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פעילות, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בביתו של אזרח ותיק, ובלבד שהשר סבר   )2(
כי בשל אופיה של הפעילות ראוי להביא בחשבון את עברו הפלילי של אדם הנוטל בה 
חלק, לרבות האזרח הוותיק, לשם שמירה על שלומם וביטחונם של אזרחים ותיקים או 

של קטינים הנוטלים חלק באותה פעילות " 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ל א י ל מ ג ה  ל י ג
השרה לשיוויון חברתי

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק החברות )תיקון מס' 28(, התשע"ו-2016*

בחוק החברות, התשנ"ט-1999  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 -1 תיקון סעיף 1

בהגדרה "נייר ערך", המילים "והכל בין אם הן על שם ובין אם הן למוכ"ז" -   )1(
יימחקו;

ההגדרה "שטר מניה" - תימחק   )2(

בסעיף 69)ד( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "וכן עניינים נוספים שייכללו בהודעה"  2 תיקון סעיף 69

בסעיף 130)א( לחוק העיקרי -3 תיקון סעיף 130

בפסקה )1(, במקום הרישה יבוא "לגבי כל המניות";  )1(

פסקה )2( - תימחק   )2(

ביטול סימן ג' בפרק 
השני לחלק הרביעי

סימן ג' בפרק השני לחלק הרביעי לחוק העיקרי - בטל 4 

בסעיף 176 לחוק העיקרי, המילים "או מי שאוחז בשטר מניה" - יימחקו 5 תיקון סעיף 176

בסעיף 177 לחוק העיקרי - 6 תיקון סעיף 177

ברישה, המילה "כל" - תימחק;  )1(

פסקה )3( - תימחק   )2(

סעיף 179 לחוק העיקרי - בטל 7 ביטול סעיף 179

בסעיף 180 לחוק העיקרי - 8 תיקון סעיף 180

במקום כותרת השוליים יבוא "נוסח תעודת מניה";  )1(

במקום הסיפה החל במילים "או של שטר מניה" יבוא "צורתה, אופן עריכתה   )2(
והדפוס שלה" 

אחרי סעיף 289 לחוק העיקרי יבוא:9 הוספת סעיף 289א

"איסור להנפיק או 
להקצות נייר ערך 

למוכ"ז

ולא 289א  תנפיק  לא  חברה  ו–289,   288 בסעיפים  האמור  אף  על 
תקצה נייר ערך למוכ"ז "

 ביטול סעיפים
296 ו–297

סעיפים 296 ו-297 לחוק העיקרי - בטלים 10 

פעילות, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בביתו של אזרח ותיק, ובלבד שהשר סבר   )2(
כי בשל אופייה של הפעילות ראוי להביא בחשבון את עברו הפלילי של אדם הנוטל 
בה חלק, לרבות האזרח הוותיק, לשם שמירה על שלומם וביטחונם של אזרחים ותיקים 

או של קטינים הנוטלים חלק באותה פעילות " 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ל א י ל מ ג ה  ל י ג
השרה לשוויון חברתי

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק החברות )תיקון מס' 28(, התשע"ו-2016*

תיקון סעיף 1בחוק החברות, התשנ"ט-1999  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 -1 

בהגדרה "נייר ערך", המילים "והכל בין אם הן על שם ובין אם הן למוכ"ז" -   )1(
יימחקו;

ההגדרה "שטר מניה" - תימחק   )2(

תיקון סעיף 69בסעיף 69)ד( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "וכן עניינים נוספים שייכללו בהודעה"  2 

תיקון סעיף 130בסעיף 130)א( לחוק העיקרי -3 

בפסקה )1(, במקום הרישה יבוא "לגבי כל המניות";  )1(

פסקה )2( - תימחק   )2(

ביטול סימן ג' סימן ג' בפרק השני לחלק הרביעי לחוק העיקרי - בטל 4 
בפרק השני לחלק 

הרביעי

תיקון סעיף 176בסעיף 176 לחוק העיקרי, המילים "או מי שאוחז בשטר מניה" - יימחקו 5 

תיקון סעיף 177בסעיף 177 לחוק העיקרי - 6 

ברישה, המילה "כל" - תימחק;  )1(

פסקה )3( - תימחק   )2(

ביטול סעיף 179סעיף 179 לחוק העיקרי - בטל 7 

תיקון סעיף 180בסעיף 180 לחוק העיקרי - 8 

במקום כותרת השוליים יבוא "נוסח תעודת מניה";  )1(

במקום הסיפה החל במילים "או של שטר מניה" יבוא "צורתה, אופן עריכתה   )2(
והדפוס שלה" 

הוספת סעיף 289אאחרי סעיף 289 לחוק העיקרי יבוא:9 

"איסור להנפיק או 
להקצות נייר ערך 

למוכ"ז

ולא 289א  תנפיק  לא  חברה  ו–289,   288 בסעיפים  האמור  אף  על 
תקצה נייר ערך למוכ"ז "

 ביטול סעיפיםסעיפים 296 ו–297 לחוק העיקרי - בטלים 10 
296 ו–297

התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשע"ו )7 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הממשלה - 987, מיום ב' בטבת התשע"ו )14 בדצמבר 2015(, עמ' 306 
ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"ו, עמ' 576   1

ספר החוקים 2537, ז' באדר ב' התשע"ו, 2016 3 17
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תיקון פקודת 
החברות - מס' 19

בפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983  2 - 11 

בסעיף 1, ההגדרה "שטר מניה" - תימחק;  )1(

בסעיף 167 -   )2(

במקום כותרת השוליים יבוא "הנפקת איגרת חוב"; )א( 

חוב  איגרת  תונפק  לא  "ואולם  יבוא  למוכ"ז"  כמשתלמת  "או  במקום  )ב( 
כמשתלמת למוכ"ז" 

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה( 12 תחילה

הוראות מעבר - 
נייר ערך למוכ"ז 

שהנפיקה או 
הקצתה חברה לפני 

יום התחילה

על מניה שהיא נייר ערך למוכ"ז )בסעיף זה - מניה למוכ"ז(, שהנפיקה או הקצתה 13  )א( 
חברה לפני יום התחילה, יחולו הוראות אלה:

החזיר בעל מניה למוכ"ז, לחברה, את שטר המניה שאחז בו כדין ערב יום   )1(
התחילה, תבטל החברה את שטר המניה, תנפיק לבעל המניה מניה המקנה לו 
את אותן זכויות בחברה, ותרשום במרשם בעלי המניות, לגבי המניה, את הפרטים 
האמורים בסעיף 130)א()1( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3)1( לחוק זה; הוראות 

פסקה זו יחולו על אף האמור בתקנון החברה;

כל עוד לא החזיר בעל המניה למוכ"ז, לחברה, את שטר המניה, והחברה   )2(
הנפיקה תחתיה מניה ורשמה את הפרטים לגביה במרשם בעלי המניות בהתאם 
להוראות פסקה )1(, תהיה המניה למוכ"ז מניה רדומה כמשמעותה בסעיף 308 
לחוק העיקרי, ותמשיך לחול על החברה, לגבי אותה מניה, חובת הרישום לפי 

סעיף 130)א()2( לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה 

יחולו  התחילה,  יום  לפני  חברה  שהנפיקה  מניה,  שאינו  למוכ"ז  ערך  נייר  על  )ב( 
הוראות אלה: 

החזיר מחזיק בנייר הערך למוכ"ז שאינו מניה, לחברה, נייר ערך כאמור שאחז   )1(
בו כדין ערב יום התחילה, תבטל החברה את נייר הערך ותנפיק לו תחתיו נייר ערך 
על שם, המקנה לו את אותן זכויות שהקנה לו נייר הערך שבוטל, ובאותם תנאים; 

הוראות פסקה זו יחולו על אף האמור בכל הסכם או בתקנון החברה;

כל עוד לא החזיר המחזיק בנייר הערך למוכ"ז שאינו מניה, לחברה, את נייר   )2(
 הערך, והחברה הנפיקה לו תחתיו נייר ערך על שם בהתאם להוראות פסקה )1(,

לא יקנה נייר הערך לאוחז בו כל זכות שהיא 

הוראות סעיף זה החלות על מי שאחז כדין בנייר ערך למוכ"ז, ערב יום התחילה,   )ג( 
יחולו גם על מי שקיבל את נייר הערך ממי שאחז כאמור, בהעברה על פי דין, לאחר 

יום התחילה 

בסעיף זה -  )ד( 

"מרשם בעלי המניות" - כמשמעותו בפרק השני לחלק הרביעי לחוק העיקרי;

"נייר ערך למוכ"ז" - כמשמעותו בסעיף 296 לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה;

"שטר מניה" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761; ס"ח התשע"ה, עמ' 36   2

ספר החוקים 2537, ז' באדר ב' התשע"ו, 2016 3 17


