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חוקניירותערך)תיקוןמס'35(,התשס"ח-2008*

בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 -1 תיקון סעיף 1

בהגדרה "בורסה בחו"ל", המילים "כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות,    )1(
התשנ"ד-1994" - יימחקו; 

אחרי ההגדרה "בורסה בחו"ל" יבוא:   )2(

""שוק מוסדר" - מערכת שבאמצעותה מתנהל מסחר בניירות ערך, באופציות או 
בחוזים עתידיים, על פי כללים 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;";

אחרי ההגדרה "חוק חתימה אלקטרונית" יבוא:  )3(

""חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999 2;

"חוק הייעוץ" - חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, 
התשנ"ה-1995 3 "

בסעיף 12)ד( לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 12

בתוספת  המנויים  מהסוגים  "תשקיפים  יבוא   "- "תשקיפים  במקום  ברישה,    )1(
שלישית א'; שר האוצר רשאי, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה ובאישור 

ועדת הכספים של הכנסת, לשנות, בצו, את התוספת האמורה ";

פסקאות )1( עד )5( - יימחקו     )2(

בסעיף 15א לחוק העיקרי -3 תיקון סעיף 15א

בסעיף קטן )א()3(, המילים "התשנ"ט-1999 )בחוק זה - חוק החברות(" - יימחקו;  )1(

יבוא  "לתוספת"  ואחרי  "הראשונה"  יבוא  "בתוספת"  אחרי  )ב()1(,  קטן  בסעיף   )2(
"הראשונה" 

בסעיף 23 לחוק העיקרי - 4 תיקון סעיף 23

)א(, לפני "התשקיף יישא" יבוא "תשקיף שפרסומו הותר, יפורסם  בסעיף קטן   )1(
באמצעות דיווח אלקטרוני לפי סעיף 44ב, בתוך שבעה ימים מיום מתן ההיתר;";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( תאריך פרסום התשקיף יהיה היום שבו התשקיף דווח אלקטרונית כאמור 
בסעיף קטן )א(, אם הדיווח האלקטרוני נעשה עד השעה 09:30, ואם נעשה לאחר 

מכן - היום שלמחרת הדיווח ";

בסעיף קטן )ב(, לפני "פורסמה הודעה" יבוא "על אף הוראות סעיף קטן )א1(,";    )3(

בסעיף קטן )ג(, במקום פסקה )2( יבוא:  )4(

האמורים המסמכים  הגשת  על  55ב,  סעיף  לפי  בעיתון  הודעה  לפרסם   )2(" 
בפסקה )1(;" 

*  התקבל בכנסת ביום ג' באדר ב' התשס"ח )10 במרס 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 

הממשלה - 334, מיום כ"ו בתשרי התשס"ח )8 באוקטובר 2007(, עמ' 4 
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ח, עמ' 189   1

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189   2

ס"ח התשנ"ה, עמ' 416   3
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בסעיף 23א לחוק העיקרי -5 תיקון סעיף 23א

בסעיף קטן )ג(, המילים "של תאגיד מדווח" - יימחקו;  )1(

בסעיף קטן )ד()2(, אחרי "תאגיד מדווח" יבוא "או תאגיד שהוראות פרק ה'3 חלות   )2(
עליו" 

בסעיף 27)ב( לחוק העיקרי, במקום פסקה )2( יבוא:6 תיקון סעיף 27

לפרסם, בתוך שבעה ימים לאחר תום התקופה להגשת ההזמנות, הודעה בעיתון   )2("
לפי סעיף 55ב, בדבר ההקצאה כאמור בפסקה )1(;" 

בסעיף 34א)ב( לחוק העיקרי, המילים "התשנ"ט-1999" - יימחקו 7 תיקון סעיף 34א

בסעיף 35יט לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:8 תיקון סעיף 35יט

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, רשאי שר האוצר, על פי הצעת הרשות או לאחר  ")ב( 
התייעצות עמה, לשנות, בצו, את התוספות השניה והשלישית, ובלבד שמדובר בשינוי 
שם שנקבע על ידי בורסה, בורסה בחו"ל, רשימת מסחר או שוק מוסדר או פיצול או 

מיזוג של רשימות מסחר שבורסה, בורסה בחו"ל או שוק מוסדר הודיעו עליהם "

בסעיף 35כב לחוק העיקרי - 9 תיקון סעיף 35כב

בסעיף קטן )א(, במקום הסיפה החל במילים "בשני עיתונים" יבוא "הודעה על כך   )1(
בעיתון לפי סעיף 55ב"; 

סעיף קטן )ג( - בטל    )2(

207 לחוק 10 תיקון סעיף 35כו 35כו לחוק העיקרי, בהגדרה "זיקה", במקום "כמשמעותה בסעיף  בסעיף 
5 לתוספת השניה בחוק תובענות  החברות, התשנ"ט-1999" יבוא "כהגדרתה בפרט 

ייצוגיות, התשס"ו-2006 4"  

בסעיף 35כח)א( לחוק העיקרי, במקום "הודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה 11 תיקון סעיף 35כח
היוצאים לאור בישראל בשפה העברית" יבוא "הודעה בעיתון לפי סעיף 55ב" 

בסעיף 37 לחוק העיקרי -12 תיקון סעיף 37

בכותרת השוליים, אחרי "בעל עניין" יבוא "או של נושא משרה בכירה";  )1(

בסעיף קטן )א(, אחרי "בעל עניין בתאגיד" יבוא "או בידי נושא משרה בכירה בו",   )2(
אחרי "לבעל עניין בתאגיד" יבוא "או לנושא משרה בכירה בו" ואחרי "בעל העניין" 

יבוא "או נושא המשרה הבכירה";

בסעיף קטן )ב(, בכל מקום, אחרי "בעל עניין" יבוא "או נושא משרה בכירה";  )3(

בסעיף קטן )ג(, אחרי "בעל העניין" יבוא "או נושא המשרה הבכירה" ואחרי "בעל   )4(
עניין" יבוא "או נושא משרה בכירה"; 

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )5(

בפרק זה, "נושא משרה בכירה" - נושא משרה, כהגדרתו בחוק החברות, וכן  ")ד( 
יושב ראש דירקטוריון, דירקטור חליף, יחיד שמונה לפי סעיף 236 לחוק החברות 
מטעם תאגיד המכהן כדירקטור, חשב, מבקר פנימי, מורשה חתימה עצמאי, וכל 
ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו שונה, וכן נושא משרה בכירה בתאגיד 
בשליטת התאגיד, אשר יש לו השפעה מהותית על התאגיד וכל יחיד המועסק 
בתאגיד בתפקיד אחר, המחזיק חמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון 

המניות המוצא או מכוח ההצבעה; לעניין זה:

ס"ח התשס"ו, עמ' 264   4

תיקון סעיף 23אבסעיף 23א לחוק העיקרי -5 

בסעיף קטן )ג(, המילים "של תאגיד מדווח" - יימחקו;  )1(

בסעיף קטן )ד()2(, אחרי "תאגיד מדווח" יבוא "או תאגיד שהוראות פרק ה'3 חלות   )2(
עליו" 

תיקון סעיף 27בסעיף 27)ב( לחוק העיקרי, במקום פסקה )2( יבוא:6 

לפרסם, בתוך שבעה ימים לאחר תום התקופה להגשת ההזמנות, הודעה בעיתון   )2("
לפי סעיף 55ב, בדבר ההקצאה כאמור בפסקה )1(;" 

תיקון סעיף 34אבסעיף 34א)ב( לחוק העיקרי, המילים "התשנ"ט-1999" - יימחקו 7 

תיקון סעיף 35יטבסעיף 35יט לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:8 

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, רשאי שר האוצר, על פי הצעת הרשות או לאחר  ")ב( 
התייעצות עמה, לשנות, בצו, את התוספות השניה והשלישית, ובלבד שמדובר בשינוי 
שם שנקבע על ידי בורסה, בורסה בחו"ל, רשימת מסחר או שוק מוסדר או פיצול או 

מיזוג של רשימות מסחר שבורסה, בורסה בחו"ל או שוק מוסדר הודיעו עליהם "

תיקון סעיף 35כבבסעיף 35כב לחוק העיקרי - 9 

בסעיף קטן )א(, במקום הסיפה החל במילים "בשני עיתונים" יבוא "הודעה על כך   )1(
בעיתון לפי סעיף 55ב"; 

סעיף קטן )ג( - בטל    )2(

207 לחוק 10  35כו לחוק העיקרי, בהגדרה "זיקה", במקום "כמשמעותה בסעיף  בסעיף 
5 לתוספת השניה בחוק תובענות  החברות, התשנ"ט-1999" יבוא "כהגדרתה בפרט 

ייצוגיות, התשס"ו-2006 4"  

תיקון סעיף 35כו

בסעיף 35כח)א( לחוק העיקרי, במקום "הודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה 11 
היוצאים לאור בישראל בשפה העברית" יבוא "הודעה בעיתון לפי סעיף 55ב" 

תיקון סעיף 35כח

תיקון סעיף 37בסעיף 37 לחוק העיקרי -12 

בכותרת השוליים, אחרי "בעל עניין" יבוא "או של נושא משרה בכירה";  )1(

בסעיף קטן )א(, אחרי "בעל עניין בתאגיד" יבוא "או בידי נושא משרה בכירה בו",   )2(
אחרי "לבעל עניין בתאגיד" יבוא "או לנושא משרה בכירה בו" ואחרי "בעל העניין" 

יבוא "או נושא המשרה הבכירה";

בסעיף קטן )ב(, בכל מקום, אחרי "בעל עניין" יבוא "או נושא משרה בכירה";  )3(

בסעיף קטן )ג(, אחרי "בעל העניין" יבוא "או נושא המשרה הבכירה" ואחרי "בעל   )4(
עניין" יבוא "או נושא משרה בכירה"; 

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )5(

בפרק זה, "נושא משרה בכירה" - נושא משרה, כהגדרתו בחוק החברות, וכן  ")ד( 
יושב ראש דירקטוריון, דירקטור חליף, יחיד שמונה לפי סעיף 236 לחוק החברות 
מטעם תאגיד המכהן כדירקטור, חשב, מבקר פנימי, מורשה חתימה עצמאי, וכל 
ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו שונה, וכן נושא משרה בכירה בתאגיד 
בשליטת התאגיד, אשר יש לו השפעה מהותית על התאגיד וכל יחיד המועסק 
בתאגיד בתפקיד אחר, המחזיק חמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון 

המניות המוצא או מכוח ההצבעה; לעניין זה:
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"מורשה חתימה עצמאי" - מורשה חתימה אשר בכוחו לחייב את התאגיד בלא 
צורך בחתימתו של גורם נוסף בתאגיד לעניין פעולה מסוימת;

"מורשה חתימה" - מי שמורשה לחייב את התאגיד או לחייב תאגיד בשליטתו 
עליו  חל  ה'3  שפרק  תאגיד  ושאינו  מדווח  תאגיד  שאינו  התאגיד  של 
)להלן - תאגיד נשלט(, וכן מי שמורשה בתאגיד נשלט לחייב את התאגיד 
הנשלט, בסכום העולה על חמישה אחוזים מסך הנכסים במאזן התאגיד, 
לפי דוחותיו הכספיים המבוקרים האחרונים; ויראו שני מורשי חתימה או 

יותר שהם בני משפחה, מורשה חתימה אחד;

"חיוב" - למעט תשלום מס, ארנונה או תשלום חובה אחר, הניתנים לגבייה לפי 
פקודת המסים )גביה(, ולמעט פעולה בחשבונות התאגיד או תאגיד נשלט, 
שעניינה רכישה או מכירה של ניירות ערך, פיקדונות, מטבע חוץ ונכסים 

פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ "

בסעיף 38 לחוק העיקרי -13 תיקון סעיף 38

בסעיף קטן )א(, אחרי "בעל עניין" יבוא "או נושא משרה בכירה";  )1(

בסעיף קטן )ב(, אחרי "בעל עניין" יבוא "או נושא משרה בכירה"   )2(

בסעיף 38ב לחוק העיקרי -14 תיקון סעיף 38ב

בכותרת השוליים, אחרי "בעל עניין" יבוא "או של נושא משרה בכירה";  )1(

במקום "שהגיש" יבוא "או על נושא משרה בכירה שהגישו"    )2(

בסעיף 46)א()2( לחוק העיקרי, אחרי פסקת משנה )ח( יבוא: 15 תיקון סעיף 46

חיוב החברה כי כל המניות בהון המוצא שלה יירשמו למסחר על שם חברת  ")ט( 
רישומים, וכללים לחריגה מכלל זה, לרבות לגבי חברות שניירות ערך שלהן רשומים 

למסחר בבורסה מחוץ לישראל וכן לגבי חברות שהתאגדו מחוץ לישראל;" 

בסעיף 50א לחוק העיקרי -16 תיקון סעיף 50א

בסעיף קטן )א(, בהגדרה "בורסה", המילים "כהגדרתו בחוק להשקעות משותפות"   )1(
- יימחקו;

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )2(

")ג1( הוראות סעיפים קטנים )ב( ו–)ג( יחולו, בשינויים המחויבים, גם על העברה 
של ניירות ערך הנסלקים במסלקה, שהיא אחת מאלה, ויראו לעניין הסעיפים 
הקטנים האמורים את המעביר כמי שמכר את ניירות הערך בבורסה ואת הנעבר 

כמי שרכשם בבורסה:

העברה מחבר בורסה שרכש את ניירות הערך בבורסה לחבר בורסה   )1(
אחר שמחזיקם בשביל מי שניירות הערך נרכשו בעבורו בבורסה;

העברה מחבר בורסה שמחזיק את ניירות הערך בשביל מי שניירות הערך   )2(
נמכרים בעבורו בבורסה, לחבר בורסה אחר, לצורך מכירתם בבורסה  

לעניין סעיפים קטנים )ב( ו–)ג( יראו כרכישה בבורסה או כמכירה בבורסה,  )ג2( 
לפי העניין, גם רכישה או מכירה המהווה חלק מעסקת מכר חוזר בניירות ערך, 
שהוסכם כי תתבצע או כי הוקנתה זכות לבצעה, בתום תקופה שהוסכמה מראש 
 או בהתקיים תנאי שנקבע מראש; לעניין זה, "עסקת מכר חוזר בניירות ערך"

- כהגדרתה בחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006 5 ";

ס"ח התשס"ו, עמ' 286   5
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בסעיף קטן )ח(, המילים "התשנ"ט-1999" - יימחקו   )3(

בסעיף 52טו)ב( לחוק העיקרי, במקום "בעל עניין או מי שחדל להיות בעל עניין" יבוא 17 תיקון סעיף 52טו
"בעל עניין, נושא משרה בכירה או מי שחדל להיות אחד מאלה" ואחרי "לבעל עניין" 

יבוא "או לנושא משרה בכירה"  

בסעיף 52יז)3( לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "לבעל עניין" יבוא "או לנושא משרה 18 תיקון סעיף 52יז
בכירה" ואחרי "בעל עניין" יבוא "או נושא משרה בכירה" 

אחרי סעיף 55א לחוק העיקרי יבוא:19 הוספת סעיף 55ב

"פרסום הודעה 
בעיתון

שר האוצר, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה, 55ב 
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות 
בדבר אופן פרסום הודעה בעיתון לפי חוק זה, לרבות בדבר 
ומאפייניה  ההודעה  גודל  בהודעה,  לכלול  שיש  הפרטים 
הצורניים, ורשאי שר האוצר לקבוע הוראות שונות לסוגים 
שונים של פרסום הודעה בעיתון לפי חוק זה או לסוגים שונים 

של תאגידים או ניירות ערך " 

בסעיף 56)ד()3( לחוק העיקרי, המילים "התשנ"ט-1999" - יימחקו 20 תיקון סעיף 56

תיקון התוספת 
השניה

בתוספת השניה לחוק העיקרי -21 

בכותרת, במקום ")סעיף 1(" יבוא ")סעיפים 1, 35כ ו–35לא(";  )1(

במקום פרט 3 יבוא:  )2(

 National Association of Securities Dealers Automated Quotation   3"
;)NASDAQ( - Global Select Market

" NASDAQ Global Market   4

תיקון התוספת 
השלישית

בתוספת השלישית לחוק העיקרי, בכותרת, במקום ")סעיף 1(" יבוא ")סעיפים 1, 35יח, 22 
35כ ו–35לא(" 

הוספת תוספת 
שלישית א'

אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:23 

"תוספתשלישיתא'
)סעיף12)ד((

סדריטיפולנפרדיםבבקשותלהיתרפרסוםשלתשקיף

החברות 1  בחוק  כמשמעותה  הפרטה  החלטת  במסגרת  המוצאים  תשקיפים 
הממשלתיות, התשל"ה-1975 6, אם ועדת השרים לענייני הפרטה קבעה שבנסיבות 

העניין, החלת סדרי טיפול נפרדים חשובה לקידום ההפרטה 

תשקיפים לצורך מכירת המניות כהגדרתן בחוק המניות הבנקאיות שבהסדר 2 
)הוראת שעה(, התשנ"ד-1993 7 

תשקיפים המוצאים בידי מנפיק שהוא חברה שהונה העצמי הוא לא פחות 3 
מסכום שקבעה הרשות, באישור שר האוצר; הודעה על קביעה כאמור תימסר 

לוועדת הכספים של הכנסת ותפורסם ברשומות 

ס"ח התשל"ה, עמ' 132   6

ס"ח התשנ"ד, עמ' 10   7

בסעיף קטן )ח(, המילים "התשנ"ט-1999" - יימחקו   )3(

בסעיף 52טו)ב( לחוק העיקרי, במקום "בעל עניין או מי שחדל להיות בעל עניין" יבוא 17 
"בעל עניין, נושא משרה בכירה או מי שחדל להיות אחד מאלה" ואחרי "לבעל עניין" 

יבוא "או לנושא משרה בכירה"  

תיקון סעיף 52טו

בסעיף 52יז)3( לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "לבעל עניין" יבוא "או לנושא משרה 18 
בכירה" ואחרי "בעל עניין" יבוא "או נושא משרה בכירה" 

תיקון סעיף 52יז

הוספת סעיף 55באחרי סעיף 55א לחוק העיקרי יבוא:19 

"פרסום הודעה 
בעיתון

שר האוצר, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה, 55ב 
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות 
בדבר אופן פרסום הודעה בעיתון לפי חוק זה, לרבות בדבר 
ומאפייניה  ההודעה  גודל  בהודעה,  לכלול  שיש  הפרטים 
הצורניים, ורשאי שר האוצר לקבוע הוראות שונות לסוגים 
שונים של פרסום הודעה בעיתון לפי חוק זה או לסוגים שונים 

של תאגידים או ניירות ערך " 

תיקון סעיף 56בסעיף 56)ד()3( לחוק העיקרי, המילים "התשנ"ט-1999" - יימחקו 20 

תיקון התוספת בתוספת השניה לחוק העיקרי -21 
השניה

בכותרת, במקום ")סעיף 1(" יבוא ")סעיפים 1, 35כ ו–35לא(";  )1(

במקום פרט 3 יבוא:  )2(

 National Association of Securities Dealers Automated Quotation   3"
;)NASDAQ( - Global Select Market

" NASDAQ Global Market   4

בתוספת השלישית לחוק העיקרי, בכותרת, במקום ")סעיף 1(" יבוא ")סעיפים 1, 35יח, 22 
35כ ו–35לא(" 

תיקון התוספת 
השלישית

הוספת תוספת אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:23 
שלישית א'

"תוספתשלישיתא'
)סעיף12)ד((

סדריטיפולנפרדיםבבקשותלהיתרפרסוםשלתשקיף

החברות 1  בחוק  כמשמעותה  הפרטה  החלטת  במסגרת  המוצאים  תשקיפים 
הממשלתיות, התשל"ה-1975 6, אם ועדת השרים לענייני הפרטה קבעה שבנסיבות 

העניין, החלת סדרי טיפול נפרדים חשובה לקידום ההפרטה 

תשקיפים לצורך מכירת המניות כהגדרתן בחוק המניות הבנקאיות שבהסדר 2 
)הוראת שעה(, התשנ"ד-1993 7 

תשקיפים המוצאים בידי מנפיק שהוא חברה שהונה העצמי הוא לא פחות 3 
מסכום שקבעה הרשות, באישור שר האוצר; הודעה על קביעה כאמור תימסר 

לוועדת הכספים של הכנסת ותפורסם ברשומות 
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תשקיפים המוצאים בידי מנפיק שהוא חברה החייבת, לפי דין, לערוך דוחות 4 
כספיים מאוחדים עם דוחות כספיים של כמה חברות אחרות, או לערוך דוחות 
כספיים שכלולות בהם השקעות בכמה חברות אחרות בשיטת השווי המאזני, 
אם לדעת הרשות החלת סדרי טיפול נפרדים על תשלובת של חברות כאמור 

מוצדקת בנסיבות העניין 

תשקיפים של ניירות ערך מסחריים 5 

תשקיפי מדף "6 

תיקון התוספת 
החמישית

בתוספת החמישית לחוק העיקרי, בחלק ב', בפרט )1(, במקום "בשני עיתונים יומיים 24 
הודעה" יבוא "הודעה לפי סעיף 55ב" 

תיקון חוק הסכמים 
בנכסים פיננסיים

בחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006 8, בסעיף 1, בהגדרה ""נייר ערך", לעניין 25 
ההגדרה "עסקת מכר חוזר בניירות ערך"", במקום "כהגדרתו בחוק השקעות משותפות 

בנאמנות" יבוא "כהגדרתו בחוק ניירות ערך" 

תחילתם של סעיפים 12, 23א, 37, 38, 38ב, 46, 52טו ו–52יז ותוספת שלישית א' 26 תחילה )א( 
לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 2, 5, 12 עד 15, 17, 18 ו–23 לחוק זה, 30 ימים מיום 

פרסומו של חוק זה 

תחילתם של סעיפים 23)ג(, 27, 35כב ו–35כח והתוספת החמישית לחוק העיקרי,  )ב( 
כנוסחם בסעיפים 4)4(, 6, 9, 11 ו–24 לחוק זה, ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף 55ב 

לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 19 לחוק זה 

תחילתם של פרטים 3 ו–4 לתוספת השניה בחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 21 לחוק  )ג( 
זה, ביום ה' בתמוז התשס"ו )1 ביולי 2006( 

הוראות שנקבעו לפי סעיף 46)א()2()ט( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 15 לחוק זה, יחולו 27 תחולה
גם על חברה שניירות ערך שלה נרשמו למסחר בבורסה לפני פרסומו של חוק זה, ובלבד 
שבעל מניות שהיה רשום במרשם בעלי המניות לפני שנקבע חיוב לפי הסעיף האמור 

לא יחויב להעביר את המניות הרשומות על שמו לרישום על שם חברת רישומים 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א – ר ב ני  ו ר               
                    שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                        יושבת ראש הכנסת

    

    

    

   

    

    

ס"ח התשס"ו, עמ' 286   8
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