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 מת בזה העעת חוק מטעם הממשלה:

-995ו ו ״ ת, התשנ ת חוק החברו ע צ  ה

: פרשנות ן  חלק ראשו
 רות 1. בחוק זה -

ת תנאיה ר א י ד מג ואה שנטלה החברה ו ל הלו ד על קיומה ש י ע מ  ״איגרת חובי• - מסמך ה
ל חברה במהלך עסקיה: ן ש י חליפי  למעט שטרי חוב או שטר

ן על ו דרת בה מובטחת במשכ ג ת החברה המו בו י גרת חוב שהתחי  ״איגרת חוב מובטחת״ - אי
 נכסי החברה בולם או מקצתם:

 ״אמצעי שליטה״ - כל אחד מאלה:

 (1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה.

: ל החברה או את מנהלה הכללי ת דירקטורים ש ו ת למנ כו  (2) הז

ות: י ל בעלי המנ וחדת ש ה ואמיפה מי  ״אסיפה כללית״ - אסיפה שנחי

נה אסיפה שנתית: ות שאי י ל בעלי המנ  ״אסיפה מיוחדת״ - בל אסיפה ש

י מניות: ל סוג בעל  ״אסיפה סוג״ - אסיפה ש

ים אחת לשנה: ות שתתקי י ל בעלי המנ  ״אסיפה שנתית״ - אסיפה ש

 הסבר
 מועד ביטולו של סימן 46 לדבר המלך במועצתו, 1922 -
 היה הבסיס החוקי להלכות אלה המשפט המקובל ודיני
 היושר האנגליים, אשר השלימו את החסר (לקונה:
 בפקודת החברות. מאז 980 ו - עם חקיקתו של חוק
 יסודות המשפט, התש״ם-980ו - הבסיס החוקי להלכוח
 אלה הוא בסמכותו של השופט הישראלי להשלים חסר
 בחקיקה. כן נעוץ הבסיס המשפטי לפעילות שיפוטית זו
 בסמכותו הטבעית של שופט בישראל לפתח אח
 ״המשפט המקובל נוסח ישראל״, כפי שהדבר נעשד
 למשל בע״א 9ד/דו8, 818, 585/82, קוםוי ואח׳ נ׳ בנק י.ל.
 פויבטונגר בע״מ ואח׳ נפ״ד לח (3) 253). הבה כי בן, המצב
 המשפטי הקיים מחלק את דיני החברות בין חלל

 םטטוטורי לבין חלק הלכתי.

 ב. התפתחות בדיני החברות בעולם המערבי
 מצב דברים זה איבו מניח את הדעת, וזאת משני טעמים
 ראשית, החלק הסטטוטורי של דיני החברות במכלול דיני
 החברות הוא מיושן. החוק האנגלי נחקק ב־1929, ומא:
 חלו שינויים מרחיקי לכת בחקיקת החברות בעולכ
 המערבי בכלל ובאנגליה בפרט. כך, למשל, חלו שינוייכ
 ניכרים בדיני החברות של גרמניה וצרפת ב־ד196, ער
 נכנסו לתוקפם חוקי חברות חדשים. שינויים בוספיכ
 התרחשו בדינים אלה, כמו בדיניהן של מדינות אחדור
 החברות בשוק האירופי המשותף, מכוח הנחיו־ח (דירק־
 טיבות) של מועצח השוק, בענייני חברות. באנגליד
 עצמה הוחלף חוק החברות מ־929ו - אשר שימש בםיכ
 לפקודה שלנו - בחוק חברות חדש ב־1948, בעקבור
 המלצותיה של ועדת כהן. שינוי בוסף חל ב־ד196
 בעקבות המלצתה של ועדת ג׳נקינס (Jenkins). בעקבוח

 הצעות חוק 2432, כ־ט בתשרי התשנ״ו, 23.10.1995

י ר ב  ד
א ו ב  מ

 חוק החברות המוצע הוא חוק מקיף, כולל, בעל אופי
 קודיפיקטיבי, המרכז את עיקרי דיני החברות הנוהגים

 בישראל ומותאם לצורכי התקופה.

 הצעה זו לחוק חברות חדש הינה פרי עבודתה של ועדה
 ציבורית שמינה שר המשפטים דאז, מר משה נסים,
 בראשות שופט בית המשפט העליון (כתוארו אז),
 הפרופסור אהרון ברק (להלן - הועדה או ועדת ברק).
 הועדה התבססה בעבודתה על הצעה שהכין עבור
 משרד המשפטים הפרופסור א׳ פרוקצ׳יה, מהפקולטה

 למשפטים באוניברסיטה העברית.

 הועדה הגישה את הצעתה לשר המשפטים בשלהי שנת
 1995 (ראה - הועדה לחקיקת חוק חברות חדש, דין

 וחשבון, התשנ״ה-995ו).

 ועדת השרים לענייני חקיקה, בראשות השר ליבאי,
 החליטה לאמץ את הצעת הועדה בשינויים מעטים
 בלבד שהציע משרד המשפטים. לאור זאת, דברי ההסבר
 להצעת חוק זו הינם, בעיקרם, הדברים שנכללו בדדה

 הועדה בלשונם.

 א. טקודת החברות ודיני החברות

 בענייני חברות נוהגת בישראל פקודת החברות [נוסח
 חדש], תשמ־ג-1983 (להלן - פקודת החברות). זהו נוסח
 חדש של פקודת החברות משנת 1929. בצד פקודת
 החברות נוהגים בישראל דיני חברות. אלה הם דינים
 הלכתיים הקובעים הלכות בענייני חברות, בגון דיני
 יזמים, דיני תביעה נגזרת ודיני הרמת מסך. עד 1980 -

2 



ת ערך, רו י י ן לפי סעיף 45 לחוק נ ו ץ שקיבלה רשי ירות ערך באר י  ״בורסה״ - בורסה לנ
ל מסחר מעל הדלפק; פן ש ץ לארץ לרבות באו  החשב״ח-1968'; וכן בורסה בחו

זי;  ״בית משפט״- בית המשפט המחו

ל ות המונפק ש י ן המנ זים או יותר מהו ות מהוחי״ ־ מי שמחזיק בחמישה אחו י  ״בעל מנ
 החכרה או מכוח ההצבעה בה-,

וחר או את ש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או י י ך - בעל מניות מהותי או מי ש  יבעל עבי
; מי שמכהן כדירקטור או כמנהל כללי י ו  המנהל הכלל

ותר מכוח ת או י ות המקנה למחזיק בהן מחצי י  ״דבוקת שליטה״ - בחברה פרטית - מספר מנ
רים ותר ממספר הדירקטו ת או י  ההצבעה באסיפה הכלליח או אח הכוח למנות מחצי
ות המקנה למחזיק בהן אח השליטה בחברה: וחזקה י ת - מספר מנ רי בו  בחברה: בחברה צי
ים או יותר ז ם וחמישה אחו י א מחזיק בעשר א בעל דבוקת שליטה אם הו ו ה  על אדם ש
ל רים ש כות למנות רבע או יותר ממספר הדירקטו ת או בז  מכוח ההצבעה באסיפה הכללי

 החברה:

ל בעל מניה מכוח זכותו כבעל מניה, לרבות נית ש  ״דיבידנד״ - כל פרי על ההשקעה ההו
צא באלה: ו י כ ירות ערך הטבה ו י ד ביניים, במזומן, בנכסים, בנ נ ד י ב י  ד

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הדעת - היחס בין החלק החקוק של דיני החברות, לבין
 חלקו ההלכתי, אינו יחס ראוי. פקודת החברות מהווה אך
 מסגרת, הקובעת הסדרים בעלי אופי ארגוני. חלק ניכר
 מדיני החברות הושאר במכוון מחוץ לפקודת החברות,
 לפיתוח הלכתי. תוצאה זו אינה רצויה, רצוי הוא חוק
 חברות, כמו זה המוצע, הכולל את עיקרי דיני החברות.
 כמובן, תמיד תהיה התפתחות הלכתית בצד החקיקה -
 או בין הסדקים שלה. אך מן הראוי הוא שהתפתחות זו
 רק תשלים חסר בחקיקה או תפתח את שוליה, אין זה

 רצוי בי העיקר יחסר מספר החוקים.

 ג. התיקונים בדיני החברות בישראל

 פקודת החברות תוקנה למעלה מעשר פעמים עוד
 בתקופת המנדט, כך למשל, בתיקון מ־937ו הוכנס הפרק
 על החברה הפרטית. גם לאחר קום המדינה נערכו מספר
 תיקונים. עד הנוסח החדש, תוקנה פקודת החברות
 למעלה מ־5ו פעמים בתיקונים שונים בגון תיקונים
 בעניין החברה הנכרית, בענייני הגדלת הון, בהוראות
 מסוימות הקשורות בפירוק, בנוגע לשם החברה, לדוקט
 רינה של אולטדה־וירם, לדרבי הצבעה ולסעד במקרה
 של קיפוח. גם לאחר צאת הנוסח החדש, תוקנה הפקודה
 בתיקונים נוספים. כך יש לציין את חוק לתיקון פקודת
 החברות (מסי 2), התשמ״ז-ל198 העוסק בדירקטורים
 מקרב הציבור, ובן את חוק לתיקון פקודת החברות(מס׳ 4)
 (אחריות נושאי משרה), התשנ׳׳א-991ו, ואת חוק לתיקון
 פקודת החברות (מם׳ 5), התשנ״א- 991 ו, שהתבססו על
 עבודתה של ועדת ברק - הדנים בחובות אמון וזהירות

 הדירקטיבות של השוק האירופי חלו ׳שינויים נוספים
 :חוק האנגלי, אשר אימץ את הדירקטיבות השונות,
 :עניני שינוי הדוקטרינה של אולטה־וירם (אימוץ
 הדירקטיבה הראשונה ב־1968) הקמת חברות ושינוי
נן (אימוץ הדירקטיבה השנייה ב־980ו), בענייני  :הו
 .יהול חשבונות ודיווח (אימוץ הדירקטיבה הרביעית
 :־0981, בענייני מיזוגים (אימוץ הרירקטיבה השישית,
 :־1982), בענייני דוחו״ת כספיים (אימוץ הדירקטיבה
 :שביעית ב־1989), בענייני ביקורת כספיה של חברות
 אימוץ הדירקטיבה השמינית ב־1969<. ב־1985 נעשה
 :(עין ״נוסח משולב״ של כל השינויים שנתרחשו בדיני
 זברות ער אז. נוסח משולב דומה נעשה ב־1989, מועצת
 :שוק האירופי עצמה פרסמה ב־989ו - בעד 12
 זדירקטיבות בענייני חברות - גם הצעת חוק בדבר
The European Company). גם באו־  זחברה האירופית (
D e l a w a r e  נות־הברית חוקקו חוקי חברות מודרניים ^
M o d e l B u s i n e s s גן וקליפורניה. ^  .יו־יורק, מישי

Corpora תוקן ועודכן, t ion A c 

Amer פרסם, בשנת 992 ו הצעה i can L a w i n s t i t u i e z ם 
" P r i n c i p l e s o f C o r p o r a t e ;ייוחדת בתחום זה: 
G o v e r n a n c e : A n a l y s i s a n d R e c o m m e n d a t i o n s " 

 זנה כי בן, ברור הוא כי על רקע התפתחות ענפה זו,
 זמעב המשפטי בישראל בענייני חברות - המבסס עצמו
 :עיקר על פקודת החברות מ־929ו - הוא מיושן ומחייב
 !ודרניזעיה והתאמה למציאות המודרנית. מעבר לכך -
 זה הטעם השני לכך כי המצב הקיים אינו מניח את

 סייח התשב״ח, עמי 234,
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דנד בי ן הדי ו ווח, על חשב ו לפני סוף שנת הדי כרז עלי ד שהו נ ד בי י ד ביניים״ - ד דנ בי  ״די
וכרז בסוף השנה: י שי ו פ  שצ

: ר מינהו להיוח כונס הנכסים הרשמי ש ה ״ - מי ש  ״הכונס הרשמי

ירות ערך; י ר להקצאת נ בו א לצי ל  ״הצעה פרטיה״ - הצעה ש

ד ות ב י י מנ ן לבעל י פנית במישר ות כחברת המטרה המו י שת מנ  ״הצעת רכש״ - הצעה לרכי
ל את דבוקו י ד  אשר אם תתקבל תקנה לרוכש דבוקת שליטה בחברת המטרה, או תג

ת הרכש־, ע צ ו ערב ה ד תה בי  השליטה שהי

י בעי ד י ב ות ש י ל את כמות המנ י ר ש שמטרתה להג כ ש משלימה״ - הצעת ר כ  ״הצעת ר
 דבוקת שליטה בחברת המטרה״,

 ״השר״ - שר המשפטים:

נן קצר משנה: ד פרעו ע ו מ ות ש י בו י יוח שוטפות״ - התחי יבו  ״התחי

ירות ערך: י ר בתקנון הכורסה לפי סעיף 46 לחוק נ  ״חבר כורסה״ - חבר בורסה כאמו

 ״חברה״ - חברה שחוק זה חל עליה:

ן בדר טה בה, בי ותיה או דבוקת שלי י ש את כל מנ ם לרכו  ״חברת המטרה״ - חברה שמבקשי
ש את כל או עיל ם לרכו ה מבקשי ב ל הצעה רכש או חברה ש ן בדרך ש בי ג ו ו ז ל מי  ש

ן אם לאו: בי ח ו וחה המשפטי שי  נכסיה וחובותיה, והכל בין אם חוך ביטול אי

רשם ; ת, שנ ־אדם, למעט שותפו י כל חבר־בנ שראל ו י ץ ל  ״חברה חוץ״ - חברה הרשומה מחו
ץ לישראל; ד מחו אג  הו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ב־1962 מינה שר המשפטים דאז, מר דב יוסף, ועדז
 חדשה לבדיקת חוק החברות, בראש ועדה זו עמד שו
 השופט צלטנר. אף ועדה זו - שהגישה את הדין וחשבו
 שלה ב־965ו - ראתה את תפקידה בהצעת תיקוני!

 ושיפורים בפקודה מ־1929.

 ב־4ד9ו פנה שר המשפטים דאז, מר י.ש. שפירא, לאהו
 ברק, אז פרופסור בפקולטה למשפטים - בבקשה להב
 טיוטא של חוק חברות חדש ומקיף. בתתילת 1975 הוגי
 ״דו״ח ביניים זמני״ ובו קווים מנחים לחקיקה והוראו
 כלליות (כגון עקרון האישיות המשפטית והרמת המס!
 הזכות והחובה להתאגד כחברה: הדוקטרינה ש
 אולטרה־וירס ומטרות החברה), בן הוגשו הצעות בכ
 הנוגע לדיני יזמים, כלומר פתרון משולש היחסי
 יזם־חברה־צד שלישי. הצעה זו היוותה אך חלק ראש
 של מפעל מקיף לשינוי דיני החברות. מפעל זה ל
 נסתיים בשל מינויו של פרופ• ברק ב־975ו ביוע
 המשפטי לממשלה. עם זאת, לפרקים על דוקטרינ
 האולטרה־וירס ומטרות החברה היתה השפעה מםויימ

 על חקיקתו של תיקון מם, 17 לפקודת החברות.

 ב־975ו מינה שר המשפטים דאז, מר צדוק, ועד
 בראשותו של פרופ׳ יובל לוי. זו הגישה המלצותי
 (ב־1979) לשר המשפטים, מר שמואל תמיר המנח
 הוועדה דנה בתפקידי הדירקטוריון, באחריות אזרחי

 ופלילית של דירקטורים ובביקורת פנים.

 של נושאי משרה בחברה. בין השינויים הרבים שחלו יש
 לציין את חקיקתו של חוק ניירות ערך, תשב״ח-1968,
 [להלן - חוק ניירות ערך) אשר אף שהוא עוסק במטריה
 של חברות, מצוי הוא מחוץ לפקודת החברות עצמה, וכן
 את חקיקתו של חוק החברות הממשלתיות, השלייה-

 1975 (להלן - חוק החברות הממשלתיות).

 ד. הרפורמה בדיני חברות בישראל

 על הצורך לתקן את פקודת החברות ואת דיני החברות
 עמדו מזמן, בבר ב־949ו מינה שר המשפטים דאז, מר
 פנחס רוזן, ועדה לתיקון פקודת החברות. בראש הוועדה
 עמד השופט צלטנר. הוועדה הגישה את הדין וחשבון
 שלה ב־953ו. הוועדה לא ראתה מתפקידה להציע חוק
 חברות חדש, אלא תיקונים מוגבלים בדין הקיים.

 המלצות הוועדה לא עברו לתהליך החקיקה.

 ב־1957 פרסם משרד המשפטים הצעת חוק חברות אשר
 הוכנה בעיקרה על־ידי הפרופסור ידין המנוח. ההצעה
 התבססה בחלקה על הדין וחשבון של ועדת צלטנר, אך
 היתה בעלת אופי שונה לחלוטין, השוני התבטא בכך,
 שהצעה זו, משנת 1957, מהווה נסיון לקבוע קודקס של
 דיני חברות, כלומר דבר חקיקה הבנוי באופן שיטתי,
 המבקש לתת תשובה כוללת ומקיפה לבל דיני החברות,
 תוך ביטול הדין הישן וקביעת דין חדש תחתיו. החוק

 הזה לא קוד• בשלבי החקיקה.
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רית: בו נה צי  ״חברה פרטית״ - חברה שאי

רות ערך או י י ם למסחר בבורסה לנ מי רוח הערך שלה רשו י י  ״חברה ציבורית״ - חברה שנ
ר; בו י הצי ד ירות ערך ומוחזקים בי י תו בחוק נ ר על־פי השקיף במשמעו בו ו לצי צע  שהו

ל חברת בותיה ש ר נכסיה וחו ש ן חברה א  ״הברה קולטת״ - חברה הנוטלת חלק במיזוג, כגו
ל ת ש ו י ות החברה הקולטת או למנ י  המטרה, כולם או עיקרם, הועברו אליה, בתמורה למנ
ת החברה הרוכשח, ות הללו הועברו לבעלו י ן אם המנ  חברה־בת או חברה־אם שלה, בי

ות של כל אחת מאלה-, י  לחברת מטרה, או לבעלי המנ

ירות ערך, התשכ״ח-968ו: י ירות ערך״ - חוק נ  ״חוק ני

ר מן החברה בוח להעברה באמו י ן או בעקיפין, לרבות התחי י  ״חלוקה״ - העברה, במישר
ל כסף, רכוש, זכות או טובת הנאה אחרה, ללא ותיה כולו או חלקו, ש ר בעלי מני בו  לצי
דנד, או בכל דרך אחרת לרבות רכישה בי ם די ל חשלו ת ערך אם בדרך ש ו  חמורה שו
ות י למעט הקצאת מנ ות שלהן ערך נקוב בפחות מערך זה ו י  כהגדרתה להלן והקצאת מנ

 הטבה:

דת ההאגד; ד בתעו ׳ - היום שקבע הרשם כיום ההאג  ״יום ההאגד׳

ד ה עם צ ל חברה שטרם הואגדה, פעולה משפטי  ״יזם״ - מי שעושה, בשמה או במקומה ש
 שלישי-,

ית לססטיסטיקה: ד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכז ד  ״מדד״ - מ

ר ב ס י ה ר ב  ד

 השוואתי מקיף, בפתרונות שנתקבלו במדינות שונות
 (באנגליה, ארצות־הברית, קנדה, ניו־זילנד, צרפת,
 גרמניה, השוק האירופי ועוד). לא ניתנה כל עדיפות
 למדינה זו או אחרת. גם לחוק האנגלי - הישן או החרש
- לא ניתנה כל עדיפות. עם זאת, אין להתכחש לכך, כי
 המשפט המסחרי שלנו הוא בעיקר אנגלי, ובי תרבותו
 המשפטית של המשפטן הישראלי מושפעת רבות משיטת
 המשפט המקובל. זאת ועוד: ודאות ובטחון הם ערכי יסוד
 שכל שיטת משפט מודרנית צריכה לשאוף להגשים. על
 כן, מקום שכפות המאזניים בעניינים מרכזיים היו
 מאוזנות, וכן בעניינים בעלי חשיבות משנית, ההמלצה
 היא להמשיך במשפט הקיים, במטרה להבטיח רציפות
 והמשכיות. רק באשר ההסדרים הקיימים נראו מיושנים
 ונמצאו טובים מהם, הוצע שינוי דרסטי ברין הקיים.
 למותר לציין, כי התוק החדש יעמוד על רגליו הוא, ללא

 כל זיקה פרשנית למשפט האנגלי.

 ג. חוק החברות החדש יעסוק בבל סוגי החברות והוא
 אינו כולל הצעה - כפי שמקובל במספר ארצות - לפצל
 את החוק למספר חוקים, לפי סוגי החברות. כמו־כן לא
 מוצע לקבוע את ההוראות ביחס לחברה פרטית, תוך
 הוספת פרק העוסק חברה ציבורית או לקבוע הוראות
 ביחס לחברה הציבורית, תוך הוספת פרק העוסק בחברה
 פרטית. הצעת החוק קובעת, בי עיקר הוראותיו של חוק
 החברות יחולו על כלל החברות. הוראות מיוחדות יחולו
 אך על החברה הציבורית, ואחרות יחולו אך על החברה
 הפרטית. גישה זו מבוססת על הצורך, מחד גיסא, לתת

 ב־982ו פנה שר המשפטים דאז, מר משה נסים לפרופסור
 אוריאל פרוקצייה וביקשו להכין הצעה לחוק חברות
 חדש לישראל. הצעתו של הפרופסור פרוקצייה שימשה

 בסיס לעבודתה של וערה ברק.

 עקרונות יסוד בהצעת החוק

 א. נקודת המוצא של הרפורמה המוצעת חינה, כאמור,
 הרצון להציע חוק חברות מודרני ומקיף, אשר יהיה בעל
 אופי קודיפיקטיבי. מבחינה זו שונה נקודת המוצא של
 ועדת ברק מזו של ועדות צלטנר, ודומה לתפיסה שעמדה
 ביסוד הצעתו של משרד המשפטים מ־ד195. הכוונה
 הינה להכין דבר חקיקה שישאף ליתן תשובה למרבית
 הסוגיות בדיני חברות. השיטה הקיימת, לפיה חלק ניכר
 מדיני החברות מצוי בדבר חקיקה וחלק אחר בפסיקה,
 לא נראתה כרצויה. כמובן, בקודקס יהיו חללים
 וחסרונות, אשר יושלמו בדרך המקובלת. זאת ועוד:
 במקרים מעטים - בגון בסוגיית הרמת המסך, סברה
 הועדה כי הסוגייה ״אינה חקיקה״ ורצוי לקבוע בחוק
 עקרון כללי ולהשאיר את הסוגיה לפיתוח הלכתי. אכן,
 ההלכה הפסוקה תוכל להמשיך ולפתח את דיני החברות
 ״בין הסדים״ של החוק החדש. אך בעיקרו של דבר,
 הפתרון לכל בעיה של דיני חברות, צריך להימצא

 במסגרת החוק או בהיקש מהוראותיו.

 ב. בגיבוש הצעתה לחוק החברות החדש נבחנה
 בועדת ברק כל סוגיה וסוגיה לגופה, תוך נסיון לגבש את
 הפתרון הטוב ביותר. בהקשר זה ערכה הועדה מחקר
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שת כל כי שת דבוקת שליטה בה או ר ל חברת המטרה או רכי שת כל המניות ש כי  ״מיזוג״ - ר
ל ך ש ר הכל בד א בדרך העסקים הרגילה ו ל ל חברת המטרה ש  או עיקר הנכסים והחובות ש
ת חה המשפטי ו שי ל אי טו א לבי י ב י ל ש כו עו י צו ר בי ש ן הרוכש לחברת המטרה, א  הסכם בי

ל אחת החברות האחרות הנוטלות חלק במיזוג.  של חברת המטרה או ש

ם י די בעל דבוקת שליטה בחברת המטרה שמטרתו להשל צע בי  ״מיזוג משלים״ - מיזוג המו
שת חכרת המטרה או את יתרת נכסיה: כי  את ר

ו אשר יהא: י נו ר בחברה, יהא כי ד הניהולי הבכי  ״מנהל כללי״ - בעל התפקי

; ן ות הנקבעות בחקנון ובדי י כו  ״מניה״ - אגד של ז

 ״מנין קולות׳׳ - מנין קולות הנוכחים בהצבעה-,

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לקבוע סעיף מטרות כללי, לפיו היא רשאית לעסוק בכל
 עיסוק: מוצעים דינים מקיפים ומפורטים הנוגעים לדיני
 היזמים: מוצע לעגן בהוק את המצב הקיים, לפיו
 בית־המשפט רשאי להרי• את מסך ההתאגדות בנסיבות
 מתאימות: אומצה תורת האורגנים ונקבעו השלכותיה
 בתחום דיני החברות. כך, למשל, מוצע לקבוע בי
 האחריות בנזיקין של חברה לעוולה שביצע אורגן היא
 אחריות אישית ולא שילוחית: ההצעה חוזרת על
 ההוראה בי התקנון הוא חוזה בין החברה לחבריה, ובינם
 לבין עצמם: נקבעו הסדרים באשר לתוקף של חוזה
 המגביל כוחה של חברה לשנות מתקנונה: נעשתה
 התאמה בין דיני השליחות לבין דיני החברות, בכל
 הנוגע לחוזה שנעשה בש• החברה וההורג מסמכותו של
 המתקשר: נקבעו חובות אמון וזהירות של נישאי משרה
 כלפי החברה, וכן חובות אמון וזהירות של בעל מניות
 כלפי החברה וכלפי בעלי המניות האחרים, כגון החובה
 של בעל מניות להימנע מניצול לרעה של עמדתו, לרבות
 כוח ההצבעה שלו. החובה להימנע מניצול של הזדמנות
 עיסקית של החברה לתועלת הפרטית, והחובה להימנע
 מעושק חברי החברה האחרים: כן מוצע לקבוע כי מוטלת
 החובה על בעל מניה שלא לנצל לרעה את עמדתו וכוחו
 בכל הנוגע לשינוי מסמכי היסוד של החברה, מבירת
 שליטה ושינויים סטרוקטורליים, ולאפשר פיתוח הלכתי
 באשר לחובות של בעלי מניות בלפי בעלי מניות אחרים
 ושל נושאי משרה בלפי בעלי המניות: נקבעה ההנחה
 שתאגיד יכול שיהא דירקטור: נקבע הסדר מקיף באשר
 לפרוקסי (כתב הרשאה) וכן נקבעו הסדרים מקיפים

 בעניין התביעה הנגזרת והתביעה הייצוגית.

 ו. במסגרת ההכרה באוטונומיה של הרצון הפרטי,
One man) מוצע לאפשר הקמת חברה של אדם אחד 
 company), תוך הבטחת זכויותיהם של צדדים שלישיים.
 תפישה זו הביאה גם לביטול ההבחנה בין תזכיר לבין
 תקנון. המסמך הבסיסי הוא התקנון, מבלי שלחלקיו
 השונים יש מעמד משפטי שונה. כאמור, כל חלקי התקנון

 ניתנים לשינוי ברוב פשוט.

 ז. בחוק המוצע מוגדרים האורגנים המרכזיים של
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 ביטוי לייחוד ולמורבבוח של דיני החברה הציבורית,
 ומאידך גיסא. לתת ביטוי לעובדה שרוב רובן של
 החברות בישראל הן חברות פרטיות. בשיטה שנבחרה יש
 משו• מתן תשובה ראויה לפרובלמטיקה זו. בסעיפים
 שידונו בחברה הציבורית נעשתה, במובן, התאמה עם
 חוק ניירות ערך. עקרונית, חוק זה צריך להיות חלק
 אינטגרלי של חוק החברות. אך גם אם הוא ימשיך
 להתקיים כיחידה מינהלית נפרדת, תיעשה התאמה של
 ההסדרים החוקיים. התאמה זו אין משמעותה זהות. כך,
 למשל, תיוותר הקביעה בחוק ניירות ערך. כי בחברה
 שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך יהיה
 לכל מניה קול אחד, לעומת הקביעה בהצעת חוק זו, של
 העקרון לפיו, ככלל, בל חברה רשאית לגוון את הזכויות
 הצמודות למניות. בפרק על החברות הפרטיות ייקבעו
 הוראות מיוחדות להן, לרבות פטור מהוראות מסוימות,
 כגון ויתור על הליכים פורמליים לכינוס אסיפות,
 אפשרות לנהל, בתנאים מסוימים, ישיבת דירקטוריון
 ואסיפת בעלי מניות במשותף, והגמשת היחס בין

 הדירקטוריון להנהלת החברה.

 ד. הפילוסופיה העומדת ביסוד הרפורמה המוצעת
 היא זו של האוטונומיה של הרצון הפרטי. הפרט חופשי
 להתאגד, והוא צריך להיות חופשי לקבוע את תובן
 התאגדותו. על כן מרבית הוראות חוק החברות הן
 דיםפוזיטיביות ורק מיעוטן קוגנטיות. לחופש הרצון ניתן
 ביטוי ביכולת הגיוון של סוגי המניות, וביכולת לשנות
 את התקנון ברוב פשוט. הקוגנטיות נשמרה מקום שנדרש
 להגן על צדדים שלישיים (כגון במקרים של הפחתת הון)
 או על תקנת הציבור (בגון בחובות הרישום והעיון
 במסמכי החברה). בעיקרו של דבר מבוססת ההצעה על
 הכרה במשחק החופשי של השוק, תוך הגנה על
 משקיעים (בין בעלי מניות ובין צדדים שלישיים) מקום
 שהשוק נכשל. על בסיס זה נשענת ההצעה, למשל,
 בםוגית רכישת חברות, תוך הבחנה בין מיזוג, הצעת

 רכש וחילוטין.

 ה. במסגרח ההוראות הכלליות, מוצע להשתחרר
 מהדוקטרינה של אולטרה־וירם חברה ולאפשר לחברה
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 ״מספר זהותי׳ -

: ן שראל - מספר זהותו במרשם האוכלוסי שב י ד תו  (1) לגבי יחי

שראל - מספר הרישום;  (2) לגבי חברה הרשומה בי

מה א רשו ה הי ב נה ש שראל - המדי י ץ ל  (3) לגבי חברה רשומה הרשומה מחו
ש לה מספר רישום:  ומספר הרישום, אם י

. ם שלו שו י ן - מספר הר ם על־פי די שו ד אחר מספר רי י  (4) היה לחאג

 ״מעך׳ -

אם , ו ן ם במרשם האוכלוסי א רשו ו ה שראל - מענו כפי ש שב י ד חו ) לגבי יחי ו ) 
 מסר מען אחר - המען שמסר:

אם מסר מען אחר - המען שראל - מען מגוריו, ו שב י ו תו נ ד שאי  (2) לגבי יחי
 שמסר:

שראל - מען משרדה הרשום:  (3) לגבי חברה הרשומה בי

ץ לישראל, ואם מסרה מען שראל - מען משרדה מחו ץ לי  (4) לגבי חברה מחו
שראל - המען שמסרה׳,  בי

ו הרשום; ן - מענ ם על־פי די ד אחר מען רשו י  (5) היה לחאג

ת רכש: ע צ וג או ה ז ע הצעה מי י צ מ  ״מציע״ - מי ש

למעט הערת אזהרה: ד צף, ו ו ב ע ש ד ו ו ב ע ת כל ש  ״משכון״ - לרבו

ך ות בה תו י ות בה או שהיה בעל מנ י א בעל מנ ו ה ק - כל מי ש רו  ״משתתף״ - בחברה שבפי
ם - גם י ל המשתתפ י הקביעה הסופית ש כים שלפנ י תחילת הפירוק, ובהלי  השנה שלפנ

א משתתף:  כל מי שנטען כי הו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 האגודות השיתופיות, פקודת השותפויות ננוסה חרש],
 התשל״ה-5ל9ו וחוק העמותות, התש׳ים-980ו). אך
 מעבר לבך: חוק חברות מהווה חלק מהמשפט (הפרטי
 והציבורי) בישראל, ועל כן יחולו עליו הדוקטרינות
 הכלליות של המשפט הישראלי. כך, למשל, כל זכות או
 כוח הקבועים בחוק החברות, יש להפעילם בדרך
 מקובלת ובתום־לב. התקנון הוא חוזה בין החברים לבין
 עצמם ובינם לבין החברה. על חוזה זה יחולו - עד כמה
 שאין בהצעה הוראות מיוחדות - דיני החוזים הכלליים.
 כמו כן, יחולו על פעולות שונות המתבצעות במסגרת
 החברה דיני הנזיקין, הקניין, העבודה, עשיית עושר ולא
 במשפט ושאר עקרונות המשפט הפרטי בישראל. בדומה,
 עד כמה שההצעה מעניקה סמכויות מינהל - כגון
 סמכותו של הרשם לרשום חברה - יחולו על הפעלת
 סמכויות אלו כללי המשפט המינהלי. אכן, דיני החברות
 משתלבים למרקם החקיקה וההלכה בישראל, ומהווים
 הם אך חוליה אחת בשרשרת המשפט הישראלי. חוק
 החברות המוצע כאן מסדיר בעיקרו אותן בעיות שהן
 מיותרות לחברות. עד כמה שאין כל ייהוד לחברה או

 לפועלים בה או מטעמה, יחולו הוראות הדין הכללי,

 החברה(האסיפה הכללית, הדירקטוריון והמנהל הכללי),
 יחסי הגומלין בין השלושה ועצמאותו של בל אחד מהם.
 בהצעה בולטת האבחנה בין האסיפה הכללית (כגוף
 מחוקק), לבין הדירקטוריון (בגוף קובע מדיניות ומפקח)
 לבין המנהל הכללי וההנהלה הפעילה (כגוף מבצע).
 תפקיד הדירקטוריון - הוא תפקיד של קביעת מדיניות
 כללית ושל פיקוח. הביצוע היומיומי מוסל על המנהל

 הכללי ועל ההנהלה הפעילה.

 ת. שינויים ניכרים נעשו בהוראות הקשורות להון
 החברה. יש להדגיש, לענין זה, את ההסדר שנועד
 לאפשר לחברה לרכוש את מניותיה היא, וזאח מהון
 שניתן היה לחלקו כדיבידנד. נקבעו הסדרים מקיפים -
 המצויים בחלקם ביום בהלכה הפסוקה - באשר לחלוקת
 הון החברה, תוך גישה מתירה, למעט מספר איסורים
 אשר נקבעו במפורש: החברה תהיה רשאית על פי החוק
 להנפיק מניות ללא ערך נקוב: כמו כן נקבעה הוראה
 באשר לכוחה של חברה, באמצעות הדירקטוריון, ליתן

 סכום סביר כתרומה.

 ט. חוק החברות המוצע אינו עומד בבדידותו. הוא
 משתלב בדיני התאגידים המצויים בישראל (פקודת
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, משנה למנהל כללי, סגן מנהל , מנהל עסקים ראשי  ״נושא משרה״ - דירקטור, מנהל כללי
ר בחברה אף עם כל ממלא תפקיד כאמו , ו ן למנהל הכללי י שר ף במי  כללי, מנהל אחר הכפו

 תוארו שונה:

ות י כו ת או ז ו ת השתתפ ד ו ע גרת חוב מובטחת, ת  ״נייר ערך״ - לרבות מניה, איגרת חוב, אי
ן אם למוכ״ז: בי ם ו ן אם הן על ש ר כל אחד מאלה, והכל בי  לרכוש, להמיר או למכו

מה כבעליה ם רשו מי  ״נייר ערך רשום״ - מניה הרשומה למסחר בבורסה והחברה לרישו
ל החברה שהנפיקה אותה: וח ש  בפנקס בעלי המני

ש ו מ י מ ש בכסף תוך פרק זמן הקער משנה, מבלי ש מו  ״נכסים שוטפים״ - נכסים הניתנים למי
ל עסקי החברה: ש למהלכם החקין ש מ ל מ ר יסב נזק ש  כאמו

ן ה לעני דרג ת־ ו תן שו ו לעשו נ ו גרות חוב או יותר שנתכו גרוח חובי׳ - שחי אי  ״סדרה אי
ם וערובה לתשלום:  תשלו

י הסבר  דבר

 הוא בעל חשיבות בישראל, לאור מבנה החברות הקיים
 בה. החלטת הועדה מבוססת היתה, בין היתר, על הסיכון
 הרב בחקיקת פרק מיוחד לעניין זה (בפי שהדבר קיים
 בגרמניה, למשל). עם זאת, הציעה הועדה לכלול מספר
 הוראות, בגון בדבר חברה־בת שבבעלותה המלאה של
Fully Owned). ועדת השרים לחקיקה  החברה האם (
 קיבלה את הצעת משרד המשפטים, שגובשה בסיועו של
 פרופ׳ אוריאל פרוקעייה, להוסיף מספר הוראות המתאי
 מות לאופן הפעולה של אשכול חברות. כך כוללת הצעת
 חוק זו גם הוראות הקובעות חובות אמון מיוחדות
 לנושאי משרה בקונצרן, וכן הוראות פטור מאישורים

 מסוימים בעסקאות האופייניות במבנה זה.

 (3) דיני חברות מקיפים מצויים בחוק ניירות ערך,
 התשכ׳׳ח־968ו. הועדה לא עסקה בחוק זה. עם זאת,
 ההסדרים שנקבעו בחוק המוצע נערכו תוך נסיון לתאם
 בין שני החוקים הללו. כך נקבע כי המונחים בחוק זה
 המוגדרים בחוק ניירות ערך יפורשו בהגדרתם באותו

 חוק.

 שאלה חשובה היא, אם מן הראוי הוא לשמר את הפיקוח
 על המסחר בניירות ערך בדבר חקיקה מיוחד (לפי המצב
 אצלנו ביום, ולפי המצב במדינות אחרות, בגון ארצות־
 הברית), או שמא יש לבלול את דיני הפיקוח הנזכרים
 כחלק מדין החברות הכללי. קיימים נימוקים לכאן ולכאן.
 אף שבועדה היו שסברו בי ראוי לכלול זאת בחוק אחד,
 לא נבללו דיני ניירות הערך במסגרת הצעת הועדה,
 מנימוקים שונים, יחד עם זאת, הציעה הועדה כעקרון
 מנחה בגיבוש הצעת חוק זו ובעתיד, להקפיד ולשמר אה
 האבחנה בין דיני החברוח המהותיים שייכללו בחוק
 החברות, לבין חובות הגילוי הנאות והדיווח הנדרשות
 להבטחת עניינם של המשקיעים בשוק ההון, אשר יכול

 שימשיכו להיקבע בחוק ניירות ערך.

 י. ההצעה אינה כוללת דיני פרשנות מיוחדים לחוק
 החברות. חוק זה יפורש על־פי אותן אמות מידה
 על־פיהן מתפרשים דברי חקיקה בישראל. פרשנות זו
 היא תכליתית באופיה. יש ליתן ללשון הטקסט אותה
 משמעות אשר מגשימה, בגבולות המובן הלשוני של
 הטקסט, את התכלית העומדת בבסיסו. על תכלית זו ניתן
 לעמוד מטיבם של ההסדרים הקבועים בחוק, מההיסטו־
 ריה שלו ומהצרכים המודרניים, בפי מצבם מעת לעת.
 הגישה הפרשנית, מן הראוי לה שתהא מתוך מבט רחב,
 ותשקף תפישה מהותית ולא טכנית. כך, למשל, אין
 להסיק מהסדר חיובי שנקבע בסוגיות מסוימות כי קיים
 הסדר •שלילי לגבי סוגיות אחרות. כל סוגייה וםוגייה
 צריכה להיבחן לגופה, תוך נסיון לשלבה בסוגיות
 האחרות של דיני החברות ובמרקם הכללי של הדין
 הישראלי. בקביעת התכלית העומדת ביסוד ההסדר
 החקיקתי יש להתחשב בכך בי שאיפתו של החוק היא
 ליתן פתרון ראוי לדיני החברות בישראל (ולא ליצור חסר
 מכוון), כי פתרון זה מבוסס על חופש הרצון של הפרט,
 תוך מתן הגנה ראויה לנושים, בעלי מניות ואחרים
 הזקוקים לה בנסיבות מתאימות. ביסוד החוק עומדת
 ה׳׳חברה״ על בל גווניה וצורותיה, תוך שהסדרים
 מיוחדים קבועים לחברה הציבורית מזה ולחברה

 הפרטית מזה.

 יא. (ו) הצעת חוק החברות אינה כוללת בחובה פרק
 על פירוק החברה. בעניין זה ימשיכו לעמוד בעינן
 הוראות פקודת החברות בענייני פירוק. ועדת ברק סברה,
 כי מן הראוי הוא לאחד דינים אלה עם דיני פשיטת
 הרגל, תוך קביעת מסגרת אחידה לעניין זה, לתאגיד
 וליחיד. ואולם, כל עוד לא נקבעה מסגרת אחידה זו,

 מוצע כי הדינים הקיימים בדבר פירוק יעמדו בעינם.

 (2) הצעת הועדה לא כללה פרק על אשכול
 החברות (הקונצרן), אף שהיתה מודעת לכך בי עניין זה
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ירות ערך שנקבעו בתקנון; י ל בעלי נ וחדות ש ות מי י כו  ״סוג״ - ז

ו ב ל חברה אחרת ש ושא המשרה או עניניה ש ל נ ל קרובו ש שי ש ן אי ״ - לרבות עני  ״ענין אישי
שא המשרה או קרובו הם בעלי שליטה: ו  נ

ה בתנאי נ ל החברה או עסקה שאי ל ש י נה במהלך העסקים הרג  ״עסקה חריגה״ - עסקה שאי
ות החברה, רכושה או וחי פן מהותי על רו ע באו ה להשפי י  שוק או עסקה העשו

וחיה; י בו י  החחי

ם ומסמכים; נות, שטרות, כתבי  ״פנקסים״ - לרבות חשבו

 ״פעולה״ - מעשה או מחדל;

ות החברה, רכושה או וחי ע באופן מהוחי על רו י ה להשפ י  ״פעולה מהותית״ - פעולה העשו
 התחייבויותיה-,

; , התשמ״ג-21983  ״פקודת החברות״ - פקודת החברוח [נוסח חדש]

ל ות החברה על ערכן הנקוב ש י ל מנ ו עולה מחיר ההקצאה ש ב  ״פרמיה״ - סכום ש
 המניות:

ל וג או בן זוגו ש ל בן הז א ש צ א ; אח, הורה או צ א צ א  ״קרוב״ - בן זוג, אח, הורה, הורי הורים, צ
 כל אחד מאלה:

ל כלו א י א ל הו ת המקובלים, ו נאו ה על פי עקרונות החשבו נפלצי  ״רווח״ - רווח מתואם לאי
 פרמיה שהחברה קיבלה עם הקצאת מניותיה:

ש או מי כ ת ר ע צ ל ה ש דבוקת שליטה בחברת המטרה בדרך ש  ״רוכש״ - מי שמבקש לרכו
חד עם אחרים ן בי בי ו ו ד ב ן ל ש את נכסי חברת המטרה, כולם או עיקרם, בי  שמבקש לרכו
ת נאמן או ו ע צ מ א ת ב ן בעקיפין, לרבו בי ן ו י ן במישר ף פעולה, בי תו ם עמו בשי עלי  הפו

 חברה קשורה:

ת לקניית ו י פצ ל מנירה החברה או או י החברה או חברת־בת שלה, ש ד י  ״רכישה״ - רכישה ב
, או לחתימה עליהן או קבלתן בעסקת ר או עקיף לרכישתן שי וע י ות החברה, או סי י  מנ

ת כל אחד מאלה: ו ש ע בות ל י לרבות החחי ן ו ו  משכ

ך ר ד טה בה ב שת דבוקת שלי כי ת ר שת חברת המטרה לרבות באמצעו כי  ״רכישה חברה״ - ר
ל חברת המטרה או עיקרם שת כל הנכסים והחובוח ש כי ת רכש, או ר ע צ וג או ה ז ל מי  ש
קת שליטה יק כדבו י מי שמחז ר י ם ב י וג משל ז ו מי ש א כ ת ר ע צ לרבות ה ל מיזוג, ו ך ש ר  בד
ת ו י י בעל מנ ד שת דבוקת שליטה בחברת המטרה מי כי ך למעט ר  בחברה המטרה, א
חד או לחוד, דבוקה י ות הפועלים בעצה אחת, שלהם, ב י י מנ  בחברה או מספר בעל

ע העסקה: צו בר לבי  שליטה בחברת המטרה עו

טה ו בעל דביקה שלי י מי שהנ ד ות נוספות בתברת המטרה בי י ת מנ ש י כ  ״רכישה נוספת״ - ר
 בה:

ף 44; י סעי ו לפ  ״רשם החברות״ - רשם החברות או סגן הרשם שנתמנ

ן ע במאז פי א מו ו ה י פחח כפי ש י נכסים שוטפים לאחר ניכו ו י נכסים שוטפים״ - שו ו  ״שו
ת או נ ו נות החשב ל החברה בהתאם לעקרו  המתואם או בדו״חות הכספיים המבוקרים ש

 המקובלים;

ות - מניה למוכ״ז: י א בעל מנ יק בו הו ן שהמחז י  ״שטר מניה״ - שטר המצי

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 37, עמי 761.
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א ל ל החברה ש ב נכסיה ש זוג עם חברה אחרת, מכירת רו  ״שינוי מבני״ - פירוק החברה, מי
 כדרך העסקים הרגילה או אירגונה מחרש-,

ל החברה או על מקצתם אותה שעה, כפי ן על כל נכסיה ומפעלה ש ו ר צף״ - משכ עבו  ״שי
ם על נכסיה וחדי ת מי ו נ ר משכו צו ף לסמכותה של החברה לי  מצבם מזמן לזמן, אך בכפו

 כולם או על מקצתם:

ל החברה: ל הפרת זכותה ש ש ש תובע ב י  ״תביעה נגזרת״ - תובענה שהג

דת החברות: תו בפקו  ״תזכיר״ - במשמעו

ן מספר ו ם הרשום במרשמי החברה בצי ל הבעלי ן את שמו ש י  ״תעודת מניה״ - שטר המעי
: תו וח שבבעלו  המני

נה לפי נה עם האגדה או כפי ששו ל חברה כפי שנוסח בראשו ת ש דו  ״תקנון״ - תקנון ההתאג
 הוראות חוק זה.

ו רות ערך, יהי י י ימח לגביהם הגדרה בחוק נ גדרו בחוק זה, ושקי  הגדרות בחוק 2. מונחים שלא הו
ירות ערך. י י בהגדרתם בחוק נ י ת ע י י י י  נ

 הגדרת המונח ״דיבידנד״ כוללת כל פדי על ההשקעה
 ההונית, ולכן כוללת גם מניות הטבה. הקצאה של זכויות
 ודיבידנד בעין. הגדרות המונחים ״התחייבויות שוטפות
 ו״נכסים שוטפים״ נחוצות לצורך דיני שמירת ההון.
 הגדרת המונח ״חלוקה״, תוך ההפניה להגדרת המונח
 ״רכישה״, קובעת למעשה את הנדבך העיקרי בדיני
 שמירת ההון הכלולים בהצעה, שלפיהם, רכישת מניות
 החברה בידי עצמה, מהווה חלוקה שדינה ככל חלוקה

 אחרת.

 בסעיף זה כלולות גם ההגדרות המיוחדות לפרק הדן
 ברכישת חברות, בגון ״דבוקת שליטה״, ״הצעת רכש״,

 ״מיזוג״ ועוד, והן תפורטנה בפרק המתאים.

 2. בסעיף קטן (ב) נקבע, כי מקום שלמונח המופיע
 בהצעת החוק יש הגדרה בחוק ניירוח ערך, התשכ״ח-
 1968, הוא יתפרש עפ״י אותה הגדרה. כפי שצויין, שני
 החוקים הללו מהווים חלק בלתי נפרד מדיני התאגידים,
 והסיבה שביום הם אינם מאוחדים לחוק אחד, אינה
 סיבה מהותית. על כן לא היה מקום לחזור על ההגדרות
 המופיעות בחוק ניירות ערך, אלא להפנות אליהן בלבד,
 ולייחד את סעיף ההגדרות, לאותן הגדרות המיוחדות

 לחוק המוצע.

י ר ב  ד

ן: פרשנות  חלק ראשו

 סעיף ההגדרות בהצעת החוק כולל מספר מונחים
 חרשים ובן מספר הגדרות חדשות למונחים קיימים.
 למשל, הגדרת ״איגרת חוב״, אשר אינה כוללת עוד

 איגרות חוב מובטחות בלבד.

 הגדרת המונח ״בורסה״, הורחבה ביחס להגדרתה בחוק
 ניירות ערך, וכוללת בל בורסה בארץ או מחוצה לה,
 לרבות בורסה בה נוהגת שיטת מסחר של ״מעבר לדלפק״.
 הרחבה זו הוספה, שכן היא מופיעה בחקיקה (למשל,
 צווים מכוח פקודת מס הכנסה). כמו־כן, מן הראוי
 להבהיר בי לעניין חוק זה, ״חברה ציבורית״ היא כל
 חברה שרשומה בישראל אשר ניירות הערך שלה
 מוחזקים בידי הציבור, בין בישראל ובין מחוצה לה, וגם

 אם הם נסחרים בשיטת המסחר האמורה.

 הגדרה חדשה היא זו של המונח ״בעל מניות מהותי״,
 המוגדר במי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון
 המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה. מונח
 זה דרוש מאחר שהוא מהווה את אהד הנדבכים
 החשובים של ההסדר הקיים בהצעה בסוגיה של קיום
 מרשם נפרד של בעלי מניות מהותיים, הנפרד מן המרשם
 של מכלול בעלי המניות בחברה, וכן בהקשרים

 נוספים.
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 חלק שני: ייסוד החברה

: ההתאגדות ן  פרק ראשו

 סימן א׳: זבות ההתאגדות

ת החוק, זכות ההתאגדות גדת א ו בלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נ ם רשאי ליסד חברה, ו ד  3. בל א

 המוסר או תקנת העיבור.

ות אחד. חברת אדם אחד י ה בעל מנ הי ל שי כו  4. לחברה י

 סימן בי: האישיות המשפטית

ת האישיות ב ש י י ת מ ת ש פעולה משפטי ת כשרה לכל זכוה, חובה ו ח משפטי ו שי  5. חברה הנה אי
 המשפטית של

ה ר ב ח פיה וטבעה כגוף מואגד. ה  עם או

י הרשם קיום חברה ד י ד החחומה ב דת ההאג ו ן בתע י ד המצו ום ההאג א מי ל חברה הו  6. קיומה ש

עד לפקיעת ההאגד.  ו

י הסבר ר ב  ד

 סימן בי: האישיות המשפטית

 ו. סימן זה בא לקבוע את מהותה של ההברה באישיות
 משפטית, ואת תתילת ״חייה״ ו״מותה׳׳: בן נקבעו בו
 הוראות כלליות הנגזרות מאופיה של ההברה באישיות
 משפטית עצמאית. ראשית נקבע העקרון לפיו חברה היא
 אישיות משפטית. היא בשרה לכל זכות, כוח, חסינות או
 חירות ההולמות את אופיה וטבעה כאישיות משפטית
 שאינה בן־אדם (בשרות כללית) (סעיף 5). אבן, בצד
 הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות,
 תשכ״ב־962ו, כי ״בל אדם בשר לזבויוח ולחובות מגמר
 לידתו ועד מותו״ (סעיף ו) באה ההוראה המקבילה

 באשר לחברה.

 2. בשרותה של החברה היא כללית. דוקטרינת ה־
Ult) אשר נהגה בעבר באנגליה - ra Vi res  אולטרה־וירס (
 ודרכה בישראל - שוב אינה נוהגת. אפילו קבעה חברה
 כי מותר לה לעסוק אך ברשימת עיסוקים המפורטים
 בתקנון, (ראה סעיף 38), אין לראות את החברה כאילו
 אינה קיימת וכנעדרת כשרות לעניין עיסוקים אחרים
 (״בשרות מוגבלת״). מעמדה של החברה לעניין עיסוקים
 אלה ייקבע על־םי הדינים המיוחדים הקבועים בהצעת
 החוק (ראה סעיפים 79-78) ועל־פי דיני השליחות
 הכלליים. על כן, ייתכן והחברה לא תהא חבה או זכאית
 בגין פעולות חורגות אלה, אך היא בעלת כשרות לגביהן.

 לא הרי כשרות כהרי אחריות.

 3. מטבע הדברים, חברה, כאישיות משפטית שאינה
 בךאדם, אינה בשירה לבצע פעולות שרק בן־אדם כשיר
 לבצען. חברה אינה כשירה להינשא או להתגרש. אין
 בכך כדי לצמצם את בשרותה הכללית של החברה, בשם
 שכשרותו של בן־אדם היא כללית, חרף העובדה שהוא

 חלק שני: ייסוד החברה

 פרק ראשון: ההתאגדות

 סימן אי: זבות ההתאגדות

 זכות ההתאגדות הינה זבות יסוד של האדם בישראל.
 היא מהווה כיום חלק מזכויות היסוד ״שאינן כתובות על
 ספר״, אלא נובעות במישרין מאופיה של מדינתנו
 כמדינה דמוקרטית השוחרת חופש. הצעת חוק-יסוד:
 זכויות האדם והאזרח - המהווה פרק בתוקת המדינה -
 כוללת הוראה מפורשת באשר לזכות ההתאגדות. חוק
 החברות חוזר על הוראת יסוד זו. עם זאת, ככל חופש
 חוקתי, אין הוא מוחלט, אלא מוגבל. אין לאדם בישראל
 הזכות להתאגד, אס מטרת ההתאגדות היא לפעולה
 הנוגדת את החוק, המוסר או תקנת הציבור. מגבלה זו
 מוטלת על כל התקשרות חוזית (סעיף 30 לחוק החוזים
 (חלק כללי), תשל״ג-1973) והיא נמצאה ראויה גם לזכות
 ההתאגדות, שסופה יצירת אישיות משפטית, אשר
 יחסיה עם חבריה הם יחסים חוזיים. מטעם זה לא ראתה
 הועדה לנכון להגביל את זבות ההתאגדות בתנאים
 נוספים או שונים, ולא אומצו הסייגים להתאגדות
 הקבועים בחוק העמותות, תש״ם-980ו. מוצע בי הכרעה
 בדבר מילוי התנאים הקבועים בחוק תהא נתונה בידי
 רשם התברות (ובית־המשפט המפקח עליו). סמכותו של
 הרשם היא אובייקטיבית, ולאור אופיה החוקתי של
 הזכות, היא מתוחמת היטב במגבלות הקבועות בחוק
 (ראה בג״צ 241/60 ברדוש נ׳ דשם החברות, פ״ד טו, 1151).
 עוד מוצע, כי יב1ל שתהיה חברה בת אדם אחד, וכן
 הושמט סעיף 4 לפקודה, שעסק בייחוד ההתאגדות.
 לפיכך, חבר בני אדם יוכל לפעול גם אם לא התאגד

 כחברה.
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ותה בהתאם  החילאת חברה 7. חוסלה חברה או נמחקה מפנקס החברות, רשאי ביח המשפט להחי
ראות חוק זה.  להו

כנע בי ר בסעיף 5 כדי למנוע מבית המשפט, במקרים חריגים בהם שו  הרמת מסך 8. (א) אין באמו
ת כמפורט להלן: ו ד ח כן בנסיבות הענין, להרים את מסך ההתאג ן וצודק] לעשו  נכו

וה בה: ל החברה לבעל מני יות וחובות ש  (1) לייחס זכו

ות בה. י ל בעל מנ יוח וחובות ש  (2) לייחס לחברה תכונות, זכו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חות הפסיקה עד כה. כמו־כן צריכה להמשיך ולהתקיים
 במסגרתה רוקטרינת ההדחייה (סובורדינציה), אשר
 מכוחה מוסמך בית־משפט להדחות הלוואות בעלים
 לעומת התחייבויות חיצוניות. לאור אופיה המיוהד של
 דוקטרינת הרמת המסך, הגמישות הנדרשת ממנה
 וההיקף הבלתי ניתן לצפיה של תחולתה, אין זה רצוי
 לקבוע הוראה חקוקה המכוונת למצות את דיניה.
 במסגרת סעיף 6 ניתן ביטוי לעמרה זו, והוצע, על בן, בי
 בית־משפט יהיה מוסמך ״להרים את המסך״ במקרים
 שייראו לו כראויים. לא נקבעה רשימה סגורה של מצבים
 אלה אך יש לראות בכך חריג לעקרון האישיות
 המשפטית הנפרדת. הפסיקה בענין תמשיך ותפתח את
 הכללים. כך, למשל, קיימת פסיקה המאפשרת הרמת
 מסך במקרים של מימון דק. פסיקה זו תוכל להמשיך
 להתקיים ולהתפתח, ואין בהוראות בדבר האישיות
 המשפטית העצמאית של החברה בדי לבטלה או

 להגבילה.

 8. עם זאת, מוצע לקבוע מספר הוראות מפורשות
 באשר להרמת המסך אשר נדונו בפסיקה. אין בכך כדי
 לשלול מהסמכות השיפוטית הכללית, אך יש בהן כדי
 להדגים את הרמת המסך (״האמיתית״) במצבים טיפו
 סיים שכבר הוכרו בפסיקה בעבר, והקבועים בסעיף קטן

 (ב).

 9. הרמת המסך (״האמיתית״) פועלת ״לרעת״ בעלי
 המניות וגם ״לטובתם״. על כן ניתן מכוחה להטיל על
 בעל מניה חובה המוטלח על החברה, וניתן מכוחה
 להעניק לבעל מניה זכות מזכויותיה של החברה. אין
 לראות, אפוא, בדוקטרינה של הרמת המסך דוקטרינה
 ״חד צדדית״, אלא פועלת היא ״לשני הכיוונים״. היקף
 פעולתה נקבע על־פי ההגיון המונח ביסודה. על כן
 עשויה היא לחול על כלל בעלי המניות או על חלקם

 בלבד.

 •1. בפרק זה גם נקבעה הוראה לעניין תחולתו של
 החוק (ס, 9). חוק החברות חל על ״חברה״, וקובע את
 דיניה של זו. עם זאת, מכיר החוק בסוגים שונים של
 חברות, וקובע דינים המיוחדים להם. אכן, באשר
 ההצעה דנה ב״חברה״ היא קובעת את הסדריה על כלל
 החברות. דינים מיוחדים לסוגים של חברות מצריכים
 הוראות מיוחדות בעניין זה. הוראות באלה מצויות

 בהצעת החוק.

 אינו כשיר לבצע פעולות - כגון מיזוג - שרק חברה
 כשירה לבצען. יהיו כמובן מקרי גבול קשים באשר

 לכשרותה של החברה. פתרונם של אלה הוא פרשני.

 4. תחילתה של החברה כאישיות משפטית היא מיום
 ההאגד, הנזכר בתעודה האגד (סעיף 6). דיניה של
 תעודה זו ודרבי הוצאתה קבועים בסעיפים 13-12. עד
 למתן תעודת האגד אין החברה מהווה אישיות משפטית.
 אין בהוראה זו כדי למנוע פיתוחם של דינים, כגון דיני
 החברה ״דה פקטו״, שנועדו לקבוע תוצאות משפטיות
 חרף אי האגדה של החברה. מהיום הקבוע בתעודת
 ההאגד, החברה היא אישיות משפטית, חרף פגמים

 שנפלו בדרכי התאגדותה. נושא זה נדון בסעיף 12.

 5. אישיותה המשפטית של החברה אינה קשורה
 באישיותם המשפטית של אלה הפועלים בה ובשמה.
 אפילו באה אישיותם של אלה לקיצה(בגון מותם של בל
 בעלי המניות), אין בכך כדי להביא מאליו לקץ אישיותה
 המשפטית של החברה. עם זאת, חברה אינה חיה לנצח.
 אף קיומה שלה יבול שיבוא לידי סיום. וזאת כאשר
 אישיותה המשפטית פוקעת. פקיעה זו נדונה בסעיף
 45(אץ2). פקיעת אישיותה המשפטית של חברה יבול
 שתהא בדרך של פירוק שבעקבותיו בא חיסול (ראה
 הפרק על פירוק חברה בפקודת החברות) או בדרך של
 מחיקה מינהלית (שדיניה קבועים בסעיפים 66-62). עם
 זאת, מקנה סעיף ד סמכות לבית־המשפט להחיוח חברה

 במקרים מםויימים.

 6. בדוקטרינה של הרמת מסך עוסק סעיף 8. אישיותה
 המשפטית העצמאית של החברה מבוססת על קיומו של
 ״חיץ״ בינה לבין בעלי מניותיה. ״מסך״ מפריד בין
 זכויותיה וחובותיה של החברה לבין זכויותיהם וחובו־
 תיהם של בעלי מניותיה, בין תכונותיה של החברה לבין
 התכונות של בעלי מניותיה. חרף קיומו של פרגוד זה,
 התפתחה הגישה כי במקרים מסוימים רשאי בית־המש־
 פט ״להרים אח המסך״. משהורס המסך לא נעלמת
 האישיות המשפטית העצמאית של החברה, אך עם זאת,
 ניתן לייחס לבעלי המניות זכויות וחובות של החברה
 (״הרמת מסך אמיתית״) וניתן לייחס לחברה הבונות

 המצויות בבעלי מניותיה (״הרמת מסך מדומה״).

 7. הרמת המסך היא דוקטרינה חשובה. היא מאפשרת
 למנוע ניצול לרעה של אישיותה העצמאית של החברה,
 דוקטרינה זו צריכה להמשיך ולהתקיים על־פי התפת־
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(א) רשאי ביה המשפט להרים את מסך ף קטן ות האמור בסעי  (ב) מבלי לגרוע מכללי
ת במקרים הבאים: ו ד  ההתאג

 (1) התקיים חנאי הקבוע בחיקוק להרמת מסך:

עשו במטרה ת הנפרדה נ וחה המשפטי שי ש באי מו  (2) הקמת החברה או השי
נות או וה בה להו ו לאפשר לה או לבעל מני עד ו ך או שנ י  לסכל כוונתו של כל ד

 לקפח אדם.

י למנוע מבית המשפט להעניק סעדים אחרים, ף זה כד ר בסעי ן באמו  (ג) אי
ד לאחר ני בחברה להיפרע את חובו, ע וח פלו ל בעל מני ת זכותו ש י י  לרבוח השע

יוחיה. יבו אן את כל יתר החחי  שהחברה פרעה במלו

רש אחרת. תחולה  9. הוראות חוק זה יחולו על כל סוגי החברוח זולה אם נאמר במפו

י הסבר  דבר

 הבעיה. כך, בין היתר, יש לקבוע לחברה הציבורית
 דירקטוריון הבולל לפחות שני דירקטורים חיצוניים, וכן
 ועדת ביקורת הנקיה מניגודי ענינים ומבקר פנים, כל
 אלה, ועוד רבים אחרים, הם אמצעי זהירות הכרחיים
 בחברה הציבורית, שתכליתם להגן על משקיעים מפני
 מנהלים, אך אין בהם צורך, והם עשויים להכביד על דרך
 ניהול העסקים בחברות פרטיות, בהן אין הפרדה של

 ממש בין הבעלות לבין השליטה.

 13. הועדה קבעה, כי לענין תחולת הדינים החלים על
 ״החברה הציבורית״ אין נפקות למקום קיומו של המסחר
 במניות החברה. לפיכך, הבורסה בה רשומים ניירוח
 הערך למסחר, יבול שתהא בורסה בישראל ויכול שחהא
 בורסה מחוץ לישראל (לרבות בשיטה מסחר של ״מעבר
 לדלפק״). הטעם לנישה זו נעוץ בצורך ליתן הגנה שווה
 בישראל לכל משקיע (ישראלי או זר) אשר השקיע
 בחברה ״ישראלית״, כלומר, חברה שנרשמה בישראל
 על־פי החוק הנוהג בישראל. ההוראות המיוחדות
 החלות על ״חברה ציבורית״ עוסקות, בין היתר, בסוגית
 הבעלות במניות הרשומות על שם חברות רישומים,
 בהצבעה באמצעות שלוח, בדירקטורים חיצוניים

 ובהעברת מניות.

 14. בחוק המוצע, חברה פרטית היא כל חברה שאינה
 ציבורית. המבחן היחיד להיותה של חברה ״פרטית״ הוא
 שניירות הערך שלה אינם רשומים למסחר בבורסה או
 שאינם מוחזקים בידי הציבור, לעיתים יחולו על חברה

 פרטית דינים מיוחדים והם קבועים בהצעה זו.

 11. פקודת החברות מבחינה בין ״חברה פרטית״ לבין
 ״חברה ציבוריח״. חברה פרטית היא חברה שמספר בעלי
 מניותיה מוגבל לחמישים, שאינה רשאית להציע ניירות
 ערך לציבור, ושהקנונה מגביל את זכותם של בעלי
 מניותיה להעביר את מניותיהם לאחרים. שני סוגי
 החברות, פרטית וציבורית, יכולים להיות בבעלותם של
 מספר קטן של בני אדם, ולהתנהג לבל דבר ועניין, כחברה
Close Corporat). ואכן, הרוב המכריע של ion  ״קטנה״ (
 החברות הציבוריות בישראל, כמשמעותן בפקודת

 החברות, הן כאלה.
 12. החוק המוצע מבוסס על ההנחה, שאין טעמים
 עיוניים ומעשיים טובים לאבחנה בין שני סוני החברות
 המוכרים היום על ירי הפקודה, ולפיכך אין זה מוצדק
 לקבוע דין שונה לכל אחד מהם. לעומת זאת, קיימת
 אבחנה של ממש בין חברה שניירות הערך שלה הוצעו
 לציבור על פי תשקיף או נסחרים בבורסה, לבין חברה
 שאיננה כזו. החברה מן הסוג הראשון מכונה בהצעה
Public Company) והחברה מן הסוג  ״חברה ציבורית״ {
Private Company) קרי, חברה  השני - ״חברה פרטית״ (
 שאינה ציבורית. האבחנה נובעת מכך שבחברות
 ציבוריות קיימת הפרדה משמעותית בין ההון לבין
 השליטה או הניהול בתאגיד, כאשר בעלי ניירות הערך
 מקרב הציבור מפקידים את כספם בידי מנהלי החברה.
 הואיל ומנהלי החברה עשויים שלא לעמוד בפני הפיתוי
 לנהוג בכספם של בעלי המניות באופן שאיננו משיא את
 רווחתם (בעיית הנציג), מן הראוי לנקוט, לגבי חברות
 ציבוריות, בשורה של צעדים שתכליתם למזער את היקף

 הצעות חוק 2432, כ״ט בתשרי התשנ״ו, 23.10.1995 13



 סימן גי: הקמת חברה ורישומה

דעה הו ל הקנון החברה ו רף עותק ש צו גש לרשם ולה י שום חברה חו  10. (א) בקשה לרי
וחיה י מני ל בעל חיהם ש דעה על שמו ר בסעיף 152 וכן הו ם כאמו  על משרדה הרשו
ם י נ ות הראשו י י בעלי המנ ד ים שלה: לבקשה הצורף הצהרה חתומה בי נ  והדירקטורים הראשו
י הדירקטורים ד י ר בהודעה, והצהרה חתומה ב נותם לחתום על מניות כאמו  על נכו

ם על נכונותם לכהן כדירקטורים. י נ  הראשו

רים ל לפחות את הפרטים האמו כי ם י שו רף לבקשה לרי  (ב) תקנון חברה המצו
ף 23.  בסעי

ם עם רישומה, ובכל שנה השלם אגרה שנתית. שו  11. (א) חברה חשלם אגרת רי

ים נ א לקבוע סכומים שו י הו רשא  (ב) השר יקבע בתקנות את סכומי האגרוח ו
י התשלום. עד ם לב למו בשי ל חברות ו ים ש נ  לסוגים שו

ל חוק זה בקשר ו ש תי שו לאו כל דרי ע כי מו כנ ם חברה אם שו רשו  12. (א) הרשם י
ת שנקבעו בחקנות. ו ר למו האג א תנאי לכך או כרוך בכך וכי שו ם ולכל ענין שהו שו  לרי

ן ו אגדה בעי דה שהחברה הו ו חעו ד  (ב) משנרשמה חברה, ימסור הרשם בחחימח י
ד (להלן - ״תעודה האגד״).  יום ההאג

ת ו ש י ר ש ראיה חלוטה לכך כי נתמלאו כל ד מ ש ד שנמסרה לחברה ת דה האג  (ג) תעו
כי החאגדה חברה לפי חוק ך בכך, ו א חנאי לכך או כרו ו ה ם ולכל ענין ש שו ן הרי  חוק זה לעני

 זה.

ך ר ו ת הצ ע א ו ף קטן (ג) כדי לרפא פגם בתקנון, או למנ ן באמור בסעי  (ד) אי
 בתיקונו.

 בקשה לרישום
 חברה

 אגרות

 תעודת האגד

ת ן א י צי י ל החברה ו ם ש ר יהיה מספרה הרשו ש רי א דו  13 . הרשם יחן לכל חברה מספר סי
. דת ההאגד  המספר הרשום בחעו

 מספר רשום

י הסבר  דבר

 בנוסף למשמעותן הרגילה כהוראות סטטוטוריות. חברה
 שתרצה להוסיף להוראות מרשות אלה או לגרוע מהן
 תובל לעשות זאת באמצעות שינויים בתקנונה. בנוסף,
 על בעלי המניות הראשונים והדירקטורים הראשונים
 להצהיר על נכונותם לשמש כבעלי מניות ודירקטורים

 (סעיף 10).

 2. רשם החברוה יוסמך לבדוק האם נתקיימו דרישות
 החוק בדבר רישומה של החברה. תצהיר של עורך דין
 מאפשר לרשם להימנע מבדיקה יסודית של מילוי
 הוראות החוק ומאפשר לו להחיש את הטיפול בבקשה
 וסעיף 14), אם נחה דעתו בי דרישות אלה אכן התמלאו,
 מטילה עליו ההצעה הוכה (ולא רק סמכות) לחתום על
 ״תעודת האגד״. הצד השני של המטבע הוא קביעה
 חלוטה כי הועאת תעודת האגד מעידה על קיום דרישות
 החוק, למעט פגמים הקנוניים, שאינם מתרפאים עם

 הוצאת התעודה (סעיף 12).

 סימן גי: הקמת חברה ורישומה
 ו. מטרתו של פרק זה להסדיר את הפרטים הטכניים
 הנוגעים לרישום החברה. המסמך המרכזי שיש למסור
 לרישום הוא תקנון החברה. על התקנון לכלול לפחות את
 ארבעת הסעיפים ה״חוקתיים״ של החברה, אשר נבללו
 לפנים בתזכיר ההתאגדות, והם סעיפי השם, המטרות,
 ההון והגבלת האחריות (ר־ סעיף 10 המפנה לסעיף 23).
 החוק המוצע אינו מתערב בתוכן התקנון, למעט פרטים
 אלה. החברה רשאית להוסיף לתקנון הוראות אחרות
 לעניין הרישום, אך אותן אין לרשם החברות סמכות
 לבדוק. ההוראות שנכללו בעבר בתקנון לדוגמה(שהופיע
 בתוספת לחוק) משולבות עתה בהוראות מרשות
 (ריספוזיטיביות) בגוף הצעת החוק, והן תחולנה מאליהן
 על כל חברה שבחרה שלא להתנות עליהן. בפי שיובהר
 להלן, תוקפן של הוראות מרשות אלה יהיה בתוקפו של
 חוזה בין החברה לבעלי מניותיה ובינם לבין עצמם, וזאת
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א עסק בהקמת החברה, תצהיר עורך־דין ו ה ר ש ו הוא מצהי ל עורך דין שב ר ש גש לרשם תצהי  14. הו
י הרשם לקבל את ן הרישום, רשא ל חוק זה לעני ו ש תי שו י ר  ושהחברה קיימה דרישה מד

תו ענין. ר בראיה מספקת לאו  התצהי

 סימן די: תכלית החברה

, תכלית החברה ן א בחשבו ח החברה להבי רשאי לים עסקיים, ו ל על פי שיקו  15. תכלית החברה היא לפעו
. ר בכללוחו בו ל הצי ש ושיה ו יניהם של עובדיה, נ ן היתר - את עני  במסגרת שיקולים אלה, בי
יניה של הקהיליה אם נקבעה לכך הוראה דום עני ת החברה לתריס סכום סביר לקי י א ש  כן ר

 בתקנון.

 סימן הי: פעולות שנעשי למען חברה לפני היאגדה

ה למענה אישור פעולה ת ש ע נ ן בסימן זה - פעולה) ש להל ם( ז ל י ח לאשר פעולה ש  16. (א) חברה רשאי
 לפני היאגדה.

ש כ ר כוה ש א חיפגע ז ל בלבד ש ד כמוהו בהרשאה מלכהחילה, ו ב ע י ד ר ב שו  (ב) אי
ר. ) בתום־לב ובתמורה, לפני האישו שי י ד של  אדם אחר (להלן - צ

 סימן הי: פעולות שנעשו למעז חברה לפני האגדה

 ו. סימן זה עוסק בהסדר היחסים המשפטיים המתעור־
 דים בתוצאה מפעולת יזמות. יזם הוא מי שעושה, בשמה
 או במקומה של חברה שטרם הואגדה, פעולה משפטית
 עם צד שלישי (ראה הגדרת ״יזם״), קיומה של היזמות
 מעורר שלוש מערכות של יחסים. האחת, עניינה היחסים
 שבין החברה (לאחר שהתאגדה) לבין הצד השלישי עמו
 עורך היזם משא ומתן; השניה, עניינה היחסים שבין
 הצד השלישי לבין היזם: השלישית, עניינה היחסים
 שבין החברה (לאחר שהתאגדה) והיזם. עקרונית, נבחר
 פתרון התואם את דיני השליחות הרגילים, על־פיהם
 נשמר חופש הפעולה של החברה ומוגשמות הציפיות
 הסבירות של הצד השלישי, בלא לפגוע באינטרסים של

 היזם.

 2. לעניין היחסים שבין הצד השלישי לבין החברה
 (לאחר שנתאגדה), נקודת המוצא של ההצעה הינה, כי
 לחברה ניתן שיקול הדעת האם לראות עצמה מחוייבת
 בפעולות המשפטיות שנעשו בשמה או במקומה על־ידי
 היזם בלפי צד שלישי. החברה אינה חייבת לאשר
 פעולות אלה. היא רשאית לעשות כן, החליטה לאשר
 הפעולות, מוחל על פעולת האישור המשטר המשפטי
 הקבוע בחוק השליחות, תשב״ה-965ו. במרכזו של משטר
 זה עומדת הקביעה בי ״אישור בדיעבד - בהרשאה

 מלכתחילה״(סעיף 6).

 5. לעניין היחסים שבין הצד השלישי לבין היזם, יש
 להבחין בין שגי מצבים עיקריים: הראשון, שבו החברה
 (לאחר האגדה), מאשרת בדיעבד את הפעולות המשפ־

י ר ב  ד
 סימן ד: תכלית החברה

 ו. אפשר להעלות.על הדעת לפחות שתי תכליות
 חלופיות לקיומה של החברה המסחרית. האפשרות
 האחת רואה בחברה מכשיר לקידום האינטרסים
 העסקיים של בעלי מניותיה. האפשרות השנייה היא
 להשקיף על החברה המסחרית בעל כלי להשאת עושרן
 של כל הקהיליות הקושרות עמה קשרי חוזה וכן כעל
 מעין ״אזרח״ בקהיליה, החייב לשרת את ענייניה, אף
 כשאין הם חופפים את האינטרסים העסקיים של
 המשקיעים. העמדה העקרונית המוצגת בסימן זה היא
 כי החברה היא ביסודה מכשיר עסקי, המיועד לקידומן
 של מטרות כלבליוה של המשקיעים, אולם יש לפרש
 הגדרה זו באופן רחב ונאור, ולאפשר לחברה המסחרית,
 במסגרת שיקוליה העסקיים הכלליים, לפעול אף לקידום
 האינטרסים של מי שאינם בעלי מניותיה. על דרך
 ההדגמה מהכרים בהצעה עובדי החברה, נושיה וגם
 הציבור הרחב: כמו־כן נקבע כי לחברה כוח להרים
 תרומות לקהיליה, שיש בהן כדי לסייע למטרה בלליח או

 פילנטרופית (סעיף 15).

 2. ההצהרה הכללית הבלולה בסימן זה מיועדת לשמש
 במעין מצפן לניווט ענייניה של החברה, שיש לו
 שימושים מעשיים בסוגיות קונקרטיות שאינן נדונות
 בסימן זה. למשל, דירקטורים לא יצאו ידי החובות
 המוטלות עליהם בחוק כלפי החברה, אלא אם שקלו את
 טובתה העסקית בשיקול עליון ודומיננטי. עם זאת, החוק
 מאפשר להם להביא בחשבון, במסגרת שיקול הדעת
 העסקי הלגיטימי שלהם, גם את טובתן של קהיליות

 חלופיות.
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י לחזור בו א רשא ן הו ל היזמות, אי שי בעת הפעולה על קיומה ש י ד השל ע דע ה  מעמדו של 7 ו. (א) י
ו מן הפעולה אלא אם בו נתקיים אחד מאלה: ש י ל ד ש ^ 

 ליזמות 1 1 1
ם י ש ו ל יהה או תוך ש ום עשי ך שנה מי  (1) החברה לא אישרה את הפעולה תו

ש זאח ממנה לאחר היאגדה, לפי המוקדם: ר ד ום ש  ימים מי

ר הפעולה - ש א ד או ל אג דה להי  (2) עולה מן הנסיבות שהחברה אינה עתי
ד בלב עדים שבפסקה (ו), ו שי לחזור בו מן הפעולה לפני המו י  רשאי העד השל

ע על כך ליזם. י ד ו  שי

י ש י ל ש ד ה צ י ה ד  (ב) לא הואגדה החברה או לא אישרה אח הפעולה - הברירה בי
זם ע מהי לחבו ף קטן(א), ו ר בסעי  לראוה את היזם כבעל דברו או לחזור בו מן הפעולה, באמו

 אה נזקו.

ד בגינה. יב או זכאי עו  (ג) אישרה החברה את הפעולה - אין היזם חי

. שי ד השלי צ ה זם ו  (ד) ניתן להתנוח על האמור בסעיף זה בהסכמת הי

ראות אלה: ל היזמוה, יחולו הו ת הפעולה על קיומה ש ע ש י ב ש י ל דע הצד הש  18. לא י

לת היזם החייב או הזבה את היזם, לפי הענין:  (1) פעו

גד את ו ו נ נ ר אי ב ד ה בלבד ש ת החברה משנתאגדה לאשר את הפעולה, ו  (2) רשאי
זם לת הי יב פעו  הזכות לפי מהותה, תנאיה או נסיבות הענין: עשתה החברה כן - החי

ד ותזכה רק את החברה. את היזם ביחד ולחו  את החברה ו

בות האמונים, הזהירות זמות מוטלות על היזם כלפי החברה, חו  חובות היזם 19. (א) מיום תחילת הי
ים המחויבים. י ו נ שאי משרה בחברה, בשי ו ומנוח החלות על נ  והמי

ר אגדה כאמו ה למענה לפני הי ש ע ת את היזם על פעולה ש ת לשפו  (ב) חברה רשאי
ף 299. ושא משרה בה בסעי  לגבי נ

 אי ידיעה
 על היזמות

 בעל דברו: רוצה, חוזר בו מן הפעולה, ותובע מהיזם את
 נזקו, ברירה זו מוכרת בדיני השליחות, ודין זהה יחול
 בענייננו. לשם הפעלתה של ברירה זו יש להראות, בי אין
 סיכוי לאישור בדיעבד תוך זמן סביר (אך לא למעלה
 משנה או תוך שלושים יום מהדרישה, לפי המוקדם).
 זכויות הצד השלישי הן דיספוזיטיביות וניתן לשנותן
 בהסכם עם היזם. ביזמות נסתרת, הזכויות והחובות הן

 של היזם, תוך החלת דיני השליחות הנסתרת.

 4. אשר ליחסים שבין היזם לבין החברה, נקבע העקרון
 הכללי, לפיו היזם חב אמונים לחברה. חובה זו קמה
 מתחילת היזמות, אם החברה מתאגדת לאחר מבן. כן
 מוטלת על היזם חובת זהירות (מושגית) כלפי החברה,

 בדומה לחובותיו של נושא משרה בחברה.

י  דבר
 טיות שעשה בשמה או במקומה היזם. במצב רבדים זה
 יחולו דיני השליחות הרגילים. על כן, אם היזמות היא
 ״גלויה״ (כלומר, הצד השלישי ידע על קיומה של
 היזמות), יוצא היזם מהתמונה, ואין הוא חייב או זכאי
 עוד בגינה, אלא אם בן נקבע בחוזה עמו אחרת. אם
 היזמות היא ״נסתרת״(כלומר, הצד השלישי לא ידע על
 קיומה של היזמות) יחולו דיני השליחות הנסתרת. על
 פיהם, הזכויות והחובות הן של היזם, תוך שאישור
 בדיעבד של החברה עושה את החברה לחייבת (יחד
 ולחוד) עם היזם, ולזכאית תחתיו. המקרה השני הוא זה
 שבו אין אישור בדיעבד (אם משום שהחברה בלל לא
 נתאגדה, ואם משום שלאחר האגדה אין היא רוצה
 לאשר (בדיעבד) את פעולות היזם). במצב דברים זה יש
 להבחין בין יזמות ״גלויה״ לבין יזמות ״נסתרת״. ביזמות
 גלויה, הברירה בידי העד השלישי. רוצה, רואה ביזם את
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 פרק שבי: התקנון

 סימן א׳: תובן התקנון ושינויו

 20. לכל חברה יהיה תקנון כמפורט בסימן זה. תקנון החברה

 21. חקנונה של חברה, כפי שנרשם עם היאגדה, תקף מיום היאגדה. תוקף התקנון

 22. (א) דין החקנון כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם ובין עצמם. תקנון בחחה

 (ב) שינוי או ביטול התקנון או הוראה מהוראוחיו, ייעשה בדרכים הקבועות בחוק
 זה.

י הסבר ר ב  ד
 לדוגמא. חוק החברות החדש אינו נוקט בדרך זו. רבות
 מההוראות שבדין הקודם נכללו בתקנון, הועברו לגוף
 החוק. שינוי ״המיקום״ מביא לתחולתן המיידית על כל
 חברה, אלא אם שינתה מכך בתקנונה. עם זאת, רשאית
 החברה לחזור על הוראות אלו, בשינויים או בלעדיהם,

 בתקנון.

 3. סעיף 22 קובע את נקודת המוצא העקרונית לפיה
 התקנון הוא חוזה. הצדדים לחוזה זה הם החברה וכל
 אחד מבעלי המניות. היחסים החוזיים הנובעים מהתקנון
 משתרעים, איפוא, על היחסים שבין בעל מניה לבין
 החברה, וכן על היחסים שבין בעלי המניות לבין עצמם.
 מאופיו החוזי של התקנון נובע בי הוראות הדין הכללי
 שעניינן חוזה חלות, בשינויים המחוייביס, גם על
 התקנון. על כן, יחולו על התקנון הוראות חוק החוזים
 (חלק כללי), תשל״ג-3ד9ו (להלן - ״חוק החוזים״), וחוק
 החוזים(תרופות בשל הפרת חוזה), תשל״א- ודד;. (להלן
- ״חוק התרופות״). מבאן, שעקרון תום־הלב הקבוע
 בסעיף 39 לחוק החוזים, חל על התקנון. הוא הדין
 בהוראות אחרות של חוקים אלה, כגון חוזה לטובת צד
 שלישי ופיצויים. מכוח הוראה זו רשאי חבר לתבוע את
 החברה בגין הפרת חובה (חוזית) המוטלת עליה בתקנון
 (כגון חובת עיון/ ובמקביל רשאית החברה לתבוע את
 החבר בגין הפרת חובתו כלפיה. ובדומה, בעל מניות
 רשאי לתבוע בעל מניות אחר בגין הפרת חובה הקבועה
 בתקנון והמוטלת על חבר אחד כלפי רעהו. כוחם של
 צדדים שלישיים לתבוע זכויות על־פי התקנון מותנית
 בתתולתן של הוראות בדבר חוזה לטובת צד שלישי

 (סעיפים 36-34 לחוק החוזים).

 4. התקנון הוא חוזה. זהו חוזה מיוחד במינו. זהו חוזה
 רב־צדדי, אשר ברוך ביצירת האישיות המשפטית של
 החברה. אופיו זה משפיע על תחולת דין החוזים הכללי
 עליו. כך למשל, אדם שנעשה צד לתקנון(כלומר, בעל
 מניות בחברה) מתוך פגם ברצון(כגון טעות או הטעיה)
 אינו רשאי לבטל את התקנון(כפי שהוא רשאי לבטל את
 החוזה). הוא רשאי במובן לבטל את היותו צד לאותו
 חוזה. לבן אין בכוחו של פגם ברצון(על־פי חוק החוזים)
 או דין כללי אחר להביא לבטלות או לשינוי התקנון.
 למותר לציין שאין להביא לפקיעתה של האישיות

 פרק שבי: התקנון
 כל חברה פועלת במסגרת נורמטיבית נתונה. בראש
 הפירמידה הנורמטיבית עומדת חוקת המדינה ומתחתיה
 חוקי המדינה. ראש וראשון בהם, לעניינה של החברה
 הוא חוק החברות. בל אלה מהווים מעין מערך נורמטיבי
 ״חיצוני״, החל על החברה וחבריה. מתחת למערך זה
 מצוי מערך נורמטיבי פנימי: תקנון החברה, הקובע את
 דרכי פעולתה(במובן הרחב} של החברה. פקודת החברות
 הבחינה בין שתי מערכות של סמכויות נורמטיביות
 ״פנימיות״: התזכיר והתקנון. בין שתי אלה קיים דירוג
 נורמטיבי, שהעניק ״עליונות״ מסויימת לתזכיר. בחוק
 ההברות לא אומצה תפיסה ״דואלית״ זו. המערך
 הנורמטיבי הפנימי נשלט על־ידי מערכת נורמטיבית
 אחת, הקרויה ״תקנון״. זה בולל את כל אותן הוראות
 שהוכנסו בו עם היווסד החברה (ראה סעיפים 24-23)
 ובל אותן הוראות שנוספו לו בדרך של שינוי התקנון.
 התקנון מהווה אח ״חוקתה״ של החברה. הוא כפוף,
 כאמור, לדין הכללי ולהוראות הקוגנטיות שבחוק
 החברות. בנוסף לעניינים שחובה על המתאגדים לקבוע
 בתקנון עם ייסוד החברה, חופשיים חברי החברה
 להסדיר בתקנון כל עניין הראוי להסדר במסגרתו(ראה

 סעיף 24).

 סימן אי: תובן התקנון ושינויו
 1. תקנון הוא חיוני לחברה. עובר להיווסדה חייבים
 המתאגדים להעביר לרשם עותק מהתקנון (ראה סעיף
 0ו). התקנון חייב לבלול מספר עניינים: שם החברה,
 מטרותיה, הון החברה וחלוקתו והגבלת אחריותם של
 החברים (מקום שאחריותם מוגבלת). בנוסף לכך ביתן
 להוסיף לתקנון עניינים נוספים שראוי להסדירם בתקנון
 (סעיף 24). העניינים הקבועים בתקנון הם מטבע הדברים
 דיספוזיטיביים, שבן ניתן לשנותם. עם זאת, ישנם
 עניינים שחייבים להיקבע בתקנון, ואף כי ניתן לשנותם,
 לא ניתן להתעלם מהם (בגון שם החברה). התקנון תקף

 מיום האגדה של החברה (סעיף 21).

 2. פקודת החברות בללה, בתוספת השנייה, תקנון
 לדוגמא. בל חברה רשאית היתה לאמץ תקנון זה. חברה
 שנרשמה ללא תקנון, ראו אותה כמאמצת את התקנון
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ל אה הפרטים הבאים: כלו  23. תקנון החברה י

 (1) שם החברה:

 (2) מטרוח החברה:

 (3) פרטים בדבר הון החברה:

 (4) פרטים בדבר הגבלה האחריות.

ל בתקנון את הפרטים הבאים: 24. ף 23 ניתן לכלו ר בסעי  בנוסף לאמו

ת ו י כו ז ה ו כלפי וח בה ו י י המנ יוח בעל ן דרכי ניהול החברה, זכו י ראוח לענ ) הו ו ) 
ן עצמם: ות בינם לבי י בות בעלי המנ  וחו

י מניוחיה. רו בחקנון בקשר לחברה או לבעל י להסדי ושא אחר שמן הראו  (2) בל נ

ט באסיפה ת את חקנונה בהחלטה שהתקבלה ברוב פשו ו ת לשנ י א ש  25. (א) חברה ר
ל החברה אלא אם כן נקבע רוב אחר בחקנון. ח ש  הכללי

, כולן או ו תי י הוראו ו נ ים לשי ש רוב מסו ה דרו  (ב) נקבעה בחקנון הוראה שלפי
ל ח את ההוראה האמורה אלא בהחלטה שתתקב ו ח לשנ י א ש  מקצתן, לא תהא החברה ר

 באותו רוב באסיפה כללית.

ע פג י בתקנון שי ו נ עשה שי י ות החברה מחולקוח לכמה סוגים, לא י י  (ג) היו מנ
פת חו סוג שתתקבל כאסי ות מאו י ות ללא הסכמת רוב בעלי המנ י י מנ ל סוג בעל ו ש ותי י כו  בז

 סוג.

, ות ללא הסכמתו י יב בעל מנ י בתקנון לא יחי ו נ ף קטן(א), שי ר בסעי  (ד) על אף האמו
ותו כלפי ל את אחרי די ות נוספות או להג י ש מנ ות לרכו י י מחייב אה בעל המנ ו נ  ככל שהשי

 החברה.

 פרטים שחובה
 לבלול' בתקנון

 פרטים שניחן
 לכלול בחקנון

 שינוי תקנון

 הסבר

 ההכרעה הרגיל בהצעה חינו כי ניתן לשנות את התקנון
 ברוב פשוט. עם זאת, חברה עשויה לרצות לקבוע כלל
 הכרעה ״מכביד- יותר. הרשות בידה לעשות כן, ובלבד
 שהתיקון עצמו התקבל באותו רוב ״מכביד״. בך למשל,
 אם התיקון המוצע הוא ששינוי התקנון ייעשה ברוב
 מיוחס, יש לקבל החלטה זו ברוב מיוחס. משהתקבל
 השינוי, לא ניתן יהא בעתיד לשנות התקנון אלא באותו
 רוב מיוחס. ודוק: אין ״להכביד״ על שינוי התקנון בדרך
 של דרישת הסכמה מגורם כלשהו מחוץ לאסיפה
 הכללית. שינוי התקנון הוא פונקציה הנתונה על־ידי
 חוק החברות לאסיפה הכללית, ואין היא יכולה לשתף
 את זולתה בהפעלת סמבות זו. זאת ועוד: אין החברה
 רשאית לשלול מעצמה (כלומר, מהאסיפה הכללית) את
 הסמכות לשנות את התקנון. כל שניתן לעשות הוא
 לקבוע כלל הכרעה מכביד יותר מרוב רגיל, כגון רוב
 מיוחם ואפילו החלטה פה אחד. השינוי ברוב הנדרש
 נכנס לתוקף עם קבלתו. החברה חייבת להודיע על
 השינוי לרשם החברות ולשלוח לו עותק של התקנון
 המתוקן המותאם לשינוי. עם זאת, אי מתן ההודעה אין

 בו כדי לפגום בתוקף השינוי.

 המשפטית העצמאית של החברה אלא בדרכי• המיוח
 דות הקבועות לכך בחוק החברות.

 5. לאחר קביעת העקרון קובע סעיף 23 את העניינים
 שחובה לכלול בתקנון, ועניינים נוספים שניתן לבלול בו,
 גם אם אין חובה לכך (סעיף 24). חוק החברות המוצע
 אינו מגביל את העניינים שניתן לכלול בתקנון. על כן,
 אין מניעה שייקבעו בו הסדרים הנוגעים לחברה, אף
 שאינם עוסקים בזכויות החברה כבזו (בגון משכורת
 המנכ׳יל). משנקבע עניין בתקנון, הריהו הופך לחלק
 מהחוזה שבין החברה לבין חבריה ובינם לבין עצמם. אם
 התקנון חוזר על הוראה הקבועה בחוק, הריהו מעניק לה
 בכך - בנוסף למעמדה הםטטוטורי - מעמד של הוראה
 בתקנון, ומשמעות הדבר שהיא הופכת לחוזה בין

 הצדדים לבין עצמם, ובינם לבין החברה.

 6. הפרק ממשיך ועוסק בשינוי התקנון (סעיף 25).
 התקנון הוא ״חוקתה״ (הפנימית) של החברה. על־פיו
 מתנהלים חייה עד כמה שלא הוסדרו בדין הכללי או
 בחוק החברות. מטבע הדברים שקיים הצורך, מדי פעם,
 לשנות את הוראות התקנון. בפקודת החברות נדרש לשם
 בך רוב מיוחס. חוק החברות המוצע משנה גישה זו. כלל
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 תוקף השינוי
 ודיווח

 הגבלת אפשרות
 השינוי

 חתימה על
 התקנון

 הוראות מעבר
 לגבי חזכיר

 ותקנון

ום ים בסעיף 50, תקף מי י ו ינים המנ נה נוגעת לעני  26. (א) תיקון הוראה בתקנון, שאי
עד  קבלה ההחלטה על כך בחברה או מיום שקבעה החברה בהחלטתה, אם קבעה לכך מו

 מאוחר יותר.

ל התקנון י ועותק ש ו נ דעה על השי נתה תקנינה תמסור לרשם הו  (ב) חברה ששי
ום ההחלסה. ך ארבעה עשר ימים מי , תו י ו נ  המותאם לשי

י ו נ לחת החברה מותאם לשי ו ששו י בחקנון יהא כל עותק של ו נ  (ג) לאחר שחל שי
י לתוקף. ו נ ך כניסת השי ן בו תארי י צו י  ו

ת את התקנון או הוראה ו ל בחוזה את סמכותה לשנ ת להגבי י א ש  27. (א) חברה ר
י החקנון. ו נ ו אם נתקבלה על כך החלטה באסיפה כלליה, ברוב הנדרש לשי  מהוראותי

ראות לו עליה הו יחו י התקנון ו ו נ א החלטה לשי ר הי  (ב] החלטה שנתקבלה כאמו
 סימן זה.

ות לפי החקנון, יחחמו על התקנון ם לרשום את החברה ולקבל את המני  28. מי שמבקשי
י שלהם; היה בין חותמי יהו י ישראל, את מספר הז שב ו את שמם, מענם ואם הם תו נ י צי י  ו
שראל - גם מספרו ם בי ד הרשו י א תאג ו ומענו הרשום, ואם הו נו שמ י ד, יצו  התקנון תאגי

 הרשום.

ל חוק זה, ואולם חברה ו לאחר תחילתו ש ד ראוח פרק זה יחולו על חברות שהחאג  29. הו
ח - ל חוק זה חהיה רשאי דה קודם לתחילחו ש  שהתאג

ו קבועים לכך ראות הקבועות בתזכירה בדרך ובתנאים שהי ת את ההו ו ) לשנ ו ) 
ף 422. ך הקבועה בסעי ר ח את הזכירה או לבטלו בד ו  בפקודה החברות, וכן לשנ

ל ן התקנון ברוב ש געות לתיקו ו ת את ההוראות הנ ו ת לשנ י א ש  (2) חברה החיה ר
ע באסיפה י להצב ם להשחחף ו ם וחמישה אחוזים מבעלי המניות הרשאי י  שבע

. י נו ל יותר שנקבע בתזכיר החברה או בתקנונה ערב השי רו  הכללית או רוב ג

י הסבר ר ב  ד
 פה הכללית) - לשנות את תקנונה, בהצבעת רוב פשוט
 באסיפה, והחברה רשאית ״להכביד״ על ררבי שינוי
 התקנון בהוראה מיוחדת לעניין זה בתקנון. על רקע זה
 מתעוררת השאלה, אם החברה רשאית להכביד על
 עצמה באשר לשינוי התקנון בחוזה עם צד שלישי(״חוזה
 מגביל סמבות״). חוק החברות עונה על שאלה זו בחיוב,
 ובלבד שנתקבלה על בך החלסה של האסיפה הכללית.
 ברוב הנדרש לשינוי התקנון(סעיף 27). אכן, אם נתקבלה
 החלטה של האסיפה הכללית ברוב הנדרש לשינוי
 התקנון, הרי יש בהחלטה זו - שרואים בה החלטה
 לשינוי התקנון - כדי לשמש בסיס להתחייבותה החוזית
 של החברה. משמעות הוראה זו חינה, כי אם החברה
 מפרה את התחייבותה, זכאי הצד השלישי לתרופות בגין
 הפרת חתה, לרבות אכיפת התחייבותה לשינוי התקנון.
 ודוק: כשם שאין החברה רשאית לשנות את תקנונה
 באופן שלא ניתן יהא לשנותו עור, כן אין החברה רשאית
 להתחייב כלפי צד שלישי כי לא תשנה בלל את

 תקנונה.

 7. הושמט העקדון שבא לידי ביטוי בסעיף 26 לפקודת
 החברות, לפיו לעשרה אחוזים מבעלי המניות נתונה
 הזכות לפנות לביח־המשפט ולבקש ביטול החלטה
 לשינוי התזכיר (שכאמור אוחד בחוק המוצע עם
 התקנון). זאת לאור סעיף 227 לחוק המוצע, בו נקבע כי
 בעל מניות ינהג בהפעלת זכויותיו ומילוי חובותיו בתום
 לב ובהגינות. המבחן שעמד ביסוד סעיף 26 לפקודת
 החברות, שאיפשר פנייה לבית המשפט, הוא פעולה

 בתום לב, ולכן ביום הוא מיותר,

 8. כל בעל מניות נוטל על עצמו ״סיכון״ בי התקנון
 ישונה. אין לבעל מניות ״זכוה מוקנית״ בהוראות התקנון
 כפי מצבן בזמן נתון. עם זאת, אין החברה רשאית, בדרך
 של שינוי בתקנון, להגדיל את חבותם הכספית של בעלי
 המניות כלפי ההברה - אם בדרך של רכישת מניות
 נוספות ואם בדרך אחרת. בכך בא לידי ביטוי עקרון

 הגבלת האחריות (ראה סעיף 25(ר)),

 9. לחברה הכוח - באמצעות האורגן המוסמך (האסי־
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 סימן בי: שם החברה

ל דין. ת כ ראו להו ר בסימן זה ו רשם בכל שם, בכפוף לאמו ת להי י א ש  30. (א) חברה ר

ת אחרת י מ ש ן תרגום השם לעברית, או לשפה ר ת לעני ראו י לחת הו  (ב) הרשם רשא
תו שם. בר באו ו ר שמד  ומהן, והכל במטרה להבהי

ן ן ״בערבו ו ח הצי ת החברים בה מוגבלת, יכלול בסופו א ו י ל חברה, שאחר ה ש מ  31. ש
 מוגבל״ או ״בע״מ״.

ח ת ישראל, רשו נ י ל מד ם הרומז על קשר או על חסות ש ש  32. לא תירשם חברה ב
ת ו ש ץ או מחוצה לה, ר ר א י ב ר בו ה, גוף צי שראל ומשרדי ח י ל ש מ א המדינה, מ וחיה, נשי י  מרשו
ת וחד, אלא אם כן קשר כזה אכן קיים או שהחסו ד לפי חוק מי אג ד שהו י  מקומית, או כל תאג

 אכן ניתנה.

א -  33. (א) לא תירשם חברה בשם שהו

ת; י להטעו ד ד כ שראל או הדומה לו ע ן בי ם בדי ד הרשו י ל חאג ) שמו ש ו ) 

ם ו ם מי י שראל אלא אם כן חלפו שנתי ן בי י ם כד ה רשו ד שהי י  (2) שמו של תאג
ך תקופה זו: א הארי ד והרשם ל י ל אותו תאג ם ש שו  ביטול הרי

ב- , התשל״ תו בפקודת סימני המסחר ןנוםח חדש]  (3) סימן מסחר כמשמעו
מן ד שסי ב ל ב י להטעות, ו (להלן - סימן מסתר), או בשם הדומה לו עד כד ג  972ו
ח מו ו רוחים שעוסקים בהם למטרות הד ן או שי שראל לגבי טובי ם בי  המסחר רשו
 למטרות החברה המבקשת להירשם, אלא אם כן בעל סימן המסחר הסכים לכך

 בכתב.

ר ם כאמו ם ש י הרשם לרשו ף קטן(א), רשא ) ו־(3) בסעי ו ת( ר בפסקאו  (ב) על אף האמו
ת ו י י המנ בעל ם הסימן המסחרי ו שו ד פורק מרצון, אם ניחן צו לפירוקו או בוטל רי י  אם התאג

ם כאמור. שו , לפי הענין, נתנו את הםכמחם לרי א עצמו ד, או הו י  או החברים בתאג

ל ר לדעתו ש ש רשם חברה בשם, א , לא תי (א) ף קטן  (ג) בלי לגרוע מן האמור בסעי
ם ם ש א יסרב לרשו ל בלבד ש גנת ו ש בו משום תרמית, הטעיה, או תחרות בלתי הו  הרשם י
כוה ש לה ז י ם ש שו י  בטענת תחרות בלתי הוגנת, אם הוכיחה החברה המבקשת את הר

תו שם. ש באו ו מ י ש  קודמת ל

. ו ר או ברגשותי בו ע בחקנת הצי ו ל לפג א תירשם חברה בשם העלו  34. ל

ת אח ו ש ממנה לשנ ו ר ד י הרשם ל א ש ן לרשמו לפי סימן זה, ר  35. נרשמה חברה בשם שאי
י ץ המשפט ע ו י י ה ת הרשם, רשא ש י ר ד ך הזמן שנקבע ב נתה החברה את שמה תו  שמה: לא שי

ת את שמה. ו רה לחברה לשנ ו  לממשלה לפנות לבית המשפט ולבקש שי

 בחירת שם

 בע״מ בסוף
 שם חברה

 איסור שמוה
 מסוימים

 שם מטעה

 ש• הנוגד את
 תקנת העיבור

 סמכות ביה
 המשפט להורות

 על שינוי שם

י הסבר ר ב  ד

 שיש בו משום פגיעה גסה ברגשותיו, או שיש בו כרי
 לסייע לה להתחרות באופן בלתי הוגן בפירמות אחרות,
 בין שהן חברות ובין שהן תאגידים אחרים או פירמות
 בלתי מאוגדות. סעיף 32 מיועד למנוע את הרושם
 המוטעה כי חברה פלונית נהנית ממעמד עיבורי או

 ממלכתי, כאשר למעשה מצב הדברים שונה.

 סימן בי: שם החברה
 ו. סימן זה חוזר על הדין שנקבע בפקודה החברות
 בשינויים קלים. באופן כללי, ובכפוף לסייגים וחריגים
 שונים, רשאית כל חברה לבחור לה שם כרצונה (סעיף
 30). החריגים נחלקים לשלושה סוגים עיקריים: אסור
 לחברה לבחור לה שם שיבול להטעות את הציבור, או

 יני מדינה ישראל, נדסח חדש 26, עמי זז5-
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י צו מניעה ד ם דומה לו עד כ ורה למי שנטל את שמה או ש ת משפט שי ת לבקש מבי י א ש  36. חברה ר
ר לבקש צו דומה  להטעות להימנע מלהשתמש בו, וכן רשאי מי שחברה נטלה את שמו כאמו
ד הנתבע צ ל ה ע כי זכותו ש כנ ר אלא אם כן שו ת המשפט. ביה המשפט יתן צו כאמו  מבי

ש בשם קודמת. מ ה ש ה  בנטילה השם ל

ם שעוי שם י י ו נ ד 36 יחולו, בשי וח אח שמה והוראוח סעיפים 30 ע ת לשנ י א ש  37. (א) חברה ר
י שם. ו נ ייבים, על בקשה לשי  המחו

ש במקום השם הקודם ד ח ם הרשם את השם ה רשו נחה החברה את שמה, י  (ב) שי
י שם. ו נ דח שי  ויחן לה חעו

 סימן גי: מסרות החברה

י קביעת אחת מאלה: עיון מטרות ד ת מטרוחיה בחקנונה על י ן א י  38. חברה תצי
 החברה בתקנון

 (1) מותר לחברה לעסוק בכל עיסוק חוקי:

רטו בתקנון: גי עיסוקים שפו  (2) מותר לחברה לעסוק בבל עיסוק חוקי למעט בסו

 (3) מוהר לחברה לעסוק בסוגי עיסוקים שפורטו בתקנון.

י הסבר ר ב  ד

 כשירה לבצע כל פעולה שגוף שכמותה מסוגל, מבחינה
 מהותית, לבצע. הדוקטרינה של אולטרה־וירס (״אולטרה
 וירס החברה״) אינה מוכרת בחוק החדש. אמת, יש לה
 לחברה מטרות, ואלה עשויות לעתים להיות מוגבלות.
 פעולה מחוץ למטרות אלה עשויה שלא לחייב את
 החברה ושלא לזכותה. עם זאת, יש לה לחברה הכשרות
 (הכללית) לזכויות ולחובות אלה. העובדה שהחברה
 אינה זכאית ואינה חייבת, בנסיבות מסויימות, בגין
 פעולוח החורגות ממטרותיה, איבה נעוצה בהעדר בושר
 של החברה, אלא בהעדר הרשאה (סמכות) לפעול בשמה
 (״אולטרה וירס הפועלים בשמה״). אכן, תפיסת היסוד של
 חוק החברות היבה, כי חריגה ממטרות החברה אינה
 קשורה לדין הכשרות (או אי הכשרות) אלא לדין

 השליחות.

 2. סעיף 38 קובע כי חברה חייבת לציין את מטרותיה
 בתקנון. הרשם לא ירשום חברה שבתקנונה לא נקבעו
 מטרותיה. ״פסקת המטרות״ יכולה להיות משלושה
 סוגים: האחד, פסקה לפיה מותר לה לחברה לעסוק בכל
 עיסוק חוקי; השני, פסקה לפיה מותר לה לחברה לעסוק
 בבל עיסוק חוקי למעט עיסוקים פלוביים שפורטו:
 השלישי, פסקה לפיה מותר לה לחברה לעסוק ברשימת
 עיסוקים שפורטו בתקבון, החברה רשאית לשבות את
 ״פסקת המטרות״ על־פי החלטת האסיפה הכללית

 לשיבוי התקבון.

 2. כן קובע החוק המוצע בסעיף ו3 בי חברה שאחריות
 החברים בה מוגבלת, חייבת לבלול בשמה את המלים
 ״בערבון מוגבל״ או ״בע״מ״. בכך מוצע לבטל את החריג
 שהיה קיים בדין עד כה, אשר איפשר לחברות מסויימות
 (״לתועלת העיבור״) להשמיט את המלים ״בערבון מוגבל״
 משמן. תאגידים מעין אלה לא ביתן יהיה עוד להקים
 כחברות עם כביסתו לתוקף של חוק זה, ואילו על חברות
 מעין אלה שהוקמו ערב תחילתו ימשיכו לחול הוראות
 הפקודה (סעיף 428). סעיף 33 קובע, כי חברה אינה
 רשאית להתחרות באופן בלתי הוגן במתחרותיה על־ידי
 שימוש בשם הזהה לשמם, או הדומה לו עד כדי
ש בו משום תרמית, הטעיה או  להטעות, או בשם שי
 תחרות בלתי הוגנת. במו־כן נקבעו תרופות למקרים
 שבהם השיגה החברה רשות להשתמש בשם העלול
 לפגוע שלא עריך היה לאשר אותו מלכתחילה. סעיף 32
 קובע כי חברה אינה רשאית להשתמש בשם הפוגע

 בתקנת הציבור או ברגשותיו.

 עיקר הסעיפים ההלים על בתירת שם יתולו גם על
 בקשתה של חברה לשנות את שמה (סעיף 37).

 סימן ג׳: מטרות החברה

 ו. החברה היא אישיות עצמאית ״בשרה לכל זכות,
 חובה ופעולה משפטית״ (סעיף 5). כשרותה המשפטית
 של החברה היא בלתי מוגבלת. כמו יחיד, כך גם חברה,
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; הון החברה וחלוקתו  סימן ד,

ר בתקנון. ות באמו י ל החברה יחולק למנ  הון החברה 39. (א) הונה הרשום ש

ת לכל סוג, ו נ וח שו י ותיה לכמה סוגים ולקבוע זכו ת לחלק את מני י א ש  (ב) חברה ר
ולת אם נקבע אחרת בכל רין.  ז

ו כולן בעלוה ערך נקוב או כולן ללא ערך נקוב: הי ל שי כו  ערך נקוב •4. (א) מניות החברה י
 למניות

וח מחולק הון י ן בחקנון לכמה מנ י י צו ות החברה בעלוה ערך נקוב, י י ו מנ  (ב) הי
ל כל מניה.  החברה וערכה הנקוב ש

ן בחקנון מספרן בלבד. י י צו ות החברה ללא ערך נקוב, י י  (ג) היו מנ

עד לכל סוג, ו ן בחקנון חלק ההון המי י י צו ות החברה מחולקות לכמה סוגים, י י ו מנ  הוגי מניית 41. הי
ן ערכה י י צו ר ערך נקוב, י ות כאמו י ת להן; היו למנ ו ד ות הצמו י כו ות באותו סוג והז י  מספר המנ

ל כל מניה בכל סוג.  הנקוב ש

 סימן הי: הגבלת אחריות

ה לא ל שתהי כו י גבלת ו ה מו וה בעלי המניות לחובוח החברה יכול שהחי  אחריות 42, אחרי
פן ההגבלה וח מוגבלת, יפורט או י וח בעלי המנ ן בתקנון: היתה אחרי י י צו  מוגבלה, והדבר י

 בתקנון.

י הסבר  דבר

 סימן הי: הגבלת אחריות
 חברה היא אישיות משפטית עצמאית. אחריותה שלה
 אינה מוגבלת, והיא חבה ככל אדם אחר. לא בן אחריות
 בעלי המניות בחברה. אחריותם של אלה מוגבלת היא,
 שהרי חובת החברה וזכותה אינה שקולה כנגד חובת
 בעל המניה וזכותו. בין החברה לבין בעל המניה מפריד
 מסך ההתאגדות. עם זאת, ניתן לקבוע כי חרף אישיותם
 העצמאית הנפרדת של החברה ושל בעלי המניות בה,
 יהיו בעלי המניות חבים (בצד חובותיהם הם] גם
 כתובות החברה. כאשר קביעה בזו קיימת, אנו אומרים כי
 אחריות בעלי המניות אינה מוגבלת. ההוראות בעניין זה
 צריכות להיקבע בתקנון (סעיף 42). ודוק: גם באשר
 אחריות בעלי המניות מוגבלת, הם חבים לחברה לשלם
 כל תשלום שהתחייבו לשלם בעד מניותיהם שטרם
 נפרעו (״אחריות מוגבלת במניות״). למותר לציין בי
 בנוסף לכך עשויים בעלי מניות לחוב בחובות החברה
 על־פי הדין הכללי, ובך הוא הדין, למשל, מקום שבעל
 מניה ערב לחובוח החברה על־פי חוק הערבות,

 התשב״ז-ד96ז.

 סימן די: הון החברה וחלוקת!
 ו. סימן זה מבטא שני רעיונות מרכזיים: הרעיון האחר
 הוא שכל חברה רשאית לגוון את הון מניותיה כרצונה,
 על־ידי חלוקת הון המניות לסוגים שונים, והצמדת
 זכויות שונות לכל אחד מהם (סעיף 39). רעיון זח הוא
 פועל יוצא של עיקרון חופש החוזים, מכוחו אפשר יהיה
 להקצות לבעלי המניות זכויות וחובות ככל שהסכימו

 הצדדים.

 2. הרעיון המרכזי השני הוא לאפשר לחברות החפצות
No-Par Value) בכך להקצות מניות שאין להן ערך נקוב 
 Shares), נוהג זה מקובל במדינות רבות בעולם והוא
 מבטא את ההכרה בנתק בין ערבים נקובים לריאליים
 (סעיף 40). כידוע, אין כל מתאם כלכלי בין ערכן הנקוב
 של מניות לבין ערכן הריאלי, ולבן שימוש במניות שאינן
 מבוטאות בערבים כספיים נקובים עשוי להסיר מכשלה
 בפני משקיעים בלתי מתוחכמים. עם כל זאת אין זה רצוי
 כי אותה חברה תקצה גם מניות שיש להן ערך נקוב וגם
 מניות שאין להן ערך נקוב, ולכן ההצעה אינה מאפשרת

 בחירה בשילוב זה.
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 לשכות רישום
 חברות

 מינוי וכשירות
 הרשם וסגנו

 סמכויות הרשם

 פרק שלישי: הרישומ

 סימן אי: לשכת רישום

ם אזוריות, שו ת רי ו י הוא להקים לשכ רשא  43. השר יקים לשכה רישום חברות ו

ת הרישום. ו ד בראש לשכ עמו א י ות רשם החברות והו  44. (א) השר ימנה אדם להי

וח רי ו ם האז שו ת הרי ו ללשכ י למנות סגן רשם ללשכת הרישום ו  (ב) השר רשא
ל הרשם. ות ש י  ולהסמיכו בסמכו

.45 

ות הרשם, כולן או מקצתן. י י להסמיך אדם אחר בסמכו  (ג) השר רשא

ת הקבועים בחוק ובתקנות: שו הדרי  (א) הרשם יקבע אם נתקיימו התנאים ו

לרישומה כדין: ל חברה ו  (1) להאגדה ש

 (2) למחיקחה ולחיםולה של חברה:

: ו י ו נ ם החברה ולשי  (3) לרישום ש

 (4) לרישום בל מסמך,

ל ע ם והפנקסים ש נו אח המרשמי ו א לעי רות לחברה בי המצי י להו  (ב) הרשם רשא
ם י ש ו ל ש דכנים מהם, תוך חקופה שלא תפחת מ  החברה לנהל לפי חוק זה, או העתקים מעו
דא שהחברה מקיימת את המוטל עליה לפי חוק ו ו  ימים מיום הדרישה. זאת, על מנת ל

 זה.

י הסבר  דבר
 מסוימים. כדי להבטיח מילוין של הוראות אלו מוצע
 להקנות לרשם ההברות סמכות מיוחדה לחורו־־. לחברה
 להמציא לעיונו את הפנקסים האמורים ולהורות לה
 לעדכנם, במקרה ואינם מעודכנים או מלאים. במידה
 שהחברה לא ניהלה פנקסים באמור ולא מילאה אחר
 הוראות הרשם, מאפשר החוק המוצע לרשם אפשרות
 להשתמש באמצעי של מחיקה מינהלית לגבי אותה

 חברה.

 4. ראש הלשכה הוא הרשם, והוא אחראי הן על
 התפקידים המעין שיפוטיים המוטלים על לשכתו והן על
 תפקידיה המינהליים. החוק איננו קובע את הדברים
 במפורש, אך לאור תפקידיו המעין שיפוטיים של הרשם
 יש לצפות כי לא ימונה לתפקיד זה אדם שאיננו משפטן.
 לאור תפקידיו המינהליים, שאינם פשוטים, ראוי לבחור

 באדם בעל בשירויות מינהליות מוכחות.

 סימן אי: לשבת הרישום

 סימן זה מורה על הקמתה של לשכת הרישום הארצית,
 ומתיר את הקמתן של לשכות איזוריות. הצורך בלשכות
 כאלה מתקיים במיוחד לגבי מי שמתגורר במקום מרוחק
 מן הלישכה הארעית. ככל שתתפתח הטכנולוגיה של
 העברת נתונים מן הלשכה ואליה, באמצעים אלקטרו
 ניים, יקטן הצורך בלשכות איזוריות. הסימן גם מורה על

 מהות תפקידיה העיקריים של הלשכה.

 פרק שלישי: הרישום
 ו. ללשכת רישום החברות, אשר בראשה עומד רשם
 החברות (להלן - הרשם), שני תפקידים מרכזיים.
 התפקיד האחר הוא רישום ומחיקה של חברות. התפקיד
 השני הוא קיום מאגר נתונים אודות החברות הרשומות,

 הפתוח לעיונו של הציבור.

 2, באשר לרישומן של חברות חדשות, עיקר תפקידו של
 הרשם הוא לוודא כי החברה המבקשת עומדת בדרישות
 החוק ביחס לרישום. דרישות אלה אינן מסובכות, אך
 לעתים קיומן מלווה בשקלא וטריא לא מעטים, כגון
 בסוגיה של בחירת שם לחברה. החוק מונה גם עילות
 למחיקתה של חברה רשומה (ראה דברי ההסבר לסימן ר׳
 בפרק זה להלן), גם בשאלת התקיימותן של העילות
 האלה יבולה להתעורר מחלוקת בין החברה הנוגעת
 ברבר לבין הרשם. החלטתו של הרשם בכל שאלה שנויה
 במחלוקת של רישום או מחיקה היא החלטה מינהלית

 הנושאת אופי מעין שיפוטי,

 3, חברות רשומות מצוות לשלוח באופן שוטף נתונים
 ללשכת הרישום על מנת שיהיו פתוחים לעיונו של
 הציבור, לרבות באמצעים אלקטרוניים חדישים. התפקיד
 של קיום המאגר ועשייתו נגיש לציבור בדרך הנוחה
 ביותר הוא תפקיד מינהלי טהור של לשכה הרישום.
 במקביל, מצוות החברות עצמן לנהל פנקסים ומרשמים
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רות י הוא להו א ש ם או הפנקסים אינם מעודכנים, ר  (ג) נוכח הרשם כי המרשמי
 לחברה לעדכנם תוך תקופה שייקבע.

י מי ד ו בי ה בהעדר ש ע י ת כול ש די הרשם, י ה בי ש ע י ת  ביצוע תפקידי 46, כל פעולה שחוק זה מורה ש
ם שיקבע השר בתקנות, זולת אם הורה השר בתקנות על דרך אחרת. ש ר  ה

 סימן בי: הרישום

ת שמנהל הרשם. מו ם באחת הרשו שו ו רי  47. רישום לפי חוק זה משמע

וק בתיקי ם או לתי שו ת לרי דעו הו וחים ו ו ח ויקבל מסמכים, די מו  48. (א) הרשם ינהל רשו
 החברה, בכל דרך ואמצעי שיקבע השר בתקנות, לרבות תיוק אלקטרוני בלבד.

רשאי , ו יתן לה מספר סידורי ל חברות בו ירשום כל חברה ו  (ב) הרשם ינהל רשומה ש
ל חברות, נים ש  הרשם ליתן מספור שונה לסוגים שו

ת דעו ההו  (ג) הרשם ינהל רישום לגבי כל חברה ובו ירשום אה המסמכים ו
 לרישום.

גשו בהתאם לחנאים ו ש להגיש לרשם, לפי כל דין, י י דעה ש כל הו  49. (א) כל מסמך ו
ת שנקבעו לפי חוק זה. שו י לדר  ו

שאי המשרה של ו י אחד מנ ד יחחמו בי ם לרשם י גשי  (ב) כל מסמך וכל הודעה המו
ו אשר בחתימתו כי הפרסים שב י , ו לי המסמך אח שמו ותפקידו ן בשו י צי  החברה אשר י

ן סעיף זה, ״נושא משרה בחברה״ - לרבוח מזכיר החברה.  נכונים ושלמים: לעני

נוס נכסים ה בכי י גש מאת חברה המצו ף קטן(ב), מסמך המו ר בסעי  (ג) על אף האמו
י כונס הנכסים או המפרק. ד יחתם בי ל שי כו  או בפירוק, י

נו - שנה תי בו מטעה, די עה שפרט מהו די ש לרשם בי ג  (ד) החותם על מסמך שהו
 מאסר.

לות המפורטות להלן לא יהיה הוקף אלא אם כן נרשמו:  50. לפעו

אגד חברה: ) הי ו ) 

ם חברה: י ש ו נ  (2) שי

י מטרוה החברה: ו נ  (3) שי

 ניהול רשומות
 וקילה מסמכים

 הגשת מסמכים
 לרישום

 תוקף מותנה
 ברישום

 כלפי צדדים שלישיים, גם אם ההחלטה לא נרשמה כדין.
 במקרים אלה קובעת ההצעה סנקציות חלופיות לאי

 הרישום.

 2. העיקרון השני שנקבע בסימן זה הוא, כי העתקים
 מאושרים של מסמכים שהוגשו לרישום הם ראיה הלוטה
 להגשתם ולרישומם בידי הרשם (סעיף 53). הוראה זו
 נחוצה בשל ריבוי המקרים שבהם המסמכים המקוריים
 הולכים לאיבוד או ניזוקים, וכך עלולות להיפגע
 זכויותיהם של מי שהגישו אותם או של צדדים

 שלישיים.

י ר ב  ד

 סימן בי: הרישום

 1. סימן זה קובע, בצד ההוראות הטכניות, שני עקרונות
 חשובים. האחד, כי ישנן פעולות שתוקפן מותנה
 ברישומן(סעיף 50). התניית תוקף הפעולה ברישום היא
 הסנקציה היעילה ביוחר להבטחת דרישות הרישום של
 החוק. למרבית הצער, אין אפשרות להרחיב את השימוש
 בסנקציה זו להבטחת כל דרישות הרישום הסטטוטוריות
 (בגון שינוי התקנון). כך, למשל, אם החברה החליטה
 להגדיל את הונה, להנפיקו ולהקצותו, אין זה סביר לבטל
 את תוקפה האזרחי של ההקצאה, לאחר שכבר נעשתה,
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 פרסום ברשומות

 ביול, אגרות
 וקנסות

 העתקים בראיה

 יריעה

ת משפט: ר בי שו  (4) חלוקה באי

ף 55(ב); ת כמפורט בסעי ו נ  (5) משכו

ף 422: ר פשרה או הסדר בהתאם לסעי שו  (6) אי

דת החברות; ר בפקו ן כאמו  (ד) פירוק מרצו

 (8) מחיקת חברה.

. ת לאחר רישומן מו ת על הקמת חברה, חיסולה או מחיקתה יפורסמו ברשו דעו  51. הו

ם אגרה, או נים תשלו וחת בו טעו ו ל מסמך לרשם או הפעולה המד ו הגשחו ש  52. (א) הי
ת המסמך, ם הרשם א רשו , י צום כספי לפי חוק זה, ואלה לא שולמו טל על החברה עי  שהו
ה ש ו ל ר פי ש ו ע ר 414 בשי ר בסעיפים 8ס4 ע ם כספי כאמו צו ל על החברה עי א להטי י הו רשא  ו

ם הכספי שכבר הוטל, לפי הענין. צו  מסכום האגרה או העי

ם לפי שו י למה אגרת ר א שי ל ם חברה ש שו ף קטן(א), לא יחול על רי ר בסעי  (ב) האמו
 חוק זה.

ך ו יתקבל בכל הלי ם אצל ל כל מסמך המוחזק והרשו י הרשם ש ד שר בי  53. העתק מאו
וה ראיה חלוטה לכך שהמסמך יהו יהי הזהה למסמך המקורי, ו  משפטי בראיה בעלה ערך ראי

י הרשם. ד  המקורי נמצא בי

ם ן בהם בלבד משו י הרשם, אי ד מו בי שו רי די החברה, ו ל כל מסמך בי שום ש  54. הגשה לרי
עת חוכנם. י ד י ה ל  ראי

 רישום משכון

 סימן גי: רישום משכונות

ל את הפרטים י כ ת שי ו נ ו ם משכ שו  55. (א) חברה תנהל במשרדה הרשום פנקס רי

ל הנכס הממושכן-, ר קצר ש או  (1) תי

: ן רת המשכו צי ך י  (2) תארי

; ן  (3) סוג המשכו

: ן  (4) סכום החוב שלהבטחתו ניחן המשכו

ח הנושים.  (5) שמו

 הבאים:

י הסבר  דבר

 סימן גי: רישום משכונות

 ו. סימן זה עוסק באופן ספציפי בחובה לנהל פנקס
 רישום משכונות במשרדי החברה ולדווח על הפרטים
 העיקריים הכלולים בו ללשכת הרישום. כמו כן כלולות
 בסימן הוראות המאפשרות לרשם להורות על מחיקת
 משכונות שנרשמו לאחר שהחובות שהיו מובטחים בהם
 נפרעו, וכן הוראות המאפשרות לו להאריך את המועד
 לרישומם של משכונות. הוראות אלו חוזרות בעיקרן על
 הדין הקיים לעניין זה. הועדה לא ראתה לנבון לשנות
 דינים אלה, מאחר והיתה בדעה כי מן הראוי שהשינוי
 הכולל ימצא את ביטויו בדיני המשכון ולאו דוקא בדיני

 החברות.

 3. סעיף 54 שולל למעשה אח עקרון הידיעה המיוחסת
 (הקונסטרוקטיבית). הסעיף קובע, כי עצם רישום מסמך
 לא יהווה ראיה לידיעת תכנו. הסעיף רחב יותר מהדין
 הקיים, לפיו נשללה היריעה הקונסטרוקטיבית רק לגבי
 פעולות שנעשו בחריגה מסמכות. לפי ההצעה, עצם
 הרישום אינו מייחס לאדם ידיעה. כלל זה עולה בקנה
 אחד עם ההתפתחות הכלל עולמית להשתחרר מן
 הדוקטרינה המיושנת של ידיעה קונסטרוקטיבית בדיני
 החברות. עם זאת, ההצעה אינה שוללת אפשרות כי
 ידיעה תיוחס לאדם בשל טעמים אחרים, שאינם עצם

 הרישום בלשכה.
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ד עליו, א• היה כזה, ובן העתק י ן או מע  (ב) העתק המסמך הירצר את המשכו
ישלחו לרשם לשם י בהם י ו נ של כל שי (א) ו רים בסעיף קטן  המסמך הכולל את הפרטים האמו

 רישום, כמפורס -

; ן ו נוער המשכו ום שב ם ואחד ימים מהי ן הוראה אחרת - חוך עשרי ) באי ו ) 

ר ש י ו א ום שב אחד ימים מהי ם ו שראל - תוך עשרי י ן מקרקעין שב  (2) במשכו
 רשם המקרקעין את העסקה לרישום.

, ובה יפורט הסכום ן ל כל משכו מו ש שו , על רי  תעודת רישום 56. (א) הרשם יתן תעודה, חתומה בידו
גע לרישום. ת בנו שו י ר דה תהא ראיה חלוטה שנתמלאו כל הד ו המובטח בו־, התעו י כ ש  מ

גרח חוב מובטחת רף לכל אי צו ף זה י דת הרישום לפי סעי ל תעו  (ב) העתק ש
מה מובטח בו. ו שהשל ן ו רת המשכו צי  שהנפיקה החברה לאחר י

ן וכל ו בי כל משכ נים רישום לפי סימן זה, לג  רישום משכון 57. החובה לשלוח לרשם את הפרטים הטעו
ה על פי ש ע י י ל ש כו ן י ו ל משכ מו ש ל איגרות חוב, מוטלה על החברה, אך רישו ו הנפקה ש י נ י ע ת מ ש ק  ^ ב
ת אה סכומן בו וכל לג ל הרישום, י ש לם אותו אדם אגרות ב ן בכך; שי י נ ל אדם המעו  בקשתו ש

 מהחברה.

ם סולק, ן רשו ב שלהבטחתו ניחן משכו ת להנחה דעהו שחו ו באו לפני הרשם ראי  הערת סילוק 58. הו
ישלח לחברה לפי דרישתה י וח הערח סילוק ו נ ם בפנקס המשכו ש ר י ת רות ש י הוא להו א ש  ר

 העתק הערה כאמור.

 המשכונות
ל ו ש ש ו ב י מו או ש שו ש או אי רי ו ר עד הד ן במו ל משכו מו ש  תיקון פנקס 59. (א) ראה הרשם שאי רישו
ן או להערת סילוק, אירעו במקרה, בשגגה או מסיבה מספקת אחרה, או  פרט הנוגע למשכו
ש טעמים אחרים שמן י ל בעלי המניוה, או ש ם או ש שי ו ל הנ ן בהם כדי לפגוע במצבם ש י  שא
ל כל אדם מעונין, ל החברה או ש ושר ליחן סעד - רשאי הוא, לפי בקשה ש  הצדק ומן הי
ם ומועילים. דקי ראו לו צו י ם או לתקן אח הרישום, בחנאים שי שו עד לרי ך אה המו  להארי

עד ש באיחור, יראו זאת כהחלטה להארכת המו ג ן שהו  (ב) רשם הרשם משכו
 לרישום.

 (ג) דחה הרשם את הבקשה או התנה אוחה בתנאים, רשאי המבקש לערער על
ן ו הומצאה לו ההחלטה: אי ום שב ך ארבעה עשר ימים מהי  החלטתו לפני בית המשפט תו
עץ ו י ל פגע מהחלטה ו נות למי שנ ר הנתו ות הערעו י כו ף קטן זה כדי לגרוע מז ר בסעי  באמו

ף 67, ר בסעי  המשפטי לממשלה כאמו

 סימן די: עייז־

י ר וכל אדם רשא בו ן הצי ו ם יהיו פחוחוח לעי שו ת שמנהל הרשם בלשכת הרי מו  60. הרשו
ת ו ע צ מ א ן ב בי ח הרשם ו ם בהן, בין באמצעו ם מן הרשו שרי ן בהן ולקבל העתקים מאו י  לעי

ם הסמיך אותם לכך. ש ר ה  אחרים ש

 עיון

י הסבר  דבר
 קטן(ב), כי יראו ברישום מאוחר החלטה להארכת מועד

 הרישום, עליה ניתן לערער בפני בית המשפט.

 סימן די: עיון

 סימן זה קובע את עיקרון היסוד של זכות הציבור לעיין
 במאגר הנתונים המנוהל בלשבת הרישום.

 2. סעיף 59 דן בסמכות הרשם לתקן את פנקס
 המשכונות ולהאריך מועדים שנקבעו לרישום. בכך אין
 שינוי מהדין הקיים. עם זאת, מאחר שהתעוררו בעיות
 במקרים בהם בפועל רשם הרשם משכון באיחור, ללא
 בקשה להאריך את מועד הרישום, מוצע לקבוע בסעיף
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ן ביצוע ותקנות בי ת פרק זה, ו ראו ע הו צו ר בסעיף 425 רשאי השר להתקין תקנות לבי  61. בנוסף לאמו
 השאר בדבר -

ם ותיוק באמור, הבל שו וחים לרי ו די ם ותיוק וכן אופן הגשת מסמכים ו  (1) סדרי רישו
ם אלקסרוניים בלבד;  לרבות באמצעי

ר בהן; בו ן הצי ו ת הרישום ועי כ ש ל ת ב מו  (2) אופן ניהול רשו

ל בהם, לרבות ש לבלו י ש בהם לענין חוק זה והפרטים ש מ ח ש ה בה ל  (3) טפסים שחו
דע בהקשורה אלקטרוניח.  אופן העברת המי

: בוצעו די מי י בי ע חובות הרשם לפי חוק זה, ו צו  (4) אופן בי

גע לכל בעל ץ למסור לרשם בנו ו  (5) פרטים אחרים שחובה על חברה או חברת ח
ושא משרה בה:  מניות, או בעל זכות בדרך אחרת, וכן בנוגע לנושה או נ

ץ או עקב ו ש לשלמן עקב רישום חברה או חברה ח י ם ואגרוח הון ש שו  (6) אגרות רי
ם תי רו שי ת ו לו ל פעו ש ש לשלמם ב י ם אחרים ש מי דלת הוגה, וכן אגרות ותשלו  הג

 שנוהן הרשם לפי חוק זה.

 סימן הי: מחיקה מינהלית של חברה

ת הבאות: מחיקה מעתלית לו  62. (א) הרשם רשאי למחוק חברה אם התקיימה אחת מהעי

בה עליה לשלם לפי חוק זה צום כספי שחו למה אגרה או עי  (1) החברה לא שי
ן שנקבע לתשלומם; ום האחרו ך ששיים ימים מהי  הו

ן ום האחרו ם ימים מהי י ש ך ש ישה אח הדו״ח השנתי תו  (2) החברה לא הג
 שנקבע לכך:

נה כה בעסקיה או שאי  (3) היתה לרשם סיבה להניח שהחברה אינה ממשי
 מופעלת:

ת משפט בתקופה ל בי ן או החלטה ש  (4) החברה לא מילאה אחר פסק די
: ן ום מהן ההחלטה או פסק הדי ם ימים מי י ש ך ש  שנקבעה לכך, או חו

ו לפי סעיף 45(ב) ו־(ג). ת הרשם והוראותי שו  (5) החברה לא מילאה אחר דרי

ע הרשם י ד ו ף קטן (א), י לוח המפורטות בסעי  (ב) נחקיימה אחת או יוחר מהעי
ח לכך. לו ונחו למחוק את החברה, ויפרט את העי אר רשום, על כו  לחברה, בכתב, בדו

 סימן זה מאפשר לרשם למחוק חברות בלתי פעילות אלה
 מן המרשם. במו־בן מוצע שהרשם יהיה רשאי למחוק מן
 המרשם חברה שלא מילאה אחר הוראת בית המשפט
 תוך ששים ימים מיום ההחלטה או פסק הדין־, הברה
 שלא מילאה אחר הוראות הרשם לענין ניהול פנקסיה
 ומרשמיה, וכן חברה שלא שילמה אגרה או עיצום כספי
 שהוטלו עליה. חברה שנמחקה במחיקה מינהלית מעין זו
 תמשיך להתקיים באישיות משפטית רק לצרכי חיסול
 עסקיה. לאור מהותה של המחיקה המינהלית ותוצאו
 תיה נקבע בסעיף 66, בי היא תחול על חברות פרטיות

 בלבד.

י  דבר
 סימן הי: מחיקה מינהלית של חברה

 1. מאגר הנתונים של לשכת הרישום עולה על גדותיו,
 בתוצאה מקיומן של חברות בלתי פעילות רבות. חברות
 אלה יוצרות לא רק צפיפות פיסית בלישבה, אלא גם
 מעין ״צפיפות משפטית״, למשל בכך שהן ״תופסות״
 שמות, שחברות חדשות המבקשות להירשם אינן
 רשאיות לעשות בהם שימוש. בין הסממנים הבולטים
 ביותר לכך שחברה איננה פעילה, ולמעשה נזנחה על ידי
 יזמיה, ה• למשל, שהחברה איננה משלמת את האגרה
 השנתית או איננה מדווחת על פעולותיה כנדרש בחוק.
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ם ימים מיום י ש דעת הרשם תוך ש ן תיקון על־פי הו  (ג) לא תיקנה החברה את הטעו
ת ו ל לה או העי נת את העי י דת מחיקה המעי ו י הרשם לחתום על תע  מסירת ההודעה, רשא

 למחיקה.

אר ו דעה על המחיקה בד , ישלח הו ו  (ד) הרשם ירשום את דבר המחיקה ברשומותי
ום הפרסום ם לחברה, ויפרסם העתק ממנה ברשומות; יום מחיקה החברה יהיה י  רשו

 ברשומות.

ך ורק ה א ת משפטי ו שי ך החברה להתקיים באי  63. (א) נמחקה חברה לפי סימן זה, המשי
רך חיסול עסקיה.  לצו

ום המחיקה יהיה הכונס , ומי דעה על מחיקת החברה תישלח לכונס הרשמי  (ב) הו
דה החברות, ת פקו ראו ל הכונס הרשמי יחולו הו ו ש לוחי ל החברה. על פעו  הרשמי מפרק ש

ייבים. ים המחו י ו נ  החלות על פירוק חברה, בשי

ל החברה, יפנה לביה המשפט לקבל צו  (ג) סיים המפרק אה חיסול עסקיה ש
ם מיום המחיקה. י בלבד שחלפו שנהי  לחיסולה, ו

ן אחר, י נ וח בחברה, נושה או מעו  64. (א) נמחקה חברה לפי סימן זה, רשאי בעל מני
דע לאחד מאלה על ו ום המחיקה; נ ם מי י  לבקש מהרשם לבטל את דבר המחיקה תוך שנהי
ר ום המחיקה, רשאי הוא לבקש מהרשם ביטול כאמו ים מי  דבר המחיקה לאחר שחלפו שנתי

דע לו דבר המחיקה. ו ך זמן סביר מיום שנ  תו

נו פרטים אלה: י י  (ב) בבקשה לביטול מחיקה יעו

ת ד ו ע ל ת ף העחק ש רו ום מחיקחה בצי י ם ו ם החברה, מספרה הרשו  (1) ש
 המחיקה:

ת למחיקחה לו לה או העי י החברה - העי ד גשה בי  (2) במקרה שהבקשה מו
ת על כך: ו ד ת המעי ף אסמכתאו רו ה תוקנו, בצי ב  והדרך ש

ל המחיקה. י החברה - הטעם לביטו ד גשת שלא בי  (3) במקרה שהבקשה מו

ש סיבה המצדיקה את ביטול המחיקה, יבטל אח המחיקה, כנע הרשם כי י  (ג) שו
דעה בדבר ביטול המחיקה. ת הו מו ו ויפרסם ברשו תי מו  ירשום אח דבר הביטול ברשו

לו לא ת רואים את החברה באי מו ל ביטול המחיקה ברשו  65. (א) החל ביום פרסומו ש
לו המחיקה לא נעשתה כלל. ך לנהל אה עסקיה באי  נמחקה לכתחילה והיא חמשי

ל טו ם לחברה, למבקש הבי אר רשו דעה בדו  (ב) נרשם ביטול מחיקה, ישלח הרשם הו
.  ולכונס הנכסים הרשמי

ראוח סימן זה לא יחולו על חברה ציבוריח.  66. הו

 תוצאות המחיקה

 בקשה לביטול
 מתיקה

 ביטול מחיקה
 בידי הרשם

 תחולה

 שבו הרשם יפעיל את שיקול דעתו ויורה על ביטול
 מחיקה היא כאשר צד שלישי חפץ להגיש תביעה נגד

 חברה שנמחקה.

י  דבר

 2. הסימן מאפשר לרשם לבטל מחיקה של חברה, תוך
 שנתיים מיום המחיקה. אם נעשה כך, יראו את קיומה
 של החברה כנמשך ברצף וללא הפסקה. דוגמה למצב
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 סימן ר: ערעור

ם לערער ערעור ץ המשפטי לממשלה, רשאי ע ו י  67. (א) הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשם וכן ה
 על החלטח הרשם לפני ביח המשפט.

ן בערעור. י ן סדרי הד י לקבוע הקנוח לעני  (ב) השר רשא

 חלק שלישי: מבנה החברה

 פרק ראשון: האורגנים של החברה, סמכויותיהם וחבות בשל פעולתם

 סימן אי: האורגנים

ל האורגנים ע כל מי ש י ו ון, המנהל הכלל ל החברה הם האסיפה הכללית, הדירקטורי  68. האורגנים ש
תו ענין. לת החברה לאו ני כפעו  פי דין, או מכוח התקנון רואים את פעולתו בענין פלו

 מעשי אורגן
 כמעשי החברה

ל החברה. נותיה ש ו כו לותיה ו ל אורגן הן פעו ו ש נותי ו כו ו ו תי לו  69. פעו

י הסבר ר ב  ד
 והדירקטוריון. עם זאת, שלוח של החברה הוא אורגן
 שלה שעה שהוא פועל בהרשאה לעניין אותה פעולה,

 3. אורגן של החברה הוא לעתים יחיד. כך, למשל,
 שלוח הוא אורגן החברה במסגרת הרשאתו, לעתים
 האורגן הוא קובץ של יחידים, כגון דירקטוריון החברה או
 בעלי המניות הפועלים במסגרת האסיפה הכללית.
 במקרה זה יש להבחין בין האורגן כגוף (״הדירקטוריון״:
 ״האסיפה הכללית״) לבין היחידים הממלאים תפקידים
 באותו גוף (ראובן הדירקטור, שמעון בעל המניות).
 האורגן איבו היחידים אלא הגוף. גוף זה עצמו פועל
 באמצעות מעין אורגבים שלו, הם היחידים המרכיבים
 אותו. ביתן לומר, בי בכך בוצרה מעין אישיות משפטית
 חדשה (״אורגן״) בעלת בשרות מוגבלת (לפעולות
 באורגן), אשר פעולתה נחשבת בעיני הדין כפעולת
 החברה. הבחבה זו בין האורגן בגוף (״הדירקטוריון״) לבין
 יחידיו (ראובן ושמעון הדירקטורים) חשובה היא. לרוב,
 יעניק חוק החברות בותות לאורגן, ואילו האחריות
 האישית (להפרת חובות אמון וזהירות, למשל) היא של
 היחיד(ראובן הדירקטור). לעתים האורגן אינו אלא יחיד,
 כגון המנהל הכללי. במקרה כזה יש להבחין בין האורגן

 (או הפונקציה) לבין מי שמאייש אותה.

 4. סעיף 68 מגדיר את האורגנים של החברה. על־פי
 הוראות סעיף זה הגדרתו של האורגן היא פונקציונלית
 ואירגונית גם יחד. היא פונקציונלית במובן זה, שאורגן
 הוא כל מי שעל־פי דין, או מבוח התקנון, רואים את
 פעולתו כפעולת החברה לענין בו הוא פועל. הפונקציה
 המבוצעת קובעת את אופיו באורגן, יהא מעמדו
 ההירארכי של הפועל בחברה אשר יהא. בך, למשל, בל
 עוד יש לו הרשאה לפעול בשם החברה פעולה משפטית
 כלפי צד שלישי (שלוח) הוא אורגן של החברה לצרכי
 פעולה משפטית זו. בדומה לבך, כל מי שחוק החברות(או
 התקנון) קובעים לגביו שפעולתו שלו היא פעולת
 החברה, נחשב כאורגן החברה לעורך אותה פעולה.

 סימן וי: ערעור
 האופי המעין שיפוטי של מקצת מהחלטותיו של הרשם
 מובלט בזכות הנתונה לצד הנפגע לערער על החלטות

 אלה בפני בית־המשפט המתוזי.

 חלק שלישי: מבנה החברה
 פרק ראשון: האורגנים של החברה, סמכויותיהם וחבות

 של פעולתם
 סימן א׳: האורגנים

 1. חברה היא אישיות משפטית (ראה סעיף 5),
 אישיותה אינה ״טבעית״, ועל בן היא חייבת לפעול
 באמצעות אחרים. אלה מתחלקים לשני סוגים עיקריים:
 אורגנים של החברה ומי שאינם אורגנים שלה, המשותף
 לפעולתם של כל אלה הוא, שפעולתם מחייבת ומזכה
 את החברה. ע• זאת, קיים שוני מהותי בין אורגן לבין מי
 שאינו אורגן. אורגן הוא זה שפעולה שלו(מעשה, מתדל,
 מחשבה) נחשבת בפעולת החברה עצמה. אחריות
 החברה לפעולתו(בלפי צד שלישי) היא אישית. החברה
 ״עצמה״ היא הפועלת כאשר האורגן הוא הפועל. לעומת
 זאת, מי שאינו אורגן, פעולתו עשויה לחייב ולזבות את
 החברה, אך חיוב וזיכוי זה הינו בעל אופי שילוחי.
 הבחנה זו בין אורגן לבין מי שאינו אורגן חשובה לסוגיות

 שונות, כגון, אחריות חברה בפלילים ובנזיקין.

 2. אורגן הוא מעין ״זרוע״ של החברה, פעולתו נחשבת,
 בעיני הדין, כפעולת החברה. היחסים בין אורגן לבין
 החברה אינם רק יחסי שליחות. אורגן (בגון האסיפה
 הכללית) אינו אך שלוח של ההברה, אלא אבר מאבריה
 של החברה. האורגן הוא גוף הפועל בחברה, ואשר
 פעולותיו הן פעולות החברה עצמה. זאת ועוד: היחסים
 בין האורגנים השונים לבין עצמם אינם כשלעצמם יחסי
 שליחות. הדירקטוריון אינו שלוח של האסיפה הכללית,
 והמנהל הכללי אינו שלוח של האסיפה הכללית
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 סימן בי: חלוקת הסמכויות בין האורגנים העיקריים

ף 80, ות המפורטות בסעי י ת יהיו הסמכו  סמכויות 70. (א) לאסיפה הכללי
 האורגני•

ות המפורטוח בסעיפים 22ו ו־123. י ן יהיו הסמכו ו  (ב) לדירקטורי

ות המפורטות בסעיפים 147 ו־48ו. י  (ג) למנהל הכללי יהיו הסמכו

ל עי י ה ו י נאו לו ח למי שו ו ר יות העזר הד נות כל סמכו  (ד) לכל האורגנים בחברה נתו
ל בל סמכויוהיהם.  ש

ן ו י הדירקטורי א הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר, רשא ל ל החברה ש  סמכות שיורית 71. סמכות ש
 להפעילה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הפועלים בה בחוק המוצע (כגון חובת אמון של
 דירקטור), או בדין הכללי (כגון חובת זהירות של בעל

 מניה).

 האסיפה הכללית ממנה, בנסיבות מתאימות, את
 הדירקטורים, ועשויה לפטר אותם (ראה סעיף •8(3)).
 הדירקטוריון ממנה ומפטר את המנכ״ל (ראה סעיף
 23ו(אץ4». בנסיבות מתאימות, האסיפה הכללית רשאית
 ליטול לעצמה את סמכותם של הדירקטוריון או המנכ״ל
 (סעיף 72(א», והדירקטוריון רשאי, בנסיבות המתאימות,
 ליטול לעצמו את סמכות המנכ״ל (סעיף 73). סמכויות
 אלה, הנתונות לאורגן אחד באשר לאורגן אחר, אין בהן
 כדי להגביל את עצמאות שיקול הדעת של הדירקטוריון
 (ביחס לאסיפה הכללית) או של המנב״ל (ביחס לאסיפה
 הכללית או לדירקסוריון). סמכויות המינוי, הפיטורים
 והנטילה לחוד, ועצמאות שיקול הרעת לחור. עם זאת,
 שיקול דעתו של כל אורגן במסגרת סמכותו אינו מוחלט.
 לא רק שהוא מוגבל על־ידי הדין הכללי וחוק החברות,
 אלא שבנסיבות מסויימדת נמצא לנכון לקבוע בי אורגן
 אחד חייב לפעול על־פי הוראותיו של אורגן אחר. לשם
 קיומה של כפיפות זו נדרשת הוראה מיוחדת בחוק או
 על־פיו (בגון בסעיף 73). בהעדר הוראה מיוחדת, יחול

 העקרון הכללי של עצמאות האורגן.

 3. חלוקת הסמכויות בין האורגני• השונים עשויה
 להוביל, מטבע הדברים, למצב בו לא נקבע (בחוק או
 בתקנון) אורגן לביצועה של פונקציה מסויימת של
 החברה. קיים צורך לקבוע הוראה באשר לאורגן אשר
 בידיו נתונה ״הסמכות השיורית״, בלומר, שהוא בעל
 הסמכות (הכללית) בהעדר הוראה מיוחדת המעניקה
 סמכות זו לאורגן אחר. על־פי תפיסתו של חוק החברות
 המוצע, הסמכות השיורית היא בירי הדירקטוריון(סעיף
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 4. עקרון ״הסמכות השיורית״ מתעורר בעיקר מקום
 שחוק החברות או התקנון אינם קובעים אורגן שיבצע
 פונקציה מסוימת. עם זאת, עשויים להיות מצבים
 נוספים בהם יהיה מקום לעורר אח עקרון הסמכות
 השיורית. מקרה טיפוסי הוא זה שבו פונקציה פלונית

 הגדרת האורגן אינה מוגבלת למבחן פונקציונלי בלבד,
 הסעיף ממשיך וקובע בי האסיפה הכללית, הדירקטוריון
 והמנהל הכללי ה• אורגנים של החברה. המבחן כאן הוא
 אירגוני. מכוח מבחן זה הופכת פעולתם של שלושה אלו
 לפעולת החברה עצמה. המבחן הפונקציונלי מזהה
 כאורגן מי שעל־פי דין פעולתו היא פעולת החברה.
 המבחן האירגוני מזהה כאורגן החברה מי ׳שנקבע

 אירגונית כאורגן שלה.

 5, ממהותו של אורגן נובע, בי מעשה או מחדל שלו הם
 מעשה או מחדל של החברה. מחשבה שלו היא מחשבה
 של החברה. החברה מתנהגת וחושבת באמצעות האורגן.
 על בן, א• דין פלוני קובע תוצאה מסויימח (לטובת
 החברה או לרעתה), מקום שהחברה פעלה או חשבה,
 הרי תוצאה זו נגרמת מקום שאורגן של החברה פעל או
 חשב. ורוק: לעניין זה אין צורך כי הפעולה או המחשבה
 תיעשה כל כולה על־־ירי אורגן אחד. ייתכן פיצול
 הפעולות והמחשבות, באופן שאורגן אחד יפעל (אך לא
 יחשוב) ואורגן אחר יחשוב (אך לא יפעל). במקרה זה
 ההברה פעלה וחשבה גם יחד אם כי לא בו־זמנית (סעיף
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 סימן ב׳: חלוקת הסמכויות בין האורגנים העיקריים

 1. החברה פועלת באמצעות האורגנים. פעולת האורגן
 היא פעולתה (האישית) של החברה. מצב דברים זה
 מחייב קביעת עמדה באשר לחלוקת הסמכויות בין
 האורגנים השונים, ויחסי הגומלין ההדדיים ביניהם,
 ודורשת, אפוא, קביעה עמדה באשר ל״חלוקת הרשויות״
 בין האורגנים השונים. סעיף 70 עוסק בשאלה זו, תוך
 הפניה לסעיפים הרלבנטיים בחוק, הוא קובע מהן
 םמבויותיהם של שלושת האורגנים העיקריים בחברה -

 האסיפה הכללית, הדירקטוריון והמנהל הכללי.

 2. חלוקת מסמכויות בין האורגנים השונים גוררת
 אחריה איזון ובקרה (Checks and Balances} בין הרשויות
 השונות. נקודת המוצא העקרונית הינה, בי כל רשות
 עצמאיח בתחומה, וחייבת להפעיל את שיקול הדעת
 באופן עצמאי על־פי החובות המוטלות עליה או על
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 העברת סמכויות
 בין האורגנים

 נטילת סמכויות
 המנהל הכללי

 אורגן שנבצר
 ממנו למלא

 הפקידו

ות י ח אח הקנון החברה ולקבוע כי סמכו ו ת לשנ י א ש  72. (א) האסיפה הכללית ר
ן נות בתקנו ות הנתו י ועברו אליה, וכן לקבוע כי סמכו נות לפי התקנון לאורגן אחר י  הנתו
יים ן מסוים, לפרק זמן מסו ועברו לסמכות הדירקטוריון, הכל דרך כלל או לעני  למנהל הכללי י

 או ללא הגבלת זמן.

, ן ו נות לפי חוק זה לדירקטורי ות הנתו י  (ב) העבירה אליה האסיפה הכללית סמכו
ת בו ת ובחו ו ו באוחה אסיפה כלליה אחראים וחביבו באחרי ות שהשתתפ י ו בעלי המנ  יהי

ן הפעלה אותן סמכויוה.  דירקטורים לעני

ות המנהל הכללי אם נקבעה לכך הוראה י י ליטול סמכות מסמכו ן רשא ו  73. הדירקטורי
ד לפעול״, צ י ן מסוים או דרך כלל כ רוח למנהל הכללי, לעני ן להו ו י הדירקטורי  בחקנון; כן רשא
ל אח הסמכות במקומו, ן להפעי ו י הדירקטורי א ש  סירב המנהל הכללי לקיים את ההוראה, ר

 אף אם לא נקבעה לכך הוראה בתקנון.

עה , לרבות הפעלת כוח החבי ו יותי ל את סמכו ן להפעי ו  74. (א) נבצר מן הדירקטורי
לן במקומו. ת האסיפה הכלליח, בהחלטה, להפעי  וההגנה בשם ההברה, רשאי

לן ן להפעי ו רי י הדירקטו , רשא ו יוחי ל את סמכו  (ב) נבצר מן המנהל הכללי להפעי
 במקומו.

י הסבר ר ב  ד

 באמצעות כלי זה היא רשאית לשנות את ״כללי
 המשחק״ ולהעניק לעצמה סמכות שעל־פי חוק ההברות
 או התקנון הוקנתה לאורגן אחר (כגון הסמכות הנתונה
 לדירקטוריון). ודוק: אין האסיפה הכללית רשאית להעניק
 מסמכותה שלה (הקבועה בחוק החברות או בתקנון)
 לאורגן אחר ״כלפי מטה״. היא רשאית לשנות את חלוקת
 הסמכויות בין הדירקטוריון למנהל הבללי .־ק ״בלפי
 מעלה״, היינו, להעניק לדירקטוריון סמכויות שהיו בירי
 המנהל הכללי (סעיף 72). באשר האסיפה הכללית -
 בדרך של שינוי התקנון - משנה את חלוקת הסמכויות
 בין האורגנים בחברה, עוברות לאורגן המקבל את
 הסמכויות, הזכויות והחובות של האורגן ממנו הועברו
 הסמכויות. על בן, כאשר האסיפה הכללית מעבירה
 לעצמה את סמכויות הדירקטוריון, היא הופכת ל״רירק־
 טוריוך בתחום אותה העברה, אותה סמכות, ובכך
 מוטלת על חברי האסיפה הכללית החובה המוטלת על
 חברי הדירקטוריון לענין הצבעותיהם בישיבות הדירק
 טוריון. על כן, לא הרי אחריותו של בעל מניות המצביע
 בכושרו כדירקטור בעד החלטה פלונית, כהרי אחריותו
 כשהוא מצביע נגדה, נמנע או אינו משתתף בהצבעה
 בלל. על הצבעת בעלי המניות באסיפה הכללית בדבר
 עצם העברת הסמכויות, יחולו החובות הרגילות

 המוטלות על בעלי המניות באסיפה הכללית,

 6. בנוסף, רשאי הדירקטוריון ליטול לעצמו סמכות
 הנתונה למנהל הכללי (בחוק החברות או בתקנון). בן
 מוסמך הדירקטוריון להורות למנהל הכללי(בדרך בלל או
 לעניין מסויים) כיצד לפעול (סעיף 73), הוראה זו
 מתבקשת ממעמד הדירקטוריון ומהתפקיד שניתן לו
 בחוק החברות המוצע. אין בהוראה זו כדי לפגוע

 הוענקה (בחוק החברות או בתקנון) לאורגן מםויים, אך
 נבצר מאורגן זה למלא אותה, ובצרות זו יכול שתהא
 נורמטיבית (כגון ניגוד עניינים המונע בל אפשרות
 לפעולה), ויכול שתהא פיסית (פטירה, אובדן בושר,
 מחלה ממושכת). במקרים אלה ואחרים, יש לנקוט עמדה
 בשאלה מיהו האורגן האחר שבידו תהא הסמכות
 להפעיל אותה פונקציה. עמדתו של חוק החברות המוצע
 הינה, כי במקרה זה הסמכות השיורית תהיה כידי
 האורגן הממנה. כך, אם נבצר מן המנכ״ל להפעיל את
 סמכויותיו(כולן או מקצתן), מוענקת הסמכות(השיורית)
 לדירקטוריון (סעיף 74(ב)). לעתים נבצר מהדירקטוריון
 עצמו מלבצע את תפקידו. דבר זה עשוי להתרחש בשל
 ״נבצרות נורמטיבית״ מקום שקיים ניגוד עניינים המונע
 פעולת הדירקטוריון. בן עשוי דבר זה להתרחש בשל
 ״נבצרות פיסית״ מקום שחברי הדירקטוריון נפטרו או
 נבצר מהם מלפעול בשל מחלתם. במצבים אלה קובע
 החוק המוצע, כי הסמכות תוענק לאסיפה הכללית. ניתן
 לומר, על בן, כי האסיפה הכללית היא האורגן שבידו
 ״הסמכות השיורית שבשיורית״ (סעיף 74(א}). סמכות
 שיורית שבשיורית קיימת ג• במקום שהדירקטוריון נתון
 במצב של קפאון בשל יחסי הכוחות שבו, וקפאון זה

 משתק את פעולת החברה.

 5. החוק המוצע קובע, באמור, את חלוקת הסמכויות
 בין האורגנים העיקריים. כל אורגן הוא בעל סמכות
 בתחום שנקבע לו בחוק או בתקנון. במסגרת תחום זה כל
 אורגן הוא עצמאי, עם זאת, לאסיפה הכללית יש מעמד
 מיוחד. כפי שראינו (סעיף 4ד(א)) הסמכות השיורית
 שבשיורית נתונה לאסיפה הכללית. אך למעלה מזאת;
 האסיפה הכללית היא המוסמכת לשנות את התקנון.
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 סימן ג•: אחריות החברה ואחריותה לפעולות האורגנים

לית - וח פלי שא באחרי  75. חברה חי

ל עו ש רו י חובת עשה - בעצם אי לו ות קפירה שנעברה באי מי ל אחרי  (1) לעבירה ש
; לי  המחרל הפלי

ל עבירה ש י חובת אל תעשה - ב לו וח קפידה שנעברה באי מי ל אחרי  (2) לעבירה ש
דו הרגיל בחברה: ר אדם במהלך תפקי ב ע  ש

ל עבירה שעברה ש ת - ב ו ת או רשלנ לי  (3) לעבירה המצריכה הוכחת מחשבה פלי
ח אורגן שלה.  החברה באמצעו

י אורגן שלה. ד צעה בי ו ולה שב ות בנזיקין על עו ן באחרי י  (א) חברה חבה במישר

ל חברה בנזיקין ת ש חי לו א) כדי לגרוע מאחריותה השי ) ף קטן ר בסעי ן באמו  (ב) אי

.76 

 על פי כל דין.

 אחריות פלילית
 של חברה

 אחריות בנזיקין
 של חברה

 סימן די: אחריות יחידי האורגן

ת י ש י א ות ה ן בייחום פעולה או כוונה של אורגן לחברה, כדי לגרוע מהאחרי  אחריות יחידי 77. (א) אי
לולא אותו ייחוס. ם בה אי ושאי ן היו נ רג י האו ד חי ן שי ג י י א  ה

 סבר

 3. לעניין האחריות השילוחית של חברה בפלילים
 קובעת ההצעה, כי זו אינה מוכרת, למעט בעבירוה של

 אחריות קפידה.

 4. סעיף 76 קובע את אחריות החברה בנזיקין. אחריותה
 של החברה יבול שתהא אישית ויכול שתהא שילוחית.
 אהריוחה האישית של חברה בנזיקין יכול שתהא בגין אי
 קיום חובה (אישית) המוטלת עליה בלפי הניזוק או בגין
 התקיימות יסודות האחריות האזרחית על־ידי אורגן
 שלה. האפשרות הראשונה (הפרת חובה) נובעת מהדין
 הכללי ואין הצעת החוק דנה בה. האפשרות השנייה
 (פעולות אורגן) קבועה בסעיף 76(א). היא מדגישה בי
 מקום שיסודות האחריות בנזיקין התגבשו אצל אורגן,
 החברה חבה בנזיקין ואחריותה זו היא אישית (לא
 שילוחית), לעתים מתקיימים מספר יסודות אצל אורגן
 אחד ומספר יסודות אצל אורגן אחר. אין בכך ולא כלום

 לעניין גיבוש אחריותה (האישית) של החברה.

 5. אחריותה השילוחית של החברה קיימת בכל מקרה
 שעוולה בוצעה על־ידי עובד(במהלך העבודה) או שלוח
 (במסגרת הרשאתו). הוראות בעניין זה קבועות בפקודת
 הנזיקין, ואין הצעת חוק החברות חוזרת עליהן. אין
 לראות בהוראות שבהצעה לעניין אחריות אישית
 לפעולות אורגן משום שלילת תחולתן של הוראות אלה

 (סעיף 76>ב)).

 סימן די: אחריות יחידי האורגן

 ו. ייחודה של תורת האורגנים בכך שהיא מכירה
 בקיומן של פעולות ״אישיות״ של חברה ובקיומה של

י  דבר

 בעצמאותו של המנהל הכללי. עצמאות זו נשמרת בכל
 המקרים, למעט אותם מצבים מיוחדים בהם ניתנת לו

 הוראה (כללית או מיוחדת) על־ידי הדירקטוריון,

 סימן גי: אחריות החברה ואחריותה לפעילות האורגנים

 ו. סימן זה דן באחריות הפליליח והנזיקיח של החברה.
 סעיף 75 דן באחריותה הפליליח של חברה. הסעיף מבחין
 בין אחריות פלילית אישיח של חברה לבין אחריותה

 השילוחית בפלילים.

 2. לעניין האחריות האישית של חברה בפלילים,
 מבחינה ההצעה בין שני מצבים עיקריים: האחד, שבז
 מוטלה על החברה חובה כלפי צד שלישי אשר הפרתה
 משכללת אחריות פלילית: השני, מקום שהאחריות
 הפלילית משתכללת בלא הפרת חובה כלפי צד שלישי.
 במקרה הראשון(הפרת חובה) מוטלת על החברה אחריות
 פלילית (אישית) אם הופרה חובה, ואין חשיבות לזהותו
 של זה שבישל מעשיו או מחדליו הופרה החובה. די
 בהפרת החובה כדי לגבש את אחריותה (האישית) של
 החברה. במקרה השני(אחריות בלא הפרת חובה) תוטל
 אחריות (אישית) על החברה רק אם היסודות המרכיבים
 את העבירה התקיימו אצל החברה או האורגן שלה.
 אחריות זו אישית היא, והיא משתכללת, מקום
 שהיסודות המרכיבים אותה התקיימו אצל האורגן. על
 כן, בעבירה הדורשת מחשבה פלילית (כוונה, מודעות)
 תוטל אחריות (אישית) בפלילים על תאגיד, אם הכוונה
 או המודעות התגבשו אצל אורגן שלו (בגון המנהל

 הכללי, הדירקטוריון).
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 (ב) בנוסף לאמור בסעיף 8, אין באמור בחוק זה כדי למנוע מבית המשפט, במקרים
 חריגים, שבהם שוכנע כי נכון וצודק לעשות כן בנםיבוה הענין, לייחס את זכויותיה
 וחובותיה של החברה ליחידים באורגנים השונים; מבלי לגרה; מכלליות הוראה זו רשאי בית

 המשפט לעשוח כן במקרים הבאים:

 (ז) התקיים תנאי הקבוע בחיקוק לייחום זכויוח וחובות כאמור;
 (2) הקמת החברה או השימוש באישיותה המשפטית הנפרדת נעשו במטרה
 לסכל כוונתו של כל דין, או שנועדו לאפשר לה או ליחידי האורגנים השונים

 להונוח או לקפח אדם.

 סימן הי: מניעת פעולה חורגת

 78. (א) פעולה משפטית שנעשתה בשביל חברה בחריגה מהמטרוח המצניעות פעולה משפטית
 ,_! _! ! בחריגה מהמטרות

ה ן . ש ך א ה ל ו ל  בתקנונה, או שנעשתה ללא הרשאה או בחריגה מן ההרשאה, אין לה תוקף כלפי החברה, א
 :ולה אם הצד שכלפיו נעשתה הפעולה לא ידע ולא היה עליו לדעה על החריגה או על

 העדר ההרשאה.

 (ב) אישרה החברה פעולה כאמור בסעיף קטן(א), לא יפגע האישור בזכות שרכש
 אדם אחר בתום לב ובחמירה לפני האישור.

י הסבר ר ב  ד

 סיניז הי: מניעת פעולה חורגת

 ו. סימן זה עוסק ״ביחסים החיצוניים״ שבין החברה
 לבין צד שלישי, מקום שנעשית פעולה החורגת ממטרות
 החברה או בלא הרשאה (״פעולה חורגת״) (סעיף 78),
 וב״יחסימ הפנימיים״ בחברה, מקום שנעשה,, פעולה
 חורגת באמור (סעיף 79¡. נקודת המוצא העקרונית הינה
 כי פעולה חורגת אינה חורגת מכשרותה של החברה
 (אינה ״אולטרה וירם החברה״) אלא מהווה תמיד פעולה
 החורגת מהרשאחם של אורגנים הפועלים בשם החברה
 (״אולטרה וירס״ האורגנים). פעולה זו נבחנת לא על־פי
 דיני הכשרות אלא על־פי דיני השליחות. מכאן, שלעניין
 פעולה חורגת, אין נפקא מינה אם החריגה מתבטאת
 בפעולה מחוץ למטרות החברה הקבועות בתקנונה, או
 בפעולה במסגרת המטרות, אך מחוץ להרשאה שניתנה
 למבצע הפעולה. בבל המצבים הללו הפעולה היא

 חורגת, וחלים עליה דיני השליחות.

 1. דיני השליחוח החלים על פעולה חורגח ה• כפולים:
 ראשית, דיני השליחות הכלליים הקבועים בחוק
 השליחות, תשב״ה-1965: שנית, דיני השליחות המיוח
 דים הקבועים בסעיפים 78 ו־9ל לחוק החברות המוצע.
 במקום שיש סתירה בין שני אלה, יד הדין הספציפי על

 העליונה.

 3. באשר ליחסים ה״חיעוניים״ קובע סעיף 78 כי כאשר
 אורגן פועל בחברה, ופעולתו היא במסגרת הרשאתו
 והצד השלישי יודע על בך, פעולתו של האורגן מחייבת
 ומזכה אח החברה, ואילו האורגן ״יוצא מהתמונה״(סעיף
 2 לחוק השליחות), אלא אם כן נטל על עצמו חבוח

 אחריות אישית ולא שילוחית של חברה. כל בולה של
 החורה לא באה אלא כדי לקיים יםורות ״אישיים״ אצל
 החברה. אין בה כדי לשפוך אור על אחריותם האישית
 (בפלילים, בנזיקין, או על־פי כל מקור אחריות אחר) של
 יחידי האורגן. פעולת האורגן אינה מעניקה בל חסינות
 לפועל, רק משום שפעל באורגן. תוצאה זו, הנובעת
 מהרין הכללי, מובהרח בסעיף 77(א). מסעיף זה נובע, כי
 אחריותו האישית של האורגן חיקבע על־פי הדין
 הרלבנטי, ותהא תלויה אך בשאלה אם יסודות האחריות
 הקבועים בדין הרלבנטי, התקיימו. על כן, יחיד באורגן
 המבצע עוולה יהא אחראי לעלילתו על־פי הוראותיה
 של פקודת הנזיקין. עובדת היותו אורגן לא תגביר

 אחריותו ולא תשחרר אותו מאחריות.

 2. הרמת מסך מתרחשת לעניין המסך המפריד בין
 החברה לבין בעלי מניותיה (ראה לעיל סעיף 8). עם זאת,
 עקרונית ניתן להכיר במעין ״הרמת מסך׳ גם ביחסים
 שבין החברה לבין אחרים הפועלים כה או בשמה. כמובן,
 לעניין ייחוס זכויות וחובות הדירקטורים והיזם לחברה,
 אין צורך ואין מקום בהחלת דוקטרינת הרמת המסך. דבר
 זה נעשה באמצעוה חורת האורגנים. לא כן לעניין ייחוס
 זכויות החברה וחובותיה לדירקטור או למנהל, או לעניין
 ייחוס תבונות הדירקטור לחברה, או ייחוס תכונות
 החברה לדירקטורים. בך, למשל, ניתן לומר כי לצרכים
 מסויימים, מקום מושבו של הדירקטוריון הוא מקום
 מושבה של החברה. מטרתו של סעיף 77(ב) הינה לשמור
 על כוחו של בית־המשפט, במסגרת סמכותו הכללית

 לפתח את דיני החברות ולקבוע דינים בעניין זה.
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ש בה חריגה מן י ת ש ו פעולה משפטי בצע על מכוחה לא י  79. (א) חברה ומי שפו
 המטרות הקבועות בחקנון וכן פעולה ללא הרשאה או בחריגה מן ההרשאה.

ת על פגם ע ד ו ל ע או היה עלי ד י ה ש ע ש (א) ב ף קטן ר בסעי ד לאמו ו ג י ם בנ ד  (ב) פעל א
ו כלפיה. בותי ל הפרח חו ש ו לתרופות הנחונוח לה כ כאית החברה כלפי לתו כאמור, ז  בפעו

ף קטן(א), ר בסעי ש בה פגם כאמו י ח פעולה ש עשו ת להי ד מ ו ע  (ג) היה יסוד להניח ש
ל החברה, לתת צו למניעתה. י ביח המשפט, לבקשת בעל מניות או נושה ש  רשא

 פרק שני: האסיפה הכללית

 סימן אי: סמבויוח האסיפה הכללית

נים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית: י  סמכויות 80. החלטות החברה בעני
 האסיפה

י מבני בחברה: ו נ  הכללית (1) שי

ף 23ו(אץ7). האסיפה הכללית ן לפי סעי ו  (2) חלוקה בהתאם להמלצת הדירקטורי
צע או להקטין את הסכום לחלוקה אך לא ת לאשר את החלוקה כמו י א ש  ר

: לו  להגדי

 פעולה בחריגה
 מהרשאה

י הסבר  דבר

 פרק שבי: האסיפה הכללית
  ו. בפרק זה כלולים שלושה חידושים. שניי• משמעו
 תיים והשלישי סבני יותר. החידוש המשמעותי האחר
 הוא, כי כל ההחלטות באסיפה הכללית תוכרענה ברוב
 פשוט, למעט החלטות שנקבע לגביהן רוב מיוחס כלשהו
 בחוק או בתקנון. החידוש השני הוא בקביעת מנגנון
 הצבעה בכתב או באמצעות שלוח (פרוקסי). החידוש
 הטכני יותר הוא בקביעה שההצבעה באסיפה הכלליח
 תיעשה רק לפי כוח ההצבעה היחסי ולא בהרמת יד.
 אשר לחידוש הראשון - בלל הכרעה של רוב פישוט -
 זוהי סטיה מן הרין הנוהג, המבחין בין החלטות ״רגילות״
 המצריכות רוב פשוט, לבין החלטות ״מיוחדות״ או ״שלא
 מן המניף, המצריכות רוב מיוחם של שבעים וחמשה
 אחוזים. לשון אחרה. ההצעה מעבירה מן העולם את
 האבחנה בין סוגי ההחלטוח למיניהן. יש לציין, כי הכלל
 המוצע, הוא כלל הרוב הפשוט, מקובל מאד בחוקי
 חברות מודרניים בעולם, כמו למשל. בל חוקי החברות
 בארצות הברית, והוא גם נוהג בדיני תאגידים מסוגים

 אחרים בישראל, כגון דיני העמותות.

 הבחירה בכלל הרוב הפשוט ככלל ההכרעה הדיספוזיטי־
 בי נשענת על כמה טעמים. בראש ובראשונה, סביר
 להניח בי רוב בעלי המניות בחברה, ואפילו הוא רוב קטן,
 משכיל לזהות את טובת החברה ביתר יעילות ממיעוט
 בעלי המניות, אפילו הוא מיעוט גדול, אכן, אם מטרתם
 של כל מקבלי ההחלטות היא מטרה משותפת (כגון:
 להשיא את רווחי חברה), אפשר להוכיח הוכחה פורמלית
 כי כלל הרוב הפשוט הוא הכלל המשיא את ההסתברות

 אישית או העניק לעצמו זכות אישית כלפי הצד
 השלישי. אם הצר השלישי אינו יודע שהפעולה נעשתה
 בשם חברה, או אינו יודע את זהותה של החברה, תחייב
 הפעולה ותזכה את האורגן, ואילו החברה תחוייב
 בפעולה (סעיף ל לחוק השליחות). בידי החברה הכוח
 לאמץ פעולת האורגן ובכך גם לרכוש זכות על־פיה (ש•).
 תוצאות אלו נובעות מהרין הכללי, ואין בחוק החברות

 כל הוראה סותרת.

 4. באשר ל״יחסים הפנימיים״ משתרעת הוראת סעיף
 79 על שני סוגים של פעולות: האחד, פעולה שיש בה
 חריגה מהמטרות הקבועות בתקנון: השני, פעולה
 במסגרת המטרות, אך ללא הרשאה או בחריגה מן
 ההרשאה. נבנה מכלול פעולות אלה כפעולות חריגות.
 הסעיף קובע שהי הוראות יסוד באשר לפעולות חריגות:
 האחת אוסרת על החברה והפועלים בשמה לפעול
 פעולה חריגה. החברה, בעל מניה או נושה רשאים לפנות
 לבית־המשפט בבקשה ל י תן צו למניעת פעולה חריגה:
 השנייה קובעת, כי מי שפעל בהברה תוך שהוא יודע או
 היה עליו לדעה על החריגה שבפעולה, זכאית החברה
 כלפיו ״לתרופות הנתונות לה בשל הפרת חובותיו
 כלפיה״. תרופות אלו הן תרופות בנזיקין - מקום
 שהפעולה החורגת מהווה עוולה, ותרופות בגין הפרת
 חובות אמון - מקום שהפעולה החורגת מהווה הפרת
 אמון, או שתיהן. נמצא, כי בידי החברה הכוח למנוע
 פעולה חורגת בטרם התרחשה, ולקבל תרופות (כגון
 פיצויים או אכיפה) מקום שהפעולה החורגת כבר

 החרחשה.
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 (3) קביעה מספר הדירקטורים, מינוים, תנאי כהונתם והפסקת כהונתם:

: ל החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו ן ש י רואה החשבו ו נ  (4) מי

ים בתקנון: י ו נ  (5) שי

ד 289: ר בסעיפים 283 ו־285 ע ת ועסקאות כאמו לו ר פעו שו  (6) אי

ף 74. ר בסעי ן כאמו ו רי וח הדירקטו י  (7) הפעלת סמכו

ת לפי כל דין. ות האסיפה הכללי י י לנרוע מסמכו ף זה כד ר בסעי ן באמו  אי

ף זה: חברה סייג להתניה בסעי ף 72 ו ף 80 בהתאם לקבוע בסעי ר בסעי  81. (א) ניתן להתנוח על האמו
ושאים שהחלטות בהם יתקבלו באסיפה הכללית. ח להוסיף בתקנון נ  רשאי

י ו נ ת חברה פרטית לקבוע בתקנונה דרכים למי י א ש ף 80(3) ר ר בסעי  (ב) על אף האמו
 דירקטורים.

ראוח אלה:  (ג) על אף האמור בסעיף 80(3) יחולו הו

פה י האסי ד י א ב ל דו ש ה ייבחר דירקטור להפקי  (1) נקבעה הוראה בחקנון שלפי
רך שנקבעה בד כאי למנוחו ו י מי שז ד נתו אלא בי רו מכהו ן להעבי  הכללית, אי

 לכך בתקנון.

ף 106, ר בסעי טה ההצבעה המצטברת כאמו דו בשי  (2) נבחר דירקטור לחפקי
ף 258(ד). ר בסעי דו אלא כאמו רו מתפקי ן להעבי  אי

י הסבר ר ב  ד

 ״הוראה וולונטרית״ בתזכיר, שאין בצידה הנחיות כיצד
 ניתן יהיה לשנוחה.

 3. ברור, כי שינוי כללי המשחק כמוסבר לעיל מצריך
 הוראות מעבר הוגנות,• יזאת כדי למנוע פגיעה בזכויות
 מוקנות. על כן מוצעת הוראת מעבר בסעיף 02ז, הקובע
 כעקרון כי הרוב אותו קבעו בעלי המניות ערב תחילתו
 של חוק זה יישמר, ער אשר הם עצמם יהיו מעונייני•

ו(ר׳ לענין זה דברי ההסבר לסימן ו׳ בפרק זה). י  בשינו

 4. החידוש המשמעוחי השני הוא, באמור, קביעת
 מנגנון הצבעה בכתב ובאמצעות שלוח (Proxy). על כך
 ראה בהרחבה דברי הסבר לסימן טי: ״הצעה בכתב

 והצבעה באמצעות שלוח להצבעה״.

 5. החידוש השלישי, הטכני יותר, הכלול בפרק זה, הוא
 בי ההצבעה באסיפה הכללית תיעשה אך ורק לפי כוח
 ההצבעה היחסי של המניות, ולא בהרמת ידיים. הכלל
 הנאוח הוא ״קול אחד לכל מניה״ ולא ״קול אחד לכל
 בעל מניה״. כלל זה אינו מיועד לפגוע בכוחה של חברה
 לגוון את סוגי מניותיה ולהצמיד זכויות הצבעה שונות

 לסוגי המניות השונים.

 סימן אי: סמכויות האסיפה הכללית

 סעיף 80 קובע רשימה של החלטות שיש לקבל באסיפה
 הכללית. סעיף זה הוא קוגנטי והחברה אינה רשאית
 להתנות עליו. עם זאת רשאית החברה להוסיף עניינים
 שבהם יתקבלו החלטות באסיפה הכללית. בנוסף,

 מאפשר הסעיף לקבוע דרך שונה למינוי דירקטורים.

 להשגתה של אותה מטרה. בבל המקרים שבהם לקבוצות
 שונות של בעלי מניות יש מטרות שונות זו מזו, ניתן לעגן
 את האינטרסים של קבוצה פלונית על ידי גיוון הון
 המניות לסוגים שונים, או על ידי התנאה מתאימה על

 כלל הרוב הפשוט והמרתו בכלל הכרעה חלופי.

 יש הסבורים בי לתקנון החברה אופי מעין חוקתי, ומן
 הראוי לדרוש רוב מיוחס באשר רוצים להכניס בו
 שינויים, מאותם הטעמים היפים לשריונה של חוקה.
 ההצעה מבקשת להסתייג מקו מחשבה זה. תקנונים
 שונים קובעים הוראות שונוח ומגוונות, שחלקן ראוי
 לשריון וחלקן אינו ראוי לשריון. כך גם יתר ההחלטות
 הצפויות בחיי החברה - חלקן עקרוניות ו״קונםטיטו־
 ציוניות״, הראויות לשריון, וחלקן יומיומיות ופרוזאיות,
 שאינן ראויות לשריון. כל חברה יבולה להתנבא, עם
 התאגדותה, טוב יותר מן המחוקק, מהן ההחלטות
צד יפה להן כי ות באופק התכנון שלה, ו י  הצפו
 שתתקבלנה. בהעדר המידע שהוא מנת חלקה של בל
 חברה בודדת, הכלל הטוב ביותר שהמחוקק יכול לקבוע

 בכלל הכרעה דיספוזיטיבי, הוא כלל הרוב הפשוט.

 2. יש לציין, כי חופש ההתנאה של כל חברה יאפשר
 לה לקבוע בי החלטה פלונית תתקבל ברוב מיוחם ברמה
 הרצויה לה ואפילו פה אחד. עם זאת, מוצע לא לאפשר
 לחברות לקבוע בתקנונן כי החלטה פלונית לא תוכל
 להתקבל בכל רוב שהוא, ואפילו לא פה אחד. בכך סוטה
 ההצעה מן הדין הנוהג המאפשר לחברה לשריין הוראה
 תקנונית פלונית ״שריון מוחלט״, וזאת על ידי קביעת
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 סימן בי: אסיפה שנתית, אסיפה מיוחדת ואסיפת סוג

ר ש לא יאוחר מתום חמישה ע ת אחת לשנה לפחות, ו  כינוס אסיפה 82. (א) חברה תקיים אסיפה שנתי
ם לאחר האסיפה השנתית האחרונה. דשי  שנתית חו

ן י בד ם ו י ת הכספי ו נ נים וחשבו ן בדי ו די ן ו ו ל עי כלו ת י  (ב) סדר היום באסיפה השנתי
י דירקטורים, ו נ ל מי ו כל ל שי כו ום י ל החברה. סדר הי ן על מצב עסקיה ש ו ן הדירקטורי  וחשבו

ד רווחים. עו י י ן ו י רואה חשבו  מינו

ן באסיפה שנחיה, ו ד י ושא שנקבע בתקנון, שי ן בכל נ ת החברה לדו י א ש  (נ) בנוסף, ר
ות נדון באסיפת בעלי מניות בחברה. י להי ושא אחר שראו  וכן בכל נ

ה לא חקיים החברה אסיפה ת לקבוע בתקנון הוראה שלפי  אי קיום 83. (א) חברה פרטית רשאי
ש מהחברה. ר ות או הדירקסורים ד י 8 אלא אם כן אחר מבעלי המנ ר בסעיף : ת כאמו  אסיפה שנתית שנתי

ת כן. ו ש ע  בכתב. ל

תי ות פעם בשנה דו״ח שנ י  יב) לא קיימה החברה אסיפה שנתיח, תשלח לבעלי המנ
ף 5ד1(ב) ודו״חות כספיים באמור בסעיפים 90ו(ב) עד 192, ר בסעי  כאמו

ף בה ת ת ש ה ה יהן הודעה מראש לכל הזכאים ל  (ג) מי שביקש כינוס אסיפה כללי
דעה החיה בבל דרך סבירה ך יותר שנקבע בתקנון. ההו עד ארו ה ימים לפחות או כל מו ע ב  ש

ן זה. י  אם לא נקבעו הוראוח בתקנון לענ

ר ף 82, או לאחר בקשה לקיימה כאמו ר בסעי ה כאמו  כינוס 84. (א) לא קויימה אסיפה שנתי
רות על כינוסה. ות בחברה, להו י ת המשפט, לבקשת בעל מנ י בי ף 83, רשא  בסעי

א בעל י צ ו ה ת סבירות ש צאו שא ההברה בהו ר חי  (ב) הורה ביה המשפט כאמו
ך לפני ביח המשפט ובכינוס האסיפה. ות בהלי י  המנ

 אסיפה
 שנתית
 על־ידי

 כיח משפט

וחדת על־פי החלטחו וכן לבקשה כל אחד ן יכנס אסיפה מי ו  אסיפה מיוחדת 85. נא) הדירקסורי
 מאלה -

י דירקטורים;  (1) שנ

צא ן המו י מניות שלהם עשרה אחתים לפחות מההו  (2) בחברה פרטית - בעל
ז אחר לפחוח מכוח ההצבעה בחברה או עשרה אחוזים מכוח ההצבעה  ואחו

 בחברה;

ן זים לפחוח מההו ות שלהם חמישה אחו י י מנ ת - בעל רי בו  (3) בחברה צי
זים מכוח ז אחד לפחות מכוח ההצבעה בחברה או חמישה אחו צא ואחו  המו

 ההצבעה בחברה.

פת בעלי ן באסי ות נדו י להי ו א שא שר ו ן כל נ ו ד י ל שי בו וחדת י  (ב) באסיפה מי
 מניות.

ום ך 21 ימים מי דרשה כדין, תו וחדת שנ ן אסיפה מי ו  כינוס אסיפה 86. (א) לא כינס הדירקטורי
וח י ת זכו ש לו יותר ממחצי י ם הדורשים, או חלק מהם ש גשה דרישה לפי סעיף 85, רשאי י שהו ^ ע י ב ד י " ׳  ע

 המניות 1 1
ה ש ו ל ר ש א תחקיים אחרי עבו ל בלבד ש  ההצבעה שלהם, לכנס אח האסיפה בעצמם, ו
ו חו אופן שב שה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באו י גשה הדר ם מיום שהו דשי  חו

י הדירקטוריון. ד פות בי  מכונסות אסי
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 פניה לבי ה
 משפט

ת הסבירות צאו , תכסה החברה את ההו (א) ר בסעיף קטן  (ב) כונסה אסיפה כאמו
א ת הי י א ש ר יב בהם את הדירקטורים האחראים לאי כינוסה, ו ם ותחי רשי ו או הד י צ  שהו

עו ממנה לדירקטורים. י ג ר מכספים המגיעים או שי  לנכוח סכום כאמו

ת המשפט לבקשת מי י בי א ש דרשה כדין, ר וחדת שנ  87. (א) לא כונסה אסיפה מי
רות על כינוסה. קש לכנסה, להו  שבי

א המבקש י צ ו ה ת סבירות ש צאו שא החברה בהו ת המשפט כאמור, חי  (ב) הורה בי
ת המשפט. ך לפני בי  בקשר להלי

 מועדי מסירת
 הזמנות

 זכאות להצביע
 באסיפה בלליח

 בחברה ציבורית

 תובן ההזמנה

 סימן ג־: בינוס האסיפה הכללית וניהולה

כאי להשחחף בה,  88. (א) הזמנה לאסיפה כללית בחברה פרטית תימסר לכל מי שז
ר ימים לפני כינוסה. ש  ארבעה ע

ם י ם יומיים, עשר י נ תו י עי רית תפורסם בשנ בו  (ב) הזמנה לאסיפה כללית בחברה צי
ת וכן לכל ו י ות הרשום במרשם בעלי המנ י סה ותימסר לבל בעל מנ נה ימים לפני כעו שמו  ו

ות מהותי. י  בעל מנ

ת ד ב ו וכיח אח ע ע באסיפה כלליה, י ן להצבי י נ ת המעו רי בו ות בחברה צי י  89. (א) בעל מנ
יקבע בתקנות. פן שי ר החזקותיו באו עו את שי ות ו י ותו בעל מנ  הי

ות בחקופה י ות בעל מנ ך להי פ ה ת לקבוע בחקנונה כי מי ש י א ש ת ר רי בו  (ב) חברה צי
פה בלבד שהחקו ע באסיפה הבלליה: ו עד כינוס האסיפה, אינו זכאי להצבי  שקדמה למו

עד כינוס האסיפה. ר ימים קודם למו ש קבע לא תעלה על ארבעה ע  שתי

דת פירוט סבירה ־ במי ו התקיים האסיפה ו עד והמקום שב ן המו י י צו  90. (א) בהזמנה י
ת בו. צעו  סדר היום וההחלטות המו

ת תצרף להזמנה נוסח רי בו ע בכתב: חברה צי ת להצבי ו ן האפשר י י  (ב) בהזמנה תצו
ל כתב הצבעה באמור בסעיף 108.  ש

פים 114 ש כשלוח להצבעה כמפורט בסעי מ ש ות ל י ן או בעל מנ ו  (ג) ביקש הדירקטורי
רף להזמנה נוסח כתב צו י ת למנוח שלוח להצבעה ו ו ן בהזמנה האפשר י י ד 116, תצו  ע

 ההרשאה.

 קודם לאסיפה הכללית, שבה מי שרכש מניוח לא יהיה
 זכאי להצביע באותה אסיפה. קביעה זו נדרשה לאור
 המנגנונים החדשים להצבעה בחברה ציבוריח שנקבעו
 בהצעה (הצבעה בכתב והצבעה באמצעות ׳שלוח).
 החברה תוכל להתארגן לקראת ההצבעה בחקופה
 שקבעה, שבמהלכה גם מי שרכש מניות לא יהיה זכאי

 להצביען.

 שנית, נוספו בסימן זה הוראות מיוחדות לענין תוכן
 ההזמנה לאסיפה כללית בחברה ציבורית שענינן גם הוא
 הצבעה בכתב או באמצעות שלוח להצבעה (ראה דברי

 הסבר לסעיפים 107 - 9סו, הדנים בעניני• אלה).

 סימן בי: אסיפה שנתית, אסיפה מיוחדת ואסיפת סוג
 סימן זה התר, בעיקרו, על הדין הקיים. עם זאת, מאפשר
 החוק המוצע לחברה פרטית לא לקיים אסיפה שנתית,
 אלא א• נדרשה לעשות כן בידי דירקטור או בעל

 מניות.

 סימן גי: כיבוס האסיפה הכללית וניהולה

 סימן זה חוזר בעיקרו על הדין הקיים, אך הוא כולל שתי
 תוספות. ראשית, סעיף 89 קובע בי חברה ציבורית
 רשאית לקבוע בתקנונה תקופה של עד ארבעה עשר יו•
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ושאים יכללו בו הנ י ן ו ו רי י הדירקטו ד ה ייקבע בי  סדר היום 91. (א) סדר היום באסיפה כללי
נסו את האסיפה. ל בו מי שכי קשו לכלו  שבי

שא באסיפה כללית ו ל נ ן לכלו ו רי  (ב) כל בעל מניות רשאי לבקש מהדירקטו
ן באסיפה כללית של בעלי מניות. ות נדו שא מתאים להי ו בלבד שהנ ד, ו  שהתכנס בעתי

ו על סדר היום. ו רק הנושאים שהי נ דו י  (ג) באסיפה כלליה י

ת לכנס אסיפה, או לנהלה, בדרך שנקבעה לכך בתקנון או ת מעשי ן אפשרו  בינו? אסיפה 92. מקום שאי
ע י ות הזכאי להצב י זמתו או לבקשת דירקטור, בעל מנ ת המשפט, מי י בחוק זה, רשאי בי ד ^ י  ע

 בית משפט 1 1 1
ות שתכונס, תקויים ותנוהל אסיפה גרות חוב הזכאי לכנס אסיפה, לעו  באסיפה או נאמן לאי
פת ת כנדרש, ויראו אסיפה באמור כאסי מו ראה לנכון ולתת לשם כך הוראות משלי  בדרך שי

 החברה שכונסה, קויימה ונוהלה כדין.

 אסיפה בישראל 93. אסיפה כללית תתקיים בישראל, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון.

ש בה מנין חוקי, לדחותה י , אם הוחלט כך באסיפה כללית ש ש רשאי א שב ר ו  אסיפה נדחית 94. ;א) הי
שח האסיפה: באסיפה נדחית לא ת כן על פי דרי  לזמן אחר או למקום אחר, והוא חייב לעשו

ן בו באסיפה שבה הוחלט על הדחיה. ו ן אלא ענין שלא נגמר הדי ו ד י  י

ם י מד נים העו דעה בדבר הדחיה והעני רך ליתן הו ן צו  (ב) נדחתה אסיפה כאמור, אי
נתן  בסדר היום של האסיפה הדחויה. אולם אם נדחתה האסיפה לעשרה ימים או יותר, תי
ישלח ת י י ר בו יה כפי שניתנה לגבי האסיפה שנדחתה; בחברה צי דעה על האסיפה הדחו  הו

ירות ערך ולבורםה. י ת נ די לרשו י  גם דו״ח מי

: אסיפת סוג וכינוסה  סימן ד,

רות ערך (אסיפת סוג), י י ל בעלי סוג של נ וחדת ש  אסיפה של 95. (א) חברה תקיים אסיפה מי
ל כל אחד מאלה: ג לבקשתם ש ו י ס ל ע  ב

ן או שני דירקטורים: ו  (1) הדירקטורי

רות ערך י י ל אותו סוג נ זים ש ל עשרה אחו  ;2.) בחברה פרטית - בעלים ש
ת על סדר היום: ו מד ו עו ות אלי ת הנלו ו י כו  שהז

ירות ערך י ל סוג נ זים ש ל חמישה אחו ריח - בעלים ש בו  (3) בחברה צי
 כאמור:

גרות חוב. ל אותן אי גרות חוב - הנאמן ש  (4) לגבי אי

י החברה. ד ר יכוסו בי ל כינוס אסיפה באמו ת סבירות ש צאו  (ב) הו

רות על כינוס אסיפת סוג לבקשת , לפי שיקול דעתו, להו  (ג) בית המשפט יהיה רשאי
ד מאותו סוג.  בעל נייר ערך יחי

א בעל י צ ו ה ח הסבירות ש צאו  (ד) הורה בית המשפט באמור, תשלם החברה את ההו
ות בקשר לאותו הליך. י  המנ

פות סוג. ייבים, על אסי ים המחו י ו נ  כינוס אסיפות 96. סעיפים 63 עד 94 יחולו, בשי
 סוג
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 סימן הי: אסיפה כללית בחברה פרטית

 זהות בין בעלי
 המניות

 והדירקטורים

 הצבעה ללא
 התכנסות

 קיום אסיפה
 באמצעי
 תקשורת

זהות ן ו ו רי וה באסיפה הכללית להירקטורים בדירקטו ש זהוח בין בעלי המני י  97. מקום ש
ות תף אסיפוח כללי ח חברה פרטית לנהל במשו  בכוח ההצבעה ובכללי ההצבעה, רשאי

פים הללו. ש לקבל בכל אחד מהגו י ון ולקבל החלטות ש פות דירקטורי  ואסי

 98. (א) בחברה פרטית ניתן לקבל החלטה באסיפה הכללית, ללא התכנסות אם
ע. ות הזכאים להצבי י י בל בעלי המנ ד  ההקבלה פה אחד על י

רים על נוסח וח האמו ר תיכנס לתוקף עם חתימת בל בעלי המני  (ב) החלטה כאמו
רשם בתיקי החברה. רף לפרוטוקול או שתי  ההחלטה. ההחלטה תצו

ף זה. ר בסעי  (ג) ניתן להתנות בתקנון על האמו

י ע צ מ ש בכל א ו מ י ת ש ח לקיים אסיפה באמצעו ח האסיפה הכללי  99. בחברה פרסיח רשאי
ך האסיפה ש מ ע את האחרים בו זמנית ב לים לשמו כו ם י ו בל החברים המשתתפי ב רח ש  תקשו
לו השתתף תו כאי ו יראו או בה כז שי ף בי ח ה ש ה דה טלפוניה. חבר ש עי חת ו  לרבוח שי

א נקבע אחרה בחקנון.  באסיפה, והבל אם ל

 מנין חוקי
 באסיפה כללית

 סימן וי: מבין חוקי ורוב באסיפה כללית

ות י י מנ י בעל ל לפחות שנ ת יהיה נוכחות ש ץ החוקי באסיפה כללי נ מ  100. (א) ה
ות ההצבעה, אלא אם כן נקבע אחרת י כו זים לפחות מז  המחזיקים בעשרים וחמישה אחו

 בתקנון.

ת יהיה אדם אחד. ץ החוקי באסיפה כללי נ מ ל אדם אחד ה  (ב) בחברה ש

ן חוקי בפחיחח ת והחלטוח האסיפה הכלליח יהיה מני ו ב י ש ץ י נ ע ץ חוקי ל נ  (ג) מ
 הישיבה.

 תחילתו של החוק המוצע, אשר התאגדו בהתאם לדין
 הקודם. שקבע כללי הכרעה שונים ביחס להחלטות
 שונות, או שבתקנונן נקבע רוב אחר. אולם, חברה כאמור
 תהיה רשאית לשנות אח ההוראות בדבר הרוב הדרוש
 ולקבוע רוב אחר, ובלבד שההחלטה בענין זה תתקבל
 באותו רוב שהיה קבוע ערב תחילתו של החוק (ס׳

 2• ו).

 3. בסעיף 100 מוסדרת סוגית המנין החוקי באסיפה
 כללית. בעוד שברור, כי בחברה של אדם אחד יהיה
 המנין החוקי אדם אהד, לגבי חברה שבה קיים יותר
 מבעל מניות אחר נקבעה בהצעת החוק הוראה, עליה
 ניתן להתנות בתקנון, לפיה המנין החוקי באסיפה כללית
 יהיה נוכחות של שני בעלי מניות לפחות, המחזיקים
 בעשרים וחמישה אחוזים לפחות מכוח ההצבעה

 בחברה.

 ואולם, אין באמור בסעיף זה בדי לשלול שיש לה יותר
 מבעל מניות אחד, לקבוע בתקנון, בניגוד להוראה
 האמורה, בי המנין החוקי באסיפה כללית יהיה אדם

 אחד בלבד.

י  דבר

 סימן די: אסיפת סוג וכינוסה

 סימן זה רן בקיו• אסיפת סוג וחוזר בעיקרו על הדין
 הקיים.

 סימן הי: אסיפה כללית בחברה פרטית

 חוק ההברות קובע, כזכור, כי ״חברה פרטיה״ היא חברה
 שניירות הערך שלה אינם מוחזקי• בידי העיבור ואינם
 נסחרים בבורסה לניירות ערך. בחברה כזו מאפשר החוק,
 מקום שיש זהות בין בעלי המניות והרירקטורים, לנהל
 אסיפות כלליות וישיבות דירקטוריון במשותף, וכן לקבל
 החלטה באסיפה כללית ללא התכנסות. מטרת הוראות
 אלו היא להקל על תהליכי קבלת ההחלטות בחברות

 7שהציבור אינו שותף להן.

 סימן ר: מנין חוקי ורוב באסיפה כללית

 1. כאמור, סימן זה כולל את החידוש לענין הרוב
 הפשוט שיהווה את כלל ההכרעה באסיפה הכלליח.

 2. הוראה זו לא תחול לגבי חברוח שהיו קיימות ערב
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עד שנקבע לאסיפה לא נכח מנין חוקי - תידחה ה מן המו ע ש  ו10. (א) אם תוך מחצית ה
חו מקום: לא נכח גם באסיפה הנדחית באו תו יום, באותה שעה ו ע הבא, לאו ו  האסיפה לשב
ים האסיפה בכל תספר עד שנקבע לה - תתקי ר מחצית השעה לאחר המו ן חוקי כעבו  מני

ם שהוא.  משתתפי

ר בסעיף קטן(א), אם כונסה האסיפה על־פי בקשת בעלי המניות,  (ב) על אף האמו
נוס אסיפה ך כי ר ו ש לצ ו ר  תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה בעלי המניות כמספר הד

ף 85, לפחות. ר בסעי  כאמו

 102. (א) החלסות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב פשוט, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק
 או בתקנון.

ח הוראה בדבר רוב אחר שנקבעה ערב ו י לשנ ן באמור בסעיף זה בלבד כד  (ב) אי
ת לשנות את ההוראה באותו ריב שנקבע בה. י א ש ל חוק זה: החברה ר  תחילתו ש

ות זכאי י מדת להצבעה תוכרע על פי מספר הקולות שכל בעל מנ  103 . (א) ההחלטה העו
ת לקבוע בחקנונה כלל הברעה שונה.  לו לפי התקנון, וחברה רשאי

ב פלוני או שב ראש שנתקבלה החלטה או שנהקבלה פה אחד או ברו ו  (ב) הכרזת הי
ף 120, ר בסעי ל החברה, כאמו  שנדחתה, והערה על כך שנרשמה בפנקס הפרוטוקולים ש
לות או יחסי רך להוכיח מה היה מספר הקו ן צו  תהיה ראיה חלוסה לכך שנתקבלה כאמור, ואי

 הקולות בעד ההצבעה ונגדה.

 מועד ומנין
 באסיפה נדחית

 רוב באסיפה
 כללית

 הצבעה במנין
 קולות

 סימן זי: בחירת דירקטור באסיפה כללית

ן ייבחרו באסיפה כללית. ו , (א) חברי הדירקטורי  בחירת 04ו
 דירקטורים

טת הצבעה מצטברת ר תיעשה בשי ת לקבוע בתקנון שבחירה כאמו י א ש  (ב) חברה ר
 או בשיטה אחרה.

ות י ה בל בעל מנ ן שלפי ו ף זה, ״הצבעה מצטברת״ - שיטח בחירוח לדירקטורי  בסעי
ם להיבחר; י מד ו במספר הדירקטורים העו ד י וה למכפלת המניות שב  מקבל מספר קולות השו
ל מאחד; דו ם ג י עמד ד או לפזרם על מספר מו עמד יחי ר אח כל קולותיו על מו י לצבו  הוא רשא

וחר נבחרים לדירקטוריון. ל בי וכים למספר הקולות הגדו ם הז עמדי  המו

 מקובלת גם היום כחברות פרטיות רבות, ואולם אין היא
 מתאימה לחברות שמניותיהן מפוזרות בציבור הרחב.

 2. הדרך השביה, המתאימה גם לחברות ציבוריות, היא
 דרך ״ההצבעה המצטברת״, שיטת בחירות זו מאפשרת
 לכל בעל מניות לרכז את בל כוח הצבעתו על מועמד
 יחיד, או לפזרו על פני מספר מועמדים שיטה זו, ובכך
 הרבותא שבה, מנהיגה מעין ״בחירות יחסיות״ לדירק
 טוריון, באשר גם מיעוטים מקבלי• בוח למנות דירקטו
 רי• באופן יחסי לאחזקותיה• בחברה, אכן, ההשראה
 לשיטת בחירות זו באה מהכתיבה המקצועית המדברח
 בשבחה ישל שיטת בחירות יחסיות לפרלמנט, שיטת
 ההצבעה המצטברת לדירקטוריון מאפשרת לחשב כמה

י  דבר
: בחירת דירקטור באסיפה כללית  מימן ז,

 1. לפי הבלל הדיספוזיטיבי הנוהג, שמקורו במשפט
 המקובל, רוב חברי האסיפה הכללית מוסמך לבחור את
 החברים בדירקטוריון. ההצעה שומרת על כלל בסיסי זה.
 עם זאת, יש להיות ערים לכך כי הפעלתו של הכלל
 מאפשרת לרוב - ואפילו רוב מצומצם - של בעלי
 המניות, לבחור את כל חברי הדירקטוריון. לשון אחרת,
 הכלל איננו מאפשר ייצוג כלשהו למיעוטים מקרב בעלי
 המניות. קיימות שתי דרכים להתמודד עם קושי זה,
 וההצעה מאפשרת לבחור בכל אחת מהן. הדרך האחח
 היא לגוון את הון החברה, ולאפשר לבעלי• של כל סוג
 מניות לבחור מספר פלוני של דירקטורים בחברה. דרך זו
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 סימן חי: הצבעה באסיפה כללית

ו נקוב, יהיה לכל מניה קול אחה בהצבעה. זכויות הצבעה נ ן אי ות שערכ י  105. (א) במנ

יוח הצבעה יחסית לערכה הנקוב. ו לכל מניה וכו ות שערכן נקוב, יהי י  (ב) במנ

ל חופש הגיוון ם ש י נ גים שו ת לסו ו נ וח הצבעה שו י ת לקבוע בתקנונה זכו י א ש  106. (א) חברה ר
 מניות.

ר בסעיף קטן (א) למנוע קביעה אחרת בחוק או על פיו, לגבי סוגי ן באמו  (ב) אי
 חברות מסויימים.

וח י ו לכל מניה זכו נות, יהי ות הצבעה שו י כו  (ג) לא קבעה החברה בחקנונה ז
פן יחסי לערכה הנקוב. ח באו ו  הצבעה שו

 סימן טי: הצבעה בכתב והצבעה באמצעות שלוח להצבעה

ח להצבעה. הצבעה באסיפה ת שלו ו ע צ מ א ת בכתב ובן ב עשו ה יכולה להי  107. הצבעה באסיפה כללי
ת י ל ל ף זה. כ ר כסעי  בחברה פרטיה ניחן להחנוה בחקנון על האמו

 •ברי הסבר
 המודרניים שכבה סערת הויכוח, שבן מקובל לראות
 בשיטת ההצבעה המצטברת אפשרות לגיטימית אך לא
 מקודשת, וכל הברה תהיה בת חורין להחילה או לדחותה

 מכל וכל.

 סימן חי: העבעה באסיפה הכללית

 1. הכלל הדיםפוזיטיבי בהקצאתן של זכויות ההצבעה
 בין מניות החברה הוא הכלל השוויוני. אם הבכיות הן
 ללא ערך נקוב יוקנה לכל מניה קול אחד, ואם המניות הן
 בעלות ערך נקוב תחולקנה זכויות ההצבעה באופן יחסי
 לערכן הנקוב של המניות. למשל, אם החברה הקצתה
 מניות בנות ו ש״ח ע״נ ובנות 5 יש״ח ע״נ, תהיינה לכל
 אחה מן המניות מן הסוג השני פי חמישה זכויות הצבעה
 מאשר לבל אחת מן המניות מן הסוג הראשון. ואולם בל
 חברה תהיה רשאית לסטות מן הכלל הדיספוזיטיבי הזה
 כרצונה, הן על ידי הקצאת מניות שאין להן זכויות
 הצבעה בלל (הפרקטיקה המקובלת היא שבעלי מניות
 אלה בלל אינם זכאים להיות מוזמנים לאםיפותיה של
 החברה), והן על ידי גיוון הון מניותיה למניוח שכוח

 ההצבעה שלהן הוא דיפרנציאלי.

 2. יש לזכור בי גיוון הון מניותיה של חברה פלונית
 לסוגי מניות שונים גורר אחריו את ההוצאה כי כל שינוי
 בזכויות הצמודות לאחד מן הסוגים הללו מצריך קבלת
 אישור באסיפה נפרדת של המניות מאותו סוג. בלל זה
 יחול, תהיינה זכויות ההצבעה הצמודות לאותו סוג של
 מניות אשר תהיינה, ואפילו אם המדובר בסוג של מניות

 שאין לו זכויות הצבעה כלל,

 מניות נדרשות כדי לבחור בל מספר שהוא של חברים
 בדירקטוריון לפי הנוסחה הבאה:

(0x8) 
X = + 1 (6+1) 

 באשר \ הוא מספר המניות הנדרש למנות ם דירקטורים
 מתוך 8 מועמדים לבחירה לדירקטוריון, וכאשר מספר

 המניות המשתתפות בהצבעה הוא 5.

 (כך למשל, אם מספר המקומות הפנויים בדירקטוריון
 הוא וו, מספר המניות המשתתפות הוא •100, והשאלה
 היא כמה מניות נדרשות כדי להבטיח מינויים של ב
 דירקטורים, הצבה של הפרמטרים בנוסחה תבהיר בי

 מספר המניות הנדרש לצורך כך הוא 251:

(3 x 1000) 
X = — + 1 = 251 

(11+1) 
 לבעל 251 מניות יוקנו 2761 קולות. הוא יוכל לחלקם בין
 שלושה מועמדים הרצויים לו כאשר בל מועמד מקבל
 920 קולות, לבל האחרים יש 749= ו25־0ס0 ו מניות. קרי
 749X1=9239 1 קולות. על מנת לסבל את כוחו של מי
 שיש לו 251 מניות להביא לבחירתם של ׳שלושה
 דירקטורים, על בל האחרים להבטיח מינויים של 9
 חברים לפחות בדירקטוריון. אך הם לא יוכלו להקצות
 לבל אחד מ־9 המועמדים יותר מ־915 קולות. לבן שלושת
 המועמדים שקיבלו •92 קולות כל אחד, אבן ייבחרו

 לדירקטוריון).
 3. בזמנו, עוררה שיטה זו מחלוקת אידיאולוגית חריפה.
 היו שראו בה הכרח והיו שאסרו אותה מכל וכל. בחוקים
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ת נוסח להצבעה בכתב (להלן - רית תצרף להזמנה לאסיפה כללי בו  הצבעה בבתב 108. (א) חברה צי
ו תי ו י ת מנ ע א זה אופן להצבי רות באי יאמר כי בעל המניות רשאי להו  כחב הצבעה) בי י

ו באותה אסיפה, ובאסיפה נדחית. נ ו ד י  בהחלטות שי

ב ת כ בלבד ש ות כפי שהורה, ו י ו של בעל המנ ותי ע את מני  גב) החכרה תצבי
ע י וח להצב י ה הורה בעל המנ ב ח ש י החברה קודם לאסיפה הבללי ד  ההצבעה הגיע למשר

ו, ויחול על כתב ההצבעה האמור בסעיף 111(ב).  את מניותי

ל כשלוח להצבעה ות לפעו י ם לבקש מבעלי המנ ות רשאי י ן ובעל מנ ו  הצבעה באמצעות 109 . (א) הדירקטורי
ה כמפורט בסעיפים 114 עד 115. ע ב צ ה  שרוח ל

ח מסמך בכחב (להלן - כתב הרשאה). יעשה באמצעו י שלוח להצבעה י נו  (ב) מי

ת, ת חוק השליחו ראו ראות סימן זה יחולו על השלוח להצבעה הו  ;ג) בכפוף להו
 התשכ״ה-905ו".

י כוח מראש לתקופה פו י ר בסימן זה כדי למנוע מבעל מניות לתת י ן באמו  (ד) אי
י הוא גם לבטלו במהלך התקופה שנקבעה. רשא  שיקבע, ו

ש כתב מ ש ינתן בנפרד לגבי כל אסיפה כללית; נדחחה האסיפה, י  כתב הרשאה 0 ו ו. (א) כתב הרשאה י
 ההרשאה גם לאסיפה נדחית.

ת כתב הרשאה אם בחב ההרשאה הופקד ל באמצעו וכל לפעו  (ב) שלוח להצבעה י
מד להשתתף. א עו ה הו ב י החברה לפני האסיפה הכללית ש ד  במשר

עשה י ת י י ר בו וח בחברה צי ח בקשה לקבלה כתב הרשאה לבעלי מני  (ג) משלו
ח חברי הבורסה.  באמעעו

י הסבר ר ב  ד

 2. אשר להצבעה בכתב, הרעיון הוא לאפשר לבעלי
 המגיות להביע את עמדתם בבתב בנושאי• העומדים

 על סדר יומה של האסיפה.

 3. אמנם, ניחן לטעון בי האסיפה הכללית היא פורום
 לחילופי דברי•, ומי שמצביע בכתב או מפקיד מראש אה
 קולו בידי שלוה להצבעה, שולל מעצמו ומאחרים את
 האפשרות לשנות את רעתו. למרות זאת נקבעו בהצעה

 האפשרויות שנסקרו לעיל.

 4. ניתן למנות לפחות שתי סיבות לבך. ראשית, אי
 הכרה בהצבעה בדרכים אלו היא שוות ערך, במקרים
 מסוימים(בעיקר בחברות ציבוריות בהן המניות מפוזרות
 בידי מספר גדול של משקיעים), לבלטולה למעשה של
 זבות ההצבעה. זאת, כיון שעלות ההשתתפות בישיבה
 ובהצבעה (זמן הנסיעה, זמן הישיבה וכיו״ב הוצאות),
 עלולה לעלות על התועלת שבעל המניות יכול להפיק
 מההצבעה. לכן, מתן אפשרות להצביע ללא השתתפות,
 עריפה על השלמה מראש עם אי השתתפותם של רוב

 בעלי המניות בהצבעה.

 סימן טי: הצבעה בכתב והצבעה באמצעות שלוח להצבעה

 ו. מקובל בכל העולם כי בעלי מניות רשאים להצביע
 גם ללא נוכחות אישית באסיפה. בחוק המוצע הסדר
 מפורט המאפשר לבעל מניות להצביע באסיפה הכללית,
 מבלי להיות נוכח בה, בשלוש דרכים: הראשונה, ע׳׳י
 מינוי שלוח מטעמו, בהתאם להוראות הדין הכללי(חוק
 השליחות, התשכ״ה-965ו). השניה, הצבעה בכתב:
 בדרך זו מוטלת חובה על החברה לאפשר לבעל מניות
 להצביע בנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה
 הכללית בדרך של משלוח כתב הצבעה, שיצורף להזמנה
 לאסיפה. הדרך השלישיח היא באמצעות שלוח לחצב־
 עה (Proxy); וכאשר בעל מניות או הדירקטוריון כאורגן
 מתמנים להיות שלוח להצבעה בנוישא מסויים מטעם

 בעלי המניות שהסכימו לכך.

 בחברות ציבוריות שמניותיהן מפוזרות בציבור הרחב,
 דרבי הצבעה אלו הן למעשה הררך היעילה היחידה
 לאפשר לבעלי המניות לעשות שימוש בכוח ההצבעה
 שלהם ולקיים משטר תאגידי דמוקרטי, שבן מרבית בעלי
 המניות רואי• במניותיהם השקעה בלבד ועל כן

 במרבית המקרי• לא יטרחו לבוא ולהצביע.

 סייח התשכ״ה, עמי 220.
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ר פקיעת כתב נו רשאי לבטל את ההרשאה על אף האמו ות שלוח להצבעה אי קש להי  ו 11. (א) מי שבי
ע לפי הוראות השולח. _! ! ! _! _! ההרשאה וביטולו א להצבי ף 14 לחוק השליחות, וחייב הו  בסעי

ל ההרשאה, אלא אם תו לא יפגעו בחוקפה ש ות או אי כשרו י ל בעל המנ  (ב) מותו ש
ש בכתב ההרשאה. מ ת ש ח להצבעה ה דעה על כך ההקבלה בחברה קודם שהשלו  כן הו

לחים אחרים, הצבעה של שלוח ל בשם שו י לפעו  112. (א) שלוח להצבעה רשא

ר כל נה עבו פן שו ע באו י י להצב ל שולחים אחדים רשא  (ב) שלוח להצבעה ש
 שולח.

ות השולח. י כו ל השלוח באסיפה הן כז יות ש  (ג) זכו

ד הוראות להצבעה ע י ת לו כ רו ת להו ו יב ליתן לשולתו אפשר ל כשלוח להצבעה חי  113. (א) המבקש לפעו
ל כשלוח. הן הוא מבקש לפעו ע בנוגע להחלטוח שלגבי י ו להצב י  על

ת לו רו י להו א ש לח ר ן השלוח כי השו י צי ל כשלוח להצבעה י  (ב) בבקשה לפעו
ת הבאוח: ו י ו ע בכל אחת מהאפשר  להצבי

 (1) בעד ההחלטה-,

 (2) נגד ההחלטה;

 (3) להימנע מהצבעה:

ל השלוח. ל דעתו ש  (4) לפי שיקו

 הסבר

 (או אדם שלישי) כשלוח להצבעה של בעל המניות
 הנמען (Proxy Solicitation Statement) - בקשה להרשאה
 או ״כתב שידול״). פרקטיקה זו מהווה הברח בל יגונה,
 שכן, אין דרך מעשית אחרת להגיע אל בעלי המניות
 מקרב הציבור. היא גם נוחה וזולה להפעלה, כי העלוה
 השולית של צירוף הבקשה להרשאה לדברי דואר
 שיוצאים בלאו הכי לבעלי המניות היא זניחה. ואולם
 מאחר שהמבקש עושה כאן שימוש במנגנון השייך
 לחברה. ובמטרה להבטיח שיקוף נאות של דעת בעלי
 המניות, מוצע לדרוש ממנו בי החומר יישלח לכל בעלי
 המניות בעלי זכויות הצבעה, ולא רק לאלה שהמבקש
 צופה כי יתמכו בדעתו. כדי שבעלי המניות יובלו
 להצביע באורח מהשכל על הפלוגתאות העומדות על
 סדר היום, מוצע לחייב את המבקש לצרף לבקשה
 להרשאה פרטים מהותיים על משמעות הפלוגתאות.
 ההצעה מונה רשימה של פרטים כאלה, וגם מסמיכה את
 שר המשפטים להוסיף או לגרוע ממנה בחקיקה משנה.

 לפי דיני השליחות הכלליים, כל שלוח רשאי להסתלק מן
 השליחות בבל עת. דין זה, היפה אולי לסוגים אחרים של
 שליחות, איננו מחאים לסוגייה ה־שלוח להצבעה, שבן
 הפעלתו היתה מאפשרת למבקש את כתב ההרשאה
 לקיים את השליחות עבור בעלי המניות שנאותו לייפות
 את כוחו, ולהתעלם מאלה שיש להם דעה אחרת.
 ההצעה מחייבת את המבקש להציע לבעלי המניות
 מיגוון של אפשרויות הצבעה בבל סוגיה לרבות
 האפשרות להצביע בניגוד לדעתו של המבקש. נקט בעל

 הסיבה השניה נעוצה בהיותה של זכות ההצבעה של
 בעל המניות אחת מהזכויות הנילוות לקנין במניה. הוא
 איגו פועל כנאמן עבור אחרים (כמו הדירקטור למשל).
 לכן, אם בעל המניות בוחר להפעיל את אחת מהזכויות
 הנובעות מקנינו, תוך ויתור על האפשרות לשכנע

 ולהשתכנע, יש לאפשר לו לעשות כן.

 5. המכשיר השני הוא, כאמור, הצבעה בידי שלוח
 להצבעה. אולם עצם קביעת האפשרות להצביע בידי
 שלוח. אין בה די ליצירת משטר תאגידי הוגן. המצב
 הקיים, בו ניתן עקרונית למנות שלוח להצבעה, לוקה
 בשני ליקויים עיקריים בענין זה: הליקוי המרכזי הראשון
 בדין הנוהג הוא שאין בו כל הסדר נורמטיבי מיוחד לענין
 הנדון, ולפיכך הריהו נשלט על ידי דיני השליחות
 הכלליים, שאינם מתאימים בחלקם לנושא מייחד זה.
 הליקוי השני הוא שהשליטה במנגנון ייפויי הכוח
 מרוכזת בידי הדירקטוריון או ההנהלה המעשית, ומנגנון
 זה מקנה לשולטים בהם יתרון מכריע בכל מאבק יפויי
 כוח כנגד כל אופוזיציה אפשרית. מי שחפץ בדמוקרטיה
 תאגידית אמיתית חייב לאזן את הכוחות, כך ׳שההנהלה
 והאופוזיציה תצאנה מנקודת זינוק שווה, ותנצח
 ההשקפה שמייצגת אל נכון את דעתם של בעלי

 המניות.

 מאחר שהזימון לאסיפה הכללית נעשה על ידי
 הדירקטוריון או בפקודתו, מקובל בעולם לאפשר למי
 ששלח את הזימון לצרף גם ״בקשה״ למנות את המזמן
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ל כשלוח וח הרשאה לפעו ון רשאי לקבל החלטה לבקש מבעלי המני  114. (א) הדירקטורי
א ש י ל בעלי מניוה; החברה ת ות נדון באסיפה כללית ש ן המתאים להי  להצבעה בעני

ת סבירות הכרוכות במשלוח הבקשה. צאו  בהו

ל מה ש צע או רשי ל שלוח מו כול שתכלו  (ב) בקשה להרשאה באמור בסעיף קטן(א) י
ן אופן ההצבעה ן כולו שלוח להצבעה, יקבל החלטוח לעני ו  שלוחים מוצעים. היה הדירקטורי

 ברוב קולות.

ף 13 ו(ב), ר בסעי ות ותכלול, בנוסף לאמו י  .115 1א) בקשה להרשאה תישלח לכל בעלי המנ
יים להלן:  נם אה הפרטים המנו

ן שתתקבל באסיפה ני  (1) מהות ההחלטה שמבקש כתב ההרשאה מעו
 הכללית.

דרש ך הצבעה בה נ ר ו צ ל ל האסיפה הכללית ש ך ומקום הכינוס ש י  (2.) תאר
 כתב הרשאה מבעלי המניות:

ן עד האחרו המו ן לקבלת כתב הרשאה מבעלי המניות: ו עד האחרו  (3) המו
 למסירתו לחברה.

יכללו גם הפרטים הבאים: ן י ו  גב) בבקשה להרשאה של הדירקטורי

ות החברה: י ר ההחזקה שלהם במנ עו שי ל הדירקסורים ו  (1) פרסי זהותם ש

ם על סדר היום, אם י מד ם העו ושאי ל דירקטור בנ שי ש  (2) מהוה ענינו האי
ר למי מהדירקטורים; שי באמו ן אי  קיים עני

י דירקטורים - פרטים  (3) אם בסדר היום של האסיפה הכלליח נכלל מינו
ן  בדבר הדירקטורים הקיימים והדירקטורים המוצעים, שכר הדירקטורים וכן די

; ן שנחי  וחשבו

ן - פרטים י רואה חשבו ת נכלל מינו ל האסיפה הכללי  (4) אם בסדר היום ש
ים ת כספי ו נ נים וחשבו צע וכן די ן המו ן הקיים ורואה החשבו  בדבר רואה החשבו

 אחרונים:

י ו נ צע שי ל החברה, אס מו ת לניירוח הערך ש ו ד ות הצמו י כו דע בנוגע לז  (5) מי
 בהן.

ל הבקשה להרשאה, צורתה ש  (ג) השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר תוכנה ו
ת מהפרטים שנקבעו לעיל. ו א להוסיף פרטים לבקשה או לשנ  וכן רשאי הו

 בקשת
 הדירקטוריון

 לפעול כשלוח
 לה •צבע ה

 פרטים בבקשה
 להרשאה של
 הדירקטוריון

 באשר מצד אחד איננו יומיומי כל כך עד שיש כי ניתן
 לראות בו כנתון לסמכותה של ההנהלה המעשית
 (למשל, סדרי העבודה במשרד), ומצד שני איננו סוגיה
 של ״מדיניוח גבוהה״ (למשל, שהחברה תביע עמדה
 בעניני חוץ ובטחון של מדינת ישראל). דוגמאות
 לנושאים המתאימים להכרעתם של בעלי המניות הן:
 שינויים תקנונייים, בחירת דירקטורים ואפילו מדיניות
 עיסקית של החברה. מהנםיון שהצטבר בארצות הברית
 עולה, כי מאבקי שליטה עם בעלי מניות זעירים אינם

י  דבר

 המניות בעמדה כלשהי, ההצעה מחייבת את המבקש
 לפעול בהתאם ליפוי הכוח שקיבל, (שנקרא בהצעה
 ״כתב הרשאה״ כדי להבדילו מיפוי כוח רגיל שדיני
 השליחוח הכלליים חלים עליו) אפילו כאשר הוא מנוגד

 לרעהו.

 6. בדי לסייע להגינות הויכוח בין כעלי המניות,
 ההצעה מאפשרת לכל בעל מניות לבקש מן הדירקטוריון
 כי יכלול בזימון לאסיפה גם בקשה להרשאה מטעמו
 היא, ובלבד שהנושא הנדון מתאים להכרעתם של בעלי
 המניות. נושא ייחשב למתאים להכרעת בעלי המניות
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 בקשה של בעל
 מניות להיות

 שלוח להצבעה

ן באסיפה ות נדו ן המתאים להי ח להצבעה בעני ות שלו ות המבקש להי י  116. (א) בעל מנ
ן בל בעלי המניות, או רו בי ץ עבו י פ י ן ש ו ל בעלי מניות, רשאי לבקש מהדירקטורי ת ש  בללי

. רט בבקשתו פו ן שי י , אח ההצעה למנותו כשלוח להצבעה, בענ  למי שיפרט בבקשתו

ן ת נדו ו ם להי וח אם ענינו מחאי ן יענה לבקשתו של בעל מני ו  (ב) הדירקטורי
ד שנוכח ב ל ב ן החברה, ו ישלח את הבקשה על חשבו ל בעלי מניוח, ו  באסיפה כללית ש

ת החומר למשלוח סבירה. ן שכמו ו  הדירקטורי

: לשם כך ר אח הבקשוח לבעלי מניוח אחרים בעצמו י להעבי ות רשא י  (ג) בעל מנ
י ת גם את מרשם בעל רי בו ר לו החברה, לבקשתו, אה מרשם בעלי המניות, ובחברה צי  תמסו

ות המהותיים. י  המנ

רות לך הצבעה של נאמן יב לאפשר לנהנים להו ות בנאמנוח עבור אחרים, חי י  117. (א) אדם המחזיק במנ
ד להצביע. צ י  כ

עד ע לנהנים על מו י ד יב הנאמן להו (א) חי י החובה על פי סעיף קטן לו רך מי  (ב) לעו
ו להצביע. צר עלי י  קיום האסיפה וסדר היום בה ולבקש הוראות ב

יב הוא לקיימן.  (ג) קיבל הנאמן הוראות, חי

 יושב ראש
 אסיפה כללית

 הצבעת
 היושב ראש

 סימן י•: יושב ראש אסיפה כללית

ש א שב ר ו י האסיפה הכללית. לא נבחר י ד ש אסיפה כלליח יהיה מי שנבחר בי א שב ר ו  118. י
ש הדירקטוריון. א ושב ר ש - י א שב ר ו  כאמור, יהיה הי

ש האסיפה קול א שב ר ו י נגד באסיפה כלליה, יהיה ל ד ו וה בע  119. היה מספר קולית שו
 נוסף אלא אם בן נקבע אחרת בתקנון.

י הסבר  דבר

 8. ההצעה קובעת במפורש כי חוק השליחות חל על
 שלוחים להצבעה, למעט במקרים שנקבע להם הסדר
 מיוחד. דוגמא להסדר כללי שיחול גם על שלוחים
 להצבעה הוא חובוח האמון הפנימיות החלוח ביחסים

 שבין השולח לשלוחו.

 הדוגמא הבולטת ביותר לדיני שליחות מיוחדים, היא
 בחיובו של השלוח להצבעה לקיים את דבר שולחו אף
 אם דעתו שונה ואפילו הפוכה, כפי שבבר הוסבר לעיל.
 דוגמאות נוספות הן, למשל, הדרישה בי יפוי הכוח יהיה
 בכתב: כי יינתן בנפרד לכל אסיפה: כי שלוח פלוני יהיה
 רשאי לייצג שלוחים שוני• אף אם דעותיהם שונות, או
 בי ההצבעה לא תיפסל במקרים של מות השולח או
 גריעת כושרו, אלא אם כן הודעה על כך נמסרה לחברה

 לפני ההצבעה או שנודע לה על כך בדרך אחרת.

: פרוטוקולים  סימן יי: יושב ראש אסיפה כללית: סימן יא,
 באסיפה בללית

 סימנים אלו חוזרים בעיקרם על הוראות שהיו קיימות
 בפקודת החברות,

 מסתיימים, בדרך כלל, בנצחון פורמלי של האופוזיציה,
 אך יש בהם כדי לתמרץ את ״שוק הרעיונות״ הפנים׳
 תאגידי, ולהגביר את הרגישות של נושאי המשרה
 בחברה למאווייהם של בעלי המניות ולתביעותיהם

 הלגיטימיות.

 ד. פן חשוב של ההצעה הוא מתן האפשרות לתפעל
 את מנגנון כתב ההרשאה גם כאשר אחזקות הציבור הן
 באמעעות חברות לרישומים. במקרי• אלו מוצע שחברי
 הבורסה יעבירו את הבקשה להרשאה אל בעלי המניות,
 והללו יעבירו את העדפותיהם לחברה עעמה. הפניה
 לבעלי המניות יכול שתהיה באמעעות מודעות בעיתו
 נים, ובלבד שתהא גם פניה אישית לבעלי המניות
 המהותיים. הנגישות לבעלי מניות אלה, המכונסים אף
 הם תחת כנפיה של חברת הרישומים, היא חיונית
 להצלחת השיטה. הקביעה שפניה ישירה תהיה רק
 לבעלי מניות מהותיים ולא לכלל בעלי מניות נעוצה
 בנגישות לבעלי מניות אלה בתוצאה מהחובה לקיים
 לגביהם רישום מיוחד, ומהווה פשרה מסוימת, שנועדה
 להבטיח שהמערכת לא הועמס בעלויות בלתי סבירות,
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 סימן י״א: פרוטוקולים באסיפה כללית

ל ההליכים באסיפה הכללית.  120. (א) חברה תנהל פרוטוקולים ש

שב ראש האסיפה באסיפה או באסיפה ו ד י ר שנחתם בי  (ב) פרוטוקול באמו
. ן ר בו וכדי א כונסה והתנהלה כאמו ש ראיה לכאורה שהי מ ש  שלאחריה, י

ל החברה, ישמר במשרדה הרשום ש ח י ו פות הכללי ל האסי  (ג) פנקס הפרוטוקולים ש
קש זאת. ות שבי י ן לבעלי מניותיה, והעחק ממנו ישלח לכל בעל מנ ו  ויהיה פתוה לעי

ר הף כאמו ת במשו ו פות כללי ון ואסי ת דירקטורי ו ב י ש ימה י  (ד) חברה פרסית שקי
רשמו בנפרד ההחלטות שהתקבלו בהחלטות י ו י ף 97 תנהל פנקס פרוטוקולים שב  בסעי

ת וההחלטות שהתקבלו בהחלסות הדירקטוריון.  האסיפה הכללי

 פרוטוקולים
 באסיפה כללית

 סימן י״ב: פגמים בכיבוס האסיפה

ו ל החלטות שהתקבל רה על ביטולן ש ו ת המשפט שי י לבקש מבי ות רשא י  121. (א) בעל מנ
ימו התנאים לכינוסה.  באסיפה כללית שהתכנסה בלא שנתקי

דעה לגבי מקום כינוס האסיפה או מועדה, לא יהיה  (ב) היה הפגם בכינוס נוגע להו
ל ההחלטוח. ש את ביטולן ש ו ר ד ף הפגם, ל ע לאסיפה על א י ות שהג י י בעל מנ א ש  ר

את ם בסדר היום, תידחה האסיפה, אם ביקש ז ושאי  (ג) היה הפגם נוגע לפירוט הנ
ות הנוכח במקום. י  בעל מנ

 פרק שלישי: הדירקטוריון

 סימן אי: סמכויות הדירקטוריון

די ההנהלה הפעילה ע תפקי צו ת החברה ויפקח על בי ו י נ י וה את מד ן יתו ו  122. הדירקטורי
 ופעולוהיה.

 פגמים בכינוס
 האסיפה

 סמכויות
 הדירקטוריון

 ותפקידיו קי

י הסבר  דבר

 העלויות האמורות. המסקנה העולה מפירוש זה של
 תפקידי הדירקטוריון היא שאין להטיל עליו משימות של
 ניהול וביצוע: הללו מוטלות דווקא על ההנהלה
 המעשית: משימתו של הדירקטוריון היא להתווח קווי
 מדיניות על פיהם תתנהל החברה, ולפקח על דרך ביצוע

 תפקידיה של ההנהלה המעשית.

 2. הפרשנות דלעיל של יחסים אלה, שבין הדרג
 המבצע בחברה, ההנהלה המעשית, לבין הדרג המפקח
- הדירקטוריון, מניבה כמה תוצאות מעשיות. למשל,
 החוק המוצע קובע רשימה של תפקידים שהדירקטוריון
 חייב לבצע אותם בעצמו, מבלי שיהיה רשאי להאציל
 מסמכויותיו לבצעם לאורגניס או לנושאי תפקידים
 אחרים בחברה. בפרט, אסור לו להאציל• להנהלה
 המעשית. מאירך גיסא, מעמדו של הדירקטוריון כדרג
 מפקח מתיר לו ליטול לעצמו סמכות מסמכויותיה יסל
 ההנהלה המעשית ולהפעילה בעצמו, וזאת כאשר
 שוכנע כי ההנהלה אינה מעונינת, או אינה מסוגלת,

 למלא את המוטל עליה כדבעי.

 סימן יב•: פגמים בכינוס האסיפה
 סעיף זה מקנה לבעל מניות כוח לפנות לבית המשפט
 ולבקש כי יבוטלו החלטות שהתקבלו באסיפה כללית
 כשלא התקיימו החנאיס לכינוסה, לרבוח לענין פירוט
 הנושאים בסדר היום, אלא אם כן מדובר בפגם לגבי
 מקום או מועד האסיפה, שאז נקבע כי בעל מניות שהגיע

 על אף הפגם, לא יוכל לבקש זאת.

 פרק שלישי: הדירקטוריון
 ו. חברת המניות המודרנית הגדולה מתאפיינת בהפר
 דה מוחלטת בין הבעלות בחברה, הנתונה בידי בעלי
 המניות, לבין השליטה בה, המופקדת בידי ההנהלה
 המעשית, הפרדה וו מעמידה לעיתים את ההנהלה
 המעשית בפני מצבים של ניגוד ענינים, ועלולה להעמיס
 עלויות על בעלי המניות. התפקיד המרכזי של הדירקטו
 ריון הוא לייצג את עניניהם של בעלי המניות מול
 ההנהלה המעשית, ובצורה כזאת לפעול למיזעור
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ן - פירוט ו ר בסעיף 122 הדירקטורי  123. (א) מבלי לגרוע מהאמו
 הסמכויות

ת פו י ן וסדרי עד נ ל החברה, עקרונות למימו ות הפעולה ש י ) יקבע את תבנ ו ) 
:  ביניהן

רם: שו לאי ן בהם ו ו י וח הכספיים, לד נ ים וחשבו נ כה הדי  (2) אחראי לערי

: את התקן הכללי ר ו ת השכ ו י נ י  (3) יקבע את המבנה הארגוני, מסגרת מד

: ו  (4) ימנה ויפטר את המנהל הכללי ויקבע את תנאי העסקתו ושבר

ן והתקנון: י ר על־פי הד שו נות אי אשר עסקאוח, הטעו  (5) י
על חרצאוחיה וח לאסיפה הכלליח, אחח לשנה, על מצב עניני החברה ו דו  (0) י

 העסקיות:

ת על חלוקה: ץ לאסיפה הכללי י מל  (ל) י

ד ביניים: נ ד י ב י ל ד י להחליט על חלוקה בדרך ש  (8) רשא

דלת הון: ת על הג ץ לאסיפה הכללי י מל  (9) י

ל החברה: ם ש ד גבול הונה הרשו ות ע י י להנפיק ולהקצות מנ  (10) רשא

ת חוב או רו ג ל הנפקת אי ך ש ר וה כספים בשם החברה לרבות בד י ללו א ש  (11) ר
רות ערך אחרים-, י י  נ

ח באו ת רכש, המו הצעו ג ו ו ז ת מי ו ע צ ת על ה  (12) יחווה דעהו לאסיפה הכללי
ן באסיפה הכללית. ו י  לד

ע א) בהתאם לקבו ) ף קטן ים בסעי י ו נים המנ י ן יפעל בכל אחד מהענ ו רי  (ב) הדירקטו
 בחוק זה.

לה או לה להנהלה הפעי א ניתנות לאצי ף זה ל ן לפי סעי ו רי וח הדירקטו י  (ג) סמבו
ד 140. ח הדירקטוריון, אלא כמפורט בסעיפים 138 ע ו עד עדה מו  לו

ו לו ן לתת לפי סעיף קטן (א) י ו רי ל הדירקטו ע ם ש רי שו אי וחים ו ו  (ד) המלצוח, די
, לפי הענין. ר שו וח או לאי ו ן להמלצה, לדי ו  בנימוקי הדירקטורי

ף 72. ף זה אלא בהתאם לסעי ר בסעי ן להתנות על האמו  (ה) אי
 הרכב

ל אדם אחד. הדירקטוריון ה דירקטוריון ש הי ל שי כו  124. בחברה פרטית י

 2. בעקבות ההוראות הסטטוטוריות בחוק החברות
 הממשלתיות, גם סימן זה קובע רשימה של תפקידים
 המוטלים על הדירקטוריון. יש להרגיש כי רשימה זו
 איננה ממעה, ובכל מקרה על הדירקטוריון לבחון באופן
 יצירתי ואחראי את מכלול הפעולות הנדרשות ממנו

 להבטתת שגשוגה של החברה.

 3. הסמכויות העיקריות של הדירקטוריון ניתנו לו על
 מנת שייעשה בהן שימוש ולא על מנת שיאצילן לאחרים
Delegatus N). לכן יש להימנע מכל o n Potest Delegare) 

 האצלת סמכויות, אלא בדרך ובתנאים שנקבעו בחוק.

 סימן אי: סמכויות הדירקטוריון
 ו. בניגוד להוראות הםטטוטוריות הקיימות, המניחות
 כי הדירקטוריון מנהל את עסקי החברה, קובע סימן זה
 את העיקרון כי הדירקטוריון איננו גוף ניהולי-ביעועי,
 אלא גוף שתכליתו התווית מדיניות ופיקוח על דרכי
 ביצועה. הגדרת תפקיד זו מבליטה את אופיו של
 הדירקטוריון כמ-עין גוף המתווך בין בעלי המניות לבין
 ההנהלה הפעילה. בעלי המניות מפקידים אה כספם
 בידי ההנהלה הפעילה, ואילו הדירקטוריון מופקר על
 שמירת אורחותיה של ההנהלה, שתיעשינה באופן
 מושכל (הפונקציה של קביעת המדיניות), מיומן ומהימן

 (הפונקציה של הפיקוח).
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 סימן בי: ישיבות הדירקטוריון

ת לפי צורכי החברה, ולפחות אחת לכל שנה בכפוף בו שי י ן יתכנס ל ו  ישיבות 125. הדירקטורי
ש א שב ר ו ם: י דשי ה חו ש ו ל ת לפחות אחת לכל ש רי בו ף 135(ב), ובחברה צי ר בסעי  הדירקטוריין לאמו

ן בכל עת. ו ן רשאי לכנס את הדירקטורי ו  הדירקטורי

ת הדירקטוריון: ב י ש  כינוס 126. (א) אלה מוסמכים לבקש כינוס י
 הדירקטוריון

ש ממנין הדירקטורים, לפי המספר הקטן י ל י דירקטורים, או ש  {1׳ כל שנ
 יותר:

ר  (2) כל דירקטור, אם נקבעה הוראה באמור בחקנון החברה או נתקיים האמו
 בסעיף 27ו(ב! או בסעיף 295.

ר בפסקאות (ו) ן לפי דרישה כאמו ו ן יכנס אה הדירקטורי ו ש הדירקטורי א שב ר ו  (ב) י
ל ש ל החברה לפי סעיף 149(א) או ב דעת המנהל הכללי ש ל הו ש א) או ב ) ל סעיף קטן  ו־(2) ש

ל החברה לפי סעיף 187. ן ש ת רואה החשבו ע ד ו  ה

ים י ו ם כל אחד מהמנ ו רשאי בת דירקטוריון, יהי שי שב ראש י ו  (ג] לא כינס הי
שה או י ר עד הד ך זמן סביר ממו בת דירקטוריון תו שי  בסעיפים קטנים (א) ד־(ב), לכנס י

 ההודעה.

 סימן גי: בינוס ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן

הוא ן, ו ו ש הדירקטורי א ושב ר יקבע בירי י ן י ו בת הדירקטורי שי  סדר יום 127. (א) סדר היום של י
עד ך זמן סביר ממו ל בסדר היום, תו ר או המנהל הכללי ביקשו לבלו שא שדירקטו ו ל כל נ כלו  י
ף ר בסעי ל החברה כאמו ן ש ת המנהל הכללי או רואה החשבו דעו ן בהו ו ל די כלו  הדרישה, וכן י

 26ו(ב).

ושא בסדר היום לבקשה דירקטור, יהיה ן נ ו ושב ראש הדירקטורי  (ב) לא כלל י
ל בסדר היום. קש לכלו ושא שבי ן הנ דו י י לכנס ישיבה כאמור שבה י  הדירקטור רשא

 על יו״ר הדירקטוריון לכנס ישיבה לפי הודעת המנהל
 הכללי של החברה (ס׳ 149(א)), או רואה החשבון שלה (ס׳
 178), על ליקויים שנחגלו או על ענינים מהותיים
 הנוגעים לחברה. אם לא כינס היו״ר ישיבה כנרריש,
 רשאים המנכ״ל ורואה החשבון לכנס ישיבה כאמור,

 בעצמם.

 סימן גי: כינוס ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן

 1. בסימן זה נקבעו, בצד ההוראות הטכניות, במה
 עקרונות הנוגעים לישיבות הדירקטוריון. עיקרון אהד
 הוא שיושב הראש מופקד על קביעת סדר היום, אך הוא
 חייב לבלול בו כל נושא שנדרש על ידי כל אחד מן
 הדירקטורים האחרים. אין צורך לאמר, בי כמו כל כוח
 אחר בחברה, גם כוחוחיו של יושב הראש ביחס לסדר

 היום יופעלו בתום לב ולטובת החברה.

י  דבר

 סימן בי: ישיבות הדירקטוריון

 סימן זה קובע מועדים לכינוס ישיבותיו של הדירקטוריון.
 הואיל וצרכי החברה עשויים להכתיב כינוסים מיוחדים,
 תכופים ובלתי צפויים, יש לקבוע בחוק הוראה מי
 מוסמך לכנס ישיבת דירקטוריון. לכאורה, בל דירקטור
 צריך להיות מוסמך לדרוש כינוס ישיבה שלא מן המנין.
 ואולם, הואיל וכינוס ישיבה עלול להיות מלווה בעלויות
 בלתי מבוטלות, מוצע להגביל את הזכות לכנס את
 הדירקטוריון בכל עת ליו״ר הדירקטוריון, לכל שני
 דירקטורי• או שליש ממניינם וכן לקבוע את זכותו ׳של
 דירקטור בודד לכבס ישיבה רק למקרי• שבהם נקבע כך
 בתקנון החברה, או שהכינוס נתבע לצורך הסרתו של
 ליקוי חשוב בתיפקודה של החברה, ופניה ליושב ראש
 הדירקטוריון לא הביאה להוצאה הרצויה (ס׳ 295), או
 שהדירקטור המבקש נתקל בסרוב שלא כדין לכלול נושא
 על סדר יומו של הדירקטוריון(ם׳ 127(ב)). בנוסף נקבע בי
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 הורעה על
 ישיבת

 דירקטוריון

 קיום ישיבה
 באמצעי תקשורת

 דירקטוריון
 ללא הודעה

 מנין חוקי
 בישיבות

 דירקטוריון

 128. (א) הורעה על ישיבת דירקטוריון חימסר לכל חבריו זמן סביר לפני מועד הישיבה,
 זולת אם נקבעה בחקנון הוראה אחרה לענין זמן המסירה.

 (ב) הודעה לפי סעיף קטן(א) תימסר לפי כתובתו של הדירקטור שנמסרה מראש
 לדירקטוריון.

 (ג) בהודעה יש לציין זמן ומקום הישיבה, ופירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר
 היום.

 129. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות חוך שימוש בכל אמצעי חקשורת שבו יכולים כל
 הדירקטורים המשתתפים לשמוע את האחרים בו־זמנית, לרבוח שיחח ועידה טלפונית:
 דירקטור שהשתתף בשיחה כזו, יראוהו כאילו השתתף בישיבת דירקטוריון, הכל אם לא

 נקבעה הוראה אחרת בתקנון.

 130. (א) הדירקטוריון רשאי, בהסכמת כל הדירקטורים, להתכנס לישיבה ללא הודעה
 מראש, או לקבל החלטוח אף ללא התכנסות בפועל.

 (ב) החלטה כאמור תיכנס לתוקף באשר כל הדירקטורים חתמו עליה.

 (ג) קיבל הדירקטוריון החלטות כאמור בסעיף קטן (א), ירשום יושב ראש
 הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות ויצרף לו אח חתימות הדירקטורים.

 131. (א) המנץ החוקי של ישיבות הדירקטוריון והמנין החוקי לקבלת החלטות ייקבע
 בתקנון החברה: בהעדר הוראה בחקנון יהיה המנץ החוקי רוב חברי הדירקטוריון.

 (ב) נקבע בתקנון כי מספר חברי הדירקטוריון שיכהנו יהיה בין מספר מזערי למספר
 מרבי, יהיה המנין החוקי רוב חברי הדירקטוריון המכהנים באותה עת בטווח אותם

 מספרים.

 (ג) המנין החוקי בדירקטוריון של אדם אחד יהיה אדם אחד.

 (ד) מנץ חוקי לענץ ישיבות והחלטות הדירקטוריון יהיה מנין חוקי בפתיחה
 הישיבה.

 הצבעה
 בדירקטוריון

 הסכמי הצבעה

 סימן די: הצבעה בדידקסזריזן

 132. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור אלא אם כן נקבעה הוראה אחרת
 בתקנון.

 133. (א) דירקטור לא יהיה צד להסכם הצבעה ויראו בהסכם הצבעה הפרת חובח
 אמונים.

י הסבר  דבר
 כאמור. קל וחומר שאין בה כרי להכשיר השתתפות

 באמצעות מיופה כוח.

 3. לבסוף, נקבע בהצעה כי הדירקטוריון יבול להתכנס
 תוך הפרה של הכללים הפרוצדורליים לישיבותיו,
 לרבות קיום ״ישיבה״ בכהב, ובלבד שהדבר נעשה על
 דעת כל חבריו פה אחר. זהו יישום של הכלל הרחב
 שהפרוצדורה נועדה לטובת הצדדים הנוטלים בה חלק,
 ועל בן הם חופשיים - כולם ביחד - לוותר על כמה

 מדקדוקיה.

 2. עיקרון חהש שנקבע בסימן זה הוא בי ישיבות
 הדירקטוריון יכולות להתקיים שלא תחת קורת־גג פיסית
 אחת. בעבר היה נהוג לחשוב על ישיבת דירקטורים בעל
 התכנסות פיסית של בני ארם בחרר ישיבות. היום נהוג
 לקיים התייעצויות באמצעות כלי תקשורת שונים.
 ההצעה נותנת לנוהג זה גושפנקא מלאה ובלבד שכל
 הדירקטורים יכולים לקיים רב שיח ביניהם, לשכנע או
 להשתכנע, אין בהוראה מקלה זו כדי להכשיר השתת
 פות בישיבות הדירקטוריון של מי שאיננו שותף לרב שיח
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י (א) בדי למנוע מדירקטורים בחברה פרטית, שהם גם בעל ן באמור בסעיף קטן  (ב) אי
ל דעתם כדירקטורים ת להגבלת שיקו ו לה בו אפשר ד להסבם הצבעה שכלו וה צ ות להי י  מנ

ת בו.  או להתערבו

ש קול א שב ר ו י לים יהיה ל ו הקולוה שקו ן יתקבלו ברוב קולות: הי ו  134. החלטות בדירקטורי
 נוסף, הבל אם לא נקבע אחרת בתקנון.

 קבלה החלטות

 סימן הי: ישיבות דירקטוריון בחברה פרטית

תף ון במשו ת דירקטורי ו ב שי י ת ו ו ח לנהל אסיפוח כללי י א ש  135. (א) חברה פרטיה ר
ף 97. ר בסעי  באמו

ף ר בסעי ח דירקטוריון כאמו ו ב שי יב לקיים י ו אדם אחד לא חי  (ב) דירקטוריון שב
י י בעל ד י ־ ת כן על ו ש ע דרש ל ר יתקבלו החלטות אם הדירקטור נ ן כאמו ו  25ו: בדירקטורי
ן לפי ו ה רואה החשב ע ד ו ל ה ש דעה המנהל הכללי לפי סעיף 149(א) או ב ל הו ש  המניוח, ב

ף 167.  סעי

 ישיבות
 דירקטוריון

 בהברה פרטית

 סימן ו׳: פרוטוקולים בישיבות הדירקטוריון

ר אותם תשמו ת הדירקסוריון, ו בו שי ל ההליכים כי  136. (א) חברה תנהל פרוטוקולים ש
 במשרדה הרשום.

ה נערך. ב בה ש שי בה שלאחר הי שי ן בי ו ר הדירקטורי שו בא לאי ו  (ב) הפרוטוקול י

רה ש ראיה לכאו מ ש ון, י ש הדירקטורי א שב ר ו י י ד ר ונחתם בי ש ו א  (ג) פרוטוקול ש
. ן ר בו וכדי א כונסה וההנהלה כאמו י ה  ש

 פרוטוקולים
 בישיבות

 דירקטוריון

 סימן זי: פגמים בכינוס ישיבת דירקטוריון

מו התנאים י ון שהתכנסה בלא שנתקי בת דירקטורי שי  137. (א) החלטות שהתקבלו בי
א הסכים ל את דירקטור ש לא יהיה להן תוקף אם ביקש ז ל ו  המוקדמים לכינוסה ניתנות לביטו

בה שכונסה כאמור, שי ש אח הביטול בתחילה הי ר ד בלבד ש  לפגם בכינוס, ו

 פגמים בכינוס
 הישיבה

 למנות להם חליפים: החליף איננו שלוחו של הדירקטור
 אותו הוא מחליף, ועליו להפעיל שיקול רעת משל עצמו

 (ראה סעיף 260).

 סימן הי: ישיבות דירקטוריון בחברה פרטית

 מטרתו של סעיף וה היא להקל על ניהול ישיבות
 דירקטוריון בהברה פרטית בה יש זהות בין בעלי המניות
 והדירקטורים, סעיף דומה(97) מופיע בפרק הדן באסיפות
 בלליוח. סעיפים אלו מאפשרים במקרה בזה לקיים

 אסיפה כללית וישיבת דירקטוריון במשותף.

: פרוטוקולים בישיבות הדירקטוריון  סימן ו,

 סימן זה חוזר על הוראות הדין הקיים לגבי רישום
 פרוטוקולים בישיבות דירקטוריון. החידוש לענין זה מצוי
 בסעיף 9ו2. בו מוצע לקבוע את זכותו של בעל מניות
 לעיין, בתנאים הקבועים בסעיף, בהחלטות הדירקטוריון,

י  דבר
 סימן די: הצבעה בדירקטוריון

 ו. בסימן זה נקבע הכלל הדיספוזיטיבי כי לכל דירקטור
 קול אחד, וכי החלטות הדירקטוריון מתקבלות ברוב
 פשוט של המצביעים: במקרים של דעות שקולות מוצע
 לקבוע כי ליושב ראש הדירקטוריון יהיה קול נוסף. כלל
 זה מבוסס על ההנחה, כי יושב רא-ש הדירקטוריון מצוי
 יותר מן הדירקטורים מן השורה, בשאלות העומדות על

 סדר יומה של החברה.

 2. הואיל וכוח ההצבעה המסור לדירקטורים הוא
 פיקדון שהופקד בידיהם בנאמנות עבור החברה, איך הם
 רשאים לכבול אה שיקול דעתם בהסכמי הצבעה (אלא
 אם כן מדובר בדירקטורים שהם גם בעלי מניות בחברה
 פרטית). בה במידה, אין הם רשאים למנות שלוח
 להצבעה, כי מינוי כזה שקול כנגד ויתור על הפעלת
 שיקול דעתם העצמאי בשאלות העומדות על הפרק. עם
 זאת, מותר לקבוע בתקנון כי דירקטורים יהיו רשאים
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ל ההחלטות שנתקבלו ש את ביטולן ש ו י הוא לדר בה רשא שי  '(ב) לא נובח דירקטור בי
נה ן הראשו ו רי בת הדירקטו שי לא יאוחר מי ע לו עליהן ו ד ו ך זמן סביר לאחר שנ  בה הו

דע על ההחלטה כבר באותה עת.  שנחקיימה לאחר מכן, אם י

דעה לגבי מקום כינוס האסיפה או מועדה, לא יהיה  (ג) היה הפגם בכינוס נוגע להו
ל ההחלטוח. ש את ביטולן ש ו ר ד ע לאסיפה על אף הפגם, ל י י דירקטור שהג  רשא

בה לבקש שי י י דירקטור הנוכח ב א ש תן כסדר היום, ר י  (ד) היה הפגם נוגע לפירוט שנ
 לדחותה.

 סימן חי: ועדות הדירקטוריון

ן: הקמת ועדות ו ת ולמנות להן חברים מקרב חברי הדירקטורי י עד י להקים ו ן רשא ו  138. (א) הדירקטורי
י דירקטורים לפחות. ו שנ עדה יהי  בכל ו

פן ניהולן, יחולו ן ואו ו ת דירקטורי ו ב שי ן כינוס י י ר 57 ו, לענ  (ב) סעיפים 127 ע
ת הועדוח. בו שי בים גם על כינוס י י י ים המחו י ו נ  בשי

 139. (א) בהחלטה שהתקבלה או בפעולה שנעשחה בועדה, יראו החלטה שההקבלה או פעולת הועדות
ום שהתקבלה או נעשתה כאמור, אם מי ם ימים מי י ש ו ל ך ש ון, תו לה שנעשחה בדירקטורי  פעו
ון, אלא אס כן נקבע אחרת את הדירקטורי  מהדירקטורים לא ביקש. לערער עליה למלי

 בתקנון.

ת להחליט בשם י א ש עדה לא תהיה ר ף קטן (א), ו ר בסעי  (ב) על אף האמו
ץ בלבד: י ם הבאים אלא להמל ושאי ן בנ ו רי  הדירקטו

ות כלליה לחברה: י נ י ) קביעת מד ו ) 

 (2) חלוקה:

ות: ר בעלי המני שו ן בדבר פעולה הטעונה אי ו  (3) קביעת עמדח הדירקטורי

ן לעשרה כן: ו י הדירקטורי י חוק זה רשא י דירקטורים מקום שלפ ו נ  (4) מי

ר לפי נוסחה או שיטה שו בר באי ות אלא אם בן המדו י ל מנ ר רכישה ש שו  (5) אי
; ן ו די הדירקטורי  שנקבעה מראש בי

י הסבר  דבר

 מלאכה עדינה. מצר אחד, קיימות מספר פונקציות שאין
 זה רצוי בי חבוצענה על ידי המליאה. הדוגמא
 המובהקת ביותר לכך היא יערת הביקורת, המופקדת
 על־פי החוק על שורה ארוכה של נושאים, שאין לטפל
 בהם אלא בועדה זו ובהרכב מיוחד. מצד שני, קיימות
 פונקציות, ובהן עוסק סימן זה, שאין זה יאה להאצילן
 לועדה, והחוק דורש בי תתבצענה על ידי הדירקטוריון

 במליאתו.

 הדוגמה המובהקת ביותר לבך היא קביעת מדיניותה
 הכללית של החברה. הקריטריון לאבחנה בין שני
 המצבים המנוגדים הללו הוא זה: אם קיים חשש בי
 הדירקטוריון במליאתו יהיה נגוע בניגוד עניינים, או אם
 מדובר בעניינים ׳יום־יומיים׳ בפעילות החברה, הבלל
 מורה כי ניתן להאציל סמכויות לועדה, שהרכבה
 הפרסונאלי מבטיח את מיתונו של ניגוד הענינים או דיון

 סימן זי: פגמימ בכיבוס ישיבה הדירקטוריון
 למעט מקרים בהם הסכימו בל הדירקטורים למחול על
 פגמים פרוצודורליים שנפלו בישיבוח הדירקטוריון,
 קיומם של פגמי• כאלה מקנה לדירקטור שלא הסכים
 לפגם בכינוס, זכות לבטל החלטות שהתקבלו בישיבה
 כזו. בדומה לפגמים שנפלו בכינוס אסיפת בעלי מניות,
 גם כאן. אם הפגם נוגע למקום האסיפה או מועדה, לא
 יוכל דירקטור שהגיע לישיבה על אף הפגם האמור,

 לבקש ביטול ההחלטה.

 סימן חי: ועדות הדירקטוריון

 ההצעה מכירה במפורש בנוהג הרווח בחברות רבות
 להאציל רבים מתפקידי הדירקטוריון לועדות, חלוקת
 הסמכויות בין מליאת הדירקטוריון לבין ועדותיו היא
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ר שו בר באי ו רת מניות, אלא אם בן המד ר הנפקה, הקצאה, או מכי שו  (6) אי
; ן ו י הדירקטורי ד ותה מראש בי  במסגרת הבניה שהוחו

ת א ר ניתן מ שו ים, זולת אם האי נות כספיים שנתי נים וחשבו ר די שו  (ד) אי
ר בסעיף 205: עדת מאזן כאמו  ו

ד 269. ת לפי סעיפים 285 ו־285 ע לו פעו ר דירקטוריון לעסקאות ו שו  (8) אי

ר א כאמו ל , א (ב) ף קטן ר בסעי ת להתנות בתקנונה על האמו י א ש  (ג) חברה אינה ר
י ד ם נוספים שבהם יתקבלו החלטות בי ושאי ח היא לקבוע בתקנון נ י א ש  בסעיף.72, אך ר

ן בלבד. ו רי  הדירקטו

וח לו באורח שוטף על החלטותיה או ן תדו ו עדה שהקים הדירקטורי  תפקידי הועדה 140. (א) ו
 המלצוחיה.

ן דו י ים י י א מסו ש ו נ ש ש ו י לדר  (ב) דירקטור חבר ועדה או חבר דירקטוריון אחר, רשא
ה ש : ע ן אם לאו עדה ובי ן בו שא כבר נדו ו ן, בין אם הנ ו את הדירקטורי ו במלי וחלט לגבי  או שי

ך זמן סביר. ון, חו ן הדבר או חהקבל החלטה במליאה הדירקטורי דו י  כן, י

 סימן טי: יושב ראש הדירקטוריון

: לא מינחה האסיפה ן ו ש לדירקטורי א שב ר ו ה לבחור י י א ש  141. האסיפה הכלליח ר
שב ראש, הכל ו י ו כ ן באחד מחברי ו ן כאמור, יבחר הדירקטורי ו רי שב ראש לדירקטו ו ת י  הכללי

 אם לא נקבע אחרת בתקנון.

 ן ו י ר ו ט ק ר י ד ש ה א ושב ר ת לא יכהן בי רי בו  142. (א) בחברה צי

 (!) מנהלה הכללי של ההברה:

 בחירת
 יושב ־ראש
 דירקטוריון

 סייג לבחירת
 יושב־ראש
 דירקטוריון

 ישיבת דירקטוריון: הזכות לקבוע את סדר היום (אך לא
 זכות וטו) על העלאת נושא לסדר היום. בענין זה שמורה
 זכות קוגנטיח לכל דירקטור להעלות בל נושא על סדר
 היום והזכות להפעיל קול נוסף במקרה של שוויון
 בהצבעה. הקול הנוסף ליושב הראש מבוסס על ההנחה
 שיושב הראש קנה לו מומחיות מיוחדה בעניני החברה,

 ויש לייחס לשיקול דעתו משקל מיוחד.

 2. ההצעה קובעת כי בחברה ציבורית, יריד הדירקטו
 ריון לא יהא מנהלה הכללי של החברה וגם סמכויותיו
 של המנהל הכללי לא יוקנו לו(סעיפים 42ד ו־145). רעיון
 זה, השאול מחוק החברות הממשלתיות, מיועד להדגיש
 אח ההפרדה המבנית שבין הדרג המבצע, שבראשו
 נמצא המנהל הכללי, לבין הדרג המפקח על ההנהלה,
 שבראשו יושב ראש הדירקטוריון. ההצעה שומרת על
 שולי עמימות מסויימים בשאלה האס מותר למנוח
 ״יושב ראש פעיל״ לדירקטוריון, שייחשב לראש האקזקו־
Chief Execut) באשר בחברה ive Off icer  טיבה בחברה (
 מכהן גם מנהל כללי. אף 1שדפוס שליטה זה מקובל מאד
 במשק הישראלי, הציעה הועדה שלא להוחירו על כנו
 במלואו, וקבעה במפורש, כי סמכויות המנהל הכללי

 בחברה ציבורית לא יוקנו ליו״ר הדירקטוריון.

 עניני יותר בנושאים ספציפיים. אם השאלה נוגעת
 למדיניות הכוללת של החברה, הכלל מורה על הישענות
 על חובמתו ונסיונו של הפורום הגדול והרבגוני יותר.
 מליאת הדירקטוריון. בקריטריון זה נעשה שימוש כדי
 לקבוע את רשימת התפקידים שאין להאצילם לועדה,
 היתה ההאצלה כדין, רואים את הועדה כבאה בנעליו
 של הדירקטוריון, ופעולתה, כאורגן •של החברה, תתפרש
 כפעולה ישירה של החברה עצמה. למרות החשיבות
 הרבה של מוסד ה״ועדה״, אין ההצעה קובעת אלו וערות
 יוקמו, זאת למעט הועדה החשובה ביותר, והיא ועדה
 הביקורת. חשיבותה של ועדה זו משתמעת מן האופי
 הפיקוחי העליון של התפקידים המוקנים לה, שהם,
 כמוסבר לעיל, בין הסיבות העיקריות לעצם קיומו של

 הדירקטוריון.

 סימן טי: יושב ראש הדירקטוריון
 ו. מחד גיסא, יושב ראש הדירקטוריון איננו אלא
 ראשון בין שווים, מבלי שקיים יחם היררכי פורמלי בינו
 לבין חברי הדירקטוריון האחרים. מאידך גיסא, החוק
 מעניק לו במה זכויות יתר המבצרות את מעמדו מעבר
 למעמדם של החברים האחרים, וביניהן הזכות לכנס
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ד י ל תאג ל החברה או ש ר קשר מהותי להנהלה העסקית ש  (2) דירקטור הקשו
ר לה:  קשו

ני בחברה:  (3) דירקטור חיצו

ד ו ג י ר נ צו ם לי לי צרים או עלו ו דו בחברה או עיסוקיו האחרים י  (4) מי שהפקי
ש אוחה חברה. א שב ר ו י נים עם כהונתו כ  עני

ף זה, ״קשר מהוחי״ מהקיים בכל אחד מאלה: ן סעי י  (ב) לענ

לת כהונתו ים שקדמו לתחי בד החברה בשנתי בד החברה או מי שהיה עו  (1) עו
 המוצעח:

ים בפסקה (1): י ו ל המנ  (2) קרוב ש

ן בי ן ו י שר ים עם החברה, בין במי ים קשרים עסקיים מהותי  (3) מי שמקי
ן בה: א בעל עני ו ה ת חברה ש ו ע צ מ א  ב

ו ד י ת מעב ו או א תפ  (4) מי שהחברה מעסיקה דרך קבע בתמורה, אותו, את שו
ת כרה א ת חברה השו ו ע צ מ א ן ב ן ובי י ן במישר רותים מקצועיים, בי  במתן שי

ן בה. י ות בה או בעל ענ י ו דרך קבע או שהמועםק בעל מנ תי רו  שי

ך ף זה לגביה, תו ראוח סעי ל חוק זה, יחולו הו דה ערב תחילתו ש  (ג) חברה שהחאג
ום תחילתו.  שנה מי

ף קביעת סדר יום ר בסעי ן כאמו ו רי ה הדירקטו ב י ש ל י ום ש ן יקבע אח סדר הי ו רי ש הדירקטו א שב ר ו  143. י
ך דירקטוריון 2  ך

. ניהול ישיבת ן ו ת הדירקטורי בו שי ן ינהל אח י ו ש הדירקטורי א שב ר ו  144. (א) י
 דירקטוריון

ש א שב ר ו ת י ו ו להי ן באחר מחברי ו ש בישיבה, יבחר הדירקטורי א שב ר ו  (ב) בהעדר י
בה ולחחום על פרוטוקול הישיבה. שי  הי

ח (ב) לא יהיה קול נוסף בהצבעו ף קטן ר בסעי בה שנבחר כאמו שי ש הי א שב ר ו י  (ג) ל
ף 134, אלא אם כן נקבע אחרת בחקנון. ן, באמור בסעי ו  הדירקטורי

, סמבות ן ו זמחו או לפי החלטת הדירקטורי ו י בכל עת, מי ן רשא ו ש הדירקטורי א שב ר ו  145. (א) י
די ההנהלה הפעללה. יושב-ראש ע תפקי צו וחים מהמנהל הכללי לגבי בי ו ש די ו ר ד  ל

 1 הדירקטוריון

. וח המנהל הכללי י ן םמכו ו רי ש הדירקטו א שב ר ו י ת לא יוקנו ל רי בו  (ב) בחברה צי

 פרק רביעי: המנהל הכללי וההנהלה הפעילה

 סימן א•: המנהל הבללי

ן אלא אם כן נקבע אחרה בתקנון. מינוי המנהל ו י הדירקטורי ד יפוטר בי  146. המנהל הכללי ימונה ו
 הכללי ופיטוריו

 ״הדירקטורים ינהלו את עסקי החברה״. כל מי שמצוי
 בפרקטיקה התאגידית יודע כי הדירקטורים אינם
 עוסקים בניהול שוטף, בי אם, כפי שנקבע בפרק של
 ההצעה הדן בדירקטוריון, בהתוויית מדיניות ובתפקידי
 פיקוח בלבד. ההנהלה הפעילה היא שמנהלת את עסקי

י ר ב  ד

 פרק רביעי: המנהל הכללי וההנהלה הפעילה

 ו. בדין הקיים, קרי בפקודת החברות, במעט שאין
 התיחסות מפורשת להנהלחה הפעילה של החברה.
 תקנה 71 לתקנות התוספת השניה לפקודה, שנוסח
 כלשהו שלה אומץ כמעט בכל התקנונים, קובעת כי
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ן ו רי ות הדירקטו ל עניני החברה במסגרת הנחי טף ש  147. המנהל הכללי אחראי לניהול השו
וח הפעולה שקבע.  וחכני

ו בחוק או א ניתנ ל ע ש צו הבי ות הניהול ו י  148. (א) למנהל הכללי תהיינה כל סמכו
ף כפו ן ו ו רי ל הדירקטו א יהיה נתון לפיקוחו ש ך הו ל החברה, א רגן אחר ש ן לאו  בתקנו

ו.  להנחיותי

; ו ותי י ל לאחר אח סמכו ו ן, לאצ ו ר הדירקטורי שו , באי  (ב) המנהל הכללי רשאי
י ומראש. ה כלל הי ל שי כו ר י שו  האי

ן. ו ש הדירקטורי א שב ר ו י י ל ות המנהל הכלל י א יוקנו סמכו ת ל רי בו  (ג) בחברה צי

ן - ו בהעדר דירקטורי ן, ו ו ש הדירקטורי א שב ר ו י ע ל י ד יב להו  149. (א) המנהל הכללי חי
י על אלה:  לאסיפה הכללית, ללא דיחו

ן מהותי הנוגע לחברה: י ) כל ענ ן ) 

; ן ו די הדירקטורי  (2) כל ענין מהותי בחברה הנוגע לתפקי

ש בו פגיעה בחוק או בנוהל תקין. י תי ש  (3) בל ענין מהו

ל החברה טפת ש ת השו לו ן על הפעי ן וחשבו ן די ו ש לדירקטורי י ג  (ב) המנהל הכללי י
ם ובהיקף שיקבע לכך הדירקטוריון. עדי  במו

ן בנוגע לעסקי החברה: ן וחשבו ש מהמנהל הכללי די י לדרו ן רשא ו  (ג) הדירקטורי
ת כן. ו ש ע י ל ד לא יהיה רשא  דירקטור יחי

ש א שב ר ו זמן י , י ן ו ל הדירקטורי ר פעולה ש ן כאמו ן וחשבו דעה או די כו הו  (ד) הצרי
דעה או החלטה על נקיטת ן בהו ו רך די ן לצו ו רי ל הדירקטו בה ש שי י י ן ללא דיחו ו רי  הדירקטו

 הפעולה הנדרשח.

 המנהל הכללי

 סמכויות המנהל
 הכללי

 חובת ריווח
 לדירקטוריון

 סימן ב׳: ההנהלה הפעילה

ם בן נקבע אחרת בתקנון. י המנהל הכללי אלא א ד י נו ב  150. חברי ההנהלה הפעילה ימו

ו ש ר ד נ ם ש י ר שו ף לאותם אי י לפטרם בכפו נה אח חברי ההנהלה הפעילה רשא  151. מי שמי
 למינוים, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון.

 מינוי ההנהלה
 הפעילה

 פיטורי ההנהלה
 הפעילה

 החברה. המנהל הכללי הוא, איפוא, בעל הסמכות
 השיורית בנושאים בעלי אופי ניהולי וביצועי. עם זאת,
 קובעת ההצעה במפורש כי המנהל הכללי סר למרותו
 של הדירקטוריון וחייב לדווח לו, הן ביוזמתו שלו והן על

 פי דרישה, בכל נושא מהותי הנוגע לעניני החברה.

 2. ההיררכיה במבנה הניהולי בחברה מתבטאת בכך
 שהדירקטוריון מופקד על מינוי המנהל הכללי, ואילו זה
 האחרון מופקד על מינויים של המנהלים האחרים
 בחברה. בעל סמכות המינוי, בכל אחד משני מקרים אלה,
 הוא גס בעל הסמכות לפטר, אלא אם נקבע אחרת בתקנון

 החברה.

י ר ב  ד

 החברה. ההצעה מעגנת את המציאות התאגידית בכמה
 סעיפים מפורשים. מאחר שההנהלה. שלא כמו הדירק
 טוריון, איננה גוף קולגיאלי המקבל את החלטותיו ברוב
 דעות, כי אם גוף היררכי שבראשו עומד נושא משרה
 מרכזי, הוא המנהל הכללי, עוסקת ההצעה בסמכויותיו
 ואחריותו של המנהל הכללי - ולא של ההנהלה כולה:
 בלאו הבי, יתר חברי ההנהלה סרים למרותו של המנהל
 הכללי, ואין הם רשאים לפעול אלא על פי הוראותיו או
 הסמכתו. בדי ליתן ביטוי לרעיונות אלה נקבע בהצעה כי
 למנהל הכללי תהיינה כל הסמכויות הניהוליות
 והביצועיות שלא ניתנו בחוק או בתקנון לאורגן אחר של
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 חלק רביעי: המינהל

 פרק ראשיך. משדד רשום

 152 . (א) מיום שנרשמה חברה עליה לקיים משרד רשום בישראל שאליו ניתן להפנות כל המשרד הרשום
 הודעה לחברה.

 (ב) הודעה על מקומו של המשרד הרשום תימסר לרשם עם הבקשה לרישום
 החברה; הודעה על שינוי במקומו של המשרד הרשום תימסר לרשם חוך ארבעה עשר ימים

 לאחר השינוי; הרשם ירשום אח מקומו של משרדה הרשום של החברה.

 (ג) המצאה מסמך לחברה תהיה בהנחה במשרדה הרשום של החברה כפי שהוא
 רשום ברשומות הרשם בשעת המסירה, או במשלוח אליו בדואר.

 (ד) המצאת מסמך מרשם החברות לחברה, יכול שתיעשה, בנוסף לאמור בסעיף
 קטן (ג), גם במקום שהוכח, להנחת דעהו של הרשם, ששם מנהלת החברה בפועל את

 עסקיה.

 (ה) השר רשאי לקבוע בתקנוח פרטים לענין אופן זיהוי מקום משרדה הרשום של
 החברה.

 פרק שני; מרשם בעלי המניות

 סימן אי: המרשם

 153. חברה תנהל מרשם בעלי מניות. מרשם בעלי
 מניות

 154. (א) חברה ציבורית תנהל מרשם בעלי מניוח מהוחיים בנוסף למרשם בעלי מרשם בעלי
_ ־ מניות מהותיים ת ן י נ מ  ה

 (ב) הוראות חוק זה החלות על מרשם בעלי המניוח יחולו, בשינויים המחוייבים, על
 מרשם בעלי המניות המהותיים.

י הסבר  דבר

 2. הוראה חדשה לענין זה שהוספה להצעת הועדה ע״י
 משרד המשפטים לבקשת רשם ההברות, מאפשרת לרשם
 החברות לשלוח מסמכים לחברה למקום אשר בו היא
 מנהלת בפועל את עסקיה, אף אם לא דיווחה על מקום

 זה במשרדה הרשום.

 פרק שני: מרשם בעלי המניות

 ו. מרשם בעלי המניות חשוב בכמה הקשרים שונימ:
 הוא חשוב לחברה החפצה לדעת, בבל עת, מי הם בעלי
 מניותיה, על מנת שתוכל לעמוד במילוי התחייבויותיה
 כלפיהם (למשל זימון לאסיפות הכלליות): הוא מעניינם
 של בעלי מניות, העשויים לרצות ליצור קשר עם בעלי
 מניות אחרים, כגון בהקשר של מאבקי שליטה: והוא
 חשוב גם לצדדים שלישיים, העשויים להיות מעוניינים
 בקבלת מידע על זהות המחזיקים במניותיה של החברה
 עמה התקשרו, או שוקלים להתקשר, כגון בסיטואציה
 שבה הם שוקלים הגשת תביעה כנגד בעלי המניות

 בעילה של הרמת מסך ההחאגהות.

 חלק רביעי: המינהל

 המינהל או המינהלת של החברה, הוא המערך
 הפנים־תאגידי שתכליתו הבטחת סדרים ניהוליים
 תקינים בתוך ביתה של החברה פנימה. בחוק המוצע
 שוכללו במיהה רבה הבלים הנחוצים להשגתו של יעד
 זה, וחלק גדול מהוראותיו לא הופיעו בלל בחקיקת

 החברות הקודמת.

 פרק ראשון: משרד רשום

 ו. קיימת חשיבות רבה לקיומו של משרד רשום לכל
 חברה. לעיתים קרובות קשה לאתר חברות המנהלות
 פעילות מוגבלת, והדבר מקשה על מי שמעוניין ליצור
 איתן קשר, אם לצרכי עסקים ואם לערכי עימות משפטי.
 הדרך היחידה למנוע מחברות כאלה להיבלע, כביבול,
 ׳מתחת לאדמה; היא על ידי הקפדה על קיום כתובת -
 הוא המשרד הרשום - שכל פניה אליה כמוה כפניה

 לחברה.
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ות ומרשם י ן אופן ניהול מרשם בעלי המנ  155. השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעני
. ים (להלן - המרשמים) וח המהותי  בעלי המני

ו - נ י י צו ם י  156. במרשמי

) לגבי מניות על שם: ו ) 

א ל כל בעל מניה, ואם הו ת ש דעו  (א) שמו, מספר זהותו, ומען למסירת הו
: מו ד - פרטי רישו י  תאג

ן הטבום שנפרע או הוסכם ו ל כל בעל מניה בעי ות בבעלותו ש י  (ב) כמות המנ
א נפרעו על ל ם ש ת התשלו שו ן סכום דרי ו ן וכן בצי נ  לראוחו כנפרע על חשבו

: ו ן מניותי  חשבו

: ות ומועדי העברתן י ל המנ י רישומן ש עד  (ג) מו

ל כל ן לצד שמו ש י י ת החברה, לצ י א ש נו המניות במספרים סידוריים, ר י י  (ד) צו
: ת על שמו מו ות הרשו י  בעל מניה את מספרי המנ

ות למוכ׳׳ז: י  (2) לגבי מנ

ות; י צאתה וכמות המנ עד הו ת מניה למוב״ז, מו א צ ו בדת ה ן עו ו  (א) צי

ל המניה למוכ״ז: ן ש  (ב) המספור והסימו

ו הפכו ב ך ש ף 356, את מספרן והחארי תן בסעי  (3) לגבי מניות רדומות, כמשמעו
 לרדומות.

ו ראיה לכאורה לנכונות הרשום בהם. ם יהי  157. המרשמי

ראו י תו ו ו ן נאמנ ו ך צי ם תו רשם במרשמי י ם במניות בנאמנות עבור אחרים, י ד . החזיק א  58 ו
 אוחו לענין חוק זה כבעל מניות.

ם פתוחים ו המרשמי הי ד הרשום: מיום שנרשמה החברה י ם יוחזקו במשר  159. המרשמי
ן י דה המקובלות, למעט בזמנים שנקבעו לפי סעיף 160: לענ ח העבו ל כל אדם בשעו נו ש ו  לעי

ם מהמרשמים או חלק מהם. שו  סעיף זה, ״עיון״ - לרבות קבלת העהק רי

 המרשמים
 כראיה

 רישום כאמן
 כמרשמים

 עיון במרשמי ם

י הסבר ר ב  ד

 האפשרות בדין הקיים לרשום בעלי מניות בנאמנות
 היתה שלא להכביד על הברות באיתור הנהנים בכל
 הקשור לחובותיה של החברה כלפי בעלי מניותיה. הדין
 המוצע עוקף קושי זה בקובעו בי החברה תהיה רשאית
 להתייחס אל הנאמן כאל בעל המניוח לבל דבר. היתרון
 ברישום החזקת מניות בנאמנות הוא בגילוי לעיבור כי
 הנאמן איננו פועל עבור עעמו אלא עבור אחרים.
 במקביל, בפרק על ההעבעה באסיפה הכללית, הוטלה
 על הנאמן חובה לבקש מהנהנים להורות לו כיצד

 להצביע עבורם באסיפה הכללית (ס׳ דוו).

 2. הואיל ומרשם בעלי המניוה של החברה איננו משקף
 בלאו הכי את מצבה בעלי מניותיה, מוצע לוותר על
 הדרישה כי החברה תדווח לרשם החברות על העברת

 מניות.

 2. ניתן לטעון בי על דיני המרשם להיות מפורטים דיים
 כדי לתת מענה למגוון זה של אינטרסים במידע. עם זאת,
 יש לשמור את האיזון הנכון בין שאיפה זו למידע רב
 וזמין, לבין הצורך להגביל את כמות המידע הכלול
 במרשם, מטעמים של עלויות איסוף המידע וניהולו ובן
 מטעמים של צנעת הפרט. פרק זה מכוון להשיג את

 האיזון האמור.

 סימן אי: המרשם

 1. החוק המוצע קובע חובה על כל חברה, בדומה לדין
 הקיים, לקיים מרשם בעלי מניות. מרבית ההוראות אינן
 משנות את המעב הקיים, אולם, סעיף 158 קובע בניגוד
 לדין הקיים, כי מותר יהיה לרשום במרשם בעלי המניות
 גם אחזקת מניות בנאמנות עבור אחרים. הסיבה להעדר
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 סגירת
 המרשמים

 תיקון רישום

 ביטול שטר
 מניה למוב״ז

ם לתקופה או לתקופות  160. חברה רשאיח, לאחר פרסום הודעה על כך לסגור אח המרשמי
ם ימים בשנה. י ש ו ל א יעלו כולן יחד על ש ל  ש

ם במרשמים, אף ו רשו נ א זכאי לכך, או שאי ו ה ם בלא ש ם אדם במרשמי  161. (א) רשו
ות בחברה י ם הנפגע, כל בעל מנ ם אינו מלא או מדוייק, רשאי שו י א זכאי לכך, או שהר ו ה  ש

ת המשפט את תיקון המרשמים.  או החכרה עצמה, לבקש מבי

י לבקשה כאמור, לתת כל סעד הנראה לו מחאים, בנסיבוח  (ב) בית המשפט רשא
 הענין, לרבות תיקון המרשמים.

י להחזיר את השטר לחברה לשם ביטולו,  162. בעל מניה המחזיק בשטר מניה למוכ״ז, רשא
לרשום את בעלותו במניה במרשם בעלי המניות, אלא אם כן נקבע ב ו ש לשו ל י  ועם הביטו

 אחרה בהקנון.

 חובת דיווח
 של בעל מניות

 מהותי

 דיווח של
 החברה

 ניהול מרשם
 בידי חבר

 בורסה

 סימן בי: מרשם בעלי מניות מהותיים

ירות ערך י ת נ ד לחברה, לרשו וח על כך מי דו , י ות מהותי י  163. (א) נעשה אדם לבעל מנ
 ולבורסה.

י ביה המשפט, ף קטן (א), רשא ר בסעי א דיווח כאמו ל ות מהוחי ש י  (ב) בעל מנ
וח. דו ו שי ת עלי ו  לבקשה החברה לצו

ש היה פרט מטעה, אחראי לנזק י ח שהג ו ו י ש דיווח כאמור, או שבד י א הג ל  (ג) מי ש
וח פרט ו ן בדי ן בחום לב שאי  שגרם באי דיווח או בפרט מטעה כאמור, אלא אם כן האמי

 מטעה.

ת וח על כך לרשו ף 163, תדו ר בסעי ות מהוהי, כאמו י  164. חברה שקיבלה דיווח מבעל מנ
ירוח ערך ולבורסה.  ני

רות הערך שלהם י י ירות ערך רשומים, שנ י  165. חבר בורסה ינהל מרשם של הזכאים לנ
ות י דווח לחברה על כל בעל מנ י ם לזכותו במסלקה הבורסה, ו מי רשו תו ו  נרכשו באמצעו

. ם אצלו  מהותי שרשו

י הסבר ר ב  ד

 מכוח ההצבעה בה, במישרין או באמצעות חברי
 הבורסה. בשל האופי המיוחד של התפלגות האחזקות
 בחברות ציבוריות, נראה כי רישום מלא של כלל
 המחזיקים, בסיומו של כל יום מסחר בבורסה, במניות
 החברה, יהיה יקר, יכביד ויםרבל את תהליך המסחר
 בבורסה, ובי די ברישום אותם בעלי מניות המחזיקים
 בשיעור משמעותי מהון החברה ואשר סביר להניח
 שהחזקותיהם בשיעור זה, אינו מקרי או זמני, כך למשל
 מי שמעוניין לגבש קואליציה לשם מאבק שליטה, אך
 סביר שיהיה מעונין לרכז את מאמציו במי שיש לו ענין
 בחברה, דהיינו, בבעלי מניות מהותיים בלבד ולא
 ״לבזבזם״ על בעלי מניות שאחזקותיהם זניחות ומקריות.
 כמו כן, עיון במרשם בעלי המניות המהותיים יכול לתת
 תמונה מהימנה של בעלי הענין בחברה ויחסי הכוחות
 בה, וכן לאפשר לצדדים שלישיים לדעת מיהם בעלי

 המניות העיקריים בחברה עמה הם מתקשרים.

 סימן בי: מרשם בעלי מניות מהותיים

 באשר חברה מנפיקה ניירות ערך, נרשמים ניירות הערך
 במרשם בעלי המניות על שמה של ״חברת רישומים״
 המסונפת לתאגיד החבר בבורסה. חברת רישומים זו
 מייצגת, מבחינתה של החברה המנפיקה, את כל בעלי
 ניירות הערך מקרב הציבור. חברת הרישומים נרשמת
 בבעלים במרשם בעלי המניות, ואילו הציבור שרכש
 מניות ומחזיק בהן באמצעות חבר הבורסה, שומר על
 אנונימיות מוחלטת. כתוצאה מכך לא יכול בעל מניות,
 נושה. או אף החברה עצמה, לדעת מיהם בעלי המניות
 ״האמיתיים״ שלה. חידוש חשוב בהצעה הוא בכלל
 המחייב כל חברה ציבורית לקיים, בנוסף למרשם בעלי
 המניות הרגיל שלה, שבו תרשם במקרה זה - החברה
 לרישומים כבעלת המניות, גם מרשם של בעלי מניות
 מהותיים - קרי, אותם בעלי מניות המחזיקים בחמישה
 אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או
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י ם בעל ש ר לשם ניהול מ רית בבל עת, לפי דרישתה ו בו  66 ו. חבר בורסה ימסור לחברה צי
מים ות מהוחיים, הרשו י ירות הערך, שהנם בעלי מנ מה בעלי ני ות המהותיים, אה רשי י  המנ

.  אצלו

 פניית החברה
 לחבר הבורסה

 סימן גי: מרשם בעלי מניות בסניף

נת חוץ. י וח בסניף שלה במד ת לנהל מרשם בעלי מני י א ש  167. (א) חברה ר

ות י ן במרשם בעלי המנ י ות בסניף כאמור, תצי י  (ב) ניהלה חברה מרשם בעלי מנ
ח במרשם בעלי המניוח בסניף ואח מספריהן, אם הן מו ות הרשו י  העיקרי את כמוה המנ

 מסומנות במספרים.

ם בישראל, אחת לשנה, ד הרשו ר ש מ ישלח ל ף י וח שבסני  168. העתק ממרשם בעלי המני
. עד עריכה הדו״ח השנתי  בסמוך למו

 מרשם בעלי
 מניות בסניף

 מרשם בסניף -
 חלה מהמרשם

 העיקרי

ם בו אח הפרטים הנזכרים וח בסניף חייבח לרשו  169. חברה המנהלה מרשם בעלי מני
קש להירשם נת החוץ, או שבי ו במדי שב וח בחברה שמקום מו ף 156 לגבי כל בעל מני  בסעי

וה בסניף. י  במרשם בעלי המנ

רשם במרשם ות בסניף, תי י ת במרשם בעלי המנ מו ות אשר רשו י ת במנ  170. העברת בעלו
ות בסניף. י  בעלי המנ

 הפרטים במרשם
 בעלי מניות

 בסניף

 העברת מניות
 הרשומות

 במרשם בסניף

י הסבר ר ב  ד

 סימן גי: מרשם בעלי מניות בסניף

 הצורך העיקרי לנהל מרשמי סניף במדינות זרות מהעורר
 לאור קיומן של עסקאות במניוח החברה באותן מדינות.
 מרשם הסניף מאפשר לרובשי המניות לעיין במרשם
 המצוי בתחום מגוריהם, מבלי להיזקק למרשם המרוחק
 מבחינתם, המצוי בישראל. ההצעה מקלה, ביחס לדין
 הקיים, בנושא ניהול מרשם של בעלי מניוח בסניף.
 החידוש העיקרי הוא כי מרשם זה יובל להתנהל בבל
 מדינה, ללא כל דרישה של הרריות בינה לבין מדינת
 ישראל, באשר ליכולחה של חברה הרשומה באותה
 מדינה לנהל מרשם סניף בישראל. אם קיים מרשם סניף
 במדינה פלונית, מותר לערוך עסקאות במניות הרשומות
 באותו מרשם ולרשמן שם. העתק מעודכן של מרשם
 הסניף יישלח לחברה המנהלת בישראל את המרשם

 העיקרי, לפחות אחת לשנה.

 2. מכאן, מאחר שאין זה סביר לדרוש מן החברה
 הציבורית בי תקיים מרשם אמין של בעלי המניות
 ה״אמיתיים״ הרוכשים או המוכרים ניירות ערך מדי יום
 באמצעות חברי הבורסה, מוצע לחייב כל חבר בורסה
 לקיים מרשם של הזכאים לניירות הערך מטעמו, קרי של
 לקוחותיו. המרשם אצל חבר הבורסה יחליף למעשה את
 המרשם של בעלי המניות בחברה, וזכויותיו של מי
 שרכש ניירות ערך באמצעות חבר בורסה, כבעל מניות,
 תוקנינה לו עם רישומו אצל חבר הבורסה, נעשה בעל
 מניות הרשום אצל הבר הבורסה לי׳בעל מניות מהותי
 בחברה״(כאשר ההחזקות ההופכות אותו לבזה, רשומות
 אצל אותו חבר בורסה), יודיע חבר הבורסה להברה על
 כך, תוך ציון שיעור אחזקותיו של אוחו אדם, והוא
 יירשם בפנקס בעלי המניות המהותיים של החברה, כן
 מוטלת חובת הודעה זו על בעל המניות בעצמו, חברה
 שקיבלה הודעה כאמור, חייבת בריווח לרשות ניירות

 ערך ולבורסה.
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 טרק שלישי: דיווח

 סימן א׳: דיווח חובה

לרשם החברוח במפורט דיווח של ירוח ערך, לבורסה ו ת ני וח לרשו ת תדו רי בו  171. (א) חברה צי
ן חברה ציב י נ ע ך ^ ך ת ע ו ר י י ק נ ך ת ח ו א ר ו ירות ערך ובתקנות לפיהם, ויחולו עליה ה י  בחוק זה, בחוק נ

ר בחוק ים באמו ת דו״חות כספי רי בו ש חברה צי י ר תג ות האמו ווחים: מבלי לגרוע מכללי  די
ירוח ערך.  ני

ר בו ן הצי ו ו פחוחים לעי ת ניירוח ערך יהי שו לפי חוק זה לרשו ג ו  (ב) הרו״חוח שי
ם בהם. ם מן הרשו שרי ן בהם ולקבל העחקימ מאו י י לעי כל אדם רשא ירוח ערך ו ח ני  ברשו

ר תנהג ריווח של וח האמו י לגרוע מכללי וח לרשם כמפורט בחוק זה: מבל  172. חברה פרטיה חדו
נ ר ה פ י ב רט להלן: ת  החברה כמפו

ם י י ו נ שי ן ו ו רי ים לדירקטו י ו נ ים שלה ועל מי נ וה על הדירקטורים הראשו  (1) חדו
ף 254: ר בסעי  בהרכבו כאמו

 (2) תשלח לרשם דוי׳חוח כספיים כמפורט בסעיפים 190(ב) עד 92 ו.

וח גם פרטים אלה:  (3) חברה שרכשה חברה אחרת או החמזגה עמה, תדו

 (א) זחוח החברה הרוכשת:

 (ב) זהות חברת המטרה:

 (ג) זהות החברה הקולטת:

 (ד) דרך הרכישה:

ת ו י ת המנ שת מניות, כמו כי ל ר  (ה) אם נעשתה הרכישה על דרך ש
 שנרכשה.

 (4) חדווה על הגהלת ההון הרשום:

וה על הקצאת מניות:  (5) תרו

ף 152. ם במפורט בסעי י במען משרדה הרשו ו נ וה על שי  (5<) חדו

י הסבר ר ב  ד

 קובע בי חברה ציבורית תמשיך ותדווח דיווחים שוטפים
 לרשות ניירוח ערך על־פי חוק ניירות ערך מבלי
 שתצטרך עוד לדווח דיווחים מקבילים לרשם החברות.
 החוק מוסיף וקובע זכות עיון לציבור במסמכים אלו.
 במקביל לזכות העיון במשרדי רשם החברות לגבי חברוח
 פרטי1ת (סעיף 171). בן קובע החוק, בי משתהפוך חברה
 לחברה ציבורית יעביר הרשם לרשות נייר1ת ערך העתק
 מתיק החברה, כך שהמעיין יוכל למצוא במקום אחד את
 כל הפרטים על החברה מיום היווםדה (סעיף 397).
 במקביל לחקיקת חוק החברות יהיה צורך לערוך שינויים
 בחובות הדיווח על־פי חוק ניירות ערך, ולהוסיף להן
 דיווחים הנדרשים לפי החוק החדש - במו למשל דיווח
 לגבי מניות של חברה שנרכשו על ידה והופכות למניות
 רדומות. עם זאח חברה תמשיך לדווח לרשם החברות על
 אותם עניינים שתקפם מותנה ברישום, כגון שיעבודים.

 פרק שלישי: דיווח

 פרק זה כולל הוראוח ביחס לנושאים שהחברה מחוייבת
 לדווח עליהם ללשכת הרישום, ובן הוראות המאפשרות
 לה לדווח ״דיווח רשות״. הפרק גם בולל הוראה כללית

 ביחס לנפקותו של הרישום כמפורט להלן.

: דיווח חובה  סימן א,

 ו. בסימן זה כלולים כל הנושאים שהדיווח עליהם הוא
 חובה, וביניהם פרטים חרשים, המתחייבים מן ההוראוח
 החדשות שבהצעה, בגון פרטים על רכישת חברות או על

 מניות רדומות.

 2. לעניין דיווחי חובה, החוק המוצע מבחין בין חברה
 ציבורית לבין חברה פרטית. על חברה ציבורית מוטלות,
 לפי המצב המשפטי הקיים, חובות דיווח מקיפות
 ונרחבות ביותר מכוח חוק ניירות ערך. החוק המוצע
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ירות ערך. י ר בחוק נ ת תגיש דו״ח תקופתי כאמו רי בו  173. (א) חברה צי

ם מחום דשי תי הוך ארבעה חו ן שנ ן וחשבו  (ב) חברה פרטית תערוך, אחת לשנה, די
ר ימים או ש וגש לרשם ארבעה ע ר י ן שלה (להלן - יום הסיכום); הדו״ח האמו  שנח החשבו
ל גשו הדי״חות הכספיים ש ו נוס האסיפה הכללית שבה י ך שנקבע לכי ותר קודם התארי  י
ל ן ש ל רואה החשבו ל חווה רעתו ש  החברה, או תוך ארבעה עשר ימים מיום החחימה ש

 החברה לגבי דו״חותיה הכספיים, לפי המוקדם.

ל אח הפרטים הבאים: ל חברה פרסית יכלו ן השנתי ש ן וחשבו י  174. הד

 (1) מספרה הרשום של החברה.

ל החברה. ד הרשום ש  (2; מען המשר

ם לפי מי  (3) בל הפרסים בדבר הדירקטורים המכהנים ביום הסיכום, בפי שהם רשו
 סעיף 254.

ות י ת ומספר המנ ו י ל החברה וחלוקתו למנ ות ש י ל סך כל הון המנ  (4) סיכום ש
ות שהונפקו י ך הבחנה בין המנ , חו ן ן וחשבו י ל החברה ער יום הד יסודה ש רכשו מי  שנ

א במזומנים: ל ות שהונפקו כנפרעות, כולן או מקצחן, ש י ן המנ ומנים ובי  במז

ת במרשם בעלי מניות בסניף: מו ות הרשו י  (5) מספר המנ

: לטו או עוכבו וח שחו ת בחברה וכן המני מו וח הרדו  (6) סך כל המני

ל הרשם צ ם לפי חוק זה א ש לרשו י ת ש ו נ ובי החברה המובטחים במשכו  (ד) סך כל חי
ך המאזן.  לתארי

 דיווח שנתי

 פרטי הדו״ח
 השנתי בחברד

 פרטית

 סימן בי: דיווח רשות

וח לרשם זמתה לדו ו ת החברה מי י א ש ם לפי סימן אי, ר וחים הנדרשי ו  מסמכים נוספים 175. (א) בנוסף לדי
ן בהם. י ר ענ בו ש לצי ה י ת ע ד ל א מסמכים נוספים ש וחים נוספים או להמצי ו  לרישום החברות די

ם והמסמכים וחי ו י וחד ובו הד  (ב) הרשם ינהל לגבי כל חברה בנפרד, חיק מי
ווחה או המציאה כאמור.  שהחברה די

 להבלטת נושאים הנראים להן מועילים. למרות שכל
 חברה תשאף לפרסם רק מידע המשפר את תדמיתה,
 ההזדמגות לעשות זאת תמריץ אותה ״לייצר־׳ התפת
 חויות חיוביות. בעקיפין, מתן תמריץ מעין זה לכל
 החברות צפוי להגביר את התחרות ביניהן ולפעול גם
 לטובת הנזקקים לשירותיהן. ההצעה איננה מתייחסת
 במפורש למצב שבו כללה החברה בדיווחי הרשות שלה
 מידע מסולף או מטעה. דינה של התנהגות כזו ייחרץ על
 פי הדין הבללי, לרבות הריבים העוסקים במרמה, מצג

 שוא רשלני וכדומה.

י ר ב  ד

 3, לגבי חברה פרטית נשאר בעיקרו ההסדר לפיו
 החברה תדווח לרשם החברות. עם זאת, בהצעה מוטלת
 חובת דיווח שלא היתה בדין הקיים - משלוח מאזן

 ודוחו׳׳ת כספיים לרש• ההברות.

 סימן בי: דיווח רשות

 מושג ״דיווח רשות״ הוא חדש בהצעה. דיווח זה מאפשר
 לחברה להפקיד במאגר המידע הפתוח לעיונו ׳של
 הציבור, מידע שהדיווח עליו איננו נדרש בחוק. הרציונל
 לחידוש זה הוא לאפשר בדרך זו לחברוח לקבל במה
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 פרק רביעי: מבקר פנים

 חובת מינוי
 מבקר פנימי

 תפקיד המבקר
 הפנימי

ת הביקורת, מבקר פנימי. ד ע ת ימנה, לפי הצעת ו רי בו ל חברה צי ון ש  176. (א) דירקטורי

ד 0ו, 4ו(ב) ו־(ג) ו־24(ג)  (ב) על המבקר הפנימי יחולו הוראוח סעיפים 3, 5(ד), ד ע
ם י י ו נ בשי ראות פרק זה ו , בכפוף ליתר הו 5  לחוק הביקורת הפנימיח, התשנ״ב-992ו

לו בסופו בא: ף 9 בו ייקרא כאי בלבד שסעי בים לפי הענין, ו י י  המחו

ת הביקורת, ד ע ת ו י א ש ף זה ר ל סעי ו הקודמוח ש ראותי ר בהו  ״(ז) על אף האמו
ש י דע ש למי שתו של מבקר פנימי למסמכים ו י ל ג  לבקשת הדירקטוריון, להגבי

ם סוד מסחרי.״  בהם משו

נת ת החברה מבחי לו ל פעו  177. (א) המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן ש
על נוהל עסקים חקין. רה על החוק ו  השמי

ון, למנהל הכללי ש הדירקטורי א ושב ר י ו ל  (ב) המבקר הפנימי ירווח על ממצאי
ת הביקורח. ד ע ש ו א שב ר ו י ל  ו

שעה ו א לא י הו א בהסכמתו ו ל ל המבקר הפנימי לא תופסק ש  (ג) כהונחו ש
ת הביקורה. ד ע ה ו ן על פי הצע ו  מחפקיהו, אלא אם כן החליט על כך הדירקטורי

 חובה למנות
 רואה חשבון

 פרק חמישי: דואה חשבון

 סימן א׳: חובת מינוי רואה חשבון

ד ש במשרתו ע מ ש י ן ש ו ת רואה חשב תי  178. (א) חברה תמנה בכל אסיפה כללית שנ
ל ך העסקתו ש ש מ א להחליט על ה ת הי י א ש ה ר ב ת שלאחריה, ש  האסיפה הכללית השנתי

הן עד אוחה אסיפה כלליה. ן שכי  רואה החשבו

נה ח הראשו תי ת השנ י האסיפה הכללי  (ב) הדירקטורים רשאים, בכל עת שלפנ
ד האסיפה דו ע ש בהפקי מ ש א י ל החברה והו ן ש ן הראשו ות אח רואה החשבו  למנ

 האמורה.

 אי תלות
 רואה החשבון

 סימן בי: אי תלות רואה החשבון

א ל ן א ן או בעקיפי י שר א יהיה חלוי בחברה או קשור אליה במי ן ל  179. (א) רואה החשבו
שא משרה בה. ו בד החברה או נ לא יראו בו עו ל דין, ו לפי כ  במפורט בפרק זה ו

ל ו ש תי רו ן סעיף זה, ״תלות בחברה או קשר אליה״ - למעט שכר בעד שי  (ב) לעני
ת - לרבו , ו ן  רואה החשבו

י הסבר  דבר

 העיקרון של עצמאות רואה החשבון, ואי כפיפותו,
 הפורמלית או המשתמעת, למרותם של נושאי המשרה
 בחברה. כדי להשיג יעד זה, נכללו בהצעה הוראות
 פסלות המיוערות, רובן בכולן, לפסול את כהונתו כרואה
 חשבון. של כל אדם שקשריו עם החברה, עם בעלי
 השליסה בה, או עם נושאי משרה שונים בה, מעמידים
 בסימן שאלה את אי תלותו העניינית, ולפיכך פוגמים

 באמינות שירותיו.

 פרק רביעי: מבקר פנימי
 פרק זה שולב אל תוך ההצעה מתוך הוראותיו של חוק

 הביקורת הפנימית, התשנ״ב-1992.

 פרק חמישי: רואה חשבון
 ו. רואה החשבון הוא אחד מעמודי התווך של מינהל
 החברה. עם זאת, ולמרות היות המינהל כלי ״פנימי״
 לטיהור נהלי העבודה בתוך הבית פנימה, יש להקפיד על

 ס״ח התשנ״ב, עמי 98ו.
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ל ירות הערך ש י א של נ י ה ן או קרובו בכל כמוה ש ל רואה החשבו  (1) החזקה ש
 החברה או חברות קשורות לה,

ן או י שר ן או קרובו, במי די רואה החשבו ות בי י ת או ערבו או ו  (2) מתן הלו
שא משרה בה או לבעל ענין בה, או מתן ו  בעקיפין, לחברה או לחברה קשורה, לנ

ן. ות כאמור מכל אחד מאלה לרואה החשבו י ת או ערבו או ו  הלו

עדה ן ייקבע באסיפה הכלליח לאחר המלצה ו ל רואה החשבו  80ו. (א) שכר הטרחה ש
ן זה. י ל אח םמכוחה לענ ת לאעו י א ש  הביקורת: האסיפה הכלליח אינה ר

ן בתנאים ל רואה החשבו ם שכר טרחתו ש  (כ) לא ניחן יהיה להתנות את תשלו
ב ו ל חי ש די החברה או מי מטעמה, ב ן בי י רואה החשבו ו פ לא ייקבע כל הסדר לשי  כלשהם ו
, או באי קיום חובה אחרת המוטלת ן עית של רואה החשבו רו בהפרת אחריוחו המקצו  שמקו

ו על פי כל דין.  עלי

ל חברה: ן ש ו ל כרואי חשב רים להתמנות ולפעו  181. (א) אלה לא יהיו כשי

ו אחד מאלה בחברה קשורה בד שלה ומי שהנ ושא מישרה בחברה או עו ) נ ו ) 
 לה:

ר עם שי בחברה או קשרים כאמו ן אי ש לו קשרים עסקיים או עני י  (2) מי ש
שאי משרה בה, או עם בעל השליטה בחברה: ו  נ

ים בפסקה (1) י ו ל כל אחד מהמנ א קרוב ש ת - מי שהו רי בו  (3) בחברה צי
. ל נושא משרה בחברה או המועסק אצלו  ושותפו ש

ף 179(בץו) ר בסעי ן סעיף זה קשרים עסקיים עם החברה לרבוה האמו  (ב) לעני

 שכר טרחה של
 רואה החשבון

 פסלות לשמש
 רואה חשבון

 ו־(2).

 סימן ג׳: מינוי רואה חשבון ופיטודיו

ף 178. ר בסעי ה כאמו ן יתמנה באסיפה כללית שנהי  182. (א) רואה חשבו

ל י הרשם, לפי בקשתו ש ן באסיפה כללית שנתית, רשא  (ב! לא נתמנה רואה חשבו
ן לאותה שנה ולקבוע אח ות בחברה או נושיה, למנוח לה רואה חשבו י  אחד מבעלי המנ

. ו ם לו החברה בעד שירותי ל ש ת  השבר ש

ם הדירקטורים למנות ר בסעיף 184, רשאי א כאמו ל ן ש  183. נתפנהה משרהו של רואה חשבו
ל כל לפעו ך ו ם הנותרים להמשי ן נוספים רשאי ו לחברה רואי חשבו  אחר במקומו: אולם אם הי

ד המשרה פנויה.  עו

ל בעלי המניות. ן בכל אסיפה כללית ש  184. (א) ניחן לפטר אח רואה החשבו

ש העסקתו ו ד ו או באי חי רי ן בפיטו ו ל האסיפה הכללית די  (ב) היה על סדר יומה ש
ו ד ן מחפקי ד אותה שעה, או שהתפטר רואה החשבו ן של החברה ע ה רואה חשבו ל מי שהי  ש

ראוח אלה:  יחולו הו

ן המפרט את כל חילוקי ן וחשבו ן האסיפה די ו א לעי מצי ן י ו ) הדירקטורי ו ) 
ם י אי נ וצא, בתחום הכללים החשבו ן הי ו כאלה, עם רואה החשבו  הדעות, אם הי
ים י הדרושה, לגבי הדוח״ות הכספי לו דה הגי וח הבםפי, לרבות מי ו ני הדי  ובעני
ן או להצעת ו ש השנים שקדמו להתפטרוח רואה החשב ו ל כל אחח משל  ש
ל רואה ו ש נ ח רצו עו י ל חילוקי הדעות, בין לשב בם ש שו י בדבר אופן י  החלפחו, ו

: נו ח רצו עו י א לשב ל ן ש ן ובי  החשבו

 מינוי רואה
 חשברן

 משרח רואה
 חשבון שנתפנתה

 פיטורי רואה
 חשבון
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 החלפת רואה
 חשבון

ן המאשר ן האסיפה מכחב מאה רואה החשבו ו א לעי מצי ן י ו  (2) הדירקטורי
ו על חי ו ן או המפרט השג ו ל הדירקטורי ן ש ן וחשבו י בא בד דע המו  הסכמחו למי

ע זה: ד  מי

זמן לאסיפה ו רו י צע לו לסיים אח הפקי ן המחפטר או שמו  (5) רואה החשבו
ע בה אח דברו, י להשמי  ויהיה רשא

פים 179 ר בסעי י בחברה או קשור אליה באמו ן תלו ן בי רואה החשבו ו דע לדירקטורי ו  185. נ
ן לסיים אח החלוח או הקשר האמורים, ו א נענה לבקשה הדירקטורי ן ל רואה החשבו  ו־ 181 ו

ל החברה. ן ש זו החליף אח רואה החשבו ה ו ן אסיפה כללי ו  יכנס הדירקטורי

 סמכויות של
 רואה חשבון

 חובת דיווח

 כינוס
 הדירקטוריון

 נזקים שנגרמו
 בשל הפרת

 חובה של
 רואה החשבון

: סמכויותיו, חובותיו ואחריותו של רואה החשבון  סימן ד,
רך ם לו לצו י ש ר ד נ ן במסמכי החברה ש י ל חכרה זכאי בבל עח, לעי ן ש  186. רואה חשבו
שאי משרה ו ש מאת נ ו א לדר רשאי הו נותיה ושובריה, ו י תפקידו, לרבות פנקסיה, חשבו לו  מי
ף ת ת ש ה ן ל י רואה חשבו י תפקידו׳, בן רשא רך בהם לשם מילו ש לו צו י ע והסבר ש ד  בה כל מי
, ן ן וחשבו ות שביקר או שמסר עליהם די נ שו בה חשבו ג ו ל החברה, שי  בכל אסיפה כלליה ש

נות. דעה או הסבר שנראה לו בנוגע לאוחם חשבו  ולמסור בל הו

ש בהן י ל החברה, ש לוח ש ו על פעו דה הביקורח של ו ן, אגב עב דע לרואה החשבו ו  187. נ
יות כו ל בעלי ז ם פגיעה בחוק או אי קיום הוראה בתקנון או פגיעה באינטרסים ש  משו
ל שתו ש ן בהתפטרותו או בפרי אי ן ו ו ש הדירקטורי א שב ר ו י ך ל ו לדווח על כ  בחברה, חובה עלי

י לפטור אוחו מקיום חובה זו. דו כד ן מחפקי  רואה החשבו

ן ו י בה לד שי ף 187, יזמן בהקדם י דע כאמור בסעי ן מי ו ש הדירקטורי א שב ר ו  188. קיבל י
. דיעחו באו לי  בנושאים שהו

ו לפי פרק זה, כלפי כל בעל ן אחראי בגין הפרת חובה המוטלת עלי  189. (א) רואה החשבו
ר זכאי ע כאמו פג ; מי שנ ן די רואה החשבו ל הפרח החובה בי ש ושה שנגרם לו נזק ב  מניות או נ

ע את נזקיו מרואה החשבון.  לתבו

ן לפי בל דין. ל רואה חשבו ף זה כדי לגרוע מחובתו ש ר בסעי ן באמו  (ב) אי

 פרק ששי: חשבונות וביקורת

 סימן א׳: דו״חות כספיים

ירות דדיחות כספיים י ר בחוק נ ך דו״חות כספיים כאמו ו ת ותער ו נ רית תנהל חשבו בו  190. (א) חברה צי
ו.  ערך ובתקנות לפי

ך דו״חות כספיים כמפורט בחוק זה ובתקנות ו ת ותער ו נ  (ב) חברה פרטית חנהל חשבו
 לפיו.

י הסבר  דבר

 פרק ששי: חשבונות וביקורת
 פרק זה כולל הוראות המתייחסות לחשבונות הכספיים
 שהחברה תנהל ולדרך חשיפתם בפני בעלי המניות, וכן
 הוראות המהייחסות לשתי הועדות החשובות ביותר

 בנושאי המינהל: ועדה הביקורת וועדת המאזן.

 2. הואיל ולרואה החשבון הפקיד חשוב בהגנה על
 האינטרסים הרכושיים של בעלי המניות בחברה, הזכות
 למינויו שמורה להם ולא לדירקטוריון. עם ואת,
 הדירקטוריון יובל למנות רואה חלשבון במקרי חירום, בגון
 אם כהונתו של רואה החשבון הקודם באה אל סיומה
 במפתיע, לפני שתם המועד שנקצב לכך על ידי בעלי

 המניות.
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ת וביקורת או נ ו נות חשב ם לפי עקרו ך דו׳יחות כספיים הנדרשי  191. חברה פרטית הערו
ל ם ש ן ודו״ח רווח והפסד (להלן - הדוי׳חות), שיוחזקו במשרדה הרשו  מקובלים, לרבות מאז

ל הדירקטורים. ונם ש  החברה, לעי

ם לאחר רישומה, ולאחר מכן דשי נה עשר חו  192. (א) חברה פרטית הכין, לא יאוחר משמו
ן ודו׳יח רווח והפסד,  אחת לכל שנה, מאז

ישקפו וח המקובלים ו ו מ וכללי הדי י נאי יערכו לפי העקרונוח החשבו  (ב) הדו״חות י
לותה העסקית ת פעי צאו תו ן ו ך המאז  נכונה ובצורה נאוחה אח מצב עסקי החברה לתארי

ך זה. י  בתקופת' דו״ח הרווח וההפסד שנסהיימה בתאר

ן לא ן רווח והפסד ומאז ן וחשבו ת די גו לפני האסיפה הכללי צי  (ג) הדירקטורים י
רפו צו ; אלה י ן ל רואה החשבו ות דעתו ש ף חו רו ן בצי ך המאז י ם מחאר דשי ה חו ש ש  יאוחר מ

ן הדירקטורים על מעב עניני החברה. ן וחשבו י  לד

ל בדו״ח רווח והפסד או במאזן, ש לכלו י  (ד) השר רשאי לקבוע בתקנות פרטים ש
ם י נאי ן מסוים יחולו תקנות כאמור, על אף הקבוע בעקרונוה החשבו  קבע השר תקנות לעני

וח המקובלים. ו  וכללי הדי

גיש לאסיפה הכללית תסקיר בהתאם לתקני הביקורח המקובלים. ן י  193. רואה החשבו

ל רואה רף להם תסקיר ש צו י ת ו י דירקטור אחד לפחו ד  194. (א) הדו״חות ייחתמו בי
. ן  חשבו

ש י כל מסמך ש ת ו ש להניחו לפני האסיפה הכללי י ן החברה ש ל מאז  (ב) העחק ש
, יישלחו כמפורט: ן ן ותסקיר רואה החשבו י ו לפי הד  לצרף אלי

ך האסיפה הכללית, ) בחברה פרטית - לא יאוחר משבעה ימים לפני תארי ו ) 
 לכל הזכאים לקבל הודעה על אסיפוחיה.

ך האסיפה א יאוחר מארבעה עשר ימים לפני תארי ת - ל רי בו  (2) בחברה צי
ף 88(ב); ר בסעי דעה על האסיפה תימסר להם כאמו  הכלליח, לכל הזכאים כי הו
עד קש זאת, קודם למו ות שבי י ן לכל בעל מנ  כן חשלח החברה העתק של המאז

 כינוס האסיפה הכלליח.

 עריבת דו״חות
 כספיים

 מאזן ודו״ח
 רווח והפסד

 תסקיר רואה
 חשבון

 חתימה ודיווח

 שימוש לרעה בסודות מסחריים ובמידע אחר הבלול
 בחשבונות ובדו״חות הכספיים. עם זאת, ההצעה קובעת
 בי הדירקטוריון יאשר מאזן וחשבון רווח והפסד, ויביא
 את ההעתקים המאושרים לעיונם (ולדיונם) של בעלי
 המניות. דיווחים כספיים אלה יוגשו כשהם מלווים

 בחוות דעת מקצועית של רואה חשבון.

 2. בדי למנוע מצב של סחטנות מצד מיעוט של
 דירקטורים המסרבים לחתום על מאזן החברה, מוצע כי
 המאזן שיובא לאסיפה הכללית יבול שיהיה חתום על
 ידי דירקטור אחד בלבד, ואולם אין לפרש הוראה זו
 במאפשרח למיעוט הדירקטורים לאשר מאזנים בנגד

 דעתו החולקת של הרוב.

י ר ב  ד

 סימן אי: דו״חות כספיים

 ו. סימן זה חוזר על ההוראות שבדין הקיים, לפיהן
 חשבונותיה השונים של החברה יהיו פחוחים תמיד
 לעיונם של הדירקטורים. אומנם, חובות הדיווח של
 חברה פרטית הורחבו מעבר לדין הקיים, אך עדיין יהיו
 דו״חות שהחברה אינה חייבת בדיווח לגביהם. מכלל הן
 שומע ומפרשו לאו, קרי, אותם החשבונות שאין מדווחים
 עליהם לרשם ואין לבעלי המניות זבות עיון בהם מכוח
 הימעאם אעל הרשם, אינם פתוחים בהכרח בפני בעלי
 המניות(לרבות חברה אם). הסיבה לכך היא, בי בין בעלי
 המניות יכולים להיות כאלה שהאינטרסים של החברה
 אינם עומדים בראש מעייניהם, והם עלולים לעשות
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 קבלת המאזן

 (ג) חברה ציבורית תשלח העחק הדו״חות הכספיים לרשות ניירות ערך כמפורט
 בחוק ניירות ערך. חברה פרטיח תשלח לרשם העחק הדו״חות הכספיים 14 ימים לאחר

 האטיפה הכלליח שלפניה הונחו הדו״חות.

 195. בעל מניוח ובעל איגרוח חוב בחברה זכאי, לפי דרישתו, לקבל העתק של המאזן
 האחרון של החברה וכל מסמך שיש לצרף אליו לפי כל דין, בצירוף העחק של תסקיר רואה

 החשבון,

 מינוי הועדות

 חברי הועדות

 זימון לישיבות

 כללים

 סימן בי: ועדת מאזן וועדת ביקורת

 196. (א) דירקטוריון חברה ציבוריח ימנה ועדת ביקורת ורשאי הוא למנות ועדת מאזן.

 (ב) לא מינה הדירקטוריון ועדת ביקורת רשאי ביה המשפט, על פי בקשת בעל
 מניות או היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, לצווח על החברה למנוח ועדת ביקורה.

 197. (א) מספר חבריה של ועדה לפי פרק זה לא יקטן משלושה, ובל הדירקטורים
 החיצוניים יהיו חברים בה.

 (ב) לא יהיו חברי ועדה לפי פרק זה: יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, מנהל
 העסקים הראשי, חשב, מזכיר וכל נושא משרה שהוא עובד החברה.

 198. (א) רואה החשבון והמבקר הפנימי של החברה יקבלו הודעות על קיום ישיבות
 הועדות ויהיו זכאים להשתתף בהן: היתה הישיבה בנוגע לענין שיש בו סוד מסחרי או פטנט
 או שהשתתפוחם בישיבה עלולה לפגוע בטובת החברה, רשאים הדירקטורים להודיע
 למבקר הפנימי ולרואה החשבון על קיומה של הישיבה, ועל כך שלא יהיו רשאים להשתתף

 בה.

 (ב) רואה החשבון והמבקר הפנימי רשאים, בכל עח, לדרוש כינוס ועדה וחובה על
 יושב ראש הועדה לכנסה תוך זמן סביר.

 199. השר רשאי לקבוע בתקנות כללים בדבר הרכבן, ודרך פעולתן של הועדות, וכן לקבוע
 להן תפקידים נוספים.

 מינוי ועדת
 ביקורת בחברה

 שאינה ציבורית

 סימן ג׳: ועדת הביקורת

 200. (א) דירקטוריון בחברה פרטית רשאי למנוח ועדה ביקורה בת שלושה חברים
 לפחות.

ר ב ס  ה

 הוא לדון ולאשר דו״חות כספיים ערב הגשתם לאסיפה
 הכללית, ואילו תפקידה של ועדת ביקורת לדון בהם
 לאחר שנדונו בדירקטוריון, כדי להסיק מהם מסקנות

 לעתיד.

 סימן ג׳: ועדת הביקורת

 הוראותיו של סימן זה שאולות ברובן מתוך הדין הקיים
 המתייחס לועדת הביקורת,

 סימן בי: ועדת מאזן וועדת ביקורת
 ו. שתי הועדות הנדונות בסימן זה הן ועדות שתכליתן
 לבקר מצבים של ניגוד עניינים בתוך החברה. מכאן
 מתבקש ההרכב הפרסונאלי המחמיר הנדרש בוערות
 אלה, ובפרט הדרישה כי בל הדירקטורים החיצוניים

 יכהנו בהן.

 2. ההבדל בין ועדת מאזן לועדת ביקורת לענין
 הדו״חוח הכספיים, נעוץ בכך שתפקידה של ועדת מאזן
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ר העולה על חמישה עו וח בשי י ו בעלי מנ  (ב) רוב חברי הועדה או קרוביהם לא יהי
ל עליה האמור בסעיף 197(ב). יחו  אחוזים, ו

ת הביקורת: ד ע די ו  201. ואלה תפקי

ל ל החברה, את מצבה הבספי ש ן ש ת עם רואה החשבו עצו י ך התי ׳ לבקר, תו ו ) 
רים לכך: נים הקשו ים וכל המסמכים והנתו  החברה על בסיס הדו״חות הכספי

ל י ביקורה פנים ש נ י ל החברה, בענ ת עם המבקר הפנימי ש עצו י  (2) לדון, הרך החי
 החברה:

ן דרכים ו רי ע לדירקטו להצי ל החברה ו יים בניהול העסקי ש ד על ליקו  (3) לעמו
 לתיקונם:

ד 289. ר בסעיפים 285 ו־285 ע ת ועסקאות כאמו לו  (4.) לאשר פעו

ע את י מ ש ה ים ל י נ צו ות לדירקטורים החי דמנ ת הביקורת תאשר, לאחר שניתנה הז ד ע  202. ו
 עמדתם -

עדת ביקורת; ר ו שו ) פעולה או החקשרוח הטעונים אי ו ) 

ת לחברה או תי ך עם בעל ענין בה שהנה מהו מדת לערו  (2) עסקה שהחברה עו
ל החברה. נה במהלך העסקים הרגיל ש נה בחנאי השוק או שאי  שאי

ן ר, אי ר בסעיף 202 או שנעשחה בחריגה מהאישו  203. פעולה או עסקה שלא אושרה כאמו
י האסיפה הכללית. ד  לה הוקף כלפי החברה וכלפי בעל ענין בה, אלא אם כן אושרה בי

ן אם מונתה על בי ת ביקורת בין אם מונתה על פי סעיף 196 ו ד ע  204. (א) היתה בחברה ו
י ד י ־ לא על דיה בלבד, ו ו לה בסימן זה על י חד ו דים שי צעו ההפקי בו  פי סעיף 200 י

. ן במליאחו ו  הדירקטורי

ן מחן ת לעני שי בהחלטות הועדה, לרבו ש לו ענין אי י ת ביקורה ש ד ע  (ב) חבר ו
בת הועדה. שי י ע ב י צב לא י  אישורים, לא יהיה נובח ו

 תפקידי ועדת
 הביקורת

 ועדת הביקורת

 חוסר תוקף

 פעולת ועדת
 הביקורת

 סימן די: ועדת מאזן

דיה - ו תפקי הי עדת מאזן, י  205. הוקמה בחכרה ו

ד: דוי׳חות הביניים, הדר׳חות וטות הדו״חות הכספיים של התאגי ן בטי ו  (1) לד
ים והשנחיים, ולאשרם-,  התקופתי

ל החברה: ן ש ן בדו״חות רואה החשבו ו  (2) לד

ר ף לאמו ן בה, בכפו ו י ר לד ן להעבי ן לנכו ו רי ראה הדירקטו ושא שי ן בכל נ ו  (3) די
ף 39ו.  בסעי

 תפקירי ועדת
 המאזן

 לדון בטיוטות החשבונות הכספיים ערב הגשתם לאישור.
 בכך נבדל תפקידה של ועדת המאזן מתפקידה של ועדת
 הביקורת, הרשאית לדון בדו״חוח גם לאחר הגשתם וגם
 לאחר שהפכו לסופיים, על מנת להפיק לקחים לגבי

 התנהגותה של החברה בעתיד.

 הצעות חוק 2432, כ״ט בתשרי התשנ״ו, 23.10.1995

 סימן די: ועדת המאזן
 1. הדין הקיים איננו דורש אח הקמתה של ועדת מאזן,
 ואף ההצעה איננה דורשת זאת. עם זאת, אם החליטה
 החברה על הקמתה של ועדת מאזן, קובעה ההצעה את
 סמכויותיה ואת הרכבה. עיקרן של םמכויוה אלה הוא
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 בעל מניה
 בחברה פרטית

 כעל מניה
 בחברה ציבורית

 תעודת מניה

 שטר מניה
 למוכ״ז

 זכויותיו וחובותיו
 של בעל מניה

 דרישות תשלום

 שלילת זכויות

 חלק חמישי: בעל המניה

 פרק ראשון: בעל מניה ותעודת מניה

ם בכזה במרשם בעלי המניות, או  206. (א) בעל מניה בחברה פרטית הוא מי שרשו
 המחזיק בשטר מניה למוכ׳׳ז.

ות כבעלים, י רשם במרשם בעלי המנ וח זכאי להי וח מבעל מני ש מני כ ר  (ב) מי ש
. ם נאמן עבורו ם הרשו א נרשם יהיה הבעלי ל עד ש  אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון, ו

ם או המחזיק בשטר יר ערך רשו כאי לני ת הוא מי שז רי בו  207. (א) בעל מניה בחברה צי
ות בחברה הציבורית. י ם במרשם בעלי המנ ו ש ר  מניה למוכ״ז או מי ש

ל ע ב בות המוקנות ל ות והחו י כו ו כל הז א) יהי ) ף קטן ר בסעי  (ב) לבעל מניה כאמו
 מניה בחקנון החברה ולפי כל דין.

דה על בעלותו במניה. דה המעי  208. בעל מניה זכאי לקבל מהחברה תעו

ל שמו ש ף 156 ו ר בסעי צא שטר מניה למוכ״ז למניה על־שם, הירשם המניה כאמו  209. הו
 בעל המניה יימחק.

ל בעל המניה הן כקבוע בחקנון החברה, בחוק זה ולפי כל ו ש ו וחובוחי ותי י כו  210. ז
 דין.

א ן ל י י ד ע ן הסכום ש ו ם על חשב מי ש מבעלי המניוח חשלו ו ר ד ם ל  211. הדירקטורים רשאי
. ן ובחנאים שנקבעו ר בתקנו  נפרע בעד מניותיהם, אם נקבעה הוראה כאמו

ת כן, ו ש ע ש ל ר ד נ ל מניה במלואה לאחר ש ות את חמורחה ש י לם בעל מנ  212. לא שי
ם סבירים לקבלה התמורה - ת החברה, לאחר שנקטה אמצעי י א ש  ר

ת זכאי להם, כל ו י ל מנ ע ב ם בעקבות פירוק, ש ו ד או מהשל נ ד י ב י ם ד ) לקזז מהשלו ו ) 
: ו ותי וח לחברה כתמורה בעד מני ב בעל המני י  סכום שחי

ת את זכוה ו בחברה וכלפיה, לרבו ותי י כו ות לממש את ז י ע מבעל המנ ו  (2) למנ
: ו  ההצבעה של

ו לפיה. ותי י כו ר את ז ר אח המניה או להעכי ות למכו י ע מבעל המנ ו  (3) למנ

 הסבר
 כבעל מניות עבורם ולפי הוראותיהם. לדוגמה, הנעבר
 יהיה רשאי להורות לבעלים הרשום כיצד להצביע, ובל
 רווח או טובת הנאה שיגיעו למעביר בתוקף בעלוחו
 הפורמלית במניות המועברות. יוחזקו בידו בנאמנות

 עבור נעבריו.

 2. כמו־כן יש לציין, כפי שנזכר, בי לפי החוק המוצע
 לא תהיה כל מניעה כי פלוני יירשם במרשם בעלי
 המניות כנאמן עבור אחרים. רישום נאמנות זה ישקף
 בצורה טובה יותר את מצב הזכויות האמיתי. הסרר זה
 לא יכביד על החברה, ביון שהיא תוכל לצאת ידי חובתה
 כלפי בעלי מניותיה כאשר תתייחס אל הנאמן באל בעל

 מניות לכל דבר וענין.

 חלק חמישי: בעל המניה
 פרק ראשון: בעל מניה ותעודת מניה

 ו. ההצעה מתייחסת במפורש ליחס שבין הבעלות
 במניה לבין רישומו של בעל המניה במרשם בעלי
 המניות בחברה שאינה חברה ציבורית. הכלל המוצע
 הוא, בי החברה תוכל להתייחס כבעלים רק לבעלי
 המניות הרשומים במרשם בעלי המניוח ורק הם יהיו
 זכאים כלפיה לזכויות המוקנות לבעלי מניות, כגון
 הזכות להשתתף ברווחים או הזכות להצביע. אין בכך
 כדי לפגוע ביחסים הפנימיים שבין בעל מניות הרשום
 במרשם לבין נעבריו. ביחס אליהם, ייחשב המעביר
 לנאמן, והוא יהיה חייב להפעיל את זכויותיו הפורמליות

 הצעות חוק 2432, כ״ט בתשרי התשנ״ו, 23.10.1995 67



א ל ל כל מניה ש ן על כתב המניה ש צאו כתביי מניה - ההא לחברה זכוה עבבו  213. (א) הו
למה תמורתה במלואה.  שו

ש לה זכוח י ראו הדירקטורים לנבון, מניה ש ת למכור, בדרך שי י א ש  (ב) החברה ר
ן עליה.  עבבו

ת ש י ר ן ד ־פרעו ל אי ש ות ב י  214. (א) חברה רשאית, אם נקבע בך בתקנונה, לחלט מנ
 חשלום לפי הוראוה חקנונה.

פן אחר, בתנאים שיקבע  (ב) מניה שחולטה ניחן למכרה או להעבירה באו
ון לבטל אח החילוט בחנאים שיקבע. י הדירקטורי ד לא הועברה רשא , וכל עו ן ו  הדירקטורי

ת חב ו וה לגביהן, אולם יוסיף להי ות בעל מני ו יחדל להי ותי י  (ג) מי שחולטו מנ
פרע את החוב ות אלה, עד שי י ן מנ ו לחובתו ביום החילוט על חשבו ד מ ע  לחברה כספים ש

.  במלואו

ר בסעיפים 211 עד 214 לא יחול על חברה ציבורית.  215. האמו

ן פרק זה, חוב המגיע מאת בעל מניות, יחושב לפי ערכו ביום החשלום  216. לעני
 לחברה.

ב ת את חקנונה, ברו ו ל חוק זה חובל לשנ דה לפני תחילתו ש אג  217. (א) חברה שהו
ראוח פרק זה. ל בו הו , כדי לכלו ו י נו ש לשי ו  הדר

ד 214 ר בסעיפים 212 ע ראוח כאמו נתה החברה אח התקנון וכללה בו הו  (ב) שי
 בלבד, יחול האמור בסעיף 216.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 עכבון

 חילוט מניות

 תחולה

 שערוך

 הוראת מעבר

 בנגד חברת הרישומים, הרשומה בבעלים במרשם בעלי
 המניות בחברה. לשאלה זו יכול שיהיה נפקות, למשל,
 בסיטואציה של פירוק. על בעיה זו מתגברת ההצעה
 בקובעה באופן חד משמעי כי יראו את מי שרכש נייר
 ערך באמצעות חברת רישומים בבעל הנייר לבל דבר

 וענין(ר׳ לענין זה סעיף 207).

 5. הבעיה השניה נוגעת לסדרי ההצבעה באסיפה
 הכללית. הן הדין הנוהג והן הדין המוצע מייחסים משקל
 רב לאסיפה הכללית ולהצבעה בעלי המניות בה.
 השימוש בחברות רישומים מנע, עד כה, מתן נפקות של
 ממש לרעינות אלה. מבחינחן של החברות שמניותיהן
 הונפקו לא ניתן היה לברר מי הם ״בעלי המניות
 האמיתיים״, אשר היו מוסחרים מעבר לפרגוד של חברח
 הרישומים, שהיתה רשומה בפנקס החברים כ״בעלת
 המניות״ שבידי הציבור. חברות הרישומים עצמן סרבו,
 כענין של מדיניות, להתייצב באסיפות הכלליות
 ולהצביע. יש לשער כי עמדה זו נבעה ממעמדן הרגיש
 כנאמן של נהנים שונים, שאין להם בהכרח דעוח
 אחידות בפלוגתאות העומדות להצבעה. התוצאה
 המעשית של מצב דברים זה היתה, כי בעלי המניות
 העיקריים שהתייצבו לאסיפות כלליות היו בעלי
 השליטה בחברוה שמניותיהן הונפקו לציבור, שהיו
 יכולים, עקב כך, לקבל בל החלטה הנראית להם מבלי

 שייתקלו בהתנגדות כלשהי.

 3. הוראות מיוחדות נקבעו לגבי חברות ציבוריות, לאור
 עובדת היותן של המניות רשומות על שם חברת
 רישומים. כידוע, בחברה ציבורית, רשומה במרשם בעלי
 חמניות ״החברה לרישומים״, בבעלים של כלל המניות
 שהונפקו לציבור. מבחינה פורמלית, ״המשקיע הקטן״
 מקבל מחבר הבורסה באמצעותו רכש את המניות,
 אישור בי הוא ״זכאי״ לניירות הערך שרכש, כאשר חבר
 הבורסה מקבל - במישרין או ;כפי שהדבר הוא בדרך
 כלל) בעקיפין - ״זיכוי״ דומה במסלקה הבורסה. כאשר
 אותו משקיע מוכר את אחזקותיו לאדם אחר, נרשמות
 אחזקותיו של אותו אחר במקומו, כאשר כל ההליך
 מתבצע בסליקה ממוכנת ומהירה, שתחנתה האחרונה
 היא חבר הבורסה. פרקטיקה זו נחשבת ליעילה, והיא
 מאפשרת רישום מהיר של מצב הזכויות בניירות הערך
 של כל מנפיק. אילו כל עיסקה היתה מחייבת העברה
 פיסית של ניירת ממי שמכר את נייר הערך למי שקנה
 אותו ובן רישום העיסקה במרשמי החברה המנפיקה,
 היה הדבר ברוך בהוצאות מינהלה כבדות, בהאטה

 ובסירבול ניכרים של הליך המסחר והעברת הזכויות,

 4. עם זאת, השימוש בחברות רישומים יוצר לפחות
 שתי בעיות כבדות משקל, שההצעה נערכה לטיפול בהן,
 בראש ובראשונה היה קיים ספק האם בעל נייר הערך
 ה״אמיתי״, קרי המשקיע מן הציבור, הוא בעל הקנין
 בנייר הערך, או שמא הקנין נקבע על ידי הרישום,
 ולמשקיע, ״הבעלים האמיתי״, אין אלא תביעת גברא
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 הזכות למידע

 עיון בספרי
 החברה

 הזבות לקבל
 תקנון

 הזכות לקבל
 מאזן

 הזכות להצביע

 פרק שני: חובות וזכויות בעל המניה

 סימן אי: זכויות בעל המגיה

ון במסמכי החברה במפורט בחוק זה לרבות - ות זכות עי י  218. לבעלי המנ

ף 219: ר בסעי ן כאמו ו ת הדירקסורי בו שי  (1) בהחלטות מי

ף 120; ר בסעי וח כאמו פות כללי  (2) בפרוטוקולים מאסי

ף 159; ר בסעי ים כאמו ות המהותי י ת ומרשם בעלי המנ ו י  (3) במרשם בעלי המנ

, לרשם ן י ש לפי חוק זה ולפי כל י י ל החברה להג ע  (4) בכל מסמך או דו״ח ש
ירות ערך ולבורסה. י ת נ  החברות, לרשו

ש מהחברה, חרך ציון מטרה הדרישה, ות בחברה פרטית זכאי לדרו י  219. (א) בעל מנ
ה וההחלטות מי שו ת אחר, את ספרי החברה, מסמכיה, רי  לבדוק, בעצמו או באמצעו
שה קשורה י בלבד שמטרת הדר , וכן לקבל העחקים מהם, ו ן ו ח הדירקטורי בו שי  שהתקבלו בי

ל בעל המניות. ו ש תי ו י כו  לז

א ל גשה ש ות אם סברה שהבקשה הו י ל בעל מנ ת לסרב לבקשתו ש י א ש  (ב) החברה ר
ל י המסמכים עלו ו ל י ד מסחרי, או פטנט, או שג רים סו ש במסמכים האמו י  בתום לב או ש

 לפגוע בדרך אחרת בטובה החברה,

ל החקנון. בת לשלוח לבל בעל מניות, לפי בקשתו, עוחק ש י  220. חברה חי

ף 195. ר בסעי ן כאמו  221. כל בעל מניה זכאי לקבל העתק מאז

ת בעלי פו  222. בכפוף לקבוע בחקנון החברה ובחוק זה, לכל בעל מניה זבות להשתתף באסי
ע בהן. להצבי ות בחברה ו י  המנ

י הסבר  דבר
 סימן אי: זבויות בעל המניה

 1. סוגיה חשובה המוסדרת בפרק זה עוסקת בזכויות
 המידע של בעלי המניות בחברה. התפיסה הדמוקרטית
 העומדת ביסוד השיתוף בהון החברה היתה מחייבה
 לכאורה, לחשוף את בל עניני החברה בפני כל אחד
 מבעלי מניותיה. מאירך גיסא, מדיניות חשיפה ליברלית
 מדי היא גם רבת עלויות, וגם עשויה להיות מנוצלת
 לרעה על ירי בעלי מניות שטובת עצמם, ולא טובת
 החברה, לנגר עיניהם. החוק המוצע קבע שני פתרונות
 שונים בתכלית, באשר לחברות פרטיות וציבוריות. חברה
 שניירות הערך שלה נמצאים בידי הציבור וחוק ניירות
 ערך חל עליה, חייבת בחובות גילוי אינטנסיביות ביותר
 והחומר הנחשף פתוח לעיונו של הציבור הרהב, לרבות
 מי שאינו בעל מניות בחברה. כללים אלה נאכפים
 בחריצות רכה על ידי הרשות לניירות ערך, וכל דבפין
 רשאי להנות מפירוח הגילוי. מתן זכות עיון וחקירה
 בחומר שלא חלה עליו חובת גילוי הוא מיותר, שבן בל
 פרט מהותי החשוב למשקיע הסביר - גילויו נדרש בלאו
 הכי, למעט במקרים שאינטרס לגיטימי של החברה

 (למשל, סודיות עסקית) מצדיק אח אי הגילוי.

 6. הרפורמה העיקרית המוצעת בנושא זה היא הטלת
 חובה על החברה הציבורית ועל חברי הבורסה, להודיע
 לבעלי המניות מקרב הציבור, כל הורעה הנשלחת
 אליהם בתור בעלי מניות בחברה ובמקביל, לאפשר להם
 להפעיל את זכויותיהם כבעלי מניות. תפקיד• של חברי
 הבורסה בענין זה יהיה מינהלי בלבד, ולא יהיה כרוך
 בהפעלת שיקול דעת כלשהו. הם ישמשו מעין ״תיבת
 דואר״ בהתכתבות בין החברה הציבורית לבין בעלי
 מניותיה, ויאפשרו לחברה לקבל, ישירות מבעלי המניות.
 קלט אמיתי של רצון בעלי המניות בחברה, שיאומת בכך
 שבעל המניות יצרף להצבעתו או לעמדתו את אישורו

 של חבר הכורסה (ר׳ לענין זה סעיף 420).

 פרק שני: חובות וזכויות בעלי המניות
 פרק זה מכיל שורה של רעיונות, שחלקם מהווים
 חידושים במשפט הנוהג בישראל וחלקם מבוסס על
 פרשנות המשפט הנוהג, העולה בקנה אחד עם עקרונות

 היסוד שבחוק המוצע.
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ת חוק זה. ראו ך ביניהם הסכמי העבעה בכפוף להו ם לערו  223. (א) בעלי מניות רשאי

ת לגבי ראו ך ביניהם הסכמים ובהם הו ם לערו ות בחברה פרטית רשאי י  (ב) בעלי מנ
ן ן עצמם ובינם לבי ות בין האורגנים בחברה, ניהולה והיחסים בינם לבי י  חלוקת הסמכו
ן ן פרטיוח: היה ההסכם בעני נ ר בחוק זה לגבי חברוח שאי ים מהאמו נ  החברה גם אם הם שו
י אלא ו נ ות בין האורגנים בחברה כפי שנקבעה בתקנון, לא יהיה הוקף לשי י  חלוקה הסמכו

י התקנון. ו נ  אם התקבלה החלטה לשי

ד כמפורט בתקנון החברה, אם החליטה החברה על דנ בי י  224. לכל בעל מניה זכות לקבל ד
ף 343. ד באמור בסעי נ ד בי י  חלוקת ד

 225. לכל בעל מניה זכות לקבל אח חלקו היחסי ביתרח נכסי החברה בפירוק אם נוחרו
ו כל חובותיה לנושים כמפורס בפקודת החברות, ואם לא נקבע אחרת מ ל ו ש  כאלה לאחר ש

 בתקנון.

י ל חלק מבעל ם קיפוח ש ש בה משו י ל חברה מהנהלים בדרך ש  226. (א) היו עניניה ש
ראות י בית המשפס, לפי בקשה בעל מניה לתת הו ש שיתנהלו כך, רשא ש ות או יש ח י  המנ
ד או י ת ע הן יתנהלו עניני החברה ב  הנראות לו לשם הסרת הקיפוח, ובהן הוראות שלפי

ות ממניותיה. י רכשו הם או החברה מנ ת לבעלי המניות בחברה, לפיהן י ראו  הו

א בתקנון החברה (א) יורה להבי  (ב) הורה בית המשפס הוראות בהתאם לסעיף קסן
י ד ן בי י לו נתקבלו כד ים אלה כאי י ו נ יראו שי יבים מכך ו ים המתחי י ו נ  ובהחלטוחיה את השי

ישלח לרשם החברות.  החברה; עותק מן ההחלטה י

ים בתקנון או בהחלטוח החברה, תמסור החברה י ו נ  (ג) הורה ביה המשפט על שי
אשר י ה ו נ רשום את המסמך ששו ו והרשם י נ  לרשם העהק מן החקנון או ההחלטוח כפי ששו

מו בהעודה. שו  רי

 רשות לערוך
 הסכמים

 הזכות לדיבידנד

 הזכות בפירוק

 הזכות במקרה
 של קיפוח

 סימן בי: חובות בעל המניה

נות כלפי י ו בחום לב ובהג בותי י חו לו ו ובמי יותי ות בחברה ינהג בהפעלת זכו י  227. בעל מנ
ל לרעה של כוחו בחברה. צו י ימנע מנ י  החברה ו

ות אחרים. י ק או לקפח בעלי מנ יב להימנע מלעשו  228. בעל מניות חי

 חובות כלפי
 החברה

 חובות כלפי
 בעלי מניות

 אחרים

 קבועה או יחיד מבין בעלי מניותיה. לפי פסיקתו של בית
 המשפט העליון, ניתן להחיל חובה דומה גם על בעלי
 מניות דומיננטיים בחברה. בית המשפט העליון טרם נזקק
 לסוגיה האם חלות חובות דומות גם על בעלי מניות

 שאינם דומיננטיים.

 ההעעה משקפת עמדה עקרונית לפיה יש להשיב על
L a w of) שאלה זו בחיוב. כלל רחב בדיני האמון 
) הוא, כי כאשר מפקירם את F i d u c i a r y R e l a t i o n s h i p 

 השליטה ברכושו של אדם אחד בידי ארם אחר, חייב
 האחר להפעיל את שליטתו בנאמנות: כוח ללא אחריות
 משול להפקרות. דיני החברות מזמנים לעיתים, גם

 2. חובות גילוי דומות אינן חלות על חברות פרטיות.
 מטעם זה מועע לאפשר לכל בעל מניוח לבקש מן החברה
 את זכות העיון בחשבונותיה הכספיים, בספריה
 וברישומיה וכן בהחלטות שהתקבלו בדירקטוריון.
 החברה תהיה חייבת להיענות לדרישה, אלא אם יש
 בידה להצדיק, מטעמים של טובת החברה, את אי

 חשיפתו של המידע.

 סימן בי: חובות בעל המניה
 ו. הדין הנוהג קבע עוד מקדמת דנא, כי נושאי משרה
 בחברה חבים לחברה, חובות זהירות ואמון, ואפשר
 וחבים הם בחובות אלה במקרים מםויימים, גם כלפי בל
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ן היתר במקרים חובות באסיפות י מניות, ובי פות בעל ל כוחו באסי ל לרעה ש צו י ימנע מנ וח י  229. בעל מני
ת י י נ י מ ל ע  הבאים: ב

ח למניוח: ו ר ות הצמו י כו י הז ו נ ת שי י התקנון לרבו ו נ ) שי ו ) 

: ד דנ בי ר חלוקת די שו  (2) אי

שת החברה. כי ים במבנה החברה, לרבות ר י ו נ ר שי שו  (3) אי

ע לו עליה בתוקף ניצול הזדמנות ד ו ל החברה, שנ דמנות עסקית ש ל הז צו י ימנע מנ ות בחברה י י  230. בעל מנ
 , ] עסקית

ע בטובה החברה. 1 ו צולה כדי לפג י ש בנ י ש ו בחברה, ו  מעמד

 עסקאות חריגות
 עם בעל מניות

וח י ר התקשרות החברה בעסקה חריגה עם בעל מנ ש א י ל  231. (א) דירקטוריון חברה רשא
ע בטובת החברה. ו י לפג ן בכך כד  אם אי

ת ד ע ר ו שו רם גם אי שו ן אי שי בהחלטה, טעו ן אי ן עני ו רי ב חברי הדירקטו  (ב) היה לרו
 ביקורח.

שי בהחלטה, או אם בחברה פרטית לא ה ביקורת ענין אי ד ע  (ג) היה לרוב חברי ו
ר יתקבל ר כאמו שו ר האסיפה הכלליח: אי שו ה ביקורת, טעונה ההתקשרות גם אי ד ע  היחה ו
ש י ל יכלל ש ן קולות הרוב י וח הנוכחים בהצבעה במבין קולות: במני י  בהסכמת רוב בעלי המנ
י בעסקה כאמור, הנוכחים בהצבעה, ש י ן א י עני נם בעל  לפחות מקולות בעלי המניות שאי

י הסבר ר ב  ד
 לכך הן, למשל שינוי התקנון, המהווה את התשתית
 החוזית ליחסים שבין בעלי המניות לבין עצמם: התלסות
 הנוגעות לחלוקת דיבידנד (דוגמא בולטת לבך: אישור
 חלוקת דיבידנד בשנה פלונית כאשר החברה הקצתה
 מניות בכורה, ובמיוחד כאלה שאינן ״מצטברות״),
 ושינויים אורגניים בחברה, שבעקבותיהם עלולים
 למצוא את עצמם בל בעלי המניות, שותפים בישות
 שונה באופן מהוחי מן הישוח המקוריח שבה השקיעו

 את כספם.

 4. שאלת הקצאתן של הזדמנויות בין החברה לבין
 בעלי מניוחיה מהווה סוגיה נפרדת. שאלה זו מתעוררת
 לעיתים תבופוח בקונצרן, דהיינו, בתוך אשכול של
 חברות, בלומר באשר בעל המניות הדומיננטי בחברה
 פלונית הוא חברה אחרת שלה חברות נוספות, ואולם
 הסוגיה מתעוררת גם שלא בהקשר הקונצרני. באשר
 נקרית בפני בעלי המניות בחברה פלונית הצעה,
 המהווה נם הזדמנות עסקית עבור חברה אחרת
 בשליטתם, הרי הם נתונים בניגוד ענינים מובהק באשר
 עליהם להחליט בידי מי להותיר את אותה ההזדמנות,
 בידי החברה האחת, האחרת, או ליטול אותה לעצמם.
 יתרה מזו, גם נושאי המשרה בחברה הנשלטת נמצאים
 בניגוד ענינים דומה, שבן אם יטרחו להגן על האינטרסים
 של החברה בה הם מכהנים בחריצות רבה מידי, הם
 עשויים לפגוע באינטרסים של החברה האם, ובכך
 עלולים הם לכרות את הענף עליו הם יושבים. לא כל
 הבעיות הללו ניתנות לפתרון סטטוטורי מושלם, אך
 ההצעה קובעת, כנורמה מחייבת, כי אם ההזדמנות אבן
 שייכת לחברה, בעלי המניות בה מחוייבים שלא ליטול
 אותה לעצמם, אם יש בכך בדי לפגוע בטובת החברה.

 לקבוצת בעלי מניות שאינם ״דומיננטיים״, כוח לשלוט
 במה שייעשה ברכושם של בעלי מניות אחרים. דוגמאות
 לכך הן למשל, כאשר לקבוצת בעלי מניות יכולת להוות
 רוב או מיעוט ״חוסם״ בהצבעה, או כאשר היא מהווה
 לשון מאזניים בין שתי קבוצות המתחרות ביניהן על
 השליטה בחברה. ההצעה קובעת כי גס כוחות אלה
 יופעלו תמיד בתום לב ובהגינות, הן כלפי החברה והן
 בלפי בעלי המניות האחרים. אין לפרש נורמה זו
 כתובעת מבעלי המניות להפעיל את כוח ההצבעה
 שלהם באופן אלטרואיסטי, או תוך שלילת זכותם להביא
 בחשבון את האינטרסים של עצמם ולקדם אותם. אך גם
 אסטרטגיות המונעות ביסודן על ידי אינטרסים עצמיים
 יש לנהל ביושר ובהגינות. הפרה של כללים אלה יבולה
 להוות עושק של בעלי המניות האחרים או קיפוחם,
 ולהקנות לנפגעים סעד מתאים. בכך קושרת ההצעה את
 הסער בשל עושק או קיפוח, שהיה קיים שנים רבות גם
 בדין הנוהג, אל הזכות המהותית שלא להיות נעשק או
 מקופח על ידי יתר בעלי המניות, יהיה מספרם אשר

 יהיה.

 2. מאחר שהכללים דלעיל הם חלק מהיני האמון
 הכלליים, ולאו דווקא מדיני הנזיקין הכלליים, כוללת
 ההצעה הצהרה מפורשת כי על הפרח חובות בעלי
 המניות יחולו הדינים החלים על הפרת חוזה, בשינויים

 המחוייבים.

 3. הנורמה דלעיל היא בעלת אופי כללי, אך ההצעה
 מונה כדוגמאות, מספר מקרים קונקרטיים שבהם
 נתבעים בעלי המניות, באופן מיוחד, להיות רגישים
 לאופן הפעלת זכויותיהם, ולזכויות חבריהם. דוגמאות
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ות להלן י ו ות החברה המנ י  אישור עסקאות 232. (א) על אף האמור בסעיף 231, התקשרות מהתקשרו
י ן בה כד י בלבד שא ת כאחד, ו ן והאסיפה הכללי ו עדת הביקורת, הדירקטורי ר ו שו  טעונה אי
ף 286, שי בה, באמור בסעי בעל השליטה גילה אה ענינו האי ע בטובת החברה, ו ו  לפג

ים המחוייבים: י ו נ  בשי

 (1) ההקשרות החברה בעסקה חריגה עם בעל שליטה:

ש ה לבעל שליטה י ב  (2) התקשרות החברה עם אדם אחר בעסקה חריגה, ש
. ן אישי  עני

ם י י ו נ ר בסעיף 291 בשי יעשה כאמו ח י ר העסקאות באסיפה הכללי שו  (ב) אי
, גם אם (א) ר עסקאות המפורטות בסעיף קטן שו יבי•; האמור בסעיף 291 יחול על אי י  המהו
י השליטה זים מאמצע ם וחמישה אחו י רית מחזיק בפחות מעשר בו  בעל השליטה בחברה צי

 בחברה.

ים י ו נ ף 287, בשי ר בסעי  (ג) על החקשרוח בעל השליטה עם החברה יחול האמו
, יחול ן אישי ש עני ה לבעל השליטה י ב ייבים, ועל החקשרוח החברה עם אדם אחר ש  המחו

ים המחוייבים. י ו נ ף 294, בשי ר בסעי  האמו

הן עדי מו פות ו ן דרכי זימון אסי י ראוח לענ צר רשאי לקבוע בתקנות הו  (ד) שר האו
ף זה, ות בסעי י ו ר עסקאות המנ שו ם לגבי אי דרשי ת הנ רי בו ל חברה צי וחים ש ו ן הדי י  ולענ

ר עסקאוח כאמור. שו דרש לקביעה הליכים לאי לכל ענין אחר הנ  ו

ך ר ו ת להתקשר בעסקה חריגה, מהעסקאות המפורטות להלן, ללא צ י א ש  עסקאות פטורות 233. חברה ר
ף 232: רים בסעי ם האמו רי שו  באי

ם, י ן אוחם צדד  (1) החקשרוה בעסקה, המהווה המשך להתקשרות קודמת בי
ת ד ע ר ו שו ון החברה קבע, באי ה בהתאם לקבוע בסעיף 232, ודירקטורי ר ש ו א  ש
ן י ת לענ כו י ל ממש בחנאי העסקה וביחר הנסיבות הצר י ש ו נ  הביקורת, כי לא חל שי

ה בהחאם לסעיף 232: ר ש ו א  לעומה העסקה ש

 ייקבעו הוראות מיוחדות, לעיתים מחמירות יותר, לענין
 אישור עיסקאות בין החברה לבין בעלי מניות שבידיהם

 השליטה בה (להלן - בעלי השליטה).

 7. בכלל נקבע, כי עיסקאות של החברה עם בעלי
 השליטה בה אשר הינן עסקאות חריגות, שלבעל
 השליטה בחברה ענין אישי בהן, טעונות אישור שלושת
 האורגנים בחברה, הרשאים ליתן אישורם אם אין
 בעסקה בדי לפגוע בטובת החברה ובהתאם לכללים
 הקבועים בפרק על אישור עסקאות עם נושאי משרה

 בחברה (ס• 232 שמפנה לסעיפים 286, 287, 291 ו־294).

 8. ההסדר המוצע עשוי היה להכביד על אישור
 עיםקאות בין מספר חברות באותו אשכול חברות. לפיכך
 הוצע לקבוע סוגים של עיםקאות שתהיינה פטורות
 מדרכי האישור המחמירות. כך מוצע לקבוע כי ״עסקת
 המשך״, או ביצוע עסקה שאושרה בהחלטת מסגרת, אינן
 טעונות את האישורים האמורים. הוא הדין בעיסקה בין
 חברה לבין חברה הנמצאת בשליטהה המלאה (ס׳ 233).

 5. עוד קובעת ההצעה כי ״עיםקה חריגה״, היינו, עסקה
 בעלת אופי מהותי בין החברה לבין בעל מניות בה,
 טעונה אישור של הדירקטוריון. היה הדירקטוריון נגוע
 בניגוד עניינים - נדרש גם אישורה של ועדת הביקורת.
 אם גם בועדת ביקורה קיים ניגוד עניינים - נדרש
 אישורה של האסיפה הכללית, שיינתן רק אם בעלי
 המניות סבורים בי אין בהתקשרות כדי לפגוע בטובת
 החברה. הדין דורש את אישורה של האסיפה הכללית גם
 בחברה פרטית, אשר אין לה ועדת ביקורה. אישורה של
 האסיפה הכללית בחברה ציבורית, יתקבל רק אם לפחות
 שליש מבעלי המניות הנוכחים, שאין להם ענין אישי
 בעיסקה, יצביעו בעד אישורה. בלל זה מהווה החמרה

 ניכרת של הדין הנוהג ביחס לבעלי מניות.

 6. בסעיף העוסק באישור עסקאות חריג1ת(ס׳ 231), כפי
 שהוצע בידי ועדת ברק, לא נעשתה הבחנה בין בעלי
 מניות השולטים בחברה לבין בעלי מניות אחרים. ועדת
 השרים לעניני חקיקה קיבלה את הצעת משרד
 המשפטים, שגובשה בשיתוף עם רשות ניירות ערך, לפיה
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י ד ן בה אלא כ ת הביקורת, קבע שאי ד ע ר ו שו , באי ן ו  (2) התקשרות שהדירקטורי
כות את החברה-,  לז

ן עצמן נן לבי טה אותה חברה, בי ת בשלי ן חברות הנמצאו  (3) התקשרוח בעםקאוח בי
עדה הביקורת , ו ן ו רי בלבד שהדירקטו ן בעלה השליטה בהן, ו בי  או בין מי מהן ו
ף  והאסיפה הכללית, בכל אחה מהחברות המתקשרוח, קיבלו, בהחאם לקבוע בסעי
 232, החלטת מסגרת, המסמיכה בל חברה להחקשר בעסקאות בדרך העסקים הרגילה

 לכל אחה מהן, בתקופה ובחנאים שנקבעו בהחלטה המסגרח.

ן חברה שהנה בשליטחה המלאה. ן חברה לבי  (4) עסקה בי

ם תרופות י י ו נ נים החלים על הפרח חתה, בשי  234. על הפרת חובוה בעלי מניוח יחולו הדי
ייבים.  המחו

ם שמירת דינים ד ות כלפי א י ל בעל מנ נים ש ל חובת אמו י למנוע קיומה ש ר בסימן זה כד ן באמו  235. אי
ל בעל מניות לפי בל דין.  אחר או כדי לגרוע מחובה הזהירות ש

 פרק שלישי: התביעה הנגזרת והייעוגיה

 סימן אי: התביעה הנגזרת

עה נגזרת תנאים מוקדמים ש תבי י ם להג ן - תובע) רשאי להל וח ובל דירקטור בחברה(  236. (א) בל בעל מני
 להגשת תביעה

ימו הוראות סימן זה.  אם התקי
ש ממנה כי תמצה את דרו י ן להגיש תביעה נגזרת יפנה לחברה בכתב ו י נ  (ב) המעו

. ל הגשת תובענה (להלן - הדרישה) ך ש ר ותיה בד י  זכו
ן ו ש דירקטורי א שב ר ו י ר בסעיף קטן (ב) חהיה בכתב, תופנה ל  (ג) דרישה כאמו

לת התביעה והנימוקים להגשחה. ת את עי צרו ו ת הי ו בד יפורטו בה העו  החברה, ו

ם הבאות: סמכויות חברה  237. חברה שקיבלה דרישה חפעל באחת הדרכי
 שהוגשה נגדה
ח דרישה להגיש ו ד ב ו ד הע ו ן ע צאה ממנה אי ר כתו ש ע פעולה או הקבל החלטה א צ ב ) ת ו ) 

ה נ ע ב י לת הביעה: ת ות עי  המפורטוח בדרישה מהו
פורטו בהחלטה; בע בנימוקים שי שה התו  (2) חדחה את דרי

 (3) תחליט על הגשת הביעה.

 השולטים בדרך קבלת החלטותיהם, הם גם הנתבעים
 הפוטנציאליים: כל החלטה האם למצות אח זכויות
 החברה נגדם, נגועה בניגוד ענינים חריף. פתרון חלקי
 לבעיה זו הוא בקביעה, כי אם האורגן המוסמך להגיש
 תביעות בדרך כלל, קרי הדירקטוריון, נמנע מהגשחה של
 תביעה פלונית, עוברת סמבות הגשת התביעה לאסיפה
 הכללית. אך לעיתים תהיה האסיפה נגועה בניגוד
 ענינים דומה, או שאין לחבריה תמריץ נאות ליזום
 הליכים משפטיים בנגד המפר. במצב דברים כזה, ובכפוף
 לתנאים המפורשים בהצעה, יש להעביר את הסמכות
 להגשת התביעה אל בעל המניות, או אל הדירקטור
 הבודד, שיגיש ״תביעה נגזרת״ בשם החברה. ואולם,
 הואיל והזכות המשמשת נשוא לתביעה הנגזרת היא

 פרק שלישי: התביעה הנגזרת והייצוגית

 ו. שתי הסוגיות, התביעה הנגזרת ותביעת הייצוג
 הקבוצתית בדיני החברות, הן סוגיות סמוכות, אך לא
 זהות. המבנים המשותפים שביניהן מצדיקים את
 הכללתן בפרק אחד, אך על הפרשן להיות מודע תמיד גם

 להבדלים המתבקשים בין שני חלקי הפרק.

 2. הבעיה המרכזית המתעוררת בסוגית התביעה
 הנגזרת היא הפרת זבות השייכת לחברה, כאשר
 האורגנים המוסמכים שלה אינם רוצים, או אינם
 מסוגלים, למצות את הסעדים המשפטיים כנגד המפר,
 הדוגמה המובהקת ביותר לבך היא כאשר יחידים
 השייכים לאורגנים המוסמכים להגיש תביעוח, או
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ם וחמישה ר בסעיף 237 תוך ארבעי בע על הדרך שנקטה כאמו ע להו י ד  238. החברה תו
דעה מנומקת, תוך פירוט הפעולה שננקטה והגורם שהחליט  ימים מיום קבלת הדרישה, בהו
שא משרה בחברה ו ם בקבלת ההחלטה: היה למשתהף או לנ ת המשתתפי  עליה, לרבות שמו

דעה לתובע. בהו ן הדבר בהחלטה ו י י עו שי בהחלטה, י ן אי  עני

י להגיש תביעה נגזרת אם התקיים אחד מאלה: בע רשא  239. הו

בע החברה אינה מוסמכת ו) החברה פעלה באמור בסעיף 237(1), אולם לדעת החו ) 
געח בטובה החברה: ר או שההחלטה שהתקבלה פו ל פעולה כאמו  לפעו

לת , את עי  (2) הפעולה שננקטה או ההחלטה שנחקבלה לא השמיטה, לדעתו
 התביעה:

ף 237(2): ר בסעי בע כאמו  (3) החברה דחתה את דרישת התו

עד הקבוע בסעיף 238: במו  (4) החברה לא ענחה לדרישה בהתאם לקבוע ו

ך גשה חו עה לא הו דיעה לחובע כי החליטה להגיש הביעה, אך התבי  (5) החברה הו
ום ההודעה. ם וחמישה ימים מי י  שבע

ושאי משרה בחברה, בתוקף תפקידם, ו נ הי ל שי כו עה נגזרת י  240. (א) הנחבעים בתבי
ן כנחבעח פורמאליח. י  והחברה תצו

בע ות או דירקטור כחו י ל כל בעל מנ פו ש רו  (ב) בית המשפט רשאי להתיר צי
 נוסף.

גשת תובענה. גש בדרך שמו  241. (א) תביעה נגזרת תו

כנע א אם כן שו ל אשרה א א לא י ר בית המשפט והו שו  (ב) תביעה נגזרה טעונה אי
תר ו גנת בי לה וההו עי א הדרך הי עה הנגזרה הי גשה בחום לב ושהחבי בענה הו  שהחו
ת המשפט אה החביעה - יורה על מחיקת שר בי  להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין: לא אי

עה הנגזרח על הסף.  התבי

עה נגזרת. ת הבי ש ג ן ה ן לעני י לקבוע בתקנות סדרי די  (ג) השר רשא

 תשובת החברה
 לתובע

 הזכות להגיש
 תביעה נגזרת

 צירוף נציגים

 דרבי הגשת
 תביעה

 הסבר
 הנפרד בטענותיו של בל בעל ניירות ערך בנפרד. במצב
 דברים זה, לא רק שהתובעים אינם אורגנים של החברה
 ואין לראות בחברה נהנית עקיפה מקיומו של ההליך,
 אלא ייתכן אפילו שהחברה עצמה תהיה הנתבעת.
 לדוגמה, אם נבלל בתשקיף פרט מטעה, וקבוצה גדולה
 של בעלי ניירות ערך רכשו את מניותיהם בהסתמך על
 הפרט המטעה האמור, אפשר שיחברו כולם יחד בתביעת
 ייצוג קבוצתית נגד ההברה (עם או בלי צירוף נושאי
 משרה בחברה בנתבעים נוספים), ויתבעו ממנה סעד

 מחאים.

 4. בהינתן ההבדל היסודי הזה שבין שני סוגי
 ההליכים, יש להדגיש גם אח המכנה המשותף ביניהם.
 בעולם המסחר והעסקים, רוב בני האדם מונעים על ידי
 שיקולי רווח ומורתעים על ידי החשש לספוג הפסדים,
 הליכי משפט קבוצתיים למיניהם, בין אם תביעות נגזרוח
 ובין אם תביעות ייצוג קבוצתיות, עולים ממון רב (אגרות
 כבדות, הוצאות ייצוג ועלויות כבדות של זמן ומאמץ),
 ואילו פירות ההליך, גם אם הוא מוכתר בהצלחה,

י  דבר
 זכותה של החברה, ובל סעד הנפסק בהליך ייפסק
 לטובתה של החברה כולה, יש לראות אח החברה
 כתובעת. בעל המניות או הדירקטור הבודד, הוא האורגן
 של ההברה לענין הגשת תביעה נגזרת, באשר הדירקטו־
 ריון או האסיפה הכללית אינם נרתמים למשימה ואינם
 מגישים את התביעה בשם החברה. בתפיסה זו סוטה
 ההצעה מן הדין הריוני הנוהג, הרואה את בעל המניות
 הבודד כאילו היה הוא התובע, ואילו החברה מצורפת

 דווקא כנתבעת.
 3. תביעת הייצוג הקבוצתית, לעומת זאת, איננה
 תביעתה של החברה. כאן מדובר בהפרה של זכותו של
 בעל נייר ערך, ותביעתו היא תביעה אישית. תביעת
 הייצוג הקבוצתית מכנסת תחת קורת גג אחת קבוצה של
 בעלי ניירות ערך מסוגו של התובע, הטוענים, כולם
 ביחד, כי הופרה זכותו של כל אחד מהם. ההצדקה
 להכללתם בהליך אחד היא, כי הטענות בדבר ההפרות
 הנטענות של זכויותיו של כל אחד מבעלי ניירות הערך
 בקבוצה, מעוררות שאלות משותפות של דין או של
 עובדה, והדיון המאוחד בכולן ביחד יעיל יותר מן הדיון
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א _ אגרה וערובה ו י ה שר בית המשפט תביעה נגזרת רשא  242. אי

עד לחשלום האגרה, ולחה צו בדבר חלוקת פן והמו ר, האו עו רות על השי  (1) להו
בע לחברה; ן החו  תשלום האגרה בי

ת צאו י הו ת המשפט לכיסו ר שיקבע בי עו ד ערובה בשי בע להפקי  (2) להטיל על התו
ת המשפט את כלל ל בי בה ישקו ר הערו ו ע  הנתבעים, בולם או מקצתם; בקביעת שי
ק את הגשת י להצדי ש בהן, לכאורה, כד י געות לענין, לרבות אלו ש ו  הנסיבות הנ

 החביעה.

א גמול כי זכאיח הי ל החברה ו  243. (א) פסק ביח המשפט בתביעה הנגזרח כי הופרה זכוחה ש
ל מקצח מהסכום שנפסק כגמול על בע ש ם לחו א להורות על חשלו י הו  לסעד כספי, רשא
עלח שצמחה לחברה מהגשת ם לב, בין היתר, לתו עלו בהגשה התביעה וניהולה, בשי  פו

עה ומהזכיה בה.  התבי

ת שנגרמו לחברה צאו ם ההו ת המשפט רשאי להטיל על התובע תשלו  (ב) בי
 בעקבות התביעה, כולן או מקצתן, בכל אחד מהמקרים הבאים:

עה נגזרת: ) בית המשפט פסק נגד החובע בתבי ו ) 

ד ג ל כנ  (2) ביח המשפט סבר כי הסעד הכספי שנפסק לטובת החברה אינו שקו
ל התביעה:  הנזק שנגרם לחברה בשל הגשתה וניהולה ש

ך לא פסק לה סעד כספי, ל החברה א  (3) ביח המשפט פסק כי הופרה זכוחה ש
 או שפסק לה סכום הנמוך ממחצית מסכום הנזק שנטען בכתב התביעה.

 שנפסק לטובה הכלל, יהיה מעל ומעבר לחלקו היחסי.
 הכוונה היא כי חלקו של התובע יהיה משמעותי,
 ושיהיה בו משום תמריץ של ממש להגיש תביעות, אס
 בי ההצעה נמנעת מלעיין באופן מפורש את גובה
 התמריץ במונחי סכום או אחוזים מן המלקוח הכללי.
 בדרך כלל, יפה יעשה בית המשפט אם יקבע את חלקו
 של התובע כחלק יחסי מכל סכום שייפסק לטובת
 החברה, יהיה גובהו אשר יהיה, על מנת להבטיח כי
 האינטרסים של התובע ושל החברה בדרך ניהול ההליך
 יהיו אינטרסים זהים (חלקה ׳של החברה בסעד הכספי

 יהיה שווה לחלקו של החובע בפול מספר קבוע).

 6. גם לאחר •שההליך כבר מתנהל, מתעוררת בעיה
 משותפת לשני סוגי התביעות והיא בעיית הפסקת
 ההליך בפשרה. כל פסק דין, בין שהוסכם עליו בפשרה
 ובין אם לאו, הוא מעשה בית דין בין הצדדים, שהרי לא
 יעלה על הדעת להטרידם יותר מפעם אתת בשל אותה
 עילת תביעה. א• ההליך הוא אדברסרי בכל שלביו
 והסתיים בפסק דין שלא על דעת שני העדרים, הדבר
 אינו מעורר בעיה. אך אם העדרים הסכימו להתפשר, יש
 לאפשר לבית המשפט לבקר את תוכן הפשרה, פן תיפגע
 גס זכותם של צדדים שלישיים. חשש זה לפגיעה
 בזכויות אחרים, מוחרף במיוחד באשר התובע צופה
 לקבל נתח משמעותי מפירות התביעה: או אז עלול הוא
 להתפתות להסכים לפשרות המיטיבות עמו, אך לא עם

י ר ב  ד
 מתחלקים בין כל בעלי המניות בחברה במקרה ׳של
 תביעה נגזרת, או בין החברים בקבוצה באופן יחסי
 לשיעור אחזקותיהם במקרה של תביעה יצוגית. המבנה
 המשותף באן הוא, בי חלקו של הפרט התובע יכול
 שיהיה זניח. הסיכוי המזערי לרווח והחשש הריאלי
 לעלויות כבדות, יש בהם בדי להרתיע כל פרט רציונאלי,
 שטובת עצמו לנגר עיניו, מפחיחה בהליכי• אלה. אין
 להתפלא על בך, איפוא, כי עד היום קיימות, אם בכלל,
 דוגמאות מעטות שבהן הובהרו בהצלחה הליכי משפט
 קבוצחיים בחברה ציבורית בישראל. המצב שונה
 בחברות זעירות, בהן יש לכל בעל מניוה אינדיבידואלי
 אינטרס אישי משמעותי בעושרה של החברה, ולבן גם

 מערכת התמריצים שתוארה לעיל היא שונה.

 5, הפתרון שננקט בהצעת החוק הוא כפול: מצר אחד,
 ההצעה מאפשרת לרשות ניירות ערך, בפי שקבוע היום
 בחוק ניירות ערך, להשתתף במימונו של ההליך (במקרה
 של תביעת ייעוג קבוצתית בלבד), כולו או מקצתו, אם
 נחה דעתה כי יש בהליכי המשפט הקבוצתיים ענין
 לציבור. בכך מוסר החשש הכבד של תובעים רבים כי
 ההליך ירושש אותם, וניתן לה• תמריץ חשוב לפעול
 לאכיפת זבויוח הכלל. אולם הנסיון שנצבר במדינות
 אחרות מוכיח בי בכך לא סגי, ויש ליתן לתובע גם תמריץ
 חיובי למאמציו. אי לכך קובעת ההצעה כי אם ניחן סעד
 כספי לטובת הכלל, בית המשפט יהיה רשאי לפסוק כי
 הלקו ׳של התובע, שטרח בהגשת התביעה, בסעד הכספי
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ם לב לטובת החברה, לסכום  פשרה 244. (א) בית משפט רשאי לאשר פשרה בתביעה נגזרת, בשי
בע ולחברה, ולכלל נסיבות הענין. ם לתו צע לתשלו  המו

ם - ההווה י ד ד צ ו התבררה תביעה נגזרת, פשרה בין ה י ת המשפט שבפנ שר בי  (ב) אי
ן החברה לנתבע, ן בי  הפשרה מעשה בית די

ת המשפט לבקשת דירקטור או בעל מניה גשה תביעה נגד חברה, רשאי בי  הגנה נגזרת 245. (א) הו
ש בלבד שראה כי י נן בשם החברה (להלן - הגנה נגזרת) ו ר לו להתגו  (להלן - מתערב), להתי
ש סביר שהחברה עלולה ש ש ח ל הגנה לכאורה וכי י  ממש בטענות המתערב בדבר קיומה ש

נן בראוי. א להתגו ל  ש

א בכל עת (א) רשאי הו ף קטן ר בסעי ת המשפט למתערב להתגונן כאמו ר בי  (ב) התי
ם החברה ל ש ה ר התשלום ש עו בדבר שי ח בין החברה למתערב ו צאו  ליתן צו בדבר חלוקת הו

 למתערב כגמול על פועלו להגנת החברה.

ים המחוייבים, על הגנה נגזרת. י ו נ  (ג) הוראוח סימן זה יחולו, בשי

 סימן בי: תביעת ייצוג קבוצתית

, ע בשמו ן לתבו לת הביעה על פי דין, הרשאי על פי די ש לו עי י  הגשת תובענה 246. (א) בעל נייר ערך ש
י להגיש הביעה בשם כל חברי הקבוצה י ניירוה ערך, רשא א נמנה עם קבוצת בעל  ייצוגית והו

 (להלן - חובענה ייצוגיה).

ר לת התביעה כאמו ו נולדה עי עד שב ירות ערך בקבוצה במו  (ב) היה אדם בעל ני
ירות הערך י ר גם אם עקב ההפרה פחת מספר נ (א) רשאי הוא להגיש תביעה כאמו  בסעיף קסן

ירות ערך כלל. ד ני ו או שלא נותרו לו עו ד י  שב

בע יראה בי נגרם לו נזק. א נזק, די בכך שהחו עה הי לת התבי י  (ג) מקום שע

ן לגבי כל הנמנים עם הקבועה ת יהווה מעשה בית די י ג צו י ן בתובענה י  (ד) פסק די
ף 249. ף לסעי  בכפו

 הסבר

 של תביעת ייצוג קבוצתית, המעמד הריוני מוקנה לכל
 מי שהיה חבר בקבוצה עם היווצרוחה של עילת

 התביעה,

 3, הקניית מעמד מהותי של אורגן ומעמד דיוני של
 תובע, לבעל מניה או לדירקטור בודד בהליכי התביעה
 הנגזרת, מעוררת כמה סכנות. אותו פרט לא נבחר על ידי
 החברה ומוסדותיה, והריהו פועל על דעת עצמו. הגשת
 התביעה עלולה להיות קנטרנית או סחטנית, היא עלולה
 לפגוע בטובת החברה, והיא עלולה להיות משוללת כל
 יסוד. םבנוה אלה מחייבות הקפדה יתירה על סף ההליך.
 רק אדם שעמד בשורה של מבחנים יורשה ליטול לעצמו
 את סמכויות האורגן והתובע. בראש ובראשונה נדרש בי
 המעונין לתבוע יפנה את דרישתו לחברה, על מנת
 לאפשר לה - באמצעות האורגנים המוסמכים לכך -
 ליטול את רסן התביעה לידיה. ההצעה משמיטה את
 הדרישה הקיימת בדין הנוהג כי הדרישה תופנה,
 בנסיבוה מסויימוח, גם לדירקטוריון וגם לאסיפה

 הכלל. מטעם זה מוטלת על בית המשפט אחריות בבדה
 להבטיח, בי הפשרה המוצעת תואמת גם את טובת

 ההברה או את טובת הקבועה כולה.

 ד. ההצעה מאפשרת, במקרה של תביעה נגזרת, לבל
 בעל מניות או דירקטור לעמוד בדין בתובע. הדין הנוהג
 קובע, כי בעל מניות פלוני שרכש את מניותיו לאחר
 ההפרה הנטענת(ואולי במטרה מפורשת להגיש תביעה),
 אינו רשאי להגיש את התביעה, כי לא סבל נזק אישי
 בתוצאה מן ההפרה. ההצעה רואה בעמדה זו פיקציה
 מיותרת, שהרי גם מי שהיתה לו במות מזערית של מניות
 במועד ההפרה אינו תובע את זכותו שלו, אלא את
 זכויות הכלל. הברתו של הדין במעמדו הריוני נועדה
 להבטיח את אכיפת החוק. מטעם זה מתירה ההצעה לכל
 בעל מניות שהוא, ללא כל הגבלה, להגיש את התביעה
 הנגזרת. באותה רוח מתירה ההצעה גם לדירקטור לעמוד
 בדין כחובע, שהרי ייתכן בי כנושא משרה שטובת
 החברה חייבת לעמוד נגד עיניו, האינטרס שלו בהצלחת
 התביעה הוא גדול יותר משל בעל מניוח זעיר. במקרה
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 צירוף נציגים

 אישור בית
 המשפט

 הגדרה הקבוצה

 מימון מאת
 הרשות

ירות ערך י י נ ל בעל ר צירופם ש ת המשפט להתי גית, רשאי בי יצו גשה תובענה י  247. הו
פן ניהול ם לב לאו ל הקבוצה התובעח, בשי גים נוספים ש  אחרים מאותה קבוצה כנצי
ן י להתחשב בכך לעני ר יהיה רשא ת המשפט בעלי גירות ערך אחרים כאמו רף בי  התביעה: צי

 הגמול,

ע כנ אשרה אלא אם כן שו א לא י ר ביח המשפט והו שו ית טעונה אי ג צו י  248. (א) חובענה י
ימו תנאים אלה:  שנתקי

ל ת ש ו תי ת מהו ו ל א ש ה סבירה ש גשה בתום לב וקיימת אפשרו ו) החובענה הו ) 
וכרעו בתובענה לטובת הקבוצה: ח לקבוצה י חפו בדה ומשפט המשו  עו

גית: צו י ק הגשת התובענה כתובענה י דלה של הקבוצה מצדי ו  (2) ג

וחר להכרעה במחלוקח גנת בי עילה וההו א הדרך הי גית הי צו י  (3) החובענה הי
: ן  בנסיבות העני

ל כל ך הולמת את ענינם ש ר צג בד י בע מי ד סביר להניח בי התו סו  (4) קיים י
 חברי הקבוצה.

ן בחובענה ייצוגיח. ן סררי די ן תקנוה לעני י להתקי  (ב) השר רשא

ר אח הקבוצה די ג גית, י יצו ת המשפט אח הגשת החובענה בתובענה י ר בי ש י  249. (א) א
. גש התובענה ויורה על אופן פרסום החלטתו ה תו מ ש ב  ש

ם להגשה ר בית המשפט כמי שהסכי י ד  (ב) יראו מי שנמנה עם הקבוצה שהג
ל כל א להי ל ו ש נ ע לבית המשפט על רצו י ד יצוגיח, אלא אם כן הו  התובענה כתובענה י
ח המשפט ח המשפט: בי ל החלטה כי ום פרסומה ש ם וחמישה ימים מי ך ארבעי  בקבוצה, מו
חד ו ת התקופה האמורה אם ראה טעם מי ך א י ל ארם פלוני, להאר , לפי בקשה ש  רשאי

 לכך.

שא משרה בה ו ת או נ רי בו יצוגיח, חברה צי ע בחובענה י  250. (א) חובע המבקש לחבו
ח בהוצאותיהם. א ש ח ל ם לבקש מהרשו  רשאי

ת התובענה צאו ת בהו א ש ת היא ל י א ש ר ר בו ן לצי ש בחובענה עני ח כי י כנעה הרשו  (ב) שו
בתנאים שהקבע.  בסכום ו

גית. החלה צו י ייבים, על תובענה י ים המחו י ו נ ד 244 יחולו בשי  251. הוראות סעיפים 243 ע

 עילה לדרישה, או שאישרה אותו, אך לדעת הדורש
 האישור נעשה שלא כדין (כגון במקרה בו החברה
 התיימרה לאשר מעשה שלדעת התובע יש בו משום
 עושק המיעוט), התובע יוכל להגיש את תביעתו בדרך
 של תובענה רגילה, שבשלב הראשון שלה על בית

 המשפט לאשרה כתביעה נגזרת.

 9. הבחירה בדרך הריונית של תובענה שכוללת שלב
 ראשוני של אישור, נעשתה מתוך שיקולים של חיסכון
 בזמן ובעלויות. האלטרנטיבה של נקיטה בהליך נפרד
 (המרצת פתיחה) לצורך אישור מעמדו של התובע בהליך
 הקבוצתי, גוזלת זמן רב מדי ואיננה יעילה. בית המשפט
 הדן בבקשה, יתבקש להכריע על סף הדיון האם התביעה

 הכללית. הנסיון הוכיח כי ההסתברות שהאסיפה תפעל
 כנגד החלטחו של הדירקטוריון היא זניחה. לאחר
 שהדרישה נמסרה לחברה כאמור, היא רשאית, בנסיבות
 מסויימות, לעשות מעשה המשמיט את הקרקע מחתת
 לעילת התביעה, כגון ליתן איישור לעיםקה הנגועה
 בניגוד ענינים. יש להדגיש, כי ההצעה זונחת את הדין
 המלאכותי הנוהג ביום, לפיו מותר להגיש חביעוח
 נגזרות כאשר החברה אינה רשאית לאשר אח המעשה
 הפסול ברוב פשוט. השאלה איננה האם החברה יכולה
 לאשר את המעשה, ואם כן, באיזה רוב, אלא האם מורק
 הפגם הלבה למעשה. אם החליטה החברה שלא להגיש
 את ההביעה, אך גם לא אישרה את המעשה המשמש
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 חלק שישי: נושאי המשרה בחברה

 פרק ראשון: מינוי וכהונה של דירקטורים

 סימן אי: מינוי דירקטור ובהונתו

י ער ת לקבוע בתקנון מספר מז י א ש  252. (א) מספר הדירקטורים ייקבע בתקנון: החברה ר
ל דירקטורים.  ומרבי ש

ף 10. ר בסעי יסדים כאמו די המי ם ימונו בי י נ  (ב) הדירקטורים הראשו

ת שלאחר י ת נ נה ובכל אסיפה ש ת הראשו  (ג) הדירקטורים ייבחרו באסיפה השנתי
 מכן, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון,

י דירקטור יהיה הקף עם המינוי, או מיום שנקבע בהחלטה על מינויו.  (ד) מינו

ל שנה ב ב ח ש תי פרשו כל הדירקסורים, ובאסיפה השנ נה י ת הראשו  253. באסיפה השנתי
ו במשרתם זמן רב ש מ י ש ש מן הדירקסורים המכהנים באותה עת ו י ל פרוש ש ה י  שלאחרי
ב ולמנוחם לכהונה נוספת, והכל אם לא נקבע אחרה בתקנון. ח לשו י א ש  ביותר: החברה ר

ת על - וח לרשם ההברו  254. (א) חברה תדו

ף 10: ר בסעי ים שלה באמו נ ) הדירקטורים הראשו ו ) 

ל דירקטור לרבות דירקטור חליף, ל דירקטור ופקיעת כהונתו ש ו ש י נו  (2) על מי
נה או שפקעה כהונתו. ום שמו  חוך 14 ימים מי

ן ו רי ל חברי הדירקטו דכנח ש מה מעו ם רשי  (ב) חברה החזיק במשרדה הרשו
ל כל אדם. נו ש ו  וחליפיהם לעי

 מינוי הדירקטור

 תקופת כהונה
 של דירקטור

 דיווח לגבי
 דירקטורים

 בשירות אחרים של חברי הדירקטוריון, אלא במקרים
 חריגים ומיוחדים במינם. יוצא מכלל זה הפרק הדן
 בדירקטורים החיצוניים, עליו ייוחד הדיבור להלן.
 המגמה לאפשר לחברה לעצב את כללי ההחנהגות בה
 באופן חופשי מהתערבות, באה לידי ביטוי בבמה
 נושאים נוספים, בגון, החירות לקבוע את המנץ החוקי
 (קוורום) לישיבות הדירקטוריון בבל דרך שהיא. גם הדרך
 למינויים של הדירקטורים פתוחה להתנאה: ניתן, למשל,
 לייחד לסוג פלוני של מניות את הכוח למנוח מספר
 כלשהו של חברים לדירקטוריון, או לקבוע בתקנון את
 שיטת ההצבעה המצטברת כשיטה למינוי חברים

 בדירקטוריון.

 פרק ראשון: מינוי וכהונה של דירקטורים
 סימן אי: מינוי דירקטור ובהונתו

 הפריוילגיה לבחור את הדירקטורים שייכת, כמובן,
 לבעלי המניות, ויש הרואים בה את זכותם המשמעותיח
 ביותר. אמנם החוק המוצע מאפשר לדירקטוריון למלא
 את שורותיו בחברים חדשים, למשל, כאשר התפנו, בין
 אסיפה כללית אחת לשניה, מקומות בדירקטוריון. בבל
 מקרה אין לראות באפשרויות חריגות אלה משום כרסום
 בעיקרון היסוד כי הכוח למנות דירקטורים הוא כוחם של

 בעלי המניוח.

י  דבר
 הוגשה בתום לב, אם נתקיימו התנאים המוקדמים
 להגשתה, ואם ההליך הקבוצתי הוא המתאים ביותר
 לליבון הסכסוך. כמו כן יורשה בית המשפט לקבוע
 כללים הנוגעים לשיפויה של החברה על הוצאות
 שייגרמו לה אם ההליך לא יניב את התוצאות

 המקוות.

 10. בעיקבות מספר פסקי דין שקבעו הלבות ישראליות
 מקוריוח, מוצע לעגן בחקיקה גם את הליך ההגנה
 הנגזרת. בשם שמותר להעתיק את הכוח להגיש תביעה
 מן האורגני• הרגילים של החברה לבעל מניות או
 לדירקטור בודד, כן יש לאפשר לבעל מניות או לדירקטור
 להחגונן בשם החברה, כאשר האורגנים הרגילים לצורך

 זה אינם רוצים, או אינם יכולים, לתפקד בהלכה.

 וו. בכפוף לאמור לעיל מוצע, ככלל, לעגן את
 ההסדרים שנקבעו בחוק ניירות ערך לגבי תביעות ייצוג

 קבוצתיות.

 חלק שישי: נושאי המשרה בחברה
 החוק המוצע ממעיט להתערב במבנה הדירקטוריון. כך,
 למשל, החוק איננו קובע מספר חברים מינימלי או
 מקסימלי לדירקטוריון. בחברה פרטית, למשל, די במינוי
 דירקטור יחיד. כמו כן, אין החוק מתערב בגילם או בחנאי
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 סימן ב׳: פקיעת בהונה

ן למנות משרת דירקטור ו רי נת דירקטור תוך בדי תקופת כהונתו רשאי הדירקטו  255. (א) פקעה כהו
 דירקטור בחברה כמפורט להלן: שהתפנתה

ל ים ש י למנוח מספר מסו א ש ן ר ו רי  (1) קבעה האסיפה הכללית שהדירקטו
ת המספר שקבעה האסיפה; מ ל ש ה  דירקטורים - עד ל

א ן - אם ל ו רי ש ממספר חברי הדירקטו י ל ד ש ר - ע  (2) לא קבעה האסיפה כאמו
 נקבע אחרה בחקנון.

ת י ף קטן (א) תפקע כהונתו באסיפה הכלל ר בסעי  (ב) נבחר אדם לכהונה כאמו
ח לבחרו מחדש. י א ש ים לאחר מינויו, אך האסיפה ר נה שתחקי  הראשו

ל דירקטור הפקע לפני חום התקופה שלה נתמנה באחת מאלה: פקיעת כהתה  256. (א) כהונתו ש

) פוטר או התפטר כאמור בסעיפים 257 ו־258; ו ) 

;  (2) נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את הפקידו

ת במהלכה בו שי ש י ש ון, או מ ל הדירקטורי ת ש פו ת רצו ו ב שי  (3) נעדר מארבע י
ף ל שנה אחת, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון, או אם מוגה לו דירקטור חלי  ש

ף 200; ר בסעי  כאמו

חו ר באו ר כאמו ש ו ו לא א י נו ר בסעיף 262 ומי רשע בעבירה כאמו  (4) הו
 סעיף:

ף 262, אלא אם ות בסעי י ו רות המנ ם על אחת מן העבי שו גש נגדו כחב אי  (5) הו
ך לכהן על אף הגשת כתב י ש מ ה י  כן התקבלה החלטה באסיפה כלליה שלפי

ם;  האישו

ף 263. ר בסעי שר כאמו ו לא או י ו נ שט רגל ומי  (6) הוא פו

ת דירקטור לפי כל דין. ו לות הפוסלות אדם מהי  (7) נחקיימה בו אחח העי

א ת הי י א ש ף זה, אך ר ת להתנות בתקנונה על האמור בסעי י א ש  (ב) החברה אינה ר
ל דירקטור. ת נוספות לפקיעת כהונה ש ו ל  לקבוע בתקנונה עי

י הסבר ר ב  ד

 שנעדר דרך קבע מישיבות הדירקטוריון(ולא התמנה לו
 דירקטור חליף) - משרתו מתפנה מאליה. על רשימה זו
 החברה רשאית להוסיף מקרים נוספים. מקרה אחד
 הראוי לציון, בו פוקעת כהונתו של דירקטור הוא המקרה
 של דירקטור שהורשע בעבירה שיש עמה קלון או שפשט
 את הרגל, אלא אם כן אישרה החברה את המשך מינויו
 גם לאחר שנודע לה על התקיימותן של עובדות אלה.
 דירקטור שהמשיך לכהן בהפקידו חרף התקיימותן של
 עובדות אלה ומבלי שהחברה ידעה על כך יימצא מפר,
 ללא ספק, את חובות האמון והזהירות שלו כלפיה, אך
 אין לפרש את החוק כאילו קעקע בכך את פעולות

 הדירקטוריון שנעשו בהרכבו הפגום (סעיף 275).

 סימן בי: פקיעת בהונה
 ו. הזכות לפטר את הדירקטורים היא הצד השני של
 אותה מטבע, וגם היא מוקנית לבעלי המניות, לפי כללים
 ויחסי כוחות דומים לאלה שאיפשרו את מינויים. בך,
 למשל, אם מונה דירקטור פלוני בשיטת ההצבעה
 המצטברת, אין לסכל את כוחו של המיעוט שמינה אותו
 על ידי פיטוריו של אותו דירקטור, אם מספר בעלי
 המניות שהצביעו נגד הפיטורים היה מספיק כדי לבחור
 באותו דירקטור, אילו התקיימו באותה שעה בחירות

 לדירקטוריון.

 2. בנוסף, קובעת ההצעה רשימה של מקרים שבהם
 יחדל חבר בדירקטוריון מלכהן בתפקידו, כך, למשל, מי
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ש א שב ר ו י ן, ל ו י מטירת הודעה בכתב לדירקטורי ד  257. (א) דירקטור רשאי להתפטר על י
ן או לחברה וההתפטרות היכנס לתוקף ביום שנמסרה, אלא אם כן נקבע בה ו  הדירקטורי

ך אחר. י  תאר

ן בהתפטרות הדירקטור כדי לפטור : אי  (ב) דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו
ו על פי חוק זה. תו מקיום חובה המוטלת עלי  או

א ף זה אם ל ר בסעי ם לפטר דירקסור בכל עח בהחאם לאמו י  258. (א) בעלי מניוח רשא
 נקבע אחרה בתקנון.

. ם לפטר דירקטור חיצוני  (ב) בעלי מניות אינם רשאי

ות מאוחה קבוצה י ם בעלי המנ די קבוצת בעלי מניות, רשאי  (ג! נבחר דירקטור בי
 בלבד לפטרו.

ף 06ו(ב), לא ניחן לפטרו ר בסעי  (ד) נבחר דירקטור בשיטה ההצבעה המצטברת כאמו
ם נגד עי טה זו, מצבי ם באסיפה כללית שהיה מספיק לבחרו בשי עי  אם מספר המצבי

 פיטוריו.

וחדה שההכנסה ח לקבל החלטה על פיטורי דירקטור באסיפה מי י א ש  259. (א) חברה ר
שא זה במפורש. ו ן נ י י רך כך, ובהודעה על האסיפה צו  לצו

רשאי הדירקטור ף קסן (א), ו ר בסעי ע לדירקטור על אסיפה כאמו י ד  (ב) חברה תו
ן החברה, את תגובתו.  לשלוח לבעלי המניות, על חשבו

 התפטרות
 דירקטור

 פיטורי
 דירקטור

 החלטה על
 פיטורי

 דירקטור

 סימן גי: דירקטור חליף

ימח ת לקבוע בתקנונה כי ניחן למנוח דירקטור חליף לתקופה מסו י א ש  260. (א) חברה ר
 ואח התנאים למינוי.

ף לדירקטור ר בסעיף קטן (א) לא ניתן למנות דירקטור חלי  (ב) על אף האמו

 חיצוני.

 (ג) כדירקטור חליף לא ימונה מי שמכהן כדירקטור.

א ממלא את ה הו ב ליח ואזרחית בתקופה ש ות פלי א באחרי ש י  261. (א) דירקטור חליף י
תו נחמנה להחליף. ל הדירקטור שאו דו ש  תפקי

נה ותו של הדירקטור שמו ף קטן(א) כשלעצמו כדי לגרוע מאחרי ר בסעי ן באמו  (ב) אי
 לו חליף באוחה תקופה.

 דירקטור חליף

 אחריות
 דירקטור חליף

 חליף ייקבעו בתקנון, שהוראותיו נקבעות על ידי בעלי
 המניות. ההצעה גם קובעת בי הדירקטור החליף יישא
 באחריות אישית בדירקטור בתקופה בה הוא משמש
 כדירקטור חליף, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו של

 הדירקטור אותו הוא מחליף.

 סימן גי: דירקטור חליף

 חברה רשאית לקבוע בתקנונה בי ניתן למנות דירקטור
 חליף, בחנאים שקבעה. ההצעה אינה קובעת בי דירקטור
 חליף ימונה בידי בעלי המניות, על אף זכוחם למנוח
 דירקטורים, אלא קובעת כי התנאים למינוי דירקטור
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 סימן די: פסול לכהונה

 פסול לכהונה
 של דירקטור

 שעבר עבירה

 פסול לכהונה
 של דירקטור
 שפשט רגל

 פסול לכהונה
 של קטין

 ופסול דין

 תאגיד
 כדירקטור

ן סופי ע בפסק די ש ר ו ה ל דירקטור אדם ש ד ש לא יכהן בתפקי  262. (א) לא ימונה ו
 בעבירה -

6 (להלן - ן, התשל״ז-7ד19 ) לפי סעיפים 297-290, 438-414 בחוק העונשי ו ) 
: ( ן  חוק העונשי

ירות ערך: י  (2) לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53{א) ו־(ב) ו־54 בחוק נ

ש עמה קלון. עץ המשפטי לממשלה י ו ה הי ע ד ל  (3) אחרה ש

ר - ע כאמו ש ר ו ה י לכהן דירקטור מי ש א) רשא ) ר בסעיף קטן  (ב) על אף האמו

רה לפי ת על אותה עבי ו שנ י  (1) בכל חברה - לאחר שחלפה תקופת ההתי
. לי ותקנה השבים, התשמ״א- 981ו,  הוראוח חוק המרשם הפלי

 (2) בחברה פרטית - אף אם טרם חלפה התקופה האמורה בפסקה (ו), אם
דע לה דבר ההרשעה. ו ו כדירקטור לאחר שנ י נו  החברה אישרה אח מי

ה בעל שט רגל או שהי ז פו כר ם שהו ד ל דירקטור א לא יכהן בחפקיד ש  263. (א) לא ימונה ו
ז כר ל מי שהו ו ש י ו נ ר את מי ש א ת ל י א ש א מרצון: חברה פרטית ר ל  שליטה בחברה שפורקה ש
ת המשפט המוסמך בי ע לה דבר הכרזה פשיטה הרגל ו ד ו  כפושט רגל כדירקטור לאחר שנ

שר המינוי. ן פשיטח הרגל אי  לעני

ט רגל וקיבל הפטר ש פ ש כדירקטור מי ש מ ש וכל ל א) י ) ף קטן ר בסעי  (ב) על אף האמו
 לפי בל דין.

כרז פסול דין.  264. לא יכהן אדם כדירקטור אם הוא קטין או שהו

 סימן הי: תאגיד כדירקטור

ו פסול לכהונה לפי נ נה יחיד, שאי בלבד שמי י לכהן כדירקטור, ו ד רשא י  265. (א) חאג
ד זה,  סימן ד׳, לכהן מטעמו בתפקי

 נובעות מכך שלעיתים בחברה פרטית המנהלים הם גם
 בעלי המניוח בחברה, הרועים להמשיך ולנהלה גם
 בתנאים האמורים, ואין סיבה למנוע זאת מהם. החשש
 היחיד הוא, במקרה של פשיטת רגל, מפגיעה בנושים,
 ולכן נדרש אישורו של בית המשפט המוסמך לענייני

 פשיטת רגל.

 סימן ה׳: תאגיד בדירקטור

 החוק המוצע מאפשר גם לתאגיד לשמש בדירקטור וזאת
 כדי לאפשר לתאגידים מיוחדים שנוצרו לצורך כך
 לשמש במעין מאגרים לשירותי ניהול, המעב בו מכהן
 התאגיד בדירקטור מעורר שתי בעיות שההעעה פותרת
 אותן: ראשית, ההצעה מחייבת כי התאגיד ימנה יחיד

י ר ב  ד

 סימן ד׳: פסול לכהונה

 הצעח הועדה היא לפסול לכהונה דירקטור שעבר עבירה
 מהעבירות המפורטות בסעיף 262, דירקטור שפשט את
 הרגל, פסול דין וקטין. לפי החלטת ועדת השרים לחקיקה,
 מועע לקבוע, כי גם מי שהיה בעל שליטה בחברה
 שפורקה שלא מרצון, לא יהיה דירקטור בחברה. עם זאת
 מוצע לאפשר לחברה פרטית. לאשר מינוי של דירקטור
 שהורשע בעבירה (שטרם חלפה לגביה תקופת ההתייש
 נות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנה השבים), לאחר
 שנודע לחברה על ההרשעה. כן מאפשרת ההצעה
 לחברה פרטית למנוח דירקטור שפשט אח הרגל, באישור
 בית המשפט המוסמך לעניני פשיטת הרגל, הקלות אלו

 6 סייח התשל׳׳ז, עמי 224.

 7 סייח התשמ׳׳א. עמי 322.
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בות המוטלות על ף לחו י להחליף אח מי שמכהן מטעמו בכפו ד רשא י  (ב) התאג
ה הוא מכהן כדירקטור. ב ד בלפי החברה ש י  התאג

ושא משרה, ר יחולו החובוח החלות על נ ד כאמו י ד המכהן מטעם תאג חי  (ג) על י
ד לאוחן חובות. י ותו של החאג  והבל מבלי לגרוע מאחרי

 סימן וי: דירקטור חיצוני

ם למסחר מי ירות הערך שלה רשו י ל חברה ציבוריח, בין אם נ ן ש ו  266. (א) בדירקטורי
ים י נ צו י דירקטורים חי ץ לישראל, יכהנו לפחוח שנ ם למסחר מחו מי ן אם הם רשו שראל ובי  בי

ת הקבועים בסימן זה. רו ימים בהם חנאי הכשי נחה החברה ושמתקי  שמי

ירוה הערך שלה לעיבור.  (ב) חברה תמנה דירקטורים באמור עם הנפקה ני

אותם נחה לפי סימן זה, ו ים שמי ני  (ג) החברה הרווח לרשם על הדירקטורים החיצו
ן חוק זה. ים לעני ני  בלבד יראו כדירקטורים חיצו

. ימונה ן ו ות הדירקטורי י ל סמכות מסמכו ת דירקטוריון המוסמכת להפעי ד ע  (ד) לכל ו
ני אחד לפחות.  דירקטור חיצו

י דירקטורים. ו נ ני ימונה בדרך שנקבעה בתקנון החברה ובחוק זה למי  267. דירקטור חיצו

רים להתמנות דירקטורים חיצוניים: ו כשי  268. (א) אלה לא יהי

י המוצע, ו נ הן בשנה שקדמה למי ) מי שמכהן באותה עת או מי שכי ו ) 
ושא משרה בחברה קשורה לאותה חברה או י או נ נ צו  כדירקטור, דירקטור חי
נה בשליטה בעל השליטה באותה חברה, או בחברה קשורה לחברה  בחברה שהי

טה בעל השליטה: י  שבשל

בד ה עו ל חברה קשורה לה או מי שהי ת או ש רי בו ל החברה הצי בד ש  (2) עו
: ים שקדמו לתחילת כהונחו ר תוך השנתי  כאמו

לת כהונתו, קשרים ים שקדמו לתחי ו לו תוך השנתי ש לו או שהי י  (3) מי ש
ר ת או בחברה קשורה לה או קשרים כאמו רי בו שי בחברה הצי ן אי  עסקיים או עני

 עם בעלי שליטה בהן:

 אופן המינוי

 פסלוח

 כלשהו לחברה, לבעלי מניותיה בה או לנושאי המשרה
 בה. הועדה שהוקמה מכוח זה (המורכבת משופט, ידיר
 רשות ניירות ערך וידיר הבורסה), התקשתה לעיחים
 לאתר קשרים בין המועמדים לכהונת דירקטורים לבין
 החברה, וכן נוצרו קשיים מינהליים במינוי דירקטורים.
 לפיכך, מוצע לבטל את הדרישה לקיומה של הועדה

 האמורה.

 2. החוק המוצע מאמץ את הדעה לפיה יש מקום
 להמשיך ולחייב חברה ציבורית (בין אם ניירוח הערך
 שלה רשומים למסחר בארץ ובין אם הם רשומים למסחר
 בחו״ל), למנות לדירקטוריון שני דירקטורים ״חיצוניים״ -
 שאינם קשורים קשר כלשהו לחברה. ואולם, האחריות
 לאי תלותם של הדירקטורים ולבל יתר התנאים
 הנדרשים למינויים, תוטל על החברה. בך, אס החברה
 תמנה דירקטורים, שאינם עומדים בתנאי הכשירות

 פלוני כנציגו בדירקטוריון ובכך היא מונעת מצב בו
 ישתנה ההרכב הפרסונלי של הדירקטוריון מישיבה
 לישיבה ולא תיווצר קבוצה קבועה של בני אדם
 המסוגלים לעבור ביחד וללמוד את בעיוח החברה:
 שנית, ההצעה קובעת כי אותו נציג יעמוד בתנאי
 הכשירות ויישא בחובות ובנטלים האישיים המוטלים
 על דירקטורים, ובכך היא מבטלת את החשש בי הנציג
 יוכל להפר חובות זהירות ואמונים מבלי לשאת באחריות

 אישית על מעשיו.

 סימן וי: דירקטור חיצוני
 ו. כפי שעולה מכותרת הסימן, החליטה הועדה לשנות
 מהדין הקיים בנושא של דירקטורים מקרב העיבור. הרין
 הקיים קובע שעל חברה ציבורית למנות, באישור ועדה
 מינהלית, דירקטורים מקרב הציבור שאינם קשורים קשר
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ך ת או חברה קשורה לה מעסיקה או העסיקה תו רי בו  (4) מי שהחברה הצי
ו במתן ד י ת מעב ו או א תפ תו או את שו לת כהונתו או ים שקדמו להחי  השנהי

ן בעקיפין: ן ובי י שר ן במי ים דרך קבע בתמורה, בי עי מ מקצו הי רו  שי

ן בחברה י ל בעל ענ ים בפסקאוח (1) עד (4) וקרוב ש י ו ל המנ  (5) קרוב ש
רית; בו  הצי

 (6) תאגיד.

 סייגים נוספים
 למינוי

 סייג לכהונה

ע על דרך ניהול י כולה להשפ ת הי ן סעיף זה, ״קשרים עסקיים״ - לרבו י  נב) לענ
וחר זים או י (א) יראו בהחזקה בחמישה אחו ף קטן ר בסעי וח האמו  החברה; מבלי לגרוע מכללי
ע על דרך י כולה להשפ ל חברה או באמצעי השליטה בה, י ות המונפק ש י  מהון המנ

ת ש ו ל נה כדירקטור בחברה בתקופת ש , מי שמו ( ו אץ ) ף קטן  (ג) על אף האמור בסעי
יפסל א י ר, ל ל החברה לעיבו ירות הערך ש י ל נ נה ש עד ההצעה הראשו ם שקדמו למו דשי  החו

י בחברה־אם נ צו ם לכהן כדירקטור חי ד י א , רשא  (ד) על אף האמור בסעיף קטן(א)
י שליטה בחברה הבת או ע צ מ ל החברה האם הוא החזקח א  ובחברה־בת, אם כל עיסוקה ש
י נ צו ר חי נה לדירקטו ד שמו ב ל ב ל החברה האם, ו  אם החברה הבת היא בשליטתה המלאה ש

ר בסימן זה.  בחברת הבת בהתאם לאמו

נת דירקטורים יחולו גם על ת ופסלות לכהו רו ן כשי י ראוח חוק זה לענ  (ה) הו
ר בסימן זה. ניים, בנוסף לאמו  דירקטורים חיצו

ו ו או עיסוקי י ד י אם תפקי נ צו ף 268 לא יכהן אדם כדירקטור חי ר בסעי  269. בנוסף לאמו
י באוחה חברה נ צו דו כדירקטור חי נים עם תפקי ד עני ו ג י ר נ צו לים לי צרים או עלו ו  האחרים י

 ציבורית.

ת או רי בו ל החברה הצי ן ש ו רי ש הדירקטו א שב ר ו י ני כ  •27. (א) לא יכהן דירקטור חיצו
ו שונה. י ו נ ד דומה אף אם כי  בתפקי

ת אחרת, אם י ר ו ב י ני בחברה צ ת לא יכהן כדירקטור חיצו רי בו  (ב) דירקטור בחברה צי
רית. בו ני בחברה הצי ה כדירקטור חיצו ע  דירקטור בחברה האחרת מכהן אותה ש

 ניהולה.

 לכהונה מכוח פסקה זו.

י הסבר ר ב  ד
 5. תנאי הכשירות שוללים בל קשר בין הדירקטור
 לחברה, לבעלי מניותיה, לנושאי משרה בה וכן כל קשר
 עיסקי אחר עמה. כן מחייבים תנאי הכשירוה ״תקופת
 צינון״ של מי שהיו לו קשרים כאלו, עד לאפשרות
 למנותו בדירקטור חיצוני, ו״תקופת צינון״ לאחר כהונתו
 כדירקטור חיצוני. זאת כדי למנוע מצב בו יפעל בניגוד
 לתפקידו כדירקטור חיצוני בדי לזכות בתפקיד או הטבה
 כלכלית עתידית, או יכהן כדירקטור חיצוני מיד עם סיום
 קשריו העסקיים ועל מנת להביע את תודתו על בך, יפעל

 הנדרשים לדירקטורים חיצוניים, יהיה בכך משום הפרת
 חובה חקוקה, על כל המשחמע מכך. אחריותה של
 החברה היא אחריוח ישירה, והיא לא תוכל עוד לנסות
 להתנער ממנה בטענה שמינוי הדירקטורים אושר

 3. על החברה לדווח מי הם הדירקטורים החיצוניים
 שמינתה לפי סימן זה, והם בלבד ייחשבו כדירקטורים
 חיצוניים. זאת בדי להימנע ממצב בו דירקטורים נוספים,
 העומדים גם הם בתנאי הכשירות, ייחשבו בטעות
 לדירקטורים חיצוניים, שלהם במספר מקרים נקבעו

 בועדה.

 בניגוד למצופה מדירקטור חיצוני,

 6. ההצעה רחבה ביותר וכוללת תקופות צינון ארוכות
 בדומה לתיקונים שנתקבלו לאחרונה בחקיקה (חוק
 לתיקון פקוהת החברות (מם׳ 9) התשנ״ה-1994), קשרים
 עיסקיים רחוקים, בין השאר עם חברות הבת וחברות

 4. החוק המוצע קובע כי בכל ועדה מועדוח הדירקטו
 ריון יכהן דירקטור חיצוני. וכי בועדות המאזן והביקורת

 יכהנו כל הדירקטורים החיצוניים.

 זכויות וחובות שונות.

 הצעות חוק 2432, ב״ט בתשרי התשנ״ו, 23.10.1995 83



ן בעיסוקיו האחרים ר בפני החברה בי אי ני יצהי ל דירקטור חיצו  271. כל מועמד לכהונה ש
אות את תפקירו המוצע. ע על יכולתו למלא כי  כרי להשפי

ם י ש שנ ו ל משך כהונתו יהיה ש ו, ו י ל דירקטור חיצוני התחיל עם מינו  272. נא) כהונתו ש
תו מועד.  מאו

ים אה כהונתו לפי סעיף קטן ני שסי ת למנות דירקטור חיצו  (ב) חברה רשומה רשאי
ב ש שנים: חלפה שנה מתום הכהונה באמור, ניתן לשו ו ל ל ש  (א), לתקופת כהונה נוספת ש

 ולמנותו דירקטור חיצוני.

ני לפני תום התקופה שלה נתמנה, תמנה ל דירקטור חיצו  (ג) פקעה כהונתו ש
ני אחר.  החברה דירקטור חיצו

ני בחמש חברוח או יותר באותה עת,  273. (א) אדם המכהן כדירקטור או דירקטור חיצו
ן זה יראו כהונה בשתי י רית נוספת; לענ בו ני בחברה צי ר לכהן כדירקטור חיצו  לא יהיה כשי

ף 268(ד), בכהונה בחברה אחח.  חברות באמור בסעי

י נ צו נחו בדירקטור חי ריח או חברה קשורה לה לא תמנה אדם, שכהו בו  (ב) חברה צי
לא תקיים ושא משרה או לדירקטור באותה חברה או בחברה קשורה ו  פקעה או הסחיימה, לנ
ך שנה מתום הכהונה. ן או בעקיפין, תו י ר בסעיף 266(ב), במישר  עמו קשרים עסקיים כאמו

ימה התקופה י בטרם נסתי נ צו ל דירקטור חי ר בחוק זה תפקע כהונתו ש  274. כנוסף לאמו
; הדירקטור ני ל דירקטור חיצו  שלה נתמנה, אם נתקיימו בו התנאים הפוסלים אדם לכהונה ש

דע לו על קיום התנאי. ו ו ע על כך לחברה עם הי י ד ו  י

 הצהרת
 הדירקטור

 משך כהונה
 וחילופי

 הגבלות על
 בהונה נוסכת

 פקיעת כהונה

 סימן זי: פגם במינוי דירקטור

ושא משרה הן בנות תוקף על אף כל פגם שנתגלה ל נ ל דירקטור או ש ו ש חי לו  275. פעו
. רותו ו או בכשי י ו נ  לאחר מכן במי

 פרק שני: מינוי ופיטורין של נושאי משרה אחרת

ף 146. ר בסעי ל החברה ימונה ויפוטר כאמו  276. (א) מנהלה הכללי ש

, אלא אם כן י המנהל הכללי ד ושאי משרה אחרים בחכרה ימונו ויפוטרו על י  (ב) נ
 נקבע אחרת בחקנון.

 תקפית מעשי
 הדירקטור

 על אף פגם
 במינויו

 מיניי ופיטורי
 נושאי משרה

 זאת כדי להעניק בטחון וודאות לפעולוח החברה שנעשו
 בידי הדירקטורים שלה.

 פרק שני: מינוי ופיטורין של נושאי משרה אחרה

 בתחילה הפרק נדונו מינויהם, פיטוריהם ותנאים נוספים
 בנוגע לדירקטורים. בסימן זה מדובר במינוי ופיטורים של

 מנהלה הכללי של החברה ונושאי משרה אחרים בה,

 קשורות של החברה הנדונה, ומספר מקסימלי של חברות
 בהן ניתן לכהן בדירקטור חיצוני. בנוסף נקבע כי הכהונה
 תהיה למשך 3 שנים עם אפשרות הארכה ל־3 שנים
 נוספות (סעיף 272). גם התמורה לדירקטור חיצוני
 מוגבלת לסכום שייקבע בתקנות על ידי שר האוצר
 באישור ועדח הכספים של הכנסת, ולחברה אסור יהיה

 ליתן לדירקטור כאמור בל תמורה נוספת (סעיף 306).

 סימן ד: פגם במינוי דירקטור

 סימן זה קובע, כי אף אם נפל פגם במינויו של דירקטור או
 בכשירותו, אין בכך ברי לפגוע כתוקף פעולות שעשה -
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 פרה שלישי: חובות נושאי משרה

 חובת זהירות

 אמצעי זהירות
 ורמת מיומנות

 סימן אי: חובת זהירות

פים 35 ו־36 לפקודת ר בסעי ושא משרה חב כלפי החברה חובת זהירות באמו  277. (א) נ
. ן [נוסח חדש] 8  הנזיקי

שא משרה ו ל נ ל חובת זהירות ש א) כדי למנוע קיומה ש ) ף קטן ר בסעי ן באמו  (ב) אי
 בלפי אדם אחר.

שא משרה סביר, באותה עמדה ו על נ ה היה פו ב פעל ברמה מיומנוח ש ושא משרה י  278. נ
דע ם סבירים לקבלת מי ם לב לנסיבוח הענין, באמצעי בכלל זה ינקוט, בשי תן נסיבוח, ו באו  ו
ו בתוקף ד י ת ב עשי ל פעולה הנ ו או ש ר שו באת לאי לה המו ל פעו ת העסקית ש ו  הנוגע לכדאי

ת כאמור. לו ן פעו ת לעני פו ש לו חשי י דע אחר ש , ולקבלת כל מי  תפקידו

 חובת אמונים

 חובת אמונים
 במקרים מיוחדים

 סימן בי: חובת אמונים

ל זה - בכל פעל לטובחה, ו י נים לחברה, ינהג בחום לב ו שא משרה חב חובת אמו ו  279. נ

י ו ל ן מי דו בחברה לבי י הפקי לו נים בין מי ד עני גו ש בה ני י ימנע מכל פעולה ש  (1) י
ם; י שי ו האי ני ן עני ו או לבי ל  הפקיד אחר ש

ם חחרוח עם עסקי החברה; ו ש ש בה מ י ימנע מכל פעולה ש  (2) י

ג טובת הנאה לעצמו ל החברה במטרה להשי דמנות עסקית ש ל הז צו י ימנע מנ  (3) י
 או לאחר:

ו י ד י ו ל א ב עה וימסור לה כל מסמך הנוגעים לעניניה, ש י ד  (4) יגלה לחברה כל י
ו בחברה.  בתוקף מעמד

ת לו , פעי ת הבאות, כשלעצמן לו ו הפעו ף 279( ו), לא יהו ר בסעי  280- (א) על אף האמו
ד ענינים: ו ג י  בנ

ל חברות; ו שא משרה בכמה חברות, הנמנות עם אותו אשכ ו ל נ ) כהונה ש ו ) 

ושא משרה המכהן בחברה־אם ל נ ן ש ו ת והצבעה בדירקטורי  (2) השתתפו
ל החברה האם.  ובחברה־בת הנמצאת בבעלותה המלאה ש

 הסבר

 שינוי נוסף, שהוצע בידי משרד המשפטים, בהתייעצות
 עם פרופ׳ פרוקצייה, הוא קביעת הוראות לענין חובת
 אמונים במקרים מיוחדים הנוגעים לכהונה של נושא
 משרה במספר חברוח באשכול חברות, מצב שהינו
 ממאפייני הפעילות הכלכלית הישראלית, המעורר
ן מוצע לקבוע מפורשות, כי  שאלות משפטיות רבות. כ
 עצם הכהונה במספר חברות אינה פעולה בניגוד ענינים
 של נושא המשרה. בנוסף מוצע לאפשר לנושא משרה
 המכהן כאמור, לשקול, בתנאים שנקבעו, גם את טובתו
 של אשכול התברות, ובלבד שככלל יישמר העקרון לפיו

 עליו לפעול לטובת החברה בה הוא מכהן.

 פרק שלישי: חובות נושאי המשרה
 פרק זה חוזר בעיקרו על הדין הקיים היום בפקודת
 החברות (כפי שתוקנה בתיקונים 4 עד 7). השינוי
 שהציעה הועדה הוא לאפשר לחברה לפטור את נושאי
 המשרה בה מאחריותם בגין הפרת חובות הזהירות
 כלפיה. הצעה זו הופיעה בהצעת החוק לתיקון פקודת
 החברות (מס 4), התש״ן-1990, ולא התקבלה, מוצע שוב
 לאפשר לחברה במקרים אלו לחסוך את עלויות הביטוח,

 ולשמש כמבטחת עצמית,

, עמ׳ 266. ו  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש •
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ל ו כ ש י למנוע מנושא משרה, בחברה הנמנית עם א ן באמור בסעיף 279 כד  (ב) אי
ע ו י לפג ן בהחלטתו כד ע כי אי כנ בלבד ששו ל, ו ל נם את טובתו של האשכו  חברות, לשקו
ושא המשרה - לא יראו בכך הפרח  בטובת החברה שבה הוא מכהן, בטווח הארוך: עשה כן נ

 חובת אמונים.

ושא המשרה ר בו, אם היה נ ות האמו  חובת אמונים 281. בנוסף לאמור בסעיף 279 ומבלי לגרוע מכללי
ר דירקטור - י ט ק י י ל ד  ש

א בתום לב ולטובת החברה: ל ימנע מהקצאת מניות ש  (1) י

ד להסכמי הצבעה:  (2) לא יהיה צ

ת בטובת החברה: געו ן פו נ  (3) יקבל בחום לב החלטות בנוגע לחלוקה שאי

ד ג ות על הצעת רכש ובהחלסה אם להסכים או להחנ י  (4) בהמלצה לבעלי המנ
ר בחוק זה, יפעל בתום לב ולטובה החברה. וג כאמו ז  למי

שא ו ל נ ים ש נ ל חובה אמו ע קיומה ש ו ר בסעיפים קטנים 279 עד 281 כדי למנ ן באמו  שמירת דינים 282. אי
 משרה כלפי אדם אחר.

ד (3) וה בסעיפים 9ד2(א^) ע י ו לות המנ ר פעולה מהפעו ש א ת ל י א ש  אישור פעולות 283. (א) חברה ר
ימו כל החנאים האלה: בלבד שנתקי  ו

ת בטובת געו נן פו רה אי שו על בתום לב והפעולה או אי שא המשרה פו ו  (1) נ
 החברה:

ר, את מהות שו ן באי ו י עד לד ושא המשרה גילה לחברה, זמן סביר לפני המו  (2) נ
בדה או מסמך מהותיים. שי בפעולה וכל עו  ענינו האי

עשה בהתאם לקבוע י ר בסעיף קטן (א) י ים בהן האמו לות שמתקי ר פעו שו  (ב) אי
ר בהתאם לקבוע בסעיפים 288 שו  בתקנון החברה. ואולם, פעולה מהוחיח טעונה אי

 ו־ו29.

 סימן גי: ענין אישי בהתקשרות
ימת או שי בעסקה קי ן אי ן או בעקיפין, עני י ש לו, במישר י דע ש ו ושא משרה הי  284. (א) נ
שי וכן כל ל החברה עם אדם אחר, יגלה לחברה ללא דיחוי, את מהות ענינו האי צעת ש  מו

בדה או מסמך מהותיים.  עו

שא ו ל נ י ש ש י א ר בסעיף קסן (א) לא תחול כאשר ענינו ה י כאמו  (ב) חובת הגילו
נה חריגה. ל קרובו בעסקה שאי שי ש ן אי  המשרה נובע רק מקיום עני

שא משרה בחברה ו ש לנ ת להתקשר בעסקה עם אדם אחר שבה י י א ש  285. (א) חברה ר
א המשרה ש ו נ בלבד ש (להלן - התקשרות החברה עם אחר), ו ן פי ן או בעקי י , במישר שי ן אי  עני
ר בסעיף 284 והחברה אישרה, בהתאם לקבוע שי כאמו  גילה לחברה אח מהוה ענינו האי

 בחקנונה, כי ההתקשרות אינה פוגעת בטובה החברה.

ף קטן(א), ר בסעי  (ב) התקשרות החברה עם אחר בעסקה חריגה טעונה, בנוסף לאמו
ר בהתאם לקבוע בסעיפים 288 ו־291. שו  גם אי

 ענין אישי
 בהתקשרות

 החברה

 החברה
 עם אחר

, ן אישי ש לו בה עני י י להחקשר עם החברה בעסקה ש ושא משרה רשא  286. (א) נ
לה לחברה, זמן י בלבד שג ושא משרה עם החברה), ו (להלן - התקשרות נ ן פי ן או בעקי י שר  במי

 התקשרות
 נושא משרה
 עם החברה
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בדה או מסמך מהותיים, והחברה , לרבות כל עו  סביר לפני ההתקשרות, אה ענינו האישי
 אישרה את ההתקשרות.

ת לאשר את התקשרותה עם נושא משרה בהתאם לקבוע בתקנונה י א ש  (ב) חברה ר
געת בטובה החברה; היחה • לב וההתקשרות אינה פו על בתו א המשרה פו ש ו נ בלבד ש  ו

ר בסעיפים 288 ו־ 291. ר בההאם לאמו שו א גם אי  העסקה חריגה, טעונה הי

שא המשרה התקשרות ו ושא משרה עם החברה לא יהא הוקף כלפי החברה וכלפי נ  287. להתקשרות נ
^ י ת ת ר ס  בכל אחד מאלה: ח

ף 286(א); ר בסעי שי כאמו שא המשרה לא גילה את ענינו האי ו ) נ ו ) 

ר ההתקשרוח בקבוע בסעיף 286(ב): שו  (2) לא נתקיימו התנאים לאי

ך  (3) ההתקשרות לא אושרה בהתאם לקבוע בסעיפים 288 ו־ 291 או שנפל בהלי
ר פגם מהוחי אחר: שו  האי

ר שניתן. שו  (4) ההתקשרות נעשתה בחריגה מן האי

ר בסעיף 283, או להתקשרוח החברה עם דרכי אישור ושא משרה כאמו ל נ לה ש ר לפעו שו  288. (א) אי
ף 286 ר בסעי ושא משרה עם החברה כאמו ף 285 או להתקשרות נ ר בסעי  אדם אחר כאמו
ר רק אם ניתן שו ן באי דו ן י ו ן באחד; הדירקטורי ו ת הביקורח והדירקטורי ד ע ם ליחן - ו  רשאי

ת הביקורת. ד ע ל ו רה ש שו  אי

פה ת ביקורת, או שהאסי ד ע לא קיימת כחברה ו ושא המשרה דירקטור ו  (ב) היה נ
ף קטן די הדירקטוריון, טעונה הפעולה או ההתקשרות באמור בסעי ח ממלאה את חפקי  הכללי

ר האסיפה הכלליח. שו  (א) גם אי

ר או לרוב חברי שו ן האי בה לעני שי ם בי ון המשתתפי  (ג) היה לרוב חברי הדירקטורי
ת שי בפעולה או בהתקשרו ר ענין אי שו ן האי בה לעני שי ם בי ת הביקורת המשתתפי ד ע  ו

ר האסיפה הכללית. שו , טעונה הפעולה או ההתקשרות גם אי ף קטן(א) ר בסעי  כאמו

ושא משרה אחרת או ל דירקסור, לרבות תנאי העסקתו כנ  289. (א) הנאי כהונתו ש
ן ולאחר ו רי עדת הביקורת ולאחריה הדירקטו ל כל אלה: ו רם ש ד אחר, טעונים אישו  בתפקי

 מכן האסיפה הכללית.

ן תנאי העסקתו טעונה ו דירקסור עם החברה בעני נ ושא משרה שאי  (ב) החקשרוח נ
ן ר עני שו ן האי ם באסיפה לעני ון המשחחפי ון; היה לרוב חברי הדירקטורי ר הדירקטורי שו  אי

ר אוחה גם האסיפה הכללית. ש א שי בהתקשרות. ת  אי

ן י ם בענ י נ ו י ע בד י צב לא י בא לאישור, לא יהיה נובח ו ו מו נ י ושא משרה שענ  290. (א) נ
ע י ות בהתאם לקבוע בסעיפים 288 ו־ 291; נכח או הצב י ר התקשרו שו ת או אי לו ר פעו שו  אי
בא ן המו י ר שניחן לפעולה או להחקשרוח כאמור. היה הענ שו ון, לא יהיה תוקף לאי  בדי
ר כל הדירקטורים שו ן האי י עו בענ צבי י ו ו ר נוגע למרבית הדירקטורים, ישתתפ שו  לאי

ם בישיבה.  המשתתפי

ר שו ן אי י ת בענ ן המתקיים באסיפה כללי ו (א) לא יחול על די ף קסן ר בסעי  (ב) האמו
ות בחברה. י א גם בעל מנ ושא משרה שהו ל נ  פעולה או התקשרות ש

י אישור ממחר ותר מאמצע זים או י ם וחמישה אחו י ת כעשר רי בו ושא משרה כחברה צי  291. (א) החזיק נ
ר הפעולה או ההתקשרוח באמור בסעיפים 288 ו־ 291, בנוסף שו  שליטה בחברה, טעונים אי
ת על מחן בלבד שהחלטת האסיפה הכללי ת ו ר האסיפה הכללי שו ר בהם, גם אי  על האמו

 אישור תנאי
 כהונה והעסקה

 הימנעות
 נושא משרה
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ות הנוכחים, י ר לפעולה או להתקשרות כאמור חתקבל בהסכמה רוב בעלי המנ שו  אי
ם נ ות שאי י ש לפחות מקולות בעלי המנ י ל יכלל ש  בהצבעה במנין קולות; במנין קולות הרוב י

ר הנוכחים בהצבעה, שי בפעולה או בהתקשרות כאמו  בעלי ענין אי

שי ן אי י עני נם בעל ות שאי י י מנ א) בעל ) ר בסעיף קטן  (ב) לא נכחו באסיפה כאמו
ת באסיפה ר את הפעולה או ההתקשרו ש א ח החברה ל לה או בהתקשרוח כאמור, רשאי  בפעו

ן קולות. ות הנוכחים בהצבעה, במני י  נדחית, בהסכמת רוב בעלי המנ

זים או ם וחמישה אחו י ן בחברה ציבורית, בעשר ו  (ג) החזיקו רוב חברי הדירקטורי
ב חברי ו ר י השליטה בחברה במצטבר, טעונה פעולה או התקשרוה של  יותר מאמצע
ר בהתאם שו שי בה, בנוסף על האמור בסעיפים 288 ו־ 291, גם אי ן אי ש עני ן י ו  הדירקטורי

, ב) )  לקבוע בסעיפים קטנים (א) או

ת או לו ר פעו שו ן אי י ת או אסיפה נדחית לענ דעה על כינוס אסיפה כללי  (ד) בהו
ע י לקבו יכללו פרטים בדבר מהוה העסקה: השר רשא  עיסקאות בהתאם להוראות סעיף זה, י

דעה לענין סעיף זה. ל בהו ש לכלו י  בתקנוח פרטים ש

 סימן ד׳: תרופות

נים החלים על הפרת חוזה, ל נושא משרה יחולו הדי נים ש  תרופות 292. (א) על הפרת חובת אמו
ים המחוייבים. י ו נ  בשי

ושא משרה שהפר חובה , רואים נ ף קטן(א) וח האמור בסעי  (ב) מבלי לגרוע מכללי
נים כלפי החברה כמי שהפר את התקשרותו עם החברה.  אמו

ם ש שא משרה ב ו ה נ ש ע ח חברה לבטל פעולה ש י א ש  ביטול פעולות 293. בנוסף לאמור בסעיף 292 ר
שא המשרה, וכן ו ל נ נים ש דע על הפרת חובה האמו חו אדם י  ההברה כלפי אדם אחר, אם או
ל טו ושא המשרה, אף ללא בי ים המגיעים לה מנ י צו ע מאותו אדם את הפי א לתבו ת הי י א ש  ר

 הפעולה.

ע ממנו ו א לתב ח הי ת לבטל את החקשרוחה עם אדם אחר וכן רשאי י א ש  294. (א) חברה ר
א ש ו ל נ שי ש דע על ענינו האי ל הנזק שנגרם לה אף ללא ביטולה, אם אותו אדם י ש ים ב י צו  פי
ר להתקשרוח בההאם לקבוע שו ו לדעת על העדר אי דע או היה עלי י  המשרה בהחקשרוח, ו

 בסעיפים 288 ו־ 291.

ח שי בהתקשרו נו האי ושא משרה שלא גילה לה אח עני ע מנ ת לחבו י א ש  (ב) חברה ר
א ח הי י א ש ים בשל הנזק שנגרם לה, וכן ר י צו ף 285, פי  החברה עם אחר בהתאם לקבוע בסעי
שא ו ולת אם נ שא המשרה בשל הנזק שנגרם לה אף ללא ביטולה, ז ו ים מנ י צו ע פי  לחבו

שי בהתקשרוח. ן אי ו לדעת על קיום עני לא היה עלי דע ו  המשרה לא י

ל החברה שנחגלו בו לכאורה פגיעה בחוק או בנוהל דע לדירקטור על ענין ש ו  גילוי ליקוי 295. (א) נ
ן ו ף 126, לשם די ר בסעי ן כאמו ו ל הדירקטורי בה ש שי ן י י לזימו  עסקים תקין, יפעל ללא דיחו

 וקביעת דרכי פעולה.

ם ימים י ש ו ל (א) תוך ש ף קטן ר בסעי בה כאמו שי ת י רי בו  (ב) לא החקיימה בחברה צי
ה לא הניחו את דעת הדירקטור, תי צאו בה שתו שי ימה י ום מסירת ההודעה, או שנחקי  מי

ף 310. ר בסעי ח המשפט כאמו א לפנות לבי י הו  רשא

 ביטול
 התקשרויות

 החברה
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 סימן הי: פטור, ביטוח ושיפוי

 סמבות החברה
 לפטור ביטוח

 ושיפוי

 פטור מאחריות
 להפרת חובת

 זהירות

 ביטוח אחריות

 שיפוי

נים בת אמו ל הפרת חו ש ותו ב שא משרה מאחרי ו ת לפטור נ י א ש  296. (א) חברה אינה ר
 כלפיה.

בת זהירות כלפיה, ל הפרת חו ש שא משרה ב ו ות נ ח לפטור מאחרי י א ש  (ב) חברה ר
תו בהחאם לקבוע בפרק זה בלבד. שא משרה בה, או לשפו ו ל נ ותו ש  לבטח את אחרי

, בולה או ותו ושא משרה בה מאחרי ל בתקנון הוראה הפוטרת נ ח לבלו י א ש  297. חברה ר
רות כלפיה. ל נזק עקב הפרת חובת הזהי ש  מקצתה, ב

ותו ל בתקנון הוראה המהירה לה להתקשר בחוזה לביטוח אחרי ת לבלו י א ש  298. חברה ר
ל אחה מאלה: ש שא משרה בה, כולה או מקצתה, ב ו ל נ  ש

בת זהירות בלפי החברה או כלפי אדם אחר: ) הפרת חו ו ) 

ד שא המשרה פעל בחום לב והיה לו יסו ו ד שנ ב ל ב נים כלפיה, ו  (2) הפרח חובת אמו
לה לא תפגע בטובה החברה:  סביר להניח שהפעו

וחו ה בתוקף הי ש ע ל פעולה ש ש ו לטובת אדם אחר ב טל עלי  (3) חבות כספית שתו
ושא משרה בחברה.  נ

ת ראו שא משרה בה, ובלבה שכללה בחקנון אחה מההו ו ח נ ו ת לשפ י א ש  299. (א) חברה ר
ן אחד י שא משרה בחברה, לענ ו ותו נ ה בתוקף הי ש ע ל פעולה ש ש ף קטן(ב), ב  המפורטות בסעי

 מאלה:

ת פסק ו לטובת ארם אחר על פי פסק דין, לרבו ) חבות כספיח שהוטלה עלי ו ) 
י ביח משפט: ד ר בי ש ו א ן שניחן בפשרה או פסק בורר ש  די

שא ו א נ י צ ו ה רך דין, ש ות סבירות, לרבוח שכר טרחת עו נ י י ת התד צאו  (2) הו
י החברה או ד י ו ב ד ג ש נ ג ך שהו ת משפט, בהלי י בי ד ב בהן בי י י  משרה או שחו

ו זובה. לי שממנ ם פלי שו י אדם אחר, או באי ד  בשמה או בי

ה אחת מאלה: ל שתהי בו , י י פו ן שי  (ב) הוראה בתקנון לעני

ם עי רו ושא משרה בה עקב סוג אי ת נ ו ל החברה לשפ בות מראש ש י  (1) החחי
קבע בה: י עד גובה סכום שי רטו ו פו  שי

: ד עב י ד שא משרה בה ב ו ח נ ו  (2) הוראה המהירה לחברה לשפ

שא ו ת את נ ו פ ש ע מהחברה ל ו י למנ ) בסעיף קטן (ב) כד ו ר בפסקה ( ן באמו  (ג) אי
א נקבעו בתקנון, ובלבה שנכללה בתקנון הוראה ל ד על ארועים או בסכום ש ב ע י ד  המשרה ב

ר בפסקה (2).  כאמו

, גם אם היתה עבד שא המשרה בדי ו ת את נ ו ת לשפ י א ש  (ד) החברה לא תהיה ר
ף קטן(ב), אם נתקיים אחד מאלה: ר בפסקה (2) בסעי  בתקנון הוראה כאמו

ד לת לעמו כו ת הי י ימנע מן החברה א ו פ י ש ה ש סביר ש ש ) קיים ח ו ) 
: עד פרעונן וחיה בהגיע מו י בו י  בהחחי

, מסכום י פו ל החברה יפחת, לאחר השי י הנכסים השוטפים ש ו  (2) שו
ת שלה. טפו ות השו י בו י  ההתחי

ת תקנונה ח א ו ת החברה לשנ י א ש , ר י ן שיפו י  (ה) לא נכללה בתקנון הוראה לענ
ף 291, תחקבל ר בסעי שא משרה האמו ו ים בנ ם מהקי א בלבד ש  ״לכלול בו הוראה כאמור, ו

ר באוחו סעיף.  ההחלטה באסיפה הכללית כאמו
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י רעדת ד נתן בי י תי ו פ ר השי עו בדבר שי ושא המשרה ו י נ ו פ  •30. (א) החלטה בדבר שי
ר שו , טעונה החלטתה אי רו עו י וקבעה את שי ו פ עדת הביקורת אח השי  הביקורת; אישרה ו

 הדירקטוריון.

ת ר האסיפה הכללי שו נוח גם אי , טעו ר בסעיף קטן(א) ו כאמו שר  (ב) החלטות שאו
 במקרים האלה:

שי ן אי ת הביקורת עני ד ע ן או לרוב חברי ו ו  (ו) לרוב חברי הדירקטורי
 בהחלטה:

עדת ביקורה;  (2; לא קיימח בחברה ו

ד בלב ף 291, ו ר בסעי י מתקיים האמו פו ושא המשרה המבקש שי  (3) בנ
ת יתקבלו בהתאם לקבוע באותו סעיף.  שהחלטוח האסיפה הכללי

ד 299 לא יהא תוקף להוראה המתירה לחברה להתקשר פים 297 ע ר בסעי  301. על אף האמו
ושא משרה בה או לפטרו ממנה או להוראה או להחלסה ל נ ותו ש  בחוזה לביטוח אחרי

ל אחד מאלה: ש ל חבוח כספית שהוטלה עליו, ב ש חו ב  המתירה לחברה לשפו

ף 298(2); ר בסעי  (1) הפרח חובת אמונים, למעס כאמו

ה לנסיבוח ההפרה ו ־אכפהי ך אי ן או מחו ו  (2) הפרת חובת זהירוח שנעשחה במחכו
ה:  או לתוצאותי

: ן א כדי ל שי ש ך כוונה להפיק רווח אי  (3) פעולה מחו

ו. טל עלי צום כספי קנם או כופר שהו  (4) עי

ל בו - י לבלו ת אח החקנון בד ו ת לשנ י א ש  302. חברה ר

ר בסעיף 298; ) הוראה כאמו ז ) 

ן החלטה שנחקבלה ר טעו י כאמו ו נ ר בסעיפים 297 ו־299: שי ראות כאמו  (2) הו
ר יחולו פות כאמו ל אסי ות לסוגיהן: על כינוסן ש י ל בעלי מנ פות נפרדות ש  באסי
י ש לפחות מבעל י ל ן החוקי בבל אחח מהן יהיה ש י בלבד שהמנ ראוח החקנון, ו  הו

תו סוג. וח שהונפקו מאו  המני

ר בפרק זה. ן לההנוח על האמו  303. (א) אי

ל חברה או בחוזה או בכל דרך אחרת, המתנה  (ב) לא יהיה תוקף להוראה בחקנון ש
ן או בעקיפין. י ר בפרק זה, במישר  על האמו

וה בעל ושא משרה מלהי ל נ י לגרוע מכל דין אחר המגבי ראות פרק זה כד ן בהו  (ג) אי
ות החברה. י ו  ענין בהתקשר

ן - החלטות להל ) ( ב ) ן ף קט וח בסעי י ו ע על ההחלטות המנ די ה הו רי בו  304. (א) חברה צי
ן י ר יחולו לענ ת סעיף 38 לחוק האמו ראו הו ירות ערך: ו י  החברה), בדו״ח לפי סעיף 36 לחוק נ

ייבים. ים המחו י ו נ ת אלה בשי דעו  הו

 (ב) ואלה החלטות החברה:

בת ם הפרח חו ש בה משו י ושא משרה, ש ל נ  (1) החלטה המאשרת פעולה ש
ף 283; ראות סעי נים לפי הו  אמו

 (2) החלטה המאשרת התקשרות החברה עם אדם אחר בעסקה חריגה, באמור
ף 285(ב):  בסעי

 החלטה בדבר
 שיפוי

 הוראות חסרוה
 תוקף

 שינוי מסמכי
 יסוד

 הודעות
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שא משרה בעסקה חריגה ו  (3) החלטה המאשרת החקשרוח החברה עם נ
ף 286(ב); ר בסעי  כאמו

ראות סעיף 300. ושא משרה לפי הו י נ ו פ  (4) החלטה על שי

ו בהתאם לקבוע בסימן זה, שר ע על החלטות אחרות שאו די ת חו רי בו  (ג) חברה צי
ה ש ו ל ש גש אחה ל ר תו דעה כאמו ירוח ערך: הו ף 36 לחוק ני ש לפי הקבוע בסעי ג דעה שתו  בהו
יבים. י ים המחו י ו נ ת אלה, בשי דעו ן הו ר יחולו לעני ראות סעיף 38 לחוק האמו  חודשים, והו

, 9 ת, התשל״ה-5ד9ו ו ח בהגדרחה בחוק החברות הממשלתי  (ד) חברה ממשלתי
^ לחוק א ) 3 ף 4 ף קטן (ב), בהתאם לקבוע בסעי ר בסעי ע על החלטוח החברה כאמו י ד  תו

ן פרוטוקולים.  האמור, לעני

 גמול דירקטורים

 גמול לדירקטורים
 חיצוניים

 דו״ח בחברה
 ציבורית

 פרק רביעי: זכויות נושאי משרה

 סימן אי: גמול לנושאי משרה

ף 289. ר בסעי שר כאמו או שאי המשרה י ו נ ל לדירקטורים ו  305. (א) גמו

ה הם ב י החברה ש ד לם רק בי ותם דירקטורים, ישו ל לדירקטורים בעד הי  (ב) גמו
 מכהנים כדירקטורים.

זים לפחות מכוח  (ג) לפי דרישה בכתב מאת בעלי מניוח שלהם עשרה אחו
מחח ה בכתב, מאו ע ד ו וח ה י א לאותם בעלי מנ • הדירקטורים להמצי בי י  ההצבעה בחברה, חי
ל ש ה להם החברה ו מ ל י ש ם ש מי ו ל בל התשל יק ש י , ובה פירוס מלא ומדו ן י רואה החשבו ד  בי
ל אחת כ ן חנאי פרישה, ב י ם שקיבלה על עצמה, והכל לרבות לענ מי ות לחשלו י בו י  כל ההתחי

ל החברה. נוח שנערכו בהן דו״חות ש ים האחרו ש השנ ו ל ש  מ

תו דירקטור בחברה, ו בל דירקטור בהי ם שקי מי ל גם תשלו כלו לל י  (ד) הסכום הכו
ר או שי י י ו נ וחו דירקטור בחברה אחרת מכוח מי ל החברה הנדונה, או בהי א חברה בח ש י ה  ש
חו דירקטור בחברה ו ן בעד הי , בי ל או בהענקה לעצמו  עקיף מטעם החברה הנדונה, כגמו

ן בזיקה אחרה לניהול עסקיה. בי  כזאח ו

ר גובה ב ל הכנסת, יקבע בחקנוח כללים בד ת הכספים ש ד ע ר ו שו  306. שר האוצר, באי
ע א משקי ו ה דה ש ו ד לדירקטור חיצוני, בהתאם לעב י ם תאג ל ש י ת ש צאו ל וההו  הגמו
י כל תמורה נ צו לא חינתן לדירקטור חי ם לסוגיהם ו י ד י ל תאג ת ש לו  ובהחחשב בהיקף הפעו

 אלא על פי תקנות כאמור.

ירות י ואות, נ ה כסף, הלו ו א שו ו ה ף זה, ״תשלומים״ - סכומי כסף וכל דבר ש  307. (א) בסעי
ותו ל הי ש שא משרה ב ו יוח אחרות וכל הסבה אחרת, והכל למעט אם ניחנו לנ  ערך או זכו

ות בלבד. י  בעל מנ

 הסבר

 יועצים מטעם כלל הדירקטורים, וזכותו של הדירקטור
 היחיד לתבוע בשם החברה,

: גמול לנושאי המשרה  סימן א,

 בסימן זה נכללות הוראות מהדין הקייס בנוגע לתשלום
 גמול לדירקטורים ולדירקטורי• חיצוניים וכן חובת
 הדיווח בחברה ציבורית, על הטבות לנושאי משרה בה.

 פרק רביעי: זכויות נושאי משרה
 בפרק זה נאספו ההוראות בדבר הזכויות השונות של
 נושאי משרה הקיימות בדין הנוהג בגון ההוראות בדבר
 גמול לדירקטורים ודירקטורים חיצוניים, כמו בן, נקבעו
 זכויות נוספות כמו הזכות לקבלה מיהע, הזכות למינוי

 י סייח החשל״ה, עמ׳ 132.
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גש לפי סעיף 36 לחוק ן ההקופתי שלה המו ן וחשבו י ף לד תצר ת' י ר ו ב י  (ב) חברה צ
ל כל ש ה ו מ ל י ש ם ש מי ו יק של כל החשל י דעה ובה פירוס מלא ומדו ירות ערך, הו י  נ
ותר מים שקיבלה על עצמה, לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בי ות לתשלו י בו י  ההתחי
גש ה מו בי ו בה, והכל לרבות לענין תנאי פרישה, בשנה שלג הנ שאי המשרה שכי ו ן נ  מבי
ן בי שא המשרה ו ו נ ר ניחנו ל ם באמו מי ות לחשלו י בו י ם או ההתחי מי  הדו״ח, בין שהתשלו
י ד ו בי תנ י ן שנ ושא המשרה, בי ל נ ל העסקתו ש ש ושא המשרה, או ב ר נ ו לאחר עבו  שניתנ

די חברה קשורה לחברה. ו בי ן שניתנ  החברה, ובי

ירות ערך, י ראוח סעיפים 38,36 ו־44 לחוק נ ף זה יחולו הו ר בסעי דעה כאמו  (ג) על הו
ים המחויבים. י ו נ  בשי

 סימן בי: מידע ויועצים

ח אחר, לבדוק את ספרי החברה, מסמכיה  הזכות לקבלת 308. (א) כל דירקטור זכאי, בעצמו או באמצעו
י לו ר דרוש למי ב ד ה ה וכן לקבל העתקים מהם וכן לבדוק אח נכסי החברה ככל ש מי שו רי ע ו ד י  מ

ו כדירקסור. בותי  חו

א ל גשה ש ל דירקטור אם סברה שהבקשה הו ת לסרב לבקשתו ש י א ש  (בן החברה ר
בת ך אחרה בטו ר ע בד ו ר כדי לפג י כאמו לו י ש בג י ד עסקי או ש ש במסמך סו י  בחום לב, ש

 החברה.

ת צאו א החברה בהו ש י  (ג) ביקש דירקטור לממש את זכותו לפי סעיף קטן (א) ת
ר ב ד ה ועצים, ככל ש ת י ר י א לשכ י צ ת םבירוח שהו צאו ן והבדיקה וכן בהו ו ל העי  סבירות ש

י תפקידו. לו דרש למי  נ

ף , לבקשת דירקטור חיצוני, להחיל את הזכות האמורה בסעי  (ד) ביח המשפט רשאי
ע ד י מ ע כי ה ל כל חברה קשורה, אם השחכנ ם ש מי שו רי  קטן (א) לגבי ספרים, מסמכים ו

דו כדירקטור חיצוני. ע תפקי צו ב לבי  המבוקש חשו

ר ש ן או מומחה אחר א , רואה חשבו עץ משפטי ו י להעסיק י  זכות להעסיק 309. (א) דירקטור רשא
דו כדירקטור. י תפקי לו רך מי דרשת לצו ם העסקתם נ י צ ע י  י

ן החברה, אם ו ר על חשב ועצים כאמו י רשאי להעסיק י נ צו  (ב) דירקטור חי
ה א ר ש שר העסקת מומחה, מ ן אישר את ההוצאה או אם בית המשפט אי ו רי  הדירקטו
צאה הוא , כי סכום ההו ל דירקטור חיצוני ע הפקידו ש צו פן סביר לבי  שהעסקחו דרושה באו

ל החברה אינו מספק. ם הק!_וע ש עצי ו ה הי ו ל צו  סביר וכי סיוע ש

 סימן גי: זכות הביעה

ר ו ט ק ר י ד . ל לה ש ח פעו עשו ה להי ד מ ו ע ד סביר להניח ש  310. (א) היה לדירקסור יסו
י הוא, ושא משרה או הפרח הוראה אחרת לפי חוק זה, רשא ל נ ות הפרת חובה ש לה להו  העלו
ו זאת, לפנוח לביח המשפט בבקשה ף 295, אם הנסיבות אפשר ר בסעי ל באמו ע פ  לאחר ש
לה או מנע את הפעו י לתת צו שי ף אח החובה או ימנע את הפעולה: ביה המשפט רשא אכו  שי

ראה לו בנסיבוח הענין, י  כל סעד אחר שי

י הסבר ר ב  ד

 להרחיב זבות זו לכלל הדירקטורים. עם זאת, דירקטור
 חיצוני יהיה רשאי להמשיך ולהעסיק יועצים כאמור,

 במקרים מסויימים, על חשבון החברה.

 סימן בי: מידע ויועצים
 בדין הקיים הוקנחה זכות לדירקטורים מקרב הציבור
 לקבל מידע ולהיעזר ביועצים על חשבון החברה, מוצע
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 איגרות חרב

 פנקס רישום
 איגרות חוב

 תחולת
 שיעבוד צף

פי ת המשפה על־ א דירקטור שפנה לבי י צ ת שהו צאו א בכל ההו ש י  (ב) החכרה ת
רך דין, אלא אם כן בית המשפט קבע ת אגרות בית משפט ושכר טרחת עו ף זה, לרבו  סעי

 אחרת.

ל בעלי מניות, נושים או כל אדם אחר לפנות ר בחוק זה לגבי זכותם ש ן באמו  (ג) אי
ף זה. ר בסעי ל דירקטור כאמו ח המשפט, כדי לגרוע מזכוחו ש  לבי

 חלק שביעי: איגרות חוב

 פרק ראשון: איגרח החוב

גרות חוב. ת להנפיק אי י א ש  311. חברה ר

גרוח חוב. ם אי שו ם פנקס רי  312. (א) חברה תחזיק במשרדה הרשו

גרות החוב. ם אי שו ן בפנקס רי ו ת או נושה בחברה זכות עי ו י  (ב) לכל בעל מנ

ד צף על נכסי החברה ו ב ע י ש גרוח חוב מובסחת כ גרת חוב או סדרת אי  3-13. (א) מקום שאי
ננו רשום ד גם על מקרקעין שלה אף אם אי ו עב צאו ממנו מקרקעין שלה, יחול השי לא הו  ו

 בפנקסי המקרקעין.

ד צף מקנה לבעל איגרת החוב דין קדימה או בכורה על פני בעל ו עב ן שי  (ב) אי
ד הצף ו ב ע י ש ל ה לו היה קיומו ש ל מקרקעי החברה, אפי ם או קונה בתמורה ש  משכנתה רשו
ד צף הגבלה על ו ב ע י צר ש ו ן או המכר: ואולם אם נכללה במסמך הי שכו ת המי ע ש ע להם ב דו  י
ד הצף, ו ב ע י ש שום ה נות, והגבלה זו נכללה בפרטים שנמסרו לרי ר משכו צו  זכוח החברה לי
ם הפרטים שו ד לאותה הגבלה אחרי רי גו י צר בנ ו ן שנ ף על משכו י ד הצף עד ו עב  יהיה השי

די הרשם.  בי

ם לפני שו י ר פרטיו נמסרו לר ש ר בסעיף קטן(ב) א ד צף הכולל הגבלה כאמו ו ב ע י  (ג) ש
גשה לרשמ לפני יום דעה על קיום ההגבלה הו הו  יום ה׳ באדר התשל״ה (16 בפברואר 1975), ו
ד ו ב ע י ף על ש י ו - יהיה עד ת של ו נ נרשמה בפנקס המשכו ני 1981) ו ו ז התשמ״א (24 בי  י׳ בחמו

י הרשם. ד דעה בי ד לאותה הגבלה אחרי רישום ההו גו י צר בנ ו  שנ

ר ש פ י א ה להבטחת אשראי ש ש ע נ ן נכס ש ו שכ ף קטן(ב), מי ר בסעי  (ד) על אף האמו
שת הנכם כי על לר ש בפו מ י ד צף קודם אם האשראי ש ו ב ע י ף על ש שת נכס, יהיה עדי כי  ר
ן זה, י ם אחר; לענ ד י א ד ן שניחן בי בי י המוכר ו ד י ניחן בי א א בין שהאשר , והו  הממושכן

בוח כספיח. י  ״אשראי״ - לרבות מתן התחי

 הסבר
 לאור הזכות הכללית המוצעת בסעיף זה, ואין בכך,

 כמובן, כדי לגרוע מזכויותיו.

 חלק שביעי: איגרות חוב
 פרק זה מקבץ הוראות הלקוחות מפקודת החברות. ועדה
 מקצועית מטעם ועדת הקודיפיקציה של המשפט
 האזרחי, שבראשות פרופ׳ ברק, שוקדת על איחוד
 ההוראות בדבר משכונות ושעבודים בחקיקה נפרדת.
 במסגרת זו יידונו מחדש גם חלק מהוראות אלו. שינויים
 שהוכנסו בסעיפים הקיימים הם בעיקרם שינויי נוסח,

 שנועדו למנוע אי התאמות לחוק החדש.

 סימן גי: זבות תביעה
 ברין הקיים הוקנו לדירקטור זכויות לפנות לבית המשפט
 במקרים מסויימים. מוצע להקנות לדירקטור זבות,
 במקרה שהוא סבור שעומדת להיות מופרת חובה לאחר
 שפנה ליושב ראש הדירקטוריון, כאמור בסעיפים 295
 ו־26ו (אם הנסיבות אפשרו זאת), לפנות לבית המשפט
 בבקשח סעד, החברה תישא בהוצאות ההליך באמור.
 זבות זו היא כללית ובאה במקום קביעת זכותו זו של
 הדירקטור בענינים השונים. לפיכך, באותם סעיפים
 שמקורם בדין הקיים, בהם ניתנה זכות תביעה למספר
 גורמי• וביניהם הדירקטור, הושמט ציונו של הדירקטור,
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ם ש שטר נאמנות, רשאי י ש ר צף, או נאמניהם כ ו עב גרות חוב מובטחות כשי  314. בעלי אי
 בכל עת לפנות לבית־־המשפס ולבקש צו המונע אה הממונה על מרשם המקרקעין מלרשום
ל מקרקעין ן נוסף, או מכר ש ו  בפנקסי המקרקעין - זולת על פי צו ביח המשפט - כל משכ
צאו מכלל הנכסים הממושכנים, ואם ראה א הו ל ש ה על שם החברה ו ע מים אוחה ש  הרשו
ש טעמים אחרים שמן י גרוח החוב נתערערה, או ש בה שניתנה לבעלי אי ת־המשפט שהערו  בי
ן ראה לנכו שר להיענות לבקשחם, רשאי הוא ליתן לפי זה את הצו בתנאים שי ו  הצדק ומהי

נים אחרים. ת ועני צאו  בדבר הו

ו ל פי ע ך שטר ש ח חוב מובטחות בנכסים מנכסי החברה, ניתן לערו רו ג  315. (א) מקום שאי
גרוח החוב מזמן לזמן, ל בעלי אי ו הנכסים לנאמן או לנאמנים לזכותם ש מושכנ  י

ישלח לכל בעל גרות חוב י ל אי ל שטר נאמנוח להבטחת הנפקה ש  (ב) העחק ש
גרות חוב, לפי בקשהו.  אי

ן בהנפקה גרות חוב שהונפקו, כוחה יפה לחזור ולהנפיקן, בי ה אי ת ד פ  316. (א) חברה ש
ן בתקנונה או גרות אחרות במקומן, והוא אם אי ן בהנפקת אי גרות ובי ל אותן אי זרת ש  חו
ן זה ואם לא הביעה החברה רשת או משתמעה בעני  בחוזה שנתקשרה בו הוראה אחרת מפו
: ח החוב שפדתה יבוטלו רו ג ן זה או במעשה אחר שלה, שאי  כוונתה, בהחלטה שקיבלה בעני
ות קדימה י כו גרת אותן ז ו לכל בעל אי ר (להלן בפרק זה - הנפקה חוזרת) יהי  בהנפקה כאמו

לולא נפדתה, ת לו אי עו י ו מג  שהי

ל במאזנה את הפרטים יבח לכלו גרוח חוב חי ת לחזור ולהנפיק אי י א ש ר  (ב) חברה ש
גרות החוב הניתנוח להנפקה חוזרח.  בנוגע לאי

ב או ש ן עובר ו גרות חוב שלה בערובה לקבלת מקדמות בחשבו דה אי  317. חברה שהפקי
ות מופקדות פות להי לו נפדו, אף אם הן מוסי גרות החוב באי  בדרך אחרת, אין רואים את אי

מד בחובה עוד. נה זה אינו עו  לאחר שחשבו

ן כל הוראה המגבילה אח סכום  318. (א) הנפקה חוזרת לא תיחשב בהנפקה חדשה לעני
תר להנפיק ואת מספרן. גרות החוב שמו  אי

וה כסף  (ב) כל הנפקה חוזרת נחשבת, לענין מס בולים, בהנפקה חדשה: אולם המלו
ש י ל להג כו לת כדין, י י י נראית מבו ל איגרה חוב שחזרה והונפקה לפי פרק זה ו  בערובה ש
יב י ן לא יחו י לח כד י י נה מבו ך לאכיפת הערובה, ואם נמצא שאי  אותה בראיה בכל הלי
לא לו ל היה לגלות זאת אי כו דע על כך או י גורים אלא אם כן י ם מס בולים או דמי פי  בתשלו

גורים החול על החברה. דמי הפי לים הנכון ו ל מם הבו ם ש  התרשל: חובת התשלו

 שיעבוד צף
 ומניעת עסקאות

 שטר נאמנות
 להבטחת

 איגרת חוב

 סמבות להנפקה
 חוזרת

 הפקדה בערובה
 אינה פדיון

 דין הנפקה
 חוזרת לענין

 הסכום, המספר
 ומם בולים

נות  פרק שני: משכו

ת והחזיק במשרדה את העתקי ו נ  319. חברה הנחל במשרדה הרשום פנקס רישום משכו
נות. וצרים משכו  המסמכים הי

ל החברה, בפנקס ם ש ון במשרדה הרשו וח או נושה בחברה זכות עי  320. לכל בעל מני
וצרים משכונוח. הנהלה החברה תקבע דרכים ת ובהעתקי המסמכים הי ו נ ם המשכו שו  רי

 סבירות לקיום זכות העיון.

ף 4(2) ר בסעי פקד כאמו ף 55 או שהו ר בסעי ל חברה שלא נרשם כאמו ן ש  321. (א) למשכו
, התשכ״ז-°1967', לא יהיה הוקף כלפי נושים אחרים של החברה. ן  לחוק המשכו

 פנקס משכונות

 עיון במסמכים
 ובפנקס

 תוקף המשכון

י סייח התשכ״ז, עמי 48.  ־
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 תחולה על
 חברות חוץ

דה בות עמי י ראות בל דין אחר המחי א) כדי לפגוע בהו ) ן בהוראת סעיף קטן  (ב) אי
. ן ל עסקת משכו לה ש כלו רך שי  בתנאים אחרים או נוספים לצו

ש לה מקום עסקים קבוע בישראל, יחול פרק זה על י שראל ו י ץ ל דה מחו אג  322. חברה שהו
ל ם ש י ד ו ב ע י ר התרפ״ט(15 במאי 1929) ועל ש י ערה אחרי ה׳ באי שראל שי י נכסים בי ר ו ב ע י  ש

ך האמור. שראל אחרי התארי  נכסים שרכשה בי

 אכיפה הטעונה
 רשות מבית

 המשפט

 חובות בדמי
 קדימה באכיפת

 שיעבוד צף

 רישום מינוי
 של כונס, מפרק

 או מנהל

 פרסום המינוי
 במסמכי החברה

 פרק שלישי: אכיפת זכויות

, מו ש חשלו ר ר ן שטרם נ ד הו ו ב ע י ש ד צף, כ ו ב ע י ש ח חוב מובטחות כ רו ג  323. מקום שאי
גרוח י אי ל בעל וחיהם ש י בו ף אח ז ן לאכו ם שטרם נפרעו או במוניטין, אי ח חשלו שו י ר  בר
ת המשפט בקשת אכיפה, גשה לבי ת בית המשפט, ואם הו ד אלא ברשו ו עב  החוב לגבי השי
י כונס ומהן ו נ ח מי ם בנסיבות הענין, לרבו י ביח המשפט ליתן בל סעד הנראה לו מתאי  רשא

 צו למכירה הנכסים וחלוקתם.

ר צף, ו ב ע י ש גרות חוב מובטחות כ י אי שראל כונס מטעם בעל  324. נתמנה לחברה רשומה בי
ד חל ו ב ע י ש ה ד צף או ש ו ב ע י ש גיהם נטלו את ההחזקה בנכסים הכלולים כ ם או נצי ה  או ש
ש להם י חיקוק י יפרעו החובות, שלפ ה בפירוק - י ע מדח אותה ש  עליהם, והחברה אינה עו
ר, לפני כל י המחזיק כאמו ד י י הכונס או ל ד י ו ל ע י ך הנכסים שהג ן קדימה, מתו  בכל פירוק די
, ככל האפשר, יגבו ף זה י ם לפי סעי מי ו גרות החוב; החשל ל אי ת ש בי י עה לקרן או לר  הבי

ם כלליים. שי ו ל נ ם חובות ש נים לתשלו  מנכסי החברה הזמי

ל חברה שנחמנה לפי חוק זה או לפי פקוהח  325. (א) כונס, מפרק, מפרק זמני או מנהל ש
ם על המיפוי- מי ה י ע ב ך ש ע חו י ד ו ל חברה שנחמנה לה אחד מאלה, י  החברוח, וכן מנהל ש

נות. ר בפנקס המשכו דעה כאמו ם הו רשו : הרשם י  לרשם ולכונס הרשמי

דעה לאדם נוסף שיקבע. רות על מתן הו י להו ת המשפט רשא  (ב) בי

י בבל ו נ ן את דבר המי י י ש לצ  326. נתמנה כונס או מנהל לנכסי חברה או לחלק מהם, י
יש ם מאח החברה, הכונס או המנהל, או מטעמם, ו צאי ו ניח, הזמנה או מכחב עסקי הי  חשבו

ל החברה.  בהם שמה ש

 חופש הגיוון

 חלק שמיני: הון החברה

 פרק ראשון: ניירות ערך ופעולות בהם

 סימן אי: חופש הגיוון

ירות ערך אחרים, י גרות חוב מובטחות או נ גרות חוב, אי ו מניות, אי הי  327. לחברה יכול שי
ת לכל אחד מהם ו ד ות הצמו י כו ו הז נות; לא קבעה החברה אחרת, יהי ות שו י כו  שלהם ז

 שוות.

 הסבר
 בבד, החברה בת חורין לגוון את הזכויות הצמודות
 לניירות הערך שלה כרצונה, אבן, הזכויות הצמודות
 לניירות הערך לסוגיהם הן בעיקרן זכויות חוזיות:
 ההצעה קובעת כך במפורש לגבי מניות (״אגד של
 זכויות״), אך העיקרון יפה, בשינויים המחוייבים, גם לגבי

 ניירות ערך אחרים,

ו ר ב  ד
 חלק שמיני: הון החברה

 פרק ראשון: ניירות ערך ופעולות בהם
 סימן אי: חופש הגיוון

 1. ההצעה קובעת חזקה ניתנת לסתירה לפיה הזכויות
 העמודות לניירות הערך לסוגיהם הן זכויות שוות. בד
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ד ות ע י תן להמירם במנ י ירות ערך אחרים שנ ני ות ו י ן רשאי להנפיק מנ ו  סמבזת להנפיק 328. הדירקטורי
ל החברה. ת גבול הונה הרשום ש י י נ  מ

ירוח ערך אחרים י נ ב ו גרוה חו ל אי ן רשאי להחליט על הנפקה ש ו  סמכות להנפיק 329. (א) הדירקטורי
ל תיה ש לו בגבו ות בשם החברה, ו ת ללו גרוח חוב במסגרת סמכותו הכללי תן להמירם באי י ב שנ י ה ח י ד ע  א

 אותה סמכות.

ך ל המנהל הכללי או מי שהסמי ל את סמכותו ש ו (א) לשל ן באמור בסעיף קטן  (ב) אי
א שטרי חוב ושטרי חליפין. צי  לכך להו

ימים על פי הצעה צעים מסו י ירוח ערך לנ ת להקצות ני ת רשאי רי בו ירות 330. נאי חברה צי  הקצאת ני
ן י ת ולענ ו י י המנ ת לבעל דעו וח ומתן הו ו בות הגילוי, הדי ן חו ראות לעני " פרטית בהתאם להו י ׳ י^־י ׳ ° ר ש י  ע

ר הקצאות ולפי סוגי הניצעים, הבל כפי שו , ולענין הליכי אי  דרכי זימון אסיפוח ומועדיהן
ח ע• שר המשפטים, בתקנות. עצו י  שקבע שר האוצר, בהתי

ר הבורסה לפי שו ת טעונה אי רי בו ל חברה צי ל ניירוח ערך ש  (ב) הצעה פרטיח ש
ם צעי ירוח הערך המו וקצו על פיה או על פי ני ירוח ערך שי ל ני שומם למסחר ש  חקנונה, לרי

 בה.

ר האסיפה הכלליח, אם דרשו שו רית תהיה טעונה אי בו  (ג) הצעה פרטית בחברה צי
צא ות המו י ן המנ וחר מהו ז או י וח החברה המחזיקים יחד באחו  זאת מחזיק או מחזיקים במני
גשה בכתב ר הו ה באמו ש י ר ד בלבד ש ות מסוג מסוים, ו ותר ממני ז או י  או המחזיקים באחו
דעה על ההקצאה בהתאם לקבוע ם ואחד ימים מיום פרסום הו  לחברה, לא יאוחר מעשרי

 בתקנות.

 אלה איננו מיועד לבטל אותן, וההנחה היא בי בתי
 המשפט ימשיכו ליתן להן תוקף מכוח עקרונות פרשניים

 כלליים.

 סימן בי: הנפקת ניירות ערך

 1. ההצעה משמרת את הכלל הנוהג בדיני החברות
 היום, לפיו הדירקטוריון הוא האורגן המוסמך של החברה
 לענין הנפקת והקצאת מניות במסגרת ההון הרשום. אם
 ההון הרשום נוצל במלואו והנפקה נוספת טעונה הגדלת
 ההון, פשיטא שהשינויים התקנוניים הנדרשים לשם כך
 מצריכים הצבעה באסיפה הכללית. ההצעה מוסיפה על
 הכלל האמור וקובעת כי גם הנפקה של איגרות חוב
 תהיה בסמכות הדירקטוריון. הוראה זו היא דיספוזיטי־
 בית באופן חד כיווני, קרי: ניתן יהיה להעביר סמכות זו
 מן הדירקטוריון אל האסיפה הכללית, אך לא לאורגנים

 אחרי• של החברה.

 2. בעיה מיוחדת מתעוררת בהקצאות פרטיות של
 חברות ציבוריות. לאהד שהחברה בבר הנפיקה את
 ניירות הערך שלה לציבור, ערב• של אותם ניירות
 מותנה גם בתנאים העתידיים של הקצאות חדשות. אם
 גם ההקצאה החדשה היא לציבור, אין מקום לחשש

 2. הזכויות הספציפיות הצמודות למניה (ובשינויים
 המחוייבים גם לניירות ערך אחרים) קבועות בתקנון
 וברין. במידה רבה, החלוקה בין זכויות הקבועות בתקנון
 לבין אלה הקבועות בדין, היא חלוקה מלאכותית. מרבית
 ההוראות הכלולות בחוק עצמו הן הוראות מרשות
 (דיםפוזיטיביות) והתכלית העיקרית של קביעתן שם
 (להבדיל מהותרהן להתנאה חופשית בתקנון), היא ייתור
 הצורך של בעלי המניות לטרוח ולעצב תקנונים
 מסובכים. אילולא נקבעו הוראות אלה בגוף החוק, מן

 הסתם היו מאומצות אל תוך מרבית התקנונים.

 3. ההצעה בוחרת שלא לציין במפורש את המאפיינים
 הטיפוסיים ביותר של ניירות ערך מסוגים מםויימים, כגון
 ״מניות בכורה״. ההצעה גם אינה מאמצת באופן מפורש
 את החזקות הקיימות היום בדין כי מניות בכורה נושאות
 אופי ״מצטבר״, אך לא ״משתתף״, חזקות אלה קובעות
 (אם לא נאמר אחרת), כי הזכות לדיבידנד בכורה אינה
 יורדת לטמיון בגין שנים שבהן לא חולק דיבידנד. היא
 מועברת הלאה משנה לשנה. ובעלי מניות הבכורה אינם
 זכאי• להשתתף ביתרת הרווחים השנתיים לאחר כיבוד
 זכותם לדיבידנד בכורה ואף אינם זכאים להשתתף
 ביתרת הנכסים בפירוק לאחר כיבוד זכות העדיפות
 שהוקנתה להם בפירוק. ואולם אי איזכורן של חזקות
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 זכאות להשתתף
 בהקצאות
 עתידיות

 הקצאה שלא
 תמורה

 מזומנים

 דיווח על
 הקצאה

, או לבן ד בשליטתו י ן או לתאג רית לבעל עני בו  (ד) הצעה פרטית מאת חברה צי
ן לאחר הקצאת ך לבעל עני  משפחתו הגר עמו שפרגסת האחד על האחר, או לניצע אשר יהפו
, טעונה שי ן אי ש בה עני ן י ל עני ע ב ל ירוח הערך על פי ההצעה הפרטית, או הצעה פרטית ש  ני
ן או י י בעל הענ ד ות המוחזקות בי י יכללו מנ ן קולוח הרוב לא י ר האסיפה הכללית-, במני שו  אי

ן כאמור. ך לבעל עני הפו  מי שי

ף זה חהיה חסרה תוקף. ך הפרת הוראות סעי צעה תו ו  (ה) הקצאה שב

ל ת ש ו י ד ת עתי ו זכאים להשתתף בהקצאו ל חברה פרטיה יהי ירות ערך ש י י נ  331. בעל
ירוח ערך בחברה אלא אם בן נקבע אחרת בתקנון.  ני

א במזומנים, במלואה או בחלקה, אלא על ל א תקצה מניה, כמניה שנפרעה ש  332. חברה ל
 פי חוזה בכחב.

ש לרשם מסמכים י דש שלאחר כל הקצאה להג יבת תוך חו  (א) חברה פרטית את חי

ת לו ות הכלו י ל המנ מח הקצאוח המפרטת את מספרן וסכומן הנקוב ש ) רשי ו ) 
ש י ל מקבל־ ההקצאה והסכום שנפרע או ש ם ש י שי  בהקצאה, פרטיהם האי

 לפרעו בער כל מניה:

א ל אן או בחלקן, ש , במלו מת המניות שהוקצו כמניוח שנפרעו  (2) רשי
ה ד ע ב רן שנחשב כנפרע והתמורה ש עו  במזומנים, מספרן וסכומן הנקוב, שי
ו לו קצ ות שהו י ל מקבל ההקצאה למנ ף חוזה הקובע את זכותו ש רו  הוקצו, בצי
ו עילה להקצאה, ש מ י ש ת או תמורה אחרת ש ו ר ל מכר שי ש  וחוזה, אם ישנו, ב

.333 
 אלה:

ירות ערך. י ר בחוק נ ירות ערך כאמו י ת חדווה על הקצאת נ רי בו  (ב) חברה צי

 הכללית כתנאי לאישור ההקצאה הפרטית. בכל מקרה
 קובעת ההצעה, כי אם ההקצאה הפרטית היא לבעל
 ענין בחברה, תנאיה טעונים אישור דירקטוריון, ועדת
 הביקורת והאסיפה הכללית, כאשר במנין קולות הרוב

 אין להביא בחשבון את מניותיו של אותו בעל ענין,

 3. ההצעה נוקטה עמדה בשאלה האם יש להעניק זכות
 (דיספוזיטיבית) לכל בעל מניות להשתתף בהקצאות
 עתידיות של מניות החברה. עמדה זו היא שלילית ביחס
 לחברות ציבוריות, שבן אין זה סביר כי חברות אלה
 תחוייבנה לשווק את מניותיהן בבורסה רק על דרך של
 ״זכויות״. עם זאת, ההצעה מבקשת להחיל בלל מרשה
 הפוך בחברות פרטיות, בחברות אלה יש לייחס חשיבות
 רבה לאחוז אחזקותיו של כל בעל מניות בהון החברה,
 ואין זה ראוי לאפשר לחברה לדלל את חלקו של בעל

 מניות פלוני על ידי אי־שיתופו בהקצאות עתידיות,

י  דבר

 מיוחד, הן מפני הפיקוח ההדוק המוטל בלאו הבי על
 הנפקות לציבור, והן מתוך ההנחה כי ההברה לא תהיה
 מעונינת להציע את מניותיה לציבור בתנאים בלתי
 סבירים. ואולם, הקצאה חדשה הנעשית מחוץ לבורסה,
 במיוחד לבעלי ענין, עלולה לדלל באופן משמעותי את
 ערכן הכלכלי של הזכויות שנמכרו לציבור, ועל כן היא
 טעונה פיקות מיוחד. ההצעה אינה קובעת את כל פרטיו
 ודקדוקיו של הפיקוח המוצע כגון בסוגיה הדיווח, אך
 היא מסמיכה את השרים הנוגעים בענין לקבוע בחקיקת
 משנה את כללי ההקצאה הפרטית. עם זאת קובעת
 ההצעה את העקרונות לאותה חקיקת משנה: תכליתה
 תהיה להבטיח גילוי נאות של כל הפרטים הנוגעים
 להקצאה הפרטית כדי למנוע פגיעה בלתי צודקת
 בזכויותיהם של בעלי ניירות הערך מקרב הציבור. בשל
 בך, מוצע גם להקנות לבעלי המניות המחזיקים יחד
 באחוז או יותר מהון המניות, לדרוש כינוסה של האספה
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א ניחן להמחאה או להעברה, לפי העבין. יר ערך שהו  עבירות 334. (א) חזקה על בל ני

ל ת להגבי י א ש  (ב) נייר ערך ניתן להמחאה בדרך שנקבעה בתקנון החברה והחברה ר
 בתקנונה את זכוה ההמחאה או לקבוע לה תנאים.

א נייר ערך סחיר.  (ג) נייר ערך הרשום למסחר בבורסה הו

א למוכ׳׳ז ו ה ן ש י י ו מסמך בכחב שמצ צא בשל א נייר ערך שהו  שטר מנית 335. ;א) נייר ערך למוכ״ז הו
מו בו אלה: י  למוכ״ז ושהתקי

א תמורתו שולמה לחברה:  (1.) מלו

למה רה שו דה שהתמו דה המעי  (2) החברה מסרה לבעל נייר הערך חעו
 במלואה.

ת במניה. ו רה לבעל  (ב) החזקה בשטר מניה למוכי׳ז תהיה ראיה לכאו

ראות התקנון רשאי בעל מניה להחזיר אח השטר לחברה לשם  (ג) בכפוף להו
 ביטולו.

 טהירות 336. (א) נייר ערך למוכ׳יז הוא מסמך סחיר.

ש - כ ר  (ב) הוראות סעיף 34 לחוק המכר יחולו על מי ש

ירות ערך מחבר בורסה: י יר ערך הרשום למסחר בבורסה לנ  (ז) ני

רת ו ממי שעוסק במכי ש כ ר יראוהו כמי ש ירות ערך, ו  (2) נייר ערך בבורסה לני
ל עסקיו.  נכסים מסוגו של הממכר והמכירה היתה במהלך הרגיל ש

י הנעבר. ד י ל נייר ערך למוכ״ז היא במסירה השטר ל  העברת נייר 337. המחאתו או העברתו ש
 ערך למוכ״ז

יר הערך במרשם בעלי ם ני שו ו למוכ״ז נגמרת ברי נ  העברת נייר ערך 338. (א) העברתו של נייר ערך שאי
 על שח _

וה בחברה.  המני
ירות ערך. י ת לקבוע בתקנון תנאים לרישום העברת נ י א ש  (ב) חברה ר

 2. ״סחירות מטריאלית״, או ״טהירות״. היא מתן הכוח
 למעביר ליצור אצל נעבריו זכויות טובות יותר משיש לו
 עצמו בנייר הערך המועבר. בענין זה מבחינה ההצעה
 בין ניירות ערך למוכ״ז לבין ניירות ערך על שם. הואיל
 וניירות ערך למוכ״ז מגולמות בשטר, ובהעדר מרשם
 בעלויות אין לצדדים שלישיים אלא השטר להתבונן בו.
 מוצע לקבוע כי נייר ערך מעין זה יהיה מסמך סחיר
 במלוא מובן המלה. משמעות הדבר היא, כי רוכש
 כתמורה ובתום לב של נייר ערך למוכ״ז יקנה בו זכויות
 טובות, אף אם זכויות הקנין של בעל המניות המעביר היו
 פגומות, ואף אם דבק פגם בזכויות החוזיות הצמודור
 לנייר הערך. לשון אחרת - םיחורו של נייר ערך למוכי׳•
 מטהר אותו מפגמים בזכויות אובליגטוריות ובזכויור

י  דבר

 סימן גי: העברת ניירות עדך

 ו. סימן זה עוסק בסחירותם של ניירות ערך, הן במובן
 הפורמלי והן במובן המהותי. ״סחירות פורמלית״ פירושה
 היכולת להעביר את נייר הערך מאדם לאדם. לענין זה
 קובעת ההצעה את המובן מאליו, והוא בי חזקה על כל
 נייר ערך שהוא עביר. עם זאת, מותר יחיה לקבוע בתקנון
 סייגים לעבירות. למשל כי העברתו של נייר ערך פלוני
 טעונה אישור הדירקטורים, או בי היא כפופה לזכות
 המצרנות של בעלי ניירות ערך אחרים. כמו בן יהיה
 מוהר להתנות בתקנון כי נייר ערך פלוני לא יהיה עביר
 כלל, ובי עם מותו של הבעלים המקורי יחרל להתקיים
 בצורתו המקורית (כגון: מנייח הנהלה ההופכת למניה

 רגילה עם מותו של הבעלים המקורי).
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עשה בכל אחד מאלה: שינוי המרשם י ם בחברה י ת כמניוח במרשמי י ברישום הבעלו ו נ  339. (א) שי

ר והנעבר המקיים אח ל המעבי דם ש  (1) נמסר לחברה כחב העברה בחתימת י
ן כאלה: שנ ת התקנון, אם י שו  דרי

ם: ל בית משפט לתיקון המרשמי  (2) נמסר לחברה צו ש

ל הזכות: ן לתסיבחה ש י ד  (3) הוכח לחברה כי נתקיימו התנאים שב

י במרשמים. ו נ ם שי י לרשו ל פי התקנון די בו כד ע  (4) התקיים תנאי אתר ש

ר ב ו א) מקום שמד ) ף קטן ר בסעי ם כאמו רשמי י במי ו נ עשה שי י ח י רי בו  (ב) בחברה צי
ר ים: בנוסף לאמו ות מהותי י ות או בבעלי מנ י מים במרשם בעלי המנ  בבעלי מניות הרשו
דה המניה מהחברה ת גם עם מסירת תעו רי בו י רישום בחברה צי ו נ עשה שי י א) י )  בסעיף קטן

דת המניה מבעל המניה לחברת הרישומים. ו ם לבעל המניה ועם מסירת תע מי שו  לרי

 העברת ניירות
 ערך בחברה

 פרטית

 מצרנות

 רבישה כפויה

 סימן די: העברת ביירות ערך בחברה פרטית

וח רשאים י ירות ערך בחברה פרטית תיעשה כקבוע בתקנון: בעלי המנ י  340. העברת נ
ירוח הערך. ת ני רו  לקבוע הוראה בחקנון המגבילה את עבי

ר את ירוח ערך הרוצה למכו ת לקבוע בחקנון חובה על בעל ני י א ש  341. (א) החברה ר
יקבעו ם שי ירות הערך האחרים הכל בתנאי י ני ע אותן חחילה לבעל , להצי  ניירוח הערך שלו

 בחקנון.

ד לקבוע בה - בטלה. גו י ירות ערך בנ י  (ב) נקבעה חובה כאמור תהיה העברת נ

ת לקבוע בתקנון הסדר י א ש ירות ערך ר י  342. חברה שקבעה בתקנונה מגבלה על העברת נ
ירות ערך בחברה פרטית מכוח החוק, לרבות מבצע ל בעל ני ירות ערך ש י כאי לנ ו מי שז  לפי
א זכאי להם ו ה ע את ניירוח הערך ש יב להצי ן ונאמן בפשיטת רגל, יהיה חי  צוואה, מנהל עזבו

ירות הערך האחרים, הכל בתנאים שנקבעו בתקנון. י ני  לרכישה לחברה או לבעל

 הרובש קנה את נייר הערך ממי שאיננו עוסק במכירת
 נכסים מסוגו של הממכר, או שהמכירה לא היתה במהלך
 עסקיו הרגיל, ההגנה לא תחול עליו - והעברת נייר

 הערך לא תטהר פגמים כלשהם בזכויות הקנין.
 4. העברתו של נייר ערך על שם תתבצע ברישומו של
 הנעבר במרשם בעלי המניות. עם זאת מוצע לעגן בחוק
 את הכלל הקיים ברין הנוהג, לפיו כל מי שסבור כי
 הרישום במרשם איננו משקף את מצב הזכויות לאשורו,

 יוכל לתבוע את תיקון המרשם.

 סימן די: העברת ניידות ערך בחברה פרטית

 בחברה פרטית, בעיקר בחברות עם מספר קטן של בעלי
 מניות, פעמים רבות יש חשיבות רבה לזהוחם של בעלי
 המניות. החוק המוצע מאפשר לחברה כזו, הן לקבוע
 זכות מצרנות בתקנונה והן לקבוע כי מי שהפך לבעל
 מניות בה מכוח הדין, יהיה חייב להציע את מניותיו

 לבעלי ניירות הערך האחרים, או לחברה עצמה,

י  דבר

 קנין כאחר. פועל יוצא של כללים אלה הוא, כי סיחורו
 של נייר ערך למוכ״ז נעשה במסירות הפיסית של השטר

 לקונה בתמורה ובתום לב.

 3. לא מוצע להרחיב את הגדרה המסמך הסחיר
 לניירות ערך על שם. ניירות ערך אלה רשומים במרשם
 המהנהל על ידי החברה, והצידוק להסתמך על עצם
 החזקה במסמך כלשהו המעיד על קיומם נחלש בהרבה.
 עם זאת, חיי המסחר דורשים כי מי שרכש נייר ערך על
 שם יהיה פטור מחקירות מסובכות ביחס לזכויותיהם של
 צדדים שלישיים. אינטרס מסחרי זה חשוב במיוחד
 כאשר המדובר הוא בניירוח ערך הרישומים למסחר
 בבורסה. מטעם זה מוצע להחיל על המסחר בניירות ערך
 הנסחרים בבורסה את ״תקנת השוק״ החלה על נכסים
 נדים על פי חוק המכר ולקבוע, כי יראו את כל מי שרכש
 את נייר הערך בבורסה, במי שרכש אותו ממי שעוסק
 במכירת נכסים מסוגו של הממכר, והמכירה היתה
 במהלך עסקיו הרגיל, גם על מכירה של ניירות ערך על
 שם מחוץ לבורסה תחול תקנת השוק הכללית, אך אם
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 פרק שני: שמירה ההון וחלוקה

 סימן אי: דיבידנד

ד אם החליטה על כך החברה. נ ד בי י  זבות לדיבידנד 343. לבעל מניה הזכות לקבל ד

ות לבל בעלי י ת המנ ד תחלקו באופן יחסי לכמו נ ד בי י  חלוקת דיבידנד 344. החליטה החברה על חלוקת ד
א נקבעו בתקנון ת ערך נקוב, יחסיח לערכן הנקוב, והבל אם ל וה בעלו י ות ואם היו המנ י  המנ

דנד. בי ח לדי ו נ יות שו  זכו

ירות ערך אחרים או י ד במזומנים במניות הטבה, בנ דנ בי י ת לחלק ד י א ש  דיבידנד 345. חברה ר
 ברכוש, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון.

ירוח ערך הטבה, עליה להפוך חלק מרווחיה להון ות כני י  346. החליטה החברה להקצות מנ
לערך ש להן ערך נקוב ו ות - אם י י ל המנ ו לפחות לערך הנקוב ש ר עו וה בשי  מניות השו
לם מקבל ההטבה תמורה דם לצרכי העסק: שי עי להו ן להן ערך נקוב ו ות - אם אי י  המנ

ות במקום רווחים כאמור. י  כלשהי בעד ההסבה שקיבל, ניתן להפוך תמורה זו למנ

 סימן בי: שמירת ההון וחלוקה

ת לבצע חלוקה לפי הוראות פרק זה בלבד. י א ש  347. חברה ר

י רווח זה: לא ו ה לבצע חלוקה אם היה לה רווח מתואם מצטבר, עד שו י א ש  348. חברה ר
ם שקדמו לחלוקה י ת היא לבצע חלוקה אם בשנחי י א ש  היה לחברה רווח מתואם מצטבר, ר
א נחקיים אחד י רווח זה, והכל, אם ל ו  היה לה רווח מתואם מצטבר לאותן שנתיים, עד שו

 מאלה:

 היוון ערך
 ההטבה

 חלוקה

 חלוקה אסורה

 של שטר נאמנות להקצאת מניוה הטבה, ושימוש
 בשרשרת של פיקציות, ״באילו״ בעלי המניות קיבלו
 דיבידנד במזומן, ו״כאילו״ החזירו אותו לחברה לצורך
 תשלום בעד מניות ההטבה. מבחינה זו ההצעה משיגה
 בדרך המלך את מה שהדין הנוהג השיג בדרך עקיפין

 מסורבלת.

 סימן בי: שמירת ההון וחלוקה

 י, פרק זה הוא אחד מחידושיו העיקריים של החוק
 המוצע, ויש בו רעיונות רבים השונים מן ההלכה

 הקיימת.

 2. ככלל, הואיל ונושיה של כל חברה בערבון מוגבל
 אינם רשאים לרדת לנכסיה• הפרטיים של בעלי המניות,
 הדין חייב להבטיח בי הקרן היחידה לסיפוק תביעותיהם,
 הונה העצמי של החברה, לא תדולדל שלא כרין. הרין
 הקיים קובע בעניין זה בי אסור לחברה להכריז על
 חלוקת דיבידנד אלא מחוך רווחים, וכן כי אסור לה
 לרכוש את מניותיה. קביעה זו היא מצד אחד עמומה
 מדי (הגדרת המונח ״רווח״ בדין הקיים איננה ברורה),
 ומצד שני אינה קונסיסטנטית (קביעת דין אחד לחלוקת
 דיבידנד ודין אחר לרכישת מניותיה המוצאות של
 החברה). החוק המוצע מבקש להנהיג קריטריון אחיד

י  דבר
 פרק שבי: שמירת ההון וחלוקה

 סימן אי: דיבידנד

 ז. ההצעה קובעת במפורש כי ״דיבידנד״ פירושו כל
 פרי הנצמח על ההשקעה ההונית במניות החברה.
 ״דיבידנד״ יבול שיהיה, כמקובל, במזומנים, אך יבול
Dividend in) שיהיה גם במניות הטבה, ברכוש כלשהו 
 Kind) ויכול שיהיה בסוגים שונים של ניירות ערך, כגון
 אופציות, ״זכויות״ או כל טובת הנאה אחרת (סעיף

. (345 

 2. במקובל גם בדין הנוהג, אין לבעל מניות זכות קנויה
 כי החברה תחליט על הכרזה דיבידנד (אם בי השאלה
 האם להבריז על חלוקה דיבידנד, ואם בן - באילו
 תנאים, חייבת להתקבל, במו כל החלטה אחרה בחברה,
 בתום לב ולטובת החברה כולה). עם זאת, כשהכריזה
 החברה על חלוקת דיבידנד, קמה לבעל המניות,
 ׳שההכרזה מתייחסת לבעלי מניות מסוגו, זכות לתבעו

 מאה החברה (סעיף 343).

 3. ההצעה קובעה, בי אם החליטה החברה על הקצאת
 מניות הטבה עליה להוון לצורך כך חלק מרווחיה,
 ולרשום את מניות ההטבה כהון ששולם במלואו(סעיף
 346) . אין כל צורך לנקוט בדרך המסורבלת הנוהגת היום
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ד לת לעמו כו ש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את הי ש  (1) קייבו ח
: עד פרעונן ותיה בהגיע מו י בו י  בהתחי

ע החלוקה, מסכום צו י ל החברה יפחת לאחר ב י הנכסים השוספים ש ו  (2) שו
ת שלה. טפו ות השו י בו י  ההחחי

בת בדו״ח י חושב על פי דו״ח מתואם, אם החברה חי ף זה - רווח מתואם מצטבר י ן סעי י  לענ
ים המבוקרים. בכל מקרה אחר לפי הדו״חות הכספי נה דו״ח כזה, ו  מתואם או שהכי

ו החברה האם רכישה על ידי ל חברה-אם באותו היקף שב ות ש י ת לרכוש מנ י א ש  349. (א) חברה־בת ר
ת ' ב ד י ב ף 348. ח ר בסעי ת לבצע חלוקה כאמו י א ש  ר

ותר ף זה, ״חברה בת״ - חברה שהחברה האם שלה מחזיקה בי ן סעי  (ב) לעני
ל חברה בת. ח ממניוחיה: ולרבוח חברה בת ש  ממחעי

ף 348 כדי למנוע מחברה לבטל - סייגים לחלוקה ר בסעי ן באמו  350. אי

ם שטרם הוקצה: וח רשו ) הון מני ו ) 

ם.  (2) מניה שטרם נפרעה במלואה עקב אי־תשלו

ל בתקנונה הוראה המהירה לה ניירות ערך ח חברה לכלו י א ש ר בסעיף 348 ר  351. (א) על אף האמו
רות בני פדיון י י ר (להלן - נ יקבעו בהוראה כאמו ן בהנאים שי ו ירות ערך הניתנים לפדי י  להנפיק נ

 בני פדיון).

ן ו י לא יחולו על הפד תם ו א לפדו ת הי י א ש ן ר ו י ירות ערך בני פד י  (ב) הנפיקה חברה נ
ת בפרק זה.  המגבלו

׳ ת צ ק ד לה• מ ח היא להצמי י א ש ן ר ו י ירוח ערך בני פד  (ג) הנפיקה חברה ני
ת ברווחים. זכות השתתפו ות הצבעה ו י כו ת ז ל מניות, לרבו נותיהן ש  מתכו

ל החברה, יהיה יחשבו כחלק מהונה העצמי ש א י ר ל ן כאמו ו י ירוח ערך בני פד  (ד) ני
ר יהא. ש י החברה א ד ים בי ו נ  כי

 של החברה על־־פי כללים חשבונאיימ (במידה ויש
 לחברה דו״ח מתואם או עליפי דוחו״תיה המבוקרים), וכי
 במקרים מסוימים יש לחשב את הרווח המתואם באופן

 מצטבר לשנתיים שקדמו למועד החלוקה (סעיף 348).

 3. דרישת ההצטברות לשנתיים בלבד(ולא, למשל, לכל
 ימי חייה של החברה! נועדה לאפשר לחברוח שנקלעו
 בעבר למשבר אך השכילו להחלץ ממנו, לאותת לשוק על
 השיפור במצבן, ולהגביר את האטרקטיביות שלהן
 על־ידי הלוקח דיבידנד: אילו דרישת ההצטברות היתד!
 ללא הגבלת זמן חברות מתאוששות היו מתקשור יותר

 לצאת מן המשבר.

 4. חלוקה כלשהי באמצעות תשלום דיבידנד, בדרך של
 רכישת מניות מוצאות, או בבל דרך אחרת, ׳שאיננה
 עומדת בקריטריונים שפורטו לעיל תיחשב להפחתת הון
 אסורה. בנסיבות יוצאות דופן יהיה מותר לחברה לפנות
 לבית־הםשפט, כמקובל גם בדין הנוהג, ולבקש אישור
 להפחית את ההון גם בנסיבוח בהן ללא אישור

י ר ב  ד

 ובהיר לשמירת הונה העצמי של החברה. ״אחיד״ -
 במובן זה שכל עוד לא שחקה החברה את ההון שהחוק
 מצווה על שמירתו, תוכל לחלק לחבריה מעושרה בכל
 דרך שתחפוץ, לרבות בדרך של רכישת מניותיה
 המוצאות. במובן זה מנהיג החוק המוצע רפורמה
 משמעותית, שכן הדין הקיים אסר, כאמור, על כל רכישה
 כזו. ״בהירי׳ - מאחר ששולי ההון העצמי שהדין מצווה
 על שמירתו יוגדרו מעתה בצורה ברורה וחד־משמעית.
 לפי ההגדרה המוצעח - הונה העצמי של החברה
 האסור לחלוקה יכלול את התמורה שהתקבלה בהקצאת
 מניות (לרבוח כל סכום פרמיה) וכן כל סכום רווחים
 שהוון(כגון על־ידי הקצאת מניות הטבה). ייאסר ביצוע
 כל חלוקה המעמידה את החברה במצב של חדלות
 פרעון, כלומר, חלוקה העשויה למנוע ממנה לפרוע את
 חובותיה בהגיע מועד פרעונם, או העשויה להוביל
 למצוקת נזילות עקב עורף התחייבויות שוטפות על
 נכסים שוטפים, או שאיננה מתוך רווחיה של החברה.
 מובהר כי בביטוי ״רווח״ הכוונה היא לרווחים מחואמים
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 הקצאה בפחות
 מערך נקוב

ות בפחות מערכן י ת להקצות מנ י א ש וח ערך נקוב, אין החברה ר  352. (א) נקבע למני
ר ביח משפט, שו  הנקוב, אלא באי

נה יכולה להקצוח את ר אם ראה כי החברה אי אשר הקצאה כאמו ת המשפט י  (ב) בי
ת ו י כו ת בז י ש מ ם פגיעה מ ן לא יהא בכך משו כי בנסיבוח העני א ערבן הנקוב ו ות במלו י  המנ

ן להתנותם. ה המשפט יראה לנכו י  הנושים או בעלי המניות, הבל בתנאים שב

ת המשפט כאמור, ר בי שו ות בפחות מערכן הנקוב ללא אי י  (ג) הקצחה החברה מנ
ל המניוח. ן ערכן הנקוב ש ם לבי ל י ש יב מקבל ההקצאה בתשלום ההפרש בין התמורה ש  חי

י בתמורה ובחום לב. ש י ל ד ש ות שרכש צ י ע במנ ו י לפג ר בסעיף זה כד ן באמו  אי

ד ו ג י ע חלוקה שהנה בנ צו ר לה בי ש א י ת לפנות לבית המשפט כדי ש י א ש  353. (א) חברה ר
ף 348(1). ר בסעי ד לאמו גו י ף 348, למעט אם החלוקה היא בנ ר בסעי  לאמו

ושיה ע בכתב לכל נ י ד ר בסעיף קטן (א), תו ח המשפט כאמו  (ב) פנתה חברה לבי
ותיה על הגשת בקשה כאמור.  ובעלי מני

ר ל כאמו , לבקשה החברה, לפטור אוחה מן החובה לפעו  (ג) ביה המשפט רשאי
ר החוב ו ע ם לב לשי בעלי המניוח, כולם או מקצחם, בשי ם ו שי ו ף קטן (ב), לגבי הנ  בסעי
ת ן: פטר בי ליחר נסיבוח העני ני ו ות פלו י ל בעל מנ ות ש י ר ההחזקה במנ עו  לנושה פלוני, לשי

דעה כאמור.  המשפט אח החברה, יורה לה על אופן פרסום הו

גד לבקשת החברה י לפנות לבית המשפט ולהתנ  התנגדות לבקשת 354. נושה או בעל מניה בחברה רשא
ף 353. ר בסעי ע חלוקה כאמו צו  החברה להחיר לה בי

 פניה לבית
 משפט

 355. ביה המשפס ישקול אם להיעתר לבקשה החברה, כולה או מקצחה, לדחוחה או
ל י המניות, למצבה הכלכלי ש בעל ות הנושים ו י כו ם לב לז ו בתנאים בשי ר שו  להתנות את אי
ש ו ר עד פרעונן, להיקף ההון הד ותיה בהגיע מו י בו י ן התחי ד בפרעו כולתה לעמו  החברה, לי

לשאר נסיבוה הענין. לותה ו  לחברה לפעי

 החלטת בית
 המשפט

 המוקנות בדין הכללי על הפרת חוזה. העולה מן המקובץ
 הוא, שדירקטור שיימצא אחראי לחלוקה אסורה עלול
 להיתבע להיטיב את הנזק שגרם לחברה כתוצאה מן

 הדילדול האסור בהונה, על מקורותיו השונים.

 6. חידוש נוסף בהצעה הוא בקביעה המפורשת כי
 חברה תהיה בת חורין להקצות ניירות ערך בני פדיון
 שיהיו משוחררים מן הכללים של שמירת ההון, תהיינה
 תכונותיהם של ניירות ערך אלה אשר תהיינה. החידוש
 הוא באפשרות לעצב את הזכויות הרבושיות של ניירות
 ערך שכאלה באופן המזכיר את התבונות המאפיינות
 מניות רגילות. מאידך גיסא, האפשרות לפדות את ניירות
 הערך בני הפדיון בכל עת וללא מגבלות סטטוטוריות,
 שוללת את אפיונם של ניירות ערך אלה כמניות רגילות
 ממש, או כחלק מהונה העצמי של החברה, ולכן החוק
 המוצע אוסר על הצגתם החשבונאית כחלק מן ההון
 העצמי, בל נושה השוקל מתן אשראי לחברה יודע כי כל
 סכום בסף שנכנס לקופתה של החברה כתוצאה
 מהקצאת ניירות ערך בני פדיון עלול להימשך בחזרה
 במועד הפדיון ולצמצם את ברית הבטחון המיועדת

 להבטיח את התשלום לנושים (סעיף 351).

י  דבר

 ביה־המשפט היתה החלוקה נחשבת לאסורה (זאח
 למעט במקרה בו קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן
 החברה את היכולת לעמוד בהתחיבויותיה בהגיע מועד
 פרעונן). בהקשר זה אין כוונה לסטות באופן משמעותי מן
 הדין הנוהג. כמו כן ניתן יהיה לבקש אישור מבית

 המשפט להקצות מניה בפחות מערכה הנקוב.

 5. אם התבצעה חלוקה אסורה לבעלי המניות
 מתעוררת שאלה הסנקציה. בעניין זה נוקט החוק המוצע
 בפתרון כפול. מחד גיסא, הריהו מחיל על הסוגייה את
 דיני ההשבה, בשינויים הנדרשים לפי העניין. בך, בעל
 מניות שקיבל עושר מחברה שהיתה מנועה, על־פי
 עקרונות פרק זה, מלבצע חלוקה, יאולץ להחזיר לחברה
 את מה שקיבל, אלא אם בן התקיימו נסיבות העושות
 השבה מעין זו לבלתי צודקת. מאידך גיסא, כל דירקטור
 שהיה שותף לחלוקה האסורה ייראה כמי שהפר את
 חובותיו בלפי החברה, אלא אם הוכיח כי התנגד
 לחלוקה, כי הסתמך על מידע מוטעה או שלא ידע ולא
 היה עליו לדעת על החלוקה (סעיף 359). התרופות נגר
 דירקטור כזה קבועות בסעיף 359 והן דומות לתרופות
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 תוצאות רכישה
 כרץ

 רכישה על ידי
 חברה אחרת

 תוצאות חלוקה

ראוח האלה: ן מניה שהקצהה יחולו ההו  356. רכשה חברה כדי

ה ד ב ע ש ות כלשהן למעט הזכוח למכרה לאחר או ל י כו א תקנה לחברה ז ) המניה ל ו ) 
:  (להלן - מניה רדומה)

ו מוקנוח ות שהי י כו ה את כל הז ב ותקנה לבעלי  (2) נמכרה מניה רדומה לאחר, תשו
ך למעט , א ד דנ בי י י החברה, לרבות הזכות לד ד י שתה ב ות אחרות מסוגה ערב רכי י  למנ

ד שחולק בתקופה שבה היתה המניה מניה רדומה. נ ד י ב י ד  הזכות ל

ירוח ערך ל מניה רדומה זכאי לקבל ני ר בפסקה (2) יהיה קונה ש  (3) על אף האמו
ל המניה ום המכירה ש ן י בי ום הרכישה ו ן י י ם בתקופה שב  שחולקו כהטבה ללא תשלו

 הרדומה:

. ל החברה כחלק מהונה העצמי א תוצג במאזנה ש  (4) מניה רדומה ל

ת חברה־בת שלה, יחולו י חברה אחרת לרבו ד י ל חברה אחה ב  357. נרכשה מניה ש
ת הבאות: ראו  ההו

ות י כו ת ז כשת לכל דבר וענין, לרבו  (1) המניה הנרכשת חהיה בבעלוח החברה הרו
ל החברה ים ש ותיה הכספי נ ת, ולרבות דרך הצגחה בחשבו ו ות רכושי י כו ז  הצבעה ו

 הרוכשת:

ן הערה י י חברה־בח שלה, תצו ד ותיה נרכש בי י ל חברה שחלק ממנ ן ש  (2) נערך מאז
יה כאמור: י שת המנ י החברה־הבת לרכי ד ה בי מ ל ו ש ן על התמורה ש  במאז

י ד י ל חברה־בת אחת שלה נרכשו ב ותיה ש י ל חברה שחלק ממנ ן ש  (3) נערך מאז
כשת ו למה החברה הר ן על החמורה ששי ן הערה במאז י  חברה־־בח אחרה שלה, תצו

ות באמור. י  בעד המנ

שרה ת המשפט אי י ב מבלי ש צעה בחברה חלוקה, האסורה לפי סעיף 348, ו  358. (א) בו
ו ב בל דבר על פי חלוקה כזו להשי ף 353 (להלן - חלוקה אסורה) יהיה על מי שקי ר בסעי  כאמו

ת כי החלוקה אסורה. ע ד ו ל לא היה עלי ע ו ד  לחברה, זולת אם לא י

 ובנסיבות המתאימות - פרסום תשקיף. ההצעה מכוונת
 לאפשר לחברה למכור את המניות באופן חופשי בשוק.
 הפתרון שנמצא לדילמה זו היה ״לעקר״ מן המניות
 שנרכשו כאמור את כל הזכויות הצמודות להן, כל עוד
 הן מוחזקות על־ידי החברה, בלומר, להפוך אותן
 ל״רדומות״. עם מכירתה של ״מניה רדומה־ לצד שלישי
 היא שבה ומתעוררת לחיים. אין צורך לזכות את הרוכש
 בדיבידנד כספי ששולם בתקופת הביניים, שבן הוא,
 מצירו, ישלם מחיר מופחת בעד המניה למעט דיבידנד,
 ואילו החברה לא תצא נפסדת מכך, שבן חסכה לעצמה
 את הצורך לשלם דיבידנד. מאידך גיסא, אם בתקופת
 הביניים חולקו ניירות ערך הטבה, יש לאפשר לחברה
 למכור לצד השלישי את המניה הרדומה עם ההטבה,
 שהרי אחרת תפסיד החברה את ערך ההטבה והוא יירד
 לטמיון. בצד הרישומי נקבע, בי מניה רדומה לא תוצג
 כחלק מהונה העצמי של החברה, שבן במצב של חדלות
 פרעון ערכה הכספי עבור נושיה הוא אפס. אם המניה
 נרכשה (כדין) על־ידי הברה־בת, מותר יהיה לרשמה
 כנבס במאזנה של ההברה הבת, אך יש להוסיף ביאור על

י  דבר
 ד. החוק המוצע סותם פירצה משמעותית בדין הנוהג,
 בכך שהוא קובע כי בל חלוקה שאסור לחברה עצמה
 לבצע, תהיה אסורה גם אם נעשחה על־־ידי חברה בת או
 חברה נכדה שלה. הטעם לכך הוא שהחברה הבת (או
 הנכדה) היא נכס של החברה האם, ודילדול מקורותיה
 של החברה הבת פוגע בהכרח גם בהונה העצמי של

 החברה האם.

 מטעם זה הביטוי ״חברה בת״ מוגדר בפרק זה בחברה,
 שלפתות מחצית הונה (ולאו דווקא השליטה בה), מרוכז

 בידיה של החברה האם (סעיף 349).

 8, בעיה מיוחדת התעוררה עם פתיחת האפשרות
 לחברה לרכוש את מניותיה המוצאות. ברור שאין זה
 ראוי לאפשר לחברה להיות בעלת מניות בעצמה, שכן
 אין קיום לחיוב שבו החייב והנושה מתמזגים לאישיות
 אחח. אילו הורה החוק בי מניה מוצאת שנרכשה על־ידי
 החברה היתה מתבטלת, לא היתה החברה רשאית לחזור
 ולמכור אותה, אלא על־ידי הגרלה חוזרת של ההון,
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 (ב) בעל מניוה בחברה ציבורית, שקיבל דבר על פי חלוקה אסורה, חזקה שלא ידע
 ולא היה עליו לדעה על החלוקה האסורה זולת אם הוכח אחרת.

 359. בוצעה בחברה חלוקה אסורה יראו כל דירקטור כמי שהפר בכך את חובת האמונים
 שלו לחברה אלא אם כן הוכיח הדירקטור אחד מאלה:

 (ו) שהתנגד לחלוקה האסורה ועשה כל שביכולחו בדי למנעה:

 (2) שהסתמך בתום לב הסתמכות סבירה על מידע מטעה שאילו היה נכון היחה
 החלוקה מותרת, וההסתמכות על מידע באמור היחה סבירה בנסיבות הענין:

 (3) שלא ידע ולא היה עליו לדעה על החלוקה.

 360. חברה ציבוריח שפעלה לפי הוראוח פרק זה, תדווח על כך, כאמור בסעיף 36(ב) לחוק
 ניירות ערך.

 ו36. מכרה חברה מניוח שרכשה כאמור בסימן זה, לא תהיה מכירה זו טעונה תשקיף על
 פי חוק ניירות ערך.

 אחריות
 דירקטורים

 לחלוקה אסורה

 מכירה ללא
 תשקיף

 חלק תשיעי: שינויים אורגניים

 פרק ראשון: רכישת חברות

 362. (א) לא ירכוש אדם חברח מטרה, במישרין או בעקיפין, אלא בהתאם לקבוע בפרק
 זה: רכש אדם חברה מטרה שלא לפי הקבוע בפרק זה, לא יהיה רשאי להפעיל אח זכויוחיו

 מכוח המניוח שרכש בחברה.

 (ב) נרכשה חברת מטרה, ידווחו חברת המטרה, החברה הרוכשח והחברה הקולטח,
 לרשם החברות,

 363. רכישת חברת מטרה בדרך של מיזוג או הצעה רכש אינה טעונה אישור של בית
 משפט אלא בהחאם לקבוע בפרק זה: הוגשה בקשה לפירוק חברת המטרה אין באמור בסעיף
 זה כרי לגרוע מסמכות בית המשפט שבו נדונה בקשה הפירוק או כדי לגרוע מהחובה לבקש

 אח אישורו למיזוג אוחה חברה לפי כל דין.

 364. (א) על אף האמור בסעיף 363, רשאי נושה של חברת המטרה לפנות לבית המשפט
 בבקשה שיורה על עיכוב או מניעה ביצועה של הצעת מיזונ שהוצעה לחברת המטרה,

 איסור ההנאה

 רכישת חברה
 ללא אישור

 זכותו של
 נושה

 פרק ראשון: רכישת חברות
 החוק המוצע מסדיר את שתי הדרבים העיקריור
 לרכישת חברות: מיזוג והצעת רכש, אך אינו עוסק, כפ׳
 שיפורט להלן, במכירה פרטית של השליטה בחברד

 מבעליה, לקונה.

 נקודת המוצא בפרק זה היא בי החברה היא רכושם ש׳
 בעלי המניות, ולפיכך הם אלה שצריכים להחליט ברבו
 מכירתה, בהתאם לעקרונות עליהם עמדה הועדה, מקונ
 שאין הצדקה להתערבות ביחסים בין הצדדים אין גנ
 מקום לחקיקה. לפיכך, כאשר ניתן לעצב הסדר מתאינ
 ליחסים בין הצדדים בעסקת מבירת החברה אין מקונ

י  דבר
 כך במאזנה של החברה האם, כדי להבהיר לנושיה בי
 הערך המאזני של החברה הבה עלול להתברר כגדול
 מדי, אם חיקלע החברה האם למצב של חדלות פרעון

 (סעיף 357).

 חלק תשיעי: שינויים אורגניים
 חלק זה מהווה ברובו המכריע חידוש ביחס למצב
 המשפטי הנוהג. פקודת החברות מכילה רק רסיסי
 הסדרים המתייחסים לרכישת חברות, ובהם הסדר חלקי
 ולקוי של סוגיית המיזוג וכמעט ולא כלום בסוגייה
 ״הצעות רכש״ או דרכים נוספות לרכישה. פרק זה מיועד

 לשמש תורה סדורה ושלמה יותר לסוגייה חשובה זו.
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ל כולתה ש ג כמוצע, לא יהיה בי ו ז צע המי בו ש ממשי שאם י ש ח בי קיים ח כי ו בלבד שי  ו
ל ת חובותיה ש כשח או החברה הקולסת, לפי הענין, לפרוע את חובוחיה, לרבו  החברה הרו
ל אוחה חברה, לרבוח חובוחיה המותנוח ם לב לנכסיה וחובותיה ש  חברת המטרה תאה בשי
ל חברה המטרה לפרוע את חובוחיה צע היה ביכולחה ש וג המו ז כי ללא המי ת, ו ו י ד  והעתי

עד פרעונם.  באמור, בהגיע מו

ע אח חברה המטרה מ ש , לאחר ש גשה בקשת הנושה רשאי ו הו ת המשפט של  (ב) בי
שי חברת המטרה, כולם או מקצתם, לפי ו ל נ פות ש רות על כינוס אסי  והחברה הרוכשת, להו
צעה לחברת וג שהו ז ת המי ע צ ה עמדחם לגבי ה ע י מ ש ך שיורה, ל ר ן או לפי סוגים, בד י  הענ

 המטרה.

ש את י ג ה ו נמנה הנושה ש  (ג) אם באסיפת הנושים או באסיפת נושים מהסוג שעמ
ל בות ש ם מערך החו ה רבעי ש ו ל ם יחד, ש ד י ג נושים שב ו ז  הבקשה, הסכימו להצעת המי
יב את הנושה וג ולחי ז ת המי ע צ ת המשפט לאשר את ה ם הנוכחים באסיפה, רשאי בי ושי  הנ
ש אח הבקשה בנזק שנגרם לחברה הרוכשח או לחברה המטרה בעקבוה הבקשה וכן י  שהג

ת כינוס האסיפה, כולן או מקצתן. צאו יבו בהו  לחי

וג או להתנות תנאים לביצועה, גם אם לא ז ת מי ע צ י לאשר ה ת המשפט רשא  (ד) בי
ה חכרת המטרה, החברה ע י מ , אם נוכח, לאחר ש  הסכימו לה הנושים באםיפוח שקוימו
ם י ש ם בולם או מרביתם, ב שי ו ל אותם נ כשת או החברה הקולטת לפי הענין, כי זכותם ש ו  הר
ג ו ז ע המי צו י ייהם להיפרע מחברת המטרה ללא ב מת סיכו  לב לערך חובוחיהם, לא תיפגע לעו

 המוצע.

צועה, הרי הם זוג לפי סעיף זה, או החנה תנאים לבי ר בית משפט הצעה מי ש י  (ה) א
שי חברת המטרה. ו אח כל נ כשת או הקולטת ו יבים את חברת המטרה, החברה הרו  מחי

וג ז  פרק שני: מי

שת דבוקת הצעת מיזוג כי ת ר ו ע צ מ א  365. (א) רוכש המבקש לרכוש את חברת המטרה לרבות ב
ע לחברת המטרה הצעה צי  שליטה בה או רוכש המבקש לרכוש אח נכסיה כולם או עיקרם, י
ל ל דעתו ש ע על שיקו י ש בו בדי להשפ י ) ויפרט בה כל פרט ש ג ו ז ת מי ע צ ג (להלן - ה ו ז  למי

ג לרבות - ו ז ות סביר השוקל אם להיענות להצעת המי י  בעל מנ

ו הכספיים;  (1) זהותו ומקורותי

וח בחברת המטרה או לחברת המטרה לפי צעח לבעלי המני  (2) התמורה המו
 ה ע נין:

ל הצעח המיזוג.  (3) החנאים ש

ו כלל י ת עם שר האוצר, רשאי לקבוע בתקנות פרסים נוספים שי עצו י  (ב) השר, בהתי
ל חברה ציבוריח. זוג ש ת מי ע צ ה  ב

י הסבר ר ב  ד

 ברק שבי: מיזוג
 המיזוג, שהוא הצורה ה״ידידותית״ של רכישת חברות,
 הוא גם דרך הרכישה הנפוצה ביותר. לכן, למרות
 שההסדר המוצע במקרים של מיזוג הוא באופן יחסי
 הסדר פשוט, יש לו חשיבות מרובה. על כן, ראוי לקבוע

 לדרוש מהם להביא את ענינם לאישור בית המשפט. זהו
 חידוש נוסף שבא לבטל את הדרישה הקבועה כיום
 בפקודת החברות לאישור עסקת מיזוג הברות בידי ביה
 המשפט, תוך קביעה של הסדר מפורט לזכויות הצדדים

 המעורבים במצבים של רכישת חברות.
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ג תיערך בכתב ותימסר - ו ז  366. (א) הצעת המי

ן חברת המטרה: ו  (1) לדירקטורי

 (2) לרשם החברות:

ירות ערך. י ח נ לרשו ת - כם לבורסה ו רי בו  (3) בחברה צי

ות י וג כאמור, יעבירנה לבעלי המנ ז בל הצעה מי  (ב) דירקטוריון חברת המטרה שקי
ף רה באםיפוח בהחאם לקבוע בסעי רך אישו וה דעהו לגביה, לצו ף חו רו  בחברת המטרה בצי

גשה לו.  367 והכל לא יאוחר מארבעה עשר יום לאחר שהו

וג ז ן ביחס להצעת המי ו רי ל את עמדת הדירקטו ן תכלו ו ות דעת הדירקטורי  (ג) חו
 שנמסרה לו, הן לגבי פרטיה, זחוח הרוכש וההצעה בכללותה.

ות י ר האסיפה הכללית של חברת המסרה ואם היה הון המנ שו וג טעונה אי ז ת מי ע צ  367. ה
פות ן הנוכחים באסי ב בעלי כוח ההצבעה מבי  שלה מחולק לסוגים שונים, גם את הסכמת רו

ל כל אחד מהסוגים, במקרים הבאים:  ש

ל חברת ת הנפרדח ש ותה המשפטי שי ן אי י וג תתאי ז  (ו) אם כהוצאה מהמי
 המטרה:

ך חברה ך הרוכש, או תהפו ג יהפו ו ז  (2) בחברה פרטיה - אם כהוצאה מהמי
, לבעל השליטה בחברה המטרה.  בשליטתו

) או (2) תקיים חברה את ו ר בסעיף 367 בפסקאות (  368. (א) אם לא התקיים האמו
ל כל אחד מאלה: וג לבקשהם ש ז ר המי שו ת לאי דרשו פות הנ  האסי

 (ו) דירקטוריון חברת המטרה:

צא ן המו זים לפחות מן ההו  (2) בחברה פרטיה - כל מי שמחזיקים בעשרה אחו
ות י ן המנ ד מהו ח ז א רית - המחזיקים באחו בו  בחברת המטרה ובחברה צי

 המוצא.

שה אחוז קטן יוהר י ת יכונסו לפי דר פו ח לקבוע בחקנונה כי האסי י א ש  (ב) חברה ר
. ^ א ) ן ט ר בסעיף ק  מהאמו

י ם לבנסן שנ רשו כדין, רשאי ד פות כאמור, שנ ן אסי ו  (ג) לא כינס הדירקטורי
ו את כינוסן. ש ר ד ות ש י ת מבעלי המנ  דירקטורים או מחצי

ף זה יחולו על פוח לפי סעי ן כינוס אסי י צאו לענ ת סבירוח שהו צאו  (ד) הו
 החברה.

ל חברח המטרה פות הסוג ש ת ובאסי ג באסיפה הכללי ו ז ת המי ע צ ר ה שו  369. (א) אי
ות י כללו הקולות מכוח המנ י ם לא י עי ן קולות המצבי י בלבד שבמנ ט ו עשה ברוב פשו י  י

די אחר מטעמו. כש או בי די הרו  המוחזקות בי

 מסירת ההצעה

 אישור הצעת
 מיזוג

 אסיפות כלליות

 רוב לאישור
 מיזוג

י הסבר  דבר
 כי מיזוג חברות יכול שייעשה גם על ירי רכישת דבוקת
 שליטה במניותיה של חברת המטרה (גרעין שליטה), או
 על ידי רכישת רוב נכסיה והתחייבויתיה, וכל זאת בין
 במישרין ובין באמצעותו או בתיווכו של תאגיד

 שלישי.

 בחוק באופן חד משמעי, כי מותר לשתי חברות להחליט
 על מיזוג ביניהן באופן שאישיותה המשפטית של חברה
 אחת תיעלם, ללא צורך בהליך של פירוק, ושבל זכויותיה
 וחבויותיה של החברה הנעלמת תיטמענה בחברה
 השוררת. עם זאת, דרך •׳טוטאלית״ זו של מיזוג חברוח
 איננה הדרך היחידה הבאה בחשבון, וההצעה מבהירה
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 פניה לבית
 משפט

 חלוקת התמורה

 תמורה בניירות
 ערך של חברה

 אחרת

ל חברה רוכשת, כש או ש ו ל ר ות חברת המטרה חיחשבנה מוחזקות מטעמו ש י  (ב) מנ
ל ותיה ש י י מנ ר הן מוחזקוח מטעם חברה קשורה להם, או מטעם בעל ש א  או עבורם, גם כ
ל חברה כשת או ש ו שאי משרה של החברה הר ו  החברה הרוכשח או קרוביהם, או מטעם נ

 קשורה לה או קרוביהם.

ע את כש להצבי י הרו (א) רשא ף קטן וג ברוב הנדרש בסעי ז ת המי ע צ א זכתה ה  (ג) ל
ם וחמישה י ל שבע ן רוב ש רה יהיה טעו שו , ואולם אי ד הצעתו ע ו באסיפה נדחית ב תי ו י  מנ

י כוח ההצבעה הנוכחים באותה אסיפה. זים מבעל  אחו

פים 367 ו־369 - דרש בסעי ג באסיפה הבלליח ברוב הנ ו ז ת המי ע צ  370. נא) לא אושרה ה
ת לבית ו וג, לפנ ז ת המי ע צ ר ה שו נים באי י נ י דירקטורים, המעו ות או שנ י ם בעל מנ  רשאי

רה על אישורה. ו  המשפט בבקשה שי

ת ע צ ה עה ב פי רות על מתן תוקף להחלטת מיזוג, כפי שמו י להו  (ב) ביח המשפט רשא
ד ב ל ב ות לסוגיהן, ו י פות בעלי המנ רש בכל אסי ד ל הרוב הנ ר קיומו ש  המיזוג, על אף העד
ת ו י י המנ ל בעל ותיהם ש י כו א כדין, בז ל י לפגוע, ש ג כד ו ז ע המי צו ן כבי ע כי אי נ כ ו ש  ש

ות השונים. י ם לב לסוגי המנ  המתנגדים בשי

כש ו י ביה המשפט, לבקשת ר ר בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) רשא  (ג) על אף האמו
ג ו ז ת המי ע צ ר ה שו רות על אי ת או יותר מכוח ההצבעה בחברה המטרה, להו  המחזיק מחצי
עו ות הצבי י י המנ ש לפחות מבעל י ל ש בלבד ש  אף אם לא זכתה ברוב הנדרש לפי סעיף 369 ו
ה ע צ ו ה י חברה המטרה והתמורה ש ו ם לב להערכת שו ביח המשפט שוכנע, בשי  בעדה ו
י בעל כש ו פגע הרו ם להי י י יתה עשו כי בדחי ותיה כי ההצעה הוגנת וסבירה ו  לבעלי מני

מו לה כאמור. יה שהסכי  המני

ות כחברה המטרה, בין י י המנ וג תמירה המגיעה לבעל ז ת המי ע צ ה  371. (א! נכללה ב
י ל כל בעל ר החזקוחיהם ש עו פן יחסי לשי רוח ערך, חחולק התמורה באו י י ן בנ ומנים ובי  במז

ות בחברה המטרה. י  המנ

וח בחברה המטרה מחולק לסוגים שונים, החולק התמורה לפי ן המני  (ב) היה הו
ות ההצבעה וליתר נסיבות הענין. י כו ם לב לז ות בכל סוג, בשי י ל המנ ן ש י ו  שו

ת חברה ל חברה אחרת, לרבי ירוח ערך ש ג - ני ו ז צעת בהצעח מי  372. היחה התמורה המו
ל אוחה רה ש שו צעה לחברה המטרה, אח אי וג שהו ז כשח או קולטח, טעונה הצעה המי ו  ר
ר שו ן האי י צעו בתמורה למיזוג. הוראות סעיפים 362 עה 371 יחולו לענ רותיה הו י י  חברה שנ
וג ז ת מי ע צ וג לחברה המטרה גם ה ז יראו בהצעת המי ים המחויבים, ו י ו נ  בחברה האחרת, בשי

פנית לחברה האחרת.  המו

 הצעת רכש

 פרק שלישי: הצעת רכש

י מניות ש לבעל כ ת ר ע צ ע ה י צ ש דבוקת שליטה בחברת המטרה י כש המבקש לרכו ו  373. ר
 חברת המטרה בהתאם לקבוע בפרק זה.

 מרוכזות בידי בעל מניות אחד דומיננטי, אין הן שונות
 מכל נכס אחר המצוי בבעלוחו של בעל מניוח דומיננטי
 יחיד, וההצעה מניחה, כי בעל מניות זה יוכל להכריע
 בעצמו האם ברצונו למכור את רכושו ובאילו תנאים.
 באמור, מכירה מעין זו איננה מצריכה התערבות
 חקיקתית, ויחולו עליה דיני המכר הרגילים. לעומת זאת,

 פרק שלישי; הצעת דבש
 ו. כאמור, הרעיון הבסיסי העומד ביסודו של הפרק
 הוא, כי החברה היא רכושם של בעלי המניות, ולפיכך
 רק הם מוסמכים להכריע בשאלה האם למכור אותה
 למציע, ואם כן - באילו תנאים. אם מניותיה של החברה
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 374. (א) הצעת רכש תיערך בכתב ותימסר כמפורט להלן:

ן חברת המסרה: ו  (ו) לדירקטורי

ות בחברה המטרה; י  (2) לכל אחד מבעלי המנ

 (3) לרשם החברות;

רות ערך. י י ת נ לרשו ת - גם לבורסה ו רי בו  נ4) בחברה צי

ת ע צ ת למסחר בבורסה יפורסם נוסח ה מו ל חברת המטרה רשו ותיה ש ו מני  (ב) הי
ים לפחות. ומי נים י י עיתו  הרכש בשנ

ל חברח המטרה, כולן או מקצחן, מוחזקות עבור אחרים (להלן - ותיה ש  (ג) היו מני
ות את הצעת הרכש תוך ארבעה עשר ימים לנהנים. י  הנהנים) יעביר המחזיק במנ

ענות להצעחו וכן יפרט בה ן בהצעת רכש אח החקופה שבה ניתן להי י ע יעי י  375. (א) מצ
ות סביר בחברת י ל בעל מנ ע, על שיקול דעתו ש י להשפי ש בו כד י ן ש ל בל עני  את תוכנו ש

ענות להצעה הרכש, לרבות -  המטרה, השוקל אם להי

פי עסקיו; ו ועל או ים עלי ע ופרטים מהותי ) זהות המצי ו ) 

ל חברת המטרה: רות ערך ש י י ע בנ ל המצי ר אחזקותיו ש עו שי  (2) סוג, במות ו

יב לרכוש: ע מבקש או מהחי י וח שהמצ במות המני  (3) סוג ו

שא משרה בחברת ו ן או נ ן בעל עני ע לבי ל הסכמים בין המצי  (4) קיומם ש
 המטרה:

 מסירת הצעת
 רכש

 תוכן הצעת
 רכש

 שמכרו את דבוקת השליטה - יובלו לגרוף רווחים נאים
 במכירה, ואילו יתר בעלי המניות, אלה שלא מכרו את
 מניותיהם לרוכש, יספגו את כל ההפסד. שנית, יש
 להבטיח בי מבירתה של דבוקת השליטה תצליח אם -
 ורק אם - רוב בעלי מניותיה ״העצמאיים7׳ של חברת
 המטרה הסכים למכירה, לענין זה בעלי מניות ייחשבו,
 ל״עצמאיים״ אם אין הם נמנים עם הקבוצה הרוכשת.
 ההנחה היא, כי אם רוב בעלי המניות העצמאיים
 מסכימים למכור את זכויותיהם, המחיר המוצע על ידי
 הרוכש הוא מחיר הולם, והקצאת המקורות הנובעת מן

 העיסקה היא הקצאה יעילה.

 4. תשומת לב רבה מוקדשת לשאלה כיצד ניתן
 להבטיח בי הסכמתם של בעלי המניות לתנאי הרכישה
 אכן משקפת את העדפותיהם האמיתיות. החשש הוא, כי
 רוב בעלי המניות, ואולי אפילו בולם, יקבלו את ההצעה
 גם אם ה• סבורים שאין בה כדי לפצותם על ערך
 מניותיהם. תופעה זו בולטת במיוחד באשר הרכישה
 נעשית על דרך הצעת רכש, שהיא הצעה המופנית
 במישרין על ידי הרוכש לבל אחד מבעלי מניותיה של
 חברת המטרה בנפרד. כל ניצע אינדיבידואלי יידע, כי
 ההצעה עשויה להצליח גם ללא תמיכתו, כלומר אם רוב
 בעלי המניוח העצמאיים האחרים יסכימו לתנאיה.
 הניצע האינדיבידואלי יחשוש כי במצב זה, אם יימנע
 מלהיענות בחיוב להצעה, ערך מניותיו עלול להישחק,
 שבן הוא ימצא את עצמו בבעל מניות מיעוט בחברת

י ר ב  ד
 אם מניוחיה של החברה מפוזרות בין מספר בעלי מניות,
 עלול להיווצר מצב שבו הסבם מכר בין הרוכש לבין חלק
 מבעלי מניות אלה ישפיע על ערך רכושם של בעלי
 מניות אחרים, שלא היו צד למביירה. מצב דברים נתון זה
 נכנס למסגרת שיקוליהם של הניצעים, ועלול לגרור
 אותם למכירות ״בלתי רצויות״ - כלומר כאלה
 המאלצות אותם להיפרד מרכושם גם בתנאים שאינם
 מפצים אותם על ערבו של הרכוש הנמכר. ההצעה מזהה

 את הבעיה האמורה ופותרת אותה.

 2. לאור הדברים האלה ההסדר החקיקתי המוצע חל
 רק במצבים שבהם אין בחברה, ערב הרכישה, בעל מניות
 דומיננטי אחד השולט בחברה ״דרך קבע״, וכאשר
 הרכישה תקנה לרוכש ״דבוקת שליטה״, כלומר מספר
 מניות המאפשר לו לשלוט באופן אפקטיבי בחברה. בד
 בבד עם היווצרותו של כוח זה בידי הרוכש, נדחקים יתר
 בעלי המניות בחברה למעמד נחות, הוא המעמד של
 בעלי מניות מיעוט בחברה הנשלטת על ידי אחר. אכן,
 מימצאים אמפיריים מוכיחים כי ירידה זו במעמדם של

 בעלי המניות משתקפת בירידה בשער מניותיהם.

 3, המסקנה הראשונה המתבקשת מאבחנה זו היא, כי
 הרוכש לא יובל לרכוש לעצמו דבוקת שליטה בחברה
 הנרכשת (״חברת המטרה״), אלא אם הציע את הצעתו
 למכלול בעלי מניותיה בתנאים שוויונייים (סעיף 374).
 בצורה זו יימנע מצב שבו חלק מבעלי המניוח - אלה
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 (5) התמורה ומהותה - במזומנים או בניירות ערך: היתה התמורה בניירות
 ערך, יפורטו בהצעה כמות ניירות הערך והזכויות העמודות להם: היו ניירות

 הערך נסחרים בבורסה, יצוייץ ערכם ערב הצעת הרכש•,
 (6) מקורותיו הכספיים של המציע למימון הצעת הרכש, תוך ציון אם יש

 כוונה לעשות שימוש במקורות חברה המטרה לצורך כך:

 (7) כוונת המציע להעביר או למשכן את המניות שירכוש, כולן או מקצתן
 לאחרים, בסמוך למועד הרכישה, לרבות זהותו של הנעבר או הנושה:

 (8) תכניוח המציע ביחס לבעלי מניוח המיעוט שייווחרו בחברת המטרה אם
 תבוצע הרכישה.

 (9) תכניותיו של המציע ביחס לחברה המטרה, עסקיה, עובדיה, נושאי משרה
 בה או בכל תחום אחר שעשוי להיות חשוב לבעל מניות ובכלל זה הרכב

 הדירקטוריון ותשלומים לדירקטורים בשל אובדן משרחם-,

 (10) מבנה ההון, הרכב הנכסים ומדיניות חלוקת רווחים;

 (11) כוונה המציע לרכוש תוך שנה, את מניות המיעוט בתברת המטרה,
 והתנאים שיציע לשם כך;

 (ב) השר, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע בתקנות פרטים נוספים שייכללו
 בהצעת הרכש לניירוח ערך של חברה ציבורית.

 376. הצעת רכש תופנה לכלל בעלי המניות בחברה המטרה, ואולם יכול שתהיה מוגבלח הצעת רכש
י מותנית ^ ע ^ ב  :1מספר מסוים או לסוג מסוים של מניות, או מותניה בהיענותם של, מספר מסוים ש

 :זניות או בקבלת היתרים הנדרשים לפי כל דין.

י הסבר ר ב  ד
 5. ויכוח חריף נטוש בספרות איזה תפקיד ראוי להועיד
 להנהלתה של חברת המטרה בהצעת רכש עויינת. ברור
 לבל, כי הנהלה זו מצויה במצב ברור של ניגוד ענינים,
 שכן אם הצעת הרכש העוינת תצליח, הצעד הראשון של
 הרוכש יהיה לפטר את ההנהלה הקודמת ולמנות אנשים
 משלו לתפקידי מפתח בחברה. מטעם זה רצוי שלא
 לאפשר להנהלה לנקוט בצעדים אקטיביים להבשלתה
 של ההצעה, שכן ההנהלה לעולם חשודה שתעשה בן
 מטעמים שאינם קשורים באיבוחה של ההצעה מבחינ
 תם של בעלי המניות. מאידך גיסא, חוקים רבים
 מאפשרים להנהלה להתגונן מפני הצעות רכש עוינות,
 וזאת כדי להגן על בעלי המניות מפני האילוצים שתוארו
 לעיל, העלולים לגרום להם לקבל הצעות בלתי מספקות.
 הואיל ובהצעת חוק זו נמצא מנגנון (הוא מנגנון
 ההסכמה התומכת והמסתייגת) המאפשר לבעלי המניות
 לדחות הצעת רכש שאינם רוצים בה, אין עוד צורך
 בהגנתה של הנהלת החברה, והחוק המוצע אוסר עליה
 לנקוט בצעדים אקטיביים להבשלתה של הצעת הרכש.
 עם זאת הוא מאפשר לה להביע את דעתה בפני בעלי
 המניות. להיכנס למשא ומתן עם המציע, ובן לתור אחרי
 מציעים פוטנציאליים אחרים, העשויים לשפר את

 :וטרה שנרכשה על ידי בעל מניות דומיננטי. או אז הוא
 נשוי להיענות בחיוב להצעה כל עוד הוא סבור כי מחיר
 זהצעה גבוה מן הערך הצפוי למניות מיעוט בחברת
 :נטרה שנרכשה, אף על פי שהוא נמוך מערך מניותיו
 :שעת ההצעה, כלומר לפני ביצוע הרכישה. כדי לנטרל
 *ילוץ זה מדפוסי ההצבעה של בעלי המניות, מוצעים
 זבללים הבאים: בעלי המניות הניצעים יוכלו להיענות
 1הצעה ב״הםבמה תומכת״, כ״הסכמה מסתייגת״ או

 :שלילה גמורה. הרוכש יורשה לקנות מניות כלשהן
 :חברת המטרה, אם ורק אם רוב בעלי מניותיה של
 זחברה הביעו את הסכמתם להצעה ב״הסבמה תומכת״.
 1ם תנאי זה אכן יתקיים, הרוכש יידרש לרכוש (באותם
 זנאים) את מניותיהם של כל בעלי המניות שנענו בחיוב
 1הצעה, בין אם הסכמתם ניתנה ב״הסכמה תומכת״ ובין

 ;ם ניתנה ב״הסכמה מסתייגת״. בעל מניות הסבור כי
 :חיר הצעת הרכש גבוה מערך המניות כמניות מיעוט
 :חברת המטרה, אך נמוך מערך המניות ערב הרכישה,
 ביע ״הסכמה מסתייגת״: בצורה בזו יגדיל את ההסתב־
 ות בי ההצעה תיכשל (שכן הצלחתה מצריכה רוב של
 הסכמות תומכות״), אך ימנע את לכידתו במצב הגרוע
 יותר מבחינתו, והוא המשך האחזקה במניות מיעוט

 חברת מטרה שנרכשה (סעיף 380.).
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רעו לאחר לא יחזור בו ממנה אלא אם כן אי ע הצעה רכש לא ישנה אה הצעתו ו  377. מצי
תי על מחירן ר ומהו שי י י ו נ ע שי י ש בהן כדי להשפ י ות ש ני  פרסום הצעה הרכש נםיבוה קיצו

ות הברח המטרה, המצדיק חזרה מן ההצעה. י ל מנ  ש

ל ענותם ש ד בתוקפה לשם הי ר בסימן זה תעמו  378. (א) הצעת רכש שפורסמה כאמו
ה ש ו ל ש א תפחה מ ל בלבד ש י מניות חברה המטרה, לתקופה שחיקבע בהצעח הרכש ו  בעל

ם ימים (להלן - תקופת הקיבול). י ש ו ל לא תעלה על ש ת ו ו ע ו  שב

ך תקופה הקיבול תוארך תקופת הקיבול ע נוסף הצעת רכש בתו ע מצי  (ב) הצי
ך יה בחו ו חפקע אם הוצע הצעה שנ ת ע צ ה ן ש י ן צי ע הראשו  בעשרה ימים, אלא אם כן המצי

 תקופת הקיבול.

ע לאחר תום תקופת הקיבול. רת מניות למצי  (ג) לא תתקבל הצעה למכי

י ימי לא יאוחר משנ מדח הצעחו בחוקפה ו ד עו , בל עו ע הצעת רכש רשאי  379. (א) מצי
, בולם או מקצחם.  עסקים לפני יום הקיבול, לשפר אה הנאי הצעהו

ן - הצעה משופרת) יפרסם את ההצעה ל ה ל ) ו ת ע צ ע לשפר את ה  (ב) החליט המצי
ל הצעה רים שחלו מהצעתו הראשונה״, על פרסומה ש פו פרת ויפרט בה את השי  המשו

פרת יחולו הוראות סעיפים 374 עד 376 ו־378.  משו

(ב) יחולו התנאים המפורטים בה על ף קטן ר בסעי פרח כאמו  (ג) פורסמה הצעה משו
ו ב ר נענו להצעה הרכש בנוסח ש וח שכב  כל בעלי המניות בחברת המטרה, לרבות בעלי המני

 פורסמה לראשונה.

וח ענ ד בתוקפה לשם הי ף זה, תעמו ר בסעי פרח שפורסמה באמו  (ד) הצעה משו
א ל ד ש ב ל ב ל חברת המטרה, לתקופה נוספת שתיקבע בהצעה המשופרח, ו ות ש י  בעלי המנ

ם ימים מיום פרסום ההצעה המשופרה. י ש ו ל לא העלה על ש ם ו י עי  הפחת משבו

ן זה -  380. (א) לעני

ע טה למצי ות בחברת המטרה להעברת דבוקת השלי י  ״הסכמה תומכת״ - הסכמת בעל מנ
ת רכש. ע צ  ה

ת הרכש, ע צ ע ה י ות להעברת דבוקת השליסה למצ י ת בעל מנ דו ג  ״הסכמה מסתייגת״ - התנ
ו תירכשנה על פי תנאי הצעת הרכש אם תתקבל הצעה זו ברוב תי ו י ך הסכמתו שמנ  א

ות הברת המטרה בהסכמה תומכת. י ל יתר בעלי מנ דרש ש  הנ

ענות להצעת הרכש, בהסכמה תומכת ם להי ות בחברת המטרה רשאי י  (ב) בעלי מנ
ם הם להתנגד להצעת הרכש.  או בהסכמה מםחייגח, וכן רשאי

ע הצעה הרכש, אלא אם כן י מצי ד י ר דבוקת השליטה בחברה המטרה ל  (ג) לא תעבו
עו בעד הצעה הרכש בהסכמה תומכת. ות בחברה המסרה הצבי י  רוב בעלי המנ

 שינוי הצעת
 רכש

 תוקף הצעת
 רכש

 הצעה משופרת

 הסכמת בעלי
 המניות להצעת

 רבש

 שתידרש להכריע אף ברוב פשוט שבין •בעלי המניות
 העצמאיים שאינם נמנים עם הקבוצה הרוכשת (אם לא
 נקבע בתקנון רוב אחר). אם רוב בעלי המניות כאמור לא
יכשל  יצביעו בעד אישורה של הצעת המיזוג - המיזוג י
 ואף מניה לא החליף ידיים. מאחר שלא ייתכנו מצבי•
 בהם חלק מבעלי המניות ימכרו את מניותיהם לרוכש

י  דבר
 תנאיה של ההצעה המקורית עבור בעלי המניות

 (סעיפי• 383 עד 385).

 6. מנגנון ההצבעה המאפשר לבעלי מניותיה של חברת
 המטרה להצביע בהסכמות תומכות או מסתייגות איננו
 נחוץ כאשר הרכישה נעשית בדרך של מיזוג. המיזוג
 מצריך הצבעה קולקטיבית באסיפה הכללית בחברה,
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ן קולות או במני בו א י ) ל ג ) ר בסעיף קטן ות באמו י ן קביעת רוב בעלי המנ  (ד) לעני
כשת או מטעמה, ו די החברה הר  הרוב, מניות חברת המטרה המוחזקות ערב הצעת הרכש בי

לו הוראות סעיף 369(ב). יחו  ו

יחשב ש לרוכש והועברה דבוקת השליטה, י ו  (ה) התקבלה הצעח הרכש ברוב הדר
ם בהסכמה תומכח. ות שהסכי י ן בעל מנ י יגת כד ות שהסכים בהסכמה מסתי י  בעל מנ

פן חלוקת התמורה צעת בהצעת הרכש לבעלי המניות בחברת המטרה החולק באו  381. (א) התמורה המו
ות בחברת המטרה, י ל כל בעלי המנ ר החזקוחיהם ש עו  יחסי לשי

ות בחברת המטרה מחולק לסוגים שונים, תחולק החמורה לפי י  (ב) היה הון המנ
ות ההצבעה וליתר נסיבות הענין. י כו ם לב לז ות בכל סוג, בשי י ל המנ ן ש י ו  שו

ה בין ערך ללא אפלי ל תי ) לעי ב ) ו  (ג) חלוקה החמורה באמור בסעיפים קטנים (א) א
מו בהסכמה מסתייגת. ן אלה שהסכי מו בהסכמה תומכה לבי ות שהסכי י י מנ  בעל

ות י ל מנ לה יותר ש ר כמות גדו ל חברה המטרה למכו י מניוחיה ש  (ד) הסכימו בעל
ות י ות חלק יחסי למספר המנ י כש מכל בעל מנ רכוש הרו  מהכמות המבוקשת בהצעת הרכש, י
ות י ן מספר המניוח המבוקשות בהצעת הרכש למספר המנ י ה ליחס שב ו ם למכור, השו  שהסכי

ן בהסכמה מסתייגח. בי וח הסכימו למכור, בין בהסכמה תומכת ו ל בעלי המני כ  ש

» איסור רכישה ל חברה המטרה, ל ותיה ש י  382. הועברה דבוקח שליטה עקב הצעה רכש לחלק ממנ
ך שנה מיום העברת דבוקה ש מ די הרוכש ב ות המיעוט כחברת המטרה על י י  תירכשנת מנ

ף 5ד3(אץו1). ר בסעי צהר עליה, בהצעת הרכש, כאמו  השליטה, אלא בדרך שהו

ל את הצעת הרכש או חובות נושאי ם פעולה שמטרתה להבשי ושא משרה בחברה לא ינקוט שו  383. נ
 , , משרה

י הצלחתה. י  להקטין את סיכו

ושא משרה בחברת המטרה אף אחת פעולות אסורות בצע נ ף 383, לא י ר בסעי  384. מבלי לגרוע מהאמו
ר תנאי ו פ ע על שי ת ולתת עם המצי א ש לות המפורטות להלן, ואולם רשאי הוא ל  מהפעו
ת רבש נוספת שתתחרה עם ע צ ש ה בו י לתת עם אחרים לג ת ו א ש י הוא ל  הצעחו וכן רשא

שת דבוקח שליטה בחברת המטרה: כי  הרוכש על ר

ירות ערך להמרה, שקולם י יות או נ ות, זכו ל מניות, אופצי ) הנפקה והקצאה ש ו ) 
ת רכש: ע צ י להימנוח, בעח ההצבעה על ה  יימנה או עשו

ם להשתתף י י ם או עשו ל חברה המטרה, המשתתפי ירות ערך ש י שת נ כי  (2) ר
 בהצבעה כאמור:

ל נכסי ה ש תי ו ת משמע  (3) מכירה, קניה או מתן אופציה למכירה או לקניית כמו
שא משרה ו ן או נ א במהלך העסקים הרגיל או עסקה אחרת עם בעל עני ל  החברה ש

 בחברה:

י הסבר ר ב  ד

 במניותיהם היא נאותה. במיוחד ראוי להדגיש, בי אם
 הרוכש מבקש לרכוש את השליטה בחברת המטרה
 בשלבים, הוא יידרש לגלות, עובר להצעתו בשלב
 הראשון, מהם השלבים הנוספים המתובננימ על ידו.
 בכל מקרה, לא יורשה הרובש לגשח לביצועם של
 השלבים המאוחרים, אם אלה אינם עולים בקנה אחד
 עם מה שגילה לבעלי המניות לפני ביצועם של השלבים

 המוקדמים (סעיפים 373 ו־ד38).

 ויגדפו את כל הרווח, וחלק אחר יילכד עם מניות מיעוט
 בלתי מכורות ויספוג את בל ההפסד, אין כל צורך לקבוע

 מנגנון של הסכמה תומכת ומסתייגת (סעיף 369).

 7, ההצעה מפרטת אח מכלול הנושאים שיוזם
 הרכישה חייב לגלות לבעלי מניותיה של חברת המטרה,
 גילוי זה מסייע להם להבחין בכוונותיו לטווח ארוך, וכן
 להעריך אם התמורה המוצעת להם עבור האחזקה
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ע י ם להשפ י י ל זכויות, העשו ד או הקצאה ש נ ד י ב י ות הטבה או ד י ל מנ  (4) חלוקה ש
ל הצעה הרכש. ייה ש  באורח מהוחי על סיכו

יבים הדירקטורים בחברה המטרה לנקוט  תפקידי 385. (א) פורסמה הצעת רכש לפי סימן זה, חי
ת הבאות: לו  הרירקטייימ את הפעו

י בעלי המניות בחברת המטרה בדבר חוקיותה ות דעתם בפנ  (1) לבדוק ולחו
עד הקיבול: ם לפני חום מו י עי ל הצעת הרכש, לא יאוחר משבו וחה ש כראי  ו

ד בלו או יקבלו בע ם שקי מי וח בחברת המטרה על חשלו וח לבעלי המני  (2) לדו
ר בסעיף 375(אץ9). בדן משרחם כהוצאה מהצעת הרכש, כאמו  או

ח לו ן לנקוט גם את הפעו ו י הדירקטורי ר בסעיף קטן (א), רשא  (ב) בנוסף לאמו
 הבאות:

בים י ם המתחי י דרש הדבר, לשם נקיטת הצעד ) לפנות לבית המשפט, אם נ ו ) 
. ר בסעיף קטן(א) צעה הרכש כאמו  מבדיקת ה

ף 384 לכל גורם ר בסעי א ומתן כאמו ש דע שנחקבל במהלך ניהול מ  (2) לספק מי
ע ברכישת דבוקת שליטה בחברה.  נוסף המבקש להחחרות עם המצי

ראוהו כמי י ושא משרה בחברת המסרה שהפר אח האמור בסעיפים 383 עד 385 י  הפרת חובת 386. נ
נים כלפי החברה נוסף על הפרת בל חובה אחרה.  אמונים שהפר חובת אמו

 פרק רביעי: רכישה נוספת וחילוסין

ו ום שב ך שנה מהי ש בתו רכו לא י ע ו צי  387. רכש אדם דבוקת שליטה בחברת המטרה, לא י
ר עליהם פן ובתנאים שהצהי וח נוספוח בחברת המטרה, אלא באו ר מני  נרכשה דבוקה כאמו
וג לחברה אם לא ז ע הצעה מי צי כן לא י ) ו ו א^  בהצעת הרכש בהתאם לקבוע בסעיף 5ד3(

ר עליה באמור.  הצהי

ה אח או ות נוספות בחברה המבי י י לרכוש מנ  388. בעל דבוקה שליטה בחברת המטרה רשא
ף 390 ר בסעי ם כאמו וג משלי ז ל מי ות חכרת המטרה, רק בדרך ש י ו ל־0/ם90 ממנ ר אחזקותי עו  שי

ף 391. ר בסעי מה כאמו ת רכש משלי ע צ ל ה  או בדרך ש

ף 387 ו־383, לא ר בסעי ד לאמו גו י ו בנ ל בעל דבוקח שליטה את אתזקותי י ד  389. (א) הג
ר באוחם ד לאמו גו י ש בנ כ ר וח ש י ח למנ ו ד יוח ההצבעה הצמו ל אח זכו י להפעי  יהיה רשא

 סעיפים.

רכשו ות שנ י או מנ בו ל חברת המטרה לא י ן הקולות באסיפה כללית ש  (ב) במני
ף זה תהינה חסרות תוקף ר בסעי ד לאמו גו י ף קטן (א) והחלטות שהתקבלו בנ ר בסעי  כאמו

 כלפי החברה והרוכש.

 איסור רכישה
 נוספת

 דרכים לרכישה
 נוספת

 תוצאות רכישה
 נוספת אסורה

 עדיין חשוף לסכנה כי צד שלישי ירכוש דבוקת שליסה
 גדולה משלו וידיתנו מעמדתו הדומיננטית בחכרה.
 במקביל, איו• זה פועל לטובתם של בעלי מניות המיעוט,
 שכן אם בעל דבוקת השליטה ינהיג את החברה בדרך
 בלתי יעילה, היא עלולה להפוך למטרה להצעת רכש של
 צד שלישי, שיבקש לנצל את שער מניותיה הנמוך
 ולהשביח את ערכה על ידי חילופי גברי בהנהלה. לבן,

י ר ב  ד

 הרק רביעי: רבישה נוספת וחילוטין
 ו. כשם שקיים צורך להסדיר את רכישתה של דבוקת
 שליטה בחברה, כך יש צורך להסדיר לפחות עוד שתי
 תחנות ביניים, המאפשרות לרוכש דבוקה השליטה
 להגדיל את אחוז אחזקוחיו בחברה. מי שיש לו דבוקת
 שליטה, אך פתות מרוב מוחלט מן המניות המוצאות,
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 הצעת רכש
 משלימה

ם עם מיזוג משלים י וג משל ז ע הצעה למי י להצי  390. (א) בעל רבוקח שליטה בחברה המטרה רשא
 חברת המטרה.

ב ן הרו י ם יחולו הוראות סעיפים 366 עד 372 למעט לענ וג משלי ז  (ב) על הצעה למי
ר ההצעה. שו  הנדרש לאי

ות בחברה י ם הוא רוב בעלי המנ וג משלי ז ר הצעח מי שו  00 הרוב הנדרש לאי
וח י יכללו המנ א י ן קולות הרוב ל י צע: במנ ות המו י ל הון המנ  המטרה המחזיקים ברוב ש

י בעל דבוקת השליטה. ד י  שב

ם ג המשלי ו ז ת המי ע צ  (ד) היה הון החכרה מחולק למספר סוגי מניות, טעונה ה
ר רוב בעלי המניוח בכל סוג. שו  אי

ע י בעל דבוקת שליטה בחברה המטרה להצי ר בסעיף 390 רשא ף לאמו  391. (א) בכפו
ת הרכש המשלימה, ע צ ם תתקבל ה א בלבד ש ות בחברה, ו י מה ליתרת המנ י ש משל כ  הצעת ר
ות המקנות זכות הצבעה י ן המנ 9 מהו 0 ות החברה על % י ו במנ ר אחזקותי עו עלה שי  :1א י

ת המטרה. ר ב ח : 

ן הרוב י ד ו38, למעט לענ מה יחולו הוראות סעיפים 374 ע ת רכש משלי ע צ  (ב) על ה
ר ההצעה. שו  הנדרש לאי

ו ע י ות שהב י מה הוא רוב בעלי המנ ש משלי כ ר הצעה ר שו  (נ) הרוב הנדרש לאי
 הסכמה תומבח בהצעה כאמור.

ם בעלי מה לפי סימן זה, רשאי י ם או הצעת רכש משל י וג משל ז ת מי ע צ צעו ה  392. (א) הו
ך אח י ר ע י ותרו בחברת המטרה (להלן - המיעוט) לפנות לבית המשפט בבקשה ש ת שנ ו י מנ  ז
י ו ר נמוך מהשו ו ע ר, שי ת כאמו דיהם, אם לדעחם נקב המציע, בהצעו ות שבי י  טווי המנ

ל מניותיהם. י ש ת י מ א  ־

רות על י הוא להו ת המשפט, רשא א) לבי ) ף קטן ר בסעי ות כאמו י  (ב) פנו בעלי מנ
י המיעוס. ד י ב ות ש י ל המנ יקבע שריין ש ע כאמור, ער שי ל הצעה המצי צועה ש ב בי כו י  נ

ע י ע המצ צ ב א י ל ם ו שלי י המיעוט, לא י ד י ב ות ש י י המנ ו ת המשפט את שו  (ג) קבע בי
ת המשפט. א במתיר שקבע בי ל  <*ת הצעתו א

שתן יעלה צאה מרכי ר בהו ש וח בחברת המטרה א  י39. (א) ביקש הרוכש לרכוש מני
ש לרכישת כ ת ר ע צ ע ה ב הוא להצי י ל החברה חי וח ש י 9 מהון המנ 0  :זיעור אחזקוהיו מעל %
י החברה (להלן - חילוטין). ו ם לב לשו י הוגן בשי ו וח החכרה הנותרות, תמורת שו י ל מנ ל ; 

 תרופות ההערכה

 חילוטין

 אחזקותיו עוד יותר, מוצע שיותר לו לעשות כן, דק על
 ירי רכישת כל יתר המניות המוצאות, בדרך של הצעת
 רכש. גם על הצעת רכש זו יחול מנגנון ההצבעה של
 הסכמות תומכות ומסתייגות. אילו הותר לרוכש לאסוף
 מניות בדרך אחרת, היה מופעל בכך לחץ כבד על כעלי
 המניות מקרב הציבור, בי החשש להישאר מיעוט מבוטל
 בחברה היה ״משכנע״ אותם למכור את מניותיהם כמעט
 בכל מחיר: אם המיעוט שנותר הוא קטן מדי הוא מאבד
 את סחירותו בבורסה, ובמקרים קיצוניים הוא נמחק מן

 המסתר (סעיפים 390 עד 393).

י ר ב  ד

 מי שהיה בעל דבוקת שליטה שאין עמה רוב מוחלט
 והפך לבעל דבוקת שליטה שיש עמה רוב מוחלט, פוגע
 בערך מניותיהם של בעלי מניות המיעוט, ומוצע לאסור
 עליו לעשות כן, אלא בדרך של מיזוג או הצעת רכש.
 ברור, כי על הצעת רכש זו יחול מנגנון ההצבעה של
 הסכמות תומכות ומסתייגות. דרבים אלה מבטיחות,
 כמוסבר לעיל, כי הרוכש יצליח בתוכניותיו אם ורק אם

 •פצה את בעלי המניות בסכום נאות.

 בדומה, אם לבעל המניות הדומיננטי כבר יש 900/0
 :זן ההון המוצא בחברה והוא מבקש להגדיל את
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ר בהסכמה תומכת חייב  (ב) נענו רוב בעלי המניוח הנוהרים להצעת רכש כאמו
נים בכך. י נ ות המעו י ותרו בחברה. מבעלי המנ ות שנ י ע לרכוש את כלל המנ  המצי

ראות ל הצעת רכש ויחולו עליה הו  (ג) הצעת רכש לפי סעיף זה תתבצע בדרך ש
. שי  הפרק השלי

, (א) ף קטן ר בסעי י המחלס באמו ד ו בי ותי י י מנ ו  (ד) בעל מניה החולק על קביעת שו
. ע לו על הסתייגותו י ד ו  י

אח ת ו ו י י המנ ו ר את שו ש א י י לפנות לבית המשפט בבקשה ש  (ה) המחלט רשא
ל בעל מניות כאמור.  החילוטין, על אף התנגדותו ש

ן במחיר ובתנאים שקבע המחלט, או ר את החילוטי ש א י ל ) בית המשפט רשא ו ; 
ן גבוה שא החילוטי ו י המניה נ ו ו ש  לקבוע מחיר אחר ותנאים אחרים, א• הוכיח בעל המניה ש

 יותר.

ר שקבע עו ות המיעוט, ישלם המחלט אח השי י נה למנ י שו ו  (ז) קבע בית המשפט שו
 ביה המשפט כאמור.

 פרק חמישי: רכישה בדרך איסוף מניות

ת ע צ זוג או ה ל מי רכוש אדם דבוקה שליטה בחברת מטרה אלא בדרך ש  איסור איסוף 394. (א) לא י
. שי י והשלי ר בפרקים השנ  רכש כאמו

וח החברה י ו במנ ר אחזקותי ו ע ל את שי גדי  (ב) רכש אדם דבוקת שליטה בחברה לא י
ג ו ז ת מי ע צ ל ה א בדרך ש ל ח כוח ההצבעה בחברה, א ל למחצי ע  המקנות זכויות הצבעה מ

ם או הצעת רכש משלימה. י  משל

ל את י ד ג א י ת כוח ההצבעה בחברח המטרה ל  (ג) החזיק אדם בלמעלה ממחצי
ר אחזקחו בחברה מעל ל־90% אלא בהתאם לקבוע בסעיפים ס39 וי393. ו ע  שי

וח א לפנ י הו ל עסקה רצונית, רשא א בדרך ש ל י אדם דבוקה שליסה ש ד  (ד) נוצרה בי
ר או ש א י ל ת המשפט רשא ר אה החזקהו בדבוקה השחיטה: בי תי  לביח המשפט בבקשה שי

ו בתנאים. ר שו ת את בקשת הפונה, כולה או מקצתה או להתנות את אי  לדחו

ח ר בסעיף 394 לא יהיה זכאי לעשו ד לאמו גו י  מניעת זכויות 395. רכש אדם דבוקה שליטה בחברה בנ
ת ת הנדרשת, כך שכמו ב ומכר את הכמו ש ת למניות, אלא לאחר ש ו ד ות הצמו י כו ש בז ו מ י  ש

ו אינה מהווה דבוקת שליטה. י ד ותרת בי ות שנ י  המנ

ך אינן ת לקבוע בתקנונה הוראות המוסיפות על הקבוע בפרק זה א י א ש  התניה 396. חברה ר
רעות ממנו. ו  ג

י הסבר  דבר

 מניות המבחין במאמץ האיסוף יידע, שאם לא ימהו
 וימכור את מניותיו לאוסף, האוסף עשוי להשיג לעצמ
 דבוקת שליטה בחברת המטרה, ואזי מי שיישאר עב
 מלאי מניות עלול לספוג את הירידה בערך המניות
 שתשקף את עובדת הפיכתן למניות מיעוט בחברת מטרז
 שנרכשה על ידי אחר (סעיף 394). בצד האיסור נקבעוו
 גם דרכי אכיפתו שעיקרן, שלילת הזכות לעשות שימוע
 בזכויוה הצמודות למניות שנרכשו תוך הפרת האיסו

 (סעיף 395).

 פרק חמישי: רכישה בדרך איסוף מניות

 אלמנט חשוב בהצעה הוא האיסור הגורף על כל ארם
 לרכוש לעצמו הבוקת שליטה בחברת מטרה באמצעות
 עיסקאות בודדות בשוק (״איסוף מניות״). כל היתרונות
 הלגיטימיים שאדם יבול להפיק באיסוף בשוק ניתנים
 להשגה גם בדרך המלך של מיזוג או בהצעת רכש לבעלי
 המניות של חברת המטרה. מאידך גיסא, איסוף מניות
 מאפשר לאוסף להפעיל לחצים בלתי לגיטימיים על בעלי
 המניות למכור לו את מניותיהם בזול: שהרי כל בעל
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 הפיכת חברה
 פרטית לחברה

 •ציבורית

 הפיכת חברה
 ציבורית לחברה

 פרטית

 שינוי על פי
 אחריות בעלי

 המניות

 תנאי הרישום
 החדש

ם י ד י ג א י ת ג : סו י ר י ש  חלק ע

דים י י סוגי תאג נו : שי ן  פרק ראשו

ר בו ו לצי צע ת הערך שלה נרשמו למסחר בבורסה או שהו רו י י  397. (א) חברה פרטית שנ
ם לרשם ל ש מים ת ך ארבעה עשר י תו ות חברה פרסית, ו י להי ו נ ום השי  על פי השקיף החדל מי
י ו נ דעה על השי ח הו מו ה בן יפרסם הרשם ברשו ת ש ע ש מ י שנקבעו בתקנות, ו ו נ  <1גרות שי

 כחברה באמור.

ירוח ערך. ת ני ר לרשו ו בנוגע לחברה כאמו תי מו  (ב) הרשם יעביר העתק מרשו

ם במרשם נו רשו ותיה אי ז אחד מבעלי מני א יותר מאחו ה ל ב ת ש רי בו  39£. (א) חברה צי
• יפרסם ש ר ה רשם כחברה פרטית, ו ע על כך לרשם ולבקש להי רי ת להו י א ש י מניותיה, ר ל ע : 
ם שו י , לאחר שהחברה תשלם אח האגרות שנקבעו לר י ו נ דעה על השי ת הו ו מ ו ש ר : 

. י נו  ־שי

ל החברה, ם הקודם ש שו י י באמור, יסבור את הר ו נ דעה על שי  (ב) קיבל הרשם הו
ר נמסרו לו ברישום הקודם. ותר על מסירת מסמכים שכב י לו א ש  הוא ר

ח מו ירות ערך, והעתק רשו י ת נ ת ייסגר ברשו רי בו ם החברה כחברה צי שו  (ג) רי
ועבר לרשם.  ;חברה י

ת ו י רש• כחברה שאחר ת להי י א ש גבלת ר וח בה מו ח בעלי המני ו י  ׳39. (א) חברה שאחר
ת י א ש גבלת ר ות בה איננה מו י ת בעלי המנ ו י ות בה איננה מוגבלת, וחברה שאחר י  עלי המנ

ות בה מוגבלת. י ת בעלי המנ ו י רשם כחברה שאחר  הי

נה נ גבלח או שאי ות בה מו י י המנ ת בעל ו י  (ב) משנרשמה החברה כחברה שאחר
רת העחקי ותר על מסי י לו א ש א ר הו שום הקוהם, ו , יסגור הרשם את הרי י ו נ  וגבלת, לפי השי

ר נמסרו לו ברישום הקודם.  םמכים שכב

לו ו כאי ם יהי שו י ל הר ל חברה לפי סעיפים 398 ו־399 ותוקפו ש  40. (א) דרך רישומה ש
י ר כד ם באמו שו ן ברי י ד• לכן אלא שא לו לא נרשמה החברה קו כאי ן ו ם ראשו שו  יה רי
י ל כל אחד מבעל ש ל החברה ו ם ש י כים משפטי וח והלי י  ״זשפיע על נכסים, זכויות, חבו
ם חבים בהם, או ה בל חוב, חבות או חיוב ש ש להם ו י ל זכוה ש ה על פי חוק זה לגבי כ תי ו י : 
ם בעת מ ל ש ש ל י וב ש ת או חי ם זה, לרבות חוב, חבו שו י רים בו, מלפני ר ם קשו ה  ל חוזה ש

ל החברה.  ירוקה ש

ם י כים משפטי ל הלי כובם או מניעתם ש דה החברות בדבר עי ת פקו ראו  (ב) הו
ה מ ש ר נ ו הפירוק יחולו, לגבי חברה ש ן מתן צ ו פירוק לבי ה הבקשה לצ ש ג ן ה י  זקופה שב
ם י כים משפטי ת נושה, גם על הלי א גשת מ ב או המניעה מו כו ף 398, אם בקשת העי י סעי ! 

ל החברה. ף ש ת ת ש  ר כל מ

י הסבר ר ב  ד

 בעיקר ההוראות הטכניות, העוסקות בהפיכתה של
 חברה פרטית לציבורית או של חברה ציבורית לפרטית.

 2. יתר ההוראות בסימן זה עוסקות בשינוי אופיים של
 תאגידים מחברה שאחריות בעלי המניות בה בלתי
 מוגבלת לחברה שאחריות בעלי חמניות בה מוגבלת

 חלק עשירי: סוגי תאגידים
 פרק ראשון: שינוי סוגי תאגידים

 ההבדלים המהותיים בין ההסדרים החלים על
 רה פרטית והברה ציבורית, כמשמעותן בחוק המוצע,
 רים לאורכה ולרוחבה של ההצעה. בחלק זה נדונות
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ח רשומה (בסעיף זה - אגודה) יבולה להיי־שם כחברה. ! פי תו  401. (א) אגודה שי

רשם כחברה תכין תכנית לארגונה כחברה ותגישנה  (ב) אגודה המבקשח להי
. " ת ו י פ ו ת י ש ת ה דו ו תו בפקודת האג ות, במשמעו ת השיתופי דו ו ו של רשם האג ר שו  לאי

ת אח בעו י להתקין תקנות הקו דה והרווחה, רשא ת עם שר העבו עצו י  (ג) השר, בהתי
גשה לו לפי הוראות ר תכניה שהו ש א ת ל ו פי תו ח השי דו ו י רשם האג  התנאים שבהם רשא

. (ב)  סעיף קטן

ת שק בא לפני אסיפה כללי ת את התכנית, תו ו י פ תו ת השי רו ו שר רשם האג  (ד) אי
נד ו רשה בה הכו פו ם ואחד ימים מראש ו דעה כשורה עשרי דה שנמסרה עליה הו ו  האג
שה רבעים לפחוה מן החבריכ ל שלו ע את התכניח, ואם נחקבלה התכניח ברוב ש  להצי
יערך הקנון לפי חוק זה, ועם הגשר די שלוח, י ו בעצמם או על י ע י שהצב ע ו  הזכאים להצבי
נ ם והפרסו שו למו אגרות הרי שו י  הבקשה לרישום יימסר לרשם החברות עותק ממנו ו

 שנקבעו.

ה או ח או לא להרשו י להרשו גיש אה הבקשה לשר והשר רשא  (ה) רשם החברוה י
דה כחברה. ו ם האג שו  רי

ו ו ד ו ע על כך רשם החברוח לרשם האג י ד ו  (ו) הרשה השר את הרישום, י
דעה על כ ח ויפרסם הו פי תו דה כאגודה שי ו ם האג שו וח, והלה יבטל את רי פי  השיתו
יפרסם ברשומות, ע דה בחברה ו ו ל ירשום רשם החברות את האג  ברשומות: לאחר הביטו
ן לפי חו ו דה בעלת רשי ו , ואם היתה האג ן החברה, את תקנון החברה או תמציתו  חשבו

', יסגור הרשם אח הרישום.  הבנקאות (רישוי), התשבר׳א-21981

ת לרשם החברו. ו י פ תו ת השי ו ד ו ר רשם האג עבי דה כחברה י ו  (ז) עם רישום האג
דה לפנ ו ה האג ר צ י ם ש י ד ו ב ע י ש ו הנוגעים ל ל ם ש י ד ו עב ם שבפנקס השי מי שו ל כל הרי  נסח ש
י ד ו ב ע י צרים ש ו ו הי ד י ל בל המסמכים שב ש ו קיימים בעת הרישום, ו  רישומה כחברה והי
ו א ל ת ש ו נ ו רשם החברות ירשום, בלא אגרה, בפנקס המשכ ם עליהם, ו די  אלה או מעי

. ן  הפרטים שבנסח הנוגעים לכל משכו

ום רישומה כחבר דה כי ו ו לאג ובים שהי  (ח) כל הנכסים, הזכויות, החובות והחי
דה < ו ם שפתחו בהם האג י מד עו ים ו י ים תלו ם לחברה, וכל הליכים משפטי שו  יעברו עם הרי
לו לא היה רישונ ך בהם באי שא משרה או חבר שלה או שנפתחו נגדם, ניתן להמשי ו  כל נ
ע על חוב, חבות או חיוב שהחברה או כל אחד מבעי י להשפי ר בד ן ברישום כאמו  אי
ותיה חבים בהם, או על חוזה שהם קשורים בו, מלפני הרישום, לרבות חוב, חבוח או חיו  מני

ש לשלמם בעת פירוקה של החברה. י  ש

 הפיכת אגודה
 שיתופית לחברה

 פרק שני: חברת חוץ

; ת ו י נ ד להעברה מ בכלל זה משר שראל מקום עסקים, ו ץ לא תקיים בי  402. (א) חברת חו
למה אח אגת שי ראות סעיף זה ו ץ לפי הו  לרישום מניות, אלא אם כן נרשמה כחברת חו

 הרישום והפרסום שנקבעו.

 חובת רישום
 על חברה חוץ

י הסבר ר ב  ד

 פרק שני: חברת חוץ
 בפרק זה אין חידושים מפליגים. הפרק אינו מתע
 בדינים המהותיים החלים על חברת חוץ, ולפיכך יחו
 עליה דיני מקום התאגדותה. זאת לאור הוראותיו י
 המשפט הבינלאומי הפרטי. ההצעה מסתפקת בדרי׳

 ולהיפך, או מאגודה שיתופית לחברה. הוראות אלו
 לקוחות בעיקרן מהרין הקיים.

 ״ חוקי א׳יי, כרך אי, עמ•(ע) 336, (א) 360.
י ם״ח התשמ״א, עמי 232. 2 
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רפו לה צו י דש לאחר הקמת מקום העסקים ו ך חו גש לרשם תו ם תו שו י  (ב) הבקשה לר
 מסמכים אלה:

ו הוקמה ל פי ע ל המסמך ש ם בדרך שנקבעה, ש י שר  (1) עותק ותרגום עברי, מאו
ר או התקנון שלה־, כי ל התז ר את חוקתה או ש  החברה, או המהווה או המגדי

ל החברה: מח הדירקטורים ש  (2) רשי

ל החברה כחבי י ב ש רשה לקבל ב מו שראל ו שב בי ו ל אדם הי  (3) השם והמען ש
א לחברה: ש להמצי י ת ש דעו הו ן ו י ד ־ י  ב

ל אדם יפה כוחו ש ל כתב הרשאה המי שר בדרך שנקבעה ש  (4) העתק מאו
ל בשם החברה בישראל. שראל לפעו שב כרגיל בי ו  הי

ים י ו ל אחד מן המנ ו ש י במסמך או בדירקטורים או בשמו או במענ ו נ  (ג) חל שי
עד מים ממו ר י ש ע על כך החברה לרשם תוך ארבעה ע י ד  בפסקאות(3) ו־(4) בסעיף קטן(ב), תו

. י ו נ  השי

שראל יראום ץ הרשומה בי ו אם לחברת ח ש להמצי י דעה ש ן או הו ־די  403. (א) כתב בי
ף 402 והונחו במען ר בסעי ו לרשם כאמו ע עלי ר ו ה לו הומצאו כרין, אם מוענו למורשה ש  כאי

ר או נשלחו לשם בדואר. ו כאמו ע עלי ד ו ה  ש

כלל ך להי י ה צר ן שהי גמה המאז ו דעה כד יש החברה לרשם הו  (ב) אחת לשנה הג
נרשמה לפי חוק דה ו ות שהחאג  כדו״ח השנתי שלה אילו היתה חברה פרטית בעלת הון מני

 זה.
רן או צו ח כחלק משמה במלים ״בערבון מוגבל״, או בקי ש מ ת ש מ ץ ה  (ג) הברח חו
שראל שבו היא מנהלה עסקיה, רה בולטת, בכל מקום בי ג בצו יבה להצי י דומה להן, חי  בביטו
ת נוחוח לקריאה בכל ו תי ח אלה באו ה הואגדה, ולהזכיר שמו ב ץ ש שם האר ה ו מ  את ש

דעה או פרסום רשמי אחר שלה.  חשבון, מכתב, הודעה, מו

ד עשר: שונות ח  חלק א

 פרק ראשון: תרופות ועיעומים

 סימן אי: תרופות

וח על פי חוק זה כלפי החברה או כלפי בעל תרופות בעלי  404. (א) הפרח זכוח המוקניח לבעל מני
ת י י נ ן הפרת מ י ל הפרחה התרופות הניתנות בג ש יינתנו ב  :לביות אחר יראו אותה כהפרת חוזה, ו

ים המחויבים. י ו נ  חוזה בשי

ות על פי כל דין. י ל בעל מנ ו ש ותי י כו י לגרוע מז ף זה כד ר בסעי ן באמו  (ב) אי

 הודאות החלות
 על חברת חוץ

 בהפרת חוזה, ויינתנו התרופות הניתנות בשל הפרת
 חוזה, בשינויים המחוייבים. הדבר נובע מראיית התקנון
 בחוזה בין בעלי המניות לבין עצמם ובינם לבין החברה.
 סעיף קטן(ב) קובע, כי אין בכך כדי לגרוע מזכויותיו של
 בעל מניות על־פי כל דין. הכוונה בכך היא, בין השאר,
 לאפשר לבעל מניות במקרה שהופרה זכות המוקנית לו
 בחוק, לתבוע גם בעילה של הפרת חובה חקוקה. זכות זו

 ניתנה לבל אדם מבח סעיף 405.

י  דבר
 :י החברה תקים משרד עסקים בישראל. שישמש
 :חובתה לכל דבר וענין, לרבות לצורך המצאת כתבי

 :ית־דין.

 חלק אחד־עשר: שונות
 פרק ראשון: תרופות ועיצומים

 סימן אי: תרופות

 ועיף 404 קובע כי יראו הפרת זכות המוקנית לבעל
 ;ניות על פי חוק זה בלפי החברה או בעל מניות אחר,

 זצעות חוק 2432, כ״ט בתשרי התשנ״ו, 23.10.1995 117



 הפרת חובה 405. (א) הפרת חובה המוטלת על חברה לפי חוק זה יראו אותה כהפרת חובה חקוקה לפי
ת הנזיקין. ד ו ק פ " 1P?" 

ף קטן (א) תחול גם על דירקטורים בחברה, מנהלה וח האמורה בסעי  (ב) האחרי
ושאי משרה בה. נ  הכללי ו

ל - ות לפי סעיף 405 לא תחו  שלילת אחריות 406. האחרי

י למנוע אח ההפרה: ם הנאותים כר כיח שנקט אח כל האמצעי  (1) על מי שהו

ל היה כו ת או לא י ע ד ו ל לא היה עלי דע אח דבר ההפרה, ו א י ל כיח ש  (2) על מי שהו
ה על כף, ע ד  ל

ע או ד י ל החברה או הפך לנושה שלה בשעה ש כיח שרכש מניות ש  (3) כלפי מי שהו
ת על ההפרה. ע ד ו ל  היה עלי

 סימן ב׳: עיצומים כספיים

ן י ת לענ ראו צום כספי יוטל, כמפורט בסימן זה על מי שהפר הו  407. עי

ף 26); (סעי ן ו י הקנ ו נ ווח על שי  (1) די

ף 52ו(ב)); י ע ס ) ו ים ב י ו נ שי ם ו ד הרשו ר ש מ  (2) דיווח על ה

ח (סעיף ודו); רי בו ל חברה צי וחים ש ו  (3) די

ל חברה פרטית (סעיף 172); ווחים ש  (4) די

ף 73 ו): י ע ס ) י ח נ  (5) דיווח ש

 (6) דוחו׳ית כספיים (סעיף 90ו);

 (7) דיווח לגבי דירקטורים (סעיף 254);

ם (סעיף 304); רי שו ח על החלטוח החברה באי דעו  (3) הו

ח (סעיף 307)-, רי בי  (9) מקבלי שכר גבוה בחברה צי

ריח (סעיף 360): בו ווח על חלוקה בחברה עי  (סו) די

שת חברוח (סעיף 362(ב)); כי ווח על ר ) די ו ו ) 

ץ (סעיפים 2ס4(ב) ו־403(ב)). ל חברה חו ווח ש  (12) די

 הפרות חוק
 שבשלהן יוטל

 עיצוב! כספי

 הסבר

 2. כדי להתגבר על תסמונת זו, ממעטת ההצעד
 הנוכחית בכל האפשר בקביעת סנקציות פליליוי
 לאכיפה הוראותיה. מאידך גיסא, קובעת ההצעז
 במפורש, כי הפרת ההוראות שנקבעו בחוק להגנה עי
 בעלי מניות וכן על צדדים אחרים, יוצרת עילת תביעז
 אזרחית כנגד המפר, בין אם העילה היא חוזית ובין אנ
 היא מעוגנת בעוולה הנזיקית של הפרת חובה חקוקד
 צורה זו של ״הפרטת״ האכיפה תביא לאכיפה יעילז
 יותר של הוראות החוק, כל אימת שהמפר גרם נזק ש
 ממש באי הציות לו. ותמנע את הביזיון שבהתעלמות ב

 החוק הפלילי.

 סימן בי: עיצומים כספיים
 ו. הדין הקיים רצוף בעבירות פליליות רבות שהמחוקק
 קבען במגמה להבטיח את הציות להוראותיה של פקודת
 החברות. נסיון החיים מוכיח כי המדינה איננה ששה
 לאכוף הוראות עונשיות אלה, וזאת בשל קלותן היחסית
 והעומס הכבד המוטל בלאו הכי על שכם התביעה
 הכללית. התוצאה שהתקבלה היתה כי החוק לא נאכף:
 הוראותיה של הפקודה הושמו פלסתר, וגם הושג אפקט
 חינוכי שלילי כתוצאה מהפרה בריש גלי של החוק

 הפלילי.
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 שיעורי העיצום
 הכספי

 הפרה נמשכת
 והפרה חוזרת

 תיקון הפרה

 ריבית והפרשי
 הצמדה

 גביה

 שמירת אחריות

 ערעור

ר כמפורט להלן: עו וטל בשי צום כספי י  40. (א) עי

ר פי ו ע צום כספי בשי ת - עי רי בו ראות חברה צי ) היתה אחראיח להפרח ההו ו ) 
; ן ף 61(אץ0 לחוק העונשי ה מן הקנס הקבוע בסעי ש ו ל  ש

ר פי ו ע ראות חברה פרטית - עיצובו כספי בשי  "י (2) היתיה אחראיה להפרת ההו
: ן ים מן הקנס הקבוע בסעיף ו5<(א^) לחוק העונשי י  שנ

ם כספי צו שאי משרה בחברה - עי ו ת נ ראו ו אחראים להפרת ההו  (3) הי
. ן ף 61(אץו) לחוק העונשי ר הקנס הקבוע בסעי עו  בשי

• וכן כל עו בת כעי י  (ב) היחה החברה אחראית להפרת ההוראוח, תהא החברה חי
ו לדעת על ההפרה, אלא אם כן הוכיח שנקט את בל ע או היה עלי ד י א משרה בה ש  ש

י למנוע את ההפרה.  אמצעים הנאותים כד

ם כספי צו צום הכספי הקבוע לאוחה הפרה עי  40. (א) בהפרה נמשכה יחוסף על העי
ת ההפרה ווח יראו א ן די י ו נמשכה ההפרה: לענ ו לכל יום שב ל  :ויעור, החלק החמישים ש

ת הדיווח. ש ג ה ד ל משכת ע : 

לו היתה ל עליה אי חן היה להטי י ם הכספי שנ צו  (ב) בהפרה חוזרת יתוסף על העי
ן זה, ״הפרה חוזרת״ - י ר: לענ ם הכספי כאמו צו ה למחצית העי ו נה סכום השו  ירה ראשו
ת ראו ם הפרת הוראה מהו ע ם מ י ך שנתי ו בתו ת סעיף בחוק זה או לפי ראו  £רת הוראה מהו

ום האחרון. ף או לפיו, ובהפרה נמשכת - מן הי  •תו סעי

ת ראו ירות ערך על הפרת הוראה מההו י ת נ ו ש ש ר א שב ר ו י דע לרשם או ל ו  41. (א) נ
שה לתשלום י א דר י צ ונה להו ת ההוראה על הכו ע למי שהפר א י ד ו ף 407, י  קובות בסעי

ך 45 ימים לא תתוקן ההפרה. ם בספי אם תו  צו

ת ו ע י ב ש ת על תיקון ההפרה ל ו ש ר ש ה א שב ר ו י ע המפר לרשם או ל י ד  (ב) לא הו
ם כספי. צו ם עי ו ת דרישה לתשל ש הרשו א שב ר ו ך 45 ימים, ישלח הרשם או י  :ונו תו

שה. ם ימים מיום קבלת הדרי י ש ו ל ך ש לם בתו עום הכספי ישו  (ג) העי

תם בית כמשמעו רי ה ו ד מ צ ו הפרשי ה ם הכספי במועד, יתוספו עלי צו לם העי  '4. לא שו
, לתקופה הפיגור. י ג ת והצמדה, התשב״א-ו196 בי י  זרק פסיקת ר

. ' 4 יתו חחול פקודת המסים (גביה) על גבי נה ו צר המדי יגבה לאו ם הכספי י צו  4. העי

ת ההפרה. לי ל פלי ש ם ב ד ת של א לי ותו הפלי גרע מאחרי ם כספי לא י עו ם עי  4. תשלו

ת המשפט. ם כספי ניתן לערער לפני בי עו ם עי  4. (א) על דרישה לתשלו

ה ניתנת ר תהי ת המשפט בערעו פט יחיד: החלטה בי ן לפני שו דו ר י  (ב) הערעו
ן או ו ט העלי פ ש מ א בית ה שי ת מאת נ ן אם ניתנה לכך רשו ו  רעור לפני בית המשפט העלי

ו קבע לכך. א שי ן שנ ו ת המשפט העלי ל בי  פט אחר ש

 מדובר בתשלום לאוצר המדינה בגין הפרת בל ההוראות
 הטכניות בעיקרן, שעד היום הסנקציה בגין הפרתן היתה
 פלילית. הרעיון העומד בבסיס סנקציה חדשה זו הוא,
 הרצון למעט בעבירות פליליות בעניינים שהעקרונות
 העומדים בבסיס המשפט הפלילי אינם יפים להם מחד,
 ומאידך, להטיל על מי שרוצה ליהנות מקיומו של

י ר ב  ד
 עם זאת לא תמיד יהיה נפגע ישיר מההפרה, ועדיין
 ענין בי החוק יקויים לטובת כלל הציבור. על כן,
לת ההצעה סנקציה חדשה הנקראת ״עיצום כספי״. 1 

 :״ח התשכ״א, עמי 192.
 זוקי א״י, כרך ב׳, עמ, (ע) 1374, (א) 399ל.
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ן לערעורים.  (ג) השר רשאי לקבוע בתקנות סדרי די

ן ת כרי בי רי • הכספי בתוספת הפרשי העמדה ו עו שב העי ו ר - י  >ד1 התקבל ערעו

. מו עד יום השבתו  מיום תשלו

ות  פרק שני: הוראות כללי

 סימן אי: מינוי כונס

ל הכנסת, רשאי לקבוע כללים בדבר דרך ת החוקה חוק ומשפט ש ד ע ר ו שו  415. השר, באי
א ו ב ת ן זה, ש י ן של ביה המשפט בהעעה, לענ ו י בדבר דרך הד ל כונס לפי חוק זה ו ו ש י נו  מי
ד י ד או חאג ל יחי ת ש רו ם ייקבעו תנאי הכשי י איגרת חוב או נושה מובטח: בכללי  מאד. בעל
דים ל התפקי דרך החלוקה ש ו ו י נו רך מי נס חייב למלא לעו ר והנאים אחרים שכו י כאמו נו  למי

רים למינוי. ם הכשי י עמד  כין המו

ב להגיש לרשם סיכומי י  416. ;א) כונס או מנהל שנתמנה על פי סמכות שבמסמך חי
ו כדלקמן: מי ו ותשלו  תקבולי

ר לו הרשם, לאחר תום עד מאוחר מזה שהתי ך מו דש ימים, או תו ך חו ) תו ו ) 
ם - סיכום דשי ה חו ש ל ש ו ולאחר כל הקופה נוספת ש י נו ם מיום מי דשי ה חו ש  ש

דשים: ה חו ש  לגבי אוחם ש

ף תקופת ל - סיכום לגבי התקופה שמסו ל לפעו דש ימים לאחר שחד ך חו  (2) תו
ת פו ל וסיכום כולל לגבי כל התקו ך בו חדל לפעו י  הסיכום הקודם עד לתאר

ו מיום שנחמנה.  שעבר

ם אותה רשו דעה על כך והרשם י ש לרשם הו י ג ל לפעול, י  (ב) כונס או מנהל שחד
נות.  בפנקס המשכו

ו כי ת לו בצ רו י בית המשפט להו  417. (א) כונס שנתמנה לחברה לפי חוק זה, רשא
ח המשפט לשם קבלת הוראות. ו לפנות לבי ניס שנקבעו בו עלי י  בענ

זמתו או לפי בקשת הכונס תן בית המשפט מי ל שי כו  (ב) צו לפי סעיף קטן (א) י
ל החברה או משתתף.  הרשמי, מפרק, מפרק זמני, נושה ש

ראה ר במי שי עז י ביה המשפט להי א ש ף זה, ר  (ג) לשם מתן צו או הוראות לפי סעי
. ת הכונס הרשמי  לנכון, לרבו

ל המפרק, כי כונס או מנהל שנתמנה על פי  418. (א) ראה ביה המשפט, על יסוד בקשה ש
ו לי ל תקכו ת נאותים ש ו נ ש לו חשבו י ת המפרק להג ש י ר ד  סמבות שבמסמך לא נענה ל

 מינוי
 כונס

 דו״חות של
 כונס ומנהל

 ביקורת
 בית משפט

 על כונס

 חובתם של
 כונס ומנהל
 כשהחברה

 בפירוק

 הרש• לא ירשום מסמך של הברה שהוטל עליה עיצוב
 כספי והיא לא עמדה בו.

 פרק שני: הוראות כלליות

 סימן אי: מינוי כונס
 פרק זה חוזר על הוראות הדין הקיים לענין מינוי כונס
 יש להתאים פרק זה להוראות הכלליות שיישאר

 בפקודת החברות, לענין פירוק חברה.

 ההאגיד. סנקציה במקרה שלא עמד במשטר התאגידי על
 היתרונות והחובות שהוא מעמיד. מוצע שהעיצום יוטל
 על ידי רשם החברות, על חברה פרטית ועל ידי יו״ר
 רשות ניירות ערך - לגבי חברה ציבורית, תוך מתן
 אפשרות למפר לתקן את ההפרה, וכן תוך מתן זכוה
 ערעור לבית המשפט. בדי לאכוף תשלו• זה, קודם
 שנזקקים להליכים על־פי פקודת המסים (גבייה), נוספה
 בועדת השרים לחקיקה הצעתו של רשם החברות לפיה,
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ן ת על תיקו ו ת המשפט לצו י בי , רשא יב לשלמו א חי ו ה ו או לשלם לו סכום ש מי ו תשל  ו
ך הזמן שקבע בצו. ת תו ו  המעו

ו על פי ם לכונס או למנהל שנתמנ ל ו ש י י לקבוע את השכר ש ת המשפט רשא  (ב) בי
וח קביעה שקבע רשאי הוא, לפי בקשח המפרק, הכונס או המנהל, לשנ  סמכות שבמסמך, ו

 כאמור.

ל הכנסת, לקבוע כללים בדבר משפט ש ת החוקה חוק ו ד ע ר ו שו , באי  (ג) השר רשאי
. ל בונם או מנהל על פי סעיף קטן(ב) ו ש תי צאו הו ו ו  שכר

 הודעות

 הודעות לבעלי
 מניות בחברה

 ציבורית ומהם

 סימן ב׳: הודעות

בות הענין. רך המקובלת בנסי דעה לפי חוק זה חינחן בד  419. (א) הו

ן בי ח ו שי ות אי י כול שתימסר בין לבעל המנ ל החברה לבעל מניותיה י דעה ש  (ב) הו
ל שנתן א ר ש י שראל - על פי המען ב ן לו מען בי אר על פי מענו, ואם אי ו ו בד ח אלי  במשלו
צעח דעה בדואר, יראו את ההמצאה כמבו ; נשלחה ההו ו ח אלי דעו חת הו • שלי ש  לחברה ל
למו ח שו דמי המשלו רה ו דעה והמען על המכתב היה כשו ל אח ההו ור מכתב המכי  אם דו
דתו ו היה המכתב מגיע לתעו עד שב צעת במו ל דבר - כמבו כו ש פו אם לא הוכח הי  מראש, ו

 בדרך הרגילה.

וח י ישלחו לכל בעל מנ וח י פות בחברוח פרטי ם על אסי אר רשו ו ת בד דעו  (ג) הו
פן הקבועים בחוק זה. באו ם ו י עד  במו

פן באו ם ו י עד ון ישלחו לכל הדירקטורים במו פות דירקטורי דעה על אסי  (ד) הו
 הקבועים בחוק זה.

ם יומיים. י נ תו י עי ת בשנ דעה על כינוס אסיפה כללי ח חפרסם הו רי בו  420. (א) חברה צי
רף נוסח כתב הצבעה לשם הצבעה באותה אסיפה. צו דעה י  להו

יר ערך ות או בעל ני י כאי להן בעל מנ ח שו דעו ר אח כל ההו ת תעבי רי בו  (ב) חברת צי
ן י שר , במי א) ) ף קטן ר בסעי דעה על כינוס אסיפה כללית כאמו  אחר לפי חוק זה, למעט הו
, ל החברה שלהם הן נועדו ירות הערך ש י י נ רן לבל בעל  לחברי הבורסה: חבר הבורסה יעבי

ן החברה.  והכל על חשבו

ת ו ש ע י ה ירות ערך אחרים בקשה ל י י נ ר לחברה או לבעל ות החפץ להעבי י  (ג) בעל מנ
ל ח להצבעה או ע ת שלו עשו ת להי ב על בקשו ות המבקש להשי י בעל מנ  שלוח להצבעה ו
ר שו ף אי רו ת לחברה בצי ו ר שי דרשת חגובחו בהודעה, ישלח זאת י הן נ ח אחרות שלגבי דעו  הו

. תו ו באמצעו ר אחזקוחי עו שי ירוח ערך ו לח לני ל השו  מחבר הבורסה על זכאותו ש

 סימן גי: אגרות

ו בעל מניות. נ ן במסמכיה לכל מי שאי ו ת לקבוע אגרות בער עי י א ש  421. (א) חברה ר

י לקבוע בתקנות סכומי אגרוח מרביים.  (ב) השר רשא

 הסבר
 להימסר להם אישיח, או להישלח לבל אחד מהם בדואר

 רשום.
 סימן גי: אגרות

 בסימן זה מוקנית סמכות לחברה לקבוע אגרות בעד עיון
 במסמכים, כששר המשפטים רשאי לקבוע לכך סכומים

 מירביים.

 סימן ב׳: הודעות
 בעני[ הודעות לבעלי מניותיה של חברה ציבורית, יש
 לשים לב לבך כי הודעות על כינוס אסיפה כללית ניתן
 לפרסם בשני עיתונים יומיים. במקרים אחרים, תעביר
 החברה את ההודעות דרך חבר הבורסה. לעומת זאת,
 הודעות לבעלי המניות של חברות פרטיות חייבות
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 סימן די: פשרה או הסדר

י מניותיה, או בינה לבי ה או בעל שי ו ן נ צעו פשרה או הסדר בין חברה לבי  סמכות לפשרה 422. (א) הו
ושה א ל נ ל החברה, ש ת המשפט, על פי בקשה בדרך המרעה ש י בי ני שבהם, רשא י סוג פלו י ס ה ו ל  א

ל אוחם רות על בינוס אסיפה ש א בפירוק, להו ל מפרק אם החברה הי ל בעל מניוח, או ש  ש
רה בית המשפט. ו  נושים או בעלי מניות, לפי הענין, בדרך שי

א ) ן ף קט ר בסעי גשה לו בקשה לפשרה או להסדר כאמו ) בית המשפט שהו ו  (ב) (
בושה א1 י ג ע ל י י לסי ע כי יהיה בכך כד כנ , אם שו  (להלן - ההכניח), רשאי
ל תבנית שמטרתה להבריא את החברה, ליתן צו, לפיו, במשך רה ש שו  לאי
ן ך או לפתוח בהלי  תקופה שלא תעלה על תשעה חודשים, לא ניתן יהיה להמשי
קבע (להלן _ צו ת בית המשפט ובתנאים שי  כלשהו נגד החברה, אלא ברשו

 הקפאת הליכים):

ו ע בי כנ נתן במעמד המבקש בלבד, אם שו י ל שי כו  (2) צו הקפאה הליכים י
ה על מתן הצו חפורסנ ע ד ו ה בלבד ש ת זאה, ו כו  המשפט כי נסיבוח הענין מצרי
ת המשפט: רה בי ו י להיפגע ממנו, הכל כפי שי ו ש ע  ברבים וחימסר, לכל מי ש

ו ו י לפנ א ש  (3) מי שנפגע מצו הקפאת הליכים שניתן במעמד המבקש כלבד, ר
ת לביטוי ן בבקשו ו ד : בית המשפט י  לבית המשפט שנתן אותו בבקשה לבטלו

ר; ו כאמו ם ימים מיום מתן הצ י ש ו ל עד אחד שייקבע, תוך ש , במו גשו  שהו

ן בבקשת נושז ו , לד רשמו י וחדים שי , מטעמים מי  (4) ביה המשפט רשאי
ר בפסקה (3), אם שוכנע עד האמו  לביטול צו הקפאת הליכים, גם אם חלף המו
ו ל לגרום לפגיעה מהותי תי בנסיבות מיום מתן הצו, העלו י משמעו ו נ  שחל שי

ל הנושה. ו ש ותי י כו  בז

 (ג) ניחן צו הקפאת הליכים יתיר בית המשפט -

שכן למ ) לבקשה נושה מובטח - לממש נכס הממו ו ) 

: ד צף - לגבשו ו ב ע ו ש  (2) לבקשח נושה של

ותר מנככ ש נכס אחד או י מ מ בש - ל ו ו נ ד הצף של ו ב ע ש ה  (3) לבקשה נושה ש
 השעבוד־,

ל הנושה בנכם, או כי א ו ש ותי י כו  והכל, אם נוכח כי לא הובטחה הגנה הולמת לז
לאשר א בש ו ח לג ו ד הצף, בדי לפגוע באפשר ו ב ע ש ש ה בו י ן או בג ש המשכו מו  במי

 החכניח.

ן התקופו א במני ה הוקפאו הליכים לפי סעיף זה, לא חבו ב  (ד) ההקופה ש
ם נוגעת להם, או במנ כי  הקבועות לפי חוק זה או לפי פקודח החברות, ככל שהקפאת ההלי
ח המשפ , אלא אם כן הורה כי ' 5 ישנות, החשי״ח-958ו  התקופות הקבועות לפי חוק ההתי

 אחרת.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 שינויי• אורגניים כגון מיזוג חברות. על־פי ההצעז
 יתבצעו שינויים אלו על פי הכללים הסטטוטוריי
 החדשים המתייחסים לרכישת חברות. ואולם דיו
 ההסדר והפ׳שרה אינם מכוונים רק לסיטואציות מע
 אלה ולבן אי אפשר היה לוותר עליהם גם בדין החד;
 ההסדר המוצע כולל גם את התיקון שהוצע ברין הקיי
 בחוק לתיקון כקורה החברות (מס׳ 10), התשנ״ה-995ו

 הצעות חוק 2432, בייט בתשרי התשנ״ו, 3.10.1995

 סימן די: פשרה או הסדר
 הסימן כולל את הוראות הדין הקיים בנושא הסדר
 ופשרה בין חברה לבין נושיה או משתתפיה. סעיף זה,
 בדי•] הקיים, הווה את האכסניה העיקרית לבצועם של

י סייח התשי״ח, עמ, 112. 5 
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 פשרה והסדר
 לעורך מיזוג

 חובות דיווח

 ביצוע
 ותקנות

על, עאה לפו י חוק ההו כים לפ ך - לרבות הלי ד (ד), הלי פים קטנים (ב) ע  (ה) בסעי
, אף אם טרם התקבלו שלם ערב מתן הצו ו הו ע ו צ י ך שב , אך למעט הלי י * ־ד96ו ז  התשב״

. ו בשלו ר עב  הכספים שהו

ל ב מספרם ש א) הסכימו לפשרה או להסדר רו ) ר בסעיף קטן  (ו) אם באסיפה כאמו
ת הפשרה או שר א בית המשפט אי צג בהצבעה, ו י ל הערך המי ם ש עי י המצב  הנוכחים ו
ת או הסוג שבהמ, לפי ו י י המנ ם או בעל שי ו את כל הנ יבים אה החברה ו  ההסדר, הרי הם מחי

ת כל משתתף. א ת המפרק ו א בפירוק ־ א אם הי  הענין, ו

שר ש לרשם העתק מאו ג ו ה ו תוקף לפני ש א יהיה ל ב) ל ) ף קטן תן לפי סעי י ו שנ  (ז) צ
ן לחברה אס אי , ו א לאחר מתן הצו צ ו י ל תקנון החברה ש רף לכל עותק ש צו ו י : העתק הצ  שלו

א כאמור: צ ו י ר אח חוקת החברה ש י ד ל מסמך הקובע או מג  תקנון - לבל עותק ש

ף זה - ן סעי  (ח) לעני

דת החברות;  ״חברה״ כל חברה הניתנת לפירוק לפי פקו

ך ו בדר ם א י נ גים שו ות מסו י ד מנ חו ל אי ות בדרך ש י ן המנ ל הו ש ש ד ח ן מ ת ארגו  ״הסדר״ לרבו
ם באחת. י הדרכי ת ש ות לסוגים שונים, או ב ל חלוקת מני  ש

לו יחו ף 422, ו ר בסעי וג חברות, לא יחול האמו ז ר לשם מי צעו הסדר או פשרה כאמו  423. הו
וג שבחוק זה. ז ת מי ע צ ראות בדבר ה  ההו

ת להוסיף רות ערך ולבורסה באו י י ת נ ווח לרשו ראות בחוק זה הקובעות חובות די  424. הו
ן דיווחים. י י רות ערך או על כל דין אחר לענ י י ראות חוק נ  על הו

 סימן הי: ביצוע ותקנות

רט ו כמפו ע ו צ י ב י להתקין תקנות ל א ש א ר הו ע חוק זה ו צו י  425. (א) השר ממונה על ב
ן השאר בדבר ־ בי  בחוק זה ו

ם תי ו ר ן מתן שי ת בגי בו ת לג י א ש ת שהחברה ר רו ים לאג רבי  (1) סכומים מי
יבת בהם לפי חוק זה: א חי  שהי

ת ם לגבו י א ש ך ר רות ער י י ת נ ו ש ר ם החברות ו ש ר ים לאגרות ש רבי  (2) סכומים מי
בים בהם לפי חוק זה: י ם שהם חי תי רו ן מתן שי  בגי

שאי משרה בחברה להגיש, למי עליהם להגישם, ו ל נ ע  (3) סוגי דר׳חות ש
עד להגשתם. מו  ו

ל משפט ש ת החוקה חוק ו ד ע ל ו רה ש שו נות אי  (ב) תקנוה לפי חוק זה טעו
 הכנסת.

ר ב ע ת מ ו א ד ו ה ה ו ל י ח , ת ה ל ו ח , ת ל טו : בי ר ש מ ע י נ ק ש ל  ח

ו תחילה : ואולם, לגבי חברות שהי ום פרסומו ם ימים מי י ל חוק זה, בתום תשע  426, תחילתו ש
ר בחלק ף לאמו את בכפו ז , ו ום פרסומו ה מי ל חוק זה - בתום שנ ימות ערב תחילתו ש  קי

 זה.
ר ב ס י ה ר ב  ד

 סימן ה׳: במנוע ותקנות חלק שנים עשר: ביטול, תחולה והוראות מעבר

 סעיף זה מקנה סמכות לשר המשפטים להתקין תקנות אימוץ דו־ח ועדת ברק והפיכת ההצעה לחוק, מחייב
 הוספת הוראות מיוחדות הנוגעות ליחס שבין החוק
 המוצע לבין פקודת תתברות, ולתחולתו על חברות שהיו

 בכל הנוגע לביצועו של חוק זה, תוך פירוט מספר עניינים
 ספציפיים.

 טיח התשב־ז, עמי 6וו.
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דת החברות, למעט ראות פקו ד הו ו ל חוק זה, לא יחולו ע ום פרסומו ש  427. בתום שנה מי
ר ש א ל חוק זה ו ו קיימות ערב תחילתו ש ף 430, על חברות שהי יים בסעי  הסעיפים המנו

גבלות בערבות. נות בו, לרבות חברות מו  נדו

 תחולה

ף תה בסעי עלת העיבור, כמשמעו ל חוק זה היתה חברה לתו ב תחילתו ש ר ע  428. חברה ש
דת החברות. ראות פקו ו לחול עליה הו כ משי  32 לפקודת החברוח, י

דת גבלת בערבות, כהגדרתה בפקו ל חוק זה היחה חברה מו ב תחילתו ש  429. חברה שער
ל זה, יחולו בכל ם המחויבים. ו י י ו נ בשי ראות חוק זה, בהתאמה ו ה הו  החברות, יחולו עלי

גבלת בערבות. ות בחוק זה, על חברי החברה המו י ת בבעלי המנ ו ראות הדנ  הו

פים ל חוק זה, בהחאם לקבוע בסעי ל חברה יהיה, גם לאחר תחילחו ש  430. (א) פירוקה ש
געים לפירוק ו כן בסעיפים 1 ו־394 לפקודת החברות, ככל שהם נ  382-244 לפקודת החברות ו

ת חוק זה. ראו ר הו דת האפשר, לאו יעשה, במי ראות אלו י ל הו שן ש רו  הברה: פי

א ל ך ש דת החברות, כ ת עם הוראות פקי שבו י נן מתי ת חוק זה אי ראו  (ב) מקום שהו
ת הפקודה ככל שהן ראו ן הפירוק, יחולו הו י י רים בה לענ ל את הסעיפים האמו  ניתן להתי

ן זה. י ת לענ דרשו  נ

י - י ו , התשכ״ח־968 מי [נוסח משולב]  431. בסעיף 4א(א) לחוק הביטוח הלאו

גי ם בסו י ד ג א ״או המאו בו דה מיוחדים״ י לים ״או נתונים בתנאי עבו ) אחרי המי ו ) 
תה בחיק החברות, התשנ״...״ ם אחה במשמעו ד ם לרבית חברת א י ד י  תאג

ם לב ם - בשי י ד י א ״ולענין תאג בו ״ י ען צו ש לבי לים ״בזמן הדרו  (2) אחרי המי
ור והיקף העסקים שלו״. ד, המחז י ושאי המשרה בחאג ל בעלי המניוח, נ  לזהוחם ש

 חחולה-חברה
 לתועלת הציבור

 תחולה-חברה
 מוגבלת בערבות

 פירוק חברה

 תיקון עקיף

 2. עם קבלת החוק המוצע, לא ניתן יהיה עוד לייסד
 חברה לתועלת הציבור במשמעותה בפקודה. לגבי אותן
 החברות שהוכרו כ״חברות לתועלת הציבור״ ערב
 תחילתו של החוק, מוצע לקביע כי ימשיכו לחול עליהן
 הוראות הפקודה ולא הוראות התוק, וזאת על מנת
 לאפשר להן להמשיך ולפעול שלא לתכלית עיםקית, דבר

 שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק המוצע.

 3. חברה שערב תחילתו של חוק זה היתה חברה
 מוגבלת בערבות כמשמעותה בפקודה החברות, יחולו
 עליה הוראות החוק החדש. זאת מאחר שבאופן עקרוני,
 חברות מוגבלות בערבות אינן שונות במהותן מחברות
 שהנפיקו מניות ללא ערך נקוב. מאחר שהחוק המוצע
 כולל כאמור, גם את האפשרות לקיומן של תברוח אלה,
 הרי שנכון ומתאים יהיה שהרץ המוצע יחול 1ם לגבי
 חברות מוגבלות בערבות. דינן של חברות אלה לענק
 תחולת החוק החדש, יהא כדין כל יתר החברות שהיו

 קיימות ערב תחילתו.

י ר ב  ד
 קיימות ערב תחילתו. בועדת השרים לעניני חקיקה נוספו

 הוראות אלו.
 ו. מוצע לקבוע שהחוק החדש ייכנס לתוקף 90 ימים
 מיום פרסומו, זולת לגבי חברות שהיו קיימות ערב
 פרסומו. לגבי אותן תברות, ימשיכו לחול הוראות
 הפקודה במשך שנה נוספת. הוראות הפקודה לענין
 פירוק ימשיכו לחול על כלל התברות, שבן אין בחוק
 המוצע הסדר בסוגייה זו. כיוון שהוראות הפקודה
 ימשיכו לחול במקביל להוראות החוק עלולות להיווצר
 בעיות פרשנות. העקרון הפרשני שמוצע לקבעו הוא בי
 פרשנות הוראות הפקודה שביתרו, תיעשה ברוח הוראות
 החוק החדש, וכי רק מקום שהוראות החוק אינן
 מתישבות עם הוראות הפקודה המסדירות פירוק,
 וסתירה זו אינה מאפשרת את תחולת הוראות הפקודה
 לענין הפירוק, ימשיכו לחול הוראות הפקודה, ככל שהן

 דרושות לענין זה.

 יי ס״ת התשכ״ח, עמי 08ו.
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