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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשם״ו-2005
 הגדרות 1. בחוק זה -

 ״בעל תפקיד״ - כונס נכסים או מפרק, לרבות מפרק זמני, שמונו לפי פקודת החברות, וכן בעל
 תפקיד שמונה לפי סעיף 350 לחוק החברות;

 ״הוראות לסיום מוקדם״, בהסכם מסגרת - ההוראות כמפורט להלן:

 (1) הוראה הקובעת כי הסכם המסגרת מהווה הסכם אחד לגבי כל העסקאות הכלולות בו;

 (2) הוראה הקובעת תנאים שבהתקיימם יבואו כל העסקאות הכלולות בהסכם
 המסגרת לכדי סיום מוקדם או שבהתקיימם רשאי צד להסכם להביא לסיום מוקדם של

 כל העסקאות כאמור;

 (3) הוראה הקובעת כי בעת סיום מוקדם של העסקאות הכלולות בהסכם המסגרת, כאמור
 בפסקה (2), שווי ההתחייבויות או הזכויות של צד אחד להסכם כלפי הצד האחר יהיה שווי

 התחייבויותיו או זכויותיו, בניכוי ההתחייבויות או הזכויות של הצד האחר כלפיו;

 (4) הוראה הקובעת דרכים לחישוב שווי הוגן של התחייבויות וזכויות הצדדים
 להסכם המסגרת, בעת סיום מוקדם של העסקאות הכלולות בו, כאמור בפסקאות
 (2) ו־(3), לרבות בדרך של הערכת שוויין של עסקאות חלופיות בשוק שבו מתנהלות
 עסקאות כאמור, ובלבד שדרכים אלה מבוססות על כללים מסחריים מקובלים להערכת

 התחייבויות וזכויות הצדדים בשוק כאמור;

 (5) הוראה הקובעת את ההמרה של כל ערך שחושב לפי פסקה (4) למטבע מסוים;

 ״הליכי חדלות פירעון״ - הליכי פירוק או כינוס נכסים, לפי פקודת החברות, או הליכים לפי
 סעיף 350 לחוק החברות;

 ״הסכם מסגרת״ - הסכם, לרבות התקשרות בין מסלקה לבין חבר מסלקה במסגרת כללי
 מסלקה, המסדיר מספר עסקאות נגזרות או עסקאות מכר חוזר בניירות ערך, והכולל
 את כל הוראות המפורטות בפסקאות (1) עד (4) להגדרה ״הוראות לסיום מוקדם״, ביחס
 לעסקאות אלה, ובלבד שהצדדים להסכם כאמור הם תאגידים ולפחות אחד מהם הוא

 מוסד פיננסי או מדינת ישראל;

ר ב ס  ה
 בניירות ערך, במקרה שבו אחד הצדדים נקלע לחדלות
 פירעון, קרי להליכי פירוק או כינוס נכסים לפי פקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983 (להלן - פקודת
 החברות) או להליכי פשרה או הסדר לפי סעיף 350 לחוק

 החברות, התשנ״ט-1999 (להלן - חוק החברות).

 ״עסקה נגזרת״ מוגדרת לענין החוק המוצע כעסקה
 הנגזרת מנכס בסיס, לרבות מריבית, משער חליפין, ממדדי
 מחירים וממדדי ניירות ערך, אשר מוסדות פיננסיים
 נוהגים להתקשר בה, ובלבד שקיים לגביה שוק אשר

 במסגרתו ניתן לקבוע את שווייה.

 ״עסקת מכר חוזר בניירות ערך״ מוגדרת לענין החוק
 המוצע כעסקה שבה מעביר צד לעסקה (המעביר), לצד
 אחר (הנעבר), ניירות ערך, בתמורה, כשבד בבד מתחייב
 הנעבר להעביר חזרה למעביר ניירות ערך מאותו סוג,
 במחיר מוסכם, במועד קבוע בעתיד, או שמוענקת לנעבר

י ר ב  ד

 כללי

 מטרתו של החוק המוצע להקנות וודאות משפטית
 ועסקית הנדרשת להבטחת פעילותו התקינה של השוק
 הפיננסי בישראל, ולאפשר פעילות בזירה הפיננסית
 הבין־לאומית במסגרת העסקאות המקובלות בזירה זו.
 הוודאות הנדרשת היא הן באשר לסיווגה של עסקת מכר
 חוזר בניירות ערך והן בנוגע לתוקפו של הסכם המסדיר
 מערכת עסקאות בנגזרות או עסקאות מכר חוזר בניירות

 ערך, בעת חדלות פירעון של צד להסכם כאמור.

ם להגדרות ״הוראות לסיום מוקדם״, ״הליכי י פ י  סע
 ו ו־2 חדלות פירעון״, ״הסכם מסגרת״ , מוסד
 פיננסי״, ״עסקה נגזרת״ ו״עסקת מכר חוזר

 בניירות ערך״
 סעיף 2 המוצע עוסק בתוקפם של הסכמי מסגרת
 המסדירים מספר עסקאות נגזרות או עסקאות מכר חוזר
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 ״התחשבנות ביניים״ - העברת ניירות ערך מאחד הצדדים להסכם מסגרת (בהגדרה זו -
 המעביר) לצד אחר לאותו הסכם (בהגדרה זו - הנעבר), במועד שנקבע בידי הצדדים
 להסכם (בהגדרה זו - מועד ההתחשבנות), המתבצעת לצורך תיחום החשיפה של הנעבר,
 ואינה מהווה פירעון מוקדם של התחייבות כלשהי של המעביר כלפי הנעבר על פי
 ההסכם, ובלבד שהנעבר רשאי לעשות בניירות הערך כל עסקה, לרבות מכירתם לאחר;
 בהגדרה זו, ״חשיפה״ - סכום שהיה על הנעבר להעביר למעביר בהתאם לחישוב שווי
 התחייבויות הצדדים וזכויותיהם כאמור בפסקאות (3) ו־(4) להגדרה ״הוראות לסיום

 מוקדם״, אילו חל המועד לסיום מוקדם כאמור באותה הגדרה, במועד ההתחשבנות;

 ״חוק החברות״ - חוק החברות, התשנ״ט-11999;

 ״חוק השקעות משותפות בנאמנות״ - חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד-21994;

;  ״חוק ניירות ערך״ - חוק ניירות ערך, התשכ״ח-31968

 ״כללי מסלקה״ - הוראות שנקבעו בידי מסלקה, המסדירות את היחסים שבין המסלקה לבין
 חברי המסלקה, כפי שפורסמו באתר האינטרנט של הבורסה כהגדרתה בחוק ניירות ערך;

 ״מוסד פיננסי״ - כל אחד מאלה:

, לרבות תאגיד  (1) תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א-41981
 עזר כהגדרתו בחוק כאמור;

;  (2) מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(ביטוח), התשמ״א-51981

 (3) בנק ישראל כמשמעותו בחוק בנק ישראל, התשי״ד- 61954;

 (4) חבר בורסה בהתאם לתקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך;

 (5) חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל),
 התשס״ה-72005;

 (6) מנהל קרן כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות;

 ה ם ב ד

א שאחד הצדדים בלבד ה  העסקאות, כך שהתוצאה ת
 יידרש לשלם לצד השני סכום מסוים, לאחר שהופחתו
 הסכומים שהצד השני חייב לו בהתאם להסכם המסגרת
 (להלן - הוראות לסיום מוקדם או הוראות נטינג
 (Netting)). היתרון העיקרי בהסכם מסגרת כאמור הוא
 צמצום סיכון האשראי של הצדדים, שכן חשיפה של צד
 להסכם כלפי הצד האחר מתמצה בערך ״נטו״ לאחר קיזוז

 כל העסקאות שבמסגרתו.

 כדי שהסכם ייחשב הסכם מסגרת לענין החוק
 המוצע עליו לכלול, בין ההוראות לסיום מוקדם, גם
 הוראה הקובעת, שהסכם המסגרת על כל מערכת
 העסקאות הכלולות בו ייחשב להסכם אחד (משמעות
 ההוראה האמורה היא שלא ניתן להתייחס לעסקאות
 בנפרד, אלא ששווי ההתחייבויות והזכויות של הצדדים
 להסכם נקבע על פי כל ההתחייבויות והחובות במסגרת
 כלל העסקאות הכלולות בהסכם), וכן הוראה לענין אופן
 חישוב התחייבויות וזכויות הצדדים במקרה של סיום
 מוקדם, אשר יבוסס על כללים מסחריים מקובלים ויביא

 לחישוב של שווי סביר של התחייבויות וזכויות אלה.
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י ר ב  ד

 או למעביר האופציה להעביר או לקבל, לפי הענין, ניירות
 ערך מהסוג שהועבר לנעבר, במחיר מוסכם, במועד קבוע
 בעתיד. בשני המקרים העסקה תוגדר כמכר חוזר רק
 במקרים שבהם הנעבר רשאי לעשות בניירות הערך כל
 עסקה לרבות מכירתם לאחר, שכן במקרים אלו מתקיים

 בעסקה סממן מהותי של מכר.

 עסקאות נגזרות ועסקאות מכר חוזר בניירות ערך
 מתבצעות פעמים רבות בשוק הבין־לאומי במסגרתו
 של הסכם מסגרת. ״הסכם מסגרת״ מוגדר לענין החוק
 המוצע כהסכם המסדיר מערכת של עסקאות כאמור
 והכולל הוראות המקנות לצדדים אפשרות לסיים את כל
 העסקאות הכלולות בו בקרות אירועים מסוימים, לשקלל
 את שווי כל העסקאות בין הצדדים, ולקזז את ערכי כל

 1 ס״ח התשנ״ט, עמי 189.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 308.

 3 ס״ח התשכ״ח, עמי 234.

 4 ס״ח התשמ״א, עמי 232.

 5 ס״ח התשמ״א, עמי 208.

 6 ס״ח התשי״ד, עמי 192.

 7 ס״ח התשמ״ה, עמי 889.
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 (7) גוף דומה לגופים המפורטים בפסקאות (1) עד (6), שהתאגד מחוץ לישראל
 והמפוקח בידי הרשויות המוסמכות לענין זה במדינה שבה התאגד;

 (8) גופים נוספים שקיים לגביהם פיקוח על פי דין, שקבע שר האוצר, בצו, בהסכמת
 שר המשפטים;

 ״מסלקה״ ו״חבר מסלקה״ - כהגדרתם בסעיף 50א לחוק ניירות ערך;

 ״נכס בסיס״ - לרבות ריבית, שער חליפין, מחירי מוצרים ושירותים הנסחרים בשוקי סחורות
 (Commodities), מחירי ניירות ערך נסחרים בישראל ומחוץ לישראל, מדדי מחירים

 ומדדי ניירות ערך;

 ״עסקה נגזרת״ - עסקה הנגזרת מנכס בסיס, שמוסדות פיננסיים נוהגים להתקשר בה ושקיים
 לגביה שוק שבמסגרתו ניתן לקבוע את שווייה;

 ״עסקת מכר חוזר בניירות ערך״ - עסקה שהצדדים לה הם תאגידים ולפחות אחד מהם הוא
 מוסד פיננסי או מדינת ישראל, שבה מעביר צד לעסקה (בהגדרה זו - המעביר) לצד אחר

 לעסקה (בהגדרה זו - הנעבר) ניירות ערך, בתמורה, ושלפיה -

 (1) הנעבר רשאי לעשות בניירות הערך כל עסקה, לרבות מכירתם לאחר;

 (2) בתום תקופה שהוסכמה מראש, יעביר הנעבר למעביר ניירות ערך מאותו סוג,
 או את ניירות הערך שהועברו לו במסגרת אותה עסקה, ככל שנותרו בידו, או מוקנית
 לנעבר או למעביר זכות להעביר או לקבל, לפי הענין, ניירות ערך כאמור, והכל תמורת

 סכום שנקבע מראש או על פי שיטת חישוב שנקבעה מראש;

 לענין הגדרה זו, ״נייר ערך״ - כל אחד מאלה:

 ד ב ד י ה ם ב ד

 במיוחד חשובים הדברים בנוגע לתוקפן של ההוראות
 לסיום מוקדם כאשר אחד הצדדים נקלע לחדלות פירעון.
 יצוין, כי בשוק הפיננסי הבין־לאומי, רשויות מפקחות
ת פיקוחן להתייחס ח  שונות אינן מתירות לגופים ת
 לעסקאות פיננסיות בסכום נטו, לשם בחינת הלימות
 ההון, אלא אם כן קיימת וודאות משפטית בנוגע לתוקפן
 של הוראות הנטינג על פי שיטת המשפט הנוהגת במדינה
 של הצד השני לעסקאות ועל פי שיטת המשפט החלה על
 ההסכם. כך, לדוגמה, על פי החלטת בזל מ־1994, הרשויות
 המפקחות במדינות ה־0-10 אינן רשאיות להתיר לחברות
 בפיקוחן להכיר בהוראות נטינג לצורך חישוב הון מינימלי,
 אלא אם כן מוגשת חוות דעת משפטית שהוראות הנטינג

 תקפות בכל המדינות הרלוונטיות.

 הדין בישראל בנוגע להליכי חדלות פירעון מוסדר
 הן בחקיקה(בפקודת החברות ובסעיף 350 לחוק החברות)
 והן בפסיקת בית המשפט. אף כי נראה שהדין הישראלי
 יכיר בתוקפן של ההוראות לסיום מוקדם במקרה של
 חדלות פירעון, מוצע להבהיר את תוקף ההוראות
 האמורות במקרה של חדלות פירעון, מפורשות בחוק,
 וזאת כדי להקנות לצדדים להסכם מסגרת כאמור ודאות
 מלאה בנוגע לתוקפן. ודאות זו נדרשת, כאמור, כדי
 לאפשר לגורמים המפוקחים ולאחרים להשתלב בשוק

 העסקאות הבין־לאומי.

 חוסר הוודאות בדין הישראלי התעורר, בין השאר,
ות  בנוגע לתקפות ההוראה המאפשרת לבצע התחשבנ

 מוצע להבהיר כי הסכם מסגרת לענין החוק
 המוצע כולל גם התקשרות בין מסלקה לבין חבר מסלקה,

 המוסדרת בכללי מסלקה.

 מכיוון שמטרת החוק המוצע היא להבטיח את
 פעילותם התקינה של השווקים הפיננסיים הבין-לאומיים
 ואת השתלבותם של גורמים ישראליים בשוק זה, מוצע
 להגביל את תחולתו להסכמי מסגרת שהצדדים לו הם
 תאגידים ולפחות אחד מהם הוא מדינת ישראל או מוסד
 פיננסי, קרי - מוסד מפוקח הפועל בשווקים הפיננסיים
 ואשר נדרש להוראות החוק המוצע במהלך עסקיו הרגיל

 ולצורך פעילותו התקינה.

 יצוין כי מקובל לבצע את הסכמי המסגרת האמורים
 בנוגע לעסקאות נגזרות ועסקאות מכר חוזר בניירות ערך
 באמצעות הסכמי מסגרת סטנדרטיים. דוגמה להסכם
ISDA Master מסגרת כאמור לענין עסקאות נגזרות הוא 
 Agreement, על שם הארגון הבין-לאומי אשר מנסח אותו
,(International Swaps and Derivatives Association) 
 ודוגמה להסכם כאמור לענין הסכמי מכר חוזר בניירות
 ערך הוא Global Master Repo Agreement ISMA, על
International)שם הארגון הבין-לאומי אשר עורך אותו 

.(Securities Market Association 

 לצורך התקשרות בהסכם מסגרת כאמור, נדרשת
 וודאות בנוגע לתוקפן של הוראות ההסכם לפי שיטת
 המשפט הנוהגת במדינה של הצד עמו מתקשרים.
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 תוקף הוראות
 לסיום מוקדם,

 בעת חדלות
 פירעון

 ויתור על נכס
 מכביד

 (1) תעודה שאינה ניתנת להמרה למניות, הרשומה למסחר בשוק מוסדר כהגדרתו
 בחוק השקעות משותפות בנאמנות, שמנפיק תאגיד, בסדרה, והמקנה זכות לתבוע
 מהתאגיד כסף בתאריך קבוע או בהתקיים תנאי מסוים ואינה מקנה זכות חברות או

 השתתפות בתאגיד;

 (2) תעודה כאמור בפסקה (1) שמנפיקה הממשלה;

 (3) נייר ערך כהגדרתו בחוק החברות, שקבע שר האוצר, בצו;

 ״פקודת החברות״ - פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-81983.

 2. הוראות לסיום מוקדם בהסכם מסגרת, לרבות הוראה הקובעת כי העסקאות הכלולות
 בהסכם יבואו לכדי סיום מוקדם עקב קיומם של הליכי חדלות פירעון כלפי צד להסכם,
 יעמדו בתוקפן על אף קיומם של הליכי חדלות פירעון כאמור, ובלבד שלצורך הערכת שוויין
 של התחייבויות הצדדים וזכויותיהם, כאמור בפסקאות (3) ו־(4) להגדרה ״הוראות לסיום
 מוקדם״, יובאו בחשבון רק ההתחייבויות והזכויות שנוצרו עד למועד שבו ניתן לבצע קיזוז

 בהליכי חדלות פירעון לפי כל דין.

 3. (א) בעל תפקיד אינו רשאי לוותר על עסקה מהעסקאות הכלולות בהסכם מסגרת,
 מכוח סמכותו לוותר על נכס מכביד לפי כל דין, לרבות לפי סעיפים 360 עד 365 לפקודת

 החברות.

 (ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותו של בעל תפקיד לפי כל דין,
 לרבות לפי סעיפים 360 עד 365 לפקודת החברות, לוותר על הסכם המסגרת, על כל העסקאות

 הכלולות בו, כנכס מכביד, ככל שישנה סמכות כאמור בנסיבות הענין.

 ד ב ר י ה ס ב ר

 לפי ההסכם. ואולם מאחר שאופן חישוב התחייבויות
ם להגדרה המוצעת ל״הוראות א ת ה  וזכויות הצדדים ב
 לסיום מוקדם״ צריך להיות מבוסס על כללים מסחריים
 מקובלים להערכת שווי כאמור, נראה כי לא היה מקום
 להתערבותו של בעל התפקיד בהסכמות שגיבשו הצדדים

 להסכם, אף בלא התיקון המוצע.

 עם זאת לאור הצורך בוודאות בנוגע לתקפות
 הוראות הנטינג כאמור לעיל, מוצע להבהיר בחוק, למען
 הסר ספק, כי כאשר הסכם המסגרת מסתיים סיום מוקדם
 ואחד הצדדים להסכם נמצא בהליכי חדלות פירעון,
 יעמדו כל הוראות הנטינג בתוקפן, והסכום שעל צד
 לשלם לרעהו יחושב בניכוי התחייבותו של הצד האחר
 כלפיו, בהתאם להוראות האמורות, קרי בהתאם לדרך
 החישוב הקבועה בהסכם ובהתאם למטבע הנקוב בו,
 ובלבד שההתחשבנות כאמור תתייחס להתחייבויות
 ולזכויות של הצדדים שניתן לקזז במסגרת הליכי חדלות
 פירעון מבחינת המועד שבו נוצרו. עוד מוצע להבהיר
 כי אין מניעה לקבוע בהסכם המסגרת, שההסכם יבוא
 לידי סיום, או שניתן יהיה להביאו לידי סיום, כאשר
 אחד הצדדים לו נקלע להליכי חדלות פירעון, וכי הוראה
 כאמור תהיה תקפה, כאשר אחד הצדדים אכן יקלע

 לחדלות פירעון.

 סעיף 3 דיני חדלות הפירעון מאפשרים לבעל
 תפקיד, במקרים המתאימים, לוותר על נכס
 מסוים(או להתעלם ממנו), במסגרת הליכי חדלות פירעון,
 בטענה שהמדובר בנכס מכביד (רי סעיפים 360 עד 365

 כוללת בנוגע לכל העסקאות הכלולות בהסכם המסגרת,
 במקרה של סיום ההסכם כאשר אחד הצדדים נקלע
 לחדלות פירעון, וזאת נוכח הוראותיו של סעיף 74
 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש״ם-1980, העוסק
 באשראי הדדי ובקיזוז, כפי שפורש בפסיקה(רי למשל ע״א
 826/88 אל על אגודה שיתופית חקלאית ברמות השבים ני
 קרן החקלאות השיתופית בע״מ (בפירוק), פ״ד מה(2) 247
 וכן ע״א 4316/90 הספקה חברה מרכזית לחקלאות בע״מ
 (בפירוק) ני אגרא-אבן יהודה אגודה חקלאית שיתופית
 בע״מ, פ״ד מט(2) 133). לאור הפסיקה האמורה הועלה
 חשש לפיו חלק מהחיובים על פי הסכם המסגרת יוכרו
 כחיובים מותנים שעל פי הפסיקה אינם ניתנים לקיזוז
 בחדלות פירעון. ואולם מאחר שספק אם חיובים כאמור
 יוכרו כחיובים מותנים כמשמעותם בפסיקה האמורה,
 הרי, שיתכן, כי גם בלא החוק המוצע ניתן היה לקזז בין
 העסקאות השונות שבמסגרת ההסכם, במקרה שאחד
 הצדדים נקלע לחדלות פירעון, ובלבד שקיזוז כאמור
 יתייחס רק להתחייבויות ולזכויות שניתן לקזז במסגרת

 הליכי חדלות פירעון מבחינת המועד שבו נוצרו.

 חוסר ודאות נוסף בדין הישראלי התעורר בנוגע
 ליכולת של בעל תפקיד, קרי של מפרק, לרבות מפרק זמני,
 כונס נכסים או מי שמונה מכוח סעיף 350 לחוק החברות,
ת  במסגרת הליכי חדלות פירעון, להתערב בהסכמו
 הצדדים בנוגע לאופן חישוב התחייבויותיהם וזכויותיהם

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי 761.
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 4. (א) עסקת מכר חוזר בניירות ערך והתחשבנות ביניים ייחשבו לכל דבר וענין כעסקאות
 מכר, ולא יחולו עליהן הוראות חוק המשכון, התשכ״ז-91967, וזאת אף אם נותרו בידי מעביר
 ניירות הערך זכויות כלשהן בניירות הערך לאחר העברתן, והכל אם לא קבעו הצדדים

ות כאמור.  מפורשות אחרת בהסכם שמכוחו נוצרו העסקה או ההתחשבנ

 (ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסווגה של עסקת מכר חוזר, שחוק זה אינו חל
 עליה, כעסקת מכר בהתאם להוראות כל דין.

 סיווג עסקת מכר
 חוזר בניירות

 ערך והתחשבנות
 ביניים

ר ב ס  ה

 במדינות מפותחות ומתפתחות. לעסקאות אלה מגוון רב
 של שימושים פיננסיים, בהם ניהול נזילות, ניהול תזרימי
 מזומנים, מימון פיננסי ופיזור סיכונים. חשוב להדגיש,
 כי לעסקאות מכר חוזר בניירות ערך חשיבות רבה
 בהיותן תורמות לפיתוח שווקי הכספים וההון, ולהגברת

 האינטגרציה ביניהם.

 בישראל קיימת בעייתיות בפיתוח שוק עסקאות
 מכר חוזר בניירות ערך בשל חוסר הוודאות המשפטית
 באשר לסווג העסקה כעסקת מכר - שבה הבעלות
 בניירות הערך עוברת במלואה, או כעסקת אשראי - שבה
 ניירות הערך משמשים כביטחונות. חוסר הוודאות נובע,
-  בין השאר, מהוראות סעיף 2(ב) לחוק המשכון, התשכ״ז
 1967 (להלן - חוק המשכון), הקובע כי ״הוראות חוק זה
 יחולו על עסקה שכוונתה שעבוד נכס כערובה לחיוב,
 יהיה כינויה של העסקה אשר יהיה״. לאור הוראת סעיף
 זה עלולה עסקת מכר חוזר בניירות ערך להיות מסווגת
 כעסקת אשראי, שבהעדר רישום משכון לא תקנה לנושה
 (קרי לנעבר) עדיפות על פני נושיו האחרים של הצד השני
 לעסקה, שלא ידעו על העסקה האמורה. זאת בעוד שאם
 העסקה היתה מסווגת כמכר, היה הנעבר עדיף על פני
 שאר הנושים, שכן הנכס האמור לא היה נכלל במסת
 הנכסים העומדת לחלוקה בפירוק. יובהר, כי רישומן של
 עסקאות אלה כמשכון בלתי אפשרי, שכן מדובר, על פי
 רוב, בעסקאות לטווח קצר מאוד, שלעתים קרובות אינו

 עולה על יממה אחת.

 ניתוח מאפייניהן של עסקאות מכר חוזר בניירות
 ערך, ובמיוחד אפשרות הנעבר לנהוג בנייר הערך אשר
 הועבר אליו מנהג בעלים, מוביל ברוב המקרים למסקנה,
 שעסקינן במכר ולא במשכון. לפיכך, ומתוך רצון ליצור
 ודאות בקרב המתקשרים, מוצע לקבוע מפורשות בחוק
 המוצע כי עסקאות מכר חוזר בניירות ערך, כהגדרתן
 בחוק המוצע, הן עסקאות מכר. עם זאת, מוצע שלא למנוע
ות על קביעה זו ולקבוע מפורשות  מצדדים להסכם להתנ

 בהסכם את תחולת הוראות חוק המשכון לגביו.

 עוד מוצע לקבוע כי הסיווג האמור כעסקת מכר
 יחול רק לגבי עסקת מכר חוזר באגרות חוב קונצרניות
 שאינן ניתנות להמרה למניות והרשומות למסחר בשוק
 מוסדר ולגבי איגרות חוב המונפקות על ידי המדינה.
 סיווג עסקת מכר חוזר בניירות ערך כעסקת מכר יכול
 שיש בו כדי לשנות את תחולת דיני המשכון אשר יכול

י ר ב  ד

 לפקודת החברות, הפסיקה בנוגע לכונסי נכסים (למשל
 ע״א 593/76 איילון ני ועד הבית מרח׳ מורדי הגיטאות, פ״ד
 ל״א(ו) 808) ויתכן שאף הפסיקה לענין בעלי תפקידים לפי
 סעיף 350 לחוק החברות (למשל ע״א 00/וו39 כספי ואח׳
ל 2002(3), ו272, לענין השלמת דיני ע - ק  נ׳ רו״ח נס ואח׳, ת
 השיקום מתוך דיני הפירוק בנוגע לסמכויות בעל התפקיד
 לפי סעיף 350 לחוק החברות, ופש״ר (ת״א-יפו) 02/ו36ו,
Warner Bros. International ,3896/04 (ת״א-יפו)בש״א 

élévision Distributio a division of Time WarnerT 
 ntertainment Company, L.P. נ׳ רו״ח יוכמן ואח׳,
ח 2004(3), 5845)). כך, לדוגמה, במקרים מסוימים מ - ק  ת
 רשאי בעל תפקיד לוותר על הסכם כלשהו בטענה
 שהמדובר בנכס מכביד. ואולם ככל שמתקיימים התנאים
 לכך, רשאי בעל התפקיד לוותר על כל ההסכם, ואין הוא
ם כ ס ה  יכול לוותר רק על התחייבות כלשהי במסגרת ה
 ולבקש להמשיך ולקיים את שאר הוראות ההסכם.
 בהתאם לכך מוצע להבהיר, למען הסר ספק, כי בעל
 תפקיד בהליכי חדלות פירעון רשאי לוותר על הסכם
 המסגרת, על כלל העסקאות שבו, כנכס מכביד, במידה
 שקיימת סמכות לכך בנסיבות המקרה, ואולם אין הוא

 רשאי לוותר רק על עסקה מסוימת הכלולה בהסכם.

 סעיף ו להגדרה ״התחשבנות ביניים״ וסעיף 4
 הסעיף המוצע עוסק בסיווגן של עסקאות מכר
repurchase) חוזר בניירות ערך (עסקת ״מכר חוזר״ 
 "transaction" (של ניירות ערך, מוכרת יותר בעגה
 המקצועית כעסקת ״repo״). בעסקת מכר חוזר טיפוסית,
 מועברים ניירות ערך מצד אחד להסכם (המעביר) לצד
 אחר להסכם (הנעבר), כאשר בד בבד מתחייב הנעבר
 להעביר חזרה למעביר ניירות ערך מאותו סוג, במחיר
 מוסכם, במועד קבוע בעתיד. ישנן גם עסקאות מכר חוזר
 בניירות ערך שבהן מוענקת למעביר או לנעבר אופציה
 לקבל או להעביר את ניירות הערך מהסוג שהועבר
 לנעבר, במחיר מוסכם, במועד קבוע בעתיד. ויצוין כי אין
 מניעה שניירות הערך שיועברו בחזרה יהיו גם ניירות

 הערך שהועברו לנעבר מלכתחילה, ככל שנותרו בידו.

 השימוש בעסקאות מכר חוזר בניירות ערך נהוג
 בידי מגוון משקיעים וסוחרים בשווקים הפיננסיים,
 בהם עושי שוק, בנקים, מוסדות פיננסיים, משקיעים
 מוסדיים וקרנות למיניהן, וכן בידי בנקים מרכזיים

 9 ס״ח התשכ״ז, עמ׳ 48.
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ת ו נ ק ת ע ו ו צ י  5. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. ב

, בסעיף 101א(א), אחרי פסקה (12) יבוא: תיקון פקודת 1 0  6. בפקודת מס הכנסה
 מס הכנסה

 ״(13) תנאים ונסיבות שבהתקיימם יראו עסקת מכר חוזר בניירות ערך, כהגדרתה
 בחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס״ו-2005, על אף הוראות סעיף 4 לחוק האמור,

 כהלוואה, ולא כמכירת ניירות ערך.״

 ד ב ר י ה ס ב ר

 ובהתחשב בהעברות שבוצעו, ככל שבוצעו, במסגרת
 התחשבנויות ביניים קודמות, וזאת מבלי שהדבר יהווה
ם או של העסקאות הכלולות כ ס ה  פירעון מוקדם של ה

 בו.

 כפי שהוסבר לענין עסקת מכר חוזר בניירות ערך,
ות ביניים בדרך של העברת ניירות ערך  גם לענין התחשבנ
 מוצע להבהיר שהמדובר בעסקת מכר, על מנת להקנות
 ודאות בשוק הפיננסי. גם במקרה זה מאפייני העסקה
 מצביעים על כך שהמדובר בעסקת מכר ולא בעסקת
 אשראי, במיוחד מאחר שהנעבר רשאי לעשות בניירות
 הערך כל עסקה, לרבות מכירה. עם זאת עלה חשש
ות  שהעסקה תסווג כאשראי. במובן זה דומה התחשבנ

 הביניים במהותה לעסקת מכר חוזר בניירות ערך.

ף 6 מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה ולהסמיך י  סע
 את שר האוצר לקבוע בתקנות הוראות,
 אשר יאפשרו, על אף הוראות סעיף 4 המוצע, לסווג
 עסקת מכר חוזר כעסקת הלוואה לצרכי מס. זאת מאחר
 שהקריטריונים לסיווג עסקה כעסקת מכר או כעסקת
 אשראי לצרכי מס אינם זהים לקריטריונים לסווג כאמור
, וכדי שלא ליצור חסמי מס  מבחינת המשפט המהותי
 מפני ביצוע עסקאות מכר חוזר בניירות ערך(קרי תשלום

 מס רווחי הון בגינן).

 שהיו חלים לגביה, ולכן ראוי שייעשה רק לגבי ניירות
 ערך סחירים ורק לגבי המקרים שבהם נדרשת ודאות
 עסקית לשם פעילותם התקינה של השווקים הפיננסיים.
לת הוראות החוק  מסיבה זו אף מוצע להגביל את תחו
 המוצע לעסקאות שהצדדים להן הם תאגידים, ולפחות

 אחד מהם הוא מוסד פיננסי או מדינת ישראל.

 עם זאת מוצע להבהיר כי אין בהוראות החוק
 המוצע כדי לפגוע בסיווגן של עסקאות מכר חוזר, שהחוק
 אינו חל עליהן, כעסקאות מכר בהתאם להוראות דין

 אחרות.

ל את ההוראות האמורות לענין סיווג  עוד מוצעלהחי
 כמכר גם על התחשבנות ביניים שמתבצעת במסגרתו של
 הסכם מסגרת. בהסכמי המסגרת הסטנדרטיים המקובלים
ות לצורך  בשוק הבין-לאומי נהוג לקבוע הסדרי התחשבנ
 תיחום החשיפה של הצדדים להסכם, קרי כדי שהסכום
ם כ ס ה  שהיה על צד להסכם לשלם לצד אחר להסכם, לו ה
 היה מסתיים במועד בדיקת החשיפה (אשר נקבע על ידי
 הצדדים בהסכם) ובטרם סיומו ״האמיתי״ של ההסכם,
 לא יעלה על סכום מסוים שנקבע על ידי הצדדים מראש
ISDA Master^ ,התחשבנות כאמור מוסדרת, לדוגמה) 
.(Credit Support Annexe במסגרת Agreement 
ות, במועד או במספר מועדים  על פי הסדרי ההתחשבנ
 שנקבעו על ידי הצדדים בהסכם המסגרת, מעביר צד
 אחד למשנהו כסף או ניירות ערך בשווי שנקבע בהתחשב
ות  בשווי חובות וזכויות הצדדים במועד ההתחשבנ

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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