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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק ניירות ערך )תיקון מס' 70(, התשפ"א-2021

בחוקניירותערך,התשכ"ח-ע6ו11)תהתן-החוקהעיקרי(,בסעיף1,אחריההגדרה1צתיקוןסעיף1
"בורסהבחו"ת"יבוא:

תמסחר מערכת שת ותניהות תהקמה רישיון שקיבתה חברה - ייעודית" ""בורסה
בניירותערךתפיסעיפים45ו–51אופעיתותהמוגבתתבאחדאויותרמהאופנים

האתה:

ערך, ניירות בחוק הקיימות ההוראות  כללי 
התשכ"ח-ע6ו1)תהתן-חוקניירותערך(,בנוגע 
בורסה שת בראייה עוצבו בורסה, שת ופיקוח תרישוי
תאומיתמשמעותיתאחתשהיקףהמסחרבהוהשפעתה
המרכזי תשחקן אותה הופכות בישראת ההון שוק עת
בעותםהמסחרבניירותערךצהוראותאתהכותתותתדוגמה
התאגידי ממשת תגבי ומשמעותיות מפורטות חובות
תתפקידה בהתאם זו, בבורסה שיכהנו המשרה ונושאי
הייחודיומרכזיותהבשוקההוןצתפיכך,חתקמןהחובות
הרגותטוריותהחתותעתבורסהתפיפרקח'תחוקניירות
ערךעשויותתהקשותעתהקמתמערכותמסחרקטנותיותר

בעתותמאפיינימסחרייחודייםצ

- )תהתן ערך ניירות רשות שת ממטרותיה אחת
באמצעות בישראת ההון שוק את תקדם היא הרשות(
הפתוחים והמסחר ההשקעה אפשרויות שת הרחבה
ההון, בשוק הקיימות הפעיתויות מגוון משקיעים, בפני
והטכנותוגיההמשמשתבוצתשםכךמבקשתהרשותתקדם
פעיתותמסחרבניירותערךגםבמערכותמסחרשאינןבסדר
גודתשתבורסהראשיתכמוהבורסהבתתאביב,ושהם
במערכת תמשת כך מיוחדיםצ מאפיינים או ייעוד בעתי
מסחרשבההפעיתותמיועדתתמשקיעיםמתוחכמיםבתבד
)כגון:חברותביטוח,קופותגמתותאגידיםבנקאיים(או
)כגון במערכתהפועתתבאמצעיםטכנותוגייםחדשניים

שימושבטכנותוגייתהבתוקצ'יין(צ

הקמתהשתבורסהייעודיתבעתתמאפייניםייחודים
ההשקעה אפשרויות הרחבת את תקדם נועדה כאמור
בשוקההוןהןתטובתהציבורוהןתטובתחברותהמבקשות
תהשיגמימוןתפעיתותןצפתיחתםשתאפיקימימוןנוספים
ובייחוד תמשק, חשיבות בעתת היא שונים תתאגידים
בימיםאתהתנוכחמשברהקורונהשיצרצורךבמציאת
תאחר תפעיתות תחזור המנסים תעסקים מימון פתרונות
השבתתהמשקצעודיצויןכיהקמתןשתבורסותייעודיות
אףתאפשראתהרחבתהחשיפהשתציבורהמשקיעים
צמיחה חברות תמשת נוספים, השקעה תמגזרי בישראת
במסגרת מוגבתת אתיהם שהחשיפה ההיי־טק, בתחומי

הבורסההראשיתצ

יצויןכיבשונהמישראת,בארה"בובאיחודהאירופי
מערכות שת סוגים תשני נוגעת )הרגותציה( האסדרה

מסחררב־צדדיות,שנבדתותביניהןבעיקרבמיתוגןוברמת
האסדרההחתהעתיהןצסוגאחדשתמערכותמסחררב־
צדדיותכותתבורסותגדותותובעתותהיקףמסחרגדות
מאוד,שהרשויותמפקחותעתיהןבאופןמתאושכפופות
תאסדרהמחמירהצסוגשנישתמערכותמסחררב־צדדיות
יותר, קטנים גופים שת חתופיות מסחר מערכות כותת
מסחר תמערכות יותר; קטן מסחר בנפח המתאפיינות
מסוגזהקיימתאסדרהנפרדתורמתהפיקוח,השקיפות

והדרישותהרגותטוריותהחתותעתיהןמקיתהיותרצ

שת תהקמתה תשתית תהניח מוצע האמור, תנוכח
הסרת באמצעות השאר בין בישראת, ייעודית בורסה
חסמיםוקביעתהתאמותבאסדרהשתחותעתתאגידים
שניירותערךשתהםיירשמותמסחרבבורסההייעודית,
וזאתבתיתהתפשרעתשמירתענייניושתציבורהמשקיעים

ותקינותהמסחרצ

התיקוןהמבוקשיאפשרתרשותתפטורגוףהמבקש
בורסה, עת החתות מהחובות ייעודית בורסה תהפעית
תמסחר,עת המרשם עת החתות החוק ותפטורמהוראות
תהיסחר שיבקשו תאגידים סוגי ועת בבורסה הפעיתות
בבורסהייעודיתצמתןהפטורייעשהבשמירהעתעניינם
שתציבורהמשקיעיםבאמצעותהגבתתהיקףפעיתותה
שתבורסהייעודיתופיקוחמתאשתהרשותעתהפעיתות
מתאימים ודרישות תנאים קביעת ידי עת זו, בבורסה
תבורסההייעודיתותתאגידיםהנסחריםבהצתשםהבהירות
מוצעתקבועכיהסמכותתפטורהיאמכתהוראותהחוקאו

מחתקןאותהתנותפטורכאמורבתנאיםצ

התשנ"ט-ווו1, החברות, חוק את תתקן מוצע עוד
באופןשיסמיךאתשרהמשפטים,בהתייעצותעםהרשות,
תפטורחברהשרשומהתמסחרבבורסההייעודית,מהוראות
תפיחוקהחברותהחתותעתחברותציבוריותאועתחברות
פרטיותשהןחברותאיגרותחוב,אםהוראותכאמוריחותו

כפועתיוצאשתהרישוםתמסחרבבורסההייעודיתצ

סמכות בהענקת המוצע החוק עוסק כך, עת נוסף
הוראות תקבוע האחד, - נוספים עניינים בשני תרשות
תחתמיםומפיציםתצורכיפיקוחעתחוקניירותערך,והשני,
תקבועתנאיםתביצועהנפקותשתתאגידיםבתאפעיתות

וייעודמסויםתתמורתההנפקהצ

ס"חהתשכ"ח,עמ'4ע2;התשע"ט,עמ'ע6צ 1
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המסחרבהמוגבתתמשקיעיםהמנוייםבתוספתהראשונהבתבד; )1(

בורסהבעתתמאפייניפעיתותחדשניים,תרבותבטכנותוגייתהמסחראו )2(
בתשתיותהמסחר,התורמיםתחדשנותותפיתוחתשתיותמתקדמות;

בורסהשבשתהיקףמחזוריהמסחרבה,בשתמספרהתאגידיםהנסחריםבה )ע(
אושווייםאובשתסוגניירותהערךהנסחריםבה,כפישתקבעהרשות,באישור

שרהאוצר,ישתראותבהבורסהייעודית;"צ

אחריסעיף15ותחוקהעיקרייבוא:2צהוספתסעיף15ז

"הצעהתציבור
שתניירותערך

שתתאגידבתא
פעיתות

הרשותרשאיתתקבועתנאים,נוסףעתהתנאיםתפיפרק15זצ )א(
זה,שיחותותגביהצעהתציבורשתניירותערךשתתאגיד
אשרבמועדההצעהמתקיימיםתגביושנייםאתה)בסעיף

זה-תאגידבתאפעיתות(:

איןתופעיתותעסקיתוהואתאמחזיקבנכסים )1(
בעתיערך;

תמורת נועדה שתהשגתו מסוים יעד קיים תא )2(
ניירותהערךהמוצעיםצ

)א(יכותשיתייחסו,ביןהשאר, תנאיםתפיסעיףקטן )ב(
תסוגיניירותהערךשניתןתהציעםבהצעהתציבורכאמור
באותוסעיףקטן,תאופןהחזקתכספיהמשקיעיםבניירותערך
כאמורוהחזרכספיההשקעה,תשיעוריההשתתפותשתבעתי
ענייןומשקיעיםבהצעהתציבורשתניירותערךכאמורותאופן
שיווקוהפצהשתניירותהערך;הרשותרשאיתתקבועתנאים
כאמורתכתתההצעותתציבורשתניירותערךשתתאגידבתא

פעיתותאותסוגמסויםשתהצעותכאמורצ"

המסחרבהמוגבתתמשקיעיםהמנוייםבתוספתהראשונהבתבד; )1(

בורסהבעתתמאפייניפעיתותחדשניים,תרבותבטכנותוגייתהמסחראו )2(
בתשתיותהמסחר,התורמיםתחדשנותותפיתוחתשתיותמתקדמות;

בורסהשבשתהיקףמחזוריהמסחרבה,בשתמספרהתאגידיםהנסחריםבה )ע(
אושווייםאובשתסוגניירותהערךהנסחריםבה,כפישתקבעהרשות,באישור

שרהאוצר,ישתראותבהבורסהייעודית;"צ

הוספתסעיף15זאחריסעיף15ותחוקהעיקרייבוא:2צ

"הצעהתציבור
שתניירותערך

שתתאגידבתא
פעיתות

הרשותרשאיתתקבועתנאים,נוסףעתהתנאיםתפיפרק15זצ )א(
זה,שיחותותגביהצעהתציבורשתניירותערךשתתאגיד
אשרבמועדההצעהמתקיימיםתגביושנייםאתה)בסעיף

זה-תאגידבתאפעיתות(:

איןתופעיתותעסקיתוהואתאמחזיקבנכסים )1(
בעתיערך;

תמורת נועדה שתהשגתו מסוים יעד קיים תא )2(
ניירותהערךהמוצעיםצ

)א(יכותשיתייחסו,ביןהשאר, תנאיםתפיסעיףקטן )ב(
תסוגיניירותהערךשניתןתהציעםבהצעהתציבורכאמור
באותוסעיףקטן,תאופןהחזקתכספיהמשקיעיםבניירותערך
כאמורוהחזרכספיההשקעה,תשיעוריההשתתפותשתבעתי
ענייןומשקיעיםבהצעהתציבורשתניירותערךכאמורותאופן
שיווקוהפצהשתניירותהערך;הרשותרשאיתתקבועתנאים
כאמורתכתתההצעותתציבורשתניירותערךשתתאגידבתא

פעיתותאותסוגמסויםשתהצעותכאמורצ"

מוצעתהגדיר"בורסהייעודית"כחברהשקיבתה  סעיף 1
רישיוןבורסהוהיאעונהעתאחתתפחותמבין 
הראשונה החתופה בהגדרהצ המנויות החתופות שתוש
עוסקתבבורסהשפעיתותהמוגבתתתמשקיעיםכשירים
אתה רק הם המשקיעים שבה בבורסה מדובר בתבד;
החתופה ערךצ ניירות תחוק הראשונה בתוספת המנויים
השנייהעוסקתבבורסהבעתתמאפייניפעיתותחדשנייםצ
מאפייניפעיתותחדשנייםכאמוריכותיםתבואתידיביטוי,
המסחר, בתשתיות או המסחר בטכנותוגיית השאר, בין
התורמיםתחדשנותותפיתוחתשתיותמתקדמותצהגדרה
זומיישמתאתהמתצתהוועדהתקידומםותמיסודםשת
שווקיםדיגיטתייםבישראתשהקימההרשותצבדוחהוועדה
,)DLT(מינואר2020*שהתמקדבטכנותוגייתרישוםמבוזר
צויןכיהטמעתהטכנותוגיהעשויהתהביאתצמצוםעתויות
מערכתיים סיכונים תהפחתת הקצה, תתקוחות מסחר
פיננסית חדשנות שתעודד טכנותוגית תסביבה תמשק,
ותהנגשתשוקההוןתסוגיחברותשנמנעומתעשותשימוש
קטנים עסקים כגון מימון, תצורכי הציבורי ההון בשוק
ובינונייםצהדוחעמדעתכךשישתפעותתהסרתחסמים
מוסף ערך בה שטמון בטכנותוגיה תשימוש רגותטוריים
החתופה בישראתצ דיגיטתי שוק תאפשר וכדי משמעותי

השתישיתשבהגדרהעוסקתבבורסהשבשתהיקףמחזורי
המסחרבה,מספרהתאגידיםהנסחריםבהאושווייםאו
בשתסוגניירותהערךהנסחריםבה,כפישתקבעהרשות,
באישורשרהאוצר,ישתראותבהבורסהייעודיתצכאמור
תעית,הגדרהזותואמתתמצבבארצותהבריתובאיחוד
האירופי,ששםהרגותציהנוגעתתשניסוגיםשתמערכות
מסחררב־צדדיות,שנבדתותביניהןבעיקרבמיתוגןוברמת

האסדרההחתהעתיהןצ

ערך ניירות בחוק הוראה תהוסיף מוצע  סעיף 2
תנאים תקבוע הרשות את תהסמיך שנועדה 
שבמועד תאגיד שת ערך ניירות  שת תציבור תהצעה
ההצעהאיןתופעיתותעסקיתאושאינומחזיקבנכסים
תקבוע בתי מהציבור כספים תגייס המבקש ערך, בעתי
התמורה תכספי ומוגדר ייעודי שימוש ההנפקה במועד
)תהתן-תאגידבתאפעיתות(צתעיתים,חתףייעודמוגדר
תכספיההנפקה,נקבעייעודכתתיאושנקבעכיהםיושקעו
וישמשותצורךמימושמדיניותהשקעהאומדיניותרכישת
נכסיםאופעיתויותהמוגדרותבתשקיףהתאגידצבהנפקות
כאמורשתתאגידבתאפעיתות,כתיהגיתויהנאותאשרבא
תידיביטויבחובתהתשקיףתפיחוקניירותערךותפיתקנות

Reports/177/Documents/digital_marketsצpdf/הודעות20%ופרסומים/http://wwwצisaצgovצil:זמיןבקישור *
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אחריסעיף17ותחוקהעיקרייבוא:עצהוספתסעיף17ז

"פיקוחהרשותעת
חתםועתמפיץ

במיתויחובותיהםתפיחוקזהיהיוחתםומפיץנתונים17זצ )א(
תפיקוחהרשותצ

)א(, הרשותרשאית,תצורךפיקוחכאמורבסעיףקטן )ב(
תתתהוראותהנוגעותתדרכיפעותתםוניהותםשתחתםושת
מפיץוכןשתנושאמשרהבכתאחדמהםושתכתמישמועסק
עתידם,והכותכדיתהבטיחאתניהותםהתקיןשתחתםושת
מפיץואתהשמירהעתעניינםשתציבורהמשקיעים;הוראות
כאמוריכותשיינתנותכתתהחתמיםאותכתתהמפיציםאו
תסוגמסויםשתחתמיםאושתמפיצים,וכןרשאיתהרשות
תתתהוראותתחתםאותמפיץמסויםכדיתהבטיחאתיישום

ההוראותתפיחוקזהצ

איןחובהתפרסםברשומותהוראותתפיסעיףקטן)ב(, )ג(
הוראות מתן עת הודעה ברשומות תפרסם הרשות ואותם
כאמורועתמועדתחיתתן;ההוראותוכתשינויבהןיועמדו
תעיוןהציבורבמשרדיהרשותויפורסמובאתרהאינטרנטשת
הרשות;הרשותרשאיתתהורותעתדרכיםנוספותתפרסום

הוראותכאמורצ"

מבנה - התשקיף וטיוטת התשקיף )פרטי ערך ניירות
וצורה(,התשכ"ט-ו6ו1,תאיעניקהגנהמספקתתציבור
המשקיעים,שכןאיןבאותומועדפעיתותעסקיתשניתן
תמסורגיתויקונקרטיבעניינהציצויןכיהצורךתהגןעת
ציבורהמשקיעיםמתעצםבמקריםכאמורבשתהעובדה
תשקיפי שת במתווה תציבור שיונפקו הערך שניירות
תנוכח בבורסה, תמסחר תהירשם עשוייםשתא מדיניות
שתפיו תמסחר תרישום הבורסה בתקנון הקבוע התנאי
12 שת תקופה במשך התאגיד שת פעיתות ותק נדרש
עבירות זה במצב ההנפקהצ מועד תפני תפחות חודשים
ניירהערךתהיהמוגבתת,וככתהנראהמשקיעיםמוסדיים
יימנעומהנפקותאתהובכךיימנעמנגנוןשוקבעתחשיבות
רבהשתפיוהציבורמסתמך,ותוחתקית,עתהערכותיהם
שתמשקיעיםמוסדייםכמשקיעיםמתוחכמיםומקצועייםצ
תנאיםשייקבעובהתאםתסמכותזו,יכותשייקבעותכתת
ההצעותתציבורשתניירותערךשתתאגידבתאפעיתות,

אותסוגמסויםשתהצעותכאמורצ

תנאיםתפיהסעיףהמוצעיכותשיתייחסו,ביןהשאר,
תסוגיניירותהערךשניתןתהציעבהצעהכאמור,תאופן
עד  המוצעים הערך בניירות המשקיעים כספי החזקת
תהשקעתםותאחרסיוםההשקעה,תקציבתמשךהפעיתות
והחזרכספיםתמשקיעיםמקוםשבותאהתבצעוהשקעות,
תקביעתתנאימינימוםתתאגידהמבקשתהנפיקבמתכונת
עניין בעתי שת השתתפות שיעורי קביעת תדוגמה זו,
ומשקיעיםבהצעה,ותאופןשיווקוהפצהשתניירותהערךצ

כיוםאיןבחוקניירותערךהסמכהתמתןהוראות  סעיף 3
ומפיצים, חתמים שת וניהותם פעותתם תגבי 
אשרפעיתותםמוסדרתבחוקניירותערךובתקנותשנקבעו
הרשות את תהסמיך היא המוצע ההסדר מטרת מכוחוצ
תתתהוראותהנוגעותתדרכיפעותתםוניהותםשתחתמים
וכדי פעיתותם עת הרשות שת פיקוח תצורכי ומפיצים,
תהבטיחאתניהותםהתקיןושמירהעתעניינםשתציבור

המשקיעיםצ

כברבעברעתההצורךתהסדירבאופןמשמעותייותר
מתווכים המהווים ומפיצים, חתמים שת פעיתותם את
אנו האחרונה ההנפקותצבתקופה בשוק ביותר חשובים
עדיםתמגמהגוברתשתהנפקותעתפיתשקיףהמיועדות
יותרויותרתמשקיעיםקמעונאיים,תהבדיתממשקיעים
מוסדיים,ומכאןקייםצורךגוברתהסדיראתפעיתותםשת
חתמיםומפיצים,שתנושאימשרהבכתאחדמהםושת
המועסקיםעתידםצעקבהאמור,מוצעתקבועבחוקניירות
ערךסעיףהמסמיךאתהרשותתקבועהוראותתחתמים

ותמפיציםתצורךפיקוחעתפעיתותםצ

כיום כבר מוסדרת כאמור הוראות קביעת סמכות
המפוקחים אחרים פיננסיים מתווכים תגבי בחקיקה
שיווק השקעות, ייעוץ רישיון בעתי כגון הרשות, בידי
העיסוק הסדרת תחוק ע2 )סעיף תיקים ומנהת השקעות
בייעוץהשקעות,בשיווקהשקעותובניהותתיקיהשקעות,
השקעות תחוק 7ו )סעיף קרנות מנהתי התשנ"ה-5וו1(,
)סעיף הצעה רכזי התשנ"ד-4וו1(, בנאמנות, משותפות
5עמהתחוקניירותערך(,זירותסוחר)סעיף44כתחוקניירות
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בסעיף45ה)א()2(תחוקהעיקרי-4צתיקוןסעיף45ה

האמורבהגדרת בה "אושחדתתהתקיים יבוא 45א)א(" בסעיף "כאמור אחרי )1(
"בורסהייעודית"";

במקום"תפיסעיף45ד"יבוא"תפיסעיפים45דאו51א)א(או)ב(,תפיהעניין"צ )2(

אחריסעיף51תחוקהעיקרייבוא:5צהוספתסעיף51א

"מתןרשיוןופטור
תפעיתותבבורסה

ייעודית

עתאףהאמורבסעיפים45א)א(ו–45דתחוק,רשאישר51אצ )א(
האוצרתהעניקרישיוןבורסהתפיסעיף45ותפיסעיףזהתחברה
שבהגדרת מהאופנים יותר או באחד מוגבתת שפעיתותה
"בורסהייעודית"ותקבועבותנאים,תאחרהתייעצותעם
הרשות;עתבורסהייעודיתיחותוההוראותהחתותעתבורסה

תפיהחוק,אתאאםכןניתןתהפטורתפיסעיףזהצ

רישיון תקבת המבקשת חברה תפטור הרשותרשאית )ב(
בורסהתשםהקמהוניהותשתבורסהייעודית,וכןבורסה
ייעודית,מהוראותהחתותעתבורסהתפיפרקזה,כותןאו
בתנאים,תמעטפטור פטורכאמור וכןתהתנותמתן חתקן,
מהוראותסעיפים45,45א)א()2(עד)6(,45ד,45י,45יב,46,ו־47
עדו4תחוק;במתןפטורתשקותהרשות,ביןהשאר,שיקותים
בדברניהותתקיןוהוגןשתהבורסההייעודית,סוגהמשקיעים

בהוהשפעתמתןהפטורעתהפעיתותבשוקההוןצ

הוראות יחותו ייעודית, בבורסה תמסחר רישום עת )ג(
החתותעתרישוםתמסחרבבורסהצ

תיקוןסעיף45הבסעיף45ה)א()2(תחוקהעיקרי-4צ

האמורבהגדרת בה "אושחדתתהתקיים יבוא 45א)א(" בסעיף "כאמור אחרי )1(
"בורסהייעודית"";

במקום"תפיסעיף45ד"יבוא"תפיסעיפים45דאו51א)א(או)ב(,תפיהעניין"צ )2(

הוספתסעיף51אאחריסעיף51תחוקהעיקרייבוא:5צ

"מתןרשיוןופטור
תפעיתותבבורסה

ייעודית

עתאףהאמורבסעיפים45א)א(ו–45דתחוק,רשאישר51אצ )א(
האוצרתהעניקרישיוןבורסהתפיסעיף45ותפיסעיףזהתחברה
שבהגדרת מהאופנים יותר או באחד מוגבתת שפעיתותה
"בורסהייעודית"ותקבועבותנאים,תאחרהתייעצותעם
הרשות;עתבורסהייעודיתיחותוההוראותהחתותעתבורסה

תפיהחוק,אתאאםכןניתןתהפטורתפיסעיףזהצ

רישיון תקבת המבקשת חברה תפטור הרשותרשאית )ב(
בורסהתשםהקמהוניהותשתבורסהייעודית,וכןבורסה
ייעודית,מהוראותהחתותעתבורסהתפיפרקזה,כותןאו
בתנאים,תמעטפטור פטורכאמור וכןתהתנותמתן חתקן,
מהוראותסעיפים45,45א)א()2(עד)6(,45ד,45י,45יב,46,ו־47
עדו4תחוק;במתןפטורתשקותהרשות,ביןהשאר,שיקותים
בדברניהותתקיןוהוגןשתהבורסההייעודית,סוגהמשקיעים

בהוהשפעתמתןהפטורעתהפעיתותבשוקההוןצ

הוראות יחותו ייעודית, בבורסה תמסחר רישום עת )ג(
החתותעתרישוםתמסחרבבורסהצ

ערך(ועודצסמכותזומאפשרתקביעתהוראותמקצועיות,
טכניות, אף ותעיתים פרטניות שהן בכך המאופיינות
ומעניקהאפשרותתהגיבתהתפתחויותותשינוייםבשוק
שהואדינמיביותרצתפיכךמוצעתקבועשאיןחובהתפרסם
ברשומותאתההוראותשנקבעומכוחהסמכותכאמור,
ואותםהרשותתפרסםברשומותהודעהעתמתןהוראות
כאמורועתמועדתחיתתןצכמוכןההוראותוכתשינויבהן,
באתר ויפורסמו הרשות במשרדי הציבור תעיון יועמדו
האינטרנטשתהרשות,ורשאיתהרשותתהורותעתדרכים

נוספותתפרסוםהוראותכאמורצ

מוצעתתקןאתסעיף45התחוקבאופןשיושב  סעיף 4
תהתתות או תבטת רשאי יהיה הרשות ראש 
בבורסה תהתקיים חדתו שבו במקום גם בורסה רישיון
ייעודיתתנאיההגדרהתפיהחוקהמוצע,אושהיאהפרה
או 51א)א( סעף תפי ברישיונה שנקבעו מהתנאים תנאי

תנאימהתנאיםתמתןפטורתפיסעיף51א)ב(צ

קובע ערך ניירות תחוק ח' בפרק ב' סימן  סעיף 5
הוראותבענייןבורסה,הןתגביקבתתרישיוןוהן 
תגביפעיתותההשוטפת)ובכתתזה,כתתיהממשתהתאגידי
החתיםעתיה(צהוראותאתה,שנחקקוברובןבמסגרתחוק
ניירותערך)תיקוןמס'ע6(,התשע"ז-2017,נקבעובשיםתב
תכךשמדוברבבורסהראשיתצמשכך,חתקןאינןמתאימות
תמבנההבורסההייעודית,וזאתביןשתוקםכבורסהנפרדת

מהבורסההראשיתוביןשתוקםבזיקהתבורסההראשיתצ
ערך, ניירות תחוק 51א סעיף את תהוסיף מוצע תפיכך
ותהסמיךאתשרהאוצרתהעניקרישיוןבורסהתמערכת
מסחרהעונהתהגדרת"בורסהייעודית",בהתייעצותעם

הרשותצ

עודמוצע,תהסמיךאתהרשותתפטורבורסהייעודית
ייעודית, כבורסה תפעיתות רישיון המבקשת חברה או
מהוראותהחוקהחתותעתהבורסהצתשםהבהירותמוצע
תקבועכיניתןתפטורמהוראותהחוק,כותןאוחתקן,וכן
תהתנותפטורזהבתנאיםצבמתןהפטורתשקותהרשות,
ביןהשאר,שיקותיםבדברניהותתקיןוהוגןשתהבורסה
הייעודית,סוגהמשקיעיםבהוהשפעתמתןהפטורעת
שיקותים גם ישקתו זו במסגרת ההוןצ בשוק הפעיתות
שתהשפעתמתןהפטורעתיציבותהמערכתהפיננסית
ופעיתותההסדירהצעודמוצעתהסמיךאתהרשות,תקבוע
בכתתיםפטורמהוראותחוקניירותערךהחתותעתרישום
תמסחר,פעיתותבבורסהאוסוגיתאגידיםהנסחריםבבורסה
מיועדים או תמסחר רשומים שתהם הערך ניירות אם
תהירשםתמסחרבבורסהייעודיתהמוגבתתתמשקיעים
)1(תהגדרת"בורסהייעודית"צ כשיריםבתבד,תפיפסקה
וכמוכןמוצעתהסמיךאתהרשות,תקבועבכתתיםפטור
מהוראותשעניינןגיתויואופןהצעהתציבוראםניירות
בבורסה  תהיסחר מיועדים או תמסחר רשומים הערך
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עתתאגידשניירותהערךשתורשומיםתמסחרבבורסה )ד(
ייעודיתועתפעיתותבניירותערךבבורסהייעודיתיחותו
רשומים שתו הערך שניירות תאגיד עת החתות ההוראות

תמסחרבבורסהועתפעיתותבניירותערךבבורסהצ

תסוגי בתנאים פטור בכתתים תקבוע רשאית הרשות )ה(
תאגידיםאותסוגיפעיתותבניירותערךבבורסהייעודית,או
תפטורפעיתותמסוימתמהוראותכאמורבסעיפיםקטנים)ג(
או)ד(,כותןאוחתקן,אםניירותהערךרשומיםתמסחראו
מיועדיםתהירשםתמסחרבבורסהייעודיתהמוגבתתכאמור
בפסקה)1(תהגדרת"בורסהייעודית";פטורכאמורבסעיףקטן
זהיכותשיותנהבתנאים;כתתיםכאמורבסעיףזהיפורסמו

ברשומותצ

הרשותרשאיתתקבועבכתתיםפטורתסוגיתאגידיםאו )ו(
תפטור או ייעודית, בבורסה ערך בניירות תסוגיפעיתות
)ג( קטנים בסעיפים כאמור מהוראות מסויימת פעיתות
או)ד(שעניינןגיתויואופןהצעתניירותערך,כותןאוחתקן,
אםניירותהערךרשומיםתמסחראומיועדיםתהירשםתמסחר
בבורסהייעודיתהמוגבתתכאמורבפסקאות)2(או)ע(תהגדרת
"בורסהייעודית";פטורכאמורבסעיףקטןזהיכותשיותנה

בתנאים;כתתיםכאמורבסעיףזהיפורסמוברשומותצ

שרהאוצר,תפיהצעתהרשותאותאחרהתייעצותעמה, )ז(
ובאישורועדתהכספיםשתהכנסת,רשאיתקבועאגרותשעת
בורסהייעודיתאוהמבקשתתהיותבורסהייעודיתתשתם

תרשותצ

כבורסה פעיתותה תגבי בורסה גםעת יחות זה סעיף )ח(
ייעודיתצ"

בחוקהחברות,התשנ"ט-ווו21,אחריסעיף65עאיבוא:6צתיקוןחוקהחברות

"פרק חמישי ב': הגבלת התחולה על חברות הנסחרות בבורסה ייעודית

השררשאיתקבוע,תאחרהתייעצותעםרשותניירותערך,כי65עבצהגבתתתחותה
הוראותתפיחוקזההחתותעתחברותציבוריותאועתחברות
פרטיותשהןחברותאיגרותחוב,תאיחותו,כותןאוחתקן,עת
חברותהרשומותתמסחרבבורסהייעודיתכהגדרתהבחוק

ניירותערך,ביןבכתתוביןתפיסוגים,ובתנאיםשיקבעצ"

ייעודיתתפיפסקאות)2(ו־)ע(תהגדרת"בורסהייעודית"צ
תשםהבהירותמוצעתקבועכיניתןתפטורמהוראותהחוק,
כותןאוחתקן,וכןתהתנותפטורזהבתנאיםציצויןכיאם
הרשותקבעהתנאיםתפטורומישקיבתאתהפטורהפר
אתאותםתנאים,יראותענייניאכיפהאתהמפרכאמור,
כמישהפראתההוראההקבועהבחוקאותפיווממנהניתן
הפטורצזאתמןהטעםשהפטורתמעשהבטתוממיתאהוא

פועתבניגודתדיןבתאהפטורצ

תהסמיך החברות, תחוק עקיף בתיקון מוצע,  סעיף 6
הרשות, עם בהתייעצות המשפטים, שר את 
תקבועהקתותמתחותתחוקהחברותעתחברותשרשומות
תמסחרב"בורסההייעודית",תפיההגדרההמוצעתבסעיף1
תחוקניירותערךכמפורטתעיתצכךתמשת,בבורסהייעודית
מחובות תהפחית ניתן יהיה קטנות תחברות המוגבתת
מסוימותהחתותעתחברותציבוריותציצוין,כיסמכותדומה

קיימתכברכיוםבחוקהחברותבהקשריםאחריםצ

ס"חהתשנ"ט,עמ'וע1צ 2
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יראואתמערכתהמסחרתמוסדייםכמישעומדתבמגבתהתפיפסקה)1(תהגדרת7צהוראותמעבר )א(
"בורסהייעודית";בסעיףזה,"מערכתהמסחרתמוסדיים"-כהגדרתהבתקנותהשקעות
המרביים(, ושיעוריהם בקרן ותהחזיק תקנות שמותר )נכסים בנאמנות משותפות

התשנ"ה-4וו1עצ

יחותו בה, הנסחרים התאגידים ועת תמוסדיים המסחר במערכת פעיתות עת )ב(
ההוראותשחתועתיהםערבתחיתתושתחוקזה,עדתקביעתכתתיםתפיסעיף51א)ה(צ

יראואתמערכתהמסחרתמוסדייםכמישעומדתבמגבתהתפיפסקה)1(תהגדרת7צ )א(
"בורסהייעודית";בסעיףזה,"מערכתהמסחרתמוסדיים"-כהגדרתהבתקנותהשקעות
המרביים(, ושיעוריהם בקרן ותהחזיק תקנות שמותר )נכסים בנאמנות משותפות

התשנ"ה-4וו1עצ

הוראותמעבר

יחותו בה, הנסחרים התאגידים ועת תמוסדיים המסחר במערכת פעיתות עת )ב(
ההוראותשחתועתיהםערבתחיתתושתחוקזה,עדתקביעתכתתיםתפיסעיף51א)ה(צ

כדיתאפשראתהמשךהפעיתותהקיימתשת  סעיף 7
מערכתהמסחרתמוסדיים,כהגדרתהבתקנות 
תקנות שמותר )נכסים בנאמנות משותפות השקעות
ותהחזיקבקרןושיעוריהםהמרביים(,התשנ"ה-4וו1)תהתן
-מערכתהמסחרתמוסדיים(,בתישתיחשבמפירהשת
הוראותחוקניירותערך,מוצעתקבועהוראתמעברותפיה

יראואתמערכתהמסחרתמוסדייםכמישעומדתבהגדרת
ועת בה הפעיתות עת כי תקבוע וכן ייעודית" "בורסה
התאגידיםהנסחריםבהיחותוההוראותשחתותעתיהם
עד זה חוק תחיתתושת ערב כנוסחן העיקרי החוק תפי

תקביעתכתתיםתפטורתפיסעיף51א)ה(צ

ק"תהתשנ"ה,עמ'17ע;התשע"ח,עמ'2400צ ע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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