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ה הצעת חוה מטעפ הממשלה:  מתפרסמת »

 תוק איגרות מדינת ישראל (הקלות נמס לתושב ישראל),
ז-986ו ״  התשמ

 1. בחוק זד! —

ת ישראלי׳ — איגרות חוב של מדיבת ישראל לרבות שטרות, תעודות פקדון, נ י  ״איגרות מד
די הדוולופמבט נת ישראל, הנמכרים מחוץ לישראל על י  תעודות ושטרי חוב של מדי
 קורפוריישן פור ישראל (Development Corporation for Israel) ונתקיים בהם

 אחד מאלה:

ספת;  (1) הן הוצאו לפי אחד החוקים •המפורטים בתו

 (2) הוצאו לגביהן צווי פטור ממס על הכנסה מריבית המשתלמת לתושבי חוץ,

ן — איגרות פטורות מכוח צו). ל ה ל )  לפי סעיפים 15 או 16(2) לפקודת מס הכנסה 1

נת ישראל לתושב ישראל,  2. (א) הכנסה מהפרשי הצמדה המשתלמים על איגרות מדי
 פטורה ממס.

ת ישראל •לתושב ישראל פטורה נ י  (ב) הכנסה מריבית המשתלמת על איגרות מד
 ממס, למעט המס שיש לנכותו לפי סעיף 161 לפקודת מם• הכנסה.

 3. על אף האמור בסעיף 2 רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת,
 לקבוע בצו שיעורי מס אחרים שיש לנכות במקור, מהכנסה מריבית המשתלמת על איגרות

 פטורות מכוח צו.

נ מ ר פ ו ט  פ

י מם ר ו ע י שי ו נ י  ש

י כ פ י ה ר כ  ד

 שלפיהם הוצאו האיגרות או מכוח צווי פטור מיוחדים
 לפי סעיפים 15 ו־16(2) לפקודת מס הכנסה, הרי אם
 תושב ישראל מחזיק באיגרות כאלה לא חל לגביו
 הפטור ממס- יתר על כן, מצב זה מפלה לרעה אותו
 תושב ישראל לעומת תושבי ישראל המחזיקים איגרות
 חוב שמוציאה מדינת ישראל ומוכרת לתושבי ישראל,
 אשר הם בבחינת מילודה מועדף. לפיכך מוצע לקבוע
 לגבי תושבי ישראל אותו דין כאשר •הם מחזיקים
 באיגרות הוב של המדינה שנמכרו בחו״ל כפי שחל
 עליהם, כאשר הם מחזיקים באיגרות חוב של המדינה
 הנרכשות בישראל, דהיינו, פטור ממם הכנסה על

 הפרשי הצמדה ופטור תלקי על הריבית.

 מאחר 'שהמטרה היא כאמור להשוות" את מעיף 3
 מעמדן של איגרות מדינת ישראל לאיגרות
 חוב אחרות של המדינה, והואיל ותתכן אפשרות כי
 על איגרות חוב אחרות יוטל שיעור מס שונה מן
 האמור בסעיף 2 המוצע, בא סעיף 3 לקבוע כי שר
 האוצר יוסמך לקבוע שיעורי מם שונים שיש לנכות
 במקור, גם על איגרות מדינת ישראל הנמכרות בהדן

 לארץ •ומוחזקות בידי תושב ישראל.

 על עי הדין הקיים אם תושבי ישראל הם הפודים
 איגרות מדינת ישראל הנמכרות בחוץ לארץ (בונדס),
 הרי הם חייבים במס על הפרשי ההצמדה והריבית
 שנצברו עליהן. החוק המוצע בועד לפטור את תושבי
 ישראל מן המס על הפרשי ההצמדה ולחת פטור חלקי

 על הריבית.

 סעיף 1 איגרות מדינת ישראל הנמכרות בחוץ לארץ
 מוצאות לפי חוקים ספציפיים או לפי הסמ
 כות הכללית הנתונה לשר האוצר בחוק נכסי המדינה,
 התשי״א—1951. מוצע להחיל את הוראות חוק זה עד
 כל איגרות הבונדס שהוצאו עד היום, בין אם הוצאו
 לפי אחד החוקים המפורטים בתוספת ובין אם הוצאו
 לפי •חוק נכסי המדינה וניתן לגביהם צו פטור ממס

 על הכנסה מריבית לתושבי חוץ.

 איגרות החוב הנדונות מיועדות למכירה סעיף 2
 לתושבי חוץ מחוץ ישראל, אך גם תושב
 ישראל, יכול להחזיק בהן אם הגיעו לידיו כמתנה או
 'כירושה או שרכש אותן בשוק המשני. בעוד שתושבי
 חוץ פטורים ממס על הריבית והפרשי ההצמדה לפי
 הוראת פטור מיוחדת המצויה בכל אחד מהחוקים

ש 6, יעמ׳ 120. ד סה ה ו , נ י עראי ת י נ י ד י מ נ י  1 ד
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 תוספת
 (סעיף 1)

; נת ישראל (מילווה הפיתוח), החשי״ד—21954  (1) חוק איגרות מדי

ת ישראל (מילדוה הפיתוח — הוצאה שניה), •התשי׳יט- נ י  (2) חוק איגרות מד
 1958י*;

- ד ״  (3) חוק איגרות מדיבת ישראל (מילתה הפיתוח — הוצאה שלישית), התשכ
;* 1963 

- ז  (4) חוק איגרות מדיבת ישראל (מילווה הפיתוח — הוצאה רביעית), התשכ״
; s 1967 

א- ת ישראל (מילווה •הפיתוח — הוצאה. חמישית), התשל״ נ י  (5) חוק איגרות מד
;« 1971 

הפיתוח — הוצאה שישית), התשל״ט- ת ישראל (מילתה׳ נ י  (6) חוק איגרות מד
 1979 •י;

ת ישראל (מילתה הפיתוח — הוצאה שביעית), התשמ״ה- נ י  (7) חוק איגרות מד

 1985 -י;

; ת ישראל (מילתה הפיתוח והשיקום), התשלי׳ד—1973 9 נ י  (8) חוק איגרות מד

; 1 0 נת ישראל (מילויה העצמאות), התשי״א—1951  (9) חוק איגרות מדי

; 1 1 1966— ת ישראל (הנפק להשקעת פיתוח), התשכ״ו נ י  (10) י חוק איגרות מד
1 י להשקעת פיתוח), התשכ״ח—1968 2 ת ישראל (הנפק שנ נ י  (11) חוק איגרות מד

 (12) חוק איגרות מדיבת ישראל (הנפק שלישי להשקעת פיתוח), התשל״א־
; 1 3 1970 

 (13) חוק איגרות מדיבת ישראל •(הנפק רביעי להשקעת פיתוח), התשל״ג-
; 1 4 :1973 

-  (14) חוק איגרות מדיבת ישראל (הנפק חמישי להשקעת פיתוח), התשל״ז
. ; « ].976 

-  (15) חוק איגרות מדיבת ישראל (הנפק שער נייד — 7.5% מינימום), התשמ״ג
. l ö 1982 

 2 ס׳׳זז מתשי״ד, יעמ׳«15.
 3 ס״ח התשי׳׳פ, «מ׳ 1.

 4 ס׳׳ת התשב׳׳ד, עמי y\1 התשל׳׳ט, (עמ׳ £5
ז, עמי 68 ועמי 80; .התשל׳׳ט, >m׳ 65, ׳  5 ס״זז התשכ׳

 6 0״n התשל׳׳א, «מ׳ .׳,: י
 7 ס׳׳זז התשו״ט, ועמ׳ 64.
 & ם׳׳ח התשמ׳׳ד^ עמ׳ &9.
• H עמי ,  9 ס׳׳ת התשל״ד
 10 ס״ח התסי׳׳א, «מ׳ 61.
׳ו, ns׳ !!1.  .11 ס״ה• התשב׳

 12 ס״ח התשכ״ח, עמי ו»1.
A 13 0׳׳ח התשל״א, ממי 

 14 ס״ח וזתשיו׳׳ג, 5מ׳ «)7.
, •עמ׳ >ו1.  15 ס״ח התשל״ז
 16 ס״ח זזוזשמ״!, עמ׳«11.

ת חוק 1811, כ׳׳ח !:כסלו מתשמ״ז, 30.12.1986 ו ע צ  ה



 מתפר2מור. בזה הצעות חוק מפע2 ועדת הכהניפ של הכנסת: [13]

 חוק לתיקו! פקודת החברות (מסי 2), התשמ״ז-986ו

׳ 1. בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמי׳ג—11983 (להלן — הפקודה), אחרי כותרת י ק י ו פ י ק י  ת

א: בו  • פרק ד׳ י

ע לדירקטורים״ נ ו : הוראות כלליות מ  ״פימן אי

' 2. אתרי סעיף 96 לפקוד־ יבוא: י ב י ' 0 1 * ״ י  י

: דירקטור מקרב הציבור  ״מימן ב׳

! 96א. בסימן זה — י רו י  הג

 ״חברה״ — חברה שניירות הערך שלה הוצעו לציבור על פי תשקיף
ר; בו  ונמצאים בידי הצי

ב;  ״הבורסה״ — הבורסה לניירות ערד בתל־אבי
 ״הועדה״ — הועדה שהוקמה על פי סעיף 96ו;

 ביים, הטוענים כי הדירקטור מן החוץ, המתמנה מחוגים
 שמחוץ למערכת העסקית, עלול ללקות בחוסר ידע
 להבנה בניהול עסקי, כי העדר העגין הרכושי שיש לו
 בחברה עלול להביא להעדר מוטיבציה מצדו וכי כמי
 עוט בדירקטוריון הוא עלול ממילא להיות בלתי

 אפקטיבי.'
 למתת שיקולי המתנגדים, מוצע להסדיר נושא זה
 .גהקיקד., בתקוה• שיהיה בכך כדי לחזק את מנגנוני
 הפיקוח הפנימיים על הנהלת החברה מפני שימוש
 לרעה בכוהה, בשים לב לקוצר ידו של בעל המניות
 •מן הציבור להביא לאכיפה אפקטיבית ישל חובות האמון

 והזהירות של המנהלים.
 היזמה להצעת החוק החלה בהצעתו של חבר
 הכנסת החתום מטה, והצעה זו הורחבה לאחר מכן
 בועדת משנה של ועדת הכספים'בראשותו, על בסיס
 הצעה של משרד המשפטים בנושא זה ־ובתיאום עם
 משדד האוצר, הרשות לניירות ערך,׳ והבורסה׳ לניירות

 ערך בתל־אביב.

 ואלה עיקרי ההצעה:
 (1) כל חברה ציבורית תחוייב למנות, •במבין: הדידק״
 טוריון שלה, לפהות שני ״דירקטדרים׳ מקרביהצי־
 בור״. המאפיין דירקטורים אלה הוא''חוסר'תלות
 בהנהלה העסקית וחוסר דק$. כלכלית משמעותית
 לחברה. מושגים אלה מוגדרים בפירוט בהצעה.
 בחירת הדירקטורים מקרב הציבור תיעשה בידי
 החבירה. ״ ״• ;"'־; ;,'

ל 30.12.1986 ז ״ צ ש ת ו ה ל ס כ ה ב ״ ק 4811 כ ו ת ח הצעו : 

י ר ב  ד

 חברה שניירות •הערך שלה הוצעו לציבור על פי
 תשקיף ונמצאים בידי הציבור (להלן — חברה ציבו
 רית), היעד המרכזי שלה הוא להשיג את מירב התועלת
 המשותפת לכלל בעלי המניות. הבטחת פעילותה הת
 קינה של החברה מחייבת להתחשב בשני אינטרסים

 מרכזיים:

 (א) להניח לחברה גמישות עסקית לבנות את
 המסגרות הניהוליות שלה לפי הרצוי לה;

 (ב) להבטיח כלפי בעלי המניות בחברה את ההיפ־
 קוד היעיל וההוגן של ההנהלה לקידום מטרותיה של
 החברה ולנטרל במידת האפשר השפעה של שיקולים

 זרים על פעילותה.

 בחברה ציבורית, ביקורת ישירה של בעלי המניות
 על ההנהלה היא בלתי יעילה, בשל הפיזור הרב והאופי
 המשתנה של הבעלות בניירות הערך ובשל העדר יכולת
 הגישה של הציבור להחלטות ההנהלה בנושאי ניהול
 עסקי מורכבים. גם הדינמיקה של העברת שליטה כאמ
 צעי פיקוח על ההנהלה אינה יעילה בחלק גדול מן

 המקרים.

 מציאות זו הביאה למחשבה כי יש לכלול בדירק
 טוריון של כל הברה ציבורית דירקטורים המשוחררים
 לחלוטין מהשפעות של ביגוד אינטרסים, כדי שישמשו
 בלם מפני שימוש לרעה בכוה השליטה של ההנהלה.
 רעיון זה ניטע עמוק במחשבה ובנוהג בארה״ב ובחלק
 מארצות אירופה. לרעיון זה. נמצאו גם מתגגדים קיצו־

׳ 6. ם - , ז ״ ה התשמ ״ כה ו!דש 37, •עב׳ 761; ס , בו י -:ידינו; ישראל נ י  1 ד
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ן  . ״תאגיד קשור״ לחברז; — תאגיד המחזיק חמישים אחוזים או יותר מ
ות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה י  הערך הנקוב של הון המנ
ת או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי ות מחצי  בה, אז רשאי למנ
 שלה (להלן בסימן זה — חבר־ אם), או חברה בת כמשמעותה
 בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח—&2196 (להלן — חוק ניירות

; (  ערד

ך — מי שמחזיק בעשרה אחוזים או יותר של הון המניות י נ  ״בעל ע
 המונפק של תאגיד או מכוח ההצבעה בו או מהסמכות למנות
!את המנהל הכללי, ומי שמכהן כדירקטור  דירקטור אחד או יותר או

;  או כמנהל כללי
 . ״החזקה״ — כמשמעותה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;

 ״כן משפחה״ — כמשמעותו בסעיף 52א לחוק ניירות ערך.

י דירקטורים מקרב ת י 5€ב. •(א) דירקטוריון של חברה יכלול לפחות שנ ו ר י ש כ י ו ו נ י  מ

 הציבור ׳שהחברה• בחרה :ושהועדה אישרה שהם ממלאים אחר תנאי
 • הכשירות הקבועים בסימן׳ וה» -

ן חבריו, ימונה לועדה ו לועדה מבי  (ב) אצל דירקטוריון מסמכויותי
 זו׳ לפחות דירקטור אחד מקרב הציבור.

י ו נ פ י ה י ר ב  ד

 (6) חברה. ציבורית תהיה חייבת להקים ועדת ביקורת
 שתפקידיה העיקריים יהיו לבקר, תוך התייעצות
 עם רואה החשבון יצל החברה; את מצבה הכספי
 של החברה, לדון, תוך התייעצות עם מבקר הפ
 נים של החברה, בעניני ביקורת פנים, לעמוד על,
 י ליקויים בניהול העסקי של החברה ולהציע לדירק־

 טוריון דרכים לסילוקם.

 מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחה משלושה,
 לפחות אהד מהם יהיה דירקטור מקרב הציבור,
 ולחבריה האחרים, בכל מקרה, לא יהיה קשר
 מהותי להנהלה העסקית, ועדת ביקורת בהרכב
 האמור, חזקה שהיא תתרום לחיזוק מנגנון הפיקוח
 הפנימי בחברה לשם שמירה על ניהולה התקין

 בידי ההנהלה.

 (ד) נקבעות הוראות עונשיות על הפרת החובה למנות
 דירקטור מקרב הציבור וועדת ביקורת, ועל הפרת
 חובת הדירקטור מקרב הציבור להודיע על לי־

 .קויים בניהול התקין של החברה.

 (8) ההסדר האמור לא יחול על חברות ממשלתיות,
 שעליהן חל הסדר חקיקתי מיוחד, ולא יפגע
 בהסדרים.ספציפיים על פי חוק אחר או מכוחו

 לגבי תאגידים בעלי אופי מיוחד.

 (2) הבחירה על ידי החברה טעונה אישור ועדה צי
 בורית בראשות שופט, שיהיו הבדים בה גם
 יושב ראש הרשות לביירות ערך ויושב ראש
 דירקטוריון הבורסה. תפקיד הועדה יהיה לבחון
 ״ י אם הנבחר עומד• בתנאי הכשירות שנקבעו בחוק.
 (3) כדי למנוע יצירת תלות בחברה, תהיה תקופת
 .. .כהונה אחה בלבד לדירקטור מקרב הציבור לגבי
 אותה חברה, ולא תוכל החברה לחדש את מינויו
 בה. הגמדל שישולם לדירקטור מקרב הציבור
 ייקבע בהתאם לכללים שיקבע שר האוצר בתק

 נות.
 (4) הפסקת כהונתו של דירקטור מקרב הציבור שלא
 מרצונו, לפני תום התקופה שלה נתמנה, תהיה

 .טעונה אישורהועדה.
 (5) המייחד את הדירקטור מקרב הציבור מדירקטור
 רגיל היא חובתו לדווח ליושב ראש הדירקטוריון,
 ובתנאים מסוימים לרשות ניירות ערך, על פגיעה
 בחוק, בנוהל עסקים תקין או בטוהר המידות.
 י כדי שיוכל' לעמוד 'במילויה של חובה יזו, יהיו
 בידו זכויות ה!;יתנות לאכיפה בבית המשפט לקב
 • לת מידע ומסמכים מן •החברה, ובמקרים מיוח
 דים — גס להעסיק'מומחים מן החוץ על.חשבון

 החברה.
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ה הוא תר£ב ישראל  (ג) ״דירקטור מקרב הציבור״ לעבין סימן ז
 שאין לו זיקה כלכלית לחברה או לתאגיד קשור לה ואין לוי קשר מהותי

 להנהלה העסקית שלה או של תאגיד קשור לה.

ף קטן (ג) — ן סעי י  (ד) לענ

יהולה; בלי  ״זיקה כלכלית לחברה״ היא !היכולת להשפיע על דרך נ
ות האמור, יראו בהחזקה בניירות ערך של החברה או  לגרוע מכללי
ן  של תאגיד קשור לה בשיעור העולה על חמישה אחוזים מההו
ד או מכוח ההצבעה בהם או מהסמכות י  המונפק ישל החברה או התאג
׳ יכולת להשפיע על דרך ניהולה של החברה;  למנות את מנהליהם -

ל תאגיד קשור לה״  ״קשר 'מהותי להנהלת העסקית של החברה או ש
ד מאלה: ח  מתקיים בכל א

ה עובד החברה תוך שתי  (1) בעובד החברה או במי שהי
 השנים שקדמו לתחילת כהוגתו •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 עבין בו
 (4) במי שהחברה מעסיקה אותו או את שותפו או את
דו במתן שירותים מקצועיים דדך קבע בתמורה, בין  מעבי
ת תאגיד השוכר את שירותיו דרך קבע  במישרין ובין באמצעו

 או שהמועסק חבר בו או בעל ענין בו.

 סייני*:״״!•= 96ג. (א) בנלםף לאמור בסעיף 96ב, לא יכהן אדם כדירקטור מקרב
ת הציבור בחברו? אם תפקידו בשירות הציבור או עיסוקיו האחרים יוצרים י ר י ש כ  י
 או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור מקרב הציבור

 באותה חברה.

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

- ; ה ל  (1) חבר רשות ניירות ערך או עובד ש
 (2) הבר דירקטוריון הבורסה או עובד שלה.

ות עיסו יעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע בתקנ  (ג) השר, בהתי
 קים נוספים הפוסלים אדם מלכהן כדירקטור מקרב הציבור בחברה,

 נ־ייב לכ-,ז:ה 96ד. (א) לא יכהן אדם כדירקטור מקרב הציבור בחברה אם הוא

ם מכהן אותה עת כדירקטור או כדירקטור מקרב •הציבור בתאגיד קשור לה. י י י ש ש ה י ד י ג א ת : ! 

 (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 ההברה האם.

ן סעיף 96ט יראו הברת אם וחברה בת כאמור בסעיף י  (ג) לענ
 קטן (ב) כחברת אחת.
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 96ה, לא יכהן אדם כדירקטור מקרב הציבור אש נתקיימת בו אחת
:  מאלה

ן סופי בעבירה על אחד הסעיפים  (1) הוא הורשע בפסק די
 414 עד 438 לחוק העונשין, התשל״ז—81977 (להלן — חוק

; ( ן נשי  העו

 (2) תור עשר שנים שקדמו ליום אישור הועדה לפי סעיף
ה נושא את  96ב(א) הוא הורשע בפסק דין סופי, או שהי

 ענשו, בשל עבירה שלדעת הועדה יש עמה קלון.

מ 96ה (א) מוקמת בזה ועדה שחבריה הם — ד »  ה
 ופמכריותיר.

פט שימנה השר בהתייעצות עם נשיא בית המשפט  (1) שו

עדה;  העליון, והוא יהיה יושב ראש הו
;  (2) יושב ראש רשות ניירות ערך

 (3) יושב ראש הבורסה.

 (ב) יושב ראש הועדה 1—

 (1) יתמנה לתקופה של ארבע שבים;

מו אם ת מקו ה לו ממלא מקום קבוע, שימלא א  (2) יתמנ
; עדה ו להשתתף בישיבת הו  נבצר ממנ

ן רוב להצעת החלמה.  (3) יהיה לו קול מכריע באי

ו להשתתף בישיבתה ימנה  (ג) חבר אחר של הועדה שנבצר ממנ
ו הקבוע להשתתף בה. נ הו או סג ת משנ  א

דיה של הועדה יהיו —  (ד) תפקי

 (1) להחליט בהתאם להוראות סימן זה אם לאשר הצעת
ר; בו  חברה שפלובי יהיה דירקטור מקרב הצי

ני כדירקטור מקרב הציבור על פי  (2) לבטל כהונתו של פלו
. ; ה  הוראות סימן ז

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

נה 96ז. תוך שבעה ימים מיום תחילת כהונתו של אדם בדירקטור מקרב ת בהו י י ח  ה

ום פקיעת כהונתו, תמסור החברה הודעה על כך לרשות ה י הציבור, או מי ת ע י ק פ ! 

 !:יירות ערך, לרשם ולבודםה*

ד  96ח. (א) לא יתמנה אדם לדירקטור מקרב הציבור בחברה או בתאגי
ה בה מחדש  קשור אלא לתקופה של חמש שנים רצופות, ולא יתמנ
 אלא אם עברו שבתיים מיום שקיעת כחובתו הקודמת, אולם אין בכד

ו כדירקטור מקרב הציבור בחברה אחרת. י נו  הדי למבוע מי

 3 ס״ח התשל״ז, עמי 2:6,

 פסיוו! בשל
 עביו׳ד•

 משן• בהונה
 וחילופי

 דירקטורים
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פת כחובתו של  (ב) לא יאוחר משלושה חדשים לפבי תום תקו
 דירקטור מקרב הציבור תגיש החברה לועדה את הצעתה למיבוי אחר

 במקומו.

 96ט. לא 'יכהן אדם כדירקטור מקרב הציבור ביותר משלוש חברות
 בעת אחת אלא במקרים שקבע שר האוצר בתקבות.

 96י. שר האוצר, •באישור־ ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקבות
 כללים בדבר גובה הגמול וההוצאות שתשלם חברה לדירקטור מקרב
 ע ובהתחשב בגודל ובהיקף הפעי  הציבור, בהתאם לעבודה שהוא משקי
 לות של: חברות לסוגיהן, ולא תיבתן לדירקטור מקרב הציבור .כל

ות כאמור.  תמורה בשל שירות לחברה כדירקטור אלא־ על פי תקי

 96יא. (א) דירקטור מקרב הציבור יחדל לכהן בתפקידו בטרם בסתיימה
 התקופה שלה נתמנה, אם נתקיים יאחד מאלה:

 (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות מבומק לחברה,
 לועדה, לרשות ביירות עדך, לבורסה ולרשם; הועדה רשאית
י שהתפטר כך שיסביר בכתב את הרקע והנימוקים  לדרוש ממ

;  להתפטרותו

ש ישיבות ש  (2) הוא בעדר מארבע' ישיבות רצופות או מ
 בתוך שבה של הדירקטוריון או של ועדת הביקורת שבה הוא
 חבר, זולת אם הדירקטוריון־ ביקש מהועדה כי ימשיך בכהובתו
 והועדה אישרה זאת לאחר שהשתכנעה כי היתה הצדקה סבירה

 להיעדרות; . . .

; דו ת תפקי ו למלא א  (3) לדעת הועדה בבצר ממנ

 (4) לדעת הועדה בתקיימו בו אחד התנאים הפוסלים אדם
 מלשמש דירקטור מקרב הציבור.;

 (5) החברה ביקשה בכתב מהועדה להעבירו מתפקידו, והוע
 דה שוכנעה כי ראוי להיענות לבקשתה.

ה מקומו של דירקטור מקרב הציבור, תגיש החברה לועדה,  (ב) נתפנ
 תוך שלושים ימים, את הצעתה למינוי אחר במקומו.

 96יב. (א) בלי •לגרוע מזכותו של כל דירקטור על פי כל דין, דירקטור
ת ספריה של החברה  מקרב הציבור יהיה •זכאי בכל זמן סביר לבדוק א
 ומסמכים מכל סוג שהוא הקשורים לניהול עביניה, לבדוק כל בכס השייך
 לחברה או המוחזק בידה, ולקבל כל מידע אחר הקשור לביהול החברה.

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

 סביר לביצוע תפקידו כדירקטור מקרב הציבור.
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. ר ג ג י י ^ ב ר ק  96יג. (א) לצורך ביצוע נאות של תפקידו זכאי דירקטור מ
$ &ה««י ו ע  •:־מקרים מיוחדים, לקבל-:יעוץ משפטי, יעוץ •חשבונאי או י

ן •!החברה.  ,כתחום אחד על חשבו

:  (ב) סיוע כאמור בסעיף קטן.(א)׳ יינתן בכל אחד מאלה
 (1) הדירקטוריון אישר את כיסוי ההוצאה להעםקת״מומחה;

 (2) בית המשפט אישר העסקת מומחה לאחר שמצא כי
 נתקיימו כל אלה:

 (א) העסקתו דרושה באופן סביר לביצוע תפקידו של
ר; בו  הדירקטור מקרב הצי

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

 החברה והכנסותיה;

וע מסוג זה ל כך שסי  (ג) הדירקטוריון. קיבל הודעה ע
 בדרש:

ת •המומחים •הקבוע שהחברה מעסיקה ו  , (ד) סיוע מצו
ן נכונות לתיתו. שאי .  . איבו מתאים או אינו מספק או

ן ושאר הוצאות משפט ת משפט, שכר טרחת עורך די  (ג) אגרות בי
ו על חשבון החברה.  הכרוכות בבקשת אישור לפי סעיף קטן (ב)(2) יהי

דע לדירקטור מקרב, הציבור על ענין של החברה שנתגלתה ו  96יד. (א) נ
עה בחוק, בנוהל עסיקים תקין או בטוהר המידות, עליו י פג ' רה  בי לכאו
ת הדבר ללא דיחוי לידיעת יושב ראש הדירקטוריון, והוא יזמן  להביא א

 ללא דיחוי ישיבה של הדירקטוריון לשם דיון וקביעת דרכי פעולת.

 (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 על פגיעה כאמור בסעיף קטן (א).

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

 (ב) מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה; לחבריה לא
 •היה קשר מהותי להנהלה• העסקית•.של תאגיד קשור לה׳ כמשמעותו
 .בסעיף 96ב(ד); לפחות• אחד מחברי הועדה יהיה דירקטור מקרב הציבור.

 96טז. (א) ואלה!תפקידי ועדת הביקורת:

יעצות עם רואה החשבון של החברה, את  (1) לבקר, תוך התי
 מצבה •הכספי שיל •ההברה" יעל בסיס •הדו״חות הכספיים וכל

 המסמכים והנתונים הקשורים לכך;

יעלות עם מבקר הפנים של ההברה, בעניבי ך התי  (2) לדון, תו
 ביקורת פיים 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.

 •זכות לסיוע
יה ״ ן  *מומז

ת ר י ס ת מ ב ו  ח
 הידמה.

• ת ר י ק י עדת !  ו
הרכב י ו ו נ י  מ

ת ד ע י ו ד י ק פ  ת
• ת ר ו ק י ב  ה
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 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

ת או דירקטור בחברה, לצוות עליה למלא אחריהן. מ ג  בקשת בעל מ

א יפגע בתקפן של החלטות י אחר הוראות סימן זה ל לו  96יח. אי מי
 ופעולות של דירקטוריון החברה.

 96יט. (א) חברה שהפרה הוראות סעיפים' 96ג או 96טו, או הוראות
נה ודין כל דירקטור — קבס כאמור ות שהותקנו לפי סעיף 96כג, די  תקנ
ן וקנס נמשך; ואולם דירקטור לא יאשם  בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשי
 בעבירה לפי סעיף קטן זה אם הוכיח שלא ידע ולא היה יכול לדעת
וע  מראש את דבר ההפרה או שנקט כל האמצעים הסבירים כדי למנ

 את ההפרה.

ת הוראות סעיף 96יד,  (ב) דירקטור מקרב הציבור שהפר ביודעין א
נו — קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין וקבס במשך.  די

 96כ. הוראות סימן זה לא יחולו על חברה שחלות עליה הוראות חוק
.  החברות הממשלתיות, התשל״ה—1975 *, כולן או מקצתן

ץ באמור בסימן זה כדי לפגוע בהוראות חוק אחר או בהסדר  96כא• א
יעשה על פיו.  שבעשה אח י

 96כב. חברה אשר לאחר תחילתו של סימן זה מתקיימים בה לראשונה
ת הצעתה למינוי ף ׳96א תגיש לועדה א  תנאי המונח ״חברה״ שבסעי
ותיה ברכשו לראשונה י  דירקטורים מקרב הציבור תוך חדשיים מיום שמנ
די הציבור, והועדה תדון ותאשר מיבוים של דירקטורים מקרב  על־י

 הציבור תוך חדשיים מיום ההצעה.

 96כג. שר •האוצר ושר המשפטים רשאים בתקבות לקבוע חובה על
 חברות לדווח לועדה על אירועים מסויימים, ככל הבחוץ לביצוע תפקידי

 הועדה לפי סימן זה.״

 צו לאכיפה

ן פ ק רת ת  שמי
ת ו ל ו ע ל פ  ש

 עונשין

 אי תחולזז
ת  על חברו

ת ו  ממשלתי

ל  שמירת תקפם ש
 הסדרים אחרים

ין ת לענ ו נ ק  ת
 דיווח

ה 3. תחילתו של חוק זה שלושה חדשים מיום פרסומו. ל י ח  ת

 4. (א) חברה אשר ערב תחילתו של חוק זה מתקיימים לגביה תבאי המונח ״חברה״
 שבסעיף 96א לפקודה, תגיש לועדה תוך שלושה חדשים מיום תחילתו של חוק זה
ם י ר ו ס p י  את הצעתה למיבוי דירקטורים מקרב הציבור; הועדה תדון ותאשר מיבויים של ד

 מקרב •הציבור לחברות כאמור תוך תשעה חדשים מיום תחילתו של חוק זה.

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

 חבר הכבסת אריאל ויינשטיין

 הוראות ממגר

 4 ס״ח ההשל׳־ה, עמי 132.

30.12.1986 , ו התשבדז ת חוק 1811, ב׳׳ח בכסל  102 הצעו



 חוק החברות הממשלתיות (תיקו! מסי 2), התשמ״ז-986ו [14]

ף 4! י ן סע ו ק י א: ת בו  1. בסעיף 14 לחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה—1975 •י בסופו י

ת טעונה אישור הועדה.״  . ״(ד) .החלטה להביא לפירוק מרצון של חברה ממשלתי

ר ב פ י ה ר ב  ד

 ועם יהדירקטייריון של ההברה הנוגעת
 ׳׳בדבר.

 (ג) ©ברה הרשות שמאחת העילות
 •המפורטות בסעיף קטן (א) יש להביא
 לפירוק של הברה ממשלתית או למכירת
 מניות שהמדינה מהזיקה בה ולא הציע
 זאת שר לממשלה, תחווה הרשות את
 דעתה ״ בתזכיר מנומק לשר האוצר

 ולממשלה.״

 עקב המשמעות הרהבה שי־ש להחלטה על פירוק
 מרצון של הברה ממשלתית, לגבי מכלול הפעילויות
 של ותחבהה [הממשלתית, לרמת ההשפעה שיש
 להחלטה זאת על ציבור העובדים באותה חברה,-מוצע
 כי הכנסת תביע דעתה בנושא זה באמצעות ועדת
 הכספים שלה, ובדרך של 'אישור לפני הביצוע של

 החלטה על פירוק.

 חבר הכנסת ישראל קיסר

 סעיף 14 לחוק החברות הממשלתיות, התשל׳יה—
 975נ, •קיבע לאמור :

 ״14. (א) הממשלה רשאית להמא לפירוק
 מרצון של חברה ממשלתית ואו למכירת
 מניות שוהמדיט? ממזיקה בה, אם ראתה

 אמת צאלה:
 (1) מטרות החברה הושגו או
 שהשגתן איבד* אפשרית כלל או
 יזמה אפשדית בחסכון וביעילות;
 (2) מטרות ההברה הוטלו על
 רשות שהוקמה•:מתוק או על חגרה

 מטשלתית אחרת ־,
 3:1) מן הרצוי שמטרות ההברה
 יבוצעו על ידי גוף שאינו הברה

 ־(:ןמשלתית.

 (ב) הצעה להחליט לפי סעיף זה תוגש
 לממשלה לאתר והתייעצות עם הדשות

י 168. מ , ע ו ״ מ ש ת ׳ 132: ה , ע« ה ״ ל ש ת ח ה ״  1 ם

 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 73), התשמ״ז-986 ו [15]

ף 97 י ע ן ס ו ק י , אחרי פסקה (5) יבוא: ת 1 ה ס נ כ דת מס ה לפקו .  1. בסעיף 97 (א)

 ״(6) (א) פדיון מנייתו של חבר באגודה שיתופית רשומה על פי פקודת האגודות
די האגודה, שנעשה עם פרישת החבר מן  השיתופיות 1 (להלן — האגודה) על־י
ת עבודה או חברות באגודה, או עם פרישתו של ו  האגודה לאחר עשרים וחמש שנ
נו עולה ד עבודתו, או עם פטירתו, הכל בסכום שאי ש  החבר מהאג־דה עקב אבדן מ

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מניה באגודה שיתופית נבדלת בהיבטים רבים
 ממניה בחברת מניות. המניה היא זכות אישית של
 החבר והיא איננה סחירה. הבעלות במניה מותנית
 בעבודת החבר באגודה. המניה מקנה לכל חבר קול

 מוצע לפטור ממס דווחי הון פדיון מניה של חבר
 באגודה שיתופית, בתנאי שהפדיון בעשה לאחר 25
 שנות עבודה או הברית באגודה, או במקרה של פרישת
 חבר עקב אבדן כושר השתכרות, או עם פטירת החבר.

י 120. מ ש 6, ע ד , נו!1ח ח י 8 ר ש ת י נ י ד י מ נ י  1 ד
, פרק ב״ד, ע*׳ 336. י א״י ק ו  2 ה

103 30.12.1936 , ז זתשמ״ ו ז ל ס כ ת חוק 1311, כ״ה ב ו ע צ  ה



ד לפי סעיף 120ב  על 70,000 שקלים חדשים; הסכום האמור יותאם לעליית המד
ה תקרת הכנסה שהותאמה לאחרונה ביום 1 בינואר 1987, ויעוגל לאלף  כאילו מי

 השקלים החדשים הקרובים;

יה שנעשה מיום 1 באפריל 1983 והלאה,  (ב) פסקה זו תחול על פדיון מנ
ה (א) לסכום שיחסו לסכום האמור  ולענין זה יותאם הסכום •האמור בפסקת משנ
 הוא כיחס הסכומים לפי סעיף 120ב ביום 1 בחודש שבו בעשה הפדיון לסכומים

 במם 1 בדצמבר 1986.׳

ו כ פ י ה ר ב  ד

 הצבעה.אחד באגודה ואין אפשרות לחבר להחזיק ביותר המצב הקיים המחיל מס רווחי הון על בעלי מניות
 ממניה אחת. מכאן שלמניה באגודה שיתופית אין
 נפקויות מסחריות .או עסקיות. ערך המניה נקבע על
 ידי מוסדות ציבוריים בלתי תלויים ואין אפשרות לבעל

 אלה איננו צודק מבחינת כלכלית וסוציאלית. מוצע
 לפטור מן המס חברי אגודות העומדים בתנאים המפו

 רטים בהצעה.

: הייפ הופמן, חיים דמון ת ס נ כ  חברי ה
 המניה לצבור רווחים ספקולטיביים.

ו התשמ״ז, 30.12.1986 י ס כ ת חוק 1811, כ״ח ב  104 הצעו
 המחיר 84 אגורות ISSN 0334 — 3030 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


