
חוק ניירות ערך (תיקון מס' 21), התש"ס2000*

ו סעיף 1. בחוק ניירות ערך, התשב"ח1 1968 (להלן  החוק העיקרי), בסעיף 1 תיקון
האוצר שר שקבע אחר תאגיד בל "וכן יבוא בסופה רישומים", "חברת בהגדרה (1)

הרשות"; עם בהתייעצות

יבוא: "בורסה" ההגדרה אחרי (2)

השקעות בחוק כהגדרתו מוסדר שוק ערך, לניירות בורסה  בחו"ל" ""בורסה
מהם, אחד בכל מסחר רשימת או התשנ"ד21994, בנאמנות, משותפות

השלישית; או השניה בתוספת המנויים בישראל, שאינם
למסחר רשומים שלו ערך וניירות בישראל שהואגד תאגיד  חוץ" "תאגיד

בבורסה בחו"ל;
למסחר שלו ערך ניירות רישום בשל חוץ תאגיד על החל הדין  הזר" "הדין

בחו"ל;". הבורסה אותה כללי לרבות בחו"ל, בבורסה

5וג סעיף תיקון העיקרי לחוק 15ג(א) בסעיף .2

(ו) בפסקה (1), ברישה, אחרי "סעיף 15א(א)(1), (4) או (7)" יבוא "או בהצעה מחוץ
תשקיף", פי על שלא שנעשתה לישראל

תשקיף". פי על "שלא יבוא מוצעים" שלו הערך "שניירות אחרי ,(2) בפסקה (2)

ה'ג פרק יבוא:הוספת העיקרי לחוק 35טז סעיף אחרי .5

בחו"ל בבורסה למסחר הרשומים ערך ניירות ה'ג: "פרק

למסחר רישום
ערך ניירות של
חוץ תאגיד של

שיהא יכול חוץ, תאגיד של ערך ניירות של בבורסה, למסחר רישום 55יז.
שמבקש הערך ניירות אם זה, פרק להוראות בהתאם רישום מסמך פי על
שר שקבע תקופה במשך בחו"ל בבורסה למסחר רשומים לרשום התאגיד
תקופה, לקבוע שלא או שונות תקופות לקבוע רשאי האוצר שר האוצר,

התאגיד. של הערך ניירות שווי ולפי בחו"ל בורסות לפי
בורסה קביעת

השלישית בתוספת
עמה, בהתייעצות או הרשות הצעת פי על רשאי, האוצר שר 35יח.
בורסה השלישית בתוספת לקבוע הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור
על החל והדין שכלליה מצא אם השניה, בתוספת מנויה שאינה בחו"ל
למסחר.בה, רשומים שלהם ערך שניירות בישראל, שהואגדו תאגידים
בהתאם שייקבעו כפי הרישום במסמך שייכללו נוספים פרטים בתוספת
להוראות סעיף 35כ(א)(2), מבטיחים די הצורך את עניניו של ציבור

בישראל. המשקיעים
התוספות עמה,שינוי בהתייעצות או הרשות הצעת פי על רשאי, האוצר שר 35יט.

והשלישית השניה מהתוספות למחוק הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור
על החל והדין כלליה אין מהותי, שינוי שעקב מצא אם בחו"ל, בורסה
בה, למסחר רשומים שלהם הערך שניירות בישראל, שהואגדו תאגידים

בישראל. המשקיעים ציבור של עניניו את הצורך די עוד מבטיחים

* נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז התש"ס (25 ביוני 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
2887, מיום כ"ג בסיון התש"ס (24 ביוני 2000), עמ' 440.

1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התש"ס, עמ' 161.
2 ס"ח התשנ"ד, עמ' 308.



רישום עמה,מסמך בהתייעצות או הרשות הצעת לפי יתקין, האוצר שר (א) 35כ.
מסמך של וצורתו מבנהו בדבר תקנות הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור
שלו הערך ניירות החוץ, תאגיד לגבי מזהים פרטים ובדבר הרישום
בי בתקנות ייקבע כן כמו הרישום; במסמך שייכללו בהם, והמחזיקים

~ הרישום במסמך ייכללו
למסחר רשומים שלו הערך שניירות חוץ תאגיד לענין (1)
שחייב מסמכים  השניה בתוספת המנויה בחו"ל בבורסה
שפרסם ומסמכים הזר, הדין פי על להגיש או לפרסם התאגיד

התאגיד;

למסחר רשומים שלו הערך שניירות חוץ תאגיד לענין (2)

כאמור מסמכים  השלישית בתוספת המנויה בחו"ל בבורסה
זו פסקה לפי תקנות שיקבע; בפי נוספים פרטים וכן (1) בפסקה
תאגידי בחו'ל, בורסות ערך, ניירות של לסוגים שיותקנו יכול

אחר. סיווג כל לפי או חוץ
שלא תאריך ויישא החוץ תאגיד בידי ייחתם הרישום מסמך (ב)

פרסומו. יום לפני אחד מיום יקדם
מגילוי שישפטור פרט לגבי המחויבים, בשינויים יחולו, 36ג סעיף הוראות 55כא.

הרין לפי נדרש אינו ואשר זה פרק הוראות לפי הרישום במסמך לכלול
הזר.

מסמך פרסום
הרישום

לרשם לרשות, הרישום מסמך את יגיש החוץ תאגיד (א) 35כב.
עיתונים בשני הגשתו, מיום אחד עסקים יום בתוך ויפרסם ולבורסה,
בשפה בישראל לאור היוצאים רחבה, תפוצה בעלי לפחות יומיים
ניתן שבהם המקומות ועל הרישום מסמך הגשת על הודעה העברית,

שלו. עותקים להשיג
ממסמך עותקים להפיץ החוץ לתאגיד להורות רשאית הרשות (ב)

שתורה. כפי ובמספר במקומות הרישום
הפרטים את האוצר, שר באישור בכללים, לקבוע רשאית הרשות (ג)

(א). קטן בסעיף כאמור בהודעה שייכללו
לרישום המועד

למסחר
למסחר יירשמו הרישום מסמך פי על המוצעים הערך ניירות (א) 35כג.
הגשת יום שלאחר השלישי המסחר מיום יקדם שלא במועד בבורסה
מיום ימים מחודש יאוחר ולא 5נבב(א), בסעיף באמור הרישום מסמך

הגשתו.

(א), קטן בסעיף האמורה התקופה במהלך החוץ, תאגיד על חלה (ב)
ניירות היו אילו 35לא סעיף הוראות לפי הודעות או דוחות להגיש חובה
גם יוגשו התקופה, באותה בבורסה למסחר רשומים המוצעים הערך
התאגיד של הערך בניירות המסחר תחילת מיום יאוחר לא אלה, מסמכים

בבורסה.

של או שלה דרישה לפי בכתב, לרשות ימסור חוץ תאגיד (א) 35כד. להורות סמכות
על השלמת פרטים עובד שהסמיכה לכך בתוך תקופה שיקבעו, הסבר, פירוט, ידיעות
הדין לפי הנדרשים או הרישום במסמך הכלולים לפרטים בקשר ומסמכים
על המופקד גוף אל לפנות רשאים לכך, שהסמיכה עובר או הרשות הזר;

פיקוח או אכיפה של הדין הזר בטרם יפנו לתאגיד חוץ כאמור.



החוץ, לתאגיד להורות רשאים לכך שהסמיכה עובד או הרשות (ב)

מיידי דוח להגיש טענותיו, את להשמיע הזדמנות לו שניתנה לאחר
אינם שהוגש הרישום במסמך הפרטים כי נוכחה אם רישום, מסמך המתקן
אל לפנות רשאים לכך שהסמיכה עובד או הרשות הזר; הדין לפי כנדרש
בטרם זה לענין הנוגע בכל הזר הרין של אכיפה או פיקוח על המופקד גוף

כאמור. חוץ לתאגיד יפנו
המחויבים, בשינויים יחולו, ו38(א) 38 36(ח), סעיפים הוראות (ג)

(ב). קטן בסעיף האמור לענין
תאגיד אחריות
למסמך חוץ

הרישום

פי על בבורסה למסחר נרשמו שלו ערך שניירות תאגיד (א) 35בה.
בניירות מחזיק כלפי אחראי זה, פרק פי על מדווח שהוא או רישום, מסמך
פרק מהוראות הוראה הפר שהתאגיד מכך כתוצאה לו שנגרם לנזק הערך
בשינויים ו52יר, 52יג סעיפים הוראות ויחולו לפיו, תקנות או זה

המחויבים.

של הדירקטורים על גם תחול (א) קטן בסעיף האמורה האחריות (ב)
בו. השליטה בעל ועל שלו הכללי המנהל על התאגיד,

של זה חוק לפי מאחריות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין (ג)
תשקיף. פי על בישראל לציבור שלו ערך ניירות מציע אשר חוץ תאגיד

הליכים עיכוב
בישראל בתובענה

בעילה דין, כל פי על תובענה בישראל משפט לבית הוגשה 35כו.
לבקשת המשפט, בית רשאי חוץ, תאגיד של ערך לניירות מזיקה הנובעת
משפט בבית הוגשה כי נוכח אם בתובענה, ההליכים את לעכב דין, בעל
פסק למתן עד וזאת דומה עילה או עילה אותה בשל תביעה לישראל מחוץ
דין שאינו ניתן עוד לערעור, באותה תביעה; לענין זה, "זיקה" 

התשנ"ט51999. החברות, לחוק 207 בסעיף כמשמעותה
המסחר מן חוץמחיקה תאגיד של הערך ניירות בחו"ל בבורסה מהמסחר נמחקו (א) 35בז.

רישומם מיום שנה עברה בטרם זה, פרק לפי בבורסה למסחר שנרשמו
בבורסה, למסחר מהרישום גם התאגיד של הערך ניירות יימחקו בבורסה,
פרסם אם זולת בחו''ל, בבורסה מהמסחר המחיקה מועד לאחר חודשיים
הערך ניירות מחדש יירשמו לפיו תשקיף אלה חודשיים במהלך התאגיד

בבורסה. למסחר שלו
כאמור בבורסה מהמסחר התאגיד של הערך ניירות נמחקו (ב)
התאגיד על יחולו הציבור, בירי נמצאים שלו ערך וניירות (א) קטן בסעיף

ר. פרק הוראות
המסחר מן מחיקה

תאגיד ביוזמת
החוץ

הרשומים שלו הערך ניירות כי לבקש רשאי חוץ תאגיד (א) 35כח.
כן, לעשות כוונתו על שהודיע ובלבד בה מהמסחר יימחקו בבורסה למסחר
לקבוע שביקש המועד לפני לפחות חודשים שלושה שהוגש מיידי בדוח
בעלי יומיים עיתונים בשני הודעה כך על ופרסם כאמור, המסחר לסיום
עסקים יום בתוך העברית בשפה בישראל לאור היוצאים רחבה תפוצה

המיידי. הדוח הגשת מיום אחד

של הערך ניירות רשומים עוד כל יחול זה בסעיף האמור (ב)
כל או בהם, המסחר הושעה לא עור וכל בחו"ל בבורסה למסחר התאגיד

3 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.



על או בהם המסחר את להשעות כוונה על בחו"ל הבורסה הודיעה לא עוד
בה. המסחר מן למחקם כוונה

בבורסה המסחר מן חוץ תאגיד של הערך ניירות מחיקת מיום (ג)

פי על הריווח חובות עליו יחולו לא (א), קטן בסעיף כאמור הורעה בעקבות
35לא(א). בסעיף האמור למרות זה, חוק

תאגיד של תשקיף
בישראל שהואגד

שלו הערך שניירות
למסחר רשומים
בחול בבורסה

בתשקיף, לפרטים הנוגעות מהוראות לפטור רשאית הרשות (א) 35כט.
ניירות המציע בישראל שהואגד תאגיד מקצתן, או כולן וצורתו, מבנהו
בחו"ל בבורסה למסחר רשומים שלו ערך ניירות אם בישראל לציבור ערך
נכון בי ראתה אם התשקיף, פרסום לאחר מיד למסחר בה יירשמו או
בתנאים, הפטור מתן את להתנות רשאית והיא הענין, בנסיבות כן לעשות

(ב). קטן בסעיף האמור לענין לרבות
התשקיף פרסום וערב (א) קטן סעיף לפי תשקיף שפרסם תאגיד (ב)
שלו הערך ניירות עוד בל ידווח, זה, חוק לפי דיווח חובות עליו חלו לא
הוראות לפי או זה פרק הוראות לפי בחו"ל, בבורסה למסחר רשומים

ו'. פרק

(ג) בסעיף זה, "הצעה לציבור"  למעט רישום ניירות ערך למסחר
זה. פרק לפי בבורסה

שהואגד תאגיד
לישראל מחוץ

שלו הערך שניירות
למסחר רשומים
בבורסה בחו"ל

מקצתן, או כולן זה, פרק לפי הוראות כי להחליט רשאית הרשות 35ל.
רשומים שלו הערך וניירות לישראל מחוץ שהואגד תאגיד על יחולו
למסחר אלה ערך ניירות לרשום מבקש ואשר בחו"ל, בבורסה למסחר

שתקבע. בתנאים החלטתה את להתנות רשאית הרשות בבורסה;
דיווח חובת

חוץ תאגיד של
לפי בבורסה למסחר נרשמו שלו הערך שניירות חוץ תאגיד (א) 35לא.
זה, חוק לפי דיווח חובות עליו חלו לא למסחר הרישום וערב רישום, מסמך
כל זה, פרק לפי הודעות או דוחות ולבורסה לרשם לרשות, להגיש חייב

הציבור. בידי נמצאים שלו ערך ניירות עוד
ו' פרק הוראות יחולו לא (א), קטן בסעיף כאמור חוץ תאגיד על (ב)
ותקנות לפי סעיף 56(ד)(2) ו(3), למעט סעיפים 36ג, 38 ו38א שיחולו

המחויבים. בשינויים

עמה, בהתייעצות או הרשות הצעת לפי יתקין, האוצר שר (ג)
של והודעות דוחות לענין תקנות הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור
והכל והגשתם עריכתם ומועדי צורתם ובדבר (א) קטן בסעיף כאמור תאגיד
לרבות בענינים האמורים בסעיף 56(ד)(2) ו(3); בתקנות לפי סעיף זה

 ייקבע
(1) לענין תאגיד כאמור בסעיף קטן (א) שניירות הערך שלו
 השניה בתוספת המנויה בחו"ל בבורסה למסחר רשומים
הזר הדין פי על להגיש או לפרסם התאגיד שחייב המסמכים
התאגיד, לגבי מזהים פרטים וכן התאגיד, שפרסם ומסמכים
או בדוח ייכללו אשר בהם, והמחזיקים שלו הערך ניירות

בהודעה;

(2) לענין תאגיד כאמור בסעיף קטן (א) שניירות הערך שלו
 השלישית בתוספת המנויה בבורסה למסחר רשומים
כפי נוספים פרטים וכן (ו) בפסקה האמורים והפרטים המסמכים



זו פסקה לפי תקנות בהודעה; או בדוח ייכללו ואשר שיקבע
בורסות ערך, ניירות של לסוגים או כלל דרך שיותקנו יכול

אחר. סיווג כל לפי או חוץ תאגידי של או בחו''ל,

עובד או הרשות דרישת לפי יגיש (א) קטן בסעיף כאמור תאגיד (ד)
הזר. הרין לפי חייב הוא בהגשתו אשר מיידי דוח לכך הסמיכה שהיא

לאחר לתאגיד, להורות רשאים לכך שהסמיכה עובד או הרשות (ה)
דוח המתקן מיידי דוח להגיש טענותיו, את להשמיע הזדמנות לו שניתנה
שהוגשו בהודעה או בדוח הפרטים כי נוכחה אם זה, פרק לפי הודעה או
על המופקד גוף אל לפנות רשאית הרשות 35לא; סעיף לפי כנדרש אינם
לתאגיד תפנה בטרם זה לענין הנוגע בכל הזר הדין של אכיפה או פיקוח

כאמור. חוץ
פלוני מתאגיד נבצר כי הרשות ראש יושב או הרשות שוכנעו (ו)

הם רשאים בתקנות, לכך שנקבע במועד זה פרק לפי הודעה או דוח להגיש
להגשתם. המועד את להאריך

ממתכונת מעבר
לאחרת אחת דיווח

בבורסה למסחר הרשומים שלו הערך שניירות תאגיד (א) 35לב.
רשאי ר פרק הוראות לפי מדווח והוא בחו"ל בבורסה גם למסחר רשומים
רשומים שלו הערך ניירות עוד כל זה, פרק הוראות לפי לדיווח לעבור

בחו"ל. למסחר
לפי לדיווח לעבור רשאי זה פרק הוראות לפי המדווח תאגיד (ב)

ו'. פרק הוראות
ברוב הסכמה טעון ו(ב) (א) קטנים בסעיפים כאמור מעבר (ג)
בתאגיד, השליטה בעלי למעט הערך, ניירות מחזיקי של קולותיהם
שכינס לסוגיהם הערך ניירות מחזיקי באסיפות בהצבעה, המשתתפים

זה. לענין התאגיד
מתכונת החלפת

דיווח
סעיף להוראות בהתאם לאחר, אחד מדיווח התאגיד מעבר עם 35לג.
לרשם, גם בישראל הואגד ואם ולבורסה, לרשות התאגיד יגיש 35לב,

 עבר שאליה הדיווח מתכונת להוראות בהתאם
הרשות; שתקבע במועד המעבר, בדבר מיידי דוח (1)

של האחרונה הריווח שנת של לתקופה תקופתי דוח (2)
המעבר; לתאריך שקדמה התאגיד

כאמור התקופתי לדוח המאוחרים ביניים דוחות (3) .

".(2) בפסקה

ובמקוםתיקון סעיף 44 רישום," "מסמך יבוא פרסומו," שהותר "תשקיף אחרי העיקרי, לחוק 44 בסעיף .4
"בו" יבוא בהם".

55 סעיף תיקון העיקרי לחוק 53 בסעיף .5
(ו) בסעיף קטן (א)(4), אחרי "לא קיים" יבוא ''הוראה מהוראות סעיף 35כד" ואחרי

רישום"; במסמך "או יבוא בהודעה" או ''שבדו''ח

(2) בסעיף קטן (ב)(2), בסופו יבוא "או תקנות לפי סעיף 35כ(א)";



 (ג) קטן בסעיף (3)

להוראות בהתאם שלא רישום מסמך פרסם "או יבוא בסופה ,(2) בפסקה (1)

35כ(ב)"; סעיף

"סעיף ואחרי 35כב(א)", סעיף "או יבוא 23(ג)" "סעיף אחרי ,(3) בפסקה (2)
35כב(ג)"; סעיף לפי מהכללים כלל "או יבוא 23(ד)"

יבוא: (7) פסקה אחרי (3)

35כג;"; סעיף הוראות קיים לא "(7א)

תקנות או ו36א 35כד "סעיפים יבוא 36א" "סעיף במקום (ד), קטן בסעיף (4)

35לא". סעיף לפי

יבוא: 98 סעיף אחרי הכנסה4, מס בפקודת פקודת6. תיקון
 הכנסה מס

122 מס' "הוראות מיוחדות
הון רווח לגבי

ערך נייר ממכירת
ברישום הרשום

כפול

ועדת באישור האוצר, שר רשאי זה, חלק הוראות אף על (א) 98א.
שיעור בדבר הוראות לרבות מיוחדות הוראות לקבוע הכנסת, של הכספים
בבורסה הן למסחר הרשום ערך נייר מכירת לגבי לסוגים, או כלל דרך המס,
בין בהתחשב אחר, מוסדר בשוק או לישראל מחוץ בבורסה למסחר והן

באלה: היתר
(1) נסיבות הקשורות במוכר;

שלו הערך שנייר האדם בני בחבר הקשורות נסיבות (2)

נמכר;

הערך; נייר סוג (3)

רישומו למועד ביחס הערך נייר של הרכישה מועד (4)

למסחר,

שבו האחר, המוסדר השוק או לישראל מחוץ הבורסה (5)
לראשונה; למסחר הערך נייר נרשם
הערך. בנייר ההחזקה תקופת (6)

שיעור על יעלה לא (א) קטן סעיף לפי יוטל אשר המס שיעור (ב)
למסחר נרשם אילו הערך נייר מכירת על מוטל שהיה ביותר הגבוה המס
האחר. המוסדר בשוק רק או לישראל מחוץ בבורסה רק או בבורסה רק

מתנהל שבאמצעותה מערכת  מוסדר" ''שוק זה, סעיף לענין. (ג)
פי על לקבעם שרשאי מי ידי על שנקבעו כללים פי על ערך בניירות מסחר

מתנהל." הוא שבה במדינה דין

 העיקרי לחוק בתוספת .7

ראשונה"; "תוספת יבוא "תוספת" במקום בכותרת, (1)

עצמו''. בעבור "הרוכש יבוא בסופה ,(8) בפסקה (2)

התוספת תיקון

יבוא: העיקרי בחוק הראשונה התוספת אחרי תוססת8. הוספת
ושלישית שניה

4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.



שניה "תוספת
(1 (סעיף

בחו''ל בורסות

 .1
   American Stock Exchange (    AMEX) .2

National   Association  of Securities  Dealers Automated Quotation National.3
Market(NASDAQNM)   

תוספת שלישית
ו) (סעיף

האוצר) שר קביעת לפי בחו''ל (בורסה

ברק אהוד
הממשלה ראש

שוחט (בייגה) אברהם
האוצר שר

בורג אברהם
המדינה נשיא מקום ממלא

בורג אברהם
הכנסת ראש יושב


