
תקנות ניירות ער (עסקה בי חברה לבי בעל שליטה בה), 
 12001 התשס"א

 

1968 (להל  החוק), לפי  , התשכ"ח 56(ד)(3) לחוק ניירות ער בתוק סמכותי לפי סעיפי 36 ו

הצעת הרשות, בהתייעצות ע שר המשפטי ובאישור ועדת הכספי של הכנסת, אני מתקי 

תקנות אלה: 

 

הגדרות 

(תיקו התשס"ד) 

בתקנות אלה   .1

"אסיפה כללית", "בורסה", "בורסה בישראל", "בעל מניה מהותי", "דירקטור", "דירקטור 

חיצוני" ו"עני אישי"  כהגדרת בחוק החברות; 

"בעל שליטה"  כהגדרתו בסעי 268 לחוק החברות; 

"דוח מיידי"  כמשמעו בסעי 36 לחוק; 

 ; "הרשות"  רשות ניירות ער

"ועדת ביקורת"  כמשמעה בסימ ט' בחלק השלישי בחוק החברות; 

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

"חברה"  חברה שהיא תאגיד מדווח; 

"יו מסחר"  יו שבו מתקיי מסחר בבורסה בישראל; 

"  יו שבו רוב התאגידי הבנקאיי בישראל פתוחי לביצוע עסקאות ע הציבור;  "יו עסקי

"  מניות או ניירות ער הניתני להמרה או למימוש במניות, לרבות זכויות לאלה;  "ניירות ער

"עסקה ע בעל שליטה"  עסקה הטעונה אישור אסיפה כללית לפי סעי 275 או סעי 320(ג) 

 ,( לחוק החברות ואשר לא נית לה פטור מכוח תקנות החברות (הקלות בעסקאות ע בעלי עני

 ;2000 התש"ס

 ;1993 ), התשנ"ג "  תקנות ניירות ער (עריכת דוחות כספיי שנתיי "תקנות דוחות כספיי

 ,( "  תקנות ניירות ער (דוחות תקופתיי ומיידיי "תקנות דוחות תקופתיי ומיידי

 ;1970 התש"ל

"תקנות ההגבלות"  תקנות ניירות ער (הגבלות בעני ניגוד עניני בי חברה רשומה לבי בעל 

 ;1994 שליטה בה), התשנ"ד

 ;2000 ), התש"ס "תקנות ההקלות"  תקנות החברות (הקלות בעסקאות ע בעלי עני

לאומיי בביקורת" – כהגדרת בתקנות דוחות  ", ו"תקני בי לאומיי "תקני חשבונאות בי

 ; כספיי

 



הודעות על עסקה בי חברה לבעל שליטה בה 

חברה תודיע על עסקה ע בעל שליטה ותנאיה ועל כינוס אסיפה כללית לצור  (א) .2

, באמצעות שלושה אלה:  אישורה בתו ארבעה עשר ימי ממועד אישורה בידי הדירקטוריו

הגשת דוח מיידי על פי תקנה 3 (בתקנות אלה  דוח העסקה או הדוח);  (1)

פרסו מודעה כאמור בתקנות החברות (פרסו הודעה על אסיפה כללית  (2)

2000 (להל  המודעה), הכוללת את  ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס

האמור בתקנה 4, ביו הגשת דוח העסקה או ביו העסקי הבא אחריו; 

, לבעל מניות הזכאי להצביע באסיפה  משלוח דוח העסקה בדואר רשו (3)

הכללית, לפי דרישתו. 

חברה תודיע על עסקה ע בעל שליטה אשר לא אושרה בידי ועדת הביקורת  (ב)

והדירקטוריו בתו ארבעה עשר ימי מהמועד שבו היא טעונה אישור כאמור, בדר הקבועה 

בתקנת משנה (א)(1). 

היתה העסקה בגדר אירוע או עני החורגי מעסקי התאגיד הרגילי כהגדרת  (ג)

, יוגש דוח מיידי ג על פי התקנות האמורות.  בתקנה 36 לתקנות דוחות תקופתיי ומיידיי

 

דוח העסקה 

דוח העסקה יכלול כל פרט הנוגע לעסקה העשוי להיות חשוב למשקיע סביר או לבעל  (א) .3

מניות סביר לצור הצבעתו באסיפה הכללית, לרבות: 

ש החברה;  (1)

תיאור עיקרי העסקה, לרבות שמות הצדדי לה, המועדי שנקבעו לגביה  (2)

ותנאיה; היתה העסקה מסוג העסקאות המפורטות בתוספת הראשונה, יכלול 

 ; התיאור ג את הפרטי הכלולי בתוספת הראשונה ככל שה נוגעי לעני

ש בעל השליטה שיש לו עני אישי בעסקה; פירוט הזכויות המקנות לו  (3)

שליטה בחברה, לרבות החזקותיו בזכויות ההצבעה ובהו המונפק והנפרע של 

 ; החברה והסכמי הצבעה הנוגעי לזכויות ההצבעה כאמור שהוא צד לה

היה בעל השליטה תאגיד  יפורטו שמותיה והחזקותיה של בעלי מניה 

מהותיי בו; 

מהות העני האישי;  (4)

היה נושא העסקה נכס, יתואר הנכס כמפורט בתקנות 6 עד 9; היה נושא  (5)

העסקה רכישת נכס, יפורטו ג תכניות החברה לגבי הנכס הנרכש; 

הדר שבה נקבעה התמורה;  (6)

אישורי הנדרשי או תנאי שנקבעו לביצוע העסקה, א נתקבלו או  (7)

 ; נתקיימו, וא לא, באיזה מועד ה צפויי להתקבל או להתקיי

פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בי החברה לבי  (8)

בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בה עני אישי, שנחתמו בתו השנתיי 

שקדמו לתארי אישור העסקה על ידי הדירקטוריו או שה עדיי בתוק 

במועד אישור הדירקטוריו כאמור; 



נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריו לאישור העסקה, לשווי התמורה ולדר  (9)

, א היו כאלה, ושמות  שבה היא נקבעה ונימוקי הדירקטורי המתנגדי

הדירקטורי שהשתתפו בדיוני הדירקטוריו וועדת הביקורת בדבר אישור 

העסקה, בציו מי בה הוא דירקטור חיצוני של החברה; 

שמו של כל דירקטור שיש לו עני אישי בעסקה ומהות עני זה;  (10)

מקו כינוס האסיפה הכללית, מועדה, הרוב הנדרש בה, המועד לקביעת  (11)

זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית כאמור בסעי 182 לחוק 

החברות, וכמות המניות המהווה את השיעור מכלל זכויות ההצבעה א נקבע 

בתקנות לפי סעי 89(3) לחוק החברות, או שווי המניות א נקבע בתקנות 

כאמור; 

א קבעה החברה כי אסיפה נדחית תיער במועד מאוחר מ הקבוע בסעי  (12)

78(ב) לחוק החברות, ציו אותו המועד; 

ציו העובדה כי הוראה שנתנה הרשות או עובד שהסמיכה מכוח תקנה 10  (13)

עשויה לעכב כינוס האסיפה הכללית; 

פרטי על נציג החברה לעני הטיפול בדוח העסקה, לרבות מע משרדו  (14)

ומספרי הטלפו והפקסימיליה שלו; 

המקו והזמני שבה נית לעיי במסמכי האמורי בתקנה 5.  (15)

לדוח העסקה יצור נוסח כתב הצבעה כמשמעותו בסעי 87 לחוק החברות.  (ב)

דוח העסקה ייחת בידי החברה בציו שמות החותמי ותפקיד בה.  (ג)

על עטיפת דוח העסקה יובאו כל הפרטי שיש לכלול במודעה על פי תקנה 4.  (ד)

 

פרטי המודעה 

במודעה יובאו פרטי אלה:  .4

ש החברה;  (1)

 ; תיאור תמציתי של העסקה ותנאיה העיקריי (2)

ש בעל השליטה שיש לו עני אישי בעסקה ומהות עני זה;  (3)

שמו של כל דירקטור שיש לו עני אישי בעסקה ומהות עני זה;  (4)

מקו כינוס האסיפה הכללית, מועדה, הרוב הנדרש בה, המועד לקביעת זכאות בעלי  (5)

המניות להצביע באסיפה הכללית כאמור בסעי 182 לחוק החברות, וכמות המניות 

המהווה את השיעור מכלל זכויות ההצבעה א נקבע בתקנות לפי סעי 89(3) לחוק 

החברות או שווי המניות א נקבע בתקנות כאמור; 

קבעה החברה כי אסיפה נדחית תיער במועד מאוחר מ הקבוע בסעי 78(ב) לחוק  (6)

החברות, ציו אותו מועד; 

המקו והזמני שבה נית לעיי בדוח.  (7)

 



עיו ומשלוח מסמכי 

 , החברה תעמיד לעיו בעל מניות, לפי בקשתו, במקו שתקבע ובכפו לאמור בכל די (א) .5

עותק מכל מסמ הנוגע לעסקה ע בעל שליטה, לרבות המסמכי אשר הוצגו בפני ועדת הביקורת 

 . והדירקטוריו במסגרת הליכי הדיו וקבלת ההחלטה בעני

, עותק מהמסמכי  החברה תשלח לבעל מניות, לפי בקשתו ובכפו לאמור בכל די (ב)

האמורי וכ עותק מדוח העסקה ותהא רשאית לחייבו לשאת בעלויות צילו ומשלוח סבירות. 

 

נכס שהשוא ניירות ער או פעילות של תאגיד 

בתקנה זו   (א) .6

 , "  דוחות כספיי ביניי אחרוני או דוחות כספיי שנתיי אחרוני "דוחות כספיי אחרוני

, שפורסמו או שקמה חובה לפרסמ בהתא לתקנות דוחות תקופתיי  המאוחר מביניה

 ; ומיידיי לפני מועד פרסו דוח העסקה או התיקו לדוח העסקה, לפי העני

"חלקה של החברה בתאגיד" הוא  

בהעברת ניירות ער של תאגיד  שיעור הזכויות בהו התאגיד שמקני ניירות  (1)

הער המועברי ובכלל זה, שיעור הזכויות שיוקנה כתוצאה מהמרה או 

 ; ממימוש של ניירות הער המועברי

 ; בהעברת פעילותו של תאגיד, כולה או עיקרה  מאה אחוזי (2)

"  כהגדרת בחוק;  "ניירות ער

, בתוספת הפריטי המנויי  "רווח"  רווח כאמור בתקנה 46(א)(3) לתקנות דוחות כספיי

(5) ובלי להוסי את הפריטי המנויי בפסקאות (6) עד (8) לאותה תקנה.  בפסקאות (4) ו

כללה העסקה העברת ניירות ער של תאגיד או העברת פעילותו של תאגיד, כולה או  (ב)

עיקרה (בתקנה זו  הנכס), והנכס מהותי לעסקי החברה או לפעילותה, יחולו תקנות משנה (ה) 

(ו); בלי לפגוע בכלליות האמור, יראו את הנכס כמהותי לעסקי החברה או לפעילותה א  ו

מתקיי אחד מאלה: 

חלקה של החברה בתאגיד, מוכפל בהו העצמי של התאגיד לפי דוחות כספיי  (1)

אחרוני שלו, בצירו ס כל ההלוואות לתאגיד המועברות במסגרת העסקה, 

מהווה חמישה אחוזי או יותר מההו העצמי של החברה לפי דוחותיה 

הכספיי לאותו מועד; בתאגיד שאינו תאגיד מדווח, ייער החישוב לפי 

דוחות כספיי שנתיי אחרוני אלא א כ ער דוחות כספיי ביניי 

לתארי מאוחר יותר; 

חלקה של החברה בתאגיד, מוכפל ברווח של התאגיד לפי דוחות כספיי  (2)

שנתיי אחרוני שלו, מהווה חמישה אחוזי או יותר מהרווח של החברה 

לפי דוחותיה הכספיי השנתיי לאותו מועד; 

חלקה של החברה בתאגיד, מוכפל ברווח של התאגיד לפי דוחות כספיי  (3)

, מהווה חמישה אחוזי או יותר מהרווח של החברה לפי  ביניי אחרוני

דוחותיה הכספיי ביניי לאותו מועד ואול בתאגיד שאינו תאגיד מדווח 

ייער החישוב האמור רק א ער התאגיד דוחות כאמור; 



שווי התמורה בעסקה מהווה חמישה אחוזי או יותר משווי החברה המחושב  (4)

לפי ממוצע מחירי מניית החברה בבורסה במהל ששת החודשי שקדמו 

למועד אישור העסקה בידי הדירקטוריו או לפי מחיר מניית החברה בבורסה 

 . סמו לפני אישור הדירקטוריו כאמור, הנמו מביניה

(ו), א חלקה של  על א האמור בתקנת משנה (ב) לא יחולו תקנות משנה (ה) ו (ג)

החברה בתאגיד זניח לעסקי החברה ולפעילותה, ועובדה זו תצוי בדוח. 

הסכומי האמורי בתקנת משנה (ב) יחושבו בערכ המוחלט, בהתא לדוחות  (ד)

, בהתא לתקני ביקורת מקובלי  , לפי העני כספיי של התאגיד כשה מבוקרי או סקורי

לאומיי בביקורת.  בישראל או בהתא לתקני בי

בדוח העסקה ייכלל תיאור התאגיד בתקופה שתחילתה שנתיי לפני 1 בינואר של  (ה)

, לפי  השנה שבה הוא מוגש וסיומה סמו למועד דוח העסקה או התיקו לדוח העסקה, לפי העני

הפירוט בתוספת השניה, ככל שכל עני המפורט בה נוגע לתאגיד והוא מהותי לעסקי התאגיד או 

לפעילותו. 

בדוח העסקה ייכללו דוחות כספיי של התאגיד על פי הקבוע בתקנה 56 לתקנות  (ו)

1969, ואול בכל מקו שנאמר בו "תארי  , מבנהו וצורתו), התשכ"ט ניירות ער (פרטי התשקי

, ויחול  " לפי העני " יקראו "תארי דוח העסקה" או "תארי דוח העסקה המתוק התשקי

 : האמור להל

דוחות כספיי שנתיי יהיו ערוכי בהתא לתקנות דוחות כספיי או  (1)

, ודוחות כספיי ביניי ערוכי  לאומיי בהתא לתקני חשבונאות בי

בהתא לתקנות דוחות תקופתיי ומיידיי או בהתא לתקני חשבונאות 

, יוצג בדוחות  לאומיי ; על א האמור בתקני חשבונאות בי לאומיי בי

הכספיי השנתיי לצד כל סכו בדוח הרווח והפסד, בדוח על השינויי בהו 

, הסכו המקביל לו בכל אחת משתי שנות  העצמי ובדוח על תזרימי המזומני

הדיווח הקודמות; היו הדוחות ערוכי בהתא לתקני חשבונאות 

, לא יחולו תקנות ניירות ער (הצגת פעולות בי תאגיד לבי בעל  לאומיי בי

 ;1996 ), התשנ"ו שליטה בו בדוחות כספיי

, בהתא לתקני  , לפי העני הדוחות הכספיי יהיו מבוקרי או סקורי (2)

לאומיי בביקורת,  ביקורת מקובלי בישראל או בהתא לתקני בי

בהתא לכללי שלפיה נערכו הדוחות; 

, ייכללו בדוח העסקה,  דוח רואה החשבו המבקר או דוח הסקירה, לפי העני (3)

(2) וכי נותנ הסכי מראש  ויצוי בה ג כי מתקיי האמור בפסקאות (1) ו

להכללת בדוח; 

לא היתה שפת הדוחות הכספיי עברית, ייכלל תרגו הדוחות לעברית  (4)

ואישור המתרג על נאותות התרגו והסכמתו להכללת התרגו והאישור 

"  לרבות דוח הביקורת ודוח  בדוח העסקה; לעני זה, "דוחות כספיי

הסקירה; 

לא היה מטבע הדוחות הכספיי שקל חדש, יצוי שער החליפי של המטבע  (5)

 . לתארי הדוחות הכספיי

היה התאגיד תאגיד מדווח, יראו את החברה כאילו עמדה בדרישות הוראות תקנות  (ז)

(ו) א עשתה שניי אלה:  משנה (ה) ו



כללה בדוח העסקה את הדוח התקופתי של התאגיד לשנה האחרונה  (1)

שהסתיימה לפני מועד פרסו דוח העסקה, דוחות כספיי ביניי ודוחות 

; הכללה כאמור יכול  מיידיי שפורסמו לאחר מועד הדוח התקופתי האחרו

שתיעשה על דר של הפניה; 

כללה בדוח העסקה תיאור של התאגיד כאמור בחלק הראשו לתוספת  (2)

השניה. 

 

תמורה בנכס אחר 

כללה עסקה ע בעל שליטה העברת פעילות של תאגיד שאינה מגיעה כדי עיקר  (א) .7

פעילותו והיא מהותית לעסקי החברה או לפעילותה  

תתואר בדוח הפעילות כאמור בחלק הראשו לתוספת השניה ככל שכל עני  (1)

המפורט בה נוגע לתאגיד והוא מהותי לעסקי התאגיד או לפעילותו; 

התיאור יינת לגבי התקופה שתחילתה שנתיי לפני 1 בינואר של השנה שבה  (2)

מוגש דוח העסקה וסיומה סמו למועד דוח העסקה או התיקו לדוח העסקה, 

 ; לפי העני

התיאור יתייחס א ורק לנתוני מתו דוחות כספיי אשר נערכו לפי כללי  (3)

, מבוקרי  לאומיי חשבונאות מקובלי בישראל או לפי תקני חשבונאות בי

, ושלגביה ניתנה חוות דעת בלתי מסויגת;  , לפי העני או סקורי

מתו הדוחות הכספיי יובא ביאור מדיניות חשבונאית ויצוינו הכללי  (4)

שלפיה ה נערכו; יצוי ש רואה החשבו החתו על דוח רואה החשבו 

המבקר (להל  דוח המבקר) וכי הסכי לאזכור דוח המבקר בדוח העסקה. 

היתה הפעילות המועברת מגזר בדוחות הכספיי של התאגיד, יובאו בדוח העסקה,  (ב)

נוס על האמור בתקנת משנה (א), ג נתוני הדיווח המגזרי מתו דוחות התאגיד. 

כללה עסקה ע בעל שליטה העברת נכס שלא מתקיימי לגביו התנאי הקבועי  (ג)

בתקנת משנה (א) או בתקנה 6(ב), יכלול דוח העסקה תיאור הנכס, לרבות הזכויות וההתחייבויות 

הנלוות לו או הכרוכות בהעברתו. 

 

נכס שנרכש לאחרונה 

כללה עסקה ע בעל שליטה העברת נכס שנרכש, או שנעשתה בזכויות בו עסקה בתו  .8

עשרי וארבעה חודשי שקדמו למועד הגשת הדוח (להל  עסקה קודמת), יפורטו התמורה 

בעסקה הקודמת, תנאיה והמועד שבו נרכש הנכס. היתה התמורה ששולמה בעסקה הקודמת שונה 

מהותית מהשווי שנקבע לנכס לצור העסקה הנוכחית, יפורטו השינויי ממועד העסקה הקודמת 

ועד למועד דוח העסקה שיש בה כדי להסביר את השינוי בשווי. 

 

חוות דעת מקצועית 

נקבע שווי התמורה בעסקה ע בעל שליטה בהסתמ ג על חוות דעת מקצועית,  (א) .9

תיכלל חוות הדעת בדוח העסקה א מתקיי אחד מאלה: 



נדרש צירו דוחות כספיי על פי תקנה 6 או שמתקיי האמור בתקנה 7(א);  (1)

 . העסקה כוללת החלפת נכסי (2)

חוות הדעת תכלול, בי השאר, את הפרטי האלה:  (ב)

חתימה אישית של נות חוות הדעת בציו שמו ותארי החתימה;  (1)

הסכמה מראש של נות חוות הדעת, לכ שהיא תיכלל בדוח העסקה;  (2)

ניתנה התחייבות לשפות את נות חוות הדעת בגי חוות דעתו תצוי עובדה זו  (3)

ויפורטו תנאי השיפוי וזהות נות השיפוי; 

 ;( לאיזה מועד נכו השווי שנקבע בחוות הדעת (להל  תארי התוק (4)

חוות הדעת תכלול את פירוט העובדות, ההנחות, החישובי והתחזיות  (5)

שעליה הסתמ נות חוות הדעת, המודל ששימש בחוות הדעת והנימוקי 

לבחירתו. 

לא כללה חוות הדעת את הפרטי האמורי בתקנת משנה (ב)(5), תשלי אות  (ג)

החברה בדוח העסקה. 

 , 90 ימי קד תארי התוק ליו אישור העסקה בידי דירקטוריו החברה ביותר מ (ד)

יצוינו בדוח העסקה כל אלה: 

 90 כי הדירקטוריו הסתמ על חוות דעת שתארי תוקפה מוקד ביותר מ (1)

 ; ימי ליו אישור העסקה בידי הדירקטוריו

 ; התקופה שחלפה מתארי התוק ועד לאישור העסקה בידי הדירקטוריו (2)

השינויי שהתרחשו לאחר תארי התוק העשויי לשנות את שווי הנכס כפי  (3)

שנקבע בחוות הדעת ונימוקי הדירקטוריו להסתמכותו על חוות הדעת על א 

שינויי אלה. 

, יפורטו  90 ימי קד תארי התוק ליו כינוס האסיפה הכללית ביותר מ (ה)

 . השינויי בנכס מתארי התוק ועד מועד הגשת דוח העסקה או התיקו לדוח העסקה, לפי העני

 

מת הוראה בידי הרשות או עובד שהסמיכה 

בתו עשרי ואחד ימי מיו הגשת דוח העסקה רשאית הרשות להורות לחברה  (א) .10

לתת, בתו מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכי בנוגע להתקשרות נושא דוח העסקה, 

וכ להורות לחברה על תיקו הדוח באופ ובמועד שתקבע. 

ניתנה הוראה לתיקו הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה  (ב)

הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקי ולא יאוחר מעשרי ואחד ימי ממועד 

פרסו התיקו לדוח העסקה. 

החברה תגיש תיקו על פי הוראה כאמור בדר הקבועה בתקנה 2(א)(1), תשלח אותו  (ג)

לכל בעלי המניות שאליה נשלח דוח העסקה, וכ תפרס מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה 

, והכל זולת א הורתה  הכללית, העובדה כי בוצע תיקו לדוח בהוראת הרשות ועיקרי התיקו

הרשות אחרת. 



ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי  (ד)

על ההוראה. 

 . בתקנה זו ובתקנה 12, "הרשות"  הרשות או עובד הרשות שהיא הסמיכה לכ (ה)

 

תיקו דוח העסקה לבקשת החברה 

ביקשה חברה לשנות פרט מ הפרטי המובאי בדוח העסקה לאחר פרסומו   (א) .11

תפרס תיקו לדוח זה בדוח מיידי;  (1)

תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליה נשלח דוח העסקה;  (2)

תפרס מודעה בשני העיתוני היומיי שבה פורסמה המודעה כאמור  (3)

בתקנה 2(א)(2), ביו הגשת התיקו לדוח או ביו העסקי שלאחריו, ובה 

יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי נעשה תיקו לדוח העסקה ועיקרי 

 . , והמקו והזמני שבה נית לעיי בתיקו התיקו

הוגש התיקו פחות משלושה ימי עסקי לפני האסיפה, תדחה החברה את האסיפה  (ב)

הכללית בשלושה ימי עסקי לפחות. 

 . על דוח מיידי על פי תקנה זו יחולו הוראות תקנה 10, בשינויי המחויבי (ג)

 

הפקדת דוח העסקה בידי הרשות טר פרסומו 

חברה רשאית להפקיד בידי הרשות, בתו ארבעה עשר ימי ממועד אישור העסקה  (א) .12

, דוח עסקה מקדמי שיכלול את כל הפרטי הקבועי בתקנה 3(א), כשהוא  על ידי הדירקטוריו

חתו כאמור בתקנה 3(ג) (להל  הדוח המקדמי) ויחולו עליו סמכויות הרשות כאמור בתקנה 

 . 10(א), בשינויי המחויבי

במועד הפקדת הדוח המקדמי תגיש החברה דוח מיידי שבו יתוארו עיקרי החלטת  (ב)

הדירקטוריו בעני העסקה (בסעי זה  דוח התמצית); בדוח התמצית תציי החברה כי היא 

עומדת להגיש דוח עסקה לקראת אישור עסקה ע בעל שליטה באסיפה הכללית, ובו יצוי ג 

מועד האסיפה הכללית. 

ניתנה לחברה הוראה לתיקו הדוח המקדמי כאמור בתקנת משנה (א), תגישו  (ג)

החברה כשהוא מתוק בהתא להוראה שניתנה ותודיע על כינוס אסיפה כללית לאישור העסקה. 

חלפו עשרי ואחד ימי ממועד הפקדת הדוח המקדמי, והרשות לא פנתה לחברה  (ד)

למת הוראה כאמור בתקנת משנה (ג), תגיש החברה את הדוח כאמור בתקנה 2 ויחולו הוראות 

תקנה 10. 

עודכ או שונה הדוח המקדמי, תודיע החברה לרשות על השינויי שערכה.  (ה)

 

דוח מיידי על תוצאות האסיפה 

לא יאוחר מיו מסחר אחד לאחר אסיפה כללית שכונסה לאישור עסקה ע בעל שליטה,  .13

תגיש החברה דוח מיידי על תוצאות ההצבעה באסיפה, אשר יכלול את הפרטי האלה: ס כל 

המניות שהשתתפו בהצבעה, מספר המניות שהצביעו בעד ההצעה ונגדה ושיעור של אלה מס כל 



המניות שנמנו לצור ההצבעה, תו הבחנה בי בעלי עני אישי בעסקה לבי אלה שאינ בעלי עני 

אישי בעסקה. 

 

דוח מיידי על עסקה חריגה ע בעל שליטה שאינה טעונה אישור האסיפה הכללית 

אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריו עסקה חריגה של חברה כאמור בסעי 270(4)  (א) .14

לחוק החברות, אשר אינה טעונה אישור האסיפה הכללית בהתא לתקנה 1 לתקנות ההקלות, 

תגיש החברה דוח מיידי שמפורטי בו: 

עיקרי העסקה;  (1)

תמצית נימוקי הדירקטוריו וועדת הביקורת לאישור העסקה.  (2)

התקשרה חברה שבשליטת הממשלה בעסקה חריגה כאמור בסעי 270(4) לחוק  (ב)

החברות, אשר אינה טעונה אישור אסיפה כללית בהתא לתקנה 2 לתקנות ההקלות, תגיש 

החברה דוח מיידי שמפורטי בו: 

עיקרי ההתקשרות;  (1)

א נית להתקשרות פטור כאמור בתקנת משנה 2(2)(א) לתקנות ההקלות   (2)

עיקרי חוות דעת רשות החברות ועיקרי החלטת ועדת השרי לעניני הפרטה; 

א נית להתקשרות פטור כאמור בתקנת משנה 2(2)(ב) לתקנות ההקלות   (3)

החלופה שלפיה נית הפטור. 

 

דיווח אלקטרוני 

(תיקו התשס"ג) 

דוח, הודעה וכל מסמ אחר שיש להגישו לרשות או לבורסה לפי תקנות אלה, יוגש בהתא  14א.

 .2003 לתקנות ניירות ער (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג

 

שמירת דיני 

אי בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל די לעני הגשת דוחות.  .15

 

עונשי 

מי שהפר הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו  מאסר שישה חודשי או קנס כאמור בסעי  .16

 .1977 , התשל"ז 61(א)(1) לחוק העונשי

 

ביטול 

תקנות ההגבלות  בטלות.  .17

 



תחילה 

 . תחילת של תקנות אלה ארבעה עשר ימי לאחר מועד פרסומ .18

 

הוראת מעבר 

על דוח שהוגש על פי תקנות ההגבלות קוד לביטול יחולו תקנות ההגבלות בלבד.  .19

 



 

תוספת ראשונה 

(תקנה 3(א)(2)) 

 

בתוספת זו, "בעל שליטה"  לרבות אחר שיש לבעל השליטה עני אישי בעסקה עמו. 

 

מת הלוואה לבעל שליטה או מבעל שליטה לחברה או שינוי בתנאי הלוואה   .1

יפורטו מועד מת ההלוואה, סכומה ותנאיה  הצמדה, ריבית ומועד תשלומה, מועד  (א)

, ביטחונות וערבויות.  פירעו והתנאי לפירעו מוקד

יפורטו יתרות החוב בי בעל השליטה לבי החברה במועד קבלת ההלוואה.  (ב)

ניתנה הלוואה בידי החברה, יפורטו תנאי מקורות המימו היקרי ביותר של החברה  (ג)

לרבות הצמדה, ריבית ותנאי התשלו לפי הפירוט שבסעי קט (א), א למעט 

מקורות שיועדו ספציפית לשימוש אחר, כדוגמת הסכ ליווי פרוייקט בניה. 

 . נקבעו תנאי שבה ההלוואה תהיה למענק, יפורטו אות תנאי (ד) 

היתה העסקה למת מסגרות אשראי, יפורטו מסגרת האשראי והיתרות למועד דוח  (ה) 

העסקה. 

 

תשלו שכר לבעל שליטה  .2

יפורטו תואר המשרה והיקפה, הגדרת התפקיד והנושאי המטופלי במסגרתו, וכ  (א) 

הכישורי המכשירי את בעל השליטה לביצוע התפקיד. 

, יובא ג תיאור כאמור.  א לבעל התפקיד משרות או עיסוקי נוספי (ב) 

יפורטו כל אחד מרכיבי השכר, לרבות סכומי הנלווי לשכר וכ סכומי התחייבויות  (ג) 

בשל סיו יחסי עובד מעביד בעלות הכוללת לחברה.  

מונה בעל השליטה למשרה בחברה, יצוי מי כיה בתפקיד לפניו ומה היה שכרו וא  (ד) 

נעשו שינויי ארגוניי הקשורי במשרה. 

שונה שכר של בעל השליטה, תפורט עלותו הכוללת של השכר לפני השינוי ואחריו,  (ה) 

וכ יצוי רכיב השכר ששונה.  

כלל השכר מענק, יפורט הבסיס לקביעתו, הסכו המוצע לאישור והתנאי לקבלתו.   (ו) 

יצוינו מש ההתקשרות והתנאי שבה נית להפסיקה.  (ז) 

יפורטו תשלומי אחרי המשולמי לבעל השליטה בגי השתתפות בהוצאותיו,  (ח) 

שכר או מת שירותי ועלות לחברה. 

 

השתתפות בהוצאות בעל שליטה  .3



יצוי סוג ההוצאות שבשלה משולמת ההשתתפות.  (א)

יצוי א בעל השליטה מבקש אישור להחזר הוצאות שהיו לו בפועל או אישור  (ב)

להחזר הוצאות שיהיו לו בעתיד. 

יפורט א ההשתתפות תהיה בסכו קבוע, בשיעור מהוצאות בעל השליטה בפועל או  (ג)

אחר, וא קיימת תקרת השתתפות. 

היתה ההשתתפות בהוצאות בעל השליטה בסכו משתנה, יפורטו דר החישוב של  (ד)

סכו ההשתתפות ומנגנוני עדכו סכו ההשתתפות. 

יפורטו התנאי להשתתפות בהוצאות, א נקבעו כאלה (לדוגמה חשבונות צד ג'  (ה)

שבעל השליטה שיל לו, אישור ועדת ביקורת וכד'), אופ התשלו ומועדו. 

 

, לרבות בגי מת שירותי ניהול  תשלו לבעל שליטה בעד מת שירותי .4

 . יוגדרו ויפורטו השירותי שיית בעל השליטה והיקפ (א)

 . ייקבע מי מטעמו של בעל השליטה נות את השירותי (ב)

יפורט מי נת שירותי אלה עד כה.  (ג)

תפורט עלות השירותי לחברה לפני ההתקשרות ואחריה.  (ד)

יפורט הבסיס לקביעת התמורה, לפי היק הזמ שיידרש, הנושאי שיטופלו, קיו  (ה)

ידע ספציפי או כישורי מיוחדי ויצוי בדוח העסקה א התמורה הוגנת וסבירה.  

מש ההתקשרות והתנאי להפסקתה.   (ו)

יפורטו תשלומי נוספי שהחברה משלמת לבעל השליטה כשכר, השתתפות  (ז) 

בהוצאות או מת שירותי אחרי ועלות הכוללת לחברה.  

 

 

תוספת שניה 

7(א)(1))  (ז)(2), ו (תקנה 6(ה) ו

 

הפרטי האלה יינתנו כשה מתייחסי לפעילות התאגיד כפי שהיא באה לידי ביטוי בדוחותיו 

 : הכספיי המאוחדי

 

חלק ראשו  מיתאר 

 

תיאור התאגיד, פעילותו וסביבתו העסקית  (א)

יתוארו התאגיד, פעילותו וסביבתו העסקית ובכלל זה יובאו אלה: 

תחומי עיסוק עיקריי של התאגיד ושינויי שחלו בה בתקופות המתוארות;  .1



, לרבות ההכנסות והרווח הגולמי הנובע מכל  תיאור מגזרי או מוצרי עיקריי .2

 ; מגזר או מוצר עיקרי, לפי העני

 ; הענפי שבה פועל התאגיד, מאפייני רישוי, מיסוי ופיקוח ממשלתי עליה .3

, ומיצוב התאגיד בשוק ביחס למתחריו, בכל אחד  פרטי אודות התחרות, המתחרי .4

מענפי הפעילות של התאגיד, למיטב ידיעת החברה; 

תיאור השיווק בתאגיד;  .5

אפיו הלקוחות של התאגיד ותיאור התקשרויות מהותיות ע לקוחות; ציו שמות  .6

הלקוחות שהמכירות לה מהוות עשרה אחוזי או יותר מס כל המכירות 

; תלות בלקוחות;  בתקופות המתוארות, לרבות היק המכירות לה

 ; , לרבות במשווקי או תלות במקורות חומרי גל תלות בספקי .7

הפרטי האלה, למיטב ידיעת החברה, לגבי כל אחד מהפרוייקטי העיקריי  .8

שבביצוע משתת התאגיד: היק כספי כולל, סכו ההשקעה, אחוז הביצוע 

ומקדמות שנתקבלו עד תו כל אחת מהתקופות המתוארות, מועד השלמה מתוכנ 

וסכו הרווח שנזק בדוחות הכספיי או סכו ההפרשה להפסד בכל אחת 

מהתקופות המתוארות, הערכת עלות השלמת הפרוייקט; 

הפרטי האלה, למיטב ידיעת החברה, לגבי כל אחד מהפרוייקטי העיקריי  .9

במחקר ופיתוח שבה משתת התאגיד: תיאור המוצר שבפיתוח, מועד התחלת 

הפרוייקט, מועד סיו צפוי, שלבי שנקבעו והשלב שבו נמצא הפרוייקט, ס כל 

ההשקעה בפרוייקט עד מועד דוח העסקה, הערכת עלות השלמת הפרוייקט; 

מאפייני ייחודיי של תהלי הייצור; יצוינו השקעות מתוכננות בשנה הקרובה  .10

בקווי ייצור; שיעור ניצול כושר ייצור מס כל כושר הייצור; היק הייצור בפועל וס 

כל כושר הייצור לגבי כל מוצר עיקרי; 

המבנה הארגוני של התאגיד בציו מספר העובדי והא קיימת תלות בעובד;  .11

 ; תיאור התביעות המשפטיות וההליכי המינהליי המהותיי שהתאגיד צד לה .12

כל עסקה חריגה ע בעל השליטה בתאגיד או שלבעל השליטה יש עני אישי בה והיא  .13

מחייבת את התאגיד נכו למועד דוח העסקה; 

שמות המחזיקי בלמעלה מעשרי וחמישה אחוזי מהו המניות המונפק או מכוח  .14

ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורי בחברה קשורה של התאגיד, שחלק 

התאגיד ברווחי או בנכסי או בהתחייבויות של חברה כאמור מהותי לתאגיד, 

; הפרטי האמורי יובאו, למיטב ידיעת החברה, ויהיו  ושיעור החזקותיה

מעודכני למועד דוח העסקה; 

לגבי תאגיד שהוא שותפות לחיפושי נפט  הפרטי האלה, למיטב ידיעת החברה,  .15

, חריגות  לגבי כל אחד מנכסי הנפט; פעולות שבוצעו במסגרת תכנית החיפושי

מהתנאי שנקבעו ברישיו או בהיתר המוקד ופעולות שננקטו בקשר לחריגות 

, חלק השותפות בתקציב, הוצאות בתקופות המתוארות,  כאמור, תקציב החיפושי

סכו ההוצאות שנכלל בדוח רווח והפסד בתקופות המתוארות וסכו ההוצאות 

 ; שנכלל במאז האחרו

צבר הזמנות למועד דוח העסקה כשהוא מובא לפי מועדי הביצוע או האספקה,  .16

למיטב ידיעת החברה, בכל תקופה של שלושה חודשי החל במועד הדוח; 



: ארגו  , כגו אירועי העשויי להצביע על קשיי כספיי או אירועי חריגי .17

מחדש של התאגיד, אמצעי התייעלות שננקטו, מינוי או ביטול מינוי מפקח, כונס 

נכסי או מפרק על נכסי התאגיד, אישור פטנט, סכסוכי עבודה, וההשפעה של כל 

אחד מה על מצב עניני התאגיד; 

המאפייני הייחודיי וגורמי הסיכו בפעילותו של התאגיד בכל ענ שבו הוא פועל.  .18

 

השפעת גורמי חיצוניי  (ב)

יוסברו השפעות של אירועי והתפתחויות חיצוניי לפעילות התאגיד, שקרו וידועי 

: התפתחויות טכנולוגיות  לתאגיד והשפיעו או עשויי להשפיע על מצב עניני התאגיד, כגו

רלוונטיות, מדיניות כלכלית של הממשלה, חשיפת הייצור המקומי לייבוא מתחרה והסרת 

, שינויי בשער  מגבלות ייבוא, תקינה ואכיפה בתחו איכות הסביבה, הטלת מכסי מג

, מצב ביטחוני, חקיקה ותקינה הנוגעי לתאגיד והסכמי סחר. במקרי שבה  החליפי

מידת ההשפעה של אירועי והתפתחויות כאמור על מצב עניני התאגיד אינה ניתנת 

לכימות, ייכלל רק תיאור העובדות הנוגעות לעני ויצוי כי לא נית לכמת את ההשפעה 

האמורה. 

 



הו התאגיד  (ג)

יתואר הו התאגיד לרבות ניירות ער הניתני להמרה או למימוש, שטר הומרו או 

 . מומשו במועד דוח העסקה, ותנאיה

 

המחזיקי במניות התאגיד  (ד)

יפורטו, לפי מיטב ידיעת החברה, המניות וניירות הער ההמירי שכל בעל עני  .1

בתאגיד מחזיק בתאגיד בתארי דוח העסקה או בתארי סמו לו ככל האפשר, תו 

, השיעור שהוא מחזיק במניות ובכל אחד מניירות הער  פירוט שמו של כל בעל עני

ההמירי של התאגיד בתארי האמור ובדילול מלא, והשווי הנקוב של מניות 

בתאגיד שהתחייב לרכוש או שהתאגיד התחייב למכור לו; כ יפורטו אחזקות 

התאגיד במניות ובניירות הער ההמירי שלו. 

יפורטו, לפי מיטב ידיעת החברה, המניות וניירות הער ההמירי שכל בעל עני  .2

מחזיק בכל חברה בת או חברה קשורה של התאגיד בתארי דוח העסקה או בתארי 

סמו לו ככל האפשר. 

 ; לעני סעי 1 יראו מנהל קר כמחזיק בהו המניות המונפק הכלול בנכסי הקר .3

2, יראו חברה בת של התאגיד כבעל עני בתאגיד.  לעני סעיפי 1 ו

 

הקצאות ניירות ער שלא בתמורה מלאה במזומני יפורטו הקצאות ניירות ער של  (ה)

, בציו  התאגיד וההתחייבויות להקצות, בשנת הדיווח, בתמורה שאינה כולה במזומני

התמורה שניתנה או שיש לתתה ומועדה, כאשר סכומי התמורה שניתנה יותאמו לתארי 

המאז האחרו א ניתנה עד תארי זה, וא ניתנה לאחר מכ  בסכומי נומינליי תו 

ציו מועד נתינתה. 

 

הסכמי מהותיי  (ו)

יצוי כל הסכ מהותי שנחת בידי התאגיד בתקופות המתוארות, למעט הסכ  .1

בדר העסקי הרגילה של התאגיד.  

יובאו שמות הצדדי לכל הסכ כאמור בתקנת משנה (א), תארי חתימתו ותיאור  .2

קצר של תוכנו.  

 

 

חלק שני  הסברי לרוחות הכספיי השנתיי 

 

מצב כספי  (א)

יוסברו ההתפתחויות שחלו בסעיפי מאז התאגיד ובעניני האלה; אי צור לחזור על 

 : המידע המפורט בדוחות הכספיי



רכישה או מימוש של רכוש קבוע שהשפעתו על פעילות התאגיד בעתיד עשויה להיות  .1

: החלפת גור ייצור אחד בגור  מהותית  יפורטו מטרת הרכישה או המימוש, כגו

ייצור אחר בתהלי הייצור; הרחבת כושר ייצור קיי או ייצור מוצר חדש; החלפת 

רכוש קבוע קיי כדי לשמור על כושר ייצור; וכ יצוינו מגזר הפעילות שאותו תשמש 

הרכישה או שממנו נגרע הרכוש ודר המימו של הרכישה. 

החשיפה כפי שהיא משתקפת מביאור מאז ההצמדה הכלול בדוחות הכספיי  .2

ופעולות חיסוי שאות נקט התאגיד. 



תוצאות הפעולות  (ב)

יוסברו ההתפתחויות שחלו בסעיפי דוח רווח והפסד. 

 

נזילות  (ג)

יוסברו מצב הנזילות של התאגיד ותזרימי המזומני מפעילות שוטפת, מפעילות השקעה 

, וכ יוסברו העניני האלה:  ומפעילות מימו

הגורמי להיווצרותו של עוד או גירעו בתזרימי המזומני שנבעו מפעילות שוטפת  .1

והשימוש שנעשה בעוד האמור או הצעדי שננקטו כדי לצמצ את הגירעו האמור. 

השפעת הסדרי פריסת חובות שנת או שקיבל התאגיד על מצב נזילותו.  .2

 

מקורות המימו  (ד)

, תו התייחסות, בי השאר,  יוסברו מקורות ההו של התאגיד, עלות ושינויי שחלו בה

לאלה: 

 . הנפקת ניירות ער .1

מימוש אופציות או המרת ניירות ער הניתני להמרה למניות.  .2

. החישובי יכול שייעשו על  היקפ הממוצע בשנת הדיווח של הלוואות לזמ ארו .3

 . בסיס נתוני חודשיי

היקפו הממוצע של אשראי לזמ קצר. החישובי יכול שייעשו על בסיס נתוני  .4

   . חודשיי

היקפו הממוצע בשנת הדיווח של האשראי מספקי והיקפו הממוצע בשנת הדיווח  .5

, טווח האשראי האמור, והכל א קיי פער  של האשראי מלקוחות, או לחלופי

 . . החישובי יכול שייעשו על בסיס נתוני חודשיי מהותי ביניה

 

פרטי נוספי  (ה)

השפעה שהיתה לעסקה משותפת, להשקעה בחברה או להשקעה בתאגיד אחר, או  .1

להגדלה או הקטנה בשיעור ההשתתפות בעסקה או השקעה כאמור, על נתוני הדוחות 

, מקו שהשפעה זו מהותית מאוד.  הכספיי

הסבר לגבי הנושאי שאליה הפנה רואה החשבו של התאגיד תשומת לב בחוות  .2

 . דעתו על הדוחות הכספיי

, בכל אחד  יוסברו שינויי מהותיי מאוד שחלו בנתוני הדוחות הכספיי .3

מהרבעוני בשנת הדיווח ובפרט ברבעו הרביעי. 

תובא התייחסות לאירועי שאירעו לאחר תארי המאז המוזכרי בדוחות  .4

 . הכספיי

 



הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות מה  (ו)

בת מהותית או חברה קשורה מהותית של התאגיד  יצוינו רווחיה או הפסדיה של כל חברה

המותאמי לתארי מאזנו של התאגיד, לפני הפרשה למס ואחריה, בשנת הדיווח האחרונה 

שלה שנסתיימה בתארי המאז של התאגיד או לפניו, ויפורטו: 

הדיבידנד ודמי הניהול שקיבל התאגיד עד תארי מאזנו מכל חברה כאמור בעבור  .1

, הכל מותא  אותה שנת דיווח וכ תשלו כאמור בעבור תקופה שלאחר מכ

לתארי המאז של התאגיד. 

הדיבידנד ודמי הניהול שקיבל התאגיד לאחר תארי מאזנו או שהוא זכאי לקבל  .2

מכל חברה כאמור בעבור אותה שנת דיווח וכ תשלו כאמור בעבור תקופה שלאחר 

 . , הכל בסכומי נומינליי תו ציו מועדי התשלו מכ

הריבית שקיבל התאגיד או שהוא זכאי לקבל מכל חברה כאמור בעבור אותה שנת  .3

, הכל בסכומי נומינליי תו ציו מועדי  דיווח וכ בעבור תקופה שלאחר מכ

   . התשלו

 

רשימת הלוואות  (ז)

היה מת הלוואות אחד מעיסוקיו העיקריי של התאגיד  תובא רשימת קבוצות של  .1

יתרות הלוואותיו לתארי המאז כשה מסווגות בקבוצות מתאימות לפי הסכומי 

של יתרות ההלוואות, בציו מספר הלווי שנכללו בכל קבוצה. 

קיבל לווה יותר מהלוואה אחת  ייחשבו לעני סעי זה כל ההלוואות שקיבל  .2

כהלוואה אחת בסכו השווה לס כל יתרות ההלוואות האמורות.   

הוראות סעי זה לא יחולו על חברה או אגודה שיתופית העוסקות בקבלת כספי  .3

מחשבו עובר ושב כדי לשל מה לפי דרישה על ידי שיק. 

 

חלק שלישי  הסברי לתקופת הביניי 

 

יינתנו הסברי לגבי האירועי והשינויי שחלו במצב עניני התאגיד בתקופת הביניי ובתקופה 

המצטברת מתו שנת הדיווח האחרונה עד יו הדוח ושהשפעת על נתוני הדוחות הכספיי 

 : ביניי מהותית מאוד, כמפורט להל

היקפו של התיאור לתקופת ביניי יהיה מצומצ ואי צור לחזור על מה שכבר נכלל  .1

בחלקי אחרי של הדוח.   

ההסברי ייערכו תו השוואה לתקופות הביניי שדוחותיה נכללו כמספרי השוואה  .2

 . בדוחות הכספיי ביניי

בי השאר, יינת ביטוי לאלה:  .3

השפעת עונתיות על תוצאות פעולותיו של התאגיד;  א.

 ; פעמיי אירועי חריגי או חד ב.

 ; אירועי העשויי להצביע על קשיי כספיי ג.



הסבר לגבי הנושאי שאליה הפנה רואה החשבו של התאגיד תשומת לב במכתב  ד.

   . הסקירה על הדוחות הכספיי ביניי

 

כ"א בטבת התשס"א (16 בינואר 2001) 
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