שר עם בהתייעצות המשפטים,

זה." סעיף לענין בהודעה לכלול

96מז סעיף יבוא:החלטת לפקודה 96מז סעיף במקום .8

הפנויות ההחלטות על תודיע 96א בסעיף כמשמעותה חברה (א) 96מז. "הודעות
ניירות לחוק 36 סעיף לפי בדו''ח החברה), החלטות  (להלן (כ) קטן בסעיף



לחוק 38 סעיף והוראות ערך); ניירות חוק  (להלן התשכ"ח1968 ערך,
המחויבים. בשינויים אלה הודעות לענין יחולו האמור

החברה: החלטות ואלה (ב)

משום בה שיש משרה נושא של פעולה המאשרת החלטה (1)
96כח; סעיף הוראות לפי אמונים חובת הפרת

בעיסקה אחר אדם עם החברה התקשרות המאשרת החלטה (2)
96ל(ב); בסעיף כאמור חריגה,

בעיסקה משרה נושא עם החברה התקשרות המאשרת החלטה (3)
96לא(ב); בסעיף כאמור חריגה

96מג. סעיף הוראות לפי משרה נושא שיפוי על החלטה (4)

שאושרו אחרות החלטות על תודיע 96א בסעיף כמשמעותה חברה (ג)
ניירות לחוק 36 בסעיף הקבוע לפי שתוגש בהודעה זה, בסימן לקבוע בהתאם
לחוק 38 סעיף והוראות חדשים, לשלושה אחת תוגש כאמור הודעה ערך;

המחויבים. בשינויים אלה הודעות לענין יחולו האמור

התשל"ה הממשלתיות, החברות בחוק כהגדרתה ממשלתית חברה (ד)
לקבוע בהתאם (ב) קטן בסעיף כאמור החברה החלטות יעל תודיע ,21975
פרוטוקו לענין , התשל''ה1975 הממשלתיות, החברות לחוק בסעיף34(א<(3<
גם עליה יחול 96א בסעיף כמשמעותה חברה גם ממשלתית חברה היתה לים;

(ג). עד (א) קטנים בסעיפים האמור

הודעות משלוח בדבר הוראות בתקנות לקבוע רשאי המשפטים שר (ה)
שסעיף חברה לגבי (ב) קטן בסעיף המנויות חברה החלטות על החברות לרשם

עליה." חל לא 96א

שמיר יצחק
הממשלה ראש

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

מרידור דן
המשפטים שר


