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יבוא: לפקודה 96ד(א) סעיף במקום .2

או עת באותה מכהן הוא אם בחברה, הציבור מקרב כדירקטור אדם יכהן לא "(א)
כיהן או מכהן הוא אם או חברה, באותה כדירקטור למינויו, שקדמה בשנה כיהן אם

לאותה קשור בתאגיד משרה, כנושא או הציבור מקרב כדירקטור כדירקטור, כאמור
קשור בתאגיד או חברה, באותה השליטה בעל בשליטת שהינה בחברה או חברה,

כאמור. השליטה בעל שבשליטת לחברה

בתקופת בתאגיד כדירקטור שמונה מי על יחולו לא (א) קטן סעיף הוראות (או)

לציבור, שלו הערך ניירות של הראשונה ההצעה למועד שקדמו החודשים שלושת
זה." סימן לפי הציבור מקרב דירקטור לכהונת התנאים יתר בו שמתמלאים ובלבד

96ד סעיף תיקון

יבוא: לפקודה 96יא סעיף אחרי 96יא31. סעיף הוספת

מינוי "איסור
והעסקה

הציבור מקרב כדירקטור בה שכיהן מי את תמנה לא חברה 96יא1.
שירותים ממנו תקבל ולא כעובד תעסיקו לא בה, משרה כנושא לכהונה

תאגיד באמצעות לרבות בעקיפין, ובין במישרין בין בתמורה, מקצועיים
מתום שנה חלפה כן אם אלא בו, שותף או שליטה בעל הוא אדם שאותו

חברה." באותה הציבור מקרב כדירקטור כהונתו

רשאי בהם, דן זה שחוק בתפקיד או בכהונה זה חוק של תחילתו ערב שכיהן מי .4
שהם ככל ההעסקה או הכהונה תקופת תום עד תפקיד באותו או כהונה באותה להמשיך
יומה סדר שעל הקרובה הכללית האסיפה למועד עד  נקבעו לא ואם בחוזה; או בדין נקבעו
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חוק של תחילתו מיום שנה תום עד או בהם, דן זה שחוק תפקידים בעלי של פיטורין או מינוי
שביניהם. המוקדם לפי זה,
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