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חוקניירותערך)תיקוןמס'63(,התשע"ז-2017*

בחוקניירותערך,התשכ"ח-11968)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1פתיקוןסעיף1

אחריההגדרה"מנפיק"יבוא: )1(

""מסלקה"-כהגדרתהבסעיף44לא;";

במקוםההגדרה"בורסה"יבוא: )2(

""בורסה"-כהגדרתהבסעיף44לא;";

בהגדרה"בורסהבחו"ל",במקום"בורסהלניירותערך"יבוא"חברההמנהלת )3(
מערכתלמסחרבניירותערךכהגדרתהבסעיף44לא";

אחריההגדרה"בורסהבחו"ל"יבוא: )4(

""חברבורסה"-מישהואחברהבורסהבהתאםלתקנוןהבורסהכמשמעותו
בסעיף46;";

בהגדרה"גורםמפוקח"- )5(

במקוםפסקה)6(יבוא: )א(

בורסהוחברבורסה;"; )6("

בפסקה)7(,אחרי"מסלקה"יבוא"וחברמסלקהכהגדרתובסעיף50א;"פ )ב(

בסעיף3)ג()1(לחוקהעיקרי,במקום"חברבבורסהלניירותערך"יבוא"חברבורסה"פ2פתיקוןסעיף3

בסעיף35אלחוקהעיקרי,ההגדרה"חברבורסה"-תימחקפ3פתיקוןסעיף35א

בסעיף35טז3לחוקהעיקרי,ההגדרה"חברבורסה"-תימחקפ4פתיקוןסעיף35טז3

בסעיף35ל)א(לחוקהעיקרי,בהגדרה"בורסהמחוץלישראל",במקום"בורסהלניירות5פתיקוןסעיף35ל
ערך"יבוא"חברההמנהלתמערכתלמסחרבניירותערךכהגדרתהבסעיף44לא"פ

בסעיף44יא1לחוקהעיקרי,ההגדרה"חברבורסה"-תימחקפ6פתיקוןסעיף44יא1

החלפתכותרת
פרקח'

במקוםכותרתפרקח'לחוקהעיקרייבוא:7פ

"פרקח':בורסהומסלקה".

הוספתסימןא'
וכותרתסימןב'

לפניסעיף45לחוקהעיקרי,אחריכותרתפרקח'יבוא:8פ

"סימןא':הגדרות

בפרקזה-44לאפהגדרות

של ולניהול להקמה רישיון שקיבלה חברה - "בורסה"
מערכתלמסחרבניירותערךלפיסעיף45;

של ולניהול לפתיחה רישיון שקיבלה חברה - "מסלקה"
מערכתסליקהלפיסעיף50א;

רב־צדדית מערכת - ערך" בניירות למסחר "מערכת
של בדרך ערך, בניירות מסחר מתנהל שבאמצעותה

הפגשתפקודותקנייהופקודותמכירהשלניירותערך
ושכלולעסקאותביןקוניםומוכריםשלניירותערך,הפועלת

בלאהפעלתשיקולדעת,עלפיכלליםשנקבעומראש;

התקבלבכנסתבישיבהשהתקיימהביוםכ"בבאדרהתשע"ז)20במרס2017(ובישיבהשהתקיימהביוםט' *
בניסןהתשע"ז)5באפריל2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1062,מיוםז'

בתמוזהתשע"ו)13ביולי2016(,עמ'1160פ
ס"חהתשכ"ח,עמ'234;התשע"ז,עמ'568פ 1
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"מערכתסליקה"-אחתמאלה:

מערכתמרכזיתשבאמצעותהמתבצעתסליקת )1(
עסקאותבניירותערך;

מרכזית משמורת שירותי הנותנת מערכת )2(
ערך ניירות של )Central Securities Depository(

ששוכללהלגביהםעסקה,לראשונה;

Central( מרכזי נגדי צד המשמשת מערכת )3(
זה, לעניין ערך; בניירות בעסקאות )Counterparty
"צדנגדימרכזי",בעסקהבניירותערך-גורםהמבטיח
לצדדיםלעסקהבניירותערךאתמימושה,ביןהשאר

בדרךשלמתןערבות;

"סליקה",שלעסקהבניירערך-העברתניירערךאוהעברת
התמורהבעדו,בהתאםלעסקהבניירערךפ

סימןב':בורסה".

בסעיף45לחוקהעיקרי-9פתיקוןסעיף45

במקוםכותרתהשולייםיבוא"רישיוןבורסה"; )1(

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"בורסהלניירותערך"יבוא"מערכת )2(
למסחרבניירותערךאלאברישיוןשניתןלולפיהוראותסימןזה)בחוקזה-רישיון

בורסה(";

סעיףקטן)ב(-בטלפ )3(

החלפתסעיפים
45אעד45ד

והוספתסעיפים
45העד45יז

במקוםסעיפים45אעד45דלחוקהעיקרייבוא:10פ

"תנאיםושיקולים
למתןרישיון

בורסה

שרהאוצר,לאחרהתייעצותעםהרשותובאישורועדת45אפ )א(
הכספיםשלהכנסת,רשאילהעניקרישיוןבורסהלחברה
כהגדרתהבחוקהחברות,שהגישהבקשהלרישיוןבורסה

לפיסעיף45בושמתקיימיםלגביהכלאלה:

היא,וכלתאגידשהיאמחזיקהבאמצעישליטה )1(
בו,עוסקיםאךורקבעיסוקיםהמותריםלבורסהלפי

סעיף45יג;

תקנוןההתאגדותשלהאינוכוללהוראותשיש )2(
בהןכדילפגועבניהולההתקיןוההוגן;

46והתקנון היאהתקינהתקנוןכאמורבסעיף )3(
אושרבידיהרשותושרהאוצר;

ישלהמיומנותטכניתואמצעיםמתאימיםלשם )4(
הפעלתמערכתלמסחרבניירותערךבאופןשיבטיח
ואבטחת זמינותה אמינותה, המערכת, יציבות את

המידעשבה;

היאשילמהאתהאגרותשנקבעולפיסעיף55א, )5(
אםנקבעו;

"מערכתסליקה"-אחתמאלה:

מערכתמרכזיתשבאמצעותהמתבצעתסליקת )1(
עסקאותבניירותערך;

מרכזית משמורת שירותי הנותנת מערכת )2(
ערך ניירות של )Central Securities Depository(

ששוכללהלגביהםעסקה,לראשונה;

Central( מרכזי נגדי צד המשמשת מערכת )3(
זה, לעניין ערך; בניירות בעסקאות )Counterparty
"צדנגדימרכזי",בעסקהבניירותערך-גורםהמבטיח
לצדדיםלעסקהבניירותערךאתמימושה,ביןהשאר

בדרךשלמתןערבות;

"סליקה",שלעסקהבניירערך-העברתניירערךאוהעברת
התמורהבעדו,בהתאםלעסקהבניירערךפ

סימןב':בורסה".

תיקוןסעיף45בסעיף45לחוקהעיקרי-9פ

במקוםכותרתהשולייםיבוא"רישיוןבורסה"; )1(

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"בורסהלניירותערך"יבוא"מערכת )2(
למסחרבניירותערךאלאברישיוןשניתןלולפיהוראותסימןזה)בחוקזה-רישיון

בורסה(";

סעיףקטן)ב(-בטלפ )3(

החלפתסעיפיםבמקוםסעיפים45אעד45דלחוקהעיקרייבוא:10פ
45אעד45ד

והוספתסעיפים
45העד45יז

"תנאיםושיקולים
למתןרישיוןבורסה

שרהאוצר,לאחרהתייעצותעםהרשותובאישורועדת45אפ )א(
הכספיםשלהכנסת,רשאילהעניקרישיוןבורסהלחברה
כהגדרתהבחוקהחברות,שהגישהבקשהלרישיוןבורסה

לפיסעיף45בושמתקיימיםלגביהכלאלה:

היא,וכלתאגידשהיאמחזיקהבאמצעישליטה )1(
בו,עוסקיםאךורקבעיסוקיםהמותריםלבורסהלפי

סעיף45יג;

תקנוןההתאגדותשלהאינוכוללהוראותשיש )2(
בהןכדילפגועבניהולההתקיןוההוגן;

46והתקנון היאהתקינהתקנוןכאמורבסעיף )3(
אושרבידיהרשותושרהאוצר;

ישלהמיומנותטכניתואמצעיםמתאימיםלשם )4(
הפעלתמערכתלמסחרבניירותערךבאופןשיבטיח
ואבטחת זמינותה אמינותה, המערכת, יציבות את

המידעשבה;

היאשילמהאתהאגרותשנקבעולפיסעיף55א, )5(
אםנקבעו;
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היאעומדתבדרישותלענייןהוןעצמי,ביטוח, )6(
פיקדוןוערבותשקבעשרהאוצר,לפיהצעתהרשותאו
בהתייעצותעמהובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,
ורשאיהשרלקבועהוראותשונותלגביחברותשונות

המבקשותרישיוןבורסהפ

יובאו בורסה רישיון למתן חברה בבקשת בהחלטה )ב(
בחשבון,ביןהשאר,ענייניםאלה:

תכניותהפעולהשלהמבקשתוסיכוייהלהגשימן; )1(

במבקשת המשרה נושאי של מיומנותם )2(
והתאמתםלתפקידם;

האמצעיםהכספייםשלהמבקשת; )3(

בעלי של העסקי והרקע הכספיים האמצעים )4(
השליטהבמבקשת;

המבקשת, של למהימנותה הנוגעים שיקולים )5(
למהימנותושלבעלשליטהבהאולמהימנותושל

נושאמשרהבכירהבמבקשתאובבעלשליטהבה;

שיקוליםשבטובתהציבורפ )6(

בקשהלרישיון
בורסה

הרשות45בפ לרשות; תוגש בורסה רישיון למתן בקשה )א(
רשאיתלקבועהוראותלענייןאופןהגשתהבקשה,הפרטים

שייכללובהוהמסמכיםשיצורפולהפ

יושבראשהרשותאועובדהרשותשהואהסמיכולכך )ב(
בכתברשאיםלדרושמהמבקשתפרטיםאומסמכים,נוסף
עלהנדרשלפיסעיףקטן)א(,אםראוכיהדברדרושלצורך

החלטהבבקשהפ

דיווחעלשינוי
בפרטיהבקשה

לרישיוןבורסהאו
במסמכיםשצורפו

לה

חלשינוימהותיבפרטמהפרטיםשמסרההמבקשתלרשות45גפ
במסגרתבקשתהאובמסמכיםשצורפולה,תדווחעלכך
לרשות,מידמשנודעלהעלכךולאיאוחרמתוםיוםהעסקים

הראשוןלאחרמכן,ותצרףאתהמסמכיםהנוגעיםלענייןפ

תנאיםברישיון
בורסה

שרהאוצר,בהתייעצותעםהרשותובאישורועדתהכספים45דפ
שלהכנסת,רשאילקבועברישיוןבורסהתנאיםוהגבלות,
וכןלשנותםבכלעת,ובלבדשלאיקבעתנאיםאוהגבלות
כאמור,אוישנהאותם,אלאאםכןהודיעלמבקשתאת
נימוקיוונתןלההזדמנותלטעוןאתטענותיהלפניו,לפני

קביעתםאושינויםפ

ביטולרישיון
בורסהאוהתלייתו

רישיון45הפ להתלות או לבטל רשאי הרשות, ראש יושב )א(
בורסה,בהחלטהמנומקתבכתב,אםמתקייםלגביהבורסה

אחדמאלה:

הרישיוןניתןלהעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

חדללהתקייםבהתנאימהתנאיםלמתןרישיון )2(
כאמורבסעיף45א)א(אושהיאהפרהתנאימהתנאים

שנקבעוברישיוןלפיסעיף45ד;
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מתקיימיםלגביההליכיחדלותפירעוןכהגדרתם )3(
בסעיף350אלחוקהחברות;

מתקיימתנסיבהמהנסיבותהמנויותברשימה )4(
פגם על המעידה )ב( קטן סעיף לפי שנקבעה
במהימנותה;נסיבותכאמורייבחנולגביהבורסה,בעל
שליטהבהונושאמשרהבכירהבבורסהאובבעל

שליטהבה;

היאהפרההוראהמההוראותלפיחוקזהאו )5(
הוראהאוהנחיהשלהרשותולאתיקנהאתההפרה
כפישהורהלהיושבראשהרשותאושלאתיקנהאת

ההפרהבתוךהתקופהשעליההורהפ

הרשותתקבערשימהשלנסיבותשישבהןכדילהעיד )ב(
עלפגםבמהימנותשלבורסה,שלבעלשליטהבהאושל
נושאמשרהבכירהבהאובבעלשליטהבה;רשימהכאמור
תפורסםבאתרהאינטרנטשלהרשותותיכנסלתוקףבתום30
ימיםמיוםהפרסום,ואולםשינויברשימהלאיחולעלהליך
תלויועומדלפיסעיףקטן)א()4(;הודעהעלפרסוםהרשימה

ועלכלשינוישלה,ומועדתחילתם,תפורסםברשומותפ

יושבראשהרשותלאיבטלאויתלהרישיוןכאמור )ג(
בסעיףקטן)א(אלאלאחרשנתןלבורסההזדמנותלטעוןאת
טענותיהלפניואולפנימישהואהסמיכולכך,בדרךשהורהפ

חובתהודעה
לרשות

הנסיבות45ופ אחת התקיימות על לרשות תודיע בורסה )א(
המנויותבסעיף27)ג(לחוקהייעוץלגביה,לגביבעלשליטה
בהאולגבינושאמשרהבכירהבהאובבעלשליטהבה,מיד
משנודעלהעלכךולאיאוחרמתוםיוםהעסקיםהראשון

לאחרמכןפ

נושאמשרהבכירהבבורסהאובבעלשליטהבבורסה )ב(
וכןבעלשליטהבבורסהאובבעלשליטהבה,יודיעולבורסה
עלהתקיימותנסיבהמהנסיבותכאמורבסעיףקטן)א(,מיד
משנודעלהםעלכך;הודעהלפיסעיףקטןזהתכלולאת
הפרטיםהדרושיםלבורסהכדילמלאאתחובתהלפיסעיף

קטן)א(פ

שליטהוהחזקת
אמצעישליטה

בבורסה

לאיחזיקאדםחמישהאחוזיםאויותרמסוגמסויםשל45זפ )א(
אמצעישליטהבבורסה,אלאעלפיהיתרשנתנההרשות

)בסימןזה-היתרהחזקה(פ

שנתנה היתר פי על אלא בבורסה אדם ישלוט לא )ב(
הרשות)בסימןזה-היתרשליטה(פ

במתןהיתרלפיסעיףזהיובאובחשבוןשיקוליםאלה: )ג(

שיקוליםהנוגעיםלמהימנותושלמבקשההיתר )1(
אונושאמשרהבכירהבמבקשההיתר;

מתקיימיםלגביההליכיחדלותפירעוןכהגדרתם )3(
בסעיף350אלחוקהחברות;

מתקיימתנסיבהמהנסיבותהמנויותברשימה )4(
פגם על המעידה )ב( קטן סעיף לפי שנקבעה
במהימנותה;נסיבותכאמורייבחנולגביהבורסה,בעל
שליטהבהונושאמשרהבכירהבבורסהאובבעל

שליטהבה;

היאהפרההוראהמההוראותלפיחוקזהאו )5(
הוראהאוהנחיהשלהרשותולאתיקנהאתההפרה
כפישהורהלהיושבראשהרשותאושלאתיקנהאת

ההפרהבתוךהתקופהשעליההורהפ

הרשותתקבערשימהשלנסיבותשישבהןכדילהעיד )ב(
עלפגםבמהימנותשלבורסה,שלבעלשליטהבהאושל
נושאמשרהבכירהבהאובבעלשליטהבה;רשימהכאמור
תפורסםבאתרהאינטרנטשלהרשותותיכנסלתוקףבתום30
ימיםמיוםהפרסום,ואולםשינויברשימהלאיחולעלהליך
תלויועומדלפיסעיףקטן)א()4(;הודעהעלפרסוםהרשימה

ועלכלשינוישלה,ומועדתחילתם,תפורסםברשומותפ

יושבראשהרשותלאיבטלאויתלהרישיוןכאמור )ג(
בסעיףקטן)א(אלאלאחרשנתןלבורסההזדמנותלטעוןאת
טענותיהלפניואולפנימישהואהסמיכולכך,בדרךשהורהפ

חובתהודעה
לרשות

הנסיבות45ופ אחת התקיימות על לרשות תודיע בורסה )א(
המנויותבסעיף27)ג(לחוקהייעוץלגביה,לגביבעלשליטה
בהאולגבינושאמשרהבכירהבהאובבעלשליטהבה,מיד
משנודעלהעלכךולאיאוחרמתוםיוםהעסקיםהראשון

לאחרמכןפ



נושאמשרהבכירהבבורסהאובבעלשליטהבבורסה )ב(
וכןבעלשליטהבבורסהאובבעלשליטהבה,יודיעולבורסה
עלהתקיימותנסיבהמהנסיבותכאמורבסעיףקטן)א(,מיד
משנודעלהםעלכך;הודעהלפיסעיףקטןזהתכלולאת
הפרטיםהדרושיםלבורסהכדילמלאאתחובתהלפיסעיף

קטן)א(פ

שליטהוהחזקת
אמצעישליטה

בבורסה

לאיחזיקאדםחמישהאחוזיםאויותרמסוגמסויםשל45זפ )א(
אמצעישליטהבבורסה,אלאעלפיהיתרשנתנההרשות

)בסימןזה-היתרהחזקה(פ

שנתנה היתר פי על אלא בבורסה אדם ישלוט לא )ב(
הרשות)בסימןזה-היתרשליטה(פ

במתןהיתרלפיסעיףזהיובאובחשבוןשיקוליםאלה: )ג(

שיקוליםהנוגעיםלמהימנותושלמבקשההיתר )1(
אונושאמשרהבכירהבמבקשההיתר;
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קיומםשלניגודיענייניםביןמבקשההיתראו )2(
קשורה חברה או הבורסה לבין אליו קשור תאגיד

לבורסה;

ההשלכותהאפשריותשלמתןההיתרעלניהולה )3(
את לקיים יכולתה ועל הבורסה של וההוגן התקין

חובותיה,כולןאוחלקן;

שיקוליםשבטובתהציבור; )4(

לענייןהיתרשליטה-מדיניותמשרדהאוצר )5(
שהיא במקרה בבורסה, שליטה היתר מתן בעניין

החברההיחידהשבידיהרישיוןבורסהפ

הרשותרשאיתלקבועבהיתרתנאיםוהגבלותורשאית )ד(
היאלשנותםבכלעת,ובלבדשלאתקבעתנאיםאוהגבלות
כאמור,אלאאםכןהודיעהלבעלההיתראתנימוקיהונתנה

לוהזדמנותלטעוןאתטענותיולפניה,לפניקביעתםפ

שליטהבבורסהאוהחזקתאמצעישליטהבבורסהבלא )ה(
קבלתהיתרמתאיםלפיסעיףזהלאתקנהזכויותכלשהן
בשיעור שליטה באמצעי החזקה שמקנה לזכויות מעבר

שאינוטעוןהיתרכאמורפ

הוראותסעיףזהיחולוגםעלהחזקתאמצעישליטה )ו(
בבורסהכערובהלחיוב,למעטאמצעישליטהכאמורשנועדו

בתוםלבלשמשכערובהלחיובפ

לאיינתןהיתרלפיסעיףזהלחברבורסהאולתאגיד )ז(
בנקאיגםאםאינוחברבורסהפ

הוראותסעיףזהלאיחולועלהחזקתאמצעישליטה )ח(
בבורסהבידיבנקישראלפ

העברתאמצעי
שליטהבבורסה

מישמחזיקאמצעישליטהבבורסה,לאיעביראותםלאחר45חפ
ביודעושהנעברזקוקלהיתרלפיסעיף45זואיןבידוהיתר

כאמורפ

שינויאוביטול
היתר

הרשותרשאיתלשנותהיתרהחזקהאוהיתרשליטה45טפ )א(
שנתנה,אולבטלו,בהחלטהמנומקתבכתב,אםמצאהכי

מתקייםאחדמאלה)בסעיףזה-פגם(:

מהתנאים תנאי להתקיים חדל ההיתר בבעל )1(
למתןהיתר;

בבעלההיתרחדללהתקייםתנאימהותימתנאי )2(
ההיתראושהואהפרתנאיכאמור;

מתקיימתאחתהנסיבותהמנויותברשימהלפי )3(
סעיף45ה)ב(,שישבהכדילהעידעלפגםבמהימנותו
בבעל בכירה משרה נושא של או ההיתר בעל של

ההיתרפ
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הרשותלאתשנהאותבטלהיתרשנתנהאלאלאחר )ב(
ואם טענותיו, את לטעון הזדמנות ההיתר לבעל שנתנה
הורתההרשותעלתיקוןהפגםלפיסעיףקטן)ג(-גםלאחר

שחלפההתקופהלתיקונופ

סברההרשותכיהפגםניתןלתיקון,רשאיתהיאלהורות )ג(
עלתיקונובתוךתקופהשתורהפ

חובתהודעהעל
פגםבמהימנות

אמצעי45יפ שמחזיק במי או בבורסה ששולט במי התקיימה
או 45ז, סעיף לפי היתר הטעון בשיעור בבורסה שליטה
בנושאמשרהבכירהבאחדמהם,אחתהנסיבותכמפורט
להלן,יודיעהשולטאוהמחזיקכאמורלרשותמידמשנודע

לועלכך:

אחתהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג(לחוקהייעוץ; )1(

לענייןתאגיד-ניתןצולפירוקואומונהכונסנכסים )2(
לנכסיואולחלקמהותימהםבשלאי־תשלוםחוב,ולעניין
יחיד-ניתןלגביוצוכינוסנכסיםבהליכיפשיטתרגלאו

שהואהוכרזפסולדיןפ

הוראותלמישפעל
בלאהיתר

ראהיושבראשהרשותשאדםהואבעלשליטהבבורסה45יאפ )א(
אומחזיקאמצעישליטהבבורסהבשיעורהטעוןהיתרלפי
סעיף45ז,בלאשבידוהיתרכאמור,רשאיהוא,לאחרשנתן

לאותואדםהזדמנותלטעוןאתטענותיו,להורות-

עלמכירתאמצעיהשליטהשמחזיקאותואדם, )1(
כולםאוחלקם,בתוךתקופהשיקבע,כךשלאיחזיק
המותר השיעור מעל כלשהו מסוג שליטה אמצעי

להחזקהבלאהיתרלפיסעיף45ז;

שלאיופעלוזכויותההצבעהאוזכויותלמינוי )2(
דירקטוראומנהלכללימכוחאמצעישליטהשמחזיק

אותואדםבלאהיתרלפיסעיף45ז;

שהצבעהמכוחאמצעישליטהשהחזיקאותו )3(
אדםבלאהיתרלפיסעיף45זלאתבואבמנייןהקולות

באותההצבעה;

כללי מנהל או דירקטור של מינויו ביטול על )4(
שנגרםבידיאותואדםפ

היהאדםבעלשליטהבבורסהמכוחהעברתאמצעי )ב(
שליטהעלפידין,אוהחזיקאדםאמצעישליטהבבורסה
מכוחהעברהעלפידיןבשיעורהטעוןהיתרלפיסעיף45ז,
רשאייושבראשהרשות,לאחרשנתןלאותואדםהזדמנות
לטעוןאתטענותיו,להורותלולמכוראתאמצעיהשליטה
האמורים,כולםאוחלקם,בתוךתקופהשיורה,כךשלאיהיה
עודבעלשליטהכאמוראושלאיחזיקאמצעישליטהמסוג
כלשהומעלהשיעורהמותרלהחזקהבלאהיתרלפיהסעיף

האמורפ

הרשותלאתשנהאותבטלהיתרשנתנהאלאלאחר )ב(
ואם טענותיו, את לטעון הזדמנות ההיתר לבעל שנתנה
הורתההרשותעלתיקוןהפגםלפיסעיףקטן)ג(-גםלאחר

שחלפההתקופהלתיקונופ

סברההרשותכיהפגםניתןלתיקון,רשאיתהיאלהורות )ג(
עלתיקונובתוךתקופהשתורהפ

חובתהודעהעל
פגםבמהימנות

אמצעי45יפ שמחזיק במי או בבורסה ששולט במי התקיימה
או 45ז, סעיף לפי היתר הטעון בשיעור בבורסה שליטה
בנושאמשרהבכירהבאחדמהם,אחתהנסיבותכמפורט
להלן,יודיעהשולטאוהמחזיקכאמורלרשותמידמשנודע

לועלכך:

אחתהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג(לחוקהייעוץ; )1(

לענייןתאגיד-ניתןצולפירוקואומונהכונסנכסים )2(
לנכסיואולחלקמהותימהםבשלאי־תשלוםחוב,ולעניין
יחיד-ניתןלגביוצוכינוסנכסיםבהליכיפשיטתרגלאו

שהואהוכרזפסולדיןפ

הוראותלמישפעל
בלאהיתר

ראהיושבראשהרשותשאדםהואבעלשליטהבבורסה45יאפ )א(
אומחזיקאמצעישליטהבבורסהבשיעורהטעוןהיתרלפי
סעיף45ז,בלאשבידוהיתרכאמור,רשאיהוא,לאחרשנתן

לאותואדםהזדמנותלטעוןאתטענותיו,להורות-

עלמכירתאמצעיהשליטהשמחזיקאותואדם, )1(
כולםאוחלקם,בתוךתקופהשיקבע,כךשלאיחזיק
המותר השיעור מעל כלשהו מסוג שליטה אמצעי

להחזקהבלאהיתרלפיסעיף45ז;

שלאיופעלוזכויותההצבעהאוזכויותלמינוי )2(
דירקטוראומנהלכללימכוחאמצעישליטהשמחזיק

אותואדםבלאהיתרלפיסעיף45ז;

שהצבעהמכוחאמצעישליטהשהחזיקאותו )3(
אדםבלאהיתרלפיסעיף45זלאתבואבמנייןהקולות

באותההצבעה;

כללי מנהל או דירקטור של מינויו ביטול על )4(
שנגרםבידיאותואדםפ

היהאדםבעלשליטהבבורסהמכוחהעברתאמצעי )ב(
שליטהעלפידין,אוהחזיקאדםאמצעישליטהבבורסה
מכוחהעברהעלפידיןבשיעורהטעוןהיתרלפיסעיף45ז,
רשאייושבראשהרשות,לאחרשנתןלאותואדםהזדמנות
לטעוןאתטענותיו,להורותלולמכוראתאמצעיהשליטה
האמורים,כולםאוחלקם,בתוךתקופהשיורה,כךשלאיהיה
עודבעלשליטהכאמוראושלאיחזיקאמצעישליטהמסוג
כלשהומעלהשיעורהמותרלהחזקהבלאהיתרלפיהסעיף

האמורפ
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סעיף הוראות לפי לאדם, הרשות ראש יושב הורה )ג(
קטן)ב(,למכוראמצעישליטה,רשאיהואלתתהוראהכאמור

בסעיףקטן)א()2(עד)4(,בשינוייםהמחויביםפ

לאמכרבעלהשליטהאוהמחזיקאתאמצעיהשליטה )ד(
בהתאםלהוראותיושבראשהרשותלפיסעיףקטן)א(או
)ב(,רשאיביתהמשפט,לבקשתהרשות,למנותכונסנכסים

למכירתאמצעיהשליטהכאמורפ
של45יבפפעילותבורסה עניינו הבטחת מתוך והוגן תקין באופן תפעל בורסה

הציבורפ
עיסוקיםמותרים

לבורסה
של45יגפ סליקה שירותי - נלווים" "שירותים זה, בסעיף )א(

ערך ניירות של משמורת שירותי ערך, בניירות עסקאות
בורסה של לעיסוקה בטיבם הקשורים אחרים ושירותים

בניהולמערכתלמסחרבניירותערךפ

בורסהאוחברהשבורסהמחזיקהבאמצעישליטהבה )ב(
תעסוקאךורקבניהולמערכתלמסחרבניירותערךפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,רשאיתבורסהאוחברה )ג(
שבורסהמחזיקהבאמצעישליטהבה,בכפוףלהוראותכל

דין,לעסוקבמתןשירותיםנלוויםבהתקייםאחדמאלה:

השירותיםהנלוויםאינםמעורריםחששממשי )1(
למסחר מערכת בניהול עיסוקה עם עניינים לניגוד

בניירותערך;

השירותיםהנלוויםחיונייםלעיסוקהשלהבורסה )2(
בניהולמערכתלמסחרבניירותערךוהרשותקבעהכי
הבורסהרשאיתלעסוקבהם,בתנאיםשקבעההרשות,
אףאםהםמעורריםחששממשילניגודענייניםעם

עיסוקהבניהולמערכתלמסחרבניירותערךפ

לקבועכישירותיםנלוויםמסוימים רשאית הרשות )ד(
ייחשבולכאלהשמעורריםחששממשילניגודענייניםלעניין

סעיףזהפ

בורסהרשאיתלספקשירותיםנלוויםהמעורריםחשש )ה(
לניגודעניינים,לפיהוראותסעיףזה,רקבאישורהשלועדת

הביקורת,ובתנאיםשתקבעהוועדהפ
הגבלהעלביצוע

עסקהבידיבורסה
לחשבונההעצמי

בורסהלאתבצעעסקהלחשבונההעצמי,אלאבהיתרמאת45ידפ
הרשותפ

קביעתנהלים
והקצאתמשאבים

ליישומם

בורסהתקבע,לשםהסדרתפעילותה,נהליםכמפורט45טופ )א(
להלן,תפעללהבטחתיישומםובכללזהתקצהמשאביםלכך:

נהליםלהבטחתעמידתהבתנאיםלמתןרישיון )1(
לפיסעיף45א,בתנאיםשנקבעוברישיוןלפיסעיף45ד

ובחובותיהלפיחוקזה;

הדרושים הטכניים האמצעים בדבר נהלים )2(
לבורסהלצורךפעילותה,ובכללזהמערכותמחשב

אומערכותטכנולוגיותאחרות;
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הבורסה חברי ציות על פיקוח לעניין נהלים )3(
לכלליםשנקבעובתקנוןהבורסהכמשמעותובסעיף46;

הבורסה חברי ציות על פיקוח לעניין נהלים )4(
ועובדיהלנהליםשקבעההבורסהלפיסעיףזה;

נהליםלענייןפיקוחעלפעילותחבריהבורסה )5(
ועובדיהלשםהבטחתתקינותהמסחרבבורסה;

נהליםשעניינםהבטחתניהולההתקיןוההוגן )6(
זה לעניין שנקבעו לכללים בהתאם הבורסה, של
לאיתורולטיפול נהלים זה ובכלל בתקנוןהבורסה,
בניגודיענייניםבפעילותהוכןנהליםלזיהויסיכונים

שאליהםחשופההבורסהולניהולסיכוניםכאמור;

נהליםבדברהתקשרותעםמסלקהשמקיימת )7(
ערך בניירות עסקאות סליקת של הולמים הסדרים
ובדברבקרהעלפעילותהסליקהשמבצעתהמסלקה

בעבורהבורסה;

נהליםבענייניםאחריםשתקבעהרשותפ )8(

מצאיושבראשהרשותכילאנקבעונהליםלפיסעיף )ב(
קטן)א(אושהבורסהלאפעלהלהבטחתיישומםשלנהלים
כאמוראולאהקצתהמשאביםלכך,יחולולענייןזההוראות

סעיף45ה)א()5(פ

חובהלפרסם
עמלותמסחר

וסליקה

בורסהתפרסםבאתרהאינטרנטשלה,וכןבדרךאחרת45טזפ )א(
שקבעההרשות,אםקבעה,אתהעמלותשגוביםחבריבורסה
מלקוחותיהם,ובכללזהעמלותמסחרועמלותסליקה,וכל

שינוישלהן,והכולבאופןשיאפשרהשוואהביןהעמלותפ

חבריהבורסהידווחולבורסהעלהעמלותשהםגובים )ב(
מלקוחותיהםכאמורבסעיףקטן)א(ועלכלשינוישלהןפ

הכנסת, של הכספים לוועדת תדווח הבורסה )ג(
בישראל בורסה חברי שגובים העמלות על לשנה, אחת
מלקוחותיהםבאופןשיאפשרהשוואהביןהעמלות,ותוך
השוואה,ככלהניתןולפיאמותמידהבין־לאומיות,לעמלות
בסעיף כהגדרתן לישראל מחוץ בבורסות שנגבות דומות
35ל;לצורךהדיווחלפיסעיףקטןזה,המפקחעלהבנקים,
כהגדרתובסעיף52סו)ד(,יאשרשהנתוניםשנכללובדיווח
כאמור לבורסה מסר בורסה חבר שהוא בנקאי שתאגיד

בסעיףקטן)ב(תואמיםאתהמידעשנמצאברשותופ

לקוחהמבקש
לפתוחחשבון

ניירותערך

חברבורסהיצייןלפנילקוחהמבקשלפתוחולנהלבאמצעותו45יזפ
חשבוןניירותערך,שהעמלותשחבריהבורסהגוביםבעד

השירותמתפרסמותלפיסעיף45טזפ"

סעיף46אלחוקהעיקרי-בטלפ11פביטולסעיף46א

בסעיף47)ב(לחוקהעיקרי,במקום"החלטהלפיסעיפים46ו־46אשעניינהקביעתתקנון12פתיקוןסעיף47
הבורסה,הנחיותאוהנחיותזמניות"יבוא"החלטהלפיסעיף46שעניינהקביעתתקנון

הבורסהאוהנחיות"פ

הבורסה חברי ציות על פיקוח לעניין נהלים )3(
לכלליםשנקבעובתקנוןהבורסהכמשמעותובסעיף46;

הבורסה חברי ציות על פיקוח לעניין נהלים )4(
ועובדיהלנהליםשקבעההבורסהלפיסעיףזה;

נהליםלענייןפיקוחעלפעילותחבריהבורסה )5(
ועובדיהלשםהבטחתתקינותהמסחרבבורסה;

נהליםשעניינםהבטחתניהולההתקיןוההוגן )6(
זה לעניין שנקבעו לכללים בהתאם הבורסה, של
לאיתורולטיפול נהלים זה ובכלל בתקנוןהבורסה,
בניגודיענייניםבפעילותהוכןנהליםלזיהויסיכונים

שאליהםחשופההבורסהולניהולסיכוניםכאמור;

נהליםבדברהתקשרותעםמסלקהשמקיימת )7(
ערך בניירות עסקאות סליקת של הולמים הסדרים
ובדברבקרהעלפעילותהסליקהשמבצעתהמסלקה

בעבורהבורסה;

נהליםבענייניםאחריםשתקבעהרשותפ )8(

מצאיושבראשהרשותכילאנקבעונהליםלפיסעיף )ב(
קטן)א(אושהבורסהלאפעלהלהבטחתיישומםשלנהלים
כאמוראולאהקצתהמשאביםלכך,יחולולענייןזההוראות

סעיף45ה)א()5(פ

חובהלפרסם
עמלותמסחר

וסליקה

בורסהתפרסםבאתרהאינטרנטשלה,וכןבדרךאחרת45טזפ )א(
שקבעההרשות,אםקבעה,אתהעמלותשגוביםחבריבורסה
מלקוחותיהם,ובכללזהעמלותמסחרועמלותסליקה,וכל

שינוישלהן,והכולבאופןשיאפשרהשוואהביןהעמלותפ

חבריהבורסהידווחולבורסהעלהעמלותשהםגובים )ב(
מלקוחותיהםכאמורבסעיףקטן)א(ועלכלשינוישלהןפ

הכנסת, של הכספים לוועדת תדווח הבורסה )ג(
בישראל בורסה חברי שגובים העמלות על לשנה, אחת
מלקוחותיהםבאופןשיאפשרהשוואהביןהעמלות,ותוך
השוואה,ככלהניתןולפיאמותמידהבין־לאומיות,לעמלות
בסעיף כהגדרתן לישראל מחוץ בבורסות שנגבות דומות
35ל;לצורךהדיווחלפיסעיףקטןזה,המפקחעלהבנקים,
כהגדרתובסעיף52סו)ד(,יאשרשהנתוניםשנכללובדיווח
כאמור לבורסה מסר בורסה חבר שהוא בנקאי שתאגיד

בסעיףקטן)ב(תואמיםאתהמידעשנמצאברשותופ

לקוחהמבקש
לפתוחחשבון

ניירותערך

חברבורסהיצייןלפנילקוחהמבקשלפתוחולנהלבאמצעותו45יזפ
חשבוןניירותערך,שהעמלותשחבריהבורסהגוביםבעד

השירותמתפרסמותלפיסעיף45טזפ"

ביטולסעיף46אסעיף46אלחוקהעיקרי-בטלפ11פ

בסעיף47)ב(לחוקהעיקרי,במקום"החלטהלפיסעיפים46ו־46אשעניינהקביעתתקנון12פ
הבורסה,הנחיותאוהנחיותזמניות"יבוא"החלטהלפיסעיף46שעניינהקביעתתקנון

הבורסהאוהנחיות"פ

תיקוןסעיף47
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בסעיף48לחוקהעיקרי-13פתיקוןסעיף48

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"השינויטעוןאישור"יבוא"השינוי )1(
טעוןאישורשלהרשות;אישרההרשותאתהשינוי,תמסורלשרהאוצרהודעהעל
שינויהתקנוןוהשינויייכנסלתוקףבתוםעשרהימיםמיוםמסירתההודעה,אלאאםכן
הודיעשרהאוצרלפניתוםהתקופההאמורהכיהואמתנגדלשינוי;לאאישרההרשות

אתהשינוי,תמסורהודעהעלכךלבורסה,בצירוףהנימוקיםלהתנגדותהלשינוי";

)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"רשאישרהאוצר"יבוא"רשאית בסעיףקטן )2(
הרשותלשנותו;החליטההרשותעלשינויהתקנון,תמסורלשרהאוצרהודעהעלכך
והשינוייקבלתוקףבתוםעשרהימיםמיוםמסירתההודעהאובמועדמאוחריותר
שתורהעליוהרשות,אלאאםכןהודיעשרהאוצרלרשות,לפניהמועדהאמור,כיהוא

מתנגדלשינוי";

סעיףקטן)ג(-בטלפ )3(

החלפתסעיף49
והוספתסעיפים

49או־49ב

במקוםסעיף49לחוקהעיקרייבוא:14פ

"פרסוםתקנון
הבורסהוההנחיות

לגביו

תקנוןהבורסהוההנחיותשנקבעולגביתקנוןהבורסהלפי49פ
סעיף46)ד(,וכלשינויבהם,יפורסמובדרךשיורהיושבראש

הרשותפ

איסורהצעהלמתן
שירותימסחר

בניירותערך
באמצעותמערכת

למסחרבניירות
ערךשאינה

מנוהלתבידי
בורסה

לאיפנהאדםבהצעהלמתןשירותימסחרבניירותערך,49אפ )א(
באמצעותמערכתלמסחרבניירותערך,אלאאםכןהמערכת

מנוהלתבידיבורסהפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאייושבראשהרשות )ב(
להתירלאדםלפנותבהצעהלמתןשירותימסחרבניירות
ערךבאמצעותמערכתלמסחרבניירותערךהמנוהלתבידי
בורסהמחוץלישראלכהגדרתהבסעיף35ל,בתנאיםשיקבע,
אםמצאשאיןבכךכדילפגועבענייניושלציבורהמשקיעים

בישראלפ

פטורמתחולת
ההוראותלפי

פרקזה

סבריושבראשהרשותכיאיןבכךכדילפגועבענייניושל49בפ
בהסכמת לקבוע, הוא רשאי בישראל, המשקיעים ציבור
שרהאוצר,כיבורסההמשתפתפעולהעםבורסהמחוץ
לישראלכהגדרתהבסעיף35ללשםניהולמערכתלמסחר
בניירותערך,תהיהפטורהמההוראותלפיפרקזה,כולןאו
חלקן,ביןהשאר,אםמצאשהדיןהזרהחלעלהבורסהמחוץ
לישראלמבטיחדיהצורךאתענייניושלציבורהמשקיעים
יושב בישראל; הדין הוראות עם מתיישב ואינו בישראל
ראשהרשות,בהסכמתשרהאוצר,רשאילהתנותמתןפטור

כאמורבתנאיםפ"

בסעיף50לחוקהעיקרי-15פתיקוןסעיף50

במקוםכותרתהשולייםיבוא"רציפותפעולתהשלמערכתלמסחרבניירותערך"; )1(

בסעיףקטן)א(,במקום"לאתיסגרהבורסה"יבוא"לאתפסיקבורסהאתפעולתה )2(
שלהמערכתלמסחרבניירותערך";

)ב(,במקום"סגירתהבורסה"יבוא"הפסקתפעולתהשלהמערכת בסעיףקטן )3(
למסחרבניירותערך";
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בסעיףקטן)ג(,במקום"לסגוראתהבורסה"יבוא"להפסיקאתפעולתהמערכת )4(
למסחרבניירותערך"ובמקוםהסיפההחלבמילים"להורותשלאתיסגר"יבוא"להורות
לבורסהשלאלהפסיקאתפעולתהמערכתהאמורה,ואםהפסיקהאתפעולתה-

להורותלהלשובולחדשה";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )5(

הפסיקהבורסהאתפעולתהשלמערכתלמסחרבניירותערךלפיסעיףקטן ")ד(
)ב(או)ג(,אוהיהלשרהאוצרחששממשישהבורסהתפסיקאתפעולתהשל

המערכתהאמורה,יחולוהוראותאלה:

שרהאוצררשאילהורותלבורסהלשובולחדשאתפעולתהשל )1(
המערכתלמסחרבניירותערך;

יושבראשהרשות,בהסכמתשרהאוצר,רשאילמנותאדםשיופקד )2(
עלהמשךפעולתהמערכתלמסחרבניירותערך)בסעיףזה-הממונה(;
הממונהיהיהאחראילפעולתהשלהמערכתלמסחרבניירותערךעד
שיפסיקולהתקייםהנסיבותשבשלהןהיהלשרהאוצרחששממשיכאמור
ברישהשלסעיףקטןזה,אועדשיינתןלחברהאחרתרישיוןלפיסעיף45

לגביאותהמערכת;

בידיהממונהיהיוכלהתפקידיםוהסמכויותשבידיהמנהלהכללי )3(
את ימלאו לא ואלה הדירקטוריון, וועדות הדירקטוריון הבורסה, של
תפקידיהםולאישתמשובסמכויותיהםכלעודמינויהממונהבתוקף,
והכוללשםהבטחתהמשךפעולתהמערכתלמסחרבניירותערךובכפוף
להוראותשנתןיושבראשהרשות,באישורשרהאוצר;הבורסהתשלם

לממונהשכרכפישיורהיושבראשהרשות,באישורשרהאוצר;

יושבראשהרשותימנהאתהממונהלפיהוראותפסקה)2(לאחר )4(
שנתןלבורסההזדמנותלהשמיעאתטענותיה,אלאאםכןמתקיימות
נסיבותהמחייבות,לדעתיושבראשהרשותושרהאוצר,מינוישלהממונה

בדחיפות;

מינויהממונהלפיסעיףקטןזהיהיהלתקופהשיקבעיושבראש )5(
הרשותושלאתעלהעלשנהאחת)בסעיףקטןזה-תקופתהמינוי;ואולם
רשאייושבראשהרשות,בהסכמתשרהאוצר,להאריךאתתקופתהמינוי
לתקופהנוספתאחתשלאתעלהעלשישהחודשים,וכןלהחליףאת

הממונהבכלעת;

כלעודמינויהממונהבתוקף,לאתקבלהבורסההחלטהעלפירוקה )6(
מרצון,אלאאםכןהסכיםלכךהממונה,בכתבפ"

הוספתכותרת
סימןג'

לפניסעיף50אלחוקהעיקרייבוא:16פ

"סימןג':מסלקה".

בסעיף50אלחוקהעיקרי-17פתיקוןסעיף50א

במקוםכותרתהשולייםיבוא"חובתרישויויציבותמסלקה"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

בהגדרה"חברבורסה",במקוםהרישהעדהמילים"כמשמעותובסעיף46, )א(
ולעניין"יבוא"לעניין";

ההגדרה"מסלקה"-תימחק; )ב(

בסעיףקטן)ג(,במקום"לסגוראתהבורסה"יבוא"להפסיקאתפעולתהמערכת )4(
למסחרבניירותערך"ובמקוםהסיפההחלבמילים"להורותשלאתיסגר"יבוא"להורות
לבורסהשלאלהפסיקאתפעולתהמערכתהאמורה,ואםהפסיקהאתפעולתה-

להורותלהלשובולחדשה";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )5(

הפסיקהבורסהאתפעולתהשלמערכתלמסחרבניירותערךלפיסעיףקטן ")ד(
)ב(או)ג(,אוהיהלשרהאוצרחששממשישהבורסהתפסיקאתפעולתהשל

המערכתהאמורה,יחולוהוראותאלה:

שרהאוצררשאילהורותלבורסהלשובולחדשאתפעולתהשל )1(
המערכתלמסחרבניירותערך;

יושבראשהרשות,בהסכמתשרהאוצר,רשאילמנותאדםשיופקד )2(
עלהמשךפעולתהמערכתלמסחרבניירותערך)בסעיףזה-הממונה(;
הממונהיהיהאחראילפעולתהשלהמערכתלמסחרבניירותערךעד
שיפסיקולהתקייםהנסיבותשבשלהןהיהלשרהאוצרחששממשיכאמור
ברישהשלסעיףקטןזה,אועדשיינתןלחברהאחרתרישיוןלפיסעיף45

לגביאותהמערכת;

בידיהממונהיהיוכלהתפקידיםוהסמכויותשבידיהמנהלהכללי )3(
את ימלאו לא ואלה הדירקטוריון, וועדות הדירקטוריון הבורסה, של
תפקידיהםולאישתמשובסמכויותיהםכלעודמינויהממונהבתוקף,
והכוללשםהבטחתהמשךפעולתהמערכתלמסחרבניירותערךובכפוף
להוראותשנתןיושבראשהרשות,באישורשרהאוצר;הבורסהתשלם

לממונהשכרכפישיורהיושבראשהרשות,באישורשרהאוצר;

יושבראשהרשותימנהאתהממונהלפיהוראותפסקה)2(לאחר )4(
שנתןלבורסההזדמנותלהשמיעאתטענותיה,אלאאםכןמתקיימות
נסיבותהמחייבות,לדעתיושבראשהרשותושרהאוצר,מינוישלהממונה

בדחיפות;

מינויהממונהלפיסעיףקטןזהיהיהלתקופהשיקבעיושבראש )5(
הרשותושלאתעלהעלשנהאחת)בסעיףקטןזה-תקופתהמינוי;ואולם
רשאייושבראשהרשות,בהסכמתשרהאוצר,להאריךאתתקופתהמינוי
לתקופהנוספתאחתשלאתעלהעלשישהחודשים,וכןלהחליףאת

הממונהבכלעת;

כלעודמינויהממונהבתוקף,לאתקבלהבורסההחלטהעלפירוקה )6(
מרצון,אלאאםכןהסכיםלכךהממונה,בכתבפ"

הוספתכותרתלפניסעיף50אלחוקהעיקרייבוא:16פ
סימןג'

"סימןג':מסלקה".

תיקוןסעיף50אבסעיף50אלחוקהעיקרי-17פ

במקוםכותרתהשולייםיבוא"חובתרישויויציבותמסלקה"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

בהגדרה"חברבורסה",במקוםהרישהעדהמילים"כמשמעותובסעיף46, )א(
ולעניין"יבוא"לעניין";

ההגדרה"מסלקה"-תימחק; )ב(
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

לאיפתחאדםולאינהלמערכתסליקהאלאברישיוןשניתןלולפיהוראות ")א1(
סימןזה)בסימןזה-רישיוןמסלקה(פ

שרהאוצר,לאחרהתייעצותעםהרשותובאישורועדתהכספיםשלהכנסת, )א2(
רשאילהעניקרישיוןמסלקהלחברהשמתקיימיםלגביהשנייםאלה:

היאעומדתבתנאיםשקבעשרהאוצרבתקנות,לפיהצעתהרשות )1(
אובהתייעצותעמהובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,לרבותתנאים
לענייןהוןעצמי,ביטוח,פיקדוןוערבות,ורשאיהשרלקבועכאמורהוראות
שונותלגביחברותהמבקשותרישיוןלהפעלתסוגיםשוניםשלמערכות

סליקהלפיסימןזה;

היאשילמהאתהאגרותשנקבעולפיסעיף55א,אםנקבעופ )2(

בהחלטהבבקשתחברהלמתןרישיוןמסלקהלפיסעיףקטן)א2(יובאו )א3(
בחשבון,ביןהשאר,הענייניםהמנוייםבסעיף45א)ב(פ

הוראותסעיפים45בו־45גיחולו,בשינוייםהמחויבים,לענייןהגשתבקשה )א4(
למתןרישיוןמסלקהוהחובהלדווחלרשותעלשינויבפרטיהבקשהאובמסמכים

שצורפולה,לפיהענייןפ

הוראותסעיף45דיחולו,בשינוייםהמחויבים,לענייןהסמכותלקבועתנאים )א5(
והגבלותברישיוןמסלקהולשנותםפ

הוראותסעיף45היחולו,בשינוייםהמחויבים,לענייןביטולרישיוןמסלקה )א6(
אוהתלייתו;שרהאוצר,לפיהצעתהרשותאובהתייעצותעמהובאישורועדת
או מסלקה לביטולרישיון נוספות עילות לקבוע רשאי הכנסת, של הכספים

התלייתופ

הוראותסעיפים45ועד45יאו־50)ד(יחולו,בשינוייםהמחויבים,לעניין )א7(
מסלקהפ

סבריושבראשהרשותכיאיןבכךכדילפגועבענייניושלציבורהמשקיעים, )א8(
רשאיהוא,בהסכמתשרהאוצר,לפטורחברהמסוימתהמבקשתרישיוןמסלקה,

מההוראותלפיפרקזהכולןאוחלקן,וכןלהתנותמתןפטורכאמורבתנאיםפ"

אחריסעיף50אלחוקהעיקרייבוא:18פהוספתסעיף50א1

"עיסוקיםמותרים
למסלקה

מסלקהאוחברהשמסלקהמחזיקהבאמצעישליטה50א1פ )א(
בהתעסוקאךורקבניהולמערכתסליקהפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיתמסלקהאוחברה )ב(
שמסלקהמחזיקהבאמצעישליטהבה,בכפוףלהוראותכל
דין,לתתשירותיםאחריםשהםשירותיםנלוויםהקשורים
בטיבםלעיסוקהשלהמסלקהבניהולמערכתסליקה,ויחולו
לענייןמתןשירותיםנלוויםכאמורהוראותסעיף45יג)ג(עד

)ה(,בשינוייםהמחויביםפ"

בסעיף50בלחוקהעיקרי-19פתיקוןסעיף50ב

האמורבויסומן")א(",ובו- )1(

ברישה,המילים"כהגדרתהבסעיף50א"-יימחקו; )א(
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בפסקה)1(,במקום"שלהמסלקה"יבוא"שלהמסלקהאומערכתהסליקה", )ב(
במקום"מישאושרעלידיהכחברבה)בסעיףזה-חברמסלקה("יבוא"חבר
מסלקה"ובסופהיבוא"שינוישלכלליםלענייןהחברותבמסלקהשגובשולפי

פסקהזוטעוןאישורשלהרשות";

אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

גיבושםשלכלליםלענייןעמלות,דמירישוםאודמיטיפולבעד ")1א(
השירותיםשנותנתהמסלקה;";

בפסקה)2(,במקום"הפעלתהמסלקה"יבוא"הפעלתמערכתהסליקה"; )ד(

בפסקה)4(,במקום"במסלקה"יבוא"במערכתהסליקה"; )ה(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

מסלקהתאפשרלכלבורסהאוחברמסלקה)בסעיףזה-משתמש(")ב( )1(
וכןלכלאדםאחרשאינומשתמש)בסעיףזה-לקוח(לקבלממנהשירותים,

ולאתסרבסירובבלתיסבירלהעניקשירותיםכאמורפ

עלאףהאמורבפסקה)1(,רשאייושבראשהרשותלפטורמסלקה )2(
מסוימתממתןשירותלמשתמשאוללקוח,לאחרשנתןלאותומשתמשאו
לאותולקוחהזדמנותלהשמיעאתטענותיוומטעמיםשיירשמו,ורשאייושב

ראשהרשותלפטורמסלקותממתןשירותללקוחבנסיבותשעליהןיורהפ"

הוספתסימןד'
וכותרתסימןה'

אחריסעיף50בלחוקהעיקרייבוא:20פ

"סימןד':ממשלתאגידי

סימןמשנהא':הגדרותותחולה

בסימןזה-50ב1פהגדרות

"בןמשפחה"-לרבותאחאוהורהשלבןהזוגאובןזוגו
שלכלאחדמאלה;

"דירקטורבלתיתלוי"-כהגדרתובחוקהחברות,ושמתקיימות
בודרישותהכשירותלפיסעיף50ב5;

"ועדתהאיתור"-כמשמעותהבסעיף50ב13פ

תחולתהוראות
חוקהחברות

הוראותסימןזהיחולונוסףעלהוראותחוקהחברותפ50ב2פ

סימןמשנהב':בורסה-ממשלתאגידי

דירקטוריון
שלבורסה

דירקטוריוןשלבורסה)בסימןמשנהזה-הדירקטוריון(50ב3פ )א(
יהיו חבריו ורוב היותר לכל חברים עשר חמישה יכלול

דירקטוריםבלתיתלוייםפ

הדירקטוריוןיכלולשלושהדירקטוריםבלתיתלויים )ב(
לפחות,שימונובידיהאסיפההכללית,לפיהמלצתועדת

האיתורפ

היתהבורסהחייבתבמינוידירקטוריםחיצונייםלפי )ג(
הדירקטורים ימונו החברות, לחוק 239)א( סעיף הוראות
החיצונייםמביןהמועמדיםשעליהםהמליצהועדתהאיתור,
וההוראותלפיסעיף50ב5יחולועליהםנוסףעלההוראות

לפיחוקהחברותפ

בפסקה)1(,במקום"שלהמסלקה"יבוא"שלהמסלקהאומערכתהסליקה", )ב(
במקום"מישאושרעלידיהכחברבה)בסעיףזה-חברמסלקה("יבוא"חבר
מסלקה"ובסופהיבוא"שינוישלכלליםלענייןהחברותבמסלקהשגובשולפי

פסקהזוטעוןאישורשלהרשות";

אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

גיבושםשלכלליםלענייןעמלות,דמירישוםאודמיטיפולבעד ")1א(
השירותיםשנותנתהמסלקה;";

בפסקה)2(,במקום"הפעלתהמסלקה"יבוא"הפעלתמערכתהסליקה"; )ד(

בפסקה)4(,במקום"במסלקה"יבוא"במערכתהסליקה"; )ה(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

מסלקהתאפשרלכלבורסהאוחברמסלקה)בסעיףזה-משתמש(")ב( )1(
וכןלכלאדםאחרשאינומשתמש)בסעיףזה-לקוח(לקבלממנהשירותים,

ולאתסרבסירובבלתיסבירלהעניקשירותיםכאמורפ

עלאףהאמורבפסקה)1(,רשאייושבראשהרשותלפטורמסלקה )2(
מסוימתממתןשירותלמשתמשאוללקוח,לאחרשנתןלאותומשתמשאו
לאותולקוחהזדמנותלהשמיעאתטענותיוומטעמיםשיירשמו,ורשאייושב

ראשהרשותלפטורמסלקותממתןשירותללקוחבנסיבותשעליהןיורהפ"

הוספתסימןד'אחריסעיף50בלחוקהעיקרייבוא:20פ
וכותרתסימןה'

"סימןד':ממשלתאגידי

סימןמשנהא':הגדרותותחולה

בסימןזה-50ב1פהגדרות

"בןמשפחה"-לרבותאחאוהורהשלבןהזוגאובןזוגו
שלכלאחדמאלה;

"דירקטורבלתיתלוי"-כהגדרתובחוקהחברות,ושמתקיימות
בודרישותהכשירותלפיסעיף50ב5;

"ועדתהאיתור"-כמשמעותהבסעיף50ב13פ

תחולתהוראות
חוקהחברות

הוראותסימןזהיחולונוסףעלהוראותחוקהחברותפ50ב2פ

סימןמשנהב':בורסה-ממשלתאגידי

דירקטוריון
שלבורסה

דירקטוריוןשלבורסה)בסימןמשנהזה-הדירקטוריון(50ב3פ )א(
יהיו חבריו ורוב היותר לכל חברים עשר חמישה יכלול

דירקטוריםבלתיתלוייםפ

הדירקטוריוןיכלולשלושהדירקטוריםבלתיתלויים )ב(
לפחות,שימונובידיהאסיפההכללית,לפיהמלצתועדת

האיתורפ

היתהבורסהחייבתבמינוידירקטוריםחיצונייםלפי )ג(
הדירקטורים ימונו החברות, לחוק 239)א( סעיף הוראות
החיצונייםמביןהמועמדיםשעליהםהמליצהועדתהאיתור,
וההוראותלפיסעיף50ב5יחולועליהםנוסףעלההוראות

לפיחוקהחברותפ
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ראש כיושב לכהן מחבריו אחד יבחר הדירקטוריון )ד(
הדירקטוריוןפ

לאעמדהרכבהדירקטוריוןבדרישותכלדין,רשאי )ה(
הדירקטוריוןלמנות,באופןמיידי,דירקטוריםכנדרשלשם
השלמתהרכבהדירקטוריוןבהתאםלהוראותלפיסעיףזה;
דירקטורשמונהבידיהדירקטוריוןלפיהוראותסעיףקטןזה

יכהןעדכינוסהשלהאסיפההכלליתהבאהשלהבורסהפ

לקבוע רשאי הרשות, עם בהתייעצות האוצר, שר )ו(
הוראותנוספותלענייןהרכבהדירקטוריוןפ

כשירותלמינוי
דירקטורבבורסה

עובדשלהבורסהאומישמועסקעלידיהבורסהאועל50ב4פ )א(
ידיחברהקשורהלבורסה,למעטהעסקהכדירקטורבחברה

כאמור,לאימונהולאיכהןכדירקטורבבורסהפ

הוראותסעיפים224א,224ב,226ו־226אלחוקהחברות, )ב(
יחולו, ציבורית, בחברה דירקטור מינוי לעניין החלות

בשינוייםהמחויבים,לענייןמינוידירקטורבבורסהפ

כשירותלמינוי
דירקטורבלתי

תלויבבורסה

כשירלהתמנותלדירקטורבלתיתלויבבורסהיחיד50ב5פ )א(
שהואבעלכשירותמקצועיתבהתאםלתנאיםולמבחנים
שנקבעולפיסעיף240)א1()2(לחוקהחברות,ובלבדשדירקטור
חשבונאית מומחיות בעל יהיה לפחות אחד תלוי בלתי

ופיננסית,בהתאםלאותםתנאיםומבחניםפ

יכהן ולא בבורסה תלוי בלתי לדירקטור ימונה לא )ב(
כדירקטורכאמורמישבמועדהמינויאובשנתייםשקדמו

למועדהמינוימתקייםלגביואחדאויותרמאלה:

הואחברבורסהאובעלשליטהבחברבורסה; )1(

בתאגיד מניות החזקת מכוח עניין בעל הוא )2(
שניירותהערךשלורשומיםלמסחרבבורסה;

הואבעלענייןבבורסהאובחברבורסה; )3(

הואבןמשפחהשלחברבורסה,שלנושאמשרה )4(
בבורסהאובחברבורסה,שלבעלשליטהבבורסהאו
בחברבורסהאושלמישנותןשירותיםבשכרדרךקבע

לאחדמאלה;

ישלוזיקהלחברבורסה,לנושאמשרהבחבר )5(
בורסה,לתאגידבשליטתחברבורסהאולבעלשליטה
בחברבורסהאומישנותןשירותיםבשכרדרךקבע
דירקטור יראו לא ואולם לבורסה; או מאלה לאחד
במסלקהכבעלזיקהלענייןמינויכדירקטורבלתיתלוי
בבורסה,וכןלאיראודירקטורבבורסהכבעלזיקה
לענייןמינויכדירקטורבלתיתלויבמסלקה,רקבשל
זו,"זיקה"-כהגדרתהלפי כהונתםכאמור;בפסקה

סעיף240)ב(לחוקהחברותפ
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שרהאוצר,בהתייעצותעםשרהמשפטיםועםהרשות, )ג(
דירקטור לכשירות נוספות בתקנותדרישות לקבוע רשאי

בלתיתלויבבורסהפ

תקופתכהונהשל
דירקטורבלתי

תלויושליושב
ראשדירקטוריון

בלתיתלוישמונהלפי50ב6פ שלדירקטור תקופתכהונתו )א(
המלצתועדתהאיתורתהיהשלוששניםוניתןלשובולמנותו

לשתיתקופותכהונהנוספותשלשלוששניםכלאחתפ

תקופתכהונתושליושבראשהדירקטוריוןתהיהחמש )ב(
שניםוניתןלשובולמנותולתקופתכהונהנוספתאחתשל
שלוששנים;כיהןדירקטורבלתיתלויכאמורבסעיףקטן)א(
כיושבראשהדירקטוריון,יראואתתקופתכהונתוכיושב
תלוי בלתי כדירקטור כהונה כתקופת הדירקטוריון ראש

כאמורפ

הפסקתכהונה
שלדירקטורבלתי

תלוישמונהלפי
המלצתועדת

האיתור

דירקטורבלתיתלוישמונהלפיהמלצתועדתהאיתור50ב7פ )א(
לאיפוטרוכהונתולאתופסקלפניתוםתקופתכהונתו,אלא

אםכןמתקייםאחדמאלה:

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלדירקטוריון; )1(

הואנעדרמארבעישיבותרצופותשלהדירקטוריון )2(
אם אלא שנה, בתוך דירקטוריון ישיבות משש או
כןועדתהאיתוראישרהאתהמשךכהונתו,לאחר

שהשתכנעהכיהיתההצדקהסבירהלהיעדרות;

לדעתועדתהאיתורנבצרממנולמלאאתתפקידו; )3(

לגביו להתקיים חדל כי מצאה האיתור ועדת )4(
תנאיהדרושלפיחוקזהלמינויוכדירקטורבלתיתלוי,
כיהואהפראתחובתהאמוניםלבורסהאושמתקיים
לגביותנאימהתנאיםהפוסליםאדםמלשמשדירקטור

בלתיתלויפ

דירקטורבלתיתלוישהתפטרמכהונתובדירקטוריון )ב(
לפניתוםתקופתכהונתו,ימסורלדירקטוריוןהודעהבכתב
עלנימוקיפרישתוויעבירהעתקממנהליושבראשהרשותפ

יחולו, החברות לחוק ו־246 245א סעיפים הוראות )ג(
בשינוייםהמחויבים,עלדירקטורבלתיתלויבבורסהפ

השתתפות
בוועדות

בכלועדתדירקטוריוןהרשאיתלהפעילסמכותמסמכויות50ב8פ
הדירקטוריוןיכהןדירקטוראחדלפחותמהדירקטוריםהבלתי
בסעיף כאמור האיתור ועדת המלצת לפי שמונו תלויים

50ב13)ג(פ

כינוסישיבות
הדירקטוריון

ויקיים50ב9פ הבורסה, צורכי לפי לישיבות יתכנס הדירקטוריון
שתיםעשרהישיבותבשנה,לפחותפ

תפקידי
הדירקטוריון

נוסףעלתפקידיולפיסעיף92לחוקהחברות,אחראי50ב10פ )א(
דירקטוריוןבורסהלקביעתנהליםלהסדרתפעילותהבורסה

לפיסעיף45טו,ולהבטחתיישומם,וכן-

שרהאוצר,בהתייעצותעםשרהמשפטיםועםהרשות, )ג(
דירקטור לכשירות נוספות בתקנותדרישות רשאילקבוע

בלתיתלויבבורסהפ

תקופתכהונהשל
דירקטורבלתי

תלויושליושב
ראשדירקטוריון

בלתיתלוישמונהלפי50ב6פ שלדירקטור תקופתכהונתו )א(
המלצתועדתהאיתורתהיהשלוששניםוניתןלשובולמנותו

לשתיתקופותכהונהנוספותשלשלוששניםכלאחתפ

תקופתכהונתושליושבראשהדירקטוריוןתהיהחמש )ב(
שניםוניתןלשובולמנותולתקופתכהונהנוספתאחתשל
שלוששנים;כיהןדירקטורבלתיתלויכאמורבסעיףקטן)א(
כיושבראשהדירקטוריון,יראואתתקופתכהונתוכיושב
תלוי בלתי כדירקטור כהונה כתקופת הדירקטוריון ראש

כאמורפ

הפסקתכהונה
שלדירקטורבלתי

תלוישמונהלפי
המלצתועדת

האיתור

דירקטורבלתיתלוישמונהלפיהמלצתועדתהאיתור50ב7פ )א(
לאיפוטרוכהונתולאתופסקלפניתוםתקופתכהונתו,אלא

אםכןמתקייםאחדמאלה:

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלדירקטוריון; )1(

הואנעדרמארבעישיבותרצופותשלהדירקטוריון )2(
אם אלא שנה, בתוך דירקטוריון ישיבות משש או
כןועדתהאיתוראישרהאתהמשךכהונתו,לאחר

שהשתכנעהכיהיתההצדקהסבירהלהיעדרות;

לדעתועדתהאיתורנבצרממנולמלאאתתפקידו; )3(

לגביו להתקיים חדל כי מצאה האיתור ועדת )4(
תנאיהדרושלפיחוקזהלמינויוכדירקטורבלתיתלוי,
כיהואהפראתחובתהאמוניםלבורסהאושמתקיים
לגביותנאימהתנאיםהפוסליםאדםמלשמשדירקטור

בלתיתלויפ

דירקטורבלתיתלוישהתפטרמכהונתובדירקטוריון )ב(
לפניתוםתקופתכהונתו,ימסורלדירקטוריוןהודעהבכתב
עלנימוקיפרישתוויעבירהעתקממנהליושבראשהרשותפ

יחולו, החברות לחוק ו־246 245א סעיפים הוראות )ג(
בשינוייםהמחויבים,עלדירקטורבלתיתלויבבורסהפ

השתתפות
בוועדות

בכלועדתדירקטוריוןהרשאיתלהפעילסמכותמסמכויות50ב8פ
הדירקטוריוןיכהןדירקטוראחדלפחותמהדירקטוריםהבלתי
בסעיף כאמור האיתור ועדת המלצת לפי שמונו תלויים

50ב13)ג(פ

כינוסישיבות
הדירקטוריון

ויקיים50ב9פ הבורסה, צורכי לפי לישיבות יתכנס הדירקטוריון
שתיםעשרהישיבותבשנה,לפחותפ

תפקידי
הדירקטוריון

נוסףעלתפקידיולפיסעיף92לחוקהחברות,אחראי50ב10פ )א(
דירקטוריוןבורסהלקביעתנהליםלהסדרתפעילותהבורסה

לפיסעיף45טו,ולהבטחתיישומם,וכן-
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כדי מתאימים ופיקוח בקרה אמצעי ינקוט )1(
להבטיחשמירהעליציבותהבורסה;

כדי מתאימים ופיקוח בקרה אמצעי ינקוט )2(
להבטיחשהבורסהמתנהלתבאופןתקיןוהוגן;

יאשראתהכלליםשנקבעובתקנוןהבורסה; )3(

כדי מתאימים ופיקוח בקרה אמצעי ינקוט )4(
שנקבעו לכללים הבורסה חברי ציות את להבטיח

בתקנוןהבורסה;

סעיף הוראות לפי לבורסה פנימי מבקר ימנה )5(
50ב15;

ידוןבכלנושאבעלחשיבותמהותיתלפעילות )6(
הבורסהאולבקרהולפיקוחעלפעילותהפ

סמכויותהדירקטוריוןלפיסעיףזהאינןניתנותלאצילה )ב(
למנהלהכללישלהבורסהפ

הדירקטוריוןימנהמביןחבריוועדתביקורתפ50ב11פועדתביקורת )א(

בוועדתהביקורתיהיוחבריםשלושהמביןהדירקטורים )ב(
כאמור האיתור ועדת המלצת לפי שמונו תלויים הבלתי
בסעיף50ב13)ג(,לפחות,וכלחבריהיהיודירקטוריםבלתי
בוועדת חבר יהיה לא הדירקטוריון ראש יושב תלויים;

הביקורתפ

ועדתהביקורתתבחראחדמחבריהשהואדירקטור )ג(
בלתיתלוישמונהלפיהמלצתועדתהאיתורכאמורבסעיף

50ב13)ג(,לשמשיושבראשהוועדהפ

המנייןהחוקילדיוןולקבלתהחלטותבוועדתהביקורת )ד(
הוא לפחות מהם שאחד ובלבד הוועדה, חברי רוב יהיה
דירקטורבלתיתלוישמונהלפיהמלצתועדתהאיתורכאמור

בסעיף50ב13)ג(פ

נוסףעלתפקידיההמנוייםבסעיף117לחוקהחברות, )ה(
ועדתהביקורת-

תפעילתהליכיבקרהראוייםלשםאיתורמצבים )1(
בהם, וטיפול הבורסה בפעילות עניינים ניגוד של
שמתעורר פעולות לאישור דרכים תקבע זה ובכלל

לגביהןחששלניגודעניינים;

מהם שהופקו ותוודא ביקורת ממצאי תבחן )2(
לקחיםושיושמוהלקחיםשהופקו;

תאשרלבורסהלספקשירותיםנלוויםמסוימים )3(
המעורריםחששלניגודעניינים;לענייןזה,"שירותים

נלווים"-כהגדרתםבסעיף45יג)א(;
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להבטיח כדי מתאימים בקרה אמצעי תנקוט )4(
שהבורסהממלאתאתהחובותוהתפקידיםהמוטלים
עליהלפיפרקזה,ובכללזההחובהלקבוענהליםלפי

סעיף45טו)א()3(ו–)4(,באופןיעילוהוגן,ובכללזה-

עבודה ותכניות מדיניות ותאשר תבחן )א(
שלהבורסהלענייןמילויהחובותוהתפקידים
כאמורברישהוכןתבחןותאשרהליכיםשקבעה
תכניות או המדיניות יישום לשם הבורסה

העבודהכאמור;

תבחןותאשראתהיקףהמשאביםשמקצה )ב(
תכניות ולהכנת מדיניות לגיבוש הבורסה
לביצוע וכן )א( משנה בפסקת כאמור עבודה
תכניות או המדיניות יישום על בקרה הליכי

העבודההאמורות;

החובות את ממלאת שהבורסה תבטיח )ג(
והתפקידיםכאמורברישהבהתאםלהוראות
לפיפרקזהאובהתאםלהוראותתקנוןהבורסה;

תציעלדירקטוריוןמועמדלתפקידהמבקרהפנימיפ )5(

יחולו, החברות לחוק ו־116 115)ה( סעיפים הוראות )ו(
בשינוייםהמחויבים,לענייןועדתהביקורתפ

הדירקטוריוןימנהמביןחבריוועדתתגמולשתמלאאת50ב12פועדתתגמול )א(
התפקידיםהמנוייםבסעיף118בלחוקהחברותפ

הוראותסעיף50ב11)ב(עד)ד(ו–)ו(יחולולענייןועדת )ב(
התגמול,בשינוייםהמחויביםפ

הדירקטוריוןרשאילקבועכיועדתביקורתתשמשגם )ג(
ועדתתגמולפ

תוקםועדהלאיתורמועמדיםלכהונתדירקטורבלתי50ב13פועדתהאיתור )א(
תלויבבורסה)בסימןזה-ועדתהאיתור(;הוועדהתכלול

שלושהחברים,והם:

שופטשמינהשרהמשפטים,בהסכמתנשיאבית )1(
המשפטהעליון,והואיהיההיושבראש;

יושבראשהדירקטוריון,ואםלאמכהןיושבראש )2(
דירקטוריון-דירקטורבלתיתלוישמינהיושבראש

הרשות;

אישסגלאקדמיבכירבמוסדלהשכלהגבוהה )3(
כמשמעותובחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-

21958,אומישהיהאישסגלכאמור,שמינהיושבראש
הרשותפ

לאימונהולאיכהןכחברועדתהאיתורלפיסעיףקטן )ב(
)א()1(או)3(מישאינוכשירלהתמנותלדירקטורבלתיתלוי

בבורסהלפיסעיף50ב5)ב(או)ג(פ

להבטיח כדי מתאימים בקרה אמצעי תנקוט )4(
שהבורסהממלאתאתהחובותוהתפקידיםהמוטלים
עליהלפיפרקזה,ובכללזההחובהלקבוענהליםלפי

סעיף45טו)א()3(ו–)4(,באופןיעילוהוגן,ובכללזה-

עבודה ותכניות מדיניות ותאשר תבחן )א(
שלהבורסהלענייןמילויהחובותוהתפקידים
כאמורברישהוכןתבחןותאשרהליכיםשקבעה
תכניות או המדיניות יישום לשם הבורסה

העבודהכאמור;

תבחןותאשראתהיקףהמשאביםשמקצה )ב(
תכניות ולהכנת מדיניות לגיבוש הבורסה
לביצוע וכן )א( משנה בפסקת כאמור עבודה
תכניות או המדיניות יישום על בקרה הליכי

העבודההאמורות;

החובות את ממלאת שהבורסה תבטיח )ג(
והתפקידיםכאמורברישהבהתאםלהוראות
לפיפרקזהאובהתאםלהוראותתקנוןהבורסה;

תציעלדירקטוריוןמועמדלתפקידהמבקרהפנימיפ )5(

יחולו, החברות לחוק ו־116 115)ה( סעיפים הוראות )ו(
בשינוייםהמחויבים,לענייןועדתהביקורתפ

הדירקטוריוןימנהמביןחבריוועדתתגמולשתמלאאת50ב12פועדתתגמול )א(
התפקידיםהמנוייםבסעיף118בלחוקהחברותפ

הוראותסעיף50ב11)ב(עד)ד(ו–)ו(יחולולענייןועדת )ב(
התגמול,בשינוייםהמחויביםפ

הדירקטוריוןרשאילקבועכיועדתביקורתתשמשגם )ג(
ועדתתגמולפ

תוקםועדהלאיתורמועמדיםלכהונתדירקטורבלתי50ב13פועדתהאיתור )א(
תלויבבורסה)בסימןזה-ועדתהאיתור(;הוועדהתכלול

שלושהחברים,והם:

שופטשמינהשרהמשפטים,בהסכמתנשיאבית )1(
המשפטהעליון,והואיהיההיושבראש;

יושבראשהדירקטוריון,ואםלאמכהןיושבראש )2(
דירקטוריון-דירקטורבלתיתלוישמינהיושבראש

הרשות;

אישסגלאקדמיבכירבמוסדלהשכלהגבוהה )3(
כמשמעותובחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-

21958,אומישהיהאישסגלכאמור,שמינהיושבראש
הרשותפ

לאימונהולאיכהןכחברועדתהאיתורלפיסעיףקטן )ב(
)א()1(או)3(מישאינוכשירלהתמנותלדירקטורבלתיתלוי

בבורסהלפיסעיף50ב5)ב(או)ג(פ

ס"חהתשי"ח,עמ'191פ 2
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ועדתהאיתורתמליץלאסיפההכלליתשלהבורסה )ג(
עלשנימועמדיםלפחותלכלמשרהפנויהלכהונתדירקטור
של המזערי המספר השלמת לשם כנדרש תלוי, בלתי

דירקטוריםבלתיתלוייםבהתאםלהוראותסעיף50ב3)ב(פ

סדרי ואת עבודתה נוהלי את תקבע האיתור ועדת )ד(
דיוניהפ

חברועדתהאיתורלאייחשבלמחזיקבאמצעישליטה )ה(
בבורסהאולשולטבבורסהרקבשלחברותובוועדתהאיתור
וועדתהאיתורלאתיחשבלמחזיקהבאמצעישליטהבבורסה

אולבעלתשליטהבבורסהפ

מינויופיטוריםשל
המנהלהכלליושל

נושאימשרה

לבורסהיהיהמנהלכללי;המנהלהכלליימונהויפוטר50ב14פ )א(
בידיהדירקטוריוןפ

נושאימשרהבבורסה,למעטדירקטורים,ימונוויפוטרו )ב(
בידיהמנהלהכלליפ

יחולו,50ב15פמבקרפנימי החברות בחוק הרביעי לחלק רביעי פרק הוראות
בשינוייםהמחויבים,עלבורסהכאילוהיתהחברהציבוריתפ

אישורמינוינושא
משרה

לאיכהןאדםכנושאמשרהבבורסה,אלאאםכןמסר50ב16פ )א(
המנהלהכללישלהבורסהליושבראשהרשותהודעה,60
ימיםלפחותלפניתחילתהכהונה,ויושבראשהרשותלא
הודיעבתוךהתקופההאמורהעלהתנגדותולמינויהאמור,

אושהודיעכיהואאינומתנגדלמינויפ

תהיה למינוי להתנגד הרשות ראש יושב החלטת )ב(
הזדמנות למועמד שנתן לאחר ותינתן בכתב, מנומקת,
את זה לעניין בחשבון יביא והוא טענותיו, את להשמיע
ניסיונו לרבות המוצע, לתפקיד המועמד של התאמתו
העסקי,יושרו,יושרתו,וקשריו,מכלסוג,עםהבורסהאועם
נושאמשרהבהאועםחברבורסהאונושאמשרהבו,ואם
המועמדכיהןבעברכנושאמשרהבבורסהאובחברבורסה
-גםאתתפקודובתקופתכהונתוכאמור;לענייןמועמד
לכהונתדירקטורבלתיתלוי,יביאיושבראשהרשותבחשבון
גםאתעיסוקיוועסקיוהאחריםשלהמועמדואתהתאמתו
שלהרכבהדירקטוריוןלתחומיפעולתהשלהבורסהאם

ימונהלדירקטורבלתיתלויפ

התבררו מינויו ולאחר בבורסה, משרה נושא מונה )ג(
פרטיםנוספיםאוחדשיםלענייןהשיקוליםהאמוריםבסעיף
קטן)ב(,רשאייושבראשהרשות,לאחרשנתןלוהזדמנות
בשל כהונתו, הפסקת על להורות טענותיו, את להשמיע

הפרטיםהנוספיםאוהחדשיםכאמורפ

בסעיףזה,"נושאמשרה"-דירקטור,מנהלכללי,מבקר )ד(
פנימיויועץמשפטי,וכןמישיושבראשהרשותקבעכיהוא
נושאמשרהלענייןסעיףזה,ובלבדשלאיקבעיושבראש
הרשותלפיהוראותסעיףקטןזהיותרמשבעהנושאימשרהפ
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עסקאותעםבעלי
עניין

הוראותפרקחמישילחלקהשישיבחוקהחברותיחולועל50ב17פ
בורסהשאינהחברהציבוריתכאילוהיתהחברהפרטית

שהיאחברתאיגרותחובכהגדרתהבחוקהאמורפ

איסורעשיית
עסקהבניירותערך

הוראותסעיף5)א(ו–)ב(יחולובשינוייםהמחויביםעלחבר50ב18פ
הדירקטוריוןועלעובדבורסה,אולםההודעהלפיסעיף5)ב(
תימסרלגביהםליושבראשהרשותוליושבראשהדירקטוריוןפ

סימןמשנהג':מסלקה-ממשלתאגידי

תחולתהוראות
סימןמשנהב'על

מסלקה

הוראותסימןמשנהב'בסימןד',למעטסעיפים50ב7)א(,50ב19פ )א(
50ב13ו־50ב16יחולולענייןמסלקה,בשינויים 50ב11)ה(,

המחויביםובשינוייםאלה:

עלאףהאמורבסעיף50ב3)א(,לאתחולהדרישה )1(
שרובחבריהדירקטוריוןיהיודירקטוריםבלתיתלויים;

עלאףהאמורבסעיף50ב3)ב(,יכלולדירקטוריון )2(
מסלקהשלושהדירקטוריםבלתיתלוייםלפחות,ולא
ועדת המלצת לפי מינויים לעניין הדרישה תחול

האיתור;

ועדת בכל יכהן 50ב8, בסעיף האמור אף על )3(
סמכות להפעיל הרשאית מסלקה דירקטוריון
אחד תלוי בלתי דירקטור הדירקטוריון, מסמכויות
לפחות,ולאתחולהדרישהלענייןמינויולפיהמלצת

ועדתהאיתור;

עלאףהאמורבסעיף50ב9,יתכנסדירקטוריון )4(
מסלקהלישיבותלפיצורכיהמסלקהויקייםארבע

ישיבותבשנה,לפחות;

עלאףהאמורבסעיף50ב11)ב(עד)ד(- )5(

50ב11)ב( שבסעיף הדרישה תחול לא )א(
שלפיהיהיוחבריםבוועדתהביקורתשלושה
לפחותמביןהדירקטוריםהבלתיתלוייםשמונו
בסעיף כאמור האיתור ועדת המלצת לפי

50ב13)ב(;

בידי ייבחר הביקורת ועדת ראש יושב )ב(
הוועדהמביןהדירקטוריםהבלתיתלויים,ולא
תחולהדרישהשבסעיף50ב11)ג(לענייןמינויים

לפיהמלצתועדתהאיתור;

50ב11)ד( שבסעיף הדרישה תחול לא )ג(
לענייןהמנייןהחוקיבוועדתהביקורת,שלפיה
אחדלפחותמביןהדירקטוריםהבלתיתלויים
לפי מונה הביקורת ועדת בישיבת הנוכחים

המלצתועדתהאיתור;

יבוא שבסופו כך 50ב12)א( סעיף את יקראו )6(
"בהתאםלמדיניותניהולהסיכוניםשלהמסלקה"פ

עסקאותעםבעלי
עניין

הוראותפרקחמישילחלקהשישיבחוקהחברותיחולועל50ב17פ
בורסהשאינהחברהציבוריתכאילוהיתהחברהפרטית

שהיאחברתאיגרותחובכהגדרתהבחוקהאמורפ

איסורעשיית
עסקהבניירותערך

הוראותסעיף5)א(ו–)ב(יחולובשינוייםהמחויביםעלחבר50ב18פ
הדירקטוריוןועלעובדבורסה,אולםההודעהלפיסעיף5)ב(
תימסרלגביהםליושבראשהרשותוליושבראשהדירקטוריוןפ

סימןמשנהג':מסלקה-ממשלתאגידי

תחולתהוראות
סימןמשנהב'על

מסלקה

הוראותסימןמשנהב'בסימןד',למעטסעיפים50ב7)א(,50ב19פ )א(
ו־50ב16יחולולענייןמסלקה,בשינויים 50ב13 50ב11)ה(,

המחויביםובשינוייםאלה:

עלאףהאמורבסעיף50ב3)א(,לאתחולהדרישה )1(
שרובחבריהדירקטוריוןיהיודירקטוריםבלתיתלויים;

עלאףהאמורבסעיף50ב3)ב(,יכלולדירקטוריון )2(
מסלקהשלושהדירקטוריםבלתיתלוייםלפחות,ולא
ועדת המלצת לפי מינויים לעניין הדרישה תחול

האיתור;

ועדת בכל יכהן 50ב8, בסעיף האמור אף על )3(
סמכות להפעיל הרשאית מסלקה דירקטוריון
אחד תלוי בלתי דירקטור הדירקטוריון, מסמכויות
לפחות,ולאתחולהדרישהלענייןמינויולפיהמלצת

ועדתהאיתור;

עלאףהאמורבסעיף50ב9,יתכנסדירקטוריון )4(
מסלקהלישיבותלפיצורכיהמסלקהויקייםארבע

ישיבותבשנה,לפחות;

עלאףהאמורבסעיף50ב11)ב(עד)ד(- )5(

50ב11)ב( שבסעיף הדרישה תחול לא )א(
שלפיהיהיוחבריםבוועדתהביקורתשלושה
לפחותמביןהדירקטוריםהבלתיתלוייםשמונו
בסעיף כאמור האיתור ועדת המלצת לפי

50ב13)ב(;

בידי ייבחר הביקורת ועדת ראש יושב )ב(
הוועדהמביןהדירקטוריםהבלתיתלויים,ולא
תחולהדרישהשבסעיף50ב11)ג(לענייןמינויים

לפיהמלצתועדתהאיתור;

50ב11)ד( שבסעיף הדרישה תחול לא )ג(
לענייןהמנייןהחוקיבוועדתהביקורת,שלפיה
אחדלפחותמביןהדירקטוריםהבלתיתלויים
לפי מונה הביקורת ועדת בישיבת הנוכחים

המלצתועדתהאיתור;

יבוא שבסופו כך 50ב12)א( סעיף את יקראו )6(
"בהתאםלמדיניותניהולהסיכוניםשלהמסלקה"פ
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דירקטוריוןמסלקהרשאילהחליטעלחלוקהכאמור )ב(
בסעיפים307ו־308לחוקהחברותרקאםאיןבכךכדילפגוע

ביציבותהשלהמסלקהאובניהולההתקיןוההוגןפ

סימןה':פיקוחהרשות".

בסעיף50גלחוקהעיקרי-21פתיקוןסעיף50ג

"יציבותה ואחרי יימחקו, - 50א" בסעיף "כהגדרתה המילים )א(, קטן בסעיף )1(
ויעילותה"יבוא"שלמערכתהסליקה";

בסעיףקטן)ב(,המילים"כמשמעותםבסעיף50ב)1("-יימחקו,ובמקום"להפעיל )2(
אתהמסלקה"יבוא"להפעילאתמערכתהסליקה";

בסעיףקטן)ג(,המילים"כמשמעותםבסעיף50ב)1("-יימחקו; )3(

בסעיףקטן)ד(,המילים"כמשמעותובסעיף50ב)1("-יימחקו; )4(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )5(

הוראותסעיף51יחולולענייןמסלקה,בשינוייםהמחויביםובשינויזה: ")ד1(
בסעיףקטן)ב(שלהסעיףהאמור,המילים"אוהנחיותיה-לאייקראופ";

בסעיףקטן)ה(,בהגדרה"כללימסלקה",במקום"מופעלתמסלקה"יבוא"פועלת )6(
מסלקה,ובכללזההכלליםשגובשולפיסעיף50ב,ושעלפיהםמפעילההמסלקהאת

מערכתהסליקה"פ
בסעיף51לחוקהעיקרי-22פתיקוןסעיף51

בסעיףקטן)ב(,אחרי"בניגוד"יבוא"לנהליםשקבעהאובניגוד"; )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"ולפיהפרטים"יבוא"לפיהפרטיםובדרך",ובסופויבוא )2(
"דוחותכספייםיימסרולרשותלאיאוחרמשלושהחודשיםמתוםשנתכספים;הרשות

רשאיתלקבועהוראותלענייןפרסומםלציבורשלדוחותלפיסעיףקטןזה";

בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא"אםסבריושבראשהרשותשהבורסהמתנהלתבאופן )3(
שפוגעבעניינושלציבורהמשקיעים"פ

בסעיף52לחוקהעיקרי,בהגדרה"ניירותערך",במקוםהסיפההחלבמילים"ולרבות23פתיקוןסעיף52
יחידותשלקרןסגורה"יבוא"והםמכשירפיננסיכהגדרתובסעיף44יב"פ

בסעיף52נו)א(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)6(יבוא:24פתיקוןסעיף52נו

בורסהומסלקהפ" )7("

בסעיף53)ב(לחוקהעיקרי-25פתיקוןסעיף53

בפסקה)1(,במקום"או45ג"יבוא"או50ב18"; )1(

אחריפסקה)7(יבוא: )2(

פנהבהצעהלמתןשירותימסחרבניירותערךבאמצעותמערכתלמסחר ")7א(
בניירותערךשאינהמנוהלתבידיבורסה,בניגודלהוראותסעיף49א)א(,ובלא

שניתןלוהיתרלפיהוראותסעיף49א)ב(;"פ
בסעיף56ולחוקהעיקרי,המילים"עלבורסה,"-יימחקופ26פתיקוןסעיף56ו

תיקוןהתוספת
השנייה

בתוספתהשנייהלחוקהעיקרי,במקוםפרט2יבוא:27פ

NYSEMKTפ" "2פ

תיקוןהתוספת
השביעית

בתוספתהשביעיתלחוקהעיקרי,בחלקג'-28פ
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ערך בניירות למסחר "מערכת יבוא ערך" לניירות "בורסה במקום ,)8( בפרט )1(
כהגדרתהבסעיף44לא";

אחריפרט)8(יבוא: )2(

סירבסירובבלתיסבירלהעניקשירותלמשתמשאוללקוחבניגודלהוראות ")8א(
סעיף50ב)ב()1(;"פ

תיקוןחוקהמשכון
-מס'3

בחוקהמשכון,התשכ"ז-31967,בסעיף29-17פ

בהגדרה"גוףמוסדי",בפסקה)5(,במקום"בהתאםלתקנוןהבורסהכמשמעותו )1(
בסעיף46לחוקניירותערך"יבוא"כהגדרתובחוקניירותערך";

בהגדרה"משכוןניירותערך",בפסקה)2(,במקום"בסעיף50אלחוקניירותערך" )2(
יבוא"בחוקניירותערך"פ

תיקוןחוק
הבנקאות)רישוי(

-מס'24

בחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-30-41981פ

בסעיף24)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"בבורסהלניירותערך"יבוא"בבורסה )1(
כהגדרתהבחוקניירותערך";

יבוא ערך" ניירות בחוק "כמשמעותה במקום "מניות", בהגדרה 27א, בסעיף )2(
"כהגדרתהבחוקניירותערך"פ

תיקוןפקודת
מסהכנסה-

מס'240

בפקודתמסהכנסה31-5פ

בסעיף1,בהגדרה"בורסה",במקוםהרישהעדהמילים"לפיסעיף45לחוקניירות )1(
ערך"יבוא"בורסהכהגדרתהבחוקניירותערך",ובסופהיבוא"שרהאוצררשאי,בצו,

לקבועתנאיםאוהגבלותלענייןהגדרהזו;";

בסעיף63)ד(,במקום"בבורסהלניירותערךבתלאביב"יבוא"בבורסהכהגדרתה )2(
בחוקניירותערך"פ

תיקוןחוקבתי
המשפט-מס'89

בחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-61984,בסעיף42ג)א()3(,במקוםהרישהעד32פ
המילים"הנחיותזמניות"יבוא"החלטהלפיסעיף46לחוקניירותערךשעניינהקביעת

תקנוןהבורסהאוהנחיות"פ
תיקוןחוקהסדרת

העיסוקבייעוץ
השקעות,בשיווק
השקעותובניהול
תיקיהשקעות-

מס'24

השקעות,33פ תיקי ובניהול השקעות בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק
התשנ"ה-71995,בסעיף1-

בהגדרה"בורסהמחוץלישראל",במקום"בורסהשקיבלהאישור"יבוא"חברה )1(
שקיבלהאישורלנהלמערכתלמסחרבניירותערך";

ההגדרה"התחייבותחיתומית"-תימחק; )2(

אחריההגדרה"מנהלקרן"יבוא: )3(

""מערכתלמסחרבניירותערך"-כהגדרתהבסעיף44לאלחוקניירותערך;";

בהגדרה""בןמשפחה","בעלענין","הוןעצמי","פרטמטעה","שליטה","בורסה", )4(
"החזקה"ו"רכישה"",אחרי""הוןעצמי""יבוא""התחייבותחיתומית""פ

תיקוןחוק
השקעותמשותפות

בנאמנות-מס'27

בחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-81994,בסעיף1,במקוםההגדרה"בורסה34פ
בישראל"יבוא:

""בורסהבישראל"-בורסהכהגדרתהבחוקניירותערך;"פ

ערך בניירות למסחר "מערכת יבוא ערך" לניירות "בורסה במקום ,)8( בפרט )1(
כהגדרתהבסעיף44לא";

אחריפרט)8(יבוא: )2(

סירבסירובבלתיסבירלהעניקשירותלמשתמשאוללקוחבניגודלהוראות ")8א(
סעיף50ב)ב()1(;"פ

תיקוןחוקהמשכוןבחוקהמשכון,התשכ"ז-31967,בסעיף29-17פ
-מס'3

בהגדרה"גוףמוסדי",בפסקה)5(,במקום"בהתאםלתקנוןהבורסהכמשמעותו )1(
בסעיף46לחוקניירותערך"יבוא"כהגדרתובחוקניירותערך";

בהגדרה"משכוןניירותערך",בפסקה)2(,במקום"בסעיף50אלחוקניירותערך" )2(
יבוא"בחוקניירותערך"פ

תיקוןחוקבחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-30-41981פ
הבנקאות)רישוי(

-מס'24 בסעיף24)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"בבורסהלניירותערך"יבוא"בבורסה )1(
כהגדרתהבחוקניירותערך";

יבוא ערך" ניירות בחוק "כמשמעותה במקום "מניות", בהגדרה 27א, בסעיף )2(
"כהגדרתהבחוקניירותערך"פ

תיקוןפקודתבפקודתמסהכנסה31-5פ
מסהכנסה-

מס'240 בסעיף1,בהגדרה"בורסה",במקוםהרישהעדהמילים"לפיסעיף45לחוקניירות )1(
ערך"יבוא"בורסהכהגדרתהבחוקניירותערך",ובסופהיבוא"שרהאוצררשאי,בצו,

לקבועתנאיםאוהגבלותלענייןהגדרהזו;";

בסעיף63)ד(,במקום"בבורסהלניירותערךבתלאביב"יבוא"בבורסהכהגדרתה )2(
בחוקניירותערך"פ

בחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-61984,בסעיף42ג)א()3(,במקוםהרישהעד32פ
המילים"הנחיותזמניות"יבוא"החלטהלפיסעיף46לחוקניירותערךשעניינהקביעת

תקנוןהבורסהאוהנחיות"פ

תיקוןחוקבתי
המשפט-מס'89

השקעות,33פ תיקי ובניהול השקעות בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק
התשנ"ה-71995,בסעיף1-

תיקוןחוקהסדרת
העיסוקבייעוץ

השקעות,בשיווק
השקעותובניהול
תיקיהשקעות-

מס'24

בהגדרה"בורסהמחוץלישראל",במקום"בורסהשקיבלהאישור"יבוא"חברה )1(
שקיבלהאישורלנהלמערכתלמסחרבניירותערך";

ההגדרה"התחייבותחיתומית"-תימחק; )2(

אחריההגדרה"מנהלקרן"יבוא: )3(

""מערכתלמסחרבניירותערך"-כהגדרתהבסעיף44לאלחוקניירותערך;";

בהגדרה""בןמשפחה","בעלעניין","הוןעצמי","פרטמטעה","שליטה","בורסה", )4(
"החזקה"ו"רכישה"",אחרי""הוןעצמי""יבוא""התחייבותחיתומית""פ

בחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-81994,בסעיף1,במקוםההגדרה"בורסה34פ
בישראל"יבוא:

תיקוןחוק
השקעותמשותפות

בנאמנות-מס'27

""בורסהבישראל"-בורסהכהגדרתהבחוקניירותערך;"פ

ס"חהתשכ"ז,עמ'48;התשס"ח,עמ'191פ 3

ס"חהתשמ"א,עמ'232;התשע"ז,עמ'364פ 4

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ז,עמ'427פ 5

ס"חהתשמ"ד,עמ'198;התשע"ז,עמ'9פ 6

ס"חהתשנ"ה,עמ'416;התשע"ז,עמ'152פ 7

ס"חהתשנ"ד,עמ'308;התשע"ו,עמ'1261פ 8
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תיקוןחוקהחברות
-מס'30

בחוקהחברות,התשנ"ט-91999,בסעיף1,במקוםההגדרה"בורסהבישראל"יבוא:35פ

""בורסהבישראל"-בורסהכהגדרתהבחוקניירותערך;"פ

תיקוןחוקהסכמים
בנכסיםפיננסיים

-מס'3

בחוקהסכמיםבנכסיםפיננסיים,התשס"ו-102006,בסעיף36-1פ

אחריההגדרה"העברהלתיחוםחשיפה"יבוא: )1(

""חברמסלקה"-כהגדרתובסעיף50אלחוקניירותערך;";

בהגדרה"מוסדפיננסי",בפסקה)4(,במקוםהסיפההחלבמילים"בהתאםלתקנון )2(
הבורסה"יבוא"כהגדרתובחוקניירותערך";

במקוםההגדרה""מסלקה"ו"חברמסלקה""יבוא: )3(

""מסלקה"-כהגדרתהבחוקניירותערך;"פ

תיקוןחוקמערכות
תשלומים-מס'3

בחוקמערכותתשלומים,התשס"ח-37-112008פ

בסעיף1,במקוםההגדרה"מסלקתהבורסה"יבוא: )1(

""מסלקתבורסה"-מסלקהכהגדרתהבחוקניירותערך;";

בסעיף2)א(,ברישה,במקום"מסלקתהבורסה"יבוא"מסלקתבורסה"; )2(

בסעיף4)4(,במקום"למסלקתהבורסה"יבוא"למסלקתבורסה"; )3(

בסעיף12,במקום"ממסלקתהבורסה"יבוא"ממסלקתבורסה"; )4(

בסעיף20)א(,ברישה,במקום"מסלקתהבורסה"יבוא"מסלקתבורסה"פ )5(

תיקוןחוקבנק
ישראל-מס'4

בחוקבנקישראל,התש"ע-122010,בסעיף1,בהגדרה"גוףפיננסי"-38פ

בפסקה)6(,במקוםהסיפההחלבמילים"בהתאםלתקנוןהבורסה"יבוא"כהגדרתו )1(
בחוקניירותערך";

בפסקה)7(,במקום"בסעיף50אלחוקניירותערך"יבוא"בחוקניירותערך"פ )2(

תיקוןחוקלקידום
התחרותולצמצום
הריכוזיות-מס'3

בחוקלקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-132013,בתוספת,אחריפרט3922פ
יבוא:

טורג'טורב'טורא'

"23פמערכתלמסחר
בניירותערך

נדרש שלגביו הפעילות תחום   1פ23
מערכת של וניהול לפתיחה רישיון
למסחרבניירותערךלפיסעיף45לחוק

ניירותערך

-

24פמערכתלסליקת
עסקאותבניירותערך

נדרש שלגביו הפעילות תחום   1פ24
מערכת של ולניהול לפתיחה רישיון

סליקהלפיסעיף50אלחוקניירותערך

"-

תחילתושלחוקזהשלושהחודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(פ40פתחילה )א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

ס"חהתשנ"ט,עמ'189;התשע"ו,עמ'1055פ 9

ס"חהתשס"ו,עמ'286;התשע"ב,עמ'508פ 10

ס"חהתשס"ח,עמ'184;התשע"ז,עמ'367פ 11

ס"חהתש"ע,עמ'452;התשע"ו,עמ'1263פ 12

ס"חהתשע"ד,עמ'92;התשע"ז,עמ'124פ 13
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תחילתושלסימןמשנהב'בסימןד'לפרקח'לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף )1(
20לחוקזה,בתוםשנהמיוםהתחילה;

תחילתושלסעיף51)ד(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף22)3(לחוקזה,בתום )2(
שלוששניםמיוםאישורהסדרכאמורבסעיף41)ג(או)ד(לחוקזה,לפיהענייןפ

הבורסהבתלאביב
-תחילה,תחולה

והוראותמעבר

45טוו־45טזלחוקהעיקרי,41פ 40)א(,תחילתםשלסעיפים עלאףהאמורבסעיף )א(
כנוסחםבסעיף10לחוקזה,לענייןהבורסהבתלאביב,בתוםשנהמיוםהתחילהפ

רישיוןשניתןלבורסהבתלאביבערביוםהתחילהיראואותוכרישיוןשניתןלפי )ב(
הוראותסימןב'לפרקח'לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף10לחוקזהפ

בתוךארבעהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזהתגבשהבורסהבתלאביבהצעה )ג(
בנוגעלאופןהקצאתזכויותהוןהמניותבבורסהביןחבריה)להלן-אופןהקצאת
הזכויות(ותגישלביתהמשפטבקשהלהורותעלכינוסאסיפותלאישורההצעהלפי

סעיף350לחוקהחברות,התשנ"ט-1999)להלן-חוקהחברות(פ

לאהוגשהבקשהלביתהמשפטבתוךהתקופההאמורהבסעיףקטן)ג(אושלא )ד(
אושרהבקשהכאמורבידיביתהמשפטבתוךחודשייםנוספיםיחולוהוראותאלה:

יושבראשרשותניירותערךרשאילמנותמומחהשיגבשהצעהלאופן )1(
הקצאתהזכויות;עלזהותהמומחהיחולוהוראותסעיף350יח)ד(ו–)ה(לחוק

החברות,לפיהעניין;שכרהמומחהישולםבידיהבורסהבתלאביב;

הבורסהבתלאביבתמסורלמומחה,לפידרישתו,כלמידעהנחוץלולשם )2(
מילויתפקידוויחולולענייןזההוראותסעיף350כאלחוקהחברות,בשינויים

המחויבים;

המומחהיגישאתהצעתולאופןהקצאתהזכויותבתוךשישיםימיםמיום )3(
מינויו,לרשותניירותערך)להלן-הרשות(ולבורסהבתלאביב;

לאהגישההבורסהבתלאביבבקשהלביתהמשפטלהורותעלכינוס )4(
אסיפותלאישורהצעהלפיסעיף350לחוקהחברותבתוך30ימיםמיוםקבלת
הצעתהמומחהכאמורבפסקה)3(,תגישהרשותלביתהמשפטבקשהלהורות
עלכינוסאסיפהלאישורההצעהעלאופןהקצאתהזכויותלפיסעיף350לחוק

החברות)להלן-הצעתהרשות(;

בגיבושהצעתהכאמורבפסקה)4(,תשקולהרשותאתהצעתהמומחה )5(
וכןאתההחלטהבדברהקצאתהזכויותשנקבעהבאסיפההכלליתשלהבורסה

בתלאביבביוםי"דבאבהתשע"ה)30ביולי2015(;

יראואתהצעתהרשותלפיפסקה)4(לענייןהפרקהשלישילחלקהתשיעי )6(
לחוקהחברותכאילוהיתההצעתפשרהאוהסדרשהוגשהבידיהחברהובית
המשפטיורהעלכינוסאסיפהלהצבעהעלהצעתהרשותבתוך30ימיםבהתאם

להוראותסעיף350לחוקהחברות;

עלאףהאמורבסעיף350)ט(לחוקהחברות,ביתהמשפטיאשראתהצעת )7(
הרשותגםאםלאהתקבלההסכמהכאמורבאותוסעיף,אלאאםכןמצאבית

המשפטכיהצעתהרשותאינההוגנתוצודקתבנסיבותהעניין;

אישרביתהמשפטאתהצעתהרשותלפיפסקה)4(תחייבהצעתהרשות )8(
אתהבורסהואתכלהנושיםובעליהמניותשלהפ

עלאףהאמורבסעיף45זלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף10לחוקזה,יחולולעניין )ה(
שליטהוהחזקתאמצעישליטהבבורסהבתלאביבהוראותאלה:

תחילתושלסימןמשנהב'בסימןד'לפרקח'לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף )1(
20לחוקזה,בתוםשנהמיוםהתחילה;

תחילתושלסעיף51)ד(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף22)3(לחוקזה,בתום )2(
שלוששניםמיוםאישורהסדרכאמורבסעיף41)ג(או)ד(לחוקזה,לפיהענייןפ

45טוו־45טזלחוקהעיקרי,41פ 40)א(,תחילתםשלסעיפים עלאףהאמורבסעיף )א(
כנוסחםבסעיף10לחוקזה,לענייןהבורסהבתלאביב,בתוםשנהמיוםהתחילהפ

הבורסהבתלאביב
-תחילה,תחולה

והוראותמעבר

רישיוןשניתןלבורסהבתלאביבערביוםהתחילהיראואותוכרישיוןשניתןלפי )ב(
הוראותסימןב'לפרקח'לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף10לחוקזהפ

בתוךארבעהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזהתגבשהבורסהבתלאביבהצעה )ג(
בנוגעלאופןהקצאתזכויותהוןהמניותבבורסהביןחבריה)להלן-אופןהקצאת
הזכויות(ותגישלביתהמשפטבקשהלהורותעלכינוסאסיפותלאישורההצעהלפי

סעיף350לחוקהחברות,התשנ"ט-1999)להלן-חוקהחברות(פ

לאהוגשהבקשהלביתהמשפטבתוךהתקופההאמורהבסעיףקטן)ג(אושלא )ד(
אושרהבקשהכאמורבידיביתהמשפטבתוךחודשייםנוספיםיחולוהוראותאלה:

יושבראשרשותניירותערךרשאילמנותמומחהשיגבשהצעהלאופן )1(
הקצאתהזכויות;עלזהותהמומחהיחולוהוראותסעיף350יח)ד(ו–)ה(לחוק

החברות,לפיהעניין;שכרהמומחהישולםבידיהבורסהבתלאביב;

הבורסהבתלאביבתמסורלמומחה,לפידרישתו,כלמידעהנחוץלולשם )2(
מילויתפקידוויחולולענייןזההוראותסעיף350כאלחוקהחברות,בשינויים

המחויבים;

המומחהיגישאתהצעתולאופןהקצאתהזכויותבתוךשישיםימיםמיום )3(
מינויו,לרשותניירותערך)להלן-הרשות(ולבורסהבתלאביב;

לאהגישההבורסהבתלאביבבקשהלביתהמשפטלהורותעלכינוס )4(
אסיפותלאישורהצעהלפיסעיף350לחוקהחברותבתוך30ימיםמיוםקבלת
הצעתהמומחהכאמורבפסקה)3(,תגישהרשותלביתהמשפטבקשהלהורות
עלכינוסאסיפהלאישורההצעהעלאופןהקצאתהזכויותלפיסעיף350לחוק

החברות)להלן-הצעתהרשות(;

בגיבושהצעתהכאמורבפסקה)4(,תשקולהרשותאתהצעתהמומחה )5(
וכןאתההחלטהבדברהקצאתהזכויותשנקבעהבאסיפההכלליתשלהבורסה

בתלאביבביוםי"דבאבהתשע"ה)30ביולי2015(;

יראואתהצעתהרשותלפיפסקה)4(לענייןהפרקהשלישילחלקהתשיעי )6(
לחוקהחברותכאילוהיתההצעתפשרהאוהסדרשהוגשהבידיהחברהובית
המשפטיורהעלכינוסאסיפהלהצבעהעלהצעתהרשותבתוך30ימיםבהתאם

להוראותסעיף350לחוקהחברות;

עלאףהאמורבסעיף350)ט(לחוקהחברות,ביתהמשפטיאשראתהצעת )7(
הרשותגםאםלאהתקבלההסכמהכאמורבאותוסעיף,אלאאםכןמצאבית

המשפטכיהצעתהרשותאינההוגנתוצודקתבנסיבותהעניין;

אישרביתהמשפטאתהצעתהרשותלפיפסקה)4(תחייבהצעתהרשות )8(
אתהבורסהואתכלהנושיםובעליהמניותשלהפ

עלאףהאמורבסעיף45זלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף10לחוקזה,יחולולעניין )ה(
שליטהוהחזקתאמצעישליטהבבורסהבתלאביבהוראותאלה:
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מיוםפרסומושלחוקזהוכלעודהבורסהבתלאביבהיאחברהשרואים )1(
אתחבריה,לפיהוראותסעיף370לחוקהחברות,כבעלימניותבחברהשישלה

הוןמניותבלאערךנקוב-

יראואתמישהחזיקכדיןערביוםהתחילהאמצעישליטהבבורסה )א(
בשיעורשליותרמ־5%,כמישבידוהיתרלפיסעיף45זלחוקהעיקרי,

כנוסחובסעיף10לחוקזה;

השליטה לאמצעי מעבר בבורסה שליטה אמצעי אדם יחזיק לא )ב(
שהחזיקבהםערביוםהתחילה,אלאבהיתרמאתהרשות;הוראותסעיפים
45ז)ג(עד)ו(ו–)ח(ו־45חעד45יאלחוקהעיקרי,כנוסחןבסעיף10לחוקזה,

יחולולענייןהיתרלפיסעיףקטןזה;

אישרביתהמשפטהסדרבדברהקצאתהוןהמניותשלהבורסהבתלאביב )2(
לפיהוראותסעיף350לחוקהחברות)בפסקהזו-הסדר(,והחזיקאדם,לאחר
אישורההסדר,אמצעישליטהבשיעורגבוהמחמישהאחוזיםמכללאמצעי
השליטהבה,יחולולענייןמחזיקכאמור,ממועדאישורההסדרועדתוםחמש
שניםמהמועדהאמוראועדמועדהנפקתמניותהבורסהבתלאביבלציבור
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יחולו;
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הסתיימהתקופתהמעבר,יחולולענייןמחזיקכאמורבפסקה)2(הוראות )3(
סעיף45זלחוקהעיקרי,כנוסחןבסעיף10לחוקזהפ
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מישכיהןערביוםהתחילהכדירקטורחיצוןבבורסהבתלאביב,יראואותועד )ט(
תוםתקופתכהונתוכדירקטורבלתיתלוישמונהלפיהמלצתועדתהאיתורבהתאם
להוראותסימןמשנהב'בסימןד'לפרקח'לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף20לחוקזה,
אלאאםכןהופסקהכהונתוקודםלכןלפיהוראותסעיף50ב7)א(לחוקהעיקרי,כנוסחו

בסעיף20לחוקזהפ

מישכיהןערביוםהתחילהכיושבראשדירקטוריוןהבורסהבתלאביב,יראו )י(
אותועדתוםתקופתכהונתוכאילונבחרליושבראשהדירקטוריוןלפיהוראותסעיף
50ב3)ד(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף20לחוקזה,אלאאםכןהופסקהכהונתוקודם

לכןלפיהוראותחוקהחברותפ

עלאףביטולושלסעיף46אלחוקהעיקרי,בסעיף11לחוקזה,הנחיותזמניות )יא(
שקבעההבורסהבתלאביבלפיסעיף46אהאמורושהיובתוקףערביוםהתחילה,

ימשיכולחולעדתוםתקופתתוקפן,אלאאםכןבוטלוקודםלכןפ

עלאףהאמורבכלדין- )יב(

רווחהוןשצמחלחברהבורסהבתלאביבכתוצאהמהקצאתמניותבמסגרת )1(
ההסדרכאמורבסעיףקטן)ג(או)ד(,לפיהעניין,לאיחויבבמס;לענייןחישוב
רווחההוןבידיחברהבורסהלאחראישורההסדר,יראואתיוםהרכישהוהמחיר
המקוריכפישהיובידיחברהבורסהבשלהזכויותשהחזיקבהןלפנימועדאישור
ההסדר,כיוםהרכישהוהמחירהמקורישלהמניותשהחזיקבהןחברהבורסה
לאחרהקצאתהמניותבמסגרתההסדר;לענייןזה,"יוםהרכישה"ו"מחירמקורי"

-כהגדרתםבסעיף88לפקודתמסהכנסה;

מכראדםאמצעישליטהבבורסהבתלאביבשהחזיקבהםלפנימועד )2(
אמצעי שווי על המכירה תמורת ועלתה ,)1( בפסקה כאמור ההסדר אישור
תמורת בין ההפרש בגובה סכום לבורסה המוכר יעביר הנמכרים, השליטה
המכירהוביןשוויאמצעיהשליטההנמכרים;לענייןזה,"שוויאמצעיהשליטה
השליטה אמצעי כלל מתוך הנמכרים השליטה אמצעי שיעור - הנמכרים"
בבורסהבמועדאישורההסדר,כשהואמוכפלבהוןהעצמישלהבורסהבהתאם
בסכומים לעשותשימוש רשאית הבורסה ;2015  לשנת הכספיים לדוחותיה
והשקעה הבורסה שגובה עמלות הפחתת לשם זו פסקה לפי לה שהועברו

בתשתיותטכנולוגיות,ולשםכךבלבדפ

עלאףביטולושלסעיף45)ב()2(לחוקהעיקרי,בסעיף9לחוקזה,ימשיכולחול )יג(
הוראותאותוסעיףכנוסחןערביוםהתחילהלענייןהבורסהבתלאביבעדהמועדשבו

מתקיימיםשניאלה:

אושרלגביההסדרלפיסעיףקטן)ג(או)ד(,לפיהעניין; )1(
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כנוסחןבסעיף20לחוקזהפ

בתקופהשלארבעשניםמיוםהתחילה,ידווחיושבראשרשותניירותערךלוועדת )יד(
הכספיםשלהכנסת,אחתלשנה,עלכלאלה:יישומושלחוקזה,לרבותלענייןהסדר
הקצאתהמניותלפיסעיףקטן)ג(או)ד(,לפיהעניין;שיעורהחזקתהמניותבידימי
שהםחבריהבורסהערביוםתחילתושלחוקזהלאחרהסדרכאמור;האםנדרששיעור
החזקהנמוךיותרמחמישהאחוזיםבידיאותםחבריבורסה;הצטרפותחבריםחדשים
לבורסהוהאםהעמלותהנגבותעלידיחבריהבורסהכאמורפחתולעומתהעמלות
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בסעיףזהובסעיף42,"הבורסהבתלאביב"-בורסהשקיבלהרישיוןלפיסעיף45 )טו(
לחוקהעיקרי,ערביוםהתחילהפ

מסלקותקיימות-
הוראתמעבר

יראומסלקההמנויהבפסקאות)1(או)2(להגדרה"מסלקה"שבסעיף50א)א(לחוק42פ )א(
העיקרי,כנוסחוערביוםהתחילה,כאילוניתןלהרישיוןלפיהוראותסעיף50א)א2(

לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף17לחוקזהפ

יראואתהבורסהבתלאביבכאילוניתןלההיתרשליטהבמסלקותשבשליטתה )ב(
ערביוםהתחילה,לפיהוראותסימןג'לפרקח'לחוקהעיקרי,כנוסחןבסעיף10לחוק

זה,כפישהוחלובסעיף50א)א7(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף17לחוקזהפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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