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י מינימום, ה11שמ׳יז-987ו° ק שנו  חו

 הגדרות 1, בחוק זה י

 ״הסכם קיבוצי״, ״הסכם קיבוצי כללי״ ו״צו הרחבה״ - כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים,
 התשי״ז-11957:

 ״השכר הממוצע״ - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי ן נוסח משולב], התשכ״ח-21968;

 ״השר״ - שר העבודה והרווחה:

 ״היום הקובע״ - 1 באפריל של כל שנה שבה חל מועד חידוש ההסכמים הקיבוציים הכלליים
 החלים על המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה:

 ״המדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה!

 ״שכר מינימום״, לחודש - 45 אחוזים מהשכר הממוצע ביום ב׳ בניסן התשמ״ז(1 באפריל 1987)
 כפי שהוא מעודכן ומוגדל על פי חוק זה:

 ״שכר מינימום יומי״ - החלק הי25 של שכר המינימום;

 ״שכר מינימום לשעה״ - החלק ה־8 של שכר המינימום היומי.

 הזכות לשכר 2. (א) עובד שמלאו לו 18 שנים (להלן - עובד) המועסק במשרה מלאה, כנהוג במקום

ם עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לחודש, שכר המינימום ו מ י ע  מ

 היומי או שכר המינימום לשעה, הכל לפי הענין.

 (ב) עובד המועסק במשרה חלקית זכאי לשכר מינימום חלקי שיחושב יחסית לחלקיות
 משרתו.

 (ג) נעדר עובד מעבודתו, יקטן שכר המינימום שהוא זכאי לו לפי סעיף קטן(א), בשיעור
 יחסי לזמן היעדרו, ואולם אם הוא זכאי לקבל תשלום בעד זמן ההיעדרות לפי דין, חוזה עבודה,
 הסבם קיבוצי, צו הרחבה או הסדר קיבוצי אחר או לפי ההיראות המחייבות קופת גמל(בסעיף זה -••

 ההסדר), יהיה התשלום לפי הוראות ההסדר.

 חישוב השכר 3. (א) השכר שיובא בחשבון לענין סעיף 2 יהיה שכר העבודה שמשלם מעביד לעובדו בעד

י יום עבודה רגיל כנהוג במקום עבודתו. כ ו ש י נ ע  ל

 המינימום
 (ב) לענין סעיף קטן (א) יבואו בחשבון רכיבי השכר הבאים:

 (1) שכר יסוד או שכר משולב:
 (2) תוספת יוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב:
 (3) תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו,

 ואולם לא יובאו בחשבון תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות,
 משכירת י״ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות.לרבות הוצאות כלכלה, אש״ל ונסיעות

 שמשלם המעביד.

 (ג) לענין הבאה בחשבון של פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, כרכיב בשכר
 שיובא בחשבון לענין שכר המינימום, יחול האמור בהסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום י״ח

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ט באדר החשמ׳׳ז(30 במרס 1987): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1823, התשמ״ז, עמי
.206 

 1 ס״ח התשי״ז, עמי 63.

 2 ס״ח התשכ״ח, עמי 108.
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 הגדלת שכר
 המינימום

 באלול התשמ״ו(22 בספטמבר 1986) בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים
 המאוגדים בה ובין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי,
 שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7044/86, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם אחר בין

 הצדדים האמורים.

 (ד) לא היה שכרו של עובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בסעיף קטן(ב)(1) ו־(2), או
 לפי חלק מהם, יחושב השכר לענין סעיף קטן (א) לפי שכר העבודה הרגיל ללא תוספות.

 4. שכר המינימום יוגדל לפי שיעורי תוספת היוקר, פיצוי בעד התייקרות או תוספת שכר
 אחרת, שנקבעו בהסכם קיבוצי כללי והמשתלמים לרוב העובדים שתנאי עבודתם מוסדרים

 בהסכמים קיבוציים: תחילת ההגדלה תהיה ביום תחילת התוספות כאמור.

 עדכון שנתי
 של שכר
 המינימום

 פרסום שכר
 המינימום

 זכות תביעה

 פיצויים מוגדלים

 סייג לתביעה

 שמירת זכויות

 5. שכר המינימום יעודכן -
 (1) ביום הקובע - כך שיהיה שווה ל־45 אחוזים מהשכר הממוצע באותו יום:

 (2) ב־1 באפריל של כל שנה שאינו היום הקובע (בפסקה זו - יום העדכון) - כך
 שסכומו כפי שהיה ב־1 באפריל שקדם לו יגדל בשיעור עליית המדד שפורסם
 לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני ה־1 באפריל שקדם

 לו,
 ובלבד שלא יפחת בשום מקרה משיעורו ערב עדכונו.

 6. השר יפרסם ברשומות הודעה בדבר -
 (1) שכר המינימום לכל יום קובע:

 (2) שכר המינימום לכל 1 באפריל שאינו היום הקובע:
 (3) ישכר המינימום המוגדל לפי הוראות סעיף 4 ומועד תחילתו.

 7. תביעת עובד לתשלום שכר מינימום יכול שתוגש לבית הדין לעבודה בידי העובד או בידי
 ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה, ובאין ארגון עובדים כאמור - בידי ארגון העובדים

 שהעובד חבר בו.

 8. בית הדין לעבודה רשאי לחייב מעביד שהלץ שכר מינימום לשלם לעובד פיצויי הלנת שכר
 מוגדלים, ככל שייראה לו צודק בנסיבות הענין.

 9. על אף האמור בכל הסכם, קביעת שכר המינימום לפי חוק זה או עדכונו לא ישמשו
 כשלעצמם עילה לתביעה להעלאת שכר עבודה של עובד מעל שכר המינימום או להפרשיות

 כלשהי בשל קביעת שכר המינימום או עדכונו.

 10. (א) לענין חישוב שכר הצמוד לפי דין או הסכם לשכר הממוצע, ולעניו העלאתו, לא
 יבואו בחשבון שינויים בשכר הממוצע שנבעו משינוי שחל בשכר המינימום, כפי שהוא ביום ב׳
 בניסן התשמ״ז(1 באפריל 1987), לעומת שכר המינימום ששולם לרוב העובדים ערב תחילתו של

 חוק זה או שנבעו משינוי שחל בשכר המינימום עקב עדכונו לפי סעיף 5.

 (ב) השר ושר האוצר יפרסמו ברשומות הודעה בדבר שינויים בשכר הממוצע שלא יבואו
 בחשבון לענין סעיף קטן (א).

 11. חוק זה, למעט סעיפים 9 ו־10, בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח דין, הסכם קיבוצי,
 הסדר קיבוצי או חוזה עבודה ולא לגרוע ממנה.
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 12. זכותו של עובד, לפי חוק זה, אינה ניתנת להתניה או לויתור.

 13. לענין חוק זה דין המדינה כדין כל מעביד אחר.

 14. מעביד שלא שילם לעובדו שכר מינימום לפי חוק זה, דינו - קנס לגבי כל עובד שלגביו
 נעברה העבירה.

 15. נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד, יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע
 העבירה היה מנהל פעיל, שותף - למעט שותף מוגבל - או פקיד באותו תאגיד ואחראי לענין
 הנדון, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הסבירים להבטחת

 שמירתו של חוק זה.

 16. (א) השר רשאי, אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות
 בדבר תחולתו של חוק זה לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנים: תקנות כאמור יכול שיהיו דרך כלל,

 לפי סיגי עובדים או לפי סוגי מעבידים.

 (ב) בתקנות כאמור בסעיף קטן (א) יכול שייקבע שכר מינימום בשיעורים נמוכים
 מהאמור בחוק זה ויכול שייקבעו בהן כללים לחישוב שכר המינימום השונים מן האמור בחוק זה,

 לרבות בדבר רכיבי השכר שיובאו בחשבון.

 17. הוראות חוק זה יחולו לגבי עובדים שיש להם מגבלות גופניות, נפשיות או שכליות
 המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף בתקציבם, בין אם מלאו להם 18 שנים ובין
 אם לאו, אם קבע כך שר העבודה והרווחה בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת,
 דרך כלל או לסוגים; בתקנות כאמור יכול שייקבע שכר מינימום הנמוך מהאמור בחוק זה.

 18. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 (ב) תקנות בענינים המפורטים להלן יקבע השר, דרך כלל או לסוגים, באישור ועדת
 העבודה והרווחה של הכנסת:

 (1) תשלום שכר מינימום לעובד ששכרו אינו משתלם על בסיס של חודש, יום או
 שעה, ודרכי חישובו:

 (2) תשלום שכר מינימום לעובד ששכרו משתלם בחלקו על בסיס של חודש, יום או
 שעה ובחלקו על בסיס אחר:

 (3) הוראות נוספות או משלימות לענין תשלום שכר המינימום וחישוב:•.

 19. בחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-31969, בתוספת השניה, בסופה יבוא: חוק שכר
 מינימום, התשמ׳׳ז-1987״.

 20. תחילתו של חוק זה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז (1 באפריל 1987).

 21. (א) על אף האמור בהגדרת ״שכר מינימום״ שבסעיף 1 יהיה שכר המינימום -
 (1) ביום תחילתו של חוק זה -- סכום של 525 שקלים חדשים:

 איסור החניה

 המדינה כמעביד

 עונשין

 אחוייות מנהלים

 מפעלים מוגנים

 ביצוע ותקנות

 תיקון חוק
 בית הדין

 לעבודה

 תחילה

 הוראת שעה

 ס״ ח התשכ״ט, עמי 70.
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 (2) ביום ח׳ בתשרי התשמ״ח(1 באוקטובר 1987) - סכום של 551 שקלים חדשים:
 הוראה זו אינה באה לגרוע מהוראות סעיף 4.

 (ב) הוראות סעיף 10 יחולו גם לגבי השינוי בשכר המינימום שיחול לפי סעיף קטן
 (א)(2).

ר משה קצב ק שמי ח צ  י
 ראש הממשלה שר העבודה והרווחה

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה
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ת (מק׳ נ), התשמ"ז~987ן« מ כ ח  חוק לתיקון מקודדנ ה

 תיקמ פרק ד 1. בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983' (להלן - הפקודה), אחרי כותרת פרק ד׳

 יבוא:

 ״סימן א׳: הוראות כלליות כנוגע לדירקטורים״

 הוספת סימן ב׳ 2. אחרי סעיף 96 לפקודה יבוא:

 ״סימן ב׳: דירלמוד מסרב הציבור

 הגדרות 96א. בסימן זה -

 ״חברה״ - חברה שניירות הערך שלה הוצעו לציבור על פי תשקיף ונמצאים
 בידי הציבור:

 ״הבורסה״ - הבורסה לניירות ערך בתל־אביב:

 ״הועדה״ - הועדה שהוקמה על פי סעיף 96ו:

 ״חברה־אם״, של חברה - תאגיד המחזיק חמישים אחוזים או יותר מן הערך
 הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה, או רשאי

 למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה:

 ״חברה־בת״ ־־ כמשמעותה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך:

 ״חברה־אחות״, של חברה - אחת ממספר חברות־בנות של חברה־אם של
 החברה:

 ״תאגיד קשור״, לחברה -י חברה־אם, חברה־בת או חברה־אחית של החברה:

 ״חוק ניירות ערף״ - חוק ניירות ערך, התשכ״ח-21968:

 ״בעל ענין״ - מי שמחזיק בעשרה אחוזים או יותר של הון המניות המונפק של
 תאגיד או מכוח ההצבעה בו או מהסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או

 את המנהל הכללי, ומי שמכהן כדירקטור או כמנהל כללי:

 ״החזקה״ - כמשמעותה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך:

 ״בן משפחה״ - כמשמעותו בסעיף 52א לחוק ניירות ערף.

 מינוי וכשירות 96ב. (א) בדירקטוריון של חברה יכהנו לפחות שני דירקטורים מקרב

 הציבור שהחברה בחרה בהם ושהועדה• אישרה שהם ממלאים אחר תנאי
 הכשירות הקבועים בסימן זה.

 (ב) בכל ועדה הרשאית להפעיל סמכות מסמכויות הדירקטוריון יכהן
 לפחות דירקטור אחד מקרב הציבור.

 (ג) ״דירקטור מקרב הציבור״, לענין סימן זה, הוא תושב ישראל שאין
 לו זיקה כלכלית לחברה או לתאגיד קשור לה ואין לו קשר מהותי להנהלה

 העסקית שלה או של תאגיד קשור לה.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי 761: סייח התשמ״ז, עמ׳ 6.
 סייח התשכ״ח, עמי 234.

 72 ספר החוקים 1211, י׳ בניסן התשמ״ז, 9.4.1987



 (ד) לעניו סעיף קטן (ג) -

 ״זיקה כלכלית לחברה״ היא היכולת להשפיע על דרך ניהולה; בלי לגרוע
 מכלליות האמור, יראו בהחזקה בניירות ערך של החברה או של תאגיד קשור
 לה בשיעור העולה על חמישה אחוזים מההון המונפק של החברה או התאגיד או
 מכוח ההצבעה בהם או מהסמכות למנות את הדירקטורים שלהם - יכולת

 להשפיע על דרך ניהולה של החברה:

 ״קשר מהותי להנהלה העסקית של החברה או של תאגיד קשור לה״ מתקיים
 בכל אחד מאלה:

 (1) בעובד החברה או במי שהיה עובד החברה תוך השנתיים
 שקדמו לתחילת כהונתו המוצעת:

 (2) בבן משפחה של כל אחד מהמנויים בפסקה (1):
 (3) במי שמקיים קשרים עסקיים מהותיים קבועים עם החברה, בין

 \ במישרין ובין באמצעות תאגיד שהוא בעל ענין בו:
 (4) במי שהחברה מעסיקה אותו או את שותפו או את מעבידו
 במתן שירותים מקצועיים דרך קבע בתמורה, בין במישרין ובין
 באמצעות תאגיד השוכר את שירותיו דרך קבע או שהמועסק חבר

 בו או בעל ענין בו.

 סייגים נוספיט 96ג. (א) בנוסף לאמור בסעיף 96ב, לא יכהן אדם כדירקטור מקרב הציבור

 לכשירות בחברה אם תפקידו בשירות הציבור או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים

 ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור מקרב הציבור באותה חברה.

 (ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), אלה אינם כשירים
 לכהן כדירקטורים מקרב הציבור:

 (1) חבר רשות ניירות ערך או עובד שלה:
 (2) חבר דירקטוריון הבורסה או עובד שלה.

 (ג) השר בהתייעצות עם שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות עיסוקים
 נוספים הפוסלים אדם מלכהן כדירקטור מקרב הציבור בחברה.

 סייג לכהונה 96ד. (א) לא יכהן אדם כדירקטור מקרב הציבור בחברה אם הוא מכהן אותה

 ן עת כדירקטור או כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד קשור לה.
 (ב) למרות האמור בסעיף קטן (א), כשיר אדם לכהן כדירקטור מקרב
 הציבור בחברה־אם ובחברה־בת, אם כל עיסוקה של החברה האם הוא החזקת
 אמצעי שליטה בחברה הבת או אם החברה הבת היא בשליטתה המלאה של

 החברה האם.

 (ג) לענין סעיף 96ט יראו חברה אם וחברה בת כאמור בסעיף קטן(ב)
 כחברה אחת.

 (ד) דירקטור בחברה פלונית לא יכהן כדירקטור מקרב הציבור בחברה
 אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור מקרב הציבור
 בחברה הפלונית: לענין םעיף קטן זה, ״חברה״ - לרבות תאגיד קשור לה.

 ספר החוקים 1211, י׳ בניסן התשמ׳׳ז, 9.4.1987 73



 96ה. לא יכהן אדם• כדירקטור מקרב הציבור אם נתקיימה בו אחת מאלה:

 (1) היא הורשע בפסק דין סופי בעבירה על אחד הסעיפים 414 עד
 438 לחוק העונשין, התשל״ז-31977 (להלן - חוק העונשין);

 (2) תוך עשר שנים שקדמו ליום אישור הועדה לפי סעיף 96ב(א)
 הוא הורשע בפסק דין סופי, או שהיה נושא את ענשו, בשל עבירה

 שלדעת הועדה יש עמה קלון.

 96ו. (א) מוקמת בזה ועדה שחבריה הם -

 (0 שופט שיימנה השר בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון,
 והוא יהיה יושב ראש הועדה;

 (2) יושב ראש רשות ניירות ערר:
 (3) יושב ראש הבורסה.

 (ב) יושב ראש הועדה - ^

 (1) יתמנה לתקופה של ארבע שנים:

 (2) יתמנה לו מכלא מקום קבוע, שימלא את מקומו אם נבצר ממנו
 להשתתף בישיבת הועדה:

 (3) יהיה לו קול מכריע באין רוב להצעת החלטה.

 (ג) חבר אחר של הועדה שנבצר ממנו להשתתף בישיבתה ימנה את
 משנהו או סגנו הקבוע להשתתף בה.

 (ד) תפקידיה של הועדה יהיו -

 (1) להחליט בהתאם להוראות סימן זה אם לאשר הצעת חברה
 שפלוני יהיה דירקטור מקרב הציבור:

 (2) לבטל כהונתו של פלוני כדירקטור מקרב הציבור על פי
 הוראות סימן זה:

 (3) לפקח על ביצוען הנאות של הוראות סימן זה.

 (ה) הועדה תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה ככל שלא קבע אותם השר
 בתקנות.

 96ז. תוך שבעה ימים מיום תחילת כהונתו של אדם כדירקטור מקרב הציבור(
 או מיום פקיעת כהונתו, תמסור החברה ה ידעה על כך לרשות ניירות ערך,

 לרשם ולבורסה.

 96ח. (א) לא יתמנה אדם לדירקטור מקרב הציבור בחברה או בתאגיד קשור
 אלא לתקופה של חמש שנים רצופות, ולא יתמנה רד; מחדש אלא •אם כן עברי
 שנתיים מיום פקיעת כהונתו הקודמת, אולם אין בכך כדי למנוע מינויו

 כדירקטור מקרב הציבור בחברה אחרת.

 (ב) לא יאוחר משלושה חדשים לפני תום תקופת כהונתו של דירקטור
 מקרב הציבור תגיש החברה לועדה את הצעתה למינוי אחר במקומו.

 96ט. לא יכהן אדם כדירקטור מקרב הציבור ביותר משתי חברות בעת אחת
 אלא במקרים שקבע שר האוצר בתקנות.

 פסלות בשל
 עבירה

 הועדה
 וסמכויותיה

 הודעה על
 תחילת כהונה

 ופקיעתה

 משן־ כהונה
 וחילופי דירקטורים

 הגבלת מספר
 החברות

 י ס״ח החשל״ז, עמי 226.
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 גמול 96י. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות כללים

 בדבר גובה הגמול וההוצאות שתשלם חברה לדירקטור מקרב הציבור, בהתאם
 לעבודה שהוא משקיע ובהתחשב בגודל ובהיקף הפעילות של חברות לסוגיהן,
 ולא תינתן לדירקטור מקרב הציבור כל תמורה בשל שירות לחברה כדירקטור

 אלא על פי תקנות כאמור.

 פקיעת כהונה 96יא. (א) דירקטור מקרב הציבור יחדל לכהן בתפקידו בטרם נסתיימה

 התקופה שלה נתמנה, אם נתקיים אחד מאלה:

 (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות מנומק לחברה, לוועדה,
 לרשות ניירות ערך, לבורסה ולרשם: הוועדה רשאית לדרוש ממי
 שהתפטר כך שיתן בכתב פרטים נוספים בדבר הנסיבות של

 התפטרותו;

 (2) הוא נעדר משש ישיבות רצופות או משמונה ישיבות בתוך
 שנה של הדירקטוריון או של ועדת הביקורת כאמור בסעיף 96טו
 שבה הוא חבר, או של ועדה הרשאית להפעיל סמכות מסמכויות
 הדירקטוריון שבה הוא חבר, זולת אם הדירקטוריון ביקש מהועדה
 כי ימשיך בכהונתו והועדה אישרה זאת לאחר שהשתכנעה כי היתה

 הצדקה סבירה להיעדרות:

 (3) לדעת הועדה נבצר ממנו למלא את תפקידו:

 (4) לדעת הועדה נתקיים בו אחד התנאים הפוסלים אדם מלשמש
 דירקטור מקרב הציבור:

 (5) החברה ביקשה בכתב מהועדה להעבירו מתפקידו והועדה
 שוכנעה כי ראוי להיענות לבקשתה.

 (ב) נתפנה מקומו של דירקטור מקרב הציבור, תגיש החברה לוועדה,
 תוך שלושים ימים, את הצעתה למיניי אחר במקומו.

 זכות לקבלת 96יב. (א) בלי לגרוע מזכותו של כל דירקטור על פי כל דין, דירקטור מקרב

ע הציבור יהיה זכאי, בכל זמן סביר, לבדוק את ספריה של החברה ומסמכים מכל ד י  מ

 סוג שהוא הקשורים לניהול ענייניה, לבדוק כל נכס השייך לחברה או המוחזק
 בידה ולקבל כל מידע אחר הקשור לניהול החברה.

 (ב) לפי בקשת דירקטור מקרב הציבור רשאי בית המשפט לצוות על
 אכיפת הזכות הנתונה לו בסעיף קטן (א), ואף להחיל אותה לגבי ספרים,
 מסמכים ונכסים של כל תאגיד הקשור לחברה, ואולם, בית המשפט לא יצווה
 כך אם ראה כי המידע המבוקש אינו קשור באופן סביר לביצוע תפקידו

 כדירקטור מקרב הציבור.

 (ג) אגרות בית משפט, שכר טרחת עורך דין ושאר הוצאות משפט
 הכרוכות בבקשת צו לפי סעיף קטן (ב) יהיו על חשבון החברה.

 זכות לסיוע 96יג. (א) לצורך ביצוע נאות של תפקידו זכאי דירקטור מקרב הציבור,

מ במקרים מיוחדים, לקבל יעוץ משפטי, יעוץ חשבונאי או יעוץ מקצועי בתחום י ח מ ו  מ

 אחר על חשבון החברה.

 (ב) סיוע כאמור בסעיף קטן (א) יינתן בכל אחד מאלה:

 (1) הדירקטוריון אישר את כיסוי ההוצאה להעסקת מומחה:
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 (2) בית המשפט אישר העסקת מומחה לאחר שמצא כי נתקיימו כל
 אלה:

 (א) העסקתו דרושה באופן סביר לביצוע תפקידו של
 הדירקטור מקרב הציבור:

 (ב) הסכום הדרוש לכיסוי הוצאות העסקת המומחה הינו
 סביר ביחס לחשיבות הבעיה וביחס להיקף נכסי החברה

 והכנסותיה:

 (ג) הדירקטוריון קיבל הודעה על כך שסיוע מסוג זה נדרש:

 (ד) סיוע מצוות המומחים הקבוע שהחברה מעסיקה אינו
 מתאים או אינו מספק או שאין נכונות לתתו.

 (ג) אגרות בית משפט, שכר מרחת עורך דין ושאר הוצאות משפט
 הכרוכות בבקשת אישור לפי סעיף קטן (ב) (2) יהיו על חשבון החברה. .

 96יד. (א) נודע לדירקטור מקרב הציבור על ענין של החברה שנתגלתה בו
 לכאורה פגיעה בחוק, בנוהל עסקים תקין או בסוהר המידות, עליו להביא את
 הדבר, ללא דיחוי, לידיעת יושב ראש הדירקטוריון והוא יזמן, ללא דיחוי,

 ישיבה של הדירקטוריון לשם דיון וקביעת דרכי פעולה.

 (ב) לא נתקיימה ישיבה כאמור תוך שלושים ימים מיום מסירת ההודעה,
 או נתקיימה ישיבה ותוצאותיה לא הניחו את דעתו, ימסור הדירקטור לרשות

 ניירות ערך הודעה כאמור בסעיף קטן (א).

 96טו. (א) דירקטוריון חברה ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו.

 (ב) מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה, לחבריה לא יהיה
 קשר מהותי להנהלה העסקית של תאגיד קשור לה כמשמעותו בסעיף 96ב(ד).

 (ג) לפחות אחד מחברי הועדה יהיה דירקטור מקרב הציבור, והיא לא
 תקיים ישיבה בהעדרו אלא אם כן דירקטור אחר מקרב הציבור נוכח בה.

 96טז. (א) ואלה תפקידי ועדת הביקורת:

 (1) לבקר, תוך התייעצות עם רואה החשבון של החברה, את
 מצבה הכספי של החברה על בסיס הדו׳׳חות הכספיים וכל המסמכים

 והנתונים הקשורים לכך: (

 (2) לדון, תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של החברה, בעניני
 ביקורת פנים של החברה:

 (3) לעמוד על ליקויים בניהול העסקי של החברה ולהציע
 לדירקטוריון דרכים לסילוקם.

 (ב) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תפקידים נוספים לועדת הביקורת
 וכללים לדרכי פעולתה.

 96יז. לא מילאה חברה אחר הוראות סעיפים 96ב או 96טו, רשאי בית משפט,
 על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא־כוחו, או על פי בקשת בעל מניות

 או דירקטור בחברה, לצוות עליה למלא אחריהן.

 96יח. אי מילוי אחר הוראות סימן זה לא יפגע בתקפן של החלטות ופעולות
 של דירקטוריון החברה.

 חובת מסירת
 הודעה

 ועדת ביקורת
 מינוי והרכב

 תפקידי ועדת
 הביקורת

 צו לאכיפה

 שמירת תקפן
 של פעולות
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 96יט. (א) חברה שהפרה הוראות סעיפים 96ג או 96טו, או הוראות תקנות
 שהותקנו לפי סעיף 96כג, דינה ודין כל דירקטור - קנם כאמור בסעיף 61(א)(2)
 לחוק העונשין וקנס נמשך: ואולם דירקטור לא יאשם בעבירה לפי סעיף קטן זה
 אם הוכיח שלא ידע ולא יכול היה לדעת מראש את דבר ההפרה או שנקם כל

 האמצעים הסבירים כדי למנוע את ההפרה.
 (ב) דירקטור מקרב הציבור שהפר ביודעין את הוראות סעיף 96יד, דינו

- קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין וקנס נמשך.

 96כ. הוראות סימן זה לא יחולו על חברה שחלות עליה הוראות חוק החברות
 הממשלתיות, התשל״ה •41975, כולן או מקצתן.

 96כא. אין באמור בסימן זה כדי לגרוע מהוראות חוק אחר או מהסדר שנעשה
 או ייעשה על פיו, אלא להוסיף עליהם.

 96כב. חברה אשר תנאי המונח ״חברה׳׳ שבסעיף 96א מתקיימים בה
 לראשונה לאחר תחילתו של סימן זה, תגיש לועדה את הצעתה למינוי
 דירקטורים מקרב הציבור תוך חדשיים מיום שמניותיה נרכשו לראשונה
 על־ידי הציבור, והועדה תדון ותאשר מינוים של דירקטורים מקרב הציבור תוך

 חדשיים מיום ההצעה.

 96כג. השר ושר האוצר רשאים בתקנות לקבוע חובה על חברות לדווח
 לועדה על אירועים מסויימים, ככל הנחוץ לביצוע תפקידי הועדה לפי סימן זה.״

 עונשין

 אי תחולה
 על חברות
 ממשלתיות

 שמירת תקפם
 של הסדרים

 תקנות לענין

 הוספת סעיף
8123 

 3. אחרי סעיף 123 לפקודה יבוא:

 ״דו״ח בחברה ׳ 123א. חברה שסימן ב׳ של פרק ד׳ חל עליה תצרף לדו״ח שלה הודעה ובה

י פירוט מלא ומדוייק של כל סכומי כסף והטבות אחרות ששילמה, מאז יום הדו״ח ? ' , ה ת ו ר י י ^  ש

 שלה נמצאים
 ״, בידי הציבור האחרון, לכל אחד מחמשת נושאי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה

 שכיהנו בה: החברה תשלח העתק מהודעה זו לרשות ניירות ערך״.
 ן 4. תחילתו של חוק זה שלושה חדשים מיום פרסומו. תחילה

 5. (א) חברה אשר ערב תחילתו של חוק זה מתקיימים לגביה תנאי המונח ״חברה״ שבסעיף הוראות מעבר
 96א לפקודה, תגיש לועדה תוך שלושה חדשים מיום תחילתו של חוק זה את הצעתה למינוי
 דירקטורים מקרב הציבור: הועדה תדון ותאשר מינוים של דירקטורים מקרב הציבור לחברות

ר תוך תשעה חדשים מיום תחילתו של חוק זה. ו מ א נ ^ 

 (ב) תקנות לפי סעיף 96י לפקודה יותקנו תוך ששה חדשים מיום תחילתו של חוק זה.

 חוק זה יפורסם ברשומות תוך עשרים ימים מיום קבלתו בכנסת.

ר י ר ם ש ה ר ב ר א י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר המשפטים

ג ו צ ר ם ה י  חי
 נשיא המדינה

 4 ס׳׳ח התשל״ה, עמ׳ 132.
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