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התשס"ה―2005* ,(3 מס' (תיקון החברות חוק

1 ―תיקון סעיף העיקרי), בסעיף 1 החוק התשנ"ט―11999 (להלן ― החברות, בחוק .1

מוסדר כהגדרתו שוק יבוא "וכן ובסופה תימחק, המילה "וכן" בהגדרה "בורסה", (1)
התשנ"ד―21994"; בנאמנות, משותפות השקעות בחוק

של למכירה ציבורית חברה של הצעה "או יבוא בסופה פרטית", "הצעה בהגדרה (2)
לציבור"; הצעה שאינה ,308 סעיף לפי ידה על נרכשו אשר שלה ערך ניירות

יבוא: רכש" "הצעת ההגדרה אחרי (3)

;";110 סעיף הוראות לפי הדירקטוריון שהקים ועדה ― דירקטוריון" ""ועדת

יבוא:(4) בורסה" "חבר ההגדרה אחרי

פקודת החברות החברות, פקודת לפי זה, חוק לפי שהתאגדה חברה ""חברה" ―
החברות 41919;"; פקודת 31921 או

שהוצעו "או יבוא ערך," ניירות בחוק "כמשמעותו אחרי ציבורית" "חברה בהגדרה (5)
לישראל,"; מחוץ הדין לפי לציבור הנדרש מסמך הצעה פי על לישראל מחוץ לציבור

יבוא:(6) חוץ" "חברת ההגדרה במקום

לישראל;"; מחוץ שהתאגד שותפות, למעט תאגיד, ― חוץ" ""חברת

במניות לממשם שניתן "או אחרי שבה, "רכישה"  בהגדרה "חלוקה", בהגדרה (7) 
החברה  של העצמי מהונה חלק שהם פדיון בני ערך ניירות של פדיון "או יבוא  החברה,"
ובלבד מאלה, והכל, אחד "כל יבוא מאלה;" אחד ובמקום "כל 312(ד)," לסעיף בהתאם

החברה". של המלאה בבעלותה אחר תאגיד או עצמה החברה אינו שהמוכר

6 לחוק העיקרי יבוא:החלפת סעיף 6 במקום סעיף .2
מסך (א)"הרמת מצא6. אם בה, מניה חברה לבעל של לייחס חוב רשאי משפט בית (1)

שבהם החריגים במקרים כן, לעשות ונכון צודק הענין בנסיבות כי
מאלה: באחד נעשה המשפטית הנפרדת באישיות השימוש

החברה; נושה של לקפח או אדם להונות כדי בו באופן שיש (א)

בלתי סיכון נטילת בתכלית החברה ותוך הפוגע באופן (ב)
חובותיה, את ליכולתה לפרוע באשר סביר

לב ובשים כאמור, לשימוש  מודע היה המניה  שבעל ובלבד
 192 סעיפים לפי החברה כלפי  חובותיו ולמילוי   לאחזקותיו

חובותיה.  את לפרוע החברה ליכולת לב ו-193 ובשים

כאמור לשימוש כמודע  אדם יראו זה, קטן סעיף  לענין (2) 
בדבר או אם חשד בדבר טיב ההתנהגות גם (ב) או (1)(א) בפסקה
מלבררן, נמנע אך כאמור, לשימוש שגרמו הנסיבות, קיום אפשרות

בלבד. ברשלנות נהג אם למעט

מניה בעל של חובה  או  זכות תכונה, לייחס רשאי  משפט  בית (ב)
הענין, בנסיבות כי אם מצא בה, מניה החברה לבעל של זכות או לחברה
הענין על החלים ההסכם או הדין בכוונת בהתחשב כן לעשות ונכון צודק

לפניו. הנדון

מאת חובו מניה לפירעון בעל של זכותו רשאי להשעות משפט בית (ג)
נושים כלפי התחייבויותיה כל את במלואן פרעה שהחברה לאחר עד החברה
החברה של חוב לייחוס התנאים התקיימו כי מצא אם החברה, של אחרים

(א)." קטן בסעיף כאמור המניה לבעל

הוראת לפי שלה, משרה לנושא או הוראת סעיף 6(ג), "לפי במקום 7 לחוק העיקרי, בסעיף .3
מניה". יבוא "בעל ובמקום "אדם" 6(א)" הוראות סעיף "לפי 54(ב)," יבוא סעיף

בסופו יבוא: לחוק העיקרי, 9 בסעיף .4

חוץ." לרבות חברת ― "חברה" בסעיף זה, "(ג)

הדירקטורים". "ומספר יבוא בסופה ,(2) בפסקה העיקרי, לחוק 19 בסעיף .5

אחר". בחוזה או "בתקנון יבוא "בחוזה" במקום העיקרי, לחוק 22(א) בסעיף .6

― העיקרי לחוק 24 בסעיף .7

חברה רשאית החברות, פקודת הוראות אף על "ואולם יבוא בסופה ,(1) בפסקה   (1)
של ברוב החברה,  שם ולענין ההון לענין בתזכירה, הקבועות ההוראות את  לשנות
הרשום ההון שינוי הנמנעים; המשתתפים בהצבעה, למעט מן אחוזים וחמישה שבעים

השר"; הסכמת טעון אינו החברה שם ושינוי השינוי בדבר ההחלטה קבלת מיום תקף

למעט בהצבעה, המשתתפים "מן יבוא "מהנוכחים" במקום ו-(4), (3) בפסקאות   (2)
הנמנעים,";

למעט בהצבעה, המשתתפים "מן יבוא  הנוכחים" "מן במקום ,(5) בפסקה   (3)
הנמנעים".

יבוא המקורי" למסמך זהה הראייתי שערכה "כראיה במקום העיקרי, לחוק 41(א) בסעיף .8
"כמקור".

יבוא:  (ב) סעיף קטן העיקרי, במקום 50 לחוק בסעיף .9

יחולו לדירקטוריון, זה חוק לפי הנתונות סמכויות הכללית האסיפה נטלה "(ב)
הפעלת לענין דירקטורים על החלות והאחריות החובות הזכויות, המניות בעלי על
להחזקותיהם לב בשים עליהם, זה יחולו המחויבים, ובכלל בשינויים סמכויות, אותן
הרביעי השלישי, הפרקים הוראות הצבעתם, ולאופן באסיפה להשתתפותם בחברה,

חלק השישי." והחמישי של

בטל. ― (ב) העיקרי, סעיף קטן לחוק 54 בסעיף .10

― העיקרי לחוק 56 בסעיף .11

"ממטרות החברה"; יבוא בתקנונה" הקבועות "מהמטרות במקום (א), בסעיף קטן (1)

"ממטרות החברה" יבוא בתקנונה" הקבועות "מהמטרות במקום (ב), בסעיף קטן (2)
מטרות לשינוי הדרוש  ברוב שתתקבל "בהחלטה יבוא הכללית" "האסיפה  ואחרי

החברה".

יימחקו. ― "173 סעיף הוראות "לפי המילים העיקרי, לחוק 60(ב) בסעיף .12

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעות (7 במרס 2005); התשס"ה בכנסת ביום כ"ו באדר א' התקבל * 

בתשרי כ"ו מיום ,54 הכנסת ― חוק ובהצעות ,638 עמ' (18 ביוני 2002), התשס"ב בתמוז ח' מיום חוק 3132,    
.4 עמ' התשס"ה  (11 באוקטובר 2004),   

.29 עמ' התשס"ד, עמ' 189; התשנ"ט, ס"ח  1

עמ' 308. התשנ"ד, ס"ח  2

.1921 אוגוסט מחודש מיוחד גיליון ע"ר 1921,  3

.4 עמ' ,1.8.1919 מיום ,O.E.T.A. (South) של ע"ר 2  4
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מניה בעל של חובה  או  זכות תכונה, לייחס רשאי  משפט  בית (ב)
הענין, בנסיבות כי אם מצא בה, מניה החברה לבעל של זכות או לחברה
הענין על החלים ההסכם או הדין בכוונת בהתחשב כן לעשות ונכון צודק

לפניו. הנדון

מאת חובו מניה לפירעון בעל של זכותו רשאי להשעות משפט בית (ג)
נושים כלפי התחייבויותיה כל את במלואן פרעה שהחברה לאחר עד החברה
החברה של חוב לייחוס התנאים התקיימו כי מצא אם החברה, של אחרים

(א)." קטן בסעיף כאמור המניה לבעל

הוראת לפי שלה, משרה לנושא או הוראת סעיף 6(ג), "לפי במקום 7 לחוק העיקרי, בסעיף .3
מניה". יבוא "בעל ובמקום "אדם" 6(א)" הוראות סעיף "לפי 54(ב)," יבוא סעיף

בסופו יבוא: לחוק העיקרי, 9 בסעיף .4

חוץ." לרבות חברת ― "חברה" בסעיף זה, "(ג)

הדירקטורים". "ומספר יבוא בסופה ,(2) בפסקה העיקרי, לחוק 19 בסעיף .5

אחר". בחוזה או "בתקנון יבוא "בחוזה" במקום העיקרי, לחוק 22(א) בסעיף .6

― העיקרי לחוק 24 בסעיף .7

חברה רשאית החברות, פקודת הוראות אף על "ואולם יבוא בסופה ,(1) בפסקה   (1)
של ברוב החברה,  שם ולענין ההון לענין בתזכירה, הקבועות ההוראות את  לשנות
הרשום ההון שינוי הנמנעים; המשתתפים בהצבעה, למעט מן אחוזים וחמישה שבעים

השר"; הסכמת טעון אינו החברה שם ושינוי השינוי בדבר ההחלטה קבלת מיום תקף

למעט בהצבעה, המשתתפים "מן יבוא "מהנוכחים" במקום ו-(4), (3) בפסקאות   (2)
הנמנעים,";

למעט בהצבעה, המשתתפים "מן יבוא  הנוכחים" "מן במקום ,(5) בפסקה   (3)
הנמנעים".

יבוא המקורי" למסמך זהה הראייתי שערכה "כראיה במקום העיקרי, לחוק 41(א) בסעיף .8
"כמקור".

יבוא:  (ב) סעיף קטן העיקרי, במקום 50 לחוק בסעיף .9

יחולו לדירקטוריון, זה חוק לפי הנתונות סמכויות הכללית האסיפה נטלה "(ב)
הפעלת לענין דירקטורים על החלות והאחריות החובות הזכויות, המניות בעלי על
להחזקותיהם לב בשים עליהם, זה יחולו המחויבים, ובכלל בשינויים סמכויות, אותן
הרביעי השלישי, הפרקים הוראות הצבעתם, ולאופן באסיפה להשתתפותם בחברה,

חלק השישי." והחמישי של

בטל. ― (ב) העיקרי, סעיף קטן לחוק 54 בסעיף .10

― העיקרי לחוק 56 בסעיף .11

"ממטרות החברה"; יבוא בתקנונה" הקבועות "מהמטרות במקום (א), בסעיף קטן (1)

"ממטרות החברה" יבוא בתקנונה" הקבועות "מהמטרות במקום (ב), בסעיף קטן (2)
מטרות לשינוי הדרוש  ברוב שתתקבל "בהחלטה יבוא הכללית" "האסיפה  ואחרי

החברה".

יימחקו. ― "173 סעיף הוראות "לפי המילים העיקרי, לחוק 60(ב) בסעיף .12

54 תיקון סעיף

7 תיקון סעיף

9 תיקון סעיף

19 תיקון סעיף

22 תיקון סעיף

24 תיקון סעיף

41 תיקון סעיף

50 תיקון סעיף

56 תיקון סעיף

60 תיקון סעיף
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69 ― תיקון סעיף העיקרי 69 לחוק בסעיף .13

"תפורסם" יבוא "או תימסר"; בסעיף קטן (א), אחרי (1)

בטל. ― (ב) קטן סעיף (2)

71 יבוא: החלפת סעיף העיקרי 71 לחוק במקום סעיף .14
"הוכחת בעלות
במניות בחברה

ציבורית

כללית, זכאי באסיפה להצביע המעוניין ציבורית בחברה בעל מניה .71
אישור המניה, מוחזקת שבאמצעותו בורסה חבר מאת תנאי, בלא לקבל,
בעלות); אישור זה ― (בחוק באופן שיקבע השר בעלותו במניה, את המוכיח
אישור בעבור תשלום יידרש שבהם ונסיבות תנאים לקבוע רשאי השר

התשלום המרבי." או התשלום גובה הבעלות, ואת

74 ―תיקון סעיף העיקרי לחוק 74 בסעיף .15

"דחיית יבוא האסיפה" החלטת פי על נדחית "אסיפה במקום השוליים, בכותרת (1)
כללית"; אסיפה

בנושא החלטה קבלת או הדיון "האסיפה, יבוא "האסיפה" במקום (א), קטן בסעיף (2)
היום"; בסדר שפורט

88 תיקון סעיף

תימחק; ― (ב), המילה "כאמור" קטן בסעיף (3)

(ב) יבוא: קטן אחרי סעיף (4)

על עולה שאינו למועד סדר יומה, את בלי לשנות כללית אסיפה נדחתה "(ג)
ולא  האפשר, ככל מוקדם החדש, לגבי המועד והזמנות הודעות יינתנו 21 ימים,
וההזמנות ההודעות הכללית; האסיפה קודם שעות ושתיים משבעים יאוחר

המחויבים." בשינויים ו-69(א) 67 סעיפים לפי יינתנו כאמור

(ג) יבוא: לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן 88 בסעיף .16

לפי להוראות בכפוף לקבל, זכאי (1)177 בסעיף כמשמעותו מניה בעל  "(ד)
כתב הצבעה המניות, מוחזקות שבאמצעותו הבורסה חבר מאת בלא תנאי, ,(5)89 סעיף

עמדה." והודעות

89 הצבעה".תיקון סעיף עמדה" יבוא "וכתבי העיקרי, אחרי "הודעות לחוק (6)89 בסעיף .17

92 ― תיקון סעיף העיקרי 92 לחוק בסעיף .18

יבוא: פסקה (11) קטן (א), אחרי בסעיף  (1)

דירקטורים של הנדרש המזערי המספר את יקבע ― ציבורית בחברה (12)"
כמשמעותה חשבונאית ופיננסית, מומחיות בעלי שעליהם להיות בדירקטוריון,
ופיננסית);  חשבונאית  מומחיות בעלי דירקטורים  ― זה (בחוק  240 סעיף לפי
בסוג השאר, בין  בהתחשב, כאמור המזערי המספר את יקבע הדירקטוריון 
למספר ובכפוף פעילותה, ומורכבות החברה פעילות היקף גודלה, החברה,

;".219 סעיף לפי שנקבע בתקנון הדירקטורים

288(ב)(2)", בסעיף כמפורט "למעט יבוא הכללי" "למנהל אחרי (ב), קטן בסעיף (2)
תימחק. ― כמפורט" במילים "סמכויות החל והסיפה

103 ―תיקון סעיף העיקרי לחוק 103 בסעיף .19

ענין"; באותו לדיון להתכנס "שלא יבוא "לכך" במקום (א), קטן בסעיף (1)

הדירקטוריון ראש יושב  "ירשום במילים  החל הסיפה  במקום (ב),  קטן בסעיף (2)
וייחתם להתכנס, שלא ההחלטה לרבות ההחלטות, פרוטוקול "ייערך יבוא פרוטוקול"

הדירקטוריון"; ראש יושב בידי

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (3)

הוראות סעיף זה." לביצוע אחראי הדירקטוריון יושב ראש "(ד) 

― העיקרי לחוק 108 בסעיף .20

הודיעה שעליו  בישראל, אחר  במען "או יבוא  "הרשום" אחרי  (א), קטן בסעיף  (1)
לרשם"; החברה

הדירקטוריון" ראש יושב בידי  או הישיבה ראש "יושב במקום  (ב), קטן בסעיף (2)
הישיבה". את שניהל "הדירקטור יבוא

לחוק העיקרי יבוא: 110 במקום סעיף .21

כן נקבע"הקמת ועדות אם אלא דירקטוריון, ועדות להקים רשאי הדירקטוריון (א)  .110
בתקנון. אחרת

יכהן לא לה מסמכויותיו, אצל דירקטוריון שהדירקטוריון בועדת (ב)
דירקטוריון. חבר שאינו מי

להמליץ או לדירקטוריון לייעץ שתפקידה  דירקטוריון בועדת (ג)
כן נקבע אחרת אם דירקטוריון אלא חברי שאינם גם מי בלבד, יכול שיכהנו

בתקנון."

סמכות שהואצלה פי יבוא "על דירקטוריון" אחרי "בועדת לחוק העיקרי, 111(א) בסעיף .22
הדירקטוריון". מסמכויות לה

העיקרי ― 112 לחוק בסעיף .23

,(5) ובפסקה  יימחקו, ― בלבד" המלצה לשם "אלא  המילים ברישה, (א) קטן בסעיף  (1)
כן אם "אלא במילים החל הסיפה ובמקום  או"  "הנפקה יבוא "הקצאה" לפני
יבוא החברה"  של  ערך ניירות של המרה או מימוש עקב מניות בהקצאת   מדובר 

288(ב)"; בסעיף כמפורט "למעט

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

(א) לשם קטן בסעיף המנויים בנושאים ועדות להקים רשאי הדירקטוריון "(ג) 
בלבד." המלצה

― לחוק העיקרי 121(ג) בסעיף .24

ואחרי תעלה" אחת מהן לא שכל "לתקופות יבוא "לתקופה שלא תעלה" במקום (1)
מאלה:"; אחד "שיתקיים יבוא "ובלבד" המילה

במקום ובה  ,(1) פסקה  תהיה הרוב",  קולות  "שבמניין במילים  החל  הסיפה  (2)
"שבמניין" יבוא "במניין";

יבוא: אחרי פסקה (1)  (3)

על עלה לא בפסקה (1) האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך  (2)"
בחברה." ההצבעה זכויות מכלל אחד אחוז

"124 יבוא "המפורטים בסעיף "125 בסעיף "כאמור במקום העיקרי, לחוק 126(א) בסעיף .25
בשל החברה הוצאות על יעלה "שלא יבוא לכך" לקבוע חברה "שרשאית במקום ובסיפה,

בלבד". ההעתק מתן
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הדירקטוריון ראש יושב  "ירשום במילים  החל הסיפה  במקום (ב),  קטן בסעיף (2)
וייחתם להתכנס, שלא ההחלטה לרבות ההחלטות, פרוטוקול "ייערך יבוא פרוטוקול"

הדירקטוריון"; ראש יושב בידי

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (3)

הוראות סעיף זה." לביצוע אחראי הדירקטוריון יושב ראש "(ד) 

― העיקרי לחוק 108 בסעיף .20

הודיעה שעליו  בישראל, אחר  במען "או יבוא  "הרשום" אחרי  (א), קטן בסעיף  (1)
לרשם"; החברה

הדירקטוריון" ראש יושב בידי  או הישיבה ראש "יושב במקום  (ב), קטן בסעיף (2)
הישיבה". את שניהל "הדירקטור יבוא

לחוק העיקרי יבוא: 110 במקום סעיף .21

כן נקבע"הקמת ועדות אם אלא דירקטוריון, ועדות להקים רשאי הדירקטוריון (א)  .110
בתקנון. אחרת

יכהן לא לה מסמכויותיו, אצל דירקטוריון שהדירקטוריון בועדת (ב)
דירקטוריון. חבר שאינו מי

להמליץ או לדירקטוריון לייעץ שתפקידה  דירקטוריון בועדת (ג)
כן נקבע אחרת אם דירקטוריון אלא חברי שאינם גם מי בלבד, יכול שיכהנו

בתקנון."

סמכות שהואצלה פי יבוא "על דירקטוריון" אחרי "בועדת לחוק העיקרי, 111(א) בסעיף .22
הדירקטוריון". מסמכויות לה

העיקרי ― 112 לחוק בסעיף .23

,(5) ובפסקה  יימחקו, ― בלבד" המלצה לשם "אלא  המילים ברישה, (א) קטן בסעיף  (1)
כן אם "אלא במילים החל הסיפה ובמקום  או"  "הנפקה יבוא "הקצאה" לפני
יבוא החברה"  של  ערך ניירות של המרה או מימוש עקב מניות בהקצאת   מדובר 

288(ב)"; בסעיף כמפורט "למעט

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

(א) לשם קטן בסעיף המנויים בנושאים ועדות להקים רשאי הדירקטוריון "(ג) 
בלבד." המלצה

― לחוק העיקרי 121(ג) בסעיף .24

ואחרי תעלה" אחת מהן לא שכל "לתקופות יבוא "לתקופה שלא תעלה" במקום (1)
מאלה:"; אחד "שיתקיים יבוא "ובלבד" המילה

במקום ובה  ,(1) פסקה  תהיה הרוב",  קולות  "שבמניין במילים  החל  הסיפה  (2)
"שבמניין" יבוא "במניין";

יבוא: אחרי פסקה (1)  (3)

על עלה לא בפסקה (1) האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך  (2)"
בחברה." ההצבעה זכויות מכלל אחד אחוז

"124 יבוא "המפורטים בסעיף "125 בסעיף "כאמור במקום העיקרי, לחוק 126(א) בסעיף .25
בשל החברה הוצאות על יעלה "שלא יבוא לכך" לקבוע חברה "שרשאית במקום ובסיפה,

בלבד". ההעתק מתן

121 תיקון  סעיף

112 תיקון סעיף

111 תיקון סעיף

110 החלפת סעיף

108 תיקון סעיף

126 תיקון סעיף
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130 ―תיקון סעיף העיקרי לחוק 130 בסעיף .26

131 תיקון סעיף

(א) ― קטן בסעיף  (1)

"הכל  יבוא ובסופה "גם" יבוא "― 308 בסעיף "כמשמעותן אחרי ,(3) בפסקה (א)
לחברה"; שידוע כפי

יבוא: (3) פסקה אחרי (ב)

לפי או 309(ב) סעיף לפי הצבעה זכויות מקנות שאינן מניות לגבי (4)"
מקנות שאינן למניות הפכו התאריך שבו ואת מספרן את גם ― 333(ב) סעיף

לחברה."; שידוע כפי הכל הצבעה, זכויות

שנודע הניתן מיום ככל בהם מוקדם שינויים יבוא "ותעדכן בסופו קטן (ב), בסעיף (2)
עליהם". לה

― העיקרי לחוק 131 בסעיף .27

על כך לחברה, יבוא "ידווח "יירשם" במקום ובו, "(א)", סעיף קטן האמור בו יהיה (1)
אותו"; תרשום והחברה

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

,(1)177 בסעיף מניה כמשמעותו בעל על תחול לא (א) סעיף קטן הוראת "(ב)
אחרות בדין." הוראות חובת דיווח לפי עליו חלה אם כן אלא

140 יבוא:תיקון סעיף (7) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 140 בסעיף .28

ערך; כהגדרתו בחוק ניירות מדווח תאגיד שהיא לחברה של חברה פרטית הפיכתה (8)"

".343 בסעיף כאמור פרטית לחברה הפיכתה (9)

141 (ב) יבוא:תיקון סעיף לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן 141 בסעיף .29

".142 בסעיף כמשמעותה ציבורית חברה חברה שאינה ― פרטית" "חברה זה, בסימן "(ג)

142 יבוא: תיקון סעיף ולפניו "(ב)" קטן סעיף יהיה העיקרי 142 לחוק בסעיף האמור .30

שהיא חברה לרבות ― ציבורית" "חברה ,(4)145 סעיף לענין למעט זה, בסימן "(א)
ניירות ערך." בחוק כהגדרתו תאגיד מדווח

143 למסמך תיקון סעיף זהה הראייתי שערכה "כראיה במקום (ב), קטן בסעיף העיקרי, 143 לחוק בסעיף .31
יבוא: (ב) קטן סעיף ואחרי "כמקור" יבוא המקורי"

יחולו ערך, ניירות חוק לפי  אלקטרוני דיווח או תיוק בדבר  הוראות נקבעו "(ג)
― "פלט" זה, סעיף לענין האמורים; הדיווחים של פלט לגבי (ב) קטן סעיף הוראות

המחשבים, התשנ"ה―51995." כהגדרתו בחוק

145 כל תיקון סעיף מהוראות לגרוע "בלי יבוא ציבורית" "חברה לפני ברישה, העיקרי, 145 לחוק בסעיף .32
זה,". "לפי חוק יבוא לרשם" ואחרי "תדווח דין"

158 ―תיקון סעיף העיקרי לחוק 158 בסעיף .33

יבוא: העיקרי לחוק (א) קטן סעיף במקום (1)

עולה אינו בשנה עסקיה שמחזור פרטית חברה ,154 בסעיף האמור אף על "(א)
פעילה) רשאית לקבוע באסיפה חברה לא ― שקלים חדשים (בחוק זה 500,000 על

   10 שלהם מניות בעלי כן אם רואה חשבון מבקר, אלא לה יתמנה לא כי כללית,

קטן בסעיף האמור הסכום התנגדו לכך; החברה המונפק של מההון יותר או אחוזים
ברשומות פברואר יפרסם השר חודש בתחילת לשנה צמוד למדד; אחת יהיה זה

זה ― קטן שנה; בסעיף לאותה מעודכן שהוא האמור, כפי את הסכום

שחלפה; בשנה האחרונה וסוג, שהתקבלו מכל מקור סכום התקבולים ― "מחזור"

דצמבר. חודש סוף ינואר ועד מחודש חודשים 12 של תקופה ― "שנה"

אלה: תעשה החברה את (א), קטן בסעיף כאמור החליטה אסיפה כללית (א1)

ההחלטה; ממועד ימים עשר ארבעה בתוך ההחלטה את לרשם תשלח (1)

נושא בידי חתומה הצהרה שלה, השנתי וחשבון לדין תצרף (2)
ולא חשבון רואה מינתה לא החברה כי מציינת היא שבה משרה,
שבסעיף התנאים שהתקיימו מאחר מבוקרים כספיים דוחות  ערכה

(א)." קטן

בטל. סעיף קטן (ב) ― (2)

."160 "סעיף יבוא "סעיף 160(ב)" במקום העיקרי, 161 לחוק בסעיף .34

."160 "סעיף יבוא 160(ב)" "סעיף במקום העיקרי, לחוק 163(א) בסעיף .35

שירותים "במתן  יבוא המקצועית" "אחריותו אחרי העיקרי, לחוק  166(ב) בסעיף .36
דין,". פי על חשבון רואה ידי על להינתן שחייבים

תשלומים "לרבות יבוא ובסופו ההתקשרות" "תנאי יבוא "שכרו" במקום 167(ב), בסעיף .37
שותף, לרבות חשבון" ― "רואה זה, סעיף לענין החשבון; רואה כלפי של החברה והתחייבויות

בשליטתו". ולרבות תאגיד חשבון של רואה קרוב או עובד

 ― העיקרי 171 לחוק בסעיף .38

תאגיד פרטית שהיא חברה "לרבות יבוא ציבורית" "חברה אחרי קטן (א), בסעיף (1)
קטן (ד)"; בסעיף כאמור חברה ציבורית ערך ולמעט ניירות בחוק מדווח כהגדרתו

תאגיד פרטית שהיא חברה "למעט יבוא פרטית" "חברה אחרי (ב), קטן  בסעיף (2)
ניירות ערך"; בחוק מדווח כהגדרתו

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום (3)

לפני ויובאו בשמו, ייחתמו הדירקטוריון, בידי יאושרו הכספיים הדוחות "(ג)
השנתית. האסיפה

ציבורית חברה על גם יחולו פרטית, חברה על החלות זה פרק הוראות (ד)
למסחר רשומים שהם או בלבד לישראל מחוץ לציבור הוצעו שלה הערך שניירות

בלבד. לישראל מחוץ בבורסה

הכספיים; הדוחות אישור הליך לענין ותנאים הוראות לקבוע רשאי השר (ה)
לאחר התייעצות והתנאים ייקבעו ההוראות (א), בסעיף קטן חברה כאמור לגבי

ערך." ניירות רשות עם

בעלי לה התנגדו  "שלא יבוא כללית" "באסיפה אחרי העיקרי, לחוק  172(ז) בסעיף .39
החובה מן לגרוע כדי כאמור בהחלטה אין "ואולם יבוא ובסופו 158(א)" בסעיף כמפורט מניות

מבוקרים". דוחות לרבות דוחות, להגיש או לערוך דין כל של מכוחו החלה

חשבון רואה למנות "החייבת יבוא פרטית" "חברה אחרי העיקרי, לחוק 186(א) בסעיף .40
מאושרת". "הודעה יבוא מאומתת" "הודעה ובמקום מבקר" __________

.366 עמ' התשנ"ה, 5    ס"ח
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קטן בסעיף האמור הסכום התנגדו לכך; החברה המונפק של מההון יותר או אחוזים
ברשומות פברואר יפרסם השר חודש בתחילת לשנה צמוד למדד; אחת יהיה זה

זה ― קטן שנה; בסעיף לאותה מעודכן שהוא האמור, כפי את הסכום

שחלפה; בשנה האחרונה וסוג, שהתקבלו מכל מקור סכום התקבולים ― "מחזור"

דצמבר. חודש סוף ינואר ועד מחודש חודשים 12 של תקופה ― "שנה"

אלה: תעשה החברה את (א), קטן בסעיף כאמור החליטה אסיפה כללית (א1)

ההחלטה; ממועד ימים עשר ארבעה בתוך ההחלטה את לרשם תשלח (1)

נושא בידי חתומה הצהרה שלה, השנתי וחשבון לדין תצרף (2)
ולא חשבון רואה מינתה לא החברה כי מציינת היא שבה משרה,
שבסעיף התנאים שהתקיימו מאחר מבוקרים כספיים דוחות  ערכה

(א)." קטן

בטל. סעיף קטן (ב) ― (2)

."160 "סעיף יבוא "סעיף 160(ב)" במקום העיקרי, 161 לחוק בסעיף .34

."160 "סעיף יבוא 160(ב)" "סעיף במקום העיקרי, לחוק 163(א) בסעיף .35

שירותים "במתן  יבוא המקצועית" "אחריותו אחרי העיקרי, לחוק  166(ב) בסעיף .36
דין,". פי על חשבון רואה ידי על להינתן שחייבים

תשלומים "לרבות יבוא ובסופו ההתקשרות" "תנאי יבוא "שכרו" במקום 167(ב), בסעיף .37
שותף, לרבות חשבון" ― "רואה זה, סעיף לענין החשבון; רואה כלפי של החברה והתחייבויות

בשליטתו". ולרבות תאגיד חשבון של רואה קרוב או עובד

 ― העיקרי 171 לחוק בסעיף .38

תאגיד פרטית שהיא חברה "לרבות יבוא ציבורית" "חברה אחרי קטן (א), בסעיף (1)
קטן (ד)"; בסעיף כאמור חברה ציבורית ערך ולמעט ניירות בחוק מדווח כהגדרתו

תאגיד פרטית שהיא חברה "למעט יבוא פרטית" "חברה אחרי (ב), קטן  בסעיף (2)
ניירות ערך"; בחוק מדווח כהגדרתו

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום (3)

לפני ויובאו בשמו, ייחתמו הדירקטוריון, בידי יאושרו הכספיים הדוחות "(ג)
השנתית. האסיפה

ציבורית חברה על גם יחולו פרטית, חברה על החלות זה פרק הוראות (ד)
למסחר רשומים שהם או בלבד לישראל מחוץ לציבור הוצעו שלה הערך שניירות

בלבד. לישראל מחוץ בבורסה

הכספיים; הדוחות אישור הליך לענין ותנאים הוראות לקבוע רשאי השר (ה)
לאחר התייעצות והתנאים ייקבעו ההוראות (א), בסעיף קטן חברה כאמור לגבי

ערך." ניירות רשות עם

בעלי לה התנגדו  "שלא יבוא כללית" "באסיפה אחרי העיקרי, לחוק  172(ז) בסעיף .39
החובה מן לגרוע כדי כאמור בהחלטה אין "ואולם יבוא ובסופו 158(א)" בסעיף כמפורט מניות

מבוקרים". דוחות לרבות דוחות, להגיש או לערוך דין כל של מכוחו החלה

חשבון רואה למנות "החייבת יבוא פרטית" "חברה אחרי העיקרי, לחוק 186(א) בסעיף .40
מאושרת". "הודעה יבוא מאומתת" "הודעה ובמקום מבקר"

172 תיקון סעיף

186 תיקון סעיף

171 תיקון  סעיף

167 תיקון סעיף

166 תיקון סעיף

163 תיקון סעיף

161 תיקון סעיף



17.3.2005 התשס"ה, א' באדר ו' ,1989 החוקים ספר 244

193 (ב) יבוא:תיקון סעיף סעיף קטן לחוק העיקרי, במקום 193 בסעיף .41

המחויבים, בשינויים חוזה, על הפרת החלים יחולו הדינים הגינות חובת הפרת על "(ב)
(א)." קטן בסעיף של המנויים בחברה למעמדם לב בשים

199 ― תיקון סעיף העיקרי 199 לחוק בסעיף .42

יבוא: ולפניו "(ב)" קטן סעיף יהיה בו האמור (1)

משפט בית מאגרת חלק רק  התובע ישלם נגזרת, תביעה  הגשת בעת "(א)
בשיעור שקבע השר.";

את לתובע החברה "תשיב יבוא נגזרת" "תביעה אחרי ברישה, (ב), קטן בסעיף (2)
בית אגרת יתרת את "ותשלם יבוא (1) ופסקה "― הוא "רשאי ובמקום ששילם" האגרה
אי דין בכל האמור אף ועל שקבע השר, באופן ובשיעור הנגזרת התביעה בשל המשפט
;" ― רשאי בתביעה; בית המשפט יעכב את הדיון לא אגרת בית המשפט יתרת תשלום

יימחקו. על התובע" ― המילים "או בפסקה (3),  (3)

200 "ופסק תיקון סעיף יבוא הנגזרת" בתביעה המשפט בית "פסק אחרי העיקרי, לחוק  200 בסעיף .43
קבע כן אם אלא כאמור, שנפסקו ההוצאות את החברה תשלם הנתבע, לטובת הוצאות
"ורשאי" יבוא "רשאי" בידי התובע", במקום כי ההוצאות ישולמו שיירשמו, מיוחדים מטעמים

הוא". רשאי "וכן יבוא הוא" "ורשאי ובמקום

סעיף הוספת
200א

לחוק העיקרי יבוא: 200 סעיף אחרי .44
עורך טרחת שכר

בתביעה דין

נגזרת

את שייצג הדין עורך של שכר הטרחה את יקבע המשפט בית (א) 200א.
על העולה בסכום שכר טרחה יקבל לא הדין הנגזרת; עורך בתביעה התובע

המשפט. שקבע בית הסכום

בית המשפט, קבע כן אם אלא החברה ידי על ישולם שכר הטרחה (ב)
הטרחה." שכר לשלם את התובע על כי מיוחדים שיירשמו, מטעמים

201 בהגשת תיקון סעיף "שטרח יבוא לב" "בשים במילים החל הסיפה במקום העיקרי, 201 לחוק בסעיף .45
ובהוכחתה". הנגזרת התביעה

206 המשפט תיקון סעיף בית אגרת שיעור "לאישורן, יבוא "לאישורן" במקום העיקרי, 206 לחוק בסעיף .46
לגבייתה". והדרכים והמועדים

207 יבוא: תיקון סעיף (א) קטן במקום סעיף העיקרי, 207 לחוק בסעיף .47

― בסימן זה "(א) 

או מכירה; בעלות, החזקה, רכישה "זיקה" ―

ערך ניירות ולרבות ערך, ניירות בחוק ערך" "ניירות כהגדרת ― ערך" "נייר
64(ב) בסעיף כהגדרתם חוזה עתידי הממשלה ואופציה או בידי המונפקים

התשנ"ד―1994; בנאמנות, משותפות השקעות לחוק

בישראל למסחר בבורסה רשומים שלה הערך שניירות חברה ציבורית" ― "חברה
ערך." ניירות בחוק תשקיף כמשמעותו על פי בישראל לציבור שהוצעו או

208 הממשלה, תיקון סעיף בידי המונפק  ערך "לנייר יבוא  "מזיקה" אחרי העיקרי,  לחוק  208 בסעיף .48
בנאמנות, משותפות השקעות לחוק 64(ב) בסעיף כהגדרתם עתידי לחוזה או לאופציה

או". התשנ"ד―1994,

209 בידי הממשלה,תיקון סעיף המונפק ערך "לנייר יבוא "מזיקה" אחרי לחוק העיקרי, 209(א) בסעיף .49
בנאמנות, משותפות השקעות לחוק 64(ב) בסעיף כהגדרתם עתידי לחוזה או לאופציה

או". התשנ"ד―1994,

לחוק העיקרי יבוא: 217 סעיף אחרי .50
לתחולה בחשון"סייג יום כ' לפני שנוצרה בשל עילה יחולו לא זה הוראות סימן 217א.

(31 באוקטובר 1988)." התשמ"ט

 ― העיקרי בסעיף 219 לחוק  .51

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (1)

המרבי מספרם ואת הדירקטורים את מספר בתקנונה לקבוע רשאית חברה "(א)
והמזערי.";

מומחיות בעל דירקטור הוא מהם "אשר לפחות אחד יבוא בסופו (ג), קטן בסעיף (2)
 240 סעיף לפי כמשמעותה מקצועית כשירות  בעלי הם  והיתר ופיננסית חשבונאית

כשירות מקצועית)"; בעלי ― דירקטורים זה (בחוק

(ג) יבוא: קטן אחרי סעיף (3)

המומחיות בעל החיצוני הדירקטור על  נוסף  יכהנו, ציבורית בחברה "(ד)
במספר ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים והפיננסית, החשבונאית

הדירקטוריון." קבע שאותו

― העיקרי לחוק 227 בסעיף .52

יימחקו; ― פירוק" או רגל "עקב פשיטת המילים השוליים, בכותרת (1)

דין,". "קטין, פסול יבוא "לדירקטור" אחרי קטן (א), בסעיף (2)

(ב) יבוא: לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן 237 בסעיף .53

מי חליף כדירקטור (ב), קטן בסעיף האמור אף על למנות, ניתן פרטית בחברה "(ג)
בתקנון. הוראה נקבעה לכך או כדירקטור חליף, אם כדירקטור שמכהן

לחבר חליף דירקטור למנות ניתן (א), קטן  בסעיף  כאמור הוראה בתקנון נקבעה (ד)
כדירקטור להתמנות שהמועמד ובלבד כדירקטור, שמכהן מי את דירקטוריון, ועדת
חליף דירקטור הוא דירקטוריון ואם באותה ועדת כחבר אינו מכהן הועדה, לחבר חליף
או ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל חיצוני דירקטור המועמד יהא חיצוני, לדירקטור

המוחלף. הדירקטור של לכשירותו בהתאם מקצועית, כשירות בעל

(ד)." קטן בסעיף למעט כמפורט חיצוני, חליף לדירקטור למנות ניתן לא (ה)

 ― העיקרי 239 לחוק בסעיף .54

"לפחות"; יבוא אחרי "יכהנו" (א), קטן בסעיף (1)

"המשתתפים". יבוא "הנוכחים" במקום (ב)(1), קטן בסעיף (2)

― העיקרי לחוק בסעיף 240  .55

הוצעו מהן חלק או שמניותיה "ואולם חברה ציבורית יבוא בסופו (א), קטן בסעיף (1)
דירקטור למנות רשאית לישראל, מחוץ בבורסה רשומות שהן או לישראל מחוץ לציבור

ישראל"; שאינו תושב חיצוני

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

שהוא"(א1) מי או מקצועית בעל כשירות מי שהוא ימונה חיצוני כדירקטור (1)
הדירקטורים אחד  שלפחות ובלבד ופיננסית, חשבונאית מומחיות  בעל

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. החיצוניים יהיה
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לחוק העיקרי יבוא: 217 סעיף אחרי .50
לתחולה בחשון"סייג יום כ' לפני שנוצרה בשל עילה יחולו לא זה הוראות סימן 217א.

(31 באוקטובר 1988)." התשמ"ט

 ― העיקרי בסעיף 219 לחוק  .51

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (1)

המרבי מספרם ואת הדירקטורים את מספר בתקנונה לקבוע רשאית חברה "(א)
והמזערי.";

מומחיות בעל דירקטור הוא מהם "אשר לפחות אחד יבוא בסופו (ג), קטן בסעיף (2)
 240 סעיף לפי כמשמעותה מקצועית כשירות  בעלי הם  והיתר ופיננסית חשבונאית

כשירות מקצועית)"; בעלי ― דירקטורים זה (בחוק

(ג) יבוא: קטן אחרי סעיף (3)

המומחיות בעל החיצוני הדירקטור על  נוסף  יכהנו, ציבורית בחברה "(ד)
במספר ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים והפיננסית, החשבונאית

הדירקטוריון." קבע שאותו

― העיקרי לחוק 227 בסעיף .52

יימחקו; ― פירוק" או רגל "עקב פשיטת המילים השוליים, בכותרת (1)

דין,". "קטין, פסול יבוא "לדירקטור" אחרי קטן (א), בסעיף (2)

(ב) יבוא: לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן 237 בסעיף .53

מי חליף כדירקטור (ב), קטן בסעיף האמור אף על למנות, ניתן פרטית בחברה "(ג)
בתקנון. הוראה נקבעה לכך או כדירקטור חליף, אם כדירקטור שמכהן

לחבר חליף דירקטור למנות ניתן (א), קטן  בסעיף  כאמור הוראה בתקנון נקבעה (ד)
כדירקטור להתמנות שהמועמד ובלבד כדירקטור, שמכהן מי את דירקטוריון, ועדת
חליף דירקטור הוא דירקטוריון ואם באותה ועדת כחבר אינו מכהן הועדה, לחבר חליף
או ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל חיצוני דירקטור המועמד יהא חיצוני, לדירקטור

המוחלף. הדירקטור של לכשירותו בהתאם מקצועית, כשירות בעל

(ד)." קטן בסעיף למעט כמפורט חיצוני, חליף לדירקטור למנות ניתן לא (ה)

 ― העיקרי 239 לחוק בסעיף .54

"לפחות"; יבוא אחרי "יכהנו" (א), קטן בסעיף (1)

"המשתתפים". יבוא "הנוכחים" במקום (ב)(1), קטן בסעיף (2)

― העיקרי לחוק בסעיף 240  .55

הוצעו מהן חלק או שמניותיה "ואולם חברה ציבורית יבוא בסופו (א), קטן בסעיף (1)
דירקטור למנות רשאית לישראל, מחוץ בבורסה רשומות שהן או לישראל מחוץ לציבור

ישראל"; שאינו תושב חיצוני

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

שהוא"(א1) מי או מקצועית בעל כשירות מי שהוא ימונה חיצוני כדירקטור (1)
הדירקטורים אחד  שלפחות ובלבד ופיננסית, חשבונאית מומחיות  בעל

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. החיצוניים יהיה

217א  סעיף הוספת

219 תיקון סעיף

227 תיקון סעיף

237 תיקון סעיף

239 תיקון סעיף

240 תיקון סעיף
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לדירקטור ומבחנים תנאים יקבע ערך, ניירות רשות עם בהתייעצות השר, (2)
מקצועית."; כשירות בעל ולדירקטור ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל

כהונה "למעט במילים החל הסיפה  במקום "זיקה", בהגדרה  (ב), קטן בסעיף (3)
בחברה חיצוני כדירקטור לכהן כדי דירקטור שמונה של כהונה "למעט יבוא כדירקטור"
ערך, ניירות רשות  עם בהתייעצות  השר, לציבור; מניות לראשונה  להציע  שעומדת

זיקה."; יהוו לא שקבע, בתנאים מסוימים, ענינים כי לקבוע רשאי

יבוא: (ה) קטן סעיף במקום (4)

רשות של הוא עובד אם ציבורית, בחברה חיצוני כדירקטור ימונה יחיד לא "(ה)
בישראל." בורסה של עובד או ערך ניירות

245 תופסק".תיקון סעיף לא "וכהונתו יבוא יפוטר" "לא אחרי העיקרי, לחוק 245(ב) בסעיף .56

249א לחוק העיקרי יבוא:הוספת סעיף 249 סעיף אחרי .57
חיצוני "דירקטור
שהפכה בחברה

לחברה פרטית

יחולו לא  פרטית לחברה ציבורית  חברה של  הפיכתה מיום (א)  249א.
חיצוני. כדירקטור בחברה שכיהן מי על או שמכהן מי על זה סימן הוראות

הדירקטור, תיפסק כהונתו של המשך החברה בדבר לא החליטה (ב)
פרטית." לחברה החברה הפיכת מיום חודשים שלושה בתום כהונתו

סעיף הוספת
253א

לחוק העיקרי יבוא: 253 סעיף אחרי .58

זהירות "חובת
דירקטור של

בעל מומחיות או
כשירות

שהוא ופיננסית או חשבונאית מומחיות בעל שהוא מינוי דירקטור 253א.
כדי לשנות אין בו 240(א1), 219(ד) או סעיפים לפי מקצועית כשירות בעל
דין." כל פי על בחברה, הדירקטורים שאר ועל עליו המוטלת האחריות מן

259 ואחריו יבוא:תיקון סעיף "(א)" בו יהיה סעיף קטן האמור לחוק העיקרי, 259 בסעיף .59

דירקטור מראש לפטור רשאית אינה חברה (א), קטן סעיף הוראות אף על "(ב)
הזהירות בחלוקה." חובת הפרת עקב מאחריותו כלפיה

260 ―תיקון סעיף העיקרי לחוק 260 בסעיף .60

(א) ― קטן בסעיף  (1)

-ו(2)" (1א) ,(1) "בפסקאות יבוא ו-(2)" (1) "בפסקאות במקום  ברישה,  (א)
שהוציא,"; יבוא "או "שהוטלה עליו" ואחרי

יבוא: (1) פסקה אחרי (ב)

שהוציא דין, עורך טרחת סבירות, לרבות שכר התדיינות הוצאות "(1א)
המוסמכת בידי רשות נגדו שהתנהל הליך או עקב חקירה משרה נושא
ובלי אישום נגדו כתב הגשת בלא הסתיים ואשר הליך, חקירה או לנהל
בלא שהסתיים או להליך פלילי, כספית כחלופה חבות עליו שהוטלה
פלילי להליך כספית כחלופה חבות בהטלת נגדו אך אישום כתב הגשת

― זו בפסקה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; שאינה בעבירה

חקירה בו שנפתחה  בענין אישום  כתב  הגשת בלא הליך   סיום
[נוסח  הפלילי הדין סדר 62 לחוק סעיף לפי משמעו סגירת התיק ― פלילית
עיכוב  או הפלילי), הדין סדר חוק ― זה קטן משולב],התשמ"ב―61982 (בסעיף
הדין סדר לחוק 231 סעיף לפי לממשלה המשפטי היועץ בידי  הליכים

הפלילי;

חוק פי על שהוטלה כספית חבות ― פלילי" להליך כחלופה כספית "חבות
המינהליות, חוק העבירות לפי מנהלי קנס פלילי, לרבות להליך כחלופה
חוק הוראות לפי קנס כעבירת שנקבעה עבירה על קנס התשמ"ו―71985,

כופר;"; או כספי עיצום הפלילי, הדין סדר

שההתחייבות החל במילים "ובלבד הסיפה במקום (ב), בפסקה (1), בסעיף קטן  (2)
― לשיפוי) התחייבות ― זה (בחוק מאלה אחד "בכל יבוא תוגבל"

לאירועים תוגבל לשיפוי שההתחייבות ובלבד א(1), קטן בסעיף כמפורט (א)
ההתחייבות מתן בעת החברה בפועל פעילות צפויים לאור הדירקטוריון שלדעת
בנסיבות סבירים הם כי קבע שהדירקטוריון מידה לאמת או לסכום וכן לשיפוי
צפויים הדירקטוריון האירועים שלדעת לשיפוי יצוינו ושבהתחייבות הענין,
המידה אמת או הסכום ההתחייבות וכן מתן בפועל בעת החברה פעילות לאור

הענין; בנסיבות סבירים הם כי קבע הדירקטוריון אשר

".(2) או א(1א) קטן בסעיף כמפורט (ב)

"275(א)(3)". יבוא "275(3)(א)" במקום העיקרי, לחוק 262(ב) בסעיף .61

― העיקרי לחוק 263 בסעיף .62

יבוא: פסקה (1) במקום  (1)

חובת הפרת בשל וביטוח שיפוי לענין למעט אמונים, חובת הפרת (1)"
;";(2)261 אמונים כאמור בסעיף

ברשלנות נעשתה  אם למעט "בפזיזות,  יבוא "בפזיזות" במקום ,(2) בפסקה   (2)
בלבד".

אמונים חובת הפרת "למעט יבוא החברה" "כלפי אחרי העיקרי, לחוק 264(ב) בסעיף .63
."(2)261 בסעיף כאמור

שליטה שיהפוך לבעל "או מי יבוא "(5)270 "בסעיף אחרי העיקרי, לחוק 269(ג) בסעיף .64
הפרטית "בהצעה יבוא מהותית" פרטית  "בהצעה ובמקום  פרטית," מהצעה כתוצאה

המהותית".

― העיקרי לחוק 270 בסעיף .65

"(א)" משנה פסקת תהיה בחברה אם" "נושא משרה במילים החל הסיפה בפסקה (1),  (1)
במניות לממשו נייר ערך שניתן בעל או מניה בעל "או בשל היותו יבוא בסופה ובה,

ואחריה יבוא: בחברה האם",

מלאה ובבעלות הנמצאות בשליטה בנות במספר חברות משרה נושא "(ב)
עצם בשל כאמור, בנות חברות בין בעסקה אישי ענין כבעל אדם, אותו של

המתקשרות;"; בחברות משרה נושא היותו

ענין יש בה השליטה "שלבעל יבוא חריגה" עסקה במקום "שהיא בפסקה (4),  (2)
עם "או יבוא השליטה בה" עם בעל ציבורית של חברה "וכן התקשרות ואחרי אישי"

קרובו";

יבוא: פסקה (5) במקום  (3)

אחד מאלה: בה מתקיים אשר פרטית הצעה (א)  (5)"

__________
עמ' 43. התשמ"ב, ס"ח  6
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חוק פי על שהוטלה כספית חבות ― פלילי" להליך כחלופה כספית "חבות
המינהליות, חוק העבירות לפי מנהלי קנס פלילי, לרבות להליך כחלופה
חוק הוראות לפי קנס כעבירת שנקבעה עבירה על קנס התשמ"ו―71985,

כופר;"; או כספי עיצום הפלילי, הדין סדר

שההתחייבות החל במילים "ובלבד הסיפה במקום (ב), בפסקה (1), בסעיף קטן  (2)
― לשיפוי) התחייבות ― זה (בחוק מאלה אחד "בכל יבוא תוגבל"

לאירועים תוגבל לשיפוי שההתחייבות ובלבד א(1), קטן בסעיף כמפורט (א)
ההתחייבות מתן בעת החברה בפועל פעילות צפויים לאור הדירקטוריון שלדעת
בנסיבות סבירים הם כי קבע שהדירקטוריון מידה לאמת או לסכום וכן לשיפוי
צפויים הדירקטוריון האירועים שלדעת לשיפוי יצוינו ושבהתחייבות הענין,
המידה אמת או הסכום ההתחייבות וכן מתן בפועל בעת החברה פעילות לאור

הענין; בנסיבות סבירים הם כי קבע הדירקטוריון אשר

".(2) או א(1א) קטן בסעיף כמפורט (ב)

"275(א)(3)". יבוא "275(3)(א)" במקום העיקרי, לחוק 262(ב) בסעיף .61

― העיקרי לחוק 263 בסעיף .62

יבוא: פסקה (1) במקום  (1)

חובת הפרת בשל וביטוח שיפוי לענין למעט אמונים, חובת הפרת (1)"
;";(2)261 אמונים כאמור בסעיף

ברשלנות נעשתה  אם למעט "בפזיזות,  יבוא "בפזיזות" במקום ,(2) בפסקה   (2)
בלבד".

אמונים חובת הפרת "למעט יבוא החברה" "כלפי אחרי העיקרי, לחוק 264(ב) בסעיף .63
."(2)261 בסעיף כאמור

שליטה שיהפוך לבעל "או מי יבוא "(5)270 "בסעיף אחרי העיקרי, לחוק 269(ג) בסעיף .64
הפרטית "בהצעה יבוא מהותית" פרטית  "בהצעה ובמקום  פרטית," מהצעה כתוצאה

המהותית".

― העיקרי לחוק 270 בסעיף .65

"(א)" משנה פסקת תהיה בחברה אם" "נושא משרה במילים החל הסיפה בפסקה (1),  (1)
במניות לממשו נייר ערך שניתן בעל או מניה בעל "או בשל היותו יבוא בסופה ובה,

ואחריה יבוא: בחברה האם",

מלאה ובבעלות הנמצאות בשליטה בנות במספר חברות משרה נושא "(ב)
עצם בשל כאמור, בנות חברות בין בעסקה אישי ענין כבעל אדם, אותו של

המתקשרות;"; בחברות משרה נושא היותו

ענין יש בה השליטה "שלבעל יבוא חריגה" עסקה במקום "שהיא בפסקה (4),  (2)
עם "או יבוא השליטה בה" עם בעל ציבורית של חברה "וכן התקשרות ואחרי אישי"

קרובו";

יבוא: פסקה (5) במקום  (3)

אחד מאלה: בה מתקיים אשר פרטית הצעה (א)  (5)"

262 תיקון סעיף

263 תיקון סעיף

264 תיקון סעיף

269 תיקון סעיף

270 תיקון סעיף

__________
עמ' 31. התשמ"ו, ס"ח  7
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ההצבעה זכויות יותר מסך או עשרים אחוזים המקנה הצעה (1)
אינה חלקה,  או  כולה שהתמורה, ההנפקה לפני בפועל  בחברה 
שאינה בתנאי או בבורסה למסחר הרשומים ערך בניירות במזומן או
מהותי מניה בעל של החזקותיו יגדלו  ממנה כתוצאה ואשר שוק,
לבעל אדם ממנה יהפוך שכתוצאה או של החברה, הערך בניירות

מעוניין); צד ― זה (בחוק ההנפקה לאחר מהותי מניה

בחברה; שליטה לבעל אדם יהפוך ממנה כתוצאה (2)

אחד בהן שמתקיים הפרטיות כל ההצעות סך את יראו זו פסקה לענין (ב)
אחת: פרטית כהצעה מאלה,

או  ניצע רצופים לאותו 12 חודשים בת נעשו במהלך תקופה הן (1)
וכשהניצע קרובו, בשליטת או בשליטתו לתאגיד לקרובו, מטעמו, למי
השליטה לקרובו של בעל בניצע, השליטה ― גם לבעלי תאגיד הוא

קרובו; בשליטת או השליטה בעל בשליטת ולתאגיד

בהם  ונקבעה רצופים 12 חודשים בת נעשו במהלך תקופה הן (2)
כאותו אחת של חברה שונים ניירות ערך נכס ויראו באותו תמורה

נכס;

זו בזו. שהן מותנות או אחת חלק מעסקה הן מהוות (3)

אם שוק  בתנאי כהצעה הצעה יראו זו, פסקה לפי שוק תנאי לענין (ג) 
שוק, ההצעה היא בתנאי כי מפורטים נימוקים יסוד הדירקטוריון קבע על
ערך ניירות יראו זו, פסקה  לפי החזקה ולענין אחרת,  הוכח כן אם אלא
לפי שיונפקו לו או מחזיק אדם שאותו למניות, למימוש או הניתנים להמרה

מומשו." או הומרו כאילו הפרטית, ההצעה

275 "המשתתפיםתיקון סעיף יבוא באסיפה" "הנוכחים  במקום  העיקרי, לחוק 275(א)(3)(א) בסעיף .66
בהצבעה".

288 ―תיקון סעיף העיקרי לחוק 288 בסעיף .67

להקצות"; "או יבוא "להנפיק" ואחרי "(א)" קטן סעיף יהיה בו האמור (1)

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

כמפורט לאצילה ניתנת (א) קטן בסעיף כמפורט הדירקטוריון סמכות "(ב)
― (1) או (2) בפסקאות

ערך במסגרת של ניירות בהקצאה או בהנפקה לועדת דירקטוריון ― (1)
ובין החברה  בין  שכר או העסקה הסכמי או עובדים תגמול  תכנית 
שהדירקטוריון קשורה חברה של עובדים ובין החברה בין או עובדיה,
תכנית לפי היא ההקצאה או שההנפקה ובלבד מראש, לכך הסכים שלה

הדירקטוריון; ואישר מפורטות, שהתווה מידה אמות הכוללת

כאמור (בסעיף תפקיד לממלא או הכללי למנהל לועדת דירקטוריון, (2)
― עליו  המליץ הכללי לאדם אחר שהמנהל או הכללי), המנהל זה ―

החברה." של ערך ניירות של המרה או מימוש עקב מניות בהקצאת

290 "42".תיקון סעיף יבוא "(4)" ובמקום "במפורש" יבוא "והתנתה" אחרי העיקרי, לחוק 290(ב) בסעיף .68

יבוא  "החברה"  אחרי  "רווחים", בהגדרה  (ב),  קטן בסעיף העיקרי,  לחוק   302 בסעיף .69
במקום "עודפים", בהגדרה העודפים"; מן כבר הופחתו לא אם קודמות חלוקות הפחתת "תוך

קבע". שהשר "פרמיה, יבוא קבע" שהשר "פרמיה

יבוא סביר" חשש קיים "שלא החל במילים הסיפה במקום העיקרי, לחוק 303(א) בסעיף .70
הפירעון". יכולת מבחן "שמתקיים

― העיקרי לחוק 308 בסעיף .71

היא לבטלה; "רשאית יבוא "ממניותיה" אחרי ובו, "(א)" קטן סעיף יהיה האמור בו (1)
ביטלה החברה את המניה האמורה"; לא

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

החברה, במניות לממשם  או להמירם שניתן ערך ניירות חברה  רכשה "(ב)
רשאית האמורים, הערך ניירות את החברה ביטלה לא לבטלם; היא רשאית
או שהומרו מניות למניות; לממשם או להמירם או ולמכרם, לחזור החברה

החברה." בבעלות הן עוד מניות רדומות כל יהיו כאמור, שמומשו

ערך ניירות "או יבוא האם" החברה של  "מניות אחרי העיקרי, לחוק 309(א) בסעיף .72
"או ניירות הערך "המניות" יבוא אחרי האם,", החברה לממשם במניות שניתן להמירם או

"הרכישה". יבוא היתה" האם, "החברה ואחרי במניות," לממשם או להמירם שניתן

לחוק העיקרי יבוא: 309 סעיף אחרי .73
ניירות "רכישת

שניתן ערך
להמירם למניות

למניות להמירם שניתן ניירות ערך רכישה של כחלוקה, תיחשב לא 309א.
האחרונים, כהתחייבות, המותאמים הכספיים בדוחות הסכום שהוצג בגובה

האמורים." הניירות ארוך, בשל לזמן או קצר לזמן

לפי  יבוא "חובותיו שלו" האמונים "חובת במקום העיקרי, ברישה, 311 לחוק בסעיף .74
הענין". לפי 253 או 254, ,252 סעיפים

― העיקרי לחוק 320 בסעיף .75

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (1)

האסיפה של  אישורה טעון לא מיזוג (א), קטן בסעיף האמור אף  על "(א1)
מאלה: אחד בכל הכללית

החברה של המלאה ובבעלותה בשליטתה הנמצאת יעד בחברת (1)
הקולטת;

אלה: התקיימו כל אם בחברה קולטת, (2)

החברה של התקנון או התזכיר בשינוי כרוך אינו המיזוג (א)
הקולטת;

מעשרים למעלה המיזוג במסגרת מקצה אינה הקולטת החברה (ב)
יהפוך לא וכתוצאה מההקצאה מזכויות ההצבעה בחברה, אחוזים
זה לענין ;268 בסעיף הקולטת כהגדרתו שליטה בחברה לבעל אדם
שאותו אדם למניות, למימוש או להמרה הניתנים ערך יראו ניירות

מומשו; או כאילו הומרו המיזוג, במסגרת שיוקצו לו או מחזיק

האסיפה של אישורה את המחייבות הנסיבות מתקיימות לא (ג)
ו-(ד)."; (ג) קטנים סעיפים לפי הכללית
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יבוא  "החברה"  אחרי  "רווחים", בהגדרה  (ב),  קטן בסעיף העיקרי,  לחוק   302 בסעיף .69
במקום "עודפים", בהגדרה העודפים"; מן כבר הופחתו לא אם קודמות חלוקות הפחתת "תוך

קבע". שהשר "פרמיה, יבוא קבע" שהשר "פרמיה

יבוא סביר" חשש קיים "שלא החל במילים הסיפה במקום העיקרי, לחוק 303(א) בסעיף .70
הפירעון". יכולת מבחן "שמתקיים

― העיקרי לחוק 308 בסעיף .71

היא לבטלה; "רשאית יבוא "ממניותיה" אחרי ובו, "(א)" קטן סעיף יהיה האמור בו (1)
ביטלה החברה את המניה האמורה"; לא

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

החברה, במניות לממשם  או להמירם שניתן ערך ניירות חברה  רכשה "(ב)
רשאית האמורים, הערך ניירות את החברה ביטלה לא לבטלם; היא רשאית
או שהומרו מניות למניות; לממשם או להמירם או ולמכרם, לחזור החברה

החברה." בבעלות הן עוד מניות רדומות כל יהיו כאמור, שמומשו

ערך ניירות "או יבוא האם" החברה של  "מניות אחרי העיקרי, לחוק 309(א) בסעיף .72
"או ניירות הערך "המניות" יבוא אחרי האם,", החברה לממשם במניות שניתן להמירם או

"הרכישה". יבוא היתה" האם, "החברה ואחרי במניות," לממשם או להמירם שניתן

לחוק העיקרי יבוא: 309 סעיף אחרי .73
ניירות "רכישת

שניתן ערך
להמירם למניות

למניות להמירם שניתן ניירות ערך רכישה של כחלוקה, תיחשב לא 309א.
האחרונים, כהתחייבות, המותאמים הכספיים בדוחות הסכום שהוצג בגובה

האמורים." הניירות ארוך, בשל לזמן או קצר לזמן

לפי  יבוא "חובותיו שלו" האמונים "חובת במקום העיקרי, ברישה, 311 לחוק בסעיף .74
הענין". לפי 253 או 254, ,252 סעיפים

― העיקרי לחוק 320 בסעיף .75

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (1)

האסיפה של  אישורה טעון לא מיזוג (א), קטן בסעיף האמור אף  על "(א1)
מאלה: אחד בכל הכללית

החברה של המלאה ובבעלותה בשליטתה הנמצאת יעד בחברת (1)
הקולטת;

אלה: התקיימו כל אם בחברה קולטת, (2)

החברה של התקנון או התזכיר בשינוי כרוך אינו המיזוג (א)
הקולטת;

מעשרים למעלה המיזוג במסגרת מקצה אינה הקולטת החברה (ב)
יהפוך לא וכתוצאה מההקצאה מזכויות ההצבעה בחברה, אחוזים
זה לענין ;268 בסעיף הקולטת כהגדרתו שליטה בחברה לבעל אדם
שאותו אדם למניות, למימוש או להמרה הניתנים ערך יראו ניירות

מומשו; או כאילו הומרו המיזוג, במסגרת שיוקצו לו או מחזיק

האסיפה של אישורה את המחייבות הנסיבות מתקיימות לא (ג)
ו-(ד)."; (ג) קטנים סעיפים לפי הכללית

302 תיקון סעיף

303 תיקון סעיף

308 תיקון סעיף

309 תיקון סעיף

309א הוספת סעיף

311 תיקון סעיף

320 תיקון סעיף
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יבוא בהצבעה" הנוכחים המניות בעלי מקרב "רוב במקום (ג), קטן בסעיף (2)
בהצבעה, למעט המשתתפים מקרב ההצבעה זכויות ברוב המחזיקים "בעלי המניות
אדם יראו לא ואולם "בשליטתם,  יבוא "בשליטתם" במקום ובסיפה,  הנמנעים,",
מהחזקת מניות בחברה רק נובעת ההחזקה אם האחרת כמחזיק בחברה המתמזגת

המתמזגת".

323 ממועד תיקון סעיף ימים "שלושים יבוא יום" "שבעים במקום ברישה, העיקרי, 323 לחוק בסעיף .76
ימים". וחמישים המתמזגות החברות מן אחת בכל הכללית האסיפה החלטת קבלת

327 המניותתיקון סעיף "בעלי יבוא המצביעים," "הנוכחים במקום העיקרי, לחוק 327(א) בסעיף .77
הנמנעים,". למעט בהצבעה, המשתתפים

328 ―תיקון סעיף העיקרי לחוק 328 בסעיף .78

אחוזים"; וחמישה "מארבעים יבוא "ממחצית" במקום (א), קטן בסעיף (1)

(ב) ― קטן בסעיף  (2)

"ובלבד יבוא ובסופה ,"(1)" פסקה תהיה של" "רכישה במילים החל הסיפה (א)
לניצע להקנות שמטרתה  פרטית  כהצעה  כללית  באסיפה  אושרה  שהרכישה
שמטרתה פרטית כהצעה או שליטה, דבוקת בעל בחברה אין אם שליטה דבוקת
בחברה אין  אם בחברה  ההצבעה מזכויות אחוזים וחמישה ארבעים  להקנות 

בחברה"; ההצבעה מזכויות אחוזים וחמישה ארבעים המחזיק אדם

יבוא: (1) פסקה אחרי (ב)

לבעל אדם יהפוך ממנה כתוצאה אשר שליטה, דבוקת מבעל רכישה (2)"
שליטה; דבוקת

מזכויות ההצבעה מעל ארבעים וחמישה אחוזים שמחזיק רכישה ממי (3)
מעל הרוכש, של אחזקותיו שיעור יעלה ממנה כתוצאה אשר בחברה,

בחברה." ההצבעה מזכויות אחוזים וחמישה ארבעים

331 של".תיקון סעיף יבוא "או אחרי "במציע" לחוק העיקרי, 331(ג) בסעיף .79

333 ―תיקון סעיף העיקרי לחוק 333 בסעיף .80

אחוזים"; וחמישה "מארבעים יבוא "ממחצית" במקום (ב), קטן בסעיף (1)

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

מקנות שאינן בידיו המוחזקות המניות על לחברה ידווח מניות בעל "(ב1)
כך." על לו שנודע לאחר האפשרי בהקדם הצבעה זכויות

336 ―תיקון סעיף העיקרי לחוק 336 בסעיף .81

― יימחקו; בבורסה" המילים "הרשומות למסחר (א), בסעיף קטן (1)

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

התש"ס בשבט כ"ה  ביום אדם החזיק (ב), קטן בסעיף האמור אף  על  "(ג)
ערב שחל הדין לפי (ב), קטן בסעיף  כאמור בשיעור מניות (2000 (1 בפברואר 
אשר מלאה רכש הצעת בדרך של אלא נוספות ירכוש מניות לא האמור, היום

מהווה  להצעה נענו שלא באופן ששיעור הניצעים הניצעים, ידי על  התקבלה

שלגביהן המניות מסוג המונפק מההון או המונפק, המניות מהון ממחצית פחות
כלל יעברו זה, קטן כאמור בסעיף מלאה הצעת רכש התקבלה ההצעה; הוצעה
במניות הבעלויות של והרישומים לבעלותו, לרכוש המציע שביקש המניות

ישונו בהתאם לכך."

ו-337(א)". 336(ג) יבוא "בסעיפים 337(א)" "בסעיף במקום העיקרי, לחוק 338(א) בסעיף .82

להעברה;  "העומדות יבוא להעברה" "העומדות במקום העיקרי, לחוק  342 בסעיף .83
הקבועה בדרך הרוב כאמור, תתקבל שיעור את המקטין לשינוי התקנון באופן החלטה ואולם

החברה". של המניות בעלי כל בהסכמת או ו-(יב) (יא) (י), (ט), 350(א), סעיף לפי

לחוק העיקרי יבוא: 342 סעיף אחרי .84

לקבוע"תקנות רשאי ערך, ניירות רשות עם התייעצות לאחר השר, 342א.
מלאה רכש הצעת למסירת הדרכים בדבר לרבות זה פרק לביצוע הוראות
ההוראות את להחיל הוא רשאי זה ובכלל הודעותיהם, ולקבלת לניצעים
תתנהל שלפיהם המועדים את לקבוע וכן הצבעה, כתבי לגבי החלות

המלאה." הרכש הצעת

― העיקרי לחוק 350 בסעיף .85

"המשתתפים בהצבעה והמצביעים" יבוא במקום "הנוכחים (ט), בסעיף קטן (1)
הנמנעים"; למעט

(ט)"; קטן "סעיף יבוא (ב)" קטן "סעיף במקום (י), קטן בסעיף (2)

תפקיד, הוראות בעל מינוי דין, סדרי לענין "וכן יבוא בסופו (יב), בסעיף קטן (3)
המשפט". בית ידי על תפקיד וקביעת סמכויותיו לבעל וביטוח שיפוי בדבר

לחוק העיקרי יבוא: 353 סעיף אחרי .86
להוצאות "ערובה

משפט
אשר חוץ, חברת או חברה ידי על תביעה משפט לבית הוגשה 353א.
הנתבע, לבקשת המשפט, בית מוגבלת, רשאי בה המניות בעלי אחריות
אם הוצאות הנתבע לתשלום מספקת ערובה תיתן כי החברה להורות
אם אלא הערובה, שתינתן ההליכים עד לעכב את הוא ורשאי בדין, יזכה
החוץ חברת או החברה חיוב אינן מצדיקות את הענין נסיבות כי סבר כן
הוצאות את לשלם ביכולתה יש כי הוכיחה החברה אם או בערובה

בדין." יזכה אם הנתבע

חברות "היו ובמקום "תגיש" יבוא "יגישו"  במקום העיקרי, לחוק 365(א) בסעיף .87
פרטיות" יבוא "היתה חברה פרטית".

יבוא: (4) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 367(א) בסעיף .88

פקודת לפי הנדרשות הכללית האסיפה של החלטות לגבי שיחול 115א סעיף (5)"
החברות."

התשמ"ג―81983 ―  החברות [נוסח חדש], בפקודת .89

תימחק; ― (3) פסקה 257 בסעיף (1)

יבוא: 164 סעיף לפני (2)
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שלגביהן המניות מסוג המונפק מההון או המונפק, המניות מהון ממחצית פחות
כלל יעברו זה, קטן כאמור בסעיף מלאה הצעת רכש התקבלה ההצעה; הוצעה
במניות הבעלויות של והרישומים לבעלותו, לרכוש המציע שביקש המניות

ישונו בהתאם לכך."

ו-337(א)". 336(ג) יבוא "בסעיפים 337(א)" "בסעיף במקום העיקרי, לחוק 338(א) בסעיף .82

להעברה;  "העומדות יבוא להעברה" "העומדות במקום העיקרי, לחוק  342 בסעיף .83
הקבועה בדרך הרוב כאמור, תתקבל שיעור את המקטין לשינוי התקנון באופן החלטה ואולם

החברה". של המניות בעלי כל בהסכמת או ו-(יב) (יא) (י), (ט), 350(א), סעיף לפי

לחוק העיקרי יבוא: 342 סעיף אחרי .84

לקבוע"תקנות רשאי ערך, ניירות רשות עם התייעצות לאחר השר, 342א.
מלאה רכש הצעת למסירת הדרכים בדבר לרבות זה פרק לביצוע הוראות
ההוראות את להחיל הוא רשאי זה ובכלל הודעותיהם, ולקבלת לניצעים
תתנהל שלפיהם המועדים את לקבוע וכן הצבעה, כתבי לגבי החלות

המלאה." הרכש הצעת

― העיקרי לחוק 350 בסעיף .85

"המשתתפים בהצבעה והמצביעים" יבוא במקום "הנוכחים (ט), בסעיף קטן (1)
הנמנעים"; למעט

(ט)"; קטן "סעיף יבוא (ב)" קטן "סעיף במקום (י), קטן בסעיף (2)

תפקיד, הוראות בעל מינוי דין, סדרי לענין "וכן יבוא בסופו (יב), בסעיף קטן (3)
המשפט". בית ידי על תפקיד וקביעת סמכויותיו לבעל וביטוח שיפוי בדבר

לחוק העיקרי יבוא: 353 סעיף אחרי .86
להוצאות "ערובה

משפט
אשר חוץ, חברת או חברה ידי על תביעה משפט לבית הוגשה 353א.
הנתבע, לבקשת המשפט, בית מוגבלת, רשאי בה המניות בעלי אחריות
אם הוצאות הנתבע לתשלום מספקת ערובה תיתן כי החברה להורות
אם אלא הערובה, שתינתן ההליכים עד לעכב את הוא ורשאי בדין, יזכה
החוץ חברת או החברה חיוב אינן מצדיקות את הענין נסיבות כי סבר כן
הוצאות את לשלם ביכולתה יש כי הוכיחה החברה אם או בערובה

בדין." יזכה אם הנתבע

חברות "היו ובמקום "תגיש" יבוא "יגישו"  במקום העיקרי, לחוק 365(א) בסעיף .87
פרטיות" יבוא "היתה חברה פרטית".

יבוא: (4) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 367(א) בסעיף .88

פקודת לפי הנדרשות הכללית האסיפה של החלטות לגבי שיחול 115א סעיף (5)"
החברות."

התשמ"ג―81983 ―  החברות [נוסח חדש], בפקודת .89

תימחק; ― (3) פסקה 257 בסעיף (1)

יבוא: 164 סעיף לפני (2)

338 תיקון סעיף

342 תיקון סעיף

342א הוספת סעיף

350 תיקון סעיף

353א הוספת סעיף

365 תיקון סעיף

367 תיקון סעיף

תיקון פקודת
15 מס' החברות ―

__________
.47 עמ' התשס"ב, ס"ח ;761 עמ' חדש 37, נוסח ישראל, מדינת דיני  8
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―"החלטות לסוגיהן הן חברה של כללית באסיפה המתקבלות החלטות (א) 115א.

פשוט ברוב שהתקבלה החלטה והיא רגילה, החלטה (1)
הותר ואם בעצמם, והצביעו להצביע הרשאים חברים של
כללית שניתנה  באסיפה ידי שלוחם, ― על שלוחים למנות

כדין; הודעה עליה

ברוב שהתקבלה החלטה והיא המניין, מן שלא החלטה (2)
להצביע הרשאים חברים  של  לפחות  רבעים  שלושה של
ידי  על  ― שלוחים למנות  הותר ואם  בעצמם, והצביעו 
שבה כדין הודעה עליה שניתנה כללית באסיפה שלוחם,

המניין; מן שלא החלטה להציע כוונה מפורשת

הדרוש ברוב שהתקבלה החלטה והיא מיוחדת, החלטה (3)
שניתנה כללית באסיפה המניין, מן שלא החלטה לקבלת
מראש שבה ימים לפחות ואחד כדין עשרים עליה הודעה
כל בהסכמת אולם מיוחדת; החלטה להציע כוונה מפורשת
ולקבל להציע  ניתן ולהצביע להשתתף הרשאים החברים 
הודעה עליה שניתנה כללית באסיפה מיוחדת החלטה

ימים. ואחד מעשרים פחות מראש

כאילו כללית על אסיפה יראו הודעה קטן (א) סעיף לענין (ב)
ההודעה ניתנה אם כדין, קוימה כאילו האסיפה ואת כדין ניתנה

דין." כל לפי או על פי התקנון כנדרש האסיפה וקוימה

התשכ"ח―91968 ―  ערך, ניירות בחוק .90

יבוא: 39 סעיף אחרי (1)

על הוראות "החלת
שהתאגדה חברה

לישראל מחוץ
מוצעות ומניותיה

בישראל לציבור

זה, חוק לפי ותקנות החברות חוק לפי הוראות (א) 39א.
על המפורטים, בשינויים יחולו הרביעית, בתוספת המפורטות
לציבור שלה מניות ומציעה  לישראל  מחוץ  שהתאגדה חברה
ותקנות, מהוראות אותה לפטור הרשות רשאית ואולם בישראל,
החברה על לישראל החל כי הדין מחוץ נוכחה חלקן, אם או כולן
בסעיף המשקיעים בישראל; ציבור של עניניו הצורך את די מבטיח
שבה במדינה החברה על ― הדין החל לישראל" מחוץ "הדין זה,
ערך שלה למסחר ניירות רישום בשל עליה החל התאגדה וכן הדין

כללי אותה בורסה. לרבות בבורסה מחוץ לישראל,

החברה  את תפטור (א), קטן בסעיף כאמור הרשות נוכחה (ב)  
מתן בעת לחברה כך על ותודיע שקבעה, כפי ותקנות, מהוראות

התשקיף. לפרסום ההיתר

ניירות  רשות ועם המשפטים שר עם בהתייעצות השר, (ג)  
הוראות ממנה לגרוע או הרביעית בתוספת בצו להוסיף רשאי ערך,

לפי חוק זה. או תקנות לפי חוק החברות

הערך  שניירות  חברה על יחולו לא זה סעיף הוראות (ד)   
בחו"ל."; בבורסה למסחר רשומים שלה

יבוא: התוספת השלישית אחרי (2)

"תוספת רביעית

39א) (סעיף

בישראל לציבור מוצעות ומניותיה לישראל מחוץ שהתאגדה חברה על הוראות החלת

החברות זה      חוק חוק לפי תקנות

הצבעה1. ו-89כתבי 87 סעיפים

יושב ראש2.
דירקטוריון

כללי ומנהל

ו-121(ג) 95 סעיפים

ביקורת3. 114 עד 117ועדת סעיפים

פנימי4. 146 עד 153מבקר סעיפים

מניות5. בעל זכות
מידע ולקבלת לעיון

ו-185 184 סעיפים

הנגזרת6. התביעה
והייצוגית

194 עד 218 סעיפים

חיצוני7. 239 עד 249אדירקטור סעיפים

משרה8. נושאי 252 עד 256חובות סעיפים

בעל9. עם עסקאות
שליטה

ו-275  (4)270 סעיפים
282 עד

(עסקה ערך ניירות תקנות
שליטה בעל לבין חברה בין

התשס"א―102001 בה),

ו-342אהצעותרכש10. 328 עד 340 (הצעתסעיפים ערך ניירות תקנות
התש"ס―112000" רכש),

ציבורית על חברה לא יחול זה, לחוק (2)51 בסעיף כנוסחו העיקרי לחוק 219(ג) סעיף (א)  .91
בסעיף כמשמעותו דירקטור לרבות זה, תחילתו של חוק לפני חיצוני, דירקטור מינתה אשר
לפי סעיף 245(א) נוספת לתקופה למנותו רשאית תהיה לא החברה ואולם 372 לחוק העיקרי,

מאלה: אחד אלא אם כן מתקיים העיקרי, לחוק

ופיננסית; בעל מומחיות חשבונאית הוא הדירקטור (1)

מכהן נוספת ובמועד המינוי לתקופה בעל כשירות מקצועית, הוא הדירקטור (2)
בחברה, ומכהנים ופיננסית, חשבונאית מומחיות בעל אחד חיצוני דירקטור בחברה
קבע הדירקטוריון במספר שאותו האמורה המומחיות האמור, דירקטורים בעלי במועד

קבע. אם זה, לחוק (1)18 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 92(א)(12) סעיף לפי

219(ד) סעיף  לפי  ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים מינוי חובת (ב)   
שאינו דירקטור  של וכהונה מינוי  על תחול זה, לחוק  (3)51 בסעיף כנוסחו העיקרי לחוק
של הנדרש המזערי המספר את הדירקטוריון קבע שבו במועד החל חיצוני דירקטור
כנוסחו העיקרי לחוק 92(א)(12) סעיף לפי ופיננסית  חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים 
סעיף של תחילתו מיום ימים מ-90 יאוחר לא תיעשה כאמור קביעה זה; לחוק (1)18  בסעיף

זה.  18(1) לחוק לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 92(א)(12)

חוק  תיקון
― ערך  ניירות

 מס' 27 

__________
.19 עמ' התשס"ה, עמ' 234; התשכ"ח, ס"ח  9
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"תוספת רביעית

39א) (סעיף

בישראל לציבור מוצעות ומניותיה לישראל מחוץ שהתאגדה חברה על הוראות החלת

החברות זה      חוק חוק לפי תקנות

הצבעה1. ו-89כתבי 87 סעיפים

יושב ראש2.
דירקטוריון

כללי ומנהל

ו-121(ג) 95 סעיפים

ביקורת3. 114 עד 117ועדת סעיפים

פנימי4. 146 עד 153מבקר סעיפים

מניות5. בעל זכות
מידע ולקבלת לעיון

ו-185 184 סעיפים

הנגזרת6. התביעה
והייצוגית

194 עד 218 סעיפים

חיצוני7. 239 עד 249אדירקטור סעיפים

משרה8. נושאי 252 עד 256חובות סעיפים

בעל9. עם עסקאות
שליטה

ו-275  (4)270 סעיפים
282 עד

(עסקה ערך ניירות תקנות
שליטה בעל לבין חברה בין

התשס"א―102001 בה),

ו-342אהצעותרכש10. 328 עד 340 (הצעתסעיפים ערך ניירות תקנות
התש"ס―112000" רכש),

ציבורית על חברה לא יחול זה, לחוק (2)51 בסעיף כנוסחו העיקרי לחוק 219(ג) סעיף (א)  .91
בסעיף כמשמעותו דירקטור לרבות זה, תחילתו של חוק לפני חיצוני, דירקטור מינתה אשר
לפי סעיף 245(א) נוספת לתקופה למנותו רשאית תהיה לא החברה ואולם 372 לחוק העיקרי,

מאלה: אחד אלא אם כן מתקיים העיקרי, לחוק

ופיננסית; בעל מומחיות חשבונאית הוא הדירקטור (1)

מכהן נוספת ובמועד המינוי לתקופה בעל כשירות מקצועית, הוא הדירקטור (2)
בחברה, ומכהנים ופיננסית, חשבונאית מומחיות בעל אחד חיצוני דירקטור בחברה
קבע הדירקטוריון במספר שאותו האמורה המומחיות האמור, דירקטורים בעלי במועד

קבע. אם זה, לחוק (1)18 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 92(א)(12) סעיף לפי

219(ד) סעיף  לפי  ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים מינוי חובת (ב)   
שאינו דירקטור  של וכהונה מינוי  על תחול זה, לחוק  (3)51 בסעיף כנוסחו העיקרי לחוק
של הנדרש המזערי המספר את הדירקטוריון קבע שבו במועד החל חיצוני דירקטור
כנוסחו העיקרי לחוק 92(א)(12) סעיף לפי ופיננסית  חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים 
סעיף של תחילתו מיום ימים מ-90 יאוחר לא תיעשה כאמור קביעה זה; לחוק (1)18  בסעיף

זה.  18(1) לחוק לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 92(א)(12)

מעבר הוראת

__________
עמ' 430. התשס"א, ס"ח   10

עמ' 314. התש"ס, ק"ת  11
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ותחולה ביוםתחילה לתוקפו ייכנס זה, לחוק (2)13 בסעיף כאמור העיקרי, לחוק 69(ב) ביטול סעיף (א)  .92
זה. לחוק (1)13 בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק 69(א) סעיף של תקנות לפי תחילתן

219(ג) סעיף זה, לחוק (1)18 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף של סעיף 92(א)(12) תחילתם (ב)   
כנוסחו העיקרי לחוק 240(א1)(1) לחוק זה, וסעיף ו-(3) (2)51 בסעיף כנוסחו העיקרי לחוק ו-(ד)
העיקרי לחוק 240(א1)(2) סעיף לפי שיותקנו תקנות של תחילתן ביום זה, לחוק (2)55 בסעיף

זה. לחוק (2)55 כנוסחו בסעיף

כנוסחו העיקרי בחוק האמור, לסעיף (1א) פסקה והוספת לסעיף 260(א) ברישה תיקון (ג)  
זה. חוק של לפני תחילתו שנוצרו עילות גם על יחול זה, לחוק (1)60 בסעיף

 

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

י לבנ פי   צי
המשפטים שרת

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב
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