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חוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)61התשע"ז*2017-
תיקון סעיף 44יב

.1

בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף 44יב ,בהגדרה "מכשיר
פיננסי" ,בפסקה ( ,)2בסופה יבוא "או בידי בנק ישראל".

תיקון סעיף 50א

.2

בסעיף 50א לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) -
(א) ברישה ,אחרי "בסעיף זה" יבוא "ובסעיפים 50א 2עד 50א;"8
(ב)

אחרי ההגדרה "בורסה" יבוא:
""הוראת סליקה"  -אחת מאלה:
( )1הוראה להעברת ניירות ערך ,לרבות הוראה למשיכת ניירות
ערך מחשבון המתנהל במסלקה או להפקדת ניירות ערך בחשבון
המתנהל במסלקה;
()2

הוראה להעברת כספים;

"הליכי חדלות פירעון"  -הליכים לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק
החברות שניתן לקבל בהם צו הקפאת הליכים או הליכי פירוק לפי
פקודת החברות;
"הסדרי כשל"  -הוראות בכללי המסלקה בעניין פעולות שרשאית מסלקה
לבצע במקרה שבו ,לדעת המסלקה ,חבר המסלקה אינו מקיים את
חיוביו כלפיה או כלפי חבר מסלקה אחר או שיש חשש שלא יקיים
את חיוביו כאמור ,בין השאר משום שחבר המסלקה חדל פירעון,
ובכלל זה הוראות בכללי המסלקה מהסוג הנכלל בהסדרים לקביעת
שווי הוגן ,הסדרים לקביעת זכויות ,חיובים ודרכי התחשבנות,
הסדרים לחישוב נטו והסדרים לסיום מוקדם;
"הסדרים לחישוב נטו" ( - )Nettingהוראות בכללי המסלקה באחד או
יותר מאלה:
( )1הוראות שלפיהן החיובים או הזכויות של המסלקה כלפי חבר
המסלקה יהיו חיוביה או זכויותיה של המסלקה כלפי אותו חבר
מסלקה בניכוי החיובים או הזכויות של חבר המסלקה כלפיה ,או
ששווי החיובים או שווי הזכויות של המסלקה כלפי חבר המסלקה
יהיו שווי החיובים או הזכויות כאמור בניכוי שווי החיובים או שווי
הזכויות של חבר המסלקה כלפי המסלקה;
( )2הוראות שלפיהן החיובים או הזכויות של חבר המסלקה כלפי
המסלקה או כלפי חבר מסלקה אחר ,אחד או יותר ,יהיו חיוביו או
זכויותיו של חבר המסלקה כלפי המסלקה או כלפי חבר מסלקה אחר,
אחד או יותר ,בניכוי החיובים או הזכויות של המסלקה או של חבר
המסלקה האחר כלפיו ,או ששווי החיובים או שווי הזכויות של חבר
המסלקה כלפי המסלקה או כלפי חבר מסלקה אחר ,אחד או יותר,
יהיה שווי החיובים או הזכויות כאמור ,בניכוי שווי החיובים או שווי
הזכויות של המסלקה או של חבר המסלקה האחר ,כלפיו;
*
1
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התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר התשע"ז ( 20במרס  ;)2017הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1072 -מיום כ"ו בתמוז התשע"ו ( 1באוגוסט  ,)2016עמ' .1390
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"ו.1261 ,
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או הכוללות אחת או
המסלקה
הכוללות אחת
הוראות בכללי
המסלקה
מוקדם" -
הוראות בכללי
"הסדרים לסיום
"הסדרים לסיום מוקדם" -
יותר מאלה:
יותר מאלה:
יבואו לידי סיום מוקדם,
מוקדם,
שבהתקיימם
תנאים לידי סיום
שבהתקיימם יבואו
הוראות הקובעות
הקובעות תנאים
()1
( )1הוראות
סיום מוקדם) ,עסקאות
עסקאות
(בהגדרה זו -
מוקדם מוקדם),
קיום  -סיום
(בהגדרה זו
ביטול או
מוקדם
ובכלל זה
ובכלל זה ביטול או קיום
בה ,לפי העניין ,או
המבוצעותאו
פעולותלפי העניין,
המבוצעות בה,
במסלקה או
פעולות
הנסלקות
הנסלקות במסלקה או
לפירעון מיידי ,והדרך
והדרך
מסלקה
חברמיידי,
לפירעון
חיוביו של
מסלקה
יעמדו
שבהתקיימםחבר
שבהתקיימם יעמדו חיוביו של
לפירעון מיידי כאמור לפי
כאמור לפי
העמדה
לפירעוןאומיידי
העמדהמוקדם
יתבצעו סיום
מוקדם או
שבה יתבצעו סיוםשבה
פסקה זו;
פסקה זו;
רשאית המסלקה להביא
להביא
שבהתקיימם
רשאית המסלקה
שבהתקיימםתנאים
הוראות הקובעות
הקובעות תנאים
()2
( )2הוראות
בפסקה ( )1או להעמיד
להעמיד
כאמור
פעולותאו
בפסקה ()1
עסקאות או
פעולות כאמור
או מוקדם
סיום
עסקאות
לידי סיום מוקדם לידי
והדרך שבה יתבצעו
יתבצעו
שבה מיידי,
לפירעון
והדרך
המסלקה
חבר מיידי,
לפירעון
חיוביו של
המסלקה
את חיוביו של חבראת
מיידיזו;כאמור לפי פסקה זו;
לפירעוןפסקה
כאמור לפי
ההעמדה
או מיידי
לפירעון
המוקדם
ההעמדה
הסיום המוקדם או הסיום
התחשבנות והסדרים
והסדרים
חיובים ודרכי
התחשבנות
זכויות,
ודרכי
לקביעת
חיובים
הסדרים
לקביעת זכויות,
()3
( )3הסדרים
הסדר לסיום מוקדם;
מוקדם;
לסיוםביצוע
המשמשים בעת
הוגןביצוע הסדר
בעת
שווי
המשמשים
לקביעת שווי הוגן לקביעת
פעולותעסקאות או פעולות
או מוקדם
סיום
עסקאות
יבואו לכדי
שלפיהןמוקדם
לכדי סיום
הוראות
שלפיהן יבואו
()4
( )4הוראות
לגביחדלות פירעון לגבי
הליכי
פירעון
התנהלותם של
הליכי חדלות
התנהלותם(,)1שלעקב
כאמור בפסקה
כאמור בפסקה ( ,)1עקב
חבר המסלקה;
חבר המסלקה;
התחשבנות"  -הוראות בכללי
הוראות בכללי
ודרכי
התחשבנות" -
זכויות ,חיובים
ודרכי
לקביעת
"הסדריםחיובים
"הסדרים לקביעת זכויות,
באחד או יותר מאלה:
מאלה:
המסלקה
המסלקה באחד או יותר
מסלקה או של המסלקה
המסלקה
שלחבר
אושל
חיוב
מסלקה
זכות או
לקביעתחבר
הדרךחיוב של
( )1הדרך לקביעת()1זכות או
ולחישובם;
ולחישובם;
חברימסלקה או בין חברי
בין חבר
המסלקהאולבין
בין מסלקה
ההתחשבנותחבר
דרכיהמסלקה לבין
ההתחשבנות בין
()2
( )2דרכי
הפרשי הצמדה ,הוצאות,
הוצאות,
ריבית,
הצמדה,
לעניין
הפרשי
ריבית,לרבות
לענייןעצמם,
המסלקה לבין
המסלקה לבין עצמם ,לרבות
לחיובאושלשלחבר מסלקה או של
מסלקה
שייווספו
אחר,של חבר
לחיוב
סכום
שייווספו
פיצוי או כל
פיצוי או כל סכום אחר,
המסלקה;
המסלקה;
()3

חיובים וקיום חיובים;
חיובים;
וקיוםחשבון
תשלומים על
חשבון חיובים
עלזקיפת
חיובים,
תשלומים
זקיפתהיוון
היוון חיובים)3( ,

המסלקה באחד או יותר
או יותר
בכללי
הוראותבאחד
המסלקה
הוגן" -
שוויבכללי
הוראות
לקביעת
הוגן" -
"הסדרים
"הסדרים לקביעת שווי
מאלה:
מאלה:
חבראו זכויות של חבר
חיובים
של של
זכויות
ההוגן
חיובים או
לחישוב השווי
ההוגן של
הדרך
( )1הדרך לחישוב()1השווי
הסדרים לחישוב נטו,
ביצוענטו,
לחישוב
לשם
הסדרים
ביצוע לרבות
המסלקה,
שללשם
לרבות
מסלקה או
מסלקה או של המסלקה,
התחשבנות ,הסדרים לסיום
הסדרים לסיום
התחשבנות ,ודרכי
זכויות ,חיובים
ודרכי
לקביעת
חיובים
הסדרים
הסדרים לקביעת זכויות,
אחרת בהתאם לכללי
לכללי
פעולה
בהתאם
אחרתביצוע
פעולה לשם
ביצועכשל או
לשםהסדרי
מוקדם או
מוקדם או הסדרי כשל או
חישוב השווי ההוגן
ההוגן
שיורו על
יכולהשווי
חישוב
על זה
בעניין
שיורו
הוראות
זה יכול
המסלקה;
המסלקה; הוראות בעניין
בידישל ניירות ערך בידי
רכישה
או ערך
ניירות
מכירה
שלשל
רכישה
השאר,אובדרך
שלביןמכירה
כאמור,
כאמור ,בין השאר ,בדרך
הסכום ששולם לשם
לשם
ששולם או
הסכוםמכירתם
התמורה בעד
מכירתם או
וזקיפת
המסלקהבעד
המסלקה וזקיפת התמורה
שלהעניין ,או בדרך של
בדרךלפי
לחובתו,
העניין ,או
המסלקה או
לחובתו ,לפי
לזכות חבר
המסלקה או
רכישתם לזכות חבררכישתם
בבורסה והכול בין בבורסה
ערך דומים,
בניירות בין
דומים ,והכול
עסקאות
שלערך
בניירות
עסקאותשוויין
הערכת שוויין של הערכת
מתנהלות עסקאות כאמור;
עסקאות כאמור;
בשוק שבו
מתנהלות
ובין
ובין בשוק שבו
המתקבל מהחישוב כאמור
מהחישוב כאמור
המתקבלשל הסכום
הסכוםההמרה
שללחישוב
הדרך
( )2הדרך לחישוב()2ההמרה
סכום ההמרה של סכום
לחישוב
הדרךשל
ההמרה
לחישוב או
למטבע מסוים,
או הדרך
מסוים,)1(,
בפסקה ( ,)1למטבעבפסקה
אחר;לסכום במטבע אחר;
מסוים
במטבע
במטבע
במטבע מסוים לסכום
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"זכות"" ,חיוב"  -לרבות כל זכות או חיוב הנובעים מהוראת סליקה
שהתקבלה במסלקה או מפעולת סליקה המבוצעת במסלקה ,לרבות
כל אחד מאלה:
( )1זכות לקבלת ניירות ערך או כספים ,ובכלל זה ניירות ערך
או כספים המופקדים או רשומים לזכותו של חבר המסלקה ,אצל
המסלקה ,או לקבלת זכות הנובעת מהם;
( )2חיוב להעברת ניירות ערך או כספים כאמור בפסקה ( )1או
להעברת זכות הנובעת מהם;";
(ג)

אחרי ההגדרה "חבר מסלקה" יבוא:
""חיוב"  -לרבות התחייבות;
"יום עסקים"  -כהגדרתו בחוק להשקעות משותפות;
"כללי מסלקה"  -כללים שקבעה המסלקה ,המסדירים את פעילותה ,ובכלל
זה מסדירים את היחסים בין המסלקה לבין חברי המסלקה ובינם
לבין עצמם והכללים שגובשו לפי סעיף 50ב;
"כספים"  -לרבות זכויות לקבלת כספים המופקדים בחשבון אצל מתווך
פיננסי או פירותיהם וכל זכות אחרת הנובעת מכספים כאמור;";

(ד)

בהגדרה "מתווך פיננסי" ,אחרי פסקה ( )2יבוא:
"(2א) תאגיד בנקאי שאינו מנוי בפסקאות ( )1או (;";)2

(ה) אחרי ההגדרה "מתווך פיננסי" יבוא:
""נכס"  -מיטלטלין ,מקרקעין או זכויות;
"פעולת סליקה"  -אחת מאלה:
( )1פעולה שמבוצעת במסלקה לפי כללי המסלקה בקשר להוראת
סליקה שהתקבלה במסלקה ,ובכלל זה -
(א) העברת ניירות ערך או כספים ,בידי המסלקה או אליה;
(ב) זיכוי או חיוב חשבון המסלקה או החשבון של חבר
המסלקה;
( )2פעולה שמבוצעת במסלקה בהתאם להסדרים לקביעת שווי
הוגן ,הסדרים לקביעת זכויות ,חיובים ודרכי התחשבנות ,הסדרים
לחישוב נטו ,הסדרים לסיום מוקדם או הסדרי כשל;
"פקודת החברות"  -פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג1983-;2
"צו הקפאת הליכים"  -כמשמעותו בסעיף 350ב לחוק החברות;
"צו פירוק"  -כמשמעותו בסעיף  263לפקודת החברות;".
()2

אחרי סעיף קטן (ג )2יבוא:
"(ג )3מסלקה רשאית לקבוע ,בכללי המסלקה ,כי הוראות סעיפים קטנים (ב) ו–(ג)
יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם לגבי עסקה בניירות ערך הנסלקים במסלקה ,מחוץ
לבורסה ,שבה משמשת המסלקה צד נגדי מרכזי ,ורשאית היא לקבוע כאמור ,לגבי
סוגים של ניירות ערך או סוגים של עסקאות כאמור; קבעה כאמור ,תפרסם הודעה

2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,37עמ' .761
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באתרי האינטרנט של
האינטרנט-של
אתר כאמור
באתרי
המסלקה-,ובאין
אתר כאמור
ובאיןשל
האינטרנט
המסלקה,
שלבאתר
האינטרנטכך
על
על כך באתר
נגדי מרכזי" ,בעסקה
בעסקה
זה" ,צד
מרכזי",
נגדילעניין
שירותים;
להןזה" ,צד
לעניין
נותנת
שירותים;
שהמסלקה
הבורסות להן
הבורסות שהמסלקה נותנת
ערך את מימושה ,בין
מימושה ,בין
לעסקה בניירות
לצדדיםערך את
המבטיחבניירות
גורם לעסקה
לצדדים
ערך -
המבטיח
בניירות
בניירות ערך  -גורם
בדרך של מתן ערבות;".
ערבות;".
השאר
השאר בדרך של מתן
()3

בסעיף קטן (ד)(-)3

בסעיף קטן (ד) -

ערך" יבוא "או כספים";
כספים";
"ניירות
אחרי "או
ערך" יבוא
ברישה,
"ניירות
(א) ברישה ,אחרי(א)
"ניירות הערך או הכספים
יבואהכספים
הערך או
רשומים"
"ניירות
הערך
יבוא
"ניירות
רשומים"
במקום
הערך
"ניירות (,)1
במקום בפסקה
(ב) בפסקה (( ,)1ב)
שניירות הערך רשומים או
רשומים או
יבוא "או
רשומים"הערך
ובמקום "או שניירות
רשומים" יבוא
מופקדים"
או "או
ובמקום
רשומים
רשומים או מופקדים"
מופקדים";
מופקדים";
יבוא "ניירות הערך או
הערך או
רשומים"
"ניירות
הערך
יבוא
"ניירות
רשומים"
במקום
הערך
ברישה,
"ניירות
במקום (,)2
ברישה,בפסקה
(ג) בפסקה (( ,)2ג)
רשומים או מופקדים";
מופקדים";
הכספים רשומים אוהכספים
יבוא "לעניין שעבוד של
שעבוד של
רשומים"
"לעניין
יבואהערך
"ניירות
רשומים"
במקום
הערך
ברישה,
"ניירות
במקום (,)3
ברישה ,בפסקה
(ד) בפסקה (( ,)3ד)
רשומים או מופקדים";
מופקדים";
ניירות הערך
רשומים או
הערךערך -
ניירות ערך  -ניירותניירות
()4

בסעיף קטן (ה)( -)4בסעיף קטן (ה) -
כספים" ,אחרי "בדרך של
"בדרך של
יבוא "או
ערך"אחרי
כספים",
ניירות
של"או
יבוא
"שעבוד
ניירות ערך"
ברישה ,אחרי
"שעבוד של
(א) ברישה ,אחרי(א)
בעלות בניירות הערך או
הערך או
קבלת
בניירות
בדרך של
בעלות
קבלת"או
בבורסה" יבוא
הערך בדרך של
יבוא "או
ניירות
בבורסה"
מכירת ניירות הערךמכירת
ואחרי "שעבוד ניירות
ניירות
העניין"
"שעבוד
ואחרי לפי
הפיננסי,
העניין"
מהמתווך
הפיננסי ,לפי
מהמתווך הכספים
הכספים של קבלת
בדרך של קבלת בדרך
הכספים";יבוא "או הכספים";
הערך" יבוא "או הערך"
"ניירות הערך או הכספים
יבואהכספים
הערך או
רשומים"
"ניירות
הערך
יבוא
"ניירות
רשומים"
במקום
הערך
"ניירות (,)2
במקום בפסקה
(ב) בפסקה (( ,)2ב)
רשומים או מופקדים";
רשומים או מופקדים";
"לעניין שעבוד של ניירות
של ניירות
שעבודיבוא
רשומים"
"לעניין
הערך
יבוא
"ניירות
רשומים"
במקום
הערך
"ניירות (,)3
במקום בפסקה
(ג) בפסקה (( ,)3ג)
רשומים או מופקדים";
מופקדים";
ניירות הערך
רשומים או
ערך  -ניירות הערךערך -
(ד)

בכספים";יבוא "או בכספים";
"או( ,)4בסופה
בפסקה
בסופה יבוא
בפסקה (( ,)4ד)

ובמקוםאו בכספים" ובמקום
בנייר ערך
בכספים"
או "זכות
יבוא
ערך
ערך"
בנייר
בנייר
"זכות
"זכות
במקוםיבוא
(ח) ,ערך"
קטןבנייר
"זכות
בסעיף
( )5בסעיף קטן (ח))5(,במקום
ניירות ערך או כספים".
כספים".
"שעבוד של
ניירות ערך או
ערך" יבוא
"שעבוד של
"שעבוד ניירות
"שעבוד ניירות ערך" יבוא
סעיפים
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 50ב
העיקרי
לפני
 .3לחוק
סעיף 50ב
הוספת לפני
.3
50א 2עד 50א8
"המועד ,הדרך
והתנאים לקבלת
הוראת סליקה
במסלקה
סופיות הסליקה
במסלקות

הוספת סעיפים
50א 2עד 50א8

"המועד ,הדרך
במועד ,בדרך ובהתאם
ובהתאם
במסלקה
תתקבל בדרך
במסלקה במועד,
הוראת סליקה
50א.2תתקבל
הוראת סליקה
50א.2
והתנאים לקבלת
המסלקה.זה בכללי המסלקה.
שנקבעו לעניין
לתנאים בכללי
לתנאים שנקבעו לעניין זה
הוראת סליקה

במסלקה

הסליקה
בלתיוהיא נחשבת בלתי
סליקה,
נחשבת
הוראת
והיא
במסלקה
התקבלהסליקה,
במסלקה הוראת
50א(  .3א)
התקבלה
סופיות (א)
50א .3
במסלקות
אלה:יחולו הוראות אלה:
המסלקה,
הוראות
כללי
יחולו
על פי
המסלקה,
חוזרת על פי כללי חוזרת

הרישום במסלקה של
במסלקה של
הרישוםלבטל את
יהיה ניתן
לאאת
( )1לא יהיה ניתן()1לבטל
לדרוש מהמסלקה לא
מהמסלקה לא
לדרושלשנותו או
הסליקה,
לשנותו או
הוראת הסליקה ,הוראת
במישרין או בעקיפין
בעקיפין
הקשורה
במישרין או
פעולת סליקה
הקשורה
לבצע
לבצע פעולת סליקה
בהתאם לכללי המסלקה;
המסלקה;
לכלליאלא
להוראה,
להוראה ,אלא בהתאם
כאמור בפסקה ( ,)1לא
סליקה( ,)1לא
בפסקה
פעולת
כאמור
בוצעה
( )2סליקה
( )2בוצעה פעולת
אלא את הפעולה ,אלא
הפעולה,לבטל
מהמסלקה
לדרושאת
ניתן לבטל
מהמסלקה
יהיה ניתן לדרוש יהיה
בהתאם לכללי המסלקה;
בהתאם לכללי המסלקה;
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( )3המסלקה לא תהיה חייבת בהשבה או בפיצוי
בשל רישום הוראת הסליקה ,סירוב לבטל את הרישום
או לשנותו ,ביצוע פעולת סליקה הקשורה במישרין או
בעקיפין להוראה או סירוב לבטל פעולת סליקה כאמור
שבוצעה ,אם פעלה בהתאם לכללי המסלקה.
(ב) התקבלה במסלקה הוראת סליקה ,ונקבע בכללי
המסלקה כי חיוב שבשלו התקבלה הוראה כאמור ייחשב
לחיוב שקוים בין חבר המסלקה למסלקה או בין חבר המסלקה
לחבר מסלקה אחר ,במועד מסוים ,רואים את החיוב כחיוב
שקוים באותו מועד ,ובלבד שכללי המסלקה שבהם נקבע
המועד האמור פורסמו באתר האינטרנט של המסלקה ,ובאין
אתר כאמור  -באתרי האינטרנט של הבורסות שהמסלקה
נותנת להן שירותים; לעניין זה יכול שייקבעו בכללי המסלקה
מועדים שונים לגבי חיובים שונים.
(ג) הסדרים לחישוב נטו שפורסמו באתר האינטרנט של
המסלקה ,ואם אין אתר כאמור  -באתרי האינטרנט של
הבורסות שהמסלקה נותנת להן שירותים ,יהיו תקפים כלפי
חברי המסלקה או המסלקה על אף האמור בכל דין.
סופיות הסליקה
בהליכי חדלות
פירעון לגבי חבר
מסלקה

50א( .4א) בסעיף זה -
"בעל תפקיד"  -כל אחד מאלה :מפרק לרבות מפרק זמני,
שמונה לפי פקודת החברות ,בעל תפקיד שמונה לפי
הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות ,כונס
נכסים שמונה לפי סעיף  194לפקודת החברות או בעל
תפקיד אחר שמינה בית המשפט במסגרת הליכי חדלות
פירעון;
"דיני חדלות פירעון"  -ההוראות לעניין הליכי חדלות פירעון
לפי פקודת החברות או חוק החברות;
"המועד הקובע"  -תום יום העסקים הראשון שלאחר עשרים
וארבע שעות מסוף היום שבו ניתן לגבי חבר מסלקה
צו פירוק או צו הקפאת הליכים.
(ב) על אף האמור בכל דין ,מתנהלים לגבי חבר מסלקה
הליכי חדלות פירעון ,יחולו הוראות אלה:
( )1כל הוראת סליקה הנוגעת לחבר המסלקה,
שהתקבלה במסלקה עד המועד הקובע ,תהיה תקפה
ולא יהיה ניתן להורות על ביטולה;
( )2המסלקה רשאית לבצע כל פעולת סליקה
הקשורה במישרין או בעקיפין להוראת סליקה כאמור
בפסקה ( ,)1ובכלל זה פעולה בהתאם לכללי מסלקה
לעניין שעבוד נכס לטובת המסלקה לרבות מימוש נכס
משועבד כאמור ,ולעניין זכות קיזוז או זכות עיכבון
לרבות מימושן ,גם לאחר המועד הקובע;
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בפסקה ( )2שבוצעה
שבוצעה
( )2כאמור
סליקה
בפסקה
פעולת
כאמור
סליקה כל
( )3כל פעולת ()3
המסלקה ,תהיה תקפה ,ולא
לכלליתקפה ,ולא
בהתאםתהיה
המסלקה,
במסלקה
במסלקה בהתאם לכללי
גם אם בוצעה לאחר
לאחר
ביטולה
בוצעה
אםעל
להורות
ביטולה גם
יהיה ניתן
יהיה ניתן להורות על
שנוצר לחבר המסלקה
המסלקה
לחברהחיוב
וגם אם
שנוצר
הקובע,
החיוב
המועד
המועד הקובע ,וגם אם
פירעון ,בקשר להוראת
להוראת
חדלות
בקשר
הליכי
פירעון,
חדלותלגביו
שמתנהלים
שמתנהלים לגביו הליכי
לאחר המועד הקובע.
הקובע.
המועד נוצר
הסליקה,
הסליקה ,נוצר לאחר
רשאית מסלקה ,בכללי
בכללי
(ב)(,)1
מסלקה,
בסעיף קטן
האמוררשאית
אף (ב)(,)1
עלקטן
(ג) על אף האמור(ג)בסעיף
הנוגעת לחבר מסלקה
מסלקה
סליקה
לחבר
הוראת
הנוגעת
סליקהלגבי
הוראתלפעול
המסלקה,
המסלקה ,לפעול לגבי
פירעון ,באחת מאלה:
מאלה:
חדלות
באחת
הליכי
פירעון,
חדלותלגביו
שמתנהלים
שמתנהלים לגביו הליכי
מהמועד הקובע ,שלהוראת
מוקדםשלהוראת
מועדהקובע,
מהמועד
מוקדםלקבוע
( )1לקבוע מועד ()1
לאחריו לא יהיה תוקף;
שהתקבלהתוקף;
לאחריו לא יהיה
סליקה כאמור
סליקה כאמור שהתקבלה
סליקה כאמור אף אם
הוראתאם
כאמור אף
תבצע
סליקה
הוראתכי לא
תבצעלקבוע
( )2לקבוע כי לא ()2
הקובע.לפני המועד הקובע.
במסלקה
המועד
התקבלה
התקבלה במסלקה לפני
לפגוע בהסדרים לסיום
כדילסיום
בהסדרים
לפגוע פירעון
כדיחדלות
בדיני
פירעון
חדלות אין
(ד) אין בדיני (ד)
נטו  ,בהסדרים לקביעת שווי הוגן
לקביעת שווי הוגן
לחישוב
נטו  ,בהסדרים
מוקדם ,בהסדרים
מוקדם ,בהסדרים לחישוב
התחשבנותודרכי התחשבנות
זכויות ,חיובים
לקביעתודרכי
בהסדריםחיובים
לקביעת זכויות,
או
או בהסדרים
נטו ,ובלבד שהכללים
שהכללים
הסדרים לחישוב
נטו ,ובלבד
ביצוע
לחישוב
הסדריםבעת
המשמשים
המשמשים בעת ביצוע
המסלקה ,ובאין אתר
אתר
ובאיןשל
האינטרנט
המסלקה,
באתר
פורסמושל
האינטרנט
האמורים
האמורים פורסמו באתר
הבורסות שהמסלקה נותנת
שהמסלקה נותנת
האינטרנט של
הבורסות
באתרי
האינטרנט -של
כאמור  -באתרי כאמור
להן שירותים.
להן שירותים.
חדלות -פירעון כדי לפגוע -
בדיני לפגוע
פירעון כדי
חדלות אין
(ה)
(ה) אין בדיני
נכסלעניין שעבוד נכס
מסלקה
שעבוד
כללי
לעניין
מסלקה של
כלליבתוקפם
( )1בתוקפם של ()1
הנכס מימושו של הנכס
של לעניין
מימושו זה
המסלקה ,ובכלל
לטובתזה לעניין
לטובת המסלקה ,ובכלל
ובלבדעדשהשעבוד נוצר עד
והכול נוצר
שהשעבוד
כאמור,
ובלבד
המשועבד
המשועבד כאמור ,והכול
המועד הקובע; המועד הקובע;
לעניין קיזוז או עיכבון,
עיכבון,
מסלקה
קיזוז או
לענייןכללי
בתוקפם של
כללי מסלקה
( )2בתוקפם של ()2
מימוש זכות עיכבון בידי
עיכבון בידי
זכותקיזוז או
מימושזכות
קיזוזזהאומימוש
ובכלל
ובכלל זה מימוש זכות
המסלקה;
המסלקה;
שהתקבלה במסלקה עד
במסלקה עד
להוראת סליקה
שהתקבלה
בקשר
סליקה
והכול
והכול בקשר להוראת
פורסמו האמורים פורסמו
שהכללים
האמורים
שהכללים ובלבד
המועד הקובע
המועד הקובע ובלבד
ובאין אתר כאמור -
כאמור -
המסלקה,
ובאיןשלאתר
האינטרנט
המסלקה,
באתר
באתר האינטרנט של
שהמסלקה נותנת להן
הבורסות להן
שהמסלקה נותנת
האינטרנט של
הבורסות
באתרי
באתרי האינטרנט של
שירותים.
שירותים.
לפגוע בתוקפם של כללי
של כללי
בתוקפםכדי
חדלות פירעון
כדי לפגוע
פירעוןבדיני
חדלות אין
(ו) אין בדיני (ו)
במסלקה,מחברותו במסלקה,
מחברותוהמסלקה
השעיית חבר
המסלקה
לעניין
מסלקהחבר
מסלקה לעניין השעיית
חבר המסלקה ממתן
ממתן
המסלקה של
במסלקה ,חסימה
חברותו של חבר
במסלקה ,חסימה
ביטול
ביטול חברותו
הפסקה זמנית ,במתן
לרבותבמתן
הפסקה,זמנית,
לרבותאוהפסקה
הפסקה,סליקה
הוראות סליקה אוהוראות
חלקם ,ובלבד שהכללים
שהכללים
כולם או
מסלקה,ובלבד
לחבר חלקם,
כולם או
שירותים
שירותים לחבר מסלקה,
המסלקה ,ובאין אתר
אתר
ובאיןשל
האינטרנט
המסלקה,
באתר
פורסמושל
האינטרנט
האמורים
האמורים פורסמו באתר
הבורסות שהמסלקה נותנת
שהמסלקה נותנת
האינטרנט של
הבורסות
באתרי
האינטרנט -של
כאמור  -באתרי כאמור
להן שירותים.
להן שירותים.
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(ז) על אף האמור בסעיף 50א(3ב) ,חיוב שבשלו התקבלה
במסלקה הוראת סליקה הנוגעת לחבר מסלקה שמתנהלים
לגביו הליכי חדלות פירעון ,ייחשב לחיוב שקוים לפי הוראות
הסעיף האמור רק אם הוראת הסליקה התקבלה במסלקה עד
המועד הקובע.
(ח) בית המשפט או בעל תפקיד לא יפעיל סמכות הנתונה
לו על פי דין במסגרת הליכי חדלות פירעון לגבי חבר מסלקה,
ובין השאר לא יפעיל בית משפט סמכות למתן צו פירוק ,צו
הקפאת הליכים או סעד זמני ולא יפעיל בעל תפקיד סמכות
לוותר על נכס מכביד לפי סעיף  361לפקודת החברות ,באופן
שיש בו כדי להביא לאחת או יותר מאלה:
( )1פגיעה בתוקפה של הוראת סליקה הנוגעת לחבר
המסלקה שהתקבלה במסלקה עד המועד הקובע;
( )2פגיעה בביצועה של פעולת סליקה הקשורה,
במישרין או בעקיפין ,להוראת סליקה כאמור בפסקה (,)1
או מניעת ביצועה של פעולה כאמור;
( )3פגיעה בתוקפה של פעולת סליקה כאמור
בפסקה ( ,)2שבוצעה בהתאם לכללי המסלקה ,וזאת אף
אם הפעולה בוצעה לאחר המועד הקובע;
( )4פגיעה במימוש שיעבוד של נכס או מימוש של
זכות קיזוז או זכות עיכבון בידי המסלקה ,בהתאם
לכללי המסלקה ,וזאת אף אם המימוש בוצע לאחר
המועד הקובע.
המשך פעילות
של חבר מסלקה
בהליכי חדלות
פירעון

50א( .5א) ניתן לגבי חבר המסלקה צו פירוק או צו הקפאת הליכים,
טעון המשך פעילותו של חבר המסלקה ,במסלקה ,אישור מאת
המסלקה ויושב ראש הרשות; במתן אישור כאמור רשאים
המסלקה ויושב ראש הרשות לשקול ,בין השאר ,את יכולתו
של חבר המסלקה לקיים את כללי המסלקה.
(ב) אישרו המסלקה ויושב ראש הרשות את המשך פעילותו
של חבר המסלקה כאמור בסעיף קטן (א) ,יחולו הוראות
סעיפים 50א 2עד 50א 4לגבי הוראת סליקה הנוגעת לחבר
מסלקה כאמור שהתקבלה במסלקה לאחר המועד הקובע,
ולגבי כל פעולת סליקה הקשורה אליה ,כאילו התקבלה
ההוראה האמורה במסלקה לפני המועד הקובע.

הודעה על הליכי
חדלות פירעון או
מינוי כונס נכסים
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50א( .6א) המגיש לבית משפט בקשה לצו פירוק או צו הקפאת
הליכים ,לגבי חבר מסלקה ,או בקשה למינוי כונס נכסים
לפי הוראות סעיף  194לפקודת החברות לגבי נכסיו של חבר
המסלקה ,ימציא העתק ממנה למסלקה ולרשות מיד עם
הגשתה .
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חדלות פירעון או ניתן
הליכיניתן
פירעון או
מסלקה
חדלות
הליכיחבר
נפתחו לגבי
חבר מסלקה
(ב) נפתחו לגבי (ב)
הליכים או צו למינוי
למינוי
הקפאת
או צו
הליכיםצו
צו פירוק,
הקפאת
חברצומסלקה
פירוק,
לגבי
לגבי חבר מסלקה צו
הצו ,על כך מבקש הצו,
מבקשיודיע
קטן (א),
בסעיף כך
יודיע על
כאמור
נכסים (א),
בסעיף קטן
כונס נכסים כאמורכונס
העתק מהצו; המסלקה
המסלקה
מהצו; להן
העתקוימציא
ולרשות
למסלקהלהן
ולרשותד ,וימציא
מי
מיד ,למסלקה
לכללי המסלקה ,ככל
ככל
בהתאם
המסלקה,
המסלקה,
לחברי לכללי
המסלקה,כךבהתאם
תודיע על כך לחבריתודיע על
חובת הודעה כאמור.
כאמור.
הודעה אלה
חובתבכללים
שנקבעה
שנקבעה בכללים אלה
המתנהל בבית משפט
הליךמשפט
לכלבבית
המתנהל
תהיה צד
הליך
הרשות
(ג) הרשות תהיה(ג)צד לכל
הליךמסלקה ולכל הליך
לגבי חבר
פירעון ולכל
חדלותמסלקה
לגבי חבר
הליכי
פירעון
במסגרת
במסגרת הליכי חדלות
לפקודת החברות לגבי
194לגבי
החברות
לפקודת סעיף
נכסים לפי
כונס194
מינויסעיף
של לפי
של מינוי כונס נכסים
להשמיע את דברה בכל
דברה בכל
רשאית
והיאאת
להשמיע
מסלקה,
רשאית
של חבר
נכסיווהיא
נכסיו של חבר מסלקה,
אלאבהליך כאמור אלא
כאמור דיון
לא יקיים
בהליך
המשפט
בית דיון
יקיים
כאמור;
המשפט לא
הליך כאמור; בית הליך
הומצאה הזמנה לרשות.
לרשות.
הזמנהכי
הומצאהשנוכח
לאחר שנוכח כי לאחר
(ד)

לעניין בקשה או הליך
הליך
יחולו
בקשה או
לעניין זה לא
הוראות סעיף
זה לא יחולו
סעיף ()1
( )1הוראות(ד)
אלאתאגיד בנקאי ,אלא
שהוא
בנקאי,
מסלקה
תאגיד
שהואחבר
המתנהל לגבי
המתנהל לגבי חבר מסלקה
אחרת .בנק ישראל אחרת .
הורה נגיד
ישראל
אם כן
אם כן הורה נגיד בנק
לעניין הודעה על צו
תחול צו
הודעה על
לעניין( )1לא
תחולפסקה
הוראת
( )1לא
( )2הוראת פסקה()2
כאמור בסעיף קטן (ב)
קטן (ב)
הליכים
בסעיף
הקפאת
הליכיםצוכאמור
פירוק או
פירוק או צו הקפאת
בנקאי.שהוא תאגיד בנקאי.
מסלקה
תאגיד
שהוא חבר
בעניינו של
מסלקה
שהוצא
שהוצא בעניינו של חבר

ברירת הדין

מסלקה לרבות חבר מסלקה
חברהמסלקה
לרבותחבר
מסלקה לבין
חברביןהמסלקה
היחסים
מסלקה לבין
50א .7על
הדיןהיחסים בין
ברירת על
50א.7
הזכויות והחיובים של
והחיובים של
הזכויותובכלל זה,
מחוץזה,לישראל,
ובכלל
שהתאגד
שהתאגד מחוץ לישראל,
כלפיר ,חבר מסלקה אחר,
מסלקה אח
המסלקה או
כלפי חבר
או כלפי
המסלקה
המסלקה
חבר
חבר המסלקה כלפי
והסמכותהישראלי ,והסמכות
יחול הדין
הישראלי,
הדיןהמסלקה,
מפעילות
המסלקה ,יחול
הנובעים מפעילות הנובעים
נתונהכאמור תהיה נתונה
חיובים
תהיה
לזכויות או
הנוגע כאמור
ענייןחיובים
לזכויות או
לדון בכל
לדון בכל עניין הנוגע
לבית המשפט בישראל.
לבית המשפט בישראל.

הליך חדלות
פירעון זר לגבי חבר
מסלקה

הליך
50א( .8א) בסעיף זה -
חדלות בסעיף זה -
50א( .8א)

פירעון זר לגבי חבר
המתנהלאו מינהלי המתנהל
הליך שיפוטי
מינהלי
זר" -
שיפוטי או
חדלות פירעון
"הליך -הליך
מסלקה"הליך חדלות פירעון זר"

שעניינו חדלות פירעון;
פירעון;
חדלות דין
שעניינוחוץ לפי
במדינת חוץ לפי דיןבמדינת
פסקי חוץ ,התשי"ח-
התשי"ח-
חוק אכיפת
פסקי-חוץ,
אכיפתחוץ"
אכיפת פסקי
חוץ"  -חוק
"חוק אכיפת פסקי "חוק
1958;3
1958;3
לישראל שאינו מדינה,
מדינה,
מחוץ
שאינו
שטח
לישראל
מחוץ לרבות
חוץ" -
שטח
"מדינת
"מדינת חוץ"  -לרבות
בתוספת הרביעית ב';
המנוי ב';
המנוי בתוספת הרביעית
בחוק אכיפת פסקי חוץ.
פסקי חוץ.
כהגדרתו
אכיפת
חוץ" -
"פסקבחוק
"פסק חוץ"  -כהגדרתו
(ב)

( )1על אף (ב)
פסקי חוץ ,בית המשפט
המשפט
אכיפת
בחוקבית
האמורחוץ,
אכיפת פסקי
בחוק על אף
האמור ()1
במסגרת הליך חדלות
חדלות
הליך ניתן
חוץ אשר
במסגרת
ניתן פסק
יכריז על
לא אשר
לא יכריז על פסק חוץ
אכיף ,ולא יכיר בפסק
בפסק
כפסק
יכיר
מסלקה
אכיף ,ולא
לגבי חבר
מסלקהזרכפסק
פירעון זר לגבי חבר פירעון
בתוקף פעולה שביצע מי
שביצע מי
לא יכיר
פעולה
ובכלל זה
יכירר,בתוקף
חוץלאכאמו
חוץ כאמור ,ובכלל זה
או בקשר אליו ,מכוח
מכוח
כאמור
הליךאליו,
במסגרתבקשר
כאמור או
שהתמנה
שהתמנה במסגרת הליך
מאלה:מתקיים אחד מאלה:
החוץ ,אם
פסק אחד
מתקיים
אם לפי
סמכותו
סמכותו לפי פסק החוץ,
להוראות
החוץ עומדת
עומדת בניגוד להוראות
בניגודהחוץ
אכיפת פסק
(א) אכיפת פסק (א)
סעיף 50א;4
סעיף 50א;4

3

ס"ח התשי"ח ,עמ' .68
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(ב) אילו היו מתנהלים לגבי חבר המסלקה
הליכי חדלות פירעון ,לא היו בית המשפט או
בעל תפקיד מוסמכים להפעיל את הסמכות
הנתונה להם על פי דין במסגרת אותם הליכים,
כאמור בסעיף 50א(4ח).
( )2הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לעניין פסקי חוץ
שישראל התחייבה בהסכם עם מדינת חוץ או באמנה
רב־צדדית לאכוף או להכיר בהם".
תיקון סעיף 50ב

.4

בסעיף 50ב( )1לחוק העיקרי ,במקום "הליכי פירוק" יבוא "הליכי חדלות פירעון כהגדרתם
בסעיף 50א(א)".

תיקון סעיף 50ג

.5

בסעיף 50ג(ה) לחוק העיקרי ,במקום "הכללים שעל פיהם מופעלת מסלקה" יבוא
"כהגדרתם בסעיף 50א(א)" .

הוספת תוספת
רביעית ב'

.6

אחרי התוספת הרביעית א' לחוק העיקרי יבוא:

תיקון סעיף 15ב

.1

"תוספת רביעית ב'
(ההגדרה "מדינת חוץ" שבסעיף 50א(8א))
טיוואן והאזור המינהלי המיוחד הונג קונג Hong Kong Special Administrative -
"Region
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה

משה כחלון
שר האוצר

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

חוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)62התשע"ז*2017-
בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף 15ב ,אחרי פסקה ()5
יבוא:
"(( )6א) רישום מניות של תאגיד למסחר בבורסה ,על ידי הבורסה ,בהתאם להוראות
פרק ה'3א.
(ב) הצעה בדרך של זכויות שנעשית מחוץ לישראל על ידי התאגיד שמניותיו
רשומות למסחר בבורסה כאמור בפסקת משנה (א) ,ומופנית לכלל בעלי המניות
מסוג המניות הרשומות למסחר כאמור.
(ג) הצעת ניירות ערך שנעשית מחוץ לישראל ומופנית לכלל בעלי המניות
מסוג המניות הרשומות למסחר בבורסה כאמור בפסקת משנה (א) ,בתמורה
למניותיהם;".

*
1
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התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר התשע"ז ( 20במרס  ;)2017הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1062 -מיום ז' בתמוז התשע"ו ( 13ביולי  ,)2016עמ' .1205
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"ז ,עמ' .560
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אחריה'3א
הוספת פרק
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
העיקרי 35לג
אחרי סעיף
35לג לחוק
סעיף .2
.2

הוספת פרק ה'3א

בורסה של מניות תאגיד
למסחר על
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רשומות למסחר
()1
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המנויה בתוספת השנייה
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ממש
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לתאגיד זיקה
אין ממש
זיקה של
( )2אין לתאגיד ()2
זיקה של ממש לישראל
לישראל
שאין לו
כתאגיד ממש
תאגידזיקה של
שאין לו
יראו
יראו תאגיד כתאגיד
השאפיר ,כל אלה ,על פי
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לגביו,אלה,
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לגביו ,בין השא
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שחל לפי
הזר בהם
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לישראל;
מהותית,
מהותית ,נעשה מחוץ
המשרהורוב נושאי המשרה
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של התאגיד אינם של
נכסים שאינם נכסים
נכסים
שאינםלמעט
התאגיד,
נכסים
(ג) נכסי התאגיד(,ג)למעטנכסי
נמצאים מחוץ לישראל;
לישראל;
מהותיים,
מהותיים ,נמצאים מחוץ
 50מיליארד דולר של
דולרעלשל
עולה
מיליארד
שוק50התאגיד
עולה על
התאגיד שווי
()3
( )3שווי שוק
על סכום אחר שקבע
שקבע
אמריקה או
סכום אחר
הבריתעלשל
אמריקה או
ארצות הברית של ארצות
הרשות ובאישור ועדת
הצעת ועדת
ובאישור
הרשותלפי
האוצר ,בצו,
שר הצעת
שר האוצר ,בצו ,לפי
"שווי שוק התאגיד" -
התאגיד" -
לעניין זה,
שוק
הכנסת;
של "שווי
הכספים זה,
הכספים של הכנסת; לעניין
פיו.או בהנחיות על פיו.
בתקנון
בהנחיות על
אוהבורסה
שתקבע
כפיבתקנון
כפי שתקבע הבורסה
סעיף זה את מניותיהם
מניותיהם
למסחר לפי
זה את
לרשום
רשאית סעיף
למסחר לפי
בורסה
לרשום
(ב) בורסה רשאית(ב)
קבע שר האוצר ,בצו,
בצו,
אם כן
האוצר,
שראלא
היותר,
לכל קבע
אם כן
תאגידים
היותר ,אלא
של 50
של  50תאגידים לכל
הכספים של הכנסת ,מספר
הכנסת ,מספר
ובאישור ועדת
הכספים של
הרשות
ועדת
הצעת
ובאישור
לפי הצעת הרשות לפי
גבוה יותר.
גבוה יותר.
למסחר לפי סעיף זה,
מניות זה,
לפי סעיף
רישום
למסחר
תבטיח כי
בורסה מניות
(ג) בורסה תבטיח(ג)כי רישום
ניתן באופן שיהיה ניתן
ייעשו
שיהיה
כאמור,
באופן
שנרשמו
במניותייעשו
והמסחרכאמור,
והמסחר במניות שנרשמו
ערך אחרים הרשומים
הרשומים
אחריםניירות
אלה לבין
מניות ערך
ביןניירות
לבין
להבחין
להבחין בין מניות אלה
למשקיעים בדבר הסיכונים
מידעהסיכונים
יינתןבדבר
למשקיעים
בבורסה ,וכי
למסחר מידע
למסחר בבורסה ,וכי יינתן
למסחר לפי סעיף זה.
שנרשמוזה.
במניותלפי סעיף
במסחרלמסחר
שנרשמו
הכרוכים
הכרוכים במסחר במניות
אי־תחולת הוראות
פרק ו'

אי־תחולת
הוראות לפי35לג.2
35לג.2
תאגיד שמניותיו נרשמו
עלנרשמו
שמניותיו
לא יחולו
תאגיד
לפיעלפרק ו'
יחולו
ההוראות
פרק ו' לא
ההוראות
פרק ו'
בבורסהזה.לפי הוראות פרק זה.
הוראות פרק
למסחר בבורסה לפילמסחר

תקנות לעניין
35לג.3
35לג.3
בהתייעצות עמה ובאישור
עמהאוובאישור
הרשות
בהתייעצות
לפי הצעת
הרשות או
שר האוצר,
הצעת
לענייןהאוצר ,לפי
תקנות שר
רישום מניות
רישום מניות
לקבוע בתקנות הוראות
הוראות
רשאי
בתקנות
הכנסת,
לקבוע
רשאי של
הכספים
הכנסת,
פרקהכספים שלועדת
ועדת
למסחר לפי
למסחר לפי פרק
ה'3א ומחיקה
ה'3א ומחיקה
זה ומחיקה מהמסחר
מהמסחר
לפי פרק
ומחיקה
מניותזהלמסחר
לפי פרק
רישום
למסחר
בעניין רישום מניותבעניין
מהמסחר של מניות מהמסחר של מניות
ובכלל זה תנאים נוספים
תנאיםר,נוספים
למסחר כאמו
ובכלל זה
שנרשמו
מניותכאמור,
למסחר
כאמור של מניות שנרשמושל
כאמור
המניות למסחר כאמור.
כאמור.
לרישום
לרישום המניות למסחר
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הוראות לבורסה
לעניין הבחנה
וגילוי מידע

35לג( .4א) הרשות תורה לבורסה בדבר אופן ההבחנה וגילוי המידע
למשקיעים לפי הוראות סעיף 35לג(1ג); הוראות לפי סעיף קטן
זה יכול שיינתנו ,בין השאר ,לעניין הגישה למסחר ,מועד גילוי
המידע ,הדרך שבה יינתן המידע ,תוכנו וכל עניין אחר הדרוש
לדעת הרשות לצורך הבחנה וגילוי מידע לפי סעיף זה.
(ב) הוראות שנתנה הרשות לפי סעיף קטן (א) יפורסמו באתר
האינטרנט של הרשות ,והודעה על פרסומן ומועד תחילתן
תפורסם ברשומות.

אגרות בעד רישום
מניות למסחר לפי
פרק ה'3א והמסחר
בהן
תיקון סעיף 46ב

	.3

הוספת תוספת
שנייה א'

	.4

תחילה

.5

35לג .5שר האוצר ,לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי לקבוע הוראות לעניין
אגרות שתשלם בורסה בעד רישום מניות למסחר לפי פרק זה
והמסחר במניות הרשומות כאמור".

בסעיף 46ב לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1הוראות סעיף זה לא יחולו על רישום מניות למסחר בידי בורסה ,לפי הוראות
פרק ה'3א".
אחרי התוספת השנייה לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת שנייה א'
(סעיף 35לג)1
בורסה זרה
()1

);New York Stock Exchange (NYSE

(National Association of Securities Dealers Automated Quotation Global )2
)".Select Market (NASDAQ
תחילתו של חוק זה ביום תחילתן של תקנות לפי סעיפים 35לג 3ו־35לג 5לחוק העיקרי,
כנוסחם בסעיף  2לחוק זה.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה

משה כחלון
שר האוצר

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