רשומות

הצעות חוק
הממשלה
כ״ו בתשרי התשס״ח
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עמוד

הצעת חוק ניירות ערך )תיקון מסי  ,(34התשס״ח2007-
הצעת חוק השיפוט הצבאי )תיקון מסי ) (58העברת תלונה מדיון משמעתי לבית־דין צבאי(,
התשס״ח2007-

4
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מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק ניירות ערך )תיקון מס׳ ,(34התשם״דו2007-
תיקון סעיף ו

בחוק ניירות ערך ,התשב״ח968-וי )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף - 1
)ו( בהגדרה ״בורסה בחו״ל״ ,המילים ״בהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות,
התשנ״ד994-ו״  -יימחקו;
)(2

אחרי ההגדרה ״בורסה בחו״ל״ יבוא:
״״שוק מוסדר״  -מערבת שבאמצעותה מתנהל מסחר בניירות ערך ,באופציות או
בחוזים עתידיים ,על פי בללים שנקבעו על ידי מי שרשאי לקבעם במדינה
שבה הוא מתנהל ,ואם המסחר מתנהל ביותר ממדינה אחת  -על ידי מי
שרשאי לקבעם באחת מן המדינות שבהן הוא מתנהל;״;

)(3

אחרי ההגדרה ״חוק חתימה אלקטרונית״ יבוא:
״״חוק החברות״  -חוק החברות ,התשנ״ט999-ו ;״
2

תיקון סעיף 2ו

2

תיקון סעיף  5ו א

3

בסעיף 2ו)ד( לחוק העיקרי -
) ו( ברישה ,במקום ״תשקיפים -״ יבוא ״תשקיפים מהסוגים המנויים בתוספת שלישית
אי; שר האוצר רשאי ,לפי ה צ ע ת הרשות או לאחר התייעצות עמה ובאישור ועדת
הבספים של הבנסת ,לשנות ,בצו ,א ת התוספת האמורה ״;
)(2

פסקאות )ו( עד ) - (5יימחקו.

בסעיף 5וא)א() (3לחוק העיקרי ,המילים ״התשנ״ט999-ו )בחוק זה  -חוק החברות(״
 יימחקודברי

הסבר

סעיפים  (1)1ו־) (2ו־(1)16

סעיפים

חוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ״ד994-ו
)להלן  -חוק השקעות משותפות( ,מגדיר ״שוק מוסדר״
ב״מערבת ש ב א מ צ ע ו ת ה מ ת נ ה ל מסחר בניירות ערך,
באופציות או בחוזים עתידיים ,על פי בללים שנקבעו על
ידי מי שרשאי לקבעם על פי דין במדינה שבה הוא מתנהל״.
מוצע להוסיף לסעיף ו לחוק ניירות ערך ,התשב״ח968-ו
)להלן  -החוק( ,א ת ההגדרה ״שוק מוסדר״ בך ש ה י א
תחול גם במקרים שבהם מדובר במערבת שבאמצעותה
מתנהל מסחר באמור ביותר ממדינה אחת ,והמסחר מתנהל
לפי בללים שנקבעו על ידי מי שרשאי לקבעם באחת מן
המדינות שבהן הוא מתנהל )ואין צורך בבך שמסחר זה
יתנהל לפי בללים שנקבעו על ידי מי שרשאי לקבעם בבל
אחת מן המדינות שבהן הוא מתנהל(

מוצע לקבוע בסעיף ו לחוק א ת ה ה ג ד ר ה ״חוק
החברות״ לחוק החברות ,התשנ״ט999-ו ,בשל השימוש
החוזר שנעשה בו לאורך החוק ,ולתקן בהתאמה סעיפים
נוספים שבהם הוא מוזבר.

בהתאמה מוצע לתקן שתי הגדרות נוספות בחוק -
״בורסה בחו״ל״ שבסעיף ו לחוק ו״בורסה״ שבסעיף 50א
לחוק  -ולבטל בהן א ת ההפניה להגדרה ״שוק מוסדר״
שבחוק השקעות משותפות

 (3)16 ,7 ,3 ,(3)1ו־20

סעיפים  2ו־23
סעיף 2ו)ד( לחוק קובע לאמור:
״)ד( סדרי הטיפול בבקשות ל ה ת י ר פרסום של
תשקיפים ייקבעו על ידי הרשות באישור שר האוצר,
ויפורסמו ברשומות ורשאית הרשות לקבוע באמור סדרי
טיפול נפרדים שיחולו על בקשות להתיר פרסום של
תשקיפים -
)ו( המוצאים במסגרת החלטת הפרטה במשמעותה
בחוק החברות הממשלתיות ,התשל״ה975-ו ,א ם ועדת
השרים לענייני הפרטה קבעה שבנסיבות הענין ,החלת
סדרי טיפול נפרדים חשובה לקידום ההפרטה;

ס״ח התשב״ח ,עמי  ;234ס״ח התשס״ו ,עמי .229
ס״ח התשנ״ט ,עמי 89ו.

4

הצעות חוק הממשלה  ,334 -ב״ו בתשרי התשס״ח0.2007 ,ו8.

תיקון סעיף 23

בסעיף  23לחוק העיקרי -
בסעיף קטן )א( ,לפני ״התשקיף יישא״ יבוא ״תשקיף שפרסומו הושק יפורסם
)ו(
באמצעות דיווח אלקטרוני לפי סעיף 44ב ,בתוך שבעה ימיב מיום! מתן ההיתר;״ ;
)(2

אחרי סעיף ק )טן)( 2א(יאבחוראי :סעיף קטן )א( יבוא:
״)א ו( תאריך פרס״ם התשתיף יהיה היום שבו הת ישקיף דווח אלקטרונית באמור
בסעיף קטן )א( ,אם והדיווח האלקט רוני נעשה עד השעה .0 0עו ,ואם נעשה לאחר
מבן  -היום שלמחרמתב ןה-ד יוהויוחם״;שלמחרת הדיווח ״;

)(3
)(4

בסעיף קטן )ב(( ,לפני ״פורסמה הודעה״ יבוא ״על אף הוראות סעיע קטן)הו(״;
בסעיף קטן )ג((4 ),במקובםס עפיסףקקהטן)()2ג (י,בובאמ:קום פסקה ) (2יבוא:
״) (2לפרסם הודעה בעיתון לפי סעיף 55ב ,וגל הגשת ה מסבבים האמורים
בפסקה )ו(;״.
דברי

) (2לצורך מבירת המניות בהגדרתן בחוק המניות
הבנקאיות שבהסדר )הוראת שעה( ,התשנ״ד993-ו;
) (3ה מ ו צ א י ם בידי מנפיק ש ה ו א חברה ש ה ו נ ה
העצמי הוא לא פחות מסבום שקבעה הרשות ,באישור
שר האוצר; הודעה על קביעה באמור תימסר לוועדת
הבספים של הבנסת ותפורסם ברשומות;
) (4ה מ ו צ א י ם בידי מנפיק ש ה ו א חברה החייבת,
לפי דין ,לערוך דו״חות בספיים מאוחדים עם דו״חות
בספיים של מספר חברות אחרות ,או לערוך דו״חות
בספיים שבלולות בהם השקעות במספר חברות אחרות
בשיטת השווי המאזני ,אם לדעת הרשות החלת סדרי
טיפול נפרדים על תשלובת של חברות באמור מוצדקת
בנסיבות הענין;
) (5של ניירות ערך מסחריים .״
מוצע להסמיך א ת שר האוצר ,לפי ה צ ע ת רשות
ניירות ערך )להלן  -הרשות( או לאחר התייעצות עמה
ובאישור ועדת הבספים של הבנסת ,לקבוע סוגים של
תשקיפים שלגביהם רשאית הרשות לקבוע סדרי טיפול
נפרדים שיחולו על בקשות להתיר פרסום של תשקיפים .
לשם בך ,מוצע להוסיף את תוספת שלישית א׳ המוצעת
ולהעביר אליה א ת רשימת סוגי התשקיפים הקבועה היום
בסעיף 2ו)ד( לחוק ,ובן להקנות לשר האוצר א ת הסמבות
לשנותה
בן מוצע לקבוע בי יהיה ניתן לקבוע סדרי טיפול
נפרדים באמור גם ביחס לסוג נוסף של תשקיף  -תשקיף
מדף
סעיף  (1)4עד )(3
סעיף  23לחוק ,שעניינו תאריך התשקיף ופרסומו,
קובע בסעיף קטן )ג() (2שבו ,בין השאר ,את החובה לפרסם
הודעה בעיתונים על קבלת היתר לפרסום תשקיף )להלן
 הודעה בעיתון( במו בן ,קובע סעיף 44ב לחוק ,שעניינודרבי דיווח ,בי יש לדווח אלקטרונית לרשות ,בין השאר,
על קבלת היתר לפרסום תשקיף ,וזאת לפי הוראות פרק זיו
לחוק ,שעניינו דיווח אלקטרוני )להלן  -דיווח אלקטרוני(.
סעיף  24לחוק ,שעניינו התקופה להגשת הזמנות לניירות
הצעות חוק הממשלה  ,334 -ב״ו בתשרי התשס״ח0.2007 ,ו8.

הסבר
ערך המוצעים בתשקיף )להלן  -הזמנות( ,קובע בי מועד
תחילתה של התקופה האמורה ייקבע בידי שר האוצר
ובלבד שיהיה לאחר מועד פרסום התשקיף לאור נוסחם
באמור של סעיפים  23ו 24-לחוק ,מפרשת ביום הרשות
א ת הסעיפים האמורים בך שמניין הימים לצורך התקופה
להגשת הזמנות )חמישה ימים בדרך בלל( מתחיל ממועד
פרסום ההודעה בעיתון ,ולא ממועד הדיווח האלקטרוני
לפיבך ,מוצע להוסיף א ת סעיף קטן )או( לסעיף 23
לחוק ,אשר יקבע בי על אף שלא מבוטלת החובה לפרסם
הודעה בעיתון ,ייקבע מועד פרסום התשקיף ביחס למועד
הדיווח האלקטרוני ,ולא ממועד ההודעה בעיתון .בהתאמה,
יתחיל מניין הימים לצורך חישוב התקופה להגשת הזמנות
לפי סעיף  24לחוק ,ממועד הדיווח האלקטרוני ולא ממועד
פרסום ההודעה בעיתון
התיקון מוצע לאור ההנחה שהפרסום באמצעות הדיווח
האלקטרוני ,לפי הוראות תקנות ניירות ערך )חתימה ודיווח
אלקטרוני( ,התשס״ג ,2003-נגיש לציבור באופן מספק
תאריך התשקיף ייגזר מ ה ש ע ה שבה בוצע הדיווח
בפועל; דיווחים עד ה ש ע ה 2. 00ו יביאו לקביעת תאריך
התשקיף ביום הדיווח ,ואילו דיווחים שיבוצעו לאחר
ה ש ע ה האמורה יביאו לקביעת תאריך התשקיף ביום
המחרת ,וזאת בדי להבטיח שניתנה שהות מספקת לציבור
המשקיעים לבחון א ת ההצעה ולבלבל את החלטותיהם
במו בן ,מוצע להבהיר בי במקרה שבו פורסמה הודעה
משלימה לתשקיף ,ייקבע מועד התשקיף לפי הוראת סעיף
)23ב( לחוק )לפי תאריך פרסום ההודעה המשלימה( ,ולא
לפי הוראת סעיף )23או( המוצע .
נוסף על בך ,מוצע לתקן את סעיף )23א( לחוק ולקבוע
בו את החובה לפרסם תשקיף בתוך שבעה ימים מיום מתן
ההיתר לפרסמו ,וזאת באמצעות דיווח אלקטרוני לפי סעיף
44ב לחוק
סעיפים  19 ,11 ,9 ,6 ,(4)4ו־)24א(
מוצע לבטל א ת ה ה ת י י ח ס ו ת המיוחדת הקבועה
בסעיפים שונים בחוק לענין אופן הפרסום בעיתונות ,מקום
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תיקון סעיף 23א

,5

תיקון סעיף 27

,6

תיקון סעיף 34א

,7

תיקון סעיף 35יט
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בסעיף 23א לחוק העיקרי -
)ו(

בסעיף קטן )ג( ,המילים ״של תאגיד מדווח״  -יימחקו;

)(2
עליו״

בסעיף קטן )ד() ,(2אחרי ״תאגיד מדווח״ יבוא ״או תאגיד שהוראות פרק הי 3חלות

בסעיף )27ב( לחוק העיקרי ,במקום פסקה ) (2יבוא:
״) (2לפרסם ,בתוך שבעה ימים לאחר תום התקופה להגשת ההזמנות ,הודעה בעיתון
לפי סעיף 55ב ,בדבר ההקצאה באמור בפסקה )ו(;״.

־

בסעיף 34א)ב( לחוק העיקרי ,המילים ״התשנ״ט999-ו״  -יימחקו.
בסעיף 35יט לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן ״)א(״ ואחריו יבוא:
״)ב( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( ,רשאי שר האוצר ,על פי ה צ ע ת הרשות או
בהתייעצות עמה ,לשנות ,בצו ,את התוספות השניה והשלישית ,ובלבד שמדובר בשינוי
שאינו שינוי מהותי ״
דברי

שקיימת חובה לפרסם הודעה בעיתון על אודות עניינים
שונים :סעיף )23ג() (2לחוק הקובע חובת פרסום על אודות
קבלת היתר לפרסומו של תשקיף; סעיף )27ב() (2לחוק
הקובע חובת פרסום בדבר ה ק צ א ת ניירות ערך במקרה
שהוגשו הזמנות בבמות העולה על במות ניירות הערך
המוצעים; סעיף 35בב לחוק הקובע א ת חובת הפרסום
בדבר הגשת מסמך הרישום של תאגיד חוץ לרשות ,לרשם
ולבורסה וסעיף 35בח)א( לחוק הקובע א ת האופן שבו נדרש
תאגיד חוץ להודיע לציבור על בוונתו שניירות הערך שלו
שרשומים למסחר בבורסה יימחקו מהמסחר בה ,ובבלל זה
פרסום הודעה בעיתונים .
במקום התייחסות פרטנית זו ,מוצע ,בדי להביא
לאחידות בעניין ,להוסיף א ת סעיף 55ב המוצע לחוק .
בסעיף זה מוצע להסמיך א ת שר האוצר להתקין ,לפי הצעת
הרשות או לאחר התייעצות עמה ובאישור ועדת הבספים
של הבנסת ,תקנות בדבר פרסום מודעות בעיתונים על
אודות מקרים החייבים בפרסום לפי החוק .הבוונה היא
להתקין את התקנות האמורות תוך בחינה מחודשת של
היקף הפרסום הנדרש בעיתונים ,מתוך מגמה לצמצם חובה
זו נובח קיומה של חובת הדיווח האלקטרוני באמצעות
פרסום במגנא
מוצע לקבוע ,בסעיף )25א( המוצע ,א ת ת ח י ל ת
התיקונים בעניין זה במועד פרסומן של התקנות באמור
סעיף 5
סעיף 23א לחוק קובע בי אדם רשאי להציע ניירות
ערך על פי תשקיף במה פעמים במועדים שונים )להלן
 תשקיף מדף( .סעיף 23א האמור מסמיך בסעיף קטן )ד(שבו א ת שר האוצר לקבוע תנאים ל ה צ ע ת ניירות ערך
על פי תשקיף מדף ,לרבות היותו ש ל ה ת א ג י ד תאגיד
מדווח במשך תקופה שקבע שר האוצר ועמידתו בחובות
הדיווח לפי החוק  .בתקנות ניירות ערך )תנאים להצעה על
פי תשקיף מדף( ,התשס״ו ,2005-שהותקנו מבוח הסעיף
האמור ,נקבע בי אחד התנאים להצעת ניירות ערך לציבור
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הסבר
על פי תשקיף מדף הוא היות המציע תאגיד מדווח במשך
 12חודשים ערב השימוש בכלי זה  .תאגיד שהוראות פרק
הי 3לחוק חלות עליו )להלן  -תאגיד רישום כפול( אינו
עומד בתנאי זה ,ועל כן תאגיד זה אינו יכול להציע את
ניירותיו לציבור באמצעות תשקיף מדף .בדומה לתאגיד
מדווח ,משך הזמן שדיווחי תאגיד רישום כפול מצויים
בציבור ואיכות הדיווח שלהם ,רלוונטיים לבחינת היתכנות
עשיית השימוש בכלי ש ל תשקיפי מדף .לפיכך ,מוצע
להסמיך את השר ,בסעיף קטן )ד() (2המוצע ,לקבוע תנאי
מתאים לענין תאגידי הרישום הכפול כן מוצע לתקן את
סעיף קטן )ג( לסעיף 23א האמור וזאת כדי להשוות א ת
מצבם של תאגידי הרישום הכפול לתאגידים המדווחים,
גם בנוגע לתשקיפי מדף של ניירות ערך מסחריים ,שבהם
קיימות דרישות גילוי מצומצמות ותשקיף המדף פתוח
לתקופה של שנה בלבד
סעיפים  22 ,21 ,8ו־)24ב(
ב ת ו ס פ ת ה ש נ י ה לחוק מנויים בורסות ,שווקים
מוסדרים ורשימות מסחר ,אשר תאגידים שניירות הערך
ש ל ה ם נסחרים ב ה ם רשאים לדווח כתאגידי רישום
כפול .נוכח פיצולה של רשימת הנאסד״ק ,ביום הי בתמוז
התשס״ו ) 1ביולי  ,(2006לשתי רשימות משנה ,מוצע
לקבוע כי החל מהמועד האמור תימחק רשימת הנאסד״ק
מן התוספת השניה ,ובמקומה יבואו שמות שתי רשימות
המשנה שמחליפות אותהGlobal Select Markets ,
m־. NASDAQ Global Market
בהזדמנות זו ,מוצע גם לתקן א ת ה כ ו ת ר ו ת של
התוספות השניה והשלישית ,כך שיופיעו בהן כל סעיפי
החוק המזכירים אותן
כמו כן ,לאור השינויים התכופים יחסית שאירעו
לאחרונה בשמות הבורסות והרשימות המנויות בתוספות
לחוק ,מוצע להסמיך ,בסעיף 35יט המוצע ,את שר האוצר
לשנות בצו א ת ה ת ו ס פ ו ת השניה והשלישית ,ובלבד
שהשינוי הוא שינוי טכני ,שאינו שינוי מהותי ,כגון תיקון
הצעות חוק הממשלה  ,334 -כ״ו בתשרי התשס״ח8.10.2007 ,

9י

בסעיף 35בב ל חוק הסיקףי -

תיקון סעיף 35בב

)ו( בסעיף קטן )א( ,במקדם הסיפה החל במילים ״בשני עיתונים״ יםוא ״הידעת נעל בך
בעיתון לפי סעיף 55בבע״י;תון לפי סעיף 55ב״;
)(2

סעיף קטן )ג( )(2-בטלסעיף קטן )ג(  -בטל

0ו.

בסעיף 35בו לחוק העעקרי ,בהגדחה ״זיקה״ ,במהום ״במשמעותה בסעיף  207לחוק
החברות ,התשנ״ט-ה99ו״ יבנוה! ״בהגדרתה בפרט  2לתוספת השליש ית בחוק תוהענות
ייצוגיות ,התשס״ו 2006-״.

ו ו,

בסעיף 35בח)א( לחוק העיקרי ,במקום ״הודעה בשני עיתו נים יומיים בעלי תפוצה רחבה
היוצאים לאור בישראל אשפה והעברית״ יבוא ״הו דעה בעיתון לפי סעיף 5 5ב״.

תיק ון סעיף 35בח

^2

בסעיף  37לחוק העיקרע -

תיקון סעיף 37

תיקון סעיף 35בח

3

)ו(

בבותרת השול״ם ,אחרי ״ב על ענין״ יבוא ״או של נושא מושר ״ה בבירה״;

) (2בסעיף קטן )א( ,אח רי ״בנעל עני) בתאגידי״ יבוא ״אן בידי נושא משרא בבירה בו״,
אחרי ״לבעל ענין בתאגיד״ יבעא ״או לנושא משבוה בבירלה בו״ ואחרי ״בעל הענין״ יבוא
״או נושא המשרה ״האבובניורשה״א; המשרה הבבירה״;
,

)(3

בסעיף קטן )ב( ,בבבל מקום ,אח רי ״בעל ענין״ יבוא ״או נעשא משרה בנבירה״;

) (4בסעיף קטן )ג( ,אחרי ״ביעל הענין״ יבחא ״או נושא המשרה הבבנרש״ ואחרי ״בעל
ענין״ יבוא ״או נושא משיבה ב בירה״;
)(5

^3

אחרי סעיף ק )טן)( 5ג( יאבוחרא:י סעיף קטן )ג( יבוא:

״)ד( בסעיף זה ,״נושא במשרדה בבירה״ א דיררטור ,יחיד שמדירה לפי סעיד
 236לחוק החברות מטעם תאהיד רהמבהן בםירקטור ,דימקטור חלרף ,יושב ראש
דירקטוריון ,מנהל בללי ,משמה למנהל בללי ,סגן מנהל בללי ,חשב ,מבקר פנימי
ובל ממלא תפקיד באמ ור גום אום תיא ר אשרתו שונה ,ובן י חיש המ ועוסק בתאגיד
בתפקיד אחר ,המחזביקתפחקימידשאהחר,אחהוזמיחםז יאקו יחומתירשמהןאהחעוזריךםהנאוק ויובתשרלמןהוןה עהרמךניהונתקוב של הון המניו
המוצא או מבוח ההצבעה.״
תיקון סעיף 38
בסעיף  38לחוק העיקרע -
)ו(

בסעיף קטן )א( ,אח רי ״בעל עןין״ יבוא ״או נעשא משרה בבירה״;

)(2

בסעיף קטן )ב()(2,אחרביס״עביעףלקעטנןי)ן״ב (י,בואאחר״יא״ובנעולשאענימן״שירבהואב ״ביארוהנ״ושא משרה בבירה״
דברי

שם שנקבע על ידי בורסה ,רשימה או שוק מוסדר או פיצול
או מיזוג של רשימות שבורסה או שוק מוסדר הודיעו
עליהם .סמבות זו ניתנת לשר מעבר לאלה הנתונות לו
בבר עתה ,קרי  -מחיקת בורסה בחו״ל מהתוספות השניה
והשלישית במקרה שמצא שעקב שינוי מהותי אין בללי
בורסה באמור והדין החל על תאגידים שהואגדו בישראל,
שניירות הערך שלהם רשומים למסחר בה ,מבטיחים די
הצורך את ענייניו של ציבור המשקיעים בישראל
במו בן ,אין בסמבות החדשה בדי למעט מסמבותו של
שר האוצר לקבוע בורסה נוספת בתוספת השלישית לפי
סעיף 35יח לחוק

הסבר
סעיף 10
סעיף 35בו לחוק ,שעניינו עיבוב הליבים בתובענה
בישראל מפנה להגדרת המונח ״זיקה״ במשמעותו בסעיף
 207לחוק החברות ביוון שסעיף  207האמור בוטל והעניין
הקבוע בו הוסדר בחוק תובענות ייצוגיות ,התשס״ו,2006-
מוצע לתקן א ת סעיף 35בו ב ה ת א ם ולהפנות להגדרת
המונח ״זיקה״ שם

סעיפים  12עד  17 ,14ו־18
סעיף  36לחוק שעניינו חובת דיווח של תאגידים,
מסמיך את שר האוצר להתקין תקנות בדבר הפרטים שיש

ס״ח התשס״ו ,עמי .264

הצעות חוק הממשלה  ,334 -ב״ו בתשרי התשס״ח0.2007 ,ו8.

7

תיקון סעיף 38ב

4ו

בסעיף 38ב לחוק העיקרי -
)ו(

בבותרת השוליים ,אחרי ״בעל ענין״ יבוא ״או של נושא משרה בבירה״;

)(2

במקום ״שהגיש״ יבוא ״או נושא משרה בבירה שהגישו״

תיקון סעיף 46

^5

בסעיף )46א() (2לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:

תיקון סעיף 50א

^6

״)ט( חיוב החברה בי בל המניות בהון המוצא שלה יירשמו למסחר על שם חברת
רישומים ,ובללים לחריגה מבלל זה ,לרבות לגבי חברות שניירות ערך שלהן רשומים
למסחר בבורסה מחוץ לישראל ובן לגבי חברות שהתאגדו מחוץ לישראל.״
בסעיף 50א לחוק העיקרי -
)ו( בסעיף קטן )א( ,בהגדרה ״בורסה״ ,המילים ״בהגדרתו בחוק להשקעות משותפות״
 יימחקו;)(2

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
״)ג ו( הוראות סעיפים קטנים )ב( ו־)ג( יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על העברה
של ניירות ערך הנסלקים במסלקה ,ש ה י א א ח ת מאלה ,ויראו לענין הסעיפים
הקטנים האמורים א ת המעביר במי שמבר א ת ניירות הערך בבורסה ואת הנעבר
במי שרבשם בבורסה:

דברי
לבלול בדיווח באמור ,צורתם ומועדי עריבתם והגשתם.
סעיף  37לחוק מסדיר א ת חובת ההודעה של בעל ענין
בתאגיד )המוגדר בסעיף ו לחוק( וקובע בי מקום שתקנות
לפי סעיף  36לחוק מחייבות תאגיד לגלות פרטים הנוגעים
לבעל ענין בו ,לרבות שינויים בהחזקות אותו בעל
ענין ,חלה על בעל הענין חובה להגיש לתאגיד הודעה
שתאפשר לתאגיד לקיים את חובתו באמור מוצע להחיל
חובה מקבילה גם על נושא משרה בבירה בתאגיד ,מקום
שהתקנות האמורות מחייבות תאגיד לגלות פרטים הנוגעים
לנושא משרה בבירה בו בין השאר ,הבוונה לגילוי פרטים
בנוגע להשבלת נושא המשרה הבבירה ,לניסיונו המקצועי
ולנסיבות הפסקת בהונתו של נושא המשרה הבבירה לפי
תקנות 26א ו־ 34לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש״ל970-ו
בהתאמה ,מוצע לתקן א ת סעיפים  38ו־38ב לחוק
המתייחסים לצו בית המשפט ולאחריות אזרחית של בעל
ענין ,בך שהוראותיהם יחולו גם בנוגע לנושא משרה בבירה
בתאגיד באמור
במו בן ,מוצע בהתאמה לתקן גם את סעיפים 52טו)ב(
ו־52יז) (3לחוק ,ולקבוע בי גם נושא משרה בבירה ,בדומה
לבעל ענין ,יחויב בעיצום בספי אם הפר א ת חובת ההודעה
הקבועה בסעיף  37המוצע
מוצע להגדיר א ת המונח ״נושא משרה בבירה״ בסעיף
)37ד( המוצע ,באופן דומה להגדרה הקיימת למונח זה
בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש״ל-
970ו )להלן  -תקנות הדוחות(.
למען השלמת התמונה יצוין בי בימים אלה נבחנת
הצעה לתיקון תקנות הדוחות ,ולפיה יידרש התאגיד לדווח
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הסבר
באופן שוטף גם בנוגע להחזקות נושאי משרה בבירה בו
והתיקון המוצע בהצעת חוק זו לגבי חובת ההודעה של
המחזיק ,יחול גם על בך
סעיפים  15ו־25
סעיף  46לחוק ,שעניינו תקנון הבורסה ,קובע בסעיף
קטן )א( שבו בי בתקנון הבורסה ייקבעו בללים לניהול תקין
והוגן של הבורסה ,ובין השאר בללים לרישום ניירות ערך
למסחר בבורסה )להלן  -רישום למסחר( באמור בפסקה ).(2
מוצע לתקן א ת סעיף )46א() (2לחוק ולהסמיך א ת הבורסה
לקבוע בתקנון בללים גם לענין חיוב חברה בי בל המניות
בהון המוצא שלה יירשמו על שם חברה לרישומים ,ובן
לקבוע בללים לחריגה מהבללים האמורים ,בין השאר לגבי
חברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ
לישראל ובן לגבי חברות שהתאגדו מחוץ לישראל
במו בן ,מוצע לקבוע בסעיף התחולה )סעיף  25לחוק
המוצע( בי התיקון המוצע באמור לעיל יחול על בל חברה
שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה ,לרבות חברה
שניירות הערך שלה נרשמו למסחר לפני פרסומו של החוק
המוצע
סעיף (2)16
מוצע לתקן א ת סעיף 50א לחוק ,שעניינו יציבות
מסלקות .
לסעיף קטן )ג (1המוצע
לפני בשנתיים ,בחוק ניירות ערך )תיקון מסי ,(26
התשס״ה) 2004-ס״ח התשס״ה ,עמי 9ו( ,הוסף סעיף 50א
לחוק ,שקבע במה הסדרים שנועדו להבטיח א ת יציבותן
הפיננסית של מסלקות הסולקות ניירות ערך ,וזאת לנובח
הצעות חוק הממשלה  ,334 -ב״ו בתשרי התשס״ח0.2007 ,ו8.

)ו( העברה ומחבר בורסה שרבש ואת ני ירות הערך בבורתה לחב ר בורסה
אחר שמחזיקשםמבחזשיבקילם במישבשינליירמויתשנהיעירוךתנ רהבעשרוךבנרעבבושרוו בעבובוררסוה;בבורסה;
) (2העברה מחבר בורסה שמחזיק את ניי רות הערך בשביל ממי שניירות הערך
נמברים בעבורו בבורסה ,לחבר בורסה אחר ,לצורס מבירתם בבורסה .
)ג (2לענין סעיפים 2טנים )ב( ו־)ע( יראו ברבישה בבורסה או במביהה בבורהה,
לפי העניין ,גם רבישדה או מבירה הביהווה חלמ מעסקת הובר חוזר בניירות ערך,
שהוסבם בי תתבצע או סי הוקנתה זבות לבצעה ,בתום תקופה צעההסבמדה מראש
או בהתקיים תנאי שנקבע מראש; לענין זה ,״עסקת מבר חוזר בניירות ערך״ -
בהגדרתה בחוק הסבמים פיהנסיים ,התשס״ו2006-י.״;
)(3

בסעיף קטן )ח( ,דהמ יביים ״התש נ״ט-ה99ו״  -יימחקו.

בסעיף 52טו)ב( לחוק העףקרי ,במקום ״בעל ק ר י או קמי שחדל להיו ת בעל ענחן״ יבוא תיקון סענף 5 2טו
^7
״בעל ענין ,נושא מ״שברעהל בענבין,רהנואשואמימ שרחהדלבבלירהיהו תאואמחיד שמחאדללה״לוהיאוחתר יא״חלדב עמלאלענהי״ן״ואחרי ״לבעל ענין
יבוא ״או לנושא מ ישברוהא ב״באיורלהנ״ושא משרה בבירה״

^8

בסעיף! 52יז) (3לחוק העיק2י ,בבל מקום ,אחרי ״לבעל ענין״ יבוא ״לאו לנ ושא משרדה
בבירה״ ואחרי ״בעלב בעינריןה״״יובואאחר״יא״ובנעולשאענימן״שירבהואב ״ביארוהנ״ושא משרה בבירה״

תיקון סעיף 52ש

הו.

אחרי סעיף  5א לחוק והעיקרי יבוא :

הוספת סעיף 55ב

9

״פרסום ה ו ד ע ה
ב ע י ת ו ן

55בס שר עהאוצר ,ל5י ה צ ע ת הרשרת או הצער התייעצ ות עמה,
ובאישור ועדת הבוסבפיאיםשושרל והעבדנתסתה,ביסקפביעם בשתלקנהובתנסהות,ריאוקתבע בתקנות הוראו
בדבר אופן פרסום הודיגה בןע יזתון לפי חדע זה ,ובץ השאר
הוראות לענין הפרטים שאלתם יש לטלול בהודעה ,גודל
ב ע י ת ו ן

דברי
ההכרה כי יציבותן משפיעה על יציבותה של כלל המערכת
הפיננסית
בין שאר ההסדרים ,נקבע בסעיף 50א)ב( ו־)ג( לחוק,
כי הבעלות בניירות ערך שנרכשו בבורסה ,ואשר נסלקים
במסלקה ,תוקנה למסלקה )ולא לחבר הבורסה שרכשם(,
כל עוד לא התקבלה במסלקה מלוא התמורה בעבורם.
כמו כן נקבע ,כי חבר בורסה שמכר בבורסה ניירות ערך
הנסלקים במסלקה ,לא יהיה זכאי לתמורה בעבורם ,אלא
אם כן העביר א ת ניירות הערך שמכר ,למסלקה הוראות
אלו נועדו להבטיח שהמסלקה הפועלת כ״צד נגדי מרכזי״
) (CCP - Central Counter Partyובמסגרת זו היא
אחראית לקיום ההתחייבויות של הצד שכנגד כלפי הצד
לעסקה שביצע את חלקו בה ,לא תידרש לשלם בעבור נייר ערך
או להעביר נייר ערך בטרם השלים הצד לעסקה את חלקו
במדינות רבות ,ובשנים האחרונות גם בישראל ,יש
מקרים שבהם המכירה או הרכישה של ניירות ערך בעבור
לקוח )פעילות ^ (Brokerageנעשית על ידי חבר בורסה
אחד )להלן  -הברוקר( ,ואילו המשמורת של ניירות הערך
) (Custodyנעשית על ידי חבר בורסה אחר המחזיק אותם
בעבור הלקוח )להלן  -הקסטודיאן( הפרדה זו ,המקובלת
בעיקר בקרב משקיעים זרים ומוסדיים ,מאפשרת למשקיעים
לסחור בבורסה באמצעות מגוון רחב של חברי בורסה ויש
בה כדי להגביר את התחרות בשוק ההון

הסבר
העברת ניירות ערך והעברת תמורתם ,בין הברוקר
ובין הקסטודיאן ,נעשית אף היא באמצעות מסלקות שיבול
שיפעלו ב ־ ?  . 0 0סליקה זו אינה נעשית בתוצאה מעסקה
מחוץ לבורסה בין הברוקר והקסטודיאן ,אלא היא נעשית
בתוצאה מפעולה המבוצעת בעבור הלקוח ,וביוון שבך אין
מניעה להעניק למסלקות הגנה זהה להגנה הניתנת להן
בסעיף 50א)ב( ו־)ג( לחוק בקשר לסליקת ניירות ערך בין
ברוקרים הרובשים ומוברים ניירות ערך בבורסה
העברה לקסטודיאן שלגביה מוצע לתת הגנה היא
העברה המתבצעת בהמשך לעסקה שהתבצעה בבורסה,
של ניירות ערך בתמורה להעברת מזומנים ולהיפך ,בין
חשבון חבר בורסה המבצע עסקה בבורסה בעבור לקוח לבין
חשבון המתנהל אצל חבר בורסה אחר שהוא הקסטודיאן
ובו מוחזקים ניירות הערך של אותו הלקוח ,ולהיפך ביוון
שלא מדובר בעסקה מחוץ לבורסה מוצע להעניק למסלקות
א ת ההגנה האמורה גם במקרה זה
לסעיף קטן )ג (2המוצע
לפני במה חודשים אושר חוק הסבמים פיננסיים,
התשס״ו ,2006-א ש ר במסגרתו נקבע הסדר עסקאות
מבר חוזר בניירות ערך )להלן  -עסקאות ריפו( ,במקובל
בשווקים המפותחים בעולם באמור בהגדרה ״עסקת מבר
חוזר בניירות ערך״ שבסעיף ו לחוק האמור ,מדובר בעסקה

ס״ח התשס״ו ,עמי .286

הצעות חוק הממשלה  ,334 -כ״ו בתשרי התשס״ח8.10.2007 ,

9

ההודעה ומאפייניה הצורניים ,ורשאי שר האוצר לקבוע
הוראות שונות לסוגים שונים של מקרים שבהם נדרש לפי
חוק זה פרסום הודעה בעיתון ,או לסוגים שונים של תאגידים
או ניירות ערך.״
תיקון סעיף 56

.20

בסעיף )56ד() (3לחוק העיקרי ,המילים ״התשנ״ט1999-״  -יימחקו.

תיקון ה ת ו ס פ ת
השניה

.21

בתוספת השניה לחוק העיקרי -

תיקון ה ת ו ס פ ת
השלישית

.22

בתוספת השלישית לחוק העיקרי ,בכותרת ,במקום ״)סעיף (1״ יבוא ״)סעיפים 35 ,1יח,
35כ ו־35לא(״.

הוספת תוספת
ש ל י ש י ת א׳

.23

אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:

)(1

בכותרת ,במקום ״)סעיף (1״ יבוא ״)סעיפים 35 ,1יח35 ,כ ו־35לא(׳/

)(2

במקום פרט  3יבוא:
״NASDAQ Global Select Market .3״;

)(3

אחרי פרט  3יבוא:
״NASDAQ Global Market .4״.

״תוספת שלישית אי
)סעיף )12ד((
סדרי טיפול נפרדים בבקשות להיתר פרסום של תשקיף
) (1תשקיפים המוצאים במסגרת החלטת הפרטה כ מ ש מ ע ו ת ה בחוק החברות
הממשלתיות ,התשל״ה , 1975-א ם ועדת השרים לענייני הפרטה קבעה שבנסיבות
העניין ,החלת סדרי טיפול נפרדים חשובה לקידום ההפרטה;
5

) (2תשקיפים לצורך מכירת המניות כהגדרתן בחוק המניות הבנקאיות שבהסדר
)הוראת שעה( ,התשנ״ד; 1993-
6

) (3תשקיפים המוצאים בידי מנפיק שהוא חברה שהונה העצמי הוא לא פחות מסכום
שקבעה הרשות ,באישור שר האוצר; הודעה על קביעה כאמור תימסר לוועדת הכספים
של הכנסת ותפורסם ברשומות;
דברי
שהצדדים לה ה ם תאגידים ולפחות אחד מהם הוא מוסד
פיננסי או מדינת ישראל ,ושבה מעביר צד לעסקה )להלן
 המעביר( לצד אחר לעסקה )להלן  -הנעבר( ניירות ערך,בתמורה לפי עסקה זו ,הנעבר רשאי לעשות בניירות הערך
בל עסקה ,לרבות מבירתם לאחר במו בן ,במסגרת עסקת
הריפו ,בתום תקופה שהוסבמה מראש ,או בהתקיים תנאי
שנקבע מראש ,על הנעבר להעביר למעביר ניירות ערך
מאותו סוג ,או א ת ניירות הערך שהועברו לו במסגרת אותה
עסקה ,בבל שנותרו בידו ,או שמוקנית לנעבר או למעביר
זבות להעביר או לקבל ,לפי הענין ,ניירות ערך באמור,
והבל תמורת סבום שנקבע מראש או על פי שיטת חישוב
שנקבעה מראש )להלן  -העברה עתידית(.

הסבר
בשל המבנה הדו־שלבי ש ל עסקת הריפו ,נסלקת
עסקת הריפו בשני שלבים :בשלב הראשון מועברים ניירות
הערך מהמעביר לנעבר ובמקביל מועברת התמורה הבספית
מהנעבר למעביר בשלב השני ,החל בעת ביצוע ההעברה
העתידית ,מועברים ניירות הערך מהנעבר למעביר ובמקביל
מועברת התמורה הבספית מהמעביר לנעבר
לנובח מאפייניה של עסקת הריפו ,אשר על פיהם
ההעברה העתידית מתבצעת במועד שונה מהמועד שבו
מתבצעת עסקת הריפו בבורסה ,מוצע להעניק א ת ההגנה
המוקנית למסלקה בקשר לעסקאות בבורסה גם בקשר
לסליקת ההעברה העתידית אף שאינה מתבצעת במסגרת
מסחר בבורסה

ס״ח התשל״ה ,עמי  ;132התשס״ו ,עמי .352
ס״ח התשנ״ד ,עמי .110
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הצעות חוק הממשלה  ,334 -כ״ו בתשרי התשס״ח8.10.2007 ,

) (4תשקיפים המוצאי ם בידי מנפיק שהוא חברה פחי יבת ,אלפי דין ,לערוך ד וחפת
בספיים מאוחדים עם פיחות בספיים של במה חברות אחרות ,או לערוך דוחות בספיים
שבלולות בהם השקעות לבמה חב רוש אחרות בשיטת השווי המאזני ,אם לדעת הרשות
החלת סדרי טיפול נפרדים ער תשלובת של םברלת באמבר מוצדקת בנסיבות העצןד

24י

)(5

תשקיפים של )נ5י(ירותשעקריךפימםס חשרליינים;ירות ערך מסחריים;

)(6

תשקיפי מדף.״

)א( תחילתם של סעיפים 35 ,27,23בב ו־35בח לחוק העיקרי ,בנוסחם קב סעעפים ,(4)4
 ,9 ,6ו־וו לחוק זה ,בייום תחי לתן של תבנות לפי סעיף 55ת לחוק העיקרי בנ5בחו בגס עיע
9ו לחוק זה .

תחילה

)ב( תחילתם של )פבר(טיםת3חוי־ל4תלםתושסלפפתרטהישםני3הו ־ב4חולקת והסעפיתק רהי,שבנניוהסבחחםובקסהעיעיףקור2י,לבחנוקס חם בסע
זה ,ביום הי בתמוז התשס״ם )ו ביולי צ!.(200
)ג( תחילתם של סעיפים 2ו23 ,א38 ,38 ,37 ,ב! 52 ,46טו52 ,י ז ותוספת שלושית אי
לחוק העיקרי ,בנוסחם בסעייקם 2 ,5 ,2ו 3 ,ו ב 4ע5 ,ו7 ,ו8 ,ו ו־ 23לחוק זה 30 ,ימים מלום
פרסומו
פרסומו
25ו סעיף )46א() ( )(2לחוע ףה עיקרי!(^ ,נונסחו בסעיף 5ו ׳לחנוק זה ,יחול גם על חברהה ישנילרות לחחלה
ערך שלה נרשמו למערסךח רשבלבהו רנרסשהמלופנלימפסרחסרו מבובושרלס הח ולקפזניהפרסומו של חוק זה
2

דברי
סעיף )24ג(
מוצע לקבוע א ת ת ח י ל ת ם של חלק מ ה ס ע י פ י ם
המוצעים במסגרת הצעת חוק זו 30 ,ימים מיום פרסומה
וזאת לצורך היערבות לשינויים; בך לעניין הסמבת שר
האוצר לבצע תיקונים שאינם מהותיים בתוספות השניה

הצעות חוק הממשלה  ,334 -ב״ו בתשרי התשס״ח0.2007 ,ו8.

הסבר
והשלישית לחוק ,לענין החלת הוראות לגבי תשקיפי
מדף ביחס לתאגידי רישום בפול ,קביעת חובות דיווח
ביחס לנושא משרה בבירה בתאגיד והסמבת ה ר ש ו ת
לקביעת בללים ביחס לרישום ההון המוצא על שם חברה
לרישומים

וו

הצעת חוק השיפוט הצבאי )תיקון מסי ) (58העברת תלונה מדיון משמעתי
לבית־דין צבאי( ,התשס״ח2007-
תיקון סעיף ו4ו

^

תיקון סעיף 49ו

2

.

בחוק השיפוט הצבאי ,התשט״ו955-ו )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף ו4ו) ,(3המילים
״או לשפיטה לפני בית־דין צבאי״  -יימחקו
ו

בסעיף 49ו לחוק העיקרי ,במקום ״מקצין השיפוט״ יבוא ״למפקדו של קצין השיפוט״
ובסופו יבוא ״ביקש החייל להישפט בפני בית דין צבאי ,יעביר קצין השיפוט את התלונה
לפרקליט צבאי״
דברי

סעיף ו4ו לחוק השיפוט הצבאי ,התשט״ו-
סעיפים
 955ו )להלן  -החש״ץ( ,שעניינו סמבותו של
 (3)3 , 1ו־4
קצין שיפוט ,קובע בפסקה ) (3בי קצין
שיפוט בביר שהובאה לפניו תלונה על חייל ,שהוא מוסמך
לדון בה ,רשאי ,בין השאר ,להעבירה לשפיטה לפני בית
דין צבאי .סעיף  254לחש״ץ ,שעניינו עריבת בדיקה על
ידי קצין ,מוסיף וקובע בסעיף קטן )א( בי קצין שיפוט בביר
שקיבל תלונה יבדוק בעצמו א ת העבירה שבתלונה או
יעבירנה לקצין בודק אחר בלומר ,על קצין השיפוט הבביר
לבדוק בעצמו את העבירה שבתלונה או להעבירה לקצין
בודק אחר ,בטרם יעבירה לשפיטה לפני בית דין צבאי
סעיף ו5ו לחש״ץ ,שעניינו החזרת תלונה לדיון
משמעתי ,קובע בסעיף קטן )ב( בי במקרה שבו הועברה
תלונה לבית דין צבאי על פי החלטתו של קצין שיפוט
בביר לפי סעיף ו4ו) ,(3ולדעת פרקליט צבאי העבירה נתונה
וראויה לדין משמעתי ,רשאי הוא להורות שהתלונה תידון
בדיון משמעתי על ידי מפקדו של קצין השיפוט שהחליט
באמור ,או על ידי קצין שיפוט בביר אחר שקבע ,ורשאי
הוא לפעול באמור בסעיף )280ו( או ) (2לחש״צ )להורות על
עריבת בדיקה על ידי קצין בודק או לבטל את התלונה(
מוצע ,בסעיף ו להצעת החוק ,לתקן את סעיף ו4ו)(3
לחש״צ ולבטל את סמבותו של קצין שיפוט בביר להעביר
תלונה ,אשר הוא מוסמך לדון בה ,לשפיטה לפני בית דין
צבאי
דומה ,בי סמבות זו היא ״חסרת שיניים״ במקרים
רבים ,באשר ממילא רשאי פרקליט צבאי שלפניו מובאת
התלונה לאחר מינוי קצין בודק ,להורות על החזרת התלונה
לדיון משמעתי אם ראה בי העבירה נתונה וראויה לדין
משמעתי )רי סעיף ו5ו)ב( האמור( .יתרה מבך ,חובת קצין
השיפוט לבדוק בעצמו את העבירה שבתלונה או להעבירה
לקצין בודק אחר בטרם העברת התלונה לשפיטה לפני בית
דין צבאי )לפי סעיף  254האמור( רק גורמת לסרבול ההליך,
וזאת נובח סמבותו של פרקליט צבאי ,לפי סעיף  280לחש״ץ,
להורות ממילא על בל אחת מדרבי פעולה אלה )עריבת
בדיקה; שיפוט בדין משמעתי; הגשת בתב אישום( ובן נובח
הוראת סעיף ו 25לחש״צ ולפיה אין להעמיד אדם לדין

הסבר
לפני בית דין צבאי אלא לאחר בדיקת העבירה על ידי קצין
בודק )או לאחר חקירתה על ידי שופט חוקר( ,והוא בשאין
בחש״ץ הוראה אחרת
עם ביטול סמבותו של קצין השיפוט להורות על
העברת התלונה לשפיטה לפני בית דין צבאי ,במוצע,
מתייתר הצורך בסעיף ו5ו)ב( לחש״ץ ומוצע לפיבך ,בסעיף
 (3)3להצעת החוק ,לבטלו.
וזה נוסחו של סעיף ו5ו)ב( לחש״צ ,שמוצע לבטלו:
״)ב( הועברה תלונה לבית דין צבאי על פי החלטתו
של קצין שיפוט בביר לפי סעיף ו4ו) ,(3וראה פרקליט צבאי
בי העבירה נתונה וראויה לדין משמעתי ,רשאי הוא להורות
שהתלונה תידון בדיון משמעתי על־ידי מפקדו של קצין
השיפוט שהחליט באמור ,או על ידי קצין שיפוט בביר אחר
שקבע ,ורשאי הוא לפעול באמור בסעיף )280ו( או ).(2״
עוד מוצע ,בסעיף  4להצעת החוק ,לבטל את סעיף 253
לחש״ץ הקובע לאמור:
״הודעה על העברת תלונה לשפיטה
הועברה תלונה לשפיטה לפני בית דין צבאי על פי
253
סעיפים 42ו43 ,ו או 50ו ,תימסר הודעה על בך לפרקליט
צבאי בהתאם לפקודות הצבא ״
סעיף  253האמור מתייתר ,שבן הוא מפנה לסעיף 42ו)(3
סיפה לחש״צ אשר בוטל במסגרת חוק השיפוט הצבאי
)תיקון מסי 0ו( ,התשל״ח978-ו )פורסם בס״ח התשל״ח,
עמי ) (68להלן  -תיקון מסי 0ו( ,והוראתו עוגנה בסעיף
ו4ו) (3סיפה שאותה מוצע לבטל בסעיף ו להצעת החוק,
ובן לסעיפים 43ו ו־50ו לחש״צ אשר בוטלו אף הם בתיקון
מסי 0ו .אמנם ,עיקרי ההסדר שהיה קבוע בסעיף 50ו לחש״צ
עוגנו בסעיף 49ו לחש״צ ,אך נובח סעיף  2להצעת החוק
המבקש לתקן את סעיף 49ו לחש״צ בך שבקשה של נאשם
להישפט לפני בית דין צבאי לא תביא באופן אוטומטי
להעברת התלונה לבית דין צבאי ולא תחייב מינוי קצין
בודק ,הרי שאין מקום להפניה מסעיף  253לסעיף זה
סעיפים
 2ו־ (1)3ו־)(2

סעיף 49ו לחש״צ ,שעניינו זבות לבקש
העברת הדין למפקד או לבית דין צבאי,
קובע ,בין השאר ,בי באשר מבקש נאשם

ס״ח התשט״ו ,עמי ו7ו; התשס״ז ,עמי .308
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בסעיף ו5ו לחוק העיקרי -

תיקון סעיף ו5ו

) ו( בסעיף קטן )א( ,במקום ״לבית דין צ באי ועל פי בקשתו של יהנאשם״ יבשא ״לפרקליט
צבאי״ ובמקום ״וראה פרקליט צבאי״ יבהא ״וראדה דהפרקליט אה צבאי״;
)(2

אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״)או( פרקליט צבאי לא פרקה בי תלאיה תידון בדען משמעתי באמור בסעיף
קטן )א( ,אלא לאחר שניתנה לנאשם הזדמנות ללעון א ת טענותיו בבתב ,לעטין
בקשתו לפי סעיף 49ו להישפט לפני בית לין צבאי.״;

)(3

סעיף קטן )ב( )( 3-בטלסעיף קטן )ב(  -בטל

ססעיעףיף 25235 3לחו4ק העיסקערייף5 3-ב2טלחוק העיקרי  -בטל

ביטול סעיף 253

סבעיסףע4י5ף 2542ל5חו ק העביסקערייף 25 4-לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 254

)ו( בסעיף קטן )א( ,בסופו יבףא ״ואולם הורא ות סעיף קטן זה ללא יחולו לענין תלונאה
הנתונה לדיון משמהענתתיו״;נה לדיון משמעתי״;
)(2

סעיף קטן )ב( )( 2-בטלסעיף קטן )ב(  -בטל
דברי

בדין משמעתי הנערך לפני קצין שיפוט בביר ,שדינו יועבר
מקצין השיפוט לבית דין צבאי ,על קצין השיפוט להעביר
א ת הדין במבוקש
סעיף  254לחש״ץ קובע באמור ,בי באשר מבקש
הנאשם בדין משמעתי שהדיון בעניינו יועבר לפני בית
דין צבאי ,יבדוק קצין השיפוט א ת העבירה שבתלונה או
יעבירנה לקצין בודק אחר ,וסעיף ו5ו)א( לחש״ץ קובע
בי פרקליט צבאי רשאי ,בין השאר ,להחזיר א ת התלונה
לדיון משמעתי ,אם ראה בי העבירה נתונה וראויה לדין
משמעתי
מוצע ,בסעיף  2להצעת החוק ,לתקן א ת סעיף 49ו
לחש״צ בך שבקשתו של נאשם להעברת הדיון בתלונה
לבית דין צבאי לא תביא באופן אוטומטי להעברת התלונה
לבית דין צבאי ,ובך לא תתחייב עריבת בדיקה על ידי קצין
בודק לפי סעיף )254א( ,א ל א תובא לפני פרקליט צבאי
שיחליט ביצד לנהוג בתלונה ,ואם אבן יסבור בי יש מקום
לקיים דיון בבית דין צבאי ,יובל להורות על עריבת בדיקה
של העבירה שבתלונה ,בחלק מהסמבויות המוקנות לו
בסעיף  280לחש״ץ
עם זאת ,מוצע בסעיף )3ו( ו־) (2להצעת החוק ,לתקן
א ת סעיף ו5ו לחש״צ בך שפרקליט צבאי לא יורה על
החזרת תלונה לדיון משמעתי חרף בקשת הנאשם להישפט
לפני בית דין צבאי ,אלא לאחר שניתנה לנאשם הזדמנות
לטעון א ת טענותיו בבתב לעניין בקשתו להעברת דינו לפני
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הסבר
בית דין צבאי בך ,מצד אחד ,תישמר זבותו המהותית של
הנאשם לטעון את טענותיו ,בבתב ,ומצד שני ,בדיקה על
ידי קצין בודק תיערך רק מקום שבו מצא פרקליט צבאי בי
אמנם יש צורך בבך
סעיף  5מוצע לבצע ה ת א מ ו ת בסעיף  254לחש״צ
)תיקון סעיף קטן )א( שבו ומחיקת סעיף קטן )ב(
שבו( ,וזאת לאור התיקונים המוצעים לעיל ולפיהם קצין
שיפוט לא יובל להעביר תלונה ,על דעת עצמו ,לשפיטה
לפני בית דין צבאי ,ואף בקשת נאשם להעברת דינו לבית
דין צבאי לא תביא באופן ״אוטומטי״ לעריבת בדיקה אלא
תובא לפני פרקליט צבאי שיחליט ביצד לנהוג בתלונה
ב ה ת א ם לסמבויותיו לפי סעיף  280לחש״ץ )ובין השאר,
להורות על עריבת בדיקה(
וזה נוסחו של סעיף  254לחש״ץ:
״עריכת בדיקה על ידי קצין
) . 254א( קצין שיפוט בביר שקיבל תלונה ,ולא הורה
פרקליט צבאי שהתלונה תועבר אליו ,יבדוק בעצמו א ת
העבירה שבתלונה או יעברינה לקצין בודק אחר
)ב( היתה התלונה נתונה לדיון משמעתי ,לא יפעל
הקצין באמור אלא א ם החליט להעבירנה לשפיטה לפני
בית דין צבאי ,או אם ביקש הנאשם שדינו יועבר לפני בית
דין צבאי ,הבל לפי האמור בחלק גי ״
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