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חוק ניירות ערך )תיקון מס' 41(, התש"ע-2010*

בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 35ל -1 תיקון סעיף 35ל 

בכותרת השוליים, במקום "בבורסה בחו"ל" יבוא "בבורסה מחוץ לישראל";  )1(

האמור בו יסומן ")ה(" ובו, אחרי "ואשר מבקש לרשום ניירות ערך אלה למסחר   )2(
בבורסה" יבוא "ובלבד שלא נחתם הסכם הכרה בין הרשות לבין רשות החוץ במדינת 

התאגדותו של התאגיד";

לפני סעיף קטן )ה( יבוא:  )3(

בסעיף זה - ")א( 

"בורסה מחוץ לישראל" - בורסה לניירות ערך, שוק מוסדר או רשימת 
מסחר בכל אחד מהם, שאינם בישראל, לרבות בורסה בחו"ל;

"רשות חוץ" - כהגדרתה בסעיף 54יא1 

ההוראות לפי פרק זה החלות על תאגיד חוץ שניירות הערך שלו רשומים  )ב( 
למסחר בבורסה בחו"ל המנויה בתוספת השלישית, יחולו בשינויים המחויבים, 
על תאגיד שהואגד מחוץ לישראל, שניירות הערך שלו רשומים למסחר בבורסה 
מחוץ לישראל או עתידים להירשם בבורסה כאמור במקביל להצעתם לציבור 
בבורסה,  למסחר  האמורים  הערך  ניירות  את  לרשום  מבקש  ואשר  בישראל, 

בהתקיים כל אלה: 

בין הרשות לבין רשות החוץ במדינת התאגדותו של התאגיד נחתם   )1(
הסכם שעניינו הכרה הדדית בשקילות הדינים וההוראות החלים במדינת 
ישראל ובמדינת ההתאגדות כאמור, לעניין הסדרה, פיקוח ואכיפה בנוגע 

לשוק ההון )בסעיף זה - הסכם הכרה(;

מתבקש,  שרישומם  הערך  ניירות  ולגבי  התאגיד  לגבי  מתקיימים   )2(
המאפיינים המנויים בתוספת שלישית ב', ובכלל זה מאפיינים לעניין 
מדינת התאגדותו של התאגיד, הבורסה מחוץ לישראל שבה ניירות הערך 

רשומים או עתידים להירשם וסוג ניירות הערך 

על אף הוראות סעיף קטן )ב(, רשאית הרשות, בהתקיים נסיבות המצדיקות  )ג( 
זאת, להתנות את תחולת ההוראות לפי פרק זה על תאגיד מסוים שמתקיים בו 

האמור בסעיף קטן )ב(, בתנאים נוספים 

שר האוצר, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה, ובאישור ועדת )ד(  )1(
הכספים של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את תוספת שלישית ב', ובלבד 
שלא יוסיף מאפיינים או פרטים לתוספת האמורה, אלא אם כן מצא כי 
הדין וההוראות החלים על הצעה לציבור של ניירות ערך שייווספו להסדר 
הקבוע בסעיף קטן )ב(, בשל הוספת המאפיינים או הפרטים כאמור, בצירוף 
הפרטים שייכללו במסמך הרישום לפי סעיף 35כ)א()2(, מבטיחים די הצורך 

את עניינו של ציבור המשקיעים בישראל 

בלי לגרוע מהוראות פסקה )1(, רשאי שר האוצר, על פי הצעת הרשות   )2(
או בהתייעצות עמה, לשנות, בצו, את תוספת שלישית ב', ובלבד שמדובר 
בשינוי שם שנקבע על ידי בורסה מחוץ לישראל או פיצול או מיזוג של 

2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )24 במאי  התקבל בכנסת ביום י"א בסיוון התש"ע   *
הממשלה - 486, מיום כ"ד בשבט התש"ע )8 בפברואר 2010(, עמ' 430 
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תיקון סעיף 35ל בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 35ל -1 

בכותרת השוליים, במקום "בבורסה בחו"ל" יבוא "בבורסה מחוץ לישראל";  )1(

האמור בו יסומן ")ה(" ובו, אחרי "ואשר מבקש לרשום ניירות ערך אלה למסחר   )2(
בבורסה" יבוא "ובלבד שלא נחתם הסכם הכרה בין הרשות לבין רשות החוץ במדינת 

התאגדותו של התאגיד";

לפני סעיף קטן )ה( יבוא:  )3(

בסעיף זה - ")א( 

"בורסה מחוץ לישראל" - בורסה לניירות ערך, שוק מוסדר או רשימת 
מסחר בכל אחד מהם, שאינם בישראל, לרבות בורסה בחו"ל;

"רשות חוץ" - כהגדרתה בסעיף 54יא1 

ההוראות לפי פרק זה החלות על תאגיד חוץ שניירות הערך שלו רשומים  )ב( 
למסחר בבורסה בחו"ל המנויה בתוספת השלישית, יחולו בשינויים המחויבים, 
על תאגיד שהואגד מחוץ לישראל, שניירות הערך שלו רשומים למסחר בבורסה 
מחוץ לישראל או עתידים להירשם בבורסה כאמור במקביל להצעתם לציבור 
בבורסה,  למסחר  האמורים  הערך  ניירות  את  לרשום  מבקש  ואשר  בישראל, 

בהתקיים כל אלה: 

בין הרשות לבין רשות החוץ במדינת התאגדותו של התאגיד נחתם   )1(
הסכם שעניינו הכרה הדדית בשקילות הדינים וההוראות החלים במדינת 
ישראל ובמדינת ההתאגדות כאמור, לעניין הסדרה, פיקוח ואכיפה בנוגע 

לשוק ההון )בסעיף זה - הסכם הכרה(;

מתבקש,  שרישומם  הערך  ניירות  ולגבי  התאגיד  לגבי  מתקיימים   )2(
המאפיינים המנויים בתוספת שלישית ב', ובכלל זה מאפיינים לעניין 
מדינת התאגדותו של התאגיד, הבורסה מחוץ לישראל שבה ניירות הערך 

רשומים או עתידים להירשם וסוג ניירות הערך 

על אף הוראות סעיף קטן )ב(, רשאית הרשות, בהתקיים נסיבות המצדיקות  )ג( 
זאת, להתנות את תחולת ההוראות לפי פרק זה על תאגיד מסוים שמתקיים בו 

האמור בסעיף קטן )ב(, בתנאים נוספים 

שר האוצר, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה, ובאישור ועדת )ד(  )1(
הכספים של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את תוספת שלישית ב', ובלבד 
שלא יוסיף מאפיינים או פרטים לתוספת האמורה, אלא אם כן מצא כי 
הדין וההוראות החלים על הצעה לציבור של ניירות ערך שייווספו להסדר 
הקבוע בסעיף קטן )ב(, בשל הוספת המאפיינים או הפרטים כאמור, בצירוף 
הפרטים שייכללו במסמך הרישום לפי סעיף 35כ)א()2(, מבטיחים די הצורך 

את עניינו של ציבור המשקיעים בישראל 

בלי לגרוע מהוראות פסקה )1(, רשאי שר האוצר, על פי הצעת הרשות   )2(
או בהתייעצות עמה, לשנות, בצו, את תוספת שלישית ב', ובלבד שמדובר 
בשינוי שם שנקבע על ידי בורסה מחוץ לישראל או פיצול או מיזוג של 
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רשימת מסחר שהיא בורסה מחוץ לישראל, שהבורסה מחוץ לישראל 
הודיעה עליהם "

בסעיף 39א)ד(, בסופו יבוא "וכן על חברה שההוראות לפי פרק ה'3 חלות עליה לפי 2 תיקון סעיף 39א
סעיף 35ל" 

הוספת תוספת 
שלישית ב'

אחרי תוספת שלישית א' לחוק העיקרי יבוא:3 

"תוספת שלישית ב'
)סעיף 35ל)ב( ו–)ד((

סוג ניירות הערךהבורסה מחוץ לישראלמדינת ההתאגדות

מאת1  צרפת אישור  שקיבל  מוסדר   שוק 
 ,Autorité des Marchés Financiers–ה

2004/39/EC לפי הדירקטיבה האירופית

מניות "

תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו 4 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל )שידורי חסות 
ותשדירי שירות( )הוראת שעה( )תיקון מס' 3(, התש"ע-2010*

בחוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל )שידורי חסות ותשדירי שירות( 1 תיקון סעיף 8
)הוראת שעה(, התשס"ה-2005 1, בסעיף 8)ב(, במקום "חמש שנים" יבוא "שש שנים" 

תחילתו של חוק זה ביום א' בסיוון התש"ע )14 במאי 2010( 2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2010 במאי   24( התש"ע  בסיוון  י"א  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 497, מיום כ"ד באדר התש"ע )10 במרס 2010(, עמ' 590 

ס"ח התשס"ה, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 621   1
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