
התשס"ה2004* ,(26 מס' (תיקון ערך ניירות חוק

ם5או. בחוק ניירות ערך, התשכ"ח1 1968, אחרי סעיף 50 יבוא: סעיף הוספת

מסלקות "יציבות זה בסעיף (א) 50א.

שרשאי מי מידי אישור שקיבלה לישראל מחוץ בורסה לרבות  "בורסה"
כהגדרתו מוסדר שוק ופן פועלת, היא שבה במדינה דין פי על לתתו

משותפות, להשקעות בחוק
בורסה חבר שהוא מי  1 בסעיף כהגדרתה בורסה לענין  בורסה" "חבר
מחוץ בורסה ולענין ,46 בסעיף כמשמעותו הבורסה לתקנון בהתאם
מי  זה קטן שבסעיף "בורסה" בהגדרה כאמור מוסדר, שוק או לישראל

שאושר על ירם כחבר בהם או כמשתתף בהם:
בנק למעט בה, כחבר המסלקה ידי על שאושר מי  מסלקה" "חבר

ישראל;

מאלה: אחד כל  "מסלקה"
בע"מ; אביב בתל ערך לניירות הבורסה מסלקת (1)

בע"מ; מעוף מסלקת (2)

בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2004 בנובמבר 9) התשס"ה בחשון כ"ה ביום בכנסת התקבל .
חוק הממשלה  118, מיום כ"ג בתמוז התשס"ד (12 ביולי 2004), עמ' 574.

1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ה, עמ' 18.



העוסק ,1 בסעיף כהגדרתה בורסה בשליטת אחר, תאגיד (3)

בסליקת ניירות ערך:
מאלה: אחד כל  פיננסי" "מתווך

בורסה; חבר (1)

מסלקה; (2)

ישראל. בנק (3)

הנסלקים ערך ניירות בבורסה, שרכש, בורסה חבר (ו) (ב)

בן אם אלא כאמור, שרכש הערך לניירות זכאי אינו במסלקה,
בעבורם. התמורה מלוא במסלקה התקבלה

(ו), בפסקה כאמור התמורה מלוא במסלקה התקבלה לא (2)

יחולו המסלקה על למסלקה, הערך בניירות הבעלות תוקנה
ויראו התשכ"ח21968, המכר, לחוק 34 סעיף הוראות זה לענין
במכירת שעוסק ממי הערך ניירות את שרכשה כמי אותה
העסקים במהלך היתה והמכירה הממכר של מסוגו נכסים

עסקיו. של הרגיל
אינו במסלקה, הנסלקים ערך ניירות בבורסה, שמכר, בורסה חבר (ג)
את למסלקה העביר כן אם אלא מכירתם, בעד שנתקבלה לתמורה זכאי

כאמור. שמכר הערך ניירות
חבר של להתחייבות ערובה המשמש ערך, ניירות של שעבוד (ר)
המסלקה חבר של אחרים נושים כלפי יפה כוחי המסלקה, כלפי מסלקה

מאלה: אחד שהתקיים ובלבד ראשון, קבוע כשעבוד אותו ויראו
(1) ניירות הערך רשומים לזכות המסלקה שלטובתה ניתן
או עצמה, המסלקה אצל ליבות פיננסי מתווך אצל השעבוד,

רישומים; בחברת כאמור המסלקה לזכות רשומים
מתווך אצל המסלקה, חבר לזכות רשומים הערך ניירות (2)
והמתווך השעבוד, ניתן שלטובתה המסלקה שאינו פיננסי
השעבוד, ניתן שלטובתה המסלקה כלפי התחייב הפיננסי

להלן: כמפורט
בקבלת צורך בלא המסלקה להוראות בהתאם לפעול (א)
הסכמה לכך שקיבל ובלבד המסלקה, חבר של הסכמתו

המסלקה; חבר מאת מראש
זולת אחר ארם להוראות בהתאם לפעול שלא (ב)

המסלקה; וחבר המסלקה
המסלקה אצל המסלקה חבר לזכות רשומים הערך ניירות (3)

אלה: שניים ומתקיימים השעבוד, ניתן שלטובתה
המסלקה חבר מאת מראש הסכמה קיבלה המסלקה (א)

הסכמתו; בקבלת צורך בלא בעצמה לפעול
לפעול שלא המסלקה חבר כלפי התחייבה המסלקה (ב)
דמסלקה. חבר וזולת זולתה אחר אדם להוראות בהתאם

ס"ח התשכ"ח. עמ' 98.



של להתחייבות ערובה המשמש ערך, ניירות של שעבוד מימוש (ה)
חבר מסלקה או אדם אחר, כלפי מסלקה, יכול שייעשה על ידי המסלקה,
17 בסעיף כאמור לפועל ההוצאה ראש של או משפט בית של צו בלא אף
לחוק המשכון, התשכ"ז 3 1967, בדרך של מכירת ניירות הערך בבורסה או
הערך ניירות שעבוד לגבי שהתקיים ובלבד אחרת, סבירה מסחרית בדרך

מאלה: אחר

(1) האמור בסעיף קטן (ד)(1);
מתווך אצל השעבוד, נותן לזכות רשומים הערך ניירות (2)

והמתווך השעבוד, ניתן שלטובתה המסלקה שאינו פיננסי
לפעול השעבוד ניתן שלטובתה המסלקה כלפי התחייב הפיננסי
נותן של הסכמתו בקבלת צורך בלא להוראותיה בהתאם
נותן מאת מראש הסכמה לכך שקיבל ובלבד השעבוד,

השעבוד;

המסלקה אצל השעבוד נותן לזכות רשומים הערך ניירות (3)
השעבוד. ניחן שלטובתה

אלא (ה) קטן סעיף הוראות לפי שעבוד תממש לא המסלקה (ו)

ימי שני כן, לעשות כוונתה על הורעה השעבוד לנותן שמסרה לאחר
הודעה בלא השעבוד את לממש המסלקה רשאית ואולם מראש; עסקים

מאלה: אחד לדעתה בהתקיים כאמור, מראש
משמעותי באופן לפגוע עלול השעבוד במימוש עיכוב (ו)
מימוש באמצעות המובטחת ההתחייבות את לפרוע ביכולת

השעבוד;

של מיידי מימוש המחייבים אחרים תנאים מתקיימים (2)
חלקו. או כולו השעבוד,

בשל לו שנגרם לנזק השעבוד נותן כלפי אחראית המסלקה (ז)

ו(ו). (ה) קטנים סעיפים להוראות בהתאם שלא השעבוד מימוש
פקודת לרבות דין, כל הוראות אף על יחולו זה סעיף הוראות (ח)
החברות [נוסח חדש], התשמ"ג4 1983, חוק המשכון, התשכ"ז1967  5, וחוק
החברות, התשנ"ט6 1999, והן יחולו גם לענין זכות בנייר ערך; ואולם אין
שעבוד לענין לפעול מסלקה של מזכותה לגרוע כדי זה סעיף בהוראות

אחר. דין כל להוראות בהתאם ומימושו ערך ניירות
ניירות שעבוד של מכוחו לגרוע כדי (ד) קטן סעיף בהוראות אין (ט)
אם שלישי, צר כלפי המסלקה חבר של להתחייבות ערובה המשמש ערך
לפני תחילתו של חוק ניירות ערך (תיקון מס' 26), התשס"ה2004  7, היה
דין." כל הוראות לפי המסלקה, חבר של אחרים נושים כלפי יפה כוחו

3 ס"ח התשכ"ז, עמ' 48.
4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37. עמ' 764.

5 ס"ח התשכ"ז, עמ' 48.
6  ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.
7 ס"ח התשס"ה, עמ' 19.



ותחולה פרסומותחילה מיום ימים 45 בתום זה, בחוק כנוסחו העיקרי, לחוק 50א סעיף של תחילתו .2
חבר של להתחייבות ערובה המשמש ערך ניירות של שעבוד לגבי גם יחול והוא ברשומות,

זה. חוק של תחילתו לפני שנוצר מסלקה, כלפי אחר, אדם או מסלקה

שרון אריאל
הממשלה ראש

נתניהו בנימין
האוצר שר

קצב משה
המדינה נשיא

ריבלין ראובן
הכנסת יושב,ראש




