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התשס"ה―2005* ,(28 מס' (תיקון ערך ניירות חוק

32א בסעיף 32א(א), בסופו יבואתיקון סעיף העיקרי), התשכ"ח―11968 (להלן ― החוק ניירות ערך, בחוק .1
לפי לרבות דין כל לפי לכלול אותם, שיש כאמור אחר או מידע אמדן הערכה, תחזית, "למעט

בדוחות כספיים". המקובלים, הדיווח וכללי המקובלים העקרונות החשבונאיים

ה'4 פרק יבוא:הוספת העיקרי לחוק 35לג סעיף אחרי .2

העולמי הבנק של ערך ניירות ה'4:                      "פרק

לציבור הצעה
ערך ניירות של

מיוחדים

הבנק ניירות ערך שהנפיק ― מיוחדים" ערך בפרק זה, "ניירות (א) 35לד.
ואינם העולמי  בבנק  חברות או  השתתפות זכות  מקנים ושאינם  העולמי 

זכות כאמור. המקנים למימוש בניירות ערך או ניתנים להמרה

פי מסמך  על שתהא יכול מיוחדים ערך ניירות של לציבור הצעה (ב)   
לציבור). הצעה מסמך ― זה פרק זה (בפרק להוראות בהתאם לציבור הצעה

ערך  ניירות של לציבור הצעה לענין יחולו ה'1 לא פרק הוראות (ג)
זה. מיוחדים לפי פרק

הצעה מסמך
לציבור

עמה, בהתייעצות או הרשות הצעת לפי יתקין, האוצר שר (א) 35לה.
מסמך של וצורתו מבנהו בדבר תקנות הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור
הוא ורשאי  בו, לכלול שיש המסמכים  או הפרטים  ובדבר לציבור הצעה 

לציבור. של הצעה שונים סוגים לענין הוראות שונות לקבוע

המיוחדים  הערך ניירות מנפיק בידי ייחתם לציבור הצעה מסמך (ב)  
פרסומו. לפני יום יקדם מיום אחד תאריך שלא ויישא

בשינויים 35כב, סעיף  הוראות  יחולו לציבור  הצעה  מסמך על (ג)   
ובשינויים הענין לפי כמפורט להלן, הוראות הסעיפים יחולו וכן המחויבים,

המחויבים:

של בדרך מיוחדים ערך ניירות של לציבור הצעה לענין (1)

סעיף 35כג; ― הוראות בלבד למסחר בבורסה רישומם

כאמור שלא מיוחדים של ניירות ערך לציבור הצעה לענין (2)
.24 סעיף הוראות ― (1) בפסקה

להורות סמכות
השלמת על

פרטים

דרישתה או לפי לרשות בכתב, ימסור ערך מיוחדים ניירות מנפיק 35לו. 
פירוט, שיקבעו, הסבר, תקופה בתוך לכך, שהסמיכה של עובד דרישתו לפי

לציבור. ההצעה הכלולים במסמך בקשר לפרטים ומסמכים ידיעות

של דיווח חובת
ניירות מנפיק
מיוחדים ערך

חייב זה, פרק לפי  לציבור שהציעם מיוחדים ניירות מנפיק  (א) 35לז.
עוד כל פרק זה, או מסמכים לפי לרשות ולבורסה דוחות, הודעות להגיש
רשומים או בבורסה נסחרים בידי הציבור, נמצאים המיוחדים הערך ניירות

למסחר. בה

ותקנות  ו' הוראות פרק יחולו קטן (א) לא בסעיף מנפיק כאמור על (ב)  
המחויבים. בשינויים שיחול 38א סעיף למעט 56(ד), סעיף לפי

עמה ובאישור  בהתייעצות הרשות או לפי הצעת יתקין, שר האוצר (ג)  
שמנפיק או מסמכים הודעות דוחות, לענין תקנות של הכנסת, הכספים ועדת
צורתם, ובדבר (א) חייב בהגשתם לפי הוראות אותו סעיף, קטן בסעיף כאמור
ורשאי בהם, לכלול שיש המסמכים או והפרטים והגשתם, עריכתם מועדי

לציבור. הצעה של שונים סוגים לענין שונות הוראות לקבוע הוא

של אחריות
ניירות מנפיק
מיוחדים ערך

ובשינויים  הענין לפי יחולו,  34 עד   31 סעיפים הוראות  (א)  35לח.
הצעה במסמך מטעה פרק מיוחדים לגבי ניירות ערך מנפיק על המחויבים,

זה. לפי פרק שהגיש או במסמך בהודעה לציבור, בדוח,

סעיף  ולפי  (א) קטן בסעיף האמורים הסעיפים לפי האחריות (ב)   
המנהל על מיוחדים, ערך ניירות מנפיק של דירקטור על תחול לא 52יא(א)

בו." שליטה בעל ועל שלו הכללי

ניירות  זה ― חוק התשכ"ח―1968 (בסעיף ערך, ניירות לחוק ה'4 פרק של תחילתו (א) .3
35לה(א) סעיפים  לפי תקנות של לתוקף כניסתן במועד זה, בחוק  2 בסעיף כנוסחו  ערך)

האמור. בסעיף כנוסחם ערך ניירות לחוק ו-35לז(ג)

לענין הדוח  זה, 1 בחוק  בסעיף כנוסחו ערך ניירות לחוק הוראות סעיף 32א(א) (ב)   
ואילך. זה חוק של פרסומו ביום שיוגש תקופתי דוח על יחולו ,2004 התקופתי לשנת הדיווח

ן ו ר ש ל א י ר  א
הממשלה ראש

ו ה י נ ת נ ן  י מ י נ  ב
האוצר שר

ב צ ק ה  ש  מ
המדינה נשיא

ן י ל ב י ר ן ב ו א  ר
הכנסת ראש יושב

התשס"ה―2005* ,(27 מס' (תיקון נשים עבודת חוק

  ― 14 בסעיף בחוק עבודת נשים, התשי"ד―11954, .1

הקנס ― "דינו  יבוא לירות" מאה קנס  ― "דינו  במקום  בסיפה, (א), קטן בסעיף  (1)
העונשין)";  חוק ― זה התשל"ז―21977 (בחוק העונשין, לחוק 61(א)(3) בסעיף הקבוע

בסעיף  הקבוע "דינו ― הקנס יבוא לירות" מאה ― קנס "דינו במקום (ב), קטן בסעיף (2)
העונשין". לחוק 61(א)(1)

ן ו ר ש ל א י ר  א
הממשלה ראש

ט ר מ ל ו א ד ו ה  א
המסחר התעשיה שר

והתעסוקה

ב צ ק ה  ש  מ
המדינה נשיא

ן י ל ב י ר ן ב ו א  ר
הכנסת ראש יושב

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (21 במרס 2005); התשס"ה י' באדר ב' בכנסת ביום  התקבל  * 

.123 עמ' במרס 2005), התשס"ה (7  באדר א' כ"ו  מיום  ,73 ― הכנסת חוק  
.380 עמ' התשס"ד, ס"ח התשי"ד, עמ' 154;  1

עמ' 226. התשל"ז, ס"ח  2

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (22 במרס 2005); התשס"ה בכנסת ביום י"א באדר ב' התקבל  * 

.564 עמ' התשס"ה (22 בפברואר 2005), באדר א' י"ג  מיום  ,162 ― הממשלה חוק  
.252 עמ' התשס"ה, ס"ח התשכ"ח, עמ' 234;  1
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עמה ובאישור  בהתייעצות הרשות או לפי הצעת יתקין, שר האוצר (ג)  
שמנפיק או מסמכים הודעות דוחות, לענין תקנות של הכנסת, הכספים ועדת
צורתם, ובדבר (א) חייב בהגשתם לפי הוראות אותו סעיף, קטן בסעיף כאמור
ורשאי בהם, לכלול שיש המסמכים או והפרטים והגשתם, עריכתם מועדי

לציבור. הצעה של שונים סוגים לענין שונות הוראות לקבוע הוא

של אחריות
ניירות מנפיק
מיוחדים ערך

ובשינויים  הענין לפי יחולו,  34 עד   31 סעיפים הוראות  (א)  35לח.
הצעה במסמך מטעה פרק מיוחדים לגבי ניירות ערך מנפיק על המחויבים,

זה. לפי פרק שהגיש או במסמך בהודעה לציבור, בדוח,

סעיף  ולפי  (א) קטן בסעיף האמורים הסעיפים לפי האחריות (ב)   
המנהל על מיוחדים, ערך ניירות מנפיק של דירקטור על תחול לא 52יא(א)

בו." שליטה בעל ועל שלו הכללי

ניירות  זה ― חוק התשכ"ח―1968 (בסעיף ערך, ניירות לחוק ה'4 פרק של תחילתו (א) .3
35לה(א) סעיפים  לפי תקנות של לתוקף כניסתן במועד זה, בחוק  2 בסעיף כנוסחו  ערך)

האמור. בסעיף כנוסחם ערך ניירות לחוק ו-35לז(ג)

לענין הדוח  זה, 1 בחוק  בסעיף כנוסחו ערך ניירות לחוק הוראות סעיף 32א(א) (ב)   
ואילך. זה חוק של פרסומו ביום שיוגש תקופתי דוח על יחולו ,2004 התקופתי לשנת הדיווח

ן ו ר ש ל א י ר  א
הממשלה ראש

ו ה י נ ת נ ן  י מ י נ  ב
האוצר שר

ב צ ק ה  ש  מ
המדינה נשיא

ן י ל ב י ר ן ב ו א  ר
הכנסת ראש יושב

התשס"ה―2005* ,(27 מס' (תיקון נשים עבודת חוק

  ― 14 בסעיף בחוק עבודת נשים, התשי"ד―11954, .1

הקנס ― "דינו  יבוא לירות" מאה קנס  ― "דינו  במקום  בסיפה, (א), קטן בסעיף  (1)
העונשין)";  חוק ― זה התשל"ז―21977 (בחוק העונשין, לחוק 61(א)(3) בסעיף הקבוע

בסעיף  הקבוע "דינו ― הקנס יבוא לירות" מאה ― קנס "דינו במקום (ב), קטן בסעיף (2)
העונשין". לחוק 61(א)(1)

ן ו ר ש ל א י ר  א
הממשלה ראש

ט ר מ ל ו א ד ו ה  א
המסחר התעשיה שר

והתעסוקה

ב צ ק ה  ש  מ
המדינה נשיא

ן י ל ב י ר ן ב ו א  ר
הכנסת ראש יושב

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (21 במרס 2005); התשס"ה י' באדר ב' בכנסת ביום  התקבל  * 

.123 עמ' במרס 2005), התשס"ה (7  באדר א' כ"ו  מיום  ,73 ― הכנסת חוק  
.380 עמ' התשס"ד, ס"ח התשי"ד, עמ' 154;  1

עמ' 226. התשל"ז, ס"ח  2

ותחולה תחילה

14 תיקון סעיף


