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חוק ניירות ערך )תיקון מס' 61(, התשע"ז-2017*
ספר החוקים 2623, ג' בניסן התשע"ז, 30.3.2017

בחוקניירותערך,התשכ"ח-11968)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף44יב,בהגדרה"מכשיר1רתיקוןסעיף44יב
פיננסי",בפסקה)2(,בסופהיבוא"אובידיבנקישראל"ר

בסעיף50אלחוקהעיקרי-2רתיקוןסעיף50א

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,אחרי"בסעיףזה"יבוא"ובסעיפים50א2עד50א8"; )א(

אחריההגדרה"בורסה"יבוא: )ב(

""הוראתסליקה"-אחתמאלה:

הוראהלהעברתניירותערך,לרבותהוראהלמשיכתניירות )1(
ערךמחשבוןהמתנהלבמסלקהאולהפקדתניירותערךבחשבון

המתנהלבמסלקה;

הוראהלהעברתכספים; )2(

"הליכיחדלותפירעון"-הליכיםלפיהפרקהשלישילחלקהתשיעילחוק
החברותשניתןלקבלבהםצוהקפאתהליכיםאוהליכיפירוקלפי

פקודתהחברות;

"הסדריכשל"-הוראותבכלליהמסלקהבענייןפעולותשרשאיתמסלקה
לבצעבמקרהשבו,לדעתהמסלקה,חברהמסלקהאינומקייםאת
חיוביוכלפיהאוכלפיחברמסלקהאחראושישחשששלאיקיים
אתחיוביוכאמור,ביןהשארמשוםשחברהמסלקהחדלפירעון,
ובכללזההוראותבכלליהמסלקהמהסוגהנכללבהסדריםלקביעת
התחשבנות, ודרכי חיובים זכויות, לקביעת הסדרים הוגן, שווי

הסדריםלחישובנטווהסדריםלסיוםמוקדם;

"הסדריםלחישובנטו")Netting(-הוראותבכלליהמסלקהבאחדאו
יותרמאלה:

הוראותשלפיהןהחיוביםאוהזכויותשלהמסלקהכלפיחבר )1(
המסלקהיהיוחיוביהאוזכויותיהשלהמסלקהכלפיאותוחבר
מסלקהבניכויהחיוביםאוהזכויותשלחברהמסלקהכלפיה,או
ששוויהחיוביםאושוויהזכויותשלהמסלקהכלפיחברהמסלקה
יהיושוויהחיוביםאוהזכויותכאמורבניכוישוויהחיוביםאושווי

הזכויותשלחברהמסלקהכלפיהמסלקה;

הוראותשלפיהןהחיוביםאוהזכויותשלחברהמסלקהכלפי )2(
המסלקהאוכלפיחברמסלקהאחר,אחדאויותר,יהיוחיוביואו
זכויותיושלחברהמסלקהכלפיהמסלקהאוכלפיחברמסלקהאחר,
אחדאויותר,בניכויהחיוביםאוהזכויותשלהמסלקהאושלחבר
המסלקההאחרכלפיו,אוששוויהחיוביםאושוויהזכויותשלחבר
המסלקהכלפיהמסלקהאוכלפיחברמסלקהאחר,אחדאויותר,
יהיהשוויהחיוביםאוהזכויותכאמור,בניכוישוויהחיוביםאושווי

הזכויותשלהמסלקהאושלחברהמסלקההאחר,כלפיו;

חוק פורסמובהצעות הסבר ודברי החוק הצעת ;)2017 במרס 20( התשע"ז באדר ביוםכ"ב בכנסת התקבל *
הממשלה-1072,מיוםכ"ובתמוזהתשע"ו)1באוגוסט2016(,עמ'1390ר

ס"חהתשכ"ח,עמ'234;התשע"ו,1261ר 1
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"הסדריםלסיוםמוקדם"-הוראותבכלליהמסלקההכוללותאחתאו
יותרמאלה:

הוראותהקובעותתנאיםשבהתקיימםיבואולידיסיוםמוקדם, )1(
ובכללזהביטולאוקיוםמוקדם)בהגדרהזו-סיוםמוקדם(,עסקאות
או העניין, לפי בה, המבוצעות פעולות או במסלקה הנסלקות
שבהתקיימםיעמדוחיוביושלחברמסלקהלפירעוןמיידי,והדרך
שבהיתבצעוסיוםמוקדםאוהעמדהלפירעוןמיידיכאמורלפי

פסקהזו;

הוראותהקובעותתנאיםשבהתקיימםרשאיתהמסלקהלהביא )2(
לידיסיוםמוקדםעסקאותאופעולותכאמורבפסקה)1(אולהעמיד
אתחיוביושלחברהמסלקהלפירעוןמיידי,והדרךשבהיתבצעו

הסיוםהמוקדםאוההעמדהלפירעוןמיידיכאמורלפיפסקהזו;

הסדריםלקביעתזכויות,חיוביםודרכיהתחשבנותוהסדרים )3(
לקביעתשוויהוגןהמשמשיםבעתביצועהסדרלסיוםמוקדם;

הוראותשלפיהןיבואולכדיסיוםמוקדםעסקאותאופעולות )4(
כאמורבפסקה)1(,עקבהתנהלותםשלהליכיחדלותפירעוןלגבי

חברהמסלקה;

"הסדריםלקביעתזכויות,חיוביםודרכיהתחשבנות"-הוראותבכללי
המסלקהבאחדאויותרמאלה:

הדרךלקביעתזכותאוחיובשלחברמסלקהאושלהמסלקה )1(
ולחישובם;

דרכיההתחשבנותביןהמסלקהלביןחברמסלקהאוביןחברי )2(
המסלקהלביןעצמם,לרבותלענייןריבית,הפרשיהצמדה,הוצאות,
פיצויאוכלסכוםאחר,שייווספולחיובשלחברמסלקהאושל

המסלקה;

היווןחיובים,זקיפתתשלומיםעלחשבוןחיוביםוקיוםחיובים; )3(

"הסדריםלקביעתשוויהוגן"-הוראותבכלליהמסלקהבאחדאויותר
מאלה:

הדרךלחישובהשוויההוגןשלחיוביםאוזכויותשלחבר )1(
מסלקהאושלהמסלקה,לרבותלשםביצועהסדריםלחישובנטו,
הסדריםלקביעתזכויות,חיוביםודרכיהתחשבנות,הסדריםלסיום
מוקדםאוהסדריכשלאולשםביצועפעולהאחרתבהתאםלכללי
המסלקה;הוראותבענייןזהיכולשיורועלחישובהשוויההוגן
כאמור,ביןהשאר,בדרךשלמכירהאורכישהשלניירותערךבידי
המסלקהוזקיפתהתמורהבעדמכירתםאוהסכוםששולםלשם
רכישתםלזכותחברהמסלקהאולחובתו,לפיהעניין,אובדרךשל
הערכתשווייןשלעסקאותבניירותערךדומים,והכולביןבבורסה

וביןבשוקשבומתנהלותעסקאותכאמור;

הדרךלחישובההמרהשלהסכוםהמתקבלמהחישובכאמור )2(
ההמרהשלסכום הדרךלחישוב או למטבעמסוים, ,)1( בפסקה

במטבעמסויםלסכוםבמטבעאחר;
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סליקה מהוראת הנובעים חיוב או זכות כל לרבות - "חיוב" "זכות",
שהתקבלהבמסלקהאומפעולתסליקההמבוצעתבמסלקה,לרבות

כלאחדמאלה:

ערך ניירות זה ובכלל כספים, או ערך ניירות לקבלת זכות )1(
אוכספיםהמופקדיםאורשומיםלזכותושלחברהמסלקה,אצל

המסלקה,אולקבלתזכותהנובעתמהם;

)1(או חיובלהעברתניירותערךאוכספיםכאמורבפסקה )2(
להעברתזכותהנובעתמהם;";

אחריההגדרה"חברמסלקה"יבוא: )ג(

""חיוב"-לרבותהתחייבות;

"יוםעסקים"-כהגדרתובחוקלהשקעותמשותפות;

"כללימסלקה"-כלליםשקבעההמסלקה,המסדיריםאתפעילותה,ובכלל
זהמסדיריםאתהיחסיםביןהמסלקהלביןחבריהמסלקהובינם

לביןעצמםוהכלליםשגובשולפיסעיף50ב;

"כספים"-לרבותזכויותלקבלתכספיםהמופקדיםבחשבוןאצלמתווך
פיננסיאופירותיהםוכלזכותאחרתהנובעתמכספיםכאמור;";

בהגדרה"מתווךפיננסי",אחריפסקה)2(יבוא: )ד(

")2א(תאגידבנקאישאינומנויבפסקאות)1(או)2(;";

אחריההגדרה"מתווךפיננסי"יבוא: )ה(

""נכס"-מיטלטלין,מקרקעיןאוזכויות;

"פעולתסליקה"-אחתמאלה:

פעולהשמבוצעתבמסלקהלפיכלליהמסלקהבקשרלהוראת )1(
סליקהשהתקבלהבמסלקה,ובכללזה-

העברתניירותערךאוכספים,בידיהמסלקהאואליה; )א(

חבר של החשבון או המסלקה חשבון חיוב או זיכוי )ב(
המסלקה;

פעולהשמבוצעתבמסלקהבהתאםלהסדריםלקביעתשווי )2(
הוגן,הסדריםלקביעתזכויות,חיוביםודרכיהתחשבנות,הסדרים

לחישובנטו,הסדריםלסיוםמוקדםאוהסדריכשל;

"פקודתהחברות"-פקודתהחברות]נוסחחדש[,התשמ"ג-21983;

"צוהקפאתהליכים"-כמשמעותובסעיף350בלחוקהחברות;

"צופירוק"-כמשמעותובסעיף263לפקודתהחברותר";

אחריסעיףקטן)ג2(יבוא: )2(

מסלקהרשאיתלקבוע,בכלליהמסלקה,כיהוראותסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג( ")ג3(
יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםלגביעסקהבניירותערךהנסלקיםבמסלקה,מחוץ
לבורסה,שבהמשמשתהמסלקהצדנגדימרכזי,ורשאיתהיאלקבועכאמור,לגבי
סוגיםשלניירותערךאוסוגיםשלעסקאותכאמור;קבעהכאמור,תפרסםהודעה

דינימדינתישראל,נוסחחדש37,עמ'761ר 2
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עלכךבאתרהאינטרנטשלהמסלקה,ובאיןאתרכאמור-באתריהאינטרנטשל
הבורסותשהמסלקהנותנתלהןשירותים;לענייןזה,"צדנגדימרכזי",בעסקה
בניירותערך-גורםהמבטיחלצדדיםלעסקהבניירותערךאתמימושה,בין

השארבדרךשלמתןערבותר";

בסעיףקטן)ד(- )3(

ברישה,אחרי"ניירותערך"יבוא"אוכספים"; )א(

בפסקה)1(,במקום"ניירותהערךרשומים"יבוא"ניירותהערךאוהכספים )ב(
רשומיםאומופקדים"ובמקום"אורשומים"יבוא"אושניירותהערךרשומיםאו

מופקדים";

בפסקה)2(,ברישה,במקום"ניירותהערךרשומים"יבוא"ניירותהערךאו )ג(
הכספיםרשומיםאומופקדים";

בפסקה)3(,ברישה,במקום"ניירותהערךרשומים"יבוא"לענייןשעבודשל )ד(
ניירותערך-ניירותהערךרשומיםאומופקדים";

בסעיףקטן)ה(- )4(

ברישה,אחרי"שעבודשלניירותערך"יבוא"אוכספים",אחרי"בדרךשל )א(
מכירתניירותהערךבבורסה"יבוא"אובדרךשלקבלתבעלותבניירותהערךאו
בדרךשלקבלתהכספיםמהמתווךהפיננסי,לפיהעניין"ואחרי"שעבודניירות

הערך"יבוא"אוהכספים";

בפסקה)2(,במקום"ניירותהערךרשומים"יבוא"ניירותהערךאוהכספים )ב(
רשומיםאומופקדים";

בפסקה)3(,במקום"ניירותהערךרשומים"יבוא"לענייןשעבודשלניירות )ג(
ערך-ניירותהערךרשומיםאומופקדים";

בפסקה)4(,בסופהיבוא"אובכספים"; )ד(

בסעיףקטן)ח(,במקום"זכותבניירערך"יבוא"זכותבניירערךאובכספים"ובמקום )5(
"שעבודניירותערך"יבוא"שעבודשלניירותערךאוכספים"ר

הוספתסעיפים
50א2עד50א8

לפניסעיף50בלחוקהעיקרייבוא:3ר

"המועד,הדרך
והתנאיםלקבלת

הוראתסליקה
במסלקה

ובהתאם50א2ר בדרך במועד, במסלקה תתקבל סליקה הוראת
לתנאיםשנקבעולענייןזהבכלליהמסלקהר

סופיותהסליקה
במסלקות

התקבלהבמסלקההוראתסליקה,והיאנחשבתבלתי50א3ר )א(
חוזרתעלפיכלליהמסלקה,יחולוהוראותאלה:

של הרישוםבמסלקה ניתןלבטלאת יהיה לא )1(
לא מהמסלקה לדרוש או לשנותו הסליקה, הוראת
בעקיפין או במישרין הקשורה פעולתסליקה לבצע

להוראה,אלאבהתאםלכלליהמסלקה;

לא ,)1( בפסקה כאמור סליקה פעולת בוצעה )2(
יהיהניתןלדרושמהמסלקהלבטלאתהפעולה,אלא

בהתאםלכלליהמסלקה;
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בפיצוי או בהשבה חייבת תהיה לא המסלקה )3(
בשלרישוםהוראתהסליקה,סירובלבטלאתהרישום
אולשנותו,ביצועפעולתסליקההקשורהבמישריןאו
בעקיפיןלהוראהאוסירובלבטלפעולתסליקהכאמור

שבוצעה,אםפעלהבהתאםלכלליהמסלקהר

בכללי ונקבע סליקה, הוראת במסלקה התקבלה )ב(
ייחשב כאמור התקבלההוראה חיובשבשלו המסלקהכי
לחיובשקויםביןחברהמסלקהלמסלקהאוביןחברהמסלקה
לחברמסלקהאחר,במועדמסוים,רואיםאתהחיובכחיוב
נקבע שבהם שכלליהמסלקה ובלבד מועד, שקויםבאותו
המועדהאמורפורסמובאתרהאינטרנטשלהמסלקה,ובאין
אתרכאמור-באתריהאינטרנטשלהבורסותשהמסלקה
נותנתלהןשירותים;לענייןזהיכולשייקבעובכלליהמסלקה

מועדיםשוניםלגביחיוביםשוניםר

של האינטרנט באתר שפורסמו נטו לחישוב הסדרים )ג(
של האינטרנט באתרי - כאמור אתר אין ואם המסלקה,
הבורסותשהמסלקהנותנתלהןשירותים,יהיותקפיםכלפי

חבריהמסלקהאוהמסלקהעלאףהאמורבכלדיןר

סופיותהסליקה
בהליכיחדלות

פירעוןלגביחבר
מסלקה

בסעיףזה-50א4ר )א(

זמני, מפרק לרבות מפרק מאלה: אחד כל "בעלתפקיד"-
שמונהלפיפקודתהחברות,בעלתפקידשמונהלפי
כונס החברות, לחוק התשיעי לחלק השלישי הפרק
נכסיםשמונהלפיסעיף194לפקודתהחברותאובעל
תפקידאחרשמינהביתהמשפטבמסגרתהליכיחדלות

פירעון;

"דיניחדלותפירעון"-ההוראותלענייןהליכיחדלותפירעון
לפיפקודתהחברותאוחוקהחברות;

"המועדהקובע"-תוםיוםהעסקיםהראשוןשלאחרעשרים
וארבעשעותמסוףהיוםשבוניתןלגביחברמסלקה

צופירוקאוצוהקפאתהליכיםר

מסלקה לגביחבר דין,מתנהלים האמורבכל אף על )ב(
הליכיחדלותפירעון,יחולוהוראותאלה:

המסלקה, לחבר הנוגעת סליקה הוראת כל )1(
שהתקבלהבמסלקהעדהמועדהקובע,תהיהתקפה

ולאיהיהניתןלהורותעלביטולה;

סליקה פעולת כל לבצע רשאית המסלקה )2(
הקשורהבמישריןאובעקיפיןלהוראתסליקהכאמור
)1(,ובכללזהפעולהבהתאםלכללימסלקה בפסקה
לענייןשעבודנכסלטובתהמסלקהלרבותמימושנכס
עיכבון אוזכות זכותקיזוז ולעניין משועבדכאמור,

לרבותמימושן,גםלאחרהמועדהקובע;
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שבוצעה )2( בפסקה כאמור סליקה פעולת כל )3(
במסלקהבהתאםלכלליהמסלקה,תהיהתקפה,ולא
יהיהניתןלהורותעלביטולהגםאםבוצעהלאחר
המועדהקובע,וגםאםהחיובשנוצרלחברהמסלקה
שמתנהליםלגביוהליכיחדלותפירעון,בקשרלהוראת

הסליקה,נוצרלאחרהמועדהקובער

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב()1(,רשאיתמסלקה,בכללי )ג(
המסלקה,לפעוללגביהוראתסליקההנוגעתלחברמסלקה

שמתנהליםלגביוהליכיחדלותפירעון,באחתמאלה:

לקבועמועדמוקדםמהמועדהקובע,שלהוראת )1(
סליקהכאמורשהתקבלהלאחריולאיהיהתוקף;

לקבועכילאתבצעהוראתסליקהכאמוראףאם )2(
התקבלהבמסלקהלפניהמועדהקובער

איןבדיניחדלותפירעוןכדילפגועבהסדריםלסיום )ד(
מוקדם,בהסדריםלחישובנטו,בהסדריםלקביעתשוויהוגן
התחשבנות ודרכי חיובים זכויות, לקביעת בהסדרים או
המשמשיםבעתביצועהסדריםלחישובנטו,ובלבדשהכללים
האמוריםפורסמובאתרהאינטרנטשלהמסלקה,ובאיןאתר
כאמור-באתריהאינטרנטשלהבורסותשהמסלקהנותנת

להןשירותיםר

איןבדיניחדלותפירעוןכדילפגוע- )ה(

נכס שעבוד לעניין מסלקה כללי של בתוקפם )1(
לטובתהמסלקה,ובכללזהלענייןמימושושלהנכס
המשועבדכאמור,והכולובלבדשהשעבודנוצרעד

המועדהקובע;

בתוקפםשלכללימסלקהלענייןקיזוזאועיכבון, )2(
ובכללזהמימושזכותקיזוזאומימושזכותעיכבוןבידי

המסלקה;

והכולבקשרלהוראתסליקהשהתקבלהבמסלקהעד
פורסמו האמורים שהכללים ובלבד הקובע המועד
באתרהאינטרנטשלהמסלקה,ובאיןאתרכאמור-
באתריהאינטרנטשלהבורסותשהמסלקהנותנתלהן

שירותיםר

איןבדיניחדלותפירעוןכדילפגועבתוקפםשלכללי )ו(
מסלקהלענייןהשעייתחברהמסלקהמחברותובמסלקה,
ממתן המסלקה חבר של חסימה במסלקה, חברותו ביטול
במתן זמנית, הפסקה לרבות הפסקה, או סליקה הוראות
שירותיםלחברמסלקה,כולםאוחלקם,ובלבדשהכללים
האמוריםפורסמובאתרהאינטרנטשלהמסלקה,ובאיןאתר
כאמור-באתריהאינטרנטשלהבורסותשהמסלקהנותנת

להןשירותיםר
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עלאףהאמורבסעיף50א3)ב(,חיובשבשלוהתקבלה )ז(
במסלקההוראתסליקההנוגעתלחברמסלקהשמתנהלים
לגביוהליכיחדלותפירעון,ייחשבלחיובשקויםלפיהוראות
הסעיףהאמוררקאםהוראתהסליקההתקבלהבמסלקהעד

המועדהקובער

ביתהמשפטאובעלתפקידלאיפעילסמכותהנתונה )ח(
לועלפידיןבמסגרתהליכיחדלותפירעוןלגביחברמסלקה,
וביןהשארלאיפעילביתמשפטסמכותלמתןצופירוק,צו
הקפאתהליכיםאוסעדזמניולאיפעילבעלתפקידסמכות
לוותרעלנכסמכבידלפיסעיף361לפקודתהחברות,באופן

שישבוכדילהביאלאחתאויותרמאלה:

פגיעהבתוקפהשלהוראתסליקההנוגעתלחבר )1(
המסלקהשהתקבלהבמסלקהעדהמועדהקובע;

הקשורה, סליקה פעולת של בביצועה פגיעה )2(
במישריןאובעקיפין,להוראתסליקהכאמורבפסקה)1(,

אומניעתביצועהשלפעולהכאמור;

כאמור סליקה פעולת של בתוקפה פגיעה )3(
בפסקה)2(,שבוצעהבהתאםלכלליהמסלקה,וזאתאף

אםהפעולהבוצעהלאחרהמועדהקובע;

פגיעהבמימוששיעבודשלנכסאומימוששל )4(
בהתאם המסלקה, בידי עיכבון זכות או קיזוז זכות
המסלקה,וזאתאףאםהמימושבוצעלאחר לכללי

המועדהקובער

המשךפעילות
שלחברמסלקה

בהליכיחדלות
פירעון

ניתןלגביחברהמסלקהצופירוקאוצוהקפאתהליכים,50א5ר )א(
טעוןהמשךפעילותושלחברהמסלקה,במסלקה,אישורמאת
המסלקהויושבראשהרשות;במתןאישורכאמוררשאים
המסלקהויושבראשהרשותלשקול,ביןהשאר,אתיכולתו

שלחברהמסלקהלקייםאתכלליהמסלקהר

אישרוהמסלקהויושבראשהרשותאתהמשךפעילותו )ב(
הוראות יחולו )א(, קטן בסעיף כאמור המסלקה חבר של
50א4לגביהוראתסליקההנוגעתלחבר סעיפים50א2עד
מסלקהכאמורשהתקבלהבמסלקהלאחרהמועדהקובע,
התקבלה כאילו אליה, הקשורה סליקה פעולת כל ולגבי

ההוראההאמורהבמסלקהלפניהמועדהקובער

הודעהעלהליכי
חדלותפירעוןאו
מינויכונסנכסים

המגישלביתמשפטבקשהלצופירוקאוצוהקפאת50א6ר )א(
נכסים כונס למינוי בקשה או מסלקה, חבר לגבי הליכים,
לפיהוראותסעיף194לפקודתהחברותלגבינכסיושלחבר
עם מיד ולרשות למסלקה ממנה העתק ימציא המסלקה,

הגשתהר
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נפתחולגביחברמסלקההליכיחדלותפירעוןאוניתן )ב(
לגביחברמסלקהצופירוק,צוהקפאתהליכיםאוצולמינוי
כונסנכסיםכאמורבסעיףקטן)א(,יודיעעלכךמבקשהצו,
וימציאלהןהעתקמהצו;המסלקה מיד,למסלקהולרשות
תודיעעלכךלחבריהמסלקה,בהתאםלכלליהמסלקה,ככל

שנקבעהבכלליםאלהחובתהודעהכאמורר

משפט בבית המתנהל הליך לכל צד תהיה הרשות )ג(
במסגרתהליכיחדלותפירעוןלגביחברמסלקהולכלהליך
שלמינויכונסנכסיםלפיסעיף194לפקודתהחברותלגבי
נכסיושלחברמסלקה,והיארשאיתלהשמיעאתדברהבכל
הליךכאמור;ביתהמשפטלאיקייםדיוןבהליךכאמוראלא

לאחרשנוכחכיהומצאההזמנהלרשותר

הוראותסעיףזהלאיחולולענייןבקשהאוהליך)ד( )1(
המתנהללגביחברמסלקהשהואתאגידבנקאי,אלא

אםכןהורהנגידבנקישראלאחרתר

הוראתפסקה)1(לאתחוללענייןהודעהעלצו )2(
)ב( בסעיףקטן הקפאתהליכיםכאמור צו פירוקאו

שהוצאבעניינושלחברמסלקהשהואתאגידבנקאיר

עלהיחסיםביןמסלקהלביןחברהמסלקהלרבותחברמסלקה50א7רברירתהדין
שהתאגדמחוץלישראל,ובכללזה,הזכויותוהחיוביםשל
אחר, מסלקה חבר כלפי או המסלקה כלפי המסלקה חבר
הנובעיםמפעילותהמסלקה,יחולהדיןהישראלי,והסמכות
לדוןבכלענייןהנוגעלזכויותאוחיוביםכאמורתהיהנתונה

לביתהמשפטבישראלר

הליךחדלות
פירעוןזרלגביחבר

מסלקה

בסעיףזה-50א8ר )א(

"הליךחדלותפירעוןזר"-הליךשיפוטיאומינהליהמתנהל
במדינתחוץלפידיןשעניינוחדלותפירעון;

"חוקאכיפתפסקיחוץ"-חוקאכיפתפסקיחוץ,התשי"ח-
;31958

"מדינתחוץ"-לרבותשטחמחוץלישראלשאינומדינה,
המנויבתוספתהרביעיתב';

"פסקחוץ"-כהגדרתובחוקאכיפתפסקיחוץר

עלאףהאמורבחוקאכיפתפסקיחוץ,ביתהמשפט)ב( )1(
לאיכריזעלפסקחוץאשרניתןבמסגרתהליךחדלות
פירעוןזרלגביחברמסלקהכפסקאכיף,ולאיכירבפסק
חוץכאמור,ובכללזהלאיכירבתוקףפעולהשביצעמי
שהתמנהבמסגרתהליךכאמוראובקשראליו,מכוח

סמכותולפיפסקהחוץ,אםמתקייםאחדמאלה:

אכיפתפסקהחוץעומדתבניגודלהוראות )א(
סעיף50א4;

ס"חהתשי"ח,עמ'68ר 3
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המסלקה חבר לגבי מתנהלים היו אילו )ב(
הליכיחדלותפירעון,לאהיוביתהמשפטאו
הסמכות את להפעיל מוסמכים תפקיד בעל
הנתונהלהםעלפידיןבמסגרתאותםהליכים,

כאמורבסעיף50א4)ח(ר

הוראותסעיףקטןזהלאיחולולענייןפסקיחוץ )2(
שישראלהתחייבהבהסכםעםמדינתחוץאובאמנה

רב־צדדיתלאכוףאולהכירבהםר"

בסעיף50ב)1(לחוקהעיקרי,במקום"הליכיפירוק"יבוא"הליכיחדלותפירעוןכהגדרתם4רתיקוןסעיף50ב
בסעיף50א)א("ר

יבוא5רתיקוןסעיף50ג מסלקה" מופעלת פיהם שעל "הכללים במקום העיקרי, לחוק 50ג)ה( בסעיף
"כהגדרתםבסעיף50א)א("ר

הוספתתוספת
רביעיתב'

אחריהתוספתהרביעיתא'לחוקהעיקרייבוא:6ר

"תוספת רביעית ב'

)ההגדרה"מדינתחוץ"שבסעיף50א8)א((

HongKongSpecialAdministrative-טיוואןוהאזורהמינהליהמיוחדהונגקונג
"Region

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

חוק ניירות ערך )תיקון מס' 62(, התשע"ז-2017*

בחוקניירותערך,התשכ"ח-11968)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף15ב,אחריפסקה)5(1רתיקוןסעיף15ב
יבוא:

רישוםמניותשלתאגידלמסחרבבורסה,עלידיהבורסה,בהתאםלהוראות")6( )א(
פרקה'3אר

הצעהבדרךשלזכויותשנעשיתמחוץלישראלעלידיהתאגידשמניותיו )ב(
רשומותלמסחרבבורסהכאמורבפסקתמשנה)א(,ומופניתלכללבעליהמניות

מסוגהמניותהרשומותלמסחרכאמורר

הצעתניירותערךשנעשיתמחוץלישראלומופניתלכללבעליהמניות )ג(
בתמורה )א(, כאמורבפסקתמשנה בבורסה למסחר הרשומות המניות מסוג

למניותיהם;"ר

חוק פורסמובהצעות הסבר ודברי החוק הצעת ;)2017 במרס 20( התשע"ז באדר ביוםכ"ב בכנסת התקבל *
הממשלה-1062,מיוםז'בתמוזהתשע"ו)13ביולי2016(,עמ'1205ר

ס"חהתשכ"ח,עמ'234;התשע"ז,עמ'560ר 1
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אחריסעיף35לגלחוקהעיקרייבוא:2רהוספתפרקה'3א

"פרק ה'3א: רישום למסחר על ידי בורסה של מניות תאגיד 
הנסחרות בבורסה זרה

תנאיםלרישום
למסחרעלידי

בורסהשלמניות
תאגידהנסחרות

בבורסהזרה

בורסהרשאיתלרשוםלמסחרמניותשלתאגידשהתאגד35לג1ר )א(
מחוץלישראל,אםמתקיימיםבמועדהרישוםכלאלה:

ערך לניירות בבורסה למסחר רשומות המניות )1(
המנויהבתוספתהשנייהא')בפרקזה-בורסהזרה(;

איןלתאגידזיקהשלממשלישראל;לענייןזה, )2(
יראותאגידכתאגידשאיןלוזיקהשלממשלישראל
פי על אלה, כל השאר, בין לגביו, מתקיימים אם
הדיווחיםשהתאגידחבבהםלפיהדיןהזרשחלעליו:

ניהולעסקיו,למעטפעילותכאמורשאינה )א(
מהותית,נעשהמחוץלישראל;

רובחבריהדירקטוריוןורובנושאיהמשרה )ב(
שלהתאגידאינםתושביישראל;

נכסיהתאגיד,למעטנכסיםשאינםנכסים )ג(
מהותיים,נמצאיםמחוץלישראל;

שווישוקהתאגידעולהעל50מיליארדדולרשל )3(
ארצותהבריתשלאמריקהאועלסכוםאחרשקבע
ועדת ובאישור הרשות הצעת לפי בצו, האוצר, שר
הכספיםשלהכנסת;לענייןזה,"שווישוקהתאגיד"-

כפישתקבעהבורסהבתקנוןאובהנחיותעלפיור

בורסהרשאיתלרשוםלמסחרלפיסעיףזהאתמניותיהם )ב(
של50תאגידיםלכלהיותר,אלאאםכןקבעשרהאוצר,בצו,
לפיהצעתהרשותובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,מספר

גבוהיותרר

בורסהתבטיחכירישוםמניותלמסחרלפיסעיףזה, )ג(
והמסחרבמניותשנרשמוכאמור,ייעשובאופןשיהיהניתן
להבחיןביןמניותאלהלביןניירותערךאחריםהרשומים
למסחרבבורסה,וכייינתןמידעלמשקיעיםבדברהסיכונים

הכרוכיםבמסחרבמניותשנרשמולמסחרלפיסעיףזהר

אי־תחולתהוראות
פרקו'

ההוראותלפיפרקו'לאיחולועלתאגידשמניותיונרשמו35לג2ר
למסחרבבורסהלפיהוראותפרקזהר

תקנותלעניין
רישוםמניות

למסחרלפיפרק
ה'3אומחיקה

מהמסחרשלמניות
כאמור

שרהאוצר,לפיהצעתהרשותאובהתייעצותעמהובאישור35לג3ר
הוראות לקבועבתקנות רשאי הכספיםשלהכנסת, ועדת
בענייןרישוםמניותלמסחרלפיפרקזהומחיקהמהמסחר
שלמניותשנרשמולמסחרכאמור,ובכללזהתנאיםנוספים

לרישוםהמניותלמסחרכאמורר
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