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 .1בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ) 1 1968להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף  ,1בהגדרה "בעל
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בסעיף

ענין" ,בפסקה ))(1ב( ,אחרי "למעט חברת רישומים" יבוא "ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק

מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף )46א())(2ו( או כנאמן ,להקצאת מניות
לעובדים ,כהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס הכנסה.2
בסעיף
")ה(

)36ג(,

12

לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:

הרשות רשאית לקבוע ,באישור שר האוצר ,סדרי טיפול בדוחות כאמור בסעיף
דרך בלל או לפי סוגים ,הכללים יפורסמו ברשומות".
(1)33

36

לחוק העיקרי ,במקום

")25ג("

יבוא

")25ד(".

לחוק העיקרי ,במקום סעיפים קטנים )ה( עד )ח( יבוא:

")ה( תאגיד כאמור בסעיף קטן )א( חייב להגיש לפי דרישה מיוחדת של הרשות או
של עובד שהיא הסמיכה לכך ,בתוך המועד שייקבע בדרישה ובלבד שלא יפחת
מהמועד שנקבע בתקנות לפי סעיף קטן )ב( ,דוח מיידי על ענין או אירוע ,אם ,לדעתם,
מידע על אודותיהם חשוב למשקיע סביר השוקל קניה או מכירה של ניירות ערך של
התאגיד.

)ו( תאגיד כאמור בסעיף קטן )א( חייב ,לפי דרישה של הרשות או של עובד שהיא
הסמיכה לכך 
)ו( למסור בכתב לרשות ,בתוך המועד שייקבע בדרישה ,הסבר ,פירוט ,ידיעות
ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בדוח או בהודעה לפי פרק זה,
) (2להגיש דוח המתקן דוח או הודעה שהוגשו לפי פרק זה ,בתוך המועד
שייקבע בדרישה ,אם נוכחו כי דוח או הודעה שהוגשו אינם כנדרש לפי סעיף
זה ,או כי הפרטים ,שנמסרו מכוח הוראת פסקה )ו( ,מחייבים זאת.
)ז( הרשות רשאית להורות לתאגיד כאמור בסעיף קטן )א( ,לאחר שנתנה לו
הזדמנות להשמיע את טענותיו ,להגיש ,בתוך תקופה שתקבע 
) (1דוח שיכלול חוות דעת ,נוסף על חוות הדעת שנכללה בדוח שהוגש לפי
סעיף זה ,אם נוכחה כי רוח כאמור אינו כנדרש לפי סעיף זה או כי פרטים
שנמסרו מכוח הוראת סעיף קטן )ו( מחייבים מתן הוראה כאמור;
) (2דוחות כספיים ,חוות רעת או סקירה של רואה החשבון שביקר או שסקר
אותם או של רואה חשבון אחר ,במקום אלה שנכללו בדוח שהוגש לרשות ,אם,
לדעתה ,הם לא נערכו לפי העקרונות החשבונאיים המקובלים וכללי הדיווח

המקובלים ואינם משקפים באופן נאות ,בהתאם לעקרונות ולכללים האמורים,
את מצב עסקי התאגיד.

)ח( שוכנעו הרשות או עובד שהרשות הסמיכה לכך כי נבצר מתאגיד להגיש דוח
או הורעה לפי פרק זה במועד שנקבע לכך בתקנות ,רשאים הם להאריך את המועד
להגשתם".
* נתקבל בכנסת ביום ב באדר א' התש"ס ) 8בפברואר  ;(2000הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2828מיום כ"ב בחשון התשס ) 1בנובמבר  ,(1999עמ' .130
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשנ"ד ,עמ' .344
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
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) (1בסעיף קטן )א( ,אחרי "על ניירות ערך שלו המוחזקים בידי בעל ענין בתאגיד"
יבוא "או פרטים אחרים הנוגעים לבעל ענין בתאגיד ,לרבות שינויים בהחזקות
כאמור";
)(2

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

")ג( הודעה לפי סעיף זה תהיה בכתב ,תיחתם בידי בעל הענין או בידי מי
שחדל להיות בעל ענין ותוגש לתאגיד במועד שקבע שר האוצר ,לפי הצעת
הרשות או לאחר התייעצות עמה ,באישור ועדת הכספים של הכנסת".

בסעיף )38א( לחוק העיקרי ,במקום "תוך המועד שהורתה הרשות" יבוא "בתוך המועד
.6
שהורו הרשות או עובד שהיא הסמיכה לכך ,או שלא מסר הסבר ,פירוט ,ידיעות או מסמכים
בקשר לפרטים הכלולים בדוח או בהודעה לפי סעיף ."36

תיקון סעיף

38

 .7בסעיף )45ב() (2לחוק העיקרי ,בסופו יבוא "הוראת פסקה זו תחול עד לאחר מתן שני
רשיונות או יותר לפי סעיף )45א(".
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 .8בסעיף ) 46א() (8לחוק ,העיקרי ,אחרי "חברה" יבוא "ועל יחידות של קרן סגורה
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כהגדרתה בחוק להשקעות משותפות".

בסעיף  52לחוק העיקרי ,בסופו יבוא "ולרבות יחידות של קרן סגורה כהגדרתה בחוק
.9
להשקעות משותפות".
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 .10בסעיף )53ב() (3לחוק העיקרי ,במקום ")25ג(" יבוא ")25ד(".
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אחרי סעיף 54יא לחוק העיקרי יבוא:

"פרק ט :2שיתוף פעולה עם רשות חוץ
הגדרות

54יא.1

בפרק זה 

)א(

"רשות חוץ"  גוף המופקד על ביצוע ואכיפה של דיני ניירות ערך במדינת
חוץ ,אשר חתם על מזכר הבנה עם הרשות;
"מזכר הבנה"  הסכם שענינו שיתוף פעולה בביצוע ובאכיפה של דיני
ניירות ערך;

"סיוע לרשות חוץ"  דרישת ידיעות ומסמכים ,עריכת חיפוש ,תפיסת
מסמכים ,ניהול חקירה והעברת ידיעות ומסמכים ,לשם ביצוע
ואכיפה של דיני ניירות ערך במדינת חוץ;
"בקשה לסיוע"  בקשה לסיוע שהוגשה בכתב לרשות על ידי רשות חוץ
בהתאם למזכר הבנה,
"דיני ניירות ערך"  דינים שהרשות ורשות חוץ מופקדות על ביצועם
ואכיפתם והנוגעים לענינים האלה:
)(1

שימוש במידע פנים;

)(2

תרמית בקשר לניירות ערך;

)(3

גילוי נאות בתשקיפים ,בדוחות תקופתיים ובדוחות

מיידיים;

) (4חובותיהם של העוסקים בעסקי ייעוץ השקעות וניהול
תיקי השקעות.

הוספת

פרק ט2

)ב( משמעותם של מונחים בדיני ניירות ערך במדינת חוץ תהא
במשמעותם ברין שבתחום סמכותה של רשות החוץ.
אישור בקשה

54יא.2

לסיוע

מצא יושב ראש הרשות כי התקיימו כל אלה:
)ו( רשות חוץ הגישה לרשות בקשה לסיוע בהתאם לתקנות,
לפי סעיף 54יא;7

) (2נושא הבקשה עשוי להיות נתון לחקירה כעבירה פלילית
לפי דיני ניירות ערך בישראל;

) (3התקיימו הוראות פרק זה ומזכר ההבנה:
רשאי הוא לקבוע כי על הבקשה לסיוע יחולו הוראות פרק זה.
סמכות היועץ
המשפטי לממשלה

54יא .3לא תיעשה פעולה מכוח הוראות פרק זה אם היא עלולה ,לדעה
היועץ המשפטי לממשלה ,לפגוע בריבונות מדינת ישראל ,בביטחונה,
באינטרס החיוני לה ,בתקנת הציבור או בחקירה תלויה ועומדת.

הסמכה לבצע
פעולות סיוע

54יא) .4א( כדי להבטיח מתן סיוע לרשות חוץ ,יהיה מי שיושב ראש
הרשות הסמיכו לבך בכתב ,רשאי להשתמש בסמכויות לפי סעיפים 56א
ער 56ג,

בשינויים

המחויבים.

)ב( על ידיעה או מסמך שהגיעו לידי מי שהוסמך באמור בסעיף
קטן )א( יחולו הוראות סעיף 56ה ,בשינויים המחויבים.

)ג( קבע יושב ראש הרשות כי על הבקשה לסיוע יחולו הוראות
זה ,רשאי הוא להורות למי שהוטמן כאמור בסעיף קטן )א( כי גביית
הודעה תיעשה לפי סדר הדין שבתחום סמכותה של רשות החוץ ,אם
ביקשה זאת רשות החוץ בבקשה לסיוע.
54יא) .5א( קבע יושב ראש הרשות כאמור בסעיף 54יא ,2וידיעה או
מסמך שמבוקשים בבקשה לסיוע מצויים בידי הרשות ,רשאי מי שיושב
ראש הרשות הסמיכו לכך בכתב להעביר לרשות החוץ את הידיעה או
המסמך או העתק מאושר או העתק צילומי מאושר שלו.
)ב( מי שיושב ראש הרשות הסמיכו כאמור בסעיף 54יא 4רשאי
להעביר לרשות חוץ יריעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח הסמכה כאמור
או העתק מאושר או העתק צילומי מאושר שלו.
)ג( לא יועברו ידיעה ,מסמך או העתק כאמור בסעיפים קטנים )א(
ו)ב( אלא אם כן שוכנע יושב ראש הרשות כי הם ישמשו אך ורק למטרה
שלשמה נמסרו.
)ד( על אף הוראות סעיף זה ,לא יועבר לרשות חוץ מסמך שאינו
פומבי או העתק מאושר או העתק צילומי מאושר שלו ,הנוגע לעסקי
תאגיד בנקאי או מבטח ,אלא באישורו של המפקח על הבנקים או המפקח
על עסקי ביטוח ,לפי הענין; בסעיף קטן זה 
"תאגיד בנקאי"  כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א,3 1981
למעט חברת שירותים משותפים;
"מבטח"  כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א.4 1981
פרק

הסמכה להעביר
ידיעות

ומסמכים

 3ס"ח התשמא ,עמ'  ;232התשנ"ה ,עמ' .248
 4ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;208התשנ"ו ,עמ' .45

הדדיות

54יא .6יושב ראש הרשות רשאי להורות שפעולה לפי פרק זה לא תיעשה
לפי בקשת רשות חוץ אשר נמנעה מביצוע פעולה רומה לבקשת
הרשות.

תקנות

54יא.7

שר המשפטים רשאי להתקין תקנות 
)ו( לשם ביצועו של פרק זה ,לרבות לענין נוהלי הגשת בקשה
לסיוע לרשות חוץ והטיפול בה;
) (2לשם ביצוע מזכר הבנה.

תוקפן של תקנות 54יא .8נקבעו במזכר הבנה הוראות בענינים המפורטים להלן ,והותקנו
תקנות לביצוען ,יהיה לתקנות תוקף ,על אף הוראות חוק זה או כל חוק
אחר:

) (1המצאת מסמכים ,הוכחתם ,אימותם ואישורם בידי רשות
חוץ ,לבקשת הרשות;

) (2גביית עדות ,תפיסת מסמכים או ביצוע כל פעולת אכיפה
אחרת בידי רשות חוץ ,לבקשת הרשות".
אהוד ברק
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